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TÜRK İYE ~ olu~du 
J Japonlar Fili- c 

Zira' istihsal a.rttırılıyor 
----------~~~--~ .... --------------------

Gayenin tam ve geniş mikyasta tahakkuku için 
ziraat seferberliği yapılması muvafık göı~ldü 

Ankara, 9 '(Yeni Sa:bah) - Memleket~ 
te zirai i:=;tihsali oaima. arttırmak prensibi 
göz önüııde tutulaı ak yeniden faaliyete 
ge~ilmif;ltir . 

Bu komis~ ilt top~1 bugün 1aşe 
:Müsteşarının Reisli.ğii 'altında: yapmı~ Ye 
g('ı; vakte kadar <levaııı cılM toplantıda \'e
ı imli neticeler alınnu:;tır. ·Bu cümleden ola
rak zirai istihsali ' miimkün oklağu kadar 
arttu·mak oln.n umumi ve bal5 gayemizin tam Ziraat Vekaleti, bu mevzuda, Ticaret 

Vek8.1E-fi Müsteııf'ılığı ile işbirliği yaı.--ımtş 

ve İa~e l\tiiste~arı Şefik Soyer'in Riyase
tinde Zira.at Vekaleti mütehassıslarının iş
tiraki ile bi.i-yük bir komisyon kur\llmuştur. 

ve genis mikyasıta tahakkuku. iql11 bHtün 1 
mı;.nılekette zirai seferberlik yapılması mu-
vufık göriilınü~ ve böylece biiyiik bir pı·og
rrunla <;alı~ma esa>ı tutulmuştur , 

--.... --- --- ---
' an.va.y;ıc <UAL-%LM&MZ 

1 Uzak Şarkta 
--o-

Hava harekat' 
Filipin ada- ' 
ları na yeni 
f taarruz ar ı 

ı f . yapıldı 

va y adalarına 

İsveçin vaziyeti hakikaten 
sıkıntılı görünüyor. Çünkü 
her taraftmı Mihverin cvu
cundadır. İngillere ııe mı'if
ft>/ikleriyle temas halinde 
değildir . .Binaenaleyh Alilı
fJerden tazyik göriince öte 
tarafa iltilıak edip bir kur
tuluş çareşi aray~mo.z. 

Vaktinde tedbir ı1lmnktan 
korkanların t1e kuru liif lara 
inananların hali başka türlü 

Hükômetimiz bitaraf 1 pin adalarına < 
> da a sker J 

olduğunu ~dird i çıkardılar f H A R p 
Singapur ve Manilada ) t b ı · v 1 . 
60 00 Japon tevkif > e 1 g e rı 

1j fı Ame~a, Ha-

______ .: ::--------- - h a va kuvvet-
r ' PAS İFİK H AR Bİ 1 · ·- d d. 

Pasifikte KAR~IS INO A t erı g on e r ~ '/ 1 Tokyonun bombardı-
-JAPONLAR- Japonlar bütün Avus

tralya adalarına 
taarruz ettiler 

i man edildiği t eeyyüd 
·olamazdı. 

__ _J ---o-

Almanyanın Ame
rikaya har p ilan 

etmesini bekliyor 

edıldi İ -o-- . 

~ ~.......... İng iliz tebl,"i Amerikada 
i lk tedbir 

I ~.._.... etmiyor ....,...,..t 
ir İtalyan gazetesinin 

l'Ei1 ııeşıiyatımlan istidlfıl 
l,g) ederek Mihver Deviet

lerinin bitarafları tazyik etmek 
temayüllerini gösterdiklerini 

fA. A. telgratlanndan 5 
hülftsn edilmi;;tit') 

Japon harekatı 

kısa bir müddet evvel bu sütun- [A. A. tı:lgrnfüırınclaıı Japonlar, dün :Malezyaya ye-
larda mevzuu bahsetmü;tik. Mih · • hüıasa cdilmi~tirl ııideıı asker çıkarmıya teışob:lıiis 
ver resmi ve yarı resmi -kaynak- etıni~lerdir. Singapurdan vcri-
ları ne İtalyan gazetesinin ne~- Ankaradaıı dün bildirildiğ"ine len bir habere göre, Japonların 
nyatını tekzip ettiler, ne de 0 'güre, hükfunetimiz, Türkiyenin .Borneo'nun şimalinde karaya 
neşriyatın bu türlü tefsirleı·e bitaraflığını tahaddüs E.'den yeni çıkmıya. te:ıebbüs ettiklerine, 111-
meydan açmasını kendileri için Hıtilafa teşmil ctmcğ·e karar giliz kıtalarının Birmanya yolile 
haksız bir suizmı e1akki edip · t' Siyama girdikleı ine dair Yeı ilen 
de hu miital~a 1ı~reôde kalktı - v.::rmış ır. habeıler tc.cyyüt etmemiştir. He 
lar. Bir Tokyo telgrafı, Japonya- niiz tceyyitt etmeyen bir telgr·af 

İş bu kadarla da kalmadı. nııı Almanyadan Aınedkaya Japoıılaı-ın Man.illftnııı 100 kilo
Stefani Ajansı gene ital~'an ga- harp ililn etmesini beklediğini metre c~nubundaki Lusang a
zetelerinden birinden na.lden bu bildirmektedir. dasına çıktıklarını haber Yeri-
me.seleye dair ayni miitaleayı Diğer taraftan Va~ingtoncla yor. 
tebfıgv etti. Bu defa biraz daha A 'k Diğ·cr taraftan Japon kıtala-

merı a111n Jaı)onyaya harp i- B k k' T ı tafsilata malik bnlunuyontz. Bi- rı ang o a ve ay aııd'ııı 
tam.flara karşı l\fih\'erin tuttu- lan, etmesi aleyhinde bulımım mühim noktalarına yakl~mak -
ğu tez şudur : nıcbu::mıı ciimhuriyetçi bai·ı~ ta- tadırlar. 

"Sov-yetıeı· Finlancliyayı mağ- 1'aftarı M. Rankin olduğu anla- Şaııghaydaki İngiliz ve Aıme· 
liıp edebilselerdi muazzam or- .!'.ılıruşb~'. rikan radyo istaı>yonlan japon-
dulariyle İsYec huılutlarıııa. ge- Muhtelif kaynaklardan gelCll lar tarafından işgal o1unmuş-
teceklerdi. İsYcdn isOklalini 1 lıaberlere göre, Mısır, Cenubi tur. 
Mihver Devletlcı'i\;le müttefik- Neı:ıriyat japon diliyle yapıl -
leri kanlarını clök~r~k mi.idnfoa ı Afrika birliği, Yeni Zelanua, maktadır. Şehirde normal hayat 
etmiş bulunuyorlar. Fakat t.s- Salvador, Meksika Seint - So- avdet etmiştir. Japon makamları 

mingne ve Panama. ile Lon<lrada Fransız başkom;olosunu ziyaret 
V\.'Ç hükumeti Bol!'}cviklcrin düş- • ederek F'ransız imtiyaz ınıııta-

ıl ·ı "tt f"kl · ki Hür Fransızlar milli komı't40, ı· ma.ı aıı. ı e mu e ı erı arasın- , , .. ~ kasının bifaratlığma riayet edi-
da. bir fark gözetmiyor. halya ı ve Yunan hükfımeti.JaıJonynya ıece~ini tlildirmişlerdir. Şehrin 
ile Almanya Avrupa kıt'ıısı rnlC!- harp ilan etnıişlerdir. giriş· noktaları japon kontrolii 
deniyetinjn nıukadcl~ratını ta- Arjantin, Birleı;ıik devletleri altındadır. Diğer taraftan Tien-
yin e<fccek olan bu harpte; İsve· t k 

· · · d h · · k 1 t gayri muharip teiakki etnıeğe Tsin imtiyaz mın a asının i~gal 
çın ~a.zLb)Jetkıl. a laa ı~ı.. tal. •t u· -e . -l kal'ar v·ermı'ştı'r. ArJ'antı'n ou· ·- edildiği de haber verilmektedir. 
mesını e 1yor · roı. S\'eç sı· ı 1.o1 (Sonu sayfa 3 aütıın 6 da) 

yaseti için büyük imtihan saati :~'ı;;ik Amerika ile ticaret serbes- - ---

Singapur, 9 (a.a.) - Uzak
şark başkumandanlığı tebliği: 

Pazarte~i saoohı saat 1.30 su
larında, harp gemileri refaka - ı 
tinde takribeıı 5 ticaret gemıi
si, Katabahru şimalinde Ke -
Jantaıı ırmağı ağzına yaklaş.. 1 

mışlar ve harp gemilerinin hi-1 
mayesi altında karaya asker çı-1 
karmağa başlamışlardır. 

Kıtalarımız, derhal ateş a~ış 
Ye bilahare karada, has.sa.ten 
Katı.tbahrn tnyyare meydanı 

yakınmda, ciddi çarpışmalar in-' 
kişaf etmiştir. 

Bu karı~ık ve müşkül mü.sa -
elemeler· esnasında, meşhur bil' 
kaç Hin.elli birlik yararlık gös· 
tcrmistir. · • • 1 

Müteakföeı} .. daha cenupda, 1 
on kRdar ticar.et g~misi daha gö 1 
zükmüşt.üı·. lngiliz hava kuv -
vetlerine mensup bomba tayya
releri, a~ıktaki gemilere, ay ı-, 
şığındaı hücumlar yapmışlar - ! 
dır. Şafak sökerken, iki 'bü
yük gemiye isabet va.ki olmuş 
Ye bunlar tutuşturulmu§tur. 

Bu sabah bir Beaufort bom
ba tayyaresi tarafından yapılan 
keşif Mıreketi ,cenubi 'l';ıyland 
da. Patam ve Cinggora bölg~
lerinde asker çıkarmakta oldu -
ğumı göstermiştir. Bu İngiliz 1 

tayyaresi, 5 düşmaıı avcı tay- ! 
(Sonu sayfa 3 ıütun 6 do) ' 

ıgclmiştir. İngiltere Bol:şevik 1 ti3ini muhafaza etmektedir. Hü
Ruı:ıy-a ile tesaniidünü teyit için klımet. japonyad~ Ye japon müs
Finl:indiya ile Macarh;tan ve temlekelerindeki İngiliz ve Yu
Ruma.nyaya kıırı:;ı harp aGıyor. Alman iktisat 1 

• • 1 
Avrupa. harbinin y~ni bir faslı na.11 menfaatlerini temsil etmeyi 

bal)lamıştır. İ!'weç şimdi na~ıl -k·a~bı.ıl-e•tm-iş•t•ir•. - ----
bir vıazivet alacak? Avrupa 
milletleri aı a:=.ındaki geni~ bir 
te.sanütte-n ba.---kn Şimal mill<~t- • raftarı olmuştur. Milletler M~
Jeri arasındaki tesaniid artık Jisi "miitearrız,, devletlere karşı 

-. mevzuu ba h:;olmaktadır. ,, tedbir düşünürken mütearrızın 

heyetinin Ankarada ı 
yaptlğı . temaslar 1 

1 

1 
-----------•:-----------

·----- ------· 
Guam adası dün 

abluka edildi 
--o-

Tokyo biidırıyor: 

"Ş'mtli~ t· kadıır 70 lıiıı tonila
t olnk gf'llni z:ı ptedilcli, Aıneri
kada ~·~ subay Ha,·ay fela
lieHoin m(·~'ulii olarak n.iılh
J.'. me~·e n·dli.' or ... 

[A. A. telgrnflımnclm1 
hulrı :'\ edılrııi~tir] 

Japon har ekatı . 
Ne,yorktan gelen haber

}C,>t e göre, Jnpon kıt'alaıı Pa· 
sifikteki bütün Avustraly.ı 
a<llllarma hücum etmişlerdir. 
Japon donanması Guam ada
sıın abluka allına almısiıt'. 
Havay açıklarmda batırİla•ı 
Amerikan tayyare gemisinin 
11500 tonilatoluk Longley ol
duğu anlaşılmıştır. 

Japonlar, eYvelki gün ba
tırdıkları iki Amerikan drit
notu h[\kkında tafsilat ver
mektecliı 191:. Tokyomın iddi.a
E,111a göre F'ilipin adalarında 
1lı:ı ve Claı kfilt ha\'a iislerine 
hücum tdilnüş, 20 Amerikan 
tayyarC'8İ dılşürülmUş, 71 tay 
yare de yerde t.ahrip edil
mi~tir. Tokyo, :\fanilo koyun
da. bir Amerikan nakliye ge
misinin batırıldığı ,·e ic;in
deki 350 kişinin öldiiğii bil<li
rföyor. Japonlar, şimdiye ka
dar topyekfın 70 bin tonilato 
hacminde ,fü~rnn gemisi zayi 
ettiklerini haber veı-mekte: 
dırler. Hoııolulu acıklarında 
bır Japon tahtelballrinin bir 

· Amerikan tayyare gemisini 
batırdığı teyid olunmaktadır. 

1 - 0--

i Hükumet bütün 1 i Japon banka ve J 

1 ticarethanelerine 
1 el koydu 

l 
1 
1 

1 

[A. A. !elgnıl l•ll'lndan • ı 
hütflsa cdilmi~tirJ 

Vıt!iingtondan bildiıildiğinc 
göre. Reisiciimhur Rw:evelt bu 
gün rndyo'da bir nutuk ~öyleye
cek. Japon teC'aviizii etrafında 
vee::;ikalara dayanan izahat ve
recektir. 

Lindberg: "Bize ı::.iliıhla lıü • 
cuın edildi. Biz de sil:l hla 'kal-sı 
koyacağız.,, oemıştir. 

Va~ingtonda. umumi ıkanaatc 
göre, Almanya . ikliinç vc-rme ve 
kira. knırnnunun tıttbikatını dur- ı 
durmak için Japonları tahrik 1 
etınü.:tir. l 

Eskı Cümhurrcisi .Mister Ho-
0\'et' kararın açık olduğunu, eı- 1 
de mevcut bütüıı vaRıtnlnrla 
muharebe edilecc•ğiııi, Amerika-! 
nın bu istilayı yenın.e<Je mecbuı 
bulunduğunu söylemiştir. 

Tok~·oııun büyük sta<lyonıun
da diiıı büyük bir miting yapıl
mıştır. Şehirde norn.1ı3l hayat 
şaı tları devam etmektedir. 

HaJk, haıt) haberlel'ini merak
la takip ediyor. Resmi Japon 
sözcüsü, Rusva ile Mihn•r DeY
letler[n in \'aziydi hakkmda be
yanatta bulunmuş, cenuhi _ A
merika. devletlerinin japonya:vu 
harp i!Rn etınek deliliğini yap
nııyacaklarını umduğunu söy
lemiı:ıtiı·. 
Avu~tralya Başn~kili Cuı lin, 

( Sorı u sayfa 3 sütun 3 dıı) 

[A. A. telgrnflarındıı.ı 
hlilfısn t><lil.miştil'] 

Japonların harekatı 
Japon tayyareleı i Fili pin ada

laı ile :Namuı:ı. Okyanus, adala· 
mu bombardıman etmi§tir. Fi
Iipiııde Klark Ficld hava akın • 
larında, 200, diğer yerlerde de 
150 kişi ölmfü~tür. Gece, Japon 
tayyareleri iki defa Singapura. 
Mrrnilayn, Hong · Konga akıııla.r 
yapınıı;ılardu·. Manilada llO, 1-
ba.'da 102 kişi ölmüşlijr. • 

Tokyodan bildirildiğine gÖ1'0. 
baı;; şehlı'de şimdiye kadar hic 
lıir yabancı tayyare görülmemşi-
t;r. . 

Japonlar tarafından bir hava 
bashnı muhtemel görilldtiğü 
icin İngiliz KoJonıbiya.sında ge
cele· · , .. ::._ ~.ı,: .. 1 m sön tlfü ül
mesi emri verilmişti?'. 

Amerikalılara göre • 
).fanilla radyosu Tokyo ye 

:F'om.ıozı.ın Amerikan tayyareleri 
tar? fınd•m bombardıman edil • 
diği.ni bildiıınisse de bu hRber 
tcc.yyüd etmemiştir. 

F:nelki :ıkşarn ı::aat 18.15 ae 
AmPrikan radyo istad)'on~uı 

birdenbire susmuşlardır. Bir me 
ırnır, hiiYiyeti meçhul 50 kadat 
tayyarenm cenup batıdan San ,, 
Fıansisko,ra doğru ~yir lıttlin • 
ele bulnncfuğunu bildirmişti!'. 

.Jnponlarm, Guam ve Waki 
ad.darına tnarrU::ı: için ııaaıl biJI. 
u:::ıul tatbik eWklcm v~ bu t~ 
'ruzlarm neticesi hakkında hi9 
bir malumat yoktur. Mütehas , 
sıslnı', Hava~·i adalarına yaıulan 
tanrruzlnrın, gecelel'i seyit· e
tlen Jaımn tRyyarc gemilerinden 
havnlanaıı tayy:ırelerl(: yaıııldı.r 
ğı fikrindediı ler. Du adalara 
eü:r'n.tle tayyare takviyeleri gön· 
dcrilmi~tir. 

Bu sözleı in manası ,ok açık- tarifini bulmak hüsusunda Rus
tır; yanlış cınlamağa yer yok- y:adan epeyce yardım görmüş
tur. Acıktan açığa görülüyor tür. Harp patlak yerdikten son
ki Mihverin istediği şey İsveçi ra. Rusyamn Lehıstana, FinJ.8.n 
kendi yanlarında harbe sürükle- diyaya hücumları, Bcsarabya 
rne-ktir. Eğer :.\Jilıyer Devlet- için Rumanyayı tehditleri Al
leıinin mücfafaar ctfiklcl'i g·örüş man tecavüzime kaıı;ı tedbirli 
tal'Z.ı kabul edile~~k oluı sa ayni ve ihtiya.tlı ~_;~lw1mı:ık l'ü7,umu
tazyikin ba:;kil bitaraf memle . n.un t~~~~l ('t~ı~ı mazeret perde
ketler üzerinde de yapılmama- sıne burunebılır. 

Türk - Alman ticaret anlaşmasının 
tatbikatına ait müşküller bertaraf 

edildi, müzakereler devam etmektedir 
• 

Ankara, 9 (Yeni Sabah) -
Ankarada bulunan Alman iktı
sat heyeti,. alakadar veka.Ietler
le temaslarına deYaın etmekte
dir. Alman heyetine <lahil bu
luna nmuhtelif Alman ticari ve 
sanayi teşekülleri mfünessilleri 
de i:ki gündenberi Etibank ve 
Sümerbank ile sıkı temas halin
oedir. Alınan • Türk anlaşması
nın tatbikatına ait müşküllerin 
bir kısmı berteraf ediimiştir. 

Türk ihracat malları ile Al- . 
mun ithal~t. e:;yasırun fiyatları ! 
hakkında ikı taraf arasında te- 1 
rakkiler olduğu ~nla~ılıyor. Al- f 
man iktısad heyeti daha bir müd · 
det şehrimizde kalarak temasla- ı 
ra deYanı e~cektir. 1 

Vaf}in~;tondan alınan bir 
haberde de Japon tayyarele
ı·inin NC>"''orka iki saat mesa 
fede bir ınahaldc bulundukla
n re.QJ)lt:'n kay<lc-tliliyor. 

ingmz ve Amerikan harekatı 

FIKRAJ==:=~ 

Zoraki bir tenkit 
sına hiç sebep kalmaz. Finlim<li- F'akat bugünkü vaziyet kar-, 
ya ile Almanya Sovyet ordula- ş~sı.nda bu türlü !11uhakemeı~:ıe 
nnın Is,·eç hudııtlraına gel- zı_~ın. yorn:ıak manasızdır. Çun
meleri11e mani olduklarından ku Mihverın davası mantıksız 
dolayı !svec;in Mihver tarafın- ve haksız olmuş yah~t oJma.nıış, 
Cla Rusya ya karşı harbe gir- bundan ne çık~~! B!ı' mahkeme 
:mesi icabediyorsa Mihver ordu- huzunında degılız 'ki. Ka.rşılaş-

R h.. tığımız şey reıalitedir. Buo.u an-
ları usyaya ucum etmek. ,.e lamak her millet için lazımdır 
onu m~gul eylooıek suretıyl~ Nazari münakaşalardan fayda 
Rusy.a,run baş~a memleketlere çıkacak sıra çoktan geçmiştir. 
taarruz etmelerıne de meydan " · ·uparun küçük ...ı_. ıetı · 

. l ı· B' l .n.Vl uev erı 
vermerruş eı\ ır. maena eylı bu uğradıkları muameleve çok-

Çörçil'in 
nutku Rusya ile yakın komşusu yahut tan layık olmuşlardır. Nazile

c:ız ook komşu bulunan bütün rin: "Bu küçük Avrupaı devlet
devİeUcrin Mihver lehinde sila- lerinin aıtık hi~eti. ~cudu " Yeni dünyanm büyük 

~ kalmamıştır.,, dediklerım onlar 
lı.a sarıJmalaıı. mı lazım gelecek- çoktan biliyorlardı. Fakat mis- sanayii harekete gelecek, 
tır? kinlik ve kor~u! k~~~-ilerini baş- bu suretle kifayetsizlik 

Bu muhakemenin eu ~yıf ta- 18;rının çaresını duş1;1nmeten ve kahnı acaktır 
rafı Rus ordularının bebeme- bırleşmekten me._nettı. Yutula_n- Y ,, . . 
iı 

1 
b' ta , tehdidi if d et l:ar yutuldu. Sag kalanlar da ış- LC>ndra, 9 (a..a.) -Kabınenın 

.~. ır arı~ A •• a e • te böyle tazyik olunacak. 'harp ilanının Tokyoya bildiril~ 
ligı yolundald telakkidir. Rus İsveçin vaziyeti haıki:kateın sı· mesi sırasında nutuk söyleyen 
orduları Fin13.ndiyaya. galip gel- kıntılı görünüyor. Çünkü her Başvekil Çörçil, b~dan altl; sa
selerdi İsv~e taaı:uz e;ın~ tarafitan Mfuyerin avucundadır. ::m.S?ı.fra ıtekrar bır nutuk ırad 

~-1 .. n dolayı muhık telakki o- İngiltere ve müttefikleriyle te- Bış ·k·ı "ml un1 ·· 

.. 
;; 

- -.... b'Adir . aşve ı ezcu e ş arı soy-
·n nm pek ıt.a ll mas halinde değıldir. B~na- lemişti'r: 

: çok kapı bir leyh Milıverden tazyik göı'il:nce "Mtıha:kkak olan bir şey var 
Bunlmm hep- öte tarafa iltihak edip bir kur- ki, bu ak~ he~keshı: ~I~nde 

t! mi giıdi? tuıuş çaresi arayamaz. Vaıktin- yeretm~ıdır.v Guvendıgı]?U~ ve 
inlnlabından d tedbir alnı kt k k ı1ann Rusya~('IJ dogru yol degıştireıı 

ruza g~;6 bır' e a an or a.ı • malreıneden bazılaı·ım, bizzat 
~""~:ı ve kuru lftflara. inananların hali telAfi etmemiz IA.zııngeldiği mu-

a bu hıarp ~ ~n. türlü olamazdı. r ha.)cıkaktır. Bize gel~eğini he--
_ __ d=alın'!JaLm!.::6.r.a.ıı.. __ .111111111111' w.111ıa.ı&ıııe~Mll:C· L ,...... ·"'- • _.,. .. .. · 

Amerika. Harbiye nazırlı -
ğı, garp sahillerinde herhan
gi bir haı:i hücumu yapıldığı · 

Yazan : Aka Gündüz 

İs'i~relilerle müzake-re 
Halen Almanya ile yapılmak

ta olıan müzakerelere inzinın- l 
ımen twiçrelilerle de ticaret ve ı 
tediye anla.şmalarınm müzakere
lerine başlanacaktır. 

Diğet• taraftan Rınnanya el
çiliği ile bir anlaşma aktedilerek 
1 Teşrinisani 1941 tarihinde 
meriyet ıınevkiinden çıkarılmış 
ôlan Türk - Rumen ticaret ve 
tediye anlaşmaları 2 ay daha 
te.mdid edilmiştir. 

veya yarnla<:ağı haberleri hak H erhang-i mukaddes bir işi 
kındn. hfr; bir malumat ver • gönüllu başanmıga can a-
memektedir. taııları ağır sözlerle hırpalamak, 

Em.in bil' menbadan bildi- ~evklerini -kırmak aklımdan geç-
rildiğin~ göre, Birle~ik Ame- mcz. Zati işim değil. Fakat ida-
riko. bayıa.ğını taşıyan \·e reci denilen bazı kimseleri, teş-
Sovyetler Birliğinin Siberya. ·killeı i -. dilimiz varmıya varmı-
sa hillcrine doğru yol almakta ya- tenkit etmek \'\!.zifedir. 
bulunan biitün gemilere geri Mukaddes iş şuduı·: Oı duya 
dönme emri ,·erilnıiştir. Şi- kışlık hediy~. Bu işe gönül, emek 

mali Amerika bahrivesine \'erenler de mul,addestirlf'r. Fa-
mem,up yiiksek rütbeli beJ? kat idarecilere 3cı acı so!'abili· 
~ubaym a~keri mahkemeve rim: 
veı·ilmesi teklif olunmuştıi.r. - Arkadaşl:lr ! orduya kışlık 
Bunların arasında Pasifik do hediye toplam:ımn z.-ırııanı: şark 

İskenderun ve lHersiıı limanla- ğusu knmand:mı Kimmel de ta. ü~ metı·f', garpta yanın met· 
rında tahmil YP tahliye Varcllr. Bu subaylar Pearl re kar yağmaya başladığı za -

Ankara, 9 (Yeni Sabah) _ Horbour feliketinin mes'ulü nıan mıdır?. 
öğrendiğimize göre bugünlerde 1 r.d•ledilmektedir. ~ dakikada mesela Konya· 
bilhas.c:m Cenubi Türkiye liman- ' \.. _________ , ___ ,J daıı. Sarıka.nıışa, K:araköseye bir 
!arına ste!'ling ve dolar blokuna rvvv tur f;'Ömlek gönde-rebilir misiniz? 
ınt-nsup memleketlerden mühim ıJtorlu \ıya?..ının da.ha eylülde 
nıiktar<la ithalat eşyası gelmiş~ Harp vaz·ıyetı· bnşlamış olduğunu gazeteler ya-
tir. Bilhassa İskenderun ve Mer z::ılı üç ay olmadı mı? 
sin limanlarında boşaltma ve Hediyeler kapı kapı toplana.-
yükletme ameliyelerinin daha . Lı"'bya'da lngı·ıı·z cak. An.bar anbar depo edilecek. 
kolayca yapılmasının tetkilci i" Takım takım bohçalanacak. Yer 
çin ora.ya giden Devlet Liman • taarruzu yer taşıtların geşitlilerine }iikle-
ları Umum Müdi.irü B. Raufi nıtcek. Harıl harıl gidecek. Git-
Manyas, gittik~e fazlaln~aıı it - --o- ti:kleri yerde indirilecek. Aldı; 
halat cşyasın'ııı hüsnü muhafa _ '"B'di kağıtları mühürlenecek. 
:t.zsı için alınacak tedbirler et • Yazan : ~ dlenkler ayrılacak. Yeni taşıtJ:ı.ra 

ma.nlar Umum Müdürü İskende- • ema n OÇer derilecek. Orelarda ki~ilerin ve 

. 
daı!ıtılacak. 

Bu yazunı bi•az daha. nzat . 
sam geleceJ· mart ı::cmıııın kadm 
bitiremem! kaldı ki milymılat'Cf. 
eşya, Ali bn.banın nfsunlu ~eeca
desi gibi püf deyince .... 

?l l ::ıı·tta plfım yapılsay<lı: ni· 
sanda geçen seft-rkiııiır eksikle· 

r;ıe muka~ese edilseydi; mayıtsa 
gönderme işleri tıımJ.mlans~n·· 
dı; haziranda taşıta ba.Rlan.sa\·. 
dı: temmuzda yerli yeı leriıic 
varsaydı; ağustosta dağlt1Jı.1ay
dı; eylül bir.Je Jıerşey, gelen lis
te hazır bulunsaydı !"anki ne o
lurdu? 

Bır:>.kın allah :ı.şkına ! insan: 
ı;öyler. y:.ızarken mi kalp iiziin
tüsüne düşsiin, yoksa birtakım 
aklı sonradan eren aı·k:ıdaşlan 
b0yle tenkitlerle incittiğine ıni. 
üziiMin bilemiyor? · 

Bunları yazal'ken kıı1lıuış a.
rabayıı. yol göısteren vaziyetinde/ 
dsğilim. Birçokları gibi m, <fe.t 
bu tedbirlerin alın~asını g~nt 
yıl yawııs, çizmiştim. 

Bu gibi milli vazifcleri idare 
etmek hevesinde bulımanlann 
ilk vazifol0ri bergün milli mat
buata göz gezdirmektir. (Ga:z.e
te okumamak) AbdtilıhamitJ 
devri paşalarının f·vündUklerl 
bir gcrnikU. Şimdi 1941 inkı1ft.p 

rafında tetkikat yapacaktır. Li- Gl R / u J bindirilip yeni istikruı:netıeı:c gön 

runn gitmek üzere dün ~m Rnd.. .:...:ı • .-:: -ı..u ._J to lul · acına .. 
• r :C ~ 'IT• ..611111iİ ... lıiılııİİıliıııiiıııllilllll;;;İİıiliıılıııılİlliiİiiı. ........ _ ...... __ __.:__..,. 



T.E!fl 8 AUAll to Eirln~mın 1Mı 
:wwww:zıw 

ıc Tİ MUSA ŞEHİR HA ~ L w. 

...... " VE •••••OH Elektrik Ekmek satışlan bakkallar B~Nô öSRAöL 
sarfiyatı 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 28 artıyor vastt sile yapım lacak 
Kadın, işkence odasında çek

t ki ıztırabı unutmustu. Şimdi 
bulundu !u ) eri oradJ.n daha fe
na görüyordu. Çünki.ı orada. na
miıt nahi işkence yapıyorlar; 
masum ins:ınlan 'bağırtn. bağırta 
öldürüyorl r; fakat na.m\183. ta
arruz ctıni~ arlardı. Hnlbuki bu
rada namusunun piı.yunal edil
mesi ihtimalı Yardı. Kendisini 
işkaıe-0 odasından kurtaran ada 
mın niyet pek bozuga. benziyor
du. Sö \,.le i de tamamen 
vaı.m çıkmı tı. 

- H m ı bek r değildin? 
Dive t kraı sordu. V lit, sert 

sert ~,cvap Ye.ı di: 
- Ben, yal:ın sôylcnıern ! 
- O halde ailen nerede? 
- Burada, 
- Çn ,ır da _pörc} im. 
-Ça~rmaga liızum yok ... İŞ-

te ık • n da duru~or. 
- B n mi? 
- 1'"'lbette •.• 
- Alçuk! 
- Ne ooyl sen nafile.. .. Artık 

ebmd n kurlu ama.z.sın ! 
- Beni lsnul kadınlan na -

musları Uo"nında ölmeyi de. öl-
dürmeyi de bilitler. ı 

- Beni öldUrecelc misin? 
- Elimden gelse şimdi geber-

tirim. 
- Fakat ben r;eni işkenceden 

IEurlnrdun. j 
- Beni tekrar oray.a götür -

Dlell(' kimse mani olmaz. 
- Sana burada iSkence etme

me de kimse mi.ni olmaz sanı -
yorum. 

Hft.man, bu sert konuşmalar
dan bir şey anlam .voı-du. Bir 
\Telidin, bir de kadının nızüne 
bakıp mUtcmadiyen yutkunuyor 
du. Bu kadın kimdi! V !it, onu, 
ha:n,gi işken e oda.smdan kur -
tamuştı? 1$n sonu n • ye va
racaktı? Bu suallere cevap ver-ı 
mek çok mti11kUldü. 

Velit, genç ve gili.ct kadınla 
~c'r1:ız da.ha atıştıktan sonra, 
ukadaşı ile birlikte dlşa.n çıktı. 
O zamana kadn.r ortalık tama. -
men aydınlanmıtı. Hamana ma
cel"'lyı anlattı. Sozlerını .şöyle bi
tirdi: 

- ı~te bu giU.el kadını her 
tchlikcyı .giize clarnk o işken
ce yuva.smda11 kt r't;ardtm. Ctl~n 
lıkta d:ıba ileri gider k erkek 
mahltiımlnn d~ h~vata ve hür
rivete Irnvuşturdum. Fak t ınn
mz kaldığı o ağır işk.,,ncelerc 
rai;nen eenden de. benden de 
diri olan bu gfüwl kadının ı;ınm 
gibi canı var. Vücudunü görsen 
hayret ed('rsin. Her tarafı kır-, 
baç izlerile dolu. Dt>nıe'.k .ki i~ 
\enceye idmanlı bir f*'y... Sen 
de k<'ndisine 18zım g len öğüt-
wi yerirsln. 1 

Raman. a:rkadasımn yüzüne 
fllpbeli stipheli ba:J.."tı: 

- Snkın bu kadını sokakta 
IHılmus olmayasın? 

- Ynni onu sacıyın ü;kence 
odasından kacırdığıma. inanmı
yor musun? 

- HattA senin saraya gir-Oi
ği.ne bile inanasım gelmiyor. 

- FiraVWJım imzasını gost&
r · rsem inanır mısın. 

- O zaman inanının! 
-Al öyle ise!. 
\'elit hin Mus'ap, koynundan 

Elektrik idaresi 
bir istatistik 

hazırladı 

Belediye bu hususta yapbğı 
tetkikleri tamamlamak üzere 

rafından :imil olunan eJrmAklerin 
miktanıun ıkat'i olarak kontro
lüne imkin verecektir • 
Diğer taraftan Belediye bU

ttlrı fın.ncıları muntazam defter 

deri parç nı çıknnp tırkadası~ lstanbul Tramvaş, Eleld.rik w İ8tarinıl Beledıyesi bundan 
nm cliııc,. ·kıştırdı. li~man, göz. Tünel İdareleri tarafından ha.- sonra clanek satışım haJckaUara 
leıi hayretten iki misli büyüye- 7Jrlanan bir istıa.tistiğe nazanm ,.aptırmak Ü7.ere tetkikler yap -
rek deri parçası üzerindeki ya- şehrimizde elektrik sarfiyatı ttıaktadır. Bakkallara verilecek 
zıyı okudu \e imzayı gördü. Ar- muntazam bir §C"kildeiU"tmakta- ekmekler bnAilerinden aonra 24 
tık diııled.K"i mac raya inanma- dır. Evlerde yapılım sarfiy~ saat fınnLı.rd.l bırnlalaraik so-

r:> 937 ....ı:-de 9 5 nil .ı.:ıo- - tul - ı.tı tutmng~ a mecbt r ctmL<Jtir . Bu mazlık yapamazdı: enr.JULu . ı yon 'tUI gu •C"'-A r. 
_Haklı ın, dedi. SE'ni te1lrik 1 va.tlı:en 928 de 10, 939 da 12 ve Bu ledbir han balkın daJıa suretle fırınhnn bütün hcsap-

ederiın. Hakiknten yamnn biri 941.J d ı;:s mılyon kılovata. bo.lığ kolaylıkla ekmek alına.<Jını tc _ laı·ı kolaylıkla konlı•ol odıl · Je-
adamsın. Bu imza S<:!odc olduk- olmuc tur. mın edece!\ hem de .ınncılar ta- cekt.ir. 
ç.ı. dünynyo. meydan okursun. A vnı rtlş nisbetleri ticaret- ------ -----

Veli l bin Mus'ap. nıhayetsiz hane, ıe:unj daire ve mücssese-
bır gurur doyarak g\ildU: lerin sarfiyatınd ı da görulnıek Du•• ll 1• kı• Yunanistana - Bundan sonra a5tığlm as- tedir. Bu milesse clenn sa.rfi-
t.ık, kcstığiın kestiktir. Emirle- yatı 937 sene.sinde 12 milyon ht J • d } k 
rime itıu:tsizlik edersen asına. kilovatken 940 sen~iııde 15 mu e_{Jl gön eri ece 
kesme işine ev\"ela senden baş- milyon kilovata yiılcsehniştir. 

ln~\ .. akat ben senin arkada - ta~~~ =':a: g~~~ it mahkum oldu gıda maddeleri 
sınım. darcsi b"r sene ?.arfındn şehri· Çiııi ıiht.ikiı.ı'l yaptıklarından Yunaııi..,tnnı:ı yjyecek madde
. - İstersen kardeşim ol! Elim mizdc tramvay ve otobüsleriyle )"Qkalanar..ı.k adliyeye veıileu leri götüron Kurtuluş vapunı 
ele fcrm m var! Şimdi erurcdi- 19 milyon }'İocu taşımıştır. Yani Develıyadis ıle Dimitri ve dördiıncü sefer hamulesini yük-
yorum: Beni, bu kadınla yalnız » 

11 
« Kc.ma.1 ile Melunedin 2 inci .A&- Jemeğe başhımt§tu·. Vapur bu 

b~ı'Rk ! "Hamlet,, dav asma bügOn tiye Ceza Mahkemesinde görii - ayuı 12 sınde te'krar Yunanis -
- Ger k mi söylüyorsun? devam edilecek len dav;ıları diin neticelenrn:'ş, tana hareket edecektir. Bura -
- Latifeci bir adam olmadı- Yaninin 41 lirn 60 ı!mruş para dan gönderilen koliler Kızılhac; 

ğımı pekala bilirsin. Hamle davalanna bugün sa- cezasııın, 5 gün hapsine ve 15 •komitesi 13.rafından saliplerine 
- Saba.hın bu vaktinde uere- at 11 de ağır ce7.a muhkemeei gün de dükkanııuıı J.apab1ma.- birer makbuzla verilmekte ve 

ye gidcbiUrim? salonunda eYıını edilecektir. sına Jcarnr vcrilrni~ir. bu makbuzlar toplruup l{ızılay 
- Şöyle bir sabah gezintisi Btıgiinkü celsede İstanbul 0- Bundan başka Boğaz'kesende murahhaslarına t lim cdihnek-

yaparsın. niversit i profesörlerinden te- Nalbur Salim Kalayın kilosunu tedir. Diğer taraftan Yunanis-
- İyi amma, bir ~· yemeden şoklkül eden bir heyefn • zılar- 700 kurustan sattığı aıtl~ - tanda ya.km akrabaları bu1u -

gidemem ki... da ~mı-et olup olmadığı ha-k- ğından tevkif edilmiştir. nanlar Tür kiyede çıkan ve y~ 
- Geldiğin ?.aman zıkkımla- kın<la gönderdiği rapor okw\a- Bit" nişadır nıuht~ pılan. mahsullerden ancak ayda 

nırsuı. Açlıktan gebcrecelt de - rak karar verilecektir. Dün Hasırcılar caddesi 51 bir defa olmak iiv.ere en çok bi-
ğilsiu yn ! ş· f • numa~ dn Hacı Halilin mağa- rer ilrilo makarna, fasulye, mer-

Haman, için için küfür ede - Hava Gazi ırket en zasnıds kilosu 190 kuruşa. v~ cimek, yağ, konserve göndere-
rek başını ahp gitti. Velit, ar- için kömür geldi rilmesi lfızım gelt'n iimon tomnu bileceilderdir. Bunların ikıymeti 
ka.daşını s:ı.vdı.ktan sonra kulli- t.1anbu1 Havagazi Şiı-ket _ 600 kwı.ışa satbğ1 Fiyat Müra- on lirayı geçmiyeeeği gibi sğır-
bcyc girdi. Bır köşeye :.ıüzülnüiş !erinin ihtiyaçlarını knrşılaıma, ıkaılıe Komisyonuna haber veril- lığı da beş kiloyu geçmiyeceık -
olarak bekleyen genç kadına sor nıaksndiyle Zonguldağa sipariş miştir. Büronun ali.akadar ~ ıtir. 
du: olunan kömürlerin ilk partisi murları mağ.ıza.cla. a~ 'Kurtuluş vapuru bu seferinde 

- Denıek buradan menıııwı dün şehrimize gelmiştir. Bu ilk yapmışlardır. muamelesi tamamlamn.ış koliler-
değilsin Sana daha. iyi yeri ne- partiyi tc.Jkil eden 1200 ton kö- Bu nraştmnada Hacı Halilin le 1600 t.on nohut. fasulye, pa
rede bulmalı... nıiir Kadıköy hn\'aE!'azi fahri- fat.ural ırda l montozunwı fi- tatE>.s, soğ"'8ll, tuzlu balık ve yu

- Beni !.:ıknrdığtn yer bu1"a- kasının ihtiyacına mhsis oluna- yatını 300 kunış ohu'ak göster- murta gotürecektir. 
dan daha. iyi idi. . caktır. diği tesbit olunmustur. V · · h · · d 

_Orada kırbaç yıyordun; ___ ...... ----- Mağazada birımikt.a.r limon- Matiye ekıh şe ramız e 
gUzel vUcudilnü o dov yapılı he·' tozu cb bulunmuş ve buna vaz'ı- Mnliyc Vekili B. Fuat ı\ğra.h 
riflerin gözleri önüııüe seriyor - S p Q R yed edılmi ir. Suç!lu, hakkında dün sabah şelırimDe gebniştir. 
dun. Nihayet eni bağırta btı· :ı \ tutulan bir %abıt :adliyeye tes- Vekil ışchriınir.de ba.r.a tetkikler-
ğırt:a gebcrteccklerdi. lim edilmiştir . de bulunacaktır. 

- Keşke gebertsclerdi. H c 1. 1 f b 1 - ------
olmnzsa. namusuma l kc sürül- ngi iz ut o ta- ( . 
roedcn ölürdüm. 

suriil~~~~~ .. namusuna leke mi kımı bugün şeh- ANKARA TELEFONLARI . 
- Senden başka ııe beklene· \.. 

bilir? Sen, insanlann en 7.nlimi. rı·mı·ze geıı·yor .._ ______ _ 
cnhninisin! c. H. P. - D~k beni ~oomcdin? Galatasaray • l''enerhalıçc ida 

- Seni şeytanlar he· nsin ! re heyeU rinden tebliğ edilmiş-
- Yoksa surntını görmeai~iın tir: 

yavuklun kadar gii?Jel d "il mi- ı _ tugiliz profcsyone11erin- • • k b ) .. d 
yiın? llcn müre':<kep ola.o muhtelit fut Y eoı harflenn a u un en sonra neş-

- 0~-, güzel" :ı .. ıkı de,.."lim 1 

ı::ıaı ·~ n~• ool takımı bugünkü çarşamba d" 1 h.k, ket 1 
-Ya ne aaıkısm? günü saat 12 de Hardıu;pa.şaya. re l en roman ve 1 ye 1 ap arının = ~e:rt~ı~~ğü miyim? g...:locek ve sporcular tarafından listesi hazırlanarak roman jürisi 

1 , ıırnmılana.cakt.ır. •• d •ıd• 
- Erkek yalan söy emez. lngiliz takımı içfo Tokallıyan azasına gon eri 1 
- Ne zarn:ı.n yalan söyledim? oteli tahsis c.dilıniştir. 

(Arkası var) 2 _ hıgiliz takımı ilk ruacmı 
-------------------~- ----- 13 illa nun cumartesi giiniı Ga

Ankara 9 (a a.) - C~ H. P. 
genel r; :kreterliğinden tebliğ ~ 

ten sonra açığa. vurulacak is
tekler dikkate alınmayacağı gi
Gi sonrad.'ln yapılacak herh:ın
gi lbir itiraz da yapılmamıa ı-xı
yılacırkt1r . r,_Kadınlar hamamında b;r 

Kurna kavgası 
Asalet budalası bir ihtiyar kadın 
adliye önünde sarışın tazeyi görün

ce açtı ağzını yumdu g~zünü 
- Bak, bak, dedi. Kınfını alm~ 

da eliyor. Boyun b06un de\"nlsi 1 

'-"litlll..ıh. Hen o zuppedenmı kor .a
c.ı m. Senin gıbı Sl cwz cd p izın 
dersini h!lkim elbet ver cektir. 

lata.sara; ile \'e ikinci ıruı.çını 
14 !lkkanun Pnzar gfüıü Fener
balıçe ile OJııayacakbr. 

3 - Mnçl. r Fenerbahçe sta
dın.da yapılacak ''C her iki gün 
tam saat 14.30 da baslıyacak ·I 
tır. 

İki maçın da hakemi lng"li7.1 
Misler l..ory'dir. 

4 - ıac günleri De.nizyollan ı 
klaresı. Köpıiiden Kadıköyüne 
12 ile 14 arasınua ve Kndıkö -
yün en Knpriiy 16.30 il 17.30 
ı:ı.ra__"'lnda ılave vapwiarı tahsis 
edecektir. 
Üsküdar Parti kongresi 

C. H. P. Üsküdar Kaza. idare
gj öniimiizd ki cumart~j günü 
krun merl>ezi binasında yaıula
ca.ktır. Koııgrenin hararetli o-

• lııca/;rı sanı lmn.ktadır. 

dilmiştir: 

Yerli mallar 
haftası 

Halkevler.in!tı onuncu yıldönü
mü olan 25 şubat 1942 de vc
ırilecek C. H. P. mükifatına ait 
ha.r.ırlıklar ilerlemelrtodir. C. H. 
ır. genel sekı cte.rliği yeni hıa.rf
lcrin kabulü t.a.~hindeo bugüne 
kadar <'ıkmış telif roman ve ru
kiye lritapla.nmn bir listesini 
hazu Iıyarak, li2teyi sırf eserl&-
rl hatırlatı~ maksadiY!_e ro- Hafta, önümüzdeki cuma 
man Jurısı azasına gonder- günü Başvekil adına ma-
u .:;.ır. Aynca bu roman ve ı· k"I" · tk · 
hiki~elerden miirekkep bir kü- ıye ve ı ınm nu ıyıe 
tüph&neyı de Ankarada, Anka- açllacak 
ra Halkevind2, lst.anbulda da E- Ankara, 9 (Yeni Sabah) -
minöııii Halk vind .. • jüri fww.. 12 inci Tasarruf ve Yerlımalt r 
nın emrine tabsi etmiştir. haftası 12.12.1941 cUMa gümi 

C. H. P. genel sekreterliği saat 16.30 da Ankara Holke -
rom.an ve hikaye rnuharrirle- vinde Ankara Ses ve Tel Biı lij;ri 
rinin dikkat nazarına şu nokta- korosu tar.ıfından okonJcak lc;
yı da koyma!\\ta lüzum ve fayda tikli1 Ma~dan sonra B!!.. ve
gör:mukU:dir. i1tiJ adına Maliye Vekili Fuat Ağ-

J 
BİZE , 

~üs~!=~~~J 
nında talebeye 
kolaylık göster

mek lazımdır 
)lıım.rif V ckru"t.i, her sene 

Veki.lot hesabına alıDBCftk 
)eyli meccani talebeıler llJ'aSIA
da mii99heb imtihıanlan a
çar. 

Bu imtibanfur Vel\illPt t.ı
raf1ndH 8\-'Velce tMblt olu
nu bir kaç rllayett.e açlldığın
dan i.mfüıanlarıa girt)1ek i~te
) t'U t ebeler baz. c ı :ı ~ 

\ ~etlerden b m ı~ mecbu- 1 
ri~ tinde kalır: • B nh..'"ın 

I el.serj i fakir 1X>Cu1 lıır oldu
ğumlıın imtihan ~unlcri am
f!ııufa \"at:wtık ver bulanıaz.. 
b.r, pa.; ıa.n daiı ı oısa \ila~ 
l etleriıd .zde e; i<ı<k-.nl~r; hii
liüın Üt n orel de.rdi )iiziiıı-
den nliikad:ır resmi ma.ü.m
l:ı.rı r,\hatsız edarie.r l'e biitün 
bu ~lcr bir ha~ huy içinde de
\'tIDl edip -gider. 

BİZE KALJRSA: 
tnarif Vekil ti miisa.ba

ka imtihanlarını her 'ili) ett 
:v.: .nn'.lı '" bu ~"Urotıe talebeltti 
imtilı~ girmt~ '9iıt lmlll 
..eynlu tlar rapmal< zahmetin
den kurtamıalıclır. 

Bu ,·iliyetlenleo roplaııacak 1 
imtih:m fWr.iLkı Ankn.rlM'b tat~ 
1<ik ve ne~ her vili
l Pftt• .Mııarıt Mü<lıirliıkled 
tarafmdan ilin ohnaınahdır. 

Bu heıı taıeooı r için hmı 
de Ve'kiılct '.IÇİD daha dof.nı O· 

lur. 

Pasif korunma ek"pJeri 
takviye olundu 

a 
il! 

8.ogaz nezlesi neden 
iJeri gelir 

( ıa mevsiminde en ziya~ 
baş gösteren hastalıklal'r 

do biri de (boğaz a.ğnsı} dı 
Bı eyifsizliğ.i husule getire.l 
F.e J eri öğrenmiş olursak; Ya1 
kaJnnmaktan kurtulm.w,ı olunıu 

Boğazımı?..dn. buJunan lr....dcme 
ciklerle Cküt:iik dil) vtlcudümü-4 
?.e girmek iı:: iyen soğukl_a~1 
mikroplara, hastalık tohumIJın.J 
na karşı kuvvetli birer kalediıı. 
Mükanmel birer istihkimdır~ 
f ştc bundan ötUrUdUr ki her ço-I 
cnğun bademciklerini mütcha91 
sıs, usta hrul.nıler alın.ak i8t~ 
mezler. 

'I'ednvisiz kalan burun nezlesi.ı 
boffenza do~u yayılab"lir. lsp·r
tolu içki kul1anan insanların rp
<Tunda boğaz nezlesi eksik .:>1-
nıaz. 

TUUin, nargile içenlerjn oo
ğnz nezlesi bereketli olur. Bo· 
ifazlarında (gıcık), öksürlik ~d
bi haller ziya.dedir. Her zaman 
ku,·vetli sirke ve turşu yiyen -
Ierde de faıla olur. 

Toz1u, dumanlı, rUtubetli, 
nemli yerlerde oturanların bo
ğaz ağrılan ç-0ktur. 

Çok soğuk, rüzgarlı havalar
da nğız açmak, uzwı mUddet ko
nuŞmak biiyük bir sebeptir. Kn.o
sıı;, zayıf, lenfatik, hasta mizaç
lı, bünyesi bozuk çocuklarda ve 
g-cınç.lerde bademcik hem bUyi.ik, 
ve hem de ara sıra şişer ve ağ
rır. Burun içinde (ahtapot) tı
kanıklık eskimiş nezleler her 
uman boğaz ai?nsı yanarlar. 
(Kuş palazı} denilen (difteri) 
hastalıi;'I boğaz neiJesile başlar. 

(Kızıl hastalığı) bademcik -
lerclc, kücük dilde çok .ııezle ya· 
par. <Kızrunuk) hastalığı, göz, 
burun nez1esile baslar ve boğaz
da şiddetlenir. 

CGıip) adı verilen (cnflu007.a) 
\'C (paçavra hastalığı) badem -
elklerde, küçük dilde ve hattı 
(g1rtlak) da belirir. Boğaz ağ
rıinnna çok ehemmiyet verme -
liyiz. 

Lokman Hekim 

ttfaiyc :Müdürlüğü tıarofm -
dan açılan rnu1ıtclf kurslarda 
mahıılle itfaiye ekiplerinde şUn
diyc kadar vazife alacaık 2534 
V'atandaş yetiştirilntlstir. Ayrı
ca bu ekiplerin ihtiyacı Lçin ye
niden 10 yangın söndürme tu -
Jumbası ve 13530 met.re hoııtum 
aluunıştır. !tfaiy"· müdürliığu 
tru-afından da muhtelif Ameri· 
kan firmalarına 37359 metre 
hortum "pıiis olunmuştur. 

---~------

Börekçilerin bır 
müracaatı 

Son günlerde bazı börekçiler 
'.fuprıı.k Mamulleri Ofisine mü
raca3t cde~ek boğa.çanın pasta 
gibi lüks bir gıda maddc:Ji okma
dığını bilakis .zaruri bir ihtiyaç 
olduf:'Unu Ankarada ala.kadar 
ma ramlara arzettiklerini söyle-1 
en sler, çörek imali için Ofisten 
wı istemişlerdir. 

Ofis ibu hususta Ankaradan 
hiçbir mnir gelmcxiiğini nıı.zarı 
itibara alnrnl{ hu talebi reddet -
mi:;tir . 

Bir sene zarfında 
566 yangın 

ltfaiye müdürlüğü tara!m -
dan hll..1Jrlruıa.n bir istatistiğe na 
zaran son bir sene z:ırfında @eh 
rimizde 566 yangın olmuş ve 
itfaiye tarafından söndliriilmüş-
tür. 
Bir gizli kömür deposu 

bulundu 

Bir adam yediği 
yemekten zehir

lenerek öldü 
Dün sabah, Pendikte otunu. 

Ali ycdiğr bir yemc?kten zehir. 
lcııerok ölmüştür. 

Üsküdar Müddeiwnumisi taı. 
kika.ta ba.şb.mŞ;ır. 

Askerlik işleri 1 
Yeril Eminönü A. Ş. Bık. dan: 

4/292 Topçu Teğmen Metuııet ö ıu 
lbr hlm 325 (44615) 

4/210 Topçu Tcimcn Ahmet o .lu 
l•"chmi 330 (48188). 

8/190 Le\az.ım &. Tğı . Melımc\ 
'uzmı oğlu CcMdct 319 (39204). 
.Bu subayların ncelc i\Zbeye mura

rııatl:ın ilan olunur 

F~tlh Askerlık ıubwnden: 

stıhkim A • T '!RI. Yusuf Ziya o·. 
lrnl(ı i 80;.ı52 nin şubeye rntırncaati. 

1.mür (Hususi) - Belediy~e 
komür mevzuu üzerindç has
s.tsiyet gösterilmektedir. Şen -
rin bazı yerlerinde gizli !kömür 
d!'pı ları bulunduğu hakkında 
ihlxırcta. bulunulmuş, yapılnn 
tahkikat iç"ndc 50 - 60 bin ki
lo kömfu: bulunan bir depo mey
d:m çıkanlmı.,tır. Ş hrin bir 
ıkn<t ~erinde dnh'l gizli kC:mür 
deposu bulunduğu haber veril
d P.:ind l tahki • ta dev ::n edil

- ..- . . .· • . > 

mf'ktedır. 

Karı koca yankesiciler 
1w.nh:, (Husu i) - Arasta· 

da do1aşa.n İstanbullu yaruicsi 
cJerd n Hasan oğlu Mehmet 
ve kaı ı Ha"' "nb • üzer~u 
utulıİıüştur. Kara.kolda üzer 
eri r. t.u ılan y x icile d 

45 lıra. p ra ile bir !kol saati, ev· 
}erinde yapılan ravbırmadn da 

Kurban bayr mında, Kız.ıl:.yla Cv·, 
cuk E lrgcmc kurumuna 'e Turk: 
f ılU hrı\ ne 1ıgına y rdım et ekle 
\•ıcd ı 1U4llln n t.cr çcşldıne eı.ııi 
l.nılunacnğız. Yat n:lns' Kuı ban bt:
dclıni vcyn deri mı Huvn Kuı umuıı.a 
h :dıyt? et! 

- "\ 
Yeni Sabah . 

ABONE BEDELİ 
TUrklyı Ecnebi 

SENELıK 140!1 Krf. 270 Krt. 
e AVLIK 710 • 14 ~' 
8 AYLIK 400 » 6 • ;·--DAHİLİ--, 

1 küçü_Lhaberler 1 
Jüri hEyeti istedıği eser Ü?.e- ralının 1'-r nutku ile açıl kttr. 

rinde r y Yermek hakkına sahip Bu <8~1§ nutkunu ayni birliğin 
kılmnuştır. Ynni Partice müka- ıarmonizeleşıniş halk türkiilerı, 
fat !k!anaza.Cak eserde vasıf ve piyes ve Gazi Terbiye Enstitiı
lbususiyetlcr tnyin cdihniş değil- sü talebesinin muhtelif halk o· 
dir. Jüri azasının ittifnkla ve yunlan takip edecektir. 

4 para clizdanı bulunmustur. ı-------~----.ı 
Bir yaralama • T A K V 1 M 

1 AVLIK 150 :ıt SOO :ıt 

yıkıldun, r ıru b lmiyonmı. 

Genç çıft, kıCl ~ dugnı yak
ı.:: tı. M • klıl. r, he c!t' ıkly,. ay
ı-ıldılıtr. GM ç kadının yanındaki 

g 1,; dam, af dileyip ihtıy rı ya
tıştırma ı n· 

• - Af • in{z ' lide h nun!> 
d Yince ncu c yine :ıpıtt.ı, ylcdi, 
ı;oyledı. b ygınJık!ar g~ırdı. Zm; u1 
lıyı hcme'l ortıdaki bir dJktılo dıık 
kdnın goturdüler. 

-r -Alfahım. diyordu, n b:ı n 

nn . D ıu eyı bu S<I.)'. lıırın_ c-
lınden kurtar k..i asalet bl.hnsın Pa
~ L4ırı ıun kur na oturup yı
k'1llmarun terbıye Wik oldu60u an
ı ,;ılsın. 

.. o la. 

* K r gl mrukte Bc_sc •ız m hal
k inde olu un Ahmet o lu 60 ya -
nd.ı Eyy ıp dun ant ol r:ı.k lilmeil

t: r. 
Ce..."dı m nycne eden Tnbıbı AdU 

Em er 1·, r. n defnine ruhsat veı·

ınıı;.-tır. * Gııl fadıı Yük ckkaldınmda o
turıın 'Ya et kızı Sult:ınn dün halı 
., lli.crken pencereden caddeye dliş

ffiLI~tur. 

Yaralanan Sulınıuı Bcyo~lu B~ 
dıyc lınstahoncsinc kaldırılmı ttr. * Dün sab:ıh Bf:yollunda Tozlco
p<ırrın cnddcsindcki -55 numarnlı a. 
r tımonın birinci knttnda yanguı 

çl,mıştır. 

\le yctisen ıttaiye tarnfındrın sön 
du. ülmUstilr. 

ya oks riyetle tayin edeceği ese-- Tasarruf ve Y crllınalları 
re mUkif at verilecektir. Bu ~ Haftası müna ebet.iyle m mı • 
lbeplc roman müklfatıaa dahil •ketin her tarafında lrazırlıklar 
olmak istemeyen romancı veya yapalmı§t.ır. 

Torbtlı (HUfftlBi) - 'l'or.bah
d kall\ cci Hasan oğlu ibra 
hım Te ·ı istasyon hareket m 
muru Kamil öit.ürkU bir kah
ve meselesinden dolayı çakı ile 
göğsünden ağır surette yanıl · hikayecılerin bu arwlranna. hür -------o:ı---..---

met etmek ınudcsadını güden C. 
H. P. genel sekreterliği bu gibi 
muharrirlerin 25 Birincikiııua 
19U e kadar, keyfiyeti genel 
sekreterliğe öael kaydiyle bU
dimnelerini .nica eder. Bu tarih-

Sabit Noyıın diln ö~ sonra Bele
cbyede Vali ve Belediye Rclsi DokW 
Uttti Kırdan ziyaret tmlatir. 

Meclise verilen yeni nuştır. 
bir laytha 2000 liralık bir teberru 

Ankra, 9 (Yeni Sabah) _ Burdur, (Hu usi) - Burdur 
İngiliz lirası sahası memleket. Dôkwna.cılar Koopu tif1 umu
ler listesine yeniden iJAvo edile- ani toplııntısı. geçenlerde ya.pıl
cek memleketlere tatbik edilmk ~ kooperatif karından 2000 
ti.zre yeni bir usul hakkında 1n- liranı!?- Burdur M~mlCkl)t hanta
gıliz hükiimeti ile hükfımctimiz h.an. ne verılmesme karar ve
arasmda teati edilen nokWar- nlmıştir. 

----------------------------

KaMnı 33 GÜN 344 AY l~ 

1360 10 1357 

ZİLKADE 1. Kanun lk. Teşri 
21 1941 27 
ÇARŞAMBA 

Guneı ~ JklAdJ 

2.3:~ 7.26 9.41 Eranr 

7,J4 12,07 14.2/f VaHU 

Akpm Yatlı 

12.00 1.39 
16.40 18.19 

im.ak 

* Yen! Inllt ~ dilD 
Vali :ve Belcdcye Relsiııl ztyare& et.-
nuı>Ur. 

llllf Ur. diği takdirde t-.ı yeni memleket 
Bu anlaşmaya nazaran, İngi- de stcrling blol..-u listesine ithal t=-=----====--===x:::::I 

Jiz liram blokuna dahil menıle - edilmiş olacaktır. - O i K K A T -. 

12.41 Ez.un 

5.28 \laıau 

* Yol iDlaatı esnasında açılan be
calarm sür'atle k:apatllmua için diln 
~ n.is MUfvinl L4tıl Ak»-

ketler listesine yeniden bir mem Bu hususta hükfımete -.atihi
Jeket abnma.k isteniree İngiltere yet veren bir kanUB liyili 81 hıı
JaütUmeti. tıükfunetimi.a tebli- Z2rlanarak Büyük Millet Mecllb.! 

• y " • 

Ga.ıe~u ıD Akrll• 
nqrcdılaio •.dilrı 

~ • z. yauıd.aD m ~ 



•n---.na 

taarruzu -n h1ISIUliyeti oyna muharebeleri 
İldae e ·iYo , çok yakında kat'I 

tqebh- r beldenebi · 

(Baş t< raff 1 itıcı sayfatia) 
sap! aığımız daha başka mal

"lkl gelecek aylar 
7.aıil r d recey k lar ken 
diıniz temin ctm k ınev1tlindc
bul mac gız. Zira, Lıgılız d"li 
ko .wşan y rlaıın v • } eni dün

bir kere 

Büyük tank 
'muharebeleri 

Jevam ediyor 
9 (a.a.) - --o-

taal"rnD ge- Ahnaslanıı muka-
~ !ula kaeabllyı m-
~ ettWerini bildirmetie- Yemeti gi • çe 
dır. kı ] 

fstakho!m. 9 { .a.) -Rostov- n ıyor 
dan bozguna uğrntılan Alm~nl l.ondra 9 (a.a..) _ LondrA 
kuv" etleri Kerç boğazından g.ız- aaUilııveti: mahfillermde P.™
li ·e içeıi gir ~- Hus ~onanma .. ~ tcsi giİııü söylcııd.ın"lııc g"ire cu
tnrafından blıtün sa.hıl boyun :rn rtesi gunıi Liıby.ı.da b:ı.ş.ıyan 
atcs albua al~ bulu~nın~- tank muhare~i clfuı dev m et
dır. 'C.!ç b-z:uvuor v~ mütcadd~ mektedir. So um JusJ~a.nmn 
ı~plenn ~ 0 1a;t ş.ınıdı İngilizlerin elinde bulun
bin tonı~luk Pariskaya Ko~- duğu tahmin edil ~ r 
mıma drıtnaYU~u. Fon Kl!'.ıst Kahire, 9 (a.a ı ;- İngiliz 
ordJ?ım tfimenkrıııın parça parça 1 umu:nı .karcrgahn ıı teblığ:.: 
topCuıın~ oldukları Tagan - Her sm.:ftan musellih se yar 
~ • .M"armpol yolunu obül! mer Jmvvetlcrimiz. · t 

0
dd .leri 

ilerıyle doldurm sbtr. . yerlerde düşman mü.fre7.elenı e 
~ ~ ~ '!<trm ~&t. ıirısanoa 7».yiai erdırnı k suı' · 

6 Milyotı Uı3<17'. tiyle dun düşmanı ı ırpal va -
MO&k~ 9 (a.a.) - Pra\!Qa r: buvük faaliyet göetemuş -

g:uıetesını, t.es ayhk harp esua- Jerili:r'. 
sJDda Alnlanların uğııu:bkları Tobtaklıt Birelgobi aruındak · 
c;ok_ büyiik ka.yıpları belirtmek- başlıca bilgede, düşman bi~ 
tedfr. . raz mtı,,. doğru çekil r gibı 

Pı:avda. A_Jmanlana, 6 mıl~an göriimnektedir. Fakat bu q:ekilis 
dan~ ölü ve ~rı verdık - bıek.eti ımt.halli vem gı-
~ ve muumm mıktarda Al- itidir 
ma11 ~rp mal7A!lllesininı tahrıp Toİır.ukta. da düşman ıı:ıuka\'C 
E<lildiğini yamrattadır. ,..._ ınedrezlerin J-~· • f 

P'r ıı Kleıst bUlürilldü. ~... .. . e AQ,6"" aynı a-
F K1 'st•· öl" :.:a::..::.ıdii··· t aliyet goster:illniştir. Düşma-
. on ~ıeı ın \Allu gu e- mn ibu bölgede takriben ık bin 

mm .~yor. ~setondan ra.d)"(> ıkişillk: pi)tade kuV\•etiy ve bır 
!fe ~ bır baber-, Fon J:<l~ kaıç tankla yaptığı biri en lıa
ıst iie lriltün lturmay heyetınıu roket +.-.~ •• u t 
n-- -ı. ..... ;nd ~ldm .. ı-:-; t "t ~~us opçunıuz ta-
~~ e o l4ILft:L 1BI eyı ratindan ~kim bira.kılmıştır. 

'Moslrovadan gelen başb bir ---<>---
haber, Fon &oauchitsh'm lrnman 
dayt dımıhte et.mesini müteakip 
Yon Kleist.'in Gestapo tarafın -

ımn.na dizildiği bildir.il -
:mektedir. 

Rusya ne 
yapacap? 

A ~od 'I" 1.utll: Japo•yanya harp r tuUI 1 " ıtRJın( ılin• me•e esi üze 
(Başı 1 incide) 

hükumetin tamamen h3.7.ırlan -
mış olduğunu tanin ederek her 
ter.a.vUzün ta.r~lccegini söyle
mi tir. 

San F'rans"skoda ooki Japon 
ticaret ataşesi tevkif edilmi İn· 
giliz Kolombiyast hava nı:.
ralı de her an tccavuz beklene
bileceğini, hava kuvvetlerinin 
hazn· bulunduğunu bildirnt:ş .. 
tır. 

~Soda hfikumeıt SÖllıcii
sii: ''Birleşik Amerika. ile bir
li'sece,ği:r.. Bunun için hiç 'bir gay 
rcti esirgemiyoocğiz dEmışt"r. 

ko v.abrtası Japon elçi
lik b.nalanıu muhafaza otmek
tcdir. Sahil muhafı7Janııa fHa 
zırol) cnui verilmi Ur. 

Çınıg - King'dc mareşal Şan
Ka.y - Sek, R.ua ve- Avuatralya 
elçilerin mi ftkat yapmak tl
zere daYet et.miştir. 

rinde duruluyor 
Vaaı ington, 9 (a a.) - Sov

yetıer Birlığinin \·aşington el -
~iSİ Litvinof, M. RUZ\.elt'e ıtı -
.anadnamesinı takdim etmiş ve 
kemföıile harp vaziyetmin heye
ti umumiycsi hakkında görüş
müRtür. 

)Jiilikatın neticesind Litvi-
nof. Rusyanın Japonya haı 
ilfuı etme i hnki'uıı hakkı ıda be
y Ua oulmıamıyacağmı gnzc
t€ci1ere söylemistir. 

* J ... ondra, 9 (a a.) - Bnumo -
· vanın diplomatik muharrırı a

ZI}Jor: 

1 ALMANLAR 
BtLDRfYOR 

Rusyada mevzii 
harekat ıluyor 

,, ______ . ----·ı au.«aU><.SU UUV4lC4 -

Parti Gru~ :ın 
dünkü rcilüiın .. , 

Ankara, 9 (.!'-) - C. H. 
P. Meclis grupw ummni he
yeti bugün 9 21.19ifl saat 
15 de Reis ,.ekili TZabzon 
m su Has Sakanın reis-

Berl~ & (a;.a.) - Alman or- Jiğinde t.o"'' . 
chıiarı ~ k bfldirl.- çılınasını ınüte&-

yor· kip p;çentopfantıya ait zabıt 
• w • ·- hiil?sMI okwıarak kabul e-

Dogu ceph mevzu hare- dildi ve rumamede müzakere 
k&t olmuştur. fn07ilte.re sahille- 1 edilerek "bir madde alına - f 
ri aeıldarmda Dundec doğusun- v-~1._an i~na ~1!_ verildi._• 
tın topyekün H bin tonilatoluk zu~aıww • .._. • w-.. 

4 lngiliz gemisi ile refa1mtler in- 1 ~ '?, ~ s r !r 
d1;. bulunan torpıdo muhribi bu- ll.. y 
tınınuştu_:. 1euc~tıe deniz in- lrara h~roltfifl 
~ t t~.gfiltlan şıdddle bomba· l\ı l ı J llAa 
lanmıştır. Malı! "ıahillerinde 1n-
gihz hava kuvvetleri 12 tayyaıc 
k4lyb · tir. 
Afrıka şimalinde muharebcleT 

cf<:rnm etmektedir. Almazı avcı 
tayyareleri 6 düşman tayyaresı 
<lüşünnüslerdir. 

S llkkimın gecesi Alman bom 
b ... t, ~ ~eri Mn.lta adasındaki 
Liman te..<tislerini ve hava: mey
danı ru bombnlwaışl3l"dır. 

H"tler cephede 
Berlin. 9 <a.a.} - Führcıin 

umumı k rargahında.n; 

FiThrC!'. Şark cephesi ileri hat 
hnıh çaı1n"'ruı İspanyol gönUl-
ltilcrim Zİ) arete giden Ailrnzar 
müdafii general Mo.seadroyu u
mumi karnı gf hında kabul etrnııı 
tir. 

Harp tebfiğferi 
( 13af tıırafı 1 inci aayfadıı) 

yaı e ın n b ticunıuna uğı amı 
d. ilssuı t0 dönmü§tÜr. 

Japıın t ebliğı 
'l'okyo. 9 ( u.a.} -1.rnpar toı -

lu k kın-~cıi uanımf karugahı 
bildiı•:yor: 

lapan. d niz birlikleri dün 
öğkdeıı sonra, !fkm ay adaları
nı ış~al etmi Jcr, tayyare mey
dan ı mı \:e mahnıl• c'lepoıarını 
muvaff, k:ıl'ttl bomb&Jam ~ 
dır. Jc1ponlar tarafından hıç za
yiat yoktur . 

* 

(B ş taT()f ı 1 tnci &l'f fada) 
Tokyodan verilen nıuJu _ta 

göre, japon kıtaları Baııg -
Kok'a giı lerd r. 

J poııya, Tuyl ı 'dan Şarki 
~ adruci yeni nizam iltihakını 
istemiş, Taylanc!ı.n istiklalini 
tcl·cffül etmiştir.. li"'raDSIZ l:iın
diçinisi 'alisı Ii'ransız Hind çı
nısinin müşterek müdafıu ını 
takviye lıusu~undaki Japon 
teklifini knbul etmiştir. 

Ncvyork, bir japon müfreze
sinin Filipinde kıaraya cıktığ1uı 
japoo ~.nci kolunwı bir. Ç-Jk 
noJrtadıa. haı:ekete geçtiğinı, i'Hi 
pine aıt bir çok adalara da as
ker ihılJÇ olunduğunu haber ve-
l'J)'Or. 

Amerikatılara gö"e 
Havay ad:J.lraında vaziy t 

kindır. Maleey daki çarpışnıdar 
hakkında. malumat alınamamış
tır. Harekat Kat.abam tayya 
meydanı istikamet nde de m et 
m tedir. Şanghaydnki Amerı
ka konsolosluğu japon m anı 
larmm isteğı ü erme k r cltr ış 
tır. n oiosJuk nıemurJarı, b.r 

. olf·lde .kalmaktadıı lar. Houolu
lud ın bildinldiğıne- g re, Havuy 
adalramda tehlilreli mmtakalar 
ela sivil aharının ... ahliyesiııe ~ 
lanmıştır. Yaralılarla ym alan-ı 
nı kaybedenler hakkında tedbk-
1 r alıunu,.tır . 

Amerll a haricı~e nnzırhğı, 
t kmil P-nsifik sahilmde ışık 
• ondür.me mecburiyetinin tat • 
bık edi~eğiru bildırmişt.ir. 

lngi'lzlerı göre 

--0-

l'a.K A. C. SAR..4~ 

- - üte inanır mısın12.f 
1 kyet inanmıyorsanız a" 

~dn.ki aatırlan okuduktan. 
eon.ra b!raz üneceğinm kuv 
vetıe in ediyorum. 
Şayet bunlar sadece bir tcsa

diifün e.scı i ise itiraf etmek la· 
zundır ki tuı..U' bir tür. 
Şimdi gelelim: Bogilnt 
kadar pat1alc veren. belli başlf 
harpierln pek çoğunda ha.rptf 
bmi ilk zHuedilen devlet kayJ 
b ift{r. 

Çin - Japon harbinde parliyt 
~"'inlıler k. ybetmi le.reli. İspan-
y~ - A er"'• , r ı;ı: - I 
''"urlc yı:: - Rusya,. Ru - _. ... ,......~ 
Yu n - Tlirl Türkiye B an. 
Jar mulıaı belcrirıde ,. i im c rl 
en önce anılan dCvl :Jt • rp. 
teı n :;<Yitip ı.kmış a.n te· 
.eu-düffuı ganp bu cıl csidrr. 

* M asmafih rukan(J:ı'.ki- m• 
sallcre }> ta bugün 

bütih1 dünyayı lcasıp lun rmaya 
b !ayan UCi numarah C h:ın 
harbi l akkındn. tah..l'llinlerde bu-
lanmak fM"k mümkün d~ldir. 
Çrlnkü birlfrterile muhnrip dev· 
letJer o kadar çoktur ki bunları 
co~ oları,k saymak bile bh 
hRVli müsütlildi.ir. ? rihve:r tara 
fıude Almanya. İtalya, Jaı>Ofly&. 
Rıımfinya, M'M.ari~, F nlandi· 
ya. lovakyn, Man~ko silahı 

E>arılmışlardır. Demokrasi cep
~ inde ise Büyük Britanya, So\I 
y t Rugya, Birle!ik Amerika. 
l< ·w da Çin, Avustralya, Hin· 
d" uın. Yeni Zcland:ı. Ceuub1 

ka m ki alm1stır. ~"akat 
J> tam m deği'd r. ÇiinkU 

1'""'rı: n Bclrika. Holanda, Yo
ı1t1nistan, Lehistan, N rvcç, Yu
r, favya gibi bir mUdd t harp 
ettikten sonrn çökenlerle Dani
ınarka., F..stonya, Litvanya., T..&
tonya, Çekoslovakya ve Avua
tu .. m gibi henilz silaha davran
mava vakit bulamarran i laya 
uğraynn devlc:tler vardır. Bina
en aleyh hesap o kadar knrış -
Jnl.fbr ki mişe bakıp bu ye
m badire hakkında tahminlerde 
fmhmmanın imkanı pek yoktur. 

Tokyo 9 .a.) ....:. hp:u·n-
torluk umumi karar ahı tebliğ' 
ediyor: 

S.nga.purda Ka.ta.bar.u tayyare 
~danı: bölgesinde muharebe -

le. oluyor. fııgiliz tayyareleri, 
Jap nlar ihrar yapar yapmaz 
lıa k te geçmiş, geniş öl.çucle 
ihnıc saruıs.nı bombardıman ct
llllijt.ir. Bom o adasın2 çıka.n -
lan Jnpon kıtaları dağıWllll§Ur. 
il ııg - I<ongdJ gece &.:'l.ltin goç
mı tır. Jupunlnrla tom.!1.8 kay -
b c ılmemiştir. Singapurda mtis
tahlem m kide 1000 Japon 

,.------
Japo nkıtaları, ı:;.mdi • rıga-

pnr '\TeSllle hiicum etmeite, 1 
J pqn.. 1 a\'fr kuvvetleri ise, Ma -
lezy:n:un hava ü.ıilcrıne taama 
l bi tayyare taJınp lc-1 
mekt d ·Ier. 

8ırma·ı11 ta~;Jı 

Şark Sineması da 
lierkesın $m dol a 

MAGDA 
SCHNErOER'in 

c>Dt ıc Mmıilada da 5000 Japon ------~-----tcv if edilmiırtir. 
Birmanya. İngiliz kuvv tlcri 1 

kumandanı h r tcca\ üze kru ı 
1 o uh cai;1m, Birına.nyalı asker-
1 ' Bnt.anyalı ve Hindistruılı 
USlierl rhı beraber döğiışccekle· 

i bildirmi tir. 

Acı f,ir Kayıp 
Bırleşik Amerika Maliye Na

zın bütün Japon banl·alariyle 
Japon ticarethanelerine vaz'ıycd 
edikli~ni b.ldirmiştir. 

Rusy&Wn A. B. C. D. c phe • 
ı;;ine iltihakı, otomatik hır şe • 
kt de olmaya~ktır. Bununla be 
r<ıber zannedildiğine göre Rus
ya, lngilterenin, birJe,,ik Ameri
kanın ~ Rl!Syanm menbalannı 
bir .. raya getirecek olan uç tn
ı aflı bır itti ak nktine hazırdır. 
Böyle biı: karar, bütün cepheleı·
de stratejiyi birleştirecek olun 
bir erkanı harbiye anlnsmnsına 
nıimcer olacnktır. -••••••••••••••m .. !Mlmıı•••••-

Emekli Deniz Y a.rlıa.)' tvımba 
Bav Şe\'ket Dorukcr'! qfi Jla.. 
yaı°ı llııtfoe Dorukcr müptıeli 
olduğu ha&1:a'bktaa kw"hlhıı11 -

arak rabmcü nMUllıUa k&""U.i" 
m L-.tur. Oenazcsi hugiioku 
çat~ mha gii1ıii 'l\1k im Sıı set'-

Lonclra, maibvatı Çörç_ilia 
son iki nubkunu tebarüz ettir • 
mektedirler. Avam Kamarasın-

daki müzakereler esnasında. Li
beral Nasyonal me'buslılroan 
Iloare Belisha $.lnları söylemiş 
tiı: 

" 1i11. isteyeôil oğı 
b~r _fedakarlık yoktur ki redde-

.,, 

etleri görülen kadın çıkar çık-1 
m11z basmnaklardan bir ha marn 
!bohçası gibi yuvarlandı. Av:
lumm oı tasında duran gölgeyı 
ya Of{I y lf sanıyord : 

- Gece vphtı amanın o nedir 
o gw.-uliu! A.damlıh nedh· bil
men ım? 

M:ıdam Katina ba ta.tlı sözle
rine daha devam edece1tti. Fakat 
avlunım ortasında uzun bo)iu: 
,,. nci: bil"' heyiıüı. gibi gördü. u~ 
tü Şl çamur içinde, ba.'fl açık, 
tamnıadığı birisi gözlerini dik
JllİŞ bo.kıyordu.. Madam Xa.tbıta. 
biı·den.. ne olduğunu anlıyamadı. 
Sow."a onu bir bıı:sız sanarak 
biı' ta.raftan bağırmaya ve bir 
tar.rllan d& eline geçım.i Şt!vke
tiıı üstiiııe fırlatmaya b.1şladı: 

Şevket adan. kendlııi sa -
kına.bildi ise de f n.r.aş onıumna 
çarpmıştı: 

- Aman. af! diye omu.mm 
tııtaık:en Mıılaın Ka.tiDa. kendiul 

Rus - Japon bitaraflık paktı, 
henüz mer'ıdir ve Jaı onı r bunu 
d.ılıa g enlerde mfüakPreler es
nasında teyid etmışlerdır. 1<,akat 
Rusyannı kendisine harp maIZt..~ 
mesi ·eren bir meml ete karşı 
Japonyarun l iç bir tahrık kar• 
şıı::anda kalmadan t cavüze g fs· 
tiğin · ve bu sc&epl pakun bi ıil 
hükiimsüz kaldıgını dti. ünme"c 

ŞAR 

BiRLESEN 

EN ~EN VE IEN GOZtL 

K I Kabr.ı anı 
HANS RUHMANN •• _ 

'-' D 1 r Zarif 
HCRTA FIEIL..ER 

KALPL.ER 
(H upt c c G Jd:ch) fılm m:lc 

·or K ) bcdi1 ' lu uyorl r . 
LOATARAK EGLE:f EN ASk ••• BAŞ DÖftD0R0C0 BiR 

hd.ltkı rnrdır. •••aıc:;: ACERA SEt EôLENCELI BiR FiLM -~acn• 

l~apıdan dışarı attı ve mnndıra-ı 
nın onünaen ge-.crck: 

- Hırsız va ; hırsız vru. Nıı -
desinız ey ahali.. Qın kurtnı n 
)ok mu? 

Diye 011.alığl yayga.rny v r
dL Madam Katiııa.nın ya.y rası 
koy için le m-eshur. olduğu · in 
a.lıa.li ahşnı.ştı_ Olur olmaz 
lcı e. hele kocasile her ka ·ga e
dişinde "hırsız '.ıar!.., diye hay-
lumıaktaa hali kalmadıgı. · in 
ı:.ahalleli aldırış ~tmi) ordu. Fa
kat Mad:ım Katina bu defa ha
k.ika.ten hırsız. olduğwuı i.sbat 
~debilmek için Karamanlı ag -
zile: 

- Amanin, koyu ate@e e-
l.U. Hepimiz yaıwp tutuşal-a
~yetişin.. ye ba)iwrı11U pen. 
«reler ~ldı. Araba.el. var ı 
n reçpıerierle kanları llmarı 

- Ne 'YV; gae ile' old1I Jllfl -1 
damx:atma"r"Y..-...,.? t 

b r .. 

l !ar, istavroz gibi duı uyor
du. 

Ifoyliı kndın rdan bazıları 
ı u lca yiıru ··ıer; 

- A, A •. ~ ş ~ nııdrr, şeytan ... 
E · ı ece Hu ye Hanım a 
ı:-l.ırn tlş. Vah 1.avallı Madam Iı.a 
tır a ... Şim ı de sizin eve mi mu-

.lat old ? Ya za.\la.J ı A.Wn ııc 
y ıyor acaba., Onu şeytanla 

lma.ktında mı b.çt.ın. D ar, 
n;ıırnl, r yetiş.n, y.:.zıktır ~ K ti
n nın kuım kur ~ şeytanı 
l:O'ıiWl. 
İbrahim ağ::ı..nı.n karısı: 
- Durun. dedi. Bv..de cn•anu 

er f var. Onu elmımc tutarak 
}lırüylin. 

Mul:J:.ar Hü yin ağaaıu ka
r:ı rı~ı da.: 

ELeııdi dedi. Sen de "El.
. ıb lcrluı.suu koltukla.. Oudo1 
nra hır orkma. ... . :an sav 

'i'.~lle i Be~oğbl &Jedi lsaıoo
tah!ı imlen saat on biı- ~uk 
ta I~ "e ·~ iki)·e .

a.wna:r.ı kıhnd&ldan san-
ıliöy ı..atıristam.Jtdald mak 

1 

liı 
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Biga As!lye Cezti 
Halkmliğinden~ 

-
lhtikardnn maznun 

:nımıüahıracılıkla. iştigal 
Mehmet Kömürcüoğlu ..nfl 

da yapılan açık duruşma il""' 
da: Mumaileyh hlikiiin~-tt ) 
rosu 33 buçuk kurp§ nw- a:, 
nulmuş olan yerli m~ 
ril denilen basmanın metı"""' .... 

' eeew, isim ve markaya dikkat. Gripin ycr·ne başl-l'.a bir marka veı·irlerse şiddetle eddediniz 

45 kuruştan satmnk ~~ıt: 
tikarda bulunduğu sabıt 0 

ğundan Milli l{oruma krınUJl 
kvfikat 25 lira hafif paJ°!l',.ı..t' 
sile berabet· yedi giin nınov"11 
dü anının kapatılmasıWl ~ 
t33 üncü m dde mucibince de~ 
küın katiile.<ıtiğinde ücre~.111 
disinden ahnmak üzere ~eı~ 
tin gazcto ile ilanına. ~~ 
:nizce verfhnis olan hUJdlı!? 
tiyet kesbetmiş olduğu cill 
keyfiyet müttehaz Jrarar 
bincc iHin olunur. 

:\tl. Sami Karayel 173 1 
~ Usbı! Rü tem gidiyordu. yordu. M ad, .ğ r clduğundan 
-;;- Bu, Çakır <;ok yaman .he- k?..rşısında i pehlıv;1n da bil-

;ri!f !.. meehuriye bu ıt;11 lı:.,a '" - ı 
- Hakikaten ustadır.. kıya uymak z ruretıni du t)OI • 

-;- Ne güzel a ırdı.. du . 
-.- Rüstemin ba.c;ını yiye,:e-; ti. Yoksa Katt rnc:ı, c;ok hızlı Ye 
h-Citü giderdi .. Beıeket veı oynak bir gine i ıd. Göriiniişe 

sın tffi.ik pehlivan .. Çabuk kur- nru-.arıın bu ıkt ı)ehlivanın gü-
:tarQ,ı kendini... reş!Ari !71.iı ece" ti. Katrancının 

- Her ikisi de pehlivan.. ba~ı ooliıda demektı. Koca Mu-
- Ben, Rü temın gfü eşine ı-.ıdm, harta ı purta. ı yoktu .. 

ayılırım.. . Bakarsın adamı hır dolu diz -
- Ben her ikisinin de... giıı çaprazla bir ıı. mlede mağ-
- Bunlarda beı'aberlik yo'k- llıp edebilirll . Y c1n bu da ha-

tnr. rit.ada yazılı ıJı. 
1:-·uthı '{ yeni. ecekleı·.. Hatta, KraY ı. <>glu Koca, İb-

Uedi. H j kikaten her iki peh- rahimle Alıc.o, güresi-ı netic • 
liv;an tt hızlı güresiyoıla.ıxb. sini ŞÖ) le konu!:'ruuşlaı dı. Der 
Mutlc k ıki t.:ıralt. n bıri kırıla- Murad da bu lıkı le b('raberdi 
caktı. ç ka· ne Jrnd.!'t ısta ise - Alic:,o b<>! nu. Kalıaııcı ile 
Ru tem dt. o k. c.aı ll'-t ki\ rak- K-0ca. Murad ) enisPmiyecekler 
ıt.ı-. Ok Kalan aı asınd..ı da o ka- g .. liba .. 
dar fark yoktu.. H~men ikisi B<iyle gtire~irleı c ycni:-;e-
<lrnk p hlh anlaı dı. me7.ler .. 

~ K!dt aı ı ıle I"oc Muradın - Sılhri giiı~ıı e döner. 
gµ t ı ddno idi. . 'ım·ddc- Sen, • ili\ ı ı gureef.nde bu-

:rld. ı bu güı e t.c t r~b( c lundun mu'.' 
1§111 dı. Ifoı •' '\inrad, ır, - - Bulundum .. 

n giil t 1de n nıncı\• dn- - I im. kime ağır ba"tı? 
yanmıırt.ı. Tanı lx-- aat gm e - - Hıç biri.. Tıpkı bıı giir-~ 
~en sonı .ı , k!;aım olm. \'C mec- gibi d ' nı eltı. .. 
buı en bcı ııbcrc- ..ı~ ı ılmu;;lnrdı. Kah·aııcı. Murada gür eıı uy 

Yani bu ı! i hasının birbiı:ienle duı ;pmyor Ö) le ı~~ .. 
boı.ruşmnsı çok t•etm oluyord\l. - Oylt• işte.. Bak6ana ibir 
Katrancı K~ Mumda eş dü&- türlii giireş uvudıu anuyor. 
rmei{le b:ışı belada i<lı. Ç-O'k !kw·- - Hıç ~ rmi) or giireşe .. 
:naz ve eski bir glire>.ş<:i olan Kel - Boyuna c·ıı T .ıııp nam -atı-
:AJiço, l'atranCJya Koc Muı adı yorl:ır ·.t: 
eş tutmakh yerinde bir ıs yap- - Ne oi.'<'ak dersin? 
mıştı. - Heıgelccı, Y<1san benze -

Hergc-tecinin ha.<;mı da y man- tirse... Riistı.:\ln de Çakırı .. Gii
dı. Büyük Ya."jar, o de,Tin en res ikİSl arasııı<la ayırt olacak 
ıyi giir~lerinden idi. Ho. Her- derim.. . 

1 
gelcci, büyük Y~rı {"\.VPlcc - Ben de öyle dıi. üniiyorum. 
yenmi~ti. Fakat bu het• '\akit o- Hergelecinin Katrancı ile giire
Jur muydu acaba? Soııra. Bil- ~ni styredeceğız galiba!. 
yük Ya._~r hruımın<lan intikam - l{eş'.<i ikisini ilk elde tu· 
ııhnak için pek Ç-Otin güı çı- tuştuı~a ıdik .. 

anyordu., . - Ne bileyim l<<>C'a Murn<lın 
Adalı Halilin K:ı.ra .Ahmetle ooyle day naC'agıııı ? 
;vga ederek ortadan çekihr.~ G<irüfüyoı kı Koca Muradla 

si fena. olma:nışt.ı. H:ç cıln'a,- Katrancı bt-rabu c kalacaktır . 
sa iki belrtdnn kurtuln u lnrdı Dığeı leli de; Iforgdecl il Rus
pehlivanlar. H&km Çaı ın l ı- tem başa tutuşat: klardır. Fa
çimine getiroceg~m dı)<: ~~!ışı - kat bu bır gürc~tır. Liıkin hic 
yordu. .Falrnt Ç< h.,r 1 <:.eh ı bir vnkit böyle olmnmıştır. Büs
ıni mükcmm&>kn o.ı :"l.n' dıı . bi.itun ters· ne cıkmıştır. 

Koca; tura<l, lOI. . 1. 't irı Gür ·n ıkmcı saatleri g ldigi 
·r pcJılivruı okı ;.. ı ır k halrlc pehlivanlar dnh hala bo-

fay olay toı~rlanı. k ğlıŞU) o im dı. Daha. biı birlerini 
du. Murad, b, ı-. n < ı dı .,..ın hatalamnmı~ı"rdı. Hiiyük Ya.
ç."l.pı-.aza giriyoı c.hı. B'r maı da şar. Ht:rgeleciye karşı iyi gü
i,'lbi soluyarak lı s mııu ı:, ıı iı) or- reg cıknrmnğa başlamıştı. Y .a
dn, Far gfücş n ikinci saatleı ini' 

Kıatra11cı, iri hasmmın hıi - doğı ıı açılnuı•.tı. ı fükemmc·l bır 
(}Ullllarmı defetmes41i bılıvor - sur<'tte hasmına giriyordu. Hc1t-

u. Ortada seyredilecek ıkı ~i- ta. Heı g-eleciyi hır iki ken' de al- 'j 
res vardı. Biri Hergeleci ile tına almıştı. 
Büyük Yaşarın giire.si, diğeri de Aliconun nazarı dikkatini ccl-1 
Rfu.1cmle Cakııın.. 1ki taraf- beden bt\ ı.aı, Del Murad n da 

1 

:ia tam pehİiv .. rnr.ı giireşiyor- göziinden ka<'mı mı. t ı. 
J:axb. Koca :Murndl.. Katrancı De1M.11rad, AliCo\a sordu: 
IUJl güreşi ine(' d "'ıld . J.i:nba ol Ne o, Yafjar ~cani ındı? 
maınakla. be .thC'ı zc•\ K ı.ur. Bır - Yıı. ben de on, b, klvoı um. ! 
ibir1eriı1i itip K.ık ı::tırıy ı !ardı. Hergeleci hızını kaybetti. 1 

Fakat diğerlC'rı, O) n1d 1' sildi mi ne? 
Jla. ge<.: rek usLilık gi> Yok cnnım o, ke ilir mi? 
Jardı. Hıı hergelecinin 11e yıı ptığ1 ' 

Doğrusunu ynzın k la~ın1 belli olmaz .. l}elki dt· mahsustan 
gelirse Koca Muıad, i~lek b.ı yapıyordu·. Bir kurnazlığı \'ru'

ı,"iireş i değild-_ Bu sfe.bcple hat- dır. 
ımDCirun hareketini de dm'dunı- (Arkası var) 

Tiirk Halla Kurumu İnegiJI 
Şubesinden : 

Tiirk Hm a kurumu tne ol ~ub i wı·afından bu sene Kııl'oan bay :ı

trmıd:ı topl nacak koyun k~ı \ c ı •ır dcrilcrile barsak farını l uyn :llTl 
~ı ~ arttırın ı 17 Bırlncıkfınun 941 t: rı! ınc ra lıyan ç anıba unu la
ııılac:ıktır. 

İstcklil :!rtn şaıinaqıu;:ini gurn c'-.. u e. e t t.anbul ve İnegöl Gtıb leriııe 

, c JJ<'~· ~uıJnC:k i1,'ln de lhnlc gımu tnc' l ~ube: ne ınıh acaaUarı ili'ın olıınur. 
cl0720 

Toııkapı lfla/tepesindeki Salın-, 
Alıııa. Komisyonu ilanları 

"-~--Ko. blrlıkkıinin ~Y ve çilruk hny,anlan 17/12/941 ~a guna 
F..dimckapı hay\ n pa nrl gında satılocaiıt:.dan keyıiyd 

UI'. «10872 . ' 

7,30 Progr.ım 
7.53 Han 

p: rcal.ır pi· 
.4 .'İ) ı\ ·,ı 1 

lıııbcı kri 
3 00 }t rıf 

p:ırçalar 

S.Hı E\in .ı 

8.30 Mı.zil, 
progımnı • 

12.30 Pı-ogı am 
12 30 Hica7.k r 

mcık.mı 

12.-45 Aj:ıns 

h,ıbcrleri· 

13.00 Muhtelit 
....... kı \ c 
hiı ı,ulcr 

1' O K.ı ı 

18.25 Konuşma 
Dı;ı poUUkıı 

g, •dc i 
20 45 Bı h,ıl;: 

tu ku u 
O lllYOrU;. 

21.10 F. ıl 1 eyclı 
2Ul0 ::;,ınlık .ı:.ı1i 

2' 4;ı Rıv.ı <.'tı-

EN SO 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARiSIN 

YENİ PUDRA 
RENKLERİ 

Pıırıs terzl
• hanclcri

rnn bu se
neki kollek-

s ı yon ları. 
inevsim ropl:ırmnı yuz ve te
hln vcnı renklerle atıenktıır olması 
U\7.mı gl"ldığini ı;:ostcrıyor. Bu son 
moda ycnı pudr:ı renkleri de bir 
Fraıı 12 gıızellik mütehassısı tara
fından ıcnt 'c pıya :ıya cırzedilml~
tır Buı el. • bunl. rı .mc:ık Tokalon 
pud nın y n 'c cazip renkleri 
• r:ı ı ıd:ı bıılabll rsınız Şclfaf gü· 
zdhl \ c g yet be:raz ciltler için 
"N urcl, pudl'a ı;ay:ıl)ı tavsıyedlr', 
Ekı:eri arışınl:ıı ile .ıçık tenli es-
merlere "ROS<.',, u.r&un gelir. Pen
bc brr pı ı laklı'; vcrır, •n:ıclıel,, 
pudrası da esmerlere ca1Jp biı· renk 
verir. 
"PL:c!ıe". yazın alciıgmız guneşın 

nlt.m esmcrliğile ıdcal bır surette 
imtız.:ıç eder. Bunlnrdnn başka T~ 
kalon pudralnnnın şimdıyc kadar 
hiç gormedlginiz d:ıha c.'.lnh, daha 
c .. z.ip \"e d3ha parlak renkleri \'ar-
dır. ıl 
Tokalon pudrası, ''havalandır -
mış,, trr ki bu sayede ~n d.ern ~nlıa 
ınceleşir ve Cıdeta tabil gıbl goru
lür Taze çıçcklerm esanslarJle ta
tir edilmi.-tir Tcrlubindc "Krema 
Koı>ugu,. bulunıduğundan iki misli 
daJıa çok uı.man sabit durur. Toka· 
ıton padrasının yeni ,.e caz.I~ r~
lerini hemen b:ıgündeu tccruoc cdı- ı 
niz. 

Tashih ilam 

BUGÜN, boş masraflardan kaçınılabılır. 

Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı lam· 
baların yerıne Tungsram lambaları kullan· 
makla olur. 

Tungsram lambaJarı yalnız bol biı ışık veımeklE 
k:;;lmaz fakat cere)'anı çokç;ı idare de ederler. 

GS 
BUR LA 
BİR 1-\ DER LElı 

ıSTANBUL ·ANK ARA. İ2M 

Kazanç Vergis· Mükelle lerinin 
Nazarı Dikkatine 

lstaubul Defterdarlığında11: 
Kazanç vergılet iı ın ıl,ıı c:ı tok it tecll31c mıiclıleti Diı ınrk.mur ıcı • • • ) ı

dır 'l ukstlerın ıleride 31 uzde lO z.:ın.l:ı \ e kr:ı yıllile t:'Jh.qlıtıC' mıl:.•l k, 1-
mıı ı. k uzere • yın ukelleflerin \ erı;ı borcl ınnı qu nJ ~l•nıı kaO.ır 

bai;iı oldukları Z.. al .)C t.ılı il ubcle.ine d<lemeJcrj rica olu ur (10813) 

Halıcıoğlu Satınal111a Konıisyonundaıı 
l - Aşngıcla cin 'e mikt. rı ek n c smıt.i yazılı kuru ot 'ı 

pazarlıkla satın • lm:ıcnl tır. 

lVIaliye Vekalet~ nden 
Gii.111üş ''10fl,, ku.r11şl11klar111 teda11iJTA 

Jıald1rılı11ası lıahlunda 
Guı uş bir lır .. lıkl. ı ın d ı p ve piıa aya k. fi nuktardn 

üzerine 1/2/ 041 taı ılı ndcn itibaren t davuldcn kaldırılmış oJıın 

ynz lmruşluklnrın 1/2/941 tarihinden beıl yalnız mal aııdıkL'll'ılc 
Climhurıyet Merkez Bankasınca ,.e 1\fcrkcz Bankn~ı hulıınmnynn 
Zırrn'lt Bankası şubelerince ) pıhn:ıkt.1 olan tebdil muamclfıtına 5 

1 nk~nmı nihryet verilecektir. l3u tmiht"n sonra mezklır pnra1nr nn)i 
r:ılt hiç bir \'eçhile kabul cclilmlyeccl lır. 

Elinde gümiiş yuz kuru hık hulunanl:ırın 31/1/ 942 aJrsıırııltl ~ 
lnml rı m;ıı smıdıklnrlle, Ttırkiye Cilmhuriyct Merkez Bank ~ 
Merkez Bankası bulunmayan ycırlcrdc Zirn:ıt Bnııkıı ı ııbeleriı ele 
eitirmclerl ill\n olunur. (8262 - 9836) 

Muhterem miisfrr ileri mi<.1.iıı 11. ı: rı tbld,,atine - . .., 
Muhterem halkır:ı.ızın APIKQG 

namla Kayserı lı 
Türk suı:uklanna kar ı gö tc lım al' ı. 1 < f' .. rl nl.ır. 

'e iıinn ile izhnr edlhnek;c ve tc ' ılıiııdc b. ı 

I;uk h:ı.va depolarında muhafaza " ı h <•ktcdı 

mızın sucuk üzerindeki kuı- unu, ı 

sine dıkknt buyurulma:ı. 
Tel: 24340 İstanbul Bnlıl,p. ;ıı ı r. 

T:>liplerın şal'tmımcsinı gönm • ti e 
pey sürmek iı;-in ılc ihnle gi.!ııU Oı h.ı ı 

(lOGiO) 

Askeri Fabrikr1/ar 51alınalma 
Komisyonu il :nıarı 

Tolunin c<lllcn bedeli 25 l 32,ff4 1 li. 

rnaı knh kontrplfık 16/12/1941 salı • ı 

rikalıır ycı1lamnsmd.ik1 ralın .ılm.ı 1 •J 

C..'lktır. Knt i temin.ılı 3760,90 lirariı . ~ tıı. ı ı 1 "lG l.uı•uş 

'kc. i-.yondan verilir. ısteklilc.ı-in tcı m • ı ı · ı'" o un 

mi ~ oııdıı buluıııııııları. • 10728> .. "' 

• 
200 • 400 ton Kurşun alın:ıcak 
·rahmın edilen bedeli "260000" lira ol 

F.ıı l'lknJ:w Umum l\1i.idllrlüğü Mer~e7. S:ıt a :o ı.;ı; ı ı 
p. :rnıtc i gunii saat 15 de paz.nı·ııı,ıa Ih. le c< ı~ L \t.ır. 

Şa tıı. ın. 13Jirndı'". Kat'i t mlnat '>83 O' r .. dır. 

11 • 

Altı kalem orafll; pot;ı ve poı:ı ~ıpliijl nlınııcak 

Tııhmin edilen bedeli 433 \J lır. ol:: ıı yulrnrı • :.\azılı 

poı:ı Ye pot:ı d!pligi Askeri F 'iı ık. hı· t; ı u f ıd ıı hlgtl n e c. 
ma komiSJ'O~unc:ı 26/12/1941 c ıınn ı:uı ı ,1 ıt ı ı <ıı:.> p:ızm lılt], ı .ıJe 
cd.tır. Şartname 2 Jlı-a 17 ı t o:.>01 linıdı • 

2000 • 3000 me're mikUıı ceviz tonıruğu :ılın:ıc:ık 

Beher mclı e rr ı!,:lbır. .ı4 füu b ıkl t: h'Tli 
n ıı .ıbı CC\11' tom ll ı A kc ı Fnbrilt ll:ır Ullrnm Mtidtu·hı' 

:ılıı •• l Jrnmı .} omırıca 19/12/ 1'141 cuma r.unıı ~rı.ıt ı ı · . ,, 1ı 
lc~c>J.tir. Şartname 8 lira on kuı ı. t ı-. Kat'i trı 1ır """°' 'iOO 

Cin•I 

Smnan 
.ı.{uru ot 

Mıkt;ırı 

ll t n 
2WO Lr. iık 

Clll , uı ı 

143 
150l 

J. ' { 

1 

ı l .'tlanbul Let1az1nı ~;mirliği .Safınııl' 
ına J, on1isyo11u illiııları hı ____ ,, 

.. ( •l'Y(\ n 
gclnıelcri. 

Dm ultıcez.e mile;:; c c ne c be ıcı fl .. ı <de mc-.;cut ıltı h, ı.-.c. Yuı:ıt rıl: .._, ;: 
Ül•lıl .. t nçık eksıltmcye ı.on ılmu,tu •. Kt if bcdclı 28,.ı ııı. 4 ...,ı.; t•. \e 
ilk teminatı 215 lırn 92 kuru \UI'. 5:1.:~ ! \c ı tıı.ıınc %.ılııt H Mu.mtıat 

Müduı·Ifığil lc:ılemiııdc göri 1 bıl r. th. lc 25/12/194.l PC'l-e ı'bt g.mıı En .. t 
g de Daimi Encümı ndc ) pıl •• ktı T. liplcrın ılk tem ın. • u. buz c
srı mektupları, ihal~ t.ınhındt ıı 8 ıtun c.\ \el Bl lf'dıye Fe ı er :'.VJuourhiğu- l 
ne müracaatla alacrıkları f n ı ahi :ı c 'c 9-11 ) ılııı.ı nıt Tı(, c• Od, sı vc.,i-' 
kala~Ue ihale g(lnü ı uııy~cn , ttc n ı Encumcn;lc bul , 1. rı. (10&93) 

BchC"r ççiftinc l)25 kuru~ tahr.. in edilen 3000 çift terlik aJın:ıcı\kuı' 
z<ıılıkl. ı~k ıltmeri 15/121941 p. znrtesi gunü saat 14,30 da Tophaıı# 
.i nirlıt:i satın alına lrnmı ·somındn yam la 'aktır. İlk tenılnatı 731 l~ 
ku u,tıır. '.l'alıpkıin bcllı vakiH lrnınisyona iclınclcri. (41,9 - lOv 

• • • 
• Dchl'r giyimine 90 .. uruş tr hrnın ctlılcn COOO giyim iıkü:ı .,, 

caı.tu·. l'oıznrlıkla ek.iltnıcsi 15/12/ 19 .. l Paz.. rtesi günU .1.ıt ı5 t <. • 
.ede LY. llmiı lıtı s .. tın :ılımı J,on1i yon unda mutcahnid n:ıın -.; c h1: ,. \) 
pi. c<ıkhr. 11;: teminatı 405 liı .. dıı. Tnlıplcrin belli vakitte 'kom yoJl 
mchrl. Nünıuııcl<'ri ~n~dn gorulılı'. (420 - 10723) ~ 

Memur f..lınacak 
Deı1let Aleteoroloji U.mubı 

1'/iidürl't.ifjiin<len: 
Dcdet Mctco.oloJi ı lcı i l.imum ·\o:ııdurı, .,ıı t '\'ldlll'G. nın T •• 

rd 1 ta yonlarında ç;ılışt.mlm:ık lİ7crc. ortn okul ve ll c mfY. 

mi ab:-k. imtihoıu il 25 knclıır e:kcl: ıımn. ~· alınac::ı tıı-. 
Mu baka ımiıhnruna gir Lılml-.1 ı l'>İıl memur! r ka ';Ununun 

n .. dd~inde sayılan e\·~arı haiz: o ı•.:ık c «3a P' ınd n J'.!"hn 
lı'iz.ı 1dır. 

k z n nb "'ôi6 


