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NUFUS 
FiŞLERi 

Begannaaıe dol
durınaganlann 

derhal en galıın 
polla merkezine 
milracaatları. 
blldlrillgor~ 

peksimet 
menolundu 

V'lliyeti, telııimis
evde mevcut bulunan 

tesbiti için bundan 
det evvel ~vlere, dol

arak iade olunmak bere 
l\1nliftı. Fişlerin tM
nda yapılan mUte

ı..-trta ... ııuıtlardan, bit çok 
ann fiş ammaddda

da aldıktan bal· 
edikleri an;dfPI-

Rusya harekatı 

1 Sovyetl~r dört 
şebli daha 
geri aldılar 

---00---

K.e rç civarında 
m6bim hava 

harekAtı 
cereyan edit or 
lıloskovadan bildirildiğine KÖ

re Sovyet kıtalan dün de ilerle
meğe devam ederek .Moskova -
nın cenubuilda dort eehri geri 
al8ıflaı'\lır. BUJllardruı en mü
lıi9leri Litviıı, diğeri de Orel in 
56 kilometre cenubunda. Novo
eln'dir. 

Deniz kuvvetleri Şimal Buz 
denizinde Jılormaneke gitmekte 
olan 3 Alman iaşe gemisini ve 1 
denisaltıyı •bnnıltlr. Aynca 
Sovyet haberler btlrosunda neıt
ndlWı bir hususi tebliğde 17 
ile 2:1 llkklnun araamda KaHnln 
cephesindeki kıtalan 103 tuçtlk 
ta.Dk, 6 zırtııı otomobil, 180 top, 
1323 kamyon, 3'8 motcwlklet. 
8 ta.yvare, 6 radyo cihaa fiti· 
ıiam :ve 38 tank, 120 to~ 400 
kaJD.Yon tahrip ve 332 n:ıeUiU:ı 
uıah&lden dllmam tardettikleri 
bildiıi]mektedlr. 

Dön akpm neşredilen Sov • 
,et tcbliğine nuaran 71 ilkkf.. 
muı güntl Rua kıtaları b8ttbı 
cepbel!_rle dUımanla ~ 
lardL Cephenin bazı keaimlerin
• Ueri bareketleriııe devam et· 
~· Amerik&da toplanan IJU'ÜMla 
temin edilen tıbbi levumı Wr 
RwilW"ma~ 

Puarte8i gQDllt1 a.. tebli • 
lfnden 52 inci tank tlmenlne 
meuup 63 Ondl alay wbamrm 
dan esır edilen teğmen V alte
rin, Rus .eferinhı batlallgJom -
danbeıi lutasının 1 tehhk ll , .... •Jf• s eütll il de 

• 
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Telpw/ı nırl SABAH .ı.aı..r 

T ELEFON: 20795 
Her Yerde S K~ 

• 

ten gelen derin bir eevıt De 1raİI 
lar. ~·e ve Baadet ter n ıi 'e/ 
der. 

Gazetemı& :'.'! m miilU! be-ı 
tiyle~~ gibi SAia, 
Çar(flmba. ~ P<'r8C ıbP gilnlerf 
çıkmıyacak \e Ouma Mbalıu~ 
d.ıın itibareil' mutad De!1 r l'llırio 
fe8ine devam edecelrtır. 

YILB~ 
9t2 8fJDe8infn ilk günü gu. 

temizin gakfnıYM"ağı Çarşaıabt 
gününe tA!sadü fetmektedir ıw 
"tibarla fYenı Sabah) 8ile&i o
kU)'Ulllllanwn j em .J ıllannı .O 
rf k '" bOtftn bir sene için eaac1e1 
tem! ô eder. 

UZAK ŞARKTA 

.,.__ ___ _...AV US T A L 
EYRtG~ 

K YAN US u-~____.;ı .......... 

,. 
Uzakşarktı 

barp stratejisi 

f ik mUmessil
leri arasında tam 

bir anlaşma 
hasıl oldu 

Ruzvelt mOhlm bir 
nutuk sl>yliyecek 

1. EdlD de Çin'e l'diJI 
(A. A. telcraflanndan 
btılAsa edilmiştir] 

Amerika Cümhurreiai Rua
wıt, dün M. Çörçil, M. Jıla
keml King, Loıd lWifalra 
ve dominyonlar diplomatl&
riyle g6riiimUtttır. Bir buçuk 
saat aUren içtimada harp stra 
tejW mtlzakere eclllmi8tlr. 

Son alman ma•Omata göre, 
mntt.etılds m"mtesWerl ara
sında harp ma.1zemes1 ve sev
~ ak ..... m•tlal• de• ldr ulalma olmuştu. 
Göiilmeler aUr'&tle yapıknıe, 
netieeden btltUn mümessiller 
m mnun kalmıştır. SevlruJ.. 

""'-"""' rıda ~ 

f1k OKyruu.uwu· arasında tak· 
anım~~ çdk iyl bir ~il
de haJ1e<lilmiştır . 

lıl Rtasvelt. ve .M. Çör~ 
Belçıka, Ywıanistan, Norveç, 
l.ıilkscmburg, Ç.ekoslova ya, 
Powmva. v" İzlanda. mümes
oileri ·ı ltlLbııl ederek Mihver 
~t~riru yenmek ibere ha· 
ZU'Jknan f3U'li.t.c,Jiyi kcnd'lcri
ne matı etıtıı5l rdir. 

Bm.wltlD beyanatı 
K. Ruzvel. demiştir ki: 
"- Son hedefimıze, bi c hü 

C1lll1 ve bizimle harp eden kuv
vetlerin ezicı he.ziınetmc giden 
Yol üzerinde hayli ilerledik. 

& ~...a mUzakeı-elerJe hır 
çok' ~yJer yapıldı. Bu milz,a.ke 
re1eı,, !(a'Tİ muayyen bir 
man devam edecektir. \ c ne 
aman IJiteeeğini Myl~ ek 
emdi kabil değildir. 

Sa hafta V a§ingto ıd cere 
Y<ln ~eıı işlerle gelccok içti~ 
nıa.l:ada olac.•.ak lfeYlt:r • halı..
ktnda imkln basıl. olur olmaz 
ve düRrna.na. ,askeri ehemmi 
yeti malfımat vermek, dilnya
ıun oolimeti bakımından kahıl 
olduğiı nisbctte etraflı izahat 
vermek tasavvuruııd3.yun. Eıı 
yWutelı hedef, Mihvere muka-
vemet eden b~~r cephesinin 
askeri w ik blWhı kay-
nai1annm ölr bUAnçosunu 
~. Bu h1111U8ta çok 
indkemmel Deri 8dımlar a.bl
nuetr ... 

Fa. ele ~ PllYor 
Şanghay'dan ma.ber-verildi-

1!'0re M 

--ıl F 1 K R Al._ __ :: 
Yeni ylla irerken 

tersine aside 
Yazan: Aka G6ndüz 

B u sefer de hol gelmedin 
yeni yıl. 

Ben keneli payıma. senin elli 
şu JuuJşu kardef;Ull kapımdan 
t .. ~.meıleyip kovdum. Gene de sı· 
kılınadan. aı inlik" kıyafet e, bu 
u ~U'Suz ayak ve şom sur tla 
,., lroekten çıelrinmeır.ısıniz. Ne 
y üzısUz bir süWeiı varml§. Dün
y& denileıı şu kunı Wa bile si
zin m.llyarlal'C3.lll:ı2 ydı, savdı 
da bili )"8.kMmı bıl"clkmıyonu
nua. 
• Bu acf er çok' kötü geldin yeni 
yıl. Bacaklann kını.a,dl da ge
lc.-ıu.'z olaydm. Allah bel:.nı \•er-
in yeni yılı 
QeMnd ki b>Juna kalla oır

tındaki delik kUf bquıdakl 
yırtık kukltl ~ e' p insan· 
ıktan ne iat rsın Mre men~ 
bar 

Fak: t suc 
ak güne 

gibi k untm. tllt 
bır gun n 
se k 
für t 

swı • bir defacık "oh, dem.iı, o
lur 

lmanm lludl•eeı lleDin her 
gidişine hayıflanır. Fakat İA
aanın akdim wıin her gelişine 
yee tutar. OD iki ayda bir gai~ 
san amma dlaya.ya elli iki hafta 
kan kwlturur, kan ağıatmaa. 

Korkaklann sevmedikleri şeY: 
t n bı t senin zaman denile& 
çcrçevenden tala,Jlp bçmlf
tu. ey yarar ki ınsaıı o ka • 
dar -1 değil, eJinden kurtuJ
numm yolaııu bulamıyor. 

Neyae, biıJe sormadan &-. 

geldin. Bllri lıa .... ~ bat otv patla. Bu MI• 
bize iıarbhı sonunu getir. Sen 
geçenkt gibi geldlnae, llelld 
eonraJd de .en:ıı gibi 
vay biaim baJimir,e!. 

olmassa kendini hilletoı: 
tirmec1en defoup ...... bak. 

Y tbu sdel' de bu' n 
~e~~ 
d eni h! kadar raW 



Yazan: 

{ T ıf zdur.] 

uharrem Zekı KORGUNAL No. 45 
k m yler 

sCSylıyecegım, d .dl. Şoyle bir 
cnhaya. .g clim. 
Şımron. ·gı · kucakln • 

mak iç:O i Uyakla açtığı kolla
nın mdirdi: 

vil u- - N er öyli ~eksin Ser.ah! 
- Burada bır elime söylıye-

mem. Mutla tenha. bir yere 
gıtm 

Şinıron, ıtaat etti. Sevgıl• inl 
rneznr ğın tenh 'bır yGine gö
türdü: 

- Söyle bakalım Serab! 
Genç .,:e giizel kndın, söze na· 

sıl ba lırac ğmı rml! tı. rı-

\' -r7 
- flam mn l<) t ·r 

y k. nin vüc dunu 
k lömmakta ı r. r cd . ı] 
Velit bın Mus,aı tır. Domuz he
rifin m adı çok fenn. bana a
Jıip olnıalt l tiyor. 

• (Arkası var) 

( Sa 'at areketleLJ 

tem 
Bize tiy om zun ba 

bu tem rını öğre n 
etmemek 

Biz zannediyoruz ki 
n k' nnıvaf.f kıyeile 
irib:niştiı. S:uı'ta'tıkflıi 

ıi bır tanr ve eda ı file\' u
un r hunu oaınland.ı.mnıslar ve 
rollerim yn.pmacılrt&ı H.zade o
lıu~ OJi nan a.rdır. 

Yalnız komu n b: ı rının 
Y 'd.~ o zam nın) ni 'bu 
Jıiy \' dığı znmnnın tiy· t-
ro h es bon7..emekl' ·gibi b'r 
ilti7.amn ta.lıammUl etmiyoı sa. 
(e ·~ Un s ·.·ley ıliriz Gö· 
rene'k'in kusuru ancak ve yıılnız 
bu kadarcıktır. 

zerce adın v 
ir halde o--~a 

'YENi S ATIA 

Zi 
.. 

·s ihs ıa ımız 
art rı aca 

Zir Ve aleti bir 
yarı çıplak ( ist ·hsal uru u ) 
fır! dılar te i ediyor ı 

DUn dikkatsizlik ytizünda tıadlseden haberdar edDmişltır - &ıkaradan bildirildiğine g6ı"8 
bir Uıanıe:mda y.angm .çıkı:wo w d1r . Ne oldukla.rmı anlamıyan :zirai istihsalabn artıtın1masını 
o esna.ıh hamamda hulwıa.n 100 100 Dm.dar kadın ve erkek do temin etmek ve bu hususta. la
kndnr kndın ve erkek yangın - gomle1d drnanya \1ğramışla.r- zınıgelen tcdbıri ri almak üzere 

an mrtulmnk ıcm yarı çıplak dır. Ziraat Vekilinıu Riy ti nlt.m-
iıs. nyn fırları ışlardır. Dıııarı rn fu·lnmak mecburiye- da Zıraat \ek ti Umum .Mu-

Hadise \1 ·k lde c ı yan et- tinde kalan ib r ~ok kadın, eş- durlcri. b r to"'l!llltı ya.p.mışlar-j 
m stir: yalarını da k'lmtaıınnk irnk8.nınl zr. Bu toplantıda. bılhassa to-

B 'k bulaın şlar \'O oğuk cadde humluk zıra ;t tU tleri ve z.ırantc 

• 
Az da a ir ot li 

Bir tramvay 
t 

' 

üzerinde <>radan oraya oşuş- lüzıxmlu dit':rer madde ve ul Ue -
başlamı ardır. Bu vazi- rlıı satın alınması Uzerındo gö-

l da dınbı.r -nN.., rüşülmiıştur. 
yet mrşısın ı--- Bu işler için Koordinasyon 
vasıtasiyle yakın binalara so- heyeti Ziraat Velaüetine boş ınil-
kulmuşlar ve kendilerine ema.- yon liralık tahsisat v ~dkt\r. 
net olarn'.k bazı e.:wn. tomine edil- Bundan b ka Ziraat V fı.
miş e evlerine gönd rilmiştir. Jeti i tihsali sıttırmak ıçu bir 
Hanının yangınına itfaıye sür'at istihc:al kurnmu teşkil etmi tir. 
le yetişınis · de mühim bir br Bu kunınıa Zi Umum 
mı hşap olan hıımrııın ;kurt.an- Müdtirlüğünün kbycidük sube-

siylc Ziraat. Vekaıeti ooomik 
laruaınış \'O tamamen yanmıo- • eri ybnmışur. 
tır. Hadiso hakkında tahlukat Umum lüdiirltloü-o, Zir aıt U-
y:apıhna.ktadır. mum Müd'irliiğiınden Selim 

Herkmen tayin cdılmiştir. Dığer 
taraftan Ziraat Vekili Muhlı 
Erkmen Bayram tatilind ura\ 

vaziy6timiz ha.klunda tetkiki e 
bulünmak üzere yurd · in bir 
yaıhate çtkacaktır . 

Vapu • Y,unaniata· Ha~ın-
na yıyecek da altın bul ndu 
götürüyor 

Yunnnıstana yıyecek madö&
lw i götilr n Kurtuluş vapuru 
dün m ş rimfaden Pireye 
h. re.ı- t etmi ir. Kwtuluu bu 
beşinci seferinde yanmşar kilo
luk paketi r h lindo 2000 :kilo 
incirle Yunanista.ndn ,.m 
~- )~_ı\!!~<'~ 

tilı'lnektediı . Bund 11 ~ bir 
mik r d sıhlti Ol.!l.lzeme götür
m~t.ü.r. 

Yangm b şfangıcı 
Dün Kapalıçarşıda Keresteci

lerde No. da çalıann maraıı
gM ı ğı [,(itfı ngın sebe • 
bi) t nnışbr. At.eş yeti§en 
bokçıtnr r ftndan söndUrül
nılli ·:ur. 

Adana, (Hu ui> - Hut.ayın 
aicıllı köyü topmklannd altın 
madeni olduğu anlaşılmı~r. P.u 
işi tetkik için lktioot V k:filcti 
Hataya İsviçreli nıaden ınü
hcndisi j?'Önd nm.işt.i:r. ütehaa
sıs akıllı -kövtinlin yQnln an o.-
~ Çtı'"" kı~n -~ --.uıuıı. bu
hınn.n inco altın zerrele · ur.el'llı· 
tffi l.NJU.!Uer ;: apm~ ortlf~lder 
almışbr. 

Müteh 18 buradan f.C 
kazasınlı. gJd 
madenleri liv..en 
başlanuştrr. Bttnci!ln sonr Kı· 
rik n ve İskcruiP.run topru 
nnda incelenıcJc · y k 
tet:ıd kleri n ti ini r 
vekul te bi diroo ·kt.lr. 

1 sri Do -
D gı 

• 
evın 

ra 

29 

A 

Aba! yıkanacaksan hamama git! burası hama 
mı be? Aliço, bir dış tır nile yanına 

ve yanm sağa aQık Oşma ta , 

YAZAN: Dl. Sanıi Karayel 
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GGınU, bir llraliklann darp ve plyn;mya kati mlktıırda çikıırılm l 

'ltrertne 1/2/ ı t:ırlhimlen ltib ren tetiavu1den kn dırılm~ olan gu ü~ 
.)'(lı kuruşluklann 1/2/941 tarihinden beri yalnu mal sandlklnrlle Tür t ye 
Ctlınhunyct eri ez Batik nca \"e '!\ kez Bankası bnlunmnyan yerlerde 
Zıraaı Bıınltooı şubelerince yapılmakta olan tebdil muumclahna 31 fl/ 42 

şamı ı 1nyct \ llccel tir. Bu tarltitcn SOUl"fl m'CZkCır purnlar n t ola
rak hiç bır vcchllc kabul cdılmiyece br. 

:mtndc g ~ 'Yüz l~luk bulunan.::mn 81 nı 2 .a mm kod ıl' 
bunları lIJUil Tü kiye Cllrrlhurlyet :er er. nan,\ı:: smda ve 
Merkez Banks!ll bulunmayan ycrl rde 'Zırant Bari vubelerlnde tebdil 1 
..,_TI:LrLllt:ıEI:l mn ôlımur. (. 62 - 36) 

i 

/}eniz 'L ua:anı ofiilraılnıa 
Komisyoıuı ilıinlaı·ı 

ı. _ 't'nhı u olunan mecmuu bede 1 11 lliO lıca ol..ı.n 40 000 kılo no
luöun 10/2 ıncı fınunl9.f2 cumartesı .,.ıı u ;.a, t 1 ı.~o d ı k W ılı ıuı nn ek

Jltn c i yaııı lacı: .tır. 
~ _ ılk: le: nnll e8:.!'i'• lira olup ş:oı tııa•tıc~i hl r guıı kııınısyoııdı<n pa-

ta ı bL'lr lır olllr. . , _ 
g _ tı;tcl~H Jn 2ıJ90 sn~ ılı kımum,n trı•· f tı rJ.ıh ı de tanzıııı ede<:~k 

)erı kr p. lı •el t'ftarru en -gc~ bt:lh gun ve 
~ ten bır koımsyon ba lt~ul\-

ıı • 
r; :o Kırmıu 

50 .::.hly 
:ı.iJ • l~c:cir 

ı jldcl.- A~lltnU!tl'loı: il vo1thı 1< SO aı 1!~ , 
Vukorıdfl t'lnlı '1o mılctıırı yazıll !Wıl7.~·mcı ıı. • -lılt k .. lcnu <>r.ı an:L 

~':ı • !1 ere G/2- \.. nun/042 salı gunU ~ .. t 14 ele :ızarlıkl ı ıılırınc&k\ır. 
'i: \(>klll,.. u U Elin ve saatte K.:ısırı1pa~ada b lunıın 

~rı. \1H8:..:3.:_> __________ --:--·------

r r 1 
~-~~==-=----=-a:o=z=;:-=-===~==s:m=öL~~~----~---:----:----J 

Japonlar rekatı 
e 

• 
i 

ırctun.Ll.•l:i, 2 ( a.a.) - Hınd mil
li konb . t:?:'. komiteBi 5 nıı 
siırm nıUzakerclcrden sonra kon 
gre prufu'wnımn tn.rlhi 1ı klan...ı 
dn henüz hic bir karar verme· 

.itir. Ganfilii ne diğer .oınıte 
nda ve biU assa Rn -

ah G l namda. ~ 
~•kt..ıu· az.'1.r fhtilfıflan gı 
.mılııeüm 

müşterı le imiz 
( Baştnakalelien aovanı) 

\'e ecnebi mütehassıslarn ılitıyar 
cımt7..l asgari lm.dtla mU~hasır 
tutmaktır. 'Biııa.enaley1ı, l'bız h~ç 
bir men le.ket ilo, Alınnn i>özCli·• 
sli.nün decugi ~ibi, u bil"lıği" 
yapmakln.n ve bunun gıtgide te· 
rukki ..,tiğini gormckten mem
muı olnu . ız. En büyıiik cmnu
ntyeti 'bu 'il.Şbiflıgi" 'rli ınfıra in
dırfüğimız ,gün · v • "İş 
biı'liği" ue kar~t .dqytluğunıırel 
anti {•atitüu sobepleriııdcn birini 
Almtt.n sö7.Ci.isüu.& ~ için şu 
lıatrrayı 'tlizcil~: Tmunıil 
'Harp gener.B.I "Lıınau 'Von $.an. 
ders 'bir araJlk Çann:ldmlo cc:p. 
lıcsmile irumandan billundu, ya ... 
11 , tı>ir llE!keri 'l1blı'liği" 'Vlikua 
gelai. Orada yiiz binlerce Türk 
ucndııın kam ve ka.hramanfığı.1 }ıcllıRRınrt eıae elllten "Zaferi 1 •. 

ınaıı ~ze.teleri keo 'lerine_mı!l-let
Jnege ml!Cl:tlar ve. bu refi ~ıle o-1 
limi?~ "'hnal• iırt.®ıler. ınacn

.ı.ieyh, .c;lnıdi "l!ibirh~ .. ı~~Wlı 
bu kadar ç'ekındlğimizı .goru: "':"', 
el"fk" bızı 'tnu.ur B8edec klenm• 

i\iın.it ey eriz. 
ilınit e eri~ . 

iman ralfyo onfernnsmdaki 
beyan~'tın en ~hooımiyefü nok
tası en .son fıkradadır. 

Tilı'.ki.yenın •• prnklall" -
nı münbit ktlmak ve Almanyayı 
fürl.iycniu büyük bir müşt:e:.i· 
si haline g&innek için henuz. 
nıülıim vazifeleri va.mus. 

A.lnıaeya esasen Türktyenin riz. 

a .... 

' 
~ indi do) 

surette y.aralı lıiri o u .olarak üç 
komutan değistirdi~ini 'tiraf et
~&uti d:ıildirmektedir. 

Alınan oı;duHı.rı Ba§kuman • 
d nlığınuı :ınC§l~ttıgi teblıgüe 
Şark ce:phesinin een ıp kesimin -
de Alman me zilerine a:kınlar 
yaµmağa 't. dfüfis eden dlişma
nın, kuvveLl muk::ı.hil taarruz -
larln püslulrt dlij.."ll, 1.tal} an, 
Sl v:a:k kıtalnrile DtmDnsikalı 
Alman, Fin. 'FelanCilk ve 'Nor
\•eçli göniilliile:::dcn miir.ekkep 
Jıilırum tilmeninin yeniaen :müca 
dcl ci :ruh n g~buj -
Uulıf!ı bıldirilmekt:Edir. 

A ·rı a •esinin cr-
kez kesiının ., dıismlılmı muhim 
hücumlarının id · i lTıÜl.ade • 
leler Ci:ın smda dm durulduğu, 
dallın. hafif diicmum hti!'lllnla • 
nnın ~imal ~oeimind.e 'keza Us 
kürtüldiiğJ. ve AJımuı hiW kuv 
vetlerinin oephcıi lbtttiin ke
simlerinde diişırun haztrrJdnrı· 
na. geri '1:9r.tib~tı:n:a, demtryolla
rnı nlU'Şı tes:iı:iı 1t'ücmnlarla m·· 
dun ın carpısma lanmı yardım j 
et R:i e Kere boğ-azında savM 
tav relerinden müreıik'W mii-I 
hlnı ı.. $ill r dü..,~an ~leri-ı 
ne 1.n.arr.tız edeı dk cenıan 2800 
torJuk .3 llltıkliye gemi&ini batır
dil.lnn \ e 4 vapuru hnsara uğ-
nttiklnrı ilave cdllmektetlir. 

scculda.n ami · muhte~ı ~ 

t ril . \öe l yi!Hine ha)~ 

hınnı kufuır ~ saadetw dllılır. 

mHhim lı- naislerwdir. tklit ırnse. ~.ı.n •fN 
.o ı.nıü~ karşı ızım ha:Jle· -------------------------

drln eÇ;em f ç d lı irço c-va.:ı-
f eleııinnz oldngu oy1 iyar böYJe 
bır mecburiyet bizim tarafımız. 
dan dn lim ve a.bul etlilirse; • 
o zaman A\ma.nfa.r üştcr.I" ol- Z t:=' Y T J N Y A A / 
mn ·tan lo.ı·, ~ ıdi,. hali· ,ı;; \::r 

(Bat._..,, ~ lım ...,,.,ada) 

Ezci'ınle hükümcte ait eırrakı 
nakletmek üzere Manıllıı ;yu.kın
hmnda 30 büyük ıttyyareu.ırı 
huz r olduğu sbykmmekted.ir. 

Açılt ~bir i an edilmiş olma
aına TUğmen_ .Japon boniba 'tn} 

yare1cri bu Eaba:h 'Mruıllla.ya. tek 

-Amattib T!Jft'tarjye 4 7 1 
ikı Amerl'kan '81lih1 r, tl _..,. 
bam~.,,...~. a. 
gemiler, d\iiman ~ 
..qarı.ta eomaaı~ ..,_.; 
ıJLıt :lml'tAalat .aağ ve ... • 
6ir. 

Bu~üa nwii~ iühe,.. 

_, ••• 1!!11 ..... ~ wı - -- t 1 t Mft' 

~in,I( tll l ıiJ. 

:ew:Hrl r. u il ih- J{'\.'JN nıtr~ :.RA"ll. m-INİN R • .\ \rn.Ai\IL~I KUTLAR . 

\·orın rıyeni niy,;ım" ı bakkh1aa 1 Adı~: lsWılmlfl'ü GJnırük flentPrü -sok2k No. 21. lı••••11m··----------------Dol<tor Fmık ta.1·afından ileri Te efön: 2-1J9'i 
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-

1 

Rıılıclellw .. ~afınaı..,, lltmıl.••••,_ ... _. ... 
'I -

at 
tedarik ediniz 

~!!!~~~~~~~~;;;;;;~;;;~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~n~ıa~r~J~m~pı~d~aP~.~çı~k~ru~1n~~~kcn~s~il~- /)i/llfl6alzl.r {;. ~fle'ül~~-~.~===:::::s.::~ 
kmmiş, Miij~anııı elinden k r
ta ınnştu. öııd0ki kadını:.ı uzun 
bn;\r.ıı kadar, iskarpinleri, h e 
beiinden bir kuı:;nkla bnğh uzun 
cntarjsnin altından rıbın b. · 
pant alon paçası gözüne <'arp -
nıı tı Artık şül)hcsi kalı; dı 

ADUES 

T e/rika No . .5 8 :=:::::==-::=::====ı:ırızf3 

kemleleri ıtcr(>k ytındnki od:ı.va 
üzandı. Dürdane önde, başı ot·
tilllı, uzun '°-"ltnıi ·ıe ha ka ·r 
>radın arkada Arıftl n r t 
kcı.pının ar kafııııa aklandılar. 
Dürdane: 

_ iı, n ... Arif y, ge e ."1!· 
lalı aşkıııa .. Çırıl <;ıp1 gıın yol... 

Derken üjgfuı .el • tc .bir 
~ıskmıçlık 'Sltl'Cfüe nfi colun-
dan çekti : 1 

- Sen artık çok olnyorstın. 
Bu kadarı da fazladır -.....~,....., 
gel, i tc gtlrdün. ccria tttt · 
dırulıın b ka kimse yok. r 
gıt:sinler. ·Sonra isteı en ev 11 

her tarafını ara ... 
Müjgan, Arıfı hızla çekmiş.ti.! 
r mra rl oturttu. Elıle 

-gozle'l'ıni kapnyaralcıa>df.ya ses. 
lc1ıdi: 

-Dürdane lıa}di, H r r U 
nımı d al da g~ır. b 
yor. 

ö 

- Vay ge"nıisi kandilli... · 
ye- sunturlu bir 1tüfür sa\·urn:·ak 
ııii k?dımn }ıe~nndcn r ~ı ı 

Yolunu ke~ • .ıek ıstcycn iki .k 

fırladı. Fnknt o gelinceye kadar 
dııu hızla ittikten sonrn sofa~ 
Vürdane kendisini m<:> ciivc: 
nlmış. öndeki kadın, daha d -
rusu Şevk 't k<i~kiiıı bnhccyc m-

n J fülJ_şma flrlnmıstı. Bt'rı:' 
tiz knpı acıkb. Şovkol balı -

:;; çıkmcn knpıyı çekti. Bu ı0-
na Jııı· kaç saniye dalıa 1< zu 1 

dmnn:;tı. Çakıl taş:arın ils1.ıin ı 
ba.h~ kaı ı~ına <loğru ko • ık 
Aı i( de dışarı cıl,mışt.ı .. 
Şe · .. et, elbı esın·ıı ı st" (' ..,., 

djrjj 'l entarin • rl ıl b 
1 



• 

1 B R 
Yazar.:~". Sami Keraye•----• 

I Nokil 11e ildi6cs 

_ Eh! yarım gömlek .. ır çey- ı 
'* vömlek daha pelılivanrlı d~
ttebılir.. fc~a.kat bunlar h I! bır 
ayard'l. pehlhı:anlardı. 

* Selinik güreşindeu. aont'a. 
llergeleclııiu dbrt gtirefi da.ha 
.,.rdlr. Bunlardan dörd\incU gü-

. çok enteresandır. Ve fevko
Jide mel'8 Jıdır. Bu ~ben 
ile bilnıiyoı'dunı. Ge<Jen gün Su 
~ cu Mehmet uehli\'an anlattı. 
ÇU.rc:§hı .kiminle olduğunu ya-

nıa.:n okuyucularım da hayre
dil§eCeklerdir. 

B rgeleclnln dördüncü güre-
•Hl bfüyormuaunuz, kimi l~ • 
'.Haydi Hi?J Uzmiycyim, wvlıye
yim: SuJUvı Azizin bışpehlivn.n
!a 1rı.dau me§huı· yUrU!c Ali ile. .. 
Hem Jc, yUrlik. Ali elli beşle , 
altmış yaş a.ramnda iken.. . 

Hergeleci ile : Urak Alinı~ 
~irelfi fevkalade meraklıdır. 1.k: 
tl t. tutuşmuşla:dır. Biri Eren· 
~öyıu1 le.: •• Diğeri de karşı Mal -

· ıtcp&mJc.. Fcvkaliit.lc heyecan· 
h olan bu, güıt. i ~ ::ızclıktan son 
ra okuyucuıaı1ma. ~un:ıcağım .. 

Suyolcu 1 lunct pehlivan, bir 
!hv.iııecl"r. Doks.ın altı yaE11nda 
olan bu muhteı-enı ot lınfızası
nı topaı tadık<:<- o, :malıztnden 
n l ı ç kaıwıyor? Maattee Uf 
Ytlrt.k AHuirı resmi yo! .. J\im 
bilif', h:uı~ bir köyde vaı dır. 
Faknt kollcksivonl.u mı da o -
'llun resmi ımıntb.: • üf yok .• 

Su t1olcuya sordum: 
- URUı..! YUrük Alinin re mi· 

ni Jıic bir yenle göı dün mU :' 
H vır .. 

Dl'Lfı. 1 yu · oldum. Fakat 
aklıma. ti ' ~eldı. Ha.zır Su· 
yolt•ıı bı 'ı ıy. t ikeıı (AII h da
ha uzun ôınuı " ısin) c lrn!inı 
tarif etti • yim .. Bir n.s · ma ciz 
dh CJ ·m.. l cııd·tı.ı, go rt:cr< rek 
a.,.<m.Y. ,, ıık ı ı t ~ ·ıı ı tti~rek 

bit t~m ıh ,res~ nn Ucude etire
yim ... 

Bu ~ !); n}(' .. tı\ lc·uyıı or-. 
- KnP oktıılık b r adam!. 
~ Yctmiı:ı b ı · •Jc. <'Jl okkn 

8ntfJlnda. ... 
p mclı. H i ı:rıb; h fif 1 

notlan.m hu ı inde bulmıaı:ı.Jarı 
da kattı. 

8U'10lcl.l: 
-Onun ıı f kurııatı ılt Rtı::t· 

çukta gılrc i \ ar<iJı. 
- İkinci gliuü vil.z kırk akhn

hk Mkarnacıyı yenmiştir • 
- .Ne soy!liyoraun uata ?. 
- Evet, hcnı de Vidin hanis-

lıanesinde idama malıkfrm oldu
ğu halde .•• 

- Hem, h8pis .• Hem de Ru -
çukta <!ilrcş ruısıl olur? 

- Ha!. Ba.k ! Şnrki Rtmıeli 
ordulan başkumandanı Şevket 
naşa .. ausc~ ktn b"r gUreş ter -
tip etli. Bu ~ure. koylı>rde slin
net olacak çocuklat menfaatine 
idi. Baımelılıvanlar Rusçuğa 
tul'landılar. . Sultan A?.izin ba~ 
..-eblivam meşhur Makarnacı d a 
Rusçufra ıreldi. Makarnacı de
vln acçmcyiniz .• M~'mr kel A · 
liçoyu hayatında bır kere olsun 

-yenen odur .• Hem de Sultan A
zizin huzurunda ve bır t.ırpnıı -
da .• 

-Ne diyorson u,;ta? H Ali-
ÇO''ll kimse veneınemi hyo -
ruz.. 

- Makanı:ıcı, kl'l Aliçoyu i
kinci gUresinde hıızilrda bir dJ~ 
tJrnanile mağlüu etmiştir. 

Beıı 8a.•urnuştJm.. Makarnacı 
ilo Aliçonun gü.rcıılcri11de böyle · 
bir vatc'aıun olduğunu i);lmıy'>r· 
dum .. Hayretle: 

- Ustrı ! bu gUı, ııe~eı1 
isittin? 

- İşitnıe c.foğil •• &n. bu gü
re~te bulwıdııın .. 'J'. J :. nlar .trn
sındau sevrütnn. 

D dı. Yu.1.ıln.1 ım ıl' ~ıım Yü
ı uk Aliyı kın . tıı m ır ı ı se})("!Ji
ni anlamış buluııuyo ınuz. :Her 
gelecı ılc cUi b nltrı yaı, aı a. 
ruııda yapmış olduğ güre tc.ııA 
b:;lıs d_c iz 1 te bu s bcplb 
Yürük Alınıu kıı oJ ı guuu a11.· 
latmnk isUyoı ııı. 

Suyol<'u, Yuritk Ah .ilo Mı-
karn:ıf'ınm drc.şiııi ıı ~uretle 
nnlıltnı • a b 4.ldı: 

- M ık ırn.ıcı, Ruscugıt. "c:ldı .. 

cmw·zc 
fQCW PO& 

ı 
zle, grip, roma ızmal 

7 

ilm~. 

Yeni tnrlfenin tatb!kine 15/1/19 .Lll'lhınd b ı cak ve bu 
itl.Mrt:n porUılrol \o. eın ali n Jıyrıtın; m::ıhsııs ol n D. J>./228 N 
llıf:-E?dilecektır. 

Ponalml ve emsali mnddel r ttilkd 1 ı"•n goro raı1 tarıı.nin: 
1li ilcrctlerinden i Ufadc edece .Ur. • 1 

Fo1.ıa taf'iiltıt içL., ıstasJonlııra milrnca.ıt edilmelidir. "l37nl 
• • * 

:: .. ıclıneınlz ihUyncı için açık eksiltme ile 1000 M3 al!l:..lCf 
Hnydarpnş.-ı - Tuzla lstasyonl:ırı r nda vagonda teaıı;ıı bei 

lmmu.\ muluım nen bedeli 300 kuru tür. 1 

l\7evı·a/ji J' ırıhlıh ue Bütiiıı AiJrıları derhal k eser 
Ycabmda günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde puflu kutuiare ısrarla isteyiniz. 

E.ltsmmc 7/1/942 tarıııfnc mil&ıdıl ç. rı; nb g{inU saat 11 6e 
p~ada ı inci işlctıne ioomi::ıyor,.,nda yn,i)ılac:ıırtır. 

tstcklllerln muayyen gün ,;c snat.te ~ 7,5 knnunt tcmlıu!.t akç~ 
nılsyondn lınzır buu..nmnlan ve fıula izahat ve fllrtn..rne alcmk :1i 
rln de 1eletmeye mnracaatıan !Az.md.ır. 

j=============================:=.::::; !I RADYO PROG-HA-fA-1 ~-- FelhitJe Beledlgt!tıir.den -

-291. c:Kanun1941- M~topcmp _alınacaktır 
7 !lO Pı·o r:ım ııı ııo \jarıı 

'/.13 Ha "t ı. ı~crlcri 

pa c:ılo: (p l9.4a 2etbc t 10 
i .4'3 Aj lns clnkil:n 
C.00 Hıfif t0.Ci3 Muhtt lıt 

parç::ıl.r 

.ı.15 Evin F .. u 
a.:ıo Muziıt ~Pl) 

l2.3U Program 
JZ.33 Knrı ılc ıınrlt 

ve türklilcr 
12.•l:.ı Aj:ms 

hnbcrloi 
13.00 ş.., n ve 

til Wcr 
13~0 Knrıf;lk 

program < pl) 
18 O\ı Program 
18.03 Dans 

nrt.1r- 1' 
20.1a R dyo 

gn1ctc ı 
20 a 1 h hal. 

tilrklhil 
ot.'rCnlyoruz 

21.00 Zlrnot: 

tnkvlml 
21.10 Ş::trkı \"C 

tilrldik:.r 

21.SO Tc.ın..Jl 
2ıA-· Sc.ıroııl 

orl C'.rtrcsı 
ork<'Strosı 22.SO AJ::ı.ns 

18.50 Snz c:;crlcrl l ıı:,cr1°.ri 
19 OS Şarkı ve 22. 5 n ns 

cernnikr rufizlgl (pl.) 

l•"cthly-ı Btled~esl ynı\gın t 'ik H'ıtı fçln 15 - 20 beygir kUWQ 

uız ve dere suyı. kullnnmnğıt elvcn~ıı b"r ::ıdet tckcrlel.ll moto~ 
cnkt•r. .$bu motoporıımn son A'mr.u ::ınla.~:ı ı ere~incc ith:ıll l 
mdhı hucufl'i müsnodc~ı var<ltr. r.tliplc· ln 7 '1/942 t.:ırlhino ltndal 
E<'ledl;•esinc mUrt::conUnn ve t ._lifn.tmclcrlıı motopompun cinsi,~ 
dek parça ve salrclcrl hc\kkıncln muro .,ı mnlCımntı ve kendisin 
ı:HrdUğU g(lmı üklO, ~rCk lz tsbnlml veya Fcthl o teallm :fi 
J?lÜcldctı ve teklif o gvrc % 7.5 tcmJnn tı ıhth n etmesi il n olunıu·l 

lsta11bul Def terdarlığıııdan: 
.Dosya No: Nr.v'I ll.Iuhrun1 

bed 

62300/2549 Beyoğlu Pang ltı nınhnllesl ıin Yum b .> f)ka- 250 
[tındn 639 ada 17 parsel osld 27, 25 ycru 83 kapı 
ve 33 ?l:o. ta.ılı 46 SO mette murnhbnı m m • ta-
mnmı. 

52:i0l/2G51 400 

rAsk er11h ışıeri 1 63/7509 

- ~1158/0 

Beyoğlu Pangalh r.ıalı.ıllcsin!n Yunu bey okn
~"lllda 638 nd:ı 2j p rncl 40 kapı No.ıu JOO met
re murnbbıu nı-sonın tml\:.ımı. 

Bilyükdercde Duvaıcı so'.nl;l dn ,f 11 Y I 20 
NoJu 78,10 met.re murnb b ı ıır anın tan runı. 
Şdırcmln! Uzun l'U,,uf mnhnllc.;;!nin S ol u 

120 

2ı 0 

Befiktat Aakerllk ı;ubeslnden: 

Ortn chlıyctll lise ve muadill mck· ı 
tep mezunl:ırı Yedek Sub y hn.tırlık 

lutasın:ı sevJs:cdJlcccklerln<t n ~ edlc
rind<' bulunan ve-lkal::m ..,e nütus 
hüvlyc:t tjl:ıd. llan ' b rlfl,tc hemen 
cubcyc milramnt et u lcrl l1 n olu
nur. 

Saatli Maarif 

62S02/56G 

2/312 

3/53 o 

aokağındn 12 No.lu evi ı tıınuıını. 

Beyoğlu BWbOl mnlı:ıllcs.lııin I Jtık 
ğındc 557 ndn 3 ı>anıel eskf 15 l nl 33 
sa tajlı evin 2/16 hl . J, 

Gi' 

Uskildnrda tcndiyo m:ıh:fü nı~ A ı b Y o a- 600 
nda esM 25 }en'. H NoJu Jıım ı, O h . 

G::ılaUıda Ycnı ctınui ııerlt m;ınnfü 1 Z ıtnn- 37 
kapı soka.tındı. 1, 8, 5 o.ıu a oclct b. 1'ltçı 
ğazasmın cnrnoını. 

Beyoğlundn Şc'lılt Jlfuhttı.\· mnh:ıllcslnlıı ı>Jcı ı?n 
Kno:ın vnnı lrııpan- """h l': ııua .;ı,o • da 21 PnrscJ 

bir pehlivan .. 
- :F'vct.. A ı Hcı :ı,dedd~n 1ı b..'ff altı ek f •! .. 

Onu yeıı ·cck nms yo <tu. ~ev
k('t nasrunıı clıı canı sıkılmı~ı . 
AğnJard ıı biııııı rrSğıraı.ık aor- M.M. Velilile·ıı /)eniz Mil~ı#>(lnrlıiiından: 

Duv~r fokvim lo ri 
ç 1 k tı 

ıı kopı 61,50 metro murnbb:ıı ars om tarıınmı. 
Bııslktaş :iüdız mnhnlles'n111 'Hnm:ım sokllğın- 900 
da e.skl 15, 14 yeni 85, 37 No lu g r m kine 

Yiirü.k Alının P"fü >il ·rhıf 
tri Jiyorum. 
. n ?d"ıı v~ • ld ııı .. o, bu gU
l tere bcnım bilnı l"kl dmi v ---

R EK 
?..eytioyuilannın halJslye.ffnin alNJLi oot edoBe 

1000 Lira "k ramiye verilir 
Bnldrall91'Üan arayım~ Adrese dikkat: l tunbnl TiltUn 
GUmırilk l{cıncrli soh.k 21 numarn.. Telef on: 2·.197, 

. N A ZiF ÖZAli C A 

fUllOlt tio• maiiinarcran ~a-etiiilablUr . 
eu da cereyanı yutarcas ına harcayan bazı llm· 
baların rerlne Tunesram tambalart kulla.fi• 
makta olur. 

Tuncsram limbalarljatnıı bof 'tiir ttılc vermekle 
kalmaz fakal c"reyaııf çokça ldar• de ederler. 

SR 
BURt;A 
BfQ DERLEI~ 

ISTA .UUL.. • AN 

:oenız er .. tı lhtıydt'l ıctn kı l.Jc ı ı '''' tık lrnmos ile kaputluk hu· Bıı ~iz ve emsalsiz tnkvimlerın 
taF.Uilcıi vardır. Aldanmıunnk Jçln 
gcreı~ karton ve gerek talcvlm top
lannın Urerlndc (S:ı::ıuı :Maaııl 

takvimi) odınn dikknt c 1l1 c-lldir. 

dnlrcsl ve hanenin tnmnmı. 
m~ ~ t::ılebo ı~ lAdvert Jrunın13 satın olınncnktır. 

1 .lat4-k1ileriıı, 8:1\ncnltlar.ı kıı ı sJ t "' r, numune ve fiş Unnnı 

1 10/1/942 tnriblne kadnr mektupL'l mllstc-5nrlıgınmn bllclim:ıclerl. 
"1Hilü1' 

iNHiSARLAR. 
iDARESi 

BAYRAM VE YILBAŞI HEDIYJı:SI OJ,,,ARAH 

ViŞNE - ÇİLEK - PORT AK:AL 

MANDALİNA - TURUNÇ - MUZ 

BEYENDİK - NANE - ALTIN 

LIKÖRLEAIHI§ 

KANYAKLARINI 
VE 

SiPAHi - SAMSUN - ÇEŞiT .. . -,.,,,. 
BOcaAZIÇI - YENiCE - GEL//C. /~ 

~ERKLDORYAN-BAFRlWADEN 

SIG R LArılNI 
TA VSlYE EDEJ 

• 

.. 

. . ."" 

Harp vaziy 
(Baı;tatafı 1 illcl 

.. hlbl: A. Cemal.,dojfrı ae .. ı:aç 
I'" 1'1'/•t P.fl!d\:ri:: M. S;n:I ı<a 

lı(:(i yea (H B • r GJrc.vı~ 


