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Kupo~ Nt: 

• Fruaauva Mariak'du Peyami Safa tara· 
'uıdan tcrctbDe edllmll olan bu phetıer roma· 
.un fiyatı 60 kunııtur. Vakit okuyucularma 

L '(kupon ve 30 kuruta verUecektir. 

ug" day k0fllffl8 vergisi kaldırıdl - ~CliŞ,t&_harare~ bır c!!~! 
· . . Millf korunma tadıllt 

Japony'a ile Ekmek, kaldırılan vergının te· Muvakkat bir encümende 
Siyam siri derecesinde ucuzhvacak tetkik ~dilec_ek_ ....... 
arasında Ankara, 11 ( A .A) - Hüldimetçe lan buidayı koruma verıiainin kaldırtl Devlet ve hususi müeaıeaelerde çahpn memur 

lann askerlikteki maatlan münakaplar doiur buiday fiyatlarmm artmlmuı dolayiaiy. ma11na hükOmetçe karar verilmiı ve bu 

936 · d ıl le ekmek fiyatlannın bu niabelte yübel.. maksatla Büyük Millet Meclisine bir ka. 
seneam e yap an meaine mini olacak tedbirler almmıt ol. "f kın bugun·· verdı·gı"'· da d nun teklif ohınm11•tu. Bu kanunun mec. ._ .. __ 1 .. < ....... > _ BUnf'k a dujunu evvelki ıünkü n91riyatımn a -s ,__., • ....,. ~ .. 

mühim netice ~ bildirmi•tik. Haber aldı~- ı6re bu lisçe kabulü halinde ekmek fiyatlannın i Millet Meclisi bugUn yaptığı top -

1ngiliz Uraaı &ahuma debil mem 
leketler Imtealne yeniden illve edl 
lec,ar memleketlere tatbik edHeceıı 
WRll halWnda İngiltere h.tHrO:meq 
ıle Uca.ret ve tediye anla3ıııadlni 

ır &&&U&69 her halde kaldmlan ver.inin tesiri dere. ıantıda m!lli korumna kanununun ~azan : ASIM US i tedbirler cümleıinden olmak üzere buğ. •· \ baıJ madd.elerinin deftıUrUmeei 
day ve çavdar unlannclan abnmakta o. ceainde ucuzlıyacağı anlqıhJor. ha.kkmdaki kanım liyihaauım mu· 

ılaponya bo defa ln~~re ve A- ,~ ~--•••••••••••••••••••••••••••••••.. vak.kat bir encümende tetkikl ve . mak IJ&l'ktald ilslerille 

. LMAN TEBLiGi OVYET TEBLiGi 
l&nllrgelerlııe yapt.ıiı ilk bu
taamızile beraber Siyama as
~ Ajaular SİJUD hWdi-

~ .::W':!: ":!r 1: M Alman rıcali "'9;etJerbae tA!&llm oldaiunu bU- evzıı harp ' 
i. ::.--::ıar:a,:: devam ediyor devam ediyor 

-...!lthıı·l11 harpten evvel kendisine 1 
... ~ .. edecek herbanı;i ilk kuvve. Jlerlia, 11 (A.A.) -Alman orduları Moü°", 11 (AA.) - Gece teb. 

diipnan bileceğlai ilin ettlif hal- Ufl: 
•-.-ıann ıa.-... L--ı...:-ekar- başkwnandanlığmın teblltf: 16 llkkAnunda kuvvetlerimiz bUttır. •----- uu_. ~- Şark ccpbealnhı muhtelif k-1mle • 
derhal kucak ~tıklannı ileriye k lan içinde taamıs banket cephelerde dQfmanla çarprtmıtlardrr. 

bapet eder görUnilyorlar. rinde lf ay Cepbenln batı ve cenup batı kestmıe. 
lerlnden mevzi harbine geçerken cep. ri is odddetll muha.. 

Glbac1ellk ajamlarm ve ndJoJa.. benin tcabeden ıılah ~ kıııaltma ha • rtnde,. kuvvetle m r 
•erdikleri malfımata göre ba tJerl teıblt edilen bir pll.n mucl. rebeler yapDUflar " lleri hartlc.ette 

1.---tiD yeri Tardır. Gerçek reJ&ıe ktad dftamla htn batmmd& Nevopetıoova.. 
-J•., bince yapttnıa "'· k07e ve TUi& amup ~ Volo. 

Siyamldana .Japon kuvvetle- Alman bava kuvveUeri Don bGJge. YOJU llP1 etmftlerdlr. u flll1rlnnade .::: ~::,.~ •= ıdDde Te ıark cepbelinln merkez keıd. 18 Alman ~ tüftp "919Sttlr. 
d beDd it- aalDde mUb!m aa'Va§ ve av tetkDl~ Raz dert ıanue ka7bettlk. 

1aponlan ost ve m ~t ıataıarma kartı taamızlanM .,... 
olarak ~· ÇIDk8 da- devam etmlftir. t>apıanm kıtaat top. ..... ... 11 (A.A.) -

1818 ._..,.. fUhatmc1a Japonya bıhık1an datztdmll. batar)'alar malla radJ09a 1ılldlrl,_.: 
~ bir ittifak mwh~ rebe harici blnla1mlf ve blıtek molOr 

Ba -~~lr Hl arabaW' taJartp edllmifUr. VoUrof 
ukelterlnl:a sı,... ....... -· taarruürı net1oe. 
kmMI bir dlpnuhk ıaare- 11res1mmde de • .,. 

c1.=... lılr ittifak ..,.... ;reıl- ilinde dQfman mtllılm b7JPl&1'& alr&o 
• DlJlllr. tnsBteNntn eenup cüll1eıtD • 

sethilntdı demeldl. de dtln geoe Pltmut Te Dım'd& •nt 
8b lııa ldUmatl vedrkea Japonya tanareıert uman te818lerml. tqe de. 
8lpm UMIDda hiç bir Jdmsmln polarmt bombardıman etmi§lerdlr • 

._ ... hayali ve gizli IU lttlfü 

~tdlli-Jddia.._. . ......, l----~-l!lfll--...... i.~~'t ............ ~ ... "lililll• 8klnııı ... ... olU'ıı* .... '14 

&aaerDlı•·llllDIZ Monde meelb1IUIDlll 1818 l1lbat 
~ •ymmda Plerre F•ı.ilae 
-.-; ile ~dmu1 bir makaleden,._ __ Te'llUll 

...,,...!l!llnıuıı ettilimb "° •tırlan ~· 
'-t,om: 

"Asfa 'bMiee1elt .aratle cereJU 
~. Evvelce lapoayuua Si· 

talllp ettlil mallbane ha
laareketlerlai izah etmiltik. 

~- de Siyam dahiliye nan 
~ Pndlt'la Tokyo711 dJwet 
'ltqiai ve banda imparator tan. 
~ keodialme i•Doğan gbet,, 
~ verildiibd Gğrenlyoru. İJlgl. 
"1111 ve Frama dlplomatlarmm ne. 
"-elerini tahrik etmemek 19in pek 

Malezyada 
Şiddetli muharebe-

ler oluyor 

Tayyare hücumlan 
devam ediyor 

Japon teb .iği 

6 ingiliz 
torpitosu 
batırıldı 

bir 11Vettc yap11aD ba ziya- Vllflnstoa, n (A.A) - Harıı.,e Tokyo 1'7 (AA.) - İmparatorluk 
~ağır neticeler getireceği ştip- DUDiıPuD vaziyeU blldlreD tebUli: umum! karal'Slllı delWı laaaı bucGn 

r. Ber ae kadar Japonlarla l'Wpln &dalan :tıarb Ahut: Son 2' 18,80 da aplldakl tebUtl nepelmlf-
• araamda cereyua eden ...ı lllU'fmda dOfm•nm JaiG bir faaU. Ur: 

(Dmı111t Bo. 9 Bfi. ~ ele) 

Haı1ılet davas 
Dünkü. celstide elıli vukuf 

rapo_ru okundu 
iki tara- vazdan hakkındaki ~-tar - P 

1 yaıni S.famn itirazı -AYUlc&tlar aruında'.ki 
nriinakualar 

Dolttor F rınlı .tliyor iti: 

H8mlet piyeg.ln t.emelJi ....,_ 
sebetile 'yUt)8n yudaı' 1tılıbden 
k•~ ~ hllbret davaları
... dlln ..mh da, birinci uliye oe
a mükellldl t..ım6ta biıiıld a. 
iu' cea JDlllake...ı .......... -. 
ilahi* bir dinleo:ricıl hazanmda de
~ ~ 
~ blırpli de mehlr-ae

r• ~ buluup~ 
Enell geçen etılRıM 'bliVQkuf 

ol&nlk -.eçffen Ahmet ._.. ,._. 
' i~~ 

··~· <l 'hıllll.IPl· tıetidt .... it .... 
• por okUdıı. EhlM*uf raponlllda 
• mayla IUDlan b~: 

1 - Celtlettin EQnentn "Şeb. 
pirin oğlu Hamlet katledildi,. bat-
1*1ı y•zmmm birinci Jnmmıda ba· 
zı dtiftiiıceler o1müla beraber, ld1l 
ci lnaınmm biraz mOstebd bir eda 

laglltıereain dlQa llUdmlJ'eti yı. De yazıldığt görillmtıııtnr. Ancak 
lrdmMf ile ....-ut lılr 1üitaf bununla beraber bir tenkit yuaeı 

•YJ}abillr. 
2 - Vnb• Ertuğnılun "CeJA.. 

!ettin Eline tiyatroya neye gel. 
din?,. bqldüı }'UllMllD, battan a
f&iıya CeWettin E&inenin şahsJ 
mevzuu bahsedilerek k"ndi'Sinc ha. 

benim 

"&ret o hsdlle 7UllıdJiı ...... ,..., 
Yuaıla CelUettln m.inenin 
na t8oınls ve Mbnt ec1· • 
Ancak bam. bir --t».nn 
llP ._ awtlrtlli bir eeere 
• ve ~ yapılan h 
da 4öilİla tJi11eW bir elem •e 
-... 11«11 <r ~ oldaiu •-ıl 
~-

3 - Peturi Safamn ~ 
Dı:tna ~ Uml ve e4ebt 
tel*ltt.e----.~ 
"' • 4Jlı*.'l •• , ••• ~ 
lllji6al ao1ddıiiil4tl*w. 
t 1 ı' lı Gl'taya -- oBml ... 
hl ~ kellmelerimn ıı.ıta-
• babret Jmstmt teberib 
mettedlr. 

(~ Sa.! Bfi. 1 •) 

Plliste yani suıkatler 

köşe 

Png. 17 (A.A.) - Alman ikt..
aat nazın Dr. Fmık, Avrupa cenap 
doğu BOSyetesl iktrlacD celeesl mU
nasebetile 16yledifi bir nutukta. 
Bohemya ve Moravya memleketle
rinin Alm8.ııyanm byat ııabaama 
tam ilhak edlldilderi mi'sıda Alman 
milleti tate.fmdaıı ta,nmu btl,)rOk 
Almap devletinin rtıaeırıam fikri
ni belirbniltJr. 

( Detla,,.. Sa. ! sa. 4 tüJ ------- yazan : hakkı Jank us ---~lerdea hl~ bir te1 .......,_ 19u görlllmemlfUr. Kara ordularlle mı it beraberutl 
-.... da biz artık bagibldea ittı. B&val: Jılaul adasm"a Klılualal"D!D yapa Japon deDls kavvetJerl. llaag. 
"- lapoDJS De Siyam arumc1a bir bir dO§man delllaltm tarafmdaD tak 11oag llarek.&tı em•wmda dftpn•nm aJ. az fakat uz iltifatı maaheclesl aktedllmlt -...,. ribell 10 mermt a.tılmJltır. Dltv bCll. tJ torpldoıla He bir t.opeçkertnı batır. p ı• yer' in 
.... emrh"Sld sayabtllrd. Bagtba _........., •-'·- .. .- w-· --. --··--
"""- ~-• lan bu .,,...._._ -"-da •-- 19 

-· -•- .... ,..,, .r--· .....-~. arkaclepmız VA. • na. 80D bir fılaumda hem as~ ıa-,._. n::ıııMU1 0 hwa.. .JWU ., ......... ....,... 

...__. kD --L'-ret -•--~- B1r m .. h ..... , iki topçeUr nı cı.,.r b t yumadılımtzdan fik.&JetWdL •;dar ;taı. ~~ .. ~:z ı~~ ~=:: bir gqıl ~eli aurette ~ utra- eya na 1 b(l fik&yet, maleld nep'lyat olanlara büllarak )'llpllı70r a11ıamı-ı111 
lok meı~ ok1uklan içia ba llidi- ::., ki: tıbmftır. J>ller tarattan. apon bir. dır. bir ke.-e dtiftlnellm: bir YaıdaD m•kud ne OlabWr? 7& bir lı&Jsl 
.. karpamda 11p1ae ecıer ,a........ MJ- llkJert Kont.Avla kalellJle dltv tab. Kıralım ve kıral ..... ya bir duyguya ortak etme. delil mi! fakat bu iki m•keada clber Fakat bagln As)'& mavaze. DUfm&n, dünkü •lı gUDU hava kuY kim&~ bombardıman etmlfler ve ha- Oildla)'&ll ne kadar yam UtenlDIS? 

ilesi 
0

bcnulmqhır. Framnz Hlndiçl-ı veUertnılz tarafından Vlonı'a yapı1an ara uğrabmflardlr. yasa gö~rua ki yuan için bir kuanç A.leU, okU.)'&D 1QiD bir 
laİ91 tecrld ec111m1,t1r ve tngi1tere h1lcumdan ~k mtıtee..ır olmU§lur. BoaslımıP J&pdln bav& taamllla. kalaca'ifım OldQrme vuııuı. .. prb &lembıde D81117&t tutamm ... pelt tabl1 bir 
larkta bir iadnat aolrtasau by. Bir J'apon tayyaresi dUtUrilmGt " ~ ptıl ,armq,orum. 
~ta en az 26 nya daha~ J'apoo ta7 nna deftlD edllmılktedlr. (Ywı S ÜloidlJ) YQa yıı enel y1la kitab okumakla killtUrilnü t•m•ml&yu bir 

ro-:vamt &ı ! 81_ -6 de) (Dwamı Sa. ! 8fl. 5 tü) (DftNlllıı Sa. ! Bfl. 5 'b) fimdl bir are ber seçen yıı ısa)'l.llDC& onar uer okumak aonmc1a oldlı .. 

r- Basın Birlig·ınde örfi idarenin yeni komutanı eerefine verilen çay __ ·~·,1 =::?.===..=:-.=-~ 
Y çare lıubnut gört\nüyoruz, aerlerin iyi btl1ba1ai'lyle 171 tenkldler 

Çayda gazeteler e~B.nmdmı baş- ' mue ve çay ~ hasblhı..llerle 1 libi latanbrıl mıntoka Rw.li ııı 
ka v"lli ve belediye relsimiE doktor geÇmlş~ir. nrat~t- tne"'117'1arından bfı- qıı· 
Lütfi Ktrdarla parti reisi lzmi?' Resımde Orfi idare Komutanı rrıp göriiyqraanu::. 
mebUl5u Reşat Mimaroğhı da.wkm- Vali, Parti B(Jfkanı, BMt" J1ir: 

mm bir yıtın abur cubur çlpemelden bir cJereceJe kadar ~ 
Cakat yamı umanm, milll aervet &cima buna bir ziyan aayanlar çıum. 
in•"'" dUfQDcede •rbut oldJalu DMbette bu clOfUncealn nepi, daba 
.&yleDmem1f olmak stbi 1uaaD f&l'll&l'a ı:ıetıamm. 

bl&, gelecek dihıyayı bugUDkt1 Jıayatımızm lçlndc yaııyoruz demek 
temt10rum ve bundan ben de YA • nta gibi hüztln duyanm. btsim e•Jtıa 
ıebtye parmak ısırtacak ne usun NyabatJer yapm11 A§inalamıua vardır 
bir kOçllk kitab, bir ldlçük m&kaJ• nqretmemltlerdlr. bir çOk 
kafa tuiyle beraber meara götllren kaç yUz, kaç bin tarih Jralarunu 
p1liı1f geçınlfdir, daha da geltb geçiyor. bunun en bUytlk mea'UIO kim? 

bu mea'uIU 80D muuakiyet devrınln hUrriyetalZllltnde arayalım.! o 
ıeriD blrakdıtı korku blSde çeklng'en bir ahl~ doturdu. umumi h&J&l 
deD toplanmıı bA.tıratarını budmnak §Öyle dursun, ileride b!r ktıUl 
konacak bir vealka deteri aımuma ımkln vermek için bunlan kendi 
JQbıde zabdedeD kaÇ klflmlz VardJr '! 

benim kendilerine bunu blr tartıı borcu s!bl 'göeterdilim bir gok 
dıklanm var. bUDJara bazan: (neoretmeyln, 19tiflr, yum!) dedlllJnl 
ıerneai. tabm1D edenin1Z ki, n~ oımamn tıunıarda büe 1ıılr 
ka1J1811 olcbllU btuiyıe k&l'fıl8fmlflllldır. 

hllrriJet! )'UI. fUdr ve nefir hOrrt,etlnln meyvasıdır. on _... 
tu. yarm aJacatız. bUtUn hllrriyetımmlzl busUJl bile, ~ 
nnı; btırrlyet tı;ın ... 

yavuz ııellm ne gllzcl aöylcmlf: 
(bizim pert9anııtmuz, gOnOJlertn cemiyeti içiul) 
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( B!l~tarafı ı ıncı sayJada ) 
Pcy.,minin Sen er Bedi iınza.s!!e 

u:d: ı ynı.ı ise ta.aamen mıı.ahl· 
.ı.r. Ho.knrct ve tecavüz sayı;!!· 
az., 
H.rı ;>rd:l bUL<l&n başkn, Muhsin 

~rtu u.un \"eldi tarabıdan soru
.ın .... tor. k ile dcblyat nra.s ndo 

f..::.r.: var mıd:r, yok mudar? 
allne iUU§I, tiyatronun da ~r • i· 
ve roın"Ul gibi edeblyntm bır şu
. L'ayılıc~ğ nn gö. c buna mlis • 

t cevao vcı lebileceği, ancak ba
ls ~ !U" ole.bileceği PeJ n.mı 
r ~ r:ıfı dcı...'l sorulan 'Modern 

urna .!11.m kelıffi i hakaret midir. 
ğıı m.i:iir?,, sualine karşı da bu
un çir':ln ve nefreti mucıp bir 
eli.nıe oLması dola.yısile hakaret 
yıl c:gi ynul yordu 
R porun o!mnmas.ru müteakip 

ôzu eweın Peynmi Safa aldı ve: 
- Ehlivukufu t~!dl edenler a

rssmd:ı tiyutrodn ihtisası olan, ti
yatro ılc meıguJ olan yoktuT. E
dip veya hukukçu olmalan tiyat
royu anle.malarmı Jcn.p ettirmez. 
Nasıl ki, d::.hillyecı bir doktor göz 
hastalığından anlamazsa, bıınlarm 
ds biz.un mevzuumuz ho.kkmda eh

vukufluk etmek salA.hiyetleri yok 
tur. 

Sonra Iw;t cUrmü olup olma.dığl 
tırılmamışt.Ir. Bu meslrlH geÇil

. Ha.lbuki kanun bu noktayı 

Diğer maznuıı!.ardan Ccıtı.ıettin 
F.lUne mpora karşı bir diyeceği ol

'UU, ehlivukufun ra.ponınu 
ll etti •ini, Ziyad Ebuzziyn ile 

erleri de yalnız Cihat &.ban m~ 
n.n olmıı..1< Uzcrc rıı.ponı knbuJ 

~tuıer. Cihat Bahan rapor hakkm
müda.fansmı bllil.lııre bildir • 

mek üzere müddet istedi. 
C<>talettin Ezinenln vekili E&.t 

Mahmut Kara:urrt me Ccllılett.inln 
raporu kıı.bu! etmesini beğenmc

ti. Fa.kat: 
- Müc-!ddfrm rnporu kabul ct.U. 

ne diyeyim? dedi. 
Peyami Sa.fon:n vMlli R*t 
yıır.r w"'. Peyıı.mi Safnnm da ti· 
tro mecmuasnı.da kendısinc Muh 

F..rt.Uh'TUl Ulrnfınd:uı "Modern 
urenlcı,, 'kelimesi ile hakaret edil

i iddb.. .. ilc bir dsvıı a.çxldtğı a.n
• bunun ~üddciumumUiltçc tc

eırmlil ettlr'Jmcd!li i, bunun ve 
~r 'F.ılii.t Artemcl tarafından 

eyruni &.fa n.Ieyhfnc açılan diğer 
:vanm da bu da.VP.la.rh blrleştJril 

ln i .istedi. 
,fahsi>ı Ertuğ'rulun vekfli Nazmi 

·uri e roponrn mUleh~ıs kimse
? ta 11.fndıı.n verLdi~JDi cl>yli}'c -
• kabul etti ve davaların birleş.. 

Lrilm~inl reddetti. Bu hurusta l'd 
raf avuk tlan n:rasmda bazı mü-

• l:ır o'Ju. 
MUddeiumumt muavini eöz aldı 

e raporun kati, vfizilı olduğunu 
ileri silrerc.'- Peyami Sn.fanın Muh 

:.:n Ertuğrul aleyhine açmak Uze
ı-e mUroca.o.t ettiği da.vanm mUd
ehımumllikçe ademi takip karn.ri
reddo!unr'!uğu.nu söyledi ve Ta.U

tnı d!ı.va.Mllm d3 bu da.va.Ia.rla tev
"dine ma!l31 olmadyğmı ileri ci.ır-
. 
EvvelA Peyami Sa.fa, 50lll'6 avu

tat P.eşn.t Kaynar söz n.la.rolt, kcn
c.zinin müdd iumumiliği:ı dııva -

an hddtınd:ı.ki bu ademi takip ka
ma Koc:ı.eli ağır ceza mtıblt~e. 
nezdinde itiroz etmış olduklan
h~nuz bunun eevnbt gelmediğini 

yledfler. R~t Kaynar : 
- Hom dedi, müddeiuınumi mu 

tvini ma 1·~"lleye dtı.vanm:m o.de -
takip kunrmı ibrcz ediyor d.'ı., 
in bizim itiraz ettiğimizi bi!dir

ııiyor. D.iğer iki davanın da bun
birle Urilmesi ldzmıdir. Bi· 

mı haldtımmn kaybolm:ısı doğru 
.ildir.,, 
Bundsn sonra mahkeme, dUI'U1 -
YI bir müddet tnuı etti ve ncti

ode, henUz tekcmill e.tmiu bir da
ra o!:madığma. Ö"e bunların tevh!
inc yer olmadığw, zira matbuat 
ıavalammı sUraUe görUlmesi lro -
unen iktiza cttısini, yalnız rapor 

km.da 8ÖZ -vlemck üzere vakit 
Uye:ı Cihat Ilab::ı.nn bir defaya 

oahsus o!mak üııere b!r hafta me
verilm~...i knrarlaştırarü da

& hakktndA" tro.nıu biU!lnnck 
iıere duru_,mayı 6:ıllintlzde1d ç:a'?'
ıamba gtlnllne btraktt. 

E:ul ~ar :{rah 
Genelkurmay ba .. ka· 

niyle görüştü 
SofJa. 17 (A,A.) - ltrnl Borls CIUD 

Bulgar gencı kurm':l.y başkıını gene • 
mi Lukaçuyu kabul etmiş ve kendi. 
s ı uzun mUddet g6rUıımU§tl.1r. Ge • 
ncral!n refal attnd~ yüksek rUtbcll Bul 
gar subay! rUe .son gUnlerde Alman 
ba§kumandanlırttnm daveti tlzerlne 
doğu ccpheslnın muhtelit kcsunlcrinJ 
4:1., r • etml: oldu~ mo.l{lmdur. 

Formos 
aaasznda 

Yer depremi oldu 180 
ölü, 164 y , alı var 

l'okyo, l'1 (A A.J - Bu B!l.bah 4.30 
da Fonnos adam cenubunda şlddeU! 

yer deprcnmesı olmll§tur. Formos 
rasath:ıncs! sarsıntı merkezhlln Kıı.gt 

iiöytı yakınında olduğunu bllc!!rml§.. 
Ur. Şimdiye kadru' l O ölU, 77 ağır ve 
97 h!ıfU ynralı vardır. 612 ev ta.ma. 
men yıkılmış, 918 ev dcı tehlikcll su • 
rette hasara uğrıı.ınıgtır. ----o---
p·yerın beyanall 
Louarn, 17 (.l\.A) •- Yugosıııvyo. 

kralı Picrre, bu ııkD&m burada beya
natta bulunarak ezcümle demi§tlr ki: 

MilleUm her gtlıı yığmlar hallndc 
kUr§Una dlJ:illyor veyn asılıyor. Yllz.. 
terce kasaba ve şehir harabe bııline 

gelınl§tir. ı;:akat mnıeum. geçen 27 
Mart tarihinde et ve bllrrlyet :yo.. 
ıunıı tercih etmek hUSU5Ur.dak1 k&. 
rarından do.tayı OAdim deefıdlr. Eğer 
YUo"Of!lav mWeti, kral natblntn t.abmll 
etmek istediği kararı kabul ctmi§ ol.sa 
ldı, lsttkllllinl konımU§ olmayacaktı. 

BlWd.s fimdl Rmı cepheaindt' kanını 
dökmeğe BUyUk Brltanya Ue A!nert. 
kaya karoı harb etm ğe mecbur ola
caktı. BUUlıı Yugoıılavlarm, oüt1lıı 
&rpıa.nn. Hırvntıarm ve Slovııklarm 
kralıyım ve öyle kalacağım. 

Bir ltalyan deniz ltısı 
batırıldı 

Lond~ l'l (A.A.) - Amirnllık 
nuı.knnun."D tebliği: 

Amiragle Carnı.ciölo ismindeki 
ttalY!LD denizaltısl ortn Akden:zdo 
1'"'armale muhıib! tıı.rarmdn.n bat.J.. 
nlmıştır. Denlzaltmın içinde snğ 
kn.lnnlardan 53 itişi esir cdilm~ • 
tir. Bu deniuılt.J i~nde General 
Guido Lnmi ile 20 sub::ıy bulundu .. 
ğu halde İtalyaya gitmek üzere 
Bardisdan hnreket ct.mf3it. F knt 
kurtulıınlıır arasındıı General gö -
rlllmcml,ıtr. 

General Lami Roma.da ltnlya.n 
ordusu fenni kıto.br umumi ko.rar
g8.hmm ~ milhendisi idı. 

Muamele vergisinde 
yapılacak değişiklik 
Anlmrıı., 17 (\'alın. muhııblrln· 

den) - Mu.~"'llelc vergisi knnunun. 
da yapılacak d ğieiltllkllğe ı;ö-o 
~cytin yağı ve diğer nebatı madde
lerden çıka.nlan ~aş. pamuk ya 
ğı ve bu {,'ibi yağlan iina1 cd<'D mu
ha.rrı1t kuvveti iki beygiri ve kul
JandJğı çi miktan kenclisilc be. 
re.her beşi gcçmiyen ve buglinc ka
d r mır..:mcle vergi.sinden muaf 
buluru:ı.ıı kUçUk imalathnne1er mu
nmelc vergisine tabi olacaklardır. 
Bu gibi mUesseselerden :istiyenlc
rin 1941 yılı vergilerini göturU u
~.ılilnde vermeleri için hazırla.nan 
projede bir hü.!rll.m vardır. 

- --------Ruzvelte verilen salahiyet 
l·~ıngton, l'1 (A.A.) - Reia Ruz. 

vclte muıw.~rcnın d vnm.ı mUddctln • 
ee kullanılmak 1Çln verilen f vltalAde 
s:ıJ.WycUer, 19H.l8 bUyUk barbl e5-

nasmda Vllsontnı kullandığı salMıtyet 
lerln aynıdır. 

Re!s Ruzvelt. ezcllmte, !cd nıl hU _ 
kQnıoti yeniden teııklllUıuıdrrmal:, ye. 
nl ııcza.rctJer kurmak. yn.tıut mevcut. 
ı:ı.n ıs.lııh etmek, birl k devletlere 
uıaaan veya. buradan çıkan bUtllıı mu. 
b.ıı.beTe ve muvıuıala Yollanna m?Uret 
ettirmek baklaıın mııllk ola.cakttr. 

Hallha.zırda ıuı;ıııen mecburi ve l::ıs. 
mm !hUyarl ~kilde ba.6m ve radyo 
yayımlarına vo yaba..DCı memleketler. 
ıo :yapuacak telgraf mubabenı.tm:ı. ean 

-------------ı s6r konacaktır. 

VECiZELER 
f fı.Ul.ıı H. t lEM1l PEK V MIŞ) 

• Blr saaWk bahtiyarlık da az y 
ttJd.lr; çllnkll ğ' oldukça tatlı ha.. 

ırası durur. 
4 Tckfunül tedricıdir; .mıı.ymunl 

nrtı!IIJUb bulunmam ınzmı gelen 
tev033ıt matıınkla.r niçin y k? Ynl: 
bu nıJığı kundakçılıı.r, 00-~uncu. 

, muhtekirler ı:ıu ~~ cdlyor?ı 

• Ogtl:! Kont diyor: ''Fevkalt.do u. 
bir tstik :!.& btltnn icram gün~ 

tıes1nde btrleııecn'klerd.ır., halbuki 
llD.l:ade:letllır. -~illl'Cl~ ~ 8 '1 

Atlııntik''e bir lngiliz 
kruvazörü d ha battı 

Londro, 17 CA.A.) - Dunediıı 
i:ıimli lngi:iz hafif Jaııvazö.."iiniln 
AtJa.nt.Hrtc torpillenerek batırıl~1ı 
l'('SJilCn haber verilmatcdir. ----o----

f ngiliz tayyarelerinin 
alanları 

Lülıdrtı.. ı ı (A.A.) - Sıı.ll • ~ 
ba gecesi. oombardıman ~ ı:ılC 
sup ?ngilm tıı.yyı.re1erı, Almıı:nyıınm 
!:!mal tı:m1d ki bedeıfl r-. taam:~ 

rdlT. 

i'r.ec:rs :oµ:an!isı 
( Bcıştarafı l inci Ba}1 

( Ba~tarafı ı incı avfada) 
ı;m merbu.tlarlle beraber • u- Bir Frnmıız muhD.nirinln knleml 
za.tılma.sı hakkında romruıya hllku- lle 1086 senesinde yazılmılj omn bu 
meti ile tea.tı ol.ac3k notaların tas- aatırla.nn Un.de ettiği bfıdi in o 
ciikine dair kanun Iayihala.rını ka- zamıuf.ü Fransız , e İngiliz hllkiı
bul ~ti:r. metleri için gizli kaldı&'lllı imimi 
M~ bundan oonra llCS sayı- edebilir miyb 1' nıı.husn ki o sırn.

lı D1-'.?.B.S kanununa ek kanun l.lıylh~ lanla Japonya Uo Siynm amsmdn 
SI ile b:ı.zı maddf'lerin gUmrUk re- l\ialnka yarım nclasmm (Km) de
ıtjm}erlnden İcra Vekilleri heye - nilen berzah noktasmdan açılacak 
ti.ncc yapılan tadillerin tnscli!tlnc tir ımnalla uzak rktun A\TUpa 
dair kanun :14yihamrrnnı birinci kıta.o;lll!\ olruı deniz mcsaf ini la
mtızalterelerlni yapmış ve cuma gil ltmıı.k ve lngilW.rcnln Singn.pur 
ı..u t.o;>la.nmak 1.izere içt.imn:ı. son il ünU blikUınsilz bıra!ann.k fiek• 
ve.rınişUr. Undc bir de proje lınzırlıırunışt bu 

Tlcru:et \'~ilinin süıler:i proje üzerinde bir QC>li ncsriynt ya. 
An'"·- 17 (Vakit muhnhirin- bn ,.... ~.., Pi lı;ow. 

.. n) - HilkUmet milli korunma st ~ di nponyanm uzak rk-
kanununun bazı madde! inin eıc.gx; 

1 

tnn harbe ıınn'imn ı ile zihinlerde 
t.irHmesl hakkındaki lAytııayı mec- co.nlnbn bu gcÇllliS hU.diselcr, bir 
lise takdim etm16Ur. Bu muıınııe- t rnftruı Sirıgnııur i Ukametinde 
bet.le bugüı:kU meclis topla.nuam - fı1nJalt<ı yanın a.dn ma çıkan, dJser 
da söz alan Ticaret Vekili l'ı:cfun. ta ftan Uirroanyıı 1 tilmmetJncJe 
le dem~tir ki: Slyıı.m toprnldannn giren lapon 

"Bilhassa bu 8Clleki milstııccll • ı.erlc.rinin ne gibi emeller ,.e 
yete bbuıen bu l!iyihanın teşkil e- mo.ksatlarla hnrcl•ct etme'ktc oldu
d.ilecek muvo.kka.t bir encUmcnde f."Uııa ve Slynmlılann neden dolayı 
müzakeresi mUnasip olur. Bu hu- Janonlara ı.arşı l:C'ndi t-Opralılımnr 
susta bir karara vnnlmnsını rica mlldnfna ctnıedilderlni açıkça gös
ederim.,, Bundan sonra Galip Pek· terlyor. 
el (Tokat) bu kanunun tatbikatı BugUnkü cihan bıı.rbinin uznlt 
ile aııcak me§gul olacak vali ve şnrktnki bu t.n.rz tcee'll •eh ı;öz l). 

kayma.lts.mlarm bulunacağını işaret uUne getirildiı.ten sonrn hatırn da.
ederek muvak.knt encümene Da.hl- ha ba ka lht.iınal1cr de gelir: Aca. 
lıye encümeninden de nza bulun - b:ı 5;~~d:ı bu~n'l:U ihroç lııırcko
masmı istedi. tini dnha t9S6 cnesinde blr ittl-

Osmnn Şevki Ulu-dağ (Konya) fak mualıcClcst ile hnzrrlamı olnn 
Blhhiye cncümentıdcn de aza bu- Jııponl r Alınııny \·e ltntya ile Uç
lurunasmı teklif etti. Netlcede mu. 1U paktı lmzn.lndı'ktan ve A\•rupa 
va.kkat encümene e.dllye, bUtçe, lın.rbine ozıı!i rl<tan Jinnc;mağn 
maUye, t.ısa.t, dahiliye ve 81hhat ( rar ''crılllrten onnı clalta neler 
encUmenlerlnden Uçer mt seçilme- yapım) rdJT? 
ej karv~tı. Siyamdan ba.,ııyan Japon ileri 

Umumi heyet toplantısmdan eon hareketi yamı Hln<li anm dof,ru im.. 
ra encümenler aulıı.rmJ SeÇWer ve pıst olan BirmanylMla duracak mı· 
muvakkat encümen kuruldu. Tet • dır! Dumm olsntnr bile henUz Av
kiklerinl en kısa zamanda tamam- rupa harbi nfuklıı.J"da ~öriinmczken 
lıya.rak lAythayı meclis umumi he- Mnla'ka. ynrmıadasmm fü'n berm-
yetine eevkedecekUr. hmchn Hint Ol;yanu una blr kanal 

MU§ kanunu mtiınkercsl ~mayı dilşUnmU ve bu maksatla 
Ankan, n (V~t mulınblrin- bUyük projeler ynpmı olnn apon. 

den) - Maq kanununa ek kanun ıa.rm do!:rnıdnn doj:."TUyn lyıım m"'m 
IAyihasm:n me~ bjrfııci mtir.a- l~lwtine 'e ! loAal yermın.d:ı.sma 
heresi yapddı. Devlet dairel rinde , e azalt şn.rktald diğer lngUiz ve 
Ucretıe ~ memurlarla hare - Amen1mn U terine cll.oyduktruı 
ıne dahil banka ve mile elerde- sonra l'L'lh:ı. pek tG"" şeyler yapn.
lrl mcmurlarm ıstajı için sefetberllk lılteccklcri \e bu yapılacak seyle
to askere cağmlmcn Dl8A5 vczl - rtn neticeleri t.abınln edileh"lir. 
yeUerlni tayin eden bıJ lAyihn ma.d ASIM US 
neleri sörilfUllillken Emin Aslaıı 
<Denizli) ~bkl.a.r tnblrlndcn mak-
63dm 1mhııu iatcdi. Maliye encU 
meni rei3i Atıf Bayın.dır (1stan -
bul) şu cevabı verdi: 

.. _Burada.ki maaştnn ma.ltsa.t 
li mcwuri.yett.ir. Vzerlnd-0 ba{kn. 

bir vazife de 'VW'Sa ve oradan dn 
Ucret alıyorsa o:ıun verilmemesı 
JAmndır.,. 

Sinan Tekclloğlu (Seyhan) esas
lı blr mevzua temns ederek dedi 
ki: "Bu lAyihada bruıkalar ve mU
essesclcr baremine tabi tcsWerde 
~kcn orduhb:metine ~ğnlıı.ca.lt 
bazı mfiesscscler '\'Urdrr ki bunlar 
<loğrudnn ®'"l'llyn. husU6i ~o::lıasa 
lam dair hUkllmlcr vardır.Halli ki 
cit olup scrmayclui çok yüMek ~ 
tir. Bur.ılarda ~en nsltcr edi
len vn.tandaolnrm nileleri aç ''O 
peri53ll halde kahyorlar,Bwüar na 

( Bl'Ştarafı 1 ıncı sa.Jııfede) 
Nazır, demi§tir ki: 
Bu.:,"iln blzi harekete gctlren 

§ey, yntnrz bUytık Almnn)'-a var.ife. 
ei değil, her (;eyden evvel A vrupıı. 
\•azifesidir. Şark! Asya.doki son M
di:;cler neticesinde bu vazife, bll
tUn dünyaya )ıayılan bir vn.zi.f e ol
ıı • .ıştur. A vn.ıpanm ye.nl tokCunülı.i 
bolşc"imıln bıhll.6J SUl'etile kati 
bir safhaya girmi~ir. 

re 17 (A.A.) - L>ü.ıı Llbyadıı 

cılddeW muharebeler devam ctmltıUr. 
~ı mub.ıı.reoo, Gaı.ııııının 20 kilo. 
metre ccnup batıamdaki bölgede ya • 
püıyordu. Almanıar, lngill..r. ve HinUl 
kıtaıaruım r:nUkerTer hUcumlanııa kar 
~ı ke:ıdi plyadclerinı h~aye ve mu. 
hatam gaytttlle ellerinde kalllll bil • 
tUn tenklıı.rmı muharebeye sUnnl.l§ • 

lerdlr. 
Maam&fih, bu muharobe cephenlıı 

cenup baU ve batıaın<Wkı lııgtıız tanlı 

larllc dlğer zırlı\J lruvv Uerl dU§ma • 
nm gensin ileriye auımıaıar ve mub 
temeı olarak dll.,mıın tanklo.nna rast. 
ıamadıklıı.nndan Alman • ltaıyan !h. 
Uyat kuvvcUerin .. ehemm!yctıı zı.yiat 
verdlrmlj1erdlr. hıgiıtz kuvveUcri. 
dU3mo.nm 800 tonlt.to mllhlmaıatını 

ve lqc ı:nadCJelerinl tahrip etmişlerdir 
t:ıgfllz zırhlı ltuvveUcrl bu-;tın, dllpnn. 
om ba&ılıca kuvveUerlnln gcrllerınde 

kuvvet•• blr tazyik icnı ına deve. ... ,... 
ı:nek ted ır. 

Hüb bat f, atları 
Anknrn, 17 (Vak.rt Mubalıirlıı • 

den t.oıetonla ) - Hububat ft.. 
yaU:ırmm yUkselUlmesl ha.kkmdn '\-C. 

klllcr heyeU t.arn!r:ıdan vcrllen kn.rar 
bugün nearedllm111Ur. 

Bu luırora göre toprak mahsulleri 
ofisinin buğday, çavdar, arpa, yulnt, 
mnhlQt saun alabileceği yerlerden 
bu maddelerin alım fJyatıan bUtUn 
vlltı.yetlerde buğday JS,20, ça.vdar 11, 
arpB ıı, yuld 11.20 mahlQt 11,20 ola. 
rak tesblt edilmloUr. 

Topro.k mabsu1lcrt ofisinin sntm n. 
lnblleceği vruntlar fj\lnlnrdır: 
Buğdayın vaaıllan: 

Satm almabl.ımeleri 11ıı.rtıarmm yQz 
de S ten tazın çBvc!ar, yüzde S ten fa.z,. 
ın ecnebi maddcsl bulunmıyan ve bek. 
tölltre vezni 76 kilogramdan qa~ 

oımıyan buğdaylnrdil'. 

Çavdc.rın vll.8tflan: 
&tm a.lmabUmc prtlarım balz o • 

ıup ecnebt mc.dde:.ıı yUzde :5, buğday • 
d:ın gayri unlu maddesi yib:d" (5) den 
tnzla olmıya.n ve hektolitre vczııl 76 
kllogrrun ve dıı.ba yukıın ol n çavdar. 
ınr. 

Arpanın a.ııI!lan: 

Sstm nlı:ıabHmo p.rtlarmı h:ı.lz o. 
lup ecnebi maddtı yUzdc s, unlu mııd.. 
dt- yüzde (~ )ten !azl!ı "il hektolltre 
vezni 61 kilogram "~ dtılıa yuknn. 

'!'Ul U1 vemfl ?'l: 

S:ıtm alınabilme r;artııırmı hııtz o • 
IUp ecnebi madde yüzde, s, unlu mııd 
d yüzde (6) ten !ıızlB hektolltre ve~ 
ıu '6 ldlognur ve dB.hıı yukarı. 

Mnbtftt va.aıfla.n: 

Satın almıı.bfime f}arllarmı htds o • 
lup yüzde (3) ten fazlıı. ecn<ıb1 mad • 
de lhtıva etmiycrı, hektolitre ve:nl 
(701 kilogram v dııh!.ı yukan ve içe.. 
rtsındc yüzde 40 ta.n yüzde 60 a kadar 
ııatr bubub t bulunan buğdaylıı.r top. 
rnk malısullcr! ofisi v f/Ubc ve ajan. 
lıklarınııı bulunmadığı yerlerde ziraat 
b:ınkası tc§killl.tr, of!s §Ubo ve ajan. 
lan tarafından ve.zlfclet1, ticaret ve. 
ıtiUcttnln tens1p e1ccc-:?I. ııckUdc ifade 
c.dcccklcrdir. 

Radyo Mecmuası 
ve 

Sürrei Hümayun 
Bll§vekAlct Matbuat Umum .ııOdllf. 
ı~ t..ıı.rafmdıı.n çıkarılan fta4yo ıncC
mwumım Ok sayıamı alan bUtUn rk&
daşlnr, ta.kdlrdm l~endUcrtol ata~ 
dılar. •·ruauııwı radyo tekr.ik n net
rlyatmdan bahseder,, kaydı bulunma
sına rağmen evl.ııde radyosu buluna.O 
tıer yurdd&.§ta.n tıqka okuma zcvkı.ne 
crml§ münevverin !aydnlanacağı 'JS
zılarla dolu .. 36 bUyük sahl.!oye o ~ 
dar bol ve deBl§lk mevzu sıltJotırılıı:ılO 
kı.. Mecmuayı medhedecek değill111-

BunB ne mecmuanın ihtiyacı vıı.r. ol 
de mevzuum budur. Bana bu eatırıa. 
rı yazdıran sebep, mecmuayı otnıdulto 
tan ııonra zl.hnimde canla.nan ve tıeı)I 
uzun uzun dll§llndürcn bir t.arih htı.U. 
ra.ıı ıoldu. Yetml.§, ya.but ockııcn net18 
evvel çıkan Takvimi Vakayi gazet.o
stnlD bcfmdan ~ latanbuld&I' 
o vaktin Adeti Ur.em kAbeye Burrei 
Hümayun giderdi. Takrirnl Vakayl 
gaı:ete81. blr nl18hamnı S\ırre ı.tan.. 
buldıın hareket ederken hazırlamaV 
~m~ .• Develer htanbu!dan ~ 
ı:r.ll§ler, kAbe gitml§ ve gelmJ,ıer • 
Tnkvlml Vakaylln o n~hnm anCAlC 
61.ırre dlSndllkten sonra: "61lrreS HO.. 
mayun kAbeyi mııar.zamaya mOtcvec>
cthen hnrcl:ct etmek 0%ıered1r., b ~ 
disi De Cıhmıı7 .. 
Mecmuanın b1r sahlfestnc ~ 

ilişiyor: Radyoda yeni 6ğretlleeeJ' 
~rkıtarm g11tte ve ~eler!.-

• Niyazi Ahmet 

·ranla 
İngiltere ve 
Sovyerıer 
arasında 

he e 
Tahrruı, J'1 ( A.A.) - ytcr: 
Bo.şvcldl Ali Furugt Han 1ranııt 

btıyük Britazıyn U muahede ım..ıa. • 
yacagmı !ldlrml! tir. 

AU Funıgt han. lnuılüardan lngilllS 
Jcrln ye.ııında muhuetıe ctmelcrtnJıl 
hatlyen talep cdUaıccUSinJ lll.\vc etmif 
Ur. 

Ba§voldl, İngll.zlcrln 1ran ve trak -
tan maı ve efyn g6turdüklerl hakkıB
da dolavan rivayeUeri yıılanlamq .., 
bil kl.ıı 1ııuıa maddeJcrl ıth»l 
edlldlğlnl ooyltm ttr. 
Huııhndenm lıca noktalarmııt-. 

bütün muvas la ve mllnaltıılc yollal"l
nm kullanılmamna., tr d& 80Y,.et 
ve İnglliz kuvvcUerlnin buıunmaaı • 
na, lrıınııı dlllill ~terine kU1§1ıl~ 
enğl t ... mınattna ve bcynelmUcl vaıd
lCt dllullr.ce !randan btltOD asketl 
ltuvı.•etlcrln çoltUmool tııabhUdllne alt 
m:ldd lort ihtiva cttlğl •aıulmnlttada. 

zan d:Jt'.kıı..tc a.lnmıaz mı?,, 
Atıf Bnymdtr cncUmcn namma 

cevap verdJ : Devlet memurlıı.rı ve 
bs.nkaJnrla mllessescler baremine 
d!ılıil snuf bu kanmı mcvzuunn da
hildir. Bunun lıarlcl.ndc kale.n mü· 

Bu tebeddüllerin akl"'lcrini bu
gün ta.hmln etmeğc bllc imkO.n yok 
tul', Bu vazifelerin ehe!llllliyetini 
iyice takdir edebilmek için her §ey 
den evvel Almruı konot .k ldaresı
nin kazanı:iJN muazzam muvnffakı
yetlcrin na.syonal sosye•iz.m tarafın 
<lıın ckoil<II!llnın siyası hacfüıclcr • 
den l'Jônrnya bn'B.krlınast sayesinde 
mUmltün olduğun utruıdik etmek D • 88 Arn vutluk Amerika ile 

eselerd"3 ça.lcyınlar asker oldu
ğu takdirde yapılacak mua.ınde is 
kmıunla.rm3 göre tayin cdilece' tir. 
dedi. 

Devletin muvn.kka.t kadrolann -
da ç.ıı1Jl33llla.nn vaziyetleri hakkın
daki madde görllşülürken Nai.ı.ıı 
Vekili bu ~la.rda. Ucretle çal!~
trrılan mUhendislerin vaziyetlerine 
temas eden Maliye Vekili ru jza
bntx verdi: 
"- Muvakkat memuriyet mu -

w.kka.t knd.ro 2 ay devıun 
etmeyip de ü; ayda, ~ ayda, se
kiz ayda, on ayda bitmesi mulıt~ 
mel olan isler içtn kullanılır. Bu 
olıı.bilir ki g6rWccek i'j1n ica.br ola
rak on sekiz ay dahi dovnm ode
tilir. Ama clb o.ylık kndro vo.r. 
dört nyltk dııha oldık b:ı.ktll: bitme
di. O zaman yine beyct.i vel:lle o 
senenin t.crUbhıo dahil masraf ter
tibinden bdroyu alir ve bu 6W'et
le bu maddenin hWanll dalreshıde 
o adam hakkında muameieye dc
vıı.m oluna.gelir.,, 

Bu izahat, encJlşeyi bel'f.araf et
ti. Neticede mııliye cncUmenlınhı 
hazırladığı metin aynen lmbul e
dildi. 

• 
ıspanya 

İngiltere ile bir müzakere. 
de mi? 

Ma.<:.ıit, 17 <A.A.) - İspanya 
devlet rei general ~~o. çar. 
fie.m ~J eaba.hı ha.ric1Ye nazm 
Remın:> Suner ile gôı1ltm~e1lr. Bu 
mülılkattan MD.ra hariciye nazın 
lDgiliz ~ S1r Samucl Hor'u ka-
bua .. 

15.zmı<ı ır . -'e harp halinde Avrupa krtasıom yeni iktı:sadi ıı 
-•~nwıına ve dun·· Y" .... rn "'el"'" '·teki Ronın, 17 ( · ·> - Ttraı:ı.d3.n SL w~.. ...... u " ı-. (Başta.rafı l incı sayfada ) f ı -• lılldlrill 
Uı:ttEadi yeniliğine mUtr llllt bulu- an ....,an&lna yot": 
l1M bu mesclelehi hnlled~b!lmek ysrcs1 yerd tahrtb odllmigtlr. Hah.. Remn1 Amavut ı;-e..ıetesindo çılt8D 
tanuunc>n lhtU.dlci vnsrtlo.arle. mUrn- ru!' depolan tutuaturuımuııtur. Bu _ bir lcaramamed Arn:ı.vuUul: J:ralltğ'I 
kUndUr. Bu iş icln ne uyulacak blr gün ırorndald vaziyette hiçbir de t1ı ıı.: hudutın.rı içlndc, Amcrllta De harp ha. 
~. ne de hcrluıngi bir m:üayc- ın: yoktur. U mevcut olduğuna dalr kallunun tat-
se im!W.nı mevcuttur. Yeni Uthm • 610 •apur, 1'7 {A.A) - Bir luı!tadıın ı bikllıo ba§landığt bUairUmelttedlr. 
dl nizamın esnsı f~ist ve n::ısyo - beri durrıuı.chn çarpıpn lat.ıııartı. yar. • 
ntıl sosyalit ibt.llallcr tarafından dtm etmek foln Kcdah cephesine taze• y enr € erler: 
kurulmu!jtur. Eski Avrupa krtrun, kuvvetler ı,1Sndcrllmlııtır. Bu ycn1 KISALTILMI~ E. Kl ?AMAN" 
ı>arkn bakarak yen! bir veçhe alı • kuvvoUcr ağır mnlz.cmo ~ birlikte L! R TA.ntnt _ İfaydnrp:ı.§a t& 
yor. Bu, iklıs::ıdi b:ıkondan cl-..serl cepheye gcl1!1l§Ur, Bu malY.cmc saye- rllı ve coğrafya öğretmeni Cemal 
zaman uzak denizlere ve mUstem- 6lndc Kcdah m ~lıca yolu üzerinde Yener bu is!mde bir ~ ~eL 
leke ek0tıor&l.8ine müteveccih bir lDan Japon mııklnell kuvvcUcrinl dur mlştir. Bu kitap, orta okullarda 
f.kt?sa.di siya.setle olan nlfı.kıı.yı kes- durmak knbll olacıığt &Uylcnmektedlr. ve liselerde o'kunnn 60ll t&rib ki. 
mek mana.snu tnzammun eder. Ham LondJ'Q. 17 <A.A.> - B.B.C. Slnga ta;bma uygun ola.ralt ~ en 
ı:ınddelcri Avrupa tarnfmdnn he N purd!!. bu sıı.b3.h neşredilen tebliğe gD. yeni tnrih hllllse..~. ' 
nllz lrullarulma.mlŞ olan ve Avro - re Mıı.Jczyad:ı vaziyet bAl bulıuııkttr. Gerek mualfünlilt gerek )'UZ! 

pa.nm ~andn. bulunan mu:ızza.m Londrıı., J'7 (A..A.) - Malezyndıı haya.tmdıı. teerll.besİ ve liyakati i
iktıStıdi toıtr.:ı.klnr, Avrupa mUstem ş!dd11t1l muharebekr devam etmel{ li: tantnIU> değerli mllellifin bu e. 
lekecfliği icln ııon derece zengin b1r tcdlr. Şıınghaydnn gelen bir habere serl tnlebe içhı yardımcı kitap er 
Ulkc teşkil edceektlr. gdrc, Japonlar Malczyııyn b'..rçok top t.nro!t faydalıdır. Cemal Yeneıin 
!nglltere!Wı dünya. htı.kimiyetinin çıke.rml§l rdır. FUlplnlcrden mOhlm evveloo intişar etmitl reGimJi iktı• 

yrkılmsslle meOOuri bir 1nkf1lnf' vu- bir bnbor almamamıotır. ı:ndl TUrkiy• cllmhurlyct.I ha.ritaaJ 
kua gele~tır. Blrle:ik Amcriko. • Malezya uı.numt vall81 bcyan3tta bu g'bi bu yeni ktta.bı da. tclebc )dl. 
mn dUnyayı niifuzu altma alması ıunarak, &llmllzdcıld günler ~inde tUphanesi için ibir kaz!mçtır. Ta.V" 
Qmttleri ve hUlynları dıı bu suret- Malc.zyanm ınukaddero.tmm belli ola. li!ye ederiz. 
le kıl.ti olnrak ortadan kalkmn.k - cağım 66Y1em!ftı.r. ------------
ta.dır. lnhtlAl eden Brl.tn.nya lmpa-1-----------
ra.to'rluğu, Blrlct;ik Ameriknnm hi
mayesi altma girse bile, lmktı.nlan 
ve ümitleri kaUyen dbilmiyece.k • 
tir. Birl.c(jlli Amerika, ellmhurrefs.l 
Ruzvelt t:ıraftndaıı harbe sllrU:klcn 
tir. Ve bu harbi. ikbsadi bakım -
dan bybetmiJtf r. Hangi millet var 
dll' ki, ge~ektc mmmd.deratmın 
Londnı. bank ~rinden nrllrekkcp 
kllçUk bir zilınre tnrafmdan veya 
Birlctjk Amerı1:nnm altın siyil3...""ti 
te.rafmdaıı idare edilm ..,! am.ısun
da bnlUDS'.m? Her halde Al"ru a 
m11hrtler1, taltdlr ctmislertih' k1, Öt.. 
fr3dt ba.kımdeıı nUfuz altınıb bu
lumns.k, syru zam:ı.nda hayat! ehem 
miyeti mu.,. ~ sas:2 tehlikeler~
cİı:ı?'. 

(B~tarafı l inci eaJıifeM} 

Japon deniz blrllklerl 11 Dkk4.nmı.. 
da caıubt Pas1tlkte Baker a.daaına ~ 
uruz ctml§Jerdlr. 16 UkkAnunda Jon.
son o.cl8m da bombardımn.n edfiml§Ur. 
Bu taa.rruzlar r.c..:rtyetJe b!l§l1 • 

nlmı;Jtır. Bu ndttlcırdokl aslreri tccta. 
Jere chemıxuyeW b.ııl.orlnr yapılınQtır. 

Stoldlo!m. n (A.A) Unlt.cd Prcss 
ajalı!:ı, ~-Ko:lg'd.aki voz!yetln t 
ıJtıa rı&::!klett111n1 ha.ber ve:iyor. Ja. 
pon ıopı;usu. mUstahkeın mımd\ dur. 
mada.n döğınekt:edir. Ş$hrln ıntıtead.. 
dit l1 '): a.r 
t1r. 

EŞREF' den se,meler 
Her fekllret vurur bir kene 

bAb.J ı~uaın-; 
Boıı Nrokm."ı.m ~'lJClrctı::oce bc.ıı ()il 

Uı9b~ 
Plık d bir m ~u 

lU(ihbz ollla dft: 

Bir ncır h 5..{ girfblJI 
('tmedf::!. 

Oldu ru bh' m irdf-vı r:.J.) " 
bıınoothDt 

Git deımm. ban&1 mmlbet ccl8lt 
mlhm!n~ 

feWtet rırw oldlml ld. eord. 
•s•ltbtı 

Gelclı biın g ın, ~ lMll 
... iJl'!ct! 



18. 12 - 1941 

yaz harbe 
karşı 

v 
Ali la talldltrl 
tlmizde harbin g&.ıe 

lraraı.~Jerinclea biri basl 
Ve JM:lbliJdD artln:I ol-

Mangal kömürü Uyatma bir 
kuruş zam yapılıyor 

Odunun çeki flyatı c:rtacak 

ıf KllA HABERLER) 
• Dahiliye VeklJeti belediyeıua 

bet le>nelik imar fqliyetbııl Pte
ren bir rapor istemiıUr. Raporun 
hamrtannıasma b&§Janm·ct.ır. 

• Panama bandıralı Btruma va. 
Puru ile dün l:imaıımua TOO )'ah• 
di muhaciri gelmilttr. Bulpıistaa. 
aan relen mubaıclrler J'lu.tJne il· 
tcceklerdir. 

• latihsal a.zalmakla ~ Şebrin kömUr ihtJyacı etrafmdıl 
ilk artmııtır. Bunun bir vilayet tetkiklerini ta.maınlamll

~erl vardır. Ku harbi. tır. Şile Ça.t&lca ve civar ltlSyle
koymah için ku\'\'ctli ol- 1 rln~.n;i kömUr vazlyeti.ni incele

du. Ku\'\'etll olmak iı;io • m k ilı:ere gi:fon memurlar dön· 
lıııum vataıulatlarm stWa al- ı mU,tilr. Dil.n Şileden 24 bin toa ~ 

olmalan tabiidir. mUr ~ebn.iştir. 
'-etle sillh altma abnan ' Kömür fiya.tlarmı teebit tme~ 

vatand:ı,ıar müstahsil 1 117.ere fiyat murakabe komisyonu 
·--n•• cıkmJ!ll ve müstclılik tugün toplanacs.kt:r. Y ed1 kuruş 

• Memleketln her tarafın- ı 
sevlyeai bir ~eği~dir. Gı- Ekme ', 16 5 
erinde oldugu gıbl,. ku- '\ J 

rllılılıtl.hı gibi mamul madde-
iatihliiliin fıu:Jala~!l.SI kuruş 
tlerbtden ileri ıelmlJ-

da tabii görmelldlr. (,~- Dört fırına yıldınm 
daramun kendine göre bır ·ıd• 
l'azi.yetl vwır. ıstiltsal a- _ ce~ll verı ı 

çoğaltılamadığma g6re Bugday fıya.tlarına aam yapıl • 
tahdit bir zaruret olar l!Pktan aonra ekmek fiyatıarmm art 
tahdidi .raJnız istihsal : ması icap ediyordu. Yeni narlu 
~e hasale getirmek tesbit etm;tk Uzere evvelki akşam 

memlekette fiyatlan mu- ı toplanan fıyat mUrakAbe 11.onılsyo-
idu de bir çaredir. nu ekmeğin dünden itibv.n 16.5 

tahdidin türlü tUrlö ~- kun!JSS ae.tııma.smı ltararlqtmmf. 
~- Ba pkf l!erl bnlap çı- tır. 
ba~a artık bir lhüfl&ll Yeni narkm dün ilk tatbik edil· 
baliııl almıştır diği gün olmas: mü~nasebetlle Emin 

lerj vesika ..;ultıne tabi önU, Fatih, Beyoğlu kazatarmda 
llk akla gelea tedblrlerdaa beledlye reis muavini Lfitft Ak • 

soy ve diğer kus.lard.ı. da belediye 
bau bu: gtlçliUderl var- milfetdoleri atkı teftişlerde bulun
dçlllkler yenilmedikçe is- muşla!dır. Noksan gftrUlen 400 e 
t.lıt yapıp yap9111tyaeap yakın eılcınek a!mnuı!J. dört fama 

mtisbet bir rey .ayleme- yıldmm ceza.'11 verllmlfUr. ----o 
yoktar. B dd l • d .., 

"eUlkJerdell wı ballı ih- azı ma e enn agı• 
tiniD memlekette fertie.. blmuı durduruldu 
•taadard Wr örneltaia ı Ticaret Veklletinıden ıeıeıı bir 

---·ıdır. İ!!e göN, bayat emirle pdlye kadar ıev.Jert U.-
ve fl'l'lluma göre, - teJer üzerinden yapdaa bul ma4-

1ıı..._ büyü~ arsetmek--1 delerin dağıtılması dıırchlrulımle
•vua dolmma ~·s..._ tar. 
'J'cla Ud metre diy6 bir tala- Vekiletin yeni bir dağıtma ~11 

Fanedlak ki bir ~ c~llDdllifl blld1rilmektedir. 
, ya&ak ~ı, ma• ör. Listeler mucibfnoe teniat. it.ha-

h.bil yilzö "• çam&.'1f ola- lit birlikleri yahut ia.se müdUrltlğü 
cJokuma.lan kullaaQorlM'. n11tuile yapılmakta idi. laoe mU.. 

... loemı .......... pllull, .. cltlHllfl!Db ~ )'Udllr -
yıbncbqa u bu nm 120 otomobl 1Aetjflniıı tevzii 

çabuk eskimektedir. Dl· de bil arada bqka l:ıir zamana kal
lluımı iM muhtelif sebepler Jlllltır. Şimdiye kadar tevzıata ta-
1ıaaı.n fula kaUanmamak · bi olan eşya arasmd& çey, kaaly, 
lltalf.k mlddetl artmakta- manifatura ve aai:re vardı. 

lıdih1ik eden daha. fnzla 
mala muhtaç olacak, dl

.._ .. Biti~ ltlMedeeelc· 
ilci ihtiyaç mnırl olarak or

(lel bir fiyat meselesi çıka-

Meydana çılcanlan de
mir ıtoku 

Fiya.t. mU.raUbe bllro9ıı memur
la.n, burıdan bir miidıdet evvel, A
~da bir demir stoku meyda
r.a çı'kan1111Jlard1. Yaptlaa arqtır. 

1e71 aJÜ)lalll •• elbiMJe maıda atokulı Mahmut Anlar ve 
kardeoJerine ait oldujq. beyanna

edelılUniıda. llemleb- me ile büclirMncdtti o..ı .. ,,,,.,,...., .... ..,.ıı.n ~ farkb- ~ ....,,.. 
farklar elbiae ve ayaklıa- adddeilmell llz m reldiği anlafıl. 

____ .., _ de t.-lrleı""1J ıa.terir. rnı3tır. 3 t.on olan bq ~ qya 
karlı sahada kallaada- araamda travers ile ray da vardır 
ile lmnk yerlerde ,.._ SuçluVır ~yeye verllmiftir. 

Bundan be§15a Tarla.bqı cadde. 
elWamlD bazırlallmaın ay• sinde J!)likbw.i 19 parça otomobil 

tabi olmayacıı.ktır. A· malzemeei saltladrtt ~in, Ullküdar
h!.içln de aynı ney söylene- da H&.kim:i.yetimilliye clddeainde 
-.cer t&nftan memleketi. 
....__ dl.......-, Kcğorg makara :movcut1rcıı 11.tmak 
-- 1ıqma ~.,. pda tan ~tiııa ettiği için adliyeye ve-

taytn epey mUşJ..1lldtlr. rlleceklcrdir. 

levifesl, 1afUll& "1tlan !----------
&..:. blıblrbıdeıı ayn staadal'd· 
~ et.mittir. 

Aclaııa zinst iııçileri a
beJU ekmeli kara ekmek
ederek yaı,ayan insanlar 

• lnnaeaaleyb naU hayat 
ı lfade e4ell llir mlktan 
~k güçlüklerle doladar. 

tahdit işini rasyonel 
\•e tetaük tedbirlerle ie

~de bir Çl9ttldlr. 
da keadlae gire giçlliğU 

• i'akat beyaz harbe kaJ'!1"I 
it için IC'ap edene mideleri· 
"e kaf&llllZJ Dizama koyarak 

1 YNHDef,e ~jız. 
SADRI ER1EM 

SPOR 
--~--

Voleybol müsabakaları 
17. 12. 941 giinli Beyoilu hal-

e'i jimnastik sıı.!onundn yap.lan 
erkek okulları voleybol maçlan 
neticeleri. 

1 - htJkaA.l li .. i 1~1T, -
Şi41li Terailkt Heesl T-115, 
2- Yüce tUkü UNtıt 3-15-1~ 

- Pertevniyal ılistSi 16-10--16, 
3 - JC.d>atatı liee'!i 14--1$

S - DuUMaiııka Iıeeal 16-10 
-15 

4 .:_ Boquiçi lis~ 18-1&-'1 
- Gt.la.ta-.r&Y L. l~H-l:S. 
Edinıede Muhaç ~oıu•u 

Etllrne (ffuS11sl) - H&Hlm 
t'por ır.ondteet ~e b!den terblyetıl 
bölge a~ tarafından mO•tere. 
ken tertip edilen (3000) ve (5000) 
metrelik (Muhac) kofun da dün 
yapıhnll§, bllyilk alo\k.a ile takip e· 
dilıDlg ve merkez JmlübUnden Ah
met bu nıes•eyi 15,58 le kazan • 
malt IUl'etı.lıle bl.ıinci olmuştur. 

Mııat bir •ltu 
Eııkl Edime mebul'l&ı'Dlda.D Bilyllk 

Hacı İbrahim Bey torunu Yarb&7 
Mestan Alpaalanm otlu tuıtetmerı 
Necdet Şadi Alpulaııla UlccardaD J.,. 

at Umar'm kUçllk hemflttal B&J&D 
N:ıdircnln n!tıın törenleri dllD Or· 
I! .vın:!e yU ••• ek rUtb. ı b c;ok 111tı&y 

oıu k6mllrtbl ldJoeuDa bir kuru§ 
anı yaplme.lı kuvvetle muhtemel
dir. 

Odun fiyatlarında ufak bir art
ma tahmin edilmektedlr. Bu da 
navlua f11atlanma L~ ndan 
iJeri gelmektedir. 180 kunışa yapı
lan navlun tinıdl 2BO kuruşa yük. 
tıelmittlr. Odun rı,atıarmda artma 
70 kunJ§ kadar olacaktır. 

Orta :edr isal öğret
manlar ,ne zam 
Orta tedriaa.t öğretmenleriıı • 

den zam görmeye halt ka.ıanmlli o
lan 520 öSı'etmenln zamlanDID ö. 
rlenıneai için maarif veklleU bUt. 
çeelndc bir mUna.kale yapılnuft.r. 
~aın listeleri, bir ild güne kadar 
hazirlanarak biltüiı vlliyet r·aaı ·r 
mUdUrlWtlcrinc göııderilecektir. 

o 
Yüksek iktisat okulun· 

da dünkü toplantı 
Ekonomi ve tutun h f• !sı mn

uaebetlle dQn yUk8ek ikt.Jsa.t ve ti
caret okulunda bir topl&rıtl yaptl. 
&Jltır. 

Toplantıya latldAl MarBIYla bM
ltıııumıl, okul direlttöril Nihat S:ı.
yar toplan.tlJI • aA.;mD}tır. Bundan 
Wlllnl Suphi Hml İleri, Rıfkt Şük
rtı, S.t Demlrel birer söylev ve
,_.. olaıDaml ft tutumu mubte • 
:it baJamJudua incelenıitlerdir. 

Okul cliıektörlerinin 
toplanbsı 

u.. " orta okul direk~rterl 
bqtlJl JDmlnlSnU halkevi salonUJ1da 
bir toplantı yapara.k muhtelif otu! 
i§lerinl lnceli~eceklerdir. Toplan -
ttda yoksul talebeye ya""'\mı disip. 
Mil talimatnamesinin verimi illeri 
de ~eoekttr. 

Okullarda tatil 
Kanaat notu devreleri sommcla 

yapılmakta olan dinlenme ta tlUerl 
bu devrede Xaı'ba&ı bayıuu lle yıl. 
~ı tatili hir ara.ya raatı:unası do. 
layuüy!e 29 ilkki.nun pazartesi gU 
nUnden 8 eonlWıun pe11embc ea
bahm.<ı. kad&r bütün okulla'r tatiJ. 
dlr. 

iki ~ birbirini 
bıçakladı 

eByoğlunda Ycn~ehlr DereboYu 
caddesinde kahvecilik ya.])tUl AU. 
rln oilu Kenan ile Saalıdere cad
deelnde 10 numarada kahveci JJı. 
medin oğla AH aralannda ~an 
btr 111finaJraşa netlcelli kavraya tu
bt§llluşlard'T. .Kenan b•çaimı ~· 
kerek Aliyi sağ gözünden ) aral&
Dllf, Ali de Keıwu IC>I becajındU 
~ aralammtır. f1d 911Çlu yakalanmış
tir. 

• Mufla ve cfvfrmda vuku bulan 
4><>11 ıelselenia talırlbau tAılıblt edil
'?liştlr. Yıkılall •vlerhı aaym 1009 
Jur. 

Kızilay, ~ta kalanlara ilk yar 
d nı olank 100 çad..'1' ve )'iyecek 
;öndermiftlr. 

• Aydm sa itleri 4 Uncü fUbe mi 
1UrltltU dabJUnde NuJlli ve llOl'
"Unlu ovallı.rmm eulanmuı içla T• 
lele mevküade yapılacak ~ 
~z:..,aı ve tünel infaatmm DmWİ 
.çın yapılan etiltıer bttmittlr. tn
~aata gayet ima bir wm•Dda bq. 
·amak içhı çah11lmaJrtadır. 

Bu ite 9JO bin kbar lira ..,. 
rcdilf'Cektir. 

• 20 k!nunuevvel 19U Clml&l'
tesı rllnil aaat 18 dan 19,40 a Q. 
<!ar z.trseme Demeli mentaaU.. 
Ta.kaim belediye guinoeunda bCr 
çay ziyafeti verilecektir. 

Altın fi)'ab 
Dtın, bir Repdtye altmmm f"aa

tJ 27 )ıra 75 kW'UftU, 

• ?ertembef Cuma 
•8 •.kin., 19 • kin. 

...... ı .... tlll ı . --· ,.._ .. 
li&IP'- VM&tl lo&:U V...U IClaa.ı 
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IST.\N8UL BELEDiYESi 
$EHIR 

TiYATROSU ...... 'i~i DD&.Uıl llUl5IUN1M 
4-- ..... 

Mülhit Aile 
btlklal~ 

KOMEDi KISMINDA 
4~ IOM • 

SAADET YUVASI 

Ayap.ağadaki Satına.ima Komisyonundan: 
.......... rıtua Havuç Kuru_,... 

Toa 'l'Oll Ton TG9 -
50 100 15 20 
l50 100 15 !?O 

100 • 200 30 35 
M 100 1:! 20 
20 40 5 6 -

1'78 &40 80 ı .. 
Yukanda yazılı "4 .. kalem B;?bze ayn ayrı prtna.ıueıere tsUD&den pa. 

a&rhkla ekailtmey l<ODUlnıuıtur. Ekslıtmeleıi 22.1'?.9U pazartesi gtlnll uat 
1.IO du 12 ye kııdard1r. E,tartnamelert komisyonda görUleblllr. lateklUer 
muayyen gün ve saatte Aynzağ clakt l<omleyonumuza .. llllelert Ub olu. 
nur. lfJ1186. 

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

1 
CJn•l 

Kuru fasuey. 
Plrtn9 
Nohut 
&abuİı 
Kuru Uzllm 

ıeaıı Levaum ıatıaaıma 
aeml•J••• ıl!nları 

Ma.}'JQID .~tabaJarl L satın alma Konıbyonund:uı 

KOolıU TalunlnJ fl~Rtı 
Kum, -40000 2HO 

,,.,.000 :ıo,oo 
. 

ıs.ooo :?MO 

S.000 60,00 

10.000 50,00 

L - Yuk:ırıJıı cins ve nılktarıan yazılı beş kalem yiyecek 
pazarlıkla ekslltnıeye konulmuştur. 

Teminatı 

Ura Kurut - -
1650 00 
1500 00 

582 50 
1%0 00 
fllO 00 
maddeleri 

2. - Paur1ık1&ra U/12/Nl s;ıuartest g11no eaat ıus. 1ı;,ao. ıuo ve 
17 de tısmıtte Terıue kat'ısmdakl komlayon blnaamda yapılacaktır. 

L - fartnamo!ert bedellia olarak komta1ondaıı almablllr Bu aı.acldtler 
tı&r ..,. a111 ayn tat.pı. ... 1baJt edileblUr. 

'- - ~ fttır&k edecek taııpıer.n 2,90 1ayılı kanunun ı.tedtll 
ft8lblumı ,.. ~ ~ temınatıarlie birlikte belli a11D ve naUtT. 
411 koımlılJIOD& mDı uaaaan. "ltOM,, 

Kea&iJleMkim ~ 
blbörle9e Wlllıteae elJleMlbnh 
tMiat, • mnmMrtn-• bir ••e•. 
da lwpaıa dildlqw ve Wd tat. 
~,.....~. 

a.. ................ doi· 
19 Ahtt·w, - tepıüJanna MI-
............ ....... ........... o ......,..,... ... ,_~ 
............... kwliJdi. .. ..,. 
............. , wlUerild ....... lar, ~ ____ ....,. 

......... 1'7eeek, ~ 
teJledllllrwlr.J• .... ,..... ..... 

l'llde ,.. .......... .... ....... ,. 
cirdlılerini. ea ctr ...ı.r11e ,a71-
yerta1'tll. 1111 ginler, ........ e&tiJr. 
Wi gibi iler~ler. Flıbt IOIU'ala
" tempo ajırl&ltı. Kan sel gibi a,. 
la)'or, ,.._, hendekler, ornwıla.r 
Clvde ile dolayorda. Her karıf t.op.. 
nida bl)'l!ı değ~ bırabrü yö. 
ftb"orlardı. 

... ,... .. tisi ...... CVPl
tnken, Wr ,.... .. •va.tm .... ... .... -... ... ı,..., )'l'pulana 
...,.r1ann1 C>Jnuluk. Tarihler~ 
tlllbJor, Mld Rus seferleri göHea 
seeiı'ftbw, "Pi~•" 1111 Moslro
wa almu •tJltabme ~rcla. 
R-. Mtta aaüeı1 mahanll'-

leria. ..... .......,..deltlllll '*· 

a 

1 
•stanbut LIYIZlm Amırlilindeı varılan 

narıcı asker• kıtaab ııanıar -SO toD toııı ,eker aımaeaJrtır. Kapalı zartla ekaDtmul 25/12/Nl gtbatl ..aı 
16 da Oeliboluda merkez sa.tın alına kom.lsyonunda y&Rılac&kt.ır, Tahmin 
bedeli 15,600 lira ilk temi.nan 1170 liradır. Evset ve §&rtnamul Ankara, 
tat. LT. Am1rWıleri •tm alma komlayonlarmda görtlltır. Ta.Uplerbl kuu. 
Dl ....ak&larlle tekllf mektuplarını ihale .... tlııda bir saat enel ıumm,o. 
na wrmelerl. (1584-lOUT) 

••• 
30,000 kiıo ınA'n' eti alımeaktır. 'hllplerin 215/12LM1 Perte:nbe ctnU 

taat 10 d& Gellboluda aakeı1 satm alma komi8'yonunda yapılacaktır 

tık teınmaa 7llO Jlradır. (llD-11111> 

••• 
AN'ıc1a yaadı mevaduı puaıtılda ekalltmelert 27/12/Nl eumarte 

güntl ıaat 11 de Gellbotuda ukaı1 ...an a.lma komllyoııunda yapdacaktı 
'l'allP*ia belli vakfüo komisyoaa gelmeleri. 

Cllllll. ...... .tlktemhaa*4 
'2'ea Lira 

Balda. '°' Mil 
Kaplıca. 100 11%5 
Burçak. 100 1U5 ,,,. IO 450 

cıeas-ıııtn 

••• 
2GOD kUO pallmu~ t.tJf. tatamt. aaJtumnı 'balılcJ•mıdan biri aıın••k 

trr. Puarlıkl& ekllltmeel J0/12/9'1 Cluaarteal gtllıü aaat 11 de Bakırk6yde 
askeri •tm alma koıniayoounda yapılacaktır. Teminatr l35 llnıdır. 

(1634-1119&) 

••• 
Afllld& mtkUrtan ,..uı lllır etleri paııarillda atin &lusacaldu. Ta-

llplertn 11/1/9U tarUalae .kad&r' JMr sün lakellderıuı ukert •tm aı .. ke. 
DÜllJPIOllUM alnouUan. 

100,000 
100,000 

27,000 
27,000 

202:5 
202S 

(1838-11190) 

ıst. Komutanhgı Satm alma Kom syonu ilAnları 

Yapııao ek.IUtmeauıe talip çıkmayan 22 kalem elektrik maı.em.t 

21.12.941 ~ sQnU 1&&t 11 de paaarlllda eatm aımacaktrr. Muııam

meıı bedeli 491 Ura 42 ktırQflur. Kat, teminatı '18 lira '1 kurtJflur. Şart. 
Damal ber sQn komJa)'Ollda 1"öı11lebU1r hteklllertn 1:1e1U gOn w -.atte 
Fındıklıda &atmalma Komla~ l'tlıİıeıert. (11108) 

••• 
Kulelt lilNlnlD kalöriler tamirine istek i çıkmadJlından yeniden pwı 

zarbfl 19.J 2.9U cuma g1ln0 saat 11 de yapılaca tır K8fJf " tart.aame91 
her sQa kollUQODda görtlleblllr. Kqlt bed it 2~1 Ura 70 kuruılı\r. Katı 
teaaln&b 11'1 lira • ıcuruıtur. l teklllertn be!l gDn ,.. ııaatte Fmdskhda 
Satma1ma komisyonuna gelmeleri. (11098) 

"'~· Beber kuoııuna 45 kuru fıyııt tahmin e:d!len 5 ton yoğurt 25.12.P41 
rertembc günl\ saat 11 de pazarlıkla Mbn alın caktır. Ş rtn me her g111l 
kom1-)'oııcta ıörUl.:ıbUlr. Muhamm n bedeli 2250 Ura olup kat'ı t mlnatı as; 
Ura 50 kuruıt.ur. tsteklllcrtu belll ~Un ve Hattc fo•mdıldıda tnı alnıa ko-
mlayonuna ıeımeıerı. (1120.) .. 
Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 

ImUhanla ve go:sterecekleri lly kate göre takdir edıleoek 1&&tıilde 

tonıacı. tesvi:yec~, balar borucu. demir borucu, akümül ör tamlrcitıi, mo
törctı. clektrikÇ! ve tUrbl:ıcl aırnacaktır. 

Gldıp ı•Ime yol muratıan kendılerine ıut olmak 11& re icap edoo v -
slkalarUe Gblcllk denlı !abriMaları umuııı ınUdUrıuıuue mQracaat oıun. 
D1&8L (10«52) 

lıtanbul Deniz Komutanlığından: 
Yıldıran moUlrUnde llcrcUc çnll§t.Jnımak uz re bJr moUSrcO maklnı.t 

Uıtiyaç vardır. 

t&teklllertn apjıda yazılı ... c lkalarUe b1rllkte Kuıınpapda bulunan lL 
taubul Deniz Komutauıı&ma mUrac:ıatlan. -ııı1ı.. 

1 - Ntıtuı c:1lrd8JUDm iki kıt'a IUtttl 

' - AömDt ter1ıil fttikumm IUıeU. 
a - Çabftl#J JWlen ait bomerv18lerin ... tf. 
.fı - K&JUJ).lstllk motbrcll. §&had tnameırlnhı au ti. 
f5 - Altı adet vesika fotoğrafı. 



~ ....................... 'IRH&S~•m•"\ı 
·ı·arkiye cumbıariye ı 

1 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş t::ırllıl: US88. - sumayeei: 1000,U00,000 Tınlı Llrıı.111 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her neoi banka muamele! 2ri. 

Para biriktirenlere 2~-'!00 lira lkrıım!yc veriyor. 

4'--~ 

zırout Bankasında kumbaralı vo ihbarsız ta.sarrut hesapıarmda en az 
50 Urnsı buluncnıa.ra senede 4 deta çelctıecek kut"'a ile aşağıdaki 

f B.na göre ikramiye d114tıtrıacaktır. 

4 . 500 ~.ooo .. 120 10 4,800 .. 
4 .. 508 ı.ooo .. 120 10 .. 4,800 

4 .. 2ı:ıo 1,000 .. 180 - 20 S,200 .. 
40 - 10-0 4,000 -
DlKKNl · Heaapıarmdakl pamlar bir sene lÇinde 50 ılradao aşağı 

d\Lşmlyenıcre !kramlyo ı;:rkuf;ı takdirde % 20 fazlasiyle vertlccekttr. 
H:eştdeler: 11 Mart. tl Haziran. 11 EylOI, 1l Blrinclk!'ı.nun tarihle 

rinde yapılır 

"Zevcim 
Gözlerine 

İnanamıyor!" 
Ve on yaş daha gencs 
göründüğümü söyliyor 

7_ evct.ırı ·'b,. cld· qaıcın11 nuıl 
- rter bir tıarı· muvaffak 
ı.;adı:r,. '1l'90r An· .. ıdum? 
•alt ııcı .. v kadar •vvel el.nımda" V• 
~01Jmr"I~ eğ;>.llilll'I f'tra.tırıda ~~~ 
ıer .,. tıuruşu.lduklanıı> .. ardı. fia· 
Kt'k:ııu-r ·vaşb. ~örün\i:rtıl"dum. 
Sugur •se .,ıııur. tıu ci.2'4t\lcrlrn taı:r-: 
ooııı... '"' ..r.ıtadru;ıanrr. bir ltıDC 
~ızıt• eıJC'I• Ot>• parlak, n~tn ve 
rumu~ 6laıı ·ııd.ımAt takdir oo.za .. 
•ti• t>a.Jtr9'0f'laı He1 ~am yatmaz• 
1ım .,,,,,,., cıkl cıcıası olan pembe 
reoıneıt• Toıtaıon ıcremtnı ~~ 
~Nn• Ter.Kibmd~ Viyana Uruver
sıtıes• orofesorıennden birt tarafm• 
13%> ıcest~llen gençliğin la1metJl 
v• .,azlı:> cevtıen olan "BioceL. var• 
1ır GUnduzlen cil' cildi beyazlatJıl 
runıuşatan sıyab noktaları gideren 
.,. c<;L< mesamelcrı ııkl:ı~an be
,ıu renltteld Totcalon kremlı:ı.I 1'WJA. 
~ 

1 

1 BAŞ, DiŞ, NEZLE. 
NEVRALJi ~ KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

3 Kate Alınabilir . Her Yerde Pullu Kı.ıtu)ar1 Israrla lsteyini:Z. 

l>p 
ha 

------------------·---·· -------·- - -
Haroiye Yedek Subay Okuıunôakı Satın alma 

Komisyonu ilanları 

PazarUklı:ı. 10 bl.n liralık bulgur satın alınacaktır. Eysıı.f ve hususi .şart.. 
lan komlsyoodıı. görillcbllir. Beher kUoeunun muhammen bedeli 25 kuruş. 

tur. lbalcsı ~212.941 pazartesi günü sııat 13,30 da ya.pılacalttrr. 'fallplerın 
kat'ı temınaUarılo Hıırbiyc<lc Yedek Stibo.y Oltulunda. komisyona müraca. 

atları. "11121" 
~ :t· * 

l'a.uı.rlıkla l350 m Lrc mikap m.amül kere::;tc mubayaa olunacaklıı. Ev. 
sa.C ve husust §artları komisyonda görillebilir. Beher metre mikAp kereste. 
nm muhammen bedeli koordinanyonun verdiği fiat Uzerlndendtr. lhalesi 22, 
12,041 J>UnU saat l4,u da yapılacaktır. Taliplerin mezıror saatte llarb!yedc 
Yedek Sübay okulunda komiayona mUraca.atlarr. "11178., 

• • * 
Pazarlıkla. 10 bm liralık bulgur sa.tm alınacaktır. Evsaf ve busus.t şart. 

ınrı l<omlnyonda. gdrillelıilır. Beher kilosunun muhammen bedeli 25 kuruo. 
ur. lbule"I 22.12.941 pazartesi gUnU saat 13,5 da yapılnt'aktır. Ta.lıplerln 

.al'! tcminatlarllc Harbiyede Yedek SUbay Okulunda komlsyonn müracaat. 

..ı.rı. 
"11174., 

~ ... 
Pazarlıkl.ı. 80 ton sabim sa.tm &Imacaktır. Evsaf ve hususi şartlan ko. 

.BJ'ODda görlllcblllr. Beher kilosunun muhammen bCdeU 61 ku?'U§tur. lba. 
sı 2ı.ı2.U4l çaııınmba gi.wU saat 10 da yapıla.cakbr. Taliplerin kat'i te. 

mınatıarlle Harbiyede Yedek SUlxıy Okulunda Komisyona mUracaatıan. 
"11120 .. 

.ı(. :,. '11-

Kapalı zarfla 12.12.!lH gUnU mU.nakasasr ilA.n o•unan 50 ton salça.ya 
alip cıkmadığından ayni miktar salça pazarlığa. kon•ıınıuştur. ~\·s3.f ve 

hususi şartlan komisyonda. görülcblllr. Beher kilosunun muhnmınen bedeli 
70 kunış lhalest 24.12.941 çarşamba gUnU saat 14 de yapllacnktır. 'l'nl!ple. 
rin ter.lfnntl:ırile Harbiyede Yedek SUbay Okuluooa Komisyona. müracaat. 
Larr. '•11123., 

• • * 
'.!/ 12 941 de pazarlıkla. münaka.sası il~ olunan ~00 ton lmru ota talip 

çrl<madı~ndan ayni miktar lmru ot tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve 
hususi şartrarı komisyonda görillebmr. -tOO t.mıu lstanbul içinde ve 400 to. 
nu s;rkceı ıstasyonund:ı. vagonda teslim edilecektir. Bu mikta.rlann yarısı. 
na talip çıkarsa lhalcsl yapılacaktır. OUar balyalı olarak alınacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 6,5 kuru~tur. İhalesi 23/121941 salı günü ı:aat 
14 de ynpılaeaktrr, Taliplerin Harbiyede Yede!< SUbay Okulıına müracaat. 

tan. '
11104:f., 

"' J(. * 
Kapalı zarf usulilc SOO ton kuru bakla münakasaya konmu~tı.ır. Evsaf Ye 

bususl ş:ırU:m komisyonda görlilebilir. İhalesi 7/1/942 çarşamba gUnU ea. 
at 16 f tn. yapI >cıılttır. Muvakkat teminatı 88UO llratlır. Taliplerin ihıı.le 

saatind:m bir saat evvel teklif mcktuplartfo Harbiyede Yedek Sübay Oku. 
Jundıı. komisyona mUrncııctıarı. "11049,, 

Devlet Demiryolla rı ve Limanları f •)dme 
Umum idaresi i1inlar1 

Mulıamınen b;)deli t 49:?0) lira olan 150 adet çcliı., topuzlu dr.>saj ma. 
nl\·clflslle 250 ndct çelik, tırr.ıı.klı manivelll. (26.12.1941 l Cuma gUı::U saat 
tl4,30} on dört otuzd:ı Hay.tıırp:ışada. Car binası darllindekl komisyon ta. 
ıafmdan açık eksiltme usulile satın nlmacaktır. 

Ba işe girmek fsteyenleı in (3Ei9 J liralık muvakltnt teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesali..1"' blrlll~U- eksiltme gUnU saatlne kad:ır komisyona 

0

mU. 
1ııcaa.Uarı 111.zımdır. 

P ı .ı..')(' ait şnrtn m"lcr komisyondan p~rasız olarak da.ğıtı!makta!\ır. 
( l 0°• ) 

• ~ * 
Tıızc \c ;}a m yve ve sebze nakllyatmn mahsus D. D/240 No: ıu tarife 

değlştlrllmıştir, 
Yeni tarifenin ta.bile ne 1"-.l.104.2 tarihinde b&şlnnacak ve bu tarihten 

itibaren portakaı " <'msnli naJ.;liyntınn mahsus otan D. D/228 No: ltı tarife 

lnğ\·editcc lctır. 
Portakal ve em. ılı rnaddcler nfl•tnılnrın:ı -::-öre yeni Lıırifenln muhtclll 

J~rctıerindcn lstıfnde ed ccktlr. 
Fnzla tnfc;U~t l"in istasyo~larn müıaca ıt cdilmelld ı·. '

1

D2i5,. c. ı 1163 .. 

.Mubamm n bt 1ı ::ı.Jıdı yaz 9 list" muht v.y" ı Jekovıl malzPmcsl 
l2 2'ı/1P42) Pa:ı: rtc. ~ilnl\ !! Lt Hi.30 <i'1n jtjb'1rı:?'1 °ır::ı !le lrnn:ılt ıı:ar( ıısul\\ 
ı c Ankarıı'da ld re binasınd satm nlınccaktır. 

Bu 1şe girnıek lstP nl,,rln liste lılu:lll'lndt yazılın uvı' J;al teminat 
ile kanunun tayin ettlg. \CSikalan ve tcklıflerlııı ıyni glin saııt 11,30 ·ı kıı. 
dar Komisyon Reis! (jin ,·ermeleri ıtızımdır. 

şartn.ı.meler p:ll asm olar ık Anlmra'dıı ~Iulzcm' d ılreıılndl'.'n, Hııyuar. 
paşa'da TUellUm ve Sevk Şefliğinden d:ıl'.'ltılacaktır. 
Ullh lıluhammen twdel :O.ltı\'akknt tı-nıı.u,\t 

... ... Lir.ı -1 

2 

35.000 
.100 

18'?.i 
60'7,i>O 

\111~7) 

KAYIPLAR' 
İstanbul Uınan ıı:, asetinde-n aldı

ğım 14/6808 numaralı liman cüzda. 
ıumı za)'i ettim. Yenisini aJa.c&.. 
ı;mdıın eskisinin hilkmU yoktur. 

OC'!mal Marangoz (S8212) 

"' * "' 
94 ı senesine ait liman cüzdanı· 

mı zayi ettiğim.den yenisini çık.arıt· 
cağmı, eski.<ıinin Iıilkmü olmadığını 
ilan ederim. 

Adrf's: Galata Ka. Mustafa ıınkü 
•i9.2 numarada Ahmet oiln Şet·ki 
Pe(;e. (88213) 

Beyoğlu S tindi sanı hildmllğln
deo: 

941/2320 
Ali Rtz.'1. Canfcsçi veresilli Hay

riye Belkis Naci ta.rafından Agop 
·ranburacıva.n aleyhine açılan :se.. 
yoğlunda Hilse}inağa mahallesinde 
Tarlaba.şı caddesinde eski 95 yeni 
11 sayılı ga.yriıne-nkuliln izatci ~U
yu davasının muhakemesinde tapu 
kaydına ll:?.7.aran hissedar olduğu 
anlaştlan ve iıkametgihx meçhul bu. 
lunan Yorgi oğlu Ni!ıo DimOM iJi
nen tebliğat icrasma mahkemece 
karar verilmiş, ma.h.keme günü ~ 
lan 17. ı. 942 saat 10 mahkemeye 
~elmeniz veya bir vekil gönder • 
meniz aksi takdirde davanın gTya · 
ben görüleceği davetiye ma.kanuna 
kaim olm:ı..lt üzere 20 gün mUddetle 
ilan o1unur. (38214) 

Askerlik ilanı 

Bir mürettib çırağı 
aranıyor 

Eli i::;e ya.tgm gece ç:alı~mak üze
re bir mliret.tip çırağına ihtiyar, 
"ardır. Raat 6 ile 7 arasında mat. 
1:.a.amrada H. Ş.'e müra~aatı. 

~ ~-

. ifı 111fe'1kı 

KARAR HOLASASIDIR 
c 41/1(;20 
Millt Koruma kanununa muhalefetten sucJu Hurgnzda G6l<d .. mir ıır' 

::okak ~ numarada muklnı bnkka!lıkln ıııeşgul An.:;ı:-llkı kızı !lfıır1' 
li'lurıı hakkında İı<t:ı.:ıbııl Asliye 2 inci c~::-n ma.!'ıt>em:?s!ndc cı!rcynn 

muhakemesi neliceıılndı> mıçlunuıı fiili sab't olduğundan M!111 Konımıı ~ıı' 
nunun 31 ve 59 ınndd>elFri n"ıclbincc y\rml bı:>ş lirn para cc1..n ı ödcrrı 
ili! yedi giln müddrt Jı• dil',k,\nrnı:ı kao"tl tmn<Jınıl \'C hffkllnı knt'ilestığl.tl 
ıcret! suçluya :ııt o!ı~ı·•k iizc:·e kırar hltl'ısasının Vnlot 
dilmesinc 8.11.!Hl tarihinde karar YPl!ldl. 

SAHlBI . . \SiM U~ 
Omu!TU rıesrı v;ıtı ı<!;ırf' eı:erı 

Bnsıldıfrı vt>r 
Rdil: 4hm€t ~Pl'Prıfiı 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankast 13-12~ 941 V"'Ziyet1 

AKTiF PASiF l.lra 

K1tsa: 
Altın: Safi kilogram 

Bn.ıknot 

Utnklık 

Oahtldekl Muhabirler: 

Türk ı.~rası 

Hairlı;tekl ~luhabirler: 

. . 
• • 

Altın: Safi Kilogram 9.41.1.0Sll 

Altına tnbvlli kabil serbest Döv. 
Diğer dövizler ve Borçlu kilirlng 

baklyelı::ri 

ll:ı;r.ine Tıı.Jn·lllerl; 

Deruhte t::dl:en evrakı nakd!ye 
karşılığı • l 
Kanunun 6-8 incı maddelerine 
tevfikan Fazlne tarafmden vaki 
l<>dıyat 

Scneılal Cüzdanı: 

Ticaıi senetler . . 
1 
1 .... 
1 

B 

t;'<ham vc Tahvilat Cü.ı:da.nı: 

Dcruht "men evrakı :ıak
rliyl'nin ımrşrlığı esham ve 
tııhvil<\t 'tlbnı !<rymetıcı ~ 

8crbcst cııhnm ve tahvilat • 

. \ ,.ıı ıııı lar: 
Altın ve döviz üzcrne avan.o; 
Tahvllfıt il.zf'rir.e avans 
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