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İTLERİN 
Rayştag' daki 

NUTKU 

1 
R•ıga seferinden laiç •ala
Hlmegen Hitler, salla taraf
ları of,1 .ğu hakkınıloki te-

Tasarral Rallası 
a.u·n ba,ladı 

l 
mİllot iızerirrde t'pllge'C ısrar 

f!lmi1tir. Bu noktada A iman 
Führerinin haklı olduğunu 

f teslim ederiz. Filhakika, 
Uzak-Ş-ar-kt='1 - Maliye Vekilinin nutku - p Amerikada 

AMERiKAN VE "Parolamız : ~za-:; ga~retle fahri- 1 

-oc-
ı 

IOller, istedikleri kendisine 
uerildiii müddetçe hiç bir 
hiilcii.metl• harbetmenıişlir. 

\ _J 
Yazan: Hilseyin Cahid \ ALJ.'IN 1 

. kalardaa en yuks,k verım almak ve 
APON DEN Z FiLO- istihsali yükseltmek olmalıdır" 

ASKERLİK HARP 
SONUNA KADAR 

UZATILIYOR A lman Führeri 'nin füı) ~
t'Sğ'da irad ettıği 80n 
nutuk şimdiye kM.lar 

vuku bulan beyanatı ile en ~as
b noktalarda derin bır ayııhk 
W8si veriyor. Muhakkak ki Bay 1 
Bitlerin nutku bizim gazetC'Jer
de pek eksik olarak çrkmıştır. 
Hülisa edİlirken acaba bazı 
mühim noktahr unutulmuş mu
dur? Burasını bilmiyonız. E
limizdeki ımalfunat.a göre biz.
ele hasıl olan intıbaı kaıyd ıle ik
tifa etmek mecbuıiyetindl·yiz. 
Yalnız şunu da işaret etmtlı: 
icabeder ki Führer'i ıı: dyoda 1 

dinlendi olanlar Alman Dt>vlet 
Reisinhı sesinde bile ~ı sı
cak ve coşkun imanın çelik me- 1 

lanetini bulama.J1U8 ol<luklannı 
1 .aytemektedirler. 

LARI KARSILASTI 
Japonlara ıörı 

Filı"pin adalarına yapı. 
lan baskında 200 A m• 
rilcan taggo1'esi tahrip 
etliltli, 6a adalara ye. 
niden uker çıkonltlı 

Denizlerde zayiat 

ir Japon kruva 
zörü yaralandı, 
12 lngiliz gem1a 

battı Bay Hitlcrin nutkunda. Rua
ya lefennden hiç bahis geçme-
wıeei pek dikkate ~yaıtdır. Fil-! [A.A. telgratlarmtfan 
hakika, Führer için bu mevzu hUIAsa edllmişUr] 
fazerinde söz söylemek (,'Ok zor- Singapurdan bildirildiğine 
tu. Bundan do!ayıdır ati Sov- ı göre, Şimaıt Malezyada, ıaa-
yetl~ Birliğinin Avrupa. için dah'daı ve Siyam hududun-
teşkil ettiği tehlikt><len bahH€t- da İngiliz ve japon kuvvet-
ırıekle iktifa etmek ıztırannda leri temas halindedir. Ma-
blnıış, harbin aldığı şekil halli müsademeler olmuştur. 
\akkında. izahat vermeyı aua-,......w.wnton mmta.kasında Juı. 
'llall zaruretini hiseebmştir. dut baff{ ıriıdl?rw ediliyor. 
rwıttr ne söyleyebilirdi? 194-1 n- '--·et ...... u_ 'iL. 

lefteei ~langıçlannda AJrnt11n 1 v- au~~" ~ -ponlar 
nilletine pek çok şeyleı vadt·l-
'Jlİ§ ve bu sene içinde barom ~- Amerikan Ndy06Unun 
ferle biteceği :ıinl '<rmi§ Çung • Kiııg'den öğrondiğine 
elan Ba.y Bitlerin ir taahhü- göre, .Mareşal Çan - ifa}'_ • 
dil yt>rine gelm . 1941 se- Şek kumandasındaki Çin 
ne8i bitivor, fak a.fer Al· kuvvetleri. japon kuvvetleri 
manya. ıçln gittikçe ni.a.Jıla.şıvor. ge·rılerine §iddetll bir taarı'\17. 
O derecedeki Alınan de' Jet a- y:ıpllllflar ve Hong • Kong'a 
aaınlan ve propag nda n wn kadar ~~rdir. 
bile ihti~atlı söz sôylemeyı oğ-, Guam ıadumın Japonlar 
J'OOIJlcğe basladılar 't Alman ta.rafından itga11 bitmi~tir. 
milletini boşa çıkan vR.dl"rle o- Hankeo fahllye edilnıedl 
y:ııla.mdmn pek zararlı olac~l· Japon ordusunun sözcilsU, 
lll ôğrendiler. J H 

Bn.y Hiiler'in en büyuk ~ nb aponyanın ankoeyu tahU-
barek tlerinden ıbiıi ~ rinıe\ . yeye hazırlandığına dair 

Çung • King tamfından ya
Yel iptidas.nda R~~ son yılan haberlerin hiçbir esasa 
i>ldUrücü d.ırbenin wıwruak il· j dayanmadığını beyan etmiş.
zere olduğunu ili.n etmeeidir. 
Bunwı tevlid etti~ hayal suku- tir ~'de bulunan japon kuv-
tu o kadar ağır olmuştur ki 
Fiihrer bile artı-k bu bahse te- vetleri Çungking'e karşı ha.· 
ma.<; etınck cesaretini kendinde rekeJterini ancak bu bükü 
gorememi;;;tir. met teellin olduğu uunan 

• Rayştıığ nutku Filbfer'in durduracaldarclıl". Japonya-
aulh taı u.ft.:ırı olduğu sda- kıtalanıu gerçi bazı yerler-

den çekmiş tire de buralar 
ki tcaniıı.tt üzerındc e ~ ıs- sükOn ve asayişin temin e-
:rıar ediyor. Bu noktada Bay d ld' böl 
Hitleıin haklı olduğunu te,liın i ıgi gelerdir. 
ederiz. Filhaldka, Alman Füh- Japonlar, Filip!n ve Malez-

Ankara, 2 (Yeni Sabah) -
Milli tktısat ve Tasarruf Hafta
sı bugün bqlamıştır. Bu mUna
sebetıe Ankarada Halkevi sa.· 
lonunda bir merasim yapılml§ 
ve Baş,·ekil Refik Saydam adı· 
na Maliye Vekili Fuat Ağralı 
bir nutuk söyleyerek Haftayı 
a9Jllıştır. 

Merasime saat 16.30 da Halk· 
evi korosunun söylediği İstiklid 
Ma~.yle be.şlanmış, bundan son 
ra Maliye Vekili Fuat Ağralı 
nutkunu söylemiştir. 

Vekil ezcümle demiştir ki~ 
"Aziz yurtdaşlarım, 
12 inci Tasarruf ve Yerli mal

lar haftasını açmak şerefi ba
na düşüyor. Bu şerefi bana ve.·
IDİ9 olan sayın Başvekile te
§ekkür etmeyi bir bor~ bilirim. 

Bu haftayı açarken zahmet e
dip radyolarının başında bulu
naıı vatandaşlarıma da teijek -
kür ederim.,, 

Fuat Ağralı bundan sonra. 
memleketimizin iktısad.i duru -

(8onu sayfa 2 ıütun 7 dı) 

........... : HARP VAZİYETİ ..... :

J&DOn baskınının 
hedefleri ı 

• 
Japonlar, müsait ve emin üsleri alın· 

caya kadar gerçekten çok geniı 
mikyaslı harekatı baıaYmak 

ısbranndadır ar 
=Yazan:= 

Emekli 6a•ai Kemal Kaçır 

J apon baskını, hele ha.va 
v · d~nızaltı kuvvetleri • 

nin hadiselerle tahakkuk cu~n 
tehclitleri kuşısında, uzun mer
halclt-rde yollamaların ve çı
kanno.la1 ın imkin.<;ızlığı hakkın
da beslenen kanaatlerin km ve
tmi azaltmak istidatları gösteri
''Or: Binlerce mil uzaktaki ana 
üsleı tnden kalkan ve hava. ku,•
vetleriyle <.ksteklenen nrmacln -
lar, Amerilron ve İngiliz ÜS· 
lerini sarsıyor, mülıip deniz j 
ejderlerini torpilliyor, birbirin -
den binlerce mil uzakta bulun.an 
adalara, kıyılara kuvvetler çı-

kan yor! Bu, bir sürp'i2dir ve 
her sürpıuin tesin sezileceği &· 
na kadar berdevamdır. 

Fakat, Japon ordusu istill l 
sahaaını ~or ve takviye 1 
ve ikm'.alin Uı~u ;na-
myor, çok gtlv kllftetıer, 1 
bir fedainin kıı"'ndliı ~· 

Japonya, Büyük Okyanusun 
adalar gruplanna, Siyam ce
nu» kıyılaıına, Malaya. doğusu
na ,hattA. Borneo ucuna kuv
vetler çıkardığı ve bir yandan 

1 
bu kuvvetlerin beslenclifl görill
mek.tedir. 

(lonu .. yfa 2 ıutun t dı) 

Bir vergi kaçakçtttğı illban üzerine 

"Kristal,, de araştırma yapıldı 

M. LitviP~f diyarki : 

M;;,terek Java yolun
da çalışıyoruz, A meri
Jcan - japo• ihtilif ı 
htıkkrnda bir iarar oer
mek Moskooa .. aittir 

Mogolistanm karara 

6 milyon Mogol 
Japonlarla 

birlikte 
döğÜfecekmiı 1 

[A • .f't, telgra1qrıııdan 
hıüAsa edllmljUr) 

Amerika mümeesiller he
yeti sefer heyetleri gönderil· 
mcsiııe ait kanunu ittitakl::ı. 
kabul etm~tir. Bu liyiha or
du meusuplannın hizmetle
lermi bi\tUn harp mllddetince 
usatmaktııdır. 

Ruzvelt, Mıhver devletle
iae Juır~ .harp ilinı ~in mü

messile.r meclisine gönderdi
ği mesja.da diyor ki: 
"Bun<ln.n en·eı medeıuyet ve 
bil.niyet hayatına bU kadar 
bUyök bir meydan okuma ya 
pılmamıştır. Ağır hareketler 
bUyUk tehlik Jer doğuruyor. 
Hür kalmağa azrnetmi§ tek
mil di\nya. n1illetlerinin sil -
ratli hamleler, vahşet ve bnr 
barlık km ,·etleri karşısında. 
bütiln di.inyada adalet ve hak 
kuvvetlerıne zaferi temin e
decektir., 
Reis Ruz.velt, Almanyaya 
harp ilanı kararını saat beş
te Ye İtalyanınki de saat be'?i 
altı ~~e imza edilmiştir. 

M. Litvinof perşembe gü
nU hariciye nazırı Hull il(' 
40 dakika devam eden bir 
görüşme yapmış ve sonra 
Lord Halifaks ile görüşmek 
için İngiltere büyük elçiliği
ne gitmiştir. Elçilikten çıkar 
kcm1 M. Litvinof Ameıika • 
Japon ihtilafı hakkında bir 
karar Yennenin Moskovaya 
ait olduğunu söylemiştir. 

rer'i istedikleri kendi. ine veril- yaya ihraç hareketinin de-
diğı müddetçe hiç bir hü1tfm1et vam ettiğini bildiriyorlar. Bu Bayan Müzeyyen Senar'a gecede 
ile harbetmemiştiı-. Rhin ha- Adalarda Amerikan kuv-

Siyam elçisinin ka:ıw ı 
Birle~ik Amerika nezdindeki 
.._·yam orta rlçisi perşembe 
akea,nu Siyam hlikfımetinin 
müste\ 1i Japonlara. mutava
atını tanıma! tan istinkif et
tiğini bildirMif'jtir. 

valisini askeri hale sokmak is-
1 

vetleri mukavemete başla- verilen ( 40) lira Ücret ( 60) lira . haf· 
tedi; buna ~ tarafından: ırruşlardır. 1 k ) k ·ı • "> 
nza. gijebrJIMtj'~nsaya }larp (Sonu Hyfa 3 •Utun 2 de) ta l 0 ara mJ gösteı l mıı e 

Japonya - Siyam tedafüi 
ıttifakı U7.erine Siyam hükfı
nıP.ti. Ameı ikan ve İngiliz R-

~adı. Avuaturyayı ilhak et- 1 ~---~11!1!!!~~~~~=== mek i:,tedi; Avusturyadan n1u-
1 •abele görn1eyince e Avru~ l le işe ~sa idi Almanya ge

ldevletleri ses l(lkıu...-ıa.,vıııc ı ne sil&b atmak. mecburiyetini 
harp ilin etmedi. Çekoelovakya- hissetmiyecekti. Yunanistan kı· 
da.n Slidet'ler hav.al.isini istedi; tiklalini müdafaa garabetini gÖ&
Munilı toplantısında lngıliz ve termeee idi- İtalya ile Almıanya
Fransız Başvekilleri bu ıJh&Jia nın slJlha sanlmak akıllaTlDa 
razı olunca Almanya gene sili- gelir miydi? Rusya Uıkrayna 
ha sanlmadı. Bizzat Çt-koelo. ordularını ve Kafkas petrolleri· 
ft!tyanın 'iicudunu ortadan ni AAııanyaııın emrine tahsis 
•aldırdığı ?.aman da. İngiltere etseydi Alman ordulan harp et
ve Fransa:nın mürnanaıa.ta kalk- mek mecburiyetinde kalırlar
enamaları Almanyayı harp ila- mıydı? Avrupa kendi ke.Ddili
~mdan menetti. .Meml'i istedi ğinderı Alman yeni nimmını ka,. 
ve burasını da verdikleri için bul etse idi ortalıkta bu giirültü
tıarp yapmadı. Eğer Flihrer'e ler, bu facialar görtUUr mü;y
t:>ançiğ gehrini ve Koridoru ver- dü? Dernek kıi biitiin .kabahat, 
~elerdi mııhalrıkak dri Abnanya. bütün mes'uliyet Almanyanın 
harp ya.pmıy~aktı. Almanya yoluna engel te§kil edenlerde ve 
Macaristanı hUküm v~ nüfuzu ona. boyun eğmeyenlerdediı:. 
altına. almak için harp nu yap- Filhrer'in Rusyaı ile harp e
tı? Rumanyayı silih ıkuvvetiie derken Avrupa külttirinü mü
ıni istila etti? Bulg.uietana top- dafaa eıtınekte olduğu ~ı 
lar ve b<mrbalar a.t~ mı gir- bilhassa. memnuniyetle ka.ydo
di? Binaenaleyh .Alma.nya.ııın lunm&ta değer. Fühm- Avru
sulh taraftan olduğuna bu ka- JNL ktifttlrüıiiln teessüsünde İn· 
dar deliller herkesin göMi ö- ciltertınin hiç hisseei oJmadığı
nünde dururicen harp mee'uli- m bilhassa iddia edetek Avnı
iVetW barin ~ devJetlerin. pa. ktiltUrünU müdafaa &erefi
üzerine yükletmek icab etmez ni c..ıenıere vermift,ir. Alman 
mi? Eğer Lehistan da ameli- Devlet Reisinin Avrupa !kültU
yat masasına kendi ayağiyle gi- rllııe bir kıymet atfetmesini &&
dip yatsaydı ve İngiltere ile vinçle kaııPlayonız. Avrupa Jdı-
1\ıuısa kendilerine ait o)nuyaıı tUrUntiıı l>eliği olan Ynneip
bu topraklan müdafaa 'Wl8iJeai. •, Solrnt'm, Wllhıa!un • 

Aristote'un vataıu, bugün açlıK 1 
ve felaket içinde can çekişi}or,, 
Haılk sok.aklarda düşüp düşüp 
ölilyor. Berlin otellerinde hav
yara varıncıya kadar herşeyin 
bol olduğunu heı-keee gösterme
ğe ehemmiyet veren Alman pro 
paganuası Fülırer'in Avrupa 
kültürüne bu kadar hürmetkar 
olduğunu görürse o kültürün ilk 
h&bklan olan Yunanistan& da 
biç olmazsa bir lo'kma ekmek 
yollamak vazifesini habrlasalaı·, 
Yunanistan hakiki mi.nasiyle 
~lık azapları içinde can çekişti
ği miiddetçe Ahnanyanın Av
rupa kültürii müdafiliğinden 
bahsedebilmesi pek ko}J.y olnıı
yaca:ktJr. 

Bay Hitler iboga çıkan vi.d
leriııln, fo.na giden askeri vazi
yet.il;( tne}nle'ket; içinde tevlid et
tiği tereddiltleri, bedbinlikleri ve 
memnuniyetsizlikleri pekill 
taKdiı- etmiş olacaktır ki ilk de
fa olarak dahildeki gayri mem
nunlar cephe.inden bahsetmJe 
ve fedakarlığa katlanmıyacak o
Jıaııları öllimle tehdit edecek 
kadar ileri gitmiştir. Führer'in 
nutıtundan okuyablldiğimiz par
çalar Almanya haıkkında par
Wı bir fikir bisıl etmemiftir. 

BillleJla <JM11i Y~..-a 

(Son\! sayfa 3 ıUtun f da) 

~-----' 

~en cuma akşamı Beyoğ
lunda T.ıksimd "Knstal., çal
gılı ve ıçkili gazinosunda bir 
ve-r~ı kaçakçıhgı .ı.ra.ştınnası 
yapıbnış ve yapılan ıhbaıda ga
zinoda çalışan ses ve saz sartat-
karluına fazla Ucret ,·erildiği Rus ya n 1 n 
halde müessesenin resmi defte-
rinde bu Ucret az gösterildiği 
biklııildiğinden artistlere veri- t 
len zarf içindeki paralar mühür- vazı· ye ı· 
lenerek bir zabıt varakası tan -
zim edilmiştir. ----------

~yle ~~re yan et.m.iştir: Bundan ~ P R A Y DA Y A Z 1 Y O R ' 
Öğrendiğimize göre hidise ı >""""~ '\MNoN'o >-... ..,,,,,""" ... ..... ""W>M.I 

~ır muddet eyvel Defterdarlığa ~ ' 
Knstal, gaz:nosunda \•ergi ka- Jlm---

çaıkçılığı yapıldığı haber \'eıil- M•h • A • 
miş, meseli bu gazınoda. sarkı ı verın merı-
söyle) en Bayan Müzeyyen Se- k b •ı.a 
nara her gece (40) lira ücret aya arp 1 anı, 
veril~ halde resmi defterde vaziyette bir 
bu miktann hıa.ftada (60) lira 
olarak gösterildiği bildirilmiş - d e ğ i f i k 1 i k 
tir. 

Bu ihbara göre diğer ses ve yapamaz saz artistlerine verilen ücretler ...____ _ __ ... 

ha.klwıda da ayni u.suı tatbik ·e· 
dilmektedir ve bunlara verilen 
iicretin haJd1d miktarı resmi 
defterde gösterilme.ınelk.tedir, 

Ancak mileasese sahibinin oğ
lunun cebinde husust bir def
ter vardır ki bu defterde &aıı'at

( ... u IVfa 1 ..... 1 de) 

Tokyo, 12 (a.a.>- Ca.imusho 
guetesinin neşre\ dği geç kal
mış bır habere göre, Sovyet Rus j 
lada ki Japon bilyük elcisi ge
neral Tatckawa, 9 llkkiııunda 
hariciye komiser muavini M. 
V'*'himkiyi ziyanıt etmietir. 

'1 

iDARE YERi -
Nuruommmfye, Jfo. :n Waı6d 
!'e1lrat: 1'ENl SABAH ı.· '1d 

D!l.EIOK: 20186 

Her·yerde ö Jıuraı 

Samsunda geçen 
eski bir hldise 

tekrar tetkik mev
zuu oluyor 

-----------·-----------
Meclis Arzıhal Encümeni, kanuni 

formalitenin ikmali için şikayetin 
yeniden mevkıi muameleye 
konulmasına karar verdi 

Ankara, 12 (Tcktonla) --Ri-ı- -
ze mebusu l<unu Sirmen bir tak , l\a 
riric Samsund::ı. \.ali Puad Tu· M ı h .

1 
• 

~oa.ı huzuru!ıda dnynk yc~~ini 1 v e r c 1 e r 1 n 
Hldıa. eden bır 'a t •• :ıdaşın şılca.y~ 
tinin Büyük Mıllet Mt'disiude 
ınu1 .. ıkt"resıni ıstemiştir. Hadı:.e 
ı:;rzıhal cncümc-nınce de tetkik 
olmıı:ırak hazırlanan mazbata 
mmımi heyt>te ar7.edilmiştir. 
Mc~("le sudur: 

llyas T~k) ıldız adında bir zıt, 
l\eı di icl liasına giJre değirme -
ninın yıktırılma..._1 )!Üzünden va
liye bir protesto <:;t: k l iş ... Bun
dan doğan güceniklikle gece y •• 
ı·ım poliser '·asıtas:ile cmnh et 
dairesine scvltedilmiş, el ve ayak 
Jru ı bağlanarak (tabanı patla
yın<'aya kadar) bu tabir avnen 
Jiıyihadan alınmıştır. Falakada 
sopa ile dövülmii~llir. 

H:ılbuki m. haUin :emni~ et 
ımh.lürlUğünden 'eril~n bir tez.. 
kererlt: nya.sın. Cbmhuriyet nv•y 
danınJa. sarh~ olarnk ıezal t 
c;ıkardığı, halkm huz ır ve isti· 
ı ahaUni Jnu:ırdığı, bu sebt-ph 
ha.kkında takibata girişildiği ve 
had'st-"'in buadan ıbaret bulu11 -
füığu bildiı ilmekte Ye dayak 
lı disesinden bahsohınmarnak • 
t· dn. 

Hi ı h& kında potts lnt \ t
tı mın ·erdiği raporda da llyıt
mn, sarhoı:ıluktnu baska, Vali 
ile f'tlllliyet amirinin lfızları ez
nl~ istcdiklcı i propagandası 
yapbfı vı· h"!ldi~tnin esasen ~a 

(8onu uyfa 3 ıiitun 1 d•) 

A 

esmı 

ı harp 
~T~_bliğl~~rı __ 

LWZUX&> <0W UVUA. 

Tokyo, 12 (a.a.) - tmpara -
torlt k umumi karaı gi.hınm de
niz kısmı b ıgfüı saut 11 de aııa· 
ğıdai<i tebliği ncı;retm.ıştir: 

Fil"pin adahuına k.1J·şı )apı-
1 n J•ru ek tl<.'nn bafil mgıcındaıı' 
beı i Birleşik Devlt!tlerin 202 
fi<Wtl tayyaı <:si tahrip edilmiş
tiı. Japon hava kuv\etkri tay
yareJ~r:n mü.rettebatlaıiyle bir
likte diliJman hc-d<-'fleıi üzeıine 
saldırmaları neticesinde yalnız 
9 tayy. re knybetmi. fr. Di~er 
bir 1.nyyarenıiz de noksandır. Bir 
hafıf kl'Uvazörümüz Jı, ara uğ 
ramıştır. Bu ba.«arlaı eht·m..tni -
yeı.<;ızdil'. Rnn azör h rekata 1 

iştirak etmekted5ı·. Birma) n ta-
' rama gemimiz baunış ise de 
mürettebatının biiyük bir kısmı 
kurtanlmıştır. Dıger bir nıayn 
gemimiz ağır hasara uğnunış -
tll'. 

Yeni ittifakı 
Muahedanin mıtr.ı 

- -
1 

Muhlll'rbr zaferle ne. 
ticelennıedikce silahla. 
ları birakmomak ktıti 

t
nırile tesbit etlil~n 

hükümler 

l - 7Atft•re kadar bir 
liktt- nıücadfaw .. ,H
~ . 

2 - AabMUa olnaad»n 
buış ) apslnuyu ak 

S - Zafenlf'll llOllra 
lu if1birllği kur ula
cak, 

4 - ltUfak, VrJU Pal.
tin sonuna 'kada 
mi~. 

Roma, 12 (a.a.) - Dün 
.lagiitaıe .. Bide,ik Anlert
k&~ a karşı Japonya, Alman
ya \ ~ Jtnlya arasında akte
dilen 1ttıf ak muahedesinin 
metnıdır: 

Birleşik Amerika ile İn -
gilte-re~ e karsı müşterek mn 
h ebe zafule n ticelenme -
di.k(e 1lıi.hları bırakmamak 
>:. ti k n ile hareket ed{'n 
İtalya A manya ve Japon
~ a bükt1metleri 8'&ğıd&kı 
m 'd 1 ·rde mutabık kaJrnış
Ja ru . 

Madde 1 - Almanya, ttal 
ya '\ e J. ponya, dh:rindC' bu
lunan butUn 'asıtaıarla Bır
lc ik Amerika ve İn ,'l~re 
tar&fı ,, • ı ktndıler:tıe b
r :n kabul ettirilen muhare • 
beye k< t't zafere kadar hep 
b lı)ı: c- t'.'vanı edecekJerdır. 

M ddc 2 - Almanya, lt -
ya 'e Japonya, tam 'e ka -
şıbklı an} ıQma oJmaksız n 
Bırk:t,ük Amerika ve lngilte -
re ile mütareke veya ba rn; 
yapmamayı taahhüt ederler. 

lladd 3 - Almanya. ltal
ya ve Japonya, muhaı ebenin 
.7..afeı le ı.eticelenmesinden 
t>Onra d 27 EylUl 1940 tal'i
bindc akt -dilen üçlü pakt 
zıhııiy tınden mülhem olarak 
hım yenı nizamı tahakkuk 
ettirmek maksadile hep b'r
likte çok sıkı bir işbirliği ya· 
pacaklaruır. 

Madde 4 - İfbu muahed~ 
imzuı akabinde yürürlüğe 
gireceJt ve 27 EylUl llHO ta
nhinde aktedilen üçlü pak
UD devamı müddetince mer'i 
ydte kalacaktır. 

Toıkyo, 12 ta~.J - lmpara -ı 
torluk ,... >il • J r ı ·i.hını or-

(8onu uyfı S ıütu" t da) ~----------' 

---s:=1! F 1 K A Aj 5 =
EKMEK DOŞMANLIAI 

Yazan: Aka Giinclü 

8 en ıhall. 'ftkti oldukça ye-
rinde blU.hk bir aik· 

Din çocuğu idipı. Evleriml&in 
eofıWannda o devrin thtiyac;la
rma göre az çok her şeyi1&1& 
bulunurdu. Ekmeğin has oltb
sı çoğun ~oğu 15 veya 20 pa..t 
ra idi. On beş gümüş lclJnll& 
pabuç alırdık. • ~e yüz milyon
lann boğutaştılı Jarı cihan harp
leri vardı, ııe ıktısadl buhran
lar, ne de eCmtıdt meeelt'S! be~ 
diye m~leıine düşerdi. 

BunJM-ı söylemekle o de' ri 
övUp, bu devri :yın-Mk ıstenıil 0-
nım. Böyle illa hezeyanın ben- I 

<if>ll Mlenmiyeceğinf.ı eminım. 
Tersine olarak o devrin kötülü
&rünu göstennek istiyorum. Bir 
cemiyet, kmdisini medenf ifıti. 
} açlardaa uuk sa.yarsa o cemi
yet - um sa.) dığı müddetçe w • 
o ıÜlılbdk geriliyor demektir. 
llecleeüik ilerledi.Jtçe ihtiyaç4ır 
artar. Hi~ bir cemiyet bu ihti
yaçllrdan müstağni bJ•mıs O 
devrin ucuzluğu medeni ihfiyaç 
lar barometresinin daima süır
du ~ OlU§undandl. lbtı
y~lJk, çaJıamazlığı getirird;. 
'Bu dtwir ıse nedeni ihti}&.çla ı 

(IH• •yfa 3 ıUtun 1 de) 



YENl SABA.ti 

lil 

en ve Edebiyatı 
Fakülteleri 

Feci bir ·kaza 
Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 26 7 yaşın blryavru tram-
- Bu ne uykusu böyle? .. Seni man, oturduğu yere sırt Ustü u- vay 1 t d 1 d 

f>hür dünyaya göç etti sandık. zandı. Fnknt Velit, aklına mü- B ka b a ın a parça an 1 
'M dalı yaumn.snydın kapıyı hilii bir ş y gel.mi olacnk ki, aş İr binaya e 
Juracıık k. a ağa ctı. Kulübenin ônilnde akl J 

Kadın, ö ür diledi: dolaştı. Baku ki kapı arkasına n ° unuyor Blid_ise hakkında tahkikat yapılıyor 
- Ho ·r arslanım! Dün ge k~r açı~ . Bundan ilphelcn - VQzııccilerdeki ~ynepha.ıum Diın sabah BebOkte tüyler DrpertSct bir trnmvay b.zıw ol-

cıe ~cl.tiğım azabı biliyo ın. di. 1 . gırdi. El. ve ayak y~r - konağında tedrisat yapan Üni- muştur. '1 yn~ı;lannda bir 1ım pNıUğu ınm.vayuı aUmda kaJa.. 
B nim ~erimde b ka birisi ol- damı ile h.e~ tarafı aradı. Guwl versite Edebiyat ve Fen l4"'akill rak ımrçaI:uınustır. 
aam.t~ıt . . di)' kadar ço'ktan ol- ~bubesini bulııinnyın~a bey - tel erinin ,bin::ının ıınaili inhidam 'i"~'lltm tnhldfııata •' -•-• 

"'"'i' ııınd vurul.muşa döndıl. He- r,örülmesi sebebiyle başka bir llllşfir. 
üd.'- &öyle OMQaa .et-

- 1 ride azık torbasını u- men gidip I:Ifımanı uyandırdı. binaya nakledileceğini eneloe Bebe1kte Kız K:ollej dftnnaal 
nutmuşum. b tan iberi ka - J - Karı knçmı:. ! v vazmıştık. ~ caddede 214 numarad tu-
vun yı y ye i<:ımiz, dı mız . .Ta~ uykudan uyandınldıgı Öğrendiğimı..e göre bu hu- :rwı Hüseyin kızı 7 Nl~da
ka\ wı l lu. Tor yı alalım da ııçm l:Iamanın cnnı sıkılmıştı. susta yapılan tetkikler. netice- ki Moıay dün sub ıh saat s 50 

ulübe yi esen' olsun. Üç glin Sert sert ce:rnp verdi: ? sinde Eeyazıtta. bu~tınan Aske- de B~bel.."1.en bCll' t eden V~t-
ü g uyu.c;an, hntta hiç uyan- - Kaçtı ısc bana ne. ~ı Tıp Okulunun şımdı boş bu- mnn Nurinlıı :idaresın<lc 1 237 

n biYR vız lir. - Ne demek sana ne? . . lunnn GUlhane hastahanesinin numara.il tramva,,n ön basa-
• dtlra ı rı gırd.i. Azık torba- - . Öyle ya.._ Kadının sahıbı bulwıduğu biı :.ıya tnşınmnsı ve mağ'ınn tatlaına.k ıstcıııiştir, fa-
nı lıp dışarı çıktı. Hula göz· sendin. Zaten _?.nu_n buraya gel- boşalacak binaya da F..debiyat kat birden nrnvazı:-ne.::iniıı kny-
·rını u v sturan kadına: ::nesıne ~ı degıldım. 

1 
ve Fen FakUlt:elerinlıı nakli beden :Moray trazm yın altında 

- Sc:nın Jcanuıı acıkmadı mı? - lyı amma behey şa. kın. O kararlaştırılınıştu • kalamk u'Ç.llanmışbr 
n ye ı;ordu. Kadm, biı kelime kadın, bizi kıtır kıtır kestirir. -- 7 • • 

11( cevap verdi: - Kestirir mi? Bak şu başı- \ tı.'t:ınln po1~ tnrn.fmdan ya-
- Ha. ! ma gelenlere!... }{ime kestirir Vaıı· nı·n du·· nku·· kala~§.. oosedı muayene eden 
- Fakat bugtin bir şey yeme- bızi? Tab'.bındli Enver Karan gömül-

ılin. jli \'Illln idaresine karşı is- tetkı• klerı• mcsıne ruhsat VeJ tir. 
- Dlln de bir şey ym1emiş - yan eden haydutla.tn! ... 

tim. - Haydut dediğin bu herif - Vitrinlerindeki malı 
Hnm• ..,.... gözler· · h yrctl ı · d k ek•~- b ~L • Vıalı ve Bcledıyc Reisi iDok-

uu, ını a e enn a aın esm ·u.;u aıı;ı-na ış- Lu r· K satmayan bı· r mu-essese 
açtı: leri yok mu? tor t ı 'ırdar dün ıöğleden 

- Bir insan iki glln, iki gece - Başka isleri olup olmadığı- sonra Gazi Bolvanna gıderok Dün Bahçekapıda Kula men-
aç durabilir mi:! ıll bilmem! Ynlnız bildiğim bir yolun .in~a ve istimlak fualiye1i- sucat fabrikasının .satış mağa-

- Biz aç dunnağa nlışıkız. şey var: Bu heriflerden insana ni tetkık etm:ştir . 21aS1na bir müşteri giderek v..t.-
El\·erir ki yaşamak hakkımızı her fenalık gelir. Çünkü bü_vük ı Gazi Bolvan ınşaatını dcnıh- rin e bulunan bir lkuma.cıı satın 
tanıtalım, hürriyetimize kavu - bir gaye peşinde koşuyorlar. Fi te eden firma B ediy<:}e mü- almak istemi~e de ımağn.za ea.-
'alıın. ravundan hUrriyct istiyorJar.1s-j ra.caat ıedcrek inşaal1 için -şart- bibi vitrini bozamıyııca.ğını 

- Anlamadım! tediklerini alabilmek için kıı. _ nam de tcsbit olunan .müddetin söylem.istir. Bunun fu:erineunüş 
Y elit, Himanın kolundan çek- dınlı, erkekli çalışıyor lal·: zu -1 birnı tta:r arttııılm-sını is"""ı..o:n.iş- teri F'.yat Müı-a:kabe Bül'Ostr 

ü: lüınlere, işkencelere gö:1Jerini ıtir. Iil..:rmanın bu hususla ileri na "giderek lreyfiyeti anlatm~ 
- B"n sana anlat.mm. Şuraya ı:ı~pmadan göğüs gcriyoilar. sürdüğü süb p, Belediye tara- tır. Büroun alrurndar a:nemur

otura.lını da kanıımızı do,YUra - İşkt>nce odasından kurtardı~m 1 !fından bolvarın tanzim ve taf- lan beraberlerine aldıkları bir 
lım: bu kadm da yatıp rahatına herifler, işte bu haydutlardan 1 silal pliı.nla.rmııı zamanın a ve- polisle magaza.ya giderek :ınüş
bakSJn. bir kısmıdır. Zannedersem bizi rilınemesidir. Belediye vaziyeti terinin istedtgi kumaşı sat~ 

lk1 arkadaş, kulUbenin yan de onlar kceecektir. tetkik etmclct.tedir . mı.5brdır. 
~rafına ç kildiler. Bağdaş ku- Hi."TI.an, korkudan titrcıneğe a. ~ Küc;Uk Mu tnfapaşnda Cskilpl\l 
rarak karşılıklı oturdular. Azık b ı tı ma ıı-.... -" •-<:-n.....ı• y ~ aş n:mış • "Tasviri Efkar,, aleyhine =uu.•e ııunu '""" unusun -
torbasından bir miktar yiyecek _ Haydut olduklarını bili _ mUriln k:Iloı:unu 7,5 kuruja satteı 
~ardılar. Birbirlerile yanş e- yordun da onları niçin kurtar _ açılan davalar hrıb r alınmıştır. Ftyot Murnknbe bü-
•er gibi ntıştırmağn başladılar. dın? Bundan bir müddet evvel mu- rosu un aı:ıknd:ır memurları yapült-

Gcnç kadın, bu :fırsattan isti~ - O zaman ne mal olduklarını hJnir B. Feyami Saf anın Ham- lan tahkil.nt netıccsınde kömOrcl 
iadeyi düşündü. Yavaşça kapıyı bilmiyordwn. ı let davası münusebetiyle {'1'n& Yunusun suçunu sabıt görduldeıi.ıı _ 
~. Bir gölge gibi dışarı kay - - Şimdi nasıl ~iliyorsun ! V' n ililfkiı.r) gn.7.Ctesi sütunların- den adliy ye tc lim ctml lcrdir. 
clı. Gecenin "koyu karanlığına - Mel'un kadının ifadesinden da çıkan bir yazısından dolo;yı, 
karıştı. anladım. Gerçi bizimle bir alış (Ik.dacı) gud.csi sahibi B. E-

tki arkad~. kannlannı do- veriı:ılcri yor. Fakat kadın, k'3Il- tem l.zz t Benice; B. Peyami 
yurmuşlar, yemekten sonra bir disini takip edeceğimi zannede- Sa:fıa ,ayni gazclcnın nefjıiyat 
müddet de konuşmtL']la.rdı. Ar - rek anlan aleyhimize kışkırtır. müdüru Cihat Bab n ve sahibi 
tik yatıp uyuyabilirlerdi. Ha - (Arkası var) Zeyyat Ebı.izzıya al } leı bir 
-------------------------- hakaret dav ı nçnıı r. 

Bir vergi kaçakçılıgv ı m!ç~rc~~:c~a·c:!ye;:.
1

= 

1 

m ne s \ kcd,hm W'. Dııruş-i h barı üzerine ~~a bugünlerde b ıanacak-

Krisfalde araştırma yapıldı '..:'\~~r;~~·taZS?~~ 
(Baş tara/ı 1 inci Mıy/ada) 

lli.ı'la.ra verilen ilcretiu hakıki 
lniktan yazılıdır. 

Memurlar harekete ~J) or 
Defterdarlık bu ihbarı alınca 

derhal harekete geçmiş ve mild
.ıeiumwnlllğe mUrıacaat ederek 

"Kristal,, gazinostuıda. araetır 
ma yapılması mfısaadcsıni al
dıktan sonra şayet haber ve
,,.'\diği gıbi bir vergi kaçakçılı
iı varsa bu işin meydana çıka
rıkııası için bir takım tedbiılere 
M@ \ unnu§tur. 

konarak san'atkfı.rla:ra dağıtıl
dığı bildirilmekte olduğundan 
araştırma y pmıya rnecnnr e
dilen zevat icabcd n tcdbirlP-r 
almışlar ve filhakika muayyen 
vnkti gelince bahi<; me,·zuu ~r
sonun şanonwt arkasına dögı u 

çıkan <bir yazı ınd n dolayı Şe
hir ~l'iyatı o u s n .n.tkar lı ı ından 
T-alat Art . el Peynmi Sna a
le) hine bir hakaret dava.sı e.ç
~Lı. Açılı n bu dn •• ın dunıa
masma pek ynkmda b~an.:ıcak 
Ur. 

yollandığını görmii rdir. Gar- Otelciyi şoyanlar nihayet 
son durdurulmuş ve 'filhakika 
cebinde içinde bir miktar pnra yakalandı 
bulunan b?r zarf bu1undugu gö- ~undan bir miiddet evvel bir 
rülmfüıtUr. gece s. at 19 ru(ldelcnn , Ho-

;······························, 
i IBresle i 
1 beyannam leri i 1 • 
i Müddet dün ak· JJ 
f şam tamamlandı 
• • 

Bir lfoordiııasyou k rarı- İ 
na nnzn.ra.n ker. tecilerin el- ıt 
ierindeki ker sl"" mil .. arını ! 
birer bcya.nn< me ile "'\! ılaye- i 
te bildirecekJcr.ni yazmıştı~. j 

Beyruınruneleri verme 
müddeti diin akşam sona er-

" m'stir. P yalmıdıı. hri- ıı 
: mızde n1evcut kerrote mikta- :1 
i rı tcsbıt edilecektir. Kereste- İ 
: cilerln ellerindeki ıkercsteler • 
5 -0n güne -k.tdar huki'ıruet1snh İ 
5 tarafından ,satın alınacaktır. 1 
: Satın almınıyan kcrcstelcı lıı ! 
5 :serbestçe tılma arına mü- 1 
: saadc edilecektir. • ,, ________ ··-······"' 

andajlar 
y ında 
ge!i or 

Tünel seferleri 
- büyük rağbet 

gördü 
Bir !kaç gün evvelki nüshala

nımzdan birinde İstanbul Tra.m
w.y İdaresinin 79 anilyon 
yolcu ta§Jciıh'lill yazmıştık. iRe
fiklerinıizden biri bunun haya
li bir rakam oljuğunu ve bir 
milyon nüfuslu bir şehirde tmm
vaylann b"r sene znrfmd::ı. 79 
riı.ıtyon yolcu ıtaşımasına imkan 
Olmadığını yazmı§tır. 

Halbuki Tramvay İdaresi 
tar.a.fından 1.utııl:uı .he.saplara 
111a1.aran bu ayın omuıcu ~.a.r
p.mba. günü ldare ıtramvay ve 
<>tobüslerinde 235 bin yolcu bi
leti k<$ilınişt.ir. 

Bır günde tnşınan yolcu mik
tarını nazaran tramvaylarda 
IX'1- sene taşınan yolcu miktarı
mn 79 milyonu da tcca\'iiz clme
~ 13.zıım f!Clmoktedir. Bu itibarla 
mevzuu bahis rakamın sad ce 
bir hesap meselesi olduğu aıtla
idrnnkbadı r. 
Tnuma)· OOntlajan gclilor 
Oğı enfüğirnizc göre, Tramvay 

İdaresi tarafından Rumanyaya 
sipariş oluııı:ın b:ındajlarm ilk 
paı'tisini ~il eden 177 bandaj 
Rmnanyadan sehr:mize mUte
veccihen vola çıknnlnuµ. Bir 
haftaya Imdar b~ndaj} nn çch
rinllze g lınesi ibe'ld nmektedir. 

Xüool rn,ğbet göriiyo: 
Tünel seferleri halk taı'<lfm

dan <.: k 'büybk :rağbete mazhar 
ıolmaktnoır. Tünel gtinde 23 
bin k dar yolcu ta.'}lmaktndır. 

Tiincl işlem.esi füıraköyle 
Taks.ıım arasındaki münaknl tm 
nisbütcn hnfiflcuncsine am:ı ol
muştur. 

------o-

Kurtuluş gitti 
~unanistma yjyccck madde

leri götüı:en Kur.tuh!§ vapuru 
dün J:.:ınanımızd:ın Pircy!! mü
~veccihen hnreket etıni§tir. 
'Kurtuluş bu seferıncle 1600 

ton yiyccuk maddesinden bru:jlta 
Yunanistanda ya'kuı a.Krab.ı.ları 
bulunan kimselerden alınaıı 50 
koli ile Elen 1Ceıniyetinin ha
zırJaiiığı 500 kolıyı götUnnü.cı -
tür. • 

'Bunun için bir maliye memu
ru ile blr sivil zabıta memuru 
"K!r:istal,, gazinosuna milşteri' 
aüa.1.iyle gitmişler ve bir masa 
etrafında yer alarak etrafı ta
rasırnda başlamı§]ardır. 

Momur r bu müşa.hedcdaı ca.paşa 'Oteli sahibi Ahmet At'S
sonra garsonun para do1u zaı'fı lan ıki kiı,i tnrafmdan lilstik 
Baynn hlzeyy n Senara v - satmak bahanesiyle kandırıl
mesıne mani olmu lnr ve gazı- mış ve Bcşılrtaşta Ilılimur ıc d
nonuıı mutfak da.H ine gcçcreli: desmde tenha bir yere gotürıu1e 
gene kaçakçılığı haber veren rek tehdit ile cebren 3000 li-
kimse tıarafından tarif edilen ka- ırusı alınmıştı. r Kos alı imam 

)tcmurlar.ın ihbarın yalan ol
ması ihtimaline binaen her 
hangi bir gürcıltüyc ·ve hidise
ain müşterılcr tarafından du
yuhnasma meydan vennernek 
6.;in icabcden bütün tedbirleri al
•ıışlar ve bunda. da tnm.nmiyle 
:muvaffak olmuşlardır. Zira a
raştırma. yap1ldığı halde o ge
ce ''Kristal" ı dolduran :yfu!ler
ce müşteriden hiçbirisi nadise
•en haberdar ohnanuş ''C ufak 
1hiJo swltıya. meydan verilmeden 
ihbann doğı'U olup olmadığı 
için yapılmasına karar verilen 
~brma yapılmı§br. 

7f..lrf i(!:ndckl ])anl1al' 

samsı .dolapta lbir çok zarfların Paralan aldıktan sonra :fiNtr 
durrn&ktaı olduğunu görmUŞler- eden suc1ulardan s ör l.uet 
-<lir. of!lu Maksut, diğer namı Hny-

Oop dettei de ele ~yc>r dar Başaran v arka ~ Os-
Memurlar bir taraftan lbu man oğlu 'Mustafa Akyıldız 

zarfların sahipleı;ine verilmeme- nihayet aün sabah polis wr::ı.fın
fi. :için icabeden tedbirleri ahr _ da.ıı yakalanarak adliyeye t -
larkcn diğer taraftan da gene lim edilmişlerdir . 
muhbir tarafından haber -veril- 'V'o./'vvvvvvvvvvV'V'V'V'""""""~~ 
diği veçhilc müessese sahibinin 
oğlunun cebindeki defteri ele ge
çirmek için bu def teri mum · -
lcyhten istemişler ve almışlar -
dır. 

Müesses& sahiblııin oğlu ilk 
talep karşısında şaşırarak def. 
teri vermiş, 'fabt ibiraz sonra 
bundan pi~an olmuş gibi def -
teri memurun elinden n.lmaık için 
atılmak istmıi~ ise d gerek 
garsonun cebinde çıkan, gerek-

Türk gönlu, Türk uluH u ccnbı, 

diul,Yruun emsaWz bir yardım' fa
zilet kııynaı,:ıdır. Kurban b yr. mı. 
bu necip vorhı:ın tez ıhürUnc en l\zcl 
IJJr !ırs:ıttır. 

Hcplmlzln verdiği deriler, blz1cr 
için -birer kıymet d · ldiı. Fak o
mın toplu yckQnu Kı ıl y, Çocuk 'E
srgcme kurumuım ve Milli ha\• cılüıı
mıza biıyilk bir yckOnun muhlın 

yardmunı 'temin edecektir. 

se dolapta ele geçen r.a.rflar ve "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
bu cep def teriyle anü esenin -
:resmi deftcıi bir paket ~apıl
mış, memurlar tarafından mü
hilrlenmi§ ve biı· de zabıt tutu-

Ölen Zl vceslni11 vasiyetini baldızına 
tebliğ e erheıı hızılca hıyaınet koptu, 

f ;ıftat asıl fe iihet •.. 
'\luhıtinde ona Ko kıllı ımam dı-

t. ı dı. lrı lu • s lı, b yaz 
~ -cllı. 60 - 05 J l ınd ır:l 
ıohekli, bodur bir hoca idi. 

fil .ıdcn ıh d 

im m, 22 ya ınd::ı i baldın \ c ı.ıç 

çoq; le ortoda knlt'h nmma bu '-'&
'k t z &elen öl ım k uda ']lek o 
kt1dnr s:ırsllmn . 

Yapılan ihbarda başta Ba -
yan MUzcyyen Senar bulundu
ğu halde san'a&lrhra resmi 
defteı de gösterilen ücretlerden 
fazla ücret \'erildiği '\'C bu üc
r~U rin de fa 1 :nilmy te erdik
ten sonra muayyen bir garson 
tarafından nyn ayrı zarflar~ 

lzmitten kömür ihracı 

Ellerinde küsbe 
bulunanlar 

1Bıı1dızı, T hmetliy hntlrlatıp a
rattırmayacak kad r ~el, çok 
U11ı, ı:ok r.ı ve ~k fık.rdaklı. 
K h imam, kan mm 5;lflıl!md• 
hir Ç01' sebepler ytızünd luıvu-larak ha&ır inılunanla.ra imza * 

ettı"rilmimir. -o- L>nı-.. ı:... d U b ld h d 

yasak e
0

dildi 
hmit (Hususi) - Fjy.at lıfü

ra'k:ı..bc Komisyonu verdiği bir 
kararla lzmitten d~eı· Mlıirle
re yapılım odun \'C mwıgal ıkö
milril ihracabm yasak etmi.cı
tir. Şebrimbde bu sene· odti'n 
\•e kömür çok pnhnlıdır. 

Sivasta kar 
Sivas (Hususi) - Vilayeti

mizin her ta-rafında bugilnleme 
sidiletli soğuklar htikUm siir -
mektedir. Bu arada Riddetli kar 
yağmağa başlnmı§, her :taraf 
beyaz bir örtü altında Q{almıs-

V·ı~ b" . ,.... m.•lı;;• saa n ız cınım na- ıto klllı Jmnm mcs'uddu. 'F.kat 
Kimse farkına varamam lklyet lr tebliğ neşreftj ra naya 'karar \erdi, \'C bl:r 'gece t.tua ı:ıet crtbucak fclrılcet o1du. Sa 

'Kı~J.1 gazinosanun nmtfa- İsta.llbul \Taliliğia"IJ tel;liği: >"Crts n:mı zmdan sonra eve gelip bılc,, Jdız, llhik zevce imamın bu-
ğınd::ı. bütün bunlar cereyan e-

1 
FU~ . ..n-~ ~ clb tıeı lnl, 'Cübbesini çıkardı. Be - Jwımadığı saatlerde gene lşıluru 

derk~n salonda bulunan müşte- - • .urnwı. hruı.littıane ve yaz ntarı ve bsa takye ile ~pıblt e-n: .,,~~ b il ... 
riJeı• hiç bir . -·m· farı...--a, \•:ar- it:iioo&r oonde bulunan ıher llle~i :ı; _. .... ,,'ti >Dıi uı. Hattı 'bır gece 

~., A 1u <lisbe~·e cll<onulnm ı talmrriir ter iklerfnJ t: ydi, kızı yerindeki ~erabc."Cc nılsafir -Odasında yalul -
mamışlar ve bu a:ra.ştuıma işi ctmi Ur. baldızının odn kııprsına dayandı. 'landılar. Yeni ;Celin inuı.ına &san-
hls tir gürültü ve patırdıya Çc>k mühim bir şey tcbli! cdec k- ıdJ; 
sebep olmadan muvaffakiyctle 2 - }}limle kiisbe hulunaıı mJş glbi sesini alt perdeden tuttu- cEırnk beni 
'hnnn•·'-uı+.... fabrika, :m.naıaürawe ''C fücca.r - ... > ~ .... uıu .. ;1"" _ 00 r.ın imam, yntnk halile knpıyı nçaa l.m ,_ d•'''"'--

<::! imdi defterd.,,..1.1.4-~ m· .,.._,_ 'RIT F-., :yılı lioor<linasyon ika,- am razı o .... a U\Aoi,lJl baska her 
U '".uA~ ~ 6 k%a dedi 'ki: len:ıl·ıı.-- _-._..,.., •·---"'-'-den nv. meler lmnkta rannın ııcı ınaddesinc ~'fi- - i,ölU.& • _.,,"'" .u:rn.•""411 ...,. 

yapı Ye y püan ih- lauı mevcutlaı'mı l2.12.l9ü - örfün 'Yavrum ... Gilruihtır. Se- ı:nıam~yacaf;'UU ~,Yledl. Yilz göz ol-

tb:ınnb.t 1~,ı~p olmadığım taıiiJIİD.dea ~bu l!i.l2.l9U DJ bu Enatte rah tsız etmezdim, ta- t4talar. 
es ı çın ~-~tal,, ın TeSmi ak kut vaziyetin milhhn bir ndktasmı tmamıa baldız ,6lmc11 hlll bera-

defteriyle müessese sahibinin oğ ~ 1~~-~ ıkaN- sbJlcm k mttbuıiyeti laıt't.15ln4e JM!r ya_,,a..,, .. Jar. Fa •nt .... v"""· Kos-
lun Uz . d k def mıwam.ra mua--a be, .... - --·1 ..,, ~-- ......... .uu. 

un enn e ~ı an ter ve ıwne ile biklireoektercUI'. " _, unuyorum... bh hocn, dayak y.cmemelc 1ç1n alt-
zarfların muhteviyatı kontrol Koslrnlı imnm tltri.1erelı: odaya pmlıu:ı eve giderken kansının g c 

edlimelctedir. ::::::::::::::::::~====~~=l!r~d~l.~H~a~ris~ıöi~~lcr!:;!.il~e~km~~7i~Y~ece~k~-.. !•~~kını~~aaii~AllP~bc>l:~~er~ıfi~ta~~~or;.~ 

r Okuyucu w-
Diyor ki: , 

Şişliye çöp mü 
dökOlecek 

Bir knrllırJzdcn ~ mektı.lbu al
dık: 

.-Belediye yine Şlşllye çap dök
mek: 1lzere hazırlıklar yapmakta
dır. 

Hilrriyct Abidesinden Dnrülfico
zcye giden eose civarında Ycnl blr 
)'Ol tamir olwımaktadır. Amelelere 
bu yolun neye yapıldığım sornrsa· 
mı: 1fU cevalaı n1ırsuu%. 

- Belcdlye çöpleri buraya dö
kecektir. Yol bu mnksadln )'apıl -

, ıdır. B.. a hen h :rrct ettim. 
zdh~t i-

niz. 
.f. t hi :at rnp:ı anız l;wıun 

ha' l.at olduğunu nnlıyac k ınız.> 

YENi SABAH - Çöpl rln ye
l den Şl$11 civanna d ülm ı ha
'kıkntcn do[!nı i buna hııyret et
memek fnıkiinsı.tdır. Yoz csruısında 
bUtlin bu ıruntakıı :renlden liinekle
Tın lııtilAsına utramak tehlikesine 
ınnruz bulunmnkt dır. 

Beledcy enin bu vazlyd kmyu;ın
da ehemmiycUe n02Un dıkkatin\ 
<"elbcdcriz. 

----------
Japon baskınının 

hedef1eri 
(Baş tara/1 1 inci sayfada) 

13 nirincil<nnün'l01l ~ -
T 

(Baı brafı 1 lr~I uyfadıf 

munu ve dünyanın fütıs:ıdi \' • 
yetini anlatarak Türlciyenin ~ 
rru \e sınat 'b3kımd::uı nasıl ~ 
lı~ı ına işaret Ctmilj VO §l}y1' 
demiştir: 

Zirai ist.ihsaıatın rutması h 
kfımetin ba ıca ehomınıyet ~ 
diği mcs 1 endir. Diğer 'tar' 
raftan dt-vlet eliyle yapılan 
ıtihs li g\ln lctmek i in do b" 
tedbitler ıalınm r. 

.ı.Hlli b" dava hnlind e ali. 
dığımız Ye senelerdenberi ilı.e ~ 
rinde durduğumuz sına.il 
hareketinin, ne kadar ~,..,..;ıHA ... 
olduğıınu lıer gün }f;raz 
göruyoruz. Bu haro etin n 
oolcri meydandadır. 

Bir taraftan yem dün} har-' 
bi, bir çok ınrutiııe ve fıletton 
bizi mahrwn ~nniı tir. Bununla 
beraber biitün zorluklara ı ğ
meıı sınaile§llle plô.nla.rmd& 
hedefimize herhalde varmak taz. 
anindey.ız. O 

Bugün için parolamız w-: 
BüUin gayrelteriınizi sarlede

rek fabrikalanmızdan en yüksek 
verim almak ve istihsali· yük -
seltme'k. 

Devlet eliyle veyn hususi su
rette kurulan f-3.bnknlar bütün 
gayretleriyle çalı§Iyorlar.,, 

V:ekıl, lıükfunotiıı ilitikara 
karşı aldığı tedbirleri anla.ta ~ 
rak demi ·r ki: 

"- thtıku:ra ikaı'§l mileadele 
hük\ımetin tedbirleriyle benıbet• 
Fiyat ınürakabe ıKonıisyonlerı· 
nuı yardımı :ile b'!· netice 'ere
bilir.,, 

Fuat Ağralı Tasarruf bono
lan ha.1dmıda da • unları söy
lemi9tir: 
"- Tasarruf bonolamıın. lk.e

zand.ığı rağbeti dil "inilrsek v,a.. 
tandru: ların t&.sarruf b :kkuıdatd 
düsüncclerini kolayca anlamış o
luruz.,, 

\Tekil, nutkunu !illi Şefin ta.
s:ırruf hakkındaki 'ecizelerile 
bitılr:rniştir. 

Mezıwhnde bulunanlırra lhlk 
evi .korosu tarafmda.n Ahmet 
Adnanm aımuııize ettiği 
tiirltüleri dinlettirilınış \ e hıılk 
geç ·~ ar iyi ir gün go
çir.miştfır. 

Ayın yedislndenberi davam 
eden muharebelerde en yüksek 
kahramanlık destanlarıw Ja -
pon hava kuvvetleri yazmakta -
du·la.r. Bir lahza, bu erler mey -
danının Jcahrama.nı tayyareler -
dir ve lıavasını koruy.amıyan do 
nanma onun darl>elcrınin zcbu
nudur, diyelim. O lı::ı.lde, hnva 
saldınşlarma karşı aSker dolu 
nakliye gemileri ağır zayıntu 
uğrat.ıhnak lfımn gelmez mi idi? 
B r hangi lı.r kıyı bölgesinde 
bailayan iihr.aç tcscbbüsüne 
tam vaktinde müdahale etmek
teki guçllık teslim edilebilir. An
cak. uzun süren fou ketlerin 
de luv."al! rdan iyi mukabele ıgJr-
rncmcsi ha.yere.te şn~randır. Her _Ş9br' iz1a 
halde, ortada bir skınlık, bir -
pLlnsızJ. v.ar, ,gelen habeılcre 
goı e .gevşekligin h2Sapları da 
sorulmak .steniyor. 

12 nci 1'asarru.f ye,~ rli m:ıl
lar haftası outım nı ı.lekette 
olduı!u gıl>i Re nnm:de de baş
ln.mı...cıtır. Caddctri ~u ı.ımun a
fu::lcri \'C \\: ize eri st ımnelrte
dir. 

Japonlar, donanmalanna re
wat eden hava filolariyle ve 
caıılı torpiller1yle hu vııı~ıf.ı us
termı leıdir. mfuu'd ~·c emm 
ilsler cfüninciye 'kadar bu kuv- Dlın sabah mektepl rde Ta · 
veUerle gcı çekt n co'k gcnı.'J sarruf ve verlimallar ıne-·ı•rn et 
ımi cya.slı harekatı ba urmak ız- rnfında ha.sbihallPr yapılmıı:ttır. 
tıranndndırlar. Bu ha.ftn '.çınde 1-:itrin, tn.~r· 

ruf ve iktısat mevzuun:ı alt, ya,. 
• Jaı}onlar ne ~ apmak istiyor- :1.ı 1niisabakaları yapılacak ve 
lar? Zaımımca cenubi Çın de- mükiifatlnr tevzi edilecektir. i'a 
n:Zini amin bır göl .durumuna. znr gün 1ll ı>kullaro· bu mev· 
getı.nmek mal~sadı . ~duyor. Bu zua aıt t.cmsıll ·r verılecelrth
denız ~-mı. Filipm Adalar ~~ 
gı-upu - Boınoo- lrlalzya Yr..nm- 1 • · · 
adası - Siyam -.AJuıam ve Hon- zmıtte asker aılelerme 
kong ile çel'Çe\d~i~ir ve fö.- yardım işi 
ra~.a ~ mahiyetı .semıek lzmit (HusllSı) - Şehrimiz 
ıroümkundur. Fıiyat Mt' ... al.:.ı.bc Komi vouu -

Bu, göle :L'UZOll - Hon- ker aileleı me \'fil-dım fn et f -
kong arasında ~rilir v~ ilk önce yatlarına zam" yanmıştır. Dug
üsl Jmrutmak ~ üı'iilme lıcın 3olosu 65, M keç;" ·ı 45, tıf
lcı• :ıcabeden yerler de burala- tiğin 50, sığırm da 4() kuru 1 
rıdır. çıknnlnııntır. 

Japon tegebbfu;ü, akıbeti §im- lzınit Halkevir:ıin 
llilık keetlriletrıiyen lbir eür"ct - . 
th'. Deniz 'kcrvan1an .Japon a- 1emsıl salonu 
Clnlariyle çıkış ~erleri ıanısmda İ?.mflt, (Hususi) - Yeni " · 
durmakınzın ııŞlem idirler. BU- muhteş~ 'bir ltild yapılan 
yük Ok~·n.nusta -emniyet hn\iası Halkevimizin smemn. ve temdl 
~'1lra1m < isti:·en ·ki büyük de· salonunun lB1k tesisatı da ıllrnal 
niz devletinin, msbetle .ağır Jca . edilmeğe ba'llanmıştır. 
~'lpla:ı-a ı::n""rama..'ltla bera..ler. mu- lzmit Halkevi salınes'nio "lid> 
ıibe.tten d dem e.'1an ,bfü,iik de- tesisab :.ğer Ha.lke,·i sahnale· 
niz ve hava vvctlm i,· · di, rinden dabn güzel ve ü iin ola· 
vazi .. eti karşılamak yolandadır- caktır. 

Lar. ,---·--------·-.... 
.J pon bindirme ~e Jndirme 'y -

isk leleri arasındaki mt aıe, enı Saba 
10 - 15 gündür. Müstahkem ili3-
l .. rin iskatJ. a gari hes3J)lıı, bir 1"'~-'V\,""""""'~""""""~.,,...,,...J 
zaman mcse1csidir.. Hed , ar
uk muayyeııdir: .Kafil teri av· 
lamak. :ihraç ln.ıV\ etleriyle n. -
' aşn:ıılı:, saldınşlıu ı onlemekl 

Ja,pon tzyyaraciliği yüksek a *' vı.ı K 

Tdrkiye 

1400 Kri· 2700 Kf'f. 
760 " 1458 , 
400 .. ;800 .. 

knhil y ni fili~·atlla is bat etmiş- 1 "Vt..'IK .tso .. ..aot ., 
tir. dng1 • hln a ıruv~ t:lerJ hak- 1---------.;.;.;;...--:1 
mda ~ ıllaı:danbcn" tsım bir fi- T A K V I M 
kir · mi.<rt:ir. Amenkanm ü- i'!r 

lllSl, ileri üslerded:r, deniz GuN ..J47 AY 1 
ve ı:'a troV\ tlerinin u · • ---- 13 

etlerde daha ilk gün n lcay... 1360 
c:ıırıtımş oımaı n truvv tıe mub- n· LIADE 
tem ldir. 'Yakın gtinl ın-Onem- • , lifılll 
li di er k ydedooeğini talı- 44 

1941 min edebiliriz. 1. 

Bu çarp:smalnr, Alııerilran 
kudretini <te ..Wçıniye bir vesile C U M A R T E S 1 

G1lneı Öğlo ikindi 

g_47 Eısarıt 
14.'2/t Vaaatt 

verecektir. Onıbn sonra .Japon 
teşebbüsünde i3aOOt dcrccesıni 
tayin etmek mfünkündur. 1 

(Ş.Jlll9, -DlH~Lı-
j küçük habır~ 

*Ay" dallı 
b:r dşoda mIDıitn miJırt_,.,.n,. 
doku bulunmuştur • .F t M 
o rosu bu ıne.ele etrafında tah 
ta ba&lanuıtr. 

"2.36 ?.'27 
1 .. 11 12.fJ8 
Akfllm Yatsı 

12.00 1.!19 
16.41 18.20 

imsak 

1'2.49 Ernf 

5.90 \fa.atı 

-OIK'KAT-





siz·N o~ ı·ı--ı.·~
~E~TIGiNiz ÜZERE 

At:rımız: !i'riod:ıcının zarafet ve inceliğine inzimam eden 
Dr.ııd terzilerin meharetl, kadına da gençliğe rnııtuf 

y:::nı hayret blr bed'n tenasUbü arzeder. 
;F;ııuıt yO:: ve onun hututu gevezedirler. Eğer bu nok• 
tııya llzım gelen ihtimam gösterilmezse, seneler bu 
hatlan bafkalarına pek çabuk farketllrlrıer. Bu, al:zin 
b ir ıırrınızdır ki ufak bir dlkknüıizllk veya ihmal ne· 
tfcesl raklbclerlnlzln dikkat nazarından uzak kalamaz. 
itte senelerin (bilhasn nazik ve hassas cildlerc mu• 

il~~ olan o tahribklr cenclerln) cildinize çizmekte ol 
du~u on binlerce (bidayette gayri ımahsOs) ince çizgi· 
le re ıhm&lklr k11lmayı nız:. 

Za:ımanla clldınızi colduracak elan ve clzl pek çok defa vakitsiz ha· 
rop eden bu rız:ıl:ırı akpm ve ı::ıbah Krem Pc evle yapacnğınız 

ufak lr m Jla refedlnlz. Kre:n Pert:evln bu muclze .. inc yüz bin· 
t roc hemclnslnlz gibi siz de lı;;yret ve memnuniyetle phid olacak• 
l\lnız:. GörecokslnJz ki cima1ı4z, cl:edi gençliğini hcrke::e mağrunıne 

tayllyccektlr. 
KREM PERTEV'ln terkibindeki l':ıal anaı:ır en el rln çl:zglleri bile 
zalede ııeclkmlyecektı ... Bugünd r. itibaren slz c: ~ b r Hlp KREM 
PERTEV 1 tuvalet m:ısanızda b lunılurunuz. O, aynı 
rU:r.glrlıırın ve kuvvetli g!ir.eşln en İ)ii ınuhaiızıdır. 

Ne11ralji, /{ırıhl k ve Biitiin Ağrıları derhal heser 
lcabmda günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarl ısrarla isteyiniz. 

Bana.inanın~., 1 ıstanlıul Levazım Amirliği Satınal-
1: u 1 nıa /( omit;yo11u ilanları 

&i ~ 

Askeri Fabrihalar Satınalma 
Komisyonu ilanları 

600 Ton Ergani Konvıınter Bakırı alınacak 
Tohmln edilen bedeli 32:i.OOO lırn olan 500 ton Ergani tionvmıtcr 

J\:!ıkcrl Fabrlkalnr Umum MUdürlüğU Merkez Satın nlmn kmn.fs70nll0f-
17/l2/941 Carsamba günü saat 15 de paznrlıkla ihale edilecektir. ~·· 
mc ıo lira 25 kunıstur. Kat'l temfnnt 33500 liradır. ~ ı(lOSOl).. ,/ ... ~ ,;;:,; ::t , 

tM kalem hadde l'llindlrl, yollu!< ve tnıddc akl:lmı ahıHıcırfC •' .-

TnhmiR edilen bedeli c143400> Ur:ı elan 44 knlem hadde ıilllndirf '61' 
ltık ve hadde aksamı Askeri Fabrikalar Umwn MüdilrlilğU Merkez_,. 
:ıLtıın komisyonunca 9/1/1942 cuma günü sant 15 de pazarlıkla. ihale edDt' 
ccktır. Şartname '1 lira 17 kuru61,ur. Knt•ı teminat 16840 Uradııı. el~ 

T. H. K. Orhangazi Şubesinden: 
Kurbruı bayramında toplanacak kOJUD, keçi, sığır dcrilerilo bo~ 

barsaklnrırun açık arttırmarı 1/Birlnc:lklınun/1941 tarihinden 15~ 
nun/1041 tarihine kadar 15 ciln müddetle ncıJı: arttırmaya ~ 
Taliplerin fQrtnames!Di görmek U.zerc ıstanbul ve Oxhang:ızi ~ -
p(!Jr sürmek için de ihale gUnil Orhaqaıı ~besbı&müraca:ıtı;ın U4n.oldllf 

(J OG'lO) , ; 

üdürlüğiind~ 
.. 
inhisar ar U. )lsur·s'?Y 

"~~IEZ;J::}Ql!!ll--Ql&..,..lmll!l~lilil!llıııı::mı:mz-maı~ 1 ~ ya11itdali birço• 
kadanlar ancak 3() 

2f' No, hı n torun 111 tınc t. 111 i '.' .ıptırıl~~cıktır. p,,z rlıkla r k ilt ı 
17/12 941 Ç. r ımba gunll n. t 1;.ı el• T ph, ı ede- Lv. :ımlıli.ı.'1 s. tın alınn 
k miS)O!IUnda yapıla<'.ıkt.ır. Kl' u teri .ı; i303 lira Hk teminatı 97 ilra n 
kurn.tur. KC! ıf ve şartname ı kon •:>' ı .ı gıiıiihır. ı tt:klilcıin \Jelli s.natte 
koı byona gclmelı>ri. (430 - 1(1 ı) 

-
Clnııi Miktarı Ekılltme ııekli Saııt~ 

Tonı n ipi 10.000 kil Pazarlıl~ ıo.so 

Üsküdar - Kadıköy ve havaHs· h H~ 
tramvay arı T. A. Şirket·n e 1: 
l<f.anıtniz llan>kct se-ni i idn VA'J'~IAN '<' BİLi Tel 

.. ıtw.. o i\'i fü.\.YNAJ{ÇI, })},.. IİRCİ, T-O!t .ACI, 'f 's' iYECİ, 
ARANG-OZ, ,EL}}hTI?tKÇi, KAT .. DIP.L'\'f('l n• \ < ,r, 1Ş

Ç1 l aJımwal.1.fr. 
Fen işgllcıinin meslekleı inde tecrübe ve chlıy t hılı· ol· 

ınalar1 saı1..tır ,.c bunlara gösterecekleri JiyakfltL gl ı t• :Ot' mi· 
ye n~ıileccl<tir. .Lıteklilt•r:in ,-esıkalari~·lc ~ \ · 'lın ı .. , . ı ba

~nd3ki idnre merkezine mürıu aatl, r ı 

Deti ve Barsak Arttırı 
• 

1'iirll lltu1a Kuı un111 Jsta 11tıul 
Vil "yet ~"11/ıe.' · ı:rlen: 

1.1. l 

"Bina Satışı ,, 

1 - j tanbulda Ycn!poofoh:ınc ca d inde . <Jln olup h.i 
'fo_ıı Turk An n!M · lt ürJn tahtı İCu ınd: bulun, n b:ını 
~il\ p:ırn ve knp:ılı :wrl usulile nrtt· :ıya ~ılmrılmıstır. 

2 - Bin:ı t.:ım kı'ırgir tarzınrl. olup 4 kııtl 
t7Zlmın bodrumu v. rdır. 

3 -- Biı . cL lckt i 

ıebtııgın .An
ubc i \•ez.nc

ektupl:ırınıı r. ptrn bankaya 

(101l66) 

__ A_sh_e,_ı;k_,_·şıe_r,_· 1 R oYo PROGRAM! 1 
1.Tıim Aı o.aşk ıJ.n: 131ciKanun1941-

ı.ı 

kı 

Z A • j 
Suleyr, .ını) 11 kcrlı subc · de 

311 ta;ır. ıh ıynt dcftcrı ı>211 d.ıhi 

.1yıtlı terhis • zkerem Fener yangı
nında y:-.nm. urctılc zıyan ıı.rra

n11ştır. Yenıruu ık. ra • fımd. n kl'y
fiycU ıl, n cdcrım. 

K r gu ril c Bey..,egız m. llcsi 
Çu'hal o n~ındn 3/fJ Mahmut 

oı;lu Mehın"'t Ba~dar 

1 J. A N 

1333Srk \e 
tu ku r 

13.45 :\J !lS 

• h. hl'rl\:.ri 
14.00 Sıiıı:ıak \•e 

lniz.zaınd n 
. rk1lar 

14.30 At ynrışları 
- nın tahmln

kn. 
H.40 Riyn cticfim

hur bandosu 
15.30 Rlynr.cti

cüınhur 

Fil'rmonik 
orkcstrn::a 

Ac~ J~ n A li~ e 2 inci 1 18.00 Program 
Jfo1m1 llnl.imlığhıdell: 1 ıs.o3 Karıfık 

ı;arkı ve 
M üddc- • e) h: bt. nbul Şchzadeb:: - ı·· k' 

1 d Milli . ü ur m er 
eın a mncn:a s··ı ıs.40 Rad o dııns 

.

1
19.lo.ı R .. dyı:r.dn1ns 
lfJ.30 A s 

( l~ı 1 

mı \e :ırt -
nrn "urumu 
dına 

19.55 K.ı lınlnr -
rlnn fııs1l 

'.Ukılıın 
20.lf>flndyo 

,OZt'tcsi 
20.45 Muht..:lit 

rlular 
21.00 Zıı ıat 

Trtk\iml 
21.10 Dinlcylcı 

tekleri 
21.45 Günün 

mesclclcrı 

22.0-0 Radyo 
saion 
orkc trı:ı51 

22.130 Ajans 
hoberlerl 

22.46 lliıdyo 
salon tundc oorbacı dukk{i- k y 1 

. or es rau orkCEtrnsı 
nıı dn Hüseyin ~u 19.00 Kahraman- 22.55 Yarınki 
MebDlet. Yso.ır Scvınç 

Aziz km Makbule Sevinç 
ıar saııtı nrogram 

ar. fın <ı :ıleyhtnıze oçılnn boşan
tıı:ı d:ıVD.Sınm y 1 n tahkikat ve mjz<lcn sadır olan S0/9/941 tarih ve 
mu ' keme onunda· Davacile siz.in Hı7/443 snyılı ilamm Dönen t bliiine 
bir sene mlıddctle ::ıynlınanıza ve ve iGbu hüküm tarihi ilfınd:ın itiba
..(}z an ve M 'ud isimlerindeki ı:ocuk ıen on bcs gün içinde temyiz edil -

cltlycti slbnda ve rnediği takdirde ilamın lcnt'iyet kc-
X4lJ~~ma cWr mahkeme- ltc<\e(' i ın.n olunur. 10007) 

• 
ıYaş~arında 9öriine-

ceklerair. 

• 
B her ççi tine 325 kuruş tahmin rnılen 3000 çift terlik alınncııktır. Pa

z.aılıkL-ı cks itmesi 15/12/941 p. zartC'si u ıu a .. t H,30 da Toph. n('de Lv. 
amirliği sııun alma komisyonund ~. o 1 .. ktır. llk teminnb 731 ll n 2'5 
kuru tuı·. Taliplerin belli \ aklttt ı,o n o ıa gelmeleri. ( 419 - 10722) 

Ilı "' ... 

Bch r giyin ine 90 kuruş tnhmı <iıu n 6000 giyim okuz. n. h ahna-
c:ıkbr. Pazrırlı 1.1 eksiltmesi 15/12/l'J , P.1..1rt ı gunü saat 15 de Toph. -
nede L\-. fin 1 l 0 i satın nlın:ı komı . o ... nd.:ı mut• 3hhid nam ve ht: • bınn y .. -
pıkcnktır. 11' teminatı 405 lırndır. T 1ı lcrın \;el!1 vnkittc komisyon, gt•l· 
n cleri. Nliınunt:lcri kom yanda goı ııl 'ır. ( 420 - 10723) 

• • 
Beher kilo. una 425 ku. u tahmin , dilo•n beş ton kadar kundurnlık 

voketr .ılınac.ıktır. Pazıırlıl .. la Pk iltmesi 19/12/941 ı:umn gunu sa t 14 d,.. 
'l'oı h:ıııcclc j t. Lv. fımlrlgı satııı nln':ı komisyonundıı .'·apıl:ıcaktır .• fskk
lile. ·n tı klif C<lc'"\:eklcri miktara göre tem1naıl:ırile belli saatte komı yon. 
g• ,mel eri. ( 433 - 10080) 

• • 
• 7 :dt>t hava Ş rjörü nlınnc. kt•r. P •. :rnrlıkla ek iltmeııı 22/12/941 p: -
Z'.lı t si gunu sn t 14,30 da Toph. nede L ·. amirllğı satın alma komLı;yonundn 
yıı.ııl:ıc. ktır. K. tı lo.b'll komisyonda gôrl.Hir. HcpSJnın t.ıhmin bedeu 9!!0 
lira k. ti ft'minau 147 liradır. fsfokUlerin belli vakitte komi yona gelıne-
1 n. (438 - 1091!5) 

•••• 
30 J,ılo niclr, d d:ırjan 100 kılo z~nıkı ar.ıbi rılınacaktır. P, rlıkl:ı 

ek .. iltmesi 22/12/941 pawrte l gUnü sn t 15 de Tophanede Lv. ilmirlıı:ı sa
tır •• b • kornı ) onunrl.-ı y ıpıl:ı". kf1 • lfopsin.in tahmin bedeli 1815 lıra 

Ha ipi b 000 > > 10.40 
> 10.50 

mucibince cins ve miktarları 1' 
l'd IPI 50.ClOO > 

ı - Me\'C'Ut ş~rtn:ını(' \'<' ı umuneıe..., 

zıh ıpler pazm lıkla satın nlmncaktır. ~~ 
2 - Paı:ıı lık, 16/XII/941 s:ıh r; nii hizalarında yazılı saatlerde JtnP. 

tnHa Lc\•azun şı.besiııde ınütc ckkil niım komisyonunda y:ıpıL-ıcaktır. 

3 Ş. rtnamc ve nfünunelt>l" ö l geçen şubeden parnsız :ılın:ıbillı"· 
4 - 1 tcl•jJlC'rin pazarlık için tayfıı olunan gün ve sa:ıllcrde tck!if ~ 

ccklcn fiyat ve miktrır iizerlnden r 7,5 &{ı\ emme parasilc birlikte meJ.I'"' 
komı ~ on:ı miirncarıllnn. (10727) 

Sümer Bank ·Umum Müdürlüğünden ~ 
Ban nuz ve Müesseseleri kadrolarında memur 
Şube Şefi Revizör, kontrolör, müfettiş ve teknİ 
müfettiş olarak çalışacak elemanlara ihtiyaç 

vardır. Bu sahalarda tecı übe kazanmış 
olmak matluptvr . 

Bu v,u;ıfları haiz olımlar ru a scc:ilecelclere 3659 \'C 

396 ı:::u.yılı kanunlara göı e ücr t \ t rileet~ktir. lsteklileun ts1' 
sil 'H' hizmetlerini göstcıır vcs 'lnlarl:ı 22 12.1941 günü 'S;k· 
şa.mına kadar Ankara.da. Umumi Müclürlüğiimüze miira. 

kat". teminatı 272 il ·a 25 l:uruştur. F." fı ıton ü;yond~ görı.ihir. Talıplerin iil••••maıam•aBMlll!'!ED'!ilm•mm:z•••••••••~ 
bcllı vakıttc komi yona gelmeleri.. tt (440 - lfl987) 1 __.. 

atları ı iı>a olunur. 

500G metre tel.i \C' 15000 .det ı:akarırlır::ık kayı,şı :ılmiıcııktır. P:ıznrıık- J)e11iz Leı1azıı11 Satınalnıa 
la eksiltme i 17/12/9'1 çar!>nmbn gilnü !':;ı t 15.3fl d:ı Tophnncde Lv. iıınir-
ıı~ı atın alma komı yomı cfa yııpılnC'.ktır. İsteklilerin verebılı:-ceklcri nıı-ı Komisyonu illin/arı 
mune ve ti'mlnaU rllc bcfü santt. ı,onıısyonuna gclmelcı i. 434 - 10981) 

Tramvaylarda 
bulunan Eşya 
lsta11b11l Elektrik, 
Traıııva11 ve Tünel 
işletıneleri Umum 
Miidiirliiğiinden: 1 

1941 yılının ikincıtc ri l nymdn 
trnmvny· ve otobüs nrabnlarında bu
lunan e~y:-nın müfredatlı list sidir. 

Muh d. eıns çnntru. r 
• ç. maşırlar 
< rkd• ıçJ.n çift 

Adet 
54 
~o 

62 

10 

4 
9 

50 

21 ' 
:1 

Kadın ic;ın cnırnt VI! m .. ı t •) 2 
Erkek içm p:llto, cııkct ve 
ı ntalon 7 
Kadın atkı ı 7 , 
Bo'a ·rn y, ı...a kuı kü 2 

2 
9 

çcı,nmiş ront en fılmi 5 
Goz.ın1~ 6 
Dolma kalem 2 
Ko~c ı 

Kitap k{ı~ıt 'e e' rakl r sı 
Tesbih 4 

~ . . 
Marıc:lakta n.keri pıe\aı toryomd.ı k.tlorlfer kaz:ır.ı"tr.mır etı rılccckılr. Pa 

z:ırlıl:l:ı cksilt.mcsı 17/12/fJ41 ç. aml.>. ı;;Unii :ınt 14,15 de Toph:mcde Vr. 
;'lmirligl atın alınn komfayonunda yrpıl caktır. Keşif bedeli 148 lırn !'iO 
kuruş k. t'i teminatı 22 lirn 50 kuruştur K ii komiı;yond. g, rulıir. Tolıp-
lcrin helli \akitte konıisyon:ı gdıncler·. (439 - lO!I 6) 

Beh"r metresine 39 kurus 75 sa 1t m tahmin cdılen 12,825 mttre 80 
n.ilimctı elik şerit ı.olan miıteahhicl n. nı \ e hı>sabına • lmaC'akhr. P.;z. lık-
13 eJ, i1t nt'.'Sl 22/12/9.U pnzurtcsi inıi ~:ıat 14 te Toı hanede L; .ımırlıgı 
~tın alma komlsyonundD yapılnr:ık•ır. Uk temlnAtı 382 lı a 3'i kuı tur. 
Nümt;• e i komisyoncln görülıir. İstC'k'l'ltr n belli ,·okıttc kon11 ~on, g(.J ı1e-

lerl. (432 - 10979) 
o 

Beher kilo unn 25 1 •n·uş t~hm ıı •diltll f.0 ton kuru f ulyc r1 , nk-
1tı·. l'. znrlıklıı cksiltmef;· 19/12/!HJ . uma gt nli sar.t 15,30 dn Topl , nede 
t t. Lv. nmirllgi satın lmn k 1 ''0'1 ında y, pılnca >ür. Kcıt'i tcnun tı 22'•1J 
llrodır. N'ümmıcsl komlsyonı'ln görüiu •. l tc·kl:Icrin belli saatte kfınıiı:.~ on. 
ı:clmelcri. 

On beş tondan n alı olmamak .ı ne nyn ... yn t. liplcrdun ne • l ı • 1>1-
r. (435 - 10982) 

• • • 
Brhcr kilosuna 22 kuruş t:ıhmln c.<lıJen 40 ton nohut • lın c.ıkuı. P, -

7.arlıkla ek'>iltmesı ]1)/12/941 cuma gunu ·, a• 15 de Tophanede Lv .• ımı -1 
Jil!i satın abnn komisyonunda yopıl:ıc. ktır. Kati tl'mınalı 1320 Ur d r. 
Nümunesi kom yonda göruhlr. fst klılcrın belli santtc komi •• o Pln de
ri. On beş tond:ı.n :ı afı olmnın:ık Ozerc ııyn ayn t:ılıplcı dL1 <le • im. b lır. 

(43G 10983) 
• • • 

Beher kilo: unn 26 kııı u~ tnhınin cdılen 411 ton yc.,il nıer ımı k • lın -
rnh:tır. Pazarlıkla d,~ıltınesi 19/12/941 cuın.ı gumı ~;ı<Jt 14,30 el. T. J h.ın 
ele I..v. fı nirligı · l n alma komisyonu11da yapılac;ıktır. K. t'i tC'min. tı 1560 
lir:ıdır. Taliplerin bPlli 'nkitte kom is~ onn gelmderi. Numun kon ı yı•n-
oıı goruliir. 1 

On ocş tondan ıış:ı~ı mam:ık ÜLcrc nyrı nyn t l'pl rdcn tlc lına-
oilir. ( 4::7 - 10984) 

Topkalu Malteı>esintlehi Satına/- ı 
ına J(onıi."ıJoııu ilanları 

•-=-:ım--..--~ı 
1 - Kor muhtclıf blrllkleı i için koı · yonumuz.d. ki m &ıf \ (' , 1 trn-

mesiı <' gore b<>ş yu l"lli ton p a o:ı, ) u :; irn1i be t-On lnhann 24G , • , ılı 
kanunun 46 mcı madd inin M. fıkı ı :ı gıiı c> p:ızarlıkl:ı. ı;atı11

1 

ctlıı c .• k·t . 
2 - ihale 1 18/12/()41pc·c1b(' q • ı •• ı ıı d. 
3 - Vı ın< ·e tal ı.> o. ,•, ı ıh. ı b ı 

bnı.; 'urn :ıl:ırı ilfııı olı.ı ur. 

111tanb11l J?iy;ıt JJ/ü rakabe 
Koıııb;flon11ndan : 

130 No. lu ıl:in• 1 
Vitı ınlerdc teı:hıı btı'll. rın 

• 
lstanb11/ IJe/ediye.'li11de11: 

• dılc m.1! 

vıtrind ., 

k:ın l'll. ı hukiım-

1098!1 

B .. ston 
5 

·l ıoıı numaralı kanun ımıclb!ııcc • u 1ı.., ... "Eker • nele ine y ı•füm p.,\'n 1 Kııdın ve erkek f(,'in kol 
karşılığı olarak umumi mccliı;çc ı.nı· .1. IJ.ıı',:lanıp :.i Eylul 1?41 t. rıhindcn 

ve cep saatl<!ri ~ Wbar~n tatbikine geçilen milkclkfiy<.>tleı ihtiy:ıcı k:ıt~ıl:ımtıd.,:ııııl:ın: 
Kndın için elmns Uıtlı altın Mezk(ır kanununun 7 incı ın:ıdJc ı in \ erdi~i ... ılal İyetc i tın den kr.-
ve adi yüzükler 5 · k i 

znnç vcrgısi ::ınunu muc hince b, y:ınw ı c-yc tfıbi ,t>h ·ı huduciu içindckJ Gümüs bilezik 1 
Yc...ınek Uisları 14 k27.nnç \•ergisi mükelle!lcrlnin 941 mali yıh buhran ve fo\ lladc zam \C 

Mil!! Müdafaa ver ; dnhil olmak üzere ru mlarma ~apılan cnclık ta-
Hırdnvnt "2 

Jıakkukatın % 5 1 ni.sbctinde yardım ~ :ır;ı ı tm:iz.ıt \·e t .. 1h .•' fJ yapılmru.ı-Yiyreek m"ddeler 14 i / 
na mnum meclisin 29 11/941 tarihli toplant ında J,Mrar , e..-ıl;ı11,.. ve dcr-Bir miktar p::ıra " 
b:ıl tatbikata geçihnek ÜZ"re buhmmu t ır. Keyiıy• t snyın halkın n .ın 

'l ramvayda bu c~ <!v""Yaları zayli itt%uuı vnzolunur. «10951:> 

ol:ınliırın Gnlatada, Tünel nrkasında, ·=~;=.7:;=:==:~=:::=~~~~===::==='.:::===:====:::=::::::::;========= 
'l'T~mvay fdnrcsi H:ır ket D; lrf' ine Sahibi: A. Cemalcddln S:ırasol'!lu Neer1yat MUd!Jrü! M. Sami Karayel 

•lffi'I 6asıld !iı yer: (H. Sekir Gl rsoyl:lr ve A. Cemaleddrn Sar:ıcoğlu m;;tb:ıası) 

400 kilo Bronz ~ubuk 50 ve 6!l mim 
75 > Çelik çubuk.takımlıl; :'S mim 
l adet 1 tonluk cnrruıknl et.ıs l•cdrnli> 

85 kilo Knynak teli Kjcklbcr 2.:: ıı /ın numune .,ilt 
C5 > > > •KJcllbcrg:- 3."• m/m > > 
85 > > > cKjcllbC'r~ 4 n im > > 

4 ... det manometre c6 puuluk 3ô0 l\. • 
l > manometre c5 pu hık 300 K > 
50 ki7o Asitsiz ucs cANet ik:ı· 

Yul::ırıua cins ve miktarı yazılı ol aı~"m...-.in bet b'r ~ 
mi :l:')n ayrı 15/J. Kdnun/941 pazart. ..... ı t ı;.-ı t 14 clr lazarlıkla ııtııııı: 
caktır. t tcklilerin belli gün ve nnt1 _ V.. ın 'a :ıd.ı b•.ıun:ın ]ioıru Y~ 
haz!r bulunm:ılan. (10926) 

• • • 
50 rdct Fabrika lıitası 4 X 12 X 0,~4 

lOO > F:.brlka taht:ısı 4 X 2:i X o •ı 1 

160 kilo ~inko levha 
1,5 kilo kıılay 
0,500 Kg. rruz ruhu 

1 O kllo F..llcmc meşe l:ö r ii ü 
26 kilo Kcırfic6' 

106 rdwt h'lınbnlı Uı\·:ın talıta ı 

40 > ı:ımbalı döscm~ t.-ıhtıısı 

80 > lambalı kaplama tahtası 
20 > Fabrika 15tası 

24 T ba çimento 
G 5 ant: <ır kum 
50 Kantar kömfü• kireci 
23 Kıl.:> siyah unıra 

il Adet badana fırçnst 
Cins ve miktarı yuknr1da 

g :mi s:ı. t H de K<:.Slmpnşocl:ı 
nund.1 paz.arlı'--ı yapılacııl.t r. 
ın!cyonn milracaatl::ın ilihı. ol 

4 • • _o x o, oıs 

l x 20 x o 025 
4 X 20 X il Ol!' 
4 x 10 x o. 04 

ı ~ bırlikte ve tcklıf ed~ 
ı .. n ili! be111 gün ' 

ı;, .;Ltc ndı &t n komi yon (10370) 

• l uil' n e\ cut bulu ıan 17 parça •584> kilo bakır levhanın badele' 
dc-n "C irilmck Sltretile 2 il<l 2,5 n m. sitı:ına kndar incelUlnıt:Siıfü ait P ~ 
;:. rlk 16/12/941 s:ıh giinU saat 15 ~ J>.asımpaş:ıda bulunan Deniz Le,.,~ 
:>Jnı ı:;ıtın almn komisyonunda yaıııln 'r.kLır. 

İ fol,lıh 'n belli "'iln ve saııttc ıne:tl'(ır komisyona mUracnııtları ıı6" 
dun ur. «l 0867:t 

• • • 
;j(}O{) MJo nolıut alına.ca.a 'J 

Komi yondn mavcut nllmunc ve e\·sa!J g.bi 5000 kilo nohut :tö/I. ~ı
mı,./ 41 P• z~rtcsi giınu :ı:-t 15 de p,ıznrlıkla obnncaktır. 

. il'' lilerin belli !ı•-H e :ıatl.c teklif P.deccltlcri fiyatl:ırn gôrc ~ jS 
nı : c ıııoC' k. ı te i11. tlar le biı·lilılc ı-:ıı5lmr ada bulunan komi y<ınd= b~ 

109'>7 
• • • 

50 dd 1.. n şi esi <"ym nrlnk 15 m/ın dış kutWT 
25 k.. n işcsl yu' :ırlıık 24 m/ın > 

•' ılo Grafitli yük.ek hı )i ~11 • .ı. ir:ı ı 20 m/m 
;;.o Duıüne dliz ege G X 1G Plls 
211 > yanın yU\ .H'lak r. x 1 e pus 
20 ym·rıı-1 k eJC' '1 X 16 l'll!: 
20 '> loÇ kö.C' Cl!e .j X Jl1 1 U'l .t 

\ ııkıın<1. cin~ Ye miktıırl:ırı ''. '•lı 7 kalem mnlwınc IG/1. Kiınurı/941.1 
• 1ı r,ılmı ... ~.t 14 el P.u"nrlıkla :ıh c klır. ~ tcklilcrin bcllı mın \ c sont'~ 

R . p •• d. bulunan l::omi yond:ı ha"~ır tull'nmnlnrı. <l10!152> 

AlatlJaacıla;·ın Nazarı lJikkatine 

ılm;ı m "'ıl ;ı, t . 


