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ı - 7 3 P kadar toplataat'lak kuponla ıa tua 
"'1rgenl@f'•n "İlkbahar Selle , ve 1'1anwl l'ro ua 
"Vlkont'un ölumü,, adlı 103 kunıtluk r ıanlan 

4 uzveltin 
Çok şiddetli 

nutku 
Japonya alçakça 
ha re ket e miş ir 
Londra, 8 CA.A.) İngiliz 

radyosu, kongrenin Ruzveltin nut
kundan 25 dakika sonra Amerika 
ile J apony:ı arumde harp halin.in 
mevcut olmaauu iat yen Ruzveltin 
talebıni kabul ett ğıni bildirmek. 

Corçıl'ın 
Ruzveltle telefonla 

rüstükten sonra 
yapbğı 

Beyanatı 

::.-.~-:.:-:-~ı: OHAU ADAS.NDA 
a1ı11or. v o ven. Dlny• tapon kıtaları 
~:. ..,k.:L Amerikan za- · . 

~.=:::..~:: yiatı 3 bin kişi Taylanda gırdı 

Kış 
vDzDnden 
Mev! 1 muharebe 

başladı 

tedir. 
Kongrc)'t: mesaJında nuzvelt 

t\cmiştir ki: 

..... 1914 .. t 8 eillaa 1 ' ()ıo 
=-w-~ =.:.:.a.:. Peiping~~e mı: Ameı:i- Han g kon g (Ya.ııaı B inc:"de) 

Alcaklık lei(esini taşı) acak ola· 
1 ilJtkinun 1941 tarihinde yani 
dün Birleşik Amer'k ird n bire 

(Devamı Sa. t Sil, 5 de) 

kan mufrezeaı ve bir 
--~~~~~~~~~~~~ --~~--~---

gambot teslim oldu bom bard 1- Türkiye - Almanya 
Jıpon tavyareleri 

J\,kmla.rına devam . 
-~ • c ) - Oba!iu 

adasmm bomhardmıam neticeain.. 
de Amer·Uıı n,>ia.tı 3 bin kleiyı 
bulmuttur. Bunların ya.namı öUller 
t~l etmeıkted'r. 

Hany adaaı etrafmdaki Japon 
taarruzuna kanı hareklt devam 
etmektedir. 

(Devamı Ba. B Si. ! ds) 

Amerıka 
Ayan ve mümeaailler 

meclisi 

ilanıharp ka
rarını verai 

vap..~ a (A.A.) - Ayan mec 
Ulll aıfıra karşı 82 reyle Amerlkanm 
Japon7aya harp ııanau kabul etmlt
ttr. 

VAfln ~n 8 ( A.A ) - llltınıea
idller mecl ı bir reye karp 388 rey 
le Japonyaytı harp lllnma karar 
vermlftir. 

PerL au Pf('!lk't', 8 (A.A.) -
llaitl Japonyay harp ltA.n etml§tir. 

Tecuclpta, 8 ( .A.) - Hondu. 
raa Japonyaya harp ilin etmı,ur. 

kerlerimize k•şlık hediye 
ızılay istanbulda on bir 

şuoe açtı 
kabram&D aakerlerlmlse bu kıt da hediye t.eberrulanıl ka. 

--,...•tir. Hediyeleri 1.oplamak lflnde Yardım Sevenler Cemiyet& ile 
Kmıay Kurumunun da blr.lkte çalltm .. karar altına aunmlftlr. 
~ belediye hududu içindeki ıı Kmlay ıube81 faaliyete g~ 
~lktııldır .• Ballammn kahraman erJerlmlJle Jafbk bedlye alınmak u. 
~k:eri para KmJa)' Cemiyetlnbı ~ makbuzlartle, yeal ol 
:tarbıe Yerilecek çamqır, yUn ~rap, eldiven ve kUf&k, kar 08f1ıtı 
~ JOn faailA, aycı yeleği de qalyat makbularUııır alm"Caktır. 
~)' btanbul mOmeeslUlliJıe ve fUbelertne verilecek para ve qya 

cemf:yetcJe tutulacak, ıop·anacak ~ ldmle19 t1cret na. 
'-t .. 7 wrllml,.oekttr. Vatanclapa.nD aiWıı eUnde badachı beKUJen 

mehmetclklere bu laf b8dl)'eler teberruunda bulunacakları ,ap. 

m a n edildi 

~ .... --... ~~,.-
madan sonra 

Japon kıtalan Siyam· 

:• .. ~·w~1'mw;:ı·~a et anla5ması 
Yarm ımet Meclisinde müzakere edilecek 

dan harekete 
geçmişlerdir 

(y,,,., .. 

Japon 
Ameri an 
Deniz harbi 

Bere Türk er mazbu.tadaki mütalaasında gı
da maddelerinin ıhraç edılmemesıni istiyor 

o 

:Ankcml. 8 ( VaWt Mıılıabirin
tlen) - Tflrltiye ile Almanya ara.
amda ticari mübadele ve tec:Uyelerin 

tanzimi hakkında akıt ve imza 
olunan anlqma ile bu anlqmala
lara bağlı protokol ve mektup
lann tasdik na dair llyiha Hari
cıye ve tktieat enclinenlerinden 
geçerek meclis ruznameaine alnı· 
eh. Meclisin çarşamlNI. t.oplanb
smda müzakere edilecektir. tktt
sat encümeni mazbatasında '!>u 
anlaşmalann ~ bir tahlilini 
Yamnıştır. Her iki encümen an
laşmaları memleketimizin men-

f CEPHELERDE DURUM 1 
Almanya rlıÇın mevzi 

harbine gırdi? üç verds vukua 
gelen çaroış 11aların 

nelices ı 
Uç yerde deniz muharebeleri oL 

maktadır: 

1 Paaftlk ortalarında Havai a. 

faatine uygun görmÜ§, bu kana- 1 J 
atla meclisin utnuml heyetinin b enim ko·· şem 
tasvibine al'Z!bniftir. Yalnız. ik-
tişat encümeni baaından Bere 
Tilrker (Afyon) encümen mama- ------- yazan: hakkı tarik us dalan civarmda ııso Japon tayyaresi 

Pearl Harbur Amerikan d ntz O.O· 
ne hl1cum etmlşUr. 

(Deua111ı Sa. B Sü. ı do)" 

tas na ırifta188Smı goyle kaydet-

miştir: Türk - Alman a~ı şarktan 
iktisadi ve tteati b;" J"UVftffaki-

( DiN"" Ba. ı sa. 4 de) 

Örfi idare komutanı c ün 
vazifesine başıadı 

Yeni örfi ld&re komutanı poeral sabit Nuyan dl1n Kadef vaparlle f8b. 
rlmise geJ,mif, vau ve seı.&ye Re18l dok* uuı Kırdar1a .uıterl ıcomu. 
tuıar ve 6rft idare erlWu ~ karFlamDlltu'· 

a--111'111'.Jc•Maı nar MatJ'l~ lllfada.:gtltenrlek
~. 

aaroe 
nihayet i§t .ıaponyayı da b rp 

meydanmda görüyoruz. 
onun .aavatÇılara katılı mı olmu 

bitmlf sayanlar yalnız ne zaman o. 
lacalı noktasında blrbirl r nd n y 
nlıyordu. bu gir , diyorlardı; ya .. 
man1ar a&r8lltr gibi olduğu b r an 
karfıla§lnıa ona kuvvet v rmek içın 
onun zorUe olacaktır; ya h r t . 
rafın da zayıf d tllğüııe huxnıeU'l'.• 

ceft bır devre plır, bir fır at ba 
ptcrlnıc endan f!lydalanm 
ti kelıl8lnt ııahney atac tır. 

tıu fırsat tek söz sahibi s t.l 
dQDya bUhranını k ndi h bm 
ft1-e etmek fınıatıdır 

zaten pusuda sayıl n japon;>n. h rp 
tatblkatma g çtl 1 d klkada ba ' 
hangi tesır altındaydı? v nl bir mu 
harlb kazanan savaşın encamını me
rak edenler çln bu ac;ılm ı mcr ı. 

edilec'.ek ..., kutı'Wdılr aaı&k onu ac... 
maıı ıç~ bari' Laruıuun 
elde etmeliyiz ve o zam n 
blı kutuyu yalnız dUn c elen 
alman harp tebliğine sarıp bir köte
Je koymalıyız: j pon bar l'b rdı aı 

ra şeıen bu teb g sovy t toprakla-
nn bir kq müdafaa p 

Japonya• 

• 
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------------------ "AK 1 ~ -d 
Ruzveıtin nutku Cep

9

n·e~~;;~ dU' d a8eı 3: Amerika ve inginz- Jap· .,n teoliği 
arbi le e go··re • , To~yo, S (A.A.) - J~p,on fl• 

er~...\a-

PO • mumı karargAhmm t.eblım: 
( JJa.ştarnfı 1 inci '8ayf ada J ( Ba§taraft 1 inci say/ ada ) Fili pin n.dala.nna yapılan taar. 

~i.ındUrnı!!l• i!'iu l<oıı,greye ld lı\- Not: Ohahu Avustraİyanın ce- ruzlarda tba üzerinde 40, Clark-
ına, öd ·nr. \e. e mmu · ~· nu.bu ~kisinde 4.0 mcı arz dere. ficld üzerinde 50 düşman tayya
i ol ettirdi. .Fn' ı al•ııaıı ~ungın cesi üzerinde Yeni Zelılnda n<lala- resi düşürülm~tür. İıki Japon 
ndlİmlc t.e:lbiri ile feliı.etin ö- smın şimal adasındn Kuk boğazı tayyaresi kayıptır. 

ıı~ ~e1:Nllcdi. iıotc A\Tupa hn.rbi yalmılıı.nnda bil.yük bh- şehirdir. Tokyo, 8 (A.A.) - Japon rad • 
~imal Jn])f}nlann taarruzu fle )'C· J:~liro ol:ın mcri aın deniı:c.ile.ri yosu haber veriyor: 
~ıi cfü::.3 nyı ela nie•·c ,:-Cl'lli. i\Ianilô., H C\.A.) - Birle~ik A. Japon :kıta.lan, Tnylandn gi~'\, 

1 lcrdiı·. lf"r'..J:n tm'"''iinkü ;:\eni "af ı:U>rn. :-rıerikanm Asyz. filosu kumandanı 
.ı-. bi ı f Toltyo. s (A.A.) - !:ınp:ımtorhık ':a. m~hul J,nkn miilı.ıu• I' Jlu' a ıminı.l Hn..t Pe".1iııg'de bah..;vc sı- · 

' "'> - • '-J umumi ka~ı bitriirl.\'or: 
\ardır. ROJ dn llu"'" :ı.d•r. Ja1>0Gsa Jahend:ızlaı-;nmuı mürekkep klıçük 
'atü o~ l !büyük o-) anusa tıuım.. bır müfrezcıun teslim olmak ~ Japon kuvvetleri Hoı:ıgkong İngiliz 
men hil:."11 i.ir uzi~etc ~elıııecli, buriyet~dc kn1'Jığnu beyan c~ fıssllno karşı bir uıarruz hnrclrotioo 
l'u > al(")hindc h."lre!<et etmek i · ı tir. Vn.rf ~u da teslim ol. başlamt§lardn-. D~r J'apon deniz \'e 

R 1 \.1 ·ı kara kuvveUcrl Malaka yanmadaın. tema. 1115):nm 'a • manya ı e mu.,,.lur. Amiral Haı t ndedcn ezici 
\\'rupad Ui;l'l\Sirl;:ım d11pon)-n rı- lnıvveUcre kar~ koyınnnm lüzum- na. ~ ~klinde bir Dıms harckcU 

lcyhlndc uzak . :rkt.ıı lıarp ıu:· fUzlui;"lmtı bclirtmi~tir. yapm1,3lardır. 
msk isine .. ehncz. f."ı&lro.t ı;u.,ya '.l'aylAnd'a a ket çıknnh1ı Bu hnrckoll02' gitlikço daha müsaıt 
. \lmıuıy:ı, ile lınr=>e d \'Alll cdcbiL • ingapnr g (A .. i\,) _ U?.ak o1:ırak lnkf9..'\t etıncktcdir. 
mek lcln fnrriJf:ercnin \c billı sa r.k kum~n.l.ı~nm müı;tcrek ToJQo, 8 (A.A.) - Çtndclti bir Ja. 
Jmerll m ilah yardımını nlına.- tebliği: pon Us6Qndcn Domcl ajansma hatxır 
~a meCburdnr. lngUtere ,.e Amc- :Mnlc.zyrut!n !Jtıali:ndc Kot.nıbah- veriliyor: 
rilm btı l' rdımı y .pabilmclerl iı,;iu ru civa.rın<h de\ am eden temi7Je- Japon t.ayynrokırl, bu sabah ilk de. 
dtı .n ynnm 1;eıılli 0t•phelerlı1t1e me aıneJi~a.tI r.eticesindı.: cenubi Cn olarak saat 8 de Hongkoı:ıgıı bom. 
YeT alma'!! liı.zım g~lfr. Taylantm iki yere asker C'ı!<O.ııldı. balaml§lardır. Blltün tayyaroler, san. 

A<'.a°b:l· Ru ya bu \'llZİ.l c~ ne ğı an~ı.'.:ltır. Ü~ lngiliz tnyya- men dön.mllıJlcrdir .. 1klııci bir l9orn • 
.karar 'ercoo!t?. Göriinil!Ze gorf! resi dönmemi ,tir. bardmıan bo.ş'laını§tır. 
Sovyetler llirilğf kendi hıuıı temi. ı\mcrl.lmda!d Juponl:u Hongkoııg, 8 (AA.) - 9 Jnpon 
11atlan ile A.lmau> ya kar.ı:ı uzun 'aSlııgton, 8 (A.A.) - Japon tayyarcst. Hongkoıır;un kara k&smm • 
:r.am..ı.n mücadcleye dc\'am edemi. scfnretinin et.rafı kuvvetli polis ela. bulunnıı Ko\'1onu bombBla.mır.lar • 
~ ecekse Jn~liz '\e Amerikan cep· roüfre~clerilc muhafaza nltın:ı. a- drr. 
hesine ıı.ç.ıktan ııtııhı katılmuk z:ı. lmml!jtJr. Halk <lün gece sefaretin Tnk_ro, 8 (AA..) - Hongkoag", ln.. 
nır tinde kalacaktır. ctrn.fmda ~tlcrce durml!ş, ıslık gmz UssilnUn bomba.Ja.ııcbğı haber 

ASIM OS çalma ve Ja.ponyanın hareketini -venlmcktcdir, .To.pon tayyal'clcr!nın ---'!""'--<>----- hısvib etmiycn nümayişlerde bu- h"p.si tk<:lcrfno dönmUflcrdlr. 

Pon Amer.lk8n lıınmuştur.· Sefaretin pencereleri. sıngapor, s <A.A.) _ .raponlann 
.. no bir kaç ı~e atılmr tır. 94 Japon yaptığı hava o.kını neticesinde 60 k.i§'S 

denl
•z harbı' tugtın sıı.nt 4 do kndrır movkttf mı. blmU~ ve 185 ~ yamtanm~tr. 

lundurulmuşt.ur. T<>lc-!JO, 8 ( A.A.) - Japon or. 
· ıgnpunL hücum dulan baakdmaııdanlığmın teb 

( Ba§taraft 1 inci tJaYfada J _ 
·Umanda bulUD&D 01tlalıama .Ame

rlkan ge:nlstn~ yan,gm ÇJkmlf, bu • 
nun llzerlno ııaıaru terkcden Amc.,. 
rikan flloal.le Japon filosu ar&euı.da 

uharebe bafl&mı§'tır. 
Bu arada 4 Japon denizaltısı ba.

tırıımıştır. Bu muh&n'lboye 2 Japon 
tayyare gem! .kı bir kıwn mubarc. 
bo gemikıri znytf Japon l:uvvctleri 
!i§tirak etmektedir. Japon Ul)'78r'e gc.. 
mllertnden bir! batınl-n.ŞJr. 

2 - Japon tayyareleri Filipin nda.· 
larmda Banlll Amerikan deniz UE .. 
3Unc hUcurn et.miş!crdir. 'Olldc ha.nar 
y ptlm~, llm:ı.ndakt Amerikan filo.su 
de.,.zo açıl.llrak muhal'ebeyc bıtuş.. 

mu§tur. Muha.rebenin roc\'kli beUJ oı. 
memnkla. beraber Japonlar Vest vo 
Birindimmı. Anıcn ıı. muharebo go. 
ı.ııisl.nl b tırclıklarmı bildiriyorlar. 
~ - Malake ~anmada.sının doğu. 

sundadır. Jl\pon dcnlZ kuvveUeri hL 
mayesinde blr C'OIDI kafiltısl §imali 
Malczyaya asker çıkannı.,, Şi.n""npu· 

l'a hücum etmlş, ~Diz ta)'Y&ftleri 
.ııı.pon filosunun emim\ tr~isine l.."..lll 
sa betle gemfyt tırmq;lard?r. 

- J'.adyo gı».et • -

Slııppur, 8 (A.A.) - elngapur liği: • 
U&erlnc yapılan bava. tnarnı.tııırma Pasifik denizinin garp kıs. 
ıı tayyarenin ~tırak ettiği resmen mında bUyük bir hava ve dcnia 
bildirilmektedir. muharebesi cereyan cünektedir. 

Deni?. üssilne hiç blr bomba. a.tJı.. Düşmanın Oklahııma ve V cst 
mnmeyt:ır. Sinl;apurd3. 6lcn vo J'l'r&. Virginin zıriıhlannda yangın çı. 
nanlarm mikd:ın elli ile altmııJ ara.. kan1mı§trr. 
ımıda tahmin cdilmcktcdlr.. Ncvyork, 8 (A.A.) - VŞ 

Bir hava ~ SÜnl'l yapılan hlkam 
.ı nlft&, 8 (A. .) - Söylendiğine 

g6ro, Porkfild hava 1lssündo ilcl yüz 
k1fjl yaralannuııtır. 

Bu Qs ile mllnnkalü.t kesilmiştir. 

DUn gece ışıklarm taman1ilc knrar. 
tııın.u:ı: emredllml.§tir. 

AmerBı:nrun :r.oyfatı 

V ington, 8 (A.A.) - Birleşik .A. 
mcrika eski bir zırhlının \'O bir muh 
riblıı battığını vn Pc:ı.rl Ilarbourda 
blr çok tayyarelerin tahrip edUdlğl. 

ni ve bundan ba.~ka. bir kac harp 
gemisinin hasara uğnıılığmr ~tlrnf 

etmektedir. 

radyosu: 
Pcarl HarOOur a<:ığıftd& iki A· 

merikan gemisinin battiğı haber 
verilmektedir. · 

• o c: 
To1.,"!Jo, 8 ( A.A..J - Japon is

tihbarat bürosunun tebliğine gö
re, Japon krtalannın Siyamdan 
geçmeleri için Siyam hükt1metilc 
bir anla.sına aktedilmiştir, Bu 
anlaşma mucibinoo Japon kıt.a
lan bugün öğleden aont't\ Siyam 
topraklarında harekete geçrni~
lerdfr. ______ ....,.,.... __ _ 

Alman tebliği 
&~rıtn, 8 (AA.) - BugUnkü At. 

man umumi knrargiihmm t.c:b~'1ııdc 

czcilmlc ~ylo denilmektedir: 
Do.,u cophcsindckl muliarcoo buıı-

SOVYET T&BLiGi 
44Aıman tayyaresı 

tahrip edildi 
--o-

Şiddetli çarp1:,;.!Dalar. de· 
vam ediyor • 

MOE!rc)\-:ı, 8 CA.A.) - Sovyet 
tchliği: 

8 i~und<ı. ~ı::ı: bütün 
cc.phclcrdo dilJ.ıın.."llıia ~bıı'
m. 

Garp cephminin kaç kesi-. 
millde muJmbil taa.tTu7.a gcÇcn bir. 
tiklerimiz A fm3Dlara bsan ve mal 
•emece ağır zaşi:ıt ~ ve 
~ bil' ka.ç meakfıu hoktadnn 
geri atmşlardıı' .. 

'l llkkfı.nun.da f. t Alma.n t.a}-yaro-
81 tahrip edilmiştir. 11 Sovyet 
la}Y'AJ'CSI kayıptır., 

7 ~nunda oa"ıtov civannd:a 
l 1 Alınan tayyaros& ~rip edil -
miştir. Halbuki evvcloc 5 tayyare 
tahrip edildiği bildirllmlşti. 

Kamdenbxle gC'IJ\ilerimiz 4.000 
tmtlWı: bh- dü.'mt8D nakliye gemi,sL. 
ııi batmnI.jlsıdır. 

( B(lfta.raf ı 1 inci sayfada ) Büyük A hari>i, Bti ~ b a 
vo ten Japon bnpan.torluğu- dcnberi. dilnya h8rl>ino ~P ~ lıta.u 
nuıı deniz ve ha.va lnıvveUeriııin miş bultııUzyW. Şaıtt ve UlJY& ~ 
taarruzuna uğramıştır. Birleşik A- belcrinc yeni cepheler v~ > ~ 
mcrika bu milletle sulh 'kuvvcllc- harp sahalo.n ill'wc oo:l.mi...c;ür. trt 
rlnin taa.rruzuna u<hıı.mıstır. Bir. ~ARK CEPlIESt:ND ıs;; 
le§Ik Amerikn bu milletle 6Ulh haı- Şark cephesi, d~ ~ ... ı ~ 
lindc idi ve Jnponyanm tnlcbi ü- .t:ğine göre hu kış hir du~ljl: lluıi 
zenne Japon hükiımeti ve impa- devresi geçirecektir. ~.4 
ra.toru ile bnyfi:k okyanud.a su!. ~lddc Ui kış yüzünden bil~~, 
hun muhafazası itin :mUzakcrc durdUt:,~nu ve mm~i hatl>b bf.Y'.' ·eat 
hıılmrlc idi. Hnltlka.t.te ~ Jap:;n d·ğını hfülhiyor. Moskovanın ~ . 
hava filoları Oahu .Amerikan ada- cağı ve Moskova üzerine :ılıB :ıo:.;: 
Jş.nn.ı bomba.rdmın.n ctmeğe 'ha§ detti lM!TUzl&rm yap.ılncağı ~ ıı:1a. · m 
dıktnn hir snat oonrn Aınerı"kada- nirken verllen bu haber beil'l dl°l''v.a.rn 
Jd .Japon seiiıile me:ılokdaşl' bari. ra.z garip görünecektir. Faitt>t 0ı,t 
·iye nazımmza son Ame'ri:kan katle tetk!k edlllrse, JJııle. p K 
ıncsn.,Jma. Japon;>'Bnm ka.U cevabı- tabiyele:rini mfrhim sebcpl~~t 
m tevdi etmi..~lerdir. Bu oovaptn yannrak ~i;:şt.iıııUişlerdir. ;:,J'' a • 

cereyan etmekte ol:m dipkıroatlk lcr. tehUkemn ana Şch~e ~ıV~.lf. ~ llb 
mliz:ıkcrelere devam etmenin fay- mn.sı Ur.eri.ne niddct.!i ~~ , t:in 
dasız olduğu bildirilmekte fakat g~çnıiş bulımu~la.r. Bu t.a&''-.w 
luı.rp a~..nn veya sılıi.lılı bit' Jar fazla. güç lıafea.ndığı lçln ~ıe 
taarruza gcÇileceği.nc dair hiç bi.ı- li olmaktedU', Alm3nla.rttı ı;vol' 
tehdit veya inu da bulunulmaı- bir mülih.\lza ile hn.rekct tııV9 
makta i1:ll Hnvay ile Japonya ara. malan mUhtcmeldir: ~ , 
mndakl mesafe nıwın dildmte alı- Sovyet ta&ıTw:Jan dovı.un e~ ~ 
nacak olursa taarruzun bir ka<! mUddetçc h<ıôef tutblkları 1v \la 
giln veya bir kaç hıütn m-vel Jın: harcll't.tni mc\".l!İ lıaroill1 ~ y 
mianm.ış old~'U nıcyd:ına çı:kar mcklc de yapabilcceHerdlr. ,.,,. 
Diğer cihetten Japı:ın lıUkumcU Fazla olal'ak tahrlp dil~~ ( 

'r - k • A / sahte beyanat ve Umiilcrle sulhun oor ı,:;ga.ı etmek içln harca.n:ır~ ıil'· 
.f UT ıge • - . idame qdilceeğ!ne .Amerüa.yı inan- mek de bir netice .-..•c-mıiY~ 

ciımınk . temlştir. Hnva.y adn.lan. JJBl' A CEPHES1NDJ'.: 'sıf J~r m Q nga ti C Q- na dün yapılan t.aanın Amerikan Libya ef'phesindc lngitizlet' 1,p. ~O 
deniz ve kara ltu\•ıretlerlni ciddi di - RE'2eg'i l§gnl etmişlerdi:'· 1~ ~d t l haaarn uğratmıştır. Bir çok A.mo- muhn:rcbelcri dC'Valll etnıelt~:,.;ı ~ 

re an QŞmQSl rikalılann bu arada öldüklerini af. Faltat tophı kuvvetler ~ti'~" 
( &l§torafı 1 ind 8ayfada ) T.e bildinn~Jc mütec$8irim.. Bun- olmnmakt&ur. Romel ya ~.r' ~. g 

yet olduğu ~ibi iki dst memlekc· dan hAAka Sanfran.<Ji::ko ile Hono- arruz fmıat ve imkfuırru :ı..vf ~."!ıtır 
tbt harici siywıeti ür.eri.nde hiis- lulu a ında ık dt.n'.zde Ameri- :m: kJ.n, )'nlıut. üstün ıruvvı:w~ ~ 

·· t · _..ı:~ mah. ka.n gemilerinin torp'llendiği de nlindc bi.r hıırp vermemc::lt .içi!l _~ 
nu ~ır ~ · ıyd.t.e olan mü· bildirilmektedir, Dfüı Ja"'"'n hl•'-u" _ vetlel'ini d:ım..,,_k l•u~l'·1crl~ııt':;. ~ı d ·-•,. TTr•qfıecJedir 1 ~~ ... 'I. b.._... ...,.. ~ ~ 

nu mııa,.<ımalaft Ucari müb3deıe meU MaJczyaya k8.Z'§ı da 1.at.ırruza ı;u.l etmek istemektedir. tn ır · 
caatılarma. bağlrdrr .. ve yüz milyon geçmiştir, Dilıı K<X'O .Tapon kuvvot- mlh'•er knvvetlcrinin )-.l~ 

leri Hongtıong, ~nm, Filipin, va.. mi'nine Altdenbdekl donnru'..-tl( 
Ura gibi "·'Jyük blr mebl!Q ihtiva e.. k ~-- m--t oıu~cn T n ... ,.. .. -~1 ... rt.-.-e4ır ~ diyot" • .Bu ~wiDc g~rc. mcmkke- eye -rruz etm' r bu sabah dn ı:ı.w n" .....,.ruumu •"· ,. 
Um\.ıden m1ltencni ml\llar .Almanya Mfdvay ada:5ma bntı ta.nrruz.a ri de çcvrim<.>ğe çal • Bktnd.'1'· ~ b. 
7& ihraç edilecektir. goç.mislerdir, nma!ih, Lfüya har.>in.!D da}ılltir 

R l Eilrpr:.zler vemıesı beldenobi · 
Ancak dOııya harbl dcYam <ıderkcn uzve t ~yle devam et.mi~..ir: ~ 

'" hariç m~mlckctlı:ırde mcr.ı.d~ gI- Japonya bu itibarla bfitün Pasi- AMERiKA, JNGJLTERf; ,,... ~ 
v ftk b6'---'- pıl JAPON JIARB1 ts' 

dalyenln nedreti hlııısotunurkc Uı.. <tiu:>WC )"n an ruıi bir taar- Japonyanuı ünal a~ f#' 
raçı derpi§ edilen mcvnd meyaıımda :n.wı geç.m.'6tir. Diin ve bugiln ee- "'tl.rnız ettn.csl ve Amcirika jle ..,<!f ~ 
zeyt.inynğ'l ' fusulyc, nohu~ merci • .:-cyan eden ~l<:rin belii,gnU gillereye harp ~tmcsi meriDe .~ ~ 
m<ık, ba.kla, yumurta ve saire gibi ka.l'§mnıda bir~· eöylerrıek lüzum dr.ıı 
birinci derecede gıda m&<ldclertntıc suzdur, Amerikan milleti bir fi. laya.n harp hwa, kn.r:ı ve ~ 
de dahil bulunduğunu gürd":n. Mem. ldr edinmiş ve m:llctimizin haya.t devam etmektedir. Ja~~ 
fekt•timizde alelümum Z3hlrcnln w Ye emniyetine kmT.Jİ ,•:ızifelerini muhklif cephelere birden .:ıı~ 

1 lt ederek m.uvaff olmasr, ifl . ~ 
her nevi yemek ynğl:ı- firt..t an aınış r. Onlu ve domuıına.nı.r1 el.i) 
y(lkselmlş ve yUJtselnıekt.c olduıı.• o... bnı.c;lrnmsndaıu s:fatile memlclt.eti- la.nmıs olmMI ve ilk bN'E"lt ~O· 

t>.. • • m.ll.d-~ mnsma borçludur. Verilen,_~ 6-"" 
§lkCırkcn , bilhassa. önUmUzdcki kış mmn •1.1WW için bütün iı:dbir. mata göre Pasifikte AmeriV"~.~ 
m<ı.,·.:rlmtndc ııaıırnnızın qeÇdl ihUyn. lcrin almmıIBrm cmr(Xliyorum. M:il-Jetimf" ....,__ ,,,___ nanmam kuvvet.L'dir 1ın.UJ\, 
Cl Olan ""Jkanda Y.iltttH:(-im .,...a. " uau.; ol\öl""' '•"apllall JtÜCU. •• _ !ıı.1~ 

.1 • "WO «>'..,,. Japon dona üstUnu"'' 
mcr~a.ddmm memlekctiıni.r,cic kar-"~1, ınun riıa.hiyetini her zaman ha~ .11 c ,......, ,,_ kt.rr 10 saffı hn..,.,., gem'.si, 40 j~v 
dahıı nıdVat1k ohcıtğl mUlaleamnda. ~ya.en • Kasla. dayanan bu is- tnyyarc gerrtls( 27 knıçaıOt• )11' 
yun, Ve mntaıeıuru roytden mı.ve eL tilaya kar§l galebe çn}ınak için torpirlo muhribi, 30 den_,11.1.. ••f •ı· 
mek i.ııterim ki A.tide mO\·Addı '"dal- sarf'cöilccek zr..man ne lmd:ıır uzwı 'r.:;, "" • 

o· oh.usa olsu Am ..:ı._ ıı.Jt ~ nilacbı da 2 kruvazördür, "" .... ır ı~ 
ye mcvcudumw:wı hlmny · içln. is· / . n Cı:..Aa mı c..-u adil • S ~': <cı 
tihlAki tahdit ctrrıek lüzumu cın ııa. kuvv'Ctile z.nf('.ri elde edt~c:kfir. yare gemısi, 13 torpido~ 1...:ı'f 111' 
ıııt olabilir. Yalnız clim~den geldiği kadar altı ge."Ilisi mCV<.'llttur. ~ ~c- ' 

ör ·lin beyanat 

Amerikan kıuurı;fdu boml:Wandı 
Tokyo, 8 (A.A.) - Emin blr men 

badan uğrc:ıildi#ine göre, Japon ta:>· 
ya.~leri buglln ut1eden aonrn. Lcon 
ııdıuımd:ı. Amerikan ordusunun unıu. 
m1 karn.rgCı.lu olan Flo.thenbourı; len. 
laıini bomlxırdıman etm~c.rdir .. 

Homb:ıı'1mwı cdllen ndnbr 
Süt pı.ır , 8 (A.A.) - .rlu &'<bı h 

Smgay rdA lle1tr'Cdilcn bir tebliğde 

R mcsln çığmc:L:ı. bUyUt: gemi top · 
lukl3rmm ta.o.mızıı. llJ;'Ta4lklarr l>a.> • 
dcdilmcktcdir. 

de dememeıl? 
dru:ı bi:İ)' le J'tuayanın .lO'J iklimiM> 1 
tabi bulunmaktadır. _ 

Cepbcnln b!lyUk b1r lusmında.. b:l.. -------------ı 

kendimizi müdafaa rtmeklc .iktifa nanml\SI ile Birle,cıece'k otan sı1l tJll ~ 
C!tme~ip bu gıbi J1ain:ıne lınrdtet rikan donn.nroas:nın Ja.poııl -1• ~ 
lerm bundw ronm bizi tehJikcy~ hUcınnu pahalıya • mal ctJll.~) 't 
c!Uşlirmcsine çal.ışnca.ğmuzı r.öylez-. mümkündür. Yalnc: bu nctJ~ ~ 
J: n ko ... gren.in Ye milletin SU"ZUSU· almak ~in inisyatifi cle :ı 1,t' 

( B~tarafı 1 inci sayfail<r. ) 
k3l"f!J giri.5tiğimiz taahhüdü vak
tinden evvel ifa ettılt. 
Başvekil bundan sonra aün 

a.k§aD1 Atlnntik aşın telefonla 
.R.oo eıı. ile nöriişttiJ:riınü RÖyle
:miştır. 

Alınan haberlerden Japonla
nn Siyam topraklannı istila et
tikl'!ci anla.,c,ılmaktadır .. İngiltere 
S.y:ı.m.a karşı yapılacak bir taaı·
:ruzun lngiltereye karşı yapılmış 
lbir tuarruz addedcceğini Siyam 
hükfunetine bildirmiştir. 

Ohurcbill Şangkayçek'c mck
tub göndererek ibundan sonra 
:rnti§terek dli€"mana ~rlikte karsı 
kor.aciimı lbildirdtğini beyan et
miştir. Amerikanın muau.am de
niz ve hava kuvvetlerilc şarki 
Felemenk Hindistarunın kuvvet
li ve tesirli teskillcri arasında sı
kı bir anlaşma vardır. 
Oıurclüll şöyle de\•Rm etmi5" 

tir: 
Biz elimizden gcleni yapaca

ğız. Bütün fenalıklarm kökü o
lan ma.ntikerz ihtiras-n yok e
dilme:>i laz:mdır. Vazifemiz her
halde çetin Olacak ve uzun sUre
~ırt.r. Davamızın haklılığından, 
kudrctimi:r.!n ve azmimiT.in kifa 
yetinden şüphe et.memeliyiz. 
Dünya nüfu0 unun beşte dördü 
bizimle bera.beı'dır. Eskirlen ışı
ğnnız yan":\ ordu şimdi l>arlayor. 
T stikb:ılde bütUn topra.kla.rdn ve 
deni2J0ı de- parla) an bir ışıl< O· 
1.ıca.ktır. 

•Bu toplutuklann 1)a..uııdn b ılunnn 
bir g-cmlye Hud.<ıon tlplndo b.r oom.. 
b rdımrm tayyare.si tıım bir i bet 
kaydctmlş ve gemi ate§ almıştır. 

Slngnpurdn.n 'kD Johonın cenu-
bunda To.njoı:ıg D tok adası dn bom 

dımıın cdilml§Ur. 
Japonlar ıo;ıyı:ırn;ı çıktı 

Jlnngl,ok, 8 (A.r\.) - Slyanı hü
JtiımcU Japon kıtaıRnnın Sıyamın 

cenubunda bir kaç stnılej k nokta. 
da karaya. çıkt.zklarmı bfo.lirnırltto • 
dir. 

lanlU:ı, 8 (A.-\.) - PMüik Cab
to Companynin o.ıınıa şubc3.i tara. 
!md:ın b!ldlrildlğiııc göre, Gu:ı.ma 

Jnpon tnarnızu hemen ycxe kauıır 

inen pike br:ımbnrclıman tııyynrclcı i 
tara!mdnn ynpılmıııtır. 

Amerikan havo. yoU rı fdn.rcsinln 
büroları ~iddeUl bir t.narruzn uğra • 
mı§tır. Hongkongun oombnrdanan e. 
dildiği ve t<'lgrof muhnberclerl.ııln kc. 
Bildiği ~ylcnmektcdır. 

Yükselt kmnl"' r Sayrenln bug'lln 
bildlrildlğinc göre, lıUl.(lmct mnkan1. 
hırı vazıy ~ Ml·lmdır. F'ndltırye mn. 
tıal yoktur. 

:Mnnlllıı.ya 300 kilornctrc mesafe • 
d,.ki dnlllıırdn U.ln Iln.k~oda Mltcri 
IT'ııknrnlıırıı. aynlnn :th'l pRz.ırlt.'si 

sabnhı ).)omb:ırclımnn ccliJml.,tlr. 
Tnrlao da bombardnnı:ı.na. mıınız 

lmlouştır. Jopon t yyor<'lert ıı illa 
açıb··m<ln görlfünll11tUr. 

""nı.'1ıpur, 8 (A. ~.) - Ne rcdıten 

VECiZELER 
Y 6Zan · L rrEMll P1Ct0 T ~ ı ı 

tı:·•ıı :d(' ı "'iliz tay;1 at'('le ·inin dtıf. 
rııan nııl.llyc.- g nıllerinl Ve.' ~r&.,ta 

çııcmayn t chbüs cctcı1 kıtalıırı ştd. , 
------~------ o ll bon1b8rdıman .:ıttlkt~ıi bildıril. 

.:;.. Si?.mıı.\I kl ecrıınun me11kUn ol • 
• uğı.ınu blllıck "tn.'l bl7..e dıı hıı muı::tıı 

mmızdan çok Ca " ıı.t'V • •; mu'ı • 
tipler b rl>irl rıt• n 111 kıvnl> 11..,0 ... 
l r? 

:ıı. Mont . ki ·ö ''"'' < Frı.kl 
kım~B b1r ;eyi oL"U!y;m ıicği!, çalf\. 
nıa.ysr.drr), Devlet~nn !ık!:ln.: 1ıi· 
diasında oltnlar. "a ~ı•mr·an:ar. 
mrdrr? 

m!'r lerl r. 
l'•ı.,it ln11. 8 ( A • .4 .J - Bu 

Fa.b'ıh r. m ıı h, l>E>rkr'' gôre Ha. 
vay :ıc kln.I"ııd::ı G Japon tayyn
ı <'· ı vlt· 1 tnhteUxt.hirı U>hrip e. 
d h•l .t ·l'. 1 h\'flV a !r.rindn ağır 
L••\i'lt \'l"' ı~ r 1 I· ı ,·n.rdn·. 

'lı.Tovyüt"'k, 8 ( A •• -4..) - Biı
ra.dvv ha.be:-in-e gö~. Honol'll~ 
arım.da b:r J -p:;n tayya.re ıe. 
"'l'li"i h;ıt1r1lmıstrr. 

en mevzii muharebeler cereyn.n et... 
mcktcdir. 

Dll§mıuını batı Klcmıda. yapmak 
ısted i bir ihraç te~blJUsO. akim 
k.'llD~trr .. 

Donetz havzaınOO 1taıynn ve AJ,. 

rnan U!.!ımı.!"1 yeni terakkllcr kay. 

detmiştir. 

Pct..cmbourır. kcsimindc Sovyctlerin 
yeni tıkış ~bbili!lcri hiç b!.r neU... 
cc vermemiştir. 

(Eıreıt) kclilnf'.slnc ( Öncull1.llk), 
(ebedi) k<!tlmcsinc (sonrasızlık) di
ye k."lr§ltıklar il"riyo sUrlllilyıl:-, (Ik.n 
mna ezelden \'urgunum), (<!bedi ay. 
nlık) o kndar ynyılmL!l kclinrnltmlen• 
d.lr ki bunun yanında. (. onmm?Jılt), 
c öncesizlik) y ni b'.r öğrctınC' w öğ. 

rerunc ?nru d~"rur. Bizce bu tilrlü 
kcllmclcri dc~l~Urmey~ gcçm<'den 
önce 1) yeniden yo.b:ıncı kel!me a. 
lıın kn.pılan knpam.'llıdır; 2) bal'; dı. 
lindc ~uıµlı'IUatı: Olanları yazıya al
malıdır: 3) Herkeso yııytlnıak ll\zu -
mu olım ltcUmclcrln lıalil~şm<':ilnc 

önmn vermelidir. Hns:ılı "imdilik 

nu ifade et.t"ğini zn.r.nedisorwu. ica.p edecektir. Bugünkü ' ~o· 
.MuhAAa.m. t baslanuşt:r. Milleti- te .Tııponya bnmle etmiş ''U,tı' 
ınizln. top,...,· lım~.ı:ı. "c nwnfa.. vaffak Olmll.?tur. KUV\«•tli tP, ~ 
ntıerirniıin ~ i, riik bir telı1ilı:c k.."lr- nuıllcrde-n hahımdebilmt>k ;~in. !)~ ı; ... 
ı:ısnd:ı bulunduğunu gfalemektc terek fo.ıgiliz Amer~n hı:ırcJ>e b~ 
bir mcnfn:ı.t :roktur. Mii..elL'Ul kuv- bcl:lemek it'~~~ ~) l 
w:·tl<il"iıniT.c kı~ bc-sl?difün~ cnı- - er". ' 
niyetle ın.illetin huduL'tll:zo: azmf1e Kanatlı genı;iiğe 1-anıın1 ~rtıll' zn:cn mıı1'rJı:k•ık kaT.nnnc:ığız. Ce. l(eı;ircceafnıiz .Ea)rotn. lll!)'fV' 
naııı lıt'k y:ıroımcırnız olsun. Kon- l'm en huzur \ereni ollu·~~ 
~enin Jnt:!('ın\ un 1 'r t."lhıi!c Jmr- -~ 
şısmdn. kn lnı o~ n Fıptı.ğı ak.a.kc-ı E f f l • 
taa.rn:zmı t lrih.i ol:ı"l. 7 ifkkliııun şre en seçme e~ 

Ycvs1ınln middctine t'Br.~eıı Alman 
~ .. va. kU\'\•ctlcrt Sok t'no.l cılmll..,, 

dilşmıuım Mkcr ve malzeme toplu. 
ıuklatmı bombalamış ,.e MORkovtı et 
ratindakl dcmlryı:ıllAmu bir çok yer
lerde h3.SIU'lL uğra.tmıştrr. 

19•11 d ıı itib:lren Bi?'le<:ıik Ame- Yalt'.• fun::ııt g~Ur şAh..i c~ 
rikn :ile Jnpon hııp..ırnt.orluğu nra. Tutn.r cltx:ttc cıincı en kaçanı: 

(C?.cli, cbedı) dem.::lidlr, ı öncı•alzlik, sındn harp Jınliniıll nıe\•cut olduğu- Gene S:ınib olur, a :ıllah, 
sonrrum:lıkl demcmoHdir. n:l kanır 

Vasfi bunu annesine açabilirdi. Fakat zavallı ka
dın altı aydır yatıyordu. Ade\a yatalak olmuıhı. Kendi 
derdi ile uğraşıp duran annesi ne derece alakadar ola. 
bilirdi. Bundan sonra babaıı reddederse büebütün fena 
olmıyacak mı idi. 

Ne olursa ol un bunu gene Hüsrev söylemeli idi. 
Baıka çaresi yoktu. 

Hüsrev kabul etmiş göründüğü ıhalde babama bir 
~y söylememiş, Uf&k, bu hareketinde haklıydı. Baba
mın onu kovduktan baıka bana da kızacağı, hatta ev .. 
latlrktan reddedecek kadar ileri gideceği muhakkaktı. 
Bir evlat eYleneceğini, heın de ana ve ba.bumın \anı
madığr bir kızla evleneceğini nasıl aöyliyebilirdi? 

Vasfi .sıkıntılı günler geçirirken haıta annesi de 
ha)•ata gözlerini kapadı. Acı pelC !İddetli olinamıfb. 
Çi.inkü konakta herkes onun uzun müddet yqamıyaca
ğını anlamı~tı .. Hatta bir kıgım konak halkı: HÇ~. 
di, l:urtuldu,, dediler. 

Aradan üç ay geçmiıti. Bab.uı Vaıfiyi çağırdı. 
Kı a bir ba!langıçtan s nra kendisini PB.!tı amcasının 
kızı ile evlendireceğini bildirdi. Vufi, hu korkunç 
ha.beri n.teQ beldiyol"du.. 0-m:kti •»et'sı son· ii~e. · 
rinqe ırk sık k~etli hediyeler .eö~ü~~ıe· ha~lain.ıfb. 

Vatfi itiraz etmek iıt;yor, ltiç olmazsa J ~-ı"lenmek 

~nıc3İll.i tnlep ederim. ~mır'm kaldı clln le koçan::.,/ 

istemediğini söylemek için yutkunuyordu. Fakat ıı6j!: 
m açamıyordu. Bu susuşu babası tabii görüyor ve oS, 
lunun terbiyesine veriyord•J. Vasfi, düğünün pek ~· 
kında yapılacağı sözünü duyunca kendini tutat11l' 
Hüngür hüngür ağlama~a b&§)adı. 

Baba işte huna bir mana vei-ememiıti: 
- Ne var, ?edi, bu ağlamak nede~? el' 

. Hayır, Vasfı babasının ~özünü yerine gerırıı1 
1steınediğini söyliye.~iyecekti. Hı~ıra hıçkır : ..uıı• 

- Bu mesut gunlerde annemın sağ olmadıaı· 
halırla.dım .... C.~vabını verdi ve babasını C:la ağ}atU~ 

Bır kaç gun sonra babası tekrar meııeleyi a9...-
Vasfi bütün cesaretini topladı ve: İ'' 
. - Efendim dedi bendenizin daha evlenmek ~ , 

tun .gelmedi. Vasfi ile amca patanın kerimei muhter' 
melerini almak? O hiç haddim değil .. Demez mi?. 

Babası ~idd~t ve .. ~ayr~e ürledi: • t•· 
- Acayıp, dıye ı:urledı. Ben bundan bir ,er •f1 

ırnyorum .. Senden çok küçükleri evleniyor.. fletJl 
0 

"haddim değil,, özü ne demek? Biz amca pqaııııı ~ 
yeıinde gesinmiyoruz ya ••• 

- E tağfirullah.. Onu söylemek iste.medbrr, _..,' 
ki ... d~k istedim, ki o erefe layık değilim.. el'' 

- Şerefe lay;k değil mi,in?. Pa,a mcan tef Je 
kür etain ki senin gibi bir dam t buldu. Simdi bar, 
mahcubiyet göstermenin sırası değil bak uııutu1°' 
dun-.... Seni de tebrik ederim. Kıı:d ~ yana taliin ~f' 
mq.. • 

. .- 1r eıeM.car eôel't~. Bendenizi ~ ~~ ~~ 
m•mı:d~ ton derece ~sim .. F.&kat - ·~ 

{;Stiirlli~· 
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8etea y~ Çöp ara- (2 ., J 

~~~~~~~o~_ LiP ın:_ 00 .D 00 _ 00&IID ~ ınJ lb ~ ffir~ 
~kn-:ıı::nıa bazı güg • ih ikAr davalaı ına bakan mahı<eme 

cnJn mot6rtll vasıtaınnru ıı. 

w benrJn d&rtığı .e b&y.-an - iki saıonda ça,ışacak 
11,yecek!criniı:ı pabalıla':'?lll18l. 

lııınım lçlıı ilk verilen 60.000 Unı Bugür.den itİ'b3.t-en As:iye ikin-
' le '31.ta so.ooo lira llAvc cdllmi§tir. ci ceza mnhkeır.esi iki ayn salon
ııı~ tnnnbııl lcin ~bıı kulla.9ıl 1 da ça.!ı,."ID.ağa başl3.ya::al<tır. Bu
, ~ daha m!lnaslp görmti:;tllr. zıra 1 nun sebebi ihril:iiı· da ... -nlarmın 
};:.. sokakıı .. u aUı nrııbu geçmesine mür.hasıran asliye ikinci ceza 
. ~usaıtur. ve at yemi bcnzinC mahkemesine veri;mesi ve ihti-
~ n d&bn ucın:dur. kar hadiseleri yüziindt>n diğer 
,,.,ı: davalar-u ac::le r;örül~1t!mesidir. 
tır leaymakamlar için Bunun Ü7.~!·ine .~1.?d~eil.~.ı:numilik-

kura ar1lıyor ~ bu te~~ır._du~nu muş Ye As: 
r- hye dörduncu ceza mahkemesı 

~bn, 8 (Hnsnsi) - Bu avm kalemi nsliye ikinci re.zs ma.hke-
• 'inde Ankara.da Siyasal Bılgller me~ine tahsis cdıl!l' :~tir.Bug-ijn 

,şr- Cllltuıda kayma~:ı:unlar i.~in b"r j den itibaren asliye ikır.ci ceza 
)~ nçıb,.co..:ıktn-. Giln:Je üç konfc- mahkemesinin egki salonunda 

pacak, diğer miı.hkeme salonunda 
tam safühiyeUi 3 üncü sulh ceza 
hakimi Münlp Bayraktar alıl~a
mı umumi:cyc ta.O davalaı1 gö. 
re{ ~ktir Hakim Kemal Aşkının 
~.alıfacab ıoalonda görillecek ih
tikar da' alarma müdd~iumumi 
munvin!crinden Fethi Sezai i!e E
dip müddeiumumilik maka.ınnu 
ısgal (.'(~ecekle:rdir. 

Bundan ba. lrn asliye beşinci 
ceza hıikinıi Reşit .llıya. sekiz.inci 
ceza hakimi ~;l u.elfye beşinci 
et.>za iuildmi Komal de asliye.~
§inci ~za hfiltimltğine tayin olun
muşlardır. ol" verilmek suretile Kunı 6 ay 

1 

h&l~im Kemal A.c:ı'an sad€ce ihti-
tir. kfır da\alannın d~-u.~asmt ya-

~ l. a····· · 1...;__-1--r--.-k--I-.-f-. -ı "la · f d · . . 1 • u.:un topmr..cı ı;casap ar wcnzın ame c=rı I! er 
,,, arı .C:!gıamı 0 (W1la 1 yemin ettiler le değittiriliyor 
. Y~n ogrebnenler Taksi, otobüs, kamyon ve hu-

e)Jf cezalandınlac:ık Et fiy::ı..tlarma yeni nnrk k<?11• Busi arabalara verilen benzin kar-
r' ması <lvlayı..:'e Va:i ve Belt.'dıye neleri, dünden itro:ıren fişlerle 

·tir· ~lıfaarif Vekili Hasan Ali Yi'rel 1 rc~i Lütfi fürdar celep ve top· değistirilıneğe başlanmıştır. Kar-

• san Ye ~ umum I?!iif:_et- 1 tancı ve kasaplar lmndn.n sonra ne · kuJJ ıı• f'şler Sof·· 
··"~~~r tara.fm'.:1an :va. pılan tcftu~.- 1 tanbulda et ihtf•:-->cınr tamamen verme an an 

1 
• '!> or-~ıı .1a. ler Cemiyeti tarafından veril-

'fP'l c S.ı;-etmenlerin Ve1
·"' 1etın temin edce2lclerine, ıv.:reflcri üze- mektedir 

~~dermiş oldu"u emirleri rnun- rine yemin etmişlerdi. Yemin es- Sefaret ara.balarına ait fi§lerse 
·~!11 surette cl.rumadıkları, bu . n3S-nda yalnra4 ce!co fstaT'bul- taşc Müdürlüğü tarafından de

r ti' ~en Vekfı1et1e uzun \-e Hizam- İ bu~ur.duğundnn bunlarm yemin ğıştirilecektir. 
ır sı. göriişmel~ vol .ıı,cbğı ıı:ö· ctti!tleri. diğerlerinin haric kal-
6' 'ijınllştür Maarif Vekili. bun- ' d!.klan anlaşılmıştı. lstanbulun 
~~. aonra emirleri okumavanlRr ~t j~i 17 bl\yül: eilrii tabibinin c-
~ıı.~ndrı. takihat ya.:oılacafunı ' !indedir. Bunlar da kendi imzala 
ı'ıl~ defa all't.kadrı.rlara ıhlar et- rile valiye birer tchraf ((ekmek 
tt' sureti'e yemin~ irt'rnk ettikleri

ni bildinniş~erd:r: Bu suretle bü
tün ce1C>pler yemin etmiş bulun

~itten bPdiriJdlğine göre tüc
tl' an Salim, mllhim mlkta.:rda 
1" 8aklndtğı için tev:tif odilıniş

e ~ i~imln muhakemesi bitmiş, ih
• ;et suçundan dört sene Kig-ya 
~ c, sakladığı bütUn cşyanm 

c eresine ~·e bin lira pa.ra oc
Ödcıneğe mat-.Mım olm~tur. 

maktad rlar. 
- - --<>----

Maarifte yeni tı-",.;nler 
Adana İsmet 1nönü Kız Ensti

tilsü JnildürU Ali Ya"·er Bayru:ıt. 
Kız Teknik ÖğTetim şube mUdür
lil~ne, Yükse~ Miilıcndis okulu 
öğretmarJcrinden Nami Serdnr
oğlu aynı okulun müdür muavin
liğine, MU7.affer Yasar M~slclci 
ve Teknik öı(Tetim maki.ne mü
hendisliğine, Tahir Tuğ, Servet 
Ask, Orhan Alna.r, ~'ahmut Bi-

Darü~şafaka için len, Muhittin GUr~l. Hasan Can-
mü&amere ses. Sezai Ergüç, llesleki ve tek-

• rot ~ okutma kunıma (~ CC• nik öğretim. yapı j~erLmUdürlü
(1"; ğU yüksek mimarlığına. M. Tcv-
ır!J eti tedrisiyei lslAmiye) nln D~ fik Erdal Mesleki ve teknik öğ-

, ,ır ı;~:üm menfnathıe hazırladığı retim yapı işleri mUdürlüğü inşa
, t>f ~ müsarcre dUn ~CC'; Çe:n- at yüksek mUherriisliğine tayin 

· ~ sinemasında verilmiştir. etfümişlerdir. 
(J1' lıılis:ı.mcrc progrnınmnı baş n_cla _ o----
r ~im Eyubi AH RlZ'1 :id.ıl"csın- Küç~· - bir hırsız 

ııı>IJd tLs:ız heyeti tarafından Acem 
J "11i faslı vardı. Sonra sana.Utlu ya talandı 

~I 1 an Sa.fiyo taro.rmdan, kemani İlya adımla 16 yaşında bir ÇO · 
~~ ~t.i ve kanuni Ahmet "re.faka.· cuk. Beyoğlu ve civanna tam 

t ~ &eçilmi-; §Brlular bulunuyordu. ya.~ı kadar ev, dü.kkfın ve apar
', ~ek fe.stl, gerek teganni bu- tıman soymuş, nihayet, dUn ya 

/O, \L_ ~ muva.ffaktyet kaznndı, çok k~ıanarak adliyeye. ve:ilmiştir. 

lthalit malle.nnm yüz
de 25 ti müracaat bü· 

rosuna veriliyor 
İthalat ve ittac:ıt birliklerinin 

bütUn memleket ihtiyn.ççlarmı 
karşl'amak için ith~at mallan. 
nın yüzde yirıni ~ni yeni te
ficltkül eden mürac:uıt bürosuna 
veriimcsi yolunda piyasaya ya
lan tamim üzerine her lthnla.t 
taciri ellerindeki mallan birer be
yanname ile Müracaat Bürosuna 
bilnirmeğe b:ınlamışt.-r. 

Bundan sonra y·aoılaw idha• 
lcitm d:ı "Ümriik beVannamele1in
deki rakamlar fu:.eİindcn yüzde 
25 l hemen 'Müracaat Bürosu em
rine veıilc.-cektir. 

Böylelikle büro, eldo edeceği 
stoklarla plyaSarıın bUtün talep
lerini kaJ'§llayacaktır. 

Basın meııaupları 
çağınhyor 

Tür]: Ba.~n I;irlilji 1.ı:ıt. Mm. 
tukası rei~liqinden: 

Dil is1crirniz üzerinde meslek. 
tııRlarivlc konmıll'la!t üzere. Türk 
Basın Birli<H Merkeı H~yeti Re. 
isi Falih Rifkı Atay. Anadolu 
Ajansı umumi müdürü Muvaf. 
fa1< Mel'K'tnenciW.Ju it.? aehrimir.e 
gclmistir 10 12.1941 ~a~mba 
J!iinü saat 15 de Birlik merkezin. 
de vapıJacak to11lantıyı şereflen_ 
dirınelerini bütün fizalanm~an 

· ·~~ i~4mdr sanaUdir ~ •a.ı it Otca.n'ın 1 Ikinci sulh ceza mahkemes~e 
ır~ ti mekteple-r) komedisi de pek sorguya çekilen h~ız. ancak al· • 
eLI k:nildi. Darii....<rf.Wakn g:ibi değer- \ tı tane ev ~ydu~nu kabu_l ~t- A lbn fiyab 

rica ederiz. • 

'1.i brr bilai müesse=ıeSin ~ yard m miş ~eri yanrnı· mkar etnuştir. f\:;n bir altının fiyatı 27 lira 

V~ li Ankar u-
• 

dan t/.öndü 
Ankaraya giden Vali ve Beledi

ye reisi Dr. Lütfi Kırdar dün An
ku.radan §("hrimizc dö."lm~~tüı-. 

Valf bir miıddet istirahat et
tikten J;Onr& tünelm çal~ası et
rafında tetkiklerde· bulunmuş, 
tramvay idaresine giderek mü· 
dürle gö:ilşmUştür. 

Ank-arada bulunduğu müddet 
zırf mda iaşe li>.şkilitma ait kad
ro işleri etrafında Dahiliye Ve
kaletile temaslarda bul~. 
kadroyu da beraber ['etirmiştir. 
Şimdi bu kadroya göre ı.yinler 
yaprla.caktır. 

--~---<>---------

ihtikar den 
Cezalandırılan ve 

· löf edilenler 
tev-

Asliye İkinci Ceza mahkemesi 
dün de birçok muhtekiri ceza.lan
dırmJi veya tevkif etmiştir. M~'l· 
kemere göre 130 kuruşa satılma
m lazım.gelen jorjeti 200 kuruşa 
~tan manifaturacı Mariyi, ko
yun etini fazla fiyatla satan Top.. 
hanede Nccatlbey caddesinde ka· 
sap '!'omayı, kalay Uzerir.de ihti
kar yapan Zindanka-pıda teneke
ci Yusufu. makarnayı yüksek fi
yatla sa~ Fatihte bakkal Aliyi 
25 §er lira para cezasına ve 7 şer 
gün dükklnlannm kapı\tılmasma 
mahkfun etmiştir. 

Çivi üzerinde iıhtiku yapan 
Ynni De~cliyadis ile Dimitri, !Ce
mal ve Melunedin de dunışma
lan bitmiş~Yanl 41lira60 kuru_ş 
para, 5 gün hapis, 15 giln dük
kanının ka.patılrnasma çarptırıl· 
mış, diğeri beraat etmiştir. 

Kilosu 700 kuruşa. kalay satan 
Boğa.r.<esende nalbur Saim ile 
fa7Ja fiyata dil~e satan Sultan
hamamında tuhafiyeci .Borlos ta 
tc vkif oo.ilnıişlerdir. 

Yeni kar hadlerine dair 
karar bekleniyor 

Şehrimizdeki ithalat tacirleri, 
bundan bir müddet evvel Ticaret 
Vekaletince aı-ltı:rılması karar
laştJlan ve sık sık tebliğ ~lmclc 
üzere olduğu haber verilen yeni 
kar hadlerine ait kararın ibir an 
evvel gönderilmesini Ticaret Ve
kaletinden tekrar tcmt.nni ede· 
ceklerdir. Esasen Ticaret Veka
leti. bu ciheti bundan çok evvel 
yükseltmiş olduğu için yeni bir 
müraca.atm semere vereceği ü
mit edilmektedir. 

t stanbul laıe 
Müdi.irliiP.ü 

Anbrııdan verilen bir bııbcrc göre 
lsUıııbulda yeni Lhdaa edilen bôlS1l i 
aşc mCidllrlUğünc fate un:6um mUdllrll 
Sllit Rauf Sarper maaşı olan 500 lln 
de tayin olunacaktır. 

3 

r &M ıa.rım=to bulunllJ"Ol'. 

6 
W a n f"a n Gt'ç.en halt~ :lngiUderin aı.ak 

~ t <'!oruı~alıırını l uv\ etlendlr-

d a h a dlldr.rini, orlya yeni filo'ar gön
derdilderinf olrur.:u~llk. Ç.örçil, 

, Japonbm chir 1ıonu~-uı':;;cn, .Japon. 
A;rludır, onmayan UX8k r;arl· · luln Amerilta amsında b:v.ga Jco

J'Sl'MJ, nihayet kangrenleşti \"C pa.rsa, tngiltercnfrh harp ilim bir 
harp mas:ısma yatmldı. Mtitltlş o.. t gcclJ iyecCktlr." demişti. 
per:ıt.ör, kesip b~l)or. Fi1n!:ınn yığıl!<-: C;, L-u ~z! ... rlıı bi 

Diin gcC6 radyolı.ı, wu.ıı.uı bu J"er kiir.,;i blöfü ohruldığms ısıMU· 
~rktmç haberi \"erililcr. JlaHıy a- tir. 
daJanna. yüz em tnyyarclik fl!omr Blitü.n hanlardan sonra, karan 
aaldum~br. Bomba ~urJan. yine .Japonhmı ''erişi, gilnil! en 
~ cephanelikler, tutu§all pet.. karnnhk n<t.c!Ası olarak kalıyor. 
rol depolan Amerika kıyılarmn da ntuıun bor Jıanst ht1' mllı\'cr 
kanb ışığım di1'.nneğe ba§ladı. menfa.ati ytlıllndcn olmadJğuıa. 

Dün, öğleyin rndyo~ Uo- Şllpho edilemez. Japonya eu &

uolala apddannda bir deniz ka\"ga.. \'fnlion hUcuınn uJ;"T8lt\aılilica, bli:r· 
sın111 ilk lnırbruılanıu dJnledfk. lki ie bir maceroya. ahlamuch. 
Ameriku zrrhlısm\Üto yan~ (it- l".ah&, onlarm ötedenberi im. 
mı , .Japma tayyare gemisi ı.ı.. la.nılıkln.n "abluka" Te "Çbwı jv. 
mış; dört .Japon dcnimltıc;ı parça.. dnn., i5İ, art.ık <byıuıılınn bir bl 
lanmıtı. mi peyda elmlşttf Yok!m, ya.rmm 

Barut ~ tutuştunın Japon.. Amcrflmsmı, T;qlryo siyasi ~ıa· 
yadır. "Rm.,·eJt" in "Milmdo,. ya neleri, btıgtlnkU Amertkadan daha. 
gön erdiği mesaJ, sabaha kıın;ı t1CJ mı tehL~tcli göstA!riyor? 
bir cen'P aldı. Hangi ihtlmal hakikate daha 

• .. \kll ve mantıkla meseleyi halle l l dır hitnıiyoroz. ller.ı zatell 
çalı:ııw(.<, bo~mıa emel< bat"l'8Dlnk artık baş1ıyan harp ve kopan kı· 
olar. Çünkü bUtiliı mınt.rlyn.tlar, ynmet ~da bunbmı :ne c1c.. 
~yJe blr harbin Japonya tara.im• &eri olabilir? 
dan ~·IBmıysmğt nokta->mda bir- ı·er )~ bir :>:-0.rlndea cWta .vu· 
le~yorchı. nıldu. Bir medenıyet, fea ve ...... 
Beş yıllık Çin S&'\"a..~ milyonlar- at lmynağt daha tuhaşta. ~ 

aa Japnnu yutnnı.!I, J:ıpon maliye.. da milyonlarca hL<ıan ~galtı.. 
Sini :r.eheleye vermiştir sanılıyor- dan, :tarlalardan. fabrika Ye ~ 
~a. Japon donannwımı tehlil>eye rat.u' :r1ardaıı koparılıp öliim ine)·· 

dltşilre<-.el; bir mticadcleye atılır. d:uıl:mruL Sllril1coek "Gradal3 el" 
ken, tepeden tım~~ lawb.r dikbt 1 r )'llnlnc:ık, altın ~ğlıyan.Jar ıra.. 
kesilmek 1Aam @:ellT, diyenler nı)'Mak. DUn,.ada sallua Dlmqı 
QOktu. bir orası Tardı. Fcliketıere mer-

J1'abt hi.cllseJer, Mltün im fikir hem. aı::lara 7iyecek oradu geı._ 
mimarisini :r.eu.cleye vcnU. "Kmu- eektl işte o da, bugün kendi ~ 
su", henllz Amerika.da. mii7.akcre.. eline düşüyor. 
ıorte mesgutken., ontaıar 1canı. 19- HAKKI SVHA GEZGiN 

[~~] 
Yeni umumi haro 

Japonyannı da ha.rire k~-
masile dünya tekrar geriye 

döndü. Yeniden bir "<':ıenel Sa
şı başladı. Bunn eskiden "Hn.r
.hi Umumi,, deniliyordu. 

Şimdi dünyanin bütün kı
talarına ve bütün denizlerint? 
ha,zı> bulaşnış oluyor. 

Bu yerJ haı-cket, harp ki
salnıası yolundaki ümitleri kır
sa gerektir. Savaş potasmm, 
bir an evvcl boşalma.si bekle
nilen şu zamanda. o po""..aya ek
lenen her }eni yn:bancı cisim, 
neticenin daha geç alınması 
na sebep olacağr §llphcsiııdir. 

Ve bu son cisim, muhakkak 
ki, kolaylıltla e.riyccclt cinste.~ 
değildir ... . 

Bunuıtla beraber k&rŞIS!ll
da vcfa.ii b=r ittifaka. dü.j"anan 
YJl)rnnmamı§ bir l"Uvvet var: 
Ameıika! • 

• Amerika Japonya iic ça-
tışırken, bugünkü harbin de-

mokra.tlar tarafına. bütUn ~ 
Jrğile kendini vermiş bulunmak
tadır ••. Böylece harbin umumi 
muvazenesinde bir değişiklik 
vücude geliyor. 

Geçen harbin neticelemnc 
sinde, Amerika müdahalet.:nin 
b,.Uyfik bir rolil olmlL3'tu. Bu 
!er ayni rolü biraz daha Blirekli, 
mihnetlerle, fakat daha k&t'i 
neticelere doğru kendini göate. 
:receği wnulahilir. 

HiKMET MUNIR 

Radyosunda parazit ya• 
pılınca adam öldürdü 
Bir müddet evvel Feriköyündc 

&l1 nı :pansiyonda turduğu kom
~u Muzafferi tabanca ile vu
rup öldüren Fuadin muhakeme
sine dün Birinci Ağır cezada baf
lanmlştır. 

ldtğini görmcn"n manevi hıı:%1 Jlyq tevkif olunmuştur. idi. ! 
~hcl>5lıldP..n üstündü. :::::::::=::=:=::::::====:==:::=::::=:::=:=::==:=:=:==========:::========================================::.::::=== 

~· ...._ -~~--~---~-

Katil sorgusunda demiştir ki: 
- Muzaffer mütemadiyen o

dasındaki prizi karıştırıp rad· 
yomda parazit yapıyordu. Oda· 
ama girip bir daha yn.pınnması
nı söyledim, kızdı: ür.erime yünı· 
dU. Bon do çekip vurdum. 

1 
-, Kız safvetle ,;ildild. Adeta~ bir . . • ' cına· Buyeslı_rada.uhMkoel'g8.Jlnesı!nCoı·nn Byraarynın. 

8 rad• mektep çocuğunu an ı~ıyoruu: l ı m a ı 
ugünkü - ötaki i&miniz nedir? Is p an 1/ o dans o···z u·· ba.şlıyacağını hatırlad·. Kendinin ...__________ _ KaSb!ana .• Roza.li Kateıa- birinci şahit olarak çağmlacağı 

?.ao Program. ve monte'kct saat na: muhakkaktı. Morgan'ı sikan 
~ 7.33 mtıı:ik. 7.f5 Ajıuuı haber. _ lspaııyol musunuz?. Fakat Heyecanlı, bü·.:"k Polis Romanı cihet, muhakeme gününden evvel 
ıı. s.oo müzik. s.ıl5 Evin saaU. ne güzel ingilizcc kon~uyorsu. 7"' yap·lacak birçok iş bulunmasıy · 
~~.45 mü:cik. nuz?. ._ __ 33 'n~lizceden Ceviren! H MrlMf P _ _. dı ... Fa.kat müfettişten ne

1 
ha-

' ~o Program, '-e meoılcket 9.t _ Annem İngilizdir. Rohamp. ber? .. Müfettiş şjmdi be ki de 
~tı. 12.s:: niUzik. ı2. 45 Aj:ıns ııa.. toııda lngili7. mektebinde oku- meshur kivmctli ta.blolarınuzın ticcsi olar::ı.k Cıon Brayn'm bu Moıy,an'm evine gelmiş, ya. onu 
,:-~. ıs.oo mtlzlk ıs~H.00 mn. dtım. Annem ~ sene evvel öl. nereae olduğunu öğrenmekti. lunduğu adayı kendilerine haber tevkif etmek isti}•ordu. yahutta 

, 1 .oo Program, ve mf'.!lnleket at 
~- l .OS mUzlk. 19.00 mfuıilc Fa. 
\ b.eyeu. 19.!0 memleket e:ıat hya.n 
ıı.."-jRnl! bııbcrlcri. 19.45 eSrbcSt 10 
~ka. 19.55 mll:r:'k: Oyun bııvalnn. 
q ıs Radyo gazetd 20.<t5 mllzlk. 

Oo Zirrat takvimi. 21.10 ml12:lk. 21 
~onu~a (100 ecne önce nasıl ya.. 

~uk.) 21.415 mtız.ık. 2Z.SO memle 
t ~t ayarı 22.80 Mcrnlcket ıı at 
~ 22,,15 nıllzik: nons mUzlğl 
'l.ı 2!.5~-23.00 Yannkl program 

' ı .. ~anış. 

OEANA DU lBıN 
BAHAR 
IESMI GEÇiDi 

Film ile 

dil ~-c Be!ki i6it.miF.siniıdir. Mensup ol- verdim. Ne bUyUk hata ettiğimi müdiriyete dııvet edecekti . 
.:._ Baban? . duğum Kaı;tooana ailesinin Is· ~imdi anlıyorum Bu adayı da Olduk .. k-ı bl __ 1 t 
_ Son oııhili harpte Madrit.. Panya mü.aelcrl i~in gerçekten Con Brayn'ın bana bir ay evvel ·ça muş u r 'hwye .. 

te öldürüldi.i. bir kıymet ~il edebilecek olan gönderdiği mektuptan öğrcnmi<J· Bununla beraber Mo~an'ın rröz-
- Si~ yardım ct.mek isterim.. çok canlı tabloları vardır ••• Mcm· tim. Bütün tertibatın hazır ol- lerlnde bir ışık parıldadı. Ve 

La.kin bır §t!Y soracağım.. Con lckett.eki bUtUn E'lnlAkimize haciz duğunu söyledi ••• Onun öldürül· ~~~~=~~lmektc olan Ro
Bra\'11 admtla birini tanıdınız kondu. Fakat bu tablotan kaçı- mesine ben ~ oldum demek-

? • rabUmiştik .• Con Brayn bu işi tir. _ Bırak . df>di. Kederlenmeği 
mı_:_ J. B. mi?. Etbet.te .. Bizim becerdi Babanı öldtlrillmeden ev- Mo~an düşüıuncic başladı. bırak şimdi .. Ağlamanın srrası 
<»k iyi dostumuz.dur. Siz .de. vel, Madtidde onunla ah!'D:p ol- Dernek ki bUtUn mesele, dc~eri Jc:;::ı .• Oon • Brayn da ağlamayı 
tanıyor musunuz? Şimdi nere- mu~u. Con Bra}-n ~adndın mü- yarım milyon sterlin tutan bu sevmemi. O.m Brayn Nlflil işi 
dedir? Sı.ıra:ia mı? • dafastnda "Beynelmılel Gönüllü- kıymetli tablolann elden ~ç:ıril- başında öldU .. ls4 edii?i de 'bu idi .. 
Gen~ kız ayağa kalkmı§it. Göz ler Liva,, sında ç~~"llYoordu. ması etraiındaydı •.. Haydı bun- Son bana. şu tahlolar hakkında 

1 ı d 11.~or Çok · i bir muha.nptı Kah lan tekrar ele ~cçinnek için, 1-lerl heyecan a 'N\l' ıyor u. ın - l} • ra- biraz malumat ver. 
gan: ~~n!ıldartnı bahamdan kaç defa zabellılnın burada çalıştıi;ıu ka- o:ı 

_ o. dedi, tıenim de arkada. ~ıttım. . . bul edelim .. Fakat Se'bastiyaninin bi H~-" 
şımdı. Maalesef şimdi aramızda - Demek ~ıt di~ü_k~n rolü ne? Anlaşıldı .. O da bu fır- forgan it~ t eonra 'l:ıvıye 
de::.il lki J?:cce c·vı;~l ö!dürOl·• sonra ba.banız biit!ID ~lakıni sattan iStifadc ctm c istiyordu. teldon etli} or~u. EYde bir yn· 
dü .... si~i de bu ,-esilcvle buldum.. kaybetti. Yalnız resiınlcn kurtar" Con BN.yn'ın ne y pacağıni an- bancmm bulunmru:::t ihtimalJ kar
Beni çağıran oyau. Fakat moa _ d!n:rz. Bu roobnler pek çok mu tamJş ve bir yar.dan l?:abell&yı> şısında her zaman olduğu gl'IJi 
ı~cr et~ knlmışız kiymetU? . oyun oyna.maia kalklşmIJtı. Yal- parolayla konuşurdu. Sordu: 

-öldürüldü mil? (Kızın rengi .. - Ya.n:m ~1~. lıra ~er. nız bir&eY belli idi.. Tabloları (Droom• var. 
solmuştu) ah •.. Oyle ise onu~ o Kastelana aılesı!, ~ k<;>leksıyo- ne İzabcJlfı. ne de Sc~1.iyani ele 
korkunç kadin öldürdü... öyle nu İSJ>anyada blrıncı ge]ır. _ ge~iremcmişti. '·""""-----=--,,,,.---,. 
i&e ben • - Şimdi nerede oldııgunp soy- ~kat om Brayn vazifesini 1 iBUL BOJtSA~lNIN 

S.iı.INt F1YAl'lARI - ı;,,belhiyı mı kutediyor- liyebili~ Jn!mfz? • .. ıtömıUşae, - ki lngiltereye Jte!di-
sun Ha vır Onu OOE;ka.sı öl- - Btlmıyorum in ..• Bal>am be- iinden \'e Rizaliye mektup gön-
dürdU - •··· · nüz hayatt.."\yken, Con Bra.yn bu dennesinden ~önn\iş oldugu an- Lond~a l Sterlin 5.22 

t 

- Scl>astiyani mi? · tablolari rqeırJeket dışına crkara- .. ıaşıbyordu. BUtnn esrnnn.m ken-
~======= - Evet ÇUnkü babellinm bileceğini \-adetmiş. Herhalde bu- disile beraber görnWdüğü muhak· 

, . ora.ya gitti~ r.am.·m, arkadaşı- no. muvaffak olmuş ki, lzabeHa kaktı 

Nevyork 100 Dolar 182.20 

KAdrld 100. pczetn 12.89 
100 1sı;eg Kr. ~O.fıS 

ı.ıı. iil~ förtlerlnt, c<'mlyct gayooı- 1 rnız öldürülmü.cı bulunuvordu. 1- döğiip dın-uyar ve ncrroc bulun- Çiinkü adadaki ev. adamakıllı 
lı\illt lhUyn.ç ve hWlı:ı :;urc f't~bUcn zabcllü'.. burndıı tspm1yn s.-fa- duklarll"'.l bilcllğime hükmcdcr-'!k crnıımışt.1. Evvt-l!l Scbasth·ani-

St.okbolın 

ikramiy.ıll %C> U3..<\ 20.80 

Muhakeme, şahitlerin çağınl· 
maın iqin dunışma}~ ba ka bir 
güne i:ııraknu§tn'. 

~ıı evvelki Yakıl 1 
9. 1%. 917 

Meccani hamamlar 
Fuka.myi nhalin~ meceanen iı'.

tlbma.m ve tathiratı için ktanbul 
emrazı siriye mUc:ıdde he:,:eilnce 
istlear ve kllşat edilen Fatih civa... 
rındn Hd t.araflı Sofular ha.mamt 
her gün er1!ck ve krı.dmlnnı. Be
yoğhmda Çukurca hanuunı cum 
gUnU erkcl:lere, Ba1r günler k&dm
brıı, Ta.tavla ha.mnmı pazar gUnU 
erkeklere diser günler kadmlara 
~ edllml!ıtir. Sa.bun da l:l<'C" 

pcn veıilccktir. 

Salı 1 çarşamb 
~ .kanuni •O .kin 

Zıtkaıh !~ 1 Zi.lkadB: zı l ı\aımu: 82 J\Ul'TI : 33 

VBl.>\UC1 \'48atl ll'.cnı vassu Ezani 

UllnC'tl 
aoğU:C 
Ög1 
ikindi 
Akp.ın 

Yat& 

7J8 282 7H 218 

12 OG 1 %3 I~ 07 7 26 

14 ıs 9 '' u %8 9 47 
ıo 41 J! no ıc 41 12 oo 

18 ıg 1 ss 18 19 1 Si ' tlcr, her tchUke~·o g5ğll• ger- :reti munma. ".ahşıvor de-Pil mi? dunnakSlZIIl. ,-erini sonıyorou. nin r.ctcsi arn.mı~. onun ark~m. &SllAM ve TAllVIIAT 
1ıııı.=- ~ttni h4Ztf~ c.ıw-ıu. _ tvet .• Cu~. Btnt d.t SöyliVemed1m. Çiinkü bilmiyor da.n Monra,r:•m lit'"d'~ ııra.,.,.,IŞtı. Sıvu-lCl'Wrum 2-'I l9.1f ll tma:ıJı 
~~ ~- · · ~~~ ~ ~. o ~ d~. hbt,e90!µd atın usan n· $.)nra hl~ fUpbe ~ k1 td1a &• t 411 T ıt•ı tııtml~'n 1 1•.10 

~ t'7 1! '6 6 !8 ıı ,., 

~ · ·, c 1 götitrdı.i. Bütün mak\!adı. bitim mana V'{> 13!ı!!!IZ1ıınlrdmai ne- ~- '-:-.---------·• . . "' ,. . 



, ·ınırk,ye "11maarav:ı---,, 
ZiRAA T BANKASI 

l(wuJn.s tarUtl: 1&18. - Sermayesi; !OflR f.lOO.OOQ :t!.i.!"ls Uru.. 

Şube ve Ajans a dedi : 265. 
Z irai &Je t icari her ne&Ji banka muameleleri. 

Para blriktırenlerc :.?8.800 llra lkram!ye verıyur. 

Zlraat Bankasında kumb:ı.ralı ve ihbarsız tasamı! hesaplarında en 02 

50 llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pUı.na göre ikramiye dag-ıtılncaktır. 

1 .. 

4 

4 •• 

40 " 

500 
aOS 

~"° 
100 .. 

2.000 .. 120 .• iO 
2,000 .. 
J.000 .. 
4,000 .. 

120 
160 

\O 
•• 20 

DIKKAT: Hesaptarıncıaki paralar bir sene içınae 50 lttadao u.şıığt 
dll§mlyenıere :kramiyc çıktı~ takdirde % 20 fazlasıyıc verilecektir. 

Keşideler: 11 Mart. 11 Haziran, 11 EylQl, 11 Birincikıtnun tıırihJe 

rinde ynpııır. 
.. E!ILB37dlllDs5 .. D~lll!iillllmıDlilll .... mllllm .......... Slai*llll•mı .............. .. 

isi. Komutanlığı Sa ıı n aıma Kom.syonu i ıanıarı 1 
Yapılan eksiltmesine istekli çıkmıyan 32 ton pırasa. 10.12.941 çarşamba 

gunU saat 11,30 da pazarlıkia satm alınacaktır. Şartnamesi her gün ko· 
ml.'lyonda görlllebfür. Muhammen bedeli 2880 Ura, kat'i teminatı 432 u. 
ı'B.dır. İsteklilP.rin belll ı;Un ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (10849) 

KARAR HULASASIDIR 
ccz.ı !Hı _ ıt7o 

Milli Ko. uı.1 ııuna muhalefetten suçlu Kuınkapıda Karabıça.k 

caddesinde !!S No. rla mukim ve aynı yerde bo.kkalbkla meşgul Mustafa 
oğlu Yunus Terzioğlu lıakkında İstanbul AsJlye Ceza mahkemesinde ce
reyan eden muhakemesi nt?ticestnde ıruçlunun filJl sabit olduğundan Milli 

Koruma kanununun 31 ve 59 maddeleri mucibince yirmi beş lira para ce· 
zam ödeme.ilne ve yedi giln mUddeUc dUkkll.n.ınm kapatılma.sına ve bü • 

tüm kat'ileştığ!nden ücreti suçluya. a.it olmak üzere karar billd.sasmın 

\lo.kıt g:ı.zete.sinde ne.jredllmeııino 21.8.9il tarihinde karar verildL (108M) 

Harııiye Venek Sulıay Okullm ,rakı Satın alma 
.<omisyonu iıanları 

3.12.fTU de ihalesi 11a.n olunan 600 ton sa.mana. talip çıkmadığından 

kmr pazarlıkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve hususi şartları ko. 
nisyonda. görü.ebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli beş kuruştur. 

JhR:csi 15.12.941 pazartesi saat 15 de yapıla.cakbr. Taliplerin temin:ıtlJı. 

rilc :Harbiyede Yedek subay okulunda. komiByona mUracaatıan. (10809) 

A skeri posta 390 satın alma komisyonundan: 
10.XII.9.U çarşamba gUnü Edirnekapı Hayvan pazarında 12.Xll.941 

cumıı. gün ti Uskildar Hayvan pazarmda çllrOte çıkarılmış hayli hayvan11 t 
komisyonumuz marUetllc eatı·acaktlr. 

İsteklilerin belli günde pazar yerlerine gelmeleri ilA.n olunur. 
(10851) 

İstanbul Hava I'.1ıntıka Depo Amirliğinden: 
1 - 5000 beş bin çift er fotini satnı almacaktır. 
2 -- Ka.t'i teminatı olan 6975 lirayı Bakırköy MalmUdürlüğUne yalı

ılarak 18.12.941 per§embe gUnU saat 11 de Ye§ilköy Hava Mıntıka. Depo 
A.rnlrliğl satm:ılrruı. komisyonunda bulunmaları. 

3 - Evsaf ve şartname almak isteyenıer tatil gilnleri hal'iç her gün 
Yc;p.ıköy Hava Mıntıka Depo Amirliğine müra.cn.a.Uarı. (10806) 

K.ayse r i T ayyare Fabrikası Sabnalma 
Komisyonundan: 

1. - RapalI zarf usuliyJc parke yol yaptmlacaktır. Bu yola. ait ınu· 
hammeıı bedeli 2~641 lira 61 kuru~tur. Muvakkat teminatı 2223 liradır. 

2. - İha'esl 7.1.V12 çarı;aınba. günü saat 11 de:Ur. Taliplerin belli 
gilıı ve saatten bir sa.at evveline kadar teklif mektupları kabul edıllr. 

3. - Şartname ve pUl.nı 150 kuruş mukabilinde komısyondan alma.. 
llir. 

şu şrırtla ki pl!'lnı almada ve gerekse ihalede t icaret odaSı ve na.. 
ıa ehliyet vesikalarını ibraza mecburidir, (10816) ı 
------- - -
p . . ...,:,.,_;.,: ... •,· .. .... 

V AK 1 T matbaası 
K ita JJ kısmı ııı 

edip la ııZl"l 

qeniden 
açmıştıı 

Kıtap, mecmua, gazete basa r. 
Tab·lEl'r " eo"'" ""' ,.J;~;;.; ;l'ller; alır. 

5 inci tertip: Nazlı aştır. 
Pirinç kırıklarından yetecek 

kadarı hazırlanır. lçi su dolu 
tencere ateş üzerindeyken bu 
pirinq salınıp karıstır-lrr. Ne 
kadar koyu!.uk istenirzc o ka
rlar 1:)rinç konulmak l'zrmdrr, 

••• , ·•ı - ,,. ..,,, 

, 

EN SON 
J\10DALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

ruo bu ııt'· 

nekı koUek· 
siyontıırı 

n\Olfltm r~laroıaı yı.tz ~e tıt· 
nln ,.enı renlclerle ü.henktar olm::ıı<ı 
!dz~ geldJtiru ~terıyor Bu &On 
moda yeni pudra renkler! cje bir 
1-"rıınstz ıuıellik mutehassısl ~·
fmdan ıcat ··e pıyasaya arıedilmiş• 
tır Burada bunları an..:ak Tokal.on 
pudrasının )"enı ve caz.ip renkleri 
arımnda bıılabihrsinız Şetfat gü· 
zelU)t ve gayet beyaz ciltler lç1n 
"Natureı.. pudra şayanı t.av&lyedlı' 
Ekııeri aarı:;ınlar ı le açık tenl.ı es
merlere ''nose,. uyı:un gelir Pen· 
be biY parlaklık verir "Racbel,, 
p\ldra.~ı da e.ımcrl~re caz.ıp blr renk 
verir. 
"J>eche" yawı aldığlDJ! l\lneıın 
altın esmer~ ıdeal bır ıu·:?ttc 
lmt!Uc eder Bunlardan başka To
lialon ı:ucıraııı.ruuı. 1ımdJ;ye '7adar 
hic; ıı:orn:edığmıı .suhe eanlı, daha 
caı:..ip \"C o ltıb ı>arlak renlqert var· 
lır 

fok O 101\ pUclr8'1, "haVaJandınl• 
oıı~ .. tr. ı.ı bu sayede. on defa daha 
ır:cele~fr \'e Ad~ta ta.tıil gibi gôril· 
lii: Ta::.e çıçeldcruı ~rıle ıa
tır edilmiştir TerlUbinde "Krl!ma 
Ko;ıu'1!~ bulunduğundan ıki misli 
cUhı. ~:t :aman sabit ·durur. Toka
ıor. pudrumm yeni ve cazip renk
lerin. hemen buC(lnden tccnlbe edi
m.. 

MtLLI PIY ANGO 
942 Y ılba,ı Plbı 

ikramJyo lkıa.mlyo tkrn.miyo 
Adedi Mlkdan Tufan 

Ura Liı'..ı. - !. 

l 100.000 100.000 

1 60.000 60.000 

1 150.000 50.000 
2 40.000 80.000 

2 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 
fi 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 

50 5.000 250.000 

100 2.500 250.000 

400 1 .000 400.000 

1000 500 500.000 

4000 100 400.000 

5000 50 250.000 

Gooo 
5 250.000 

YE!{'ÜN 
. 

584 3.000.000 

9 -12 - 1941 

~· 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEV .. ALJt. KIRll<LIK VE 8UTÜN AGRILARINIZt DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

~~~~~~~~l'ı«~--.ı.-~.eı.ı-.-.~~~~~~ -wıowuıW .,... ........... _....._. 

Merhum ~-:~MEmin Orho. \ •ı 
nun esi, temyiz azasından Sürev- .. 
ya Orhonun ve a.!"kadaşmuz Orh~ ı -11 
Seyfi Orhonun annesi Bayan Ni
met Orhonun dün sa'ba.11 öldüğil 

teessürle haber alınmıştır. ı 
Bayan Nimet, Orhan Seyfi gibi 

cdeb.yatta, Süreyya gibi hukukta 
rnUmtaz iki oğul annesi olmak bah 
tiyarlrğnıa eren faziletli Türk ka
dmlarmdan biriydi. 

Cenazesi bug·ün, saat ikide Te::ı • 
\•ikiye ca:nis:nde na.mazı kılma
rtı.K, Feriköy mezarlığına g-ötürü
lüp gömülecektir. 

Kendis·ne rahmet diler, kederli 
ailesine ve ark:ı.daşmıız Orhan 
Syfi Orhona ta.ziyetlcrimizi beya?1 
edel'iZ. 

İngiliz hakimUı 
konreransı 

Eminünil Jıalke,·incleıı : 
İngiliz futbolcularının 1stanbulu 

ziyaretleri n:ünasebetilo 10. 12. 4! 
ça~amba günü sa.at 18 de İngiliz 
futbolü mevzuunda antrenör Bay 
Beget tarafından bir konferans 
verilecek ve ınüteakib<>n de film 
gooteri!ecektir. 

Giriş kartlarının evimiz bürosun
dan alınması rica olunur. 

---0---

Konfcrans 
Beyoğlu halke' inden: 
11. 12. 941 ııer'i.'iembe saat H~ 

cıc Halkevim.izin Tepebaşmd~: 
merkez binasında Prof. İsmail Hak 
kı Baltacroğlu ta.rafından "Avru· 
pa medeniyeti kal'fi1smda Türk 
KUltürü" mcvzuun da mühim biı-
Iwnferans verilecektir. 

Herkes gelebilir. 

K A Y J .:1~ .-\K 

T~caret mekteb nden aldığıın 
J65 numaralı hlivjyet ve pasomıt 
zayi ettim. Yeni.sini alncağnndan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ticaret m :f;•tebi l. A da 16,) No. 
in tbrn!ıim Ulusoy (lIB12.')) . "' ::: 

1 1932 _ 1933 senesinde Gazi O:ı-
1 manpaşa ortıi okulund'ln a.lnıış ol
duğum d"plomamı zayi eltim. Ye
uisi11i alacağımdan eski3inin lıü.k. 
mü yoktur. (38127) 

Or han Afüaşu 
:(. * :[. 

Evi.tnlıı 11-1-941 gecesi yan. 
ması müna.seL.:!tile ilk ve orta okul 

İ diplom_a.Ja~un meyanmd:ı Perte·ı 

1 

nıyal 1 ~es nden 933 _ 934 srnc:::in
de a.lın;ş olduğum kayıt sureti de 
bu meyanda yanm·ş olduğundan 
eskininin hükmü yoktur. 

1 FADirgh orta o!rulu katip nı 
h esap ınenınru Cenıuletfin Ar.ıoy. 

1 (38128) 

Türk mus:•:tisini konıma c.emiye· 
tind~n: 

1 Görülen kati lüzum üzer'ne ce-
miyetimizin umu.-.~; heyeti 351:3 
numı.:ınlı kanunun 18 inci madde. 
sinin B fıkrası mucibince 13-12--11 
ta.rili'ne tesadüf eden önümüzdekı 
cumartesi günü sa.at üçde Şehw. 
debaşmda Letafet apartımanında 
olan merkezimizde topl!lllac~ğm
cla.n muhterem iiyelerimizin behe
mehal teşrifleri önemle r ira olu. 
nur. 

TüRK iV 
ıs 8ANKASI 
Kü~ük Tl'.sarruf 

Hesaplar1 
191~ tfH\A'.\fİVI': PLANl 

l\.EŞU>:ı.;ı,Er.: t Şub:u. 4 
\layıs. 2 ~11toı.. 'l tkJn. 

<'ite;:rin ta rlhlerlnllt 
.:ıpıhr 

19"! 
1 adl?t 2000 Llraıık = 2000.- Ura 
3 •• 1000 • ... scoo.- .. 
2 " 150 ., - HiOO.- ,. 
3 soo • = ıtoo.- • 

10 
40 

1 50 .. 

1
200 
:.!00 

250 
100 
50 
:!5 . 

10 

.. .. 
= 2&00.- • 
= 4000. - • 

= l500.- • 

= 5000,- "' 
= 2000.- .. 

De\.· Jet Demi ryoll a r1 ve Liınnnları l ~l etme 
Umum idare.si ilanları 

1ıiulıammen b deli t4! :.?'>J !ıra. olnn 150 adet çelik, topuzlu drc.s9j 
manivc:dsilc 250 adet c·clık. lırnal.:lı m:ı:ı·veltı. (2.:;.1:.1941) cuma ~il'ltl 
snat (H,30) on dört ntıı:lrJ,, lfaydarpn:;a_Ja. G:ıı· b:Uası d:ı.lıilindeki ı· 
ınl::ıyon tarafından nçık ci:siıtmo u:ıuliyl<- satın u.ıınıı.cuktır. 

Bu işe glrmı:k istlycıı'erl."'l ı 369) lir.ılıl< muvakkat teminat ve karııı· 
nun tayin ettiği vcsaıltlt' bırhktı:- c>k. ıl~me gıin\i .ıın:ıtine kadar k.:ım!s)' ' 
na müracaatları lıi.ııındıı. 

Bu işe ait gartn:ın t!ler komis<_:ondaıı parasız olarak <lağ"lttlmakt.l ı• 
• (10818) 

İs t. H a va M!nhka Devo Amirliğinden : 
, 

1 - "?.lak" mnrk:ı oto §al'leleıi i\ıı:l:>rlııc J ~ arledinc kamyon, ·1 aJ·' 
• ıinı' otobüs karoı.cri yaprlaca!ün-. 

2 - Kat't teminatı olan 3811J lııa Bakırkuy .\laımildürhigüne yatırı 
.amk makbuzu ile birlllcte lG.12.941 sah glinü ı;aat ll de Y~~!Jköy f!IJ\ 

limtılla Depo ı!unlrliSi ımtınalına koml·-yonund buluıunaları. 

3 - Evsaf ve f • t: ıınrtnam.ı vt;ı 1eslm1eri gönnel{ istlycnlcr t 
liı:ıleri nariç her gün Ycş''''öy Ha\"a Mmtılm Dt'PO Amirliği satına! 

l:omisyonı:na mUracarı.Uarc. r ıoı<O'il 
~~~~~~~~~~~~~~~-·---,,...,.. 

1 
stanbu Levazım amu·.ığmuen ver ıen -, 

,lar cı asKer ıotaat. ilan.ar 
................. a:m ............................................ .-. 

30 ton toz şeker alına.c:ıktır. Kapalı 2nıila ek,ilt.mt>si 25.12.941 gıl 
nli saat 16 da Gelibolu<la. :uerkez s:ıtm alnın lt0IilL«yonunda yapıısc~'i', 
tır. Tıı.Iımin bedeli 15,600 lira, ilk teminatı llTO liradır. Ewıaf ,.c §Jrl' 

Ö [1 .. 
nameııl Ank&ra, !st. Lv. Amirlildcri satın alma komisyonlnnnrt.:ı g r · 
tür. Tallplerln lrnnunt ve..;ika.larile teklif mektupıanm ihal.: sııl'tinde 
bir .ııaat ~vvel komisyona vermeleri. (1584 • ıo&S•) 

:(. :(. :(. 

iOOü kilo sığır eti alınacaktır. Pnzarlılda eksiltmesi ıo,12.!111 .P r. 
ı;emba gı.i.nU sa.at 15 dP. Çorluda asl<~ri satın alma k~m!ııyonundıı yupıl 
cakt.ır. Tıılınl1n beıMl 3150 Jlrıı, temin:ı.tı 236 Ur.ı 25 kuruştur. Tallpl~ .. 
tin l;:'Ui YR kitle kOl1IİSyo;lU gcJmeleri. (15 [j • : (1$;11J) 


