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7 renkli a harita ve '7Z devleı!n bruıaı .. 
ralarile 220 Eahtte en Jıızum!:.ı nzıl~ 
ınUJı:cmmeI bJr mubttra ~t('rUo ~ 

Hayat Tal'"vimi ... 
ÇIKTI 

Hayat takvimbıin taklitleri van!m. ~ 
dıınmamak. için (Hayat Takv'ınf) Cuıa ~ 
(Maarif Kftaph:uıesi) imza.mı" dllı:bt 
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JS42 unesi, çok 8ilidetli 
ı11rıhc~ebt'ler 1>cncsi olacak
tır. r bu,;ıfo göz öniinde 
tere ~üm •tmı'yc baflı!Jan 

eerttynn tabii bir gelir-me 
;/,. el f'am ed cek olursa, 
g [ecek une başlarıgt<"u,cla 
Jıarl ;,, ne :cuncm bıfcc,,i[i ıi 
biraz berrak sure.ile fo,vin 
~debilm"k kobi olıır zarı 
,.,/eriz. -

ı , 

• 

1;!i:~~'; VAZIYET FK:;;!t:nv' 
mevzilerine J JAPONLAR sonra geni 6i7 

girdiler ıM;~NiLA' r Al baş~ı-dalıa~ 
Jedahia mıntaka· GiRDiLER f. Sovyet kıtaları, 
sında mihver j K a l u g a 

k uvvet?eri tazyik fİLIPiNLERDE COK JI şehrini de geri 

e~r KANLI MUHARE- ı ~~ 
lngillz tayyareleri Atina BELER OLUYOD ı 250 bin kişili~ 6 Alman 
ile Yunanistanın muhte· n k o 1 ordusunun 

lJhyacla HimlH efradın nıuh:ıfazw ı a.ltuıcf.ı s.•"l.~tileıı lfalJruı <'Sirleıi 
}~n: lll1.'6l1u Oahitl YAl~('IN -------- ---- ---- -----·--\ 

-~ eçcn sene Alrııan oı.lu- 1 ---P--V--A--Z~İ;;-Y--E-T-T' 
gı ~:fi~f ~r.ııi·ı~it:· d::.~ -- THAR ....... 1 - -·-----

ol :ıK baaiadı. Garbı Avrtıp•.ı - / 

mrı ~'ini bitiren Alm.:nya, I< i lı- u·· h l e h " in mutad ve mut::ınt.an bır 
nutku ile evvelden habe:, vel'ilen c c e p e l a r p 
biı taan"UZa geçti \'i' biitıin Bal-
.kanları rehdit eder bir tn.vıı n l- ' 
dı Alman ordusunun nihai he
del doğrudan doğı uya .1ı..:;ır 
ı,'lbı görUnüyoı Ju. Yugoslavyn
Dlll ve Yunaui:;tanın kahı"t:.:m n
ca müdnfüalarmı kat kttt üslün 
~mvvetleriyle ~abuk kırnn 
ve bir miktar l11gili?. yor<lımcı 
ktnıvetıerini çekilmcgc ruecb111 
eden Almanya bütün clünyo.yı 
Juıyrnıı bırakan bir cUr'ct ve fe- l 
daık.&rlıkla Girid nd:isını hava.
dan istila etti ve Ş~~ki AJtdl?ni· 
7.in bu en ıniihim kılıt mc' kTint 
ele geçirdi. . .. , . 

Pek parlak goı ıın •n Gıı ıd 
-zaf erl Al-man or<lusunuıı ileı le· 
.ıne hamlesini kınnJ1' gibi bit· t • 

----------- -
R u syada : Boğuşma devam ediyorsa da kat'i b ir 

müda faa belirmek üzeredir . 
Uzak Doğuda : Herhalde O k yanus büyük faaliyet· 

lere s a h ne olacaktır. 

' 

Lihyada : Büyü k k u vvetler arasında yine kanlı mu· 
harebele r başJannş bulunuyor. 

1----------ı Emekli G!ıı;;~··K~m~ı Koça:S------· 
Mir yaptı. ÇüııkU Jıerketı uı'tJk ------
uıbakka:k tblr tehdit . n.lunda - --ı Ki\ro sn kinlerinden şiırdi- devre:ye de sıkıştırmak müınkiln 

:o ömıeğc ba.Q,ladığı Rurıyc ve y<'t halini aldı. Alınan vıd11Jarı, 1 lik lıeş<lc <iördU iki mnn· olamadı; kış, gelip çatmıştı . 
'•ısır U?..crine hiçbir Alman 1e- kN1di teminatlıırma göı·i\ mli· Har ikalur v:ırıı.Uı~n::ı. inanon 

J 

l'ı J --1 Iı ruıda. ıı . .,.;l' "'···--ın· ·ıc'""' kı ·J r.,1 , ll·r• • •.• zum eye n}Tılnııı:: \'P- manzume- ., <W& 
U?.fi vukua gcnlı.-'UI. ' • --= ....... v •u '' "'""~ l,.. .. l· tıx,'·'} d J j ]' · Oe.c:'l' IC kü'dt'Clhl zebunu idi! cnv · '..+nrlıl. l i.7. h ıtlarııu kendi a.l'zukuiyle dil- .. ,. ..,Ytiı •' en •r, oopo ınm Alman istila ıruı pı11'-'• ' : : dm·ıı"""'"ın" g"r c"" h 1 rc1 1 H .. cm Rus kışı va.Jdt.siz dönmi'"'· • 1 f ya k"lt "'1 C'..c\ lnm zd iyorlur \'e diizoltıml'l-. i~in g<:· ... ·~ .... u <:' •cP e e c t o G ~ 

Dl""ın ı a; 
0 

··~ k •• - - 1mı01a.""3ır lıı. Oya ki, tabiat, milyonlnra •a ı ·1
• su ına riliuoılar. Rus bcynuat11•a go"· ı <M 'l "'1 • 

..... nbuk n.->ıiı:;a.n o ill'<ı.A • - J ' A• .. uı1 ı · · k 1 kı) an badire~'t' bir fasıli vel'ecck ~ğ ı ı.-;cobu;-kaldı. lnhilizlt r M~- re, Almanlar tAAyık kaı tıı.cı.ınd:\ vı .t cep ıesını Ul'aıı fü•, iYİbi iıJ ·nfh 3-~- -
a1n miidnfna; zarurotlyk !'Sun· mağl\ilxm rfo'a.t cdiyoılar'! ~~c-ı )cırım, uu. pa~:u:unın nizam V•' n .... T-..ti_yt)1nu: 

ııır Jiı'ir r;...,..,. '"Jzlaı· ıınmuıa IB· kilnı ... nlıı acımı g"Tııı~'dlrHn vA enıt,,:_,, :'. ıcııı do l'<lilec ... ?\ ~'~..:rı.- 1\nra kış, nk yiiziylc Rilkunu 
,,ı s:- , .• u.., 1 eh ·• ya Hnu• ... Dı>ı'1""' "'·ı?l·.. uış .. J ilıtnr ediyordu. Bu fcıınnnına Y.ı:.l• ettiler ve nıcvkileı ini &!.g"·, VilJ\tıy e enuniyetlNi ~tJnan- iotihdaf eden afaliy<:'Uc·rlni Rus 

t1ıla Instınnak imkanını buldu- lar vn-af1nd~n ir n c lilıni~ ~~ıiı· dıyarının hin kilometı e derinlik her fil.niyi ıfuul'd\ bilirdi. Muasrr 
a.ın ... \'(' nwddlcı111bılc ckl?.n gı~tıgme, Jcrine kadar uzntmışla.rdı. Fa • ordulara karşı biltiln o kanlı 

Jar1.oerl·" bu suretle, A~man 01 du- 1ıa:;ıln~ Husl~t~n F!''~l.'l'! . ı~c·.k kat hıtiHi. ı>lfmını toleranslı bir denerııclcrdc fü;Uinlilğil göstc-
'J""' bn.,nk Ynkıuı:;m k f.""ı ı , mubalRgalı degıl glbı görlın· ~ _ _

1 

ren taaITu?. onlusu da. bu yeni1-
aunun u..J.. tr kl:ı mektcdir. _ ' ·nez giiciin \'C giiçlüğlin önUudc :hadılı 1b.'1:1°h~~~P.gtdi~ıı~~ _ Lıoy:ı Juıq, sahnesi de Alman- lwrtınmuy·t, tedbirler almaya 
~ ... ral~~t .. t;a1iİÇbi1' t.cfliı Yillnll.· lar il.in a 1 hayal sulrntları do-1 Mr. C'o' rc·ıı··ın mnlıkumdu. Lmlendoıf, 1918 
ıınde • u" ,,ı Al gu· Hlı Nıl rodu unun 11'3bhıa ilkbahar taaıruzu icin biitün in-• ...;}{ 111· Her hıuuo, m.:ın k .1 h 
ınış t7"'

11 ~tıki hedefe doğru gm be lohru t:aş..ln dalg.ı:sını par- ' ' ccllklerine varmraya auar a-
o:rdul:u ı 'ı yola kadar ileıl&lil<'r la.k bfr mukabil taarrnzla geri mu .. hı·m beyanatı zıılıklarmı ynptığmd:ın bahse-
an l< ) '1\m fikir ve iiıtikaınct piiskfü t.m~ olan nıc.'}hm· zıı·hlı dt rken: 
ve ~ırtiCld 1 . Yaz ortasmda H.us Alman tllnıenleıi f;imdi ~iddi bir Baldı:;i desti ka1.a ve ka· 
üegı~t°ı .. 1_,1 d. ı. Hitler, tıpkı Na- İngiliz tanrruy,u önilnde Libyayı dcı·<ie icli ! demektedir. İnsan 
h.-..:.bı ~ ""'"alttılar V" 1ngı'lizl"ıin 'J'r b- " 943 yılında denizlen kudıetinin, tahanımiilUnUn bir .... , ıb' lıı<Tiltereyi Rusya- uv"l .... 'C 

ı><>Ieon g .~ e iptida Rusyayı hısg ırp çölUnUn kapılarına dn.- geçmek için daha faal haddi \•ardır. Bunu esirgemesi-
dan gleçc c I· J> ehnck kabil ola- ysnmalnrma mani olamadılar. ve hareket li olacağız,, n; bil~nlcr, yıprntıeı bir harbin 
eze.re nı · . . İşte Almanya için }>ek parlak dovanıındnn (loğacnk zorltık1al'ı 
~ağm ııu 1 r:nt~;1tot~ırnm.} 1 t·c- ba.şlamı~ olan 1941 senesi böyle R , 0 da. karşılıyabilirler. 

.Aıuı· u t> c k t ad ~re acı biı ~ekildc bitıyor ve 1942 uzve lt in Lon- muptC', 110.tta &de e<:ltniımck 
11u ,.· ~a.~! n~:ıka.n a ~r<lularına senesi binnisbc gayı i miU+aid g.ı.ycai güdiilen bi\ytik ? .. 'l fcı·ıer-
pel' • ........ ~ .... 1 • bı··· mnııevra sahne- ı,aı1:lat· ltmda başlıyor. Çıkan drayı ziyare t de, yapılan fcd:ıkfu·IıkJa müte-
J<arşı, ;;Hll 1 ,. tb'k t;e!lC A1rı anya için hatalar, yan- etmesı· m uhtemel nasip ohnuhdır. Biiyiik ve ger-
. cl<i muv~tffııki:dle ta 

1 lış tahminler ve hayul sukut1arı cckten muntazam cırdu, belki ~.n·;·,- stıatejisiııin 'e hazırlık!~· scııesı, ldu, Eğor son günlerde -o-- önceden tasarladığı he.lefe ıJe eı uı;ı us" ~tt'u1ın.'i-it.1den gelen bır . '!...-- • k t. h ., l 
J"Jlllll \&.fit ile Rus hu· Japonya harb.: glıip de ılk ,,_,, 1 T k :-rışebilin1i. Fa n ci nnşumtt 
gurm 'c l ~~: Kc;ıdi JJCcıhıde kıııdan i.;tifocle edN·ck parlak o yo ne zaman bir savafıın \'lll'lnkl tı~ellilerini 
dı.tL11'ln: ~~. 1• ıfak tefcl\ bir muvaffnl(ıyetlcr elde etmese icli dı· derpiş. etnıl'k, her şev<lt'n c\•-
'Vlil"l'' en tJ,Jı.Un l l :\Tihvel' n.-.k ınkupk bir vaziyette bombardıman vd km·voti vakfü;iz yıpratımak-r 'J IJ..nCJ de\'kt 01dll UTl• I" b' • 
takım y.u ldt Rtlfi) anın he· göriinccekti. Şimdi Mihveıin ta.11 csiı gl"..nwk ır yurd ödf"vı 
nı .ia. ysınht ,lftaa iç.inde göniJ~·ek Avı upud1ki :ı-~·eBt'ji Uzakdof:'u· ed ı"lecek ,

11 

1 
icii. O sebcpfo, ıliitırnek, dinlcn-

b nlu • ı da JuılvnlıJ ın ınırlak hal'ekctleri ., (Sonıı sayfa 4 si/111 6 iUı) s •• ı ı . bıı J\oı kun~ ve mu<t1.-
' c cıoıu n k' esi Jnbriliz adar say~inde kendisini mU'hafaza c- ı ··--- -----·----

=n~'t'.~ i::: ~~b:fı: i::.:: d~y:;;~.k hmp •alıııeal mahi· Çörçil, bug;,;ı;r~e baz • ~-... K~a~ı 1·...,.,...n 
1
• n ........... 

J17Jerin :cö~rınan radyos~ 1941 yet itibnriylo şilphcsiz ld ıblı'bi: şeyter olacagını J 
tıa.µnda., 'h j ve kat'i zafer SC· ıinclı>n aynlnmaz. F:\ktıt askerı haber veriyor so•• y 1 u•• yor fıen~sinin r~~nıa mUJ'delomiş \'C ha.ı ekctler bakımından bunlnrı 

la (•• ayırmak ve ayrı ayı•ı mU~·nlea [A.A. wls•ı-.ıfiru·ınd m ı Jı~ı;ı 0 
1;n.n ınilletinc bu sene "' 

H. ı.Uder Aalr'biyct mııhakknk oldu- etmek cl.ı.Jıa. doğrudlll'. Uzakdo·, Ot l hi~dlfisıı e<lib'!•lrıl~ tilr.ı)· W• , - ~ - - - ~ -.......-..-~ .. _.- -

ı"m e ('f • ti w d J .anın knt'i bir :ı-,a.t'eri av..ı. nn ıtırı c 1gu1c ~'4l.i__...__,. ._.Z$Mii 

" lb lcmı" gu a apon~· · · go"rc, lnbcrı'l'"·ı·" baş"·~kı'lı' ıııtr. ğuım tenıin ey ~ .b 'dd'cı.l bile 1\:1.ilıveıın Avrupadakı mU- . ""' " h ~n "Son zafer kaza-
Filhaldl<a, 7,cvaı11r u 1 1 a- cadclcsinin gidişini değiştire- Çörçil, baf'.ın toplantısında be· 

fUl p k clc yn.bana. atılamıyaca- mez. Japon1aı'ln ilk hız saye- yanatta bulwımuş, biı. senelik nılacak ve 
fı gö tcrivordu. Hıı.s haıbi, sinde ne kada.r ileıi gidebilec~- vekayii gözden ge iıcıek E-
'.A~nn pI'opagnn?ası l~in ~ir za. lori henüz kestirllem~e ~c den tarafından Moskovaya A v r u p a 
f "r ı;ilsileei teskıl etti. Mılyon- , İngiliz, Çın yapılan ziyaret neticesinde, 
J\ <'"' osir nlındığmı, koca kora müşterok~~eııkkan, ti saye- Ru;;ya, lruiiltere ve müttef'k-
lt ,. ek k-..1 top ve J.i,elemı::uA mu a'cme len· ar<"sında dnhasanıı·-t 1nu"-'· kurtarıJacaktıı·,, ' t vll tıere yetışcc. - ~nunı· - . . , nd J .... .nilın " uu 

h ::.1.: ı e<l ldı si e a.pon uc.ca.lTUZllllWl - n.""""beılcr tesis olundugı· ınu 
tan' ve cep ane ı~wnan 1 

• • yet Jnrıl~'l ve gerileme hare- '""" · d L dr · ~ 
w. Ru ordıılarının çevrilıp ketinin ba.çlayncağı muhakkak- Ruzveltın e on ayı zıyn.- ~ 
~~;,hp imha olunduğunu. ~l- tır. Müttefikler bu neticeyi te- ret etme';iııin anuhtcmcl bu-
~an resmi tebliğleri bı~ 1i>ildir- d b"yül' -oı 0 tab'i lunducunu öylemıstir. 
dil"r. Fal{"'t Ruslıır dninıa t.azc min e u c 1 ynaması ı Çö'rçil Atfantik mulı ·hf'. 

" .. olan tedbirini ittihnz etınur ibu- f . , 0'12 · 
lku\'Vc>tlcr, yeni top, tnıık ve tat ıunuyorlar Clıurclılll'in Ameı·i· sinin n~lterenın b n 5 ' 1 
n.relcılc .AJmruı1ann yolları ı- ka seyahati nıilttef.iklc.ı· ar:u.ın !1i siikUnetlc ka~Jruruısma 1 

y . e diltlldilcr. Herkes hafta- d knt'i bir clbirliği tesis ede- , ımk8.n verecek §ekıld~ ocre-
~r.e:rın d Hnftalnr ve ay- cla ı· vnn et+;;;.;ni ve Atlantik hat-ları .,::ıyıyor u. b' ı·· 1'" c < il' Wf'' • 
, cçti işin arkası ır ur u · . . tının iyi muhafaza olundugunu 
•ar g cd' 'Nihnyct bir gUn, Fillı· 1942 senesi ~ok şıddetlı ~u- ı düşmanın Maltayı zaptetme- ı 
gc~ ~teşll bil' nutl..."Ullu dinle- har~bel2l'ö s~:ıesünl dolac.&t kt:ır:. Eg tr sine in1kfı.n bulumuari•ğını, A· 
r~r ın .Artık son ta.al'ruz b la· bu~.ın g :ı on e eressuın c: danın mül mı kuvvetlerle mU- 1 
~~ •. Ruslnnn .son en ti çalınıg- mege başlayan cereyan ta.bil dn.faa edild ·ini lınyd tm · \re 
~""' d b ç Ça bir gcli m:ıe ile d \ am ed cl\ o- k. 
tı 13tt taarruz 

0 
• • ıursa, rr 1ccc.k sone başlangıcın- 1 d~işti A ,~-- d ..... 

!I • ron a.at Alman tR. b .tu.11.U4Jı A&.U 

.aa? t olc1u. da., harbin ne za.mau bite c;:·mı OJr"anusun uzak atmı· 
~ç o o~ ·ı i h ır uc1 ,.m; gi- birnz b ırak u.ctte tayin <:'do- (Scnu sayfa8 siJtun e d:ı) 

Sin di, 'hv pı op::ır bilin~ k bil olur za.nnc<lcriz, ı) 
bi nrn ıibiw b'r h?l- Bilse\1n Cahid YALIN "' 
'gmıd .. 

Sovyet Ru.~y.ı yilkı;("k ŞOnı 
rcısı Kaimin, yılbnsı munrı.scbe
tiic rao o i 1 ' yayılan mesajında 
şuııln · i' t miştir: 

't Almnnlru in mtis :vi 
cinde çarpışıyorı.tı>.. Dtiş 

m ı ·ri cekiliyor. Cephenin ba· 
zı kesimlerinde hu.kiki biı· boz
gun halindedir. Teşebbiis Kızıl 
oı dunun elindedir.,, 

M. Kalinin halen devam eden 
Rus taarruzu ile Almanı 'Cl n 
gcrı alınan şehirleıin bir bste • 
cini yapar k: "B ' şehirler bır 
dah:ı. geri verilmcmelid'r. Mem
leketimi 'n liJyük ihtiyat kay • 
nakları, htr kadın ve e.rltegimı • 

tcm1, .. ı Sa. 3 811.. 1 de) 

lif yerlerine de ak.nlar .-.-~ ....,....~ bozguna uğrad1ğı 
Y a P t ı --oo-- bildiriliyor 
[A.A. tclgraflaruıd~n J apon ta u y arele-
hillha ..o.ilm.i•tır J J' 

İngiliz ıııtaeaık lmvveticıi u- r i Singapur'da 
munıHcamrgAlwuntebliğinc gö. a skeri h e defleri re, vaziyet .,..udnr: 

JedabJa bölgesinde ıaaı~t sür ekli b ombar
nisbcten ıa,z olmu§tur. lngiliz 
kuvvetleri, Mihveı· kU\'Vetlerinl dıman ettiler 
bu nuntakada sıkıstırmJya de- ı----
vıını etmektedirler. Mihverin [A. A. t~rafl rı d:ın 
bh· çok iaşe acuvvetlcri hn.va ta- hfiıt..sa oollmlştir.) 
ar.n.ı.zlnriyle da.ğıblmı.ştlr. Ceııu· Tokyo radyosunun . on verdi· I 
bi Af rikn .kıt.'\ları topçu ve ta.nk ği lıabere göre, Manilff. ı;ehı i dii9 
birlikleıinin y1ı11d1miylc Bardiy&: müştUr, 
istibkiillllarırun cenup k~imin· Vaşingtoııdn ııet:rcdifon ı esnıi 
de.ki ıncw.ilcre girmif;llerdir. Bu- ıll' tebliğ Filipin aual< rında A· 
ra<la 6000 İtalyan esiri ahnnııf}· ınoıilmn ve FilipinH kıt'ala11n 
tır. e\'Velcc ha.zırlamı.n plan mul'!i • 

Ahıltlu t.Jbttğiuo Köre ince anudano ımıka\ eınctlm i-
Alınnn oıdulan ba..skuman- no devan1 ottiklerini bildiıiyor. 

dunlığının lA."i.>liğindo kar<looil- Manili\. §elıı i etmfuıdaki ''ll . 
diğine gbro, siınali .Afrik.adtl: ziyct hakkında yeni tnfsilut v~ 1 
Ag sahla bblj;~sindo Mihv~,, rilmemektooi:r. Bumuıhı l, ıa-' 

1 kU\ ·etlt•ı i tarafından yaı>llan ber Röyteı'in bir mesajına gör ... ,I 
Uum'lızlar nmvuffa.lnyetle ne- Manill ı;ıehıinüı sukutu Birknıkf 
ticeleıın i~lir. 4o tluık ile bil' çok Ameıikada bcldeııiyo . .Aıncri ., 
otvmobil tahrip olımmuştur. 3 an kuvvetlcıi, üstOn cliişlll:m 
İngillz tayyurooi diltıürtlbn~, ı kuv\ etl~ri öniinfi,. --~ı.:ı • L' 

Malta ap,a.ı;unA:l!M -bn ..... , .... muAıL A.m rıt~nlilı\ı. yaı~I .ıııu l:~-
e< ilmiştiı'. nE.vre Jııukav"'lffli mncıb~ncc !.~n: 

1taıyan tebliğinde ~ınıu yn- nila clvanndn mzıJJınç ısar~ tı 11~ 
zılıyor· 1 taşıyan bir b st.alıruıe gem18tll'1 

" · . , bindirmif;ı1erdir. Yara.hlnr, AYuo, 
.~~ labıa ıun • cenubunda tralyaya nakJcdUcceklcrdir. ı 

motoılıı ttalyan \ e Aln~ıı. fır- Globc '\'ir,,lccs kunıpa.ııyıttl 
kaları taı nfm~n eld~ edıhmş 0 • Manilil için telsiz muhnbe>n:ı.lı , 
la!ı m.m:Mı ~akiyet Y':111 hı~·~ alıunıyA.Citğını bildlrmiı;liı'. D! • 
nnla~ml.~flarmı.etnuştıt. · ı ··t:'r kumpanyalar, tehlikesi y,,t. 

Mutt"Aıkıp raq>ışmubu· da. dü~ nız mlhsillne ait olmak UZ<:ro 
mo.nın ba.~kaca 18 t.'\nkı ta.hriı> ıektup ve tel mulıAl~ı-att kabul 
edilml§ \'C bir çok ıırhh otomo- etmekt diı 'el'. 
bili zaptolurunuştuı·, Ameıiltmı Harbiye Nl\Zlrhtıı· 

Şidd<'tli bir topçiı lın?.ırlığu:.- ,nın tobliğine göre, Ma.ııila. dva-
dan Sônr düıpncuı zırhlı vesni· r .. ında bl\yük bir meyda ı mnha-
tinin \e ha.va tcşkilJorlniu mU· ıı~be i ~rcyruı etmektedir. 
zaheretiyl(! l-3ollum • Bardia ccıı- SINGAPllHD.\ 
hcmi:re lıil•;\ım etmiştir. Muha- Haugondan l>ilciirildiğine bo· 
rebeleı· clc\·a~: •. tmektedlr. " . ,;_,~, Siyam, <lfü:ınan top:'nğı ad . 

. İtaı.}:~n tebug1?de Jt:aydedildı· ı.fodilıncktooir, Je.pou ta.yyarelö
ğine gor"'•. Rar~ı~aya k~n:,ı Y~· ri, dlin gooe Sinbapur önleıiıulo 
pılsın harc•:Ne ıkı 1ngilız d~nı~ V (S.,nu sayfa a $Utun 4 d~) 

(Sonu a:ıyfa 3 elitu"7 de) i www 

- -IFIKRA l·-
Gelecek yıla olsun 

Ya. a 1 : Aka Gündüz 

[A. A. telgrı:ı~ .. rıı ,, n 
hiıla11a ec.lilmil;tlı] 

l)(ln ge<·eki Sovyet tebl~ 
ı:ıudur: 

"31 İlkfmunruı kuvvetlerimia 
biitfJn cephelerde dUsmanl:ı. çar 
rıısmu;lardır. Bir s<>k kesimlerde 
kıtal:ınmız, .\lıusınl::uın mevz!. 
ll'rini ttiJıkim için yaptığ1 g-ıty • 
1 c•tleı•i akim bırnkbraca.k ileri 
lırueketc devan1 ctmi~ler '\e Ql"fi· 
Jannda J\:nlııga şe]ıri ile Noyo , 
Riıichi mühim dem.iı·~ olu ayı~ 
nın merkezi de bulun.an birça\ 
mevkileı•i işgal etmi.,Ierdil'. M1t 
lıarcbeler esna.qıutk dii,eman in .. 
aruı \ e techi?.at baiurnmth.n ~ 
ö11· kay1plAra .maı ur. kalmuıtı1?,11 

* Moskovıa, 20 köyün daha ~ 
lıııJığuıı, 600 Attnuı Rııbay , •• 
c>rinin öJdiiriUdüğiinU, be lıc-nla 
lo gcc;.irildiğini, Lenintp a.cl ce~ 

Jıeshıd • ç-0tclerin biı' Albay, b9 
ym.i>.ıy il-O binden fazla A hnal 
n..akc-ı hı n imna edildigı~ hil~Juf 
yor, 

•;IJ' • • .., ..... -- -··& ... '}• 
) j bu!nn 6 .Alınan koloı uu ıınua 
b<• .g ma uğ'ramıu.ı, Sovyet mu .. 
k:.ıbil taaı'lıt.1.unun ilk uiihint 
mıll'.aff r.iyetıdır. Bt. tl:.'lgı ,J, 
Stn.Ihıin mnlt'.r. <luıın c k ~·\ r a~ 
m Jpgil, n.lbnkiin vldU~l' kıı1 
d : tt'Ok Alman birJ;.ğini )Ok t. 
n.l!k olrlnihınu lm.y d:yoı. I~ • 
h ' fı: :nde-n sonrn MojafıHi 
dt b.ıl m ıı Alman kıtaı~rı. ·:ın1 
d n c • ı· imek t~hlikeffini> mt:ıru 
dt l. 

\imnu *---bil~· g,iJ·, 1 
h· an oıdulan be~. un an.la• 

h llllllt liği de §U lut : 
•
1

~ovy Uerin Feodosiavn c1 • 

kam•ı\ Iduklaıı km'\·etıel'I ~ fa.· 
~ \'(' ır.ur.immat tedariki wı;t \l 

).-ti Ahn ... u tayyareleJiııiıı • ! • 
detU Jıücumlaıına maııız. kı · ııı. 
ve bıı tnyyru'eler dfü;maun iııt- ut
ca \e malı.emece mUhim ır , iae 
\'C rdirmiştir. 

Dün ııark cephesinin oı ta J<c• 
siminin lıı~r noktasında ~111detll 
muharı.:be'"r olmuştm·. 

Tay\ a ı el~rimiz taaı t ıızi h.t· 
rek!.t.a koyulfm dUşmanı tud7e 
siatematik bir m.m..,tte dC'\ nm 
etmişlerdir. Bir çok Vl'rleı le 
yangın çıknu9, şimencuf('or h ı . 
ları keflilm'ş ve mUtelıa''l'i'· •c. 
\ fld wJ11 ip olunınll!)tur. 

Tas;< rı u.t ve Yerli Mallar 
haft.a!'!J bu yıl dn teı1iplit 

iyi, gUz.: ı geçti. Tersini söylo-1 
aıck n) ptır, lıaks17J1ktır. Yer 
yer lrnt·uJun törcnleı'dc 'erilen 
konfcranslrı.rın, edilen yarcnlik
lerin hepsi de ayrı a.yu birer 
bilği, Hı t iaaa mahsuliiydli. 

llmeıı golUnUn ken< ,.ıı, i ır 
•• n1r.,~1. ıı· ·ı t' dil"1· ki çok Sovyet tayym'eleıi ycıde 
,rc..uuJOI\ ını ''e ı ı ıeas 1" 11' • boınbalarle. tahı-1n edilm' t' · 

Bir tatsrnlık etmi~ olmıırııuk ı 
için lıuftaııın slireği içinde do • 
Jnınmağı uygun bulmadım. F'n· 
kat hafta bitti, şimdi dii~ilndü· ı 
ğiimU ~öyliy<:biliıim: 

Daima tertipli olan bu hafta
!aı ıp da.ima. biı· te!c aksak tam
fı v:ı.r: Radyo yayımlan. 

Genel toplanma yerlerinde, 
:ııllrad:ı ve buradaki törenlere 
aııcak sayılı vataııdnelar gelebi
liyorlar. Onlaı-ın da yüzde dok-
sa.ıı dokuzu münevverdir, Çoğu 
tasarrufu da bilirler yerli mnl
lru mı da. Ama bir takımı da bu 
bildiklerine uyma1Jnrmış, Oua 
k.1l'ışmam. 

F'~ kat radyo ile dinleyenler 
s.'l.yısızdır, Rndyoyu köyde, na
hı~ ede, kasab .... da, hattii şelıirde 
toplanıp kulak birliği ile dinli· 
yorJar. Bunların da çoğu münev
ver dl m m-dir. B~'l bir yeni 
!PY veya bin yeni ey öğrenmc
ğP. susamış lıalktır, 

Tas rruf haftneının mdyoda 
JruU::ındı) dil, onların dilı de 'l·j 

·r. R(lnuları da öyle. Bu dil 

yalnız erbnbı arJ:ı.r. Halbukı ~ 1ff ıı ... 
mak88t bu muduı· ~a ?Biz büyük ~ _ ... ~ _ 
yı6Jnı aydınla.tmaga ınemmı.ız. ........_ ~__,_h . .... ,......, J 
Bwıun için değil midir ki. da- H ı·tı e rı· n } 
rıim1yacaklaı·ını bildiğim için ( 
sôyliiyorum - bu konudaki rad- • ( 
yo yayımları başlar başlnmuz, e m r 1 
kapııtıhyor. MUnevver: 1 

- Hepsini bilyoru~. Diye ka.- ~--........_._.......,.__...., ~ 
patıyor. " B • 
Dediğim halk yığını: eterıyetin düş-
- Birscy anlamıyonız, Diye l 

kapnbyor. manı o an Bolşe-
&kıeııen fayda güme gitnıi- • • • 

yorsa bile muhakkak ki güm • vızmı ezınceye ka-
bür"'~Uyc gidiyor. )d .., 
He~yde tevazu da biraz so-) ar Çarpışacagız,, 

~k lmçıyo; .. onun i~ ~çık s~y Berlin, 1 (a.a.) - Fülıre-r ,, 1-
lıyorum. B~tUn haf~ ıc;:ı~de ~ır nıan ordusıma. hitab c.-den emrı 
lmç kere .myet ~ttim, ~deyım yevmisinde; Avı:upa, Afrika, 
rjca ~~yım, dedim, bin. ~ıı .. c;ar- Akdcııi;ı: ve Atlas Okyrı.nusuııda 
ruf, bırı de Yerli Mallar ıçın ay- elde cdiJmiş olan zaferleri kay -
rı ayn olmak üzere bana dn yir- dcttiktcn sonra şöyle deınekte
mi b~cr dakika baJı§layınız. dir: 
Bir de ben halkla komısayım. "Askerler, 
balen.hm halkla dimağ dimağa, Siz yalnız Alman valanım 
yUı ek yüreğe konuşma yolunda kurt.a~1ak ve muhafaza ctmf'I; .. 
bir c;:üt örnek konuşma olur nıu le kalmndınız. B lki büti.in \ ı tf 
olmaz mı? ı ayı neiı etle diiflün bil~<Yiı 1' • 

Fakat her seferinde niyetim- bır telıli den J, ·, t ı ı .ı . 
den vnzg~tim, Bu ricnmı kabul 22 H iı n 

1 
h 

1 
\ 

edat-P.kicri gl\phesizdi. Neden vn~ ın l' rı 1 
gecthı. vıl 

Öyleyse? Ccsarctsi:rJi1!iınu n 
mi? Asta! sadece Radyo Evim 
boykot cttlgimden ... 
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Yazan: 

m.ııur.J • günlerde [X alilJ \'il iktibas lı:ıkkt.ı 

Muharrem Zeki KORGUNAL No. 46 . f • c; haberlerin 1 
ğini nn.!adı \-e yarı hayret, yarı İ hülasası ı - - Vay mel'un \'ay. 

- Bana aşık -ohn~. Sen bir 
~'.l!Z ıya kurban giderceın ben de 

" gönül verirmişim. Halb~ki 
uen lıayatta oldukça. beni elde 

€mez miş. 
- Vay alçak ~-ay! 
-- Söyliyeceklerinı daha bit-
li. iKnlübetie temizlik yapı • 

1 

!.\'O•dıım. Aruızın i~ri g;rdi. Ba
un çirldn bir teklifle bulundu. 

- E ... Sc.nra? 
- Sonrası maliım ... Hakketti-' 

•"'i ce\•abı \'erdim. ~ ratuııfa b~ 
] aıır.ığımın izi half durur z .• n 
, ~ ,ıorunı. 1 te rneMıle und.m i

..J .. ıet: .. Bu gece, nf' palıasıra o
luıtıa ol:uıı, bun;dan kaçalım . 
)\!Jna.<ı.iıı görürsen meseleyi ar
J>a la· lııra da anlat. 

- Elbette anl.'\.tacağım. Fa
i<at domuz herifin nlacağı olsun. 
Bu g;>ee hep beraber gideceğiz. 
,yarın y.lışms;ya gelen ırgıı.t•nr 
]Lir duvar dibinde oüun ve H:\
,-nanln ca ~z \'i.icı.ttlArını bula
\;aklo.r. 
~ - Sonra da bizi takihe ~ıkıp 
J'akalıyacaldar! sen bugünleri 
•ek basit diişünmeğe ha.>;ladın 1 
f;imron ! evwla ba mızı soka -1 
c·ık emin bir yer bulalım: ondan 
ııonra intikam nlma.ğa kalkı. -J 
,ım. Hem de Hiın:ının bu işte 
tuç kabahati yok. 

- 'elit bin • ius'abın arkada
ıı oldııihı ve arznı;unu yerine 
g'e'...irmeğe mecbur kalacağı için 
6 da ölmelidir! 

- As:ı.hiyete kapılma! nasıl 
tıı reket ed~c<'~ arkada 0Jar
t.. konuşup hep bı-ahr karar -

1 
ta~tıralnn. Bizim viizümü11l('ll 
onların da ,ııumru;ıİıı istemem . · 
~ımu da bil ki Şimron. va.kit~iz 
tılına,n intikum bi>'.e b'rşey ka
EandJrmıız. Gerçi Velit hin Mus
tıp &>ni hıııU do•tu imiş gibi 
e:\iriı:mıekteclir. 

- Yanlı;;; dü üııiiyorsun Se
rah ! 

- Belki hen .vanlı9 dü iinebi
lirun; !Akin sen d• doğru di' ün
ruiyorsun. Daima hi><siyata ka
pılıyorsun. Büyük da vamı.za ııah 
ı;iyet katıyornun. Yemin ederim 
ki hul"lin maruz kaldığım teca-

şi;uron~ ~evgilisinin bu ma . 
kul .ıöılerine cevap vermedi; ı;a
clece: 

- Hak lıııın Seralı ! 
Diye ba§lllı sa.11.ildı. Güz.!! ka

du ı, devam elt.i. 

merakl:ı sordu: 1 
- Ne var Şımron? Yine ne Bayram dönilşü trenler - , 

oldu Serah! MUzıakallt 'ehrueti bayram 
Di~er ıfeiiailer de meraklan - d,foüşü tı-cnlercle izdihamı a-

mL5la:r. uzandıldaı:ı yerkrden zaltınak m:ıksadiyle dün An-
doğml kalkmışlar, verilecek • karaya 2 8J'rı ka.tar tahrik ı 
ce,·abı sabırsızlıkla bekliyorlar- .i etmiştir. Pazaı· günü de illi.- 1• dı • • ve iki ıkıdar hareket ettm.-

Şimron, Serab 'ın anlattıkları- 5 Iecektir. :1 ııı aynen tekrarlıyarak: : * Milli Rorwuna Kanu-
- İşte ıı.rkada~!ar, dedi, va7.i- 1 mı - ı.ııııi Korunma Kanu- 1 

.ret hu merkcz<lcdir. Bugün he-1 nund.ı) pıl~n veni tadilata I 
ı;im \i,eudıiınü ortadan kaldır- ait kanun )ay· .u;ı )a.r.n- • 
ı.ııryı !;af.ısına koynu Veli, bin ı da .hlet:;lise veriler k..i ~ 
Mu~ ap, yarın ayni kararı sizin * Orduya b ::k hr<liye-- ' 
I.bkkınızda da \'erecektir. Arlık ! Aııl:::ıı-arl!lll ı·eı •len ıruhüma- 3 

l~c.:ndin1iz.i toplan1ış ve hayli tn- j ta nazaran l\.tzılav Ye Yar
t<.J't:ı.r uuı:ınu~ vaziyetteyiz. Bize , dı.11S •enler Ceİaive:t.inin 
ö.üm lıazu'lııyan bıı yerden, bu : m "~terek m aisi ne' ieeııln
ö!üler divarından kaçalım: yüce • de Ank ratla l nan te-
duğ b furın , vahşi ormanlara brı ruat yekünu 100 b• par-
L('kiler ı. ruiic.--ıJelenıize dC":a.ın çaya )'rtklaşmaktııdır. 
cJeli .,_Zuhurunu ört gözll' bek * Kad,.,,tnı i~leri - . ıı,. 
1eyen Mu;;;ının rlaha müsait .;art dastro Umum füdürlüğ'ü 
laıfa çalışnbilmesi için Beni Is- yurdun kadastrosunu l.ı!ma-
ı..Ul h lkını kurtulwı mücadele- m~n yapabilmek ic;in yeni hir 
sine şimdiden hazırlayalım. Bir pro6ram lrnzıılamaktadır. tz 
gim gayemizin tahakkuk ettiği- nürd" te ·iklcr yapan ka.-
ılı g\irltı ek. en } ··ksek manevi das ro umum n1ürH.!rü Ha-
z•:vki dl•vuız: hu mes'ud gi'ınü • lid 'Ziya Türkkan Ankaraya 
ı;,'irme<l~n lı:ıvata \•e<la edersek, : d t tm· t 
bizden sonra· geleceklerin nıin - :..!.:::.._.!. •• ~':.~;., .................. . 
net ve siikranlarını kazanır, ha- • • .. • 
yıı dua ile anılmak bahtiyarlı- n ıve rsı e 
ğına ıuazhar o!unız. 

Hıınok, hemen elin uzattı: 1 ta1 e bes1• ne 
- Ben zaten ta~ tnşımaktr.ıı. 

c:anrnr karmaktan, dm·ar örm k d 
ten bıktım. Hakkımızda çok ha-

1 
ya f 1 m 

yırlı la.cağına emin bulundu -
gnm bu teklifı canla, başla ka -

Şino'. on. Hanuk'a te 0 Akkür et- t} 
tul ııdıyornm. 

iversitede 2000 
tikten sonra diğcrlerinE• sorrh: 

- ~iz ne diyorsunuz, ar!'\:a - 'ı 
da<;lar? 

Hep~i binlen cevap ''erdiler: 
- J\acahm! 
Şimron ve arkada.şlan o g' .. ec 

];açtılar: \"elit bin 'Mus'abm 1uık 
larm<l:ı b~~~diği kötü niyet ve 
lasan·ıırlanndan kurtu!dıılar. 
l'akat bu hareketlerinin ccz,l"1-
nı başkalarına ~ektirdiler: 1 

Vclit bin 'Mu"'ap, kab ri"~ 
'·"t. tobrlı't M.>rek o "ece de uil'. 
tadan ıca UirMa. ı~ı8ı .1..ıcı11ı<l.u0 ... 

faldr 
tesbit 

'talebe 
olundu 

Halk partisi t:ıra1'ınclan Yeri -
len karara g-öre ge"·en ayın be.· 
·ındkn itiha.nm t'nıyer~ıte tar 

k e yu,.ıu a~ılıncıya kadar 278 
fai<ir talei>eye yda 20 ""r lira 
dağıtılacaktı. 

Fakülte clekan!t~l.lt'I mühtaç 
tal.-beleıin lıztc:;ini Re1<törlüğe 

vennislerdir. 
lehe yHdım ist,,ıııeıı emı";·~"iJı.· 

bııki bu yar'1un ıı;i idıı ayıılan 

tahsisat 275 kışih' kafi "dnıek-- "' tedir. Bu it•b~ı la bu 'kac!Br mü-
racaatı kA,.._;ılaıuağa inı 1ilın gö~ 

rüLncmckte<lir. Rektörfük 278 

- r Okuyucu 
Diyor ki: 

Şehrimizde 3 kişi so
ğu tan donarak öldü 

Halledilen bir natus 
.kağıdı meselesi 

lncMJıı nüfus memu.rl~unclan 

GU mektubu aldık: 

Ankar~da sühunet - 30 dereceye 
düştü - rasathaneden a dığı ız 

malômat 

•G=lenlziıı 20/12/941 &ün ,.e 
1302 sayılı nilJlıaaı !kinci ghjfesinin 
okuyucu slltununda (Dipdiri ara
mızda dolaştı!ı halde öldil/tQnde 
ıarar edilen) yurldaı diye olan 
}'azıdaki Mahmut otlu lt4chmet E

Alınan haberlere ııazanın bö-1 
tün .Avrupa, bilha- Rusya w 
Balkanlar ve memlekel:imisle 
bir hı.itadanteri büyük bir so
ğuk ı1tlgr-~ı hükiim sürmekte -
dı!'. 

Şclıriıı ıUde !!Oğnl.I:ır 

Ştılırimizde bırltaç gündenbe
ı·i eşine nadir t.::;aci.Jf edilen ııid
detıı soğuklar r,lınaktadır. Fın
dıklı ra ·tııaıı imi en aldığımız• 
nrnlfıma.t.ıı. nazaran bayramın 
2 inci salı günü gecı ·i sühunet 
dc·rcccsi sıfırın altında 8.5 dere
ye kadar diişnıüştür. Bu der&
ce, ı;ehri111izJe hiı· hııftııdanberi 
de\" ın eden soğultların en şid
d llioiııi t.e.5kU elmoktedir. Sü
hunet deraces.i dün sıfnn a.ltuı
<l:ı 3.5 a kadar diL-,nı~. 
F'akıı.t saat 11 den itiba,cn ba
rr.metre yükselıneğe başlamıştır. 
Bu itibarla havanın lodoslııması 
nıulıteıncldir. 

": ki~i ılonılu 
Bir haftadanberi devam eden 

ı;i<lcletli so~klar yüzünden 
şehrimi:ıile 3 kişi donarak öl
müsla{h'. 

Bunlardan ikisi Bakırköyü 

Bir adın 
ana ak 

' 
öldü 
---00---

]l.fa g ldan etek
leri tutuşan zavallı 

ı·taı·ıl madı 
Ak.'" raycl:ı l;.ı rnnusa. mahal· 

lc.sıııde 2·7 ııunıorıılı evde otu
rnn 8.2 yaı;l.ırında Naciye Gö
nüllü isminde hir kııdın evi.ı:ıde 
mangalının ba~ında otururken 
t~ılu~mu~ \·e az sôiira &lai\'Jfei 
\'lletıdııııu ~arnıı~tır. Etraftan 
Y~ffaenler yannıakt.a olan ka
dı>11 kurtarmak h;tenıi~iel"!e de 

bııas•na bağlı Esenler .köyün • ..enlik isinin düzelmesi için aıt ol-
dmı 12 yıışında. Rahmi Çakmalı: dujlu makamın di!<ketl çekilmek-
oğlu ile kardeşi 14 yaıımdaki tedlr. 

Hü•eyin Çakmak oğlu ile .kard-e p34 yılında n•sroJ.unru:I 2576 sa-
llüscyin Çahm.ak oğludur. Bu ~ ;.1ı 11 ını.cllıinee ın ı .::.ıın llll-

zavcllı iki (!Ucuk bnyram.ın ikinci f:.ıs , .:JarııWl yaz.l.f"'t sırn"ınıl:l 
gün:· Bakırköyi'ınden, köylerhıe kr•u ~n muııt:rr ve lı yd. l!Jeiı
dfuıc k ıı kar lipisi11e tutulma'k r.rd D2G yılında füdu .ı.;·• g .. :li 
donmu ~!ardır. CcH~J~i e'\'V iki c;ı..uı... ..... ına y::mn olma.sııı

.-;iın 2 metre kar.ııı altından Çl -ı d. ti bildirlje gore • urostan tay 
karlln11 lardır. dı \.erı·a1 olLL: '!l •Jttu·. Bund.ı.l- ~ha-

ÜskH ann Dudıı_llu kö.yiinclP t..:ı -e)-:ı lif'\" ın Uyii heyetine tıi-
otur:ın Fatiış i min<1eki bit· a- lU,Ycti ıaı.laşılır. 
dıu da üsküdaıdan köyüne gi- Alı\ al\ ~al»iye :,ayıtl ı·ı lükitnın 
derken drınmus ye ö1mitstüt•. ı.u•·mtl oln:ıri.ıkça d..;zclcınez 

L"- 'l..::1 ........ ...,:-.ı- ' Bı...1d:ın CV'.'Cl k ıyden üHi )'U ru 
ı..••"' u;;~u.w.u 

}!utedil iklimiyle maruf Eğe oldugıma m'-lttali ol.oı bu yurttaş 
bölgt?sindc <le ~ldJ.elli soğuklar o~ker ise 'L'~ k"lff't'rt nlıgın~ s-
oJn1aktadır. Ru ıınıntakaya ya- J.er de.:ılse A liyt' Huluk 1n::ıhke-

rnesinc n1tııacttat ctınC'si k~ı ıu· i 
ğ~n kar neticesinde Bandırına ~ Lir zaruret iken y~pılnuş olnı::>sı 
lz:ınir ren seferleri intizanınıı S€hcbi ınallını olamanıakt:ıdır. llll-
kaybetmislil'. 

ıka ula j{nklar 
Ankarad., slıhıınct derecesi sı

fırın altında 30 dereceye kadar 
dü,;nıüştür. Şi<lJetli soğuklar 

otomobil ynğlıll'lnı doııdurdu
ğıından otomobil ve otobili; se
ferleri güçlükle •apılmaklarlır. 

Vehbi 
emirel 

Başvekil.et müste
şarı vefat etti 
Raşvekiilet mii•leşaıı n. Veh

bi Demirel sıılı gecesi Perap:ı1ııs 
olclinı le vf'fat etmiştir. Ceı.aze
si dün öğle iizttli HaydarJ>H. -
duı Aııkarll.}'~, nakkdilı ,kjtir. 

Çok defterli idarecilerimizden 
B. Vehbinin öliimii hakiki \ıir 
kayıptır. Ailesine t.a,,i 't'llurimizi 
8Ullal'lZ. 

mulltelıt \1 lt.t i,., W:U "aı · l&Tıi11 
Narrye kaltlırıl.lııiı Cc·rnıhpn"" 
h,•!lUihımesinde ölml~ür. ı 

klınıetin kanunları yurt13ş <..r.r~111-

na dC'..:il onu cıy:ınc1 için oldu(;.lını_ı 
bilı ::ıı.: l~zuntlır. 

ı ha defa ~.'.17.Cler1i.zlc (j -

reıY.',.... tnelıolJ. .kaz.J.ilJ. niifu.s d.aiı:esi 
hu i 1 aınrı.u• lu.klarır'<ldtl sa.yar.ık 
Cuı uriy t '-~udr1ciı.ınıumf!F',int' 

!>ilıl.irıniş \'e düzf'l nck için k:ırar 

j tt•nü lir. Ke;•liyl·t!n l;endi ·ine 
ibl~ıu rica edl!I' s;-:rcılar uına-

rın1.~ 

T kat 
feci bir 
ci . a et 

ir 
ba 1 
~l>--'-

Tayf ası kurtuldu 
lzın.ir, (Hususi) - Limanı • 

mıza bağlı 40 !tonlıılı: Zeynel 
motörii evvelki cfi:ı 162 in 
mik'abı !kereste ve 5 ton 8W".am 
yükleyerek Çeııme 'limamndruı, 
harel<ct etmiştir. Foça açlklan
nıı geldiği .ı;ıırarla gemi fırtuı:a.)'lr 
tutulmuş ve batınağıı baş 
tır. Kaptan !tcct'IJle, tayfaa 
İbrahim GliııPr. lıı:ın Ge.:gin, 
Eınrullıih ve H=an kurtulr. alı 

' iiınid.. olmadı&uıı gb ek ;y.-\. 
kenlinin ufak l<ay~1ııa bıu cıı 
Mardoğc;.n f'.ahillf!ri .e çık.. ı.' r~ 
dır. A~ sonra mrıtor batı ıll! \'e 
'hanıülcsı olan kı: r 'eler drt!'\'·tr 
ar.ın tesiriyl~ Kllr.ı urun ehi· 

linc çıkmı~tır. 

'Alaşehir Elektrik 
f ab:ırikası lanıir 

olunuyor 
h .. rnir, <Hususi) - Al•~ıı 

15 Eenedeııbeı i ektrik tenvir.ı.
tını temin eden ve Ş" rli n:ı.mın
da birine ait o!ıın 'clektrilc a.b
riK mel yangın çıkarak .d, ire
ııin ahij:ı.p olıı.ıı tavruıbı.n ;yan
ınıstır. Eu ya !!lnda :a~a -
rayan ınıtkinelerin on ;gii 
ne kadıı r ta::nir :lebileceı;i l:a:lı = edilrntktcdiı·. 
Tu.tğutlu Hele "ye 

eisi ist fa etti 
İzmir, (Huswıi) - Tut.;ut

lu Belcdive Reisi B. Cevdet llt· 
hi vaziyeti dr,!ayısiyle ~azifwin· 
den a,vr ılrıu .tff. Y' etti reİ3i seç -
mck iızer • şehir ıue<:l.isi. fevt: ıa 
d•.• trıpLu1tı ·a çıı;;rıı .. caırtır. 

13u lop1 ntuıw. lı.ir .nu ~\"l..,...l 
yapılına<ı uınıri görillmekl.C -
dir. Zıra biı· t·ok ıı.I.r yüz '·>tlİ 
k lmışlır. Bil,:a.ssa. ,.L.nUn miı
hiın mesde ... i ol~ ıı i>e!ediye .Jıa.~
t.ahanesind~ odun \'e kömürün 
bulu.nma . .rı•ı ,. buna lia llt-
~un g'le ı ted.ıL ıı ııluıııı ·• za
rureti uiıiu;- ınd:ı u yeni rw:ı.uı ır 
an ev·.:~1 intihabı zaruri ~>r .. 
mektcclir. 

İzmi e 
boll D 

.. .. umur 

-;- S ni daima böyle uıılu ve 
1 

BO~>ııkk.anh <>örnıak i.,,terim. Be
nt lsr"-11 fooaileri teşkilatını iki
miz düşündük ve üy· ' ; •.orluk
larl~ meydana getirdik Kendi 
C.'tierı.aıl:ı;ı ke:ııJimiv. yıkıı.rı;ak ne
v~ yıtrar? 

kabul etlirmi~ti. Haman, üzcıi
nc aldığı ağır vazifeyi erlusi 
ı;iliı ifa edecek; genç ve gü.ıel 
Serab 'ı ya \'Uklu•undan cbecl' ven 
.ıyıracal:tı. Fakat Velit hin ~lus' 
ap ile Haınnn, ertesi gün Berıi 
1:.u-ai1 fedailerinin yerlerini hos 
bulunca sapıt oturdular. Niçııİ 
ka 1 ık --ırına bir mana vereme . 
d; ... 

kiHilik li,teyi . ı;.ıine -k.ndar o e 1 a 
)'artiye .gfuuJ:rL'{'ektİJ~ r 

!Jı,.,er tanııttn y dım t.ıMe-1 ====-========;;;~~~~;;;,, 

1 

--,,' 

Tof:at (Yeni Sab:ılı) - .. 'l'ı.'· ı 
kadın Cinı:irte köyünU., nıuthış 
1\.ır cinayet oln'1Jf:tnr. S~fC'r ·p 

l!"ceıı adıtllla iki kardeı; ,gJ.nl ık 
ı 1trailer.inl CTl sonra dr;;-inııeıdc 
erkpn(lClı 11yumn5lard1r. Gr:cc 
)'arı~ı tleğ·irn1enin ltapt::-~ını a.~dc 

uulan nı<><:hul katil ic cı·i girın 
€\·ı·e!a efe .. in kaf•"ın" hi" lı'1t
t.ı. in.J.inntsııtfr. l'ıı.ıb·nin siJrle· 
tiıc ~4)l"İJ1 heyni rlu~:ara l<a(l:ır 
sıı;:raınıştır. lıu i.-,l bitiren }rri.H 
I'erebi de ayııi akibetc u;,attık-ı 
tan sonra lıer Jki~inin -rt:l~ vüı• Jt· 
hrını halta ile İİG parı; ya ayır
t11ı. tır. Roura <la her ikisinin C'<."~ 

f.' 1-Llll'ini cle~irruendl!ki fırına a
tıu·ak yak ııı~tır. ı~t.·c;hul k,ıtil 

aı aonıııkt dır. 

zr11iı'ı i.TI~n..,i) - ~.~ht ntlz 
vila\'ct ve lıel dij' ''lln vaklıo
de \'t"\ yel 1n<le ald1gı tı·dbn·h., .a.;t

Yfsinde hrr mi.ırl~~ı~t c.,~veı u ı
n1izılc güı Wt'ıı kO.rn ·,. tlaı :1 

önlı·nmis ir. Bunar,·"". nıen f.;"-' ~ 
k-c;nıiir ~et.rn1ek ~~ .10 r1cı t 
k<.Lfi ıni~-tn.rfla ı1ıazot veıilnıe;ct• 
\~ llllİtl"':'ü:t l.\1J'l llt'1lllIZl.' k 

-. Bunada J>eki Seııı.h ! 

\'"lit bin ::.rus·ap: 
- .Acaba, dedi, aramızda lrn

nu>1tuklarımızı işittiler mi? 
Haman, dudak büktü: 
- t itlikledni bir zanndnıi

yornın B~lki Serah, ciünkü kıı'ü
lıe lıadi~esini söylemiştir. 

- Hangi kulübe lıacli8esini • 
- Her halde seııi M!bebsi?. lo-

ka.tlamamıştır. 

bh1de bulunan tal~beler\n haki- A ' . d 1 K • 
ki v~ziyctiııı öğrennıcl< ilııere ra:a aşıarı emalı Noel baba kıya· 
tuhkikat tapılm3kladır. tııtiya- fetine soktu'a ve 
cı olnuıclı_çı halde v.ırWıın iste- ic r gece y rk&l e'1· 
ğınde b1!lunıı:: t~lclıel~n. tahsi- giliısinin kapısı Önilue bırakdılar 
satı Jkeiiilecegı gıb1 dısıphn tali· 
matııametiindeki hükiimlere gö
re oczıı da \•eı·ii,cektil'. 

- Kiıno'.' diyt! scrJu. 
KM1~1ı .n:.,uk kEınlıhkJa 

Vtrul 

- !\uel bab.ı' 

1ki ·~'ili kolk<ıla J?'irdilt>r 1 
Yoı ~ııluktan ~ıraya, huray~ 

1 
~~ aı·Juı.cı:ı~nnın yanma 
'>On<l!~ler. İkisırun da yilzündcn 
ı-ısur akıyor; gözlerinden en
di~!i panltılur !~kırıyordu. Ha 
n~,. Mla.rı bu halde P'Örünre 
mllhım hı!' h:idi! e ce-reyıın t'tli-

Yılbaşı piyang~;~ ı 
Yu haline,gctirilen Üniver

nit t !im tuburu i\;İıl Şclmıde -
ba~ııvla bazı ınedreı<e binaları 
hulun.mu. ur. TJmir l ve nakil 
işi bitl'r bitmez derhal yurd a
çılacaktır. 

Merhum Necatinin ölüm 

l .J::xıt ~· i, a ·k;ıdatöıf.ılrile bir-
1 "re <.:\'Vt-l:l. 1 rtaııbul tara!Lnda 
ı- r ı. •ey!tc t..>de iCtlieı:. Dl'r<.1dHn çtk 
tı .. ınrı ~?d. sa-.rt erkenrii. Tram
•:ayJ. r k;ıl;:Qalıi .. , oto1noLU bulmak. 
t.ı ımkiıı zdı. 

}lcrp lıcr .. ıUC'r, Yükı-"kkald1r.ıa 

yolıyle Bcyç.lı.na &it.ıne-ge -karar 
v'-1ı:1J1el'. Turbcdcn Yük,ekkaldır1-
n1a 1:."'dar yol ilzcrnıde ne kı:ıd.ar 

nya. .. ii li :tl";--h.:rnl'Si \arsa hepsine 
u~ı ı_ .. R. ~ı ı~tiler, bira içtiler, 
;.rm n li ıımt•yf'lim di:ı·e k.anyok ie
t·ler. 

l~·er.dt• bir t~lit~ oldu. l';.ıkat l.ıu 
Esrıa a ~lJl açıldı. '\f.e 1\eel İhl::Ja 

kiınSC'ye l.ıak ı; dıu1 i<;erı dı::ı.ldı. 1:'<.ı
L:.:ıcı h:rinirı e\·t! tircl.~ni gUrc•ı 
hu ·i-kt7.1:4.:lı~ı .J..vpeı-lü. 

l"~k:Pt Noel baba tıldırı 1~ ctını;·di, 

Dv,,sru &ıluna yurud\..i., Siılon kcıla -
balıktı. Dü· sürü ffl.Ç k.wlıu \cer ... 
kek dau.<> ecllyvı'lardı. ;,Jlizın..:fıti
nin ı;·ıı;lJg:ına fulyret ettilel' \.c hep 
berubes: k. .ıuı..a·, ~an:ıli:,rınd~ No·.!l 
babu)ı görf~ § ... rrdılar. r·ıxı ba
b;ı ı,;:ıl<ilıa.Jı~a hitaJ) Mt.i: 

t a 11. h ı ı· 1 e . (Yildönümü 
Diin merhum Maarıf \'ekili 

10000 liralık 
şehr·imize 

ikrami e 1 

isabet t~i / 
, Mı!Ji Piyang nıın yilbaşı kc

ti•cle.sı evvelk gece saat 22.10 tan 
itibaren Ankara Seı-gievinde 
çekilmişti!'. Keşide esuasın<la 
4ı:_a:ıııı r-n nıım· raları açığıda ve
t·ıyor z 

100.000 lira knanan 

241 5 

60.000 lira 1'4ıı.uaa 
001928 

50. lliıa kuaııan 
294015 

40.000 Ura litıza.wuılar 
371637 275397 
30.-000 lira lı'hanaııJar 

224422 :oo 9 
!;i.000 lira kımınıı.ıılıı.r 
286719 015855 
20.000 Iir.ı kaaawın 

01732 
10.000 lira k zııımmlar 

15196, 41816, 7521S 75772 nu
nıar ıarla nihnyetıcnrn biletler 
()llar bin lim ıkazannu.• rdır. 

6000 llr ka.zıoıanlar 
0952'7, 218:14, 11271, 77109 

()2903, 31J67, {l 614, 22747: 
l 9978, 111 3 numara! rla niha-
7etıencn bUctler be:. r b!n lira 
<o.zanmı~lardır • 

2.:iOO lira ka~ na.ıılar 
56-03, 0!!31 numaralarla niha

y~tlenen biletler iki ~in beı;cr 
yuz !ıra kazanmışlardır. 

10!1() lira kazırnanlaı.r 
5815, 0172, 2159, 4823, 0221, 

7221, 25:>2, 5277 11umaraları:ı. 1 

n.hayclleneıı biletler biner !ıra 
ka.zanmr.ıJaı l ır . 

aOO lirn ·:a~aııJar 
256, 02-1 numaralarla nihayet

lenen bıletler beııer yüz lira ka
zaıımı~larclır. 

l 00 lira l,;a.zaııanlar 

"" S56,~ 415, 852, 913, 428, 519, 
'ı9, s:;o nnm:ıra:ıw ıa nihayetle

lDen bilntlcr -yüzer lira kazan
ınışlardır. 

00 lira J~aa nWıv 

Sonları 71 ile wıayetlenen 
· Uer ellişer lira bza.ıunış.lar

dır. 

Amorti kazananlar 

Son numarası 8 rakamiyle bi
ten bUtiin biletler ~ lira a
morti k:ı..zanmı~lardır. 

100.000 !ıra kazanan lıilet ls
tıı.nbulda, 60.000 lira kııza.ııan 
bilet de Anko.rada sııtıloustır. 

lustafa Ne~atiııuı ölünıiiııün 
1 13 üncü y.ılılönümü idi. 

Bu nıiiııasebetle her yıl oldu
ğu ,g'bi tlündP merııwnun An
ka.radaki kabri ~iya el edilmiş 
\'C kıymetli ltalıraları anıirııış • 
lll'. 

Vali Yalovadan geldi 

1 
Bayramı g~>çinnek üze~ Ya

lovay gitmiş bulunan Vali ve 
Belediye Reisi D ktor Liıtfi 
l'ır r ııebriınize avdet etnı.ış
tir. 

Akt-r Şadiyi 
kaybettik 

29 Birincikanun pazartesi gü
nü Türk sahnesinin tımımmş 
artistlerinden aktör Şadi vefat 
etmi~tir. Şadioin öliin1iyle Türk 
sahnesi Jnynıetli 'bir evladını 
kaybetmiştir. 

Şadiniıı yatı 

Şadi yıllarca. evvel saı!ıne Jıa.
yatına büyük bir a!lkla atılmış 
ve eski Dariilhedııyiin hemeıı. h 
men en muvafık bir aktörü ol
mll§tu. Şadi SOUI'aları Dariil
lıedl\yiden :J.Tılımş ve Milli aah
neve intisap 1'tmlşti. Daha llOIJ.
ra Rereh tiyatrosunda çalıştı 
'\'e bir müddet sinemacılık yap
tı. Şadi son giiııJerde tiyatro • 
nun diğer bir şubesinde idanıci 
olarnk çalı$nıakt.a idi. 

E biı lne kölrı~::ın bu içkiler mi
clı c..i. in tJll~ıı ... bull:.k etti. B~arını 
C.:" ıuürdU. F.u ... tı.t İ\'lt:>riııJ .ıcıttt. Na
l.;ıs J ucrC't·c so.-ıı ... t.a tt·rliyet·ek par
dl' .. üler 1i, lırıltolarıııı t•ıkardılar. 

li.u11oruıa dılar. lçlerinden bir ta
ııtıti a ·U Cib.i &şııctı. Ba~ına \'Uraa 
alkol ''\!:" ini :ırthrdı. Ve arkadaı-
1.Jr niJ d~1ş~ındı. 

Et..·ıı iııyrlyenin. evine g.ide
oe.,, m. Götil • ez9e1ı.iz yDlnız ride

ri:o. 
Aıunn t:i.me, C.}'leJne yahu dedi _ 

!er 'le ·aptil:tr olmııd~ · yle 
yı.:ptıhır olnıadı. Nihayet 942 yılınıa 
cşig_inde iki ~:IDYi buluşturma!a 
kdıu:· \'erdiler. 

j~·l!·rinde en akıllı&ı ıu fikri iled 
~ürdü: 

- Keıncll Noel baba k1yaietinıl 
f:ioknlım da e\·c öyle göndereli& 
'l.'dtsa genç kızın ail .. l tı;i Ç11iaır. 

T ;ımn nıu•-afık buldular. 

Beyuglunfuı bir dUkkAndan be
yaz takma sakal, bıyık aldılar. De
l ""'11 lın ın ırunıt ına yap ıs tırdılıır. 
Eline kalın bir l>aston "Yerdiler, ar
luıııma bir BlUÜ !(aıete k!jpdı k
rak kocaman blr lmnbur yaptılar, 
Ve Kemali ·w gil>J .sarluıf aevcııı
sinJn sokak ka,PJSlDa .kadar ııetın • 
rd< w:ada bırakWar, 

Gece YUl'lSIDa t.am ,.__ -
vardı. Kem'I] aevailll!DI lfÖt«<tlxı• 
dm memıwı, zile dokuMn Jtanl;a 

rtm.u :fazla 1 a5trrn\&lıı: içla beliı:tıi 111-ı 

raz d:ıha bDktil, bı::J'BZ '""""•' •• 
""2ladı ...., bekledL !l)ldde bir ~ 

rli.llü oldu vo bir "'"' 

- N'u(·l bab Y"J yol \erin! 
G~1yri ihtiyarı ı;,Lri ı;ekild:Jer. 

Nuı:·ı baba oral:Jrından geçti \'C s;-ı
lona «.lttlı kolt'~ otu.rdu. lley.a 
saknll:ırı güb lı'.llıc kcldar uzundu. 
Beli IJuk~ \ e 8ü.1:.le.ri ..)arı ka
pannu~l~ı. liir ,, yler mırı!tlrınıyur
du. rv haı: .. ı y:ıı-ı t!!'rt-ddtit yar; ;.1lfı. 
ka ile :ramn.;ı :-·a1~l~yordu. N'o~l 
bab:ı bu csnoda l>;.ılın .scS.:le h;.ıy _ ' 
kırdı 

- \~a Hayriye burnyn gr·I. E\·Jn 
kızı ·c K .. n n scvıtllis.ı. ko ı:'3 _J" 

,.akla~tı. 

- Diz ı.;Ok. 

Genç kız diz \fjktil. 
- I(ul;ıilnı uz::ıt. Kız kulağını 

Noel babanın ;ı::zına yak1ı:t.1ıtdı. 
l\O<'J boba fısıldodı. 

- Ya F...ayriye bu ak$°dln yüz bjn 
lira k:ız:arrncaksın. Şimdi güzll!.I"ini 
kapa. 

Genç kız gbzler!.ni kapadı ve Noel 
baba kız.Jn knpah gözleri üzcrıne 
uı:un birer pusc kondurdu. 

- Ya Hayriye gözlerlıı.i aç ve 
&özlerinıe bak. 

Ş•~kına dönen zavallı kız söz -
lcclnl açtı. Ve Noel babanın &'ÖZ • 
lerine baktı. Fakat bııı anda lilısır
clı v~ sevgilisini tınıılı. Gayr! !h _ 
tiyari: 

- Aman Allahun d.İJ'• baJ!ırdı. 
Noel baba yavq sesle ayağa kalk 

Ilı Ve yürüdü, Salondan çıktı, 50 _ 

bit kaplSUU açtı ve dışarı fırladı. 
~raulıklar aras.ııruı kayboldu. 

Ad.anada Şap 
hatötalığı 
mücadeJe ... i 

ııı.ir gctinlm•.•ktcdir. 

Adanalı çif o' rin g · z, 
bir k;:ırarı 

Adana. Of .. 'l ·i) - &.· · :a 
Çİ> llikler bıl'lı · ıııdc ı; tc il • ı ı 
~ın '.:C .ki)y ilı!i)ıu· lıeyetlcı ıı 
ı .. ;tıralr1yJ<' :ınüh.inı ir tuf .ı 

Ari a (Yeni Sab:ılı ı - Bazl\ 
i'iıyı,•rdc görülen ·ttp ha. ta 1 "ı- 1 mn teda\·isi ,.e hay\'aniara mıı
~.ıll:il olan kı~ kenelerinin im 'l· 

~ı ~ili bir komisyon tı·hkil c<lJ -
uı . r. 1 

l{(ıınlsyon ilk i~limaıııı yana
rak Osnı~ııiye ve CeJ,rhan l\ÜV}ı·

riude rastı.anan bu lıasi.alıı,ın 
ünlcnmeı;i için hv.ı tc·dhirler tlii 
ı;ilrıülıuii~tür. Aynca köyı;·_ ü 

yapılıu.ı.~ltl'. Toplantıda o;ı;ıı !ii ı
ya durumu <lrı!ny·sis" l:ı ,z ta;, 
•rpa ve yu!iif fazlu~ıııın lt.ın ~ 
Toprak Ofisine t .ıUmi lii• 11 
cift~·h:rirnbA:! hild:ri ıi.ş iVc h ~ 
nun milii bir vazife o'ilıığu ızııh 
edilmiştir. 

Iföyllllerimiz nı pa ı·e \'Ul" f . 
tan lıayv.an ha. ,g·· le ı okı!c 
\'HPcekler ve .artımı ToJli·ak O 
fisine teslim ede~!denliı-. 

ı hay\'il.l'leılık hııklurıd,ı temw c
docek bir broe;ör de çıkartmayı 
karada~tırmışlır. 

1 iliı.yet Hususi idareler 
lstatistiğı 

1 ı L»lik lJ ure MiidW' ü4l.i 'Vllfi
:'- et 1 u u i iJorcleriniıı l lJ211 _ 3H ~e-
ne 'nd ti tm;J.,..tıorinı w-' 
t.ıtı • 1 

Kanlı bir kaza 
İzmir, (Hususi) - Ev•'l'lki 

ı;ün eınal ~ kaza.sı'lln Tıı-1 
·an m ll inde ot A - i 

met mU:ız , :lın a vru: -j 
Tında bir oğlu ile bir ll'e
'SC!e :üziindcn len ı-gııyn tutu~ . 
m !ar '\"e ~ = iç e bü
yü~en kav'.:; neti • ·t 
Cambaz elindeki çifte ile oJ.i,;JJu 
vurmak uz c ıkt.n ~ ı...,, .ı.

nııı c~ ndcn gil'tey1 lı.r. .kır...._, , , 
fakat bu cuıada c:ilte !l.tcıı u.ıa
ra :Aliyi ıı,ğıı· suretle ~:aı'Rla -
mıştır. Yaralı mcnıleket has."a
lrnııesine kaldırılmı. tır. 

Bir yangın başlang cı 
l>ün 'KmııUiy ı:ı·,;aııckon ı::aJ

desııı.dc i4 TIIU'.llar , e ·ııı • C'fi
ğ'o uit dn ires aac y:ını;ın r , -ı 
tır. Y:nıgıı.:ı scocniy t H · 1 

3obaıun yw._ ~ laki 11. · · 
tenin 1·ız:rak ı vl · • ' 
leş ıtl ' r ' ' 
.,.. 1· r. 

Ar karada Sağır kör ve 
dilsizler cemiycti şuo~sı 

açıldı 
Ankara, !Yeııı :>ahalı) -A1ı

karaılaki Hzjll", clilaız ve k rl,•r 
Ank.ua. HaJkevindc toı ı le, 
merke~ı lsLtnbuld !;ulun ıı .. 
nıi.ı etler"11in Aııkar el n bır 
subehini a n1ıya kw:ur vernı· ~ . 
lerdir . .Kc Jl;!l'C.) i iv~ tı· 
l'ara miimessili B. ::-reıımet 'anı
tı:.. lt kentli i,.<ıal'et dili ile ,;i; .., '1.İi
. i bir ııulu'k ile n,çnw ve .b~ mı
t kta iıittün gııyel,.rinin ( • · -
lturiydc layık bir· \-atan.ısı; o· 
l.ınllc aı;amak ve hayatlarını 
kıızaıwıakt~n ibaret oldıı:i'ımıı 
bildiı:ra' tir. 

~ı dilsizler de !: neli! ıine 
okuyup :nızma ô;Er l'Ck bır 
mckt in aı;.ılnıııı<ım Ye !lilsu er
, ' ' ı iıı eli.siz kıL!arla evi e
lcriııı temenni etmişlerdir. 

Dur.d.uı 2oııra icLorc fıeyeti se· 
gı ınuıe g 'imiş, :reisliğe Mı:l:ı
nı t !!'anıt urk, idare heyeti ··ye
lik~ine Remzi Dl!!::iiner ö-

Dcnı ir · , yedek" J.ı:aıık l ra 
~'.'-J.n ı,. nl: \'e Nenat fi tJ.k 
1n ılıap edılımşlcrdir 

Aııka."!ld?-i ı tıh.."'llin s i ka· 
dm .- =re '1'.? sağır ve dil

ı vard:r. 13 n .... :ıa 
. T'; • ede 12.000 

ı: ltl'Ct r. B :ınl:ı n n 
l:ı· • 

~I 
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TARİHTEN s· YAPRAK l 

EZELi Bi <AİDE • 
1 

( rafı l m-ı"' · if ) 
F' hrer ,jjıfatı !le, orduların 

baş kuro:ınd ı ınf:ı.tn :; ter • 
" o 1 n cımıal•it. kah ı -

, maıılıktan dolayı bütün ~es :ır 
ıı.skcrlere yürckteıı teııe!Btür e
derim. 

. mnııı aunluriunıız onu 

r YAZAN: "\ kendi ınlcket · bin ı o met- 1 - T ARIHl\tf.N -J re it.:eri~ine kada,. sürdünitz. 
19·!2 S<'nesinde ~~iyetin bu 

dJşntanına yc>nidcn ta rruı cde
c ~;~. l"ccn;ta.Hst ve b 1 C'Vik va
l·uJi iı' ıro;n ıı.ı"ıı"r! -i +.ıı-ı ip, 

ndı=am !tıııır pn 1 
ret mlihüı • d h ı 

a ~irmedel' ba k w 
k tehlikesini, 1' t· n 

n l!IL !alıaJesfyle, Sll.V !. 
tu ıktıı.r. , nra bir n ev.-eı t 
taııbııla • rıp vazif iıı bıı.ı;io
rna::ı lô.=ı ~elirken . tc1 hır 
türlü lı.ır<"ket edemiyordu. Çun
ıkü yenı u :letlı !sı.a. bul& ı:,d· 
mel Jrorlruyordu 

lbşirın k'>rkusn selxıp•iz ılP
ğildi U Zl! müddet ırray ka f 
tutmuş, r: !ıi.lilere k mış, 

iw: k yakıp yık. bir , ı 

le kızlarn ı-asıyle tı

raftarlan mı mUhürii k ndindcıı 
alıp def ed r·ı sadr ırm yap -
mal< · t llkldini ve hı • 1 ıç ı 

pa-cll Jlıuı ' le nıu a losıııı al 
d !ar. --u. fa t lmptıw llt" m 
paş:ını" m 'ahale. lyle liııu 

riln ke d" le kal ı old ııgıı:.ı ,, 
işidiıı • .< usu b•, biittin art 
tı, yhülı .ınıı. bir nıekt p )a
zarak: 

- Bu mı JI işLiı • P. ı;,_. !ı.ıı 
Slirayınd b.r vezire mçer ,,K 
rılek ve ndl1ıür'! almak ıçin mü· 

~Jllak ne d<.'m tır 

diye f '" dı I 
:Mcktub < lınca ı>Cyh:iı:slaınııı 

etakkri t ıtu tu. I'adıRahııı ho
cas y han ağa v AS it ylc 
Vaid Tu. han Sultana nıüraca
at etti \'.e. J 

- • otımrım ki i, kr'~ '..!< e· 
cek, !i>~ e ı uda.ra la7ı.ındır! ye,~ 1 
l:ın.ı n.whı ler verdi. H rt<cs 
anlanı;ıtı k· lbşir bir :r dt•n 
fiip'ıcle.ıip de !ata. imla Jl"lıni
Y:Ceh "" tı:rs ylızu Aııad !uya 

1 
11 c li. oıursa dev~ t ı n b u1~ 

bil~ lk >ır ga.ile çı kıpış olacuk
lı .. 

Saa- v ~ii, ta.~ıı 1ı "' 
dôrrlıir · Meha1edı h ve 
VaJJc Turhan ~ı llanın ım.te. 

' ·yhaıı ıq,"uıı•ıı ~oıdıralı 
H Hl :ıa th,iı-e g'\.•11tleı ıhıll~ H 

k•tnır v. Mı. l 
Reyb.:n ":ı.ya lb icı ı· n lı

ı ıp lıi• . n e\'VE>I hıt .bula .. ur
mesi · ' ııtlı olunm~.,tu. 

Re .rn ağa HiiııJ,arın, Vniılc 
Sult ,_;ı bır ~ok hediyder:-ıi hc
rabeı:i e alarak 1::mltP •ollruıdı, 
İbşlrlc ~ı·~tü " lb•irı. 1! u -
h.'!fı cıı ü:::eriııe el b rr pn a 
Jıakkıwl ı HArayııı gizli bır r ·ık-1 
ı; lı d bnı yem nlc itıa.mj,r
dıktnu -0ııı a devlct,i:r ı k"ndıı a
bildi, jb r JNl'}a da d ebeli• 
biı' al•> la İ•taııbul.ı gelnıeı; 
razı oHı. 

* 

' ıywa lıiıııp c 0ğcu Torılcapı sa-, 
ı ı a gc ı.lı, padı ahla ;;izi et• 
g<ır.u ,u, ~ ha e ı g-uıü ık 
1)) ıt · ' ı, 'U l ' fiC uJt.ııııla. 

ı~ ~ -.il lı Ve a c· K bu.n ıı 
aı •t işı 

nı , ,h. 

* 

E Yt.."C ı.w. 

1rtur 1 ceva 
ııce l ı 
~ .ıooıct n uhiirü ır,·11 

. •·n ı 1dıı<, ı. mıza y · z • < e 111"%-1 

nıi. .... ııı, ara! ııer<'<ie söy
le b k lını.. dı ·c ısr·ıt· etti. Def
te r· 

Haşa sult uııı. bana İEJlal
t" lııılııııımular. yalandır, diye 
fırtına .. , '<:. t rmek istedi. Fa
kat Koc:ı. zor!),. .ıığzuıı boY.up: 

- l!lıre ha n. hu süt.il bana 
ua azı f>lr r·i r ·~bat k li~ 

"ııl:ııl\'IC i:ım ım.!L' ır. Hiç pa
di: ah ,u· dıı ;·al: ıı ,.,. iftira olur 
mu• diye gürledi \'C: 

- h:RI lırııı şuııı ! diyer0k o 
zauıanın ın°Jiv ıwıırı deınek o
,, .ı~r rd .u~. kdlıüd:ı ·ı Salih j 

' 1 D 1 "İl - \•eı.-(}i, <f fterda-
Ull sara ..nı mülıiitlatli ve bü -ı 
un eınhkmı ·ı.pt ı:. p intikamını 

ıılınış oldu. 

* 

!· r, k aZJP- ui c.,inr \ e k .. o
nnnJn <"!lr ışac "ız. 

,..\ hnan'.'-'a l.<'r ''5 r"" bir 
a "'li cıınlle~in ı- ii me\ divc
int lt "' alan hi 1 b sürıik

knmck ıstcmez ,.e sü 'kl c -
n .. z. 

Ümit er1r·•i7 ı,; bu l•n•pt(' d"fü i 
l~n k n hir cok .-.~· er ü;in scın 
kan ohcaktır ... 

Mare :ıl Gt•rinı.:;'in nnttuı 

Bc·rL'l, 1 (a.a. l - . rı•r al 
Glh·lng l'ı·ni SCIH" miirıtı. '1\.·tıu)(" 

bir nutuk ve rek <kını tır ki 
"Noel yortusu giinündP up -

lıf•(l ... kllt•r:n dii:-;iiıu·t si n\ '" · <"! -

k !le kalanlara, memleketteki -
l<·rin dil:;ilıırc~i ceııherlekllere 
gitııı"r.Vr. Her iki taraf ıla za
fere u!.Lşmnk rluygusu ile m~~hn 
ı.ı:r halded'r ve elci, v ıi 1 r - ı 
d;r Führcr Almany'lımıa onun 
ernirl<'rini r •likten bir ir el.' ile 
tatbika koşınak için lrnlbleıiıniz
d<' derin surette kökleı<mis bir 
irrıan ve Rar~ıl!nnz bir afla.k t 
giis!ernıek murnff.tkiyetinin tc
nıinatmı te~kil erler. 

AJ ınaıı ktt vvetl~ri Ro\ y t 
p..., ynnın binlere kilom trc i(l
leıinde ataları ~ihı k.ı.llr~ ıınn
ca c:arpı$ı~·nrlar. :'.\! -ıaripk~ı

mizc> ebedi minnet borcumuz \"+ır 
dır."" 19!2 yılı iciııde rhha fnz 
la g"ll.}Tet sıırfetmemiz lıhmırlır. 

ı:;imdi son i~til'kamı almıık 

i~i kcılmı~tır. Bu lıiicuın i<'in saf
Jarımızı rlaha c:ok sıkıştıra.lın1 

sevgili yu1'dunıuzla I''ii.hrE::rin.i -
ziıı etrafıııda çelik bir zincir gibı 

.).}i :::- e ~n.1 olıınca şi- toplan hf'T1 
uı mı~. ial t, . nklum 

lL~ı o mu tu. ıbir 'C ıız:nn<•• •• •~ -bet tedarikinizi göriip <:ıkmanız 
hC;rkc.si inciti\~or .:;.ıw1e jreleni ıaum aonra cevaba kc-1.diı· ola-
r' Jtnrııl< ı.~iıclbinc di\şıııan e- ma~z bile .. ~ymee • 'ur:ıd 
d va ... ın. lla1.l>L iıliumi güzüne> paşa, vezirane bil' eıi:ı lle iki dizi 
nlır •li'l'd•;ııeii ;\lehıııc lin hu- üzerine gelip sesıııı yük,dtti ve 
zurUL-U •,ı, ,·,rlin l . ,.,ıen alın- tıpkı dürdiincü :'l!t•hmcclin hu-
ıurunru ı -ırı1 ~ ·hH>Yıoi QÖy!eyc·n znn.ı.nda şiındi kend;Fıni rtıkı~tı-
k . _. ı 1 •• t 'P yı da kırdı, ran lbıfiri müd~f da öst mı
k<' ııh ,ı , ıkip sayJı~ı bıı ter:rü- gi ce>ıaı·et ve do~ru ııö::liıJlll,Ie: 
tı..>li w~ll'i lstanbuldan bir an - Sultanım, donanma ınlı
cvvel unıklas;tirnıak için her hinıınatı için dört yil2 kese 
gilıı ıııl"b••-. l~dc a•luın gönde- 1 ma~ı.,ı.fa ihtiya~ Vm'dtr, yardıın 
rıp: ohınına<lıl<ça donanın nın çıK-

- l1onann1a tctlarik1ni acele ınrı.tiına ihtimal yoktur! diye k<'
;.,:>rlip d nız a~l. nlar, yakHa sip attı. 
hata ı>l nıiı; nlurlor diye, kendi- Bu ceYaba lb:;ir fena halde 
ı;ım sık tımııya ~ladı. kızuı.. İki pa;;a. bir lrnyli utı§-

nrııtl pn nnm tecriihf'li ve tılar. 
ıem.dnli bir \'C1011' eti tuğunu söy- Elıfki sadrazam Kaptan :Mu
lcmi tık. lb~iri h' ayca n mak- rnd pa~a. ölümü göze aldıl'ır ]la-

l ı)()-, Jikri yılı R biyiiliıhiı·i- saıl' tıeıki ıfo veni R.ıdıınzrunın d i•a.h huzurundıı müılafua elli~i 
ı in 18 inci p ıııembc "İl- (':l!ıilli- ııı ;:öz ·iıdln,1e tııtt>p er- adıını tarafından lstmıbnldaıı 

ııii İb~ir paşa M 't~re en Ô's- D'~ m3 nıın•l ın yunrlana•·a- çıkarılmak bteniyor ve ezeli lı.ir 1 
kiidarn arekct ettı. I'..eyhnr a- ;:ını ; ~ ·"T etmı olma~ıır.lan ile- kaide olan iyilige karFı kemlik 
ğa p .• a..ı n c~vel ı:. skUdarıı. ri el ' tı. Fa .ırt lı,,. ne mak- :otalar sözhnün bir ktıe daha 
ırelmı ti, ÜRkiı•l da yeııi<]et'i satı <•1 "6a olollll ib ıre yar· şaşmaz doğrulu~u ~tnl ılıyor 
aı;asiyle iıöl\ik ';niurı ye:! S;ıd- dım ve h ilik e•mıc ' ve ı;imdi o du. 
n>.z<ınıı kaqı{a<lılar. Kar ·ılayı- iyıli~c m~tk:tbıl k~mhkle karşıla- * 
cıL.r alayınuı nihay lıııde bG- ı;tYOr iıı. İyiliğe kemlik!~ mtıkalx·lc c-
vn ı r~ ilrilnmüR !'f'Vhiili~r m lb ·, bıınunla ela kalmadı. bir den sadrazam lb~ir paR 0 da be
gcliyorı:lu. İb.şirlc !;lyhJli lftr.ı ;;tın ter aneye u;.;ı ayıp !llurad )asını bulm:ı.Jo:ta gecikt di, O 
at ü U ıd gürliı<~in r. paşaya· J a cellfırlın kemendi altında cnn 

Fcrdvn cuma gH»ıi tb.-:r--1 Pa;uı, bu hıı.ft ını içindt> verdi ki bu mac~rn da taıilıın 
ıwıd. ŞeyhUr .tm bı:l ·.C: ;u d ,., nm:ının mutıa!·a dMUze çıkı meraklı ve ibret verici b; .. kabir 

• 
J r 

(Ba.,-tarafı 1 
r yapmış! 
tıir. Yarıı.!:ına ' 

l 
ır-

• 81Jhifeı.lc) ı 
m mz,ı 
o=·nı~r ~ 1 

17 sivil 
r da ;-:ır. 

iya A .faaliyet :ve / Japon karnrgiıl!·!lln tebliğLıe 
·tli nıu'mveme '-

ı . Japon tsyya lcrl mga -
llllr kumanda nıevzi.lcrin~. · 
lıı.'ura, hava m vi! ına cc.k 
şıJt!elli akınlar yapı ışlaroır. ı 

l\JıU.AKA 1> \ 
Y Japon t hlifi, •-

yarı"ll ad.'.ISının doğu kır•ı:ıa çı · 
kan Jaııon kuvv ti inin diln Sin 
ganıırfö" 300 kilometre nı -
de bıılı1n:- el->e ·\-·e+ıi h:,.. n J 
t \'ı. K• 'rtaııı isgnl ctt!lılerir.i 

lıii riyor. ı 
.J nla.ı ikı rnpl'r \"P 'ıwa, 

'ı d 1 ı br1 rrn l •ılT. 

t ilızlcrin 1-ii'l: J;uı'VcUcri ı 
~DntM"k - B 11""1 0•·11 t l', t-
ml'i"c "'llt!V"ffık olmıı•hınl.r. 

F v:w lar•nıla talır de· 
1 cını cc vor. A r •KJll o .. vr 
donr. vf ı:Tcc n1ul 1 ~1,...ıri 
ııakll' · l!'rdir 

('i.. 111·: 
C ıbi Ci ~.. rn•·har 1-' r 

'Jrl •• ı,m'~t_;r ,Tar •vvyare-ı 
lc·rı ! ~uv k. tu: ~nn miihiJ!l hi ... 

okta oı •ı T a~a ,~ bo:nh<"t'ı 1ı
m:m et'! i ·l •c!'r Tt kvo, " • ek 
• khı·· "~der r n t ıri'l r!li' li
gini biHrmcktedir. 

.lan nlnr. Miio ıı~lıri salıi!le
r ... is! 18. k '\'\'etleri '.'1~11;or
lar. 

hare ...... ._. 

* Eden-· o on zi,YUre-
U - .1.loskovaJa ~I. Sta.lin ve 
diğer Sovyet lıükilmeti ~ka
nı. ile tem slaroa bulmıan ln
giliz H ic y 

vaYa dönmti. Bu 
f, tı.:ı.. ler SOPll l .{O· 

' 1a n '"l!dı'en bır ı eS?nı teb· 
lı l~<ritte"E' 1 · R.ny ın l:lit· 
ı ı =i ezinceye kad;:u; uıın,,,,
L< ~y l 'anı cd · eklerini bıl-
d. ek· r. 1\11" - ! tl1er- es-
n 11 n. v t e tnc:· lt re 

a. ta 11 r i"·ıı· bi li~ı 
-.ıı -a · rlc olunm r. * Çt•rrıl Knmı.dac ı 
-4uı~OJJdilki n1!i al ı ,1 .. ı Yn-

s tt.ıı hgiltcı R . ekili t. 
t;dr -ı Kan(f(1a "'ıükünı tı mer
t\ , Ol . \'aya ~t . trr. 

ı ''>ıı;> ı,anac:ı<lıı hü~iik ~,.

>.:ılıuı· tla k ş ' ' ,ı- "" Ka· 
r. ıda p:ırlıi. '"rtrıınmaa hnrıı 
\3U.)'ı·tını \:c sı:rasi .. JiyPti .. 
ııı htil ed m:UI b.lr nu
t ı k shylemir.tir. C.öı:cil \ ı-

~trnıa n1· ietir. 

* ı:u ) da - ç, 1 . id<lcllı 
Kı • r( !lllt"'!" dcğ-u ucpl1e1:untie 

.T pon umumi karna1111, 1u1!'- l tıre:<;tt O.l'\Um el , h1. ·ı-. 1 
b~ l1ar.Jan~ctndaı1 itibnr n bu f Alman tt.·hiit-,ıt.•ı ı ıurrckd.ll ı • " 

.J:!.'Ol<' ı t1"r ge.rrk r-üttı-fil.:'~ri~ ~1t1n1mıyetsız gf>stt:rmekte ısa j 
rr-J · .l ponym ııı deniz kı1 <tc <J\"Y ·t t hlınlt't ı yenı :ıra-

'''! larıııa ait wni lıi · bil!iııco :.:mm ,,al Pdlid.;;ini ı ·· ·r-
.n etmi tir Bıı telll ~e güre, nı kt ır J .z<Ün e • OY\" t 
.. 1\ "~i :ı.l•ları 7,a.yiatı c.o 11 nın•"' dı..:., l tn'''PlıPri 1\.11'1111 l·L 

ZPJ,Jtl _ B~ltı . 1 1 1 rı 'i, eiılı!i ınn nd:ısma tt.8 er ıl;. l c-
f''rr+ J::·c;2r!l nc'!r"l"- lan 3. kıs- ı-'k l\CJ'(' \t:l•t.-ouu~y trle· 
n1en hnsn.~ lı;;.'"'a"an 1. ll ı ~~ l etmı. leT'üiı·. * l Ll\ ).ı.~ ktn - - Japon lır-

T\ı ıı,·nzfirl ,.. - R:1tırı!~n '?. do u F1Jipınll'r·u1 rnerkt.'Zı ~t;ı. 
rır c'i ır ll · ı. sa•a ıı<;rııtılaıı :!, nil' ııeltrıni z;ıpt<"hnu ien.lir. 
l , ı. en ha,.nra ıı :rıı."ıın 1. ~fa ·.yaıla lpııh ela .fa<ı<1ııfar 

:\' h,.: p•e,. - B mlan " ~j.1. tarnfıı da'! 7.aptoluuıouı~tıır. 
d g•ıı· .. ttl' ha~:ı R ıı;natılan !i. * Lıbyada - •• Iulıaı !'he i<r 

l) 11 :;.:P.lt1ları - Batıı 1Jan 1G. l ~inlıy·ı;ı hOlgesin<lt• ciı·vatı1 
tef rriilh ::r..crlıııl olan ıf"' r za- ı rtmt'ktcılir. J, r ıkı taraf tcb 
; • t hıı lı ~ha .ı hil ciP<.jı,!jr. Jı;,lerı de lıH><ımlaınn agıı· '.a-

G· ~ t 1 aı - B t.ırıJtın ki. ,- .ıt \t•rdigini biltlirmP-J.."'te-
ciıJrlj El' 11 h ra tfuıt hın cuı· 
il;:i

1 
7~lJl1l'dilt'n 1. · * Norvı·r ..._.,.,.1.~ ..... , ' • ., ·,".!..\• 

!'1 • ııp 1 eri tanıfmd:ın Norveç s:ı-

1. ('! 

lan 2. 

r.kol J:C!Y!;>eri - Fl ı•an l ılkı iıw c.knnlmtşlnr \'O bu· 
i surf'ı -o ho~orn n~nıtı -

l\':ıvn P't!lllil ·ri - Baf • 'hın:!.. 
\"'~ıı m,.ı "'C'm;ı r - C'i ldt 1

-

n·• ı r lı;ıs.'.lrn uğntılaıı 1. 
t:i"i\ 11 t?crırLt g mih•ri 

z !'•rdi1<'11 1, deldi ımrcttc lı ~ · 
l":': n·rrat1lnn 1, j 

Silahlı ticaret gemikri - - Z· ıı 
1t''1;1,..,., 1. r·iddi E:ıırette l1asnl'n 
u ·...-ıılan 4. 1 

radn bir mi< tıı.hri t yaptık-
tan eonnı toq~ılolarla t kı'.'lr 
'" ılet ctnıi.lcrdir. lngilizlm-._. 
g r~ bu sahada 9 Alınan ge -
rr ı i batırılm ı stır . 

Dün 
ya 

gec~ki 
g 1 ar 

ya 1 
tavvn.relcrle irtibatım 
ya. uvııffak oldıık. 

'l'ic mileı.imizin daha. 
kuvvetl. ol:ın sl!ıilılari;yle, şim
di il§:ı edemlyeceğlın usullerle 
çok dili;ınan t:ıyyaresi düvilr
diilr. l!H.2 vılı :zarfında A-
merika ve Kanadnnın yap:ı.
ca ur. "'l'llliler me ·da: :a t'ı

lrn c \ · kıdar r.:eu 
t •<:ı~e d 

" lD~ l dn denizk ri 
ı( m k içm ha lı <.'!, !.li ve 
faal eıluca,.,"ını.ız mubakkıı:ktır. 

Hii.r Fran•ız kuvveti ·n ta-
ı raf 114 .ı:ı h·. edi1"lu :ı nt 
Pı "re ve M.iqclon dıtlan 
mP~eleeinin mer'"'11 •ye • 
ti • :cip tarzda !> il ,WI ce
t-.hıtle ipbc yoktur.1• 

.Cii ı l, 1 tıı:lyamn m iiıııf t rıJ 
bİ!" sulh yapıp y,ıpmıyncagı h:ık-
1 ıcln ki le ı cevtı.bı vermiş-
tir., 

"- Kt. ·tem c 

uğ'tm.u, l{er· 
· tn gf"ri :ılınması ~dun dolayı 

ın<'mnuni~ ıı ·dui::ıınıı ııövli -
yt•: lıııı-ı ltı!rt. B, o'.ıli. 

" lttç Rii h z tienı ışti r. 
lt 11s:: c·t oh sin~ lraNı yeni bir Al
ma ccplı i kurııl:w.ı k tır Fakat 
bıı Jn ne'"l'<lf>' ku ıılaca;'!ını bil
mivoı u :ı ... 

Tnlqronıın ~e zaman bomlı la-
11 nı~ ait ttualint'ıı. C ırc:·il.. c:ınn· 
cli'•ı· bir ·, bilmedF;iııi. maa -
nıa fil• bııg'<in !er<!.- b• zı şeylerin 
nıev la: n Mkmas· w.ıılıteınll hu
! ınclıciıuııı iivlr.ını ·ur. 
l t)N{, " \ M > ııa ı;• • ,_jh <kı •, ıet,. 

lrci ı,ıı ıhııı lulır,. dem . 
I' n · :F r<l htl\'anııtta bulu na

ı k dt"miırtir lıi: 
' Ün\•anın ınü t l. l>f"I ttfahı 

A .,,.,..., .. "- ı- ·-.. .. ··~ ...... ı.a J.l uıı::: • 

ıın A rlra biri 'k d vl"tıeri 
a 1nn göre kıı • nu:.s:ı liir.ı ru -

dır sııv~tl~ her m ilet 48 A
nı~rikan dc.-l r1.itıd ı fıe.- btrıııın 
rrıüstrfid ol ığu hU!Tl.}rr!te malik 
olac -tır Bi7. diin,·anı nıüvn-

zcıır.sinı tulmasına yard!.."'1 l't -
r.ı~liyiz. Biiı lr lıa k<·t etrıekl~ 
kMdi d 'o'.am17.Q. lıizmet ı: t mı o
luruz. Çllnkü h o;u?"E'tl<' lıaı:p• •o 
sonra t'~ k v re•ı.k olnn .. nya. 
nnnrtıis.inP kRM"t bir g-aı nti tc
mın edilmiş olur ... 

lW .. k tiraret gemll~ri - Bı
t~r·· 5. cid li 1rPt1~ Va~:·p·n 
n t''"t11'1"" 1~. l.-f'"f stn·ettc hrı 

P:ll'l' n"ı atılan 3!l. 
F 7.ıa nhrk ıcııhtdif trırn"I 

:,;ı t;c~t !!~lllisiylP 107 kiiriik 
gı:rr<i =1 .... ıilmi~lir. 

:uı gt:Cl' Şc" ı nı .:.inde lıir 

~'aııgbı oımu•. l:iaraymeydaıun · r ,,.----H ~ ff LC 1 ---, 
dıı ı ıını<.1,uı:ıı.11 u:ikı ı uıı ı!'ııı I küç ük ha ber ler I 
~tı ı ih.· kııplAması ~'atnnıstır. 

Ilü iirül~n vrvıh"t Y 1 t"h-
, '" di n tnvy clerin :ıdeıJi ~~3 
für 1 

.Jnponlıtrın 7:ıviatı RJınl:ırıi•r: 
H:ı'if .:ıırettc lrnsarn uürn,·n·ı 

bir 1 .,.qv:-ıUlt'. brıtetn. 1 mıılı,·ıh. 
i!u rııa,~ grmisi \'e hır •! :" 1l! 
ıı 1n· n~i 5 rl ııiva.llt grınısı 7 ,,.i 
<ılmuc-tur. tki nnk 1ive o-en!1.c:l 

ba••·,ı• ,.!' ·1G tnyyare kayhol 

r.ıt1't ur. *. 1 

Janonlar. ~iın hye kndrır ~OOO
d!'1ı fn•la Aınrrika ,.,, in"'' !Z ao;
k(l'ri hı 1 iirnıU'.'!?<'r. 9000 F=" r al-
m><l•rı'·r 1 

-

....... om, bili,ikleki ka~nb l'at!-
rın r. ınf-' d~sira,yr-t eunı we de 
bas\ ırılnııot ır. 

E t!:u ı &.Aka ~ 1 ~re ua Ali-
1 a l•nnı n\ lıısııı ~i Lf.\c:çi kH-

Jü i tııtuıcıu~ ve B ya:ıdaı..ı 

~3 nnmnı-ıılı n1l'r.lncı 12ksı:ıda 1 
a.t llikkfına <la g ·ıııı~tır lJiik 
l<Hııın ta\·anl .rı yanarkPn sfııı
durulmu•tür . 

* :t.; •)erk Fr:ı ı'Z bf 3~ 1- -:vcl-

cu a:cmı:sı • \.•rnandıe, ya ı..._mc· h ı·p 

~r. lt ı olar k Jllanılmal. l! 're-

n n r f'ayrttc ı~. ılc tadıl l gu ~-

,cdır 

* ı..ondr.ı - Rfutcr oJrı ırın 
ı l4eleıkn a a sınrloı.n cl•rencl ğı. ,r 

.coı t•. 1--h.:1 :ıh yurd c-verl .... Urlık ... 1 Fcl<! Louısc cnddc inde buh ıı:an I 
( rl t po urosuua run:ım t koy llain 
ttı cb u etmişlerdir. 

* 1..<ındrtı 11d d,ı rnnn ıv<·ı t ıy-
l , bu •.• h ı .. t t'T1tn ":louıı 

c ~P snh • yak'....,ın ~ bir kn no ... 
\. ı.t. ;ılyôz hUcumu yaprrt tar -
o . Haf r hn ..... ol u~ hır ' ol
ı:: , ı..ek .ız 1<ım"e ynr!!l:ınm,.. tJ • 

mahaf 1 

- Der yoksa canını yakıı:rı- ' .. 
1 Dıyc lınykınyo, lıı. Kadınlar 

i;; k pıııın önünde to lannı·nk: 
.\ if, Arif A!hJı aııkına 1 

rapr.ıa .. Bn.5ımız.'.I bir bela g, ti-' 
ıccck, Lı . Hem o 1 I a~ı. beyiıı to
rUJ uaur. 

Bıtak cciıeııncm olsun git "in ... 
Hıı.cı · bdııllı8 ı ... y. b yaz en

t:trınılc b 'eye k,ular r,ıl<tı. A
yakl:ırmd.'.I mercan t rlıkleri var 
dı Ba•t nr;ık ol ııı-u 1,in bem 
b~yaz · itle ı ları kaı anlıkta 
be!Ji oluyordu. . ' 

y Ç AP KI Y! 

Diye yalvaıı; orlardı. 1'.ı: ıt 
• rifın "ÖZÜ kızını ı. m.I n 
~ ,.1 1 ylirı:ün bir yumrul· iıı
dir i. l 'ulıge kapı ·ınm ldı d. e6 
s bi. ğuşma b ı ı. '> re 
yı • rl ·ıdılar.Şevket d:ıl~ ı;~.ç 

d:ılı' · nç oldu •ıı h"'lJ il m- 1 
ıJ~y; u ın etekli e t:, •ı l: rı" et· 
l~ı ıııc 'lgel oitıyordu. na m luıı 
ortl' ü ıunıştı. F r 1rı altta kal
dı. tı iki eli rini ımsıkı tut-
ru ' r dizin! da 
n.ı0•'. Cadıııl:ır ka.Pldan ııyrıl.ı
rmy ır:ık yalv• ı:·orlar. !'ara ı -
1ı,,t < yalnız b'lb'W:n:t"m seslcr;
r,ı i itı:,·01 ve lı::a ıı bir hl.li cııin 
cıkmr.sından k ı .. ..ı: titr ı-
) ıılı. 

A "tadan t ı· lı lı 
b '. bir ses i. it 1 

-Arif l ıy, A 
A m bıı.ııın c. 
J .t.bdull , 
1 ı ben'm 

iu if duı"!ll<l.ıdı. Ba')llll çc\'ır
di. I"8{·aııl <>a. ı a"mcıı Bari beyi 
tanıdı: .. .. j 

Tlcy halı:ı, salıi mi soylı.:· 
y< ı un '1 1 niıı imanın hakkı ı
\iıtı ... 

Vullultt cvliıdun . Benim de 
ı... rim yc1 • ·asıısa lıınıır oğ
lan buraya ı; ·imiş. Daha on se
lliZiruh: lıil voktur. BüylP yer
k• ayAk alm:ının belasını bul
rlıı. Bir daha haddine mi düş -
rıı• H? .. Bırak cehennem olsun! 
gitsin. 

Arif h Ji. Ş., ·l·et ağzını aç-' 
m,.lan ,ç fleln entrrriyi fır
lat rı atara< lıır !ıthr·ı.clıt balıçe 
kapı•• ın fuladı: S3\'ll 1u. 

I ktıa.l kalfa~ıı ct;.sınd~n .. pck 1 
v , kur ve sakın gorunen 

I k1.; .ı gcc in geri kıılan sıı.
~tla h ıkat ıı ı;akin t;.' 
ç " u lıcı kes ral>nt elıııı tı Bir 

t 1 1 ~ ,..,.. .; '""-

ç...,;ren: BEHÇLT S r A Tefrıka N a. 

tinden memnundu ve bir bola -
dan kurtulmuştu. Arif, sevgtli
sinin o gece bir tccavliıc maruz 
kJlroaroış olduğuna emniyet g,·-

1 
tiııni~ti. Haci bey torununun bu 
Umit edilmez dersten müt :ıeb-
1.ıih olarak bir d'!_ha bu tarnGarn. 
ayak basmıyaca~ına _ve kend~·ıı- 1 
ıi rahatsız etmiyecegınc kanı ı
di yr. Dlirdanesini kurtarmıştı. 

H 11> 
0

ki üstü başı periı;:ın, yü
z1 gözli bir marl kedisi ~=: 
foSl arwden Şevket gccen.ın ge~ı 
kalrn snatıarını ancak Karlıku-, 
yüne doğru yürüyerek yella~da 
g;,çirmC'ye mabkUuıdu. Bu saıı.t
t;.n Eonra üiç bir yere gidemez
di. Gecenin ayazında titrtWerck 
kcnı1 i kedine söyleniyordu: 

- o.,mck ki ben isteyerek ve
ya istemiycrek mutlak b. mü
ıı.ıs betsizlik e ·e ü • 
mum. Bu cihet artık an reya 
c.I -u. Eı.ris. '}lksa d Be I> r f 

b"!m "in . l 1 l lı 

ğın kadınlar arasında "" ısin 
n.r? Tanımadığın bir adamı ııa
~ıl bıiyıik p .ı~r olarak kabul.c
ııcbJlirsin ?" d sc yerU-.;u ~· ~_:. 
k.ıı.l.ıır lwklı ıl.ardı. ~tı lklı~ı 
k.1l1a 1111 L'Vi rniil~ernn1el bir hı:l-.ı 
t...kl:a.oe ol ·ı.ı" 7. mı ıdı '> Yıne 
ı~lwim ,·armış ki ge~"11ıu yurı-ı 
ımıı on p.'.lnı ha!"fanın<laıı istodi
ğ;md ıı ata bir eğlence yerind. 
go -irdinı. Ama soııuııu getire· 
ı.ı liın.r'apan o;;ııı çıktı. Bu im
e?.. n da ey»ıillah. Hele Arif 
rl, ıl ı · an canımı kurtanlı
ğmı• çok şüitür etmeliyim. Fa
kat bıı hal ile, bl:lyl~ yara bere 

·kesin karşısına 
nıu:: .• ı;ık ? Sabaha nasıl vn- 1 
pum binerim?. 

Sabııha kadar Kadıköyde • IU 
lıürd , M da d la ı 'l'O 
fu; i' aşı peri l · · · zii tı r

lilı: apura b di. 
y çıkıncaya kadar t -
inde idi. N 

yıı Orada p k fena .kaı ~ılann -
c~ıııa cnlıllili. Hc:ııı;; ı aı;ı.,. 
nıcıniştı. ~f.ıl{rtictin e\;ne , ? 
~ınıdı Ahmet ora la ulacı l:tı 
f;.Üi < • nlt ıt:ı !'(' idi. \ T-

kuÜa 11 "i •'u pek n \ 
>ıır hır gcnqtir. Or ·ıı • ı 

ce.lt b c. Fııkat ',1; 
)JM"lar yunu çe · t 'j

nı. u de }>ara aah.ihi ok! i!ı: z::ı 
marn lı:ıtı·la •oı u. Vııpımh 
ıı.klı• ~ı p yn geldi. • nı ı .ı -
ltn l'ar ık;iyiind bir m !ı •p 
cuğu iken sfl ıliği gilzel nını k1-
zı. 

Vnktôle moktc>pten kn ıııış, 
As a ~ bir o tu.tmll§, bir 
m.: •jat y :ı.mış; fn1.-ııt d: ~,sı o 
~ ~c de mnni olmu1jtu. s
i' v:mııı bundan ıroıırıı. Beyoğ 
!unda tn.ı;m• "ı evleri zivnre• n 
h.:ı.1 i 1': 'Y Şevket -bu rzi 
kızın e •· i bulursa orn:lıı. p 1 iyi' 
kar Lana ~dıın. Ustiin!l bı ·ı-

ll c ,:ındcn. i tiralıat c
cl\..e ,: ı • ıı c-mindı. \"' kıa ~t'\\'· 

areşal 
Pete ' in 

nutku 
Vi i, .ı ( ,a,) _ ~:ıl p~ 

ten. yeni e betiyle ra6 
yada .. yledıği bır tııkta e~ 

c · irki: 
•• "'nımıı:d:ır, :fl'l b' ' 1 .... . , n ır ,razı ... 

feye tevarüs etm alan hüln'\.
met, her =an ta.ın::lhinizi kg,. 

iddLıuıın<da uı.-

mtber ~ 1 zsa icra• 

ç ,ı ::n 
ÇC~ 

ogretccek o.an 
iır. 

id:ıorr ye 
u ı r .aiJ , 

Pr.:ıı z t' ihıai 

Bu ofhaT'"'l ref mevkiini 
muhafaza etmem e r 
"'~.den u a g cck 
ne ınılletl<"n "" d • 
1 ·ı yuzl nn 
gayret edınız 
~=kısın m 
rılen yarı 

\' memı • pıııa 

1 ın:z ve 

B ı ~ mi k ı r ün t hdidıl 

a tmua bulun el ııgu bogu!na tcl>
Ll< ı ::ten kw L.. ı ma~a ıtr iil -
y,rıun. Ban ~uıdJm c ınu.. &-
lnıız.ı bana K zincir 
t kil er giln lı . ım 
birhk olarak meıu!eketunızi kur
tıır...ca olan kucilk zııf rleri 
kendi n 
Ya.)dtil a..,, 

Loııu ı a ı (u." ı - Amırallık 
makamının bıkhrd· •ıne göre, 
biı'kaç ı;unıı · yan cdea 

iliz Vf 

:or · ' kı !arı orveçt.e Loke-
teıı nd na Uıarru .o cd bil 
nıı!rtıır .Alın v Quı.ling ta. 

ftan N.ın<elicyı etmiş» 
dir. 

Çiirçil ı'Qf.ııgiotttı d-Ondii 
Yıwıııgton, 1 (a.a.) - Çörı;I 

saat 8.55 te - aıalıall.i saat- Va· 
.gıngtoı!ll gelnıi.şltr. 

Adana lrvrt lı ru• 
-:nn l.i.I. , .a.~ ı ~a.J.!) - at1nce 

kıwun n ;: inci pa7.ar güntl A~ 
dana . .ı urtı.ıl unun 20 inci ~ 
dunt...'llliPili kutlıılavacaktır. ) · 
pı lacak nıerasim l<'in ın l.ıtı 
program lıazır.ı:ınm· ~ &yra· 
nun ıı lk.'nlll n d ıa · ·a 
g ~nıesi 1f.ir liwın n biitüa 
t lb 1 .. 

. . '. nn r , 
! 

tR ') 

(IJa.,,WıYı fı 1 ıı<'i ılıifoo~ ) 

cüzü de ı~tı alt el.mı ·tır. ·r~.., . .; 
ııö~·Je l;ıt.mekı.eQir 

"1 ılli:I tn.:..::ı le Ati-· 
n:J:yn vo Yun nis1 nın uir n1 .... 

1 ı r old .' -
rı a.'< ın bir güııa telefata Sl'be -

l.ı ı . ur. 11.ızuı c-
heınmiyetım:ciir ... 

Ifagop scnai:ı ·;. 
Hayır, hayı~ 'l'crzi Mad

ma.d Asp·~'lmln t· mı sorucaiı; 
tı .11. 

- l'ıı ym•nıı:ı -uıh üstün-
de ynk-tur ki le pıy• <;al '. 

- 13<.'lı ,; 0 op dcğilım madam, 
bir y ııo. ~aktı 

Agop ele us· • öyledir de 
n<> el , ıı.pımtla h 1 ıı ')l"!<un • 

M;ı•;rıatel Ar, 

.. m. Tcinıyor 
il. ed r e•1 



LECi 

o ı nk \ ikııt v~ 
he • hı ıı:n 

, .c.rdı. Bu a <la
ıkli rnto okndar .. 

1 
. tı.ııııdı. 

* 

(Bnşt:ırn.fı ı inci yfa<h) Okyanuslara. serpilmiıı ~ 
mek, za.yiattruı korunmak ve yn- lardır, her hnngi birinin · 
nn için orduya çeki düzen ver- bir kuvv tin taarruzuna m 
mek zanıretleri baş gösterdi. kalması, akıp giden iJ,maJ 

Nevralji, lı·ıhlık ve Bftün Ağrılarınızı derhal keser 
lcabmda günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

Iztıraıi olma.yun bir çekilme- mildahnlo kuvvetlerir.i s af83bti 
de zararlı olabilir. Almnn ordu· lir. Zayıf kuwetlerin d yolla• 
su, kazandığı durumun gelişi • malnn nasıl taciz ettiklerini yn:J 
mine uyarı:ı.k tertiplenmişti. Cep kın hadiseler meydana 1 oymıı3J 
he, bir çok yerlerinde düreltil. tur. Hatta en ufak öll_ildc bil! 
medikçe istikrar ve emniyet im- defi vo tard hareketine hen • 
kansızdı. En uygun bir cephe, ş.rı.hid olmuş değiliz. H<' ha1<1" 
kısa, barınclıraıı ve ikmal işleri· Okyanus, büyük fa.aliye Pi c c&ı 
ni kolaylaşbranıdır, stıııtcjik ''elfuıgfıh olacakbr. 
oynaklıklara da katlnnmnlı idi. 1'r _ 
Bundan ötüıii, bu ordu, Mosko· Libya çarpıf?Dlal:ırt, oy 1nh bı 
vayı kuşatmak mal< ::ı.dı takip miidnfan kudreti göster<' ı Rom:< 
eden kuvvetlcıini, sıkı bir ateş mel ordusunun muharebe dışı 
teması muhafaza. eden hasım atılmnsını mlimlrlln lnlama 
karn.ısmda, geri nlınn.yı tercih Agednbinda büyilk kuvve lcr 
etti. Ve tabintilc, beraber taşı· rasuıdn gene knnh muharcbcl 
yamadığı molıemcyi do bırak • başladığı anlaşılmaktadır. M" 
maya mecbur knldı. Bir tarnf • tefikler, dabn evvel ç.ekilirk 
tnn da, kayıplnt n u:irnclı. Bu an- ele, mn.ke:a.dlarını gizlem<>k \"e Y 
d.ı, d< ğu ccphı.:si, bir "ınU. ta. • 1 ni duıuınu almnya iml( n ver" 
J.nn hnt .. ~eklinc:ı girmi~ gibidir. mek için, ciddi tnarruzhıra Jro • 
Cer~i boMu~mnlar devnm ediyor yulwuslnrdı. Bu defaki k:ır 
ve knt'i bir müdafna Pistcrı'li be- dnrmnmn, ~on yardım kafllcsb 
lirmek üzeredir; nncnk, miida-

1 
ııin Htihukile, kuvvet ka.zaııılm~ 

faa mınta.hısı nc'"Nıidir? B 11, ce- fitna delalet edip etmediğini bil 
kilen ordurııın bir me<;hm iy~t ··~, kac gfüı icinde öğreneceğiz.. t11ı 
karPr verh;"•t . önccJ('n rr'it:- ı;fü7Jer, çcnbcri uarnlttıkL"r· h O 
tnh7.nr nll"\·~i hazırlm rn.:3ına. \ c berini yayıyorlar. Rommelln tü~ 
takip 'e tazyikin şidcktinc göı c baya diişecek bir basiretsizliV 
degir.ıebilir. Biiyfik ordulnr. v,e- göstermesi, g~irdiği b ayat dik· 
nyc doi{l'U g''nis öl~üde ntlnma· kat gözünde bulundurulunca., 
hır yapmakla cı"lniycte giı ehil il' beklenemez. 

7.ıeyün~ n~lnrının h li iy~t:irJn nkı:.ini i bat et.lene 

l 000 i a ikr ııı :y~ ve ·i iı· 
Bııl~kıll. rdnu arnyımz. Adrese dikkııt: tı;;tanbut 'NitUn 
Gümrük KenH•rli sok ı. 21 uumura. Telefon: 24Hl7. 

NAZİi/ ÖZARCA 

Diyarbakır C. A1iiddeiu111uıı ill(jindeıı : 

lc>.r. Diğer tnrnftan, çok miiz'i<cl Tnnrruz ordusu, şhndlye lca• 
oayılan bu m Ysim ve vnziycltc '1ar 39 uçak meydanı elo g Jr
fü.-nnl imkfwlnrı <l:ı nisbc ' c bil· nuştir, hava. ordularının siklet 
yıik mikyasta ~okiJmevi zaruri :rncrkP.zini bu sayede ileri dU. tı. 
kılar. Bnltıkla Kı.u·ad<'.ııi?. nrn. - rcbilir ve btt>l·iitı yakın yo?dnn 
smda tesisi dii~liniilen ı-lverişli det->t"klcr. (\ 1 k,ı 1ar var ki, men· 
hat rok "'eri cekHmckle> ,J<' f c>· ı zil lt?.ndıkrn A 1• 

1 niz üs1eıinM1' 
mi~ rdihniş olmaz. tuknhil td- Jrn.lkrr ..... ı.t ı!''it• r, ı h!l-"0:.filo':ı. • 
armz.lnl', :ı:n.mnn Jcazandırma.l· !:ının nnnnı lt"'hrl:·~l<'rml onleme-1' 
ve as:l mev?.fü:rdc ycrk · t"k 1 ıı .ere e. nı-ılı t• Jhırler almak dı 
makeac1ma da mntl1ftur, d,•ııılc· ~~kir._ 
bilir. TAaıTuz, hızını nY .. 111 mış 

N f. V 1 } gibidir. ~iiphesiz; iklim, nlı kın a la eKa etinden : oldukl:P ını iddia edenler :ıl<"v -

1 

hinde d" tesirini göstermnktc • 
gk ıl\ı ı··~ •' k nuLı ı ; .. : diı'. 
1 - A,;-dırı Su ı. • 4 ündl uoo rnüdurhl 'ii mıntakn ı ıl:ıhlliııdc Ntl- * 

1 ili - Hors•ııılu O\ ı ı ın !ıUlm rnHı i~iı· :Fe:ı!tk movk indo •• •1 ıl .. :ık olnn U7.a.k doğuda, J aponlar, h 
l<ı.:t;ı'lilWr, g ltrı, 'l'ün• ı \c k ıı ıl in::<.!ltının i, nııli l;ılcri muh. rl'ıncm kc- lnnın bah')cttPY.i müan.it v:ı2i ·•• -
" b<>d li 'd fı,yut csct ı (t7'erinicn (924064) lira (S7) kun ı.u·. ten istifa.Uc etmek icin biit:1

l! c-
2 r' ilme 811/!l«' tm'ilıinc l':ıı;tlaynıı l'i~r :emhc giinil s.1 ut 15 de ncrjilclini fial'retmcktı•tliıl" ·. 

:,ı.;,, r. dn u 1 ini rci ıı. biıııısı fı,indc toplnnnn ı:.tı eksiltme knm~yonu I Miite.ıM'lZltl e<lhıd!ği iltt}e}', rrı · •• 
o.isı, uda lrnı ı ıarl uı;ulilo yapıl c ktır. ten.kip ı::aflıaların, lehine inkı .. ı. 

!i - ı~ıc .hl ... r, l'
1 siltınc ~ n·tn:;ın" ı. mul.a\·elc llt'O]cs. l>nyınrln lık lşl••ıi fmı ko:!aylaştıracakt11·. Bu hnm -

r.c.ııcl ·ırtn:ım ~i, uı ııımi rru 4iforI '"nni .ıı tnnnıesile husus.! , " tcnnt şart· le;eı· knr1;11l ::ı.nmahd11·. .)ı-Ponlıır, 
nr.mC"lc•ri 'c p 0 ı~···t (46) llm (20) ku us nıuJ.abilindc su işleri rcisliğin- sa.ygımzea sal<lırm:ıktadırJ:ır. De 
d<-n nlnblliı-ler. rııokrsi kuvvetleri fac, t<'ı tip'<'r 

4 -- Ek ıUnıcy·e glıcbiltnt'k için f tcklilerin (40712) lira (58) l ııruşlu'k tı.lmnl·ln mMguldürle1•. nii~ il!. 
ımıvr.kl .. ıt kıııinnt vcı·mcsl \ e ekstlt •rnın yJpılacağı ~1iııd~n C!lt :ız üç gOn elen iz kuvvetlerinin iı;th.., l~ilc trı 
c ·vcı 1.:ll,.ıiııd<' bulunnıı vcsiknlnrl, b rliktc bir d.lekçe nr Nntm V • ktilcU- 1 ilıin kayde-tmedi~ri bh• meydan 
ne ıı•fl!'~c:ıot ro<'rck bu f~ ı hsus oJ, '' ilurc v~ıtn nlm:ıl. 11 \'e u ,.c- muharebesi şu ~11·ada ınnkan·cr 
slkay: lbrnz e:t.Mcleri ş:ırttır. midir? Jnponlnnıı, biınchnha 

Hu mfıcldı-t lı,..'lndc ' ~kn ttll<>bındl· l>ulunm ıy~n\ar ek !it-neye ışUro : gıl'iştikleri te ebbtis1erle, lı<'r · 

Tebrik 
N<tıP'ı 1\. v ıili Ap>ko~'ıı 

'l'\iı k ı:>ı ı•nklaı ı amili mubterc 

mii. t.~ı ·ı ".lt.' ''<' bnyilcrJne yıl 

h.t ım } JL\,ll' \'t.: • \ıdetle:l' diler. 

rr, .. l : 24340 

SatJiık Arsa 
P ı r.· 8anmnsa mal1al· 
l' ı .c n Uci aı F.aWlif:· 

hr. Talip ol. nlru-ın Sultanluı.· 
lıl ı.ı SJ ,; Nh\ BA~ 

ede• ır...z!<>r. yi !!:Öze aldıklannı knbul ell Pk 
ı-wt~ ·c~ı..'ıtl&.-W. :u •~llt..ı\!JçkWı>I· ı ı il nd >ntı.rtde<'lı> v:\l' lJ 41anlt<'n olr Jr?Zlm gelir. Öbilt_j'Jmdnn. lırı-' c1:.~· .İiiıllit:.'1BlaJ~~--:a:l•••IC~ 
• • p • - · .... ~ "'ıı'lrnbı ıır , ===::;:;::=::::::======::-: ZJM{ıır. o trıda olnn r.eclkm<'ltt kabııkdll nın, (Q:.'~,~~ ı.n: 

-isıanbu' L&Yaz m amiri ği satına·m~ komisyonundan 
W •Oaa!!m:ııı;m--~--

10 torı. kuru lnch· alıııncııkııı. l1;: ı,ı,h cbiltm•:sl ll/1/942 . 
tUr il 8.,:ıt 15 do Tophn cd 1 . . . , pnuırtesl 

n c •\ · m. ı ı ı;vtın nlnııı hıımsyonund;ı yı pıl 
taktır. t tel 1 lerlı1 nOmıınc \ c t. ı ,ntı:ırllc beJlı \•nkltt , k ı . ' ,. -
lcri. ( 4 1 - ll390) c om ~ oıı:ı clmc-

• • • 
? 10 ton ~l<hxlekslz kuru üzl! a , <~ktır. P:ı rl.kl:ı el •• ıtı ıe- 1 5/1/ 

l94-. P:ı:o:nrtesı utlnU mıt 14,30 d.ı 'l o h. 'l<'cl~· Lv. llmlrliği • tı .ıl na ko
nıf:s~.omınc'la yımıJ:ıeaktır. isteklilerin mi nun, .,.,. leıniıı tlnrilc be 11 \ ııhlltc 
larnısyon:ı gdnwlcrı, (462 _ 11301 ) 1 

U4/f cıoğlundal-1l 

Konıisgonu ndan : 
ı, kiıc ıt ~ z .• ı•lıkl :ı tın alınnc • 

tıı·. 

2 - Kil'emid1n pauırlıcı 5il/"42 p.ı ırtc~ı 
o;ııo salııı. almn komlsyonumln ynpıl<•rnkt ,1 • 

3 - fstekllkrln g lmeJcrl, (1 1551 ) 

• t 14 .... 0 dn Halı<'J~ lil 

/{ayserl Belediye Reisliğinden 
1 - 1.Jd buçuk tonluk 85 bEyglr ktı\ Yetinde lki et nnkil ve gilbrc knfJI' 

yoııu •şase> 

2 - ltfn vnsıtosı ollu·ak lıir adet potoı)omp ve bh' l•Ut"Uk ili\ ikl btJ• 
ı;uk tonluk arm:lSz 

R DYO PROCRA. 1 jl 
211. et Kanun 1942-

U:ıslakt:ı o~kCT1 llJ'C'\untoryomd:ı ıl'I \cııt ~ • t • • f • • ur ncıl'l eı m~ fon k. ı. ııı nt-
ı.ı:r c tlnlcccktlr. P.uarlıklrı el,sıltmcsi 7/ı/DJ"' h mı · 
T h d I • ı ıır, - Çtıl'ş:ım a ~·ınü · • t 14 de 

op. cını:: c ·' · m r .. ı;İ :ıtır1 alnı:ı knmı_.yonundn y:ııııbcoktı . J<:e,..ıjf b~dcli 
3!> Jırrı GO kuru kat ı tl'mınntı O liradır fş1eklllcrln belli \ ııkitl komi 
gdmclPri. (4C. 11407) ' yoııal 

3 - l'iı· ndet 50 kilovnt takatında 2.2000/400/231 \'Olt t niye tevcttOS· 
l i ~ tldıı zı'<zı>.k baiLmblı traııstormaı..,r 

Bir • det ynğlı otomntlk &nltcr, 
YUz ndet alçok tevettür slgortnsı 

t•.mı 22fı00 voltluk 
Altı lld~t yükr.f'k tevettlir izalt-

1.30 Pro ram 19.15 Dnııs ııHızlği 1 
·, 33 Hııt'f 19.30 Ajans 

• • • 
ı ?Hn~I.ıı:trı o• t.crt prı•\ :ınloı·yonHlak.i elcktl'İk tc. lıı:ıtı tamfr <'it l'llı eek

t r. P. zarlıl•ln ek. Utnvsi 7/1/942 "ll~~nmb:ı gilnCl sıı t 1 .• "'O paı·çal. r hnbcrJcrl I 
7.45 Ajnns l'l,!5 Klj lk 1 1 • " i ur,· • ı " • · 0 "'·" dn Toııh \ele 

ıı hcrkri 
r. o ı ~ ıro 1.k 

ı • ı. r 

Tur! müziği 
20.15 R .. dyo 

gazetesi 
20.45 K:ırışılc 

rrkılnl' 

2 ,00 ~irmıt 

tnk\iİMl 

21.1 O Temsil 

.\. unı r til sn.ın n nın komisyonunda vopıl~C'nktır J'"""'f b d 
ı . k ı·· t · t 1 • · \.~:;• e eli 7., Jlrn ··o 
·U'7UŞ n ı cmuı.ı ı ı llrn 25 kuru1tııı·. t tcklilcr'ıı b •il' k' , 

yona gclmelc>rl. (~GG _ 11468, ı rn ıtıc 1 oınıı;-

• • • 
D'';im <C\'IC'ıin *e ıne ·cu olnn 40 t • ı yıuıl!i hırrlıntıdn• , ~ 

nL-ı1 ·uktır. P.i2arlıkl, elts ltmcsi S/l/IJ n p::ı nrt . .. 1 bnttnni.) c ~ • ı>tı-

k:ı~·ı tc.~lıı&tı 66 Ilı a ~6 • kur~ tsyonnunttd<ı ~ııpılneaktır. lmnli) e fkretı in 
nedc L\· am rliği sııtın nim to 1 • • • z. c,,ı gıınu ıın::ıt 14 ıle Toph::-, 

1 ur. .ı nnıye nünmnc i komi cı k 
pınlı n lmıınelcrl Tophanede 2 No. lu dlkım C\~ııdc • • . yo? . ·ır
yc ytinUi mUll ~t>ll'iUC' t 1 b •'k l .. önll!.il'. İşim e '"' ıt ('

ıı :ı ı ı • :u ı \"cya ınıı " ' r· f ' M 
ğlndmı 1 t,.T~lllc, 'n h ıı . tı kn 1ı Yo 

1 
•'el el 

1 
' 

1 
' • •

1 

< <> 'I CI • ( ~ t0 - 1 f J,t ) 

--~ 

De11"z .1evazım S" tı11.alına 
Kon;isyonu illi !arı 

ı .-: Beher kilo un• n tahmin edilen bedcJl <ı5l kuru:t olı n «50.0 , 
kilo pırmcln 7/2 lncl ktlnun/942 ç:ıı mbrı ı.:;iinü s:-ı t )fi de knp. ı znrfl:ı ek
s.lltm :i yapıl caktır. 

2 - t:lk teminatı d912> lira cscaı uru~ ol11p rt nınc 1 h gi}n kcmts
yond:ın <128> lrurus bedel mukabilinde .ıl o. hilir. 

• S - ht klllcrln belli gün ve saa ter bir sant evv ı n kadar h:ızırlrya 
cnidarı knp:il.ı tekl f mck uplnrım m.:ıkbuz muk. billııde K sımp:ı :ıda bu • 

Ü(' adet yfikcek tovettiir duvar !' çınc iwl:itörU cForzcliand Uı-çbr.ıh' 
run~cn> dokuz ndct Y. T. du\ nr t~blt tzall\tlhil 22000 voıtıı.k <Po ~ ı 
N tutzcn, Qç ndct yOksek !<'\ ett.ıı- !:t"ı:!cı hıı;ok s:ılteıi bir fnzl:ı cEın~olı • 
i"l' Trcnn§Clıntter> · 

Uc nclct kesalct bbobinl 22000 "oltluk <~enel11>Gtcn> 
11ç adet siperi s.ılkn 22000 vollUık "Katodenhllbpldpmr> 
U<: adet Klcmns 25 M/M~. tcl lcfıı. 
Bir u<let 100 X 100 X 3 tıJı\ıilk levh4ı;ı, 
Bir ndet bir uçuk metı·e u unlut111<1.1 2 U. 6 dan kon~uJ \"C dirrel\1()1.ilt 

c h ntalnrı. 
Altı r.dt>t ";!\ \ozunluğuncf.1 ı.oııııcl po::l:ı thıhlllndcki blHlmuın Jznlüföt 

kc mc bıc;;aklnr ICE.'S3lct bob'rol ı!.Jar Jçln nlt demiri plhıknsı 
Po:;tn dahilinde pnhır ('llb ıkl:ır v. s. .,.. 

Tı· ı .. r, m. tör ı.·c oto• t sıltı-rln (;n:crlnd muhal'128 l,;in gir.IJ tel 
• H.r r.d ·t 100 X 100 snnUmHk mermer tablo vo etrafına d cm1r ını.ıı:rınk. 
Elr rıdct 200 :ıınpcrlfü nlçnk tevc:t tilr Oç S!>fhsh e:ııter 
Ü•· ndct 0,150 oınpcr kadur ampeı· ır.etTe 
Bir ndct 0,450 knd:ıı· voltmetre 
Bir ndct voltmetre lı;In !l fan :ıyrı ölcmek için kornol:ıln 
Altmış metre 3u M/M2 NGA Juıl~t tel metre:: i 
On beş metre 36 lık peş<;) 
Döı·t ncJct 36 lık dh·sek 
Bir ndı'l :ılçnk tevcttUr çıkış m:ıltUhı için U, 8 dım kon ul \'C cllrsP lı. i 
4 - Bir ndı t 500 kib ccker otomnt.ık knntru-. 
Kontenjanı bel di; "CC temin ccUJmck ve bil' sene zarfındn Usllm olJ~· 

mnk ı;.111iylc füıysc i bclcrli;cıılncc yuknrıdnkJ mfifrcd:ıtı yazılı ~ya t ı 
alın:ıcnğınd:ın bu c 'ı cnç lira bedel \'{' ne znm:ın \'crcbilcc\;klcrfne c nıt 
o15kalı mU -ı .. ı · n b kdlycmlzcı tekı.r vermeleri ve bunlnrd:ın tnınst'or• 
mal.ör ve tcfcml t nın v ı O;;rı mnlum olup ornzö:ı: ve motopompun ~f· 
l.m d:ı kN i surcitt' t bit cd'lm ınfş oldu'hındnn tcklit edecek firm:ıııı'l 
bunları vn ıfl:mdırm ı ve 1 • tnlo ı.1rının öndcıilmCJi ilfın olunur. 

Topkapı 

ı - Br pn 
2 - Tnlipl 

ıilc koınisyo ı. 

(11239) 

• 

tın nlınac.ıkhr. 

ele ycdl buç ık tcmlDııf' ı• 

• :ı: 

eatın ol :\ 
• n ve r.nntto 

Sahibi : A. Cemaleddln S r çoglu 
Nc!ir yat MlldOrO: M. €;ımJ Kar yel 

ı 611ıulı111iı yer: (H. Bekir GOn:oyl:ır vo 
• Ct al din Garaco ı. mdba f>!) lunan komisyon t nlıiı.w Hrmclcrl. (JlJtHI) 

ko.11lın n:ı t• 


