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ff AZJRUKLARI 

Çörçil 
f 

1 
nerede? •algar komşu~ımızı temin 

edelim ki /ldf{larmclaki his
lerimiz hiç bir clrthkc;tlu ile 
hiç bir t-;,lkin ile deiişemez. 
Bir şey ıleğişmek IU:zımge
lirse bu, ancak kendimizin 
miişolı~demiz, fohkikimiz 
t1e kai'i kanaatimiz netice- 1 

D.N.B. ye göre 
1 
, lngiltere Başvekıli müt 

sinde t1ukua gelebilir. 

lla:ı.ao: Hiiseyin Oahio YAL(,'IN 

D ün, Utro g. l•tcshıin 
eski bir v.u.ı.:mı mev
zuu lıab edeı k bu 

babdaki tliişünceleı mizı anlat
tığımız sırada, Ajanr- telgı af
ları bize ayni gazetenin yeni 
bir ıma:kal~indcn lı.ıl}"ı j:!etiri
yordu. Türk - Bulgrc münase
betlerini gözden gt-c;ıren Bul
gar gıazetesi Türkiye ıle Bul
~aristanın arasını açmak ic;in 
Jngiltere ile Amerıkamn büyük ı· 
gayretler sarfebnekte imala
rından bahsediyor. Bu~gar nıu
harriıini böyle bir kan >ıte S.!Yk 

eden amiller birkaç giindı.nbc
ri İngiliz ve Ameri:..lrnn radyola.
nrun Almanya ile mutabık kal
mış olan Bulgarist.nn taraf m
dan Türkiye aleyhin\l<-' bir ha
reket hazırlamlığına dair yap
tıkları ne~riyaltır. İrııgiltere ile 
Amerlkarun Uza:kş.-trkt.n u a
ralık fazlaca m~gul olmalarının 
Bulgaristan için bir fı?'.:;at teş
kil «leceği dit5ünüliiyoımuş. 

Bulgıar gazetesine g<ire, hn 
propagandanın he<lt'fi şudur: Bi
zi telil.şa düşürr.1ek ve şiiphelere 
.sevkct.ınek ve bunlin ncU<'esi o
larak İngilizlerin kollarına atıl
mak ımecburiyetini duyurmak. 

Gazete vaziyeti b;jyJece tas
viı· ve hikaye ettıM.<>.n sonra, 
Bulgaristanm haıkknnızdaki 
hissiyatı hakkmda iz.abat ve tP.
minat veriyor. İki memleket a
rasında hiç bir dava yoktıır: 
Balkanlarda l:ıir y:mgın ~ıkma
masında iki memleketin d~ mm· 
faati vardır. 

Bulgaı· gaw.:tesine ihtıyar et
tiği zahmetten ve göı;terdiği iyi 
niyetten dolayı teı;ekkür ede· 
ıiz. Türk - Bulgar münast.-betle
ri hie bir tcminatıaı ihtiyaç his
sett.inni) ecek ıbir şekilde ve noı -
mal suı ttc devam ediyor. Cç -
Ier 11.ii. akı dolayısiyle Sof ya po
litikası ii7.crinde Alman görüş
leri d(' miiessir olıma.k tabii bu
lunduğu i · n bunu iki katlı, çif
te bir tem .. 3t telakki roerek 
Traky hı c utla.rımızdnn hiç bir 
tehlike l • 1 miyoru7. 

Sofya ~azetesinin hakkımız
d:ıki Jostc:a yazılarma vesile teş
fl.jl c-<lE'n şayialara gelince! ~un
ları ı ad) ol arda biz de dınlıyo
ruz. H tta mesele radyolaıın 
ftğzınu diişmeden evvel ortalık
ta ağızdan ağ·za dolaşıyordu. 
Matbuatta bu ı:;ayialarda.n bah
,,c bile lüzum görmemiş olma~ 
nuz is'b:ıt eder ki 'l'ra.kyıa. kom-
şumuz hakkındaki ~tanaatimiz 
kafi <lere<.:ede teessüs etmiştir, 
bu gibi . ayiuların kana.aıtierimiz 
üzerin<lc b~ı· tesfr yapabibncsine 
imkan ~oktur. Hatta BuJgı<ıris
landa biz~m hudutlarımıza mün
tehi olan butün yolların, köp
ri.ilerin v.:- sairenin inşaatı it
mam C'di1diğine dair ı=:özler de 
işitildi. F'akat bir memleketin 
pek tıabii dahili işlerinden olan 
bu kabil faaliyetler bizi hiçbir 
zaman kuşkulandıramannştır. 

Çok tceritbeli, epeyce pişkin, 
sinirlerine haklın bir memleket 
~lduğumuzu zannediyoruz. Böy
.Je muazzam ve müthiş buhran 
zamanlarında. bir çok fikir ve 
ha\•adis cereyanlarının Ol'talığı 
ikarıştırmasını pek tabii bulu -
ruz. Mulrnrlp tarafların birbir -
lerinin prestijlerini sarsmak ve 
ik"ncliletine dost t('!rnm etmek 
için gayretler sarf etmelerine 
pekala akıl erdiririz. Hiç esası 
yok iken, hiçbir fena niyet işe 
?karışmamış iken de ~ı§, he
yecan Yerici haberlerin meydan 
alın-;osı mümkün olduğunu tak
dir eyleriz. Her işitilen havadi
se inanılarak buna göre yeni 
yeni kanaatler peY_ckı. etmek ve 
hükümler vermek ıca:betse her 
gün rüzgar fırıldağı gibi vaziyet 
dc6-iştiıunok 18.zım gelir. 
Şu flOn günlerde müttefik 

radyolardan bazıları bi2i Mih
verden ve dostlarından §i.ip'heye 
iüşfü·ecek havadisler neşret.-

Hüseyin Cahid' YALÇIN 
(S -;. 2 sn 11 ı 1 d ... 

tetiklerin Vaşingtonda 
veya Moskovada ak-
dettikleri konferansa 
bilzat iştirak etmiştir ..._ __ _ 

::;tokholm, 19 (a.a.) - D.N.B. 
Londradnn bildiriliyor: M. 

Çi.>rC'ilin nerede bulundnğtı 
ıne!:clesi. parlamento mnhfil
leı·in<le ,.e siyasi mahfillerde git 
gıdE fa,-Ja merak uyandırmak -
t.ı.dır. fm.>iliz Bas\'ckili Uç giin
d\!nberi X rnm k;marasmda g,ö- 1 "017E • 

zükmemiş ye orada cereyan e-- JAPONLAR HONG 
;I~n ~a~ı. m~hi!n. miizake:eı~rin . -

Jll() ~;_rıç~~~~ii~ır~;t~~;~ı~)·~je KONG'U l'SGALE 
esrarc:ııgiz bir şekilde ortadan 

kaybolduğu zaman, Atlantikt~ BAŞLAOILAR 
.M. Ruzvelt ile bulnı.muş olduğu 1 

Loıı<lr*1da hatn·latılıyor. Perşem 
be g-ünü, bir çok mebm;lar, mUh
rühfü:~ Lordu AttJpe'ye, M. Cör- ı 
çiliiı nerede bulunm·a~ı ihtima
li olduğunu sormuslardır. Nazır, , 
lıi" bir cevap Yermek istt>me - · 

1 
Adada muharebeler ı 
yer yer devam ediyor 

mıı:;tir. Bu da, Londrada dolaııau Malezua'da 
rlrnyetleri çoğaltmıştır. Çör- : ~ 
çilin İngtlteredc bulunmadığı, l 
yabancı bir memlekette olduğu, 
orada müttefik :ı1eml~kttlerin • 
~ıı Yüksek dc"1ct ricaiile mühim i 
siynsi müzakcreleı· yaptığı, ~im- 1 

clı f..ondrada hPrkes tarafından, 
söylenmektedir. Bu ar:-!ch, müt- 1 
t.efiklcrin Vaı:ıiııgtn,,da YeV:l. Mos ı 
kovada konferanslar aktettik - ı 
I0 ri, M. Çörçilin hu konferans -
h1ra bizzat iştirak ey!cdiği söy-
leniyor. 1 

Bu şayiaların doğruluğunu f 
gfüıteren biç bir teyid yoktur. 

. ' r '"\• 
1 Libya'da vaziyet 1 ı 
l _JI 
DERN~ÖRU ı 

Mihverciler 
çekiliyorlar 

' 

Gazala'd;,Atman-1 
ların sol cenahı i 

çevriliyor ! 
İskanderiya açıklarında bk 

İngiliz kruYazörü batırıldı 
[ A.A. telgrafü:rmdan 

11 Ul:'ısa edilıni~tir) 
l 

Orta ~rk İngiliz umumi ka- \ 
rargiluıun tebliğine göre Meki- I 
li etrafındaki ve ilerisindeki 
.Mihver kuvvetlerinin Derneyc ; 
doğru ta.kip edilmesine devaırn j 
olunuyor. Deme tayyare mey
danı Britunya kuvvetlerinin e
line geçmiştir . İngiliz tıaıyya
releri 1lakeri hedefleri bombar
dıman etmişlertlir. De.rne ve lıfe
kili batısına giden yollar Uzc
rinde bulunan Mihver ıkollanııa. 
şiddetli ha.va taarruzları yapıl
nuştır. Bütiin kıtalar birleşti
rilerek takip harekatında teksif. 
edilmiştir. Gaza.ladan henüz iğ
tinam edilen siWı ve mühimma;t 
hakkında bir haber gelmemiştir. 

Bardia ve Halfaya mınteka
lannd:.ıı Mihverciler henüz mu
kavemet ediyorlar. Bu mınta
kadaki müstahkem :mevziler 
topçu :ı.teşi altındadır. 

Bir Londra haberi, Afrika.da.
ki ~eneral Rommel'in İngiliz -
ler tarafından tekral' sıkıştırıl
dığını bildiriyor. Bu habere gö
re, zırhlı İngiliz kıtalan, Gaza 
lanın 30 kilometre cenubıında 
Alman kuvvetlerinin sol cena
hını çevirmeğe başlamışlardır. 
General Rommel, üç tümene ge
ri çekilme emri vermiştir. Hind
li, Yeni Zelandalı ve Polon.yalı 
kuvvetıor-, Mihver orduswıun 
büyük bir kısmını çevirmi3(er -
dir. G.:wıla muharebelerinde bin 
den fazla Alman ve İt:Wyan e
siri alınmıştır. 

(Sonu aayfa 8 ıGtuf\ 1 d•l 

--0--

Muharebeler şid
etle:ndi, lngiliz· 
ler Perrang'ı 
tahliye ettiler 

-o--

aponlar Kedah sultan· 
hğı topraklarma ve 

Weltesley eyaletine de 
giriyorlar 

[A. A. telgr:ıflnrındnn 
hül!b:ı edilmiı:tir J 

Japon İmp:ı.1 atorluk karaı· 
;:ı;fi.lunın tebliğine göre, Japon 
lntaları Horıg - Kongda kara
ya 1.;ıkınıı;la ı dır. Çıkış hare
keti. dün sn3t 22 de başla
nmılır. ihraç, Hong - Kong 
adas.nlıl şimali şarki kısmı
nın üç noktasında ve garpte 
bir yerde yapı_Imıı;.tır. !{ara
ya \ıkan kun·etic:_' Kolum'a 
yerlt..ı.ştirilen Japon batarya
larının Riddetli ntc~ile bima -
ye edilmiR!erdir. Japonlar, 
Heri harekata siiı atJe devam 
ediyorlar. 

Bir Amoy telgrafına göre, 
Hong-Kong miistahkem mev 
kilc·ri ümit~iz bir .tale düşün
ce Hong • Kong valisi Sir 
Mark Yınıg tayyare ile meç
hul bir istikamete hareket 
·etmiştir. 

Japonlar, dün sabah saat 
11 de adaum bir çok istih
ır3Jnlaı ını zaptetmişlerdir. 
KO\·Jondan alınan bir telgra.
göre. Jnponl:ır adaya hakim
dirler. Topc;;u ve hava kuv -
,·etleri, henüz mukavemet e
den böl;elcri bombardıman 
ctmc·ktcdirier. 

Jarıonlar, Hills - Jardimıi 
!~gal etmişlerdir. 

Sing-;ıpurdan bildirildiğine 
göre, Hong - Kongda muha
ı-ebeler siddetıe devam edi~ 
yor. Yaziyet vahimdir. Hong
Kong müdafaa kuvvetleri 
kısmen Kano.dalı kıtalardan 
mtirekkeptir. 

Hong limanında 2 bin ton
luk bir İsveç vapuru ma.yne 
çarparak batmıştır. 

Yeni Gina'de 
Bangkok yolile Avustral

yada.ıı alınan haberlere göre, 
Japon tayyareleri, Yeni Gi
nenin şimal doğusundaki 
Bisınark ada.lan üzerinde ilk 
defa olarak uçmu~lnrdır. Bu 
haberler, henüz teyid edil • 
memiştir. 

Borneo'~ 
Borneoda İngilizlere ait 

kısmın §imalinde Felemenk 
Hindistanı tayyareleri Japon 
la.ra. taarruz etmişlerdir. Ja
ponlar da. daha garpte bir 
§ehire hava akını yapmışlar
dır. Bu akı henUz devam et
mektedir. · 

(Sonu sayfa 3 ıUtv 2 de) 

~JHAf~p V AZiYETi ..... 
1 
-

CEPHELERDE 
~~~---~-------ıe·~------------------

1. - Rusyada : SoYyetler tdkip huekatmda devam adiy3rlar. 
2. - Uzak Doğu'da : Daha kanlı muharebaler böklenebi!lr. 
3. - Afrika'da: Nil ordusunun yen· muvaUakıyetleri görü·ecekiir. 
1 - Alnımı ~ 1 kuşatıcı ~~a~'.~ -

Rns cephesi = Yazan: = 1 ketlt·r buyuli 
M o ş k o v a - . . , km ,·etler )'1Yl•r-

n ı n cepheden mıklı 6eneraı Kema1 Kor.er 1 du. 1{1eist ordu· 
tevcih edilen dar L _ı ı-u, Ro.stofa .k8:-
belerle düşürül- .dar yonelmıdı. 

mek istememesi, ağır kayıplara 1 )Jt>r}{t:z grnıııle ırtibat da kuy
ın.ıl olmuştu. 't:tler-..n cıyrı~ı.k bulunmasını icap 

Kuşatılması için cil1di te- c.dırcırdu ~ı, rısto~ol, ~ıiistakil 
:;cbbüsiere girişildi. Şimalden bir gnıy.. ıhtiyac got5tt'.rıyl rdn. 
ılerliyen ordular gı upu Kalin lc.ı~m.:ı 111P 1-kdleı· biiyiik kıl\'
bölgesinc varmış, müdafileri ge- vetler ~ 'lt d\ . Klcist orduı;u, 
rı ıtmişti. Ttila kesiminde de Ho:-tQfa ~milaı· yönelmişti. Mer
müıotahkem m vkii tehdid e<lc:ı ltı z gnırıııe n1ihat da kun:·ctıe
bir hamle yapılmıştı. Alman cep ı·:n oyna~ bulunmasını icabe<li -
h(:,1, uzandıkça uzanıyordu. Le- y rdu Pn:ıf'>topol. mUstaldl bir 
ninl?:rad mulıasara c:emberi de:- r.rup:- !lıtı:,... go~teriyordu. 
liksiz olmalı idi. Moskovcıda l (P.cını.ı sayfa 2 ıi.itun 2 de) 

,--------------=-~N--:ıı 
Başvekilimiz bugün i 
Ankaraya geliyor 1 

- ----
Büyük Millet Meclisi, Dünkü ictimada 
Milli korunma kanununun ÜC maddesini 

' 
deQiştiren layihayı kabul ettti 

1 Anadolu Ajansı bildiriyor 1 

Bir aydanberi me'1.unen M.-.,l'Hi.nık hHlnnau Ba,,vekil 
Doktor B. Refik S:ıyılam ~'anu ( bugfüD) ı.at 11 de hususi 
trnnJe şehrimize 'a'.'df't <'<le<>t'ktir. 

Millt korunma kanunu kabul edildi 
* Bii~ iik Millet l\ledbintlı! lmgim ~nı:,.:<Idin Gündta

yın rei:sliğimlc ~nıt k•n toı laıı.otıdı:. bvgd .. \.y lıorı:nıa kaıl}ıbKı 
nrgisinin kaldınlmıtsı IIBkkmt alii hn· n hıyilıru;ı tetkik t..-dil
mek iizcro en·el~ ie'j!•il eıcillm;tj ohm füta.ıh.kn.t encümene 

hava.le ,·e milli konıımın kaımnunuı M't.21 nındtlderiufn de
ğiştirilmooine dair kaııuıı lô.yiha.sı; 11.J.Ltl~erc \ t5 kabul u.ıun
m.uş ,.e hundan sonra 27 Biriıu:i.'lcinu:t W::m tarihinde rn bu
nu taldp eden günlerde vukutıu~rm W.n.:I"o' fclidet.e uğra
yan!ann kurtanlmasuıô.a fevkuffide i~.ırsttleıi göriilvn bun 
malıkümlann cezalanmn affı JmJdoucaw kaaun JH.yiha81-
nm birinci müzakeresi .rapıhN~ta. Med?•; pazartesi ı,rünü 
toplann.caktır. 

Diinkü içtimaa. ait tafsilat ( 3) Uncu t!Byfaıruzdadır. ı ' 
1 Ankara muhabirimiz bildiriyor 1 

Hazineye tapulanacak Arazi 

'· -MiHVERLE HARP 
HALİNDE BULUNAN 

DEVLETLER 
IVa;ingtonda U'l'lunıil 
~toplantı yapılıyor 

Japonya 
Cenubi Amerika 

devletlerine 
kat'i teminat 

verdi 
-o-

ı.Jzakşarktaki Fransız 

-nüstemleke makam 
lan, harbe bitaraf ka· 
Jacaktarmı bildirdiler 

[A. A. telgraffarınd:ın 
hıiliisa cdiltni§tir] 

Vaışingtondan bildirildiği
ne göre pek yakında Ame
rika Başşe-hrinde, Mihvere 
klarşı mücadele eden millct
ıc~r mümessiller inin yapu
cnkları toplantıda bilhassa 
harıbin sevk ve idaresine ait 
birind mesele, milttefikler .t
rasındJ. yüksek harp rn(.'(•Ji. 
si tC'F;kili j1i ol-0caktır. Top
bantı, vaziyetin son inkışafla
rı neticesinde, dUnya strate
jisinin tanzimi için müttefik 
hiikfımf't!Pr fü:alarından mii
rekkep, birleştirilmiş bir 
me~lisin kurulması lüzumlu 
olup olınacbğı hususunda ka 
rar VP.rccektlr. 

Muharip nıcmll".ketlcr, pek 
mu.iıtw:ıel olarak Birleşik 
Devletler nevlindt•ki diplo
matik mümes~illeı i ve kara 
ve deniz .askeri müte-ha.ssıs
laı1 tarafından temsil edile-

Hedef 
saveyş.ı 

\ Londraya göre 
1 

1 Alman bombardıman 
; tayyarelerinin büyük kıs 

mı, Roma civarındaki 
meydanlarda, Sardeny 
ve Sicilyada toplamyor 

ı---

1 

Londra, 19 (a.a.) - Britano· 
,.ti ajansının diplomatik nıuhar · 
r!?'miıı bildiı <liğine göre Al
mal' ıarın Akde.nizde bir hareke· 
tc ge<;mek ic;:in haznlık yaptıkla
ı ıtHı. dair bazı dclillt!l' elde cdil
mi !tir. Alm::myada ve ba. k.ı 
verlerde Alm::>.n h:n a kuvvetle
i·lnin bu aralık nerede bulunduk 
ları sorulmaktadır. Alman tay
yarelerinin kısmen Rusyada tab 
np edildiklerine, kısmen de Al· 
rna.nvada tamir edilmekte oldu
ğun~ fjÜphe yoktur. Üst tnrnfı
ıım ise geniş ölçüde İtalyada top 
taumı~ olduğuna inanmak k'n 
bh c:ok sebepler vardır. Alman 
bonıbardıman tayyarelerinin bü 
yük bir kısmı muvakkaten Ho -
mamn cenubunda yeni hava mey 
ı:fonlnrındaki garajlard:.ı bekle -
mektedir. Ba~ka bombardıman 
tayyareleri ile büyük Yımkers 
nakliye tayyareleri Sarderıyaya, 
Sicı!yaya ve Yunanistana gön -
derilmiştir. Hazıl'lanan yeni ta
ıırı mmn Süveyş istikametinde 
yapılacaW söylenmektedir. 

Bu:st 1imaıı11ıdaki 1ı.a.ı-p lcemüe--
rine taarruz edildi 

Lcındı adım verilen bir habere 
göre, İngiliz bombardıman tay. 
yareleri dün gece yeniden Bres' 
limanındaki harp gemilerine ta
arruz etmiRtir. Bu haber, res-
men de teyid olunmuştur. 

1, 
'L Rusyada vaziyet 

KALININ CENUBUNDA 

Sovyetler 
takibde! 

---:ıto«·---

Ruslar, Çekino 
şehrini de istiı-dad 

ettiler 

Romenler, Karaaenizde bır 

Sovyet denizaıtısım bat;rdılar 

cektir. ft 
Ruzyelt bir haftadan beı 

müttefıklel'le ~örii.'jmeler ya
rnlmı:ı.kta oldtığunu söylemiş
ti!'. 

[ A.A. telgrafüınndun 
hilllisa ccUl u tir] 

Ciimhurreisi, Noel gecesi 
Be)azaaı·aydan ı4.:ıdyo ile yn
yıl:ıcaık bir mitabe söyleye
cektir. 

Ayan Meclisi tarafından 
kabul e<liJE'n bir kanun Iayi
h2.5ı mucibince yaı:ııan 18 ile 
64 aıusmda olan bütUn er-
ltekler ka.yıtlarmı yaptıra
ca.kcaldur ve yaııları 19 ile 
44 yatl r.msm<la. olanlar aske
ri hizmete tabi tutu)acaktır. 

Martin•k"teki Fransız ma· 
kamlnn Amerika ile anla~a 
akto1mislerdir. Bu anlaşma 
mucibince Fransız müstem
lekcl~riyle bu miiBtemleike
h rde bulunan harp gemileri 
~!tisi gibi bitıaıraf sayıla
c.rlrtır. 

Neş1edılen Rus tebliği ıine 
göre. Sovyet kıta1a1 ı A lm:ı.n 
kuvvetleı ıııi Kolinin ceııulıımda 
takip etınektedirltr. Gece teblı-

1 ği de garp ve ce.rnou garb' ie 
Sovyct kuvvetlerinin il1;1 i hare
kata devam ettikleı ini bildi
riyor. 

'Tulnııııı cenubunda n iilıim 
bir sanayi Ş('hri olan Ço:: \mo 
iki gün süren mulı~'Cbd ı den 
sonra AlmanlJrdan geri .. lımnı§ 
tır. 
Moskovanın bildirdiğine goı e, 

Almanlar srkı bir taldbe maruz 
kalmadıkça çarpışmarnaktadıı
laır. Aza.k denizinin şiımalinde 
de şiddetli muh;.ırcbelcr olnm~, 

' Almanl:ır ağır w Jiat ver1:r0k 
, garbe doğru çekihnişlerdiı. * :lstanbuldaki Lernml f,.'iftliği iç.inde bulurum Ji.h- huçuk 

metre mnr.ıbhalık toprağın H'l e'lt talıüyeünU.. itir kimse
ye ~2.000 liraya ilıaJe edilıiiği hal<kmda (mu > .ı:;a.·t.dcsin
de bır lstanhullunun mektubu uknnştı. Ayni ;:-.ı7.ete )arm
ki (bugünJ..-ü) niishasmda f..twm'i çifttAf,in~n h~irıe 

0

ad111n. 
ta.puhmma.ı;a i~jn hiikiımetçt> hir kaç ay ünoo 'c·rilcn l<a.rars 
ait muamelenin de\'am ettiğini haher ~ıme!.1edir. 

, 
1 

Japon.yada 

Gene bir Moslrnva tdgı a.tı, 
Almanların riiz,.,~ra, soguk ve 
dondan korunmak imkanını bul 
dukları kasa;ba}:lrdn tutunnuva 
çaJıştıklarını bildirmektedir . 

Almanlara göre 

Teşviki sanayi kanununda tadilat 
* '.1.'e!7dki sanayi lrn.mınunun f41cliU w. millı S.'Ulf.:l'\'Üıı inki

şafına ı:eni') lnıkftn1ar ,·erecek yeni bir imnun proje~i hazır
lamnakta olduğunu bild.inni5 ia Bu ı rnjoyi ha.,rrl:wacaır 
olan aJal•adar Vekarotler nıüfetti~eriıt:ife n.ürt'k!reı> iiomis
yon bugiin ınt>Saisine <le\ am f'tn:ı~tir. 

Dahiliye Vekili geliyor 
* Dahfü)·e Vekili B. Faik ÖZtmk bu ~ Nuıpresle 

~bula hareket WnİjÖJ". 

L.-----------------~~---------------

Japonya hariciye nazın ami
ral Togo, Arjantin, Brezilya, 
Şili, ve Peru hariciye neza
retlerine birer mes.'.lıj gön
denmiı; ,.e Japonyarun cenup 
kında hiç hN!cf ve malcsadı 
Amerika milletleri hak -
bulunmadığı teminatını ver
miştir. 

Mesc.j, Japonyayı silaha 
sanlmağa sC\rkeden sebeple
rin !=:Unlar olduğunu i2lah et
mektl'dir: 

(Sonu sayfa 3 sOtun 6 da)' 

li&lı) 

· Alman orduları baskuıınandan 
lığnın tebliğinde şwılar ~azılı· 
dır: 
"Düşman truarruzlarını tanıe.. 

der'ken ,ş:trk cephesinin muhte
lif kesimlerinde anudune harp .. 
Jer inki§a:f otmişlir. Dü~an a .. 
ğır zayiata. uğramıştır. Hava. .. 
nm kötü olmasına ı-a;;'i!llen, Al .. 
man tayyareleri, düşmanın as
Jceri topluluklanna, topçu mev
zilerine, zırhlı kuvvetlerine ve 
ta:ıtviye kıtalnrına taaıTuz et
mişlerdir. 

(Sonu eaıd• 3 alıtun 4 c!e) 
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YUM: MuharreM Zeka KOAGUNAL No. 8J 

ŞE H iR ERLERi .) 
Okuyucu 

Diyor ki: Kereste satışı bakkmda tebliO 
• 

• 
• - Uyanın arkadaflar ! 1 Beni İsrail fedaileri, birbirlerl J 

Bent 1sraU ki ' i, tle1ltet He veda!qt!lar. ~, kal
~ça.n baluş?armı, bir uda Şim- kanla1'18' al&p lıirer birer dlları 
jı'unun bakıştan ll•llirleetirdiler. çıktılar. KmHaiai ıiiAenıe • 
tUenç reis, devam etti: den sivri kayanın arkasına var
.. - ADab bizi, düşmanlanmıza mata w cınlla tar' ia --

ASKER 
al lelerine 
ıardım Tebligat ıl*Şlncla kalan bütün 

1
: 

Bu ay 211 bin keresteler serbestçe satılacak 
Hralık yardım 1 

Dip diri aramızda dol 
tığı halde ölOIOiOnde 
ısrar edilen yurttq 

dert yanayor 

~
ealim elmı&k felüetiadtn esir- valfak ~lar. Bir_... Jaııdlıır
esJn ! cear ve muharip olan Serab da 
Hanok, sapsan kesilen yüzünll aylli şekilde sltihlBnmI§tı. Şim· 

sya Jl&lıdu-arak · di anı muhaeara çenberi içind'3 
çok 7Taıı r.-. gir411iil Al- bulırauyordu. l)Bpantan on!an 

ya.lvanwığa ba.ştadı : glftm.tyorlar; fakat onlar düş-
- Yarabbi? 8atnrrunu dört. nıaDlarMW mlk--elen gid

gözle beldedıgimiz Musayı bi7.e yorlaNI. 
çabuk ~er. Zalimlerin zulmü Şımron, fıaıldar gibi bir ses· 
artık canımıza yetti. Biz bu "ha- le. 
18.s kuyusu,, nda açlıktan inleya - Arkadaflar, dedi. Göriiyor
lnleye iiel.1111. Fakat Muarklarl\ sltM!Z ki adamalaıtı ınuftaeara ~ 
~olan, en ağır, en pıs bWnet diimişız. Adet itibarile dftşman
ler kullanılan diğer ka~le· Lı.runıZlll dörtte biri kadar de
rmı turtuJauıı. İçlerinde •ti- ~m. Fakat er meydanında çok
yaı+ır aliller, çocııalüıw var. On- lult 'bir şey ifade etmez. llane-
laıa a ı, onlann yüzü suyu hür- viyatı sağlam, gMü peık, bileği 
metme, vmlettiğin MiJ'ük kar - kuvvetli olan taraf. etiğe!- tara
ta11eıyt s<>nder! fa 1l&Zll'&ll sayı itiban1e u da 
şu.on dua81Dl bitirdikten ola zafm Jcuanır. Size ,O.ve -

eonra Honok un ommu.aa vurdu: ı.iyerum. Ölınekten siya.de Jrnr
- Uliilme Hoııok ! Burada ar tmata ~lmtnts. Teslim 

laktan iDsaıyıeceğk olmak zilletini kat'iyen kabul 
ileDcık'un yuh ve y;Mjlı göz- ebniyeceksiniz. Çilnkil teslim ol

lerinde ümit lnTılcımlaıt Wrdi: nuaıa -.ımı kurtului delil. yine 
- Açlıkta ölın~ miyiz öltimdllr! ZnJftm ve tşkenee a\-

cledıin? tında ~ ., ek an vemıe-
- Evet, a.çhktaa ~ ! yi ell>et.'8 arzu etmeulniı., Bu 
- Ya ae yapacaiız? heriflerin biM brfı ne ka4ar 
- Dıp.n çıkacafl&! zalfm dM'l'&naeülanm anlatırıa-
Hamık, llir.dlüire ~e fa Wmm ,,Hbır. BaJm L Hep 

llapaı.K illi adım ıeri ...... : benller!. .. Hteum!... 
- DetiırdiD ai reia? Şimroo ile Serab önde, difer-
- Ştwrum1111 her zıunankin- leri arbda olmak t1r.ere hep be-

b dalla çok ağlam ve .,erin- raber ltfiewn ettiler. tl1ı haml• 
M oldujaaa emilaiıa~ de muhasara ~berini )'artrıa· 

226 sayıh Kooıdz yoa ...,.. ka.nm9 ...... be-1 )'il t... ,. ... ,,,.... ...... ... ~ 
1etaMtll BeWt)'llıli yardıma •••Hlrı m o • ... tr'•Pt '''' a' • 

malrtaç asker' ailelerin.o Kim- .. ~ , 5 t ........ ı..Werta -- ... 
mıevveı ayı ma:aşlarmı tama - '-.,,_ elclap hten~ ~ tarafmt1aa Wıllğ ....... ~ 
men teYzi etw";tit. Bu ay içb:ııd8 =- • + 
yapıl&n tet . * - .. . 
balij ~ ki şimdtye b- p• • f 1 ~ı:.e~:: .~:ı~~~ mnç iyah Lise Müdür erl-

Beyaıınameye tabi kazanç 

=~~._~~ tesbit edildi nin toplantısı 
maktad?r. -----0--

Diğer tara~n İstanbul hee- • • 
diyesiae m. ve tabri- Muakabe komıa- Tedrısat hus.......-
kalarda çalışan ker aıleleri - L - ) d da b b• 
nin, yardımlardan istifade et- yenma ... zar1Lı- azı mü llD 

t~leri ihbaı ed lı iştir. Bu va- m liste.; werivor.. ararlar verildi 
Z13'et l:ar§l&lltda beJediyc :ma- a• J - J 
fetti3)eri şehrin bir çok mmta- Vatı Maavmı B. Almıet Kmı
ıkalanadaki &ıbrika ve nü'eeıe- kaa riywti altmda. toplanaa 
ee1erd& aoatroller yaparak ça,. :J'j.yat Mirakabe komiQonunUD 
lllbk~. halde, ~~er aüelerine m11ba.Jif em. ~ayn .,-. 
ait tu ııtt.a i8üfade .--. n wa k~u J'!"P!thk 
ri teıllılt .._ııtta. Bu '± m re ır.-wyw:a ........ ..a .. 
yapılan yardim derhal k.U. te&i din vilayet tarafından tu-
cekür. en edillnİf#tir. 
~ Listeye gire. Tosya. Kastamo 

Dün saat H,30 da lstanbul or
ta okul ve lise mtıdürleri Maarif 
Müdür vekili B. Faik O.ün ri
~tinde topb.nmıalardır. Bu 
toplantıda tedris illeri menau 
hhseflmjpir. lliilaJrereJen:le 
ene! m~ hum Maarif JltldUrU 
Tevfik Kutun habraama tıilr
aetell bir dıtika alldtt edil-
11111 ve miiteakiben ruzıQIDefe 
l"Çikniitir. 

Den 1nebo1tı lcespeype 1.Dw 
nabl)EiBhda Yukarıgüde 1ıl70nde
nfm. na doumluyua Bir Jl8 se
bepten oldulunu bllad,Jorua ıne· 
bolu nftfm memurlulanda 126 &e• 

nesiede öUl diye ka)'dedllmlfim ve 
limcll hi.J)e ,n.&m"botaw. 
Bnı anevt ve cahiline c11lllbt

<'elerln tesirile tikerliiimin geri 
kı.lm ına bep olınu tum. Şin dı; 
htikmetimızin geçen ene bizlere 

b h'letmiş olduiu kanundan i tl· 
! ederek 5 aydan beri a kerllk 
"- •f n1 ifa ecfi7orum. 

ô · kınekliilm bir t lu 
ot zelt lmediği için ailem, a ker 
•• leler ne yacı! n yardımdan mah-

ı l1l lcal.maktadır. Bundan ~ 1 
ail m ve iki çocuğum mü kül mev-
Jc de k lıyorlar. Hatta ikincı çocu
, a ~Hl adan ın ~ocuğu olm 
di:Y" nUfus kfltıdı tıkartamıyo
yorum. 

Hükfrmetlmizln bir dairesi ~
nun hayatta oldu!unıu k.olQlıkla 

bbul ediyor, diler bir daireııl ise 
'11ü oldutumda lllı"ltr ediyor. 

1'1erimin düzeltllmesl için alt 
obın makamın nann d kkatitıl 
celbetmcnlzl rica eclerlm. 

Adres: Bir apartman 
kapıcısının 

marifeti 

Verilen ~arlaM a&"e; öğ- Ze,fl'ek, Hacıkadın mahalle.si 
!Ot.menler talebeye daha fazla Meyvalı Bostan sokak No. 19 
itina g&atereoek1erdl. İstanbul Talebelerin bilgi ft ftriminla ._ _______ ıiiıiimi-..iiiııl l 

- LiKin dip&-ı gıılmae4r *ıl ğa ve dibliije iraei'e muvaffak 
kin fhijWr. Bisi Mm• yM.a- oWulu. Fakat kendilerini illi -
lıular, Hğnl itilen~ Mee1na ratte takibe bqlaya düşman• Ar .. _ _._ •1e L--
~. Onnıa De lleriııad Jarı ile aralannclaki kısa mesa- ~· wwwa· 

n.u toptan 44 k\ln&f 75 santim 
perakende 49,5 k\ll'UI, Hatay, 
Seylia, )la1'&3 tQptan 31 brut 
40 saatim, perakeade 4Q,5 ku • 
J'UI, Antalya toptan 38 kurut 
46 santim, perakende 42,5 ku -
l'Uf, Vi;Jolma tOllba U kuıut 
60 santim, perakende 46 kunlf 
Kaamı beyuı toptaa • kunlt 
25 santim. perakende 43,5 Jm. 
n11. :Naratelli toptaa il kunt 
32 santim perakende 38 kurut 
Kamolin topdaa il lnlnlır 20 
untim perakende M.5 •un11t 
kınmzl ve pembe toptan 3$ Jaı. 

~~ her çareye bq vu- =-==-= S p Q R-=t=a==: 
SmıtJarda. yaklama imtihan-

.... daluı ~ .., 1lil- A a- orta okul biriMi aııf tatOrk kotu .. 
.. ,.. okWğwı 8tn ..... - feyi vıatama+tılar. İlldikleri düz· ber ... ....__ 
11iL !ilkte meyclan .IDUM.rebmiııi he- ~ .... a .. 

- Pakat bu teslim olmak Ye- ~ ar.mağa. mecbur kaldılar. bir dairesini .eyci• 
Ja mdiJnMi yeka.latmak M}in Şıntron, her iki tarafı da ~ale. »ta 8Ülall Taam.de bir hr-
4baan çıkaeak değilis. o.larla. yw ~ bir nıba aüı. --1.ı. , 

taletlelerinhı gayet iyi yetifftiriJ. ı.,,w .Atıetu. Ajtlfllığın-
m ı ;,• c;aı..-cakbr. Bil 8lll"etle den: 
& sınıfta bvvetli J'lltlşen ta- Atat.irk kOfUllU 27 /12/lMl 

"" 36 saatİlll ~ 39 ... 

Karaklp ckJiru 

K asım girdi. Zahm
~ Klinetı mır 

de blrakan gilnef 
mail, eğik olarak tesir 
bai!arl• Sıhhat ve ha.yat 
iı oan llinfllten. galiba. 3 • 
ay kadar mahnım kalaeafl& 

Vücutlan sağlam olu. ,., ... .., 
lar, ıkışta ne güel eğlemrler. 
nemalar, tiyatrolar, spon:Wd: 
balolar, konferanslar, milsaJlllP, 
reler, olaıDer m mevsimde 
kadar blylt illel" göriiırler !. 

Fakat bedenleri uyıf, ~ 
kansıs '118 hutahkh olanlar ~ 
?.ahmet çekerler. Tehlikeye ~ 
terler! ti yalnız giineşsizlikW.l 
değil! Hıwaıwı sıcaklık. denlf' 
si düliiyor. Batıdan, D~ 
GlİllE'ydcn, Kuzeyd n ğ1M 
havalar, dondurcu nı rhır .. 
siyor! N es borulanmıza giri
yor. Burun, boğ~. ,,ırua: '9 
gôğüs neıleleri ha§ go tertyOI'· 
(Grıp) ler çoğalıyor. Dıkkat1!':ı 
meyenler de broıışit'ler, za1ii 
ler, zatWcenb1er zuhur edi,.,r· 
Türlü türlll göğls hastalddlll'I 
vukua geliyor! 

Rütubetin,nemin,ç:ımurlana 
tesiri.le rom•Hmtalar zuhllr .. 
diyor. Vaktiyle tedavi edilmec • 
leree kalb hastabğı hu e .. 
liyor. 

Bu mevıimıle eıı ayade - A'" 
lah aalduuı - ihtiyarlarla adi • 
çük GOCuklar arar &orilJee 
Hele buluttan nem alacak '* 
duruma gelen çok ihtiyariıln 
Allah imdad eyleain ! En ~ 
bir soğuk algınhğı jManın ha • 
yatma maloluyor. 

llq; ıilp)ıesa yok. ~ IMır
kema 1ll8ll'afı ,._ nUıllelea iG 
kat daha ziyade ~- Bir 
lnsamn bMtabjı yaa ..,.._ 
(3 - oi) bt ...._ çağMyor 

Bu cihlıüe liddetli eoğulUl'
dan kaçınmahdn-. BlbıhMIM • 
dm 11u'd11 ık•. Jla .a:ak 
bir (eoiuık ~ .. 
~. X..ia ağz ... .,. 
mab, llol eol, yağh, tekerli, _. 
hı, azothı, etli yemekler y..eli. 
~ isüfaıtle etmd ' • 

Lelaa_H.,,._ 
_.. ••celiz. Son fffc1i11u.e ve [ArToa.tı tNSr] - va Ml omwt, Ferah..,_.. 
llOD ferdimisiıı .. mfeeine ka- ,,.,..~,.._..,...._.,.~_,v.A-..~W tamamada. Doktor Fethi Era&. 

ruştan satılacakbr. 
Ellerinde piri~ lNlunaa)ar • 

dan Ahım'tYta ... ..,.._... 

lebe diğer sımfhırda mÜfkillltla Cumartesi gilnfi saat 15 de a,a· 
ks11Jaşmıyaıeaktır. Pfa yazıh parktlr berinde ya. 

pılacaktır. .. • • • • • • • • • • .... 

4lar çarpıeacalıs. Cengi kamnll'- lllij v ziyef' Jllia ••~aneıaindea 350 H-
mk Minen Jlatar, yalmn• lnar- 1 1 ra para ve diğer buı et>' ça-
tanra ._ '9 ·a - bir yetr bsm91tır, 
4iıliıa lUarak mi\adıhmiw den (BI• ır61 bd •JflMla) Oir-'iiM+i• göre vak'a 
11&m ederi& DU" ularalM m. Dağınık lnw ;etlerin lUzuıa IÖ'.fle eereyaa etmi8tir. 
M snk. • ...,.._mda fÖriiDell yerde ve amanda kuv- Taksimde Ferab aparbmam-
-ı...ı.- _, .. .,.-.;..... nın kanu-JSl ~"1 ar""Aa.n ~-..... --.-..... ~ıetıi bir siklet merkezi yapma- _..... ~ ...--. 
Şimroa'• bu IÖClıerini, yük- 1111'1 ft her vasiyete Mkim ola· YWMllıla bidilcte Dr. Fethimn 

B ..... mivı-wA.1 Wn. hiftün mu&.)Wlehaıaede olJulmpnadığı 
._ t.ü ~ 4i;•e•• . ~.,ı::: k:.ı ~u:!: bir aırada yuılwıenia lsilidiae 
terdi. ~ 1...:-..1.- •• anaMıar uvdurarak il'•riye ın. -

.. ...,.,,... ıınracu kilodU. Ala.ytar btma bet ay - 'lf"' -

- Cenk edelim, eeak edelim: illllrAB vermifU. Nihayet, ik· mitlera. 
DIJe ~~. 1 -., u- lim, Rmltır ~ 'flelalı bir ne. Yunus bir taraftan işe y&a.• 

~...... **til ~eje elim alda. Koruamak uıtınrında yacak ~ toplarkeıı Raf&. 
bqladı: aıaıı Almaa onum. IOJl teb - el de çekmecede bulunan 350 

- Bkec birer dışarı çıkaca • litlen göre, bir •'mevzi barbi,, lirayı almıştır. Harsızlar miitea-
11& Yel'ft. .Urhe llirilne iler6 • Y•P-•k Uzere ..ı.arrer ve belki k*- hçlnllfanbr. 
yerek fii.vri 11.a,_. arkaama ıaiNltahar bir hatta çekilmek • Bir miiddet SOlll'a JHayeM-
VArRcajız. Hepimiz orada topla- ted .. haneye gelen B. Fethi etrafı 
wağw ve tltll• bir .._.. i•eri ç Jdlme, en m••aum Ol"flU • b.rmaka~ık ~örünce vaziye--
•blacafız. BlıUan aonruı ma- larta da kolay oima.yan blr na- ti polis müdiriJeüae Wldinmt-

müddeti bugün 88M eneelltlr. 
DiPr taNftan f41eıı iade plriaıç 
balmraalanlt ~annMle ,.. • 
melcri liizcunu üAn edfldilrtım 
aDftl'a .. lMJraRarda • hru 
.. kadar piriat; -~ ...... 
... l'llllD da Aaad....,. pirtac 
betrdlklan J'iyat lltnkabe "' 
retAr tarafmttan hüer ahe J 
br. Dmtlar bUlnada talllılllat 
1-la-.&ır. * Be;yotlunda Kemeraltı cadıle
slnde Cok'ın madeni e,ya fabrika • 
mıı.ia çalıaan Mardiris fabrikaıla .. --tun .Uai mak1De7• lsaı*ank 
~. 

(Nakkaı tape) 
alaç1anıyor 

KU2lgUDCllkta be!in'= Nakkat 
tepe ağaç dikme iti d4Wam et • 
mektedir. Geçen yu tepeye 208 
---~ afaeJ dt!rJlre;&. 

Fakirlere verilecek 
Belediye bütçeaiaclen fakU. 

re yapalaeak klmlr teniatı içiD 
aJftlıan 10 W. Urallk münakale 
karan Anbnda htlkfbnet tara· 
fllUlan tudik edihal§lir, Ya· 
kmda Halkevleri vuıtaaile hal
ka k&nür tevzifne bl§laııacak· 
tır. 

Tabhn meydanı - Gilmüpuyu 
cacıdeal • Guhane • Dolmabah· 
çe - Babaefendi - Vitneli tekk(? 
sokak - ÇaYdarcı - Spor cadde
si • Taşlık • 1daçb klflam - :hü 
ç\lk Çiftlik yolu. 'l'aşkı§la - Tak 
eLD bahçesi arlrası - Talts"m 
meydanı. 

K~uya girecekler 24 Çarşam
~ attamuıa .kadar Atletizm A
janhima mllracaat edecekler • 
dir. 

Buen Ailesinin Balosu 
Baıın Bırliti İstanbul Mın• ka ın111 

P.asın allesini toplamak Ozere hll7.tr· 
laclıiı ~balo, IOtlırwcılH11un 1942 
cumartesi IUqamı Taksimde Beledıye 
ıı.azinosuoda verilecektir. 

BllGıa sflcl&ld9n ....,._ balonuo 
an·anevl muvaftaltiyetinI temln i n ltm ... Nlralar y1Ur-ı.c9r. kı • h.ı.rebe tam ve mu..eJael bir t.ir. 

hçlar llllyı ... kalba takırtı • malnLrelle l8flw.&Mh. Rua teb • Bun~n üaeriae faaliyete ge • ~----
lıı.n gök gürlemelerindeu nişan utmiae lllre gekU. hasunlırı- çen polis, Yuaıua ve Rafaeli G&I· 
•encek. AIIah yardımcımız, ta· llkı tema& muhafua eclilmekte- ~ Jl8M Ye evalMia birlik-

ALiMi KOL! ' ~ıııtaktae.r. ŞelırilnWe - lellit 
• 7Cr Tabim aazlaom ohlulu haMe 

bıtlİkte aza olanların 360 yl bulması 
oo yıl dıprıcian davet ed lenlerln MI_.... çok eksillralrtellr. 

HNMilı ae&k o1811A. ~ .. ,,. her boğuema, AbDan or- ~~~~.arak adliyeye t_.. 
• .......... .. •• .. •• .... - duauaa büyük kayıplara mal ol- ~.u-

Ken • • alay etlen genee clhdl 
•• " - Ş. b W .. m IAihaBliğe 

taha mmfilii 10ktur " dedi 

( ...... , ........ , 
mlllerse Kihver ve doatt&t nım 
..ıyo1an .. bir.i ..... leri
.. L'&yhiade tıahrik @dehifecek 
W...lar ~ değildirler. 
BUtaa bmları hatuiatmaın•zm 
..... Türle politikUHUG. çok 
dMa ee1·~ıı=Jere, kwat
Jere ve la istimt etti-

ınaktadv. 
Bütün ihtimalleri dai~ der- Boyak Analin sa

" .._ Alman lılft ve idare· 
Rin;n, mevr.i hartRııilı bütthı ta- t anlar yakalalllh M~e karpmaiaJd JcöçOcük dü ı. wıltua vukufum ~ADQ& ve bu 
lepleriai ~ •ntakalu Mahmut,.,ada Yako Sala • tana bir cemı ıaftr halinde yüıil. dllllıMız olmakla bera.,_ mtropo.. 
kulr&mıı oldujuna imnıJahi • mona ait bir dtlkllbda tGıa ~· dUter. O Gncfe ıt~. çoluk çocuJl9 JQii,, tııyolojj, SOS)'oloJI, telmc>!ojı, 
lir. Bu mevzilerin karakteri!fti· ri boyanarak analin yeriııe ki • .ır kaç- ıneralı:h da onu takip edl· PllkoloJlde de kibuıa vanlamaya-
k_i Alman . ~la~~ tevfikan, 1eısunmı 210 kuruşa aatJlclllı ,orlardı. Arada sırada çoc:uklardaa cıK llereı-.el tekAmülde miltabahhlr 
eöyle tclb.ia .edı.lebilır: Fiyat Mitrakaı,e bürosuna bi)dj,. bırl: bir Alimi kül oldum. Ylldızmı bul· 

!') Kıaa bir cephe. rilnıiştir. Büronun alakadar ıa- - Voyvo dıy<'>r, cübbeli ltıU1aı ID8dıilm ferd, talibini Wblt etme-
o>. Bllttın atı§ e1emanlannı uu.ııla.rı dükkanda araştırma. da donüp dönQp bu aı.,,cdna tell· ditim iman. AkibeUnl tQln eyle-

tcebıt ~ plb, ~ da analilı balam& • dit makamına b toa\1811 .. .,.._ ·rilfm malılQk 70ktur. Sonu ıo. 
c) Niabetlek ufak kuvvetlerle mışlardır. Yalco Salamon boyh da. tfJeıJe nlba9etleoen bütün yenl 

ımwataa i1'!5-"""';ı ~etmek, şekeri kendinin yapmadıinn Ye Ak saçlı, ak sakalU, Wi büldlk Wmlıerin alim.iyim. Avuca bakar, 
d) Mevsımin eıddetıne kar9ı Tahta.kalede Telefon sokağında 1httyar, belli ki. bunamalb. Faka& Aldbeti anlaıun, yuze bakar. &nail 

kKuama. . (~) mnnarah evde oturan • ue denir? o, kar ısındül daktilo- ıa11n ederim, llelllavatın ucauz bu-
!~ ~ne~ tasarrufu ve lihat isminde bir kadından al- ıa W"ar e<lip duruyordu: cakau. yıldWan içinde buldutum 

~ınım.Jıenne fıraat veril • dığuıı söylemiftir. - Yaz oaıhun, çabuk yaz... Wr necm ile istikballıı •karan} k 
rnesı, . . Jıfelalıatin evi aranmı, boyah GCSsterileu bir iskemlqe otmdll. llnJerı.ni okur~. 

~>. Yeaı hır ~ruzw:a ~ıkın&- t<'~ şekerden mamul 30 kilo ana- elinfie taşıdıiı cildi bezıılınUI kara :tmdi mhnlleın»in uür.ac itibarile 
il ~ın Auırlıklar1 if aaı \·e ~·· tin bu)umnuştur. kitabı maapl tahtası kaanna bl· sk hadid ve ~ bekçW 800 liln 
. Rient hele ma.ıemKe ka~ıpl&n Polis tahkikatında. aslen Y'&· raktı, kulak teli kopmua, tire ile kale fqzü kemMAtımdu i tita-
~ edebilir. Alman ordusunun hudi olduğu anlqılmı~. bajJ.aıım.JI, çatlak cam1116d<liilnl deıJe IWm. olanlara-_..., elııllakta, 
eil&I' v~e ba~ılırli&, . b'! Suçlu tutulan birer zabıtla taktı, )'azı makinesi üzerine ~e- onJan kapımın önünden reddil 
karar, cıdıdl laır taz.yiktea ıl rı adiiyeye teslim edilmi tir ıek tekrar emir verdi: um eylemektedir. 

Muhtelis tahsildar mah· 
kllm oldu 

KuhteW tıari1ılerde ~ 
tJ.hritat yapamt ııuıo ün u 
kurur; zimmetine ~iren yri 
menkuller cemiyeti vOIMdıad 
B. Maddin m1 balremeeme •· 
hü.yet v..ııuu,ur. 

lıl••un S sene 10 ay ağır lıapo 
• mahkU.m olm.qlur. A,rıcl 
mmnctm.e ~irdiii pa.n.Jl • 
roıyec:ektir. 

Tramvaydan dQfto 
Dön abalı Fatillle Beıliktaf 

arUlllda itü,en 52& amnaıral& 
1.Tamfty Fatih durağı-- -...: 
reket ettiği bir aarada N.-.. 
iuniru)e ihtiyar llir kadın tram· 
W&"& cttr lr illtwUt ~ .._. 
zenesinl lraJ~ek kalıd.,... 
ht.l'll'l ör.ıeftne diimilftijr. 
Başwha yanJemn Nuin 

Gureba h•stPJıaneeine kaldtnl 
mlfbr. 

Türkiye Ecne 

KNEUK 1480 Kl'fo 2709 K .... 
t AVLtK 711• ,, 1 > 
1 AVLlK 4IO .. 800 " 

linı a.nlahnık ve BWpr da9tlar 
nmm tMmiD etmek ... r. Bul
prilltaıı ~ bir .. itit· 
melde hemen Bulgaristuıclan 
fDphclen~ ihtimal veril· 
manelldir. SOn senelerde hiku
metıer o IRU19tle hareket ettiler 
ti emk ae emniyeti bir .t
C)lnmlu!t ve ka:S.bat haline eok
tuıar. Japon mUl'ahbaalan \Ta
ehıitoııda en halis sulh u n 
hhar ederken öte tarafta Japon 
tayyareleri Amerikan toprakla
rma. ba.1'.li>a atmağa baPunıa. 
bulun yorüırdı. Bmaemic'\lı 
miD U r arası müınısebetlerd9 
aösün, t tm, vidin b r 
k 1Dtetl taımemtfbr. Bqün 
dun .Japonyayı itahahatli 
bubn.a.Jttan ziy de onun söztine 
hwııp da tedb'rsiz ve ihınalkar 
davrımdlimdm dolayı Bidelik 
Amerikçr muaher.e ediyor! Kll
letler aruı mlauebetlerdc ruı
Jtk mcfhnmuntnı na bdar dilş
tüiüni! bundan an~ 

gelmemektedir. Bir birlik her · - Yaz oiWm. çnbuk yaız!... Bııı bal.in devamı evlMü vatannı 
hangi Qir muharobe vaziyetia • olunmaktadtr. Aaeak, lMl it, Ja,. Bıraz durduktan sonra, doğrul- irfanına scd çe ·eeell cihetle mtnl 
de, ~ lla&ll BÜl'eceği- ponlar üslerde tutunmızdae aa- du. dilkkiunn kAranlık bir ko~eslne olwıı:ılllSlDI ihtiı: ıuna terdi -
ni gözde bulundurarak, bil- <;ok cc yapılmahdır. Tahribe maruz bakarak. ınmldnndı: tul arz ve .ı.ıtirham eylftmı oib pt.a. 
.şc.yler yığmak mecbuiyetiDde • kalan üsleria eski dil.zene 80 • - Alçak, insafsız, adüvvil mu- * 
dir. Çekilişte i&e her şeyi ben.- kulmalan, kunetlendirilmelert, iM her.il . H..,.u beka•.. şmıa Pul yap tırılıy u. .itap d f· 

1 AVLIK 160 • ıot • r 1
-- DIHILI ---, rı-------.....--1 

1 k8çBk ba~arttr 1 ır .. wa!:ıAG~Nv3~~ AY ı2 

B&ri u hadise bir ise ,......_ 
• ve mıelf bir netice hwl ot. 
11111: Bis de BHlgar koınc ' um
m temm edelim a haidttnndaki 
lıislertmiz hf~ bir dedikodtı ile, 
h ç bir teUdn ile yahm !l()z ile 
de;Cişomez. Bit teY değişnek 
tamım gelirse bu ancak ltendimi
zm müpJıedcmiz. tahtiltimiz v• 
W't kanaattmiz neticesinde 
\'llln* gıe1eblJir • 

Husc)1a Oahid YM.(Bl 

la.er tapaıak imkiosııdır. O ae- emin konoviler tertibini gerekil .. ~a ecleeek8in? Jerden biri sordu: 
heple, Rwılar takipte, sili.lı, cep .lt!lar. Belki, ilk dfttüniHeeek me- Düklrimn kapslndalıd)s, dalt- - Avuca b klyormt1118ftUZ, ta-
bue ve vasıta iğtinam edecek- &ele budur ve bu yolda kanlı çar Ub ımc, herkes di.kkMle d' hPJ- Jllııi ~ ..... uz. A-yw illerın-
lcrdir. pıf!!!al&rda beklenmelidir. Jarıiı: a.. ı.t1"daı bil8l ilmi. awaç mu-

Müdafaa manzumeleriDin ne- 3 - Libyms : - Sen iki perahk bücWn. -. ... ~ soma ib~ tepesi 
releri olacağım ._. öğreae- Rommetin muhtelit ordusu, nim ilmil irfanımdaa. .,.... -.a atb: 
~ bır aydır, zayiata utramıft;lr. ı..mıimden .ldfa.,. ....., .._,. - lılesaili Daıl7enbl, ...... lr-

2 - Uzak dojııda : Bir kısım kbvvetler mahınmlur. llri ..,. Wl1 iahlM1 tılMl1 ~ fwun Qha'llftlere ..,.,._iHü 
Japonlar, bukuı muvaffaki- Ana kuvvetler de arkalaruıdaa .mı Gençtirler, okuyacaklar, kema-ı :poldw. A"-apan ınubdm.ta on

-tin~ beri üstilntUklerini, ia vunılmak tehlikeetne maruzctaı- Jata w..11. e.rlb'enklemılr. 11ak ve bunu teyakkun tıılıınelt müm 
s1iat1fi elde bulundurmaktadlr- l&I. Deniz yollarile ikmal. la&l . 11tt eımHa MNi 11.-.. tl±M'n idin ise de llmi Avuç~· b1r oeY 
lar ve · dan yeni köprU baş llz Akdeniz donanm•swn ta • tt. lilldO. bbill'l mewlıar Um. W... J'Oldur. Alimi kil kru...- bu 
1Ul,. keunmaya uğraş • yaklruzu sayesin4e, bUyQk mili- rar 3'821 maımı..ı a..1.- elllill: -.ıaızbiı lkterınek. ıl e rşı 
matadırlar. '.h hilimlyet, de- yasta başanlaman>ıahı-::= Bava - Yaz ...., _.,_,O..,_ imuıettlr ve rezalettir. 
r.ızaıtı, 1hıttı ve hava kuvvetleri yollle ulqtırma ise, ln&w• ıa.. klMl9. dakffto cllı; ·-- * 
faaliyet alanına atılın~ ka • va filolanmn mUdahalelerl y8 • 411: Sllıtıarmı., dalıhrul kltabmm 
du devm edecektir. Amerikan zUnden de, bofluklana doldanl- llBaa1arw topladl. lndillOnD ce-
kul'Vetlerhı.bı hedeflerine tevee- masına da yamnam11 ıtbldlr. WMcUm 1ıuNlllt, .._ b7du. enfb'esial cetUkten 
cUh ettikleri haber verilmekiıl, Nıl ordıısumm mtlt8nll DUlVlll- ~ caklrl8rt clDI ci?F• •• ...._ lr w ıeca 07MI' llbl. o ande, 
hatti, Uç denir.altı aaldınpnduı faktyetler lmydedecell an1.11111ıı.m ._ llllıl ...., Dııll ...... Dıııııl _. cocuk arkada cKlttAadan 
lldainln muvaffak olduğu temla maktadır. 1L=·-==a.~lhll~1:E&! ... :!"~t~sr:10•=:ı..!1!!!2=:.. ____ ___ .J[ 
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Kıs~nçlık yüzünden ~M~-,-.-t~. -d-u··_n_k_u.-.-m~u··_z_a_k_e_r_e_l~e-r~ olunmaz 

lzmircle bir adam, yüzünden verem ec ıs e 
olduğu sevgilisini bıçakla öldürdü -------

Ya.ıw11: A. C. SARAÇOÔL 

B ir numaralı C.ihaa H~ 
binde olduğu gibi, kiral 

lzmir, (Yeni Sa;balı) - Ev
velki gece, Tepecılrte, Gaziler 
caddesinde bir cinayet '\'e yara
lama vak'ası obnuş, 37 yaşla -
rmda. Uşaklı Mehmet oğlu Ah-
rnet Kaşıkçı, on dört yıllık met
resi U§lıklı 11miye İkbali bıçak
bı ıaıltı yerinden yaralayarak öl
dümıii.5, İkbalin yeni dostu 
Derviş oğlu lbrahimi de üç ye
ı"inden ağır surette yaralamış • 
tır. 

Yı:ı.pılan tahkikata göre cina
yete lmJkançlık ::;ebep olmuştur.] 
Ahmet K9.Şlk~ı ilk karısmdnn 
ikı cocuk sahibi° bir :ıd.nmdır. 
Ah.met, İkballe taruşmı§i, onu 
ınıetres ed.iıımiş ve bu kadınla 14 
yıl birlikte ya.şamL~trr. Ahmet 
metresiyle geçirdiğı uzun yıllar 
içinde verem ihast:ılığma tutul
muş, İJdlıbalin kendisiyle evlen
mek istemesine hastalığtnı ileri 
sürerek «adınla evlemneğe ya
tvlŞma:nıştır. İkhal. Ahmedin 
1.endif'iyle e\ lenmiyooağini iyice 
anlayınca amele olarak çalıştı
ğı Halkapınar iplik fabrikasın
da kendisiyle a1 kadaşlık eden 
lbrahim ile sevişmiş. fakat .Alı
metle olan münasebetini de kes
ınemiştir. 

-İbrahim benimle evlenmek 
istiyor. Sen de müsaade et de 
evleneyim. 

Demi 1, .Aılmıet buna razı ol
muş, fu.ıka.t her gün fabrika dö
~ onu beıkleroi.ştir. İkbal ve 
İbrahb!.l evlenmek için lazımge
len mh uneleye de tevessül et
rni§lerdir. 

Gece .A.hmet, aene :fabrika 
Jrolanda .J&tballe Tu;a.hinıi kol-ı 
kola görünce bıçağını çelmniş, 

hiçbir söz söylemeden kadının 
lberine aWmaş. ibre.himin mü-
ınanaatine rağmen İkbali boğa
tmdan ,omuzundan, sağ meme-
•i üzerinden ve küı'ek kemikleri 
lzerinden ıaltı yeriııden ya.ı ala· 
tarak öldünnüştür. İbrahim 

Çat feci bir kaza 
&inamit patladı, Oç amale 
ağır surette yaratandı 
hına, (Yem Sabaıh) - Kar· 

§!yakada Turan köyünde müt
Jıi@ bir kaza. olmuş, üç kişi yara
lanmıştır. 

'l'&; ocaklaı·ında ÇiWı6Wl a
mele çaVW}U Maksut, patlatı
lan bir ıağımda kalan ve pe.tla
nıamış bulunan şüpheli bir di
namıti teücik ed~rken ateş aldır
mış, infiWc neticesinde Maksut 
ve yamndıa bulunan Süleyman 
ve Mahmut a:dlannda.ki amele -
ler vilct.ıtlarııun ımdıtelü yerle-
rinde ı ağır surette yaralanmış
Jardıı·. Bu .aelelerin bazı uzuv 
lan da 1copmuştur. Hepsi has
tahaneye kaldınhmştır. 
Liğmı pa.tlatma:k için açılan 

deliğe komdan 11 parça dina-
.pı.itu!ıı yalıui: 10 ta-nesiuin pat
. tadığı, dijerleriuin patlamadığı 
anl~ılmıftu-. 

Btr 90Cuk yandı 
Ödemiş <Hususi l - Ödenıi

ıin Çobanlar köyünde Mehmet 
Alı Çim.endağın Uç yaşındaki 

eğlu Hamzanın entarisi ateşten 
aıçr:ıyan bir kıvılcımla tutıış -
Jli.Uş, zavallı çocuk Yücudünüıı 
b~zı yerlerinden yanmıştır. 

Hamza dün ölmil§tiir. Yapı
"-'ıı tahkikatta hadisenin bir 
ka.znd&n ibaret olduğu anlılşıl
nuı;ıtır, 

Barba Yaninın horozla -1 
nm d~cıtürüp kan revan 
içmde bıraktyor. ktimesde bul -
aağu yumurtaları temizliyor, ta 
vutthn kaçırıyor; mutfağa lrn
iur r:;okarak tenccı·elerdeki ye -
aıeklerin tadına bakıyoı·du. 

İş o Madam Katina bo~ vak -
'!in& Ahmedi ı pc;ıınde dolaşır
ıcen Narikıı. i1e Sevket de kırda 
dolaF-maya başlamışlardı. Gere
leri < 1 ayak çekihnce 'h-Iarika ile 
Şevi\ t başbaşa idiler. Kız: 

- Ben Kos iyi se\miyorum., 
Onu la. evlcnmiycceğim. Sen be
ni is :rsen alına ; ben gene evlen 
ıniycl;eğim. n · yordu. Şe, ket kı-
zın J·aran kat'i olduğunu anla- ı 
dı. Kosti ile cYlenmesini tcnmı 
içi:u gizli gizli ga) retler sn.rfct-ı 
tiği halde hepsi boşa gitmişti. 

Şev~etle uf;ağı barba Yaninin 
~~:inde tam on b"ş gün kakhlaı:. j 
Genç kız Şevketi o kadar meşgul l 
etti ki Nazlıyı uelikanlı bu on 
beş gUa içinde pek az hatırladı. 

ll1e.kat iki hafta bir gün gibi 
geçti ve Şevket sıkılmaya, Ma .. 
·ik bıkma . za. 

müdahale etmişse de o da sol · 
omuzundan ağırca yaralannuş
tır. 

Ş. Saracoğlu mühim izahatta bulundu l'lD. b3şl&nnı ehp, ala.bildi~' 
yükse.hnesHıi önlemek için h ·· 
kUınet bazı tedbirler a.Idt, m 
ayyen 'bir tarihten sonra, her 
sebeple olursa olsun, kirala 
arttırılmasını yasak etti. 

Hadise tahkikatına müddeiu
mumi muavini Sa:bri Atıamaner 
tarafından el konmuş, suç delil
leri toplanmış ve ıkatil, dUn bi -
rinci sorgu h§Jdm:liğine Yerile
rek tevkif edilmif11;ir. 

Ankara, 19 (a.a.) - Büyük 
.Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Gi.maltayın reisliğinde toplan • 
ımştır. Celsenin açılmasını mü· 
ienkip Ticaret Vekili Mümtaı 
Ökmen kUrsiiye gelerek evrak 
arasında muvakkat encümenin 

Milli korunma kan;nun He maddesini l"' lngiliz takımı 
deği3tiren layiha kabuİ edildi Mersin mnht-:litini 

Sarih ve akan suluın dunma 
s1 li.zımgelen açık bir vaziyet cd 

Ahmet işlediği cinayet hak • 
kında: ı 

- Ne yapayım, onu çok sevi
yordum. 14 sene bir arada yaşa
dık. Başkasının kolunda görün- 1 

ce aklım ba~ımdnn gitti. Ceza
ma razıymı .. 

Demiştir. Tahkikata, sorgu 
h:ikiruliğince devam olunmakta 
dır. 

Japonlar Hono
Kono'u işgale 

başlatlılar 
(Bq tarafı 1 i>tr,idP.) 

T,mor adasmda 

müstacelivetle müzakeresini tek 
lif ettiği Milli Korunma kanu • 
nunun ba?..ı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun la
yihasının ruznameye almınası
ııı ve teı·cihan müzakere edilme~ 
sini teklif etmiş ve kabul edil -
ımştır. 

Mali•ı;e Vekilinin izahatl 
1.füt~akiben kürsüye gelen 

Maliye Yekili Fuad Ağralı yine 
hugi.hı gelen evrak listesinde 
buğday korunma karşılığı ver -
~ı:;;inin kaldırılması hakkında -
ki kanun layihasının şimdi müs
tıt"elivetle müzakeresi kabul 
bttı.'Uı:ulan Milli Korunma kanu .. 
nıı· ite siddetle alakadar buhuı
masn.dan dolayı muvakkat en -
cümene havale edilmesini teklif 
etmifi ve bu teklif de kabul edil
miştir. Buadan sonra Fuad Sür 
meu (Rize) müzakeresine karar 
,·erilmiş olan Milli Korunma ka 
nwmnun bazı maddelerini de -

Yeni bir hareket olmamı~
tır. İşgal hareketi tamamlan 
ınıştır. İşgal hiclisesi üze
ı·inde İngiliz Deyli Telgraf 
gazetesi şunları yazıyor: 

"Bitaraflık kaidelerini gö
zetmek hususunda gösterdi
ğini Don Quichottevari titiz- j 

liği istismar etmek ümidi ile üş
ınanın pusuda beklediğine tamıı \ 
miyle kani olduğumuz içiıı Ti
rnor'u iı'.;g"al ettik. Fakat Porte-/ 
kiz tehlike geçtikten sonra Ti
ınor'u olduğu g;ibi geri olacağın 
drtll emin olabilir.,, 

' ğ~tiren kanun layihası hakkın
da müstakil grup adına söz ala
rak Iavihanın Milli Korunma. 
kanwıu'muzun hükumete ver -
mi!'! olduğu geniş salahiyetten 
bv..<larının tatbikatta süratli ve 
~emereli neticeler vermesini te
min için lüzumlu görülen bazı 
tedbirlere, usüllere ve müeyyi -
delere taalluk ettiğini· bu yeni 
sala hiyetlerle ve müeyyideler -
le takviye edilmesine ve hüku
metin bu salahiyetlerle techiz ,. 
dilmesi lüzumuna. grnpun kani 
bulu.nduğunu ve bu sebeple grup 
adına liyihanın kabulünü rica 
etlikten sonra g,rupun, hükuıne • 
tin dikkat na.?..arına bazı görüş -
let ini \'e düsüncelerini arzede -

Lizbon hükumeti ise, işgali 
hoyratça lıir tecavüz telakki et
mekte, herhangi bir bahane ile 
olursa olsun isgali kabul edemi
yeceğini bildirmektedir. 

Mafezya'da 
İngiliz kıt'aları Male:iyanıu şi

mali sarkisinde yeni bir milda· j 
faa hattından c;ekilmislerdir Ye 
Pcnarg deniz üssüni\ ele g~ir -ı 
meğe çalışan Japonları durdur
mak için pirinç tarlalarında nev 
nıidaae çvp~tadırlar. Bü
yük bir ktsroı Hindli olaıı. İngi
liz kıt'eları Jualaktay hattı u
~unlPğunca iyi tahkim '.?dilmiş o
l:ı.n siperlerde bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan İngiliz kıtaları 
Penangı tahliye etmişlerdir. Si· 
vil ahali adada kalmıştır. 

Şimali Malezyada nmharebe
lcr, şiddetlenmiştir. Japonlar 
Kcdah aultanlığı ve WeUcsley e
y,tletini de işgal etmişlerdir. 
Kt ı<' ırmağını aşan Japonlar, 
Japoha doğru hi.lctun ediyorlar. 
J:ıuonların hedefi Singapurdur. 

Hind denizile Kelantan ara -
sında yarı yolda bulunan Perak
da ve Srk bölgesinde Garpışma
lar oluyor. Kotabahrudan gelen 
ordttlar, Gok sarp araziden ge<:- l 
mek mecburiyetinde bulunmak- ! 
la beraber Japonların, bu kuv -
vetlerle irtibat tesis edecekleri 
an hışılmaktadı r. 

Şimalden Singapur'a bir çok 
ı:nuiıacirler gitmektedir. 

SiJ!3'1fT'da 
Londrndın . bildirildiğine gö

re, Malezya ve Singapur Us
siinii 1ngilizleılc t/ likte mü
d2 fa.a etmek üzere Singapura 
:ı,•0ni Ameı ikan as1rnı ı~ri gelmiş
lir. Di:Tr;ı· larrft:ı.n Rcmgon'ı:ı. 

ll.ı biiyiik sayıda Hindli kıta
lar ~imderilnıiı:-tiı·. 

F ipin'larde 1 

J:ıpoıılar, tayvarelerJe Luı:on 

ceğini söylenıiş ve demiştir ki: 
Ji\1at Slnne'ahı sözleri 
"Arkad~, içinde •btılundu

ğumuz vaziyet cididir. ve bugün 
kü müşl:ülatın yarın daha ziya
de artıma.sun da intizar etmek 
lazımdır. Hükılmetimiz bu müş 

~ ür.eıriH bir knç akın yap
mıştır. Ada açıJdanoda. .Ame
rikan tayyareleri bir Jıaıpon nak
liye gemisiyle bir muhribi batır
mı.şlaı·dır. 

Manilidan bildirildiğine göre, 
Japon tayyareleri, şehrin üze
rinde kuvvetli teşkiller halinde 
uQnmşlardır. 

Tayialfdı 
Taylend radvosu, perşembe 

aksamı. HiBd ve Birmwıya. dilile 
neşriyata bqlamıştır. Radyo 
spikeri, Birmanyalı ve Hindli, 
ahali\.•i, siWılan terke ve Ja-
pon ordulann11. iltihaka <bvet 
etmekte ve "Onlar düşman de
ğildir, hürriyet ve sulh getiri -
yorlar., demektedir. 

Çin'deki tıarıklt 
Çin tebliğine göre, Kanton -

Kovlon yolu üzerindeki Kutek 
kasaba,sı, Çinliler tarafıııdıln 
tamıwıen tahrip edilmiştir. Çin 
taal'rt1zu Şiuşun'a kadar devam 
edivor. Ymmaıı'ın merkezi olan 
Kt1Üui•1g ~ece Japon tayya.ır.!e
n tnrafından hücumu uğramır-:
tır. 

D"~er tnrafl.'1.n .Jap ··ııiar, 
Mancıık11 lw ı 1 ırda Sır~yet 
oı :lusu Lrafından )'!lpılr.n ı;1a-
l1<!Vl'alara eh~mmiyet 1.'t"'Imcd·'c- · 
ierini H! hunların ıı ı t .ı:l rn:.ı 1 ·v 
ı .ıl:.ır olduğıınn si.•yli.:yoıl..ı l 

~:ülatı önleyebilmek için hepimi
zin de bildiği gibi büyük gayret 
ler sarfetmekte ve faaliyet gös
termektedir. Ancak bu mü5kii
latın yenilmez bir şekil aınıama
sı için behemehal iharp ekono
misinin ic.'.'plarına uyular ~k is
tihsaldcn, llitiklf.t.kc kadar bilCı -
mum iktisudi k.aliyeıtlerde prog
raanlı ve hareketli devlet m.ü
dahakdne lazum olduğu kana -
atindeyim. 

Hadıselerin tazyiki altında G.· 

iman münferit ve gecikmiş ted
birlerle bugün'kü ıfevkalade ha 
lin doğurduğu müşkiil mesele -
ler halledilemez. Bugün halkın 
ve ordunun zaru..-i ihtiyıaçlarıuı 
karıulemal• ve bunları temiıı et
mek için fbu ihtiyaçlara cev:ıp 
teşkil edecek Ql:ın maddelerin is 
tihsalindc, idlmliude, nakilleı ın
de ve buııl!ard3.ll stok vücuda 
getir.ilmes.inde ve en nihayet tev
zi ve istihlakleı·inde yeıkdiğerini 
tamamlayıcı ve ın1emleketin ·bün 
yesine uygun ve ayni zaman
da ihtiyaçla!'ln derecesiyle mü
tenak·ip tedbirler alınmasına. ilı
ti~·a-ç z;>,ruri olduğuna inanıyor 
ve hükihnetimizden bunu te
min etmesini rica. e<.ii)r·onız. 

Maıahıa.r 'Miificlin sözleri 
M:lzhar Müfit Kansu ( Ço

rum) kiiı·süye gelerek içinde 
bulunduğumuz hal ve hadisatın 
icaıbı olarak :ıncclisden istenilen 
salahiyetlerin ve ıta.hsisatıarın bi 
la tereddüt verildiğini ancak 
ıtıunl.ara mukıaibil beklenen neti
celerin görillmediğini kısa ~ir 
zam!lD. içinde kanunun üç defa 
mecHse geldiğini beyan etmiş ve 
devamla Ticaret Vekaleti tara -
fmdan verilen buğdayların tevzi 
i~ tıamim edllmediğini, ibütfuı 
t~tta uğraşanwın daha 
ful...,, ça~c:ımaları icabettiğini, ka 
nun yapmakla işlerin b:ıiledile
miyeceğini söyledikten sonra: 
"Binaenaleyh benim istithama
tım bu kanunun da ve şimdiye 
kadar veı-diği salihiyet lıa:k -
kındaki kanunların dıa. tatbikine 
dilcka.t ve itin:\ edilmesini rica 
etmektir. Bu dikkat ve itina yal 
ruz yazmakla. olnıuyor. Bunu ve
tki.l ıaı-kadaşlar benden iyi 4ıakdir 
ederler. Bilhaasa bu işe memur 
olanların tecziyesi tarafına, can 
lunnın ya.kılması tarafına git -
meli., demiştir. 

Tieaı-at Veldlinin sMterl 
Mazhar Müfit Kansudan son

ra. Ticaret Vekili kürsliyc gelmi§ 
ve ezcümle demi§tir ki: 

"Büyük Millet Meclisinin muh' 
telif müzakerelerinde ınüker . 
reren ifade edildiği gibi dünya 
harbinin bizim memleketimi~ 
de tesiri az olmamıştır. Bir yıırd 
müdafaasını teınin kararile bir 
çok unsur, istihsal unsudarmı, 
bir ~ok insan kuvvetleri istihsal 

Rusya'da vaziyet 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Kola köı fczinde, ort:ı bü
vükLiktc bir ticaret gemisi, bir 
bomba ile ciddi surette hasara 
u! rs.nııştır ... 

Bir im<.> dmı~2al~ ootınl<lı 
Rtı:ınen orduhırı kumandanlı -

fHAY ÇAPKIN HAY!l 
L_ Çeviren: BEHÇET SAFA -;;j';;ka No. 31 ~ 
olmasından da korkuyordu. İste - Belki yakında tekrar gelı-
0 7.r.:.man Nazlı 1.ilınine suplaııdı, rinı Madam Katina: 
g~dip onu bulmalı: ~a.valhnın ııe B•! ümit Madam Katinnvı bı
yaptığını anl::ı.malı ıdı. 1 raz teselli etti. Fak:ıt 1İ.ar'lra 

Bir sabah uyanınca :Madam lu,beri duyar duymaz bir minde
Katinaya artık İstanbula gitme le 1 re clüştü ve Şevket gidinceye ka 
istcdiğ'ini söyledi. ı d:ır bir tek kelime söylemedi. 

- Paşa b:ı.bmnm hiddeti ge<;;- Şevket onun halini anlamıs. bn-j 
miştir artık. Gideyim de onu bu-ı 1".:1.da biraz fazla kalırsa işin biis 
l3yım ! dedi. . .. .. bütiiıı snı pn saı,.ı.cağına, ken-

Mu.dam Katına her gun uç di.;·nin <ie j umuşayacağına ve bir 
beş çimleniyor, bunun bir ·kıs- k11.a -belki biraz da acıyarak
mını eve sarfcd.ip ıni.itebakisini bağlaıı::ı.cağın<ı kanaıat getırmiş
~andığına yerleştiriyordu. Fis • ti. Bir an lıı kr lktı. Abme<le: 
tan paıaları çoktan çıkmıştı. El- "Haydi!,, dedi ve evdekilere te-
ğcr bu böyle devam ederse iki şeklcür ederek veda etti. Arka
üç ay içinde köyde bir küçük ev sına bile bakmadan yola çıktı. 
bile sa.tın almayı taha.yyille ko. N~I.,IDA.N ŞEVKETE 
yulmuştu. Şevketin gitmeye ka- MEK'l'UP 

vermesi canmı Slktı. Bunu Niyeti Nazlıyı aramaktı. Fa-

6-2 yendi 

Adana : 19 (a. a.) 
İngiliz futbolcuları 

sahasından ~ık.mışlar, yiyici, 
müstehlik mev,kiiue geçmişler -
dir. Bi~ şüphe yoktur ki bu ha
dese memlekette istihsal ve is -
tihlak müvazenesiııde de tesir -
leri11i göstermiştir. Hükumet bu bugUn ilk temasını Mer· 
müva?.ene~i m~ün old~ğu ka- sin muhteliti ife yapmış
verecek b1r şekıl.de tanzım et -
mek içindir ki ihtiyaç maddeleri : tır. Çok heyecan il ve 
dar mcmleketiu ihtiyacına cevap samimi geçen maç 6-2 
~!'inde ve bilhassa hububat lngiliz takımı lehine 
gıbı hal.km ve ordunun ans. gıda . . 4.. 

sını teşkil eden bir madde üza • bıtmlŞLlr. 
rlnde daha verimli ve daha tu • . 
tumlu bir tedbir almağı zaruri 111...ıılıl!Uilll!l-lllııR-~M-..
bulmu.~ ve bu maksatla da ka - ' 
lli.lllU huzuru alinize sevkctmiş. 
tiı .,, 
Şükrü Sa~ğlua11n beymıa.tı 
Maddeler okunduktkan sonra 

Basvekil vekili ve Haricive Ve
kilf Saraçoğlu kürsüye gelerek 

Mihverciler 
çekiliyorlar 

(llaştnrafı 1 inci sayfada) 
şu ibeyanıa.tta buhmdu: 
"- Arkadaşlar, U?Aln günler Mibvercilere göre 

bir çok ark'a.da~larımızın yaı dı _ ltalyan tebliğinde şunlar ya-
miyle üzerinde çalı~tığımız mad- zılıdır: 
deler, huzurunuza geldi ve birer "Bingazi Ceıbelişa.rk bölgesin-
·birer okunarak kabul olundu. de, D~rne etrafında, ş;ddetli mu 

Yalnız daha evvel Im.nun hey- harebeler cere:wın eümektedir . 
eti umumiyesi hakkında konu- Düşman burada Mısırdan ge
şurken söz alan muhterem meb- len yeni zırhlı birliklerin yardı
us Mazhar Müfit arkadıışım, miyle, Mihver kıtalarına karşt 
bizden ne i~ilerse verdik, kıa.- tazyikini arttırmakta ve bu kı
nun istediler verdik, salihi}"'tj tal-ar mi.sal teşkil edecek bir 
istediler vcnlik, para istediler in;ıt!a çarpışmaktadırlar. 
verdik. F1.likat beklediğim.iz neti- Bardi:ı ve Sollum ccphelerin
ceyi alamadık ve beklemekte de-J de topçu faaliyeti vardır. Zırh 
vrum ediyoruz. dediler sozleerile , lı otomobiller t2I'afından bir ta
M&.7..har 'Müfit Kansu "Çoruh,,+ unız püskürtülmüştür. 
un yukarıda bahis mevzuu olan İtalyan ve Alman hava ~ 
tenkidlerine temas ederek hü- killeri yiirüyiis halindeki kollıarı, 
kUımetin bahis mevzuu tenkid- çok mükemmel neticeler almak 
lcrin işareti dahilinde, çizdiği i&l"tiyle, bombalaım•r ve pek 
hat dahilinde çalıştığını, ba - nlı;a:kt:lw uçarıaık bunlara hü
zan hata edilse bile bir su~lu cum etmislerdir. 
görüldilğünde merhametsizce ~ 17 İlkkanun, öğleden sonra, 
zaland:ınldığını, sorulan her ook torpil tayyareleri filohl'ı, Bin
tanın hesabını açıkça vemıeğe gazi sularında, birbirini taıkip e
hazır olduğunu, hükUınet deni - den dalgalar halinde, ehemmi· 
leen müessese, istizaha çekildi'k yetli İngiliz deniz kuvvetlerine 
çe bu nevi isti2Jaıhı memnuniyet - hücum etmişler, 3 kruvazörli 
le kabul ettiğini beyan etmiş ve yaralamışlal'dır. 

ğil mi? 
Ne ça.reki ev sahipleri için d 

kiracılar için de hiçbir yanlaş an 
lamıya, herhangi bir tevile nıu 
sait bulunmıyan bu vaziyet res I 
mi kanaliaı a dökülünce ına'hi -
yetini ı,ayh •tınekte ,.e içinden! 
çıktlmaz bir hal almaktadır. Ya
ni ferdin ferde karşı kolaylıkla! 
tatbik etti~i berrak bir usul 
resmi bir daırenin kırtasiye for.I 
maliyetleriyle karışınca vilimh~ 
nu kaybetmekte ve bulıanJt bit1 
hale· ~elnıt-ktedir: Herkes bilir! 
lG Evkaf İdaresinin sahip oldll..ı 
ğ·u binalR.:r vardır. İdare her yıli 
bu binalru ı kiralar. Likin Jt:v-' 
kaf ida • .!Si kontratları biten1 

bin an yemden kiralayabi~l 
için kira bedelini arttırımı 
koymak ıuccburiyetinde · · 
Bu arttırıma naticeeinde en ç 
kirayı veren düdüğü çalma;kta'i 
ve binayı kiralayabilmektedir. 
Lakin Koordinasyon k&nll'l bir 
sene evvelki Jd?'arlan fazla isten-. 
mesine mani olduğundan iş kır~ 
tasiyeye dökülüyor, tahriratJar,' 
tezkereler. istilamlar saire VtlJ 
saireden sonra buluna bulu°"' 
~u usul bulunuyor: Evk;af !kira.J 
)anacak hinn.arı gene arttırmı .. 
ya cıkan:, or ve müzayede go-
nunda binayı ~ eden kimse ı 
nin ,·emiği kira miktan cld4i 
edilince ayni fiyatı verenler a
rasında kur'6 çefciliyor ve binaı 
da lmr'adıı kazanana kiralanı, 

yoı muş. Bu yüzden Evkafa aiti 
m.rleıde, dükönlarda otura~ 
ayni kiroyı \•erdikleri halde bi-. 
nad~n Çikır-ıya mecbur oluyorlaa 
mış. 

Şayet bu haber doğru ise sruH 
ımamak eltlcıı gelmez. Ma.demidl 
neticede F.iralat· arttırılamıyo~ 
Ye yeni kiracıdan da: eski ik~ 
cmın verdiğinden fazla bir ~ 
alınamıyor, eski kiracı ile kont1 
ra tı yenilemek daha makulJ 
daha rnasııafsız, daha külfetsi?J 
olMa-z mı? 

eğer taraflanndan böyle bir şey Bir lnglJiz lmn·azörü batınldı 
va.ki olursa soracakları suallere Almı.:.n tebliğinde kaydedildi _ 
daha ziyade memleket menfaati ğine göre, Akdenizde, bir deniz. 
için cevap venneğe hıa&ır oldu- altı, İskenderiye açıklannda •••••-••••••il 
ğumuzu huzurunuzda tekrar e- Leander sınıfına mensup bir 
diyorum, demiştir. İngiliz kruvazörünü batırmış -

Bundan sonra Mazhar Müfit tır . ., 
ÖLÜM 

Kansu ve müteakiben Başvekil 
vekili ve Hariciye Vekili Şükrü ••••• 

Saracoğlu tekrar kürsüye gele - M•h 1 ha haı·mı 1 

Mithat N mli Tütün Depolanc 
Müdürü Sa!Slıaddiıı Er.kök ana-! 
sı ve Elektr"k idaresi IstatiRtild 
Şubesi :Mudürii Ziya Erkök bii·~ rek s~~~ed~~leri_sömerle aral~rın 1 ver e rp 1 e 

da goruş ıtıbarıle esaslı ve ıh - ı yük anssı : 

tiiRflı bir nokta obnadiğını söy-, bulunan devletler Iem~la- ve umumiyet itibariyle 1 
temennilerinde ki muta beka ti 

Aliye Erkök l 
~~~~at cttniıüir. Cen3:.zesi hugiiıııl 
ogtt.> naına.zmda Kadıköyündel 
Mühürdar c.1ddesi 79 nuıiıorulı 
evınden kaldırılarak Osman
ağa camii erifinde cenaze l'a -
mazı kılıNlıktan sonra Bcv'eı·. : 
beyi, Naka.;:: tepesi aile kabris~ 
tanına defneclil~ekt1r. 

müşahede ederek sözlerine ni •

1 ha.yet vermi.§lerdir. 
Bundan sonra kanun layihası 

heyeti umumiyesi reye konarak 
kfl bul edilmiştir. 

Yine meclisin bugünkü toplan 
tısında 7 Birincikanun 1939 ta
rihınde ve müteakip günlerde 1 

vuku bulan yer sarsıntısında fe 
Iiı.kete uğrayanların kurtarıl -
masında fevkalade hizmetleri gö 1 
rltlen bıı31 rnahlı::fımlann cezala -
rmın affı hakkındaki kanun Jayi 
haHınm birin<'i müzakeresi ya -
pılruıştır. 

Meclis nawrtesi giinü topla -
nacaktır. 

----» 1 1 «----
* Bem - Br" cnz gölü iizerindc 

C her ct'tc bir !isek fabrikasında \'1.4· 

ı,u.ı " ı~n i•ıfil:'k nteicesindc 7 kişi 

Cıl 1"' , 4 kisi a21r ~mruaıımıştır. * L!zbon - Atl.ıııtik dcnız.;ı.de 

n -bir nrkt:!d:"mmın evidir. 1stan - ! 

l uldı:.. Sana da b"r mektup ve-j 
r eğm Bu mektubu Şükrii bl'ye 
Vt.;1 ı>ceks;n. 

- Ben tanımam o dedup·unu. 
- Hay Allah belam ı.·crsin. 

Su.na yazacağını adres<le bula -
caksın. Sükrü bey ~eni yanında 
' ı!.oyacak. Orada. be-ni bekler
sin. Ben belki bir iki gün kalı
rım. 

- Bclderuk. Bana. yemek ve
r~ır ar mı ki? 

- Verirler. Fakat yolda köp
rüde, istanbu1da dayıma rast -
bı s. n, yahut onlardan biri kar- j 
şına cıkıp beni sorarsa ne diye-! 
ceksin ? .. 

- Bilmen, derum. 
- Olmaz .. dayımı yumuşata-

c:ık bir şey söylemeli. Bir yalan 
uyduımalı. 

- Geberdi derum. 
Aptal herif. Dayımın yüreği.. 

ne mi ifdirecekeiıı? Ne de olsa 
adam~ beni ev1'dı gibi sa. 
ver. Öldüfüme iBamrsa halt u 
olur biçarenhı ! 

(Ba.ş tg,>-afı 1 inci 81J.yfad.a) 
1 - Doğu Asyanın istiık

ranna mani olan Anglo -
StH<son nüfuzunu ortadan 
.kaldınrna.k, 

2 - Ja.ponyanın mevcudi
yet Ye emniyetini korumak, 

3 - Doğu Asyııı.nın rcf ahı
nı genişletme!c \'e dünya ıba
rışının kurulmıasına iştirik 
etmek. 

lngiltere ~e 
Londradan bildirildiğine gö

re, Avrumı Kamarası, harp duru
munu miizakere etmek üzere 
diin gizli bir celse akdetmiştir. 

Aydın ovasmm 
sulanması 

Y::ııadammızdan rahmet dile, 
riz. 

Hasiye: Cemız.eyt> çelenk ge. 
tirılmemesi rica olunur. 

il -,--~---E~ .. 
ŞEHZADEBAŞI 

TURAN sincınn!;ınrla 
İki bti~ iik Tti kçc f lm biı·deıı 

1 lal Oöiu Rüstem 
Aydın (Hususi) _Aydın su "fürkçc sözli Ye ı:;a,..kılı mu:ı.zz:ım 

işıeri müdürlüğli dahilinde Na- ve emsal iz hiiylik Fılın 

2 - Notr Damın 
kan buru 

CHARLES LAUFHTON 

Ttirkce sö.,Jü 

zilli ve Horsuıılu ovalarının su
Ia·ıınası için Küslek rnevkiiııde 
yapılacak regulatör kanal ve 
tüne! inşaatının ilcnıali için yapı 
l:ın C'tildler bitmiştir. İnşaata 
yakında başlanacaktır. Bütiin 
bu tfsisat 920.000 liraya çıka· 11 den ıtıbarcn devamlı 

eaktır. '-••• matineler. •••11' 

Yalova Kaplıcaları 

Otel Termal 
VE 

Termal Banyoları 
25 Blrlncikanundan itibaren 

AÇIKTIR 
Otel, Restoran ve Banyolarda 

Kalorifer Vardır 
Yalova iskelesinde Kapleoalara Ait 
Hususi Otobüs Mevcuttur 11238 



Baş, Diş Nezle Grip Romatizma 
der ha keser, günde 3 kaşe 

ve bütün 
alınabilir 

ağrıları 

SA.BAH, ve 1 Devlet Ç>_~iı:,~oHarı ilanları !~hisarlar U. Müdürlüğünd..,11 
Her yemekten sc:ıra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

ı - Kc~lf \'c fnrln. m 1 mucibince Kabııt:15takl Kimya Hıbo .. tn<
nın Mccidiycköyil Likör Fobriknsına naldi dol.'lyıs~le mezkilı' f 
yn,ıılacok ı:u, kanolizasyon, bav~an w elektrik tesısatı kapalı. zarf icra daireleri sene başına 

kadar müstacel işlere 
bakacak 

• t ('. 1\Iüddt·iummnm· .ı 1 n: -201 ci K~ nt'll 1941_...... 
nın bitm i ' ' •. ı:ı. tc i 30 r • 

ı ·, e iflas dafrcl<'ı i td,i dc-s - ' 7.33 H 
l uların ta.<ınifi ile IP h ~ııe gon
tlcrilmesi icabctt ·gindcn 26 27 
K11nunucvvel ~ 1 \"<' 2, 3, 5, 6 ıı,ıbc ı. ı 
füinuııu ani 942 giinlcri İfi sa- 13.30 Pı·o •ı .ı 1 

h plerinin i~lcriri tnhip etmeme-' J3.33 Snrkt '<' 
si, ) "lnız ıhı iyati tedbir, haciz tl•ı kUle · 
gib! : · · l r n tl.:tc na o".1 ~ 13.45 Ajans 
Ü' c rt: ~ıbi ı. ler~ bahıl ..... ·~ı haberlcı i 
ıli ur. ı.t O'.) ş .ı ' 

F. tih halkevi dispanse
rinde muayene gunk.i"i 

ratih. l1°lk<'\ iııdrn: 

tu .l 1 · 

kon 
18.00 Progı "" 

1 •.) 

18 03 Fıı l lwy tı 22 
lS.40 Rud~o 

' 1 o 

N ffit E! ez. :H. ' ti) e : Pen:ıembe 
s~at 15 de Dr. Alı .r:..şref, Çocuk: 

l ~ öı Ur. F .. h
( •. ay, Ci!t: 
~"' de Prof. Dr. 

1, ., d yı, Kadın 1 
H. de Do~ent 

Cun'. ..ı lesi s: nt 1 da Dr. F1ı1.h-
rettin Fı:hmi, hu.lak, boğaz, b\.\
ı'Un: Cuwa f;f ht 13 de Dr. Naci 
Do•!aııc • Di~: Çal'f:amba 18 de 
Diş ·r. bibi R~tip Türkoğlu. 

ista11bu/ Levazını Anıirllği Satı:=ı- ı 
n~n Komisyonıı ilanlal'ı 

NWWM• 

Un r ıbnkusıı.da hullanılmak ü .c. c :astık k. J' ı.:, elclc ıı l:i \'CSnirc nl:
rı:ı.. t r l •,ırlı"l, ek• ltmc i 24/12ıJJl ç~rş mi.>. gün\\ s • t 15 <ie Toph:ı
rı"!dc Lv. mıh ı tın 1 ı::: koml-y<l v. d:ı ~ pıl, cnklıı. K. t ı teminatı 193 
ı r; ıO lmr.ı.tuı. 1 leklılcrin belli :ı .:ue komisyona c lı clt'ri. 

(451 - ll2G2) 

• • • 
:ıktı-. I'a.larlıkl .. t:k ııtmc ı 23/12/!>41 s.ıh 

mı. 

' 
Aılct 

25 E:-kır t;ily 3vulımU 
fı7 Nlh:ılc. 

5u0 Foreclcn •. bdk. 
::oo Ç .. t: l. 
200 Ko ık 
100 tnm tu lu1:. 

• • • 

.. . . 

, l!T':ı koını yonumla ya
•, mlık numune ve t .. 
(45~ - 11265) 

t()n p('nı:dık kösele alımı-
gl ni\ t l ı 30 da Top-
yapıl. • . t tcltlHerin 
le bt'l ı te komi yo-

nlu ko de 
saat 14 de 

ktır. iste' . .i-

Yt 1-t\ndil :ı;&ızılı m.17.c-m .. lc· hl P~ rl '•fa <'k 'llr clcri 
•lm' c gilnü :::a:ıt 15 de Tophanede Lv • • rlı ı s; t n nlmn , i yonunda 
v:ıpJlac:;'ttır. f te'<l lcrfn mevcut nümunekrllc \'e icminntl r: le b Ilı s:ı tte 
KNn ~ona gel eler!, (453 - 112{'5) 

"' ~ . 
K rtcıl :UaltPpednt!e e:.l.i Piynde vc At okul ı b.n ınri. k k t'a lı;in 

60 ton Sl ır di nltnacnktır. P:ız .. rlıkla ckoltmc i 24/12/941 caı wınb. stl
nU ı;:ı, t 14 de Tophanede tst. Vı. Gmirli· 1 . tın :ılm<ı komi~·o c!. l • pılıı.
c:ıkt,r. T~lunin bc>dcli 27.fıOO lir:ı mc t lrıatı 2025 liradır. Ş rtıı ınc i ko
ı. ıır;onda gılrulür. t leltlllcrm bclll 'Wnkittc komi yona gelınclcrl. 

1 (44!j - 11169) . s • • 

16 600 kilo yı.nlü kırpıntı vcı ılCI~k ~ ı.ln çor. p iplığ yaptırılncnktır. 

P:ı~rllkl:ı d illmcsl 24/12/941 çars:ımba gunü s:ıat 14,~0 da Toph:ıncde 
ı..v. fırr irlifü ~tın lma komls~onunda ~:ıpı.l:ı~ ktır. Teminatı 22 lira rıo ku
ru ,.ur. Şaıtn:ımesi \ e iplik nü unr i ~omisyonda görültir. Kır 111tıl. r De!
tc, Jnrda bir No. lu dikim o,,;inde ıul r. Eksiltmeye mılli n. ucct 1':ıbrl
kn " yrı mucs ~d ri lştfrlık :lrbilecc>\lf'rindcn istekli finnd. rın belli r:ı-
ntlc ko i yona gelmeleri. (446 - 11190) 

• • • 
15 kalem dl~i mc.lzemCEI olın:.calı:tır. AÇll. <'°kailtM~ i 26/12/941 cumn 

guniı a H d Toım:ı.ncdc Lv. ~mirll i sabn nlına komicyonundn yopıla
c;ili.tır. Hep nin tahmin bcdcll 091 lira 25 kuruş ille teminatı 74 lira 34 
lruructur. Şartn~ ~ l kom!syonda gö::ııhır. tstcklilcı in belU vnl.ıtte komls-
1oruı g{Jmclcri.. ('431 - lO!lOt/) 

• • 
Beher mctr~ine atı ıturus 76 tnntim tahmin edilen 12,825 metre CO 

tt Uınctrehk &erit kolan nınt hhld nnm \"C hes bınn nlın:ıcaktır. Paznrl k
la ekslltıncsl 22/12/941 pauırtl61 ctinU sn.at 14 to Tophnnedc J.v. llmirliğl 
ı;utın alma J.müsyC>nu.,do yapdacnktır. 1'k tcmlnntı 382 lira 35 kuru tur. 
Nı•mı.: e • komisyonda Alir<llür İ"tcltlilt-rin bcll' vakitte komisyona gelme-
leri. (422 - 10~..0) 

••• 
soo k!lcı ,~ ç kl#ldUm ı;i'W' i ın.. t na.'lf ve hC!Sabl!'a rılın:ıc.nktır. 

P'1Ztlrl kıa e.rııut neıJ 23/12/941 '-"lı günU saat 15 de Tophanede Lv. l'ımir
Uı1i sıt"n ı;ılma ko nlsyuuında ~lacnktır. Tclımin bedeli 1200 lira ilk tc
ıru:T"-b 11 'ıirnd r. I"l:!t1m>e<l 1'.-,m'ıttonda gôrlll!lr. TalJplcrln ulU vok'tte 

{~~! - 1.149) 

:M.ıhan rrcn bedeli (7i50) liı:ı ol.ın !ı(lOOO ı !o BiL'111a K:ırbonad dô mel 
(12/l/1!142) Paz; rt~si giinii sa. t (]5,30) 011 be" buçukta Hnydıırp:ı.,.:ıdn. Gnı· 
bin. < d. hı nckkı komu.yon tar .. fı.ıd:ın ~.ıp lı zıırf u al.le satın olın. c. ktır. 

B,t ise gırmck istiycnlcrln (5&1) lir..ı (25) kun sluk mU'l;akkut teminııt, 
kanunun tayin etti.ıri vesikalıırln tekliflerini muht<ıvi zarnnrmı ayni gün 
s:ı:ıt (14,30) on dort otuza k .. d r kom'syon rclsliğino Y~clcri lfızımdır 

E ı i ,. .t , ttn:ımelcr l.o ni l .1"1. n pr ız dağıtılm ktııdır. (11181) 

Askeri l,,ilbı·ikalar ulitına nıa 
Kon;isyonu ilaı~ları 

2 

7 tcu 2.5 mm. / d;ı g:ıl\ ı ızlı de.111· tel 
5 ,2 l> > > .. 
2 .. l.40 .. > , 

32 > 0.8-l.OO mm' ı , 1ı l:ıı~ı.cl,ı G, h: • lın •• k 
·ı'rıl :n ctl:ıc.• bed U <15014 1 . ı. j rıda yrı2.1lı dort krlcm r,: .. ı. 

\fn ı.' demir mnlzemc A~k i Frıbr k. ı , l"ıı "'m Mu• ırluı,'U ı crkcz atın 
rJ :ı 1 wr yon ne. 'i/1/1942 rnr; rnb · uı u • t 14 30 da p. 1:ırhkla ıh. lcı 
c:d.lcccktir. Ş. rtn .. ınc p , . t ~2"6 1 rıı 60 rnı u~tm-. 

(llC ~) 1 • • 
Küçük Yozg:ıı.a ynrtırılııc:tl< inşaat 

fi<:~if l><'<idi lOOC'i 1 r,ı cl7> ku el.er. kuıı.ilJ, Yo •• tt.ı ):ıpt nkC' k 
in~ t. t A 1 c ı F b ı .. l · t:"ım ın Muri i 1, ı J\·crkf"Z s. tın nlma lt0 ll'')O· 

le ynptırılacaktır. 
2 - Kcşlf bedeli d0S9G.5S> lira mm.."Qkknt temlnntı '798 edil'• 
3 - Eksiltme 2/1/942 cuına eilnüsooı 10,40 d::ı Kcbata5ta.ı.e.v:ı%Jl!I 

tlR"'mb merkez mübnyaa komisyonunda y:ıpılncnktır. 
4 S .. ı tnıın ı- \ e l fi Bz 'i g <·r:n rube \ ezne inden 53> kurus 

b 1 , m , 1ı l· bı lır. ı 
5 l\lnrı:ık< ayn giı ç ,Jcr , ııhuı Ju t1;klH mcktupl:ırını ı.nn ı: 

:ııl,h: ' 7,5 gU\cnmc p. re ı ınakhu~ veya b.ınkn teminat mektubUli 
ş. l 1nın<"'i11ın F. Cıkı·nsındn ~az.ılı 'esalki ihtlvn edecek kapalı zar 
ih ı1~ eunil ck0 iltmc snaUnclcn bir • nt on·eı mczk(lr J.omlsyon b:ışk 11 

n .. m kbuı: muknbılinclc VC'rm lcıl lazımdır. Po tada vuku bulacn:C 
n:ı:ı.ın itibaı·a alııırııaz, •11 l(\J~ 

Kazanç Vergisi MükellefleriniO 
Nazarı Dikkatine 

lstallbul Defterdarlığından: 
füızanç '\;Crgllerinin ikinci tcluıit tecllY.e mtiddcU BirinckCınun 1941) 

üır. 'l.ıl,stlorin llcritlc )Uzde 10 uıml:ı \O lcrn )Ol l t:ıh iline mnbııl):S 
manwk \\zere sayın mtikcllcflorin ,,;ergi borçl. ıını bu :ıy sonun:ı 
ba.,lı olchıkltm Mollyc t: h il şubclc-riııc 1idcmclN'ı ı~. 1.ınur. (1()81 

- Lira .. Tutıırı 

Lira 
nı.:n .... 1 20/l/042 nlı 1' nü s. nt 15 cıc k r. lı z •. dln ıh. le edileccl:1lr. Şr.rt- ============================::::::~ 
na"T.c c51 ı<uru tur. Muv,ıkknt tcı'lf •at .. 75ı; fo·:' 4 kurı• tur. Tcklıf 

1 100.000 
1 60.000 
1 50.000 
2 '40.000 
2 ao.ooo 
2 25.000 
~ :?0.000 

20 10.000 
50 5.000 

100 2.5Cı0 

400 .000 
1000 500 
4000 100 
bOOO 50 

50000 5 
60584 ...... YEKÜN 

100.0CO 
S0.000 
!ı0.000 

80.000 
60.000 
50.000 

100 001) 
200 000 
250.COO 
~50.000 

400.000 
500.000 
4C0.0 O 

2:ı0.000 

2co.cdo 
• 3.000 .( 00 

-\Zevci 
Gö lerine 

İna amly r!" 

ın<'ktuplnrnıı "' t 14 de J,nilı.ır komi~o•ın Hrı ıclcı-1. <:l ll!!!l> 

• • • 
2000 adet Ole:ın varit alınacak 

T lı in c( l ıı bcctc-11 c3G.OOO lir:ı ol, ,.. 2000 :ıdrt Okon \•:ırıli Aı,.kuı 
F, lırikrıl. r L' um l\lıidii 'l ii Mc:ı kez 1 •1 :u.rı. komiııyonw 12/1/942 
!l:ızıırtc ı:;t nıl ~ , t 14 30 da p. nırlıkl, i le C"dileccktir. Ş ı ın. ıne (1) llrn 
(BO) lmrı: tur. Knt'i tcrnln~t 54-00 ı:rnclı-. •llOGl> 

• • • 
Üç k<1:tm tert m;oden k:ılcmlle be9 k:ılem yaylık çel k t~ı ıılınnc:ıık 
Tr·lurı.n cd len beckL c585nıh liın olnn ;!.Uknnıla y:ızıh 3 lrnkm sc:rt 

ıl":ıden k k .ırrlle 5 I • 1 m y ylı~ relik el lu.kcri Fcl!ı kolor Umum Mu
d· rlıiğıl mfl1' atın :-lı ':t k<'':llfı;yoı1tı~('. !!3112/~t salı gtinU ım:ıt B (le 
p:ı vr1 la ih le €'1 Jncc tır. Ş rtn m<' .ı:! l i3 kun tur. Knt'i tcmınr.t 
'P3!0 lıı :ıdır. cll OG4> 

, 60 ten Cfohç~lık sııç. ;ıJınl'!cak 

·rııl m'n c<lilan bcd.ti •20,000 1iı ı- eıl. n yuirnmla yczıh 60 ton bol,~r.
lık oaç A k" i ouıilrnl, ı· Umum M•ı I ılı ü MtrJ.ez Sntın alınn J,c.mıs.>v
mıı. a 'i/l/S42 ı;nr :ımba giinü ant li el v· z.ı lıkl;ı ihnlc dilccck11r. Ş:. t-
n:ınıe p. r~ızcl r. K. t'i t<'minnt <3000 l cll 125 

• • • 
4 kıılenı t•I alır.ac:ık 

Ve on yaş daha genç T. hmln edilen bedeli c31225> ıı ol. u 4 k km tel A kcri F. bıılrnlor 1 

•• •• d"' v.. •• .. I' tiınum M d rllıını Mcr < z S:ıtın • l n:ı J..uı 
0 !'.YOJlUncn lG/l/942 cuma gunu 

gorun ugumu soy ıyor saat 14 el p. :uırlıkl:ı ih. la c-dllecf'ktir. Şr rtna•. c, tl Jlr:ı c57-. lm uşt.n. 
~--EtliJ.~::::ııı~~ .... ı "Kot'! temi'lı.ıt ,4083> l'rndır. ll!!i 

z e kınıı n~::ıl 
. muvar~d · 
kadır., dJYor. An- oldum? 
cak iki ny kadar cwcl nlnıni<!a \"e 
gözlerimle nğzıtnın ctrn!mda çtzgi
kr ve bunışuklukl:ırım ,,;ıırdı, Hı:.
kikatcn "Yaşlı, GiSrllntl)oroum. 
lluı:On ise, büWn bu çizgilerim kay
boldu ve tırkndnşlrın:n bir genç 

1 kızın cildi gıbl p:ırl k, ncnnln ve 
yumu~ak ölnn cildime takdir nnz:ı• 
rlfo bakıyorlar, Her ııkşam yatmaz.
dan evvel cild gıdnsı olan pctnbt! 
renkteki Toko!on kremini Jrullnnı-
1orwn. Tcrkfroinde Viyano Unlvet• 
,itesi profesörlerinden biri tara!m· 
d~ kc:stedllcn. gençliğin kıymeUi 
\'C c .. zip cevheri olnn "Bloccl,, var
dır. GandtWeri de cildi beyazlntıp 
yumuşntan. ılynh noktalan l!idcrcn. 
ve ~1·: rne!amcJcri ı;1klaştrran ~ 
yar. re lrt<'ld To'l-.alcn kremini ku~
nr;yorum. 

il,AN 
Erdek l~slıye Hukuk 

H~kimliğ:nden: 

·-

Umum: de es : Z. SAA TM N, Sultan 
.amam Canl:cnba~! han 

Halecıoğf 11 Askeri Sat111_af ma 
i{o11;isyonunda.11: 

1 -T•I b.hnlı b.r ,,y ı ıddc.tle Pcıl oluna \Cya 'l't .ı rl.1;,ınl'. mo-
tor ıtl• 'l51) toıı !m,u ot ve 250 ton ~ıı.n ır r-

Toprah l'rlalls11l/eı·i Of i."ii İstanbul 
Şube.'>indeıı: 

• !,ıııl>cmlz.in muhtelit servi lcı irıdc EO -
rlyc•l .. rc bilimtihan ıncmur alınnrnk~ıı. n ı ıın •ıh ılk ·d 
tnh · '• t lı olanlara lise ve l 00 - 120 lı ı l ı , l "' da ytı 
n lı::rcme göre al:ıbıl~ekleıJ ucrı.:tl-1 ı ıyın c ıl 
:;. r\l. ını lıııJz t:ıllplerin 25/12/041 p • cm\w ·\ ı 
tmuh .. ruı i~ırfık etmek ilz.!rc 24/12'0 • 
b rfktı• ~ubemizc müracaatları ıl. •1 o' 

K~bul ~rtlıırı: 

1 - En nz lise 'cya bıın:ı n u. a·ı ı ın ' t p 
2 - Askerlikle ilgıJI oJm .m. '< 

• ..ı b .ıuı m l:, 

:? - Y:'l.ı 18 den aşağı 40 don ;;tı .. rı ol ın 1"., 

==:-====d 
Orman Umunı Afiiıll:;rliiğıi Dev/el 

Orman işletmesi R<. vir Amirliğinde~ 
Orman davaları için şaı tnım1e ııı" g, re mu' t 1 f sc'<ilde l.850.000 ş 

1ıçın bn ılın:ırı paznrlıkln Dtık el" ııtn 1..) e kôntılm• • ıtur. rJ 
nunl:ırırı ltftğıtı:ınnı ld:ıreıniz M. 1 ''Ve!,. Jr•ı Kı t ıılyc- :mb:ınndıın 

t<'.ıhhldinc teslim edecektir. 
'I'ob ve işçilik muhammen lı4 tlı ı. ı.75 Ilı .ı,t r. El '>iltıne 23/12/941 ~ 

htl! mUs:ıdif salı glinü saat 15 dl' An Uınum 'Ilıdı r 
Mcı lı ez Revir fımirliğinc1c toı'Jr.nıı,.. ı; kı ı 

Muvakknt fı!.mlnatı •75' llr&rlır. J 
rcıd:ı Merk0ı1, revir fımıı li~ıtıdc ve 1 t pi 

P.: •I c bilirler. 
1'.k ıllrneye gireceklerin muv ... ı. at ı :.ıı, ..-. ııuı. 1 ı .... 

<.":ıt J,iığıt mukabili ikinci bir temin t 'cr<'<'c:.1~ 
J':ınuni ik:ımetgflh ve ticaı i clılıy tı 'c 

)ardım hn3k:J uııo snyılı k:ıntll •ın 3 i•ı u 1 

blrlıkte yukarıda goslcrilcn 
l:izımclır. ( 1105 ı) 

t<.'61.m ol·•~ 

l•;ıl ırle ~ 
1 ' ıwlll'l 

bul rııll~ 
, 

========================:::_.;.;:_:.:_====:.:._-..;:::::=:;;;..~ 

Maliye Vekale i rıde 
Giinıiiş "JOOH h111·rrşluhlar1n tedac.'ii/de• 

kaldırıl111as1 !uılılundtı 
Cumı.. bir liralıkların dnrp ve ;t H y., m kt ı l:ı ~ıkarılıll~ 

u. c.rlnc 1/2/' 941 tarihindcn itllJ:ırcr. t• !, 1.1; ı l uldır J •>I, n gün 
yuz kuruşlukların 1/2/941 t:ırl lnd .. n ı,,!ı i J lm:- ınul . ,; !,'l ı ılr.ı Tur' 11 
Ciımhuri;> et l\ferkez Baru :ı•ın< :ı 't- • ' r' n fn n' .. ı bul n , !1 ycrl 
Zırnnt Bnnkası fiUbclerlnrc ,:;np,Jm ıl~t: vlaıı t rJ ı ınuoı11 ı ,ı a 31/l 9~' 
ok~:ıını nihayet verilecektir. Bu tml'ı'oı .... :>r:-ı nıczkür r; .., r nnki el-· 
rnk hiç blr ve:çhlle kabul l':.l ln ı;·r.ı:eJ,tır. • 

I;llnde g(lmüs yaz kuru~luk buluııanl ı·ın 31/l/ .ı~2 :ılt ımımı ıuıiıl 
bıınlnrı mnı ımndı'ı lnrilc, Türkiye: Cürnlıu· lyrt iıc":,cz \ •• nknsmdn ~ 
Mt•ıkcz Bankası hulunmny:ııı ycr1crdc Zir:ı L Dnn 'l ı ~ bt • iı c tt:!:O 1 
•11tlrmcleri ilfın olunur. (8262 ~ !133G) 

T. H. K. B11Psa Şubesi nelen: 
Türk H:\\'a Kurumu Buı n ubccıl tnınt nduıı bu ~ene Kurban b:ıyrnını ı?1' 

t•Jplanacnk olan kurban der· \'C b. rs .. klıırı 1/B!.rl ikumın/J!)U tarlhinütl' 
22/Birlnclkflnun/941 t. r h'nc );, d .r 21 ['Üll ırıild tlc Otfk ut ttırmoyn tı1:1" 
1 ılmıştır. 

Hcklılerin ş.;rtnomclcıinl gô.mck m:crc İs!anl>ul ve Bursa şubclcrio' 
pey sürmek üzere de ihale günü Bursa ııubcsfr.e ınfıracaattarı ilfin olunur. / 

(lCl>73) 4 
No.11'1 
I~rd ı!in 1smctpnşa. m:thallc

siııden }brahım rvar tmalından 
lta1'lsı ayni mahalleden Emine 
Uyar aleyhine açmıı- oldı.ğu 
ihtar dtı\ asmm Asliye Hu
lmk ınahkemc>flinde yapılmak
ta olan muhakemesmde: tı,u
mt!tg:thı meçhul bulunduğu aıı
luşıfan müddeinleyhin I,'l)E bın
d-ı ınuhakemt:nin icı asına dnir 
veı ilen k:ırarın ilanen t:ebliğ'ınc 
lmm.r \•erilmiştir. Emine Uynı ın 
muhakemesinin bırakıldıffeı 7 '1 
P12 caraamba saat 10 dn mnh
lten:ıPde biZ?.at hazır bulunmadı
ğı \·..,ya bir ,·ekil göndeımed:Ji 
t.ıkdiı de muhakemenin gıyabın 
da. icra edileceği gıyap k. r, rı 
tebliği makamına lrn.im olm k 
iizcrc ilan olunuı. 

lı tl.ı satın , lı c Jıtır. 1 
2 - Pnzr.rlı,.ı 3/ 1/11-12 Cum, rte t t'U n n:ı• l ı een itil • ren t .. nbuld:ı ==:..:.:============================:;::) 

Ev-

H. lı1.ıoğ1u 760 , •ın r.l ı.. konıı ~onunda ynpılııcııkt.r. 

3 - Kuıu ot\(' .ı:n n .ıt c\saf \c .rtn. nw 1 • r gun l.omlsyonda 
J!OM.ttCi.>lliı•. 

4 - Kuru otı.ın 1211!. J'rn 'iu J...u:ııı:, ,n ı .. ı:.ın 1031 liuı 25 kurus temi-
ı )Olln gclrrı 1 ı. (J l24C) 

istanbt l Deniz f{onrulaı lığından 
Yıld r .. n motörundc uu Ue ~·ı.l· tııılm K üzcre b r motorcü makinl.,le 

ihtıyaç ,·cırdır. 

ıstcklılcrın , ~iıcl. y zılı H 1"olrrile h hl-tc K:ısımp ~ da buluı on 
İst:ıııbul Deniz Kornut:ııılıL! 11a ın!lrrc tları. ~11171> 

i. - Nutııs cıt.Zdaııının iki ıt a sur ll 
!? - A kerlik terhis \ c. k:ı •• mın ı;urcıı 
3 - Çnlıştıl'ı yerlere alt b nscn.. kı· r: •un1i 
4 - Mnk·nı~tıık moton il eh, d n mc 'rur urcu 
fi - Altı ı.dct vesika Iııto~'rafı 

[
:aaz:ıııa::ı:~:I'!C:!l!!'lil~:::?E:e:':21ml!IS.Z~~:z:ıı:ı r.r: 

Top hapı Rf altepesindelıi Askeri 
Satın Alma Kon lsyonu ilanları 

.ı - P ... :ı:arl kin 550 bin J:ilo p.l ~ b - tJO. t'de, 12) um kılo lftlıı na 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konul:ın i~: 
ı - Aydın Su i~leri 4 üneil ~be ınUdUrHlğü nuntal;031 dahilinde ı.:·~:.1 

z.ılli - Horsunlu o .. ·ul:ırmın sulruın•abJ ıçfn F lck mc\•kimde ynpılncnk ol ~ 
He&ülfıtör, galeri, Tünel ,.e kıınol in nalının ikmnli i§lcri muhnmnıo:n kC"" 
sif bedeli \ahidi fiy::ıt esası (lzcrinden (ll240Gt) lira (37) kuruştur. 

2 - Eksiltme 8/J/942 tarihine rn:tl:ıynn Pcı-scılbe gQnü saat 15 c14' 
Anlmroda su i .Jerl rcislıil b!noaı içinde toplanan su eksiltme JtomisyonJ 
odasında kapalı zıırf usulilc ynpılı caktır. 

3 - 1ııteklilcr, eksiltme şartnom<.": 1, muk:ıvele projesi bayındırlık f$1c:' 
genel ı;a.rtnaıncsl, umumi su isleri !C!lni &nrtnnınes.ile hususi ve :rennı ~rt7 
nameleri ve projeleri (46) llnı (20) kuruıı muknbilinde su J~lcrl reislll,tfn 
den al:ıbilirlcr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~ln .!steklilcdn (~0712) lira (58) JrurueJu 
muvakkat temlnnt vermesi ve cksUtmcnln y pılıı.cai!ı günden en nz ile ıü 
evvel ellerinde bulunnn ve lkalnrln b'diktc bir d~lckçc Ue NıUın vekaleti"' 
ne mılı'ncarıt ederek bu ise nıohsus olmak tızcre \'c:ıikn alm:ıJan ve bu ve ... 
ıukayı ıbrr.z etmclcri &arttır. 

Bu müddet iı;indc \'csikn 1:ıl1.b:nde bulunmayruılar el· ntmcye i tirr.1> 
cdeınczlcr. 

5 - tstcklilcrln tekl ! m.ektuplnnnı ikinci m. ddcde yazılı nıatt"n b t 
s:>at o•n.•clinc kndar su ir,lcri rci81ığinc makbuz m ı!mbilindn \ n 1 ı: 1 -
zı.mtlır. Po t •. dn olon gecikmeler knbukdllmcz. ( 253) (1094"1 

Bakırköy, Ce\·izlik, Niy .. zibey 
sokak 55 numaralı ev satılıktır. 
Bcs oda ı; e mutfak ılc bahçesi 
ve c;ılnrıkh kuyusu vardır. 

Arzu ed<'n "rın 22P69 tel. Ha
l' k (Fünnnç) c. nüıa aatlan. 

beş partide pazarlı tL'l satın alın c, ktır. ==================-=====--::=:::o::-====-:::::: 
:: - 1h. lcsi ~/1/944 r.:-uırt ünü r.ıat ondn kon i onu.rruzd.'1 y:ıpı-

lncakbr. TaUpl in ~zdc yedi bııcuk t min. U:ıril~ mürac:ıntl n. (ll241y 
Sahibi: A . Ccmaleddln Saraçoijfu Nc~rlyııt MUdUrL!: M. S:ıni Ka• •' 
~asıldı~ı yer: (H. Bekir GUrtoylar vo A. Ccmalcdd•n S:ıraçop' 


