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Her 17erde 6 Kur~ 

VE-KİLİMİZ DİYOR Kİ: 
sında çok parlak ttaf•rler 
kazandı. Fakat son zaferi 
kazarıacoiına içinden bir 
tiirlü innnan"ıdı. 13unrın 
içindir kı mutfosıl sulh tek. 
lif /eri yuparo.lo İŞll• içinden 
sıyrılmak fare.I« rıne baf
ourılu. Halbuk. Jngı/fore, 
ilk günlerden itibaren !:ar
sılma bir ısrar vtı n.ela
netle mücodeleyı mantıki 
neticeye kaıfor götüımck 
ister gibi daı,randı ~e A mı· 
rikanın tir. luırb( işfir,,

kinde11 sonr nrtılı y ı 
yoltla bir ıı/I. yc.pı;ı k 

''Cihan yangınından şerefimizle ve kudretli 

ihtimali orlaJor. kalktı . 

ll-JI rırp ba::ıln. b.ı.,ı. ı: :.z, 
[-ıJ m Jw.sındıJn ı !';lll ı >ı· 

o arak çı acağımıza sağlam ve sarsı m z 
• 
ınanımız var 

- -----.... 7 ..... 

0 ~~ernlekette yalmz 
hüküm sürmesine ne rnjimh 1lz, 
mes1uliyet me· kiinde ola lar g"z y 1; m· . ., 1 ew •• ______ ......_ 

lrııo ru 

tı~. hı do,';d 1 l<..l t .ı
cl ]{. ,ullıu malwdmtm • n ı er 
ı1cyi ynpan ıruıanfaı v~ b 11 .ııo ,n. 
dipl nı tlm w• '1 vh·t ndn1J1 •• n ı, 
tı h p ddu :nı lı,u bt.> 1 .. ı 1-

cn zincirlerini p.-ıı <,al.ı.yJ) • c :-
lJc t bır.ıld•kl.1rı • ~-
kell< l'<lP 'ii ' n· • l> 

"Şalı.si men/ aatleri için 11ıe1nleket i&:tisadi· 
yatına darbe vuranları cezalandıracağız.,, 

----·-----b:f lıın ;fuım.. ı 
duydul n • .u . ,mag 
la<lıfar. 

Jfı rı> (< < clt lı '-r • ı • ınr.a 
1;ulh. \.3J ı_,).K ist yak <l lvr.1 15 
olanı mıl .fik ı ki Alm.ıny ! r. 
TAJ-hıst.ı.ıı i .. ı ,,.ti., l'İh'r 1 ı n e , 
Almanya tıJl y;\.p. bıl(>u.c 11j 
i>"hfü ;Ji. J«·d H•'\iıl hı :ıldı. F: ı.;_, t 
Alm ııya t.midin Jrc .ı:ınıco, A~ -
ni ~ullı nrzn:·umı Man.ş hıvıl, -
nnd, n ıl tel rm.• c-tt1 P. ~ \ 

Dokt~r Refik Saydam f~rdi rahatın nıiHi koı·uuma da
vası önünde hiçbir kıymeti bul nmadıgıını izah etti 

l;SJ • J ı ali}'' ti lb ı 

BAŞVEKİL DOKTOR REFİK SAYDAM hn21r oldn. ımu nnluUJ 1 .. ı ·I 
derocod~k Alnı n dcvlt>ı. • .m- L 
ln.rı d. ım htelif ,~ı]cl ·rlt a l ----------------------------------·------' 
ettikleıi ı utııkl. rd. lJt p s• Iha ------------ -
ka.vüıımA.k h;ııı bir yol n.(,ıkm 
j.!lbi $z ) ullr dı\.:ı.r. .Iı'i.thı er 1 HAl~P VAZI. YE '1,,. 1 
sulh y;.pmn.1 ı ii . u~ tt.ığı •im • -:=;- '\. ı :_:,:::'lWlt:::::::::::: 
daimn 1t de Ll.l u• ı. . . nı L-

r:~~~~i~~~ffiJ1:;:~t~·~: J AP O N C E P H E S 1 yoru~. k Hes:;'ı ıngıJteı eye n- , 
curdu ve bu dc-1. el rıfün<lar b:.ı• 
sulh t :klifi yaptı _... _________ _ 

Bu nıçin? ~.ılh~ bı J.tndnr 
J>.:ğl~ olm~ .ımf hi~ bir tem~- itti/ all ınanzunıesinln kuuııet hagnağı ceplıe besleııdikçe 
yul, ınsanı lm dfüıiuıus ec.,erı n u- • 
dir? Bir gtıst<~ri bir pıop4- Jnıtlret hazana.caktır. Bu cephenın eıı teiıliheli 
gnncln icalıı mıdır? Yoksa so- J. BI d d 
ı,rukkanııııkL_ <Iiişıinillmü bir n,l§JlU rmaııı;a s1nırın a ır 
hesap ve terlbiı midir? l J ----

Ank.ıı. 1 (a.a.) -· l3 svckil 

Rt:fık Snyd:ım, hugi.in sant 21. 15 

te ıı.~ngııluki l onuşmayı ynpım§

i r : 
Azı~ y ırdllaşl .. rım, 

Epeyce bi. wnuındanbcl"i sizi.n
fo görüşmek fırbntmı bulamnmış-
1ım. Bugün ~buna imkan elver-

PASIFIK'TE 

Japonlar 
Singapur 

kapılarında! 
Adaya en yakın 

Johor .. Bahru 
Şehri de Japon
ların eline geçti Birinci ılı tin c red e v: ul R d 1 ~ ~ • k d ,.ermek mcoburiyctincleyiz. I\. l- usya a l = Yazan: ===s ra a a 

bscfii 2bibr·u~'\gd:!~1.l1•1c1cıc.:, ilinoonic suııı\ueıs·stfr.:: - Emekli Ge~erai Kem Koner I ·• w ...,... "- ~ lngilizler Singapuru ka-

~~ ~i~:vı~a~rub~:ı~ız:ı.~ Orer~n şimalinde L_ fnnif izier Binnazi şi- raya bağlayan seddi 
Rubun yüksek ibh nıuhabbeL K iiı"C. bu ölçüde bir harbi U Y uçurdular 

!1n~~~~'l~~:J~nl~ı:iı~~l~~ cok şı'ddatn bir mılfotl;~~n~j;~~·::r· t~:~~-~~~~! malinde Mihverle mu- [AA. tclgrnllarımlatı 
Ü ""' hiila :ı cdilınlötir.J 

ilıll'lar. Binruınnleyh, Almanya- ' · \'C ynla9ürmıı;ılır. Şimd~ de ihti- f 
:1 ~%~=:r ı~~:a b~:; carpışma başladı ~~~h:~ifme:::~~ ~~~~~.~~~ Jıarebeye utuştular hı!ng~~~~:rıe !n;J!.i:, :ı~~ 
sebep aı·an1ak ic."lbeOeceği ka- ' --o- tırıyor. Badire, nice ~rdevnm ' topçuları. Johor eyaletinin 
ınaatindeyiz. Bunu tamamen bir edecek \'e nereye götürceck? . M.h . muvasala yollarını topa tutmuş-
?östcrişten, samimiyetsiz b!r Ruslar, Oç gOn içinde İşte bir soru, ki cevabını ancak · Akdenızde 1 • vere aıt tur. Japon tııyyareleri, Singa-
propagando.daıı iix>.ı·ct ad<ieunc- 60 m3 vkii geri aldPlar uman verceek! iki büyük gemı batırıldı puıa müteaddit hUcuml:u·da bu-
ğe meyyal değiliz.. Şüphesiz ki Son asrın da. büyük b<'\Val}ları- ıunmuşla.rdır. 

dı. P.ızar guııüuU ... aıymckh n 4u.1k
sadını ela uwnt'n 'c ı·alıat~-.a !.o
nuşabilmek iınk.mınm h '1" :ki ta
raf için mümkiuı Jnuı md, dır. 
Düny;\ buh , nnm lı~ ,~ i ı -
gı o in,1l' nir P< ... , \ 

1 

ımlli ~lllll':ı dll,,yaıınn hn • j 
rici si) aseıim.iz ilk gı1nkU ". :. -
fmdmı ne bir ~Y kay~t nı~ ne 1 
de hcrh:mgi ufak bir tebedduJ 
~östermi tir. Ne d\;tikse ne kilrar 
verdikse yme oradayız 0d !ği"1tli~ 
hiçbir şey yo1-.tm·. Buglin i:u•ılc 1 
gUniin herkesçe en öıı mlı göri.i
ncn olaylarından balı el ~cc~mı. 
Milli Korunma K~mununcla yapı
lan ck•ğişiklikl<"L" BUyUk Milld 
Mcdiı:;incc kabul cdıldi. Yı:ırıu 

resmi gaz.ete ile y.'lyınlanncuktrr. 

Bıınun için evvela bundıın bn...
lıyacagım. Diinya buhranının ~ •r-1 
lu ş rtlan içinde yiirüycu milli ı 
h?.yatın bugünkü nnn davalanm 

-

V<' bu d<lvaların halli ugı:lt d• 
lı ' ı t. ıc im~zin alclıi,tı b. )ıca t ?d
birl ı ı v~ yine bu uğurda siıkre 
dil, 11 'uzifolcri belirtmek istiyi>

ı·, m 1939 Eylülünde A 
hı: lı, ak g•tıı ce -.·ı.~ e 
şbınuıimil gmıişlt:tc .,, k • \fril, ya, 
A yaya, Ameril a~a g ~· 11· \e 

şimdi illlkil:i bir düu,, El }'Un •ıru 

halini alın~..Ur. Bu harp }nlnız hıır 
be girmiş ol?..n memll'\ctlı.. rde 

tahribat yapm::ıkfa kal n r a -
nı ~ ·ı uıfo :'> cı· yl'r ve ' ·ı 

ıztır,\p1;w, ~ kı:.uzlukl.u ,> ... ı 'l· 

l'ak H h .nl · cU Jal · ı d i
1 

'• 

lckC!lhm m mlcket" • E'Ç n• uu
tün in ,anlı ı saran mu, a.l ıı hır 

bulı,.an halini olmı<ı l t hmu or. . . 
Bu c;, b plc hüküm Ü\ ' ·k· '>-

lnn buhr:mın sılantıl.u 1 ı ·al
nız h.ırp i-.;inde bulunan ktl r 
dL •il, d r e el rcre b 

(Sçnu s:: yfa 3 sUtun 1 de) 

Hükumet amansız bir miicade eye 
girişmek üzeredir.Bütün v 1 < e er 
ciddi ve kat'i hazırlıklara baş~amıı 

bulunuyorlar 
--------

BAYAN İSMET İNÖNO ANKfu ADA Lehistan istilfislnı mütc::ı.kip ya- [A. A. teJg.raflarından ııa Avrupa topmkları sahne ol· (A. A. telgı·nfındnn hi.i- --:r.:-~liz-kı:-=t 
1 

J h~ bo ~ . 
'l'lı}aı ilk sulh teklifinde cihan hulAlSa cd0 lm1atir) ı lU" o 'd ı b ·· k··ı · F edilmisf ) .uıgı 8 nn. 0 or gnzı-1 ı - -, ı- ' 1 l ı ~· . 1

.., :>ı ? _u nrııı, ugun ~ere ı:ı;:; . asa . , .. ~ : .. nt at..1111şlaı· VCt Singnpura ver- Ankara muhabirimiz telefonla bild!ri\ıor: 
efkarı wnunıiyoo.ini lmzanmnk Berlindcn gelen telgraf habcr-

1 
b"tle ~ok ya~ın lıcdeflcrıne cn.ş- Kahıredcn bılaırıldığıne gorc, 1 .,,,,,;q}erdir. Bund. n sonra 1 _ ' 

anmsunun bil' h:ıssC!li olması l 1 k i h f 11 ınelerıle kesılen sonuç elde edil- f T 1 s· ı d ~ .1 r ~:. ... ...,.. b ~ 1 ·d , . • 

1 
mümkündür. !Falnıt yalnız b(jyle eri, Aman a cı mc ıa ı ne nt- lın~tı. Harp Uf etinin tesir saha· ngl .ı .ı:-r, >:.una c ?gru ı er ı- Sıngapuru haraya ag ayn_n ı:;c § Mıllı korıımna kanununda bazı değişiklikler yapılması 
6ilplıeli bir propaganda ve gös- fon Şark cephesinde, kı ın bütün .sı nıahdud, açılan yarn:ların tc- ye'l. Mihver kuvvctlcrıle muhare- uçu1nını:!:.:[~·. ;oho~~ !dbogaz~ı' . i hakkırıdaki layihanın Büyük Millet tr\eclisi tıırafından kabıılii 
teris için sulh toldif etmek şiddetile hüküm ~ürmesine rağ- davisi :ı.z uımnn~a kabild~. beye. tutuşmıı~lardı~·· Av~ı tayya- ~i; ı:ufu~~ ~1~;~:;,. d~~~İınii~-

1 f üzerme tatbikatta sürat ve kolaylık temini bakımından alaka-
ıtf·hlikeli bir isti. Y n İngiltere men kanlı çarpışmalar olduğunu Bu .. harp, gerçekten .cıhanşt~- relerı ~ııs~s. ve Bmga1.ıde mlh- tür. 1ngiliz ha.va kıtaları Siıı- daı Vekı!lctlerce hazırlıklnra ba~lanmıştır. 
odl Prnnsa J'ıc'\?.l olsalardı?' O za- bildirmektedir. Otelin şimalışar- nm!dur •. ızt!ı:ıpıa:-ını gıdeı:n~- ''er tcsıslcrını bombardıman et- gapuru müdnfaa cdobilccek ~e- Vurgunculara kar~ı amansız bir miicaıiele açılımıktaclır. Vi-
:mnn Almnnyn ne lmda.r wr kisinde Alman piyndc birlikJeri- nınnaldır. ıkı bu~ıık yıldn, bır mi.ştir. kilde takv" ·e edilmiştir ı· ti d k. 1 ~ '·k"ll .d . . . 
.,,.. \kı..:ıe kWırdı? Sulhu kabul at~~ silindiri, medeniyet diyarını • 1~ • a} ~ er. e 1 a~e tcşcK 11 erı c ımkan nısbctırıdc geni\lctil 
-· \t Jc mühim Sovjyet klt'slan ara- ~""t Almnn tchlif,ine göre. mihver lN kted 
etmeği' mecbur olacaktı. Hal- • harp ilstadları yetiştiren Avm- GAJ>(JnJ>A me · ır. 
ıbuki yapacağı sulh Alma.ny.a.- sında §iddctli çarpışmaL1r ol- payı ezmekte ve yakmaktadır. kuvvetleri Şiınrıli Afı füada mu- E k . .. b k f b'tfl 
ıOJtn emellerini .tatmin edemiyc- muştur. Soviyct kıt'nlan birkaç Gerçi, cephe genişlemiş, ateş u- vnffakı~ctli hareketlerde bulun- Tokyo, Singapur adası i~in S rım mUS8 3 3 8rl 1 
cekti. Bu kndnr hazırlık boşa gi- mühim noktadnn geri atılıniı.c;Jar- zak illere de yayılmısur; fakat, ınuc:;lardır. 21 Sonktmundan 30 muharebe başladığJ.nı, rıdayu 

Alnı A _,, b ·· R k -1·1 do~ ilf'.rkycn japonlann bii-o(lt cı·kıti.. anya, v:nıpcı.ua ..1.- ugun usyanın ·ara. toı~r,ıA a- Sonka~ııuna kadar İngrlliz hava ~ 
-"d"'"~-: t · uu- d b t k tün a.~eıi tesisleri tahrip cttik-

Y• lnız milli V<uı c-UJu emın e- • h ba .. 1. h. kıs un a ve u opra lar için bütün kuvwtlednin 15 i Akdenizde, :ı., ı~· . 
-Oerek büyük Alman Reich'ini Deniz cep esinin yna ır - şiddctile de\'am eden bo:,,"llşma- lerini "'i u.irıyor. 
lcurm.ıkla \C bam maddelerden mmda Alınan kıt'alan yeniden Jarın çcr~cvcsini gc.nişlctmeye ohıık iizt>r<' 38 ta~ynre kaybet" Japon kıtaları, Singapurun 
lllms im torun etmekle iktifa c- 16 mahal i~gal etmişkr<lrr. ikı taraf d:!. son km..,; .... tlcrile ü-ı · ·leri hnbcı- \C'l"lli\Or. Alınan lr.a.rşısındalti Jolıor - Bahru 
-Oecclc olsaydı sulh thlifini Ko- Son üç gün içerjsinc e Ha. of' ze11iyor kny:bı 16 ta:; yaredir. şehıinc varnu.şl:..rdır. Londı yn 
ridorun ve Danzigin zaplındJn un şark kısmında mühim Sovıyet Japon ordul:uı, don:ınmanın İTALYAN TEBLİCİ: nöre\. SinP."apur muhnrebesiniıı 

l
f3onra u.a.pardı ve Abnan olmı- d d \'C ha\•a kuvvctlerir.in açbğı e- . 1 . d son Safhası b~lrunnk üzer<>dır. 1 

Fyan toprr.klardn gözü olm:ı ıgı- nıın yo an y J'-A" t l - ~ ~ ~ • \ a 
J" d • teşkilleri unna an Alman mev- . ld u··ru··'-"'~k bı·rbı·r·n Italyan tcb igııı e deniliyoı· ki: ."d-..:ı- "·"'k )l\l'"''Ctlı' bı·r nıu··aafa"' I 

~: s· l '!...~ Aln zilcrine hücum etmektedir. Bütün d bı·nıerce mı'l u--'·Jaı·dakı· a- «Barsc·. C' vnrılmı~ t: bu ı-hir manzwıı""'·ı· .. Ja11:ıon'- ·rı b"kl"""ek-:nı soyh:rıu. oy e wl' 1anys.- en uı:ı.n """" 1' ut. .... .... .. 

pııı biiılm cihan efltal'l unıuıni- bu hilcumbr geri püski.irttilmüş dalara ve ltıyılnra. cıknrmalar geride bırnkıhnıstır. ttnlyan ve tedir. Sing-a»w· kalesi cesaretle ı 
~esinde m~vkii son derece kuv- ve binden fazla Rus ölüsU sayıl- yapıyor. Ana yındla arada i§I~- Alman kıtaları düşma ıı yakından mildafaa)'G. devanı edecektir. 
~vc!li olurdu ve İngiltere ile mıştır. yen kervanlar, saygısızca mc· sıklştırmnğa dc,·am < tmektedir- A VlJC!rt'.RALl:.Al>A 
~ırı~n h'rbc devam edemezler- kik dokumnktadırlrı.r. I'asifiği ~~ 
fü. Ruslar son üç srün 7.arfın- kaplayan karalar, ilk ve ya.km ler. 
~ A '- · "1 h def. t kil d ·b·di ı Ge Mihver tayyareleri {eri çekil-Bunun iç;in, diyoruz ki b:ış- da 4900 \man asKerının o - e ı eş c er gı ı r er. 
fangıçta Almn.nyada 8!11h y~p- düriildüğ'ünti, 60 mevkiin geri niş cephelerin · çok büyük kuv- mekte olan İngiliz kuv\etlerine 
mal;: 2 rzu u yoktu. Kıai"i ve ezici alındığını bildiriyorlar. vctlere ihtiyaç gösterdiği deniz ve diı... anııı gl ilt iı C' d ırmatian 
.Jbir znfere eriDilıek istiyordu. ALMAN TEBLİGİ aib ve üstü kuvvetlerinin ve lm taarruz. ctmekt d"rleı . B irkaç oto-
ınunun ı·çm· clir ki Koridor ~e va filolarının tehdidi karşısın - b'l k l •-b . d·ı 1 
:o ... '.Alman orduları baskunıanrlan- da ak r reııer' "e karaln..... mo ı ya ı mış ve OM np e ı m §· 
Danzig iJe i rufa etmiyerek Le- • uz s-.. 1 ın • ~ •• 

ıll··. "J 1•0 Cahid YALÇIN ilığının tebliği : çıJnclnnn imkfmsızlığına kanaat tin. 
'" (8 ,ı 0 ·ı ~ d) -Sonu Sa. 3 Sü. 4 d•-(Sonu aayfa s sutun7 de) .<S "l! uyfa a ıuıur. e -da} onu lJ9411a ~ s l ı ~ c 

Avustralya hnrbiye nazın, 

11 janon tayyaresinin Yeni Gi
ne adasında bir Ilımına taarruz 
ettildel'lni bilclinniştir. Amboin 
adasın~ c1l an" Jap nl r bu :ıdn
dakı haya ırnc;~ danın< v. ımı 11ar-

(Sonu sayfa 2 clitun 7 de) 

. ~. .11 Jkiııci kfmun?a başlıyan eskrim mfüıabııkalan bugıin 
bıtrıııştır. Bır çok seçkın zevatın hunırile yap:lan müsabakalar 
~n~ında ~azananların mükiifatları, beden terbiyesi ~enci direk
loru Ct:mıl Toker tarafından verilmistır 
.. H~r üç s.il~~la 5aı pışan lt:crübeıiıer

0 

arasıııda Z"hııi Erensoy 
hınncı, Bedı lagın ikinci, Nnci Sungar üçüncü, Snlih Çorlu 
dördüncü ve Sait Tayla beşinci olmuşlardır. 

Bayan lnönü Ankarada 
§ Sayın Bayan ismet İnönü bu sabc: h lshıııbuld:ın schriıni:re 

d?nmü~, ~iyaseti ~ün;hur umumi katibi Kemal G~cle!eç \ e 
Rıyasetı Cumhur daıresı erkam tarafından istasyonda kerşılan
rnıştır. 

Yeni Bursa ve Hatay Valileri 
. ~ Bursa .. valili~in: e::ki İımir .v.2~l! n;u;wir:~ Fazlı Oüleçin ta

yım takarrur etmıştır. Hatay vaı-tıgıne eski iaşe umum müd ırü 
~cf ık Soyer tayin edil ıi~tır. 



ıı
 ı 
ı:

 
~
 .. ı
a
 

ın
; , 



2 

(B~ tcmft 1 incide) 
leucr ınt.iteessir o'ı.yor. anıaw
l:nızda harp dışında k.xlmal: de
Jnek hicbir suretle buhra::ıdan 
~e on~ sıkıntılarından u
zak olmak demek değildir. 5 kıt
aya ynyılan harbin ve bunun ne
ticesi olarak bütün insanlığuı sa
ran hUhrnnın seyri VC !\ODU hnk
ltında şimdıden bir şey söylemek 
de ınümkiln değildir. Fakat şu dn 
ger~-cktir ki, harp, sürüp gittikçe 
11rayr.t ve ihtilatları artnıakta ve 
dogurduğu sıkıntılar çoğ:llmakta
dır. :'au harp dUnyanm ya~ si-
1 .. >i n ilva .. "'nesini bozmakla kal
llladı, ıktı adi nıü ·aı:encsini de 
ahust ettı. 

Azir. ylıf' iciaşlnnnı memleketi
tn •• · hu e kaclaı haı p '.ıf lln

d~ ıı ıı. ıı kalmış olmv ı <;iiphc
sız lı ı• u.- ·Jir niınettır. l3u ninıe
tırı ~ l 1-, c değerinı bul mı '. '1-

i· ill'•:l ıy" ec ölçtük!.crın~ .. ü:>
bt' n yoh.tuı-. Fakat bugtink · .>., :ı
~ • laıını da ona goı e lun • l- p 
cı zenlen;. erini ist. yorum r\~ nı 
z: nı ud<ı : ziz ~urdu urno b·ı~ü
no • .a~bı harpten ı •. ı n k;ıl ~ 

~~ınas hi. <. büyük y<ı.n·,:.nın hu ... ut 
arı zıa gr·lip dayanrJıgmı ınmt
tnrınumnlı<lrr Bugi.tn rncml '·cti
trıiı c p .evre lınrp ~ ın"ını •le "'l.l· 
2 ' 1 1ı.ı!; bulun 1aktoci,. Bu ger•;eki 
b1.ı• ,in 'ataı laşlar• o dai,,.uı "Ö

ZÜ •iind tu ıaları • e onun · Jrt 
ltıstu •u aı ı ·ış ve uyanıklısı ~··~ 
1 :tınr>lc:-ri ,, ımdır. Bundan l;a • 
ı~a yurduı: uzun hnrp musib fı~
dcn mas~ın .llmusı bizim h•.t h:.a
b n doı•urdu u sıkıntılardan u,.ak 
o~ - d c~gımız z :ruyetinc e yer vc .. -
tneıne füh. Ti'ilvaki gtizel } •lu
llluz harı. el :ınd.ıdır. Fakat .:•:ıan 
lı hr<:ınıffi! ı"indcdiı ve bu '-ub 
1111.111 tesi !crı altınd"ldtr. İ'.ı ;ı..ı
Çtık yılr nnbcri Hudutları:ııı
zın d1sınd, ı.ürUp r"tmeı,;:te olıın 

h:ı,·hin ya 'attığı sı1~ınt1ları bı,.. de 
Çekiyoruz VC' gün g ctikç<' 11" 11-

lek~ tiır.izde bu sı!t·n' lnrııı d, ha 
ti.} de nrt c-.ı.ğı:ıı d:ı biliyoruz.. BJ 
Vfıkıa htifün vatanda larm •. ;ı<::l
:V " Lteklcrinin, yuşnyt!; id H la
rın·n hud ıtlr>nm a~ı- o!arak ·;z
nı leri iclıı bi.rincl ~ ı:t!ır. Ilu 2-

b pl htı utlnrımzırl.ı l:m ı> .-ı.lır.rı
~ ••I, bi7i n normal ~ni 193!'1 w;c
llt? • dek· gibi y~mroları icap e
d ği 1'.:ıkltındakı düşünceııin 
~; lnıı h alı değil hclki çok f e

~a ve • ırlı Qlduğunu ~ mdd.ış-
;ı • rn l. tıı !atmak , . .,zife ndir. 
Sa~ ııı ~ urtdaşları:.n. 
Ne zan.ar. nerede w na. 1 bite

~ i l· •il olmıyan hu C.'lh n harbi 
•ır" sında ve onun yaı·a•tığı lN . .h~ 

tan i ıd b. · d · '-ı. ' ıuın c :<an~ na .ı-

\"a '112:. n li korunmadır. Buı .. dn 
ll'ıı1\j k . . ., orl •ımayı en gc:ı. ıı·.n .ı 
lı al 
d~ 1• n.m. Biz.im n Ilı korun a 

\.._.lllız 'lir vandn ı hurlutbrım•
~ın dtı: 
ı , ın :)n gelecek her e:,Jt t.d1-

t'. e~·o 1jı aziz yur<lu 1u.:u is-
• il.... k . .. .:J.-

. ••"ıı orwnaı· ote varı= d •. • 
d Ci•rı ~ ı buhraı. nm dogcr-

1' " s kmtıları zan anı da 
k:ı.r ı. ' . . l li 1 '-<'lımı t ve , •\ 1 'C"' ını -

"'U·lı0ı ıızı yıpı ı. ı dan ~a -
~ •lanı :rn ntnınk \·c yijriitırck· 
l Q ~nu torunmn dfıvaınızı mut
• " "k iksiz ve pr.rÜl'.SÜı. olmak 
~ '\ le~ tirebilrnek ıdn bi.~ttin 
h.: ".mızı bu du". r ı :ı ı..:.:,runda 

kete geUrmek "c bu d5.\ın
ll. ll t ::nrinc vc.rmel zorundayız. 

1 ~ ... b'.-•im mU:ctç • f raımtin ve 
t • 

•1,ırfııini gö..:e alıııaıı1t7. dem< k-

~" 13 ı ic. bm lrr tn kada hi.itUn 

1 
l<ı ıdı-şl •rın şuur'.:n ma vıcrla:ı

• tın;.ı sıı.ıncsini zal"Uri göı üyo· 
l 
"ll. Ferdi, emelin nıılli korun-

llı~ d" bet <ıva.;ı önünde hi~hiı· kıymeti 
l Ulunrnadığını imanhnmız.-ı ~ e.r-
l tiı rnek mecburil"'·~ndevizTürk 

111illeu t<trihinde böyl<' f vkultidc 
~anbr ı fovkaln fa zarurctlc-
<llı çok · re duymus ve :znma-

l'ıl;J,.l- 1 • .. d b .. r· '4q a" .. ~mıştır. Bııgun c u-
hlttı. nııllct mizin tarıhi bir şerefle 
l ıı Z<:rure t t.a vh.dan•nın i"iıtcl~n 
t:u"a .. .~ t " cagu .ı ştiphe ct:.uyoruz. 
QlılJeun bütün kudreti yür
b u lllilli 'llildafaa ve iktisat 
,,1kllnındn ı kuvvetlcndırmek ga
,,~. 

ltı tne tevcih etr..ck mak::.ndilc 
~·~O sened başındn tatbik ın~v
~l?ıe konulan Milli Kon• nn 

'llunilc hflk\rmet fevk"!: "e 

t\ılahi l '1 ·-·· Çu··ııkU ~ Yet er verııını~ı. _ 
~ "artL'l.rı nltın l ı ic:•cn~"~ 
~ <:cleı. noramal uımnnbr ..... kı 
~ bırlmlc temine 1 ·çhir ıncı•:k· 
]. t!Ul' imkan görül ·rncın·s•:•· -r~:.ı 
it!- 1 uı1 on aylık hır t c-ı u 'K • • 

~ 1 1910 sonla •ıı 1 d \ · ı 
t' .. l 1 

ı gtıre 

' r ... .N r 

~~~~~~~dırŞlınd~~~nlrupl~~~~~~~~=~~~=~~~~~~~=~~=~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mu düne nm:aran daha karışık yılları içınde Türl. köylüslnıün 
ve karanlık olmuştur ve her gün milli korunma d..'lvnsınclaki .mla
biraz dnha daralmak.ta ve zorlaş- yışını burana ö;je.rck anmak fa~e
mı:ıktadır Bu durumla rouvntl o- riın. Fakat asıl bundan sonra, a 
la.rak yurdumuzun da ildi- sıl Türk köylü ü bu clılva uğ1 ı:n
sadi şartları değişmiş, istihltk, dn 1-..u ' et bileceği kudreti göste
istihsal, hhalnt ve ihracat gtinün recektir. Bu yılın kışlık ekimi, 
icaplarına göre düzenlemr.yc lü- dor şartlara vı• mahdut imh.Zın
zum hfısıl olmuştur. 1\f'tlli Korun- lara rağmen, bizi st'vıııdiı ~
ma Kanununda yapılan bu t.:ıdil- cek mertebededir. Kışlık ekimin 
lcrin istihdaf gayeleri v.ıtandaş- ekc;iklcriııi, yazlık ekim gayre4 le
larm iyıce anlamalarını istiyoruz. rlınizlc kapatacn&'l.mıı.dan şi:phc 

Bu gayelerde istihlali arttırmak, etmiyorum. Yazlık zer'iynt ara
itha!ftt ve ihracatımızı dünl'U sında birinci plrındn mısır, darı 
şartfarma ve kendi ihtiynçlarıım- ve patates ekimine onun yt-ın.ndn 
za or ' dii .. t'"1lemek.. geı~k hariç-' da fasulye, rn~rcimek. nohut gibi 
ten gelen ve g nk da.hı -il' ı ı·h-' yiv<>.: k ın..ıddelcrini zcr'ıyatı.ır> 

1 
(Iıaşmakaiedc,;n ckvaınJ 

histaını isı.!laya. d v t etti. J:ıu,. 
l•ut Lchistanı R"u .. ,,a il~ pn.y
laştıAtan sonra. neden sulh t · 
~ınde bulundu? Bu sulh i tiyıa. 
kı ı -tlcwn de _;;du? Çünkii. l.b 
histanın y::ı.ıı p:ırçnsı d..ı. Alnı .n
y.:uıın A vrupaya ve diınyn.yı 
hiikiın olması heclefın3 dof;ru 
yüriıyen "'l cuto.1,, hogenıon} 
için p ... k k ·ın bir lokıruı.dg.n 
i > ret ı lırdı. llk sulh tl'kli.finl 
ynp:u ~en İngiltere ve FranJ& 
LrJ.f uıd.uı kabul t.:dılme i k ı .. 
kusunun ke .. dileri i ~und· n 
unenctmesi icu'bcderdi. 

snl edilen mnd~n lcrın :uıllct fert- e " .,~.yet veııliyor. Köylü :.rLırı-
leri m-c:c;ındııki dai1ıhc;mda ndalMi dac;larım, şimdi • izinle konu -
ttınin etml'k ve b'Jhıııo:.sn fırsatt.ın 1 5u.,·orunı. 1 ırk kö) lüsünüıı vnz-

tB:ı§t:u ... ~ı ı ı ı sayfada) 
AKDENIZDF. 

fngiliz tayyareleri, Afrikaya 
gitmekte olun nı hverin ıki 
tüccar gen ;sıııi batırn.ışlaı dır. 

İNGiLİZLER HAZffiLA..~I
YORLAn 

Londra 1 (a.u.) - General 
Auc.hinleck, Rommel'c kıırşı yeni 
bir darbe için kuvvetlerhıi top!a
makla meşguldür. Kendisine yeni 
zırhlı birlikler gelnıiş ve yen: 
mevzilerde yerleşmiştir. Bu ara
da İngıiiz hava kuvvctltri Alm;;ıı 
ınuvasalalarına ağır hilrumlnl' 
~apmal atdn lar. Rommel, düş ~ 

man foaliyetıııın ke .. nfeti artırdı
ğını söylf'miştir. 

1 
i tifude ederek h:ılk·n · a,.arınn 1ık el:i'TI gayr derini destekkınck 
w<'ııfrıat le,...ıiıı etmek isti~ c>n!cre ic:-iıı hılkCıınelinız cluıdcn t:<'le.n ~~~~~~~""!!""' .. ,.__,,_._~ j 

ı h ... yat lı. kkı verme 1 ektir. Bu '·a- iınkô.nlarl ~·e vasıtaları kullannınk Harp . ı· 
mt'la <ln..,·on. rak n1ı'H':ıırıız büfün kararınd· dır. Mısır, darı ve vazı ya 1 

1 karaı·Ia!."da e:. t:S<J<;lı C"ny~ v~ mak- patates gihı yazlık mah -

1 c;nd·ır.ız yu~dumuzun müdafaa :m1ler n tohumluklarının toprak·I 
l.ı. c•inı ,.r k. vnnl l::ırnı aı ttır- ınah.,u :crı ofisi \ eya 7.ira:ıt Ban
ıı·k.Ja lıcraber l-u~ .. nl~ü :t tL: rm kası e!ile tedarik rd,Ierck cift-r 
a· asınd:ı bir t:ı ~dn taksinnnı te- çlyc nv~n: olarak dağıtılması~ hu 
ınhı et e'·ti.ı: Bu prensibi hUkü- kararın ıçınde bulunmaktndır.Da

ın.,t h ı !t .... rz.. ·uda \'C tcd~i.:mrh ğıtılan ve ek.ilen bu tohumlaı·dvn' 
tokip el'llektenir ve edecektir. alınacak mnhsu1Uıı tohumluk ve 
Çünkü bugünkü mücadelede mil- ihtiyaç fazlası devletçe satın nlı
let k :')-'\ b:itün fort 1erıle var o!a- mıcnkhr. Bumm h:in tohum da
rcik ı-nlnc, k, :F.hut ela hep hera- ğıtma sırasında tohum verilenlcr
bc · yok c 1nc .k!~dır. dE'n ou 1 V" her nevi resimden 

YL.rcl~ miıdafa"cn '.itkılıı- mil-1 muaf yalnız ihtıynr heycHnce 
lelin urr.mn· ıktı • d1 duru mı bo- j tastlikh birer be:rannamc nhn=ı-
7.tılurra ne biriktı ilmi~ serv<!tle- caktır. Bu beyannameler iaşe kJ· 
rin, ve n dl: iad·!uır c<lihnis e<1- misyonlarında veya alım kornis
> anın fa) cb~ ol rbğını iki• -~- yonlarmda toplanacak ve tanıam
nclik ha m d lllcmlcketlei·deki !andıktan <o ra mahsullerin sa
önemlı tecrUbt'le. i isbnt etmış bu- tın alımı i ·n Topı-ak Mııhsulleri 
lunuyor. Milli Korunmn Knntı _ Ofisi teşkıliitına devı·olunarak to
nundah \ .:ru trıdıLit hi.ikü.ııete hum alan nıüı>tahs:ilden karşılığı 
bn.zı \t.!'ll f.alı hiyetleı- vermekte- mahsul ic:t<'necektir. Mahsul nlı

dir. Bu ., .. ·ı .ıy tletle zirni ,.~ sı- nırkcn tohmn avansı elde ed1e
n.1i i .:ıh .alirrı •in arttııılınasını tf-ı ce!~tir. Bu mahsuller Toprnk M:ıh 
min ec'<','C'rimız: ve biraz ev,•el I Ofisine <levrcılunacaklır. l'ohum 
ar.let iğ.m c :ı• h p.l!n ... ibi ddha alan ·~'ıınrn e kar~ıhğı istcnPce -
kolaylık!a t tL~k ı·dı.:ne•"timizi u- tir. Bu mulı .uller Tı>prak 'M:ılı
muyoruın Kt>nuıı } • ıimetin el sulleri O~ı. :ncc: her kbyltmü:ı 

k.o:mak. v~ bazı mnddelerin birik-! bağlı buluııdugu en yakın kazat 
tırı!ıne~nı yasnk Ptmek salahi- merkezi veya istasyon, iskele ve
.retlerini ~cr.ışl tt gi ı;ıhi lüT.ulllu ~ a paznr mahnllcı inde satın alı
hruindc• <'\'• ma[· za, tic:ır th,ıne,. nacaktır. Diğer taraftan 1941 yılı 
depo, dlikki'ın, nmbnr, samanlık 1 mahsulünden bu yıl iç.in de .rop
vesair her türlü mal koyulabilen rak Mahsulleri Ofisuıe satılan 1 
yerlerde ::ırama yapma sa- ma.lısulden faz.h olarak 194.2 yı- l 
lilhiyetini r! hiikumctc vcr-1 1ıncla mahsul getireceklere anıtla-

• mi J ir. Pek iyi billrsinı.z ki mim, ki fark için {.yatının % 20 i nis-
koı·unma da\ .. mızın bu maddi : betinde bir prim vcrılccektir. 
cle-:tekleı·i r.ıim 1.nynnl,brıı uz ve Dundan ayrı olaı ak ı.a patate~ e
milli kuv·. tle .. imizrlir. Bu ::lava-: kimi için her dön\hn ba-
nın ba~ılabılmesı tC'ın heı· ~.ey-' şına 2 lira pı jm ödcnc-
dcn evvel bu kuvvetlerin, <.-ektir. Sonra Zi.rclat Bau-
hnrel~etc "ecmesi \'e hu kaynak-' J....:asmca mısır, darı ve putales zi
ların i le ·ımesi gerchmcktedir. raatı içın fazla ekim yapacaklsra 
ı;;,.ı ..1 u 11ıun.1k:;le yollarının k€'-: bankaya olan borçlan nazara a
sıldi ı ve milktkr ması ınUba- 1 lınmadan munzam istihsal kredisi 
delenin tıkmıdı01 şu sırada mil- verilecek 'e bu mahsulün satın 
li korunma el& .ıa• mn muiliıka ger ahnmDsmda mahsup edilecektir. 
çekleşmeri için 'l'ürk milleti her Hükumetimiz köylünUn fazla is
c:eydcn cvv ... l milli ikili.adile ihti- tihsal gayretlednin liyıkile karşı
yaı:;larmın ıniimkiın olıınlannı tc- lanabilmcsi için elı.Je eaeccği. iase 
min etmek mccbu'ri}•<!tindedir. maddeforine değer fiatı vermek 
Bu itibarla milli ikti!:adın her :ı1a- azmindedir. Onun içindir ki son 
nında biilün vatandaşlnrm ,·aı· defa fiyatlann yüksellilınesinden 
olan inıkfmlan son ı1:ıd _ evvel 1941 mahsul yılında istih
da mr?ddl temellerini yaratmak sal ettikleri buğday, çavdar, r.r
i.!in bnşlıca işlerlmi'Z tedarik ,.e p:ı, yulaf, mahlut ve mısırı, Top
i~ihsal taşıma l'C dağıtma alımla- rak Mahsullcl'i Ofisine teslim et
rıı.a şamil hulunmaktadıı·. ıniş olanlara da kilo başına iki 

kuruş ödemnesi kararlaştınlmış 

bulunmakta ve bu suretle !iat 
yükselişinin mühim bir kısnıı ge
riye doğru teşmil ve vaktinde dev 
lete satı~ yapmış olanlanı. hakkı 
mali iınkanlarıımz derecesinde 
gfüetilmektedir. 

(lm~t ımtı ı iue>Jd") 
6<lildiğı bir giinde, mesafe \·c 
z.ıman mefhumlarını hiçe sny.m 
Japonların, hatta Avustralyayı 
da iF.tila ÇC'mberi icinc almak is
tediği en salalıiycUi liderinin 
n~zından işitiliyor. 

Japon cephesi Asyruun hütUn 1 
doğusunu. bu gidLi'lc biitü.n p:.ı· 
sıfılı- adalarını tutacak! ctcmok 
rasinin zafı da cephenin bu öl
<.;utl~ genisliğiııden beri bu harp 
b ... şla.yıncaya kndar hakim bi!' ı 
atınn.<la.n ı ıı Jenizlcrie çcvreienen' 
toprcıldarın emniyetini kfıfil ol- 1 

duğu sanılıyordu. Atla.ııtik mcv-: 
dan muhar:beleri_. cl<'ni7. yoiln- l 
malnrındakı selametin hatüı 
hakim b~r donru:m.aya daya.?ıı-j 
sa da, tam ve kafı olır.adıç~ını 
meydana koymuştu. Bu yo rla, I 
İL.giliz tebliğlerine göre de, 8 
ıııiiyon ton gemi batırılmıçtı. 
Geçen ayın yedisinden beri u· 
zak doğuda bu nisbettc bir güç 
lüle de göze ~!'Pmış değildir: O 
halde, uz:ık tfogu durumu de6'1ş
mey<' mahkum olenıa?. mı ? 

* Singapum ~.elince, biı· Imç ya ' 
zı.da da belirtildiği ve 'ıile, diin
ya ölçüsünd!>lti harbin ş:ı.h <la
ınandır. O sebeple, ne ns.bıy-ı 
oiurs:ı, elde bulundurulmalıdır. 

Denizden mi.idnfaa cdilemi· j 
yen adalar tehlikeye maruzdur
Jar. Paı:ııfiğin b ... lli ha.ılı adaları 

layamazsa vntanda.,.larm ıyi lıir 

nulayışla mahrumiyete kntlıınma
lan zaı·urctini l:ıenimsemelP.ı-:m 

hiç hatırdan çıkarm:ınıalıd hır. 
Hülasa istihsal işlerinde hükı'.'ı.mc
tiniz milli korunma davasının em
rettiği yi>nde ve yoldn bütlin kuv
vetleri harekete getirmeği, en u
fak imkanları bile gerçckle-'lltir
meği göze alını~ bulunuyor. TUrk 
milletinin de bu uJurdn fcrd frrd 
ve toptan kendilerine dü:ı:ı.ıni ba
şarması, bizi katı mU\·afüı~ıyct.e 
ulnşt racaktır. Hiç unutmıyalım 
ki yoklukları ancak istihsal tud
retiıniz VP onun ytiksek başarısile 
karşılıyabileceğiz. 

Sayın yurtdaşlanın, 

--oo--

5000 •• 
Univeı·siteH 

genç silah altına 
a~ınıyor 

Bütün planlar yılda 30 
bin pilot y::tiştirilınel< 

üzere hazıilandı 

Va~ington, 1 (a.a.) - Bah
riye nc.t.areti subay olarak ye
ti .ir lm k ü.:..tre • c.:-
<.l ~ıı ve 1.nh er ,.,.tcı ... ı ul.11 ...> b n 
den fazla g.'r,cın f..m h ltı
na ahnırınkw olJuğunu b:luır· 
rı cı.tcdir. 
Diğer cihett~n plfınlnı· bene- , 

<le JO b~n j)l]ot J: 1;,~ ~.tırı .... c.r.. 
suıette tanzim edılm ~tir. 

Londra, 1 (a.a.) - Siynri 
mahfillerde zaımcdild.ğinc go
ı~, Lord Be:ıvcr.l co:t ya-

l kmd;ı hnrp istihsrJahm 'r.forni- ı 
len kontrol aH.ııı::ı. nlacnktır. 1 

\,. --"" bir t::ı..ra.ftan isgal eclilmekll"cı;,. 
le-r. BornOOl.laıı conra Ce!clıc:;'t.'. 
1ıimdi de G:ııcy~ kuvvetler ihıaı; 
eılunuyor. Iforitnda göze butm1-
y.m bu ııokl:ı.lar, 1000, hatta 
.t:OOO kilo rr.elre iıntiJ:ıd.ml:ıJır
l:ır. K:.ıradan uıLd<1.fn....ı.lat· Ja
ponya için de bır külictur. Va
vcl ordularının hPr ihraç ycı ine 
yet i"'1ltesi bcl~lenemc~d\. Ilususi
lt.> uzak doğu müdafaasının ıh· 
ına.I cr...:Ddigi de demokrasi &le· 
winde nıünal~aşa edilmeJrtedir. 
Bu münakaşalara C(.vabı, zanue 
der!m, Aınerika.d:ı efkarı umumi 1 
ycyP arzedilcıı kitap vt.r·yor: 
M'cvcut don-ınma lmvvt;tiııin en 
u ... bir buçuk nıısli, hu.va kuvvet 
lcrici11 de on beş misa a .. ltırıl
m:ı.rı ! Ant.alı:, bu iu5uat progrn-1 
mı netice vcrincl:ye kad:ır knrşı
Jamıı tedbir'ed no olncrı.kbr? 
K:ıhiı· bir üstün!ülı; kaznnılıncn.
yu lmJar toprak fcdak5..1ığ1nıı 
lmtla.nılacnk mıdır? KayhecliJ..:11 
üslerb müdafan.d::ı. o1duğu gibı 
ta::uruzda da chemmivctleri bü
yüktür. Bu iislerc dnyanmulc ı 
mecburidir. Onun için, durumun 
bugiinrrü bclıraııını muhafah.ı e
der.:ıe1m•sı kuvvetle muhtemel-' 
dir. 

istih!ôl ni ozcltmak için fiyatı 

yükseltmek ve satışı tabdit et
mek mecburiyeti h:ı.sıl oldu. Şıın
di de bazı ycrkrde kibrit ve bazı 
inhisnr m:ıddeleri alıp toplnynr.ln
ra rastlanıyor. 

Mihv ... r taı yareleri taar
ruzlara d vam ediyorlar 

Berlin 1 (n.a.) - Almnn tayya
relerinin r.: .. ıta üıeı ine ) lıptıkları 
fa..,ılasız ta:ırruzlar neticesımlL 
.ı-ck çok mikt:ırdn tayyare 
yerde t<lhrip edilmi!i ve 

hava meyda."'llan zarar ver 
mcyecek bir hale getirilmiştir. 
Son günler içinde İngiliz tnyyare
lerinin Malmnın müdafn~ nn pe} 
seyrek ofaı<ık iştir;ık et tkleri gö 
rülmcktcdir. Kü'.'iik bir Almrı• 
J, wı tc$1.ıh dı°'l: 1 Jta ~cnsı :iz 
rind~ 10 dii~.nan t.-ıyy.ırcsini yeı 
de tohrip et• ıli'tir. 

(Baş ...a. afı l i cidt: 
Şnrkt.a m.ıharcht: .... r dı.ı.. ., 

ş...,U11erde de,·am etıtektec!ır. Şid
detlı kar fırtınalanna ragmen ya
pıJan tmrruzfar nctı..:e~indc kıt'a
larınıız mevzii n.uvaffokıyctlc.r 

elde etmişler ve duşımırıı pek a
~ı: kayıplara ueratmışlardır. Düş
mancLm l'e.nidı.:n biı çok tanl .. -
Jar ve t"plıır ülıımıışlıL 

~ _, ___ _ 
Jinne ka 1,n ~t r. Bız de altı'l.'.l uir 
ncvı mal n.ızaııle l,.:ıbyoruz. O 
:rnn içi•ı• lir ki alım satıınıııa n u
dahnlc ctınıyoruz. Anc.ık bırknç 
6pek.i.J.:törün halkımızı altın ı:.a-

Demek oluyor ki Alına yı 
h:ırbin d:~ ilk yındJ. b~.rü.i 
hed ... e \ ,;.rmak im' ...ıu bulwnna.
dığına .kanaat gc~ti ve lı[q 
olmn :ı bu hcd >fe do - ru i~ 

• ıı .... "1 1. az J •• ı ı 'iır.:ı 
..m lı z:ırur .:~mı <tu 11 •s!.u .. .o
.... t.:ın fet ını mu:_akı1 ullı 
tcı ı=-I s,:nıinıi ıdı. Z::ı.r..ııedi)"' 
l~ hı u.1 z:l.ı uret lngiltc '(l '~ 

:n g-el'çcktcn harbe mti· 
it.: t.•. ~rmi \'C sonuna ka-

Jar <1 .._ t.ı l;arar vcı diltlerı i 
ı m~t n ılcri g Lnistir ltım:ı.

da lJ.yık butu.n llt! nyat 1.n
-ıl "'reıun harbe 'receJıne Al· 
ma:n31 nnuı bir tı.irlü man:ıır.: !JIWI 
o!d.ıjunu b12c gösteriycr. in
giliv devlet aclar..1lı:rınm tekmil 
........ t rlnıı, wyanatlfil'l bır .JlOf 
.:ıddedildı. Muhtcilf Avrupa 
mcmlek e:-inin d .ı ' ~ıye~ 
leri ııskııı.ında l ayr n k.n1ın: ak 
d rec~de derin es: lı mnlf• a...:ı 
.al ip ol:uı Azan b.ın i <!Si 
~TI::nsanın içınue zar .. , l! lto
redekı nazırlıkE.LZlığı prk~ • bi· 
li) ordu ve böyle memleketleri» 
harp etmek ısteme} E:ceklerıne 
mantılt bakunına n hu;mı :dıi
yor:.iu. Fakat artık bu tahırunin 
yı:ınlışlıgı h.J..."Jit umıw. u. rr " 

tın alıntığa tC'~ ıçm bnzı nsıl ız zaferle bitrni~ ecek bir h:ı,r.iJE 
Jın ı erler işaa etmek, ~ltını bJı"Sa- devam etmekten i3e kısmi bir 
da kayıtlı inıış· rnbı göstermek ve galibiyet 1lc onu nitirı !:1>. el et 

,.. c· tc teı cih olunurdu. 
olt.n içjn is edikleri yuksek fi~·at-ı Alınany~1 u:;ı t.. ı k salı ~-
la .. a bo.sada fa!cnrrür ctmis res- d <:Ok parlak zaferler k · nd.t. 
mi. Üy ttJar süsünü vermek yolun- l<,G.A.ıt, uz:ıktmı gorüuti..ue naza.
dald faalıyetleı-j gözümüzden kaç- rnn. on afeı i k 1 9 "nW!la 

içinden bir türlü inaııar.:adi. 
mıvor. Yaptığ•mız tetkikut rltın h ın~n h:nıclır kı r .\.4 t , • • ulb 
i!,in i::itenHen fiyatlaı m bu birka tekliflerı ynp::ı.rcl· i'°'ın içindc.w 
spekülüör taıafmdan suıı'i ola- sıvrılm:uı: ç<ırelcrine: b.'lş vurdtı. 

rak yükseltilm4 b:ı.kikattcn uz.al-. .A • ..,i zam:.nda kendi lehınde bil 
fiy:ıtl:ar olduğwıu gö,t rmı tir. uzl~ı:n:ı ... 'lıılıun::ı k rııısınu utile,. 

n meylettirmek ı<;:!n de L • .Jg-at, 
E .. sen memleketmıize harlçtcn hitL.İ.Jct mancvrc.ı.!m iyl b.runt 
külliyetli miktarcfa altill gelmP ~t(" askeri ve diploması n, ı cvı .ıl 

olduğu da cözönüne almne.: k o- dn eksi'ı: oln1adı. HaP ı d ingıi
lur~ piy:ısnmızda nltmın dünya tere, ilk giinl •rdeı itib ır n ır-

sılpı:: ": l-,,ır ısr.ır \ md.anet ! 
ser be t altıl'1 piyasasmdaki fi:ı; at-

muC!ldc!eyı cı ·ıtutl ne «.-eye 
laı dan kat kat fazla olması ıçin kad·u gCıtürmck i ·ter dı vrıındı 
bir sebep bulunmadıgı kendı ı: ~in- ve b rlı0il~ am ıik run da h:ır
c1cn nnla:.r;;ılır. Bimıcnaleyh biıtiin be i. tiral:inden s:mı a tık yan 
dünyada ol<luğu gibi alt.na mnt yolda bir sullı y.1pılmak ihLitna1i 

ortadan k:ı!lttı. 
mızarile hakılmc-ıktr. devam edik- H.. yiıı • alıid l: Al~~IN 
Clk, bu maddenin s rbectce a- aı--•-maı-2",.,_,_ ...... ;:;u-~----21,.. 
lıın satımına hiçbir wçhile ınud~
hnle olunmayacak ve fakat spe
ki.ilfıtörledn diğer yurtdail<>r ıı 
zararına kendi ınenfoatlt:>rini 1 -
min için altını bo .. .:da knl ıtlı i
mis gibi göstennek ve allın i<'in 
istedikleri fiyatbrı borsada tako.r
rür etmiş resmi fiyatlar o)o ·nk 
ileri sürmek gibi hareketlerine 

müsaade edilmiyeccktir. Bu ruü
nascbe!lc altm fiyatını yükselt -
nıek için yn~ ılan asılsız' halıcı 
lcrc inanmanınbnnı ve sueküw
törlerin lehine ve keneli znral'ları 
na yüksek fiyatlarla dtın sntıu al
mamalarını sayın hafüıınıza tav
siye ederinı. 

Sayın yurtd::ışlarım, 

sek Lıı· ıneın1e .. et ofarak knl.ıca 

gıınıza kani bulunuy,,ruz. 

S::ıglam yüre' h, s.: glam ahlaklı 
birbirıne in ur, b ı' in" üve

nir v .. ıfü.rıımzı en ü te çık.ı:-a -

lıın. Memleketin içeri ve d şun 

siy-c1s tındc <;izin bilmediğiniz hıç. 

bir hnre c>t yapılamaz. Hüku e-
tıniz tatlı, acı J H'hır hakık ıti .sıt· 

den gizlemez. Siz. halk idarenizia 

bu tabmtlanm:ı inanırsanız, dt;r-tr· 

dan, içerdcn, açık veya sinc;i !O

kulup y:ıyı.nn zehirli filtlrlere ve 

ha. u<lıslc..e k:ırş knyoı gibi d.ıya-

nırsını~. Bütün kuvvetlerimizi. 

hele mmıevi va ahlaki ~.t\'vetleri 

Bazılarınca tabii Ve bel~ i de 
kurnazca sayılan bu toplama ve 
snklama harekctlcı inin hakıki 

rr.ahiyetini ve tesiı }erini her "a
t ndaşın sarahaten bilme .. 1 I:.zım 

olduğu kanaatindeyim. Bütün hu 
hareketler, milli tesanüdil ve bin
netice yurdun müdnfan kudrc•ini 
azaltan ve bunu balt..-ılayan şc~·
lerdir. Satın alma kabiliyeti yiık
sek olan vatandaşların yanlış h 1-

.rckctleri gUnlük ihtiyaçlarını te
darik zonında olan hemşehrileri
ne gok ıztu·ap verebilir ve ver
mektedir. Bu seberldir ki, milli 
Korunma K:ınumınJa yeni yapı
lan taclillcrle hiikumetin herhan, 
gi bir maddenin tesbit edilecek 
ŞRhsi ihtiyaçlar üstünde birikti
rf!mesini ve tacir olmayanl~rın l\lillctiıruz.in hükıinıetlc :;imdi
herhangi bir maddeyi tica .. et. kas- ye kadnr olduğu gıbi bundan . cm
dile stok y<!pmalarını ıncnct.mcğc ra dn işbirliği ve clbirliği c;:ıye
d::ı;r olan sel5hiyetleri genislctiJ- sind istihsalimizi arttıracağ1mız:ı, 

nıizi birbirimize ekl .. yip nrttıra-

eni .. zamanda) ız. Bu cıbıu !,' ngı-

nından elbır1ı ;ıe, şerefımızl" 't: 

kudretli ol..."U'.ak çıkacağımıza ığ-

lam ... c sarsılmaz ıınanımız ,•r
dır. Hepinizi sevgılcrlc 'icl.i.u>la-

rım. 

iş ve tasrih edilmiştir. M nle- ihtiyn~Iarunızı imkan derecesin
keün müd.:ıf&a kudretini koru- ele kar.şıfo.yabilece!ıimize ve her
mnk ve ınill'.i birliği bozmamak şeyden Ustim olarak müdafaa 
maksadi1e icabın~a bu salaruyct- kuvveti ve iktisadi kudreti yiıl·
lerin kul!.:ımlacağını ve baş!· a !!?!!!!!!~~~~~~~~~~~-~~--!'!-!!..,_~~-~!!!!!!!!!!!!~~-~-~~-~1~~---

Milli iktisadın yetemecl'ği ih
tiyaç nındddc.rinin huclutlanmı
zın dışmdnn gcürilcbilmcsi için 
hükumetimizin hiitiin iınkfinlar- ı 
dan faydalanmnğa bru;\ urdu6runu 
belirtmek isterim. Fakat evvelce j 
de işaret ettiğim gıbi bugtin millet 
lcr arası mlinalralcleri kesilmiş ve 
minlcrin fevkinde ı.orlannı;ııtJr. 
Bu sebeple tlı:-arıclan gelebilecek 

maddelere p"l• (lkadnr hcl bnğla
maınak bunların nıJığıua -.: c h:ıt.ta 
yokluguna bilerek katlanmak 
mecburi.: e-t nd~yiz. O halde bu
günün ı::'lrtl:u'l içinde mılli ko: 
runnıa d • .va· ıııııı i.;tcdiğimiz \ ::ı-
1'>ıt.ı "·e mal-em• yi ynı ı1tmnJa l e
men hemc·.ı toı amile mılli ikti
"adm b'ıyırnklnnna dayanmak 
mevkiindc oldu~ll'nuw. r.t<ıkç:.ı 
söylemC'j'i i,k l:ıorç bilirim. Milli 
i!:fo.~dııı i~t:!lSlll kaynakları nra
s.ı:d:ı , c }ı · ç ~:ıphesiz başta gf·1eni 

z.:.:.-attil'. Onun için şimdiye k clar 
C'ld ...... u ol) bundan sor.ra da, is
tihsal Heı' nizdc her şe,deıı i'nce 
1.·~. ,tir lZl' gü' ı;nivoruz. (Tfo·k 

Hükumet, Türk çiftçisi, knrar 
verdiği ve dUşundügü bu ted!.>ir
lerle sizden bütün iş kuvvetleri
nizi tam ~kilde kullanmnn ızı ve 
:ı: urd topraklarını imkan hudut-

Milli Şefimizin yangınlar için
de inleyen A v:rupa ve Asyn kıta-
1:>.\'lnın. bitişik noktasında sulh ve 
sükun yurdu olarak \"aSJfümdır
dığı vatanımızın rahatını bozmak 
istidadı gösteren bazı harckctl"rc 
tesadüf ettiğimizi de esefle c:öyle
mck mecburiyetindeyim. Sem bir 
aydanberi muhtelif bUyük şehir
lerden başlayarak şiındh•e kadar 
sakin ve rahat bir şekilde içinde 
yaşndığı hayatın icaplnnnı bile
rek ve bunlara uynrak y::ışaynn 

diğer şehirlere doğru siıııyet e
den ruhi bir haleti Türk vatan
daşlarının gözleri önUnde canl~
dırmak istiyorum. 

Evvela şurasını kesin olarr-.k 
söyliyeyim ki vatanımızda her
kesin ihliyaçbrını bugünkil dün
ya şartlarmın verdiği imklınbı· 
daire::.inde ve nıuharib ve b·tnnıf 
birçok memleketlerdeki nisbet
lerden çok fazla olarak kat'Şlla
yacak kadar yiyeceğimiz verdır 
ve ileride de olac:ıktır. Bu büylc 
olduğu halde bazı ycrleıde ··k
mekten ve und .. n baş!:ı~·un ve 
sanki yarın hiçbir şey kalmaya
cakınıs gibi toplama ve- saklamn 
şeklinde adeta ruhi bir hast::ılık 
nuuız.arası gösteren blr tel~~ GÖ· 

rünüyor. Bazı şehirlerde evvcl" 
ekmeğe karşı gli terilen hi\cuın 
karr.'? usulünün tatbi' i üzerine 
durdu. Fakat istikametini değiş
tirerek şel ere teveccüh etti. Mcm 
lcket şeker istihsnli normal ihti
yaçları kar !ayacak mi!dard~ ol

duğu halde toplmnnlar ve sakJ& .. 
ınalar başlndı ve nihayet şek~7 

Af. 1'1. V . Deniz lflüstcşarlığınaıın . yntti:ışlnrı kendi lehlerine li\
zumlu maddelerden mahnım e-
de. ı d b dde:I 

. 
1 

k 400 kilo kadnr Potnskostik i!c b't1 hk normal d koviı h~ ttı i"fn dekoı'Jl 

D ı -r 1 k ı. ·· !il ünU kendine • ·, ,..,u 
nı t '-r ı etmeğe H.i-1( 

l 1 

ı t 

ı.:ıuırı . Bugün;.in 
• vası dn heı· şey- l 

le a~ ~ unınakta-ı 

larınJ. kadar ekmenizi 
bekliyor. 

Genç c;anayiimlzin 
müşkül şartbr içinde 

istiyoı· ve 

bugünkü 
masnuat 

ihtiyacını tnrr:ıtı!lt'n kapayamıyn

cağım bıli~ •) z. F kat ı tlhsal 
nisbetını nrtt ı-n ak u ··tile günliıt 
ihtiyacın~ nı o •bap \•erecek 
hale gelm t " '1 za.mruıda.n-
beri çalıs.yo • z. Burttd..ı devlete
lindekilr 't ı u ı i s~mı:ı.yclero 
istinat 1• ı f ı:ı ıkalar arasında 
hiç ı · o'"um. Bug\ln 
bu"' h•,., ı ).ahuz bir scr-
may uo faı.z. v r · Ulınallne ~ 
v:ıp verecek şekilde değil, millt 
ınt\dafaa ve halk ıhti~ acıru lror-

• 1 cak surette çalışmak ic;in 
c - "l ~{'ı yarduıu görccckl ,._ 
dir. L ·lara ra~en yrrlı 
snnayiinu~ .~1· ihtiyacı karşıla-

/' 

n er en u ma en n ma . " ııı·abns: ile klllllple dcvovi1 mıılzcm~ c::ı• n r.Jın:ıceötır. 
gibi bır tedbire mürac:oat olıma- ı tcklil~rln teklif edccc!,Jcri mah:cr.1cyc ait cv..,af t ... tlim ,eraıtı H' fiyat
cağım hntırlııtmnk iEtcrim. Çünkü brını 15 Şub:ıt tl42 .arı1ıinc kndDr bir r.ıcktupl:ı Mi.ıstct;:ırlığımıız D • .m.z. Tc 

ıncmle~e~~ y~ız k~~.nmak lıı ·-ı ~::::l şubc:il MüdUr'tigıine ln\d.irmrJcrl. ___ c96•> 
sının hilkum sunnc:::ıne llf' :::-rji- --- :::.==...=====:::-:--:--:-:--
mimiz '\"e nn d~ buıtiin mesuliyct .-...... --
mc\•künde 01::ın1ar göz yum .. maz. Deniz laiatım satmaıma ~ eit.8J5~tl iıa ıi .n 
Şahsı me!ıfoatleri için r.ıemkke- x:ra 
tin ikti:.;a1 nizamına darbe vur~-
ları \'e bunu bir ilcri~·i görü ;ıı.::r

desile örtmek isteyenleri a1;.n 
Korunına Kanunund 1:i yeni ta
dilat.A d:ı..yl1Jlnrnk ceznbnclı"Jlla~,. 

\'e c:Vıvlctin kaw .. ınlarnuı ve ku.-U!'
lmı.11-ı u an vntnnd .... '.iların 

'" tcc:.hır V.! bu 'it1t' •tlc 
ldu;:•u kndDr d · ı"n'"'l d~ 1 
etm k "a ir rr-·zd r. 

ın yurt..! -:i::ırım, 1 
r . d:ı ~· C' bi"'Ct.Z clı tıı 1 >=ı 

lxili::; cJ,... irn : Ilunün aJ !11 

yanın he~ n!mcln mub c!-'e va 
sıtası ol::: .. '.tall çıknr.ık 1 ,_ 1 

il 

l Ad l Tam diıcl mot5.rü 1 nacl clo'i ~-ılı bcnun motörü 
ı > Eosch ma:-ka mazot tu.uı;ıt.ı.ıs•. ı adet ı.cscl. muz...t \..ti.O 

(<.~. I:tüu 
l > Eosch r ~·i m:iliruk :!ilitı-csl l > > > 
1 > H<ıv:ı I~cm.ırc~Cnı l > Prcni Breyl.i 
1 1) Pfrrmc:.Mc l > Eı.a..ıkcytcr tlJeu 
l > Soll'~ k.:ı!., bilr~Uk l > Delco manyeto 
I :il Ş.ı:-j a:~mo::u 1 > M 1' ıolvı·ü 

l > Svç dcro 1 > T rr. d:.Zcl gurul..ıu 
b Mılzd \ icc t rı.:.h:ıtı 1 > 

dulııli ıdıı 



.. - ,, ......................................................... ~ " • •!'\,.• • • . • • ! :o.. • 

Türk Ana arından Ricam: 
Yavrulnnrıız için sUtünüzden sonra en mUhiın muavln lldQı tcv· 

>a1 eden ve 1915 scnesiılden beri her 5eye rrığmen tcvnkkutsuz mesa-
tsılc efalnc hizmeti b!r vatan borcu sayan ÇAPAMARKA bu aaman 
olduğu gibi bugün de vozi!clel'inizdo yardımcı hizraettcn aslA (teri 
dumuyacaktır. _ 

Binaennleyh sizlerden hassaten rlc:ı.m: 
Fazla ihtiyr.tf tedbirden do!acak luırekP.tini7.lO kendiniz ~öi ha· 

'1ld vazi.fedar anları da muşkül v;W3•etc ı;okmaktruı tevakki etmenizdir, 
ÇAPAMARKA müstalıznratıru L'dt!l'n ihtiyacınız kaclar abnız. Bu 

DCJÔA 
miınnsebetle memlel~etin her tarufıMl ~il eab~ tiya\lanm.z afnsıda 
gösteıilm.lııtfr. ' ·~ Y • • ., ~ .., rfJ ' 1 

Muesatse 
toı:t.,n 

Satış 

Fi vatı 

19 
19 

;ı :ı H) 
') , :> 19 
> ~ > > 26 

~ ~(j 

ı) 

" 
, > 24i 

> > > 30 
Bu,cd. y n4:<.>I 1 

ı~t:ınbulda 

perakeı de 
Sat ıs 

Fiyrıtı 

22.5 
22.5 
22,5 
2·~.5 

30 
30 

30 
32.!) 

perakend,. 

Sat• i 
Fly:ıtı 

2.5 
25 .,,. 
,...J 
2.5 

82.:'"i 
32.5 

S2.5 
85 
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A AN iM SIRKETI 
Çalışmalarına 

basladı, 

m ves·: 500.000 Lira 

lstanb l - Bahçekapı, Taşhan 
Üçüncü Kat. 

Kı a Telg ıaaf adresi: DOGANTAŞ • ISTANBUL 

51.iO . ıı wrb •• ı cl,l 4!; :-o 55 
l' •rı ı,: ıJı1U 500 gı. ınl k !ı ı h:ıl.ırc::ı 3.) 41) 45 
T.~ne yul t 
ezme ı 85 ıoo 110 

t taııtuı ı ın ı,iy. aıl ... kl mnğ.ı-
·ı mti~ exı · ııkn ·ıdııki atış 

• 

r,.ı, Nuri Ça~:ı 

Askerlik işleri 1 İstanbu Beled·yesi İlanları 
Bcyogltı Yerli As, Şubeı.lnden: 1 mm 

YP.drk İ8tihl:<lm Te~mrn Mehmet' . M: •. kn ,1E.'.ı.:w~ ının krızıkl~.J:ı ı nı·ct cıiıl<'Tl kı mı l;u kere yola ~albe-ı 
;,ı iıirln (17096) nre1<' şube;> o .nıı- dııcceğındcn 15 giln<' 1. dıır • I ı .. ad. le 11 r • .ırl, mı l aldmnal. ı·ı Juzurı u 

i LA rı 
/stanbı l'da Ha.vag11zı ue 

11e Te ebbü al ,._Çııuıiye 1'iirk 
• •· ıı .. "'''" oton•r. "62) ( "'" oluno-. 9>9) -
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11011111 

( İstanbal 

"; rhete "Saf gazel,, 
Aı ado/u ciheti) 

{ ';: ın.'ll.

ıl i 

ş 

' 
ez ' 

ri ,romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 

. A. Ce nah:ddi 1 'Sara oğlu 
c.r: 1 J. be kir G.ir::,oy lar 

Ne.;-riyat Md. M. Sami Karay, 1 
ve A. C. .:>:ıraçoğlıı matbaası 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

---\ ı t.k cbn f''il ı, h ı;;ınmın 
ut.o ı ıııe tılr 1 •• ı kaptı. Ve o 
J ı ı~ J ·nmC'p k vuldu. Çopar, 
1, ~ ) rdıı. 

l ır-.ı '. Bn, k be!. 
Vn1 iılc bm~I roıyordu. Onun 

11 'iı eş dE-\ m e<lıyor demek-
ti. • l.ır1.hın bin m·tayı fırla-
dı. ('..ı ,gır d. p şiııden koştu ... 
Ycı i iı, Ç mann tı,tünrl~n rıldı· 
Jı. t 

Yıı ül bağınwııdu: 
A b", ne zaru1etm' · b t a<a

rıı ( n~ ı c• b'zi be? 
( ,,, ar daha hfil.fı olduğu yer 

d ıL 1 11~ ord ı. Böğrfüıe ye
d J: yumnık sıla gelmişti. Ço
ııaı' ov leni). urdu: 

- Ben, sn.na güsteıiıim. 
Yortik de: 
- Havdi kalk göster baka

lım. 
Cnzaır, nnsıh.ıt ediyol'du: 
- Doğru güı cRiniz.. Çıkan .. 

ı ım P.HiUl\ an Fizi .. 
Yo k: 
- Ben, ney plım usta be? 

iBovundurug vuran o .. Yumru .. 
ğtı. ·vuran o.. Ben, mukabele ct
tinı.. Do~ ru ürüst güreşsin •• 

Dedı ve sö erine şunlan da 
ilave- c ti: 

- Dôv U k istiyorsa gü-
reşten onra, dövü .. Jirjiz. Gös
terır' ın ona Lofçalı ne dmne't 
oldu~ mu?. 

r:.::.::::-YöROKAıT··;;l 
.._._....._._......._ ____ .,....j Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı........-~~~._... 

Çirurene doğı uldu .. Ağrısı geç du.. Çalık ılk hasmını çahuJ: tu .. 
mişti.. Cazgır, Çopara: yenmişti. Oğluna bir göz atb, Cazgu·, ÇalJk'a: 

- Çopar. <loğm ciireş.. Ali de, babasını meydandan çe• - Senin Yörük çok yaman 
Diye ihtarda bulundu.. Gii- kilirken gördü. İkisinin gözl<>ri §ey!. 

ıeş tekrar başladı .. Yörük Ali, biribirine ilişti. Yörük, kHntedo Deyince, Çalık: 
hasnunın asabını bozmuştu.. Vo bekliyordu. - O yalnız pehlivan değildiı'. 
bunu istiyerek yapım§tı. Şimdi Çopar, künteyi sökmek için Efedir de. Vallah çingenenin 
bu bozulan sinirleri daıha ziya. çaba.lanıyordu. Nihayet bin leşini serer buraya.. 
de alt :iist etmek l.Uzımdı. O- mUşki.ilatla Gingene klinteden - öyle... Çing neye bir yuım 
mı da ynpmai!a koyuldu. Çır- kuı'1:uludı1. Ve <tek paça kaf>?.• ruk attı, görme!.. Bayılacaktı 
pınnra:k bir nar.a. savurdu: rak ayağa kalktı.. Yiiı'iik paça ~ingenc ... 

- Hayda be! sını budayarak kuı'tarmıştı. - Çopar, öyledir. Ba.sa çık~ 
Çingene bu son nAra.ya bti...c.. Batm, biraz evvel olan ~üriil· mayınca gaddarlığa döker i~i. 

bütün delidivane oldu. Ve hırs- tüyü duymuştu. Kendisi gü· - Yörilk ıney<lan veriyor o ıa. 
l.t Alinin Uzerine hilcuın ederc>k t'e§le meşgul olduğu için mesele _ Af erin Yöriiğe .. 
ça·nr~ girdi. Ali, ~nprazı, iki üç yi iyice kavra.yamamıştı. Oğlu· Dedi .. Bu sırada Yöriik kiin· 
adını sonra dönerek bir yan nıın aksi olduğunu bilirdi. Aca· tcyi· asmış, h-asmını aşırmağa 
kösteğivlo çözdü ve hasmı da ba bir tiCY mi yaptı diye Uzül • veltenivordu.. Bereket versin 
altına aldı. milştü. Bu sebeple Ca.zgıra sor· Copar, künteyi sıyırdı.. Süzü .. 

Çopar, geııe alta. dli-:')tü. Ço du: !erek dört elli kaçtı. 
par, aıttruı kalmak için şalıJn.. - Ne oldu usta? Yörül:, peşinden koştu .. Fn.· 
nıp duruyordu. Fakat bir tür· Cazgır, vak'ayı anlattı. Ço • ika;t vakalayamadı .. Çingene k& 
ıu kurtulamıyordu. Yörük, o· par, mten notnmcli bir çin~e.ne eli Pibi sökerek hemen ayağa 
yundan oyuna. geçerek hamnınJ idi. Gaddarlığı meşhurdu. Ifo· kalh-tı ve hasmını kruıµlaclı .. 
yemneğc çal.ışıyordu. le aıtılıranlığına diyecek yoktu. Qopar, çırpınarak bir nfi.ra 

Bu, ar.alık Çalık hruum.tU Fakat Yörük Alinin yumruğu savurdu: 
yenerek meydandan ~iyor- ve nmkabelesi onu sustuıvnuır - Hayda!. 

'W 

Çopann bu lmrt.ulup k.."llkışı na
raya ueğ't'r<li. Gti7;el biı· kur· 
tuJu~ yanmıştı. Ç:.ılık, otıırrnus 
oülunu . eyrediyordu. BUviik 
ortaı t·ehlivanları gilre~lerine dcı 
,·anıda idiler. 

Cazgır, Çalık'a: 
- Yiirük, Çopa.rı me.~rda.ndan 

çıknnrsa aferin diyc..>c<'ğim o
na! 

- Bellı olma? ... 
- Kiiçük ort:ıy.a; yeni oni qı· 

kıyor .. 
- Öyle ya.. Deste giire~iai 

o .. 
- Çok Leğcndi.nı onu, 
- f yidir .. Fakat kiiçlik işte. 
- Ne çıkar ondan? Arnavut 

Qğlu ıla küçüktU .. 
Yörük Ali, biitiin işini pehli

vanlı<Ya <lökmiiştii. Babasına 
durmadan oyun tatbik t-'Cliyor
du. Öyle OVWllar icat ediyor 
du ki, babası flaşınyoı·du. 

Karna:bat güreşinden sonra 
Yörük, oradn. burada muv-affa -
kiyct.li güreşler yaptı. Nihavet 
Saıışa'bmıda ıbiiyük bir dügii.n 
güreşi oldu. Snn&aban ağala
n toplanarnk büytik pelılimn
lnrı ~ağAınışlard.ı. Gürcslerc 
bolca para lrnnmu§tu. -

Yörük Ali, Sarışabruı güre~i
ne ba.basiyle geldi. Küçilk orta
ya eiireşece-ktl:. Babası güreş 
miyecekti. (Arkası \'ar) 

1 - Şubattan 7 Şubata hadaı· muh· 
telif hatlara kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış giin ve saatleı:l 

ve halkacakları rılıtımla1· 
- PerGembc 17.00 ele Tcrı Gnlnln rıhtımından. 

NOT. Pazartesi po..tası ~npılmıyaraktır. 
l<Mad&niz 
hattınıı 
Sıırtın 
hattına 

- Cıımaı-tesı 18,00 de Anafarta Sirkeci rıhbmındnn. 
NOT: t:ı'nrı alılrc kaclnr hnftndn blı- posta ynpılncnlc 
tır \'e bu posta tncboluya lcadnr gidecektir. 

- iş'nrı ahire kadar yapılmıyacaktır. lzmlt 
hattına 

Mud;ınya 

hattına 
ı- Pazartesi, Salı 9.50 de Çnrşrımba ve Pcr~ 

11embe ve cuma 16.ilO da (Maraltı:ız) Cumartesi 14.0ll 
de (Trnk) ve Puznr 9.50 de (Mnrnknz) Galntnd 
rıhtımından. 

Bandırma 
hoıttın:.ı 

.... Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.00 de (Trak) Gal. • 
ta rıhtımından nyrıca Cumartesi 20.00 de (Uiecrı 
Tophane rıhtımından. 
NOT: Carsamua günleri sant 20.00 de tst:ınbuldan 
Bandırmaya kalkın1kt ,.c Perşembe giinleıi saıı 
22.30 da Bandırmadan lstnnbuln dönmc!rtc ol ıı 

r aralık posta is'an ahire kadnr lfıID'edilml~ir. 
KIH' atiilf a 
hııttın:ı 

~ Salı 19,00 da ('Ulgen) Cumn 19.00 (Dursa) Tcphr.n~ 
rıht mından. 

lnıroz hı:.ttııı:ı 

Ayv:ılrk hııttır.:ı 

lzınlr blrlnc.i 
ıı!lr'nt 

NOT: Vapur 

Gııl:ıtıı şube > 

S ı tcd > 

L . n 

l ıcl. 

4.!307 

40133 
227 i) 

(!188) 

Ul!IBllllDllm&!Gmf!llaSlr.a:~~~~~ımt:~itmmlllmBl!IJI' 

Nafia Ve ale inden 

C':uıt cdt>rck bu 1 c rrııı 11•u 

ı·n.r. ctm<-l<'ı ı ç:u ttır. 
nu ı ncldı 1• nılt , < .... 

et.le ınc.'zler. 
5 • i kkl \Prİ t~ m el de yMıh ·aıı •, n 

ı t ~ :ıbi!l de ,. 
(120 :>1;7) 

f)niveJ"site l?e hfijrUigii :ıtlell: 

minele l i tencı ektir 
m laıı. (027) 

lstarıbu' Ln~zım 
Beher kilosuıın 435 ..:. ı u ı .. ı 

cal...iı , P z. l•kln <'k ıltme 1 J/2 o 
tst. L\: • ı ı!r:Uı.ı ılın al• a k 
~dccd 1 ri m' .t .. r UZ<.'rindcn r• 1 
yoı :ı gPlmdcri, (535 - 0"1'1) 

t 
t·r. 14 ,, 
fımil'l' 'ı sııtın :ılınn komisyonunda :;ııpllac ';:tır. Kc~if bcddi 1~1 ı._. 
! u~ kot'i tcmil:ıh 20 lira 16 1·uru tur. K ş!i 

:c&ln bdli rnkitte k<'mi::von gclmclcıl. 

• • • 
6500 adet yelqxu·c m:ılırutt c;nclır dlre~i rılın .. c.ıktır. P .. z .. lıhl. c 

!ne<;! u/2/942 cumn gunii &M.t 14,30 da 'I oph nede T.v. a 11irli ı .. tı , 
ı oınl \)'O.llinda y. pıl. c:ılttır. Nüınuııesı komi•) om.la gür'Uhlr. r tt: uı 'l 

lıf cdeccl~leri f'iy. t llzeri elen 7,5 tcıı ınntl&rilc b<.'lli ım ttı k 
gelmeleri, (5~ll - !lOOJ 

200,0uO lir:ı 250,000 adet portntlf ı;o.ıclır d'rek \'C knz.ı:ı 

:znılıkl,ı ek 'ltmc i 6/2/942 cuma gün J ant 11 de 'fophancdc ı 
sacııı alına komisyonunda ynpıl:ıc:ıkt.r. Hcp:inln tnhmin bedeli 125,0'JO 
ilk teminatı 7500 liı-r.clır. Nlimu 0 elf'rı ko.nisyonda giiı ülür, ts'kklilc-rın 

vu1'litc homisyonn gelınclcı 1. (IHO - 901) 
• • • 

Hchcrinc 1550 kunıs t. hml11 edılcn 205-0 adet cibinlik alınr.cakhr 
zarlık la cksiltırn .. 'Si 6/2/942 cumn gıınü . aat 15 de Toplınnedc tst. J.v. d• 
liğ, sntm alınn komb-:?onunda yapılacuktır. Uk tcmiıı:>tı 2383 lirn 12 lC 
ru<;tur. Nlimunesi komisyonda göriiltir. istr.kl!ledn belli 5:Clatte kQmi·,.~·I' 
t• Jmclf'ri. (541 - 902) 

110 volt 220 volt 
ı:ıdet ıdtt 
30 200 n llrııluk. 

50 125 > 

• 100 ıuo 10(1 , 
fi O O 200 fl5 i 

420 40 , 
200 as > 
100 100 l(i > 
100 10 2' 

1600 400 , 
Yuknrıda yoz.ılı <'lektrik amptıll~i 6/2/942 per"(:cmbe g<loıU ı.:ınt 14 Cf 

'I'ophancde Lv. ~mlrllgl satın almn kon.lsy0nuııdı: pw.nrlıla ısatın alın.' Jı:' 
tır. istclı;lilerin tekli! edcccklcrı fıynt üzerinden % 15 J;,ı~'i tcmimıt •• · 1 

belli saatte komisyomı gclmcleı:i. (543 - 9~7) 

• • • 
Knnnviçesı cllıct.i oskcıiyeee vcrilou.:C 18600 ndet boı> un ı:m :ıh y 

rılacaktır. Pazarlıkla eksll.tmsei 4/2/942 <;nr5amb:l g{inü s .. nt 1530 To• 1 . 
de Lv. liJJılrli.ği salın k:'\ll'lisyonrmda )'Rp1Jnc h.tır. lmaHyc Ur.retiıı'n ı 1 

bedcl.I 148tl lira nı. t~tn:ıt.ı 111 llrn 60 lıunı.;1 ır. Ku\nııne ve ı tmın 

omisyond:ı görülür, 1rtekliler1n bclll mıttc komi yona i:('lm<.'leri. 
l535 - 668\ 


