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$a sıl'atla, harbin &agia1dl 
sa/hnsında /ngili% ve Sov
yet ı/cQ/et adam/an arasında 
müstakbel salh devresine 
ait bir görüşme oo anloşma 
Qııkııa gP./mesini biz, şahsi 
olarak, memleketimiz hak
kında lıagırlı görürüz ııe 

nııitt,./ikl•rimi:z /ngilizler 
ve dostlarımız Sovydlerle 
samimi miinasebt tlerimizin 
devamı oe fakviye•i bakı
mından içimizd• bir enanig•t ı 

hissi duyarız. 

Yuan: HU8eybı Oahld \'ALÇIN 1 

a ngiltere Başv~ili M~·· O Ohurchill Şimali Am~~'l-

VAŞiNGTON 
KONFERANSI 

NETiCELENİYOR 
lngiltere ile Amerika 
arasınd;ı bir anla~ma 

yapıldığı haber 
verilmektedir 

Müttefiklerin 
ha:rp istihsal pro· 
gramı hazırlandı 

Çörçil' e göre 
Yakın bir istikbalde büyük 

kararların tat~ikına 
geçilecektir 

Mihverle lıarp ho/ind• 
bulıınan dt:ulet miim•s
ailleri müşterek karar-

ları imzoya c/011et 
~dil diler 

Ekmek Tevzii işinde 
Komisyonun kararları 

• 

ingilizleı 
• 

Bardia'ya da 
girdiler ----~----------------------~ .... 

1 
Karne usulünün tatbiki 
Ankara, 2 (Yeni Sabah) - Bedeni i~lerde çalışan re11çber, hc...-

lnşe Müsteşarı tstruıbul, İz. ~ f •• 
mir, Ankara ve J{onya valile- mal, garson, arabacı, §O or, vatman, 
1 indc:>n millC'st>kkil komisvon b•i • J • k 
bavra.mdan evvel elmıek kar- l etçı ve marangoz aı a ekme 
n~İcrinin tesbiti ye halka ve- azami nıiktarda verilecek 
rılecek ekmek mıktarı hak- . 

Büyük deniz muhare· 
besi sonunda bir ltalyan, 

iki Alman deııizaı ısı 
batırıldı 

heti de düı;iinülınc.kk-dir. Lo -
kantal:ırda ise, lokmıt.anın tut 
Lnğu vergi dcf te1ine nazaran 
bır sene zarfı11da ödenilen ver 
gi ve kazanılan para nisbctin-
de ekmek verilecektir. [A. ı\. tcl1!rııfl ı,.ıııd;ın 

Mna.mafih resmi mahiyet hüL.'ı a ed ı ul til'.j 

taşıyan otel 
1

lokantaları nl~ - lfa.lıir.!clcn bildmlcliginc ve 
kındak:i nihai kararını ver- günde R?.amt miktar ekmek H:ıst:ı':ı.f'la kiiçiik cocukln· kadar makamla.rn, giintdk r ~nen de tcyid ohmduğuna gü· 
mis, fakat bu kamrın neden verilecektir. ra verile< t.>k francala mutlaka mUşterilerine ait mahalli za- re, lngiliz k\\\"vetlori Bardiya.yı 
ibaret bulunduğu bildirilme- Diğer işlerde çalışanlarla a- Sıhhat Müdürlerindf'.n alına- bıta merke74lcrinden tasdik e- işgal etmiıılerclir. İngiliz kıtaıa-
mi~ti. Yaptığımız tahkikata. mele o1maynn kadın ve çocuk· cak rapom bağlı kalacaktır. dilmiş bir bcyanıırune verdik- ıının 1000 lngiliz esirini kur • 
göre, bu komisyonun o.ldığı lar i<;in vcdlecek miktar, bi· Ayrıca balık, ciğer vesaire lri takrlirdt~ -ihtiyaçlaıınn ye- taıdıltları neŞr dilen t~bliğde 
kararlar şunlardan iharet.ür: rinci sınıfınkinden ciiz'i fark- kıznrtmak için verilecek unun t.o ıck kadar ekmek alabilecek- k. yrlolunm •. ktadır. 

Bedeni işlerde ~aıışmnkta. la ıiaha. az olacaktır. da vesikaya tAbJ tutulması 1şi Jerdh'. · Tebliğde, Bardiyamn ?..a.ptl· 
Olaıı l'e"•,·11er, hamal. lostromo, n· - ~- - r: b'ld' ·ı 1' •• tetkik ediliyor. Bu karar şimdilik bir tce. le esir alınan mill\ er askeı leri· 

.u ıger ı .. anutan l ırı < ıgı- bö k ·ı J •• be l . ı· d" olnı"k iize- ı.ın mı'ktaıııun belli olmadıgı~ 
garson, araba<'J, şoför, fırın- ne gprr;-, ekmeğin karneye ta- Bundan ı:ıonra ·re çı el' e ru ma uye m " ·~ ~ kaydn·lı'lm•...,ktedir. 
C t t bi bi tutıılması ı'şu· 1c ı'kı·ncika· tatlıcılar vo pastacılarn, nor - re Ankara, İstanbul, Jzmir ve -.u " .. ı, seyyar sa ıcı, va man, • ·ır. tl . ·1 b n·ın""b"' ·n·ın C''"'Ubuııda. s<m 48 
l t · lb t m"raı gi)z ve- num.ın oı-' ·nlarıııa <1 oi!ı tı ba, Qla.- mal zıraat mevsimleri girin- Konya vı ıtye erme şr-1.mı u- n '"~ '4• 

1 
e ~ı, na an ' "' ı ı , uı. ı ~ y lunacakbr. saat "'"rfmd:ı. muharebeler o ka-., ... 1·1 ...... ·ro· n·'ıfus başınn • ..xre ııacaktır. ~eye kadnr un w~rilıneınesi ci- ,_ 

aa ·~ •• 

1

~.ınmsmıl!Bllml .... u..::ıo .. v ............... ml!ldlmBIDll .............................. , .......................... ~ darçokşiddctliolmamışur.Ha-
,_ ,,a muharebelerinde 4 bombaı• • 

kaya giderek orada mut.
tefikler arasında mnumi bir c~ı;
he v.e plan t:uızimi içın çah!ltı~ 
sırada, Ha.ıicıye Nazın Mı·. .lı.
den de Moskovaya. uçtu. Bu 
milliikatta lngıltere hükfımeti
nin Ankara ve Tahran scfirlel'i
nin de ha.7.11' buhınduklan bil· 
bassa lroydedilıni5tir. .Ankara-
daki İngılız sefiri Bay . Hug~: [A. i'•· tclgratıarındım 
sen cenapları seyahatin yt~ını hlilllı;a edllmlııUr.) 

1 
1 ' dıman, ı avcı tayyaresi düşi\rUl· 

-----=-'
1 
.. HARP V AZİYEff 1, 1~a~onlar iki ad.a. ya ::~~:: ::::;· "'Yi•• ve maksadını evvelce hariciye-

ınize habef verdiği gibi Mosko- Stokholm'den D.N.n. nin 
va m\izakeı-eleri hakkında da haber verdiğine göre İngiliz 
bizi alakadN' edecek malftmah haberler servisı, Binnanya 

- t 1 AJ.ıuan tebliğiQ.de §lınlar ya.o-

L • b d ·k· h . k At 1 a a taarruz e 11 er lnl.~Ş\maıi Afrikada k~da e -
• · ·· h t'Siz<r Ba.. inu>arn torluğu ile Birl~şik tebliğ cdecegı şup ır. • Amerika arasında. J'atiifik'e 

zı ecnebi ka.ynaklaı· An.km~ ye dair bir aula.c.ıma yap ldığım 
Tahrandaki İngiliz sefırlerınm bildirmektedir . .Bu aıılnşnıa-

1 Ya a 1 Son are a hemmiyctli harp harekatı Ol-
nı.ıırtıştır. Agadebya civarında 

l MANiLA KÖRFEZiNDE sUriilmüş olan lngiliz kuvvetleri 
Almanların kuvvetli bombardı-M.oskova müzakerelerinde hazır 1 

bulundurulınalamu, Ahnanhlrm IU.'1 tt>Jerı'i.iatı yakında ilfın 
Suriyeyi istim için 'rUrk. veya edilf}Cektir. 
lmu '"OJlmklarından gc~mcğe Diğer taraftan Vaşington-
ltalkmahı'l takduındo ittihazı dan bildirildiğın göre, Vo.-

11 Sirte kıyılarına kadar uzanan lngiliz 1 ~~~ı~c.1::~~a00he:;~~:ieı;~~~ fov\ıo \ muhr·ıp 2 kara"o1 ~~;nı~~aru~~mı~k~{~~~; 
tekl")'ümedı, ancak gozculük ~ 111 , , 1\ 

k il B• •d k• T hl l · rnühim zayiata düça.r olmuştur. o arı ınga2ı en çe 1 en ra us v~ifesi~~ lıa~u·(~ı. taly~.tcblig "BilllSİ 3 nakli~e v~puru Malta adasındaki tayynremey \ k k d• lerıne .,.ore, 1.ayıatl da go1.e 111- 6 ı ı J .. drınlarına karşı yapılan kesif icabedccek tedbirlerle alakalı şinşrt.on kontumını tam bir 
görüyormr. Böyle bir ihtimal inkişaf halindedir. lıuzvelt, 

ordusunu Si ışhrma ta ısrar e ıyor d!. Şinıdlmn~surSol~um :"e ~ar- batırıldığmt söı:üyor tamızla.ra mU\·affakiyctlc de . 

1 1 
diya ti:. • J<:nnJn denızle ırtı bııt- '\; aro <'<lilmJı..,-tir. akla gelmese bile, Ankaradaki. Çörçil ve miişavirlcr uzun 

İngiliz elçisinin Mookovada ln- ve gizli mfü.akerclerde buln-
gilız Hariciye nazırına rctnl at nuyorlar. Bundan evvelki ku-

Y E kıl G al K E • .e A l K O Ç ER lar1nı kı . mı de bu armad..ı.dır ve --o- ,Birlnciklnunun 21 ünden aı 
•--- aZ8:l: m& en&~ fü buııdan .})(iyle d~ bu rolünU oy- f •ı• • ' d l d kadar İngiliz hava kuvvet. 

etmesi Tilrkiyemu miittefıkl~ nuşnıala.r, müttefikleıin lıaı·p 
rinc ve dUş\incelennc müttclık- istilısa.ıD.tı progr mmııı b.cl.- B ingnzinln dli~meslyle Lib-
Jerimiz ve dostL-ırım.ız tarnfm • 7.u·lanmasma t.'\hsi eC!ilmfP;- ya toprakları imparator-
dan gösterilen itinanın ve veı·ı- tir. luk Iı. reket ordusmmn eline 
len ehemmiyetin bir delilini teş- Birleşik .Aınerik.t hu proA·- geçmi• oluyor. . 
kil etmek itibariyle bizl mem- rnmın tatbikı icin bU~inin Libyada çarpışruı. orduların 
nun etmesi tabiıcür. yansını ayırıwaktır. Siyasi halcikı knV\'etini henüı öğrcıı· 

İngiltere Hariciye Nazın ile mahfill<'r, mUttcfiklN·in harp miş değiliz. .Al'lcak, lngilizlerin 
Bol§cvik devlet adamları ara.- ~ayı etlerinin mlikenıel oldu- 5 i zırhlı olmak füeı·c. ~O den 
&ada Moskova<ln. cereyaıı..eılen (Sonu aayfa S ıUtun 1 de) ziyade tUmenlik ·bir ordu ile ta-
mii1.akeı·eler hakkındaı "'ne-.§re- 9!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~an~ıı~zl~ar~ı~n~ı _:y~aptıkla1•1 tahmin e
dilen :resmi beyanat harp için- -:: 
de alınacak tedbirlerden ba.ş.
ka. sullıu müteakip Avrupada 
tesis edilooek nizam hakkında 
da fikirler teati edildiğini ve 
kaml'lar Yeı'lldiğini anlatıyor . ı 
Harbe iştirfık etmemi§ olanı 
Avrupa dc\'letlerinin harp es· 
n:u;ın<la iki müttefik tarafından 
tarup olunacak hattı harekete 

1 11ek nlakndn.ı· oln ıasalar bile ı 
haı·nten sonra Avnıpada sulh 
ve . ükunu ve milletler aı asınd:ı. 
ahenkli m.iinasebetleri tesis için 
diişlinülen çareleri büylik bir 
sempati ile kar~ılayacaltlan 
muhakkaktır. 

HiTLER 
MOSKOVA 
CEPHESiNDE 

lerle samimi miinasebetleıinıi • 
miziıı devamı ve takviyesi bakı
nundaıı içimizde biı· em;n.iyct 
hissi duyarız: Sovyetlerin İs
tanbul ve Boğazlar ve umumi 
13urette Türkiye üzeıinde teca
vii.zkar emelleri bulunduğu id
diasııu kabul etmek ve buna 
inanmak istemeyiz. I•'almt, far
zımuhal olarak, böyle bir niyet
leri bu1unduı:':'ll kabuı edilse bi· Berlin, halkın or-
ıe, İngiltere ile aralarında lıarp duya 4 7 568 gra• 
sonrası devrine ait bir an1affm'<l 
vukun geldi dPniliııce, Sovyetlc- mof on hediye et
rin Tiirkıyc üzerindeki bu iddi-
alan bir tnr:ıfa atmış oldukla- tiğini bildiriyor 
rına. hukmederiz . İngiliz de-
mokrasisi namına hareket eden Londra, 2 <a.n.) - B. B. C. 

dilmcktedir. 
lngilltlerin ilk ba'il\m tcşeb

bti.<)ı me bu kuvv<:tJo giri51niş 
olmaları icab edeı di. İlk dnrbe
ıün muva.ffok olamamasının se· ı 
bcbini, tahsin edılen kuvvetin a7.
lığmda mi, yoksa taarruz planı
nm tatb~kindeki noksanda mı a
r.ıma.k ı&.zım gelir? Her halde, 
muvaffakıyet Cunııinghnm'ı 
i.<>tihlfı.f eden komuUuıa mevut 
ir.\İf!. 

Slrcllaik <.lrdusu, nisbctle uzun 
süren oynak biı· mUdafaa ve ye
rine "'Öre bir taaıTuz muhare
besi yapb, hasmına kayıplar ver 
diıdi ve tabiatiylc yıprandı. Bu 
()rdunun, harekat devam eder -
kcn de, nna vatandan beslene • 
ccği zannediliyordu. Hava yolln· 
ri}le ikmalin. küçiiınscncmiyen 
bil' önemi vnrdı. Fevkalade vazi
yetlerde, 1talyruı donanma.sının 
himayesinde yollaıuanın sela -
meti temin edilebileceği de sar 
nılnuştı. Halbuki, İtalyan do
nanma.'iı denize hemen daima 
haCif kuvvetlerle açılmış ve a
ğır filolarını esirgemiştir. Ker
vanlar, İngiliz deniz ikuvvctıcri 
taı·afmdan sık sık yakalanarak 

na.markta devam edecek. ı ıp•n er 8 bı tn1i ti A Muhtc!if istikametlerde, bns· J lcri 58 tayyare kay 8 r. Y 
ni devre esnasında tngiltereye 

kın t.nrzında, çıkarılan taan'\1z- -o-- 18 Al 
Jaı·Ja mUt.e.rafik akıncı hnrek ·tlc- karşı yapılan sav~t.-ı maa 
l'I Sirte iE>UkaruetJnde inkişa( Amerikan muka ttıyyaresi zayi olmuştur.,, 
etmekle ~.raber, muharebe mey. vem eti devam . 1Wysn t.ebli~ 
danlannda yllksck komutanlık İtalyan umumi karargi.hı da 
k;ıdrotini tanıtarak, bu rep!ıcde etmektedir ŞWllt'lTl kaydediyor: 
mes'uliyet.i Uzt!dnc alan gencı·al "Bardia etrafında mubare~ 
Rommel, vM.iyct i kuı-tarmnnın ° lt•r şiddetle devam etmektedir. 
çaresinı, zayıf yokalndığı hasım Singapur'da lngihzler Dll11marnn bir deniz filosu mu .. 
kuvvetlerine »aldırmada bulmuş, mukabil taarruza tahkem mevkie karşı hüeumlan-
vc gerçekten muvaffnkiyet sa- • nı yenilemiştir. 
hifelerlne yenisini ilave etmiş • g e Ç t İ 1 e r Sollum. Halfaya bölgesindıl 
ti. [A. A. tclgrofinrındnn topçu fa.'tliycti görillmUştAlr. 

. (Sonu sayfa 2 ıUtun 1 de) hültısa cdllın~tir.) (Sonu sayfa S •Ol\ın 1 de) 

RUSYADA 
--00--

Sovyetlerin 
yeni bir 
taarruzu 

Yl+~NJ TAlh i'tıJ'..J .. ıu< 
Japon resmi tebli<'iine gö

re, Japon filosu Pahifiktc Jon 
son ve Palnıira adnlnrın:ı. 
karşı yeni bir tiuııTuzu ı;eç
mi;tir. Bırçok telsiz istas- ~ 
yonlnrı ve tayyueler tahrip t 
(..'<iilıuıı:~tir. Manila koıfezinde 
ı muhrip, 2 karakol. gt•misi 
ve 3 nakliye vapwı.ı babrı
mıştır. 

l•'iLb>1:NLEHDl~ 

------- ---- ~---

PASİFİK'TE 

Müttefik kara ve 
den i z kuvvetleri 
başına yeni .kuman-

danlar getirildi 
Harp esnasında, nıuhario ta

raflardan her birinin diğ<>.rini 
bitnraflar n:t7.arında çüri.itmPk 
ve lekelemek için ortaya bazı 
iddialar attıklan malfım<lur. 
Mesela, Alman kaynaklan Rus
la.nıı Boğazlar ve İstanbul ii
zcrindcki emellerinden gayet 
sarih ve ku.t'i sur(!ttc bahsetti
ler. Buıı:ı. mukabil Rus kaynak
lan da muhru ebe meydanında 
cle g"eçirdikleri vesikalar ara
sında 18truıbuhm zaph için Al
man genel kw'Dınyı tarafından 
tanzim edilmiş pla.niar bulun

İngiliz devlet adamları buhra- Stokholmdruı bu sabah geleu 
nın ilk dnkikalanndan itiba- haberlere göre, D. Hitler biZl'.at 
ren kendilcıinc bu kadar sa- kumandayı e'ino almalc üzere 
mimi surette dostlult eseri gös- tayyare ile Moskova <.-cpheslııe 

zayiata ınaıuz bırakılnuı.l:ırdı. 1 ---00--
0rta Akdeniz ise, kolr.yca 1- ,____ ----. 
talyan donanması h&kimiyetin· 
de bulwıdunılabilirdi. lngiliz
lerin bw-adnki biricik üssü, 
:Malta, daimi bir hava tehdidi al
tmda icU. tskcnderiye ve Cc~ 
füttarıktaıı orta A kclcnize me-

.Amerikanın Cavite üssii 
Manil5.nın sukutundan evvel 
tahlıye olunmuştw·. Tahliye
den evvel malzeme ve hcı 
türlü mevad ve tesisat tahrip 
cdilmı§tir. Japonlar silr'atle 
ilerleyerek Cavıte ussıme 
yaklaşmışlardır. Aıncril,a 
harbiye nazırlıgı, Mnnilfmm 
Japonlar tarafından ışgnlinı 
teyit etmiştir. .A:ınerika.n ve 
Filipin kıta.lan şclu in şıma
linde kuvvetli mev-alcri tut
maktadırlar. 

Wavel diyor·ki : 

duöun u bildirdiler. 
Bu gibi neşriyat her hadiseyi 

objektif bir surette muhakeme 
ederek haiz olduğu hakiki kıy
metine göre ölçen Ankara diplo
wısisini sof.'llkkanWığmdan u
zaklatıtıramaz ve derin miltale
ala.r, tecrübeler ve tetkikler ü
zerine müstenit mesleği!ndeıı. 
vaz geçir.nıeğe kafi gelemez. 
f;imdi bu neşriyatı hatırlatma
mız :Uoskova.da İngiltere Ha
riciye Nazın ile Sovyetlerin 
devlet adamları arasında cere
yan eden konuşmalar münase
betiyle pek ta:bii olarak bazı 
mütalealann akla gelebileceğini 
ve bazı şayiaların dola.,.~ığıru 
düşü:nmekten neş'et etmiştir. 
Şu sırada, harbin bugünkü 

saflıasında İngiliz ve Sovyet 
devlet adanılan arasında müs
takbel sulh devresine ait bir 
gbr~şmc ve n.nlaşma vulma gel· 
rnesini biz, şahsi olarak; mcm
lckPtimiz hakkında hayırlı gö
rüı üz ve müttefikleı ımiz İngi-
H"' • 1 +laruruz So'7~ • I 

teren, taahhütleıine sadık l<a- gitmiştir. 
lan Tiirkler gibi bir millete hi· Alnı.atı a31rorlerine ycırdım 
vanct edemezler. Beı·Iin, 2 (a.a.) -Alınan mil-

l\.lı muhariplere yaı'Clımda bu • 

Mojaisk'in de sukutu 
bekkni}or, Hitler ka
rargahuu Smolensk'e 

nakle1ti Bu kat'iyen ihtimal ha.rl- lunması için kendisine yapılan 
cindcdir. Sovyetlereden de Mos· mUracaata çok gıUzel nıuka.belc
kovada ahiren böyle biı· talep dt! bulunmuştur. Yün elbise, ve 
dermeyan edilmedif;l"jne, hatta klirkleıin toplanması çok munz
buna uzaktan w.ağa bir ima bi- zam netice vcnniştir. Yün e'bısc 
le yapılmadığıııa eminiz. Böyle ve kürkler yüklü bir çok tren • 
bir talebin reddolunaeağında ler muhtelif merkezlerden şark 
§U~heleri olnmazdı. cephesine doğru gitmektedir. 

mur c,>dilen filolar, adacıktan ._ __ _ 

Binaenaleyh, Avruparun mUs- Bundan başka Alman milleti 
takbel nizamı knrarlaştırılırkeıı şimdiye kadar orduya 2 milyon 
B<'<razlar meselesinin mevzuu 2.53 bin plakla 47.568 gramofon ı 
bahis bile edilmemesi harpten hediye etmiştir. Bu yardımlar 

gü<:lükle istifade ede<"eklerdi. İ
talyanın yakın, mi\s:ıid iislcri 
vardı. Son İtalyan ikmal teşeb
büsii muvaffakıyete iktiran et
ti, ~iinkS kuvvetli bir donanma
nın ateş himayesine mazhardı. 

İnıtiliz donanması Sirenaik 
sularında faaliyeti su asında., şi
malden ve cenuptan gelen hava 
kuvvetlerinin de taarruzlaıına sonraki clcwcde bizim için ta,.. devam etmektedir. 

arruzdan masun kalma mfuıa. -.lıiılıilıiii~~~~-lılılılılılıiılılılıiiılıilılıiıiı.İlilıiie ____ _ 

~!~~ .f~riiEEE' KARAKIŞ BU .. TON YURT-TA~ 
faatlerinin her zaman mUttehit 
kala.cağında §ilphemiz yoktur. 
Samimi surette dost bir Türki· 

yenin İngiliz menfaatleri na- H U" K o M s o R u.. y o R mına ne büyük bir kazanç teş. 
kil ettiği bu harpteki tecrUbe 
ile sabit olmuştur. Biz de İngi-
liz ittifakının kıymetini filiyat 
ile ölçmüş bulunuyoruz. İki 
müttefikin dost ve 68.IIliın! hat

Kızıhrmak dondu, soğuktan. ölenler çoğah
yor, tramvay seferleri intizammı kaybetti 

-------tı hıırekctleıi, ahlak prc. siple
rine riayetleri arada en kuv - , 

=u~~r v~~~~~ti~~=r. Tafsilat ikinci sahifemizde 
Uüse)iu ~lıid l7 ALÇIN •'-t:"E~--· ~tfl~,r:~...,.::'.iil&•z .. a1 ___ ...... _ .. _ımıı _____ r# 

[A. A. telgrallarındııo 
htilAs:ı cdilıni5tir.) Japonln.r, üstüste iki defa 

şiddetli hücumda bulunmuş, 
MoŞkovadan bildirildiğine J."Ö· aynca Yola adasına kuvvet 

re, Mojaisk'in de düşmekte ge- çıkarmıştır. Va§ington Corri-
çikmiyccf'ği z:ıruıedilmekt.cdir. gidor kalesi Amerikalıların 
Bırk.aç gil.ndcnbcıi burada Rus- elinde bulundukça Japon'" 
ların. bu ~hrin civarına geldik- nn Manil5.yı bir Us olarak 
leri söylenmektedir. kuilann.c<'..;<1an so; lcmy oı 

Şimalde Volokolamsk'ı, şark • Amerika harbiye 111 

ta Narofaminsk'i ve cenupta ı niıı tebliğine göre Filipinle:r-
Kalugayı ellerinde bulunduran de Amerikan muku.veınclı ck-
H.uslar Mojaisk'a karşı taarruza 1 vam etmektedir. 
geçmek için pek müsait bir vazi- Halihazırda japon işgali 
ycttc bulunmaktadırlar. Bu §clı altında bulunan mınta.kaln.r-
rin diŞnesi Viazınn.nın cin va.-! daki Amerikalılar hakkında. 
ziyetini güçleştirecektir. 1 

hukuku düvel ahldimmm tat-
Almım ıic'atini durdurmak 

için Hitler karargıihını Smolens- bik edileceği anlaşılmaktadır. 
ke nrudetmi~. BlRMANY ADA 

AJmaıı rebllğl T~ techizatlı .Ci~ kıtalan 
Ahn tcbti<füıd unl Bınnanyava gırnuşlcrclır. Bu 

an "'O e § ar ya kıt.al:ı.nn harbe ~layıp baş. 
zı~~;,.,_,,_ kta b' k k lamadıklan belli değildir. 

~..:.u. şa:r ır ço rıo • !JİNGAPUR.DA 
taıard::ı. taarruzlarına devam J ta 1 · d .. 
etmiştir. Dü~anın a~nuş oldu- il a~ yyare erı ıın a-
ğu gediklerden bazılnrı tıkan • bah Sıngapuru bonıhardı-
mı.ş, bir takımı da büsbütün or- l mıı.~~ t~cebbils ctmı~lcrdir. 
tadan k::ıJdn:ılnuştır. l lngılizlcnn lpohun c n.1' urıa 

t8onu a;ıyfa s slitun 1 de) (Sonu sayfa 8 slltun 6 da) 

f Dünyaya tahakküm 
etmek hOlyasınm aka
mete uğradığmı bizzat 
Hitler itirat etmeğe 

başlamıştır 

[A. A. tcWııfiarındıın 
hillfısn edilm4tlr.] 

General Wavelin Uzakşatk. 
müttefik kuvvetleri baş ı.:umn.n
c 'Ullığına tayin eclili~inin Ame
rikan • İngiliz str.ıteJik koordi
nasyon planında derpi' edildiği 
temin olunmaktadır. Büyük Ok· 

· yunusta.ki müttefik donnnmala , 
ı1n baş ı~umandanhğına da A • 
ınerikan bahriyesinden amiı~ 
Kıngin getirileceği söylenmek~ 
tedir. 

(.)mu:ral Wavelin nutku 
Hindistan ve Binnanya ku\'I& 

vctleri baş kumandanı general 
Wavcl radyoda söylediği bir nu .. 
tukta geçen eencnin nsl eri va .. 
kalnnru gozdmı geçirmiş. Hitle
tin plilnlannın neden alt Ust ol. 
duf!u:m ıı.nlatrmştır. 

Iitll'nn progran1lannı, Al· 
nıanlnrın Ruı:;yaa kar.,.ı yaptı~t 
t amızd n bah .. edt•ı ger.t.ral 
dcmi~tir ki: 

C on u fa 3 ı;ı 



{Nakil ve iktibas hakkin ~hfuzclUJ'.] 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 47 
- Fakat ben ona bir şey yap- yoktur. Mı:-;:-anunları sizi kö-1 

,lnadım ki .. , le olarak tanınııştır. Eğer kaç-
- Namuslu bir kadın insanı maya, yahut yarın işe gelmeme-

ıluı up dw·urken tokatlamaz. ğt; yeltenirseniz, ele geçtiğiniz 
- Ona üşık o dugwnıı :kaç de- yerde öldürüleceksiniz. Böyle 

..fıı röyte<lım SJlna! haberiniz olsun. ArUk işinize 
- .lslcrscn bın defa söyle.- dcmm cdebi'"rsiniz. 

Se diği kadın tarafından sevıl- • H:iman, zalım bir adam de
ınc en er guı aşkı on para et.- ği!di. Kcndisıni bunca zarara 

;tnc>z. s kın ve talırı kkümü altına alan 
- Bu ba i J,ı.ırrnlnma Ha - \'elit bin ?.Iu ' bın ta kın?ıkh -

ın n ! Şu dı bana ccv ... p '\ .. : Bun ı ırıa artık t. hammül erl"ınez ol· 
l r ı >J eye kaçr ı~ clabilirlc. '! ııu.tu. Qnn öz söy em k ce • 

- r'e lıılPy ın ben"! ıer halde 1 rctmı bulamayınca zaval!ı B i 
<ok ızal.lar:ı. gıt ışlerdir. Lıail 1rgadl:ı.nn c"t.Mıstt. F -

- Ne tı •nı• ·m~ gıJrrleıı;e kat bu c tı bir son <le<il, bir 
ti trinl r 1 Uir bırıs1 ılc a - k~tı b• lanınçtı. I fumı.n, nihayet i· 
~ok. B na sa cc ~unrocun ol- ~·11 kolayını bulmw:tu. Bası kız-
1 •• cri H.' Ser:ıhın buraya dor.mt!- d·~ı zaman. öfkcciri onlardan, o 
~ı lüzım. zavall ırk d1aı rlal' alaraktı. Cün 

- Bu \d dan vaz geçmcrıi kil onlar, ken ılcrini n ·w:ırc.a 
tav~ı.re c~cı ·m. Beni Jc-rail ka - PtmeY hakkın1 haiz de villerdi. 
d.rlar , y· V'ılduları o sc de, b·ış. Hem de Hiı nm b iRde ka • 
la ınn ~ J IL.11 \Cr n L.lcı. Hele ::ancı \ rdı. Onları bo:?:ı.zı tok
• ncı.!.. ncfrc.t cd"Il S ral.un ; ş- Juğuna <_nlı nn kla havli yev
kı 1 1 ~. n oak tamamen ımk .... u- mı •P t sarruf etıni olacaktı. 
sızd!r. Art1 t o' c1nınz yan ur ut Vnrt bin tu an. Ham"nı:l ır 
d. 1,1 ıc d _am ct.. J.Ju.ar iiı ııc- gadlnı·ı kamcıladı""mı görmüş 
t cel m c u~--e .. v. ,, onl rn söy c1ikle .. ini du:<ı -
-1 e dı.:\arn edeccgım; 1a- rak 'ncmnun olmu .. tu. Güler yilz 

kat St h 1 lhU <a Ot: t. e.k rı Tn 'n rnh aı k iHfı.mam vn-
kmı.ı ıı.1Jan do _mıyc.cc.'.;im.! m nınn çaC:rırdı: ~ 
ce on ... a ı gur 'J!Ull hJ.karetm - Aforin, dedi. t~te ı::ıimdi 
J..t k, l .ıı, llled>Up OldU1,,'"11 <'C - o"ri"m(' girrlin VC bann liı.yık bir 
rr. at.. • a t 1:,'1ID • .Bugund a iti :rrl.aJa"1 -011 •'°"mu if"lıat ettin. 
b<.reu Beni lsra:. e uıret..ı. tlost - B ~ t 'aile ac l"l~k biiyük b"r 
luk d g ;tcrmı.,, rım. ercJe h:ıtadır Bunu ikimiz de gayet 
bır B ı ·ı .kadını yakalas:ım iyı nnhmış h:ılunu\•oruz. 

_;.den g en her fon:ı t!J-ı Hfu>uın, cı cı ~dil: 
yapa oı:n. l\ L e b.r B. 1 lu- - Fira\'Un gibi, 'Mrnırhlnr ci-
r ıl <'Ocu0 g rscm onu oa- b" d"' "inürs('k, bu, böyledir. Ji'a-
E. ı · ba ... ert ce;_ı'lU •• c· 1· t in :ın g i düsünUrsek is de 
r bir B nı ! rail ihtivarı tut~ ğic:;ir 
sam, k ı s:ı.kalındar. yaka- - tnsan gibi dJsüncnJer. 'bu 
layıp yere vuraaı.gun \'ı.; hiç acı sema. a'tında barınrunazlnr Ha
ıı..ad.ın u1 u.irı.;c ·..,ım. .b ıra\•un, rıaı ! 'Lis1.l mi istiyorsun? t e 
bu derece ru rı bır llcw Jsraıl ~imron ile arlmdaşlan ... Onlar, 
duş oldu,gunıdan dolayı be- ;n-;ani ve milli vazifelerini ynp· 
ıı tr.k ıı ve tu.luf c ecc.l• ~ Bana, mak; :Ccni lsraili esaret haya • 
belhı raYJnda ; Ukse!t bir mev- tm '.ln Jrnrtn.rmak kin çalışıyor-
1.c· verecek! lar. Gördükleri miik;tfnt mey -

e it bin Mus't:ıı, bunları söy- cl..ında ... Da.ima h:ıknret, dahna 
lcrkcn hırsındnn tıtnyor, tepini- t ·ıp, dn.imn. tazyik ve giinlin 
)o., enkt renge gir:iyordu. bırinıl", nihayet, celllidın satın 
Fama , c &bcrclt, korhnrak din atlında eliz çc kmek, boyun uzat
lıyor, ce'' p verme;e, c u sus • mak ... Yalan mı? 
tu na· ret edemiyordu. O - Do,frru .. Fak&t bizim onfa-
z..ı..nn.P.a ı· ... dan .ır ge~iI ge- rn zu'ınctmeğc ne hakkmuz vn.r?, 
lip i :e ba.>jlamış1ordı. Pab"onlan Bu mf'.mleketin yerlisi değiliz; 

l b~ ak ô) l diği rozkri Horruıandaıı kalkıp gelen iki a
i t r; lı y tt .. n hayrete cık gözden basl~a .ne~z? Bu me
• uşm ·· erdi V t b:.n Mus"'::ı.bm zarlı<'.:'ln et.rafına niçin duvar 

çin ö · ndi-i • b',. mana ve çcktiıi.} oruz? Evinden ölü çılrn· 
ı. ivmlardı. Çfuık up biten- e&.k fakir, zengin henkesi :aov -
ler<lPll bihaber bulunuyorlardı. mak için de;;il mi? .Asıl haknre-

Huuan. \ elıdi keı · l lbdc t , takip e taıyike, cellada tes
bıral aıak ı dlıırıu yanına git- Hm cdilm ı?e layık ol n biziz; 
t.i .B!'ni İsrsıild<!n olanlara birer yani ~en h n! .. 
kamçı atarnk: R 'rı bu kndar açık ve do~·-

Bur w:ı ·mıra, dedi. İ..!Hl r • k · usruaktan menedcı·m, 
hakkınız b dur. Bugunden ıu l Bama ı' 1nsan. hakh o~duğmın. 
h<ı.rM bovnzı tokl11oüuna ~· l"::ı. -] cvv<-li ndi inanmalı: sonra 
caksınız. Çünkü siz, iyllik bilırti- başkalarını inandırmalı. Sen hak 
ye bir c at mu!... Şimron h o'rluğnna inanmazsan; başka-

Serbesı Sütun 
•• un Ka a Kış bü 

şiddetle devam 

ar okuyucu - fiü:ni mLıs. e'.ila_ 

Diyor ki: ,jJAktör Şadi nasıl yurt 
ediyor ·) y~tişti? rı 

Saatlerce beklenen 1) 
lmdadı Sıhhi otomo~ili j Türk ~yatrosunun sene.o 

lerce san'atkfır bir kah-
Emnlyet Sandıb veznedarların- kahası olan Hüseyin Şadi Kur .. 

Kızılırmak nehri donda - donanlar çoğalıyor - tramvay 
seferleri intizamını lıaybetti - :kış uzun mu sürecek? 

dan B. Halit Soyer dün ııkşam ban Bayramı içerisinde aranıız,.o 
n .. 1tbaamıuı müracaat ederek bu- dan ebediyen ayrıldı. Tiyatro 
~ından geçen~ pyanı teessüf hA- meraklılarına yıllarca neş'eli, 
diseYı aıilattı. eğlenceli, zevkli saatler yar.ıa,tan 

Yurdumuzun muhtelif ~er
lerinden gelen haberlere :naz.a
ran, kı.5 senelerdenberi gOrül
memiş bır şiddetle devam et
mektedir . 

Ortrı An:ı<loluda lnı:-ı:n şid
d~tın t.n Kızılırmak nehri A· 
m ya cıvurınua donmu ;ur. ı 

Yurdumu un sıcak bolgele
rinden addoluııau Ege mınta
kasında: büyıik bir soğuk dal
gası hiıküm sürmektedir. Bu
radan gelen habeı !ere nazaran 
Gediz nehri ile tioke civarında.
ki birkaç çay donmuştur. 

Donanlar 90~alıyor 
İstanbulda donanlavdruı baş

ka yurd.ın muhtelif noktalann
d.ın alınan telgraflarda. diğer 
bazı kimselerin de donarak öl
dukleıi anlaşılmaktadır. 

Bu arada İ.zmirde Fevzipa.şa 
caddesmden g~.cn yolculardan 
Omer ismınde birisi donarak öl
müştür. 

bu \•aziyet anormaldir. Halk a
rasında, kışın fazla uzun sun
c~ hakkında dolaşan pyıala
ra gelince bunlar gayri ibıü ol
makla beraber bazı tecrü bele
re istinat etmektedır. Bu itibar
la pek de yabana ab.lınamab -
dır.,, 

Tram1-ay seferleri inti7.lllDJlll 
lcayhetti 

Fa:.::la. kar ve soğuk yüziln· 
den tramvay şebekesinin muh
telif yerlerindc'ki makaslar 
donmuş ve işleyemez bir hale 
geimi§tir. Bu itibar'a tramvay
laı da sık sık duraklamalar ol • 
maktadır. Fazla kar tr.ım vay 
seferlerini de mutddan fula u
zatmaktadır. 

Şehrimi7Aleki hidiselel' 

* Bakırköy Cevizlik ma • 
hallesinde Mektep sokağında 
oturan belediye başmemurla • 

K<>çhisarda Tuzla muhafaza .............. - .... - ........ .... 
memuru Yusuf ve Şebinkara- / 
hisar . Şcrc~i . ~yü :ıı~ıkından i Ban d aJ· ı ar 

1 
Remzı özıu ısmınde ıkı za v-allı 1 
~a ~~ soğuklardan don.arak • .h f ld• 
oLm~::~~ .... -- M""d·· .. .. S nl aya ge 1 
~"' u urunun 1 

\'erdi~i iza.Jın.t -o--
Bütün mcmlcketimi1.de hü

küın süren bu soğuk dalgası 
hakkında Kandilli H.asadhane
si Miidürü B. Fa.tin bir arkada 
şımıza şu izahatı vermi~tir. 
"- 1914 sencsindenbcri ls

tanbulda bu .kadar şiddetli bir 
:ıa.s görülınenıi§tir. Şüphesiz ki 

Bir günde 
3 yangın 

Şehremininde bir 
ev eşyasile 

birlikte yandı 

35 Araba yeni
den sefere 
çıkarılacak 

İstanbul Travmay ldarea 
tarafından Rumanyaya .si
pariş olunan tramvay ban
dajlanndan ilk paıtisi iki va 
gon içinde şehıimize gelmiş
tir • 

Tramvay ldııre..~i dün ban
dajların giimrük muame- I• 
lesini ikmal etm.ifftir. Ban- I 
dajlar bu sabahtan itibaren • 
tramvay idaresinin atelyel&- i 

İ rine naklolumı.cak ve araba· İ 

Tramvay idaresi bu ilk 1 
~-a takılmasına ·baglanacak- ı 

+. Bakırköy İstanbul cadde- • parti .~~dajlarla, bandajsız. 
sinde 104 numaralı evde y~ : ~ yuzunden seferden çekil· ' 
çıkmış ve jtf aiye tarafından sön 1 ~ı!'l bulunan 35 arabayı ye-
dürülm"" til nıden sefere çıka.raca.ktır. Bu 

:uş r. itibarla tramvav münakalatı 
+ Taksimde Yıldız sineması • hissedilir derecede sa.Wı bu-

ıun kalörifer dairesi tutu~uş Jacaktır. · 
ve ateş çalışan ameleler tarafın- İdare, Rumanyada. kalan 
dan söndürülmüştür. diğer bandajların da peyder-* Modada. RujCll apartıma- pey getirilmesi için Bükreş.-
nuıd!ı. oturan Bayan Leftan.ın teki memurw1a lizım gelen 
dı:ı.i.reainde sobadan yangm çık talimatı vermiştir. 

Jnış ve sür'atle söndüriilm~ ....... ·-·--·- ... ---
tür. 

nndan Azzi dün caddede yü- ir:c- Çocugum Cemil. bayramın Şadi, 1891 de lstanbulda, Bey-
rürken ayağı kayıp yere düş- b lnCi gunü Marmara gazinosu ö- lerbeyinde doğmuştur. Doıktor 
müşttlr. Azızin kalkmadığı go- nunde fazla kar ve buz yi.ızundcn Hüat beyin oğludur. 
rüldüğünden yardımına koşul- ayağı kayarak d~üa ve kolu Şadi ilk defa evinde sureö 
muşsa da öldüğıi anlaşılmıştır. kırılmış. Biz tabU bu lıMiscden mahsusada hazırlana.n perdede 

* 
I< d t 70 haberdar d~l~ Etraftan çocu- komı::uJara ve ev halkına Kara-
asımpaşa a o uran bun lmcbduıa ko~anlar za-. 'llh yav gu.: ~' ıı maıJ • i .. :ı ., •' ı. On 

yaHlarındaki Demir dwı evine ruyu hnst, haneye kaldmnak ıste- ., .. - .... 
dôrunekte iken donma aliimet- beş, on altı yaşına geıuıgı za-1 . . d".. . mıs ve imdadı sıhhi otomobili ge- m b k l U te 
erı gostcr ıgındeıı derhal has tirmck üzere alakadarlara ınüra- nn u· aç ıcves me.ı{ p ar· 
tahaneye kaldırıl ıı::tır kadaş"ylc b~rlikte evler,!nde kü-

m ~ • cant etmişler. Fııknt imdadı sıhlı. o ··k 
.~ren sefoı lcri gt--çiliiyor tomob.Iınin ccımcsı geciktiğinden çu temsiller vermeğe )Jaşladı-

Du k ·· ·• ı A 1 1 lar. Bu ilk ev ti.}'atrosuna dahil n ar yuzunc en n tara kolu kırılmu :yavrwndun evin ncl-
treni o··a-ıe d elm" ti bulunanlar Muvahhid, Sekerci 

o ye ogru g I§ r. ıesini sorarnk bize haber verdiler. ·~ 
Bundan b k h bah AH 1.ıuhıddm, Refık I..ı..lui, aş a er sa saat Derhal koştum ve zavallı yavruyu 
5 30 d g l k t la :u Raif, Rcf ı Cevat ve Suad Tcv-:. .. e e me ·e o n zun uurap içinde yerde yuvarlanır 
kopr~ ~reni de dün öğle üzeri tuldum. Hastahaneye kaldırmak fik beylerdir. 

lmişti Bu hususi tiyatro faaliyetı 
ge Br.ır· ma\'"'" L.u... lç.n bir tnksi aradım. Bulmak ınUın bazı kiıçiik fasılalarla Mcşrutı-

. .._ IJloM,U kun olmadı. 
Dün Paşa.bahçe şişe fabri • yetin ilaruna kadar siirnıiıştür . 

kasına cam parçaları götürmek Bu vaziyette çocu]2u kucnkla - Meşrutiyetin ilanını mtıtc;ıkip 
de olan iki mavna Boğazda şid- yarak Bcyaı.ıt polis merkezine gö- u:numi taşkınlık içinde her kö-
detli rüzgara tutulmuş ve bun türdiim. Oradan tekrnr nöbetçi f'-Odc yeni bir tiyatro hcyeli faa 
lardan biri batım~. İnsanca dukto:-una \'e imdadı sıhtü meıke- liycte J!eçerken Müfıt R .. tip 
zayiat yoktur. 1:ınc telefon edildi. Fakat ne gelen b ·yin t~"\ ikiyle bu ev tiyatr su 

lzmirde soğuklar var ne gld<:n. nun d,1 aleni olarak faaliyete 
İzmir, (Hususi) _ Pazartesi Nıhayet ilcreUe bir taksi bulun· geçmesi mevzuu bahsolmuş, 

günü soğuyan hava, gece yarısı- ı mnsı için polis komiseri n. ncın- heyete Aznif ve küçiik Şanıram 
d - "dd ti · arttı zıyc ıkatla bulundum. Fnknt tıu- hanımlar da alınarak ilk defa 

na ogru şı c nı ' rmış ve 1 mı da bulmak miimki.uı olmadı. Şehzadebaşında, Ferah tiyatro-
b:ıyra.mın birinci günü yağmur-
lu geçmiştir. Nihnyet 2 saat sonra Fatıh nö- sunun karşısındaki binada (Ntl· 

Kar iki gündenberl fasılalarla 'betçi 'doktoru gclebndl. Ve yeni- sıl oldu?) isimli piyesle Ah-
devam etmiş ve şehir içlııde kar den imdadı sıhhi otomobili celbi met Vefik paşanın Molyerdcn 
görmeğe alışmamış olan halkı ıçin telefon edildi. Ve za"allı ynv- adapte ettiği (Zor nik5.h) ı oy-
ve bilhassa hiç _görmemiş ço- ru gelen otomobil içinde hastaha- nanmıştır. ~i hey j te ilk defa 
cukları şaşırtmıştır. Soğuk ev- neye lmldınldı. Kolu kırılan bir bir seyirci kütlesi karsısmda 
Yelisi gün sıfırdan aşağı dörde yn\ runun hu şekilde saatlerce so- sahne} e bu suretle çıkmış ve 
kadar ve daha yükseklerde da- kaldardn ''e polis kornkolunda (HUkım - i - Sünai) rolünü oy-
ha _ziyade idi. Şehri çevreleyen bekletilmesi do;;ru mudur?> namıst.ır. 
dnglar bembeyaz bir haldedir • Bu heyet çok geçmeden u 
.Kar ve soğuk devam etmekte- y 11 baŞI muroi ke§me'keş içerisinde da-
clir • ğılmış, bu sırada Şadi, Müfit 

ta 11
• h 

1
• 

1
• Hatip heyin delfilctiyle ReAAd 

Kuyuda 
boğuldu 

--00--

50 yaşında ihtiyar 
bir türlü kuyudan 

çıkarılamadı 
Dün 50 yaş1annda Mlihittin 

isminde bir al.lam kuyuya düşe
rek ölmü§t.Ur. Yapılan tahkika
ta nazaran h!dise i<>yle cere
yan etmiştir: 

Muhittin yılbaşı ve bayram 

--00--

100000 lirayı lr:aza
nan dün belli oldu 

Yılbaşı })İyangosunun en bil· 
yük ikramiyesi olan 100,000 li· 
ra; Kadıköyündc Yeldeğirmc
ninde 39 numarada oturan ko -
nıisyoncu Muiz Kampeas'a isa· 
bet ctmi§tir . .Muiz Kampeas dün 
saat 9 da elindeki 5 linıhk bifo· 1 

tin yarım parçası ile Milli Piyan 
go idaresine müracaat eder_k 
25000 lira almıştır. 

Biletin füi7er ı)arçasmm kim
de olduğu heniiz belli değildir. 

mUnasebetiyle Mevlfuıaka pı !!!!!!!!'!!!!!!!~!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!~!!! 
Ratip Murad sokak No. 17 de 
oturan teyzes'.l'in evine misa· 
firliğe gitmiştir_ Bu aralık evde 
su ihtiyacı hissedilmiştir. Mu
hittin su çekmek ma.Jreadiyle 

kuyuya gitmiş, .fakat kuyu kc
narmın donmus olması yüzün -
den ayağı kaymış ve müvazcne
aini kaybeden Muhittin !kuyuya 
düşmliştür. 

Rıdvan h<'yle tanışmış ve lbnlır· 
refık Ahmet Nuri, Hüseyııı 
l{ami, Nureddin Şefkati, Hıza 
:b"azıl beylerin te. kil ettiklf'ri 
grupta kondüvitlik ya,yjfcsi gör· 
muştur. 

Bura<la du tem8illore t§t.1· 
lak eden Şadi çok geçme 1er. 
merhum Hıza Fazıl turafın an 
.istidııt..cıızhğı kendisine tebliğ C• 
clıleı ek yol verilınistir. 

Ailevi vaziyet 'lin iyiliğine 
rnj;•1nen önüne g çilmez şekil e 
tiyatıo iptilası olan Şa yi -lıiln
dan onra o sırada Parist~ İs· 
taııbuln dönerek 'trOJ> yapan ık
tör Burha.neddinin ynnmd·ı • u· 
ı üyonız. Bir sene dt.:va n r ·n 
bu gı upta birer perdelik k n e
<lıleri oynayan ~adide inki!)nf a
lametleri görülüyor. 

i! arkafö.• hn kartılar. Bu hare lart l1h· inanmaz. · ı 
l etleri ilt hak l'ttikleri ce:>:ı>yı - Rnna eminim! ... Emin ol • ~ 
ci:: Cf'kecek iniz. Bo.c; Y<'re itiraz chtcnırr icin de Z!lVnlh 'Beni t a- Valinin riyasetin· ,~--
etme"'c, onlar 'lmçblarsa biz ne il ır-gadlanna icabedcn d,,.rsi ver. 

6 Sevgllili genç 
u:uyudan sür'atle çıkarıla -

mıyan zavallı adam boğulmuş 
ve ancak cesedi kuyudan çıkarı
labilmi~tir. 

1910 da Buılıaneddinin tro
pu Rumeli turnesine cık tığı za. 
man ~b.di de hu seyahate tirak 
etmis, .M.a.nastırda trop })(rı.ıl
ınuş bu vaziyet karjlsırıcl, l 
ta.nbula dönen Şadı de n ı ·"J ~e 
barısmak mecburiyetinde l
mışlır. Şadinin (oyuncu) 
suu hoR gurmeyeıı ailesı 
Polis Müdürjyet.i Tahrira yapalı n demeğe kalkışmayın. Cim .. B"rarcler, itiraz C'demedi- deki toplantı 

\tcrPC V•niz aksi cevabın her le .. ; rii1 ~t etmek suretile bize 
h?rfinv mul·nbil bir ktrbaç yi- köle oıduklarmı kabul eylediler. 

Çapkın delikanlının 6 sevgilisi Bebek 
Tramvay durağında buluıunca 
durak yeri festival yerine döndü 

yecc V•nizi unutmayın. Zira köle - Hah şöle! .. 
olanların s .. z söylcmeğc hakları (Arkası.var) 

HARP VAZİYETİ 

Ubyadak i son harekat 
(~rafı 1 inci de) ı rarda müessir ~abılir. 

Orta Akdcnizin cenup kıyı1a
rıııın elde crulmesındeki faide 

Diln sabah Viliıyette Vali ve 
Belediye reisi Dr. Lfttfi Kırd&
rm riyaseti altında Vali mua -
\"inleri ve ka.za ka}'Zmlkamlan· 
nın iştil'ak ettiği bir toplantı 
"apılmıştır. Toplantıda şehrin 
bu· aylık umıuni vaziyeti ve ih
tiyaçları konuşulmuş ve alınma
sı lfi7.ım O'elen tedbirler etrafın
da tetkikler ya.pılmJ§br. 

Bu arada. Vali ve Belediye 
Reisi kaymakamlara muhtelif 
meseleler etrıı.fında yeni direk
tifler vermiştir. Son taarruz ı aınleleri karsı

sında d:ığlık araz1de dcvanııı 
b;r müdrJa:ı beklenıyordu. Tah
minler tahakkuk ctmcd.i. mütte
f:ıJt kuvvetler, asfalt boyunca 
muhareb ler vererek çekildiler 
ve çok muhalif havalarda da, 
b:ışladıJ:rını başa.rmnsını bilen 
çöl kuvvel 1erinin tehdidine rna· 
ı uz kaldılar ve 13 bin kadar da 

ıneyCL'\llda_dır ve bu sUturilaröa, Şehire fazla un veriliyor 
valı:ıt vakıt.. bu bahse temas e

Zeki Atar çok sevhnll sempatik 
bır gençtir. Yalnız bu sevbnlilltlN. 
bu sr.ınpatislni bilhassa kendisı il· 
bi genç kadınların, toy kızların kaa 
<lırılmıısında kullanır. Zeki Aıar 
u;arı oldu~u kadar, kalbini ~ 
çeşit güzele verecek derecede sahi
dir. Ona göre, kendisini sevrn~ 
<.ek. kendisine bııglanmnyacak k.a
d!n yoktur. Hddiscler, bir kaç defa 
kendisine bu zchııbı verdi~ tç-. 
dcliknoh hayli yii% bulmuş, ıımlll'
m~tır. 

habcrs~ bekle~iP duruyorlardı. De
likanlı birisine <canım, hayatım!•, 
~IJhrküne cruhum, ömrüm•, diğe
rine cbahnrım!> demekten us:ındı, 
s.:vgill adedi çofaldıkça gaile de 
artını~. Sevgili idaresi yüzünden 
gt.nç delikanlı, koca bir ailenin 
maıseUni yüklenmiş kadar ezilme
ie, crime!e b::ı~l:ıdı. Arkndnşlan 

onu bu huyundan vaz geçirmek ıs
tedılcr. Kendi sıhhat ve sel!lınetl 
içın -yalvardılar, yakardılar, olıne

dı. Delikanlıyı çok ııeven ve onun 
içini dışını bilen bir arkadaşı kom
binezonu buldu. Bir gün Zeki Ata
rın nJ:ZJndıın altı sevgıliye nyrJ ay
n mektuplar yazdı. Kızlar süslcn
dlier, pOslentlilcr, :randevu günG sa
at 14 de hepsi de birbirinden hn -
berslz Bebeğe kostular. 

csır verdiler. 
Sirte kıyılannn kadar uzanan 

fngıliz kollan Bıng::ı.zidcn çekı· 
len Trablus ordusunu sıkıştır-

c1ı1mi ·tu .. 
Ouclıin Lcckin, stıatejik du

.ı umcla büyiik bir tesiri h"iz Ak
deniz emniyet·"; ilk ı:pfn et>i -
receğinc inanılabilir. Diğer ta
raftan, neye mal oluı sa olsun, 
Tı-ablus ordusunun takviyesi 
içın siy ~ 'e askeri tedbirler 
alınmasına. da intizar cdilme1i
dır4 

'llak usırdır ar. Gelen ha r- ~~======~~=== 
ler. Bmgazi gcri'erind de kuv
vetlerin bulund v ııu hildirlyoı • 
fı;.r. Generalin bu ani ıl rla bir 
b şarı gösterip - tcmıiyeceği
ni 'e Sirt 'in ö rine ne ka
dar lejy "k bir J:m·vet ge irdF"i· 
ni bilmiy ruz. Son defa knraya 
çıkan IJirr ~ eld kileri tak
viya edec inde ~üphe yoktur. 
Bu vaziyete göre yeni müdafaa
nın nerelc!'dc oto.cağını an1amal{ 
için biraz znmana ihtiyacımız 
vardır. 

Bu e.nda, herkes, İngiliz or • 
dusunuıı, mazide o1d ful gibi, 
Ela eila ötelerine sarkıp sark
mayacağını sormakta ır. 

Wawel ordu.,unun mağlup 
Grarlyani lntvv€'tJerir.i tal-in e-1 
demcyişindcki sebepler çok kuv-, 
\: tli idi. G rıy ntı la aldı· 
ğı ders de bu defa alaC'.ağı ka· 

"Hamlet., davası 
yeniden talik 

olundu 
Dün Hamlet davasının 10

1 
uncu cel sine İstanbul Asliye 
1 ınci ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Peyami Safanm Türk 
Tiyatrosu me.:.:muası deyhinde 
yl:lıi açtığı dava nazan iti -
bara alınmıstır. Peyr.:ni Sa. 
fanın geçen celsedeki itirazlan 
reddedilmiş ve kara: verilmesi 
içın muhakeme 7 • 1 • 912 tari
hine taıın cdilınistir. 

* Bcyof\u Tarlabap. Krr.ı Kurum 
~11-: !ında 53 nwnanıda otw1Ul be
~ az Ruslnrdnn :Mnnoli cv.nde ölii o
l · rak bul uş ur. TahkiknUı bas
ı nmıP-

Toprak Mahsulleri Ofisi 1Uif e 
günimden itibaren 'Şehre günde 
500 çuval fazla un veımıektedir . 
Bu sayede hır kaç gündenberi 
~chrimizde görülen ekmek sı
kıntısı dünden ıtibaren orta.dan 
kalkmış ve bütün fırınlarda ek
mek bollanmı§tır • 

Yeni Maarif 
Müdürü 

Zeki Atar iÇ'in sevgi bir kill • 
ğildir. Ona göre, insaıun bir tane 
g\ızel glSzlU, blr tıı.ne beyaz 1enli, 
bı.r tane esmer, bir tane yllz(l ctr
kio fnk:ıt vilcudU güzel. bir tane 
~r başlı, biı- tnne de hoppa olmalt 
Qzere allı sevgilisi olmalıdır. nı -
hakikn Zeki Atıırın iri, yeşil, um· 
m:uil.arı andıran gö:ı.lere mallk bir 
•Neilime> si, beyaz ipek tenli bir 
fH:ırlye> si, csmtt bir cKadriy~ 

Vefat eaeu İstanbul Maarif sl. vilcudU çok güzel cHııtice- sl, ·
Mlidürli Tevfik Kutun yerine. ğır b:ışlı •Nlızimc~ si, bir de hoppe 
iki senedenbcri Maarif Vekil.le- fındık kıu'Clu glb1 «Belma• sı ,'Uda. 
ti Müfetti§liğin1 yapan .Muhsin Zeki Atarın gilnlilk bnyatı bu ahl 
.Adil Binal tayin edilmiştir. Ye- 1 sev-nı~ı· idare ebnek. blrlslni teıe-
tni müdür önümüzdeki pn~n..+n "J:.•u.1 ~ ı.e- fou1a oyalnrken di,Ccrlnl mektup 
si günU yeni vazifesine başla • yazıp avutmak suretile g~ 
yacaktır. Bay Muhsin Adil Bi· Zaımedersiniz ki, Zeki Atar kalbtlli 
nal Vekfılet :Müfcttiı;ıliğinden altı parçaya bolmOş, her birisine 
evvel Si\'as lisesi müdürlüğünü sevgjlilerltil aturtm~. onıar.& 
yapını§t;ır . y~yamaz. 

HA. il bi k d Ne hoppa .Belmayı atır 1*ill 
am e r a an R·\•giUsine, ne de melek Hurtyesud 

trende öldO rucı Nedimesine tercih edemeyetl 

':Bebek tramvay durağı bir :fcsti
vıil yerin! nnclırdı. Birbirinden ha
bersiz ve birbirinden güzel ııltı 
!C\•g!}f birbirlerini süzerlerken du
nıf'm 'Önünde bir otomobil aurdu. 
Zeki Atnrın nrk:ıdıtjı Bülend Ak
kr.ya indi. Kendisini tanıttıktan 
sonra elile kızlan snydı. ctamnmrz:. 
dedi ve onları birbirlerlne takdim 
ettJ: 

- Zeki Atnrın sevgilisi Nctllıne .. 
- Zeki Atarın maşuklı.sı Huri· 

ye •.• 
- Zeki Atarm gözdesi Kadriye ... 
- ZckJ Atarın hayatı Hatice ... 
- Zeki Atann candan arkadaşı 

.NdLime ..• 
- Zeki Afonn biricik ömrü 

Bclma .. , Ha bol kazas Zeki Atar, onlarla ayn ayrı kon~ 
yre U ının 'tilyük m:ık. onların zevk, a.uygu ve g4-

Karalıanlı köyünden Recep ku:ı nu'1lerlne ayrı ayn hitap etmek dl- Biçare dcliknn't kurtuldu kur-
Hü.rmüz hAmile olarak İstanbu- rnyct ve mclekesinf de kaza~. tuldu amma bu canı ltadnr çoi: 
la gelirken trende ölmüştür. Esas itibarile altı sevgilisine de sevdlği kızlann kendi inden na o.ıl I,' 

Hiı.dıse hnltlnııda. tahkikat ya- lzd.ıvnç \-ndctmı.."1:1. Zavallı gen~. sol'uyup nefret ettiklerini Mın on-

l>llma.ktadır. .._.._kt.ru-•üı ... ru.,.u .. er_iıiçl._n.cı._b_trt>_ırı_erlndeo..._ __ .,.~.,v.-:ıHim;;;a0;;';;_.-------~' 

Şiiphcli bir ölüm 
Aksarayda oturan 30 yaşla -

ımda Ce1fı.l dün Dr. Markonun 
:ırıuayenchancsine gic1el'ck ken
disine iğne yapllrmı~tır. Fakat 
aradan geçen birkaç saatlik bir 
fasıladan ımnra ceıaı ani ol:u·ak 
vefat etmiştir. Celalin ailesi bu 
ölüm meselesinde yapılan itbıe • 
'llin tesirJ olduğunu iddin ederek 
adliye"e müracaat et:miBtir. 

Ölii derhal morga .kaldııılmış, 
doktor yakalanarak tahkikata 
başl aumı ştır. 

Şehrimize fazla miktarda 
kömür geliyor 

Fiyat .Mürakahe Komisyonu 
ta.rafından mangal kömürüne 1 
kuruş zam olunduktan sonra, 
şehrimize Jtömür getirmek icin 
belcdiveye muhtelü müracaal
l::ır yapılmaktadır. Biınlar ara
mnda Bulgaristnııdan kömiir 
getirmek için de teşebbüsler ya
pılmaktadır. 

Bu itibarla bir kaç güne ka
dar şehrimizde mangal kömü
riini.in boll:ınacağı tahmin olun
maktaclır. 

Bir muhtekir adliyeye 
:verildi 

mine katiı• oj:ıra.k ~erle tu roı • 
lerdir. Sadi burada ü.: dört ~ y 
çalı§m stır. Fakat Ramazan ge
lip de lstanbulda tıyatro b.,. u 
canlanınca Şadi, tekrar tc. ek 
kül eden Bıırhaııecldiıı ti\a : l· 
suna .clahıl olınu~ ve aktöıluk 
ett ;;inin anlaşılmaması ıc· :ı 
(F'ıkret) namı mıistea.nnı k 
lanrnağa has amı§tır. 
Buı hanetlclın tropund m 

rn J)rınanma Cemiy ti hey i 
tcmsiliyesi '3.I'asında bulunmı C?, 
Umumı lı:ırptc asker ohm . h•l
ii.hare Dariilbed:ı.yiin ik j de a 
tcşcklm1tiııde buraya girnıi.c:t r. 
Şnrli Dar' bedayidc (H · 
yi· ) t;• 11 e eri t kı&r o. 
ve bu c erdeki {Bic::ın E1 ·) 
rolü an'atkinn istih 1 n
d.ı mühim bir funil olmu. tın· 

Da .. illb dayı c uzun mt'ddct 
çnlıı:;.ın Şadi Mütar • ed n .. on
ra 1zmir turnesi y pmıc., r an • 
Ankarnya gitmi5, Ma rJf Vcl • .1-
letindcn, Tfuk Oca ~ n<lan mu • 
ven.et g··rw k (M.illı S n ) i 
kurmuş "Ve Anadolunun ıbır çok 
yerlerini dolaş::ı.rak tcms lcr ve, 
mistir. Bilfilıare İstnnbula ge
len bu heyet Şehzadcb ın la, 
F e r. a h ve Tepebaşı tıy t
ro u;nda oyunlara devnm et
miş. tekrar Anado1u tuınesine 
çıkılıms ·ve bu turnede heyet .zi
yan ederek dağılmıştır. 

Diin Mahmutpasada Tarak
çılar caddesinde 37 numarada 
ikömiircü Hasan Özcrlu odunun 
Jdlosunu :\.iiz paraya sa tın ası 1a
zım geldiii:i halde 3 kuruŞtan 
satmakta olduğu Fiyat Müra.ka 
be Bürosuna bildirilmiştir. BU- * 
ronun alakadar memurları tarn- Uzun zamandanberi sahneden 
fından yapılan :tahhikatta Ha- ayrı bulunnn Ş3dinin tekrar bu 
san Özerin suçu sabit göriil - bayntn atılacnğım arnsıra gaze
mÜ§ veınıiht.ekir aclüyeye tc'3lim telo:rde okuyarnk seviniyorduk.· 
edilmiştir. Ne ,yazık.ki bu ha\•adislcr tecy-

Kepek istiyenJer çoğalıyor yiid etmedi Ye nihnyct ölüm bu1 
büyült s"n'o.tkllrı ar&mzd-.n ebe. 

Son g · le de Toprak lfuh- diyücn ayırdı . On:m ölümil 
sulleri Of" ine "':.T ,.. nt ederek 
1 1 

f"nn'at fı.lemimiz için büyük bir 
C" • 'm• d!r.

1 

kayıptır. 
IIAFt Ktı nnt 

ıl 

' 



Vaşir•g .. " 
konferansı 

• • 
netıcelenıy r 

(EaJJtarafı 1 inci sayf!l<la) 
~ müşterek s1rut!Jı
aiıı bw:ır . asına dogru 
nıemnunivct verici şekilde 
devam olıldiğjnde mütteiik
tırler. Biz:ııal .,,:Orçil, yakın 
bir istikbalde büyük karar
lar be edigini, tıu rut!=lıırın 
ancak resmi tclı!Jğlerle tat
lıilcı:oc:ien ısonra ifşa olımacıı.. 
ğmı s6_vlemiş!Jr. 

* D" .Rıızv lt ve Çörçil ile 
bütıın h si!abl.ıı mdaki 
mtJıarebe lJro.ıdenni tc ._,J< 
etme! malrsadıylc L~ 

t"c lrıP..ı: • f..r rJ;..a:ı. c. .ke
r .. balı: b""3. c '"*nı Rı
yase • ' ' •r ·ny.ca da
vet edw: ı\;;!enlir. 

p._,_ <'• •· .ı...u.ıns l;::şku 
ar_ ''"Hl IGngt u 0nf, -
,J.~ ~ .... u. t r 

~u ~ n sonra Itu. 
ile Çörç ıl :.eı abt·r y~meh • l'huş
lcr v~ . • n t <niben ba gi.ı- I .. 

H kı}re az1 -ıığı, 
.,, h:ııtl' ,. lı· ı ırı=ıı 
n ~- tmr'lr n~u -
, , et; h kkrrır!ıı her 

::tR.°P.G de •. • l 
dıtı "mluıa J.ı1 · ::ı:tir. Bununla J:ı€ .. 
r:ıbc:r, P.:ı.n:-ıuıa ch~is! <;u tlia, 
J .. yıonya, Alnı· -ıya ,. 1ta>v:ı a
kvh tide h rp et , (!k e 'll.ıo hu· 
tÜr. · tlcr r :?nes ıll!rr• ıriş 
t relı: k 11 ır za •r ~tmeı: ıı 
l:ararı~ ııeçre< ıcc~ini ı=\l'l ... tt 
fini öylPlO $- r. ÖÇ'IN! il (' .~·t l 
blıdin bu m • tler milıms len 
brarı imza! :ık lb ıe har tc•
y ınuur ıu mi :c 1 rıh 'Her· 
ı.t" ç üı. e. asımı u vet edJ. 
mışiarct""· < ,u. •tlin. '1~ 2'7 n~ 
iık bir yf\r a~ rılil.!fını ,.; ylt: n11~ 
t! 

Af i'.·ada 
(D~l"B t 1 hei il .. ) 

Düş!~ ~nı~ ·aı.r :.ll!' ol luğı1 a
kınlH y'lzfü lım Mısı"'ltıı ve 'l'» h 
J.ı.~·ffb dv· r. ·l~ ka.ıı f,.Jlahı.· 
da baz:: bi,ı:tlı:;r- hasa. :ır \'ll· 

Jrna elmi;tir. Hıı.lıılaıı lkı ki~. 
t.lef Ol"lU.~h ~., 

te >'-'lldcny ·, '! (1<.a ) 1'' "'" 
di' n •ı.r.ı" lıır deniz t li~·l\ 

e~aen· l r ki: 
Libya oı duınııırun il •ri l•:ır<

ı~ 1i etl'n'-' T'l"l liisrn~n <ler:izdca'l. 
klhımı"ı r,-liı -

ın biJ1'_, ga;ı; '""t 

m-Iİ'.iıvot't! H~n kr.
t.yen 1'1.u affıı.r; olaınor.ıı~tır 
Bı " n,_, ıbil trı.rr' ~ gr n 
kuvveti 1 ~ 1İz, bir " ok ta h 
'Ya!''l'lışlar~ır. Clr ltaly~ rtı.>n:ı.z. 
al.ısı b"".,lmış, J!",:t 11<1 Al •e. 
d.mi~:ı' t• hatınlar~k r-:~ı.,,, :ı 
hı mıştıı. Bı• m.ıvafCakiyL' ıha
r 1<:ttı y ıı~ ~vv<>•l r !"l!:nn 
da Frend.'il. Kin;: ling 'lı y ve 
H,ıt:ıpur ~mi'erimfa \'a ' 

ın a r, " . "':!tler!!ıe 
IiPıa!Jlar t'!!i:!. ::ıt::ııı. 
li tu.ır:u;:!arı:b. 

* 

,/\L)ru,._. 

-rıp= r yum 
.r.ıra~ QJı. cclı. ye-Ve lilın"i;;a y· -
•nan pbrn!•reye elilc il:i iiq k re 
vmlu. Gü · ıu: 'e toku 1-

11i ve k • ' 1 • yı .;. 
ın: dır u . Artık ı;are>:i!: ıı:p..rtı • 

14.Ilın ı1ı: xa · !i Bu-
r •ı zifir gibi ı,4·. ~--~-
dtr.ı a Lt • Solda ~· k:rp a .. 

olf1 uf ,,,uf ~. · ~ .. ·e kalfill 
"11.ırdı; n basl:a l · se - j 

:kapı:ıı , önün il l • . ı zaman 
J>-:k tallı bir kadın seı.ı: 

- Ay· ' l, rıır.>-"J bu kadar geç 
ılıalı.l•n? J i,,,i...ıki bu gece nöbet
~i idi ı:.n :na öiileye d·ığru geli

\}J ir. f~t,_ylJ.i, ı...~ dürUyorsun, gir 
UKr.e ~eıi_. 

Bir •. t1'.:l.t dı.ha ... Fakat Şçı•
' IHı: W>fa ~.a~ak tereddilt et-

t. v.:,- a K d•.11n •c•i pek yumu 
•· ve 1. :tlı idi. 'Se.k. J· ndısi de 
~.t ... 1 t". tttlH ki koca!!.ı e\~J~ 

-1
1 \'t' pkı?u bekl!~u.... Amru.n 

f.J " . t .rcriyc-- b~r Pri·~ ntıt•r.a 1 
& :::,,?ım r.ııwyr,r· ı.-. lhyw.

1 l '1 !ı t:I! , ~'1.cınrrı i y t '-'",..TY\ - ı 
el... ' 1, hl"k.. ı d .... r ,, 1-..nra ·ı 

~ "'c; . ı " 

f 

( Iıqt:u-.ı.fı ] . ci ıW) 

"H1tlerin, ~ya:pılacagını tefa· 
hurl~ vadcttiı;i şey ı- ı;crçel< -

mcmı tir. Artık onun yalan
larına inantlmıvor. vaidlerıne 
aidanılmıyor. Bıindan başka Hit 1 

l.:ırin yaptığı gadJarlıkıar ela 1 
ş.:mdi gizlen olyor. 

Yenilmez sanı.an HiUer or -
dulnrı., Rusyad.-. hayal sokııtu-
Ue~ş. so;;uktan do=nış 

v· sarsılmıştır. Alman ordusll 
l..ıbyada ıla ycnilnıiş ve hcmoeı:ı 
J::cıı:ıcn mahvobnuş bulunuyor. 

Hillcr pek az buğday ele ge-
hı . n! bul ımıı~-

t..- ı:; ILMsusl rdıı Alrur n stok-
ı rı.ıulti ... .. b~ttc c:. "mlş bu.Ju 

_. .. )·or ' lıır l iç x.a "1 1 'an bir 
çoıc lliJ ...4 ·erde l Alunn va il -ılı 
ı J. tur. Alma m·ıı ti c-:ı ..... ıiyu 
k~ :ır g•ir l • • c1'reccde 
r 'ıım tı lus "" h.ı gc..;im ek 

1lac k ır. 1942 ytl•n 
1 ' cı il 1' rılcmıı!c 

:ı:r:ınmila ulunan d:ı.;nıau-r. hali 
1 

ı "'b m rk !dır 

Hanuıwı rnoer d · .. n.a.cı,,ı~'.' j 
c '' kumı tlid.ir v lıii:·Uk bır 
~-ı~~ ve "llh tı~ cı1ivi\' 0f?'k -
ı ... Fa' M di oy~wa f.al:aJ...:iiı1 
c : k 1 ıı::m"'=clakı b iil mı n 1 

k •"ı ıı.uıettc ıı.kamde •ruilikün· 
o. :unıı kendi.si ıı af e~o 
ba nııs bLlıuouyor. 

• 

. . 
n 

re 
1 
--o<>--

rp 

ı:e· 
• 
ı 

Benı, 2 (&.a.) - 1 ınet ii. • 
?l°'-' .. arı11iııti~ Jsvi'-'re koı1ıeJ.u • 
ra .. yon r ısı il. Btter ıre b1<~ ;e
kıı ı:ı. :;eıııo vazitesıne başıanıış

l;ıı Jır. l 
h.onfederasyon reisi 1sviçre r 

milıetme hitatı eden bir j 1 
r.~şretmiş. t.r. Reıs bu ruesa.ıın -r 
da narp llalınue buluua.ıı nıı.Jet
!cdıı .ililiyar etmekte. oldukları t 
fedakirlılı:ıar bw:uruuıla. boJ 1! 

ebınefrte. olduğuna n ve t.. 
\. rcıuıı keı ol. -:i bu I' ı. ,ıt~ı ko 1 
rk ıt~ u:a~ı l.::Cnabı .tl.ı '~a ıa-c· 
1 et'1lekl!' Cl'raber dı ~CJ' m '• tle· 

.{Jarı A.:tle ı 

rr • 

&ıy! ir: 
Bu harp İsviçre için hir hatı

~a teski! Pdecektir. C,.!i.t n 1~ u. kan· 
l0nlıırn ııi nıu •lif< z:ı kanwı-
krı ilf'"a cdi: bkı;ıı 

rner"i o'a' k tek biı· 
r.unu k:ıbuı e !il ıışl ır. 

Ce belf. ttaı ık'ta 
{iddet · ıt a 
Tarif ı (a.a.J - Celıelütta -

YENi SABAD. 

ve sa • 
yap·I n 

::~rina 
~·ın --· - --lııg; iz An1:rallık dairesi 

tafs!lat veriy,)r 
..................... ~ ......... ~ 

Gönüllüler dört 
nokta karaya 

çıkblar 
Londra, 2 (a.a.) -Amiral

da.rresinin tebliği: 
Aııı ıraJ Haıniltonım kunıaa

danı allınd;ıki hafif kuvvdler 
gi{tı.;erl:e devam ed;m La1oıı

a ınsı harekatından b,ıgc1u 
do. .ıı,-ttir. Bu han,kat or
\-eçm ıfima.1 hiUeıinde ordu 
,.e tava AU\:vet;.cri c i~birlı~i 
bali:ıdc yapılını.,lır. 

Gemiıercle .Norveç~ PolOıı 
ya ta .rı buiunuyordu. Hu 
;rnV\letler limanlardan birini 

Tayy r z yi 1 

-ihvercilerin 
yıbı on "ç bin iş! 

Londra, 2 (a.a.) - Mihver 
devletlerinin 194.1 senesi zarfın· 
da garbi Avrupa ile orta şarkta
ki hava zayiatı 4993 tayyaredir. 
İugiliz'crin zayiatı 2189 tayya
reye hali~ olmuştur. Harbin baş 
lımgıcmdan beri muharebenin 
bu ıki sahasında mihvercilere 
ait ııro5 tayyare tahrip edilıniş
tir. lngilialerin zayiatı 3961 tay· 
yar!'<lir. 

B · rakamlar Rııı;yadaki harbi 
hesaba katmamaktadır. Sovvet
kr tarafından veıilrn ve 5. hın\ 
Aıman tayyarr.siııin t:ılırip edil- ı 
nr.ş o'duğunu bildiren ınaiüma
ta ı>ararıııı mihverci!erin ıığra.
r.u.~ olduklD n zayiat y ·künu 13 
bin tayyareden fazla bir mikta
ra taliJ olmaktadır. 

ıw;e ve l""ahrui,-:ıt Ussü ola I< H 0 I G I 
kulia lı1l·lanlır. fJW,man ta.v- r 1 il ., 

} rel ri lrnvvetıerimiz 1 k Üç ii k ha ı. er ı er 1 
ıi• arn.sJ..;.: tle\ .1. l):e Ul '""i.• J'l ~ 1J 1 

l yapaıışlaruır. Biz insanca ka-
yıba uğrnmad.ğıınız gibi l:ıa- * Yoşh Mun - tstilısol~t mildüı -
sarımız cin voktur. l~.uV\·etle- lı tin. 1 ın fı:..Jertıl bilnısu tPncıztıh o-
rımiz bi• cii.ı;ınan tay.va esi t bil!erıy!e lraflf l:am~onetlcı·.n 1 

d1ü;1üımüşlerdu:. Bundan btı;ş- •n.alirıi doırdunnuştur. Bu ı:ihi onı-
ka bir Alınan kaı akol gcınlsi htTtn i:rmı kuntcnJan.ı tı'ilıi tutu- 1 
de b· tınlmıs ve dlismanııı hu ı.ca br. 1 
milhim bolge ile m11vasala.sı - im - er,; Asya kum-

bir surette bcızulmu-t- P• • ııa ll1411li11lP .Slumtuap ,.,,. 
-Ö i idare • nkta. f •ledıı seyr· ferini 

Ma eme!erine 
zabıt h-l.tihi 

lın c.ak 
"1'i 

t t<. bu (."nrlu c· :"akk.ıle Örfi 
'tdare l'\lllb\· ı.llD(he:· l u;in 7'l 1ı a tiı.
l"Gtre c · k~Ubı llınacak ... 

1 - En ' Jmftlnfl ' 
A) En a;. ort:ı ·ıekt.ep 'Tlt:zunu 

o ı •< K. 

n ka ı.rı~nll. 5 inci 
n 1Jl"Sin B C. D. f 1·ra1 ~r1n-

d 1 r •1 ı :üz bı ırıın,ı\::: 

C) Yoşo 20 den aş;: .•• ve 40 dan 
li aske !.iğini 

,., 
t;.U ta' dinic-
imtlhJ1111r T 'kt!. 

l\!usobDbıda istenilen tıt"Y unııı-
ınt Lili:l:ar v b • yazı maı... -

'' ,.. E• 'a.t!..e: \.:.e .2Xu. YA2.-

Ktı-. ıisab:ıka • api dcrL~yı 
l l"ı1anlurdan dal tJIQ •lf:rlnrle 

llı o!ıınlıır lordı edllt-

r...;;;;;;;.;..;.;.:.;w.=;.;;;;....;;---• ı 
r. :ıımııı m=~ı:::ııı::::ıa:ır' 

abevi 

k!.tafi. mecrrıaa, ga
t.,. \:e kırt.aai:re Ubl )"f'ri. 1 l~r 

1dt.a • ve abone 
edilir Şulı1!51 ;roktvr. 

Tele!oıı: 3377 , 
ın,, 

• .. 
f rı 

Kr. 

750 
500 

• .. s.;o 

• .. 800 

" .. '00 - 4 

bu k:ıdıı.r 61kla razı ol-
cadı. 

_ A!feden;iı:ıi3 ef , dcodi. 
'1 sUm fil:!= "liın. 
Em;n o ıbr ~ rdı kı: 
- A, ar= ·- KiroRi-

. :ı =. tın i:;tjy '? 
- e ym, ne ~ s_i-

zl t , sız !... lkıı~u 
d ııldanmı§ız galiba. F.ı,;ua lıir 
ad U.a ols .y(.]ını d;.ı.vetirıi zi ka 
l ıl 1 im. Yalmz lıir ~y SO·ı 
rup id ~ekti "· 

Şey, evet.. J<'akat ben de 
lr rcıc .;mi bekliyordum da ... Ko-ı 
cam .ı dargıntlır, Onun içirı .. . 

- Pc!(i efeı'dim, burası bı;nil 
aıtı- ar ez. Ben yalnız ter
zi a' 'l.Zel Asp:ısyayı soracak 
tı Jl< eredc otııruycır biliyor mu 
LlWUZ aı·aba? 

- "";;ük bir kız mı? Yalnız 
b~.na ->lurup terzilik eder. 

- E,·et, evct... 'u k:ırşılti 111-
ro.c 'ki evle den bı l"indc ol:ıcak. 
r; ar.ısını wıutmuşum. 

1 

- Aspasya değil mi? Tanırım 
efendhıı.Ben de onun müşt.:t·isi-1 
yim. }fa.yır, o beni tanımaz. Bic 
~ k·i roın terzisidir. Kam 
, n el kö•ıedeki e.vin yanımla.·· ı 

tchlil"·lı hır h <! sokan şılldetlı ~ 

bir- fırtıruı. çıl· . Atlas Ok
ya.n A.kuenize gitıneh-tP ; 
ııla.n bit- rı.ı.k vııpıırlar, gııvet bil- • 
"İik d~ı: lzr ha etlerini wr- ! 
t:!,Ştırdı:bı<i:aıı, He tırlermi güç- ı 
lilkl- yııpabllrnı.ş"e,..lir 

tw·. purunun bir y ııgın neti('csinde- ha-
Diğer tar:ütau yıırbay &r- rı JJ ,ı~·.ı!u Haıwye Nezareti turatın-

ı·L'l<>nun kumandnıudaki • ·or- dc.n bLdirllmcJ,tedir. ,-ec asker leriıc bir göuiillil biı· 
liğimiz dört muhte'if noktn · * Stokholm - 5 bin tonlult db-
karaya <:tkarak bir ka<: Alman c:.uı.a:> ismı · Bı:<:i!Jra ,,,....,....,. 
aBkerini ooi.r etm · sıerdir./ Bu Ja bl Yilngın çıkro~tır. \'ııpur iki 
Almanlar m11knvcn1t:t gVster- ~aatlıımbe:ri d=lcUQ ,.m ' dır. 

Ka ada'ca yeni n:"'k-n t .. tını olmusl· rrlır. * ,Leıordn - famdr..nı HoJ .. nd;ı 
1 l\.UMt1enmız AL'":lıanl"'ra ç_ah.. n • .ıhfıllcı·;ne e habcıl ·ıc göre .c\L 

fay •are İD aatı t f't1l bir çok Norveçli haini <l" m nlıır Holot>ddlılarm Loodrn r":l -

1 
~ akalaınışlardır. . urm dfuJ...,,ckrfoe mini olmak 

.. Ottawa, 2 (~)-:-~~va ~ntı 1 Hu askeri harek:.1tt9n i,tı. . n 1""i ve k.ıllanılmt;Tctlyn ôletle-
fillen .. ,. fil ed.itdtzıne gor~ radc eden bazı l\"OTl'eÇ ail~"eri ~4Uöm VP bunların yt'lf k J)llTÇ'ölttt:nun 

~n~ mn~ . vr_e_- I..an::aste. , Jngilteı·cyc gclmi"lerılir. .:• • 3smı yasa ..t."'1ışkı-drr. 
•nne'u ıu İıg\lu bom har - * · 

• an tıtvva"'fl:i ~·,ınrli-v~ kadar ... . * Za~r<·h - Dl.in n~ü. -"lkil Hır,· t 
iıı-·a edilen-kendi sımfııırltıki t&.y Stcıkltolm, 2 (a.r. l -1ngı- d ıe ·nitı. illt bu- """1"edllmi tir. 
~ , · • .. . • . ., \ tiz "Commandos,. !arının Ntır- * N d kul · 

ya. n . nn en surathsıdır. 1~ ~a- '""'• rnhillerine .vııpt.ıkwrı akın An ı.yo - ıı: e orta 0 izı:t-
1 1 t"f k 1 t ı J '" ltriııden 30 kisilik bır lu.üle llatasıt ;ıne t u c veya op a mu - ıar İngiltereniıı iııti!Ası iı:in 

h • · H · tay gelmiştir, '" ':-?an ycnı ıırrıca~c • ı A!m1.nlar tamından hıaırl... 
yaresı:uo de ateş J..-ııV\letı _mev-ı nan. fuı'eriu yalııu lııır.iliz tay- * Anlıılva - Ihıyr.ım mllnume-
cut butı.uı av ta.yya.relerınden yattl .. rinin taarruzlarına .d ~ til• ıı,.ı ş olun MNı<!n futbol takı-
çok daha b\iyüktür. Kan:ı.da bu i;ıl bu gibi akınla!ıl da nıaroız 11 imiz mı.ıııı..ı•ı:ıı, Y•Ptıilı ""· 
tayyarelerin yapıldığı merale 1 bıılunduğuna gösternıektedir. çı <>fıra karşı ik.i ne kazanınışt .... 
k.ıtlerden biridir. .Lafonten ada.larına karııı ya- * v,, hy - Eı;ki umunıl m • ..,,ı 

ı 
pılaıı son taJtrrnzdan 8t'Yn?:ll konfN'\erattynnu k.iltibi umuıntsi 1\ 

Kaloriferli apartıman· bm-a<l h sıl olan uınıımi kıı- Jouf1:nıx hükOmct aleyhlnde J>rop•-

1 d 'k" t ~n:.a:.a:.t;.::b..:u:.d:.tı::.:..r. --------· Nnd~ "' ış olırıak ithomlyle ı.,._ ar n Ş a e • ıot «lilnıi;;Lr. 
Son giinl .. me kalorlfeı H arar-1 ::.=-=-=-=--=-=-=-=-=-==--======--==-----,=--========== 

tıman1 rın kiıfi miktarda ısıtıi- l l/////A•••••••m••-•11!11••••n••••11111\~ madıiı belediyeye varııan ~ika-'r Tn E cu·· MHU, 1. fETI. 
yctlerden anlaşılma kt:ırhr. Ik- U 

lc<liye vaziyeti tetkik etmekle - Z 1. R A A T B A K A S l 
dır Bu hııımı;ta ha7.ır1Man ve 
bdediye znbıta..«1 talim:ıtname
sinc i!a.vesi i~tenen bir maldc 
unmmi meclisin şubat dtvresi 
ıc:tima,mda müı:ak re oluna 
t:'>lktır. 

DOKTOR--. 
HAFIZ CEMP.L 

Lokman Hekim 
Dahiliye Milleha...

Dhıauynltı 

TPpt'başı Dr-~m Rıs!l'111da 
Bu ~kısam saat 20.2f~ da 

O kadın 

--

ltwııJ>ıa loırlbl: 1888. - ~iftıL IOU.000.UQO ~rk 1irNL Şube vı 
AJa111 adKI: 2dl 

h-!"11 bi ......... 

Ziraat Ba.o.kMUıda tı..\ürı0&r-.1J "e ınr.u,1.r&L! ~ .baMbtannda en 
az 50 lirllsı bulu:ıanlara it-nede f: dela t •silecU .kur'a Ue qacıdaJd 
pJOna göre fkramJye d:.Jıt ... '4cak.br 

4 odod 1.000 LIN!ık 4°000 Lor. 11100 aded iO LINMI< •.ooo ... ..,. Urı 4 • &00 • ı.ooo • 120 • 40 » • 
4 • rso • 1.000 .• 11110 • eo · • ıı, 

40 • 100 • 4.000 
1200 • . . 

DiKKAT> He .. planndal<t paralar bit seu !rinde llO llrııdan qııi: 

dü,miyenlere Ikram..:ye cdctıtı tak , de ':. 20 fa:.laa~Yle verilecelo.!1.r . 
Kur'alar Sl'nell<' diirt defa IU Aiıırl, 11 Ha:tlra11, 11 Ey· 

Ji;J ve 11 Birİlk!ihaaun u.rısııı·rwıle !'Okiloockiir. 

ÇA KIN HAY!w ~ 
1"e/rika No. 40 J 

r-
ı 

AY 
• 

Çeviren: BEHÇET SAFA 

Kadın elile sağ t&cafı göster
mek Ü re kapı.dan biraz uzan
mıştı ki 1.ıirden IM:ilııii kesti ve 
titrek, ko1·kak, hazin bir sesle: 

-- Alı, aman yarabbi, kocaın .. 
o;ye ij;cri çıtlı.ili" i. Arka -

darı zjııı.rtı.ın:ı."1t .d1' kapısından 
ici varı biı: e.dıım içeri gİrm ş. 
$~v:kete doğru _ ilri.imüııti!; Kan 
ter içinde idi. &luk B 'nga ne
fes alıyoıclu. Şc\'ketin yakıuııruı., 
yapı~tı: . 1 
-N:mı118SUZlıed!! ıledi Tam 

iki s:ı.ı.t1lr ,yokuşt b rula gö
z ·tliyorı.-m. P eereye \'1.ırdu • 
ğını zaman lap n dilştilğii.ıii 
anladım ve tanı vaktinde yetiş
tim ... 

Şevket, so derece sakin: 
- Bir ya.n!u;!.ı • olacıı.k_ Çilııkll • 

ben refilaııuzda:ı. birisini sonı-1

1 yordl!lY'~ 
-- Hn, ref!knm oldm;unu da 

lııliyo un. Aıuma vanlııılrlt VA,.. 

ruış, ··yle mi? Karı< ·olda anlaı,z. • 
Yürü bakalım ... 

Hı:rlf, Şevketin yakasına sım
sıkı yapıı,mıştı. Şevket, sükiın 
ve itaatla: 

- Buyurııo. gidelim. Amma 
mahçup ola.caksın hazret! .. 
• Ku.pıc!an dı~n çıkarlarken 
ikıshrln yanyana ~ıkmamııa im
kfuı y tu. Şevket öne geçti. Fa 
kr.t tam iki ayak merdiveni inin 
cc birden g<'ri döııclü. İri ada
mın karnına bir yumruk savur
du O u geri fl'erek kapıyı ~ek
tL SC>nr:ı o :mca hızile köşedeki 
CVİD yamn<lı.ılrl kapı~•a uıı.yandı. 
Kapı açıldı. ŞcYket içeri girin
et: t~krar kaparlı ve karanlıkta 
kaldı. 
Ka;ıımn at'ltastnd:ın bir arla

mın koşarak gecti;;inl <luyr:u. 
Gen ş ·r n<>fes nldı. Elile sağı 
Bı.ll:.S yok!aynr ık tist kat:ı çık -
tı Uir tahUI poı"de üst katla n:w:r 

divrıı.i ayırıyordu. Kapıda bir 
z;J vardı. Şc,·kct olanca kıı\""e-! 
ti'e zili çevirdi. Bir kaı: k re 
çalılı. !çcriucn ince bir ses: ı 

- Piyas? <lıye sordu. Şe\·kct 
.A.,pasyaoın sesini tıuııdı: j 

- Afnnı;ya, b.>.nim ben. Şev-
ket· çabııl> aç. 1 

. Gc11ç kız kapıyı :ıç:ır açmaz! 
pışınan olmu.~tu. Karşı. ııuJ;ı ba
şı ru;ık, pcj:niirde kıva.folli bır 
yabancı va.rdı. Fakat Şe;ket o-lı 
nun korku ve tereddüdünü ,Jin
ll!r mi• H{'men kapıyı arkasın -
dan kil!tk~li. Ifapısı açık olan 
yat:ık oil:ıı:•-:ıa kenclini a.l.Lı. As
P.ıs;":ı yıı!aktnıı d,.lıa yeni k:ı!k
ı:ıı.stı . Knryola toplaıımamış \"P. 

ıııc:ıktı. Şevket bir hamlede v,1 1 
l4,,"":ı ~iıincc: • 1 

- Helr ~i:l,ıir d0ıli. Artık ra
btı bu' ~ Br. ıı la, c "i·ı 
'!1aycn ::ıltınclayım, Arıı:;sy ı -

1 ı:ını. 

) 
J ponlar iki 
adaya daha 
t arr z ettilar 

(Bal taN.ıı 1 ine; •yfada) 

'>ğru ilerleyen Jnponlan 
duruucdukları zannediliyor. 
İngilizler mukabil t:ı.arruza. I 

geçmişlerdir. ln,.oiliz sözcüsü 
Hıug Konguıı zaptı esnasında 
9 İngiliz muhril:ıini.n bıı.tmldı· 
ğına dair verilen Japon h.a.lıe
rinin asılsız ılidtl,,•~UDU söylemiş
tir. Perrıı.ktıı. faaliyet artmıştır. 
Tokv hu bölgede 11 inci İng-i
li;; tümeninin bozguna uğraılı
gını oıldirıacktedır. İn)';11aJcr 
Selango böh:;csine çekilmiş Ja
p11nlar tarafın<la.n iz'aç ..tunrnwı 
tur. Perrak ormanlaruıda çok 
siıldetli ııı ubarclıcler olrn ı.ıştur. 
Dı mei ajaı:ıııma göre İngiliz 
kayıpları yülco-ektir. 

StmATRADA. 

Batavyadan bildirilıli:-;ine gö
re Jaooıı tayvareleri Sumatra
nııı ~ark sahillerini boml:ıardı -
n1an etınişlcrdir. Hsher resn1i 
bir tebliğ ile de teyit olunmuş
tur. Avustralya radyosu Siyam 
çıklaımda Japonların dört 

nı kli\'i' o-emisi'llin batırıldığuu 
bıluinniştir . 

Çll\TIE 

Çeldynng e~·&letiııde faaliyet-! 
te bulunan Japon knvvetlet"i bir I 
Japon kaynağına göre Çinlileri 
takibe devam etmektt.-dirler. Ay-1 
ui ınenba . kilen Çın kuvvetıt.~ 
ntliD 5 tümeniııdeu ibaret oldu-l 
ğunıı haber veriyor. 

DEJ\'İZI..EI~DE 

Am,>rlkruı lı rp gt.'lnilrri Fe
lemenk Hındistanının •imalinde 
faaliyette bulunuyorlar. Bir J a-

·,SABAH 
Doğuramıyan ana ile 
doğamıyan yavru 

Yazon: A. C. SARAÇOtLU 

B lr akşam refikimizin ver• 
diği bir habere göre do

ğurmak i"in Saray köyündeıı. 
yt;la çıkarı bir Wfmm yolda ııan
=ı tutmıw Tc !llmiiş. 

Şayet bu haber doğru ise, ild 
Uç satıra ııağabilmif olmnsına 

rağmen pek acıklı bir beli,,-atJ 
haiz blr faciadır. 

Acaba bu Türk anası çocuğu. 
uu J?eden Saray köyUnde dilnl'a.
ya getirmek istemiyor da bu 
kar!la, kışda İstımbula gelmek 
içın Y"IA kın.tşt?r' ı t <.,a 

ı ayköyihırle ana oW...:ık saadeti 
ne ereceğini al;:Jı kesmiş olsaydı 
hayatına mal ola:n bu seyahati 
hiç EÜphe yok ki göze alrna:ıdı. 

8ar2yk5y. 3.l'ab:ı Dcni~in 
y:ıkınında:ki Sarayköy müdür! 
Zannctmcyiz. Zira Deı:ıizlide iyi 
bir meml ket hastaharu:,.,-i bulun
dui'ını b;ı vorıız. Dn Sarayköy 
o'sa olsa Tnıky:ıdadır ve e~ 
dAn 1.:: '"'hi t is t ..,.,.,.ıı.rnm 

bir köydür. Her kö~ e do~U!I o
da lnn huhmrlrımıa:k inıkl'ınsı~ 
dır. Fakat birbirindı:n pek uzalı 
olmayan muayyen mıotakıılarde 
doğum ofuları tesisi pek müıu
kündür ve h!'t" şeyden evvel f:ız
la nüfııı< isteyen bu ~ icln bu 
tc•k'liıt b;r an evvel vlicude ge
tirilmelidir. 

Ana olınarlan hu fani dünyayı 
gÖ7.lerlni kapayan Ayge l:ıe.cı il• 
diıny:ıyı göremeden anasının 

karnında m zarı bov'a 'll1l 'rnrk 
ym.,.usumın hazin 8.klbetlcri tu
tulması ir.abeden yolu göster
mışt ır kıı.ııaatindeyiz. 

pon tayyaresi F•"l'mcnk ~indis- r~---·--------"" 
l.ı.nının şim3J sularında bır A • ıy 
nıerikRn harp gemi!<ine taarruz 
etmişse de haııar olmıı.mı ır. 
Takvn Malnka ynmn ailnm ba- ."""""'A.'.'"'b'.::"'.O~N7'.".'.:':". ~B""'E"o"-""'""""'"" 
tı sıİhilleri açıi;ında üç nal liye · t:. c:-.LI 
gi'!l'is' nin b-<tırıldığını haber _Türkiye. Ecn~ 

vermektedir. 8EHl!LıK 1400 Krf. 2700 Krf. 

Yeni eserier 
Hüseyin Avni Paşa 

Toınzimtıt ınoıliye nazırları. son sad

1 AYLIK 750 • 1450 » 
3 AYLIK '400 ,, 800 ,, 
1 AVLIK 150 " 300 .. 

l A 
roı:amlnr ve başvekil!P.r ı:ibl tetkik. Kasım 57 Gi;N_ j68 AY ı 
m h:wlil cs:r.rlPT1e irfan kil "phane - ,-----1 

mlzl ""'1ıı!ul~·en Mehmet Z•ki 1360 135 7 
P~k;llın bu defR da tIIüseyin Avnı · H 
raıa• a.ı1ı büy!U< bfr kiUıp -ret - il :CCE Son Kanun l.cı Ka 
~tir .. Su.itan Azizin hal'inde en ınü-

15 hını nılıi ita etmek su etile son ıa- 19 . 2 2 J 
man tarihine yeni. blr cereyae ver - ---ı 

rr~ olan Iill.•eyln Avni p,~ hııltkııı- C U M A R T E S f 
d. ya:nfan bu eserli> yakın tarilı len· aıı.,.. Öile lk"•dl 
vlr edllnıia oluyor. T.11ıı~l;ye ederiz. 

:!.38 7.28 9.48 •••nı 
-)1W ölü 1 7.25 12.15 14.34 v-u 

S->.tınflıa Ayv('rdinin Yaşay;uı Oıü Akpm Vataı lm•k 
Lımll bu bUytik romanı letişar ette l:J OO 1.:J9 
Tiir felse!e ve te!ekkilI ornetindcn . 1 .SJ E .. ,., 

bu cse;.ı biı tU..n oktcyı.u.:u1anml3lt tav-
1 t=1=·=4=6==1=8=·=2=S==5=-='1=7=="=",,;•"=ltı 

ııye cıll'ı1ı.. * D İ K K A T -

P•nlıe ,-e SaiuM> Gazetemi7." cönder~ y~ 
r"u .-etmli 5incm;ı \~e t1yatro mec- nf'şredilsio cd:lmesin ia<h! oJup-

tı"ttrn ımn yenj yıl sayısı c;ok zcne.ıo n1:ı2' \"(' ziynından ınes'u.ijytrt ka .. 

rt'1'i!rı1 ve yaz.ılarla ççıku11ştı~r:;,·==~~b=u=l=ed=il::m=ez~. ===~=~7,~ 

Deniz Leıııızım 5'atı11al11ıa 
l{omisyonu ilanları 

Evlidir. Ço:, fena koca var. 
- Orası mı.Jüm. Fakat Fttnıı. 

Hanım gWıel k-aclın mı? 
- Çok güzel kad; n, ıınn s:ıç. 

!ar, mavi göz, hem ço~< t:ızc.. .. 
- Vah vııb ... Bak böyle oldu

ğunu bı ıniyorduın. E~r hi:mi' . ' . 
OiS:lydım .. Nu ise bE,!ki bilmclı-
ğ;,_.,, hayırlı cldu. • 
Dı~anda .zil bir kaç kere ça, 

lındı. Son.-a kcsild;. A)'ak sca
lcri ıız:ıl:l:ıştı. Şevket artık bit& 
b'.itün r:ı.lrn.tı bulmuştu. Aspıı.s 
y:ı onun yüzünü göili'lÜ yıka 
c!ı. flı;tiiııii k •''lt temiz!~ 
c;nlı~tı. ;:) SITilrla Şevket :uinne-, 
v · :nemnuniyetle: 

- ,\,ııar,y. c:ıi;lon, sc:ıi ,a.'nn 
bu'amıvac ~ıraı s:ınıyc.r da o 
ko br i:zülüyodurn kL. 

~- N· dc.ı yıı.!ruz hulma.y;.c.k
sm? nen ''n.z otum uv.>r.ım !. 

- ~hyır, }"alnı=n: a.."!lnuı 
b<o:'-i b·ı F,ccıı lı'r rn:t;a"lrlı:. ;'C"l • 
ı .. n· ( ı,.c- ko~ kuvcrWll.. ~ 

"° ca r1 · ~ ~ır 

''C rl.:t 
ı 11 

-



[ N.ill flC ileti' u ""lılt• •olt./ıutlar. J 
~~~~~~~~~~-

Suyolcu Mehmet pehl:van ili.ve etti: 
ela SelAııik 1Jtlretler • ..in vaki ol- - Katrancı ile Hergeleci lb
duğunu tesbit ediyor. Binaena- ram pehlivan daha ilk gürcşle
ıeytı olmadığı lddiaswda bulu- rini yapacaklnr ... Bu güreş on
aıan okuyucumwı sözlerini cerh lara liyık olduğu mevkü vere
ve reddetmekteD ziyade bir zil. cek ... 
lıul teUrlrılri ederim. Olabilir ya, Dawllar, zurnalar vurmağa 
insan unutabilir.· Ve yahut da başladı .. Cazgır, duasını yaptı .. 
başka türlü işidebilir. Yani bu Menkıbelerini okuyup pehli
okuyucuın, bu meselede tek .ka- vanları meydana salmıştı. 
:tuYor. Eğer merhum Pomak De- Pehlivanlar tam bir huzur 
li Murad, bizzat Hergeleci bu peşrevi yapıyorlardı. Her ikisi 

teka.yii tesbit etmemiş olsalar- de dinç ve keyifli idiler. Başka 
bu okuyucl..mun malfımatına pehlivanlarla kıran kırana gü

tinat ederek tarihi tahrif et- reş yapmndıklan için yorgun de 
inek yolunu tutmakt'\n tevakki ğillerdi. Taze ve ccyd idiler. 
eyJ 1, ve diğer okuyucularımın Hergeleci her vakit olduğu 
verdiği haberler gibi onu da tas- gibi canlt bit· peşre\• yapıyordu. 
hih !-\adedinde ortaya koyardım. H.avalanıp, kıvalnmp öyle çır
iF'<ıkat ne yapayım ki, Selanik gü pınıyordu. 
re§i vikidir. _ Helalla.5lllnlnr da oldu. İki * pehlivan nihayet ense bağlaya-
Okuyuculanmın mektupıaı:ı- rak güreşe koyuldular. İki tar 

21a ~kkürleı· ederim. Bu ala· raf da birbirini yokluyordu. llk 
kalan spor tarihimize bü?'ük güreşleri ve tutuşları olduğu 
!hizmetler yapıyor. Her bılen için birbirlerinin km-vetlni tar
bildiklcrlni ve gördüklerini ya- tıyorlardı. Sağ ve sol msc dc
zarsa. ~ok iyi olur. Hakikatler ğiştiriyorlllr \'C bir bit 1i çekiş
daha ziyade tebarliz etmiş bu· ı thıyoı klı'<lı. 
Junur. Bilmediğimiz d ha neler Pchlivanlru•ııı bir t.ıı ı ı 'ni yok 
var. Mesela, Hergeleci ile Yö· lamala11 hC'nıcn hemen rlol't ~ 
rük Ali güreşini kim biliyordu? dal\ika süı'dli. 
Bir kere heı· iki pchhvan bir Ve, birdc·ııbıı·e hiif'um baş
de\Tİn pehlivanı değil. Akln ge- !adı. İlk gir işi H<>ı !.'< i yaptı. 
lir miydi? Ji'aku t J{.ı trmıcı dcı hnl muka-

.... . . 1 .. . . . • • ... • • • 
.,,,... "" :-- :,/' . . . ı . . "'' ~ : ' .._ . . 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça!ayımz. 

• . • • ~ ~ ._ . . ~-- ~ .'"'!·"'·. ~ ' 1 ~ 1 ... • •• 
'~ . - ' ... . . , 

Adliyeye memur 
alınacak 

lst. O. Mütldıciunnuumğtnaen: 
İstanbul adliyesinde açık bu

lunan 1000 kuruş rnaasılı zabıt! 
katiplikleriyle ayni miktar ma
aşlı piyade mUbaşirliklcrine 
memurin kanununun 4 Uncil 
maddesinde yazılı talipl(>r ara
sında barem kanununun 17 inci 
maddesi mucibince müsabaka ı 
ile münasipleri alınacağından 
taliplerin gene bu kanunun 4 tin. 
cU maddesinde yazılı belgelerle 
ve heyeti srhruye raporiyle 8 
İkincikanun 942 gününden saat 
10,30 da ve mübaşirlik imtihanı 
için de ayni gUn saat 14 den bir 
g\L"l evveline kn.da.r bir dilek~e 
ile İstanbul adliye encümenine 
mUracaa.tlan. 

30 Yo51nt!o ilıl{yor 
40Yosındo genç! 

Sonra bu gilres hususi. ~l- bele •lti. 
muş, görenler mahdut, ~.1şkat:p * Ç k 
Ziya. bey isminde bir zat bu gu- Hergcl&"i ile Katrnrll'mın gi.i- U urova koşusu 
re§İ yaptırmış.. Yörük Ali, elli J esi fevk alil le he~ eı· h olaca- * öntımtwleltl pazar snan yapı· 
l>eş, altmış yaş arasında imiş... ğo. bt>ııziyordu. Hcı d pehli· ıacak olan lig maçlan tehir edilmla-

1 Eğer ben bunu vesa.ike i:itinat V{lll da galıp gelmek tin hazır- tir. 1 '30 YAŞINOA Cildi" lııymetll 40 YAŞ fNOA Bu korkulu Y• f• 
etmeden yaznuR ola ydım, nlU• Janmı~ bulunuyordu. t 1•'rgcleci· unaurl•rının 11•• d•Clldlnl lı ıJmııt• 
lra.kkak şövle dencbiliı'di: nin ll"t.ı geli, j gür<·~ ı iisabaka- * Çukurova koşusu pazar gfınU ip olınaııııdan m1Uıvıllld çizgi vı bu ti ve ta bii unıurl•rlı tıeıl•J•.rkadınl.,. 

_ Kara~yel atı ... ·or .. Bir hayal 1 Jaı mu yeni hır ı t;nk ,.,.r t işti . Şi$1ide yapılacaktır. ~fuklulılar. ıayıflıımı• •aleıer. için hıç btr endlf• mut11ı1vver deillldl•• 
.; 1 •t• '! wl Mıfhur bir mOtehuıııın kı,tl o.I mahsulüdiir . ki ~hlivan, ı ma ' e yn.g an- Ctld hUceyrclerinden lstıhsal 

Fakat vesalke istinat edince mu~laı clı. Risp tlerinin en kü- 'edilen bu kıymetıı ve yeni cevher, lvp 40 Y•••nd• genç lıalmık ıcı" clldl 
n~ ··k d'k' 1 i k d bol nuıl beslemek llıımgıldi§I ha•lıındaı 

eöı götürilr yeri kalmıyor. nen çu ı ıs yer er ne " .ıı· ca Saatlı• Maarı·f balı ııhhatte bir genç kızın en-~ ·· 1 · ki lıah ıtll' i olıuy un-.z ı de inanmak meeb trlyetindc kn.- ~ "t-t ·ürmuş eıdı. Cl1ndeld tabll unaurıanna mtişa-
hyonuo. Ve, tab'i in:uıacağım... Katrancı, hasmııun cnsesin • Duvar takvimleri blhtır. Viyana ünıversıt.esı Pro· da çlıgUer •e buruşukluklarım 

den tutmuş, ikide birde çekişti- k t feaörlerlnden Dr K St.eJatal tara- vardı Hemen hemen elli yaşıma· 
Hergeleci ile ' cıtrancmm rip yokluyoı·, \'e sağlı sollu ense Ç 1 1 'ı fmdan keşf ve cBIOCELı tabir e- yaklafmışa benziyordum. Bue-Un 

Lofçada güreşleri değrştircrek yoklamalarına de- 8u epb'" emsalsiz takvimlerin dilen bu cevher , clld gıdası olan btıılln arkadaşlanm blr ıenç tı~ 
vam L'Cliyordu. Yetmiş, yetmiş taklitleri vardır. Aldanmamak içtn pembe renkteki Tokalon kremin- zınk! gibi açılı: ve taze tenlmc ıap~ 

Nihayet Hergt'lecl ile Katran- bes okk lak hru:ımmın ne derece ger~k karton ve ıcrek takvim top- ı de mevcuttur. Onu her akşam ta naıartyıe balı:ıyorlar. Ben dtr 
eı Lofçada kaı şılaamışlardı. ku~•vctli olduğunu mihenk ta..51- lnrı~ üzerinde (S..aUi Maaıil • )'atmudan evvel ku11anınıı sız hepsJne benim yaptığım gibi her, 
Lofçada büyük biı düğüıı 1-:,tlİ· na vuruyordu. takv1ml) adına dikkat edUmelldlr. ı uyur ken, cildiniz, bu ıuymeUI cev- iki Tokalan kremlerını kullanma..l. 
reei olmuştu. Bh- çok pehlivan- Hcrgı.:leci de hasmını yokla • \. _J 'berı masseder. Her Sabah uyan- larını söyledim.» 
lar ıbu giireşe i~tirak dti.leı·. Fa- makta. ihmal (•tmiş bulunmıyor- CSrğınızda clldln la daha ıaze. daha Bu .,..., günlük tedavi aaye• t 
bt başgilreşe bir tesadüf eseri 1 du. 0 da sağdan soldan girerek jbeyu, daha yumuşak ve DAHA alnde, her kadın blr çok sene.i 
olarak yalnız Katrancı gelmiş- yoklamalarına ıfovam ediyordu. ~ 

1
oENQ olduaunu törilrsllnOZ. Oiln· gençleşeblllr ve her genç kızını 

ti. Gllreş arifn;iuo kadar lıaş · Yoklama11u dilıı sonrı. gürcg 1 RADYO PROG RAMi düzlert için beyu .renkteki cyağ· müftehir olacağı şayanı hayret 
pehlivanlardan başka kim..~ bütfüı hıziylc .~evum ~tmeğe gızJ Toknlon kremini kullr.nuıız. Bir bir tene malik olabilir. Bugünden 
gelınomişti. Başpehlivan yok başl. dı. İlk gurese gıren ne 

1
t aç gun zarfında en sert ve en do· itibaren clld -aıdaları olan her Jkl 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (2790) ıırn oln'l muhtelif numaralarda 31080 

ba.l.I 2.lmpara (9/l/942) cumıı günU saat (11) on blnte BaydarJ111111ildılll 
Gısr t;>IDllaı dahilindeki komisyon tarafından açıl:: ekliıtme usulıJe • 
alınacaktır. 

Bu ile aırmek isteyenlerin (209) lim (25) kuruşluk ... aJtk, t 11m.ım111 
ve kanunun 1ayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü a...me ı adar 
misyona mtıracaatıan ldzımdır. 

Bu fte alt sartnnmcler komisyondan parasız olarall: dlılıtılıı aktadır,. 
(llm) 

• • • 
B:ıy )'lm dönU$il yolcu izdihamını Q.11lcmelc Uzerc 4/l/142 taı . tine m 

~c:If paı tır giinU Haydarp~a ile Anltara ara ında Hnydarpqadan lat ı 
de kalkmnk Uzerc Toıvs trenl tnrlfcsllc muntazam bir ycıiN katarının 
ril:ıcfere hon:ıcafı sayın halkn nan o!unur. (3) 

Sel,tmige Satınalma Komlago.n11 
l ilin la rı 

Mevcut evsaf ve şeraitt dnhflimJc 30 ton patates satın abmcalttı?. 
vnk?·at te' lnntı 292 Ura 50 kunıs olıı.ı pazarlığı 6/1/942 salı gilnU 
10 ıla Scllmlyc komisyonda ynpılnrnlctır. (11542) 
10 da Sc1;mlycde komisyonda yoıııl:ınktır, (115442) 

Ask eri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonu ilanları 

2000 - 3000 metre mikibı OO\iz t.omruğu almeeaJr 
Beher metre mikabuııı 70 1h a bedcJ tahmin edllen yukancla 7 

2COO - 3000 metre mikfıbı ceviz tomruğu AJıkerl Fabrikalar Umum MQd 
lüğ(ı merkez satın olmn komi. yonunca !JI J/942 cuma günU saat 15,.30 da 
zorlıkla ihale edilecektir. Şartname ıc l'ra 50 kuruştur. Kat'I temloat 27 
liradır. 200 metre mlkAbından ~ağı olmamak ııartlle parça parça da .ısıı 
bilir. (11494) 

• •• 
4000 ADET MEŞi N A LINACAK 

Tahmin edilen bedcU 20.000 lir:ı olan yukarıda yazılı 

A:okcrt Fnbrikalnr Umum l\liidllrlüğ'l merkez satın alr.ı:ı komisyon 
29/l/ı942 pe.reembe gUnU snnt 14 de pauırlıkln ihrılc edikcektlr. Şııı1n 
pmoısızdır. K::ıt't iemlnatı 3000 1!rad.r. (4) .. . . 

250 kilo 8,5 :mm. k utru"d• yaylık çellk tel alı"acak 
Tahmin edilen bedeli (1700) lira olan :> uk .. rıd. y 71lı ynylık çelik 

.i\skeri Fabrikalar Umum Mlld{\rlil!lü Merkez Sııtın :ılm komlsyon 
15, 1/942 perşembe günü sn:ıt 14 de p:Pnrlıkla Uıalc edilecektir. 
ıne para~ızdır. Kat't teminat (255) llr::-clır. ( 11470) . . "' 

lh:ıle tarihinden Jtıbıır<'n 31/5/942 taııhin<' kad:ır aaal• 
cins ve mlktnn yn7.•l O knl m sebze nlmncak, ;' 
Auımt mJktar As~art m ktar 

2000 1500 P.ıtlıcan 

2000 ll' )1) Tnzc • ulJI 
2000 ı:t-00 1'aıt: b.ıJı 
2500 2000 Dl'lo ·ı -. 
2500 2000 l.Kı tıan.-ı 

2500 2000 'Pır.ısa 

2500 2000 lsp:ınak 

2500 2000 Semiz otu 
800 '400 Hnvuc 

Vukandn ctni' ve miktarı ynı.ılı 9 l< kın s bzc A keri :f'abrlkal.'\1' Um 
MfütnrluğU merkez satın alma komi voııuncn 22/1/912 persembe cQnO 

değildi. Fakat Katrancı ay - Katt-nncı ve ne d Hergeleci idi. 3 il. el Kl nun 1942 c,n uk bir cildi yumuMt.ıp be~azlatır. Tokıılon kremlerinden birer va:zo 
nnda değillerdi. Yani Katrancı Her iki tlraf bırden gür~ Bayan M. D. nın fU mektubu- veya birer tüp alınız. ıvaasızt\ 
meydana ~di ve ödülü alıp 7.30 Progrıım 1 lar saat1 ~a okuyunuz: •ZCYclm gözlerine beyazı gündüt lçtn ve penbeal gece~ 

15 de kapalı zarfln lhnlc edil"<'ckt r. Hry tl umum') ·nı birden v 
ml\mktln olmadığı takdirde oyn nyrı ı 1>ll""C d lh.ılc edilebilir. !stekUl 

1 rJn tahakkuk edecek fiyat üzcrın<len mıı .ıkk:ı t tenıır>;ıtlannı havı tek 
mektuplarını meıkt\r günde snnı 14 de k:ıdar k · 'ona vermeleri. (113 

..;A...,.ekti. rinii. -' ın J5 n .._ b ldeıa blr mu İ"lndlr. 'l'Okolon kreminden mU.s •"'""" ~ Ka.truncı, diğer ekser pehlir '1.33 H .... ıf ... ans uıanamıyor ve u - .... 
Lofça ağalan ve beyleri Ü· vanlar gibi yalnız sag· ... n...-.,,.isi prognım orkestran ~elıedlr, diyordu. Yüzümde, alrunı- mir neticeler garantilidir. Akıl 

-ı~'-H.,.,erdi. Çünkü" • '-·a!:.<> tatlı 6--~ '1 ""' Aı- 19.30 AJaruı da ve g6zlcr1mle ağZımın ctrahn- takdirde paranız iade olunur. JHllll1'"'9• u. ":t- idi. Güıe.'.ji yalnız sağdan yapar-, .-z..ı .,;ms ._ ____________ .._ ______ _.. ____ _ ı • 
bir gilre§ olmı.ya.caktı. <lı. habcrlcn haberleri 

Giiref gecesi oldu. Gene or- Fakat KRtrancı, hasmının 8.00 &nforuk 10.45 Scr~ot JI - --
tada. kimaecikl.er yoktu. Ne ge- w program dakika 

, . 1 ,_...., ±&&!fili! fi +« ,. 
len vardı, ne giden.. heın .... sağlı, hem sollu ~<:_Ş~J!İni lS.30 Pro11rnm JD.tl5 Knı ışık 

Sabah oldu, gilre§ler ba§ladı. ıb~dıgi ic,in daima so uanuını 13.33 Şarkı ve e:ırkılar 
Tam küçük orta gU.re:;leri olur- kolluyordl~. ye, 0 tal'a.t"ta.n açık 1 tUrkOlcr 20.15 Radyo . iSTANBUL AMERiKAN KDLEJI 

1 

! iten u.zaktaıı bir ya.yh ara.buna dafaa~ d li_~ıly~:Uu ' 13.45 Ajans gazetesi 
geldiği görüldü. Arabamn :ıtla- Hcır, lecı, mutemaı;Uren Kat- haberleri 20.4~ Şarkı ve 
n tozu dumana katıyorlardı. Ni- rancının solundan gırıy~r ve H.00 RlynseU- tfiı'k\\ler 
llayet içinden çıka çıka Herge- ha~mı~ı solund.ı!l ~apmaga. gay ı cumhur 21.00 Ziraat 
leci çıktı. H rgeleci, Lofç.'\ gü- ret ediyordu. I..akın Katrancı, b dosu Takvimi 
l'eŞini haber almış. hızla ve an- h~ sola girdikçe hilcum~ 14.50 x:1 ık 21.10 Dirileylct 
i&k güreş günii l...of çaya yetiş- gerı kalıyor ve mecburen mü-, ı: iste!dcrl 
nişti. Ağalar ve beyler Her • dafaava. diişUyordu. ~:kül: 21.45 (GfınOn 
_, · • JM • ·· ·ı Kurnaz Hergeleci, hasım · 
~-eıJ.eki s•nı gon nre se- için ne suretle tabiye tutacağı- 15.30 lUyascU- meseleleri) 

nı biliyordu. Bu suretle hasmını 1 cilmhur 22.00 Snlon 
Hergelecr, aı-ab.ulan iner in- larının çürlik taraflannı bildiği Fildrm0ı1tk orkestraaı 

mez sormuştu: müdafaaya mecbur ederek hü- orke trnsı 22.30 AJ3118 
. 

- Katrancı burada mı? cum hızına meydan vermemiş ıe.oo Progr m haberleri 
ÇUnkU Hergeleci, l{atrancının oluyordu. 

1
18.03 Frı.sı1 heyeti 22.45 Salon 

Lofça güre3ine ı.,rittit:ifui haber H 1 . . b" 1 k b. · ti 18.40 D.ıns Orkcstrnın 
.. 1dığınd ini •Ak. ._ . ti Cf"'C ccınuı utl n a ı ıye k trn ı 22.55 Ynrmki 
~ an ı>e6 u.ı ıp e~llE ve gilrc;ı üstUnlilğU zekudun or e!' 5 

:Ve güreşe de yetişmişti. ibaretti. Hiç si.iphe yok ki vü-
1
19.00 Knhraman-

Katrancı, Hergelecinin geldi- cnt yaradılışının da bükuınlerl 
1 
================ 

program 

ğine o kadar memnun olmamış- d çu· kU All h ka •m•••••• ta. Çünkü ı...o. .. ödülü bedava alıp \ar ı. n a on:ı 7.c • ,~ 2 ._., 
"'I09 sı kadar hız vermişti. Hızı ka- S 

1 
k A 

gidecekti. Fakat, lıasır.ınııı gel- dar acı kuvvet vermiRti. Acı kuv a tJ ) rsa 
mcsiyle zorlu bir güreş yapma- veti kadar da sağdan soldan ve 
eı ve bu suretle ödüle sahip her taraftan gUrcşir kabiliyet. 
olması 18.zundı. vcnni.~U. Bir pehlh•anda bUtün 

. . 
Hergclecinin gelm i, Lofçalı- bu meziyetlerin toplanmosı 

lan sevindirdı. Dilğünlerı daha müskUldil. 1 

1< .. t'hte Sarmıusa m.'lhal
l~ind kain iki arsa satı1ık
tır. 'l'u!ıp olanların Su.!tanba.
mnm ~F1LA.NİK BANKA-
SJ d ( 'ttöı·lıiği.' ne rmilracaat 
ctmell r rica. o'ı m r. 

ecnlıkli olacaktı. Ağ Jar ve bey Katrancı, ha.smmın ne dernek 
ler onu oturtacak yer bulamıyor olduğunu biliyordu. On u gii
Jardı. Ayağının toziyle Hergcle- re~ini Selini.kt<' adını n<lım ta-
ci, soyunup guıegecekti. kip etmişti. Sonra meni ıbclt!rini illl••ı:ıl;ı';l••••n•••• 
Hcrgclccinin iyi sırası idi. Tam lşidc işide kulakları dolmuştu. 

bd!.ili ve idman Uzerinde bulu- Bu sebeple Hergelccinin oyunla- Sahibi : A. Cemıledd " S::raçoğ!ı.ı 
ouyordu. Katrancının da ondan nna. düşmemek için kendini ida Neırlyat MUdOrU: M. Samı Karayel 
aşağı kalır yeri yoktu. 0 da re ediyordu , &asıldıöı yer: (H. Bekir GUrıoylar ve 
tam zağında. idi. Ensesi bir ta- (Arkaaı var) A. Cema!eddln SaraçoOlu mı.tboa11) 

reitan bir tara.fa dönmiyordu. '-======================-=-==== Katrancı, Hergeleclnin kendi ı = 
n1 takip ettiğini anladı. Ve bile 
bile üstüne geldiğini sezdi. Ve 
~~n bir güreş yapacakları mu 
lıakkaktı. Fak:a.t Katrana1, 
gilre.~en kaçan bir adam değil
di. Cesur ve usta bir pehlivan
pb. ~ 7.amanda akıllı uslu bir 
lllamdı . 

Herg Jcd, küçük crta, bU
)Ük ortn gUrc;.-ılerl, baş altı gÜ-
1\.!Jcri oluncıy kadar dört beş 
ımat dinlendi. Sıra baş güreşe 
geldi. Cazgır, orta.ya çıkarak 
davul \ c zurna.lan susturdu. 
Peh vanlan !JU auretle takd im 
etti: 

- Buna Katrancı pehlivan 
"erler. Baş pehllvanlanmn:ın ya 
wzlanndıındır. 

Hcrgf''cci için de: 
- Buna E:crçcli İbram pcbli-, 

TPn derler. Baş peh.;ıvanlan-
mızın başıdır. 

Cazgır, şöz1erine ewıian da 

Z iraat Vekaleti Zirai !(ombinalar 
Kurum11 Müdüı·lüğünden : 

Zlra1 Kombinalar Kurumu MildürlOğitnce Traktör Trnktör pulluqu, 
Traktör Killtilvatörü ve Traktör tohum eınme makınesi satın alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin, fenni ve ldarJ ş:ırtnamclcrl, be:ı lira bedel knrşı-
lJlmdn mezkllr mOdUrlilkten alablleceklrrl Ulln olunur. cll32G, «9530~ 

Deı1let Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

ı - tdaremlz tein 80000 litre tayy:ıre beıulni kapalı :ınr.t usuıu lle alı
nacaktır. 

2 - Muhammen kl1nıet.1 28300 lira olup muvakkat teminatı 21:>.2 lira 
IO kuruştur. 

3 - Eksiltme 7/1/942 çar$3mln1 gflnü saat ıı de Tayyare meydanında 
Ulo Devlet Hava Yolları Umum 'Müdlirl.ığfi binasında toplnnacak komta-
7on tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu l.F. alt fenni şartname eksfl\m,e ~ mulrovelo projesi 
O.Vleı Hava yollannd.ın temin edılebıl r. 

5 - Taliplerin ihale ı;aatindt'n 1 s<:at evveline kndar mektuplannı 
aJun-aatım Jı;omis)'on rebliğine tevdi etınclert ll!in olunur. (95 9 - l 1439) 

Erkek v e l(ız Kısımları ı 
( Erkek kısmı-Bebek ) = (Kız kısmı - Arnavutköy) 

i 
1 

Kıs Sömesh-e tamı resmi ınt-..kte ı•lenlc olduğu gibi 8 K.iımnu-
sani P...11;o."mbe sahalu bitecek ve o g\inii derslere dt•vam 

1 

edileook11r • 

"ı --
r-istanbul l&Y Z m amirlıği satına·m~ komisy1ı.undan 1 1 -- r 1 

1 

Behcrıuc 9 kurııı; tahmin edilen 70.000 adet çift dilli toka müteahhit 
nam ve h~"nbına alınacaktır. Pazarlıkla cksi.ltmcsl 6/1/042 s.ıh glinU saat 
H de Toptı.mede I.v. fımlrllğl satın olma komisyonunda yapılacakaı·. llk 
teminatı 472 lirn 50 kuruştur. Niimun~ lromisyonda görilliir. Tallplcrtn 
b<>llı "nklttc kom!s:vonn clm 1 e crl. ,_. ~ - 1142 O) 

* * $ 
800 kllo n~ç kundura çlvisl müt<:nhhia nam ve hl•sabınn nlın:ıcaktır. 

P~rlıkln ekslllmesi 6/1/942 salı fJ{in \ s:mı 14,30 ~ Tophnncdc Lv. t\ llrll· 
ğ! s;ıtın olma komi >yonundn yapıh.::-ıl tıı. Nl\muncsi koınlsyondn cörlıl ır . 
hicklılcrln teklif <'ık ·ddcri Cıyrı1 Oıer nden % 7,fi tcmiııatl.ıı ıl belli H•-
l.-itte ı..tımisyona gelmel rl. (464 - 11421) 

Adet 
f7 Nılıalc. 

600 Pors l n t b .k. 
~co Cut. ı. 
200 K~ık 

JOO C:ım tuzluk. 

••• 

' 

Yu!«md:ı ~.zıh ın ılıC'nıtlcrln ı .. ;ı:.ılıkln f'ksilt dcrı J?/J/'H2 pnzr.1-
tc:;j günü saat J4 de Tuphnncde Lv. ilmlrllgf sntın nlrn;ı kon yun ııcln yn
pıla:-nhtır. Jskl•lılcrin lllC'VCllt 111\ınunc \" 1\'lı)in.ıtl.ırıle belli s.ırıttP komls· lı 
yım.ı gclm lc.i. (471 - 13) • ..... 

300 metre 140 :ıntım eninde lurmızı ~uha nlınocnktır. Pnzaı lıkla clt
•iltın~i 7/1/912 çar ::ımba gilnu ı;aat 15 ele Tophancrle Lv. ılmirll.!'!l satın 1 
aln•a lrnmlsyonunda ynpılacnktır. Talıı..lcıin gctiı-cccklt-ri numunelerden be· 
frnilcrck nlınncaı,'tlldnn lstc'dılcrln numune ve temlnaUarile belli vnkitte' 
l·oıni von:ı ~clmclt'n. (470 - 12) . .. . 

BJr adet camlı kütüphane il 3 nd t storlu dosyn dolabı nlınocnktır. 
J>nuırlık!D cl:sıltm<'SI 8/l/!142 pcı cmbc gt\nll snat 14 de Tophnncdc r.v. 
Arnırllgi sntın almn koınlsyonundn y:ıpıl:ıc.ıktır. Knttıphnnc numunesi Tuk
f!lmôe (5rft İdare K. karnrgfıhınd:l cJ :llıir. Talipleıin 21ümuncyl gürdüklcı
rhıc dnlr daire !d. dı'll alac.ıl,lıırı 'csiko ile belli vnkittc komisyonn gcl-
mclerJ. (469 - 11) .. ~ 

Hi kalem dlş~I mnlzcmcsl nJınnc:ıktır. Açık eksıltmcsi 5/1/942 pauı.rte
sl (,i.ınO saat 15,30 da Tophnn,.de J..v. ftmırllği satın alma komisyonunda ya
pıl:.caktır. Tahmin bedeli 1661 lira 25 kuruş, kat'i temlnotı 249 lira 19 ku
ruşl.ur. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Şnrtnamcsi koınlsyon-1 
cin görillfır. (468 - 10) 1 

• • • 
Yetmts snntlm eninde )'tiz yirmi bin metre yn::lık elbiselik bez alına

caktır. Pazarlıkla cJıı: iltmcsJ 6/1/942 salı günU saat 15 de Tophanede fst. 
Lv. tımlrli .. i saun alm:ı komlsyonundn ynpıl:ıcaktır. Knı'I teminatı 11.950 
li:-adır. Taliplerin belli vakıttc komls)Onıı gelmeleri. EvSDt ve sartnamesl 
k.:mi<ıyond gOrüHlr. ( 467 - 9) 

ti 

T. 1 Ş B A N K A S l 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
t<EŞIOELER: 

2 Şubat, f l\(nyıs, 3 Agustos, 2 Jltin
clteşıin aırıhlcnndc yapılır. 

ı 942 IKRA;~;ı rE~f~I 
1 adet 2000 lJr:Uık ::-; 2000.- Lir 
3 > 1000 > = !-100 .- , 
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