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/Jiz beynelmilel münasebet. 
lerde ahlak prensipl•rini 
tÔnıyan bir nizamın teessiis 
eitigı"ni görrııck .J lı<. le 
yı1ksek bır idc:nl VSsttwda 
çolı~mak isl~riz. V r.n•mız 
için bundan büyı'ik bır I o
~a11ç fa:;avvur edemı:yız. 
Sıılh içinde ya~ıyacağız r1e 
tiinıin birinde kaugaya ka
tılı..-sak bcı1 galnız fi• yclnız 
bizi ulhlen ayırmak için 

Büyük Millet Meclisince kabul edilerek değiştirilen ve eklenen 
u adde/erinin tam metnini okuyucularımıza bildiriyoruz 

l'I • as mh 
-ı z ücad 

' 
kira işlen, 

l
zorlıgaıılara ,,.e uatanımıza 
tecaf!iiz edenle,.. kttr~ı ola
caktır. __ _J 

r 1illi Şef dün Franstz Büyük 
buyurdu far Elçisini kabul , 

---------·-----~-

Eü yük Elçi Wi aı eşa) Peten taı·afnıdan 
gC.-nderHen bir kitabı takdim etti 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIR 
a a H mci si~ asetiıniz ilk 

!'1inJ,.,i \·a.ziyt-Umkn ne A nkmu, 5 lA. A .) - Reüıicumhur ismet lnönii brıgiin 
~ir §eY k..-ı~'betmiştir ne soQI !6 du Fronsı~ "lügük Elçi~inı' kabul bugurmıışlardır. 

de lterbangi ufıak bi~ ttı~:dül ı Bıiyiilc Elçi, Mare~4i Petain iarafındoıt Reisicumlwru. 
gösrernü~tiı·. Ne dedik L->e, ne 
karar verdik ise gene oradn.yız. ınrıw ır<inJ~rilt:1t bir kit<. bı takdim etmiştir. Bu kabrılde 
Değ~s hiçbir ':jf'y yoktur . ., . Ha,.iri~le Vtkili Şükrü Sam('oğlu da b1Jlunmuştur. 

Bu sö;lt!l' 1'ürkiye Cümhun· _ --·-----------
yeti Basv(•kili Doktor Refik 
Saydanun 2 şu batta radyvda 
iradctti!!i nutkun ~angıcım 
teşkil ~iyor ve bazı muhitler· 
i.;ae edilen iddialar,\ tam yerın
de bit cevap hizmetini görüyor. 
Ankaı-sdmı Alnian gazetelerine 
yazılmış bil- muhabir mektubu
nun TÜ?'k PQlitilicısında. bir av
det ve değişiklik göründüğü 
fikrini neşre çalı§tığını bu sil· 
tun}, rda mevzuu bahsetmiş ve 
:miltakamıı.ı ilave eylemiştik. 
Gayc·t iyi bir tesadüf eseri ol.ı
rak muhterem Başvekilin yu
lrnrıki beyanatı da. ay:ııi m~el~ 
ye temas edi;, or \'e ~ salahiyet
li bir tarzda hu edikoUulam bir 
nihayet v~rmlı, oluyor. 

Artık hiç şüpheye yer kalm:ı.· 
dan temin edebiliriz ki bugünkü 
Avnıpaı buhranı başlamak isti~ 
dadını göstercüği ve başladığı 
zamanlarda Türkiyn hükfuneti 
kendiaine na"'ıl bir ha.ttı hare
ket ~izmiş i.<:c bugün de ayı~i 
yv da yilrümcktcdi.ı'. Bizde u
fılk bir değiRlklik bile oln~.llillŞ
tu·. V1erdiıf:1ıniz ka.rar gece bl· 
zi.nı )9ıı'8nm.ız.dır Nokta.i ııaza
nmJ.Z<fa. sebat ediyoruz. Türk 
politika.sında değişmiş hiç bir 
~·y yoktur. 

RUSYAfDA 
1 

AFRİKA'DA 

Almanlar Leningrndı 
1 Almanlar ~obruk 

tekrar bombardıman batısında lngiliz 
efmeğa başladılar kuvvetlerini dağıtıyor 

• 
So vyet kıta}arı 
bir t;ok mesl1:un 
yeı ieri istirdat 

ettiler 
Mt ,..koya, 5 hı.rı, 1 - &ıV\·et 

gt;!CC ü·biiği: 4 i:;ıubHt gfoıii ·ın
talannuz t.a.ar:n17. han•kctl<:rinc 
devam ve bh çuk m<.-~ h ün ma
halli i~g:~l C'tmi:)erdir. 3 şubat 
ta 2fl Alm,. n ta~ ya ı "'ı°d h ıı. vr~ <ı~ -

1 Alman te~Hğine 
1 göre bir lngiliz 
muhı iliinin 6atınış 
olması mulıtemel 

Ifahire, f.'. (n .. a.) - Ortaşaı·k 
İngiliz km'1·etleri umumi ka
rar«ihımıı perıturube tebliğ·i: I 

Dün bi:tün eephelerimizde 
seyyar kolhu:nı" z n~ keşif irnüf

(S"' ıt &. J Sii. 6 ria) 
vr..şlaıı ı:~masmd.. cfüşih i.i.lmü'? -------------

miştfr'. tföp_\ eid'.fü 45 l<ıy~ .::re ~ 16 ta~~r.:ı:(, yr.ıde tahrip edil- s·INGAPU~A KARŞI 
tıahrip edılır..i.•til'. Bi:ein1 k:'.rı • , ı 1 

~~~l~u~~~a·~.1~e~~~:~~ ~ ~~~~ı~::ı ı UMU MI JAPON 
ta.yynnsi dL~iirülrr fü d.h. • 

Beı·Jin,ı~'f~~.)tt·~)li~!mnn or- TAARRUZU BAŞlADI 
<Smrn so,l//(t ;J ö·ii.tuı~ 7 de) ' o---

.... - - ~--11 
ri ve hıısl:mtt J1isleri beslemek 1 Ada, 
hususurnı.ı te~,·ilr etx~1t·ıni·~tir. 
Bilaki;:.;, kuwetli miıUl'fıkled 
bulwıan km Yetti 11.irkıJ; ~nin 

topçu ateşile bütün 
gece d.JJ·:11dü 

Büy\~:k 1l~ilct Meclisi ta
r<ıimda.ıı kabul edilen Milli 
Rorunırıa Kanunu tadilatına 

DENiZLERDE 

Alman denizalti ve 
tayyarelerinin 

gösterdiği faaliyet 
---00--

Amerika sahillerin 
de 6 vapurun 
batır l<lığı 

haber veriliyor 
Li2.bon, fı (a.a..) - Alman 

tayya;r{'Je1i.1 diin Portekiz ::ıa
hili açıiYmd~L bir 1ngUiz ticaret 
gemisiyle ihi İngiliL. harp gemi
sine hih•mn etııııjşJerdir. Hasnr 
wya iııB:Uica kı:ı.yıplaı oldı.ığuna 
ctair tafsıl!ıtlı bir rapor henüz a
lıunı.a.nıı~tn. Bunun scbel.>i, ,,.,.n.
hilı örtt'n ::ııt,Lir . 

Amt<bilrl'l ~ hi.!k>rindı>-
Bf:.rlm, f\ (a.a., D.N.B. A-

j,;nsı Alman ,1enir..altı g~~milf'ri
nın Biı-1~._Nk Amerıka.ııın doğm 
Sahfüııde V("J) Q('n top~ ekfm 47 
bin tonilatoluk 6 \"fıpuru b...ttır
dıkla1'11U ve bıuılardan birinin 
<l<'ımir ce\h€:ıi yüklU 15.000 
tonluk bir gl·.mi oldnğıınu lıaher 
'\'N'ffiel<tffifr. 

Ca.\•l ~nizinde 

aiıt kanunu ohuyucularlD.\ı~ 
i'in faydalı olaenğmdan a.y
nen ·neşn~liyoruz. Meclisin 
irnıbul ettiği kanu11 şudur: 

1fadde 1 ~ MjlJi Korunma. 
Kmı.:nıunun 6, 18. 19. 21, 25, 
w. ao. ::;ı, 32, 31. 36. ss, 42, 
43. 44, 4 7' 50, 53. 54, 56, 57' 
5~ 59, 63, 66, 67, n~ 68 inci 
rnaddderi aşığıda ) azılı şe
kikJe <k-ğişt.irilmi~tir: 

,\f; dele: fi 
I. Bl! ka;llın hükümleri.

ne uyar-ak İcın Ve.killeri 
Hcyd:incf' ıttıh~ e<liJen k~u·ar 
1:<1 ~akalı \'ekaJetkr tai';'.V 

fmcbn \ '<'! bu k. mına müs
terııt'il·n kurnL'\n veya t~is 
t"<tlı:m ıt.eşkiJat ve müe~.se.c;eler 
Va.':lıt,;~yle >:ıf,1:1: ve tatbik o
h UT 

n. Bu ha.nnnla hiiklıme
t~> v~ril.;n hiz.ınetlerdrn b:r 
vc~a hır kaçı ıle meşgul ol
mruk ve bu knmmd., ki ~n tahi
\iCt!c-rle te.ctbiıt edjlmek üze
i·e lfüum g:3riıl1..:n devlet teş
kilatında yclli m<:'mııriyt;tl~r 
ihdı.ısına hiil;:(ımH ı,.;ılahiye~
hndır. 

TU. \'<:kftletlcrın merkez 
teskilat.mda ihdas ohm~ı:.:Hk 
k:ıdrolar tatbik \'e derhal 
'l'ür1uye Büyük Millet Mt-ı·li
siı in w-tkiK \'~ t<tsdikit1e arz 
olrınnr. 
Bu kü.droların ınaa~ Ye i.k- ı 

ı Ptler.ile idare masrafları 1 

43 imdi madtle<lt'"ki serma- 1 
wJen ı:;aı·folımur. 
~ TV. Vekaletlerin merkez 
h :ı!ü1atı hatidndt~ ihdas olu
nacak vı:ı.<rifokrin Ye Koordt-

11asyon Heyt'tinin ka.drolan 
lem V(>killeri Heyeti kcırarile 
tatbili edılir. 
V. Ha'Ik ve Milli M iidafaa 

ler ,lahiliııdc vcrıh:':.d; diğcı i~lc- 1 
ri görmek ii7.('re !cra Vddlleıi. ! 

Heyeti kaı-arile lıiıkmi sahsıyt"'- 1 Mıs1 rda vaziyet 
~\ı~:~i~:~~:~:~:ı,!ı~~~a~a~i~o~:: · 
rı İcra ''eki:ıeri Hevt:tinc{: t.1::; j ---<•<>--
dik olunur ve l:>ıınlm.; bu kalnıı-

1 
nun 13 i.inci.'ı ına<ıdesindl.4H pa- Kah ı·re de 
ı•adrı n Hizumlu n1ik taı· P.e-ı rn3~·e 
tefı ik \'l' tal1si.: olumı bılıı-. 

Vl. Bu mm~ ... ,::-t.Ir m ..,.,. mll!'l 
murl:nınıa ha.H; ıh mu: ~(;·le \ ~ 
mlİnc.t.:)CO< Jtcı nde Jıü lbt hukıık 
iıilkum1en l:<ıMdiı. Bu mı t~1. ... ·~ 
Je:rin ı:ıeı uvc.·i~·!'i Vt l>a. ıin nıal-' 
lan ılt'\!'lct ·ın~llaı 111fan<ı.j. ::\fü
nıktıl:dcri Oı: krınnn.ın ~>1 inc:i 
m:.uJde.si lılı!{ümleıi ılo;ıi: $intte. 
ynpıhr. 

VIL Ylı·k,ınur;kl fıkıxhııcia 
zikr1..'<lh . Yrt2:t ' " · ,..\~·,i ! ra • 
'ckiUc 1 he.} eti mcn·ut rnii-
C!; t:lff<' ~ı~ Ycrooılı.. ı 

vırı. km \\.•killt ıi ho~oo 
lüzum göı ecc:ği hcl'h.mg! bjr 
daire ı:eya mties:"€SC~'1, biike ye 
tcskiiat :m::ı mitte«aiı hı4'kümlN· 

(Sor.u s;ıyf;ı 3 M\tun 1 ıl~) 

as m · - 4i$'MW!IB~ Wi 

HARP ZİRAATI 
"YENi ~A.RAll,, of.upıl'U- 1 

larıllll ı:,ok ll\,\ttaJı iıi.r hizıtll~ıit 
buhırını:ıJ.;: karanııtl::t.bı. B.u 
maf,~tla. mi;:tt ha ... '"' hir ıırkıl- 1 
tla':'m.u. hu~ıi.-ıiin hiitiin imklı.n
anndan isht™~' edfü11ek ~un"

tt.v:• ı ratik elıim '\f• ~~·fj~inııe-
;\ r. r.it ln~-nı •Ui bir etiıd M tisi , 
ha miaı.ns-tır. Bu rHi'JI: rm bi
riıwk~ioi ; :ırm ;ı,;~ı.(..1nnı·~rlt hn
laöıksum:. 

; 

nümayişler 
Dün sabah halk, Veft 
Partisi fided leninde 

tezahürat yaptı 

K:>hire. 5 (a.a..) - J~ral Fa
ı uk Vcfd partisi reis· Na.bas 
?n ayı yt>ni lrabmeyı tı~.şkiJe 
m. ur etmisiir. 

Tahas Pa.,~ .bundan. c\'Vd de 
baı;wekil ohnu9. 1932 de Kral 
li'uarlm ölilınünd1?.n ~onra. lng-il
te.rc ~ Mısır anlaşma nıi.i7 ... 'l kere
ı l l ini yrı.pm1ştır. 

Mı:-.ır siya.si mahfilleri. Yeni 
~<'cıimlerin. yapılabilme.si ~iclll 
:aıl'\cliı-in fo~hini muhtlınıt>l lelak. 
ki etJ11ekt i'dirlcr. 

11.ahm:cle 1Hi:mlıy1.ş1-t'?' 
l<ahite. 5 (a.a...) - Rculer: 
B 1 sabah Kahire !'lokaklnrın· 

<ta Yefd parti. i lideıi Nnlıas pa4 

,;a l0 hinde bir nü.mayi~ y._pılml.11 
ve ''Yaşa,Fın Nah&s paş.ı.,, se<le.
ı·i yükselmıştir. 

Mtınıail~yh yeni kabineyi tc., 
kil i<'iıı istisareleruw devam e~ 
nıeJ.-tedir. Mm•a.ffak oldtığn t.nk 
•lu de, lıakn nasyonalist p .. ıti 
1ı,,.mi altında Vefd prırtisi.nı~ men 
.:;up ya.lmz 12 a7..annı bulımdıı~'hı 
parlf1mentoyu fe800tmc-!';i muh. 
temeldir. 

Bu hnk:ikatin bu karlar açık 
ve JJ.,liğ bir surette orlnya kon· 
ması lazımdı ve pek faydalı iclL 
ÇünkU bizimle meşgul olmaktan 
hır türlü vaz geçemeyen bazı 
prop.ıganda makineleri 'I'üı·
kiyeyı tnahhüileriııden uzak.la'}
nuş yahut uzaklaşrnağa istid&t 
k<.-sbetmiş pföi gö:,;terınek ' e 
Türkivcnın sivasi dostluklarııı
tlan v·e ittiiaklarındım bir kıs· 
iTl\'UU gevşetmek için elinden ge
lcııi yapıyorlardı. .Mr. Edeıı'in 
Moskov,lı ziyaretini takip eden 
uuılınt Boğazlar pl'opagandası 
her gürı ve her gece tekrar tek
rar devrialem yaptıktan sonra 
nih:ı.yct bu son günll'rde söJıdü, 
gitti. 'l'ürkiyede endişeler, kor
kular, şıipheler icat edildi ve 
buula.r o kadar muhtelif kay
rı.a1dardan ayrı ayıı temin eoil
dikı.c ilk icat edenler bile inn.
nacak kadar ortada biı· me.;.;ele 
~yda oldu. 

~iı hak \'e arlnkt ımst.ru olaı nk 
faaliyet sarfc.-!mesine h w .uı 
Vt-rmiıfir. 

İki tıı~uk. Üı< *ncd"ıı-eıi L .. -
kip ett.iğiıniz. mt::ılek gfüalt'll ge
~jrilel!0k oinnm Tiirk ilipl0ma
Einin en tliiı ü."t wullcrle Vl~ en 
saf ve samimi emellerle ~ütiin 
devlellı:re kırn:ıı bir dostluk 
mün<ı~l.'betleıi idame etmiş ol
duğu tu:linı , dilir. Dlmek isti
yoruz kı ı, .bir z:::ı.ına;n Mihver 
DevJet1cı;ııe ı.aı fıı clü~nan olma
dık, diışmmılık göı:>tt-rml'dik. 
Son dere<:e mühı.m bir nskeri 
rol oyn:ıyal>ile1.:ek (·oğrafi va~i
yeti:ınizi harp a.t,e.şini bu lıavali
ye sira.y et ettirmemek için bir 
sed olıu~ kullandık. Bu vazi· 
yetimiı müttefiklcri:mi7..c fayda 
verdiği kadar müttefiklerimizle 
bo1fuşan devletler için de fayda
lı ohnlL:?tuı·. Çünkü Türkiye 
kimseyi arkadan vurm.a.ğa kalk

Teky;xlan bildirildiğhıe göN, 
Singapura karşı umumi taarru
za geçilmi~tir. Per,.;ernbe gi.iııü 1 

topçu atP-ı;;i şiddeHni dört misli 
urbrmıştır. Ay ışığı altında Sin-

(Sonu sayfa 3 GUtun 5 de) 

Tokvo. 5 (a.a..) - Cava de
nizind~ ~·apıl&n kE'.şif harek(".t)eıi 
eı:ına;:;ır.da J apon tayy~releri, 3 
gün LJarfmd.ı 6000, 2000 ve 3000 
tonluk 3 gtnn batırmışlardır. 

rnmııt .~i',yfa 3 ~-iUım "/ de) 

ihtiyaçl<ı!·mı ıt.~rrı.iııe matuf bili:t
mum fa ari ve sınai muamelc
l'i :ifa eUrıt;k Ye hükfımct tara
fından bu kanundaki ı:;alahiyei-

:_,,,_,,====ıwww~~ İ-IARP VAZİYETİ ~J ----
.. ELE.iiRli[tiiiiGiZf i 

l\'luhtelif Ve k""fu t teknisyenleri 1 
komisyonu, saı·fiyatın hakiki ilıti- ! 

yaç!:ıra göre tanzimi için bir 1 
plan ha21rlamağa başladı 

Fakat bizim sinirlerimiz kuY
veUidil'. Propa,,C1'3nda mane\'ra
lanna da az. çok -akıl erdirmiş 
buhınuyoruz. Onun için, mem
leketimizde bu neşriyat hiçbiı' 
•15.ka uyandırmadı. Ayni tarz
dnki haberler ve müta1ealar her 
ve.aile He tekrar ediliyor ve 
Türkiyenin Mihver Devletlel'i
lo de dost münasebetler muhaı
faza etmesi, harp haricinde 
Jmlması Türk politikası için bir 
wınilik imi§ gibi sahneye il<onu· 
'.\'Oi'. 
· Ha!'buki Türkiye için sulha 
taraftarlık etmek ve büyük kü
çük bUtün devletlerle dost ge.. 
çinmek en ·birinci gayedir. Bir
denhire adeta. imk3.ns12 gibi gö
rünen ve !kabaMti pek fazla ku
sursuz o\mm;mda zannedilebilen 
bu siyaset buP"üııe kadar mu
vaf fakıyetıe tatbik edilmiştir. 
Türkiye bu sulh politikasını 
d.oıiıokrasi devletleriyle ittifa
kın-:ı istinat ettirmiş ve bu kıy
metli itıtüa.ktan şahsi ve hod
glim menfaatler :için değil bü
tün Yakın~kı ve dolayısile 
'bütün Avnıpayı ve beşeriyeti 
rahat ettirmek için Y-;tifadc et
meğe çal~mıştır. Demokrasi
lerle ittifak Türkiyeyi başka 
dcvle-tlere kar .. taarruz omelle· 

mamıştır. 
Bu hakikat bu kadar aşikar 

iken art.ık bundan sonra Tiirki-• ........ , 
yeyi kandırmak, gozu onwıc. 
bir takım memleketler ve men
fa.ıa.tlerden mürekkep bir tuzak 
parılda.tarak onu yolundan ~ • 
~ayı ümit etmek biraz ma
nasız olmaz ımı? Biz milli hu
dutlarımız dahilinde inJtiŞnf w 
terak!ki etmek ve sullı içinde 
yaşamak isteriz. Biz beynelmilel 
mUna.sebetlerde ahlak prensip
lerini tanıyan bir nizaım:ın tees
süs ettiğini görmek ve böyle 
yüksek bir ideal uğrunda çaallş
mak ist:eıiz. 
Vatanımız için bundan bü

yük bir kaza.uç tasavvur edeme
yiz. Sulh içinde ~ayacağız ve 
günün birinde kavgaya.kıa.tılır
sak bu, yalnız ve yalnız bizi 
sulhtan ayırmak için zorlayan
lara ve vatanımıza tecavüze
denlere ~arşı Qiacaktır. 

Hüsesin Cahid YALCIN 

S UMA TRA VE CAVA ' 
~~~-~~~----~ ... ~~~----~~-~~ 

Bunların müdafaası, neye mal olux·sa olsun, müttefikler 
için hayati bir ehemmiyeti haizdir. Singapur ise bütün 

zayiat göze alınarak elde bulundu. rulacaktır i 
----==-ı ,ı; r 

ZELZELE --:-ı ı = Yo.ıon: = 'I 1lkbahar 
Emekli Generai Kemai Koçer 

ta~zu ıf Şehrimizde üc 
' yer sarsıntısı 

kaydedildi 
İstanbul, 5 la.a.) - Bu sa
bah saat 13 ü lô dakika 
39 saniye geçe rmerkcz 
üstü 1sta.nbuldan MO ki
lometre mesafede bulunan 
şiddetlice bir yer sarsıntısı 
kayc1edibniştir. Bundan ev
\: el ayııi merkezden ge
len biri, saat 1 i 21 dakika 
geçe ve diğeri de sıaat 4 ü 
19 dakika geçe iki :hafif 
sarsıntı daha olmuştur. 

Japon taarruz siklet merke
zinin Malezya yr..rım adasın

da teşckkfü ettiği anlaşılmakfa· 
dır. J'aponlarm, umwni surette, 
Sumatrayı da. i::ıtihdaf ettikleri 
seziliyor. İngıJiz Bl•rneosuna çık 
makla iktifa etmeyen Jaııonlar, 
Makassar boğazında verdiklc:d 
a~r kayıplara ğmen, şinıd! d3 
Felemenk Born0o"u 'oğu kıyı· 
larıııa çıkarmalar ~ n.pmaktadır
lar: r' 

BÜKREŞ'E GÖRE: I 
--o----

·ı ·h er·n 
edefi 
~f ~a achr

1 
Blikreş, 5 (a.a.) - Ofı: 

l kbahar taarruzu i i daha 
ş:mdiden g,ürıim eselesi oımu~
tur. Filhakika, R~)'a kı n n 
hc.r çe'Vtede.ayni uzunlukta de
vam etmediği mılf mdur. Şubat 1 

Elektrik evlere saaf23-e kadar verilecek ~ 
J Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor J ! 
* Mu.lıtelif Vekalt,~er d~lege ve ~eknisyenlerrndeıı ınü· i 

~ekkep ve havaga~ s.-ır~ıY.a? il~ ele~tnk sarfiyatının hakiki ~ 
ıhtıyaçlara hasredılmcaı ıçın bırplan hazırlama'lc üzere tee::- j 
sus eden komisyon içtimalanna demav ediyor. 

Haber aldığımıza güre, bu gibi ihtiyaçlar birinci, ikind 
ve iiçiinciı dereced~ ehemmiy~tli olmak üzere muhtelif grup
lara ~yrılac~k. ~arfıyat ':m.a gore yapılacaktır. Birinci grupta 1 
~n mubrern ıhlıtı) nc::lar, 1kındde sanayi, ügüncüde geri kalaı1· ı" 
ıar karşılana.caktır. 

Bilhas...~. İstanbul, İzmir, Ankara şehirlerini alakadar 
eılen bu _&1.rf!Ya.tın hakiki ıhtiyaçlara cevap vereceği bir sıra- : 
da~ kalorıfcrlı .bınaln;'ln da na.1.aıı dikkatten uzak tutulmaya- : 
cag1 ve kalür~ferlerm muayyeu saatlerde yakılması bahis 
mevzuu olacagı tahmin edilmektedir. Elektrik santralle.rinde İ 
maden kömürleri yerine linyit yakılması düşünülüyor. A.nka
l'a elektıik. idaıesi şimdiden baz1 tedbider almış, ~lıirde :;-a
nan ?4.99 lambayı 1200 lambaya indirmiştir. 

Oğrendigimizc güre, k'irrıürlc, elektrik istihsal mınta.katıı
rmdaki cadde tenviratı kabil olduğu J .. .adar tahdid edileccı· 
h_nlk Ye Mılli ~üdafaa ihtiyaçları için çalışan fabrik::ı 'H•.im~: 
lathan:eler h~ıç ~v, lokanta ve sa.ıreye &ece sa.at 23 e k",d~r rw 
el ktrık verılmesı ve elektrikle ışlcyen nakil vasıtalarının da 
bu saatte so a tP;lenni ta~l etmeleri düşün~h ·ktır. ~ 
Buna aıt rapor ve bll nçolar bır kaç gun" e kadar K'·c• · 

h t . 1 · " • ~.ın::ı s-AKHİSARlDA 
Akhisar, 5 (a.a.) - Bu 
(Sonu cayfa 3 eiltun 6 da) 

.Milttefikler için ı.:. uınatra ve 
Cu.vanm, neye mal o ır:,;a olsun, 
ruifdafo.ası hayati b ı onemi ha
izdir. Amerikaıu:rt A 1a donan 
ması öncüleri, artık yarından ı 
haber vermeye başladılar. .

1 
Filipin ve Borneo müdafi:eıi 

(Sc-nu ııayfa 4 siltıun 1 de) 
yon eye ıne verı ecetır. 

(Sonu . .',-<ı11fa S .sıi.tu 1 de) IQ6.~Ci)·eG<"°'~:.S!:>e;S~OOi:e~oo~~Gı~~~~~~~~~c.ı~0ıM 
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~~~~·~~~--,aa~~~~-~~~~ 

Kara cahil İbşir nasıl boğuldu G azetelerimiz öz Türkçeı 

Buzhanelerde bulunan peynirler --OC>- aldılar~;ui~y:!m~:e 1: 
CellAd keskin bir neşterle vezirin kafasını kesti ve İstanbul Vilaye- liımlaşma konusu epeyce konu· 

~ ... sik baş• asi askerin toplandığı meydana götürdo bakkallara dağıtılacak· Boyabattan tinden tebliğ ~~:U~~=·~~~= 
• o 1 y.,.,., Ta•lhmon 1 • o bir milyon kilo pirinç getiriliyor edilmiştir: f~~~e~~;:;~: 

- Bir okumuş adam benim Dün vali muavini B. Ahmet yun tüccarı Bolvadan 15 va- ziyaııı edeceklerini söylemiştir. 2/17199 sayılı kararname mik kılıklara sokar-.ınışız da ha,.. D ördüncü Mehnıedin zor
ba bışılıktaıı sadarete 

<'ağırdığı .1bşi:r paşa, okuma, 
~adan dahi haberi olnııyan 

kra cahil bir devletlfı idi. 
Kara. ezirilliği sınki kili de

ğilm.İ:} gibi hazret fazla ol iU: 

çok kibirlı ve azr.rnetli idi de. 
Hiç gülmeyen alJus bir sinıa, 
mütemacliy~n somurtk~n b:r 
çr>lı-·e ve her an: 

- Kaldırın su haini, kafası· 
nı kesın ! emrini gürlemeğ ba· 
zır bır lıançere.. lşte zamanın 
vezn • 7amı yani devlet reisi lb· 
şir paşa hazretleri böyle kor
lnınç yü:dü ve kötü kaLbli 1>ir 
insandı .. 

Devrin ıeng)nlikleriyle meş· 
hur vezirlerini hll'er b"rer boğ
durmuş, mallarımn üstüne o
turmuştu . Zorba bawıkt:m sa
daret postuna sıçrayan veziri 
azamın astığı a.o,tık, kestii:ri kes· 
tikti. 

İbşir paşa. kendisine rakip 
saydığı zocıgin veziıleri birer 
bahane ile boğdnnıp wcutl:ırı· 
nı orbadan knldu:dığı sırada za· 
manın knptan paşası, yani bah· 
riye nazırı eski sadrüı.zam Mu
rad paşayı da kündeden atmak 
istenriş, fakıat cok kurnaz, s:ı
rayın ve yc·ı· çeri ocağının ?;İZ· 
li entrikalarına yakmd~n Yakıf 1 
eski bir kurd ola:n Murad pru?a 
da ca:hil sadnazamı düşürmek 
için elaltından fcsad kaynatmı
ya ıbe.şla.mı§tı. 

lbşir İstan:bufa. koca bir or· 
du ile gelmişti. Sekban ve Sa
nca dedikleri gönülfü askerler
den Jnürekkep bu ordu efendile
rinin sadaret mevliline tırman· 
tan sonra kendilerini Oskildar
da: yilz üstü bırakmasınd:ı.ın Ö· 
türü kendisinden yüz çevirmiş
lerdi. lbsir vC'Llriazam olduk
ıtan ve Ay~ sultanla evlendilc • 
ten sonra eski yoldaşlarını ta· 
mamiyle unutmnştu. İşte Mu
rad paşa. bu ihmalden istifade 
ile bir zamanlar İbşir paşa sa
fında kıhru; sallayan bu gürıl
hun. elcbaşılanm elde etti ve bir 
askeri isyan çıkararak cahil 
ra.:kibini -a.l ~ etmekte gecik· 

Yaruımda bulunsun Ve bana töv- di- K . b tü ile mer'iyet mevkiine konu- 1-.r·ınuz· yokmuş. 
---·'-'ın rı"yaseti altında topla gonla 580 ·kadar ıkoyun getir · omuıyon u ccarın zarar 1 • · 3011/ IA; 

be Ve ;~o-farı o··gr-..... ~~~ Ko.kru- AlillK - an ve resmı gazetenın Ben hatırlıyorum ki o zamn.lll 
.mwo er....... ınan Fiyat Mürakabe Ko~ ğmi ve gelen bu koyunla.rm ar- etmemesi için 1bu partiden ge- 942 tarih ı:-J\1120 ıı 

dan şuunnr.ı. yoktur. Bana im - 'ronunda et, peynır· ve pirinç pa ile beslenmL:ı olduğunu, bu len koyunların mal sahibi tarar- ve i1V• numara larda da öz Tilrkçemize tapan .. 
dut etsin! diye haber yolladı. hakkında ıkararla.r .--:1-;"tir. münasebetle mevcut narh üzeri- fından mezbahada kestirilmesi- nüshasında intişar eden 255 lar varc.u. Bu anı bende 36 yı}' 

Bostanc.ıbaşı ölmek üzere bu vcu.uıü9 ne ılroyuııları .s:ıtıtıklan takdirde ne ve böylece toptancılara ve- numaralı karat mucibince dan beri sürüp gelen bir utant:lll 
iunan devlebi..--ıin bu ricasını Dünkü komisyona gelen -bir k~ rilen karın tüccara kalmasına hububat, bakliyat, patates ve izıdir. Gerçi o devirde de ra.ıı.: 
yerine getirdi ve ku.tioı koca karar ,·ermiştir. pirinç un ve ezmelerinden pas metli Ömer Seyfettinlc berabe: 
Mahmut efendiye: z i R A A T Yunanı·sta-na ta, çörek ve bunlara. beıızcr fü; Türkçeye çalışıyorduk. Fa· Di:.!er taraf.tan dün muhtelif dd I · 1 ue d - Var pr=. ya tövb_e ve is- ., mn e erm yapı masınrn ' kat yanlış alıskanlık ylızlin eıı 

...,... buzhanelerde yapılan araştır- t 1 M"ll" K ma 
tiğfarı ogret! diye Jb,.,ırin o- SEFERBERLl;ı...-J d malar neticesiııde 10 bin tcno-[ sa ı masının ı ı orun etti~im o falso bende bu utancı 
dasına. gbnderdi. l.J ya r 1 m kanununun 21 inci maddesine silrcifü·dü: 

Koca Mahmud efendi lhşi- ke beyaz peynir bulunduğunu ' dayanılarak yasak edildiği ve Selılnikten geldim. Mahalle 
Yazmıştık. Bu ....,,.yııtrler Bakkal- · b ı · d -r. gu·· rin odasma girip birlikle ab- --<>- .ı·~ 19 u mrarın neşpn en uç n a:-k .. dasl. arını Şe!ı:zadeba5ılı .A-

- lar Cemiyetine aylık ihtiy!'l,.la.rı r'- 1 - k 
dest aldıl ır ve kıbleye döniıp ..,,.. sonra me ı o acagı ve ·arar r..ıbzade Cemil ve Münif paşa 

B k•ı• d• k "D } nisbetinde tevzi edilecektir. 1 al h. d ı k t d ı h k birlikte tOvbe ve istiğfara baş- aşve ı ın ıre - um upınar " PY ın e ıare e c en er a . oğlu Hüseyin ile Galata ~imrÜ· 
Buzhanelerde bulunan bu pey kında Milli Korunma konunu -·· d Kıl r rt Beyo<Ylu 1~~ fermanını yerine getir _ tifleri dün vilayete yakında ııirler mevsimin peynir ihtiyacı- 1 ahkamına tevfikan kanuni ta ~n<'ı~~yorı:.&. 1 

yo 
1 

e ' i• • 

maje ımemur Bn cellat knpmın t hl9ğ l d h k t d • ru karşılayacaktıı-. kiba.tt.'1. bulunulacağı tebliğ Mektep arkadaşlann1dan su· 
öntiı1de bckliyurlarclı. Bunhır C l O un U are e e ıyor Aynca bir pirinç ıtüccan ıko- olunur. b'.1.y Tophaneli Cevdetle dört cad 
sadrıazanıla müftünün boğ·u- B~vc-kil Doktor Refik Say- .. Dumlupınar,, yakında hare- misyona mür&.caat ederek Boy- cfo ağzında karşılaştık. Bir iki 
laca0ıu.ı işibnişler, liıkin tiOlU - dam Ziraat Vekaletine gidereik ket ediyor. Aldığımız bir habe- ibatdn. birmilyoa kilo pirinç·bu- 9 ı•HTJ"KA" R konuşup ajrıldık. 
dan müftunün katlinden vazge- Vekille görü!}tüğünü ya.zmışbk. re göre limıınıınızda, Kızılay fır- lun<luğuııu nakil vasıtası temin Cemil ile Bfuıeyin biteviye 
çildiği.ıu işitmemişlerdi. Bu sahada kendisinden lazun .1ıaımıa boyanmakta olan, ve edildiğ·i takdirde dcrlıa.l İstan- VAKASI güEiyoria.r ve bana ikide bir: 

lı.ıseki, İbşir ile yanı başında gden izahatı aınış ve bazı direk Yunanistana yiyecek maddeleri bula :n:akledile<:eğiııi söylemiş- --· Bonjurlar beyim, bonjur-
oturup tövoe ve .istiğfarla maş- 1.rler vermiştir. Bu direktüer.

1 
götürmek için hazırlanan "Dum tir. Ko::nisyocı bu hususta ken- Iaı ! 

gnl katıp Koca M:ıhmut efen-

1 

dün alakadarlara ve şehrimize Iupınar,. vapuru hamulesini ya- disine lüzumu kadar nukil va- Diyip duruyorlar. Meraklanıp 
dinin duayı bıtirmek üzere bu- teblig edilmiştir. nn yüklemeğe başlıyacaktır. sıtası temin edeceğini söylemiş. S I l l hcrdum. fiöylediJer: 
lunduklnrım görünrC' cellull:ım 1 fotanb1ıl :t~lraat MiidUı·ü Tah- Dumlupınar vapurWlun henüz tir. UÇ U ar ceza an- - Sen o sınıf arkadaf;1m su-
odıı.vcı ı:tirmeleri için eliyle .işaret sin Dilek bir muharrir.im.ize şu hareket tarihi te~bit edilmemiş- Yakında şehdmb.e getirilecek dırıldı bayla karşılaşınca o sana mcr-
etti \e kendisi acıklı bir ır;:anza- izahatı Yernıi.'?tir: • tir. Hareket tarihi, Ankarava olıın bu pirinçler şehrimizin h<1.ba dedi, sen de ona bonjurhır 
r vı ""Örmemek için dı,:ıa.nya.ı "Şehriırıiz hudutlıı.rı dahilin- gitmiş olan Kızılay delegesinin pirinç ihtiyacını tamamen l{ar- Beyoğlunda Ycnişehirde kö- Leyim. bonjurlar! diye ı:ıana b1· 
çıktı. deki hususi bahçe ve tarlalarda. alfı.kadar makamlarla teması neı şılannş ohtcaktır • ıııüJ l'i.ilük ya.pan Vartan ' "ikLa- 7.e Tıiç yakış.mayan bir züppelik· 

LAL cellat odaya girince biriın. vetiştirilecek sebze ve hububat ticesinde alacağı karara bğlı- 1 nmdaki 500 kilo köınlil'ü ~akla-1 le cevap verdin 
lbşir paşaya, diğeıi de müfci öneıınli bir yekUn. wtabilir ve dır. ~ mal~ suretilc ihtikar yapmıştır. 8uratını domatese mi döndü, 
zanııett-iği Koca .Mahmut e- edeeeipmiz istifade o rusbetle Bir resim sergisi Vaıtan dünkü durtL'jması neti - ı paskalya yumurtasına Dll? Bilmi 
fendiye saldırdı1ar, kementlerini fnzlaltı.şır. Bazı semtlerde c;iie!k Sağır, dilsiz ve körler ctsinıle 50 1ira p:ıra ctzasına ve vorıtm. Şakalarını hemen geı·ı 
attılar: VE!'ine patates, mısır yetiştir- ce.11iyetinin toptantlSI açılıyor 20 gün ınUddeUe dükkanının ka- aldllar. nu iki temiz, özden ar-

Zavallı Mal'muıt. efendi neye meğe başlamıştır, bu kısınıda, Türkiye, SP'ır, Dilsiz ve Kör- Tanınmış reı.;sa.ınlardan Refia Jlatılnı:ı~na mahkiım edilmiştir. kadaşın sakaları samimi idi. İki-
--~ - ı ""ı:: ,~. Bounuı u. h l k dev edil elkte . *Şişlide Abidei Hürriyet cad .,1· ,,..., nr. ...:;nnc11•0

;;..;, n;\ l'.t':i .. k,.O?iz· ugı·c:u.ugın ~ır'l.U. " ı azıı ı ı:ıra anı ın - ler Tesan.üd Cenıiyeti önümüz. " '-"'- """'ı,·r· ""' ~ •.u • '!(~'7 
dolanan kemeudi eliyle tutup clir. Halk için lazım olan to- deki pazar günü saat 14 dece- ~~d~n önümüzdeki. c:_u~esi desinde Odun ve kömür deposu iiği lmbııl etmi~r.orlardl. lyi am· 
ean havl:yıe: humlan vel'lnekteyiz, fideleri miyetin fevkalade toplantıSilll gunu saat 15 te Emınonti Halk sahibi Jorj odun ihtikarı yaptı- ma, bana 36 yıllık bir utanc:ı 

- Bire kfilir, ne yapıyorsuiı? LSC, İlkbahara verm~i düşünü.- Eminönü Halkevi salonunda ya- evi salonunda bir resim sergisi ğında!ı dünkü duruşması netice- ır.al o1du. Şu snhr ba!,mıda bite 
diye avaz a:raz b:ıgınnca ocıa- yor.uz. Pac:aktır. 1 ac.'\Caktır. sınde 5 lira po.ra cezasına ve 7 kızardığımı hissediyorum. 
nın dışında bekleyenler iç~riye Bu mcvsfrn<le yetiştirilecek en - ~ gün miiddetle cfükkanının kapa- Bari şu öz dil işi !hızlanmış- . 

tılıırn.sına. mahkfım edilıni!jtir. ke:a işe sclamJaşrnalardnn bn~ln. * 'l'ophanede lokantacı Ab· V.tlını. Bu i;,leri bilen bir komia· 
durralımar! sulu rakı sattığın - yon söylenecekleri bulup çıkar
dan dün 2 inci a~liye cezıı malı srn da. biitün okullara. gnrnizon 
kc..mesi t:ıraimdan 5 lira ~a.ca ~s.ra vt'.relim. Daha doğru ve sa.if 

ye haykınnca celliit işde bk dun toplandı cezasına ve 7 gUıı müddetle dilk· lanı olur. 
yanlıslık okluğıı:nu anladı ·ve ge- İstanbul Umumi Mecli.;ıi dün ' • • k.lnının kapatılma.sına ınahkfmı ----- ------

riledi. Bu esnada biçare Mah- :,;,aat 15 de birinci reis vekili B. ed~ıi!~~taşta odun deposu s:a- []er"nsf s•u·~ıH 1 
çıkararak: da toplannuştır. .. hibi Misak Ka~an<'ıyan \'e 1s,:.ıu- Uf! IU 

- Bire kafir hın7.ır, Al ah Ruzname den evvel il. c-.dunun çekisini 12,5 lir~ya. 
belanı versin .. sorup sual etme- B. ş c r -a f e d d i n tak- • sattığuıdan Kumkapıda kas~p lstanhula odun den neye hüeunı edersin! diye rirlerinclen birinde Yakacıktaki Evin<le dört hastası bulunan mns- t:ımail fazla fiyatla et sattığın-

* 
bir taraftan cellada çıkışuken, Ayazma mevkiinin isminin daha dan, Asma.altında bah~rrat<;ı Ne-

K 
-..- d bir taraftan da: ıııünasip lf-r İsimle değiştirilme- ı farip bir vatandaş ba~inJan geçen ... d~ur FiS"liba karışık filit s:ı.ttığın-

medi.. 
temini 

urna.z 1'\'lur:ı pa..,anın 1 - Süpharıellalı. İb.'.jir gibi za-ı sini ve ikinci takririnde Karta- ·~ an irkccide es!d Vezir bah- -<>--
para kuvvetiyle elde ctti· ı !imlerin dirisine de, öHisiinc de im yeni kaTyc isimli köyüne su garip hadiseyi anlatıyor cesi lokantasını işleten Ali Ka- 1 C'rzurumlU bir yurtJdaŞ&n 

ğı lbşir paşa &'kba..-rıla.rı ser- yaklaşmak ne muzır imiş.!.. di- 1 temini için Belediye ve Vilayet tstınyede "'·laonn deı:ede Mus- cukların da tifoya tutulup tutul- ra<lağ fn.zla fiyatla ra1n sattı . l ;kr'ın"ı aynen ala~ kadarıa· 
· t ,,..r 1 t ,,_ ğmd'ln yakalanarak ihtikar malı .,. • gerdelerinden Klir ı~ e ımc , ye söyleniyordu. 1 J1ü~ç~s~nden_b1~· miktar para tah 

1 

tafa oglu ncu:-p Akıncı anıı:ıtıyor: madıklfmnı öğrenmek istedim. 1 · b' ğ d 
Ullikudarda İb§ir puşnya diş bi.- * .btSllll ıstemıstır. f". ttç ÇO<;Ugum evde basta ya- •Oplara bakaı ı .. m~ diyip kcıpıyı kcmcsine verilmi~tir. ra ' .a. e 1 yor uz 
leyen sipahileri 'kcnd1ne uydur- lbiiiri boğan cellat Siya\'İkh Tak1'irlerden sonra B. Şera - tıyordu. Refikam Yeter de birden- çekti uzaklaştı. Dün Çengeıköy Hamam ece;. Dün matba.:amıza Erzurwnlu 
dn ve 1stanbu1nn atıc;ık olduğu keskin bir ne.c;t.er ile cahil vezi· j fodain söz alarak takrirlere .ııt • bire Y ~ga du:rtu. Yeni köy Bete- * mcs; ı:.;ok~ı karşısında bakkal B.:Lv Cafer geldi ve hülasat~ 
gfü. ültiılti bir askeri isyan dana rin başını kesti ve kesik il:ıaşı bir I i7ahat vermiş ve müteakiben tiye tabibi Sndettine nıiiracaat et.- ı Mııstafa pirincin kilosunu ij5 şwi:ları söylemlı?tir: 
baş göstermiş olilu. Sipahil.e;:in pestcmala sarın asi askerin top- ruznamenin müzakeresine geçil- tım. B~r::ıberce Mınyeye geldik. YENi SABAH - Şik5yet meY- l..uruşa satmış ve yakalannuştır. ı _Her cins ağaç ~batta bu· 
18yanına yeniçeriler de iştir-ii.k huı<lığı Etnıcydanına. gönder- nı.ı~tir. Bazı maddeler alakalı Dnıda doktor bana: cücı·etimi an- zuunun doğruluğuna inanmak icap * •ra.ksim e.okakta yağcı Na.i- ı cla.nırsa kuvvetlenir, gürbüz.!e· 
edince iş büyüdıi ve saray te. di. encümenlere havale edildikten lıyayıınN dedi. 2.5 lira verdim. ederse insaniyet hadi.mi olmak l&- lin tczgühtarı diikka.nda yağ bu 1 şir. 1stanbuldaki mahrukat _,,. 
lnş etJı-eğe başladı. Be.5 dakika sonra İhşiriu ke- sonra "bir numaralı imar tali- ~Gıtmem1' dedi, döndü, etraftan zım gelen bu t:ıbibin günahı ça- lımduğu halde gelen müşterilere J kıutısı malfım. Belediyenin dik-

Bir hiç yüzün.den çdtan aske- sik kellesi hir mızrağın ucuna rruıtna.mesinin tetkik ve tasdi - gelenler 45 lira verelim> diye yal- hu<'ak anlasılır. (yok) de;:nekte olduğu Fiyat kat ruı.1,a.rını çekseniz de güzel 
ri isyanlar vakti zamaniyle bas· geçirilmi~, sarhoş naraları ara- k~ dair Nafia ve Muhtelit en· vardılar.• 15 d::ıkıkahk yol gide- Beled.ye hekimlerinin mtntaka- }lürakabe biirosuna bildirilmiş- il L>tanbulumum süsliyen yüz bin-
tırı.l.mazs.1. padiş;.ıh ahaliye ne- sında İstanbul sokaklarım do- cümen m 7b'lt llarımn mlızı:tke- cekıniŞz.. 15 lıra alırım. larııwaki hastalarından muayene tir. Büronun alakadar merıurla· lerce ağaç budansa, hem ağa~-
ticelenecek kadar genişleyip dal ı !aşıyordu. ?'€Biııe geçilmiştir. Beuım d::ıkik::ım bir liradır> de- için para talebinde bulunup bu- ı: ı dilkkankda yantıkları arastır- ları kuv,·etlendirmiş olur, hem 
budak saldık lan tecrübe ile sa- .... .- _. ... __ ._.___. • • • • • Bu hususta hazırlanan esba.bt di, takat temılat yaparak ıo lira- hmnııyacakL-ırnu bilmiyoruz. Yal- ma neticesinde <30) teneke yağ I de budama neti~.sinde elcie .e· 
bitti. Asiler sadrıaza.m İb§ir ()(l Kömür bollanıyor m u c i h e 1 e r miihim ve ya rau oldu. Yanımda 8 lira var- mz anladıgııııı;ı; nokta, evinde dört bulmuşlardır. Suçlu hakkında dilen dallar yüzünden bir hayli 
fa ile müftü Ebuwaid efendinin . . . .. .. . maddeler gayri kabili tatbik gö dL Bunu uzattım. Knbul etmedi. hasta bulunan bir vatand~ın key- tutulan bir :r.abıtla a.dliyeye tes- ociun tedarik edilir. VHkıa bu B· 
bailanıu istiyorlardı. . Şehrımızın odun ve komur 1.h- rüldüğünden imar talimatname- Ters yüzüne döndü, Yeniköye git- il şekilde muztarip cdildiğldir. lcim edilmiştir. ğaçıa.r ya.~tır, kolay yanınazlaı· 

Dördüncü Mehmet, sarayda tıyacını karşılamak maksadi}e si bir kere daha tetkik olunmak amma ne de olsa odundur. fakir·, 
~- eı·nd l den bu maddelerın tt. ,Bunctan başka cdakikası bir lira * Bcyoglundrı İR1iklfıl caddc.-sindc bulunan .Lt.Jli"AL paş&nın 1 en ~va~ Y_er er . . . . ilzerE> alakalı encünıe.ne havale T.rtesl sabah nahiye mUdlrile olıın hekim> vnsfı da feragat sa- fukarasının duasını almış olursu 

sadaret mühürünü alırkcr. ça. şeh~muze naldı ısın ıcabed~n e\lilmiş ve meclis salı günü top- kaymakama .. 1kayclte bulundum. 1 hibi olmalarml candan dilediğimiz !pek ~in.em:.ısıNö~ünd~ ~:mnta bin- nuz ... 
pulcu asiler de müftünlin kona- nn~l vasıt~ları sur'atle temın lannıa:k üzere d<ıı:.cYılım12tır. r 'c:kiııdi ~' i"iıı lı!ıstaYa geldi, ka- ı bu hizmet mesleki için yakı.,ık al- mck ıstiyen ::ıune r ınç ram va. Bay Caferin hem ağadnı-a, 
- v edi ,_ Q,,., h .. li edilmektedir - - - .,, .,. " ., yın Lirdcnbire harektıt etmesi li7.e~ h h h · · · fa d gını yagma yor14ı·, ':S'-Y u S· ı .. · · .. ~;1..,..;n • pıdan baktı, rıı µor ynz~ı, giderken rnıyor. Alakadm· makumların bu ı em emşe rılenmız"' V n. te-
la• mm kütüphanesine -.rm ıne:ıylı . Dun _muhtelıf yerlerden .. m.t.ı- dm .5 motör tahrik e.~tir. - 1 rine mü"°azcncsini kaybederel~ yeru ,..,;n edecek pratik bttlusunu alı\-

b . '--.,,..- kad E:~imrlen evvel iiç çocugu da mua- haklı gibi görünen şikfıyctıe ilgile- .

1 

d · h el"' ı · ı »...,, 
kadar n""'i var nesi yoksa. sırt- hım mıktarda odun ve komur Bu motörler ır lUllu.ıya ar lisınuş mu t •• yer crım en yaralan kaclaı· m-ı--mlara n•.nıen ibW.PJa 

""" ' 500 b k"l k'" ·· ......,_e etmesin"ı r "ca ederek yavru- neccgvinl umuyoruz. t N - h h aA<:to .. __ b layıp götürüyorl~rdı gelmi~ti~: -~ulga~i~~ıdan ~R:n- ı limanımıza ( ) in ı o omur ,,_.. mısır. nıme cısta ancye kaldırll- iktifa ediyoruz. 
Dörcllincü Mehmet son bir ga.y- ~al komuru naklı ıçın şehrınuz- getireceklerdir ...... ~••~M•ıM1eıteM1eM1eMIM~IM•M•M•MIMOMIMIMIMIMIMeMeM1Mel41Mı~ıa..eiMe11e11ı~•l4• .. ı .. ı~ı .. 1111111•••••• .. ı•ı mıştır. ,- ·--------_--,-

retle ı::ıadrıizamını ve Müftü- ~!!!!•!!~~!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!~~~:!!:!!!!!!!!!!!!!!!!5!!:!~!!!!!!!!!!~~~:.'!~~~~~!!!!~~~~~~!!~~~~~~= • , 
yü asilerin elinden . kurtar- ıve n ,.. Saba L 1 
uıak istedi. Lakin gemı azıya al- ·ızm ı· r'de , .............................. e••···············-············.. Diplomasız •AAAAAAAA~AAAAAAAA-=AAA~~-mış olun asilere söz geçireme· ' !I ~vvvvvvv~ , .................... vvv:_vvvvvv 

di. Ancak ülemayanisarJklılar • l y u R T TA s ABA H j b• b . ABONE BEO.:.U 
müftünün öldürülmeaine Şİd• 1 m ar 1 r e en 1 n Tti,.kiye Ecllabl 
detle itil'a.Z ettiler. UNF.LIK 1400 K 2700 

Zeyrek.zade: f ı · t• • f t• l"f· Krw. ıı - Bir şeyhülislam, diğer CÜ' aa ıye lllllllllllllllll lllll .. llllllleo marı e 1 I AYLIK 1'IO " Mi50 1 S 
rüm erbabı gmi öldilrillemez. Bir bekçi r , -, Esraren•iz bir ~ :~~~: :: : :~~ .. 1 
.Aotık namusu Ulema berbat o- ~ ı E r_ E D E eı ---oo--
lur., yarın, öbür glin birer baha· Bazı mühim cadd.e- yanarak öldü ·'-1 k a z a Bir kadının ölümü- T A K V i M 1 
zıe ile her birimizi katlederler. lzmir, (Yeni Sabah) _ Sel-

1 
rtEHiRLER İzmir (Yeni Sabah) - Evvel-

Biz cilmleı:ııiz katlol.unma.yınca 1 ge .. ;cletiliyor ne sebep oldu Ka.ım 91 GÜN 37 AY 2 

diredi, Ebüssaid efendiyi kur- hırnir, (Yeni Sabah) - Ke- laya ait zeytinyağı fabrikasın- • rasında Seydiköy civarında yol- 1zmir, (Yeni Sabah) - Tire· 1361 6 1357 
müftü ka.tlolunmaz! diye ayakı er ~ çuk mıl:ıiyesinde Ahmet Yay- ki gece Cuma ov:ası. ile tzmn. a-

tardı. meraltı caddesinin tevsü için ba.- ~~h~:ce ~~çvi~~ym:a.pa.ngaan Alınhm~: yu• • kse l ıyo r da esrarengiz bir kaza olmuş- de Kurtuluş nwhallesindı::ı otu-* zı ıma!mza ve dfrkkanlann cep. ~ -~ CVAı..ı. ·~ tur. ran bayan Şehirban Akın do- MWıarram B il Cİ [Ü 
helcriıtln iki metre geni!J}iğinde şında uyumakta iken elbiseleri] --ocr-- Arabacı Hasan Hüseyin, Cu- ğururkcn öln:ıüştür. $ U AT 

S aibret ınühtirü kc:>.ndisin· yıktmlmasına dün ·başlannuş - tutuşarak vücudunun muhb~lif k ma. ovasından İzmire tütün gö- Doğum esil.'.lSmda. müdıahale- 20 ın42 24 
den almdtktan sonra n,.. tır. Yıktırma sebebiyle cadde yerlerinden yanmış ve :ll"U Manisa mınta a- t.ürmekte iken arkadan gelen ele bulunduğu iddia. edilen ve ·----· 7 

F.r paşa sarayın bir odasında dün halka kapatılmıştır. Çarşı- sonra ölmüştür. bir kamyonun ı,oföııü kendisine diplomasız olduğu söyıenen· E~ C U M A 
bapscdilmişti. Dördüncü Meh· da. işleri bulunan Hükfımet avlu- Adan ada ekmek satışı sında seylap bir tütün balyesinin yolda d~- be Şcr.ife Güven ölüme sebe-

[ met, sadnazam öldilriD.medikçe sundan, arka kapıdan. ve yemiş karneye tabi tutuldu tehlı·kesi var m~ olduğunu haber vermis o biyet verme .saçw:ıdan adliyeye GUnet öt•• 
\ :iE:yanın yat.ı~mıyacağıru ıanla- çar§JSından geçmek suretiyle Adana, (Yeni Sabah) - A- da ar:wmın hayvanını bir ağa- teslim edilmiştir. 1. 37 6 .S'l 
yınca Bostancı bafı1yı çağırttı: aksi istikametten gelenler de d;Woında karne ile ekmek tevzüne İz S b h) -Ge- Cd. bağlıyarak tütün balyesini Ad 'd k b 7.07 12.28 

-Var,İbP.ir no:ıı:myı boi!du- geneıa:yniyoldanişlerinegitıniş- :hn .. ı~--·...-ır. Şuba.tayıkame- , mir, (Yeni a a· almak üzere geri dönmüştür. ana a İ rit ihtiyacı Akp"' v .... 
'J .,....-x- .. OMC~<Uıü~~ diz ve Bakırçay yükselmek.te-

1'1'. ölüsünU. dışarıya. bırak!. lerdiY·ılonr · .. d"' _.ı.Qam" kadar Ieri tama.men da.ğılın.ış bulunu- ·
1 

dir. Ya§;murların devam edi- da.F~ka.t bbaiıahare yolun kenarın Atlana, (Yeni Sabah) _Son 12.ao 1•33 

lk~ndt 

9.42 Eaaar 

15.13 VaMti I 
lnı•k ,. 

11.54 
5.~6 en~~~~ idam fermanını ikmal~:;, wu"' .. ~J;n~~günlr.1 ~~e~agır! ~a:ı şive Manisa mıntak.asındıaı mi:~~ i<>~~;;!~~ı:v~~ günlerin asılsız şayialara ka.- 11.:ıı 19.0J 

'.I" .1'\....: ,,,... 000 k yağan karların eı:imeğe başla.- ed d .. 1 ·· tur• Adl- - pılarak bazı kimselerin ihtiyaç _ 11.:::ır;==========-==.:.=.. 
alau ibostancıbaşı .... ~ire •uır Basra yolı·le 'tır. Şimdiye kadar 90. a.nıe. ması ,ekilmiş arazinin su bas- m en e o mu.5 . ıye ışe D 1 K K A T 
hr.seki ile şu hweri gönderdi: daPıtılınıştır. ı kını tehlikesi karşısında kal- el koymuştur. helerinin iki metre genişliğindz -

- Takdir böyle imiş, tövbe tütün ihracatı mcak tütün ihracı için yeniden. ~a sdbebiyet. vermekte- * Kadıköyünde Kuşdilinde 37 nu- ne Adnadaki kibrik stoku bit- Gu.etemia gönc!c'1"llfn yaz 
ve jstiğfar etsinler.. Af" -:.ı...+n~d ..,_ t · ~ ·- 'ı dir. Dun·· Man;N> mınta.kasın- maralı evde dün kuruml"rın tutus- aniştir. Ma.a.mafih bir hafta.ya ııeat:eiil"'n edüme&rı iad oı ı 

Cahil sadrıazamın tövbe ve is- İzmir (Yeni Sabah) - Mil- ~k.M_ ı ~ ... 'UA.ı..;ı.A tı..,..,: vedilag·':....~t~ ~ " · Yr 
l. :r.& d .ı•abe~· " lan ş ki nrukalAt Vekrueti Basra. yolile ..,.~ ııu. ""'Y ~a. da fa.z.la lmr yağmış, hm.inle masiyle yangın çıkmıştır. At~? ken• !kadar kibrit gclece,iti söylen· ınll7 ve z1Ta1nclan mes'ull} t • 
•lL:'1ar an '" ·d JO u. -t_,_.:ı ler hazırlanmah.1:adır .. de ha.va y.ağışlı geçmiştir. ruleri tarafından söndürülmüştür. ekt d.i bul edilmez. 
lı stancıbaşıya; yakın günlerde ~uen yapı- m • e r. 



6 ŞUBAT 194:ıt 

(Baş tarafı 1 uıcide) 
~fuz l alma:k W:cre tamamen 

ya her irveka-
ilet y <laıre emrme vermeğe 
salıllııy dir. 

XI. Bütün daire ve mil:!S· 
seseler bu kanunun tatbikatı 1a 
mütedair olıın karar e tebliğ· 
leri derhal tatbik ve ıcra ct
mclde mukelleftirl . Herhruıgi 
bir daire ve müesseseye ltlleilSUP 
olursa olsun bu ı.anunwı tat
bikinde kusuru görülen memur 
ve müstahdimleri ve belediye 
reislerin' ba.,.-n ekil · ti eeza
farıin.n herhnngi b · :i ile ceza. 
landır:ıbilır ve uu cezaları lı....ı.ll· 
letehilir v ya kaldıra.bifü. li e -
raurların memuriyetten ihraç ce 
Z&Sl omuk üzere .• 
ğer 1 ib:ıti cezalara itira.z olu

dava açtlarmız. 
.3u :k:a.nuııa müsteniden 

'etirilen tcşkihı.t ve 
c kadrol rı d isti}, am 

en fazla rne~aisi ve 
ıycti gorülcnle,·e 36J6 

ve u ı' ııun aralı k ll _n h i-
kı.crn ın·~ göre mt tnhaıt okluk 
ları m ~.ıı ve ücı et tut .... rı ıle ta· 
Yin edilu kleri ıt dro i c nıaa.-ı 
veya ü ı et tutarı ıu·a!un to 
'farkı g meınek şartivle ve 
Sa.w . n tnsvi l kadro ta
sarrufu .dan ayl nakdi t zı i
nat v ebılir. 

)CT. !:I rhangi bir dairede 
ınıaaşlı ır hizmette ınüstalı<l ·m 
ol n"lı J bu gibi m urıyetleı
den isbf-:ı ile ayrılıı ış bulunan
lardan L kanda y ,ılı d ... :re ve 
ıucmuı ları ı ücı et l.adrolarma. 
tnakil ve yiıı ohmmalarının 
0u5ô r.um alı krım.ı un aşlı 
ıncmıur ar hakkınuaKı Lıtmııni] 
hiil~tinılet ı e gör" lınll la ı ica
be<len ı ış tuta ı istilıd nı e- ı 
<lildildcrl daire ve cmurla.rda-
kadr<> t ibin ·e tı sviye olu-
nur. . ! 

Bmılı n tekau · k lıaKları 
•nrubfuz olup buı 'arda . .,N·en 
lıizmet:ıerı fili hızı et . ;ıyüll·. 
Ayü dm imdad t vkifi 
lıusugu tekaüt haklarma 
ml.isavi lan ;memurlardan bu 
Suretle n. l ledile ekler ha.kkın
ler haık1.ındn da aynı hüküm tat 
bili: edıli . 
Şu ka .:ı.r ki ~ylıklarından kn

silerek ,ıidat ile kendilerini hı
tihdam edem teskilat ve mi.ıcsse
seler tarafında.n vm1lecek mu~
<.Ullcti mensup oldukları tekaüt 
sandııhna naklolunur. 

3T"".>6 kamın d ·• nıa: :qıı e 
murlarda.n veya bu gibi memur
rıyetlerctcn ıst H: ~ r. • s 
buhuuı.nlardan yuı,anda· yı ıi 
daire t ı:Jtllfı,t ve m .. esseselere 
~' ıtnyfo e im •• 'e ecfle
ceık olan mcmu lar hakkında 
ırncmuri:ıı kanununun maa lı me 
ıınurlıu ait hükunıleri tatbik 
olu ıacaJı gibi hu yerlerde ge
Qen- h.i.zı et müddet eri de maas
lı \l'azıfel r.de geçmıg; sayılır ve 
terfn r.indo bu hlzme Ieı ~ Ma ... lı 
Va.?.ifeh•rde geçen hizmetlerde 
kaLthnak suretiyle hesap edilit'. 
Bu me.ıaurları vob5 nhmaralı 

1 kfl.lıun m 14 üncü maddesme 
t~vfikan. hizmet kadrosundaki 
fark da ıil edilir. t1 <.:ret olar.::."1< 
'<~rilı.r. 

:Xlll. 3651 numaralı kamı-J 
n.nu 6 ıucı ve 13 üucü madtlele-
7'ne ve 3659 numaralı kanunun 
9 v ın üncü m ıdd lerine ve\ 
89f~8 nıma.rah kanunun hiiküm
!c~rnıe gt)re istisna ic;tihkak ve 
ıhtiy .. ~· mevkileı·;~de maaş ve 
Veya Ürret ile rnusüıhdcırn iken 
Yukarıda. yazılı daire, te~kiliıt 1 
\·e.ırnüe:;ıseselere nııl.il ve tayin\ 
edilmjş e edilcccl r lan bu tayin 
den ~V-\ el miisuılıdım old?,ltları 11 

ınovkilerrlcki maa;! ve:va u\;ret
leriyl~ ve bu mevkiienıie :müte
ıaıllik terfi hakları mahfuz ola· 
rak tayin edilirleı'. Ve bu vazi-
1clet inden ayrıldık! rmda dahi 
CVVelrki !mev:kilerine \ cya ayni 
<lereceye tekabül eoen m-evkile
l'c ayni derece ve lıakl rla ta
Yiııleri yapılır. 

X.n.· Yuk:ı.nda yazılı hü-
kümler ve bu kanuna göre mv-, 
Zif edilen daire, te kila.t. ve mü
<:sst>sel(•re ruınmıs ve alınacak j 
anemurl. -a. da Ş<1ınilrlir. 

Mndtfo 18- Hükfımet un fab I 
tHrall'au ı ve değerınenlerine ve 
cli~···r· Ranayi ve muadil müesse
~\!ler~ cl koyarak işletebilir. Bu 
ısıetmenin de\'amı müddetince 
111Uessose sahibine münasip taz
ıninat v rılir. 

MAD >E :19 
I - '~nayi VP. muadil illÜ· 

cssesele iyle diğeı ış yeı !erinde 
f~a cıa ~a hükfunetçe füzum 
~ôtülen allerde j.ş1erin ma.lıiye-
1ı11e ve ıtiyaca göre, gunlü.k iş 
naatloriı .le, günd ti.z ve gece ça
lı nuılar "lda tatbik edilmek ü
.ı_ro üç··t' eaıail:e kadar arttırıla· 
bilir. 

1 
t .bu fazla saıı:tler ve çalışma· 

ar ış k nununun 37 inci mad
<icsi lllUcibincs ötlenir. 

ll. Kadınların ve 12 ya· 
§ınrJ:ın yulmrı kız ve erkek ço· 
~Ukl.ırın sanayi işlerinde ve 16 
:Yaşından yukarı erkek çocuk
ların maden işlermden ça:•.ma
ları ha ·jrmda 151, 1593 ve 3008 
r~m·a'lı kanunlarda. mevcut 
t1 

L rnler hüküm t ikarariyle 
t ' cdilmiyebilır. 
rır. Bu kan mun istihdaf 

ettiği hususlarda hafta. tatıli a nr - T :P , yarı topran e 
nu...ı.u ue uı aı b yrr. 1 ve ge el rcra.-cnde ette tecır h::ı.k-
tatiller h kıncb.1 · l ın hu- b.nı iz h hilkmı tj -

1."funleri hüklimet kur<.ı.ı. 'ylc kıs hıol:rr ara ya n alım e 
anen veya tamamen ta.tbık olun- .ıra.tun mu ele.rmde satılan 
mıya:bilir. mal için 'sa bı ta:raflnaan fa -

IV .. İşçilerin en az bir aylık ıun:ı v ıımesı ve faturaların mu 
fasılalada çatı.stırıld.utlı .ti I ışıe· ayyen bir m ddot zar, ında sa -
rin gayrisinde işçinin haf lada t.ın 'Ve s:ı.tın alan t ındmı mu 
bir gün tatil hakkı ihlftl edile - hafa.zu eclilmes.i. mecburi l.ılına
nıez. bılıneeegi gı'bı, tccir hal k uı 

V. - Hükumet, bilumum ti- hmz. muştcrmin ticaret 'çın fa. 
carethane ve müesseselerin -açık turasız mal satın alması mı.füc
bulunduru a.cağı günleri ve as- dilebilir. 
gari iş saatlerini tesb't etmeğe V - Yüz kuruştan fazl'1. yapı· 
ın.IAhiyetlidir. Tesbıt edilmiş o- fan alış verişle de mu.,,terınm 

lan günlerde ve asgari iş saati talibi iızcrine snhibi fa.tura vc:r-
milddetince bu ticarethane ve meğe mecburdur. 
müe.sseselerin n.çık bulundurul- VI - Tecir hakkını hat •• ha~ 
nnsı mecbıü-idir. kild veya hükmf şahıslar ara • 

Madde: 21 smd:ı yapılan nlım ve satım mu-
Hükfır.'l. t, lü~ 1 gördiiğü w.ne!elerinde, bir ma.lın mevcuw 

maddoJ.ı:.:r.::n ·stf.hlU.idni, . :ıtı;:;ım au balım ıadığı salı\bı tarafın -
v ı: l ı ı encde:Jileceği g bi dan b .... y.ı,1 edildıJi ve alwı ke:y
buııla.-ı.n ıstihlak vt> su.tış fiyat- fiyeti nıulJeyyi.ı; vesika talep ey 
larrnı tayın veya tahd1t edebi- kdiği takJ1rde bu vcsik~mn ve-
lir~ rr.nıı;:şı mecbur .ı lır. 1 

l\.fadd.:ı: 25 \ 1I - Her dı.ikfı.n, mağaza, 
I. Hi.tk ımet, memleket ih- ticarethane ~eya satıı ak k s 'i 

tiyacı bıı kınundan Iilzumlu goı·- ile mai lwnulabilen mahallerde ve 
düğü madtjeleri tcsbit edilecek 1-Ja~r yerlerm<itı perakende veya 
m;ı:ı:tarlar nıshetindt: ve ~artlar topfan sab~a arzedücn muayyen 
hanem ı> san'at ve ticaret crba- mallara cins ve fiyatı gösteren 
hının stok y:ıpm lraını meneae- etiket konulması ve .alın ınahi-
ml-:-r. yeti etiket ve-'•a m rı us iş:net 

ll. Hiıkfımet, s:.m'..rt ve ti- kaymağa imkan olmayan haller 
caret •rbal.lln.n faaliyet sahala- de herkesin görebileceği yeıc fi
la.Tt h ricmdeki ımıddeltri stok yat ve cins listelerinin a::;ılması 
yapmalarını mcn'e salahiyetli- mecburidir. Muayyen malların 
cıır. neden ibaret olduı:u ın alim 

III. Tiicc.:ar olnııyanların tıcaı·ci komisyonlaı·ı tarafmdaıı 
lıerhaııgi bir m ıddcyi ticaret ı ilim et.lilir. 1 
.kas ii ıle stok ynpınaları hükü- M:ıdde 32 - Aşagıdaki lıarew 
mı:ot ~ me oluııatihr . 1 ketlerde bulunmak yasakt1r: I 

I\!. l.foulıj;lıı.ı~i bir an.adı...!e • a) Mulıik seb ... p olm.nksızın 
niıı hi.ıkumet taı.ıimd~n t .. sbit bır malı fazla fiyata satmalı::, 1 

edilet::ek ,µılıısi · ıLlya<)aı tevkin- b) Muhik sebeb olmaksı:aıı. 
de bııiktiı: :nı 5ini menedebilir. 1 bır malı fazla fivatla satma atz 

nfadd : 29 ~tmel·, w • 

I. hükiunet, ithai ve ihraç c) Muhik sebepler olınakınzın 
rn dd leri iç n fıy:rt rayın ve mevcut malı satışa arzelınek, 
fazlaya ithal vcy' muayyen fi- a) Muhik sebep olmaksızın 
y· ttan noksan ihı a('. yapılmasını maiı satıştan iınLina etmek, 
mı.;ned.\!oilir. e} Mevcut ınalı her hangi bir 

II. Hiiktinıet her türlü ith:aıl ı:.uretle kaçırmak veya snkıa -
ve ihıac ııı::ıtldelcrin~ vcy,ı da- mak, 
hildc istıhsal ve h4tlılak olunan f) Mevcut mali müdafaa yolile 

1 

madd,~leı e prim verebiiir ve bu elden çıkarmak, 
n •. dciel rtlen ı ,iı 1 ıılıılıfür. g) Malları piyasuJa darlık 

III. Ahn<ın pr;r,ıkr' 27 inci I ~eyahut fiyut.laıda <ieğişıklik do 
maddedcl,i ( iO) n ilave olunur. guracak derecede mahdut eller· 
Ven.len primler de lıu onrlaıı ö- <le toplamak, 1 
dena1>"1ır. H - Herbaugi bir maddenin 

,\failik: .SO ticari teamül haricinde aıuhLelif 
I. Bu kanun n tı ıtbikte bu ellerden geçit Hıncsi :;;uret.ile fi. 

llu'1du6u ıı · J let iç· ıde hır,1 yatının yükseltmesini i.stıhdaf 
k aba, iskelt: liman ve 1stas • veya intaç eden zincirJeme uıua
yonUırua g yıi ıueul:u.Ilann ki- ı.wl€1eri yapınak, 
ra bedelleri bu kanunun ta.t- l - Ticari teamüle aykırı o
ıbi.k .. küne konmasına t'ekad-' larak rli~er bir nıalın da satın 
dilin den sene jçirıdeki soıı kira <t.iırunası mecburi kılmak suceH
muk :v:clcnamesı ile muayyen o- le satışda bulunmak veya malı 
lanı xira bedellerinden hiç bir satışa bu şartıa.r a.r?.etmek. 
suretle fazla olamıyacuğı gibi J - Bir- mal fazla fiyatla. sat
ınukavelc şartL'lrmda kiracılar maya matuf her hangi bir fiil 
ale) hine <leg19ıklik y, yı la.ma.z. "~ hal"ekette bulunmak veya. ve-

ll. füt·alan, kira nıuıkavel-e- sika tanzim ve bilerek istimal. 
namesi ile muayyen olıuıyun ve etmek, 1 

ya kanunun tatbtk .mevld111.,; gir K - Fiyai.ları yültseltmek 
meslnden ~on. a hı~ v \}U ta<lil maksadile propaganda yapmak 
edıııniş olan ve~ a kiracı tarafın-, lrfaddt! : 31 
dan tnh!iy~ edildikten sonra kul 1 Hükumet 3018 numa'Talı ka-
lamna tal'zı değlı_ılirilerek kira- ııunun birlikler hakkındai 7 iu
la1111 gayri menkulicrın kira be ci maJdPsi hükmi.inü ithalat ta
dellet"inlıı ne ,,,·uretle tesbıt olu-, cırlerile topd.a.ncı ve yan top • 
naca;ını bir kararname ıle t,a;yin tancı ve perakendeci tacirler~ 
eder. ve s:ı.uayi erbabına dahi tesmil 

m. Kiı a mu.lc.'.n elen.amele- eJebilit·. · 
rinın biıtun hükuml('nnc kıra- Madde: 3l> 
cılar tnrafından riayet 1..xiildi· 1 - Hükiımet, her türlü hu
ği mi' ddetç"' bu kanunun mer- susi nakil vasıtalarının seyrüse
iyelten kalkmasmdan üç ay ferini tanzim ve tahdit veya me 
sonraya kadar kira ılnr aleyhi- ııedileceği azami nakil ücretlerl- ı 
ne tahliye davası ınefllnu değil. ni de tayin eder ve bu vasıtah· 
dir. rı. malzemelerini ve mutad ücret' 

Kira müddetıniıı bitmesinden leı-ini vererek devlctce lilzum 
en az on beş gün evvel kira<'ı gorülen yerlerde ve hizmetlcı·d 
gayri menkulii tahliye edeceğini çalıştırabilir. Lüzum v ihtiyaç 
kiralayana yazı ile bıldimıediği gördüğü takdirde kara nakil va
takdi!"(1e ınu.ıca vele ayni ş<ırtlar ntalarını bedelled mukabilinde 
Ia bir sene için m:ntılnu!ıl sayılır. ve deniz nakil va~ntalarını l '9 
Kica.cı tarafından guyıi menku- 939 d~. evvel yapılan s.o~ı satsı 
lün tahliye cclilcceJi yazı ile ~ukabıl.ınde satın alabılır. Dı:?· 
bildirilmiş olmasma rağı.T.en gay J. nız nakil v~sıtalarınıı~. satın a
ri ı 1c;nkul tahliye edilmez ise ve ı lmmasında :ıc:ıp hale gore bu yo
ya mal ı.ahibi gııyri .menkulü la İcra Vekilleri heyetince ta
ke.ndisi için me:;ken ol:ırn.k kul- yin olunacak bir tazminat ilavi! 
la.nm:ı k mccburı) ctınde kalırsa. oluca bilir. 
ikira mukavelenamesınin hita- 2 - Hükıl.ınet, halkın ve Mill1 
mında tahliye talebincle buluna- Müdafaanın ihtiyaçlarım karşı
bilir. 1 la.mak ınaksadile lüzuımuıda, ya 

IV - Kaloriferli· binalarda hancılara ait diğer na.kil vasıta.! 
kömür fiyatındaki tahvilleri:ı !arını da bu mat1de hüıdlmleri 
kira bedellerine imkan nisbeti dairesinde, rızalarile ça.Iıştıra -
halin icaplarına göre bir karar- bilir. 
uarne He tayin olunur. Mudde: 88 

V -- Bu halde hükUmleriniıı Hifü:funet lüzum gördii!H.i mın 
tatbik olunacal~ yerleri hi.tkfı • ı tak~arda ~apıl~~ak .zer'iyntın 
met tayin ve ilan eder. Bu yer- nevı ve ~eşıtlerını tayın ve tes
lerde 2490 numaralı kanunun bu b~t edebileceği gibi her hangi 
ıuad<leye miisadif hükünı](!ri tr~t bn .ıı:ahsulün ekimini de ınenc-
bik olunmaz. dcbılır. . 

MADDE: 31 Hadde: 42 
I - Hükümet dahilde lüzum 1 - Hükumet her türHl zi-

gordüğü maddelerin azami raat aletlerini, makineJe.ıi!1i, .va: 
maliyet fiyatlarını, maliyete ~ı?Ia.rını ve malzen;>:elcnnı, zır~t l 
zam edebilecek azami kar ılaç ve t.o~umlan luzunılll'!a .go
nisbetlerini ve bu madde . re sa~~~~lir, parası.z v~ya arıy("t 
!erin cinslerini, nevilerini ve va.- ~ya odwıç. ve.ya hır kıra muka
kıflarını tesbit ve tayin edebilir. bıli ol37~k ıhtı~a.cı. olaı;la.ra tev-
II- Bu suretle tesbit olwıun zi edebılır ve çıftcıye ödbnç pa-

fiyatlar veyahut kar nisbetleri ra Ycrebil~_r. .. .. 
fevkinde veya cins, nev'i veya 2 - HükO.met buyük ve kU
vakıfla.ra mulıalif olarak bir nıa çük baş hay:'3-~~ı.n alı~11 ve 
lın satılması veya satışa arzo- sat~mını ve gıyımını .~aıı~m et
lunnıası yasaktır. r.ıeı?e ve bunlara 14 ıuncu ınad-

III _Sair kanunlar hükümle- Je hiildlın,.le~i ~r~nde, el koy· 
rine müsteniden :mercilerine~ .mayn salfilıiyetlidır. 
t<..sbit olunan fiyatlar fevkinde, l\fı>..d : 4~ . . ~. 
b' malın satılması veya satışa Bu k.anunWl dcrpı, ettı iş-
ır ,.,..,ktır ı .. ~ ... ;,,.abettireceği tediv ler 'n 

arzı va.~ . 

J.UU,;.·w~K'; 44 
i11ct1erce bu kanuna mUs

teniden yapılacak işlerin ve so
r..ı c : m clcnn isti s.m 
eltır<liği pnrel :r lcra Vckıl cıı 
Heyeti kararile 43 ün~ü rnaa..ıe
d kı sermayeden alakalı Veka
let emrine verilir. 

.M.auue: 41 
1 - Bu sermaye sahipleri 

'IUrkiye Cümhuriyeti Ziraat ban 
kasında temerkü ... ettirilir. \ ez. 
ne.darlık işleri de bu banka tara-ı 
.fındr.n yapılır. lcra V ek.illeri he
yetince verilecek karaı-a göre 
n!akaclar daire te.,ekkul veya. 
nni.::s;;eseleı hc"{apJarmın müs -
oe~ eHakını veya tasdikli su
ı~~lETiııi • eyaltut yalnız aylık 
nıızanlarla sene sonlarındaki bı 
llinçol:ırıııa 'l'in.kiye Ciimhııri , e 
ti Ziraat Bankasın'a göude irler. 

2 - Bu ı, .nün hükuınleri dai
re sinde itill1a2: o unan J.araruı
ra ~üsteniueıı yapılan her nevi 
lcdi~ at • e t.rı.hsı!ııt 'l. C. Ziraat 
B!lnk~s~nda taaltük ettiği Ve • 
kcilet ı~ n ayıılan Iıur.usi hesap· 
lardu gö~terilir. Kadro Ye .da· 
ı·e masra:Iarı ayrıca bir cetvel
de iıae olunacktır. 

• ı.m.de. :J<.1 

1 - Bu sermayeden sarfe,lile 
cek paralar muhascbei umumiye 
ve arttı:r:na eksiltme k ıunnları 
hiikümle.~ne ve Divanı Mulıase- 1 

batın murakabesine tabi de"il· 
c.llr. o ! 

2 - Bu kanunun tatbik mcv
kiintle bulunduğu müddet 7,ar -
fında resmi daire ve müessese • 
Jcrin (Belediye ve scrmayc~inin 
nısfmdan fazl~nı devletin \•eya 
de.-let t~ckkul ve mlies~s le • 
r~uin iştk.lk ettiği ticari teşek
kuller dahil) yekdiğcrile olan 
alır.:ı ve satını muamelelerinde 
arttırma eksiltme ve ihale ka
numınun h:ikümleri İcra Vekil
leri heyetinin !karnı ile tamumeu I 
'\'Lya kısmen tatbik edilmiyebi • 
lir. 

3 - 31 inci maddenin 6 meı 
iıkr ısı mucibiı.ce verilecek vc
l"ii alarfo. bu katıunun tatbikine 
ı~~~ur reak~lıı.ra gönderilecek 
şıırn.yet ve ılıbaı Iar ve 4 7 inci 
maddede zikredilen m··sbet e\•. ı 
rakın sure lcri e umumi hesap 
vaziyetı~ri damga .rcmniııden ve 
sair ı-·Hsum ve vergilerden muııf. 
ı.ı.r. 

4 - Bu kanuna göre ktıı ul -
rnus müesseselere karsı tarıhhU
datta bulunan müteahhitlerle 
bu nıiiteahhitlere karsı derece 
de.rece taahhiidatta bulumnuş:1 
ve bulunacak olanlar hakkında 
2.~9 sayJ.lı kazanç verr,isi kantı
nunım 8 inci maddesinin mııad-[ 
del birinci fılm1sile 33 uncü ınn.d 
desi ve- 73 üncü m:vld1.:sinhı B 
fıkrası hukilınleri tatbik oluu- 1 
maz. Bu taahhüt hılet'i hakkında l 
kazanç vergisi .kanununun mer'i 
hükümleri caridir. ı 

Madde:.;:~ 

1 · a) - 19 uncu maddenin 
5 inci fıkrasında yazılı ç:ahşuın 
sa.a.t ve günlerine riayet etmi
yf'.nler; 

B) - 31 iııci maddenin 7 inci 
fıktasında ya~:ıh etiket ve fiyat 
li~tcsi koymak mocbuı iyetine 
riayet ctmiyenler, 

C) - 38 irrci mad.ll'de yazılı 
zer'iyat hakkındaki kararlara 't'i 
ayet etmeyenler 25 liradan 300 
liraya kadar ağır para cezasına 
mahkılm ooiliı \'C tekerrl.ir ha
linde 50 liradan 611'!1 liraya kadar 
ağır para cez sile bel'aher, bir 
haftadan üç nya kadar hapis ec
zası hüküm• ltmnr. 

2 : A - Sekizinci m ddeye 
müsteniden SR-1ıavi ve rnaadin 
müeS'!:~leri hakkında hülrfı
ınetçe istenilen :nıalfunat \·erme
yenler lfe nıllslabak karara ria· 
y ·t et.miyenler, 

Bi - 24 üııcil madd ye müs
teniden satısların snrtları hak
kında hükıimetçe m 'ittchaz ka- ı 
rdrlaı a riayt-t etınev-eııler hak
kımla 50 }ir:ıdıın 500 liraya ka
dıır ağır para cc1,ası ve tekerrü
ray:ı k::ıtls.r ağır para <' .:.-.nsie 
riı haliı .... c 100 lirarln.n 1000 lı
biıikte 15 gü den 3 nyu kad,u· 
haniı: eczası hükmounur. 

3 - İtha Ye ihraç mnd 11""'ri-
1 

nin 29 uncu m :lcııin 1 inc·i fık· 
rnsına müsteniden tesbit edi.-.•1 
fivatarma riayet et "Yen r. 15 
~Ünden 3 aya kndar ha.pis ve tes 
bit edien itha v ih ac fiyatla-
1 ile satıSlu ve~ a miibayaa!lın 
~'apıldığı fiyatlar arası da.ki 
fark tutarınm be misli ağır pn 
ra ceza:=ma m:ü kfım edilir. Tc
lterrürü halhcle ce" iki kat ola 
ra k hükmolunur. 

4 - 4 üncü ek maddenin 1 in j 
ci fıkrası mucibince salihiyetli 
memurlar tarafından istenilen 
malfunatı vermeyen ve vesikı1; ve: 
defterleri gösternieyenler 25 li
r· dan 250 liraya kadar para ce
rü. halinde ceza iki mi line cıka-
ıili~ -
l\~M 
I. Q DıC.u maddede ~l-' 

(Baş tarafı 1 incide) 
gapuruu bombardımnnı bütün 
gece devam etmiştir. 

Singııpurdan bildirildiğine go
re. japon tayyareleri Singupur 
Ü..""erinde fasılasız olarak bomba. 
\ e mitralyözlerle taarruzlarına 
devam etmişlerdir. 

Çar.şamba günü japonların 
yaptığı bir hava akınında 41 ki
şi ölmüş ve 130 ki~ ya.rnlanmıır 
tır. 

Domei ~msı Rangoon radyo 
istasyonmımı bu sabahtan beri 
sustuğu bildirilmektedir. Şang-r 
huydan bildirildiğine göre japon 
kıtaları salı günü Moulmcin'nin 
JO kilometre :~imalindcki Paan 

1 
şehrinj işgal etmişlerdir. 

Jopon borubard1man tayynre
lcri perşPrnbe gunu erkenden 
Port - Morcsbiye yeniden hiicı;m 
elmi~leıdir. 30 bomba atılmış, 
Lazı bombalar d"nize d l.smüs
t~ir. insanca hiç hir kayıp haberi 
\'t;rilmemiştir. 

Bazı Avustralya kıtalaı·ı Yeni 
Bt ötanya adasına ~ıkın slardır. 
Adauın merkez kesin1inde bir 
muharebe başlamış ve japonlar 
Avudralyahlar büyük koya doğ 
rn püskürtmüşlerdir. Bit· An•s
trn.lya harp gemisi ja.pon topc;u- ı 
!arı taı afından tutuşturulmuş • 
tur. 

F'deımenk Jlindi~:ınıntfa 
Cava üzerinde bazı Amcrikus 

t.ttyyu.releri japon bombardıman 
tayyal'clcrine tesadüf etmiı-,ı ve 
)apıJan c;arpı~ma.da bir japon av 
ve bir bombardıman tayyaresi 
di.ışüıü!miistür. Bir Ameı ikan 
tayyaresi kayıptır. 

Bal kpapan civarında Fele -
menk Hindistan1 kuvw.tleri mur. 
tazaman çekilmektedir. ----
i.icı-etli iş mükellefaycthıe riavet 
etmeyenler alacakları "'Ünlük tic 
rdın 5 misfü1den 25 ımisline ka
daı hafif para cezasına muh
kfıım edilir. Tekerrurü ha tinde 
iki rnisTI para cezasiyle birlikte 
15 günden 2 aya '!<>adar hap:s 
<:~ına hlilfmolunw·. 

2 -a) 10 u.ncu maddede ya
zılı SJ.nayi ve mandir müessese
leriyle diğer iş yerlerindeki hiz
meti mazeret i2 teın:edenJer, 
B) 15 inci maddede yazılı sana
yi ve m~din nniesı;eseleriylc iş 
yeılerinin is; etiimesi karal'mn. 
riayet etme:; enler, 

c) 18 ınd maddede yazılı sa
nayi ve maa.ctin müessesclcı iyle 
u.ı fabrikalarına ve değirmenle
re el konarak işletilmesi kara
rma riayet ctmeyen1er, 

o) 36 ıncı ımadaedc ynzılı na
kil \ a..ı:;ıtalnrmın sey1 ilse ferleri 
ve ücretleri ve çalıştırılmalı:ı ı·ı 
hakkın<la. ittihaz edilecek ka
rarlarıa riayet etmeyenler, 

e) 40 incı maddede ya;r,ılı ara
ziye hububat ekme}, ve ekttı -
meık hakkında ittihaz edilecek 
karara riayet et.me:neyler, 100 
liradan 1000 liraya kadar ağ1r 
para cezasına mahkfıru e<lil.ı-. 

Tekerrürü halinde 250 1iı a
dan 2500 liı aya kadar ağır pa· 
ra cezasiyle bil liktc bir aydan 
a ya kadar hapis cezası hükm
olunur. 

3 - a) 11 ınci maddede vazı
h sanayi ve maadin ma.nıCıIİl~r ı
nın istihsallerinin mühay:uı oo 1-
nmsi kararına riayet etnıcycnıer 
BJ 17 ioci mru.ldcde yaz.ılı m!lki
nelerin ve sair istilum.l vasıt:ala
rının satın alını:nıa.sı kar;ırına rıi
ayet etmeyenler, 

c) 42 inci maddenin 2 inci 
fıkrasına müsteniden el konu
lan hnvvan!:ın kesimden imt:ııa 
eden, sakla•·an, kacuan, sı~kla- t 

yan. kacıran. saI.lamıva vevr.ı. 
lkaçırnııya te!"{!bbiis edenler 2'50 
lirııdan 10.000 liray: ·adar a· 
ğır para ce:tasına mahkfını el:
lir '\ e suç mevzuu t kil edf·n 
mallaıının miisadcre:->ine hükm 
olunur. 

1 - 42 inci madde.ııin hil'mcı 
fıkr.asıııda. ·vazıh ziraat maki
ne, alüt ve \"::lsıta, ilaç ve malze
meleriyle tohumlar hukkmd11 
:iLtıhaz edilen kararlara ria n.:t 
et nıeyenlm·, 10 lirndıın 50 lır;tya 
k.~ l r a:ğoır para ee.zasına mah
kum edilir. 

5 - H üncU nıalldeni.n 1 . 
i.i:neu fıkı·nsma muh:ı.lefet halin
de ::suç mevzuu olan nıa<ld ler 
m hryet ve miktar itibariyle an-
. k şahsi ıntiya.ea ekablU ede

bJ oek <ierecede ve az kıymette 
~sc mıclu hakkında 55 inci mad 
denin birinci fıkr-nsma tevfı -
knn verilecek ceza 10 rradsn 
50 liraya kadar ağ·ır }}ara ceza
sına tenzil olunur. 

uJ 3 fuıcii ek maddenin b'nn
ci fıkı asma müsteni olarak 
h 'kftm-eu:ıe yapılııı mürakııbc
yc muhal;::feıt eden veva t' ari 
Juedi!erin tahdit, tatbik ve~a 
men'iııe müteallik olm ıı: üze. 
re ittföa zolıma.n kararlara r 
y t e yen mali mi .... ·, ...,.,.~;.ı....ı. 
1000 liradan 10000 11.-.on.y k ar 
~<>ır para cezasına mahkıbn edi
lir. Tekerr.ürii halinde bu parn' 
cı-..za.ı:n üç misline çı:kanlır. 

<8<>n~ı yarın) 

Hükumet, yakmda 
vaziyeti teti<ik için 
parlamentojan hafi 
celse akdetmesini 

isteyecek 
·-~----- --~~-

Londra, 5 (a.a.) - Em.i~ hir 
kaynaktan öğrenildiğine gür~, 
İngiliz hükümeti bahri vaziye
tin müzakeresi m:ı.ksadile, peK ı 
yakında parlamentonun hafi bir 
celse aktetmesini tcl-Jif edecek-ı 
tir. 

M. Çörçil de nutkunda deniz 
ticaret filosuna dair gelecek 
ı.;dsede konuşacağını söylemiş
tir. 

* iıondr.a, 5 Ca.a.) - M. Çörçil 
sorulan bir sua!e cevahen, Lo·ı
dt aya karşı yapılan Alman ha
v.ı akınları neticesinde barap O·! 
lan Avam -"8.marası toplantı sa
lon ınuııu harpten sonra tekrar 
vapıldığı vakit şimdiki halinde 
~f:ilfil olmıyacağını söy emiş-! 

Ba;r;ekH, Avam kamarasının 
tekrar U8asmda..u evvel plim hak 
ın da meclisin reyine müracaat 
falileceğini, imparatorluk ve dc
ni:t: aşnı basın :men<>.uplar·uıı is 
tirahutl-erinin temini i<;in yarıı
lf.ı ak tav~i_,,elerin göz önünde 
tutnlacağmı ilave eylemiştir. 

Afrika' da 
( S:ıştar tfı 1 inci <le} 

l'c;,clerlıııiz f· ali. ·et göste1 miş
lcı dir. H.ava kuvvetlerimize 
ınens.ıp av ta;yya.ı eleri ileri kı
t::ılarımız üzerinde <levamlı t ;ar
ruz uçuı?lan yapınışbu ve b A.'11-

ba tar.rarelerhniz ete ınütea.ddit 
arnbakm tahriµ edeıek diitınu:ın 
kollndy le mU\·affakıyelli sa
vaşlara lntu~mu. latdır. 

Alman f-6hl&ğ·i 
Alman tebliğinde de <leniyor 1 

ki: 
"Afri!m ~imalinde ric,ıt ha

lincle bulunan dü ıllilll lmvvet
kr.ı l)erne ilerisinde doğuya doğ· 
ru t.Jı.kIJ> odilmiş .. ır. Sa va.ş t " -
yar.elcri Tobt'Uk batısında :In-ı 
giliz kuvvullerini dağıtmışln.r 
ve dü.-unanm rica.t yollarını bom 
baJ mışlaı d!r. 

Ş'mdiye kad·ır gelen raporlar, 1 
3.500 esir, 370 zırnlı araba, 192 
topun apt ve tahrip olunduğu· 
nu bildırmektedir. 

Alman denh:alt.ı1 ıı,n ~ollum 
açığıudn, muhripler tarafından 
himaye ed.len biı' dliş.man kn· 
filesine taarruz etmişler ve top 
ateo.ıleriyle kafiledeki muhtelif 
birlildere tam isabetler kavdet
mişlerdir. Bir diişman mulırıoi~ 
nin battığı mulıterncldır.,. 

Romme.F..ıı tıu' iki 
Bcrlin, 5 (a.a.) -· D.N.B. a

jansı, general Hbmm Jin Afn· 
kada nıaglup du.,ımınnı Derna
den öteye kadar takıbe devam 
etiğini haber Yeı'iyor. 

Zelzele 
(~tıar.lf:ı l inci le) 

gec·e saat 1 ile 6.30 arasın
da burada ikh:ıi hafif, U
çüııciisü şidd0tli bil' yer 
~arsıntlru olmu~ur. Eirkııç 
evde eh...,mmiyet.siz hu ı: 
vardır. İnsan kayıbı yok -
tur. 

Ege'de 
Ankara, 5 (A. A.) - Dün 

gece vaı ı:;ınd, ıı sabah saat 6 
aya !<&dar Mustafa Kemalpa,?a. 
Turgutlu, Sllıhli, Akhisar, İzınir, 
ÜJlıkesir, Tursunb v, Çanak
kale, Si nav, Eskişclıirde muh
telif f'1sıl ... larla zelzele olımı,.nrr. 

(Baş tara, ı 1 incide) 
sonun<la cenup, Mart ortaların,.. 
da merkez kesıminde mo.rt so • 
nuna hatta nisan ba.şına ka.dad 
soğuklar şiddetini muhafaza e· 
der. Bu itibaıla, Alman başko .. 
r:.ıutanlığııwı, her kesimde havaı 
Qn.rt !arının nar.mal bale gclmeJ 
sini bekleyip beklemiyeceğin.i, u
mumi bir taarruz emrini verip 
vermiyeceğıni yahut evveli ~ 
nup kesimınde t.aarruza. gc!!il( 
gcçmiyeceğini bilmek lıızı dır. 

Esas hedefin Kafkasyanııı ı~ 
gali olma.sına göre lıarek&tn .. d!ti 
ğcr ke inılerden ziyade cenuR 
cephc::;indu balaması ihtimali 
~oktur. 

Kafrasya.ııuı anahtarı, lıalen 
Alman lut':ılarının 50 kilometre 
ıucsaf sintle bulundukları P..os
tov o!ru ak kalmaktadır. Ha.va 
fyaıtfarı, motörlü birliklerin kul
luuılmasırnt müsait olduğu za
man Rostov'un bir giin meselesı 
olnııısı çok muhtemeldir. 
Rusların Kafkasyayı müdafaa 

için ellerin.de bulundurdwtlnl'l 
lmvveUerin clıenımiyeti göz do 
nünde tutulcak olursa, cenup ke 
siminin g .ı cek giuılerde, do;;u 
scfcrinclc .at'i bir rol oynamak 
zaruretm c buhmduğu anla.şılıt-. 

Tah nin ediyorlar 
Nevyork, 5 (na.} - WiUıam 

Phlipp Slıruus b.ığzı lspaııyol ve 
Poı tekiz yüksek şalısiyeUerimn 
Ilitkrin gelecek taarruza elde 
mevcut büti.in kuvvetlerini at . 
mağa bazrıhır1d1·nnı bildinlikle· 
ı'ini tE.~nin tmeh"tedir. 

Rusga'da 

• ri hir 
gt . 

Deııizlerde 
( .. . lra ı 1 im·· ıir) 

,\.nıcı iiımı.ularmda 
\'a ·ııgton., 5 (a.a.) - Bı-th

rlye kom ;y' u J · ll ik /'.me
I zka linı<1ZJ.l <rndu ını .ıttal bu· 
hmruı top kun 4.5.üOO touila
toyu mut a\ ıı: sehiz F'ron m 
gdni ini mı.Ladel'e etmiştir. 13u 
gemı crd"' ıcı ;ı\an muhJ.ft.Z
lan bulunmakta ı H. 

Ameıi ada 
Vaşington, 5 (::ı..a.) - Bahri

ye ııaz1rlığ1 bildiriyor: 
" Saııgil,, yıik gemisi, diin A

merika sahilleri açığında yeui 
İsko~ya ılc 11 lorida nt'a~ı.ıda 
ü.ıı pıl!erı,niş v~ batırılmıştu. 

* Londra, 5 (a..a.) - .Aınirnlls.11 
maJrnmı Tıiumph denizall1i-1· n 
geçiktıgini ve bu geminin '.a.y
bobn.ıı:ı sayılması lazım 2'eiı...>ce
ğmi b l<lınnektedfr. 

Z AY 1 
1 iruıbul ttnıvc itf'Smden ııld ·mı 

huvı.)'Ct 'liı:ırakosuıı wvı ettim. \'.'c ı
slni alaca.ımdan t>Skisiııin 
yoktur. 

i en Fllkültcsi!ıdeıı 5067 No. u. 
Necmi Sümer 

( .. 
uuıe• ~ bütün bir hayat olan ... \ie 

i R 
ve 

uınumi heyecan uyandıran cmsaLC\fZ 

Bir Doktor'u Romanı 
Fransızca sözlü u1ıni 

Bir fMfta 4 ha gösteracektir 
J3.a.q ro11erdc: CAMİLLA RORN 
• MAH.iA. ANDERGAST 

&ı:at 8.30 da Şarkın en 
mtlkem.mel orl~es.."rası ... 

ÜR 
CE ... -ı..AA<IR 'ni 

TANGO KONSER/ 
· Tel: 493ES 
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HARP VAZiYETi 

Sumatra ve Cava 

~ENi =· 

(Baştaraf ı 1 incide) 
jüphesiz, sonuna kadar sava.ş
~ak ve zaman kazanmak ıztıra-
11"1D.dadırlar. Singapura gelince, 
"bu pasifik bünyesinde temel ta
~ı, dalına be.slenecek ve bütün 
~ayiat göze alınaı ak, elde bulun
\lwııiacaktır. 
1 

Japonlar, artık Singapur ka,.· 
fııl rmdadırlar. Singapur, işlek 
IJ:ıiı boğaz halinde müdafaa. edi
lebilmek için, Malalra boğazının 
her iki kıvısınm tutulması, hiç 
değilse bÖğazın kara ate~lerln
\ien masun bulundurulması ge-

01reh.'tı. G .. le.n haberler, Malaya
"dan çekilen imparatorluk kuv-
· v~tlC't inin ~frıgapur adasmda 
n ı \ ~.t :nn cl<: üze e, Johore ce
m 1: n • l.lndı klnnnı bihlil'iyol'~ 
l.u :ı. • ' ra cenup ucundaki ka-

aa manzumelerinin :na
t ni hadiseleı· öğretti. Su
anın Y.alaka boga,"'..1 kıyıJn

ı ı , c-ıkrı.rmal ra. •e hmterlan-
<lındR mdirmdeı e kar~ı esa"lı 
tcrtıı !er almdığmda şüphe yok· 
t il. 

~·ngapur etrafmd:ıki müda
f.ı, ı~.r da hava kuV\ ct1t.•rinin c;ok j 
tıüyük bir rol~i 'ardır. Nitekim, 
ılole;yı" yakl:ış1ldıkça miıdafi ha 
va faaliyetinin ele arttığı it:r f 
cd11mektedir. Bir yandan. in°·i· 
Jizkr te•~ eid<'ıı burava UC'ak fi. 
]oları kaydırdıJdıırı • gibi, öb:A~·, 
vandan, AmC;rika.lılarnı da mii
him hJ.va kmıvetlerini bu islikn. j 
mete --iirdtiklerine innnılabilİ!'. 

yikleri 6nlemeye tahsis ediie
cekleri de tabiidir. 

Singnpur, vaziyet ne olursa 
olsun, kapalı ibulundurulnıalı, o 
mecburiyetle de bu müstahkem 
üssün müdafaasında en büyük 
tesiri haiz ada üsl~ muhafaza 
edılmelidirler. 

Japonlar, Malaya üslerinden 
ve deniz.den uçuracakları tayya
relere güvenebilirler. Müttefik
ler ise, ıslah ve teksir ettikleri 

meydanlara daya.na caldıu·dır. De 
niz kuvvetlerine refaket eden 

aş, diş, n zle,grip, romatizma 
Nevralji, Kıı ılılıh ve Bütün Ağrılarınızı derlıal k eser 
fcabında günde 3 kaşe ahnabmr, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz.. 

hava filoları da oynak bir mU- · B E y A N N A M E Yeni neşriyat 
dafnaya yararlar. 1 

Japonlar, saygısızca yayllmış 
ve serpilınişlerdir. lfühim bir 2395 sayılı kazanç vergisi kanununa göre beyanname VeJ?D.eye y • A d 
kuvvet kaynağı sayılan Çin, Bır mecbur olanları~,. il~ride müş~~killata ma.:ıız kn.Irr..ıa:nalan ıçın, enı am 

ı d ·r d t k bir dcla d.ı .nalı ıstışn:eler burosuna mura('aatlerı. manya yo un an istı a e e me - f (371) inri s:-ıyısı da nuıtml özlii \ c 
Je ha.yatiuet ~ö. terebilir. Onun ır A. -- İ "" y "b ı h "tl.I" U I ı· 
k:in, Bi~an);a harl.!kfı.tıırn. tah 'k. R L. . .., .rııt1ıı'; !ı•· •ııv• l··ıt t•lı-.ı~~·ı··ı E~ - 1. : h•k:ı. ,., kid mıt1ıderec::ıtıa inti~:ır 
. .,i, edılen bir yazıda da izah edil ·~- • , .. . .,~ _ Nti. B<ıltacıo~lunun (Akademi .. 1mi 

eliği \'e(;hi1e, Bırman}ra CPphf'-.i tn. Eanl alar rad. B zkurt han 2-! nir 'htiyadır) b:lş\ıklı makalesi, Re-
tle Singa.pur gibi eheınmiye\li . • , _____ "'""""'*"""-"'.. w:a:E4Cllmmawwa ('cılzade Ekrc-ın l <ık .... md:l bir te1 ik 
dır. Bdki, Japonlar, pasifiğh1 
bıı c;ok ~hl lann. kuvvetle.J·ini 
dn ih.rnc J<tanc:a, ec.as hedefe ;i
n.im eyi t~rC'ilı ederek, ilk önre 
::-;lımat.rayt eJe geçirmeye cıalı
· :ıcak1ardır. Pasifik manzume
acr:nde Surrıntra lıh· hayat uk

.. 
1 ._ut •. + ~2 ÇAR'?AMElA el • mı Aı k.ı,da YENi SiNEMADA 

y .. ısı (köy<lt"! ı·ııdyo) ünvanlı zengi•1 

rıırıı Tcreccıhnflan ı.{clı~.i giizcl alınnıı 

vkumay .. clcii.e•· ımıknlE:lcrcHı·. S ıı hı 

ile dnin (g;-.zı:'e.:-ilik hatıl'alan) dıı 

de' ıım ecllyor. 01h'1.ın ynzı menıkh~ı 

cıkıırl.'1rl'nı a eh. mmiyetlo tuvsiyc 1.;

<fodz. 

i L 7 l\. ONS ERİN i ver ecektir. 
desi s:ıy1I~,a, yeridir. 

Bllh'linkiı dnrumile Singnl,)UP 
emniyetli bir denizi sü olmah- --
t ... n uzaktır, cfonikbi'ir. Hava? · t. 'f'ANH "L 
ıı J,orunamayan bir .ii.stahkcı 
Ü!'sün de donanmaları barınd -
ıan1ayacağı. sabittir Gerri, Ju
JXınJr.r, yöııeldiklel'i her aday:ı 
lmvvt·t cıkfi ı maya muvaffak oI
·.-u~fardir Ye sevklıkeyşi ehem 
ı.ıı.,;etini fa kdiı· cttıkieri bir coJ, 
ıı ,f\.h lıı ra da yeı eşmişleı ri · 
Aııcak. bir taraftnı Çinle u:ıda · 'r• •JN't~~ıınm llram I< ı .. mmcla 
m: k t~nıcılieı i izhar tm eJeri, ci" · Bı • it :ım saat 20 _ 30 da 
~ .. :-ta.raf lan, Adalat sakinlı>riı e H (" z GA. R Es İN c E 
l.a :-ı karde~lik lıblcı l'i belil't111ı· l 
ı. ri. düstükleri durıımdan ııcuz- t:-ıt iHbl C a d. Komedi Kı'if!nuda' 
ca. sı)lrılmak b tP.diklerine iı:a- B •• Kı•· m sn:n 20 _ ao ua 
tett;r. Biı' taaıuz ordıısunun, de-' KIRAL IK ODALAR 
.ıi:zJc·tıle yarattığı m tvakkat b i'I; 
en.nb·et h?vasına ılayanarak, bu (l'ek .ul<ınıta PARA) lstanbut Lnazım ımf rlıfi satmılma komisy1nundan 

................... a. .............. I .......... .. 

Malez~·a.dal<i öı tJlle n• oya!:· 1 
ına muh ın·beleri yc-di hafta k::ı.- ı 
dnr bir :7,aman kR2andırmı~tu·. 
Bu müddet ıGinde Sumatra. Ye 
Cava<la veteci hava mewhınlan
ııın hazı'i laıınuş oldukia: ı falı
min edileh.lir .. Bundan bacşk .. 
bıı adü r elnıfında ve Lu mü
!iinı ih Jer için mühim armada la- ' 
rın da va.zifc aJacaklannı. ).fr... 
kasssr boğazı olayın elan da ::ın· 
1amak mfünld.indiir. Amerikan 
~bliğlerinc göre, 100 Japon lrn.rp ' 
ve ticaYet ge..-nı::;ınden üc.;wc bin 
bu çarr,ışrr.-.ıda. mulHı..ı: ebe dı~ınn 1 
at.ılın.ıştır. 

Bu, P~ifik harel atıll(h 
demoı·rasi kazan<} bilançomn.a 
gcçırilen ilk ve önemli biı' rrı
kanıdır. 

k..ı.da: ~eni~ biı· cepre ile te.,ıeb· 1 
btis(' giı i~me:-ıi, gl ekten, biı ~ 

1 
d.ir ~ttiı. H ı· etı h: _kU\·v;tiııi • na vo PRO"R"MI 

1 
Reheı· kllo:.una 2 kuruş 32 ı;.ınHın fiyıı.t ti.lhmin edllE'n 170 ton fırın 1 

d ... ruzd~n aııynr ,.c · tıınaıdır 10 tı nA 1 u n 
günlt:rden bir gi'.ı: J a. p o n 1 l 

h:ısırnlal't il:in de gi.ler b ir yü:~ - 6 ŞUBAT 1942 -
goC'tcı İl'. O zaman, 1 r Gikış ye., 
ı-i k .. nlı ;::arpı~malaı, sahne ola- 7 3l Prorı.tm 

7~a H .. ııl 
• 19.15 Dmıs 

ha11uı.,,.~ 

Hl.:lO Ajans 
h<"l:ıerleıi 

Gdun.ı .ılııı<ıcaktır. Pazarlıklı! ek~iltınc:;i 10/2/942 salı günü s~at 15 de Top 1 

)ıanl'(ie Lli. ;imirliği ~atın abna komisyonuııda yapıl acaktır. Kat'i teminatı 
:mı lira 60 kuruııtur. tı.;bu odun be~enHmck suı·eiile alına.cağından ıstckli· ı 
!erin hem s:rntte koınis;ona gclm~lt.:ri. (549 - l010) 

• • • Ja.ı•onfarın bunuau böyle fü;ıl 
faaEyetlerini Borneo. ~umntrn 1 
"Ve Ca.Y ... :yn. lta.r'Cı lck::ı:f cu~ı;ı;:ltw ı 
1E'rini k~stiı-ebiliıiz. Wavel ka- I 
raıg:ihmı Ca\a<l.a t(:.,is cln i.ş
tn. Şarktan Ye gaıpta.n gelen ha 
va \·e kara k;,ıvvetıerinin bu laz 

bıli-ı:- ve e~~ t!eni . Tde d e dn 
,.,1 he11iiz kat'i bir Iı JJe iktiran 
etmi~ tl~lcliı·. Uza]- doğu niz::.. 
.:m ı ahalıya mnl oln•'ağa b~m:i-
y,)r . . 

p, r .ıl<lr 

'i,45 AJ ns 
h.ılıefl, ri 19.45 Tiirk nıilz\ı-;l 

20. 1:; R:ıcl~ o 

Beherine biı· kumş t~·hmin edileQ tın iki mil.vou bf•Ş yu:o. bin adet ohi
mır,, um ç4dıı: duğmesi n'ilte<ıhhıt nim ve hes.::ıbma ,,..a7.e<rtıkla satın alma· 
ca1.tır. İhalesi 9/2/942 pzrtt?ı;i güıııi saat 14 de Toµhnede Lv. f.n.irl:~i satın 
r~rrı;ı komisyonunda yıı.pıfac:ıktll·. İlk teıninatı 7~00 linıdır~ T,ılipkdn bE>lll 
vııkiitc lrnwisyon<\ gelmelcl'i. Ev.sa f , .e .$:.n-tn:ımeıii koml~yoıHla gfüiilllr, 1 

(54!? -;- 903) 
~~ISliliilmlfiil ................ 'rii?.llmlG~lllJ'§rl::llı:lllY~ZiıllZ! ........ ,,i:W18112•S~IC ......... "' 

TÜRKİYE CÜl\AHURİYETI 1 
ZİRAAT BANKA SI ~ 

Kurulut Mırihl; 16&8. - s~rm~!esl: 100.600.iiOO Türk llra.sı. Şak H 
Ajanı; ~de.dl: U5 

Zirai ve Tlcıırf t.cır nevı b•l\ke ,ft ua"' ıleh~1. 

23800 ,ıra cra mlv• vır1\111r. 

ZJ.raac Baok&sıncıa ıcumbar:>.11 ve ıno.ı.nuz u. ....... ...,, .... b.tsabl<l • :.nda en 
87. 50 !irası bulu:ı:ırJara senooe 4 defa çeldJecek kur'a u. : pjıdakJ. 
plAna gtlre ikramiye d:-ğı~~cakt.ıı' 

4 adt d 1.000 t.lroııt k 4 .tcıo Lira 11100 ııded 
4 • 500 • 2.000 • 1:::0 • 

: 11160 • 4 • 250 • 1.000 
40 .. 100 • 4.000 

IO Llralık 

40 • 
20 • 

4.900 
8 • .?00 

• • 

1 

g,, ctesi 
20.45 ::'.Hı;dk 

1 (alrılıırka) 
ıı.oo Zir:ıat 

tak\·itni 
:ll.10 Tcı l;<İl 

l 22.00 Solon l orl,ı..·sırnsı 
22.30 Aj.ıns 
j h:ıbcrlcl"i 
j 22.45 Saloıı 

orkestrası 

22.55 Yarınki 
program. 

~~------! IAKBA 
i R~nkaJar C:uldesl 

A !\RA RA 

H« rlıl<l~n kifap, mecmua, ga

zete ve kırtasıye satıs yeri. Heı: 
ı~andn kitap slpari!;li ve abone 

k<ıbıtl Pdilir. Şubesi yol~tıır. 

Te>lefon 3377 

A. Cemaleddln Saraçoğ fu 

• • • 
Bt-ht!l' giyimine 90 l·:uru;: tnhmm cJilcn ııooo giyim ii1.liz nalı alııı:>· 

il c~,Hır. 1'1.üteahh id nam \ e hct<:ıbın;ı ~:ı%·.rlıkl;ı eksıliı1ll>si 11/2/942 r .•r- ı 
:an.'ln giinii ~.at 14 de Tophanede. T. v. ~mirliği s::ıtın alma korni~;ı oııundrı 
y: . .r ııw;ıktar. ille tem'ıı. 11 405 lir<ıdır. T:.liplcrin belli Vhk itt~ komisycnn ı 

l~&=·e=ln:=:cl=c=ri=.=N='i=ıı=n=u=P~=l=e=ıi==k=Qm::::is=y=o=nn=·a==g=o=·r=u=lü=t=.======(5=4=5==...ı...==ı=o=38=)======= 

("Yeni Sabahm,,lj,-KURTULUS-,1 
, ilan fiyatları · ntç~n;:N~!fiş 

.Kr. 

Başlık maktlı olarak 750 

Birinci sayfada santimi 500 

lkiocı ,. ,, S50 

Uçüncü " ,, SOO 
Dördüncii " JI 100 

M iiffi.m.,i: Bay:t.n Paı>azyan 
H:ıftada dö! ı güıı k;ıdınlıırn, gün
de üçer ~aat Fpn<:ız ıısLtlü il~ 

biç·ki ve diki~ dt>rsj tedris ediliı· 
ve 4 ayıl .. M~«nfçc nıusacldak 

diplonıcı '"'riliı". Fo·iköy Tepeüstü 
1 Hl No. Pap:uyan <ıpartımanı. 

Z A Y 1 

Sümeıb:ııık"Yerli Malim· toptan scı
tıı, mag;.ızasmdan .ıldıgım 7251 nu
maralı he: • .ıbı rm·1 1.:i.izdan ve ın::ıl 

alına sıra mıma.-nsmı zayi ettim. Ye
ııl~ini al:ıc.ıuımdan esldsinin hi.ikıııli 

yoktur. 

n WT 

Şirketi Hayriyeden: 
Hissedarlar Umumi Hey1etinin Toplantısı 
Hlssedarlaı· umumi heyeti 1942 yılı Martının yedi.uei Cumartesi ıü· 

nü saat (10) onda Şirketin Galatada Fermeneclleı·de kfiln meske-.1 ida
resinde sureti aciiyede jçtiınaa davet olunur. İşbu toplantıya elli ve 
daha 7.İyade hisse sahibi olan hisseoarlar ~i.irAk ederler ve rey sohı1>i 
olurlar. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
ı - 1041 senesi hesaba.tı bak'kında idare mcdisı ve müraklp ra

porlarının okttnı:ıum ve mezkftr hesı>p!arın wsdlkl ile idare meclisinin 
ibra ı. 

2 - Müddetleri biten azaJarm yerlerine aza seçilnlesi. 
3 - Nizamnameı dahilinin ahiren tadil edilen 30 unclf 1\iadde.:-i 

mucibince idare meclisi huzur iicretiıtln tayini miktarı. 
4 - Müddetıerı biten mfüakiplerin yerlerine ntüraklp seçilmesi ve 

IF:retıcrimn tayini. 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından 
400 kilo kadı>r Potaskostik ile 60 60 1ık normal dekovil hattı için de-. 

koı.il arabası ne koınnfo dekovil mal~cmcsi satm alınacaktır. 
İstt;J, likrin tekli· cckccklcl'i m'.!L!ı•mcyc ::ı"t l!\ ,.;:ıf tc. 1i • .,, aıli ''- ti· 

y;ı!Jarını 15 t•bnt !l42 tı rihirıe J,, ıfaı t'ı ınf'l,tuııta ~Iıı. 1e-111 'ıt. •ı t. Deıı • .ı 
Tt><;hızni Şmıcsi Miid:irlıi.;üne bildirmek ı. ( !.ıti7) 
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Aya~iJ Ie budayarak Hayrc~ 
bolulu\'11 sırt iıstü yere vurdu. 
Bu sur-etle bı.ı güı e::; de bitmiş 
-0lclu. 
Asıl danantn kuvruğu ı:im<li 

kopacaktJ. Yörük JAli He Kün
t ci karı:ıı karşıya kalmı~lfırdı. 

* Künteci Hasan, Yörük Ali· 
nm küçül: orta finaline kalmı$1 
olmasın!L hayret etmişti. Fakat 
kefül.:::inden o kader emin idi ki 
Yörük Aliyi meydandan çıka ... 
ra ğına kani idi. 

Kunteci haklı idi. Kırkpınar 
gibı başpehlh·anlık müsabaka .. 
larında Çopan meydandan çı
lt .. ıdıktan sonra Sarışaban gibi 
lbir gi re~e Yöru1.: Aliyi orta· 
darı ~ıkaı amıyacaktı-

Künteci Ha.san, dinlenccek'ii. 
Yoılık Ali d üphesiz dinlen • 
mc ava.zıt jı i de idi. 

J{iinte H an, kendisinden 
ınc J. r e ı di~ e Yörük A· 
lid o k da h. · den emin idi. 
Ha anın · e. ı : dikkatle takip 
ctnıi ti. Onun u tnlığını yara .. 
tıc o ak or em.isti. Hatta 
bab a ··yı misti: 

- H i• · g rcşçi, kı\--ralt 
güre~ ·, f t yaı tıcı değildir. 
K ic .. t oyuulan 
yok . 

b ı elli rek: 

u - i.ıwt4i' •* w:,; 

Ne yapacak ic .toyunu ?, 
01anlnrı biliyor ya!! .. 

- Öyle değil baba!. Herkesin 
bildiği oyunları bilip tatbik et
tikten sonra kaç para eder. 
Maksat bilinmeyenle karşı kar
~ıya gelmeli. 

- Ulan bu kadar !böbürlen· 
rne! 
-Hakkım değil mi babaı? Bi· 

liyorsun ki, bende açmazlar 
vaP •• 

- Aferin! Öyle olsun .. Sen, 
Kiinteciyi yen bakalım .. 

- Ycnerı:em .. 
- Yener~en san-ru biı- kuzu 

keserim. 
- Bir kuzuya olmaz bu i~ ... 
- Daha ne istiyorsun? Bir 

koç da ıküçük ortaı ödülünden 
alacaksın .. 

Dodl.. Yörük .Ali, olduğu yer
de duramıyordu.. Bir an evvel 
Künted Ha.sanla tutuşup ko • 
zunu p;ayla§mak istiyordu. 

Küntcci Hasan, arkadaşları· 
na: 

- Bu Yörük de nereden çık· 
t? Bir avuç çocuk ve deste gü • 
reşcisi küçük ortaya giriyor. 

Diye, alı:ı.y ediyordu. Koca 
Mehmet, bu lfı.fı işidince KUn· 
teciye hitaben: 

- Hele şu. küçük çocuk de. 
iliğin Yôtii.U tut da o w.ı.kiıt 

• 

O"Örür"ün ne demek olduğunu? 
e Devim.:e, Künteci Hasan: 

- Baka Hasan! ! Senin gibi 
sırt üstü di:'ınecckmiyim zannet
t:.1n? 

-Dedim ya.. Tutuşduğım 
zaman görürüz.. Sırt üstü mü 
yatarsm, yoksa göbek üstii mü? 

Dedi. 
Yani Künteci, kendine çok 

güveniyordu. 

* Final güre~i başladı. Cazgır 
davul zurnaları susturdu.. Ka .. 
zan dibinden bağırdı: 

- Yörülc Ali, Künteci Haı
san meydana.!. 

Pehln anlar, zaten hazırdı. 
İlk evvela kazan dibine Yörük 
geldi.. Rengi hırı:;mdan sapsan 
olmu tu. Burun delikleri geril
nuş soluyordu. Yöri.ik bir an 
evvel meydana çıkıp lıasmiyle 
kap.şmak istiyordu. I\ hayet 
Künteci de gözüktü. Gülüyor
du. 

TEF i ••• M a r+ 

r.alık, oğlu meydana giderken 
alnınd._.n öptU .. Ve dua etti: 

- Allah, yüzünü ak eıtsjn oğ~ 
hım!. 
Yağlanmalar bitmi1-1ti. Küçük 

pehlivanlar kıbleye döndüler .. 
Oazgır duasını yaptı. Ve menkı· 
besini okumıya başladı. Künte
ci Hruıan, için şöyle diyordu: 

- Buna I<üııteci Hasan der· 
Ieı·.. Kırlrpınarda kiıçük orta 
ba.;ıdır. 

Yöriik Ali için de: 
- Buna Ropsalı Yôrfrk Ali 

derler .. Küçük ortanın yeni be
lasıdır .. 

On binlerce seyirci Yörük A· 
liyi alkL'?ladı .. Ali, kiiçük oldu
ğu ;için herkes seviniyordu. Ve 
onun galip ~elmesini istiyordu, 

Pehlivanlar, meydana uğradı .. 
lar. Çırpınıyorlardı. Ali, camlı 
bir çnpınıma yapıyQrdu. Kunte
ci de iki tarafa sıçrayarak cı .. 
lerini çırpıyordu. Helı\llaşmalar 
oldu. Ve gürcs ba.§ladı. 

s • 

İlk h::ımleyi Künteci Hasan 
yaptı.. Daha ilk elden Künteci
nin sağ koltuk altından vurarak 
döndüı·mek ve döner dönmez de 
ayaktan künteye girmek istedi. 

Künteci H~ruun bu koltuk 
altı budaması meşhurdu. Ha
sımlarını böyle İJııdayaruk dön· 
dürür \e döndüı-Ur döndürmez 
de derhal kimtelcr·di. 

Yörük Ali, Künteci Hasanııı 
bu manevrru:ma düşi.ince he
men bilmccburiye dönüş yıa.ptı. 
Ve Künıteci de derhal yanlaya. 
rak ki.inteye el attı. Ali, ayak· 
tan kitıteyi yc:r yemez sağ aya
ğını hasmının iki ayağı arasına 
sokup des+..e!dc.di 'e köstek va
ziyeti aldıktan sonra hasmuıın 
paçasından kaptJ. 

Yörük Alinin vn.zi reti muh
kemdi. Küntecinin İnmtesiyle 
havalanma.sına imkan yoktu. 
Çünkü sağ ayağı hasmını kös· 
teğe vurmu~u. Üste de ı>acası 
eline dü§lllüştü. 

..... gı..g+ 418f'*ffff 

Kfüıte<:i, kü,.t~ yi k('smiş ol· 
ma~ın~ yani lı:ıl3mı havalandır· 
ma~a. kalkmış olsa kf;,tekle ve 
pa«<• ile Yöriik üzerine dıişüp 
göbeğine oturacakotJ. ,. 
Yörüğün lxıbası, Küntecinin 

ilk hamlesiyle deli divane olmuş
tu. Okluğu yerden fıl'lamıştı. 
Cazgıra sesleniyordu: 

- Ulnn. oğlan ilk elde.n gidi· 
yoı.. . . 

C'azgJt· ,cevıı.p vE.-rmıştı: 
- Acele etme!!. 
Hakikc~ten bir an geçme<len 

Yörük Alinin mukabil oyunla
rı )'Xrini bulmuştu. Çsı.lık, oğlu
nun mulrnbil oyunlarını göd.in
ce derhal renr,ini dl•ğiştirdi. Ve 
gülerek: 

- Cazg1r, tam n ulmbele~ini 
yaptı be!!. 

- Den sana demedim mi? 
Korkma Yörükten .. O isini bi
lir.. Ond:ı no açmazlar var ... 

- Hakik;ı ten Yorük pehli -
van ••• Vallıah ben olsam yetiştt
remezdinı bu nmJ.-abeleyi .. 

- Ben sana dedim ya.. Bu 
~ocuk bir Arnavut.oğlu kesilece.k 
meydana!!. 

- lnv.a.ııah ı . 
Derneğe kalmadı. Yfü'lik kös

tekle, ~ayı fazlaca zoı la .. 
yınca fena vaziyete d~cği
:oi a.nlavan kurnaa Kwıteci. 

hemen •kiin._eyi huşnP aı·:.ı~' o 
da g-eıiden ve ters o]:n-a!, h, uP· 
nın paçasrndan y.ıpı.~tı. Bu :::-U· 
ı etle iki pehlivan p:ır.a pn :ı_:rı 
gelmiş oldu. 

Künted, bir ş.e,y ~Jkr.ıı .ırı;y \· 
cağnu anl11m\.~1. Ybriil~ n~ha 
karlı vaziyette irH. Dod•ii i .~ •· 
nerf'k fıa1,;asuıı hududı. V" 
ken<lismi kurtal'dı. İki P""! F ·cı"> 
knrsı karsıya gelmişti. 

1" öı-ük Ali, çırpmara k hh ıı.·~· 
ı a salladı: 

- Hayda be! .. 
Iüinteci Hns:ın da nrnkaht>fo. 

<le ım~ur ot metli: 
- Hayda! .. 
Yörük Ali, niı·a atrn.:ıdn JınJ-·. 

lı idi... Çünki.i en Çe-ti.• bir O} il· 
na g'ı.ızcl bir mu~abd.e y p ı ak 
km'tuluı; yapmıştı . 

Çalık, o!tluğu yerde oi ura· 
nuyordu. lkid~ b:rue ynım:<la 
ibulıınan Cazgıra: 

- Aferin! oğl;ına hı:!!. 
- Giizel bir hm ~:m~ y.tı lı 

be!. · 
Gtirnş tekrar ayakt n. 

mıştı.. Kurıteci llru;.::ın, . 
sir olmu tu.. Ayak tt iı • 
bo , gitmesine sin;, ı ı 
Fakat ha mım U>krclr 1J.I 
ııa uüşıirl.:Cc~; ,.., k ni ic i. 

(.iı h.ı. J \. 


