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25 lkincikanun 1942 

PAZAR 
4'üncü Yıl No. 1335 

GONLOK SiYASi HAL~GAZETESI 

Bulgaristanın 

eni rolü Kış d v m e iyor 
l&tediğimiz 6eg giirültiil~r• 
meydan verilmeden her ta
rafı memnıın ve bahtigar 
edebilecek, her tarafın 
meşru haklanr.ı tanıyacak 
bir hcl çari•sinin bulunma. 
sıc!ır. Bulgllrislanın tamiri 
imkiinsız bir adım atma
ma ını /;urdan dolayı te. 
menııi ederiz. Her şey onun 
takı"p eJecc~ği hattı harekete 
bağlı kalacaktır. 

Şehr • temizlemek için -··············1 
ediye binlerce amele çahştlrıyor. 1 arada ir 1 u lzmird 

iki gilnd@ beri~•! knr,r bah~t ~ten ıtıbar~f~~~n~ ~ !~~uli~e~~~· B~led!~m~i~ a- ii 
dün öğleden sonra da şiddc- liyl'te g~erek cadde ve mey- tahsıs edılmıştr. mc~cs~le ~~amvaJ' ışletmesı a-
tini büsbütün arttırmış ve · 1 r B UR.di R . M i · · me.~sı m~tereheıı çnhşmak-
sehrin her y<'rini beyaz bir ör- d:ındlarcla temtııı:şlcmrde ~e ;la~~~ e y~etk~kl ~at> nınm tadırlar~Tra.ınvny hatlarının 

Yazan: IUl yin Oahid YAi-ÇIN ne evam c nı. e 1 
• ı en kapaıımam'""l içhı dün gece sa tü kaplamışbr. B 'ed' R İ •• I ~t .... ~ 

Çok miktarda yağan l<arm gittikçe fazl~l~m~sı ~e za- . e. ıye .. cls 1',.uavıııı .. u baha kadar tramvay işlebnc-
ce ırbistana, ecnebi işga;;;;;a line karşı mücadele e-

ves:ıiti nakliyeyi sekteye uğ- man ?.anıan tipıye mkılap et- h Aksoy dun sabahtan geç sinin kar Jemizlcmc aı'nbaları 
ratncağmı dıişiinen belediye me.:;i temizleme ekiplerinin va~te kadar .şehrimizin m~ıh- bütün şe~eke üzerinde dunna-

den vatanpcrverlerle 
muharebe için Bulgar ve Ma- 1 
car askerleri gönderileceğine 
dair orta.ya bir haber çıktı. Bu
nun tekzip veya teyid edilmesini 

es:ıslı tedbirler almakta gecik işini güçleştirıni.~, görUlen IU- tehf scm~rmde kar tem1zle oan faahyctte bulunmuşl:ır-

1 memi3tir. zum Uzenne amele miktarı iki me işlerini tetkik ve teftiş et dır. 
Temizleme ekipleri dün sa- bine çıkanlmrn, ayrıca 2G kam miş, irabedeıı direktifleri ver- (Sonu cayfa 3 ılitun 1 de) 

••••••~•••••~••o•••eeeQeeeec~ •Ge004Kl•~•e~•••••••••••G ... oo •••e•••••••••o• .. ~ 
bclclcyerck şimdiye kadar hak· damlanın düşmek üzero oJduğ"u 1 ,._,, • ·n ~' 
kında bir mUtalea dcrme~a."l e~- 1 hissediliyor. Bunda ş:ıı':ılacak Al A N y DA 
medilt. Şayia tekzip cdılnıedı. . nokta var~ın o Ja şiındiyE: kndaı· 
Hattfı İngiliz kayııakinnnd~n 1 vulcua gelmemiş olmn.sı ve !~-
gelen ma.lıimnt, şayet Bulgnrıs- 'lifJtered ;ki Bulgar ınuh:abbetıJ 
tan böyle bır hnrekette bulu -1 nin hayret vcreeek tarz<la haHl • G " • 
naca.k olursa bunun Rusya~ İn· 'ı yaşn.mnsıdır. Şimdıyc kadar : o Ş I l K 
giltere ve Ameıika a!cyhındc:ı Bulgari ,tan tarafınr.la.."'l lno'ilte- .,.. • 
fili bir harp gibi t.elfı..kid olm~a- reye karsı gösterihm ve hıgil-
ca.ğınaı dair bir ihtar yapıldıgı- terenin mazide Bulg--...ristan:ı o L B • •ili ~ ", 
ru bize bildirdi. yapmıf.i olduğu bütün ya.rdmtla- ~ 

Demek ki Sırbistana milli ı~ü- rı ve i~ilikl'-=ri tanrn:ıncn nyak aı-j 
cadele hamlesini .kırmak 14!-n tında çiğlleyen muıkörlüklerden 
Bulgar Jnıvvctlcrinin gönderıl- sonra bü· ük bir füdı· de.'!işiJdi-1 
mesi az çok ilıtimnl daq~linde - iYi vuhı ı;>lmi oln.e ğına ihti- E il.'JL 
dir Y~hut tamamen d6grudur. mal verilebilirdi. -1''6. 

Buna esef etmemek elimizden Bulg-arıstmn, anı ak Sırbis-
LODVİG 

gelmez. Bulgar kuvv~tl~rini.n ıtanda son oynay:ıcağı bu ha
Sırbist.q:ıdn bu kadar çırkın bır ıfo rold n sonr tamarrrıct1 mu- ı 
rol oynamasına karşı duydu- harip bir de' let muamelesi ya
ğumuz teessür sadece bir ıwen- pılacağ1nın bildirilmesi, böyle 
sip mesel~ değildir. Düny.~nı~ bir hareketıt.en ictinap ettiği 
herhangi bır paıçasuıda hurn- takdirde, az çok merhamet ve 
yet ve· istiklfilini müdafaa hu- müsamaha C'sı>ıi göreceği nıa-
2usunıia. vazifosıni yaımııya na.Ciını Lzaınnmn eder. 
kalkan bir millet halckında böy- Balka:nl:uü, bir Balkan birli-
le bir müdahaleye şahit olsay- ğinin tees"'Ü il knt'i bir zn.nırc-t-

1 drk, ahlfı:k pronsipleıi ve ideal tir. Balkan <levktleri yn. inti
namına. onun lehinde bulunur - hnr edecekler, ya b\l birliği vü
du.k. l<'\ııkat ... dct.a .keııdi hudut- cud1 getirec eklcr<lir. 

Avrupada çıkacak bir 
ihtilalin Hitler'i düşü· 

rec~ğine kani 

A J7NŞ1'AYN 
Alman)·aaa felaket 
ansızın olacak diyor 

A.lrrum Propa.gancla. Nazm 
Göbbela b,~ maJuı.le n~ı ede
rek 2,5 sened<.nbcri devam e
den harp seoebı~ le Alman 
mill('tinin k<>rsı l tığı zor
luklardan bahıscu.,!ş ve hıJltı 
mukavenpt;e tcşvık etmıştir. 

1 

R. SAYDAM 
hükumetinin 

IOÇONCO 

LIBYA'DA 
VAZiYET 

belli değ~I 
--00--

Rommel ne yap .. 
mak istiyormuş 

Alman teltlihri 
B o r l i n , 24 (a.a..) 
Şimnli Afrikadn, Alma.ıı - 1-

Wyaın hızlı tc~.kiUcri tarafın
dn.n giri~filen ve snvaş tayy.aro 
teşkillerindcn yardım gören 
taamız ha.rekatı muvaTfakı -
yetle gelit;meğe devam etmiş
tir. Büyük İngiliz kuvvetlaıi 
Agedabya.mn iltesj,ne, doğuy.a 
ooğru a~tır. 

İngiliz Tebliği 
K:ı.hiro, 24 {a.a..) - Orta.:?--ıık 

İngiliz t~bliği: z 
Dün müteaddit düşman 

kollariylo bir tank anüfrezcsino 
Age<la})y.a - Antelat - Bauıınu 

(Smm Sa. S Sü. 5 de) 

iDARE YERi 

Nuruosmaniye No. 17 
Telgraf: YE'V/ SABAH l.taniııl 

TELEFON: 20795 
Her Yerde 5 Kuruı 

• 
Möllllô Ş~'f Dfil©nü 

.. m ....... ------------~ 
Dün lnönil Ansiklopedisi hazırlama 
f aaligetini tetkilı ve Devlet Konser
o ata varını şeref lendiı diler 

Anknra, 24 (3.a.) - Milli 1 
Şef ve Rcisicümhur 1:-.met tnônii 
Devlet l\:onservatuvarında. Cüm 
hurr.•isliği .Filarmonik oı·ket;tra~ 
sının verdiği konseri huzurlnrilc , 
§c:.reflendirmişlcrdir. Milli Şef 
konservatuvardan ayrı 1 dı ktan 
sonrn İnöuil Ansiklopedisi biiro
suna giderek toplantı hn.lind<' 
bulunan heyetin çalışmrıJnn hak 
kında Umumi Katip ld:anbul 

RUSYA'DA 
Fevkalade 
Soııyet 
tebliği 
·--00-

Pus orduları ye· 
niden 100 kilomet

re ilerledi 

Yenid. n bir çok şehirler 

zapfolundrı. Rıısyaya nıal
::eme nakli işi d1r'atle iler. 
J.!gor. A iman tayyarelerinin 
~ür'otleri çok noksanmrş 

Amerikanın yeni 
Mosl<ova sefiri 

f A.A. tclı,trn narınd rı 

hulasa cdilmtııLr.] 
Sovyct istihharat hurosUllJın 

fe\•kalide tebliği: 
Şimrıl batı ve Kıalinin <'phelc

ıindeki kuvvdter Holiıı, To ·o
pctz, Selyarovo, Zaputn:ıya, 
Dvina, Oleniııo, Tharyatöroıll)t 

1 
şchiıieıini işgal ctıınistır. 

(Sonu sayf:ı 8 sUtun 6 dıı) 

rııcbusu lbı. hiın Aln ttin Göv· 
s:ı'mn vcrdıgi i? .. ahları dinlemiş
ler ve ~.imdiye kadAr ynp1lmı~ 
işler<> dair bil'P istcmi~Jerdir. 
.Aldıkları bilmeı·den memnun 
olduklarını ifade buyuran Cilm
hurrt iRi heyet baı;:a.rılar cliJiy()o 
rek bürodan , . mışlardır. Re· 
isıciimhuruınu· cı Manrif Vekil 
H:ısan Ali Yiicd r<'fnkat tdiyor
du. 

PASf FİK'TE 
Japonların 
geni ihraç 
hareketleri 

Yeni f rlanda ve 
Kieta 'ya askeı· 

Çikarddı 
Cil -
A1alcz.ya1da, /11gılirler ric'at 
ediyor. 'lir,mauya'da JaFOn 
ileri hor kclı inkişaf h•
lir.Je. Singcpur''' oğır haua 

hıicumları yaptl:y.ır --
,Japon donanması 

Avustralya sulannda 
[A.A. t..J rrını md. n 
hul sa cd lılı 1-r.] 

A U. lRAL A))A 
' United Prt:ss .. in Melvour· 

ne'den b ldirclı~nc göre, Avuo 
tt al ya hlikftmeti, J pvn kuv.,..et 
Jet ınin Kong:ıin .... me adasında 
bu. h, a liman olan Kietu.ya ~ık· 
tJidarmı h. ber Yermektedir. 

<Sonu, sayfa S ~;iitmı S d .) 

la.rımız içimle addedebileceğimiz "''.-v-ın bir körliikle bu haJcilm
Balkanlarda bir Balkanlı dev- ti görmiyecck bir kısmı Brı lkan
lettcn diğer bir Balkanlı devlete lılar diğ r kom~ılnrmın lı'ılt-~' 
kar§! böyle bir cebir ve şiddet meleriue mfı.ni olamıya.ca.kl:ırdır. ı· 
snuanıelesinc şahit olursa.k bu- Birlik tam b.ir r~kildt' olmazsa 
nun ynpacaM. ıa.meli tesirlc!i Vt! kısmen tahakkuk edC\.t-kt iı·. 0 f 
vereceği zehirli neucelerı de zaım:ın belki Balkruılanla dalıili ı 
ayncaı diL ümnek mecburiye-ti- bir miicı:ıdPleye ş.ı.hit olaeaglZ., 

\. abels, maknlc.<;muı so
nw ıda zafer hı? .. 1Jlıldığ1 tak
dırrle dünya.run bir parçnsma 
Alınanyruun kıunand.a ct
mes;ne kırnseruıı mani olamı
yaı·:ığını söylanuştır. 
Almanyad:ı bir değişiklik 

! YiLDONOMO 
Bugün, Do~t~: I~?f ik ~.a~da~ı 

hükumetinin uçuncu yıl<lonunıu· 
<.iur. üç sene evvel dünya buhra
nı arifesinde iktidar rncvkiine 
gelen Doktor Rı>..fik Saydam hil· ı 
kumeti, memle~eti muvaffaki· 
yetlc idare etmış ve haklı ola.
rak bütün memleketin minne~
ta rlığını kazanmıştır. 

_ _,__ .. -'-§HARP V AZİYETi ........ ~----
ni hissederiz. Bıı, çok acı ve lıer tnrn.f için 

Bulgaristan Balkan birliğine zararlıdır. Falmt bavın bir 
ve Balkan enuıiy tine -karşı bü- bedeni kurtnrın.i.k için en acı 
yük bir suç işlemiştir. Bu ka- a.m~!i.va.tıar bile göz~ .nıın.~1· ... ~~- .'1 
bahatli Bulgari.st. n nacak kcn tcdırpmız sey bu gıbı guniltu- -r~ 
disini affottirmcği düşiilı:mek lero meydan verilmeden, her 1 
ve ona. gorc davranmak ikt.17.a tarafı memnun ve ba.hti.} ar e
ederdi. Bazı millı çmellcıini ile- <lC'bilecek, her tarn.fın Ill.t..'flru 
rl sürerok hafııletici sebepler hn:klar:ıı:ıı tru'wncak biı· hal ça
arka.•una sığuınıayı ihtiyata. fa- resinin bulunmasıdır Bulgaris
hn muvn.fık göreceği beklene- tanın truniri imk:ı bir adım 
bılırdi. Filhakıka Bulgaristan, '1ltmnmasını bundılll dolayı te
komşusu Yunanistanın ve Sır- menni ederiz. Her şey onun 
bistruıın bir takım topraklarını t:a:.dp cd~·efü hnttı harekete 1 
doğrudsn doğruya. kendi taar- bnglı k~ac:ıktır. . 
ruzıle elde etmi~ değildi. Onu, lhısc~in Calııd YAl.ÇJN 

Amerikanın 

olahfür mi? 
Diğer ta.raftan Ameıika

da bır ünıv.::rsite profesör
lüğüne tayin olunan mc.~hur 
riyazıyeci ve Lakçi Aynş
t:ıyn AlnıanyadtL bır deği
şıkUk obnası ihtimali hak
kında. denııı,;tır ki: 
"- Bu memleketlerde ya

t}Ama şarıUnı·ı o kadar sıkı
dırki bir <legışıklik ancak nn
sızın olabllir . 

l !>18 deki Alman felüketi
nin hiç beklenmedik bir za
manda sert bir ciRmin kırıl
ması gibi ansl7.ın olduğunu 
belirtmek isterım.,, 

(Ankara radyo gazetesi) 

J _ .. akıka ilci buçuk sene C\'

vel oatlak veren <lüny.aı bnrbi o 
za.m:ı.ndanbcri mütemadiyen o-e
nislemiş ve pek azı müstesna 
olmak ü1..cre hemen hcımen bU
tiin dünva milletleıi bu muaz
za.m mücadelede karşılrklı yer 
almıştır. 

Bu :müc:ıdelcve kanr;ımıyaın 
diğer ba.r.ı kil~i~k nıilleUer bu
gün istiklnlle.rını . yarı ranya 
kavbetmiş bır vazıyett.edır. 

1 y TA R zu 
/n3iliz ordusun1111 bariz bir üslüıılüğe sahip olduğuna 
şiiphe g()ktur. Auclıinleck'in ogııall bir n1iidaf aa 

ile ıu taarruzlara cevap verınesi nuı/itemeldir. 

R onunel ordusunun, 'i'rn.b
lus ı;öli.i bnslangıcına çe

kildikten sonra, arkasıııda 480 
kilometre derinliğindeki bu çölü 
bırakarak, bir müdafaaya mı 
girişeceği, yokt;a, b~r .znmnndan 

berj aldığı t..-ı.kvıye bır~lcı le n1!! 
l<abil bir taaıTUz mu yon it ce5ı 
rnUnak~-;n. ınev2uu idi. 

İmparatorluk ordusunun dll, 

Emekli Geil~;~·'K~mal Koçe~ 
1 ~j 
ı ckAtın ilerill'mesinı gliçle.}tirt'-ı 
cegi ve geciktirecebı anla;Jılıyoı 
du. Bununla beraber, iki tuı .i.\. 

içın de hedefe süratıe yilrümet 
mecburiyeti vardı. 

lngilizrer için : 

n) Altdeniz şımalinJc ~ı~ 
çurı :uı yığınaklar, Mihwr ordu· 
lıır.mın bo::ul.ın durumunu di). 
zt:ltmeye matuftu, 

(Sonu aahfa 4 &l1tun 1 de) 

ona başkaları ihsan etmişti. 
ı:abul etmemek eıinde olnuı..dı
ğ:·ıı iddia ile günün biıi!1dc . bu 
topraklaıın hakiki sa.l~ıplc_nyle 
dost:.me bir :ı.nlaşma mık· nını 
ortadan Jmldırmruııası hem 
kendi menfa1tine daha uy:ırdı! 
hem müstakbel Balkan Bı:lıgı 
bakımından çok daha ameli v~ 
faydalı bir hattı hareket teşkil 

H 
gayretleri 

Emil ı~ud\ig'e göro 
Nevyork, 21: (ıa.a.) - Ma

mf Alınan muhaırııi Emil 
Ludvig, bir görhşme esna
sında uRlaı.'1 söylemiştir: 

Diö-er ta.raftan feci bir iktı
sadi buhran bitaraf memleket
leıi bile ıztmıbı altınd~ inlet -
mf"..ktcdir. 

lşte Tiirk}ye, . dü?vnnıı~ bu 
hazin ve fccı vnzıyetıne ra0ıncn 
müstesna olarak o:ı rahat ve 
mes'ut memleket vasıflarını 
muhnfaz sulh ve slikiin içind" 
insanlık 've mcdeni,·et yolunda 
ilerle.me~e devam etmektcdiı. 

hasmı müdnhale kUVVt;tlCıi al- ,.~lıilRIU•ıH~E.::JEliılllBMBiilll- '-.me5iilWDll••-
Tıla.2'.<lan önce cölün ötelerine a- Hlo TLE 

ederdi. 
--o-

Ruzvelt'in 
emrile ııeşrolunan 

risale ,. 

Fakat §imdi Bulgaristan, Sır
bist menfur bir jandarma 
ve \; 11.ıt rolünü oynamaya ~~l
k1rsa arkasındaki bütün. kop
rüleri yaka.r, izalesine i.mıkan 
J?"örıilemiyccck yeni bir ki~ ve A ·ka 7 mityonluk bir 
düşmanlık tohumları ekmış o. men .. 

Hitlerin dii.<;mesine Al
manyada çıkac~k bir isynn 
değil, işgal altındnki memle
ketlerde ve İtnlynda patlaya
cak ihtilaller sebep olacnk
tır. ,, 

ARA«:W_, 

Bu itibarla. bütün 'I'i.irk mıl
leti, :Milli Pr"'n yiiksek dirt' ;:. 
tiflcri ile büvUlt ba."l<ı.tılar e:os
toren Refik Saydam lıükfımc
tine minnettardır. 

ıur. Sırbistanda Sıry vatanse- ordu kuruyor. Ouşmana 
verlcrinin kanım dokecek ~ul- k k ... t'i bir üstünlük y v kk d m:ı.rista.n için bir daha Sırbısta- arşı ~ . •

1 
n 

oııı dostça el uza:tmak imkaru or- elde edılecek - ap a 1 
tadan kalkmış demektir. Bal- A.AAAAA-;.;,...-,..,,..~~~vvvvw""' 

kanlarda sükiın tesis etmek için Vaşington, 24 (~a..~ - ~eis 
nrtılt ya Bulgarist.anın, ya Sır- Ruzveltin emri Uzenne, Bırl<:- b • • 
bist.anın tamamen mahvo~a- şik Amenkanın harp ga~t:ı- r I n S y 
nndan başka bir hal ça.rcsı kala- ni anlatnn bir risale neşrcd~Ş 
maz. Halbuki Balkanlard~ hem tir. Bu risalede bıllıassa 5oylc 
Bulg;ı.ristana, hem Sı~bıst~;.a dcrulmektedir: 
yar olmak ve her iki mıllct 1.çın Birl~k Amerlka ordusunun 
de hür v~ mes'~t y:ı.~ya :.- mevcudu 7 milyon 013.caı.ktır. 
ikan tcmın edilmek lct.21ID • Mihver devletleri hava sruı.ayi.i
Bu~n bu gaye ve imkan al.ey- nin verimini o kil.dar geçecekıtır 
hlndc kılıç çekecek Bul~s: ki dünyanın biltün çevrelcıin
ta.n yarın kendisine ıtatbık celi· d~ kat'i ha.va Uüstünlüğüne ma
lebiİecek en şiddetli muanıelele • lik olacaj;"lZ. 
ro istihkak kesbetmiş olacaktır Muazzam bir tank ve ~~aik 
ve b.l'tık büti.in haklarını kay. - imfı.li programının. ta.tbık:ne 
lxt:miı bir mevkie düşecek, hıç başladık. l942 de, llıtlenn d~-
3 ız nr mıynca.ktır. Bu bakı!Il- yayı zaptetmek için hazırladııp 
dan .ı..ug:tlU:rcden gelerı son ilı- bütün yıllar znrf nda. yn.pUgı 
tann büyijk chcmnıi)'.eti ve çok ~:nar tank ve uçl:,ğımız olacak
{?UIIlUilü ~1• ma.hıyeti vardır • 
f..rt lr tnınlterede Bulgaristan tır. (&mu say}a 3 eütun 7 48) 
lı. kında e'.ıı d:ığl taşıracak soaı 

Yurdumuzda bulunan yapağı 
stok arına hükumet el koyuyor 

Ankara 24 (Yeni Sabah) -
Bır iki gii~e kadar, bütün ynpa

M müstah. illerini ve ellerındc 
~pağı bukınanları nlfıkadar c
~en mühım hır koordına.syon ka 
r~ı nc;,ırolunacaktır. 

Bazı vil ~yeti~,. dahilinde bun-

da.n 4 ay evvel yapağılnrın be
yannameye tiibi tutulması hak
kındaki beyanname "erme müd
dt:ti bu kararla, kararın neşri ta 
ı ıhinden itibaren 15 giln uzatıl-

1 maktadır. 

(Sonu sayfa 8 &Otun 6 de) 

t.ılmnsmı kary\rla.']tnnııs olm sı 1 
meselesi ileri surülUyordu. Ka-
hire tebliğleri. kum fu tınalan-
nın geniş ölçüde harekat icrusı-
na ene-el tenkil ettiklerini yayı- .. 
yoıhı~dı. Her halde, iki taısfm Ihale tarihi den sonı·a her hangi 
da bu Jevrcden iı:ıtifade cd1.:rck 
yeni tcşebbiislcre hazırlandığı bir sebeple fazla para veya mi" dde-
tıezi~i~.ordu. t•n «.ızaltı 'masını talep edemiyecekler Çölun ve hava şarUamıın ha-

l ~ --------.. ~~~--
- 'd Tunç rapuru Yuna istana hareket ediyor 

işgal altmdc;..ki mE.mle
ketlerde oinlerc~ 

hasta varmış 

Alman hududu, 24 (n.n.) -
Baltık mcınll' tlerinde şiddetli 
bir tifüs saigınının meydana çık 
C"?ası, hastalığın Almanyaya. da 
yayılması endişesini doğurınu ,. 
tur. Bu mesele hakkında keNli
si!1c mliracaat edılen Aln.uııy'l 
fllhha.t işleri servısi şcfı ~vl ... ur 
Conti, işgal altındaki nıemle -

(Sonu sayfa 3 sutun 4 et.;) 

1 Ankara muhabirimiz telefon'a bildiriyor: j 
Ankara, 24 (Yeni Sabah) - Dün hükumetin normal ve 

anormal .şa.rtı.aı la artun fıyurfarkları dolayısiyle Devlet miı
ess<'selcrıyle ış yapan tüc<'ar "<' müteahhitlerimiz hnkkında 
bazı tedbirler almak ıçin tctkıklcr yapmakta oldu•1111ıu bil
dırmiştim. Bu tetkikler, hiıkfııncte yapılan tcltliflcrin ve bu 
ınuks:ıdla bugün resmi Ga;:;clr.de mtı;ar t>den 8/1/912 tarih1i 
bil' knr~rnumcde devlet daıtel dniıı ihtiynçlnrı için alınacak 
yiyecek, giyecek ve yakıluc:ı.k cşynlnr için müteahhitler, 
htılc tarihinden. soııra vergilere zam yapıçı 't>ya vcı giler ih
das olunm.a:t7, fıynUann ve nakliye ilcrcllcrinin art.mnsı gihi 
Eebeplere ı•tınnd ederek fnzl :ı p:ır a vcı ibnesi veya müddetin 
u~atı!n~ası talebinde bulunmnıy.ıcaklnrdır. Yn~nız bu k:ırar'n 
15ımd~kı ~noımal zama.nlaıd.ı tWfü: nıal ,;;tok edip, pahalıya 
rı>smı ~a~rclere mal. verm~ ~·. i tiycnlc rin bu kabU harcı tk
rıne ı_ııanı olunmak ıs ndı..,11,d<'n huln1t elın ileri le hak·ı-n . 
ten zıyana gırccek ohuı mıit::ıalıhıtleriıniz ı in .Y ni bi t kı~ 
tcdbırler alması muhtcmeluı-. (Son saı a 3 

1 
tun 1 d ) 

I 



PAZAR SOI-IE ETİ 
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SAZ VE sc~ 
Ney ve 13mbor - Söz ve dnaa - Gti7.el konu.51'00k - ı,_ 

ret sofrala:n - Edebi meclis -1'"ükte adamları - İh.inci Mah
mut - Said wı Abdi efenm"ler - Kim kaldı ki'i'- Saa&roe 
mayan bir hikiye - Beylerbe)i ~rma diimen kır! - V~
di Ahmet - Damat İbrahim paşa - Sair Nedim -Dama.t pa.
pmn g&zdMi - Süruri - Çam yaıması gibi bir adam - Es
ld kibar kQna'.k1an - lçld \'e kah\'e i!.weııiıı ~ nedirf 

~ 1 Yazan: 8ohbeteevw 

E ski devirlerde başlıca: iki 
türlü eğlence vardı: 1 -

Saz, 2 - Söz. •.• 
Saz, tamburun ve (ney) in 

l>aza.n ~vra.k, bazan ağla.yan ve 
inleyen nağmeleri arasmda. 
giızel sesli okuyucular şakrak 
p-aq:ahr, hicr~ ve cleıni söyle
yen i>esteler okuyarak kalbleri 
biiyulcrlerdi. Ve bundan zeYk 
a1mıyan, ncş'elemniyen tek 
Türk çocuğu yoktu. 

Soz ise, iyi konu.şan, sözlerine 
mAna.lı hikayeler, güzel fıkra -
lar, tatlı cinaslar, kuvvetli esp
riler, kanştıran sohbeti hoş 
kimselerin niiktedanlığına. ve ~ 
rafet göstermolerine derlerdi. 

Eskidw işret sofrala.n bir 
çeşit • edebi meclis., di. Konuş
ma mevzuunu içkidCL"l, dediko
dudan zivn.de şiir ve san'a.t teş
kil cdc."lii. Zamanın şaiı-lcrı, bil
~eri, şiir ve san'at aşıklan, ri
calin, bUyük ada.mi.arın, dost
lanrun Ye söze pek ziyade önem 
veren kibarların :koııaklannda. 
yalılarında ve evlerinde toplan
dıkları za.ban, içki ve musiki ara 
sında., bir taraftan nükteli söz
ler, cinaslar savnınırlarkcn, 
bir taraftan da •kıtalar, ~yitler, 
hicivler okurlardı. Bu meclisler 
de sözün - 7.arlf ve espritilel ol
mak şartiyle - smın yoktu. 
"San.atta müstehcen yoktur,, 
kaidesine uyularak, açık saçık 
konuşulabilirdL 

Başta. padişahlar olmaık iize
re vezirlerden kadılara., en h"ii
çük memurdan en aşağı sınıfa 
mensup insanlara kadar herkes 
saza ve espriye düşkündü. Pa
dişahlann zarif, espiritüel mü
sahiplcri vardı. Halk arasında 
yetişen niirkte ıadamlan sayısız
dı. 

İkinci Mahmudun nedimle
rinden Said ve Abdi ef endilcrin 
fıkraları, hikayeleri mazmun 
meraklıları arasında - hoş bun
lar da pek az kaldı ya! - Hala 
bira.ta sözü gibi söylenir, anlar 
tllır. 

Said efendinin verimli bir ze
kası ve kavrayışı vard1. Bundan 
ba.~ka kudreUi bir hatipti.. Es
kiler, ona. şu adı takmışlardı~ 
~iz bir çenebaz!. 

Onun bu haJlcrini bilecı ikinci 
Mahmut, sandalla gC:'.Jlleğe çık
tığı bir Jriin, Said efendiyi de 
yanına aldı. Nedimini üzmek, 
terletmek ve dolayısiyle eğlen
mek için şu omri verdi: 

- Saraya dönceye kadar hiç 
durmadan güzel bir, tuhaf bir 
hikaye anıaıtae-mın! 

Said efendi gayet gülfinç bir 
hikayeye b~adı. Saatlerce u
zayan gezintide de hikayesini 
bitinnedi. Tam saray rıhtııillına 
yana.,.-m.cakları sırada Padi.§ah, 
düıru.~ye emretti: 

- Beyler beyi sarayına dü
men ikır!. 

Çetin bir durumda kabın Said 
efendi hiç istifini bozmadı, te
l&şlanmadı. İki saat daha hika
yesini anlattı: Ayni incelikler, 
ayni nükteler, a.yııi zaraietler 
le.. ••• 

la.rla, üstad icrak8.rlar, niecli
Biıı şevk ve tarbla cfışa.c\ı§ ol
mrunna memurdu. 

Sadrazamın nedimi. sofra ar
kadaşi, çırağan eğlencclennin 
p.kıran bülbülü Nedimdi ls
tınbulun sa.n'atkiı.r çocuğu şair 
Ahmet Nedim .. 
İbrahim paşanın saçları pem

be topu.kla.rın.ı öpen, mahmur 
bakışlı, lach-ert gözlü, i~k gi
bi, çiçek gibi bir gözdesi v.ariiı. 
Paşa, bu cariyeyi aşın derecede 
seviyordu. Fakat seven, ona gö
nül bağlaıyan yalnız sadrazn.m 
değildir. Bir başkası daha var
dı: Şair Nedim!. 

Zavallı şair, aş.kını, sevgisini 
meydana koymak şöyle dur -
sun, ima ve ihsas bile edem.yor, 
külkc:uniş bir kor gıbi için için 
yanıyordu. 

Bir hru-Jran gecesiydi. Ay, 
derede altın saçlannı fıkıyor -
dtL İbrahim paşa sevgili şairini 
karşısına almış eğleniyor, ber
rak sesli cariyelerin, ahfı gözlü 
delikanlıl&.r111 oyunlarım seyre
d; .. ... ,.. şarkılarını dinliyordu. Bir 
tarafıtan da J!Özdesiniıı sundu
ğu kadehleri yudumluyordu. 

Güzel gfüı·.de, nnşasına içki SU• 
natken, Nedimi de ihmal etmı
yordu. Arada, nlUn bir te•~i 
içinde içki doldunılmuş billür 
kadehler uzatıvordu. 

Meclisin şevknşevk bir ıamn
da, greıe sevgıli şaire içki sun -
mak üzere ilerlerken ayağı kay
dı, tepsi elinden düştü, kadeh -
Jer kınlcb. İbrahim paşa P'Öıile
sinin bu dikkatsizliğine sinir -
lendi, hiddetlendi; kızı azarla -
mıya hazırlanırken, Nedim, bu
na meydan vermedi, şu beyti o
kuyarak, sadrıazamın hiddetini 
giderdi: 
Aya.ğm 81Lkmanik basına aman 

sultıınım. 
Do'Külen me-y, lmıhn Sİ!. 0 } 

rimhn olsun! 

* 
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Hava gazı 

tasarrufu 
Salı gününden 

itibaren başlıyor 
Şehrimizde havagazı sarfi,.. 

tının tahdidine bilfiil Salı güııu 
srı.bah.ında.n itibaren başlanı:.caa
tır. Vali ve Beledııye He.uu O<>ir 
tor LfJtfi Kırdar dun rna k •ne ~ 
besi Müdürü B. Ertuğrulu kabul 
ederek havagazı aarfiya.tuwa l&A 
Wdine dair kendisındea. iza.blı& 
almıştır. 

.. Şeker 

EKM_E_K_fJY ATLARI stokları 
Fırmcılar Cemiyeti ekmek fiyatla
rının arttırılmasını ve fJrın ad~dinin 

tahdidini istiyor 
İstanbul Ekmekçiler C'~ reisi B . Ahmet Rıza dün Bel&

diye !ktisad Müdürtuğuı:ıe m1u"aat ederek son günlerde zuhur eden I 
bazı sebepler yüzünden ekme& fi.-ıtlannın arLunlma.sın.ı ısternış
Ur. Fır..."lcılar ccm.ıyeu reınınr mzara.n odun fiyatlaruıın. Fiyat 
Milraltabe komisyonu tarahnaAll arttırılması. fınnlaruı elektnk 

1 
sarfiyatının çoğalması \'esalr bazı sebepler yüzünden bir mikıa.rl 
zam yapılması 7.&l'Uridir. 

Fırıncılar Cemıyeti reilll aynca şehirde mevcut 194 fınnın 
8') fınna indirilmesıni de ıstemı~tı.r. Dclcdiye vaziyeti tetkik et-
mektedir. 1 

1 

Depo arda ani 
araştırma yapıldı 
Şeker fiyatlarına yapılan zam 

üzer.ne şeker mamulatı fıyatla
nrun bir<lc.nbire yükseldığmi ve 1 
bu gbi muhtekrlerın şiddetle ta
kıp edildığıni yazınışuk. 

Dün de y:ı.zdığımız gibi öfrle -
dE.11 sonra akşama kadar §clıre 
gaz verilmemesi muhtenıeJlhr. , "Vı!ılli1i~~- -
Gazın kesileceği ve mükt>.rre~ l --------------------------

Şeker fıya.t.larıIJa zam yapıl
dığı gün şekerden mamul mad • 
deleri imal eden ticarethaneler
le şekerden mamul maddeleri 
h.l...an duu.hfuıı..ı.cd<..U bazı arı fU· 

tış yapmamak maksadılc dük -
k.ın l ... rını kap.ıtmıştu d r. Buı11ar 
tcsbit edilerek dtikkfutları mi.ı -
hu. ıenmıştir. Mühürlenen bu 
ıfükkan!ar, dün zabıta ve Fiyat 
... ı uraı->.ıbe memurlarının ncz:ı- 1 
ıcllcri altınd:ı açılmış ve içlerin~ 1 
<le b~lwıan şekerler tesbit edıl-

1 mlştır. 

verlcccği saatler pazartesı guııü 
Belediye tarafından kat'i o.arak 
tesbit olunacak ve salı günü sa
bahı matbuat vesair \•a.sıtala.rla 
halka iliı.n olunacaktır. 

Öğrendiğimiı.e göre. gaz tah
ciidatınn.. havaların çok fena. gıt
mesi yiizunden gaz fabrika!an -
run Zonguldakta.n könuir getir-
1..P.ıncmesi sebeo olmuştur. t 

Hava şeraiti, kömür sevkine 
müsaade edecek hale avdet t:.der 1 
etmez ha vagazı tahdidatı kaldın 
lacaktır. 

''Hamlet 
'' davaları 

Dlin birinci asliye ceza mah
kemesinde Peyami Safanın Şe
hır tiyatı osu mecmuası ve aktor 
Talalın Peyami Safa aleyhinde 
uçtığı neşren hakaret dava.sııı.a 
<levam edilmi~r-

Evvela Peyami Saf anın Şehir 
tiyatrosu mecmuası aleyhinde 
açtığı davay.a baluknışbr. Ehli 
vukuf sıf atiyle mahkemeye cle
bc-dilen Prof. Sıddık ~ami, Ah
ınet Hamdi ve Bürhanettin duı
lenmiştir. Mllda.faa şahitlerinin 
de din'Temnesi için duru§llla. 1-t
ıka güne bırakılmıştır. 

Bir motör 
f nfilak etti 
Dün öğle üzeri J>ebı.e hB.lı önün 

deki karpuz jskclcsınde bagb 1 
bulunan Arslan motörü şiddetlı 
bir iufılfı.k neticesinde berhava. 
olmuştur. Yaptığunız tahkikata 
göre hadise §öyle cereyan etnııt I 
tir: 

Mn.kinst Salahattin dfin s:ıat 
10,30 raddelerinde motöıil ça • I 
lı ıştırmak fü:ere makine dairesine 
girmiş ve motörü çalıştırmak ü
z.ere makineye ha va vermeı!e 
ba§lamıştır. Bu anda bir infilak 
olmuş, ımıı~inısı. :::i:u.slıa.ttin ı.rı...ç· 
lükle kendisini dışarıya atabil
miştir. 

fnfilfilc ederek havaya uçan 
motörlln :narcala.rı civarda bu • 
unap " 1

• 'llOtörünUn üz.e
rine dilşnıüştür. 

lnsaı.ıuı. ....,,_ ....... yoktur. 
----Hı::----

Altın 33 lira 
Altın fiyatları yükselmekte 

devam etmektedir. 
Dün bir altın lira 33 liradan 

ve bir gram külçe :altın da 
455 'kruştan muamele görmüş -

1 tür. 

Patates 
fiatı serbest 

Son günlerde piyasada pata -
t<.s fiyatları yükselmektedir. Fi
Y<1.t Mürakabe komisyonu bu- ' 
nım sebeplerini araştırmış ve bu 
husu~~a p .. taıtes tacirlerin.n 
fikirlerini sormuştur. Ala.kudur 1 
!ar, bu sene p1tntcs istihsalinin 
geçen senelere nazaran iki misii 
f.ı.zl:ı olduğunu söylemiş1erdir. 
Son günlerde şehrımire Ege va
puri!e dört bin çu\'al pntates 
g:lmiştir. 

Bu itibarla sehrimizde ihtyacı 
k::trsılıyacak kadar patates mcv
<'Ut olduğundan Fiyat M"üraka-

1 

be komisyonu T'" • .. es satışını 
st.rbest bırakmıştır. 

,----11•----
n:r mektep bakkalı da 

i ıtikar yapmış 

Fiyat Mürakaba bürosu şeker 
ıiyatıarına yapılan zam üzerine 
fıl'saı.. a-:ı ısı..ııade etr .. ek ıstıs eu 
but un şeker imalathı:ı..neleri.lli 81 
kı bir kontrole tabi tutmaktadır. j 

Diğer taraftan Fiyat Müra-1 
k;ıbe Bürosu şeker fiyatlarına 
zam yapılmadan evvel ımal edi
len F.ekerlcme, helva ve müma- 1 
sui mamulaun eski fiyat i.ıze •

1 
rınacn, şeker fiyatlarına zam 
yapıldıktan sonra imal edilecek 
şeker memulatının yeni fiyat ü
v.crindcn satılmasına karar ver· 
mıştir. Bu karnr hilafına ha
reket edenler şiddetle cezalandı 
nlacaktır. 
§ci.:er 3<J.J;:.ayan!ar yakakımyor 

Harbiye Kaya sokak l ı "lU

maruh evde mühim miklı C şe 
k~ stoku bulundu~ıu Fiya t d
ıakabe bürosuna bildirilmiştir. 

Kabataş Erkek lisesinde bak- Büronun alakadar memurları 
kal Recep Günenbil k~ar pey - dUn e\•de yaptıkları araştırma 
nirini 250 kuruştan, 25 kuruş- neticesinde 214 sandık beyan • 
Juk kilitleri 50 kuruştan, yirmi namesiz şeker bulmuşlardır. Suç 
paralık kağıtları da 2,5 kuruş • lu yakalanarak adUycye veril-

ıtıi.,.tir 
t.<ı.n satmış, yakalanmıştır. Dün ~-~==~~~~~===~ 
2 inci ns1iye cc7.a mahkemesi ta- 1 
nfmda.:n tevkif edilmiştir. Rumanya ile ticaretimiz 

Rumanya ile aram11,da mev
cut ticari muahede hükümleri 
dahilinde, yakında. takas ve 
dö\•i.z usuliylc memleketimize 
kereste ve Illildeni dırek ithal ve 
buna :mukabil Ruma.uynyn zey
tinyağı, pamuk, pamuk kırpm
tısı ve küspe ihraç edılecektir. 

Maçlar tehir o'undu 
Devamlı surette yağan flmıı

ncticesinde s3.haların gayri ni
zami vaziyete gelmesinden bu
"'Ünkü liğ maçları tehir edil
miştie. Maçlara ikinci devre 
liP. müsabakalarının soııunda 
devam edilecektir. 

Karısını yar atadı 
mı.ragümrükte oturan Meh

met aralarında geçimsizlik bulu 
mm kansı Cemileyi dün bıçakla 
yiizi.inden ve muhtelif yP-rlcrin
den yaralamı.,.tır. Yaralı Beyoğ- 1 
lu hasta.hanesine ltaldınlmışt1r., 
Saçlu yaka.Janmı!} ve takibata 
ba.şlanmışt1 r. 

* tstunbul Belediyesi İs'tanbul ta
ı ufında mfisalt bir bina bulnmndı
d:ğındnn Şehir tlyatı-osu Komedi m

ı mının lLtaı:ıbuJ tnrafına nnkl.ndcn 
sarfınazar etmiştir. * Bcyoflu Arnpc:ıml 'Kürekçiler 
caddesi 69 numaralı evde dun mnn. 
~nklan kıvılcım sıçr.ıması ile yangın 
çıı.tnışsa da itfaiye tnrafından sön
~i.lrülmüştilr. 

(Vitamin) •-er 

L iha.nada bulunan (A) Ti' 
tamini pek büyük ~ıer 

1,;örüyor. Mikroplu, yapışkaa 
b.asta.lıkma karşı vücudüm~ 
zün mukavemetini, dayanıklığı. 
nı, kuvvetini artırıyor. 4te btı& 
<lan dolayıdır ki kışın çoğalaıa 
fona rahatsızlık zamanında da 
lıllıana imdada yetişiyor. 

Bu müb~rek sebzede mevcut 
<;lan (Bil) vitamini, Casabi buh 
ranlan), sinırlilik ha.llerni, vıe 
sinir ağnlnr:ını ynbştırır, hafit
foLir. Bundan dolayı, asabi k•." 
dmb.nmız.a, sinirli kızlarımıa 
liılıana çok münasiptir. 

(B/2) vitamini) nin faydaS 
pt-k <:oktur. Kısın bol bol yenilen 
tatlılara. Pekcrli gıdahra karşı 
lahana çok ıazımlıdır. Çünkıl 
(B/ 2 vitamini) yediğimiz şeker 
IE:ri ıslah ederek dimağımıza, 
beynimize, v'iicudümUze varaya
cak bir bale getiriyor. Ve (do
fap hastalığı) denilen {şeker 
hastalığım) bir dereceye kadat" 
nzaklnştınyor, önlüyor. 

Hele çocuklarımıT.In büyU
mclerine. ncşvünemalanna yara
yan (E vitamini) lahanada. ne 
kadar bereketlidir. 

Bu vitaminin erkeklik kuvve
tini. şehvet sinirlerini kamçıla -
dığını da göz önünde bulundu -
r.ırsak IB.hananın değeri da.ha 
Eiyade yükselmiş olur. 

Şimdi anlayonız ki, <Vitamin) 
lcrin kaynağı olan (lihana tuı
şusu) nu sık sık yiyenler, (turşu 
suyunu) mut.edil derecede içen· 
lcr haklı imisler. 

Viya.nalı büyük bir {profc
slır) ün yapbih tetkiklerden. tı.
r.ıotırma!ardan anlaşılıyor ki, 
pişirilen sebzelerin ekserisinde 
vitaminlerin coğu gdyo~. Uçu
yor. Fakat tcrkiplerinde. yapı. 
lı~larında, özlerinde az çok diri 
olarak vitaminlerde kalıyor. 

Bnhçtvanlann, bostancıların 

çocultlanna hayat ve neş'e veren 
sebeplerden biri de gfmeşte ve 
temiz havada bol bol ve çiy ola
rak li.hana yemeleridir. 

Lokman Hekim 

Bir do1andmcı yaka!andı 

Adıma (Y~ni Sabah) - Aldı
ğımız malumata göre, Ali Fuat 
Mavioğlu veya Gö.ksin SDY adını 
kul1annn eok yaman bir dolan· 
dırıcı Osmaniycde yakayı elt'. 
Yerrııi;-.;tir. Ali Fuat b!lndan bir 
müddet evvel şehrimizde bi~olc 
mUesseseleri \?e şahıslan muh • 
telif miktarl:ırda para Ç,:?kmek 
sure.tile dolandırmıştır. 

r--OAHilf -, 
1 küçük haberler ı 

* Evvelki giln polise müracaat .,._ 
derek 2500 lirasını çaldıdığını söy
lı3 en Klız.ımıı'ı çaldırdı!!ı para 250J 
Ura deo~ 170 lir:ı olduğu ve bunun 
da kendisi tarafınd::ın saklan~ı n.-ı
Jaşmıştır. Polisi filziıli yere yoran 
K:a.ım hakkında tahkikata başlan -
a~tır. 

* Kasımpa.şa Taburlmumı soKru. 
Kuhcn aparbmanında baca kunım
hnnm tutuşması yilzllnden ynn,ı:ın 
çkmıştır. Ataş ıtfaiye tarafından sön 
dUrülmUstfir. 

* Beyo{!lu Yenl.Şeh!r Alloğa so -
kak 1() numarada kuruml:ınıı tutuş
ması ile yangın çıkmıştır. At.eş itfai
ye tarafından söndüriilmilftü,r. 
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r ' r· ı-Mil!i K ru 
u da ya k 

, _____ .,__ __________________________________________ J 

Muhteli encümence tesbit olundu 
Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor: 

Pasifik'te Po o ya Libya'da Giresun sa il er r·k nın 

* Hükıimet tanıfındruı Büyük .Millet Meclisine arzoluna.n 
Milli Korunma Kanunundaki tadilat, meclis tarafından 
muhtelit bir encümene havale olwnnuştu. 

(Bnştıırafı 1 incide) 
Aynca Jı:ı.ponlann Bebaui'a 

da asker çıkardıkları bildıril
mektedir. Beş Japon kruvazörü 
sahillerı kont.rol etmektedir. Bu 
radaki garnizondan hiç bir hh

Çekos ... ov& ya (Başlımfı 1 incide) de bir mayn rp 
Üçgeni içinde müteharrik kol- ti d 

ani la.ıınu2 taarruz etmiştir. Pok pa a I t • 
aşmaSJ Lüyü.k bir sahay:ı yapılan mu- Giresun, 24 (a.a.) - DUn sa- e e 1 

Londra, 24 <n.a) _ Polonya- harebcnin neticeleri henüz belli balı vilayetimizin Çırakd re mev 
Çekoslovakya birliğinin kurul- değilse de hava kuvvetlerimiz. kıinde lcayalar arasında yaba 1-
masına ait anlaşmada me\'ı.:ut Agcdabya ve dolaylarında düş- cı sulardan dalgaların sörüklc
noktaJarın hülasası: manın motörlü ~'ilt grupları- Y~P getirdiği bir mayn patla-

ber alınamamıştır. (Baştarafı 1 ncı sahifede) Muhtclrt cnciunen tadil tckliflennı tetkik etmiş ve bu hu
susta imt'i ılmra.rmı vererek bir mazbata haz1rla.mı.5tlr. Maz -
ha.ta çarşamba günü Büyük Millet Meclisinde gor~ülecek
tir. 

Çuu'lı ihrac1ta dair kararlar 
Japonlar, yeni lrlruıda ada:.ı

na da. çıkmışlardır. Jııpon do -
nanması Avustralya sularında 
oola:;;maktadır. 

1 _ Her iki hükumet Polon- na alçaktan taarruzlarda bulun mıştır. İnfilak yerine yakın bir 
ya _ Çekoslovakya konfcdera!)- mn.k suretiyle büyü'.k bir fnalı- kaç binada bazı camlar kınlmış, 
yonunun Avrupa çevresmde di- yet gösternıiştir. c.;:ıtlakhl lar olmuştur. Nüfusca 

Her ne b::.hasına olursa olsun 
dtişmMtIDlZ<), karşı ezici bir 
Ustı.i.nhik elde e!.ımcliyiz. Biltün 
dünyayıı uznnan muı:ı.zzamı blr 
cephe üze:mde taarruza. geçe • 
eçğiz. Muhasamat sahnesini J& 
pon topra:ıtlarına aktarılacak 
§ckilde hnrc1ıet edece<J"i?-

* Bundan bir müddet evvel çuvallı nıracatuı ild yolla 
yapılması Ticaret V ekfıletince kararlaşnıışb. 

A vustralyadan gelen habcr
~erc nazar:ın hukiimet çok cndi
ŞCildir. Harbiye Nazın vazıye
tin karışık olduğunu söylemiş -

ger hükfunetlerı de ihtJva etmesi lU;ı.lt;a mi!teın:ı.di Zl.yınt yoktur. 
ni urzu eder. homlxılamyor • • • c----

ı - Muvnlclrat muafiyet yolu ile gelen çuvallarla ilµ-aç, 
2 - Dahile kat'i surette ithal edilecek çuvalların iadesi 

{µl'tiylc .ihrnç. 

2 - Konfederasyonun gaye Malta, 24 (a.a.) - Son 24 
ve hedefi, Hariciye, Müdaf::ı.a, 1 saat içinde 1Ialtada 14 tehlike 
11..bEad, • MclyCy İçtimai işler,! işareti olmuştur. Resmi bir de
Mwı ... ı..Llat -.c Posta ışlcr.1lllC meç e bildir ldij:;'ine gore, b:rkaç 

tir. 
Aynca ıhracat çuvall'.ınnı getirmeyenler hakkında da ba

zı tcdl irler al.L'"lDUlSı karurla..,,<>tırıL11.ıotı. Bu vazıyet karrıısınd'l 
tüccarlar çuval iade şartının müşkülütınd<:ı..n b hscderek '.N
caret Vekfılctine müracaat etmişler ve Vekalet, yaptığı tetkik
ler ııetices:ndı.; tüccarlarmuzınmutazarrJr olmamalarını tc
ıniıı .nı ks:ı.<liyle muvakkat bir zammı için çuvalları iade şaı1.i
lc ıhracat knrarını kaldırmıştır. Bu nıa.ksa.tla gümrüklerde 
bekle.}~ ve lisanm alınmış olan maddeleri tüccarL-ır şuba
tın on beşine kadıı.r verilen bir mehil ıle eskiden olduğu gibi 

lfelbourne hiikinneti, harp 
malzcmcsı, bo .. nbardımarı ve aveı j 
t...ı.;·yardcri ve deıuz b11 lik1(•ri 

!i gunderılmcsini ve pasiııl,tcki 1 

·ı sevkulceyş tabıycsinın tadılini 
isliyen yeni bır tclgrn.tı aşıng-

rnu."'t"r i' t. ı b • .ıırw:ı ut.unuş, ,b.r J,ışı vara-
tir. l:ınını~ ve ehemmiyetsiz hasar " c , · ;,.ll.JC ı 1 .ı .1 ..,t ... ı..:.~-, " 

3-:- ronfeclerasyonun miiştc- lar ohııuştur. Malw. açıklıaıııda 
rek bır g.mel kurmayı buluna _ gemiler de taarruza uğramış
l'ak ve haı p ih imali takdirinde tu·. ton ve Londraya göndermiş, fa

kat şimt1iye kndar henüz C1,;vap 
aıa:namıştır. Bugün yıne ayni 
meseleler hakkında ı. Çörçil 

bıı başkomutunlık tay.ıı olwıa-ı Kahire, 24 (a.a.) - Reuter: 
c.ı.Ktır. B=ı.şlıc.a imparatorluk kuvvctle-

4 .- Konfederasyon muhtelıf rı Avedabyanm doğusundadır. 
mıllı paralar arn.sın..:ıa ıni.ı.savi Düşm:ın bunlarla henüz temas 
Juymet temini istihdaf eden bir etmemıştir. Dün aksam du
para uyas"ti takip eyliyecektır. nım açık değildir. Esasen düş-

çuvalla ihraç edebileceklerdir. 
Bınıda.n sonra yalnız muvakkat muafiyet yolu ile gelen çu

vallıı.rla ihracat yapmak imkanı kabil olacnı.t.ır. 
ae reis Ruzvclte tekrar acelo;ı 
tA;lgrai çekiimiştir. 

Bükfımetçe clkonan kaput bezinden çuval yapmak tekli
fi de şimdilik Ticaret Vekfı!etince rcdded!!.mistir. Vekfiletin 
ihraç ınalhnmızın sevki için başka tedbirler almakta geri 
ka!zrııyac:ığı alakıdarla.rca bildirilmekk"liir . 

Anıs ı·ah'll ı:>o.ıwıa lcu.lar 
~~.rpıı,-ta<2k 

Avustralya baş\ ekili M_ Cur-
tin, Japon başvckli general Tojo 
u:m Avustra.lyahlarn işbirliği 
teklif etmiş olduğunu fakat ou 
teklifi kal1ul e<lecek lıiç bir A
vustralyaluun uogıl menıleKctte 
hatta ölüler diyarında bile mcv
C'Ut bulunm:ı.yacağııu söylcınş

5 - • ıilliyct ınesc!CJe.ı ı, ayn :manın mnıksadı, ve İngıliz kar
ftJ•rı ko:ıfcd ra.syonu tc idi eden şı U--Jbirlen hak1undıı sarih ma
dl!vletlerın saUilııyetleri dahilin- lumnt verecek vakit henüz gel
Uı! kalacak ve konfederasyona memıştir. * Maliye Vckiileti alakahbra gönderdiği bir tamimde me

nafii umumiycye hadim coıniyetlerle HaUwvien veya onlar 
namına tiyatro grupları tarafından vel'~lccC'k paralı temsille
rin biletlerine tiyatro ve sinema pulu yapı~ilrılması tuz.umu 
bildirihn iştir. 

Yu~an;stana ~·cp•lacaı y rdınılar: 

mensup d vletlc.re ait tonraklar- Bununh beraber şurası öğ
u:•.k.i yolculuklar hiç bir •tahdide rcnilmiştir ki düşman şimdi A
tııoı olmadan nasarıortsur. ,'"C vi- gedabyanın şimal doğusuna 
zcsiz yapılacaktır. 1 doğru Aııtela.t istikametinde 

6 _ Her devletin aUM a'-rı ileriiyol'. Belki de Roın.mE'J lıı
tir 

Mumaileyh, çarpışacağız \'e 
l:azana~ağız. Aramızda bir çok
larının öleceğini bilmekle bcra-1 
ber yine c;nrp.ışacafuz ve kazana

,,. · " ı giliz kuvvetleri muharebenın ev 
:u~ayasac:ı a.~ağıdoki lıak!arı le- velki snfh!!sında Tobrukla mU-
mın edccekur.. Vicdan hürrive- n:ı.sebeti tesis ettikleri znma."l 
ti, sfa ve ba:>ın hi.irriyeti, topİan tecı übe ettığiııi bir kere da.ha 

* Ankara, 24 (Yeni Sn'•:ıİl) - Yunanistana yiyecek 
götürc::ck Kurtuluş va.punınuı batması üzerine Devlet Deniz 
yollnrı uiarcsi esaslı bir tcrlllir almak !Uzumunu hisRetmis 
ve mü nk:ı!U.tın hiç bir surette f'ekteye uğramamam için b~ 
işi kcn h üzeııne a.lnuştlr. Bu t.Umlcdcn olarnl' ~onaJı batan 
Kurtuluş vapurundan daha -büyük olan \C Devlet Denizyolla
rıPa ait bulunan Tunç vapurunu Yunnnistn.nla Tilrldye arasın 
da i§letmeğe karar vermiştir. 

tılar ve ccnuyetler hürriyeti. va- deni~or. 
1andaşhmn kanun karşısında 
rnüsavalı, büt"'n vatan~ların 
devlet hizmetlerine serbest~c 
J::abtı!ü, mnhkemcler;n istikHa. 
s:-rbcst in~i~11.pl:ı.rla. yapılan mil
h ve temsı1ı heyetlerln hükume· 

Haber nldığımıza göre, vapunm sefere çıkabilmc.ci için 
her türlü tedbirler ikmal cdi mi§ gibidir. Kızılay Cerniycti 
ile Devlet Dcnizyollan arasın ;a müzaltPrclere baslanmış ve 
Yunanistana gönderilecek gıdn maddelC'ri!c ynpılncnk seferle
rin mıktan üzerinde mukavelename esasları hnzırlnııma.ğa 
başlanmışbr. 

Hariciye Vekaleti de AkdPnizde harp gemilerini, dolaş
tırmakta olan devletlere Tu:ıç "Vapurunun Yunanistana gıda 
maddeleri vesaire gönderilın.;k lızere sefere çıkac,ğı!lı bildir
nı!ştir. Bu devletlerden bugiınleıd€' cevap gelmesi bcklcnı
Vor. Bildirildiğine p.-öre. Tunç vapmu on güne kadar Yunıı
nistana hareket edecektir. 

cağız denııştir. 
S.tilıluAPURDA 

Singapurdaıı ır,clen haberlere 
nazaran tngilz kuvvetleri Jap.:>n 
bask?sı altında devamlı suretti.! 
geri çekilmel:tA-"'Clırler. 

Malt>;::ya;la çevrilmiş olan A
vustralya kuvvetleri kurtulmuş
lar ve ordu kısmı ki.illisinc ilti
haka nmvaffak olmuşlnrdır. l1u 
harebe d"v un etmekte ve \ıay.i
yct kanşık bulunmaktadır. 

Japon hava kuvvetleri Sınr,a
pur üzerine a~r ! nvn hücumla· 
nna devam etmektedirler. 

ltMA .. T :ı:· A.ı1A 

Birmaııya cephesinden Tok -
yoyn bildJrildiğ.ı.ne gurc, Japon 
önel.ileri Chan dağında bir düş- j 
mni mevziini almı. lar VE' yirmi 
üç • >nkanuncln l{awkarcık ova-

tin müı akabe edilmesi 
' 

,, rup3rla ifUs 
(Ea-; i<ırafı 1 incide) 

'k,..tlrre Tifüs musabı varken Al
manyada yalnız l!..G , ak'a kay
dedildiğini söylemi0 tir. 

Almanlar doğutla sıhhi bir 
kordon ks·s etmışlcrdir. Rusya-! 
~an gelen her ~es, Tifüs hcu;tnh- I 
!:.'lnın yayılması tehlikesini önle
mek için birbirini m·\teakip üç 
uhlıi mumrcne geçirmek mccbu 
ıiyetine tabi tutulmuştur. (Bmı tnmfı 1 incide) 1 BakırHyden d")nmektc olan sına gitmişlerdir. t 

DUn hemen hemen bütün ha. Nuri reisin idar.!Sindeki 6 ton- Tavoyun işg:ı.li sırasında pek 
J bu.. ··k "kt \r 1 k 1 b:ılunarak munzam b:itçe mn~ -
arda t.ı nmvaylar normal sefer !uk Volkan ınotörü şiddetli tipi yu mı araa o~ ram, ·a av -

l · ve b lr h • ı ı J • raflarını korumak Ü7.ert") çıl.anl 
P.rıne devam etmişlerdir. Yalnız yüzünden Taş ishclı$inc c.c:.rı> • ::ı•; a am m~ ·"er a.pon 
k 1 kıtal .. ı · d ". · ·· ınış olan hazine boııolannı kar-

sı sık elektrik cereyanının ke· m1stır. Bıı ani tehlike lmr"ısında arımu =ıne ıışınuştur. 
!iilmeıd ufnk tefek gecikmelere kaptan Nuri ve makinist Sal:i.- ç· . lruv·rnu :.ri li•mı~~·<la §ılamak içiıı hUkümctin H mil-

b 
) ar yen sarfedeci'glni söylcmı&-

se ep olmuştur ve Yedikule - hattin civardan imd:ıd istemi§· Çin kuvvetl ı1 Bunna''ya gir tfr. "' ! 
Sirkeci ne Topkapı - Sirke<:i hat lerdir. Tehlike işaret ini görenler ınışler ve lngi . .:Z l,uvvctleri le Bu sabah sa.at ıo da impara-ı 
tında da çift araba yerine tel{ derhal zabıtaya haber vermış. I brleşmişlerdır. Ha.Jk Çin kuv - tor meclis sn.rayında jmn:ırato
a,.aba tahrilt edilmiştir. Bunun, lcrdir. Polisler bir sandalla vaka vı.:t 1cım1 heyecaı1L nl:lnşlam.ıştır. rnn reisliv.i altında olaganüsUl 
Rebebi don dolnyısilc araba.laı'ln malıa.llne yetişerek kaptan vo 1 Reutcr muhabiri Çin kuvvetlerı-1 ~ lı 
ı aylarda patinaJ· yapması ve Şall makinisti kurtannı !ar ınotörii nin mü!:eınmcl askerlcrd ... n iba- bir toplantı yapmıRtır. mpar-.a-

t Id - torluk meclisi Parlfunentoya bu 
rtmini ile Laleli yokuşlannı Çl· rle yedeğe alarak karaya çık - re o ugunu söylemektedir. toplantı devresinde verilecek 0 _ 

kamarnnl rıcbr. ınışlardır. Lizbon, 21 (a.ıı.) - Ada etra lan dahili işlere ait uç kanuıı 
Temizleme işinde çalışan n- Anl:amda kar tipisi .fında Japon den"zaltılanııın gi:ı- lfıyihnsıııı kabul etmiştir. 

ıncleye muavycn saatlerde sıcak Ankara, 21 <Yeni Sabah) - .rimmes.i münaseb ... tilc Tımor ada 
çorba dağıtıhnalrtad1r. Biltiin mcmkke•to oltlu~ ~~bi ~·rı Avustraly<ı. kuvvetleri çı- 4 ; :>n l•rııvn1.fjrü lm.'t!lra 

Tramvay idare:ıinin yollara kış Aııknraya t:eımır gelmi~tlr. kurılmışbr. uğradı 
kava tuzu dökmesi belediyenin Dündcnber kesif bir Jmr tabaka- (Ankara Radyo gazetesi) nin TI'eleme..~ I:lindistruu bomba 
i~ini kolaylnşt1rmış ve b-amvny ~ı. o~ı~ knplrunısbr: Bupin veı'tliği malfımata na1.aran Ti- tayv.arelerinin :Macrı.ss~ c.iva -
seferler nin oldukça muntaznm ogle u7.crı başlasan tipı fnsılaslz mor adasmın ınüdafnas1 için İn- :en da Ja.neı·ı filo un karşı v~ p 
bir şekılde devamım temin et- bir ~nldc nks.~mıı kadar ~evam gHi71crl~ Portekiz hükünıcti ara okları hücumlar esnasında b!r 
miştir. etmış ve bütun cadd~len kc.r sında bır anlaşma yapılmıı}tır. kruvazör~. b'r ağır kruvazöre 

Dün ev ve dük.kanların ön · ~:.~Jarnı~tır .. Bıına yagmcn so • Ru anlnşmnya nazaran Porte -ı ve diğer bir harp gemisine uığır 
lcri kontrol edilmiş. ev ve dtik· gug11n f:ıddctı Yasaü oln.rak sıfJt kız.ler adanın müdafu aı için ye- çapta 4 bomba is.Lbet et.:ni. • ir. 
~anların önünde biriken kar albııd:ı 7 yi bulm:ıktadır. Şimdı- ni kıtalar sevkcdeccktir. llk as- Asker yüklü bir t;a.51Un iki bü
YlğınWannı temizlemeyen 127 ye kadar gerek miilhakatta, ge- kP.ri kafile bir vapurla ve Por-1 vük gemiye tnm isa.betıe iki 
kişiye ceza kesilmiştir Karm j rek demiryollannda bir intzrun- tekiz harp gemilerinin himayc::;i bomba dil'=unüştilr. 
şiddetle devanı edeceği, f~-at sızlık ?lmadığı ö~renilıni~tir. altır.da h~reket etmir;tir. 1 Feleme11k1;ı,.r tarnfınd'ln hiç 
soğuk dalgasının hafifleyeceği lzmırde Sfylaı> 'l'ehtikesi Yer.ı ıı.pon biıt1'f:·~ b:r kn n h. t-<!r \-eriln · ·or 
tnuhtcmel görülmektedir. İzmir, (Yeni Sabah) - Ege Tokyo, 24 (a.a.) - !:rnp"ra- liır Pas.fil\ l:onscy; 1 ... .ı.1 ıwr.ak 1 

Dünkü kn.r ve tipi yüzünden bölg-esinin muhtelif mahallerin- tor. bu sab'.l.h m3.iiyc nazırı M. A\"ustralya bvn§vckili M. Cur 
Bo~azif!i ve AdalJT arasında iş· den gelen habeı lcr, son yağmur Kaya'yı kabul et.mi. tir. ~'aliye ~in, b ... ,ına verdiği bir de?"'~le 
lcyen vnpular en az yarımşar ve karhnn erimcsivle tehli-keli 1 mı.zm 1912 mnli yılı <;in ha7.ır1a JI :ıp:ıratorh•l~ harp kab•• s"nclo 
saat te:ıhhürle sefer yapabil _ bİr scvlap vaziyet.inin doğmak- nan munzam as1\cri bütrl' hak _ Avu~•ral~J.m 1 tcrr.sH cclı ıncs 1 
nıişlerdir. ta olduı'Yunu göste ınektedir. kında imparatora izahat \'ermw iw\·-. --c-·· 1 \'e ayr 1 pa '"ıl 

Vapurlar şiddetli tipiden yol Gediz nehri ıt3rumı.ğa ba.<jla- Ur. muhrcbcsıue giI'('!1 büt'ln mr-
~antadıkl'.ın"lndan en yakın iske- mıq civardaki kliylcrde tertibat Parlamentoya yakında veri. lf'' ı"rı, mtimccs l1 r·ini bir c.r o. I 
elere slğınnrak tipinin sakin _ alınmıştır. Bazı köyler su altın- ı~~k olan bu bütçe 18 milvar tuıı'avac ul· 0: .. pr i"ik 11.,1 > 1 ,.1 • 

leşnıesiııi beklemi!)lerdir. da kalmı§Stı dn mal V(! can kay YL"ll tutmaktadır. . ~,..yı kur ıJ-~ ! .,..,, bi-ac hulu -ı 

Rusyada büyüx 
Alnı 1 z yiatı 

Londra, 24 (n.a.) - Ruslnnn 
JJ61h:ıgrnd cephesinde Vald11.v 
tepelerinden garbe do~u hiicum 
('tmeleri Rief şehrinin kuşntıl· 
mıı.s•nı intaç etmiştir. Ruslar, şi 
maJcdcn de Smolenske müvo.zı 
bir hatta vamnruardır. c:-imcli 
g-arbide ve Kalinin kesiminde 
Almanların esas müdafaalan 
sarsılmış, 2.000 den fazla mcs
J·tm yer, geri alınmış ve Alman 
~nr bir kaç gün içinde 17.0ô'l 
~lü. yüzlerce esir vermişlerdir. 
Almanlardan 350 top, 52 tank ,-e 
zırhlı otomobil, 430 hafif ve n
J!'lr makineli tüfek, 70.000 ıner-' 
:oi. 8.000 fi .. ek ahnmıstır. 

Ruslar, evvelki gün geri aldıl\: 
hu ı Ovarovo şehri civarında 8S 
yer gcrı aJm ~r Vt; Ji\ (T' !lde 
.Almanlara 1,200 ö!U zayiat v~t· 
clirmişlcrdr. 

io Konferansı 
Rio de Juneiro. 24 (a.a.) -

lihverle diplomatik mün::ı.sebet
lerin kesilmesi değil, sadece in
klta tavsiyesini ihtiva eden ıtak
ririn rcve mtiracna.t edilmeden 1 
dlın Rio · konferansında ittifak
la kabulünden sonra. Şili ve 
Arjsntin hariç olmak Uzere 
şimdiye kadar Mihverle mUna
s betlerini 'kesmemi~ ol~ bü
tün Amerika Cümhurıyetleri
n!n, konferansın kapanmasından 
cvvcl anünasebeUerini fil>sc -
<"'ekleri rivayetleri d0Jaşmn1cta.
dır. 

----»' 'c:----

Yapaqı hakkıntla 
(Ba~ fnrc.ft 1 incide) 

Aynca yana<{ıları bevanna -
meye tabi tutm \C bunlaru el 
kovma kararı eli ~er bil Un vıla· 
yfrt: ve höyle::-e teşmil olunuca.k· 
i 1 r. 

Koordinasyon kararı, b vnn -
n ,,. "'M • 'l'ıır ıvenin her tnr'l
f n h me\'"Ut bul nan z·ra t 
Ba"lhısı f ube ve o ;anlnr"uı veri 
IC<'a"-ıni ve ya1,ajttlara hUkuır.ct 
~.u ;ıfpı 1 .... n el konulac.ığını bil
direcektir. 

RUSYA'DA 
( naş ta.ro/ı, 1 incide) 

10 - 12 gun vth .. c :;;.ırnaJ b ..ı 
ve füı.llnı..ıı <.;ephe!crwdckı kuv -
\ ~tıcrunL:: ş.l.lJt::tl.ı .sav,ı.ş]ardan 
sonra Osııaçkof ve Şeriyarovo 
şclıirlcrim:ı ccnubwı.da. düş
m..uun tahkim edıL.ın.1§ hattını 
) nnruş ve ilt>rlcmeğe başlamış
tır. Kıt.aıarı;:.~ kendilerıne ve
nlen vaUf cyı yaparak 100 kilo 
metreden fazlı ilcı loıni.ştir. 

Bu s ·ıetle Alma.ıı kıt.a.bırının 
en millıim müı:ıa.kalc hatların -
dan biri olan RiJc \'e Sikiyc dc
ıınıryolu :kıtala.rı.nıı.z tara• .ııocın 
işgal edilmiştir. 

9 Sonkanundnn 22 Sonkfuıu
n:ı.. kad:ar alnın devre içınde bir 
çok gıuıiı:nctlcr alınmıştır. 

Alnıa.n tebhj;i 
Doğu cephesinin merkez ke

siminde kıt.alanınız bir çok 
noktalarda muvaffakıyetle ne
ticelenen taan"uzlarda bulun -
muşlar ve düşm-aı:ıa insanca ve 
mn.lzc.mcce ağır kayıplar verdir 
ınışlcrdır. 

Sovyetlcr dünkü giln Zl tny-
yare kaybetmi~lcrdır. Buna 
mukabil yalnız bir Alman tay- ı 
ynresi kaybolmuştur. 

Alımın Cnyya.rolcrinin 
sur-.ıt lori a.umş 

Kubişev, 24 (a.a.) - Yüzler
ce Alman tayyaresinin enkazı
nı tetkike memur Rus hava 
kuvvetlerinin eski tecrübeli pi
lotlarından Albay Stefa.nof~d, 
Alınanların bom bardı:ma.n ve 
avcı ta.yyareleriıım Rus ben
zerlerine nısbet.J.e saa.tta. 33150 
kıloonetre kadar noksan sür
n.tii olduklarını gordükleri için 
d.:ı.ha modern bir sistem tnkibi
ııe başlamışlardır. 

Rusl ya malı.eıne nakli 
meselesi 

1randa münakalat idarooi ve. 
fi olan Sir Godfrey lUıodes, Bas 
ra ve Ha.zer denizj arasındaki 
rnünakalatın, modern şekillerin 
tathHtiııdenberi üç misli artıtığı
ııı söylemiş ve bu.giınkii rakam
ların ilklın.lıaman evv:cl daha İki 
anisli fazlalaşacağı iimidinde 
bulunduğunu ilave eylemiştir. 

Malzemenin büyük kısmı Rus 
harp malzemesi fabrikalarına 
ait hum maddelerdir. 

?il. Dnll.it., IUoskovaya ı,,>idiyor 
Tahran, 24 (n..a.) - M. Bul

lit bugün Tn.hranda.u Mosko

J"aponya taarruza başladığı 
zaman elimizde 17 ve inşa ha· 
lindc 15 zırhlı, elimizde 7 ve 
inşa hal .ıde de 11 t.Aç.u~ gemisi 
ehmızdc 3 ı ve illJ3. tıaluıde de 
54 kruvazör, elimizde 171 ve 
inşa lıalınde de 193 destı oycr, 
clımizde 113 ve ınşa halinde dt 
153 denizaltı v:ardı. 

Don.,.:nnıruıın nmyn ve iaşe ge
mileri gıbi ba.§lm gemileri bu 
hesaba dahil değıldir. 

Amerikan donanmasının ö
nwıde gorülecek ild vazifc.'.I 
vaniır: Donanma tarihin eı 
bıiyük muharebelerini veıımek 
mecburiyetinde olduğu gibi ge
ne miithiş bir yük le"#ıl eden 
çok önemli vazife.len vardır. 

H.ısı:ııede kıralama ve ödüno 
verme kanunu gereğince yapılan 
yardım lıa:ku:mda. §unlar var
dır: 

Sovyetlcr Birliğine çok mik
tarda petrol gönderilmesi li> 
zumu bilhassa kayda değer. 

İktısadi siyasetim.izin hede.fi 
şu kelimelerle hülasa cdilebi -
lir: Dü9-manlanmız için açı.tir. 
dosUa.rnwz için yiyecek. 
Muthiş bir istihsal milcad& 

lesi yapıyoruz. Birleşik Ameri
kanın mütJ~ istihsal makin&
sinde 5 m.ılyon erkek çalışmak, 
tadır. Harp sanayünde çallŞa.D 
kadınların sayısı bir buçuk mil
yona yükselınektcdir. 

llarp mahemcsi için muaxı:aıa 
t::ıh~isat 

Vaşington, 24 (a.a.) - M*ıi
mesıller meclisinin mngrnf iko
nıisyonu 12 milyar 500 milyon 
dol r tahsisat verilmesine dair 
olan kanun layihasını kabul 
etmiştir. Bu paranın 9 mıilyan 
33 bin askeri uçak inşası içın
d ir. Bundan başka ld.yihn, kira. 
hma ve ödünç ver.me kanunu -
nun tatbikine momur dairelere 
Birleşik Amerika rei:sinin tali
m.atına göre de\Tedilmek Uzcre 
4 milyar dolar tahsisat derp.iı 
etmektedir. 

33 birı tnyya:rc inşa olunacak 

Vaşington, 24 (a.a.) - Ama. 
rika ordusuna tahsis edilmek ü
zere 33.000 tayyarenin insam 
içın hnrbiye nazırlığı tnrafından 
istenilen 12.500 milyon doları 
nıütecnviz tahsisat, sıfıra karşı 
:-ı 9 reyle nıümessı11er tarafın .. 
de.n kablil edlmı§tir. 

vaya müteveccihen hareket et.- "UD•~.aamGl~•r:~ 
miştir. 

Amcrikamn yeni Mosko\"n. 
Sfifıri 

Cenevr~ 24 (a..a.) -D.N.B: j 
Birleşik devletler merkezinden 
bild. riliyor: 

V nşing-tonun ilgili ınahfillerl 
ödilııç verme ve kiralama kanu-1 
nu işlerinde reis Ruzvcltiıı mü 
şavirliğini yapan M. Brınima· 
mn Birleşik devletlerin Mosko
va biiyük elçiliğine tayin edile
C'eği fikrinde<lirler. 

Fılminin kahrı nıanı 

TVRONE POV\/ER 

Bugün S A A Y Sinemasında 
Göz kama§bncı bir filmde Hol!ywood yıldızları 

Linda Darnell - Mary Healy ve John Payne 
tarafından fe\'kalfıd~ bir tarzda yaratılan 

YILDIZ YAGMURU 
Filmini mutloko cbrunı.iz. Bug!lnün ve wıırının vlldı:ı:lnrını h n. _ . ,, "' n ayaı.uu-ını 

mcslcklerınf ve rekabcUcrın: Ul!'vir eden çok ıüzel bir film 

nugün saat 11 de tenzlfıtlı matine. ~~B!i!r!mii!o!tö!r!!is!'kc!!· !'C'l~,y!c!!ça~rp!t!ı~:!!:b!ı!~~'O!!k~t!u5r.~!!!!'!!~~~!:~!!!.'!M~a!lı:!" v~e~n!U<G!·~ıı~· ~d~u~· n:::!b~i~r ~d~om:!cçte~~· ~ııacağıııı söylcmi.,;tir. , 

Yevket tam knpıyı çala.cağı sı- dim. Haber bırakmadan kaç -r ~;;~~=========:==~7.:==-=-~~~=~~-~-~-~!if!!~~~~~;!;~;;;~ 
l"adn hazin bir 8C8: tım. hizmet.çiler ve aşçı kadın bu ko- metli uyandırdı: 

V ı ka"tında mı C!l. konıı~1n bir tek sahibınden N · · 
- c-.-·vket Bey'. dedi. - ay, ev< en " ~ - e ı .. ın var burada~ di 
V 

O\: eld" '> ş· d" yap"caksın., di.kPninden gayri sakinlerı'n ı"dı. 
7 

• Y" 
.. .c gt)lge Şevkete doğru yU- g ın . ın1 ı ne .... . sordu. ı Uyünce delikanlı hayretle don- Nereye..- ~ Ifapıyı açau Menekşe kclfn, - Efcndum •. Heni, belki ili-

.1 Evet ı aınu Kaçam hır kızın kendisini aradıgı-m ya- zım ol 1 
"u, kaldı: - pasa c -·- .. Çeviren: BEHÇET SAFA =========== ur< eyi -- Amnn-" Sen kimsin? Ki- evden, ne yapayını? Pazar gu - No. S 7 \'aşÇ!! Şovkcte fısıldadı. Şevt.~t . J.Jvet. _iyi ki aklına geldi. Ha· 
ıuın ~; bu!.. nU beni Kosti ile nikah yapa - mı? Çok sevindim. Seni görün- r Ben yalnız değilim. Dayımla hiırsn bir cuval inciri berb::ı.ıl bır omuz silkerek yüriidü, yuka- k~katen _lazım da olmuştu; Bel 

- B rıi tanımadınız? ca.klardı. Haır.ırlık oldu. Ben o- ce sevincimladcn şaşıordım. Amma 1 Leraber oturuyorum. Ev onun, cclcı i?.. İyi kötü itibarım ye- rı~i ka;ı ıfılr~~ f.bi y:ptı. - Me-, Kı kızcngızın karnı açtı. 
-·Sc 

1 
misin Marikn.. .. " nu istemiyor, sizi seviyorum. şimdi ne o cak? nu diı§ünll -ı para onun, emir onun Nu.sıı el · "k ne t :e a a "ırere • g; grc - - Ahmet, dedi. I~a.rnım ~ 

_ B nim pasacığım, Ma.ri • Kosti ile evlenmem. Bunun için )'On.mı. y:ıp:ıcağız, nasıl i.,.lerı yoluıuı. ı·ınş~vk~t1,"I ıh~ ·· mınldanıyor, ıek odnınna gidince geri dondü. Bana nıutfn.kt.ın bir şeyler bul 
ltoın kaçtım. Geldim, sizi buldum. - Ah pasam. ne olacak. Be- koyacagız? diye diişüuüvorum. h I{aranhkta kapının kılidini tek- Bır tepsiye koy getı·r ._ 

..:Yubu, sen !stanbula nere- - Adresimi nasıl buldun a. r:ıber kalacağız!. - Ah Sevket beyim ~ An - ıı::ı ç~t~~~rhe~l~~~~~~~n, rar netı ve ~1nriknyı içeri aldı: A?met nşağıya iner inmez 
den ge.h in! . çocuk? - Oh, çok güzel: Ev hazır, layorum. Artık beni i tf'n ez - - Dur, dedi. Şimdi kapıyı ça - Haydi gel, inşa.allah merdi- Marıknyı yatuk odasına cekcn 

- .'.'izi görmek için geldun. - Ahmet Bey bana söyledi. p:ıra bol..- Hizınetçı, aşçı em - siniz. B 0 ni Iwvacaksınız. İı;tiyor lacağım. Hizmetçi gelip açacak. vende -lumseye rustlamayız. He- Şevket ~e~iş bir nefes ı:ı.l~ıştı. 
bu-da _ O çocuk iyi çocuk-... Bana söy- rı·mı"zde. Bir yabnası kn.ldı. sunuz o l~osti ı·ı,. e~l"ncyin1.'. 

1 

B · · · -· s le inşan.Hah dayıın sıkışıp dışarı 1 B_u ı:ecc ıçın m-"le h.,lledı'lmı'ş-
••• • ..:ıı: ben dl Ne zaman s;z " " en ıçen gırcccgmı. en burada (:ıkm. aya kalkmamışbr. ... ... ,. .. 

- Beni g<>rmeğc ıni geldin? lc..'Ul, yaz m. ' Şevket böyle alay cd~r ve - Aman Mııriknl;ığım hiç biraz bekle. Az sonra gelip ka-ı1 D tı. ~akat sonra? Onu da All:ıb 
"-llab, Allah- bizim evde- söylenirken zavallı Marıkanın ben seni istemez olur muyum? pıyı tekr r açacağım ve seni r d ıye ;ısıldnyarak Mari.knyı c- kerım .... 

- Sizi görmek t~in geldim. - Ahmet Bey kim? Hiç de gozlP.ri yaşarıyordu. Şevket ka- Senin gibi körpe, güze! bir yav· içt:riyc alacağım. m en uttıı. Merdıvcni çıkardı. - Marikola.cığım .. _, Gene baj 
~Ylediler sokağa çıktınız. Sim böyle bir ada.m tnnımıyo~. ranlık arasında başı siyah bır ruyu nerede bulurum!. Hele o-- - Ne ieterscniz ynpa<>agı-m Tam odasında niçcri abcaSı sı- b:ış.'\ kaldık. Hele şu bizim an-
di gelecek dı"ye 1.. .. 'lclı·yorum m·zı·. - Ahmet Bey imle. Sızın u- wl d sa vıni barkmı benim için b•rakı" S ı Be ı·ada odada bir ışık görün~e dur mak oböianı da bı"r sa'·"ltm da _ ın: ak.. örtü ile bag ı ve son crcce - ev. et y, sızinle beraber ola- du. Ma.rilrn.yı aralıkta bıraktı. ... 

- Gürel, iyi, fılli. M... Amma ı: _ k.. 
1 

Ah de giyinmiş olan bu masum ltaçt:ığını söylüyorsun. Ben ~ 1 lım ... Her &ey razıyım!.. ı !çeri b ktı. Ahmet bir iskeıı le lJıye söylenirken Aluneıt bit 
aklıma durgunluk geldi. Evden - Hay gözU or o ası- - Rum kızının hüzünle karanın ni kovabilir miyim?. l{ovama'll, Ko•ıakta erkek olarak bir Ah !:<'~.s.i ile Ylllm.n çıktı. I<apımn 
h ·-11 -ktın. kı·mı·nle"'. met hınzın mı? O aptal bizim .. u·zu··nu·· 0 kadar cazibeli "'uldıı amma ne yapanın!.. Seni ner"? - t b. d Ah niıı i.ıstlinde efendisini belliye- onun~ g ld;. Fakat ı<'P ... ı· gıtm"'-~ .. • akl d t t b·tmiş mi? ~ ~ - n~c · ır e medin babası, ya- rck uyukhmış J·almı .. tl. ..~ 

- Yalnız çıkbm Sevket Bev.. adresi m a u a 1 · kw · b. d ona sarıldı """ft-ft'·la- de saklanın da·vımılan nr,sıl nı dayısını pek kt - B d ... n Şev. ket .onu Ö••.'ıcdı·. T»ns1·,~ *"" ben geldim di ı ır en , • .ı. u,w:u. " .. • n eme ar uşagı ır aksiU~n ö~UnU nlmnk t"ııı - , ' 
()

- Yn anan baban ne dediler? - .ru.ı p2B<llXl, - ıını öptü: gizlerim. Ev~t, dayımdan rnsıı 11Uf'"'yın vardı. Hüscyın oğlun- M ·ı ka " almak i.stca. Ahmet vcrtıUyor. 
ıılurı nasıl bıraktın? ye canmuı. Slkıldı !. d hele- gizlerim. E~ bir kere AA.bar dan da aptaldı. Bınnln.rdan b .... c:ıkn .aı: tn{'l rsıdaki boş odny tiu. y:ıft'""' h'""r Hir sılolır - Dur canım. ur - ...... ~ gotürdu. Sonra geri P'r'lere'!r *· 
- Onlara bır BeY sföıleme- - ..t..MU"' ........ - ~ ·-- o- " n. ( .A. r kc.ı.sı txı r } 



TE1't S~ BX~ 

' HARP VAZiYETİ Dikilide gümrük ·nası yaptırdac~ ktır I 

Libya t 
· ~lhtclda) 'b) Bir mçraıııa tahtası o1a-ı 
~ kullanılmak, Akdenizde gi
rivilecek teşebbüsleri kolayln..5'br 
~ak ve tngiliz donanma.sınıı:ı 
Jseyrilsefcr serbcstisini amltınak 
lzero, Mnltanın clc geçirilmesin 
• korkulabilirdi. Ada, sık sık 
~e §lddetlice dövülmekte idi, l c) Başlayan i3 başanlma.lı, tn
~ruz Trablus derinliklerine doğ 
ru geliştirilmeli idi, 
l dl Bardiya, Sonum ve Halfu
va.mn zaptilc, ordu gerilerindeki 
tehdit yuvaları giderilmiş ve 
buraya tahsis edilmiş buhman 
1ruvvetfor serbest kalmıştı. Öbür 
"yır.•~ ~ :.:ı ln•l m ıhte~ıf 

ı • !l l uJ" \ kuv -
veUc,. ı:r' ı ..ılmıiştıi, 

c) Akrt>niz rpıııın k yılarımn 
tutuJmn.sı cı .. 'İ?- ''" lrnvn üslerin· 
<'! ...,:ıt rı•nı k:~lan Mihv"r ı"ll' -

Ultl .. rmı bu sulanıı üstUnde ve 
h v. tarın~.ıki fan!iy.--tıerini bir 
fanı flı bırakacaktı. ı 

ar zu 
ver C'melinlıı husulünii k§.fiJ ola.
bılirdi. 

O sebeple, taze kuvvetler alan 
Mihver ordusunwı yeni bir ta· 
arruz çıkannası da beklenebi
lirdi. Bu, bilyük mikyaslı bir hn
rcket midir? Bunu önlimüzdeki 
günlerde anlayacağız. Rommel, 
bir çekilişi gizlemek, cephesinın 
bazı kısımlarındaki zarı örtmek, 
hasmını yıpratmak, şaşırtmak 
gibi, vaziyetin icaplannı hemt!ll 

' ' 1 i ' f{evralji, K111l1lık ve Biitiin Ağrılarıııızı derhal keser 
lcabmda gCınde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

daimn derpi§ eden basiretli bir m.azııııı.ıımu.~~.-s::~~ül;jijıE...J~~uı..:iL.ı:~liiii::ıı& 
komutandır. Acaba, bu defaki 

lzmir Nafıa Mifdürlüğiir .:leıı 
Dik1U Gümnık bJn:ısı in~:ıatı 2050~ :ııra 72 kunıs ke!'· bedelilc l(IJ 

"ksllfmVe>''"--..tıı.. 

BRO iŞITLERE 
~~ ıt~.ısı~~.m~ı:~~t; Ma iye Vekaletinden 'I RADYO PROCR MI 1 
Ba\~1~fz ~~~~ı~~:~~:~ b'r üs- Gii mil ş "ten,, kuruşlu illa rı n tedaJJii iden ~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:. 
tı.inluge Nıhip bulundu • da ı;ı..ıp 1 ftaldl •#rlir ;;.sı /ıa f·/~11 ("·"" -=--z5 il. ci Kanun 1942-
hı• yoktur. Bu ordunun t arr ı · 
zumı, d<>ı in cölün ötelerine l· .l- ı GümU,,, b:r Lrnlıkların d:ır ve \ lya::;.ıy. • , ' , , ltm ı 8.30 Prr.'!rom 
dar ıır .. atıp uzatmayacağmı ku;-ı t • in<' 1/2/ 941 tarıhfndcrı ıtJb:ırcn tcdav.ııdc.n kaldll'll nı,,. ol~u gUınllş 1 s !l:J lJ, fif 
tiremiyoruz .• ncak Auc.. 1 r .. :k yiı1 kuru .. ı kların 1/2/941 tn hlndrn lı<'rı y.1lmz rırnl 3nfüklrırilc 'l'fükiyc 1 progr:ım 
ot dnsunun ovnnk bir mu<l L.l ~ 1 l tmhuriyct Merkez Hankn mm ve 1'.1t l,tz U;ır,knm. btılunnıı:ıynn yerl rd(' ı 8.4'> Aj:ıns 
iıc tanrruzlara cevap vcı mPsı \'(' 1 Z at Ba.nknc;ı şub.-lrrin'·· yop1lm:ılrtr. ol:ın tn 1 rnunme-llitınn 81/111! 12 I h:ıh rltt) 
teb<>Uiir eden va?.iyetc göre har~ n"'~ 'l'I• nlhnyct ver l ·e~llr. Bu tarihten .-onrn mt' ı Or pnı nl:lr nııldt ola· 9.00 H:ıfi! 
ket istikametini tayin {'tmc>n rak hıç bir v<.-çhile kabul c<HmlyC?ccktır. \ parç:ılar 
kuvvetJP muhtemeldir. Çöl ha- Ellndc gumüş yilz kuruşlu!<: hulun:ınlarır 31/1/ 942 akşnmıııa k:ıdar 9 lfi E 1n snatl 
ı·cketleri, bir çok rned ve cezir- bunlnn mal sand•khrile, TUrklye Cümhurhct Merkez B:ın' ı. ında ve 9 !30 Muz.lk 

1

18.40 :;;. l'kı ve 
ttiıl 'ıl r 

19,SO Aiaııs 
habcılcrl 

19 45 Sn:br t ın 
dıık1ko 

l!l.J5 M111.ık 
2015 (Ttıbi ı 

1 
Ann) 

f) Şimali Afrika dn.vasının 
Jmt'i bi.r halli' mptı, harekttın 
6onucl ndırılmasmı istılzam c· 
(l('rdi. Genel dmı.ım da bu düşün
ceye st>vkediyordu. 

Almanlar için: 

lere meydan verir. Muharebe, 1--'c,.kcz Bnnkası bulun1T1ay:ın yerlerde Z r:rnt Bnnkn ı şubl-lcrlnc\c tebd.l 12.::JO Pro.ır~m • 
muvaffakiyetlE'l' ve nı11"" r~ '·i- atıırm lni il~n olunur. (82Gl 836) , l~.33 Ş~rkı •c 

y»t:Bizlikler safhalarile doludur. - ttırı.1.ırr 
Bu husu:.:ta da bır n. ı ... stı et L:;taıs;;li~~~X~~:Wi:er.t::S:m.Ji?:lf:~Si.:::2l~l1!'.lll:?911'!:!Dt.:::iltii:t!l::l. J'>.45 Ajaıu 
ıaeden evvel mucaraalann geli-1 

n) ft.aıyruıların Afrikadaki şımini beklemek doğrudur. 1 
h, hE>rl· rı 

13.00 F'a ıJ heyeb 
ı3~~0 Snlon 

~o.so Fıı .. 11 heyeti 
l 2ı.oo Zir:ı:ıt s:ı:ıu ! .,. 
2ı ıo Ş:ırkı ve ı " 

ttirkı.ilCT 

21 445 Dans 

son desteği, her fedakarlık gÖZ';) 1 "" vv vv-./'.. "V "'~ 
alınarak, korunmalı dı, r· = l 

b) tng-Jliz kuvvctıcriniı; J.,i~· ı "Yenı· Sabahın yada baglanmalan, hatta İngı. 1, 
liz orduımnun takviyeye icbo,r 
&dilmesi, uzak doğudaki buhra· •r " ( • f 1 
nın nrtmnsına yol açardı. Pa ·· · [lan f ya ; a, f 
fik donanmalarının kıı.vvt!tl'J -
diriln1C''H bahis mC\7.UU olan bu Rr. 
zamanda Al dı<>ııfa ı:u 'arında •·e Bnslıh: malrtn ofornk 750 
ccnııp l.ıyı .. rı l( aki ha.rekata -
hı.,; ve lmcs nı ıc np ediyordu, 

c l Lib\ l..ıkı C'!-ilıı:: afl r ::ı.
y;pl"r efü5.n urnur.ııy ·ce ıyi w r 
şılanm3.lllıştı. M"ıhv riu k ~fc 

Birinci &a.) r d.a . antirul 500 

ikinci ,, " 850 
~çuncU 

ri ok~ayıcı d ~idi, vaziyet de· ı Uörduııctl 
ğiştiribncli idi "e Romınu, ~lih-

. 
Istanb 

,, 
" 

• • 

,, ~.00 

" '!00 

Gtncrru Hakkı Şina .. i Ercldcn açı• .. n l tunbul mt'l:.u luğu için 25/1/942 
tnrıhınc musadıf F.ı1~ r 1..ınü 'Onivesltc J,orıfer. ns s:ılonandn iı Lhap y.ırı· 
sac kL" Sdat tam dokuzdu rey ulınmaJ.ı lın,l..ın:ıc:ı ınd.1n muntehıbi sanılc· 

rin p • ğ1Jc1 ı l.t.'rtip sıra ın:ı göre muayyen :ıntfordc dleı inde bulunnn mun
tch bi anı cu , nı •• rılo salonu ı. ,,rif ederek n>ylcrlni kullar.mal:ırı ric<a 1 
oluıılır. 

Saat D:-klkn S:ı:at Dııklka 

"F'"'ı'nönil, Fotlh 
Jleyoglu, Beşikta:ı 
K l>oy, T•:yup, Ü ktid:ır 

Aualıır, H:uorkoy, S. rıyc.r, 
Bı'ykoz 

o 
10 
u 
12 

ilô 10 
30 .. 11 
31) ., 12 

13 

istanbul Defierdarlığından: 

:11) 

30 

D !tcrdarlık umumi cH:ık ve closyn odııl~nle teftiş heyetinde Mılli 
Emlak ve Muh.ıkcmai 1\luduklukkrincl ... m.:\icut sab t d!Y.1JO dol:ıp 'l;C ban
kı:>l. rın (7485.90) liro keşlfü teminatı; 2/.<./942 Pauırte i günü :ı:ıt 15 c!c 
nı;ık ck ıllıne ılc ıhalc cdılcccktir. Muv.,ı\kat teminat (!i62) lir dır. 

l ;dılcrln en az bır ta •• hhuttc (eOOO) l ralık bu işe b nzcr i yaptık
], ıııın <tmr dairc.leıınden nl nı oldukları V('saikc mu l<'niden İstanbul -:i
lüyc.t ne murııca:ıtl,ı ckı;lltm~ t.mh.nd ·r. t:ıt l gtınlcri hariç Uç güıı evvel 
al1o1mı hliyl t ve 941 yılına nit Tı~·nr t Od. sı \ e llcnsını ibraz cbn •l ·ri 
m 1ktcı.zldır. Kt. r; artnnmc \iC ~!r mı.in., tııS.'l cvrnkı l\lılll Eı:nlıik 4 U•ıdl 
kıııcnundc gorulcbılır. (504) 

İstanbul tTahıf /ar direktii1·/ii(iinde11; 
Kıym,,tl muhammlnesl Pcv akçe:ıl 

L, Kr. L. Kr. 

250 00 10 00 
1'xup1.c Hncı Hüsrev mahallesinde Savnklnr t>add mir 3, 5, , .o. 111 

1. l' l' dul kan enkazı satılınalt uzerc on lıı::ı gün ıı .d 1 lif.' aC'ık erttl? ma
ı lırı ~tır. 1h l i 2/2/!142 pazarte'>ı gunu saat c rn) dc> i~ı.ı cdılcce •'n· 

i: 1L lılc.rııı Çemb<'ı 1 ştn tstaııbnl V.ıkı n:ı.r B::ısmııdfirh gıi Mahlulat 
ır murn<'nnllnn. (520) 

pehlivanlar güre.'lCreh 
naralar atıyorlardı. 

- Hayda be!!. . 

* M oskoflar f ı r s a t bek-
liyorl:ı rdı. Paris muahe

desi boyunduruğundan kurtul
mak gerekti. lı'akat, İngiliz me
nafii f rsat venniyordu. Sene
ler, sukfın ile geçti. l'~akat çok 
değildi. 

Al.nr.ınya, Fransa Uzeıine a
tıldı. Ve üçüncü Napolyonu 
mağlfıp c !erek esir etti. Fran· 
sam.., bu çöki.i. ü fecidi. Avru
pa. müvazcnesini bozmuştu. Al
manlarm, l"rarınızl:ır üzerine o
lan galebesi A vnıpayı sustur -
muş.. İngilizleri yalnız bırak
mıştı. Bu fırsatı h•1uıimet bilen 
Ruslar derhal harekete geçtiler. 
P.u .s mualıeclesiııin bazı ahUi.
mını tadil zımnında nota verdi
ler. Ve kurtaracaklarını kurtar 
dılur. Bu suretle de muahedeyi 
htiltilmsüz bırakmağa Y"-rar va 
zıyet ihdas ettiler. 

İngilizler, ileri gidiyorlruı:1ı. 
ÇUnl,u vnlnız kalını la.rdı. Al
manlar da Ru !arla nrab.rında 
mu • ül t çıkarmamak için Rus 
mut'llcb1tını tasvıp ottıler. 

Mo kofl r, kef ııi yırtm117Iar
dı. İlk i>l olara:l~ Balkanlara a-

1 

mfü:'ği ı 

1 orkc-c;tr:ısı 

22.03 Ajans ı 
1 hnbcrlcrl l 22.45 Spor servisi ! 

Kuru!.u, ıarıbl: 1888. - Scrmııyeııl: 100.000.1.ıoo "'firlr uruı. 
Ahına adedi: 235 

tir t ve Ticari her nevi bani<& ~11uamelılsl'L 

18,00 Progrıım 
18.03 Dans 

<ı• ke trası 1
22.55 Yaı ırki 

program 

- - -==::::..=-=-=====::::-:-:=== 
ZAY! 

1 ;tıınbul Emniyet MUdılr1üğündcn 

aidı!!ım 39562/31 numaralı iknme1· 
ı;;dh tezker1>mj 7.ayı ettim. Ycmlsinl n-

1 
la ğımd.ın eskisinin hükmü yoktur, 

Galata Ne<':ıtibey cnddesi 319 nu
n nrarJa muk.im Yugosı~v tebna

SU"ıclan Abdullah oğlu R.-ınıaznn Şen 

--· .--s•••+wıw 

Aslıerlik işleri 
Zirnal Batıkıı .ı.ua r.wnDıı. a.u ve ı·ııı ... ı.ııu. u..-. ... ıllf hoJııblarmao en ı 

az 50 lırnsı bulu:ıanlara şcn~e 4 dl'!fa çekilec\!k Jtur'a Ue aaagıdoııJ •, • ı ._llC!l.._ ___ ır:ı.ll2.:::m-~ı:=ı:ıcııııamel! 
pl~nn J!l;rcı fkr.ımiye d.ılh\.'Qcf!k.tı.r Beyoölu Ycrll As. Şubesinden: 

4 aded 1.coo l.lrAlık 4 COO Lın 11100 adeJ &O Llralılıl fı.000 Lira 1 l-. ikns mulı~culcrlnclcn 31\J do -
4 • &00 11 2.000 » 120 2 40 • 4•800 • r;ıı.nlu ı:r.1nbi oğlu sıivrri Tc>ğm. Nov-

250 1 ouo ~ 11 160 • ıo • 1 200 • ı uz < .ıei678) in ncclc 1iU1)cyo mürn-
: 100 : 4 000 ., 1 C3."\tı. ( ı312) 

DiKKAT: He<>.ırlsnndnkl r rıılnr btr sene içinde 50 l!rndon aşatJ 

1 düS"fıl:venlnre lkram've cılrtııtı takdirde % 20 fllzlıısiyle ve llecektlr • 

Kur'nlıır senede dört defa 11 Mart, 11 Hn.zlrnu, 11 lfy.. ı 

* Londra - .Amirallik daire
si H. 31 deniznltı gemi inin ge
cıkmesi yüzünden kaybolmuş sa 

lül ve J l Birincikfınuu tarUHeı•inde ·~.kdecektlr. 

Jstaıı 1ul intilıa.b !Jebus;ııı 1'eftiş 

• vıtması lazım g Idiğiııi teessürle 
hildirmiştir. 

Heyetindeıı: I 
Gencı .. ı H. ~ 1 ı Ş.•ı ısi F,ı dcldcn açıl:ın l!.tunbul mcbusluj!u i~"ln C. H. 

DOKTOR .ııcm!lml 

HAFIZ CEMAL 
P. Ü<'Ucl B.ıjjl 11 'ı, D anı tarafırıd:ın Maiiyc Vektill't.i Tctkık Heyt•ti R"Jsı 
ı~nuıil Hak! ı Ulokmcn!n Pıırti nnınt.cdi oLımk gl\ lı'rildi~i ihln olunur. 

(7lil) 

Bclıcrlnc 313 kuruı;ı t~hınin edilen 12.00'0 ııdet yıin faniH\ nlın:ıcaktır. 

Lokman l~ekim 
Dahiliye Ytlıifrhnsaısı 

Divan}•nlu 

r c1wrlıkl:'.'1 1.:ks'ltmcsi 20/l/942 perşembe gün il sn:ıt H,30 da '.l'oph:ınc<lc tsı. l nııH I'! 11111 n' s h. 
Lv. r.m:ı·I gı s. •ın alına koınlsyomındn yapılacaktır. flk teminatı 2817 liradır. il .il 1 1

11 

1 
• e 1 r 

Numune ve fiilrtnrunc~i komisyonda göriJlıiı f!rt.cklllerin bellı santtc ko-

m·'°"" aeL,,,eı.n. (526 - 695> ! 1 ~I il T' f 
Uenız ımzım satınalma koıı1s1anu i'3nl:rı D ~ 1 n:::ı ~ IYH rDSU 

••-~mr.ı-=ı_:am_EEiill_ııırııı:ım-•• p ~IM"baı;.mda Dmm r ı:-.rnındu. 
2.'> - arı beygir kuvvetinde bir dlu:l mctöıi.1 satın nlınnı aktır. Bu okşnm saat 2,80 da 
Falla muliımııt rılmak tstiycnlcr io ııeı: f{in k\tmlsyorın mtiraçnaUan ve V AŞA.UlhJMIZ Dl·~VİR 

tcklifdc buhınacııkl;:ırın do en geç 2 Ş ıb.1t !l42 pazıırtesl günü rıkşnmıııa 
luıdnr K.·sımpn~acl.ıki komisyona tekliflerin! vcrmc1eri. (745) 

••• 
6700 kilo yıkanmış y:ıUıklık j'iin < l'tümunc ve ı-vımiı gibi> 

:ıoo çift beyaz kadın çoı·:ıtıı 
200 çiCt siy.ıh kadın ı•orab1 

Yuknnd::ı cins ve miktnn y:ızılt Uç kalem eı;,a 28/1/942 Çrırıı1rnb:ı gu
nil s::ıat 15 de pazarlıl.m ulıııuc<t .tır. 

1stck1ll rln tdclıl ..:de• k !eri :fiy!lt!:ıı ırı % 15 n.sbt:'tindeki kat'i te.mi
n<ıtinri\(' birlikte lıellı gun ve saatte Kru.ımp:rada bu.iunan k•Jmfsyondıı h;ı-
zır lıuJunmnlnrı, (744) 

•• 
YAZAN: o KA 

• 
İstiklal Cad. KometlJ I<t ınmda 

Bu ııkşaın ı:ant 20,30 da 
tşçı KlZ 

------------ -- 1 
Sahibi: A. Cem. lcddln Saraço[il!J 

N!şrly:ıt Müdliru: M. Sami Kııraycl 

Batııldısı yer: (H, Bekir Gürsoyl:ır ve 1 
A Cemaleddln Saraço{ılu rnııtbaaı:a) 

--

1 
1'EFRiKA 

No: 2 ,_ 
Nakil ve iktibas t a ;lu _n_ıa_h_f_l_ız_J_u_r_l ~~~~ 

J .M. S . Kora!JCI 

~~~ ~ıı-------------------~ 
tcş verdiler. Doğrudan doğruya 
Türklere muhaı·ebe açmak müş 
killdil. Ve belki müdahaleye 
uğrarlardı. Işi kurnızca idare 
etmek g~rckti. Onlar da öyle 
yaptılar. Osm:ınlı 'l'Urkleriıün 
idaresinde bulunan yerlerde yc:r 
yer isyanlar vücuda getirdıler. 
GizJi Rus çeteleri ve 7.abıtlcri 
vasıt:ısiylc, Bosna Herseğe, Ka
radağa, SırbiHtana, Bulg.a:rısta· 

na isy~ verdiler. 
Tuna boylan gene karışmış -

tı. Bu sefer da.ha başka türiü 
bir milcadele oluyordu. llull>'a.:r
lar dağa. çıkıyor, 1'ürk köyleri
ni b:ısıyor, çoluk çocuğu, erkek
leri k-...dınlan kesiyor. Türkler
de ınul:nbele<lc bulunuyordu . 

Ruslır, Avrupada, Amerika -
dn kurdU'klnrı propaı;anda ii.lcti 
ile derhal yayg:ırayı basıyorlar
dı: 

- Tüt'kler, idarelerinde bulu· 
nan Hınstiynnl :uı kcsıyorlar .. 
Bir tak.lilll resilıl.ler neşrederek 

garp efkfırı umumiycsini aley
himize cclbcdiyorlal'dı. 

Tı.ma boylanndn, Balkanlar
da rahat kulmn.nuştı. Herkes 
silfilıa sıırıhnı~tı. Hükumet ıaı
ciz içinde idi. Bu hal Sultruı Ar 
ı-Jzin son devrelerine doğru alev
lenmişti. Tuna boylarında Bal
kanlarda Bul~al'lar önüne ge
len Türkü kc"-ıivordu. Türkler de 
b:.ı.:ba yiğitkriıtln ctrclın:ı topla· 
nara.k kendiler~ıi müda.f aa edi
yorlardı. 

İşte, tefrikasını yn.zımağa 
başlı::.dığım Yörük Ali bu baba
yiğit Türklerden biridir.O yalnız 
pehlivan değildir. Milli bir Tüıık 
'kahramanıdır. Bu isyanlarda se 
nelerce macera taşıyan bir cen
gaverdir. Bulgarlara karşı yıl
larca pala pal:ıya :kurşun kur
şuna ç:ırpışmıştır. 

_ tulınuştur. 
Ve bu isyan diyanndn ölüme 

mahkfım olmua ve nihayet kur· 

Yörük Alinin milli halıramruı
lık rııacerrılaı1nı su a geldigi za
nrn.n yazacağını. ~\mdi onun a
sil hiıvjyetine geçt>lim. 
Şunu ya.zrımJt islı-..rinı: lk I,,.ar 

isyanında Bulgarlara k:ıl'§l ko
yan ve <l'.'.Lga çıkan y:>lnız Y<;. 
riiı'{ Alı de!;ildll'. lJoksaıı Uç mu
lıarcbcsi.ne kadar deva.n1 eden 
bu isyıanlarda Kel A!iç,ı, Koca 
Murd.d, piç Mustafa gibi ıme~· 
bur baf."'>Chlivanlar da var<lır. 
Bu babayiP-itler, başlanna top
ladıklan pehlivanlarh Bulgar
lardan ah.z.ı intikam eylemi§· 
lerclir. Yazıma böyle bir giriz
gah y.apmruktaki muksadım sı
ı·ası ,,.eldiği zaman Yöri.ik Ali -
nin neşredeceğim maceralarına 
siyasi ve tarihi bir mevzu hazır
lamaktı. 

* Y örük Ali, nnnml Lofcnlı-
dır. Ve Lofçamn Hopsa 

köyünd~,ı,lir. Ana. ve b2.ba ta-

T. İ S B A N K A S I ,. 

Küç.ük tasaı·ruf 
hesap atı t,,42 

İ RA d!Y~ PLANI 
KEŞIDELE.A: 

2 Şubnt, 4 Mnyu;, 3 Ağusto 2 tk'n
citcsrln Uırihlerindc yapılır. 

19 ıi2 iKqAMIYE. ::Rl 
l ndd 20(10 J .iı alık= 20f • .- L• 
3 t ldOO > = 30CI '.- : 
2 > 7"'J > =150"- , 
s > sou > =15(11'1.- } 

JO > 250 > =250".-
40 > 100 > =400f'.- , 
50 ., 50 > =250!'-ı 

200 > 25 > =5oor-
200 > 10 > =200C -

1 Dev .et De.miryolları iıanJ;;;-; 
l\Iuh:ımnv'n broeli ( 4550) lıra ohın 7000 <kt kör.Hı ln.U'esj (:' ; • ") 

Salı gtlıın ı:<ınt ( 14) on orltc Hnydarpn6adıl Gnr b!na ı d.ıhilindck on·!.S· 
y.:ın tarafından fll'tk +>k.,.iltmc Usllllll' sntın ıılınec-.ıl.tır. 

nu i".<? girmek i. tiyenlt'r n (341) lira (25) kumşlıık muvakkat · , 
ve kanunun t.-ıyin ettı;ri ' •• .le bll'llkte eksiltme g nü saatine kı: :ır 
misyona murnea tJ, l.ızm.dır. 

Bu ışe nlt ~artı ııcl, l" komlsyondı.ıı para~z ol:ır k dağıtılrn:ı ' dır 

(466) 

raflndan eeli,ıden pc!ılivr•ndır . 
Kcndi'"ıi klçıik Y'1şı öksüz 
kalını :tu. bi kız kaı tlL. , oldu
ğu St•~ leniyor. 

YörÜ'k Almin, Ycirül< Iak:ıbı, 
Jı17J1 ve duı nıaycın bir adanı 
olJtı~ · rin tnhılm!ştır. Dnğd ın 
ddğa, balk~ 1dan halkn.111 sek.ip 
ge'ien •AJ'ye B, IK nlılnt Y orük 
i""""--ıniui vernıiş'cı dir. Yoksa as
len Yôı ukde~ ldir. LofQl Tlirk 
lcrindcndir. Pomak değ,ldiı". 

Yekli!< Ali, seksen okkalık 
kalın kemikli bir adamdı. Ge
l İ'1 omu.?Ju, adali viieutlu y'l•rsız 
relık Pibi idi. Bilhac a, l alçala
n, caıtıı.arı müşekkcldi. Su yol
cu Mehmet beyin tarifine nn.
zarn,'n HerP-elecive bcnziyor
muı:ı. Yalnız Hergel ciuin da
ha irisi. 

Yörük Ali, fevkalade qcvik 
ve Letikmiş. Söylediklerine na
zaran onu, to1mklaıı Uzcrbıe ba
sarak yiirürken goren alıma -
ımş .. Daima ayak parım:ı.ıkl:arı uç 
la:rına basarak seker gibi yü
riırmüş. Bilhassa güreşte bir 
balet gibi l>ış parmaklan ilze
rinde dikilerek yürür ve hamle 
yaparmış. Güreşte ııef<'si çuk
muş. Yedi sekiz saat k dar mii
teaddit kereler güı e lcı i var
dır. 

Yörilk Ali. gürese ne cesit 

hız ve hamlr ılc başladtyS' ıl: 
ha.yete kaciur durmad~ ..ı nı 
tempo ile işlN'l lİ . Ona m<: .t' ıc 
in.mn derlennis. Uüı eşte alt<, 1: · 

ğı meşhurdu. Ali, hangi ı "u· 
v.anm alhıın d i!=ıcn:ıe tehli..k· ı z 
ederdi. 

Sultan Aziz d,..vri baş 1 · 1 • 

vanldrmdan bugüne kadar F •" 
g ço.nleı in icınae en cesuru ( ı 
ga ldarı ve en haşin olanı htl 
Aliçodur. 

l•'nkı:ı.t yn r,tı - ıın tetillkh 
Y ri.ık Ali, l~ l Aliçonun 
knt fevkinde b~r 1>ehlh'an iı.u • · 
l{rl Aliçonun c tiı etine, mt 
addit itere!er .k l'ijı koymu§ ' 
lınttfı bir glin ..,Jcriude J{el A· 
liçoyu meyda.."ldan kaçırmıştır. 

Kel Aliço, clı hıçn.klı bir 'I· 
d.ımdı. Hemen ht~k~ onıl ·n 
kork. ü"<lı. Pehlh ~lık ulc>.nıin l 
gnd farlığı mc:.huı dur. Mes 
yeni "ctişnıiş l·:uvvotli bir b 
pchlivn:.ıı kenJi a.'r &.ıına erir. 
sıu diye ıııa~llıp et.mcz. Gıir i 
saa il erce uzatır " ·ı dı. llu • ı· 
rcUe körpe "C' \ .. un ih!<l . • 
ni ho.;-altır ve bi ,ı ,. a lw.s.: • 
rc~;r 1ı1 ivecek h::ı • ,. ·1 frir h. 

Ytırıitc, y i , p A• 
kar \\ lllll " l r -;l 

liı'o. uf.ık •t'f k 
d ın okı nı ı ·•na 
lııfa b ı, il ı_.t 


