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IN GER liaa Kupa' No; 

1 

Dt&GMO 4 

<uruş 
L 

uharipler arasın
da cephe ve 

kumanda birliği 
meselası 

!Yazan: ASIM US 
ı\VUstl'alya basm bUrosu §efi n 

tok A\'11Stralya gazeteıerlııln 
i bahuıan Murdoch Louclra 

)'osu ile yaptığı beyanat.mda 
terek bir dava güden mUtte

l'rin miı,terek hareket etmele
Iİzmı gckll~ni; pek yalanda za.. 

Ula.'}tıracak harp püı.nlan yap. 
üzere yüksek blr b&rp mecli

kuntlacagını söyleml§tlr. Sov
'er birliğinin Vaşlngron büyük 

Ut,1nofun A vrapa cephe-
h:ırp dunnnu aydınlanma
Rusya ta.rafmdan uzak şark-

.ra poo~ ın a harp llin edilmesi 
olııııyacağr yolunda beya

hulunnwnndan sonra gelen 
haber bugilolerde İngiltere, A
ka \e Rusya arasmda harpte 

da birliği m~lnln mey
,.ıkmıs olduğuna göttteriyor. 

fapoaya bir baskın hareketlle 
Ml'kta İngiliz \C Amerikan 

tine taarruz eder etmez Al· 
Ya Ue ttalya Amerl':-<aya harp 
ettiler; handan sonra Uçlii 
la evvelden siyascUerlnl blr
İnnl!) olan ba devletler anla-

lngUtere ve Amerikaya ka.r
J'enl bir ittifak maabedesi im-

• •-.ıı.•ar; fakat bu ittifak maalıe-

1 ilde Sovyet RusyMUD admı 
'detmecWer; böylellkle Alman

\'e ttaıya fiilen SovyeUer Bir
!lle kar!)ı harp halinde balan. 

rağmen Japonyanm Bus-
fa kar§ı normal mlinasebetlerini 

afua etmesine rrza göst.e~ 
llklan meydana çdrt.ı. 
lapoaya 1IS9k prktald İaglliz ve 

tislerlne taarrm etmek· 
buralarda fagiDz ,.e Amerikan 

filolaruu tutuyor; aynı za
logfltere ,.e Amerlkadaa 

.. WJ'b'hıull11. \'e Afrika.da.ki baıp ~ 
• e )'elli lmvvetJer nı ....... 

getirlboeeial zorla§tmyor, 
.ı ö n l e y o r; ba &aret

Japonyadan yardım gören AJ-
\ n ve İtalya bu 41e,1etin ayn
~ lt119ya Ue harp haline gtnneel. 

latemiyor. 
._:onra Almanya 'e İtalya ile .Ja
lt ranm arası büyük Asya ıate
ı...!Je aynlmış olduğundan ba dev-
~. arumda ~ kamallda 
~ bahis me'"ZUll olmuyor. 
L.~ya ge°unoe, vak fUkta 
~tere 'e Ameıüaya kaııfı har

glroo .Japonya nasd aynca Sov-
ta~. ~asya ne bugün harbe tutu§
_"""llt& kenclJsi için bir menfaat 

l'lnli:t ona SovyetJer BJrllğl de 
~pada Almanya ile bir ölllm dl
-,... harbi yaparken aynca uzak 
~ .Japonya ile. tutu'jlll&kta bir 
~~f~ bolmayor, bunun terıJ 
~ bu cephede harbe ghmeoiıı 
~ i için Avrupada feJ&kete se
~ P olacapı clliıJlinliyor: "JpUda 
.... ~pada Alman tehlikesini kaldı· 
.~. Onıl:ın sonra 117.ak ııarkt;a 
~yanm işine ba~:Llım.,, diyor. 
~t Utvinofmı \ qingtoa ga.. 

.. ~erine söylediği sözlerle mll
~aa ettiği bu tez öyle görilnüyor 
"" İngiltere \e Amerlkada tam bir 
"8,1ıt gormemektedlr. Zira harbin 
~icesinl Rusya.da değil, kendi mu
~ \emetıerlmle gören loglltere ve 
ltıerika Japon ka\'\"etlerl uzak 
~ can damarlannı tehdit c
ııı~rkea Siblryaclıd<i Ra ordulan
~ ~ akln bir haılıle bekleme8lııl , -. 
• ~İ\ostok tissüniin Japon adala
.. lla. karşı kallanı'mamasmı mli!jte
._"1. ga~e ~in zanırlr bulmakta· 

11'lar. 

11~~örü1ü;tor ki harpte cephe blr
;:1 'e kamanda birliği meselesini 

giUzler 'e Amerikalılar için haJ. :-ek kola~ ısa da So''Yetler Birli
~ ~ Ö)le degildir. So\-yetler Blr-
ı..lı her t:e)den eV\el tehli~ede o-

11 1-enlnlm't, Mosko\a \e Rostof 
ijbi kendi hayat merkezlerinin 
~dafaası im~ gısmdadır; logilir.
~ Brltauyadaıı sonra llindiı;taıuıı 
llL Pı ı demek olan Birmanya 11..ı 
;:!&aparun, Amerikalılar da Bij
j'llC Okyanustaki deniz \'e ha\-a üs
~ln müdafaası endlsesl De meş. 
~dür. Bunwı i-;in birbiri ile teud 
l!i anndc olan iki tezden birinin ter
ı!• ınese.lcsinde &n ~etlerin tngU
b-. e 'e Ameıikndan gönlüğil ' e 

11 
11dan t;OIU'& göreceği silih yar

ı:-111m kıymeti ve derecesi katı 
?arı tayin edecektir. 

~ So"l·etler Birliği ıngiltere ,·e 
1rıerfkanm kendisini kartarahller ...., 
e~•ne kani olmadıkça .Japoeya~1\ 

:J 

J'ntnauva Marlak'dan Pel a.ıni Safa tara 
ından tucUme edilınif ola.n bu ~ahescr roma
nın fiyatı 60 kunl§tur. Va.kıt okuyucularma. 

L 7 kupon ve 30 kuruşa verileeektir. 

Ekmek karne ile üniversitede karnutay reis fekılinin hitabesı 
~ - - .. -2 - ~ ~.__. 

Bu usul Ankara, istanbul ve 
izmirde tatbik edilecek 

Siyasetimizde hiçbir tazyik karşısmda eğil-

•\nkara, 18 ( Vaiat ~) - latanbul. ADllara, lsmtr gtbl bil. 
yük ,ehlrlerimir.de ekmek abpnm karne uulQae ~ mubte.. 

meksizin, sarsılmaksızm yürüyeceğiz 
meldir. Bu hu11Uata yapılmakta olan tetkiklıer tı1mamtenmqtu'. J1uır. s k n t l )f k • • t f d •• t Jıklar bitince eTlere !Çinde Obıranla.rm mealeklerlne S6re Jrarn~ ~ 

1 
ı ı l arı azat ma ıçın asarru us uru-

w .. akUr. Aın ... ,. gllnde ,., ·- ......... -- Amerika ·I nu tatbik etmeliyiz 

BAŞ VE Kİ~ 1 ~~:-Z] Umumrseter-
~u~a,.tesz Malezyada berlik ilin etti 

gunu Anka- . 21 ile 44 Yat a•aamda 

d
.. k Japon tazyıkı bütün erkekler ukere 

raya onece arttı alınacak 
V.,ıngt.oa, 18 ( A.A.) - Parhl-

Ankat"a, 16 (Telefoolıı> - Me. manto harbiye enctımeni, 18 • 6~ 
uzn bulunan ve o.ym 17 aiııde teh· Timaablarla dolu nehir- yqlar a.rumdakl blltthı erkekle _ 
rimize gelmesi beklenen Bqvekil leri yiizerek seçiyorlar ıin kaydedilmeleri mecburiyetine 
Dr. Refik Saydamm 20 kinunuev- J 1 ve 21 - « yqJamıdakl erkekle
vcl cumartesı gUnU buraya dönece- apon gam\ 8f ine Tin de ukerl birmete tabi olaca.k-
ği habeT alınm ştır. Bqvekiliıı av- 1anna ait kulun projeelni tuvlp 
de~ tehirme sebep, cenup vilA. y ·d hU la yap ld ve bbul etmiftlr. · ye~rimizdoki tetkiklerine ~ euı en cnm r 1 1 Parllment.o, :ıym zemuda yeni .. 
gUn daha devam anusu<lur. (Yaaaı S incide) den tank, top, t&yyan ve mWıim

mat yapdmam için lOaumlu °'? mil
yar dolar taıımatm verilmeeine ait 
kanan projeiıinl ka.bıa1 ve iyan 
med*e g6Ddenmttlr. 

Tutom Uftau mna-ebM17ıe 'Cnlwınltede tıerUp edDen tldilat 
gilnllncle OemO B119e1 llOll aaGnma ftlfyor (Ytıa181 S ıncUül 

Parti Gurupu Blrind kanun Jlyihaaı hakkın • 
da 9&ıı aöyllycn parilmento harbi
ye encllmeni reisi May ~le de
mlftlr: 

'"Parllment.o 19 - 20 yqındaıki 
senç enekleri ameri antrenmana 
t.ıa.bl totulımaJan hübnda harbiye 
DIMl'8tiDln ı.lebinl reddetınitü. 
Qlnktı. bir p devlet Mlemlan 
~ ha)1ıt.e bbul edllOll Ylll had
di o1an 21 den qatıya inmeden 
lbnn oldaiu kadar erkek buhlna
cağı lnuıaatlndeydilet'. 

Milli korunma kanunu tadilatı 
mazbatasını kabul etti 

Japon tebliği 

Borneoya 
Japon kıtaları 
ihraç edildi 

Tokyo. 16 (A.A.) - İmparatorluk 
karargtlu. Bugtlıı saat 14 de tunJan 
b'.IdirDliJUr: 
ŞiddeW bir fırtınaya ratmen ali 

gOnU sabahı erkenden Japon kuvnt. 
ıert Bomeo adaıruım tngUtzıere alt 
kısmına çık&nlmlftır . 

Tokyo, 16 (A.A.) - Kovlooadu 

blldirillJor: Hongkoncda.kl Vob"'nr. 
Un kalesi Japon topçuau tarafmdan 
tahrip olUDrDUf ve adanm dolu ucun. 
daki b~k askeri tesialer ciddi l'U • 

rette haaara uğratılm11tır. 
Tokyo, 16 ( A.A.) - İmparatorluk 

umum! ıcarargibmm deD1z kmm tel>. 

llğl: 
Japon deniz tayyareleri. dün llanlla 

yakınmda Vlcho1" hava meydanma 
taarruz ve yerde ile; tayyare tabrtp 

etml§lerdir. 
Bir Japon deıılzaltıaı 1%.H tllık&nun 

dan Fillpln kıyı1armda iki dtl§lll8.n 
gemisi tıatınnıfttr· Japon tayyareleri, 
FUJpin bava meydanlanna taarruz et. 
ml§lerdlr. 

SlnPpar• 16 (A..A.) - Kedab böL 
geslnde tngUiz rıcatm& ratmmı. 1ın -
paratorluk JcuvveUeriniD berabı P
çen ve sı.ngapuru muhafaza eden kuv 
\•etıl batta uA.nlll&ye tutunMDecekle. 
rl kaDaatl ~vcuttur. 

Gece cepheden gelen bir telde, Ja. 
pon ileri ııareketln!n Kedah e,.aleU. 
nln gimal mllntehaamda devam et • 

(Devamı Sa. ! Sü. 5 tü) 

Çin-Japon 
cephesi 

Hong-Kong 
ganılJOr 

(Y GZ18ı 9 inciM) 

diyor ki: 
Çok yakında 
Dusman kanii göz 
yaşları dökecek 
Lııadra. K ( A.A.) - Dün a1qam 

radyoda beyanatta buhma.n aerbeıt 

Franaızlann lideri general Dögol de. 
llllfUr ki: 
"Amerikanın harbe girmeai kati bir 

zafere muadlJdlr. Amerikallln daba 
§lmdiden yapmata bql&dJtı lyaıdlm 

<DfwJMı Sa. 2 sa. 1 tleJ 

uzveltin 

Bu harb bizim için 
ölüm dirim hal"bidir 
~ 

6 ay sonra 
Güntle iki gemi elenme 

. indirilecek 
Londra, 16 (A.A.) - B.B.C. 

Amerika cumhurrelat Ruzvelt bu 
nbah btr nutuk .ıJyleml§ ,.e koııcre. 
ye iki rapor göndermlftir. Raportar • 
da Amerika • Japon ır.Una11ebetlerl 

(Deva nJ.. Sa. ! Sü ! iü) 

apon ım 
peratoru 

ve 
Başvekilin 
hitabeleri 

Oç devlet dünya aulbü 
kuruluncaya kadar 

ailihlan elden 
bıralanıyacaklar 

Tkyo, 16 (A.A.) - İmparator 
parlamentoyu açış nutkunda cte· 
milJtir ki: DQğu A.syada yeni bir 
nizam kunnak istiyonım Fakat 
Amerika ve ı~tere Japonya-

(Devamt Ba. 2 Sfl. ! dtJ) 

Denizyolları memur-1 benim köşemj 
larının tekaOtlOkleri ... ___ .._yazan: hakkı tar•k us 
Ha.her aJdıPnlZ& göre devlet de

nizyollan ve devlet liDıanJan ida
resince bu mtı~lere mensup 
memurla.nn her suretle haklarmJ 
temin edfıcd şekilde bir teik&Ut 
kanunu llylbMI hUD')ıamnlltır. Li& 
ytha yalanda mudp sebepleri ile 
birlikte ın0ııaJra1A.t vekiletlne 
takdim edilecektir. 

Seyriılefalnden ~ına in· 
tlkal etmil olan kaptanJaria tahli
eb'e umum mDdQritlitJlıün bir la -

snn memurları \'e klavuzluk teMf
lA.tı ile devlet Uman!a.n bWıyeai • 
ne dahil~ müteferrik eüi tee
killt memurıann.m tekailtlükleri 
esnaamda geçmiı haklanndan nıU
hinı bir kamı yeni hlzmetlerine 
illve edilmediği için mağdur olu • 
yorlardı. Yeni hazırlanan lA}ihad-ı 
bu gibi memurlanıı geçınitteki hiz
metleri Yeni idarelerde yaptrkları 
hizmetlere iJ&.ve olunmak aureWe 
hülan yerine ptlrileoektlr. 

( CEPHELERDE DURUM 1 
Romel kuvvetleri müttefik 
çenberini yarabilecekıe,. mi ? ı 
~ cıt!llllft'bede: Helainki'deD verilen bır ~&bere gQ. 
Şa.rk.cepbm hakkında. Sovyet teb. re Kare1l bersahmda iki taratm yıp. 

llCtert gene zafer haberleri vermekUı rat.ma top ateflerl ba§la.ııuftır. ao.... 
devam ediyorlar. ı,gaı edllen köy ve yetler bu cephede benllz bir muvatfa. 
IDJllt&kaıar uan edill)'Or, aıman gana. , kiyet g&ıterememiflcrdlr. Qünkll Fin 
lmln n711&n veriliyor . .Almanlar, sa. kuvvetleri kt§ harbini bilen ve k19 
dece •Yi&t verc:Ukler'..Di kaydetmekle harbine hazırlanan ukerterden kurul 
iktifa edlYorlar. Almanlar bir mey. muotur. Blnıı.enaleyh Fln • Ruıı çar. 
du muharebemi verecekler ıoi ve bu PlflD&\arınrn bazı neticeler ,·ern1esi 
ııaıırt mınta.kada. olac:&k?. Bunu kea- beklenebilir. 
tJrmek mbıldln delildir. Şu V&r ki Libya cepbealode: 
AJmarı kıtalan mllatahkem bir hatta Libya cepbelinde bal'b Gazala mm. 
kadar çekilerek burada durae&klar. t&kaama intikal etmlftlr. Bura.da mu. 
dır. eo.,etıer lıu1'a7& da taarruz ce. hu&n edilen general Romel kuvveL 
aretbd gGitertrıene meydan harbi. l.erl motıerut kuvveUen mukavemet 
KoUoY& bmpeiııdeki çarpıtma k• • etmelctedlrler. HattA ınlhttr kuvveUt-. 

d&r kanlı olalııOtr. (D~m, Sa. ! Sü , 3 de) 

ziraatte inkııap 
ticaret ftk6letl m~n h8Ud llUIDl kepDlr kcnc:Unckn yan& .n çak 

cnl duyduğum genç fdare adamlarmuzdalldu'. dUn akpm. radyonun ~n
dise ayrılmış dakikalan ardından adim iftUnce ııöyıtyeceklerin! dlDlemek 
için du;tneyt açık tuttum. Diikrofoıı, ona yqmdan daha. lbtlyar blr eda 
\•eriyor. Tok bir eea, fakat keekln bir ııöylen!§! dinledlttmln özQ ıu: 
~ puartarma yarar mal cletlJ, ber te~den Uncıe dotnJdM dOlru

~ • 1celldl pçlnınemlse 1-arayaeek mahRl yetlfdl~e môbtacu. Buna W. 
mla edebilmek için bök6metln ellndea gelen, .. gtlnlerde )'aplldılı s991, 
O,.tlan J~den llııaret olan.az. bütün va~ bllmcıUdlr ki lııu 
mü.ada ulat4rnc'ak ber t.cıdblr almacakdlr . 

blztm topraj'ı kullanıı tarzımız yalnız llet bakunmdan paalanmlf b r 
devrin damgaamı lfi§tmaz: mabııQıtlıı milli ve mllleUeraruı ibUyaca &6r 
ILyvlanma tarafı da ba§ı bot veya baıı bozuk rejimin blr armağanı ola. 
rak hep öyle akıak kalml§dır. admıız Hllkl bir ziraat memleketi 141_ 

biz amerika ıçin tUttln yetifdlrlyor, amertk& bizlnı için buid&Y yeU,. 
dlrtyordu! kendi mabısaınmtızll kendt iflememlz: itte iaUkW marpmsm 
gcıtteeinc (tek dl~i kalmıı canavar) tettiüılyle giren aöm\lrgecl Alemin bf. 
zc biç yara9dıramadığı b\r hattket, ııon guddeaıne kadar dumura utratıb öı. 
ctOrmek tıtedfği kab!llyet de buyd\ı \iUnya yollanntn böyle korkunç yansın. 
ııırla nn1ıb kapanmaöıkı gün~rde karadenfZin fındıJ,, cge'nln t.QtQn )1la0n. 
den dUfdtıttı eanmtı~n bir hatırlayınız: yürekler acısıydı. 

cUmhuriyet, tUrklyenln alyaaal olduğu kadar lklisatça da keneli kendin 
yeter bir bütün olma•ını iltcmekle i§e ba§tamı§dır. lnkıll.bm adımlan tnr. 
kiye toprakiannın da Uatllndcn ugeç geçecekdl. ergeç amacma encekd 
fakat memleket ate, dalgalarıyle kaynayaa bir cngln deniz ortumd& ıuı.. 
ı.nca inkrlA.b 8ilrmın kemalci idareye ilham etUği tedbir 0 adımlan.ıklafdı • 
makdan ba§ka ne olur? 

ticaret mUstA!prı, altı okun ınkllA.ba n~an alan altıncısını buılln top. 
rak \'e toparkdan iıUhaal davaaına. çevrllml§ göalerl,yor. 

mllh korunma kanununun çılcdıg'ı ıun. aaltJılyeW b1r bap: 
- barbedelim, etmlyellm: fevkalt.de bal u&ıu ttlrktyedc in~bl .bJ&l&D. 

dıran bir devir açıyor! 
deml§dim. bu inkılA.bdan lllrk!Jla bir kere delil. bin kere daha ku.....u& tı

knc:ıkdıT; t>ter plAnlAr:ıınız ve buırlılclanmız noklamıZ otuna. •• 9Iİa 9n1r 
mayalım kl "ferman padlf&bm, cJallar ~nımdlr!,. kopnunun alr1111l'r 
dllerimlzden bOebOtUn slllnmedL 
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ünivers:tedeki 
o ·antı 

lstanbul Unlversite&I, ckonoxn! 
e tutum haftası mUD.llSCbeUlc 
un ilnivers:tede b!r l'ktm!ıt günü 
.. ':'tip etmiştir. 

Top! n tıyı üniversite rcktöril 
ı "Dil Bilse! o.çmıı_ ve sözü kamu

ym reı vch.ill ŞeınsettJ.n GUn.:ıl. 
ca bmı.kmV?tır" 
ı:ı~~ttin Gllnaltay ktln;ilye ge. 

ierek bugünkü dUnya ekonomisi ve 
~ ''S.Zi~etiroizi muknYl" .. C ede-

• ek demic;tir ki : 
İnsanlık tarihinin bmPadığı kil· 

.mlık za.manl'ırdanbcrl bir örne;;i 
rlllm .>en bt1e....Unkü <'"hennemi 

o.yat içinde bütUn dün,lia. kan tu
.ınlıın ,a~ kn...'!O'glll:ın arasında. 
ır. 

Bizim burada huzurla, ne§e ile 
oplamnn:r.ı:ı:, saadetlerin en bUyU
üdür. Bu mesut durumu devam 
ttinnek it,;ln milli nıhuu knyıı* 

nmsmda.n doğan milli varlığı her 
JrlU lhtirnt>larm üstünde tutan 

ruyct ve ~ görü5c mUstenıt af. 
'llSct lllkümUzdc ıırtan bir dildmt 
c itina ile, hiç bir tnzyik k:ı.m.t· 

;ın.da iğilmelısizl.n sa.rsılmsk5JZin, 
zım ve metanetle yürllyeceğiz! 
Ark~lar ! Dilnynrun bugllnkU 

miist.esn3 devri harbe ı;tren millet
e: kad:ır harp harici milletleri de 
ktlsadi buhranlar f.çind" lovrand.ır. 
makta.dır. YeryUzU Il"Jlletlerindcn 
· ıi ohna.k it:ı"barile, bizim de eynı 

filkmtıları, a.ym yoklukbn. ll.)'lll 

ıztırs.pla.n çelanemh tab1J ve zaru
• ıd.ir. Bu dnrwn kıırs!smda hiç bir 
tedbir al.ma.ksımı. ellerimizi bağL'l-
arıık durursak ınkmtilar güntin 

birinde korkunı- bir Afet halini ah
>.ilir. Bu meşum Cı.labete sil:rühlen· 

mcmck için mkmtıları mtlmkfln ol
<ıu,.t,"lu kadar azaltmak, hııfiflctmek 
<c1l'elcrlni bu~amIZ icap eder. 

Bu ~erden biri vo öncmlisı 
milli tasarruf dilsturunu tatb~ et. 
tirmeğe çalışt.mxuınmdrr ... 

Bundan sonm tıılebclcrden bazı. 
ian ekonomi ve tu•um mevzuu et. 
rafmda ooylev cr vt'rerc!c toplan
ttya son verilmiştir. 

Buı;Un de saat 11 de yüksek t.ı. 
earot ve ~t okulunda bir top
l:mtı yapılsca.kbr. 

Parti Gurupu 
Arfanro, rn (A.A.) - Cümhari. 

yet halit ımrtisi umumi heyeti bu
'!ihı 16. 12. 041 ~ 15 de reis ve
kili Se~han mebusu Hilmi Uranın 
?d: • ğınde toplandt. Ruzn:unedc ilk 
madde olara.k milll koru.nmn kanu
.nnun 14, 55 V(J 6:5 inci maddeleri· 

ill1l değiştirilmesi hnkkmda.kf kn
nun pr<>!eslne dair da.hn evvel ıc:-.,. 
kil cdi~ bulmı:ın parti koml6yo
mınun :mazbatıısı vardı. Celscnln 
ılmamnı ve geçen toplanmaya 

ı.tt zab-t huHlsnsmm oXunmasını 
mfit.e!lkıp komisyon mazbatası mil
za.kcreye mevzu Jttihu edilmia ve 
00z alan bir çok hatiplerle ilgili 
vekillerin beysnn.tm<lnn sonra mru: 
bata ile birlikte madjelcr de tesb.lt 
cıdilm.ış bulunan e er r reislikçc 
nmumt heyetin reyine atzolunmuş 

e bn ~Jarm nyncn ve ittl-
8.k a kabul edildiği an~tır. 

LiBYA HARBı 
Gazaıada şıddetli 

ınuharebeler 
· oluyor 

Kahire, 16 <A.A.) - Orta fi:ı.Tk 
İngiliz umumI l:ararı:lhmm teb
liği: 

Gazala.nm cenup batJ ve batı U· 

mumt bölgesinde, kıtal.arımız, Al
man ve ltaıyan piynde, tank ve 
bava kuvvetlerinin lta.ti mukave -
metleri ve mukabll taarrıızla.rı kar 
§lSI?lda mUtemadl fleri hareketleri
ne dün de dcvnm f'tmL~Jerdir. Ga
royanm tnkıiben 25 kilometre ce
nup doğusunda Alem Hnmza civa
nnds. İngiliz ve Hintli k:tnl:ı.n, 
Alma."\larm geri knlan bUtfin tank 
kuvvetlerinden yardım gören bir 
Alman tı;menile 3 1ta:ıynn tilmeni 
tarafından L~gnl edilen bir mUdı:ı • 
fan mevzi.ine hOcmn etmişlerdir. 

Ticaret Vekaleti 
T eft · şiye heyeti 
nizamnamesi 

Anknrn, 16 (Vakrt) - Ticnret 
Vckıileti tc!ti5 heyeti niza."Tlnamn
ı:ınae yapılan dcği.'ikli,{C göre ım. 
tiha.n knydt ve yıış h~ddi ile mu -
itsyyct olmaksızın cltt ny ~.inde 
bir mUfettlş mu:ıvlni, mllfcttfş ve 
bMınüfettiş U?.yin olung.b" cektir. 

-----cr---
A l tına damga 

Ankara, lG (\'o.kıt) - Altm ve 
gUmilş masnnat.'.l. <ltı.tnga vurubnıı· 
sma dair olan knrarna.me ıncrlyet. 
ten kaldtnlmıştır. 

Japon ı Aratorn· 
un h~ abesi 

\ 
~ -- .. ... 

kanununda tadilat 
Aııknrn., 16 (\"alı:ıt mulıı:ıblrin

üen) -- Muamele vergisi ltnnunu
nun on ikinci m:ıddcslne bir frltrn 
eklenmesi h::ıkkmd:ı htikümctin 
meclise Ycrdil:i layiha. ikt.ı5at, bUt
çe ,-e mnl..~·e encümcnle>rinc haYn
le edilml§tfr. Ek!enm~i teklif edi
len fırka i!e fabrik:ıl:ıra rcltabet 
edccclı: halde buhuı.an bazı istih -
!!al mUesscselcrlnin mua.mell) ver
gı6ine> tabi tutulmslan temin edil
moktedır. 

( IJa.ştara/c ı fllO' sa11Jadu. ) 
r, çok cid~ mukabil Uıarruzlıır yo.p.. 
maktadırlar. 

Jngıllz tebliğlerinden anıa. ııdığına 

sOre mUttc!ikl r, nihai ztıfl!r lf<ln çok 
çetin hıtrb!cr! l,a bul etrr.t>l-:~c.- ç~ arazı 

kau.runoktıı.drrlı:ır. Alman tcbll~ 1ıı.. 
gillzlcrdcn bir general ve bir ÇOK esır 

rumcııcııu bıldlri> oı. 

Tank muharebeleri alddetıe devam 
ederkeo h va. barblerl de kızışmı~ bu. 
ıunuyor. lngUlı.lcre göre mihvıırin bll
tıın stuknlıın bu harblere !.cıUrak et.. 
mcktedlr. Rom<'l bu mcyd:ın lınrb1ndc 
mu\-n!lnk oıoo:ı.k mr? Ani? Kesilme. 
d n suren barb fazla de~am cdenı.lye. 
cı:-@nden bu dn bir kaç sun içinde an. 
' tıılacaltt..ı-. 

l'n.'liflktc: 
Pasl!lkdcn de bcnUz ayclınlPnlDl;, 

t.abcrlt-r (;"lmeme~tcdir. Japoolıır, ilk 
derbcnln plA.ııçosunu verdiler • .MıılQm 
olmnl l:ı beraber sözcll, Japoı:;yanm 

bu harckeU niçin ynpU.."'tnı cm izah 
ediyor. MUltefiklerl Japon §Mirlerini 
bombnrdı:man ede:nlyecok hale gcUr. 
mtılt için ha,•a üalerlnl t.ahrtb etmek. 
&nl hA.kimiycUni kırmak iı;ln de do 
rıanmnyı zayıflatmak. Japonya nunda 
muvnffak olduğu için hede! olan d0-
lar fmal edUecekUr. 

Çln _ Japon harbi en §lddcUi bir 
utba.ınna ginnl tir. Çin kU\"Vctlerl J 
ponlara ~ok ş·ddeUl taarruzlar yap • 
maktadır. Bı.!ruı mukabU Japonlar dn 
Hong.Kong·n ~k §fddctll hücumlar 
yarmaktad:rl3r. 

Nctlec: BUtUn C<'phelcr şlmdlllk bu. 
l!!nık blr bul!ltı perocsı rkıumı'Cbdır. 

gapur 1 ,(A_A.) - 1ngiJ:iz kı. 
t.ııan ve tayyuelerl t.Qni!mdan .Ja. 
ponlsrA verdirilen zayiatın ~rllğma 
rat;"Tllen Japonlıı.r :Mnleeyanm ı:lmal 

garl;t k5~eslne d~ tazyiklerini dur. 
mndan artt:Jrını.,lar ve İntrlllzlerin Uk 
mUda.aCa hatıarmn glnn!şlcrdlr. Pa:-• .-ı.1 
tul akşamı neşredilen tcbl!ğde C'Öyle 
denllmektedlr: 
Şimdl ccnubt KedahM- muh rebc.le.r 

cer yan etmektedir. I\:edıı.b dcvıctınl!ı 
ct'nup hududu Tnyla.nd bududuruı tnk. 
rlbcn 150 ltllo:netrcl!k bir mesafede 
bulunmnktıı.drr td bu böl .. e:!e Japon • 
!ar tı1mdi yeni lı!r ttızyiko ba61nmL' . 
lardır. 

Japonların anll?ı<k onn:ullık bir böl 
ı:;-e ,-o.rdtr ve resmi tebliğe sare muha. 
rcbc.Jer kan§l'k bir haldcı devam et • 
:nektedlr. Bunun ınnnnm oudur: 

Bazı mnn.terid birllklcı" t1nuıahln.rm 
kıayııaıt.ığı neblrlerl ytlrllyerek veya 
yUzerek gec;:ip dllşman kU\'Vctıerlnln 

et.rn.tından ve nrk:nıımdan dol~k 
çalılann nrasmdan kendilerine bir 
yol nçınl§lar ve kauçuk ağo.çlannm 

nrkıısmdan o.le§ etmcğc tıo.ılamı§lıır. 

dır. Umumi surette maktnclcrin ve 
l:ıava ~annm lştiro.klle yapılan btı 

bareket h rbl (;'Clliş bir yolla, bu yolu 
ondlrcn kesen diğer yollıırm, tek bir 
51mcndlCer hattmm ve bir ptı\jın nrn. 
snıdn yaptlmıı.ktndır. 

tnglllz kttnlnn muamıtdane dı:ı.ynn.. 

makta, toprağı karı§ nk"f mndafııa 

etmekte iscl<ır de Jnron lruVTeUcrlnin 
tıstOnJUğil, zayiata ehemmiyet V'Cl'.IIle. 
melerl. Q.ort.Qn rnakm"l~ malzemeleri ve 
miktnrı ~k obn tnyyarc?crl teslrlcrL 
ol cö.stermclttedlr. 

Vcıı.~ngton, 16 ( A.A.) - Har
bivc na.zırh~ı t.ebliğinde, Amc: 
rika ord\!5\1 bomba tayyareleri· 
n~n, I...u~ ada.sı agığmdn Japon 
gemilerine karşı yeniden hücum 
ettiklerini bildirmektedir. Düş· 
man taşrtlan cidd1 hasara uğrn-
mıştrr. Tebliğde. düşmanın Fili
pin adası üzerindeki hnva faali· 
yetinin mnbdud oldui:"U ilAvc e· 
dilmektedir Amerika saatilc 
9,30 a kadar süren harekat es
na.c:mda, 4 Japon v tayyaresi 
düşüriilmü;jtür. 

J..ondra, 19 ( A.A.) - İngiliz-
lerin. Hong- Kong adası h"anjI· 

(Ba...<narafa 1 irıcı sahifede) 
nm bu işi gönnesine rnanl olma!: 
istediler. Bu yilm<'n Japonya 
harbctmck zorunda kaldı. Japon
}8 buna teessüf eder. Diğer ta· 
raftan m\.ıttefik devletlnr!e İFbİr· 
liğimizin her an daha ziyade sıla 
bir hat aldığını görmc.~e bahti 
yarını. 

tmnarntor mebusları bu milS' 
tesna anlardaki mes'uliyetleri 
ni mUdril: olmnya. v h ·u umetin 
fevkalade tedbirleri ile mc..,ı;ul 
olmara davet etmiştir. 

; neli? 1 
~mda bulunan ID>wloon yarnna· 
das'llı truna.men tahliye etmiş 
olduklan resmen bildin1mekteclir. 

Ara?lar (Onee elde olanı tutı:na
lr, ondan sonra olmı!ynnı avlama
ya bnkmn.l:) demişler. uıı i!llCiin· 

Japon parlamentosunda ba.~. de gon•• yanlış bir yoln yöne.nen. 
vekil Toyo beyanatta bulunarak ıer görliyoruz. Uunln.r bu ~ö~ 
demL5tir kı: . C:.oğnıluğunu nlRmamıı; gibidirler 

- ~iz harbı ~trn~ya h~ırız. dlli özlet;tiıip millilt'Ştirmek heves 
Amerika \"C lngı!tcrevı '.'\--eılmcclcn ve gn;Tetlcıınr takdir c-dcriz; fa. 
Japon kılıcı ycrıne konma\"'tca.k- kut hemen ic:ıd.a gitmcd n önce 
tır. Jaoony~ Almanya ve Jt:ı!ya 1 n~·ıirmck l.stedl!Ueri kelimeye ~ 
dünya eulhu kurulmadık~ sılnh· din-lE>n ba.şkrua.n hnttA bunclan ev
ln.rın~ bıra~mam::ı.ya katı kn.mr vellti zamnniarda, hatti.ı. sıntrlıl.r 6-
vennışlcrdır. . tc ind .... ki Türkl~r neler dcmlşler-

ç. ~ 

- Rad110 Gazete ı - dlr, bunlan mrMlyle nnlıımak ge. 

RuzveH ut u 
( B~taraft 1 incı scryıada ) 

hakkında mtltalea beyan edilmektedir. 
Ruzvelt <!!yor k;: 

rek. Bir örnek: 0-"'cvka.liı.rlc J keli
mesini çevirme yolundtı tilrlil öner
seler var; bAlbuki bu kelimenin 
tUrk~cdc karşılığı olm:mı.::k namı 
:iilşilırlllcbllir? Bunun tarştlıf;1 
vnrdrr: (Aşın) dır. (A§Irı sevi.-ı
a.imJ denilditi vakit a.nladığunız 
budur. 

O ha.tde (81Jı:rı) deyip ba.5ka bao 
şey dememeli. 

ko ·· 1nist 
kurşurıa 
dizildi 

Bcrlin. 16 ( A.A.) - Belgrad. 
dan :resmi Alman njansma gelen 
bir habere ı;öre, altısı kadın ol
mak üzere 60 komünist Donji 
Dubacz Sırb kasabasında idama 
mr.hkflm edilmiş ve h"lll13una <li· 
zilmiştlr. 

Telgrafta ilave edildiğine öre 
<;.ac;ak bölge.sinde 150 kişi harp 
divanına tevdi edilmek üzere tev
kif olunmuştur. lki crkc1-> ve bir 
lmdın idam edHmLstir. 

Nisan töreni 
Eski Edınie mebuslarından BUyQ.k 

Hncı lbro.?ılm Bey torunu Yar • 
bay Mestan Alpaaıanm oğlu Us. 
teğmen Necdet Şadi Alpaslaula tUc.. 
cardan Asaf Ume.r'm ktlçUk hem~rc. 

~· 
iskeııderiyede 
Bir ingiliz kruva

zörü ba,ırlldı 
Uorl~ JG (.:\.A.) - A~nn or

duln.n ba.~ğmın tebli
ğinde şark cephe3i.1ın :r.uhtclif ke
simlerinde dfişr.lıın:ı pek c:ddi Jm. 
::,,plar verdirildi~ l:aydcdilmckt<'· 
dir. A.1nuın ınn. rdcri, Soı;yet mu
vnsala hatlarına ve yollorm~ taor
roza devam ct.mckteilirler. 

Şimali Afri1rnda Tobrulmn gar
bında 5iddcill muharebeler olmuş
tur. Yapılan şı<l.:1°tli mukabil tııa.r
ruzlar net.Jcesuıdc Alınıın ve İtal
yan kıta.ları dü<::man;n mühim ikuv
vctlerini dağtlınt.<jlnr. tuğııy lltu
:mandanı bir gencrol de dahil ol
m."tk il.zere bir at:ı.ç yüz erlr almış
!.':.r, bir ço!.t tn.."k ve top iGtin:ı.m 
ttmi!Jle:tlir. 

Alm!lll tnyyn.Tcl"ri Tobru1t mcn
:üreğinln ve ·bprüsU.nün üzctlnde 
bir kaç ynıt.,"'1.Il <'~l..ı.rdır. 

.1:.ı~'lydan m:lnalu:ıli'ı t dö!dim 
noktasına taarruz cdiım:ştir. 

Yilzb:ışt Fa.ulcırn.in kum:ın<l:ı.sm
da bulunan bir Alms.n d"nimltı 
gemisi, lskcntleriy~. önllnde bir düt 
mnn kıı.ıvazörlln;i forpi1liycre1.t oo
tmxuştır. 

a G 
( Bcıştaı-afı 1 :nci • ay/ada ) 

:ınekte old$nu blldlrlyor. Hnlcn \ıu 
ycrln ıtmnı mtl:ıtehMmda ııtddoW 

muharCbcler olmaktadrr. 
1nı;iliz a.vm tayynreıert. Japon bom. 

b:ı t,ayYtırclcrlnln Peu3ns ada.ırmıa yap 
tı~ akını durd:ırnıuştur. 

lüttefiJderin zn.::, iatı 
Tokyo, lG (A.A.) - Bahriye 

na.ıın, Diyet meclisinde ~u be
ya.na.t.ta bulunmu.stur: 

Japon hava ,.c deniz kuvveUe
ri, d~ su 7.ayfo:tt verdirmiT 
terdir: 

Birleşik Aml'rikarun: 3 ztrhlı, 
bir deııizaltist. bir ma.yn dökme 
gcm!si, bir bliyilk deniz ta"!tı 
ba.tml§t.Ir. • 

f z:rlıhst. 4 ltruvazörU, b: r torpi
to muhril>i, bir ôcnizalt.ısı, bir yar
dnııc: gemisi clxl ı hnsıı.:m u ~ranuş.. 
tır. 

Bir topçckeri zaptedilmi.'}tir. 
400 ta.yynrt& uUşJrUlınü'}lUr. 
İngUtorcnin: 1~ r.ırlıll31, hlr 

torplto muhribi, i.!ri topçckerl, bir 
torpitoou, bir ci!filtlı '-epuru bat
mıştır. 

11 ta.yynr1..:.i <!lifıürülm~ ..Ur. 
J::.ponlnr, diğer t::ını.ftn.n. dü.?lla· 

mn cenın.n 120.000 tonluk 47 tica
ret gemi~ 7.S.ptetnıı lerdir. 

Japon ka;:tplıırD fiÖylo hulasa C· 

df.leb!llr: Bir mayn dökme gemisi 
bııtm:.,tır. 

Bir ha.fi! kruvazör ''C b"r moyn 
dökme gcmki ciddi ruretc lın.~rn 
uğra.ımştrr. 

43 tayyue kayıptır. 
~ . 

60 ml!ıtaka 
Almanlardan 

geri alındı 
fosko\"11, JG (A.A.) - Tulıı. Jstil'J· 

m<'tlnde •raa11yctto bulunan So'V)·et 
kıtalan 60 tnınb:ılık nıabıılll ~ 
lardn.n tcmizlcm1flen11r. DU;man •111' 
kayıplara u~mı" ve blr çok mab'ı. 
lerdc fa§lstler J..n.ı;mak mecburlyctil' • 
de lmlmı§lnrdrr. Yc.lnu: blr gUnde 1111 

bölgede !a~llydt.c bulunan Sovyet ı.-ı 
talan 45 mahalli Almanlardan kurtar 
~!ardır. Aynı gUn SOT)" t 1ab\ı&f1 

b!rçolc düşman p~yade n.skcrlnl yok •' 
m{Jlcrdtr. Bir Sovyet envart mııtra~· 
si bu muhıı.rebclcr csnnsmde. b!lh:tJ..-' 
ya.rarlık göstermiştir. Bu mllfrez- b!f 

Almnn garnizonuna b:ı kı:ı y psrtılt 
gnrnizoııu kısmen y6k etml§, llııt tll • 

ratmı d kaçırmI§tır. • 
'l'"Jla cephesinde muhafebelcr do-raır 

clmel<U!dir. Sovyet kıt.alan gittllt 
gentall.>.,_.:ı cephede ~cbbU6 kab!IIYl'· 
bnl ellerinde bulundunnıılctııdırıar. 

niosltO\-&, JG (A.A.J - Sovyct gt 
cc tebliği: 

ıG ilkkAnun günU, J.."tlTVeUerlrnıı: 
Wtlln copbclcıde dUomaııla çıupııır.ıı
ıardır. Cepbcnlrı batı ve cenup tıa 1 

keıılmlerinbı beztlnrır.dıı, kuvvctıer1 • 
ır.iz dli;;man.Ia ıı1ddcUi mubaTC~S' 
tutu&nıu~lar, ileri ı:arc!:ete devaın t. 
d rck I<lln ve Tuln cenubunda }.", Bnl • 

ya, Polonya ve geı:ıo Tutanm cenuP 
do(;'U!Ulld&. DcdUovo, Bodgoro<l.ltsk C • 
ü.rlerlnl (fgul elmiwlordlr. 

H llkkA.nundıı 24 Alman t.ıyYa~!ı 
tcôrıp edflnU,,Ur. 131z ~rtdl tJ!.YY81' 
t .l bt:tUk. 15 ilkk!nunda Mo •co' n l 11• 

kmınd.1 altı A•man tnyy res1 d0şt1r J • 
r. ·u·. 

:Uosı,o,-., 16 (A.A.) - Tnıı ajatı!'1 

bildiriyor: 
Klln şehrinin zabtı csnasmd3, SO\" 

yet lruvvcUcrl dUşmnnden 122 unı: 
lOilO '1 n f Z•'\ otomotıll, O top •• 2 
m.t a •· z \ 10.000 den t'nrJıı. ot ... 
m •rmı alnl" l:ınl:r. Şehrin rabtmdıl 
c·;vcı ynr:ı n muh .. !"f!'Jede Qç Alttıll 
p yııdc tı\m nn" b r talim Hvıım ltr''ı' 
<d lm\ . ır. 

lil<ml 0\-S, lG ( .1\.) - MM'U>~ 
l:nbcrlcr bUrosunun tcbllğ!: 

Dir ayl1an az btr Z!lmo.n zıırtınd:ı 
Moskova &!üne!(? ı;cluıen be: oln Al 
m:ı.n öl<!llrlilmOıım .... Dottu C"t>h~ııln i 
ooı,, n •t ık rmh rebc dr~rc -'ide Alı'llll 
ncslln1 n altı milyo=ıdnn Cazla ın• " 
öldil.ı11hnU§, ynnlanmı~ veya cl'lir ıı 

tmmırt!r. 

---~-o~~-~-

• . iOD harbi 
Ç'ur.ı;kin~. 16 ( . \.) - ç:_, t ~ 

lığin.de, Çin krtsL-ınnm, Kant.on c:· 
\"nl'!ndn Hongkogn dcmtryolu bO 
yunc."? Japon hareketlerine ensel 
o'dukfan h her verilmektedir. 
Çin k1Nvctlcri. bi t~mn sı..1tC 
jlk ehemmi~ et+ 'ti nokt-ıl n gc 
a.lm: 1 rdır. 

Hon,..l.onı:: ynnıyor 

'fol<: o, 16 ( .A.) - N: irı:rj ı · 
zcte ) .~yo : 

Hongkon-;da çtMn ye..u :m net· 
crsiI! fo blitUn 5cWr, azn.mt bir t • 
ifııı içlndc btüu'.'lU\"O .... liıı.ppy Vul· 
lt>y'e, V ıttorya maln.!le.1nc ,.e seh· 
ıi11 mf'rtezlııe ynyıl:ı.n büylı < ~·.lfl• 
gt:ı, J~pon kıwvc•Jeri:ıln hücn • 
mun6an dolayı nıanc\•iyntı ktrılnll 
ÇınUlt-r tru-afmdıın tutuşturuL"Yll'c:· 

Vaktin gecilancsine binaen nız
lalllcdı.: bulunan diğer maddeler 
~ecek toplantıya bD"Blala.ra.k iç-
1mma eon vcrilmi!ftfr. 

Ruzvelte fevkalade sa· 
!ahiyet verildi 

"Japonlann Mançurlyo taarruzla. . 
nıu takip eden soı:ıelorde Japonya.. 
Almanya ve 1taıya, karvıJıklı men • 
faııUcrlnl temin etmek i~ln aralann. 
cb bir nnla.§ıruı yo.ptı!nr, Amerllcıı Pıı. 
sl!lkte bir anıa.,ma YJ:.pılrn:ım Iç n Ja. 
ponynya t1.:kll1'lcrcle bulundu. Fa.kat 
bu t'ekllficr <blına ceYnpaız ltnldr. 

Japonlar Hind çiniye g1rlr.cc h:ı{tn 

bulunan §&luılyeUcrln doğrudan doğ • 
ruy:ı. garu,mc.ıl!rlni tckllf cttbn. Böy. 
ı.c bir ma.ksat !çln J a.pon b.:ışvckl?ıle 

glSrUşmek Uzcre b1nlerco kilometre 
mcaate katctmeğe hazırdım. Fakat 
ovvolfl anlB.§marun csa.aıarı bak. 
kında teminat elde etmek Isterdım. 

liöyle bir anlaşma olıı.mııdı. 

Hepimizin verdiği deriler, bWcr 
lı,ıln birer 1."Tymet değtldJ.r. Fakat, 
onun toplu yekhlıu liızıbyn çocul\ 
tı:Sirgcme kurumana \e milli lı ,.n.. 
cılığmuza büyük bl.r yoh-üııwıan 
mühim yaıdnnmı temin ~ccekt.ir. 

Tokyodan \:cri'cn ~.le;oe gö
re Jn.pon kıtnlnn bugll:ı Bornco a
dasına. c:ıkm1!yn muv:üfak olmuş • 
lardır. Bornco r..d.1:;ı ln.,,"11terc ndıı
smm dört bUylı.!::lif C:ıi1~Jr. Bura
sı dört ic!.:ırc böl re:;in" t.....:.. ir.ı cilil. 
m~. Adıı..ı n t · ~:ıı lımnı lı~liz.. 
lcrde hır k:ı ı ı lr;nz ıı ·mavesı al

d Bayan Nııdiren.!ıı, buı;11n ı;:ı.at 18 • tın1a bir i:sımıı I'clc:l'en!tler.. ir 
2i arıımıda, OrdU1:l\'tnde nJ..o::ın t.ören.

1 

kısmı dıı lng ll:Z hiır.:ıyc'>inde bir 
lerl yıı.pıln.cakbr. Şimdiden &cnç n.I.. sultanlığa nitf r 
§BlllılAra e:tııdeUcr dileriz. - n~dyo "rurei-esl -

t..ır. 
S.tyyo:ı, 16 (A.A.) - JspôP 

tnyyareleti, ~;ığı Birm.'lnyanın 
merirczl olıın P.an onu bombala " 
nu;ıhrd.T. 

V~ngton, 16 ( A.A.) - Mü· 
mcssiller meclisi, harp zt:maru 
.«;in muteber olmak fu:crc Roosc· 
v. lte fevkalade salahiyetler vern· 
mesini kararla:;tırmıştır. Cum
lıurreisi, Birleşik Amcrik:ı.da 7 
milyar dolnra baliğ olan yab~cı 
mallar.nı kontrol edecek ve yo: 
hancı memleketlerle muhabercle
ri ansürden geçirecektir. ----o----

D ol 
( Ba.ştarafı 1 incı sayfada ) 

.w.ıye52nde gelecek E. ne mllttcfiklcrin 
abrikalan ve ıez~lan dll.,aıan Cab. 

rika ~ tezgdhlD.rında?ı Oı; kere d!l.ha 
ok tayyare, iki kere cl:ı.ho. çok tank 
e altı kc.-re dn.lın çok ~eml ln,.<ro. ede.. 

lerdlr. 
Dögoı şunlan iltve ctm1jltir: 
~ mdl v:ıtanda~larmuzm katline bo. 
ın eğmek mecburiyetinde buluma.mı. 

za rağmen çok c-cçmoden dllş:nıınm 

<.anlynnc küstahlığı dolayızilc kı.nıı 
ya,ıan •föki?Ce"".nl b!l!yoroz. Bl • 

dm galip ve mUntıı.klm sıfatl!e hnre. 
le geçeceğimiz ı;ü:ı taayyün etmlf. 

;J". 

Blrlnclt.c§l'lnln )1rmt ikisinde Ja • 
ponınr Aın rlkadan petrol verilmesi. 
il! ve Çine yardımm kcsllmcs'.ni lst<' 
diler. e gtlD so~ra. bu teklife cevsp 
vcrdllt. Cevapta puuıan lıcri stlrllyor. 
auk. tkl memleket PiUöl!ikte cım:t:ert 
o'nındığını aöyllyerck, aralıırmda U 
caret yapaca.klnrdır. Ç::n ve HlndlçltU 
deki Japou lruuvveUcrı tcdricıın ce 
ldleccklerdlr. Eu hUSU!lla n.ııln§tla . 

ı:nadı.n 
ikinci rnpor Amenıtıınm yardımı.. 

n.ı. d:ılrdlr. Bunda denıUyor kl ''Ame. 
rikanm lcnr ve inre kanunu muctbın. 
r..e de\·rettitı malzeme vo ytyece(;l.ı:ı 
ıuymeu so liOll~rlnde ı mUyıır ~o 
r.ıllyOD dolıırı bu~muııtur Japon hO • 
cumundaıı sonrn da yıırdmı de\·aın e. 
dccckUr. Du mısıı garuımcml:J kadar 
bllyUk h3rpte mO;,terek dO~manımız 

ta.1'1lfmdan hücuma u~e.n veya u::. 
rııması muhtemel bulunan memleket. 
l!!rl ihmal cdcmcylZ. Ç".lnlı.'11 bu harp 
blzim için öıtlm dirim mesclecidtr. 

AMERIUA ~ FRAN ·ranrruzn kar'fl koyanlara veyn kn111 
\ a.sıngtcn, 16 (A. .) - Vl§I Frnn. koyma:a tuwr buluıuuılııra ınuhta~ 

..ı.smın vazlyettn! ydmlatabUecek be. o1dukları malzemeyi g6ndennelc vnzı. 
natta bulunup buluııamıyacağı l!O.. feml&dır. nayıc bir yardım lmdrctl 

,,.._ Bal ;öyfıa domlşttr: yalnız ve yalnız A.merika.<13 varda. 
~ mınett. ellldden ~ Bun•m lç'.n toP tank.~~ lm:llatı 

!!".bt, h8Uhıu:?ra vaziyetin m!?mlll - ı kat kat erltmlmo.Jıdıl". Şimdi batt.a~a 
tlcrine nasıl kıı.ı"ııı koymak !cabet • dentu ~ s-emı lr.diriyoru:t. 19{2 11enc. 
m bQeot>..lliJ~- ııt ort.aemda g{iDdc 2 ~cmi tnıdlroe<:'f\z.. 

-- -·------

-31-

- Nasıl çare Hüıırev •• Bunun çaresi olur mu?. 
- Olur ya •• Ben de kalkar Trabzona giderim. Size 

her haftn mektup yazanm .. 
Vaıfi, Hüarev.e bol bol da baJııi,Ier va.adetti. Hiç 

bir sıkıntı çekmezsin, arzu ettiğin gibi yaşar .. m diye 
gönlünü yaptı. Hüsrev birden ellerini yüzüne götürdü: 

- Buldum, diye h ykırdı. Buldum .. 
- Ne buldun Hüsrev .• 
- Ben !İmdi doğru Mukaddes Hanımın pederine 

gidiyorum .. 
- Ne münaıebet.. Ne yapacaksın? 
- Kapımdan kovuldum diyeceğim. Çerkeziatanlr 

olduğ-.ımu, Trabzonun Ç-erkezistana daha yakın olduğu. 
nu, ka~ kuru§ ihıan ederse razı olacawmı ıöyliyeeeğim 
Ne ynpar, yapar, merhame'dni uyandrrırım. 

Hüsrev hemen pazara gitti. Fesini, kıyafetini de. 
ğiştirdi. Saçlarım dağıttı, bıyiklanm aşağı doğru sar. 
krttı. Sonra Mukaddesin konağına gitti . 

Hüsrev ikinci gün Vasfinin yanına geldiği vakit 
bütün it bitmi~ti. Elli kurut ayhk)a ko.pı!anmış olduğu. 
nu, iki gün şennı da Trabzona hareket edeceklerini bil. 
dirdi. 

Vasfi sadık kölesine dört ayltlc para.yı bir-den ver. 

di. Her hııfta mcl-' .. up ya.zmnyı u:ıutmama&ım tenbib et
tikten tor.r<:. nyr:lddar. 

Vasfi sevıiliıiz, Hüısrenb:, Cevri kalfa.sız le.tan. 
buldn bir şey:e tescili bldamıyo;du. Kon".tiacak, derdini 
dökecek !,.in ı;efii yoktu. Bir ffiiiddet oyalanmak için 
Bursaya gitti. Dolaşb, avunmaya ç.alıEtı. Fnkat gene 
rnhat edemiyordu. Hatıralarının saklı bulunduğu latan. 
bul ona dnha rölho.t göriindü, tekrar Iı:.·~anbula döndü. 
Konakta sinirlerini bozan obabasmın casusu ka.byasıidi. 
Omm yüzünü görünce üzerine atılıp boğazlc:nak isti. 
yor, ihtiyarlığına, emektaThğm hürmet ederek ses çı. 
karmamaya çalışıyordu. 

Yollara bnl...-ınaktan, Hütrevin mektubunu bekle
mekten baş1ta çaresi yo?ttu. 

Bir ay sonra Mukaddesin me'k-tubunn kavuşabildi. 
"Garibeniz,, i:nznsını taşıyan mektup ne candan ya. 
zılmıştı. Bir parçaın ~öyle idi: • 

"Y olcult.ığumuz bir az ıı1hmtıh geç'd. F nkat sizi dü
şünerek her sıkıntıya katlandım. Hele Hü3revi bizimle 
gönder:r.enize munl t.e§ekkür edeceğimi bilemiyonntı· 
O bizimle olclu~.a aradaki uzun menf eyi ~.ınutuyoruırı· 
Bana olan alakanızı dii!Ünerek elbet bir gün kcıvu§aca
ğız, diyorum.,, 

V sfinin içi rahntladı. Hem Mukaddese hem ele 
Hüsreve uzun l:irer me!!tup yazdı~tn.nıınnra tekrar s~r
saya gitti. Trabzondan meld""Un srclirae kerıdirıine sön. 
derilec.ekti. 

(Sonu var) 
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~·c~ ın; 00 aaoo 00&00 ~ ınJ 
yaz harbe · · ,. 
karşı Ekmek narkı pazar 

ıısaı 1~eıs1aes.ıııı lesi günü değı iyor 
etıendlrmek N k b . "" b ~ onec dünyruırn i)i, l.ö. ar undan soor a hyat muraka e 

e~:~~\!~ n~~ :~ komisvonu tarafından tesbit edılecek 
bn mu\uzcne~ c u~-amı. 

'l'farüı. 
Jtnm gidi)inCcn m moun 

J.ar bu mm a~cnin ~
'tarak dünya nlzammı de

. istl) orlan!ı. Mesel~ So' -
)a, nltm C'>MIDI li bul ct

Almanyıı. gibi. Bunla.r iç r~
'le kendi pUı.ıı!armı tatbik 

Buğdnym olm1 fiatma yapı· 
lan zam oolayısile ~C'.hrimiz.de 
eh'"!Jlek fiyatları bugünden itib'>!ı. 
ren 16,5 kuru.- a cıkanlnuctu·. 

Verilen brrbere göre ekm k 
narkı bundan sr.mra. 'beloo•v<ı 
daimi enctimcni tarafmdnn dcği! 

hernbcr dUnya Uc o!an D .. 1_1 ... k 
!>"tıcr.ndc umumi mmuze. u.u::an soyan çocu · 

t.bi o!U)Orlıırdı. Hııyatlnrın- ınahukrn oldu 
ınun olu•ılar tla bu ıııu\n- Mehmet aumda 17 yamnda'bir 

e gorc hCS!lplıınrı nytlrnı- ~ocuk Y~kapanmcl:ı. Mığrrdıç 
ı. Bilyllk h rpsonrrunnda or. :ldmdn 'bir dölın-ec"nin du!t
kan bil)iik ota.J"(;j hareketle- kfı.nmı soymuş, bir::taç gün son· 

u: ~en rn<'.rnl ',c-tl"'r bunu ta- ra .,uçunu tehTarl:ırl en ) akalan· 
ta bit cdememi· ll'rıll. :Cll- m <>tır. 

lluf, ~ Jıyrnl b 1 mrnd:ın J,ü. :\folun t nn n3liye n.ltıncı ce-
i!ll z.hııut ,e \ i bakı- ~ m:ı;"ıkcm~ince 4 ay 20 gijn 
gerJ olım memte'c<>tlcr Jıu- hapse mahkum olmuştur. 
ba.'!8.r.Ullamr lardı. 1 

. ki ırısn lı:ırı mw11lcketl~- ihtikar sucundan dün 
t etti. ). oUar t.aıı.:ı.ııd•. ı .. rın. , cezalandırılanlar 

l"tt klan durtlıı < n' t tahlı Srun:ıtyada I.ömiircülük yapn.n 
d.ııı ın fob·ı ntl~mı otnr- Yorgi kömür t.ız .. rinde ihtikar 
• Cngfüı A!m:m. n \' rup 1 ynµ:nış, dün ru li;-a ikinci <:eza 
lfll f.et~I 'c M r<.' ctm',. tc- nnh.kemesinoe 50 lira pam, 7 gün 

le, sıın-ıyiiııi ~el'i lmrm. ı,_ 
\ c ot8.J'f)ik A \Tllp:!, \'e is 

t g r chnrcket ed n d 'let-
1~et mün!ı.r.eh tinl muhnfo-

b•r n'cmle!>"'ttlr. Fııkııt bu 
1 ı. n harl.I tn 'C beyaz 

teJıUkelcrini .,."zlcyen, on
~ ı tedbirler nlm:-3 rnecl>ur 
lttkiyc de hıırpt(?n C'' l'lkf 

iade edecek bir kndrctt') 
. Nakil lınkfi,nsııJık~ fi. 

klikleri, mu~le edllc-
1 hftclcı riııln ı:wılmıs ol

~bi sebepler bizi yeni tedbi.r
Unmcğc fol: r ctnı<'lrtedlr. 

d lt':<et it!n:le yahut mcm.Ie
'!snıı.l:ı. ~ aptlaca.k mülwlclc 
• harbin ic.'!plı.-.na bağlıdır. 
ten e' eI1d :ı.nnı3.lllarda 
Piyasıı.'lan de' lctlerin, ot:ır
~ gitmeleri, bü:vilk impa.

ı J,oJoni \<?< C:omin3 on· 

ha.r>is ve 15 gUn de d~l:.ıhımm 
kapatrlmasma ma:h..ıntm cdilrni.,.
tir. 

Aynca sabunu fazla fiaUa. sa.
tan Balatta Nesim. kr~ar peyni
rini yüksek fiat?n. caten Galata· 
da bakkal Nazmi, tuha.five U?..c· 
rinde ilıtikfı.r yapan Kn.l)a}-çal'"f3r 
da tuhafiyeci Mrgrrdrç ta 25 er 
lira para birer hafta dükkanları
nın kapatılması cezamna çarpıl
mış, kundura üzerinde ihtikar 
yanan Beşikta.Şta kunduma Re
oop de te\Pkif olunmu.,tur. 

En i~1 b yrnm, mılh Sçtndc ge
l'CD bayran:.dır. J;n t,Yi sulh, en iyi 
sUiUıla. elde olunur. BugUı.ün en 
:kahir aililu Jın'-a stliıJudJJ". llB\ a. 
luınımumuun bu gayeye bağlı hir.
ınetlne 1uz ,.erelim. 

İstabu1 fiat murakabe komi yo· 
nunca tcsbit edilecektir. 

Diğer taraftan francala için 
frrmlam verilen 25 çuval un da 
35 çuvala çı.-:anlnuf(..ır. 

Ankarada ekmeğe dünden iti" 
baren 16 kuru~ nUk ltonınuştur. 

firpagopta 
Birinci arsa 123,000 

liraya sabldı 
Taksimde Sw,,agop l<Jmıeni 

meznrliğmın, bclediyc tnrııfın7 
dan istimlakinden sonra bu a.rn.zı 
parsellere aynlmıs, satılığa ~ı
kanlmışt.r. Tramvay caddesi ?" 
zerindeki bir numarnlı pn.rselın 
ihalesi dün belediye daimi eneli· 
meninde yapılmıştır. Knpalı zarf· 
la yapılan 1rnrza.ycdede 8~5 
lıraya Abdülvclıhap T~ts:i ~s· 
minde bir zata ihale ediJmışf.ır. 
Diğer parsellerin atı!;ına de
vam edilecektir. 

O ç gece soyguncusu 
yakalandı 

Yinni gün kadar evvel, Ka~· 
köyde misafirlikten '\-eya saır 
yerlerden gece geç vakit yalntz 
olar.ık evlerine dönen Mileyyet., 
Meliha, Muazza.z ve MUT.Cyyen 
adında dört kadını ayrı n}TI u· 
manla.rda, üz.erlerine atılrp elle· 
rini. kollarını bağlamak ve ağız· 
lannı tıkama.k suretile para çan
ıtalarını çalıp kaçan Oıiıan. Za
kir ve Haşim adında üç soygun· 
cu ya.knlaı~tır. 

Soyguncular Üskfular sorgu 
hakimliğince ya.kalanmış, muha· 
kemeleri yapılmak üzere lsfan
bul ağır ceza mahkemesine gön -
derilmiŞerdir. 

•tıklannr bpıtm:ıta.n neti- t>ek o'!nn maddelere rağbet eder. buçuk k"Uru~ ! Yani bir kil~ arım
~ bizim i'!t1:fb~erlm;"c Unbubat blzdı: fiyatı toJıdit edilen nın elli misli pahalı. 
~ •leğildf. mawlelenkndir. Fiyntlar i~msadi Bir limba r:i~oo 60 kunı. ! iFi-

i>a.ı!ladılrtaıı sonra bu im- ~.a.rtla.rm altma dll3tilğü takrurde yatları uzun uzadıya sayıp do'k'&rf surette geni ledf. Fi!lıa- t".lrlalar bo58labillr. DUnyarun muh- mekteo ne ç&a.r! 
.. ~ malıstillcrl i~ wnulm:ı• tolif ycrterhtde, bllhıoıl'Jsa bUyük Gaye smai lstibs:ıllc, 'o bari~
.._. lekfldo ply~n açıla- ı arp IM)ll.l'MJ memJıekctlerinde bu- ten ~elen sınai nındde!erlc mMlllc
"-ıııdı, fakat bir 3 ıı.ndan na. nun kötil mısaner1 g6rillnı~r. ket zirai mahsulleri arasında. bir 

!zlıi;'1, bir y:ı.mhn harbe Tahdit~ flyıı.t kam bor53.yı muvucne tesis etmektir. 
~ tcllblrler, ,c harbin imha edecek hır kudret:t~ olmalı- nu mın"aZcnc bhim beyaz har-
'.Patkolojik &l leri memle- I tlll'. Buna oezal tedbirler de ili.Ye be lm1'1 en büyijk !ilperlmlz ola
sınai inldııW~ rağmen an edilebilir. HllkQmetin 10 blrinclkiı.- C3l.1lr. 

lı&riu; lısclm ltiba.rile yilk..c;el. ?!undan itJlıı:u'en buğday fiyatları- l<"iyatlarda mu\ azcne J umwım 
~ye çıkanr..adr.. E0t,'"'ilı\ nı ıs buçuğa. çıkarmış olması im !,'iiı;lüğii hiç de takdir cditnılyoock 

memleket halkının ba)amdAn ebemml~ll blr adım- bir r:ey dcilldir. Bu :yalnız bir iktJ• 
i için lbım olan gıda fjart- ÜD". 6adi mesele dcğl]dlr. Aynı zamnn-
ct~eı, hesaplamak bir Ziraat ve sanayi faallyeti kaN.ı <fa mcmlehetüı sosyal ,.c politik 
t halini alını~ C..ecıen se- WJ1il)"& ob.n memle~tlcrde m- bünyesi ti7.erinde tesir yapac:ık bir 
lrıahsul '\mJyotlnin •yf o~ man zaman fiyat buJınuıJa.rı göze 1edbirdir. 

da. bunun Ü7,erinde büyük c rpar. Bo. gib zirai mslısuller, Bımun için fiyat politliuısmı ta
J'aPlllr,tn". gih sınai mahmıller lehine göze yin ederlmn htınmı heclefi u.ncak 

• erde S<f.mk1a:rr 8ÖUll mağ. ~arpa.r. Bizde göze çarpan buhran milli birliği korumal• olabUlr. ll~ 
~' unla yapılaıi mad- sınai mahsalleıin yUksek fiyatla milli birlik da• ile memleketin lk-

bir mUertm sayılması bu- puara çıJaııaSidir. Bir köylil unn tısa1.n reallt.esinl telif etmek se-
~ nctlce5tdlr. Bu hAI bid nnıatryor: Tektir. SADRI ERTEM 
."IU8e ile 1'111P ~ bırak· "- Atı 450 Jmrusa naUatıyo- "t 

nız. Euna br[I bir kilo arpa dört 

u1moakl 
"ye dört milyon 'OOndP Ben karanlık iQerisinden Her 

,ı.-babat istihsal edebilir. Do. vig'in istikametine doğru ba.kr 
... bin toou tohomlolctur. Bo-

el ..-1~ hakla yok- yordum. ..r....r.:ır ıı...• ı .... l D~__,~., Bu a:ınn.da kiiıt...._. ...... ·uır noAla 
QıJ.Jyon ton tiehlrterin ve görür gibi oldum. Bu nokta bir 

l...~- .~. ~k'o-ylgıilnclasıUn ~: saniye kadar psrıl~adı. Sonr.a 
~ IUlllULI ~ o• .kara.nlı1\: bir gecede bır yıldız gI• 

'°e ha)"''Wl yem!ılir. bi tekrar ya.ndi~ · 
ne kadar süreceğini talı- Derken bir ugultu ile bu panl-

~ldUr. tı k-krar ka:yıboldu. ·-· 
i~ ,;i.rai istlhsa.lleri nr- Hemen alt kattan gcldigı an: 

bir tez h:illn.I nbnL,t:r'. Bu lnstlnn köpc1c bavıan:ası §1!11~• 
artmna.k1 dc\lcl.c oit top- <'Ilgınca bir pcrderc yükselmişti. 

l"&SYoncl bir şd'..ilde işle- İçimde lbirocnbire bir korku 
l baıkm . t:lı :ıl <la,"&'flllCl aJmanızn 

1 y ··• 'B" ıl temin etme . - liervig! .. J{oııdor .... ır ış ~ 
... ~te o.it toııraklarrn rasyo- duydum ve hnykırdlm: . 
~ fSe>kiJ® ~ Jetılme: i bir ynn- Bunun üzerine Mimar Lid~ bır 
llJısau artıraoo.Jr, b!r ~-ıı.nda.ıı k.:brit Yalm. Kibriti, J.."UZU etinin 
et içtııde fiyatlnrm fa· n.- L~nden tutuyordu. Bu Slll'etle 
llUmi olazal.-ttr. li'al :ı.t hu Fervig görünüyordl!. ~ ... 
lat.ıbsallerlnin hodudu, rna- Faknt He:rvigi ne hıtlde gordu 

rtııın nedir! nanu bb de- ğfünilzü sormayın! .• Vilcudü. o· 
<l1tı \a §.'Ll'tla.n ta~in cdt"r. ~urdu~ sandalye üzerinde yarı 
~ °l:'ürkiyedc fn.zh Mibs.'\l > 111._ d 5nrnliş ve bükUl.müş bir vaziyet
;,.~ de\'let 'asrtsıarmı ı;efe•- t~Ydi. 
~~ek için her ~yd.en e'Ç'- Eti keetiği bıçak hfilci elin 
ı~cye ihtiyaç \'nrdIT. Uıı- d.;ydi. J.'a.kat da'ha keskin bir 
-. bugün tedarik kolay ~ğil- · .~ 6apı satında göriinüyor 
~o o'-n"'nca da d_,:ıi!!'l- du Hervı·<r ··ı - tü" ....... ., . eu • • • ,, () muş • 

b.ttJ. fl'yizli bir lnkl~ r,ostcr- Umkta.n hnvlayn.n köpeğin se· 
~~liını.im olrun:ız. fi bütün kökreyi11ile hfilii işitili-
"'Iatı artmna lt;lnde halkın vordu.. 

• tcınm mcacıecsı bir pi. 1 . srrtuia merhametsizce SC>kul· 
1 ~" Dttısat d&'\'&.'lld.cr. Çllf-ti ı.lUŞ bıçakla beraber Hervig'in 
~hait edilmem) MO,. ~k- 1 olüsUoli~Lid8 bir l1a)Tet 

c:ğlığı kopardı! .. Aynı zamanda 
.R'cnç kadın hayknmıştıı ••• 

Bu sıra.da Kenten'in dudakla.· 
nnnı ~:ıanasız sözlerle knmlda
dığnu gördüm. Arkrayt olduğu 
Yerde donakalmış grbi Hervig'in 
ölüsüne bakıyordu. 

Lids'in kıöritinin alevi sönerek 
karardı 

Ben Sandalyemden yarı kalk-
tım. . 

- Kondor! diye bağırdun ... 
Bir I§ık getir! 

Kondor hizmetçiye baykırlL 
- Hilda ! Bir g~ liunbası 

getir •.• Ç'.abıtlt ol! .• 
Ben rnutf ağa doğru baktım.· 
İQCri a9ılan kapmm aralığın

dan en küçlik 'bir ışık bile sızma· 
yordu. 

Etrafa lönerck !bakındım. Yn 
nı başımızdaki oturma odasmn 
varınca.ya. ltadar her yer karan· 
lıktı. 
Anl~ld ğm.a gore, bütUn &

-ruı elektrikleri sö~tü. 
Derken mutfağın .içinden dog-

Hükumet 
• • 

pırınce 

e,koyuyer 
Ankara.dan verilen malUınata 

~öre. fiyat yükselmesinin önüne 
geçmek ve ~arfiyntı bol bol knr
şıh:yacak miktarda pirinç bulun. 
durulmasını tem;n etmek i~in pi
rince el konrnaktad:r. Mevcut 
pirinc:ler toprak mahsulleri ofi 
ne satılmı-ş sayılacaktır. 

Sarhoşluk yüzünden 
kavga 

Muhittin adında birisi, evYclki 
gece kendisini bilerniyecek dere· 
C"'de sarh<>-5 bir halde Gn.lntnda, 
Mahmudiye caddesinden ge<:eı
kcn, Durmu.5 adında bir yolcu 
ile kavgaya tutuıımuştur. Kavga 
sonunda hiddetlenen Muhittin 
sustnJr ç:-!<ısını ~kmiş ve Dur· 
maC{u sağ b ıl ·ırından tf>hlikeli 
surette yaralamıştır. 

Yar1ıh Beyoğlu hastn.hanesine 
kaldırılmış, suçlu ya.lrn.lanmıstır. 

[KllA HABERLER) 
* Tıb fakUltcat mezunlarından Ni. 

yazı Soydan Seyhan b!Slgesl Bıtma 

ntllcndelc doktorluğuna tı.yin edllmlf,. 
tir. 

Ad'U13d:ı knhr&man ukerleıim17.e 
toplllJlacak hediyeler ijlyle vall 1',alk 
UatUn biz.zat mC§g\11 oımaktndır. Bu 
1§~ uğra§an komite §imdlyc kad r 
~ı.0~2 lira toplaınt,trr. 
* Devlet ziraat ~letme kunırııunca 

:Konya.da Beltuo çf!Wğtnde 4000 de
kar ckln ckllml§Ur. 

* Ronyada soğuklardan Qç kl:;l do. 
ıı nık ölmll§tOr. Bunlardan b1rl Ka. 
in.cık Anı.blıır m:ı.hallC8i9den IWr Muıs
ta!ndır. 

* İl!kt'nderun elektrik tdareld ~le. 
<l > >o devrolunmtı§tur. 

~ Mcl"l'liııde clanct:a 18,lS ~k Jroıı. 
rn.u§tur. 

* GCl'ell ay Merırtnde 135 çf!t cv
tcnml§Ur. 

luıta.lyada yeni ihdas olunan 
Da. nahiyesi mUdUrl Aııta ya 
Tll4yct1 m!\iyet memurl&rmdan K'!nan 
Kızıltan tayin ed1lmJ§tl.r. 

~rluda Kız sanat okulu bina~ 

yapılmasına karo.r verilm13Ur. Bina 
yapılınca mekteb açılacaktır. 
* Çorluda m~ ve gürgen odunu. 

nun çeklslnc 500 kurU§, ktimQre 7 ku. 
ruo nark konmuştur. 

1 Tat~mıu olabm ı 1 
Mcyı. a lekeleri i :n - Bu d11 

ayı:ı bir usuldür: Lekeli ohııı ~eri 
C\'Velcc elde mbuu1::ı. yıkamalı. 
Sonru ufak b r çanağın ·çme o;!" 
.katı köz konulup <'.anağın ağzını 
kaplo.yacak l:ad:ı.r bir ldlğıdJ ~c
kercl Jdilii.hı gibi büküp yapı tır
malı. Dumanmm doğru çıkması it.in 
k§ğ:dm tepcsindm bir delik nç:ma
lı, çanak içindeki ateşte zaçyağı 
yakılarak lekelenen yer bu delik
ten ÇJkan dumanın üst.ilnc tutul
mal:dır. 

Bu u ulle InCY\ a lekelerinin pek 
QOğu çıkarılabilir. Bu gıôi lekeler 
daha tazeyken, ga.yet kuweW sa.
bun veya buğday suyu ile yıkandı
ğı zaman da çılmr. 

ru bir takım kibrit çakmtılan 
işitildi. Ve sonra, bir hizmel<;i 
iki elinde birer gas 18.ınbasl ol· 
duğu halde, korka korka içeri 
girdi .. 

Uimbalan rnn.sanın Uzerine 
koydu. 

Hervig'in ölüsünü görünce ür 
lrerek dı.-vara doğru sıçradı. 

Ben sandalyemden sıçradım. 
Bu bir cinayetti. Hervig'in vU· 
cudü Uzerine eğildim.. Sırtına 
sn.planmış olan bıçağı, el sürmek 
ı;izin gö?.den geçirdim. 

Bu, sapr kemikten ya.pılı bir 
av bıçn.ğıydı! 

Bıçağı gözden geçirdiğim srra
do. bir kadının hıç~ı isit· 
tim. 

1.Jds'e dönerek: 
- Dostum, dedim. Sen Madam 

Hervig'i oda.sına götürür müsün? 
Kondor; sen de benimle beraber 
gel ... Siz ötekiler!.. Olduiunuz 
yerde oturun.. Bir yere kımılda: 
mayın!.. • 

o 5Irada bir l)Oı}is hafiyeei,g:ibı 

Göz öniirul<'l.i dert, acı ... ını tııbuk 
ı1uyunır: ~ırn m:ı l'rken kavusur. 
Ltrafmn ı -.0 n·,.1 çoktur. Beni, bu 
tna·m ncıl:ır ıiP,:,:ı, ı.ı~ ııl k5~ı-ı1e, 
çukurrls 'e im~ iııı'a 1.nl:ı.nlnrı ılıı
"'ündürü •• 

ChnJ;U lıunl:ır. ı;:orUlüJı nlın. 

C'll a kadar, onm:ı i.imidi lmlmnl. 
. <'•, ~are iı.Jcı:ir. 

Dün, bir lise ~ocugu ('.zile biızU
l<ı :rnnıma d'.mrnu, ç51dn~c-n bir 
8ci'le: 

- JJir derelim \":lr, beni dinlı:-r 
mi-.itıi7.? 

Ue<li. 
Hu 7.am~nl:ırda li e ç:ıcuklarmrn 

b .. denli. yokbmaludır. nen d<' 
on1lnn bu konu tlstlincle hlr clanıs
ma bekliyordum. 

l\lt"~cr banıba kıı hlr ı;C) ınis. 
Cocuk tutul\ cUmlelcrl a!':lğı yu

k n "nllll'rr sö)lc<li: 
- Biz, J\:m:ılı:ı.du•la. otıınırııı. 

Onuln rlcktrik ~·oktur. Alt":ım \":\
pur, bb:;nı is!rcJere ':ırdı6"'1 \"n1<it. 
ortalık 7Jfiri kıtrnnlıktır. Bir henclr. 
ğe dlismf'mck, bir ta ıı çarpm:ı
mn.k ı~in, C't mfı 'okbyn ~·oldll~ 

) ilriirüı. 
Jtı lülnlt- İ7... llcphuiı: ele mc~

'"Pfo oku3 orur ... Yazlfelcrimiz \111', 

denılcrimi~ ~ar. Gece be numam-

3 

h bir liunb:ının cb'afma halim oluıı 
çal~"l)'Ontz. 

r:-•.at biz.;: 8Jtla bir 1illo ;;az \e
lİ)Pı l:ır. Hu ka<lnr ~az ancak bir 
•···<: ~cc d~y:ınıyor. \ooro kime 
b::ıs 'ıımlım? Hıılimir.l kime aııltt-
1 :tlını. l'(zim dPrdiınia• l;inı !:81C 

huluı ·: 
<. of•tıJ°:ıı dinledikten !wura., i~lnı 

,ızlndı. Cu ) 'ru, bnşmıo ~ini nnr. 
l~nıhm1:ılt l~in, l.itabm~ ı~ık i t.ı. 
.\ or. Uün3 :ıda bıınd:ın daha haklı 
oir dileh ol nu. Biliriz, Kmalıad:ı
•. ı, bir orta ı:nğ "3.ranlığl içinde bi
r l>an. uım:ın :wrudur. Fakat. meı.
tcpli J n' rusu, ç.ah acsk ç~uğu O· 

lıı•ı elan j;-ir.i f'":neclcn Çlkanuı yu
nılnr. fıLeJ,jlerden üstün tutiıla
ınnı mı~ 

Sonrıı l~nuılmdıı.ııın ba~ )erle
re hen~miye.n bir yanı c:'b, elek-
1 ril,ı;iz olu,,.adur. Burayı\ ~a.z '\e7İ· 
lrkeu, otel:i "'mtlcrin ö'çUstl ~ml-

1 mi. ınaz,. 
l~ğf'r hiç bir c~ yapıla.mu.sa, 

kıri, ndnnm pa.rti kura.ğında mek
teplilere rn$.lısu bir •;alon ı tılqı 
:>\ dınltttrl uı. Çcw.uklar oroda ı:.a
h ınl:ır. nu da. l\cf dağluını &! -

nıtık im.dar ı..ri!ç dt'~ıldlr 7.annede
rim ?.. 

HAK.Kl SUHA GEZGiN 

Yeni yolcu tarifeleri 
Devlet D<!mıryolları tren tari· 

f rlerinae d.eği.~i.klikler yapmı , 
bazı seferleri tatil ctm~tir. TJis· 
tcyi aynen nc.şrcdiyoru.::. 

lln) rlaJ"l>n.Şa - S3msun • lsken
de.run treni 

H. pa!;acbn 15 sah. pcr§cmbc, 
cuma, p::ızar. 

Antnrodan 10 ~ba. cuma 
pazar. pazartesl 

Samsuna 19.4:l ~cmbe, cu
mar1.cfil, pauırtesi, salı varır. 

lskcndı?runa 18.33 peJ'f;!embc, cu. 
martcsi, pazcrtcsi, mlı varır. 
İskcndenmdan 0.02 eah, pcr-

eembc, cumartesi. par.ar. 
Samsundan 7,30 salı,~. 

eum.artesi, pazar. 
Anka2'8.da.n 20.23 ça.eyımba, cu

ma, pazar, pazarl.esl. 
Hnyda.rpaşaya 12.35 pcqembe 

cumartesi, pamrtcsl. 811.h vanr. 
Ankara • Eı7.11n11n • Diyarbakır 

1rcni 
An.karad:ın 15 çnrşronlxı.d:ın b3Jı· 

im her c;Un. 
Diya.rba'lrn11 

her g{in varı ... 
Dlyn:rlmktrdan 22.30 cumadan 

ba.;;kn her gün . 
Erzunımdan 21 ctını.'?dan bn.Skn 

h o.r giln. 
Anka.raya 14.04 p:ımrdım ba.ska 

her glin. 
nka.ra - ~..oııgu]dak b'enJ 

Ankamdan l 7 .15 psza.rteet. çar. 
şaınb::ı. c:tıına pazar. 

Zonsuldnğa 10.38 snh, pel"Gem
bc, qımartcsı. pazartesi. 

Zonguldaktan 17.05 salt. pcr
ı:embc. cumartesi. pa.z:ı.rtesi. 

Ankaroya 11.50 çan;nmb:ı. cu. 
ma. pszar, s..-ılı. 

Anlcnra - Afyon - İzmir treni 
An.karadan 15.20 P"..mrtesi. per· 

şeınbc. cuma. ınwır. 
Afyondan 6.25 s:ılı. cuma, cu

martesi, pazartesi. 
lzmire 20.25 snlı, cuma. cuma~ 

tesi, pazartesi. 
lmıirden 9.25 salı, pe~ıbe 

cumartesi. pazartesi. 

hareket ediyordum. 
Mimar Lids, §aŞkm bir vazi· 

~-ette kadına doğru yUrüdil. Koo
dor•yerinden kalkarak benim yti.
nıma ı!<'ldi. 

Hervig'i kim öldürmüşse, pek 
ustalıklı hareket etmişti. Amudu
ftkarinln sol taraf'ma, dibine ka· 
dar saplamıştı. Br~ c:ıelik 
kısmı; doğrudan doğruya H('r 
vi.g'in pis kalbine girmişti. 

Kondor: 

Af:1ondan 00.10 ça anıba, Clm'll'l, 

p:ızar. salı. 
Anka.raya 13.50 ç:ırşambıı. cu

ma, pazar, ealı. 
Ankara - Afyon - A~ :uıcü; treni 

Anlcaradan 15.20 ealı, çarşamba. 
cumartcsI, pazar. 

Afyondan 6.00 çıirşamba, per
şembe, pazar, pcır.artcsl. 

Alsancağn 0.30 persemb('. cuma. 
paz:utcsi, salı. 

Alzanca.ktan 00.01 pazarte~i. 
çarşamba, cuma, pazar. 

Afyondan 00.10 salı, perşembe. 
cumartesi, pazartesi. 

Ankaraya 13.55 ~ perşembe 
cumart.csf. pazartesi 

Ankara • &hkesir treni 
Ankarnd!Ul 20.25 ~ba, CU· 

mn, pazar. 
Esldşcblrdcn 4.42 perşembe, eu

marteııi, pazartesi. 
B:ılrkcsire 17.30 pet'S('mbc, cu

martesi, Pazartesi. 
Bal•kcsirden ı O S.'\h, pemcmbe 

P373r. 
F.skişehfrden I.34 çar§ambs. ctı

ma. pazartesi. 
Anb.raya 8.50 Ç31"1}3mba. cnma 

rmurtesi. 

ı.-------ır------------------1 
çarşamba Perşembe 

17 ı. kan.j~ . kan. 

7llkade : %8 t Zill>Ade: 27 
t a ım: 40 Hn!lım: 3!) 

VaklUer \la.satı Er-...nı Vasatı llaııl 

G11nt' 
7.20 2.S8 7.%0 :..38 

O<lğu~ 
Oğl 

lklndl 
Akşam 

1eı,. .. , 
lmı!ıal< 

12.10 ':.%8 1%.10 7.28 
ı.ı.so o.48 u.ao ıus 

16.'l.2 1%.00 Ul.4% 12.00 
lS.tl 1.39 JUl 1Jl9 
ıUS 12.50 ~.83 U.61 

IST .t\N8UL BELEDiYESi 

~111~111~ ŞEHiR 
1 

TiYATROSU 

l ı ı l'EPEBAŞI 
umAM KJ8MJND.ı\ nm Akfam ıo.ao c:1a 

Müthiş Aile 
1sUkW Ceddeııılade 

KOMEDi KISMINDA. 
Bugün Gl1DdllZ H de: 

COCUK OYUNU 
- Ak.pm I0,.80 dl 

SAADET YUVASI 

Bcyoğhı blrin<'I sulh hulmk hil· 
kimliğinden: 

941/1841 

- Bu milthiş birşey, dedi Za
vallı Madam Hervig, bu cin°ayet 
olmadan evvel. zaten bedbahth 
Şimdi kiınb"lir... •· Davacı İstanbul Elekt.rlk, T.ranı

\"n)', Tilncl i letmeleri umıım mtı
Ben Kondor"un sözünü kese- dürlllğu veklll avukat Srtkı Koral 

rek: tanı.fmdnn Rlfa.t ''e Etem 'o Be-
- Bana. bak, dedim .. Burada .•oğlunda BuyUk Parma.k:ka.pıda. 25 

zabıtayı temsil eden kimdir? nod!l mukim şoför EyUp oğlu Melı· 
Kondor kekcliyerek: met Ülkcs aleyhlerine açılan za-
- Hinldey. dedi... Homer rar ziyan d vn mm ını.rhnkcme-

liinkley! sinde. 
- Kimdir bu adam! Da.va (.dilcnıcrden vukarıda nd-

. re i ynzılJ Mehmet ülk!&tn ikame~ 
-:-. iste bu nunt.a.kan~n emnıye~ giı.bı ~ul bulunduğunda:ı talep 

funin ! Fa.kat bulunduı:u yer. bi ı veçhile 21) gtin müddetle ll;lne• 
raz uzakça... _ . . .·•. tebliğat icrasına mahkemece ka.-

- Derhal çagırm .. Bıı dakınn. • rlimi oldtıl;"llild"ın muhake-
bile kaybetmiyelim .. rakat ,dur!. = ~n ol~ 6. ı. 942 sa:ı.t 9.30 
Sen de 1Ju!"8-~a bak ı ay~or · ·.~ O- mahkemede bizzat hnzrr bulunma· 
nu sen ca.gTr ••. (Kondor a done- 2 eya b1r vekil •ro:ı:iermcL üııi 
~) sena bo ıw1dar Mldanda ~ daftlllll ~ ı~
birkae eual ~. leoeJ! davetiye mabmma. kaim ol. 

(~ wr) mü~ Mn okmw, (38: > 
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,~zıııı1Sı11.-ll!IC.'!:~amıö~------------~!~m~1RW--llm!l!!lllmrr-., 1 
acerra "lon11a. fJ! 

1Bugünkii radyo 1 e 

K d·Jln 
Muzatter Acar 

25 -

7.SO Pragram ve memlck,.t naat v. 
yarı 7.83 mUzlk 7.45 ajans hebcrlerı • 
8.00 milT.11< 8.15 Evın aaL 8.SO 8,451 
mfü:lk prOO"rammm son lcısmı (Pl.) 
12.30 program ve memlel.ct sıı.nt n)ıı-1 

'ı rı l2.8~ müzik J2,,5 .. jans haberleri. 

1 J3.00 ınllzik l3.SO-H.OO mUzik. ıs 00 
Pr~am ,.e memld;et tıant ayan 18. 

• 03 mUz..k il8~2:S konu rmn 18.4-0 rndyo 
c.•ı mt-k emrını a'mıştı, Siyolı el çocult kulilbU. 19.80 memleket saat 
bİSC'li erkekl1:r, ••cnk rc>nk kl:fla- nyan, ''C ajans haberleri 19.4e ltonuş 
t na b:.ırünmü b::ıh..ır ci~.cl.1-.>ri mıı 19.55 mUzlk 20.15 rncı:vo gazetesi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZ 
rasmda dolaşıyorlardı. Pnrisin 20.45 müzik 21.00 ziraat tnltviml 21, 
iitt.11 guzd lı:"dınları sanki bu- lO mUz!k 2uıo konuşma (po.,Uı l;utu 

NEVRALJi. ICIRIKLIK VE B9'Fl1N AGRILARINIZI DERHAL KESER 
ihrn.c~· ılc İ 1'1 ~aık pıcnsi de '3U) ıtı.45 müzik 22.ao memleket. sanl 

ı ; a t r.rınn <ırdı. l~!:i SC'n'e ayan, ajans habcrlrrl 22.45 nıllzik 
tini \t' m '\ ltiin; kayl:clmis olan uans mUzlği Pd. 22.55- 23.00 yannkl 
b r m:ıl·}c n ztrın·n hiıla n}111 program ,.e kapan~ 

len hında Günde 3 Kaşe Ahnaliilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla lsteyinift 

:Y pc ·ın:l koştuğu f~öriiluyor 
du. '">a\'C•tliler arasm~n hedefle. yeni f.serler: 
ı ınc muva.ff::ık olamamm bir 
m·hrae<> ıle iki ~al':~ prensi de Knrn inci - Zonguldnktn eıkn
' aı dı.. l niformasız bir gcneraı 1 nlıin bu giizel mccmu:ı.nm ~ uncu 
m . il'!;: ~nt;,~afa.rını .. anlatıyor, SJ.yıııı ı><'ldi. Okuvucubnmız.:ı. tav-
htıvar bır .ıhm J ılım acıkırım ~Ye ederiz 

Ja ·mi 1 .iır 7..t'\ kr ill' muvazi ,.. • • 
· itt"~inı iddia C'diyordu. J\ızılny - Aylık 'rfnkli nıecmun. 

Ne Savıycr, ne dC' l\Iorcz bu l:alln:lc çıkryor. 

KAYIPLARJ 

Hoyoğlu, Zoğrafyon lisesinden 
.>. ı 93!J tarih Ye 1991 sa.yı ile nl
dığmı tıı.sı:Emam~; zayi ettim. 
Y cnisini çıkarncaI;;"l'Ind n ~kisinin 
hi:kmli voktur. 

f~tıı\Ti Yordanidi · (88209) 
• • • 

Kcrim<'m Adilenin lstanbul Bc
~·oi;lu 1smi?t İnönü ilk okulun.dan 

l'rni )ılın ~'8kltı.!!ma ı m~IK111e bllfuıı;olanm tanı.im odıooel< 
tkari mUffisest'lrrl.ı, lıllhhır • gUçlliklerlc knrş1la.5JI11LI11alarmı te 

için apfıd;ı 3 azılı, mali istlo;aro bUl"05Ull::ı nıtı.racaııtları. 

KA.ZIM YURDAKUL 
Sabri;; Jlesap 1'fi1t.t'busm 

O:ılabı, U:ınltalar Oad. Bozkurt Uan U 

z 1 zıyafoti ka~ıramazdı. Mo 1kinci sayıda bir çok tanııımı. 
z bir ~azetcci olmak sıf tile muharrirlerin ve ı essambnn y~ı-

t m Fraı1 Jcrald ilP, hem madam :arını zevkle okuyaeak.sınız. Afyon 
Sıılivan ile hem '-1" pı, ns D:>- mebusu B:ıy Berç Türikcrin lfüzıl
banof ile alakadar oluyordu, Fa- :ıyn yrız·l:tlmı) adlı maJlT.Umc-sı bu 

r' 1•''1 2!1. fi !Hl tarih cilt 8 ve 54t- ALii 
snyılı nak!l ilınf.ilınberini kaybet- V 
m~tir. Yeıusini .;rknracağımrzdan 

.. .. .... ............ 
r ye ©amil rlyeti 

' • • Il 

mmdan !\1orcz'i a!akndar cim - sayıdadır. Son iki beyti ııudur: 
\ Jr du i\Io. '""• prense. Dobanof "IS:ıulayıı yardmı et, ey Türle ''a
l t prenc; Dubanof yalnızca ga- ndas • Çünkü ınilli h:Slikte !ıc-
7..etc ilik ba.lrunmd'l.n ~lqrc.z'i il· pınıiz uir karda.-.: :f. Ey vnt.ands.~. 
11kadar dmiyordu. :\forez, .Milli ~efin emrine jt.nat. edelim 

~i<rlnin hükmU olmadığı ilan olu-
!"Ur. (38200) 

Ha.5iııı Ditlgerbald 
• * . 

2. ı ?. 191.0 tarih vcı 27i0 sayılı 
1 

uahili 1 icarct b<>yar.ımmesi znv: ~- • 
prenses Dobanof olmazdan evvel Krzrln.yıı, nuı Jrnvdolmavn gidc
küçük Moris ile oynuy, ı, ('ğ!e lim ., 

dilmiştir. (3S1:l9) 
ikbal l\oc:v•li nakliynt ~ıı-ke\i 

n"n. dan "den "Cnclerdcndi. <Kızılay) m say.ısı 20 .kuruştur. 
• Ta.\'Slyc ederiz. 

(Dcı·cmıı ııa ) 

Hava Kurumu Gemlik Şubesinden: 
TUrk H rn I-..uru .. ı lal mlık ~-ubcst tarnıındaıı bu ne topla.nacak ko. 

yun, kcı;I, ırığır derilcrll barsaklnrırun nçık arttırması 25/KO.nunevv<>l/91 l 
tar.ilılnc rastıayad peı'§Cmbo günU saat onbcııtc ynpılac.'lktır. 

1steklılcrln gartrıameslnl görmek Uzerc lstanbul ve Genullc §Ubclerlııe 
' pey sUrme'c için Ihaie gUnü Gemlik §Ubc ine % 7.~o muvnlckat ve % 15 
lmt•ı: temlnaUarllc blrlllttc mUrncaaUan 11An olunur. "108!17,. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
138 .No. ıu ıl r. 
Toprak mahsulleri ofisi tarıı.tından ekmeklik ve franceıalık un !ıyaUa. 

nna yapı'an zam dolaylsile 17.12.9!11 sabahmdan itilxırcn 950 gramlık ~· 40 
rUtuocW ekme • !iyatmm 16 kuru~ 50 sruıt1m ve francelanın bch"r kilosu-
n c.'aralt tc bit cc.'lıldiği ll!n olunur. (.11161) 

1 
Dr. fabrl CelAI 

ı SW'ılr ve kck<'IC'D.Ml tedavisi 

ı~~H~t·~r~g~U~n~4~t~c~C'~~~~s~l!oğ~lu~N~o~.2~J~~======================= 

Harbiye Yedek Subay Okulundakı Satın alma 
Komisyonu ilanları 

............................... , ..................... ~a;&-----------------.ıı 
Pnzarlrkla 100 ton saman alınaeal{tır. Evsaf ve husust şarUn.rı komia-

yonda gfü1lp ö{;'renıleblllr. Balyalı olarak beher ldlosunun muhammen be. 
dclf be§ Jmruştur. İhalesi l9/l2/0U cuma gllnU sant 15 de yı:ıpıla<:o.ktrr. Ta. 
llplerln lmt'I tcmlnallarilc Hnrbıyede Yedek sUbay okulunda l>omlsyona mU. 

rncaatlnrı. "109:.17.. 1 
:tö Jio <11-

Pıuw.rhkl" 100 t.on k.uru :fu.Bulyo 8'1.ltn 11.hnacakUr. Ev.af ve husu.st §&rt.. 

ıarı ko~yonda. görUicblllr. Beher kilosunun muhammen bedeli 26 kuruıı
tur. lhıılesi 19.12.941 cuma gUnU 81l.3t 10 da yapılacaktır. Taliplerin knt'I 
tcminatlarile Harbiyede Yedek sDbay okulunda kom(syonn mUracaaUıı.n. 

"10999., 

• 1 1 Pazarukla. JOO toıı nohut satın alınacaktır Llvsat ve lıususı şartları 

Korntsyonda görUleb~Hr. Beller ldlosunun muh:ı.mmen bedeli 22 kunı§tur. 

thaleııl 1912 941 cuma gUnU 63Bl 14 de yapıl caktır. Tnllplerln ltat'i tmnt. 
n:ıUarllo Harbiyede Ycdclt süb:ı.y okulunda komisyona mllracnnllan. 

"11002 .. 
'i• :(. ~ 

Beher kilosuna. 60 kuruş tııhtnln edilen fiyatla cll~r bin llralıl< Uç par. 
ti ayaktan sığır veya sığır eti pazarlıkla münakasaya konmu&tur. Evsaf \'e 
hususi şnrUnrı komisyonda. görlllcblllr. İhalesi 23/12/941 salı gUnU snnt 
10 da y:ıpilncaktrr. Beher parti iç:.n 1'11.t ı teminat 7500 liradır. Taliplerin 
Harbiyede Yedel: sUbay olrulundıı. Sntın nlmıı ltomlııyonunıı mUraeaıı.Uıı.rı. 

''11124,. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 1 

ı.•ırınlardaıı O!ıslıuiz namına çuval toplamakta bulunan mUteahhitle-1 
ri~lzle mliruıklt mulmvclc 12.12.D•U tıı.rlh"nd' frshcdllmlştir. 1 bu çuvaUann 
bu kere Oalatndıı Bıllık paı.<ırınfl'l ı~o•·dı.' im okak üOll numarada ofisi. 1 
mlzec t aLs edilen depoya. aı kadar !ırmcılar tarafından teslim 1.'dllmesl 
muktcı>.ldlr. Bu IUbarla 13.12.941 l!ilbalıından lllbare>n tcşckkU!llmUz namı. 
na hiç bir kimseye ÇU\'al teslim ed'J.mcmcsı Ye bu tarihe ltncbr mll~hit
ıerc çuvnl teslim etmiş oıanlann almış ol~uklnrı makbuzları be§ gUn ·ar. 
fmdo. Şubcm!z<.' lbrnz etmeleri 111zumu nan olunur. "111<17., 

1 İstanbul Belediyesi ilanları J 
Topkapı _ Slll\-rl y~Junun bn lııngıcı teşkil eden son kısmının geni;,lc

t ımesi \'e dıvar bordur ın.~ntı açılt cl<Slllmeye konulmuştur. Kc§if bcd •li 
7ii4 lira 56 kuruş ve ıtk t.cmınntı 583 lira 9 kuruııtur. Keşif \O şartname 
Zabıt \C, Muameı t MUdt.rlUğll knlcmlnd gurUlebllir. thnle 2/1/942 Cumn 

unu ıı at 14 de Daiml EncUm nd ;)~..ıpılacaktır. Ta lcrin ilk tı.:mlnat 
• ~ııkbuz veya mcktupl:ı.rı lba.lc tarihin n 3 giln ev\-el VU{ıyot Nafiıı. Mü. 

IUrlüğünl J"",Urncantla alncnl.ları 1'rnni ehliyet ve DU yılına alt ticaret 
odnsı \'CSiknlnrllc> lhıı.I · g\l'lli mtı'l.'.f<':'I ı:nııttc na.mi EneUmcndo bulun. 
m lıırı. (11158) 

İstanbul Fiyat Miirakabe Komisyonundan: 
134 :No. ıu u.m 
v .. 1 <) maı;-nza \ c dUI. \anınu.l veya. her hıı.ngl im yerde bır çuvnldıın 

bn ka ımln~. pırJn unu \'!' ktrık pirinç 0
1'\nlarm bu mnddcıcr her hangi 

bır sı:kıl ıc "atılnıal, lıı. re b.'\ğlıınınış bulunsun Vt')O. bulnmnsın bulunduk. 
ı rı l r, mi dar H' kim n t oldu',lıınnı geo ten ... bcynnııame ile en g ~ 

0,12.941 curnaı tc ı sun c.k.5amına ka'i:ır mahall. t < n bUyült mUlkiVI' amir. 
ıı •in• \1llı.y t iaşe mtiaUrlUğu ve !lyııt nıUrnkabc- b\lroım ııcfllt,lne bildirme-

' Jrrl lllz.ıımu ilı\n olunur. (11162) 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - &!nDnl~: 1000,000,000 rürk UnMI • 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Ziraat Bankasmda kumb nıtı ve ihbarsız t.ııs3rruf bC!laplarmda eıl 
50 lirası bulunanlara ~nede t dcta çekilecek kur'a Ue aşağıdaıd 

pllna göre lkramlye dağıtılacaktır. 

4 • 
4 • 

' .. 
f-0 • 

500 
508 
250 
100 

.. 
• 
• 

2,000 .. 
2,000 • 
J,000 .. 
f.000 • 

120 
120 
180 

.. 40 

.. f-0 
• !O 

• 
• 
• 

otxıu.rr: Hesaplarındaki paralar blr sene tçlnde 50 Uraaaa 
dUşmlycnJere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlııslylc verllecettif• 

Ke§1<1elcr: 11 Mart. 11 Haztrnn, 11 EylQJ, 11 BlrlnctkAnuıı ta 

rinde yapılır. 

;H~t ............... mil .. 9ıiil?Elllıl .. -~.,.._ ................ . 

Rami Satın alma Komisyonundan: 
Eyü~e F~cuıo Fa .11tam Civnrmd:ı. ckm~kçl kolu hayvanatın~ 

ınruı.n tahminen 2 ton gübre 22.12.9U pazartesi gUnU caat 10 d:ı sa 
tır. tstcklil"rln bclU gUn ı;e s:ıııttc Ramideki sa.tın alma komisyonun'& 
m~lcrl llAn olunur. (111 

ı---:;tanbul levazım amirliginder. verılen 
~ nartcı askerı kctaa t uamar, 

BUro binası in;aatı kapalı zn.rfln eJ,eiltmcye konmu,.tur. Ke.~if 

.: i>'7~ llrıı. 33 lcuruş lll: temınat.ı 6193 lira 7 kuruştur. Ihalesi 27 
cumnrtesı l:ilnU eıw.t ll d.: E3kişchirde 11skcrI satmalma koın!BY 

ya.pılacrı.ktır. Tnliplerın l•nnuni c.slkalarlyı tcı.llf mektuplarını lb 
ntlndcn bir saat evvel komisyona Ycrmcıeri. C160:?-l 

• :;. il< 

1\:eşif b dı..i 807t lira. iG ı.»W'U§ olan bır ah;pp ba • .ıka. açık c 
korımuıJtur. İhalesi 27/12/911 Cumartı.>sl sUnU saat 12 de Eski_.. 
ltert satına m komlsyonımd..ı. yapılacaktır. Taliplerin belll vn.ltitto 
.}On:ı gclmelrrl. {1604-1 . :[. 

Beher ktloı:ıu uO kuru tnn 36,000 kilo sığır eti nlmo.cıı.ktır. Paz..'lr 
lltm i 26/lZı 9U Cuma gUnü sant 15 d Balıkeslrdo a kcri satUI 

komisyonunda yupılacaktrr. Kati teminatı 2700 liradır. Tııliplcrln ~ 
kltt komisyona gclmell'ri. (1615-11 

* "" 
A!)ağıd l o.z•lt n1u tnb yeler pazarlı ,l:ı. l!atın alınacaktır. •r 

2' 111941 gllnll saat JO dn Ç n kkalrd ııkcri satın nıma 
gelmeleri. 

< m.,i. Miktarı Tut.arı Ten 
.\det J.lm Llr1t 

~ 
Deve çulu. 100 ltsoa !!2f 

Selvcrci keçe. <106 304 4f 
DC\"c kol nı. <lO!l GO!J pt 
Zincirli yulıır t;ışlQ,"1-ı:. :.>UJ 550 sS 
'1 l atızlı it. 120 

(162ô-111fS) .. 
.v. .f.~ 

I> O IC T O H 

yazılı n1evadın p zarlıkla c sutmeleri hizalarında ya.zılt gün. ant 'c m:ı.hallcrdeki a • ri 
olma komisyonlarında ynpılncaktrr. TnlSplc.-r .ı belli vakitlerde alt olduğu komlsyonlardn. bulunmaları. 

Kiiçük Tasarruf 
Hesn!;lları 
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''LOKMAN HEKiM,, 
il \lllı JYt" 1\1\ ., mu\ SSl:-i! 

ni\aıı~olu 101 

2,5-6.Tl'l' 

Il 

S.'\HlBJ .'i'ilM U~ 
Basıldı~ı wr . VAhlT Malb·ın:sl 

Umumi n -rivntl ifüıTe N'Jen 
Rrfi1 11 • ,, ç- •· ···• 

('İn"I. 

• ,ır ~ti lta\·urması. 
l "'lyun ti knVUT'll"ST. 

~1 1ır t 

.\lilı tarı 

l\ilo 

25,000 
5,000 

22.000 
22,000 

!?10,000 
l\I e num:mı ltdmuru. Beş lmlcm. 
Xakll~ t. 
,· klty t. 

T .. tAı.rı '.l'(>.aılnatı 

J.lra u'rn lhıı.ic gün, liWlt \ ~ m:ılın11L 

- ,..-
46,iZJi(I 26/12/eU 16 Gelibolu. 

P,Z..)() GEH :!6 ,. 16 Gelibolu, 
17,600 1820 26 ... ll Erzincan-
24,200 1815 26 .. .. 15 Erz!ncaıl· 
5C,700 -4252,60 l:S/ 1/942 lskcnd run. 

2,500 lfil9 19/12/941 Çat.atro. 
42000 3153 1/ 1/942 lTrfB. 
mooo 2100 l .. M 

t'rt'R. 
(.,... :uıslt 


