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Bu sabahki 
batier er 

Peştedekl 
gizli 

mlzakere 
Macar ordusu Ealkan

lara geliyormuş! 

Bu ordu Alman kuvvetlerinin 
Yerine geçecek Alman kuu· 

vetleri başkm' mıntakalara 
&evked ileceklermi~ 

Bern.e •. 13 (A.A.) _ Die Tat 
g~zctes nın Berlinden ösrendiğine 
gorc son günlerde Macaristanla 
Y_apılmış olan müzakereler netice-
8 nde Macar ordusuna Balkanlarda 
Yeni bazt vazifeler veril:miştir. Ma
~r ordusu Balkanlarda bulur.an 

hnan kıt' alannın yerine geçecek 

Rosrov 

ve bu kıt'alar başka mırıtakalara illrifıı ___ __. 

acvkedileceklerdir. Sovyct Rusyada merkez cc1>btt11Wn vuireU (çlqilttle taranan sııha 
--o- sovretıerln AJ.mnıılaJ"dan gerl alclıklan ,-erleri ı:östcnnektcdlr\ 

Almanyanın'vaziyetine 
aid dedikodular 

Alman genel kurmay 
başkanı 

hastalanmış! 
MareşalB~autchitschin 
dostu olan bazı sü

laylar tevkif edilmiş! 

T anınmtf hi~bir general 
baıkurnandanlığı almak 

istememiıl 

Uzakşarkta 
harb vaziyeti 

Japonlar 
Kırıma yapılan bir Baalalamp· 

iharçta Ruslar ar şehrine 
1900 ölD vermişler girdiler 
Öpaloryada evden eve 
yapılan çok şiddetli 

bir çarpışma oldu 

Salangorda lngiliz
ler ric'at ediyorlar 

Ankam, 12 <Radyo G~esl> _ Bu. Tokyo 12 <A.A.> - İmparatorluk u_ 
Rtin ~·.creden gelen ~r haber Alman Berlin 12 CA.A.> - Alman orduları mum1 kararglhının td>ligi: 
tl1k1i.nılıarb.ye re.s Mn.reşal Keiıtc •ın ~ndanlıjı tıel>Uii: Japon öncüleri Maleeyanın bat1 sa_ 
h.a&a • cephe!!nin memez kesiminde h.i.li boyunca hızla inerek dün sabah 0 

dugunu bıldır.yor. ~dayı kesimindeki oarı>~lar de_ saat 11,30 da Kualalumpwa glnnıŞlcr_ 
Brıı.ul'hit ch'ln dostu subaylar ve a tıed . Ccphemn dliı:ır kesim.. d1r. 

tevkif edilmiş v~ etmek.hl ır.hic blr munarebe yok_ ManllHlnın 60 mil ba>tı şlnuı.linde 6u.. 
Bern, 12 (A.A.) - Dogru haber ala.ı:ı lerınde mü m blk körfezinde bulunan Oloııgapo de_ 

taYnc:klardan çık.an bır tı.a:>ere gbre tur. in Kırımda Öpawrya'ya nızattı üssü Japon kıt'aları tarafından 
Auna.n genel kurıınay başk.a.nı Mueşal aovyetle~ teşebl>l.lsllnde dilşnan işgal edllmlştir. 
~e.ı.eı hastalanmış ve .Mareşal Brau.. yıa~ıkları Jhra~vlerde cereyan eden ştd Ff!leırıcnk ırmdlbianında 
~tıJclı·ın dostu olan bazı suba.yla.r te•r_ sokaklarda ve lar esnasuıclo. 600 ölü Ba.ta,7a 12 CA.A.> - Feiemenk Hin 

1t edilm;Şt.ir. Bunların arasında mare. detll parp~ı 5 inci sayfab) (Dennu 5 inci sayfada) 
Şalın iki yaveri de buıunuyur. --~<.:D_cv----------:----=:-----_---::: 

Amerikalılara göre A • k d J o 
Ne\'}"Oı'lt, 13 lAA.) - Hl er.n baş_ Maklne•e merı an or usu 

kuın:ı.ndanlığı ıüzen!ne almasmndan J 
bahseden Amer:ıkan nıntbuatl mes'uıL • ı k d 
Yet!er Uzer.ne alabilecek yUkSPİC bir mı yon as er en 
ıteneral bulunmnmtıSlndan dogan zaru.. • ı · ken 
!!!~~~ b~~~=:n . bu kararı verı il' mürekkeb olacak 

Bu gazete'er General Ouderuı.n'ın 1 
tt>n emrı ycvmıs!nl ook manalı bulmak_ 1 M 1 d 
tad:rıar. Gcnf:ral ııdeınir aibi bir dısı:!). ı·ngı·ıı·z er a aya an Bu_ ordu.nu.n . ~irçok 
fut 11\zım geldığıni ve askerlerın SA\U.. .. 

na kadar bulundukları yerde it'almala.. .d. k sı·ııer mı·?. yenı ve_ gızlı .sılah!a. rla 
rınıo emredlıordu. umı 1 e techız edıleceğı 

Bu sabahki Sovyet şimaıdeki mukaveme· bildiriliyor 

resm~I tabl·ıg'"'·ı tin daha ziyade Nevyork, 13 (AA.) - Newyork 
h k t • Times gazetesinin yazmı9 olduğu 

' Moskova, 13 CA.A.> - Bu sabahki geciktirme are e ı mühim bir makalede Birleşik Ame 

Sovyet resmt ~l.ğl: oldug"' unu söylüyorlar rika ordusunun 8 ile 1 o milyon ara 
12 KAnunwanıde kıt•auınmız m.uh... sında askerden mürekkeb olacağı. 

telif nıınt.n!ka'arcla ilerlemeie devam U k k b"I · 
etıınışler ve çetin nnılıarebelerden so~- Londıra, 13 (AA.) - za şar nı ı dırmdktedir. 
ta lllü.te.add1d meskQn ına.n.ıllerl e.e h b 1 rinden bahseden Anna. Bu ordular görı.ihnemi§ derecede 
&eçinnl.şıerdır. ~~ are e e danlığa tayin edılmiş t~irli silahlar kullanacnklardır. 

Vu.ıtubulan hava muharebcıerlnde 12 lıst baıkuınan 11,. F 1 merık En lbüyük yenılık ıaı~k tahribine 
Alnıan tayyaresi dtlşürWmuştftr. 3 taY- ~General ~awe 1~ ede bu tahsıs edilen yeni birçok taburlar 
YareDll.z kayıbdır. Hindistanındakı karar"dhtn av - dır. 

M.oskova !l.ı~rl?lde 3 Alınan tan.ırıısi .• 'f baslamış oldugunu Bunlara «Tnnk muhrıbiıı adı ve-
~-ıı ... 11-~1,..+.(1 gun vazı eye • hl.,_ 1· 
~ ... u...ırı~ ..... r. ~a durumun te ı..:e 1 rilml'"tlr. Bu tank muhrıblerinin 

yazmış ve orao. . • v 

olduğunu ibildınnıştır. gizli tutulan birçok hususiyetleri 

l
. • göre Japor.hrın ge. vardır. 

Anna ışı e . ----------
k gerek ınalzemece czı tirme hareketi olduğunu b:ldırmiŞ-rek as er ve 

Beşinci devreye aid ci Enikiy~teri karşısıınd~, 1ıaıa~un: tir. 
ikinci 'baş şehri o an "~a a • Vlıiye göre 

bulmacaları dog"' ru . ,_ . k zarureti hasıl ol. Vişi, 13 (A.A.) - Malayadnn 
Pur u terı.e:ıne h d • alınan ~ son habere göre Japon 

alledip he ıye muııtur. .
1 

yJ General Wawell'in orduları Singapurun 240 kilomet-

kazanan okuyucular Muınad ı~:: defa sJyleınit.~!4wv :e şimaline vnrmısl~rdtı. Ku la L~m 
l radyo a . d'ı.,ı.~ nıİ.wrlnrı•L ur' dan çelkılen lng 1 ı: oıdusu Ke-( simlerini bugün 4/ 1 inci ·· erıne ı""~"" 

k ) beyanat uz I if malindeJs;, nı'U. mlban'dnki yeni hııtlıı.r ıHl çekıl 
l •aylada bulaca sınız J çekmiş ~c Ma ay!r[ ade U'fr~·~:.! ~lcrdir. 
'- - kavemetın dah~ ~ıy • * .. !rri!j.,. 

• ) '>fi:• r, •,_ . :ı il' 

/. 

Bulmacalarımız 

Memur maaşlarına 
zam esası kat'i 

olarak kabul edildi 
Asli maaşları 60 liraya kadar 

olanlarla 17 O liraya kadar 
ücretlilere 0/o 20 zam var 

60 liradan fazla asli maaş alanlarla 170 liradan 
yüksek ücret alanlara da 0ıo 15 zam yapı .. ıyor 
Zamdan tekaüd, yetim ve dul maaşı alanlar:.ın da istifadeleri 

mukarrer, kanunun tatbikine aybaşından itibaren 
geçilmesi kuvvetle muhteme dir 

Ankara 13 (Husuai muha. de Büyük Millet Mecll.t.ine tev. 
birımizden telefonh) - Dev. di edecektir. 
Iet teşkilatında hus..ısi idare ve Layiha, alakalı encümen1er-
belediyelerde ve baıem kanu - de tetkik edıldikten sonrn 
nuna tabi banka ve müc.ssese. Meclis umumi hey-=t nde mü -
lerde çalışan memurlarin hayat zakere edilecek ve ay Laşln -
pahahhğı karşısında korunma. dan evvel kanuniyet kcsbede .. 
si için alınacak tedb r şekli ka. ccktir. Bu suretle de Şubat ayı 
rarlaştırılmış ve M.:tliye Vekô.. başında tatbikına SJeçilmiş ola-
letince hazırlanan muhtelif caktır. 
formüllerden bir tanesi tercih Kararlaşan esaslnıa göre; 
olunmuştur. Tercih e•lilen for- 1 - Asli maaşları 60 lira. 
mül esasları dahilinde hazır - ya kadar ( 60 lira dahil) olan 
}anmakta olan kanun layiha ını memurların 170 ii raya kadar 
hükumet önümüzde~İ ~ünler - ( 170 dah'I) üc .. et 11 o memur 

ve müstahdemlerin muş vc:ya 
ücretlerinden bugün kesılmek
te olan vergılcrdcn Eonrn. elle_ 
rine geçen para tJlarına o/o20 
zam; 

2 - Asli maaş'nrı bO lira. 
dan yukarı olanlaria 1 70 lira. 
dan yukarı ücret alanların iae, 
vergiler !kesildikten sonra elle. 
rine geçen para tutarına yüz.. 
de on be zam yapılacaktır. 

Fevkalade ahvale münhasır 
olacak bu zamlar h · çbir vergi. 
ye tabi olm.yncaktır. Ankara. 

(Devamı 5 inci :;l\yfada) 
~.,..~~~~.,.ıı.,.ıı.,.ıı.,.ıı.,.ıı..-.-..-.-..-.-_..._~.,,ıMlıı,~ 

Zirai seferberliğe 
hazırhk başladı 
Ziraat Vekaleti 

önümüzdeki devrede 
üç ınisli istihsali 
temine çalışıyor 

Ankara, 12 (Hususi> - Yurddll top_ 
r&k mahsull~r nl ve lstihsatMı 11rttır_ 
mak için z rant seferbcrl'ği yapıJ.ması 
nskıkında hü'ltO.metçe verilen karar U.. 
zerine Ziraat VekAlet.i !aal.ycw g•ç:r. ş 
bulunmak.tadır. 

(İstihsali Art.ti.MU\ Kurumu> nrunı_ 
le bir kurum tesisine kaı-ar veren zı_ 
raat Vel:Metinln önümtlzdeki devrPie 
il<; m:sl! ts•ıbsal raJ)llbılmek tcln bil. 
hassa su Uç ı:sas üzerinde Iaalıyetini 
genlşlotanesı mukarrerdir. 

ı - Devlet.E ald arazı ve devi~·n 
mevcud çift!ıklerlnı ~ yer bırakma_ 
yarak ekme'< ve mfunı.Wn olduğu kn_ 
dar fa:ı:la mahsul alm3.k. 

'- 2 _..: Ver mll tooraklar tlıerlnde yeni 
devlet çlftlıklerl l:urmak. 

3 - Devlet c t'l~k1erlni en kısa b;r 
•1manda ıcnışlo.tnıck. 
• Zwaat seferoerliğlni tam o·r muvn!. 

takıyetıe yapmasını bemln maksadı1e 
VekAlet kö.vlUve Uırlasını Urel>iiınek 
\•e yetıişen mahsu!U zııyinteız kaldıra~ 
ı-. ıme-k ıcın gerekli tedbirleri almış ve 
zirai kombinalar ldares~e bu h•ımısta 
tal mnt vt'rmtştir. 

Ekim icin lüzumu olıı.n malcine ve a.. 
!etler temin edilmelt üzere koord"nas_ 
yon hevet!nden milsaade ahnmı~tır. 
Vekfllet \m sl'nek rncıhsulün dlite:- se_ 
ne'cre naZ'.lran üc mtsl ne cıkacajiı.'l_ 
dan em·n lt11'n"?Tlı'11'1t4ldır 

c 1ı 
hırsızlar 

Babasının .l.000 lirasını çalıp 
arkadaşlarile Anadoluya '1aç
mak isteyen haylci1: yakalandı 

Bu sabahhi c ·naue1 
Kanlıcada bir adam 

sokak ortasında 
karısını öldürdü 

.Kanlıcada. k.ı.skıwçlık yüzı.lncien 
bir cinayet olmuş Ye bir adam kar.$1. 
nı sokak c.ırt..ruıında öldürmUştıılr. \iak'a 
şöyle cereyan et.ın.ışt.1r: 

Uzun bır g:ıyb.ıl>ettcn sonra :tstan. 
bula dönen ve kansı SudıYcnin kendi_ 
sine ihanet e~i öğrenen Muhlis 
l.simli bir adam t>aşanmak ıc n malı.. 
kooıeye mtll'acant etmı.st:r. P.lzart-:si 
sa:bahı marul!'lled.e b:ır~ınlan Muhlis_ 
le Sudiye .Kanlıcadaki evlerıne dönün_ 

ce te).rar kavgaya başltLmışlar ve net 
cede Muhlıs tabancasını pekerex Uc 
ateş e'!ınrlştir. Faka.~ karısının çlbı 
kurşunlardan ancak bırll~ lıntl!çc 
ralandığını gören k~c k.ooo bu d 
t.a da bıcaS"ım ,ek~& kadın:ı hUc 
etıımş ve soka~ rırtaran Sı.ı.dl,}cyı ka 
önünde götsUnacn ve kamından vur 
ra.k öldünnilşttlr. Muhlıs yııitaıanm 
ve mtkldeıunnınıill.kce tahlı:l.katn başlan 
mıştır. 

Karne ile ekmek 
tevziine başlama 
tarihi öne ahndı 

Bu karara fazla ekmek almak 
ve ekmek biriktirmek iste

yenlerin hırsı sebeb oldu 
Ekmek karnelerinin oevve:ki gü.n ı yanlışlık yapı.Inn!arın ,; akit Reçlr 

§ehrin her semtinde ıntizam dahı- meden nahiye müdüdiikler:ne m' 

tinde evlere dağıtıldığını yazmıv-j racaatları İcab etmektedır. 
tık. Karne alamıyanlar veya. karne- Diğer taraftan halkın fırınlar 

Kartcl Jannarm.ası dıln en ıtılbac.ısı.. !erinde yanlışhk bulunan hır kı - nündeki tr.hacümii alô.kadnr 
1 

nın yaşı 14 o an ve b<>l'.lannd.l\n btı.. sim kimseler dün bnğlı oldukarı maknm!an acil tedbirler alm. ~ 
)'ille m.acera.lıır peşı.nde <tO..,lil"' g.ı lknl. . , . . 
kışan ~ yaram.:ızı ynkıılaınışt.ır. Bu nahiye mü.dütliıklerıne murace.at e- sev~etmlftlr. 
av t:Ucilk lıny.1zın b sm.!:.lıı gece:ı ,.e derck yeni karne ıı'mı,!ar ve yıın- Ke.ıne ile clunck. tn·,ıiari 
yaka anmalarına &cl>eb olan. v-ık'anm\h.şhklnrı diızelttiımhşle;dir. Her - na henüz havlanıhnadılt bu 
m.ıh yctı sudur: . hangi bir acheble ev!erine karne: günlerde, okm.ck Lirılcurn ek L 

Dola.bdıerede Dere cadeıes:.nde 269 . l • mr 
(Devnmı G nı;ı sa.yfnıla) bırakılmıyan veya karnclcrındc {Devamı 2 w:I sayfndA) 



......... 
t 

a e ile ekmek 
tevz·ine başlama 
tarihi one ahndı 

Kahraman r-
ınize «J bin tatım ......... 
~şır yollanıyor 
A.-lerWi. lnflılı laetli· 
,. .._,___, laaliyeti • 
ne, Yard~ celllİ • 
,,.,; • Afs • v .ela cf • 
,.. .,..,._ etli,.,tar -





Yacın: Franci• de Croiaet: - 2u - Terciilne eden: H. V. 

Çin :remeğ-1 ve qin musikisi 



umacaanmız 
Beşi.nci devre bulmacalannı doğru lalledip 

1 

he.uye kazanan oku)'11cul•n .. zın isimleri 
~ 



r~ı Haberleri 
Aşıkile birolup kocasını boğan 

kadının muhakemesi 
Trakyada 

Mahtelil ;yerlerdeki dokuma
cılık kursları faydalı neticeler 

verdi 

Kadın göz yaşları içinde hala cinayeti-inkar Edtı:ne (Hu~n - T~akyan.1 
muhtelif yerlerınde açıldıgım bıL 

ediyor, cinayet mahallinde keşif yapılacak dirdiğim dokumacılılc kul'81arma 

İ.zmır 12 <Husus!J - Ovacık Jcö • 
yünde işlenen c!nayetjıı .aı:ırceuı.da de. 
va.m c:.me:cte alım nıuha'kt:me31 ş!md1 
en meraklı bır sanuıy~ gclnılşrlr. Has 
talık kadar torkunç bır aşkın net1ce. 
~ işlenen bu c:ıı&yetın suçluları o. 
lan Bn. Vt'C3he!.le Aşıkı Hasan Scya_ 
mzı Rıdvanı öldürdilkleri meydana 
c!lanıştır. 

Veoahet Ovaeı.k koyUnde cına.yetJn 
.ışloo.d.ğt gtine k.ı.dar nam~ı: ve .;1feti 
Ue t.Anıı:ıımı.ş !>.r kadındı. Kocasına ve 
ya.vnuanna karş: darın blr i'Aafı ''ar. 
dı. Şah!dlerın ifa1.elcnne nazaran Ve.. 
cahet SO!l günle. de kocasının yanmda 
çalışan Hasan Sayanla. aevismek.te ve 
onu evıne sı.k s " .ltnbul t'tnı~te kil. 

Veosıhetln ;>i.u dolı:u.ı yaşındaki Ham 
dı malüem:<W, cinayet.hı. ış!e:ıdliU Ke~ 
oe sabaha kar'P gılrU.!ıfıildl'fl uyandlğm1, 
bu sırada &nn.eSl Vecal:ıetle Hasan SA. 
yanuı bir 1;>1n b".rer ucunu tutnnış 
oldUklannı vıe babası Rıdvanın boğazı.. 
nı bu a>le mkt.ıklannı gördtiğtinü, an.. 
oosinin bu VLZ::Yoti gördtıt{l 1ç1zı .!ren. 
d·snı de Oldürmes1ni {ışıltı Hasan sa... 
yaua tekli! e~ıt·aı, Ha.asııın bunu ka. 
bul ct.medıtlni ifade etmll]tir. 

Bu ifade ıle Bn. Vecabetin ft.şıkı H&... 
sanla til.N-eşerok tOC&31 Rıdvanı 1p1e 

iştirak etmiş olan köy kadınları bü. 
yük istifade etmişlerdir. 

Huköyde 17, Paıayiğit köyünde 
13, Suhafl köyünde S5, Bayraml. 
köyünde 20. Kurtbey köyünde 20. 
Sarıcaali köyünde de açılan lcursa 
33 köy kadını ve kızı İ§tİrak. etmiıı 
ve bu kurslarda peşkir, masa örtiL 
aii ve entarilik kumaııla.r imal edil. 
miltir. 

Köy ean'atları enstitüsünden me
zun olan Trakya mlntakası doku -

· macıhk öğretmeni kıymetli arkada. 
' fltnız fbTahim Kacarın idaresi ve 

ne.zaT.eri altında kuruloo tezgahlar. 

da yün yıkaması ve nğartması, 
tarama usullerile ite başlanmış ve 
bir ay içinde köylülerimiz bu kur&. 
laıodan ~ faydalanmışlardır. 

Yalında Malkara kazasında da 
bit bım açllacaktır. 

Bir kadın vapurda tabanca 
çekerek ortaltğı birbirine 

kattı 
boğd'nkıları anlaşl1nuştır. İzmir (Hususi) - Kıuşıyalta 

ŞaJı.ıd &!atı!le dinlenen Ov3cık köyü vapurunda bir hadise olmuştur. 
muhtarı verdiği. ifadede Rıdv.anın ka.. Maktal Jl.aıılnala Jcen41Nl . 
rısı ve onun tLşı.b ta.rs.!ından b:>tuldu. m._ Vec&lıet ve Aşıtı Duan Ka.rf!~ak.an~n tanınmıt aflelerınden 
ğunu kanaat naUnde imar etmış ve birine mensu!b bir kartın Karşl)'a.. 
şunları üAve etmiştir: 1 beoden ş{lpbe ed'!llle~~ ÇUnka!ı. kma!ı... kaya gitmek üzere vapura binmiş 

- Ben hAd.iseden bir mUddet evvel ~ ka.rşı denn ba~ı1ı.aım v ·birinci mevki şa]onunda bir yere 
Rıdvanı tar.!ads ca.lışırkan görmUş • dJiUn ve cocuıcıarının babasıı olan bır . 
fıüm.. Kendislm Hasanın Jtar.sı Vccahet adamı neden boğa.yun?> deJi. oturm.uftur .• Bıraz sonı:a bu kadının 
le y.a.!kıın bir dootluk tesis etmesi tlıti.. Basan Sa.yan ise ifadesinde tevilen karııaındakı sıraya bır genç otur~ 
mıa.!i.nden b.ahsettftjm zaman ~ldvan baD itı1ra!laroa bulunmuş, fBbt. evli mu,tur. . 
bU7ük bir hayretle bana: «Buna ımktın bir tadın oıa.n V~hetl"! her tlh"lü Kadın, bu zatın yüzüne d\kkatlı 
YokıtUr. dünyada. her ~eyden ~he e_ mtınasebC't'leri.ni ilıkAr eylemi~T. cli'l&ati bakmaatndan ve başkaca 
deh lil"lm, !al'at ka..-undan.. Aslll. .. uıA. • 1 k 
şüphe edememl.o cevabını vemı'şti. Suclu Veoahetin mlidntaa ve!k:lli bir hareketinden müteeSlıflr o. ara. 
Oğlunun kend!.sinl itham eden ifa. ma:ktttltln boyuundi. ip lzlcri bulunma. elindeki çantasın) ııçmıı ve ıçerı. 

deısUe ın.Uhta.rın ifadıe!i karşı&ıudıı. Ve. dıimı 1d'd!a. ey\1!:%n!ş, fakat. Ceşmc hü.. sinci.en çı!kardJğl tabancayı bu gen.. 
cahet ağlamıya baştad:. Sein~ s~~ Gc1lmet talXbl Safa Adalı, öltbndm ~rı- ce tevcih etm4tir. Kınşunu bulun. 
devam eden bu teessllrll geç ce. s .Y'"• __ .._.__,Un .__... da Utebarlz ip ı_ b.. 1 k 
bir e!b!se ldumi$ olan kadın avah ı-a ~ ....,.,, .... un m . . mıyan tabanca pe~ ta ıı o ara 

• . 12Jıeı:i bulunduğumı ıt.ade eylem·ştır. b ı ka~ ve: ....., _ _._ ate§ ahnamışsa. da vapurda u u. 
Mahkeme. h!dlse y ... .uıu<:> ve cınaye_ . 

- cOi!ıl~ bir şey dlyemem~~n!1~ ~- ..,, dfıı.1 sa.att.e keşi! ve tatbikat nanlar büyükçe bır heyecan geçır. 
casının tesiri altınd.ı ya.!an Sv.r .. y .... • "'" .. ,..en • 1 · 1 c1.· T ahk · k t b 1 ıştı 
Muhtarın da lfade ett~~ ı~l kocam yapılmasına karar vcnniştlr. mi§ er ır. ı a a aş anm r. 

HİKAYE 
(Bq tarafı 4/ 1 de) 

Ş!md.I b·r cenaze me=aslml görllyo. 
rum. Ağır ağır mezarlığa doğru ilt>rU. 
yor •.• Sar~rnıış benzı, yıkllmzğn ama. 
de, sendeleyen v<lcudilc del!Jcanh bbu
tu takib ed.lyor ••• Munto.&'lmnn yuvar. 
Iaiııp düşen gl)ı;yaş!arı ı:::ın'iti asla din. 
meyecektir. Sankl bu gozyn~ları, kalb 

s·hirba.z Hindli güreşci 
darbeleri gibi, haya~! hır ş:ırt olmuştur. Mösyö Plyer ve Dubllye Yusufun ye_, Mümakay.l girecek peh11vaıı 
Iztımbı, elemi o derece büyük ki artık r!nden memııun ounuşınrdı . İdım:n hepsi birer çtf!Jığe cekıleret: .d..ı:sn 
h!çb:r şey duy:n.Az olmuş. ÖlUmUn ma. için adam da vardı. Hiı.lasa: her şey başlamışlardı. Arama Londraya 
nasını, ebedıy-eı:ılnl de- henüz mUdrık y0lunda idi. yorlnrdı. 
değil. Denn blr boş!uğun içerisine dsl. * Koca Yusuf ı:A; Robrnoon !le 
Dl.lŞ,, ne etra.fmda olU;P bitc.ôlden haber Londm g~eteıcrl, Yusufun elbi&ell, Londraya geliyor, mılıl kıy fe J 
d'ar, ne de ııazarının tem.as et.t.k n! cı:p.la.k resimlerını noşredıyorlardı. varlarda dolaşıyo;'du. 
gör.meğe ml.l:it.ted ır. Tabuttan b;.~ka HatıtA; Koca Yu&ufun P.evne kah. Her neden~; tııg.Uz halk: 'l.Urk 
sevgilislni taşıdığı 1c!n da ma daha zı. ramanlarından Robensonun vlll.Asındıı llvanına da.ha ıJya.da semp.atı tos 
yade y~ğa çaııjtığı tabu!!tan idman yapt:ğını bazı hatıralarla ı:dn y0rlardı ve '.CilrkUn dlğer pch .van 
başka h ~ir şey gonnUyor. ediyorlardı. yeneceğine ta.naat. getirmiş bul 

Fıırrot birdC"nbre kulağına va'sm. Milyonlarca n-Ofusu havi olan Lon. yordu. ' 
se\Will wılsın , onlann va !smın ııheng~ dr.a Koca Yusufıın gUrı!ştnı btlc:liyor_ Hindlı Abdfllkerinıın organl:zatorü 
geL:iyor ... Bir batıra g bi, kalo nde dol!'.·du. Gazeteler, Yusufu ejderha t.imısa. siı1k direktörile mukavele yapmıştı. 
muş olan vals '1ı1'ağına, z hn.nc. h.=ıttf> l.nde göstcr.yorlaMı. Hindu; sirkin bır alay cambazlık 
dudat.danna yerleşiyor... A..:wıuna, i... Hele; Brtl.kseldP Belçlkıı.lının kem k.. maral.arı a:rnsuıcta: par.a ve ba.1ır 
tade~e rağmen delikanlı ''a1sı mm!. ıcrini nasıl kırdığını müba!dbh bir tıacak:tı. 
da.nmı!ı.ıta bnşlıyor ..• Q<l'< geçmeden de. surette Udn cdlyorlantı, Gi.inlerdenlıeri garote1eı:de hal 
keınd.isindıen arttk o dereoe uı>.ak ol. Koca Yusu!la, i:k glirC'}i RWV'alı zihnjni !şga.l eden bu kuvvet ayunı 
mııı.yac sevgillsUe ırt.ıbat.ı tanine nıu.. meşhur Padoon: yapacaktı. nazariyeden kurt:ılup slrk sah:ısm 
ro.tfa<k oluyor... $""Vgll!o;i artık onu Pad'obn,, Yusuf a~ırlıltında ve Grıha ameliye haline gG"!eeaki'..i. 
bllsbUtü:n terıcetm:yPr.ektlr. Ottnkü ma. uz.ln boylu bır ~ecı' ıandı. Ala.frBnga SiI1k; hıncahınç doldu. SevlrC:Je 
lannda bir ra.bı~ vardır: el ıle dok.u. güreşteki ust.l\Jığı mt>$hur<iu. Daha, binlercesi sokaklarda kııldı. Bu g 
~yan ocfl ıncc, co!ı: naz k. he.va. Avrupaya yeni geimlııt.I. s.:rlte pt!ılıuvanla.T da gelmişti. 
dan daha hafi!, lhtiza?dan ıbaret b'r İlkinci glireşı Dau;mıırkalı meşhur Peten;e.n, Padebnl ® organ·zatör 
ra.bJtn .. , Bir valt... Pctersen yapacaktı. llc birer loca ışgal etmişlerd1. 

İhtiyar dost.mn b.lrdenbJre yerinden Petersen dev clls;e bir pehlivandı. Yu"::arıda yazdığını gibi, İngiliz ha 
'kal1!ıtı ve 1ıama.nıilc d-?ğ'ş"n cıdeta mad Bu pehl1vamn bazuiarı elli aln Eantım her nedense; bu pehlivanlara kı 
dil.eşen b!r ses1° dr:i\ ki· geliyordu. Okkası Yusuf svarında oı_ vermiYOJ:11a:rd.ı. R'aıbuki, bu pehl van 

_ şınırll bun'~nlan niçin bııhs"d yo m.ııkln ~raber ooyu Yu~ıftan birkaç çok meşhW' ve na.ıudar adam!Jırdı. 
Hepsi msziye ald... Hnvd• b•· paımak kısa !dl. Mister Robenson ve madamı da K 

a.kş!ıımi remnl rot>1 '~"~:~ dinl ye' mi Yusufla en sonra: Hindli AbdUlke. ca Yusu!la beraber loca.da ahzi me 
rim güreşecekti. eıtnı.şlerdi. 

Eyübde iki kişi 
kömürden 

Hlndlinin boyu hepsinden uzundu, Koca Yusuf; loco.sı.na oturur otılıJ: 
bazulan göğslı irl b.r adamdı. Bu peh,_ ı:naz İngiliz halkı; hep birden: 
livan da Avnıııaya yen gc.:m1şil. Yir. - Yaşa TUrkl 
m1 beş yaşlnnnda. vardı. Diye: alkış Clstilne alkış ya.pmışla 

zehirlenerek Öldü Hindli, bUttln Hind.ist~nda buıunan Petersen ve Padobnl ilk oıarak K 
pehllvanlnn temizlt>m\.ş'..i. Üste de Et. Yusufu görilyo-rl:'rdı. 

EvveBd goce Eyühde feci bir gan ve traa peh!ivanlarını yenmişti. Kooa. Ylusuf; ırl ve m!oc bdıyıkl 
zehirlenme nadieesi olmu1. iki kişi Mısırdan geçerken orad.n bulunan belli a.vun: ~~:01::un :~~:r~İrtı 
ölmüştür. Eyübde Baharıye cadde. başlı pehlivan!.an yendikten sonra: bir l"ll """ Padobn'- ba"""""rdu 
• J d tngaız organiutörU hımayes!nde Lon. teTsen ""' ...,e .. ..,.v · ....... aınde, 78 numara ı ev c! oturan · . U 1 4I EJVet· bu pehllva.tılar Pariste ve ~ 

lorahirnie arkadaşı Mehmed evvel. dl'aya kadar ~et.:r m Ş• • . çilcada ~ gllreşt'Ai aıramİara benzemiyor .. 
k . lbo '--·an bir eobada Hindli Abdülker.ml, tngıl!z gazetele_ !ardı Enselerınden kıra kulaklarından. 

1 gece. . ru.su Ouıu.y •• •. •• ri namağH'lb bir pehU\'an olarat nrın . kl ö. 
ısınmak Uz.ere maden komuru yak.. e<Icywla.rdı. Hakikaten Hlndli knkun~ tıavır1~dan pehllvan oldu an g 
mıılar ve uy!kuya d~lmış1..rdır. blr şahsiye!ıtl. Alafrangn güreşi Hin. rül{lyord • . 1 ah t 

Dün Meiun.edle lbrahimin geç dlstanda mtlkcmmelr.n öğrenm-şti. Nlhı&ıyet; HındU Abd\llker m t. ncY 
vakte !kadar evden dışan çıkmndı. cU~ft.r. cevik. acı kuvvetli b:r zattı. cıkt •. ~~~~~':d~ostımdan y&.A 

ğını gören komşuları şüphelenerek Hlnıd.H; ba.'-ır sağanları k1 el!le bir rı :::: ;ağız. strah:.\ yak;n bir re..111de 
. 1 d · rd ·ki i kAğıd yırtar ı;ib:. yırtıyor. b!ll:ır para_ 

1 
iri 

eve gelmış er ve o aya g~ ı er si k" ğıdı gıb' bir çekişte iki'Ye olan Hindli boylu, boslu ..• Ada ı ve 
zaman zavallıların ccsedlerıle kar- ları g;:{a 8 b.r cdamdl. 

şılaşmıflard.ır. . .. . a~z ~azeteleri, Hlndllnl.n ayni za. Koca Yusuf; K~lnin vUı.;udun• 
Kömürden zdıırlenerek oldu1c - da blr fa~ı·r old"ıı.ıuıu karşıs;nda. bayı.Jmıştı. Sülün gib, bir adamdı. ,_ 

1 lb h' · man • ...,. ' lndlln' Otıündekl masanın üzeruu leri anlaşılan Mehmod e rn ımın ki pehlivanı lpn<>tize ett!ğ':nı de 110.U H ın ~ b badtır tb.:ıcPre 
cesedleri Eyüb adliyesi taufından eder~ göz dağı veriyordu. 1n de b!1" =ır de bİ.ı:!u~ bakır p:uaıar 
Morga okaldırı1nwJtır. Rlndlinln organ:za.törll olan cııtz biıbç e 

Hadise e'trafında tahkikat de pehlivanından cmin~l. ~oca Yusufu bir v.a.rdı. 
,_,t d'- elde ye.nece~lne kAnı ıd•. vam etırne~ e u. 

... . . (Arkası var) . -



• 
elgraE, Telef'o:a Ve TC,lsiz Haberleri 

llsyada 
va-ipt ne 
ıeldldeT 

Amerika 
ballrtye 
nazırının 

nutka 

~~:f~;m:~;~ 1 ~::.~:~ 1 ç~fiC ~~rNb~b 
dU<tamnın bit~ 1Ulldıhna - - -
töre. M!öıeha•da 7~ harekAt Çl.. Çarpışmalar keşif Ve oı·pıomG-t'ar ara510• dedi A 1 "'-karma bırlltlerlle Japm :tıa.r~'eri • r. ng o • .,..kso11 idemi ise bıL-lkls d • f ar f l'ıudfiti Udnci ıı15na at.mq, Şark l'f'P. 
:ıı ı:=ıı:~amara:ı:~~ evrıye a ıye ıne daki yolcutuk fash b~i eıe aım~ur. 

Tarak&n adasına, Felemenk Bornoo. inhisar ediyor k k Haldka.Un hangi tarafın i'1diamıcb 
sı:nuı ....... llQbillne ve bW'tJatda vu _ apanl r en .... bulurulutanu ::lnlama..'< .:erçt>Ucn gı.;. 

~.............. ~· tur yalıuz fil" · t. " ~-

rV:ihver, vaziyetini 
am, Londra "E l ı.. } t:ua ~elen ıiOOetli muharebew bak _ S on 24 ııııa.t lçlrnl clunya.ınn t:i..1 bir• nakftJ 1 ç~·c te eoruyoruz ki, 

VVC a yere VUrU • t.mida Ş!nıdlllk tafQ.lM 'Ve'lnlek Jım::!nı Xahb'e 12 CA.A.) - inglılız Orta • )'aSl durumuud.ı lılçbtr dc/:ı:ılkHk d ı..~~•·:'° ~ co.k zayıf bir mudafaa.. 

ç k fena örüyor, l ~ı:ut. Hava mülıM'tbeleri tıetıcesırıde -eaM td>llğinde şöyle denılmek.!ıedır: olmadı ıuı .....- bir i;e Yıtramayat'&ı;.1 fartt 
ması aA zımgelen A .. ·'- böl ~,_ ... _ çeCilmekte oınn . dilmiş olan Rus ord ,, Al -bi.l" Pelemenlt tawaresı ızyaa u.A'rallll6- ~e-.- g~ Almanya ilıariche nazın ı•rştf'dcn b ~•ı.. u no .. :ı m~nl:ın 

ı 
»n.-.,~ "-"'r1Dde v.-iJan b.ı.Jkı dUn .. - • U\ ua. 2-0rlııklara d U,..,._Ck • '--tt 

J 1 ur. ..,__. .._. ,_ donmuştur, ·~llter• ibaşvckDI de nere_ mühim b1r ·~~. . r.ı .,.. '" apobya, ta f8 Sln&'apur tcb1iti havanın muhale!6ibıe rağmen devam deyse Londrad:ı bulıınneakiır 1 Dit t:.ı6' ~taarrnı. kabUı~etı \ordır. 
d "' · A' d &nga.pur 12 (AA) - Slngt\ur tcbl... etın!Ştır. Bu iki ~Ylihntten birinin İnıb:ıhımb ınin~ ~· n harbe takadılüm den 

~ 12 lA.A.) - C!tnera? l!a_ egı ·ımanya lf n A.lnde deW..il]IOl" ld: H.a.v.a bı\-,;etler.ı.m:ı& ~ dllş - RUS)"aya karşı Yllı>ıl.ıeak son ta:ırnn e ın nncı'!":lm münn ct>ciile 
ra.b.ıs, Mab~ gaac.tesınl:1e şöyle Saiangor bölgM!nde şiddetli muha _ menın ıaşe kollan ve motörlU ta.µt.l1arı için Macatl<rtanı.bn ..... -ım knd 1 I ııek bitkin bir hu!c gclmi olclııltı anı.. 
:YaZI:Yor: "--rln d~...... tes 11 alm: a.r '"'~ e ar 0 

- ln.n JaponyıMla d ı be ı Va§inaUon, 12 (A.A.) _ Bahri.. rfbeler devıı.m etmektedir. K~'.alarmuz. \UA: e wn .,,.,.,., ..... e ır ·• dııtundan daha geni . d;ı'h:ı tilı 'btr t, b"r saki ıı a n k enmeyen 
DU;ınan Pnr.>:lgandaın Ar.6lo_SM80ll • Betetıbam'd&ki lnıl':V7A~ otki'lıntıll'te aıa,pm1şlardır. Urak ılstemek gayesi ile 3•apıld1ın aYni ı ınna. kuvveti çıJmus, bu saldır. 

e!'drı umum yett.n:n manb\1 kuvvetüı.i ye ~ın ~noks btıeUn Amettkan 'Ve arada şlmdl düı;;manla temaın gi?'. Alman tebllti teşebbiisfin Rom:myadıı. da ~apıİM'~t'i ~' lkuvvetl de An,Jo.Snk on flrm!nl 
J'Uksel;me;t ve J&Po:ıltul!l BJ.rt~ A.. belcdıyelerı kou.fcnuı•ı~da bcya 4 m1ş bulunmakiadırlar. Rlc'eUnW; es. J3erlln 12 <A..A.J - Alman or-Julan 1ahrnJn Nlibnektedir. f'nknt bn n"Jıa:ret tan ra lllhnıyecck knyıbl ra utr:ıttılt.. 
lnıel'Jta Ue Bllyllk 1Br taııya hava ve nacta bulunarak §imdtLı halde A DASlilda dilşman pcyadesl bızl ~akın.. bıı.Şı:ume.nda.nlı{ımın tcl>lı!i'1: bir talıınlnden lbart"ttlr, lx-lkl lıııkikatt nın z:şka. :

1
S'Yllhlar nrnsını1:ı A\ruf\&. 

den z kuvv tlerıne ındi.rd:ğl darbelet. mcrikan b~rlyealnc gen~ ölçüde dan ta.ld2> etm;ş ve J)İJ'adeye düşman Ş.mall Afrıkada şlddeUı kcşlI 1aa .. u1ımıdur befkl 4e vu•ruhık b~biıhın llk er vn. t Çt'kfnflkl•·rı bü1 uı tch.. 
den dllt.kat nazarını çevırmclt t13eı11 arönülliı kaydedilmca. ni ümip et taYYareleri 1asi:la8?z hUcumlat1le yar. ltsetı olinı.ıŞrur. Alman savıış tas.va • baŞk\ bir. sebcbfo YftJ11lmrştır, vr hı sP.. .;:~ a7: çolt dufurınnCJtur. 
()ark ceph s.:ı.dck merl durıını ha.k_ me:mek IAzı.n gelcliğını sö lemi - dı:n~ bul~. relelt, Bi'rena.U s:ıhll yolun'J ve Mn:_ OOb de ne o1nrsıı olsun t'lı.11 bl:t<'alt'ır. ta ırarla.rut r>~opag:ı.nth in ımlannı 
kuıda lııaıal~c tn.pılmaıt:ı. deva.."1' et~ tir Y !! S:ngapır :12 (A.;A,) - Kualain:tnı>'J.r a adasıncı.uı İngiliz t.ayyar.e n1ey - .Nltı&iın Vaşinırton mUnkl'!rt"l«"rinitMl m~n bir kcnn.n atsalc bTir, g ııc 
t iı eu sırada Almazı b4):umandm:ığı ·Nazltı" dem • ..tir ki. elln ınımzıer.n elinde bu unırur,kl'!. be. danlarını bom.bat ~I ,_; de. nuariyat sabıs<sınd!\ kııhnayn n:ım. ç:ı~ması miımı ün olmayan hu fili 
taratıru:ı.an ,ark cepıııe8illdcı kuru:an r : rcı.ber şehl'ın ;sbnıallrulelı:ı durum ga_ tal)'aıı <eo 

1•• ~ lıılr beyann:ıme harir luhılurıça h ~ V8.7.i.Yetiaı her iki cer.Jıe icin .(le aYftf 
mtld:ataa 00.t: m.n Aima.n ve m.üt.te.filt E:vvela yere vuruıması lb:ım ge Cume. ı-ünO oe'nuba doğru yapılan Roma 12 <A.A.) - :ttaı.van orduları bir eey smnam13tır, uınn ~tidArot tc n~ticenln ı;ıkınnkta ötduku t:lWUlü:vnr: 
kıt·a:.an :t.arl\fındıan &ıkl wr~ .mu _ len ~n ne lı&lya VI! :ne de Ja. yet tanm.17.dır. Zira, İng!J.lz kuvvetler!, umumi :t.ararg!lunm 589 numaralı gmıa:racaktır. !Eter Rus tatYilcı bn şekilde deıam 
halaza ed ld.tın ~ bu llit'alaruı ba_ ponyadır. Bu d~h Almanyadır. rlt'a .en mnra ~erini tekrar sağ_ teblfği: Artik tahmin eıHk-bntr ki. dwloma.t_ edsaer, bUJınssa '$imal ile cennbruı nrtar. 
tUn Sovyet hllcumla.na· m&Jntazı:ımır.n Dooanmanlb oimdiJd vazifeei ıhar - tam1apnn.A1':la mewıtldllrler :hıgUl.a Sıren.aikn ~e l::e# lroll1rı a_ la.r arasında ;olculu~ 'faslı bir mötlılc-t . Alın.anb.rm llkbahArd~ yaıımııyJ 
ı>tıakürtııü\ erın ~Uııe ııctirm.tı. ıa._ bin ıbayat'i tihemmiyeti olan mühim kıt'alan, Kuantondan cıekıldiktcn, yani ra.sında çarpışnıa,laT o~~· İtr.tyan_ 1chı bt>Allmıştır. Sil!ibın yeni btr faa. dıtilln4lildczi taa.rruzil tclıllkeye l!dŞU. 
undır. Sovyet tumandnnuğı i.ltbahar_ 1 A la "k 5 SoDUnundanıberi, ~ ı;a.blll b5l fJmlln hava kuvvetlen k~ b!.:r Jaa_ u-ı ilevresı "'"lM<"• '-d.J .. fte,.e•·f""' recdt, Japonya:nm N'nubi Asya fi<' Ok 
dan evvel ruz 1>J.A:nl21Hnı ı:Jhakkuk matını cen. ve tın;ıı t ntı - ~c? taraya çıkan Jaııon kara ıwv: l!yet ~mıi:ş, dft$M.mn G&:nbu• v~ .,~ -v .... .,.,. ..... "'ır. yanas adalarına • 
et.t mı& ~ibı bo.J bir ÜJll!d~'e u:.uha _ ten ve Paaıfikten ooS\ milleti.ere vetlerile !a&l bir şekilde temasa gel Agadabla<\aki tasYare meydanhnna. Son 24 saat dünyanın iyasi duru. gördtitünıüx tcmP<l::Y;!~~~z:ı. b:~ 
rebeye ~00- ı lk-ı."Vve'!P.r Heten gemilere refakat etmektir. m~·~ı......ıır· . - liüt"Um ederek yerde :müt.eaddid tayya_ munu dcğlştirm.edilt &ibl aı;keri duru. takdlrdıe •- !\_,.. S 

..,..... -.o .. .....,.au da d-&l~tir aı J t "= lu.&6•0. :\kson ilemlnln 
~ed;ŞOT. Bu Uad.a gerek ihll)'at Amerikan denlıl kuwctlerinin tim Jal)On ıx.znba Uı"ıareleti, tngılızıetln t'eleri ağır has!lt'a utı"atrmş, ytlr{lytlş mımn "'6Q nıe • ·apı ruak a olan lnı.rşısına yalnrı: lıı.pımya dcl'TI, fakat 
kuvvetleri, gerek SO~t harb ltı:.bii - di ieniş ölçüde bir tamir görme _ ımuvasaı..atarmı lb3zınağa nCıJA Qall.S w halind~ :kı~'a'lan ~ alçaktarı uça. 'hareketler evvelce ~mış \'e ınu:ı)·. AsJaıun büyük kmnı bd-l~ı, bir küt. 
Yet on '"I ~ı ncum aı~ lrolıuıl&r l . ff 'ı'-'1 1 k ~ırlıı:r ve l4aJaka arazısı.ııde m'.k nıntt~ ateşine tıU'tmUŞ, ta~ ve )'en bir mecra.ya gımılş olıı.n lıan-kct_ Je hllnClc dlkil~ktir. Gün"n tnk lll"". eri muza er veya yen 04§ n o ara • -...,._ua ~A,_ •-.tı] rJ 1 bOmbA llerdlr Bununla beraber du111an d"irt 11 ~ • ,.. 

"anmak.tadır. V.a.şf.ngton toplantıs J d 1·ı iL b .. Tmı>ln'in 16 kilometıre kadar doğu ce_ mvvvııu VSBl ...... ~r ..,,,...... e n • lk~~:..d 1 '" « hol noktası tı-bl.ik .. 
Sov;vc.ııerı Japon.yay~ b:rui> lllmıcuı. ;k_ .apon • '?n.anmas e 'Clesa gorme.. riut.unda T~'a yaptıkları bir akın latmmır. .._ en ge en Uılgr:ınan münhası_ P. "'arsısında bulu_ 
na ~enıem _. T. °""-e'".er Bırıı<a.ı :ki ti-ne <man~dır. . • . • ,...,.,asın"'a bazı --~'fnl.ı~,.. e' .. e eL nın bu h:ıre1retleı• ile MCS&'lll ~oriirorn~ nanlann bizim tehllkı- olarak ~ördü,. 

9• ~•J ·ıı ~ K l 1 ......... u a ....... - .........,..., ı.u R k f d Anglo Sakson !ümüz bu vaı:iycU tehlike avm say 
CE:Phede biMen laıt> idaıe edemez. ~ no. s şun ar.ı l tı.ve ctm~lr: mişlerdir. • ı•o on eransın a • at ın!nln dil clolad~ madıklarmda '9e tehlik saydık! rı tak· 
Sovretıcr Biri inı.n en ıf.>n gasr"tinİ Yapılacak 'bıt tek 'muharebe fa- Jaıpon tayya?1'lerı. S.ngap..ırdaıı 't&k. rccpbe şark oep!ıcsldır. l\lthvcr all'.tllı.. dlrc!e l.sc nfchı harekete gecmc llklerl 
sarr~ oldutu &Şmrdır Btiyffi.o: ht mU'hafua edilc.}elr. u2un sa - tlbt!ll 200 !kilom.eke m:esa.fede Jo'ha.rıın 1 ktı nbı ~ saha ise bı-p Paıılrıktır. suali et~da. to.ı:ı1a."ltr'>l'. Yah ı:ı bo 
Bı-'.t.any n 8.)vy er Bır,ıği~e .harb hiner v rdır. lleri p.:>atalarrn11zla doğ'U f!ma! köşes1ndte lı:Aın. batı s:ılıUi neler konu~u aca ( B~u tabii rinneUylt, ~linkil şark ~- aU aüşünfirken mN-s)niıı ~l~rlcmı-k_ 
~~~~ İn~va.ın tam ~Lıtı ve KsL Panama kanalının muhafuası la - Uma.nlanndan Muan da ~·amış. 'i =eR~:ı =~~~=~: '!; te olduhnn da unatmayalınr 
ınıra . g•Uz kuvvetJtl'iniu S;ıı - ı:ımtllT. ;h.~y Knob, Almanya IArd'll'. VQşlngton 12 CA.A.l - Birleşik A.. bssnman ~ ~en :tarat ise .Ja Bııriin ildnri1t5nnnmı rn hdur. lh·. 
<ta g:~=~~\kdl'en han

1 
m M~~:a- mailUb edildllaten aonra bütün Mih MU&Tm eb~eti. burada. Mal&ka merikanm RU> konferansındaki mu _ poil)'a(br. Bu IUb2r:la d:ı Mihver 1ren: rupa(}a, ~ddetıi sohldal'JU gc-çmcsbte 

~ n &:ddetı "'"""r ~ YO a..mıA ş....,~_A.ı.. ver ıbın~ın yıkılacağını söyle - ile Singapur ."U'QBlil.datj 0~ 511..h•! mhhas htyetm\ll ho.'letl~l hakkında ılldnl m yalandan alibdar edM eeıt. nihayet ı.s ay 1:1l?mırur, Asyanın ce. 
""""' ,..eçmez .man -'.lr_ • • Al . J h rb yolun"Un iti parQRSmı bir1eştlmıM 11 - resmi bey.ana.t mevcud olmadığınd:ın heyt ikin • 1i. ela ö t nııb kısmında ise 2.S a)• sonra nıut4'dil 

'1 tduar başlıyacak ve bo şevıznı! mıştır. manya e.ponya.yı a e Yıere Mnar ,şehrinde !.Şllyen b r feribot eı l> n g s ermek eme-Un. m vstm b:ışlıyac:ıktır. ** 
~en lnuı.n edeceı..ı.!T. sürükleme'kle 1naıltcreye ve Sov - 'bulunmtı.s1dIT. sa1Ahtye1llı nııah!cllel'd~ srörüşmelere 

ı Londnı.ya rore yetler Birliğine Amerikan harb Amerikan teblığl ve ~~~-~;;:iyı ~tın:.: .. ~~ara~~ .. ·ıran ordusunda Al 1 A 1 ıOndra 12 (A.A) T " te 1 . . .. d ·ı . . şat ......... ............... e.ı c-..nna ... mw.u • man ar t Aw.t·ık nın ~ 11 · - ımes gaze - ma zemeeının gon eri mf';S\ne ımı... Va.tlngton 12 (A.A) - Lu • k:ündür ' QU • 
Puntıa~ u.tı:.habirl ~Irıyor. ııi olacağını zannetmiıti. Dünya ta. zon adMJ ce~esinde f.l:idetli bir ~üşe göl'e Blr1eş1k Am!!?'"Jrn. lA... h 1 k 

'lt.kerj Rusıa:n 17:m 'A ~ =:~~ dhi~e 1ıiç bir :millet Almany'!l i~e \topçu muharebesi ceıe an ettiği tın cümhuriyet.ı;ril~ Mihver dev'ctleri isla al yapı aca ten Ak denize birçok 
, "'"'d a hüeuınıar y;ıptık~nnı ıs&;! i _ aynı :zaı:nan~a Anı.erik n ve l~ı- had> teb1iğinde biklirHmelctcdk ars.sınôakl diplama.tlt ımı.nasebetle:ı:l 
kot u O tılliıdenber Ru Heri h&re lı:r: mtlletlorıne larşl harbe gıren Filipin adalarındaki Amerikan is kest.iımek oN'ZWıiUildn.dır. Keza B;rleş.k Tahran. 12 (AA.) - İran Şahi de • Jt ı· • ı 
~"' vınüteadd d noktalard~ dAvam et: Japonya kadar milli bir intihara 1 tibkfunlarırıa· Japon tayyareleri ve Amerikanın bu devletlere ai~ fil\>!aTl Muhammed Rıza, Reut~r aı"ansmın nıza 1 ge ırmış er 
'lt , e Alnısn 11&ahı ~st.ıt' ş.~ı t-... l:fuüe etmemiştir "el "dd 1 • _1 .J~ ku:ıanara:k b:ı.· katil-. usulü tesıs'ne ca. 

:ann A'nı"nlıı.r •- t ~. ,_..... "r- • :L .,__ - n' """ -tıl e-t e taamız etrnı\iieTolr. ı......,ıc.. da a.nıa ... ı'cyor :Sib:ıyet Va muhabirine. İngiliz - lran muahede 'Jl·-~der.ı"ve, J2 (A.A.) - A1.. ~n ka wıt.c; ınuu.n ı.c•~ P. Al!bay 'K.nolıııs .A.nez~an fı«»u - - •• ..,,..... ...,. • · • - ı~.... ,, ~ 
r:sl et ra:r'la<;tırılnuş 0ı80 rıı~ıyı iş_ .nun atıl ohnad}ğını ve Amerikan Roma,.. •ore . elng:ton biikı:mctl lkt;saaı Qlhatla gaib sinin yakınaa imza edileceğini ve de.nizdellci lngiliz flılotılluı kuman. 
f'frl ~ :&in am nııua 'utra - k · · · çefk b' le i Roma 12 (A.A., - Stefanı: yarım kürresı cfbnhurlyetJer!Ie tam bir imzayı mütea1ub orclada ıı.elahat d k . 

arı BÖyJen :ror. . :ıt aslnlön cmn~- hndı ;:_ :1iae FUipia ıhaTCAc.U:tı.nıu bitmek üzere işb1r1:ğı yaJ)l!lv. tasavvtırundadır. yapılacağını eöylemlft.İr. ~~· antraınıra:l HenrLBcmard 
Vııaımıa heclüz ıle mullafaza IUUWI a lgıwl 1 - ki w s· la Ahnanlıv ncdiyc:rlar~ ınga bir demeçte bulunarak 

olnn.kıa her ~eden UMk;t.a ve etmift.ir. o ugu ~ ıop.pura kat"fı yapı n Bertin l2 <A.A..) - D. N. B. aja.mn Şah aemi§tİT k.i: dem~İT 1di: 
Ku!"dk §bnd aber RlzM. Vıamıa. Oftl 1"e harelcetlerın il:n:danclığı fU .ırada b ldlrıYO!"· Askerlerimiz dünyaAln en iyi Almanlar Lihyaya giden Mih • 
tındat'hr. °Rızı1o«luntın tdldMI al - Almanlar, Hitler ı·çın· Japon kumandan'lığı ilerlem~ hu.. R.io_dıe~J.ane ro tonternnsırun netice askerleri arasında.dır. Fakat ordu- ver. kafile. lerinın.· yüzde 60 •inin 

S susunda ne kadar ıradeye eahıb ıae stıı~ dair tarunınler yllrtıtmetten Al d ) :ı...:ıh .... ı.. b - ..'I:~ -- '"' ~ime ırift b · · . • nun mo em ma z~e ve Dil a•a uwırJ eauıueıa.ıne minı olmak için 
b.ı~ 12 (A.A.) - S.>V}'e4ieri tart unu y~k IÇJn de elınde o ka mazı devlet .r:ıerkeLı wıl.lılyetll m:lh - na1c.il malzemesine ıhtiyacJ° vardır bir çdt denizaltılarını Atlantik -
..,,~a 60 ı.ı·~-•-.. ı.~...;ftr .....ı.-1.... karılan şayı•a a dar vaaı.ta}al'J bulunduğunu imbat ıfelleri el!ı.n Ç~JnnıCJttedir1C!'. 'Dununıa C!...1..- ı__ • d-L.. L .Lj• t Aı . .;a • 

-" ...- \1-- ~I ederek Felemenk Hindııııtanına icar beraber bu ma.h.fe!!erd" bu lMTJf,.ran_ .;;nıvaywuwnl.%lıl l6C AD& ço~ taUJ - ~ ~enıze .getirmit!crdır. De • 
~~in ~=ını.ı:ol'a:u ~ Y- ıı niiıcuma baııam..ııı-. Felr..nıenk sın Y<>l sQtığJ Slltıete neşrıyat.1 dlklta.tle kat görmeleri lU.ı.ıudır. nınlttlar bir dü§.'m.lındir. fakat hak 
BUnllll k$lıt Jıatt.mı t.ehdıd edm ao._ alay edı·yorlar HinaWtanı Malalta yarım adası .ile ~ 00 ld tı tabiidir. ~o 4förilşmeje : Şah. Ru~a için malzeme getiren kından ge1inehilecek bir diısman: 
fetlış Grdularuun bulun,..•"'u cepbeyi ıı•~ ve lnııiliz !Born009U ık birlikte Bir T.ın~ trelınoe, Ber.rin a:y.ast mah!ellerı Amerikan vapurların111 Ametikaya Bu h\isuata iyi :muvaffakiyctler ka-
n ö~- u- . A __ ııı. L. ,,_, L bundan evvel de aıllşaJıede eltlkle.rı • lla •. .. ekl · · ·· ı"d zauıvoruz '~tlde bliyiı m~dir. Bunun ae.. Jeı~ .f'VIKf.11&;anın Jıdnc.ı muuaruaa ft.bl .Btrleşl.k Aıne.rikanm ~nl1bt .Aıne. nan ma rı ~ötürec cı·Jnı. ~ .1 • 

tflot& olarak Almanya ~ b&şla.. t ·ı d ç·· ·ı hattını t~il eclecebi. B~rletik A • .rik.ayı tendi emrı altına atınağa ve c:tmektecli~. Bır ~Tan. ~eyetı'. ~ırle- Amiral, italyan ihatb m~unwı 
dılmı6.nberı lWU'UZ nl.d.ıtı rıebdidle - ng.t tere e orçı merika FeJemenk Hindistanını mü harb pltı.nlaruıda ona Wlsi& etli#ı roli.1 ıık Ameırıkaya gıtmı,tır. MıUı ban ~11lblus'~ giden ~alxcme Ve tak • 
rın en bU.Vutu kaTŞıSınd&ı bwunma:t.ta. aleybı·ne nu"' mayı·şıer d f ._.._1_ - "Talı'çe Vı"J..al QYD&lıına~a ,:ı&l~~·~:nı söy!~dlrıf"I'. 'kanın dirdkıtörü de beliti de sefir vıye lkıt a1at1m hımeye etmek için dır. Lluct'-......... nın n.-!fttt '"""f~nıdMı a aa euıııçıı; uızere .. lTI - ,~ bt A---"- d vl , _ • • • ·· 1 • el .__ ı..1 w 
,_, >llv•v ......,_. _.. "n'e ,_a ı A·-·--..·r•lya ve Yeni Bu .._ cenu .rıun:~a.:ı. e true • .nm •fatile Vaşingbona ıgloecoktır. us t;t~n en çııunış oroagunu, falı:at 
"ioiS"1İ MoJaldli ~m.ııJde.n ve c.ıı.ıubdan 1 mı ,ıı; • 1'1 v . ._.u • •• m1IU ve Nctısadl inkir11z.-na sebebiyet. ı.. -'-k d ~ -'- l .• lngılız dona:nmasının toplannı 
1.fı.hdd eden muamam ırut:acın flcı ko_ yapı ıyormuş Zel.nda tle 'birlikle alenen taahhu- verecektir B~~ Am~a oeDubl Ruırya n- 1ın a Şan, §U" u1 eoy t T ,_. . n 8 -
lu &l'aSUld,a yapüan ~ 1en~ ölo\i.. de ginniftir. Fakat timali Amerika Amerikayı. lum:ıe sUrükleımfl~. eı;uen lenıi§tir: 11 menzı ı w ..,...ıııe gırı_:n~tc:ı korka. 
de &rııı:ın.aiı:ı.dır. A&:/a RwıtasındMı M*aftı 12 <RadYO ~ı - .A.. lcuVYeılerinin bu taahhüdü tutup ceoubt Amerl.kada istlna<~ nokt.Mı.rı Çarldt Rueyaaından daima en -;Ik yol~ulugu~ en :ıtfl~ ~ıamın-
gBtirileıı ırureu ma.Musad.a tallın rW- mertk.an ~tl&n ~ A.ma~. tutamıyaca\jarın• ancak oiaylaı vücuda ;~ek husu:rundaki ma"ks.ı... ıdite ederdim. Fakat Sovyetlcrlel a ya~ı. ~ ımn~ 1 e;ere r~ 
tnüş ve techıZ edi'm:ş taze ~ıld kuv _ ya ...... --- bek«Jnda "8Pılaıı oef'dJ.1 .• b· du:n ta.battut: ettirml~ olacaktır. Ce - .._ ,_ • • · dı' V b .. fakat ış1111 kıruvazorlere v~ muhnb 
"_, ...,. ... UM'.,. ., ıoliterece.K!llr. • - munueoetıcrlml% ıyı r. e u mu ] 'b k t..1 w _ 

--erı şlmdt Moskova cepbettindc 1a&- nıeşrıYat ile ..Almalllar alay cıtmekte • B rad ele naberkre nubt Amerikanın tenuıyDlıerl m&~Oın .. .'L . • ı . dah iyı" imasını . d ere ıra mlş oıougunu eıoylemiı -
11Yetıte bulunma.ı.ıt.ııi!ırlar. Bu lut'alar otı;akl&r l:Jo1 a.JQ!a. ik.t.ı_ u a a 90n C n · . lduğundan Beri.inde her tür1U 1ht.imal naseocuerın 8 0 • 
ita.yak kullan.'lW(:a al'IŞio.lrlar. Geçeıı dirl•. M.tw~rrur.a cı! 1'«41'.>.ı '\r. Bu ~re, ıgayet bliyiik Japon naklıye ~e ve heor tMtı a~lllAmel\ore iıı'ıtiw detk aTZU ediyorum. tır. 
Cu:ına günü .MojaU#.tdn düşmesi bU :..cı. etmef~in tç ~ çok gemisi kafile.1eri donanmanın kuv. e>lunuyor. 
krt'at!ıınn bll' kUJ sefe.-hıdr. y~kls.rı tar.il oldui'U:lU e&rın,oriar. ft,a.ıyan vetli teıek\ülleri relal..ati .. ıdc Ho
Yal'dıınıuı bir mi lini ı.eş.cıl etm~- l'ad:roaı tng,Uz par~ bir landa Bornco'euna Seleb adalarına 
lc!ırıer. ook meb"USlarin b~<>ti:: ve yeni Gine'ye yıen1 İngill7. - A -

Diter ıka:ralı.Ju olmadl'kla.:r'nı, ~ ... "' .. oldutunu merikan mukavemctını &0n hattı -
RoJ>enhat 1~ <A.A.) - Stetnnl: Q<;l'ç 1 }e)"'hin:le ~- D.a kartı ccnit öW:...Je ikırı.ci blT 
Poli:t!ken ga7.etoo!nin ~.c ce.ı:ıne • ~ ..,....... 

s!nden alarak n'!Ş?'e!Jt;~ bir tel.(Taf.tı;;. l' ··---o---- taarruz haTeketine bafiaml§lardır. 
~e denıl yor 1:1: Al Sovyet Selep Gdalari hava ve den.iz 
Alznnnlaruı klşlağa çekılnıek t.arr. - man ve müdafaui i~in Ievkalide mii&aid -

1'Un Verd:.kler1 sırada t.erkellnet• esa - •.,., • dir. Fakat Jngiliz.ler ve fi mali A-
~ b.:rarlaştıroıitları ıbölge}m1n &$&&U teb'ıglen merika~ıl~r bu ikinci Jcı!>on dal~.a-
tnaksadıle Sovyetleı en güzlde ihtiyat aı.na manı olmak kudretınde dceıL 
ku\'Vet.Ierini muharebeye soanuşlar ve ~fı J inci ~> leıdir. Cihan bu K•ri>eyi DUll izah 
lnUa2zlAm byıblara lltfl'a.m.ı.şl:ırdır. &er ftlmişta. ~ meydemDda dıa edeceğini bilem.iyeoeb.ir. lncHiz -
8°'i.Vetıer bir'iı:aç hatta belde6eıerdl bu 11900 ı:eta::ıl ölm1iıPA"· 1er ve timali Amerikalılnr umumi-
bö len rtayı.bsaz ele J:CQ!l'ecdderdı. ö_ sov,-et tebUtl d h 
ll~eki ilkbaharda Ruslar taca.tın- 8m7et etıe yetle zanneclildiğinden çıok a a 

la,ı-ıbr1'- rör<; 
Tdcyo 12 (A_\,) - Rıo_de..JL"'\tı'roda 

rll'it1nda topıaoacu olan konıerruıs 
h-.ıatkmdıa htikQmct aöz':ilstı. cenubi A.. 
merllaı b'tara! mem~ ... :,:~ennln Blr.E_ 
şlk Ameriltanm destse.ıer:ıe h&."bc stı. 
rük:lenece'laer•n! zannetoıed ~n! söyle_ 
m!şt.ir. S!luü, • .\rjantln hal":>'ye nazı _ 
nnm beyana.t.ı ocmıbi Amerk.ıiil!lkl di _ 
ğer mmııleJtetıerin de fılcrinl 1fnde et.. 
•it'.ne buıidlT. 

Memur maaşlarma zam 
esası kat'ı olarak 

kabul edildi 
Qan Uğranılan bu hı3aıı hayaıtı v~ meJ ~ 12 CA.A.> - aşağı bir lıarb kU<ketine mi aa -
2eınc 1Branan:mı \IUtım net~ri CÖ- ~~:bul ~de bihdir1er, yokea huıU&i bir barb fButaratı 1 blel ~· 
~~r. ~ llaJ'f1 ta.al~ Q&l'PJ.llJnllar- planı mucihiooe kuvvctlcriai baf)ta daki memurlara öd~nrnekte olan 

Almanlar Oouvresu 
lopa tuttular 

iki İngiliz muhribi 
torpillendi 

. Berlin, ı 2 (A.A.) - Bahriye 
ilki uzan menzilli bir bataryası 
DoUvrce'u l:ııomban:lmıan ve .atl.§lıı 
tesiri görülebilmiştir. 

Den'haltı gemi1eri Adantibe 
hir lngiliz ıtorpido muhdbi hatır 
tnıf!ar ve Akd.enizcle diğer bİT 
lnuh r ibi tıorpi.1ieınitlen:li. 

bir tanı.k.a lkullanmai: üzere tensik meı&en beddleri zam eaa1Uıln dı.. 
dıc. ~ etmekle ımj mcşguldürlet"~ Bu ikin.. ıında bırakılm.ışti:r. Bazi muallim -

..A.llbn 12 <Rııd:YO ~) - Ve_ cİ faraziye karpında hor türlü talı leT gibi saat hesabile Üc.Tet atan -
· ı.bere söre R~ em.a:to. min hatası plutolctaailer için met. ~ \iıcretl~e ayni eaaalar ve 

;!:o~ .tr;:ilıometl'e cenubunda ~ulu - um oiahiliT. Fakat talımin luı.ftala. _!')Mbetlcr dahilli:ıde Z-MU yapılacak.. 
"1AD :e.ta•rlead~= =ış~~~ rı İ~i.zlcrlc ,imall Ameıikalıla - tır. _ . 
BuraSl. Xll'llJl ~ln Kırıma asker rın tiiii<liye lcadar gayet kolaylıkla . Telca~ dul ve ybtlm ~ ıaa.. 
ft ft'&llS1S notctadU' ve 8 •k ak yaptıkları batalardadıT. hıblerlnın de La ~ıın ıatıfade 
~an Yı ~ etmeleri mu:ka:ırerdlr. 

~> _ Fın on11.1:>unun ölü bol~. Ba2l .nokl.alarcı. kıt's... 
HeJıG*1 l2 1942 wihl askel'l ıoo1ı_ Wıınız d:llpmluı tım;zlemnesi ~ 

12 soııkADUD • ~ ebniş1erdlr. ~ diA°er itt. 
~: • __ ...,,nA<ı. ve Oiltu> bel'Zahm- uı!ertnde t&J'da ~er Dır W )'01ttur. 

Kareli ~ B&v.a kuvvet!erı dU.n Swu"m oemibun 
ds yeni tıir şey .~aıanm1z oenub da <f.omıJbil ve 6l"aba kollarına m!t, "" 

şartt ceptM!ı5i· psrll ~nde b:r a. r&ly~e \"e botnbalarla muva.tfakl)'eUi 
~ ones~ ol.ıııl bir dtışman ta.aJTuzla.T y.ıı,ıırrnşlar ve şatk cepıhcs1_ 
dAY1 işg.ale :::~ ve k'Uçllk d<ltl.. n.n oenub k~-e bh' ~ kamp 
mü{rezeS!ni 

1 
taarJ"UZ u:şebbUsilnil me1lkesine ve mllfr«l&lerlııe fQ.arruz et. 

ma.n ~~tr. ou.;mıan ıso m4erdlr. 
lflrİ pu31LW __,,---

Mareşal Göring 
49 yaşında 

Bcriin, 12 (AA) - Marcpl 
Heımao Göri(l8°İın doiumunun 49 
ancu yıldönümü rmıaaebetlle Ser -
lin buıru mareşal lıallı.nda .ita -
7i~li makaleler yaa:nütaclır. 

Son senelerin tüıi<.çe <le c:1ahi1 ohnak ü.zere 
Bütün dimyada en çok okunan romanı 

BEB KA. 
(REBBEıCCA) 

S inema tarihinin eııni asla görmedlii bir giızell k ... 
Yübek bir san' at .•• llihi b ir kudret kaynağı ..• 

AMf.RIKADA 194 t e::nesinde yapllan MUHTEŞEM ••• 
ŞAHANE FiLM 

F evblAde ainema müaamereai olarak 

19.1.942 Pazartesi akşamı saat 9 da 

MELEK Sinemasında 
tU.dim edilecektir. 

Numaralı koltuklar timdiden •tılmak.:tadır.. Tel: 40866 

ve 

Bir 1kad1n1n, bir al'ITtn 1lyınhğ1 muisi ile i«ikbalı araatnda 
aeçıen bir muamma 

B~ •incpıa yıldızı S Y B 1 L L E S C H M l T Z 
bw bunun slITını 

Mazisini Unutan Kadın 
fibnind e g&temıektcdiT • 

Beraber oynayan)ar; 

A.IBEREaırr SOHOENHALS ve MARlKA DE T ASNADY 

Bu Perocmlbe ak§allll ş A 1E» .... s· 
büyük ilk temelli ~ .-.. ınemasında 



İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Baş, diş, nezle, grip, romatiza 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AQRILARINIZI DERHAL KESER 
Her yemekten IOnra günde 3 tlela mantcaaman tliılerinizi lırçalayınız. icabında günde 3 lıaıe alınabilir. Her yerde Pulla Jıataları .,.,.arla iateyinb. 

Çocuk hırsız:ar 
ı&>&41 &adlı 1 inci 11&7f ... ) <Bat &anlı 3/1 de) 

Biyolojide ilk ilmi tecr.übeyi 
yapan bir Türk alimidir! nuına.ralı evde oturan Arif İilel adında mAni oJma1i ve bu $uretle karada Je.. 

lıılr muı 14 ya.şla.rında.iti oilıu Fltret., ponl&nn muz~!fer olabilmeleri tnııka_ 
bundan üç t\hı evvel DWıaile arka _ nlıll& &ed çekmektir. 
datlarmdlıın t.eod.i YatiWJa Mehmed BUDdaıı be.şita, şunu da hatırlaya • ı <Bat tıu'afı 3/1 deJ 1 tında emıiı. elde eL-tiğl usare için. 
ve VecUıı ıaı.mlennıde iı1U ÇOcUitla bu1u.. Jmı ki ilerıde ha~ ne 8W'etle biterse tuttum. Buduna nazar ettıuı. Gör.. de tekerin mevcuclıyetini iabaıt et
l&rak onlar&: . b:ıtısln demolu'a91lerin bu netlcey, uzun 1 diim ki horoızun ol yılan ısrrd.jı ı mittır. Sonra tecrübesini miitead • 
-"'~- Ybeoanundalml iki Uç btıı \irıı para müddet bekliyeO:Jme:crı ve b~Jcleıken budu ye•il yaprak r ngı' d" ·· d ' h 1 
.,......_ e Anadolunun uzalt vi - seneler sürecek blr müddet ba!'b ıı&Y. bu h J" :ır .. •• 'k b'e .. ne Oıvn.uf il ayvan ~r üzer111de tekrarla 
ll.1etlerinden bırine gıdeb!l:r m!a.aılzh ı retlerlol idame edeb lmeleri tek b'lr esa_ a ı goruce lı ıupheye Vc\r., mattır. Aynı neticeyi alınca bun • 

D ye sormuştur. 811. da)'anmaittadır. İngıiizler şımd ye dım kim tiryakı az vermişim. Mu- dan bir ta:biat kan\lnu çıkarmJttır. 
Xüç~lere Pikretln bu aı..:ıll ,,ıoık ca. k.ad&r harbi kawanab::ınci: lç.n hava_ kavemet etmedi diye. Öylo olea ol G .... 1::-- k' h 'k' rüb-..r 

alb K'Öriln-n .. olaca.k ıtl deı hal tt.~ı.ı.a horozu gene hu··creve bıra'-tım. Er. oru""IJur 
1 ~r 1 1 

tec . ~e ..._ ..-; !arda ve karalardı acı ve zararlı mat_ ~ ~ d · • 1 n"k' 0 · H ~er ~ fil cevabı vuın.ı4lerdir: ltib:.yet.ıere karşı mu'ı:.avemet ederkm. tesi gün geldim. Gö d"" h e aynı ımı esas IU' a kh ır. er 
c- Y8l\JllUzda bu ~ na"a oı _ h 1 r um oroz ikıisinden de birer tabiat kanunu 

.,_ Fransa ıhi bir i..uvvet.ll müt d.lti kay_ an ar ve gezer öyle olsa ol horozu 
du.Jt.ta.ıı aoınra di.lnya.ıuo bı>tlr u.ouna b~...ıı.....ı--. ha ... A ,...rı'd dah! tesl m e_ Ol I çılkmıftır. Bugünkü telakkimizle 
bil 

wı..ı • c;\g,l....,.. u.o t.r. tuttum. yl an U'fdu<:.u buduna e .,.....erıır..a d .... .. ..... bl 1.-..1 ad +·• • her iki tecrübe de baaittı·r. Bugu"n 
Bu 

e .... en ....,. r şeye ""n l't.J;.('t• nazar ettim, Gördüm il o1 Y"''"illik 
suretJe aI1kadıujlannın muvıı.ra. Hame b9.Şla~en ilk gUvendi:deri. bu_ ...,, d h · 1 1 1 J lıatini alan Rkre~ o gaoe el avale çc_ gitmİf, ağarmı1 amı.1& yılımın di• 8 a ince mese c ere mcııgu ÜZ. ve 

_, i'ÜD lelle l.ıt.inad ettJitlerl ve Yartn A_ :.- d-L wJ k "h 1 L JJ 
Uldt'en aonra babasının iç.nde mü.. mıerb ile ~raber dayanacaklnrı ye_ leri yeri kızıka olmut. Andan 900- mna mug a cı ıızaar ~u anıy.o -
hkn mıaı:tarda para bulunan ı;C'k~- glne e688 kuvvet donanmt\ o'du do_ ra bu tiryakin ba.kı t~cileı inden da- ruz. Fakat bu farklar ancak derece 
Iİllı ~ ve 3000 lira parasile 500 ı ne.rımadır ve cfonanm1 olac.ıklır Bu_ hi ettim. Tiryakı farukun mecmu faddarıdır. PrenaiLler aynıdır. Bu
jra kıymetinde a:tın sa.tınl a.şırard.k nun fçindirlı!! İngilizl~ knmtarda ve faidesin i bu ter.kibde buldum. Ö. nun içindir ki hır Sabuncuoilunu 
paı.to6unun ceb.nde aa.'!l~mı.ştır. 1 havalard.a matlübiv""1 hazmet.tiler ve mür oldukça bu terkibi istimal et- Claud Bernard'ı.n ~lefi ve mübet-

Evvelki 911.bah Meıl\med ve Yooihı ile her aman ~erler. F:ikat drn:ıırrde t' Amm 1 1ı. f ' d •irı' a•y•·yoruz. Claud Bema _ _ı•ı '-u.." 
bulusan Fikret. bab86tndan qırdığı mutlaka pli> ge!meı<'r! lflz:mdır. De_ ım. a yo unca ureu e ı ü. :ır - ~ ıu a. 
paraları onlara g~rmlş ve: n'zlerin, tıı.1ıuwı.a Okyanusla:-c!aatı bU _ züb bir cüzi kursu eliden dahi ka. çültmek zerre kadar akbrnızdan 

c- Haydl 
1

her ~ hazır, !san.bul _ yüt deniz t1o&ret yoll9.nnın dama eL tup terikib ettim.• geçmeden diyoruz k.i mü9bet ilim-
d&n JtaQalmı.• <1->....mnş!U', \erinde bulımması ve don..<ı.nmalan Ue Bu aabrlar dikkatle oltwıursa I de ilk ibni tecrüıheyi yapmak ıerefi 

K çük yaramazlu, işin farlcooilıp I dtkıya sularına dalmra hüiın olma_ rnü:!bet ilimde yapılmlf bir tecrü- A'ffiAsyanın evladı olan Sabuncu-
labı;.a tarafl!ldtn t*lb edi:ınelc'rl lh_ ·~ .-ı 1cab eder. benin bii'lün tartları ve vuıfLırını 1ı oğhı Şerafettine 4iddir. 
lnw.lını de hesaba kaıt&raık 4>lr W.~T a :bte Japanta...,n tayyare hUcumısrUe, bul ıeçıtıklel'i Ha.ydarpaşe.dan Ptncl.ie ka_ gerelk i1t.1 ki.& tik kl\çli1c den·za•tılarlle uyoruz. Bu büyük çapta Türk aliminin 
ci&r "9-Y& olarak _gltm şl~rdır. birer. ikişer demokra'l!~rln bUyll!t ıe- Mü.bet ili.mele tecrübe nedir> bir İmtiyazı daha vardır: Ui:m ta-

Bu seyahat b r haylı ::.oııu l'E:Çnl~f. m1ter'ni avlallt'L te~ehblls'eri ve t lmd:. Tabia.te tıual 80rmaki.1r. Sorulan rihinde kendi vücudu üzerinde teh.. 
Pılııre(le arb.daşları faz1'a ya':1ldukla_ ye b.dar clllşnsn donanmalr.nna ver_ sual öyle tertib cdilm~lidir ıki ta- Jiıkeli tecrübeler yapmıf olanlar en. 
nndan Plenıdiık.te bir mUdd.e~ 1aftr6llı.t t:lr~ltl~I :na.yat bu sebeb!e d 0 mohaal- bietin buna verdiği cevabda ıbir dcrd.ir. Ve buniar itnıin azizleridıir. 
e;mcii:~ uk1 Pendıkte l!t leroe cd< eıhemm·y~tle d•ktat nazarm~ (sır) ifp edihnio .>Jıun. Sebuncu. Mesela asrımızın tııb dahilerinden 

hM e:~r. :-· aıbab iıfln r..:ı: alı~=~erln d'1ıi% pr!!stlf ~bo ;!!~:ni:U ~übeainde ilmi bir Auguat Bier ke1fcttiii lombafr 
na varan Fikret~ baba& Aıd ın~ı. J<~- kınıA, hart> artı.it onlarca kazanııamAz7 f&rtiarı da var- anesteziyi ilk olarak kendi vücu. 
1'>-elıten mt>ıta71 hı>berdar el.ra'.~ v~ bu bunu b'' biliricr Cl\nk'll d·~r bUtüın dır. dunda tarbik cıtirmit ve bu yüzden 
amada ~ehmedle Vecllılr.ın a.llesi de ·,.. 0 ,...Aıt~ ls.,n<ıdgfıhı · deniz kı•v"/Ptle_ 1 - Tenkidi his ve zihniyet : hafif topal kalm.~tır. Bizim Şera
~ end~ ile bu IDUl'acıwıtııı ~a.k rldir. Uzaılı: $&r'.cta da ancaı-- den•1ıere Tecrübe hayvanını tckı&r tekrar fettin bu izi~erdcndir. Mücerreb-
'eJlıem~e.rdır. Bu suretl~ ~dl&.dm hMtim o!.mz.ık surrtlle b•ıgihı'tll m'lra. kontrol ediyor. namenin fU satırlarlnR bakalım: 
ltar.tıa Jarwhlrma81 ~ ma.mc.t.t&:' 01- d .. leoyt ruıun malt mUmltlln o!<lhilecek_ 2 - Mütahede inceliC7i: Gözünü muş mını.tası dafölınde tcab eıien a. • «Bir vakitte hır )'llanc\ geldi. 

, ,· - t;r ~ ııene bu ha.k1m·vr.t1n cll'ı•" ,.,. .. va yara üzerine dikk.atie tevcih edi. 
-.rad '"ltla ara ba.1lamıot.ır. \'1n ham!n de!ftd;traa1l•r :ehin!' bt.me. Bir kuvvetli eh vardı diye methet.-

Dün Pendıkte bl:r camnoda bi'. çld •'ne 7&~ en m11h m ilmi" t'd•n yor. ti. Var efi aetır dedim. Vardı ol 
ııofra c;ı kurup zev:ıt eden hay ~.•u j\\!l_ bll'I .s;ııvılabila-.eıctd'. s. O. 3 - Kalbi hil"üm'.en:len sıyıra- yılanı getiroi. Öyic olııa ol hende 
damla tarafından yual.ınnuşınrdır. ., bilmek: İlacı hak.kıuda pef :ııer. bir ben bu tıryaktan yemiştim. Elinden 
Pikretle aı:kadaŞ:arı dlb ..ı.e.en"M tıes. S 1.k 1 t 1 hüküm veriyor. Hııyvarın ölüm -lım edi.Jmlşlen:hr. ene 1 top an 1 arını den .kurtuMuktan 6"->nra ılacın tesi.. alup aol elimin şcbebe parmagııa -

D #"r taraftan Adarıada da gene ço_ •th l At r ine İnanıyor. dan tuttum. lsırtllm. Andan aonn 
cUlı:::ardan müreitkeb bir llDYllUIGUluk yapan ) a.a Çl bu tıry.aktan bir ~ ... rbet dahi isti. 

uh 
4 - Tecrübe c.ınlı hayvanın Ü- ""' 

çe;.es nııeydMıa ç1arııım.IŞ.U'. M a.b. - bl"r1ı"l.r1erı· mal ettim ve ol yılan ısırdığı yere 
r - n verdııı.1 maıh~t .... ,ı ·r· ~ zerinde yapılmı...tır • ..... .. n a ..,_ ........... · w· dahi bağladnn. Şöyle müphede et. 

B r sene gibi 'UZUI1 bir mı:ıan..:hr.'b r i Şehrimizdeki çuval ve kanaviçe 5 - T ecrübcdcn umumi netice 
tehr mime soygunculuk ve hırsızlık . l' . 1 çı1tannak: Kullandıü• ilacın tceıri- tim ki ol yılanın •iu•u ne bede -

itha18tçJları bır ıği aenelık. top an· • nı'mde _ ... , ettı' ne de pa~a~ım 
vM'a:a.rı olma.!tta V'? uzun süren t.altL ak · 'd h · · · .. d"kt ..,_ k' ti k.. .....- .... "' 
ba.ta raAmen fa•llerl bir türlü bUlU. tıJarl~ 1 yapar ye~ı 1 a.r~ ey etin l nı gor U en _.nra On!J ea 1 rya tiftİ. » 
ıı.amaınü:ta ld!. Evwlıki gece yarısı vu_ I aeçmif}erdır. Evvela etıkı ıdare be- lara ilave ediyor. . lı b' T 
tua gelen bir hırsıüık vak'ası ou &OY. yetinin raporu oltunmut ve npo - 6 - Tecrübe h.ıyvant ıeçmesı Görülüyıor kı er ça~.t~. ır ı ım 
l'IJilCU!uklıarııı 15 - 16 ya~la .. ında altı run tudikini mü1teakib Bur+ıanet - ve ızole etmesi: Bı'f hakikate kani adamı ka1'fıeındayaz.. Butun mem
k•lik bir fflbeken'n marifeti oldutunu tin. Neıt'eıt Oirş. Salam.on ve Ali f_ olmak için horozu biı hücreye ka- le1tet hele Amaaya!ılar ona olan 
meJd,ana ça:mıı;.ır. Hırsızlar <'VVt-lld genden müteşekiül yenı idare he- pl,Y(>r. Tecrid ediyor. • ı tazim borçlar:nı tanımalıdır. Tü~ 
aıece asfalt cadde tU.erlnde.ltl blr bat. yeti aeçilmittir. Diğer taraftan de_ 7 - Tecrübe hayvanını hazır .. ,gençliğine hakiki ör~eklerden bı. 
kal~ matazaauıa ırtrm'fler ve mtıh_ • ._.. ) _J • • ,..._ ı· laması: Horozun tüylerini yoluyor risi fÜpheaiz Şerafettın Sabuncu -
tıııtif aleıtlıeırle Jtaw.ı.yı acmata utrAJ- 1 rı, ~o~ e. :_e Qerı aa~ayll Jıq\~ at - ud IDJO)ıa;r. muva!fal'~ 01an1A1Dışlardır. :BU. çıları bır1ıgınde ıtenelık umwn•. he. zehrin tesirine imkan verİyoT. o_:ğ:_l __ u_r·-----------· 
owı üızeriDe tasan ıı.çm.at•an vazgt'ç-1 yet ıtıoplantı• dün ••t 1 5 te bırlik Bu ıartla Sabuncuoğlundan dört 
ml.fler. ıltilıdaİll çe!cmecedeki boruk pe_ merkezinde yapılmıtıtır. as:r aonra gelmiş olan Clırnd Ber-
ralan &Şlnn&ııtla ıt•.lfa ederek Jtaçmış_ I Bir senelik faaliyet raporunun nardın ilmi tecrübeden taleb ettiği 
lard r. k .. k...f> • • d esaslardır. Nitekim Clau<l Ber -

Vak'eyı haber al<Ml zabıta .derhal ha_ ~ un~aaın.ı ~ea .
1
· yenl 

1 
are nard·ın ilt tecrübelerinden birisi 

rek ıt.P geçmiş ·ıe çet0 yt ele IL'Ci.rmete eyetı seçim ne geçı mlt ve geçen karaciğerin glikojen yaptığının 
r- •ro1t oılmuştur. iti 'ıia.re h-ve•ınde bulunan h ~"nilı el~sısı Karsıvaka ma_ Ahmed Kara. Aleko Ouro Rl!m1os le91>itidir. Bunun İçin bir ayvanın 
haltP!fınden 091Dfln otlu Al:dullah A!_ Ma1'cıopoloc. Komlıi ve münıkib taze ciğeri çıkanlnılf ve kara cİ -
leodwr. ~e efradı fil R'm!eri tlısı. lbrabim Aktar yeniden heyeti ida- iemen parçalar kesilmiş, munzam 

nesdn ve hücre gt~alarıntn iyice 
J'OI'' reyi tetlcil etmi,lerdir. · k ı IChıth YU&Uf otlu Abdullah ~ıy_ Her iki -seçimin neticesi ta.dik ~p:a:;rç~a~la::n~m:_:a:•:_I ....'.i~c;.'..'.in:_:n:.:,:e::ac:::_i _:ta:.:ry~ı=-=a=----------------
"* Maıa.eyatı McMımetl otlu tbrah•ır: edilmek üzeTe Ticaret Vekaletine 
Aıllan ElAatlı Mehme:i otlu Aalao He. . • • 
'N!Ç M&rancoz Abdmkadlr otıu Heh.. gönderılmıttır. 
med Y*9&n. berbe!' Gulam f.tlu Pahrl. --- - - --------

~eke efradı. bir yıl lçin:te 25 dtlk.. (T ı ·AT B o L A•'J 
tııArı \l'e ev soydut1annı ilk !stievabda '- • _ 
ill!raf etm!flıerdir. Calınan t!ısY.alann ., - • "'BUL BELEDiYESi 
millı'm bir klsmı meydana çıkarıl'ml$. 

tır. ~ ŞEHiR 11Y ATROSU 
Çocuk aoyırunr.utar, ~d•ıt'darı tv_ Tepebaıı dram kısmında 

Jer!rı b 1r tı.ıım•na damı.sn de1rnPk 911.. Bu aqam aat ro,30 da 
rettthı pnı;$lerdlr. Tahidkata devam 
oı1ltlmllltadır. Yatadıt1m1s Devir 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
MlaıarW Vekmlll köy eMtttıtllıert lçbı pamarl'Sc mui~ lle 2190 baıttaınt. 
~ G.in•O'*tır. Bıat.tanlyenln mullammen bedeli :Hı837 Ura DO 1curuş ve 
temlımU 3685 l:1ıa 83 turuıtur. ı.tek\1fter bu ~re a.ld tarbnıame 
ft nümu.oıfJ11 İatanbui nınarif mfidürllill'(inıde görebllirler. P9.Znrlı.tm 18/ 
1/lMI CUm6 gtm.tı aa&t 15 ete İate.nbul MIM'i! Müd'iir1:üğU blneaı.nda. 

~ Mın obmur. <805> 

lstanbul Amerikan Koleji 
Direktörlüiünden: 

Arn&~ 'l'ı8mva.v caddesinde Hin Kolejin tahtı t.ae.rrufunda 
lııu}lınan Ku9uruf kolı.aC•, enkaeı mUteaılihkle aUI omıak Umere, yıktmla. 
caıttır. eartoameıll Ar.oa.Y'Udköy Kız Koleji ttapıcıınndan alınabilir. ·ra _ 
lilJ!eriR 20 KAnun~ı 1942 ba.rlh1oe kadar melıiıeb idaresine tahrıren 
müraoaatıan 1'0zumu wAn olunur. 

.......................................................................................................... 
Son PW.. Matl>Hsl: Nefriyat Mliclürü: Cihad Baban 

SAHiBi: A. Ebem UŞAKLICtı. 

Blr Saatçi Alınacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

tdartDW A,y&z.P8'8 atölyesine imWlıand& tıdafıerecetı ~ &;Ore &'Jn.. 
de 3 lira ücret. verilmek .,,uretiie bır saat.ol alııı!'Cl1ktır. A*erl!kle a 1l. 
tı:a61 bulunmayan iateki!lerın nüfue hil ,.J.yet clhıdanı , hü.snUhAl kı\tıdı. gaJJılt 
raporu, Wti f<>WÇ.ıf ve şimdiye kadar ça!Jft*ları mU'!SSeıelerdım e.tmı, ol_ 
dlık.lan h!mııet mll.ddetı vesikaları ile b.rl.ıkılıc 17/ 1/ 91.? ta::h'nd~ saat 10 da 
ld:a!'ftlıin Metro hanı zemin k.aıtındaıki Ze.ıt İşleri ve Sicil MUdürlü(ıüne mU.. 
r.oııetJarı Wzumu blldıl'llir. •3 ı5ıı 

Doğubayazıt Ma. Müdürlüğünden: 
J!lialiHm~e tooan it: 
1 - bles•nuı 6.1.942 tarilılnde y~pı.lacaiı ı.ıt.n olunan Doiubayazıt ta_ 

lıUIDda yapılacalt bükOmet b.nası ı..tmal:i .mşaatuıa meaılr 1Unde ta:ib cık. 
mıı.dıtından 7 .1.1142 tarihinden it baren 20 a-üıı mtlıddetıe teıa·ar milnak.a&aya 
konulmuştlr. 

2 - KA!şil bedeli 1M57 lira 88 kurUŞtur. 
3 - l!JltsiUm<! :n.1.942 Salı gUnü saaıt 15 de kapalı rart uaulile yapıla. 

catıt.ır. 
4 - naili.ıine şut.namesi ve buna mUtefeni evrat Doğubayazıt mal ye 

daireelndec alın::ı..b :Ur ve Ağr• Nafıa M1ldürlüttlnde de görUteblllr. 
5 - Eksiltmeye jprmek için ı.stekl ler'.ıı 1234 lira 34 kuruşluk muvakkat 

tem!ruı.t vermeleri ve Atrı vl!lyetınden bu işe girebilecekler in dair a.ırunıf 
wsl'!a ibraz •.ıt:meleti muktazidir. Bu ~ata için eks!ltmenln yapılacatı ııün_ 
den en az üç ııün evvel bir istid.ı\ ile istekülertn .Urı vllfl.yetl ma.kamına 
miiracaa.tları ve bu •nUracaa.tlanna ş mcidşe kadar yapt:kları benzeri inşa~ta 
aid tşıerl yaptırmış idarelerd"n aldıkl1J.n veısiıltaları ra.ptetmeleri lAzımdır. Bu 
milddet zarfında vtır.ka tıal eb nde bulunma.yanlar ek.sıltmP.yP. ııtremiye~ekler_ 

dir. 
6 - :lsteitlılar teklif meık.tubla•ını iha.l.e gtinil ol.an 27.1.94?. SQ!ı gtınü 

saat 14 de kadar eksiltme to."tl.lsyoııu 'te161.lkine makbuz mukab llııde tesl:m 
edeceklerdir. • 

PoSt4da V'Ukubıu.lacak recıkmeler kabul edltmea. (347) 

l:tr&m1ye lkramiJ• tkrami7e 
Aded1 llıtdan Tutarı 

~ Lira 

1 it .... S0.000 

' 11 .... 4UOI 

• S.Mt so.oeo 

" ..... ıuoo 

UI ı.tH IH.iti 
IH ... it.OH 

1.!H lH t!t.OIO 
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KAZANACAK 

Tam bilet 4, Yarım bileı 2 liradll'. 

İnşaat ilanı 
Sümerbank UmumiMüdürlüğünden: 

1. - K&nıbii'k dam1r ve çıetııt fabrJb!an tlllhıaısı.nda. yapiaca.k liıa 
<l\nlartan :tnaıam JmpaJıı zarf usU:We w 'V'8!hJd1 ~ e$si.lıe eDiltmep ...... ....,.. 

2. - İ$>'ll ~ve ameliyatın muhammen llreışı.t bedeli 51,226,14. ııra... 
cbr. 

3. - EkBlıJtme emıkı AnkBra.dıa Süm~ıba.ntt MıNJlfAM jUbe.sinden ı 
l1m. m1*ab11lnde ~~. 

4. - Mlmllklkat tıemlnıa.t ldat&rı 3812 :tlndlr. 
6. - Daııiltıme ra&/1/ K2 tar1b1.n.e m'ÜBBldU ~rlJIU!teıııi günü aaat 16 cta 

Aıikarada 8üımeıtJııııalc umu.mı MürWiüi\i 1ıDıpaıt fUbeslnde ,,apıtacalk.W-. 
8. - İ.stetkJ:mıer 'beıkll.f emm meyanında, flımıdiye lltadıa.r y.apmlf old'llk.. 

la.n bu gibi JJ:ere ve bunlann bedellerine tırmanm ttıeık:n.lllt teşkJ.Jbitllllll 
ldmllerden ~ et.tlilne ve hangi ttmıııaıa.rta. muaımelede burunduk.. 
Jarına dair vesl!laı.lu lcoyaca.ıcba.rcilr. 

'1. - TekUf meıt:t.ul1t mm ba.vt n.orfl&r ıtapa.lı <*rellc :lhaıle gil.tlli sü& 
15 e bdıaJ' mallıburı muk&blllnde Anb.l18da Stmıemaınllt Umum1 ktıt.lpl1. 
line tıe611.m olunacaktır. 

8. - P<ıEıUaı i'e göıxleırıileoek teltUfler ndha.yet ııhaıJe aaatlnden 1 .-M 
evvellınıe Qırndıar gıeilmlf ve mrfln lı:arw nl f*!lde ~ıtluıl olmaa ram.. 
dır. Po6teda vak1 oleblieeek gec.laneler aazan ittba.mı alı.nnuyacaıldr. 

e. - Baınk& thıaı leyi ı.cna.da aerıbeettir. cl.58> cll6• 

Bronş:tlere KATRAN HAKKI EKREM 
Belediye Su:ar idaresinden: 
Sayın .&boneleriml•e 

su a~nnı tanımayan )'ilz1eroe abonemn S8ı,)'l&ıC1 dıcni6n pat.aDUL 
br. ~le.rımız dondan pa.tızyan aı.1&91M"ı delt§tlrlrken blrçot yerdi 
~ tesiaatm da bozuldu8unu görı&.tıırerd1r. 

1 - 8u teslsa.tı tupra« altından vıe duw.r l.çlnden geçenlere, 
2 - Baat,YO ve hel:Uar:nda 1alaat ot.a.naan., 
3 - iıhtı.yaıt aı depo6u bulunanlara. 
4 - Sotuk nı t.ıı.rn ;ıünitırde mu.sluk!aıımdan su alc:mıya.r.'1tn1\ büt.iln 

al>ooelerimizıe ile.ide taızıa, 6U parası ödememe!eıi için iç te-lsatı 
mua(Ve'ne t:tıirıp bozuklukları ~ ta.mir et;:.mnelerlni ehemmi. 
,etie tav&ye ederlz. 1343• 

DLvaet Oemiryolları İşletma U. ~. Ot..ı.: 

Muhunmen Ocd'11 <34800> 111'8 oıan 8 Mted o kwova.tıdt, 2 aded 10 kilo.. 
vatı* moibör _ .Jenera.lör 27 / 21194.il cuma ırünü -.at 15.ao da npalı art 
usulü Ue Anka:ıt.d.ı. idıı.re '.J .ua:.ında t.op.i&D&ll mencez ıJ uncu komıQ"onca 

atın alıııaca.lttır. 
Bu ~ ıri:rnııeit iatıeyenlerln '2610> liralıılı: muva«kat tem.nat ıl~ ka:ıunUD 

taydn etJtl8ı veıtı-lts\arı ve tf'ltliflerJ.nı aYni ır1ln llM 14.30 a kadar adı seoea 
~on reıa J.Aıne verıntleri lt.Z!Dlıdır. 

ŞartDamıeler parss.z olarak Aııkara'de Malzem. D&lresmden, Haydarp&. 
şa'da Tesellüm ve Sev'lt Semtinden tenin olunur. <311> 

* .. 
Ao&tı.d.a cinai, m.kdar•, muhammuı bedel ve muvakkat teminatı yazılı l 

kalem taş kapalı zarf usullle eiclılt.meye konulmw;tur. 
'EUiltme 22.1.942 Perşenıbe ııüııü saat 11 de Sırkeclde 9 leletme bm... 

auıda A. E . lcouı1&YOOunda >·apı .acaktır. 
tsteılclllerln muvakluLt teminatı maltbm ve d Aer kanuni vesllt.alanuı baYI 

kapalı zarflarını ayni gün ve saat 10 a kadar k~n relsl t M "'· 

meleri lAzımdır. 
Şart.nam.el• parasu olaru Sirkecı mml-.vuıundaıl n Bandırmada ..._ 

cıırnı l\ <:\'otıundan temln edilir. c4h 
Cins. Mikdarı Muhammen bedel Mnva.ttat temınaa 

Aded Lira 14~ 
Paıb &.ai1 10000 21000 10'11 


