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Hüseyin Cahid YALÇIN 
t?:!!!. eçenk.~Ue. harp sonrası 
~ nizamına dair İngiltere 

Hariciye Nazırı Mr. Eden 
tarafından vukubulan beyanat 
memleketimizde pek ziya.de dik
kati celbetmiş ve matbuatta bü
yük l:fı.r ehemmiyetle tetkik ve 
mütalea olunmuş idi. Bu hu::;us
ta okuyuculanmızdaıı aldığımız 
bazı ınektupiar meselenin bütün 
memlekette uyandırdığı alaka
nın derinliğini gösteriyordu. 

O zaman, bize glen ilk haber
lerin kMi derecede mufa..;;.-,al ol
madığı ve hüliısanın iyi yapılma· 
dığı zannında bulunduğumuzu 
söylemiştik. Bir iki gün sonı·a 
Reu~r ajan..cunın dC>.rhal tebliğ 
ettiği ikinci bir telgraf bile me
seleyi kafi derecede aydınlatmış 
sayılama7..dı. Pakat, işın ehem
miyetine 'Oinaen, Mr. Edecn'in 
beyanatı hakkında ~onradan 
tam ve bütiin malfımat alınmı~
sa oınun tebliğini Anadolu ajan· 
mndan rica etmiştim. Bunun ü
zerine, İstanbul şubesi nden al
dığım fransıı.ca metnini buraya 
aynan terceme ediyorum: 

Moskova, Don havzasında on günde 812 
meskOn yerin işgal edildiğini bildiriyor 
Alınan esir sayısı 56,000 

Londra, 27 (A.A.) - Reute
rin Moskovadaki hususi muha
birinden: 

Sovyet kuvvetleri ilk defa o· 
larak milerovo ilel'isinde Gerk
hne - Tambovka'da Millerovoya 
24 kilometre mesafede Voronej
Rostov demiryolunu kesmişler· 
dir. Kızılorclu 21 saattenberi 
l\.Iilleı ovo'yu daha yakından ku
şatmıfi b\ılunmaktadır. Voroş1-
lovgrad ile Rosto\' arasındaki 
münakalatı kontrol eden bu, 
deın:ryolu şube hattı kilidi me· 
sabesinde bulunan bu mevki 
şimdi her taraftan çember içine 
alınmıs bulunmaktadır. 
Aynı zamanda Sovyet tank 

ve motörJü kolları Tatsinskaya 
civarında Suravıkino ile Don a· 
r ısında yarı yolda bulunan ve 
'Voronej - Rostov yolu ile birle
şen Stalingrad - Likhaya demir
yolunu da ele g-ecirmişlcrdir. 

1\lttkt>z <"t'J>hct>İndt> 
Londra. 27 {A.A.) - Merkez 

Kafk:ıslar ·da, Nalçikin ccnııp do-
2-usunda Ruslar Alagir ve Kran
snovorsk şeh'ırler:ni işgal et
mışlerdir. Mi.ihim 0:-;sctia.n as· 
keri yolu şimdi Sovyetlerin elin· 
de bulunmaktadır. Rus kuvı:et
leıi Ortzhonikidzc'nin simal ba-

tı yakınlarında 30 kilometre ka· 
dar mesafede bulunmıJJ-ladırlar. 

Stal'.ın(l'rad cephcsınde, H.us- 1 

lar kuı:ıatılmış bulunan Alma:ı 
kuvvetlerini kurta rmaga Galışan 
Von Hauth kumandasındaki 
vedi tjimeni ağır bir ır. ğlfıbiye
te uğTatmı~lar<lır. Almanlaı- 10 
bin ölü vermışlcı dır. Düşman 
268 uçak, 330 tank ve 160 top 
kaybetmiştir. 

Don nehri orta mecrası cep
bPsinde, Kızılordu M'ıllerovo'nun 
takriben 9 kilometre cenup ba
tısında bulunan Grclrnvo'yu iş
gal etmiştir. Bu cenhede alınan 
esir ıadedi 50 bini bulmaktadır. 
Almanların bu kesimde yaptık
ları bütün kar~ı taarruzlar geri 
ab.lmıştır. 

Alman resmi t.obJiği 
Bedin, 27 (A.A.) - Alman 

orduları baş kumandanlığının 
tebliği: 

Kahire, 27 (A.A.) - Pazar 
günkü orta şark harp tebliği: 

Kuvvetlerimiz ileri hareketle
rine. devam etmişlerdir. Dün, bu 
kuvvetler Sirtenin epey batısın
da bulunuyorlardı. 

Dün, muharebe bölgesi üze
rinde hava fc..aliyeti av m~aklan 
tara l'·ndan Sirte ve Tamet do
Jaı•laıında yapılan keşif a<;uşla· 
rına. inhisar etmiştir. 25 126 ilk
ld'ı.nun gecesinde Tunus, La 
Goulette \'C Sus ~ehirleri, S'ıcil
ya<laki hava alanl:ın bombaı dı
man edilmiştir. Castel \'C Tra.no· 
da yerde bulunan uçaklar mü
him hasara u~atılnuştır. 

Bütün bu hareketlerden bir 
tek uçağımız geri dönmemiş ise 
de mürettebatı sağdır. 

İtalyan tebliği 
Roma, 27 (A.A.) - İtalyan 

orduları ba§komutanlığmın 946 
numaralı tebl'iği: 

Libyanın cenubunda bnlunan 
çöl bölgelerinde, ~,aklanmız 
düşmanın motörlil taşıt toplu
luklarına şiddetle taarruz et
mişlerdir. Mühim miktarda düş· 
man taşıtı ya.kılmış ve tahrip-e
dilmiştir. 

Londra. 27 (.A.A.) - Fas 
radvosu, Müttefik ileri kıtalan
nın Rommel artçıları ile teması 
nıubaf aza ettiklerini bugün bil
dırmiştir. Sp'ker, sekizinci or-
dumuı şimdi Sirtc ve Buera.t el 
Sun arn.sında bulundı1n-unu ve 

(Sol\1,1'. Sa. S SU, 2 do) 

"Avam Kamarasında ::! J{anu
nuevvelde 'ırat ettiği nutukta. 
Rr. Eden, harp sonrası Avrupa-
11.ın, ne fedakfırlık pahasına o
hırsa, olsun, kalkınmasına yar
dnn etmek üzere Büyük Britan
yanın elinden gelen her şeyi yap 
mağa azmetmiş olduğunu beyan ============= 

pacağız. Avrupanın en birinci 
ihtiyacı yeni bir Almnn taarru· 
zu ib t'ımaline kar~ı sağlam bit· 
müdafaa sistemi bına etmek ola· 
caktlr. Bız böyle bir sıstemi 
kurmaga hazırız. 

Terek bölgesinde Sovyet hü
cumları bundan evvelki günlere 
göre, daha zayıf olmuştur. Düş
manın hazırlıkları kısmen top
çumuz tarafından dağıtılmıştır. 
Volga ile Don kavsinde piyade 
ve zırhlı teşkillerimiz gittikçe 
terakki eden bir karsı hücumd<~ 
Bolşevikleri şimale doğru kaç
mağa mecbur etmişler, bazı mcs 
kfın yerleri ele geçirmişlerdir. 
Büyük bir düşman grupu zırhlı 
kuvvetler-imiz tarafından çevril
miştir. Alman, İtalyan ve Ro
men kuvvetleri harekat esnasın
da kara muharebeler·ue muvaf
fakiyetle müdahale etnıiı:.lerdır. 

etmiştir. 
Harici politika mütemadi bır 

ftmeliye te.<jkil eylf'.r. Bugün harp 
içinde yaptığımız şey istikbal 
üzer'mde ideal bir istikbale daır 
ortaya atılabilecek bütün hülya
m an cok daha. zıya.de mnessır 
olur. 

Müttefilderımı7Je isbırliği ya
parken ekle edeccgimiz muvaf
fakiyetin genişliğ'ı yahut karş.ı
}aşacağınuz muvaffakiyetsızli· 
ğlıı ehemmiyeti harpten sonra· 
ki harici politikamızın ıstikame
tJ üzerinde bıiyük nisbette tesir 
yapacaktır. Harpten sonra sul
h u i.dameye muvaffak olup ol· 
mıya.eağımı2.1 kestirebilmek me· 
selesine gelınee, bu bilhası:::a Bır
leşik Devletler, Rusya ve Çin ile 
şimdiki işbiıliğ'ı.mizi ne tarzda 
muhafazaya kadir olabileceğimi
r.e bağlıdır. 

Şimdı sarfetmekte olduğumuz 
gayreti müt ... ı , <' ve :3Ulh devre
si esnasında muhafaza etmemiz 
lfı.zımdır. Yoksa, cok geçmt>den, 
ugurunda harp elmış old ı~'U
muz gayeler ın en büyük ktsmını 
kaybettiğimiz müşahed " et
mekte gecikmeyiz. 

Fakat 'Mr. Eklen bu dort bü
yük dcvletiıı herhangi bır devle
te bir diktatörlük ~ekHnı zorla 
tahmil ede<•('klcri bir dfü:;ya ta
savvur ve tahayyül etmıyonlu. 
Bu harp nihayet bulunca, bu 
büyük devktlct, ve lıılhas .. c;a Bü
yük Britanya, Birleşik Devletler 
ve Rusya, silahlı kuvvetin fiili 
bır ınhısarına malik bulunacak
lardır. Müttehit milctler, ye· 
nı l:>ır taaı'TW'..ıı manı olmak üze
ı e bu sılii.hlı kuV\'etleri lb--Ümal 
etmelidirler. .Mr. Eden ·m ümi
dine göre, büyük, kücük di~eı 
devletler iş 1 içinde kendilerıne 
a.it rolü oynamağa hazır o!mak 
şaıtiyle, uğurunda dövfu?tükleri ı 
ve ınlırap çP.ktıkleri istiklalden 
müstefit olabilecek duruma ge
tir ileceklerdir. 

Avrupa.da. hür bir sosyete ya
ratmak niyetimle mek diğeı 
milletleı ın istiklalinin ıa<le edil
meı,i en esaslı bir ~tir. Bizim 
harici p ılıtikamız, büyük kısmı 
iübaı-.~_ıc, .co~rafi. vaziyetimi· 
zin n ıısuludur. Bız hoşlanalım 
yahut hosl-anmıyalım, Avnıpa
nın biı par~ası idik ve aynı za
mand8 biiyiik bir imparatorluk 
ccmaalıııiH merkezini vücuda 

· ~cliriyorduk. Bizi büyük bir 
dünya devleti yapan keyfiyet bu 
idi. .,,., 

r Köprii rohinil oynamak bizim 
vazifemizdi. Biz.den başka biç 
kimse bu rolü daha 'iyi bir su
r ette ifa edemezdi. Harpten son
raki tavır ve hareketimirin ne 
ol~cuğını söylemeklighnjz için 
Avru_pa mileUeri gözleriııi l»ze 

' ~cr\iirlyorlar'clı. v 

~ Mr. J.}d~ J\\-rupaya. şu a,şagı-
k i cevabın verilmesini arzu edi

l yordu: Mahvedilmiş olan sis-
• t emleri. tekrar tesise yardım 'ıçin 
elimizden geleni belw.mehal y a-

Çünkü Avrupanın sulhu ve 
emni)eti, biz.m sulhumuzun \'C 

emniyetim'ziıi bir kısmını teşkıl 
ett'ğ:ni t.amamiyle takdir ediyo
ruz. Biz artık hı~ bir zaman Av
rupaya arkamızı revirmiyece~ıı. 
Britanya milleller cemaati ılc 
Birleşik Devletler ve Rusya a
rasında müçtcrek bir hareket 
görülm('hdir. 

Rusyaya karşı poli.tikamııa 
gelince, çokta.nlıeri Mr. Eden 
Sovyetler hükumeti ile Büyü!{ 
Britanya ara.sm<la bır mcın.faat 
ihtna.fını icabedccek sebep kal
madığı fikrinde bulunuyordu. 
Mazide, Büyük Britanya ile 
Rusya muhtelif noktai nazarlar 
müdafaa etmişlerdi. Bunun için
dir ki :Mr. Eden İngiliz - SoYyet
ler muahcdenamesine o kadar 
ehemmiyet atfediyordu. Bu mu
ahedename ile iki millet harpten 
sonra yirmi sene müddetle iş· 
b·rliği yapınağı taahhüt ctmi:.r 
lerdir. Starın bunun tarihi bir 
dönüm noktası teşkil ettigıni 
söylemişti. Mr. Eden de tama· 
miyle bu fikirde idi. Britanya 
hiikümcti ideolojiye a'i1 farkla
rın işbirliğini ınıkansız hı:ıle so
kabilmesine ve sokacağına da 
ihtimal vermiyordu. 

Stalin sulh içimle de üç dev
letın işbirh~-iıle de\·am etmek 
fikrini ileri sürdüğü zaman, Mr. 
Eden dünyada yeni ve daha iyi 
bit· ru?.am tl'sisllllll en ıyi ümı
di bu ışbirliğ'inin idamesinde ol
duğunu kat'i ı:;urette beyan et
mişti. Mr. Eden müttehit millet
lerin evvelemirde Büyük Britan
ya ile Birleşik Devletler ve Rus
ya arasında iyi anlayış temelle
ri üzerine istinat eden teşkilat
larının çok büyük imki'tnlara yo1 
açacağı mütaleasında bulunn
yordu. Son harbi müteakip hm 
şekli altında militarizme karşı 
akıl erdirilmesi kolay bir aksü
lamel husule gelmiş olduğu glb· 
harbe karşı büyük bir kin ve 
nefret de vücut bulmuştu. Bu· 
nun neticesi olarak milletler, 
sulhu koruma. mevzuubahis ol 
duğu zaman bile, k_uvvete müra · 
caatta tereddüt gösterecek ha
le gelmişlerdi. 

F akat, şimdiki harpten sonra 
müttehit m'illeUeri sulhu idame 
edecek bir duruma sokmağa as
keri suret te yardıma bıl2ır b u
lunmamız ıazımdır. '' 

Bu tam h~asa ile ilk tebliğ 
olunan ba.be.r arasındaki büyük 
a.ynlık derhal göze çarpacak 
kadar aşikar olduğu için mese
leye e.Ydet etmeğe ve yeni tef. 
sirler yanmağa lüzum hissetmi
y oruz. Türk efkarı umumiyesi
ne bu ayrılığı an.etmek kfıfi ol
duğu fikrindeyiz. 

Hiis&ybı Olhid YALÇIN 

Sovyetler merkez ve şinıal ke
(Sonu: Sa. 3 5i'. 6 da) 

Genera l d e Gaulle 
Ame rika ya gidiyor 

Kahire 27 (A.A.) - General 
Catrox'nun pek yakında gene -
ral De GJ1,ulle'la birlikte Ame -
rikaya gideceği emin bir ka.y • 
naktan bildiriliy-0r. 

TRE 
TA 

KAZASI 
• 

KIKATI 
~~~~~~~~ .. ~~~~~~~--

Bir makaaçı ile bat b e k çisi suçlu 
görülerek nezaret altına alındı 
makinist Rasim serbest bırakıldı 
Zeytinburnu istasyonu yanın

da evvelki aün vukubulmuş o
lan feci tren kazası ta.hkika.tiy· 
le müddeiumumilik dün de geç 
vakte kadar meşgul olmuştur. 

Hadisede yaralanarak bila-
hare Cerrahna..~ ve Ha.seki has· 
ta.ha.nelerine kaldırılmış olanla
rın sıhhi durumları salah kes
betın.ektcdir. Mü<ldeiumumilikçe 
bugüne kadar yapılını.ş olan 

tahkikat net.'.iccsinde; makinist
ten maada makasçının da mes'· 
uller arasında bulunduğu gö· 
rünroektedir. 

Yaralılardan bir tanesi daha 
ölmüştür. Şimdiki halde neza
ret altına. alınanlar makasçı Ka
sım oğlu Cavitle hat bekçisi Şe
r iften ibarettir. Maldn:i.st Rasi
m.in ka.ııa.da kabahati olmadığı 
anlaşıl<lığından serbest bırakıl· 
mıştır . . 

Ortaklar nra"ındn <1912) sene sonu b"la "fi"" " 1 

- Arkada1, kazancımız ne ? 
- ŞimJililc bu veJ' yalı, M!ITltO;yecldn ~# 

• 
GI. Giraud Amiral 
Darlana halef oldu Fransa ile kat•ı 

işbirliği istiyor 

Fransa tereddütleri 
bırakarak 

filiyata geçmeli. imit 

Amiral Dar/anı öldüren gen
cin ltalgan olduğu anlaşılth 

~~~~-.. J 
M:ilano, 27 (A .A.) 

Rea.lazion'i İn.ternazionali 
haftalık mecmuası ba.~ ya
z.ıı;ında diyor ki: 

10 Sonteyin ve 18 llkka
nun Hitler - Cia.no mülakat
ları arasında bu harbin mü· 
him bir merhalesi katedil· 
miştir. Amerikalılar ve İn
gilizler Şimali Afrikada ha
rekatlarına başladıkları za
man, sür'atli ve kolay bir iş 
karşısında bulundukalnnı, 
Mihver devletleri muk111ve· 
metinin bu harp sahnesinde 
ortadan kalkacağını ve İtal
yan milletinin maneviyatı
nın da yıkılacağını ümit et· 
mişlerd'ı. Fakat İtalyan mıl
letinin inıa tçı mukavemeti 
ve Mihverin derhal Tunus
ta, Korsikada ve Fransada 
aldığı tedbirler, Mihver 
devletlerine çetin, fakat a
çık bir mücadele için mü· 
h'lın esaslar vermiştir. 

General Giraud'nın ilk beyanah 
Cezayir 27 (A.A.) - Şimal 

Afrika Fransız yüksek .komiser 
Jile mevkime gelişinden biraz 
sonra general Giraud, a.Şağıdaki 
demeci neşretmiştir: 

"Amiral Da.rlan'm hayatına 
mal olan faciadan son -
ra, şimal Afn"l<a yüksek komi -
serlik vazifelerini deruhte eder 
ken hepinizden etrafımda top • 
!anarak, müttefiklerimizin yar
dımı ile ordularımızın muvaffa
kiyetini temin etmenizi istiyo • 
nım. 

Bahis mevzuu olan tek şey, 
Fransa. ve imparatorluğudur. 
Bizim tek hedefimiz var: Zafer,, 

Demecin altında şu imuı. gö· 
rWüyordu: "Ordu generali Fran 
sa Afrikası yüksek komiseri, 
kara, hava ve deniz ordulan baş 
kumandanı. ,, 

DARLANIN KA TtLt 
Londra 27 (A.A.) - Amrral 

Darlanın katilinin İtalyan oldu 
ğu ~ İtalyada yerleşmiş bulun· 
duğu bildirilmektedir. Fakat, iı:ı 
mi ve hüviyeti ha.J.a gizli tutul • 
maktadır. Katil, Cuma günii mu 

hakeme edilmiş "e Cumartett 
$abahı da idam olun.muştur. 00 
tün mahfillerde bu cinayet al • 
çıı.kça işlenmiş bir katil olarak 
takbih edilmektedir. General E
isenhower, Amiral Caningham 
ve R.0is Ruzvelt'in sahsi miimee 
sili Rober Murphy Darlanın ce
naze merasimine istirak etmiş
lerdir. 

DARLA..l\lIN KA T1L1N1N 
SÖZLERt 

Madrid 27 (A.A.) - D. N. B. 
Nev-york'dan gelı>n bir habe
re göre. Amiral Dıı lanın ölmek ı 
üzere olduğunu göıt'n katil, har 
fiyen ~öyle demiştir: "Çok fı.li 
vazifemi tamam ile yeı ine ge 
tirdim.,, 
GENERAL GİR !\UD'NUN L 

NİYETLF.Rt r 
Londra 27 {A.A.) - Şimal 

Afrika müttefik umumi karat 
gahmdaki Rövter hususi mulı.-
birinden: · 

General Gir:ıud'mm D:ırlanın 
yerine tayini işini başaran im -

(~nu Sa. 3 60 4 t e) 

(RADYO iLE SABADA EARşı) 
Japonya istilaya karşı hazırlanıyor 

Son Hitler · Ciano görüş-· 
mesi., yalnız askeri bakım
dan değil, fakat Fransız hü· 
kfunet reisinin de iştirakile 
siyasi bakımdan da bilhas
sa mühim olmuştur. Mihve· 
rin Avrupa kıt'asının müda
faası 'için yaptığı mücadele· 
de, Fransa için intizar siya
seti devresi artık geçmiştir. 
Tereddütlerin .,erine filiya· 
tın kalın olması gerektir. 
Günün mesuiiyetlerini al
mak, Fransanın ve Fransız 
milletinin mümessili M. La· 
vale düşmektedir. 

Mihver, daha fazla bekli
yemezdi. 18 İlkkanun tebli
;:.inde bildirildiğ'j O"ibi, Mih
ver yolunda devam edeeek· 
tir ve soo za:f ere varmak 
için bütün kuvvetlerini ha-

re I Londra, 27 - Janon Başvekili General 'fojo 

\ 
IJCt ponya Beyanatta bulunarak bütün Japonyada her· 
. . . • . hangi bir istila hareketini akim bırakmak 
ıç~~ cıd~ ~~er yapı1:1;n8:1<-ta olduğunu söylemiştir. Japon Başve

_...kili halka sükunet ve hukumete karşı itimat tavsiyesinde buluw 
muştur. 

t.ek.ete geçirmek azmindedir J 
Sıbbat Ve k ili 
Erbaayı gezdi 

Eııbaa 27 (A.A.) - Sıh'hat 

Vekili buraya gelmiş, felaket sa. 
hasını gezdikten sonra Samsuna 
müteveccihen aynlmıştır. 

FELAKETZEDELERE 
YARDIMLAR 

Buldan 27 (A.A.) - Erbaa 
ve Niksar felaketzede karde!'I -
lerimrae bir yardım olmak üzere 
Buldan halkından 2127 lira top 
lanarak Kızılay şubesine teslim 
edilmiştir. 

Zara 27 (A.A.) - Erbaa fe
laketzedelerine küçük bir yar -
dım olmak ü:zere kazada top -
lanıuı bin lira lnzılaya teslim 
edilmiştir. 

Cbarclılll 'in Rooseveıte cevabı 

llngiltere\ 
Londra, 27 - Başvekil Mister Churchill 
.Amerika Cümhurreisi Roosevelt'in 'Noel• 
mesajına verdiği cevapta ezcümle şöyle de-

mektedir: 
"Bütün ~e ~et.'ikan askerlerini selimlama.kla bahtiyar 

olmuştuk. ~~.~ butun cephelerde Amerikan ve İngiliz askerleri 
yany~na ~ovuşurorlar: ~larında bir kardeşlik hissi doğuyor. 
Amerika ıle ~ltere ileride sulh için d e beraberce çalışa--,_ 
la.rdır." l,;ll4. 

Almanların Basyadakl kayıpları 

JR \ ~e".York, 27 - Rusyadaki harp Rusların lehinde Usya ' ~c;af~ devıam etmektedir. Bugünkü harnler 
neticesınde Ruslar, Moskova - Rostof dem'frvo-

lunu birço~. noktalardan kes~~-şlerdir. Rus taarruzunun başladığı 
beş hafta. 19mde Almanl~ olu, yaralan ve esir olarak kayıpları 
375:000 kişı olarak tahmı~ edilmektedir. Bugün Stalingrad cep
hesmde d~ Ruslar 10·15 kilometr<.' ilerlemeğe ve bir kasaba" 
za.ptetmege muvaffak olmu~ardır. 

DEMOKRASiLER DIYARINDA 
.._____ yazan: BlseJln Cabld Yalçm _ __. 

Atlantiğin Ortasında 
Bir Kahvaltı 

-8-
Brezilyanın şimalinde.ki Natal 

uçak limanından akŞ<'Ull saat 
dokuzda yola çıktık. Bütün gece 
bulutlu bir deniz üzerindo geçti. 
Afr'ka kıyısına atlamadan evvel 
ta yarı yolda, Atlantiğin orta
sında, Ascencion adasına tinece
ğiınizi biliyorduk. Saat 4.20 de 
ııçak meydanına avak bastık. 
Fakat hep şarka doğru yürüdü
ğiıınüz için, burasını karanlık 
deJil, aydınlık Hulduk. Güneş 
doğ::ılı ve sabah olalı epeyce va
kit geçmişti. 

Asccııc:on adasına Atlantiğin 
büyük b'r hayırsız adası diyebi· 
liriz. Görünfu?e bak1lırsa. tama
men volkan'ik, çorak ve hiç bir 
işe yaramaz bır ada. Sainte · 
Helene'nin şima line düşüyor. 
B ıri oraya kadar inse idik. 1940 
da. tngiltere yolculufundan yine 
tayyare ile döndüğümüz sırada, 
Kornika adasında Napoleon'un 
evine uğramış. içinde doğduğu 
odayı ve üzerinde doğduğu yata
ğı görmüştük. Şimdi de son da
kikalarını ya§adığı. yerler i ziya· 
r et etmek bir tarih kitabının son 
vapraklarını karıştırmak gibi 
olacaktı. 

Burada. hemen hemen hattı
ii.;tliva üzerinde bıılunıl'ıor<luk. 
Böyle olmakla he: ab 'r lm.p 1lı 
b.r gök altında e.-,1::1 "r.n rüz-

aar Kısanı ad~t& üşütüyordu. 
Pek yakın bir zamana gelince-
ye kadar hiç kimsenin ui?ra.ma
dığı, üzerinde knnsenin y~ama
dı cY:ı bu hali ve muazzam kaya 
parçasında dikkate ilk çarpan 
şey Amerikalıların gayret ve fa
aliyeti ve bunun semeresi olarak 
adanın çehresinde vukua O'elen 
değişikliktir. Çok muazzan~ bir 
~lı8: üzerinde bütün kayalar ke
sil.mi§. toprak tesviye olunmuş. 
Çok büyük bir uçak limanı vU· 
cuda get:ırilm.iş. Fa.kat bunun la 
iktifa edilmiyor. Ne tarafa ba
kılsa çalışan işçiler, yapıla:n bi
nalar, hazırlanan yollar göze 
çarpıyor. Bizi açık bir kamyona 
doldurarak içeriye doğru götür
d üler. Hep y eni a.çilmı.ş, yarı ta
maml~ıuş yerlerden ve yollar 
dan geçıyoruz. Bütün bu bum· 
malı_ faaliyetin h enüz pek yem 
oldugu diişünülünee yakın bir 
istikbalde burada vücut bulacak 
manzaranın heyeti. mecmuası 
hayalde canlanıyor. 

En çok uçak meydanındaki 
f aaLyet dikkati çekiyor. Meydan 
daki t.ayyaı·eıerin b1r h ücuma 
uı>r:ıyabiJınc-::.i thtim:ıli de düşü· 
n iı k • c l r ::ı kalın kum 
t 01 l 1 • .nd,, ·ül·sek ve yarım 
lıalk ı :ıı ·,, · 1 

• :ıpılmış. Gö-
(<>cn:ı: S 3, S ü. 1 ôe) 
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AttantfOln 
B 

0rfasrnda 
hv altı -·-

İkinci kanunda 
i esere haflıyoruz 

acı Şakir ..••.•.• ...... 

lelllzlllcl ordu 
llerU,or 

·~·· 1 

Çekoslavakya 
Cümhurreisinin 

• 

Ev11~lce kaybetmiş oldulıları biitiJa 
yerleri geri almış balunugorlar 

A.) 
7 ııumar 

a ve
nasmda 

ba a.tılmamıştır. 

u ah 1 
mel artçı! n-

mesaıı 
GI. Graud Amiral 
Darlana halef oldu bu 

t Beae , Alman arın 
- mağ 6.biyet anının .. 

n- ya !•!tı" tDI Ami"ral Dar/anı öldüren gen-
aoyluyor cin /ta/yan oldug~u anlaşıldı 

Londra. ZI (A.A..) - Çek• -
lovak mıll tıne hitab e n noel ara 4 &irine de) b tı takip yle-

- m sajında M'. Be ı plan sı ml tir. 
· !Ur. ENERAL GİRAUD NUN 

f(>yle d mıştir: göre, be ŞAHS!YET.t 
- 1943 nesi gq Ye ka 't den n 1 ( A.) _ General 

mahıyette askeri h do 
ıu bır sene olacaktır v bu ııa. d Pa · e doğ-

rp ado· 
diseler biı.e muhak~ lltll'ette n,.n:nı'll1ft ukave -
zafen tir. Alman or • ederken. 
dula.nmn müdafaa zonında kal r al n -
dıklarını v bu vazıy t n kur - bu-

~- lilı'lli11::1'!rinıden tulınak imkanı bula cakla • 1 Gi-
nndan le ve ma eviyat bo 
zukluguna düşeceklerini kat'i o
larak bi iyoruz. 

M. Ben sulh müzakereleri· 
nı hazırlamak üzere bitaraf 
memleketlere göndenlen Alman 
ajanlanna telmihte bulunarak 
c:1emi4tir kı: 

Harp uzun müddet devam et
mıyeeektııııı Btltiin o quislingler 
batan bir gemiyi bırakan fare. 
ler gibi kaçmak istiyeceklerdir. 
l'akat bütün emekleri bap gi -
deeektir. Almanya biltiin yar • 
dımcılanle blrHkte yıkılacak ve 
layık olduğu cezayi bulacaktır. 

EJ.ilı .-. ... pilıı ı u 
w lrhnct 

Kmltopr&tta tmneı Gafm 
eksik eblet ~ ım
ıt Konm.rM Nhkem•ne Yeril
miştir. 

n 
ya lm t 

n Um 
- G eral Gır ud bu va e- çarpı al r e 

leri ya nız sıv l halkın man mUş .ken 1 14 s . 
kuvvetini yilkseltm k ve onu 1 man ı 1ı altındakı 
harp gayretınde birleştirmek • kaçmağa muvaffak 
çın kabul etm tır. Generalin, B do u ordunun 
esas meşgulıyet ve gayesi harp- kınlmu mukavemetini idare et 
tir. Y ga.ııe muhtaç olduğu y tigmdeıı dolayı, kendisine Le • 
de a kerleri ıçin silah elde et • gioa d'homıelıll' ınu:ı büyiik 
mektir. General, lüzum gördUğtl haçı verilmi General G.iraucl. 
aman b l n isfyecektır. Har nihay~ 10 So · miltte
be devam fıkn ge::ıeral ıçin her fik kuvvetler y nında savaea • 
şeyın Ustündedır. cak Afrıka Fra ordusunu 

AMERİKADA NEFRET ta m ı ın Ce y· e rnişti. 
Vaşington 27 (A.A.) - Ba. ~ 

- toplantmnda aöz aöyliyen .,. M. CprdelJ. 
.bmal Darlmua ~ 
Blf.rete §&)'&'il ~ alçakça yapıl. 
IDll bir cınayet olarak vaalfbm
dmmltll'. 
1'uır hilen biitiln 

ft gayretlemı, Afrika kıt um.· 
da ve Akdmbıde M :ver 
vetferi e karşı girieilea 18V8'1 
kupnmak ıçia yaılmz ba ııokta .. 
ya tWcih cdtb eai genılrtiğiDi 
1ı6ylemiş Aaital Darlum .• 
mal Afrikada en önemli ıoller

lti.rini OJDadlpm ft m 
fiklen yapajJ yarduma hesap 
edilemi,eeek :aisbette Jnyme 
okluğmau ~ etmek ieap et-
tiğini ilive eylemiştir. 
DARLANlN CENAZE TÖRENİ 

Londra 2'l (A.A.) - Ceayi 
radyosuaUB. bildirdiğiae gbre, 
Amiral Darlanın cenaz.e töreni· 
ne Amerikan ve İngiliz tıt alan 
ile C..yma buhmu. lliittin 
Fraııaa aJaytanndan ...... 
rem iştirak etmi§tlr. 

Cenazeyi takip edenler ara • 
sında, şimal Atrikadaki mtıtte
fik kuvvetler başkomutanı p 
ııeraJ Eisenhower, sefed deniz 
tuvv eri komutanı Am ral 
Dunning anı. b8§k mutan mu • 
avini general Clark, Reis Ruz • 
vel 'in oimal Afrik daki hsi 
müm . ll. RObert M 
paera1 Gira11d, geaeQ& .Heı~ 
ret eC yiru 

Pasif ik'te lci 
harp durumu 

Ruslar bütüa 
cephelerde 

taarruz halmde 
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Yılbaşı gecesinde 
eğlence yerleri 
Yalnız yılbaşı gecesine malı -

sus olmak üzere lüks yerlerde 
konsümasyon bedeli olarak 200, 
bir inci sınıf eğlence yerlerinde, 
150 l'l-ru.ş n.lınabilecektir. Diğer 
t araftan yine yalnız bu geceye 
m'Uhsus olmak üzere tabldota 
100, rakıya yüzde yirmi beş, 

Şehrimizde benzin 
stokları azaldı 

Bugün Vilayette benzin nıese 
lesi için bir topla:.1tı yapılacak
tır. İskenderunda benzin fazla 
miktarda olduğu halde nakil 
müşkülatı yüz\inden şehrimizde 
stok çok azalmı§ b:ılunma.kta -
dır. Eğer şehrimi7.e yeniden ben 
zin gelmezse t aksilerden benzi -
n in tamamen kesilerek eldeki 
mevcudun sadece posba ve sıh
hi imdad otomobillerine veril -
mesi muhtem~ldir. 

SDMEA BANK 

UMUM MODORLOGONDEN : . ; 1 1 
1 . 

1 
1 

ıll l 1 1 

M••••J Nakil ve iktibas hakkı mah~uzdur '•••••• ; 
1• 1 1 l -
1 ı • ı l 

1 
1 

1 l• I 
i• ' ı Varlık Vergisi Mükel· 

lefleri Sayın Tüccarla· 
rın nazarı Dikkatine 

Yöriiğii kapınca sürdü. Yörük 
Ali, hasmı ka.rşılıya.maınıştı. 
Murat ağa, çok güzel bir iniş 
yapmıştı. 

Yörük Ali, tehlikede olduğu
nu göl'ibce hemen dönerek alta 
yattL Ba-42ka çare yoktu. Eğer 
dönüp alta yatmamış olsa Mu
rat ağa, sırtını yete vuracaktı. 
ArnaVutoğlu, başını sallıyarak: 

- Bak şu Yöriiğe! .. Nihayet 
kaptırdı kendini Bereket versin 
akıl edip zorlanmadı, dönerek 
alta 'attı. 

Diye söylendi. Murat ağa, has 
mı ilk olarak ve, ustalıkla altına 
alıvernuşti. Frıkat Yörük Alini ,. 
allçılığı ç0k ktwvetlı olrlu*un
dan o kndar tehlike Yal' dene
mezdi. Ho~ J-.1 urat ata. başpeh
livanlardan olduğundan Yörük 
,a:ibi yeni yetişme bir pehlivana 
b-şı hiç şüphes'ız daima faık 
olacaktı. Bu sebeple ne de olsa 
alt güreşten de korkulı~rdu. 

Yöıilk, alta c.lü~r düşmez Po
m:ık Murat üzerine çöktü. Der
hal yan kazığı bastı ve, paça 
aram.ağa başladı. YöriL'lc Ali, al
&a. dül}tilğünden dolayı s:~irlen
mişti. !ık evvelden alta chqmck 
istemiyordu. Onun istediği ı..ıu
radı alta almaktı. Bundan ötü
rü ne yapıp yapıp Mur .. t ağanın 
altından bir h=ımlede ve ustalıkla 
kalkmak lazımdı. Murat, iç ka-
ııı~ ve, pa.ça ile hasmı paça kas
naüa o-etiımeğ<; ve, bıı suıetle 
Yi~ ,.,beş dakikada kannı_ ~t
mam eylemeğe karar vermıstı. 1 
Arnavuto_ğlu, korkuyordu. Ve 

eöyleniyor<lu: .. 
- Ah Yörük! .. Ben, sana soy

lcmecl:m 1.1i ? .. Pn.çala.nnı neye 
kaptırdm? .. Bu, herif saka rdir .. 

Edirne ağaları. sordular . 
- Usta! .. Neden bu kadar 

hcvecanlısın ? .. 
:_Nasıl olmıy.avım? .. .:\1u~t, 

korkuludur. Yener çocuğu ... Ilk 
baş güreşi olduğu için müteessir 
olur. Kırılır güreşi sonra ... 

- Şiipheli mi görüyorsun? .. , 

= Yc;ı:Uk, kolay yenilm<.:z. .. 1 
- Böyle dcmeym ... Paça kns-

oaifa gıriyor. Rahat vermez bu, 
Pomak adama ... 

DC'meğe kalmadı. Yöri~ ı\.li, 
yan kazıgı buday:.!'ak biı u ~i)
oüp hasım koluyla berabcı a}'a· 
ğa kalkh Ye, Muradın gn lhı!ı
ua dayandı. Yorüğün bu kalkışı 
çok ustalıklı idi. Hasmına nefes 
a.Jdırmanustı. Yürük Ali, uyağa 
kalkar kalkmaz çırpınarak bir 
nara savurdu: 

- Hay<l::ı. Murat a~am !.. 
Murat •:ıga da muk:ıbcle etti. 

Çıq,~ıp b r nara savuıclu: 
- Haydi Yiiriik! .. 
Kalkışı Mmat ağ:ı <la. beğeı:ı

miı::tı. Mahirane ve ustalıklı bır 
kalkıştı. Nihayet Pomak :\fura
dın altından kalkıyordu. 

Pomak :.\1urnt, Yöri'ıği.i yene
cen', •e vü7..d<.' yiiz kani olmnmak
la "bcrab .. ·r kl:.ıd sinın mağllıp o· 
labilN eg ne ve, Yörük taı afın
dan ortadan qıkarılacağına hiç 
de inanmıvordı1 . Murat. pehli
vandı. Sonra tccrlibcli iılı. Yö
rük. ne de oba çocuk deıııckti. 
Ne derece lll h r ne dere(" u::;ta 
olur-s~ olsun Pomak ~Iuratla bu, 
ilk güı-. .. ·:üncte nrnvaff31k olacak 
den( mc7.dı. Arnavutoglu da bu
nu bJıyonhı. Fakat Muradın, 
kolav kolay Yöıiığii ort<ıdan çı-
kar:{mıyaca.ğma da ernind . , 

Yörük Ali, Pomak Mura<lı bir 
cok kereler kapmak ısteJıysc ele mu va ffa k olamadı. M uı:ıt., ikin
:i milh mbir h:ımlt·siyle Y<irük 
Ahyı biı kere daha al<lalt..ı. Tek 
paça kap.ırak bir ş.m~ek r~ii(_~: 
tiyle siird u, budayarak Y orugu 
mağllıp edecektı. Yörük .Ali, teh 
likeyr gııdığın i gördü. Hemen 
bir and'.l. döııt>rek keııdbini alta 

4ttı. Pomak Murat, hasmının ü
zerine vü' ıencli. Kemaneye ge
çip nefeslcndı. Amavuto~ı.u yi
ne s nil'lPnmişli. lı'akat :;;ın ırleıı
me<-e hic:· <le h.ı kkı yoktu. Nlh:ı-n 
yet Yöriiğüıı kaı şısmdaki P..ı-
mak Murattı . Arnavutoğlu süy
len(yordu: 

- Ah cocukl .. Ben, sana de
medim m'~sağ<lan gösterme ken-
din i ... 

E<lirne ~alarmdan Mustaf'a 

ağa: Usta! Fena. g'.idiyor güreş. 
- S.ıbrrlı otun! .. 
- rn.unlilcünclilere karm mah 

çu" olaca~ız. Mııı-a.t, tehlikeli gi
riyor ... 

- Ne de ol.sa Yörük atlatır 
bunları! .. 

- Pek atlatacağa beru;emi -
· or ... Yöriik, Kırkpmarda.ki gi
bi güreşeınıyor. 

- A ~. Yörüğün karşısında
ki Baltacı ile Şopar mı? .. 

- - Öyle a.m.ma.. hiç bir weY 
yap:ınuyor ... Tek oyun bile ala
madı . MW'ai, ilciı:ı.ci dflf&dır ki, 
bastmyor. 

- Ben, Yörüğe sağdan girme 

diye terl.bih etmiştim. Dinleme
diği için böyle oluyor . 

- Evet, neden sağdan giri
yor? .. 

- Soldan güreşiyor amma, 
kurnaz Pomak, bir biÇimine ge
tirip Yöriiğü sa,.,c'Tına alıyor ve, 
bundan ist ifade ederek derhal 
oyununu tatbik ediyor. 

- Pomak Muradın, dalışları 
nıüthiştir. Hiç boşa çıkmaz. 

- O, paçayı kaptı nu, manda 
oLsa göti.irür. Fakat Yörüğe ya
pamıyor. Yörük derhal dönerek 
alta düşüyor. Aferin Yörüğe ... 

- Ben, korkuyornm doğı usu. 
r-- Y oo ... Daha ,,.üres belli de

ğil. Bakalım bir de Y6rük kap· 
sın ... 

- Alttan ka1kabilecek mi der 
sin 1u.;ta? .. 

- Kalkar inşallah! .. 
İki pehlivan altta mi.ithis ~ 

boğuşmaya girdi. Yörük ~ a-ı 
çık güreşiyordu. Ha.3mı bir ta
raftan lolçığa get'irmeğ-e fırsat 
arıyordu. Fakat kurnaz Murat, 
öyle kolay kolay kılç:ğa gelecek 
takımdan değildi. 
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SOLDAN SA<'.'iA: 

1 - T ayyareciler kullanır. 2 -
Bir iSim. 3 - Bir renk, Bir hayvan, 
Memleket. 4 -- Şatranç uyununda 
bir tabir, Vermek. 5 - Sevdazede, 
Bir meyva, 6 - Genç kızlııxa yapı
lır, Yükseltmek. 7 - Bir elektrik 
vahidi k.yas!..<:i, Hisse, Bir renk. 8 -
Evlerde bulunur b.r alet, Eski bir 
sı lah. 

YUKl, RI DA N AŞACitYA: 

1 - Polu.ıeri ıı bulwıdug1.1 yer. 2 -
Ifay\·an clbıscsi. 3 - B ir nidn, Ac;ık 
yer, Bir nota. 4 - T,ıbaklar dizilir, 
Şatranç oyıınunda berabere kalmak. 
5 - Asıılr.t sah.bi, Bir sinir hastalı
ğı, ti - örtii, Bir gıda. 7 - Şeref, 

Bü>.iik, Tersı yemek. 8 - Yüksel-
mek. 9 - İlgıli bulunan. 

- Dünkll Bulmacanın ha lli -

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
Pomak Murat, sarma, künte 

karma karı.şık durmadan alıyor 1 A ı M : A ; N l 11 ı R-: O : M: A 
ve Yörüğe nefes payı bır:ıkmı- 2 K 1 A ~ T j 1 1L 1• \ N : E iM 
yordu. Aynı zamanda da mükem 3 'A'ıM', A 'ı Z ~, O l; N lılll; Ç', E 
mel surette kendini koruyordu. _ 

Arnavutoğlu. oturduğu yerde 4 Di0 1 L :A 'R:• !K :•IR 
duramıyordu. lkidc birde ayağa • T 1A1 M 1• 1 T 1 A 1 B '• kalkıyordu. Cünkü Yörük için 5 ! 1 

· 

öyle tehlikeli anlar oluyordu ki, 6 B iD i R ; a ı P !A t R l 1 ; S 
ha gıtti ,ha giucr gibl'idi. 7 A\D: • :T !A ~ R \A \Ç jA 

Pomak Murat, lıiç acele et- 8 C-l AIMi• , S ı 1 ICTI1M 
mi_rtJı, ustalıkla, temkinle hare- 9 Al L I l lM:• IHIAIMl l 
ket ediyordu. Laf değil devrin 
en cetin ve usta başpehli\·anla- -_
rından biriydi. Kel Ati ile, Kara 

1 RADYO PROGRAM! 1 
11.>o ile, Karagöz Ali ile mütead
dit beraberlik güreşleri vardı. 
Bir keresinde Kel Atiço açık diiş 
müE;Jtü. Böyle bir pehlivanın tPm 
kin~:z aptalca giireşmes1ne im
kan yoktu. Öyle Şahin.zadelerlc 
Baltnrılarla. Mehmet Mollalarla 
i:ilçiU~me.zdi. 

-20 İlk Kanun 942-
7.30 Program yo D~ru; or-

7 .32 V ı.icudumü - ı kcslr, ı 
zii çalışura - 19.30 A. Haberleri 
ııın. 19,4.5 Scrbeşt ıo 

7 .40 A. Haberleri dakika 
7,55 Muzik Rad- 20,15 Rauyo Ga -

yo Salon or
kestrası 

12.30 Program 

zctcsl 
20.45 Müzik 

~araba yüzde elli zam yapılaıbi
lecektir. Yalnız evvelden masa 
angajmanı sureti ka.t'iyede me
nedilmiştir. 

Bakkallar cemiye 
ti mesleki kuralar 

açacak 
'.A:aası yirmi bine varan bak -

kallar cemiyeti kongresi çok ha 
ra.retli olmuştur. Verilen karar
lara göre geceleri mesleki kurs
lar yapılm:ısı için tedbirler alı· 
nacak. azalar kendi aralarında 

ihtiyaçlarını temin için koope · \ 
ratifler açacaklardır. 

---o----

Ze•zele felaketzedelerine 
iane toplamyor 

Kızılay ve Halk Partisi müş
terek b ir komit e kurarak Eıi>aa 
7.elzele fela ketzedeleri için para 
ve eşya. ianeleri toplıyacakla.r • 
dır. Bu hayırlı faaliyete, Halk· 
evleri de iştirak edeceklerdir . 
Hamiyetli vatandaşları.mızın bu 
hayırlı işe her zamanki gibi ko-
şacakları tabiidir. Hatta şimdi
den Kızılaya bu hususta müra-
caatlarda bulunanlar olmuştur. 

Varlık vergisi mükelleflerine, bu vergiyi tedi~·edc bir kolnyl.Jk ol
m ak ve b edellerinin tamamı verginin tediyesine tahsis edilmek üze· 
ret Bankamız müessese ve fabrikaları içln jptidal maddeler, yardımcı 
m addeler, inşaat malzemesi ve saire işlirasında ihtiyaç ve fayda görü-

. len maddelerden elverlsli bulunanlar satın alınacaktır, 
Bu kabil malı oluP ta satmak arzu eden varlık vergisi mükellefle

r inin pamuklu sanaylini alAkalandıran maddeler için Bakırköy Bez 
:f.abrikumıza, yünlü sanayii için Haliçte Defterdar fabrikamıza, Deri 
sanayii fçiu Beykozda ~ri ve K undura sanayii müessesemize, inşaat 
ve tesisat malzemE'frlle lntiteferrlk maddeler için Bankamızın Galata
da Şube binasındaki satmalına ve Nakliyat Müdi.irlilgünc, kağıt sa
nayii ıdn tzmittc Selli\loz sanayii müessesemize, mamul ezya fçin de 
Katırcınğlu hanında Yerli Mallar Pazarları Miicssesemize müracaat 
ederek satmak istıycı..:ckleri malhır hakkında teklifte bulunmaları 

ilan olunıır_ 

'------------------------.-r • 
ince Talaş Satılacak 

Devlet Limaııbrı ı,ıetme U m um M tidürlüğU nden : 

işletmemizin Cam!:ıltı'nda kain Yeni Atelyesinde birikmiş olan ta'kfr 
ben (40) ton miktarında ince talaş açık arttırma ile satılacaktır. Muhaın· 
men bedeli (2000-iki bin) ve muvakkat teminatı (150-yüz elli) liradır

ihalesi 11/1/943 tarihine müsadifPazarlesi günü saat 16 da Galata Rılr 
tımındaki Umum Mliclürlük Bin:ısında toplanacak komisyonda yapılac:ı1'· 
tır, (259-l:) 

ltttanbul Defterdarlığından: 
Maliye Vekaleti Beşiktaş kırtaşiye deposunda yaptırılınasuı:ı ıüzuıd 

gösterilen tevsii inşaat işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksıltme 18/1/943 Pazartesi gfmü saat 15 de Defterdarlık binasındl 

Milli Bınlıik Müdürlüğünde mülc;;ekkil Komisyonda yapılacaktır. 
Kcdf bedeli (59490,05) lira, muvakkat teminat ( 4224) lira (50) ktın'1 

tuı·. ' 
JVIünakasa evrakı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin tJt 

az bir taahhütte (40.000) liralık bu jşe benzer iş yaptıklarına dair idare~ 
rinden almış oldukları vesikalara istinaden tstanbul Vilayetine müracıı:ı 4' 
ihale günilnden (Talil günleri hııriç) i.iç gün evvel alınmış ehliyet ve 9 

yılına ait Ticaret Odası vesikasHc rnuvakl,at teminatı nıuhrevi ve 2490 sll!" 
yılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıınınış kapah ve mühürlü zarf d.e~ 
nunda teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Komisyon Reisli!l 
makbuz mukabiliıı<lc tevdi etmeleri. 

D. 51252/78 (2570) 
. ~ 

Anbar Taracaları Asfaltlandırılaca~ 
Dev let Limanları i şletme Umum M üdü rlüğünden : 

Kıı ;i ! h<-cleli (ı5735-on bı..>ş bin yedi yi.iz otuz b~) Jlradan ibaret ıırı"" 
taı·ar:ılarının a.~!alll:ınması işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Rir keresinde Pomak Murat, 
Yörü~ tam bir kUnlc ile kes
ti. İı::te bu tel.likeli anda Arna· 
vuto~Iu, ayağa kalkıp gayri ih
tiyıu·i birkaç adım ileri attı. 
M üth · ş heyecan içinde idi. N c o
lacaktı? Yörük gidiyordu. H(>m 
de pek çabuk. Gtimülcüneliler 
bağmyordu: 

12.45 A. Haberleri 

13.00 Müzik Faı;ıl 

( 21.00 Konuona 
21.15 Müzik (Pl.) 
21.45 Müılk Rad· 

Muvakkat tem inalı { 1180,13-b:n yüz seksen lira on üç) kuruştur. ıa 

!halesi 11/11943 tarihine mlisrıdiC Pazartesi günü. saat 15 de G:ı1~. 
yo Senfoni or Rııhtıımındaki Um um Müdürlük binasında toplanacak Saunalnıa Konı !'~ 

Hey'cti kcstrası 
1 
murıda yapılacaktır. Şartname ve tefe rrüutı hergün sözü geçen komisyo 

- Haydi Murat! .. 
- Aşır Murat! .. 
- Çıkar bu r.ocuğu ortadan!. 
- Yaııa Murrıt ağa! .. 
BdirnPlilerin ağzını bıçak ııç-

mıyordu. Edirnerııer ise: 
- Ha Yörük! .. 
- T~la kendini Yörük! .. 
Arnavuto0-lu, hırsından hıyıl<

larını yivordu. Yörük gidiyordu. 
Yörük Ali, bir anda çoban ma
kasına el atb. Ve, Pomak Mu
radı iki ayakları ara.>ından bu
dayanık makasladı. 

Ovun tam uerini bulmuş olsa 
idi, Murat a!!a, yüzde yüz kıç
üstü diiı:;erek açık <Hi~ecekti. Fa.
kat fevkalade tetikte ve usta
lıkla •,üreı::en :Murat, maka:-.ı yer 
yem·--z ~forhal bir ı:;ıc·rayışta ken
dini kurtaı Jı. Künteyi d1: stik
miiştü . Yörlik Ali, hundan isti
fade ederek o d1. b:r sıc;rayıfjta 
fırlayıp ayağa kalktı. F:ı kat ne
ı;es ;n i bozmai!ı. Çırpınarak ve 
g-üliimseyerek bir nara 5avurdu 

- Hay maı;::ı.lhıh ! .. 
Pomak Murat dn naradas ge

ri knlmadı. O da çırpındı ve, gü
lerek bir nara savurdu: 

- Aferin Yöı·ük be! .. 
İki pehlivan, telmı r ayakta 

enseenseye geldiler. Tekrar zor
lu bir - g-Ul·e:;e başladılar. Arna:
vutoğlu, derin bir nef e .. alıp ye
rine olurdu. Yüzü gülüyordu. E· 
dirneli Mustafa ağaya dönerek 

- Ağa, gördün mü nasıl kur
tardı künteyi? .. 

- Çok güzel... 
- Buna çoban makası der • 

l~r ... Tam yerinde yaptı. Eğer 
Pomak Murat, biraz acemi bir 
ochlivruı. olmuş olsa idi yüzdt:: 
yüz sırtı yere vururdu.· 

- Muhakkak, tam. yerinde .. 
Ken·lisi yüzde yüz giderken has
nu mağlfıbiyete getirdi. 

- t~. Yörük Ali budur. O· 
nun için daha korkma ... 

- Öyle diy<>rsun amma, us
ta! Sen olduğun yerden neye 
ka \kın ilerledi.n. 

- E!.. Çok tehlikeli bir an-
dı. Yörük gidiyordu doğrusu .. . 
Pomak, götürüvordu Yörttğü .. . 

- ..... 
- E•~ka ~vaııı olsa idi. 

Pomak yenerdi .. 
- Öyle! .. 

18.ClO Program 22.30 A. Jfaberler1 1 görülebilir. (25!>5) 

18.45 Müı.il< Rad- 22.45 Kapanış ~~~~~!..__- ===================================== ----- ---::? 
- 1------------------ ---- , u-••ws ıww -

SPO R \ Ziraat Vekileti Satınalma ' Mu~!~~~~~nr~b~t~~~f~~~un!~~e~İ7.~~~aı1 
Komı.SYODUDdan •. ~kiı.~e birinci hamur kfığıda ~asılmı~. hazırdır. Defterlerimizi bir ke-

Dfbıkl Lig fii8Çl8rl re eormeden k arar vennememzı t av9ye ederiz. 
Umumi Satış Mer kc:zJ: INKILAB KiTABEV i. İstanbul. Ankara C.ıdde!I 

1 

(Baştarafı 2 inci Sayfada) ı. - Kapalı zad usulü ile 75.000- 100.000 adet fare öldiirıneğe mahsus '-••••••m••m•••••••ım••11c:ı••••llllP' 
tan sonra Vefanın hücumu ile eaz neşreden Hora ve eınsalı :Ci.şekle bu :fişeklerin tatbikinde kullanıJ,~3k 
oyuna başlandı. 11k hamlede Sü 300-500 adet alet satın alınaca!•~1r. 
leyma111ye kalesine yüklenen Ye 2 - l"işcnklerin beherinc tahmin edilen :fiyat 44 kuruos ve beher Alete 
şil Beyazlılar hemen birinci tahmin olunan fiyat 418 kı.ırt4', her iki çeşit malzemeye alt ilk teminat 
dakikada Muhteşemin şütü ile 3506 lira 85 kuruştur. 
birinci gollerine kavuştular. 20 3 - Eksiltme 8/1/943 Cuma günü saat 15 de Ziraat Vekaleti binasında 
inci dakikada sol açık Mustafa yapılacaktır. 
ik inci sayıyı uzaktan savurduğu 4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vek!ıleti Satınalma Kom!S)'Qnundan, 
şütle yaptı. Süleymaniye btına tstanbulda Ziraat Müdürlüğünden 230 kuruş bedel mukabilinde ve1-ilir. 1 
devro sonunda Osmanın yaptı- 5 - tsteklılerin teklif mektuplarını ilk teminatları ve 2490 sayılı ka-
ğı golle mukabele etti. Devre nunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde zikredilen vesikalarla birlikte belll ı 
2-1 oitti. ıünde eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri. 1 

İhtikar 942 / 650 
KARAR DÜLASASIDllt 

. ~ 
Mılli Korunma Kanununa muhıılefeiten Edirnekapıda Tekirs:.u-ııft 1 

batlı Ha!"an S. 17 No. da mukim seyyar satıcılık ticaretılc me<;gul tsal~ ~--c 
Nesim Kariya h.ık:ı:ında İstanbul İkinci Milli Korunma mahkemesinde L' 'G 

yan eden muhakemesi rıeticesınde suçlunun fiili snbit olduı,'1.ıııdan l\IıJIİ : ·1 
runma kanununun 31/7, 53/B ve 63 cü maddeleri mucibince yirnıi !JC~ .. 

- 1 '!! ıı; ra agır_para cezası ~~emesine \'e hiiküm kat'ileştiğinde ücrıı:ti ı;tı<' ıı)·19" 
olmak uzere karar hulas:ısının Yeni S bah g:ızetes!nde neşrine 5//1 1 

tarlh:nde kar:.ır verildi. (25.'lıl) 
İkinci devrenin beşinci daki • (2507) l 

kasında Haydar Vefanın üçün- ========:::;===:::::=:::::=========================-==-=:--==--- -----eli golünü yaptı. Biraz ı:;onra da 
Süleymaniyeden Tayyar takımı
na ikiııt:i golü kazandırdı. Oyun 
3-2 vaziyete girince çetinle.5ti. 
35 inci dakikada Süleyman u -
?.aktan çektiği ~ütle Vefanın 
dördlincü golünü attı. Süleyma
niycliler son dakikada kazan -
dıkları penaltı ile buna muka -
bcie ettiler. Maç 4-3 Vefanın le· 
hine bitti. 

Gü lle atma 
birinciliği 

Atletizm Ajanlığı tarafından 
t.ertip edilen kapalı salon giille 
atma birinciliği dün Eminönü 
Halk~vinde yapıldı. Kızlar ara
sındaki atışlarda Kurtulş klü -
bündcn Papadopulo tek elle 9.26, 
çift elle 17.05 atarak birinci ol
m1L~, ayni klüpten Lampropulo 
ikinciliği, Parizi üçüncülüğü ka
zanmışlardır. Erkekler arasın -
da yapılan atışlarda da Kurtu
luş klübünden Karalameııgo tek 
elle 9 .86, çift elle 17,28 atarak 
birinci, Pa.mukoğlu ikinci İsta.n 
bul Lisesinden Kemal üçünci.i ol 
muşlardır. 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TDrklyı Eoftılt l 

MOI Kr. 1700 Kr. 

FIO • t460 • 
400 » IOO » 

PW ;w fi* a!f•MMMPW fl 1 Devlet Demiryolları ilanları . -- ... 
Mısırı idare tarafından verilmek surctile (4000) dört lıin kilo Dekıs-

trin pazarlıkla imal ettirilecektir. 
hl.uhammen bedeli; (R· ~ıcr kilo dekistrinin imal ücreti 80 kuruş hesa

bile) 3200 ilç bin lki yüz liradır. P:ızar lık (30. Birincikanun. 1942) Çnrş.ı:nba 
günü saııt (15.30) on bes l.ıuı;ukta Hayd arpasada Gar binası dahilindeki 
K omisyon üıra1mc'lan yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (480) dört yüz seksen liralık ~at'i teminat 
ve kaıiunun tayin ettiğj vceoıı ikle birlikte Pazaı lık günü saatine kadar Ko
misyona müracaatları lazuudır. 

Bu ışe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dn,ıtılmııktadıT. 
(2595) 

T. C . 

l lRAAT. 
E3AN KA.5t - -· 

Ziraat Bank«.~ın<J:ı Kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapwrınd3 
en az fıO lirası bulunanlara bi.r sene içinde asafldaki pliina göre 
ikramiye verilec-oktir: 

4 Adet 1000 liralık 4000 lira il 10-0 Adet 50 liralık 5000 lira 
4 Adet 500 liralık .:;;ooo lira i ı 
4 Adet 250 liralık 1000 l ira ' 120 Adet 40 liralık 4800 lira 

40 Adet 100 lirll lık 40-00 lira 1 160 Adet 211 liralık 3200 ı i ra 

..... ,.., 
1 Aylılıc 

1 Aylık 

1IO - Yörüğün. böyle kurtan§ı Aylık 
bana ti.mitler v ereli . Altçılığl çok 1-a-.-h-lb_l_: -,..·-_-c_em_a_le_d_d_ln_8_a_r_ac_o_ğ_lu--ll 

lstanbul Üniırer·site Rektörlilğünden Kur·alar ııenede 4 defa, 11 Mart, llHa:.:i:-ıın, 1 ! Eylül ve 11 sı
r in rikAnun tarihinde çekileceki.;r, 

kuvvetli<liT Yörü~'Ün... Onu alt- M Sa K tan •yeı:ımek kolay değildir. Nevlyat MDdUrü: • mı arayel 
Decli. 8Nılcı,iı yer: H, Bekir Güraoylar 

ve A. Cemaleddi n Saraço§lu M t b. 

Askerlik büt ünleme imtlhanl~rına mazeretle giremiyen veya :yetişemi
,.en talebe için yen.iderı nçılıın imtihanlara 9/ 1/ 943 tarih inde başlanacak
tır. Program Fakültelere asılmıştır. Talebenin mazeret belgelerile valı:tlnde 
Talim Talnını. Xoınutanlığına müracaat etmeleri. (2580) ' 

DtKKAT: Hes<1plarındaki par::ı ıtır biı' .... 
a:ıa.Çı düşmiyenlerin ilmuniyclerj % 20 f< ; 

·. J . .ıo )ira:,a~ 
t·: ı l caktır. ,-

I 
1 
1 

.. 


