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M--ısırda ,-S-i--ng-a-pu-r" Avrupanı,. 'Mısırın yeni Adı ·ı ye Ve ki 1 i n ., n 
H ·· i.i met Müttefikler B k·ı· 

I buhranı ~=~:~:~~: tarafından "Pa::~= : .. ~ m aa h i m b ey a n a t 1 
Muır epiy~• rniilıim bir Ja.. nın şimal bölgesini istilası edilecektir. Diktatör· 
lıili 11e lıcri~t ba/ıran için- 24 saat durmadan ce değil, fakat par· 
dedir. g.,, lıımüz had bir d .. dü b b d lamento vasıtasile 

ov, , om ar ı- En küçük teferroa-uıfhaga k'"''~miştir. Dost m ,,. n d 0 va m hüküm süreceğiz ,, 
M 1 · h b te ~ tına kadar hazırfan-ısrr ... ; "tı e.;a ına - e d i y o r d i y o r 
mennı edelim ki iş vehamet mış olan planın der-
kesf • .,tı .eJttn siikünet bal- • hal tatbik ine geçile-

" Milli Korunma Kanununa göre, lüzumlu 
'yerlerde hususi mahkemeler teşkil ed.lecektir,, 

1. ı· 1 k ••·a.lezyadaki Bır-un. Çıinkii ngi ız er, ça u. ceği haber venliyor 
snlm1ı, tolıammüllii 11e mü- manya kuvvetle-
•·m aiıakür iseler de hir k k 
hayat '"' memat nıücadel•- rinin büyü ısmı 
sin• giriımiı olduklon bu Adaya çekildi 

1rekftlet, hara-:;· deniz fil'arel ha- 1 Rusya' da 
nunlarile borçlar ha11unu aı·asında 1 

ahenh tenıin edecek layiha ha:zırlıyor 
dakika/.,rda hayati bir m•s~ ::i!n~aı>ur, 6 (a.~.) - Uzak 
el.de lıcr ı•yİ gö:ıe almak ,;ı ı1. lııiiliz tebliği: 
zaruıetindeJırler. ın;;iliz topçııiaıı Johor • 

Ba~ ru tipinde <.lüşnıen kuvn•t 
Je, ·ııın yaptıklal': harekctlet·e 
tar nlZlf:t dernnı etmi~tir. Ja 
P<• i topt(usu Singapur: ada.Hl· 
nJq ı::inıalini ates altına alnııs 

Ota.va, 6 (a.a.) - İııgiltf're- ı 
deki Kanada kuvvetleri komu
tanı 'l'U mgeueml Yenauı;hton, 
O tavada bulunduğu sırada, müt ~ 
tefıkin kuvvetle!inin Avrupa' 
~aresını istila için Britanya a
dalarını üs olanı?, kabul eden 
bir plan hazırların~ bulımduk-

lngiliz - Mısır 
nıuahedesi esas
larına sadakat 

gösterilecek 
füıhire. 6 (a.a) - Yfüi Mı

;;ır Ba~Yekili Nanas paşa, tes
kil ettii'i kabinede Hariciye 
ve Dahiliye naı.ır!ıklarını ulı
,ıE>,ine ala 'nl:tır. Nahn::i Paşa
nın bas!:anı bnlıınduğ"u VeM 
ı;artirı Mısır parl:im<-ntosun
da. :r.ayıf 01sbetı.e tcm;;il cdil
D1P.kte clduöı.ından ba~vekilin 1 
~·akında umunıi >;e<;im Yaptıra 1 
rn;nn<hn bahsediliyor. 

\----;;;ı · lngÜiz Büyük 
Elçisinin ziyafeti 

Ankara, 6 (Yeııı S.ıbalı) 
Bugün kendisini ziyaret t.·ttiğiın 
Adlhc Vekili B. H~sıııı Ml'n,·
mencioğlu, Mi!li Koru11n<ıı ı:a· ı 
mınunun talb,katıııda A<llıyc 
Vt>kaletini alakadar eJen kı
surıhrı ve Adliye \'ckiıletiııin 
rui.len üzer'in<le çalı~wakla nl
duğ"u me~eh.:!er t·lı a fında sı ı -
d~ğum muhl<>lif sc•nll~rc aHa;;ı
daki ce\'aplıın \'enııiHlt•ıJiı·: 

Harkof ve Kursk'ta 
Alman müdafaası 

yarıldı Yazan : Hüse~n Cahid YALÇIN 
ınırda bir hiikilmet v~ topçu düeliosu 2·1 ~autt.:n 
lıuhraru bütün ,lüJıya- btti cicnun etmekte bıılwı
nın di.4c.ka.tini C{·}bcdeıı mııntur. İngiliz ileri unHurları 

bit ııadi.'l< teı;jtll etti. ~iby" mu- Japon tay yan·leri tarafın elan 
Jıardıclt·r nıünascbet.iylt . Şr- kı":. irtifadan bomba ve mit
ıcı.ıli Aoriıronın ve· d~layı.cıyıe ra'• i\ı atcr.ine tutıılmu~Jartlıı·. 
llfoıır vt> Süvcyııin va.z:ıyl"U pek .'.f ''"'Yadaki impnratorluk 

• ıarını söylemiştir. En kiiçük te
ferı üa.tına karlar iııcelt.·nmi~ ·bu 
Juııan bu pli\nın derhal tatbi -

1 
katına gcçilece1tir. 

RUSYA ICIN 
1 

---00---

Amerikan yard mı 1 

kesi~mi~ değildir 
--o--

Yeı:ıi Baankil Nııhas Paşa. 
•;ı..rlan ~öylemiştir: 

"Parliı.m,.nto feshedilecek
t.ır. Diktatörce hükınet.miye
tı.giz. FaJrat ~erbcııt ve parla
m.-nto Va.."1ta;;iyle biikfımet sü 
Tf·teğiz.,. ~ 

ehtmmiytt ke.pbettiği bir da.ki- kun ·tlcrinin büyük kısını
l<..da Mııarda dahilı olm:ıktan mıı ı~;,apUI' a.da"ıııa çekil
ziy:uJt. hı.ıici oolıe~lerc1en 11eı:t" m.-,;. .. rnm·affak oldukları res
'eı. cl.L1t.'<ll pek mümkun, hatta m•·•ı bildirilmektedir. 
mıthrurkak bulunan bir bııhra - Ri;.ı_rluc göre 
run ortıı.Y•• çıkma:mu her taraf Lo .dra, 6 (a.a.) - Röykr 

S. VJelles çıkarılan Nah .. " Pasa muahedenın 
rivayet ve şayiaları 1.l'l.hmil dlıği ~ccbuı-iyetlcre 

ii<i partinin ınP..nfaatleri dai .. &endi Dit ı!aaUeri balnmu • ..ıan 
m--~··'-,IWa <ı<lec..ı.. binaeııa1"yh aJaJJ$ının a.skeri muhabiri A-
~ ~ naliı:i-t yazı)·ot! yalanlıyor rc~inde ı;adakat giiHterecı>,ği 

türlü ı iirli.i &ayialar meydan a-
~ J ld Ja1.nrılar. Sing.ıpUl'rl knı·~ı 

lacalk ıılı. Na.sıl ki öy e 0 u. büyi.lk t:ıarrıız ba;,Jwhkları-
Vaşington, 6 (a.a.) _Rusya- hllkl?ndr. millete teminat \•cr-

ya tall\-18 edilen haq> ma.17.i.lmc. Mk;tir... , . . . .•. 
Pek coşkun Mihver t.enıitarla- nı ·iddi:ı <·diyorlar. F'lkat bu 
n <l:ıba i\lt adımda temennileri- halı<-r. İngiliz reN-ııi kaynak
ni hak.ik.;t haline geçmiş ı.ınne- Jarı tı:n,fındaıı teyid eclilme
ddrek general Ranmel ordu.'lU- mi•t ir. Japonların bu haberi 
:nu Kııtı.ire ve Süvcy§<l kadar :;ö- vem,ekle dikkati her ha.ı"'. i tilrdill•r, Hatta l.ıuna dıı. kanroı- .,,, 
) , . el oı-.!UiiUrıa<'i:luri.aoi; ~bı::pl 1'<u lı tarafa ~e ·ir-

sinin teslimi geçiktiğine ve. hu- ı I qqı.ı; F /çı.•. ııw ı:erıltgı 
nun Birle~ik Amerika raıııf.ıo· md, ı ıp 
dan e<lil~n vaide uygun oln>O· Kahiıe, 6 ta.a.) lng,ihı; ' 
clıihna dair oin"ak son 24 saa EıU·ilk l:lc;ı.si Sir !llik~ Lam? 
za~fındıı Vaşiugtunda ve Lon- "''il, yeni .Mmu· b.a.sw~~ • :a-
raıla dolaı;an ııayialar.ııı kat."iy- hıııı •RR il teatı et~ı_!!l bır 

ye, F'ilisUn ve Inı.kı hile i~tı!A \... <Soııu Sa. 3, ,•w. ·' de) .1 
ettirdilt!I'. - , 

yen esası olın~dıf(ı iyi haber s- ( • .r,, •ı • a. •'il!. 5 de} 
(Soııu Sa. 3 Sil. 6 da) \... J 

Mihvı>r muhitleri, Şiınıı.li Li.b
yada Rooımel tecavüzü ile 
Kalıircdc hükumet buhranı a
rasında sanki daıiJıolklı döviiş!U 
bir bağlılık varmL~ gibi, Mıı;ı.r 
ilıabinooinin dcğişınesim Mısır 
kralının İngiltere ıRleyhlndt t>ir 
vııziyct alması §$!inde göııııek 
ibtiyorlıı.r. Böyle olunca ıl~ ta· 
raftan hücuma maruz kalan bır 
Mwrd:ın hiyaoot gören İngiliz 
kuvvetlerinin Şimali Afrikada 
bannamaınaaı ihtimal dalı ili ne 
giriyol'du. İngiliz kuvvetleri llir 
kere MıRırda.n çıkarıldı!< tan 
wonı a tla ısWil. ordulan için 
Kafkasya.ya kadar yol açık ka
lıyordu. Bir talkım şartlara tl!.
likan I>ı-.k muhtemel gıbı t.-u-. ·ı r 
edılen bu keyfiyet h<)sleneıı il· 
ll'litl r.ı v< bu ümitlerle hayaller 
araıi-Uıdaki nıiınasclıetlcre d.ın
bize iyi ı>ır fikir verebilir. 

iWv.an munıt.leri Sırrı ~ .. ,şa 
kabine..ının iıetifa.qını kral ıle 
aııh'<'31Jlama-;ına atfettiler. \,ti
fMJn başlıca Rebe.bi. Fran_sa İl;e 
siyasi münaFebctlcn~ kc..ılm.<'~ı
ıoe ooır kabine l.ııratından ıttı
lıı.,, •~lilen karardır. Kral böyle 
bir lııırekrte kat'iyyen taraftar 
olmadığından, hariciye n~zıı ını 
meo'ıtl telakl<i etmiş ve iı,tifa et
m~.<iııı istemiş. lngilizl~r de 
Kral. korkutmak için Sırn ı>a· 
l>"'Y" ıstifa et:ıneaini söylem'.ı;le_;. 
Fa.kııt hadiseler lngılizlerın u
midinc hiç uvınamıl:'. Çiinkü 
kral derlıal kahine11in iatif .. nını 
kabul ederek yeni bıı· kabine 
teRkilı.ne kar..,- vermiştir. lt. 1-
yan ı-adyo8U koodi işine u~·gun 
bi.- tamda bu havadisi verilik
tı:rı s<•nrn Mısır balkının krr.lı 
pek tıevdi:<ini vo bütün cephe • 
Je,.de İııgilizlere indirilen cL1 r
hcnilı Mı<ırda İngiliz al1;ylıtar-
1annı -:ok :u1tırdığıru ilave ed-

1 
yor. Jh-'· k 1ı~~' · beh. F1 l'U\.J a, H.W.Senm se ı 
olnak, lelgrcU"lar kralın Fran
~ ile ın · · .~'«ct•etforin keailm&
si ıne;;eh'> ın• 1, kendisiyle evvel
u• ısti0.aıe i'<iilr,ıeıniş olduğun. 
dan <lohı.yı tulırana sebebiyet 
11erdiı:ini t.ıl<liı ınişkrdi. Bina
cnalevh lt.alyan radyosunun 
neı;rivatında bu nok!R.ya tema.s 
edoı:ı k181'1llll az ~ok doğru (•ima
sı mü.mkündiu . 

E M MARl'DA 
--~~-~~~-... ~--~~~~~-

istihsal merkezlerinde Bazı 
açılmadığı halde mübayaa 

tütün piyasaları 
yapıldığı anlaşıldı 

dedii:;i gibi, tngilizleriu f:ibya-I Ticaret Vekaleti, piyasa açılmadan 
da u~Tadıklan muva!falılyet - } 
sizli~in Mısmia lngil~ aleyh- önce tütünün elden çıkat'ı mamasını 
tan hl•~iyatı teşvik ve teııci et- müstalısillere tavs:ye ediyor 
miş olması ılıı. kabildir. Bu ba-
kını..l~ıı. Tlıe Tinıe.;'iıı bir ma- =ı 

kaleRiıı..i pek Chcmm.iyetli buJ_u-1 r·--------, ı 
yont.<. Bu makalerun yfilııı~ IB· I HAYALEN COK mi bile Londra mahfıllcı ınde 
i.ctilamn nasıl karşılaııılığıru bi-

ze ıınlatabilir. G:u.cte, Sırrı pa- GEMi" BATIR'AN şa kabinesinin çekilmesine "Lti-. 
zuım~uz bir kabine bu,hrc:ını,, • 

~;;~·nıTt~~;:ıy~re, buhrıı~ ltalyan denizaltısı 1 
kralın bir müdahalesinden ılerı 
ge1miRlil'. Krah tavsif eden ----00--

"me:, uti hakları me~kiık bulu- B• f •ı• hb• • 
nan,. ciimlesine bakılınca Lon- 1 lr ngı iZ mu lr 
~ı" kralı haksız bulduğu an: tarafından 
laşılc. <icne nyni gazete e:>~ı 
başw'<il Sırrı pa~anın 1ıo;;ı!ı~ Atlasta batır•ldı 
mcnl~.~-tlt.>.t ıııi l~ısır mc-nfaat· ı 
!erin<' teırih etmekle itlıam e- Londra, 6 (a.a.) - Bu hal'p 
dildiğinı dı ya21yor. SııTı paşa te hayali olarak başka bütün 
bu itlrnm:ı pnrl:i.m~nloda mm·uz 

1 
denizaltılardan daha c;:ok g<'nıi 

kalmadığl ve it.til8f kı:;ıl ilP çık- batırmış olan Ferraris adır,
tığı için, Sırn pa<ıa kabine:;inin daki İtalyan denizaltısı Atlas 
politil.a sın ı kralın tıısvip etme· d<:n~~ine. ilk ~ıkışında bir ge: ı 
diğ1 \e nihayet kahincyi dc\"ir- mı ıle bır İngilız destro)cı·ı 
mek için bir bahane bulduğtı tarafından batırılmıştır. 
söylenrne<k iste11iyor, demektir. , Ferraris, ltalya harp ilan 

The 'l'ime& mesele.nin hakika- ettiği zaman Kızıl denizde idi 
katini bu suretle i~arct cltilcten ve 20 bin kilometrelik bir se
sonra diplomatik bir lisan kul- yahatten sonra Akdenize çık
lalıııyor w hiç de nasihat v_e ih- mağa muvaffak oldu. 
tar çeşnisi vermeden bazı ıkaz- Gemi yolda Amerikan bay
larda bulunuyor .. "İng_tltereye rafı taşıyan bir ./\.iman gemi
karııı dostluk sıyaset~ Mısır kinden kömür almı§tı 
için ımümkün yegane sıyaset • Ferraris, Bordeauxclıt tamir 
tir.,. dedikten ve bunun •. ~u~a- (So;ıu .~<Jyfa 3 siitım 7 de) 
lif!erce de kabul edildigını soy- '-------------• 
ledikl(•n sonra "Kral Faruk'un 

Ankara, 6 (a.a.) - Ticaret 
Vekfılc:tinden tebliğ edilmiştir: 

Kara.deniz ve Marmara mmta
kıı.larının bazı İ8tihsııJ merkez • 
!(>rinde tüt.ün pi yasal• n a~ılma
dığı halde mübayaat yapılmak
ta olduğıl haber alııunaktadır. 
Tfalhuki her iki nuntakanın tü
tün piyıuıal"n Ticaret Vekaleti 
t<ırafıııdaıı tesbit edilecek tarih
lerde açılacak ve müstahsilin 
menfaatlerini koruyacak suret -
te tanzim olunacaktır. 
Piyasanın Ticaret Vekaleti ta

rafından açılnıasından evvel tü
liitünü elinden çıkarmaınruıı, müs 
tah8ile menfaati ba.!mnından tav 
sıyc· edilir. 1 

Amerikalı/ ar 
geliyor! 

--o--

lngiliz tayyareleri 

işgal altındaki Fran

sız topraklarına 
1,417,000 beyanna-

me attılar 

Vaııington, 6 (a.a.) - Ciinı
htu rei~i Ruıveltin katibi Eal'iy, 
İngiliz tayyarcJArinin son za -
.manda işgal altındaki F'rans:ıya 
14170.000 ht.yanname attıkla· 
nnı balı<-r \'ermektedir. Bu be-

Yemekte 
limiz de 

Hariciye Veki

hazır bulundu 

Anlta,...ı. 6 (Y .. ni Sah.ıh) -
İt;.ı,"İlkn-nln An.kara biiyiik 
.. ~ bugiiıı el~ilik l>in<W.nda, 
Hari<-iylf' V<~<İ~ ~ii~i .. ~- ı 
r.ı~~·j;hı ,,...rt4ıne bir. oj!;I.' 
ıiya.feti -.nnıi,,.tir. Zı,\·afl"t-
1<- 1ııt<l><t~lanın!'lClan Hatır 
Orlr.t\', Sül.rü l'bın<•r, Ha.
rid.v~ VtJ.fiJ,•ti Prfciiııınuzl:ı 
ln.ı_-iıtttP bii~ iiJ. Pltilll°(i iJı>ri 
~~lt·n.Jt..-ri haı:'r lnıl11nınnı,ht.r
dır. 

Birmanya'da 
bü3rük bjr süngii 

muharebesi 
o uyor 

1
'- lf~lli Kı,ruıuna I'anu-

nunun hükiin1J<>ıJni yt~rjne gct!r
mek irin l><aı;lı hı 7Jdıkl:ıı·da 1'.n-1 
Junına•ktayız. Bu ar,ıda h11~ıısi 
mahkc•md<'r t~~killııt ihtiyaç 
gö8tt-rt'tek dt r(-(·ı•ılc· if;}pri olan 
yf'rlc-r hakkında i~talistih ma
Jüın...tr top~·;,ına kla}TL. Cl"ie<·l"k 
malfın1at~1 göre, i:;tit-r~uin ıni!t
l-ı.n hu~tu~i .. 118hkC'11~ lt :-:kiline 
1ii2ım1 ~·i'lştc~rtt t>k yt rlf-1' varsa 

(Sonu ,;ı.)'fa 3 sülı.ın 1 de) 

Afrika' da 

v rcil r 
Timi'yi de 
aldılar 

--0--

Cin ve Hind 
kuvvetleri harbe 
girmek üzeredir 

1 
1 

Londra, kısmı kül-
1 

j!ilerin henüz kar-
şılatmadıklarını j 
ha her ver: yor 

--00---

Rangon bombardıman 
edildi 

htıl<\~a crhlmi -ur 
fA. A. t<·lgr;ı1b.r1nriaıı 1 

l • • Oıla ""'"k L•giırn kuvwtleri Japonlar, Fi ıpın- ı umı..ıni kaı-argı\hmın kbliğinde 
)ere Yeniden asker ı kara vaziyttindc bn· <lf'ği~iklik 

oimn<lığı. hava ku" ... :eUerinin 

Almanlar, bir tü• 
men komutanını 
esir aldıkların, 

bildiı·iyorlar 
-o---

Cenup cepllesind' 
karşılıkll ınuca· 
dele .1iddetlendl 

(A. A. lf:·I rrıOaı·1ndao 

hü.l edılmJ ur] 

l .. pnı.lradan bildiı·ihligine ~·;r e 
•lovvrt kıtal arı Kıı-ı ,k ,.e H r
kvicia Alman mlidafoalaıını l• r 
r11._o;h~rd1r. 

Dün gece n"" ~,iilt.~n &\'·yet 
t\.biiğinde fi ;ubatt.a ~ı.>\ cı ı .
l lların1n ıJ(•r·J rnegl' d ouı et· 
tıklt:~;, :::;a,·a~Iaı l':-;ı~a~Hlda :?-i 
<li1~1Pnn ta.)ryart:si -liı~üriildü:;-ıi 
v~ yt>ı'fle 16 lH-Y)'!trt- {aht·irı t1..lPe 
:lil;'İ bil<lirilnıektediı. Ymc bıı 
i b1if!e ııazar:ın • Io~kova Y<-t kın· 
la:-ı;,da !) düsm~n t. yyHres !ü
~,lirll!ınüştür. Alman oıd 1 .~a:n 
b~u~ kumandanlığıuın t~bli.~ ı , 
Atnı.·n ku,··vf>Lh.rini11 I 1 :ı,·a t .s 
killı-rinin ehem•niv·tli .J•"frtc•I• 
mclı·rilc Sovy\;Ueı·e. l.;.ı.r:::1 1n11ı·.tlf· 
irıkiyeUi taarruz!Hı ~·anı uu;ı, 
l.\urskun ı;;imnl l:esiıniıale Oi• 
çok giiı::ler.Jen b.eı·i demm Pdı·• 
hıı n1uharf>bcd~ d.Usmanın h;ın~ 
de bir tümen ko1nutnn1 da bulu
nıın ·~4 esir bıraktı~ı. hıında1> 
baska 14f-O ölü Yeren dJ.•man 
dan 6 Zr>hlı ambn, zr. t•·P· hır 
~ok aihr Ye hafif pirnd,, ~iliih
lan iğtinam edilr!i:h bilrliril · Çıkardıl~r 1 dun bilhassa muvaffal i~·ctlıır 

!ıazenılığı bfülirilmı>kteir. 
Tok~u. 6 ıa.a.J-Japon bum- H n. i<m·•·p "n ubliı;inıle i..,-e &rliıı<!cu vnilen ıı:ıa'iıınata 

b:ı. ıay·y~ı·eı.m. d~in öğleckn D.ome ,.e K&nnusa C::< nelNinde- nazaran Alman pi yad<" ınüfreze. 
.SOh.!'a Ma!ı.ka b<ıg:ızıud.. bır si \'cıllarda \"e GiO\".,nni • Ber- !eri sark repheHinin mc·l'kez kl'
düı;-m= k;ı!ıle,;ine hüclun etmı~ş •, · , me h\ivük yolu iizeıinde- r,iminde hücumlannR cieYnm e<le 
lt-rılir. TayyıırE'l<"r, 10.tıOO l••nı\a. ki dü~man kafilt>lerile mof örlü rek kar fırtınalanna rağmen l!t 

mektedir. 

tonluk bil' gemi'i batırnu.~laı·, 1 .~rm•• s.uıJtı 3 ~ıilı»ı 4 d.e) <Samı Sa . .J, s;;. S df!) 
600U t<mluk bir gemide )."":ngın ·-----... ..,--........ ,.. ___ Ne __ "" .. ,..'"~• ~ıka.nnı.til~\r Vt:' 3000 tonlla.to - eıııeıeııeı••e•••••ııeıeııııııııııeaeı~ıııııııaııı 

~u~e ~~~.~~ışf~n~~: ~~t'::}~~ K :; M u·· 1 H T YA C 1 pon tayyarelf'ri ü.slenae don • 
mti.şlerılir . 

sır .. MANYAJ>A 
-~~-~~~~11-~~~~~~-

Kar la ~apanan demiryollarının 
açılmasından sonra başta lstanbul 
olmak üzere istihlak merkezlerine 

kömür sevkine baılanacak 

Ran~•ın, ti (a.a.)- Bin,ok ln: 
giliz nıiıfr~zeleri &ılve<:n nehı~ 
kınlanrıda japon lrnvvetknııı 

hı~pafarnal<. tadır. Bu mıllre"-''" I 
leı )1;.lınııı.;;in cıvorına. h.ıdar Ja
pon me\'zj}E.~rinlı b0k~ln1~l~~~- ve 
st'N:-iıA·l• tur djra ı:;.1uıg1 . hutn· • 
mu y;.tpmtşiardır. . Bnıle:ı·l·t 
Hind ,,ivRAit-:-iinin Bırrnanya:-.~a 

~~~~;;!p hi!i~:.:.~~i~~ ııı~~~ Köy Enstitüleri büyük ener jile c alışıyor 
kuvv<.-t olarak cephe geı ısın<le 1 ı 

ix'klem~kıedır . . Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 1 1 
Birmımya ku""·et!t·ı:ı Japon 

ileri h: t<'l<etine. manı .. olm~ * İktı.ınt Vekilinin Meclist.e izah ettiği sebeplerden ve 
için _Bıı ın,ınya yolu uz<.-nJJdt bilha,;sa direk tedarikinde tesadüf edilen mii~kiiliittan dolayı 
mr,»zı olmn;ür. kısa bir mii<ldet faaliyetini tatil eden Zonguldak havzası kö· 

ı:.aıı~onuıı bonıLardnı111nı ınür r.ındenleri bir k~ç günden beri yeni.den faaliyete başla-
Tukyo, 6 (a.a.l - Cuma ><a· ı mL~tıı·. 1'1.~tn ve n~liyatuı . hüyük miişkülatına ıa,,öınen bıl-

bam fwr vakti japon bomba lıa.."iS& Zoll{;uldak cn-armd.utı ormanlar&ın direk tedarik edile-
tavvareJcrjnden mürekkep e- rek l;avzııya nakled,lmiş ve diğer oınıaıılardan getirilmekte 

0
• 

lı E-~r.miyctli tegJ.iller üç saa~ lan dır~kler de ı•eyderpey havzaya naklolunmıya başlannu~tır. 
müddetle Rangon civaı1ndakı .. Noı?1al ~aı:lıırdıı günde 9 bin tona baliğ olan havza kö-
havn akınLoı bombalıunıı)arılır. nıur ıstihs:ılı bugıın günde .J.500 tonu bulmaktadır. Direk ilı-

(8<mıı sayfa 3 aiifım .f d,e) tiyacının te.:niııi ilerl~'Clik~e yakın bir :zam3llda normal had 
~.,.,,.,vvvvv-. hulıınaca.k, yani 9 bin ton i>;ı.ihsal olunacaktır. Ha\'Zada kö

Fakı>t meı;el .yi b:ı kadar ba
sit görnıl'k kabil olamıyaLağını 
düşünüyoruz. Böyle bit• sıracla 
teşkilatı esasıyeye ait bır 'lekil 
ibtil&fmda.n dolayı bir buhran 
çıkamaz. Bun:ı ne ba.wekil mey
dnn •erir, ne de bir keı·e mey -
dan verilım;; c !sa bi!e tamirin
den ıctinab e<l>"r. Bu hitdıse hü
kümdar ile hük' met a.-a.•·nda 
miİ2mın bir halde m v Jt bir 
ndkW nıı~a.r f ı-kınuı n'h.ayet 
pek fazlala.';!illŞ dm · ~·n bir 
net" c a İt'.l.ly•J'.I rady •• .m 

da bu hayati meseleyi müdrik 
bulunmaması kabul edilemf'z . ., 
eüm le~ini ilave ediyor. Bunun 
manası Kral Faruk'a işin haya
ti bir mesele olduğunu ve bunu 
büınemezliğe gelirse tahammül 
edilemeyiceğini ihtardan baş

memiştir. Dost Mınır milleti he-: 
sabına tcmeruıi edelim ki iş va
hamet kesbetııneden sükünet 
bulsun. Çünkü İngilizler c;<>k 
sabırlı, tamamüllii ve müaama· 
ha.kar iseler de bir hayat ve 
memat mücadelesine girişmiş 
oldukları bu dakikalarda haya
ti bir meselede her şeyi göze 
almak zaruretindedirler. Genç 
kralın çok iyi niyetlerle atabile: 
ceği bir adımın 1~ır -~le~ı 
için çok zararlı olabilecegı ~!:i
mali Mısır vatanperverlennın 
ve devlet adamlarının gözünden 
kaçmıyacağını ümit ederiz. 

yannamf'lerde Bil"leşik Ameri. v ,. ş ,. M ,. h v e re 
kanın muazzam hnrp ıırogrnmın 1 

~c~t!11~~~ı:::· ~~s'.!!{;:~ıı: 1 yardım mı edı'yor" 

miir stoku giUik~c artmaktadır. Havza.mu faaliyete ~aın:ı
>l "«:bazı yerlerde 6 m~tı-eyi geçen karla kapanmış bulunan 
d };Jryollanııın açıffi,"sından SQnra istihlak merkezlerine, 
lsta.nbul haş olmak üzere l<önıür sevkine tekrar başlana
caktır. ka bir şey değildir. 

Krnl Faruk adımını attı ve 
Vefd Partisi Reisi Nahas paşa
yı başvekilliğc getirdi. Şimdiki 
meclis de fesholunacaktır. Bü
tUn bunlar Mısınr:. epeyce ınü
hinı bir dahili ve haıi~i buhran 
içinde bulunduğunda şüphe bı
rakmaz. Buhran henüz M.d ve 
tamiri imkansız bir saflı.ava ırir· Hii.;{'~in Clahid YALÇIN 

kahl:!r geliyor., cıenilıncktedir. ı 
Son dağıtılan beyl •ınameler, bil 

ha~sa Amerikalılaı .n son harb· ·j * Köy Enst1tllleri bu sene de büyük verimle c;allŞlru<lar 
te -~J:ra.ç bareketleıı_ yaptıkl~ı Mal zem~ taşıyan vapu~- beıu ~en<11lerini te~kilde, hooı de öğretim sclıala.rındaki faali'. 
Hrn~yaya fazla mıktarda atı.- ların Mıhver tayyarelerı l rııt!C>rınde _emek ve fııydala ı arttıraı-:ık 9000 talebc-yi barın-
mı§. . . .. tarafından himay~ . ıı, :rac:ık_ bınalar. ' .. pmı.lardır. Aynca yemden Hasanoğlan, 1 Bır ay bütün Fraruıayıı. 2.000 .. • • .. . 'l ~ Udızeli, Evrizkıiy enstitıil<'rinl kU11Illuı;lardır .. 
tı.:ne Amerikan propag;ı.nda ka- eaıldığı s~yl_~nıyor ' . Maarif Vekili lfao:ın A~. 'üc<'l_, bu t:r:ünasebctıe taleb(' \'e 
ğıdı atılmıştı. (l" 3 u11<!ıı sayfa.da.) j "ll(retmcnlcnn ba.0nrılannı oven bır tımıım ı;öndcnniı;tir. .,. 

Köy Enstitülerinden alınan büyük randıman 

• 

• 



c YENi SABA.h 1 ŞUIJAT l9n' 

iJU K runmada yeni esaslar ( ş E H i ~ . H A a E R L E R ı J 
Büyük Mil/el Mecİisince kabul edilerek .. =.r.9viHA····K·ryAKSAl"R!.IEJektrik ta_sarrufu için 

değiştirilen kanunun tam metni . 
"(Ba.1 tarafı dün1-."ti. sayımızda) 1 
7 - Uçüncü ek maddeJiliı 

.2 ıiDci fikrası mucibince hükU
metçe ittihaz olmıa.n ka.:r.ıı.r !hi
üfmıı. tc;şekkül ilden Yey.a te.,ıo.ı 
olunan şirketler ve kooperatif· 
ler !kıi;patılır ve bu teşekkül ve
ya tescili yaptıran ortaklarb. lre 
ya şerikler.le "bu .suça iŞtir.ik e
denler 1000 Jliradan 10.000 :li
raya kadar ağır para cezasına 
a:naJıkfım edilir. 

Tckerriiründe ara cezası 3 
:mj • cıtanm :t.fapatı:ııın, şir
ketler, koopt:ı , .. iflcr kapatılma 1 
anına k dar u lmcü sahıslarla 
rn de bulunmuşlarsa tas
fiye hü umıerınc labi tutulw· ·ı 
laı·. 

, ) ÜCiull;Ü ek madı'lcıı.in ikin
ci fık~1 nıucmmce ~irket ve 
koop ·ı atiflerin mürnkabesine 
nnuh lefe t edenler ve buııların 
Ld.a1i.:ı e~nı takyit, tahdit ıve 
veya men hu~-nsnnlla hükümet
çe ~t,ih.ız c,-Oilen kar. rlara .nıu

·ha'l "t ~yleveruerle lbu suça iş
tirakı o0laıılar 1000 r:r&lan 
100000 liraya kadar ·ağıl' para 
zasına m1hkiun edilir. Tt:kt•ı-rii
rü halinde para ce-ası 3 ıniı:;line 
ç:ıkarılır. 

MADDE: 56 
1 22 inci maddeye göre :vü

cuda getirilen farklar JlJkkında 
it'l.ilıaz edilerek k:ırarlnra rlayet 
etmeyenler, ~ ılirarla.n. 2000 li
rayn. ·kadar ağır para ceza.sına 
ve tekerrürü 11alinde 000 lira
dan aşağı olmamak ii.ıerc a·'•r 
para cezasi;?!e bırllkte 1 SC"?e
den 3 seneye kadar hapis ceza
sına nuı.hkum edı1k 

2) 25 .inci maddenin birinci, 
ikinci ve üçiincU Iıkraln.nrıda 
yazıh stok yapmak menınu'ıye
tine riayet etrucye~ler, 5000 li
raôan 2500 liraya. karlar ağ-ır 
para ..ecza.sına mahkum edilir. 

'l'ekerrüı ü halinde 1000 lira. • 
dan :ışağı·olma.mak üzere ağır 
p~u-a cezasiyle bidikte bit sene
den '3 seneye kadaı· haplı; cez.ıt· 
sınıı mahkilm edilir. 

3) 25 inci m::ıdfüm'n 4 üncü 
fıkrP..smda vazıh m:ıl ıbfri' .. "t-lr. 
mek menınujyetine riayet et
meyenler, 10 liradan 100 liraya 
kadar ağır pa.ı·a ceuı.~ma malı -
'iküm edilir. TekeıTiırü lıalintle 
para ce7.ası iki m;sline çıkarıl
makla beraber suçla bir aya 
kadar 1ıapis cezasına mahküın 
edilir. 

4) Yulrarıd:ıki fıkralarda ya
zılı hallerde yapıiıruş olan stok
ların, biriktirilmiş mallarıu mü
saderesine de hl1krnohmur. 
ırADDE: 57 
22 inci madaede ya1.ılı ihbara 

rağm~.ı mulıik sebep oJrnaksızın 
rııua'7"Cn miiddet içinde ma.lım 
gümrükten çekmeyenler 100 li
ra.dan 5UO liı-aya kad r a.jf;ır 
para cezasiyle birfü:te 15 gün
den 3 aya kndıır hapis ceza
sına m:ıhl~üm edilir. 

MAT:·DE: 58 
30 uncu madde h li1un üne ria

,;et etmeyenler, l>ir senelik kira 
bede1i tutarına ağrr para cc
z!l.Smg, mahkfıın edilir . 

MADDE: 59 
1) 31 inci an1":'laenin 2 inci \!e 

üçüncü fikralariyie 32 inci ve 
35 i.'lci maddeler.de yazılı ·uti
kar ve fotismar fiillerinden her 
haugi birini "şleyenlerle isı
lemeğe teşebbüs edenler :ve l:nı 
fiillere 'bilerek )'ardım edenler 
veya bu fiilleri y.aptıranlar h ır
kında 1000 liradan l.0.000 lira
ya. kad"r ağır 'PRTa cezasiyle 
birlikte .3 .seııednn 10 seneye 
kadar ağır 'h .. pis oezaı:sı hüknıo
ltmur. 

2) 31 inci maddenin 2 v.e S
üneli fılmihı.rivle S2 inci maa
lilcde ywr.rh ıfiiİ.lerin işlenmesin -
den tevelliit eden veya edebile -
cek ola.n .zarar, malın yahut cte
'llrin edilen veya edil.."llesi kastolu 
ı:ıan ga. i ımıhlk ımenfaatirı 
miktar ve m11.hiyetine 'göre, ha
fif iı:;c, bu !fiılleri ·sıcyeulcr 
lıakkıudu 100 lkad.an 1000 lir-a
ya kadar ağa· para cezası ve 
3 ayda.o 1 .seneye kadar h~is 
cezası :\erilir. Ve bir aydaıı 3 
aya kadar dükkan, mağaza ve 
ticareı.1ıane.11in ıkııp:ıtılmasJna 11e 
bu müddet zaıfmda suçlımım 
ticro~tten men'.ine hükmolunur. 
Bu f ıkr.ada yı>.zılı cüritmlerin 
ıt, kerı·ürü .halinde bu .maddenln 
birinci fıkrasında yazılı oezalar 
verilir. 

3) 31 inci maddenin .2 'IlCİ \•e 
3 üncü ıfıkra.lnrzyle 32 inci mad
dede 3razılı fasılla.nn .işlenme • 
slııdon tev.elli.it eden veya ede
!bilecek olan .zar.ar, .malın ynhut 
.temin edilen veya edilmesi kast
olunau gayri muhik -menfaatin 
ımilct:ar veya mahiyetine göre 
1ıek hafif ise bu fili j !eycrJcr 
hikkınfüı. 5 liradan l.tJO liraya 
'kad r aibr para .cezası verilir ve 
7 g-llnden ı aya kadar dükkan 
mağaza ve ticarethanenin 'kapa
tı lmasıııa ve bu müddet ?.a.rfıu -
da 'Snçlumm ticuretten men'i~c 
lıükmolunur. 

Bu fikrada yazılı cürtimlerin1 MadCle-6s f ı Saat 23 ten sonra şehre verilen cereyanın 
tekcrüründe 2.5 tiradan 200 Bı kanu ·· k ulan B • 
liraya 1kadar .ağır para cezası bu ~ammu~~ ileu.ı;avzif ~ 1 eyannamesız kesı·ımes·ı ı·mka" nsız il il,.. 1800 " 
~e 7 günden 1 aya kadar ha- len mahkemeler m~hud suçıa-1 şt.ker saklayan- i goru uyor - umumı 
pıs cezası verilir. Ve 15 günden rm muhakeme usulu ha:kkında- 1 ı1 _ • kala dı • f • f I " b 11 d .. .. , d .. 1 1 
2 aya kadar dükkan, ticaret.ha- ki ~unun usul hü.küınlermi : ua.r ya D i envıra am aSI SQn UrU U • fenJ!İ att 
ne ve mağazanın bpatılmasına tatbik ederler. 1 Fiyat Mlirakabe teşkilltı 1 
-ve bu müddet zarfmda suçlunun ~ IMADDE - 2 I tar&fmda.n yapılan ara.ştu"- 1 t a rı• 1 e k a 1 d 1 k m 1 ?. 
ıtica.rctten m~.,ine hükmolı:ınur~ ~ lrormuna kanunu~. aşa- • malar neticesinde yeniden be- 1 T 1 r 1 a C a 

4) Yll!kand.a.ld fıkralnrib. ğıdalti ıma.ddeler ekl~~ştir: 1 yamıa.mesiz bir çok şeker bıı· --------
yscıılı cürümlere mevzu olan E..'k madde: 1 - Hükumet ta- ! lunmuştur: 
ma:hn 1Ve fJyni fCiDsten mevcut .r~nda.lil yaptırılan stol_tlarm ~- ı _. 'Ça.rşıka,pı 68 mımarada 
bakiyelerinin tamamının veya fa.kalı ~akamla~~ !~ılen talı. 

1 
baıkkal Zülfikann dükk8.n:ın-

Elektrik, tramvay ve tünel U. Müdürünün balıab 
bmı:kaya ~ıa. mal sandığınaıe· - mat hilifua. ıstilıl&ki, ku~ ı aa yapılan araştırma ıneti- Elektrik sarfiyatının, 18.zıml 
nıaueten 1·a.t1111Luş bulun~.:n mal n!hrıası, veya her ne suretle o- E cC$inde 3 sandık beyanname- eılan ihtiyaçlara göre, tahdit ve 
bedeUerimn de m.üsailere.sine .J.~rsa olstın elden çıkarılması ya- 5 siz cı.)ker bulunmuştur. tusarrufu ıha.klanda, Ankarada 
.ıhiikmolunur. ssktır. 1: Zülfikar adliyeye teslim e- teknisyen delegelerden mürek -

5) 31 inci maddenin dön1ün- .. Ek. ~1adc1~.: 2 - Kendilerine ! dilmicıtir. ' kep bir komisyonun içtimakrına 
cii ve altıncı fıkralariyle biri..:ı- ucretlı ış mukellefiyeti tahmil ıa ~'kh aJ.d • 81 devam ettikleri malflmdur. 

Halbnld bu smat müessesel~r J 
ve fabrikalar !stanbulun iktiı:;a
di durumu bakunından faaliyet
lu ine; devam etmeğe mecburdm· 
hr. 
SÖNDÜRÜLEN LAMBALAR 

lstanbulda mevcut buhman ci rCk ma.dtlede yazılı JlıükünıJe- e(;ilc·n ~has ile 3ü ıncı madde ! ~~~··'"" b ckk 
1

es\·bdullahnu- Yuı·dumuzda, tatbiki tasarla-
. t tm nl h kJ 1 ·b· · 1 tı I maracta a a .nı b t: f t db' I · lak -------------re rıaye e eye er a ~ın:::a ıuucı rnce ça ı. rı ması karar- "K • dükk~ da. nan u nsarru e ır erı ı -

50 liradan 500 liraya kad!lr J~--ı.~ mı nakil vasıta.lan ve bun E araw."ffil anın ya~ı- kında komisyon tarafın<l.an hl'· :-••••-•-•• ............ _ ..... , 
af;rır para CC7.a.Siyle beraber !arın sahip \'C mü"t..'1.hdemlcri : lban araşt.ı~ada klOOOb 1kil0 zırlanan proje, Koordinasyon : ŞEH Rf MiZDE : 
bir m..ı.ftıtl.!?.ın bh· aya kadıı.r llük- ic..:abmda. vali veya kaymakam- • evnnnaımesız şc er · u un • Heyeti tarafından tasdik edil • ! 1 ~ 
kau, m,af;aza, veya ticarethane- l:ınn yaz.ılı emirleri üzerine :ıa~ ! muştur. . . dikten sonra kafi şeklini alacak-\: G : 
n.in k~>atılnınsına ve bu ıınüd- bıta .kuvvetilc iş yerlerine veya ! Abdull~ .ş~kc.rlenn . yenı tır. Şimdiden yurdwnuzun bazı i YAPA ft 1 YA ! 
det .zarfındn suçlwıw1 ticaretten ı işe ı:;evkolunabffirler I •mal oldugunu iddia etmi.Ş, fa- yerlerinde ve bu arada şehri- t : 
meıı'lııe hülmıolunur. Bu fıkra- llik madd~ '3-HfilıUnıot, ma- ~?-t fatu~a ibraz ~em~· ımi.7,de tasarruf tedbirlerinin nis i EL KQ N D LJ ıı 
da yazılı muhalif fiillerinin fı.m- ·ı Ji ınüe~scsclcrin açtıkları ticari gı,:ıd~n adlıycyG teslim edil- bi şekilde tatbikine başlanmış- : 
ıne diı.~m.sı açıldıktan sonra tek- il::redileri miirakabe, tahdil, tak- mı~ür. hr. İ 
rar .ı!'ıleıımcsi halinde suçlu hak- yıt veya menedebilir: 

1 

Mahkfun edilenler ELEKTR!K UMUM MÜDÜRÜ· i -----<>- 1 
kuıda müteakip her bir fiilin<lcn EK MADDE - 4 Dün yapılan durusınalar NON İZAHATI 1: v·ı A • hı· v •• 

dolayı yuirarıd:iki cezalar ~kı 1 1- .Bu kanını lıüküm.Jeriniu neticesinde 7 muhtekir maıh Bu hususta İstanbul Elektrik ! ı.ayetın te ıgı] .. 
kat olar.ak hükmolunur. ü.ı.thikatında salahiyet!i memur- k~ · tur Tramvay, Ti.inel İşletmclel'inin l 

6) "37 • _;ıtl · 5 · · l 1·· ı - ··ı h ~ ... ı·· unı oınııış · Uınum"ı "'fiu·auı·· ı·ı· Hulkı· Eren il" : t~t:rnbul villı.vcti, Koor-rıcı nııııu. eıun ıncı 1 o.rn uzmn u -goru en er ~ur u * :Fazla fiyaUa et sa.tmak .n - ~ • J 

fıkrasrnda vazıh hükümlere ri- malı1matın Yerilmesi ve .her ne- ı tan suçlu Kumkapıda kasap yaT>bğımız bir mülakatta Umum : dinasvon Heyetinin verdiği 
a~·et etmeyffiıler ha'idmıüa 5 li- ,.;_vesikaların ve defterlerin gös- Sedat 25 lira para cezası ve Müdür şu izahatı vermistir: ~ sal<A.lıiydlere istinaden şeh- .. 
ra.dan 100 lirnya kadar 'Tc ıte- tcrHmesi mecburJdir. ) dUkkanmm 7 gıin irapattlm.a,. "- Sorduğunuz şekilde gece 5 rimitdeki yapağılar.a el koy- 1 
kenürü halimle 25 liradan 200 2 :-- Bu memınlar va.zifeleri4 .sına. ıruı.hkiun -Olmuştur. saat 23 den sonra elektriklerin :muştur. Bu hususbıki vi· 1 
l } a ka ar ağır para cezası mn ~a.-;ı sır:!'S1~~ bu kanunu~ : * Şeker beyaruıamcsi ver- söndüriilme~i sehtimiz için mev l ! lAyet tebliğini aşağıda. bula.- 1 

. .u moluııur. e:ezaandmlıgı fıılleı-e muttalı lınomekteıısuclu Tophanede zuu bahis değildir. Bunlln b~ - J:.;ak.'>!mz: 
'l Yuknrıki fıkralarda vazıh oldnkla.rmda, meşlıud suçların hın.kkal Ahmet mahkemeye lıca sebeplerinden bitj şeh.rimiz-1 j Vil~yettt;n tebliğ edibnt~t~: 

ıticaretten 'rnen• ~le dfıkkan~ ana-ı nıuh:tkeme usulü kanunuu.un 4 : veribmiı:ıtir. de sarfolunan elektrik mıktarı-ı• Koordınasyon Heyctıouı 
ğaz.'l. ve ticarethM~nin ikapahl- it:1~ m..'l.ddcsi b~kiiı:n~erini tat- E * F~la fiyatla et satmak nm yüzde yetmil'lini sınai mücs· ! 2/ 101.9U tarih ve 200 sa-
mnsı cezası nu dükkan, mağaza bık edcrfor, w.Jcı, , vuktı..:1da za. : tan suçlu Beyoğlu Kalyoocu fit!Seler, fabrikalar sarfedcrfor. : yılı knrarı mucibince vilaye· 
ve ticarethanenbt bulunduğu hı ta nı~am "lı'e memuı·J:rı bu : Kulhl~..md:.t Fasap Mehmet llinaenaleyh böyle bir karar şelı 5 timiz ~evıesi içinde bulu-
mevki için hayati chan:müyeti memurıara. vardım etnıegc mcc- Bekir~ 20 li · ı ımizdcki fabrikaların fonksi - ; nnn yupağ:ılara el konulmuş 
he.iz ol.nınaı .ııalmde ı.rerilmiyerek burdurlaı·. · .! .. r!'- para ceza.sına., yonlnrıru tahtlit etmiş olacaktır. ! olcluğun<lan hakiki veya hü:k-
ikinci fıkrada gösterilen p::ıra EK MADDE - '5 lO gun ~ükk:mının. ~aı~tıı- ------------- #mi bfüınıum salıısların elle-
e""""sının \'aı-ısı •·e u··ç·· .. fık 1 "1 32 \'e "::;.. . dl ma.sma ı1':arar V'Ortbni::jtır4 1 k •. c e 1 e p :.rhfk ll\evcut y-apag-ları lliha--.""" ~ _ • uncu ·- --: '>., . • u·J mcı.1?.a ( e· -+- F3Zla fiyatla kepek 
r:ıdnıtl para. ce~a.hırının sıra.si- l~~dc~ı ıhlıkar ve . ı.s~ı8!-n:u' salmaklan suçlu Beşiktaşta =yet 10 2/ 1942 tarihine 1<adar 

sokak l&nbalannın 1860 ü SMll 
dürülerek uOOO den 4200 e i~ 
rHmiştir. 

. Bu m11eHye yapılırken en ~o~ 
dikkat edilen nokta, inzibalım 
bozula:bileceği yerlerde Iamba..J 
Iarnı söııillırillü;eruesiclir. 

V1TR1N 'TENV1R~TI 
Vitrinlerin tenviratı hakkın

da mev:mu bahsola.n saywı:ı.ı'lal 
~d~lik aslı .Yoktur. Bunun nc-f 
ticesı Koordinasyon heyeüniıı' 
kararına bağlıdır.,, 

'l'ENZ!LATLI TA.Rfli"lı~ 
KALDIB.ILIYOR MU? 

Öğrendiğimize göre tasarrufı 
maksadilc tenzilatlı elektrik ta
r.ifcs1 kaldır:ılr--.:aktır. Ma.lilın Ol· 
duğu üzere muayyen kilovattan 
fazla saifiyat yapan ev ve mi.i
esscselere tenzilat yapılmakta.yır 
dı. Fu bittabi, normal zaman -
da nıüşteri mih:tarını artırmak 
ve elektrik sarfiyatını çoğalt -
ınak için yapılıyordu. Tenzilatlı 
tarifenin kalclırılmasından son • 
ra el<'ktrik sarfiyatı kendiliğin • 
den az.."l.lmış olacaktır. 

BANDAJ MESELESİ 
Rınnanyadan bir müddet ev , 

v&l. şehrimi7~_g-fuıderilen 177 ban.ı 
d .. ıın .veJdigıni yazmıştlk. 'G~ril 
kalan 823 tane banda iın aa ya
kmda ı;clırimfae getiriloceği tah 
min edilmektedir. 

Boğaz selerleri 
le <lö1 tte biri ve :-r·ansı ve be- i~ıl!ennclen hE-.r ba.ngı b.lI'ıru ır- Kepekçi Ali Gamgam 5 li- ı i buJuudukfaı ı yerin en büyük ": 
şinci fıkı ada ınevzu para (;CZa- tık':!p cde.' .. 1lerc_ .. suç .mevzuu olan. .. para cezasına ve' 7 gu··n du-k- ! yu·· zu·· nden : mülkiye amitiııe l>E'yanname e T "f d k' 
1 d . l a·· tt b" . •• '1 t l f d b 1 =vermeleri aks.i takdirde Ko- ID. arı e e • arının a sıra.sıy e or .:! 111 rr.~ın rn?s erı~ı .ar.a ın .. :ın . ır : kam:ıın ka•ıntılmıı~cına karar 
:ve üçte hiri uisbetirule arlbn1ır. para tedıye t:tlılnıı e m:ışterı ta : verilmi<.:.t· t : -----00- :-0rdinasyon heyetinin bu hu- : şikayeti 

son değişikU~ 
mucip otdu 

Sl 34 ünc\ima.dda mucihiA le~ ettii;_i~:t:ak.~-rdc. bu pal·a deı.-- ı. * ~· ·-fivatı dik"°,~- ı. • ı:susa mütedair cezai hüküm- i 
kurulan biriiklere ginruyen ıt--a- huı kencusme ıade olunur. • ,_;.• tnı""kt J' K "'lh b • Dün mezbahada ]Jerlnb tcıtbik olunacağı bir : Şirketi Ha}Tiye idaresi ikö-
,_!.,.ı • ı..-b '1...- b. '> ,... 1 l ·· • r.ı;.,{ sa a an oen ma - 1 • • • •.kere da.ha te~>ng· olunur. ..... mür tasarrufu do!am ... a,. ak.c;am ...... ]!er ve sruıa.YJ erıJ<ı. ı ıxı ır- - - ~uç mevzuu o anma muş • komeve verilmist·r 1 h k 1 ' ..r.._.,., -
lı1deıin mevzuu olan işlerle iştı- 1criye teslim edilmiı:se. mal müs i ~· ·$ 

1 
• . • • ayvan esı emeCt.l '. .............. _ ••. ., .................. •• ları 21.10 ve 21.15 de .kalkan Bo 

gal etmekten. .m~nedilirler. 1 tcr~e bır·ıkılır. Henil7. teslim e-- : ~ .;.>tr paket bakır çı:vıyı J ~az seferlerini kn1dırmı:şbr. Son 
MADDE: 63 di!:mcmi,:;_se müsteri talep etlio2-İ ' : 6 ilır~ya satrmakUııı su~lu 1'.fe;:bahada celep Hamid Ka- posbl &ğ.n.:za 19.45 de hareket 

• B ı d kunci t ra'bakır ile Sabri Erdem .top- 1 1 e;tm~ı..tedır. Bu kanuııa tevfikan verilen Lıkdirtle nümunesinin alınması 'ı .c~og un a u:a anur- • S p Q t:.~ . löA 

ve kal'iyeL 'ke::ıbeden lıüki.iın ınümkiin olan nalların nümune- cısı Mıgll'dıç. 25 ~~ra. para tancı kasaplara verilen kar nUk- ,-ı- I'{" ı- EalbUki iİ~ müesseselerinin ı:ıı:ı-
tıüia.c:aları masrafı suc,:h,va ait 1 !eri 11lmdıktnn ·e nUmııne alın- ceza~ı ve gı ıı • - n~ at 21 d~ kapandığına göre btr 7 i dUkıki tamun :az olduğunu il ri süt·erek 1 
olrııa.k üzere neşrolunur. 1 ınacı mümkün olm·ıyanların ev- k3;P3:Utmasına mahkum edil- mezbahaya. kasapW< lıa}·vaı:ı p f 1 " • ne,•i miiiesseselerde çalşıe.n ve 

Sed karan da büyük ha;rfler1e ı:;ah derhal ehli v.ukufa tetkik mıştir. . vem~eınişler~. Bu yüzden <lünl fO asyono gureşcı• Boğru:da e>turan hP..lk -evleri.ne 
ıl k 'b d··ı k~ t• u.· ·ıaın -'-- Kanı""~·ız ekmek verm.ek şehrın muhtelif muıtakalarında- J ll iJ ; ::'."ı·d,.,.,,'I.. V"'~'"ı·t IL..-ılnmam-•.ıı.~.;1ır yaz anı n u >: an ve ıca- cı.~ırı ten ..,onra satın alınan ~ """ · ~ """°"' ... ,.. IJ\ • &J\.·Lttu 

rctlıane veya mağazanın ,göze m:ıl müRter· e teslim olunur. ten suçlu oı~a fırında ~- ~-lQJ.saplartla et bulun&Jnamış- terle amato·· rlqf İar. Şirketi ffayriycııin bundan 
çarpan y~rlerine yapıştuılır. !,~fü::teri İr.alın bcdt-lini ödeme • ş7n 'ha.?1urkar. Ba.Yf3:Ill .ih~ı- f .., evveli sef-eıi~rden her hangi ibi-

'MADDE: 66 m!ş fae. g:ttıcmın talep ettiği be- •• kar nıa .. ıkemcsıno verıl:mıştir. • A 1 ak n. dar makaımlar ı;ıeh- k k rffii aMıt"fnak suret.ile son pus. 
.. DÔ.lnCl Jr.~den:n ı' Illlci Ve del kendi İlldSll aJırııp bU para, ~IJUH .. HHHıH .... Ht:•H••HH/ rin etsiz ka}nıaStDll. Sebep olan ar~ı arş~ya l!:l..Vl S.ylli 'Sf.Ultte ta.htiJt e'tmeSlll} 
ıkıucı r.krft ı rıvl · 5" n J z· t R ı b l . b 1 iki celeb hnkkında en şıddctli Y J Bofroz halkı ı's' "m"'kt~~ı·r. u w... :r ... , • :1 u. cu ına · - ı ıraa :ı.u.;:·u:;ı ı>u c erme ve u Od k- .. 6 Q """ "' \.""-1 

denin biriq,ci ve iklııci fıkralaı1 lwımadığı yer!<>r<le mahalli mnl un ve omur bir şekilde takibat yapımakt.a-
mn ve 64 üncü maddede yazılı f..antllkfarına crnruı~ten teslim l ı • dırfar. Snçlulı:ı.ı· bugii.n Milli .Ko- B.. .. k ------- ~ 

la~e bürolannm 
koordinasyonu 

suçlardan dolap yapılacak son o~ıınur. 'Muha'kerne neticesinde 

1 

ge.ıyor runına. Kanunu çerçcv'!.<>i da- uyu güreş yarın 
tahkikat meYJmfeı1 icra edilir. i} ı..-ar ve istisııa.r:cünnü tahak Şehrimize, ci'ıtar mıntakaJar- hilinde ımah emeye verlle~ler- yapıhyor 

lr!A.DDE: 67 j Jmk eder ve rn iıştf''"iye sa.Wan ma dan dfoı de 5 motör odun, kö- dir. 
1) Lüzcm görülen yerlerde Iın boopli yüksele olduğu teHbit miir gelmiş ve bunlar de:rhal _ Son on b~ş senedir profes- Ö~~re,?diğimi2e göre nııhive· 

Adliye Vekti.leti bu kıınunun lhü- edilirse fark müsterive iade o- halkın ihtiyacına arwlunmuştur. O A .ff i L I >'onel gılı'eşçilı;:rimi'lle ama- ! ler~ ... kurulan bşe büroforı ror:ı..-
kümlerine giren suçlarla bu ka- lmror ve miitchakisi cezai hü • Diğ"cr taraftan Şile, .Agva ve ("-;; ' /tör pehlivanln.ı•unız :ı.rasında. ' 1 sıııdaki rnii~terek çalı;:.mcıl rı 
nt;nun G4 ünı.;Ü ~-ad?esi~dc ya- kiir:':.l.ere t~~i olu!'. Satıcı bcraet j !İmıit. .nıın~~~ıruian şehri.mi. Ü k b 3 b 8 j İ 8 f Jı bir. z.ı:ııll~«=:ti_n <lt.:vanı ettiğini org-:.ıı:ı.i;;e .etnıel~ i~in belediv~ ~lir 
zııı memur1m'ın ışlediklen suç- etti~! takoırdc bauka vcy~ mal j .ze odun ve ııt.urnur nakletmek hepuuız bılinz. 
lara ııtıütea.Uik davaları görmek ıo.ındığına ya.tınlan ıual bedeli- için 25 motör buhmmaktadlI'. · Anıatör pehlivanlaı·mnz, ı merkezi ia..,.~ bürosu kuracaktır 
üzere kannnun her sınıf veya ıun tamamı kendisi\'le teslim o-1 :Bu motörlerden bir kısmı yük- * 'Oı,:kiidar Halk Partisi dfüı fakir ı:mxfesyoı>el pelıliv • .u..ırımızı ---00--

dereoosindeki Jıikiınlerden mü- 1unur. J lü ol.fa-ak ~hıimizc rnüteveeci • h~~.~ yen~en ~in. kilo maogdl kö- t • y('.ne~ek~e.ı:ini ileri sürcı J:_r ve 
te,.-.ekıkil olarak toplu vey.a teK1 EK MADDE - 6 ~ hen hareket etmiştir. muru te\ zı tem ıştır. konılılermın se:'lıe~t gurC§Le * Beyğ'Olu Bi.ilbiil mahalles\ 
haJdmli mahkeımeler kurabilir. 1 - Hükumet, milli korunma Bu motöı:lcrden bir kısmı o- * Belediye Makine şubesinde yıı.- profesyonellere nazaran daha 49 ?~o lu A1>ostolidi~ apartım,ı• 

2) AiilJye Vekfileti ıbu malı . k.-ı.nunumm mer'i bultınduğu dun ve od!ğer bir lrnımı da kö- rıılan imtihanda ~nuvaffnk olıımıy;m ilerıi olduklarım idıdia eJerler. nııun 5 'lnımar.rılı nairee;jn<le ::.o 
kemelere dkinci sınıfla bulunan müddet .ZC'l.!'fında ;ı,w.imleri veya mür getirecektir. Motörlerden kudın bcrbeı:h:r!.nin çalışmalann:ı bu Fa'Jı::~t bir amatör pehlivanın b~ lmrum:larının tut11~m::ı.sı yii· 
ve temyiw namzet gösterihui '.'j mr priml,,ri. her hangi bir se- her biı-i v.::.soti Qllirak yüzer ton şalxıhtnn itibaren müsaade olunma- ıbir profesyonel ile m.iisaba:ka ZU."lden yangın Mktrr.1ş, kendi , 
b~~un~n hakin11e:e teru. !1. c 1 bo.bJe o!~!" a rus:ın ü l .... nmiyeu yakacak maddesi getirecektir. )ac'1ktın yapması beynelmilel 1nfaamna· !eri tarafmrlan sönditriilmU~r. 
bırmcı sınıRn. bun nan haımnlc- h r nevı hayat sıgorroı. rını in· ~~~-!"'!'!!!!!~~~~~~~~!"!!!!!"!!!!~' .. - _ meye göre yasak ediliAiş o1ma- · *Bey.oğlu Kasmıpasa Surun 
ri nak1en taym edebileccyi ~ihi 'j kıtaa t:.ılbi tutnhilir. 1 JP!im sütJıri.m bo~arında.ıı i.brsı 1 tediyesine rağmen sigorta i~leı 1· sı amalôr .ı:ıehliYanlanmızuı J.d· yoku.'.jundn 54 numaralı clrde 
kadrodaki heı· derccooeu ın<ıeş- 2 - Slgortaiının inbta dev • clunur. nin tısfiycsiııdc p:ıra ad.tığı takı di:u!::mnı lafta ~ını.k.yor.du. ya~ cıkmış, itfaiye tarafın • 
lar kar~ılık llJtulma.k sıııetiyleı ı·esi esnasuıda \'Cfatı halinde in- 5-Ticaret ıkanununun birin- dirde artan para hazineye inti- Nıhayet amatör pehlivanla- d"~ 80·· dur·· 'ilin·· ·t·· 

l , ~ ~ 1 .... ı b lm"l 1 .. ....... n ıııs ur. ve 1. ana asag\ ıer~cc1er<lekii hli- 1tıt~ bribiııe kadar tal1aklı:ıık ci maddesinin ve mevcut sigor- kal eder. rrmu.uan ve· eyne ı e gureş· 
kimleri de tayuı edebilir. Bıı el~iP riyazi ihtiyatlar, bu t.al'ih tn. ınukayelenamelcrinin bu mad EK MADDE - 8 çilerimizden Adnan pelılivan __, ___ ,,_,., 
mahkemelerin füğvı halinde ten tediye taıihine J.adar hes'.1p denin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarına Bu .kanunun tatbikatına .mü~ bu kel'e :ımatöı.lükten istifa e- r . ' 
temyize ıuım7.& hakimlerden ı::uilınis telaıik faizlerile birlikte ve bu fıkı·.a.la...'11. müsteniden alı- te.allik olarak kullnnılan her tür d~rclc I_>rofesyonell.i~ini ~_et- Yen 1 Saba bl 
bu .mahkemede terfian tayin o- I hak s~hiplerine ödenir. İnkıta na.cak kararlara muhalif hüküm iü evrak veya iıiikli.met.çe istilı- :nuş ve ilk olarak da Twruye 1 El 
luı~anlardan açıkta kaJaıılar de\•resi etinasındn sigortalınm ve şartları tatbik olwınıaz. 1'.ki tahdit olunan maddelere başpehliv:mı Tekirdağlı ffiise· . 
müktesep baklan mahfuz kal- tenzil ve İ§tira haklarına halel 6 - Bu m:ıddenlıı '2 . .3 ve 4 ün- müteallik karne 1·eya vesikalar, yin oohfivanı mii';abakaya da • 
mak ~aı:tıy!e ~c kendi muvafa- gelmez. cü fıkralarında yazılı hükümle- resmi evrak ve vesikalardan nıa vet etmiştir. 
k~Het,:ıv~e . ~ iincti. dexecedcld 3 - İnkıta uevresi içinde as- · re aykm hareket edenler sigor- dud olup bıınlar ·uzeı·.inde işleneA Eu müsabaka :.ıetice itibı:ıriyle &EN•LIK 
~r ılıfı.kimlıge ;de t.a!'Üı. ıolunabi-ı keri vaz.ifede iken ölen ~iı?orta- 1 ta sirkctlcrinin teftiş ve müra- cek sahtekarlık cürümleri hnk· tekarriir ederek yenişinceye ka- 1 AYLIK 
lırler. h1a11n hak s:ı.lıiı>lcrine 3000 li- kab.esine dair 3392 sayılı kanu. kında Türk ceza kanununun res- dar yarınki pazar günü Maık- s AYLIK 

3) Bu mahkemede vazife alan rnva katlar olan müemmP.n m~b- mı:n 10 unC'u maddesine görece- ıni evrak üY:erinde işlenen sahte simde öğleden sonra saat ikide 1 AYLIK 
~n'. miiddeiu.mumilcrln ı 1ag1~mn tamamı ve bu mikt2r- zalandırılır. karlık cilrürrilcrine müteallik icra edilecektir · 
ve katijılerın .maıtslan bu k11nu- I dan vukaıı olan1annın 3000 li- EK MADDE - 7 hükümleri tatbik oltmur. Malômdur ki Hiiseyin, Mcr- l 
nun 43 üncü maddesindeki radıın aşnğı olmam3.1c üzere hü- l - Milli korunma kanunu hü mnli Alımcdi yenememişti. Fa- f 
sermayeden .ödenir 'Ye ıbu •vaz'i- ve fazlasının riyn:zi ihtiyatı ve kiimlerine te:fiksn yapılan ve EK MADDE - 9 kat bu güreş yenişinciye kadar 'Kanın 98 GÜH 38 AY '2 
felerin devamı müddetince de kUrrıetçe tayin edilecek mi.kren vaptmlan stokların ve bunlara 1 - Bu '3.nunun 'l:1 inci mad- değildi. Mer.ıinli, yarın bam>eh- ----· 7 
kendilerine gene bu sermayeden her yere ölen sigortallann hak ait tesisatın harp tehlikesine kar desile 29 uncu maddesinin 2 ın- liv~larda.n Hayati ile tutuşa- 1361 135 7 
ıflllaaşların<lan gLıyri Adliye Ve- sahiplerine müemmen meblağ- ~ı sigortasını bizıat \ 1eya yangın ci fırası mn.cibince hüfunetin al- caktır. Urıh 
kru<ıtince tensip 'e Ba.şvekil.::e ların 1a.mam: öderiir. Sigorta be-. sıg·ortasilc iştigal eden şirket- may:ı E:alahiyetli olduğu parnlar Yıarmki güreşlerin çok ·he- m1hıarrem e IJ BAT u CJ Kan., 
tasvip olunacak 41.ylık ınıaktu dciillin lıü.b.-Dmetçe tayin ıcdile • ~erle mUşterek yapmaya, bu iş- tahsili emval kanunu hükünıle- yecanlı olacağı anlaşılıyor. Ba- Y 
tazminat 'Verilebilir. • oek kı..cınıa. ait ödcnmemi.c; prim- lerle meşgul olmak ilY..ere 'al.8.ka- rme göre h~til'a olunur. kalım aım.atörler mi"! 'Profccyo- 2 l 1942 25 

4) Bu mahkemelerin ilgası lerle sfürpdmler t.clmik faizleri- j lı devlet resekkiil, müessese ve 2 - Bu kanunla hükumetin nelicr mi meydam :kurtaracak? 
halin~ 2556 sayılı hakimler le birlikte bu tediyeden tenzil ofi.c:;leri ne~inrle biiroln;- teş- istimal, isgal Ycya intifaa ~ata- H« CUMARTESJ 
kanununun 79 uncu maddesi ~e edilir. ı Jtilirıe ve stolarJn sigarto edilen hiyetli olduğu.gayri menkullerin r. GUn.. ~.il• ~klnaı l 
80 inci maddesi mucibince ala- 4 - Sigortası inkıtaa tabi ttı... maddelerin satıs fiyatına zam tahliyesi icıı:ı ve iflas kanunu • 1zmirı postası yarm 
ca.klılara tediye olunnc:ıh maaş tulmuş oJan sigortalı inkıta dev yapmak suretlle prim tahsiline nun mukavelename ile klra1anan yapthyor 1.34 6.S6 !l . ..ı~ Ez.ı;ni 
lar bu kanunun 43 üncü nı:td- rusi sonunda h.ı.vatbı.. ~se sigorta 1ıffkumet mezundur. gayri menkullerin tahsiline ınü- 1.06 12.28 15.14. Vıııııa , 
de:>.indeu y.azılı ser.Illli.yeden mukavelesi tıbbi muayeneye lü- 2- Sigorta ımasraflarının ve tedair hükümlerine göre icra. o- Geçeıı Pfl:Za rya.pılmıyan İz- Akre.nı \'~ 
ödenit'. ~um kalmadan _yeniden mer'iyet })rim1erle tamamen karşllanama lunur. ~~~yarın ıl~:..a;ıl_ vapu- 12.00 1.33 

5 -- Adliye Vekfileti ıbu mn:h- ıklieap eder ve sigortalılar inkı- yan basar tazminatmm 'karşılı- MADDE - 3 a m an yap ~-ul.r. 2 J9. 04 .S iJ 5 
keme1el'in kaza. m.mtalcala.rını ve 'ta devresine ait prim1erlc sUr • ğı olmak üzere sanına -lüzum Bu kanun ne;;ri tarihınden iti· * Kumkapıda Selim sokak 12.nu_' l='=7=·=·1=-====~==--..._ ........ 
mahkemelerin kurulmadıt'1 yer- primlerin teknik faizmri.le bir - ~ör~ecek meba1iğ milli korun- baren mer'idir. marada oturan H YaaındaDikranı 
lerde bu kanuna gor-0 vazifeli likte t-ediyesile, hiikümetçe tes- ma :ınunuknun 43 üncü madde- MADDE - 4 Yeniçeriler caddesinden geçmekte 
mnhkenıe}i tayin eder. Bu ka· tft edilece'lt snrtlat' dairesinde sine t:evfiXa.n temin edilerek ser- Bu kanun hükümlerini tatbi- lkcn ııoför Al:nin ld:ıresindcki -40:lll Gazetemhe göııcLrile.>ı yJl7 .• ın· 
:ııuıı hükınilııe giren auçlarnı mükellef tutulur veyahut si.gor- mayeden ay.mlır. Primler tefrik ke lcı•a Vekilleri heyeti memur- Na. ıu kamyon tarafından bacııaın ~ neşred."'1n ..Oilı •• e~uı i; .-:., oı 
davasını -bir mahkemede rüyet ta. müddeti o nisbette .:uzatılmak ohman paralar miktarına baliğ dur dan hafilce yara~ ~ yw-' mıu vo z'yauıd<u.ı m<:.s"t. .yet ;, 
ettirebil1r. suretile inkıta. müddetine ait olduğu vo sigorta. tazmlnatm1n 2/2/1942 ıumn~hr. l bul edil.nez. 
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l\SONE BEDELİ i 
TiJrk'y• Ecnobl B 
14GO Kr. !~'f· ~ 
760 " 14~0 • ~ 
400 - 8.0 " 1 
1110 " 800 ---.-...J 

TAKVİM ~ 

OlKKAT-



t 

-ibat ayında bahçelerimizde ne· 
teri ....., 7fdıfth ebfliriz ? -e· 
hum aa I ı daııum, size banlana 

llola,tıldanm psterlyor 

1 Şabatın zirai t•lı•l•ll 
Ylpaek ımddeleri. w ara.da aeıb••er gUn gagUkte peha

tt i JX. 9Jt llılllllt, t.zel.., il Jl\y8, ....,._ ~e bakla 
gibi 81'11111 8llia maddA • 1•W- aa)Qluı bna ct 'arıl Q.. 
dua ...... "' • o ........... taattl ......... at
du. Onamu. balıaroır. Bahçesi oıu 7Ul'tdaalR JQia ...,.,_ 
kaç,-ılmamaaı lbmı gelen bir fırsat '\'afthr. 

Bu fıraattaıı iatlhde etmek, yarm için ldlçllk görillmiyecek 
iııa:l .. 1! 1ıir ....._ ıOlur. ~ mm1e -sebze ye~ 
~ • ~ ... •k, lmblydlr. "YEJ!JN't Si\BAB,, okuyucula
t'!M iılde mzmeıt ıetllılıek b'Nl'Ull +eı:aıiJ1tir. Mutebassm 

b r &Jtıe•,,....an Jllmr.lad«ı yudarı bu maksadın temiBi 
ç uyuculan nıza swu.ıyoruL 

* S bat QlDda b lunuyonu.. Bil ...- Wç• '9IQI& ~ 
bahçelerimizde n ler ~ ti tirebilıriz? Yetlştlreceğ'lmiz seme• 
Ja babıbllıa -.çtllts sonra bunları kendi kend>mixe v~ bahçt.. 
van rıaraaı vermeden nasıl yeU.tirehWriz? 

• m ııeı. '' ne eevap wıeWlmek ~ ~ ıubal 
ayının bir zirai tak\ ımını yapmak ve be ~ Glıleı1a ..- • 
tlrilebilcceğini b"mıek lazımdır. 

~1ilııat ilıbahar ekimi ıçin topra~n hazırlanacağı aydı!!. 
•evv ~ek isteyenler de şubattan iyi bir ay bulamıa> 
Jar. Zi.aa ._ aı«a ~ yarkft~lwedW' -tabuk caa 
hanr "ft pek ~ o'lur. Şeftali, kayw. erik, kir.az, VİID9 • 
gaçlarile bağlar veasmalar şu,_.. ......... 

Bm, aaıl aJAkaJamır~ sebze fideleri de keza şubatta~ 
.._ .. ._ ..ı.e ""r'et'inin belleaip gübrelenmesi li.zmıda:. 
i_aı;a'a=ta t:Qprak faal& sa tutuıuhod:aa •bme ~çe .,. 

*iıne .ı,.ıı .... .- ıthı mll!ha ,_..... 
Çtl}rurJar açılarak aulann mı çııkudara ti>~ eik

at emek llzımdır. 
. ....._ ....... arpe, haaltaş, yulaf ve bir hayli sehle 

~ lnib:'d»at-amr. AIP yuta~. hn.şhaş gibi ekimler daha a. 
Yad k yHl kardeşleri ve oldukça. gmi tarla ahiplerilli al&· 
kala dı cağından biz bu ada dul.a •-,.le fl!lllr' w .tıaabalı 
Y'Ul't:dqb.rm hususi bahçelennd yapacaltlan niıbetea kilçllk 
ınlkyasda harp ziraati ile meşgul olduğumuı.iian sebze ve hıı
büat J1t' '11 '1~ ..,, « ~ a)ı.ra...ı.r yapılmua ll
mllı gtlifllltaT ~ gec;lnoeğiı. 

.W !$ L dMn• oAı d 1

1' ...--..: Sarm••k, yu
lıkta k.mıaltaJııa•, aaW.., kavun, karpua freak ~ .1Je. 
~ye, patllcan. fasulye, nohut, &Ultalll \ ı ljs • .,_ .. , 11, 
yazlık beyaz salata, mmııt, 'bt~ kerevis, ıruau blağl ve1rlf ....... 

Gla:ayuru ki, yazlık hububallll pek çoğ~ ıüat .,.da 
ekimekteclir. KöylWer b'le i1kbabGr arpuını SfUbatta 8k.-1er 
ve lla8''ızılno .__ mp·•, ..-•ı ı ,, lalı ı ı ..,_ .... .. ,, ... 

9Q1ıa1 meaelcslıhl yarın temas edeceğ11 

O atu ... l ._..) Sayın Mliye VeJrmnin be.Ya-
ma matmauler 't.ee1dl olunaoak~ atmda iŞa.r8t ~ MJen fuı
tır. Hilen Velrllette mevcut bu susi II!flhbme&er t:aııtıBhıe 1hti-

• yaç goateren mahdut yerler 
ıu.nı.a gıilre. -.1.111 tiall!luiMla Y&l>biaım ~ikat 

-•u.ı.-.ı.- tllldlilR ~ neticesinde btı- ~erin ı... 
tası.._.,.._. pek nmlıdattur. tanbul, bmir. Anken. Acla• 
Blıeten bOgln 1lah1 bazı yerler- gibi bir kaç bftyük ticaret aer
ie ınilstaldJen MıW Korunma kezi olduğuau öğrendik. 
-Uçlam a bekmek ilzere ta- Aynca bildirildiğine .gire bu 
9'ill eUmfıı .Uhmeler butmı- merkezlerde 'llmdJUk )9&lalz Mil
~. ıt 1tur1Jlmıa 1rennmmmı \atlaika-

-VftBettn ...guı olduğu b ne qgra...- lmN ilk- kav 
i!ıler •wıila, meclishı lbıDımlU meh'Nate ilMif ed& Pıitflr. 
dfl\t 4eYre fttim•ına yetiltir • 
'? k edifimlz acara ve deniz 
lıcaret canwıJariyle borçlar b-
llUuıu ruuıdaki ahengıı tflMlı 
~k lan liyiha vardır. Bu. 
~Ylhayı nıeclise vkctmek içhı 

zırla.r.ıaılda m uluz. Bumm 
~ haline girmesi gerek fa. 

erdeki tedrisat ve geNk 
~kemelerin tatbikaa nobli 
'-1 8-nndan QOk faydall .ıao.iı 

ilhak kaktır.,, 

* Rafit MI Geyltnt t!e Ku· 
düs müftüsü bugün öğleden aon 
.ra Bomaıa gelecektir. * 1loskoYadan öğrenildiğine 
p;re, Sırp çetelerinin topçusu 
her pee abaha kadar Belgradı 
bombalamaktadır. Gece çete191' 
f8br'e kadar girer k A1man dev 
nyeleriie muharebe ediyorlar. 

<A. A.) 

&Gzlerle yuDl\ll&tb q neda .,.. 
ıa uyuya bkldac. x.,...-... 

Earyotamn a1tıııo Şevket ha 
np otmw,tu. kt-.-0 e&Dllll u,. 
tak ve hU aeo.delmi bryo ~ 
1anm kenamıa lracJar 
ib.t taraiJIU ~ıplak bt 
Yanı Şevket saa.tl ~ ~ ..... M ....... 

ıa iiBttiııde kıkırdayacak gibıat' 
hale gelm ti. Karı lroc&n1n DW• 
ha.veresı, 80lll'a an.tavmalan bll
tin sln.irhriDi l>eı'bad etmişti. 
Zıbftnnalarma candan dUa edi
Yorda.. Uyuda1darma kat'~ 
~ 'buradan sıvıamak 
için can &ttı. Sabaha kadar mttm 
ll:ön delil boraaa. bbmazdı. 
Yavq~ synldı. Bir ..... , 

llbi Upl)'& l'Mlaeb. .,... 
kalktı. K pnun kilidim açta, tak
malı çevırirken bir gıcırb <OldK. 
M\U.eyyeın uyandı. Şevket ean 
1uwlile kapıyı Çı. X. IJliabtl
ttın gıcırdayınea cmdahııt bir 
aea-: 

- Kim o? Kimsin 11811" Aman 
Sa.it. b1k Hınız var, hJl'Slz 
vamar 

Şevket mercfiırene fırladı . 
l>ört a,.P imde. atiayan.k yu
lı:arı ç~ nadan lılbey
yen hA.ll: 

- '!'atıplı! Hlnu .... hınız 
\'V 

E 

in 

g 
y 
ran 

___ ·ans Haberleri 
Afrikcı da 

......,.. 1 llll!ae) 
1*liklerine mava.ffatiyeıtl hl
•m• p.pddııjı bpfo' nalt
tlıdlr. 

1 ı • • mi• ...nınata 
.göre. saWıiyetJi müfiller Rom
lllelbı ~'ttJall lıalmmuhafaa 
eder görilnınesiııe rağmen vui
yet mıipherndir. V~ DMılwı.IDI ild 
lrunetln 'kamı ldD1lsi henUz ÇR-

1 c • e'ardlr. 
ftaıyan ordu1an nmnmJ Jtuw 

gl1unın tebliğinde. doğu Sille .. ...... ı...mzled takip .... 

-·· r' ia Tfmlsrl ......... wı sonra Ayue)pule _.nlıl 
jstlwnnetinc!e thır1editleri ve Si 
Sı.>n ki.nuna ka~ar tahrip ven 
zçtedilen İngiliz kamyoalan 
savısmın <1220) yi bulduğu mı. 
cıirilmektedir. 

Rusya için 
(Bc;kslfs ı ......... 

lan mahfillerde 86Jl)eDmettedir 
.. 8 RC 'tJlel, bir :mlllllol 

trthntm'Mta harJat.ve ııamiCı
lm 8ut)etler ~ .. 
hllBUSta 1ıJçbir ~et elpppdp.. 
tmı ve bu #e>er urre ~ 
dojnı ola idi, Sovyetıer Birliii
.wı ...... --.i Ilı' ..... kl 
olduğuaıı açıkça söyJaniftir. 

R 4 'V ' JMi Al -
- ... 2 ,. lıaqı Jsss 11Jr 
1lBere n r .ıllnWd iki ay -'m· 
da ordulll'lnı baetan bap. w lmı 
bil oldutla kadar çabuk 't8cJıb 
etmek hususundaki vmmı ne 
kadar §i4deUi olursa olsun, Rus-

ya, AJDarikan anayünia im
kinlannı 11e ~eki ya- me 
selesinin mahiyetini iyiden ~ 
biknektedir. 

Yine bu tebliğe göre torpil 
tayyareler den mikekk• bir 
grup kuvvetle hima.ye edilen bir ------------------------
dtlfmen kafilesine Tohntk ac;J· 1 1 ııimda taamtz etmi, \•e bir #- __ .. Ankara ha berlen -
IY'iyl joakmağa muvaffak olmn• 
t•ır. Bu tayyareler bir öltt "e btr 
kıu; )-aralı vermek auretile Usle-

rine d~nmuşierdir. . la •f • e1SUZ Mms,,1vın v rdiği bir ha- arj "8fR1J 
bfte. Alman hava kvvvettP.ri 1 V 
llaltda Valetta Jimenmde.ld 

::-::!=:ı:! davası başlı ır. 
V81ft ~r. Bu arada iki İn• 
Pia deni!attl gemiaini hasara Ankara muhabiriMiz 1eNjm Aa tttldirtyer : 
Ul!:l'&tmıf1a'rdır. 

Mısırın !Jeni 
Başvekili 

t~t-...ıe) 
mekı.pta 1ngili& ~'Metinin 
miill&iakil ve müttefik JılJsır dev· 
Wilıı: ~re-lıllllr mwalıedeai 
nin hllkUmleri gereğince ve Lı
giMtft ..-.dan JMDlehtia 
ddıtll .jşlerine mttdah.ae edil .. 
mebı' 'n Mal' ee samimi '* 
lllllrllll •yml)llı te-
-·- WIF ıttetlr . N4ltaa .Pclfırımn ~ 

* TUrk Maarif Cem\yetinin Ankara Yenllli'ir 1ulejinde 
bul yolauzluklar ,apıldığı iddiıuiDe BeM ~ ile yeğeni 
koJtUin -eski vemedan ~ki l)ıg.ı halL'laııda1ri nra'k Allkara 
1U!ltJıadne gelınif, MüddelumuıDBr lmme daftlR açmıotır 
Durufmaya yakın'1a bqlap•c'-ktır. 
Had<~vıermin yıldö,ıQmunJe 

* Halkevleri kuııılupaua ONJPOll ........ 22 tııhat 
~ CÜDÜ taiitÖll NV*da bUl"BOlk ıre BlpalrU Dıokter 
Re& Su,ydam, Ankara BalkeviAdeadvo ile *1in memlekMe 
AağJiffeeak olaıı ..,.......k Jrad edeeekfir 

-Ba wSJe ile aialllana h ••hde lliNI' ~ •zma. 
....-. BalkeMiDia a~ öde"'eri. ...,...., olıfaıtden ft 
~ hPmetlar bpılgJnwle t.alelle &Jrlmlablacakbr. 

Yeni Pancar fiyatJ'!!!_ 
llabu Paşa, Slr Jft1es Lamp 

wm. ')'azdilt 11ı4tupta ,,_ n- * Yann (INgb.} "'*9r .,acwn fiyattwı "tiıw J'llli '* 
~ 4ıe1Jki1 w.wffl-i•i kabul · lı:a1w'&üne ~ır. Ba hım name i!e pancaT fiya\lır.a 
ederken. daylUMbğı ei&elD ne ı. nMl ~ 1.08, ue 'pa:r&--ve 1 ~ --· ., .... r 
~-X--n ahJt · h,ııe .ı- MM tau.at-.,'.AIJ 
Msırııı hlkimiyetiDe ailip Wev· - ..- ....,_ -ı • 
Jet aıfatile haiz olduğu duru • 
mun memle"ket işlerine bir İngi
liz mUdahtdeame mflsaade etme
~ 11eyft,.ett 1MtJlm11 bildir • 
-"* 

* İstanbul manifatura. warienl eui ve~ ~ .... ,, a il ı f ctıa, ~ ~ kn!re_,. phr;ftir. He-
Jet, bugün ıa.e ~ eNiıll ile -- ....... ? .... yap. ....... 

Naınrs pqa, melrtubonda, Sir 
Mıles Luapaonun 'bu mtttalea.ya ..-- JIEVZ D 
bltlrlt elk-re'k iki memleket ara-

~ 
.. dıki do8la 111Uıa111~ 
, •••• .... kn lsrı gereğtaca L 1C 
irJu4af et~ Dlnidiai de iz- ----• bar a'8ıw!Mlı11lr. 

"' Nafia Vekaletinden • 
ır ve eee ----· Ebner..,,. koncdıın 11: 

l - M1şebtrie Sakar7ıı nehrioln meabalm'ı m•nteU-nda reraıtı w-
1arnıın arqtmlnuw mabadile ,.apıtaaa'k .rtıe!Qen ~ı ve Adli1a -
~l.z. Niid• - 'lıleleNliz, Tokat - Al.mu. blıraj mev~ A.>'dın hrlMi
'llnde At.ce ve Tatarlar v. B'llkı,eMr Sıik11rn hav-.nri:öekl 1tecID ttir mev
k.lluınde ve bunların el,,.._. le iııUnlce lüzum &6rülecek diler mahalleı4s 
rapılac.ak jeolojik sondajlann terası mllbuunen keeif bedeli vahidi fiyat -1 16r&alulea 193111 ........ 

1 - EUütlne H7#111 .... il . t ...... ll '811 Wll ..... il • 
Aatıu 'ie a. tl1emi ....... 4ilıllllill ttiwk ••- w ....,_ " .. ,... 
~ _,.....,, ....... ' C llLClikt::. • 

Ayaa R.ci8i .Bafvelcilltji Niçia 
.... et ... , 

Kaldre, ~ 'a.11..) - 1tral •· 
ruk, Muhammed Mahmut Halil 
Beyin çok yaşlı olduğunu ileri 
.-erek kabineyi lwnnak \11&1.i • 
fesınden affJDJ istemesi Wıerine
llltci "9111 Maftmethı ~ ifi
llİ Vefd lideri llustafa ~ 
Pqaya vermfttir. 

a -~ ••• tattnuneai, ll\llkavele projesi, bayındırlık lfJed ----------sene! IRl'tna..m. umumi m iflıeri fen nl tm1nalneıılle buausl ve f l iWt- • 
~ ve pro)eleıll • lira 11 1ruruf mu'kl'bDlncle Su t&lerl llebılflindea ..-.... 

4 - • > e • ••n k ........ wı• - ı.- muvakkat tıe-
--.t • i ıvıe 1 m 1 .... ,.. J •R 7 ......... ...._..._ 
r nde bulunan veslkaı.rla b1rltlde bir cHlekıce ile Nafia VtıkAletine müra
caat ederek bu ile "'*'-ıs abna'k Uzt' re vesika a1m•1a ı ve bu vesikayı ıb· 
r.ız etm 1eri tarUtr. 

Bu m~ i~ 'Vellka talebin do bulunmayanlar eksiltrne1e işUı &k .......... 
• - Mıekl lmhl w.ıllf 111ııektuıtaı ı"' Ddnct maMefte yadı saa'tten 'tilt

__. """""'• ıraa.r Sa b1eoi ._,.iti 'ite !lllllll'bn mıdaılbfttrıtle ~ 
lhımdır. Postada olan gecikmeler ka bııl ec:t•lmez. (420 - &67) 
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İ LA N 
Sümer Bank Um umi 
Müdürlüğünden : 

Ne~edilml;; olan 200 ve K. 257 numaı·al.ı knr:>rnaıneler ve 111.lısııu 
Veknıeıı tanıt l muclbınce bül<.!n mcml~k<t dıılıilir..de •-'cvcud yapai1-
hır için Zlrıuıt Bruık .. ı fUbe ve ajaıiliıruıa ve bun!=n bulunmadıklıırı 
yerlerde kaymaka:nlıkl:ıra verilecek beyannamelere dahil yapa~lann 
Ankaradn Yenl:ehirde lsmo!paoa cadrieslnde 15 numaralı Sümer Bank 
fplik ve Dokuma Fntrfk lan Müessesesi yapa~ı milbayan ekipleri ta
rnfından, beyannruncler mıntaka ıtlbariı~ bir •ıraya tôbi tutularak, sı
raları ıreldıkre, aoııl;ıdakl Ticaret VcMleti !iyat ve ı;artlnrile satın •h
ua~nğ1 aUkndnrlara blldlrlllr: 

Yapaöının 1'ı1atıal11nde mGbayaa 
cinsi 

ı) KlrU Merinos 
kuruı 

170 
150 
130 
~7 

il 
r.9 

Bursa ve lst.ınbulda mu
bayaa kilo fiyatı ~.uru~ 

170 
2) Kirli yarım kot 
3) Meri os kuzu 
4) T k' El r: 11 ı 

~) T p T ı > 
ti ı 17.rn. 

71 Ayl' h 
ft) tılce \nad>lu 
~) Kcıh A dulu 

l ü ) J lCC' ,ark ır,ı' 
11) K;ıb.L • rk il Da 

12) E " un. k" 1 
'!) rı zUnJı"'ll bey. Z 

H7 
ti7 

63/52 
67 
it! 
1;7 
.,.; 

ı 4 ı \~ n b<':ya;ı; 5.'~ 

15) Ko1-.ı'.\·ak \'C kc ~fi 

2sol 
130 

81 
~;; 

'i3 
71 
72 
G'l 

6R 
71 
j;J 

73 
uo 

16) Dfrı ?naııL, ·ı •l olrlu&ll c-.r.s:n ~·~'.de :> noks:ıııile olınıı; 
17) Be> i nalları rut olıiuJ.!u l.1n1ır. f :ı; .. ıtılc ~ılınır. 

18) Norrr..tlden yuh.sek 1 ıvlımanlı y1pağ1Ja11.n beher rand :uanı nşn .. 
~ıd.ıki' f[yatlarln ,ılınn .. 

a - Tı· ı-.y;:ı r..Jl~rı l -!7 
"> - Tip Tl·~kya 1,4..! 
~ İzmir 1 :i8 

ll - A) flııılı ı,:;s 
c - Anadolu inrc 'c lwlıa ı ,:ıa 
r - - Şaı K. ınC'e vo :;ıı;b~ l,3d 
g ~ - F.ı·ztuur-ı k..zll ı ·17 
h ... Eı?uruın \'C \'',ın b~y~lZ l .·t J 
i - K<.ır .• kösc '\'c koç 11;} 

1!l} G,fn f(':... Jıalin,!c olm1yı:ın a~., :rl ki ~u llal'ın bt'lıtr ı-;.ndımanı 

a;-; ıd:iki fjy..ıtlctrla ;-ılınır 

;\ -- Ku. .. ahha ı ( inc'l') 
b - Ko obbaôl (kaL;) 

' 20 
1.fı~ 

c - Kui'.u ve gW. yünu. Cint\·) J.::iO 
el Ki.lzu ,·e glıİ.L yünU (kaııa) ı.:o 

20) ,~ •. p~gılarda btılun.ıbılffek p.3!''";1, deri, k{' •(', kor. )-ili 1 arc, çukıl
<;n.,: r\itulıt-t \'<" gü\:t~ gıı.ıi rno.ddclel'in toler;ınsl:ırı \·c b. ınlar it;ııi 

y pıl.ı'C'aı\: tcnzil:ıtl<tr 11Şt1:~1c\;,ı &O~tcrilı~:tir: 
..ı ~ Pc.rı .l: t•ı..ir.de R nisbt·tfne kr.tlar ll>M malla birlikte J,.,bul olunur. 

Bu rıısbf:l!rn C.ızlası 6-JS m~.l rtyntının yü1rlc 25 noıaa.nilc alınır. 

b - Df>ri m;ıh: E."~ ın~ll;l. bırliJ.t<' •E:.lcn d<"ri ın.:ıll:ırı bu moı l tiyutının 

)'liı.dc: 5 noksanile olınır. 

c- Ke~:f\! F. .. m<.ıH:ı lıidikt<" yüı~l~ 3 e kacl:ır k;ıt.uı edilir l'az1ası e 
rn l fi.y;,ıtından kilodo.ij K kurui tcnz ıatıa nlıntı·, 

d - Pltraklı: Yüzde :l e kadal' .sıvn:rıa pıtrilkı n1Al 
ııı~Lc:Uen fazla sı\:.lm:t pıtT~ıl.h m-nHl'lr cı-f\~ mtıl fl"'."ntı~nn. lühtt 
10 kuru n()k.sarıilt~ :..Jınır. 

c- Koc'" F.:o !iij mali l>it'likte )ili!lC 3 e kadar knlıul edilir. Fı.zlası yu· 
Jr;.ı:ıkı 15 fr.l"'i rıHıdri"CJe y~Lllı (f~-rıtta ::ılınır. 

f-G,i.\;Cli Ilı.al ;ıhnn.:z. 
~ -Çi:1.h1Idak. Esd:oe ı-'1.ılla birlikte yi.i1.Ue 3 e ka<l;_\ı· koıbul olıınuı: ve blt 

ıuşt~ttrn fazloı:-1 daradan len.:ı C'Ct"iiı. 

h- Diğer yabancı maddelPr Azaı i ~ •ızrlC' 1 c kud.ıı 

F .. ı:la: 1 rli" "3.clan tc ,1.il cl!.int.:r, 
J - RUtuU t ıı ıı 11 ,1 olacdktır. 

Vlıl edilir. 

j-('u ·iJ: Çuvalı n'11bayu.1J:a·ci:: ÇU\:Jl rl.ırıı ı yiiLdC 2,$ rı· OCtinl aşa
nıaz. Bu nı bcıten r .. zı~ı d~.r;:,,1. , tenzil oh.ınur. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız, 

~DYO PROGRAMI 11 Devlet Demir Y ollaıa ilanl:ı 
7 ŞUBAT 1942 -

7.30 r ·m 
7 J3 H.ıltL 

progı~ı 

7,41 AJan 
\l h 

8.011 ~l nf 1111'; 

ı tJgraın 

13.:tt> P• ogr. n 
13.33 Ş kı \e 

t k ·'c l' 
13...15 AjJn~ 

t • )(' l'l 1 

lJ -15 Jt • l'ti
U< 

h: 
14.all ~: 

<ı:u 

,ı \"(' 
t ... h.ll il l' 

IA .ıı, P~· •ı.-. ı."' 

J'i.lı~~< kı \·~ 

t· k :lcı· 

1fl.41i u. 
(H~kt.-.:tı-;:ı 1 

19.uO Ko u ın.ı 

11'1'Al\RlJL 

ı'!l.ı~ D s 
' 1 orkı -ır •O 

1 
fl• ;!TI! 

ı9 o l 

ı h.ıtx ltri 

1 ıp..;:; (tJı;P .ıatı) 

1 
ı •1 '?n~ıı heyeti 

,:!.!.l5 Hadyo 
.• ete: l 

\ 2·l.tS TurK.ıiler 
21.no l'.irıı.?.t 

t •\Tİnli 

2-ı.' n Dinl<~ ic:i 
t("k(('l'i 

~ 1 -i,'"ı Pu~t<l ktll!-iU 
2:!.l•O S. lvıı 

orl·t'~tra ı 

22.:ıo ı\., c-

{ haberleri 
22.45 Mu.dl<. 

1 
22.f>5 \~aruıki 

1 prOf!r,""'ı'arı1 

BF,LED!YEs.t 

rı ~ ıtt·ha~1r.1J ı Uranı 1\ ı"'ın1•1tla. 
R·J ~· anı ı;;_ıat 20 - 30 d.l 

P C~GAR gs!NCE 

)f ıh ., rr: h4 _, • 33.z;o tot 
tule. s 1 ı ul v-11 ), <> 3/1 

•' ı 1 l ıı :ı id ır<'.' 1 n .... 
r ııı c· 

L .. 
4 1 ·yenl 1 i., 2 40.,; 

' ( 

lu 

ı' yıl.' Lll'' lir ol,ı•1 14!1 l<ni n 
'oı _., !: t 15rl \·:ıı \, 

ı Jr '\Jl't k('z O uııc:u l-.nıııl Slı-

n r:iirt y .,_ d'ılc .ın i~· ı;ı; \'l·t

r;: i bt. k Jr 1 dl. n u\ 1kk, t it· •• t ıtı· k;ıııunun tayin E·tlı \'E":;ik,,h·

n..:iıdıgıııı• r \C 1 .1 c·· ıi ~ni g,u .,~ıt lot <lı ~o.ı ;.OL ~t~·c-.;n koıııisy(Jıı 

I \ cı ıTl• 1 Oır. 

C" t Clt,;' p,l ~iZ ol,::,•K l\. d !alzcmc <hıirt.·~:intlt·n, ı-t .. yct f''U-
u.. 'rt r·JIUl"l \"t_• St>\ k ~{·lhS::lı <lı:-rı lCC " un~r. (20t.ı3) 

J 0/3/94.2 tal'ıhınden ıtıbnrc.:n b. ı 
nu • ı ıh i nıfcnu1 k. rı-.ık ol; r;.ı.\. 11 ctc!c-llTctc.1 bh· va(.or" ylikü te,;j .. 
kil l'1.li!t:1._.tllı11(' dair u}, 11 l •. 11'i\.. $i ' l ; t tof\rae. ,.c at~ tukl;ısına 

Ü l;,i.l< CÔ lCC"'-"k kı !Hl clt·l". rilı ,.. . f • li1 t .. ı· il,ıt İ1.,İll b~il!!iYOt1]a,·a ınÜ-

ı .. ı .ı.'.lt ıdilınelidir. 

1 
ı '~•11,t.ndc tJ~ııı.ıl ve t.ıhl.ı~ e c-:l. 'Yi•.::''(n y;,~onlcı.rın t;ıtili cde\'<-ı~ i_ic
r,;i:lcrı '1 •. kk: )el; kı D. D. 600 ~o ...... 1 .. f1.:dl·ki UCı'C'tlcr, 10/3/93'.?. tarıhın"" 

l d . ·ıı it l.- ren 72 den !nz13 v~.ın 5.~11~1· H. n bir n1b.Ji fazlrısilc t:ıtbik cdi1c· 
t"ekt. •• F .• .ı:l 1:1 lJ<.ı.t :r:in ht3Eyonlara ı-ni. i.C'; •• ! fdi1mc:lidir. <887 - 2044) 

slrnhu: tn z m ım.rl ~i ~r.t · ~·m3 kcmispnundan 1 
............................................ 

J\t:ı ... 1..ıkta A. k('rt pr,•v:ıntoryo1 c• .. '"'•lhtıik teı-i~tib yaptu·hacaktır. ~ 

ıarlıkla e\Ulil1•nt·· lllı2/tı.f: !:alı &lıı. ı &.ı, t ı4.3u da Tophar.elİC Lv. El111,1·1 
.hın; in ,ı hvıruS)vnund_. ~'npıl .. · kır ı..: ıl ~>de-li 148 lirn ~t) kurUi k 

l":o-tiklftl ( ul. Koı~ıed i :K ı~ınuta tt. iıı:.1t ?~ hı;a 28 lturıı.,uır Sarı.naf J r10f•11u1.yunda ~ildHUı·. Ş;ırt:nan.l·-
Lu i>ıl ,H, ~aat 20 _ 30 da ::Ü l.;oıııiı:.yvr 1 görüHlr. İ~lt>klıle ·in ı·,1.;1!~ ~,.. ; ,tt~ · kütnii"yona. t·Pln1~lcri . 

KIRA LI K ODA L A R (346 - 1072) 

( l'ı ı.. ~·akında I' A R A ) • • • 
J,f l, k . ht-ri prev~u1toryf1 1'J'l!t. k;;ıl<'r fer k:ızanı t;,.ıroir ettiri1ecC"krir. 

1 1'.ı ... nı l.kl. C'k~iltı1'1t.>Si 10/2/942 s;ılı i;Urıii p.?at 14 d~ Toph::rncde Lv. anıir\i(,'1. 
t;; t, aJına kr:.mi y-0nuı1da yapıla1,:aktır. KN:it bedeli 308 1:ra kat'i 46 lır.1 

•
1

1> ıcuı u~lur. Kt"Şlf \'e şıırtl11ı·t k"omi<:y<•r.rJ;ı J!i·ruh.iı'. isteklilerin· ht·lli ~attc 
Bakırköy Aa Ş ubt"sinden: 

Yu, LV. reğtn , l""'. t :ann !m 
'38(16';"), All·le şı.ıbeııuzı: ınür<ıc.:~ntı 

il.in olunuı·. 

ZA Y i 

Ct>leııb vı or1a ıııt"ktf:hi )'('dinci Qt-

ııın alc!ıgı.."ll ta~dikı anı~rni zayi ~t
t n. YC>.11 ıli ılac;_d!ııncian e~kb:in•ı\ 

ıı .. ı-n, :ı.o.tuı·. 

~Pi) Xo. l·ı ih~1an ?.-fiismıt 

lco, dııı~·ıJna ~elmelc-u. (!i.ıtR - 10i4) 

• • • 
Rt'hC'r kih ~una 75 ktıruş t~hr•)iU C<Llt·n 5500 k1Io kar<•n·ıan koyun eti 

al11Hu·ık.tır. Paz; ı}ıkl..1 ek·ıltmest ~l 2/04. prı:.ı.o.ırtc?Si gi.ınü t>-o'"ıı t l5 de Top-
hü.rıeı.lc• L'. iım.Jrllğt Sl un t,!Jn;• kı.1~ 5}0JHJ1ıda yapıl;-u ; .t.;.tı 1 . K .• t'l u·n1i•H•h 
€18 liıcl 'i5 kuru,tın·. Ş:,rtnan1<'1'• kı..·rr\·,ı,_:yur-0; ~«)rültir. t~·teklilt~rın belli \'a-
K..ot.te kıı Yl\na gc-lmt.ltJı. ış.47 1073) 

• • • 
DJ\'l:tp;.:_şn :ı.skt-ıı itr nn'lH"I k~ı·ı, I>Cıı<.ert· 'f;>Sa· r e talniratı 9/2/942 pu

zr•ıt<.'Si "!111\ı. !'<>at 14.:iU da 'fuph~1 nt ıı !."· hH11• 11 ı:'i Y>atıııc.ıln-ı~• koıı.it.)rnıınu;ı 
ınz;ırhkht <.·k$iltrtıeyc)\.vr.•>lmu~t,tr, Kt~i .. l'..K.:(it-ll 995 lira 28 ku ı uıs Uk tcıı.t
ıı.,,;11 75 liı :·oır. Kt>ı;ıf VE" ~artı:ı. '1.c J..c·ııJ~Yvıl<let gon.i1i.ıı', TaBııJcrin ht>Jli 

,, ____________________________ , , 

SÜMER BANK 

J 

fi 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Me rkezi : Ankara • Şubesi:l•tanbul -

Banka muameleleri yapar. 

Vadeli tasarruf ve t icaret 
müsait şartlarla faiz verir. 

mev<Süatına en 

Müesseseleri: 

Sümer Ba nk iplik '\fe dokuma 
fabrikaları müessesesi, Ankaıra. 

· Fabrikaları: 

Bokırköy bez fobrlkası, Bllny>n m~nsuc:>t !alırikl!El. Bur::ı 
1\lrrinos f;:,briknsı, De!teı·chır ırıcn~uc.at fabrikası. Eretli bez 
fı brık "ı. Gt'mlik Sungiı,H-J~ !.:ıbrikasıt lterekc ınPOSLıf~t fab
r?k.i~I, K .. y~t rı bez ;ıuı·ik;..ı~ı. Nazilli b::ı::;nı.a frıbrik.ı ... ı. 

Süm~ı· Bank d eri ve kund ura .. - . sanayn muessesesı 

İSTANBUL 
Sümer Bank •• sanayu sellüloz 

•• • 
muessesesı 

tz:r.ılT 
Sümer Bank yerli Mallar pazar· 

ları müessesesi 

Türkiye demir 
kaları müessesesi 

Fabrikaları: 

IST AN BUL 
ve çelik fahri· 

KARABÜK 

· ahya keramik fabrikası , 
çeltik fabrikası Sivas çimen· 

'I to fabrikası 
Ayrıca bir çok m ühim 

şekkü lle rda iştiraki vard ır. 
sanayi ve ticari te· 

"1051 
" \. -

~ surı Fa~ rı kalar Satınalma Komısyoıu iltı ları 1 
3 kalem ve Cemon 24-DOO •det bükme is p it alı nacak 

Tahrn~n e<fiJen OOtlli 73800 Jh'a oJ·.n 3 kı..leın ve cemnn 23200 &det bük' 
mc Jspit \' e b;"ı~lık As\o.f·ri Fabrik;,l;ır l'1ııun1 ı\tüdiirlüğü m t-rkez ,;atın al· 
ına 1<1.Jıni~yonun<.02 12/2/942 pc-r~eınbe -"üiıü s:ı~t 14 ele pnzarlıkln ih::ıle ed!• 
le<:cktir. Ş0trtn~.ınc 30!1 k11ru~tlır~ K<i"t! trnıinat 9880 liradır, (lfıf)l) 

• • • 
50 t.on t utya a lınaca k 

iqnımmlll••lll••·····-------ill:ll!!'IB•••' r "=_K_n_.,:_., ____ _ , ____ \',kıtU• k<ıf' i:--yona tt•İ.fl1t"i<"d. (!ı<\4 - JOlll) 
1 '•Yeni Sabah ın,, · l Hryc1 •P","''' As.eri Y.ı,.,.;";., ~ ... :u,-.,;a 1;" '"1<1 y~m~k "'"~' Y"»ıı· 

'l. ııhınin ı:diltn b' df>li :;14.f>OO Ura o hın 50 ton tutya Askeri Falıriluilar U"' 
nıJ.~\ :i\.hidüılügü n.t•rl;c·z utın :ı.Jm.ı konlif:yon\ln<.'a 13/2/942 Cluna günU 
ıoarlt 14 de p~:.ı .• trhk1 .. ıh,ııc t-dilecc~t!r. Şartıı.ınıc 173 kuruştur, K<ıt'i teınia 1 
5l'i5 lir<ldJr. ( 100 ) 

inhisarlar Umum Müdürlüüii il& ı lan 
l - tdarrııı .z. ihtıyac·ı i ·in • 500ıl .. K"' ..... n.:zolin ilt' ;ıooo Kg. P. IJI 

10C.ltı p:ız."U·lıkla satın 1lır :-;c·.ık.t r . 
2 - f";t,._;;ırlık 27/2/942 cwua giln.ü na.1t P,30 ıl:ı Ktd: .. u. Lı Lcvazı.n1 b!

Jl:l.sın<l.1 McrkC'1: Mliba:yoıa konw.yonunda y.ıpılaC'aktır. 
3 - Şart.naıne sö.1.l\ K<'1.;en şube<kn J.!• r.ı::s.ıL. alu:..ıbilir 

4 - tst.C'kliJPrin pazarlık iı,;iıı. ta)ln ol:.uı~n gtjn ve saatte 7.5 güvtn· 
J ı ıc p.o: r;:ısılc bıı liktC' rr.c·z · tır ko..111i~YOilD. mür~c:uıtl;.irı. 42070 

~:.-:a KU Ş TÜYÜNDEN 

:~;:::::::~ · 81RGKUSTÜY0
1 

YAShfiK""2iifRADIR 
)"agtık, yorgô'iııl:-ı.rı da pc'.:.. ucuz...luı-. ~4.ıirt..-s: tstnnbul Çak.Jnnkçı1ar 

Eaııd;,\yacılJ'r f.Okrık Ömer Balioô,llı 1 -\:tı ~ Tüyi.i. fabrika~ı. Telefon: 23027 -------
Sahitn~ A. Cett,aleddln SarnçoAlu Nr-ş.rlyat MU d ürü: M. Sami Karayel 
ll"'8ıldıgı y er: ( H. Brkir Gı.ırıoylar ve A. Cemaledd ln Saraço{lh.ı matba a51) 

Rurnıız w· zeki Yörük, h:ıs
mırun a.yak küntesine nasıl gir
diğini o;.:'2llllişti. Ona. ba;ika. tür
lıi bir mukabele hazırlamışb. 
Ve ba.<ıit bir mukabele olacaktı . 
IKünteye kentlisi diio;eceğine 
Jı aı<mıru düş ilrecekt i. • 

Bir kar. dakika. boğu..<\Dladan 
ııonra Künteci Ha.-an hasmı
ııa, ilk vaı>tığı koltuk altı buda
ma.<ıUll tatbika kalktı. Zaten 
Ydrük bu fırsatı bile bile has
mına. vermişti. 

rüntcci Hasan. hızla koltık 
altına ve kol ~ r <l ı n a vu
nırken birden geriledi ve has
m.(ıu boşa ~alc:ı. Kiiııteci, ho-

gi<linr;e bu sefer kendi kendi
ıw ve kmdJ,, ~oluna dönerek 
fırla<JJ. 

Yörük, hru mım boşa çalıp 
döııdürii.n;ce dt>rh 1 şlm.~ek gibi 
sıçrı;.dı ve ay.J:tan l:ünte aldJ. 
Yörüğün bu haı·eketi şalıe.-<erdi. 
Hasmı kendis·ne ayak küntesi 
..ı.Jay.ın derken l·endisi kUnteye 
ijiı ınişti. 

ihtiyar p hlivanlar, ııeyircile;r 
bu hali görıl < e hep l·i rden ba
ğıı Jtlar . 

- Yaşa! Yıtıiik!. 
- Hey maşallah Yörük! 
l!ıt's:ı.r ..,. vanl r bfrbirle

i'iııc: 

-- Bire bu çı.,· k ç, ;, yaman 
be! ! 
Çalık, oğlunun lıaı-~ketine ba

yılmıı;tı. Cazı;ıı a: 
- Ne ya.ptı be? 
Diyebildi. Dili damağı kuru

muştu . O derece yillaıek bir 
hareket karşısında ne söyleye
ceğini şaşırmıştı. Cazgır: 

- Ben, sana ne diyordum be? 
Yörük, kiiçük Arnavutoğludur. 

- Hakikaten küçük Arnavut 
oğlu, bizim bu oğlan! . 

Dedi. Künteci Hasan, künte
yi yeyince derhal harekete ge
çeyim dedi amma, muvaffak o-
1.ımadı. Yörük ha~nunı asacak
tı. Küntcci bunu görünce he
men ıkünteyi budaya~ söktü 
lakin Yörüğüıı bir ön çengeli 
ile alta düştü. 

Künte alta. düşer dilşınez şah-
landı. Kalktı, kaçmak istedi. 
Fakat Yörük yıldırım silr'a-
tiyle üzerine çullanarak kema
ne ile bağladı . 

Künteci, deli divane oluyordu. 
Kemaneyi bozarak doğrulmak 
istccli. Fakat fu;Le de sarmaya 
girdi. Cazgır, kıs kıs gülüyordu. 
f'alık da. keyiflenmişti. Nasıl 
keyiflenme5in? Küntecinin a
yak küntesine ayak küntesiyle 
mukabelede bulunmuştu. 

Çalık da C111,gır da. Yöriik 

rı1o.raktu·. Puıarlkl:ıı t:J.<.ın! 1Jne'!ı. l3/2J 1'42 C"tıır:- ~Unıı !aat 15 de TorhAnNiı~ 

ı· ıa~ n f ,~ yatı arı L\·. fiınirligi ".11nı a1.n,. koıniryı•nlırJda yo;1J. ıl. < ~ · 1ır, •r;ıhmin br-rlc·l l7SU li. .. 
l ro ilk tE.>ınhıatı 131 ı:r.. 25 kuru tur 

1 .Şekil ve tartları kon\i:-.~·ond· gOı [ilür. 'l' aliµJt rln b<>lli Y~tki1lC koıni~yo,ı:ı 
Kr. )!t.lrnelerı. (532 • · 2053) ___ .., 

• • • 

• • • 
2000 adet bükıne İ5pit alın acak 

T;ıhnün edılf'n hc·delj 8000 lır•~ ol&n ~oon ;ıdct h;pit A~keı:i F;.ıbrikaltoı 

Uırıun1 Mii<lt.ırlugü mf-ı l<ez t-utjn o)lını~ kl.ılli!'yonunca 11/2/942 J'.idi.aı ll'"i ~oııl 
Farıt 14 df p;oo:nrhkhı ihale cdileccktll·. ~"'J·tn~ ıtıC' parastzdır. K;.t"i tf·mjn•t 
12(10 J;rodır. ( }(103) 

•• • 
füı~'·k maktu olarak 

Bir.nd ı;&) tada santimi 
750 

500 

350 
800 
100 

ır.oo kilo '"''" "'IP"C•klır, P;,z.rhH ek .. lh'Csi 10/~//~12 snlı • •nıi 432 m ıtre mikabı cam Yeya ı· ö ;r-ar kereste satır. a ~ınacaktır 
lkioci 

\ ıçnncü 

Diir•lluıcil 

.. ,, 1 
~·at 15,:lU da Toph.ınede Lv. ;:inıirli~·i fi>tr :ıl t:,1 }<(ıınh._yoııurıtl~ı y:ııııloı\~ K- A~ağıda Plı';,rl vı• ıı.il<1.~:ı ;)'<.ız.ılı ·1Jı nıttrt' n1H;;:ıbl ('anı vey., kiiK.ıı ... r 
tır. ı~ırklilc-rin ~tUrc<·ekleri r,Umune tL.crlndPn :ılıtun~k iizerf' tc·klıf r-cı;o- kt n.ı;tc 9 .:-;uh<tt !J42 pi.nır1c_~i günü Ji1 .. \ 15 rit Ankilra Ask~rt F ... t.11·itı.aJ:ıl' 
cck.Jc··· ııy ı.ın f~ ı:; k&t'i temir:•ıth·THe t.t il" s• :1ttl kt·D)İC.)t•n; 1 .iııiPlt'f,l'lc>ı·i . }fel'kr-L SatJıl ... '1hııa korıııtı-y~)nun tı ~~tın a'iın.ı.<-;.ıl<tır. Tahn1in bedeli \ıt>lı._ 1 

1: 
(!151 - 2tı5~) nlctre mıkab1 73 li rttda·. Kat'ı teıt'\in ~ı 4i30.40 lil'n. olup ~ırtflaTriCı-1 158 k\1 .. 

l'U:·:l konü~.yond:ın Vt"l'illl'. J~ttklılcdn tJclli giin Vt; ;-;n.~üte kon)i~~OıH'il l· .. .. -------·--------! 1 J"nmalorı. (10ti2) 
" 

" .. .. 

DOKTOR 
HAFIZ C.EMAL 

Lokman Hekim 
Ou.lıili~ e l\türelıl1631S1 

Dlvnnyohı 

pa----~~~-------------------------.... il Deniz !nazım satma~a konı :syonu iianlan 
1 90 mcırc >pir al h<·rtcm : ı~ ~~:,m:;:.~~~~ 
! « 1\ kııtı u 45 tn/nı • 

l Yıık:ırıd;t cjn.~ \'e nliktarı yozıh horhuııtı•ı G/:l/942 pazaı·t~'i ~ünü c~,.t 
11 ri<" Deniz Lc\'aı..ın1 Fatın a1nla kon1 ı. yvı unda p .. 'l'<ıı-ha:ı }· •• pıl..ı'-'.a~ınd. n 
i:!fcklil~ı·ın belli gün ve $aettte n1e2h.i"ır \ı~ıııı ... yona n1üra<'a:.ıtltrı H;ln olunl'·,., 

(2051) 

r:::;::Y8ROK"'ALT7:;7l -----j Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı -.....;..-.-.--
Alinin gösterdiği maharet i gör
miiıılerdi. İhtiyar pehlivanlar 
da görmüştü. Bağırışıyorlardı : 

- Aferin Yörük !. 
- 'l'am boşlama derler buna! 
Yörük, sarmaya girer girmez 

künteyi doldurdu. Ca?,gır, Ça
hk'a dönerek : 

- Ne oluyor bey baba? 
- Ne olacak rezil etti Kün-

tecivi be? 
....:.. Nasıl boşa. salladı hasmını 

"Ördün mü küçlik Arruıvutoğ
lunu? 

- Vallalı ı;aştıın. Çok zeki 
bu oğlan .. 

- Allah bağ)§la.sın. nazar -
dan .;aklasın da .. 

-Amin!!. 
- Ayak küntesiııe tam böy-

le mukabele olur.. Amma her 
ııehliv&.run kan de<;ril.. 

- Doğrusu, biz bile bu hoşla
ınayı yapabiliriz. Fakat bu kün
teyi dold 'rmağa fırsat bulama
y~ 

- Ya, ııimdiki kiinteye ne 
detsin? 

- tnışallah a~ırırda ilk elde 
olur biter bu i~ .. 

Dedi.. Yör ük, künteyi almca 
künteci Hasan derhal hareke
te geçti. Çok usta olan künte
ci, sağ eliyle künte sargısını 
hızla iterek k ünteden kayıp git
ti . Fakat kaçıp ayağa kalkayım 
derken Yöri.iğün eline gene dii~
tü. 

Yörük, hasmı kaçıp gidt-rken 
bir sıçmyışta kispet kasna~·ın
dan yapışnıı~tı. Çocerek has
ınuru önüne oturttu. Kiinteci, 
alttan kurtulmak için neler 
yapmıyordu. Kurtulaınıyor<lu. 
Yöriik, hasmına sülilk gibi ya
pı§Dll§tı. 

Yörilğün bu hareketleri se
yircileri keyfe getirmişti Teli
rar tekrar bağırıyorlardı: 

- Aferin Yörük! 
- Bitir işini tez elden.. 
Alttaki boğusma epeyce uu-

dı .. Yannı sil.attan fazla oldu ki 
Künteci hasmının elinden kur
tula:nıa.-!ı. Fakat Yöriik de has· 
mına bir >;ey yapamadı. Ne o
~ıın aıdJysa hasmı söktü. 

Nihayet Künteci, bir hıı;.k ı 
ile döniip ayağa kalkabilirdi. Yö
rük keyif H,'ınde idi. Kurtuhıı> 
ayağa kalktığı İ<;in nıira ataca
ğına aksine h, -mı çırpınıp na
ra atıyordu: 

- I:!"ay<l Kii.ııtı ·i Jxo! !. 
Küntcci de dayanamıı.dı. Ha<

mını boo bırak,,;am2k ve l;eyfi 
yal.ruz ona vermemek irin zorla 
o da çu·pınarak bir nara sanır
du: 

- Hayda Yörük be!!. 
Bundan sonra gür eş kızı~

iı. İlti ota.raf da birbirine hamle 
etmcğe başladı. Yörük_, hasmı
nın derecesini anfaIIU!itı. Kün
teci Hasan, ayaktan yediği 
kUnteyi bir tiirlü hazınedmıi -
yordu. Bu, olur ı;cy dc-ğildi. 
Kendi oyuniyle kcmdisi mat ol-
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'15 18 x 2.5 x ::oo : .1111) 
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2ll 2' x 2 • x 200 : 400 
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mıı.ştu. Fakıo.t li:iinkci, hıu;-
ınmoan yıl nı :ıgı. ba.,Jr.mı~lı. 
H.-1., altta onun <;ok ~etin o!du
ğnnu ~t-lılfli(;:ti. J{c·nıti kendin~ 
ııöyle dili}ünüyordu: 

- Görüıı<liiğü gibi değil, ~ok 
ktl\'Vdli ... 

\ öriik hakikaten ç:vi p ibi bi ı• 
delikanlı i<li. Pc'flçel<'ri ~olt kavi 
idi. Glire~ hamleler ü1uiut ham 
kl,•ı·le mukabil hamlt'lel'le ,., .1-

yıonlara ayaJ.-t.a devam edip git
ti. Tam bir s:ı.ıtlruı fazla bo
ğu,ma ol<lu. Lfıl<in her iki peh· 
livan b:r tUrlli birbirleı'ini alta 
di.i~ür~·mf>'<l !c-r. 

Künted, hasmını altına almak 
i<;"üı dünj~aruıı hanıles~ni ve nıa.· 
nenıı.~ını yaııtı Liıl;in muvı:f
fak obm.1clı. Kiliıted de ayniyle 
~.ahstı. Ha!$Jfdnı altına bastı~ a 
ın~d.ı. 

Güıq uzaclı-kça tlt'ııkleçme 
haı;ıl olma·:a l1;:<;lndı.. ihtiyar 
pehlivanlar, bu hali St'.ziyorlardı. 
Hatta Ct.2gır: 

- Çalık, güre.-; uzadı ... 
Dt'm<'ğe kalnıaL O, derhal: 
- Denkkı;ti be!! 
- tyı olma<lı uom mi? 
- Elibette iyi olmadı.. Ne o-

lacak ise ol•nalı •• 
-Nede:ıı denge gitti dersin? 
- İkisi üı ·eylan da ondan .. 
- Ora.sı var, fakat her iki><: 

de birbirine fa zla fazla girmeli: 
den •;el.iniyor. 

- Doğru.. Birblıinin ustalı· 
ğ•ndan ~'1Jrl1lar .. 

- Berabere doğru gidiyı>r -
laı-. . 

- Büyle gideı ·ı;e beraber o
lacaLlar. 

- Arada bir kaza olmaz.sa ... 
. Dedi. Güreş konuştukları gı· 

bı denkleşmişti. &ki pehlivan· 
!ar bir bakışta. anhyorlardJ. Küıı 
teci .yenileceğim diye hasmına 
truu manaile girmiyordu. Çilıı· 
kli haı<m ırun fazla oyunbaz ol· 
duğunu e:örmiiştü. Bir yerim · 
den kapiınrıhı diye çekiniyor· 
du .. Yörük Ali de tıpkı hasını 
gibi diişünüyordu . O da hasn;ı· 
nı fazla oyunbaz bulmu.ştu . Ye· 
nik ve a~ılr düşmemek için ken· 
elini idare ccliyordu. 
Güreş yavaş yavaş e;ki hızı· 

ru kaybetmeğe başladı . Seyfrci· 
ler, · gale-yana !"elerek bağnştı-
1ar: 

Yörlik durma!. 
- SaldJr!. • 
Yörüı,~ı babası da ba"ırıvc.ı· 

du: ~ , 

- Yörük! Gir güreşe ... 
Nihayet bağırmalar tesiı ııı 

vaptı .. 
(Aıka~ı \. r 


