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Boğa~:ik:~~~ı~dakiBiiyiik Mil el Meclis·n Havagaz sarfiyatı 
tahdit edili ·or 

Sadece kendi şalıs'i kana
atım olonık Jejil, Ankara
nm 11n itimada ıagan :figasi 

mrılaitlcrinde hüküm •iiren -••• 
lcanaato tercfımap olarak namzetleri 

GAZ GONON MU· 

AYYEN SAATLE
RiNDE KESiLECEK• 

dıgebilirim ki, nrrkiyedB K rAA llOA ı•yetı• kaldırı d mı1ttt'fiklerinin ve Jos11a,,a UlR 'ti masu 
nın iyi rıiyellt::ri ve samimi 
haih hareketlc•ri hakkında ,.. •• • 
hiçbir şuphtt ve emniyetsiz- Fevkalade muhım •••••••MOtt•e•o........ ••••o~OOC•ll•H•I• ......... 
ilk meucut !1eeildir. 1 harp .. zakereleri B A Ş V E K 1 L 1 M 1 Z 1 N T E K L 1 F 1 1 L E 

başlıyor 
}'rwuı: RUseyin O&lıld YALÇIN Milli Korumn a kanununun bazı maddelerini değiştiren 

layihanın muvakkat bir encümende tetkiki kabul edildi 11 ngiltere Haıi"iye Nazı- \ Başvekil Mister Çörçil 1 
O n Mr. Eden'in ~toskoya 1 Birleşik Amerika $eyya-

seyahatindcn ben Mıh- 1 h i t f d · h t An:Jrnra, 23 (Yeni Sabah)- tiyle muvn'kltat bir encümen kadll.1' olan lmııml::ı.r tamaml-
ver propaganda makineleri Bo- a t e ra tn a ıza a lfüyuk Millet Moclisi bugün teşkili kabul edilmiştir. le temin edilmiş, basılınıfi ve 
ğazlar meselesi mevzuunu de verecek Şemseddin Gilnaltayın reisli- Bt n<la.n sonra Manisa: ınıe- bir aray:q.ı ıtopl:uınuştlr. Bun-
aldılar. Bunun üzerinde hiç du- l 1----- ğinde toplanmıştır. Başvekil bu.cm Refik İncenin eski han- lnr n.ı'11.c;.ı:ıfu\ iki cildi eski a-
nıp dinlenmeden, .bir gün bil.o Londı-a, 23 (n.n.) _ RMtcrin Doktor Refik Saydam Milli lerlo yazılmış kanun, ni7.am- 1'3.p haıflC'.riylc hı.lmıştır. Va-
fa:31fa. vermeden mutta.ı;:ıl ne~~- Korunma Kanununun ba?.ı name \e ta.ıimatııaıneler hak- :kit hu.ldu_kça bunları dn Tilrk 
yat ve tahrlld1t yapıyorı?ı:· Bır- t:ıi) asi muhabiri yazıyoı': maddelerinln değiştirilmesine kınd:Ud ta.kririno Baş\·~kil harfle1ino ~cvlrcceğiz. Bina-
leııik Amerika Devltelermm oo- f ,a vekil Çör~ilin Avnrn kıt -ı ve bazı ma.dde.Jerin de kanuna tru.ıa!ındnn ı'evap wrilıni§tir. eı11"3lcwh eğor vnkt.i.nnz olursa 
!ki .Ankara sefiri M1-. Murray'ın ıııara .. ıııda yakuıda a~ılacak mü eklenmesine <lah· kanllll layi- .Başvı:milinıiziu sözlt>rl ativen :nıcşrutiyct devrine ve 
.A.mcrikado. bir gaZ('teye vfıki 1 z.ıkNe "~•ma..c;ıuda umumi vaziy\!t hasının muvakkıat bir encü- Ba.~ve..lrllimiz, czciimlo de- ondan evvelki devirlere ait 
<>lıı.n beyanatını da propag n-1 <1c: Biı l~ik Amerika.ya yaptığı meııdo tetkikini t<'klif et,, ruistir ki: ilk dü.<rt.urun dCirt cildini de • 
dalarına lm.nştıranık yeni bir 1 zi) aret hukkıııdaki izahatı dinle miş ve adliye, bütçe, dahiliye, "Bbv:ilk Millet Meclisi hü- TUrk harflcrlyle nCRretmcık • 
gayretle orta.da fena ~ir lıa'\;ı dikten bOnra hiikfimetc itimnd sıhhat ve içtbnai muavenet, ktimetin:in teşekkül ettiği imkan dahiline girecektir. 
y ıa. ı· n. t m a ğ a ve bır emnı- b .. y.m eden bir ta.kririn riynsc • i ~aliye :~ dkt.ımıt ~cümcnle- ~den bu~n~ ~ad_o.r, ~a~ 'Mat'ltzatıın bund~n 1bar~tir.,, 
yctsizlik hissi venneğc çalışı- tc t.wdi edileceği :-;unılmnktaclır. rmden ug aza f:e<}ıhnek sure- g~en ooııenm ikıncı~rınıııe (80-uu Sa. 3 Sü. 4 de) 

yof}~j1agandunın esa. ı malum- FHhakika hül<ümct, müzakere ~Meeff0"••9t••••••••ecıeoeec.Mea••••• ... ••••••••••e•••••• 
dur: lngiltcrc hükfameti Av- c5tıas.ında milnalmşa edilecek - - - - -
rupaııın kontrolünH Sovyetler mcvzulaıın fövlmlfırlc ehemmiyet Pas"f"k'f , " R 'd 
Birliğine terketmiştiı•. Ve bu a- li olması hP..uebile lııgiltercde ve 1 1 e USya B 

Bo- ·-' l t ""'ııl\t da yabancı memleketlerde İngiliz 
~!a niü'~~~~;.J.e.~~tuıa b~- lıUkunıctinin malrnadları hak - s·ınganur anır b·ır Sovyef'er vı·azma ra.kmağa razı olmu~tuı·. Bcrlin- Junda şüpheye yer vermek için ~ y fi 

~. =~~~ 1ifu1~~~~~~ i~~~~;~~~~:;r~·UcudUııH füwm- taarru·za daha uuv radı yolunda '1Eerl'ıyorlar 
l.Japonyaya varıncıya k!ıdm· bü- • 1 
tUn Mihver radyoları ve gaze- I re<lecek kadar ılc>ıi vardırdık la- ---<>O- 1 
telerı iste gı.inlcrdeubcıi birbir- rı malumdur. Kmıdılerine yapıl- 500 
lerinin yazılanııı n'akil ve tok- maımu ir;tcmccUldeıi bir şeyi 280 kişi öldü, Öncü kuvvetler 

dün Vorad;no'yu 
geçtiler 

rar etmek, yeni yeni ilavelerle 1 şimdı beş on Jt.lt fazlas.iylc bize alı en fazla yaralı 
ilk mevzuu kaba:rtlp şişiı::ıuek yaptı:'khuııu )i.!lni Rusya vo tn
surctivlc muttasıl birbir lcrlııe · giltf'rey lmn:ı mcanlckctimiY.dC 
yardım edıyorl~u· ve Boğazlar şüphe, cm·ıiyctsizlik ve düs;man var 
ha.kkındaki neşriyatlarının akti\ lık h'~leri uyandırmak isliyım~k vvvvvvvvvvvvvv""'""'JV"oJV"o~ 
ruitc olmaktan çıkmasına. mani bizi onfrırıa. harbe tutuııtunna- Holanda tayyareleri dört 
olmak iStiyorlar. ğa çalıqtı.kkınnı görürsc-k mom-

Bu glirültünün sebep ve hik- mın mu oluruz? Jap~ gemisini tahrip 
meti nedir'? lşin aoğrudan doğ- 1 Alına.ular, H.uslorm keı1tülı.- e t t i 1 e r 

Rus tayyareleri Helsin· 
ki'ye şiddetli taarruzda 

bulundular 
ruya kendilerine taalluk eder ıinden Boğn.zlnn frt. lıl ı. ıini vvvvvv-~ 
bir tarafı olsa idi, bütiiıı mooe-

1 
ilfuı tmişlercli ve bu t!6zl1:rinj 

lelerle meı:;gul oldukl:m gibi, isb.-ı.ot c<lebı!ecck resmi ve.'itkala
Bo~.azlar ve .lstanl>Ul meselesini ra. mıılil< olduklar.ııı da temin 
de dillerine dolayarak ayni laf- eylemi. it rdi. Ruslar ela bir A 1-
lo.ıı muttasıl tekrar etmelerine man orducu karnr~ahındn t~ 
hiç aldırış edilmiyebilirdi. Fa- t::ınbulun j galiıw ait plfmları e
kat kendilerine hiç taalluku ol- le r~eçirdikl11rini bildirmif}lerdi. 
:ınıyan bir mesele UZerinde bu Biz bu lakırdılara ötc<lenbeıi 
kadar güı ·ntu yapmaları pek! alışık bulunuyoruz. Ve her sözü 
tabii olarak bizim dikkatimizi ölçmC"Sini, tartmasım, kendi hil
celbediyor. , gilerimizle mukayese etınc:iini 

Bulgar ~'IVCfd l\J. }])of 

INGILTERE Smolenskde çarpış 
malar oluyor 

Avustralya'da 
endişe çok aı t:tı 

[A.A.tdgrafüırından 1 Bulgristana 1 lA.A.teıgranarındnıı 
Jnponlar, 

1

~:s~~:~:
1

:::slı~ 1 hta r Ediyor: Rusyada :~;:~sl~inilmi;:r~ilo -
yaya ait Salamon ve Yeni Gine -o-- metro şimnlinde, Smolenskdc 
adalarına hava taarruzu yapmıe şiddetli ~arpışmalar oluyor. Rus I 
lardır. Hasar olmuştur. Japon- Bulgar kıtaları Jar, Vinzma istikametinde Ucr-
tar Yeni Gınedc Haha.ula asker liyorlar. Bir Stokholm telgrafı,\ 
çıkamıaya devam ediyorlar. A· S 1 r b İ S t a n d a \' iynzmanın Ru.slo.r tarafından 1 
vustralya hükumeti vaziyet hak k I alındığını gösteren emnrcle.ı· 
kında ma.lunıat al:ımamıştır. Alman uvvet ~- nıevcut olduğunu, H.uslnrın Vo -

SINGAPlffiDA rİDİD yerİnİ alırsa rodinoyu geçtiğini haber veri -
lngiliz topçmm, Smgapur iı;li yor. 

-
Seçimleır yarın 

yapılıyor 
Anlram ~ ( '-1.a.) -- A\"ık 

olan tı:,;t.'lcl,111 moouı:luğuna 
aliye \'t!ıruet~ '1\•Hri!· II y

oti ~i snırul ıı.ıı~1a t'lkü
nten, De.uizli mebuuu~na 
BaşveJdUet M" t,~ mtı.1.\İni 1 
Haydar Oilll\er, Tokat u l 
busluğuua Tie:ı.rot Vokiıldi 
rniist.eşın Halit N:ızmi K('Ş
ınir. '~ lçcl mobusluğun:1 tla 
BUJ'Sa \."afü.,i Refik IiomUau I 
Parü :namrodi ola.mk SOÇJ1-
rulş.'erdir. Siı)'lll ilduci nıiin
tehiı>lero tııldirir ve ilan c le.
rim. 

C. il. P. Oeoo U·:t:,lmm 
vok:ıı Rut;wlril 

Dr Refik • n.ytlarn 

* ~.im yarın saba.lı, Hcılk Par
tisi İstanbul, Denizli, ~'ol at ve 
İçel vilayot mm.·ke'Llt>rin<le ~~ 
Jnlacaktır. 

TİR. BU HUSUSTA 
BİR RADOR HAZfR

LAf 'iYOR 

tst. bı H<> E 

lilzum ii~n· 
gazi ar I'. • t.ınd 
&'Uı111 .} .a.plılay '. ı r L. n ı -
tır. 'fLU '\l: Ik ' ıl ' • R ~ 
Doktı r Lf,tf' 1'. • .,: c iı tJ_ 

h:ıvagı :z1 f;..brd~r .. l':ıl rniın .. ~ir
ni ltabul t.-derek, lcc'ldll ı 1 1, ı 
mzwnu lildirnıi"'tir. ö;; t< •• d;gi 
mfae goı'e Jı.ıvn.gn2.l ı l.U'kctlerı. 
l](!hrınıu.de lıa.v&.gnzmin günün 
hangi !;3.atkrindc kesilınoolıun 
dahli mm"2fık o!duğunıı tesbit 
eden b:r ı".ı.por hLw.ırhı.yal'ak en 
kına hir ~OJ'l<b. Hek'<li.} c Ri
ynsPtillt' v, rec€ kür. 

Be lodi.}edo ~eRkıil cdeı:c.k 
hu,<;usi bir komisyon bu raporu 
tetkik edecektir. Komişyonun 
bu hususta verecr;ği ık , r tize: 
ııinG bc-lcdiyc, şelır havagazi 

(.Somı 8a. Sü. 5 dP.) 

-
SiDE ve ZEYTiNYftG 

~---~111i~~~-

Y alnı z yağ istihsal eden mıntaka .. 
larda ihtiyaçtan fazla bulunan 

miktara el konacak 
• 

Maaş zaml n layihası son şeklini ahyor 
J Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor j 
*HU.kfımet, {?',erelc zeytin yağı ve ge:ek ende yağ için 

bir takını tedbirleı almıştır. Bu tedbirlere göre yalnız yağ 
istihsal edilep mll\tukrıhrda ihtiyaçtan fazla yağlara. va.lılik
cc el konacak vo hunların miktnr1 bilkfımete bildirile<' ktir. 

Maaş zamınn Iayihlsı 

* Memur mnnşlru mı nı ttıı. cak olan kanun lftyıhaısı Uzc· 
rindeki tetkikler lıcıııen hemcıl bitmek üzeredir. )' apıl n 11 
tadilatm tab'ı \'C layihanın mrbusln1-a dnptılmuru foiı ,,tecl' • 
Matbaası faaliyete geçmiştir. 1f~lıs mahMılindc Jnl\, ı j 
ümit edildiğine göre bu J:1yJ1rn öniimu.J<?ki pa~rh.ai il· 

nU mtistaceliy~t knraıilr ıuzo urneyc nlv.-tacaktn·. J Al.yih.ı.nın 
bir maddesine göre m:ı.a1ilı ve Ucı et 1: mcmuıfarımıı l ~ubat 
19'12 tarihinden ıtibarm bu maaş n. Ucı-et fazlalığııhi:n istı
födo edcook.lerclir. 

1 rakyada köprü inşa Jtı 

İngiltere ile Rusya Avrupayı l ve icap eden neticeyi ~ıka:ııma.
paylaşacaklarsa tabiidir ki bu- smı hiiiriz. Mıhver kayna.klan 
nu ruıcak Almanya ile mütte- Moskovnda Eden ile Staıin ara
fik1erini tamamen ezdikten smda aeçen ve kendilerince du· 
sonra yapabilirler. Mihver mağ- yulması imkiinsız olan bir ko
löp edilmeden evvel İngiltere m.şmnya ait kimsenin inanamı
ile Rusyn arasında kararlaştırı- vacağı şayiaları memlekctirniz
lacak bütun tertipler kağıt ü- ele ncsrcderck bizi knndımıağa 
zerinde kalmıa.ğa. m:ı.lıkümdur. ça.lışaoak verde kendi ellerinde 
İngiltere ile Rusya, Almany~ ve bulwıduğuııdan bahsettiklcıi 
müttefiklerini tamamen perıı:;an vesikaları neşl'etscler çok daha 
ettikten sonra pek tnbüdir ki akıllıca hareket etmiş olmazlar 

kametinde ilerlcruekte olan Ja- -<>o-- Şimaldcdt~ fürn t.•unTuzu de-
fıonları hırpalamaktadır. GAR• vam ediyor. Lcningrad önünde * Meriç ve Arda nchirt::·leı ı Uv Jıudcld vtkll ın kdp L.i, i 

İngilizler, Paar bölgesinde Ja 1 BUL ISTAN ~ovyctlerin çıkış 'teşC'bbüslcri ı>lir'aUe. tami!· etmek için humınah hir faaliyet devıu'n ~t-
ponlnrla harbe tutuşmuşlardır. Almanlar tar:ıfında.n durdurul- n:?k~edır. Ala~alı m:ı~~l~rı lHza. gı lc·ıı ma.llimnta göre b. 

Mihverin artık ilcr tutar tara- m · 
ı d · Diz 1ııgllizlerle dost ve müt-

fını bırakınıyacnklar, on :an aı- tcfildz. Gerek lngfüz devlet a-
mi bir yunıruk altında tutacalt- damlarına gerek İngiliz mille· 
lardır. Dünya böyle bir hal al- tine hudutsuz bir hürmet ve iti
dıktan sonra Boğazların ve İs- madımız vardır. İttifak mua
t:anbulun H.ua nüfuzu altında 
~-aıması yahut lrnlm:ınıası Al- hedeleriyle ba;lruıdıl;rımız giln-
2\ • denbcri cercvan eden mün:ıse
ınanya ve müttefikleri içın ne 1 betlcrlınizde 'tngiltereden snmi
\'>ir fayda temin eder, ne fazla mi v~ hrıl'c;; bir dostluk mııam..,,_ 
lıir zarar verir. lşte bundan do-

1 
lesinden b:ışka bir şey görme

layıdır ki Mcak kendilerinin dik. İki hüklımet ve mil1et aro
kat'i bir hezimetinden sonra ta-ı sında mevcut ohm kaışılıklı eın
hakkuk edebilecek bir Rus - ln
giliz anlo..smasıııa fjimdı bu niyet hiGbir veçhllc sarsılma-
kadar alakadar olmaları kendi- mış bilakis gittikçe kuvvet bul-

muş' tur. fnmliz milletinde.n al-
lcri için hiç biı' umumi kıymet h" d ı b 1 ifade etmez. Onların bu telaşla.- çak bir hareket sa ır 0 a ı ~e-
a-ını milli mcnfn.atleıi bakımın- ğinc bir an bile zerre kadar ıh-

=-~ ı. kul tim'!l.l veremeyiz. . 
dan UAJ,Ua ve ma ve meşru Bolı-eviklerle münnsebctlerı-
görmcğe imk§.ıı yoktur. . 

Demek oluyor ki maksatları mize gelince, Türk CUmhunye: 
kendilerinin hak ve menfaatle- tinin kurulduğu giinlerdenberı 
rini tabii olarak müdafaa çare- başlayan d o s t münasebetler 

ek d ··1dir· bı'zı' iki me.~lcketin politikasında en sini düşünm egı ! • 
!kışkırtmak, bizim üzerımızde sağlam, en değişmez bir an'ane 
biı· tesir yn.pmak, bizi İngiltere kuvvetini almıştır. Biz Çarlar 
ve Rusya aleyhinde ayaklan~r: idaresiyle aramızdaki ihtfül.fı 
ma.k ve bu memleketlerle bızı kat'i surette hal ve tesviye edil-

miş addediyoruz. Rus milloti.ne 
harbe tutuşturmaktır. Bir ara- karşı çok büyük bir sem pat iıniz 
lık bazı İngiliz gazeteleri vo ve dostluğumuz vardır. Bol~e
lngilteroyc dost memleketler vik devlet adamlarının clüriist-
radyoları, Almanların Türldye- .. h · 
ye hücum etmeleri ihtimalini füğünden de şup enuz yoktur. 
mevzuu bahsettikleıi zaman, Sadece kendi ıµhsi ka.naatim 
Mihver muhitlerinin ne kadar olarak değil, Aııkaranın en iti
biddetlendikler.ni, müttefikleri mnda şayan siyasi muhitlerin~e 

hük. ':- süren . ka.n.aa. te t. ere.il. -!kundakçılık ile nasıl ithama wu ki Tür 
ikallrtıkla.nnı, Türkiye ile Mih- man olaralt dıyebılirım • -
veıın arasını ac-.,.mak isteınEni.n kiyede müttefikle~n ve d~st
na ıl bir ahlaksızlık ol.ıcağını lannın iyi niyetlen ve samın_ıi 
soylediklerini pek aıa. lıntırlıyo- hattı h:ırelrntleri ha.loonda hiç 
ruz. H tiı. bu yold ki ne riyat- bir sü~he ye emniyetsizlik mev-

Japon tayyareleri Singapurda --oo-- muştur. koprillerden hır tnncsının m~1sı 1Am:.unile bıt.nıııı ve ki p 111 
di\n de ağır bir taarruz yapmış-' I . Alman otomobil yo11:ırıııı ve de oldukça mühim bir kısmı yap)mır;tır. J. yncn kiip~iilı··;e 
ıurdır. 280 kişi ölmüş, 500 den Rusya, ngıltere, Ame- Siegfrfed hattını inşa eden Todt kndar olan ray fer§iyatı işi d~ tamnmJo.nmışlır. 
.tnila sivil yaralanmı.<]tır. Bu ta- rika ve Yugoslavya Balkanlarda bulunmakta iken Haber v<:1'ildlğine gör .... c-on günlerde 'l'ınkya<l eı H 1 

arruz Singapura yapılan 19 un ile fili harbe girmiş hemen I{ue cephesine çağnlnuş- karların U'Sh-ı!c Meriç ve Ardı nehirlermin suları l.h 1 ··yli 
cu taarruzdur. ::)ingnpur limanın tır. Todt'dn geri çcldlmekte olan yükselmiştir. Sular daha ziylt<''.e yültsclemez v,. hiı • 1 mıy, 
da bir İngiliz nakliye gemisi ba- O I a C ak t 1 r Alman kıtalarının ileri doğru sebep olmazsa hu ikinci kö?ll'liııiin inşası işinin de i-lmin i k 
tırılmıştır. Askeri tesislerde c· -<>- göndrilen iaşe kollarına tesadüf ki r.yın 20 ~ine doı;ı u hitecr ;i \-C hntlın işletmeye ac.;ıla u 
hcmmiyetli hasar olmuştur. Loıl Almanya Bulgaristanı fela~ edercl! tıkadıkları yolları Mmnk ğı tahmin cdi!mcktcdir. nu t j~dirde makrunlnrınn?Jn Bul~ar 
draya göre, Japonlar, Singapu- J • .. • • • vazifesi verilmiştir. Alman or· makamlarının l'!Hı!nbık k,• 1Jı;da.rı gibi her gün beş trtn t>lı;-
ra en yakın nokta olan Batupa- k9f0 SÜiUkfemek ISflYOf dusunun geri servisleri nakliyat tanbuldau, beş tı f'r ele> ı. tıngrnddan tahı ik cdılccck r,c-- ,. 
hala varmı~lardır. • 1 meselesini halledememektcdir rck Almanya ve Balkın devldlcrindcn gı!tirteccği.niz ', ya 

Doroei ajansı, Malezyada Ja . Bulgar B~avekili M ... Filof' * w• mal?.emc, gerek .... ta~afımıul~n gönderfü:cck 01an her nevi 
ı,onların 45 inci Hind livasını im bir ~u.tuk soyleye~ek dunya- Sovyet resmi taluninlerine .;ô maddeler ta:rmlar ta.' al~'ldı:n ~ıir'ntle tcf.Jim edileccktiı'. Mü'] 
ha ettiklerini bildiriyor ıım 9kı senedonben haı·p ha- re, Hus taarrnzunun başlnngı - ert!k gar meselesi hallcdılmı~tir. 

Blr ... \IANYADA (Sunıı ,<)(,, S Sil. 6 <la) l'lndnn beri Almanlar cephede (Diğer Anl.."!tro hJtt>crleri ·üçfüıcil ~y/u.rııızdaılır) 
Japon tayyareleri Rangonn da 1 \. ,,/ 300 bin ölU zayiat vermişlerdir. a.wm11&a1JL!P!IWar!S\Ul.iill!lllDR&&m,'R'R•W•IQ1fllr.ilt'ıl!lmliJ!IR~~~~;;;;;,1 
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VAPURU 

TAHKIKATI 
Tayfa ar dinlendi 

Yunanistana yiyecek ma.dOO. 

ba ayı ekmek 
karneleri tevziine 
bugün başlanıyor 

VİLAYET KUŞ 
YEMİNE 

EL KOYDU 

Vilayetin tebliği 

- Türkiye Cümhuriyetl 
en Baş 

Müddeiumumiliğine -
YAZAN: AK4 GO vDÜZ 

Bir malzeme harbi beklenmelidir. 
Yarınki meydan muharebelerini mal

.ze~1egi zamanında, gerinde ve halıkile 
kullananlar hazanacaktır 

lC!rt götüren Kurtuluş vapuru • İsta.ııbnl Vimyetindm : 
ııun Marmara adasında bulunan Karneler hüviyet cüzdanları esas Koordinasyon heyetinin kuş-- "'= ayw en baş Müddeiumı.o 
Fule.tya burnunda karaya otu - l k d k yemlennlıı beyana tabı tuıtul.JP- ..;, nıl, 
raral< battığını yazmıştık. t u t u a r a a ğ 1 t 1 ı a c a cağı hakkındaki us sayılı kara-

Düı:ı vapur mürettebatının ay- ş~ı.-~-:~.'I~ şu~· avı a....~, _n a.'}~ii-ı.ya dcrcolunmuştur; Ben bir müessesenin ya SePo 
~.u.uu..uu .~ ...., ...... uc )t'l'I>ılacnğı cihetle bu müddet ..,,. mayedarıınm ya dırektö·ru.·· Ya. 

rı avn ifadeleri aJınmnıtJr. B~ 1 - Millı· Korunma Kanunu- .,....,. 
J .....,, tevziatına bu saba:hcan itiblU'eıt zarfında her ikametgfUıta kar- h t b A>a.ı.:.~·- ,.,., b. · n-

gün bu hususta bır rapor tanvm nun muaddel 6 ncı ve 26 ncı u ır uWUM&J.u.u ~l.l ~yıın. ~ 
eJilccektir. ~1an2ca.ktır. Vili.)_'.et ft Be;. neleri tesellüm edıp rmza ed&- maddeıenn· e müstenıden rn:,.,,_ nim bir muhasebecim veya bu 

lectiye bu hususta lizı.m elen 1 cek bir kınısemn bulund~ .l.UU<Y"" ....... ·ıd ah t b' rta-
Yazaı: Eırek!i Ce~e·~ı K E ·a Al Koç EH Hazırlanan rapor pazartesi gO ret Vekaletinin lüzum göre- "4nsı anın, Y u ır o gım • bütii:ı tedbirleri almışt!r. ıması şarttır. vardır 

nü Vckfı.lete gönderilecektır. Ba bulda lkincikanun ayı ~ınJe 3- Yukarıda zikredilen gün ceğ"i ahval \e mahallerd-e huş- · 
t<ı.n geminin çıkartılması dilşü- 859 bin k:ı.rne d:ığıtJlr.nıştır. Şu· lerde gt!leı.:ek memurlara göste- yemi müba.yaa. ve iddib:ır etme- Bu çeşitli nd::unlnrdan biriSJ 

K at'I neticenin Avrupu kn masına şahidim: 3 saatlik bir ntilmekte ise de aUi.kadarlar bu- bat ayı 2'.-'\rfmdn daha az karne rilmek üzere nüfu.:; cüzdanlari- ğe ve bu maddeyi Ticaret Ve- ile ya aram açılmı.,.tır, ya'ıut 
ra1u.rıııda alınac&ğum d:ı- trompet ateşi, hücmn birlikleri- ııa imkan görmemektedir. Zira tevzi oluna.cağı tahmin olun- le birlikte kanunusani cıkmek kiiletinin tesmt cdecegi zaman aram açılr.ıaıfan bendt.n ay11l • 

fr kanaatler kuvvetlidir. Ka- nin. kollarını sallayarak müs • gemi yüklüdür. Bundan bash mııQctadır. k:Jrnel.eri:ıin de evde bır:ılolma. ve mahallerde satınağ·a Toı rak nıak istemişlerdir. 
ı muhnıeoelennde en bayilk tahzar h:ı.ttı delip geçmesine ye da 40 . 50 metre su altında bu- ı ~ f hf aı lıi.zımdır . Mahsulleri Ofisi me.:ıur edıl • Gaz.elclere -çünkü. param vnr-
rolu de hnrb.n UÇ ı:cıulıı.ın wısu- tiyordu.. 1 lunmaktadır. ~haıatt n Su.iğ ed,'m'ştir: 4 - Her hangi bir sebeple miştır. dır- şöyle bir ilan veriyorum: 
ru: Uça'{, ta.nk ve top oynn~ Bır malzeme harbi beklenme- Tu.rı.ç ayrn 31 inde hareket ı _Şubat eyına wt ekmek nüfus cüzd<uu ibraz ede."llcycn • 2 - İstanbul şehrinln bele-- (Muhasebecimizi çıkardık. Sı 
cakbr. O sebeple, Amerikan lidir. Yarınki meydan muharı..."- edecek kw:ıcleri ıtcvzi:ııtı 24 cumartesi leı;n şubat lmrneleri kanunu - diye hudutl::ı.rı ve Çatalca, Si- kın ha! Onunla iş y:ıpmayımz.J 
iın.ı.l projesı bu sılahlaru onem bclerine uçak, tank ve topun en Diğer taraftan Kızılayca Yuna 25 pazar, 26 pazartesi günleri sani ayIM. ait k:ırneleruıe ~ livri kazalanrun idari hudutları Amma bu muhasebeci baınba.t 
vermi;)tiı : Iki yılda yilz binlerce ~~~ebi~ü~~!~~~~rfık ede- :ustana yiyecek maddeleri ~ ya.p:lacakrtır. ret edi1ımck ve kendileri şahsan dahilinde bulunan tacir ve mün- ka bir yüzden aynlmıştır. I fese· 
uçak, tank ve top! Bu, b~ş don- Zaferi n.ncak ve yalnız bu tUnnek üzere Kurtuluşun yen- 2 - 'l'evz.iat ikanıetgahl:ırda görülmek suretiyle verilecektir. tahsil bilfunum hakiki ve hük- ıa aylığı artmadiiYından. Fakat 
durücü bir yekundur. lz d . d ne tahsı"s edilen Tun,. vaı>uru ~v-.,vvv_, ........ ...,~ 5 - Nüfus cüzdanlan olmı- mi şahıslar nezdlerinde bulu.nan her ckuyan sanır ki bu muha. 

, d ma erneyi z:ımanın a, yenn c '$ ı ü2xfa.ul h b. al a.ld l d Leçen asrın sonuna ıttı ar 1 k 11 1 ka hıımulcsını· . sür'atle boşaltma T k yr...n ann c " arını m!lrt a~·ı- ve ya ut ır m ı c o up a sebeci ihtilas etmiştir, do~rı, 
ı be e d lnda Piyadc"C ve lıakkiy e ıı anan ar zana- ramv y azası na rut tevziata kadar almı-,.a t&- kendi tasarrue:ırı altınch bu- d d -ild. m:.ı ı:aıre m Y an J ktır i~i Ntince Yunanistana gönden· J a anı cg ır. 0~. 1 ....., kta nn buyuk en . . vessül etmeleri lawndır. lunan kuşvcmlerınin miktarını ........ er yo unu cl'.i"'"'a ....... - Iccclr yı'y""'ek ...,, 0 ddelerini 1.l'Ük - Veya şo·'ryle bir ilan veririm: 

h t d Val •·'!.' n ·• - ---------~ "'" ·~ J B• b Yukarıda tesbit edilen esas- ve bulundukları yerleri Milli nıuza ır opçu ı 1
• {~ı. .... l1ycrek ayın 31 inde Pireye turr ır ara acı fram• Korunma Kanununun muaddel 

1 

<Benim tahsiadarım filen yok harın topıııkıt:aD kuV\ ~t almıyn z i • u" • n reket edecektir. }arla ve bu iş için İe&O eden n.İ· mu? iste onun artık b<-_nimlP. i"'J 
ve korunnuya mecbur kn?dı, en- vay altında C8D zambı cereyanını mümkün kıl- ~1 inci maddesinhı son fıkrası k:ılr.ıadı. Zinhar~ Olmaya ki o-
ge!lel.; devırmek oyruır. atı><r .........__.... ve•dı· mak icin savın halkumZUl ken- mııcibinoe bildirnıeğe mcclmr -. ' . ~ da va s 1 • dil erine ımuracaat edecek me • ııunJa hesap!anmı hesaplnşımz. \ sı.tlet merkezini cephe derinlık- K d a d. durlıır. Ortadaki mesele ne hırsızlık· 
lel'ine ve otclcrıne goti.ırruek v:ı- ı~ ev m e ıyor Dün Osküdarda bir arabacl anur ve mümcssillere mümkün 3 -!kinci maddede zikredilen 
zıfe.,i, tanka verilmek istendi.. Ziya Gün tesisi idare heyeti- Y tramvay altında kalarak can 1 olan kolavliih göstermeleri rica hakiki ve hükmi ş.ıhıslar tara- tır, ne geçimsizlik. Basit l'>r ey. 
Dakıkacl ı 1300 mermi atan ma- n1n Asliye üçüncü Hukuk Ma.h- vermiştir. olunur. tından verileeek beyannamelere dir. Fakat herkes sanır ki iyL 
kıneli i'nh ka!'Şlsında verilen komesinde açtığı tescil davası- Hadise şöyle olmuştur. Un tasaındu yazılacak hususat şımlardır: di.irtist. namu!'lu tanıdtkları t 
kayıptan km kunçLı1. !. u .... ı 111 ıra dün bakılınıştJr. Belediye karlan Üsküdar tramvay şirketine Şelırimizde ekmek tevziatında a} Malın snhibi hakiki şahıs tahsildar. 0 ··vn·nJının şusunu hu· 
zırhıaıımadıkça, zırhlı bırh:klt!r- Mahkemeye her iki tarafın l l rut 4 nwnarnlı tramvay ar:ab3.sı l:a.:rnc usulünün tcl.bikinden son ise, ıa.dı, soyatlı ve oturduğu sunu a.~rmıştır. 
le d tenltl nmedil~çe ilcrliye - vek.ı.llcri H.cf"k Gorbon ve Ta- SÜra e temiz e• Hakimiyeti Milliye yokuşundan ra günde (1000) çuval un la.sar- yer; hülmni şahıs ise resmi ve Vcvnhut süvle ilan Yermol·te 
nıezdı. laıt Günensay gclınişlcr ve ka- meg"" e çahcıyor inm<'ktc iken Mustafnnın yük a- ruf edilmektedir. . ti<:ari Unvanı, merkez veyn ~u- hiç bir engel görmem! 
Tıınk, fualiyet alnnma atıldıf:1 nuııi mirasçılardan Snliihııdclin "S rabasınn çarpmıştır. Mustafa Bti-:ın gôre karne usulünün belcrinin resmi füruuetgahı, (Orta;!ını filan yerde filan o~ 

e-Uniercle muharıbin ele gi.mül- Şakarcan da bulunmuştur. --00-- a.rabada.n düşmü.:ı ve tramvay tatbikinden w.."Cl ~rimiı.de b) Nczdinueki veya başka lu filanla ayrıldık. Olmava k1 
<iugu ğınn.klarından e.to;ler Vekıller mahkemeye son de- Evvelki gece başlıyan kar dün altmda kalaı"Rk ezilmiştir. Mu.s ekmek için 3800 çuval un sar- mahalde olup da kendi tasaITU- (onunla bir iş yapasınız. Kabul 
ftşirırıyoı-.lu. 'l.l!nk JaVl tl ri top fu verdikleri lilyihalnrıııdan kı- akşam da devam etmiş ve tipi tnfa kaldırıldığı Nümune hasta- !edilmekte idi. Bu miktar 2800 fu altıncb bulunan kuşvem.iniıı d.mt'ın!) 
ç !'luıı tevkif \'e imha. uteş'cıi saca bahsederek mahkeme ka- fieklini almıştır. Bu yüzden Şır- hanesinde ölmüştür. e inmiştir. miktarı. Nnmus.. ilfın vcr~·ndir. ve na-
wtmcb. kırılıyordu. rarına intizar ettiklerini bil- k(..>ti Hayriye vapurları ilk se- c) Malın bulunduğu ~rler. mt ~zluk ilfına tı"Taya.!lln. 

Btt ıdan öturü, bliytik harp dirmışleı· ve vcreseden Salahad- terlerini yapamamıştır. Kandilli d) Beya:.:mame sahibi müs • Soruyorum: Cümhurivet: MM 
tankları onemlı muvaffo:kı~::~er ffn Şakarcan mahkemeden r:ısathunesindcn aldığımız ma- 6 ev Q z e ' •ı g- •ı n s o n u ! tahsil ıse ziraat me\'slıni için u•iumurnit1t;i buna ne der? 
kayd t:mi13 değillerdi. vo.çi, müsaade ıaılarak hasım vekiline lfunata göre şehrimiule kann lJ beya.nnmne tnrihinden sonra e- B·1 n::l mlıı.rd'l' h~r h:mm hl-
~~~n d~~~t:nfi~l~~l~~ cevap vereceğmi bildirmiş ve ŞU )'üksekJiği 15 santimi bulmu.e - r ~ kilmesi mümkün tohumluk ınik· rı::;i hi eh~"'. rli' t.enh "'-· • ız., 

suretle beynn<. rulunmuştur: tur. tarı, gPr.i""'sİ7. olsalnmı. is mnnl- "'C. 
!>di<:leT.~aketmcbyişlMi1 bir zfıf_.cseri "- Müddei vekili geçen cel- vnıı ve Belediye Reisi B. Uıt.- Şaka yanayım derken kendisile bera- c} Ecyanll'amcnin uoidnruı • ye n'i"'meY. mi'7.:ı· >c d"'"'t 1·'\-
ı · ı.• .:ıt u yı m mcv~ü~ ~U· :sci muhakemede merhumun ka- fi Kırdnr şehrin temizlenmesı r dağu tarih imza. ve miilıür. nunf!'lr1 bir hü ··· ,-erme ... le! 
vaffa {ıyetıcriui de iti Çl ar nuni mirasçılarına. bıra.ktıgı~ mi· . . l::.k d k ml her arkadaşının da basını atese y 0 ka- miv-li? 
doi:""ttdan dogr-uya tanklarına ıçın a " a ar ma a ara enıır ., ~ ~ f) Boy:ı.nnamcye yazılan mn· ...;• ra.sı "cüz'i bir kısun menfaat,, · · H ____ ç dük. ı ~ B k" ·ı J .. 
bvrçlu sayılıunazlardı. Bunun- vermıştır. er ~mı. tanı • ki b k t • k J Jd lümatın doğnı olduğunu mü- u ışı er ne mene mnun us 
la bcı:ı.ber, ta~'- yannuı lULtın cümlei nakısa.siyle tavsif buyur fi.in önünü temizlemeğe mecbur ca ı, ere e ış ça u an a~ı 1 bcyyin. bcyaıına.me sulı" -· in j. tıl kişilerdir ki bu ilanln.rı vere· 

u.r._. dular. t tul t T · J • 1-- b·ı· l ErJıyılır bir sifli.hı idi. u • muş ur. emız eınıyen....,. Bir coklanmız şakayı severiz_ Gclenlet derhal vesıknlarıw çı- ka.metg-filıına göre köy IJltiya:r ı ıyor nr. 
1910 d:ı. uçağın kısa merhaleler Halbuki işin hakikati, iç yUzU şiddetle cezalandırılacaktır. Be· ~akacı lnsnnlnrdan da Adeta zeYJt Karmışlar, bu vesikalara nnuırnn heyetiııin ve~ beicdiyenin tas- Hüküm vermel·. ve, verdı 1 

de bir ke<ııf ve tıı.rnssut vamt.a.sı böyle değildir. Böyle olmadığını !t-üiye ve Tramvay idaresi dün duyarız. Fakat lütite bv.an insan- J'ıynt murakabenin kontrol memur dik ve imznsı, hükmü bildirmek adliyeniu ir,i• 
olabileceği ümitleri belirmisti .. knnwıi icaplar müsaade ederse geceden itibaren yolların açıl • lan mahkeme kapılarına kadar ıru- uırı. Hnsauda §i:ı!ak atmış. Atmış 4 - Ala.kalılnr tarafından <lir. 
Bir muharrir, 1914 e kadar uça- kn.nuni deliller göstererek isbat ması için 1700 amele kullanma- tUklcyor. tste size ,Uzel bir maat aınma yapacak blr şey yok. Zabıt doldurulan ve 3 üncü maddeı.,in Cebinde beş. on parası o·•~!'\ 
ğıİı mazhar olduğu gelif?Illcler.in c.'<ie<:eğiz, şahit getireceğiz, ila- ğa başlamıştır. Siz f,Oför Hnsanı tanır mısm1%. tutulmuş. işte tam bu Slrnda dük- (f) fıkrası mucibince tasdik e- D~vlet Adliyesi üstünde hi bit 

nl b - k kadarkı.rın namus ve vicdanla- Aynca F..dime ve Kastamoni - ~=ı ı..N ikt 
çocuk :Y rk ısuw. s.ıgnca n-..ın~ .... .,...ı·nı·z. v~.,...;.,, th'•lif e- - Kısa boylu, tıknaz, 7ilzü müte- kan snhlbi Yaltup dnmlanuş, bak- Cu en U\1)1Jnnamelcr, lıöy ihtiyar hakkı yo ur. 
ı d ur k ld ~ ··vı1·1uor ,.....__.. "'" .ı."'4ü.U.I. ~ de de soguklar şiddetlenmiştir. h tl · -1:\1.aıı ııt ar a O ugunu SOJ .,, - d'""'cg;.;..... Aile hukukunu, mı·--... mndiyen ı:ulan btr adam. ır.ış vnz\yct fc:na. Hııkiltntl ıınlat - eye en veya~ memur. E

0
.Ycr ben müesscsemcle cn'ı • 

d "'" ,.... ......, Bu yüzden her iki şehirde iki ki- ı. 1 ı ta-"' d ı ı ıı· u. hukukunu bu derece hırpai. . Bir ııaka yapııyım dem"ob ceza mnk istemiş, memurlar pek haklı ar ..-.w.ın an 1emen ma ıa ın .şanlardan her hangi bliı.ıi ın· 
Cihan harbinin dört yılı içine ~ 1• ak b'" ı: • şi donmuştur ınohkcmeslne kader ı:ı uzarnı~. Fa- olarak bu sözleri nauırı lUbnrıı al- en büyük mülkiye memuruna lasamazsam onu ya Cümhu'"":.\ t 

k terakki hayretler Uy·<>n magı:ı. çauşrn ve ~-ı.ıi azımi mu- ------...... ------ •• n- -A'l-S... kab•li d ... ~·di l sı ·ışan • .....- eiptir. knt hiıl~ şen, ~ııkrak ... ·1rarnınm mamışlnr ve znptı kendisine de im- .ı.u.=u.ıUZ mu ı n e ·~v o u- Adliyesinin k:ırar'lila bır.ak •• 
dırır. Esasen, h~, ihtira gay- ş E K E R ı·mılmııyor. Orta hıılli bir otomo- za ettirerek gitmişler. nur. yıın; yahut namusa, şerefe, lıay 
retlerini kamçıl:ı.r. İnk~ııft, Bazı ga?,ctclcrde yapılan vo bilde çalı51r, b~ on kuruş ekmek Dün Asliye ikinci ceza nıabke - 5 - Yukarıd.!tkj m:ıddeler mu· siyete hiicumsuz bir şeklli ~ ı,-
nıecburiyetlcr doğurur. Yem si- tekzip edilmiyen neşriyattan do- SATIŞ ııarnsı kazanmak için uğraşır dlP n.esi huzuruna çıkan Hnsaııla bir ciblııce beyanname venmlerdcn malıyım. 
lalı, bo.nş devresınde de tekem· layı çok müteessirim. rur -yd n haberi olınn- ... Ynkup he- ta.cır· oı""'l"'"'n hü·tu·· ali 

• ,,,_ .,_ ~ ... u n m :uınn, Görü'l•orum ki cebinde ilün r l· mille doğru uzun adımlar attı. Kanun sarnhati karşısında EınJnönllnde bir benzin ve yata s:ıp verdiler. tlk suale muhtımp mfu,.'t:ı.lısil olanları:ı da 3 llncii J 

Top harbin de gôstr.rdiğl muallel bulunan bu vasiyetname Şeker fiyatları hakkındaki b,.. nUkklim vardır. Sahipleri Avni ve olan Hasan: ıııınddcn.in (b) fıkn.ısında zikre- rası olan :ıı.fam, hiç bir mı ~ ti· 
ihtiyaca göre ve da.ha harp için- ve aile vakfının s:ıkaUığ1na roJ- !arname dün vilayete bildiril _ Yalt-..ırt bimn soför Hasarun dostla- _ Mal ııahlpli!l nerede ben ne- dildiği vcçhile tcsblt olunan to- rlcseye rin.yct etmeden, dilt• • ı 
de, öyle değişiklikler arzelti ki, men fedaldirlığı da düşünerek mışt.ir. ndır. rede dedi. Yağın. fiyatını bila bil- humluğu çıktıktan sonra geri gıbi harolrct etmektedir. 
bir rubu nsırdaki bunkı.nn ya- diğer k:ınuni mirasçılarla bir - Kararname dün kazalara tel>- AVDl ccccnlcrde bir ıa dola11SDe rncm. Benzin almak lı;in dükkinct- kalan kuşyemi m:ı.hsulleıine Bereket versin ki ben ne. r 
nıııda sönük kalabilirdi. likte uzla.şnuı. nrzusuııka çyok ha lit1' edilmediğinden şeker satışl Anncloluya gitmek ınecburiyetinde yı bekliyordum. O sırada iki kişi hüikfımetçe elkonuhnuEtur. 1 nıücsseoo s:ıhibiy,i.m. ne de ı i' · 

Bu harpte ise, beşer say ve lis1ne olarak göste.rdi · ana- bazı kazalarda yapılmamıştır. kalmış ve d!lk:kAnını orta!ı Yalcuba icldı. Yat! fiyatını sordular. LM ol- İkinci maddede zikrcdildii:ıi Cl)Seserode lmlla1;np ta s~ ·ef 1 e 
zekfı.sı göz kamaş'.:ırıcı icatlari- şılmadı. Binaenaleyh yüzde yir Şeker satışı yapan dükk&nlar ı bırakmıştır. :tnsan hali bul o gün sun GfiH~clim diye 100 kuru~ a·yı- veçhile knrar met:ıinin ma.h:ıl-. hlicum c .. tiğim kimseler vaı t; !l 

le bu üç silahı kemal zirvesine ıni beş olarak asgari bir hadde her müşteriye bir kilodan fazla Yakubun da bir ışı çıkıp çatıYQr. • veıdim. Keskc. söylemez olaydım! leline 'tebliğ- ve iliin olunduğu ı böyle bir müstahdem olsay•i m 
yük.<;eltmçktedk. Artık, mesele indirilmiş ol:ın miras h:tlrkımı - eatı~ yapmayacaklardır. Başka Bcs on dakika için de dükkAıuaa Ilcratımı ı.ster,m. ts.rılıtcn itibaren clkoJ?.an bu kuş şm.diye kadar beş. on defa -gırt· 
bunlara yeni bir şekil vcnnek- zın kemal ve tamamı emrinde başka dükl!anlardan şeker al - ı l\.apay:ıcıık değil ya. Oturduğu b- Yapılan tc'kilc neticesinde Hasa- yamrC'I'inin Toprak mahsulleri lak parçnlamakt.aıı- katil oh ... 
tc dcı:,"iil, kahir bir üstünlük elde mUcerred cümhuriyct kanunlı- mak suretile evlelinde şeker sto kemleyi tersine ccvircrek kapınm uın dilkk~n sahibi olmadı~ı sırf ofisfotlen gayrisine satılması dum 
.etmekte ve kullanıfl tnr~uıı ıs- nn:ı dayanarak. huzuru ada- ku yapanlar ihtikar suçu ile l önOne koymuş ve kalkıp işine git.- gevezeliği yüzilndCD hlıdiseyc se- memnudur. • fokdüpçı Türkiye Cümhuı .-
ıa.htadır, Alman zaıerini '-'nra · letıte .uğruşmakta. azmimiz pek i B'-' 'I.]'.__ otomobili-"- b b' t d:x.ı ·' ld h 'k t• · B ··dd · 

J k t••Ji mahkemeye verilecektir. Diğer rr. ş. ""'m .. ....,,..run ,.... e ıye ,.er ....., aıuıışı ı ve er .ı ı Eller.iade kmıyemJ btılun"n- )m'eiliı.~in! sayın en aşmu e ıı L\ 
tan da, bir taraftaıı bu mctod- n. • r.,, f ker de tam <> s:rada benzini tüken.mı.. ı.inin de bernctine karar ver11di. ~ "' ,-; t:l.re tan şe • sabşı durdurul - ... larda.ıı Çatalca, Silivri knznsı 
du. dukta.n ve şeker fiyatlarına zam D3yarunış dostlarının diikklnı ita- Hasan mahkeme salonundan çı- hududu dc.:lıilinde bulwuuı Buna da bir çare bulm ı l 

Amerikan programı, bı1 silah yapıldıktan sonra bazı lıclvacı· pısın:ı ... Bakmış içeride kimse yok. kaı'<cn Yah-uba ııöylc dıyordu: 24.Ll94l l!ll'ihiııden itibaren 7 Tilrkiye w.ı.t.•ncfusı ve T~,. '1 
lann sayıca tcia.vvukunu istih- Altın yükseliyor lar ellerindeki helvn.lan satmak Şöyle biroz dfnleney':n demiş ,.. - 1kimiz de üzilldük amma, be- gün. diı.i'er kazalar dahilinde meb su olmak sıfutilo ço rı' \ 
d:ü ediyor. Ve kutlu sonuçta bu Son gilnlerde altın fiyatlnn tan imtna. etmektedir. Bir çok· <lUl&fında lsUrııhnte koyulmuş. Bt- nim yine kazancım var: Gcvc-~eli- bulunanlar mezkftr tarihten baş E-<°liyonun. 
tevaffukun miles~ olab~ağın1a yUkselmekte devam etmektedir. .mrı da 80 kuruşa satılmakta o- raz sonrn dilkk!\na ild ki~! ge~ ~~fenalıklarını öğrendim ve bir liımtı.k üzere. üçüncü gii:ıU ak- -
inanıyor. Buna rab'lnell, ır ço c lan helvayı 150·180 kunı.ş ka- Gres Yaıt fiyntmı sormuş ar. a - lt asına tövbe ettim. Sen de bol §3.Illllm lmtla.r m:ı.hallin en bii- r-----------IO 
milnckkidlcr, muhııri~ bir or- Dün bir alhn ·32,80 ve bir gr~m d.tr satmaktadırlar. Bu gibi muh 

1
.... tın alaY>udo bit do,,llnm.._ bol boşbolln>!>k bokkond• koofo - yük mülkiye memlll"Una beyan- y -

dunun uzun zamanda. kunılaca- ktilçe altın da 4.60 kuruştan mu- tekirler şiddetle cezalandınl&- cevap vermls: rans verebilirsin. Acı ve canh mi- nrunclcıini vernıclerl tebliğ olu-' en I· a ~ 
ğını ileri sürerek, malzemece amele görmüştür. caktır. - Yüz lcuruştur. O da ıri7.ıe! s:ıli işte öniinde... nur 

1 tclrnddümiln kat'i neticede 8.mil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!· !!!~!!!!~!!!!!!!!!' ~Aı':QNE BFO~Lt olamıyacağını idilin ediyorlar. _,. ft c - .... 

lngHizler, büyük harbe gi- Diye bağırdılar. Diğer hafi- lcr verdi. Bu emirler, bittabi, Tllr'<'yn Ecnıot>• 

~~~~~1: o::~::l!':!r:d~~: ~~~~i1:rf;t mC:::;:: i~~~~~(!~ ,>~N:o~ .... ~6:4:~HAZ...........-...R~E....,T~I;;- .M .......... -.U ...... S---=-A~KtYA.GZZAU~EN'!tl.',~: ~L ', d~!~ty:ı~~:~ı~i·r müddet :fi::~,': 1~~ ~.ry. ~~~o :rt· 
di. Fıtknt, muhtelif cephele .. Je dan mahrum bulunan Beni t-..ro.- ) .n. ( sonra iskcnce odasına gırrııış_ a AVLll< soo • 
milyonluk ordıtlnr yığdılar ve il fedailerinhı Uzerine abldılar. bulunuyonlu. triyarı işkence. .t-•1 .. A'""Y•L""'t""'K ________ ..-,.. 
harp ile harbi öğrendiler. Bir Onları bayıltıncö.ya kadar dov· J ( .mamurıarıruıı önunde elleri. a· 
mütcnrifcmiz: "l{ılıç keser, kol diller, kamçıladılar. Akşam olup '\l...._..._...~.....,..,ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı~ ... ..._~._~ı y.ı.klan batlı alarak bekleyen 
övünür,, der. Silfıbını kullan- ortalık karardıktan sonra da . ş:.ınrw ile. an::ra~l:ırmı gurün-
mnsını bilen bir birliğin iyi sevk sürükleve silrükleye saraya gö- cc muzaITcı: bir kalıkaha sn.vur-
vc idare elemanlarının bile ha- türdiilcr - Vereceğim haber bu dere-1 - Dün yakalanmışlar efen-ı olman demektir. Seni. ruilistak- du ve alay elmci'e h-.nladJ: 
taıarmı J,aniyle, fedakarlığiyle * · rece ehemmiyetli değildir, efen- dim. .. Akşaın geç vakit saraya bel Mısıı: Piravunı Devletlii Ve- ~ "'Uo9 

ödediğı vakidir. Avrupanın, ilmi Vclit bin Mus'ap, Beni İsrail cekdimtir!. ~.".akat sizi çok sevmdire - getirildiler.. lit bin Mus' p hazretlerinin baş - Hoş gckcrıiz aziz misafir 
seviyeleri yüksek komum hey- fedailerinin yakalandıthndan he - Bu müjdeyi n.iç.in akşam vezirliğine şimdiden tayin edi- ler! Si,~ h:tkkiylc izaz ve ikrnm 
etleri tarafından güdülen ordu • nUz haberdar değildi. Ertesi sa· - Çabuk söyle Haman! vcrnıedin Haman? yor:um. edeıneı.Uği:mden dolayı kusu!"t.1-

TAK 
Kllsım i 8 GLN. 24 AY 1 

136 24 1357 

Mul ar e[ S:m K2i.UJ il Ci ~ . .., 
I larını bilivoruz, ilk hamlodc küt- bah ~özlerini açınca Haman'ı - Hıaydutla.r yakalandı • - Bu geceki uykunuzu israf - Alla.h mürüvvetini arttır- mun :Ufııu rica ederim. Aıalum 

leler halinde esirler verdiler, baş ucunda buldu. Arkadaşının fendim!!. edemiyeceğinizi düşündüm efen· sın efendim!. y- sı:rdı: fa.itirlik var. Burıı- w----· 
batta serrugiin oldular. Diğer yUzU gülüyor, gözleri parlayor, - Hangi haydutlar? d.im.. Velit hin Mus'ap giyinmişti. dnn c.'aha mili cmmef bir misa.- CU ~AR'TESI 
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tnrnftan, makineci milletler için dudakları kıpırdayıp duruyor· - Şimron ve arkada.~lan!. -Aldanmışsın Haman! On- Hiumına emretti: fir ock..sına sa.bip o1mağ11 mali 
büyük tank ve uçak orduları teş du. Zalim vezir, fevkalade bir - Gerçek mi söylüyorauıı lann yakalanması şerefıne da.ha - Onlıı.n işkence odasına gö- kudr ... >t;m müss.id değildir. Fıı-
kili ve istihdamı güç olmasa ge- h:ıbcr ala.cnğını tahmin edeı'Ck Haman? mükemmel uyuyacağımı tah· türsünlcr, falcat ben gelinciye ~:tt e;.:ntJim ki ileride işler- yolu· 
rekti. Uçak ve tank, ödevini ba- r,urclu: - Yalan söylemek haddime min etmeliydin.. l<"'akat bu mü.ı- kadar bir şey yapmasınlar.. na. ğ ... l"C\.."'cl:tir. Zıyaıctime ğel-
şarmak için bir iŞ!lrete, bir eli- - Ne var Haman! Gözlerimi mi düşmüş efendim!. deyi vermekte geç kalınana Karnımı doyurmadan işe baş- mr~k I:Zı.funu gösterme! te ace. 
re.ktii~ muhtnçtır. Alm3llyada açar açmaz seni baş ucumda gör - Serab da yakalandı ı:m? rağmen gene büyük bir miika- lamak adetim olmadığını peka- le ~tm~c;vdiniz ve yahut ziya.• 
114 U"ak d'uşüren, miiteveffa mck acaba iyi bir haber alaca· - Evet efendim! fat lıaketıt.in •• Dile benden ne la bilirsin.. ~t:mc <Ycl..:cı.·~inizi t.ı: kaç Piin 
lMöldc:r; 28 yaşlarında, albaylı· ğıma m1 işarettir? Ağzını öpeyim Haman! dilersin!!. Hfı.m m, vezir olduktan sonra €ıvvcl h:ıbcı: verseydiniz, her 
ğa h:ık kaz.anmış miili bir kah· Hfı..rann l' • "'i.r l;adın gibi Vclit bin Mus'ap, şımarık - Sağlığını efendim!.. kalbinde merhametten crrer kal- haldi! bu kıldc kar:;ılannıazdı·. 
ramnndı. Münc.vvt:r gençliğ'n lnntmağa başladı: bir çocuk gibi yatağmdan fırla,. - Ha şöyle .. Bu dıleğin cid- mıyan ralim ve g-add1l!' a.rka.da- j nız. ru.:ıınl:ı. bcr bcr, bcndcni· 
askNlik h:ıyatiyle te'ni.,i güç mış, zıplaya zıplaya giyinmeğe den hoşuma gitti. Benim sağ şun hürmetle selamJ:ı~· . .ırak çı· zi r,'i ~ i.'l 1 bu:ı, umu... oltlu-
dev 1 ır. Buyuk ha.rb·n y n a- başlJmıştı: lr.ı.l ııerıd Fıravun kı il f \ 
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ANKARA 
il •• umr 

arasın~aki ih ilaflar 
Bütün noktai n zar ve muamele 
ayrılıklarını bertaraf etmek üzere 
yeni bir kanun layihası hazırlandı 

Ankara muhabirimiz te efonla bifdirİ~'or: 

Gümrük tarife iktmunn ve ilXvesi olan umumi tarifesi bir 
kornisya:ı tarafından .uzun uzadı). tetkik edilerek ve memle
kcLn •• tıs d ilıl;ı aft n:ızarı itib!ll'.1 .ıtl.ruırnk hır kill hJl n· 

tuı- ..tn. ..... ve t.:...:ı t..l .her yap u b.r h.nuun l · ~ ı .• rı ha· 
.-Ian.ı:ı~tır. .tt gel n lıu l ıyilın ile t.nciı ıle gıuruı.lk 

•U l'Csı arasmcl· J.lıLı af h.ıllcdılccclr, her smıf ve kı;>rnetçe 
Lu-b r n~ :ı.- Jmı o :ııı P.Şy bir n:un altı ula toplannc.:.iktır. 
'l crt• ' tal'ZJ mh t - arası tica .!t isbtısti! lerine y k n olan 
lU } ııımun en muh Lı maddcle:i Tüıl; ·e gcmılC'rine mamul 

' ı;: a. · l.cr ıe · ır , ... reıler ve ...... blıdid, memnu 'ıyet ko· 
n b memJekeU cin f?cmi, m hsul v · m .üllerin-
~ ... ı:Jı mı.ı.ımuc eden memleketlerin gem'lcr,ne, m:ırnui ve 
Uı~crmo mı Uemo tedi:nLkri clmıya lem Vekilleri Heyuti 

~ıllı: twr oıa ur. 
A:, :ı.;a. c • kıvu1 'li esasınd ı m tre ~temi ile guyri S3fi 

s klet, mnun. ;.f l.'et, safi sık!et vo diğer m !tıuk öl flar, 
· y.l r V<' luymctl...:ı lmb1l eJıl ı'"'tir . 

T ı de b şka Lurliı •azılı olıa dıl:ça sfülctıııden vergi alı· 
ll! cak ı O l lo ıbb c..d lec.ch"f! ... 

E , ı fiyatl:ıı mn ı,üwl güne yük~ ime ı resmi duh·e· 
1~· le ış y pma.k• ol n .. ucc r \'C mütcahhid'crımi..:i çok 
m ... ·~uı v.ı iycLl"'T'1 okm iitadır. Ilükumet, bu mfü;killfıtı ön· 
lcnı .. k VP mili s '."\...tuı bır kısnunı ıt:c 1.1 C!dcn tüccar ve mü-
l"-ahhıdic ·iınıze it rmnycyı vibye etımelt mısksadiyle b<ızı 
tedbirler lmuyı hlzt'' lu gorm :.if'ti.ır. 

A! n k bu h _r arns.r. la, TCBmi dairelere mukavele 
ile ba • tiı~r ve muteahh ·t "'rinıi.?.in muk:\ clelcrini imza 
(.!LtikJ tarıht.en onra verm ı.e vo verecekleri her cins 
C2:ı;n. v ::ıda rna.d l · fiya' ruıd.n. n ımol v y an rmal 

.·-n N t ~ a o A n Mt!'fll =y 5 
!rt:T::'X---- ... 

----·---~------------.-.;;-=----~---------·------------------------, 

, ___ n ___ o_n __ ıe_ı _____ v_e __ A_ja_n_s ___ H __ b __ r __ r_i~J---
·ıı-A-M-ıE-R-iK_A_D_A_,ı JapoJ .işgali. altın- 'ır Ameıikadayeni"\1 ,, ~arp. bukadar 1 Çin Harbiye 

M. HuU' ün 1 akı ar Z uB deniz inşaab OBDIŞIBdıktaa sonr., Nazırı 
beyanatı !veni ~plerin ı 775 milyon I "Almanlan f.ze söylüyor 

--- ---- tat~ik oiunmasnta d 1 1 k t h . -t endişeler orta an "Çin urdusıı için en '1Ji ~o-
'.' Rio lonferanın haberleri b ~lanıyor o ar 1 a SlSa kalkmıştır,, biye, Japonları Hgıflct"'•" 
bizi hoyr:ete Jiişür.menıi,ffir, • ayrı I d 1 --00- Cf• takfJige ,öıtflena,ı.v.. 

Al .,""; olmalctır,, bilakıs bu lzaberıer rok Japon BQŞvekıh bu hu· man propağanda na-
acaard 11ericillir.,, susta izahat verdi --oo-- zırı böyle söylüyor 

hü1W edUmlpıı:J 
(A.A. tclgraflanndao Tokyo, 23 (a.a.) - .Mebuslar Ruzve1t, pas'f müdafa Bcrlin, 23 (a.a.) - Alınan Be tt.a "--I r.;_ '--~· 
hil!Asa edilmlşt.ır.] ı· · · i Propn<Nl•ıda Nazın doktor Göl>- yana •U\Uuna.n ~..u ııan»o 

Vıunn,..--.:ı.~- bildiril' dıgm·-· e ınec ısının umum toplantısında i.·ı·n ıoo m11yon dolar ,,,_ --• B y· ChI 
---c.;ı.uuu...wı bugim beyanatta bulunan başve-' ·:r · bela .. Das Reich,, mecmuasında ye nazın genÇLAA o ıng n 

göre Arjantin murahhas hey· kıl general Toıo Japon ordusu İS t İ y O r "H.uhların gorunmesi,, i ımli bir demiıştir ki: 
etinin 1~ıhvc:-'" mi..ıı:welıetkri· t.araıındaıı i gal edııen arazınııı makale neşrederek harbin bu "~imdiki buhranda Çin ordu. 
n.n l esi'm > • ~ .. klruıdn.kı J>ana· idar"smdc t:iıı.mk cdıiCC;C.k uıun [A.A. tclgroflnrındnn hı d - r.. uÇld1 .. u kl.]Hlda AJ- aumm rolü taarruzi bır rol ol· 
mcn.ırn.n kı..ı nr st•rctiyc metıı.:ı 1 'c 1.>uytu-< A udu eko.ıomık bır hiilfısn edilınışt..r.J man millctin:n blıtün enerjıs;ni muyor . .!kinci dcrcced~ bn1.ı ha-
yemdc.n t::ı.<lili lçm tcscbbi.bte sıstemın kurmınamnu. bir başlan :A!merika ayan meclisi ye· kullanarak kendisine talımil e- talar nih~j zafere engel olanıı -
bulunduğımı d ır gelen habcr· ı gıç tc:ıkıl eden ru-,ıagıdaki prcrı- ni deniz inşaat tez.,aJılannın dUe.:ı .lıu. atı muı;aaeleyı mi.ere yacakt:ır. 
ler siy.zsı ıa::ı.lıtillerde bir iııkısa.r ı:.ıplerı tR.sbit etmi ,tir. 1 kurulması ve kuru . havuzl~r götüreceı'!;ni y::ı..ane:ktadır. Çin ordusiı için tatbik edile • 
husule gctirmı.~tır. 1 1 - Z.nginl.kıt,;r.n bilha~a .l yapıum~ına_ snrfecl-lme~ u- Dr. Göbbels üçüncii kış yılı - c . en iyi stratcJ'i .JaponJnrı za-

Bununla berat r Panameri- harp için lfı.zım menLaların ko _ 1ı zere 77;, milyon dolar}ık tah- ıun Alman milletini illr krştau 
k:ın mahfille:-';ıdc h:ısıl ola.."1 ıunması, ' sısa.tın sarfını; n;ıezunıyet ve- hüsbiıti.in başka bir vaziyet içın llOntmai ve bu suretle Japon • 
kauante göre dıgcr Amerikan 2 - Iptidai maddelerin bilyük 1 ren ·~~ruıun layıhasını kabul ı de bulunduğunu kaydettikten lann cenup deni?..ine takviye gön 
mılletlennin azunli hareket ot.al' Okyanus ıneın! keı.lcı inden düş- etmı:.-ur. sonra ~oyre devam cbnektcdir: ôcrmelerine mani olmak i~in ta-
zı karştsı."ld~ c!!l Arjantm belki 1 ınan rtevletleruıe ihracına mani ı * Ştmdi 1939 • 940 kı~ındnki va arnızn geçmektir. 
fikrmdmı vazgeçccel.tir. olmaJ;:, 1 Ruzvelt, ahalinin hava a- 2.tye c 'hiç benzemeyen siyasi va Kwangsi - Yunnan hududun 

Gazct.ccil~ topla.nıtısında ha- ı 3 _ Muht.elif kesimlerde Ja· kınlnrına ve b.ı.~ka harp tch- ~.iyctler ve askeri imkanlar kar- da ve Ywıruuıda. mühim Çin Jruy 
riciye nazırı M. HuU, Rio de Ja. k ti · · · likelfiline karşı kon.ı:ıması ı,;ısında bulu:ıuyonız. Hnrp ciddi 

b. · lı d.. pun uvve erının ia.}eSini tcmın 1 ·ıçı'n kon.........,.:ı"n 100 milyon ccl vcUer1· va...ı.- Bunla ın.nı.; .. •ıeiro haberleri ızı ayretc u- · · tcdb' ı al k ~n."U.. telakki edilmiş fakat f ad - ı"\UT. r b ...... 
l k ıçı.n ır er ma . dol ...... ~ı..~,.,.,.t ıs' •·~: .. t;... k ti il şürmcnıist.ır. Bu haber er ço ..... w.u.:.._._ ı.uLU.I~ dedilmemiştir. Harbin şimdiki uvrn erı e birlikte Siyanı w 

cesaret \•cricid•r. demiş ve mliş· p • fik' * gc;ı. · "vv"' ızı Hindiçini üzer-ine yUrümeğe ha 
terek bir müdı.fn.ı. ile Arjantin a~J te M. Harrimanın, Rusyaya. fü:en endişeler tamami e ortadan zırdırlar Bu kuvvetler sıkı biı 
lilerın 'Mihveı le diplc;mat:k mü Amerika büvük elçisi tayin c- kalknustır. Alman milleti, Al., talim gö~ektcdirler 
n:lsebctleri kesip kcsmesindt (lJu.şttıı'Ofı ı noi 8alıifode) dilmesi nıuhtcımeldir. maııyadan geçen yolcular üze - "'"" - .,, • .. v ..,..,, v ...... :?.:.~ 
seı best kalınacağına d:ıir söz- rinde elin<l" silahla nihai znfere 1 p 

1 d dalı taarruz etmişlerdır. 1nı•ıltz ma-ı O O 
len hakkında:ki suaııerc e n • b Afrika'da ~!aşmak için her veye hazır vo_ n ya faz.la tafsılJit ooklemenin mu- kaın.ı:ırı, J. avoJ un zapı.md .. n son . 1 

_ e.. - b . r.ı. ııu.n:umet ıneı kcz.ııı ltan6on -
va.uk olacagı ceva ım vennış- da. .M d 1 maktadır. Harbe ve zafere yar- ---0~ 
tir. n an a aya naklmi duşun - - ...... _ --- dı :n• dokunacak bir l:'e'' yapma· 

~üdJ rcsı:u aır !-r d l.Ai fiyat f ~ı ~ı u mütcnhhid • , • r •""' ~ 
Yll.- olduğu aldc fevka iade zaman r dcvmn ettiği 

Ve ti.ici!'U l ra MevccC'klenliı·. B ı lıu 1 t3. yapı.hın te. kik1:.r ita mebusun teş .11 
.ruektedırıcr. -----....-- " L d ki 

B . k~-' A d"' b. 'd M"h k mak şerefe aykırı bir hareket on rada • hükfı ... !rmanya ma c.ı.uunrı Rango • ge a ıa a ı ı ver uv· sayılmaktadır. 1 j . 
~~P~~f~ı~,~~r!~!ı:ıeıcg~ \1etlennin tazyikı arttı 1 Aın;.nıılar bu mu~~ .V: b'i· met, gpanya ıle ıl "t-1embl. ~ • / ı &alı d ırc!erl! yakLıdtı. onur 'eni cegı-

I nın l~ u. oylejUUCkt~dlr. ; masuniyati kaldırıldı 

B\ı ln bul;: bilect ... m7. en bilyük evt, 

•:.u.:unala• ı 

VE 
hin e<l ln iş teıı~ &alonlnrıntla 

HAVAi.ARi Yl~'l~~ 

KA 
Şah (' in dova dmm sryrelmcktedir. 

Baş Rollerde : 

La rence livıer - Joan Fonta·ne 
DiKKAT: ~"Ül;.d n it re:ı ısenns!::r her lk1 sin mad3 sıınt 

1.30 - 4 - 6.30 \e 9 da 

r r f!llllO ı ı de tcnzfliıtlı mntlne 

(Bnştara.fı l incide) 
Türle. Maarif Cemiyeti llse
sinde dırekt.ör vekili bulun
duğu sıra.da resmi kayıt ve 
defterler üzerinde tahrifat 
yaptığı iddinsiyle suçl~ sanı
lan Tokat mobusu Hnsıp Ah-
met Avtuna ile bu cihete bağ
lı tcskillerde vukll'3. getirilen 
sufutimaller hakkında yapı· 
lan. tahkikata göre ettniye.
tin eski reisi Urfıı mebusu Re
fet Üllteıll.-ı teşrii masuni
yeUerinm kaldırıl:nasma dair 
Başvckfilct tezkeresi okun
muş ve kabul olunmuştıır. 
Miiznkere başlarken söz alan 

Easip Ahmet. teşrii masuniye
tinin kaldırılmasını kendisinin 
de istediğini, Mnarif Cemiyeti -
nin Aııkarndaki okulunda 933 

.._'19'l•lnl•••*•'ll11Blii"E~~~m••errıa:ısa••ımımmm••••'" ı den 936 ya kadnr müdürlük yap· 

1 
tlğını melri..epten ayrıldıktan eon '<Q·------.... -... ..:ı~--SZ!l--'1111!'-----ı ra Halil Vednd isminde bir mi.ı-...., ıs epı f J r.ka ar Satı aima Ko. 'ıS,3 U ııa· laTI ·rcttişin defterlerde hak ve smn-

~-------------~-··•----mlilCl!ll--. ti gördü~nü, bu suçun kcındisi-
lloıudıuı Adapar.ır.ı i ~uilllll3. sı;ı<ı metre nükibı kerest.e ne L-mad olunduğunu, scnclerc.:ı 

na.kil mfulleoe.k E:!lertln dolaşan defter ve c:etvel 
~ nrıt 1dıı Ad p:ızarı ısta.'!yonun;ı na.·ıı ve istasyonda vagon dahilir.de krdrb silintilerden nasıl mcsul 
,,.,

1
•
1 m rt nakkltlrllecC'k 3150 mc:r~ m kiıbı kereste nakliyatı .Askeri t.ı!ulacağını anlamadığını söyle· 

1 lır Umum Mildurliıfü merkez salın alına komlsyonuncu 4 Şubat 942 mıtir. 
: 1 lba ron n:ıt 15.30 dn knp:ılı 7.arlla ıhale edilecektir. NnklctUıile- İsmet Eker, tal.kik ve muha· 

kef'e! etten C'Bmın beher mctr~ mUt.;oın:ı 11 Ura ve k/Jknarın beher met- keme safhasnı<la te\·kif mevZU'l 
:'I! kdbıncı da 10 1 ro bcd 1 tahm ıı eJ.Im~'lr. S:ırtn:ıme 1 lira 74 kuru, o:mudığını bildirmıştir. 
l it IUnd komisyonda vcrlllr. Muvakkat tcm'nat 2598 llrıı, 75 kuruştur. Bundan ı;;onra kürsüye ge)en 
lllıplcrin mezktlr gOnrle saat 14.30 zıı kadar tekliflerini mezldlr komı:ıyo- Refet Ülgen de Meclisin huzu _ 1 

na verme! rl. (576) J rıına kabahatli gibi çıkanldl~ 
•~....... içın çok müteessir olduğunu, 100 ..---.-=s i L b' ı· k b' .,. ın ırnıı ır sui istimal {iay.ia-

1'tlıcı ordulara.. Cesareti dlin valtı.ra bedel ohn yiğiWğinc ' sı üzerine beş maliye müfcttişı-
~ş .. Aşkına benzer bulunmıyan ... Şöhreti dillere destan... nin .Maarü Cemiyetinde teftiş -
'l'aribtcre {lan olan büyük kahramanlar filmi ler yapuklaıını. bunların ver.dik 

lcri rapor mUnderccu.tile isnad 

L AA L E edilen sucun da. doğru olmadığı 
Sinemasında m söylemiştir.. 

Muhtelit encümen mazbata 
Eh1gOn 

İNKILAP 
Tt1RKÇE 

KAHRAMANI 
l3Utün kulblerl titretcaı bir aşk :romnnı, bUtün gönUllcri a
teşleyen bir heyec:m kaynağını, bütün görenleri ha.yı an eden 
Genenı.,, en muaz; ,n Türkçe filmidir. 
llugüa saat ı de ~nzilatlı ma tine. 

• :wn 

muharriri lı.,ikı et Sılay umumi 
.heyet.P. göndcrflcn t01kercnin 
mahiyetini anlntnuş ve demiştir 
ki: 

- Tczkcred... mucip sebep 
ı ıudur: Reis bulunduğu comtvc

tin, ha.!dcı::ı;, menfaatlerini, ·ti
tiz bir dikk1t ve hassasiyetle 
korunma~n lazım gelirken hu
susi bir t.".kım mıLksnd ve emeı-

1 , . 

1 

tUn dunynya şarnıl ıhtilaftan • i - b t ıuyorıd.r. O~cı~k ngiliz tcblii:'i §U- harpru bir millet gibi ve tnrihte s.yas munase e • 
.... "t"'U&rRALYADA dur. göı r • J • • k t• 

Avustralyaau cno.ı e artml.9· "11<:'°...a Brega'nın ceınubuna r sn galebe çalarnk çıkacaklardır. erlDI es l 
tır. Maızcme nazırı, .Japonl:ll'ln ve doguya dogru ıl~rlcımiş olan Biitün bunlardan sonra onun """"'""'""'"'-"VV'..,...,...,...,.vv-vvvvvv""' 
kapıda olduklo.ımı söylunıı;tir. duşroan kollan dun sabah. er- dünya nn bir kJsmını idare et- [A.A. telgraflnnndaıı 

Hiikfunet, tayyare ve malze. kendcn, avcıların refakatinde mek hakkını kim münnkaşa e-
ıac gönderilmesi için Amerika uçan Alımıtı ve İbllyan homba dcbfür? 

1 

hulAsn et.iilini lır.l 
VE; lr.gillcrcdı:n acil yardım is • tauv.arelerinin kuvvetli himaye- . ,_, -------- Londrad:m gelen haberlere g6. 
temeğe karar vermiştir. si a.ltmda ileri haıeketlcrme de- 1 "( 

8 
r • f re, Polonya hükıimeti, İspam·a 

Ja~~~ ~~a~~~ti~~~;~~cnk ;:ı ~~~f:rdir~er~~iw®n ;~: ng1ıt re o garrs ana i!ıepar::~.~~:eki k~~~ 
Bindistanında bazı şelıirl ri born rillınüştür •Jı•ar onı·yo r orta elçiliğinin kanatılmasrnı ~ 
balamışlardır. ·'·'ı~. an tcl,liğinde de deniyor liil GÜ elçinin pasapo.rtunu alnrak ls • 

Bela.vuna y.&.}Jllan taar.ruzdi. ca. panyayı tE-rketmesini rica etmi,1 15 kişi yaralanmıştır... "Alının ve ltalyan kıtalaı:ı (Jlat.t:uafı 1 inekle) tir. Polonya hiıkurı " ı. ı adrrd-ı 
l tw... .ıA .Lü:.ıs'1lt~ yeniden di.lş.'llam takibe devam linde oldut1unu, bunun topye- de şm elçiliğinden, İspanyada.ki 

Filıpınlerde Japonlar A:rncri • etmclrtcdirler. kfın bir dünya harbi bulun- Polonya menfaatlerinin korun-
kan kuvvetlerine çok ağır hü- Alınan ve ltaıyan hava. tcş- du&rıınu ve harp somındo yelli masını istemiştr. Bu teklif ka-
c:umlar yapıyorlar. Bu hiicum • 6dlk>.ri Ago.badianın cenup bölge bir dünya ni7.:ımı kurulacağı- bul olunmuştur. 
Jcı.r. şiddetle geri piiskürtillmtış, sınde mağIUp ooilcn İngiliz Ju. m bey.an etmiş, Bulgıl'ristanuı ._ ______ • • • • ·-
Japonlara nğıı· kayıplar verdi - talarm1 yenidro ağır zayiata yeni nizam içinde rohlııü oy-
:ı ilmiştir uğratmışlardır. ,. naması lüzumunu bıldinmş- Teşe tkür 

UlNDt ÇL1'1DE İtalyan tebliğinde bildirildiği- ıf.ıir. Aziz annemiz.in OlUm yJ u rnı'hiJ. 
Japon işgali altında bulunan ne göre, lngtlızler diln İtalyan Bulvar Baş ekili iktısadi mız yürek ıtcıııını ~.ylammyn koş:ın 

ı 1·r hava ıneydanına Çin m''Y"'- ve Alımın mn.kineli birliklcrlni:n zorluklar .meydıına çıkacağı-
~ " "" 'dd IJ ta iki' al... d Ag d .ı.. 'k b\.ıyüklcrlmız. ustrıdları n arı .. dn~ l'elcri muvaffn1dyetli bir ta.at• - şı ot ey un a a a- na uu işaret etti ten sonra 1 

• h bia istikametinde ricatini nrt· Bulgar milletinin daha. fa.zla. l lnrımıı.. d<Y.Uarırnız. tı n:ı.l rımız o ruz ynpmıslardır. Asl erı cdef-ı - · tı.nru§tır- HarC'kfıt eısnasınd::ı. fedakarlıklara ha.zır bulun- knd r ço_aldı kı bunl~n ı 11a 0 ka-1(.r tahrip edilmiştir. 
bir çok esir alınmı~tır. masuu Ri>ylemiştir. d:ır serl iken cc a l' bulu-Felemenk Hindistmıı tnyya -

ıc.leri, Bonıeo ile Seleb adaları * 
aıasında dört.Japon harp gemi- ff "'V!IUfZI. s~rtı·yah 
sine ezici bir şekilde salduını~.. a " ~ 
lar, tam isabetler kaydm:mi !er
di!". Bunlardan biri. saf:fı h.ı.rp 
~cmisi, bir diğeri de knnrnzör .. 
diır. 

(~~ı l inci< e) 
sevkiyatmın saatlerini tıa-lıdit 
edecektir. 

Şimdıden. düşünülen şekle 21a- • 

zarnn hava.gazi sabahtan öğle- ' 
ye kadar bütün şebekeye mun
tru;am olmı.k "erilL-cek ve tiğle
den sonra tesbit olunacak bir 
sa.ate kadar ha.vagru>Jcıi kesile
ce;ctıir. 

Belediye diğer tnrnft.nn 1m -
"Vt!gazi ilo aydınlatı!nn bazı so
kaldarda h.avagazi tenviraıt:ını 
kaldırmak i.ızere tct:kiklcr yap
maktadır. Bu hususta Emni
yet Mildürlüğiluwı de noktai 
nazarı sorw"cıktlr. 

lcrle piyango işlerinde irtikap 
ev 1,;\llgı b1r çok :, .. ı.SUZ lınrckot-1 
leı le cemiyet kasasmdnn şuna· 
b"ıı:ı. bilhass:ı. yakınlarınn ikrar / 
m;yc verdirmek surdiylo men
faatler tcınin, binn~ce suiisti- 1 
mal eyleyen Buyiık Millet Mec-ı 
Jis azasına satılmak il?.cre 600 
piyango biletinden 400 biletin 
bedelini hile v.e hud'3. ıkullunaı • 
rak ihtilasen ~etine geçi-, 
ren ve satlmamış bilctleriıı nu
marabrını n Jsbit zabıt vnra
kalarında t:ıJ!yir ve tahrifler ic- ı ~~!!!!!!!!!!'!!~~~~~!!!!!!!!!!!!~~ 
raı ederek husu.ti cvrnktıı sah- da da tafsil ediuuiştir.,, 
tekLrltk suçlnrını .işlemesi hu- Bundiın sonra, askeri tnyi-
susuncları ibarettir. l\'h.iddciumu- nat ve l- em kanununun 
miliğin amme &.vası nçınak iki:ıci .maddcs.inlıı dcğlştirı.l-
için meclisi filiilen tef,l'ii mncuni- mesine ait kanun lüyilıası-
yethı knldırı1mnsını istedigi me. nın birinci müzakeresi ynpıl-
scle bundun ib~a·cıttir. Bu husus 1 mıştır. Meclis pazartesi gU-
ruuhteHt encümen mazbaıt:asın- nü topla.nacaktır. 

•• tS?m?WZ 

Londr:ı rooyosu, lngııtere 
'hükfmıetinin Bulgaristana bir 
ihtc'lrda bulunduğunu Sırpça 
nc.jr·yatı sırasında haber ver
mi tir~ Bu ihtar şöyledir: 

"Bulgar kJta.IAmıın Sırbiıı.
tanda, Alınan kıt:aln.rımn yo
ıini tutaca~1nı h:ıber aldık. 
Bu1ı;nristruı böyle bir h e,. 
te girişirse Rusyu. İngiltere. 
Aımerika ve Yugoslnv~·a. ıile 
fiH harbe girmiş olacaktır. 

Bunun için iki noktayı ha~ 
tırln.tmak isteriz: 

1 - Almanya, bu suretle 
Bulgaristaw do:;rud:ın do ~ru
yn harbe sokmak ve fcla.kete 
stlrtiklcmck lı>tiyor • 

2 - Almanlar, Bulgarlarla 
lmrdcş!eri olan Yugoslav mil
leti arasına nliak ı;okr. k \ e 
Bulg:u ları kl:ndl hes:q larına 
j::ı.ııdarma olarak kullanmnk 
istemek!;cdirler. 

(Radyo ~tttesi) 

* Bulgar sivH sefcrlxmlik 
yük3e.K m~lsi B:ı~\'Ncılin 

n nlarına ve ycıl rımı.z:: le.ad r .ııalı

ıneı edip gelen!erıne tı 'Y'J nyn ı-Jya

r:et iade etmek: tıO le du t;n ç kUc:

Jeri telgrnflanı, yon nan mt> tupla-

ra karşılık verme bıl<- ba acıklı ha-
Iımlz. fnılctuı vcrmıyor. Tcfüli:>l nnım

kun ohmı).ın l.'ıU:tbunıza knrşı biz
drn esirg1..•ıımiycn bu ı .ak d, ~tıult 

ve ~.fkat CÖStcr inden c d ılla

r..k hepsine bir açıkııın lL c.'·kur ve 

rrıınnettarlık sunmnya ınus:ıade rka 

ediyoruz :ve bıı.im çırpınurnk iııtcmeıt 

litırmlze ve onn her 7,um, n öz ot.'tıl 

ı;ibl bnkan hckilll dostl:ınmızın ya
kın al:lkn. ıca rn..PJn~n onun daha çot, 

ı.zatnmndl[:ıouz or.uiinil kcıdllcrıylc 
llutnn &nuhır ıçin dil~orw:. 

Aııım Uıı, Tarık Ue, Rasim Us ... .... ___ t 

hÜzuriyle açılmıstır. 

* Bulgarist.anın bütün cya . 
!etlerinde son derece ~iddet.H 
s ğuklıar başlıunJ:?t.ır. Bütün 
m !.ttc-pler bu y.üzacn ı şu
bata ..kadar kapatılmıştır. 

(a.ıa..) -

!15• -_ Şevket, dedi. Halinden vafık. İsabet buyuruyorsu~1;1Zı ı 1 
tııcınuunuın. Galıba biraz uslan- Ancak ve la.kin bcıı evlcııecegıın 
ltıu. Seni a.Llaın o uyor gıbi go- kızı nasıl ve ncıx~de buldcagım? 
t1tYorum. O sefih ve serseri ha- E&"er bu bir bulmak meselesini 11 
~<ı.tta.n s.uıırım ki sen de bıkUn de ba.na bırakıyorsanız._ ı 

HAY ÇAPKI HAY! 1· 
Çe.::n: B~ç'7_T SAFA Tefrika No. S6 sJ 

- Ama:ı dayıcığı.m, ne cı-, 
kar? n. hn. iyi, keşke bütün kız 
lnr e>.alıil o~r .. evlerine daha 
zı;>-".a.ds bağlaıurlardı. 

kocası .. zaıınede>.r __ Tövbeler o}. 
suıı, boy.e kızıa erlenıli: mı? 

.:-; ~:nıan ~cvket.._ Sen de ne 
m • .ış!nuı><'send şeysin yalıu_ 
l.Jo~r~,,~ k!.ı.d~ılan ~-ayet ıyı öl
çup bıçıyorsun. Rulı.w. ını oku _ 
l o :sun llLll&Ul koı karım bu hü
neri c 11&.Z:Uıen pek uysal \; c r<>
~u ka.pı:.ıı olarak seçtiğin kadın 
k:ırı;;ısıncla di:nyanın en enayi 
<.'rk ol gı li faka b3Sacaksın. 
Çlinkü ekseriya &'nin gi.bi er .. 
hclüel"in bu.sına gelen budur . 

~e bunun sonu olrnadı,'llll anla- - Evet, sana bırakırsam gi- ~-======= 
llıı:ı. der o Şükrü serserisi ile Bcyoğ-
Şevkct belki yirmi · itti- lunun karışık sokaklarında ka- 1 ~~bu süZ:ere bclkı yı . Jefa. dın aramaya kalkarsıııız.. Amma' 

:~ını el:arek ma.zlüm, uysal, öyle yağma yok. Seni kibar ailc-
~in bir tavırla: lt'.re tanıştıracnğım. Nrunuslu 

- Evet, dayıcığım. kızlarla görüşüp tanışacaksın. 
. t>:yc c vap verdi. Abidin bey Hunlardan birini beğenip alacak 

'ötfuıc dt>Vam etti: sın. 
"-- Seni daha ziyade eve, aileye - Pekala, 6yle olswı. Siz ne 
~~larnak, da.ha ziyade serseri- emrettiniz de ben ohnıız dedim?. 
'itten ayırmak için gene CV\"el O gUnden sonra A.bi~in .Bey. 
• fibime geliyorum ve seni yeğenini Nişantaşı, Şışlı, Cıhan· 
~Utlakn ev!endinrek istiyorum. gır, Fi~c7a, Maçka semtlerin
~ - ıtun:ıdp dayıcığım. Bu de de bır çok evlere götlirtli!. Hf!TISİ 
~ .. _da hangi kızı buldunuz .aca- de. hakikaten kibar ailc!crdi. Yc-
"il • tişmis kızları vardı. Bu kı~ar- 1 
'1 - H3yır: hic. bir kı7. bulma - dan çoğu okumuş, yazmış. ~~et 

1'tl ve b ... lmava.cağım da. Evle- kı~ardt. Kimi san 1,1, kımi kuml 
- ın klzı sen 1 endin M~ rat kımı de · fıs 
iiiiıiiiiıiiliiıiiiiiiıiiii __ _ 

larile konuşur, tavla oynar, gft- ı 
lüşüp cğlcn~Kcn Şevket kızla.r:a 
bOkııluyor, onları söyletiyor, g..il 
dtir.ilyordu. Abidin Bey her de-
fasında: 

- Vay k8!1r oğlan, kızla he
men ahbap oldu. Neler anlatıyor 
kimbilir?H:ız fıkır fıkır giiluyor. 
Ay ~ekildiler. Balkona çıkıyor
lar. Allah bilir kızın aldım çel· 
di hınzır __ 

Diye lrendl kendine söylcni -
yor ve her defasında: j 

- :Muhakkak bu körpe kızı 
beğenmistir! 1 

Diye mırıldandığı halde 
t.ıklan 

Sualine şöyle cevaı>lar alıyor- adam gülle kaldırmasını bilme • 
du: li. 

- Pek sevimli, terbiyeli, ak. 
lı başında bir kız: 

- Mır mısın o kızı"! 
- Anıan dayıcığım. M• Daluı. 

on yedisine ye.oi basmış A{ja 
sJt kokuyor. Bu kadn.r körpe 
tir Jrız bir ev kadını olabilir mi? 
Ona bir de dadı tutmalı!. .. 

- Ya Sadık Beyin kızına ne 
&d~? ı 

- Hakikaten mükemmel bi~ 
kadn olabilir. Güzel de, yaşı dl\ 
pek kü ük a t 

- O halde tereddüt etme. I). 

- O neden yahu? 
- Görüyorsunuz ya,· on nşa-

ğı seksen kilo var. 'l'abü evle • 
ııince daha da artacak. Kadın
ların hali malCım. lkide bir dü
<fCJ', bayılırlar. Onu şöyle kucak 
leyıp yat.ağına göt:üremıycn ko
ca, kocalıktan istifaya mecbur ı 
olur. Va:ktile idman yap~ydım 
Sadık Beyin lmmu istemekte 
toreddUtetmczdim. 1 

- Ona da bir kıilp taktın. 
GeleJim serasker torununa. C:b
riıyorsun ya, hem n· 'k, 1 em 

- Oh, r.l:L .. Ben de o fikir
deyim. Afetin Şc,.rJvet. Kadın
ları gı:yet iyı enlamı~,ın. V '! 1 
clc•~t·su btitGn gordüği\müz, ı 
tamdtğmuz kızlar içinde ben de 
6cr:ıskerin tcru• una mim kov-' 
mn.cttum. DE'mek bu husustn da 
hemfikiriz. Yarın gidıp ailesine 
bahf'i acayım. 1 

- Ne bahsi a<>acaltsınız? 
- Evlenmek bclısıni Senin 

naD'ına kı:::! i!':tiycceğim M• ı 
- Am:-..'1, Ail~lı gö.,tlrmcoın 

d yı. Bn:ı b1}k- hır kızı mı mü 
na .. iu gö •i:yorsunuz? 
Olruma•·ı ya.:n~ 51 l ıt 
öyle gö..ı· tv•tk ve öyle 
tir ı:;ey 1 ı ' .. ~es '·a"" 
r n /: - '~ ~ ' a "Y 
gdrrnev ~ :::- · ' 

. .Abitlin ~.:!y bun 'arı söylerken 
ıkı P:ı!"ınacrı ile :ılnına bir iıarct 
yaptı. GülüRli!l_r ve Şevket: 

- Ontı. şüphem yok, dayıcı • 
ğım! eledi. 

• • • 
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ki ltat1 temhıntlarlle Kasımpa~ada bulun<ın komisyona m!lracnaUarı. (674) 

••• 
60 TON Pini NÇ ALI NACAK 

l - 7/1/94'. tm.ihindeki kap:ılı znrf eksiltmesine tılip çıkmndığındnn 

GG.000 ktto pirincin 28/2. Kfınun/942 çaı~bn günü ~t 15 de pazarlıkla 
ekslltme5i yapılacaktır. 

2 - Beher kilosunun tahmin olanan fiyatı 81 kuras olup prtnamesi 
!ar. ıfuı ı28 kuruş bcdcl mukabilinde komlsyondan alınabilir. 

3 - tste..'U!lerin d912> lira c50> kuru3luk ilk teminat ve di~cr vesl· 
blftJil" birlikte Knsımpaşada bulunan b.ımlsyona bcl.11 aWı ff aaatte ınüra• 
caaı ctmclm (61.5) .... ı 

3 

• • • 
bcdelı !1702j.20, llrn olrn 10 ton Rafine ~rl ~ 
29/1 94:! pe şc.nbc gunil sn:ıt 15 de Kasımpnşndn 
<tın alma kı.tı ısyonunda paz«rlıl!;ı ~apılocnkhr. 

2176 89• lira olui' şnı1nnm her gım ıs snatı dalıllln-
n ı 1S5} kuı uı; mulrnbillndc nlınnbillr. 

1 .?4 O uyılı konunun iste::-Oii.U vcsoikle birlıktc belli gün 
on ; yon:ı Mur,cn:ıtlnn iJtın olunur. (5ll0) 

• •• 
1-

ll2ümun 
•ıkt.ı 

olunu'\ mecmu bedeli ~7.840 lira olan 60.000 kilo kuru 
• t ~ .. ~rılı gı.1nü lnt 15 de lı::malı ~arfln eksiltmesi yııpıla· 

2 

verme le.!, 

En lak ve Eulanı Bankasından: 
Et::ı• Kıymeti 
No. Mevkii vo cinsi T. L. 

li51 r t; (! ki Ortakoy )t.r l'Y (.\'JCl\yc m h eski Setli 
<"l Kdb 1. k co!:::ızı kap ~ l Hl eni 16. 18 No. lu 

402,!iO M.:! o • . 402,-

22:.19 H • 

M h. Aı b. ıl r 
r l'l 1 ı kapı cs'ld 29 yeni 

40!l.-

ı 41 ~(I M2 h:ıv ., 1 Jr"iı 

X2454 

~50 \f h Dcg!nn n sokngı 
,. 8, flO M2 ars: nın G/'7 

218.-

2:ıs.-

551.-

16~6.-

ıs•.-

U6.-
2:;5& GI k lcmir "oJ,, ... , p:ıfüı 6, • d:ı 35, pnı r 

59 50 M2 bah· 1 
~21.-

2581 '" Uh .. ı ry ôknklnnndn p:ıf
k.ıpı 20, 50 No. İ!l 75 M2 :ıh-

315-

26?~'l ı }"nI Altunfa:ıdt> m. ~ı. Nuh-
kuyı 'ill .. oı.;n ı ('<'ki 1 ıo. Yf'lli 1L2, t:ıj llR k.ıpı 1o. l ı 
1273 'l\'f2 ro;.;. l274.-

!fi66 Kuzrunc ık ;cadiv.~ c d!>sı, kı 7, yr-n 9 No. lu tah 
mmeo 23 ~? Nli'ktı:-n ı ı mı.: ıyycn mohnlU havi M. -
nnv ı:edı:indcn miln~t !in d!l1<k!ın. 299.-

:06{18 Emlnönu :Nlşanı'l m h Aı :"ıh' Sevh Fc hat sokaı,'1 

JJC'ftn ll'i. acln 7411, p.1r el ıı J,:ıoı~k11<'Tli35No.lu 

34 M2 nr. 1• : r.l.><n .ıhş;ıp • • 216.-
2673 EminônJ B"'YRZlt Mnh. . ka ılı1" sokaiı, pafta 133, 

ad:ı 22i, p, ~ı 2n kapı e· ri tll, )en1 57 No. lu 10 M2 
üstUnc'le ortn , c•iıın tdrgjr i ıkJ.f. ın 140/360 hissesi, 778,-

~674 Ermnt\n · Beyn ıt Mnh. Knl:-:ıcı Ihsan Mnimscıhır 

caddr.si, pafta 1~~. nd, !?27, rxırscl 22, knnı eski 57 

;679 
yeni ıs.ı Nb. Ju 1 !l M2 kiir..,ir dlll<k.iııın 24/102 his:;c~i. 

Getllkpns;ı, Mırınr Hoyrcttlıı Mnh. Tntlıuyu soknğı 
p ftn 77, il ı 2•11, p:ırrel 8, "'1pı ('. kl 16 No. lu 34,50 

22.t.-

l\!2 gedıktcn ın!.lnk;ılip ::ı,..qam;:ı 50/120 hire!:l. 359.-
B'".)·oi!lu Kocntepc Mah. Ç:mı: oko ı p'.'lft, 52, ad::ı 

'3ô, l'nrsel 20. knpı f">kı 7 t.rıJ No 1 ~J 7!l M2 :ıl1$pa 
~Ti J/2 h'c:•c-:i. 272-

ti l !i F.rtl0 nönü Şeyh l\khmrt Gcyliınl Mııh Ifomurcü ~
kıı •ı p'lfta 18. ada 406. panel "6 k:ıpı c t,j y--ni 34 No. 
lL" p<:ı hnnı derumınrt:;ı kfırı::•r oda «40tı dn, 8 ı:.•r-
eı::ı 4 ml"trcd n yuk. r mda bu paM:d kndlml"n 

M 1n :ıt h:ı' kı ve :17 sahlfcdck! gwrimcnkul 

T unu. boyu TiirkJcıi, j 
yüzlerce senedir miis

:Cı'lh ve mes'ut yaşıyorlardı. 
tcabcttiği zaman 'l'unayı amra.k 
özü (Diııyooor nehri) ı.;uyuudan 
E<imale garbe, şarka doğru ge
ni 1 Ye mı:vntfolayctli akınhır 
yanan Türı. ordul.ırına on bin
lcrcn h:ıb yiğıl pelı!ivan evlat 
\ er~yot Jar..Iı. Gönlü zaferle do
lu ol n bu d _!f arm l'raiınmı.n.."1 ço
cul.l ... rı. h.~kiıu oldukları toprak· 
lar!l. kv' 1crıylJ, c:amileriyle, 
.ı:ıe c_::ı•c•i. lt•, kcnarısaraylarile 
.kc-: f lıir litlc halinde yede.ş
mi; 'e:'di. 

Tun... t>0;"ll1nın h~kmıleri ve 
ln"'l G """ 1 ıler; lıı.n rırrl.~tı:ı· a.sır
l:ı.l\.! 'ı il\ t, ~UR ) : ''(!t j ~ frTih fa
}ı .. r ~ • .. Tntılrtu V•' hiC' l;ir ı.!ndi
sc <)· • fl ı b1 id ılcr. • :ınm n· 
kı:ır t: :> ..:·er i.,ın gar~ 
dG((."t ;ı, ·: rilv~lf"J'i, •r ma bo· 
y :·. i 1 .., ı lrı·; "rtalığı hey
bet" .. ' . r, ~:ılht('ll"(' emrıiy<:t sa 
ç·yo,<!t\. tK. f.,. ı "1 rılaıemm 
'l• yı ytt · .ı ~. k c;L'"l'.:3.ll J!nrbi 

u U.:- 1 •l ı r.~™ im.tarak 
l 1j( l.&ı akın-

orılu Tfü kln i, iç uygımsu.zluk
larının veı diği zorla. çözülmcğe 
yüz tuttular ve lıunda:1 istifade 
eden H.uslnr, türlü cntrikalar
l<ı bu diy.ıı'IJ.ra htıldm olmağn 
bar;;ladılnr. Tiirklcr de yavaş ya
va.<j tesir nltına gırmeğe 1'o· 
yııldular. 

Fakat Osmanlı Türkleri, Al
tmordu Turl:leri."lin lfaradcniz 
hnvzıımnı çevreleyen cli~rları
na b3şta Kırım olmak üzere sn.
bip olmnJ .. t.a gcciltmcdi. 

Ii'ntih SuJta.n Mchmcdin ve
ziri, Gedik Ahmet p:ı.~a, nrı
mı fcUl ile Altmortlu Tül'l;:lcrinc 
hakim olnrn.ğa Ç!l.!ı~an nevzuhur 
Ru3larln kHrşı ksr5ıyn gclmi~ 
bulunuyordu. 
Osmanlı Türklerinin, Mos

kof gavuru diye yfı.dcttiklcri 
Rus!ur. gün gt~Ul:~c AltınıJ;chı 
imp~ratorıu:u tl'kc~:ııc ycı lc§
tiler ve çok g<>-ç.ıtıcdcn kocn im
parntorluc.n bakim oJdı.ıl&.r. 

:M:oskoflnr, f.lt.no:- iu 'l'ü?'k· 
lerinc hal,jm o!d :ıkt:;n ve h.:·3· 
kov~a hnı..;un~L1cr.r.ı kurJı:k-

' ' 
r 

Nevralji, Kırıklık ve Biitüıı Ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

1 D~let ~~il~r!. iıa~,!_ar:-1 '[ R~OYO PROGRAM! 1 
Hnycl rp~ş1rtan $ • t !J ,,5 do ho;oek(>t cıl"n 24, s .. at 13.00 de hnrdt<·t eden 24 il. d Kanun 1942~-

~o w . at 15 20 tlc h ı· ke:t ,...d 34 No. 1• l«.•Ul"l:ırl. P nu ktcn !% t
0 

10 r.o 
• '1,'3U l'rı ;:r, m 

dE' !ı, ı M edc•ı 27. , 14 .:ı de h r • t cdC'n •. ~ vı: 7 J2 ctc h:ır~·kd <.~l 1 7 53 •i.ıfıf 
39 No. ltı banlfyo k.ıt:ı ld ınııı f;Öl ııl,.11 1>1 .. uı .ı lrn rn :l. 'l/fHı t.ırih ı ,ı •ı 

pro·ııım 

19 00 ('Bi\ytil, 
.'\.( ı• J ı'} 

Hl.16 l.1ns 
it!oarc-n ir;le 1iyN:" ı n:vın h:ılk{\ ılan ı lunur ( ı :10) 1 7 4 AJ. 

11 oı • tra ı 

..-- - lı İJ 11< 1 1:1,~0 Aj.ı.s 

'Ml hanırneıı belh:h ('1250) lira ol:ın muhklit nu , aral.ml.. (5000) kı.tı... 1 8 00 :-;icntonıl{ 
ct.zalı ne kn:;csi (10/2/1942) s, lı güniı ~:ıai. ( 14) 011 dörtte lfoyılnrl' • d .• , progr:ı.m 
Gar bina~ dııhilindckJ J,omi~on tnrmınci:ın a~ık ek• ltme usullylo • tıcıtm 13.3C 'Pro~ı.ım 
al·nnrnktır. 13.33 K:ır•~ık 

h bt ··l,..rı 
19.45 (la, • d ıti) 

19.55 F, ;' ~.ı ı 

2.0,15 R:ıdyo 

Bu i e girmclt istiyenlcrin (318J lh.ı l 7'iJ ){uru"luk muvakkat t('mitı-ıt 

1 

tıırküld 
w: kanunun tayin ett ı \esa kle bııli 'tc ı ! ftr.le J>ünu • nt n kacl, r ko- 13 4· /. 1 'L"' 

misyon\ müracaatları Uiz.ımdır. h:•'>' r1 11 

Bu fs,.. ait şartnnm<-'kr I·oml yond:ın l' .,., L \tbı. k d;ı&:ıt-lr ı· '<t ldır. 14 oıı Kar ;:ıı1< 

?.I 

('il6) prı••ran 
--- 14.50 ::->. "rl,.ri 

~l.10 p nlc•y Cl 
ıstı!klcri 

21.i5 (Güzrl ~::ın..,,r:r.r;;•-----p-&1!"'1,..CZe!"'!:'-"'-______ "!'!!'l~..._-----f!!l±!!!!S'-- l!\,30 füyUSCt!• 

HOLANTSE BANK -UNI N. v. 
iSTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAK ÖY PALAS 

AJANSI ; MEYOANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BA.NKA MU AMELELERi 

KASA iCAR~ .... 
MERKEZi & KÜAASAO 

$081LEql • AMSTElitOAM - AOTTE RDAM - 8UEN09 '""E9 

cuuua - MAAACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO - ORANJESTAO 
fUO Q& .IANEIRO • SANTOS • SAO PAULO 

bu ve C4, 66, li7 ve digcr ıııuuarafrır nras:ında ffil•'"-

te.rclcliı'. 1000,-' 
2ı20 Bcyo~hı Yazıcı •Mi.lC"yyctz<ıde> Mo'tı. ~sk l\fokrioğlu 

Yeni Tat~rbey o!.nğı lrnpı eski 4G y('ni 30 No. lu tah-
minen 104,50 M2 np:ırtımaı•m 4/Sı) hissesi. 1479,-

27!)~ Besikttı - Oı1'1J,öy, Ifacı Mclımut M.ıh. A111b:ırlıdc
re soka 11 knpı c-ki 9,11 yeni 11 No. lu t.1hi11inen 
6000 :\12 ciçcktarlasıru mfistemll ~viıı 14/48 hissesi. 792.-

2740 Aksaıay, Katip l{rısım M:ıh. Lrınaa Kornkol ı:ok:ığı, 
pafta 144, adn 778, ımrrel 13 kapı eski 6!l mü. yc.nl 
63 No. lu 70 M2 klırgir evin 3/16 hissesi. 289.-

2'ı7t Beyoğlu tnönil Mah. Dolapdere c:ıdJt:si p:ıfta 54, 
ada 603, p:ır el D, kapı PSJ ı 50, 52- 50, 52 mu. 50-52 
Mü. yeni 46, 48, 48(1 No. lu 64, 50 M2 btırnk:ı, 260,-

2784 Beyoğlu, Kamcrh:ıtun cilostaıı> Mnb. eski B;ıh~, 
ycnIDllbnz sokağı eski 21 :rcrıJ 33 knpı No. lu tah-

minen 44 M2 kfırglr evin 6/16 Ju~csi. 697.-
~790 Eminönü Süruri l\foh. Sulum odnlnn sok:ığı paftn 

136, ndn 315, parsel 2, knpı t.:.ki 21, yeni 19 No. lu 
4 M2 kl'ırgir dilkklın. 240.-

Yukarıdıı adrı 1 ve tn.f:siliıtı )%·.ılı gayri menkııllcr peşin pıırn He ve 
açık arttırma u sulile satılacaktır. 

M!lzoyedeye istlrfık edecekler roulrndder kıynıctln ylızdc onu nisbcUn
de teminat yatırmaları lfızımdır. 

1halc 9/2/942 pn7.artcs1 günü saat 10 dadır, Satıs esn:ısıııdn veıllen be
dtl mukadder kıymeti geçliği tnkdlrde teminat okçesı derhal nrttınlmnya
rak ihale kimin uhdesine lcrr- edillrsc kminııt akçesi ona ikmal etUrile
cckUr. 

İsteklilerin teminat okçcsl, ıılifus tezkeresi ve üç kıt'a totoğrofia bir
likte bild'rilen giin ve r.ııatc kadar şubcml1 Eml!'ık servisine gelmel\'ri, 

N O T: 

X tşarctli {!ayrl mcnkull rin ihal~kri Umum 
aru:dildiktcn sonrn yapılncaktır. •913' 

Müdilrliıl.rün 
t501> 

tasvibine 

cilnıhur 

l• ılfırm<ınilt 
v ·kı::~trr..sı 

kon.;cıi 

18,fJI} l'>re gr;ıııl 
lS.03 Knı ı~k 

~dalar 

18.'10 Dans 
O"'kestrH:ll 

Tuı lH~en 11.) 

22 00 S01lon 
orkcı.tt .,:;ı 

2'1 .30 AJ .. 118 

hulıcrkri 

22.·15 S:ılon 
ork<-' ırası 

22,!ı5 Yarınki 

progr:ım 

1 Aı;kerlilı işler~_ı 
Emlnonu Yeril As. Ş. BŞK. ucn:, 

· Deniz Mııkine YlizlJ:•5ısı Mchmeı 

All <ığlıı Mustafa Sami 3113 (15 2) 1 
P, Tğın, MustMa oğlu A Arif 

~2G (44394) 
Top 'l'cın Muatr•lıı oğlu S,ılım 

327 (44083) 
Nakliye Tgm. Ce~il vglu F\,-yzct- ı 

lın 824 ( 44934) 1 

Tbb. Tgm. Ahme\ R!.l;itiı oğlu A
sım (~5020) 

Tbb. Mu:;taI:ı oklu F1.:rruh ( 45059) 
Dıı ı;ub:ıylnrm hlivıyct cuzdmılaı·i

le :.ıirliktc a ele eul>eyc rııume'&ntla- ı 

rı iHln oltınur. 

Bu hafta yapılacak okul 
maçları tehir edildi 
lstanbul Okul ları Futbol· Lig tıe· 

yetinden: 
Hıwnnın muhalefcU dolayısıyla 

21il/ ı 942 tarilıindc Şeref ve Fc
nab.ıhı;~ stadyomhırm•h yaııılncalt 

okul maçları tehir cdilmistır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Balosu tehir edit-:Ji j 
Çocuk Esirgeme Kurumu lstan· 
bul Merkezinden: 

Hnvarun muhalc!l.'ti dolııyısıyle 

Takslın Belediye gazino~unda cu
maı-Wsl ~:ıını verilecek balo
muz. gelecek b:ıfta nynı gilne talik 
cdilmişfü. 

Eksik ekmek yapan 
fır ın c&lar 

Taksim İstiklRl caddesi 13 mı 
maradn. fırıncı Dimitri Zigura -
nın fırınında diin araçtırma ya
pılmış"Ve 335 ekmeğin eksik ol
duğu görülmilştiir. Dimitri hak 
kıncıa da zabıt tutularak adliye
ye teslim eJilmiştir. 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğt!J 

N~rlyat MildUrli: M. S;ıml Karııyel 

Basıldığı yer: (H. Bekir Gllraoylar ve 
A. Cemaleddln Saraçoğlu nıatbaııı;ı) 

Muhamme~ 

MlkUırı bedcll 
Cine adet Li•a Kr 

% 7.S 
teminatı 

Lli1ta KJ'S, 

VQi;onct ;yntnğı komple 100 
> ı bilyrun 

, ) 

No. 1 1000 2700 -
bllyam 6000 
No • .a 

1 - Mevcut nümunelerı mucibince yukıırıda cins 'ft mfktr ı 
rnnlzeme nçık eksiltme usulile srıtın alınnC'aktJr. 

2 - Muhammen bedeli % 7,5 muvokknt teminatı hlzaııında : ubdıt. 

3 - Eksiltme %7/l/942 salı güntı annt 10,30 da Kabata~ Ll 'lılSUP 

nasında mUtcsekkil merkez mfibnyan komisyonunda ,-aptlaealdır 
4 - Nümuncler sözil geçen 6Ubcdc görtıleblllr. 

fi - tırteklllcrln eksilbne için tnyln olunan gl1n ... sulle ~ f,r 
venme P'lrasile birlikte mczkOr komisyona mllracaatlan. '.(\A2). 

Herkes kapısının önündel~i 
li.ar~ temizlemelidir 

lstaıd111I Belediye~indı>n: 
~ •lu ın ı~.•' yine •:ok ml!<taı d. y l r ııı "cai;fı :ıorlukl.ın oı~ 

rnek \: .ı<'tcı liııturı aljk vfarlmın yinl' Il< 1 u Y' ile beraber dUkkAn, m ğ 
ev sohl?i ve n · rirkrlnhı dı:' kt:ndı 1 • .., e "forinin önlerlre d 
knldırı;ıı kı.m r t .. lllzlt'.'mek suı ctıı. I ıedlye zabıt n t"limatnam~Jnln 
sen ıntl!Hllc f kıldı~ \IM\lml mcsnl• e ~t r" •l"Tl t>hı.cmrr • fo rica olunur. 

A takch~dl' Kaymakam v fklcoiyo Şulı.., M•ıd .ırl derince cC2ai _. 
itib:ıt ~ .ıpıl:ıcagı Uın olunur. (716) 

/Jeııl<!t Liı11anları İşletıne Umum 
JJfiitliirliiğünden: 

Denizcilere ilan 
8 11101• ta•1hın.11 fırı.-.. '\ dol.ıyı•ıJe ışlemedığı lıı1.Jlrı le11 radyofarı!\ lil' 

gUnıkıı ıtibıırcrı rmıllycte g\"çti~l nl:ık. dnrla"a ıH'ın olunur. (677 J 

::scs - ::.a 
B'r ııd..?t ımıo te1 rnıat 111uk.ıı p .:aktır. P.1z&rldtla ek ·ı 

26, 1/94 pııLartc!ı ~tıım snal 15 de T ı he ı cd" l.v. :un rlı!l satın al 
mi. :ı 0'1uıı«a yapıfo :-ktıt· l.ı;lcklilcrin l< t ılnt• H> tekl f e<leoekler.I ~ 
rindeıı % l'i k<ıi t tt·•n•nkllnı ılt b lll a ılt• konu:.yona gelmeleri, 

(517 - 585) 

• • • 
L,. Y il u a fo. JJ~ııı? '\' km..ı \ l ı.ırı ı ıı t mir !'t!>lyesi için 

lem (.\1J'U V~ li .ıl;;cmc a1ınO~">klı~ l'J.:arlıl, a el.. .iltrılPC\ 27/J/942 801 

sa.ıı J-l,30 da 'roıılı 111\C•l·ı J.v. ümiılı~l ıtı11 1 n:ı kornlr.yonunda yapı ·a»' 
1ıl'. L; tı.!.~i koınlsyondn ı;oı iılıı•. lst •1 J Jı ·n \ ·kı.i cdt'l:Cklerl tıyat ı rl.11" 
den teı:ıır'lıtJ;:ı,ı • l• (652 - G21) 

• «> • 

1 clıcrı:•e 14 H1 1.»hıı1 111 c< ıkıı 205.l del ·ıtımlık. alınacaktır. Pazat'"' 
ııkl. "kJ .ltmcs• 26/1/942 pazaı le• 1 r,U ili ıı. t 14,30 d:ı Tophanede 1st. 
dm ıliJı ıtın alma konııı:yomın,da ynpıl c khı. 1lk temhuıtı 2152 lira 
kuı u~tur. Nmııuııcsı k<•miııyo•ıua ~ı.rJliır ·rruıplcrın beıli vakiUe koml81 
gelmeler . <G ı 2 - fı l<l) 

' . . 
On adı.;t mtlc.Nidct k ırnyo ulıoı ca~tır. Htı • n adcadan 

§.~anı tcrı.;iiıtir. Buluııaınııdığı uı.?ttc l•crd, Ş vrole l•,ırın, Mak, Dlft 
S-.üdcbeylı:er m:ıı kol, ı ı'!JQ ul:ı.r .ık ve heı ktın yuna .üt ) etıek parçalan be
raber ve ıleı:ckt,r. Paı:ırlıkln <- Rllt11ıetıi 26/1/942 Pn nı tc- günü snnt 1' 
Tuphnııcd(' 18t, I.v. ônılr1 l(i ı;, tın 111111. tomısy<'tlıımd.1 yı>pılacaktır. 

namesi ve her ko rıyon !~in voılrııt ı ın,ıkkı:ı yede!.,. parı;.:ı listesi ko 
y mda göı ·nur. T·lhmııı bedı•lı 50.llı)O ı .. , i1l tPmin:ıtı :l''!iO liradır. lste 
ler n l;ntalog V" t<'rflimıtl:ıtUc belli a.ı•tc J NT' ""Olla P •1 •leri, (504 • 4' 

ş :'jl :J 

15.uOO adt.'i sak,mfürnk knyı ı ~lıı .ır khr. Paz.-:ı lıK' d:s1ıtmesı 23/tf 
10~2 Çnrşambn giınlı sa.ıt 15,30 do Toııtuıncde L\, llıTıi ıııH satın alm~-~ 
mi.ı.yonunda ynp11oı.:okt:ır. Tahmin hC"l"li ?G2u l rn \\ tcr-ıinatı 196 lira 
kuıuştur. Saknndııuk kayı~ı isleklll riı getirı•cel:lr-t. mı 1 elerdcn bel 
krd{ olınnca!ınfüın t:ıJipJı'rJn nUmuııe ve +eml 'I • i't" l: lı.i s:ıatte k 
yona gelmeleri (?27 - 528) • .,,,, "'. . -

30 ton kndaı kuru fasulye tılıııncnktır P41zrırlı ı. ek ltmesi 
çnışamba giinlı sa::ıt 15 do 'fophanc..>dc LY. Cımklıı:i s n Jlına komisyonun 
)npılncaktır. Tahmin bcd~Ji 7800 l!ı-n kal'i teminatı 1170 liradır. NilJnll 
\ 'C <'YS<ıiı kcımisyonda göı üliır 1'nlırlrrln ~lJi v, l<ltte ~o ısyona gelmele 

(72 l 530) ·ıt: 

• • • 
Dikiın cvmdc hlrılcmlfi l>lnn 75 tc n yunliı kı pn.ıci'1n bnttanlyc ynP 

rıl&cakt:r. P.-ıwrlıkla cl<ı:iltrm·sl 2lı/l/912 perşembe gi.Ptu , :ıt lfi de Topb 
nede Lv. :'lmirl!ği satın ıılm:ı komisyonu•1ckı y ... pıl:ıcaktıı·. İı 1ııliycnin talUJ 
bC<lc.H 835 lira no kuruş, kat't te:min.-ı4 125 llrn 34 kurı..tur. Hııttunlye rı 

mw,csi komisyondıı kırrııntı ni.lmunckri ek Dcftcıdarda Ur No. lu dlkİ 
evinde görülür. İşbu eks"ltmcye yUrıliiMllli Mcnsucııt fab.r• ;ıJarı veya J?J • 
me .. sıllcri iştlrfık edt>billrlcr, (529 - 728) 

., . . 
De!tcrdnrdn blr No. lu dikim evinin ı:atı tltl'lllrntı yaptınlacaktır. 

uırlıkl:ı eksiltmesi 30/l/!).ı2 curnn gün!\ s:ınt 14,30 da TouhJı ooe Lv. !r:" 
e}ıf;l satın nlmn ltomisyoıı.ınıln )apıl.:ıen'ktır. KcşU bede' 9 2'7 lira r.~ 1 

ıllfi ilk teminatı 170 lira 82 ı·uştur. 1\c •ı' Vt' ~:ırtl.ırı ı<oı •i yond:ı görul 
tc:ı.-klilerin 1st. K. dnn almış old'Jkl. rı c..hlıyct v~r. k •l<> ııclli saatte ~ 
mı~yo:l:a fı•lındcri. (531 - 73!l) 

- & JZ WWWWW in & IlllSF -&•± -.............._~~_............_~~-.....~~~,..._. d~,·lelin başıtı.l belH. k<'..silcn bul 
( • • •• • ( nesli beli~iz ocak ve tc\·abii ( y o R u K A L 1 / ( harp ıneydaulnrıııoa nü§man • YAZA N: TEFR KA kJJ1-şısmda kc:ı.çmağı aoot elUn· 
) M. S . Karagel N o: 1 ( mif~lerdi. 
) ( 1şte Mo.;koflar, bu soy.,uz ye-__..__ ----~~~ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı~....,............._....,.._.~ niçeri dcvs.irmcsini p:ııa kuvve-

- tiyle fizli tcşkılU.tlnrlyle düe e
de n.k Jıcm cle\1lctin tesis etmek leye tedricen ve kısmen hfı.kim :na.deniz sahillerinden TUrkleri Bir ~manlar hudutlara u- j 

l ] d 1 · ı ~ b ı d ı istc-.1i.:i yeni ıslahat niznmları-o an Rus ar, er enıp topar an - nbnagn. aş a ı ar. Asırlarca zak, heın pek çok ur...ık olan 
dıl.tt'..n sonra Osmanlı Türklc- muharebcler<le..'l soura Kırınu Tuna boyu, şim<li Moskof nc- na lrn. ı;;t koydur<lul.:ır. Ve hem 
rinc yüklenmeğ'e başladılar. kaybeden Osmanlı 'l'ürklcri A· foqmin zehirll:'diği bir diyar ol- de nf'ılan ınuhn.rebel<:re gitrni • 

Özü kenarlarında, Vistül boy- nadolu ve Kafkaslar ile 'l'u.ni.'.I: mustu. Deliormanın babayiğit yerel. ve y:ılıut düşn\la.n karşı· 
lar1:ıda, Perut kıyılarında azim arasinn giren .Moskofların acip pehllva.nlan, Korn Ba.Bcam lıtr smd~n ka!}aro.k füıt{} ele ~·erdar 
muharebeler oldu. vaziyetleıi kar~ısında milşkill taraftan çc.l'(jcYel~ycn Türk lmro.ı e:ıhl~-ını ve hazi,nesini * vaziyete diiştülcr. diyarının "ocuklan dliı.;man n- yarm:ıbdıl&r • 

Pcrut'ta mağ!Up ve hatta e- Artık Kınının akm<::ıları ye- kınına mani l)Jmak için sl!.lh Mo.:;kofl~r kcıhıyım lmlmu;;· 
sir vaziyete gelen Moskof im- rine Tunnnın sipı:ıhilcri kaim ol- bedest yaşıyorht!'dı. tı.:. Ycrı~~eri!e>:, lm ı , ·, ı "• 
pa.ra::oru, Katcrinnsının iı:wc- muştu. Ve, seneler geçtikçe Tu- Tuna boylann<la Gcmel~ıcc ya~ancı ;,tiı-fılı hem · . '• 
ba:: 1ftı sayesinde kuı1.uldu. na boylaı·mda yavaş yavaş ra.- kanlı ımuharebclcr oldu. Lakin lıcm h~riı:.:.~ i~1erinc yarıyoh~·ı . 

Moskof imnaratoru Deli Pet- hat<>ızlrldar ba§lnmıştır. Rus· Moskoflar bu yiğit diyarını sö- Bsr~rı tl~vlot cliye bır şe;y lmt
ro v:ı:;iyct ediyordu: Altınordu 1 lnr, Panslavi:.....m hülyMiyle ve keme<lilcr. manııştı. Vüzc:<l mcclio31eri:ndc 
Tr.r!:!erini csaretimize aldığı- Deli Petronu.n. vasiyeti mucibin- Fakat Moskoflar, Osmunh g-ayct maJırem k(muı;ulan l?PY· 
rn?Z ~bi Osmanlı Türklerinin ce Kafka..cı ve Tunn. boylarına Türkleıini mağlup etmenin j;:o. lcr bir g"iıı son.rn elçilild,,rd.,; 
ü!kc:;i.ti <l·· znptederek çiğne - doğru ·rürüy~lerindc ısrar etli- layını buldular. Aslen Tüı ı, ol- dti'ruluyordu. 
ır.c.liyi7.. ~arki Romaya hakim yorlru-dı. mıyan, Huıistiyrı.n uı;:ovı;irmc:i Bir vakit!er davul zurııttlartn 1 
oi:ın TGrkleri İstnnbuldan ko- Tuna boyunun Türkleri, en-ı ve Türktc:ı gny;:i Mı· v<lrl.l{ bu- 1 

k B - ıa h~ k' ı ak .:ı: • • d "dil As ı ncş'c i!c ralıp ciim.büşc eiı di•;: ''ara ogaz ra. a mı om , U'işe ıçın e ı er. ır arca f>IJ'.Yl lunan ycJıiçeri ocağım cliı.e ı:ı. " "' 

g-cı,en yeniçc.ml,·ı k1lıçtan ge< 
ı·ıldi. Ocak tuıifü n. Mosl< 
eııtrıkamııa. yuv 'lan, cı~ı 
için<lo devlet bul ınan ocak yr 
olmuştu. 

Fa.k:ıt, Moskolln · du..-ur mt 
Bu sefc. yeni bir ·,.at çılro.rdl 
lor. Uln.lılaı, Bulgarlar, Sırplll 
Hırvatlclr, 'Morahl ·r ilh.. bitctl 
Mosk0f :Llcti olarak kul!srelnı• 
ğrt Jxı:~!amlı. Ve bu lın.rcl:.ltl 
Tuna boyhrı h :n:ı.. boyandSr 
yer, yer .i.syA.nI:ır vücuda gctdi-
n.us tc~k:liltç:lun, Bu1gnr;s~· 
no., Sırbist.n.n:ı.., mı.: üdağ:ı, '"/fl' 
nanistnna, liırvatietJ.na. sok\J • 
lar.:ık i t.:klfil iGy~·ı;arı vücu~ 
g\~I ifrıor' r, r!'t\• !tlcr UzcriJ>C 
1mfüı r. -~ mtıhar~1ıo-!<!ri ,,apl • 
~·orfa.rdı. 

1~t·" 'J\ın:-. boyu, b:ı..'1-ıyiğit!ctİ 
ve •lclıliv..ınl.ırı bu Jm!"llı r.aUcıl' 
dı.ldcroc ı..a.ı'.iiaı·a cıkar..ık .ı:ı':' 
I:\rnı, b:ıbJlnr r , k ... !'ı.L,.1crZl!1 
u.vrııttuını s~J .... !a koı-umaf, 
kuy\.lt•'cr. 

E~lkunlara., Anadoluya yürüye- dar olın sıikfmet ve emniyetleri lıp körüklediJer. Bu, Iı -: tıyan ı Tuna cornF.fa.rımn ?.~"\1 ki h ı; - 1 

rl·A~~s~mM~~ m~d ~-ah 1 ~& fu l~~lii'~·~ı~a~ı~l~L··········~~~~~~~~;ı;~i 


