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Mr. Eden'in 
beyanatı 

Devletlt!l' konııulanna lcö
tiilıik etmekten vazıeçmeğe 
razı ol<lukları giin ~u yer. 
yii.ıünde mil/eller bahtiyar 
olurlar. Eğer bukadar yak
laşnıış g~bi görünen şu ideal 
hayata ı.ır/ A lmauyanm 
iııadı ve istila hırsı yuzun
den kavıışamazsak bunun 
meş1ııliyeti oka.dar büyük 
olacaktır ki en kuvvrtliler 
bile bu mu,11liy11t altındı: 
ezilip gideceklerdir. 

__ _J 

')!azau: l1Use)1n Cahid YALÇIN 

;:;, tıgiıtere Haıiclye N:ı.z.ırı 
U Mr. ıı;den l<.usya seyaha-

tindeki intıbalarmı ve 
!Moskov.\d{' cereyan eden mü
za·ker~ ri radyoda hikaye ~tti. 
lngillz l:inrf.ciye Nazi'~n ~ov
yctler BırJJt>i hakkı aki ıntı· 
baları bıtta"bı pek ni ındir. Soıı 
zamanı da ltusyadh alııınkı 
ha~ erde bu nıkoınlıgin esaslı 
okluğu haıdundaki kanaatı kuv 
vetiendirnıektedir. Rus cephe
sinde birdeııbıre vukua g~leıı 
değı§:\kliği yalnız general Kı
eın hesabına bir muva:ff akıyet 
d ye kaydcdebilm~e mantıkan 
D.oJti.n olnuy1'Çağı q.ikaıdır. 

Mr. Ed n, SovyeUer Birliği 
ne kamrlaştırılan müşterek 

• luLrp planı hakkında ıı{.1).fımnt 
veremiy~ccğini ve bunun sebep
lcı·inin kolayca anla.şıla;bileceği-
m söylüyor. Zaten hiç klınsmıin 
aslteri if~n.ata intizar etmediği 
ıııuhs ltkaktı. Sfya..c;i ıtıilz1\.kcrc
lere gclıncc, lngiliz Hariciye 
Nazırı, zahiri sadeliği içınde, 
GOk dikkate şayan §eyler suylc-1 
ınıştir. Butiln Avrupanın tan-ı 
zimi 'VC 'daresi vazücsinin harp
t n wnrn. Rus aya bırakıldığı 

hakkında Mihver kaynakların
dan çıkanlan Dayia.lal'ı İngiliz 1 
.Uaricıve Nazın kat'~ bir sükfı-
t.ın i: tihfaflnrı altında ezmiş
tir. l"'Jllialtika, onun tarafından 
bundr.n dalın mfüıasip bir ce
vap olrunazdı. Xalnız, Mr. E
den M.oskovada sulhtan sonra
ki devı eye dair kararlaştn·ıln.n 
r;eylerin kat'ı olanuyacağını, 
dominyonların ve diğer alaka.
dar devlet ve müttefiklerin de 
reyleri alınmak lazım geleceği
ni söylem(kfo Moskovada hiç 
kimseyi endi!i ye düşürebilecek 
muk rr .nt ittihazı.'"lın imkan
mzlı'hru zımnen nnlatıruş bulu
nu\·or. 

lngiliz, Hus miiuasebt'Uerl 
hakkınd'l lngıliz Hnriciye ~azı
n gayet a~1k konu~muştur. Mr. 
F..dcn'i bu noktada pek kuv
vetli, p •k realist ve yaı,ıc.ı oln.
ı-ak gör~\yoruz. Mazide gcı \;k 
lngilteredı:> gerek Rusyad::ı 
birhirlcr~ne kaMiı emniyetsizlik 
büküm sürdü.ğ"ünli ve bn yüz. 
den birçok nnlaşmamazlıkların 
vücut bulmuş ve birikmiş ol
duğunu gizkmiyor. Böyle ol
m::ılda beraber, bir İngiliz -
Rus anla§DllU!ının pckfılfl müm
klliı okluğuna kanidir. Çünkü 
llr. Eden'ln müdafaa ettiği, 
noktni nazara göre, dcvJetler 
arasındaki müna.c:;cbetlerde dev
letlerin dahili rejimleri ve idare 
tarzları bir engel tc5kil ctme
ınelldir. Bu mlinnsebetıerde e
hemmiyet verilecek cihet sulh 
ve sükunun ve dostluğun muha
fazası _gayesinde birleşmcl<ıtcn 
iba.retbr. Mr. E<len lngiliz ve 
~us hükfunct şekilleri arasında 
büyük fa!"klar bulunmasına ı ağ
men milletler arası münase
betlerde riayet edilecek pren
siplerde ittihat ve ü til"'"..ı.ldn sulh 
iı;:inde ve dürüst olarak ynşa. 
mağa kilfi geleceğine emindir. 
Onun bu görüşü ferdi ve milli 
hUniyet prensiplerini en esas
lı hn.yat kanunu olarak kabul e
den dcmokrasileıin geniş gön· ş 
!erine tamamen uygundur. 

Bu noktada Mr. Eden hiç 
Mmımnin gozünden kn.çamıya -
c!'.k çok mühim ve nazik bir 
bahse temas etmiştir. Almanya 
ile lıatıı çıkması Almanya.da bir 
.Nn7.i rejimi mevcut olmaktan 
ileri gelmediğini İngiliz Har·ci-

,. .... 
• SiY ASI HAL'K: GAZETESi 

BiR IREN K-AZASI -
Ankara posta katarının iki 
vagonu dün yoldan çıktı 

-------------
Hafif yaralanan 23 yolcunun sıhhi 

vaziyetlerinde endişe edilecek. 
bir ha mevcut değildir 

• 
l\lr. }ı)I)}' ? 

--
----.-' HARP VAZİYETİ~-=----

Cephelere b~ bak.aı;a..,,.., 
Rusyada Alman ordusu mevsime uygun bir mü afaa 
sistemi, tatbik ediyor. - Uzakdoğuda müttefiklerin 
ehemmiyetli destekleri korumalal'ı zaruı·idir-Li .. ya ıa 

daha büyiik muharebeleri bekle.mek lazın .. ("' ~r 

------l"'Yazan: EmekÜGeneraı KE .. Al KOÇERI-----~ 
Doğu flc·ırh<'lf'inrl4': ANKARA-KAYRERi YOLUtUN AÇllMASI 

·lfüECELi Gü:müZLÜ ÇAi 1~1' YOR 
Ankara, 5 (n..n.) - Haydarpa~adan diln s:ınt 15 <le hn

rekc~ e~len. 6 numaralı kntar Malık<lyle Ycnidoğan ru·asındn. 
507 ıncı kılometr de Derayman ederek furgon vo iki yolcu 
arabası devrilmiş diğer vagonlru• yoldan çıkmıştır. 

İKGİLTERE HA~İCiYE 

HAZ:P.t iN MU l KU 

M. EDEN 
DİYOR Kİ: 

D onuc;l:ı.ndınl;ırmıyau tc-
şcbbik.lcr, anr.:ı.k kuvvet· 

len y1prah1 Vt Jrnn:thı lnr. Dou, 
kflJın bir k. r t: a.luı.cııylc örtülil 
soihlk riıx:?"ar}.ırla. okşanan, ya
.kın ht:Uctlı bir taarruzda da ta-

kati ıtiiketcn arazınin, artıı~, ~trcı 
lcjik hareketlere imkiın bımk
ınıyacağını aylardnnben bu sü
tunlarda .izaha çalışınışbm 

soma, Mıl gayeyi takıp c-.deı ek, 
Moskovayı 11na ordu ile birlikte 
ele r'e<:irmeye başladı, 50 den 
fw-Ja... tiiınenle, yani biı mil}On· 
Juk bir kuvveti~ saldıl'U Jnnnı 
tekr .... rln.dı. Çember k p.ıtıl • 

BuAi!n, iki büyük urdu en Joğ
nısu hoyrat Bilim Yt; h:-ışın ta
biatla çarpışmaktadır. 

Leningrada yönelen ordu, a
te.c;ler fı§kırnn manzumelerle,

(Sonu sayfa 2 ıüt n 1 de) 

23 kiŞ~ YA iUl 
Hadise şiddetli eoğuklal" netiC<'si. hir myııı ~rılma.sındau 

ileri geldiği ilk tahkikattan nnl:uııluııştır. Devrıl1:n vs.gon 
lardan 23 kişi hafif yaralı olup hepsi ~yaktadır. Sıhhi vazi
ye-tleıfodo endiır·li bir hal yoktur. G~rek bp 'inüıruıvegerek
se bunun arkasından g len clc:::prcs kııtartnın yolcuları Anka
rı.:ıda~ı gönderileJı 1?.ir ak~armn trenine alınmış ve Anko...ra.dıı. 
Dernıryollannca gonderılen mhhi hevel yaralıların ilk tedavi-

, nYinrca sn.v~cıtıkta.n sonra ika- 1 1••*•••••-•-, 
leyi mukadderatına ve umumi Af k ı d 
vnziyetin gelifjimino lbıralrn.nık, ri a a 

;gww.:;.,ı 

Pasifik'te 1 
• --··------ Kızıl mezhebin kalbgihını i.stilı-

-o--

Jerini yapmıştır. • 
Bu kaza yüzünden yol kapalı olduğu içın bugün Ankara· 

dan Haydarpaşa. istikametıne katar tahrik cdilemiyeecktir. 

ANKARA - KAYSERİ YCLU iAPALl 
. Diğer taraftan yine soğn~'lm şiddetinden Ankara .. Kny

serı arasında da. .. bir kıs:ım raylar kırılmış oldtığ'ı.ından bu 
kıenıında da bugun yolcu kataıh:"'l i.Jememektedir. 

Bitler yaşadıkça 
ve Alman ordusu 

k ılmadıkça, • 
biç bir millet 

emn'yette 

Japon Donanması 
ı Havay adalanna 

yeni baskın yapdı 

daf etti. tlk önce cepheden ve 
bnskınln dil~ürnıeye özendi, 

Rusya da 

Mo jaisk cephesine 
Sovyetler 30 tümen 

tahşid ettiler 

MJhver muvasala 
yollan üzerinde 
tazyik arttınf dı 

olamıyacaktır 
. Yolu~ yarın ~şama kadar açılacağı tahmin cdilnıekte-

dn•, On gundcn berı yurdunıw.u.n lıcı· tnrafmda. şiddetle de- [A. A. telgtafbırmdnn 
vnm. eden k~ı· fır.tpıaltU'l V-0 dığlardan inen çığlar yer yer ' lıületsn cdllntlşUr.) 
dcmıryolu gil~rguhını knJ>a!llış ve son günleıd fırtınn1arm Londridnn bıldhildiğinc gö-
durmasına ra.gmcn Avrupada:ı memldtctimiz..· gd"' yüksek re, !ngiltere Hariciye Nazın M. 
tazyik şiddetli soğuklara. ve bu da demiryol 1un nıuht lif Eden radyoda bir nutuk s<iyle-
mmt'lkalarında ı-ay kırıJma. hadiselP.rine sebep o)mu§tur. -miştir. lCden, So\ıyel Rusya.da 

dostane te-Lahliratla. ku.rşılandı-
HAT AÇlllflR ğını, iyi kabulden menun kal-

DeınlryoJu teknik ve faal milstahdem k la kapan ğını, Moskovnya Göbelsin 'ke-
h~ttı~ ~~ılmasına ve kıı'llan rayl:ı.rın d ği iril e ·no geeeli ildiğini i dia ettiği demiryoln 
gunduzlu uğraşmaktadır. ::-~~ı-::ıw.-~ı1nd n gittiğini anlattıktan 

E Id · som<a deınıştir kı: 
. vve. a!l gorülm~si kahil oimnyan bu gibi hfi.disc1er do- •t..- M. Mo!otof ve hükfuneıt 

layısıylc ıhtıyati tcdbır olarak bir kısım katarlar az slit'atle mümessilleri bizi Moskovada 1 
~vkolunduğundan trenler bi.7.zarnr tclıirli gelip gitmekte- kn.r§ıladılar. Ertesi gün, ]{rem-i 
dırler. fSmm. Sa. 3 Sil. 5 de) linde, St:aJin ve Molototla görüş 

(Sonu uyfa 3 ıUtuıl S de) 

Dünkü Meclis .te 
• 

Noter kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun layihasının iki 

maddesi kabul edildi 

ye Na.zın açıkça bilclinni8tlr. 
Harbin sebebi, İngiltere Hari
ciye Nazıııı1a göre, Almanya
nın başkıı milletleri istila altına 
almak ve Avrupaya haklın ol
mak ha-sına kapılmasıdır. Va
kıa, Bitler sağ· oldukça ve Al
man askeri ka.billyi!tl devam et
tik!}e tehlikenin ortadan kalk
nuş sayılamıyacağını dn ilave e
diyor. l<'akat yukarıki sözleri 
ile bu son sözlerini birbirine ay-

rılmaz surette bağlı zannetmek, Mecl's Pa f. G ,, n topla 
~~r:ı~~~zl~~~ ~~~!n~~: ı r ı r~Q~OU~~vJ!!X~ 
rinde israr ve harbe devam et- -----------
mesi takdiıindo neticenin ne ol-

1 
ması icabeae<:cğini gösterir. Amer·ı ka da 
Fakat muharebeye aonuna. ka-
dar devam edilmez ve aulhun h I k 
tesisi için Almanyanın kaıt'i BZlr 1 
mağlfıbiyetiııe intizar olunmaz 1 
da. Atlantik beyannamesindeki ~-...l'V'../V'..f'AfV'.""'-"J'\w".A.'V'V""'~ 

esasıaı dairesinde bir barış ya- Ruzvo't d d . 
pılırsa İngiliz Hariciye Nazı- • ı Of U YO OOa .. ma 
r:ının bcvan~t.ının yaJnız b.irinci için korgreden 15 . 18 
ku:;mına gorc hareket edılmek 
tabii olut'. Bu kısım ise millet- mılyar dO,dfltk tahs;sat 
lerin dahili rejimlerine hürmet I f 
ediyor, huttft. Almanya içinde S 8}3CJk 
Nazi rejiminin mevcudiyetine wvvVV'"""""""""'JV'\JV\.AA~Ai'.."" 
ve d~y~ıına bir şey söylencmi
yece<J'ını açıkı:a •bildiriyor. 

Alınan milleti daha ne isteye-
bilir? Avrupa kıt'asındaki bü-
tün Almanları Büyiilc Almanya 
impıı.ralorluğn içinde hep bir a
raya toplamış bulunuyor. İste-

diği hiikumet rejimini kabul
de serbest kalıyor. Muhtaç ol
duğu ham maddeleıi her millet 
gibi tedarik etmek imkanını bu
luyor. Ciddi bir an.laşmn bütün 
dünya milletlerinin Uzerindeki 
ııskeıi bütçe yükünil hiçe indi
rebilir. Almanya bugün fakir 
olsa bile o mlithiş askeri bütçe
sinden kalacak para ile Alman
ya bir cennete döner. Almanya-
nın bugünkü fakirliğine imre
necek daha ne kadar millet var! 
Devletler komşulruına kötülUk 
etmekten vazgcçmeğe razı ol· 
duklan gün bu yeryüzünde mi!1 
letler bahtiyar olurlar, Eğer bu 
kadar yaklaşmış gibi göriinen 
şu ideal hayata sırf Almanya
wn inadı ve istila hırsı yüzünden 
ko.vugamazsak bunun mes'uli -
yeti o kadar bUyük olacakbr ki 
en lruvvetlıler bile bu mes'uliyet 
albnda ezilip gideceklerdir. 

Hüso~in Oalıid YALÇIN 

Cuınhuı reisi se -
nelik mesajını 

bugün kongrede 
okn.yor 

Vaşingtonda 77 inci kongre
nin ikinci içtimaı dcvı~i dün 
yapılm15tır. Bu içtima esnasında 
kongre ezcümle harp masrafları 
için bir milyar liralık tahl'!isat, 
vergilerin arttırılması ve fiyat
la.n.n birden bire artmasına kar
şı mücadele it}leıile meşgul ola
aUıtır. 

Cümhun·eisi, senelik mesajını 
bugün sa.nt 17 ,30 da her iki mcc 
liain bir arada yapacağı içtima .. 
da bizzat okuyacaktır. Kongre 
llı.lerleri Cümhurreisinin ordu ve 
donanmaya. m:ı.hsus olmak il2'.e
re 15 na 18 milyaı· dolarlık tah
sisat istemesinin kuvvetle muh
temel bulunduğunu söylemişler· 
dir. 

Hariciye nazırlığı aşağıdaki 
demeci neşretmiştir: 

Hürrivet seven, falmt asken 
kuvvet tarafından susturulan 
milletler, birleşik milletlerin de
mecinde yazılı esaslara iltihak 
etmek fı ntmı ter ·n irin, birie-

C :ıu sayfa a uU\un a rfol 

Ankara, 5 (Yeni Sabnb) -
Bugiin Büyiik Mi11et Meclisiıı • 
de noterlik kanununun ilk mU
zakercsi yapılırken B. Rtfik İn
ce söz alnra.k ııotet·lik drı:ircleri· ı 
nin mutlaka mahkemelere yakın 
bulunması hakkındaki maddenin 
yersiz olduğunu, noterliklerin 
bilükis iı:ı merkezlerinde açı}ma
sının muvafık bu1unduğuım Heri 
sürmU.:ı \"C veı diği. bir tnlrrir ile 
kanunun bu maddes·ui "nole1· 
daireleri iş ıncı ke-.tlerindı..: ve 
ve mümkün o!duğu kadar mah
kemelere yakın yerlerde aGJlır 
şeklinde değistirtmıı:.;tir. " 

Kanunu..tt "noterler sfyaısi pu 
tılerc giremPzlcr ve seçime işti
ı-frk edemezler,, şeklindeki mad
desi konuşulurken !)Öz alan teş
ki'atı 1-~sasiye Enciuncmi Reisi 
.Q. necep Peke!, bunu kat"iym 
do~ru bulmadıgmı söylemiş ve 
dcmişiı· ki: 

' (Sonu sayfa 8 ıUtun 1 de} 
--'--

Bugün 
GÜREŞ 

müsahabeleri 
Muharrir arkadaşımız: M. 
Sami Karagrl, üçüncü 
•oyfamızda "lznıitte mu. 
kim lr/•n pehliolin ha. 
keme ,, baç/ığı altında 
RÜreşltuimiz hakkında 

çok enteresan ma/iımat 
vererek bilhassa Jzmit 
okuguculannıızı tenvir 
et:liyor, 

-<>--

Joponlar Borneo cıva
rmda üç adayı daha 

işgal ettilerı --
ManHa ştmaıınde bozguna 
uğrüyJn Japonıarm Çinda 
4 tümsnıeri kuşatıldl 

[A. J'. tclgrnflnrmd ıı 

hul~ cdll!,nlştir.J 

lMl <·U:. • ) naklurd ın a-

• 
Kırım harekatı 
Ruslar lehine 
inkişafta ••• 

Almanların Ruslara kafşı Ub ı' 
mudaf aa hath 

Harekat Bingazinin 
mukavemet merkezle 

rinde teksif editiyor 

'ouum müstohksm mev
Jılerı ö ?ünde çok şido1e.lı 
~uharebe:er o UJJr 

[A. A. telgraflıınııd. tı 
huldsa edılmiştU.J 

İngiliz tebliğinden a.n tqıl 
dığınn göre Lıbyada. Agt:d b 

ya kesiminde fugıliz .kvlı:ırı "e lınan mfılllınata. gi: re, Pasi
fikte harekftt llcvam ediyor. 
.Amerika lforbiyo naz1riığı, 
dlliı Malı.. Artur ordu::swmn 
Manila şimalımteki Japon 
t.aarrınıunu plisküııttiiğUnü 
blldir-i) oı· HPrbiyt" ı1azırhğı, 
muvaffal<ı.) ctaizliği japonln
laıın ı:."n bi.iyük lı<'zitncti 15ek
linde 'kaydctmektc:diı. 

ir-şa ettikleri h o r Yarn;ynr 1 
~"'- """"""VV'V'vWWW .........., "..,,...,,..,.. hnva kµ\ vetlen ı u l ~ ı 

Val?ingtondan bfülirihliği
nc göre, Ii'ilipinlcıdc Mıı.nıla 
körfezinde kfün Con egidor 
adası japon tnyyarcleı inin 
taarruzuna hedef olmuştur. 

21 j3.pon 'W.yyarel'ii, yaıım 
sa.at istihkamlara taarruz et
mişlerdir. T ·isler hagaı a uğ 
ramışbr. lm~a.nca Züyiat az
dır. 4 juıion tayyaresi dh
f$\irülmüştilr. 

Japonlar, M:ınilfi. §İmalin
de Pa.ın- P.ango eyaletinde A 
merikan kıtalanm tazyik et
mektediıfo1·. 

Tokyoya göre, Japonlar 
Bata.an }aıım adasına !ılı.kim 
olmuşlaı·ciır. Dü~man otomo
·bil koUarı bombardıman edil
mi1;tir. 

(Banu Su. 3 Sii.. 4 de) '-lillll_.-r&! __ _, 

Avustralya 
üsleri 

D~şvakil Curtin, bcni .. rdan 
Amar ika harp gemi:ermin 
istıfdda edebıleceklerini 
söyletli 

Vavel "vakti ge
lince ceıeyan 
başka şekil 

alacak,, diyor 
Avustarlya Baş\ ekili M. ~'ur

tin, Avustralyanın miidafaasına 
yardım eden Amerıkan hurp ge-1 
mil erinin A vustrolya ve Yeni' 
Zclnnda. ilslerlnden istifade ede- j 
ccltlerini söylemiştir. B:ışvekil, ı' 
Biıyük Brita.nya, Birleşik Ame-
nim Felemenk Hindista.nı. A
vustralya ve Yeni eZlnndanın 
Pasıfikte müttıehit bir strateji 
pi anı tatbik edeceklerini tası ib 
eylem istir. 

WAVEI İN VEDAl 
. Gaze~lerlc ynptığı veda gö 

riişmesmdc general Wav l bil-t 
Sonu say/ a 3 di ım 6 ela 

[A. A. tclgrnflıırıı d n 
lıülfuı:ı 'Cdilmltı1lr.J 

Sovyet tebliğine göre, Abnun 
Jutaları bazı noktalnıxla yenı 
mov1 .. ileri tahkime başlamı[!lar
sa da bu haıekct Uuslur tara
fın<l.in akamete uğraTtlmıştır. 

SovyetJcr Brovsk da dahil ol
mak üzere bir ka{; §Chri ihtlrdat 
etmişlerdir. 11 Alman tayyare
si dilşt ı ülmü.ştiir Mookova <' p 
lıcsind~. AJnmrılar, <l<Jı t mevkı
de>n tardcdilmi11, k1llıyctlı ccphıı 
ne alınmıstır. 
Kı af:naytl. gazetesi l{ı "ıloı du

mın teşcbbüsu elo aldığLru Ytı."l· 
yor. Bu gazeteye gvıc, Alınan 
Jar telafisi inıkauf'ız zayiata uğ 
ranıaktadır. 1 

Sovyctler, v1nmda don:: nma
nııı yurdımi;>ltJ eahil boyunda 
ilcrlcmeğc ve lJir cok köy .eri 
geı·i alnmKn muvaffak olnıuslar 
dır. A lmanl::ır kaçmaktadırlar. 

Sivastopolda Alınan basklbı
ru kıı ınitlt ic;iıı Sovyct kıtalnu a
zimle dovüşüyorlaı·. •.rı odr>sya
da 2{)00 den fazl,ı. Alman \ c Hu 
men öldürülınfu;jtür. 

(Sonu sayfa 3 sütun 5 dcj 

ları iıLKıinde t.u.ıy ı tit V' n • 
etıni11lerdir. B:ı.rdiy lJa. 500 • -
an· d 'm ı.nı.ıı , bı ~hın~ 
alınan eı.irlmin :-;.ıyı:- ı bu su
retle 7.500 c çıkmış' ır. 

Bnı diyayı z~Lptctt iktcn on 
rı:ı. dikkat doi::'lt BiııE;azideki 
son mukavemet ıııcvzileri Ü· 
zcıindc tckrif cd·.'ınişth. Hı l 
foya ('tra1ındP loıvvetli mc\i
?.ilcr işg~J e en mihver kuv
vctıeri dün lıava kuvvetleri
nııı de yardımı ile, f}i<ldetli 
bır hücuma uğrnmışlarclıı. 

Alman t!!bliğine göre kc şi 
mali At ikada mühim muha
J <.hel~L' olmamıştır. 

Alman tayy'lı c te.'\lkil1c ı i 
Binıt zi dvarındtL hava l -.)

d'lnlnrın::ı., mendirckleı e ve 
hav:-ı batarya mevkilerine t<?.
au uz etmif.ıleı iliı·. Ayni tcş -
Viller sahil yolunu da muvaf
fald.}etle bnrnlJalrum. lnrclır. 
lfa\ :ı muharebelerinde 5 '!üş· 
mau tavvare~i dfü;ııiı Ulmtif; • 
tür. 
1 tnlyaı, tebliğinde denivor ki: 

(Sonu sayfa 8 ı;ütun 3 t!e) ....... , 3, 
E ECEK. 

izmirden yükletılen tütünler, limanımıza geti
rildıği halde çıkarılmadı ve günlerce deniz 
üzerinde dolaıtınldıktan sonra nihayet bozuk 

olarak sahiplerıne teslim edildi 
lznıi: vapuru, ~eçen ,., n a ~U

ııU I· mirden yiık alar:ıY m .. 
num?.ı gelmiş, 1ak•t h..ı.vaların 
bozuk Piusn yilzundcn hanıulf'
s•nde.. bir lrınırıını Pıl aranıa
mıRtır. Hamule mL:v a1' nrt· bu
lun.uı külliyctlı tütıınun suhi • 
len DenizyoJlan İd rc<"me nıu
t"uddit defalar lıa.q \ urnı.1s!ar
~a da malı dıs.·uı, a cıkı rmak 
ımkfuıı t!zerme dÜrulmamış ve 
\ arıur bu bozu1:ı.ra.k ha.mulcyı 
boşaltma<lan rnutad e<: c:rıni 
yı.. 1mak maksadiylc tf. ·r r İz
mııe gamıf)tir. TalılıJiz v h~ht
sız tütünler, Eğe dcnız ;yolunu 
ikinci bir defa ka 't.ttiktcn son
ra gene Lmıı vn, · ri~le limana 
gelmiş ve 10 gün v-cıpııı a kal n 
luti.in baly.ı.lru ı dışar1 çıka.rJl
d!~ zaman koı kuli:ı.nın b,ı ~u g<>l
dıg-ı anln.<Jılmıctır. F'1lluı.lt'lm 
balyalar a.~ılrnış, croz . re gay
ri n.zami ve keyfi bır hareke 
vilzlinden müh" ~ 1 
tutun ·n 

l '!ll goriilm · 

lkar~:ısında tiltünleı'İn sahipleri 
Denızyolları lclııreaine murı• • 
caat ederek mallarının boz•ıl . 
muş olınasn.dan mütcvwlit 
r.ır ve ziyanın :ıdıu cyt; ait ole ı 
~ı.ınu biltlirmi!jlcr ve pı·otetitod· 
bu!unınuşlnrdır. 

Yeni Sabah - Hayretler \e 
esefler e ka.rş.ıladığınuz bu h:i
di .:nin nasıl izah olunacağını 
bilemeyiz. Ancak, bu zn.rar \o 
ziyan iddiası doğTu ise, derin 
bir teessür duymamak imkfmı 
yoktur. Tütün gibi kıy.metli bir 
memleket m hsulünün ne se
beple olursn olcıun, limana kadıır 
geldikten sonra çıkarıtmıyaı it 
on gün deniz üstlitıde bof:u bo· 
ııunn. dolafitırılmas1, acınacak bir 
h l olmak 15.zım gelir. 1fohte
ı cm Denizyolları 1Tmum Müdü 
rünün hadiseyi s akından tc :kik 
ve t:ıJ:ıkik eder<'k mcs'ttllcrini 
meyclan:ı ç karac.a~m ('mini· ve 
J:ı • mnı P~le b 1 · i l ~ 

l 
}' 



TENi. 8ABX11' _, 

) ( ş E H l .A H A • E R LE R 1 

1 b EKMEK Arka OstO yatmak ly' mi,,, 
HAZRETi MUSA 

•••••••• VE•••••••• 
BENi öSRABL stan ul ( Kar ) dan temizleniyor ~ARNELERI cY =:~:~E 

[Nakil ve lkttbaa hakkkı mahfuzdur.] G E L O 1 tır. Yani arka, aut. bel, bacalrıı' lar yatağa temas etmelidir. YU.. 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 50 Ha va lodosladı-Belediye 2200 amele çalışhnyor- f!18' karın Ustte ~almalıc 
madm ~ ~:ı::: n~ı!"°~ ~~~ ı::.:. imır diliye· tem İZ) e m e İŞİ De ha} k 1 D y ardım 1 arneler Kazala ra~[~~~:~::f:, ~ 
h~ta var, kaçı iyi o!acak, kaçı rek bin daha ilave etti: t f d rçk ve ciğerler bu tanıda uzanıf 
<.1lecek?.. Bunlan öğrenmeğ'3 - Affedersin! hesabı yanlıt 10 gündenberi devam edea mele tedarik etmiftir. ~ su- ara 1 D a D yatmakla dlnlenirler· Halaizl;ı., 
itat'.tyt11 heves etmiyol'sun. Hal- yapmllUD. Bu kapa dört bin li· §iddetli soğuk ve kar tipisi dün retle mevcut amele miktan doldurulacak meealsiıPife, keelkllfe uğrayaa 
buki ben, bepmai biliyorum; e- r~ qağı açıımuı sabah durm.11.9 ve hava tamamea Be ı e d iye n i n 2200 e ibliğ oıunmufbll'. tacaklarıa ayaklar böyle yatıt-
sen ribglrdaıı, uçan kuştan ha- _Şimdi senın beynini patla- açUarak ıodoslaı:DJ§tır. Bu ıtr Bıı kesif amele kütlesi şehrin İstanbul Vilayet ve Beledi- tan çok hoşlanırlar. 
her alıyorum. Buraya ölü geti- tının! Benim.le alay mı ediyor- barla diln sabahtan itibaren §&- • • f bütün muıtakalanna ehemmi- yesi phrimhıde ekmeğin kar- Bir <:ok hastalıklar vardır ki 
recek ailelerin &erYetlerini, kaç sun? hir llOl'IDA1 hayatına awa ·- emrıne rıaye yetieri nisbetinde dağılmıştır. ne usully)e tevziine ait hazıı·· (arka Ustilne) yat& yata iyl 0-

lira vermeğe muktedir oldukla· - lfademki ciddi konupıalc meğe b&Naınıp. llerke8 kendi biDa8mı tmıtd1yor h ltlara hararet.le devam et· lur. 
ım b·ıe öğreniyorum. Ara sıra icap ediyor; beş bin lirayı göz· Belediyenin faaByetl etmiyenler Diğer taraftan Belediye, be- mektedlr. Her kazakayma.ka.- Fakat uzun mftd&t devam e-
tclıdıH kı)>ftfet ederek .,ehire den çıkaracaksınız! İstanbul Belediyesi, şehri ar-. Jediye kanunu ve belediye za. mı kendi mıntakasına ait ha- den hastalıkta ar·.ka ilstilne yat.-
girl~nıin sebebi budur. İnsan , - Şimdi sara.ya. gidip seni ten kalın kar ve buz tabakasını 1 d 1d bıtası talimatnamesine ı~tinat zırhklan sür'atle ikmal et- mak ta. fenadır. ÇünkU (kaba 
~İ.;(·re iŞ gi)nnemeli. İstiyccegi şıkayct edeceğim! ıtem.izlemek için faaliyete geç- ceza an ırı 1 ederek halkı, kendi biM, dük • lı1CKte<11r. etleme) çUrilkltikler. kırmızı· 
hararm en az miktaı'1nı vak.tile - Kime 9ikiyet edeceksin? ıniştir. Tramvay idaresiyle, Be- kan, ma<Yaza ve müesseselerinin Tevziat iştnde kullarulacak !ıklar hasıl olur ve nihayet ora· 
ha.rulaştırmalı, ka~ısındakini - Vesire... lediye Temizlik işleri Müdürltl- kar§ılayacak miktarda. olmada- önünü temlzlemeğe mecbur et- karnelerbUyük sandıklar için· la.rda stvilcelcr, çıbanlar ve ya.-
iüraz etmeğc mecbur· kılacak 9e - Vay ..• Ben veziri cena7.c a- ğüııün mevcut amelesi ihtiyacı ğıodan belediye gündelikle a- :ıniştir. Dün belediyenin bu teb- de dün sabah şehrimize gelmiş raJnr zuhur eder, delinir. Bu fe-
ki ıie konuearak bu miktarı faz- layında za.nnediyorduın. Bir in· ligatına riayet etmeyen 110 ki- ve ö~leden sonra kazalara da· na duruma gelen hasta çok ra· 
lal ştırmali. Görüyorsun ki icat san. kız.ının cenazesinde buiun- 1 .. - ........... ---.. ·--··-.. --·-• ·~ ~iye ceza verilmiştir. ğıtılmasına başlanımştır. hatsız olur. 
ettiğim bu fevkalade karlı işin maz mı? . . p ., K t k.

1 
.. t : Şehrin yalnn semtlerle mü· Her kaza ka•rmakaımlığı, bu İşte bu gibi hastaları sık sık 

çok mcelikleri var. - ~. den geJemedı, as 1 o r u n m a eş 1 a 1-: ~all'..5i de muntazam bi.r §ek.le karneleri evvelce, halktan top sol ve sa~ tarafa çe\·innek la-
- Şimdi Hanm'dan on bin Eehey küstah. • gırmege başlamıştır. lstınye ıle lanan beyannameleri nazarı zımdır. Feli.ketin önünü atmalı 

lira mı istiyeceksin! - o halde benden çok çok nın teftlşı·ne başlanıyor· Şisli ve Bcbe<Yin muvasalatını itibara alarak dolduracak için yara olmadan, de1inmeden 
- Hayır! bin liradan başlı - 5cıim götUr. Altı bin liradan 1 ke'Sen kesif kar ve buz tabaka- ve emnivet teşkilatı vasıtasi- önce bu yerlere Talk denilen to· 

yaeağım. eıcsik gönder!rse kapı açılmaz! • : aı dün akşam geç vakte ka.- le alakadarlara dağılacaktır. zu serpmek lbımdır. Menin 
- Ya bin lirayı itiraz etme· lştc f,rtdıyo.rum !. Kar:ıyı ! dar tamamen temizlenmiştir. Viliıyet karne tevziatına yapraklarından çıkan en iyisi 

den_ ç~ki~~~-y .. ecegı-·m ki g~zemk1e açtır da başın belaya Teftiılerde dikkat olunacak noktalar! Tram":ar sererıen ~e dün a.k- ait hazırlıklar arasında bilhas ~'ly~~1~~e~~d~!:°:l~~u~S::1ı; 
""" gınnesin. . • . 1 1 §anıdan ıtıbaren şehırde munta sa fırınların vaziyetleri üze- ~· 

fena halde kıuı.cak ve miltema.- - Mademkı ba_şım belaya. .gı· : fstaııbul Vilayeti Seferber- rinde ehemmiyetle durula- 1 zam surette sefere başlamışbr. rinde ehemmiyetle durmakta- torbalar koymakbr. 
di}'!'n itiraz edecek. Neticede recclc. tam yedi bm lira istenm. ' lik Müdürlüğü bu ay içinde ca.ktır. 1 Fakat seferler Beyoğlu. ve İs· dır. l4'ırınlarda lazun gelen E1er bu lastikler bulunamaz· 
belki on bin liradan da. faZ1a ver - Haydut! di red" 1 Pasif Korunma teşkilatının 2 - Hava taarruzıanna tanbul mıntakalannda ayıı ·a.yn tedbirleı· sür'atle alınacaktır. sa, ımş ve yahut tavuk tilyün-
moğ" mecbur olacak. . - Haydut de:nesey n yi ı~ ! senelik teftişlerine başlaya· karşı ışıkların söndürülme- i ya"lılmaktacbr. - den yapılmış yastık kul'anmak 

- Fakat bu ~ok tehlikeli bir b~n li~y~ razı o uyordum1!!1 .... 1 caktır. Bu teftişler esnuınd& si ve karartılması nizamna- • İstanbulla. Beyoglu arasın- .Hububat beyanna• dan da bir dereceve kadar fav-
rnm!'lık olur ya Velit! çünkü dı ~e~z.bı:;;radaı aş~~-ol ~: şu nokta üzerinde durulacak· mesine tevfıkan evvelce bil· •ı daki müııakalenin de bu sabah· } • .. dd t• da görUlebilir. Sağlam vücuU~ 
Y=~~~;!:uşi~fy1~ d ezırı!1 ,~:tı bfn ı::~s'abm tır: tün mebanide karartma t.ed- ta nitiba.ren başlamaaı muhte • me erı mu e 1 ~=- ~~en~!fy~ar,~~~ 

tc. emeyıp ı . n . birleri alınını§ idi. Bu hazırh· melidir. b • t • 
ederse yandığımız gündür. fücri~e. a~ıldı. Velıt. onu şıdde:- • . ~ -. ;ı"ef~lerde_; korunma ğın da ne dereceey kadar mu- • Vali ve Belediye Reisi Doktor J t ı arka üstllne yabp uyumaktan 

- Bu hususta hiç merak et· le gerı ıttikte~ &O~ haykırdı: 1 amırı, ıt~a.ıy~ ve ilk yardım hafaza edildiği tetkik edile- İ Lütfi Kırdar, şehrin sür'atle İstanbul Vilayeti, İstanbul ~k zarar görürler. Bunu da mil· 
me. Bana bu hakkı, bu selihiye- . - Dokuz bın lıra! Dokuz bın i sıhhi ekipl~:ıle, enkazı kal- ctktir. • temizlenmesi işiyle yakından a- Belediye ve Vilayet hudutlan tt::akıp fıkram.da yazacağım. 
ti Fıravun vermi!tir. Elimdeki lıra. • . _ : ~rm~ ~e .dıger korullı1!1a teş- 3 -Teftişler, aru yap11acak 1 lakadar olmuştur. Sabahleyin dahilindo bulunan bütün kaza- Lolcmaa Hekim 
krmanı çıkanp göat.eriraem a- - Dokuz para 'enrsem na i killennı bılhassa fabnka ve ve korunma tedbirlerini alma bütün kaymakamlar celboluna larda ellerinde 100 kilodan faa • • • • • • • • • • • • • 
kan sular durur. merd olayım! bi ,:_ d • m ·esscselerin korunmaı&n m.ış bulunan d-=- ve mu·· ..... 1ı rak kendilerine lizıın gelen tali- la buıYday arpa :ı.r.~·r ç dar Kad Hek'ml · ·n 1 k 

Cenaze alayı gelmift, kapının - Ben de alıon n uıd ·~ an on 1 hakkmdaki talimatnameye sese müdür ve ;bipleri h~ mat ve emirler verilmiştir. ve y;ıaf bulun~~ bİrerav be- m 
1
1 ermı ay 

1 

önüne dayanmıştı. Ver.irin has para eksik rsam unyanın f b ika.lal-da bo b . • 1 yanname ile vilayete müracaa- top ar.tısı. 
bencle1erinden birisi Velit bin en alçak insanı olayım. gore a ~ . m a ve kında 3502 sayı~ pasif korun- ı• Şil'kett Hayriyenia i)·er'J>Kle Tü G' eoı · Cemi Mug'abın VMl. ına sokuldu: vczı·rın· adamı, kapıyı n...tıra- parca tesırlenne karyp ha.zır- ma kanununa gore takibat,. • bir karan tn. mecbur tutmuştur. Beyan· 'rk ın ogı yeti ay-;ı~ l ş bulun tedb rler fi.r.e. pılacakt name verme müddeti dün akşam lık toplantısını Dr. Orfian Tah· 

- Kapıyı açtır da cenazemi- mayacağına kanaat getirince se- anını. an ı ır. 1 Kar ve buz tabakasiyle kapa- bitmiş ve beyannamelerin tas- sin'in reisliği altında yaptı. Bu 
zı ıçeri sokalım, dedi. Kapı hak- sini kesti. :Münakaşayı merakla, '. ........ - - .. --.. -· -·---.......... _./ lı olan Bebek Tramvay hattı ııi.finc başlanmıştır. Netice An· celsede, Dr. Asım Onur, son ~ 
kım çıkarken veririz. heyecanla ve hiddetle takip eden S } M• Jf k halen açılmadığından bu hatta karaya bildirilecektir. nıanlarda doğurttuğu kafa taa 

Velit bin Mus'ap, kaşlarını Mısırlılara: ı•mı•tçı• er J "'ı OrUDffia tramvay işlememektedir. An- be ' t ekkiil etm l b' ""ttı: - Siz burada bekleyin, dedi. · Fen Fakültesi talebe ve yn~ eş . em ş 
11 

-:o- , cak Be§ıktaşla Eminönü arasın • • _ . . c;ıocuk gosterdi. Bu kusur hak · 
- Böyle şey ol~az! parayı Gidip bu haydudu vezirimız~ı 1 v k a O UDU D da da tramva.y mllna.kalatı yapıla- cemıyetı mumessıllen kında etraflı izahat verdi. Dr. 

almnclan kapıvı nctırmam. 1 şikayet edeyim. UD a maga bilmektedir. Ortaköy, Anıa • H d" Ged" de di • be b" la 
- Biz kaçak değiliz. Runu, hepsi münasip gürdü • vutköy ve Bebekde bulunan hal seçildi a ı ız ger ge ır 
- Kaçak olup olmamanız be- ler. Vezirin has bendcsi, gP.1 il b } d J tadi)a"' t kuı lstanbula imn.elerinl temin ~e!l. Fa}c-~lt~ Tal~ Ce~i- ~~:~tı:--~~aı= 

ni ilğilendinnez. EV\ ela para . döndü. Koşa kaşa vezirin matem aş a ! ar maksadiyle Şirketi Hayriye bu yei;i .ıçı!' bınncı .sene nıumessıl- gösterdi. Yapılan fenni ml\na. 
600ra kapı!... li evine gitti. Genç yacında ha- mıntakaya yapmakta olduğu 21 lerı ıııtih.:lıı tal~ata uygun o- kaşalara: Orhan Tahsin, Asın; 

- Peki, kaç kuruş vereceğiz? yata veda eden kızcağızın zn- sı·mıt ı·maıı· ·ı·kı· Kı·ra mu .. n•ıaebet· mutad seferine beş gidiş ~eliş larak se9un k~n:ıs~o~u ·tarafın Onur, Hadi Gediz. Necati Bicı 
- Ben kuruştan anlamam! valh babasına: .... seferi daha ilave ederek 26 se- dan neti~end~rilmıştir. . oğtu. Ziva üstün ve Leontiadı 
- Ya neden anlarsın? - Hasmetlu vezir hazretleri, f I r l Da ta h S j S Jerİ tanzim fere çıkarmıştır. Şirketi Hay. . .Asli mumessil olarak Ali Fa- it;tırik etti 
- Liradan! dedi. Meurlığı muhkem duvar riyenin tramva.y hattı açılın- ık, Mübin, Nuri scçilmi~lerdir. ' 
- Amma aksi adammışsın içine aıan adam, kapıyı açmadı. olunuyor olunuyor caya kadar bu nave sererıerini 3 vatan h't t kit Bir deniz kazası 

ha! ... Kaç liıa vereceğiz? On bin lira kapı hakkı istooi. yapmakta devam edecektir . • CI şa l ev 
- Bin lira!... Vezir, tecssürünU unutarnk Koordinasyon Heyeti kara- Ankaradan alınan h&berlere olundu Dün gece Büyükdere lima 

nında bir deniz kazası olmuştur 
Şirketi Hayriyenin 427 numara· 
lı seferini yapmakta olan kap
tan Hayrinin idare ettiği 66 
numaralı vapur BüyUkdere u: 
ınamnda makine yağı yUklU 741 
fer motörfme çarpmış ve mo
törün bordasında epeyce biiyük 
bir yara 11çmıştır. Açılan yara 
mus:mıba ile kapaWmıştır. İn· 
sanca hiçbir zayiat yoktur. 
Tahkikata devam eililınektedh . 

- Bin lira mı? Sen delirdin hiddetle sordu: riyle pasta, börek ve mUmasili göre 'I'icaret Vekaleti Milli Ko- lzmirde lnşuı yaı•hğı Bir müddettenberi mevkufen 
mi be adam? Bu cenazenin sa- - Böyle rezalet olur mu? Ce- maddelerin inudi menedildikten runma kanununda yapılan son zararlar muhakemesi görülmekte olan 
hibi haşmetli\ vezir Harun bin naze hala dışarıda mı b kliyoı ! soııra s.inıitçileıe verilmekte o- değişikliklerden ba§ka yeni but İzmir, (Hususi) - bir hafta- saten muhtekiri Ohanesin gös-
Şauyp'tir! - Cenazenin lıa~a. dışanrla. laıı un miktarı da tahdit edilerek değişiklikler yapmak tçin incele- danberi devam eden soğuğun terdifri Biinyamin, Süren ve 

- Öyle ise iki bin lira vere- bckle<li«i i • bu gidişle daha simitçi fınnları içın gUnde 2. melcı-de bulunmaktadır. Bu de- bilhassa sebze ve meyva. bahçe- Serldz adlı üç şahit mahkemede 
ccksiniz! da hekliycceğini tccssilfle bildi· çuval un veıilmesine karar ve- ğişiklikte vurgunculuğun men'i !erine tesiıi büyüktür. İzmlıde yalan yere şahadette bulunduk-

- Koca vezirden iki bin li- ririm. ıilmişti. 2 çuval unun kendile- üzerinde bilhassa durulmakta. enginar namına. bir şey kalma- farından dünkü duruşmaları ne 
ra isteme~e utanmıyoıınusun? - Kapıyı zorla açbramadmız rinc kıi.fi gelmiycceğini anlayan yiyecek maddeleriyle giyecek eş- mıştır. Bunlar soğuktan müte • ıticesinde tevkif edilmişlerdir. 

- Ben, H!rwı bin Şuaybi sa- m;.? fırıncılar bu unu almamakta idi· ya satışlarında. vuku bulan vur- essir olarak yanını~ardır. Por- Bayan Mevhibe lnönO 
dece bir vezir zan ediyordum . - Nasıl açtıralım? Herifin ler. Fakat dün bir kaç simitçi gmıculuğu önleyecek tedbirler takal, mandalina ve limonlar 
Halbuki o, koca bir vezir mis; askerleri var. Üzerimize hücum Ofise müracaat ederek kendile- alınmakta.dır. buz tutmuş, .bir çok nıeyva a- geldiler 
ybi vezirlerin ulusu imiz. Ü~ etmek. hepimizi kılıçtan geçir • rine ayrılan unu istemi3lerdir. Yeni proje kira bedellerini fW ~çlannın çiçekleri yanarak do Milli Şefimiz 1smet 1noııU • 
bin Ura vermesi lizımgelir. mek için ufacık bir işaret bekli·\ lki çuval unu şehrimizde bu- sahipleriyle kiracılar arasındaki :kühnüstür. nün muhterem refikası Bayan 

Vezirin has bent.lesi. son dere- ,·orlar. '-'t · f 1 t.al-" · münasebetleri de yeni esaalara lnciı: ağaçlannın ve bağların Mevhibe İnönü, cu>lırimize gel-
ce hiddetienmi...4-i. Bir ayaemt • - Çabuk! Atımı hazırla.' ue- lıma.n suuı çı ınn arına :anımı bng-lamaktacbr. Proje il7.en·-..1- d - ~ '1" • 0 kabil olmndığmı nazan itibara a 

1 
UU'C' a soguktan mütcssir olduklaı'l mi8lcr ve istasyonda istikbal e-

r-:-:: DlHILt ~ 
L-!.!!li!!. ha b a .!l!!__I ıiddctle yere vurarak baihrdı: raber gideceğiz! lan .Beledive lktısat Müdürlü- çalışmalara devam o unuYor. söyleniyor. dılmi!)lerdir. 

- Uç bin liraya mearlığı mı (Arkası var) g~ u·· şehrimlzd. e maruf iki simi• .. ; G O fırını seçerek bunlara gUnde ij: ümüş 1 O kuruşluklar 

HARP VAZiYETİ 

Cephelere bir bakış 
(~fı 1 lnd c'le) 1 

cak, ve cephe gerilere atılacak· 
tı. l'akat. zaman, bu parlak pla
nın tatbikine imkan blrakmamış 

1 
tı; kara in§ gelip çatmıştı. 

Şimdi, Alman ordusu ,mevsi
me fimil bir müdafaa sistemi ka 
bul etmi§tir. Elverişli bir müs-\ 
tahzar mıntakaya çekilmeye sa
yidır. Bu karann ıı:tırarı oldu
ğu hasimlan tarafından iddia e
dilmiştir. Mecburi bir çekilme
vi, filhakika, muvaffakıyett;izlik 
ler doğurur. Buradaki muvaf • 
fakkıytesizliğin, tasarlanan be· 
defe erişmek suretiyle ifa· 
desi münıkündilr, bunun saiki de 
başlava.n hatta en mahdut he
defli, bir teşebbüsün gün ~inde 
başarılamamasldır. 

Alman ruhu ve terbiye meto
du, her ne pahaya olursa, kıt'a
nın hedefine vusulünU temin e
debilirdi. Ancak, fedaki.rlığın ka 
zançla da ölçiilmesi gerekti. 
Oynak bir muharebe, korkunç 
akıbetlere yol aça.bilirdi: o se
beple, bu ordu, cephesinde e· 
sa.cüı düzeltmeler icraSJnı tercih 
etti ve o voldadır. 

Fırtınalal' diyannda. şu a.ylar· 
iakt olaylara gelince: 

a) Mevzii muharebeler, 
.. b) t1fa:k ölçüde yer değiştir
ı ıcıe:-r, 

c) Birliklerin deği§tirilmele
ıi, 

d) 1Jkbah r için hazırlıklar • 

dan ibarettir, denilebilir. 
Şu kadar var ki, bu hesap, her 

iki ordunun mukavemet ve te
§Cbbüs derecesine yeni vaziyete 
vücud veren amillerin mahiye -
tine, müstahzar mevzilerin te
min etti ~l ikanlo.ra göre de te
celliler gösterebilir. Gelen haber-! 
ler, durumu aydınlatmaktan u
zaktırlar. Tebliğler mütcnakıs
tır. Cephenin istikı-arını bu an-j 
da beklemek gilçtUr . 

Uzak Doğuda: \ 

J aııon • Çin cephesi, öte-ı 
kilere hased etmiş gibi ha 

raretli faaliyetlere başladı. Çin 
liler, V a ş i n g t o n d a. ver
dikleri söze sa.<lakatle, Japon 
lar da. Cin kuvvetlerini cenuba 
kaypıaktan menetmek üzere, 
mübarezeye devam etımektedir
ler. Çin kaynakları on binleri 
a§all kayıplardan haber veriyor
lar. Diğer taraftan, Birmanya.ya 
yollanan Çin ordusu Wavel kuv 
vetleriyle elbirliği yapmak üze
redir. 

Japon ana ordusu, hayat sa
halanıın doğru akmakta.dır. De
nizaltı ve ha.va kuvvetlerine da
yanan jaµon donanması, pasi
fiklerde bu anda tam bir emni
yet lıavası yaratmıştır. Pasifiği 
kapla"nn ve muharip ordular 
h yatiyetinde en bUyilk bnemi 
haiz bulunan zengin topraklar 
tehlikeye ma.ruzdurlar. 

Amerika. BU.vük B~"ta.nya ve 

~~~,~~)~.· vcrUınesinl karar- Saym Doktor. çat ! t~1::ı~~~:~ark:!::~~:el-
~~!!!!'!~~~~~!"!'!!!~~ r ' lUm edilen gümüş 100 kuruş-

* İstanbul Bcledı.>~l Seyn1sefcr 
8 ıncı Şube Müdurlugü muhtelif be· 
Jediye suçlan ~leyeu 15 şoförli ce
ı.alandımı ıştır. * Kwnknpıda Mola ta~ındn dUk
ktıncılık etmekte olan 80 yaşlarıncı..ı 

kı Dofos dUn dilkkAnınd..'1 ölü oıuraK 
bulunmll.'rtur. Hf\dise tahkik edllmc1c 
tedlr. 

Holandaya ait deniz ve hava 
üslerınin eklen çıkması ise, is I 
tikbalde müttefikleri güçlliklere 
uğratacaktır. Onun için, her I 
fedakarlığı goze afarak, ehem
mıyeUi desteklerin korunmaları 
kat'i bit- zarurettir. 

Lih~ada: M tittefiklcr. henüz sıne·ın 
ötelerine atılamanıışlar

dır. Mühim kuvvetleı· arasında 
büvi.ik muharebelere intizar edi-
lebilir. Bu yeni miısaraalarl 
Libya ordusunun vazi~ etini ta
yin edebillı·. 

Bardia, ikinci felaket sayfa
sını kapamış bulunuyor. Bar
diya müdafilerinin bir liva kuv-' 
,·etinde bulunduğıı bildirilmiştir. ! 
Sınır kalesi, Sollumunda gUnleri 
savılı olduğunu sanıyorum. nes-: 
teksiz ve bütün yardımlardan 1 
mahrum bu kalenin bundan böy
le bir Tobnık rom oynaması 
düşünülemez. 

KaI'§l yakadaki yığınakların 
§imali Afrika harekatiyle ilgili 1 
olduüu söylenmiştir. Bunwıla 
beraber, ric'at eden ordunun 
büyük ölçüdo beslenmediği de 
anl.aşılmaı'ktadır. Orta Akdeniz 
deki denizaltı faaliyeti. Deme, 
Bingazi, üslerinden İngiliz do
nanmasının ve taşıtlarının isti
fadesini takyit maksadına ma • 
tuftur. Maltanın dövillmesi ve 
hava kuvvetlerinin devamlı a
kınlan da Rommel ordusunu 
desteklemok gayesini güdüyor: 
Bu yardımların mikynsını, ya
kın karşılaşmanın neticesi vere
cektir 

111
.mde h • luklar Darphaneye verilmiştir .. 

ıa sıyet uhibi zatın selam Bunlardan halkın elinde daha 

vermede ki hususiyeti enteresandır bir hayli bulunduğu anlaşılmış • 
tır. 

Felsefe §Ubesl lıir.inci sömestri- ooa sel~ veriyorlar ve ondan sn· Merkez Bankası şubeleri bu-
nıı.ı ilk dersi idi. BuyUk bir arzu w miınivctlc muknbelo gôniyorwrru. lunımadıt:;rı yerlerde bu ay so-

San 2048 

lıc;ı. ecanla hocamn gelmesini bek- Onun selamı kendıne bas ve gayet nuna. kadar Ziraat Banknsı şu-
1 ;ı.oıduk. Kapı uçıldı ve sınıfta 'ur•ımal idi. &ığ clıie goklenn azn- be Ye ajanları gümüş 100 ku· 

Clhan ve Kurtuıus savqlannd ı 

bu,;l.lk b[r alkış tufaııı koptu. İçe. metini işaret ediyor Ve sesı!e de r\l§lUk}arı kabul edecek, tayin r " 
1J31c (30 • 3j) yaşlarında saçlan y.üdmmların gürultüsünü tcnısıJ edilen müddetten sonra bu 100 y - s b h 
ol..ıprus tıra . c<Ulmış, spor elbısell edıyordu. ~uruşluklar kabul edilmiyecek • en 1 a a 
)'ilkasına iri bıı· çiçek takmış, J:Ö- Şımdiye kadar onu kimse palto, tır. 
k·•· cebindcıı büyuk bir mendil sar-- paıdcsu veya şapka ile gormeıniş-
k..'.n bir zut i~cri gırıyordu. tl. O yalnız sclamiyle dcgıl, seni;; 

Yaşı ile <:lb! esi ve elbisesi ile çi· oınU7lan sert kart:ıı bakı:ıları ne 
çcı,;i ve mcndib arasmda bıraz tezat vclha ıl bütün mevcucliyctilc bır 
bulunan bu zat keııcüsini alkJl)a kudretti ve sonra bir gün ögrcııll· 
~orı:ılayan do tlarına karsı, sai ell· dl ld, yakasındaki çiçc&in sapı men 
ru avcu açık ve ileriye doğru bir dil cebindeki su dolu bir ~ıseııln 
v.ıziyette s:ıg omuzuna dof:ı·u gö- lçmdedlr. 
tünısü ve yüksek bir sesi~ * 

- Çat... BU- gıin gene decsde idik. Dok· 
Diye selam verişi çok hayrcUml· tor bey kapıya yakın bir yerde o-

zi mucip oldu. tw uyordu. Dersin ortalarına doğru * kı:ıpının küçük cam deliğinden bir 
Kendi· ,ne cDoktor bey> diye hl· bas gözuktü ve doktoı· beye: 

t.ı.p ediliyordu. Bundan bir çok ..... - Çatı .. 
neler evvel Tıp Fakültesini bitir - Diye seUim \•erdi, geçti. Çok kı-
miş ve nsablycdcn ihtisas yapDUf- sn bir zaman sonra diğer bir dost 
b, Bundan sonra da yenemedili tarnfından ayni şey tekı-ar edildi. 
ilim aşkile Hukuk vesalr gibi kUl· Ve bu böylece kısa fasılalarla 
lüı· fakilltclcrini bitirmişti. Şimdi diğer yedi sekiz dost tarafmdnn tek 
de felsctcyı bIUrmektc idi, dokto- ~ar edilen doktor beyin şah _ 
rnsını da verme:e kuvvetle Azimdi. sına mahsus bir şekilde verilen bu 

Kendisinden bir çok Avrupa ga- selamlar cevapsız kalıyordu. llal
:ı:ctc ve mecmuaları uzun uzun bah bukı bütan bunların iadesi icap ~ 
sctmişlcrdl. Bundan da anlaşılıyor- derdi. üstad dayanamadı yerinden 
du ki yalnız Türkiyece delil, Avru kalktı, kapıyı açtı, elini mutat \ 11• 

paca ve belki de dOnyaca tanınm11 uycttc sallayarak: 
ve sevilmiş kıymcUı bir §ahA- - Çat!. Çat!. Çal Çat .. 
yetti. Diye bütün sc'.ınmJan iade etU; 

Doktor beye sellm vermek lcla kapıyı kapadı, yerine oturdu ve hiç 
küçük bUyük kadın, erkek. pek bir şey olmamış gibi derine de\ wn 
çok klmsclcr yollarda bekllyoriar,. eı U. 

, _________________ ~;.-....;;;;;;, ________________ ...., 

Dünkü yangınlar ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

Şişlide Abidei Hfüriyet cad- - -
desinde avukat Esat Muhlise HNELIK 1400 Krt. 2700 Kr1o 
ait 141 numaralı ahşap evin ü- • AYLIK 750 ,, 1450 • 
çüncü katından çıkan yangın a AYLIK 400 ,, ıoo ,, 
~tı ·ve d~eleri yaktıktan 1 AYLIK 150 ,, aoo ,, 
sonra yetişen itfaiye tarafıııdan 1---T--A-K_V __ l _M ___ .. 
etrafa sirayet etmeden söndü . 
rülmüştür. K•a• 60 CJ(JN 6 AY ı * Dün saat 13 de Sarıyerde, ~---• 
Türbe sokağında sebzeci Rıza- 1360 
ya ait ve Şaziyenin tahtı istica-
nnda bulunan iki katlı evden Zİlff iGC 
yangın çıkmış ve üst ka.t tama-
men yanarak ev çökmiiştür. 18 

Kara itfaiyesi karların yolla- ı----• 
rı tıkrunası dolayısiyle vangın 

6 1357 

Sen KiJUR 1 icl Un 
1942 __ 24_. 
SALI mahalline sokulamanuş ve deniz 

itfaiyesi imdada yeti§lUiştir. CUneı Ö§le ikindi 

9.41 Ez.nı 
14.41 v ... u 

Yangın etrafa sirayet etme
miştir. 

2.33 1.25 
7.26 12.19 

Bir f&rmcı mahküm oldu AkıılT\ vat11 lmaak 

Galat.ada fırıncılık etmekte 12.00 1.J8 12.46 Euııl 

olanbetinMehmet ekmeğe yüzde ~ 16.54 18 • .iO S.4C \laaatı 
nis · de çavdar ve yulaf ka- l=============ı 
n.~tırdığından 3 üncü asliye ce
za mahkemesinde dün 3 ay 
hasıse ve 20 lira para cezasına 
mııhkUm edilmı tir. Ekmekler. 
" tan bakkal İsmail b r t et
m tir. 

DiKKAT-

r.-
'ul .> t n-
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Güreş Musahabeleri 1( E S T I -- ) f HER SABAH] lzmi emukiml~n ·~-n~o_n~_e_g~ra_f_V_e~A_J_a_n_s~H_a_b_e_rı_e_r_ı~_ l ~ 
Pehl·ıvan hakeme , ..... ~--. .......... -r · ' Tren kazası Avustralya üsleri eeterın beteri 

Miın Şeile Ftgan Krah SoVJBf _ J lpOD l 
arasanja ' <Baştarafı ı incide) (Bqtan.fı 1 lllıri de) 

idman Ozerlnde olan bir pehlivanla idman 
Ozerinde ofm1yan bir p9hfivan ayni okkaja 
mıdır? benim ortaya koyduium dereceleri yanhş 
11Wtalea edi:ıce bafka mana çakıyor ve santıyor •.• 

A t, 6 (a.A.) - Dga,. 
.... knıll •!tlNJfli lfahana 
med Z8.bir Harun valdcl.eri
llin \'efiltl dola~·le Ciim

münasebetleri ; Al*ara -.::-:- wntlği "~-==i~ 
ilk hamlede üstünlük veren lıai.Aııkara, 5 (Yeni Sabah) - ..... .._.. + ...... - • .a.....ıttıa ,... __ , o'-

llılahkö .. ..ı- vukubulaa tren ka- - ....._ .. ...._..., llmal& ·-

hurnılsi. ıs.et ....-... tua- Rusya Demokra· 
fllldaa 1'l'kı~·a ~·4' td~a'a-1 • • • 
::ı.~.w~ ı.-kkür- l aılerle bırleşırse 

~- vaziyc:tte yiiklendijha meauli-
zası i.bıeriııe aaba.hleyiD yardı- yetin bü,yüklüğünil takdir edi· 
ma koşan imdat tnDI. kaza.. Y"' .. _ ,,_ .. a...a.._ bir isti-

Fe.-.:A.C.SAJtAçodı.!!} 

v ............. maW 
luktar. • 

VUl'pllCUJV. ller ...... 
dar .P""la kadar llllılldlı'or· 

Vlll'pllm 11a Ptifle 
U1l••lrla, km; a •Bmettıtıl 

ı:edeleri alarak bu akpm aaa.t .,. -...... ~..,~_.. ----

YAZAN: M. Sami Karagel ~· Beynelmilel vazi· 
19.30 da -ı.~- döam"··•n-. kamet •hnadan vaziyetbı vahim 
~- ~· lflllDMi ihtimali vardır. ~ İmdat treni, ~ uğrayaa -a.1: -'""- -.ııft ___ ,_ __ 

trenden soma yani 19 da Bay- "-~--- --.1-~ 
d .. _ .. ..A... hareket eden m. bir kuvvetle eyrini ~ • 

bfw kfJllU"lmaMa 
CÜ. daha ... olta Çlla 

B sciiDJdl ml!eeJeehır, -
tmldt wtülil dAal 

ı'l'lcada ......... .... ...... 
Ye hem de c lenceli bır yazı mev 
EUU oLle&kbr. 

bmitte kan ftrlt Yolu re
fikimızin t. ,,an pehll\'aıı ısm:n
dc-: birisuua oe,_abyl(; bana. 
it ~ı bir !-11! alet mut.'tleat neş
retrruş kh gııau gördtlm. 

Ben, irfan efendi imıhıde bir 
pclıuvan meraklısını tanırım. 

Yanı.mıyorı: m bundan otuz, o
tuz beş s<:ne evvel bir Hcı.ddeha
IH efend pehlivanhga merak 
etmiştı. \ t., kendisine göre kü· ı 
çille ortaya !liLn güreşirdi. Bah
riyelı Jrfaıı nami) k ya.dolu
nurda. Eğ ... hmitte · 1rfan e
fendı bu ıst; ti Jlmdisidir. Ya
kmcn ~ w. ~ve şemai- 1 

lini bildağinı kQçllk ortaya gil-
rt~ll lı a 1 eıe.ıMiidır. 

.Bu lnun efendi, ufak tefek 
bi:· ieYdi. Be1Jti elli beş, elli se
lm·. ok.ık& kadar ya vardı, ya yok 
tu, I< ak t. do ~rusuııu söylemek 
liwm gelirse kıvrak, hı.ılı bir de
likanlı ıdi. 
Hi4ddıanc ~ bir mektep 

vardı. Bura ı çarkçı zabiti ye
tişırdi. En .yare ameli olarak 
çalışan bu ı ktep talebesi her 
.pim dcnurlc balyozla, eğe ile 
İil gör'Jr olduklarındau içlerin • 
d n bileği kuvvetli, zorbazu de
likanlılar Yeütiıdi-

MeselA, eski GQref ll'ecleraa
yonu Reisi Ahmet Fetgeri Had 
d .. hueli«lir. v. lbdlleh ---ı 
t binden mezundur. Onun gtille
ciliği ve pehlivanlığı da o mckte 
t»in v~ zorbaal ınahsulü<iur. 

Haddehaııcden aayıh sporcu
la~ ÇJkmıp]r. Ahmet ~ 
~1 ~ kaldıraıılardandı. Şİill
di rutbesi .kaymakam olacak bir 
de Şefik isminde bir arkada§ 
vardı. O da kırk aaatim baukı 
ve müthit baltelııli. Haddeıuut. 
li bir zorblZu idi. 

Haddebaıaecleıa bir de Kemal 
isminde biriai yetifti. ODUD da 
ha.zıılan kırk _. MfliHM --.. 

Bu da halterci idi. Şimdi yüz. 
başılıkla mütekaittir. 

Yani, evvelce Haddehane peh
livan yat ğı bir mektepti. lşte 
İrfan pehlivan da bu saydılda
nm meyanında yetişmiş bir deli
kanlı idi. Fakat bu dcllkanh da 
yağ güreşine heves vermişti. 

İrfan Elfemdinln mStebi na
sıl ıbitirdi~ bilmiyorum! Mek
tepten me&Un oldu mu! olmadı 
ını? Ne oWu habrlamıyonun !. 

Her ne b.al iae borası tJiae ait 
değil. fri·an efaadlnin San 84-
fızla gUnı~ c&'diim. Bir de 
Ra7.hçeşnıede -. lspataıya ba1t 
çcsinde ıınl bir llrelini daha ...... _ 
clÜJn. 15""' 

~lculumdan bir bm;ını cektir -
da buraya getirmiatlr. General Wavel hından son-

Anbn. 5 <a.a., - Cüm- yet ba k la ' s.ıı llafm o wkider hiç gii- Jnuıeial .._, ..._. Poıte-~a prmq. 
ftll bilııııdJotdu. Ktlçük bir softa. iliz Ctirnlmlftlisl Dtıvlettt Ge- Tokyo, 5 (a.a.) - Japon 

~ --~ b•weıhle~ n. yapaağı aeJler hMlnwta 
-~ tataillt ftnlllli~ aliyJe • 

tılL Wllbt ~ '* QOC8ktu. neni Af ıt.onio Osclr de Hariciye Nuırhğı aöacüsll 
irfan etendJ, kıvrak ve hıdı li'" .:ev ~ Jllba- Hori bugün §U beyanatta 

bir Ure.şçı idi ll'akat bir avuç !il tJOMyı&iyie llir &ebrik tt'I- bulunmu~tur; 
oldagu -ıçın oldu"' ı ye rit• kaldı. !.'11Llfı ~ ve Porte- "S°'·yet • Japon münase-

le birlikte bayram tatihf yap mış· tir. 
mak üz.ere İstanbula gitm~ er -:::=::::::======== 

Gazhaneıı Ali AhmC'tJec, Sarı .kU de\lct relbl ~ kaı'Slbk o.I betleri bitaraflık paktına da- lan Maliye Vekili Fuat AğraJı • 
lran biildbneti Hafıl.lıu- alıp yurüd.iikr: Seneler . lı~ tolgrafla teflekkür f't- J yanmakta dev~ edıyur. bu· 

sonrot de•irfennın ba~pt.:hlıva- mişbr. nunb beraber, eger SovyeUer 
nı oldular. lrI ın -frndhun ne 111_,..__,~_,llM._.llllllıılflllııı•llı Birliği, antikomintern paktı 
ISIDlDt, ne ciaunnı. Slmrnd.ın ne hazırlayan mi.!letlere karşı da 
gordüm \'('nede :-;ittnn. Na.. ... ve Ed d• k' 'j demokrasilerle birlcşmee,~ 
n~ı kaybolüp gıtti. Demek ki, en ıyar 1 ı karar verirse, beynelmilel 
gUreşte küçük ortadan ) llkan ~ mtinasebetleı· büı;butun La§· 
kaınarnıştı. (B..,,.,../ı l .:t ~) _kı_Ja_ffl.;..t.r,_ ....... _______ _ 

İşte fimdi, otu&. otuz beş ae- melere o~ianw. tsu guruŞIDe-

~ bat~e n~~~~~nig: ~~=..~: .. 1:~ Pasi/ik'te 
gazetelere bey4Datta bulunduğu- sıncU yapılmış hema..gt bir si- (_.,.fı ı illci u..#ada) 
nu, hatta, M. Sami Karayele-. yası ask üzakered k ~· 
vap vemıeğe tbile yeltendigmı-· • ·ı · "'! · ~ m en ço Japon harp gemileri Ha· 

ı en gıtmiftlr. vau -~-'-·- da b" limana görüyorum. • o..-..... .._ .. bin :..1-~: ·ı " au.uru:-ın ır uua- ~· lUAl~~e aı tekrar taarrua etmişler ve 
Hepsi güzel.. Hepsi iyi amma, ~ısmıdau f~ bahsetmı~eoo- bir .&11eıJJCan harp -sıni 

bu balıtsı& çocuğun otu bu ka- g.m. Yakm, sze şwıu te:um e- hAsar a. uğra.tnıı..ııu-d;-· 
dar sene sonra benimle kar;e - derim ki, harbin idarelillle ait 7'" r. 
!aşmasını hiç de istemezdim. butüıa meselelerde göl'Üıf birli - 1UALEZY ADA 

İrfan pehlivan, beyanatında ğindea babsedlliyor a tMı cümle 
bir takım tasnifler yapıyor .,. bir diplomaei curulesi d.w'Yildir. Bir Londra telgrafı, ja-
bu ...... _ ... :.... -. ~· ponhtnn Mn!ezyamn batı sa-

• derece taallu.ııanıu benim,. Bu cümle mutlnk hakıkatı bil- hılinde Herak ve n ,.-.... ne-
zılarımdan aldığı halde maatte- dirmektedir. ucau ....... 

ile birlikte sabık lılünakalit 
Vekili cevdet Kerim lncedayı 
ve bir çok mebustanmız da çık· 
mışlardır. Kazazedelerden hiç 
birinin ha.yab tehlikede değil • 
dir. * Yurdun her tarafında so
Puk bütün şiddetiyle devam 
etmektedir. Dün gece ~iz 
de süluuıet - 2l,8'e kadar in
miştir. Bu hal 12 senelik haya- ı 
ta malik olan Ankara :meteorcr 
loji idaresinin reamea teebit et
tiği en aşaPı eiilumet derecesi· 
dir. Denilebilir ki Ankara bü
tün mem1ekette ea şiddetli 90-

ğuk çeken şehirdir. Erznmıda 
bu senelri sühunet aııcat--22.48 
kadar~ 8'ft~ nılııo
ru Ankanı.da.dır. 

Rusya' da 
essüf iyi tasvir ve beyan edeme Ben oahsan harpten sonra hirlerinin ağ1zlanna yeni 
mi§ bulunuyor. sulhun ve emniyetin toşkilitı.ı çıkarmalar Y• ptıklarıru ha- <Ba.ttantt 1 incide) 

Ben, pehlivanı Ü" dereceye.... dınlmam haJc,<ınu.ıi.u mı.dl • ..ı ... , ber \-eriyor. Stokholmdan bildiriJdiğille 
"W -- Bu yiUd.:n İııgılizlerin sol · R k' lJh.lllr yınnm. Birisı bir pehlivanııı ok· tere ayni derecede ehemmiyet co.ıalu tclı<lıt. altındadır. göre, uslar, Mojais e ._,._. 

kasıdır ki, ben buna l\nRA derim. vermeateyim.,, 1 .J kuvvetler yığmışlanhr. Bu kuv-r~~ )( mu- aponlaı, sımall l-~1•- Bor· n- ltıs -~--u -ı-ı. u 
lldncisi; pelılıvawn kuvvetidir . -· Almanyanın toca.vüz UifiUU. ve~ a ı maauıaa ~ u· 

ld, ben bum. hamallık pa~ıdlr )erini tekrarlamasına mimi ola-
1 

neosu arasında Bnmei adalari· ı zere 30 tümendir. Almanlann 
.L-.:- cak ft8ltmarın ~ 8Ulh aartıan- le Balinant adasını işgal etmiş- buradaki kuvvetleri 10 tümen 
~ :ıı ı lercliı·. 04;ünciıd; pehliva1am aeka.t- nın görüşüldüğunu, laKat bU kadar tahmin ediliyor. 
m, babldır, ai8tmı Ml'V08UDda huauata yalnız Sovyet ve İngi- slNGAPVRDA Donet:z bölge.inde hareicit 
kit ı • milvuene şiddeti- liz hnk6metleri tarafından biç İngiliz kıtaları Singapurun tekrar ba§laml§br. R1111 takibi 
dir ki, ben bana asıt peltllftnl* b~ bt"I karar ahnamıyacağııu, 1450 kilometre -si.malinde Perak devam etmektedir. 
derim. ıçürfdl 4nmillyolllar1a. Birletık cephesmde japonlarla aiddet-ı üma ..,...._ sin 

Yalnız okkuiyle gilre§en be- devletlerle ve diğer müttefık- le çarpı§lyorlar. Japonlar, bir Alman tebliğinde kaydedil-

ingUtere ve Rus.yadan 
teahhOtlerinln hafifletil

masini istemiş ! 
Bi\kreş, 5 (a.a.) - D. N. B. : 
"Te.leırrapla Orient,, llltihba • 

rat ajamnmn verdiği bir habere 
göre, İran hükümcti So.yet]er 
Birliğinden ve İngilt.eredm ge
çenlerde ima. edilen anlaıpna • 
daki taahhiltlerin haf'ıfletilmeai 
w istemiştir. İngilterellin diplo
matik mümessili baza ınUsaa 
datta buhmmaia huar olduğunu 
bııdirmiş iae de Sovyetler Tah· 
.... ~i lled6:tmıflerdir. 

Fransız Dahiliye 
Nazırını 

öldürdülermi? 
Londra, 5 (a.a.) - Alınan 

radyosunun, resmi bir kaynağa 
ntion Vişiden verdiği bir habere 
göre, Fransız dahiliye nuın 
Pucheux ve hususi kalem mü
dürü Paringanlt, Melin ile Tro
yes arasında.ki dt;miryolu üzerin 
de &ü olarak bulunmuaJa,rdlr. 
Katledildik.leri zanool-.ınakbL· 
dır. 

Viti, llu habere dair~ öğ 
leden sanra bir remi! tJebliğ neş

8118 lfkeaoelere bDe tlb1 talı~ 
cak. 

~~~ııı::~ kence c..a h 
çefit \'Ulgllll(Wlnr, biliyor ma 
sunu&! Daha yazdan kömür der 
PO ettiği halde pal'Ul *inde tipi 
altında tımeoeA milt.evui bilt
çeiı yurtdqlara: 

- Köıdr yuk! .• Cevakm ver
mekten sıkılmayan vuguncular 
vurguncusudur. 

Evinde hestPm VBl"llUŞ. Erke
ı';ri askerde İmil}!.. Bütllıl bunlaı 
o taş yllrekll mermıa vu gelir 
ve kanıwndaki yürekler parça. 
layıcı mameraya adeta ant&· 
rak: 

- Kömür yok! ... cevablndaa 
~ vereceCi bir teY 7oktur. 

* K raftt, ipekli. ldirk Yar· 
~ da ftrc-dur 

amma lılömir vurpaea81l bete
rin beteridir. 

8özUne iııaadaPn .. mallnl· 
kat~_.... d8a ,ayı. 
dert yanıyordu: 

- Yedi ~ ton kok geldi. 
Kilosunu )'is paradan aattlk. 
Bir ka~ saat iqbıde WrmdL llat
buki anmada ftlb yerde ldloeu 
altl klll'WJtaıı Briket aatanW 
da. V8rmlf· İşittim. maamadım, 
gittim. gözümle gördüm. 

Muhtaç bir yurtda§8. kilOBll 
altı kurulbm Briket aatnıaktaa 
haya etmeyea vurguncuya orta 
çag işkenceleri bile u gğir. 

l§te beteria beteri cladiğlmiıl 
wrguncu bu Ç81it zaruret İlltill
marctlarıdır. 

yinsiz bir pehlivan, posasiyle gü lerle istişare lUmı olduğunu Londra telgrafına göre, ağır diğine göre merkez cephesinde\ 
reşiyor demektir ki, hiçbir kıy- söylemiş ve demiştir ki: zayiatı venuektedirier. Bir as- Sovyctlerin bir çok taarruzları 
met ifade etmez. Yalnız kuvve- "- Sovyetler Alman harp ık~ri muhabire göre, japonlaıın püskürtülmüştür. Cihan \e Kurtukıj -~ 
tiyle .nl.-aan bir pehlivan ha- makiaesiain amnıetini biliyor- hedefi Singa::purdan sonra Biı- Atlanük'te de ,.ok b;' ... 'k ı1·~metıer1· ..;;.n,1- Har-

retmiştir. 
Çok elim bir ziya 

~ı•-'- ,.edi ... ~- ~--'-~:- 1.:, ı.-.. lar. Fakat Sovyetler, keudilel'i- Alman tayyareleri, Feodosia " 'Y"' ~. -~ UliUaUlı. ,,_ ~wc M "U!I manya yolunu tutmaktır. Bir- 1 biye okulu \'e Harp Akadeaıiai ftbi.• 
bir aetiıeı·• Ywl olames ne yapılan tahribatı son santi-1 m:ınya·.·a bu harekib önlemek meYzilerine ve Rus gemilerine - -- . -......... Al öd" ... ye ~ ikaı T\Cba7 ll&ajııne 11-

Yalnız ...,.1.881~ ·yıe ve sıs· ~- ...... mıne --...r manyaya et - iı·in Çin kıtaları o~-i<ıtır. ıtanrruz etm~.-;r. ~ ı.:ı...ilk T k k da I 
_... &.CllU .....- • .__.,,,.,,: .. bul !< a .:;uı.uı "" "!i.. __,, e uman usu QnOn eten ve ~ ••- H-. Bl!llil 

ncJlliwl- --eıııa: bif'-.l.li-- da mege __...........,. unuyoriar.,, Bu iyı' techiz edilmi• Çin kuv 1 -· ......... sabnJ ........ ki -uhrtp -··-· ~-.- ~ ·- il. Eden, Rus kıtalarının ma-ı :. e- _._ ,__. _. tatbik" k la_.. TIW&UCii, Zira8& Bankw u- IH· 
!{~~~uvvbireby!;= neviyat üstünlugun····· U. Alman • vetleri geldikten eonra vazi- hasara uğram»,ıtır. 1 arar r-• felt ıertnden Kemal Tümer ve Dev· 
--- - la ;,ı_ .... _1 · d"rild" 1 yet kuvveUenınicr gorütıu .. or. Moskcwa rad-• ga..., l'OOft. Nevyork, 5 (a.L) - Nevyork •·t .- :,b~•ft- ............ , ...... \r\lcuda ~rmeml• 1- 0 ..11- ra aımıamuz \Hlor~ er in ı ı• ~ 'V J~ ı al" --1:" Times crar.eteeıine v.,...:..-~ .. - ft. ~-· mu ....... YU eennllYr.ıM 

k d
fi"..a kt" li' _, u-. ğini Alman esirlerini göowı:\./ln .. Q İpola'un cenubundaki mgiliz hesine gönderilmekte olan asker bil~;-;ı..ı"r.i;..,_ ..r>re ~A•"---tikt.e JılüdürJüCü m6nkiphrilllllm Fiıfft 

no san eme ır. IUUI§..... kıtruarı geri çekiliyorlar. Ja - uu~·""' a- IAaU 'l~ ~ ve llermi Jat..-
a.-.- "'- -:- -ı.ı.....ı- •·~di- bunların elbise ve teçhi7.&tları- 1 At dolu trenlerin. Berlin istasyo • t-"- kuınan,a... ·--ın ... :ı- ·~ı..: uuua-. ._.,,..... •-...,..... Aaı -ı-- ld ~ R pon ar takip hareka ına devam c.. ._ -- '--.._. evi ııahiblnın aPbe,rilll Kunnay Al-

ne malıeue ftzikl bir bünye hu- mu D\n\NID o ugunu, usya- etmektedirler. İagilüı ardcı kı- nundan hareketinde& evvel k• ne kaı'&l' vetilmiftir. 
susiyeti .ardır. Meseli, alafran- da tank ve tayyare imalatının taları japonlaria anudane çar- clııılanıı teahürat yapbğuu, Nevyork D8il,y Neva auete · ı bay Fehmi Ben8ı dün ~ mest ııeJ 
ga güreşte bir pelıllvan ne ka- yatir:laleldkı': iğini anlatmış ve demi§- pıı:ııvorlar. 1 trenlerin hareketine mini olmak sinin yazdığına gıöre harp mal- ~ldllimkn bir kaç sut içinde ıı;... 

r.1 aemeai verilmesi işini idare et· k ni ebediyaı ba7Ma kapuı\fbr. 
dar blçab obua olaaa gene bir "- So ........ tı...a... aramı...:ıa en lngilia ve Amerikan hava için ihtiyar kaduılarm kendile· ek :t-- 1 Ord --ıı.--bk ·ıı.- _..__ Dar ... 3..__""" TAi , __ ...,, •• m ~~müttefikler ara.u bir uca çok sevnmı, Fehmi Bmı. 
UU1W::MWı tL~aJI: ~. kal- -•- ~·y-•' •~rliin kuru'-&..ıHrj kuvvetleri Tay .. ma a ~arşı bil- rini ra•.ı.,.. berine atıtıklannı 1• 
çal 1 -'-.__ • auu - w ll9UI -o· ı.au ......,._ 3... mec ıs kurulacaktır. &an n cenazesi 8/1/942 salı sÜnfi MI· 

ı o maaı onu ~n~ gil"' ve kurulacaktır. Güçlükleri gör yük bir aba '9Pfll,.... .... "11r. ıbildimıiştir. Berlin bu haberi ,.. 1 Oü:rel n..tı~ Kuyulu .,.._ 
ret_:~ akd~m~llmudvaffakı~l·ete gö- memeük edemeyiz. Bet- iki ta- RANOONDA tekzip etmiştir. Bastn birliii S0Yaresi sok k Sim apaıWua nd~ nt-
~e amı er en sayı nıaz, Fa- rafın aUpbe eden "A•iveün"'~- Nevvorktan bi'~irikligı-·ne gö-.._. alaturk gur·· te b" bli 'T"' "-J ı.n:u 'J ..... Ankara, 5 (a.a.) - Haber al dı l:ınk azı ötle7ln T~c 

.._ a eş ır pe - doğmuş bulunan mirftaı ortadan İngiliz tebliğine göre, japon re, Almanlar Sovyet mukabil dığıma göre, 'bu yılki Basan. Bir 1. nde kılınanık ebedt ı tiralaaı-
vamıı dar blçalı olması ü.~t kıs- kaldırmalı.vız. Hfltrumetlerimi- tayyareleri Rangona -hücum taarruzunu durdurmak için ~e- Jigi suvareai sonkinun ayımn 17 g.ihına otürilleatktiı·. 
nama nuana ııoban ise derhal zin ~ileri aralmlda bir tezat etmişlerdir. Hasar vardır. Pa- riniiğine üç müdaf• battı in· inci •mı Ankarapalu ..ıonla- •••••••••••• 
nobenbim g&aterir ve müva- mevcuttur. P'akat bu, önüne zar günü ~hir nstilnde cereyan şa etmelltedirler. Bunlardan J ıJ 
.Belli ·• laU8Ule getirir. ~ bir tezat mevzuu ola- eden muharebelerde pek üstün ikisi Polonyadadır. Üçüncü hat _rın_a_y_ap_a_caktı __ r_. ___ _ 

)(wlA. Adah Balı1in, Kara -Hııpon hava kuvvetleri 3 A.me- I 'IJ Polon Alm hududu 
(...._ ına.&. .ı- e&ıu ya - anya Hl R 1C1 1 •!'fa 4 autun 3 dı) Hitlerin kusuru, müstakil rikan tayyaresi düşlirm\lşler -

1 
uzunluğundadır. 

1

,.. 

c=:=================~=~I ~r1=e:1~~:;:0;aı.!';: dl1itangon dün sabah ~a iki de- 1 * setıüır~adi k_ Eski•ı •vıurgos1allf". ordu-1 D U .. n k u" Mec l ı··s t e ldima için 8U88lllJI, haşin bir fa hava hücumuna ~J§tır. * Buda.peşte - Abnan Hari· - Mahkemelerine 
mlltecaviz oJma..ıır. Bitler ya- çtNBE cıye Num Von Ribbentrop, Ma 
...,._ ._ A,_,aa es>•~'- kud car saltanat naibi ile Macar htı- 1 k •·--d • .-- b 1 zabıt kAtı•bı• - - - kUıneti tarafından vaki olan da- sunun es r Rmpocuu• an ...,,..,_, 1• a 

Örfi İdare 

(BG.,tarafı 1 #Ki MiM~!'!) 
- Yiikaek mektep mezun" o

lacak bu kabil Jrilltüritl ve kı.Y
ınetli kimaelerda böyle bir t.ek 
partinin faal lluluııdugu bir 
1nemlekette ı.utade etmek ll • 
,mmdır. Onlardan müetapi k&· 
hnmamallıdır. 

Ayni tes ._..._ kon~an B. 
Refik ........... &6ytemiftir: 

- Bama mımleltette aiplll 
parti ıalcadeleai-. eHBMıa im -
kan yolltw. aa. tılk parti& mem
leketiz Ye bltflıı TabındaRlar bu 
Pütinin ualancbr. Niçin noter
lt~in Inel lille glnnesiae -ve mem
lekete himleıt etm•ine mlnl 
olalım?.. 

MııdıalA ..taaniri Şbuaai D19 
rimden - • alan AdUJıe 
Vekili ?l. !'-~ 
e-ı:climlc <!e ittir ki: 

- M{-murtn llaallllft!Mla blyle 
bir n•nd le Yantır. !Walw ele 
memur ol<lulııla.n için bir -.. 
kuza dil mıek "temedik. Yaba 
bunda 1 •• :\r etmeyiL Ana edeflo 
leniz bu fıkrayı kUıluWma, 

B. Sır ı tç&, bu f.ılnwmı kal
dırıımas rn mahzurlu g6rmlls ve 
Aüliy~ \'etlltnln Dtıtün bi:· btı· 
kfunet r zasınna iınası olan bir 
kanun& d maddeyi kaldırması
nı doılru ~r. 

Y!lrinlen kaJka.n Başvekil Dr. 
Relit Saydam eunJan aöy!emif
lır > 

- Amtye Vekftl arb.daş1m 
~tinle knn~ m1'1c.atle al
bu tır. O!'dan l10m"t. bn fıkra • 
bın kıtl&nlmurnı ~Jedl. 

l"-·~ 1raJttmmun reye ko
~1'1lk kabrtl Mf ldtlrt n Mnra Alt 

l-ın DeltTbalJI, noterlerin ya-
tl>'lı\~ j._. n mu).. 

do. llo'-ltırin l\ic bir hizmet 

ve mf4Pleıle lbulunmayacakla·ı reti kırılmadık~ hiç bir millet Çinb1er §imal! Kiangsi cep· rakılan muvauaf subaylan Alman-1 1 k 
n kaydını dotru bulmanuş (meş emııiyett.e olamıyac.'&ktır.,, besinde bir çok tehirleri zapt • vet üaerine bu kşam Almanya- ya ile lı;bfrJıtı siywtine lt:tirAk et- a IDaca 
gale) ......_.in çot şümullü! Berlinde yan resmi bir kay- etmişlerdir. 4 Japon tftmenf dan hareket etmiştir. mek iSternediklerini vulyetleriJle ıs- örfi W... Kıa e •lwclıwa 
olduğunu eBJtemı. w bunun ye na.ktaıı bildirildiğine göre, fu. Şanhsa şimalinde kUl&tılınış- donanma iılyyareleri a: .. -par bet etmlt olduldanndan tekrar Al~ 

1 

tstanbul, Corlu, Cenaklaıle Oırti 
rme bir takka kelime seçilme· giltere Hariciye nuırı. M. E- br. lıluhasara edilen blı kuvvet üzerine ltiddetli hücu~ bu man,.ada kam)'lara ltonulmUBlanbr. ıc11ıre mallan illeri için '15 lira Uco-
Bini ilıtmaiıftir. den'in son ::Moakova konuşma • ~ ÇIDlilel' durmadan hUcum lunmu(llardır. Aakeri liman bom * Sotya - Sof7a Oniversltesinde retle din Zllnt kltilııl ~r. 

Refik hNnin de ayni fikir et- :tamım netieesine d~ir yaptığı etmektedirler. baı'dlman edilmi§,buu. uğra- koınilni&t bücrelf'li tefkll etmek, tecı- 1 - Kabul prtlan: 
rafında 'ftl'dtil bir takrir ile beyanat hakkında Berlinin gö· Bu Mn*it ~ japon tıl~. Gene bu teblijde, ja- h~ ve halt lama ha1'eketlert ,.ap _ A) Ea az al'ta mellilp anm 
<me,pie) kelimeai (ınealelı:) ke· rOşG şudur iti bu beyanat Mos· kayıbl 6 • 1 bin ld§idir. pon lı. .. _ -•ı-. .. ; .. ~--v a- m3ktnn suçlu bir ilnivenlte takbi.211 olmak. 
lİIDıflli ile ~--.,_1..-,:... t k .1-~-· 1 - _....__... -r .,~ ....... .ua • ...., B) M urin k 5 lnd 

BuDdaa aonn Retik ince, te- yetsiz gibi göstermeyi hedef Japon tebliğine göre. j&poıı bydolumıyıol'. €dlhnişUr. m.+tıw• a ~ a. C. D. flkn1Arm-
--e•••·H .... ~ ova tMNaU§PP• .. nm ehemmi • ~~- adlanna yeni bir baskın yaptığı 

1 

aı:-:tcrl mahkemece idama mr.hkt\m em anonunun 

lmllt adlipe -.nianua noter- tutmuttur. =========================== * Lond.r F tbn ı kıa- daki ...ıı haiz lııqbınmek, 
IDdeN ~ vıe kanu- Berlinin mUtaleu.ınn göre, bu ~----••••••••••••••••- mı üz.erııxı: keşi! r: ~ av C) Y&11 •den ~ "-e 40 dan 
na (mtblralt olmamak, kaydı· beyanatın alaka uyllndJ.racak 1 I ' ~elerimiz bazı hedeDere '• bu yukarı otrnaınatc ve .filı askerlillal 
mn illWlllal W-.lltlr. tek noktaSl hvp sonramı& ait TÜRK YE CÜMHURfYETf arada su bendleriııe, bir ~ Y.apmıf veyahut !Mzmeti askerly .. 

Bu teldlft mlteüip rekl, Or- y&ptığl telmihtir. z ı R A AT B A N K A s J kanala ve Ahaan askerlerine \aamı ,.. ~ olmlıdılı ablt balun-man Umum 'lll1ıdlrtUitl hesap 1 ----------- etnıiflerdir. 7.1 l1lUf ~ iıaell ediail olm&. 
bt'isine alt verilen rey adedle- Af •k 'd a - Taıiplw .-.u dkUaa 21-
rinln ayddıpu Ye elarfyet bu 71 Q Q * BQkret - Bir bşoet Rumen pde w Qllıl llll'dl Wz ........... 
Jmnmdıimm anhpkbjuu söy. Kunt• wJld: ua - lema7•11: ıao•• ._--. ..... .. devJet «C.ondu_catıiin c;. mare.-ı Aa-1 111 ... 21 • anabatnda re ha 
Uyaek meclta mt.uerelerine <·~ 1 inci de) ~ tMledl: • ,,. 10WC07U l'ülıııain bediJllll oı.. bnilbw pplanktıır 
dnam ~nı aöyle • "Sollumda. müsbhkem me\'Zl • aırat ,,. no..t "•r nevı ba11u ffluaael.a.t. selrJz allindfrli ı..-c '• •nkala llÜ' lle.bakada ~ lllF urm-
miıt ,,.._ topluabyl çarşamba gUn\i leıimir.e kBl"ll kea1f blr hava ve ,.._ wrt1ıt1N111-. '"°' 11... licN191Ye vemı., o\OrnObu ~ eUDlltlr. mi biJc1ıer ve hH' • 7llll mllkl-
ne bırakmı.ıır. topçu faaliyeti kaydedilmiftir. 1 * Parls-Partlcle ,.....-"81 nelerinde llir"a&e w ....,. ~z-* Yann (Bugün) saat 15 de Hava mqlıuebeleri esnasuıda suıta ~ Wlıl o' lln maktar. Wı ' ...,. 81Dl......,.. 
Jıleclis Parti grupu toplanacak· mihver a\1Cılan iki dilfmaıı tay· dün saat 17 de bülGa amaml ..._ - b11iz ............. d9ld8o lı'xlnte 
tD'. Hariciye Vekili B. Şükrü ~areslni dtl!tftrmtlglerdir. İngiliz ıııesderln laıpatıJmewaı ......,. •• - daha kuV\etli ..._. ~ eı111e-
8araçoğlunua beyanatta bulun· tayyaniıleri Salamhı adaama clir. ı _ N 111 c.«tır. 
ID88l meclia mahafillnce ıbek- bombalar amu.ıv iBe de hiç bir * ~'lelbourne - Melbournede bir a -TAIQ>kdn Öl'fi MM.. K--
leımıektedJr. netice elde edememftlerdir.,, mübinmıat falırflaıaulds, iJd titlnta wı..,._ ...,.1nnn JS/l2f1Ml * Son v.manlarda hayvan ülOmQ De neUcelenen bir infillk oı- da 1111/lNI pmıw alı::fı-ma 
yiyecek maddelerlııiıı fiyatları Amerı·kada ....... 1k muc;tur. ~ ~ <ha mk11r. 
yUkselmie olduğundan şimdiye llCILll I 
kadar 10 tin. haYftD yem. be- 9ruıt • ....._ sum~ıaraıı •• ---.. ...._ .. ., s tll:rcada • 
deli alan hayvan sağlık memur (9 ıtm nfl l lllfıl de) • il 1h'9I 1'a1ananJara aenecSe t defa eekiJecıllr an u. .,.,.,..., 
lanna 15 lira yem bedeli veril- ,Pk derietler lıUkOmeti, bu de· pllna cer. ikramiye d&Jıt..~ : 
meel eeası kararla§tınlmıştır. mecin muhafıza sıfatile hfikftmet 1 4 aded 1.000 Liralık 4.ooo Lira I * eded .. Llralllc uao u.. 
Bu hususta hazırlaaıı bir llyi- şeklini haiz olmayan mabmlar- 4 • • a U11 • 1IO • 40 • 4.800 a 
ha meclise verilmlştlr. dan yukarıda zikredilen esas._ 4 • • • U. • 1U • • • Ull a * Milli korunma kanununun lara iWbak ettiklerini 'bildiren 41 • • » U11 • 
tadil edilmeyen maddelerini mU-
zakeıre ebnekt. olan meclis gra cWnecler kabul edecektir. DiKKAT: ·-pı Mllld J)U9Iar Mr ~e içinde il l!nclan 81111 
pu encttmeni yamı 11a&t 10 da HDr Danimarkalılar, Dani - ~ ü:rmaboe çıktıJa llıkdlrde "- 20 faıWı,ı. ~ktlr. 
yeniden toplanarak bu maddeler markanın Vaşuıgton elçisi vası- Kur'alar 11ıa1'9 art 4Rla 11M:ırt,11 Bulran, ıı 11:7-
tberindıl ~ devam &- taslyle iWhılü.Nı ~· • M w 11 •Lw••n• tari · ~leceldlr. 
decektir. \entla\ ---ı .................................... .... 

ISTANBUL AMERiKAN IOLEJI 
Erkek ve Kız ICımmlan 

( Erkek kısmı-Bebek ) = (Kız k1511l1 • Arnavutköy) 
Kış Sömestre taUll resmi mekteplente olduju 1ft>i 8 °1GaUllu
sall1 ~ swlu bitıeeftk ve o güaii dpmJere de\"alll 

edileooktlr • 



Yazar.: ~-Sami Karaye1 192....- (Bıti tarafı s OncO uyfado) 

[Nakil e1e iktil:as lıaila mah/uzdur. J Ahmedin .kalçaları yukarılaıına 
nazaran dardır. Bu sebeple ha-

IJturak künteai oldu. İki tar.ıf kem pchlivnn diye imza at.an ve fif olan hasımlarından Çolak 
ıtnm bir zor ile biri·· lerini se- nam taşıyan bu zatı &erifi yazı- Mo1la•·a knı şı da, Hergelcciye 

tJtirdiler. lariyle, fikirleriyle tanıdım .. Bu karşı da daima zayıf kalarak 
Nihayet Katrancı i ünteyi a- zat Türk Yolu mnhaITirine ne- mağlfm olmuştur. 
rayım derken ~an.adı. Ya- ler söylememiş. No cevahirler Hergeleci, Çolak Molla, Yörük 

tıa doğru açıldı. yumurtlamamış .. o, pehlivanla- Ali, Arnavutoğlu, Karagöz Ali 

ÖLÜM 
hmlr Vnllsi Bay Fuat Tuksal'm 

kayın validesi eski füiuumat müfet
ti5lerindcn merhum Yusuf Ziyanın 
refikası Boynu HUrmlız Ak dliçar 
olduğu hnstnlıktan kurtulrunıynrnk 

dUn irtihnl etmiştir. CcnllZ()SI bugUn 
saat ıı,so dn tzmirclc Göztepcde Vali 
konıığındnn kaldmılnrak namazı öğle 
vakti Kemeraltı camllncle kılındıktan 
sonra Aut kabrlst-Onn defn~dllcet'k
l•r. 

l ,. ... ~ .... ~ .... ,., . ı ... ·..-. .... • 
' • '"ı "'~ ,. Jff.• • ...... 1"::• .(.. •-. A ~· 

... Jıfto , -=-· . ~ : ~ ' . ~ 'f --.. . ~'9 :... ' . 

• 

' ' 
1 İştıi bu ya.na açılmadır ki, or- rı teknik durumdan neleıo ele ilh ... }lehlivnnlcuın okkalnrı hn

::talıkta. kızılca bir kıyametin nyırmarnış bulunuyor. fif olmakla. beraber vücutlarının 
kopmasına sebep oldu. Hergele- İrfan pehlivan beni, kendisi her tarafı biı birine mli!';avi de
ci de Katrancının açıldığını gör gibi hem ayar bir pehlivan mı recede mütenasiı> idiler. 

Kedoı·li allcshıe t:ıziycilcrlınlı-.i bil
diririz. 

Neı1ralji, Kırık/ıh ve Bütün Ağrıla ı ıızı derhal ke ı~r 
kutuiarı ısrarla isteyiniz. milştii. Fnha.t Katrancının elle- zannetmi~ bulunuyor.. lştc btın- Bu, bünye mUvazeneti, bu teş

ri _çözülmemişti. ımntc b3ı:,öında da. yanılıyor. Hayır, ben, onun- rihi ve fiziki madde tcsekküliinU 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu 

· la hem ayar bir pehlivan deği- zeka ve asap yaratılışı dercccsln-
Hcrgelccl bamnyordu:; lim. Ben, tahsil yapını& Avru- de mühimdir. Mesela, kol kısa, İHTIHAL 
- Oldu .. Bı.:ı.k oo!. pa görmüş. lisan bilir, ui\1'ank botşyun umn, kafa bUyük olur... T.'-k Em , 

"\T nll·11-- be' .Y...._._ te bu t""n.hl~ın· d ak ttır A 41 ·i niyet Müdürlcrlnden, mü- ' - .ı. c IJ.4ı ... mektep mezunu, yüze yakın .,.J"fi"' e s ·a · • .... Ahh " renı·ı· s h--'ta "" .. ı~·-ı tu k d kı k ı k 
,.,.. Jt Keı·Im Milfuo ile Bclcdiue Il""', ' • ı .. .., ve ,., uev euıı 

- Acllc dUştün ib !. muhtelif eser vücuda getirmia a r a a sa o ' uvvetli ol- ..,, ""'' b ru ı rıı 3<> '!i kl ,,__ "--- h fabrll:nsı Mild irü l\Iustrıfn -..riıu· rın \ cı an rn ~ e .. o sahife en lliz.um-
K::ıtrall<'l bırakınıyordu. J{ün-ı bir pehlivanını. ma a ..,,,;l'Rl.l\:J.- er oyıına. gire- m • 

1 

U 
Jidt><lf "" N'e<"ib Fnzıl Yıs,~ ı~ı"ırc<>'ııı u yrzıl:w ve mtlkcımrcl bir· muh-

tc~ i tnzelemeğe çaJışıyordu. A- Den yazdıg-ınu, \'e neler yaz. mez. zanrunaz ve bulamaz. U- ~ " • ., :i..aJ d iki' taraflı - ZU bo bo d k · ' b' l:uyllk 1 ıılıdr ~! Ncfl<ot> Mıl;'r, AIJ,ılı.ıı l ' cıcrtcrllr 
ilJ ı e bağmmaga <lığımı biliyorum. Dünua sı>0r n yun, yun uru ıcın ı- " a. J eh " Çl0 lmı·Q bı· kaft dı ll' 1. b'• ı-. h.'1 Nİll" .O\'Usınu~tur. ayat a•_- VJ"mı• 1 #Ja.ş a : , - tarihini, Türk spor tarihini, u r an r. :ıe e, u- · ~ M. 

Oıd B l 
t d.. 1 d.. l yük kafn bir de uzun ""'yuıı ı'l (, n:ızesı yıırm fi~lc üıni Cıhon..,•h rıktı 

- u.. ıra t ••• , unya. spor arını, unya spor a- ..... ,,,.., · d t " - Olmadı!... rı tekniklerini ve spo""· mu··teaı- zerinde olursa tnm kenetlik YO Et•:ı de:siııdc Tııvuk ııçmnz yoku~u Hnynt tnkvinı·ııın tl Klidl· ri vnr-
•... bo d rukl ;'r.n en · rt · l '· - Oldu!.. lik var olanı elhamdülillah bilen.. yun u uk bir ökUz kafası- upa ıın.ıı1ıııt llr.f ılnlrcdl'n dır. Aldanma nnlt için (Hnynt Tak· J 

- Olmadı!... ~ Jerdenim.. dır. Yani, t~rihi bUnyenin <le kaldıı ıl:ıcakt•ı·. Allııhtnn ıncı·hun uy· ı vlrni) adına ve (Maarif I\ıt;ıphıı· ı 
Hı:ı..rgel"ci de b:;ti:'11'1Yôrdu~ Pehlivan hakem irfanın benim güreşte hususiyeti vardır. Daha ıahml't 'e cllc..cıfnc snbır clilr-ı·iı. 1 ııc::J) iınuısınrı d!kk .. t cdılm. ı. 

B 
Bırak .. Açık düfıtiln! le konuşmak ve bana cevap ver- iil~eylerde neler?k Mes~lflaA k~c;mı \.. _- -'l 

unun üzerine halk meydana mıık için benim gibi spor diinya- ası uzun, ısını su ası il\tsa ======:-====::ı===-===:-=::~ 
~ğradı.. Güreş alt üst oldu ... sını tetkik ctmi6 bnlumuası la- olan pehlivanların güreş clns
Oldu, olmnrlı diye bir de taraflar zımdır. lcrine göre yerleri vardır. KL'illll 

arasında smc tokat döviiş ol- Bakınız bu zat yazılarında ııe ülyası uzun gövdeler alafran-
<1u... diyor: gaya gelmezler. Kısmı ülva:sı 

Heı kes gordiığüne göre hük- 1 - Hergeleci, Sami Karnye- kısa olanlar do. alaturkaya gel-
mediyordu. Hakem heyeti ve a- liıı dediği gibi değil, yetan.is sekiz mezler, çünkii, belden a§ağılım 
ğalar ds. iki taraf olmu~lardı. okkadır. uzun olanların aşağılan muka-

Giireş bilen cskı pehlivanlar: 2 - Heıgeleci benim ustam- vim olmaz. Bu !:'lbeple yağ gü-
- Olmadı.. Açık dilı->tti a.m· dır. reşinde daima ~yı~~<lerler. Bıı 1 

~a, kiinte bağr ycıinde idi .. El- 3 - Koca Yusuf, Sami Ka- uzun ve ilmi bir meselodir. Bu ' 
ler çözülmenıişti. rayC'lin dediği gibi de~il, . eltsen kadarla bıt'<lvkahnı bu i~i bura-

Giireşi bilmfyenler de : ycdı oklmdır. <la ..• 
ı.- Açılc dliştU.. 4 - Koca Yusufu dünya yU- Göriiyorsunuz ya İrfnn peh-
Diyorlardı Halbuki ha'kikat/ zünc yenecek kimse gelmemiş _ livan! Bu d:ı.va ve adi snnılnn 

de Katrancı, mağlup değildi. tir. bu .gilreş davası si?.iıı verdiğı -
liergelecı, görmediği için ha mı 5 - Hergeleci ile Yu;:;ufun Pa- niz beyano.t gihi sade ve basıt 
nı mağlf o addPdiyorau. O, el- ris güreşinden lm.~kn gUreşleri bir dava değıldir. Bu mUlmn 
)erinin co.ziillip cözUJmediğini yoktur .. Sami J{arayclin başkaı ilmi bır meseledir. 
görmemişti. suretle yazdığ1 güreskr y.tlan- Size iii?Jnı gPlen ve az çolt 

Giirültü büviidü. Iı"'akat dıı·, uydurmadıı·. şöyle böyle olan cevapları tef-
Katrancı aneydanda duruyordu. 6 - Paris gürc~i bir idman rika fıÜtunumıla \'Crmi§lim. Yal 
:Ve: güreşidir, oyuncaktır, ciddi gü- nız pehHv:mı, biinye ilib:ırıyı~ 1 

- Yenilm :dım be!. reş değildir. teknik ve ıfün l::nkımından ıyi 
Diye bağırıyordu. HN geleci 7 - Hergeleci, ayanndn us- bi.r tarife tabi tutmımııı nrzn 

de: ta bir _pehlivan dl\nyaya gelme· ettiğimde!l bıı ynzıyı karalama· 
- B~n, yemhm... mifitir. ğa mecbm· uldum. 

DJw!re.k giy.inıneJ.1'e gitmişti. Za- Bu id Unlara cevap vermez· Pehlivan, geı ek tcşrihi bfüı • 
ten ortıılıl. kaıışmıştı. Zn.ptiye dim .. Lakin lzmit okııyncuları- ye balumındruı, gen•k zeka, ve 
ıçavmılaı ı ah.tlinin doviişünU mı diişünerek cevap veriyorum. sistem 11ervov enerjisi balmnırı
gilçliLde ayırabilmişier·di. Yoksa İrfan pehlivana değil ... dan ve gerek adalenin inkıbazi 

Nihay t güııl;ı-1 böylelikle kal- Yani bu cevabım, 1zmit okuyıt- ve inblsati teşckkiilü bakımın-
dı. Kimin ycn.:lı[ı kınıiıı yenilme- culanmndır. dan nıüvazencti demektir. 
diği açıkta knklı. I<""akat Kat- 1 - Ben, Hcl'geleciyl yetmi~ İrfan pehlivan, tckniktrn fi. 
rancı haklı jdi. Eski p.;hlivanlar' iki, yetn1is bee okka göstermiş- lan fe~~ııekfuıdan bahsediyor. 
bir araya gcldıler. Katrancının tim.. Bu b<>yJedir. Bu zat Uç ok Fakat hiç de anlaşılmıyor. Ve, 
ellerinin cozü mediğini binaen- ka ilavesiyle tarif tmiş bulunu- yahut da ben, anlayamadım ··· 
aleyh mağliıp addolunamıyaca- yor ki, gillünçtiir. Sorarım bu lrfan pehlivana, diğer beya-
ğını ileri sürdüler. pehlivan hakC:>me: natı hakkında. tefrlkamda bol-

Fakat, kaymakam bey gtir !ii - Elinle mi tarttın? Yoksa ca molfunat veııniştim. İzmit O· 

1kmmiye 1kramiyı:> Jkramiyt· 
Adedi .Miktarı Tuwıı 

l 30.0Ull so.nuo 
ı .10.000 -10.üOO 
G f>.Ontı :~n.ooo 

to .. ,o ~o.ooo ... 
120 l.OIHI ı 2t•.noo 
lC,O rıoo 80.0(',(l 

1.26 'lno ı:w.ooo 
J.200 50 (iO.OOI) 
R.C)(Mı 10 xo:ıoo 

lfiO 0:)0 2 :i20.000 
---

170,;ın Yckiııı !IUll.000 

·-
Yüz bilette 42.68 bilet 
KAZAX.ı\CAR 

~un hilt t .ı, ~nnm hilet '? liradır. 

Ralıcıoğlu Salı1. alnıa dağıtmı§tı. Artık gUrc3 tekrar bir kitapta >.u gbrdUn? 1 kuynculnr:ım biq şiiphcsiz ne-
~mck istense de bnşlana.maz- Vereceği cevap ne olabilir, a- valeçin olnıuşlardıı. ltJte bu mU· dı. caba? şu dehril mi? sahabeml" de teknik cihete ce- KonliSJJOlll nda.n 

He~elcci, h1ıkştnn'i bir adam- - Öyle işittim.. l vop \·ermiş oldum. 1 - .t}skcı ı cvsnfı lınız &ekiz ton sad., ynğı paznrlıkl ı-ıtın •• lın. oktır, 
dı. Bilhassa, gUr<!ş işlerinde kn· Olabilir. Eeliyle de tartmış ol- ___ ~Sami J{ARAYEL _ ~ - Sade ~ •~ı P~lJğ'l 20/l/IH2 salı giınıi saııt 14 ele Hohcıok- ı 

ili " v .... ~ .J , , .,. 3 - R-..:s~f ve ı;nrln:m.tı her gtln komisyonda glln\Jebilu·. ~!a.yten ... yklacncıg~ıl!u· ~atLlp.anuı~·le ıı.dldi'aı·a· smannnıendçaıkbıı.ırr?aBdamir gilü~ocknkaiyıf·a.zzal~ ı' 1 HA DYO PROGR ~ ıu 7uo ı;.1t.ıı1 nlmn komısyonuudn ynp,iuwktır. 
ediyordu Nıtekim birçok kişiler gelebilir Belki de bu iyi zamanı Al\11 4 - j;.tcklilerlıı bclli gtln \"il sa.ııtc JrnmJsyonn muvnkknt ı..:oınm:ıt hı-dc Hergclecl ile ayni iddiad~ idi· dediğimiz ~r.ğlı zamanıdır. üç l . l\'I tnrı oıan ıoso lirıı ile gc~cıerı. (44) 

ler. ay, bir ay ~?ıuoa el~ yetmiş beş -6 it. ci Kanun 1942 ======;=:::;::==================-
Nih~yet ağalm, bir nrayn gel- okka J!clebılır. Yanı, lrfnn peh-ı 

diler. OdUlii ıkiye uyıl'dılnr. Ve livıın hakem ne demek istiyor? 7.30 Program 19.00 Fnsıı heyeti 
pehlivanlara verdiler.. Eğer bu meşhuı· pehlivan hakem 7.3S Hnfif pwg- 19.30 Ajans 

Hergeleci, ödlilü tam istiyor- şöyle demiıı olsn. idi: ram (Pl.) habcrlcrl 
du. Kayaknın da güreşi menet- - Hergeleci, Adalı ile SelH.nik 7.45 Ajans 19.45 Serbest 10 
tiğindcn güreşı lekmr lrnrmak- Pi.ircşinde gUreştiı:ri zrunnn ok- haberleri dakilm 
ta mümkün değildi. kası yetmi şsekiz idi. 

1

8.00 SC'nfonik 19.55 Fasıl heycU 
Eski pehıivanlar. Ht•rgeleciyeJ O vakit bu pehlivan hakemin par;;olnr 20.15 Rndyo 

gelerek ikna etmişlerdi. Vaziye- iddiasının yeriı~cle old':1ğuna ~h~ a.15 1'..' in saati gazetesi 
ti anlattılar: metma.l{te gecıkmezdım. J ... akm s.so Senfonik 20.45 Amntôr 

- ı.;ııeri, küntcyt a§ırırken ve alelıtlak: pnrçı.ıı .. r saati 
ııçık dıi~tüğü zaman a~ılmamış- - Hergeleci, yetmifj sekiz ok- 12.so Program 21,00 Ziraat 
tı.. ka idi... Takvimi 
. Dediler ''e yemin ettiler.. Demek gülünçtür.. 12

•
33 

Türkçe 21.10 6 mcı Brnn-
Bunun Uzerine Hergeleci: 2 - Hergeleci ustası imiş ... plaklar dcnburc 
- Pckfila, ö:yle ise tekrar tu- Maşallah! lrf nn pC:..ıllva.n ha-

12
·
45 

Ajans konccrtosu 
talım.. kem kaç yaşındadır? Ben, irfan lınbcrlcn 2ı,so Konusma 

Demişti.. Lakin kaymakam pehlivan hakemi tanırım. Benim 13,00 Türkce 21.45 Klnsik Tllrk 
avga olduğundan giireş.i men- le yaşıttır. Yani elli Uç, elli dört.. pH\klnr j milı;W 

etmiş olduğu cihetle ödiilü yan lrfan pehlivan gUreşirken 13.30 Karışık 122.30 Ajans 
yarıya taksim etmekten basım Hergeleci yetmiş yaşındn idı. Us progr::ım lınbcrlcrl 
çare bulamadılra. - tası nereden oluyonnuş? Laf us 18.00 Program 22.45 Cnzbnnd 

İşte. Katrancı ile Hergelecinin tası mı? Ynni gürcai lafla ta-,
1 ıs.o3 R. dyo ıon 22.55 Yarınki 

güreşi böyle cereyan etmiştir ve rli ustası n-.ı ? o k trası program 
bır kere olmuştur. 8.r dn!ıa da Bizler, ve bizden evveller H~ı· 1 w 
başka bir ycrd güıe!;memis- gclecinin bir çırağı olduğunu hi- ohkn dcğilmi., seksen yedi ok-
lerdir. - liyoruz. O dıı l{arıı Ahmettir. ka im ... Diye bir iddia daluı .. * Meğer bir de İrfan pC'hl.vnn Ben bur. ı kitab:ı müracaat cclc-
Şuradn sırası gelmişken oku~ varmış? rck yazJım. Buyur·unuı: lı'fıın 

yucularımn İzmit de çıkan Türk Meşhur cihan p<:hlivanı dün pehlivan hakem. Dabone'nin 
Yolu gazetesinde bana karşı ya- ya birincisi Kara Ahmed!n Her meşhur La Rua dö lali.it kitabı· 
zı yazmak hevesine d~l.!n hiri- gelccinin çırağı oldu~rıııın vfJ.kı- nın 128 inci sayfasında Koca Y11 
elnc cevap vermek istıycrum. fız.Nasıl olrmyahm? ÇUnkU Her sufa tahsis edilmiş olan satırlar 

Bu cevz:.bı haftalık nıüsaha • gelecinin çırı:.ğı aııcak cihan pch da Yuıoufun yiiz yirmi ok .. kn ol
bclcriın içinde vermek istedim. livanı olur df>ğn.rnu. .. Deste kü- duğu ya.zıltdır. 
1-'akat sonradan dtı.c;fü1dü:n ki, çilk orta pehlivan~anı:dan dn mı Daha bitmedi .. Fransızca Tors 
bu beyhudedir. Okuyueui:ırı • çırağı varmış Herge?ecinın? Ol- .fizik mecmuasının 219 numara
mın tatlı müsababclerini bu gi- sa. da ne çıkar? Tnrih bunl:u·ı <la. lı ve 1905 seneli sayısında Ko
bi manasız r;cylc.re hasretmek . kaydedccel: değil ya!. ca Ynsufnn 125 okka olduğu 
muvıu'ık dcğildır . . 3 - Koca Yusuf, yilz yirmi kaydediliyor. fArk ••var) 

Türk Yolu ~azetesind€ baıı-:ı 
vcril<>n ı. v. taına.rrıiyle Her . 
g~leciycı ait olması itibariyle bu 
sut~n ,ucıa vı b ı tcfriham :çin
cl t•vnp hrr .c-ml dalın müna
sip buldum 

lı fall peh ı' u:n namında birisi 
ayni ı:ımnnd" pehlivan hakcmı 
titrini taı:}1yrın bu zat, üste
ae <'lindcki signra.c;mı pofurta., 
ııofurta dumanını bavnya. savu
ra .ı' l:CV p" rmiş bulunuyor. 

ev et Demiryo lar İlcinları 1 
Muh:ımmcn bedeli (2790) lira olan muhtelit numnrnlnrda 31000 adet 

~ll ıwnparı:ı (9/1/D42) cumn günU saat (11) on birde Haydarp:ışndn 
G:ır binası dnhlllndekl komisyon taraflndnn açı1t eksiltme usulilc satını 
alınncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (209) lira (25) kurusluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vcsalklc birlikte eksiltme günü ııaaüne Jcndnr ko
ınlsyona mUrncaatlan U'ı.zımdır. 

Bu işe ait e;ırtnruncler ltomlsyoııdan pa.rıısız olımık dağıtılmaktadır. 
(11383) 

İstanbul Levazım amirl.ği satına.ma komisyJnundan . 
•ı-mııu:ıı:ı!llM:MDS!~ 

800 metre 140 santim en.inde kırmızı !,,Uhn nlmacnk!ır. PnznrJıkJn ck
Siltır.csı 7/J/942 carşamba gilnU mat l5 de Tophanede Lv. dmlrliı:i sntıı1 ı 
nlma korıtiSyomındn yapılacaktır. Talıı.lcıin geUrcccklcri ntimunclerılcn be- · 
ğcnilerck nlınncağı~dnn isteklilerin nümunc ve tcmlnatlaı ile ib<>lli vakitte 
homJsyonn gelmelcrı, (470 - J2) · 1 

* • 
Bellerine 450 kuru5 t.nhlniıı edilen SOOO adet tnhtn nmbnliij c:ındığı :yap-

tırıladaktır. Paznı-Jıklu eksiltmesi 9/l/!H2 cuma nlinfi s:ınt 14 30 da T h . • 6' , op a-
nedc Lv. ümlrllgı satın nlmn komisyonunda yapı1acakbr. 500 adetten a:xosı 
olmamak flzere ayn nyn taliplere de fhnlc edilebilir Nilınun-· ko ı _ ı 

d 
"rü . ı· 

1 
• ~ .. ı m s 1 

J(ln n gv Uır. n ıp erin kat'i U-minr.tlıırllc bt•!U vnkitie koııı!osyomı gd-
mcleri. (473 - 60) 

• • • 
4XlOX2 - 3 cb'admdn 5000 ndct luta alınacaktır. Pnznrlıkla eksiltm~ 

Ei 8/l/9n pcr~bc günü sant 14,SO da Tophanede Lv. CımirliğI satın nlma 
komisyonda yapılacaktır. Tnhmin bedeli 3900 lira kn\'i tcminntı 585 lira-
dır, Taliplerinin belli vakitte komisyona ı;clmelerl. (472 - 5ıı) 

Maarif JJt tbaası Müdür/üğiinden: 
Llto mDrekkcplcri Beher Satın atı Muhnmmen Muvııkk:ıt 

B. Winetone Sonıa kuru nacak tutarı pey akçe:.: 
Cinsi mıktar % 7,5 

kilo Lira Kı. lıra Kr. 

Trnn:.ı arnn 2549 222 200 414 
&ın 2108 2313 50 119 
Sarı 2043 23a 50 110 
Mavi 19 KE 2ll6 25 71 50 
Kırmızı 30 KR, 23U 25 GH 65 Rı (;0 

Sek:ıtif 12 a. 285 20 57 20 
Siyah 2503 340 50 170 
Brons mnvı P1': 17 ., , 15 57 75 
nrons ınavl PE 17 455 15 GB 25 

" ---
450 1166 35 

Acık cksiltmcsiııin 5/1/1942 giiniı ynpılaca~ı cw'-ke ilfın cdilm1o olnn 
yuk:ında cins ve mikkln ynzılı L!to murckkcplcrı 1çnn milrncn:ıt eden ol
madığındnn eksiltmenin 16/1/042 cuma gürıU ennt on beşe tnllk cdildlği Ufın 
olunur, C77) 

Deniz levazım satına ima korıı's 1•oru i'arl "rl ' 
mı:lllSS~~...mı::ıı-

'1000 kilo yün fanllA ipliği. 
· 7500 kilo yün çorap ipli 

Tahmin bedeli 
Lira 

24150 
16515 

406()5 

ilk teminatı 
Lira K. 

3049 j ·, gaı il.. hem pehlivan, hem 
de pofurt" l)ofurtn sigara içen 
ve J ıa nr h v.ıya savuran bir ı - Yulu:u-ıd:ı clns, mlktnr, t;ı.hrntn bedellerile ilk temı~rıtı y~mlı iki 
r.atı r froi . Ven. J:>ilmiyoru.m... Etıbba Odası eisliğinden: kalem yün lpllğınln 9/2, Kfınun/942 cuma gtlnU .saat H de ı>nzarlıklo ck-
Tı k Yolu gna ~esi mubaı riri bu siltmcsi ynpilacaktır. 

İstanbul Belediyesinden 
Taksimde i eski mezarlık 

a sa arının satış i anı 
Behel' 
metre 
murab· 
baının tah 
mln be· ilk tein-•• 

JS0.00 7415.0Q 

150.00 03(ıS01> 

160.00 630{1,00 

160.00 

fıırtnomt 

proje 
vo Hlr 
evrak 
bedii 

{i.lG 

o.oo 

6.00 

r•.&7 

Pruıgoltı mahallesinin Şehit 
Muhtnr soknğıııdu eski Mezar
lık arsasından müfrez 7 parsel 
ııumarnlı ve 822 metre murab• 
baı s:ıhalı nrs .... 
I'nngaltı mnh::ıll<'slnin Şehit 

Muhtnr sokoflndn 6 parsel nu• 
ınnralı 674.00 mctr(' murabbaı 

B halı nrso. 

:Pruıg:ıltı n ah llc.f;iııin Şehit 
J\tuhtar sok . l 1 9 parEel nu-
maralı 674.00 ıd e murnhboı 

ııahalı aı J, 

Pangnltı mahalk ınin Şehit 

Muhtnr sc.hnğmd l lLl ınrsel nu-
mnr:ılı 706.00 ırH'tı c murabbaı 

snhah aı a. 

Tahmin bedelleri llo nk tomin,,l ınikt:ulan 'c nıc ı Uıiycleri 
yuknndıı yn:;;ılı Taksimde eski Mezarlık nrNnndnn mufrcz 'l 8 9 
ve ıo pJrscl numtırtıll 4 porçn m·sa ı:;eralti vcçhıl bin, 1 r , t~xa 
cdiln,}ek lizcre knpolı %nrl usul 1 nrttırm:ıyu kouulı u tın·. 1halelc
rl 12i'J/942 p:wlrtesi g(lnl\ 83 t 11> de 1 tıınbul 11 le } si Daim! 
Encümeni odnsında y<ıpıl:u.'tlltt • 

1 ~u arsalara olt ş:ırtruı.mc, pro vr_ ,.lr CH k yukr. rıcla hizalnnndn 
gösterilen bedeller ilzerincli'n H •s, fi 1~Jcri Mfdiirlu 'tındeıı nlmac ktır 
ŞcrniU öl!renmck istiyenler he gUn Ddcdiyl' 1111.ll' Miidi\rlUğUndcn 
malllmaı alabilirler. Tnlıplcrin ilk tcminııl ın::ıkbu?. \'eyn mektl.Jp
lnn, imıoh ~artname, proje vıs:ıirc ve knnunı.:n ibrazı lllz.ım gı.:

len dlğer ves:ılk llc 2490 nuıno.rt\lı k::ınunun t rifatı çcvre11!n• 
de hazırlıy:ıcaklnn teklif mck' pı.mnı lhııl ,h .•ı nt 14 de knd:ıt' 
DnimJ Encümene vermeleri Jü ımdır. (ll302) 

• ·r. BA ASI 
942 IK A ~ı i~LERI K ·· çük tasarr f 

hesapları l942 
i "RAMİYE PLANI 

l adet 2000 l..i.ı:alı!•-= 2000.- ı,ir 

KEŞi DEL.ER: 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağuşto..., 2 1kln
cltcşrln tarihlerinde yapllır 

3 
2 
:ı 

10 
4t1 
o 

200 
200 

, ıuoo 

> 71'0 
> 6CU 
> !':>C 
> 100 
> 5C 
> 2:> 
> ıc 

> =-= 30u0.- , 
> = ıtr:>.- 'I 

> - 1500.- > 
> 2"03o:- :t 

> - 4C'"O.- • , 
> -ZGC!>-

• 
zatı b(,yle tasvir etmiş bulunu- Hnvaların milsaııdcslzllğf yUzünden 3/1/942 de yapılamayıın oda umumJ 2 - Şnrtn::ım~lni görmek ve almak Jstiyenlerin her gun mesai saatlc.i 

-~~y_o~r~·.·...___....,.w... .... ~.._-....-.......1......J....1:.h_ey_cı..ü.sztoW::.pclla~n~usıdn.~10~/-l/~1-~~u_:~~J.....~~u!.'.,___~=::ı ~t=l~3-~~0~n~~~~~~-~~~A-n•_!__n_:ılı~'-· _1~v-~_cks__:ı~·u_m~ey~e~~~r~cJcc~k~lc:r~ln~d~c~Y~U~k~n~n~d~a~y~a~z-ı_m~~~~~te~m~ın=n~t~-!_G~h~lb~l~:...'..._;~A~.~cemali!.dttln ıulu" ,1 k.:.l'T'1ryona ıntlracnatl<ı"l. (4,,\ Bil (~ 

l!arıı- g u Nt 


