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GCINLOK SiYASi HALK GAZETESi 
1lzf;=~ SE ! !: = t 

8ı fi Alman 
görüşü 

r -, 
Hürriyet v e l stik lcilimiz 

tehdide uğramadığı müddet
ce horbin dışında k almak 
azmi nele bulundağrımuza 
pek iyi anlıynn A iman mu-
lıan iri Dr. L İn<'ke, ele altbfiı 
mt>sel~fli pt•k dar r•t> 'M;pık 
bir zuvigedcu giirmii.9tiir. 

__ _J 

\~.~.an: Hibe~ hı (J;.hid \'ALÇIN 

fE sı:.en'de çık::ın Nai:oırnl 
l,b Zeitung'un ~2 Teşl'ini-
• evvel lMl t:ııihli sn-

PORTEKf ZE AiT 
MAKAO ADASI 

DA ALINDI 

1 
FiUpin1lerdeki Aan. 
katta umumi 6/r dar
gıınlıık gÜ;ıl! çarpıyor 

Japonlaı·, Borneo 
p e t rol mıntaka
~ını işgal ettiler 

--o--

Malaya'da Muda ve 
Kelantanda şiddetli 

muharebeler oluyor 
1 A.A. tclr,r.ıfl;ırınrl;ın 

h.ıl,i,a C!Clilınl tir 1 

.\ı~ında Dr. W. }!;. Unckc irıw ... 1.- • 

aiy1c bizi .alakadar etlen biı ma
kaley t<.'.:;adiif ediliyor. Mulırar
ı ir, makalesinin bH.'1llldu, Haı i
t•iyc Vekilimizin Hu.,yaya. .\ .p
tığı &eyah<ı.ttcn müsbet biı· nl'ti
cc elde cdemiycrek Ani<.at aya 
tlöıtmüş okluğunu hatır lal tıklaıı 
onra, nracla.n çok g<?çmeclcn Al- Unih ıl Pre~ ajmısı, Hong-

m:myanm düşmaıılıın tngilterc Kongda ·a:ıiyet.in gittik~e 
\•e Fransa ile Ankara. ittifak rnıziklcı-;tiğini haber '"' ı iyor. 
muahedenamc;.;.inin inıza edilme- Jnpon topçusu. ıniistn.hke111 
sinin sebebi ne olduğıı mı.alini mc\·ldi uurmndan dövmek-
iracl ediyor ve buna ce,·ap aı ı- tf'cliı-. Şehrin miitcaddit mn-
yor. hallt lcı inde yangınlar çık-

Muhnrrirc göre, Tiıı:-.1 ... r Tiirk n11Etır. 
Hariciye VckilindC'n Boğ-:-ı7.lar- Kantonun cenubunda ınu-
da bazı a!:;keı i ü::ılcr istemiı:;Jfl - hnrc bc-ler s::ı~ tlcrc>e ı:ıidıletlen-
<lir ve Moskovada 'l'i.b k cı Jc mi ,tir. 1 ngiliz \'C Anıerikaıı 
Rusların ıanlaşamaınnl ıı IJLın- kıtnlıu·ı Uong- - lfong kalesi-
dan ileri gelmiştir. 'rürldcr, Bo- ni nıiidnföaya c:nl 1~ıyorlar. 
ğazL'ır il1..eriı1do bu cıneli gO:< ~e- KoYlon vnıım :u.ln.8mııı talı 
rı;;n P..u.<;larLı. Alınaıılın m itti- 1) c i de\ sım rt111e?itP.lir. Bu-
fnk ettıklerini göı iince, p< ı· ta- ı :ıdaki bir İngiliz taburu Jn
bü olaı-nk, A1m .• nyanın ~o,·ytt ponlan n Lt.'Ctt\'Üz:iııe uğra-
isteklcrine müznhC'ıct edc.'(e!?İ- ınışsa da. bu lnırı·uz t op<;u a-
ni, hiç olmnzs:ı. göz yıırn. <"aw- tC'!-:İ !'Sl)'C'Rinde geri ptiskiiı• -
nı sandılar. Bundan dolayı. biı Uilmüştür. 
müva.ı.cne tôlnin et mel: arzush·- Hon~ - Kongda bulunnıı 
Jo !ngiltc-ı·c vu lirnnı,.'1.yn. gozl~·- Çinli ::J lider, rncl:ı•o ilo halkı 
rinı Ç<'\·irdiler. Alı ı1an muharriıi .~iikfınet~ dıwı t ctmi?!cr. 
"l'ür.kiye:nin bu lı:u (•l\(>tini '"pel~ Hon.g - lfong hükf metinin 
mantıki,, diye tavsif ettikten u1.un miiddC't mul a.veıl'f:t için 
~ ayrıca toyid ve ta.svip dC' l"('hizat, ınal7.cme ve iacıe 
:dcrok diy.:ıı· !d: maddN;i temin Htiğini söylı~-
'Tür~iycnin v.ıziyeli ne k,1- miş1e-rdiı·. 

tlaı sağlam bir göriişle t kt.: Singnpuı dan alınan bil· 
dtiğini çok g~ıcde:n ~im •• do- Lc•lgrnfa göt·"· .Japon tnyya-
·hıımndfü..i Jıô.cfüıder ~i>stermi>;- ı·pJc·ri H ong - J{ ong top nı<w-
tir .. , Bolşevi-kL:ı· f<'inlfıntlı~ J.Yıt zı1l'rini boınba!amaktadı• l:w. 
yiıkl<'r .•. miqlcr, Bnlltk nı~mlN<..t - Rnnıınl:ı bernbN· .Jn Ol'lla-
lc·ı i \i7...c,1"inc .\ iiriiınüşlt r. Ru. ·- 111 lıliı'uma lıazırlııııdıkl unı 
yanın böyle gt•ni~lt."mooııw Al- gii~tcı-iı· bir İ !';lll'"t göıiilrııc-
mnnya. "di~eriui g1rn'dat n dl:,, · ınektcdir. 
aeyirci kalmış. Muhr-ıı dı ~om, Çiıı kmn:<>tleri, Japı111Iarın 
şöyle diyor: . ı>rilel'in<' imld\.ıı nisbetinde 

··1.:ğur rfiirltiyc- lngıl (' \"t • (nzyil<tc bııltınuyı >rlal'. 
l•'tı.,ru;.w.ı istinnd Pt mN lİ!' c·J~} (Sonıı Htt. S .'\ii. 5 de. J 
:>dı &ny tlerin iJ u !· ı <>- '9ım••••••ı••••=11I_, 

Hong - Kong ve Makao mıntakaları haritası 
........ -..... ...._... 

Japon kuv· 
vetleri, Hong· 
Kong'n. karşı 
taarruzlarını 
Siddetıendir .. 
mişlcrdir. 

Bir habere 
göre Hong -
Ifong'un batı
sındaki Por
tekizlcre ait 
Makao·~u iş
gal etmişler
dir. 

~ ......... 
~ 

Harita, İn
gilizlere a l t 
Hong - I<on
gu ve Porte
kizlilerin lıfa
kao ndasım 
g\istet·mt-kte -
tlir. .Japonla
ra. g,öre, Çiıı
lilN' Hong -
J{ong'ıın Vik
torya mahn.1-
i!'ıôni yakmış
lardır. 

._.,._.. 
~ .......... 

i ~ · HAf~p VAZİYETİ·~: ---
!J a p o ı lan mak atlan Pa ·rkte 
! m.. im ... si elde t ktir 

F 
at 

... a 
iŞ 

eka 

ir ' çok n ktalard n 
rdır. Borneo'da yeni 

ı beklem k ıazımdır 
A lm:'.ıı oı·tlıısu, soğul<tnıı 

vı atC'tılc.1 nis\)('ı le ~~ : .• ı- == Yı1:r. 11: 

rar goıcbucccği bir mml<\k.;ıchı. Emekiı Ganera ı Kemal Koçer 
k01"t111nH4 tcdbirlcı i alnıck ve kı~ı 
gc<' ı mel· u1.cr<' önceden ı,lfnıl. - 1 · . ı 
1 - ·t· ,,. lt· •· 1 . h t t mı ınıı ıbıı-aJnyortln. ls.ışlamak I 
cııgı rıı ı ıı a.~ e ıgı m· a a ııt l.ı • · t L r ~ t ' 
dognl YCf yt: • c:e1d.mckh ıtır. kı <~~· '!:.:' yJcl . r; e a ' e.s-1 
p d ' r ' ' '"h~ • OM ma l( Jl , 
. tıs yıl usu Uıs~, t ukst:ml~nmıol~~ı Zammı gcetikl~, be...er, hay,,- ı 
uzeı.nt c y rı.ı:mo e< ır. ">ır 1 t . t b' t · ı·· ' · · B d w • 1 f M k ın 'c a ıa. ın gtk uklt"rmı cz-

'"t' 
1 

3 P,Cf_l Le 5rn
1 

t ah\!ar. du\··ı :rr.t.'lk imdrE>Uni iktisn..p etrııı'ğt: C>- ! 
ve . ..: ı-ının ·~ u t. cep emn t!n - 1 
dönJUğiinU Ye tozahürlc lrn.rfil - _ ... 
!andığını haber vcriyoı·. l~ıılan- • ' ' • 
ji.tlcrdc ,.~~fe!~l'ini . hıt.ııma er- LJB YA DA 
<ln cı <'k donmu~leı dıı·. 1 

Son aı:;ı·ın IJiı· iki meydan 1 - - 0--- 1 

mu •• ı "be!.iyl" l-. .t'i ncfcc Ye - MHLIAREBELER J 
ı en h.nı'eri, biı lmj denemesi un 

4 ruru tir. An<'. k, buradn atılan 
E.<hınl:ır gems d ;:?ildlr. Bu:ıt:ıı· di
y;u ının l.:'1.hı ruua.ıı lr. rmı, A-
monru 'it-- .. Bn il~r·11 Şimil'k·ıi 
de nedt ııi~H iılemi ye i!:tirmi~
tır. Fnl:.at bıttl J\ bir Ol (ıu kütıe
sind<•ıı b t Jfl1("i:rneti talep etm k 
nıtim.ktin ııü idi? Alman ol'dıı
ı:ıonu, ) c;n v. ziyetc intıbak edi • 
~indeıı (,; ıı tt·r.kide . ın~I ı ele 
yQktur. T~·bk,ti ycne<:cltlcrim 
iddia Nlt rı o-, bn acılıkl:ırı 1.Mu- · 
mıyanl; J"(iıı. l\:oı ıınma. vafi.lta -ı 
hm t<: lwmı ılıl Ptr is ofahiliı 
fnlrat dt: rnn ~.e>nc- o dovranOır'. 
O topr:•k, V< •l iJ·J•m, •!sascn ih- 1 

ıc.:t <lc.~h r v rm·c-tir. 
Yeni nmı af::.:ı c~phl:'si 11.:rc i

dir ve rı•"ınan va"ıfl., ı haiz mi- 1 ynı :m nııE-olıH clı. Biiyük hn: bin 
~ipeı mııhnH'ooled, mııhas.mlcı- YERDE COK 
ra <lmlc-r • .rn~k v~ tulunnınk i:m .. 

• dir? Bu cq iı< de J.ir. ıl ğ"ilsc- Mi
(Som• .~t'llfa f s·iitıın ı de) , 

iDARE YERl 
.., .. 

-·-
Nuruosmmıjye, No. 17~1 
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Her yerde 5 kuruş 
1 

MÜTTEFİKLER 
KUMANDAYI 
TEVHİT EDİYOR 

f.
Amuika nazırları S ı 
onkinonJa Rio d• }o. 
nairo'd foplontıcak .. 

ingiltere , Rusya 
An1erika müza
kere~ere başladı 

--o-

Havay b :>skını mes'ul
le: ri \ç\ ı mai·,,keıne 

' :iu 
[A. A. lt lgınfl. ı ıı r!,ın 
luıhi .ı t'<lılnı tıı 1 

tmerikarıa 
\'a~iıı;!'tonciaıı bildiı ildi-

ğ:nc göre, Basm toplı.ııtısın
df ·uınhuıı·eısı lht:G\ dt, 
.nını· ktıv\eUcıı lnı'iı~ın
d l kum~ma.ı tc\ hidi m~selc
sınm miiüıkcı·e edildiğini. 
D'ÜzakC'ı cleı in İ.\ i bir safha
da Beı le<ıı;.:ıı ı <;oj len.ı-;lıı. 
Ameı·ıka devletleri Hari

ciye nazırlaı1 konh•ı ansı Snıı 
k. numın beninde Hiyo dö 
J\1<:roda toplanacakln". 

Arner ili.ı .nan meclisı 
lıa bıyc e:1ci111 °r.i 19 y,u;ın
uaıı itıooı'C'n 3.1~la:m bütih 
c Jıekl ı in ınc-C-lım i a kerlik 
hımıctinc ait t\:;klifi tas,·ip 
~tı't.iı:.tir. 
Rn .. .vclt~ \ eı·ilen salithiyet· 

leı e göı f' Re·sıctimlım, fede
rrJ h"ki'tmet: u.~kılatl. 11 h -
l"a.C· },, ,} ~!.ll 11C·Z.1h tlC'l' l,m·· 
mak. mC'vcutlnı11<-iaiı t 1ıek, 
bütıın muhnbcıata nezaıet 
eıtiırr. ·k hnklaı n. m..l•k o· 
la• n.J\tır. ti{ 

Müb.m nı ii zakere 'er 
\",t~mgton<la. lemin ('(lıJ

di~ııw göı (', 1nr;il l re, H\l{-'"n • 
ı.:e Ameı·i k<t nrnsınd.t müYa-
zı ol ı'.1İ{ rın.i:ı:nkt"I el cN 

) an ctmcktt.'<.liı·. Mı sko,·n \'<' 

V:ı<'>ir.f!t<ıııd:ı Y• pıl,m mıiz,\

~f'l elem biı t0l. yi.ik · k ; l1 • 

~·~ cflt11· ıştirak etııı· kt('{ -
İN". 

(Scmı.ı uyfıı J liti: ın 4 de) 

Kalinin 
geri alındı · 
Alman Uimenleri ~ri Çttki. 
liyorlar. Sovyetlerin i<Jlribi 
deoam ediyor. Tula f c~nı 

hundoki muh•rebfllnJ,__ Vo
looo da işgal tNf;Ji. J. .11ıı 
35 kasubaııın claha istirdaf<i 
olund11ğu11u b ildiriyor. l 

i\l~km a rnd~ o:su biltliri~ or 

Sovyt t kU\ \'etleı i fo(;ddetl 
nmh~u·e-1>< lu en sonı a. s. h g lı 
nii K.ı'r.inc ş .. hriru il"gal etmjs 
lcrclir. Kuvvetlerimiz, geneı'3 
Stl'aus..5 kumandasındaki doku 
zııncu /dm ''n ordusunn ağu lıiı 
daı be \ unnuslaı dır. Alman tu 
mc- •lcrini11 gcı·i kalanlnn batıy: 
ıloi; rıı <'C k?lmifjl<.'1·diı·. Kalinined 
biiyi'k .., .u mr·tle-r eki· edilmi 
t.iı'. Sovyrt kuvvetleri kaçr-n AJ 
manl.:ırı t" kip w· imh:.ı. etmektf 
<lir . 

YolO\ o du ahııcl• 

Sovyet tebliginden: 
1G 1lkkfı..nun<t:ı kuvveuenıra 

bütün c<'phclerdc, dii.cı..maıılt 
carpıf-nuıı.Lı-d.ır. Cephenin bal 
ve c• up batı kesimleıinde, kuı 
vct l, ı ~nıix Hiddetli muharebe 
kr y •. pmı.<.Jnr ve ileıi lınrekctt • 
d~\ .. tmla 1ı:ıtm b ıt s.ında Nün 
p<'tr, ,·~koy<' Ye Toula cenup d 
gu.,und:ı. \ 01on,'yu i.,g.11 elm ~ 
lerdiı·. 

Pnı\da,,,l ;.:;ört} 

Prank g.•zclt~i yazıyoı: 
"Dilnkii s:ılı giliıii Moskov 

cephe:indc Sovydle:ı· 90 ik(iY1 
geıi aJ.nu lru· ve ·ıeri hurekctlı 

J,' riıw devam ctmh}lcı-dir. Kalini 
l cRimind , lmvvctlc tn.hkim edil 
m ". ul:.ıı Ah'lcı.n hat lu rnıa. gİ2'(1 
ictal: t n k;u ı;ısındJ.ı dört A1 
m. n pi~ ,ı;'e tün c i bulumu 
ıdi. Bu hatl!'ıdrn Uçii tahrip o 
d 1mi :. düı düncii<>ü şiddetli b~ 
• tC!j :-.llın:.l .ılııum. t ır. Sovyclıt. 
3'; t:en f, r.t moc-Jdın nokta;~ 
ın ri , imıl'lnr ve l{rJinin miid ... 

. ı •l:uı l .ır.o L:'ı ru t. bLt s lni bl.ı 
hi.;( l ml t ı 1<' ·.; ı~·ı Ni. )f'r<lir. 

Mııkahll ta u rıular 

le g'l-ç.ıı meıde İf1C b .. _ 1 \ "· :ıı ı 
yeı'tfo ilköııcc Tiirkiyeııi l t!. ı i
ne ı:aldıı mıyacağını kırrı lı mm 
t ılebiUrcli ?,, 

Mnk ltıun bu nokta~nıd., bi -
.raz dnı a.ım ve düşünc:li:ıı. Al
ınan malı ıı t ·1 i bi1jm gaı p ıle
ınokrnsih ı i\'lo A n k ara İt ti
f:ık Mt ' lcıı:ı.rne:;ini na <k·tme
ıniz' A.Jn .ıny.ının Sov~dleı'lc 
bh'lcf'.ntiı• olmru,,ının tnbi\ \ e 
m:ınuki bir netice.si dthkdivor 
ve bunu yapmakla vataruınizın 

B. Millet Meclisinde SiDDETLENOi 
-o--

Gazala civarında 
mihver kuvvet
lerinin yanları 

çevriliyoı· 
Kabil'e, 17 (a.a .) - l ngiliz 

ÜJ1d'9ark umumi karargi\h1-
nın tebliği: 

ihtikar suçlanna ı ar ı lınaıı 'I .-hH~i 

Rc-ıliıı 17 (u.-a.) -Alr. :m • 
uulal'l b,ıf.;kmm.ntl nlığ 1\lı lw 
liği: 

-~-~ ..... ~~-~-~ 
kanunu tadilatı • Milli korunma 

nıüzakerelerden sonra 
encünıene havale 

muvakkat 
edildi 

• mrnf .• t.~ ini koıumuf; oldu - Anl~..ıra, 17 ! Yeni Sabah) -ı 
t-,umu:.ı;u 'Liraf eyliyor. Alf •. Fa- Bu~iin Biiyi.ik Millet; Meclisi 
J:,ut o h ı ide ııcdC'n hu AJıknı u toplnıııı toplaıınınz küı-süye gc
M tı ht>lkn:ımcsiniu im1.nsını Al- len 'l'iı nrcl \'ekıli B. Mti.mtız 
m:my:ı • Jrn<lnr hiddet \'<' gak- Ökınl n: 
~an ılc k. ı ~ ıt.ırnıfilı ': ~t'<kn en •· - ~:f <•ıııJim, d,~li. gC'IP.ıı l' \ '· 

miil:tyiın \'P cm dostane bir dil l J "Ctk :ıı aı.ıında Milli lfoı'lllrnıa ka
ı!c izı:ıh ı t YCt~n 'l'iirk motbua- mınunıuı h.dılint> aid hükiımctin 
unın ıı~:ı b • tma lıiq elwrnmiyet 1 bir layihai kanuniyes1 Yıaı dn·. 
'e1ınjJ n ek nlehyimi1.dc bir Tem;ip buyunn'Snnız ıi.yasct-
m .. tbuııt haı bi ilan eyh'miı.:h•t·- · ı:I.! h::n :•le olunan atlliye. biit<;e. I 
di :' Neler ·öylcclik1eı ini, Hufay malij c, iktL-.;a ı l cucümcnlo-in -
ml'..S'"'l :na.- 'rül"k menfruıtlc:ri- den ı-eçill n fü:~r veya be!jcr aza
nin ne k •daı aleyhinde bulun - <lan miitcı-:ckkil bir muhtelit en- j 
duklarını burada. uzun uzaılıva 1 ci.im ı•ndP ınuzakcn:osıırn kanır 
bıaha lfümın göıınüyoruz. m;n- --- - -
dHeri bunları pekala haurınrlar. itil'afiylc sabit oluyor ki Alman 1 
lki buçuk sene evvel gözlindrn ) a iki yiizlii dauannıasmı pek 
kaçan h11kikati Almanya acaba iyi biJiyoı ınuş ve tatbik ediyor -
bugün nıii anlıyor? Böyle i.sE>, nıuş. Acaba böyle biı· har eket 
:Alınnn) .ı dostlaıı garip bir ü- nasvonnl sosyalizmfo ha Yatın -
zilntii h~in le kalacaklardır. Çün da. 'yalmz bir clefa iç;in mf vu kua 
ÇIU Almanlnr hakikati takdir et- gefmiljtiı-? l\Iet.ıela bugün şu ya
mcıktc hl'!' zaman iki lıuçuk ı:;e- zımın t<:'rdimcı:;ini ()kuduğu zıa
ne g ç ~mlaooklarsa her zaman man Dr. Goebbels'in dişlcıini 
otobüsü k.tçıracaklnr ve dostla- gıcıı datmnılığına ben ruı.sıl ~ 
riyle anln~mağa lkat'iy<.'n imkan min olayını? Doğı usu, §U meş
lml:omıyacnlclnr demektir. h u!' muharrir doktor L inckc he-r 

Aln1:uı muharı'iıinin yrur,ı,..,ı kim ise Alman piploı nnsh.:i hak
ba.c;~rn. bir nokta.dan da b~zi de- kında hic,: de parlak bir fikir ver 
rin düşUncelere sc.vkediyor. Sov mcmh~tir. Türkiye hr.kkm<la'k:i 
yctler Birliği Finlan<liyaya hii- dost qa ncşriy.'ltına sevineceğim 
cuu ederken veya Baltık Dev- amma bunları va.zaıkcıı tlisl\.'rlni 
lcf:cri üzerine yürürken Al- gıcırdatmadığıiu neroden bile
ro::ınya. "dişlerini gıcırdPtarak,, yiın? 
fJeyirci kalını§. Halbuki bir ta.- Muhanir, Almanya ile Sov -
ıı-aftan gizli gizli böyle dişlerini yetim· Birliği arasında:ki zıddiyet 
gıcırdntırrken ve dfşlcrini biler- art.tıkça Türkiye <levlct ndamla
J._n dığcr t.arsftan da Sovyctler :r:ı.nı.n omuzlarına çöken ağırlı
:.!1r1iğine diinynnın en tatlı te- ğın kalkmış olduğunu söylü -
bez tlmlerini gösteriyor \O en yor. Artın AhrıGnyatlau çcldn-
l t ı thll ı ·ni döküyordu.. Bir meğe bizim için mahal ~mhna • 

mnn - Sovyet dostluğu- mu". Makale ~ cümle ile biti.-
mm l:ınılığ1ndnn şüphe 1.zhar yor: 
eilrc<'k ol~ a. onu müfsUlikle, an-J "Yegane gayesi m«ınlekc.-ti 
Hı' ızlı!d:ı, sabot jcıhkla. itham harp bfidH"Gtıinden uzak bu.hm
( \ d • Alın n muharririnJn durmak vo :ın~ \'a.rlı,ğı ve hür-

' '<"J mt•ıı.izi istirhaıın e<ledm. ,, 
.Mcclish•n ''muvafık ., ::ıesleri 

Yiilrnelirkeıı B. Galip Pt:k<.>I sö~ 
aldı, ve: 

"- Diklcat ettim, dt·di, vekil 
b<•yin saydığı Pncümenin it:indc 
tlahilıy1.· enı~iimt•nindcn kim se 
buhınma.ı.HaktadJI'. l:I.ıll.ıuki bn 
kanuıaı tatbik P<ıecekler d!ahi -
liye rnlrnurlaııdır. BinaeııaJ,·yh 
dahilive < nctimcnindcn ele rmuh
tclit em iimendl' a?.a lnılu ımıa· 
~mı ıica ('<il·rım ... 

IJcıktor Osman ~cvki Ulludağ
( Sonu sayfa 3 sUt un 4 de) 

ıiy tı do~.:ru<laıı doğruya tclıdi
de uğ'ı ad ığı takdirde dövüşmek 
olan Türk dış polıtikamnııı ne 
k, daı· h,abetli \ l' uzak görüşlii 
olcluğu1, meydana çıkmıştır. · 

Hiirr:iyet Ye isUklalimiz tehdi 
de uğram;ıP.ığı müddetçe harbin ! 
clı~ında kalmak azminde bulun -
duğumuzu pek iyi anlayan Al- ı 

man muhanirine burada ufak 
bir sual sormak pek yerinde
dir. 

Şu halde Alman gazeteleri 
Swiyeyı Ye K fkasyayı pe~eş 
çekerek bizi nkin İngiltere ve 
Rusya ale) hine h:wbe süı·ii kle
meğe t•alışıyorlnr? 

Makaleı;in esasına. gelin<'e, 
doktor Lmckc lllle6eleyi pek 
d:tr \'e çarpık bir za.viyeden 
görmüstiir. Doktor I.-incke ''işi 
"hayat sS\hası·11 "A\TUpa hege- 1 

monyası", "haldwı kuvvetten 
ibaret olnw.c::ı,, ve "Avn1pa Ni-' 
za~nı .. dav:ılariyle birlikte tet'kik 
etmiş ve AJ:m.ıınyanm Balkan. -
lamı mwmlliit etti~i İfolyan der
dini deı ba'lı sokmuş oloa idi Hl.
ziyet lıaıklonda. etraflı Ye eb'a!.'11 
iblr :t.a.h.lil Y!l.J\1lllf1 sayılabilird ·. 

if Jin Onlıill l ' AI.ÇlN 

Son ı4 saat iı:inde hUk\im 
ı;ih'CJ.1 fr:na hayalar ve b üyiik 
'kum fırtınaları ba~lh:a kU\
vı·tlı·rimizin Gazalanın c~
nu b ı ga ı·bigine ıloğru ilcr\e
me!C'lini Ye bu bölgenin gnr-

·bmı\c faaliyette bulunan 1.ırh 
Jı .km 'l.:dlcrimizhı faaliyetim 
muva'k katcıı yava~latmış1.ır. • 

Tobmğı.ın garp bölgl·sinde 
Y'-'.l1idc:n Alma11lar ve ltalyaı -
Jnr tarafınd:ın lt'rkcdilcn 
kırk k:ıdar top ve hir k;ıc 
tank topu ele g''<;İl'iimiştir. · 

Şımcli Gaza.lanın 2~ kilo
metre cenubi garbisiııuc A-
l m Hamzn'cla ciddi bir mu
haı coo :ı1apılını şt.ır. A:r.imle 
yapılan mukabil taarruzlara 
rağmen İngiliz. kıt'nları dUş
man mcvz.ilerinin ortasına 
kurlar soicülmu !ardır. Bil -
hass."t bu hnre}tete ba~landı
ğından beıi R6mmel kuvvet
lerinin müessir bir hava yar 
ılımmda.n mahrum buluııdıık
hırı göw cnrıınıı~tlr. 

Loıulraya göre 
Londrn, 17 <n.a.) - Lon

dracl ealnhiyetli bir mrnba
dan bildirildiğine g;iire Libyıı 
cıa ciüşmnrun biı cenahını çe
\•imıeğc muvaffak olau İmpa 
ratm·luk kuvvetleri Halsrc I 
Elcdam'da takriben on tan
kın himayesinde 1.ayıf b\r 
dıismnn kuvı:etinin mukave
metiyle knrşılıışmıştır. Bu
mın halen deYam etmekte o
lan bnşlıca muhaı't'be meyda
nına. sevkedileıı dü maı ın bir 
ıhtiyat kuvı:c-ti olduğu tah-
rt. in edilmektedir. 

ISonu sayf S sulun 3 de) 

ı.. 
-----------

Hükumetin bu hareketlere ınani 
olmak üz~re l\4eclisten salahiyet 
isti y eceği anlaşılıyor 

ŞnrK ce-phesinhı muh: Jit ~,t 
·unleıin<lt J:;ı17 ayları i~iıı t ı 
mı ı;z hnı Ck{•tleı lrıin moV".ll h ı 
bin geçcı k 'n ct•ııhrnin ica h<' 
d n i lah 'c kuml ma luudcet . 
k i tesbi! edilcı biı plıhı mueı 
LiııcA ) ıJ.ı im.·Utıdır. 

Ank,ua 17 <Tcl<>fonla) 
Hükiımt"t ın 7jr ai istihsali arttıı
ımak i!,'if' •'ll bii~ iik (·ezri karar
lar abn. k lll' re l.>nhmdn~ı Ye bu 
hur;ust. l iyı.k Mıllet Meclisiıı
ıl< n salfı.hi\ t t .. er i.steyeceği au -
J,ısılmakt::ıdıı. 8.ı klill'az lan su 
suıetk htilW:ı. t."<i<'biliı iz: 

~irat ıı:t.iru ali nı ttırmak \'C 

iı:;t ih&;.ı .11 tın .. c.ı.k hl!t tiiıfü va
sıt.<ıllqın ı tıf:.dt- ı tmt•k, bu gıa
y1.·ye 'n.-;ıl olm.ı..k ic·ın dU.>jÜUÜ -
len tecibıı I•·ı meynnında başta 
1<iiylüy\l l'-tıhN.ılc t('şnk etmek 
için malııst ı f yathu·ını aı ttırnıah 
gelmektN ıı. ~ıı tedbiı lt.>r i~in 
e. :'1.Sen pr1.·naip karnı ı alındı· 
ğınaan me" kıı ıı:nıy:ı konmak ii
ıcn.-<liı·. 

Hükfımct bundan lm~ka clfü· 
ltl ı.irui filH <: v11ı.1tal:u ı geı ek 
kış, g-:rek yıu.. gt rek btthaı <lr 
teşlalit 1 mdn aı .ık .zir·u i mükelle
fiyet tatb·k etme-~t: ka ı .u· veı e
ceği anlaşılmaktadır. 

YNli mahsul se11ı!Siıw kadar 
hiikfunct.in d1iı~liği ,.~ Jüwmlu 
gôı·düğü t kdiı de ba~ı .m~ddele-1 
ıin istihJa.kini d tahui.t oonesi 
ihtimal dahılinıl .... dir. 

Bu tedbirlcı den basl:a hü
kf1met halkın ihti) acı olan her 
ne,·i mlıcldekri ve yaroımcı mal
zemeyi d<"jcr fıyatrnı vermek 
şart:yle el iroymıya ve münasip 
gördiığti tıu'Y. bunla.rı satını· 

ya Ye ihtis <'l olanlal'a karsız 

dağı.tmıya Jalııyc:Uı .buluna -
cakt.ır. 

lbtikil.r snçlulan yeni bir ~ekle 
gt e 250 • dnn 10.000 li ya 

ve 3 a.~ dan 1 S< ncvc kadar ce • 
:c.tl,ındnılat·rıkl.H'l °ğibi l'l kunan 
nıac.ldc·lcıin ıl miiaadeı <'lt>ı ini tc 
nün ''e liızum gordü-;ü takdiıiit 
kab ıerı ) erk•: de tahnı r iynt 
yapab·~mffii it~in hükiinLt tın ı:;a-ı 
Jalıiyt tJer iı::tcyecı•ği anlaşılmak
tadır. 

* Anl.aric1, Yilay('ti için ~atın a
lm.ıcak :ıı·azi ii~.€-'J indl' ortaklf rı· 
na birer ev yaı tıımak v~ bu •• ,._ 
k-ıin bc'<leiJe.rini aylık takfiitlc 
tahsil ederek kt'ndilerinc nıalet
nıck maksadile Ankarndn. U$ "n 
l m: a Ifoo~nı.tifi) narniylc bir 
!;-'irkct kunılmu~tur. 

~ırkutfo-ımiiddt:ti 31 sene olup 
sc)')'n.ayeeı en az 500 bin lira o-
lacak \'c. lıer ortıak ~·iıkC'te gi
r.er k~n bır def ada iidcyeceği 500 
lır:ı ılc scrmnyt-ye iştiıak e<le -
cekth. ınvleıin muhtelif tipıe, 
ve 4. tarafı bahı.:elı olamk va
pılması diişiimılmektedir. w 

* J.:ibedi Şef Atatürküıı Ankam-
ya Şeref verdikleıi ~nütı vıl b w 

<löniimü olan bu ayın 27 ine.i cu-
martesi gfüıti yapılacak olan A

!allirk ko~u~ıı hazırlıklaı ının 
tamaınl:uımasrna ç:ılıRılıyor. 

* 

.ı\ lrıııtıı ha va kuvv etloı•i Don 
tıölgesjndc ve şark cephooinin 
nıeı :kez kl"siminde mil h ·m ıvn.ş 
,.,. U\' t~Y.\ arcleıilo Sov:ret :kıtnlu 

:rJ kar~ı tanı ruzlarına <le\·n ı 

...tnuşlir. l>üsm-anın kıta.at top -
lulu'Jdarı d.wuınu~. bniaı v.ıl ı 

muharebe lı~rici bırakılmış \'r
biı çok nıotödü' ıııbalar 1. hıir· 
t.'<lilmhztlr. VoJkof kcsi.nmı<k 

d1.: hava t:wrı uzlaı ı ııcticCRınm~ 
d\.q;'Dlan miihim k11~yıplara uğı :•
ıuıştır. 

Jı'iu 'l'ebliği 

Hel::;inki, 17 (~.a.) - K~ucl i 
cephettilade J?inlanda topçusu Ye 
piyade silahları yıpratma ate-
şine de~Cldn etnıi)l<ırdir. Todtl -
ben kalc.<>i bu lı.a!'Okete i!.~ırak l t 
ıniştir. Fin topçusu bh· mitı d
yöz me\ ziini ve dii m~m as'.t ı· 
topluluklarmı at~i altıa nim ~. 
tır. 

Svari kesiminde dfu_.m n 
miitca&:Ht 1ıücumlnra geçınıı; 
ise de bu hi.i~ımlar hor clcfa -
sında pWikütit:mmüştür. Düş-

~~an cephenin blitün geniı:Ji
gınce dow.m edem dünkü çar
pı§Jllolarda 1 O'.JO kadar telef at 
vcttaif/t.İ! . 

J..lııum rio'ati 
Ncvyork, 17 (:ı.n.) - Mosk<r 

v.1dan bumya g't:le.r.. bir t.clgrn.-Erzincan ve ha.\ alisind ·' uktlı
bul~n zelzP.lede f elakcte uğraynn 
hı ın kurtarılma .ında fevkaJfıd,, 
hiwıetleıi görülr-n mahkumı r· 
d:an dördwmn w ha aft hJ. - • 
kında tir J ru un lkv Jıası h z.r
fa.nmı81' 

fa göre, Mo!o!lrc "aJ'lm ıoa ~lomet 
r ... ba.tısmda MojaiFk ı>Glgır•:ndc 
bulunan Alman oıdu'ar de at 
h ... lindelu bi\y\ilc Na.pn:>m m -
dunınun tuttu !u yol t·~1u..c 
bi.yUk öki el bir t. lıliycyc 3 ' 

tır. 

f 

l 

' 
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HARP VAZİYETİ 
Japonların maksatları p s'fikf mühim 

üsler elde etm ktir 
(Baı tarafı 1 lrı uyfada) ı 

l iiciı iper h • ı 
mUmkHn mü -

\'C 

ha.ı bel rm v .ııı 1 n miı 1 
le edebilecek bir duruma gır ı

ği temin edfüniı;iir . 
Amerikan nna donanmasının 

dogruc1au dogrnya Jnpon da
l rını t zyik edeceğine d ir ol n 
haberler mevsimsiz sayılabilır. 
Japon faaliyet sahası artık ta
ayyim ctmi tir, deniz hedefl ri
nin tchlikc.,iııc 'e ıtchlikeye du
sUrUlme i kolay sayılan s. 1-
dırn ::ık kftrlıdır 'c kU\'\'ctlcrin 
d<ı tnsaırnfunu temin eder. 

H va tehditleri don a ha-
reı'{etlerind. ihtiyatlı d vr. n -
mayı mec..'bul"i kıl:.ıbilir. Hol nda 
çlenizaltıl rı şimdiye knd r 
ta ıt kol' rına k rsı j~ i i ler gör 
ınU!'jlCJ <lir. İhraç kuvvellerhıin 
b leıtmcleı i zarurı olan u ı>ıra 
lard Btiyiik oı~ynnu ta deniz
altılar büyük rol i .ı edebilirler. 

J:.ih~. clıı: 1 
fihver kU\'\ t ri hırpalan -

ını 1 dır. Sollum ' e B ı liyada-
k .lcr kntik bir durum dr _ 
lcrd ı'. Gaz lada cc :ıberl<'ndik
leri bildirilen ana kuv\ etleıin 
el ;;1tk arazide hazırlanmı olan 
mevziler yöneldikleri gori.ilii
) Or. 

Müttcfiklcr nğır k'Jyıplara tı!'t
rarnaktadırlar. Sınırlaı dtı. da.
ğmılf v %iyettc oyalama t b -
bü lcrine hoyulan kuwetlcr de 
takip ediliyorlar. Ciyaleye ha
rek_ tın d ha iJk gtinl r1nde il"r
les en motörlU 'e zırhlı birlik
ler ıic'at \'e ikmal yollannı ta
ciz ve tehdit etmektedirler: A!i 
denizde ağır zayiata uğramakUı 
~..an İtalyanlar, l..ibya v; ziycti
nl düzeltC!niyE:cek gibi görllnü
yorhu· .. 

YEN 1 S it B 'A"'H' 

ve Ticaret Okulunda Od n nar 1 ? 

.. dün .Ya 1 n me- Nakliye fiyatla~ı O r ştan 
r k ş kı e kutlandı 2 5 O k u r u ş a ç ı k a r1 ı d ı 

'J'onf erans ar verildi Dün de 24 ton ma=g ı kömürü geldi 
ktısach Ticaret tstlUUlaa son d fa gel n kömürlerl ~ (1ehıiıniıdeki 

Me tepe · 
eı4k n tatili 

l\1üdürlü~ü 
~ 

ri l!ayet eıri 
yala lıyor 

Emınonu - Taksım 

Dahiliye Vck ktı 
Beledıye inden bc.ş s nelık Be
lediye ıaalı)ctmc d ·r ınpor is
temiştir. Beledi.} c Rıyaseli bu 
ro.poru hazırı ma ~::ı. baı l 
tır. Bir haftay~ kadnr Yck;lıete 
gönderilecektir . 

Fırınların teftişi 
Ş hrin•zcle yeni ekmek nnr

hının tatbikine dun sab:ıhta.n ıti
f:mrcn ba lanmı~tır. B lcdiye 
yeni naı hın tatbiki esn:ısınd'a 
bazı yolsuzluklara mimi olmak 
i{)in dün nabahtan itibaren §eh
rintlz!n blit ün mıntnkalnnndaki 
fırml rı sıkı bir tefti~ ve :kont
role tai tutmuştur. 

Bu kontroller esnasında ba
zı fırınlar tnraf ında nçıkarıla.n 
400 nolrsnn vezinli ve fen:ı pişi
• ılmıR ekmek mUsadcrc olıur
llllli$tur. 

Ayrıca belediyenin mütema
di taminılerinö r,ılğmen ).~pşk 
elnnek imal eden bazl fıı ııılar 
yıldırım cezasiyle cezalandtnl
m13t\r. 

m. 

miktan bir ha) li zlabşmısbr. 
bir m · ttenberi hi ı'"n mangal ömiirU 

önlcnmi~1ir. 

----

tara -
yazıda 

ve 
nı ;ı;il.redcrek ~uııhrı ovlemı -
tir : 

-o--

"- Her ne l a r ehlh uk ıf 
cdeb'yntml ru "n .t şek'ü l cch -
yoı · a ry ro b·r ihtı~as i
dir ve tiy trocl ıı nl.:ını 't b m 
ba ka bir i ir.,. Bir ku aş m hte-

eeıuıettın Ezine ile ErtuJ-1 ... • hakk d 
rul Mu 11 ı poru k bııl etm;ş Jl'i a ta 
lerdir. Ta.svıri Ef kur gaz t si kik t l 
selneteri Cihat Baban mehil is- a yapı ıyor 
t 1i tir. 

Dundan n a PcJ ili Safa
nın tı s · l:uak n'at
k"r T Iii.t ile Şehir Tiyatro u 
Miıduı·ü ~ki Co kıın hrık md ıı 
a,, 11";' oldukları b·r d~\' bulun
duğun n h p inin t vh dı ı : -
tem ir. 

ftitldciu umi Orh n I<::lni, 
rP.p ı.ın \az h olup tekr:ııd n 
chlıbibrt>ye havalesine lU?.um 
oln dın-ını ve Peyami Saf tu
rnfuıclan acılan davanın rcd ie
dılm ·~oldu- nu övl m· ve Ci
hat Ba n ın m hil vcı ılmesi 
m ist lİ"' ir. 

Hamlet da,·.al rınm km rı 
çar mba güniı ant 11 de vc
rılec ·r. 

1 ıırn nıul ckiri 

1) kii ı rda Hakım ·yeti , filli-

.,.amJ iO ün eki genç aktöıün pe-
r ~ası başın an düş·· nce s lon ka 

kaha tufanına hoguidu ... 

r:ımm! ... 

* ... ... Bahçede bl ynk bir knl bn-
lı var. Herkes·n gözü sahnede. 
Pc. denin ııçılrr.asını snbırsızlıkla 

b .liyorl:ır •. Nihayet salaş Ş3llomm 
ı>crdesi hnfil hafif nçıldı. K şı

muda s6zilm on:ı Prens H:>mlet 
b .da bir pnık, belinde boyuna 
yakın bir lalın la rzı endam edl
yor .. 
S~n' t'kArlar {!) \"8Zffelerinl yııp

inaia b~lar- Şu a.Jrihda hm-

kurtıırablliyor. Kılıı?CJ ı,ırund ı-

karınn .. l tecri. be ediyor \'e bin mı 
kiılilUn bunda ı uv !! k oluyor . 

Perde davetlilerin nhk h tu-
f.Uıı ve bnzı müruısebctsız.lerfn de 
c'l:uhn!> nftroları r~da kapantr
ken hemen solu m ~ede nlıyo
nun. Koca ım'ntkar (l) luçk rı tar 
ansında: 

- M::ün: oldum, bittim diyor • .ll lk 
la,) tlyade Şeksplrın nzız ruhundon 
ut::ıwyorum. Ynrın ilk m lııcn~ bu 
bale koyanları dava etmek olarak. 

bir ev 

lngiliz 
t-- k~mı dün 

gitti 

SENELiK 
6 AVLIK 

S •• YLIK 

1 AYLIK 

14-00 Krı "7(')() 

750 " ı o 
400 .. 800 .. 
150 ,, 80 

TAl<VIM 
Ka mı 41 GUI~ 352 AY I 

18 1357 

1 rcı Kan. 
5 

1. Kanun 
1-2-· -· 194 

PERŞEMBE 
C. eş ÖÜle 

7.28 
12.11 

2.Jlf 
7. o 

Y tsı 

1. 9 
18.21 

lkındl 

9.48 E:r"nJ 

14.30 
lrn ıık 

12.51 

DiKKAT-
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11Avrupa'nın te a ü ü 
Bolşevizm'in imhası 
suret' w kat'i so.fhaya 

girmiştir,, 

.il.iman nazırı lngiltere im
l>aratorlu;sanun arlık inhiliil 
ettiğini söylüyor 

Dcrlin, 17 (a.a. )- Alınan 11>
tiı.at Nazırı Dr. Fımk Avrupa 
cenup doğ>ı sosyetesi iktisndi 
t;elsesi münasebetilc söylediği 
biı· nutukta büyük Alman dev -
leti rönesaası fikrini belirttik .1 
kn sonra dcmi~tr ki: "Bugiııı 
b;zi harekete getiren şey yakız 
büyUk Alıaaııya Vu ,ıfesi de· il 

!!' eYvtl 11 rupa ..ıı-
ı 'ıılr 

İngiliz - İ a 
mua edesi 
imzalanıy r 

İran Başv k"li ı 
esaslar h kkında. 

izahat verdi 1 

Tahran, 17 (a.a.) - Rcutcr: 
Başvekil Ali Frııgi Han !ra· 1 

ııın Büyük Brıtanya il.:ı bir ınua 
hede iınzalıyacnğıııı bildirmi~ -
t. r !> ualı !€ ı alı '"va ç~r-

t 

ı 

P glinii ımza " ası ıııulı-

1 ' 
A F'rugı H '· lrnnlı.ardan 

h . ı, ı be 
c:ınin en p L>Jil -

ıııC"c '1Jli ihl\"C .• t- i'ilır. Raş\.c_-

• 
yeuı 

Londru 17 ( ı .. ) -
tan mııhal:ız kıı , 

l'ENI SAıs,..-n 

rrrnaa"::JJl yeni tek ü b ı
ınhası sur tık k~c i 
' gir . • . J}u llik:. -

ilenin netıcesi, hem i ktısadi n ı 
clı:;';'işıııe- e ıtcak hem ( e A \'rt ı r 
l:ıtasnıın sosyal büııy sinde im 
le eu ül 'ukua gel. ktir. A~
tıı la kıtae:.unn :rcnı ıKı.:13.'ldı ıf
Zrrııına 'e dünJ anııı ~lecclttel>T 
lk\is<ıdi yeniliğine ı nıtecıl ıl. bn 
l;ıııan bu meselcle~i lıolleedebil
ınt.Jr- tıım men iht?l -ıicı va~ ta -
larla mumkündlir. 1 

ı~;i, ingiliıJ,..,n it n \'ı.• lrak- ra ce.,.as1n 
t .... n ll] 1 \'c \. {-, lt]rlli.ik.cri tir. 

u1.~l, fA R --~---~-~--~~--}:, i!l:ındr. dol u ı ı.. ydl~ri ya y 
ı:ııılanııs \C hil

0

tk s Jrqna ia~e go av ralı 
diyor ki: 

t ~ vit ( ..ı. .. 

'ıÜn,ı. cı 
lı..-.c .. :ıı"n Ilh.' 

leuı

ı:ıa l deri it11·1 \ild, ı:ı.i wyle-
mı tir. . 1 

Ge:ıcrJle mu•, ·hdr .. ı n --·--Nazır • vrupamn ekonomik 
Veçlıesmi anlattıktan sunra ln
giltere imparatorluğunun inhıbl 
ettiğiııi, ..ı'\.mcriKarun hiı 'l}CSi 
altına girse bile imkıiıı ve ürnit
leıirun kat'iyen clirilmiyec ... ·Jirj, 
A.ıncril\:aııın Cü.nhıırrei,i r'uz
\'elt tarafınr1aıı lwı he süı üJdeıı J 

miş olduğ m ve haı bi ı •. tı.;adi 
~akımdan J..;ıylıetmiş lıuluııdu -
!,"luıu SÖ) -ıniş ve japony,-ıın 
harbe lıa i sebepfer tahtımla 
girdiğini i> • 'ı ettikten sonnı. : I 

;.ıı a edenin b.ı 111 a noktala
rLı.ııP, büt!.in İru 11 ı ıuva33la ve "B ·· tu-n .._, l l!ıı.. !tak yol ırıııın tranın da- ıı; ego . av, 
ııı•ı islerin..: ka· ısı'' u .ıcaj 1 tc- Sırp Sio' e e 1 -
ı:ıır.atına '": beyııdmilel vaziyet ' l n v fı~iiftef İ vr ~Uı an- 1 

da' ı te hin edi · r 
<lıi:M"~ınce ıan<ian bütün ıwkeri 1 vatların kı alıyım, 
.L..u.vvPtıeriıı kihnesi taalılıiı - •• l ~ 
dtin" ait nıaJde ri ilıti\'a ettiğı oy e ·alacagun,, 
c. 1lmalct.• ır. 1 Londı a, 17 ( .a. ı - Yugos -

lavya Kralı Pıcr~ im ak .am 
-bumda beyan tta bulun:ı alt ez
cümle dernişt ir ki: 

"- He ıef Avı upa kıtası -

nu1 ilit.ısadi' h.ırbinl. 'Jiici.nı lıuh
ranlaıa ·. f?l a;ı.ıın bir ek\1110-
nıi \'C Avrupa lrıy'it seviyc-3inin 
~·ül:~dtilnıe.~ıd'r,. J., r. 1tir. ı 

VAR 1 N 
AKŞAM 

Sin _a
ında 

İBRAHİM ÖZGÜ 
VE 

At ş B ... • 
rı c 

r.trmlek~U,ınizin yeq,iın(> \'C eı 'l S r. t\ ır CAZ KRA1..I ıle bı::o l.ıe-r 

c:n ınUnıtaz arkada;larıru d;nll'y<..-cek ıılz. HER CUMA Jt.}ıl,,$AMI satıl 

20,30 darı 21 c kadar nıcıt d Jtlr.ı ).- ,gı mına tlA..\: ten· 

~--- Biletler e11veldctn alınabilir. Fiyatlara z.ru" yoktur. aı:::ı:md" 

DiilUn İstanbul ~ .. hlanan bir n<'ş'e, T1:.',1n blı· ze k hottiude 

bu gLıceyi bt I:liyor. 

C':.1n'•ü, bu akşam LA sınt>t 11(-1:.ında 

Rengin zateri, kudrc-ün · ıı r h!l:rl A ol 

1 

Milletim lı -r gEn _ .g ,, .ar ha
linde kur.ıuıı diziliJ or ..-es J a-

1 sılıyor_ Yüzler e k~ob ve ~:P-ı 
lıir harabe haline g" ın•ı<tir. ~ -
kat mil.etim, gôÇen '.!.'t .ıı . rt ta
rıhııı<le :ıeref ve hım VE't u-1 
ııu tercih etmek lı ,,\. uıi.Ja'ki ı 
karar1nd ln cult-t)'l n.iilı t1e~il· 
dir. Eger Yugo"I. m ı • ·, 
kral ııafüiniıı t:ıimül ··~n ek iste
digi kararı kabul dı.1i::- >Isa idi, 
istıkliilini konıımus rıtn ~o ktı. 
Bilakie ~imdi n;,, e<p.ıesırıcle 1 
kanını dükmc-ğE' Büyil: it..ııı
ya ile Ameı,k1ya kar :ı • bct
ın~ğe meLbu.. o t .. l ı. it~ 1 
Yugoslav!~ n, bütiın S •>lamı 
Hırvatlaı1n ve Slo11anlcırın kra
liyım ve öyle lcı.loca;;ın . 

----'o----,.. 

Lib a' 
( Ba~ta nth 1 İ!t"İ ,~,J fııc!.ı) 

Londra, 17 (a.a.) - Amiral-
lik ma.lmnunııı tebl igi: j 

Aıniragle Carra.ciölo iımıin -
d~ki ituıyaıı d<'niLa tL31 Ak le
:?:rizde li''nrnıdale nlHlH ·bi -!rıt 1ın 
dan batırı!mı. ır. JJ,-ııız kının 
iGinde srı.~ k~huılarci· 11 ~ klr-;i 
asiı· edilmistir. 

Roma, -17 ( a.a.) - t ly<m 
orduları Bardiya. müst ıktu1 
m vkiini ve Sollum ın musta 1 -
kLlU me\·zHcrin.i yeniden i ldet-
1.i i>ir topcu atesi altınJ ı ın~ -

GÜL 
Cüceler 

iv 
Oık • 

1 d ıtır. ı\..)'t""nt:lgn7..ala 1.or~~:. \ ,lıin 

1 

bu ün gün tanrı·ıızlaı- \.'(' ınt.J\a. 
bil taarruzlar devan1 ctmistir. !J c;'\Pk1l. ~r vc·c lf! L•tie-

Ş:hcs i g&lerilecek. Dehfı.tun lı:ı 11~a<i1~1 • Tckııi"'in yııı· tiı~ı bu 
ınt C'i.:eyi Ctlkı~laına~ koşunuz. 

ol K KAT: I<.ap1d<?1~1 dönmcnıc~\. i\·ıı l,\ıtfı..·n yerl~inıZi c\·\ elden 
k pntınız. Telefon: 4359'.i 

K/ZLLAY CEMIYETf1 

~ Umumi erkezi deo: 
Acele S A N Dl K Yapılac:ık 

?ıl den suyu ~selcrine ın-rıhsu. yaı;t:ııl~H:,ık en rı:, 2500 "\C en <;o~' '/5(\0 
s~ııdığı.n imrıliyesinin 25/12/941 d pazarlıkla ihdlesı ı .ı't ('dili '" ıse 
G.c lnü.:-:taccliyctine nıcbni bu sııretlc ih:!lenin c\·ve!ce iltı.ıı ct.nıt ol· 
Juğun1ı.ız şarUnr dahilinde 19/J:!/9.J:t cuına günü snat on dörtte yıı.pt

larağı. Taliplerin şrırtnamc ic.- n Yeni 1"'ostnnc koırsısında 1\L 11 ... r \ f'.lad 
c~::ldes'ndc (Kızıl ly) hanında H.:ızılJy D"posu Dirl!I törHi ... ure ıni.ira 

rnat ctınclcrı ııan olunur. 

• 

eıi ve Barsak Arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu lstanbul 

1-Tilayet Şubesinden: 
l\:u ·ban Bayr.ıı::ıı qcL1 ll' ~~n .... tıınız t..ıra!ındaıı top1.111acak klll·btın deri 

ve u saklarının :-\ ~ .... arltırınc lIW. l 7 / .. 2l::J41 Çar~nba ~ünü b~lanrnı~ 
i c de l<:Urıik eden. 1.C\'ilt\.ı \'C ılen fıv:l1 hP.ddi lfiyıkıntla görü}nıedijindcn 1 
'" ı , ıH 24/12/94 ı Çarşamba ııruıü s3ot ona talik cdilmi0tir. 

TaJiplcrin arttırma için ı-ne.:.kCır gun ve !=:llatte C.ı~loğlundaki şube 

ın.e Jaine ve ial"tn.a.oneyi göı·mı.:k l ·in de şube merkezine ve İstanbul \'ilA-
Y~tı d:ılıllL'ıdeki H:J\a Kuru .lu ubelerine ınUracaat etınc:leı.i. (llCY.?6) 

Diiı-.:nıan <ltn·nıa<lrrn yeııl k"u · - l't ı 1 oları 11 ' · teret\. d· a -
v•tlerle muharebeyi h· 'antlıı:- - ıı. ı Ç,'inlil ri n ''tkfik u•·ı-
nıaktad.ır. J u.!-i. knbul etti.ğith 1Zi drıhtt ~V\Cl 

Dernc ve Bingazi üzerin,., v - fH ı 1·ça anlat .11 ll. 

pıian akın tc~ Lbüskri n t~c'ın 1 Çin, ii t r kler aı .ı ı ı-
de h. \ a bal'ın ırı h an r •leı · t u.. ıy keııdULe .ı:R r 
t.ıyyare:ıi dii ilrmüşlerdir. rolü oyn yac kllr., ---------'-· 
Bergaı1 a Belecline Riya ... eti ıdeıı: 
Münhal lıulu Jl eh ıı li.r 

k ı stltğıne bııhar lo.ıkı ic- ı 
lrı i!Jj j];'.\ndan it;!Ji.ll"en ı J c· ~ 

dl.il' Riya ctint" nci.ıı a t t ~ l<.:: ı 

Hava J(urun1u Lüleburgaz 
Şabe.ı;in(ı en: 

'l'ı.irk !lava Kurumu ı~ lel ıır t • 1 (l 

lıa.yrcımındft topl· rı--:~ .. ı >~ d 111 n ;. ı t ı a 
nun 941 snlı gi.ıni.J. yapıl: r 

isteklilerin tn \J crr tsfantıul ' 
lcr.ne ve pey J.iileburg z uhc ine n ı 

u e Ku n 
23 B ri cı a-

leb rg z şube
a•' ı. (1085 ) 

--- --· 
Beden Terhi!;;esi Um11n1 JJ.fiid"irliiğii 

lstanbu/ Bölgesi Ba~lıaııltgın<lan: 
1 6 Deyko da 14!1H7 lıı" 3.1 l:lıt"u ) • b{'rlell 1 f-k~)' .. o (1°.nçlık u!t• u 

k ;1Ah:ınc \C k ll)~lı p r l1nu in ı. h ]//t~ll911 t ·hı de itibaren 20 
gi.in ınüdctetlc krı!'.'lalı zrı.rf u uJıle <'k tnl{Y<' ('ıkarılııu fır. 1 

:! - t .. 1c 5/1/1!142 pazartıe-:;;i u ı..ı suul 15 te Tak n de 1 taıılıul Bfil-
g\.lı hına ında ıpl.ır .. c-al' hu~usi k ın yrıncln yrıpıl.-ı.ı:.:: .t r. 

·, Mu\•akknt t -ıin::ı.t 1124- lira '18 kuruşt.ır. 

Tiu i c a;t c\ rak şunlardır: 
a) Proic 
b) Hu u i fenni ~ı tn~ma 
c) NaHtt , .. f!k, Jeti \'ııpı 1 ·Jre..!ri tııııurpi fenni şarlnamc.<>l 
d) Bayındırlık j~lPrl genel l'"iııan1esi 

c) Ke.şir hiilfısası 

f) Eksiltme şartnaınesi 
ıı> lllukavele örnc~i 

llu evrak her gün iJ kuruş ınnl...ıb"linclP yukarıda yeri ya 1ı bölge tn
nasında M.ulıa · >e ~ervisin<l"n alı :ı::ıbn:r. 

5 - isteklilerin c.n az hlr ta.:;hhü.!tc 1 J.000 liralık ycnt \'C mt.:.stakil hır 
Lin:t isi yaptıklar1nn dair 1stnnbu1 vili..yLh11dcn ihale ı,:iinündcn nsgari üç 
gi.ın ı...·vvel olacakları ehliyet \ eslkasile 24!i0 nnmaroh kDnunı..:ıı cınrelUli e
kiklc ha2.1rlanc11ş tekllf ıncktuplannı l·eter teminat ıtkç•i \"e 941 yılına .?..t I 
TJc.:ıret Odası vesikası ile birlikte yukr.nda gün ve saati y:uı.lı ihale -
n'-1ndotı bir sa..ıt cvYel tstan~ul Dötıı~<:i. r.itıhBC:iebc ~rvisl.ıwJ akbuz !l"llt - ı 
k:ıbilindc tevdi eylemeleri lüzumu n:ıa olunur. (lltlt) 

:;ye Vekili B. Fırat A0ralı, mu
v kkat l:adrol •Ul 3, S, 8, 1!) ay 

n o V killer H y i.ntl n alın-
0ını, bu hk:Vid tın da bu se

b le !;.k ,.; bir n:ıaddıı b inde 
n Juğunu, ayet Na

fıa \'cl:iliıı'.ı dcd'ği gibi iş bu 
bir . e zarfında bitmezse Ye
k'll •r H~:ıoetln n yeni bir k -

k kabı! olduğunu söyle-

1 , ı t sonra madde nm -
öı Uldü. B da." soıır..ı 

inc'r 

O. f 

", 
ıcla 

•ta
lı l'. 

.r p. ·ıı umuı~i a m 
t b'ığiııe göre. F :l,p:n ada.la ıııa 
ll!:.< !'ava ba~kınları yapı tır. 

'ıl:te!if hava mfVl~ nı 
riJl ılm 'sti~. 14 ta}·y re ha::. .. -
r~ u ı atı>mıstır. Ba it h ~ hıt
' a t:ı.sı. I t•rnn a.1·--ını l. ·,1 .1 
h<l lımaıı leı·ek yaıı.gınlar çı-
k.ı ı<ıtır. 

' ~ iı1gto . Filipıı· ada! rın -
ela. rı1'11 at he Yazi)rrtir:ıdı:ı vc·ıii 
t. • degişiklik ol rıadı mı bı dı -
ı· ~ r. 

Zaf r h zı., 
i .-n ıi gilr·i ·<..;tı. .1,·rct11"'t" ·1 
de 1'ıtklıl-. Daha h~ka ba•t ın -
·ır da bcl\liyoru/. F· •. t r...:i ,..,a-

riü:-oroen~Plidir, dii~n1ive-cpi;: -, .. 
B·· ;'rt~ 
Japonlar, Boı-nt·oıl:ı 7\1,ı i \'('/ 

I .. ııbu.~u lJ1..nıba•d1m n ('fn1iqJeı· .. 
thr. 1ngiL· kılnl lrı. te"lislcri tal:
riı> cdenk bu lıoı 1b· rdım:uıd:ııı 
t· .. \: 1 ~kilmislcı ~ı . 

Hav . lıareka:b 
!\·T<!niladıtn bilıt;rihlı,:..inc ~'·'t.:, 

li .. ıipinl..,--d,. 'raig n Ja 0:1 ijs -

!::il.hı kar::;ı bir ta.;: rruz yapılını · 
:.lll .lr.pon tayyaresi dii>ürülnüi 
t.i."u. 

Vıorn'a yapılan taarruz hak
kındaki teb ·71 1c.1ilyor kı · l 

"Dtişn1an drnkü salı gi'.11, 
h.a.va k11vve lr-rimiz taı afındv ıl 
V iorn'a y p1 lan h licn1nda.n <·o 
mütce<sir olmuştur. Bir Jcr<•' 
t.ay~a ·esi Uüsü.ıülıniiş ve en :ı~, 
25 veya daha ziyilılc .fapou tay
ydresi yerde tatırip e-lı!ınis'ıı. 
.M:ı.hruk clepolan tutuşturulınu~
t"r. Bugün karadu~i vazi)~t:t t 
hh; bir değişiklik yoktur ... 

R:ıng;onurı Japonlar tarafın -
d.:ın hava boı11bardınıanına tutul 
duğıma dair haber hakkında hiç 
bir teyit gekı1eıni.;;tir_ Riliııeıı 
Ranı:;onun bundan iki gün evyzl 
b:wa t~hlikesi işareti aldıfı, fa , 

A an ÜZ rt 
in iliz yy 
hiır çok üs ve 
laı·ı bombala 

ele i 
dok

ar 
.uaııcı:ııı, 18 (ıı.a..) - T iğ: 

servis 
ı:nensup . " gec 
ku.-veLi f . lınlinde Wılh 
sh:ı.\· deniz üsı;"ne taarı'llY. et
ıo:ılo lcrt'!.r. iyice goı:ül bilm şc
hlı.- ve oklarda Uyük ) 
!ar çık~ı.lım.ı.ştır. 

Bremen'e ve Almanyamn i
nde bulun ı bcı ııel!irlere 1 

.ı~ rnız c ·lmi!'tir. 
1 ı a te';(k eı· O p ı >un-

B r ,t do ıı 

~ mu i.~0 l <J.lı ında lrnlunan ltıs-
ıu i lk\ ,.,c, 1 ıılaıı l 

aı ı J 0t= errlır . 

'•'•"·va. 17 ı ıı.a. l - Bu sa b.ıh 
la l~Of'PH-sc & lR"Sl cıe

l 1._· · -tJı ~·er <leprıcmi 

.ır Fo. mO"...e ra d h ııesı 
'""" nu nerkez,nin K. ~i köyü 
y&.l ll:'P1rla o1<lu~~"1.ınu bi'<lirmi!?tİr. 
~. ı ·y~ k 1 lr lOOJL.:. 77 a~ır 
,-r 97 ı .. ( · yaraiı var<lır. 61'.l 
e~ :·:ı 11,·1;.ırnı ff1~t·•·de 
t ~ ... lj sure .. tc h::sara u,ı;.ra -

.,.i. hh lJJr ,1i·._.n1:,;ın t~~j ~rc.;i 

g· Y.m 
T .. yoya. go. , T1 ıaı n·n 

l>etnı i ._.11 'f'd ir. 
43 trır. 

n ba · '" k r 
kıl --1 1 tn;,;. 

jano!''arın lm. bı 

c (''1i7. tebl1 ine re, 
11.1 ,., - Ko. "; deni~ hatE:X:ô.tı es
ııaı: 13 6 lngiliz torp;clasu ve 
l t p c:c:l;eı i b tınlını:;tır_ B:r 1 
rnu'ıı <;ı, il:i top çe'<er tahrip c-

1 <lı •. · ·r. Japon gen1ileri. cenu-
ı;\ sifi tc R ker adası.:ı iia 
tu :i'"7. c.t 1\ ltl·dir. Tiuilrada 
Yo ·mm ııd00 1 ıl1 bonılıarri•mau 
t:C!lıTI S, tı'i .;eLİ ttsi lt'i' b.:.•J JJJ 
olU1''11utu1. Bu Jı2b;>ri. .1\n1e .. -ikan 
b ı iye naıorlı :ı da teyid et- iş
tir 

~lanila"-fan hildirildi~in'"-' gö . 
!*C, Amel'ikan1'1 Pasif!J.. clonsn • 
rna nın muharPb i<·in ,T 11un 
do11,lnn1Atiını Cll'adı~ hı l:kıııda
ki 1 hl·ı. lıü_ uk s:ı:ev .il.lt' ~. \: .. ıll· 
dlnm l!'. 

\<\~ flnsıı 111miro!' Hart 
... '\.n,, • ~ a dpn'za1tı ~n1U.ori.J'jn 
ffiıt\ fiıı.kiyetli iki ta:>rruz yap
tı ~1111 sö leıni.sılir . 

At Ci

de_ A-

111c .. ıka il" h rp lali ını·Vl'lit n1<l•ı -
g•n d lr ı wııu. tan 

Karşılıklı 

Yazon: A. C. SARAÇOÖLci 

F ıkrayı i~ ltınız 
mi? Okurl:ırnn a ruı.. 

işıtmemiş!er bulunur diye .ı.n.
latııyım; 

Alm 

rıp. 

- Biraz sonra Bıiyük Brita.n-
~tn .ı:;; ...... ıti a bJ. 

.... 1ıp yu A 
gvLdCll 
't.1 .. ı..ııdo c .t. ın ! 

i 
bt:~'n.r. 

\t:ıl('. 

ı b 

Hu b1ıkı il 

~ J .ı C'l 

'iı zınk 

ıur s.a ır «l ıı ) 
kar ve s pwısını rıkaıııı 
ı ·ur. 

Halbu <i A n 1 
ka"ı ar at' ~on ıı ~ 
kililar ı n ~ılız 

nı 1 o1 ,..., 
Wl' ıı ı.aı lj h t :llL"<ie J1 

1 
katıcri 

unıı:na sc 1 ~' 

• .:.ı 

~ ! ı , ... ın,l ~·ı ı >-' 
tl YJJI lı .(\:fi bnıJo 

bu-

~

lo 

im· r ~a yv.-g : 'Kı n ~'l\t 
nt•rıııclc . 

* J!t·i.s Rıu:\t .. l'ın ,_.nı gundr: 
I )tin.-.. ıya h · r:.:. t tua wJo 

eılin. İyl' k. r ... ~ıın ız.ıJ. u aıt:..ı.ht 
btr . m.: -:ı.caJ'14; ! , . J 1 l'()R V€'

J{ i1İnıı ı t : 

- J. pun va, .Am ı kw ~ 1a
giTtPre~'l . .-e, .ı.ıden '.ılı.ıı~nıı u
ıııua. SO.{rıt\ '\C'Qktır '.. 1· ru~ • rı 

bize yı.. rı..l.ı.kı yı t r -
l tı. 

!' ı • a ;ı~ v r ki J;>,ı , t y.ı.rı

•· Oı 

L11 • 1 .< k'n1-
Kt '· 

(Rı::B CCA} 

Lcıu ence ııvier 
J an Font ·na 

Aylık Tramvay Kartları: 
lslanbul 
işlet mel 

./ehtıih, T1·;ı 

ri Uı ıun A 'i 
ıvau ve Tünelı 

iinden: 



HE ~ LECi İBRA 1 
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- r - Onu, sen yapaNJn a. .. 
- Ah, befılın elline ~ •• -ı 

"~""' w o .. ,,.ı,. ._ '""'~egı 3'"'"· 
ı- E\ret, böyle giderse Kat~ 
cı berabere kal cak .. 

- Bu, boyunduruğu Oakalım 
f{~trancı samı \'\t.rur mu? 
· - Bal gibi vuruı·. ~· 1111' da 
iyle vurur ki .. 
-Vunııraz usta.! Sen1n oyun 

ı 1 ıiilni çıktı, attık. 
- Ne k d r çı raraa. 9ksın, 

• elamı m obur ederim. Oyu
oiduruıak çaresi ..... -almayın

ney paonk be? 
Vc-dı. Hakikaten Her~ :eci • 

oyunları Rahsına. m s-
ır. Mı b!lc b'ldiği iıakk' tat-

c,!.:n ti. HeıgcleC'· bo-
n • lan kn mnzdı .t3fütl-i::> 
ı ız ıine gıdcı d ı. 

H b mn ist di ı de bo • 
)IUI duı ık üzerine gelmekti. 
Ç ıltii h ~ı n boyundurı.ıh>1.l vm·
d kt om hac-mı önUnc, lm· 
ça H yı ı : tırınak ister, bu su 

l • 1 ı . h11 .k fı ·atım c1de 

m>ca. Murad, böyle ıbağırt.ı.· 
lua kulak aıınc k tınıdan de
ğildi. Yapacuğuu yaptı .. Veni
hayet bo~alttı. Klatra.ncı, bo -
yunduruktan mosmor ~ıkmış -
tı. Koca. Mtu'ad, üste d-0 çırpı, 
ııazak bir nara. atmıştı: 

- H ayda l(atrancı be! 
· Katrancı da inatçı ilir adaftıi:iı. 
O da hasmını boş bnıdmıadı. 
Sanki bir r;ey olmamı~ b~bi çır
pındı ve nfıı nyı savuı'tlu: 

- Hayda Murad ağa be!, 
• Güre& u .... tıaJıktmı ziyade kı
neıbğa. dökülüyordu. K-atran
cının g~ çıkaı~ağı a
§!kardı. Kavasoğhı Koca lhıa
lıim, Kel A~o. Pomak Deli Mu
rad tnUl~essiı• idil 

Kn· so"lı. Al 
- Pebl' n. 

1\: tııaııcmın iı ~"ıııi 
miyeccğiz .. 

- Öyle goı Uniiyol' .. 
- Koca l\luıad bu glin de:mir 

gibi gUreşiyor. 
- Azmi!ı herif bugiin .. 
- Katrancıya hiç göz ar.lır· 

madı. 
- N'e YRl:l hm bernbet e ay1-

rac:l.nüı7... 
- Öyle, yeni.rr miy c 
- Bll'bh lcı ini an m. 

outar ha! .. 
- Güresin sonlnrnıa doöru 

bit· kavga d:ı. bunlıır çıka~ıı~ın
lar ... 

Dedi.. r tr nı.:r 'r KoC'a Mu
M ıt. na rad böyle bo.;11 ı p d ı tar -

1 ıı .. 

ken Riistemk Cakır Ali le bir
biı !erini yiyoı l rdı. F. 1 t bnn
hu ı•t giit'PRI {:ok t 1ı ' · heye -
canlı idi. Ust rn. ö üı ~ yoı la r- 1 
dı. 

Rliste.m de. Q kır da birhir-
lMfoı ortadnn r• <alı 1-

yoı Jardı. Ji" k t d,nk 1 
di.ı •uğü cıhetlı hır tı'ı lü i...i 
\ ta p ·hlı\ an bi birlcı inı ye -
ne miyoı I ı dı. 

Çlt .ır Ali, y 
' ne ı. Fe\ 1 al. le o tal tı. Hüs
tcn ın ne k el ı· 11 ıi ·r oldui'hmu 
b'ld gi ic'n guı t biyesini gü 
zcl ll tnm. lu. k bıncla hücum
Jar. " eivor, i<': hında müdafaa
d ı k lıyoı dıı. 

1~ n e:ı ı ihi bu iki çiftin de 
brıabcıe gidecek! ri anl:unlıyor
c!•ı. }<;<,cı bıı ofti ı de berabcıe 
k·lnlaı a, l~ ttancı ve l{oca 
Muı al.. ela beıa L . l.' ın lacakları 

ki, oı lıı.da. br;ğu - ı:e>t i.ılCLiiöf rl n l · bir tek gü-
r _le 'e bLiyilk an mağlfıp 
c t n"'kl Ht-rgel iistünde 
\ hır ktı. 

rıeııiz J( onıutan ltiJu;.dan 

KARAR HOLASASIOIR: 

c 41/ı:;ıa 

-: uzcrt: b ı n o' ı u ı ın:ıl.ını fo 

bulu•ı. ı 

arı 

D. D/240 No. lu t 

ııacı:ıt, \ c bu tartl ten 
ol, n n. D/228 No. ıu t -

ı ı c y ııi turıfeııın n ııhtdi! 

eo 1 lclıdır. (937;ı) ( 11163) 

ııdc ne ı <'<i 1 u-

/stanbul Sılılıi Hliiesseseler Arttır111a 
ve Eksiltme Konıit;goııunda11: 

1ln GOO ton kok koınil-

14.30 da C ı • loglund 1 

toplanan kon l.syond 

Bokııkoy Akliye 
ve t.ı;l lıye l de 

görebilirler. 
knnund. 

vcyn bankı 

(10707) 

._. •'" A.0 . ıı. .... • ... 

• z i 
' ' Neı ı·alji, KEl'ıl lık e Biitiin Ağrı arı tlerlıal keser 

icabında günde 3 k şe alınabilir , Her yerde pufiu kutuiarı ısrarfa isteyiniz. 

' ..._... ... . ' . ' . 

Deıılz Levazını Satınnlm• 
Komisyonu ilanları 

1 - Tahm.ln edilen mecmuu bedeli •30.000' Ura olan SOOO> do1 JJ:ı' 
tuniycnin 20/I. J<fınu~941 cumartesi aUnU wnt 11 de paz.ırW:\ ekstltrn~ 
si ynpJl:ıc:ıktır. .. • 

2 - İlk oonünatı •2250) lira olup E~l'tncmcsı 
cl50, kurus rnukobilinde ;ılınabillr. 

3 - lsteklilcrfo belli gün ~c ımottc K~ı.tnp~<!!.~~ ~on 
h:ı:::r bulunmulan. <:10964, , , 
-~ ... . .. 

5 ten çimento 
25 M3 Kum 
!?O M3 Cnk1l 
2,5 ton Kireç 
50 ldlo Moeu 

1 > Cmnn ~ivl ı 
5 ~ Çh i 2,5 s:uıt'm 
5 > Çivi 4,5 Eantını 
5 > Boya macunu 

10 ::> Gri boya 
OO :H2 Cam .--.. ~ 

:uı rncl:ı y .... ,ıı ı ı k teıtı ~iÜ1\i'c.nffi'""~6'1 CuTh if.:t 
ı dl' 1' •ı • d ı:. ı. • C'nız T (h ıın Sntın ıılrr.o komisyonmıda p: 

S 1 N G E R S A A T 1 c!~mektlr. Çünk.U: 

fıkm olaıı SINGER •a·th·rindc top!namı ır. 

alm. lı ınız. Ve •• tın uwrindel.i SINGER 

No. 82. A. Elmaslı ve 11 
Dıkkac 

(Jrm; n Uıııum Miidürlii t}il J) evlet 
Ormff1n 1 ·letın si il ııiı· A111irli(jinde11 

ıld 1 nso 000 ••uct 

t .. r: u ı u maı;dı'}ıı tlc ~: ırılı 'C$iluıl:ırı ,ıc 
bı Jıı.t • >•'" ' rı•l.ı gö tt ıılı n .ıı ıı , . ._, l!Jtll m<>.d.ü.r ı.o:ııı ;>rıııc.ı. 1 .ılunııı . ılnrı 
h.zınc (llCi"l) (!l31:i) 

Tophapı Alaltı~pe7ilid~ki Askeri ..... , i 
,.S«1 tııı Alnıa Koı11isyonıı il ... ııları 

:, • llLltC ıki 1 
1h. I• 

ılc Tı ı 

Kunı:.nı w lhl: H:as. - Se nhı:> esı ıou.w:ı.wc '!'ı.irk lJraşı. Şı.ıb,. 
Afon• ıı.di'rl ı: 2(ıS 

Zirai vo 1"1ca rr her nevi bank;; r.nuanıs l~l el"I 

ra 1.ı lrlktlrenlereı ?l:fiü~ ıır~ ıl"'.raml~ • n rlvcw 

t• n n:ızarı dıl.kati ~-el-

• 

1B 1d Kanun 19 41 
l!l.flO (Deı tl mc 

nzctı ı 
120.45 F:ı ıl hey li 

ı 
21.00 Zlr; .ııt 

Tok\itııi 

1
21.1 O Fo ıl heyeti 
21.4:; n. clyo 

'1ı lilll llh:ırita ,.~ 72 dı \ lc1!n 
b.mdıı·;ıl, ril,. 320 •alı le tn lıl:ı:um
hı ~azı hır , .• , mi.ltcı ~ ı 1 bil' nıuh
tıı n el<> tf'TH<' 

Hayat Talt:v~mi 
çık tı 

ır.ıy. t t:ı1tViminin tnl:lidkı l vnı·
dır. Alrlanm:ımak iç'n (Hay. t Tak· 
vlm) .(lın., ve (Mao.rlf Kit.'lphn

) i . ınn dikknt cd lmı 1. 

( Asherlik i!}leri 1 
& ;. cı;:hı V t>rli ,\ skt r lil< ı,n · 

l~ıdt'll: 

Şubenü-E<lt• •kayıtlı o111p ht ter
his tı..tfü:rni~ ''e hcıı ii;, ~ıı b{'.) c mii· 
ı· caalelmt:ııniıı ı l.m Yel. Subay 
ve As. rncauııfarın t<'r hi tnJtc
ı·eJ<>ı iyl • bMikt~ ncele şuhcmi-

1.e miir'2· aatl. ha.yıtlnrını y~p

tıımaları elı ~~wım.iyetle ilfm olu
nıı . (18652) 

abai ın,,l 
ı ~ E• ~ fiyatları 

Kr. 

u~ ... ııli m:ı!ıt u olarnk 

1 

Uirıııci ~ı ~·f:lda s nnt imi 

Udnci ,, ,, .. .. 
r UDC'U ,, tt 

t~ıirtllincü ,, 

750 

500 

350 r soo 
100 

Zn1Usı BoM:&!lnda kumb:ırr.tı ve fhbnrsız tasarrof hcsnblruında en 
ıız 60 J rr... bu'un nl:ıra "'"en" dcla çcltllerclc kUr 'a U aşal!ıd ki 
pllınıı p, ro ikr:ımly dc.gıWııc kb: 

4 dtd 1.oco 1..lr:ılık 4.0CO 1... r:ı 11100 adcd 60 ı...~ raıııc 
4 :t 500 • 2.000 > 12.0 ll 40 » 4 800 ,, 

000 

4 :1 250 » 1.000 :a 1160 • 20 » 
"ı 1CO ıD 4 000 s 

8.2u 

· ı ı.ı ~ pıl. • 1 it ,J iN n l l·lli Lı 1 ve sn:ıttc ınczkı1r komisyona nli11 
ı:ı n~tı. ı·ı il. ( 111G8) 

Asileri Fabrihalar Satınalma 
K on1i.{)g<Jn11 ilanları 

7 to 1 2.5 ı 1. / dn oh'anı il demir tel 
5 2 • :ı> > > 
2 1 40 > > , > > 

32, 0.8-1 00 mm' k. hnh~ıcl,\ G.uvaııiı.Ii demir s. c tilın:aCalf -. 
• ... • im in cdıl ı bedeli cl5014 li•·n ol.ın yuk,.rıdıı yazılı dort kalc;ın gal· 

'an zU ı!cınir m lzeme A kcri 1" 1bri :nlnr Umum Mudurlu!iti mcırkea Gatı:ı 
tl n 1.o • en J c. 7 /1/1942 ç .:ınlıa aı..nU Eaat 14,30 da paınrlıkla n>:ıb 
t:tl.lcccktir. Ş.-ı·tn, mc p. r ızd:ı-. Kut'.i lc•.ılnnt 2256 Ura 60 l.unıstur, 

(110C:2) 

"' . 
2COO adet Ole ıı varlll ıılınac. k " 

T. hı ı·n ı'{lılt ı bclİcli 3G.OOO 1 r, "l n 2f00 , et~ ( kıı 1 \'atilJ Ası:·•l'ı 

Frıhril .. ı. ı· l' lum Miıclü ·hl u 1 ı ... z ~ lJ11 nl na lmı • • ,.nen 12/1/94' 
pm.ıı k i r ı d sa:ıt 14.30 d:.t p. z ı lıkl:ı llı.114' cdllNct·ı ı. ı:;,ırtn:ıme (1) li ıı 
(60) kuru tur. Knt'i tcmlnnt 5 00 l'r clı:. ıır ıl 

Küçük Yo:zg.ı<t.> 

Rcı-iC bedeli 100C7> lira 
ln ı t A ı,cri F. b ik. ı .r l.'ı 
l'll•'l'.ı 'l0/1/ 42 s::ılı ünil 
nn " «51 
•nt l.tupl;ı mı snnt 

* * * 

.. 

y:ıylık çelık tel alnuı.cak 

3 l.olcın ı;tl 

Umum M.ı 
nat a c\ 

K ti km l; 

\ 

11120> 

, ıı • , c ;ı y .. zılı ı;o tnn b h~n· 

4 kalem t-ı 
T .. hm n ed len becicli •3l 25 ı 

'l:ınuın Mudurlüi:,i\ Merkez Satın 
.ı. t 14 d" p. 1 .. 1rlıkla lh. lc ı:dıl 

K. ti t n in t 4683 liıodır. 

l_Ehisarlar UJ .. 
il 12i 

ı - Kesit ve şnrtnrım€•i muı:iblnc<.' J{ ıbııt; 
nm Mcddiyeki;yü Llkiir F. 1) lc:ı ın'I " k 1 

n. • mtıı merkez miibnynn ko 
4 - Şnrtnamc ve kes!i 

bılıncıc nlmnbılir. 

5 - :Mlinak:ısaya glrcc< klcı- mhhilrh 
s ide c• 7,5 guvcnmc paresı m::l.bu;ı: ve:; .. 
• n 1 ı:ım<.' inin F. fıkrasında yazılı \'Csııl!.ı ı ı 

ih ı~ rı.ıni.i ekrlltmc saatinden bi.· sıı:.t C\' ,.ı r 
n~ m khw-: ı•mknbilindc vcrmdcrl Uı • •' 

ı ı ıtib:ıı n :ılınmuz. 111 n.~ 

s:ıtın • 1 na komi yo-
• le ı:d,le<:.tkHr. Ş. t' 
ı · ı2s} 

r:r F. b ikt lAf 
rn/1/942 cumn gO ıJI 
liı a c57 Tnın 1 r. 

n ul.r. 

l J.<Jla11blll Levllz ı nı .. 4ınll·iiği ı~·a7ı~ıal
ma Ko111f.fly,;1111 f liiı;la,.ı . 

Arrı'ı ligi satın 
Nllıııunc i ko ;}'• ııd ı 
ı JI, 

.. ttc omı6) ~na 

l'k 1. 

lı ·. 
On lıc;;ı toııdJn :ı. nuı cılı r l , 1 "-• ı ı.ı" n) rı n;ı. ı ı t:ıliplcrdt n de olın,,1,j. 

(435 - 109&2) 

Ht h~ kılo "' • 22 ı.ul'U t .. ırn in ~d len 40 leı ı ı ohut nlınncuktır. Pn
z.ıı lıkl:ı ek illmrri 19/12/941 cuınn gunü snrıt l5 de 'foph.ııı~dc Lv. funlr
llui satm almn koıni yonuml. l uPı1nC' .. ttıl'. K. t'l tc-ınlnatı 1320 JlrndJr. 
Nuınun si l umi:;yoııdn gvrillur. 1 tı.:l,ı ?ı.:ı m b 111 antıc 1 omıs)unn gclınclc
ri. Oıı b tond::ın • ş:ı.ı olın~m. t, uzo o •) ı ı .•yu t. lıpleıdt,l c'c rıtn,ıblhr 

mı ;c, ıct.ı öıulıır 

o.;5 

. . .. ( 4~G - J 0983) 


