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Siyamla 
anlaştı 

Japonlar uaslı. Jüşmanla
l'lnı ayrı ayrı vı:rnıak ~an. 
af; ıi ı•ıı"iffc/iklerinden öğ. 

renmi~ olaııklt:rı rçi11 şim

diki halde Rusya ile bir 
miinazaa çıkarmamak yo
lunu rercUı t'der gibi EÖrii
tı iiyorlar. Eğer Rusya bu 
tuzağa düşer~e Japonlar 
için bıiy ılk bir ninıf!t ola. 

radyoda mühim bir nutuk söyliyecektir ispirto istihsali inhisar alhna ab
narak 5 milyon litreye çıkarılacak 

l <:aktır. 

!azan : llUSl'3in l hhl l'AL(~ 

n aponlann attıkkırı boın
t:dJ balarla karma karışık o-

lan clünyn hula kendine 
g lemedi. İlk gihılcrin k:ıranlı~ı 
geçmeıni~r. Mesele yalnız as
~erlik bakımından değil, siya.Ji 

:Milli lktlsad ve Tasarruf Haf
tası, bugiin Başvekilimiz adı
no. ııialiyc Vekili Fuat Ağralı· 
ııın b:r nutkiyle açılaook ve baş-

Ar~ERIKA DA 
MİHVERE HARP 
. İLAN ETTİ 

--o-
Ruzvelt dedi ki: 

ibakıından da muğlak olmakla " Hıir milletlerin gag-
(}cvrun ediyor. Bir takını devlet- reli, adalet kufJveileri~ 
ler Japonya ile münasebetler·ni 

cstilc:r, 'bir takımları Japoııy L· n in oahşet fJe barbarlık 
yaı harp ilfuı ettiler. F'ıakat her- k uvvetlerin• karşı z a • 
kesin merak ile beklediği bazı / erin i t emin edecek tir,, 
llanı harp haberleri Yardır ki j 
henüz onlardan es~r göriJJıni- Vaşington, 11 (n~n.} -ıA
yor. Mesela, Rusya ile 1 nponya 1 yan mcccisinin hariciye en-
ııe yapacaklar? Birle.c~ik .A m··- cümeni Birle. ik devi t1 riıı 
lika ile Almanya ve !ta.ıya mü- Almanya ve İtalya il" harp 
ııa.sebetleri ne olacak? llk du- halinde buluııdu~11ınu bildi -
;kil nlnrda bazı rivayetler orta- ren iki karnl' suı etini, Ml~, 
ya çıktJyaa da şiriıdiye kad r ne Ruzvcltin lını p ilftnmı lep 
Mihveıin Aanerikay~ı. harp n:..n 

1 

etmesini b klcmcden ittifnk-
t1t.tiği görüldu, ne böyle bh· :ı- la tasvip etmi~th·. 
dnn Rco$e\alt tarafından ntıl· M. Huzveltm, kongn•yc 
cı. gonderdiği nıoı;:ajın metni fili 

RUI:iyn ile Japonya arasında- idi: 
i mlinnscbetlcro gelince, bu iki Aln1tln hükumeti, <lilnya -

devlet arnsmdn Mıa.tsuokn 'nın nın feUıi ıırogrnmına devam 
nkdotmiş oldu:'.;'11 bir bitaı n.flık ederek 11 ilkkfmun sn babı 
misa.lu vardır. Fakat Jaı)on Bnieşik <levlctleı c harp ilan 
Ba§\ ekili Mntsuoka Husyadnıı ctmi~tir. 
ynhrken Stnlin ile ağız nğı:-.a Uzun 1 .. amandrL11 ibeıi bek-

< püımıcklc sanki bir ö!Um tohu- l •nen ve bılinc:n h!Wisc bu su 
mu nlmlfi gibi, nıemfel.C'titıc dö- ı etle fiil sahasınn. ~ıkmış o-
ner dönmez, siyaset a.Ie:ıniııden luyor. 
vücudu iz.a!e cdfüli ve Rus~ a. il Biitiln dUnyayı hükmi\ al-
Jı, zırl!l.dığı dostluk kendi inin llna almak isteyen kuvv"tlcr, 
feJAA:etini mucip oldu. Arneri- şimdi bizim yal'ım kiirf'ıniz 
!taya harp ilfın eden Japonya- ı istikametinde ilerliyorlar. 
mn nusynyn karşı beşJedi;ı ~~!!(!S!o!!nu~&a~y~fa!!3!!!Lı!!!ltu!!n!!4 !d~c)~ 
düşmnnlığı d:ı. açığa vurması = 

·leoobilird!i. Fakat Japonlar 

1 slı dUşmnnl<'rını ayrı a; n 
vurmak san'atini miittefikle
ıinden öğrenmiş oldukları ıçin 
f;liınoikı lınldc Rusya il~ bir 
miinıJZ:kı. çıkarma a yolunu 
t ercih eder gibi görümiyorln.r. 
Eğer Huı;yn bu tuzağa aüşcr-

e Japonlar için ibUyilk l>ır nim ·t 
cin aktır. Faknt Rusyanııı teh
likeyi gormemesi YC yarın km

. basında. p tlayP.cnk kn ırga
y. kolh.ı ı bağlı scyiı ci ka lın&.ı 
miım ·Un n hdiir? 

Doğ"ru u iki buçuk renc~1·c Y1~; m bir z mnndanberi mu ltc h 

hiil rım t1l rde o kadar muhake
mesiz, mnntıksız, kuıa görüsliı 
politıkalnı ıı tc ·a<liif ettik, tee
riibt" vc nrnşalıeclenin hiç bir 
dc>vlcttc bir uyanıklık doğur- ı 
mndJğına .,:ıhit olduk ki Sovyet
]t;r BM ginin de şu nçık. Japon 
i nle.-jjnc kurlx.m gitmesinden 
lrorkuyoruz. Uzn.kşrı.rkta Ame
ıika ile !ng;ılterc Japon hırsı-
ahımn \'O tnlınkkümiinün knr
~ ında biı er engel oldukları ka
dar Rus; ada Japonyarun yo
lu il7.erindc yükselmiş bir sed- ı 
dir. Japonya için bu Uç beyaz 
idevlcıt ayni suretle menfurdur 
ve diişmandır. Japonya Uzak-

rkta bu üç Devletin de kökü
ııii kazıınadıkça rahat ede.miyc
cektir. Japon tehdidi Amerika, 
lngilterc ve Rusya için m.ıi.iştc
rck tbir tehlikedir. Japonya Av
rupa lıaı binin nrzettiği fırsattnn 

. istlfade ederek emellerini fi'le 
çıkarmak için ibu lcanlı boğu3-
mnyı bc.seriyetin bdşma musal
iat etmek mes'uliyctini omuzla
nnn. yilldemli . .Anıcrikaı ile İn· 

'giltcreyi Uza:k5Rrkta mahvedc
c:ck bh· Japonynnm Rusyayı 
rahat bırakmasına imkan var 
mıdır? 

Ayni tehlikeye maruz olan bu 
liç devletin derhal !birleşerek 
µıü~rek dl®n· na karııı lıare
lrct etmeleri o kadar tahü ve 
;nanb:ld idi ki Japon tayynre -
!erinin ber tarafa. ölilm snçtık
lanıın dair telgraflar gelince, 
Uznkşa.rktaki Sovyc.t tayyaı
l'E\lcrlnin de müthiş bir hUcınnla 
i>ütlin Japon şehirJe;.;ni ate.şe 
verdikleri haberinin gecilaniye. 
ooğini zannetmiştik, Harpte yal
ııız nskcrl hareketlere ehemmi
yet v rmek ve i§in psikolojik 
saflı-3 mı Hunal eylemek ba.7..an 
bUY.ık bır hatn teşkil eder. Rus 
tayyru·elcrlnin ; > cakları bir 

uk bC> • J 

~nlistıeri iizcıindc soğuk lir 
duş tCAirini g<>stcıir ve hakikat
te de manevi biı· galebe vücuda 
getit'iıcli. nusların neden sc ·fr
ci kaldıklarını aulayaımyoı uz. 

B:ı.zı haberlcrf• göre, Sovyet
ler Birliği Jnponyaya harp ilan 
etmek için, Amerıka:mn da. Mih
,·er De' letlNine harp ılan etme
sini istiyoı· yahut b!'kJiyoımuş .. 
Zaman o kadar mulıimdır \'C sı
kışıktır ki böyle skoJfı tik Tlhni
yetlc nkit kay°b{'tmek ger(,ck
tcn yazıktır. M:anrnafih, Rus
Jnpon, Anıcrıka - Mihv~·r harp
leri hakkındaki hnvsıdislerin 
arkaı;n ke ildiğine bakılı sa bu 
ele liğimiz ş:ıyinnııı do;:nı olup 
ohıarlıeını da nnlnma:v.• imkan 
bulun,ımumır;tır. fo':ıkn·t her hal
d ortnda bir hakikat vnr kı, 
o el Hu~y nın Jo.ponyn aley
hinue bir J ı ı k te ge<;memesi, 
\•c bu g• ı ek biz~ t füısyn, g~ -
rek mütlC'fiklcr icin zar. ılı ol
masıdır. 

Rusyrı şu dakikada U1.ak
snrktu k:tfi derecede kuvvetli 
olmı.) abilir. Fakat bugiin J -
ponyn ela Rusyaya ık3l'Şl en az 
kmTctli bir vaziyettedir. Çün
ki.ı hem denizde, hem karada 
lnnfücre, Ameıik ve Çin ile 
m~gulclür. Bunların işini bi
tirdikten sonra bütiiıı kuvvetiy
le H us ya iizerine dönerek bir 
J aponya ile bo~"llŞin.ak Sovyetler 
Birliği için elbette daha zor ola
cnktır • 
Amerikanın Mihvere harp 

ilfın etmesine gelince, fi'len mev 
cud olan bu harp hali hu.kukan 
da vuku bulacaktır. Bund.a. 
şüphe yoktur. Fakat Amerika
nın hükumet tarzını göz önüne 
alarak sabırsızlnnDKl..Dlnk 18.zım
dır. Roosevelt'Uı son beyanatı 
çok sarihtir. Halbuki Sovyctler 
Birliği igin rejim ~li bir en
gel tel}kil etmez. Binaen.aleyh ilk 
e.dım onun tarafından atılabilir 
ve bu a.dmı Amerika.da. Roose -
velt'in de ,·azüesini k-Olayl~tı· 
nr. 

* Son alınan ba.beriere göre, Mih 
ver Devletleri Amerlkaya, A· 
merika da. Almanya. ve fiaiyaya 
harp ililn etaniştir • .Aıtık Uzak 
ea,rkta Rusyanın tereddüdü için 
hi9bir sebep kahnıyor demek • 
tir. Onun da Japonynr.,. kıırş 
harekete geçmesi, vaziyetin 
mantıksızlığını ortadan kaldıra
caktır. 

iU 

lıyacaklır. 
Dünyanın dört lın·af ım sa.ran 

harp ateşi içinde biiyüklerimizin 
tasarruf \"'e yerli malı kullan-

Uzak Şarkta 
Kara ve deniz harekatı 

Amerikan donanması 
Japonlann iki harp 

gemisini batırdı 
Japon lar Felemenk H in· 
distanına ait Guro ada
~ına da asker çıkardılar. 

Filipin'in en l>ıigük adan 
Luçon'da fJe Male:ya'Ja 

Japon ileri harekeli 
d~vanı ediyor 

JAPONLAR 
Pasi ik kablosunu 

KESTiLER 

Singapur'un müdafaası 
için Hollanda Hindista· 

nından yeni deniz 
kuvvet leri geldi 

[A. A. h:l!:r. il. ı ıııd, ı 
h{ilus:ı cdllmishr) 

.Japon umumı karıugiihımn 
bildird gine göre, '10 lJkl,ünun<t~ 
dört muhtclif istikametten ya
pılan taarruzdan sonra Guam 1 
adasına çıkan isg.al kuvvetleri 
Apurayı i~gal ctmislercUr. 
1\l:mila • lıiUP-J inde m nh 

Mnniladnn gelen haberlere gö
re, çnrşamb:ıı giinü sab:uı ~l"lkc-n 
den I...uzon aclasına çıkan ].:ıpcn 
kuvwtleıi Amerika Ye 1<1lipln 1 
aı";kl'l'leri tm afmdan mddctli tA-
an·uza uğrnnııı'\!tır. npunl nn I 
esas i)ırnç ktrck, tinin bütün 
gece devafo eden hava bom'bar • 
dımnnından sonra Rim, 1 &'llı.i
lindc Ar. rr.iye yapıldığı anrııl
makta<lır. Hal<:n buruda bir mu 
harebe olmaktadır. 

Guro udnsm~ fla sısl.n 
ı,:ıkurclıl r 

Japonlar Feleme11k Hmdis
tanınn nit Guro nrlasma asker 
çıkarmışlardır. lı"iliptn adalan· 
run en b:.iyii~ olan Luçon'dn. v 
Malezyada Japon ileıi hrucldUı 
devam ediyor. Singupunuı miı
dafaası için Holaııdn. Hindis
tanmdan yeni km"•etfor geJ • 
mektedir. 

Siyam hükumeti, kendiıu 
harp halinde tel:t.kki etmiş, ka
rarını halka bildirmih1ir. 

•lıl}löll ZBl iah 31.ll~ 1 
B.ılıı iye nezaı eti nrı.mmr oz 

söyleme~" sa18.hi_\'ettaı· b,r zat j 
Japon silahlı lrnv\ etlerinin gi -
riştiklcı i haı ek atın geni~liğme 
rağmen zayiatın ehemmiyetsiz 
olduğunu Ye Japon ka.fil••le:r:in • 

(Sonu sayfa S ı:Utun 6 de, 

Japon 
harp 
tebliği 

•rokyo, 11 (a.a.) - İmpara • 
torluk umumi kp.rnrgfıbının de
niz §Ubesi sa.at 16 da a~daki 
tebliği neşretmiştir: 

.Japon tayyareleri hava muha 
rebelerinde 45 den fazla. Ameri
k nn tayyaresi dü.~Urmüşler ve 
dün Manilc körfezine kütle ha
lincic yapılan bir taarruz netice. 
sinde yerde bulunan 36 tnyyıv 
r~yi tahrip etmi5lerdir. 

Bundan başka bir muhrip bir 
denizaltı batırılmıştır. Bir nak- ı 
liye gemisi hasara uğratılmış • 
tır. 

Cavite lıava ve deniz üssüne 
yapılan bir taarruz netice.sinde 
tersane havaya uçmuş ve b'r 
çok yangınlar çılanıştır. 

üç Japon t.ayyaresi kayıpor. 

ma.k lıakkındaki direklifleıi sa
yesinde yurdumuz, J't. fah. lçınde 
milli ıiktısadına hnkimdir. Bu 
mes'ut durum, birimizin değil, 1 

heuimn.in eseridir. I 
İJ'asarruf ve lkt.ısad Haftası 

mUnascbetiyle Halke, •lerincle, 1 
mekteplerde konieı·nnslar 'cri-1 
lecek, müsamereler tertip olu - 1 
nacrud.1r. 1 

Şehf rde büyUk meyda.nhu ı 
büyük cnddelere dün, iktısat ve 
tasarrufun değer ve önemini • 
anlatan vcci?.e afişleri nsılmış
tır. 

Ankara, 11 lYcni Sab:ıl1) - \ tisaı;ı tamamen temin edil-
L:ıpirto ve şarap istihsalatı miş olaeaı~tır. Hruen i~tıhsal 
ıçin bazı yeni tcdbidcr nlın- etlileıı mikh r 2,5 milyon lit-
masına lüzum göl'ülmüş ve ı eyi geçıncmektedir. 
bu hususta ha2lrlanan kanun Diğer taraftan şarap istilı 
J~yihası Meclise arzcclilmiş • salatı tamamen serbest bııa-
tır. Encümenlerde göı üşül- kılacaktn·. Bu suretle üzimı-

mekte olan bu lflyihanın e-
saslanna göre ispiı1o isLlh • lcıimizin istihlakı kabil ola • 
f>a}atı doğrudan doğruya dev- cağı gibi f:erbc .. t ıdmbct yü-
ıet inhisarı altına alınacaktır. zünden fazla nlkollii içkikl'le 
Bu 6Uretl~ ııwmlckct.in 5 mil- nıüoodclc de dalıa vcr1 mli btr 
y<m Ht:{'yi bulnn sen lik ih- §ekle sokulmuş ola:>:ıktır. 

'------------------------------' 

HARP! 

Hitler, dün söyledıtti nutukta 
haıbin tanhıni an l ıttı va 
yani akfadilen üçlü askeri 
iftif ak pa~tının metainl okudu 

fkılin, 11 (a.a.) - He .;lıstag 
sı.-1nt 15 de J"roll Opera ındn t-0p
lnnmıştJr. 

~nat 15.05 <le HiUer & l ı u 
rcr< ... nutku. u soyl miştir: 
Hıtler diinyad :ı. ulhun kurul

ması iccin } nptığı teşebbiisl<!ri 
hatırlattıktan scnra \ alnız bu
gün :çiıı değil mü t-nkb l nesiller 
i in de <_:~]J~ -k'\.lmJn mmetino 
''e ,ıskeı lerine Alman deniı: kl.tv 
vctleı inin ve dc:nizaltıl:ırımn bu
tiiıı ene İngiliı! g~milerine bır 
çol. da1 beler ind"rd.klerh i f>i'y
Jf.ımi~tiı·. 

...._ _______ A_cım __ a_n __ d_e_v_ıe_t __ r_e•_s_i _______ ı _ ADOLF iT L ER 
Jı'tihrer bundan so,nı a AJm. n

Y ile Sovyetler Birli~ araıun
daki b. lıca ihtil.ifları U?. ki A 

tıı mak üzere J !>39 d:ı. verdiği 
k raı, hatıı la.tmıştır. J{r"ıınline 
hiikmcd.en adnnuıı pl;ınıarı dün
ya) a hakim olın.t.k gnyı: ini gtlt
m ktc idi. 

, • 
Uzak Şarkta 

Hava harekatı 
Filipin adalarına 
Japon paraşüt· 
çüler indirildi 

Tokyc Formose adasının 
bombardıman edilm dığini 

b !diriyor 
[A. A. tclgrnflru ınd m 
hul5sn cdılıniııtir] 

A.lmruı haberlere göre İse· 
bel eyaletinde ApaıTi'nin 130 
kilometı'e cenubunda Lla
gandan 11 ıkilometre mesai -
deki tayyare meydanına Ja
pon paraşiitçWcı·l inaıtişlcr -
dir. Bunlaı ı geri n.tmak için 
Filipin polisi tcı'ltibat almak· 
tadır. 

Maniladan bildirildiıf..ne 

! 
"İtalya, Japonya

n n yanında 
yeı· aldı,, ._______ ------..: 

" ltalyanlar, bir kerre 
daha hazır olunuz, 

ğ. ' yenece ız . ,, 
Rom,,, ll (a.a.) - Duce bu

gün şu nutku söylemiştir: 
''Al' ad~:ır, bugtin İtnlyn 

tarihinde yeniden mühim ka
rarların verildiği ve kıtalnrın 
taırJhıne yeni bir cereyan vere
cek olan unutulmaz hadiseler.in 
cereyan ettiği gündür. Çelik 
P:ıkt devleUPri, da:iana d ha sı
Jn bağlarla birleşmiş olan Fa
şist İtalya ile Nasyonnl Sosya
li t Alıı1anya, buglin Amerika 
Birl "§Hı:: de\ lc:tlerine krı.rşı kalı
ı'1lman Ja:ponyanın yanında yer 
a.Jmaktadırlar . 

Ü<.Iu Pnk"t, bayraklanrun et, 
ra.fma yenmek dç.in her şeye ha
zır olnn :lJ{I mılyoıı ki'.?iyi ıtop-

1 :nüne hrur.J.rlndı. Büyük Okya-
C&orıu Hyfa 2 aUt un 1 de) 

194-0 ;ı ;t,ınd ı Mogol i tıFisı 
ı\' rtıpa Ü?.t"rine yayılacaktı. 

Htileı Avnıpamıı ltültiirel 
bir "bütünflik,, oldugımu ve 
müdafaasının c~kı zam~nlnrdan 
bc-ri yalnız Romanın d ğil Cer 
menlerin de vazifosı ol<lugunu 
söylem'~fr. Avrupa killtUriinii 
ve-ren mgilkre d ~ ıldir. Al
ı~.n.) a eskiden olduğu gibi y 1-
nız kendisi için değil, f kat Av
rupn için de mücadele "tmekte
dir. 

6 Haziran 1911 de Alman Ye 
1talyı-n orduları Yugo ·lavynyn 
taarruz ettikleri znın ın 'bu tar ı 
henüz de,•am {.tlnekte olan mu
av.nnı bir mücndcl"nin bnşlnn -
gıcı olmuştu. Ve 1941 sene; i 
llkbaharmcla sa.ı kt. n gelen 
t('hdit sarih bir şekil aldıgı za. -
mnn Almaııya derh:> l piyade t.U
menlerini ve tanklarını hazııla
mıştır. Alm::ı.nya istemediği hnl
de bu harbi yapmak mecbuıiye
tin le kalmıştır. lhrb'ıı netice
sinde yalnız ibir kaç milyon as- ı 
kerin de,ğil bütün Avmpnnın 
mukadderatı bağlıdır. 

Hitler Macar istnnın, ltalya -
wn, Hırvatistanın ve 1span -
yanuı Rusyaya. karşı yapılan 
mücad ledeJd ynrdım rını belirt 

1 (Sonu sAyfa 3 ıütun 2 de) 

Nevyork'ta gençler as· 
keri hizmet için şube· 

lere akın ediyorlar 

Cörcil diyor ki : 
1 ' 

"Prin ce Of Mlales "e Re. 
pulse1

u11 kagıbı kadar ağır 
bir deniz ka11ıbı ha tırlıya. 

[A. A. tclgr. ıtarmd n 
lıullsa edılınlşüı·] 

V ıışingtonclan bildirildığmeı 
gör~. İtalya lıi\kfınıeti, Amerika 
gazele muh~ıbirlcri hakkında ~ 
lınnn tedbirlerin, Vaşingtonda 
ve Biı'lcşik devletlerin diğer Yeri 
lcrındc mihver rnuhnbirleıi için 
tatbik cclileıı tedbirlere kar ıbk 
o1ö.uğunu bildirmiştir. 

Jcıııo11ylı ile Siyam <ıtılaştı 
Japonya ile • iyam Pl'!sınd 

müdafaa \'C taarruz bakımından 
bır ittifk akli hususunda Bang
Jrokda Japon büyiik elcisi U. 
Si}nm başvekilinin yaptıkl n 
noktai nazar teatisind bir an-
1.ı ·mn hasıl olmmdur. 

ltcılycıdrıki Amcri1:altlo. 
İtalyan makamı rı, ft.alyadaki 

Ameıikan 'muhabirleıinin tele • 
fon ve telgraf muhabereleri ko. 
l"ylıklarını kaldırmışlardır. 
Ja7un ?m· ağır ':tfyit.ıt ııcriyorfof' 

Amerika harbiye 11~1.arctinlu 
bir tebliği bildiriyor: 

.,.,,1 .ı~• ı::ırt11 .t' ı anao şımalin-
d" J..,uzon'un batı kıyı ında yaPo 
hklnn ilk taarruzlar göılini\şıl 
gorc clii.'}mo.na ağır zayiat 'er • 
diı ilerek u\iski.irtülmüstür. 

(Sonu anyfa 8 sutun 6 da) 

- ;I._ _A F_R i_K A_D A_~ 
ili ler 

aA ,. 
1 

adı 

Tobruk muhasara· 
sı da kaldırı m ş 

oluyor 
Kahiı-e, 11 (a.a.) - ln5.ıu, 

tebliği: 
Tobrukdaki İngiliz lrnvveti rı, 

ccııup doğudan gelen cenubi Af
ı ika ve Hindistnıı km Yctlerile 
EIUdemdc irtibat tesis etmiş -
lerdir. 

Tobruk muhasarası bu smeth 
kJidırılmış ve doğu )Olu i.izt'un
deki mm .ı ılalnr ac·ı);nıshr. 

1•;1 ;amn ılmdt 
Lonctrn, 11 (a.a.) - Londra

nın salahiyetli mal1fıll ıi. 'l'ob
ruk cenubunda Elı\demin İngiliz 
J:ııvntleı i tarafınd .n alındığım 
b11di rmektedir. 

Tobrı.ığun kurtaı ılması al'tı • 
bir emri vaki olmustur. Romınd 
caaslr ileri iissüııdcn mahnmı 
kclmıştır. 
l ıgiliz ordu 1mm<ıı.:.cl<u11 drf;i h 

Londrn, 11 (a.a.) -- R<: ·mi -
diı. 

GC'nernl Cunninghrun ort 
§ark İııgiliz ordusu kumnndnn
lığından af edilmiştir. Hnb r & 
lınclığına göre fazln yorg'mluk
t:ın rahat.sız bulunan Cumıing · 
ham hastalığı ıfolayısile mezuı 
addedilmiştir. 

göre, çar§nmba gUnü yapı
lan ilk iki sabah nkınından 
som·a çok yüksekten uçan 
9 Japon tayyaresi Cavite de
niz üssünü limanda bulunan 
ticaret gemileıin: born.baJa
mŞ;ır. Son taarruz 8 dakika 
sonra diğer 8 Japon tayyare 
si tarnfındruı yapılnuııtır. 

Mruıillfi. ve Arza üzerine 
100 den fazM. bomba atıldığı 
söylenmektedir. Hnlk paniğe 
uğra.mı§tır. 

P.T.T.Y s 
Çarşamba. sabahı M.ieholl 

hava meydanının ve Cavite 
deniz üssüne yapılan hava 
..akınına y:Uzden fazln. Japon 
bombardıman tayyaresi iştıi.
ri.k etmit;tir. 

Jnpon sözcUsü ,Formose 
adasının bombardıman edil
diğine dair Maııillildaıı gelen 
haber'n t c ı o -
du!;'11llU blld . 

Yeni hazırlanan bir kanun layılıa ile resmiyet 
·iktisap edecek olan sandığa merkezlu rd e sattırdan 
piya ngo ve bonoların da ey'·yeic r i devr o U t'"' cak 

Ankara., 11 (Yeni Sabah) -
P. T. T. İdaresi Bw.ktirme ve 
Yardım sandığı hakkında bir 
lı::nnun 18.yihası hazırlamıştır. 

Meclisin yannki içtimaında mü
z; {ere edilcccl 013.1). bu "lh ile 

• .., .. u- vMf1 h lz ,. ı. 

le Y.onulduğu gibi idnrenin ro m: 
bir geliri olnııyan ve g :ıclerucki 
memurların ynpıştmlıkhuı ı ul
lnrdan toplanıp arcndileı Lıc r.e 
tediyesi li:a:bil bulunmayan tey
iyelE:l' bu sandığa vcnlm ktc -
QUo 

'l!DIO---~-
~~mi zrunanda P. T. T. ~ım·· 

l:'ezlc:r: 1Je ~ tw lla:ı um Pi 
ynııJo bilol .. ri, b ı, tahvil, 
lu .. c seııclii ;ııbi m !lkl\l kıJ -
fü .. h. ı ~:ırı; tavo. uLt.an clne 
JJcc k Ue!'iyder de SN tlı • 

devrcd;1c. .. ektir . 



Yazan: Muharrem Zeki l'ORGUNAL . N~. ~51 
Vclit, yine gUldü: Haman bu tavs1y yı bcgen -
-Bak ne güzel söyledin! De- memekle 'beraber, kocaman bir 

mek ki bende ağa olmak kab"li- lrn.vun koıxınp kesti. Sularını 
yeti varını . Belki bir gfuı Mlsır c ıesinden gö ·· e akıta akı 
sultanımı olduğumu da görür - yemeğe başladı. Vclit bin Mus'ap 

n. da. i 't bir kavun opar
clı. Şimdi ikisi lrarşıhklı otur -
mualar, bUyiik bir iştiha ile ka
' un yiyorlardı. 

l" avwıla midelerini şişirdik -
ten sonra konuşmnfra başladılar. 
Haman, sordu: 

- Bn 'kadın daima burada mı 
knl cnk? 

- Yilz defa mı söyiiyecc:!im. 

ırlım. 

Elbette burada knlacak. Benım 
yastık yolda.şun, ka.'jlk diişmn • 

a· r.ım olacak. Hem onun burad1 
at kalması seni de büyük bır kül

fottMI kurtaracak. 
A ı ~ l!ım yalnız krndiısini 

di.isiu z. Ben'm aç Zuınu 
bilı ordun. Azık toı bru nı duıa
rı ı sa_ydın kıy m mi ko
pardı? 

- Jfatıı ma gelmedi! 
- Bu bir değil, akı deıYil •.• 

Her l·cndini duşuııüyor -
sun· bf' ı ada.m yerine bıl koy
mu~· n. Geçenlerde de bi>. }e 
yaptm. Beni kuY_Udan su al~ag:ı 
gönde din: ·cndın de yoklU!,>um
d!ln istifade ederek torbada ne. 
k. d:ır yiyecek varsa hepsini ~u 
dolmak bilmiyen midene indır
ôin. 

- Do~ru söyli.\yorsun amma, 
o g\ın ruıcak beni doyuracak 
kadar ~ ıy~oğ.irniz vardı. w 

- Pt ki, • imdi ne yapacagım 
ben? 

kesi yersin? . 
_Gayet lmlay ... Bir ka\·unl 

- Aç karnına kavun yemr 

- Nirirı yenmesin! Bir yol 

- Ne külf etind n? 
- Yemek hazırlamak külfe-

1 
tind ~ ... 

- Yemckl ri rbk o mu h -
ı.trlnyacak? 
-TabıL. 
- lstc buna memnun oldum. 

- Öyle ise esini kes! . ! 
İki arkadaş dısarıda bö11le 

Jwmışurlarkcn kadın da içe.: ide 
uyuyordu. Fru-Ja. yorgun ,. e bi· 
tfı.b olduğu için yntaı yatı ıaz 
gozlerini kapamış derin, bir uy 1 
lmyn dalmıstL 

"cnç kadın, 1e karl~r u md ı
t:'ll"'ıı bilmiyordu. 1şittiği bir 
gü.,.ültü ile uyandı. Dlşarıd.ııı 
lwpı ,,1nıluyordu. Kulü ın 
j<:i zifiri knı anlıktı. Kendi ke-n· 
dbc: 

- Ge o,mus! 
Diye söylenerek knlktı. Kapı

yı actı. Karşısında iki erk~k 
gördü. Bunlardan biri · Vcli.t. 
diğ('ri de Hrunnndı. 

izd a(hi 1 

s rlerin planlan 
vücuda ef il cek 
lllüzeler fi üdürll 

Anlıara an 
avdet etti 

On gündenberi Ankara aı bu· 
lunan .Müzeler Mtldürü Bay A
ıı:z Ogan şehrimize ı:ıvdet et
miştir. Tarih Kurumunun mu
tad toplanttlnnnda bulımmek ü
z c Ankaraya d:ı.,. et olunan Ar
Jrcloji Muz, eri \'C E kir erleri 
honım:ı LncUmeı i ne· i ,ayni 
zarrundn müzeler ait bazı hu
susat hnklcmda M anf VeUi.
let.yl temasta bulunmuşlar ve 
fstanbnldaki ki eserler hak
kınd göruşmils 1.. ir. 

tstanbulun » ı cl!>layısiyle 
işleri art.:m ı; e t ~ nbulun tarih 
ve tarihi r~eriyle meşgul O· 
lan, eski eserleri koııımn encü -
menmde münhal bulunan aza -
lıklara G. S. A. mimari tcli pro
fesör Secbt Hakkı Eldem ile 
Suphi Paşaoğlu B y Vehap inti· 
hap \'C tayin edilmişlerdir. 

lstanbulun imarı için açılacak 
yollar üzerine tesadüf eden ve
yn bu yollam yahn olan cami, 
medrese, çe~mc, sebil, han gibi 
asarıatikadan sayılan binalann 
rehber ve plünlannııı vücuda 
getirilmesi şin G.S. A. sı mima
ı ı Seminerine verilmiştir. 
Be~ azıt Koska yolu üzerinde

ki asan· tikada.ıı olnn Simkeş
hnııe ina ının plfınlarmın ya
pılın ı da Maarif Vekftletince 
kalllrl11ştırılmıstır. 

r111•ıı:aaaa••••••-- ••••••' • 
rın re 

ll e 1 rmüracaa ı 
Ziya Gün 1 
tesisi 1 

Mürakabe komisyonundan kömür 
fiyatlarının arfhrılmasını istediler 

Onı varsif e msd nt hukuk = 
profesörleri birer mOtalea· 1 

1 name hanrJarular ı Dün Vcali uavini B. Ahmet 
Kınığın riyaseti altında. topla
nan Fiyat Mürnkabe Komis
yonu bilhassa odun n kömür 
meselesi Uzerine baza milhlm 
karal'lar vermistir. Son günler
de b r çolt k 1 mtircUler Fıv :t 
.Murakabe Biıro una miır cnat 
ederek mn . .. t ) tlan.ı a luç 
olmaMa b:r ku~ Y.Sm yapıl· 
mnsı tPklıfinde bttlumm h:ı.rdır. 

Komurciilcrın iddı ~ı:ınnn gö-

Tetkiklere vaH de i9tir~k 
etti • 

Şehrimizde bulunan Milli 
lCıidafüıa Vekili Ali Rıza Ar
tunltal ve Maaı·if Vekili Hasan 
Ali Yücel dün Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Uıtfi Kırdarla 
birlikte ehrimizin muhtelif 
mıntakalannda tetkikler yap
~br. 

re kış dolayısiyle kömür nakli
yatı pahalıya maJolmaktadır. 
Diğer taraft:ı.n kışın kömür 

ocaklarında çalıştmlaadt am&
le gUçlfıkle bulunmakta, bu
lunsa dahi fazla ücret istemck
tcoırler. F.y t Müıakaıba l{onıis 
yonu bu hus~ı ta mwıaUind d.ct· 
kikler y paca tır. 

Diğer taraftan Şileden h-
rimfae kömür n kliyatı yapa -
cak Jnr tôı lcr için I.t1:ım olan ben 
zin ihtiyacı kararnamesi çıkmış· 
t1r. nu motörlero benz"n \'CrİlO· 
ooktir. 

Vitrlrnerde t hir olu an 
etiketli ıı;:ıllnr 

Rektör Ankara-
ya gitmedi 

~ Dün sabah çıkan (Vakıt) 
~ gazetesi Üniversite Rektörü 
i B. Cemil Bilscl'in Ankarny 
: giltiğini ynzmışbr. Oniversi-
: tc Rektörü Ank:traya gitme· : 
: ııniştir. Rektôr dün kendisini i 
:t;Jren bir arkadaşımıza Zi).ı : 

Giin tesisi ha1tkında açılan : 
davalara dalı izah v ı-erek : 
d ~ıni. tir ki ; 

"- Ziya Gün tesi inin k -
mıni olduğuna dair Hulru~ 

Diğer taraftn!ı Fiyat tüm- Jlt .. akülten,i7.in 3 ordinaryfu 
kabc komisyonunun gene dtinkü e pı ofesörU Ebüli'ıla Mcırd:n. 
toplantısında bazı Dl8.b~ Ahmet Samim Gönensov Vt 
vitrinlerinde bulunan mallar ü- Androos Şvartz birer m·üta 
zerine satılmıştır veye. siparı"ş l amımc hazı.ılamışlaıdır. • 
tir şeklindeki ılfuıların vaziyet- Bu nıütaleanameler, Üni-
lerini tetkik etmiştir. vcrsitcye y:ıpılan teberruun 

Bu gibi et"ketlerin n':!Zc'll'l iti- • muteberliğini herhang~ bir 
bara almnıadmı satı§ yapılın - : şaibeye m~ydan verınıyecek 
smı ve i>u etiketlerin asılı oldu- E kildü isbat etmektedir. 
ğu malları müşteriye satmak : Bu müto.leam:ı.mele! il~il~ 
istemeyen nl'.ağaza sahipler.inin j': ma.J:taınlaı:n arzolundubru gıbı 
ndlivcyc verilmeleri kara.rlalj- • n ır d hı olunacaktır.,, 

'brılİnıştır. '···-... •·• •••••••••••• ...... ;~ 

I" 
I ANKARA TELEFONLARI 
\-. 

Soğuğa karş. ı imarı 
olmak gere tir. 

K ı§ta en ziyade soJuk 
maktan ileri gelen h ta· 

lıklar göze çarpar. Soğuğa JBtŞI 
mukavemeti", dayanıklı olnll' 
yanlara Allah imdat eyleye! 

KüçUk yaştruı itıl>aren 
ğa kar§ı idmanlı, olanlar bU 
mevsimde çok rahat edcrl r. 
ÜşUmezler. Hastalanmazlar. FA 
şiddetli soğuklar, kenditerint 
dokunlU'az! İgte size ibir nünıu· 
ne, bir örnek: Çocı.rklt.1o~UZ • 
dnnberi ellerimiz~ yUzümwJİ 
soğuğa :karşı gelmek üzere d-
mnnlı yaptığmuzdan en şid 
soğuklarda. bile clleıiınizi, )'Uo' 
zUmüzü örtmeyiz! 

1'1ıkn t k iiçük yaştnn i tibaı en 
kibarlık yapmak üzert> eldi-.;t:n 
giyrncğc .alışanlar, bliyüdi"~dc· 
ri zaman da cldivcndz gezenıcz· 
lcr ! Bu cihetle çocuklaı mıızı, 
gençlerimizi eldiven giymqğc • 
lıstım1ak lazundır. Küı;ük yıış.

tıııı itibaren soğuk su ile )'J· 

kanmağa. alışanlar kışıtu ne kr 
dar rohnt ederler! 

Çoculduk ça&'Uldan itib 
soğuk su ile, banyo ve (duş) 

yapan ne kıadar gençler. orta 
yaşlılar \'e hatta (00) ~·aşı • 
basnu§ ilıti~ ı lar bilirim .td 
s pasağlamdırlar. Hiç soğuk 
algıntığm uğra.mazı r. 

Geceleyin ayazda J,dmış bir 
desti suyu sab:ıhleyin e.ı kend ., 
dökünürlcl" tluş yaınırlar. 

Bu cihetle çocuklarımızı kü
çük yaşlarından ba.'jl "i rak h 
z..<unnn soğui;ra karsı alıştırmak, 
spor yaptırmak, idmanlı bir \ n .. 
cut sahibi ~ pmak lazımdır. 

ll'll? \ 

tecrfıbe edersen bann hak ~a-ir
.. .n. 

Velit, gözlerini uğuşturan kn· 
dınn çıkıstı: 

(Arkası var) 

Boğaz dışında 
bulunan ceset 

lki Vekil \'e Doktor Lfıt!i 
Kmiar C..'\'Vela Dolmabahçc sa.
rayı m~temilıltından bulunan 
resim galerisini ve mütea.lı:iben 
Mühcndıs Mektebini ziyaret et
mŞerdir. Buralardaki tetkik -
lerden sonra Yıldızdaki Teknik 
Okula gidilmiş ve okulun faali· 
yeti etnafmda izahat ahnmı§tır . 

Zirai istihsali 
arttırma projesi 

hazırlandı 

Soğuğa k rşı koymak bir ~ 

nıandır. Vücudun (dış fnnil > 
gibidir. Fnkat bu kili değı \ 
Yağlı ,şekerli, ni~stalı gıdalar. 

Hakimlerimiz ara- b nı rde yedirilmelidir ki bllfr 

-
1 

HARP V AZİYETi..,..j

Pa Sif İ k harbinde: Talih 
1 

Cesedin batan Ye
nice yapuru müret-

1 tebatıııa ait oldu-
ğu sanılıyor 

Evvelki gün Boğaz dışında E
şekadası civurıncla bir ccsed 
bulumnu tur. 

Otomobil çarptı 
Cağaloğlunda Nuruosmaniye 

ca ldesinde 1 numarada oturan 
§Oföı· Abbas idnres:ndeki 2160 
numaralı taksi otomobiliyle 
yeni Po tane ()nünden geçer
ken, Cerrahlll§ada oturan Ki.
mil Özkaya isminde bin.ne çar
parak yarnla.ını;.-ıtır. 

Ankarn, 11 (Yeni Sabah l -
Umumi lnşe işleri üzen'.nde tet
kikat yapmak ve burnun 
zirai istihsalatın n.rttmlması hu· 
susunda icapeden tedbirlcı i al· 
mak üzere ıaşc müste~arı B. -

Bunu, ancak d niz ve hava ordulan 
tayin edebilir 

Tanınmıyncak bir halde olan 
cesedin ,geçenlerde b tan Ye
nice vapuru mürettebatından 
b.ri olduğu tahmin olunmakta 
dır. 

Suçlu şoför y k lanmıetır . 

Kazanç vergısme 
yapılan zam 

İstanbul wuumi meclisi, as
ker ailelerine yapılacak yardım 
için beyannameye tabi kamnç 
vergilerine yüzde beş nisbetin -
de zam YRplln1asın1 ka.railaştır
mışb. Vegilcrirıe znnı yapılacak 
kimselcı1;n listeleri hnzırlıı.nrnak 
tadır. 

Şefik Soymn riynsctind ku
rulmuş olan komi::yon m ·sini 
bitirmiştir. Bu mevzular üze -
rinde mühim kararlar elde dil· 
miş ve Başvekiılotin taadıkinc 
arzolunnn.k üzere bir proje hn· 
zırlanınıştır. 

EnııkUGı~e~~aKe'm :Ko iif 1 
Geçenlerde gene ayni mevki· 

de bir ccsed d::ıha bulunmuştu. Meclis bugün 
toplanıyoı· S ıliıhlarm ta.bdidi uzlaş

malarını hiçe sayan .Ja. 
pon) a, gizli ve sinsi, m~ata 
dm Rm ediyordu; ~0,6 tık toplar 
taşıymı 40:'1· bin t nluk dritn::ı. 
vut1arının yı ını prop ganda. 
makin 'eı i 6 ya kadaı çılcarıyor
\:ır! Y.lkıa, Amerikan ve İngiliz 
trma rı kurşısında d ğan gü
-.eş dc\leti };.rmaddl_arı }~en.üz 
aayı l' tünlu!!llnc hıp de1?ıldu·; 
fakat, Jnpon gemileri sür'atli(}ir, 
Asri ihtıyaclara göre ya tadil 
~örmü.<; \'eya yapılmıştır. Japon 
\ranantJi, dn}n.ntkh, sabırlı ve 
feragat sahibidir, hro fini seç. 
11iştiı \'C gayesine koşmak üzere 
karzar meydanına atılmıştır. 1 

llk Japon t:c.'?ebbii ü, muvaf. -
fak olmuş gibidir. Yolunda bır 
eugclc rn. tlamayan Japon do · 
.a:;ı.nması, çok uz.ak hedeflere tc
rc.cchh etmekten çekinmemiştir. 

llk d iz hezi.mctlııden sonra 
az.ak do.;uya yönel n Rus arma
dm;ının g rjdı.: bır ktığı mesafe 
lrıtisnn cclıld" yi lıaldc bu k-.tdar 
uzak hedefli bir tcı bbüs görül· 
roüs deı;ildir ve bugünkü serbcs· 
!iyi cld bulundurd~c'iu müddet
te. Japonya, yurdunu :ıte!}ler • 
ten m un bulundur c. k ve ge· 
nıslcmt' iyn etine re\' ç vere· 
ccktir. 

Japon baskmmı kar dayan ve 
kıran biı kuvvet heıriiz bclirm "· 
ınlitir. T ·bliğlcxinc göre şimdi
lik hiı. im bulunduğu sularda 
müttefiki ıin 80 \1apuruna el 
koym ut.ur ve Asynntn doihı kı 
yılnrında bimehaba d mak
ta v k rm lara dev m etmek 
tedir. Hattfı, müttefiklerin üs · 
terini tehdit etmektedir ve Mani
fa cirnı ında. bazı adnl rı işgali 
!lltınn a.lmı Lır. 

.. ttefikleı in deniz üsleri, 
sesrilscfcr 'yctiniu zltmini
dirler. Amerika ile Asya nra.sın-

aki 00 mill"k m hale ~min 
b'r vaziyette bulundurulmadık -
ç.:ı, ilmınl d Rüph y~ düşer. İk
mal ise, bu harbin mcs'ud biı 
.11 ticeye erdirilme inde en bUyük 
tesiri ha11.dir. 

1 •rttcf klercc bugünkü mü
him ve c ~ in bir mcs-.lc, d niz 

· c~'dir, hüldm bir donan • 
ın:ı.n n tehdidine u<'Yranmarnak -
h ha-, At.lns Olcyanusundo. 
f! le na ile bir ikmal ser-
f>{' i · elde edilemcmi. ,.e rığır 
k. yırlara kntlnnılml! tır. Bu va-

----111 1 «----
rivctin a vanu, w.rorlar doğtıra

biı~~; cihan harbınin artık uzun Kurban Bayramı 
siıreccğine ~ant eden•er, ]9~~: ve meınur maa ları 
veya 44 de hıtam bulncnk dcmz . ·-· _ 
ını;aat prQgramla.nmn verimini An~aradan bilduildıg~n.e ~oz..-c 
:mı bekli) orln.r! Harbin önceden Kurban Bayramının Bırıncika
t:asarlanarnayan buhranları da nunun . 29 una tesadüf ebfı~ 
vardır. Ve bunlara karşı dnnıl· d?layısıyle ın1e.nu~:ı~~- ~ı
ın:ı.k 7.anırcti hukmıinü alnb'h ·. kan1;1n .. aylıklan onw::ıuzdekı a-

Amerlkan ve lngiliz deıı.iz yın ıkısınde vcnlccekt:ır. 
stratcjisıni ancak snli1lıf yet1i ve Simitçiler fazla un 
ilr,'lli o!anlaı:_ bilirte:: Büyük Ok istiyorlar 
ycnusa ılcr ve usler korul · . . . . 
mak üzere Ameriknyn. kirnlnnan İstanbul cımıtçılcıınc, simit 
&dalar Filipinler ha la zengin imflli i in günd 2 ltval un vc
ka.ynaklar Japon)•a için ön mli rilmcktedır. SimitQ'.lcr Cemi· 
bcd fleıi teşkil ediyorlar. Japon yeti A!ık raya ~ü~. caat. ed_t~rek 
taarı uzu, öyle görünüyor, cok lJu ınıktarı~ gu~lı~k . ıhtıyacı 
u-zak hedeflidir ve iştiha yerken knrsılarnadıguu bıldirm.ı \-e da
gelir, derler. ha fazl un \•eritmesini istemiş. 

Bu bnmlel r durdurulmıyacalc lerdir . 
1..ı.ı mıdır? Hava km·\·etıcri znrr.,1 iskemle ile yaraladı 

Unsuz pasta ~ıapıla
bUecek 

Ticaret V eltaleti Vilayete 
gönderdiği yeni bir tebliğle un
suz pasta yapılmasına müsaade 
edildiğ:ru bildirmiştır. Unsuz 
pasta yapanlmın, pnstnların un
suz ynpıldığıru halka ilan e
decektir. 

----ttııc~----

* Yüksckl.ald.r ında Muse\•J hav
ı :ıs nı:la kapıc-ılık ynp:ın Veli oJlu 
S:ıl h dün s:ıbııh odn ıııda olu olımılı:: 
bulunmuştur. 

Ankaı\'l, 11 (Yeni Sahalı) -
Mecl" yarın saat 15 de topJ -
nacaktır. 941 mnli yılı müva
JJenei umumiyes".ne dahil hı 7.1 

daire bütçelerinde değişiklik ya 
pılması 1ıakkınd1ki kamın layi
hası yarınki ıııznanıcdcdir. 

Helsink;de fahri Baş 
konso!osumuz 

Ankara, 11 (Yeni Salh h) -
Finlintliya Şeker Sanayii Sen
dikası İkınci MUdürü B. Oslta
ri, Helsinki falıri Başkonsolos -
lUJ:rwıa tayin edilmiştir. 

mmır..da ehemmiyet kazanmış · 
brdır. Ancak, d niz emniyet rn 
h!Jrimiyetincl en büyük ar•1il. 
do anmadır. , 

Büyük Oky nusta lıarıeketP 
gcçirill'Cek müttefık donanma
nın vazi\i et ve kuvv ini hare . 
katının inkişaf ıle anlamak mtim. 
künd'"r. Dünyanın Uç büyük de
niz lmvv ti, bu sulardı çar
phtnak için acaba hangi mrnmı 
~<: imkfuıı aramaktadırlar! Ha
kikaten a:rengiz Japon donan 
nası önl nemiyecek b"r kuclret 

r il Osman ~ 
ea~!~·~~"r hi;ic~:~~ı:ı~~ Boy unu bük ü, kentli kendine söylendi: 1 
~~"".~Y't\~."f~ı:; "~':!~ " -Sen u u kafa va rıen cok cekersi ! ,, ı 

l{avga gittikce lbüyümüs, ne· osm:ırun :ı u cin ıyct, kaUI yn- mura tı~ - rlireCll,' hakuret eıu. I· r-

midir? 

ti de Eyüp iskeml ylc Qücri hu~ cerh !ılan dl~ leli. .Alkolikti. tCSl ~hah nyılan an~ 7 mcı a -
başından .ağır surette yarnln - Dıı nk am ar. d ' ıı d V<'t elti - Jlye ınoü.kc:ınesiJıe gcüı:ildL Hı -
anıştır · lu lrr. Gitti, 11,tı. ı~tı. Alkolun .. t~ile ret ve s:ırboşiuk oit oldu. 1 ım, 

Cafer Beyoğ Zukur hru;ta- •P] çıJ, ı. K lı'· arcla .. "·ncUe 1 co ı· 1 .. u • " ...u:u ı.lıç unun ırn • uır para <:c·, ı 
hanesine kaldınlmıı;, suç u ya- :.Ic!ımcdın ort..ıkl, ı n is1clt"klmi bdcmc ne, 4 ay 6 gün de hap ın 
kalanmıştır. k.uwcnJıı ıstı.ine gel 1 . &:ıstı ııfırayı: :ımrnr 'crdı. Mahkemed n çık ı k<'n 
Mangala düşen çocuk c- Açın aıı k ıpıyı Yoksa, gozlcrlnin dolu dolu olduL'UnU gor-
Cağaloğlundn M ınıut~ yok .. sa ... Cı • ı1e ı:ıi 5kcrlm... diller. Al mı kurb~ bile tlC'r ni 

medresesinde oturan Fa.ıtnın. Aç. ulan:ın ·,, kel<>pçeyc umtıı kcn deıin d<' ın 
kızı 7 ya§lllda Hnccr odada oy- Ahmet Mchn t'•w Ali ile \"eli ve illlcdi: 

naı ken kazaen içi teq dolu man bütün ınüşterılcr birb:rlnc girdiler. c- Zıkk mm yilzilııden b;ı :ı 
galm üzcrme du iu:]tür. Fitil Oôımın ~dlı :-clpaze kahve- gelmiycnler kdlın3dı, dedi. tşe ıkı 

Vlicudunun mulıtelif yerle - nın csisinc ayruc b.'lstı. Gülen bir defa ~ gittim. diler. Bır 
rinden ağır surette yanan Ha - dc.lık:ınlzy:ı: iccc .za\ allı kanının knrnıwı ır 
cer Şişli Çocuk hnstnhnne.şine tekme \-urtr: um, ert • gun kt"n-
kaldırılmıştır. disini de, çocu,ğunu da kayb 

Donanma, yalnız Pasifiğin 
el w il, belki Asyamn :mukaddc -
rot.mı tayin ed Ur. Japonya, 
karşı yakal :ra atladığı günden 
b<'n donanm . ırıa. mevki ve •ny
mct verm' tir. Çünı.··, o, ana va· 
tnnln Asya arasında emin b~r 
köprü rolUnü oynnynrak kuv • 
''etin, ancak donanma olduğunu 
müdriktir. o·· r taraftan, Ja - D i u ı· l ·ı 
pcın d anları da zar yolu - •••• il. 11 ---.., 

l'ıbhkemeye '~• mahkfım l -
dum. Çaktun h:ıpjğuıncdcn ..• Yi 

nun A.C'ı1mnsını donanmaların- ı. k Ü ç Ü k haber 1 er 1 elan bckliyebilirler. .. ___ _. .. ._.. ı 

O .sebeple, Büyüle Ol(yanus en * tstruıbul Belediyesi mlldilrlilkle
glıılerinc1e, CT veya geç, tnı ihin rl ıı 12 mall yılı biltcclcrini Jınz.ırlıım _ 
I· \'ddnic.cli~i d v musa.ı-anlarına. ~amı.,tardır. 
ı::uhit olacağız. Temizlik ve ıt!aiyc Mildurlükleri 

* II"iseyin <>~lu 1 
::., msat'T.?dcŞ 
I~m1u1us vapuruna c~ ~.ilk'l5nıt!!: 
ike l, -ynn1ıslıkla ı;:ıJ? cllnl :ın l <ın
c:ısına Sllmtı~tır. Eürui n YDl'6l:ı
nnn lsmnn nnl«?le hastab3nesine kııl· 
dınlmı:;tır. 

b:ltçe'!crlndc memur ve nrllstnhdcıu 
m:ınslarıruı bir mUrtnr znm istemiş -
lcnifr. 

1( Ş!6li H at soknl:ındn ü nu -
m .. ~da oturan Sababat dOn gece o
dnsıno. Jcoydl.ij.'U 1çl kok dolu mal
tudan zehlrl erek Ş~l cocru:: M. 
ttıhımeslne kaldırılmı,ıbr. 

?ılatiz .ııdam, mermer rruısıımn ü
zerinde el p tatar sola 
ki.L'ürlcrl s:n.~kcn bir po ma
muru geldi, kendisini kanıltolıı g6-
tilmıek Uedi. Cöz.tert monunuş, 
kan ç:mağuın darnnfii sarlıoş: 
~- Hem..c;chrl. dedi. &n polis, 

malli, t:ıınıkol mnrnk~ emnJ7et 
mrmniyet, kanun ıı bilmem. 
Saııa askerce cın!r v~onnn: Oe
rlye dan! Uygun dım. .. Marş ... > 

?ıUlŞk{lWlıı kıırakn~ ~Wrülen 

Osman. Yedili halUar Yetiiml7or • 
murı ctbl, oroı.'b da d1Jter br me-

baGl<>dım ivnrel . Bir ~ pa
rasızdnn.. Rnk:ı litiu h<:bmnı guil:ık· 
Wbnı. Beni reddetti, tekrar gird 
kodese ... Cıktun bir gece Ha öyde 
dillı:kand3n rakı çalarken tutuld'.un. 
en sonunda da bu Kil~ ro-
m ... 

Jçttm, yandım; itmedim ku;for
dwn. Mnhvctti bu zıkkım bcnl .. > 

.J rmalar chaydit. dediler. 
Boynunu bOktü. kendi kendine: 

c- Sende bu knfa Yarkc:n daha 
cok çekersin Gek Osmıın... Çek 
b:ılc:Jbm, çeki> d"yordu. 

d • t • l lar da (iç fanilisı) olsun. 
SID a yenı ayın er Lokn·an Hekim 

Ankara, 11 (Yeni Sabah) - ------------
Diyarbakır asliye ceza lıiı..kimli
ğmc, Gu esun asliy" ce1.a mahke
mesi reisi Y..,lıyn. İstmıbul 
müddeiumumi mua,·inliğ:ne, l · 
tanbul lıfı.kim namzedi Cem J, 
Utku. Jst.ınbul bakim muaYin -
liğine, İstanbul h:tkhn ıuunzedi 
Rceai S~hln, Çekirge hfı.kim
liğ ne, Niksar müddeiumumisi 

vru, Snray hiıkimligin , 1stın
bul mücldciumumi mua' ini 'l'ur
gut tayin cciilruistir. 

Posta müvezzileri 
pul ve kart sa ta

caklar 
Posta ve Telgraf Umumi Mü· 

dürliiğü halka bir kolavlılc ol
mak üzere bütün mih ezzilerine 1 
k rtpostnl ve pul vernı· tfr. 1s-

1 teyenle.r posta gişelerine müra
caat etmeden geıek kendilerine 
mektup gdiren ve g"rck sol-ak· 
ta po Uı ç. nto.suıı lıamilcn do
l şan müvezzilerden buıılaıı te
dıu ik edebJcccklcrdir. 

ff,u olininin nutku 

ri itüf ~ 

Matbuat suçların
da ceza ve ehli

hibre 
A'llk ra, 11 (YP'li Sabah) -

Bazı .runhkcmclerde matbualar 
v:ısıtas:yıc JRlenen s tı~tarda eh-
1ih:b1 cnin reyi ve mütale.ıEl alın
malrnızın hakim tarafından do,n
rud •n <io.';-ruya hüküm v rll ni
ye<.:eğuıe daiı· yıahl~ bıı zıhuıy •• 
tin hllkim olduğu 'e hatta yazı
da suç mahiyeti ıncvcut olup 
olmndığmın da hnlliniıı ehlihlı· 
reye bııııkıldığı göriUınüştüı·, 

nu mün ·ebetlc Adliye ili .. 
Jeti tarafınd. n göuderileıı ·,. 
tıımim ile ha.kimler~n :bizzat lı 1-
letmc.ğc ınuktodiı -0ldukl rı ı<ı 
scl.,r h ' kında clılihibr\;) e m..,,. 
ı caat etmerneleıi :rn bJl 
ihtisashaırnıı yetmedi~i uo l..ii· 
!arda clılih"brc.nin rey ,. • mu~ -
lelSma müraca t ettıi leri h -
leroc <l" bu rey ve mü feal ı 
takdir eclerc.4t hadis in uc t 
kil edip ctmcd:!';ri ı·e SU("fuyo 
nat :kabilıy tini }13iz. olup l 
dtğı gibi ehlihibrenin salü.h\yelı
ne dalıil o•m1y~ın hu • s t 
rey ve mütalealanndan "st fa ,,. 
etmek suretiyle bizzat hallet · 
melcıi icap ettiği lbildirilmi&tir. 

Cenebl 

SENELiK 
6 AVLIK 
3 AVLIK 

ı AVt.ıK 

1400 Krf. !!700 Krt-
750 " 14~0 9 

400 .. 800 " 
~so ,, ıoo .. 

TAKViM 
GÜN 346 AY 12 

1360 12 
ZİLkAOE 1. Kanun 

1~57 

İk. Toşrlı. 
29 23 1941 

CUMA 
Gliı e,v ~le 

2.34 7.26 
7.15 12.01 
Ak,am .. Yatsı 

12.00 1.39 
16.40 18.20 

~kındı a 
9.47 E~ınt 1 

14.28 
imsak 

12.47 
5.29 

DiKKAT-
Ro , 11 (n.ıa..t - Bugün ı. 

taly , Almanya ıre J ponya a-
rasında Aımcrikıın ve 1ngıiltere- caz temize gönderilen yun! 
ye karşı askeri bir ittifak imm 1 ;t"Cdilsin cıLlıncsin inde oh. 1-

linıifjtir. Bu ittifak! yeni ıni- m:ıı ,.c ziyamd:ın mes uliyct c:ı-
zmnın yerl öi ~ harp za- mıı Nil 
fer.le neticelendikten sonra üç ._,_,,,,_,,.,... __ ~ ____ _.. 
d vlet nda. - t;· · • · · · 

ı Paktın metni ~ ~ a n 
y l ... derpŞ edilmektedir. 
dilocekQlr. 

Jw-p ilSru bil diril ·? 
Ro.m:ı., ll (a.a.) - Buguu 

nt 14.30 da Har.iciye azın 
K t Ciano Ch 'gi s:ırayıııda 





~· 

HE~GELECI İBRAHiM 
Yamm M. Sami Karaye•----- 175 

Koca. 'Murad &; sözUnü sakl':ı:
«Jl "7. ı rda.ndı. O da yırtıcı k.ap

ch. Aliçoya o, ce\'a.p v. M'-
l.itı:ii. 

.Aliço, Murada rnuic:ıbcle etti: 
-A'be! Böyle be! Oynaşac3:
ıa hasmını yonmeğe çalış ibe! 
Murad, susmuştu. .Aliço, da-

11 zurnalnra işaN.-t et.ti. Güre!l 
k1 ar ba lad~.. Katrancı, Her-

.gel :ci f ıliıı h rekete geçtiler. 
1'\ı.kat I\'.atraııcı, bir tlirlü Mu-
r. da güreş açamıyordu. 
Hcı ı ci, ben berliği · ·elince 

çilcd ı~ çıktı. Gi P-§e dört elle 
em ıldı.. Ust& uota,, ~Jrpınarak 
tıftra abnağa ha.;ıladı: 

- H ~da Yaşar bei. 
- H..ı.ydn be!. 
1'. r da muk~ bele ediyortlu: 
- s: • ~da !brruu be!. 
Hergeleci, Yaşaıa Lir çif.t 

dalış yapb.. Ynaar da, lı:ısmmı 
kaz kanadiylc lmmıladı .. Ve böy
le u}·nrın gelmlı ti. Hergeleci, 
.azk an dma girdi. Fakat hasmı
pın açalarına yctiı:ıomem.ieti. A
}'ant J Y~ şard idi. 

Y , h mı kaz kanadiyle, 
bil:: u 1 yenmek istiyordu. Her -
g lccı yılan gibi kazkanadından 
sı~ nldı. Şım§ek siiı"atiyle hasmı
nın topuklıınna indi. Ya ar has
mının um lmadık bir surette 
toı ultlnnnn. indiJini göı iincc ol
<luğ ı ~crd n ıçı dı. Ve döne
ı ek ka 1ak i tcdi. 

Fak t çok tetik olan Herge
leci, bu sefer de ha mmın ii~ri
ııc sıçrayarak d""nüp kaçan Ya-

rı belinden k mnncledi. Bu, a
yaktan geriden capı azdı. Yasar 
bu ters çapı dan kuı1ulmak 
i in Hc g 1 c bil~ kleı ndcn 
y r l . .'i kit t aktı. 1'.lcı: 
gelce" n •ha mı yaı \C ıkn 
suru kc t klcy ı k altına al
m. g. c;. ı ıyoı d 

:Mlıcadcl k urmedi. H r-
t ııe\ r. ı g!l lıJ> g idi. 
ko t ıı:\L k Ôllii-

y & • t ııln yım 
d rken b'ıxlc ~un eye 
aldı 'e b klı·f ı rılandır-
dı. bek ı • H dl . 
y nAAl 1 !'t. l. 
Jiıp olm ı u. 

HPı gelcd111ıı ırr.ı,;ı gddi!1'i za
man tiı;t l tc ' bt ::JPt•ncd ı, 
h smn n 1 ı m n oyun-
ldl'l 'ardı. İste b böyle ol-
muştu. !7 ... ı.vallı )' r ~ cnilmis-
ti Bu suretle Hergeleci, orta
d n kurtuldu. Katr ncı ile Ko
ca M ıı 1... RU temle Çakır or-

d. k ıuı .. 
H r b leci, çıragı Kn r Ah

medin ~anına geldi. Sil'ndi ' 
gıy ndı . Çıi11kü dômifın l f,'1.İ
l'C!'llc ı y ı ın olacaktı. Heı gel-::
~, Raı Ahm de oru~ ı hı: 

- uı n ne ka\ ga ettın bu he
uflc. 

- B netmedim usta!. 
c,c mukabele et in diyo-

Arıı vutoğlunun ) av-

ya:vrusu 

~annôa 

- ..... 

- Ama.vutoğlunun yavrusu 
olmak ta 'büyüklüktür. Güven
mesin ... 

- Daınek bir Arnavutoğlu 
bile -0l.nmıyonız .. 

- Kim oldu k: , sen olacak
sın? 

- Doğru usta!.. Pek doğru 
söylüyorsun.. Fakat ne de ol
sa insan gururuna. yedfrcmiyor. 

- Ba'k sana Ama.vutoğlu -
nun bir hikayesini anla.tayun. 
Hem de Hyle bir hikaye ki, sa
hihtir.. J{usçuba ı Ahmet peh
livandan işittim. l{u ubam 
Sultan Az.hin efendiliği zama. • 
mndanbet'l b~ pehlivanı idi. Biz· 
ler geldikten sonra ? .. aten ihti
ynı l:ıdıt!ı c;n o ::ı kt'.l. tekaüt o
tuı uı Ju. K11n ı oh· ıy n bir 
.adamdı Bıı gun Ku çubaı.ı, Ar 
navuto;:hm::ı. gt>lcıek: 

- Bmıa bn;r ! Bu cumn. senin
le gür~"ID.ck i tiyonmı.. Hazır 
ol! .• 

Der.. Çünkü Arnn.vutoğJu, 
KuBçubaf}iyı Sultan Azizin hu
zurunckı. ycnmi.r.ıti. Hem de on 
sekiz dakikada.. Bunun • mamt 
almak istiyordu.. Kuşqub.ım a •
lnt'Ca idman ederek 'kendini s 
lemiş, yüz otuz okkalık d ' "ti3-
sc bir pehlh andı.. Elını tutan 
yoktu. O Arnnvuto.:;ıu sara~-:a 
geldiği zaman boyuna posuna 
bakarak gülıniiş ve: 

- Abc, bundan dn pehlivan 
olur mu be? 

O mı. tı.. !'' kııt \. c>l ıı ht Aziz 
cfcndinın lrnı ·ı md y· ~ otuz 
okkalık gö, de• ı sııt u th yere 
vurduğu zam ı \ ı ıı 'ııtoğlu -
mm ne d ınek olduğunu czmis
ti. 1. tt' bu ac>ı~ t:,hammul ede
m yen Kuscub:ı ı, b 1 • ;> sonra 
Amavutoğlım d k·ı ı ık glireş 
ıstemistı. Aı ı . 'uto ,iu dn: 

- Pekı, l"u ıb.ı ı n . !s-
tcrs n mdı \ p 1 m .. 

rnyc c ı \ n i ... Uzabnı
yalım .. Bu ıdc utlı ~ii • Veliaht 
Azız ef nuu1in ml ~ na. gitmiş ... 
O dn. Ku u ı ı ı cıtb'lI rak: 

-- ı.., la! e ı · t r . istemis
sin, Anıa\uto;:;ı lan? 

I· t, ef ı dımiz.. Taham
mül t?d miyoıı m m.ığlübiyeti
nw .. B ı ad tmı mutlnk meydan -
d~n cı , ı malı~;ım .. 
De~ ııcE>, A2ı fendi, gül"rck: 
- Çık r .ı::.ı ı emin misin? 
- D gil cıkn ı k bu sefer 

ev'\ ~I Ali h kıı ı·-ım onun bfr 

yet bira-

-121ciKanun1941-
1.ao Progrnm 
,,., H. ı! 

parç 1 r pl· 
7.45 Aj 

h:ıbt'I'lerl 

8.00 Senfonik 

progrnmı 

12.IO Program 
JU3 Saz eserleri 
12.45 Ajans 

habcrlci 
13.30 Karısık 

program 
18.00 Program 
16.03 Fasıl heydi 
18.40 Dans 

'mUııildai 

10.00 tktisat saati 
ULW Vlyolooscl 

sol olan 
80 

:ı 

kurumu 
ndınn) 

20.15 Radyo 
gazet 

28.-45 Suzidil 
makamından 
şar.kılnr 

ıı.mı Zirnnt 
Takvimi 

22.GO Rndyo 
salon 
orkcstr 

22.30 Ajans 
baberl 

224:J Rady 
lon 

orkcstr 
~.65 Yarınki 

. ~. . ----- ..... ~ -
Tarihten bir yaprak 

( B•i tarafı 8 Gncü sayf ad11) 

du, sonra idamı hakkında irade 
~. 
İdam hükmünü icraya tebdil 

hasekisi Hacı Hüseyin ağa me
mur edilmi§ti. Hacı Hüseyin 
ağa kıyafet değist;irdi. Kendine 
hususi işleriyle mcşe:ul bir ta
cir süsü verdi ve İste.nL l.nn çı
karak korkunç: vazilcsiııi ba
şarmak için Eğrlboz yolunu tut
tıı . 

Bu müd et z. rfın Mudcr-

İLE SA AH, ÖGLE VE AKŞAM 
Jl•r yemekten sonra ollndıı üç defa rnuntı:uman 

dlglerinlzi fırçalayınız. 

Deııiz Fabrikaları Unınm 
Alüdürliiğüııden: 

De • ! \ırik:-l:ın lş~l re-.; ·rı ""'"'"'"'"C :r. e 100 l.r ü retle t'Qlıstınl
m ·- il.zere bi.X' ecz:ıcıyn ibtıynç .. ardır. 

İsteklilerin ves:ıiltlcrlle bırllk'ic Golrfikto bulun:ın Deniz 
mum !\r dürlüğüne mürac:ınt etmeleri. el~ 

rjs Osman p da Hun ı len 
harekot etmiş. Eğ1 iboz yol una 
düzi.ilmü. tü Yolda H cı Hiiseyin 
ağa pa. ya rastlndı. Fakat hiç 
istifini bozmadı. 1.'icnı et için 
seyahat eden bir esnaf sokul
ganlığiylc paşanın dairesi hal
kı arasına karı. tı Yt} paşa ile be
raber S<.'ynhat etti. Ancak Eğ
riboz'n d< t ıJ ~c; knr k ~ 'kln- ===============:======--=-:::~::::::::..=..=.=-::::===::::---:=~ 

şılıncn pa.şad:ın a.) ılcJı ' f;Liı- 1 1 
at C schre Yarnrali. paJi .ılım ~nl:'lıı•sarlar u. •• du•• rıu••gv ••nal en•. 
idam ha:lı:kında'ki ferınnırnıı şeh-ı l.I 
ı ·n kadısına \'e y~nkeı i rıgaı:ıın:ı 
sundu. 

* M Ü\leITis Osman pa a F...ğ-
:riboz kalesine yakla ınca 

eski adet üzere, şehrin bliyüklric 
kendisini alayla kaı 9ıhmıya çık
tıl r, pa~ yı k:ı.l nin dııı methali 
olan Kambur köprüden geçirıp 
kale kapısına. getirdiler. J..;ğri
boz kalesinin iköprii ba~ndaki 
kapısından baı:kn iç tarnfındn 
iba.cıkıa. bir kapısı daha vardı ve 
bu iJd kapı arası bir mcy<lanlık
tı. 
Pa~ bu mcyd:ınlığ:ı ,·arınca 

iki kapı da. kapatıldı. Alaym ıle
risindeki paşa mn.iy ti lı.nle icin
de, geride olanlar köpr üniin ö
te tarafında, paşa d iki kapı a
rasında kalmış olu~ ordu. 

Müderris Osman paşa ümit 
etmed".ği bu vaziyet karşısmda. 
afalladı ve ıbu acaip istikbal şek
linin sebebini sordu. Kendisine 
hakkındaki iclam fermanı go -
terilince ne yaman bir tuıağ ı 
dü&mliş olduğunu o ?.anımı nn
layarok Wndan ndi ve, bd 
alıp iki rek'at namaz loldıkt.ın 
sonra .boynunu celladının ke.men 
d:ne t.eslim etti. 

Tebdıl h sekisi Hacı lJli e
yin ağa Müderris Osman J>• şa
nın kesik ba§ını dolu dizgin İs
tanbul götfü irken oğlunun ve
zir obn. sını b1r tUı l ii ist me) en 
babasının kendisini mürlcrrisli
ğc Slwkte ne kadar haklı olduğu 
da. meydana C'Jkı~ordıı. J 'ılder
ris O~man efendi baba süzünü 
dhılememı , ve7Jr olmwı, fal. t 
somında bab ının koı ktui:ru 
rakıbcte uğramnkta g ikme
mişti. 
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Sahibi: A. Ccmııleddln Saraçoğlu 

Neşrlyat MildürO: M. Sami Karayel 
Daıııldıiiı yer: (H. Seker Gürsoyl;ır ve 
A. Cemaleddln S rnçoiilu matbaası) 
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KIZILAY CEMi 
UMUMi MERKEZİNDEN: 

Sandık imaliyesi · Eksittmesi 
m l p' rıl~c:ık c.."1 nz 2 00 ve en 

i •il S/12/ '11 c rıhınde :> :ı11ıl. n n ık k-
i 

.:r.ır~t !mı ır. 

2 - tstckJ 1 n bch nch. l ntulye ~·hı 1 olm. ı. n l.'zımdır. 

3 - P. , rlı~n S ürôk için (300) 11 n tcmuı.."lt ınektubu \erilce lttlr. 

4 - Ş. rt.namc için Yeni Postah ne • r ı nd. Mı l:ır Vcd t C'lld-

ı.lesinde (Kt ılny) h'nnınıln Kııılnv D ı..o ıı Dırd vı·hlı:ilnc m\ racı-:ıt 
cdilmc<Ji il n olı nur. 

~----.-.~--------------imli-' Gayrimenkul Satışı 

Topkapı JJfaltepe.-;indeki Askeri ı 
S tın Alma Kı n i. yonu ilanları 
~~~~~ 

10037• 

dUn 

ı t l"ı erini 

lstanbul P. T. T. MıidiJrliiğiiuden: l 
1 o ıkmd bır kol:ıylık t ılnl 1 
rzı edc>nkre :ıtılmrı' u c pul 

htı-

oos~ > 

Askeri Fabrikalar Salı11alnıa 
Komi. yo1111 il;1nları 

10703' 

B R ON ŞİTLE RE· K HAKKI EKREM 

Devlet Demiryolları llinlafl 
Jfuhrunmen bedeli (88ü5) lira otan idare matb:ııımıın bir~ 

~bulunan (9) kalem muhtelif ldllo (22/l2/19U) Pazartesi """ 
(lG,30) OD beş buçukta Hnyd~dn Gar binasl dahWndeld 

tarntmdnn lropah zı:ırf usulllc ı:atın alınacaktır. 
Bu ltıe girmcl~ fstiycnlarln (664) lir:ı (13) h-unı:J.uk tnuvakbt 

ve kruıunun tayin ettii?i vesikalar.Ilı tckli1lerlni muhtevi zarflanDJ 
E{ln s:uıt (14,80) on dort otuza ktıdcr komisyon reisll!lne veııncled ~ 
dır. 

Btı :ıııe ait şartnameler koınisyondnn par:ı. ız olarak 

1 
De11iz Levazı11ı Satınalma 

Komisyonu illin/arı ;__....__---.._..__..... 
1 - 192 k:ılcm muhtcli! cl>'ntta kttesto vldn maa somun, perclJI ·~ 

siynh saç, galvanizli saç, tcsUnol vo cvcrsıı m:ıcunu, çcl1k saç, ~ 
oturma tahtası, aspc:.--tos levha. bakır levh!l ve satrenin 13/12/Sü ı-. 
sl gilnü <-ant 10 d:ı Kasımpaşnda bulunun Deniz Levazım mıtDl aJID9 
m y ı· el p: • 1 ı ;ı ılac ·tır. • '-

2 k ur komisyona munıc• 
il oluuur. 

• l - Mc\·cut ev fı mucibince nlınacnk 7500 kilo temizlik snb 
• • • 

hı/12/941 pnzart i Unu n t 1., de K sunp •• dn bulunnn Denl~ 
zıın ntın alma konu yoııundn p.ı rl ~ ynpıfocnktır. 

2 - Ş:ıı tn ı esi her gün ı tı la ılindu mczl ür komisyondan 
dC'1 iL nlınabilir. 

is'c Iılcrın 24SO • ı nu un ı tc ıı i v niklc birlikte ve tcltJlf 
C' 1 ı fıy tlann yO de- 15 nisbctindc in:ıU:ın ile belli gUll 
• nltc adı ,..cçcn lcomı yon:ı ınOrncnatl ı ilan olunur. (108701 !'t . . . ~ 

Elı ı de mevcut bulun:ın 17 rça c584, kilo bakır levhanın " 
den g irıl n c ır tile 2 i~ 2., mm. Uınn::ı kotlar incclUlmcsinc al&~ 
2 rlk 16/12/ 41 1ı günü sant 15 de K::ısımpaı;adn bulunan Deniz 
ıım atın nlm:ı komisyonunda yapıl r.. ktır. --

1 tc'tl le in ~111 gün ve a tte m ılf{ır kom' :> n mürnc:ıntl, rı ,:; 
olunur. «l08ö7• 

•••• 
;;ooo kilo nohut alınacak ır.JJ. -

Korı · yondn mc\'cut numune \C C\ nfı gibi 5000 l,ilo nohu v 

nıın/"41 paz:ırtesl gilnii sn;ıt 15 de pazarlıkla olınncnktır. ~ 
f,,t J,Ul,.,riı1 belli giln ve nnttc teklif cd~ 1 ı uy füırn urc 

ni b t'ndc knt'i tcminaUarilc b rl ktc Iı: ı n:- d bulunon komi ynnd:ı ıı" 
bulunmnlnn. C10927> 

• • • 
50 add Fabn"kn Iütası 4 X 12 X O G-& 

100 ı> Fabrika tahtan 4 X 25 X O (11:; 
160 kilo çinko levha 

1,5 klto kalay 
0,500 Kg. Tuz ruhu 

l O kilo Elleme meşe ku 
26 kilo K:ıriiça: 

106 :-det lfınıbnlı tO'\ian t hl, ı 4 x 20 x o 015 

40 ::ı lıimbalı do$cıne t ht ı 

30 ı> lümbnlı kaplama tnht 
20 ı> Fnbnkn lutnsı 

X 20 • O, 025 
4 x 20 x tl, 015 
1 X 10 X O, 04 

24 Torba çimento 
6 5 nnb:ır kum 
50 Kantar kllmür kireci 
25 Kilo siynh tınıra 

6 Adet l:>adıınn fırc:ısı 
Cins ve mildan yukand y 

gUnn e:ıııt H de Knsımp:ışnd:ı bt 1 n n D· 
nunda p:ız:ırlıaı ynpılae41lttır. t tı 111 
mlcıyomı :müracal'tınn n n nlıı l 

400 k lo Bronz ı:ubuk 50 ve 6i ı /.., 
75 > Çelik çubuk takımlık ZS mim 
1 ndet 1 tonluk cnrnslmt ek a 1 nJi> 

85 kilo l~aynak teli «Kjc!tlb r 2 " ın/m numune ıbl 
65 ~ > > «Kjcllbcrg 3.3.> m/m > , 
85 > > > cKjcllbcr~ 4 m/m > > 
G ~det manometre c6 puslu': 300 ı~g.T) 

2 > manometre «5 pusluk 3000 l .> 
60 kilo Asitsiz gres cAmcril~:ın~ 

Yuknnda cins ve mlkbın yazılı d l -r ı.alcm mnlz ı n h 
tni :ıyn nyn 15/I. Künun/941 pnznrt i ırıu :ı t 14 le p 
cnktır. tstc!tlllerln bclll gün ve snnttc Kn ımpa :ıdn b 1 ı n 
hnzır bulunmalıın. (10!>26) 

lstanbal Levazım An1irrği 5'atıı al
ma Koınisyonıı iliinl;:ıı·ı 

K'lo 
250 Asit snli lllk 
200 Urotrop!.n :In~:ıim. 

200 Banzon:ıftol. 

50 Hclnıitol sinonim. 
Satın n ınacnktır. İhalesi 17 1" "''1 f"'I 

• 

Lv. amirliği s:ıtın nlm:ı kom' yor.uncl Y. pıl "'n tır. Hl' ·n t 1 
deli 8385 llrn nı~ teminat 2 3 lir~ 83 :ıruMur. Tnl"plcri ı belli , 
m " a el elcrl. ( ( 2G - 10832) ... " 

500 kilo salisilat dö sut. 1500 kilo brnzm·nt dö sut alınncal ... tır. Prumr
lıkl:ı eksiltmeoi 16/12/l941 s:ılı günü s::ıat 14.30 dn Tophrıncdc Lv. mlrı.mf 
satın alma komisyonundn ynp1lncaktır. Hepsinin tnhmln hcdeli 7000 ı.rn UJ( 
teminatı 502,50 kuru .. tur. Tollpl n belli \•akitte komisyona gclmc1erJ. 

(427 - 10833) 
500 kilo antipirin sinonim. 500 kilo pirnmldon sinonim alınac ıftır. Pa• 

r..ırlıkl:ı ck.,iltmC'Sl JG/l!.!/1941 alı g{ı t 15 de Toph. ı Lv. • lrliilt 
"atın • lma komisyonunda y pıln ktır. He~ inin tahmin be eli 18 O O lira: 
ıl, teminatı 1350 1 r. dı ·. Tnliplcrin b ili v kitte wıruS)Jonıı gclmclc:rJ. 

(429 - 10835) 

İSTA UL DEFTERDAR L IGIND AN: 
MükeHefln adı 

ve soy adı 

Anmct Remzi Tmıc::ıy 
F.etcr Kr~i 
lV!nrUuı Çikopl(. 
l{ostJ S:ıvn 
Hikmet 
H :mrl Dltıiç 

> • 

> > 
Bikm 

> 
Eky.ı Elonek 
Hırlsto 

l!il M. h ller.I s:okaf kapı No. l'ıatrah 

"Liman p-:.r.;;n 
Jilet iınnlcl9 
'Fuhniıycrl 

Muhcndıs 

Fırıncı 

Tcl fmfıkw.i , 
> 

Fırıncı 

M. zml 

' Y. C.ını 
l1 mim 

> 

' > 
ı. Ca 

Necnti ey 
Alııgcüil. 

Y1Jkscl:k. ld nm 
Bl11fı1' htı 

I.-illeci Ht>nd k 
L1ilecll 

> , 
Liilecı lJ fH'r' , 
Zincirli 
FcrmancctkT 

47 
23 
49 
3/14 
88 

120.00 
Ge.00 
30.00 

15/2 1861.SO 
, 2202 co 
> 

M! 
> 

H ~8000 
89 

miktarları östcrilctı O l:ıt:ı besine nU nrilkelleflerin ikameig&h ve ticaret 
k fllln ohnıtır. 10025 

K:ızıınç lluhran Mlıvaunc liııvn Karne Zam Senesi 

fl.40 o 24 2 40 1.70 930 
3.92 1.1'> 0.50 , 
2.10 il 00 0.27 > 

~2.00 4.00 0.50 78.50 940 
5.50 l .00 o 50 20.00 > ;s.n 17.01 3610 20.3& 038 

90.09 24.91 939 
172.SS 240.84 oa--v 8 

939 
> 938 

88.60 935-936 
iZ k r l 93 -9 6 

yı 


