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Churchill'e 
itimat Meclisle Hararelli Bir Celse 

•••• • ln,;lizler .. ııuz '*~lildirler. 
llalt•dtluotlannı A•erib 
U• 6irle,tinıaiıl•nlir. Biaa. .,.., .. ,,, .. .; .. , .. .., .. 
lc•nlı 6ir tarzı/• fi., .... 
liirH /ngilizl~r ı•lt beJIİ 
•irrta elmiş şortlar i~ inde 
bulunuyorlar. C hurchil l'in 
IJögle ittifak ile itimad ka. 
zanman lngiliz efkarı umu
migeıinin oozigeti müdrik 
6a. anılutuna t1e •ale6,.Jen 
emin oltluiuno bir Je/ilJir. 
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1 
Milli Korunma Kanunu tadil edildi 

Yazan : H9sayin Cahi~ YALÇIN 

A vanı Kaının.rAAı bir 
muhalif reye kar- ... 
§1 b ti t ü n bir ek-

Arnerıka Relısicümhuı .ı 

'"·············· Başvekilin beyanatı ········ 
Paramızın kıymeti yerindedir 
altın alanlar aldanacaktır 

1 

RefikSaydam, vekillerinşeker 
seriyet ile Mr. Churchill'e 

itimat beyan etti. Hi~ ~~l>he RUZV~ı;r t · ı d ki • dd• dd tt • 

Müzakerelerin 
.tam tafsilatı 

~~~~~---ı~~~~~-

MU H TE Li F HATİPLERİN SOZLERI 
~~~·-~~~-·-~~~~~~-

Altın spekülasyoııu - Kadınlar D• 

israf - ihtikar karşısında mahlıe 
melerimiz - Şeker toplıganlar ~~ı·~~ımT~;_!~beı·tir~~e.nıarp~ik~~zan)~ Amerı·ka ı. op a 1 arı 1 ıasını re e .. ' .. • 

.lllYl UC1u:ı ~llllJ Ankara, 30 (a.a.) - Büyilk \'e müstacelen müzakeresine gı 
. lllli kladar bu .netice ıle mcn:ınım Ankara. 30: (a a ) - Büyük yük Millet Meclisinin en buyuk M.iUeıt Meclli.i bugün Şemserldin çilmiştir. 

olabilir. CJıurclıill'in hiıkfım4:t Millet Me<'liı:;i bugün Şemsettin M 
1
•11 .... 1 

Şef vasfı, böyle m\ü'l.im anlarda dai- Giina.ltayın remliği~e iki celse Refik ince künMide 
baenuk kalmaıU, sarsılmaz bır A l k t Gürıaltayın rch,liğinde iki ce]!;'3 ma beraber ve millete ders ve akdetmiştir: muııunun heyeti wnumiyesi fu;e 
aztnı ve metanet ile harbin ıie- Vrupa mem e e - akdetmiştir: misal verecek şekilde konuş - Birinci celsede. Milli Korwı- rinde müm.kere cereyan ederken 
vam etmesi ve İngilteren:iıı 7.8.- 1 • • f ) tte Birinci celset e. • makbr. Yine o günü yaşıyorduk nıa Kanunll?lun ba.2ı maddelerini Refik İnce ".Manisa,, söz ala 
fere ericnnesi demektir. lno11t;e. erını se a e n Encum·· eru"ıı teklı"fı ~nbul -'dı'ı•• D.. ..-ma araya bw..ı hüdiseler kn- d .mcrl k lAu-iho.:. u k M lli K k un ~·· ,.,. • ıı. ., .... ll.ır ı• t _.. eı:;'ti''·'·cn aııun a.,u ..... ı ene - ra , ı orunma anun uı 
renin ik.i buçuk seneden~ri .ı,- kurtarmak İÇİD r~k milli korunma kanununun. UD ıueC IS e rışb ve söz ahnak mecburiy~ti menin teklifi üzerine :tt>rcihan Uwnu ,Ç(,. 3, SU. 3 de) 
radı~ zorluklar ve kar:nlaşngı bazı maddelerini değiştiren l<a- l ld J hasıl oldu. -----.;~-------------------
a:cıla.r başka bir mille,tin..}Ja%ıa yardıma devam ııun layihasının milstaceJen YC. meıgu O U ar Umumi harp mklJlerb&i 
~eımli olsaydı -manevi 'kuvvt>ti· d d k tercihan m~ine başlan • Anka.ta, 30 (Yeni Sa- ~ 
ni böyle muh!<ııfaza ~bilw miy· e e e ımatır. Kanwnm heueti umumi•, ı.:} 1n ıı. • k" ?O 
di; n .....,.lr belli cı,ğildiı·. Her "' J bau - Milli Şef fsmet '? Evvel~ şunu arzedeyım ı, ,.,~ 

~ kbt ı o yest üzerinde <:ereyan .eden reü~. n~ &ıkün -Oğleden sonra, aydanberi devam eden harı> st-
hil ÇC\k nıesnlik halkı- zaeroer esnasında Başveil 'Dok- Millet Meclisine gelerek t'aSlllda ilk günden itibaren 'hil-nın sinirleri böyle bir tahanımül Ruzvelt'in 60 ıncı yıl- torRefik Saydamın bey"natın - - k 

A • • .3: "' cl:V' vakte kad M ı·sd kü.nıetiınizin alınış oldugu arar eseri gosteı,nekten acı1""r. dan sonra 'l.'ıcaret, Maliye ve İk- "'~~ ar ec 1 e ~udur.· 
1
1 

dönümü kutlandı rl v kalmışlar ve mesai oclala- " 
Churchill İngiliz inadıruıı .se- tisa ekilleri de sırasiyle sö~ rıuda me~gul olmu~lardır. Bu kürsüden bir c;ok defalar 

batının, lkavgacılığının bir tim,. V11flinE"ton, 30 (a..n.) - Alt. alarF>k ilc-ri sürülen mütalea.lar heyeti celilenize arzettinı, bun -
sa.tini teşkıl ediyor. Bir hli- mışmcı doğıım yıldoniiımi\ mü- lıakkmda izah::.ttn bulunmu~lar- dan evvelki harbi umwnininin 
kwnet adamı için büyük kuvvet nasebe.tiyle gazetecileri kabul Üir. K~ımn net1ce>dE· kahul edil· ''- Arkadaşlar, bu kanunun misallerini asJJi y~atmıyacağız. 
teşkil eden meziyetleri arasın- eden R is Ruzvdt, bütiin $ivil 

1 
miştiı'. müzakeıesi dolayısiylc söz al - "Bravo sesleri, alkısl3r., bundan 

tı zorluklara ekf;e- faaliyet s ıa.Jannda Amerika 1 8af}Vt·kil Doklvr Refık Say · mak niyetinde değildim. Bir çok evvel gördüklerimizden, aldığı-
.. :-mDie'ffn büyük ~yretler sarfıM dam bu münasebetle ~ıdaki ~l'~'tır, ıoosele ü201inde gil- mıs dei'slerden ietifade ederek 

onlar açıkça. muc~de1e etme- ve hamleleı yapmağa davet et- nutku söylemiştir: ~mı güzel gôrii.tiiler. Zaten BU· (Sonu sayfa 3 sütun 1 dt) 
sı de vaıdır. Onun bu hali hoşa miitir 
gidiyor ve ıtilınat telkin ediyor. · 
Şu sırada Avam KamarasınJa Reis Ruzvelt lııU•btien doğ,.ıı. 
böyle muvafföJ ı etli bir imti- sefaletlerden mütecasir o1aıı Av 
han geçırebilme ~ i"m gerçek • nıpa memleketleriyle di<rer kıta 
ten kuvvetli bir de"V!ft adamı ol- lar halkının zaruretlerini ya. 
mak icmbcderdi. tıştınnak i<'in Birle~cıik Ameı'i-

İngiltere, harp baı.hı.dıkt ı\ kanın buralara y rduna. dcvaı."'11 
son!"'J. bugün eıı kuvveth 1 r etmek meeb • "y tinde bulundu. 
nıevk:ide bulunuyor. Bunn r .. • - ğu fikı ıni izbatr etmiş ve şöyle 
men en ıbUytik zqrluJd::ı.rla kar- dem:iştiı: 
eılaşdığı bir afidır. "NA.hı1ş l .. - "Bu yardın 111 eV\dce miis
berl r bh·bırini takip ediy( r. F'n pet nt"tir ·Jer verdiği salıit oldu
buytik zırhlıl:u·d.ın hir kat, bn- ~dan devamında mecburiyet 
mıştır. Uza.kşarktaki lngi z vardır. Sivil halka yapılacak 
haıKınıiyetinin kılit taşı addeu.- 1113rdım. iSEpl altında bulunmı 
len Sıngapur tehlıke) e düşrnfr - yan Fı an~aya da ~l olacak-\ 
tilr. Lıbyada. o kadar parla~ tır.,, 
limitlerle yola çıkan taarruz or-
dusu geri çekilmeğe ~1aım - k ldıl R h · 

RUSYA'DA 

Sovyetier Ri jev ve 
Briansk'ı kuşattı:ar ı 

--00--

Lond1"a, 
Smolensk'in de 

tehdit edildiğini 
haber veıiyor 

--00--
tır . litiıtiin bu durum .muvak - riyetinde a ar. us cep esı ı 

kat da olsa ruhlaı üzerinde fr· =bi~ı~:~ıı~u~~~i~e 1;~~ 1 DOH ETZ1 de 
na bir tesir yapabilirdi. Yapu- Ahnanlar ka~ılarındaki Rus 
ğı:ncla da şüphe yoktur. Fa.kat kuvvetlerini ) :ı mağlup etmek 
Churchill sarsılmıyor, rubai z:: - ya okenılılt·rini poı.;rlşarı etmek 
fere itimadını ve ilımidir.ı.i kay- mecbuı iyetındedirler. İngilizler 
betıniyor. Churchill'in en bu- FJ'a~ylada.n, Cedab:ı; ı.ıdan ger! 
yük talitı.i, kendi.'ini anlaya- dönebilirleı· ve harbın heyetı 
cak, kendisini t.utacalk bir cf· umumiyesi bakınundan bunun 
kan umumiye bulma ... ı<lır. b ü y u k bir zararını görmez-

İngili?Jer ve lııgiliz dostlau ıer. Fakat A l m -cı n l ar, 
için hakikatte ne,mit ohn.ı.ğa Rus c e p h es i n i bıraka
hiç b.ir s..::i:>ep yoktu:. Bugru mazlar. Rua cephesinden kuv
bir tesadüf c.r.eıi olaı-.Jc hep l · r vet çekemezler. Kışlak aradık
araya toplanan llalıOŞ Vaklal L' larını JtendiJerj bildiı'dik.Jeri hal• 
aııCa.k muvakkat bir mahiyeti de otuz derece aoğukta ihtiyat 
haizdiı· ve nihaı zaf eı üzerinde kuvetlerini ön saflara silrüp 
bir tesir yapmaktan acizdir. muharebe etmek mecbw·iyetin
hgilterenin top ve mermi istih- de Wunuyorlar. ÇUnkU kar
aal&b halııkında Lord Beavet'- §1lannda.ki Sovyet kuvvetleri 
i>rook'un verdigi birkıaç ra- onlara dinlenmek ve hazırlan
kam düşman bombalan altında maık imkanını bırakmak istemi
İngiliz ameles.iııin gayret ve yonar, gö-ı; ~lırmamağa niyet 
vatanseverliğinin ölçüsünü bü- etmil bulunuY<>rlar. 
tün ciJıana göatermeğe katidir. Bu muharebe bu kış Ahnan 
lnglltere büyük bir azim ve 
iman ile çalı§ıyor ve kuvvetleni- ordusunu yorarak ve yıprata.fak 

-o--· 

Sovyet kıtalarının 
tazyiki artıyor, Alman 
mukavemeti ümitsiz 

bir halde 
[A.A, telgraflanndan 
hülasa edılrniııUt·.) 

Moskova radyosuna göre, Rus 
ıar, dün cenubu garbi cephesin
de 150 kilometre genişliğindeki 
bir cephede ilerlemi~lerdir. Snıo 
lt.nsk Almanlar için gittikçe teh
likeli bir vaziyete girmektedir. 

Rijev ve Briansk §ahirleri çen 
ber içiae alınml§br. İki şehrin 
yakında sukutu bekleniyor. 

Londra, Rusların hemen bü
tün cephelerde ilerlediklerini, 
şimdi Smolenskin tehdit edildi· 
ğini, Donetzde Sovyet tazyiki
nın artbğını, Alman mukaveme
tinin ümitsiz olduğunu bildir
mektedir. 

AJmılft Devlet ~w 
Adotf HlUer 

'l• , 

HiTLER 
söyJüyor 

" harbin bu sene 
bitip bitmiyece• 
ğini bilmiyorum 

FAKAT! 

PASIFIK'TE 

JapoaJar, Sinoapur'a 
doğru akıyorlar ı 

----,...-oc):-

Tokyo, Malezya- 1 
daki Avustralya ' 
kıtalarının kuşa· 
tıldığını bildiriyor 

CAVA 
Bu adayı istila plAnmm 
şimdilik muvaffakıyet
sizliğe uğradığı haber 

veriliyor 
[A.A, telgraflarUldan 
hüH'ısa edilntijtlr.] 

Muhtelif .kayna!k.lardan alı
nan maliiımata göre, Janonlar, 
Maleeyadaki lngiliz hava üs
lerinin kendi ellerine ge<;tıkleri
ni bildiriyorlar. Bu hava üsle
rinden S~a bulunan 5 
üs hariçtiı'. Japon tayyareleri 
bwılan da arka arka.ya yapt:Jık
lan htioumlala hasara uğrat
DU§lardır. 

T-0kyo, Malezyada. Japonla
nn mühim bir §ehri da.ha işgal 
ettiklerini ve kıarıı kuvvetlerinin 

(lonU' aayfa 8 aUtun7 de) 

Ticaret Vekôletinde -Vekalet müsteşarlığına dış 
ticaret Reisi Cahid Zamangirin 

tayin edileceği söyleniyor 
---~~~~-·:~~~~~-

Talebenin nişan yüzüğü takması yasak 
Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 

* Ticaret Vekii.letl, Dış Tıc:...ret Reisi Cahid Zamangit, 
mebus ola,ıı Halit Nazmi y~ri. e 'l'icaret V kiı.leti Muı:; eşarlı· 
gma vekalet etmeye b ~ laın•fitıı-. \ eKalctler mahfillerinde söy 
lendiğine göre, Cahid Zamıuı il, Ticaret Vekıllet1 Müsteşar
lığına g,c:tiı:ilecek, yetine d~ Dı;;ı Tiraret D iresi Reis muavini 
Siireyyn. Anamor veya. Vi9i hi.ıkfı mcti nezdind<."ki sefarette 
Ataşekommenıiyal bulunan C'cmal Ziya tayin edılt'\ ek~iı'. 

Taıebenin nişın yüzJğü takmJsı yasak 
* Orta tahRıl cağındakı bazı talebenin nıaanıılık namı 

altmda yt{zük ta..c;ıdıklan ve n: nhlarile birlikte gezdikleri 
anlaşılmış ve talebecin bu yold..ı hareketleri mahzurlu görül
müf., olduğundan bundan bö:. Iü talebenin, talebelik ıufatını 
taŞldıkları müddetçe nişan yU 1.Üf,'Ü takmalanna ve niı:ıanlılaı ı
le birlikte gezmelerine müsaaı:Je edilmemesi Maarif Vekaleti 
Miidtlrler Enciimeni tara.fındr.n karaı laştınlınıştır. K1::yfiyct 
bugüµlerde alakadarlar::ı. tebliğ t>a lccektir. 

BUGÜN 

/KiNCİ SAHiFED~ 

Mukaddes 
Darağacı 

Yazan : AKA GÜAOOZ 
Edin ark~~n Milli Ko

runma kanunu tadilitı dolayı
sıyle yazdrğı bu çok gUzel ve de 
ğerli yazısını sevke okuyacak· 
sınız. 

LIBYA'DA 
Mihver ileri 

hareketi 
devam ediyor 

Alman, ltalyan 
kuvvetleri Reji
ma'yı işgal etti 

hulfısl\ edihnfıtir.] 

or. Şimali Afrikadan bütün devam edecektir. Gelecek ba
~ ve Ya:lwı§arlu kucakla.ya- har ve yazda tekrar parlaya -
rak Ka.fkaayaya kadar U7.8Dan cak ve k1Ş8ı kadar gene siire
topraklardaki İngiliz cephesi- cektir. Gelecek kışta taamu;a 
ilin kuvvetlenmesi için ne kadar yeni bir gayret ile başlamak için 
fedakirlıklara katlanmak ıa- Ruslar şimdiden hazırlanıyor
llıDl geleceği düşUnülürse bu- tar. Bu demektir ki lngilizlerin 
ralara verilmekte olan emek önünde çotk kıymetli bir çalış
hakkında bir fikir edinilmiş o- maı için imkiıı ve zaman. var-
Jur. dır. Jngilizler için hazı~ 

lngiltere çok geıi kalmış lıa.- ya vakit bulmak, galebe ~ ... a
mrlıklanna devanı edebilmek rını temin etmek manasını ifiar 

:Moskovada da neşredilen res· 
mt bir tebliğe göre, Ruslar, Al· 
man müd8.f a.a hatlarını yannıt
lv, l2 gün içinde 100 kilometre 
ilulemişlerdir. 

Borovinkova ve Lozovaya §e
hirleri işgal edilmiştir. 400 den 
fazla mevzi geri alınmışbr. Sov 
yetler, 4 tümenle 3 Alman ala· 
yının tamamen bozguna uğrabl
dığını bildirdiler. Almanlann 

Bu gıl lıiigülı za
ferler yılı 
olacaktır" 

Hitler, ,.,k c~plaeainde 
tlüİm•••n i_..üdinin kırı. 
laeajını, ue Yahudi/ilin 
ortadan kaltlmlacağını 

biltlirtli 

Çörçil harbi tahrik 

Yeni iase müstesan 
dün vazifesine basladı 

[A.A. telıırafJarwdao 
Dün akşam neşrolunan Oıta 

şark lngiliz tebliği: 
Cenuptan Binga.ziye doğru 28 

Sonkanunda ilerleyen dUşman 
kuvvetinin her iltisi de tanklar· 
la mücehhez iki Jru..-vetli koldaı 

· mürekkep olduğu l}imdi anla§ll 
n1akta.dır. Düşman, bu çevrede 
çok üstün sayıda asker kullana· 
rak ilerlemiş ve 7 inci Hindi 
tuğayı cesaret ve şiddetle dö 
güşmesine rağmen gerilemeğe 
mecbur olmuştur. Bu arada da· 
ha büyük bir düşman kuvveti 28 
~:ioukanunda P..ejima'ya vardtk· 
tu.n sonra gftn kararırken sahil 
yoluna yerleşmiştir. &>n dere~e 
üstün sayıda olan d~man kuv. 
v<.tlerinin bu iki taraflı hücum 
ları neticesinde dördüncU Hin 
t.:ımeni mUdafaa ettii;i Binnazi· 
nin doğu imaline eekilC:Fa;i bil 

(lonu 11yfa 8 aUtun 4 de) yük b" f t de eder. ÇünkU İngilizler yal
için .k.aq.ısındaı bü . ' ır ırsa nız değildirler. Mukadderatlan· 
ve zaman bulmuştur. Alman r lıılllllıılfltıl,_1111111~-----· Führeri'nin bir hesap lıatası m Amerika ile birleştirmişler- r ı 
.A.lmaıı - Rus harbinin başlangı- dir. Binaenaleyh, vaziyet en k•J d od 
eında İngilizlerin bile ümıt ~e- soğuk kanlı bir tarzda. düşU.nü- Baıve 1 ra y a =:t. =~~e~asıı.;: :-:ean!0:!: ::1:yi00~:;:. konuıacak . 
manya ile lngiltere arasında yorlar. Churchlll'in böyle itti- Ankara, 30 (a.a) - Bafvekıl 
cereyan etmek laıwn geldiği fak ile itiınad ka.zamrıuı İngiliz Doktor Refik Saydam Şubabn 
halde bu kanlı ve amansız mü- efki.rı umumiyesinin vaziyeti birinci puar günü saat 20.15 
ca.delede bir istitıad açlldı, hır müd"ik bulunduğuna ve gale- de Ankara radyosunda bir ko· 
Alman - Rus h ı bi ortaya çık- beden emin olduğuna. bir delil- nupna ya.pacakbr. 
t.ı. Almaaılar İngilizleri unut- dir • • •-..-..-.. • ...--. 
mak, arkaya bırakmak mecbu- • BUseyln Oaldd YALÇIN A.Jw.Lt-\L J....Q.,_ 

• 

ediyormuş -ı------

aosS::::t ı!'!,J~! ikti~!;= Şefik Soyer Hatay veya Bursa 
!::ıü ~~ınc~?;; valilig" ine tayin olunacak 
Bitler, saat 15 de &:ylediği nu-
tukta önce Avam Kamarasmda 
cereyan eden müza.kereıere te
mas etmiş. parlAnıantaıizm ile 
Nasyonal Sosyalizmin jstinat 
ettıiğt prensipler arasuıd:aid 
faaıla belirttild:en sonra. ~üm
le deıni§tir ki: 

(lonu "*'• 1 ıatun 1 a) 

Ankara, 30 (Yeni Sabah) -
Dün, laşe Müsteşarlığına tayin 
edildiğini bildirdiğimiz Hatay 
Valisi Şükrü Sökmensiler, bu
gün saat 15,30 da İaşe Müstesar 
lığına giderek eski Müsteşat' 
Şefik Soyer'le birlikte ra.lı. nıa 
odalarına çekilınişle , saat 19 a 

kadar Şükrü Sökmen Süer eski 
Milstcşaz:~' yapılan ve y~pıla.
cak olan il ,ıer hakkında malfımat 
almıştır. Diğer taraftan tahmin 
edildiğine göre, eski Müstesal' 
Şef!k So~er, Bu~~· veya H t y 
~alıliklermden bırıne tayin edı- j 
le.cektir. 

cıirmektedir. b 

TALY \ TF.RT ,tCt 
Dun ah ı n ıy t • 

(Sm • Sa. S u . . 



BA'llAR 

z 

ı skerlik bahisleri ( ŞE .... İ R H.A BE R LE R İ ) FIKRA 

~iHAN HAR i KAHRAMANLARI 
ZAFERi NASIL KAZANACAKLAR? 

( 11111: Bmekll GrL Kesıal Koçn) 

1 914 - 18 boğazlaşmala- ticenin alınmam düşüncesi bir 
nna da "Cihan Harbi,, hayal mraama geçmifti. Asya 

. ı. --='-· o .ı........... .J yakalarında yerleşen yabancı 
:.w v--ne=WL -...... apon· ,,.. alan uzaJtlaşt;annak: İşte 

• :ı. ve Qa gibi M7lk d.wtet.ler 
1D baltl iM 11 .,. .. ~ glDa Vl8el•! Dımizler aJat 
:almak &iM '*' tmtı& alma salullan:ıı mtımDe bağla&ğea 

• :ırmcm l r, Am rika i bir ft: ml>iıinden ayırdıklarına gfi
hareket ordu.Nyl& Avrupa mu- re, deniz meydan muharebeleri
kadçlcratını tayın etmek ıztı. Din zafer yolunu açac ına in n 
ra.rıııa duşmuştü. Bu memle- mak lizım geliyor. Omm tçiı1 
k .__ h ı.--a.... · .-ı....- ,_.__ japonya., denisleri .-ıiıette bu-e - arp u ,_..n~.._ 1-danıı& mMwd• ..;wıtunr. 
uzalı w .her minmyle lsude • ._. .. ,,_ 
idiler. Harbin biltUa yWdl Av- Akdeııizde emniyetsizlik, Lib-
nıpaya ft Avıwıı ldar Ulllriae ya ordu.sunun 1htiyaca g re 
;-..... ~ idi. o sel)eple wı..ri.* ku""1tendirilmesine engel ol-
lwpuiış f>N'1 ......, da. Rommel kwvveUerillin "ekl-
barbin bhra.manlık teref"ını, "' 
harp içm yaratddıktanm öte • Jijlııdek.i bib'Uk sebebi burada 
Mnbcri iddia eden AvrupaWa- anmak doğrudur. Bununla be 

ra vermek gerektir. ş. andıi. ~.~:...:l~tirbir. makabil 
&flılleriai klrH.in icra köşele- ..-...~- _,...WM..l.U9 

Hava gazı 

tahdidab 
Yarm •bahtan iti
baren hatbyaeak 

o 

Belediyenin, bazı tebtW ... 
feımi tedbirleria tamamla!l!M .. 
sı için havagazi tahdidatmı '* 
milddet tehir etmeğa blv ,.... 
diğlııal 7 •fbk. DUa ~ 
- ~ ... to)l'ıebd• ps 
tahdid tının icat'i olarak 1 Şu-
baıt P~JT giklunden üibarm 
başlanmasına karar v~. 
Tabdidatın t>aşfamawwlaıa w 

vel havagıaı şirketleri g~ 

ler vasıtasiyle. halla tahdidAtm 
Mlid edeceği b&a mahmrlar e&. 
r.dmda. iku. edecelltir. 

Evvelce de yazdığımız gibi 
tahd.idattan 80lll"& ...._ aa..,._. 
lan saat '1 - ıa ,.. ak~• 
it 19 . 22 arasında gaz v ..... 
cektir. 

---"":.. .... ~---
nne de aardtrmak marifeti gös Vqington llmıferarua geaiıt 
teren tonyek.Cm D&rPt arQk bii- programlar tertiı• ediyor. Dost 
yük adı benımsemiştir: Cihan ve muharip memleketler, günı-

Bani. ! rill lledleriai de~'*"· 8a 1 0tta• 
Tuill. barbl körUldemek1e rini blitilnlemeye, kudrettendir- Stll ıan 

ldmterm ilk adımı attlfım tes- me,e ve,.,_ b~. • "oaımtif•ı .ı·ık bit ..... ..., billılleriai mndirler. n 
-T.tırf yedi de-net, dfizinelerle peyk 

ayırac- · 1eri le birlik · kg • u-~ dört Mu;tlk Yll 1 tc, nihai zaıfen ka- graoı 
6 d .. _. yUz bu u.laı' _. zanacagma inam.Yor. Ancak... W nce, Ou1. nada. dolduracak uçurumlar var 
yonluk ._.... ~ wı'We men.fak !>eşer. bu ıztırap itinde dalı~ &.la Lcihli.k Kooperatifi 
atlerine ~ bit......,.. ~ e yıllarca ve yıllarca inliyecek! Şırkdi Bum Birtiji meram.. 
lıılti)Ciller, ,_ eömirpcilıel'e .... --==-a ----- =-=== de ıautad eeneMk ummnl içüaa 
P8YI• olJuallllnla. Düaya m-

1 
- m1 Ticuet Vekileti naınana BQ 

enderi pay•pbnab idL Tatb A w. u... i 1 i ı K-aı Ragıp ED8ou. hazır ~ 
neJler, mıwni - ~kete s.er... • erı ğü halde dün y pmı tır. onat-
,.,. aça'hitirdi. Bir taraf, ftriı- ' lardan İstanbulda buluııanlama 
r·· _.., da .._ hıtHt Ae. ....., ... "'_"''"""· hemen ~ .ic.timaa !tth'lk • 
ranarak, ukeri mectNriyetlel'e ı s- dAlh•ml ı l1lt ' Da••. Ulaa ren.imizi temsil J. M iltifat etw lira, ae.lliler. - - .,... u ann ve ..,, ~ 

,..rdamalanaa bl!llU111>..-. miftfr 
~2'~w .. •= avapal a-33'1'.......,. ile~•,- Ljthnaa. ılll&t 18.30 da be .... 
.-u~- tiıılıi tutullıp • •tııııl ~ te e- Dl1lf ve ~ Kara mebma 

Bütiln muharip memleketler, d enler d 338 dol nlular ile birlik- Etem bz8t Benice ve kltlplit
bdmlannı da istiııma etmemek te rauıunele 78ptır ak.lardır. Jore Ülkü mıiessese8l sahıbi h
lzere, eli aillh ve çekiç tutanı a - Yoklun~ gelecek aukellef- nık Gtirtunca ve Ontversite Kl
mUkellefi,etıe tDi bılt:lilt:l!lıt· Juin nQfu cOzdanları ve iki kıt':a ta.pevi sahibi Cemal Selek, rq 
Her~ batta Mr İle- ıor.traOan ile birlllde aııalada gös- tasnifine Şaka mccmuaaı sahıti 
1'i harp için ÇÜlbfdma\tadır. teri~ lılerde sabah saat. 9 d n Cemal Erban m~ olwıard 
Gaye, ihmal davriDia. •Qdeiaa ıa .. ..._ ..._ .... 1 Uan. ı e•eıre lllJllmJll!I' 
cihazında açbğı rahneleri tamir 4 - Müddeti mu yyerıesi içinde İdare meclisi raporu alüa O. =::· :~wf.~.:'":;'t!; 70klamaya gelmeyeni r hakktnda dinleıtdikten sonra bul mün& -

"it .... ~.. •kerliık kaoununua cea ma...U kqalar yapılmış. mtlrakipler 
~- Şimdi, 0 di'ia gideril- latlılk ~ır. .raporu oku.narü yl raporu tbe 
IDemi bir umdedir. •Mek, ila -. K rın-ı- .wc-ıı..a ..... 0, n...ı---ı- u----lde beraber FMih .. rtcu .. tt yeel H• wmkap uc 6v•""'i'- ~~ ~ 
cuk YJl da •_,---- • ruı-anltt: nıecluünm ııeklif1eri bul tadil-
IMı ~11k ne aman doldlmda· Tartlt GGn lede lıahttl olvnarak idare meo-
biiec*tir, biliDemeL 111/Mt Pawwa im ibra edümiıftir. 

Avrupada fimdiJe Udu kar· aJıtMı Salı B..._ m ıdan meclW w 
•'•pıı ordWar &l'88IJlda lıi.r nill- ı&/2/MI Carpmba mur:ılnplar aeçhniJae geçfienılr 

Maaşlara zam-... 
Kanun vilayete henüz tebliğ 

olunmadL Belediye yeni 
varidat menbalan anyor 

Belediye memurlarına yapılacak 
zam biitçede bir milyon iki yü bia 
lira faslalılır tevlid edeeek 

Memur maaşlanna yapıla- J 
caık mu :yyeıı .niabetler dahi
Jfndelrl zamlar batkındaki ta
nan henüs vill)ıete tebliğ o
l~tır. Kanun bir ... 
b.lttan itibaren yürilrIU w • 

w• ge gıre 
ctgınden şehnmi.zdeki devlet 
ve belediye memurlariyle ha
susi mubesebedea qhk alaa
lann ma.aş1annııı şuW ayın
da mm!ariyle Verilmesi Jlzım 
plmekMdir. Bu itibarla Da 
mmıın IJugtlnlerde villyete 
tNMğ oh cm- '8k1emnekt&
dir. Diğer taraftıa.n İstanbul 
~ menmr maae1anna 
Jl&plaeak ...ıann beledt)6 
t>fitçesindeti akislerini tet.ldk 
etmektedir. YapUaıı llıesapJa.. 
a nuaran -•za yaı-. 
ak amlar, ~ blltc&
sinde bir milyon iki yüz bin )i.. 

'z 

ralık bir zammı icabettirmek
tedir. 

Hatbtık1 belediye varidatı 
8Dll gOnlerde bır tenakus Ye 
muarifatı da bir tezayüd arz. 
etmektedir. Bu itibarla bele
diye, bütçenin v.azhretini, hem 
de ,...., .. waaaşlarma yapala
eak zamanlana te"flid edece~ 
karşılıklan temin etmek mak
UAtile yeni varidat mmıba
lan aramak ~de 
blmıştır. Vali ve Belediye 
Reisi DokU>r LtJtfi Kırdar 
bir ınüddettenbeli bu igle 
~ olnalnadır. Beledi~ 
Din Jelli t.emia -oeğj. wR
dat .kayna:klannın lıalkı taz
yik etmiyecek şekilde olinası
na lzmll derecede dikkat edi
lecektir. , 

Altan fiyatları Darıcada kıt 
Son gtınlerde yt1keeJmekte o- Danca (Yeni Sabah) - Gaıa-

1an a1tıa diia .... il.50 lİr&JW lerdenberi dew.m eden ar ve 
kadar gıJaws. fakat öğledeA aoa tipi yüsüDdea Danca ile is
ra '* altm 38JiO liraya vıe 24 4 tasyon arasında irtibat kesılmiı 
ay.ar biı- gram i<illçe eltın MO tir. 
lnu.ea bd&r d~lr. Bir Yağan kar 60 • 70 Mntfm 
Repdiye altını <beti biryenle) kadar yilkaeimıfı ve dağlarda aq 
185 liradan muamele görmlt- kalan kurtlar Danca Ye olvan .. 
Cllr. - imıailJıerdk .. 

DO~AN 
I o 

A o 
I 

8u bulow:avıı detns ~er ansmda Noter ..... 

twa çekilecek 
hetafzllk, her t.knndam '* mi· 111/Ma f'erlmıbe gı?Ji reyle eslti idare mecli9i a-
YIMMPiatik m6luP-.W ft Dlll· 1/'llfMll Cuma -z.ılan Ye ..,mıplar Jmidm ae- ' 
laarebeler, muhtelit •manJanla 112/Mı Pnarlıed ~lmışlerdir. İntıhaptan sonra 
ve muhtelif mmalelretıente bil'· ıtı1ı/1Ml lı kooperatife bUyOk yardımlarda ' 
birini takip etti. Bmıd.an. Mil- ı ı/2/IM2 Cartamba t>-ıhmu _,.. ~ ~ 
rü, mmt&kavt muvaffatiyetler 1!/1/Mı Perıtembe tktmit Veklletl ile Ticaret V• 
ka• dedildi. Vakta ı.; ilr.i bü..tn.. ı.Aı~:-• Y& JıılaUNat U- ...-. 

- J- ,......, nald,_... , .. Alım• ... Y ~ ~ -
ordunun mu.ara.ası mecbmi)'et- ..uıwı: dürliğtine teşekkür telgrafJaa 
leri baş ~rdi vaziyet gün 11Ja/M2 cuma q.Wil'MfJi alln9'arJa bbal aıı. 
~~e defilli. Haaeıtn tah • ıfıNIG Paw1eli narat içtimu. nihayet verilmit-
mialeri kıymetten ~. 1112/MZ Sah • Ur. 
RalMı amr'hk bir deve• PBC ıt/2/M2 C• • ._ Gece de Beyoibmda Splmdi '* --'I bir mahebe .... tıılr. ı..aıa Jalrpnteemda _._~,-- -_.., .....- lt/WI ~ 'aa un ... ..a- y.-

kiltle vettftinnfştl ftt nilıayet, !GNMI Cuma refine 1111' a,afet veri)nJftir. 
vunl sev~ her oeybs lstlmle T..-. _.11... ~yafeıt gwıç tıakt:& bdar devawa 
idi. Kmleırda. )ıM&iidl, tamda. _,..1941 Paz.de9l et.miı "bU.yWt bir ııete ve a-
arlığı"Wl sara!ldığıat g&dlt, l4/Vl48 s.ıa mtmiyet içmde geçmietir. 
ı.at dlilüiii , .... w .. ...,. ..,.,.. 
bqlıadı. Bugün. hedef ve iati- M/1/942 
kametin değifti,P sedlQw. 1tNMS 

ötedenbert muauam ..-... 
denizlerde görWaeeği kanaati 
hikimdi. Hayat aahalan deaiz
leria "ötAılertnde 11.......,r cimiz 
ter aşn-ı kıtaJarda kil Hamian 
mak imkanuu vena ve harbin 
ö nrünil untan da 4- jeopolitik 
dl wndnr. 

Ja.ponJ&lllll kafile,. ant 
aa, k vvetlerin tefrik ve iı*isa
lllllS taç etti. iki taarruz or
dusu. · tijl plinuu ıtatiü edi· 
yor. Fltbt, neft)'* gidiyor! Ak· 
d.m. bir vüWır. laa.rila 8'fl• 
hyoniu. Acaba Paslllk de, llıa.-
1at ..ı.ıan. ...,..... Wr lıı6p 
rU mil olacak• 

AvııllN' ............... k&t'i ne-
~-~ ~ 

Fııtih Aakerllk ıub_.ftdeft: 
r. Telm, Jfec1p ot111 Turpt öz 

~1538 

P. TeiJn. JI.. Sıaühattia .. Sezal 
~1741 • 
Bu~ IUbeı-tnOnc atlan. 

---MI«·---

lcuaaaabr• arzulanna göre hediye olarak 

15 sena mQddetl Ya bir tahsil stıorta• 
., • • a bir cihaz aigortaaa 
• • .. Ya bir ihtiyarttlt talgortuı 

·Blrinclya 
ikinciye 
Oç0ncoye 
DOrdoncOye 

2,000 1iraht 
1,500 tirahk 
1.oOO llrahk 

500 firahk 

sigorta serma,esl temin edecektir. 

~ 10 2/1M2 ,. .... lstanbul: Bilmece <•> 
poatAln.+twıw ~. 

Kanlı bir 

kaza oldu 
Bir bekçi ağlr 

yaralanarak ölclü 
• 

MUKADDES 
DARAÖACI! 

YAZAN: AK4 G0VD0Z 

C Umhurluk hllldbnetl bJa ...... bin._ ... 
bir kanun projesini Tnrkiye :sa. 
yük Millet Medi-N mnuyo" 
Bu taslağa g&e ol• P 11 ha~ 

Dün tıtr bekçi kazaen vurula.- de milleti, devleti soyanlar; nlşı 
rak olmtıştür. Yapbgmm tah· Yet alanlar verenler; aracılar w 
3.:ı.- 'had" .. le ı ~; ve bil gilli 81181 ı • 
=~· IDY o - JukJan Jllpenlar ~tli ve d 

Haıti1'e Ci!mbmtyet eldd&- 8el't ...., ... garpı1acaklar. 
._ Keserya.n apartımamnın Daratacma asdmak aı Cell8 

ı iaırıl kabnda. aturm BeJIOi')u lafın b:çnda gellJOI'. ~ 
meııkezine ~~ 139 numanlı cı u defa yanılır amma ç* det 

bekçi Mevlfıt dün ak.taa mt e ~~ leve ~~mı:: 
20.40 ta a:krabasmdan 1bn:him yolunda kln'ulacaktır. 
t b&ncasını çıkararak oynama- llükWııetiıı bu kanun pro."'""'. 
ğa başlamıştır. Tabanca de 07- .....,.. 
na.matı 11 doğru \>lmadığuu aöy- 11mdiye kadar aldıfı ısa tU 
leyen Mevliıt tabaneayı 1bra: • tcdbirlerd n birfsidtr. Her 1 angl 
hır.un elinden zoı la abneğa te- b r icap yu~en dei?fl i dl 
!Şeblıüs etmlştır. Bu eenada l1b- icap ederse kullanılmak i~ir. 
rahimin parmıığı tetiğe dokun· Bu milletle devletinin eanı cıoll 
muş ve tallanca ateş almujtır. yandı. Asırlarca. soyulup so-

Kuflllll lıfeylİİdlla acl meme- ğana çevrilmek U.birı o Je ı t~ 
sinin 81tından gaıerek ağır su· Jcıa kalmışbr 
reıtts yaralamıştır. Me9l6t der- Bu ~ Qefit1eriDi .s&)lDa· 
hel Beyoğlu Zükur hastahane- ğa liuıunı yok. Millet topyekUn 
sine kal~ da onda öl- bir kelime l'>uhnuştur: Anaft r! 
mUşta. Saçla İbrahim yajçı- Anafor kelimesinde mtlrıllın. 
lunarak müddeiumumiliğe tes- c:kwletin sararma ışlenmia her 
lim edilmiş ve hakkında tahki- türlü ve her çeoit ~far 
kata başlalıımıgtır. yerlepniştir. Hu:sız kilim Çalaı'. 

Bl•r •-·tH za.ran bir kişiyedir denlteb ltr 
-- HaıYdud kasa 80)'&1'; ziya.m bı' 

mahküm oldu ::f.~-....-=~ · 
İkincı ağır ceza mahkemesi kıi yaz durm~dan çalıfan ma 

dUn l:ıir katili 21 ,.... Jı&ım sum &ir milleti ve onun devletini 
mahkilm e\mişt.ir Katle eeb&- soymak böyle değildir. Ben vak
b;,ıet veren bldise şu ~ tile epeyce mWet. bıntm ta»
cereyan etmiştir. Kanhcad& ota- mıştım. Danga.cıaa çMRmelmi 

r~n Seyit bır iş dolayısıyle A- = ~ "°: = 
ı~ gitmiştir- ve Amclolp. ~.-;acına: çekecek)erdi! 
da uzun ınii.ddet bkmştır Bu --. 
mUddet zari.ta an. Sulhiye CihalMarluk devrinia • lJl 
başka crkeldıett& miiu&sebett:e lranunlan.ndan fııhi de tlıtı ı' ı 
bulurunıış. ayn~ bır de hasta- bu oJacakbr. Millet Meclisi. ka
lık k pmıştır. Birkaç ay sema MDM mmker&ederkea çok. uma 
Seyit Istanbula avdet et.nıietir . rım ki bul macHelerCi ..ıD tlıı
Kansınln fena yota saptığını birile- tevai ve teşmil etrneğe 
hisseden Seyıt, kendishı.e müte- ça.hşacaıktır. Ben blk1hı ~ 
addit def la.r nasıhat elıJUiür, ~Je bu tesvt ·ıve te milin ta-

ıanısıyım. 
F'akat kansmdan bir de hu- Darağaa ı 

... taıpmn ~ '*" -ris. Je beraber gezmege gider- Seni çok y&kındaıı ~m. 
Jerkeo -h-: ı..-t eh ..... .:.a .... "-J>Rk""7aa Fakat bur.ı i~lerde bufkli!IW 

UABUJU ~... .......-- dHikaddea Olabileceğini bilmi-
tar. Bu DM!WW -· ..... ~ 8-ia bir qeyircin ar.. 
kansının hiQb r a1lka ~ tile 6n inde 88rinde. •na ile 
JNP bilüis wtihsa et.bğini go- eğiliyorum mukaddes danjııaaa! 
rünce blçağuıı çekerek iiaeri- """'""'"""'AAJ,.._....,......,.,,~....,..~...,. 
ne saldırmıştır. 12 saatim boyUll 
da.ki b!çağı .ile müteiddıt )'erie
rindıea. yaralanuşbr. 

Fekat Sau.iye bütün buo
ltta rainwa kap-p ~ • 
mıttır. Hiddetini )'9DelalY• s. 
yiıt bu sefer de tabancasma ~ 
miş ve dört el ateşe~. 
Bu~ 4 in ii kW'IUD Sul 

hiyeıün eınseaine iabet --
derhal ölmesme sebep olmı11 -
tur. 

Saçlu Se)oit dünldl dunaşma • 
sı neticesinde 22 sene bap.e 
mahkilm edihn1 pe de bnsm • 
dan hastabk kaptığı na.zan ıU
bara alınarak cezası üçte bire 
imlirilıniltir 4 

Bir amele enkaz 
altında kakh 

~ 
Kazlı~e Niko Er • 

yata ve Çataıos. -k&rele fa«>. 
rlkaaındıa çalışan Nuri ve sq
leyman dlln ımotöriln volan ıta
VJIJUll ta.mir ederken mitin ya • 
nmdaki çimento ailtmıu yllnl
mışbr, Enkaz altmda blanılı 
J'&l'ÜUWl Nuri ve - Sitfeymım 
baatatumeye Jra.khnhııı§br' • 

MHA Sanayi blrlfli 
kongresi 

Dün y pılmasa kararlaştn
lan MtUi Sanıııtri Bhiiji ta}Uımr 
baı ekseriyet tetkil edfl•ndiı
iiadeıı 10 gubata t.ehiı- edilmtt 
tir. 

Mangaldan zehirlendi 
Sirkecide GCbal handa obf. 

nm 62 JallDdaki Bekir da111 
cıda'R'da )'Üıbğı ~tba 
~ ve Cen'&hpqa haa
UJıeııwine kaJdlnllmtbr. 

Bir yangın başl-ng cı 
Beyoğlqnda ~ ca6. 

deainde Filipin erinde 41a n
rumlar tutuşmuş ve ymgıoa ae 
bebiyet vcrm.iŞtir. Ate4 ıU' e 
tanımdan aöndi.irihillfiiıt 

Bacasını Cmnütlem.iyen Fi!ip 
hakkında aabtt tntulclrak adliy._ 
)'9 te6lim edilını: tir . * Fatıhte Fenerde Tevturi 
ader mahallellinde Sancaktar 
yoi[Qfllllda 11 mımarah etıde 
dila numgal devnlmek snretf.. 
le yan~n çılcmışbr. At.et itfatJe 
tarafmdan eöndürülmüştlir. 



f 

' 

illi a J r 1 • r 

aş ve ilin e nat Cenubi·Am 
vletleri 
Amerika 

rika r ----- Hi .K'TE 

(Baş1nnlfı 1 lııddt>) 
idareyi temin edece@z. ''Bra o 

!eri,. bundan evvel her hruıgl 
9eklü suretle açık kapalı bir kuv 
°l'ete dayanmak scrv t mcııbaı o
laınaz. Bunu dilşilııdük ve esad 
Yaptık. Benim hükümet reisi ııı
fatile takip ettiğım hatU hare -
.ltet ve ı:lı. vertliğwı karar b -
dur. Her Türk vatandamnın ba, 
ka türlü dl\şiinmesine cİe iı:rJJo.ıı 
Yoktur. Hariçte de olsa böyle 
~iışünecektik. Burada da böyl~ I 
l1iışiinlıyonız. Yalnız yaşadığı -
r.ıız · ·· ı 911 değildir. Aradan za 
tnanıa g miş, b yük farklar 
hu cJ ıi tir. l ı> tik, je<.:r4t rı 
fık bi o; tebeddül' -r ulrrn.ı~. 
'ı uı·k mıı ctı kendi lıududcı dal'l
lııı le ırli hakimi)ctiy'e te ·· 
~ı.. · _•t'Ylı 1 ir. Rejimin ti" k n l 
ı tar< 1>iyasetini yi '" r •k 
u· ü ı 1 1 ~tın Ü ve k~ !it- ı ıı.ı. JHJ lt 
sahada ) , Jmayı ıstedig ını l• ~bit 
~l;nis ve JDa göre y iiti.iı ü tür. 

unya vaziyeti de başka!. ı· ~
ı..r. Biı.:aP ıal yh idari cqıhesın· 
dLn, ihlli; di cephesinc!Pn d••i:ru· 
dan d J• ı.ı:ra mtlretin hiiııy f:_4l 

lt(lhe • ııl n takip oluııaca k C· 
•asla~ :ıı hır zaman 911 rtc lıi
~lindüklcf1mıze ve) ,,c'rd"klcri
ınıze b, nzemiyocektir. Bıma kar 
oi da Iazını ;elen §.ktl~rtt- .1ü • 
~} !ılı z olmaı,ıız icap ecllyordıı. 
•ietll'rden bir kısmı elim. le 

i ı bir kıs .ı yoktu. Onl rı d' 
Y<lJ•mağa lıştık. Arzt tiğıın 
gıhi harp ı. hası i crisinJ 1 ı r 
ı:ıın biraz lalıa fazla bıı esıURa!' 
d 1 roc-ındc- tlı::;:ııp bu İRleri yil
lfümeğo ı -r~ıyoruz. 

M ıiıı Ko rıma kı:nıınıınun ıll< 
Yani 1940 t: esi b'rirıci ayın 
kabul buyı rduğumız şekillcrd •, 
Cu~ü'ilr ki, bu hCSl!ııtıı.k' ' 
.tn~lerıını?., hayli ilerlemi•tir. En 
~.limenler ~e ar?.ettiğiın gibi, bıı 
ııerJNnc \, ından ~onrn da da ı ıı 
haııka k:ır rlar w te<lbir1 r a · 
ınafuı bizi ecbur edecektir. Çtin 
kü düııya. v~.ziyeti o i~tikamelte· 
dır. On, Ul mnğa ve onu her giin 

1 
l.ıkir etn •'e me<>huruz 

BiT t;..,...ınenln t ı ... ı. i 1 ~ 
Rcfık İnct> arkadıı~ımın gü.•d 

lıı~ı ı arasında bir ufak ke· 
lime fark var, onu tashih e; le -
cti;im. Bn k lime d~,:?il. mille ın 
•ırr.-.ı -c!eittl. ııazı ıarın 
hodbinliRıdir. Bu kıirsüden, u -
:num tr mil etm mi•t m. Yan-j 
!ıs bir ~IJye ramam!lk i 
bu kelı yl ta h;h dıyor .,.,__ 
"Bi7 d "yle anlamıştık, tabii 
tabii ı' · 

Arad ~unu da arzetmiFtiııı Vi 
Vekil rkadaşlanm 'lBlahiyetleri 
lıuıiudu dal::tline gıren işler içın 
bu husui'la icabedro izıı.hatı v,~ 
r~e~k\Prdir. Bendeniz buı da •ı· 
ıııumi !a!dıı ınaruzatta buluna
tağım, 

Tür• p rıumın !nyıootl 
yerindooir 

!\falı), Vekili a.ı ka•h-~nnın al-/ 
lı.ıı. h~ ıda ııe d>:ylcycceğiıü 1 
lıilıyorun'. "güli.ıı; .ı 't.>l" valnız 1 

Ltnım iyliyeceğinı bir söz var
dır. Bunu Türk m llt.tınııı bil
ınesı la.: aıdır. Bir Türk altını 

hLın kitgkla dahi almak i ~lPr 
ıçbır kı ·ıncti yoktur. Arkn.ua 

l"-1', ·ı urk parıı;;ırun kıymeti 
d. ima erinJediı ..... wıar &lJ•
ll;ıcaktır "Bravo "-' !eri,, Altın 
alanlar ıklcnır. Alın:ıkla ne ka 
za.nnııs ) uyor. Y u t:l4'1t a.lunı 
biluıem cıtiız bu kadara alıyor. 
Nihayc i)İr ziynet ve süsten ı..ba 
tol kala.<'ak olan b.ır >ıcyin .kı.y
lllctı yoktur. Biz buııa lııç k.ıy
llıet vcrıniyoruz. Ge< enlerde f!a
Zetcleı- h·r havadis çıkardılar ve 
Yll.lan okluğunu ge c 1:endil rı 
Y tlaıılaılılar: :Meıkez Ban><a.~ı 
ıtllııı ç aracakmış . 

D~vlf'tin sermnesi kendi e
lındciJ ir. Merkez Bllnka.•ını.h 
durur hııwbulda bırk ç pekü· 
latör~ boves~e ku~'>an o;ıde- ı 
tek n.ıçın dev !etin sonnayestnı 
çıkaralım ' Bir ıtımıf aldansın. 
tlit(er rafda aldatıyorsa onu 
Y•kalııyıp mahkemeye versin
! :r. Dav.ı bundan ibarettir. Eğer 
.u.1a kaqı alınaca.k yeni tedbir· 
leı' lınklrnıda Mııli)'t' Vekili ar
ilıııdaşıro !Rzım gelen i:ı.ahatı. ve
rirler. 

'.l;irlf; n IJ1eünln kOOuuine 
il ı•ıı&dıımz yardır 

Hıı.lill \len Emin Sazak ar· 
kacıa,.'WllL ın dediği gibi kolaylık 
lar varke ı biz güç yollardan yü
l"Üd ült gil , bir nı. nzara hasıl 
olunasın. Mesela ld~rei Örfiye 
Yapar, t ~ Ma.hhmeleri ya
par bu • retle bir ç<'k kararlar 
!llabilırıli Hayır ıırbdaşlar, 
hükiın.ct:m!zin Tiirk milletinin, 
lı:ema'·np ltmıad.ı vnı-dır. "Bra
°l'o ~esleri ve ali<L';L'lP,. vl' onu si
:tin git:ri düşünür, onun herhan
gi hır s11rette ve tarzda üzülme 
8!nc ve mra kalmasın~ tnrafta~ 
d., !ildir, her şey bilcırrJc, hc
eanıa v mıınt.ıkla olacaktır. 

h ıin olduğu kad:ır bu yol 
d n ayııl:nam:ı:k hiik:fımttin en 
buyiill prensibidir. H•.r vakit 
~ı c:ttigim ~ vcr-
oıg-ımız zaı?" ı.-,rl , 

bize vasi salilı!yetler v '1'en 

maddeler de vardır. 
Bu ıno.ddeleri biz mutla.kıı tat 

bik etmeyiz. Bir çokları yevn:i 
ışleri.ıniz içindir. Bu husu !a, hü 
kametin elınde mevcut sıılalnye
ti behemehal kulla.nmaııı nıec
bur.yetini mutlaka göz önünde 
tutmayız. . 

Lilzum olursa kullıınır, lü
ıı;um olmazsa kullanmayız. Bu 
i<anunJarı teklif ~keıı de bu 
fikirle hareket ederek sizin ve .bi
ztm düşündüğümüz gibi ayni 
&ek!ı, aynı fikri tatbik etmek 
ı<;ln kaideler arıvoı uz, bulııyo
ruz, tedvin ediyoruz, llst tar,.fı 
lizun~cıi. e, yene h zurunu ~ 
,dir, t!'ıl.c:ı. gi.orüı;ı\ll, h~r şe} 

1 
av.ıi suretle berabcı·ce tcsbit c
..ı riz. 

Ş li.er nıescı i 
Mcsda arada u'ak baıı ~'il ce

fchhi' rnlcr oldu, mü•a..ıde hı... ı
nı tun;a bu kaııım vesıle:ıiy iP 
burad n arz<"<il'yim, mesehi. Ş<..'- 1 
ket fi ya tıııa zam mesk-c.<i.. 1 

Ark.ld:ı !ar, meıııl ette nev J 
cııt Fı·kcr ~tokumın hı\kı.;ım ·t 
h !:ınu yaptı. Bnıııın , r_e ni 
h ıycline kadar yanı Jı>gru.daıı 
d.>ğruya gelecek k ımpany ya i 
ka.J.. r n e.ınlekete kıüi g~lmc'!>i 1 
.çuı bunu ya t.:vzi ıı.;;ulün,. uag 1 
laııımıu!'ıı., ya:hut fiyal.ı yükselte 
ı !.. sı uıı tahdit edtrek, bır şek 

1 
! · ı· ıptclıııcğe m bul1yet hıı;
,,.,ltı. l'Jernlekette y pılan ı.sW. • 
tı t.ıklcı.e go.ı.c a.t.laın ba~h1a ot'~ 

Al r "'tinl.ı.ki 7 • 8 kılo kadrudır, 
~'ak.it bunun bir köy ve >;ehlr 
ve;'k?ı Yıudır. Eger lııi,ün mem
lekot 18 milynna ves:ka tevzi e
k'l.ek u.ul'l<.ak ekmek ı;ibı omo . 

J ı bır nıarlde OOı:ıadıi::ı, i ·in bir 
k.ı.>ım h ııı ~ .u yemuıligi hal 
de ve. ika alaııı.k bu veı;ika.suıı 
di" er clıiılcı v ka.,.1balara 
.. ;atnı k sureLı.yle bı~ talu..ıı. v .. -
ta.Dd ı ıu ad l kendilerınc 
verı:i v~>f'me..i vaziyctı doğacak 

tır. 

Mıinllkaı Ye oyun 

Naci 'fınu ark laştm11.1n be
van tı ara;;nıda.kı mr tf>k kı~a 
ciıınle i.ııGeı-ınd du cağım. Di-

er tarafı'. ırnı ~alalııyelun ı.:ı
rıcıu " ı;öru,vor ım. MUtı.ı.k:ı.sa
lard OVUll V\.'lı.arun~!'>l kcyfiye
tiııdm halı><ettı' r. Bundan bt;
ntn1 ~ık r tı'"nm m· bu mil· 
n ka.«aya L•tirik eden laml"r 
nııı.sındııki oı•und !Jıı.ı:ettir. 

Gl. Naci Tınaz (Bursa l , bir 
kaç müteahhit birleşiyorlar. 

mıllı:sadım budur 
T · tip elbise 

S..Şve.lul Doktor Refik Say -
d:ı.m ''devamla., diğcı taraftan J 
Tnı:ız arkadaşım elb•R<' ı~ın lıp 
'n ~IPSiıti ih.:ri stirdü Bu heninl 
ı~in ok koJ,.yclır. ~'akut meın · 
• ekelin iktisadi vazıyetini, fab -
ıilrnlarını istihsal dıırıımunu ve 
s.ıirPsini göz önündf' bulundur • 
ıuak lilzımılır. Zannediyorum ki 
ı.aınaıı bütün aı ka<i:ı.şlanınıza 
bunu yaptıracaktır. Bi!ıyorsu
ıııtz köylere el tezgahı terzi L.Ji
yoı-ıır.. T:!ıma ilıi ~"n" evv~I b(l.\1-
ladık. D mf'k ki iikiımet vak • 
t yle bu eksikliği ı:;örmüşür. Ge-

n e Ü<; yllz bin liralık, bu 
• 600 b n li rnlı k. • 1 tı-zg;"\Jıı 

·~vzi e•liyo ·us. ~}ğer gelecek ~e
lit biraz daha imk!n dahilinrie 
gorebilırsek, daha fazla el tez
gd.lıı kvzi ed Pğiz. Bu demek
tir ki, h~lkı kenıli muhitı~l'inde· 
kı m~mı,i:tın cin;.·ıll' göı-o elbi
S'!Sini lı:e.•1<lısi yapıp giymesi için 
n:ıümklln olanı yap• .a~a tesvik 
e<lıyoruz. 

Ha.wi wtıit ue t 1 ~ 

Kiizım Nılmi nrkadru;ımu.ın 
sbzlerinden ıki noktaya tema~ e
deceğim. Türk mil1dinin. Türk 
uınıiasın.ın k»ndi an' ınesl var · ı 
Gır. Bütün bu an"ane!:;nıo miiste
ııid ola·ı bir ahlak tı•liik.ki~i vaı-j 
dır. "Brnvo sesleri. alkı;l:ı.r .. hü
kılnıet bu alı!aka kan.1 maz am
ma bir buuud ıl.alıilinde karış -
ıııaz. Eğer bundan biraz inb iraf 
görürse gerek mesuliyet.i oınu -
zunda taşıyan insaııla.r ve ge.rc:k ı 
ı.iz o an'aneııin bozulmaması ıçın 1 
lfJ.zım gelen tedbiri a.imak lıu~u
sunda bir· Mı tereddüd etmeyiz. 
"Bravo seııleri, alkışlar.,. 

Hangi vekil ne toplamış, bu • 
nıı kondilerinden sarnhaten is • 
terim. (Alkışlar) 

araret i bir 
celse 

M .. za erelerin 
ta tafs"latı 

( Brsştara fı 1 ııci ııal:i/cda) 
ıstJrapl'-nfan dogması nıd z 
olan n.izamaızlıkla ra meydan ver 1 
memc.k için yapılımş ve kurul
muş bir mu~sese" olduğunu ve 
ilçlincü defa tadil edilen bu ka
nunun yeni ınJyaı.Jarı lrn.r:~ıla -1 
nıak ıçi.n 1.ı .. un l e_ dlu c.,J.K 

birier·ı ı.-'e e.~ ı.ı. va.:ı' tti t-' 
ııı SV\/ .. fm'.li.~. bu· tar ta. ı :i .. t -
kfır ve tstL~rııar al,) 1 ~ l •, b r 
ta.ıaJt.u.n W:ınz·rnf Ielıın.d.~ soz 
oyl .th.en ı"~uaı e\ııı.nı :~t. ı. 

" i r ı n ç , ııu tl y ı;u ·all.l
rıyıc d o l d u ı· a n ıui.ı v
verlP-rin sınıalaı ına riy:ik·tr-
kk ..ıaıng-ıı.~ı vurıı ... K J;ı;;ur gd
di<Ti."li. fora ~at ,.e fcda.karl ın 
milli ışleulf' en lJiı •i.ı~ dü tW" 

- una k.ıru uulwıJ.ugunu 
zikret:m.ııı bilhas,;;ı munevver 

e 

Rusya'da 

tabakanın ıizı~11ne .ıJdıı{ı v,ıd
felen tc,ba rı.ı" • ttl"crek hüku- ı 
metin bu kan.unu tatbik cıdcrkcn 
ii.za.mj 'iiddet gö~'tcrmesi ve bil
hassa nııll....U. nümune olmak 
mevkiinıle buJurıanl1ra •karşı 11s-ı 
la merhamet otmeıılcsınt rica .e-
derolt sözlerine nihayet vermiş l&,llArıtfo l ociM) 
ve a.lkı:;laımuf}lır. l -Hıi ve 516 ıneı pıyade a!ııyları-

Afün ·ıwlı.iil3..~yoou nm bayrakları a.lınmı,,Ur, 1h - 72 
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lediıtı uzuıı biı· nutukta halltııı binden fazla -ıu vennişlcrdır. 
şiddetle muhtaç olduğu mali r Mar"~"l 1'i11wçenk,, rnv,aıı!J,.,,. 
eksilnıı ,, tıcaret muahedeleri Tli?;for 
sayesınde ı tedi~ ınalı m.em- CPnupta mıtreŞaJ Timocenko-
lekatiınize ıdlıal edebilecgımizi nun muzaffer ılerlem i kenıbı
hatLi. lnP'iltereden bir ınü<ldt>t uı şimdı Dıhyr' f'ı·e vüz kilmn~ı
için bıı~dıı.y ve arpa ithalinin rı..den d ha vakın bır ~teyej 
kabil olduğunu, hayat pahalılı- yak!Rstırııııntır Bıı ıı.-rteme ile 
g1nı tr'"1i.t ajen mühim bir seJ:ıel n.art'~al ml)(l'nk y-.ılmz Har-ı 
bin altın wcrınde spkülA.syon kof · .Rostof demıryolunu ele 5e
olduı{ıınıı v bun.. karş>. tedbir çırebılmek :çın ıyı bir dur.ınıa 
alınmo-" 1c.ahettiğini ve ~ımdi girmekle kaim, makta yııi za
müza.k<re etiiğimb kanunun mil mllnda Di yeı..-r seddıni dt- la
let menfaatini konııına.ı;. l(;in iJ<. nn:ıı• sahası ıçın" '«kla u ınak / 
mı\ hlmi:ı bır ~sPr olduğunu ve tı.cilr Hakıkatt.I' bu din kim 
bıınrlaıı dolayı hi; ıuuett ·n tro- ıse •··in faı 1 sı yoktur. Zira Rıı;
bır ~;tem"ıi'i bit- "fl.Zife bileceğini l.ır bun smı tatı..ıp etmek stıre-
alkı l:ır arıı.sında ~O) lenu,;tir. tile fedakarhlt\.:ırının d rece.ıini 

t.:nıin Sınalı: diyor ki: göatermişlo>.nlır, Fnlnıt Timo-1 
Elının Saz::ı.k "Eskişehir,. altın ~enko btt seJJin Y'Unn bır yer01 

iş;ni ele alımş vıı paramızın bil- kadar gdır.i~ olmıısı çoktanberi 
tun dünyadaki pamlara naza . ı 1,alıb"edil~ ~eve yııni !ltalin tıı-1 
ran en sağlam olması liiz.ııırc- rafındnn gıidıilt hedPJın c~nnp/ 
lirken altın fıyaUanrun Lüzı:ı..n- bat.ı o!J?Jğuna bir ısarrttir. Al
suz surette inıp çılmıasıncLın r,ıanların elinde bulunan yegiin') 
zarar gördüğünü ve bu ft!'wn zengin p!"tml .;alıası oları Ru
inip çıkmalarının borsaya ka- •ırnnyaya bu vvlrlan !l:i•lilir 
bııl edilmesini doğru bulmad.ı - '!!"'!':'!"""...., _ _,"'!!"'_.,_,_-.!!! 
ğın.ı .;oyfoınııı. Kocwıma Kanu- ııuş bilb ıssa b son n ktanın I 
nunuıı iki aydır encüı:ncn<le ııe 1 Çok.mühim o!Jı.ığıı ü.zeriıı l~ iur-' 
kadar es~:>lı surette tel.kik edil- mn•tur 
diğirıi. etraftaki tenkidlcrin, dı.- Doktor ım • lı Dılo:mr» t ll.1'1 
dikodulann tamamiyle !uzum- il> J. kü~'W< v bilyük rütbe e
~uz oldugunu, ışin milli müca. _ i<ı subay! r ki elb lerinı a . 
deledeıkı nıh na ise ayni ruhla r~k. ka_ba _bir elbise gi~diltleri 1 tutublıası lıi.zım geldiğini söy- ı;ıbı bizkrın de aynı şekilde lıa
Jiyen»< hi.ıkıiınete muvaffakı _ r"ket etmemiz 18.zıın geldiıfüu, 
Y•'ller ı.em..•nni etmiııtir. pura m 'ies.ıııin eh.emmıy~tli 

Ka.tınw ve iı;raf bir . ı aldığını, bir .. rk ka-
Bı.ından ııonra Ş()z ol!an Naci ğıu.ımn i!.ltın para W: k~ otu~ 

Tınaz "~>,, kadn:ılarda.n OOh p.ıra " ii~tüğünıi, halbuki bır 
selnuş. ı.s:ral:ııı men':in.i kaduı ei<mek 14 bu.;uk kuru.ş. lwı;abiyle 
israfı olaı·.ık taltif ettikten lıır all.ının 14 lira etm~i lii.7.ım 
sonra kadının koeill!ıııa haklın geldiğini ve buna. rağm.,n .H .ı
olduğunu, mutt.ısıl şunu ve bu ı·aya gittiğinı .öylemiştır. 
uu istemek "ureıtivle kocasını ..; ' ·er tnpJııyııııla.r 
suilı;tiınale sevkcttiğini, kaclın Bundan sonrn Kazını Durıı 1 
hıhıınıuı uyıf ve iwuıs.aa Olması. <Manisaı mebus lrkad·~l;ııının l 
kerıdıleıilıi n100..,,....11 bilkiıniy~'ti lıü.kftmetten bu kanunun <loğ . 
altına dı\ı.urdiiğıcuü, kadının rudan doğruya ıeraaın<ı, hııtır ve 
ahlakı, f.aziJ.,ti, vııtanseveıliği gönül tanımıynrak ayni >nırette 
çoluk çoc•ıiiu iyi. yetiştirmesi ıle tatbik edilm<'Siııi iRterken hü
değil, üzerindeki şeylerle ve kı _ •-iımetiıı yapamıyacnğı ış!erı ie 
ıafeti ile ölçıildilğünü .,., ı. .. s- a.ramn.a soktular. Hüktimeti alı. 
talığııı rufıu hu ol..ıugunu, ken- ı.lli ışlere karı.<tırdılar. K tlın. 
disiniıı hıl vınde aciz oldugu- ı.ann modasına. kari"ıverdiıer. 

1>1ağazalarda., vitriıı;,rin tanzim;. nu açı.lu,~ .;oyleyeceğini kay . .,... j 
detzru.'; ve bu ııözleri şiddet.le al- i~ıne kar ··ıvl"rı ı !er. ,..ger bu nıJ. 
Jnşla.ruıu:,tı.r. da1ıale tahakkuk ocl<-nıe iş harınp 

Buna Erzurum mebusu Nalcı ıbmetimize kıtdar gırccektir Hal 1 
ye EIP"ıi.ıı cev .. p verereır. Naci o;.ıkı hükumPt ıı.ııcak hukuki ve 
'l'ınazın bıittin mütaıea ve söz _ idari işleı-1,. uğr şır. Ne rlırn. ne 
terine •~liri.k etmiş ve fakat, ne ahliıM i.şlcı !<> uğt : ııu. 
Jruık kadınının bu ihtikar mıi- Memlekette ucuz mal almak, u
cad<'leı.ınde, bu ikti.ıat mücadele cıu iq yapmıık her zaman lı:abıi-

h dir. 'i~in unlar yapm.ıy nız 
sinde erkesin göHtereceği fev- da her ;;eyi ya 1$\n devl,.t.tir 
kaladelikten ayrılacağına kim~e- yaps.ın diyoruz.. HıikUn•l'l lı'lfl 
nın uuı.ıuuııııııw;ıru ısWığiw ve 
kiıçük bir zümreye ınhisar eden it:arıRınadı;;ı halde ıı ' , 
müsrıf karlırılanıı ;ıı.illet kiıısıi Kanş.<uı;, Alıla.k biı&iın ınaJ,rı11.z . 

dır. Hükiinıetin nıa.Jı d ·ır..ı.u ~ 
sıiııclcn.yükselen bu sesler karşı. vnnizde ek.,. tOPi'~o=n.ı.: 
f,lnda. bır dahı,ı. o yola gjtmiye.:ek içimi.el Qll, yırmi ·'- n,Jı eı j 
lcruıe onıann namına yüksek ... 
, eclisin huzuruna,. kefalet etti- toplayan bul 1 unu .,.- 1. 
... ·· ı 1 ~arıdan iıtittim. B.ın:ı ~o,r{iyf'1t, 
gini rıoy emiştir. mes~Jr •i b'ikkallarıfan )i'rer. lı . 1

1 

tlıtikir v.ı muht-cltlrltor 1 ğini ila\·e etmi:;ıtir. İ•: irnlzde ım .. 
Abıdin Bınkaya (Kastamonu) !arı yapanlaı v r H: •l ı •kıl 

arkadaşlannın kendi fihine rle ıırkada~laı.ırı?. l ıu • 
tercüman olduklaruıı ve bu ~o- Jır. F'laoın , ·ıııe ıı K 'u ,._ 
teple uzun söylemesine mah:ıl kcr ta· ııı ı. fi'·., "' b uıı•.ı 
k:ı.lınadığını ve yalnız bir nok • almı• diy• ' ı· t'1·a!:.a nyleıu . 
taya '•aret etmek istediğini wy· .vor Bu "' e··ın alk 1"mue ft.na 
!iverck bazı ıdııre aznırteriyle •nti ar reıını i 111 bir :!'ftıt 

Arkadaşlar, hepıntizin gözii 
onünde avuç içi kadar Ankara -
da, biz hepimiz icabctti!:i çibi 
ııe kadar imkan dahilinde ise 
kuvvet vıı kudretimize ne. kadar 
yetiyorsa. o kadar çalısıyoruz. 

Dilyük bir şehirde değiliz. Aynı 
mahallerin hemen çocııkları ve 
koınşulan gibiyiz. Karşı karı,ıı -
yayız. Hepimizin evine ne girı
yor, nıı çıkıyor hepimiz biliriz. 
Bınaenaleyh böyle bir şey vıı.rsa 
Hıtfen söylesinler ve mcyd!llla 
çıkı;ın. "Tabit, tabii seskri, .. 

Hiç bir hükıimet uzvuna bu ııe 
kılde n:ıüphem isna.dlar yaparak 
bozguncu bir nıh doğmasına 
mıwdan veremem.,, 

göİ-ü~üğü vakit mahkemelere ba Cün'huriv t Halk Partiııı ve o
hanc bulduklarını w muhtckır n.m huk- (.1:i bir t:ı.kım iyı ı.rnııl
su~lul:ırı mahkcmçycı tevdi et · lcıc ve ın:mnı prensıple ıstm t 
tıklerı vakit bunlardıın çoğn~uıı er T.1.rH 1 -yük mücad.-.fo!er 1 
ocraeUe nct!celendık;"ll\i söyle y pn • bir fır mrın k" ru h~y
dıklerini, halıirnlerin miiiııleası -1 le şcylcnn yapılm:ıdığın1 'e ya· 
na nrtlrar:aat edildigi vak t ha· p.lamıyacağı ı herkese o-1;.rter -
zırlık tahlıikatın n memur! r ta-, mesı litzmıdır, 
rafı. lan c:ıash s •r lk ya ima- va 
dığına işaret ettikl rini oovle • buslann böyle 

bu nutku ır:e
vı •· yo ır scııleri 

lJfüftefihler 

(B . .,_ c ~ 
diyor. 
'bırl.eşııoişt:ir 
sebebiyet veı eıı aynı gizlı muzır 
k\l\•vetlcr, ikincı lıaroin do 
sebııibidir. Hnl:buki 1J14 te Al
maııyada emok · rejimi var
dı. Demek oluyor ki dlln oldu
ğu gibi. bugün de harbin sebebi 
Ahnanya.daki rcjlmin kli de
ğildir.» 

Hıtlcr. rıöyle devam etmiştir: 
" - 300 scnedcnl:ıeri dünya

nın döı'tte birini h..kimiyeti alU
na alınş olan İngiltere, Avmpa 
yı ı iltemauı)' t.d'rikaya dü
ş'" • ~alı· mJ<i•Ir. Clı·.ı:rchiU. 
İtalyaJ »c Alır..aııyaya tel• hu.
şına h:ı.rbetlcc!'k kudrette olma
d.ı, svyledi. dolavı
dır ki, kıta ıu.erinde her teraftu 
kendisine müttcfikkr arıyor. 
Mu;ı=ıı giliz impanıtorluğu 
Almanyan.ın ·a<kce yaşa.m:ı 
hıık ı almak · ıı dilk ,.;e 

Talu'lUI 30 la.a.) - lugılt<>- mecbur olduğu kanın onj, bi-
re ve ::sovyellerlc y.ıplan ıuıııa- ım . ı 14 harbi 
h~'de. , l=tik beya.ıı.naıu ... si 1 Alı anyanıu ııan ve Şl'ref ka-

1 ~·· . ıplcrme go;? ~=laıuıwı- ı zaıı 1ıgı . ri sahada değil, 
1 ııı. <><n Y tler B.ı lı.,ı ve. Buyük • yuhıt<li ve marksıst ı urlar ta

Br!tanya. ~anının .a.ı'll.ZI bı,ıtuıı; rafındm yapılan te.:;vik netıcı.
!ug..uıe haK1ıruy1>tıııe ve ~tya,;ı Rin 'ekı asa!!ıhk ~ yiizündt!u 
ı»lıkF u müştereken vo ayıı .~"'-'' · 

• I J uv<.aUUU lT ., .. 
d)n nwmd etınegı taa.lilıud ffitl nutkunda 
c<leı· • ı .. ,Lefıklcr, ir32.J.ı her 1 ezdim · ';'ı:.nu. ir: 
tu ·ıu ı.aıı.rruza kaı ı;ı, her turlü l l'ahudillk ıtıuo ,,.,ne ı~ln 
va.~ı;;a ıle müdafaa et.ıu 'l taah· l tir 
lıut e,·terler. ıran ımvvotkrı, 
nıeıııkkel d·ı.hili.ııde ıili:amı mu- ' Y:ıbuuıier A'1ılılllyQnıu ha§· 

1
. lıca d~ .r nı olru ta devam e-

n..u.w.a il<: iktıfa cx.lccel:leı-Jir. dıyor. ahı>di hakh otarnk bız-
lran muvasala va.;;ıt&lanııın, 

demi yollıarın.ın, poı;ta telgraf, den ntfı ul ediyor Biz <le onlar-
ve telefonun, rd<lyonun illı.. -1 dan ne ret ediyoruz_ Su haı hın 
ran aıa.ı.ıhi heyclı uınuruiyesi d'lı sonunda ya yahmlılik AvrUP"• 
l.ıılmue ku nı ı.ılruaöl husınnmda daıı im ><acil.k Y hut Alman 
ınutfoııkkıe hu<luı:suz hak bah yok ediı ktır. Biz Alınıı.m ı-

nın bu lııtrpten kuwetli çı.kiı · 
~,:ı;İ.ıtetı:i<ler, !randa faydalı cıı ·.na ve m'llctı r ruı yahıı
ğuı'<lükleri biitün ımvvetlorı bu-/ dılı<,ın h•ç obnıız.:ıa 1000 .;ene 
!uoJurabılırler. Bu kuvvı.:Uııı-in ıç.n rol oyııamır c:ı.k blı· h;ıJ,, 
mııvcu<liydi ımualte<leniu tasrih gctırilect.'ği e k t'iy,,.tle en:ıın 
e,tıgme ooüre, :ıı;kerı bir ~al buhumyoruz. 
n.ıahiyeti t şım-ryacak ve rnom~ ':..-... 
leke tin kendi idarem ve kendi kıı Bundan .sor ıra t>iııoli "ıı.rk 
•• uııldl"ı ıı~ ı~aı:n ro noımal ceplıesıne g 'reıı l itler Ja
huyatına kabil ut<luğu kadar h.a- rı ·"ylmıw;tir. 
ltıl veı.11 ooıe.;e çahşacıı · ır. Kı- 1 ••Alnı n kuvvetleri R11t1lar . 
t.alar, ııuuld.seınııcrn tatılinden' dan dolayı d~ğil, e~riya .;ıfır- ! 
en çok 6 ay sonr; İranı t.ı.hliye dan i;'ı 38 · !O V< b.uıın !2 

cctıklcnlır. Taraflar, bu ınııa- 1 d rcceye kadaı· diiijen ooğuk. 
hede ile tei ı kabil olnuyan mu ··-'a.ıı dolayı ııı ıdaf'>ıa harbine ~ç 
&bedeler akdt:tmcıneğı laahhıit nıı · • 1 
eylerler. So; yetlcr Birlii;i V" in- Bu ın en im ılı noktası 
gıı en.., ...na i..l;;l • y .ııında bu ·wn an uni.ı aaya. geç ı
bui !!'.! viidederler. Muahede j ve bu ..snada cep.beyi mlilıa.fa
dedı:ı.l ı.nel'iyele girecclt ve ltus I za <.>d~bilmektir. Rua ceph ·11 _ 

ve Ing;ıiz kuvvetlerinin !ranı deki Alın:xn as.lı:ecleri v'1&ife _ 
t:ı.lılıveleıine kadar merivt'tte niı. en ·etin k=ınu y ıznı.ş bu
k:ı.laca'ktır. lunuyot lar. Kış <lıiştnarun un bü 

Muahc'<ieye ~lı bir notada yük iimıdidir, F'a.k t <>nun bu li
Sovyetler Birli"i İranı herh.ı.n mit ve güvenini kırncağı&. AJ. 
gi bir sulh konferansrndn diğer' man ordusunun Rw;la.ı'l ycnil
miittcfiklerle müsavi derecede mc-ğe ·ratatağı gun ~.-ek
tumsil ettirm.:ğl taahhlit eyler. tir. 

İkınci bir notada Sovyetler 1 
Bırliğı, müttefik devletlerin her ı 
hangi bir devlete karşı ynpılıt-

Harıı bu - ~mi" 
Hitl bu. 1 ın b.~. a . nJarı 

•'•Ylemiftir: "Hal'bin bu sene 
bi ıp bit.miyeceğini bilmiyorum. 
Fak t duşnıanın IN'l'OOe kendim 
uö"tcri~ orada "enileceğiııi 
biliyorum. Bu yıl yeni ve lıüyük 
zaf rlıır yılı olacakur. 

(Baş ,, ı Wide) 
Stn~ıı:ıuıra dogru akında bul • 
dul.lı bil or. Ayni k Y• 
. tan göre, 
Japenlnr, Malezyı.uı.ın Şıı k sa.
lıllindo Avustralya kıtalarını 

t.lnı3 ve imha ctıııiştir. 
GAP.,...uıt. 

· gapUı'lia dünden ~ 
t 2l ile 6 ...... :wı<Jta 

ııündüı" m:amııır;;tır. 
Bu birlerden B.> 

ğa.zlar halkını, h_.-ııız!ara, ce
telere va lıepnci kD' 
ruınaktır. 

BİP.MANY A:DA 
O japo t;. yy i 

1'! a l UC'Illl f"ln bun la 
12 ili ycrlı k ı · larıLfınd:J.ıı 
tahrip olwu u~uı·. 

F1ekıu""'1k 

Bir Tokyo 1gr ı, ;apou!a 
nnFd=nkHnd 

• rdmı 
uu.ku 

Çin :ı.'!k ri S<••cus Binnan
vaya ı;rnJeıılen Çin lt,.,.""'''nııı 
henüz j ... ı>ı>nl ufa tc ' 
m ı;nı ~yloıı:u trr. Söuü, 
<"inıô lııuUı;ı; kıta :ırmın gelip 
g<:lmı~ ece§ 1 .!ı.UJnn l 

m~~nfi v,ıp verın stır. 
Çin. hük mı • 

il ,...,i.n.let rot gı k 

miştir. 

Goe1'1><'1t. li or 1: 
8C'r ıı »0 a l D •r O 

etlere tran oniıısu -
nun ıştiril.ki için ısrarda. balll'll
mıy:K'llkla.nna dair İrana temi
nat . vermektedir. İngıltere ta
rafından d buna beı.-uı:-r lnzı 
temi.l!At verilmektedir. Iran ba
nt~ye nA:w'ı keza muaht'deye 
ba.ğlı bir notada lranııı ta.ııııf -
fardan biri veya diğeri ıle 
harp ha ' lıunlunaıı. ue.·letıer 
le diplomatik milll3sebetlcr i<la
me etmesini bu ruualuxic.ı-e ay-ı 

Bııı,'iııı 'ol• syoııal ~osyıılız . 
mın ;J,tiılara kışının ,~t.J,jmi
mu mıiııasobetiyl yııpİlıı 11 me
rasimi Alı · n t<~"lug nda na 

Alman denizaltılarının savı- ıll'I D. t • .e:.ıı.:- Hı• n ·L.üı 
81 pek zivade ç~. Biı- l. yarak açnıı.:,. r • elıJ:ı.:ls 1.ı-

km tel&kki .ıttiğini sö -
tedir. 1 

Mua.lıedenin inmw 
:iL ()Va, 30 l a.a. - T:-.. 

&Janstnın Tahrandan oweı.Jı
ğine g' r ddn Sovy.: r Biı lı
ıl:ı. Büyük Brit.aıı ·a ve İraıı a
r.ıfüuda bir ittifak nı!llthed • 
aktedilmi~tir. Muahede Sovye.t
ler Birli :ti nam a se ır Smir
nof, Bıiyük Brit.tnya namına 
sefir Sir Ridder Bulla .l ve t
ran r.amına Hariciye nazırı ta, .. 

yük sayıdı, deoi',.a.ltıları.nın faa- miş r ki. 
liyeti görillecektır. Hitkr Al- ·•o tııl'ihte 7.af"r imoırı ınd> 
man milletini, Alman sk(·rinın mi~e sızin ş.ahsunz,a ;{al.r!it inaıt 
Avrupada •·e bütün m:;aniık .,..Jdmili' tez;ıJ uı ,,iiv<>rdu. Sim 
ıçin olan hıımıni kazanııbilın ı di bütiın iman nı· ı tı ve önı .. 
i~i:.ı s.ihlh ve millıim.m t .V ımıa bıt ıni" Alman ordul rı ıh'ıJi. 
ğ davet etmiştir .. , liııııı:i ı Almany n :ı '.l!liy ı . 

Führer, a.lıııan bir takım ttı.i- nın ve ıııilletin 1ı yır sıılın.,nun 
bırl ri savı tan sonra bev"lcl-1 tah nu m ~;;., - ıçın 1,,,j .. 
:;~~aycı '.nt:ikal ede İc k- cıtdde halindedır \' ktiyle h r 

ınaıu·~ m ele:~ ~ı!l r ' ı. iru. 
"Biz daıına ""1h '10 _, 1 • 0tık. d' b' L -t•• ,~..,. ı ır "" ıyet >! .llıs ıır. 

==================~~~ ---~ 
ırı;· s~ta-n-:b-u'7'1-::B~e~ie-d~i-y-es-i--t--~~-

ıa.fından imza edilmiştir. Koeıt Bed. ilk ıe ... 
iran Ba.şvekıli Furuıti ıanza j 

nıer irniıxle hazır bulunmuş - 1 tur. 

LİBYA'DA 
( fla,, 'G"N/ı 1 " . !) 

Fevkalii.Ue bır tcblı ·ıe bildırı· 
! n Biı a.ı.inin islırdadı esnasın 
d ık: ..ava.,"1"1'•1a bir çok ., ahn 
uuş ve killliyctli mal:uırııe ığti-

1 4, 60 1:13.64 
& -r 

~nt edilmiştü. Bunla s: yılnıak 

tı;.lır. C'.ebelıklri bir nıevaıe ya- ,•••••••••-=~~~~~llilDa•ı••;;;;;; p;lan lıuwm esnasında ır Hiıı.d-
U taburu k•tııJarımu:a tesı ol- ı 8 U G Ü 

~~t~~'. .. 1~~:: ,: t.1:ım fı~~a: S Ü E R sı·n masında 
?arıle ugrns.nak ım.-<.burıyetınde 
!<alnıalıı.rıııa rağmen a&ı •v- Bedlıaht Yıldız 
nıeu ve taki,p odile.ı· k hava. kuv C R Q L E L O 
v~tleri ta.rafın on dii<';ılen dU..- M 8 A R D 
w:ı.n hzedıv, ki t:ı.zyiklcrı.ıı ie- Öluınıındcn 3 a,y e\-vel 
varn C'ttirm ktctlirl r. G O B E it T M O "N T G O l'\I E R y 

-· raber çevirdıği vı> gllrültü!er ar.ısında bitmıştır. I 
Meclıs müz:ıkcratndan Ticu -

ret, taliye. lırtısad Vckıllcrinın 
AŞ UHAREBESİ 

nu!nkl:ırı ite ruzııamro rne cuı • n vo gı; a,.'<k filrutad~ adıiJ, 
dıger kanun 15.yihalarına ait nı!l illi • ., - ' ve cl :tfll alk.ı ı;iilüm U-
zal ereler vaktin geç olması lıa- ı· Bngi!a • 1 d(' trıı?.il~ :ıı ., __ 
ı;clıiylo vann v~rileccktir ~ııcı:z:mız:ıa:z:ımmım;:;;:ıı;:m=mı:aıl!l!i::::ııw~&;s . .....,.;;~ ..... a--~ 
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1 Devlet Demir Yollan ilinlan 1 
Muhammen bedeli (4250) lira olmı muhtelif numaralardn (5000) kutu 

ewılıane kaaesl (10/2/1942) Salı gllntl saat (H)° OD dörtte Eayd8rpaeada 
tar binası dabillndeki komisyon tarafından açık eksiltme urullyle satın 
llmacaktı1'. 

Bu ~girmek lsUyenlerin (318) lira ('15) k\lrusluk muvakkat Wninot 
"kanunun tnyln e~ı ,,.esaiklc birlikte eksllbne l(lnü saatine kadar Jto
~n mflracaaUan 14zundır. • 

,ıu i&e ait ~rtıwneıer kom1..c:yonda.n parasız olarak d:ı,iıWmaktuclır. 
~716) 

Muhammen bedeli 65.000 .Elli beş bln> lira olıın 50 ton babk yo~ 
'11/2/942 pnzart~i günü snnt 15 de kapnlı znrl usulile Ankarada idare bina-
11nda topl.-ınnn Merkez 9 uncu komisyonunca satın alınacııktır. 

Bu i§e glrmck Istiyenlerln f.000 Cdıln bin> llruhk muva.'<kat t.emlnat Uc 
kanunun tnyin eW~ vesik.alan ve tekll1lerlnJ Sl'Di gün saat H de kadm- adı 
ıeçen komisyon reislliine vermeleri lAı.undır. 

Şartnameler parasız olnrak Ankarad:ı. Malzeme dal~dtn. Ha;ydilrpa-
fllta lfosellOm ve sevk 1efliğindcn tem•n olunur. ,(G84). 

'Muh·~rr:mcn bedeli (24-10) lira ol. n 4 takın. Ci ıy~t vifüılı Hidrolı1t ~e
~n (16/2 1942) p:ı.zat ı üniı .. t (I l,SO) on dort otuzd<ı H:ıydarp:ışad,1 
Gnr b"n d 1 ilindek1 ko l

0 ~on tru-ttfı•ı Jnn "çık eksillme u ulile sabn alı
'la• nktır, 

Rı 1 gi k istilc.nkı-ln (183) ıırnııı. muvnkkrıt temi t \C kanunun 
t.,~ 1:1 ctta;i ve;. kle b rlı tc ek ·umc arı lli n Ur.e k. d r koıniS)ona ınlıra
tnaUan 1 ı dır. 

nu i: c uit nrtn..ıı. clLr honı. yonc1ıııı p, rıısız oınr~k d ı;ıtıl aktadır, 
(050) 

Siinıer Bank iplik ı1e Dokuma 
J?abrikaları 1Jliie.t1sesesi Defterdar 

Fabrikasıı;dan: 
Siımer B .. ı 11 ı k \ c Dokum:ı P bı 'l Jarı mill' ~ i H1:ı. e abıikn~ 

jemir atölyelcriı de i t hd m cdıln c· ı\ u ı , attc 40 kuru. üc 1..cıle il~ tor
nau , c bir freı.ec iye ılıtiyaç "· rdır. T ı p1 ı ln askcrlık1 .. • bl ılı ı 1 olmamak 
n,rrc 10/211H2 • k., unn k.d ı· \"('S, .ı c bi..ılı te fauı· .n ıı ı • oncl 6efli-
ğinc mür:ıcu tları ilan olunur. (9J9) 

lstanb11l Elelllrilı, Tramvay ve Tilnel 
İşletmeleri Unuını Müdiirlüğiinden: 

.uıt 10 d,, M~ o h. nırun 5 ınc.ı 

--· 
,, •L • .ı leva .. nn • 

ilfuı cl ilen 

Üniversite Rehtörliğilnllen: 

baş H ~-

,lılnJn kanuni 
H·l komfsyıma 

• • 

Çtipaı·, küçük pehlivanın lıa
sımlanıu üst üste ve hem de 
kolaylıkla y 'ndiğinı gorünce sı
ra kendisine geldiğmde şüı~h~ 
etmemiRti. Çopar, da.ha hala 
h-asmiyle uğraşıyordu. 

Çopann giire~i nzadık<;:a u: 
7.a<lı. Çopaı-, korkuyordu. Belki 
bcr bere bıraktırırlardı. Bu se
brnle Çopar, bir an evvel güre
şi bitiıweğc sava: 1yordu. 

Yürük Ali rahata varını!1tı. 
Bir yandan da Çopann güreşi
ni takip ediyordu. YörUk, Ço
pan u ta bulmuştu. Hakikaten 
Çop1.r kıvrak bir güresçi idi. 
Ayni zamanda gaddardı. Has
mını bo~yor, kınyordu. 

Ali, Çoparın gi.ireşini dikkat
le takb ederken, bahası: 
~ Yörük, ne o! Çoparı yer 

gibi takip ediyorsun? 
- Ne yapayım? Güıe§ece

ğiz bu heı iflc .. 
- l:laıı Yöriik, eğer bu heri

fi ycnl'rson seni alnından öpe
rim .. 

- luşallah baba .. 
Dedi.. Yörük, Çopan carça

buk e 1se de yeneceğine e
n nd . Ona. w..aktı::ın Çopar o ka
d u· ko kunc görünmemişti. Ço
parın g:ıdclarlıklannı istediği 
gibi el ·f J('b'lecekti. Daha ol-

ve he:;::.
t 15 de 
n:n bc

da gönl
( 538 - 1:171) 

ckı,iltn •' i 4/2/1942 

maY .. c;a kendisı cJe gaddarca mu
ka bcle edecekti. 

Nihayet Çopar, hasmını bir 
çaprazla ~engelleyerek ayakta 
mafolii'l etıt.i. Fakat ÇJPar iyice 
yorulmuştu. Oazgır ,meydana 
çıkarak bağırdı: 

- Küçük orta başı vanm sa
at sonra başlayacak.. Çopar, 
yarun saat dinleneck1• 

Dedikten sonra. sözlerine §Un
. lan ıla ilave etti: 

- Büvük ortaya gilre§ecek -
lcr meydana! , 

Yörük Alinin babası soyun
muştu.. Büyük ortaya çıkacak
tı. Ali babasını uğurlarken: 

- Baba, büvük ortayı kur
tar bugün .. 

Diye seslendi: 
Büyük orta güreşleri ıba.31a.dı. 

Yörük Ali ve Çopar dinleni
yorlardı. 

Çoparla, Yörük Alinin gilre
~i seyircilerin merakını celbet· 
mişti. Yörük o glinc kadar ta
nınmııı bir pelılivruı değildi. Köy 
lcrdc, ba.zan Lof çanın kaza • 
larında desteye, adam kıthğın
da küçük ortaya güreşirdi. 

Fakat Kanı.abat rnühfm 
merkezdi ve ta.nılmış pehlivan
lar, ağalar, beyler, paşalar bu
raya toulanmışlaidı. 

Çopar, Ayı Mehmet ıPbi 

. , . ~ ..• ,,. ·.,·r.': .:ı_ 

Beklenmekte olan 

POKER 
11'RA~ BIÇAKLARI GELlllŞT1B 

DİKU:A'r: POKER TRAŞ BIÇAKI~RI 
.t'erakeııde olarak biitiln TUrkiyede .. · 

5 KURUŞTAN fazla eatıJmayaclitır. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
lstanb11l Ha1111 Mıntaka Depo 

Amirliğinden: 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız, 

ı - Aşai,'ldn cins ve miktnn yn?Jlı 12 kalem yiyecek maddesi p~ 
ltkla aıtın alınacaktır. 
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lstanbul Fl1Jat Mürakabe 
Ronıisgonundan: 
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Toz §:eker 
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K..ırue Sıın. 
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fıyu\h ı a .ıııa l 
hakknıda nı lh 
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2 - tsteklıler katı teminatı olan ıT15 lirayı Bakırköy ldel Müdürll
fılne yatırarak mnkbuzlan ile blrlüd.t f/2/1142 perşembe ~ saat l1 dl 
YenlpO!tahane ka~sında Bfi,1(})r Xmaeıyan hen ikincl kat •l},O No, .. 
Beva satın alma koııılsyonuna mllroC11atınrı. • 4'1b 

Clnat . Erzakın ............ 
kilo 

Nohttt eooo 
Y mn.ım('k 100(1 F"l1' 

Bulgur 4500 
K. üzure 151\ı) 

tn·ı.r 750 
K rr.• r<'ımeı;; lüOO 
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B. peyn:; SCJ 
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1
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1
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v ...... c 

!il 
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1 
22.00 Sulon 

orkc 1r. sı 
j 22.30 Aj ns 

haberlt•ri 
22.4:> S.ılon 

1 •>rkc.: t ·nsı 
22.55 Yarınki 

proıu-nm 

İ L A. N 

p Sulh Hukuk mnhkemeıın · 

karısı Hadıycnin kl'ndi • 
t: ~in cdilınls lmlunn 

, - ' Hademe aranıyQr 
Or;ur, ynz.-ır ve tcmilnk işlerinden 
rnlar b·r hı:ıdçmcyc ihtiyaç var
rlır. t tiyenlcrin bonscrvislerilQ 
(Yeni Sabah) gazetesi idareh:ı-

1 esine mıirncaatları. ____ mi __ _.. .... 

DOKTOR--... .. • 
HAFlZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye lUütehas3191 

Divan yolu 

pehlivanlar Kırkpınara. kadar 
küçük orıta güreşlerinde nam 
salmış yeni yetişme delikaıılılar
dı. Bilhassa, Çopann namı Jcü
~üJc oııtadaı kille salmJJjtı. 

Yörük Ali, hiç yoktan ortaya 
çıkıp küçük orta pehlivanlarını 
Ayı Melmıede kadar meydan -
dan çıkarıp Çoparla karşı kar
§ıy.aı kalınca Yörük Alinin bir 
anda ismi ağızlarda dolaşmağa 
~lnmışt.ı. 

Hem Yörük Ali, akranlarına 
karsı daha çelimsiz ve küçük 
idi. Okkası da hafifti. Bu hali 
halk üzerinde daha ziyade tesir 
etmisti. Herkes Yörilfıiü sev
mişti. Ve, gene herkes Yörü
ğün. Çopan mağlUp etmesin) 
can ve gönülden dilemişti. 

İnsan Jrnlbi, dalına zayıfa ve 
küçüğe mütemayildir. Bu se
beple küçiik Yörüğün galip 
gelmesini istemek tabii idi. 

Herkes Çopann ne olduğunu 
bilirdi. Ona sırasına göre Piç 

T hm n e< ılcn mecmuu bedel! 14.Si5 Ur. ol<ın asn.ooo kilo 1 
kuru f, uJve 2 Şuhat l!l42 PM.cnt<>si gııı iı ,.a,ıt 15 ô•• l<ap;ılı 7.nrna alı-j 
nnwktır. 

2 - H tunıı.at 1078 lir. •13 ku uı: vlııp şartnamesi her giin ko- ' 
m!SJ>Ondıın par~sız. ol .. rnk r.hnabffr. 

3 - htPkbluln 2490 S.'ll Tı k.·n•ıııu t .. rıC-.tı dııhılın~e tanıdın t!drcck-1 
leıi kııp,ılı llklJf rıwktııplıır nı havi kopalı ınrflarıııı <?.r geç belli giln \"e 1 
ıc:m~itcn bl. a .. t cvv.:>line kıııt .. r Kasımp:ı;. da bulunan komisyon bııskanlığ1-
na mııkbı mukabıl rıd<' Vl'lmel<'ri. (451) 1 

• • • • 
1 Adt..•l Tam dı •t 1 motor Ü 1 det dort z.ım .. nlı ben:-ln mot11rü 
l > Dosch m. rk mazot tulnmb ~ . l arlet Bo <'h mazot vnlfi 

.ı cmjdı tiin 
1 > IlOS<:h HıJ)i m.ıhruk iıl t " i 1 > :ı-

lstanb11l Hava /Jlıntaka Depo 
An1irllğlnden: 

1 - Ycs lk~y 'hava mmta n depo !ımirligl lıin:ılarının 

cl ktr k tesi,,ntı t mir , ttırılC<'ekt.-., 
dahıll .., ehıın•t 

2 - K .. t.'I t<'minatı ol:ın 352 lı:a)ı B J ırköy M..ıl Müdürlui.,'iine yatı a
r.•k mnkbuz ı ılc bırllkte !l/2/942 p .. 7;-ıltsi sant 11 d•• Ycıııpostahıııw karfl• 
ll da Bu) iık Kınııt'ıynn han ikinı; k :ıt 9/ ı o ııum rada Hav:ı ı::ıhn 0Jr1ı 
komfı;yon oda bulunmııları. 

3 - - Keşi/name ve iz, bot .. ımnK onı ~Omı lU7. mur • 
c.ıaUarı. (875) 

--
1 > lfova ko nprc oru 1 > Prcnl Brt.0,ykı ı•••••••••••••••••••••••n••ı• 

l , S· t.~ .. :.· "' ! : ~ff::.:d~" ·ıı ETf BAHK UMUM MOOüRLOGONDEN: 
:~ , ;~~:;,~: ı..- tib ıı : > ~:;i ~~r:1 ~~~ınrını ı Tc.hmil, T&lı'ıye ve Naki ye Münakasası 
l t Hava nti tazJ1ıkinl ayar tulumb~, 1 

ı - T lıınin ed lt n lxxl~li ıG64U •lra olan yukarıda yazılı l 9 kalpm 
motör -.;e Iıenııı 6/.2/942 cuma gt.nG e ... t 15 de Knsımpaşad::ı bulunan 
D"ıılz Levazım s.ıtın nim ... komisyoııu:ıda pazarlığı yapıl:ıcnktır, 

2 - tık tı•minnl.! l2·18 lira ohıp şa· tJı,vrıesi her gUn i:ı snati dahilinde 
mczkı1r ı,omL9yonc1an bedelsiz nbnnbiltr. 

3 - lsteklıl('rln belli gün ve cltıttc ~490 r.,ayılı k nunuıı isted g( \"es ... kle 
b;ıliktc dı crcç n komisyona mfıracanu:ııı ilfüı olunur. (812) 

• • • 
300 K lo A ! lt cvhcrl 
40 l.e\lhn 
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Telli Kıltll"'er 1 l • "ll ıvı ~tr~ 

Pirinç ~ p<ıol 

50 Kilo Beyaz gm· in 
1 Adet I..ı:ıv:ıbo 

1 
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Adtt 
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B nyo b t~ıısı dıı teı t b .tı 
Bcy::ız !:ini 
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72 

KJlo 
Adet 

Amyant levha 4 Vt' 6 mıl"me<.L" 
Eöe üı~ kö,;c 

72 > Eğ<' düz 

2 > Poto 10 kiloluk 
" ~ Pota 5 l) 

Yuk,uı ln yazılı 12 knlcm muııt. Uf ı in• m<ılzt:!menlıı 2/2/9.U pazarte.,i 
gı.ni.ı snat 11 de K::ı ımpaşada bulun n Deniz Levazım satın alma 1 omisyıı
nmıda p, zarlıı:ı yapıl. c ktır. ı teklllc in belli gün ve sa:ıtte mezk(ır kom's-
yona mttracaatl, n il5n olunur. (!l3•)) 

_llllOl __ ..... ~~----.:--............................. ..ı .... , 

Askeri Fabr·kalar Satıralma Komlsyo 1u ila~ı!arı ------------------Zeytinburnu silah tümlrhmesiılw yü· .sek kudrette ve mastar yapma ik-
tklnrını haiz tornacı, tc.<l\ iyeci, f"ıezcc.ı vçı sucu nlınııc ktır. 

isteklilerin nU!u te7.kerrsi, ve bıınsen islerıle mt>..ıkuı fnbrıkayıı mu-
ı-acnat etmcl<'ri. (685) 

• • • 
10 ton pamuk yağı 
10 » :reytln yallı 

alınacak 

Tahınln edilen bedeli ct9000, lira olan yuknrıdn ytızılı 10 ton pamuk 
ynğı ile 10 ton Z<'ytiny ığı Askeri Fabrihalnr Umwn Miidtirlüğil Merkez Sa
t a alına komisyonunca 6/2/942 cUM:ı ~ünti saat 14 de pazarlıkla ıhalc cdi
lcccktır. f;nrtnamc para 11dır. Knt1 tun.not c2850> liradır. 

•748> 

S;ahlbl: A. Ceınaleddln Saraçoljlu 
Baııldı~ı yer: (H. Bekir Gürsoylar 

Çopar da derlerdi. Ali~,onun pi
çi diyenler de vardı. 

Aliçomm bu piçten habeıi var 
mıydı ?Her haıl<1c yoktu. ÇiinkU 
~in gene kızının kocası vardı. Ve 
Aliço, çingene kızı kocalı olduğu 
zaman muarefe peyda etmis
ti. 

Kırkpınar giircşine bir çok 
Çingeneler gelirdi. Burası bü· 
büyük bir panayır yeri olduğun 
dan çingeneler de at satmağa 
gelirlerdi. Ayni zamanda. bu 
panayır yArinde zurna, darbu
ka, dümbelek çalarak beyleri, 
ağaları eğlendirirler ve para 
toplarlardı. 

Yani Kırkpınar Çingenelerin 
bolca para lkazandıklan bir bay
ram yeri olduğundan binlerce 
çingene burada toplanırdı. 
Dahası var: O va~dUer Kırk

pınar güreşinde mrasınn. göre 
elli davul, elli zurna.. yüz davul, 
yüz zw'lln. pehlivruı havası ça
lardı. Bu davul zurnacıla!r en 

Neşriyat MOdUrü: M. Sami K:ırayel 
ve A. Cemaleddln Saraçoğlu matbaası 

seçme çingeJlelerden mürekkep 
ti. Serezin, Lofçanın ve civarı
nın en meşhur çingeneleri bura
da toplanırdı. 

Pehlivan havası Vlll':mak .ko
lay def;.rildi. Bu sebeple o.., seçil· 
miş çingeneler Kırkpınar<la y~r 
alırdı. Bu çingenelerin maiyetle
ri, çoluk çocukları da buraya 
toplandığından Kırkpınar, çin· 
gene yurdu haline gelirdi. 

İşte Çoparın ana.qı, buray~ 
toplanan çingenelerin en gü
zellerinden biridir. Uzun boylu 
esmer <>'iize!i, kara.kaş, karagöz
lü, dolgun kalçalı yay g:ıbi biı· 
kız olan Çoparın anası, bir ba
kışta heı•kC'si cezbedebilecek hir 
mevcudiyet idi. 

Çingene deyip geçmiyeUm. 
Hnya.t ve zevk onl:ı:·dadır. Is
tanbulun kıyı kenar çingeneleri 
bile bütün Istanbullulnrdan da
lıaha neş'eli ve zevkli hayat ya
§arlar. 

Bu para meselesinden ziyade 

lı;tan-

ı lu u ıı l;ıüdirilir, 

,., ....... ...,.,,m .. ~&;irillllilıillrı.im.U~ .. illl-.ı:ımıı111mmm .... .., 

muhitin verdigi bir ıllıam vo 
iliyat ınc.-relcsidir. 

Çoparı, iyi tarif ıxlers.::m il~· 
ıide güreşle.rindcn bah:.cttiğim 
.za.man dalıa iyi tanımış olı.ıum
nuz. 

Çoptır, ileride Aliçolar ayuı ın· 
da b;r pehlivan olmuştu. Ilina
enaleyh Yörük Alınin Knrn::ı
batta kiiçtik ortaya tuttugu 
Çopan t:mımalıyızdır. 

Çopann n.eıl ismi. Haso'clur. 
Fakat ontı hiç ismiyle çağırnınz
lardı. Lakabı c,lan Çop.ırl:ı. S ad 
cderlcr<li. 

Çop·.r, ~nb~n köpeğine, km t 
kÖ}Jl'ğine ucı-;C'r.. Çol .:!nla.r kurt 
köpcğı kullumrl:ır. Boyunların
da. cl~miı· haJkn.lar, Uc~rinclc l'a
malaı t <.•lım tu köpeklere Çoııar 
derler. 

Kul"t kupckkrı fcvk!ılil.cic iri 
oltır .. Bu ki)J>f!.1<lcri ç:iftıiklc. de 
gece s• tı v~.rirlvı·. GUnditz olrn.a· 
d•m e\'\.·ü? tıu1y~·J ı ~"r<lırkcıl k:ı.
rtmlılı: ahıılaı n l\upalırbr. Buıı
laı·. acı biberli b.<ıi "~rcrel~ kı-
1.ıshrırllr. ( .. Un gös+'Sl.:mnJ~c 
Al ~;ım P.z-ını olup pıneş ~·1illl 
tc~,Jni c_:ddncc s •kıvcrirlcr. V , 

ı '.1 • ,.. ""' yn ıut wumı sm "'lf.c sürü ılc 
gezerler. 

1 c Cop,.1 bir nevi kurtkö
peğic.iir. ·\re, !,İnHcnc:,-e de Ç-0-
uar J,i.kabı vN·ilrni.. 1.1'· 

. Hakikaten Çoı•PJ'. Çop r· 
mış.. Gayet kuvvcUi ve azılı bir 
ada..'l"lln~.. Aliçonun ga.ddarhJı, 
haşinliği, wrbaJığı Ço lol,rda 
toplarunış imiş. 

Çoparm ~hur bir haıc-.k~ 
vardır. O meydana çıktığı ı,J.
man, peşrev ya.parken ve •1:ı.

~. ~ arasında llhly<!anJa 
küçuk b· r taş pa~ına rast g-c· 
lirse ayak baş parma.ğYlnı .ıı a· 
sına sıkıştınr ve bir sapan tnc.ıı 
gibi alıa.lini.11 i1zerinc fııfa1ır a-
tarmış. ' 

Çopar, taşı yerilen ayak vır
mağı ile alır ve öyle sıkıı:.tıra -
mış.. Seyjrcilcr, Çopruın ' I t ı 
mağmı oynar görür göı·Me:z ad
hal vaziyet shrla.rmış. 

Çopann anası, Aliçoya vurul 
muş .. Aliço da. Çoparın anası.na 
vıırgu."lmuş. .Bu Kırkpınar a
~1 l:!arı her ser.e Kırkpmarda 
lıaıu:mrla~ı:ı .. 

Aliço, çing(:lle çadırlarına gi
der J.."1.zlan oynatır, göbek attı
rum1l'·· 

Çq ·~1111 an.lsınuı, A.llço gü
rcr;t. i~i znmı::-ı ka? ... n dibinde ~ 
yc!Jr.. lı:ıh'1r~~ığmı işitir:cı ve ı v-
ri:r~cıYu: .. a: , 

- Ha V" a.-alamm .. Ha ~Je ay· 
gır.mı.. 

(Arkası \:U•) 


