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, 7 renkli 8 br.rlta ve '12 devletin .._. 
. Qıralarilc 32CI ıt.ılıif • en Itizumlu ~ 

lar ve mükCSllmel bir ınuıfiıra ddtt· 
rı:ra 

HAY AT •XA K Vi lll ı 
cıktı. Hny:ıt takvimi nin takliUert vnrdıt~ 
~ld:ınmamak 1ı;in ,(Hayat takvimi} 
adına ve '( M:ızırlf klt:rohaııesi} tmza ~ 

J . ı ' 
GIJNLOK SiYASi HALK GAZE:.I ESI 

. 61Jla dlkk:ıt edilmesi , 

günkü vaziyette 
Avrupa Nizamı 

\--...-: HARP V AZİYETİ-1 --

B 0 YÜK·; OKYANUS'TA MAARiF VEKiLi DiYOR Ki: 
Bütün hesopları tekrar göz. 
den ııeçirmek fJe hana göre 
geni kararlar oermek daki
lc11ıı Mihver için çalmıştır. 

Y~·:.~~1:~~~hid "\'ALÇIN 

R 
u:;ya kaı·~ısıııd:ı Al
manyanııı ancak bir 
ı;ok küçük Axrupa dev-

le-Uer inin yardımı sayesinde tu
tun.ı..bildiğinin Führer tarafm. -
dan itiraf edilme!'!i son senelerde 
diinyayı kamıakarışık hale s<>
J<an yeni Avrupa nizamı mese
lt'S tni yeuibaşt.an gömen geçir
mek lüzumunu ortaya koymuş
tur. 

Bir çok defa izah etmi;-: oldu
ğumuz veçhile, yeni A ''rupa ni
;&aınıının ne demek olduğunu a
.çık açık tıariften Almanya dai
rlla ictinap etmiştir. Aı·ada, sı
rada müsavattan, sulJı ve sü
küuJan, adaletten bahsedilme
@irıe rağmen, parça rarça sızan 
rnal(unat ve Ü~ler Misakııun 
Defjı ettiği aydınlık Mih,·er clip
)(ma.tları ve devlet adamları ağ- ! 
zında bunların Avrupa üzerinde 
Milıverin, daha doğrusu, yalnız 
A1ınıan.yarun hakimiyetinden 
tba.ret olduğunu herkese anlat
mışbr. 

Almanya bu iddiayı kuvvet ı 
mülahazalarına istinat ettiriyor
du. Avrupa devletleri kendi ar
zu ve ımuvafıakatleriyle birle!;e
r<ıi< umumi bir tesanüi ve ni.z~ım 
vücude getirecek değil<lir. Bu 
nizamı Mihver düşfuımii~tiir. 
Mihver iliı.n edecekti, ı:ıevk ve 
idare vasifesini de Mihver ele 
aJacaktı. Diğer bltt.U:n A nupe 
ve Afrika devletletfo~ yalnız 
bir vazife kalıyordu: İtaat ct
mt-k vo .... Almanya hesabına 
ç.a~ak!, 

Bugün bu tasavvurun hak ve 
adalet bakımından müna1'.ı.:;a -
ll1Ila girişmek istemiyoruz. Çün
kü kuvvet. ile hak kan\J. kareı
ya gelirlerse, bunlıar biı"birleri -
nm dilinden anlamıyru'akları 
için, h:'.ç bir zaman uyuşaımazlar. 
Bunlann arasında mübaha~e Ye 
ırıünalrn.şa beyhude vakıt. ka.>'· 
bt•tJnektir. J{uv,·et kiıli cit·ı·e~e
de muazzam ve ıınüthj~ ise hak
in ezer, mesele biter. 

Halbuki. i!ılto göriilchiğii vec
h le, Alman km·Yeti karşısın
d. ki h1ltün mariaları ewıegl 

... -----------------
Mevcut bütün G•ler, Uzak Doğu har· 

binin talihini çizebilecek kadar 
büyük kıymeti haizdir ve 

=Yazan : 

Emekli Gıncrai Kemal Koçer 

Evvela Almanya'yı 

maf /Op edeceğiz 

BU OLURS 
Japonlann hakkın
dan gelmek kolaydı 
Rusyanın Va· 

tington büyük 
elçisi M. Litvi

nof böyle 
söylüyor ......... ----~ 

Va.'jingfon , 1·1 (a.a.) 
Sovyetler BirJiğinin \'a~ng
t.011 büyük~~"i~i. M. LitviMf 
Mishır Ruz,·eıt ile )li~teı· 
Oonlell Hull'e suntan söylt•
mtı,Ur: 

'' AJmanyanııı mft.ğlüp edil
n>tlfii müml'1ln olunıa J a pon
~·ftR.ln b;ir'a.tle hakkından ge
f.~iııe iti!~ snıthc efnıt>
mıl'llidtİ'. Biz simdi HUf.l\ 'ada. 

Alman orduhlnna öldiiTiieü 
darbt'k'r indiri~ oruz. .R.ns.) a 
bütün kaynaklarına ve bti
tün ent>rjlmni AlmtıH)S,, 
~~neğ" hato1retn~tir. A \ 
rupadaki du rum kafi der.-
oode ay~nlannından J:usya 
Uzakljark hıu1rine mfüla.ha
le etmi;p•<s.'ktk As:rooa. 
hf•rlwıgi bfr h·.ıreliet~ geç
memiz Ahnanyıunn i~lnt• 
·' ara~ıwak Ye Rns) ıa~, ba.h 
cephesiııde Z&.J ıf dli~r~
m . ., 

dıln~ aya hiikiın okn<iğ. k<•ndin- iıil•••••••••••• 
de i!mkan bulan'ınmH~tıı. Yani _...,_.._,.1111111.__._,_.,..,llııı 
Rlı · ct.:phetrinde cereyan eden 
ınuharebe!er Almanyarun ıta;:;a\·
vur ettiği cihan bakimiydini 
teırune yetişecek kadar lnıvvd
li olmadığını isbat etm~wıtfr. Bu
sıun böyle o!duğunu biz uydıır
mıyon1z, Aimanyaya diişmaıı 
ınmıleketJerin propagaıl<fa or
ganlarından da işitnıiyoruı.; biz
zat Bay Hitlerin söılr-rindc o-
1myoruz. A ııtık cihan biliyor 
iri Alrnaıı ı.'ühreri Rusyada an
cak küçiik yaniıımcıJaruı hep 
ibir ıa.raya toplanan gayı·et ve 
ııtinnıcti sayeı;inde ayakt..ı. dur?.
bHınişlir. . 

BAŞVEKI Li M İZ 
SOYLOYOR: 

M6nıleketin iyi ve güzel 
günler yaşaması, Büyük 
Şefimizin etrafında birlik 
ve ber&berlik içinde ya-
şamakla mümkündür 
Ba~vekil Doktor Refik Say

dn m ş<:ı efiııe Met sin Halkevin
dc• biı· ziyafet v<.:rildiğiıli yaz-
ıı11 .. t1k. Baş' ek ilimiz bir saatten 
fazla. ı5Ül'en ziyafet esnasında 
h:ılkın \"e tüceaırn dJlck ve istek
lerini dinleınişleı· ve bunlardan 

(Sonu sayfa 3 sUtun 2 de) 

Ha.kiki vaziyet bu suretle ta
ayyiin edince artık Kuvvet esa-
1Una dayanan bir Nizam tahay
yul dilebilir mi? Dem~k oluyor 
lu Mihverin düşüıı.düğti ve tatbi· 
ka kalktığı Nizam kökünden 
yıkılmıştu'. Diğer taıaftan Av
rupanın l:fo.· Nizama ihtiyacı ol- llll ... Mi:tılt411111111111.,'-11'111111~
duğu da inkar kabul etmiyccck ~'!!!!!im!"-~~'!!!!~~!'!!!!!!!!'-!!!!'! 
kadar açıktır. Bu halde ne yap
malı? 

Fikr:imiz"e, yapılacaık şey pek 
padedir; Nizam mefhumunu 
tclu·ar gözden geçirmeli ve re
aliteye uygun bir §ekil, başka 
~emellere dayan-a.cak bir Yem 
Nizam aramalıdır. Bu yeni ni· 

lıe ancak Hakk'ı kendine 
vuz ediıınıiş bir Nizam ola

lir. Kuvvet ile Hak arasında 
prta bir yol yoktur. KuYvct pa-
ra ebneyince si)z Hakk'm olmak 
5'-aıııridir. Mihver Hak karşı
smda; boyun iğmeli ve bu yük
y,ek la.Iıuti meflıumun gölgesin
He hayatmı temine Galışmalıdır. 

• .AJmnnyaıun hırsıcah ların.ın 
.-ediği darbeler onun ünUıtlerini 

t
ıracak ve kendisine realiteyi 
ütün çıplaklığı ile gösteı-ec.ek 
ir d&·eceyi bulmuş mudur? 

Burasını bilmeyiz. Eğer inat ve 
lıicbir milsbet imkan \'O !Umide 
llstin.at otaneyen bir nikbinlik 
Mihver devlet adamlarnnn göz-
lerini karartmıyorsa. milli ha.ki
ııniyet rejiminin arzettiği mu
ıkavenıetin ve bu rejimi müdafaa 
eden devletlerin gösterdikleri 
Jı.asıat kabiliyeti ile imkftnlaıın 
lv1ihver için başka bir ~ık~ yci 
U:>ır.alınıadı:!ını takfü:' ~ola
(; larını <l!işti.ae_spriz. 

Hakıikati görüşün bugün on
la!' icin kabil olmasını zavallı 
insaniyet namına pek çok te
menni ederiz. Çünkü Mihver, 
yani Almanya. el'an çok kuv
vetlidir. Daha senelerce miico.
delt>ye devam ~ebilir, faka.t hiı.; 
bir üm't olmadan! Mücadelenin 
bu şekilde devamı beşeriyet i~in 
sayısız facialara malolaealttır; 
arkada. asırlarca tedavi edile
miyecek yaralar ve matemler 
bırakacaktır. Bugün realiteyi 
anlayacak Almanyaya umumi 
bir dünya tc::ıanüdU içinde bü
tün dünya niıne~lerinden i5tih-
kakı nisbetinde istifade ederek 
rahat, mes'ut ve şerem bir su
ı·ette yaşamak imkaru açık bu
lunabiliı'. Fakat kayboJmu.5 hak
BIZ bir dava uğrunda anf gu
rur ve inat sevkiyle sonuna ka
dar kan döküldükten sonra te
esstis edecek sulh ancak .AJman. 
yanın ye ı;ıe§inde yürümüş olan
lanıı bir daha baş kaldıram.ı -
yacakları surette tertip ve tan
zim edilmi§ bir sulh olabilir. 

Biltün hesaplan te~ göz
deıı geÇ.irmek ve buna. göre ye
ni kararlar vermek dakikası 
Mihver içtn çal:mışt:ıt. 

Jfüseyjn Oab1tJ l" AUJIN 

M~la.ka Yarımadat•h·lf' Rir
mwı~a:nt. )'liJ>ılı:ın .)a~n ihruc.ı 
har~ketl.-rini gimf4•rir harita. 

Resmi 
tebliğ ler 

Singnur, 14 ( a.a. ı - Resmi 
tebliğ: 

CcyJheden gelen en son ha b..:ı -
leı e gör~ Kt-dah bölgesinde ml:
harebdeı devam etmektedıı·. 
Kuv\•etıerimiz Ifat.abahıu'da Kc
d,\h bölgesinde düşmanla temas 
halindecfo. Bu iki tephede a\ c1-
hırımız kıtalar:ı. miizaharet et
mektedir. 

I<utamtam'dan yeni bir habfa· I 
yoktur. Tayyarelerimiz büyük 
bır saha üzerinde keşif uçuşlaıı 
yapmıı;lardır. 

Tok) o, 14 (a.a.) - İmpara -
torluk umumi karargahının ka
ra orduları dairesi tebliği: 

Di.iı1 Japon ordusuna mensup 
bilyiik kiltleler halindeki tayya
r~le,. Birmanya ve Malagada~ i 
düşman iıslerine ciddi hasarlar 
vuen akınlar yapmılardır. 

D\işmnın tayyare kerşı koy-ı 
ma bataryalarının şiddetli ateş
lerine rağmen. Japon tayyareleri 
Malag yarımadasının §İmal batı 
kıyısında Penang'e ve Birm::ı.n -
ya.'da Viktoıya hava meydanına 
taaıTUz etmişler, burlardaki diiş 
man nı;ker topluluklarına ve ha
va vasıtalarına ehemmiyetli ha
sarlar verdirmişlerdir. 

Yerde döt küçült dü~an tay
yaresi yakıimış, üç düşman de" 
niz nakliyesi batırılmış ve biri 
ciddi hasara uğratılmıştır. 

Sonu ıayff 8 sütun 3 dllJ 

Jclılipin adıtlrama, biUut.M;a ı,n
zon ad-.umaa aptlan, .Japon ih-

1'11!!!.' lmttkt-1 rini ~-i)Htt"rir 
.ı.rit.a 

"Edebiyat ve Fen Fakülteleri ayni binada kalacak· 
)ardır, lstanbul Oniversitesindeki bazı Profesörlerin 
Ankaraya nakledilecekleri haberleri de asılsızdır." 

B!rkac gi.in en·eJ brczı tetkikll'rde bulun
mak ü.zeı·e *hı-imize g<:lı"n Milli ~iiidafaa Ve
kili. Ali Rıh Artunkal v Mcıarif Vekili Ha~fln 
Ali Yi.ir('l Jün iikşam Ankaraya hareket et
ınlşlerdir. 

Maarif \'ekili Hasan Ali Yücel hnreke • 
tinden t:\'Vt•l kentlisiyle !!Örii.,<:.en bil' aı kadR-
ı--muz.a şunlaı ı söylemiştir: 

"- lstanbula. bazı frikiklerde bulnı:ıımnk 
üzere geldim. Yapmıs olduğum tetkikler Dt.'1.i
ccsindcn memnun olarak dönmektc-yim. 

Bundan hir müddet en·el İstanbuldn in-
ti:;;ar coen bn;-.ı gaır..etder miinlıal bulunan İs
tanbııl M uıı-f Müdüıiü.ı.,üüne, Orta Teddf'at 
:ube :\lüJUı lerinclen Rc~at Şemı:;ettinin ta
yin ediln.is olcluguııu yazdılar. Bu h~ıher ta
:nrnmen ıu;ılcız<lır. istanbul ~faarif M.Udiiı lü-

ğiine f3İnıdiki halde daha 9hiç kimse tayin e
di1r,,emistiı'. 

Bundnn ba.')k::ı. gt·ne ~azctdl•r z.---vneı· 
hanım konağmda tedrl:>at yapan Edeb1)at 
ve l<~en Fakiiltelerinjn, binamn mafö iııhidnn 
göı·iilnv:;-sind"n dolayı AskMi 'l'ıhbiye biıHs• 

na ve Askeri Tıbbiyenin de bo, bulunan Ci.il
lıanc Ha:>t.ıhane, ine nakledileceklerini yazrlı
lar. Bu habc>r de d~er haber gibi asılsızdır. 

Yapıl:ın tetkikler neticesinde binanın ma
ili inhidam olmadığı göriilmii:,: oldu~'lınılan E
dehiyal w~ Fe>n FakU!teleri gene :ıyni binada 
teaı·L.;;ata de' am edecektir. 

BwH.lRll bw:ılt gent: bazı gazeteler İstan
bul Üııh•c>ı·sitt>s: ıdeld bazı pıofe.södcrin An
k:.mı l'nh en~İtei;me nak.l.edıleccklerini yr.zdı
lnr. Bu h:ıbcr de a...;ılsız 'e uydurmadır. 

..................................................... ~ 

yapılan maç t 

lngiliz takımı, F. Bahçe 
ile 2 -2 berabere kaldı 

l ngillz v• Çin birleıik 
kuvvetleri ile Japonlar 
arasında çok şiddetli 
ve kanlı m ulaarehe lttr 
ba#atlı . 

Hong-Kong valis 
ŞEHRi . 

teslim etmiyor 
-o--

LUZON A.DASINDA -A mer;kan kıtalarının ha
rekatı inklşaf ediyor, yii:z. 
den fa z la J ap on paraıiil-

çüsii imlıa edildi 
-o-

İ n giltere Kalküta'yı 
harp mıntakası 

ilan etti 
[ A.A. telgraılaı ır dan 
hül." n cdilrtu~tirj 

Filip;n adalarında 
Manila.dan bildirilt.Cğine 

göre, Amerilıan kltaları <ilin 
Japonların kılra Ye hava kuv-

f ngiliz Kafile Reisi i ntibala rını 
anlatıyor: 

lngihz ? ?'( H syoncl muh· •liti 
il~ Fencı b .. h~ aı asıntlakı re • 
vana maçı dün yapıldı. Ha,ıuun 
ıroğuk \'t yağmurlu olma~ma. 
ı~en Fcnerbni·cc> stadına a
?nn eden binlc·r<.;f nıeı akh tiri · 
bimleri hme, hmc doltiurmnr..
tu. 

Muta.ti. m rasimi müteakı}) ta
kımlar ~u ·kı l dizildiler. 

Fefü·ıhahçe· Cihat; Muıım· 
ırıeı·, Murat!:. <>m• r. Zeynel. Ay
dın; FikrH. IbıaJıi.rn . .Mehh, .:"a
ci Halit. 

J lngih? tR kl'nı: Heni; Pra.ır 
•Stıvm1 · ı;ib..-. P ·,.ı. Hı:ı-.kı ak 
j guayir Kı ıt•ııı. Fı:ntnn, \'ııd -

vort Vıl~·smr · 
Hakf>rr.: Lori 
Oyuna Fer-t"rbahç" ha~:ıldı. 

topu İn!tilizler k:- ptılar. Bır hnm 
lede saı-ıJf ( iveı t kaleye yiil n
diler. 

Dakma 3 · Ft!ner kal<::,i bir 
andan kaı ıc-ıveı di. Cihat ·F1en
tCJnun ayağından topu kaptı $a
rı l&civ"rt Jrnle tehlikeli nnlar 
geç-idyoı. Hlh~garı arkalarına a
lnn mh•afiı ler birbirini tnkıp e
den a'kınla1 il<' Fener mi.idafaası-
nı hırp hy rlar. 

Dakıka 6 E:ı. a yerdE-n paslar
la toı ym snrılfıcivert kaleye 
yakırJ, ljtı. 1-\Jifton mükemmel 
bir vurtışla İngiliz takır:urun ılk 
gollınu yapı\•erdi. 

Misafirler g< 1 adedim arttır
mak gayeEHe hızlarını btls::ıti • ı 
tün arıtıY'dıJar. Fener kale i sı· 

• 1 
kı bir çembr:r içinde .... ırılacı-
veı1: dd"ansı biitün ga\ t\.•tıni 
s.ufeeerek beliren tohlikcl~ri ôn 
lemeğe çalıı?ıyor. 

Dakika J5: Soldan Fener ka-1 
Jc::ıiııe Ct>kilE-n koı nere Fen ton 
mitkmnme1 bit- liafn. yapıştııd·. 
Toı ka.le dfrekkı ini sıyırarak 
anıdu boyladı. 

D kika 16; Fikr·et sa~d n a 
kıyoı· mükemmel bk Ol'ta y,ı11-
tı. N;ıci topu hıp1ı. Sıkı bit 
ı-:üt f!a\'urdu. Reni topu yakrıl..-t
dı. 

D:ıl<ika 20: ingilizler Fe:ııer 
kal"'EİDt' yerd"n pasJ~1rla ileı li
Y<•rlaı. F'enton ı:;ıkı bir ~iitle ııan
ı:;ını denedi. Cihat topu m·aı k 
~akaladı. 1 

SarılaciVl:l l kale ciddi tehlike
ler atlatıyor. İngilizler .sayı a
dedini arttırmak i<'in bütün cr"y
retleıfoi snı ferli yor !ar. Cihat 
topl~ı ı soğuv.:kaıılılıkla toplu) or. 

Dakika 28: Fener kalesi yine 
karıı;ıtı. Murad seıt bir çılo. la 
topu çeldi. 

Dakika 32: J\.ielih topu mlicla
filer arasından ~küp götfü ii -
yor. Misafir kale telılik"d" .... ti-
''l•l t Melihi durduı <lu. I 
Dı l.ika 35: Melilıle Fikıi?t a· 

ı ,1"111da gidip gl'len top !n~ili~ 
k ıı.:sinı• yakınl:ı<,ıyor Fikr tın 1 
!=;Ü• ı" R•·nirıin ellerinde kaldı. 

D ltik:ı. 39: Top yine Fener 
kalesı ya.kınamıda Vudvort -ııkı 
bir lmfa kondurdu Cihat mii 

(Sonu sayfa 2 siiturı S clc) ı 

--====j FIK AA 

İngilizler, Gazala 
yı çen her içine 

aldılar 
-o--

Khitl\ 14 (a.a.) - Ortaşarlt 
İngihz kuvvetleri umıımf karar
gahının tebliği: 

Cumart.c.-si gi'ı.uü ıfruvvetleri
ımiz Gazalanın cenup batısında 
en son aı·dcı mevzilerini tutan 1-
ta lyan \'e Alman kuvvetlerinin 
!'}iddetli mukavemetlerine ı-ağ • 
men yeni tcı akkHer elde etmif
lcı dir. 

Kuvvetlerimiz ayni zamanda, 
Ga.7.alt1. şehrini muhafaza eden 
miidafaa mevzilerini de ~em -
berlemiş bulunmaktMır. 

Hemi t ımalanıyan raporlar
d, clün bır kaç İtalyan tankının 
tahıip edildigı, 18 topun elim.i
ze geçti;'h V\: bir el hakem sirm( 
batsında 500 Alman ve İtalya
nın esir .Jıncıığl bildirilmektedir. 

r -, 
Rusyada 
Almanlar, Sıvas· 
topolu bombar· 
dıman etmişler 
.Mosko' 14 (a.a.) - 14 tık 

kamın S vy ·t. sabah tebJiği: 
Kuvvetlerimiz dün gece bütün 

cl!phelel'de cli.ismanla çarpışmış. 
ıardır. 

Sı uyctlu l.1i . cini (lo1ı<ı i~tir(l(ft 
ettiler 

Stokho!m 14 (a.a.) - Sov
:} ü kU\Tf'! lerı. Leningraclın 110 
kilometre e; ·nup doğustında Ye 
Lenıngrad-ı1o::;kova demir'yolu ı· 
k aynı ismi taşıyan nehır üze
ı indeki Volkhov ı-ehrini gen al
mıslardu'. 

.Hı, aı tcb?;ği 

&rlın. 14 fa.a.) - Aman or
clulan ba komutanlığının tebli
ği: 
Doğu c phesinde Alman top

Sonu sayfa 3 ı;utun 2 de) 

vetlerini püskürtn1üşlerdir. 
Ül' noktada kara.ya çıkan Ja
ponların ileri ha.ı;:ket'i w d~ 
dun1lınuş. bilhassa Yigan 
kıtasmdaJci ilımç tardedil
miştir. 

Tanrının yapdığı Fukara Kalor iferi 

Diğer taraftan A.lmerikan 
askeri kaynaklarından alı-

nan .malumata göre, Luzon 
adasında, Apari ve Legasp~
deki Amerikan harekatı inlü
şaf etmektedir. Bu bölgedC' 
100 <len fazla Japon paı-a
şüt~lisi.i imha edilmi~tir. Ay
rı\!a bir çok paraşütçiı dt" rte:-; 
lim olmuştur. 

Singapur'da 
Kedah mıntakasında. mu

harebeler devam etmekte· 
dir. Her iki taraf kuvvetleri 
de Katabahru'da temas ha
lindecw!der. Tayyareler bura
da faaliyet gösteriyorlar. 

(Sonu ıayfa 8 ıütul\ da) 

V :m yoK e.trıuyen, yoğu vaı· 
ooen lJlu tanrının en ye

rinde ve gii.ze~ i~l<'riadc:ı bıı f:.;i 1 
de fakir fuk ıra için diinyanın 1 
hı" yerinde ) nptığı gem kRlo- j 
rifoı erdir. 

İnsanların ve cihan b,ı.sının-ı 
nmn EylUldc h,.1ffiıyan bir n.ğız
kalem {)ekişml'lerl vard1r. Buıı

dr..n klasik. bundan nfaamlı. ıh
ma.!siz birşey olamıız. 

He:r Eylfılde dünye. ağrn - ika· 
lem b~ riiltüsüne başlar: Meşe 
odunu şöyle olmtL'], kok •kömi.i-
rti pahaya binip çam çırası ile 
evlenmiş. Ant.rasıtin vapurla 
veya trenlf: yaınlan nisanlan
ıınam bozuhnuş. Tezek askıya 
konmuş. Ke.rdif ı andıınanı a
zalmış. Petrol sobalarını Ame
rı1ta y sak etmiş. KömtircU ga
zet~ mahılu.w.ı.eye ve:ı111is. 

Yazan: Aka Gündüz 
Mahal] h o hıı l'U.)i odun atn ı, 1 
Şıuı l kııthmı h 1~ nzin. e mı, 
kutbunda $(. ' iKo ~ buluım u 
Şile kömürü rnaı.,ık zevtin kö
rnıı.lı ü dayanıksız. Fiyat düşl u. 
fıyat çıktı, fiy. t ~·an ~eld . Hic 
bir gramerde yeri olnııy .. n bır 
musdar çekiliı::i: B\:n muhle -
kir, sen muhtekir, o ınuhtcıkir, 
bız muhtekir vesaire ... 

Dcılrnn aya., bnsl:w, don b, ~· 
l.:'l.r, titı eme ba:il:ır. Di:::ler ta
kırda.r ço uklar kakırdar. F,n 
acı orn kl<'rin · bıldır .Maearya 
da, Fraru!adıı. göı'medfü mi. 
Ben o zaman Macaı'Yada, Ro
:mruıyacla, Sırbi) ede dola.ı::ıyor
dunı. Soğuğun ve bnı{ll'J}.~ızlı · m 
ne demek olduğunu vicdanımla 
anladım, gözlu in 1 •, ıır 

Bunun en bu) · ·ıntı m ı 

fakr fuk, ra çeker. Fakat imı
nıl."rU ... .z ş ) dlr, ayaz, don, fırtına 
lll' ' d:.r tıaelli olt l'Sc rı 1;:ir 
f•'1!mra o k.nlar ~e,·inır. 

Ç.inku btl)"i.ık n) ~aı dan, 
fırtına .• d.ın s·mı a lfı•la hlr a 
1 , ı y !,Ucağını diııı) a yaratıla

hdan berı d nem-~. öğreıunh;tir. 
N ı:dt-n ı::.e\1nirlt'l ? Clinkii b;

hr ki yer! r lapa lap:İ, buram 
b•1rnm k::ı.rl. ··ıtülür örtülmez 
ha\ :ı yumusnr. Hav:ı. ölçüsü 
sıfırın iisiünc ıka.ı'. Öyle ııa
zık, terbı~·el dri:ntli, merha
metli bir h \'!l peyda olur ki fa
k" ı•, n• J 'n herkes k r topuna' 
9'lrar. 

lTlu t mı hazretleri insanla· 
ı ı . u y:uum. ısınun i lerin bir 
tiiılü başanp beccre.u iyecekle . 
rıni 1rn..tubeladan b ri ruılamış 
lac:ı.R ki tepe eme kan fuk ~.1 

Jmloı ... · olarak Y2.l"atmıstır. 
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Üniversitede İktisad •• •• gunu 

v ... : ........ Zal&L~ Ne.• Kongresi L Sizi kuba.ran meçltu1' a- ytrz gôstermeğe mee!ur oldtml. r._ __ 
ana l.iti·M F•Hllllainde 1b*11e1m1111 

KADln 
yüzünden 

rla.ı.. ona bir fwwllk ~ tii- .a.m.t, ist:irabma iM'1iWllD -., 

·7e~=ı;;;.lilir,reill!ha- :Um~~~ U •hı,-. U• 
,.ım t• .._ • ...... --... Raa a111a. .-. a'll'llWI yüldeıı. he Maim 
t.d& etmes. kadar pis bit kullibede uyadum 

- Bana Sern'M- .. Orfalll- iyice ~aıarıraştr. Omm we hatlwhk tlegıaf-
dar hqa1dı&. lT e+r .. B&-- ....... ile J t ,._..~ • )a -LIİ 
nı ı.ran eıWferbıf .. ,.. • turmaımda.rı istifade edcret n ~.,. 
acağıw; •tı.Bımlt.lıil~ >ı i 'Pt tı1J U.. 01 t iJetlWk Patiııııiı .. 
larım =& 

1 
~, ~lir za}..ıerlerdea.. dalapıak buraya dıJliiy kaza kongresi. jiln. ~p-

kadındar Taww.mea çansia kal- :.:·a= ~ ~= Tanınıp-. Kongre retSlfğme ~
md.llkca lisyatmı f"eda etımeıs. men yatıp uyumah v.e dinfen- feeör doktor Fahıoeddın Kenm 

311inron bu ceva.plardan gok meliyi:m. Da.ha evvel size haber G8Uy ~ş. bunu ımitedip 
memnun ohtu. Gidil> ıı..a.•ua -.ereyim. O herif, ~ok lttıPıutz ..e 9fl idare '--i rawn ota
c?lillt ~ ~ bir ariaaıa ~, narak ittif~~ ltaDhl~;,\"unnmş, 

tkile baıhyan • ••M= 
İstanbul 'Oni- n d ...._ ........ 

at Fakültesi lktısat Baftw Jroaomisinde t.asarrufam &r 

~ıe salı l,ÜllÜ saat lwnırliyetf,, ittısat hUlt.eld 
16 da Unicasm ' • bi- • lnc9. 8llllf +•b • ' a. 
BBS ' bir İktısat ...... - ~ .,, AilfWl 
tip. ....,;ızbir. ' oi)eti,. Alil la•? l 

Gün iç.in hazırJanaıı ıırogra- =· = =~ .. nwaa ., ••• sn- -.'9lamrndva..ml ... 
.,.._, .-ecııu "''.-'--~~--_......, nl:lıilllıl B.Cıılıla ~ -. 9Ul:JY__. ww-.uıma __.-_.,_,..atar. Retiilla>q111 bnfenm~. 
mllllnmdall SDlll"ll BtJült. ım- Toplantının son smünil tk-
let Mecid Beis Vekili B.. ~ tıs.at Fakillteai dMPN )IRf& 
mec.idin Gi:ina}t.a,J' bir siiJiev' IÖr ömer Celil Şarç verecek-
verKektir . .-~ lkll- tir. tkt1sad Gününe bıiihia 
88ll Pakmtesi doQmtleriaıdıa Cniversmt ~leDesi da.vetidir. ~ - Vaıwıl HaDek! sade ve Viimla onadıu. kaldınhnagıaı h b. · · :.ıı.. 

biıllln arka.detlnda bu kanaat l&yık bir adeımdır Bu gece ani enp ve utçe enclllMm, --ı-----------------------• 
ya!lldıkça sırtımı& yere gehez. bir baakuı ya~ tendiBini re t.eyetini ibra eemışür. 942 
Be81 İsrail' ıımthdtıt turtuhrıcd- de, arkada§Jm da oturdutra.rı ku IJıtttçesi kabul edıldikten 80lll'8. 

br ! Jl9Jedeo )"8lutlılr; cehenneme yol- halk tanıfmdsn yapılan et.ılelrle- ~---
- iT-...ü Y-.ıf.a öliidıımt cu edersiaiz. OturdUtan hl~ rin takip ve intaet tŞi yeni idara 

aö)lhii'rJe!iM. ... •• \ıar ı.. - .... dlfında. etnh ytlllek h--";._ ~ .... bn·- ~
is. Bia, helda ~ Ku - ciııYarlada çewili bir kavua tar ~..,.~u"' 111muu ..., ... r . .&.l"l'ıaum-

Sarb Ba llkçı 
sa.•mı açaeağı iurtul'uş yoluııda ıaa iç,1adedir. Ora&rı eUniız1e koy erasmda en ınüh1m!eri "1ftlar- -
finljiden ytıl'Ölllep '8şladtk. muş gıl>i baluraunuz. dır= 

- Belki ayni yolda -... ife. Şimran, yavukh.mu Serak'ı ı - Anadolunwt gıirif hplsı 
hembs da )a'i; ı jiL ......... ,. alnından e,ta: ola ~ milll '*tiiin 

- Dmı• ~- ZllılMlnı - - 'Y•._ --cmaaa. bM ile\'- fılmaali oiaa Milıll Şefin ha_._._ 
llU lu. kadar,.....~ p;.. ·~ uywl.ığuı. ~ leriaia acMetı mimasip bu-~ 

- CUnJd1 büyüt brlancı- maıı mwn hlılmı bat uc:rmda. diJdlgrww.j, 
lar. kurtuluş valttt gelcliği Z&· göreceksin. 2 - Bir paraşiit kulesi yapı-
maa; re M'- ---.... aJ "w ..,_. ıraı... - · · · -

A v öpeyim. . , __, htMlr ........ -=ıaamwww -
- UJDI ı:eıa.. 

0 t.--·-• .;;.t=:U_• -
- ----- vaethja ....,....,, saı, 

Bu. konnlP>Pil cftılretle diDt- - Uç~ ağzıma lokma' •- ~;&:er a-.L.n- ~- H---'·· . edi k 3 - Talebain mektep dışın-
...., ... " W6. .1.ovuu:ı- uo IW1UA ~ • nce anumı doyura- 4-ki hQM.l •l'iltclıit mektep ve 
- SÖlllelliaıi. ~ llil'J. IBl:rada- .ı- ----· ................ _-1-:-~ ._:-a, 
ıllar. Hanlil, ıei* ... iş&nti üze. 4_-tM;ıd.---;;;;,;:-__ .,.._ 

- Ağzım ctpeyim re1S r rintt, l'Jllf ve giDeJ tMlllıı bir 1 Mitfı 
Bu esnadlr c:Jeabıiil genç ve C'* gfbl kucaldaıyıp götürdü. pırti tetlilitmın da · met 

dlal bık JuM1a ı:ı..... 'Da+:. k ,...... ve halka azami yaıNmu. 
•~· ~ -...ronı? &)'la. arasına 80

•'-": Dileklerin tetkıkinden sonra 
~injrs;~I' U.U- - fite, dedi Mna bol W yi- ırs Şefinıize, Büyük •ilet 

lir. Kendliiııi Ş~ kuv • ~~: ~et~-~: Mildisi Reill9, B..,_ _._ 
..W kollaa attıktaa tlt n 3 ca... Ye :yi)ı M 'lj• k• ve Parü ..-ıl eetreterilse ta-
9DDl'a o.ynlan ka.luıı eralanaa nr... ri:1'1 ye ı.gfıbt tetgratran çetfr- i 

ıılıılllar:. Serab, koca bir et pai'Ç8Sl ya mi3tir. . . . 
- ~mı oliwa Seni, seç- kalada. Kıtlıttan ÇÜlinlt g1>i ye Yeni idue heyetıne Nadı A» 

llllil oJauıi! melt - ~ilamı.,,,... Jıl9nlt (niıl), C-.Cebeci, ~ 
Dfererek. Wre 1iirar tılini ili· me6a J,,.._lln y-.ağa. flq- mal Jlrel. Kefir Corlııon, Ri,aza 

bru.. Sera1i Mpğne birer tlireı- lacfı. Hanol:, hem l:ad'ııuıı yeyi- ~ Yftltac~n. Reşad Ba§1'a
teı •Jiıfta *i.. Şılillm.on. aceTe a.- ı.inl eel'redi.Jor; hem de kendi Y!1 ,Vecihi Bereketoğlu seçilmiş-
Nlıac aoNr.ı:. Jlıendine söy~onhl: tır. 

- Nitja pi'Mia S-.h• - AJlü- U.r..,..tannı lli- Vilayet llongreai için Qe. Na-
Yrim., •M L beellıdı: *1 için yaratmıt. Bbe elamek eli Mi 'M'oralı, Nfyai. Tevfik 
- O herif aeraerinin bİl!İ i- ftft'Deyen zaılimlerin koyunlan- Yükselen, Cemal Ccbecı ve Ver 

•lremecle: •aeı-w- heayola, aa 
lami9im arbk Kon.ya ki nerede, Han· 

ya ld de?• diyordu 
l4alı.kçı K..ç•, 5'lıll. u-.n!aNa ill 

ıwlln&t. döwt ~ eldulııL llalda 
n artak umMU ~ ..._ dlP 
vara ast•i• haJde evde dırıltı cı
klU'maya başlamı tı. Karısı Marıka, 
aec-~ri geç vakıt balık döniıfU diye 
eve zil zuma gelen K..-.ın ~ 
m çekmemeye- ma1 vena. aı6ah
a akşama bd• irili ....... ço
cuklara bakmıal:, ftin lciılllf ~ 
.eden haşır neşirolınak yetmıyor

lmlt stlııt ,_.ıh d yaklardan kur
tul , ak için sap sola baş vurdu. 
5erdu, sı:>ruşllıı*ı, ruhaJ'et mai.ke
meye ıw6ne8at etti. 

ı::, ,,elld ..-ı llaı:tlaa AM, Ull 
muhakemede butunm• lmere on.
ya, p\lflaya Adliye merd[venlerini 
ç;ıkb, ımib ,irin .-ıti dı.ıyunca tılr 

prap varili gibi,. filanan \ıfıiııwciıllı~ 

efu:~er• malll<eme ıııa.ısına 
kadnr yuvarlandı " mahlııllne- !11-

lon.ma girdi. Koço da orada ıdi. Ha
tim cfavacı kadma sordn. Marika 
da u.lamı.a;,a bftllalh· 
•- Ben dört c: cuta bakar, hem 

de i7i baka-.. BiEiJiı ınliQi,. ba. ' 
Kcıc;e... Her ak~m. ama'- .,._ 

ıuna ldbt. gimıe illünil, _.. ~ .. 
Bajirir, fena konusur, bular daya
iL- ... Bintlr «fQıtlr, HU. ~ be 
cfa.1t*"' tsterne21'im aıtrk bbıiin mlı!t 
11- Boeastn.. Bı:n de Tft'stn bana • 
Jln .,..Sa.,, Çondrlara baknak ben .. 

Kocedan ne df7«eeii IGl'Uldu, da
yak atmadı&ıau.. balıktan pn ka
zaunacfılını, fıer zaman da babk tu
tamadı.iını söylecti. 

Jtadın. Koteda paraaın t* eıldu
tuaa anlatmak için "* klannı 
ac:tı. kapada: 

-Lamaclee.pesa•tıeı
kb... ama vu ata (cild) tarla
Jm... 

Koeo 1\iru etti .. KansıMM cek 
--..art ol-...XSts, .,rdlıııaqaaıjt-
11.\ Marflrayr komşu sandalanm 1ı:tt
namm Jtımdmlltıını, ımılıılıemeye 

&lnderdlftnf llyledi w lıe1nllll9 
blltttt: 

- Gelmisim ben ;ıola- Anlaml
Bim attık, ır:oll1'8 ki neredet Ban,ya 
ldf aerede!_ .Barıuzaim, ppnazainı 
lıir daha t:Jd.ı. Dedi m.._keıne, 
'8~a bir libıe kaldı. .... Bla _.. '• iı '* lla- m çalıp oslıp. boğazlamsıık, 11<>11- cüii Bereket oğlu delege olarak 

va. tubar göWıA. a.ta ra a. ı... lliüMıidan dolayı Ar- intihap edihnişle-rdir. 1.ı----------------llllİlll---1111111~• 
andHna rt.. ._. u.t.ii. ~ Iaha şükrederek yenıek etbette~----------------------------------

" r ede Tasarruf Hat- lngiliz takım~ F. Bahçe 
tastnın ~rk günü ile 2·2 berabere kaldı 

~ııan..- • • .... açıldı, wailea keaser 
el t ~...1· le 1'--- la ,.:r_ (Batt taNfı 1 tnci sayfe;tltl) değnl vwdu. Seri bir ~ lJ• ... Tetİkp (Ha~) 8-

lle' W er • uM -..rfl nua kemmel bir plonjınla tehlikeyi paa Jıf.elih. Reniniu. Jupırdam&lf. K....ı A.tdeai:r ( .... Suat 

o 

Ge-c Wr adam 
••gilisini •tır 
~· 

Eyilpsultand& bir yaralama 

--- ..,, Nedim isminde 
biri bmaher Jll tcit metreli 
••alılt:tl twceMa ;lkaduaaa 
..a.teul ,..... ıle ... -
rette yaralamıştır. 
~--•k'aşu 

suretie cereyan. etmi9tir: 
Eyiqıawundaki Di kiuJhanede 

çaıl§&ll Nedim ayni )Nlrde çalı • 
şan lftveddetle- uzan bfr mfkl
detten beri metres hayatı yqa
mattadır. 

rant ~terde aralarmda 
•n bir münakaşa yisüadea 
Mlveddet Nedimden aynlmıt
tır. Müveddeti mülhit surette 
enen Nedim ~ keeler 
gmç kıza barışmaJan için yal
~ fi& iter ederinde -1 
Cllftbite 1rarşıtaı hJbr. ZaftJlt 
Atak ııiltaJet lıerteyi giSF.e ala
rak am flllıırlkada ille ııa,.ıo
-cı. JN~eddetin yamna gide
Nk .. bir ihtaıda. •uJmımut 
ve ha.rı ı• 'lan ~ Jahm..,. 
tll". Fa.kat kızın yine t.eıllfi,ni. 
midıebnesille fena halde içerli -
yaı Nedbn ya11ında tapiıfı IRl· 
)ril:f'k '* lmmayı ... imi 
vieudwıun muhtelif yerlerindea 
atar ımrette ,araluııqbr. 

Yaralı kız. yetişen sılahi imdat 
otemobili ile lfa:l'eki batanesl
ne kaldın...._ .-;la l'fedim za,. 
blla tarafından yabla.aara.k a4 
liJeye teslim eclilmiştir . 

Körler konseri 
Din kalabalık 1rıir 
dinleyici ki.tlesi 
ÖllİİJHle verilc.li 
Dün aba1' s.ğı.r. ctiWz ve lııöt.

la eemiyeli azaemdan bayan 
1-ıet üç Bay ŞUin Eminönü 
lfallleYbıde bir ~ ve i'lilt 
Juınseri vermielel'dir. 

Sakm, kollsui ıılialemek. -.. 
re gMe:a halkla dolmufba, 

Psde açıWlğı _..., aJUl 
lsmet piyano. ş.ıu. de .-o
foatm ödnde ayakta. tiıannak
taydı. 

İ8lllet e._ ,_lloU aJud 
- Şimdi me, •i~ gGnaıaliAiııll 

ve rengiai bih~ tabiabn 
hayaHmdc C'anlanan tesiriyl• 111 
ralbftwt bir et9'i taltliwi...,... 
ruım. ~ ........ ilımi Bl.l:lır 
13rkısıdll". "R~ni bilmediğim 
bahar Şllıl'lası!" dedi1ltm s«ara 
eserfrri c:ıımn,tır. Bahar tarlu
eından. llODra Tosila ve Tnwy• 
ta operalarıudan da 1iliJ:'1ok ı-r.· 
çalar ~larak konsere nihyet 
vormislentir. 

Yeni 
eserler 
-Tiirki~e
llaarif Tadbi 

Vlllyet Mektupçusu Ba.y Oıtt 
lan. ~ 939 veı MO ,......_ 
da~ ciltlerdea ..... 
m aeae '1amrladlğı 8ç6ael 
le- ' 'ftılıl)e Maarif Ta-B,. 
lllyilr wilııl • ' •• • 
~w. Senelerin em*:!~ 
riade tople.yaa bu eser, 
1mil • iai eaaak bir ilim 8~ 
chden ~ek te&bit etmesi 
itibariyle çok ~. Ş-ua
di,Je taıd.ar Türk irfaa hayırtım 
yiımi iki eser venai§ blı)ynan 

nw1ulrririıni lM aoıı ımıwaflı. -
Jel~ .. :ndea IWllra 1ıair kere a.Aa. 
takdir .tmek bir •ç~ . -
Şimdi7e imdar' Mahmut W 
~ Niti Atuf Ye B'Mu. A» 
'lirk mı ırif tarihme ait iiç ew
~erdir. Bunların bit 
birili "Tiitlııiye Mmrif '1ari1ıi.. 
kadar .. bir atide ... , mı 
1'1'-ımmıtır. lluhaniır :m tWder· 
dea de Wifatı ~ fakat da
ns ~anıt tmaife -we..-... 
yeaeye cok kıymet •••• ~ 
dlii' Pli ~ ıu:i•DRJI 
,..,~ -llİl' tarib husrh-.br. .. 
tim eari ı.e§ Duıda ve lıııa il> 
sı.m.tan ca iiç ciltte to)lla,.a Bl&IJ 
0-- EFgin, IJirillei lamn f.A 
rapbP"• ft U.olbtilr tıedria) 
Jkillei kımm (Garplh..,. -
Yellililt), f(}çineü k- ,.,.. 
lıeflM T& mDli,.etçillr) ~--
rma t hsis etmiş, dördüncti lil-
mmda. İstaabulda bet ...- içiDie 

uş olan ilim ve t'erfli'9 
aıileueaererine ayıra~ ~ 
fnsımcfa. mekteplerin idare ve 
.em tellilitradan ~· mil*. 
llıubarrir, mekteplerimilde _.. 

fllWeleriaiılin taril!ılaiai • 
ru w yelm.U ltir ifedıe ile-.. 
hf leltilde yazıp geçmemiş, sı· 
rası geldikçe tarilUniz, fikri t& 
rakki ve içtimai hayatumz. clil 
din ve aa'uelıeriılaiz r !rinde 
ısraria danlı._.., Tata-tr 
ta olduğumw bftytlk inblip. ee 
ki kültürle yenisinin -araamı cit 
tikçe açıyor. Bunu gir• O.. 
maa Brgia ,eai-* Wrr tM-. 
rif Tarild) lmzamhnrten ~ 
neelfıı tavzfhiııi istemiyecelderı 

bir çok noktaların yarınki 1181111 

h;in karanlık ~WFJll rna a 
na.~. ba -ır.atJıı 
çok kı,.etli ve beıl olaııt lt .. ye. 
lcri, bagtiıı:tftler için değil, ya. 
nnkiJer için yazmıştu-. 

"Türkiye Maarif Tarihi.. 
milli lliit-ha iz için ı; .. jhti. 

ylılfb. Onun muharririni lııa bit 
yDk bo§hıeu.ı doldurduğu Ye itıt 
ya ı k rşıladığı ~ia candaa teb 
rik ederiz. mme,. Uhıwıb - Yerli tır. MemleketimlW-n hamiyetli savuşturdu. •bile meydsn bıratımlıılm ts- 9lmld) 'l - Emia 'l"annmenl 

lılalı.- 'RııılBnuf Haf'8ıll dAa bsD ~e lııöyıill lııir Dakika 42: Sarılacivert kale lmnının i• ayımu Japlr. (IlılrlMa.t*aJ, 8- laf& T&rık
tmı• ıl. aı. -** 1rıatia' clıiın- faau,et .pteıen Jnmnn ye-- kanŞı. Cihat çıkif yaptı. TOf'l FeMSWer b.ıalandılar. 1n&iMz er (Ha.~) - 9 - Turan 
,. • 'ıw ~ T'cilıılB; • metiwıeeinden 400' mu~ ya:v kapamadı. Boş kalan ke.}eye takımı galibiyeti elden kaçırma- Andaç ~ , 10 -

lbıtıı saa'atkarlar. çok a1Juıt- :-. ---------
humuşJal'dır. 

ilmi hir eldalar Balk Doktoıa 
refah ve seiimetlni beUrt:ecell nıya yemet verffmektadir. liliftoa IJlit ~ Zey• de :mak ç. Wiüin. ~ lıU'fJ- BUseyin Dalgakıraa (Ha.ydar -

=y~~c-=:~== [);kk çeldi. Penaltı .. Çelrilm peaalb d,Jor. Top sıkl sık tacı boylu· J&tU} .. 
- -ii - el • ate şayan kalenin sağ-ZR\1.J""İni buldıt. CJ. -· 0yuıı FenerU. bulası al· in •r kafile • o 

arkaelaılanm de- l~-.._ ..... ..,......,...,..~ 

)lllrl SMıw .,.e-Y~ at- br .. .,.. dotandırıcı'rk Lat adeta ~rak topu yumruk- tada geçmekte.. 11 ız l'eısı 
mtyett ma6141aa m ~ ar.t • r lalilL DaaN&a ao: NM:i .w.ı.ra d i y • r ki : 
yemıieler aergisi açıfdı. BD ıa.t.rMJ f nkalade oW.11 • kaptığı topu ileri değnı 1&.vurdu 

8aıa.t 15:.30 dit ise ~ İngiliz futbolcuları Cihadın eli>- llelih yıldırHlt giet 1liır çık13la 
taııa.thıdan veı ilen fconaer, tak- Bir ..tam• kahYe ni sımak tebrik ettiter. bgiiiır. lla1eaioe- mğra Mttı. Mi-
dirle karpJ&Mı.. Bu münasebet- uiDe )ta an .; Dakika 44: Soldan çekilea _.ir miW&fiLer e.r.aaında11 •ilzll-
le bir geçit alayı tertip edildi. Y yv r-•- '·--er vu~•ortwı kafasıle i~ 

Ufu&al Art ~ Ln A.lft:ll 1..u lftek ikinci i'ener g_eüinU yaptı. 'fı uimd'ea evvef a: : .._. safı 'I ci defa sanlacivert kaleye girdi. Sarılicivert takım beraberli-
tmna K\u mnlf ımn 11e şabeıii .. ~ f,_____._,.,, ~-~ DıC...:.-cı· ..--.... 2..e. nüsafirleriu 
n-..a. Q,......._... T ..ır •--&·- .uııu11r, .ıı;;ııuı:t_, - - mu-uı ,....c:.. -.. ka•"'"~U.. İllvilizl'er pek ant -..am ıır-- JsrU:~ ~- dıa. 1*i, BumaJume istıl&Jıır>ı:n galilliyeti He-ltitti. - ........ .. 
._tir Dılılt&li 9'i)dendi. Ata- önhd'e Jtrnawt httaba rastla- ikimi cievnde riizgbı uJQ. ve seri bir hücUJDa geç.tıler. 
t&kk anıtı. öntbıde yaeılan tazim l!IHft Fettaıı. keaeıeiı&e ~ ._ ftttm... Dakika 42: Misafir a.tmun 
remnl geçidi çok parlak oldu. len aivlemittiP: tarma ahm Peneılöeı bir - mw ıtl'W1'ld8' 1Mlril •ku-

J lede misafir kaleye yüklendiler. 

"0...-fı•ız ........... 
•11d• err igi 1-aırlnarr, oları 
llııriıq,e T•kımı, a w:ın• 
egnıyanı da Fenerbalaçetl,,.,, 
~ hakemi ve İqiJiz f ıtr 

INaI ta.filesinı:n reisi M. Lawrie,. 
~&em'& bir •UıAanirir he, 
Tin. ia1:bolııi Ye fntnolcuJan 
baılduMtaid iwlibalenm şay~ 

mirle yaraJadılar 
Kası~da llıfatb:ıa. arkasın

daki ahır?axda yatıp kalkan Şev 
ili l't"' Cemil yine ayni yerde ya
tan lsmaille> kTga etmif11ertflr. 

Neticede ~. Cemil t. 
ma'Ji demirle bqmdarı yarala
ıD19farcbr. Suçlular mbtta tara
fintl:tn tmf&Ra!'M aıdli)'eye tes 
li• ı r t irPalmr. 

Yeni Saba 
~ ' 'VV'VVV'VV'-WWW 

ABONE BEOELr 
ırn.'1Cl-ye- bubi A,.•,.1111• ekMelit it' - ay bamCığım! Ç8k • Dakika 2: Halit BOleı. __, y&1l töp Fener hleahle' ctağnl 

k.k dili iluntld&Jml'. Bana yardım et. v k bi . k ydlaııırken Zeyneiin milda1uıle- saMı..I K tet t e yor Ş\ırad'a yanın çuvar çeiirdei: götürdüğü topa sı ı r şilt on de ıı.ı;ııkfa.§tırüdı. Topla orW.Iu- •ı- Ti.iıl:kiyede müteWmiI 'bir s AVLU~ 
nıtldeııaüştiF: 

1..w K "!- 2116 K'lo 
1M ,, M5ll » 

Aııdıııım• tH--'> - Halkı- ıtaıw vıu, Jtilmek ~-.. wd"" Rea.i ıol'l.uk~ bloke-et.ti. w gwdiiaı. 1lık dikAc~timi a ,,. uK 4MI .. 

letanbuhlmuzun haYaSt 
neden sık sık değrfiyor 

K J1ta ba.v.alar adi sık boaı
lur. Hele ifç tar aft cleniz -

ı.t mnhav' 
saat zarfında ne kadar cfeiitir 

ıgı, . • 
nıtubeti, nemi, ve hatti aWeıi 
JJC kadar bezuluıo. .Anaıla (I& 
ci"18) eser, ba.vı. ıauaır. Gane. 
, __ ,.,... piılt8ir: L4l j & ..... 

lerı yaşlıdır. Çok sürmez, ..... 
detli yagıwaarJıar ~- Ayrı;. 
günde kvnetli JllO)lraz e_,.~ 
~jUjlw. Bmıludılli soma 
şkWMli s<>PJs, km", tipi plelırik 
ceğİei de lılesaba kabuk g.W. 
t .. 

1'te •unltmtıta öttlriidftt iri -- .&he. 1ICU elllnell temini aldun. Seır fUDU bena eeliZ' Sarı Iaehrertliler pyıetll Ol/· ::=~:.·=:ne: 9*m n<*ta tmı.w+nmzııı rt--1 _ .. _v_ ... _uc. __ ~ __ ._. -----il 
icia yani. •len unlarla tıMrühe- liraya alda sıkıntıdan kurtW... n~yorlar. İngiliz kalesi sık sık bSba- ikinci dareııla .,.._. 11t1~·k kabiliyeti ve gayet i • T A K \J • lama çefft çeşit Dedeler hunte 
Jar yapılimaJ<tadır, fırmcüara ve yıa. tehlikeli anlar geçiriyor. ..__ mtrene-ediimiş olmalarıdır. To- p!fr, tftr!ll ttirlil lıastal'tfdar ba 
rilen fmaJ4re l\ıuetieıi de ay- Hasan kend1sine yapıtan teft. Dakilta 13': Fikret çok sen bir Ö canlı oyunla bu kuvvem .m- PiL çıTt ...... &Nak ve kaıfahrı- K'4•rm 38 GÖN ~"11 AY ı Cl'U' • .İhtiyatlı. teıı:BıirU ban-
nca tetkik edilmelsteciir. , lifi kirli g6PIDÜŞ, derhal 8 fi. iniş yaptı. Misafir kale kan§tı dü tıılmıile lııırnlıerliii hk- Da hf!d-iyetllri •iill eWr. 1 ket etmiJ'4!rı. i•enlan ke . • 

Atlın._ bufu_..u waVT vererek çuvah satın al'ımş n~-: ~--.. ---u.-ı:···e""'ı: •--·-'- eetı.- Bfitefrt !'hıunk 1360 5 '1357 lendirir. Here "oenlılaa. ~ar. usa nu ~;-'~ ayrıl'mll,tır. Fatat bi- ilLJM ......- ™"...,. .... .,,.,., .1.un__.. lıt&dul 61nı1f1m A.attiııa 'M-....cıaık, MM '!lfl!Z ve- l ~ .-...,. 
raz sonra timse tarafmc:öm &ff- lel'den kaptı. ,. Kir l(op(an ~ Jiefeffnch: nr._,. ~ıumi.p1tede zitf~flE- ı. liJUI ?fa On kaa•..., Eı.latik} .. ~ • hmirr (H1uwef) - Halil. nar 

mıada. bil: Ml""Q ceaedi Berain 
1 - IWkap!WP ~anlan a
ramnM d-"'Y* iımmd& ö-
ltk ... bıd ·~ T.aa. 
Jı:a fleıaa. emekteciir. 

rUlmedijinden em.bl TJnl11nd»ğu ı.:-::;ı a= = 141121!941 paar &liDii saat ... H 2 ~ h·P ~ıları) Qtrntir. lka Wlet 
sırada. çu.vali t:.eilGa. edince içiR· 1:. T.TU.&t........ -~ 1..:- """' la da. ş: .. 1: .ı.,,_. cua.h nd4 ft..t .. ~-~ı ...... -._ 1941 le aıra ıua havama -'h d eıaw... ele Iı.aıvan a;Mreaiı Dulunff::+ı.. "'yor. nın-cun - - ,,_ ~ "9aııı. ·~MI ya, ~ .._....__ --.....- --ı...- •• ._. 

nıı apJp«pıftır, &n• .gm~_,,.. dv.. TcıpCihadla ellıerimlL. ,.._ 2oe&metnWa ..... .._ da• iyf ~ al8ll Harı- PAZAR T ES i :..!~ :a °!: 
ıiklyet ct.mifür. 'DaW' ı ~ Q.. Dakika 2l: lıllılıiJı a..iy•9M1 llln ta-.._ ..r 1 :l: * bbm, en teiııil: OJ'Diyaa. aü_.... öı';.4. l:lıılWıe&t ıu. KJllÜll ~ 

1 
r '-- .... 

vaııa. etmeldiedil'. Ylllh •aiI.W Jra1eel tDf1I e1ia • Koşuya 17 okuhm llp9r" JV-- Jıııırı. da. iaermdıç..ıir.. haer- uı i .2S ~4 ıı...ı.. lan l'WıraM,. i~ 
Trabzon• O>cuk Esir- da 1iaçırdl. 41mamensup170 ~'ıtd ak ttır'ilıeı ........ ! ...... 7.lfi 12.61# ·~ ... vııı-..... !..~ .. :.:.......::, • .=·;: 

1.,.. Kwt!Rlll'Un Bir ~·,....• maAi, akiaı. ~ fvvetleır .,...... eılllüt: v. Japılaafasdl t.aii..., ~. ' . _ 
M. kaLL.J- ""'- .- ...ı.......- "-ı 111.ıı ~ ~ftı. AJıpm Yatsı rmsaıc c , C!'..,-J.. v~.....L-.- .....iiruıı. ,_ fa ..._. - _-, V".J'- ,;;-. --ıJOV- * ' ••> m1'lılliJıiıl 2 J ı 'f lır. ili)-- ,,.._.._, ---a-a J-' 

au7vu hJnm, U' 0 - 'llmm'd& Ultll Wek telime ahf YW:illllfJ ..._. ~· ıi ... . IZM 1.39 12..Stl a-.. cık &en. •• almaLdw. 
Trııb.,.on, (Huawd.) - Her yJI 1863' ililei rhsMa _. ..,.ıı ..- hhn: mlsamstı ile.lmtıılı,._ asar ı D Y:JI • aı iyf oynnrnıtel' alini: Pe- J6.41 111~ Pek N'Wı ıa. enek Mi 

'8lClt j11erde otuyu. mulitag, Biın,-in. iıaııa 2M &de _. - Dlıiika 7r: Fear bresi çem. 1 - ırıııiP' D s• • ant r' 1111• Cihw, tlelaa. ftı==============I k 
~ ılar.&.yemek,.li.YWlkile-a-- Wda ,..- plaılılil ı D'llUlfal wiç:m .-.. VI'; ,. •~ .. 2- a..&.a.., ---- illlteri ve--.a.o-. 
lnıl 'f&stlmnnı twia.._ O.. na .. Mal laea;aıak 'f1lcmb. ımm l'ftlfat ..,_ 11lrlafa -.a.aaeı.,.eea'4'•ılld, ••lii ı v t rı AIJıl 
.. BWsz • --. .. •un )lir Alaıl ........ Jm- '1lm1n. ~ bte ~..... j_ ............. &ıa IJ .... hık flıL nn 1 mat, en ~ •Mpesfn 

dera ,._ * '1' 1 ı.ız111.r ....... Ya-ah lıilıllln hmtıaııe- nrd' avucfa ~ tllqdarpap.), 4: - 111111 El- J111irek fsıgiriz pıoof.,9ael ta- 1na7 vır ıtyaınd'b me 
llkkinuncl&1l itJbuen bq1•nıt- ye laldJrJJnutt&r. Dakika M: tbrahim to,ıu ilMl =ıee.iJp '!Jetrdar»u&Y, 6-Bi lmaJaruıda bile yer aJebiJir." bq] edUmez. 
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vay a da arına yapılan hava bas
hnı va • de haber nabi irdi 

=Yazan:= 
Emekli Hv. Binbaşısı 1. Bedri Celasin 

mü-
yı r bnm-

selel bır m ml ·etm ve onun 
sin inde yatan müdnfna kuv -
vctlcrG.nin bu gıbi ba:skın ve ta
arr ızdnn korunması ıçin mühım 
\'C ıhtisaslaı , malzc ye ıhti
yaç göı.tercn eylerdır. 

Haber alma ~ milli emniyet 
sen ısleri ta.rafın n yapılıyor. 
Fak t bu tt:ş ılut. birlikleııı sağ
lam ınill tler arasmd dahi ta
nınmiyl JUU\' ff ık ol marn kta
du. 

Dini m ve haber rme ısın
de de gı>~ime, kulaf;ına, ,.e teş
lıislı:rin güvem iı elemanlar Jı1-
zmıdıı:. 

Hülasa şudur: 
U.znk doğuda harp klasik de

ğil, orıjmnl şek ide blşlamışnr. 
Tııyyaı eler orduda olduğu gibi 
<ıomı.nm ara.sına katılar ne
leı·e ln.uktedir olaca ·ını şimdi 
bütün düıı.ya gordu ve ışıtti. 

Üslerin ordu ve doıuınm::ı.. mü
zaheretinın yeri ınkaı· edile
mez. 

Baskına uğ1 ayan rui.itt.ef! kler 
zararl ·a ugı adılar. Onlara da 
sıra gelccdrtır. Havacılık sana.
yiiııdc dünJ ada en bnşta gclen 
Amerikalıların n l r yapabile
celtlenni görmek ve bu arada u
can kalelerin vasıflarını .. · r en
anek ha~•acılık ;uomiwu merakı 
nı mu ·ip olan belli b ~lı bir mev- ı 
zu olmuştur. 

Başv e il im iz 
söy üyor 

t ~ ı n v o 

JAPO 
l'tl a laka'da lngiliz 

m ukavemeti le 
karşılaşhlar 

Siyam ht•dudunda 

lngil iz ve Çin birleş i k 
kuvvetrerile Japonlar 

arasında çok şiddetl i ve 
kanh muharebeler b_ ş a .J ı 

Hoog-Kong valisi şehrt 
t estim etmiyor 

(Baş tarafı 1 itıci sayfada) 

M1fa .a'da 
Japon wnumi 

lamaıına...lrtu ır. 
B.r t urğe göre, bu mu

kav~nı t ku ılını , Japonlar 
nıevzıı~rc girmişlerdir. Eır 
lngılız zu lılı Hım.-· i l a 
edılmiştır. Ja.ponlaı, 20 tank, 
16 t p 60 -otı'mobıl ald kla
rını ıd lı edıyorlar. 

A 

..... o 

haftası münasebetile 
e e ·ra ile Ulus m ey
danında b ... yük 

Ankara, 1 (Yeni Sabah) 
· r toplantı yapıldı 

lerce hnlk işti.riik etmiştir. Hep 
bir ğızdnn 1stilrl6.l Mar§ı söy
lendikten sonra abideye çclenk 
konulmu , okullar ve Halkevi 
adın eko omi ve arttırmanın 
füzum ve faydaları hakkında ııu
n ttrkl r oyfenmı tir. 

B :.İ..'l ö - l n sonra, 12 inci 
iktı t hnftası münasebet.isle 
l."lus m yda.nmcfo. büyiik bir
toplantı yapılmıştır. Merasim 
Ankara yUk ek tahsil genclcrı, 
li \" oı ta kul ul besi c b n-

muı ve ıu n 
ıııi tir. 

O! r y"r e"OJ 
Fra.muz ın 

ferbcrl~l ıhl ı edi dı,; 
kındaki 1u b> ler, b 
telgrafıy '-' tekzip olu 
Bir V ington t lgrafı da, 

M vııv ·e W ke adnfarnıın A· 
merlkalılar elmde bulundu~umı 
l:1Wiı:mektedir. 

T..oııdra radyo u, HınJı~t ııda 
Ko.lkütanm harp mm ı, ı olıı
rak ilan cdıldığıni haber 't:r
miştir. 

Hava lıarekatı 
Jnpon hav.1 kuv\dkri. dii 

P nang't üç defa bomlıardım:ıu 
etıni--lerdir. Sıvill r u asın i.ı o 
lot::nlcr ve yaralanaıılnr \ar l•r . 
beş J apon tayyaresı du ar •ıl
mu tiir . f.00 Avı upalı b ka y • 
ı n kledilmi leı dir. 

\'aç:ingtondnn alınan bır h • 
bec göre. b ı:t.ı yahan<"l t. y~ -

' r: dün . fr n ool-
b •si üzcrind u<'mtı!;1 tırdır. 

Alınan radyo una g() e. l<'ılı
r ,n, aclal.aı 1 Ü rin 20') len 
lo.. Malaka Uzerind de 100 e 
y..ı.kın ıeı ıl' o tay) are ı lah 
ı ,p edilmıştir. 

R ngon da dUn tôltlike ışare
li verilmiş, 2i .i:ı.pon bo·nb:ı.ı ,h· 
l!illn tay ı e illin gelmekte ol
dı.. -ll bı.Idıri m tir. 

Butrn tayyareler muhareb i· 
cıu ha •alanmHjlarsa d Jap ı 
htj va.re! ı i yol değıstırc ~ ı-..11-
ı. • lerdtr Tehh e, ıkı t d · 
'nm etmi trr. 

o~nız huaiatı 

hazır da deniz kuvvetleri cmı in
d.! bulunnn deniz piyade J,uv\·et
l sahil muhafa7.n gemileri -
nın batıya :;ônd rilmesıni men 
cd ·n kanunun ilgasına aıt lityi
ha~"l imza etmiştir. 
R ı. Ruzvelt, Pa.n:ımn kana

lın.u muhafazasını tem.":Il ınali

sad \ 1.. Kanal bölgee i ma -
karnliırJ.M lüz:umlu gurillc.ıı 

her tı::dbıruı ı•mı ın:ı miısa-

a veren ka.raı n meyi imzala.
mı tır. 

na ·s V şi~gton'd~ 
Am rik bııhn ·e n:ızn·ı albay 

Knox, H.:ıvay'dan tayyare ıle 

.:an D. ""o'yn ı:r,ıtmis, ornd::ın d:ı 

Nn 1r, reis Ruzveltle görüşm(!-

d rı hıc blı: bey~tta. bulunamı-

1:1 t uğgeııcı al Lcvis Hcrslıey, 
"'1 1 .44 y ındalri eı kckfu

rırr h .omi sılah altımı çnğırır
~ Amcı ıkamıı 7 milyondan faz
la bır ordu çlkal'abılcceğ ni si y-

Ban"'kok"dan bildirildi·~ gö
ne C::i ·nm hükumeti y:ıkmdn ln
g.lt re \'C. Am ril· i1 münase
brU rini keaecelıt ·r. 

Arj .ntin bitarnflı - .ı ıı • n c ... 
ın . Birle"'ik de' lı:.>t.l.eri gayı i 
m ılı m ola a t tanıdı~ ıu bıl

di · tir. 
Hın·at nazırlar mccli ı rlun

d ::n itibaren fogilterc \"C Ameri· 
k ya harp ıliin etmi tu . 

r a z ~ 
BU T ON ŞEHiR 

WILL Y F R~ run 
• 

El MI 

ınız ıyı ıı. ~mn cfeııdım , gız 

t l ı lı m i bı İ.L~- nd:ı. iş go
rı.ı.r I n az gar.anıı·or. dıye bır 

--------------------~~------------------------------._. .... ________ __ Çeviren: BEHÇET SA FA 1"e/ri'ka No. 2 ; 

b k. )anına ' tdi. Bekara cıü terken acl mm clind ki ka<t h 
1 17,m('t C'd cet. Y, :ia b r gaç lira duştü, kırıldı. Oğlu Hlristo giU
f zl.G ala<'al< dıye. N ha.dar nlı- ~:ıcmek ıriıı dudaklarını ısırmn
yurmu orada Ya ıi? ya çalışırken dılin ısıı dı. Ni an

lı Ko tının yalancı dolma bo~-a
zında kaklı \e ;yutmak ic:n :ki 
yudum su içince bunu da so ıa~ 
nın ortasına püsküı dli. 

Madam Kntina, bu ah\'alc bUs 
bütün içerlemişti. Z ten rakı ba 
,.1111 dn vurmaya lnşlnmış oldu
~:u için sofra basmda sağını so
lunu ha lıyacaktı. Amma m :ı
f ırınin pek ueş'eli olduğunu ve 

- Şey, henı cf end ın . dedi. 
cldten bır ev anlamı~ arak: 1 

Puşn fendı gn~ınıza çıt ıvcrir ·e 
te kım bır m.ıraza çrhanr, cliye 
goıhtum da. 

- Maraza çı ,arı :ı ne ola-
ca le kı? tır. E\ıkat işin doh 

- C ndnmıa gn• gol• nn v - köı pe ve o kadaı dUnyad. 
nr, eliifünden yeyüne gadar ll p 
sını dirün. 

- Haydi git oradan. Lüzu
mu yok. 

Ahın t ters yüzü döndü ve 
mandırada ine !ı sağmakla mc.5 
ğ1ıl oh'l.Q Hıri tonun ) nnm cök
tü. Sevket yiıriiyc yürüye uz 
tan Çamlıca tepelerini 'ren b"r 
kıra kadar gelmi. ti. B ı otlar 
ve bu manzara ona b"r k dn
h N lıyı, k.ö kteki h yatını 
hatırı dı. Son ihtiyatsızı··ın.a 
Llnet tti. Eo~ yan · yı 
ldlitleıniş olsal:ırdı bu rezalet 
b:ı~tarına geliı miycl ? Ah ihtıyut 
sızlık. 

Geriye dföııerk n bund 11-son-

1 • 

HARP 
VAZİYETi 

(Bq f'ı 1 lncl c:ıyfada) 
B" dretnavt, belki · ıt:ını ~
ruşun kurbanıdır. · top ça-. 
pını takyit . Artık, my -
yen bir içind hedefe gön-
derilen ç miktarına da değil, 
birkaç toı pilin • · ön ı 
vcımck lfı.zıın geliyor. Bir kru
vazör, güvertesinden yediği bir 
bomba ile denize gömülebilirdi. 
Zıı-hlıla.ıın bu tehditlere ehem-
cmt~ verm.cdıgi nnlnsılıyordu. 

"lizlcr "Taranto,, -d par-
J:ık bir d neme yapmışlardı. Gi
rıd etnıfındn cereyan eden hf1-
discler, adaların donanma km•
vetine dayamıır.ıyae<:.!,ruıı ısb.ıt c
dıyordu: tayyare, o ufuklarda 
nmtlak bır hakim kesilmişti. 

Seıual:uını koruyamıy:ın m -
h 1ro bır annada d:ı büyük bir ba
sarı gö tcı eınr> li. 

Japonlaı, yalnız clonanmaln
rından v uçalilaruıd~ kuvvet 
alnı:ılrla, l r JıarckeUerin" ba
saı nmıyacnklarını ımüdı iktirler. 
O beple, kara:larda üsler ediıı
mek iizerı son feda karlığı go.-.e 
almıs görunüyorlar. Umk doğu
d ıkı çarp~malar, ü lerin edinil
me i veya knybedilmemesi m 't
sadını istihdaf ediver. 

Hnva kuvvetlcriuc benzeri "\:C 

·· 1 ıin kuvvetlerle karşı komnk 
miımkündür Don.anma cY. üsl '
ı in \'C. bu ii ·Icrden de haula-
:ıacak uçak dolgalhnna istinat 
tı.lebilir. Eğer, Japonlar, tevcc
cülı cltiğj adahrdaki hava üsle
rıni ele geçirırlersc, havada b1r 
kat d ı.ha kuvvetlenirler ve ha
sını ıını zara tr.!"ratırlar. 

Müttefik deniz ve hava kuv
\'"Llcı'inc bu ruıda terettüp eden 
buyuk rol, J"pon tcııcbbtisl nni 
ol uğu ycrl,,rdc sôndürme.k ol

ıdır. llıtım:ıJcür, bu karın -
la-. a, çok daha • ~ır 1 t) ıpl l'\ 

yol • çnr. Falmt, m·ıd .. •mki, hav 
orduJrı, v zıycte hakim olat>'~e
c ıcı rim gost:crmb?Ieı dir vP ii -
lerde tutunmalarJ büyük tehJi
k lı?r doğurur. O halde, ilk ıs, 
ö lenmelcı ınc ve bannmalan -
n meyd:m bmıkm dnn, bu Jmv
vetleri rtm af etmek ve y.a.km 
ı. rdan uzaklaşbrmaktır. 
Yakm günlcnn knnh olayl 
hı olı ağını snnıyoı uz. 

y:iŞni örm 
geliyorsa da coğrnfi 

Tli kiye m A hudutlarnun çe· 
peçevre muharip d vlet rl 
çevrilmesi itibariyle bizlcı· i ·rA 
az çok gene bir ehemmiyeti Iıruz 
dir. 

* B ulgaristamn ltaı b m · -
• J 1ı ı haı o 1 

ımuk.add .... ratı Uz ·rinde aca bir 
tesir y rata.bilir mı? Bu ı.ıle, 
bizim kanruıtimi7.ce m .111 hır 
cevap vermek lazım bt:'l ı . Çün 
kü z ten BuJgaristnnın har· 
bu de\l r mil adele in n 
de!!iştirmektcn ziyade 
Devletleriyle isbıı liğmı ı ıb. t sa
dedind gıınıış olduğu muh k -
kak gill.dir. Zıra Bulgarı. tan 
Mihver DC\flctl rine filen y r 
için ltıhcını sıyırmıya 

vcımiş olsaydı hudutlarmd...n 
binlerce kilom tre uzaktn bu
lunan Bit ·ük Bntanva 'it: Birle-
şik Amerika hük • ti :in 
d ğil, y nı ba ınd ki ~"ovy t 
Rusyaya h rp ilan eder \'e bu 
suretle Şark ccplıesin hiç ol
mazsa bir kaç fırka ask r "'n
dcNllck sın etiyle miit ıkleri
~ ffli bir yardımda bulu k 
fırsatını elde etmiş olurdu. 

Binaenaleyh Bul~ar k u -
lan ızın harbe gi roe2 karar 
vermeleri fi'li olmaktan zı)'lilde 

çorbadn bizim de ıtwmmuz bul n 
sun kabi[ndcn, nazari Ye 
bol.ile bir mahiyeti haizdtr, lifzf 
biı:: m.uhaıiplil tir. 

M '-" lada ze{zele 
:tuğl . 14 (n.a.) - Dün uğ

la'da saat sekizi on g ve di
ğerleıi mubt lif fasılalarla bet 
defa yer sar ıutı olnıu . bırın
cısi onbcfi saniye sürmüştür. 
M'nc di h snr azdır. 

c:..hn. 
goze 
tur. 

l 



. . . .. 
1 1 1 . ,. .. . • . .. • 

- !Bana. bak pelılivan ! Doğru hir gibi hücumlarını durdurdu. 
dJ"aş ... = ·N;· biçim tutuyomun ? 

~~~~toğlu, Sultan Azizin 
f&nbaş mukabil oyununa kızmış 
Olduğunu zanctti. Fakat böyle 
eğildi. Sultan ~ sözlerine 

aevnmıa: 

Veliaht Aziz efandi, hasmı
nın durduğunu ve eski kuvvetle 
saldırmadığını görlince gii
cünc giderek olduğu yerde dur
du. Anıavutoğlunun göğsüne 
da.yanarak: 

-Neye tutmuyorsun? 
- Tutuyorwn efendimiz .. 
- Hayır, ben ınüdafaaya ge. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
- Neden üzerime geb:nedin? 

- Söz söylesene, cevap ver
~e! Neden üzerime gelmedin? 

çince dura.ladm? - ..... 
- Sıkı tut diyorum .. Burası 

eımeydanı .. 

Nevralji_, Kırıklık ve Biitün Ağrıları derlıal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

• - J.Xcndimiz.. geldim ya!. 
- Ne vakit geldin? 

. . . . : .... -·~'" .. -.:~.,.,-.ı-........ : .. ~~ 1 .· ":c. ' .. : ··-•• - .· -~' : ' . . .. .. . · ~ 

ç --. Kendimi f:uramınk için 
98'llbar. yaptım ya? . 

- O l ;.fi ni? Ben, uçup dız-
ledH. t n . v ıı~ len ü~tüme 
~\ir1°•lı1<' lin? 

- Y ctbemecıl:m cfcnduniz .... 
- Yooo .. Ben pı.>hln·anım .. İş-

'tC Y:o7~atlı <la burada o da peh
ıı~ an! Sen mahsustan gelme -
uın ii7..cı ime .. Yetişeb'lin.lin? 

- Aman yok .. Sıkı tut!. 
Diye Arnavutoğlunu tekrar 

tehdit etti. Azi?. efendi, çok er
k1.k b ı · hı .ı lt. Yenileceğini 
~ zdigi lıı.ı iJile h.1smı11111 du-
ı .ıkl.rnı.t ı· nı ı.·a ualıusrn:ı 
tc1.hnmnnil t•<l ıoıyoı·<lu. Ne ise 
cı kckc;c olmalı idı. 

.fllllM•••••131•••••, '• Beyo:,.lunda lstiklal caddesinde 370 numaralı 

A~tK~~öi~~ii~·;· ıı GA::n;;:fcoij~~üf v;~~;:c~oT 
Prr. Stelnach'ın terkibldır. 9 t 

Recctc ile k-utusu 200 kuruş Kum. şiarından ınam(ıl \'<' hu L:ımnn oldu!:u ı;ıb\ en nliı c.n t('n 

AllJŞAJJIBA 11e PALTOLARIAllZ 
Arnavutoğlu, bu son ve kat'i 

ihtar üır.eı ine füı·kpınarıln. oldu
ğu gibi gözliııii yumarak güreşe 
girdi. Ve l'Ok ge<;medı>n ::;Ultan Z A y t 
Azize beş .tl' ı ı ~ . r1.. i<'ıı . , .-ı 

Muht('rt m ıniiştcrıkı inin ı ı 11 'ne fın fıde bulunmakt;;rJır. 

........................................... 
1". il. K. Bursa Şubesinden: 

:- B~k bir kere daha söylü -
yorum. Ciddi güı·eş vaziyeti 
tut! d ye tehdit etti. Arnavut
o<rlu, Q Uk bezmişti. Ne olursa 
olsun tutacaktı. İkide birde ha
d\aı, t görüyordu. Tekrar gÜl'e· 
ı,:ı bn~ladı .. Fakat bu seier Aı
rı. \ uloğlu kudurmuş gibi tut
mağa başladı. 

lan g 0bi si~zül.erc~ .dal?.ı. ~e to• Dcrizli vilayeti niifus miidurlüJ1ü•1-
!>Uklanna ın~~ı .. -!311 çekıştc koc:ı den nldığım nürus cilzdnnıınln a kt:t t 

asmını sırt uctu YE:'l'C vurarak . . Tüık Hma Kurumu Bur .ı şube ı t .ınrıııfüm bu sene Kurb. n b.ı\ rm·rd 
mağliıp etmişi. ~ultan Aziz ve- o;.·csı\<ımı uç ay evvel cuzcl, nımla bu·-

1 · ti H d ı.. 't liktc ı.'lyi ettim. Yenlı;iıü cıkartac. _ topları. c. k olıın kurbnn deri \'c barsal;:l. n l/Birıncikimun/1941 t....r hıı d n 
nı ınış · enı e çarçaullk... Ş- 22/Birlııcıkıinun/!lH h ııhinc lcııdar 21 g.in mliddctle açılt rrttır :'\a (ıka-
te Arnavutoğlu. böyle bir Arıta- ğundan eskilerin hükmu olmadığım , nlmıı.;tıı·. 
vutoğludur. Hiç ~iiphc yok ki, :Hin C!dcrim. 

Rultaıı Aziz, tekrar gü -
1 oşi durdurdu. Ve: 

Aferin sana.! Hah böyle tut 
\NtC! 

Hergeleci İbrahim de onun va.v
ı usı1 demekt'r. Hern de kÜçük 

1 
bir yavrusu .. 

( A 1·lwsı 001·] 

Dcmlzllrlin Geı zcle köyündc·ı 

Mehmet oğlu 324 ıloğıımlu 

Yusuf Çakır 

- ..... 
- Şimdi seni sevdim. Dr.di. lstanbııl lı'ı·,:nıru··hlerı· 

\"e~ Haydi bakalım diyerek <;ır /Jaşnıiidİİ r/Üğİİnden: 
pındı ve E,iireşc bal;lladı. Güreş ınikt rı ll• geri Temın .. tı 
l2iddctkndı. Arnnvqtoğlu büs - .l\l:ıı·kn No. Kılo g . Lıı.ı kr ı. ra kr. E ya cın i 

bUtiin atılmıştı. SP 
A11ıa'li ıı oö-lu, ~ulta.1 Azizin 

miithit; hamlclerını bi•· elde clef 
-ttikt<'n sonra ona sım sıkı bir DKY 
çaı raz giı<"ıek iiı .11üı t~i WK 

Sultan Az z, hnsı.1ınm capıa
ıJm ökmck için uğı .ı tı. Fa.kat 
muva.ffnk o amadı. Arn~\'utoğhı 
im mını .} irmi ndım k ıdaı· . ü
H~rck bir hamlede altın. ıı,·cr- CPS 
li. Sultan Aziz. neye uğradığını Bıl. 
sasırmıstı. Onu bövlc bir c,apraz- GJf/"itFB 
la ~lımı.~mak kol~' değ'ldı. He- AL" 

188~3 

l986fı 

il 

1130 
13GJG/lt: 

93::0 

9 (llJ 744 33 

.. 2 :>00 208 17 
18 0110 74 02 
4C lllıO 286 7G 

J I& 000 1087 86 
il 00 262 92 

P09 94 000 183 64 
4G19 O •O 638 73 

85R 16 000 122 93 
22034 148 000 t/3 7G 

ıe, .Amavutoğlu gibı nltrnış altı SK 
okkalık bir adam onu nasıl böy-

muhtelif -ı•ıo 000 181 40 

1 .ı ? .\drcs 
le nltın:ı alnbı İı u . c 

Rultn11 Aziz, alla dUs.cr düş- PY 
mez hliılilclii. Ve karsısındaki .\dres 
hasmın cok giivendiğinden daha 
... ıynn" kuvv<'tli \'e azılı olduğu- DH 
mı 8e7.ıli. Veliaht, kendi kendine 
diisündü: 

· Bn küçiil;: adam ne kadar eve 
kuvvc.tli .. 

31 000 52 ôll 
140 19 500 G2 95 
73., 

124 

100 

,. 000 261 33 
4 200 224 34 

3 800 cıı 70 

o 52:i 70 ı;.;, 

f:6 00 Uzerı tnklıt dcı i knplı lçı ipek 
kadiıc ıle murc ttep , let m.ılı-
fnı.a 

1.5 60 P.ı uk kuı dele 
5 55 Agaç ı;cıce,cli foto'-ıııf ıcs.111 

21 51 Fotoğro! n ... ç ç r cHlı 
ı:ı 60 Bng:ılit priz 
20 00 "'' 10 dan nz ıı e~ı h,ı\ i yı..n 

ınensuct 

14 00 lplıı:J bo;>. 'ı p. hık ı ıcn-;uc, t 
78 00 Arp:ı 

9 25 Pamuk mc ucat 
4. 80 Adı c:ı 1 ı.. ':ınoz 

11 00 Af;. r 1 m0t1 sandı ı 

4 00 Akimi tör 
.; 75 Aı.ıml. tör 

19 60 H, ıı· ş. pl.:ı t. 
17 

ipli •i ipek 'ıın iı ·ı <' m::ıyo 

S 00 Alcmln)oın k:ıb. m•mul!ttan 
tayynrc ) cde>k nk a m 

5 35 iki tar, fınn cllılo ı y, pıı::tırıl-
mı abnzorll.k ıpcl mensucat 

1stt·klıler n toııı tıınrnelcrlni goı mel~ l .. ere lstnrbul \'e Buna ,ubdu 111c 

pey siirınel. uzcı e de ıhale günrı Bur'i ı ubcsıne mur:::cnntlan ıl.ın ı lun. 
(10C73) 

••••• Mulıt••rt·m ınii ... terilninıizin ıımr..ılrı ltikkatlııt' ••••• 

Muhterem hatkımızın APl.KOG"' LU 
r.amlı Kayserili 

Tılrk uct 'el ıınn karsı gö t"ril~n ııl:kad.ın cc ııret al ra.1. ht i 

1 
l)f>niz Levazını Satınalnıa 

Koıuisyoııu ilaııları -------1000 rtıetıe mavi entr.rılık bez alınacak 

Ko i ~·ond.ı 111('\( tıt no•nune i ıtilıi lOOO mt'tre erıtıırilık 
1 l ';' / L K. ı 94 l ç. • ııb .. gunU s;ıı-t H de p, ı. rlıkln ahı r. , k ı 

t. tc•klilerin tcl.l r cdccel..lcri fiyatla :ı 6Örc ' 15 n bctlnd• ~tı ' . t 1 te-
nı ıı .. tl.ı ile bl Ilı gün 'e s. nttı> Kns.ınp .... cl:ı b.ılun;ın koo, w-.nrl. h zır 
bul .. n ı 1. n. (10965) . ~ . 

Kuru faı>Ul)il ıılınııeıık 

12/J.ı/941 tnrıhindt•kt knp;ılı .:m f c ılu es.ne tnlip çı •• oıı; nd:ın 
50 O'ıll kılo kmu f:ı~uı~a 19/12/941 Cu• m .. ~a. t l' oe p ,. rl iti. alı-
n c., ktır. 

2 - Beher kılo unw1 t: h nln cdil('n hrdd (27) k<ıru ve ilk tc in. tı<l012) 
l'ra (50) kuruş olup ıı tmım~I heı"' "'~o d n alıntabillr. 

3 ş, rtn:ı ne \'c numunesini gur ı eK i t~y .. nıeı in her giıT! 

Hakikaten Arnavutoglu, ele- N"ı<PO 
mir gbi idi. Öyle göıündügti gi
bi dei;rildi. Pençesile tuttuğu yeı i c 

Bıl.ı 

cc 

:ı rır.o ırıı 79 

G5 500 76 20 

ğa ictiı nk edeı. el.leı n dı> b ili gün ve • ıttc K pn ~ela b l: :: ~~:::~: .::: •;:~,,: u nm•-ı ycna muı c. ti, rı. 

• • • 
çlirütncek kadar ka\ i idi. Arna- " c 217 700 442 33 33 20 P ı ke 'e ı.ıht.ı c- ı: ı 

1 
40 k. lcm ınuhtclıf olı;üclc L'nol~ c; n, Gah r.nizli rnç, p 

vutoğlu, hasmını altına alclık - AL v "" 
t..ı.n ı;onrn derhal kemaneyc geç- P 
ti. V c bir İÇ kazık \•urdu. Sultan Adı es 1/10 173 100 360 39 27 20 İspirtolu şarap (ecnebiye 

tilrillmC!k il.ı:cre) 'O-' 

n l •tC' c, b. l:ır pcrcin çı\' ı, kırmn 1 \ n, 
'rr. kkap, ıııı n le\ b. \' dn Cl\'at,ı rn n snplmr.. pırinı; tın 

\e ııironın 17/12/<ıll Çarı::..ııt. 
Aı:iz, hasmının kaz.ı!;rını söktü, 
Vo ters dönerek ı:ı.lttan kalkmak 
istedi. Yüz otuz okkalık ~ö\'d~
ı;;ile ,,nlkundı. 1' üdıl, h. '- · n 
dmdm kurtulmal> kolay d<>ğildi. 
Bu Eefer de hasmının çok lx-': h 
oldugunu &zer. Jil f}et h ıx.okl 
bo~ru.şmo.lar<laıı onı ~ultan A
ziz hasmının altın n güc bdf 
ayağa kall'abıld . Fakut rnaı:.m-
bn E.mdiği süt bürnundan gd
mır:?tİ. Arnavutoğ.u, hof'mı .ılt
tnn kurt.ulur kurtulmaz tekrar 
üzerine Çullanmıştı. Sultan Az 7. 

nefcı:ı alamıyordu. Bütün ağırlı
ğı ve kuvveti boşo. gitmi!Jti. 

c 

c 
c 
c 
c 

13/lr. 97 500 ~46 99 :?ti 10 tc:pirtolu ko 1y. k '' " ,. 
22'23 3 000 211 02 16 00 Şekcl'li mc ub.ıt " " 
21 J'i' 000 64 72 5 00 İ plrtolu içi rom ,, " " 
19 17 000 115 77 U 70 tsp! tolu \'E ınut ,, " ,. 
24 24 000 147 00 l l l O Şel.crll ispirtolu içki " .. 

t/12/941 

lstaııb11/ lJefte;darlığıı1tlan : Yozğa.tlı Hasan, efendisinin 
yenileceğini sezmişti. Daha. ilk 
elkrde bozulmuş bulunuyordu. 
Bu seooplc Arnavutoğlunun t>eh 
ıivanlığına hn:yTan olmuştu. 

F;.ıtih M4ll ye ~ub nd 
(6j)) lira kcsifli tann ' 
Defte dnrlıkd.l nıiltc 

do ya dolap!. l ınrln ;) • ı;ıhrıl v·:ık 

Sultan A?Jz, güreşini tanı. mi
le müda.faaya döktü. Başka ça- 4 cü k::ılemlnc milr ..... t. 

2/94 ı Pnuırt ,,,ı gu nı • t 15 de 
· ,.o d • çı t' ı lt e llc ıh le 

- ) 1 adır. Kc. ıf \l .ıtn. ne kın 
c.'Clıleccktır. 
lillı E taı:: 

(10633) 
rooi kalmamıştı. Fakat fevkalii.
de zeki olnn Ama.vutoğlu, efen
.ılisinin fena. vaziyete düştüğü
nü ve müdafanya çeldldiğini gO- Nafia Vekaletinden : 
rünce yine üzülmeğ~ 1?3~adı. O- Eksiltmeye koı.ul. rı 
na b!l kadarının ku~ bır ders 1 _ A)cl n Su i Ierı 4 t et 1 n 1111 
olduı:,11ına kanaat getirerek 7.c- zilli _ Horsunlu o,·nı .. rıı, r. uı. nma-ı ı ·11 F le ndc ~. r ı, 

- -- Heı;ulfltör, galeri, Tdncl 'e k. mı! ın~· ,ıt 111 ıkıı • lı ı lcrı ı uh. 

O PROGRAM' 2 - Eksiltme C/1/0~2 t. ihınc ra fl:"ı,>nn Pcr c b( $h \ • 15 el 
· Ankamda su t lerl rci lill bina ı içındc loplan:ın ı;u t•k lllnıl' koı 1 

& f bedeli \ nhidl :!ıy:ıt es .. ı ızcrmdcn (924064) lıı, ı 37) ırnn , 

_ • • _ odasında knpalı zmf u ulile yapılacnktır. 
151 cı Kanun 1941 3 - ı tcklilcr, e'c lltmt' artnamC!;i, mu) a\elc Pl'O c bn)ındnlık l ri 

7.:iO Pro:m:ım hobcrlcri genel şartnamesi, umumi l i~lerl fenni şaı tn:ım(' ile hu u ı \ c fenni rt-
i .33 Hnfif 10.45 Konuşm:ı n:ımeleri \ c projeleri (46) lirn (20) kuruş ınu!.rıbılındc su Jfkrl rt' ~1ıııın-

P• rç:ılar (iktisat 'ekili den nlnblllrlcr. 
7.~5 Ajı:.ns Sırn Day) 4 - Ek ilime.re gırc lmck için !&teklılcrln (40712) lira (58) kuıu lul:: 

haberleri 19.b5 Kan k mu\'akk t teminat 'crmc~ıı ve eksiltmenin yapılacnfı gundl'n en az uç ı:lin 
8.CO H:ı!if şarkı ._.c evvel clkrlndc buluo:m vcsiknlarln blrlıktc bir dılek~ ile Nnfıa \ ckf.leti-

p:ırçal:ır türl.iilcr ne ml.raca. t ederek bu i.~ mahsus o1m.ık üzere 'c kn nlm. laı ı \'C bu \ c-
8 15 E in ati 2fl.15 R. g, zetcJ.i sikayı ibrnz etmeleri ı;arttır. 
R ?O Mü k 20.45 Bir halk Bu muddct içinde \esikn talebinde bulunmayan! r ekslltmC)c ı tirnk 

·2 30 Pro tur ·o li edemezler. 
, - 33 K oı:rcn•.> oruz 5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci m. del ede ;>'ll2llı ra:ııten bir 

21.00 Zirn:ıt sa l cv,·elinc k:ıdnr su 1'ıkri reisliğine makbuz ınuk. bilinde vcrmcl :rt lt-
T. kvımJ zıınclır. Post:ıdn olan gecikmek. kabuled•lmez. (0258) (10945) 

21.10 R ı J \'e 

türkü!cr 
2Ul0 Tc ıl 

2 15 R dyo 
f t 

Deniz Fabrikaları Umum 
Alüdiirlüğüııden: 

lmUhnnln ve guster<: eklc-ri lıyakate göre t. ltdir cdllecelr nu:ıtlııtlc tor
nnc1, tesviyeci, bakır borucu, akuml!itür tamlı elsi, motorcu cıektrikçi \ e 
h rb n i alınacaktır. 

Gidip gelme yol Jnncra!ları hndilerınc t olrnru. tıze1e ic .. ı:: eden ve
sr.i derilc OolcUk Dctıi7. F brikııla: Umum Müd.:.irlfiiurıe müracaat olun-
ması. cl0852> 

raş~d: bulun. ı Deniz 1 \, zıın ~. ıı.1 hıın l.Q .1 ~·onunda p.11.: 
e.k•ır. ı ... eti lcrln b~lli gün \I' .tte ınukur korıu )una mlr. 
oh.ınur. (108'i6) 

.. . . 
50 • elet v ni. c. n. nın l /12/!J ı & 1ı t 'n 

ııaci. bulun. n Dcnız Le\ aLım S. tımıln n ko 
e:ı: tır. 

h-tckl lo m b ili un \ c Eaattl meıkiır km ı \'Ona m r .. l.;.. "' 

olunur. (1l021) 
la ı 

~m&CZiiiJlllBlll:l .... l!!lmmll .. !!1111 .. ı&m .................... ...... 

eŞÇi ARANIYO 
Üsküdaı·-Kadıköy ve havalisi halk 

tramvayla ı T. A. Şirketinden 
hlaremir. hnrt•kt·t sen j .. j i~·iıı YATMAN ' o Bfl.,E'H l 
af4•l~ e i~·ıı KAY.ı:'AK<;I, llEtURCi. TOI:NACI, Ti~\ 1\ E
Cİ, MAi A .. '<tOZ. J.;LEKTUhiÇİ, KALJJUUMC..:I , 
işçtst nhnn.<·aktır. 

Fen işçıleıinın me lekleııııclc tee;r übe \ e ehliyet E<nlı. b ol· 
mal.ırı m ttır ve bunlara göstereccklc·ıi Uyak:ıtn gi)ı c 
mi ye Yer lC'CeHtİl'. İslcJdilC'rin ve~ ikrıfa.ri~ (' !'ketin I3. g- ; l -

baf;;ınd. kı ıdm'l mpı kf7.iııe n1iirac?. ti. ı .. 

~""'2. M\W:C~~~illi:iifE~:ı,;;::~ai,iilaııi!i21i&it:i:Ji'Emr'ıl~Br:2l'~~~ 
- --------~-----

·Deri ve Barsak Artt rma Hanı 
Tiirlı Jf al'a Kuı t1111u ,·stan/Jul 

Vil<i!]el ,5ube.f"tin<lt>n: 
hurcon ıı.' ld l . ·-

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Nazarı Dikkatine 

• 
lstaubul Def terdarllğınllaız: 

K •• n 'crgllcrinın ildnci taksit tediye muclfü:u Bırın kin 
d.ır. l'a tlcrin ileride yUzdc 20 zamla \e icra yoL.Jc t.ıh:ıl'ı c 
mamak tiUrc s<ıyın mukcllcfierın '\:ergi bor bınnı bu , v 
bnglı oldukl.-ırı Maliye tahsil şubelerine cidemclcr1 rıc. ol~.ur. 

1 41 t.yl

mnllnl kal
nn kad:ır 

(10813) 

6ahi!11: A. Ccm:ıleddln Saraçoğlu Nevlyat MlldürD: M, Saırıı K:ırıııeı 
~ıldıliı )'tr: (.fi, Elekv GUrsoyl:ır ve A Cemnlec!dln Saraçoğlu matbaaıı) 
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lstanbul Levazını Amirliği Satına1' 
ma Koınisyonu ilanları 

5000 metro tcli'ı ve 15,000 ndet snkondırak kayışı alınacaktır. 
1n cksiltm~l 17/lı/941 ı;arpmbn günü snat 16.30 da Tophrulcdc_~,:.. 
~i satın alma komisyonunda yapılacaktır. fstcklilerin verebilcccı-""Jif' 
mune ve temln:ıUnrile b.;lli smıtte komisyonuna gclmclcrl. 484 -

• . 
Mnaslnkta askeri prevnntoryomda knlodfer kazanı tamir cttirilec•~\ 

uı.rlıkL'l eksiltmesi 17/12/941 ı;nrşaınbn günü saat 14,15 de To~ 
Amiı'lii:'i sabn alına komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 141 ~ 
kuruş l:at'i teminatı 22 lirn 5-0 kurustur. Ke~i komisyondu göriılflf· 
lcrin belli \"akitte komlsyoruı gelmeleri. (439 - 10986) 

• • • 
Beher kilo una 19 lirn tahmin edilen 500 k.ilo s:ılipirin 

nacaktı·. Paznrlıkla eksıltmesl 16/22/Jll salı günü s.ınt 14 de ;..t 

L\. funirliği satın alma ı.oınisyonuncm ynpılncaktır. ilk teminatı _.,~ 
50 kuruştur. Tnliplerin belli \'tıldtto komisyona gebneleri. (424 - '111"' .... 

250 kilo Chloro!orme purc ve 200 kilo Cbloroforme nt.rkoz ~ 
Pa:.:ırlıkla cksiltmelcrt 17/12/941 çarşamba ıtınn saat 14.30 d:ı 
L\•. llmirliği satın nlına koın.fı;yonundn ynp.ılraktır. Heps:inln t.ııhml'D 

2000 lirn ilk tcminntı 195 liradır. Şartnmnesı komlc;yondn gurüllır. 
it ' lcllı \, \,•ttc koını )Ona gt:"lnwlcı·i. (425 - 10831) 

K lo 
2rıo Asit srılisıllk 
2110 Urotropin inonim 
200 Ban onurtol. 
50 Helmiiol sinonim. 

... . 

uyknrıd. yazılı ll:lcl:ır p:ıznrlıkla satın nbn. cnktıı'• 
lı:ıl,,~i 17/12/l!JO Ç.ırı:n•nb:ı gilnil sant 14 de To 
Lv. 5mırliğl s:ıtın nlma konıisyonunch Y.npılacaktır. Hep inin tnbJ11111 
d<'li 3385 lira ilk t"minat 253 lira 38 kuruştur. Taliplerin belli vakitte 
misyona gcln,cleri. ı (426 - 10332) 

• • • 
50(ı kılo s:ılh.ıl, t dö sut. 1500 kilo bPnzuvat dö sut :ılınncaktır. 

lıl:l:ı f'ks itmesi 16/12/1941 sah gtınn snat 14.30 da Tophanede Lv. 
s:: tm :ılın:ı kf ı 1i ) onunda ynpılac:ıktır. Hepsinin tahmin bedeli 7900 tirJ 
tcının:ıtı 592,uO lmruştur. Taliplerin bcllJ vnkittc komisyona gclmclcrf. 

(427 - 10833) •.•. 
500 l.ilo antipirin sinonim. 500 klb piramldon sinonim nlın:ıc. ı.tır· 

1nı·1ı;...ı:ı ı·k.-;ıt ne~i lR/12/1941 :ılı güniı saat 15 de 'föph. nedo L\', liıtl 
sntın • lınn komi yomındn ynpıfac3ktır. Hepsinin tnhınin bedeli 1ll ()()() 
il!, t.cıninatı 1350 liradır. Tallpkrin b Ilı vakitte komi~yonn gelmeleri· 

(4211 10835) 

• • • 
Bclıeı iae 275 kuruş tahmin edılcn12.000 adet ~un f, nılc rılın• c,1ill • 

l' zaı lıkl:ı eksiltmesi 23/12/941 Sah !'Jiiııii saat 14.30 da Toph:ır.edc 1 1 

A ı lıği sntın olma komisyonunda y:ıpılaenktır. tıı. temın t 2475 1 ı,4#' 
komisyonda görülilr. Talil'Jle. ın belli '\. kitt.... ko 

(441-110~2) 

• • • 
Bchcrine 8 kuruş tahmin cdıh n iO 000 ndet çift dıll toka mu " 

n.ım \ c bl'.!';;:ıbınn ulınaenklır. P. z. rl kl t'k iltmcsi 2.1/12/941 Snlı 

s .1t !4 de Toph:ıncde Lv. Arr 'rli 1 ın nln n koınic:yorund y pıt: 
tır. tik teminatı 420 lirndır. Nıımuı , .... 1 oml~yondn gonihir. Tallı lr n 
-.u:;: tte komi yonn gelmeleri. (442-11023) 

1 
A.'tkeri Fabrikalar Satınalnıa 

Komisyonu ila11ları I ______ ___... 

41 kalem hadde silindiri, yolluk ve 1 adde aksamı alınacak ~ 

Tnhınin edilen bedeli «143400> Jira clnn 44 kalem hadde &.ilindıri tJ 
lı.l. ,.e hnddc aksamı Askert Fabı-.Jrnlnr Umum MOclilrlüğü Merkez P 
al a lcomi yomınca 9/1/1942 cumn g ı rn ı;nat 15 de p.ı .. rlıkla ihale ~..ıd: 
ctKtır. Şartname 7 lira 17 kum tur. K.ıl ı tcmmat 16840 lııudır. 10"-

• 
500 Ton Ergani Konvantcr Bak r, .llınacak 

1 ı-lın n edilen bedeli 325.000 lıı. olnn 500 ton Ergani kom·:ıntcr il~ 
A kut F. briknlar Umum Mildurl!i •u . frrkcı S. tın alına komisyor. • 
17/12/!IH Carş.·mıbn giiıni s. at 15 de p.ızal da ıh le edilecektir. ş .. r1° 
n c lli lira 25 lmnıştur. Kat'i ten inat :J"";OO lırndır. (10901) 

• • 
150 adet 300 kiloluk ;ırafit pota 
ıoo adet 11>0 ,, ,, ,, alınacnk 

Tahmın edilen bedeli 24000 litn ol.ın yukarda y;;zılı grnfit Pom lt!.ı 
.F ... brı .ııl:ır umum mlldUrHi• il mt:rke7. s. tıııalınn komlsyonuncn 22/12/'4"' 
'Pnznrtl?'ii sünü snat ı l de p. z. rlıkl. h::ıle ~cııkcdttil'. Şartn .. me p:ırnd 
dır. Kııt'! teminatı 3GOO lirod r. (llOtl) 

• 
Dosyu na baglı 4 kıta ligtede yazıl Rayba, Pafta, erkek ve modul 

frezeler :ılınacı:ık 

T. hın!n cdilm 21.000 lira olan yul. ıd, y ılı frezeler Askeri Fnb1ı~f 
lar umum mltdüdüğü merkez s, tmnlma ko i yonu• ea 9/1/942 Cuma lll 1 
c:ı l 14 ele p. :ırlıkln ihale cdilt>eektlr. Şnrt• c p:ırnsızdır. Kyt'ı tı; 
31:30 liradır. (11012) 

• •• 
Do~yaaın:ı bağrı Uç kıta lh.tede y:ızılı t;>kım çelikleri alınacnk 
T. hmi 1 cdılcn bedeli 125.000 ı ,. ,. lr n yuk11rda ynzılı takım 

• \ kc 1 F brtkalar umum mild l.cz •tın alm:.. kô ;) vn\l 

9/1/fJ42 Cuma gilnU sar.t 14 :ı • ' ı> ' ı.ı ı. ih le edılecektır. Ş.ırtn ıınc 
ü l'rn 25 kw·uştur. Knt'i teıniı • 15 .ıuO l • dır (llOIS) 

2250 ndet 2, 1X1, 25XO,O 2 ıı>et• e ebadında karaoı11ac veya beyaz 

kontrplil< 
1250 adet 2,1X1, 25X0,0"8 ntl'tr •ebadında kar;ıa(jaç veya beyaz 

kontrplAk tılınacal< 
ı t. l,dıı de ndetl<' i lkı ınpll 

el. yı17Jh karaaı;:aç ver' 
.ıdu 1 lı merkez s::ıtın nlı'll' 
1 : d µauı.rlıkln ihale edile' 

uıoıo) 

f\llaliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında iJan 
faki nıkcl 5, 10 \'e 20 p:ırnlıkl. rın ) cı ine dantelli lıir kuru§luklarla 

bro ı on rıarnlıklar d::ırp ve pyr ~ a k:ifı ınll,tarda çıknı·ılmış olduf:undııtl 
ki n ıl,( l 5 l O '" 20 pnr ılıkl, rın 30 'G/942 tru ıhlndcn sonra ted;n:ülde!l 

k. ld rılı :ısı knr:ırlu tırılmı<:\•r 

.ı.vzkur uf;ık p .. r br 1 Tc-ı ı ız 94'.! tarıhindı.:n itibaren nrtık tedavül 
( • • ·~ el: \'C bu t •ı lhtc ıt . nc,1'c uir srne muddetlc .> lruz mal san
dıkl~~ le Cumhurı,r('l lerku b.ııı n ı şubelerine 'Ve Cümhurıyct Mcrkd 
bı:nkası şulx" ı <im. l nn ycrlrrde Z n. t bankası f'Ubclerl tar .. Cındnn knbu1 
t dılcbıl~dttır 

Ellcrır.de bu ur.. ı, r l.ırcl. ıı buluı ı nların bunlnrı ın:ıl snndıkl:ırlle 
C"u hunyct :\lcrk l b n (' z.r l bnnkası şubelerine tebdil ettirmeleri 
ilAn olunur. (4129 _ 5605) 

Malifle Velıaleli11den: 
ı - 'ö5 :> cdc'>lcrilc ber .. bcr G7200 ndet tDh\'iJln bnskısı 2490 numnraır 

lrnnunun 41 inci maddesinin C !ıkra:.ı mucibince açık el:slltmcyo conulmuş,... 
tur. 

2 - 1\h Mmmen b ı ~.ı t•trc.:tl 3300 liradır . 


