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ldıue c:\1: l\Jıkaro C. VDkJt Yurô1J 
uru l clcfoo: idare (2-1870), ~·aı.ı <nm, 

L l'clg: btaubuJ \'akıt-l'osta katuw:t8 

Uüıı a cd<>bı~ntı••• bu cu lı.ın•vetli a.)k ft 9ııA& 
roıuırnını du. YnJ,rt oku. uculn.rmın ı,lıtüplıwle!i!nc ka. 

ıandırma!i 1 tl'dil;. 1 i~ ılı 1011 htır\!' ulııo S\.l-'0. 
,edi t-.upoıı gl'ti~ıı uı,u~-ııcıını.ıza :.o liuru;:ı. '\"Pn1c. 

L't'l,tir. Kıııl(Wlhtrı blrlktlrrııc~i unutm:ıymız. _J 
--~~-----------_J 

1914 ve 1939 cihan 
harplerinde Avru

paya karşı Japonya 
Birinci Inönü zaferi 

Cin 
kuvvetleri 

Yazan: ASIM US 
~939 cihan Jıarbinln hir hu-,u .. 1. 

~etı Japon;,.anın iidu" ıı-•·ı .. . 
)a k • • 4.A ll\ C"'I 

nk ra .ıngiltcre He Amcri~'.\a 
arsı h .. """- n. • • 

l .. .,...oı:::: ırnıı" olma..,Jdrr Hal 
nıki w~ı ~ınuınj harbinde ,;u .Ja. 
tıonya 5lllldıb.i hasmı ln"Htercnin 
~dal Almanya. \t' .\,ıı~tuna • 
.. acar ·tıı • .,. n "rupu ulcvhlne harı' 
ııan etnıi t• ~ . . . ş 1 ,.c Japonyanın lııı , a. 
ll~Cü az ~uk o zaman'ki .\lm::ul\:ı
nl~~ ~ynelmilel "İ) ıısctine ın .:urı 
' U')rnustii. • ., 

·ıa~r;',.;:aponlnnm lıe;rnı nk .\\ rn
!11· ı; ı sarı tehllkı! uldu~daıı 
1 \ defa nrıl\tan ~ \ 1 • ~ anga bab .. r~len 
; ur~ıı~~ıaraforu \'llhelm ohmı1:'· 
c.m~U • nı o zaman .\lnıa.n~"llBın 

il 
erınc cn~cl <•larnk nf,nfijt.lj 

•ng tere Fnuı ~ '"' 
lctlerlnJ ' sa ,.c ltm•Ja ılc\. 
1 · anla..-,nıa~ a nıechur etmek 
r'Ul tızak d -n'ıu t OJ:.'U~ki Jaııvnya.11111 

erek bir tehlıke olduğuna j.;3 

ret edi.\ordıı. Alman imparato;u: 

Eugi.in, birlncı İnönü ruuharcbc:;lnln 2:l !Dcı ytl· 
dönümüdür. Blrltıcl tnönU zaferi, 'Tüı1{ ml11eUn!n, 
yurd ml\ı!ai'aasmda, C"n gAyrı müsait şartı:ır l;-f!nıtl5ın. 

da. bllc h~rikalar· ya. 
re.tabilcccğüıi.n e ıı 
parlak • mi!aJlcrln • 

deu birlnl ycrntlştir4 
!?0,{100 tUfl:k, 150 U

ğıı· .ınaklııeli t.Ufck. 
:;o top, !?OO kılıem 

le~kll ettiği bir dll§
mo.n ku\'Vctlnc, bU· 
yti k kumandan 1smet 
lnönU'nUn komuta. • 
smdaki 6000 tüfek. 

28 top ''•"! 800 kıııç 
ka~t koyınur. Turk 

1 

ordusu. :;anlı tıiı· 

~afcrc kavı:şmuşt.u. 
1 DU§man, bu üstün 

ltU\."'\'CtlP bir baıskm 

,.·ermek, dnğmık 

j 'l'llrk ku\·ı•cUerlnl iro 
ha etmek istcml§ti; 

ııun Joılhuıd b 
lJ kJA.ı··· ıg_ı u ı-;lyao;İ ·takti°' çarp•.,molar muhto · 

c =•gı netJce:.\i , .... m-ı: J"'ll "" harbi • ..... c:u.ı. " Ji! eephclerdn devaro 
ittir k patladı. •13.tlOnya. da ü~lii ediyordu, dahildo i,. 

• ~. 111 ha..~ı olan ,\lnınn' M'a kar 
"' \lr-1\i la " • yanlar <'tlrnrmak iıı
~ut ~ ;;11 ~-ınanın ba"'r olan i n- tlycn Tilrk kanından 
., teren 1 yaum.ta \c afında H'zi. 
~e aldı. olmıyan bn:za soysuz. 

'ı '"rsa~ sulhuııdl411 !-.OllrıL ı\\ nı. ln.r gcnlı;ı ölçUde !a. 
ııaı a , i J aliyetcı !mk~n bul· 

Bııinc.i lnöniJ zafcrı. diınyaya. Ti.ırl~ muka\Clll<'ll· ' 
nin zorlu o1acağmı ıınlattrken, TUrk miılctlilc d~ \sUldit 

11'1 l• \'ll!;!H' rnı anlntmı. tı." t~tcn '\-Urntnk !Bllyrn ıı!nai ' 
dU:mnnın bıqr ı.:zll. I 
mi~. bu tQpraklıınh 
b:ırmmanm mUnı 

J,Qn ol.ımıyacnı;ınr 

anltyan boz!?WlCU 

la.r, canlannı dU,... 

30 bin Japon a sker in i 
kuşattı 

T a a rruz 
• • Çok mu~affak netıceler 1 

· ve l"di 
manru Jm~ğına atıl. Çıın~ı.in:.;-, 'I ( \ . \ .) - Çin as 
makla lturtnı·mışl ı· j l;cıi ııözclısUıw gön~. Om~t.ao L:ı
dr. dım nehri ile Milo nctn i arasınd:ı. 

ki bölgede 30.000 Japon nskcri ku. 
Bırincı tnönU znfc. h fin.fllm~tır. ~37CÜ, Sı>.nge:ı mu ure· 

ıinden sonrn TUık beı;irdı:- ,hponlnr:n ı:'mdh<' lndar 
askeri. 'fUrl;- lmdını :]ü.GOtı ,\ a.ı alı \'C' ölii vcrdiklermi 
vo TUık ı.;ocugıı, ılll. · s(lylemlııtiı·. nir .l:ıpbrı tak\'iye Jw
mannı son nc:ferı hı, ~lilo nehrinin F>imal uctınn. ula • 
Türk toprakların • onL5 ise de ('iı1liler tarafından )olu 
dan tcr.ı• .. :,n ı.c ·ye '\N:ilınl!i \'•' .Jnpon umumi kıırarg<°ı
lçadaı sar.sılmaz ı-uh 1'ı esir edHmiı-tlr. 
\'O fmanla ı;arpıştı. (DCt'umı So.;?. Sii. G <la) 

Milll ~c!ımiz bl • 

~~~~~:ı;;ı:: Reisicütnhuruınuz 
Yeli ile, At.ıı.lUrkUn 

Anu :Joluda ya.ra.t • 
11101' fgln sava§tlğı 

Irak elçisini kabul 
buyurdular 

nıllli ruhu, i!l hallnd" .\ n'karn, ~ı (A •• \ .) - Ciimhurrei
bcllrlıul§ '\.·cı zarer. ::-ı lsmı t lnönü, bugün sa.a.t. 16,30 
't'ilrk J<öylumlnc 1112: 1 c:.a il imntn".lmesini takdim eden ye. 
\eren !iıınh l.rlr dcs· liİ. Irak clçl"'i Sabih Necibi ka:bul 
tan olmuı;tu. 1 buyurnıuı:jlardtr. 

ıfrJ t • ııc · ap011 ihtira,Jıırmı he. 
t h utnıak iııcre ~an t.chllkcdcıı m~lardı. Bir!nci 1nönU zafc. 
~:t~c~ı ,\hnan~.ı. olmu~tur; ta· Bıı aağır dıırunı rinln, Jtabra.ın:ı. -

Kabul esnasında haıicılc umumi 
J;atibi büyEk clc:i Numan l\Tcnc
-:ncncio!!lu hazır bulunnrn.lur. 

u cfa. Abııaııyıula Vilhelm kar§ısmda· hareke~ ru, Tilrk ordusu. 
~oktur Onu . iri l,ili M • n ~er: e ltalya Başve· geç;cn kuV\·etıcr, Tüt ııw:ı, yurd \'O mllll 

1
• • ~ı,sollntnln ban tehlike naı.a- kUn §<!refinı kurtar· ::;crct mc,-ı:uubaluı oı. 
~;:s!n~ benim ediğini ~ördük. Mu~ ma.ğa muva!fıık ol. duğu her ycrılc ve 1 

k nın ilahesi tanı f<;:::al kin .\t ri dular ve mUlt 63.v:ı. her zaman 1-:ayıd 1 
.. ~~~-ı~a~ ~ ordulannı- gönderirken :;ın bu . lllt dönlliu Jrıönıi :r.af<'riniot buyü.k J,ahramanr :l('l~ll r.cı Jıoı.Unbunınııı~ f•mf'f lııünh ve ı:art ta.mma. • 

ka • kc e c muhalefet <'denlcrc noktası, aklslcrıni dış mctnkketlcrc yaydı, bundan ılım ka.zanabıleccği zafcl"\' !il' P?rl:ık ömcğt vorml§tl. 
l 

~~r ullandığr inanç bcl~esi uıah: _ ... • or.rndak" sonru.uır, ki .;ıı.rb cephesinde dU~man on:lusunun ıstı· Onun iı;ındlr, ki bugün mes'ut Tilrkıyc. milli kalını· 
\ , nıııa1:ıa~tıh. t;;ılikc:_ kar .. ...ında liUımt durdura bil cck muntazam bir ordu lrnnılmaı:ıı manının clroi'ındıı. o.yni Milli MUcadclc ruhu ti!' \'e 22 
ıı.·1 ;;u. - ı r smegc 'e anla.... mUmkUn olabildi uzun yılm pc.,...inlcdir.i imanla tonlannuııtır. 

:;> ~~sımıak oldu. · ·"' "' " 
lakat hM~k~gcli•ıi lf~.1--------------------------------------------

Jaoonva 
Amerikan donan
ınasına ıneydan 

okuyor 

istanbulda 
bulunan 

Aınerikanın eski 
Sofya elçisi 

Stef ani ajansının bir 
lıabe1·ini tekzip ediyor 
\ııkar:ı. !I ( \.A.) - Stcfanl e

J ıncı Popolo d'1talia.<lın naklen .A
mc\ika>t·n erki Sofya. etdsi F...a.rlo 
nin bİ!' dc..-nech i nci'rctml.5 vo bun

u· ı;imdiki halde memleketine döu
rn<'"k üzere htnnıbuld!l. bulunan E
ıırle'in Rc>n nehrine kad'lr bütüıı 
J\ ,., upanın Sovyct Hus.ra tarafnı. 
<l:ın i gol cd.leccgl, Bulga:ristanı11 
<iüııy:ı haritasından 'f'ilineceği ve bu 
müt.ulc::ı.mn. y:ılmz :kendi fikı i d<>
\;'il Ameril-...a cümhmTeisliğinln dt 

milta.leası olduğu irldiasmda bulun
duğunu lRZmt<;tır. 

}Arlc diin Ulus .gazetesı.ııe goıı. 
dcıdiği bir mektupla bu :iddia.lan 
kati surette yalana. cı.kamıışt.ıı. 

Bugün tevzi 
ediliyor 

''akıt'1n oh.ııyucuların.ı ma.IMıua 

tcnzmı.tlr lı:ltablnrmdaıı :-:;..U"O ~ 
nf',.;rcttiğimiz; yed! lmııon hugıin llO'" 

na erml!:if.ir. J"iynh 100 kuru-: ulan 
bu c!Wr, :-, f'di t-.-uııon getiren olı."IJY11• 

culanmı1..ı bugündPn ltlbarl'n ıse 

J..-ı:ınışa '\'C"rllccel. tir. 

Taşra okuyucularımı· 
zın nazarı dikkatine: 

~.~~ard:!:~i':'lı'ün_bıı t>ri°zlindc nı> Mer~ç ve Tunca tactı ı 
::~: gö~~ ... ~; ~~:~~:kı~~Z'~~: l • y , 
ıı' 1~ntt '!!Oftıa: .\kdenbHt~ölii JYlh-nn. 9 ""'a.,."t nıiılia.'l..!r-m:ı·>n'J h • .,. ı;..ııu .n:· 

11 
a ıne ı.;ctım1ck hırsına tutuldu , e 1 -'!t"'"•"·· ' • '"'" '"' \&.\; i t.Unaliuc A t ı t• t'\U4 teuu.r! 
u uıak:;at üzerinde iptida .\'\'nı. -- $on cUnJer<k; yağan karm ası. alınış lııılunımktadır. •ra{iml.ılll1ı, 

11ı.lda. .\lına.oyıı. i lf', ondan ~nra. d::ı kanlarda crimeğe ba§lamı:ısı yüzün inrıa edilmekte olan :Maraı; ı;imen-
nak duğu<lı.ı. .Japonya ile l ngiltc- den bugün Meriç Ye Tunca nehirle- difcr köprüsüne roraTlr olmnsx muh 
ı e~ c kar ... , aııla.;fı t 7 l knbannaya ·ba.51amrşt.ır. Zabıta, t("Jllel görülüyor. 

Pasifik 
harbi -

l't~\.~o, H (A,A .) - lmparn.tor 

~ 
luk umumi karargıi.hınm bah'ri.yO 
bJSI!\ diılresl ~fı )•üz lıj,Sı Hiraidc 

il radyoda. hlr mm:ı1c l'!Oyl~tlr. 
Yüzh..'l!il P..ir.:ıfilc )l3.Sif1kteki ııon 

h.ıreketleri gözden g-eçircr<'k de -
mi[jtir ki: M a 1 ez ya da gğı.;r mü;ıt.erek lngi.liz Ame-

Kitabla.nuı alıoak İ!;İR ~ta pelll 
giinderr.ıı okuyucnlarmıız.ııı adrelle. 
rlıılO 11iNlamtli'-" kltabl•r '
postada. y.a~ ı olmıılrtudı r. Bono. 1111!1,t. 
dan '<'.rmoıuek jçin ı.ıtabl.arı tBlllr 
hlltm ol:uıık göndenncgo karar""""- S 
dili. .. 

' ·ıh b d ~ · suların kenar ınahııUeleri b.,......,..,;;ı • ı e n eıı sonra .\ lııUlul anııı ....,,..,"'"' 
l i!rn.ıı kuvl'cUerJ J:ıpon kuvvotıcri-

·dare ini eline ahın lUtlerin .Ja. 
llQnla ilı· anla'm~sına belki bir 
ey .denemez. Pa.kat ,Japon\'llllcn 
hculız bul ük okya.nu~taki ~ühlm 
dentı. \'e ha' a. ıislerini ... ,. ..... ik \ 
'\iM) k" 0 -OU,tu • s. 

Tevzi of isi k.ad rosu J 1 
n.1 ka.ı-ı;ı taarruza. ka.Jkarbr.::ı J<J. -

1 apon ar ana meV- 1 ı•tin km.·veUe:i. bunu kar§ılamağn 
i,e.zırdır. lngılız ve Amerikan kuv. 

Zl•ıere gı·rdı• \'cUerini S3.Vas:ı cağırıyo~z. 
(Dwamı Sa , e Sil. 5 de) 

''Liıa,, iı:iıı 10, ilkoo.har Selleri "" 
'\'iliont'un ölümü fçin 10, Engerek 
Dliğl.imü için 10, Mınlmi 8aadct 'ft 
A' rup.L Tarihi için 11, Sa.fo l!:Uı ıo 
ı.-ı:rru~lul• posf.ıı. \o taatıblitlli lkıret 

olarak pul llfwo •~ilrtlf•.lidir. 

• a 1 gcniı:; 1 ııı•;•istan \ c Çiıı top· 
ı'a.klan ııı henuz i tili etm""'· 1 ' • .._,,,ınr eıı 

cn~l bıı de,leti Auupa itin hi ı· 
tehlike olanık göıot.erl'n -uu,. 1. . • bU .. ··• so ı nı -
nı!1 hm o fü,Jeri , .e o topr.tklarr 
cliue g~irdil<tcıı ısonrn. doO..n .... 
u ~ -~ ~· 
~ pıu"llt..orluiunun artık h e]-"llL 

ırka dü,..ınan tle;;.ı l . dost o la -· 
ı ıJ b" e.• • c~ına 
ıas ır mantıkla kanaat J;ctirdl"l 

a nla'<damaz g 

lldc 1111 ·.Japon Hl ıı.ıak .• - d 
1 ...ı ı • ~ uogu :t 
D.:=ıutre \c .\mcrıka a leyh ine har-

be ı:,irerkcn bu hareketi üdü pakt 

i:İll değil, !>atlcoe kendi niilli ıoou-
1aatJa.ri he!>abtn3 ha.zrrladığuır n~1k-
1 an açığa itiraf cfmj ... olursa 

Coğraf.i 'c tarihi "ı1akilmf
00

;ne'. 
dandailır.: Uiinkü .\ [mamanın k•· 
"lnda. olan Yilhehu - ~ criı;e hu"liıı 
1'1 1 • • ~ • ter gcçmı~ olmakla ıızak doğu-
·~a~ J~ponl anın siya i \-Udyet 1 
oegı mı::,; olıunaz: hele ital:rada 
:111.1$sol ininin sarı tchlilıeden °bah
~ettiği zamanlarla hıı ı,: ünkii Ja.fH>D· 
~ a. arasında Jıel'lıan~i bir bakımdan 
:lark bulwı iJuğıınu 1\i ım .. t• iddia cdc
ınez. Hal böyle iken C\ \·eke J a. 
ııon~ıınm • \ \Tup:ı. i<'iıı lıiiyük hi r 
1 eh ilke olduğunu bab"lta bağıra ilan 
cclrrı iki .\ uupa memleket i nin 
'liındi onunla birlctterek diğer ,\\' . 
rııpa memleketlerine kar-ı hartıc 
~irmi"' olmaları tarihin ~ariıı bir 
t•ih c"i değil midir ? Uer halde ,Ja. -
ı onyıuım .\\ruııa \.:a ı·,ı ... nulaki \ ıt.· 
ıi~ etinde h~· lıir dcği .. Ü.Gı, olıııadı
f:;ı halıle bu de\'letlc harı• e den in· 
~iltere \C ,\mcrikanın 191 ı • l!JJS 
ılc- miiH~tlk olduklannı, huna kar. 
"' o ı..anıwı Ja.JK>TI a. ile Almaİna. 
n 111 ~imrltkindcn ·bambaşka ' e t~nı 
t enılne bir \'B.Ziycttc hıılunrluklannı 
~Hz öniino getiren ~ annın t.arihc:ilc 
rl dünkii ' c bugüııl\ü cihan hadise
lerini mukay~li. urcttc İlah ct
nıekt,c hayli zorlu'k !,'ekceeklcrdir . 

Ruzveltin hususi m ü· 
mesaili Türkiyeye, · 

geliyor 
'relıran, ü (A.:.'\) - Huzveltln hu· 

'!Uı;t mtırııcssnı numt.Ba.ğda~tan tay. 
~·arc llc Tahrana gclmişllr. ::.nster 
Pullit TUrkt)c_ye .sıtrock nlyetin~~dlr: 

.\ nkara, :ı (\'akıt. muhabirin
llf:.11) - ... Kurul~cak_olan devlet 
tevzi ofisi ':k~<lrolım h3.Zlrlılndı 0-
tis!n 600 lira~ rnnaslt bir ı eis • 500 

~ . 
Fit11er 

Karelide büyük bir 
taarru.za geçti 

30 Sovyet 
sahra istih· 
kamı yıklldı 

. J;ı.>rl i n, :ı. (.\ .. \ .> - D. N . B. 
aJansının ı.yı haber o.lan bir rnah • 
'!iden öğı-eııdiğinc göre, finland· 3 
k?talaı ı, soıı günlerde K.-ıreli cep

1 

besinde yeniden büyük muvaffa : 
l:ıyeller elde ctmiı:;lcı-dir. Ezcümle 
bir Finlandiya piyadt t ün1enin~ 
mcmmp k1talar. Ladoga • gölü ile 

(Devamı Sa • . 2 Sii • . } dP.) 

Alman Hariciye nazırı 

Ribentrop 
diyor ki: 
Rusya, lngiltere ve 
Amerika mağlub 

olmadan 

SilahJarı bırak-
mıyacağız 

Hndap('.,te , !ı (.\ .. \. ) - .\Unan. 
~ h ıici:ı e nazırı fı"on fübbentrop, 
bu a.k~ Budnpc.-~leden a:ı"!'ılnıı§· 
tır. l\İumuileyh, Gnrd'.ı .Macaristan 
Ba.c;vckili Ba'rdooi Larofınd3n uğur 
laIDnl!jtıt·. ~ 

(DrnCf.tıit Sa. ~ Sü. Sele) 

iıra. maaı;Jı muavini, iki de nynı 
mııa~t.:ı umum müdüı lüğii olacak
t.ir Umum müdürlerden biri te'-zı 
iŞl~rilc, diğeıi e.~ynyı teminle 11~: 
n;şacaktrr. 1htiy:ı.ca göre ıınuiıtc>lıf 
merkczlcı·den teskilat 'lnıruln~k -
tır. Euğdo.) ı koruma tcŞkilatından 
:ı~lkta kalan memuılıır, hu ofis teı; 
kilatrndn tcrcıh::ın vnz~fe:r.c ::ılma • 
c:ı.khrdrr. 

Tokyo, D (A.A.) Malezya cephe. ı 
sinden Ni~i - .. -.:J§l gazetesine gelen 
bir habere gfüc yarımadanın l'l1rkm. 
<lıı. fan.liycttc bulunan Japon birlik. 1 ~ 
teri i .sonk!ınunda Sunaknl'nln 10 ! 
kllomcılrc cenubunda klln 'rororak- 1 

Vişi 
Bir Alman isteğini 

• reddetti 

Kftablanmrı daim cmoty6t.lı; ala
bllmoolz itin zaruri btıldoğumoz bo , 
çareyi ı>izin de ycrfn~ bnla<Siml9t 
cmini7.. 

* 
Yeni seri 

.. 

tuki dil.,;man mc,•zllcrln<> tıınrrut: 

ctnıişlerdlr. 

(Deı:unıı Su • .! :3ü •. j da) 

l....;;;C~· E~P~HE~L_E_R_DE_. _D_UR_U_M__.I 
halindeki Malta.ya dalga 

tayyare akınlarının manası 
SARK ot;PJIES~DI·; . 1 1'.\l!'ffJK m;rJIESJ~DE 
ı ·ıt :le ·ıeı1 hiı· habc:ı e Pasifikte harp gittikçe • iddct-. 
ngı erer n ven '< • • , 1_, 'dd . ı 

"Ö 1., ı ~ 1 ""'Vka'vı nıa.rak l~mµektcdlr. •• aıezyn, ı;: cllı çar. , 
,, re 1.us ıır ~· csı.l" J 1 ğ ı k k · · 
J\ iman kuvvetlcı ini 200 kilomot.rc pı~~a sa ıaskıılun.l.r:ı ~rr rbl .:dH~r .k<!zıııı 
·• ... asmd b' . k ·ç~c cılın:ı::lar- tc.~kıl ctnıe eu • c ıb c o uya 
~;r B ah bıı ısdg~g tı ·bl'g·ıcrde hir ~cı.ğmız gibi Jnpon • Cin harbi de r 

. u a ere aır t.: ı b 1 akta.el Çinlil 
scy sö ·ı in ml<:t · • l\ırmtdıı şid- };1zı.~n11;; u unm ır. er. 

~ en e ıı . ı·. J po o. '':l. ve m m k CleUi enrpıc;.malar de,·:ım cLmeklc- ~ıınumya.yı a ny J • ı. e c 
d'.., ·L·aı· t · k" _,. d ·r ııenüz irin mllınkiln olan fedJkarlıgı yap-
". ,., t.."l 111 ·ış:u m:ı nı - • 

aydm bir h:ı.ber alıno.mamL5Ur. Al· ın::ı.ktadırla... .. 
:manlar mUdafa 

1 
harbinin dO\'anl R:ı.ngond_nn gelen habeı~:ıc. go-

~t~~i. muhte-lit cephelerde tay· ! ı d 15000 Çın kaa:ıı ve ~rkc~ı günde 
ya:rc hUcumlarnıı.'l fj"ddct.lendiğini 12 ssat caleynak ~urolıle Yunnan. 
blldirmektedirler 

1 
Birmanya yolunun toprak tesviye 

J,1B\'A C.IWJt~· 1-,.... l>J•' sinde ~~II:-ma.ktadır. Bu yol deniz. ı 
ı..:S ., • ( s o s .. 

. İngilizler, dlln de. yazdğuınız gi- Devamı ıı. ... u. 5 <le) 
b~ ~~mol'in kU\'\ctli bir bölg-ey~ 
gııdışini Wtdirmi .. ıcıdir. Bu, ı..,'bya -eıeleler·. 
h:ırbıniıı yeni inkifmfl:ır kaydede· n• 
cek demnklii·. Diğ;r la.raft.ı>.n Al· 
man tayyareleri dal<>a. halinde )lnl
ta adasına hticum etrniF>lcr tuhrip-
ler yapmııılnrciır ' ' 

(.kcc ve gllndÜz. d:ı.lga halıııJe 
:ı.npılcn bu nkmlnr nskcıi bir ka)
naktan D. N. B. ""e verilen b'r ha· 
1*ıre güı e bir t.ok~ tayyare mcydım· 
Jarnıa cok o.gır ha.sar yapmı~t.ır. 
Bu, :ıcaba Jngilizlcıin ta.hm.in et
tikleri gibi :ıd:ı.nın Jslilfısma bir 
ha.51angıç rutdrr?. A lmı:ın kuvvetle· 
r!nin Yeni bir cephe ncaco.;;ı lırı.k
kındaki tahminlt rin bu sur;tle ta· 
hakkuk etmesin<' ihtimal ver ilc-
bilir, 

Çöken evle r karşısında 
halkın ve bekçinin 

· vazifesi 
6uınbulun hemen her semtind•:! 

sık -s1k ev <;öküntüleri oluyor ve bu 
yUzden bir ~ok :ıile ~as::ı. boğulu· 
yor. Belediye mUhcnd™cri bu gibi 
evleri görmiyeb1llr.. Halk \"C bil
h:ıssa her evin emniyeti ile ilgili 
bulunan Mkgilc'r, ı;üpheli gördük
leri cvleıi hemen belediyeye haber 
vermelidirler. Bu suretle büyük fa. 
"ialaıın önUne gecilmi~ olur. 

l ,orıôı-a, !) (A.ı\. ) - l~öyt.cl': 

1 Bedinin \'i§iden radyo ist.asyon
laınu ve iı.:;al altında bulunmayan 
J:o'ransada mUnt "~lr gazl.'telcri 
mt.il}Lcrek bir kontrole tabi tutnıa. 
~r istediği 5imdi ltaber nlınnıL"tıı. 
Ru talep, red<ledilınüıtir. 

üeno Jrupoııla. 'o tenUbUlı olamk ' 

1 

vcrcccğinıiz ~cnl romammn:r 
ili ıı C(lccrğiz. 

yamı 

benim · kö~emj 
yazan : hakkı tar1k us 

istihsali artırma yolunda 
oz istihlak, harb ckonoınıı;~ın Uk pnrolasıdır. islil.m nkidesinln kclın11.:. 

ıerlni l•ullanaralt bir buğday tancs1 israf ctnılycnc biD yıllık oruç sevabı
m bağışlrynb:Ursiniz; fa.kat bu oru!} çok vo yolund:ı. istihsalin bolluğu için
de olduğu Yakit onun fözlleti mçuıcmez bir yUkscli~ alır. n lt~dnr bolluk 
i<'lndo bulunursak bulunalım; (lfclcn nrtmaz, dl~cn nrtar) diyen at.ııl~1 

yaraşır çocuklar ol:ıcnğu:. onların m!i.nc\1 huzuruna ak yUzlc cıkabilmck 
ıiçln işdcn do nrtrracağız. 

bakınız. bir ı;Undo biı binndcn hubc.rsb: iki dostun zıyarcti bl'nı bu 
Cncvzu üzcnndc lwnuşmo.ya cağırıyor. 

biri ankam'dan gclnıl:,ı bir mcktubdur: ·•ısrarla. \'C siddctlc: gelecek )ıl 
tUrk !fChirlcrin!n, tUrk kns:ıbalannın bUtUn ~\'lcrindl'.'kl 00.hçckrdo çiçe" 
yerine pat::ı.tes. mısır, fasulye, nohut ekilmesi hemen ltanunl~dmlm.ıılı 'c 
ılkbabardn. vamcr, kaymnknmıaı-. belediye reisleri ı1ıaliyctc gcçnıcll. Pn
tatcs nasıl ekilir, nohud mısıl dikilir: gnzcteler halkı. b!lcnler blrblrn"lrtni 
aydmlatmslı. 

tUrkiycde mılyonlo.rcıı. kUo yıyccclt kazandırır \'C ltolayca ... ,, dıyor. 
lıafikn. yerlerde denenmiş ıstihsnl hareketleri ki biz de kendimize ~re oı 

:ııek alabiliriz. 
kaikıb bunu SOylcmck !\:İli bı:ni görnıiyc gc.kn d:ıda.5m1, birbirine U)Ur 

1 
l;öylcri birer küme yapmak, her kUmcyl gene köy!Ulcrdcn birer bol ekin 

• hey'cUn!n nezaretine \'crmcı,, bu yıl bir yerine iki tarla ekdlrnıck d~· 
ccslndcdlr; l:ıunlaın. b:uıknlarm hatta yalnız tohum '\ermesi kafi.,. bu lk 
tekliOn gilZLl tarafını ameli kıymetinin dcro.;ccsi:ıdo aramıyorum. her yer. 
de zllıinıcrhı fazla lstih.$nl tc.dblrlcriylc dolub lıoşalır ho.ıc gclmclcI'i benC 

bu maks:ıtııı. yer yer dolaş:m ziraat vckillmlzln en kuvYcUi yard.Jmetlat 
dır. şUbbc yok. <>kmc,,,in bUyUı,'tl, dbctU> hamurun çoğılndah olur. lAfl ı 
peynir ~misinin değil, pc~'llir teknesinin yüi1lmcdiğln! kim bilmez? f&T.1 
fstih:ıaı için yerine gurc adam, nıaklnc, hay•·an. tohum şnrt. buocoünkU u,.a. 
nıklıkta bu 'asıtnlnrı tllllc.,dlrrnclly~ ki muc!Zeyı; benzer bol bir nıahııf 
nlabUcılln:ı. bu ~ yalnız hUküm t k 1,11Jcn arnsmc.~ değil mUkt uMar'k1 .,.., 

ıırasmda bir koordiDasyOD iırtdır. 
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T O o oivasa~ı avı Jaoon 
Hariciye 

laponya meydaa 
OkDjOI' 

ÇID kavvetıerı 
( B~ tarafı 1 iltcı ııta11lod4) 

15 nde açı ıvor Rusya ve f ngiltere ile 
muahedeGini henüz 

İm;1;a] madı azırhğı yandı 
(Br)f t«Ta/ı 1 inci llO.YfoilıJ) 

Mll§t.orek kuvvelerin dalına bir 
zayıf ta.rafı olduğunu söyliyen yilz 
b..'1fl liira.ide aözlerllıe llÖYle dfJ 
v:ı.m etntl§t.ir: 

Birm&nYB.d3 Çin latala.rı, kendi
lerine g&terilen malı!lllerde mevzi 
al.makta. ve: daba b:ı.~ka Cin trt&la.
rı, Binnanvaya girmeye hazır bu
!unmalct&dir. Söicü, Çbı kuvvetleri 
kUlll kmmmm şinıa.U Birmaııyad• 
bu1unduğı.wu aç ğa. vurmuttur. 

A.nbra, 9 (A.A.) -Ticaret Ve. 
k'&.lelinden tcbUğ cdilmi,.Ur. 24 bl
rlııciklnunda. radyo vp gazetelerle 
ilAn edildiği veçhile F..ge tUtün pi
\ffilWJtnm açılış tarihi 12 ikincika-

un paznrtc.~i gUnU olarRk te::ıbit e
ıil.m ~ti Hava artla.rınm ihdas et
tiği bazı mtlşkUJI\. ta binaen alıcı-

lar tanıfıııdnn \ uku hulan tahmin
ler nuan ttlb:ıra alınarıüı: •e bft. 
lfin alıcılnrın , nı ı • , • uda 
hm bultırunamrnu temin n Ege 
mmt.akasmda tUUin piyasal!lmm a
çılması ii<' giin 1ehlı edilm~ sure. 
tile 15 i3t"nci~un p~nbe gilnU 
olarak teshil edilmiırtir. 

o 
o 

Ateş F.~tr dfiş:mıı.n taraf Japonya Jlc 
·ımti bir meydan mubıırebes!ne gi-

6 bi t e murabbaına ı ~if.i~e bundan mcnuım' oluruz. 
n me r ldı Bu meydan muhnel~ ne ka-

~-----~----------~---~--

Hükümlerc'e 
değişik ik 

istiyor yayı 1 •le.r erken yapılmfa Japonya iı;in 
Tnk)"O, 9 (A.A.> - Sabaha ka r9ı l1 ı:ad"r iyi olur. ÇiinlrU b5,rle b:!r 

s:ıat 2,60 ~ ııarlclye neZ!l.l"fltt bina., nw'tarebe uzun &Urcl>itecPll bir hu 
larmda tlddeW bir yangın ~kıntvtır. be sctn. verc~t.11'. 

Çungldng, 9 (A.A.) - Çin ~ 
U#i, Cinin cenubundn Japonlıı.r ta· 
rıı.fıncian i~ıı.1 cdilm~ olan Ud o
hemmiyetli §clııin, Kanton lle Nan 
~g'm dJfl m\Jdafaa. b11.tlarma Çt.r 
kuvve tıeı"nin giniifini bildirmek • 
tedlr. Üç gU.n cVTel ~Ülj an tanı -
ruz 80nunda Çln kuvvetleri. Ktın
ton ,.,.hr[nin l9nal ve ~al do"" 
kısmında d~ mlld~aa hatlanndıı 
bulunan mahallelere girm111leıtliı 
Mllcadelc dm·am etmektedir. Cf'p. 
hOJden ~elen Çin haberleri NaıtŞl?\"' 
d"ld JapoJt müd:ıfiler'.rıe ciddi k'.\. 
~'lplar vcrdMldi'tlni tcı;bit cfnır '•
te<lir. Kanton ve Nnn§Mg ~l1'rl r 
J938 denbcri .Tapon1ann elinde bu
lunmaktadır. 

• 

Bir ingiliz kruva
zdrü batf rrldı 

Ameıikan tayyare ge
ınisinin batırıldığı 

yalanfo.nıyor 
t,oncll'a, o c \, \.) - tng.ıtcre 

roıı .Ulik dD.lrc:;fnin tebliği· ' 
An' ı ı'Ji.k !ahesi donanma bu

tılt'c nden G ılatca knıvazöıUnUn 
ır ,ıu ,m:ın den'ır.altrsı tanümdan 
torplllcnc~ batıntd·ğını tccıısUl'~ 
le bildirir C'..em!de aı~nlcı·in aUele
"1 bu kavıytan hnberda.r f>dllmişler. 

\ .r 
<..a..ıtea 1934 de yapılmı 520(1 

ıCı11 • toluk bir knıvazördür. 
•rok)o, 9 (A.A.) -- lmpanı.tor

lıık ı numl k nı gc"Jınıın deaiz §U 

:r bes ouır.un tC'bli<T edi}or: 
Bu leill Aım: ı 'ka bahriyesine 

men up Laııgl ;.: ta~ yare gcmhıi 
Johnm:on ıı.dası c:ivnnnda Mtrnl
nuştcr. 

V "'"·ı.:lA>n, 9 <A.ı\.) - Bahrıye 
rıez:ı t Uuıgley Ameıika harp 
g ı, ınin a*rnJdrğmı )tıl-ı.nlanıa.k 
tadır 

Londrn, 9 (A. A.) - 8. B. C: 
Rus kıtaatı, lfos.kova, Kınm Te 

l{ar ı cephcelrinde yeni muv-zffa
oyetler kazanm~lar ve Rıu:ln.ı· 
muhMif bölgelerde taarruza ... * 
ııı lerdir. DUn gece Moelt~n 
n rcdilcn Rus tP.bliğl, Sovyetlcrln 
L.Mırl nunt.a. nlı\~ daha fazla l 
cliedlklcrinl b.1a1rmıyoru. da dUş. 
mannı yenı hatta yerletmesfnc ml 
~ olund~ğunu, mesk!tn bazı ycrlo. 
ın gerı •lmdığmı kaydediyor 
~W!lar, mUrcttcl:aUJc beraber 20 
Uman ~knu, 7 topu, bir hup 
rıalzcmesı dcpogunu ve daha blZl 
ı~ayı lmna eylcmiflcrdit. 
Ru.slaı Kırunda yeııJ ılıraç haro-

!'Ue11 ve terakldler kaydetınfoler. 
ur. Karelı ccrheainde Rwslaruı 
YIZYllii bU Uktlır. Ru.sı:ı.z. bazı Firı 

•C\l'Zl erini f•lc geçirdikle.rin bildi 
11,} orla.ı. • 

Ukta.ı:ı.)a cepııe.ı, 9 (4.A.) _ Otı: 
Kır.ında V&&lyct ayduıla.nm.ta de. 

vam etnıekt dir. Y&nmadada glmdJ 
!lıi ayrı c phr vatchr: 

Ru..ıe.rdan §ark eepb ilıcrlnclc 
bulu~an llkJ Azalt deıılaind4ın b&§lı 
~ Snlgtr nehrfntn afatı mocıW:a. 

nuba do'tru, bUYllk kara.mı nehri : 
Kavşak noktaıınıa kndıır Uı.ktb etUk 
~'l sonra hl! nebrtıı boyunca Kanı.sı~ 
J)(l.Mrına kndnr g1tıne ·te ve burada 
Mrk& doğru d6ne~k Ktı.rntlenl1: la 

biline kadar Karıuru PllZarı Klııla~ 
dak )'Olunu taktp etmeıttedır 

ikinci cep' • Ynnl RB'" ceph 1 
ôııatoria'nın cenı 'mndn b:ı 1 ·~. 

ta "' • • $ ıyar " •.1p:torıa - Pcrclcop )olunu takiben 
l!'1 do ru bir hnl ı zerinden ~mule 
"1 lfoAru U~rlemcktcdır 
gtt Gôrünü~e göı"c So\') et brışL.'\lman 
dx: danlıRı Sı'a lopol mevki kumanda-

uı genemi Pctrof'dan her ne ı>ah 
re ~na ohıı . c:un üç aydnnberl .~:: 
tıı ıın s:ırnız~nunu kuş:ıtnn ccnberi 
~ vannasını. t leml~tır. Birkaç sün 
V1( tfrnberı • ıvnstbpol böJsı:~ıııdcn ka.. 
n( t ılcler "lmekte Ye burada taıe 

kuvvetler krıraya <•karılmnktadır. 
so, y ı nbnlarındon selen haber. 
ere sôre So\") et piyade kılal:ın 
~ehrc takriben 8 kllometrelfk bir 
nesnredc bı,lunan Kaitknvka'yı it
.:ı 1<' mu' a frıı k olmuşlnrdır. 

Yolla ile Fcodosi:ı anısında T 
ık•ta bulunan Sovyet lctl:ılan A':: 
ıuan tııyyorclcriylc Rorr.en PlYade 
ku"' elleri tııra rındrın ınl1şterek Jir 
h re' et nt>llccsinde )Ok edilml~,er. 
rlir. Tiu <ı:!'ht>ple ~arım adanın şar. 
ınd hıılıınnn mcıııerik hatları teb. 
keden kurtulmuştur. 
Ruslnrın Öpntnrla'yı işgal etme 

eriyle nrllt'rlenen iki sfin evve!kİ 
'1Juharcbeleı den sonra Alman kuv. 
vetlcrl tnıımıze ııecr.rck tekrar 
ırmc~~ muvorrok olmtı$1ardır. Bu 
nınln beraber Dl'nı ınmanda şeh. 
ıu g;ırhlnde )eni Sovyet kılalan 
araya cıkorılmış bulunuyordu. 

'\ehrln şlmıılinde ve ~ rkınt1:ı mn 
ııırcbe1er duam etmektedir. Alman 
ı.ıtaları durmadan Penkop h•ru
hındıın (.telmektedirler. Thınlar ''· 
mendlferle ve otomohfller vcy• at. 
tarla cekilcn lrı:ı:aklaral nnlı:ledil. 
mektcdfr. fahnlll ilslerl Feodosla.. 
de kunıımuş olan So'r)'et tayyare. 
letf durmodon bu naklhntı bonı. 
barcftmın etmekte f!!ele_r de bu ta 
"ıill&r bllf9 bir 12etice verme 

..,,"' 

Meclis toplantısı 
\ıık.urıı. ll l • .\,.A) - BUylık Mulct 
ınecli41 bu&Un .:; rnr.cttin Oilnalt.ııy'm 
relııllğinde yaptığı t.ople.ntıda vaınr. 

ıar umum mUdtirll.ı O 1941 mail yılı 
bUtçesin~ bam det! l!tllklcr yapıl· 

maat hakkmdıı.ki anun ı ytha&1 ka 
bul olunmuıı V() noter kı\nununun ba 
sı macı lclerinln delli~tlrllmesı haklun 
dakl kanun IAy,ha~m:n da birinci mO. 

Tallı'Alı. 9 (A.A.) - Ne§rcdUe11 reı 
xnı bir tebJlğde 1ran hU'kelmeUndon 
henllz imza edllmcmlş olan lng!Jlz • 
1nuı • !ovyet muah d -~ı hükümlerin. 
de ballı de~kllkler yapıımaımu ıs. 
teml§Ur. 

lnuı parl~mtnlcı:nmun son toplantı. 
mıda bir~ mcbu:sun bu munbcdcnin 
t&dlli bülı:·nda buı tckJlflerd bu· 
lundufu hAtırltı.rdadır. Yapılması is. 
tcnllen cleğ"IF!klikler bllha!S!!. ıranın 
ecnebı d \•le lcrı diplomatik mOna3c. 
beUor idame ı tme ı . usu-rundakl ser. 
beaUlğine müteallik protok.ollarıe 
al!kalıdlr, • 

İtfaiye yanguu &lindOrt.lnce,r. kadar Am.lral Hart, Amerikan mllletJni 
blnaıarm hemen yanc .ranm~tır. nııı:-mnun etmek iç'n het lullde bfr 
Yangın 6 bin met.re murabbaı geni~. 1 F.t:ı,Yler ~ a.pm.ak ist:lyecektir. Faknt 
llğtnde bir ll&haya 7&YilD:Ufla'. Yan. 1 r;imdivc kadar gel'ek kendisinin ge. 
gınm 8Cbepleri hcnUz rnaJQm degfl J c:k filosunun ner lorde bulundu • 
ıae de atc§in elektrik t.ellertntn \:on- t111lll &ı1miyoru.z. Amiral Ha.rt'm 
tak yapmamıdan cıktı.!ı eöytenmell. f;'~Me karş:la.ş.mağı ne kadıu· is. 
tedlr. 1 İ Ot uı, 

Hariciye naım nıuavüıi HarUika lP 1 tl\(lyı;mda Japon donnnnıo. 
yanan bin.at.ardaki eervtaıertn m\ 1ak. ~anm 5~0 •1cn fazla gemisi ve •1000 
katcn maliye nuaretıno oaldt IOiD de ı r:ızl<ı tayyaresi olduğunu eöy
tedblrler ahndığuu be)'IUl etıal,Ur. le : ü>n. Bub"Ü.n bu anyıltı.r daha 

znkercaı fü.u .. l cdt:mi§tir. ' 
Mcc!is, paza.rtw günü toplanaoak · 

tv. 

Yardım sevenler cemi
yetinin faaliyeti 

Mı:ınHn, fi (A.A.) - Ktırla.y )·u 
Jrmeevenler komitesi her glln halk 
ev:nde topl'Ul1o kta ve kl\hraman 
erlcrimu:e knılıt hNli}·c tfldarikl 
ı ;in ~ pıltı.n ııııkcü .?nıdmu kabul 
ctmckt edir. Oç ~n tctnd 1000 ıı. 
radan fMla toplanmtşhr. Tcbcrrn 
ıkvam etmektedir. 

ikbal vapul"unda 
yangın 

DUn ece Sirkccido htool ı>apu. 
runun anl_>annd:tki eşyalar tutuş
rnu§, hfnıı·e hırafmdatı llliudürtU. 
mU5Uir. 

------ --~--~--~--~---

.Berllıı, 8 (A.A.) - Alnıe..n ordulan 
lx:ıvkum .. ıılıtnun tebll8i: 

Ş8rk ccphea!nln merkez ve Jimıı.l 
ke~ırıı "ınde tiddeUi müda! a mu.ha· 
rebe!ett deYam etmektedlr. 13u muh&. 
ret>eıer Rr.ıı.smda düş.manm bekleme 
meYT:U rı topçunJn keırtf ·bir tıt(' ine 
rı:ı.anııı tutuımu!'I \'e müteaddit clU~. 
man hUcurnıan pUııldirt.ülm~tUr. PL 
kc boınbnrdıman \'e avcı tayyare teş. 
killeri, ordunun mlldn!ııa muharobe
lerfno yardım etmlgMrdlr. 

IŞlmall AtrUutd8. dU§m&n Sollumda 
ki Alroan ve İtalyan nı .. v .. Uerinl top 
çu ato3inc tubnu§tur 

Acedabl1. bölgesinde her ıkl tuaı 
ke~if faal yetinde bulunmu8tur. AL 
rııan :ıı;, v. pı. t.ayyareıert lngfllz 
otomobil kafllelcrtnı bombtllıUnt§lar. 

dır. Alman avcıll\l'l, bir bava. ııavıı.rı 
esnıuıında kl'ndllcri hiçbir ltayıba ma
ruz ka madan 6 dll.fmıuı tRyyarcs 
d~urın!iı;lflrdir. 

!.1.ılt.a nda.sındnlc.ı lngıuz ta)·:,"a.n 
ıne~dnnlan. tekrar gece n gündllt 
)()mb lanmıştır. --
ing liz kuvvet-

• 

~err L 'byada 
uerhyor 

wndra. D { .A.) - B.B.C: 
lnglllz kuweUeri Aged&blad&n 

C'rablul!t;arp tsUlcanuıt..n. kaçan gene 
rat Roınınaı kuwetlcrtnl takip edl • 
;:vorlar. Bu defa da ha.va mllıven yar. 
dtm etmiş, ID8anm g6z:lerlnl körlC§tl,. 

' ren §iddeW lnnn tırtma.a mihver 
kuVVt.ctlCrlnJn arkuma btr perde cer. 
mlştir. Agedeb!4ya gtren lngillıl kuy. 
veUerl bava meydnnmda ıo m!bve.r 
tayyo.rcsı bulnıu,ıa.rdır. 

lngtli.s tayyarcıert, celdlmekte ola.n 
dUımaııa m\ltemadiyen hUcum etmek 
tedlr. 

Sovvr.r Japon 
münts batı 

Pı ıHlk barııı 
(il~ taraf1 1 met tHJVfaM > 

Dört, ııaat atıren fiddeUi uıuh&l'ebe. 
lerdcn ra tank ve tatihk~ mU:ra. 
selefinden mtıreltkcp Japon kuvvetler! 
tel argüler, mayolar ve tanklarla 

Tokyo, ı (A.A.) _ nome~ 8 jan• mUda!aa edilen ve Oç pra hattın ar. 
kumda bulunan dU,.ml'ıt mevzlltrtıil jan&l blldirlyorı 

SaJihlyeUi nıahflllerde müşahe. zorlaınJflardU'. 
de edildiğine göre, Sovyct • -!_~p~n lngapur, ı (A..A.) - Cuma tebUfi: 
mUııaacbetlel'i zUtr zaruri dogıı;ık. sıım nehri b6tgealılde kıtalarmu~. 
tk.Je.re ufraınamı?}tu-. Zira, bu mU. dl\n bOtUn IÜD dllfmana karfJ clddl 
r..uebetler ild meml kcl a1'8Smdn çıı.rpışmaJ&r ,apml§Jıı.rdn'. Piyadentn 
ınevcut bitarn.flrk pakt nn göre. ~kin Dk bir hOcumundAD .ııonra dl.\rD\ul 
me eılllmekte berdevamd"l'. :Son l ana Yol llıerinde t.ankla.rlA menuwı. 
zııma.nla.rda Japon .. Sovyet dnt?·n.n 

1 
mlze hUeum elmlf bUDU kamyonJ&r&a 

rnuahedesi lçln cereyan eden mlı7.tl•, nakledilen pıyade bllcuınu t.aldp et. 
kerelf'r esnasında elde edil~n flcr., ml§tlr. Ç&rpıpnaJar fiddeUl Olaı\lf " 
lemel · r na.zan dikkate konulrnnk- Mr iki tarat kayıplar vcnnl.gt.lr. 
tadrr. M'ıı.ıezyanın be§.k& yerlertade 9Vlı._ 

Japon \"C Sovyet :ıutalan a.rasın.1 cek haber yoktur. 
da son .ı.aınanlarda gi'lya hıdut an. Dtl§man hava kuvvetleri dQn KJ&ng 
1~:1%1rklan çrlrtığme. da.iı verilen ı zerinde yenJ bir akaı yapmı~ardır. 
yn~cı haberlerden ba- kelimes,· insanca 211yia.t azdJr. 
n·n bUe do!mı oırnadığı hnrbıye na. DUn gece Jııpon ıayyante11 81ııga. 
zırlığ• ma.lıfiUcrinde söylenmekte._ pur adw nzennde bombalar atınıjl&r 
diı' Bu rivayetler. ağleblihtim3l husu.ı blnaıua ba.fif Jwıarl.ar \"armlf,.. 
Jaİıonto.r tarafından bir ~slUAıncl lerdlr. Yedl kitıinln ötdUğil haber ~ 
hareket.ini t.alırik pyes1le uydu.. rill)or. Te.yyarc faaliyett fena ha .. a 
rulm~tur. ytlztınden u oııouştur. 

--o . Tayyıı.relerimlZ .Anambas şimnl!nde 
R~ben<rop dlyor kF.: lr dil§nıan genııstne bUcum etmta. 

, lercıtr. Gemiye birkaç bombe tam o. 
(Btr~ tarafı 1 incı saılfadaı. !artık laa.bet et.uılştlr. 

'Bud11pe2t~, 9 (A.A.) -
1 

Fon Rıb Bu eabab tayyareler!m~ Şuanto.n 
bent:rop Başvell v_e _harfe ye n:ızın matıabtnd& nd dll§marı tlC&J"et ge
Bo.rdosl'nin ~erdiği Eiyalette şu m~e bUcum f!t.uı!flerdlr. Bu gemt.. 
nutka vermtitir: .r~den •.ooo aoı:ııuıı olan bir ta:ıutm 

"Biı:e zorla ~~lenenA:o.~l k?-- doA'rudaıı doğrll)'& isabet ••ki olmuı 
+.i bir t1afhııya gt~·~· s:ı~ :~~~ ''e gemiden kalın \'C beyu bit duma.u 
çnrpt§BJI gen~ n;~~l e~aışı d~ıan Yilkııeldlğl görillıı.UştUr. BUtün uıyya. 
lle makul bir ı.u • e k rdcriınlz üslerine dönmll§lerdir. 
ihtiyar ve öz.cUl m:llctlcr at§Ulm- -o---
-'.a bulunuyorlar. İngiltere ve B\l'. 
lcsik devletler, dliı: 3)'& kcndı ~
kıcı kanunlarnt ~orln kabu_I (lf:tır
nıek iç"n. ı~t·ğtn en bUyilk. au •• 
m~ıu ile, boLc;evikliklc birle m.ı~le:r: 
dlr. Bunlal' bol.§evikliğe, kendısinı 
A vrupa.dn eti kolu scrbce-ı bnı:1< · 
.oıa.yt vnadetmişlerdir. Fnknt li<:l_U 
ır.ı.kl devletler n!n mukııd1crnt hır 
llğt ve azmi, bu projel<:ri ebc<lıl en 
muvaffo.lciyc:tsız•;ğe uğrntaca:ktn'. 

Bolsc\ikliğe karşı ınilcadcl~e. 
umumi lınrbin Abna.n, Macar silah 
::ı.rkadaşlığı. yeniden bir irı t hnn 
t,"t'Ç nn.i.'.M'. Sovyetler Biı ~ ıw..u 
ci:?.rbeler almaktadır f~ta.t 1942 yı. 
lt da l.?ıo;i milhim vazifeler ka.r;·"1• 

M koyın:ı:.t d·r. DU~an yenilme
li ve UçlU pakt devleUer'nin mı.il· 
faat bölgesinden yok edilmelidir. 
Almnnya ve mlii~cfikleri, Avıııp:ı.
YI tehdit eden en mUtlı o tehlike 
ortadan kalkmadan ve lngi':!z ve 
Atncrikalılıı.rın eUndcn tıulh sever 
milletleri harbe icbar ~tnıek iınlta· 
ı.T kati olarak almmadan tıll6hl:ı.rı· 
ru bn-a.km.ryn~oklardır. Har'bın e • 
&ıurh işinin dııha yapılmMı )lızıın 

·r ir. nar 
(8a.c; lcııafı 1 ıt. •1 1ıfw1a.) 

O;ıexn gam arıurndıılrl lX\lgede ce. 
t cyan eden mevzii bir muharebe 
csnal!ltıda tekrar &n\F.I ltRzanmıs . 
lardır, Bu muharebede Sovyctlo • 
''ı:ı SO tane kuvvetli l!.tibra i.8tih .. 
k~rnı tahrip cditınlştir. Ayni kfl . 
81:111dc dUşman bir tn.bur askerle \.o 
kı ınukabil taarruza g~iı:se de 
bu taarn•zlar Finlandiya ku\'\'ctlc 
ri tarafından mu\·nffakl)·etle pr:-ı • 
kUrtülmU3ttır. Sovyetler. bu hare
ket Cl5ttfiSmda 400 telef t vermiııı.. 
lcr Ve b:..-SOJıc tank kayhetmt~lcr 
11r. 

'D:ıha ~ka muharebelerde Fin
landiya k~ıvvetleri bir mevldd<' 
bir Soryet rnilfreı:eslnf ınuıatnıl!! 
lnrdır. ~landlya topçusunun bir 
noktaya n:ıilteveccih ateıtne t utul. 
wnuş olup inıJıa edilmek llzered r.ı 
ler. ~ 

atr. F'aka.t hepirn":r: fUndan emlntz 

T rablusa istiklal 
verilecek M/SIR KABiNESiNDE h.: bunun eonunda, mUttefrk UçlU 

i STiFA pakt devletlerinin mfcti vardır. Eden Avam bmaraaında bnanat 
Kaıüre, t (A~.) - ~ekli, ma.. t& bulunurken lııgUterenJn ,.;.blu• 

Uye nazın AbdOlhamlt Bady'ln i8tlta- I 
1 

garbda ŞJj'lı Benwıs Ue temaata lııo. 
111111 henU:ır. kabul etmem!fUr. Naaır ~ 8 (tem 8Drt8 'l ıunduğunu.Trabluwn bir daha 1taıyan 
blr batta evvel liıtJfan&m,eini t&lulinı f ııı.rn terkedil~tlııe dal!' Şeyhe 
etınlf olmuma rağmen henllz vuı.te.. Ulua'un "yazar" ları fü: dlld ı;az vcrild'ğ!nt 8'1yleml§Ur. tngtıtere 
al~ devam etmektedir. bir • ,_._ ·"-''-U k 

1 1 en Trnbıusgıtrbda mUstt\'kU btr devlet ku 
• uTtll p RA~Lwv• a .. 1 .. e ..... u nv4'U.ll ar ll. lYO".D.r. - & -
.wı A mn ~ (Gilnııydm) demeliyiz, diyorlar. racaktrr. UJ. ıatt.~'d -

ll• htre. t (A.A.J - Zannedlldl.fine I Nurettiıı A.rtam da bundan 'Tll!\, 

gönı gelecek nbanda hUk1'met teırU Yalrnz eon fGtrasuıda, devlet ~fire. J 00,000 Polonyalı Rua-
lntıhııpllır yapılmasına mtıaade et. 111 U.yelerlnden Halil 1brn.him Ak- d d ku 
mlytcek olursa Vafd partisi.ne men • çam'·n bir "ne -'-d hab ya a or U ruyor 

• v l''S'cı:uu en er ve- ( a A.) 'D 
wp bUtttn t\yln AZ11lnrı i8tlfl\ edecek. riyor ki b'z de (gl\.nayd ) t fl • Lon:Jra, 9 n. - .. .,usycdıın 
lerdk. BI iken pek ~ll Ur.erin~ d::; .. :. dön:'ll rreneral SikoıııJd, bastn~ yap 

Vafd part.Urının ayn meells!nd 'hf'.

1 

GUrıd1.l~n (gUnub'llr). Ak!µlmd~ tığ· hc~'tlnstta ypek
1
unu ıotUO b n

1 

k,i· 
ntız M mOmueııt bulunduğu .,., bun. sonra (tll.nuğnr). ~iyi bulan aiti o onya men,n n 
larm üıuta.ııı Jwnnl lnUhapıe. ynpılma. Bay Ak!:am'ı bu gu-.. cl bul trş:tili i<'in Stalf.nle mutabrk kal<h-

.. uşun- - • d t 1 ııma 9ebep olac&81 m.."\lfundur. da.n dolayı kutlulanz. Selttm kf'U- ğ nı s5,·lctr..Işt'r. Bun an evvc ya • 
--- " melerlnin UstUnlük ~rtlıırndan 1 n•~ iki tilmen tc~klli dl!:;UnlilınUf-

lrandnki Macar ue b!ri k alı~rd.rr. aheng"dJ. Kcııı.şma 1 tU. 
Al l dl\ (uğur) ~k hece bal'r<' gAlc- ı 

m a n ar ır~ctı~i için gUnuğur, ftünuf.ur> f.T l\l.T A BOMBARDIMANI 
Tahru, 9 (A.A.) - e Mdl otel- ıkı bccell biı seJA.m nidesı oluyar La \"ıılı•tte 9 ( .A.) - Son 24 saat 

~e o~unuı ~ Y8!>:ınct _nıcmlck.ctle. Ne o'unıa olrun, (glin) b~ j ırı:ı lo fol~at'la ıo d-efe ııava tehlike$! 
~ ade edılmev,., in~•r.ar h hndr- UndU.,ü, hem geceyi alır. (Ti\n) ü 1 f ı('l v""ı111ıgi bir tebl'ğc!e kaydedıt. 
~P~ :u~~ı', c:u:ı ·.; v~ iocuk. I bcğı nım."''k bile ya gUnnydm, ya nı :<t :lır ~on tehllk~ işaret! esnasm 
be tara!~ d mim' ı uı e nının (gUnuğur) demet\ .rlaclyvat nf';. rııı. "': d' .,,,an tayyareaı bava m!Ma. 

50 tı. n an ~e 4 8 Almaa •• I ılyle (&abah "eri.fl9 lai.Yırlar oı.. j f~ b~t rvalan taratuıdaa baiata 
laaırdır. llU!\) dememeli. uğ,..,ttlmı~ır • 

yt:ı . .,,,.,tir. ------
teıf~eıer~e du.rum 

(Bas tarah 1 mci Ba1Jfada) 
Hine~ u:ı-nn muvll.Mla.s.:nı tem.in 

e cc'\ttir. 
KUı ek bularruynn ameleler sepet 

ı .pl· rrm ve ellerini kullanııra1t 50 
gi\• lcı :',5 milyon ton çamur kııJ. 
dl.rill ı ,,l'xlır. Bu çahşınnya Ameri
kan n•Ühcndi•leti nemı'Ct etmckte
oir. 

Jn,,iliı: ordusu umumi kanı-glhı. 
bal' ı \•.::rnıuı-esali Sten~'un Rnn 
gNL .. ~ı w in.: 'ildinnektcdlr. Doğ 
ruc:ı ln,silt.cro komııtnnlığını yapa. 
caktır. Mıımııileyh fıı.gilterede bir 
bomba.ı dtnı.'Ul grupunn kumnnd11. 
ediyordu. 

Radyoda güzel Türkçe 
:ı\ır.mra, 9 CA.A,) - Aukanı rad 

yosur.d . yarmM eaınarte61 akşa. • 
mmdıı.n 1ubaren her on betJ gtlnde 
bir. cunı.aratesi gilıılilr• &at 21,4ıi 
-le "GUT.e J tllrlrrentlz,, başlıklı blr 
ll'l~t acılmr:,trr. 0.15 dakik& •Ure • 
ee-k olan konıııJmnlar esnasmd:ı 
tilrkç,mıi-iı- ';'irudiki haldo ntm:ı:, lı 
olr:luğu t~ı~ki adımları etraf nda 
ınUi.sı.ltı 'ar ,.~ tetkikler yOrtltUle· 
~ktir. 

Çin teb!Jf.ı Şa.nghayı geri ıınrık 
i~in yapılan dü§Dlım te1'e-lıh\l"-Un • 
den Mllra 1?Crf çekilen Japon ltu ·• 
vetler1ne ağır zayiat verUlrild ğin= 
de ntwe ed'vor. 

''Ka til Ahmet çetesi,, 
yakalandı 

Evvelld gQn. Koauınıırtafap~a clıı 

6 çoeukta.n mUrckkAb bir hınınr. ~tN• 
yn.kalanmıftır. 

ıs yaamda "Katil A~met. '(\"' ı 
btriıtlnln elelı'l•ılık ~ptıı'tJ cııu, muh 
teılt hll'81Zlıldar ynpmıftır. 

KllçUk hmırmr&n Nıte ~m ı\h. 

ntet ile a.rkadaşlıırm·ll\D. .Muhtar ~ 
C<ırntl dQn sorgu hlkiınllf,'inec uıvkif 
olıınmu'<!ardrr. 

Muğla.da zelzele 
M~·ıtla, o (A.A.) - Gece nuı 

hire 1 O kabl ıQddetli bir ~P.1,;e:C o; 
"'ft~tur. Zvar ve ha.5ttr yo'•tul', 

ESR EF'den secmeler: ----------.... ----'---
- Ne,zen lıevflk lçln -

her makamı Alem·l llbQta akA. 
end~.,, u• 

ımı imdada geıen t.evilk'a c b. 
rMldır 

c;. tılanrr her ku o taks1m cylue 
mnhşer gibi 

l\lyı gl1ya bıU'm'm bir sOr.ı 
f&TAill .lr 

ı---;tanbu Levazım amırı iğmd81' f8rıl8P 1 
l.__ __ r~ıa_r_.c_ı_a_s_ke_r __ k_ı_ıa_a_lı __ .ı~_ı_ıa_r ____ ___ 

100.000 kilo atıtr eu alm&eaktır, Kapalt •rfl& ekıdltmQI ~/l /94.! 

Pa.i&rtesı günil 118.&t 15 de 1mılr L-. Amirliği sat:malma ltomlqonunda l-'· 
pılacaktır. 'T'ahmln bedelt 59,000 lil'll fik t.em!natt 4200 liradır. Tallpkrlı:ı 
ltanuıu \ csı krıJa rtJe teklif mektuplarını ihale aaUnden bil' saat e.-vcı ko 
mlsyoııp \•urme!erl. U728-~' 

• • • 
lklırr k !osu ö,3 kunı§ tahmin edilen 300 ton ktmJ ot lT.1.94% Cum3r 

t-ı gtl11ü ım.nt 11 de &ltkl!slrde ukert a.t:nalma komisyonunda pazaılıkb 
•tm ıılırıAr ktır. Tl\lipiertıı 247~ lira teın!JuUartıe belli ..aldUtı komJsyona 
ı;elın lMi. (175&--267) 

• • • 
n nıctı slnc tahmin edilen tıatı 67,037 kuru§ 'olan 100,500 tmı 

n:ıctr.., • ·•rl•k elb1sellk ber. pazarlıkla •atın alınacaktır. İhalesi H.t.Ot:I 
Ç;. rşam-r~ gtluU ııaat 10,80 da Anltıırnda Jııf. M. V. Sat.rnaıma komisyonun.. 
da yap·1 ~ '•ttr. Şa .. tnamui 1676 kuruşa komisyondan alınır. Tallplerln 
tekilf eı· °" t'er! mlkt .. rtar t.\zcrtndcn krınuni ka.t'l teminııUarlle belli va 
kit~ kOü\ı" ona gelmeleri. fl'lM-2'3) 

~·· Bchı:1 mdrestne tu.hmm edilen flatı SS,04 kuruş olan Wi:200.000 metn 
7UJ11ı clblı:ellk bez paznrlıkla mltm aJmacak~. lhaıe&i H .1.9U Çarpırtbl 
g(lnQ s;ı_t 11 de Ankaradıı. M. M. V. Satmatms komisyonunda yaptlacall:. 
ur. Evso.: \·c ~:trtnamest 623 kuru§a kom\8)'0tld:ın almtı'. htekltlcrtn tokll! 
eck!ceklerl m!kt.rır"nr tlzttlnde.n kıınunt kal1 teminallaril• belli ~lcltv 
komisyona gelmeteri. (l'flô-2'71) 

• 4 • 
Beher lutosıı 3 kunıf 2t§ anUmdcn 500 tou d11!en samanı almeeakbr 

Puarlıltla ckslltnıesl 16/1/9f2 cuma günü nat l1 de llS8ktfehlr &ılkert ea. 
ltnalma k<>mlsyoııundıt yapıJacaktrr. Taliplerin Hll7 Ura l50 kurutt temi.. 
natıarııe belli vakitte komlayotıa getmelerL .. 17M-263,. 

D . .. J.t Oemiryolla r1 "e limanla n ltl.&.ıe 

' 
Umum idu e.si ilinlan 

Gôrülcn lliz-..ım üzerine 11.1.042 t. rlbll pa.sa.r gttnUndea itJbtıı.ran ap• 
tıdakl b6.rıllyö katarıarı.nın l§lemedlkleri ve &rau edenlerin latuyon'ardaa 
izahat &lablkcekleri flt.ıı olwıur. "'16i. 

8ltlıecldcn hareket Çekmece ve Y. klSydeıı 
edenler 

24 
32 
41) 

5:! 
12 •'Pazartesi gi!nlerl., 

~·. 

hareket ede.n'er ----·-
29 
iT 
11 
65 
57 "Pazar !ftnlert,. 

Muhammen bl?deli (MO) Ura olAn 800 ktlo kalıp nıpdlr OS.1,llt1' 
P~rgembe günil nnt (14,80) on dört otuzda Haydarp&.,ada Ga r b!ııaa da. 
hllln,,ek1 kom•syon tarnlmdıuı pnr.arlıkl11 ntm alınacaktır. 

'' · ite gi:.-ınck tırteyenlerin (82) lira (60) ku~iuk kat, teminat '" 
k&nun:.uı taytn ettiği vcaatkle birlikte puarl it günU saatine kadar tıoıru. 
10t\ll m\lracnntı:ırı JA.ztmdır. 

Bu lfe alt ııo.rtnameler kom!ayondan param. Olarak dalttıımaktadır. 

(~2) 

Aya2maa Satınalma Komisyonundant 
10 ton ııade yağına taı.p cıkmadı#Jndıuı tekrRr puarlıkla ek.ıTtmey. 

kotıulm~tur. Tcnıtnııtı 2700 liradır. Şıırtnıı.mcsl komisyonda gi!rWebillr 
Eksiltmesi 19.l 9.2 pazartesi gUnU saat 16 de btıınbu'da Ayuağadakl ko.. 
ıniayomım~da yepı"ıı.caktır. !atckuter m\l&y7en gün ve aaııU. Ayu~~da 
Jd komts,; onumu:ı.:a gelmelert fJAn oıwıur. (249) 

' • • 

il , 





fllw••••• ••nı 
Me~hul Kadın 

ıkladın: Muzaffer Acar 

Güzel ve faydalı bir 
gece geçirmek ister 

misiniz? 

34 

Taı'dmı sevenler cemi~ eti Be· 
yoğlu şubesi tarafın<lan hasılatı 

/ Jı:ahraman erlerimize kı.'51ık bedi· 
ye tedarikine tahsis olunmak Uze. 

---------•••• re idnciıki.nunun on UçUnciJ salı gü-
1V g tir, fJU lctirklerin üzeriac koy. nü aqa.mı MOt dokuzda Beyoğlu 

lltR KlTAP •• BiR tsoı.. 
BIB EFS. E .• 

i,raak Jeraid.ln begajlan araıım· 
aa, zenci u§ağı Sam Harpcr ta.ra4 

fmdan bUyUk bir kıskançlıkla. mu
hatua edilen esrarengiz bir san
d1k vardı. Bu snndığm hiç bir hu-
8111iyeti yoktu, alelide bir ı;andık· 
tı ve içi hJç bir zama.'l ac;ılJp muh" 
tevfya.tı görillmediğt igin Sam yal
nız bu aıandığm muhafazasile mes
gaJ oluyord~ Ve eene evvel pat. 
1'Clll1I Jlaıopes'e bu adt sandığın da. 
ta eeyalan arasında bulUlliiunıJ. 
D:lmlI e!Jll'etmilı Te aradan üc se
!le geçtikten eonra ~eni bir ~m r 
vermediği için bu sandıktan mut
talll gemilerde, vagonlarda velha-
811 Framk Jerald ın gittiğı her yer
de kendialni takip etm!sti. Bu JU. 
Z1Dll9llS sandık Nevyorka, Rikago
~ .Afrikaya, Transval'a gitmiş ve 
ille llOll olarak da Parise gelmışti .. 
ParJsten eonra d:ı biı kaç hı: t:ı 
için Londraya ""d~ckti. 

E,·et Frank Jerald'm odasında Frasrz tiyaı~roeunöa tertip edilen 
ts.mamen ha~an post!armdan ya. mllsamel'cyc gidiniz. Orada güzide 
tJdmış ktymetlj bir halı seriUydf. ve kıymetli san:ı.tkıirl:mmız. 

~ltlzEYYEN S}; •• AR 0ale Sam eski, kirli sandlğı bir kap-
lan poQtu ilze-rine koydu ve: MVN.IR XURETTtN'i 

BAŞ, DiŞ, · NEZLE, GRiP, ROMATiZ 
NEViiALJI. KIRIKLlk VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

- Biliyorsunuz Mösyö anelıtan dinier .:ve baı;.·an Meralın talebe· 
~oktur .. 

Dedi. teri tarstmdan ~·ap:lacak danaları 
lc:abında Günde 3 Kate Alma bilir. Her Yerde Pullu 

r.eyrederek hem gUzel bir gece ge· 
- Evet biliY<ll'Um.. Emdi kır. çinnil hem de cemiyetin bayırlı 

rrıak foin bana btr şey ver.. mabadma muavenet etmi11 olmak 
Kilit zorlıwnca kırıldı fakat 

1'1'3.Jlk Jer3ld zenci uşağın'ı teces- -~a_a_yr_ıca.;__m_emn __ u_n_o_ı_u_r_ı_ın_u_z_. --
Askerlik ilinı 

nr.-,ik~t ... hkerllk sube!;hıden 
~ubcmizde kııyıUı 8. sınıf mua. 

r.ıl"!c memuru Mt'hmct l\"ecatt (331· 
16) nın acele ~utcınize mfuacaatı, 
t.medi ~i t .kdirdc 1076 sa\'tll ka· 

1 KAYIPLAR: 
$ÜS)e yanma eğilmiş görince kapa
gı kaldırmadı ve elinin bÜ' Jıarete. 
tı ile hu meraklı uşağı dl!ıan kov
du, kalktı kapıyı gtlze.lee kilitledi 
fa.kat !IOnnı derhal sandığın yanın~ 
dönmedi .• YUzil buhıtlanm~, naza't"· 
lan dalını_ olduğu halde uzun 
mllddet orada 8!19ğı yukmı dola
tr •• Kararbrmt derhal veren ve bil. 
tun mllijkll.Jita. rağm.en 0 anda tat. 
biJc eden bu adam bu icerc bir san
aığm Jı:ııpağmı kaldrmıağa t(!l"ed
düt ed'~ordu, Sanki vicdanen m 1_ 

-:zzep oluyor, Senelerce ihmal etti· 
"~ ve ancak az evvel Ra.hidi oldu'"U 
hadıse SOnuru:b hatmna gelen bu 
sandığa karıp vazifesini l-·apmamLcı 
umıtmu!J, ihmal etmiı:ı gibi üzülı1~ 
Yordu. Bu küçll.Jt hidise Frank- J e
rald'in hayata t'iilen gözlerini bu
Iutlandırm"Rtr. Zavallı sandiğa ba
kan gözlerinde tıecessUsten eser bi· 
le yoktu. F..sascn bu sandıkta meş
u~ bir hal i:>ir ölüm hali vardı. San
kı bu sand$n ~inde bir ceset mcc· 
h~I bir c~t y~tıyordu. Frank J e: 
t":ud sı;.ngi kendi kendine cesaret 
vennek istiyormuş pm yülaıek 
ceeıe: 

1ataDbul mmtalca Uınan reisli 
ğtnden almış olduğum 930 sencf!ı . 
r.e ait liman cllzdanımı kaybetti01 
y~ alacağımdan e itis'nin hük 
mil yoktur. (3:3431) 

mın:ı gl'Jrc muamele ''apılac.ağı. 

Beşiktaş Halkevinclen: 

İ§ini kanstınname.k içiın her e • 
layı bir rakamla işa:ret eden zenei 
iaııak bu kıymetsiz lüzumsuz sandı
ğa da mfrr numarayı verm'i-<rti. 

O kaıdar ki bu lüz11msuz l ilke 
k1L111 duyduğu antips.ti saf, basit 
hat& yq vahii zenciniu ruhunda 
bir kin halini alıyordu. Hatta bir 
ÇQk kereler bu Eand·ğı kasten kay
betmeği düşün.nilştll. Fakat pa{ro
ııunun ~k iyi b'ldiği hiddeti we 
l.er i§de emirlerinin kati bir muta
\ :atla l erine getirilmcei keyfiyeti 
en ehemmh etsiz 1eyler1 bHe mu.' 
l im bir vazife hükmüne çıkarıyor. 

u. İşte bu sebep~ o alelade san
o* Riç oteline kadar geJmi§ ve 
Frank Jenı.Jd'e tahsis olunaıı dai
renin yanında bir odaya. yerleşen 
Sam ~r'in odasma dlger ba
:;aJJarla birlik~ :rerle tirilmişti, 
~nci UtJak bugun pagajlafla ::ı:a
ır.tndan alAkadar olduğu glôı bu e
hemmiyetaiz 881ldrkl:ı da meşgul 
olmak m«ıburb'eti de kalıyordu 
~ s'1n artık Ww.ı.·ırıülü kalmadığ; 
17~.llandJh hirsJa bir tekme YUr· 

u:.,~~~ patronunu kapıda gör
rı • -cı lbu. vaz.i.yett hiç beklemi-
Ol'da. e.tmlı ve acemi lıareketıer 

\ -apmafa başladı. 

- f!e o çoeuğum. Yaba sarhot 
mU8UD. 
lar~ değildi.. Faıkıı.t hakikati 

~ lll ~ • e de imkan ~oktu. Pat. 
~onunun-ne 3iddetli bir tabiata ma
lik olduğanu pek aıa biliyord 

- Bu sandığı derbal yazı u~a
D"dL götıır ... 

Ve Jma. bir tereddütten sonra 
F11mk J'e'lÜ:I emrini ı,Qyle tuhlh 
ettt: 

- Yatak oQa.nıa ,.ötürü.o daha 
i.}f •• 

~ ~de fazla ağır olma.yan 
~blsırtladı odaya g?.rdi ve bJra. 
... __ r kate a.ramağa. bqladı, 

- Hayır, haJllI' o köşeye değil 
aiye Frank Jerald sand•ğm kar~· 
1* \it kll!e31e konulmasına mani 
oNu.. 

- Bayır orada hiç bir §eY gö. 
~. Şuraya pencere önüne 

- Haydi bakalım, 11 başuıa ••• 
Dedi. 

Yeniden .sandığın Uı:ıerine eğildi, 
bir an tereddüt etti, sonra bir hem 
?ede kapağı kaldırdı. İçindekiler 
<'.ok ehemmiyetsiz şeyi-erdi: Elbiae, 
amaşır gibi hep kadın eşyaJa.rr •• 
lç&:ıde ne bir mektup, ne bk' re

s.ını, ne de bir hüviyet vardı. J~ 
portJar llflndıldar içbl~ saklamDU 
Ja! .• Frank Jenüd derin bir ~ 
Cet: aldı. Sanki memnun olmuştu. 
Bilmek, her geyi öğrenmek Deye 
~arar? ı·nmk Jerakl da ~i 
öfrenmeğe meebur ettiil ~Jerbı 
ı•i<.: birini öi'rtnlniyecektl. 1'tiıil «
tada kendisinin büyük bir hatası da 
volrtu ki .. Bu sandık Uç sen.edenbe· 
ri binlerce mil mesafı>dc kend.'\!.ini 
4' kip ctm:şti.. Tam sandığ;: kapa
yacağı srrada Frank Jerald eflitun 
renkli blr ~.arp~ irinden 11alıifeleri 
saranmş b:r kitabın kayıp düştil
ğünU gördü. Gayri jjıtlya:ri k'tabt 
yerden :ıldı. San sahl{eJerini par
maklan titıiyerek ~evitcli. Bu cok 
eeki b' r tar1ı Jdtabr idi '\.' C iHc sa
hife çevrildiği zaman mütereddit, 
acemi bir yıw i!e: "İ. J. Didie'' js
rninin ~azılı olduğu görülüyordu. 

Frank Jerald hafifc;e sandığı ka
padı .. Alnı tabaınınUlU müı;i<Ul dil· 
şlbıcelcrle buruşmuştu.. ve Frank 
Jerald birdenbire yerinden kalktı 
bil' mobil~anm bir köşesine dokun
ua, esrarengiz bir çekmece açıldı. 

(Devamı ı;ar) 

,:--~~--------......... Tir~,. Ca•ll•rlretı 
ZiRAAT BANKASI 
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Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai ve tic:ari .Jaer neoi bcmlta muameleleri. 

Para blrlkttrenıere 2l.800 lln lkram!n TertJor. 

~ BtnJı"Bmda kliaıbaraıı ve lhbaraıa taaarruı buap 
CIO Uruı batananıara ııened9 • defa ceklMcek kuJl'a tJe ıa::- ee az 

Pllna 10re tkl"aml,.e datıtılacaktar. C*k.I 
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DIKKAll' • HeeeplVIDdald paralar b r ıene tçlnde l50 Uradan a~ı 
cllfllllJaleN tkramlye çdıtıgı ta1Jcıtrde ~ 20 faztas{yte verııec ktlr, 

lbfldelW: 1l Mart. 11 .....,... U ID)'IGl, ll 81rlnclk4nun tarlblt 
dDd• yapdır. 

Dentzyollan Ankıtra 'apnrr 
yağeılanndan Ahnıet Ça1ap1ml. 

• • • 
tstaabul UmaD~dan almıs ohtu. 

Kwım 941/Z108 nunı:u:ob. ta~(a cü;ı;. 
danımı zayi ettlnı. l. enısinl al~a 
ğnndan es)Wlinin biikmil yr.·~r. 

Ali oğla lıl•tafa Kıra\. (382'19) 

Her sene olduğu gibi bu sene d<> 
~x:m~ıde 10. 2. 1942 tarihine rast
ı ~yar salı gu;ıU resim ve fotoğr.ıf 
scrrgifıl açr':ıcaktır, BUyiik bir rağ 
let Ye t ... kdirc mazhar olan genç 
amatörlerımizin eserlerinin dere
celerine göre münasip müıki.fB.tlar 
\ erilce~· gibi aynca da Ankarada 
açılat'ak umu.mi sergiye gönderile-
rek d<)rt'Ce alanlara parti ta.rafın. 

S.1oiJ11 blrhtri sulh hnkuk im · '::ı.n mttkaht verilecekt ' r. 
kimBğlnden3 : Getirilecek C'&erlerin ka.yıtlıımıa 

942/21 . . . . ,13. ı. 1942 tarihinde başlanacak 
Elektrik idaresı '.ekılı ııt•Jkı.nnı,. 't. 2. 1942 ta.nlılne kadar devam e-

Mebmet 'Olkez ve eaırc :ı.Ic:. hleı ine ( ;1 kl. 
.. çtığ'ı aalca.k claYa~mm de\·am e • ..__cc_e __ ~r_. ---------
mekte olan mubakemesi esnasında: IS .. T ~ NnUL BELEDiYESi 

Müddeiııl~yhlt~n Mehmet ·pı. "' Q 

kezin Beyoğlunda Büyük Parmak. ill'lll~ ŞEHiR 
kapıda 25 ımmaradıı. m.;kim ıken 'I Tlr~'!?1SU bali ha.z:ır iltamctgalunın meçbuli- ...---v 
yetbıe binaen kendisine lirnti. gUn J~ UIBAM IUIDllNDA 
mUddetle ilin-en muameleli gıyap Hul ütam ıo,ae da 
karan tebliğine m3hkemece ka. O KADIN 
ra.T verilmlş olduğundan muhakeme 
günü olan 6. 2. 942 saat 9 30 da 
mahkemede: b!zzat vcyo. hil~ekilc 
ııamr bulumnası ve bqlunmadığı 
takdirde gıyabında nnıhakemeye 
devam ve karar verileceği muame· 
leli gıyap karan maka:rnR>a kain> 
Qlmak Bzeioe ilin oluJnir. (38439) 

~·· htlldAI ~ o fc 

KOMEDl KlSMlNDA 
SugQD Gtıııdtıa H da: 

ÇOCUK OYUNU 
A.kpm 20.80 dat 

OYUN iÇiNDE OYUN 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kurumumuz eutit1ller1 için aşağıda mt!fredatı yazılı yerlere 19 a.ıstan 

aımacaktır· 
lll~bak& imtihanı 2/Kart/M2 tarihinde yarıtacaktır. Fazla mal6mat 

atmak isteyenlerin rektör1tlğe m'1rac«attaır ilan olunur. (8768) ( 10393) 

Nebatat enstitU.U 
Umumi Kimya 
ZoolOıjl 
Nebatı Lif ve boya ve köy El 
sanatları EnstitllaU 
Ziral ham maddeler JilnatitUsü 
Ziraat makineler enatıtnsu 

Bağ - Bahçe " 
SQt ve süt mamulltı ., 
Toprak Enatltuall 
Flzyolo-Jl EnırtltllaU 
Patoloji 
Dış hastalıklan .Enat!tUsU 
Zootelm1 Enat1 tllaU 
Onnan 1Jubafaza EnalıtllaU 
SilvikGIUlr 
Amenajman ve S&yue~· lilnaUtUstl 
GeQde 
Orman) tm tıc,Ü...dı tb~tOall 

SABIBl : AslM US 
Umumi netriyab tm. edeli 
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Harbiye Yedek Subay Okulundakı Satan alma 
Komasyonu llAnları 

Alay! Mahruk muhafazaımıda kullamJmak üzere varil '•Bidon,, 
alınaC'aktıı·. Mevcut bidonu olanlarm mlkda.r, Up ve ııauarun bl 
Uzer Harblyed Yedek subay okulunda As'kert Satmaluıa komi 
mlir:ıcaatları ilan olunur. 

• • * 
Beh('r kilosuna ~ kuru§ f1at lahmiD edUen ellloar bin liralık 18 

ayaktap ı,,r veya aığrr eti pua?'ltk!a mtınaıruaya komnqtar. 
huausi şartları ve teslim mahaller! komisyonda görtllebilir. lhalut 1 
çar§8Jnba gUnU saat 15 do yapılacaktır. Beber parti için kat'l t 
7MO liradır. Taliplerin H~fyede Yedek subay okulunda komisyona 
racaaUan. 

••• 
PBZ$rltkla Z50000 llralık beyaz peyn1r aatm almacakttr. E\''88C ve· 

!)8.l'tlan komisyonda görtUebllir~ Beher kll0811Dun muhammen bedeli 
nl§tur. lbaıeet 115.1.942 pe1'feDlbe gllnll ııaat 11 de yapılacaktır. Tal 
temlnatlıı.rile Harbiyede · Yedek subay okulunda komisyona mOracaa 

• * • 
PazarlJlc!& :ıoooo liralık 1>öğrillce aatm almacaktır. Evaac ve 

oarU&n komlllJOllda görOlebllir. Beber kilOBUnun muhammen bedeU 
ruotur. lh&ıeaı :ıs.1.942 pe~mbe gilnU saat a de yapılacaktır. T 
kat'l temlnatlarUe Harbiyede Yedek subay okuluna komisyona 
IJ&&tlan. 

••• 
Paza.rlıkla 60 ton çekJrdekU kuru UzUm satm almacaktır. Evmf v• 

Bilal gart1an komfayonda götllleblllr. Beher kilosunun m'Jhammctı 
ktiru§t.1ır. thaleal U.1.9'2 pe!'§embe gUnU saat 10 da ya.pılacaktır. 
rJn kat'l temfnaU&rBe Harb13ede Yedek .subay r.kuıunda komisyona 
caatları. 

••• 
Kapalı za.rf1a 1000 t.on nobtıt mnnaka•ya konmuttur. E'f'l8t ye 

§&ı'tl&n koml8JOn.da scsrmebllfr. 1Jaakıet 17..1.H2 alı gUDil aat 11 de 
Jacaktır. Kat:ı temfnatı 117150 ltn4ir. T8.lip!İJr!n Diale eaatmden bir 
enel teklif mektuplal'ile Harbiyede Yedek subay okulunda fcoımılyona 
racaatıan. 

•••• 
Kapalı zarf uaulUe 300 ton kuru incir mUDalcaaya kaıunU§lur. 

ft ...... pı:tıarı ~ ......... ~ IŞ.1.942 Çarpmba. 
....-& ._ 6t ! rpttıal 11 ~ lılaft1dııat tattDatı IOIO -ur,.dlr. 'l'a1tple$ı. 

sa~ 1:ıtr iAt -met ütllt m~arne Jlarblyode Yedek ırubay 
lunda komfayana mllracaaUan. 

••• 
Kapalı zart uauUle 400 ton çek1rdekll kuru UzUm mHıı•k*MJ& k 

tur. Evsaf ve huaua! p.rtlan koml.,onda g6riUıalılJlr, tbaJeal 21..L94J 
pmba giJJıfl eaat 11 de.y&pJl&c&lttır. Muvakkat temlnatı 80l50 liradır. 
llplertn Uıale aıaa.t.baden bir Mat e'riel teklif mektuplatt1e Barbİyede '"il 
ısuba1 okulunda konmyma mtıracaa.Uan. 

* * .. 
26;.J.2.941 de ıntmeka1&• llAn olunan on bin liralık burçağa talip 

madrlmdaD tekrar puarlJla .. konmlİ§l\1r. Huuat prtlan komi.syonda 
Jelımr. •Taliplerin getfrecelderi ntlmune tızıerine koliılqonca beğeftllenl 
mııııe tutulacaktır. Beher klloaunun muhammen bedell 1T kul'U§tur. 
13.LMJ ll81ı gQDQ aat 10 da yapilacakbr. Tallplerln H'arblyede Y 
aubay okuhıJlda komt.ycma mtıracaaUan. 

• •• 
26.12.Ml de Uıalea1 ilin oiun&D. cm bin Uralık kaplıcaya talip çı 

#UJdan tekrar pazarlığa koamqtur. Humll prt1an komi8yollda g 
Ur •. Taliplerin getıreceklert nOm.une ttııertnden belenlleftl n.Om.une tu 
cakt1r. Beller ki10"111un mu.ba.mıµen bedeli lT kunıftur. lhaJeat 18.1 
ıalı gQDD eu.t 11 de yapııacaktır. TaJlplertn Harbiyede Yedek eubay 
lunda kom18)'ona m~tıan. •ıt 

••• 
Par.arbkla. 22 ton aade yağı ııatm aJmacaktır. SVıiat \'e huaual 

lan komlQond& görUlebllir. 22 ton -.de N toptan alme.bU~tt gibi 
b& az mikdarda vep be§er tonluk partllel' halinde dabl &lmabillr. 
azamı deNces1 aekiSdlr~ TahUl için. 1--58 tenekede bir ntınıune a 
tır. Bt.ber kUoewuın muhanameıı bedeli 175 kunıftur • .thaleıst 12.1.9'2 
zartest gQnD aut 10 da ya.ptJacaktır. Tatlplcrln Harblyede Yechk n 
okulunda komJsycma mUracaatıart. "211 

••• 
26.U.9'1 gUDU ihaleli llı\n ohmaıı. Mt ton kırmızı bibere talip 

dıgmd&D tekrar pazarlığa. konmUfbır. Evaaf ve buswıt şartları ko 
da görOleblllr. Beher kiloeunun muhammen bedell 40 kUTUftur. tbateıı 
1.9'2 pazartesi gUntl saat 11 de yapıl0 cal<tır. Taliplerin temlnatıarne 
blyede Yedek subay o tulunda komisyona mUracaatlan. 

.. ,,. * 
Pazarlıkla 10000 l!ralrk bulgur satın alm c ktır. Evsaf ve buaual 

ıarı komisyonda glSrUleblllr. Beher kilosunun muhammen bedeli H ku. 
tur. lbalesl 12.1.Mı pazartesi gilnil aaat 15 de yapıtacaktır. Talip 
kat'! teminatlarile Harbiyede Yedek subay olru!unda komtsyona mura 
lan. • :ı * ''118 .. 

24,12.9'1 de mUnal<asası ilan olunan Küçtlk çekmece anbanıun o 
çatısından l!J metrelik bW kı1n1m inflUıı lçln talip çıkmadığından te 
mUnakaaa.ya koıımuıtur. KefiCnameaL ve hWJUal ıartıan komlayonda 
rUleblllr. lhaleal 18.1.942 llll• ctınll eaat 14 de yapılaca}ttır. KelifO& 
mucibince muhammen b deli 910 liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek au 
okulunda komia)'Ona mUracaatı..rı. "216.t 

( l•tanbul Belediyesi iJU,lan 
1

1 J 
Fenerde TevkllCafet mahallesiDln Nakkaf Baydar eokağuıda. klln ol 

yıktmlm-~ f.l' al~ ikl buçµk k&tlı (11) kA.tlr hane 1&hlbleri 
pılaiı bqlunaın~ an qıln:n~tır. 

Kezk4r ..,01/941 T. ve ıt263 sayılı Daunı encUmen, kararile yı 
lıl'ılaCaguıdan tebUİilt. yerine k lm oımak Uzere il'1n olunur. (~&6) 

••• 
Emlrganda. Bmlrgıln c ddefipde ~ numaralı yalmıa bedim ve 

etll edece;. a.nkazınm aabfr aÇlk arttırmaya konulmutlur. Tahmin 
1384 Ura 53 kuruı ve ilk teminatı 103 lira 84 kuru!tur. ş&rmame 7.a 
ve muamelat mUdllrlU#Ü k"'emindc g~rlllebll!r. · lbiıle 26 i/M2 PUaı 
günü saat 14 de Qa.l:in1 EncUmendo yapılaCa'litır. Tn!'p'erbl llk t 
ınakbua -v~ya mektuplarllc ihale gUntt muayyen saatte Damıt EncOm.ed 
bulumn8'arı. (2D') 


