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___ .., 
Düf1yamn sulh oe sükıinn 
buaiilı Fiihrer'in •Azından 
çıkocolc bir lcelimege boi
lıdır. Bu kelime iıe, hiçbir 
zaman Almonyanın ı•r•f 
ve hagsigetini kırmag;,cok 
bir kel11netlir. Fiihrerı "Be. 
nim de istediğim bundan 
haıka bir ıea d•ğildi,, de-· 
mekle la•m 1centlini1 /aem 
milletini, laem de Jiin~agı 
ıu müllaiı kaba• ve /elô
'Jcellen lcrırt•rır. 

V irmi altı devlet tarafın
dan V aşingtonda im.7A 
edilen ittifak, Birleşik 

Vaşington 
beyannamesinin 
neşrinden sonra 
1 ngiliz istihbarat 

şefi diyor ki : 

Mihverin bir sulh 
teklifinde bulun
ması muhakkaktır 

V11şington, 4 (a.a.) - İngiliz 
İstihbarat Servisi Şefi Sir Ge. 
rald Campell Va.şinglon<la şu be
yanatta buluumu~tur: 

"26 ntlllctın münferit sulh 
yapmamayı taahhüt etmi.§ olduk 
lan şu Hırı:ı<la, Milıve,r devletle-

•rinin sulh tcklitlerinde bulu.n
ıın.alıu"lllln hemen hemen muhak
kak olduğunu zannederim. Hır 
takım tcklıf ier yapılacak ve tec
rübe baloıı ruı uçurulacaktır. 

Şiınidl) c k a d .~ ı· us veya 
Jört deia. tecrübe balon.lan u
çurı.ılmuştur. Fakat muttefik 
milletlerin beyannamef\l biıtun 
alakadarlara ve bilha.sKa Bitlere 
bu millotleri yekdiğerinden a
yırruağa teşebbüs edenlere kaı·

G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

Tipi 1: yüzünden 
Diyarbakır hatbnda 
bir tren yoldan çıktı 

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

Şehirde. tramvay hatları açılıyor, bütün vasıta
larını kulla,ıan belediye temizlik işinde 

halkın da yardımını istemektedir 
Kar ve ı:ıoğuk, diln de fa.. da köprU ilstU tama.men te- ve Ortakoy hattı da ~ılmı~ 

sılnlarla akşama kadar de- mizlenmiş, biiyUk caddeler a- bulunuyor. 
\'am etmiş, akşam üzeri so- çılmıştır. Tcmizlem~ ameli- Halen 11-amvay nıünakale
ğuk nisbclen a?.alm18 ve .kar yesine bugiin de devam olu- sinin yapılmadığı hat, f.;aJa-
yağır;ı durmuştur. Alınan na.caıktır. tnsarayln kiipı·ü arasıdır. 
maliımata göre, havanın ya- Dünkü <;alışmalardan son· Ba hatlar arasında tram-
''a~ yavaş n~ması muhtemel- ra, ':ronel - Şişli tramvay v.a:y i~ctilml'rnemnin sebebi 
<lir. • hatu açılmıetır. Eminönü ile yolun inişll ve yoku~u oluşu, 

Belediye, dUn ile yollal"ln Topkapı, E<lirnckapı a.rasm- bir kazaya ımey<lan vcrilme-
acılınası için binden fazlnı a- da tramv:ıy seferleri başL'l· ml'si cndişe:,idir. 
mele çalıştırmıştır. Bu ara- mıştır. Kara.köyle Beşiktaş (Sonu aayfn ı .otun S de) ,I __________________ .... __________________ , 

iDARE YERi 
• 

Nuruosmanlye No. 17 
r.ı,.ı: YENi SABAH ı.ı-w 

TELEFON: 20795 
Her Yerde 6 Kuruı· ....._ __________________ ...,. 

Cenup hah --
Pasifikte 
tek kumandan 
Vavel'in tayini 
tasvip edildi 

• 
Kara, deniz ve 

hava kuvvetle.-i 
emrine verildi 
Vaşington, 4 (a.a.) - Gene

ral Wavelin cenup batı Pasifik 
bölgesindeki miittefik kuvvetle
rin b'aşkumaudanlığınrı. tayin e
dildiği hakkında Bcyazsaray ta 
rafından neşredilen demeçin 
metni aşağıdadır: 

l - Amerika ve Britanya baş 
kanlanwn teklifleri ve Reis nuz 
veli ile İngiliz B11şvekili Çörçile 
yapılan tavsiyeler üzerine Holıın 
da ve ilgili dominyon hükwnet. 
}erinin tasvibi ile cenup batı Pa
siftk bülgesinde tek kumanda 
us uliin ün tatbik e<l ileceği bildi ril 
mektcdir. · 

Bazı tren 
seferleri 

daha kalkıyor 

lıleme günleri 
detiıen trenlere 

ait cetvelleri 
neşrediyoruz 

--0- --

}"eni taı i/t.1 ler bil 
günden itlbare11 
tatbik olllnugor 
Ankaı•a., 4 (a.a.) - Habeı al· 

dı~rımmı göre hasıl olan bazı 
1..a.rtırctJcı dolayısile iıılein gün 
teri evvelce tahdit edilm~ olan 
katarlara ilaveten diğer bir kı· 
sım katarların sef erlcrinin d • u
:r.altılmasına Devlet Dcmiryolla
rı Umum müdilrlüğüncc karar 
vcrilmistir. 

,a/l/ 942 tarihinden itiba.reır. 
i~lcmc gUnleri değiçtirilen ve 
37..nltılnn yolcu katarlarının gün 
!erini gösterir cedveller aşağı · 
dadır: 

1 - Haydarpaşa • Samsu.1 

Ameıika Hariciye Nuzııının ifa
desine göre, tarihte mevcut ve
eikalann en bUyüğ!idür. FilhaJti
lka gerek ı§tıri.k eden devletlerin 
c"ıyısı balnmından, gerek takip 
cdılcn gaye ve prensıp bakımın
dan bu vesikanın muazzam bir 
ehemmiyeti haiz oldugu inkiir 
edilemez. 

şı onlann verecekleri cevabın -------------------
mahiyeti ne olacağını fütar et- 1 · -:-l 

2 - Bu bölgedeki bütün dc
n1z, knrn ve hava kuvvetleri tek 
bir kumandanın emri .altında bu 
Junacaklardır. Bütün ilgili hU
ki'ı.mctler, hu vazifeye general 
Wavelin tayin edilmesi için M. 
Ruzvclt tarafından yapılan tek
lifi tasvip etmi§lcrdir. 

lskcnderun: • 
l'azartcni, sah, ~mbe \C 

cumartesi gilnleri Haydaı1>aŞa· 
dan saat 15 de harekc:t eden 
tren, ertesi günleri saat 10 da 
Ankarndan her iki istikamettt 
kalkacaktır. Samsuna. geli.9 
11,40 da, İskcndcruna 18.33 de
dir. Her çarşamba, cuma. ll8· 
:r.ar ve par.art.esi günleri İskcn
derundan saat 8.02 de Samhltn· 
d.ın iae 7 .30 da kalkan trenler 
ert<.'sl gUnlcri sa.at 20,25 de An
kn.r~ dan Haydarpaşa.ya haı eke 
ctloccktir. 

Kimbilir, bu yirmi alll devle
tin imzalaı ını ta§ıyan mimı.k, 
belki de yarınki dünyanın te
JDel~ı hwnetinl görecektir. Bu 
ümidi veren nokta., ve.Aiklulm 
yalnız muayyen bir takım mem
leketlerin hodgfun menfaaUer1ni 
müdafaa etmıyerek biltün bt'.:iie
riyeti kucaklayacak kadar geniş 
ve clbanşfünul prensipleri ihtiva 
etmesidir, Yirmi altı devlet ken
di memleketlerinde oldtığu ka
dar başka hilkfunetlerde . de 
~ hak ve adaletin muhafa
zasına taraftar olduklanm ilAn 
etmi§lerdir. Şu halde harbe cliin
yada artık ne lüzum kalmlfillr? 

ın:~;;iz salihıy,-t aı-ı i HARP V AZIYETI=t======== 

bit~;~:'l~t~~~~diril~::resmi PASI" Fi KTE HAREKATIH HEDEFi. 

Hakık.i Oir kültürün temin et
tiği ruhi ve manevi bir terbiye 
ne insanlık merdiveninde yük-
8clıniş olan bit• kavim, havbe 
tWcak bir takdirde cevaz vcre
bılir; yani tedafüi olduğu tak
dirde harbi kabul edebilir. Yir
mi altı devlet tarafından kabul 
Ye ilan cdihni§ olan prensibin 
dünyada nncak tedafüi bir lıar
be imkan bırakacağı görülü-1 
yor. Çünkü beşeri hak ve ada-1 

Matbuat dairesi reisi orta elçi 
Dr. Sqhm;idt bir mülakat esna
tnnda, Va§ington beyanname -

1:-;ine karşı vn.?jyct alın~ i~in he
nüz salahiyet .... ıruamış bulundu • 
ğunu söylemişti!'. 

Yabancı gazeter.iler toplantı
sında. yaptığı bu beyanatla Dr. 
~d~ sözü geçen beyallDO. -
ınc karşısında vaziyet alınması 
~klenebilPCeğini ihsas etmiş bu
lurunaktadır. 

- Pasifik'te -

Japon tayyareleri 
Bismark adalarına 

da hücum etti 
ıetin muhafaza edileceği tcan~n Avustralyaya aı· 
ve teahlnit olunuııma artık harbi 
ancak ha.k ve- ,.Jalete tecavüz et- bir h 
took isteyenler ortaya çıkarnbi- ava mey-
)arler. Vakıa. dUnyanın en ınüte- danı hasara 
eaviz kavimlennin ağ?.mdan bile 
.bak ve adalet kelimesinin eksik uğradı 
e>lduğu yoktur. Buna bakılarak 1 
firmi aıtı devletin na.n ettikleri Japanfar, ÇiJ'da art çr .. 
hak ve adalet prensibinin millet- ı liU IQ 

aer arası münasebetleri tanzim- t · · · d f tf ki 
de ve sulhu tesiste bir fayda umanlilı a,ı 1 .ırmı 
görillnıeJncsinden korkulabilir. bildiriyırlar 
Fakat bu devletler ayni prensip-
leri kendi mcmleketl~ri içinde ol- [A. A. telgrafiarındruı 
cluğu .kadar diğer memleketler- hüllısa edilmi~"tir.] 
de de 1cabul ve müdafaaya ta· - Bir Japon deniz iıstiünden 
raflar olduklarını bildirmi§ler- bildirildiğine göre Lu:oon a-
dir. Eğer yirnıı altı devlet bir dasında faaliyette bulunan 
taraftan hak ve adaletten bah- hava teşkilleri Manilayı tah-
sederken diğer taraftan sair liye eden Amerikan kuvvet-
milletleri sevk ve idare aalahi- lerini sıkıştırmağa devam et-
7etini ele almak davasına kalk- mektedirler. 
sı1ardı o zııınan riyakarlık ettik- Fecir vakti düşmanın mu-
lerine hükmolunabillrdi. Kendi- vasala hatları, kıta tahaşşüt-
Jcrinin haiz olduklan hakların leri ve sair askeri hedefleri 
ayniııi başka milletler için de ta- bombardını::uı edilmiştir. 
myınca samimiyetlerinden ,Up- Japon karargahı Buın 
heye imkan kalmaz. Daire müdürü Albay Şira bu 

Mihver devletlerine sulha Jıa- giln dcmif'tir ki: 
wşmak için iyi bir fırsat c;ıkı· "Manilfuun i§gali Fllipin-
)'or. Şimdiye kadar, Almanya, 1 lere hakim olmak demektir. 
Her Hitlcrin de dediği gibi, m.ü- Çünkü Manila her bakımdan 
teaddit defalar sulh teklifinde Filipin adalarının merkezi-
t>ulunmuş, fakat malfım sebep • dir. Ancak düşman kuvvetıe-
Jer dolayısiyle red cevabı almış- ri henüz ezilmiş değildir. Bu 
tır. Bu defa ise lngiltere ve A-1 -kuvvetlerin büyük bir kısmı 
uıerika ile müttefikleri' tarafm- Manili körfezinin müstab-
dan bir muvafakat cevabı al- kem çevresine sığına.bilmi§-
mış meykidedir. Almanya ve tir.,, 
nıüttefikleri de gerek kendileri, 'AVUSTRALYADA 
gerek sair nıill!itler için halı ve Uzun menzilli Japon bom-
edalct prensiplerini kabul ve bardıman tayyareleri Bis-
ilan ettikleri dakika bu kanlı mark takım adalan Uz.erinde 
boğuşma nihayet bulacaktır. bir keşif uçuşu yapmışlar ve 
Demek dilnyanın sulh ve silkfı· ı Rebaul'da A vustraJya hava 

b ·· F .. h · .. JM • .vı .. n j kuvvetlerine ait bir tayyare 
nu, ugun u rerın <1'6~ meydanına taarruz etmişler 
çıkacak bir keli..-neye bağlıdır. 1 dir. Atılan birkaç bomba ile 

Bu kelime ise, hiç bir zaman hava meydanının tesisatı ha-
!Almanyanın şeref ve haysiyetini 1 fifçe hasara uğramıştır. Yer
kırmıvacak bir kclIDıedir. Füh- li halk arasında ölen ve ya
rer: "Benim de istediğim bun- ı ra1an1-n olmuş ise de hi~bir 
dan başka bir şey değildi . ., de- ı Avrupalıya bir şey olmamış
ınekle hem kendini, hem milleti- \ tır. ... 
nı, hem bütün dünyayı şu müt- • Bu taarruzdan sonra düş~ 
hıı;ı kabus ve felaketten kurta- j man tayyareleri dağılmıştır. 
rır, hem de Alman mıllelinin (Sonu aayfı 2 aütun 6 :ta) 

(Son11 tayfa 8 aütuA 2 de) ı•·--~-------

3 - Amerika Birleşik Dev • 
letler hava kuvvetleri başku-

Filipinlerde Amerikan kuvvetleri, daima ikmal ko
laylıkları gören Japo.n işgal ordusu karşısında teh· 
likeli bir vaziyettedir. Mamafih, bu adaların talihini 

maııdam gene:r-al Georges 
Eı ett başkumandan nuıavinli • 
ğıne tayin edilmiştir. 

General Brctt şimdi Uzak
§arkta bulwıuyor. 

Amerikan amiralı Th0ıman 
Hart bu bölgedeki bütün deniz 
kuvvetlerine kumaııcla edecek
tir. Amiral Hart geneı-al Wa-denizlel'deki karşılaşmalar tayin edecektir 

(Sonu uyfa 3 aUtun 1 d~) 

---------IYazan: Emekli General K'EMAL KOÇER!-~ ------
- • - Rusya'da -

1 848 de Tokyo ve Yokoha
ma karşılarında p:ıtlıyan ı 

toplarla uya.nan Japonlar, Dir 
mUddet sonra Çine taarruz edc
biltcek surette ko.lkınmışlardı 
Çine karşı yapılan tedip hareket 
lerhır.le mevki ka?.ana.n doğan 

daki mesafe ise 5450 kilomet • 
redir. Filipinlerin merkezi, :Ua-
nilla Japonların e1ine dUşmUş • 
tür. Gua.nı ve \Vah de ayni va· 
ziyetteclir. Hawai dahil olduğu 
halde, birçok Uslcr tehdide ma.· 
ııız kahnışlardır. Yowrma.ya a· 

gülleş devleti, 1.904 <le Rus~aya. ------------
karşı baskınla. başlıyan teşeo • Af •k 'd 
bü.sfinde karşı yakaya emin a- ' - rı a a -
dunlıtr atmıştı. BUyUk harbe ,:"' 
kcnıii sularında karışmış ve Al- _. -.,.. 
man mıra.sına konmuştu. Ja- r::. • • -, 

r::rı~ ~~~r:::nif~~~e:~1~ , INGILIZ AKINCILARI 
::şd:~: ~~~;ı~:ı~~~~; ı MiHVERCILERI 
uygun bulmuştu. Japon tersane-

~;~lş ~~~~:~!n~~~·~e~e~ HIRPALIYOR 
vam ediyordu. 

Dört buçuk yıl önce başlıyan \ 
Çin harekatı, bu memleket kıyı
lanoda ve bir mukavele ile Çin 1 
HinJinde Japon işgalini temin 
etrniı;ti. Filip;,1lerden b~lıyarak 1 

şarka doğra uzanan Hawai-Wa
ke - Gnam Amerika ile Hong. ' 
Kong arasında bir irtibat ziı • i- 1 

ri mahiyetindedir. Hawai ile Pa
nama arasındaki mesafe 8400 1 
Midway'la Sanfransisko arasın-

Bulgaristan, 
limanlarında 
mühim tesisler 
kuruyor 

Lor:draya gire tu hareket 
ltmanyanm Karadan;ZJ o 
kon~ro!ü siyasetiJa 
aıa~adar\f ır 

Sollum Halfa
ya'da muharebe 
ler hala devam 

etmektedir 

ir.giliz tayyarelerı Trablus'a 
ş.dJetli bir iaar uzda 

bulundu 
(A . .t •. tclgrnflarınduo 
lıill fıs.-ı ı d il'flir tfr. J 

tngilideT" göre 
Orta aı k umumi İngili:& 

kara.rgahuun tebliği şudur: 
··Bardıachı alınan esirlerin 

sayısı şimdi 7.000 tahmin e
dilmektedir. Bunun bini Al
mandır. Muharebe sahasının 
temizlenmesine devam edili
yor. Agedabya çevresinde 
topçumuz ve hava kuvvetle
rimiz faaliyette bulunmuş
tur.Akıncı kollarımız da ge
niş bir cephe üzerind~ duş
manı htrpalamağa devam ey-

Londra, 4 (a.a.) - SeliJıiyet- lemişlerdir." 
t.ır bir menbadan öğrenildiğine Alman Tehltği 
gore Bulgaristanın Karadeniz.. Alman tebliğinde şunlar 

Varna l' 1 yazılıdır: 
de.ki Burgaz ve ıman a- "Şimali Afrikada, her iki 
nnda milbim tesisler ve yeni 
doklar vUcuda getirilmektedir. tnraftan §iddetli devriye 
bu genişleme plinı Almanyaıu!l f;.aliyetl olmuştur. Agedub~ 
Kara.denizde kontrol kurma.il 81• ya çevresinde mtlnferid ln-

giliz taarruzları akim 
yasetile alakadardır. kalmıştır. Hava kuvvetle • 

Diğer cihetten Tuna üz.erinde ıimiz İngiliz sahra konak 
yeni nakliyat kolayhklan, Bur- yerlerine ve barakaJanna ta-
gaz ve Varnada eşya depolan şıt kollann:ı bomba ve mit-
te.sisi ve Bulgar deniz ticareti ralyöz ateşile taarru7Jard:ı 
için 220 ile 6000 ton arasll!da bulunmuşlardır. Tobnık•a 

yak basıfüuH M.nlaka ilzerlndal 
Singa.purıt. ~ kılometre yakla· .,. .. 
t:ılmı§ln'. Siya~ - Japon ordula· I ır • -.,. 

r.,t::r.:::.~~.:ıfj~ı;: 1 SOVYEJLER BIH 
nıj~;~ı::;~~larında bol In:i~r= ı COK KASABAYI 
da )lömur, uç yerde dt>mır, ıkı , 

if~~~d:~~ç;~~n~~~~1~~ 1 DAHA ALDILAR 
zısıne aıt bwçok malrn.ller-Oe ba- ı 
kir 'Ve Kanton ctvannda demir; 
Çin Hin<ünde kalay. kavuçuk, Pravda. "Alman 
dE>mfr; Siyam c1u petrol, bakır, I • 
de.rn;r V<l.rdır. Fakat Japonya 
bununla iktifa edemez. 

Japonların lıeddi, dünya ka· 1 

vuçuğunun· yilzde 00 nnıı, kala
yının yilzdc 50 sini ihtiva eden 
lfalakadadır. Japon harekat S&.· ı 

hasına dair bir fikir edinmek icin 
muhtelif iislerin mesaicsine bir 
göz gezdırrnek faydalıdır: 

kilomtıf ro 1 

Tokyo - Manilla 3000 
Maniıt::ı • Singapur 2450 
Manilla - Guam 2600 
Gııam - Wake 22.50 
Wnke. Hawai 3850 , 
Kutru hinlerc~ kilometreye ı 

"aran bir ıınhnya da!hlan ve bır 
(Sonu eayfa 2 aütun 1 de) 

Norveç 
sahillerine 
yeni baskınlar 
yapılacak 
V'.l'VVVV'.~ 

Londra, bu anı hücumların 
Alrnanıarm maneviyatım 
sarsmak hak .mından çok 
tııma:li o:duğur.u söJlüyor 

~WV'VVV"VVV'\I 

mezaliminin in
tikamı alına
caktır" diyor -----A'maa taJ]areleri Tao1osia 
lımanm~ muht af ,f akınlar 

yaptılar 
[A. A. telgl'aflarmdan 
hü!Asa cdUrnlşUı·.] 

Rus tebliği şudur: "Üç 
lkin.cikanw1da cephenin bir 
çok kesimlerinde düşmanın 
mukavemetini kırarak kıte
larımız ilerlemişler ve bir 
çok rueskfın mahalleri işgal 
etmişlerdir. 2 İkincikanun
da 5 Alman tayyaresi tah
rip edilmiştir. 2 Alman tay
yaresi dil§üı ülmü.,,tür. 

Cenubu garbi cephetıinde 
Sovyet kıtaatı 25-31 llkka
nun içinde 22 tank 122 top, 
-128 mitralyöz ve 1000 tüfek 
zaptetmişlerdir. Bu kıtalar, 
iki genel kurmay kararga
hını , 745 kamyonu, 5 tankı, 
birçok topu ve 552 furgonu 
tahıip etmişlerdir. AlmanlRr 
10.000 kişi zayetmi§lerdir. 
Kırımda Sovyetler 3.000 

tiifek, 50 mitrd.lyöz ve 250 
k~myon zaptetmişlcrdir . 
Muharebenin tek bir kesi -
minde Almanlardan 2.000 
Jdşiden fazla telef at var • 
dır. 

Pra\'da Yıwyor 
Pravda, dünkü cumartesi 

gllnkü nüshasında. Soyyet 
P..usyanın Almanlar tarafın
dan işgal edilmiş şehirlerin
de yapılan mezalimin intika
mını alacağını yazmı ·tır . 
Bu gazete Almanların Odesa 
da 2500 kişiyi idam etmi ~ 
olduklarını teyid e~kt~ • 
dir. 

Alman orduları baş'ku • 
manda.nlıfunın tebli :i şu • vapur inşası derpiş edilmekte • (Sonu .. yfı ı ıDtun ı da) 

(8onu uyfa 8 ılltup & de) Wln•lliı••••••llliaJ 

Londra, 4 (a.a.) - Londra
nın iyi haber alan mahfillerin • 
deld kanaata göre, son gilnler- j 
de Vaagso ve Lafoten adalan
n:ı. yapılan baskınları işgal al •

1

1 

tmd:ı. bulunan başka sahil!ere 
yapılacak yeni baskınlar takip 
edecektir. Bu backın hareketleri 
nin, düşmana maddi kayıplar 
verdirmekten başka İngiliz kı
talarını daha geniş ölçüde as
kc.r çıknrma hareketlerine alış
tırmak gibi mühim bir faydası 
daha vardır. Bundan mada süzi.l 
g~en baskınlar düşmanın ma
neviyatını kırmak bakımından 

Sonu saqf a 3 ,;;.un 5 ttt - (Sonu Sa. 3 Sü.. 5 do) 
Eff4il..c'S·A4.iıMı;~liiıı.&ı.;~ 

2 Haydarpaşa - F.r~mum · 
Dıyarl.mkır. 

Pa.7.artcsi, t;a,rşamba, cuuıa ve 
pa~ günleri Haydarzınşadaa 
s. t 20,2.5 de kalkan t r\; ıı c.:1 .esi 
giiWeri ae.at 15 ele A nk:ır <la. 
Erzurum ve Diyarbakır istıka
tnPUerinde han'kt. t edecek. vt 
ra AA.at 6 da \•aracak• ır. Ç·1r · 
J)mba, c ıma, cu .1arte~i VP pa. 
Erzunıma s.ı.at 8 de, niynrb:!lnı 
zart.etd günleri hem Diyarbakıı 
dan hem Eriaırunıdan hareket 
ro"n trenler. Ankara.dan cuma. 
pazaı·, pazartesi ve ~mba 
günleri saat 15.20 de Haydlll' • 
pru,ıaya kalkacaklard1r. lsta.nba-
1.ı varı, 7 .43 dedir. 

3 - Ankva - .ZOngulde.k: 
Her pazartesi, çarsamba., ~ 

ma ve cumartesi j!'\lnleri hem 
Ankanı.dan hem Zongu ldaktaa 
bırer tren kalkacalrtır. H~ 
saatleri Ankara 17.15, Zongul1 
dak 17.05 dir. 

4 - Ankara - lzmir: ''Basma.. 
ha.n('" 1 

Her pamrtesi, çarşamba, cuı 
ma ve pv..ar gilnleri karşılı~ 
birer tren kalkacaktır. Hareket 
Ankradan 15.20 de, 1.zmirde.t 
S.25 dedir. 

5 - Anlmra - Alsancak : 
Hareket gilnleıi pazarte81 

çat ~amba. cuma ve T>Uardır. s._ 
atlcr Ankaradan l!S.20. Alsan 
cn.kt.an ise tam gece vansıdır. 

6 - Ankara - Balıkesir : 
(Sonu uyfı 8 ıUtun 6 de) 

l·ngiltere 
Kıralının 
M. Kalenin~e 
telgrafı 

11.lıoskou gö. üşme!arJn
deki ahınk har~ t ı H 
su h:e millet1ar:mizi1 itti
r l .111 takv: ye alecektir,, 

Londra, 4 (a.a.) - Moskova/ 
ıadyosu U. R .. S. S. Reisi Kal& 
nin İngiliz kralına aşağlda.ld 
teJgrafııamcyi göndercliğini ha 
ber vermektedir: 

.. Müşterek dii§manımız olaı 

mütecaviz Almana karşı yap. 
makta olduğumuz mücaae1'edtı 
bahis mevzuu teşkil etmekte b.ı 
lunan bütün meselelere müteal· 
lik noktai nazarlardaki ahenk. 
İngiliz Hariciye Nazırının Mo:.ı
kov yı ziyareti esnasında daha 
ziyade kuvvet bulmuştur. ,, 

Kral altıncı Gcorg-ı:h . •ı s r . 
(S~nu tayfa a ılltun7 dto) 

1 

t 
1 
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p· ll Ull Kar havası tipi belası 
ıyango y a.ğmur kışa mnhsus detı 

ikinci talihlileri ği!dir. Yaz mevmminda' 
de yağar. Fakat kar. tipi, do~ 
don kara.kışa özeldir. Karlı, u..J [Nakil ve iktibas hakkkı mahfuzdur.] 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 49 Belediye Reisleri ve 
amirler istimlak kararla·. 

!kını nyınyorlar; götürüp Velit rmda daha teenni ile i.n:;:_:\nla..:ııldı .•. l{apı hakkı ne 
~dır? .... 

-- On lira! ... 
- Bende hiç .insaf yok mu be 

lidam: on lira kapı hakkı olur 
ı.mu? 
' - İtiraz ettiğin için yirmi li

ve eccknin! 
- Peki!. .• İşte sana. on lira! ... 
- Şimdi otuz lirad:ın a.sağı 

... olma-! 
- Lakın bu bir zulümdür! 
- Madcmlti zulumdur, kırk 

tim v rccck :n ! 
- l\ pıyı kırar da gireriz. 
- l cı ide sihUılt kerlcr bek 

liy• r. Adam oldilnucyi severler. 
Ellı liın v ımezsen cenazeni ge
ri g""tür. 

Z v Ih o.dam, itiraz ettikçe 
kapı h1 kın:.n onar 1 ra onar li
ra yükEcld ·~'lZli; miıtema.diycn 
de yi.ıkse e.:; ğiru ııih } et anlıyn
bildi. El lırayı sayınağn. mec
bur oldu. 

Vclit bin Mus'ap, ı :ırayı koy
nuna soktuh'"truı. sonra içeri ses
lendi: 

- Kanıvı açm ! 
Kııpı, gıcırdıyarak s.ı'{ır ağır 

a.çıldl; cenaze alayı i eri girin
ce lekrar kapandı. V lit bin 
M~ 'ap ,keyfinden kabına sığ -
mayan Him3.Ua sordu: 
'- Pazarlığı beğendin mi Ha

man? 
- Mükemmel! ... 
- H I'if aklını ~ına çabuk 

topfadı. Biraz daha itiraz etsey
dı son mcteli-·ne kadar verecek
ti ... Ha ... Şı nu da sorayım: O
nar onar arttırış.ımın sebebini 
anladın mı? 
-Anlı} .1 dım ya Velit! 
- Ne çabuk unuttun? Kavun 

Jarnnızı yagma eden P."'hir kapı
cıları s"ndm i tedilr.leri bacı o
aar onar arttınnamı.')la.r mıydı? 

- ı;;, et, öyle olml!§tu. Fakat 
iten bunu çoktan unutmuştum. 

- Unutmak çok kötü şeydir 
Haman? ben, hiç birncyi unut
mam ! mcscıa. sen, Şımı on ile Se
rah 'ı unubnuş oldugumu z:ıı."l 
edersin değil mi? 

- V y ! ... Sen onları unutıma-, 
4m nu? 

Ne gezer: ... Zihnim bir ta
ra1 an da onlarla meş~'lll.. Bir 
giın Şimron m ocağıma, Sera.hın 
da kuc i!ıma cltl cc.ğ"ne emi -
Pim. 

- Çok kincisin V elit! 
-· Benim ne domuz olduğu-

mu il • ide dw iyi anhy:ıcaksın. 
- Sende benim ne &:ı.dık ar

kadnş olduğ11ma ileride daha 
L'"!ığlım irnınac:ık m. Artık bizi 
birbirimizden ö!üm ayırır V elit! 

- Ben d ö~l diişünüyorum 
Hfun ... n! 

Uzutmıyalım, İki rkadaş, um 
dukl nndan daha çok kazanma
ia ba. ... l:ımışlardı. Halk, bu işin 
Fıı :vmıun cmrile \"e Fıravun 
namına yapıldığım zanneder 1. 
lk.."'S <;ıknramıyordu. Mezarlığa 
ücretsiz ölü gömülcmiyeceğini 
4uym~ van tek bir Mısırlı kal
marnış1J. ltirazın çok pahalıya 
malolduğunu da herkes aı:ıla -
mışb. Gömttıcct'k ölüsü olanlar, 
mali iktidarlarına. göre kapı hak 

ıbin :M:us'nba teslim ediyorlardı. hareket edecekler 
Buna, yıllardan beri devam e-
dip gelen kôklc§miş bir adet gi- Dahiliye Vekilliği, belediye
bi alısm.ışlardı. Pek ~Ciin olan- lerce yap!.lınakta olan istimliık
br, ölülcıini bm lir.&.dan aş~rı lerm wnum.i menfaat kurarlan 1 
crom~miyoılardı. hakkında vil'iyetlere bir t&mim-

Vclit bin Mu ·'ap, zenğin ol- de bulunmustur, Vc:kfilet bu ta· 
dukça ı§i blıyutüyor; I;cnrfürl • mmnde belediye reıslennin ve 
ne kiı.çiı.l: bir memleket krn.lı pn.- idare flmirlerınin wnumi menfa .. 
yesiru veri~o du. Bir sürü kül at kararları verirken tceııni ile 
ve uşak s hibı olmuştu. O!lb.ra hareket etmelerini, asker ailc
knra kaftanlar, kıymeUi küla.h- lez inin, dul ve yetim! rin emlak 
lar giydirmiş; bellerine n.ltın ve 1 Ierınin ıstimla "udc onlara. yer 
J!Ümüş kuş;.kla.r kuşatmışb.

1 
) ahut yeni yapacnklan ı amet-

Kcndisi için nadide ta. larla be- ~ için malzeme te<l rik edil
zenıniş bır tn.ht y.,. tırınış; Ha- roedlkçe y:ı.p!lmamasınn·e istiın- 1 

mnn icin de altın kaplnma.lı bir lahl .. rin daha mus1it bir za... 
klır.siı kurdurmuştu. On.lan y r- manda yapıL"llasını bildhnıititır. 
lcrinde az!.ı.lllcUe otururken gö
renler, Vclit bin Mu ·'ap'ı hükum 
dar, Hamruıı i c V czirillz:un z n 
edi orlardı. Bu hal ~ ıllarca böy
le de. am etti; Mısır halliırun ya 
rı .,er\ eti, kapı haJ.lu namı al
tında, ilci açık göz arkadaşın ce
i>:.tı girdi. Vclit bin • rus'ap ile 
Ih an, ı:ınenılc~etiu ynrısım sa
tın alabıkcck kadar zenğin ol
dula.t". 

* Bir öğle \izeri idi. H va., o 
giın, ı~l!r .~ankindeJl d<tha s1-
c!lktı. Vcl:ıt b:n Mus'aµ H1-
man, göz kama tıncı ınalmmla
n:ıda heybetle oturuyorlardı . 
sağlarında, sollarındn dikilen 
kam knftruılı, kara kiilii.hlı, al
tın ve güınUs kuşaklı kullar; ar 
kalannda mevki alan si'ahlı us
J:erkr. iki arkadaşı daha çok 
heybetli ve aznmetıi göstriyor -
lardı. 

Sehir yolunu r,özctlemeı{c 
memur edilen gözci.ı!c1 den b'ri
sı v,e!di. Velit bin whıs'nbın ö -
nünde hiirmetle eğildi: 

- Devletli efcndım, dedi, bli
!r ük hir cenaze alayı geliyor. 
Harun bin Şu yb'ın kızı çoktan
bcri hartn yatıyordu. Galiba öl
dü. 

Velit bin Mus'ap, bu haberden 
ÇClk memnun kalmış olacak ki 
keyifli keyifli giıldii: 

- Bu h1.beri çokto.nberi bck
Hyordwn. Tahminin cloğru çıkar 
sa müjdeni veririm! 

Dedi. Gözcü, gene hUrmetle 
scHım vererek huzurdan ayrıldı. 
Haman, bu zatın kim olduğı nu 
bilmiyordu. Ot:urdu~ altın J·an
lnmalı kür&iiden .başını eağ ta
rafa çevirt'.'rl'l\ sord ı · 

- Bfıntn bin Şuıı.yb kimdır 

ya Velit! 
Vcl't lu 'up mağrur bir 

eda ıl ,·erdi: 
- Çok 1.engin bir adamdır. 

Daha dof"rusu, Firavunun yrzi
ridir. H:'.i.runun yirmi yaşı ıd:ı. 
mr l:ızı 1·ardı. U;ı:nn zamanrlır 
l nsta yal yordu. Kızc:ığtzın öl
mesini sabırsızlıkla bcl<liyot·
dum. E-7~ gö1.ciinün getirdiği 
haber do~ u ise, H.fı.tı.ından en 
:u,ıal~ı on bin lira alırız. 
-Bunları nasıl öğreniyorsun 

ya Veitl. 
(Arlf:ısı var) 

~--
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Dün Sultnnahmet 2 inci sulh 
eez:ı. mahk"mesinde Mutunme
nn dükkıı.ıımdan yorgan çalan 
Sadettinin duruşmasına bakıl
mı:. tır. S dcttin cuma günü 
.Muammerin Knpalı~§ı Sahaf
lar caddcsiurcki dükkanından 9 
lira laymctindc anavi ıbir yor
gan çalmıştır. Muammerin dük
l~anuı:ı. olmayışından istifade c
deı"Ck bu suçu işleyen Sadettlıı 
dünkü clurı.ışma neticcsın.lc :1.5 
ay ha.pis ce-~ına ve 700 kuruş 
muhakeme masraf mı ödcmiye 
mahküm edilmiştir. 

Şehir Tiyatrosunda yeni 
bir piyes sahneye 

konuluyor 
Muh· rrir N c c i p F a z ı l 

K ı s a t u r e k, "Para,, isim
li 5 perdeli yeni bir pi
yes hazırı :mı!'tır. Alukndnrların 
fii.ı ine göre irin bn escd, bu 
za.m:ına kadar yazdığı her sa11-
ne eserini aPgın mahiyette' e bir 
tiyatro hüdisC$i teşkil edecek 
:ınymetteelır. ı:..cr, Şchır ·11-
yatrosunca suhn.t bru;l:i!ında ıınh 
neye konac:ıl: 'e baş rolü, bizzat 
Muhsin Ertu~rul t ı.rafından 
ı.emsil edilecektır • 

P yango an bir 
şey çıkmayı ca •.• 

Izmir, (Ye ı S..ı. h) - Ev
velki gece S€yy:ır s w•ı Abdul
l<ıh oğlu 1J ya l rında Mehmet 
Dolan ism · ıde lık ın, gece 
Çankaya kıh ve ine gid rek rad
~ od yt 'h ·t piynngo unu dın
leınege baslaın. ~tır. Kendi!:ine 
mut.laka bilyuh oir para isııbet 
ech.:cc-Biııi gtınıer<lenbcri kuran 
Mt!hmct, amortı dahi çılmıadığı
nı görünce fena halde mi.ıtecssir 
olmu..«, meyus bır ha.ld0 Çanka
ya aile evındeki odasına. gitmiş
tir. Bıçare, ı:ıekaz sonra. etrafın
cl 1 ifore fenalık geldiğini söyle
yerek bir doktor istemiştir.Key
fiyet poli~ h bcr ' ilmi , fakat 
tnm bu sucıcla Melımet sc~"tei 
kalbtcn ölnıü tür. 

Olgunluk imtihanları 
• Bir kaç senedenberi lise bi-

Mak a ve ı-stl lere 
b ··n narh ko u uyo 

Lastik ithalat tacirleri toptancıya 
ver· me e olan yüzde 15 arın 

yüz e 25 şe çıkanlmasını ·s ediler 
Bıı.::,.-rün. Fiyat üra:kabe ltomisyoııunun toplanbsmda ma

karna. ve lfu:ıtik fiyatlarına narh konulacaktır. Son günlerde 
un fiyat!nrın:n artması ve sonra buğdayı koruma vergisinin 
kale' 3.>l d a.yısıyle narhın dü.~ürülınesi üzerine makarna 
fiyatlarının yeniden t biti lazım !! lmektedir. 15 günden· 
beri m kam f:ıbriknlırı makarna \ı;:erine bir narh konulma
dığından dışarıya makarna vermemektedir. Bu yiizdcn bak
kallarda mrtka.ın:ı bulnnruamaktadır. Diğer taraftan lastik it
hald.t tacirleıi de Fiyat Müı·akabe komisyonuna milracaat e
derek t rtancıya va-ilmekte olan yüzde 15 kar miktarının 
yüzde 25 şe cıkarılmasını istemişlerdir. Fiyat Mürnkabc 
Koınısyonu ıbngünkü toplantısında bu hususta kat'i bir ka
rar v~recektir. 

Çivi fiyatları 
ucuz_ yor 

--....;CJ-----

Uydurma ve 
ası sız haber! 

Selanikte -i id a- Enstit" mübayaa
lat eşyamızda larında suiistimal 

• 
geıyo 

Şehı imize mUhim miktarda 
çi~ gelmiştir. Halen ithaliit gUm 
rüğünde bulunan bu dvilerin 
muamelesi bit.ince piyasaya. çı
karılacakbr. Öğrendiğimize gö
re bu partiden gelen çivilerin 
maliyet fiyatı geçenlerde gelen 
partilere ruızn.rrın dtlşük oldu-
ğundı:m ~hi fiyaU. n on ıkurus 
kadar inecektir. 

* Meınl'-=ketrmize getirilmek Uze-
re Sel.lııikte buluno.n külliyetli 
nrlkta.:rdaK.I ith:ıld.t e.şyalarmu -
zın Yunanistan ile Türkiye ara
sındaki kura yolu a lınca bir 
an evvel getirilmesi etrafındaki 
teşebbüslere girişilmiştir. 

Fa.kat denıiryolu güzeı'g8.hı 
karla knpalı olduğ"ü için ge. 
tirtilemcmektedir. Bu eşya ha
valar açınca dcrhPJ yola cıkan
lacnkt1r. 

yok 
(Vakıt) gazetesinde, Köy 

Enstitfüeri ihtiyacı için satın n
hnan elli bin liralık kumasın 
mübayansında ve irsalfi.tında ba
zı suüstimallcr olduğu hakkın
da bir.· aber neşredilmiştir. Yap 
tığımız tahkikata ve Ma..'U·if :Mü-1 
dürl4,Tüniin bize verdiği i7.alıat:ı 
güre, haber taın.aıınen asılsız ve 
uydurmadır. 

Köy enstitüleri için \'3lri mü
bayaalar, Manxif Müdürlüğiinde 
bir yardirektör, bir muhasoteci 
ve iki mc..-nurdan müteşekkil ko
misyon marifetiyle yapılmakta
dır. Heyet şinıiliye kadar b!r 
çok mübayanlıırda bulunmu.c:. ve 
aldığı eşya ve Jcvazımatı vaJc~n
de yel"lcrine sevketmi.~. Son 
defa. yerli mallar pazaı ıııdan 
3924: metre astarlık bez alınmış, 
muhtelif enstitiil re taksim ve 
tevzi olunmuştur. Ortada ne 
bir yolsuzluk, ue de bir suii ·t.i
mal \Tardır. 

l!I 

Dünkü maç;ar tehir 
edi!di 

f htiyar karı koca idare· 
den paralara aldıktan 

sonra yirmilik bir çift 
gibi ayrıldılar 

Milli Piyangonun çckili§inin 
en büyük ikramiyesinin isabet 
ettiği biletin ikinci yı:ı.nsının sa
hibi Vasilise, dün kocası Alek
sa.ndros ile beraber Milll Piyan
go idaresine müracaat ederek 
25.000 lirayı alını§tır. 

Piyangonun ilk kuruhL~dan
b ri her çekilişte bilet alan A· 
leksandros, bu defa bileti karısı 
Vasilis:!nin ~ansın:ı almıştır. Ba
yiin h •Der vermesin evvel 
mnJ:uu V"sil.Lc;enin görd .. ürü
ya biıyük ikramiyenin kendile
rin ı.:- bet edcce;,iru mtlJdcle -
mwtır. 

Al csandros 70, Vasil"ı'Je 62 
y "ımla olınal:u.'lna ra~ım n ;k
rnn1iyenın eıihri il 20 lik J ır cift 
gibi n~'clı v nı i'ut biı lı Ide 
paraları cep!eMnc ye le tirmiş 
lerve idan'dl"n ayrı ı laıd.r. 

bas {ın1ar 
karşı ted ir 

---<MI--
B:ii ""' nı tinıiz • 
mühım kru·arlar 

v vdi 
Hükfmıetimiz, Eğe ve ı fanisa 

oYalarile bunlar ara ında ka.l.uı 
aı azmin her tiiı lii su baskınına 
karıJı korunmı:;ı hın mühim ve 
y._; ·i kurar!a.r \ •rm· ,tir. Başta 
Gc<liz nehri oJm k ihAre bu ne
hı. civarında nknn su13.nn hep
sı i~Ilh edi ec ktir. BJırnlarda 
şimdi.> e kndar y J..t'1lmrş olan i~
ler clerhat ikmal olunacak, aıa
d k:ı at' mazi de tesviye edil\>o 
~I ... tir. Maı mara. g··m sedleri ile 
G di nehı•i Ye besleme ka- 1 

ıı ul arasıuda k'llan 1~500 lı 1 -
tır g ni !iğu d ki arnzivi ve 
EJİınal de.nı?.nınd n ı ıru,nı bu -
ı·.ıy..ı 1 .. b>ıı k er, Çcrk s, Poy 
raz. İki J.{cfcli. Çapaçlı Ye Ad -
1a derclPrİnirı l'a'T;ycti ve akış 
tı.r7ları ta sil;Uı hantalarlıı 
tc5b t olunmnktsdu. ·apı1acak 
ü,laJ•at için hariU:1'ır111 tanzimi 
ınaksadife 5-0 b.n hm nynlmış-ı 
tır. Buııda.a &'lllta Ji.!ğe, hazı ln-
11 r,..k b·ı planlar iizeı hıdc işıe- 1 llCCC'kt ir. 

lzm·tte karne us:.ılOnOn 
tatbiki için hazırlıklar 
İzmit, (Yeııi Sabah) - Hal

ka ekmek 1.cvzii için beya.nnume 
dağıtılmıştır. Her aienin nüfus 
miktarını \"e iş vaziyetini bildi
ren beyannamc1er derhal doldu
rularak alakalı nıakama. veril -
miştir. 

Birkaç günden beri yağan kar Et satış arın a 
neticesin.do her iki stad g:ıyl'i • • • • l k 
1111.aıni vaziyete girmiştir. Bu Y nıe ın iL Z m.-..-ız l 
ylizden dünkii fut bol maelıı1 ba ladı ı 
Wıir edilmiştir. İki haftadır yn . .. .. . 
püaillıyan temaslar lik macları- Ü~ gundcııw bcrı !Uczba.hanc-
nın sonuna bırakılnuşbr. ~ d e~k az SJ['ll' ke ılmcktedıı .. 1 

Bu yüzden topt ll r sıgır etı-

·ze serseri u----.... 
nın kilosunu 62 kuruı::a satmış
tırdır. Bazı ı::em .. erek kasap -
l!ıı h.1 fiyattan et alar k 80 ku-

Vili yağışlardan kurtlıı.rla b~· 
lerine damlarda. §lir söyliyeıi 

kedi'er hoşlanır. Ateşli ve yeni 
~klar keyiflenir fakat i6k'!'l, 
güçleri olan fukan:ıya ne lmdaı\ 
zor gelir! harap, delik deşik ev• 
lerde oturan odunsuz, köm.ttl" • 

süz kalan fakirlere, ~ 
ne kadar tehlikeli olur. Ali~ 
bunlara iında.t etsin! 

Mwıtazam sobalı yerlerde~ 
Ioriforli (apm-truıın) laraa ot.u
rruılar, i. siz gil':SÜZ olmrlaı· • o
Jcaklaıın, damların bcmb"yaz 
cirtlilerle sii Jenmelerinden hu
sule gcleu g" :el manzaralardan 
gli leri o'nn f kamva ne kadar 
hoşlanırlar! Fakat durmama • 
sına yağ-an, yolları l. payan . 
tramvayları, oto obillcri, tren· 
h:ri, yolcuları kervanlan dur· 
dur.uı kar, tipi s:mtten t• 
~ünden güııe artarsa ne Z2 gfo. 
ler memnun olur, ne fakir)&"! 

Çünkü sınirlilik başlar. Her 
gün is basına, 'az.ifc yerine gi 

dip gelenlerde c~it ç~it hn ta

lıkl"r ha gösterir. Kuııı so~uk 
..ı:."'Jamlara gençlere, ort 

ya.~ıııam o kadar za.rnr vermez. 
F'3.knt alııikın e1ımyanln.rn, ço
cu lam vı= ihtiyarlara dokunul". 
He İstnııbul gibi. çok rutubclli 
bavn, n"mli soğu1 olursa., türlü 
türlü hastalıklar ve çeşit ~ it 
kaz-ılar zubuı· c-Jer. B •run, bo
ğ<ız. gırfüı.k ve göğüs ne:lile'eri 
ba öı:."terir. {Zatünie), Zatül
~mb) Ier gönilür. Romatizma., 
ku ık, çıkık, vuruk, burkulm.3 
gibi önemli hastalıklar ve kazıv 
lnr vukua g '1ir. Bu cihetle ~bi
ntı yaradandan istiy lim ki lcuv 
VPtli lodos ,.e bol yağmur \•er
sin de karlar ensin. Yollanmı:a 
a J n. H rkesin vo <bahu.-..wıı> 
fıkaranın yüzü gülsün! 

Lokrı an Hekim 

Ma~ş ve ücretlere apı 

lacak zamlara dair 
tahmirl.::r 

Ankaruclan bildll'ild rmc ö
re, billımıım maa.-:lı ve ücretli 
m"mın'l:ıra aylıkl rı nisbetincle 
bir mikUır zs.m yapılması ct!!tl.· 
fındaki t, tkiklcrde esas f ) · 

50 lira) a kad ı aı 

ücr t G.1 nı ... rn aylıklarm 
olnıaz:: yn 25 ilfı 30 ı ; 

tinde bır zam ynpılmn.sı, nrı -
raclın. d lıa fazla maas v } u -

ret alan ra. ise dalı m .. J t 
nisbett:e b"r zam yapı:.11ıu:ı diı-

Btinülmekte l r. Bu fon-ıüle 
re tatbiki ı uhtcmel zam n 
betleri şoyle olabil :x.~tır: 

HARP VAZİYETİ 
tinne imtih:ınlarında; mu\•affak 
olanlar yüksek tahsile devam 
etmek i~in olgunluk imtihanına 
tfrbi tutuluyorlardı. Öğrendiği-ı 
nıiır.c göre bu yıldan itlbaı·en ol
gunluk imtihaııh.uı 1kaldınlacak 
tır. Yüksek tahsile gi11nek iste-

1
1 

yenler Üniversite \'C yüksek 
okullarda bir giriş i:ıut.ihaıuna j 
tabi tutulncaklardır. Bu taıoOO. 
ler giriş imtihanım kazandıkla
rı takdirde yiiksek tahsile de
vam edebileceklerdir. Bu imti
hanlara bir talcb~ nncak Uç de
fa ~irebik-ce,.rtir. 

iııen:anın içinde rezil olunc 
biz de ona serseri olmad .. ğımizı biça 
la değ·ı, ~özle isbat etmek i te i 

Birknç wın ev~ el l!~ııhrcttln n küfürler s<1VUrdu~ton b:ışka U.,t •ltk 
Musta!u adında il.i nrkııchııı Şema- Bnyr.ım cfendı bir de oğlum Fruı
deb:ı;uıda HiHU ı <"masına gitmiş- rinin ü:rerıne hücum ederek ka n· 
ler 'c orada, blr arnlık 1-'ahrctUn, hktan biTu.ti! ,. zar.ıllıy:ı ı;ol kolun
fanıdıP,ı blr orl:~ıın Mlt..-tafaya dan bıçnklıyor. H tt1 ndUye dokto
çekMirmegc ba.,lamıs, bu csruıda rundan rnporuınuz bil vardır. &
arka sırada otumn Bayram ve Ce- yın h~kim, suçu Melımcı ve l\Iu.;
mil isınlnd ki ·~ dclfüruılı ile ara- ~fanın ş had Uc:-J ile de sabit ola
larında munaknşa çıkınıstır. Mescle cak ol. n maznunların cez:ıL-tnchrıi· 

1 

ru:,;:-ı. satmış! rsa da birçok ka-j 
L2.plar da alacakları eti O in 'uş 
tan ~.atanuyacaklannı dili ·; ı~· 
r t almarnıf:lardır. Bn yüzden 
ş 1'rin mul elif scmt:lcrine sı
ğır eti bulwuınıamıştır. Koyun 
etı de dün birco y~rkrde 10-20 
kuru~ fazlaya satılmıştır. 

Mu~ad'ı ci avında 

50 lirnya kııdnr yi_izde 30, 50 
lıradan 100 liraya kudar yüzd 
20, yüz lrndan iki yiiz liray 

Pasifikte harekatın hedefi 
şap hast lığı 

gö ül Ü 

ad~.ı· yiizde 15 ve 200 Hrad •ı 

yukan m ::ı~ alanlar için de yüz 
de on nısbetindc, bir zam yapıl 
ma~ı dil fu1 Wtiyor. (Ba ta.rafı ı İltCİ de) 

çok noktaıara saldıran ordunun 
iç muharebe amili, deniz, hav~ 
1'e kara kuvvetleri arasındatti 
labirliği dikkate ve hayrete şa· 
)'andır. Japonlar bu teşEibbüsle
rine girişinceye kadar böyle u
r.ak merhalelerde seyriiS"..f cre ve 

1 
btiyük ôlr.(Udc çıkarmalara ihtı· 
mal veı·cnler yok gibi icli. 

hıponların §İmdilik en uzn'41 
tehlikeli ve en mühim hedefleri 1 
IHngnpurdur. Jo.pon oı'<lusu bu 1 
anda Lu.zond ?.falakada, Bir -
manya mnırlaı ında, ve Çin cep 
ilesinde savaşmaktadır. Muhte -
Uf hölğclerde köprU başlan l:tı· 

r-an Jııpon birlikleri ıne' kileri· 
ili muhafazaya çnlısmaktadır 1 
ı~. 1 
1 Müttefikl.; bu t.aru-ı uzları na· 
~l knrsılıyabilirler? 

r n) flk iş, büyük bir emniyetle 
'g7ol1amatln isrnr eden ve hava 

•c denı::altı kuvvetleritc destek
lenen Jnpon donanmasını önh ..... 
tmek, b) Singapur istikametin 

• <? inkişnf eden kara harekft.tı • 
ı durd~rmak, c) Filipinlcrde 
ı:rcn tehlikeli durumu l·arşı -
itl:ık, d) Birmanynya karşı te
ıvil .U men etmek, c) Çin ordu

" ı ile ka~ısında.ki kuvvetleri! 
-t sbit c.t.nek, f) Cepheye doğru 
;. rckrtı. &c\kis•ntı emniyet nl· 

tına almak ve hülô.~, kuvvet 
ka}nal:l rını korumaktır. 

Amerikan - İngiliz ve Fele · 
ınenk f ı'olarırun, Pasifik facia
sına k:ırşı durmak üzere tertip
lC'ndikle1 i hnber verilmektedir. 
Bır deniz çaı ıısmasının neredo 
ve ne ô!çüd vuku bulacağım K k ll 
şimdiden kestirmek mümkün de a~s o u arnnın 
ğildir. birinde hırsl'iz ık! 

Pilipinlcrde Amcıikan kuv • • J{ • (Y . S b h) Şehri 1 
vetleri. da.ima. ikmal kolaylık • . aıs cnı • :ı a - • 
Jarı elde eden Japon işgal ordu- mızde bulunan. akşam kız ~~at 
su lmrşısındn, tehlikeli bir va- okul~nda guyn }nuıı.yye~ g!lııler 
zivckdir. Acb.ların talihini d~ de 1"' top. Ameııkan bezı bır ta
nblerdelti lmrşılaşmalar tayin lebeyc nıt manto çalııımıstır. 
lanmıştır Zabıta taı afından vak'mun fail 

. • . leri araştırılmış; neticede bun- 'ı 
Bır Çın onl:~u wı:vell enırın lar.ın okulun gece bekçisi Mus-

d: sa~ak uze;e Bırmanyaya. tafa., hademe Sevgili ve GülsUm 
gu mQstır ve ~ }' rdımı men et- isminde Uç kişi tarafından çalın 
mck maksadıle yapılan Japon dığı ~nlaşılmıştır. Suçlular ya
taaITuzu ağır kayıplarla karşı· kalaıuırak adliyeye verilmiştir. 
lnmwtır. • 

ı.ıataka cephesini takviye et- Yangın başlangıçları 

buyüıniış. Bayram b•çağım. çekmiı malarııu istiyoı um.'' 
ve Fahrcttinln sol kolunu yarala - Hfıkim: 

mıştır. Adliyeye intikal eden hadi- - Otur bakalım yetislr, dedi. 
saıin muh:ıkcmcsl şöyle olmuştur: - Sen yle b:ık<Wın Fahri. 
Mohkcınedc FahretUnln bnbas:ı F:ıhrettia de babnsının bu suzl~-

Ço.lu, (Yeri Sab h) -- Mu
rad! ' Jı :vali · .d son güal r e -----------
şıq> hastalığı çıkmı trr. H ~ • -
i]- n sirayetine rncJd n ~crilme
:ım:si için hnyvnnb.ra an yapıl
ın kta 'c köyler sıkı kordon nl-

Hilmi. da•·acıdır. Iifildm soruyor: rlni nyuen t" tik etti. Demi!"ciiileı·İn 
tın da tutu1rnaı..tı dıi". l"""'"""'A""'s""o~N"'E"""'s""E"'oV'AE""L""r"""",., 

T!:rki)• Ecnebi 
·= "Anlat bnknlıro Hılml, neden bu Bunun üzerlıe ha::tlınt sutlu B::cy--

Bn.rrc.m \"C Cenilldcn davacısın?- ramn sordu: ka !JSam D CJ lere &ENELIK 1400 Kl'f. 2700 Krı. 
Hilm1 birknç saniyelik blr duralt- "'Bn)'Tum! sen buna lınknrct et· 6 AVL\K 750 ,, 14!iO • 

lamadcıı som::ı: lll~n. Ne dersin? Doğru mu bun- hediyeleri 8 AVLlr< 400 n 800 ,. 
"Erendim; diyor, oı.,lum Falırcttirı lu7 1 AVLU< 15\:l ,, 200 ,. 

burulan b.irlmç t,tiln evvel arknd:ışı B.1yram bu;:rük bir endişe ilt' f!Pı; Demirci, 4 (Humıst) - :Ktıh·• ------...-~----Ji 
Mustma ile blı:llktc Şchzndcb ında ıert hüyü:müş bir belde ayal:ı lmlk- ra...'llruı ederimize kış!ık hcdıyc T A K V İ M 
llllM. siııcnı::ısıaa gldlyor. otunJl'Ol'. Q; temiD.i i~lıı tclleı.Tii devam e.t- Kusım 59 Gl!N 5 AY 1 
bu cm.'ldn Yinll mnhal.lcden tanıdı- ""Hayır efer.di.ın, hepsi yalan. Ben mckt dir. nk parti 3 0 lira top· ._ ___ .,9 
tı gözüne ilisiYoı·. Mu..-taiaya döne- blçaklnmrıdım. Ne diivdllm, ne de hınmış \'e Kızılay Cemiy tine Ve· 1360 5 1°"157 
rek "görüyormusuıı VU serscrbi.. lllivdilm. Hepsi hnklnmda hazırlan- rilıni')tir. 
alletlnc. hiç bir yardımda bulunma. llUŞ iftirruardan ibarettir.. Dedi. ZflH'OO J f ·ı· ··3 
dığı gibl onl:ınn {\zerinden parazi& Bundan ronra Cemil de şunlnrı Safranboluda Hava Son Kanun G ,.. ". 
olarak geçiniyor'' diye bir ktıç a mınttı: Kurumuna yardım 17 

1
.
9 
~.2 _ 23 

.Oylilyor. Oğlum Fahrcttbı Ye arka- .. _ Hayır biz sinı:mnda buna çat- Safranbo!UT 4 (a:.a.) - Tül'ID ._.____ • 'lij: 

cüşının nrkıısıııda oturan maznUA -.ndlk. Onun bize .... ~ vardı. nı. 
., ... ..._ Ha\"n kurumuna tebC?rü devam PA Z A R T E S 1 

mek Uzerc Hollanda· Hindista -
nıncJru1 'o diğer mınta:kalardan 

Bayram ve Cemil meğerse bu ço - R serseri dedi. Onun fizeıine biz de * Dün gece Pruıga.ltında Boz.. cuklar.la yakındruı tanışıyorlarmıt. ona sözle serseri olmadığımızı is!Jat etmektedir. Bayram mllmı.sebe - Gunaı öı)ıc u~•nctl 
kurt sokağında. 13 numarada "Ulan serseri scnsln. pis bopstil_ etmd: istedik. Mc::ıclc bund;ın ibn- tile_!:on:ı.rı köyü 700, Ynzı kö-ı 2.33 7.:i:S !J.47 eu41 kuvvetler kaydırılmıştır. 

Çin ordusu da tesbit vazifesi
ni ifaya. c;alıı;makta ve Pasifik 
lıarekatının bir merkezden ida
re edilmesi için kat'i :kararlar 
alınmaktadır. 

Vaziyetin bugünkü inldşaf 
tarzı, demokra ye zararlar ve· 
ı'Cbilir. Bu itib rln, mühim ha
d 1 r areı "nde bulunduğumu 
zu sövlem ".\ nlış olmaz. 

oturan AYninin evinde y~oın· biraz giyindin de adrun mı. oldun?• ıııettir." yü 350, Yörük de 250 lira veı- 7.26 12.19 14.41 Vasattı 

}çıkmıştır. Evitfn ~t katından çı- d.'yeı:e.k oğlwnuo. üzcrlne çullaruycr NJhnyet ça!ırılan Ilri şahitte mnz mıalc.rdir. Yatsı lımak 
mn yangın e a.ıye tarafmdaA lar, ~üphcsiz ki izzcU neb ve ha,... w.ın!nrı nleyhlnde !iehadette bulun-
oondiirülmUştür. 1 sfyetıne halcl gclmeslnl istemiyea dulnr. BunMn üzerine Mkim kararı U tıda2'a r l.S8 12 .. 46 &.unı 
~ Dün Be'-'Ogwlu Haram'\r.lft o:tum dn buol:ı.rn: "Siz ne karışyor4 IM1dird.i: - 18 •• W 5.4-C \f:ısatr 
R J J- Bıırs-ı c! fa.a.) - KnrT•- "'"'- ı:ı--:::;;~=========-~ apt. No. 31 de oturan Artin Ter 

1 
5UnUZ?" diye mukabelede bulwuı.. :F.ahrettme. sinemada alenen h:ı- ......, ~ '-'-·· •-

ziyru!ln odasında yaktığı soba •
1 

701"· Derhal mesel~ büyüyor. mdise kim eden Bayrnm ve Cemil 3 er kek birçok sporcular şehrim" 1,; O f K ' A T --:. ' f 
ııın kunımlan t:utuşmuştur. A- uvga ıruıhiycünl alıy0t:. h pae, yaralı:ıma lddbcsıne se- gelmişt1r. Ul dağa çıkanl:ınn ~ 
tcş etrafa sirayet etmeden e;., Bu lllrada se)ircllerden Mehmet bcbfyet veren Bayram aynca S9 11• sayı~ hergtın birn.z dalın. art • 
ht:~lkı .. · tarafından söndürülmila -ı ~ rnildahnlc cdlyor. Fnkat bir tür- ra ıo kunt para ettasma mahl·Om m::ı.ktıdır. D-r.Y 

0 
• 

uı. ın h1id1scyt ~yor. Ccşit çcsi* ufar. -e 
--o==-ı:caı:=---""-.--..-.-._.m.;..;~~--ı:oı::ı::ı----J.Jı hm dolmuş bir Iıald\Xfl:r. ·------· 



s n• X!H6 

• ~ SAN'AT HAREKETLERi I= 
"OYUN iÇİNDE O U '' Çok güzel ve muvaffakıyetle oynat-
tırılan bu piyeste müellifler0nm 
gösterdiği bütün ince.liklerden 

hiç birisi kaybolma ştıı 

c 
Yazan : SEM İ H MÜ M TA z I 

• 
e:ıı:'""I 

\1esikaların 
en büy .. ğü 

geçemez. 
Den 1.'k olu~oı~ ki diıııyanın 

sulha knvu. m~ -ı IC'İlı kıl kalmış 
deme'{ .r. AJm,myunın sadece 
iyi ııyclı knficlır. Alnı ya her 
millete hJ.ynt ve ı cfnlı hakkını 
tanıyan bu yiiks K ve insani 
pıcnsi Hl! g yel<> i l b l ederek 
şimdiye kadar kendi ıııe , tfedf
len cihnn~irhk liülya'arını fil n 
tekzip cttiJi :ı.ncl: biit Un ani ~
mnzlıklar ortadan kalkar. Fa- ı 

( 

l 
Tip· y··zün 

--00-

Diyan-ıba tır o_ 
d i:r tr n yo 

n 

dan çık .ı 
(Biı..5fuı"rlt 11nc de) 

Ma.ç!ru, Kurtuluş, Bebek 
tn.r rına gıden tramv y 
yol!:m heniız a.çılm.ıı.dıgmdan 
baralar:ı tram •• y i§.1.cy mı
yor. Beledıye ve 'Il'umva)• 
idaresi. bu yollarda.n bu gc c 
sabahaı kadar mııhtclif te
mizleme ekipleri. çulıştırmı§· 
tır. Yolların sabu.ha kadiır a.
çılabiL c6 ·i ı.uvvet e tahmin 
cd liyoı. 

'Irnmv.:ıy İcL:..rc ,inin 150 a
melesi htaııhtıl t0 rafmd~. 
lGO amele i Bt ·oğmnda, 80 
amc!esı <le Be. ıl.tn ta çalış· 
matd:.ur. 

B !0tl: ·cuitı t hl'~i 
Bcledıye Reisligi, cadde ve 

sokaKla-; ın k ı J tl tem.t.z n, ... c-ı 
si iı:in h l.km da ) artlıınım is
tcmcge .{arar \€nni. ve teblı
ğat n hul.m.:: i.ur. Ueld.ye -
nin tebl~5ı. ş.ud• r: 

"S • tı.u.,, 

"lstanbul Bel ~~c R' !fili{'o
den: Yıılardanberi gorltlmcıı iş 1 

fevkalade bıı· kıs kar ıı.;ındu 
bdcdiyemiz 'butıin \'Tu,1 ılnrını I 
istımal suretiyle cadde ve so
kakia.n t mi lE:m e ~ ı"'ınak -
tadır. . .tt"'ctsat rzu eJild.15 kad ır 
runelc bı.:lamaımak ve mütcma-

1 
diyen yağmak~ olan kar oi.1...-tn
rmııı ru: ması ydzundP.n medeni 
ve müs .. eı-ek vczaifi üa eJe..-Jrcn 
k r ·ılıklı yaı·aım duygusnnn 
tamamen müdrik ol luğuna emin 
b ~lancfü;...umıız muh+l'lrcro h 1! ı 
mı:;ııı J>"t rmm, ev, m"cssesc, 1 
rna.ğaza, ve dt'Kkiin kap1 önleri
ni kardan t<.'mızleme l i.IAUSUll -

daki yardım al" kaaını izhar et
me5i, ve ayni. zamanda cadde
lerdeki merdh·en1cre ktil dölı-ı 
mek suretiyle herhangi bir ınü
esı·if kazaya m ·~dan verilme
mesi hususu, karşılıklı ve me
deni bir vazife huıni t lakkisi 
olarak tebliğ olunur.,, 

Tclobeniıı ınu· )~i 
Son gi.hılcrde havaların feno. 

gitmesi ü.:cr ine billınc: ·a. ilk O· 
kullarda mevsim hastalıkla11 -
nnı basgösteııncsi ihtimalini 
nazarı itibara alan Maarif mü -
dürlüğü, talebelerin rukı bir sıh
hi mua.yencyc tabi tutulması i
çin sıhhat müfdti lerinc emir 
vermiştir. Okullaı ın açılmasmt 
mütc:ı.kip bütün coc:uklar umu -
mi bir muayenedmı geçirilecek 
ve tifo aşısı yapılmıya.n okul -
t"rda aşı ameliymine başla.na,. 

cıtlttır. ı 
Konya t~ni 

A.,'lknrndan verilen haberlcı-c 
görE>, dört giin evvel harek"t c
d~ Konya treni, elün yold: dır. 
Sarayöuündc bulunan tı en acı
lan yoldan ~erek Bozdnğı is
tasyonuna varm~ v~ kalmıfitır. 
Tı'Clldeki yokulnmı yiyecekleri 
Devlet ~cyolla:rı idaresi t:n.
ı afmdan temin olunnmstur. Tre 
n;n ~ehrimize ııe gilnü gelce ğı 
belli değildir. . ı 

Telgr 

(Baştaı-afı 1 nci :ta.Mfcde) 
ve!i!ı emn alanda bul ...... ır. 

Genemi Sir Henry Pownal, 
gen ral Waı;clin gc el kurmay 
~kanı olmuştur. 

4 - General Wavel vazif c~i
ne pek yakında. başlıyacaktır. 

5 -Ayni ~·1.m:ıud.ı. nuu ruı;l 
Çang - Kay - , , Çin harer:at 
E&lıasmJa hareketlerde bulunan 
veya istikbalde buluna.b1lecek o
lan müttefik kara. ve hava kuv
vetlerinin b~ lmmo.ndanlığını 
ka:lıul etmiştir. Bu lınrekat sa.
hasma H ıdı.çiı ıfü• ve T .. ylnnd 
da miıttt'fik mi let1Eriıı kıt.alan 
tarafın ·1n iş ai edilclJ let.ck kı
::: mlar da d.-L1l ofo.c,al.tıı·. Mü. • 
t._ rek uıvı· mi .ararg·• ıın "cnel 
kıırrn ıyınJa Aıncrılca ve Bri
t · nya orULıl rıımı mum~s.1 •

1

. 
leri buluııa~akl rdır. 

Vru."n ton, , n..) -Rmn: it 
· C ·, çıl b ": aıı~i a~·lli za
nı.ı1tu a I, 1\ uar bütıin hük ·ı -
n d · !tri n rolıuımliş 
t ,r ''thı ük Okyan sun Pnubı 
g rbwnc c-.ti bu })(: 1 ,ı tin n •i 
o'd~ıı ta rih ccl'lıneın lir. tı"a
kat Y ingtonda tr.ı or le-enin 
s·~ı~~puı, M ... iezya, Fel ·menle 1 
H nclb"""tanı ve 1 ıli1>inlcrı ıhtiva 
otmckt~ olrl ığu 7.annedılme>kle-1 
d.r. 

YoI .. .:ı.n çıli:!Jl tren 
Dnhıliyc vckfiletine gelen hn

bı..rie>rc gtiı"<:, be vagon bir tur
g~ ıdan ·mir.!kkı.:p bır yoku tre
n. Dıy:ubakırdan Elüzı<Tu.. gider· 
ken Rivrke civarında f~rtıı1.:ı yU 
zünden lı tdan cıknu. tır 

Dört \ ,ıgon, bır far on dN' -
ı ilmıştir. 100 yolcuı:;;,ı ol. ıı tı cn
<..c 13 ki i muhtelif v rl rindcn 
çok h.ıfif surette varalanm•s -
tır. Brtı.m yolcular· eh ar ı · lS -

yonn alınarak istirahatkri te-1 
mi:ı olunınuşt ur. 

,, 'llA 
Bolucfu.n gelen hnbe:rlc-rn gö

re, ceh · 'e y ...Jnn kar bir metre
yi bulmuştur. Bolu • Düze volu 
knpa unı.rrtır. Kazalıula mu t· 
la twninine ça1ışumaktadır. 

El .. i:..'Di, 
Edime yolları da kapı!ıdıı· 

p frta • "f 1, kt L. l ı ı y:tpllı• 
yor. "ı 11,UJl. açılnıa n. ç ıl
n1,,kt, dıı. 

17cl\1İWD.E 
lzımr. (Y nı Sabah) - C:: h

rlmizd~ oı nel n b "rt "..ıı -
mey n so;,'uk1 r devam ediv ı· . 
Bazı yerlerde l arın irtıfa.1 20 
sa:nuıT" ı.revı bumu ·ı ut. r 
daği ~a. iOO kar tah:ı.kasııım ı,a 
lınh'11 80 sa.ntimetrcdır. 

Rusya'da 
. (Başttlrafı linci de) 

dur: 
"Doğu cepnc inin cenup 

kesiminde büyük soğuklar 
dolayısile askeri hareketler 
mevzıi keşif te:;-ebbüslerine 
\ e topçu faaliyetine inhisnr 
ctmistir. 

Merkez ve ıfinınl kcsiml&
rindc dili;ıwın b.a.rruzlarına. 
devam etmiştir. Bu taanıız
lar bir kıs.."n.l kacy taarruz. 
lnrla bir k:smı dn şiddetli 
muharebeler neticesinde ol
mak Uzerc püsk-ürtülmüş • 
tür. Mevzii mnhiy-tte y.:ı.r • 
malarda tasfiye edilmiştir. 
Alman hava kuvvı:-tlcri gece 

ve gündüz Fcodc.si:ı. tayy .. N 

mevclamna taarruz ctnn~tir. l 
Yc-rcle müteaddit • yvarcler talı 
ri l edilm · ş veya ha aı-a uğrn
tıimıştır." 

s~zı f r n sof risri 
dnha kaj y r 
'~ *'i ı 1 inci yfada) 

Bt: pazartesi, perşembe vel 
cuırıartesi günleri Ankaıııdan 
saat 20.25 de, Bhlıkc3irden ise.1 

lO da karşılıklı birer tren kal
lmcaktu:. 

7 - Haydarpaşa • Konya -
Dıyarbakır: 

H ı p. 7.'ll t"'-'i. ç~n.mba, cu
ma ve paza1· günleri Haydru pa
şada.o saat 12 ele kalkan tren 
crl1>si günleı i Ifonyadnn s:ıat 14 
de ve onun erkın günl ri de 2,30 
da Ad nad:ın ve 20,15 d M:ılaL
Y dnn hnrck--t edecelillr. Bunu 
karşı Diyarb:ıkırdruı yine ıazar 
t ~i. carmınıba, cwna ve cumaı .... 
wsi gllnlcri sa!\.t 22;30 da. kal
kan tı en ertesi giinl ri 9.50 ele 
Malatyadan \'O oı, n si giin-
1 d de 2.05 d Adaı , 15.40 
d i c Konyadan luu l.\.:t de -
cektir. 

Bulgaristan 
(P..fö .. t rnft 1 inci < ~) 

d1r. Bu vapurlar Rarndenizdo 
\ L Rulgaı istanla Eğe denizinde 
i gal ult.ınd. buhman ad lr- rın 
limruıları a.ı ~mcla işliyeccktir. 

Lo. dra. 4 (a.a.) - G .. v nilir 
k ynal Iardan ge'en ha r1cre 
ge ~. Rt J~r de ·., ~ 1larm
d fu r artmıştır. Vamn ve 
B.ırgaz te , nlaı ı b iyutülmüş
trl •. 

Bulg. r hük1i.rncti Tunn. üzerin 
de yeni limn.n tesi .. leri kurmn ~1 
tasa.rlamn.Kta:dır. 

Bulgar hiikümeti b1mdan baş· 
k:ı. 40 gemı ynpma .ı da k:ırar 
YCnrtiRtil'. B•ınla.r 1:?0 den 6.:iOO 
toniHi.to ara.sınd yolcu ve yük 
wmuriarı ve 3.000 tonirfı o'uk 
sarım~ gemileri o' ~ak ve Kaı·~
dcrime iş7 iye<'ektir. 

~ı gı.inlcrdeltl kar ' · so k
I.ır yiizim<len dağ 'e O\ al ı d i 
haY'arlaı:ın aç lwlr·ıcsı ve don- 1 

m.a.sı ihtimPJı de \•ardır. Bundan 
ba~k':l. ı :~r. go en n >''l 'c 
sebze bah~~t· ridir. N 

Balı• clerdeki bütün nğiuar - OtVeÇ 
hu soğukt .n ynnmıştır. Porla.· m t f l · 'd ) 
k_ ,, d~ı· n ,.c Jımonlar k • ıtro: 1 ı11cı c 

<t,ı ITL'llh cw.ID d .. l'd" Ç . k'" d . 
n tl 'l buz tutmu tur. B 11'hır ve a o nem ı ır.. uu u u :uw. 

r 

aberleri ) 
Afrikada 
(Ba.ştarafı 1 nd 80.hifedo) 

karşı da tesirli truırruzlar ya
pılnu§tır." 

İngiliz donamnnsı ilkkanun jL

vı ic;inde de afur Jmyıplara u~
ranuştır. Alm:uı den.iz ve hava 
yare gem:.i:rl., tı'Oycr, üç hü
kuvvetler.i 3 kruva.zö~. bir. tay
cumbotu; ir topçeker "Ve bir 
denizııltı b~tırmı,<ıl.ardlr. Bun -
dan kn 6 kruvi ör, 3 destro
yer, 4 hücumbotu, 1 m:LYD. 2 
devriye ve 2 deıilioltı gemisi, 
bir kısmı ağır olmak üzere, ha
sara uğramışbr. 

ltru:rnn 'F.ebtiı!f 
İtalyan tebliğinden de denili

yor ki: 
".A gedaıbya ceJJhesinde, diiş

m nın mevzii taruTt1ziarı piiı:; -
top!ulukl rı da p ·· ktiı ülmü.ş -
kürtülmüştiir. Düsıruuun tank 
t 
.. 
ur. 

Sollum ve ffiılfayada mulutre
bcler d l1aım ctmektedu. Alman 
ve İt.al.~n hava kuvvetleri düş
man ıa e kollarına karsı mfu er 
r.er .taarnızlaroa bulunmuş ve 
Tobrtıh"t:a.ld topçu me1; 2.ilcrini 
ve liman tcs• leriııi bilhaı;sa mu 
vaffalayetıe bomwılamıştır . 

Dil;;:mamn Trablını iizcr:inc 
~nptı~ bir hava akını muvaf
fa.kıyot.sizligp uğramışµ r. 

Pasıfik'te 
(B~fo.r.afı 1 nci srı1ıifede) 

bıuıJ nn Ja1 on m nd ı altında 
bulunan adalardan hareket et
tılderı zann dilmekt:c--dır. 

St., U • .\.PlmD 4. 1 
24 Japon tayy~-esi .~ınaapm'U 

bomb;ıı uinl" net.mi: tir. Bırçok 
ölü ve yaralı va.rdıı . İngiliz ve 
Amcrtlrnn t 1' releri de dün sa
b ılı T ~landa hücum ebn ·Jer -
tır. 7 Japon tayynrcsi dd,Jrül-

•• t •• 
nnıt ~ur. 

no. ·.a . J\.ONGD !\. 
İngiliz b firiye nazırlığı bildi

l'iyor: 
"I un - Kon~ t lim old ğu 

sırada. b'rt;ck fugiliz hJ.rp ge-
m El1lll1 tahrip edil ği "-eya jn.
ponlnrın e!ıne cu-·ne dair 
birtafınn iddialard bulunulmuş 
tuı·. Bu düşman iddinl: n cok de 
ğı ktil" \ e katiyen y. landır.,, 

CINJ>Jo; 
Japon u.munıi ka.r.ın: ihı ge

çen hafta Çinde y nl. lı rc
kct.!e..>i hülii a eden te J' -;·nde 
c · ·or M: "" 

-"Çaıı""ça.'nu1 iRF,a1i Çıınlting 
hükumetinin bütün üm"Uerini 
&-uyn düsürmüştilr. G€ 
40 lll!'ı, 114. üncii, 14.7 
l4 inci Çunldng tum nleri 
Y n nm cenub1ınd ki ü ·un 
cti hnrp cevresinrle ) enil yo 
UJntılmıştır. Şim li ç ruf , 
Ctink ıgc ıtalıın tı uııtkları <l 
ğı Im~ ır. 

Musolini ve, 
'ont Cianonuıı 

sözleri 
R.ama, 4 {a.a.) - M. Mueo~ 

ni dün Venedik s:ırayıııda F 
fiİst partisi idare heyetini katı 
cuniş ve bütün İtalyan mılle~ 
ni bir tek kütle haline getir ; 
mck için muhtelif salıal:ı.rda; ne, 
ıruretlc çalışmak gerektiği hu; 
eusunda p:ırti idare heyetin 
direktifler vermiştir. 

M. Musolini blllıassa iki düne 
ya arasında. yapılan ve !telyazı. 
milletinin hzyatile ilgili olruı 'bıi 
ınucadel<'de 7.afere erışmek 1 

l:"i iin İtallanlaruı mihver \81 

üçlU p~kt arkn.daşJarile birlikte 
ve .... uınle çalı. runsı lllZ\m gel .. 
dl"'ini leb:ırüz c tis:ıni tir. 

Balyan HJ.1 cı~ ~ N~rt Kout 
Ciano 3 Sonlciııun 1925 tam:.\ .. 
nuı 17 ncı yı dô umu miınas:>bo-. 
rn.-. yanında fta.Iynnın Berlin bii
yült cl.Psı o'dugu halde Medlca 
tiy fro. unda b r uutulr soyle -
mu;tir. 

Nutkunda Y<!lli lu!rbuı ufak 
lı r tarinçcsinı Jiaptıkt.an sonra,, 
ba. harbin mcs'ulleı-i aranı ceu 
İt yanu1 su :lular aı·2.Sllld:ı d&-1 
ğıl, ittil am edenler :ıra.suıda b"" 
hm capmı si>ylemı tir. 

a.zıı ıw.t.kuna şu sôzlerle ni· 
lınyct ve.mı . tiı : 

"li::ınm.tnl1Zll1.. azimli \'e kuvvet 
li olduğıuw bılıy'lruz. lı., .k t. b~ 
ondan dnha. kuvv li ve ~li 
olacağız. K:ıt ı bir önemi lr.ı.ız o
lan bu ancın bir gun ebe-dl. Ro
ma.da ihtiliiliu harp sa.nca.kları-*' 
ruı zafeı tacının takıl ca nı ~ 

et:'imiz kananiini gönüllen 
ınizdc t::u ı:ı ruz . ., 

lno·nare K raluun 
teıuarafı 

<B tarafı l in idel 
ıe mukabel !de buluımıu~ur: 

"P cis efendi, yeni sene hak
kmdnki en iyi tcnııınniya.tmıt 
v~ dilia .;iı ·den müşt;crek düt 
mnnın hcz nctiu1 ya.IuuJ.a;_ıbt' 
m lr için b;r ok şeyler ynpınıJ 
bulunan kah aman Sovyet or
dutınnın nıu "nkıyetiııllı de
v mı teınennilenmi !Ut:tcn ka
bul buyurunuz. llaıictJeı mut -
rımla t;. R. S. S. hilk :ıeti · f 
leri arasındaki mü· ıl:er l'6 
muttıl oi:nn · ba 1 b ?'!!ll. 
Gorüşmeler esnasında hükiiıu 

sürnıw· l n noktill naz.:ır ahen
gi h::ırp ?..amanmdı: ,. barmen 
so sulh tensi ki hnOOlill11 da 
m; ellcrırnizin itt"fakını takviye 
edecel.tlr. 

?il çl ul K dım km b'1rclu ? ... 

ls.nı. ı.z Kadınla kim k tu? .. 

azisini U utan Kadın 
kat Fiihrer, Alnıanyanın §eref 1 

ve mc:nfaa.U ini koruyan bö,_;le 

in« r ağ c'nrı ha rn ugmmış - g Ic~t <lcı':..~.ıın hnngı noR ;l n 
tiı E.kinlc.ı· ltard n zaı ar gör • ındırılccc" uıı kcstır edi n len 
mc~iştir. Çiftçiler b.t kı"tan dam:ıi bir ruxıbiyet icinde bt~~~-
memııundmlar. maktadır. Bu har ~etler, bulun Kimd r? ... Ncı·~dcn G liyor? ... 

ı· 'tb:: odun fhaf' n bunhırcUın ba ·':a, ışgal altlnd~- i.ll•••••~~a;sı12smlill•m•am•"1i&•••••llllİI 
~ı " 1, • . l i men1lfketler halkının mnne -

bir sulhu ı eddederck haı'be de- j 
vam ettiği t.ı.kdirde biitün ci
hana karşt olduğu kadar Al- 1 

malı mill"tıne ka?'§ı da. çok zor 
bfr mevkide kalacağma eminiz. 
Ç.~ü şimdiye kndıır .. iı'ad ettiği I 
butun nutuklarda Fülırer lıatll 
iotemedigım, kendısini harbe, 
düşrmrn!annnı mecbur ettiğini 1 
söyleyerek nefsini t<"..lıricye ca
lıştıı'P gözdt!n kaçm:ımaktadlr. 
Bınrlinkü. ulli un.kruuııı tC'perse o 

artık bu tarzdaki müdafaalara 
Alman milletinin kalben hnk 1 

lzm1t. (Hu~~) - ~C!ll'UillZ· ı ,.iy:ıbnı viikseltmclt bakımın -
de olunun ç:cki ·~ 335 kuru t:ıır. dan da. rok favdahdır. 
Vili,yrHmb:.in hıı· l·nzası olan • • 
Karusu da i 62;5 ku~ tut"; lz- ,. • 
nıit tıalkı tlwıun mı·;:m şım,.: WILL Y FORST'un 
diye Jrn.d r bu d yUksek ı ı- Şaheseri .. 
yatla aln adıklanndaıı 335 ku· B E L A M J 
ruş pek a !ır gclmelrtedir. 

ŞARK sinemasının 

vernınsine imkan obmoz. j 

,~. -- SÜMER SİNEMASI 
Yarın akşamdan itibarer. 

Hahba:t;ır 'f'ka~ia a.hl ~n büliik Filin 

HAVAY ECELE 
Cazip ve ci;len Pli bir mevzuda h sahnelerle dolu çok 

gü el bir film. Ba~ Rollerde : 

JOHN BROWN - CONSTANCE MOORE 
ve H vnyen kit.ırdarile birçok genç ve gfu.cl artistier. 

ffüscyiıı Oalıid YALÇIN c~ o 

~ff'!!!!!!k~!!!'!!~!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~:!~!!!!~"Ah!!!!~!!•~q!p!!!!!!!~!!!:!A!-!!!!''!R!!~S~MMR!!!!!IEIL!!;!!!b!d!!!!RM~!!!::!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!,!!!!~~~!!:;!!!!!!~:!!2!°!~!!!!!.!!!!~~!~1!!1!!+-t!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!~~ 
Rumcaı kita.plar ve aralarında 
:melduo'.a.r buldu. Bir deste fo. 
toğrnf ~dı. Bunlanıı hepsi 
,.a Aspasya ile 8şılıı:laıını kol ko
la, dız dize omuz omuza göstcri
yor1 yahut bam gençlerin As -
pasya.ya. Adadan, .M.odıdan, Ye
eilkövoen, Bursn!fan gönderil -
miş ithafları Uıtiva ediyordu . 
Hele b·r tanesinde .Aspasyacığı 
iri yarı oir mı.tın lnıcağında mest 
ve gül : yüzle görünce Şevket: 

- l\..ımus balı "nde s-u kızın 
son de: ece hassa olmaya yer
den gö te kadar lıakkı :ar. 

Dcd· ve çabucak lıerscvi yerli 
yerine toyma.ya mecbur oJdu. 

rdiven başındaki zil ötüyo~ 
da. liç cevap vermemek kara
rında: idi. Fa.ka.t zil Y ci defa 
çalınırken dışarıdan bu· kadın 
esi: 
- Ma:t:mazel pnayn., açınız, 

ben Fatma.. .. 
Deyince sıçradı. Kendi kendi

ne: 
- Amnn, d li. Fn.tma hanım. 

B;arnki. kom.~. Asnasy:ırun pek 
uzel olduğu:ıd n balıne tiği kar 

ilın. Böyle bir fırsat I.acırılır-

Filhakika. Fatmn huuım. me
rak irinde k~Jınış, sa.balı karan
lığı kapısına gelen ve Aspasya
nın adresini soran ada.mm ken
disi hakkında. neler söylediğini 
anla.nuık istemişti. Acaha As -
pasyaya birşeylcr yumurtlamış 
mıydı? İşte bu meru.k ile ve 
terzisi olan kızı görmek niyeti 
ile geldiği kapının önünde Şev
keti görünce şaşırdı. Kaı anlıkta 
snbahleyin pek fork edememiş
ti ama bu dclikrullı, o idi. Boy 
bas, cüsse ayıni kll. Sabah ka
ranlığından bu saate l·ndar bu 
'l'ürk gencinin .Aspasya.nın oda
sında kalması Y."atınn hamına 
fena bir ?.an uyu.udırdı. Fakat 
Şevk-Ot sesini değiştirerek ve 
çok nazik !bir tavırla Fatma ha
rumı içeri davet etti: 

- Matmazel Aspasya nerene 
ise gelir ... Şura.~~ kadar gitti e-
fendim.. • 

DedL Fatma. hanım içeıi gir
di. perişan odada boş bir bl em
le bulabildi ve oturdu. O birnz 
çekinğcn ve mütereddit ~k:ı 
yerlere bakarken Şevte'" tt c -
dqıı tırnağa kadar bu taze \•e 

kadını süzdü. Sonra : 

r=HAY ÇAPKIN HAY! 
L===== Çeviren: BEHÇET SAFA Tefrika No. 42 ==========:ı:mıw 

- Acaba hanımefendi, bira
deriniz: bey geldi c muhterem 
7.eVCinizle bir hadise çıktı mı a
ralarında? 

Diye soruverdi. Kadın şaşır
dı; sa.rardLŞe\"kotin yüzüne bı
ka.madı '\"e cevap vermeden Şev 
ket: 

- Aman hanımefendiciğim ; 
garip bir tesadüfle lmpnıızn. gel 
dlln. Yoksa r;izi rahatsız edc<:e
ğimi bilseydim ayak atanmy. : 
dım?. Sizi rahatsız etmeden wzı 
tail!mak saadeti Un carumı ı; r 
mcğe hnzınm. Amn. sizi eyle bir 
hadıse çıkfil7.{'a.k yerde nl :mla
rımm kınlnınsmı do. torcı eder 
dim.Bının. cminolunuz. HJ.nıme
fendicığim., bu sabah olup bi -
tcnicri wmtm:ınızı rica ederim. 
&n ı • t un. <1'Jtti. 

Bu sözler Fa.tma. hanımı hny
Jl teakin etmis o a ak ki Şevk&
tin :vüziıne b ı,a.bıldi \ c ~ldll. 

Hatta g:ılibr. ) ilziindcki. çUı-ük
lcre \:e yırtıklara. mıcn cli -
kanlıyı seylI!lti d buldu. O uu 
pek gene olmasından: dolayı toy 
olac~ğını cı sanı:n:qtı: 

- Sizi burada buiacn.;ımı 
hiç ümlı: etmcroiştim beye -
di; sizin gibi bir gencin, Aspus
YJ. gibi bir genç kızı odasında. 
s:ıbahtan bP_ri ziyarcl et.miş ol
m::ı.'3t ba.şk:ıJar.ının alclıu.a fena 
~ yier getirir nıruı ben öyle ı;ey
lcr ~ünman. Siz de bu snbah 1 

benim lı rd~imi b.Jdenıekte oı-j 
duğu na şüphe etmediniz, değil 

1 

mi? 
- Amnn hnnımcfondiclğim . 

ckdim ya, ben n g ti ini, ne 
oldujuım b:.l'mmfle t.n tum. 
Kn.rd im diyo uz. Karch: . -
nizin sizin gibi liı.Lif bir h 1U! ı
reye malik olmnsı kı;;ıkruulacalt 
bi rneydir. 

- Ka mmn sizin peşinize d~ 

Diye telaş ve hiddetle sordu. 
lratı .a ha.wm 6aŞU':ıı s.k; 

- Dıkişlerimi aJnuya ~ 
tim. 

- Akr.anı verecektim.. Soyle-
diın si7.e. ~ 

- ll li•~,0rum ama bana r""İe 
h b • .ı ı .. Ji.-

ua ma.tııuz.d 

t A.rk s r) 

' f 
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HcRGELECI İBRAHiM San'at hareketleri 
Oyun içinde oyun 

Ya~r:: f,,. Sami Karayeı _____ ı9~.aı 
J Nalı.il ve iktilas lcıiiı rnahfrıd•r. J (Bq t•rafı 8 BrtaO •.Yf•da) 

EatraıJcı, evvelden t:::!Ji H.. r
,e1ecinin altçllığın.ı b' iyord.ı • 
k>nun altta Uzerine g· .ılmez bir 
pehlivan olduğuna vaktftı. Za
ten Katrancı, Hergelec yi daha 
~yade aya.ktnn bozmağa ve 
tr:mcğe azmetmişti. H:_rg~-

alttan yenilmiycceğini bili-
grordu. 

Güreş bütltn eiddetilo ayakta 
adı. Katrancı, altta dura, 
bıkmıştı. Bütiln hıziyle 

, nın i1zcı ine yfildendi. Ve 
lu bir ı;irlnle Hergeleciyi kaz 

dınn. taktı. Çünkü. Herge-
, hasmına ~:.ı· dalıs yapmıştJ. 

eu dnhş hamnının ar. •ık~i
ııe uğradı ve bu sw-ctlc kaz Y.A· 
t;ıadına girdi. · 

Katrancı. kaz kanadımı. almış 
<>lduğu hasnılDl dikip budda • 
maya. yani aradan çenğelle
yerck urttlstil yere vurmagu sa 
'·nşıyoruu. Fakat Hergeleci, böy 
le oy\mlardan çok kolay kurtul
ması:u bilirdi. Katrancı, hasmı· 
~\l budamaya uğrafiırkcn Hergc
) i yılan gibi kazkmıadmaan 
stizüldü. Ve birnnaa Ksı.trruıcının I 
p•tçalanna indi. 

Knlrancı birşcy yapayım der
.il' n bu scf er de paçaları kapUr· 
nuştı. Ve bir anda çift paça ye
ııilecekti. Hemen yetişti hasmı
run kolları ardından koltuk nrt
ikırına doğnı girerek budadı. 
Çok kuvvetli olduğundan bu, 
l.nıdama ile po.çalarını hasmının! 
elınden aldı. 

Fakat Hergeleci, pen cleıi pa.· 
cadan sıyrılıp doi;'TUlurl<cn tck·ı 
:ror bir dalış yaptı. Bu sefer 
Katrancı gcriyo sıçrayıp gövde
aini ileri attığından paçaları bu
kıuadı. üste de Kntnıncıııııı sı· 
kı bir boyuncluıı.ığuna takıldı. 

l~atrancı, hasmını tövbe ettır. 
mek istercesine boğuyordu. Çok 
ıenn bo<'Ydu. Hem de bımkmıyor 
mütemadiyen böğuyordu. 

Hergeleci, manevrasını yapa
DUyoı uLI, ~UD.l(U h.a~nu':ıy.o. 
elen; vermiş! rdı. O d. şoyle ulı: 

- l foı gc-Jccıye boyunduruk 
vurd tğurı zaman sokulıııasıua. 
mnnı ol .. Açık vuı" 

l.ıcrgcıecJ ncrııangi bir has· 
ınındruı boyunduruk yerse kaç· 
Jna7. üz::rme gıdeı dı. Hu suret· 
le bnsmı oııu ç\!ngelleyıp yenme· 1 
gc çn.tıli"ırt\cn o, ı,engcueyıp uas· 
mıuı mağlltp ederdi. 

1f} e nalı ancı, .,ıdığı ders do
~ vısı!e boyunduruğu vurduğu 
hUlde ne hamnuun üzerine gidip 
se..ıı,u vurmaga savw.ııyor ve 
ne oc kendıne çekip <lıKcrck hu
da.ına~·a yelteniyordu. Yalnız bo
iUyordu. 

ı.u.;.ı. tJ...leci, h.u:mının Uzerine 
BOltUh.lukça hasnu, ondan açık 
düwrıeğe hareketleniyordu. J 

huıasa, Hergclt"Cınm manev
rr.sı suya d.i.~üştü. Boğulup 

1 duruyordu. 
:h.atrancı, boyundw uğu bırak 

mıyor ve öldüresiye boguyordu. 
Bcrgelec.inin gözleri anadan dcığ 
Bla. wşarı fırlamıştı. Scyıı ... iler 
~ıul cdemedıler. Bağırma-
lo. bnşladı1nr: 1 

- Bırak!, 
--- 'Y'eti§ir!. 1 
Katrancı, :ılduınıyol'du. Nihn

Yt-t ileri gelcu < • afaroan ·birı 
Gı~ran fırladı. Mcydan.ı ) iinictU. 
:Katrancıya: 

- Pehlivan! bırak!. 
Deyince. Katrancı : • 
- Neye bırd.kocakmışım be?. 

Sen knn.şma. be!. 
Diye ters cevap verdi. :Ağa: 
- Bfiyle gilrcş mi olur? 
- Da.lmasın be? 
- Peki daldı ve geçti .. Sen de 

yapacaihnı ynntın. y,..H0:r .. 
-. Dinlemem ben.. Bogaca 

flm... d ··1· b .. ı gü - Biz razı e l ız oy e • 
rcşc. 

- Pes etsin be!. 
Ağn çekildi. J!'ukat seyirciler 

lıcmen hep bir at:rı:::dan bağır -
mağ~ ba.ş1ııJılar: 

- Bırak! soıu'U fena olur .. 
Bu, fena olur ihtı.ı.rı o kadar 

lyı değildi. Hcrho.ldc hali< J{nt
rancının üzerine yUrUycrek so • 
palıyac:ıklar<lı. Ke.tra.ncı, bunu 
anlad.ğı için biraz daha basma
nı ınktı!ttan sonra. bıraktı. 

H<>rgclecinin yUzü gözil nos
mor olmuştu. Fakat hiç sesi çık-ı 
nınınıştı.'Y'almz hnsmının göğ • 
wllnc dnyn.narak geri cekildi. On 
wl zurrınlara elile lpret ede
r.ek susturdu ve: 

- llann bak! kimse kanşma· 
ıu .. Boyıınfluruğu yiyeu benim. 
B0 n d" 'l'Jrdnğum zaman karış
mayınız .. 

Dedi. Ve çırpına.ra.k bir nara 
attı: 

- Hayda Katrancı be!. 
Güre:,,ı yine devanı başladı 

Bir .'\ra Katrancı tek paça ala
yım diye ho.mle yapmıştı. Bunu 
fın;.at bilen Hergeleci dehal has
mm:ı boyunduruğu geçirdi. A -
rnan Allah bu ne boyundurulc • 
lu. tını.tıp, uzatıp çckiştirıyor 
ve f.'ıkıvordu. 

Hcrgclecinin ?,Oğlu boyunda· 
rllk'nrı meşhurdur. Koprucuk 
Jceıni•;.inin boşlu fonu bamo. ba
aıp SLlf yordu. ]3oğdu, boğdu • 

Kntnuıoımn ağzından lfıı.n ge. 
linceye kadar boğdu. Zavallının 
dudağı rnuamıştı. Bu sefer et.
raftan şöyle bağınyorlarJı: 

- Boğ' ... 
- Boğ Hergeleci ... 
- Nasıl boğarmısın? 

Buna rağmen yere yuvarla. -
nan kunıaz çapkın koca. tek a
yalda da meharetler göstermek
ten hali kalmıyorsa da ta.raftan 
olan doktorun aptallıkları, oyna-
nan· oyunun en can alacak nok- K [ D 
t1Uannda bazı faısoıar gösteri- aş e eri: J:J aş, iş, Nezle, Grip, l<.omatizma ve büt in 

alınabilir. 
Bu, iş blrşey değildi. Bunun 

sononda kavga vardı. Gilreş tat
sızlaşacak ve boğuşma tarzına. 
dökUlecekti. Ağalardan biri bu, 
meseleyi kat'iyen balletmeğe ka

yor&w:uunııı mudabnıcsi sa.ve. Ağrıları derhal keser. 
sinde kaybettiği kuvveti yeni- ------------------------------~------------------------------------------------------------...,. 

Günde 3 kaşe 
rar verdi. 

Hergeleci, daha. halfi. boğuyor
du. Ayni zamanda hasmım bo
yundurukla aıuna almak için 
sağa, sola çekip sUrUklUyordu. 
Nihayet bıraktı. Fnlmt Katran
cının iki tarafa sallandığı gö • 
rUldU. 

Katrancı çok inatçı bir adam
dı. Bitkinliğini belli etmemek i
çin çırpındı ve bir nara savur• 
du: 

- Hayda Hergeleci ... 
Muhakkak fırsat koliıyacak· 

tı ve o da hasmına mukabil bir 
bovnndunık vuracaktı. 1ki pelı
livnn boğuşmaya başlarken n· 
ğalnrdan biri ortaya geldi. Peh· 
livan!an ayırdı. Dm'lıl zurnala· 
ı-ı susturdu. Şunları söyledi: 

- Pehlivanlar .. Çok rica. ede· 
ıiz.. Doğnı dürUst güreşiniz.. 
Birbirinizden ha.klmuzı aldınız.. 
Artık böyle birbiriniU! gaddar· 
lılı:: edecek §Ckildc hareket etrue
ymiz. 

.Katrancı, cevap verdi: 
- Dıra.lt .. Biz ne yaparsak ya 

parız.. 

- Olmaz.. Böyle gürestcn kav 
gn çılıar, biz muhitimi?,de böyle 
Şey istemeyiz.. Hak oyunu yeri
ne geldi. Artık birbirinizi incit
mcyini?.... Böyle y.ı.paı ~anız gU
re.5i nyınrız.. ÖdJl ortada. kalır .. 

Dedi. Hcrge!cci: 
-·Ben yapmadım.. O yaptı, 

ten de mukabele ettim ... 
Dccli. Bunun \17.erine ahali ba· 

ğırdı: 
- GUrcşt nyınnz .. Ödül rtn

da kalır .. 
Güreşi ayırmak ve ödtllü 01'

ts.da bırakmak mühim bir şeydi. 
Bunu ne Hcrıreleci ne de Kat -
rnncı istemezdi. Bu tehdit peh
Hvnnl:ır Uzcrind~ tesir yaptı. 
Güreş ba~lamıştı. Fakat bir

birlerine guddnrc..-ı hareket ct
miyorlnrdı. İcab ettikçe ve usul 
cfaireuinclc boyunduruk vuruyor 
lardı. 1 
Güreş nyakta ve yerde olduğu 

halde birbuçuk ı::.ruı.tten f az1ndır 
dewım edip gidcrlr:en birden b!·ı 
re linU·aneının Hergelcciyi tek 
paça kaparnk ha tırdığı görül· ı 
dit. • 

den kazanan doktorun kansı o.r-
tık paçalan sıvıyor ''e bu me • 
yanda zuhur eden 007.ı ziyaret· 
ler ve auitesadüfler d~ kocanın 
aleyhinde birer rol oynllyor. 
Nilmyet .koca mağlup oluyor. 
Dav:ı.yı micın.fir kadın lta.zanı.yor. 

Yani .kadınlar kazanıyor. 

* Silim NUzhet Gerçeğin ik
bbas ettiği bu pines fev

katade bir muvaff a.kıyetle ve 
lis:mımızın en güzel bir şivesile 
oyn:::.ttınlmı:l ve müelliflerinin 
gösterdiği bUttin inceliklerden 
bil' neb?.esi kaybOl.mamlfjt.ır. 

Kocaman bir sahne ilzcrinde 
üst üste ve omuz omuza dur
mak, birbirine adeta omuz vur· 
ma.k gibi haller müstesna. (Oyun 
içinde oyun) zannediyorum, bu 
sene Şehir Tiyatrosunda. oyna
nan (V:audeville) lcrin en gii7..e
lidir. 

SUzidil rolUnU oynayan Mc
UUıatin yüzü gibi lisanının d~ 

güzel olması için biraz çalı~ınn
sını tavsiyeden sonra, sevimli 
Hazımımızın k e n d i s i n e 
b e n z i y e n başka bir a-j 
dam olarak eve gcl!Ş.inde pan· 
talonunu d<i,tiştirmiycn zuhu
lünü oğlunun uza.ktn, haremi-, 
nin yatakta oJnınHiyle mannlaş
tırn..ı-a.k geçtikten sonra Bedia 
~ oldus>u halde ibüt ün san

'o.tkurlıuın rollerinde muvaffak l 
oldulrlarını ''e hararetle bir 
çok kereler bu oyunu alkışlayan 
sevircileri.t çok haklı olduğunu 
bil tereddüt sUyleyebilirim. 

* T fyatro çok kalabalıktı. 

Dil.kate şayan zcvnt ile 
güzel giyinmi . kndınlar locala
l'l ve c par.tem-) ıi si\slcm..işti. 
El'keklcrinıiz nedense uslu dur
dular. Lüzumundan f nzla soğuk 
kahkahalarla ortalıgı iz'aç ctn.e

1 Deviet Demi!}rollan İ anları 11 

ıaıetmcmlz ihtiyacı için nçık ekslıtırıe De 1000 M8 ku:n alınncaırtır. 
Haydarpaşa • Tuzlıı fııt:ısyonlnn nrnsındn v.ı:ıgondn teslim b(>tıcr M8 1m· 

muıı muhammen bedeli 300 kuruştur. 

r:t 'il.ne 7/l/19'1!? t:ır:hinc mu.,., 'I•' ı;:ıriıamba giln[i snnt l1 de ll.ı,:. -1 
dıırı u .• ıcta ı lnci işlı>lmc lrnmlsyomınd y -r>ılacaktır. • ' 

l~t<>klilcrln 11\Unyycn gOn \'c - ntte rhı 7,!I lu111unl tı!mlııat okçl'lc·l'ilcı 

.............. ____ l._. ...................... .. 
ı opkapı Maıtspesindeki As. satıoafma kmlsyoa11Dd1n 

"Mi# sez-

ı - Birlikler !çfn sclrlzer tondan bet parça & kırlı: ton .-de 7811 ._ 
11rt:ıı btlicr tondan Oç P3J"Çnda :retmls bPi ton darı otuzar 1ıODdaD Gc ...,,1. 
tnda dok.-mn ton ny clccil kQspesl satın alınacaktır. 

2 - 1h ı~ı 15, 1/942 perşembe P,il'lil saat ondn Maltepe sabn a~ 
komisyonu huzurunda yapılacnktır. T ıliplerin mucyycn ol:ın illn ve aaatfA! 
komisyona tC1mimıtlarile birlikte mılnt<..ıoUoı'l. (11552) 

komlsyond:ı hn21r bulunınnlıırı \•cı fnıl.ı i:..ıhnt v~ şartname almnk iı;teyen· ıı=-----..-----------------·-----• 
ıenn de ışıctmeye mnracanuıırı ı.ııı.n.ıır. (11253> Selin1iye Salınalma Komisyona 

• • • ilanları 
Muhnı.:ımen bed"U 49.200 (Kıı·k d kuz bin iki yüz) !.ra ol n 30000 met· 

re yelken bezi 12/1/1942 ı>nzartesi gü u snot l!I de kapalı z.arf usum ile Mevcut ev r 'c rt d nllndc 500 ton odun oçık eks1ltııw sıurc
Aııkarada tdıu'e bfnru;ındn topknan r.Icrlfez !> unoo komisyonunco satın ol.ı- tile satnuilınac !ktır. M• nkkat tPJllln:ıh G75 lira olup pnz.arlığı Cl/J/942 
n;:ıcaktır. Sııb ı;ımil 11n:ıt l 1 <le Sehmi vede l<omiı yondu 1npılacnl<tır. Talipleria ~ 

Bu is girmek istiyenlcrln S.690 (f•ı: bin altı yQz doks:ın) llrulık mu • kf.ır gt\n ve saotte h:nır bulunmnlnn. "115..,. 
vekt.nt tcminnt ile kanunun t.ıyln ıt i ve:ıikaltın ve teklıflcrlnJ nyni glln 
saat 1 i do kndnr ndı geçen komlııycn oı;lığin verme1erl L'izımdır. •191iJl~l'!Ji~l?:~:!'!t'!lt!!!m•••EMiia:J*a.ıma•••••••••••&Sl811 

Şm tn::ımckr 2 lira mukobiUnd. l\ni .. ı• n ve HAydıırpnş:ı VP1n~Jt rinde 
&:tılmoktaclır. (11483) 

istcmbuı t~v. rm •iinifı.i( satına·ma komisyJrund~I 
iP! 1 Mi' te• • ditUKMV 
Yetmiş snntuı1 cnlmlc yilz yfıornı bin mct.r ya:rlık elbl.E:elik bez rılına

cakbr. Paı.aı-lıkln ek lltmest G/1/942 salı gOnü saat Hi de Toph<ıncde lst.I 
L\'. :'lm'rl"ğl s:-ıtın nlma komlsyonund:ı yapıl. caktu·. Xat'J tcminotı ll.950 
ll:-<tdır. Taliplerin bcllj vnkittc komisJon:ı gelmeleri. Evsaf ve ı;artnnmCBl I 
k-.ınisyonct=ı gÖ \Ur, (467 - 9) 

• • • 
Ulr ııdet c.-unlı kiltiiphane ile 3 adet storlu dosya dolabı ıılımı<nktır. 

:P '-• rlıkl t'kn1ltı c ı 8/J/942 l>CrŞL'l'Tlbc ~nnn saat 14 de Tophanede Lv. 
!'m.ıı l tıı .ıwtın nlm.ı knmlsy nundn yapılacaktır. Xiitüpluıne nllmuncai Tak
slmoc örfi lct;)rc K. knrnıgfılundn g3ri.ıHir. Tolipkıin nünrnOPyl 1ıordüklc
rl1ıc d:ıh cblı-c Met (leı1 :ıl.Jcııkları 'cslkn ile bcllJ vak.itte komıııyonn 
m"lcrl. { 469 - l 1) 

• • • 
ı~ •lakta nskerl prev:ıntoryonı<bki elektrik tesisatı taınlr 

tir. l'::-zorlıkln ~h;ıltmesı' i/1/042 çnr.sambn gtlııil so;;t 14.SO do Topbcıncdc 
l...:. itmirliiU satın nln'n komisyonunda y;ıpıl:ıcaktır. Kcşlt bedeli 7'1 Hrn IJO 
kuruş k:ıt'i temlnnt.ı il tim 25 kuru:ıtur. ı steklilorin b<•lH vnkltte komls-
yoııa ~clmclcrl. (466 - ll460) 

• • • 
MnslııkLı askeri p rvnntoryo d:ı mev<'ut ile atlet t~rıncsllon kııznm 1 

tmnir l'ttirll• •e..lcUr. Por ... rlık.la eksilırnc~ı 7 /l/942 Canıaınbn gunO ı;aot J4 de 
To-çh nede Lv. Amirliği satınnlmn ko:ni.syonunda ynpıl:ıcc.ktır. Keşif b~"" 
80 lira 60 kuruş kot'i teminatı 6 llrad\ •• tstcltlilcrl.n belli vakitte komlı:yon:ı 
gclmclcri. (465 - 11467) j 

dilcr. Ve hele tındık flSbk ye- ı--mm-~--·-~·-•llİlll-u:....,.:m11:1mm ... __ :r:xı1-.ım:11nııi_ .... E1 

mediler. Yahut tx>n görmedim. Deniz Leı111zım Satınalnıa 
GörClüğüm ~eyler Bunlardan iba- 1 
ret kaldı: K:qJmın önündeki foı- Komisyoıt!! ilanları _ .. _ ... ı 
maJı mcınurlaıın ıki kaı 1° sakal· = --= = .. 

j 

lan. Sahneden soldan yedL"lci 1 l - Beher k lostmun t.,hmln cdlkn bedell •51> kuru~ olnn <50.000• 
locada oturan biı· güzel bayanla kilo pirincin 7/2 ln<'i ldinun/o.;2 rr.rşaınl :ı ~nü saat 15 de Jrnıl.ılı zarfla ck-ı 
iki er.kekten birinin öteki erke~{•' siltr: ,,,~1 ynpılncııktır. 
bir kol sarma.siyle sanlı.şı. Elleri 2 - ilk temln;ıtı d912 llrL !lO;kln'US olup ~rtnnm si her gün komls-
arkada ve çiğnediği sakız veya yondan d28t kuruş bedel mukab·llnde alınııbilir. 1 

HergelPci, paçasını kurtar - ı 
m ğ;:ı yetircmeınh,ıti. Alta düşe
r k tQpar landı. Kntrancı, has
mı alta düEJet· dilşmez hemen 
snrmay ı!İ' di. Ve kUnte dolclul' ı 
dn. R ı. nnfosl"'ndiktcn sonra 
HcrgdL-c ı ı havalandırdı. Fakat 
bu ha. :ılanclırma tehlikeli idi. 

H rgcleci, tersten ve geriden 
hasmının öblir par,asını tutmuş,l 
\''-' önden de sol ny:ıği'e hasmın 
ayağını içten ' östcklemişti. 

Joknıa ağ?,ındn bir gencin salona 3 - lııtckl terin belli ~ıın \C s:ı:ıtt.e.r. bir sant evveline kndnr lın:ıırlıyn 
dühulu. Bnzı localarda ufacık ço- eaklan k .. pnlı t• klif mc!ttı:phm ı nı<ıkbuz. muknbilln(lc Kasımp:ışado bu • ıı 
cuklru·. "Vcstia.ire,, in darlığı ... lunnn komi yon bıı$kRnlığınn vermckrl. (lH:>o) 

Arkamdaki sırabrda otura."l 

Katrancı, Hcı gelcciyi yerden· 
biraı hava1andırıno.kla kendisi -
nin tehlikeye düstUğüııü t:ördü. 
Jt]ğ'er hasmım biraz daha hava
fandırnyım derse kendisi J·ös -

· tcklenip yanının Ü7.erinc rlilııe
cekti. 

T{ııtrancı, Jı:Unteyi b.ışallt\. 
Tekrar sarmaya geçti. M<ı.ı <ro.d: 
hasmına fırsat V4'nneden hıı •len 
bıre i<üntcleyip aşırmaktı 
Kntrancınm kiintesi m Hl ur· 

dıı. Fakat karşısındaki ha.ı::nn 

bir bay yanındaki bayana bu o
yunlar eğlencelik oyunlardır. ö
tesi .....;bi mevzu aramamalı, di
yordu. Bu, ne dereceye kadar 
dl'°'"rudur, ayrıca mUnnkaşa e
debiliriz. Fakat müelliflerin de 
itirafla.riyle tahakkuk etml~tir 
ki o gUn bu gUn bir va.udeville 
yazmak bir faebı yazmaktan 
daha çok mUşkiildür. Hayatın 
her dem cari tahavvfilfıtını gö
riio "Östcrebilınek keyflyetJ, gö
ze, hatta kalbe bata.'\ hfıdb;atı 
toplamaktan daha mühimdir. 

oon derece de oynak bir altç1 -============= 
ol luğıından tetik olınnk icap ee /' 
diyordu. Kolay d 2ildi, insan 
bir t.arn.ftan bozuk dii.şcbilirdi. 

Hergo'eci, haRmuıın tcJn ar 
kilnlcyc geçe ejnni biliyoı du. 
Ye onu tekrar bağn ge i ııt J, 

Saatli l\!aarif 
Duvar takvim!erl 

ç 1kt1 
Ü.ZCI'(> hazıı•dıı•. 3,1 t,,slz VC' elT'ı;rtlsfa takvimlerln 

Katrancı birden bire ı 1 ta~ ı··ıe • \,ııdı . Aldanmamak 1-;ln 
ye gccip Heı geJeciyi h '\'cılan- l!• ıt k lmrtou ve ~crek takvim top
clırmn.!-a koyulmuşken f 1 kraı· ;. I larmın .ı?.r.>rlndc <Sııntli Mrıoı ıı 
ki tu;.utan bağlandığın' goı • ..!,ak\-ı.111) • dın.:,.~k ~ c-cMm~dı~ 
dü. 

Kntrancı, Ust üste küntcsıni 

tazclc·di ise de bir tUrlii hasn I· r" 'Y . b 1 
TtJ askıya alamadı. Nil 2y0 t teh- eni a a un,, 
likeli hasmına künte vurmnktan 
vuzgPÇti. Hergeıecı. hMmıtnm ·r ,. f. t' 
altına düşmU!;ken kalkmak iste-, 1 an f~a ıarı 
111iyordu Herhalde onu bir kıl- J 
çığn getirmek istiyordu. Kr. 

Katrancı, sarnınyı boşaltmı -
yor bir başka oyun'a hasmını Ba~k maktn o1:ınık 
alt dmeğe çalışıyordu. Katran· 
cı, sannavı boşalttı, kemancye 
r.~ti. Mnksndı rnalfim cl~i!ildi . 

750 

Birincl fiayfada santimi 500 
lkincl n ,, S.50 

Ne yapacak diye herkes bekli • Oçünctı ,, ,, 800 
yortin. J>ör(Jüncü ., " !00 

Kotr:ıncının maksadı kemane "'------·---~ ;ılLt.,; 
den HergeJcclyi kucaklıyanı.k 
kaldırmak ve bir kaç adım g(}. 
türmek imiş.. Hcrgct cı, hafif .. DOKTOR -tDJ!i7• 
olduğu için bu suretle yennıcğc HAFIZ CEMAL 
karar \'enniş. 

Fakat Katrancı bu, di\şlince- Lokman Hek·ım 
sinde de muvaffak olamadı. Her 
geledyc sarpıa \"lli"tllndan kun
te a!Jı . Hergeleci de yere u7.nn
dı. Bunun Uzcrme künte tnm bir 

Dahifiyc fütelutS3ısı 

Divnnyolo 
(Arkacı v r) ... ~mr.:11a::~=.-ı::uıilCIE:mi:i.li 

lstanhul Defterdarlığından 
ld&rcmiz için yııptınlncak dtırt adet kartel~ dofabı 12/1/942 p:ıuıı tcsl 

gliniı saat 15 de DcftC'rdnrlıktn mUt .. ,ekkll J<omlııy. nda açık eksiltme ile 
ih.ıle edilec:cktir. 

Keşif bedeli (688) lirn tcmlı.atı (51) liradır. Resim ve şartnnmc Mllli 
Emlak 4 ctl knlcmlndı~ •örlllebilir. t.11432" 

YENiPUDRA 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*------

Bu Podrar~ı 

ob •colorım .. tJ"ıque,. 
tslihsnı edilmıştiJ 

ank1ı •• h:ısıı lmll(;tw 

Bu venı r• 1-iru 411 ce-

TENiN 
GÜZELUClNI 

cır::ıeı 'F.rnpcrnıc:ııbl" 

du Yağmur 11~ nb· 

gıırıı rıt(!ınen olltllıı gu1> 
ı;;ıbl ı k:ılu . En ıSJc:ılı bır 
drırııı 11:ılonunım bılt 
buınun JJtırl;ıınasınıı ma. 

'Tenlni:.ı;e en uygun 
·gelecek pudranın tıım 
ve hakiki rengini vee 

ON MiSLi 
ARTTIRIR 

ren ycııi bir ''Cu1orlnıctrique., 
makine icat edilmiştir. .. 
Bu t:IJ'Cde, ehndlye t:odıır gı;rru. 
aıcmlş derecede cm~alslz i:O:r.clllktc ,eni pudra renkleri lsUıur cdılmesi 

nı aıur Tcm:uı. t:ıze. 
ncrmm ve l!Cvıınlı olur Ycnı Toıtn• 

lon pudrnsmı bugOn tcc:Mhx cdlnlı 
ve hemen daha ecnç ıeOTı.nünüı. 
Tokalotı ~ram la.llarun:ıkla ıyı 
nc!lce!eı- alac:ıtpn17 •cml:ı:ıUrdcr. 
Aksı takdırde paron12 !~~<' olunl.!,r 

===-=============~=========-=--==--= 
Sahibi: A. Cemızleddln 8ar11~oğ•u 

Casıldı:Jı yer: t H. aoklr GDrsoyl:ır vo 
Neşriyat rı.-ilıJ!irO: M, Sııml Kar:ıyel 

A Cemalcddln S:ıraçoölu r.ı:.tb:ıaı) 

1 

T. fŞ BANK ASI 
Küçük tasarı·uf 1942 İKR[.:i fClERI 

1 
~esapları 1942 . 1 , t"l't 2000 Liru!ık = 2000.-Litn 

3 ıt•no > :=;3000.-

iKRAM.iVE PLANı 
2 •• ı > = 1500.-
3 , 500 'll 1500.-
ıo > 250 , _ 2:;00.-

l<EŞIOELER: 40 ~ ıoo > -4000.-

2 Şubat, 4 Mnyıs, 3 Auustoo, 2 J • n. 60 , 50 > =2500.-
cite~ln tarıhlcrlndc yopllır 200 > 2!1 > =-5000.-

1 ".;!) , ıo , =2000.-

ih?Ffi!lllie W*O w •• 

Asker; Fal~ı·ikalar S'atı:ıalfila 
Komisyon'! illlnları 

?60 kilo S,5 mm. kUtrı.nda yaylık ~·ilk ~I alınaca'< 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
• 
> 

& 

T'Ohmln t.'clılPrı t <leli (liOO) lira olan 'uknntta yaz.ılı yaylık ~k td 
.Askeri F .. tıikolar Umum Müdı r~:ı~ Merkez r Atın aimn ko~:>ııUfl"" 

)5, 1/942 ncrş<.'mbı~ •unü sanı 14 d(' pauu·lıkln J..ilJllll edilecekUr. Şııruıll" 
.1e paraSJzdır. Kat'i tewin.1t (255) lir dır, (1147'-) 

• • • 
.hale tarihinden .tfü:ıren ~ 1/5/'t/4"' t:ırihiııe lladar ~dl 
cins ve mıktan ynzılı 9 il.olem s..bze alınacıık. --
\umi miktar A~arl mlı..ta:o I' 

. 2000 1500 PPtU~ 
2000 ıııııa •:nzc. ı ..ııwy' 
2000 ısoa Taze k.ı~ 
2500 20 .. :ı L,maı• 
2500 21l00 LA'lıaııa 

25!.JO 23CO Pıı ~ 
2500 2000 Jı;p .. n:ık 
2500 2000 &mlı.. otu 

e'JO ·rn:ı II:ıv'1ç 

Yukarıda cins ve •ıı11>ta.'I yımlı 9 k:m•m sebze Ask.eri f'nb•l!:ol1!1' 'U • il' 
MOdll.rluğO merkez satın ıılrn;ı koml~y:ınJ; ca 2!!/l/942 peıft>mbc ııllnO ssıllİ' 
15 de kııpalı :zarfla ilıolc ct:lllccclıtlr. HeycU umı :n:;·csini bfrdcn \•erm I' 
mfimkün olmadığı tnkdlrde t .,'l'ı ey 1·.aı .11 .. rc de Uıa:c cd:le'.>11!:... :::....:1<Jılı."' 
rln tnh:ıkkuk cdccelt fıy:ıt üzcı indcıı ınuvcıkknt Lcmlnntl:Mm h ıvı teıtl;.f 
mektı..ıpl~ mezkOr günde. s.1::t H d~ k.ıc.. • .r l:oınl.y::ma vermeleri (h34.,J 

hl • • 

I 4000 ADtT MCŞIN ALIN/.CAK 
Toh."Tlln C'lilen bcdelı '!0.000 l r<ı ol :ı yuJ nd:ı ya.,•lı 

A kerl Fnbnxalor Umum Mudilı :LI. r.u.rkez tı ~ olma k m l ~ 
29/1/11142 p. rşembc gOnU u:ıat 14 de p:ı:!N"Jıl.b lt :ılc c dılec.:ktır. ş~, ·n " 
pnııwzd r. Kaı'1 f'1Wlinıın :ınııo t:" '~" (o\) 


