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Yeni gelen her çe§it kadın ve erkelf 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi &ES TERDE '(IJ)' KUR1JŞ 
Kumaş1anm görQnQz. 

Japonyanın 'inoilizlerin TUrkr;ı 
harp 

gayeleri yi terketmeleri 
Şeker satışları bugün başlıyor 

Filipinlilerin Japon frua. 
lına düşüp tliişmigeceklerini 
hifnı,giz. Fakat Aoustral
gatla hiikiinıel kurmuş olan 

mes'elesi 
Reuter söylüyor: 

Küp şeker f iatlarına k:iloda 62, kristal 
şekere de kiloda 45 kuruş zam edildi 

1 
EKMEK DAGITIMI 

A nglo-Sakson eCJlatlarının 
ruhlarında faşıdılclon hür. 
r/yet f)e istiklal aşkını sus• 
tararak Japon hakimiyetini 
kabul etmeleri aklımıza 
sıimoz. Japon tehdidi o 
taraflarda tanıamen te$İrSİ% 1 
lcalmaja mahkumdur. 1 

11Buna dair Mıhvar kay 
nak!arı tarafmdan or 

Perakende satışlarda azamı miktar bir kilodur ~---------•ı~~----

Halka kolaylık o l m ak üzere ikiıer 

~uaıa: Httseyin Oabld YALÇIN 

J 
aronyanın niçin harbet
tıgıni bilmiyen pek ~ok 
tilbiydi. Japonya Başve-

taya atılan şayia!a 

tamamila yalandıru 

Hakikat ıudur: 

İnt?,ili~ hükômetl, u.ylar- 1 
danhori nazik şartfar kt'ılı- 1 
ilini ~U...terohileet•ği için 
nıeı,gııliyeti obmyau te
baayı Ttiı~kiyeyi terke ik 
oo etıneğe uğra.~~ oı-. 

Ankara, 22 (a.a.) - Başve- Toptancılar saıtışlarmı ancak 
ka.Ietten tebliğ edilmiştir: şeker ticaretiyle meşgul olan -
_ $. - 23 1 1942 cuma saba- Iarla şekeri imalatında iptidai 

' o.ından itibaı'E'.n küp şeker fi- madde olarak kullanan hakıki 
yatına kiloda 62 ve kristal şe- -----------
ker fiyatına da kiloda 45 ku- ,- "\ 

ruş zaınedilmiş ve 5eker satı- M•ll" ş f 1 1 'it şına mü.'l"aade olunmuş"ur. 1 1 e e ngı ere 
2 - Perakende satışlarda, a- 1 

zami satış miktarı bir kilodur, Krall arasında 

RUSYA'DA ----00--

ve hüknll şahıslara ve uevlet 
daire ve müesseselerine, mektep 
hastahane gibi umumi veya 
menafii umunıiyeye hadim 
müesseselere y:ıpabilirlcr. Şu 
kadar ki bunlar da toplaı1 aldık 
lan şekerleri yalnız kendi iş ve 
ihtiyaçlarında kullanmağa mec
bur olup başkalaıına devrede
mezler ve satamazlar. 

AFRIKA'DA 
---00--

aylık karneler .. veya uçer 
verilmesi düşünülüyor 

------.. ı~-----

İkf isadi devlet teşekkülleri heyeti topland( 
1 Ankara muhabirimiz telefonla b diriyor: 

1 
Ekmek tevziatı hakkında ilkneticeledn rurunnuniyet ,·eriei 

olduğu anl~-nlma.ktadır. Halka simd.iki gibı aylık değil, iki ve
ya fü;er aylık karneler veıihncsi düsünülm ·lttedir. Bu husus 
t.a henüz kat'i bir kıat'J.U' yoktur. 

kili bu hususta. şiiphesi olanla
nn da gözlerini açtı. "Sarı T~h-ı 
like,, ye kar§ı A vrupanııı goz
lerini açm:ağa çalışmış olan im- 1 
parator ikinci Wilhelm'den son-; 
ra Japonya onun iddiasını teyit 1 
için hiç bir fırsatı Jcaçırmamış
tır denilebilir. Nihayet, Uç oto- 'j 
riter ve totaliter devlet diinya
yı şimdilik kendi aı alarmda I' 
pa.ylaşmağa karar verdikleri :u.ı.
man, Uzakdoğuyu pek ta bi1 ve ı 
zaruri olarak Japonyaya bı
raktılar. lşte Japonya da ln-1 
gilterenin ve Amerikaıun ba§
ka ıtıa.raflarda pek ıııeşgul olma
lanndan istifade ederek Uzak
doğuda hakimiyetini kurmak 

Londra, 22 (a.a .. ) - Reu
terin diplomatik muhabiri 
yaı.ıyor: 

Dört Alman tümeni 
ric'at ediyor 

Taziye ve teşek
kür telgrafları 

teati edildi Oran'a binlerce Almanı 
Bilhas.~ lokant.ı.ııardn hal.kın daha ııratik hır "'ekılde ek

meğini temin edebilmeleri için karnelerde.ki kuponlarrın bu
günkü gibi 750, 370v.e189.5 gramlık miktarlara inhisar etme
mesi, muhtelif par~alara aynlrrı ası dilsünülmektedir. Bu tak
dirde lokantalarda i)ğle yemeğini. yiyen bir kimae, artaıı parça
yı akşam yemeği için y:uııırn. almı•ı:ı. mecbı.r kalımyacak, ak
şam karnesini kulhnarak ekmegini temin cdebilect":ktiı-. ----00--

Ruslar muhtelif kesim· 
lerde mukavemeti kırdılar 

İngiliz tebaasının Türki
yeyi bir ay içinde terk emri
ni almıs olduğuna dair Mih
ver ka:Ynakları ta.rafından 
oı taya atılan şaviaJar tama 
mıle yalandır. Hakikat şu
dur ki aylardan beri lııgiliz 
hükumeti, mııhtenwı olarak 
nnzik şartlar kc·ndisini gös
terebileceğı için, hususi me~ 
guliyeti olmadan Türkiyede 
otw-an İng,ilizleri, bu mem
leketi terke ikııa etmeye 
çalışmaktadır. Umumi bir 
ihtar yapıldığı, veyahut son 
zamanlarda hmmsi tedhir
leı· alındıgı hissini VE-ren ha 
herler, tama.mile asılsızdır. 

Ankara, 22 (a.a) - Rei
sicümhur İsmet İnönü tara
fından tngiltere Kralı Haş
metli Altıncı George'e bü
yük amcası Dük Of Connan
glıt'un ölümü dolayısiyle bir 
taziye telgrafı çekilmiş ve 

1 [A . .A. telgraflarındaıl Kral tarafından teşekkürle 
lııita a edilmiştir.] mukabele olunmuştur. 

Sovyet k,Lynaklanndan atı-1 ~4--·--------.1 
nan malfımata göre, Ruslar Al- --------------

pl8.nım tatbika girişti. 
Görülüyor ki, Amerika Birle

uik Devletleri ile İngiliz İmpa
ratorluğu Uzakdoğuda kafi de
recede hazırlanmı? değildiler. - ~·· Zaten OOI'p ihtimalini tamamen 
hatırdan çıkarmış gibi yaJ?ayan ---

-;..L 0 , • ,. 

man mukavenll·tini muhtelif ke
simlerde kırmışlar, birçok ka
sabaları işgal etmişlerdir. Al
manlann 7 in-.i, 321 inci ve 197-
ııci piyade tfünenleri ile 3 üncU 

' makineli tümeni bozgun halinde 
çeki lm<'kted;r. 

(Sollıt Sa. 3 Sii .. 4 de) 

..._ im ~~l~ııJır..r i.alJl.f.ta ..k~ KURT DtU S VA PlJIU vetii ôiaôıımelerine imkan yok-
tu. Bundan dolayı, Uzakdoğuda 
senelerdenberi harp için hv..ır
}a.nan ve coğrafi vaziyeti itiba
riyle gayet müsaid şartlan nef-
sinde toplayan Japonyaya G • • 
karşı o havalide zayıf bir as- emının çıkanlması düşünülüyor, 
keti vaziyette kalmışlardı. Bu- Yuoanistaııa yı·yecek maddelerı"nı· 
nu bildikleri halde Amerika ile 
1'ngiıterenin bir harbe scbebıyet bundan sonı·a "Tunç" go .. t1irecek 
verecek kadar dik ve sert dav-
nınmalarmın hikmetini elbette -=-t 
ileride anla.yacağız. Amerika .._...._._-... • ......._.~ 1 
ne tngiıtere Japonyayı miieo.a- SULHA BAGLI 
uekarane hareketlerle bir müd
det oyalayamazlar mı idi'? Her OLDUKLARINI iDDiA 
hücuma karşı koyabilecek de
recede hazır oluncıya kadar Ja- EDERKEN 
ponyanın emellerini terviç edi - -----

yor gibi görünmekten ne zarar- 8 ıuar matb at nda ları olabilirdi? Bugi.ın için bu U U 1 .
1 

suallere cevap bulabilmek z.or-

d~ ~aponya harisa.ne fütu- ağız birdenbire 
bat ve hA.kimiyet emellerini baş- deoı· Qı"verdı· ika türlü fi'le çıkara.mıyacağma y ) 
kanaat getirince en münasip da- -•- ---1 
kikada ansızın hücuma geçti ve 
§im.diki halde muhakkak ki ge- Bir gazeteye göre 
çici ve aldatıcı bir muvaffaki-
yetin sarhoşluklarına gömül- ___ _ 
dü. 
Bu neş'e ve gururun vercliği ~ Mıhverin zaferi 8u1garistınm 
:U~~~=e ı:a;:ü:S~~:: harbe girmasile daha çabuk 
ijaponya Başvekiliniı:t sözlerin- 8ld8 OIURUr, Y8 mil.et d8 
deQ anla§ıldığına göre, Japon-~ 
lar Uzakşarktan yabancıları 00d80 SOOra rahaf 
yani beyaz ırka mensup Ame- d b'I' · J 
rikalılarla İngilizleri çıkara- 8 e j lrnılŞ 
caklardır. Oralarda bir "İşbir-
ır · kurarak bütün Uzakdoğu . atf ~tnlcri için bir refalı ve saa- Muhtelıf kaynaklardan alı-
det sa.bası vücuda getirecekler- nan malfunata göre, Bulgar ga
öir. Bu "İşbirliği,, tabiri altında :zeteıeri halkı harbe hazırlamak 
11e maksatlar gizlenmekte oldu- tadırlar. 
ğu art.ık kimsenin m~hulil de- Voymişki Vesti gazetesi "İna 
ğildir. Eski zamanla.rda daha başlığı altında ne§ -

Yunanistana yiyecek madde
leri götüren Kurtuluş vapuru
nun :Marmara adasındaki Pulat
ya. bumunda karaya oturarak 
battığını yazmıştık. Diln Kur
tulu~ mürettebatının yorgun ol-
ması yüzünden vak'a etrafında 
yapılacak tahkikat bugilne bı
rakılmıştır. Bu arada batan Kur
tuluş vapurunun ~ıkartılması da 
dilşilnUlmektedir. 

Haber aldığımıza göre Yuna
nistana yiyecek maddeleri götü
ren Kurtul~ vapurunun yerine 
Denizyollarına ait Tunç vapın·11 
tahsis edilmiŞtir. Bir kaç gün 
evvel Mersinden gelen Tunç ha
mutesiııi boşaltmaktadır. Ayın 

28 ine kadar hamule boşaltıla
cak ve gemiye Yunanistana gen 
de:Hmek üzere fasulye, nohut, 
&ogan vesaire yüklenilmcsine 
başlanacaktır 

Yımanistanda yakın akraba-
1arı bulunan vatandaslanmız 
tarafından göndeıilen kolilerın 

1

1 

hepsi Kurtuluş vapurile battı _ ı 
ğından bu kimselerden Yunanis
tana gönderilmek Uzere yeniden 
koli alınacaktır. 

Tunç'un ayın 31 inde Yuna -
nistana hareket etmesi muhte
meldir. 

BritanOYa ajansı bildiriyor 
~~ 

Türkler eğer 
tehdit edilirse 

Masadan kalkarak 
çarpışacaklardır 

Yegane f aıso ! 
Harbin başmdanberi fe·· 
nalaşmak temayülünü 

gösteren Türk· Rus 
münasebetleridir 

İki memleket arasııdJ güç
lükler hali halladılme:niştır 

-ve-
Boğazlar 

• 
şayıası 

--00--

Vaziyeti daha 
ziyade 

f enalaştırmıştır 
Ankra, 22 (a.a) - Birleşik 

<ievletlerinin sabık Ankara BU-
1 

y'Jk Elçisi l\f. Mac Murray'in 
oldukça şiddetli bir müııak~a
ya yol açmış bulunan dem~i 
hakkında Britanova ~ansı ~a
ğıdaki metni bildirmektedir: 

Nevyork: Sabık Ankara BU
yük Elçisi M. John Van Ant -
werp Mac .Murray, Baltimore 1 
Sun b'azetesine verdi~i bir de
nıc~tc, Tilrkiyı:~in, e~er Almanı' 
ya zorlarsa, mut.tcfiklerin yanı-

(Sonu, Sa. 3 Sü. 6 da) 

askeri gidiyor 1 

Agedab!a'da şiddetli 
mutiarebeler oldu 

[A. A. telgraflarmdan 
hülasn edilmiştir.] 

News Chronicle sezetesinin 
Nevyork muhabiri yazıyor: 

"Şimdi Nevyorkt.a bulunan 
eski mebuslardan bir Fransız 
fa.bıikatôrllnUn bildtrdiğlne gö
re binlerce Alman askeri ve 
çok miktarda harp malzemesi 
1',ra.nsız vapurlariyle Marsilya
dan (Oran) a ve şimali Afrika
nın diğer limanlarına gönderil -
mektedir. 

...tr lktısadi Devlet teşcldüilleri ufümni heyeti bugi.in Baş
vekil adımı Maliye Vt~kilı Fuat Ağralmın reisliğinde toplan
mış, Karabük demir, çelik fabrikaları <leri ve kundm'd sana
yii müesscseJerı 940 yılı h~~'iapları hakkındaki raporlar i.ize
rinde göriiı?mfüı, rapor ve blanç ılaı· kabul edilmiştir. 

Toprak M"hsulleri Ofisi Müaurü 
* Toprak Of.w:;i Umum Müdi'ı hiği~ne wnumi miirakabe 

heyeti ausındıa.n Ahsen Be.ııgi'nin tayinine ait İcra Vekilleri 
heyeti kararı yüksek tasdıka iktır. ıı etmiştir. 
Bir senedenberi bu vazıfc<le hü. nü hizmeti gorulmıiş olan 

eski Umum Mü<llir Vekili Hulkiye hizmctinde-.n ,]olayı Ti
ret Vekaletince tt-,..Jekkür edilmiştir. 

Mi~li Korunma kanUJU tadi atı 
Marsilya<la en iyi oteller Al- * Milll Ifomn.nıa Kanununun ya.mı lBuı,.un) Biıylık Mıl-

man subayları ve menıurla.n let !M'oolisinrle görlişülecef"i kuV\·etle tahmin edilmektedir. 
tarıafından iş~l edilmiştir. Son * Memur ınır.ıslanna zn.m Iayıha.sı ıle Refah fat ı hak-
haftalar içinde iki binden fazla kıntla tahkikat yaı1msıl(t.a. olan encümenler faalıyetl<'rine de-
Alma.n :ltlbay1 Marsilyadan ge~-ı vam clmektedirler 
mi~r. Geçen sene harap olan e· f b 'k f d' i t'h'Ak 1 
Tunus hududundaki Fransız is-ı ıra a rı a arın a s 1 a resm 
tihkamlannı tamir etmek üzere 
20 kadar .Alınan subayı ve * V~ tell7.ılfitmda.n istifade edecek o!ıa.n bıra, ve Malt 
mühendisi Bizert'e gönderilmiş-1 fabrikalan 1 İkincikanun 942 tarihinden ıtıbarı..,n kilovat ba-
tir. şma 0,75 kunış elektrik istihlak ıesmi ödeyeceklerdir. 

<Sotıu sayfa 3 Bıituu 3 d<J) '-••••••••••••••-•-•••••" 

Tipi tekrar başladı 
~------------.... ~--------------

Gece birdenbire çıkan fırtına sabaha kadar devam ettl
Edirnede şiddetli soğuklar güzünden mektepler kapandı 

Şehrimizde evvelki gece yağ- ] Edinıcde şiddetli soğuklar 1 ğan kar yıizünden mektep!eı 
mağa başlayan kar fasılalarla ba.<ılanııştır. 48 saatıtenberi ya. bir hafta tatil edilmi§tir. 
devam etmektedir. Dün öğleyin ------------__.;,.-------:..:.:==!.:::~--
sühunet derecesi - 6 ya kadar 
düşmüştür. Kandilli Rasathane
sinden aldığımız maliima ta gö
re karın devam etmesi muhte
meldir. 

Rio kont eransında 
kat'i karar Pasifik'te 

Erzurum ve Trabı.onda da de- --o-

vamlı suretU, kar yağmaktadır. ---- Japonlar Borneo'ya Bu vüzden Trabzon - Er- 1iitün Amerika cumhuriyet. 
zurunı · yolu kapanmıştıl'. leri milıCJere karşı tam bir y 
Kılnumıcvvelin 22 sindı .. n bu a- ve enı· Gı'ne'ye ~ın 13 iine lmdar posta ve İı>- tesa11üt göstermek üzere 1 

tanbul gazeteleri gidememiştir. bir/eşliler 

Viın 'akşam tafif hafif y;ığ- --00--__ , asker çıkar~ılar 
maktu olun ı ar, gece saa:t 24 e Neşredilen vesikanm --oo--
doğL u ~iddetli bir rüzgar ve 
fırtın· ile tipi halini almıştır. tam metni 
Hararet derecesi pek düsmemiş 
olma \la beraber gace başlayan 
fntın<ı ve tipinin devam etn-ı..e
si kuvvetli bir ihtimal dahilinde 

Singapur'a yıldınm 
hızile taarruz 

bCliladı 

"'Öri.ilüvor. 

Rio - de - Janeiro, 22 (a a. -
Anıerika milletl<'rinin ıni\.ştereK 
hareketlerine ('Pas teşkil eden 
bır vesıka. neşredilmiştir. Bu ve- A 
sika Arjantin tarafından res- VUSfralya her 10 k80dİSJ~ 

aam.imi, da.ha açık ve merd dav- nıyoruz,, 
ranılırdı. Harbi kaybeden ka- rettiği bir makalede Bulgar 1 •••••••• ıeııııııııeııııııııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. ~ ..... ler "milletl mıa.hkfun.e" addo- •vtilletinin Mihver zaferine inan! • s 
~r ve fatihin hükümranlığı,, ;ğını, Al dal · · ü T • t •• t 1 

men ve Şili tarafından da Şili feh 1 ı_. J' . 
rıükfımetfoce müzakere edilmek 1\8 1 wazıyette görü;or 
buretile teknik şekilde kabul e-

1 
[AA telgran d 

~:.ıaş~~:e"!~ı::ın :: cadele ed;ar~hılear:. :.!:~~~! u u n a 1 ş a r 1 
eti d ~· ·ş değildir. Yalnız ğini, Bulg f atihle~a riyakar ve daha riııe Mihverin yardımiyle ka • 
~m olmuşlardır; en acı haki - vuştuklanm Mihver zaferleri· 
katıeı·i en ma.swn kelimeler al - nin yakın 'olduğunu, binaena· ı 
tında gizlemek san'atında üs- leyh Bulgarların da fedıakarlığa 

------------------------111111:--------~----~-
Tü tün Limited ve Yerli Ürüpler ş_irketi müdahale mü-

tıa.d kesilmişlerdir. Milletleri en Jınalarım, bu zaferin, 
hur.. hayat- hazır . o 

ibirinci haklarından, d h b gı·rme 
itft- t·kl. ld ahrum edi- Bulganstanın a ar e -
"4lJ ve is ı a en m adına a- siyle daha seri elde edileceğini •k• • k Jd ki t- t.. •• A k yorıar, sonra da bunun . . . Bu ı ı şır et a ı arı u unu meri ahlara , 
üalete hürriyete kavuştunnak . yazmakta, Bulgp.r mılletının an 
diyorı:ırı Galip milletin uşaklı- cak bundan sonra rahat edebı- Alman'ara ve diğer firmalara satmaktadırlar 
gını yapmağa "işbirliği etmek,, lcceö-ini belirtmektedir. 1a., .. edebı'lı·..;" 

o- Ankara 22 (Yeni Sabah) - - ·~ punun kilosu da 56 kuruştu. 
adını veriyorlar. Uzakdo- Bulgar gazeteleri şimdiye ka Bu seneki tütün piyasası hak Bu seneki fiyatıar, geçen Bu sene Amerikalıların kilo-

J :ıpon Başvekili ~is etmek dar söylt:dikleri barı§ ve sulha 1 kında gerek alakadar makam seneye na .aran yüzde yiiz su 105 - 115 kuruş, Almanla-
ğudn bu yeni nizamı triyor. Şim- bağlılık sôzlerini değiştirmiş .: ·arda l"'erek mali ve iktisa<ll artmıştır. Ge5c~ scn.e Aıncri- ıın 90 - 100 kurus olmuştur. 
isU>diklerıni haber ve ayı ve Si- lerdir. Yalnız hangi cephede ?o ~l thkrde yaptıihmız tahki· kan grupu, tutunlerın kilosu- Bu seneki tüti.lnlerin kalited-

bagaası yaparak fiatları düşmekten lıor11yorlar 

<.tılmistir. · · a~"Jn a 
M d. d l A i.k cu· h hüJAsa edılmı;ıtir.J a c - mcr a m u-

riyetleri, Amerikalı olmayan bir Malezyada ~uharebelcr _şıd 
memleket tarafından yapılacak detle de~am ~dıyor .. Jaı:onıaı:. 
taarruz bütün Amerıl{a Cümhu- b:1~ sahıl~rın~e~ ~.lc.:hycreK 
riyetlerinin hepsine yapılmış sa- S~noapur uzerıne yurumekte-
)'acaklaunı bir defa daha teyid dırler: . . 
u.ler!er. Böyle bir taarruz ha- . İngılız mukave~etı Joho.~·
relieti Amerika istilasına ve oa .artmaktadır. Smgapuı'. ~-
hürriyetine tecaviiz teşkil ede- zerınde Japo~ tayyarelerınıı\ 
cektir muvaffakyetıı bombardıman-

Madde 2 - Amerika Ci.imhu- ıar yaptığı bildinliyor. Bu 
"" riyetleri, tecavüzün Amerika kı- bombard!~~ı::ra 10~ ~ap.,o~ 

tasma olan tesirleri tamamen !a~re8! ıştirak etmıştır.-81 
ortadan kaldırılıncaya kadar bır AI 1 olm0ş, 521 kişi yaraI~n .
birlerini kar.,ıhkh himaye mı.ık- l'I!-!8.~~r ... ştç.~apon t.ayyn.resı du 
sadilc ellerinde bulunan büttia ~uru mu Ul': 
vasıtaları harekete r;eGirmelr hu Tokyo, Sıyam hududuııd:.ı 
ımsıuıda tam bı·r tcsa'n··a k muka\•emet eden 40 bin ki ·-

~ . .u ara - l'k t T k 
rile biri~ mi~ bulunduklarını bir ~ •. n~\ız b uvvetlerinin yenil 
kere daha tcyid ve iluıı ederler ı,ını ıa er vermel t dır. ~~ k:::Jne~~~~~anmışlar- n\'lseceklerini bildirmemcktedir- ı11 ka~n neticesini ş:I suretle hü- nu 78 kuruş ve Alınan gru- (Sonu sayfa 2 sUtun 1 de) 

Ilti.:<ılin Cahid YALÇIN ter. (Rnıl'to ~~ ı .. uı••••••••••••••••SW•••••0•••••••••a••••au.e•••••••a••MU.Heee .... $H 

(Sonu sayfa S süiın& 7 del 

'3onu aavfa 3 ı:litun7 de) (Sonu sayfa 3 sUt n 5 d • 



ETi MUSA \( $EHIA HABERLERi ) Tütün sabşlan 
(B•ıtuata 1 illaide) 

nln de geçen aeneye al&betll 
düşük okluğunu nazan itibara 
alırsak bu seneki tiyatlanıı yUa 
de yüz h&tti daha lul& artmaı 
olduğunu görQrb. 

•••••••• VE•••••••• 
BENi ISRADL Ş d ,--------------------------·--~, 9hrimiz 3 Murakabe Komisyonu HATAYDA 

FEYEZAN 
ı- •ildi""" --. --ı ffi8b'US Seçimi Et ihtikan- ..:m olacak yeni 

Vazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 63 ( k tedbirler alınması kararlafbrılcb Asi ve Afrin 
nehirleri taşb 

Ticaret VekiletJntn, tütGA 
fiyatlanııın diqpnemeai iÇla 
kullandıgı vasıtalar <TdtOn U. 
mited Şirketi) ile Ortmler Şill
Jretidir. Koordinaçondaa üllk 
&an paralarla bu §irketler mü
dahale m~ J&PU&k pi·. 
yasa fiyatlanm dtifmıekten ko
rumaktadırlar. Bu sene Ege 
mıntakumda ,..U Orb1er Şir 
keti ve Marmara ile KaradeoU 
mıntakasında Tütün Ltmtted 
~ mftdah•Je mm.. 
Y&W 18P"81•n brarı..tınl
lmlb. Balllalri rnb ......... 
yeti ve Jmglinktl iktisadi ama. 
iin neticesi olarak J.<'"ge mınta •' 
b.smda bu müdahaleye libum 
ve zaruret bile hasıl olmamı .. 
br •. Maamafih, ):eril Ur.inlel" 
Şirketi, Ege mıntabsmda ba 
aene 4 milyon kilo kadar ttıtDn 
aimı;tır. Marmara ve Ka.nul&
Diz mıntabJarıııda bu müd&ba,. 
leye lüsum görWmeai çok mu,b, 
t.eıneldir. 

...;;u:'V~-:-..::::-.: =-~~ - ....,.7' yapı aca ·ı 
KURU BAKLA MEVCUDUNA EL KONUYOR lw.lkı kadar Bent 1-aiı hallnnm - Devletli efendiniz, bir gün Burulan bir mUddet eVVf'l ve-

da~ kaaıaarak mevkii- Bent brailhı intikamımızı alma- fat eden İstanbul mebusu ~ Tont-·- kaaaplarla -ı-.... lan dahilinde 13.5 kuruş f'ıat 
Di ~ lala iMi ça- ia ka1'nf8C8im' hiç diiplnu. neraJ Hakkı Sinasinin yerine lerin r;;-ellti günkü içti;:'; konmuştur. Bu fiyatlar ecn&-
nye bq ~. Bu Jll ken- 7or mu-! yeni metMm weçiminin yapılma.sa ve bu içtimada huırlanaıı e- bi maddesi yüme <l e bdar 

Bataydan gelen haberlere na
zaran son günlerde fiddetll ve 
Wrekli yabnurlar yağmaktadır., 
Bundan dolayı kabaran (Asi) 
ve (Afrin) nehirleri taşmıştır. 
Her iki nehir etnfuıda bulunan 
bır kısım arazi ve köyler sular 
u.lbnda .kalmıftır. Hiditıe hak • 
kında imha.t veren Hatay Valisi 
ŞllkrU SökmensUer demiştir ki~ 

dl w ı lbt' .,...,.,. tagl.Jt. - Şii avalla .kllrı'arden mi için vil&,ıete emir ~lmil ve bu sasları yazmıştık. Fiyat MU- olaa çuvalsız dökme. natürel 
plectk 7llluda cm mimli elanJl IMhsediJotw! husustıa. lizım gelen hazırlıkla- rakabe Komisyonu 4llnkö kuru baklaların fiyatlarıdır. 
,MJWma prl aı.aktlr. llDMh - ffaJU"!. Yannm efendlle • ra başlanınıp. Yeai lst•nhul toplanbemda bu •aelın ta- Ellerinde kuru balda bulu-
JUlf 98 pek mllıılm bir YUlfe rmden bahlfJdlyonam. Allah, &. mebusu pazar gDnU BeÇilecektJr. , kik ederek et meaelesi etr.- nanlann 23/1/1942 günUn-
almak mecburiyetindeyiz: Gb;ti 1 T r 1 k Cümhuriyet Balk Partisi. me- den Z'l/1/1942 salı günü ak-

ha b. nı sı aı ı, za ım ere arşı mu- bus "" "..,.""tlermı' . hen='- na-n et- fında bazı projeler hazırla-
plumıalanmıza da h1~b n· zatfer. edecektir. Zuhurunu döı t ~..__ ıuo Dl1§tır eamına ndar mahallin en ••-Son günlerde ya~an ya"r· 

nıurJar (ASI) ve (Afri??) nch1r
lerinin kabarmasma sebep ol
muştur • 

-ınlde devam ederek Velit bin uozt"' bekledi,;;n'lı'z büyük Pey· memiştir. Ağlebi ihtimal yann v- • • nd bUtUn 1 1 buyük' mülkı·v,.,. •-=-1er"ıne bı·-
S""'.-& o ,- .. -- na.ınzetler vili:yete ve pa.+ive .n.omısyo a ce ~p v~ J" Alllil. lılwfabln bu şeytani nmnaraımı- gamberin 817.e pek yakında Al· bildirilecektir - -J toptancı kasapların fikirlen rer beyanname vermeleri teb-
... n bUtilD Beni 1srail halkmı Wıın gazabmı getireceğini şim- reameıı • 

1 
dinlenmift,ir. liğ olunur. 

::!3~Vi:..~ ?$~~~ŞUBAT AYiı mEift: .::~~~~11 Aal nehri bilhasea demir 
kOprtl cinnnda fazlaca ylik-

1 selmiştir. Bura clvanndakl ka
saba ve köy'cr sulana Jllbel -
mesinden e\'vel tahliye edildi -
ğinden insanca zayiat olmamtt-

lanna da kabul ettırı ekte haKhl tt" ..:.ı-- Setenin me .. -:-: 300 
111&.. Vaziyeti uun uadlya mü- awıdaiunm --. kuruşa alan bir müşteri key-

6 ı: K / • ı ....... ı. faturıı. go.;termedikçe 'UlMI u'QN&&I 

s.df1"8 etmi:şler: daha .etraflı lak-~ahalar. yal'ID ~; ar ne erı ~dan et alamıyacai- fiyeü Fiyat lıılürakabe Büro-
-lftmat almak kin halk &l"d - C4.""'irJ.z feryatların yanında pek - Kasaplann yllbek fiyatla suna bildin:Diştir. 
uıda dolaşmaf,a karar vermiş- eenük kalacaktır. Biz Beni İsrail Y baht satış yapmalaıım. mAni ol- Büronun alikadar memur-

br." Tiltün piyasası bu sene ent;e. 
~n bir Wziyete şahit oJmak. 
tadır. Mal(Q.1Miar .ki bu&in meaı 
lekette alım ve atamı wbmt 
Jt.ıWuı yegane mahsul tütün -
dJr. Diğer malt•ılleria mltum 
bır inamı h0k6met.in ndirab
be ve kontrom altuıd& bı..lwı
ınaktadır. Gerek yerli ...... 

adi. Teker tekel- dnwın ~'kBCBk- f t:dailcri, eminiz ki, hayatımızın ann sa an nıak için llmn gelen bıer tecl- lan f.ihiş fiyatla aat..t yapan 
lar, !Oka~ fnhyaıaJr halk ara- &On Matlerini yaşıyoruz. Bizi itibaren evlere bir ahnacakbr. mağaza sahibi hakkında bir 

---ıt1ı•t---

Edeb:yat Fako:teslnln 
n:ıkll 

.._ kanp.caklardı. Ha.nok, h~ beldlyen feci 61ftme göıdimü-dl BAKLA.YA BL KONDU zabıt tan7.iıp ederek adliyeye 
sinden evvel da.vran111 &aan çık dan teeılm o1aca.ı:- Fa ,.,, ~tıl k teslim etmiflerdir. DOlrklnda 
•t•h Ne-~ kl bu.~-- bir ım,mıa -;-. - ~85• 8C8 Vii,-ettm tebliğ olu.amut- yapılan a-'"tırmada 6 top se-,.... ,,,__ '~ kat bUyftk ve mukaddell dava- tar: · ._ 
ae ~rişi otmavacal-tı. Di~er Bf-. nm. kaı'Şlnnda fethi lmklNaz Vıliyet, kaymakamlık ve na- • ten de bulnnmuttur. 

letanbul Fen FakWteat bl -
nası tamire muhta~ g&illdü
jünden binada ders glh'en ede-! 
biyat fakültesi talebeleri aö
rnesttı- tatilinden itibaren büıa 1 
tamir oluncaya kadar Betikt&l-1 
taki resim ve heykel mUzıeld 
binasında ders görecekler ve 
tamir bittikten llODl'& gene eski 
lmıalanna döneceld8rdtr. 

,., ffırau ff!dailer'n'ıı de aynı i- bir kale gibi duracakbr. Ona a-, hiyelenia şuba.t ayı karne ıev- : Milli llildlfaa lhtiyaçlan· * Ankara caddesi 161 
klbcte ufravaeakllln muhak- .. -L•-- _._1 · siatı hazlrlıkları lıamamlanm'I-: nm karşılanması zarureti- numsrah mağm -.bibi lO 
lııaktı. Nitekim, aradan çok g8(}- tacag:ınız wuaı-. Jnlz.cAA ar; ay:u br. Düne kadar ,__,.k iqe bü- !

1 
ne binaen aon kabul olunan lira kıymetinde olan bir dDl- ler üzerinde .. yapuı tkcarlar 

ve gerek ithalitçılar ellerinde • 
iri malları ya tamlJMll Yeya 
kısmen ..mu. lmhmdDklana -
daıı bankalardaki --mftbjm 
miktar-lan bulan paralarm1 .pil 

....ı- ~--" s· aill"at ve şiddetle geri dönüp si-1 ..... ~ 2/17144 sayılı kararname ile kal . 15 li tt 
6ıha 80n!'8. di.ı;:er•erı teker teker letli efendiniz Velit bin lıılus'tlp, ve bu. 1>lrolar faallJete pçmie- aucu a. AUlllJI& uaaau- ğından pkllaaarat adliyeye 
•ı."-"Q& ~nın, 90llf"& ,. ımt n, z.in bağnnJza saplanacaktır. f)ev rolanmu t91kilib taınamlanmıf 1--· bakJ el L--- b:n ...... n IDa eZDı1 ray& 8& I• 1 

etk n vab.landalar 0 zauıan ai&I. kurtarmaya değil,l tir. ne tlbi tutulmUfbar. verilmi3tir • 
Hafiveler, YUlfeJerlni mü- kendi menhm canım kurtarma- Şubat ayı hnıe tevzi.atına Kuru baklaların el ltomm * Beyoğlu ll'lrazata ha- ı 

llıemme1 ~1ar: bMt\n Beoıt ya cahPacak ve nihayet bUtün yarın sabahtan itibaren ballan- hflkmüne tlbi tutulduğu ma- mamında ha.kkalhk eden Ali, 
fara.11 fedaflerinl, hi<: F.OrluJt eek avenealle birlikte ceberıDflll\itı maaı için vilişet. alikadarlara' hallen:le buraların mllbayaa şekerin kilosunu 48 kurut- Be edecek maha.ller aramakt.a -

dırlar. Bu aebepten doJa)'ldır 
ki tUccarJann Wr kamı llM'ID&• 
yelerinl ahm .e aatum .mest 
olan tiltllne ~ mu.at\k 

meden bir0 r birer tutu~ b&~la- lizım _._ emirleri ver.mi§tir. f"ıyat ve pıtlan lstanbul ri- tan ve 10 kuruşluk paket çay-
aı Yardı. Yalnız. ""'2'M Jıir.ıeTe yolunu tutacaktır. Serahın ~ .,. ........ ""'"" gii'nil .. ı. .... _ JAyetinin Çatalca, Kutal ve lan 15 kW'Uftan satbğı için 

Bir kan kocanın 
aten kurnaz ev ae.hilli ne kanat- ,.:~~~~. birüd, muıa ~;;janacakiı7"" S'ıllvri bzalan idari hudut- dün ikinci asliye ceza mahke-
m ve f'<>euklannı ellerinden ka- "' vukl Ş: -'-- llİJ'Y Şubat ·ayı karne teY~ ~ la.n dahilinde beher kiloeuna mesi tarafından. tevkif edil-

uf!raclığı felAket 
orrnı"hrdı. - .&& un ımroa ~ • yetin kuarlattudJtı yeni ..... 12, latanbul belediye hudııt-o mittir. 

Sımron. bUvilk rnuvaffakivet lilyor, g&zeıim? , __ d hiU...L.. -u..- ı.a.ın.ı-- • -----------ıiııi..ı----------~ 
Eminönll Cankurtaran mahal- gürmilglerdir. Bu yhden de ba 

!esi Şadırvan çıkması 80kak f W Ege pipaumda haJrlJd ttl 
ıwmarad& oturan Rıdnıı o.ıe- UlncWerle beraber pana olan 
mir ile .kanaı Ballde dtln ,.aek t.pekillitif mahiyette ttltftncU -
pişirmek Uzere malbzın tıı.erine lerin bulunması fiyatları bugibı 
yağ koyarken yağ birden bire kil dereceye ytıbeltmiltlr. Yer 
parlamıştır. Rıdvan &Jeri ._ ıı O:ilnler Ye -rfttOn J.,imlted 
dfirmek makueı ile maltıza bir Şirketi, mftbavaa ettnderl ~ 
tekme vurmuftur. Devrilen kız.. tünleri Amerikan. Alman ~ 
gın yağ Rıdvan ve karısının R- başlra firma.lal'& dofrudtm dof 
yaklarma döldilmilştilr. Her iki· ı r'U)'a sabnak hattını haizdirl.ce 
ai (le ağır SUTett.e yandıfından ve atmaktadırlar. 

cı-ı. - ... p verecekmi• gibi ......- .a - w ... --f)_& na-·• ll>rl11ftE"tl dn1aV1 b ~ .. ı rln" teb- •;ı•na.&., ..... y. ., an itibara almarak yapılacak- _____ __.;.·----------------
rtlr rdeıı haftyel ntao blı1stne •bmı ~ ft kilatah hafiyenin br. Tevaat MDMJJJda evleriM 
.,rdu: bileğine d .. lertnl geçirdi: bir ~ bnıe getiri1meyenler derbal ( ] 

- Ri1..i alrak efendinize mi .k*can damU'lnı kopardı. KUa nahiye 1Diidürlüklerinde kuru· Y LJ R T ~ A SA 8 AH 
sMrecebtnfı! Wı herif. al kanlar ~nde yere lan iqe bürolarma. müracaat e- I' 

- HaYJr! DevJetJI efendim~ yuvarlandı ve fuJa miktarda derek vaziyetlerini bilcfırecekla 
lôtnrecetrız. kun r.ayi ederek dünyuını de- '--eı • ..u.ı _., ___ ._,_~·-

-Devletli "'endinız acaba ~tirdi. Bu hali gören Beni W. "au-u --~. 
-u fı'--'-ıı....a •. .. .. •ize rH• vanacak? •• 'l:UAI ııırn 

- Tahmin edemtyor mmru - Var ol Serah! Nur ol Se- Şehir Tiyatrosu Komedi 
nnıı:! Ya ~ M8~a ~d,. rah! Kısmı nerey4 

da -:na~.__ ..a.:- (.Ar~ wr) """ 
JllOOfok, n t:ıı::ımf.llU"a te:.mm nak!olunacak ? 

HARP VAZIYET/ 

Singapur etrafında 
Dundan t1onraki muharebeler mQstahkem mtnta· 
kalar etrafmda cereyan edecek ve tahkimatın 
hakiki mahi,eti de o zaman ötrenilebHecektir 

1 Y ı : fll!llH h!UI IEM Al UÇER 1 
Ş 1paem. Pasifik de Mki

miyet elde eden Japon-

ı.n. - &lemll lledeft, Binca
punlur. 

8iBgapunm )'&km haft taar
ruzlarmdan bnmmuı için. 
lılalezya. yarım ad8Jl1D1D ekle bu
lundunılması zaruri idi ve bu 
maksatla. m.,_ at.orhlk kuvvet
leri yummdanp fbaaldeki dar 
kısmına doğru ileriye sürillmilt
lerdi. Siyama arkan Japon 
kuvwtlerinlıı cenuba doğru a· 
qlaJ'a llatlılan ÇllgrdMak 
takviye bfrlltleriııin de yardımi
te karl11amü mlmkladü.. i"a· 
kat, bu ı-ap, hantilın kanla· 
lara inhisar edişine göre doğru 
mabiönil. o,_ m. .Jmpmdar, ci· 
hanı ıaa,ntlılft ~'-km· 
lariyle, Çbı iç denizini çevrele • 
yen kıyılara çıkarmalar yapmak 
için ~ bir MO"l lli8efer ser
bestisl kazaMılar "Ve stratejik 
plinlanm tatbfka tmtln buldu· 
Iar. Kota Blbra llll'Beı. Filipln. 
Borneo tetebb4ı'eriyle m.Uvul 
cereyan etmiıJli. 

14 D le•, V•'ıltJl - ~ 
kıyılanna kareı da tmnna 
blnlMIUerilı9 ....... ........ 
imparatorluk kuvveUerlnin ro
m, örtmek. oyalamak, ve kapd· 
mamaktan ibaretti. O sebeple, 
mlldatııw, 'bt, ınaharebelere 
gh l11Mbrizln, emap lstfkame • 
tinde çetikJifıer ,. 'fer yer b . 
raya etla:Jı• J8fJOft kut Mtlerl· 
ni göme bulundurmıya meebur 
lcalddar. 

KösteVH. arazbda gttçMkleri· 
le, zehlrD ve vahit hçvanlarla 
da mücadele ederek. arua flel"o 
Jemelmne devam etti. bir 1'SD· 
dan da ta.le tuvvetlerle beslen
di. Artık. 8lnppuıım yalbn 
mftdafaam bahJs menuudur. 

Smgapur, emniyetle geçişe 
lmkin verdiği halde roıthıil oy
nayacaktır. H:ıreket ordusunun 
Sıngapunın 58 ldlomme u;a,
ğında bulunduğu gelen mber -
~.len anJqt~YI'. Yakın 
~ava üslerinden anca! üçU mü
dafiler eüadedir. Bo!adaki ile)'• 

risefer &rtak japon tı..va fiJo.. 
lan tarafından tehdit edilmek
tedir. 

Yanmada. Singapura y~ 
flll)dıkça daralmakta ve bu 88. -
yede mtidafa imküılarmı art -
tJnnaktadır. 

Buna rağmen, hava taarnız. 
lan avculann hima.yesiyle bü
yük ölçüde aıkl&§Unlacaktır. 

Singapur tellisleri, çoğu Jo
iıor geçidiyle ayrılan büyüJı ada
da olmak üzere, bır çok lldacık
laıoa eerpilı:nişlerdir. Koal tbe
rinden geçen bir kapltlaıı man· 
mmelere cirilir. F.ıa büyük g&o 
mileri de iaWLba elverişli dok. 
deniz ate.şlcrinden masun ve 
geçit kenarındadır. Fakat, ka
ra ate~Jerinden burasının ko
l unması, müdafaa hattının u
uklarda teBisine vabest.edir. 
Deniz üsleri ve harp limanı da 
buradadır. 

Adada hava üsleri, telab is
taayonlan. petrol depobn. •u 
depolan. yeraltı talialeri, aivil 
&lnara meydanı. rıhbmlar, li
manlar .._ Siııgapur limanında 
Pasir 49hri ftl'dır. 

8inppanaa denile brp mtt
dafaa&1 ~ dügiinWmiif
tür. Japon istlll emellerinin ta
hakkuku, Siappurun kandan 
da. müdafllUIDI mecburi kıl· 
BUfbr Muharebeler bu milıl -
talıkem mıntaka etrafında cere-
J'• edeeek w bu Cehkbnabn 
bakiki mahiyeti de Q zaman öğ
rpiJeaıktir. 

Singapur, oynak bir miidafaa 
~apmak ısbranndacbr: 

a) Şimaldeki tahkifn muızu
meleri ,çarpliDlaların doğura -
cağı netice .ne olursa olsun. dai
ma. beslenecek ve diiprumın yak 
lagmasma fırsat verilmemek Ü· 
zere, her çehadabad eıdloulun
durulacaktır. 

b) Sumatra'd" ıslah ve teksir 
edilen ha'~ üslerinden ve dö· 
nanma&n havaianac:ık uçak
l r, kara ve hava taarnızla.rıru 
karşılayacaktı rdır, 

ol Sumatra'da indirmelere 

~ir 'n;yMron kmnedt 'b
ımnm lsta!ıbuJ tıa.rafma nakJo. 
hmnnmıa karar verildiğini yu 
llUltık • Beledlye, tiyatro k~ 
medJ ID8mı lçJıı ütanbul ta
rafına ve bilhasea Şehwleb& -
pnda. m'ünasip bir bhıa aramak· 
tadır. Bu arada Turan ainema
auun ismi de ...... balwoJmak 
tadır. 

Vali ve Belediye Reisi Dok -
tor LO.tfi Kırdar dtın Şeba
deball VemeciJlrde Komedi 
Gmnı için ml0 aeip aöriil• bi
Dabn gezmişth'. 

Bir amelenin parmakları 
kesildi 

Düa bir llm81e k.ua neUcealn
de iki parmağını birden kaybet 
miftlr. 

Yaplan tahkikat& DWn.D 
bidi8e fÖ7)e olmqtur: 

Tophanede oturan İbrahim 
bir müddett.enberi Tophanede 
Vapuriskeleai llOkaiında 23 
numaralı madeni efY& fabrika
sında çalışmaktadır. 1brahim 
dUn müinede çalıftıiı aıraAh. 
dikkatsizliği yUsUnden Bağ eli
ni makineye kapbnnuJtır. Ve ne 
ticede 2 parmağı birden kesü
miftir. ibrahiıii Beyoğlu haa
tahaneaine kaldınknıştır. 

looôAN 
De 

beraber olunca 

fellketten 
korkmayınız. 

karşı kunetll tedbirler alma
cakbr, 

d) .ı/ul,ete gftre Malab ba
bsından yapılacak çıkarmalar 
la müdafaa tertipleri kuvvetlen
dirilecektir. Nihayet, 

f) Japon t.efebbtlslerhıl des
tekleyea denis kuwetıerine ha
vadan ve denimen Paldınşlarla 
akıp gelen ikmal kafilelf'liııin 
harekatı dufakJamala.ra uğra
blacakbr. 

Wavelin ilk ziyaretinden de 
anlaşıldığına glSre, mUdı:ıfaa ha
reketinin mihrak noktasım Sin
gapur tetkil etmektedir. İkmal 
yollU'J., Singapur, en şiddetli a
teşlere maruz kalsa da, mesdut 
d ğıldir. Swıda tu anda önem 
kazanmıştır. Singapur etrafın· 
da ve Singapur için kanlı çarp* 
malan. intizar edebiliriz. 

Sağlık _simsarı kan koca Cerrahpaşa hastaha - ~ 8908 TUr~ til-
"'DCBfn.c ka!dıntmıotu. ti.tn mabsulil 70 mılyon kilo ka. 

/ıh l Çocuk Esirpme ür idi. Bu MM azand m> mil· f zmirde ha/kın Si afi e Kurumu Balosu yon kilovu aneat bulabilecek· 
tiı Bu uaJma k~ ba11 

011nayan birisi yakalandı neı~;=n:ın:d:k~o:k :: ::.tak:.:!ısaftv~~~:,a 
~ • me Kurumu tarafından tertip edia ic;.vkaJMe dola"8iY1e dlrraı 

balonun bütün hazırlıktan bltmJftil'. tUtlln ziraatl tle 1l71kiJle ~ 
Köylerden gelen hastalan ondalık 0 ,._ ıç1n \'C>k zengiQ bir eua pı- Pc111amasından ıım Relmhıti& 

k 1 _ .. .. 711ngosu da luızırlantrufUr. ~ ...-ne ~ "'""""' ,,_ '"I' 
aldığı bazı do tor ara gotiiriiyormuı tt!ıl~th." '1lanllf o1an t1t1no 

•--L.. (Y-•• Sabah> - 'Da.._ ----------------·-·-·-·-·-·---·--- -·- -- - • OçancQ Devlet Resim vel Jeriıı bir kam memleketimiz 3 
.IZIDll' - ._,r 1 . . d t ' t.ı. ~'"· AJ~W\lara &l't 

Ier sokağında bazı doktorlara ngilizler üzüm hf!ykt31 s~rgısı açll 1 23 milyon kilo ttttb de lıtL!l 
hasta temin etmek suretiyle Güzel San'atlar Birli~ Küa - Tilrki,edecl\r. Vesaiti nakliw 
!!!~~bir kaç Ve pamuk -akil Btrllfi. "D., grubu ve htc i!nltinsızlıklan bu mu,tdllib 
,....... bir gruba dabtt olmayan l'M8llm- d.u'C.·rdu.ııı..-d ... nakil vuıt.al&n 
~. köylerinden mua,. lann eserlerini toplu bir halde b~ı~nduk;; .;a tatihılerln :~ 

ne oıma.p gelen hastalar bite- 81aCBk1 ar ftıliva eden UçUncU Devlet Ralim tuı eme atan almanlan. 
dikleri mütehassıslar& yollum- ve Heykel aergiai dUn Gbel S.. ukiden kahınJan ~ edile 
yarak keııdileriDe ondalık ve- bmir (Yenl Sabah) -Şehri- natlar Akademisinde Veli ve Be •.:ektir. • 
ren bir kaç doktora götürdük- miade bulunan lngiltere ticuet kdiye Reisi Doktor L11tft Kır- 1 lznıirden r,ten haberlere ~ 
Jeri anlaşılmlfbr. korporuyonlan orta prk mtl- dar tarafından acılmıfJt;lr. Ser~ı- re bazı ba<lctlar tUtüniln faza 

Dün kulak miltehaWı yeri- mesaili Lord Karlaye ile ihracat de 400 eaer t8llılf' oln!MMlrta • kir temin ·~ cwc•-
ne bir asabiye doktoruna götü- ve ttbalit Birlikleri Umumi ka- dır. Jt.nerek Wfumı ll6kUp yerhe' 
rWen bir ııutanın müracaatı tibi Abl İDaD arasında ln.W&- B l d• E k f tDtUn elanePe teşebbfts etmek-' 
il7.erine ali.kah sağlık simsarı reye ilzilm. incir, palamut ve pa- e e ıye - v a tcdir1er. Halbuki -- Jaxııun .ı 
t tulm t lam.ut hUlisası satı§ı mevzuu il 
u uş ur · ı•htı•)Afı ma kanamuum tadD edilen .,ek 
---• 11 •• ____ zerinde dün bir anlaşma yapıl- a tindeki bfto maddesinde hllk'ik· 

Hüviyeti meçhul 
bir ceset 

Ödemiş (Hususi) - Ödeml
tin Birgi nahiyesinin. Gerçekli 
köyünden geçen Gelinboa çayı 

1 
i.çiDde köylüler bir çocuk ceaedi 
görerek keyfiyeti resmi u. 
kanılara bildirmişlerdir. Ceset 
çaydan çıkanlmlf, fakat htıvi
yeti henüz a.ıılaşılamamıgtır. 

Bigada Kurt avı 
Biga (Husus1) - Şehrimldn 

ormana yalcın dağ kC>ylerinde o
turanlar köyllıı büyükliiğüne gö 
ı-e yirmiden elliye kadar kurt dl 
dtlnnek ve bunann kuyrukla • 
rını ziraat memurıtığu dalı-eıR
ne getirmekle mükelleftir 

Geçenki soğuklarda Karako-
kö"n"iln gençleri ormana ça JWM d "' 

kurt avına çıkmışlar aglarda 
kıfın fidcWli olması yUztindea 
8.ŞBğılara inmefe mecbur kalau 
kartlan silrüsiyle sopa darbel~ 
rile avlamışlardır. Köy muhtan
nın anlattılma göre kafuına 
~nteaddit sopa darbeleri indi •

1 ı JldJkten llOilra öldü diye bıra
kılan bir kurt bir mUddet sonra 
avcılann ~ntlne çıkmış bu hali
le gençleri hayrete düşüren ~ 
navar sopa darbelerile tepelcıD. 
ıoiştil'. 

Ödemişte ihtikAr 
Ödemif. (Yeni Sabah) - Ö

demişte Lübbey köyünde Şa
kir oğlu Mustafa Uslu, kCoımü
rila kilosunu 10 kuruşa M.ta -
rak Milli Korunma kanununa 1 
aykırı hnre~et ettiğindaı_ adli-j 
VRVll~. 

Ull§tır. Öğleden evvel ve ll01ll'8. Haber a•dığnnıu. göre Baş- istedi&: • 
'l"icaret Birlikleri binasında vekllet. İstanbul Belediyesile met F>; zıer lyatı yaf'ltırmaı 
Lord Karlaye ve Abf İnan ara- Vakıflar İdaresi arasında mev- ya aalihJyetJI buhmdu,;unda!l 

..:1- tan "--ı.-1 ak lüzum gördUiltt takdirde blı~ 
sınu"' yapı mııu.&JLCn: er • cut pan ihtillflarını tamamen ı..ıaddelertn eldmtnt de tahdit t'-
şam Uzeri neticelenmiştir. Bu halleden bır kanun llyilıası ha- dobflecelrttr. D!naaaalevh bu 
anlaşmaya göre İngiliz ticaret zırJuulbr. Bu llyilıa.ya göre kabtı har lırf>tlere tıev9lllOl et· 
korporasyonları lzmirden 4 mil her iki taraf ta blrlıirlerini bil- ıoek yerei8cllr. 
yon lira kıymetinde Uztım ve tiln al::ı.Caklannchn ibrl etmekte 
incir, bir milyon kıymetinde pa- dirler. Layihı\ yak nda Büyük 
lamut ve palamut hWiaası &bı.- Millet Meclisine sevkohlnacak- ~---------·"" 
caktır. Mutabakata göre ihroç tır. 
edilecek üzümler tek tip üzerin
den hazırlanarak teslim oluna- Altın yükselmekte 
cak ve kilOllu 62 kuruştan veri- devam '!diyor 
lccelrtir 

h 
Tlrtcyı EeMbl izmırde taleb9 yurdu ~ ıtın fiyattan ytlbelmeırte 

kuruluyor dev.ı:m etmektedir. Dün bir aıtm İ MOD K,.. 1100 ~ 
lira 32.50 lira ve bir gNm kiiJ. no • MM • 

- .. . 
lmıtr (HuBUsl, - 'rork Mna- çe a}bn da 450 kunqtuı muame 400 • IOO • 

rif Cemiyetinin şeJırimizdeld Ta le görmilftür. Bir Revadi,ye al- I 1IO • ıoo • 
lehe Yurdlan muhtelif binalar- tını 163 liradır. .,_ _____ _. __ _.._. 

dadır ve bunlarda 260 talebe bu- ... _ ...... - .. .. ...... - 1 T A K V t M 

ı~~blrl kız dl~ erkek r DAHiLi --, AYI ::= ==:m ~=·!li~~~ L tıoek haberler ı __ 1_3_6_. 23 1as1 
Maarif Cemiyetince muvafık • rfl:fı IJ C • lf'-' 
göriilmUştür. Binalar için mil • * KadıkOJ Yeldeitrment tzzdtin •' Son UJllJ 1 Mil, 
nasip arsalar aranmaktadır. ı.okak 12'1 numarah Prı.tıkin evind~ G JG

42 
10 

Uyurken dondular c1tın 110b1ı kurumı.n tutıa::mak sure- :1 

lıferzüon <Yeni Sabah) -Mer tJe ;,anım çıkmıfbr. Atef ltt.aiJ'• ta- C U M A 
rafından .OOdürWmOtıür. 1 ztfonun Marince köyU fakir hal l 

kından bir anr. ile küçük yav - * Dan Abdullahın demir ,.Okla 
rusu yataklarında donmuş ola· arabası Galatada Mahdum rr.eydanın-
rak buhmmutlardır. dan sür'atle seçerken arabacian !ır-1 
Merzifon-Havza şoses1 lı1an bır demtr, caddeden ,~ekte 

Merzifon (YenJ Sabah) _ olan 14 yaşlarındaki Sa din aya ına 
Havza ile Merzifon ar.ısındlki olişmüştQr. Ayağından ııtır surette 
eose bir haftadanberi kapalı bu yaral•nan Saıt Beyo_ıu haııtahaı>~ı
lunmakta.dır. Bayram tatili mü- ne kaldınlmıştır. Su Ju yakaJ r.ıı~ ı ı 
nasebetiyic ynpılatı seyahatler ve hak1tlndn ıakib b ba§lanmı,ı,ır. 

sekteye uğramış, za.nıanında * Emlnö u z ndnnk pı Ll o <"U· 

yolcuların lstcdiWcri yerde bu- Jar sokn~ında M hnlın e,··n n el n 
lunmaları mümkün olamamıg • yangın çıkro:.ş·.ır At ş iUalye tara-
t.ır. ..,nün sijndürillmüştür. 1 

QD11... o01ı 

2.C9 1.13 
1~0 12.46 
Akf811t Y•m 

12.(jO 1.36 
1- • ... 

lkla" 

1.4.5 Euat 
14.67 v-tt 
l•uk 

12.:.s ra."' 
5 . .ıll '\ıantl 

DiKKAT-
Guı:ıtemlu p;nderllen 111z 1 r 

IK"tf'edılıl n ed lm ın i d 
ın ve ny ıJıian ma' 
bul fodılma. 



=I Tarihten bir yaprak I= 
Milverrihferin haklarını inkar 
efljği ikt Osman't Padişahı: 

En Son Telgraf Ve Ajans Haberleri 

Birinci Süleyman va Birinci Musa 
Tif OS! 

Salgın Şimalt 
Afrıka ve Orta 

Avrupaya 
yayılıyor 

Ytrgoslavyada yin1 1 Alinada korkunç ve l A M E R i K A O A 
karışık.ık tşladı j · feci saf alet ! 

-------~----.. ----~~~~-
lslmlwlne para basllmış, hutbeler okunmuş olan 
bu :hOkumjarJara padişahlar cetvelinje yer veril· 
mamij.olması tarihi kusur ve riyakarlık nümunesidir 

'~ i \:"w: T•r•hın• u.x.wsıır.a i -- --

O .-nll ~aleti i!ei ıp1adlbLr. Hattı hamamda mu
tarihçile.rl iki Oamanh bft ~dı w.ere ıcğ!enmcl:te o n pa-

:ı.:'~-- hal:ı--~ ,_,_· ... et- • ln tehlık yı kendı~.uıc ha-
;ı'..\.<IUu...J'llUil • ._.nı ~ '-- L1 ~ •• 

ı ad lıl J.ısteSI- Ul.1· '\:crt:n yenıçcrı ~l>"' ı c~an 
ın,'1Je~ onla.r.ı . ir.-.;a u:f· ~ .. h Beyin snımJını tıı, c tırmcı< 
~Juı)~.em uç ~'11 °~, gıbi hakareti üunne Edir.ncuın 
gorr.ıu,-.,J...rt;lır. n dm 1.apısım bi preı se act..lar. 1 

Hn.:buki Yıldı!J!.':l .;.,eyazı Iusa Ç'.elcbı Edırn ye r;ire:r-j 
ı.on~ Padiıµıh olaralı: .. Çel bı. !ren iBinn i Süleyman da 1 • ... da.
.la.J.ı:&.bı anlıB.il Bırmcı Mehmı.:dı l ıaa -ve mukavemetin beyhucleJ;. 
2.11,rt"Car er. mni anin.yarak Edırncden rn~u. 

·---- ~~~~· 

Lonara.. 2~ (uı.~ - Nev.s 
Chronicle gazetesinin Tana mu
habiri bildiriyor! 

CeayU-. A lmanyadan ı8el"best 
blraJa1aıı Faslı hvp esirlerinbı 
karaya çıktıkları lım.aıı oıması 
itibari,yle tifüstan da.ha çok 
mustariptir. 

l"asd..ı t..:r çok tifüs vak'ıaları 
kaydedı..ın.iş \ e c d lı ihtis at tcd-

1 hiııeı·j aluı:nıştu·. l.<'ra s z ı.-ıa. 
sına g"rı.nclt ıçm C<!zayırJen ~l!- 1 
lenleı den sıhhat VC3ikası so
r.-lmakt:ıdır. 

Belgradda korkunç bir tifil -
fo\Üil hühüm dıiğü bildirJI -

Alman top;usu Rudnik 
ve Uzice şehirlerini 

harabeye çevirdi 
Loodra, 22 (a.a.• - Bdtano

va: 
Londradaki ~ugoslav büldi

metine gelen haberlere göre Bel· 
graduı tatnöeıı ım kilometre 
cenubunda bulunan Rudnik şeh 
ri Alınan topçWan ve pike bam 
bardıman tayyareleri tarafın -
dan kamilen tahrip edilmiştir. 
Hiç kinıse sağ kalnwnŞ.ır. 

Garbı Sırbıstanda Uzıce :şeh
ri de harabe halindedir. Burada 
binlerce m um ölmüŞtür. ölü
ler çu.lmrlara atllmış ve ıne?.ar· 
lan gizlenmek üzere çukurların 
üzerinden tanklar _geçirilmişt'r. 
Bel'7J"addn tifüs hüküm sürmek

Ha tuki 'Yıl<!ı:_n~ Bc>yazıdı.n futanbul yolunu tuttu. Fnkat bır ·~ .. O'llııfll...,.,'trl._,_,_ıOll~ 
Tımurlenge mnglubı)etındcn \e U-ıirkmen köyil jmtkı taratın- ,------------
tSa.l'Ctintzen .sonra Qsm:ınlı ta~· dan oidüriildtl. 1 • ' ler Heyeti RUSYA'DA 
'tırra cvveıa ibüyi:ık şch~d~ B2- M usa .nğabeğisa Alikara, 2'2 (:a.a.) - len. Vc--
rıuci [ ülc:yman ıkU, bılfııl hu- B · • ~"1 · · kl1l~rı he""-'Cti, bug-ün saat 15.30 (B .. .,._~"ı ı ,, __ :.:a.... \ 

tedir. 

k..untlar.lık 'etti, ondan sonra_ ıaa . ırıneı ~ eym.arun 01- "' ~-ıu au&;aUllJ, 
dan :s ı dilrüld~;.Q\..n hnb h d:ı h~nilette Başvekn Dr. Ruslar Novograd'a0k8l'Şı gi-yın ) ıldırım evliı.tlı:ı.rın u • . u.ı;u.' • ' er a nca n~!l R fik Saydamın riyasetinc!c 

'tan tasa bükümd1J.T mdu, Padi- ycrınc 'Osmanu tnhlına cülU$ muta.d ttll'laıt+..ısmt ya.pmıştlr. riştikleri hücwnlara devam edi-
şaiıJık etti. Halbuki O orutlı ınü ct.m~!'· ,. ı yorlar. 
\cırihlen bu iki padışahın sat - Bırıncı Musa Yılfunm, "Ynvu.,. Alman t.ebliğuıe göre, m-
t.an1ltmmı1 t::ı.m ederler ve ba Dordü:ıcü Murad ayarında et- rım.da. Rus taıa.rruzu akim kal -
ıhi padi-l(lhın s l'tanat mudd ti s~r ve a.ziınkar bir ~~maıılı pa·ı Af rı·kaUa nııştır. DonetE'dc şiddetli bir 
oıan (12) yılı "fitn.:t tıcvri., yn- dışa'tudır. Rardcşl"ı ının hep• n- M müdafaa muharebesi devam edi 
hnt "fn. ı!ai saltanat,, sayar.a'lt ~et oosur 1:>1ınasını, Ankara ht.>- (Batıtaratı 1 incldtl) yor. Leningrad cephesinde Sov 
J. ıldırıı s3yazıttan sonra Pa: zımetındcn s:ıoıı~ k~rde. lerı 0 i- yetlerin çıkış t~bbüsleri tard-
ıdişah"' ;rak nnci Mctım di bi traçm~yıp talı~sız babasının Remat tıebliğde den.itiyor ki: edilmiştir. Kerçte bir Sovyet 
r 'ö ~·~ r. yanında ka.lması rsbat eder. ~ Ça.rşımba ınhıil düşman t.-le?'- vapuru tahrip olunmuştur. 
o l... :E sa - ~·nuı ceııubundaki u-v 8ın M.ımı.d Bey "Tarihi v - Birincı Musn babasına csirhk * 
ıbiilhn -a hD ızh!!:l ııtrlrotfaşlıf:'ı tm:ş, :rnıreı1 )1a· mumi hattın 'Şarlnna doğru on Lenin.in ölümü vıldönünıü mU 
'karsı i yan .rn k: "Osmanlı kındruı tormu v oobepleıtnı beş kilometre derinliğinde kuv- nasebetiyle dÜll akşam Mosko-
l 'adıcıo arı elin Bıri cı SU. lllliBnuatı. ~1mcl bir im eTicl V<t·l vetU bir keşif hareketi yapmış- va tiyatroswıda bir ihtiftı.l ya-

·ıe l'~- .,.. Ha ~ k ı.:ı -'&. l ıtn-. Ba.f"lf !lruveUerimiz ....; çe-~ Ju. • uuı .ı.uusa - ta::ıı ıayaga &mınulU\, ~n\ l kilmişlerdir. ,.,-·· pılqpştır. Törende Stalin ile 
.nın i imleri dahil olmalırlır. Vak .)urd ın yJLralat'lnı sarmak ve başlıca Sovyet erki.nı da huır 
luı l~ulüskD.r anna korü köninc: .ıt\nka.ra .foliketinin tikamını ALllANLARA OORI'.: bulımmuştur. 
l\yn. n ma manbk v mana yok .ılmak "çin ioa;> ederse Semer- Baskın şeklinde bir taarruz- ~V'V'-'~ 
\ur. 'Z manın fücır ten ıd· buna. .ka.ndc kadar gitmekti. da bulım:ın Alınan - İtalyan H ı R 
iml. n bıralcamaJ·., ?('~ek sure- :Böyle yüksek d~ünr.eli ve ~rhb kuvvetleri lngilizleri ye- r-.... --- it 1 c' '---, 
t. ık Oımmnn hı!l,umd~ına yurd dostu bir prens olan Musa nilgiye uğramışlardır. İngiijz ' lriif'U .. ., "ab 9:rhy ' 
kar 1 ,..ihcinin hakıh;;ıt1 oy~c- kardeşlerinin post kavg:aları·ıa ler Aı!edabia jatikametiııdo ge- ---·"·Li·y-·1\-ll __ •_l_u __ _. 
ıııekteı ıbs:re ba 1ıca vazifesmı ızt.ırapla bakıyordu. Lakin Bi- ri çekilmiştir. Mımr :sahilinde 
~·erin-e gP-tirir. rinci SiU!"!yrnanm hamam re«a- Lıgiliz dcpolanuda haVıa. bom-

A n a.ra fel k tind Yd 1etlerini Jıaber alınca -0ndan ü- bardımaniyle yangınlar çılta-
..dının ır-:eynv.ıdın i dü~- midini kesmiş kiiçiik kardeşi nlmıştır. 

ıncruuden " , • atından sonra hlehmet Çelebinin tahtını ele ge
nıa ~ıup bük'ümd rın en buyiık <;irmek irin vabanc.ı i)l'eQS!erle 
Qğlu ve resmi hıikilmcL"rı Silley- ışbirliği yapmaSJ, hele Kar~ 
man Bey 'UBUlU d ıresıncl..: Edır- lJeyi ile ittifak etmesi kendisın1 
ne~ ·Us tnu Li. Ba 'Satl· fcvka.\ide kızdırmıştı. Orıun ka· 
ıaza ... ~ cniçeri .l 'ru- . lrnzaskcr naatince Osmanlı hükUmeti dı
olcl • naldc bfitun ulema ümc- ı ılebllmck ıçin kuvvetli. :idareıi 
ıcı. a .er ve hal kcndısine bi- ve memleket sever elle.re muh -
at ettl yeni padl alı namına pa- taçlı. Kcndinl bu kav.i peDQeye 
ralar bas:ıldı, cıımnerde ismi sahip biliyordu. 
hu~ile okun aya b ~adı. Birinct .Musa Osmrh tahtıM 

Bırioci Süleynum .şahul ve y.a- cü!Us edince ilk isi 3 be"isini 
r:ıüılış ·ubarile ,gü::cl bil sehza- !fehit edin 'ırürkmen köylülerin! 
d idi HaTp meydt!.ntnda ce...~nr uıcrbametsi7.ce terbcyc etmek 
ve tcdbmi "davramrd1. !lim -:c cldu. Ayni amanda padi~ahla. 
e<lcbi m'ttan anlar, :şairleri ve a- uıücadelcslndc kendi .taı afına 
fünlcn himay<' eder, hatta kendi geçmiş olan ümeravı tekdir etli., 
ııle l'iir söylerdi. \"alna bu sa.yede lrendlsi tahlR. 

Vencd le cUmhuriyeti ile ilk ti- çıkmıstı, la~ln llmer~nın hiUcü!" 
en.ret muahedesini imzalayan darlarına ıhanetlerı de bır 
Osmanlı hükümdarı birinci Sii- (Sonu aayfa 4 •Dtıuı s de) 

levmandır. 

* Madrid - l-.panya harı
ciye nazırı ile 1'.,ransa büyük 
elçi~ arasında l»ir F.ransııı: - lı:.
panyol mali aıılaşması imzalan 
mı~br. * Paris - İftdzlik meaele3i, 
JUilleailmişt1r. Bundan böyle 
işçi buhranından bahsedilemez. 
İşgal altındaki bölgede yardım 
r ören işsizlerin sayısı en son 
~ rakamlılTa göre, 105.555 
<lir. * Londra - Biiytlk Britlln· 
yanın Moskova sabık elçisi 
Grlpps, 1ngiltereye varmıştır. * Londra - ~~ gece ilk 
saatlerde diişman ıngıltere kıyı 
çevre1eri mcrinde bafif ha va 
:'a.nliyeti yapmıştır. ~ünf-er!d 
bir 't~yyare E:ıst - Angliad!ı. bır 
ııo'ktaya. bir kaç bomba '8.tmı~
tlr. Bir kişi yaralanmı~ ve bı
ra'Z hasar olmuştur. 

O kadar çok ölüm 
c,luyor ki tabut için 

tahta bulunamıyor 
Londra. 22 ( a.a., - Atma -

dan oele:ı ve son günlerde Lon
draya varan bir mektupta Yu
GaD milletinin çektiği mtua.p ve 
acılar şöyle tarif edilmektedir: 

•vwyet gittikçe fenalafl
-yor. Sob&larda 300 • 400 met.
rede bır açlıktan bayılanlar ve 
ya düşüp ölen zavallı insanlara 
sıl:sık tesadüf ediliyor. Her ta
l'Sİta aç çocuklar görülüyor. 0 
kadar çok öhlın vnk'ası olmuş
tur ki, tabut yapmak için tahta 
bulunamamıştır. Arada bir ln
gıliz airleı·i !';Okaktan geçtiği 
vakit, halk bunlara ces:ı.ret ve
rici muamele yapmaktan çekin
miyor. Çekilen iztırap!ara rağ -
men milletin maneviyatı mü -
kcmmeldir ... . .. 
PASIFIK'TE 

(~ar.ılı l iucWe) 
Londradan bildirildiğine gö 

re, İngilterenin Siyama lw'.P 
ilan etmesi bcklenme1.-tedir. 
Bunun sebebi, Siyam kuvvetle 
rinin .Japoıı.larla birlilcte Bir
manyaya taarruz et.miş ol.m.&
larıdır. 

BlRl\IANY ADA 
Japonlar Blrmanyada ikl kol 

dan ilerliyorlar. İngiliz ve Çin 
kıtalan mukavewet edlyorlar
s:ı da Japonların esas hedefi 
lWtgondur. 

CELEBFS'DE 
Celebes adala.rırun batı şima

linde Japonlar külliyetli para · 
§iıtçti !kullanarak karaya inmış
lerdir. İki saat sarfında muh -
telif noktalara inen parutit m 
kuvvetlerin miktarı çok t:uıa
dır. 

BORNa>'DA 
Bomeonun Hollanda lamnı -

ntn doğu sahiline y~nl Japon 
kuvvetleri ihraç eclilmi~ir. Hol 
ia.nda. kuvvetleri hareket kat' -
şısında bütün pe\:ro\ kııyu \'C 

tt.sislerini tabrip etm•ardir 
li'tIJRNU.;RI>E 

Filipinlerde merkezde çok 
şiddetli muharebeler olnyor. 
200 bin kişiden ınilftkkep 14 ün 
dl .Japon <ırcbmu. l..uwa adasın 
da hareket halindedir. 

Singayen körfezi.ne clumaa
dan j&pOll takviye kıtabn ge
liyor. 

l1ENt GllırmE 
Japonlar. AVU9tra.lya,a kar· 

il ü.ller elde etmek maks:ıdiylo 
dün Yeni Gineye asker çıkar
mıva. teşebbüs etmişlerdır. 

Japon tayyareleri BUlola'ya 
bir hava baskını yapmışlurdır
Bir şehirde ağır yam1ı olduğu 
haber veriliyor. 

A \'1JS'l'RALY ADA 

Kadınlardan mu
rekkep ordu

yardımcısı teşki
lat kuruluyor 

Vaşington. 22 (a.a.) - Diln 
mibnessiller meclisinin aSkerlik 
encümeninde izahU veren har
biye nazırlığı mümessilleri. har
biye nazın M. Stismon ile A
ribıı ~ kurmay bftşkam ge
neral Marshall tarafından veri
len kanun projesinin kabulü 
lelıindr. mütalealaroa bulunmuş 
tardır. Projede 20.000 ile 25.000 
kadrolu üniforma giyecek ka
dınlardan mürekkep bir muavin 
teşlulatln orduda kurulması is
tenilmektedir. 

Ncvyorkta kadınlardan mü -
rekke"' ilk bahriye yardımcı ko
hı Filadelfiyada resmen teşek
kül etmiştir. 
~~ 

Türkler eğer 
tshtlif edilirse 
(Baştarafı 1TWi30hlfede) 

başında çaı-pıp.ca,ğaw söylemif 
tir. 

Türkler, demiştir, doğruda.D. 
doğruya kendi menf aatierini 
goset.meği fevkalade arzu et
mektedirler. Bu menfaaUer ise; 
Tiırkiyeye harbin dışında kal -
:ınağı tavsiye ediyor. Bundan 
cola.yı 'i'ürlderin Afmanlan :glı
~direbilecck her ,eyden te -
\'a.kki etmeleri icap ediyor. Fa
kat Türkler, lngiıteredcn yar -
dun gördüklerini pek ıy( bili -
yarlar. Eğer Alınanlar, mecbur 
c.derlcrse Türkler c;.arpışacakla.r 
~c hıgilterenin yanıbaşında ~ar 
uı aca.klardır. Türkler, zorlan
mağa müsaade etmiyeoekier ve 
cg'el° tehdid edilirlerse m..-ısa.darı 
kalkarak çarp.ışacak1'Lrdır. Hat 
U bunun ümitsiz bir savaş ol
duğunu görseler dahi gene çar 
}Jışareklardır. 'l'ürk ordusu ınü
kcmmel t.cla'kki ooılmektedir. 
"l.'ürk ordusunun sağ\anı bir 
an 'ancsi vardır. Fakat modern 
malzemesi yoktur. Tiirk htlkfı
mdi, bu teçhizatı iyilcstirmck 
fçin büyük gayretler sarfetmek 
tedir. Bu :ı~ Türkiye. kiralama 
ve ôdünç verme kanunundan 
faydalanma hakkını vermi~ o
lan Birl~ik devletlerden yar -
dım görmelrt:edir. 

Ycgirıe falaolu nokta, harbin 
başından beı1 1hiç bır zaman 
çok sam1m! bulunmamış veba
zan daha fenalaşm.a.k temayU -
fünii göstermiş olan Rus - Türk 
mün-ascl>etıdir. nu iki mmct 
'UTR.'flndaki güçlükler, hi\li\ hal· 
lEdilmemistir. Türkler, 1.939 
Alman - Rus dostlult paktı k!ır
şısında derin hayal sukutuna 
uğr:amışlarclır. 1918 den beri 

Japonyanın 
harp gayeleri 
{~•-J 

dır. Zaten milliyet ve istikli\J 
mefhumlarını nıhlarına sindir
memiş bu geri kavimler için 
kapa değiştirmek büyük bir e
hemmiyeti haiz olunu. Filipin
lilere gelince. J'aponlar onlan 
celbetmelctm Unutlerinl keaıne
mişlerdir. Onun Çndir ld. va.
ziyeti takdir edip de .bponlar • 
la ivbiriiii :yapmağa. nm olur
larsa isti.ILW ıııereline nail o
ilAcalrlan lteDdilerine videdili
yw. Her halde Iıiliputliam na.
il olacakJın Wtjl·lil Avrupada 
Bacha'nıa temsil ettiği Çekya
nın. ~ Hırvaıtiataıı ve 
Sl.ovakyanuı kavuştuklan ni· 
metten pek fa.rkh olmJ.7acaktır, 
auederis. 

Japonların en ziyade ehem:rni
yet vcıdikleri ülkeler Fclc.mcnlı 
Hindist:uıı ile .Avustralya. ol
duğu başvekillerinin sözler'..ndcıı 
aıı~~lıyor. Onlara karşı hem 
tehdit, hem va.id ve iğf fı.l sılalu 
'kullanılıyor. Eğer Felemenk 
iHi.ldıstarundaki halle ile Avus~ 
ralyaJılnr Japonyaya karşı :mU
endclcden v zgcçerlernc onlar 
da Jaoon bH.kınıiyeti altında U
zak do•-:-uaa doğacak işbirliği 
güneşinin saadetini tatmak şe
refine nail olacaklardır. Fakiit 
Japon,'llmn hakimiyetini kar 
bul etmemek küstahlığına latlk
tıklan takdirde başlarında. .Ja 
pon yumruğunu bulacaklar ve 
bu suretle akıllarını başlarına 
toplayaca.ldanlır. 

L"'ilipinlilerin Japoıı Oaa,ğına 
dlifün düşmiyecelderini bilme
yiz. Fakat .Avustmlyada hüku
met ıkurmuş <>lan Angio-SnJ::son 
ovlntlarımn ruhhrınıh. taşadık
ian hürriyet :ve istiklil aşkım 
susturarak .Japon hikimiyetini 
kabol etmeleri aklımıza sığmaz. 
.Japon tehdkli o taraflarda ta
mamen tesirsiz kalma.ğa mah -
klimdur Japon hüimiyeti U
za.kdoğu havaıisi için bir bnb 
kabustan :ibaret olacaktır. Bu 
ki.busun bir gün mil o\a.c$ 
muhakkak bulunmakla ıberiber 
yalnız bunun 2amanını şimdiden 
ke.-ıtirmeğe i.mkln yoktur. 

lhi.."'6yİ!1 Cüid l"ALÇUf 

Rio konferansı 
(Başbn.fı l incide) 

Madde 3 - Amerika Oümh~ 
r;yetJeri bu ıtibada w Japonya.. 
.nın bir Amenka milletine ta.a~ 
ruzu, Almanya ile İtıı.lyannı dıı 
harp ilan etmiş bulunmaları ha.
t:ıebile- bu memleketlerle diplo .. 
matik münasebetlere devanı e
dcmiyecekierini beyan ederler. 

Mndde 4 - Mihver devletlerin 
den birlyle diplomatik münase
bct~rin İade edilebilmesi ancak. 
WWn Amerika. Ctimhurivet1eri• 
le iatişa~ <edildikten ve ittifaltla 
karar verildikten sonra. mümJ:.Un 
<osabilecektir. 

MünnsebetlP.rtn kesılmesi me .. 
ecl inın ık·n memur tali 
rncümcn mazbata muharrıri B9· 
livya hariciye :nazırı. l u b s aı. 
tnkl ra.. orunu bu salm.h eıyaSI 

• .. a.vot babasından i~rete ve 
~'ete fazla dUski\nl~ gibi ik~ 
zfıfı tevnrUs etmescydı ve bu 
yiizclcn genç yaşında şuurunu 
ve ıç,ilc dü U harap etmiı:ı olma
sa-yda Birinci Süleyman tarihte 
·vı isı !l ve şöhret bırakmış pn· 
dişahlır arasına katılabilirdi. 

UugJn~.ij M3C'is ruznames:n
de~i t trir 

* lskiıı kanunu mucibince 
gOçmenlerle nakledilen kimse
lerin iaşesine dair talimatname 
ye ek olarak yeni bir talimat
name hazırlanm13br. Buna gö
ce m.ahanip devletier tebaasm
ua.n 'Olup b. vuiyeti hazıra ~ 
ta)'!S1"1e Türkiyeye iltica eden 
sivillerin mali vaziyetleri mu -
salt Olmayanları gerek muret
t.cp yerleri.De gidinceye kadar, 
gettbe mürettep yer:lerinde1 
kendi vaziyeti içtimaiycleri i ie, 
~t'enastp bir surette iS!d.n yar 
dımlanna tabi tutulacaklardır. 
Y a,pılacak yardım rnah&lli ida
re heyetlerinin tayin ve tıaSbit 

OOeceği iaşe ve ibate gibi zarurl 
Jıtiyaç maddeleridir. 

* Kalküta - Göz hapsıne 
alınan bir kaç y'Ds Ja,pon bura
ya getirilmiştir. Bunlar. Hin -
listanın muhtelif yerlennde U
.scı a. Jcar.argihllla aevkedile -
<.eklcrdir. 

Avustralya başvelo1i Kuron. 
memlc'ketc karşı harp tehdidi
nın art.tığım söylemiştir. Ha
va nazın da Avustra:ıyanm her 
an b3Skma u~yabilcceğini, 
her an hazır bulunmak lb:ım 
geldiğini anlatmıŞbr. 

rnciimcne tevdı eöeccktır. 
Ru$Yn ve Türkiye ~ok sıkı do:st -----------

* Meclisin ya.naki rumaıoe-

~YÖR0KALi~ Nr ya.ı.ık ki Birind Süleyman 
E<iirncdc babasının yerine padi
ııah olılukta.n bir kac yıl sonra 
boş Yaktini hamamlarda işret 
ve w.a içinde geçirmefh ba.~

sinin Alıuıuıa mebusu Refik la
ccniıı eski harflerle y&Ztl -
nus kanun. nizamname ve tati
nıatnamclcr hakkında Bıı.sveka
lettcn şifahi sual takriri ile To-
kal mebusu Haslp Ahmet Ay- y A Z A N • .,,_,, Sami '~a•agel 
tuna ve Urfa mebusu Refet • ır1. il. • • 
Olgr-n'in te.c;r.ii masuniyetinin -==================~======== 

~~~~;~~v:~~:.ındaki mu - ·y ARIN NEŞRE BAŞLIYORUZ dı Hclbuki saltanatının illr se
n~lcrinde kendini zevke ve iş
ıete vc~cden evvel, Rumclid~ 
intizamı iade cbniş1 Ulah \•eSı;t:> , 
lıukAmctine kuv\'ctiui hissettır- SlNEMANIN ~AFE'Rİ 
ıniş. Bosnayı zapOOderck Osman- DEVAM EDİYOR: 
lı i"'keslne katm1~. Macaristan 1 R E 8 E K A 
l<.'erılerlnden a.krnlar yaptı~a.rak 
Türk akıncılarının Alp dagları
nın eteltlcrine 'kadar dayanmala· Laurel\08 OLtV1ER 

- Ha, ha._. Anlaşıldı; dedi. 
Şükrüniın çamaşırcısı, a:ptcst- 1 
hanede temizıık yapıyor. r'aka.t 

DJ1NIZLERDE 
Holanda tayyareleri. bir ...J~ 

pon uetrol ~emisini batuınışlar
dır. Amerikan ha.va ne.~tl 
tebliğine göre. japon denizaltı
ları Atlautik k1yılramdaki ge
milere lld taarruz yapmıştır. 

Gemilerden bir:i batmrntır . .Ja 
'nOn tayyı;ı.rcleri de Sumtı.tnı. a
çıldannda bir vapunı havaya u
çurmuşlardır. 

hık bağlarile birleşmis bulunu
yorlardı. Her ikisl de garp Av -
nma diplomasiırinin el şında hıra 
kılroıŞla.rdı. ~u sebepledir ki. 
1939 d~.işmeaı. TUrklere ~k 
!cnn gözükmilştilr. Tiirklcr. bu 
nu bir dii.smanın hançer darbe·' 
,si gibi değil, fakat bir dostun 
htvrıncti gibi teliı..k.ld etrnislcrdir. 

Rusy nın Buğuları, Türld 
yenin .aleyhine olarak cline ge
<:innck için bir pazarlık yapma 
f-:;ı çahtıklan sayialan yıcyıl -
dığl :&2man. \"3.Üyet daha ziya-

de fMlnlasmıstır. 
Harp. Tiirldye ıÇm hUi.ketli 
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HAY! 
tına 8ebtp ~tdu. 

'Fakat saltanatının sonuna 
doi;ı.ı l'ret .c şehvet bu kıy
Jn ·tli hUkümdan ıçı\dıritı, safa
dan kendini alamnz bir hale rge
tırdt ümera Padişahın uslana
ca~ndan ümidi kestiler •. kardesı 
~sa Celebinin Rumcliye ~
~ııi fırsat sayarak onu ıkar-

Joaa ~·oNTA.lNE 
Seanslar; 

baksa.na. lıamm, çantan kana pe- 1 
ıun albnda kalmış, çık ta al. Ben. 
de ı:e.ni görcyım. Eğer çıkmu-ı ~-============ 
2Wl sabaha. kadar bekliyeceğını. ı 

Çe"irea: BEHÇET SAFA 1 T.e/rih No. ıSS ===-==:=:=::m-1 

i p E K ~ ı.so -• -6.so -~ Bu sözler içendeki Aspasyayı yim? İçeride ŞUkı·UnUn tekui 
o kadar kockut.muştu ki a~ var. u.ELEI ~ 3.45 - 5.~ - 9 Rum kızı Enes küpü gıbı dur ~ - Tekir değıl. hana 88.lnUf 

" ıaa..3"n sızıyor onun bu hali Ma "cya pamuk var gibi gcli'torı .... MELEK'te matineler numa- u.. • v 

-bdır. ~.-uen t.ldmlabilir. ~-.~~~ derin bit -~ - Ha~"di buyrun gtdeJını, 
~... .:..-vt»U "" :u)"ua-uU. kedinin «ta.lığı nasıl kirletti-

]( u~ vaziyet ıkar§ısmda :şevket ğini mı merak «Iiyorsunuz'? 

r;J -
' .artlk kendisini fedaya karar \~r Abidin Bey n2l ıo du . ..,. vk<:it 

di. A'celc giyiDdi. ~kal'- aptostha.n~ ha:rin bir bak-.şla 
....,.,.+; veda ettikten .sonra dayısunn 

J;!SIB& t;""ıl-: ~ be . .. ••..ua 
_ Haydi dayıcıgım; n sı4 arkasından yuruuu. ~ 

Sinemasında tin emrinizden &şan ~ıkmam. Iınpıda Beldeyen K'IZ. 
tı.ya.kt& duracak halim yok~ :Cı:ı- Şevket dayımnın evıne dön-Bu akşam 

CıanfındAn teremılim 
"Büti ... ı ıfClll VC ~'eli şa.rkılan :.~O"""_. tilml 

\'&&as odileoek gUY.el ve -ıl"'"'~ ı-v• 

DAİMA SEN! ... 
. G& bma§tıncı IUks ve nü-

Şlhoscrinl takdim edecektır. . •. GüzOI kadınlan, 
ı~ııseru... Güliın~1ü ve eğlr.ooelı sahnelen... artisti: 
liiocienı zarafotlori, baş rollerde S meşhur operet 
Dor..ı Komar. Johannes Heesters • Paul Kamp 

Saat 8.30 aa 

5'J.t bu yerden. .aW takibe bazı· dugü .za.~ fiddetli bir tekdıre 
.ına.ru.ı kalacağma f(Jiiphe ıetmi-

rım !- rd G Abidin bey odadan sıkmış .. ~ ,vor. buna hazırlawyo u. ene 
abdcshancyo doğru yurll~egç ahl8k ve namus dersleri verile, 
• lamıştı. Şevket, rcza1etı ?>n- cclc. gene ciddi olmalctan bahs.l 
~=:ek için don, gömlekle yatak- lunacak, gene bu bayatın son~ 
tan fırladı. Fa1rat I?,ira1ay t~k~- olmadığı, serseriliğin kotu tık, -
U
··aü daha ziyade şuphclendı 'e be'Uerı uzun uzun ızalı cdileı~k 

ladı Kn tüıdiUerc tie<.:l ~cckti 
:'}ıteSthııne ~apısmı zor · -,, ~evkct b~r ili g'ün beklt•di 'A-1 
pı kilitli idı. N b ı i de~ sıra bekler gibi bek' cdt. - Ya, mnşallah· e ça u r 1 
ivi oldun? AnlaŞllan ben1m a~· ~ li'akat hiç ô.e öyle olmadı. ı.ı ütc· ı 

, B fi A H f M Ô Z G Ü R ve 
ATEŞ BOCEKLE RİNlN konseri 

... ~. J ~\1 

t~thane kapısındaki n6oetçıh- ı ln "t m·raıay, yeğC'J1lne hiç biri 
üim seni telaşa dU Urdil. l ç.;.;;y söyle edi. 'Seb p '? 

, I b _ Ho.vır, niye tclasa dil e ., Bellti $c7kete söy1cneca~ ey-

lerlıı hepsini bir k&ç koro söyle-' 
mış olduğu içiıı bunları tclu"ara 
lümıu görmüyor, belki daha bir 1 
çok .şeyler söyliyoocği içiu ~e
rede ve nasıl hŞıy~cağını kes- j 
tlı-emlyor, belki de bir kere daha 
hlddeUenerek roma.tmnalannı j 
amarrua'.ktan korkuyordu. 
Şevket dayısırun bu itidalinej 

şaştı, kaldı. Ancak bu ınusaru.a- ' 
haya lf\yık olduğunu gastcrınck l 
ü ere bır kaç gün hakikaten uslu 
a"inllı bır delikanlı gibi hnrclccx 
E;tti. Bir hafta pek nadır sakağn 
çıictı. Erkenden evine dondü vak 
tmi kitap, yahut gazete oku
!41akla geçiriyordu. 

J. bi.dio bey ağzını açmıyodiu. 
.ı .ınma gözü de yeğeninde idi. 
l\fottasıl onu kontrol cdcyor. us
fandığına pek ihtimal vermemek 
le beraber bu gibi çapkınlartn 
bar.rm siddetc karşı isyan ctük
l ·ri büstıütün ters, lanet ve ak
ın o1duklat ı h::.Ide mı samnhadu.n 
Vt.. yumuşak hareketten pı an-, 
lrn: rııyacaklarını da wılaınaya 
başlıyordu 

Rendi kendine: 
- Peka.IR, diyordu. Ben de 

blı· mUddet ona karşı yumuşak, 
.müsamahakar hareket edeoe
ğım. Artık bağırıp çağırmaya -
cağım. &kalım sonu ne olacak' 
Bu oğl.:ı.n delıdir. ıÇılgındu·, zıpt
nn biridir_ Amma hassastır. En 
~ni. iik wı kadınJ rdır. Kadın 
görünce dayanamıyor. İ§in do-; 
rusu ben vaktile u mı yaptmı !' 
Datta ~u romatizma. olmasa._, dı 
acaba bugün bile ra.lıat mı durur 
dum" Hiç ır.anoe.tmem. Rcndime 
ennıiyetim yok. En iyisi onu ev
lendirmeli. Basgöz etınc'i. Çihı
kü ~urı:ı.sı mulıaJd(ak ki iEdivaç 
a icın dn c_~le lCC ve sefalıctin oo 
mczar.ıdtr. $e\rkct karısı ilu lrav
:g;ı etmclden, ço u: nun gürül
tusünii du ;maktan. h"zmctcil ı--
le u:::ıııışmaktan b!.ızü ~·a:ban<!ll 
lmrılnm çcvirmnc.'11° idk. 

Ş vht, dnyı ımn ~ ı ha n-
cla yan i,. ... Y c, rı · • e-
rek v ·"ı }ı • 
~{'t b 'A b 
liıdi" Bu 

ekonomık netıceler vermi tin 
Titr.kıye, evvelce ithal olunaa 
dı10ne. çıvi, t nalı vesaire gi
bi hf'.r türlil mamul yadan bU 
ytik bır daılik icinclcdır. Bir 
kcUme ıl her .. evden mn.bru 1-

dur. Fisatlar mühim mikfa.. a. 
yUlcselmistir BiriDcl derecele 
iııtiyaç eşyasında ylizde '50. 
Lüks esyad ise çok büyük nıs -
bet fazlala.~mıstır. Bununla bc
ruber Tiirkiye :filiyatta tayin u
suJiinU koymamış olan yt-~ 'l 

l\. vrupa mcrnlc.iketidir. Çünkü 
ıhtiyacı olaa yiyecegı .ıstill ı 

ctroektedir 

2 il 

değil. Fakat parasız yaşamak da 
mt.ımkiln olmadığını, bazı seı:ı;c.. 
rilıklcr ve icatlarla tertip cdılcıı 
cglenccleıin burundan geldıg-ıııi 
goriiyoıdu. Dayısı para verme
ye yanaşmıyordu. Çünkü Abi
din Bey nıuba'k1rn.k ;çmden· 

- Bu ça.plnna -şimdi para vcı 
sem ftbtna savuımr ..n"er. twı. . . • B • to&W .,. 
«J mt • ıraz C"'VC t.W, m1s. USla,a. 
Bın, ~'inli.ansın; :sonra clüiunürh 

Dıyordil. Şevket ısc gün gcc
tl_k~e dn:yısıua hiddctlcnl..v~r.. 
kü lır ediyor, hatta onun kar
şısına çıkıp: 

- ~te uslandık. Daha ne ya
palım'? Xaç gunClür e'' kedisi 
gibi ocla.mıza si~ -Oturuy~ 
:ruz, Kesenin :ağzım ne :r.aman 
açarn,csın? 

Diye bağıracağı geUJWdu . 
l'akat onun kar&LSına çıkuıca yı.:l 
lrnnleıi suy.a iniyor, 8,ğ&ını a,,a. 
.ımyordu Bir sabah da.i'<lS! om 
ÇJ,gır<lJ: 

Muhakkak mUhim bir iş var
dı. Ya lıa~lann ·; ya taltif e
dılc <.'ltti. öniınü ilik ~di; d:.ı.yısı
n,n kar ısına gelince oovnun. 
't uktü. A 'nktz ~ ru .- b. 
~ tta , ba 
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HE RGEL E-C i IBRAHI M 1 
YAPI İŞLERİ İLANI 

VehAletinden : Nafia ... 
Yazan; M. Sami Karayer----•200..~/ 

[ Nolcll - tfctlb•• ltolclcı molıfa:ıdur. ) 

-- ' 

··- Ekııiltıneye konulan iş: Eti .l'vlüzesl lttıha:ı edilen ~ ·lamı&lı.t~ 
m·ı•-a Bedesteni büyük kubbeleı1 kur~= kııplamnsımn i)mılll 
Keşif bedeli •6002.00> liradır. 

Y orük '.Alinin güreşlerini gö· 
~Un önUne getiriyorum. Bir 
'Ce Hergeleciyi ele alıyorum. Ne 
diyeceğimi !r<I ~ınyonım. Bu ne 
babayığit ad~.mmış .. 

Su yolcu MehrnPt beyi dinle
mekte devam edelim: Su yolcu 
ile k<muşmak da bir meseledir. 
Onu ıyıcak eski arkadaşları ta· 
myab!!rler .. Ben. ona laf söylet
ınclı: içln bir yerden tuttururum. 
O, derhal hatıralarını yoklar, 
ıtedailerini yapar, ve söyler .. 

' Meğer, güreş Malt.epede değil· 
srtlş, J:ı<.n yanlış anlamışun. Tas
hilı c-c;~ llrum. Giire~in birinc·iFİ 
)al. t • lhıııcIBi Mel'divenl 
kcyıin~ imi!!.. $u yolcu, hu gü
rc5l .. ı ·k bu!uıımw;.. Her n~ hal 
h,_ Yfr> .lı: Aliyi ı.orla yalvara
r k ru·; dwııt çıkarmı~lur. Bu 
i~·it !'-~ .4 ~c ;t u ~1a <.\mil olmu~ ... 
Yör\t Alinın ayağımı. Toph <
ıwlı Yı;~ı<fun ki~petini ıı:iyı1ir -
m"•l<'r.. Dar ırelm ki~pt' bu 
ımiş. llq T<·phJndi Yu.mf ,.,.,.. 
dır. Biıı T<>phan~li Kfü:iilı Yı;
.;uf, diğeri Çnke.; Yu"uftnr. 
ı:isı~ t ç .. •ı.:es Yusttftın kispe
ti1lr. 

Herg<>1t:d, Yiiı'ük Ali yağlan
m!f'ler.. P~~rev edip kapışmı8· 
la~ .. Hergı-!eci, yirmi yedi, yir
mi sekir. ya.~•ennda tam bir peh
liv·an1nı~. Yörük .Alinin kisıı..,.ti 
~ok · r c•lduğundan ~ü~liiklf' 
harı:ket edeb;liyormıı~. 

Gi\ı-e!j oynaş olmakla beralı<'t· 
ne de ol~a her iki pehlivan da 
:ı<endiı;:n göeterMek ~zmindc -
dir. 

Yorllk .o\li ayaktan bir iki ı;iı
reştikt.eı. sonra alt;ı yatını~. Yü
rük Alinin altçıiığı meşhıır ııl
duğundm bıı yolu lerciiı etrııe
ği murnfık bulmu~. 

Heıgtlt-cl. ha:::.m•111n a1 tçı nl~ 
dugum .. l.ııiwı;inden kirnk, tiar- I 
ma gibi o)un1:= y:,na:<r,,arn!i • 
Yörük Ali!~ ka:ıık \'UI nıağa ,.e 
bu Hur~tle gırtlukl:oyıp ·ıyn~.., . 
maga lwyulınu~. 

Yörük Ali ise HPrgdecinın 
sarmaya filan ı,<irmL'!<i:ıi bekler
miş .. , 'ilıayet Hergckcin;n bnş
kc1 oyun yr.p[r.ao1ğı.nı görünce 
cam ıkıll!ll" ''e b ı~ını kaldır:ı.
rak Ht-rı.~lfıciye bağırmı~: 

- PPhlivan .göl·üyorsuıı l·., 
ki.•pet dJr. :-' • 11 dt im ci . r kh
pct iiz~r.nt .ka:ı:ık vuı·ur duı·ur -
sun. Sar1uaya fiilin gir rln öyle 
oyna.<;ıılım.. l{azık, k:.:ıık iif:tü-ı 
ne ııe ola.c..ak? 

Dc)ir.c~, Hergeleci, k!zn1ış \'e 
şiddetli bir-liı;.ınl:ı ~u yolda nıu-1 
kabde,:e bulunınu~: 

- Hoı, "u·ma .. <tolına filan 1 
bılıne!!! . Böylıı güı·e~irim. 
Dıyc dikilin"<', Yorük Ali dö· ı 

ııtı ek, bir r·arnlodc Hergdtd· ı 
nin kazıgııı, Fiikerek ayı;.f(a kalk 
mış .• \"'o Hcrgc~I~_:ii1hı cög-tiüne 
ci&)"a'W.r k f!.1.\ıUlc·ularcı d« F>ru 
bağ:ırm~s. 
~ Abt ,, !Ilgı·nı.:IC'"" (}1,tJJıÜlL-

delr haft ..ıl~ ın·ı C'C! · ı!-..ı iJf' gl'
re,~ va be' .. 

Ç ";<tnckr, davul nııı<tla•·ı 
derha. -..l'stu'"~la.k ('~\·aı.-,(·r -
mis!F·r: 

Ur. 1*-s t tin :-;on ~ "1eı iL
Vt::nkh\i rı'-lt· 11• ta:. 

Bc·1 .. un i"_:;c·ri-ıt" 1-It·rgeltr:1'-'t. 
döncrd. 

B .., bak I-I .. Tel ci ! A .. t:~ 
diven ko~ ll ı:.Uı-e")incJ( ser.i t' 

..-~jrl,,," tu•u~acatlım .. O ,·ak.• Sor
ma::ı < olrna~ anl:;r~;;ın? \ t: 

Merdh <Okti)'Ür.P ~"( ı . ='''"· bl·k
leyt~ eğun 

Diye meydan okumı.' . :'<e,>~r
cilcr, h•~yreL i~inde kalmı~lar .. 
P~~ı ~ beylPt, .·?.ı-;ırnil:--. Btınıı 
Myl~yeı Yi,rük Ali dlı bes ıltı 
altmıs yaş arasındaıbr. Meydanı 
t~rkt°!l<'rek giderken de• ahali· 
ye hit, beı~ 

l' ,Jır, ~~·yh:_r. "ğalar, 
Ml ,,1-...,~nküyii gure-:ınu geliniz 
df' sPrmayı dolmayı siz de .c·o
riinaz •.. 

Deı: i . tştı bııra•ı bu kad•r. 

* '\ or A ı, ıamnnlara başla -
tııııı Altmışlık ihtiyar on beş 
giin ıçınde dipdiri olmuş. Mcr
diveııkoyü giireşi de gelııu;;, 
dayı.umı.ış. Bu sırada Merdi -
ve~köyU güreşini i;;iten Mı:· 
itarıı:ıcı Hüseyin pehlivan da 
çıka gelmiş. Makarnacı Sultan 
Muradın ağasının yanına gele
rek Yörük Aliyi bulmuş. Su 
yolcu 1ıle;;met pehlivan da ora
da imiıı .• 

Makanıacı, Yöriik Aliye: 
- Ali, güreşme Hergeleci 

ile .• 
-Neden? 
- Bwılar genç adamlar ... 

Sen ihtiyarsın •• Ve, bizdL'll gü • 
reıı geçti s.rtzk.. Yenilirsen iyi 
olmsz. Küçük d~ersin? Eski 
eölırctin de nakisedar olur. 

Deyince, Yöriik Ali: 
- Baka Makarnacı, bana Yö

lilk Ali derler.. Bugün öyle kuv 
ı.retliyim ki, hani seni Rusçukta 
!llSll yendimc!i? İşte o günkü 
l<adır h:uvvetliyim .. Bu çocuklar 
ıın beni ye,,ecek be? Sen, otur 
eeyrot güre.?i.. Bak, bu yenil
mez, ustc.ıarın ustası dcd:klcri 

Hergeleciye ııasıl bir giire§ ata
cağım.. 

Dedi .. Merdivenköyüne git -
mek üzere Kadıköyünden bir 
yaylıya binmişler ve Merdiven 
köyüne yollanmışlar .. Yörük A
li çok asabi olduğundan yolda 
tek laf konuşmıyormuş.. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Su yolcu diyor ki: Ben, arada 

mra.da Yörü.lı: Aliyi konuştur -
malı: için eski güreşlerden bahis 
açıyordum. O, kısaca şöyle ce

Nevra lji, Kırıhlık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

vap veriyordu: 
- Mehmet bey, bırak şimdi 

bunları .. Bugünkü güreşe baka
lım ... 

Her ne hal ise Merdivenkö -
yüne gelmişlerdir. Yöriik Ali-

f RADYO PROGRAMI 1 Beled!yeler Tekaüt Sandığından 
-2311. ci Kanun 19-.2- BeledıyPden maa.*J alan Szhhhat ve 

nin ilk i~i Hergelecinin gelip 7_30 p,.,,gr, "' 

1

. ı.ı.oo (!kt:•Jt 
gelmediğini araştırmak olmuş • """L·.) 1,S3 H. fl ~· 
tur.. Nihayet, Yörük Aliye, PM<nlar 1 rn.ı5 Ork ,b·~ 
Su yolcu Mehmet bey Hergele-! 7.45 M•ns parÇ>l.ırı 
ciyi gön·rek göstermiş ve eliyle habcrkı-ı ı 19,30 Ajans 
işaret ederek: 8.00 S<nfo.uk 1 h.1b<>rlcrl 

- B:ık iJ?te gelmi~ oturuyor.. ı:aırçalar 1 ın. 45 Kltı~i~ Tiiı·k 
''e~örük Alinin yüzü gi.ilmüş... S.lJ l:\'ın cıı.:ıti mtiıiğ.i 

8.30 Sl"nfonilc 20.15 Radyo 
- H~h ~öyl(' .. Fakat geç kal- pnı·•al"r •~ . .., ... g:ızcµ;.c:ı 

m.~~.P çabuk 5_ıkalım_ meydana .. 12.30 Prcgnm 20.•o su;inalt ve 

lrtinuıi Mra:1eı1et Ve/la/etine mensup 
miifekait, dul ıı~ yetimlerin 

nazarı dik/laline 
' 1' ly~\-r: heli':<i v• le ·~pn t..P.k, ıır ou1 ltC y(•tını rn:lafı nlnlOJKt.ı .ıl,rıı t<Jt.ı.ı.-ı 

l':.et ve uab:ılı ır 11• .. • \r ırı:er, µl 1rı ın bu ır.;1aşJnı ı 4085 :--::ıyıh kanunun 
mu,1·l~kat 3 üılc· tti<ırldt><:i n uc·ıbinı l! l lı:ı.dr<ın 1942 t~n·.lı.incten itibarı. n 
Aokar.:-tda Ileh'<1iyrlt>,. Tei<,l(.lt S·ııahgı loır._tfınddn tcdjye ("(:lilın<'3l' başla- 1 

tıaı.-.ıktır .\{e?"klır t.ırıh 1 cı; ,.ıt"ba~tn Ltt' h.ıııgı l·ır .tcahhura ıucydaıı veril·! 
ıntt!t•n ma;\şların l~hal ın~ t•cleııl'O lıl\•:-ı,: 1 .. ~·ın bu k.ıh.1 nıofı~ ala•ıl:lı ın aş:;ı~'i<li\ \ 
zıkınlı.r1:ın h·ı~u:.fltı ehcn mi,ıtlc 110.z:H·~ <lıJ,kau ;ılnuıl.ıı-ı hızııııdır. 

2 - Eksiltme 30/1/942 cum> gijnU •aot 15 de Nafia VekAl, ı Yopı 

tmar işleri Eksiltme komisyonu odasında açık eksiltme usuliyle ~ pılooo - . 
S - Eksiltme ,artrınmesl ve buna mütclcrrı evrak Yapı ıııe 1 na:ı' fal 

Rdsllğinde ve lstanbulda Nafia Jllütlürlüğilnde görül<bllir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için ı.tü.lilcrln c450.15> dört y ' elli ~ 

O'l beş kuruşiuk muvakkat teminat vermeleri ve bu gibi kuri\' \ IOI~ 
mu,•a!faltiycUc yapmış olduklarına dair lı;i yaptıran idarclerder,. alı~ 
vesika ibra:< etmeleri !Azımclır. (231) :(312) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
ı - At;llacnk kurstn ayrıca muhabere de bclletilmek üzere '11ilsa 

ile ort0; mektep mezunu ücretli muvaLltat memur alınacaktır. 
2 - Milsalıaknd• Jnmm:mll'ırn c50> lira llcret verilcceklli:- _..,.,..o( 
3 - Muhabereyi öğrendikleri zammı llcretıeri 60 liraya ı;ılı:aı»·ı'Cllt 

val:l;t .-.ııı; llıa ::ı.c:ll maa~la mennı•· nn1nzetliğine t.:ıyin nluıı:ıc::ıktı:. 

4 - 1\Ti.ı_ .• b.ıkarl., n:ır,.: ııt ü-:. 111:- ıl"ı ın idnrenjy t<'klif edece~ ycı·lerd• 
Vtn.ii(. katııl t-tnıelt.."l"i ';'.-rttır. i 

5 TnJiplerhı '188 c.ııy;Jr 111ct\1Urın ı~ı;.ııunuınıı· ı uı.c·i.l truld ~eslndek 
ş.ıı t:ı.ırt haiz olmn.ri.l:ı bcrtıl:ıfr 1Je\. ~<.t •l'll uriyC't ne ılk deta. girec ·kl<. rln, 
y.,şını gf'f·n)t'nuş ,·,}ın.ıları ı(vnl ı.;ur·anc. r.a,~nt1r n11ı~tc':"Jla olınak ü;ı~·· 
ı..:rk,·klerJn filı hi?rHt·lıuı tıitinnış bulırıuı ıl .ı ~·~ i; t tl;.ı 339 tevellütlü olına .. 
1:-l.ı 13zınHlır. 

fi ~ J\Jıı.;..<tbil!{ay, gtrm,_•k ig-•,ye.1l•'r 24/1/94:.: -"Yl:ırtcsl günü saat 11 
çe k.vl;.r dilekrt \P. e\ akı ıntlf.bı1ı·l·"ı 1t bf'ı;ıhı r V ı!.~ct P, T. T, l\!ıırlü~1 
lüJ,;hn<' ıntir:.H:nat f'ttıH'lidirlt:r • 

7 - b.1tı-ah.•k.ı 2ti/1,'~42 p. ı ıks 

nıı.rkt·7Jndc yaµıl;-ı(.ll tır. (400) B_uyuk o,rta gure~le~ ba:;l3;rken 12_33 ';'aı kı ve h:cozkilrdan 
bız de çıı<alım .. Bol \aktımız ol-1 ti" •... 1. • 1 G ·· k k 1 ırl'l.u t..r ş:ırıcı ar 

1 - Bu kabil n1;1.ış ;-;.J'.iplt·d ı;ı Şıılınt tı42 t;n·;hinc kadaı · ·=======-c========~-=====-=~--:=-::=~========::::::; 
ah•l'.·k- 1 

1 
buııj .;~' ~:ıışunc~ya 81 ar j 12.45 AJans • 21.00 Ziroat 

ll lE'l'~ e ~~ragım. . h:ılJ,•rh'·rı l tukv_ nıi 
~~:~·~· .B~ Hoz~cr aıı!atıyor ~ı, 13.00 Şorkı ve u.ıo Tn ,, 
) orıık Alı. ıhtıyarlıgına rag-ı ı·· k··ı 2 oo s ı 

mı:n kendis;:ıde . büy'.ii:'.< bir hız 13_30 1~.=r•~•~r j 2
· ~~,:·~ro.ı 

V• neft-:; kwll'etı gorııvor. / 
H l ı y·· ··ı{ Al" · program • 22.30 Ajnns 

~=f;"~ ec~. • c!. o~u ının. 18 00 l">t'oJtT:un hnbcrl('ri 

A \.f\j<l!! ahn~kt .. bıılundul::J.ın bcleodı)elert• rni.ırc.l·a ... tla 
yı•ldan iın\ııh ıbctle.·iuı •u~uh·ı. t~l~tllk ettlrf'rek 

B l\faa.$ re....mi <-<~nı.•tlerlıii 

C - Nl\ttı • hlivivc·t 1.·uı.d.Hll :::ıırt·tl<'rini, ı.T•ıiuş ıd<.ın·f;lndcn tn~-

tlil·li ut.ı:.ı.< 
D 6 X 4 eb'ad·nd. ıh;..:;- (otoğı·of':ıtını tlO y.1ş1ıalan kiu,:iık o.,ıl-

1 

DeJJ.let Lin1anl11rı İşletme Umum 
Jf.lüdii rlüğiinden : 

Denizcilere ilan 
• 

geldıgını gormu.<. Agalar, bey-\ 18'03 F • 1 ""' 22 .~5 ~ıo" 
le_~·, p~a.lar bu ~"tin ve merak~ı, 18:40 o:ır.< .ı ockc>tr:ısı 

E 

rukJ.-n· h;ir. liııuı11 _ynktur.l 1 
J\lt"ı •• klar"ıı 'ı<:rf'lE·ıdeıı alınak J~t«·diklcrinl bıld:.ilen s.-ınrlık bıl/!J.f~ toı<ıhınd~ [ırı.-.a UoJ~·vı~ılt ı l•.•ncdü:i Lııldl\ılcn rndyofJı' 1 b~ 

gurP.;,ı gnnnek ıtzt'rc hep mer<lı- h . 1 2, 55 y ki 
TlllirflirJü ~(~ hiU1be11 ya·11lnıl'] bir Jstıdayı «bu bt:dalarda :-:a- guııdcn ıtilıaıt h t;ı,,Jiyete l:('C'\'lİ;.ı aliıK.oıdaıl:ı'"a iJjn u!unur. (677) 
nh adr .. te ı tnılunacai.ı;.tır.Jo Sarıdıgn gôndcrilnıek üzere mnaş 1 =======:.......: V••rıköyüne toplanmışlar. "'"an "• orın 

rırogr~m 
Büyük nrta güreşler ba.şla- _ ~ __ .. .=== 

Tarihten bir yaprak 
yJnca Yöı tik • li, me~'dana yii
rümii~, da\~u!Jara, zurnalara işa~ 
ret tdtrek .,u~turmıı~ .. Ve şc
yiı·eiler-t>, Hc:rg .. leriye d,,ı:;ru bn-
... (Bat· tarafı 3 Uncll ıayfô'da) 
gıımıç; 

- A btı Hcrgcled be !.. Hay vakıa idi. Beylet• bu çok ciddi 
d.i kalk r.oyun .. Belki gün kflVU· [ hiikümcl<.rdnn korktulnr, başla-1 
.şunoya kad<\r boi(u~uıtı?, .. i;iimı ıına bir belll getirdiklerine hük 
dıdı·:ı lıa.şlayahnı giire~e.. 1 roettiler. 

Dı.:mi~ . Herkes Yörük Ali- Birinci Mıı~a bir "·ne i~inıle 
ııin bıt i"•?lt'rini hayreUP karşı- 1 Rumelide babaru zamanındaki 
laını~lar.. \'~ kabul etmişler... hudutları eldi' etti, xfo;iinde dur
H .. ı·gPlt'<'ı hu teklifi kabul ede-[ ıııamıs olan Sırp ~ıa!Jnı te.1ip 

~ldıkh"!rt Rl'lt'dtyt·lere İl'\di PhYl<'l, vcyn t:ıalıhutlü biı· nlt:k- J 

f,ıpla c.Arı\<:ro·ııda Belt'<ııyel~r Ba11k:ıs1nda Re1ediy<'lf'i: Tek;ıUtl 
Sa: .1~ "hlcitirl;lğü• n~rt ·ın~ göıı<lPrmelidirh·r. 

2 - Bun •ı' k it, yt·ti•n ve dı.:llaıın J.'h1rt ;ıyınnn son Uç :ıylılt manşlsrı
r·ı f!a Hc.'h-dlycl~r lt'n .-ık. ktaıP:SO!ı, ;ı ...ı:S..ıııd:~ın yi'rü cü:.-:.danJ01rHe değkitiril- 1 
nıck üzer· C'llt·rindı,:k, rn;.,:,:ş tu ... ct~1nl~·ru11 t:-1'-\ııılıgınnı.n g<indf•rilmt~k ilı~r~ 

Ik•lt·dLyelcı·u b1raknl;;ıl.ırı ~ı"'l.trr, 

Vuk;\rıdA ıiknılı.;ıı n hv~u·.-ıta ıh.,Y,.t l·tJt'liyPuJcnn ına;ış tediy,·lt-tinden 
v..ı.kua geleb:tecck g.~·ı'..nıt·lt'"rdl•n dol~)'l E.~ındık hiç bil' m~uliyet kabul et-

nh . .7., •·- :tQ2 _'..:.''=67=•====::::=============== 

Nafia Vekaletinden 
rtk sovunrnvs. !ki taraf ka?.an etti, Rırbistana. gir<!l'ek ortalığı F:kôltn.cye konulan ,,., 
dıbüıe.gelert-k ~'ağlanmışlar ve' JPhSf?'L i<;)ndc bırakiı. kralı a- 1 - EskişehJrde Sakvryr. nehrinin mtcl1l,a.ları mınttı.kasında yf'ralh c;u-
me~dana !.:,lknuşlar.. ı uıarı: iet.t·m~ğe ınL>ehur etti. Son- lar1nıı1 ar.ıştınlnımn n1aks.rıdilc Y"Ptlur.:ık art~<t.:lyen .sontlajbı.rı ve Adala -ı 

Yörük Ali, hayatında bjr kc- ra ~aclra.zan.ı lbrahi:.O- l'aş~~'l n~nı Gc;: 'J'., Nigrle - J\.1clenrliz, Tokat._ Al:nu'3 bnraj ınevkih.,rilc Aydın h:ıvnli~ 
ı-e oT~urı topıı1da.rt üzerine bas- ı muren 1struıbulc gonderrlı. bı.. sinde Aten ve Tat;ır1ar ve F.ı::ık:~ir Sı:.kc:rya havzasındaki Regülfıtör mev• 
rnıı O'ı· ~a·a!ll •legı" "lını".;.: Alela"de kilerinde ve hunların civarlar.!~ ldrır~-ıce luzun:ıı görülc('ek ·rli/ic-r rnuhallcrd? 1 1 ~ ' .... rikmiş vergilerin alınmasını ıs-

1 yürüyii~Ieı·jnde bHe ayak uçları- telli. yApılaC':1k j€'olojik sondajların ir-ra~l n1uh.an1n1cn ke;ir bed<'li v<.ıhirl. ri.)<•t 

na ba,arak keklik gibi s .. kerck Lakın ~:.drazanı pa.<li~aha iba "'""' ıizerinden ıS3520 Uroaoı-.· . 
gi<lcrınh; .. Hf'rgeleı.:i de güreş~ net etti, KayBere mukavemeti 2 - F.k~iltın~ lö/2/942 tarihine ı-;JJ;tl;.~yan paı..ı.t'k~sı cttnu s;Jat 15 de 
lerindı.; hcı1 lıv. etk ın:ırn1aklar1 ü~ l '·I kal dı A't'" Ankar:ıda Su 1.l<'ri Rf'1Eli.ı!i bin~t.·a i('huh .. t<tnl.;lnan su (·k~ıltıne kon1i~_,(.ıtu ta,-,i,·e ı· me .. e ına . ~ , 
zcı ·n .. t!ikı!erek ı;üre,,en bir a- kii~ük Pr<>nH Mehmet Çelebi odasında kopalı zari u•ulile yapılacaktır, · 
durnıhr tarafın~. gel'.ti. ~f_:ıksadı kendi 3 - 1stcklilcr, eksilLı:ne sartnon1t..~t,. mukavele projeru, b:lyıııdırhk i"l<'ri 

I-ler i.< J,ç-L.livaıı, fevkal5.tlr.. i..:tH halini temin etmekti. Çünkü gtnel ı.artnaıneşi, umurni :-.u ! h·n fcı\ni ~ıl'tn.ımt.>si1c hususi ve fenni ;;ı:-t-
4.;311.t& huzur l.Je!-;irevi yaprtlJ~:lar Itumell. bt·ylerinin vaziyetlerin- nan1eh.'ri Vt' projc•lr1·i t: lira ~8 kııruş muko·Liliı,Je Su lşlrri nch-liı'tindl'n 
n. kBpı.,ım;;lar .. Hergeleci, has- den birin~-ı Muı;anın ııaltanatının al•lıillrleı-. 
Tl!lll1 blr iki kere altına alını~ ··• uıııu ~jjn·•ıiycceğini kestirn1i17ti. 4 - EksiHn1cyc c:ırci>i1ın(•J-c i(·jn ısh:.kelil<'rin 7926 lir~ıhk nıu ·akkat tc-
l .. nı.~klart:J~. Fakat hL·r dcf.osın- ı ksilt · ı · * n1 nat venncsi \ e e ıncnırı. yapı lca;ı giındcn en az üç giin evvel ellc- j 
ol d:ı Yörlik Ali, Her<,•·elecinin d b ı • ı ı '" J'k'' b ·" N lt .. 1'.ım öv)e de oltlu, Bi.. rın e u uıınn v<.~ı"a ·ll a l•U ! ı.<1 ır ciilC'kçP i1e N3fl::ı Vekfıletinc nıüra-
ka.,..ı~ı .. rır, ~UHl"ft't tl ıLı k:- 11<. ~..l k b . ı ı k 1 1 l'ltıCİ JrfUHa t~tanbUltl lı\U~ C'aat cueı·C' • U l"e nıa l!'U!:i CI mR İ Z<'re V<.•ı:dka tı.lm3l.ır1 Ve bu vesikayı ib· 
fiil .. ,~nrilk. Alinin ili>: ellf>rde r~z etn1cleıi şarttır. 
1 h l'"·n ···E·ı·~ ""ttıg'•ııt \•h Hhr hdoaı··ı etnıı'•k~n ku .. r·iik karde~i-I 'dd ı · ~ .. · "'"'"'"..ı J .. - .ı.. · '" ,..l.- ~ • <- • •• "' ~ • b' I -: Bu mu et çınn~ ve~i.-..:ı t.:ılt_•blr:dc lnılunn1:ıyanlnr eksiltmC'ye ir;1iı"!\lc 
g lı·,ınin kP11k ovımlarına bir nin Rum ımparato~u ıle ıı'.~~ıp edomffier. 
c • v~rrtıt k iste<liğin. ı:.t.iylü "'ı kentlisine karşı sılah çektıgını 1 5 - tstcklilcıln k•klıt mektupl~rını iklnci nıadd(odc y:ıııh s.ıntten bır 
Yvı l u·. !;J<1<1·ık giire•.indcki k:ı- .. k ısını d• tattı ~: goı·me ac ·~ · saat f'VVeline kadur Su İşleri Reiı::lığlne m~tkbuz mu\t:ıbitincle vt•rnıeJ~rı 
zıkL rı< t·crnp veı mi~ olarak... Nihayet üıneıaııın, b~yleıın ı · UimnJır. Postoda olan gcciluneler l<o~al edılme,, (420 - 567) 

Yıiriik Ali, Herr.~•edyi hırpa- 1 cııtrikaları (Çamurlu ova) mu- =--...:._ __ =:-===::........:..c....:C:::.=::.......::.. 
la • ıg- ı b8~lamış .. Bir kaç defa hnrehesini Sultan Musa ya kay- ~ 
~' prazl t pi. ya• -ık altır.a al-ı bdtirdi. kcndıs;ııe ihanet etmiş 

1 

ı· h• ] u M ,, d,. ) •• v .. d 1 
rr ,,., N 'ıayeı bil' dt:fasında ı·~- olan y~1üç~ri ağa~~nı bir kılıç n JSaf ar • 1U Ur UgUn en 
nn <,apra1J.< tnplay~p oüı·erk•n 1 vuru~ta ıkıye bıçtıkten ~onra ------- - -· ~- r-Hrr~eleü Ç'prazı ı;/;kiip kaç-j ağanın imdadına ko~aular<laıı ..;;;-.. ____ _ 
nıı~. Ali Üzl'rine giderken s:ı- birine kılıç sallarken diğer bh-i ""uhammen % 7,5 
ıTy ağalarınd"n biri ir-<·ydan ., kılı~ln. kendisine vurdu, padi~a- Miktarı bedeli teminat< 
dan geçiyormuş .. Ali, hızla h~s- hın kolu kılıciyle ber:ıber yerel Cinsi adet Lira Kr. Lira Kr~ 
mının üzer;ne ~.ıldırırken bu, dü;,tü. Bu vak'a askerın bozul • Vo,onct yat«~> komııı. ıoo 
aı'fanın kılıcına şicldetle earp -1 ma~.ına sebep oldu, kendiRi de • > bJya;ı 
mı· .• Ve ayağından yarlanmı~ .. mukavemetten ümidini kesip! No. ı ıorıo 2700 -
KJ"Ih r akm~ğa başlamı~.. 1 Jıaru meydanını terkcttiyHı., cı~ 

1 

> > bi~ya<ı 6000 
Rı.nun ü7eriııe Yörük Aliyi pek' uzağa. gidemedi. Peşinden No. 2 

r-iıre~ten n·•·netmek i•temi~le~ .. 1 
ko8 anlar k~ndisini bir hendett9 

Al · 1 1 - Mevcut nün1unclcn n1ucibin<.:e yukaruln -._•fns ve miktarı ynztl1 
1 : "'amura Eta.pJann11~, cansız it• 

D ··1 .._,. ı b" ~ malzeme ac;·ık ek1>iltıne u""'ulile satıa ahr.rıC'aktır. 
t:gı "' ye ıı· yara, aya- Jıalıle buldular. 

ğ1m kopsa gene me).rdc;uı bırak- * 2 - 1\fuhamınen bC'deli % 7,5 muv3kkrıt tcıninah hizas)nda yazılıdır. 
nırm Hı·rgf'],.eiyc denli.~.. 3 - F.kı:-'ltınc 27/I/942 ralı gilnil s:Jat 10,30 do KabaW<;;t•ı Levazıın bi-

{'l"ıerlne ıo :ıldnırnş .. II~rgt•h~'İ- Y ıldınrn evHltlanndan Bi- nı;s 1 nd:ı miitt <:-cKkil ınr_·rkez rııülıayaa koıııL-.-yonunda ynpılaca.ktu 

Ekıiltrn ~ 

fekli Saati 

202 50 .A,ık ehiltme 10.30 

1 Devlet_Qernlryo,ları İlanları 1 
ll<l;~darµrıı;~ıd.111 tuloıt ~.25 ele h.<ht'kc• ech.n 24, ;.ı..ıt 13.no de harekt·l ClleU 

~O "\:.e saat 15,:.ıo ıh: t\arekt·t t·d··n :i4 Nı'l. 11 '(:1Wrl~rı~1 Perıdikten sadt ıo,~• 

de hareket 001.:n 2'1, s;ıdt t4,(l!i dt• hnr 'ltt t f·dc•n 33 ve 17,12 de harektt edeB 
39 İ\/ıı. hı h:uılıvii k~ı51ı-J:ırııuıı ~ıiri.ıl<'n li.ı;ı;utna bh1~E-1 2!l/l/942 tar"hlndefl 
\tll,•ır,·n i1l"'lll:tt·ı ;.·aı 'IJ.~yrn tıaı:, ıı ın ohınıır (680) 

l\ı!uhottnnH-n bt'cfeli J2U.fıi•O •)'Ül. )•tHlt hin !ıra uloın 25 tor ltalaJ 
2/2/942 o::ız.ırtı·<:ıl ıin'i 1c.ıt 13 de pn --.:'lı~ ... tı ulıı ı;·' AnkJrada idatt öına'" 
ı1tıd;1 h;p!nnnn mf"rkez lJ tınl"u ~0,,1: .)t•ıhııı< ,, < .. tııı ıJHınc:ıktır. Bu i,.c işti• 
rfiK efnıck. i~ti,ycnltr"n l<~nc uı ıın 1:ıyiı1 t:1t,i:i \t' ıHalnr ile birlikte ~yn.I 
gOn ~:ıat 15 ılfl ad1 ~f'Çf'll ı<on1~yo11 tr· )iginch• hulıınmalaı·ı l§zımdır. 

Şnl'tn~n1 Ank~rnda ""A'al cınc <lu1rt o;ln<h'. H.1~<l:ırpaş:ıda Tesellüm " .. 
Sevk Ş<'f1ignıdP göntl<'bilh· (fi3,!) 

At. M. V. D eniz Mii.~feş'lrltğındaıı 
70 &nntiın <'rıindc bur:ıı;ı,.I;. bt•;,.j 

~ıüddf•ti \i~rilf ı't""klir. 

;ıtJıı ,ıl!l ~· ı,,. 4 ay kadar w·ıtıw 

l<>!tckli!rı:in, ~~t;ır.1kl •. l buı nc1:-ı ht ı ıc it c' r, 'uı ınc ve :fiyaU.r·t'f 
nı ~i1/l/u4~ uırihu.e ko;J:-ır bir n)cklı.iııta nHh'tf! JTlıgırnı.a bildlrmeleıi. 

c376 •532> 

Dt•L<.>ıint 4.0 ki.il'Uii tahmıu ı dilen 21.fK.10 ,ıdct ın.ıd~·nı ı.1uhafazalı Pı ~"' 
n).ıtik bct.l~n d<.'rtı·csı :\ln1o:ıl·~ı1<t11·, 11 ~,, ıılıkla t•kı. ltııı~ /1/942 perael'"ıl cJ 

günü .t.:.~,t 14 de Tophanede T,v, ılnHrü~ı ı;.ıt; ıiııı.-, k . ı"'yonunda yapı .. 
C~Kt·l" h.at'i tcınin;ıtı 1440 liıJı1 ır. İ:)11 .lıl('"'lll '"ı.tlı tt• komi..~yon~ c,:! ... 
ın..ıeıe. ( 525 - 694) 

• •• 
B<'herınl 313 kuru1 f;.ılHlH11 t-'1il<·ı) i~:.onıı .ıd•·I yıırı f-'ni1A alu12caJ. r. 

l"<ızarlıkl.ı tkl)iltnu·sı 20/1/1.142 p.:ışcılliH. gııııı ~'l ı'" ;, ı ,3 Tophanede J ı. 

Lv. oırniılıgj cıılııı i-ılına koı.ıi1'Jlı)OL1ntl.1 JUP!l •• t.:ıkıır ıtk nıinatı 2817 lirac 
Nürnuııc Vt: ~ill"lll<1n1esi 1'<ınıi'-Yünda gi\ıül\iı- J~ıı.-~. ı!.·ıır. belli saatte l. ·· 
n•'.şyonOJ >{<·hı.Plcri. (5:.'.f tHı!"i) 

• • • 
Ut h<•ı k k~uııa 3~1 ktuu~ llılı:LJ ıı t..Uılc·n :;t!ı:.ı l(llı t_-(' 2.Z ve renklj t •: 

!pUJ.tt ..,Jınaccıkt.r. l'J~.rlıklo l'kı<iHuı• i ::.. /lıU·I·? ç;.ır im\=" ~ünü saat 14. 
'l'oph~ıncdt; t~t. Lv. fıınirJi1'i ~.ıtın .11~1.ı kon · ynn:.ı.·d.ı vnpılacatkır. K 
tcnıintıt 5<:85 lir.1 ·,5 kıııu:-.lnl'. Nliıı.unc \·ı. ş .. rtn. c!fı kt•mi.-yonda görül 
.tPklil(·ı in helli s.ıatte komi$ytın.1 >.-•·lnıcl<'rı. (52.f. - 693) 

• • • 
lll·her kılc~ıın<ı 425 kuruş t[ıhınl') ı::dih_n 15 toı' ~JHL·"" kutıdurahk ' 1 

kt.::te tılınncaktır. l';"ızarhkl.1 ek .. iltmesl 2il/l/942 <:•ı'f r:mb:ı .. iinU soat 14
1
30 !P.1 

Toph~ncd~ I,v, Arrıirllği s:.ıtın alnı:ı kl'm•syonund:ı yapılnı'bktır. tstckliJ ) 

~telif C'dcc:cklc.·ı-i ırııl<tnr üzerinflen l\.•uıınatktt·ilc Q(·Hı ı,;.ıatte komi ••• 
gclmc1Pfİ, (62'1 - 693) 

• • 
5l 1 :.ıdet blıyuk, 50 i}(I t kiit,:Uk L..ı 1 01· !t.JZ."ln n.ııtı·ahlJJd naın ve he~r 

na ..ı.l1nacaktır. Pnz:u·lıkl~ı ~k.,iltnlt.:: ;1 ? ı ı ı/04!! Salı •ıınü •Ut 14 de Topı 
nede J.,._ tnniı li.~:t nt.n alm,ı koıııu.;vonunda yapıl '(:"a •• Ln·. ,\ıhınJn be !1 
7.tOO Jiı a ilk tt.nli··,·ıtı 54ıJ l'ra 1r. ı · ı11n:,,c 'tfe cvr;. il rı i<vmfsyo!lda :,;ö· , .. 
lllr. İ•.t.,.kllf'rin bı•JU sarıttc koı-ıic~yona 1't'lrnrlcrL rr;1 l ,._ 530) 

yi hir d~hşta altı~ıa. alıp ba.stır- rinci • ulE·yınan <B051 4 - Niim~ıncler sözn grc:en şulx-de ı,örülebilJr. 
ınıf~. den (813) e kadar fi(lktz • _ ı,.··-1~111 ..... ·1,, nl·· .• ·ıı ••••. ,·,,..·n· l•Y···· olun,.,, ,,..,n v· ._ ......... ,. 7,5 1!!""---·ı------.... ----------------,,.

1 ~ s13ı d • " -~ • • --- - · .. • -...... " r.ıı- skerı f.,tr,K· aı~r ~"tı :ı'ıı"' .• ,. ~1'0.-,ıı· 1,·J" u ·ııf.· .. ,. arı Güreıı iiyle bir hale ~.clmhi ki yı! Birinci Musa da ( en vcnmo poro•ilc birlikte mezkur komi•yorı.ı müra.antları. (642) 1 .. • w va '·' I• u u -
Hel'gelcei bunalmış. Ve Her -1 (, 11 ya kodar iic ı~ı bilfiil pa- •= ,. 
gelecinln bütiiıı oyunbazlıkları, di~"hlık dnıiş, isimlerine para- ==================-===---:..::..::..::-_::...::...::...===::-:. 
ustalıkları hepsi suya dü~miiF;.. far toasılmış, huthelPr okunmuş, 1 
Yörük Alinııı fevkalade ııstıılığı hükümdardırlar ve bu it;barla I'stanhu,l Beledı·yesı· ı· ıa" nları 1 krır~ısında Jrörlenmiş.. Osmanlı padişahlarının cetveliıı-J _ 

Nihayet Yörük Ali, hasnıın.ı de kendilerine birer yer verilme 

1 

ı 
bir çapraz toplayarak brnla nıiş olması pek büyük bir tarih ~ Pn~si! koruruna sıhhi te-}ekküUcri ·c:ın ;:ılınacak 310 ~dC't Ç("}!I ıııi"',!cr 
siinnüş. Koca me.vdanı ba•.· kusuru ve riyak.rlık ni'ınunesi aı:ık. ~ksiıtmey<' konulnıu~lur. Tilhınin bedl:"Ji 2263 l~r.:ı ve ilk le! nrttı JCi9 
tan başa uemuslar. Hernaelcci Binaenaleyh kanuni lakabiyl.ı 1 ş lira 73 kuru~tur ... nrtn;ın1e Zabıt ve MunrrıPlôt MUdürl!lğü J,oılem!rdc görü-
~aprazd:ın kurtulamamı. .. Mey anılan Sultan Süleymana birin- / 19 ı , • . S .k. lrb111r. fhalc 30 1 42 Cuma günü "lant 14 d~ Daimt Encümende yapılnc~k-
dan bıtmı~. ahalinin içine dal- ci dC'gil, ikınci üleyman ve ı ın 
m1~lar.. Yörük, hasmını daha l'l Süleymnna da üçüncü Süle:y- tır. Talipltrin ilk teminat makbuz vey:ı mektupları ve 941 yıhn;ı n:t Ti('~rct 

1 

Odası ve;ika1ari1c ihale günü murıyy<'n ı;aattc Daimt Encümcnd-: lnıluıunrı-
ball suruyormuş.. mau d_C'mck icap eder.:_ ları. c426 ı 

İşte ahalinin iC'ine girt'.1 Her- =========================----==-= gell"'Ci, ne oldu, ne olmadı, gürc~i Sahibi: A. Cem eddln Saraço~ı~ ,_ _________ ____ . _________ __ _,:..-~ 

bı:"lkıp çekilıniş ,·e Yörük Ali N•ırlyat MUdürü: M. Som! Karayet 1 Deniz levazım satınalıııa komt.ıaru i anı rı ,, 
meydana sahip olınu~.. Basıldığı yer: (H. Bekir Gürsoylar Vt 

Sıı yolcu Mehmet bey diyor A. Cemaleddln SaraçoOlu matbaası) 
1 

• 1 
ki; 1 - T~lhmin edilen bedeli c132:)0& lira olan 5 ton adi bczirin 24/1/942 

-- Ahalinin içine Hcrgeleciy: 
sürüp i:'Jtiirdü .. Ve ort.Llık ka
rıştı. Hergeleci, tehlikeli va
ziyette idl. Bizler koryu~tıı 4: 
Baktık ki, Hergeleci giıre~ı bı
rakmış gidiyor. Yörük Ali ele 
meydan~ gelip galibiyet temen
nasını Gaktı .. 

İşte Yörük Ali, b;lyl~ Yö
riik Ali imiş... Bu, peh!ivanın 
güreşlcı i bir harikadır. Kendisi 
gayet cesur bir adammış. Son
ra gü.zel saz çalanı:ı.ış. Bulır,ıriıi-

tan isyau!annda Geteciliğile meş 
hurd•ır }.lareralarla dolıı bir :ı
dam .. 

Hcrgeleciye burad:ı. JLhayet 
veriyortım. lruıa.allah yanndan 
itibaren Yöriik Aliye başlaya. 
cağım .. 

· Hergeleciııin ruhu ııadolsun .. 
Onu iki yiiz hu kadar gün yiıd
ctmekle müftehirim .. Al!alı rah
met eylesin .• 

-B ITT i-
li!. &!mi K:ı.ra;yft 

cumartesi günü saat 11 de Kn.sımpo\-nda bulunan Deniz Levazım Sütın alına 
koınısycnunda pazarlıiı yapıkıcatır. 

2 - 1Jk tcm:natı «993.75~ lir:ı olııp Şitrtn.nmesJ her gün is saati dahi
lindn mezkür komisyondan bcdclsi'. alın~bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sa)'llı k.llnnnı.tı ü·tedt:_!i vcs<'likle birlikte belli gtin 
ve ~aatte adı geçen komisyona mürnrctaUarı ilôn olunur. c570• 

• • • 
15 TON KURU FASULY6 ALINACAK 

Mevcut nilnıune ve ev alında olr-ıak üzere 24/2. KAnuıı/94.2 
g-Jnü ~aat 11 30 da pazarlıkla 15 ton kuru fasulye alınacaktır. 

tsteklilcr·n belli gün v~ saatte fekli! t-decekl ri fiyatlara 
nt.Sbeltn.d A k.at1 tenıJrıatlarile birlikte Ka!<=ınlp~::ıda bulunan 
ııliıracaatlan, (647) 

Cumartesi 

g8re % ıs 

kom~yuna 
1 

Zeytiuburnu sılfth t;ınürhanC'SJn~ ylıf.ı:c•k kudrt:tl1.' Vt' n ... ~trıl' y::ıpn1n 
Udorını hrıiz tornnc1, tesvi~·c( i, flJ c-.ct1 \ ,- aut:u ~ hn:ll )o;' -. 

f:-;t~klilerin nüfus tezkcıt'.i, ve bı·n~<.·ıvi:.;lerile rrı .. zl<u f4.l>rikny~ r: ıı· 
racnot C"tnıclcı·I. (68rı) 

• • • 
Z~ytinburntı•1tl:-ki Çorlu :;:J:ih tarn. ıhrınerfıir. 

m~runfoz, t.:kcrll•kçi, rnotüı'llı v<. ~it t.ırrur usta 
'l'.llip olt:.nl~r h:•r gün Z('y!:nb1..1ı;n.:nda Çf.ı lu !:iD:..h 
ne nıL.ır.ru:n::ıt ~tr.ıclc"i ild.n olıınur. (~6:J) 

••• 

l~·in tornccı, tcı•viy-ı ı·ı 

ı;"lt.ih:ırıla alın::ı.cakt.r. 

t•Lniı ıı,ı,h. ·i Müdürlliar ~ 

On lk! kı.ıl•ıvı ve cr.m'arı 4.000 rnııd.re 'P!ik.ibı çam veya köknar 
k~,.t:t~ al,1ıac1tk 

llr·y'cti unı.ımiyc!_:ı verilemtdiSi lai1.dırılc p.;ı.rça parça da Jhale edllebi· 
lit'. 

Tthrrı:n cd:!cn bedeli ''!?':'~ ,i)Q'' lira ot.ın )'lıknrd:-ı .J.<:ız:h keresto A. -
l<crf F'lb:-J-::~lnr TJınur:ı rıt;dü!"!i..i;::ü rn~rl;cz s::ıt:n1ı1lm..ı. koJnbyonunca 2'":/ 
l/f) 12 !ah ;:'lit•ü ~or.~ Jj ~ PQ~!lrlıkln 1haln {.r.n(\ceAtlr. Ş~rt.ı:::ıme "13'1 

ı:ra "1;0·1 J:urı.ı.~Lu:. Karı tcm.ru•t •·2:ı260" JiraJ)(. "J21" . .. . 
5000 Krı Mnkorn:ı 
2t'(h.J .. ~k.!ır. ·c 
40('0 .. ·e::.ocyalh 
3000 .. I".:uıu i\züm 
:!!J••O .. s~~:.ın 
(jl)!""rr) .. To7. Ş<·k<·r 

T;:ıhmlnc;;!J,,.nı, ... ~~U' 1 l!j~(J .. lıI:t c~·n ,cm.~r~., '"lı r, k ,._rn °'~ ı 

A!!rtc•I f""ı!Jr 1 k1lar uni~rn nu . .:du Jı..ıf·l trıC'r~.c s:-ıt:,f1 :- ı.• 
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