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Sulh ve sükun yurdu, aziz Türk 

vatanı, dünyanın beklediği 

barışın kaynağı olabilirse .•. 

Türkiye bu mesud neticeye na
sıı vardı? 

Jsnıet İnönü, kendi eseri olan 
bu mucizeyi, ibhamlı veya tered
<iüdlü bir kelime kullanmadan, 
l'uhu gibi şekli de güzel olan 
nutkunda, açık, duru, samimi, 
aynı zamanda keskin bir ifade 
ile anlattı. 

Bugünkü vaziyetin sırrı, içer
dc birlik, Cümhuriyet Hükı1meti
lle gösterilen itimad, yabancı 
eıneııere sürükleyici telkinlerin 
tesirsiz kalmasıdır. Dışarda, müs
takiı ve hareketlerine hakim, kuv
Vetıı Türkiyenin, dürüst bir sulh 
arzusunu siyasetinin mesnedi 
Yapması, imzaladığı bütün mua
hedelere bağlı kalmak ahlakını 
~eğişmez prensip kabul etmesi-

Alman 
hükumeti B. 
Roosevelte 
cevap verdi 

dir. Bu sayededir ki savaş ha- Cenubi Amerikanin 
llnde iki cephe arasında ittifak taksimine dair harita 
"e dostluklarımI7.l muhafaza ede- bulunduğu doğru değildir 
tek bitaraf kalmak yolunu bul-
duk. Ne bu ittifak, ne bu dostluk- Berlin ı (A.A.) _ o. N. B.: 
lar bize, her siyasetin ve her mü- Alman h ükum•eti Führer'in umumt 
tlasebetin temeli saydığımız ana karargahından resmi bir beyanat 
Prensipleıi asla unutturmamış- neşretmiştir. Bu beyanatla Birleşik 
tır: Milletlerin emniyeti ve istik- Amerika Cümhurreisi tarafından 28 
lali başlıca gayemizdir. Milli Şe- il~teşrin .. günü söylenen. nutka . ez-
ti cumle şoyle cevap venlmıektedır: 

n Balkanların ve Şark komşu- Almanyada, ne orta. cenup Ame-
larımızın vaziyeti hakkında söy- rikanın taksimine dair olarak Al
lediği sözler, Türkiye siyasi ah- man hükumeti tarafından tanzim 
lükının hiç bir hadise ile değiş- edilmiş bir harita, ne de yer yüzün
?rıeyen temiz vasfının ifadesidir deki dinlerin kaldırılmasına dair ka-

.. .. .. · leme alınmış bir vesika vardır. Bu 
Dunyaya daha buyük sıkıntılar iddiaların her ikisi de en bayağı ve 

hnzırlıyan önümüzdeki yıl için, en k'.istah tasnilerden ibarettir. 
P.eisicümhur Meclise ve millete ye- Cümhurreisi Roosevelt"in Ameri
nt büyük işlerin ierahlı haberini ka torpido muhriplerinin Alman de-
getirdi. Hiç şüphe yok ki (insan nizal~ı kuvve tleri tarafın~~n taarru
l'aşa~ını temelinden sarsan bu za ugradıklarına. ve b u ı tıbarla A!
barp) b izd d b · fed~l~A ·lık manyanırn Amerıkaya taarruz etnuş 

en e azt ruuı.I - olduğuna dair, nutkundaki b eyanab 

PERDE 
Ve 

SAHNE 
Bu a71ık Sinema ve TJ:yatro mecmuası çok zengbı 

resim ve yazılarla çıktı. 
MÜVEZZİLERDEN İSTEYİNİZ. 

PAZAR 2 Teşrinlsant 1941 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: mkmet Feridun Es - Akş!l.m matbaası 

Milli Şef'in mühim nutku 
"Hiç bir şart altında 

zor kabul etmiyeceğiz" 
'' Memleketimiz, bir gün de dünyanın beklediği 

• 
sevınc büyük olacaktır,, • 

Mecliste intihaolar ı Kafkasya ı 
B. Abdülhalik Renda 371 

reyle reisliğe seçildi 

Ankara ı (Telefonla) - Relsicüm
hur ismet İnönünün n utkundan son
ra, Meclis, B. Retet Caıute-ı;'in baş
kanlığında. reis ir.t!.habını yapmıştır. 

B. Abdülhalik Renda, 371 reyle Mec
lis ı-lyasetine ve Dr. B. Mazhar Ger
men, Refet Cllillıte'ı, Şemseddin Gü
naıta.y reis vekilliklerine, İrfan Ferid 
Alpaya, Halid Bayrak, Avni Doğan 
idare ilm!rlıklerine, Necmeddln Sahir, 
Bekil'. Kaleli. Hamdt Selçuk, Kemal 
Turan, Vedid Uzgören, Cevad Ural k3.-
Lipliklere seçilmişlerdir. Meclls gele
cek topl:ıntısını cuma günü yapacak
tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vakıalara mutabık değildir ve bizzat 
Am·erika bahriyesi makamatının res
mi beyanatile -tekzip edilmiş bulun
maktadır. 

Almanlarin bu bölgeye 
ulaşmalarina ancak bir 

mucize mani olurmuı 

StokhoLn 1 (AA.) - Rusyadan 
gelen İngiliz askleri mütelıassıslan 
A lman ıve müttefik kuvvetlerinin 
Kaf.kasya bölgesine ulaşmalarına 
ancak bir mucizenin mani olabile
ceğini söylemişlerdir. 

Tebrik telgraflari 
Ankara 1 (A.A.) - Cümhuriye

tin 1 J inci yıldönümü münasebetile 
Sovyetler Birliği Hariciye Halk ko
miseri ekselans Molotof, Yunan Ha
riciyıe Nazırı Tsoudroıa, fran Harici
ye Nazın ekselans Suheyli ile Hari
ciye Vekilimiz arasında tebrik ıvıe 
teşekkür telgrafları ıgöndıerilmiştir. 

Irak Meclisi açıldı 

B U SABAHKİ 

TELGBAPL.A.B. 

Kırım' da 
Rus vaziyeti 
çok ciddi 
Doneç ha,~zasında 

Almanlar ilerliyorlar, 
Moakovada yeni taarruza 

hazırlanıyorlar 

Sovyet tebliği 

Rusların batırdıkları' 
vapurlar 

Londra 2 (A.A.) - (B. B. C.) 
Karadenizde bir Rus denizaltısı 3 
Alman gemisini torpillemiıştr. Baltılt 
deni2ind e de bir Rıu denizalbn l 
Alman vapurunu batırmıttır. 

Her iki Amerikan torpido muh
rjbj bilakis Alman denizaltı gemi
lerine hücum etmişlerdir ve binaıen
aleyh, Almanyaya hücum eden biz
zat Amerikadır ki, bu cihet de 
Amerika bahriyeııi makamatı tara
fından keza tevid erul.m.is hulımmak
tad.ır. 

Loaıdra 2 (AA.) - (B. B. C.) 
frak meclisi dün açılml}tır. Kral 
naibi emir Amdülilah söylediği nu
tuktr. harp müddetince lngiltereye 
yard;r,1 taahhüd eden muahed eyi 
yerir.~ getirmek. için lrak.ın •Öz ver
ld •2ini söylemiftir. 

- Bir tramvay kırk yolcu alaa ilci tzamvay kaç yolcu alır~ •• 
- lki yüzl ••• 



Mill A 

1 ef'i n mUhim nutku 
(Blıt tarafı 1 IDcl ....._,. yesbe 117PA olan bir premip ola- faaliyetleri Clijualqic.i bir murab- tib.eal faaliııetleriıqiziıı. jçiııde l>u- yat.uım 1f bza1atı, meatekt haaıt•lıt- program hemen bO:yilk ııeclllt,,, 

haıt>Jıı bütün dtml'a1a ........ rak tatbil: edecektir. be albn'Cla Galundurmak urum 1111\daiuıııuz Ien.ııde hal Ye prt- lar ft analıt ballerbMt bl'fl. maddi lacaktır. ~ 
lftlJllemesl lltclde itölı:lıllln 1'11! lıtt- Aziz arbda,lar, aJmittir. Jardarı mOmkUn ol~uiu Jiadar u cepheden de tıemınat alana almmM- Memlebtln anay~~ bt@lR 
mal ~dlr. An_.. elduiam h ~ Ldb.alin aıttlrıJmul. hc:ILirJerin m6teeealr olmMI "1bı :dnamlı im eu• nı •llıyacak olan ısı ~ ~e ınaklneleemeslnde ~1 tll! Yangınlar !clııde 1nll,Jen AVnJi». "Ye memJ""-hoirin eoğraft vaziyıeıti ve t;qmda solir. Milli varhim ve milli reue •e büyük 'bir p7retlo plıp)- ~!!J::.~=k=B~~ ar- ~erlnd~::tl~~~ 
ABJ'& Jataıarmm bitli* :aıakt&mıda harbin mklpflarmdan dolan Jıuau- iltikJ&lin \Mkçlel olan ordumuzun maktedar. l,ıerateMe bulanan ~- lulbulijyle JfÇl J!Natuwia daha = 7oruzJJf1:1;; Meclı.ln tu kODU ~ 
.ıh n riktbı =bmuılııı ıaıtTf=7- elyetler hinde, artık h• tarafta c:ihazlandınlmuı, iqetılrdn emniyet .. ı müeaeeelertnüzla ımdataç ol- \'4ricl netlcıe'le! elde edlleeelinl amu- det1 ,.,ıan el•teemcfan ~~:.,. 
~ ~~ mlllıetllre ı.,. inil~ Wul .. •~ takdir. e~ ~ ~ .. a~ .ım.,,. •.. lüç ekailmf7en ~ duk.lan 1'am madde. y.cwt p~ ıre JCtqz. lKtlerln, el'9'erlfll oldukları 21- yırh neUceler beıkllyoruz. 'l~a-. 
9Ulfellnl k1ldreU ~ JNllMlt- len duriiat mah1yetin1 tebaruz ettir- dauna art.an miDt çallflJ\Aya dayan- •air teehizatın karplanabilmen jçbı 149 JU18ltlrUmelerlne te Hriü itl!!U mimde hedetmm kadın, !:J 
Ja lftıııar duyan memlelııetlmtz ım miftir. mak' .aretile mllmktin olar. Ziraat 1'er türlü im-Unlardan i.tifade edil- ıaln de, elvıerilll ifOUei ıı.tlUl''t ... tatew!•ı• kendl ..uıatı "Ye l""i""'.;. 
-'"" de dtın-.. m ~•-UM ' • .a. Mü.taldl hareketlerine J.&Jdm w ve anayı· --L---nda d l_...._ . ..ıı1... -'-t ld x... _:ı..: t . ._1 • • • aracılık edec* blr kurumun ~- bllmedlklerlnl öğretecek b~ ":.:.wlr. 
..... ;z-. _,.._. ye m1&1- , • ._.. • n C'Ul'I ıa1111- mııw. e o as.. ~ ea1.1 ı.,enmıı;m mt.AD& dair cılan lmlıun ~J- 18_ '*' ötreıune yert ptereb~ "-
taı: oldulu bantm bJD&lı olablllnıe, JiUYVotli Tlddye. ldmHJi. telıdıd .al orıulaft kadar her :rurdcfatan bir tok mfltldllere raimen yürütGI- nca ribek ~ mııulmut balan- eı~ kadaı' yüksek ötrttll' ~ 
•undan duyacatmm aevinç - btlJ& etmfyen lilr ... )'UYUl balinde Y• da, mulaltine anaek olacak tekilde meei de laUWlll l>ir ibtimurua mn- maktadır. rumlannın son aınınarına ~ 
oJacaktır. medeniyet için faydalı bir unaur kıy· çalıpnuı, l)qGn vatan vazifelerinin zuunu tetkll etmifdr. Bu aayedıeclir Kö Jü e tez ib t*llnde ~olan bı ... il!: 
Etrafımızda vuku balan m~d~ kendini söstıeriyor. Mem- ~ kutAlı olmattur. latilallkin tan- ki. miUt iktisat cihazımız, memleket ~kör~~ slrlat ftet ve _ Jıeı1ntn, bak~ .tJdnlil'-ii! 

harp hareketleri leketimizln el)'uetindeılP:i ulJ he- ziıni, ktlbaahn arttınlmMı kadar ihtiyaçlarından b8:Ytk bir kıamının lan yanmd& blr de el tıetıdhm& :=; hl ve Türldye Cümhurlye~dt ~ 
Saygı deler a.rtadetla-r defter ••. •~etJ_er, takdir ohmmak- elaemmiyedidir. - ı..emiz için çok kaqdanmaaı htl81.lmDda yük.ek •• :kılmalr, ve bu .sutttle bot SNDM>kn- ~~b~-:=ı:~~.,. 
Son toplantıırumı ~r1 VU• tadır Gmidindeyız. elıenımiyet)j olan toprak mahaulJe- takdire ,ayan bir kabiliyet göatere- 111 klymeUenc:U.rmek ..,esUe, pçm Jncelemekr y it ve ya,..-&.;:; 

ıua ce1en lhtıııtıar ayı]amıyac:U Cümhuriyet orduaunun rimizcia bazdan, ~ugÜnkü aeniı ih- mımi1tir. 8ene yaınız ı1 vlllrete ıer.gl.b n ~- aynca btr de :ıp tarUı1 .,. ~~ 
tadar çoktur. '---t) . L-.. tiyaçlara yetmek baJmıundan, cicldt l.tibaal faaliyetlerimizdesı elman nklar eönclerUmitUr. lılemletettn he&! )'e CfhnhurtyeU en.stıtüsih t1lf'P"""'"" 

Baltan olaylarıyla bqlıyan hare- &UYYa eDmell en Ya9 tedbirlere semfn olmaya J&yıktırlar. hu neticeler daha hİr ~ok ihtiyaçla- ıaratuıda röltedJaı bQJlk "6 :mem- brar]8ftırılmqtır. __ _.. 

batetıtıer, Irak ve ~url7uledet1 telllmeuhlet1e İtimizdir Bazı girecek maddelerin memlekete nmızın temi
0

ni bakımından da, ıe•- ~~~~alkap ~rllmbu :ee imUoçal• .. '~ 1İn1verslte ()lret~ ~~~ 
ve cenup .. Olnf arınım m anı- C sirebil mik lan __ ..ı"o- L-!:. .. • l b k b-'- ~ mesleld ve pJuıl hükumle~~ ~ 

• ve itp.l alanı haline lııoJdu ft bir- fimlnuiyet orduunun kuvvetlen· en tar t-.a__.e ..,..- C8lt - emnıyet e • ....,..aza -. ver- tD'. 21 vlllJet,ıe, her birine )'bden 8lıere M rtf Yekllllt lnee ~ 
& nblre bir dev adımı atarak Alman _ mem w ihtiyaçlarınm tamamlan- lıdU:la~. Bu aebeblerl~d~r Ci, ırirecek nıek.tedir. ÇünkU. l;;u ~eticeler mU.- &1811 olmamü a.ere, toplu olank, ~ oı: .kanun llyibasl. ,,._-.11 
8ovyet .ulhlı lbtflAfını meydana p- muı, Büyük Meclisin ve lıükGme- ve •tibılal maddelerınuzclofllı bazıla- pettırller. Gerek anayı. gerek maa- 8"J'1C8. Cll 'Ylll,.et ve kal& bölgesbıe de Büyük Millet Meell31nin ıuvfbbll 
tardı. Böylece fimal tomtumuz da tinin bat ıp olduğunu 1ıir keııe da. nna hliktmetçe el konularak, hun- din ..Ulanndaki i.tihaaller çoialma &mek mahb'ettnde olmak ibıere, 913 :BOlunacaktır. 
b:lrbln yangınlan 1çlne girdHtten 80ll- ba belirtmek. isterim. Türk vatanda- lann ilıtiyaç nisbetinde daiıtılmuı ve artma yolundaki yürüyüılerini ~ telıırlh ft e*1* ıımcıertJm1f- Ark&clallar, _ _ ll!ld!ll 
l':l, dl~er .~Ol11fUD11D İran ltPl fada~ pnın, kendiainin de içinde vazife yoluna gidilmiftir. aon ıene zarfında da muhafaza et- .;,., te u •• ~ Fakültelerimlzln ve yiikaek ~ 
.w.:. ıordu. -l..l.L ..ı_ ala .. Yivecek madd )...-!-..ı_ ..:_..J:.. • l clir latilıaaU . . 1 l&'--1 .- zgaıu ...,.umacıJ.ıtmın çok bu· mızın lblyaçlan ve çalıpalall ~ 

Memleketimlzl b kadar nıbndan -.. Ye yarın aa caaı. Türk or- ;z e -- ıru ...... ,.e iDii er . ermuz • a ıuı ı lundutu yertenı.ı ~ doka- btll özl rlmJz1 On - dedlrlet r~ 
al!ı.kalandıran U:ert harekıetler, bl- dmu için, istenilen heT fledaklrlıiı kadar iatilılüJ tahdid eden bir ka- teknik ~lemanlanmızın dikkatli ve macılann kooıperaWlettırUmell yo- ttln J,.1e sanat~aıia un ya•mdllll ' 
S:nı uyanıtlıtunızı aon derece arttır- •• 7ardımı tereddübilz yaptıiını rar ahnmamıttır. Ancak, atoklan- feragath çalıpnalannı, huzurunuzda landakl çalışnalara bu 8ene daha ae- a.ndan alAkalıyız . 
•nş ve taahhlltkrlmlze ve dostlutıan- ı3rmekle duyduiumuz Mrinç hü- mıa korumak •e selecekte emniyetli memnunlukla anarım. Can seçtik- nJt bir ölolde devam edllmlftlr. Bu- Arkada.s!ar, 
ınız:ı sadakat çerçevesi içinde terefl- yüktür. Kahraman Türk ordawnun liulunmak için, sünün birinde bu çe bunların kendi ihtiau tubelerin- nmı ııeUeuid•r ti,~ sene >"*fmu Bugünti. ~rtlar lçtnde blr(!Ol 'fd'! 
ml:;ı;J •e emnlyetlmJz1 koru.1&11 lulh &r- her •azif.,.i yapmaja eJril oldulu· maddelerde daJü iltibliki tahdid za• deki müıureeeleri artmakta ve •· ancak lek1ıe van.n el ter.&Ahı doku- dlkl~ belki yapamıyo~ 
=~tf yuetımlzln mHnedtnt tetkU na yakmdan itimadımız vardır. rureti)e k.al'fllapak ihtimali vardar. yılan çoialmaktadır. = =~':; ~ = k~ zorun~a ka~ 

Barİ'-- •
11 

) • • Münakal&t Vek&leti, mcüaine HükGmetçe, l:iur .. dahi söz önünde Ereili kömür havzaaınc:lalü ouk- mı._ OJkm_... Bu mretıe kanıl- od ki ~ "!J,vtc~ -,Jlf 
• • ~n • mı et erınm t..dJ olma itleri. uım•mn eiu bulundundmaWar. insan ~- larm dnletçe ........ ~DdMi malah bltmJt n ça1JllllAlı& batlanut blrur ıecİmeıe nve 1!~ uımap ""'
ııtıklah aıyaıet temelle- prtlan aJbnda ba,armıya ça1ıpnak- nın ~ltün pTtlannı temelinden aan- kanU11un tatbt'kinc:Wn l>eklenen mU.- lnıhman ttlçtlk aanat kooperaönert- dan vermJyecetız. En uzak k:=:. 

rimizd b. .dir tadır. mit olan bi7lk JM.J.raa Jcind•, 71lr' pet neticeler alınmaktadırlar. nb:ı 97111 otu dOrdtl buJmQftar. Bu m.b7arak, yeni nealln btııPll ·~ 
en ın Sallbat 1'lerimWe propmılı p- c1am.. MIAmed ~ Ba talWbt, Umur ilti1aaal ve UopeıaWleıtn .,.._...,,.,, tclnde "'1- ber alanda IBtlbı J"etllmesl IP'9 

Demin baJısewtlm BaJbn bareıtet- '----- d ___ La_ L-L- w..; --!L-1- f--a.I- -n.L1-- a.-!!-l- • • • ' 6!.a-• t• landulumU earuann ft hQk6JDetfe blltthı difünceJeriaUzl Jta:::-__ ,,.W, 
lrri, memleketlmlzln emıılJet ve ma- ....- .,.. _..,. --· • 1 ~Ye -......-~ ~ •enmuu •• m_.nı ar ile ehn""f olan ham madde dalıt- • • ~· 
nnlydl batımındaıı bertndıt cot memleket dal.ilinde W,,lk ..ı.m ....leket ......,_ ı.. cetia im· ___.. blm....,. orada çal... ma JflntDin tellrt oldDlu .-ar An- Malıyemız 
llüy(Uc haasui7etle durdutmnm b1ı Metalıklar a!riiJmlf Ye .... 41ii- ................. M ene 8"e bt-~ fecüain pdm 'Ye eai}ıklara- cıtık. ba koopen.W1er 9ıdece balİotm Aids mllleı ve'1Uerl, , 
~w olmuttur. BlllNlnls ki, Baltan memleketlerdeki eelpdena Wut- ı •• .,..1r-.. ..a. tllPh-'• 7olr.lm. • ,rüatca p}ı..,..lannı da eMniJet Dı~larmm bumcı al&mıda ricud 8aydJltm devlet lflerlnin ııer aı'-
memlefttlerlntn t.atallll, ClmhurtJ'8l lanmm .......... ..,. .. y........ ihtikara lrarP ...... ..... ........... """' samanda, itci- Wan birer ltuftm deltl. fMıat au.a- J'enlJelen " pnlfUJen .... ~ -
Tiirtlyeabıin ta.tip ettltı ~ te- dr. lılil nl ile ietilıılald L•__._._. L-s._ Jf .... Ye it yerine mnclmnaya ya- .ı ,,. leUmal l&Jelerlm!ll:n t.büb- llmMlıe. Jıılall,..ıan nzlfftl 
mrl&erl.nden blrtdlr. • Z.U..t Vek&letjmis 'rtit lj ~ ~ ----'-- --- .....- .._,.." ftdmi artbran 1Kı tedbir· Dua Janlım clbeUndllı kmdUeıtn- olmuttur: _..,._ 

Bugune kadar temennUerimls n . • - da. laup m- , _ _._ '---- . . 1 . u_ den devamll hllmet betlanen m&M- Oellfllıe hmnı kameden, ....,-fi 
pyretıerlmtz, nuıt bu lltWlllertn tırma. ~tlenclirme • w YWflanaı • tok t..uf altuada IMalanultr...._ ..,..... •- ıyı Detlce ~r, 1'u .Yo~· IUeler oldült.rmıduı, INnlann bnll- tJa .... bMUpetlnl ıp;,.0 
.,ahtuz talrna.n Oılertnde mertnıen- ~itme yolwıdüi 4'hpnelarma chrlu. Buna neticeli olarak ,_.ı.. ~amn, dn1et elmdelü clil•r 4hlkJan mabltte allua-*!'& ._ JDWl puuun kQ1nıet.1n1 .ayı! 4-~ 
tl11.se, geleeek r.amanlar ıetn de hllle- devam etmektedir. E ...... elld .... fa- ....,_._. J.arlım • çok iu..di. mlwe9e1eriıle de yaJl)mw- Jaımü Jel'ill!lleleri q nonnaı •- meden, mubta~ldutwnuz ~ 
rlmb ve dlletlttlmlz &Jlll talaeatiar- aliyete ~ müiaelefllM ili p- ı. tarafa hayat ........ lmlllfl • ,.ol ecauttır. mtıılarda da Jallyabllmelerl lo1n mi- n ı:ı._ etmek. ~ 
dır. ~n ..,.. bir milli mttmlautm. Türk llatiUıcm . • 1Mia 0 

•· a... iltihulimiz artmakta c&e.am nbt.eıertntn ve koopera~ Nı•- aöJllyebUlrtm '1. ~ 
Türkiyenin durumu Ye köylüeüniba anlaJilla plıpnalan da, ........... =et~ .......... arbf nilped. ıoe- yıla -- :n: UN1lll llldlde ealllmalarmua ~ M~= :::::,:-:;~ 

Türk. Alman doatluiu ı. itle~ .kolqlafbrmakta Ye zirai WJmeJ.W "ı;.. silıleii .azs.- aru. içte bir aibl y&kelt Wr teri- ee'.: WdMrl~Jı:n~: ct\mhurifet htl"1neti, bu f&l'la~ 
Milletin uyın Vekilleri. iatil.alaam: ~tıulda 911 .....Eça pelmaek fPn .-rı. Wr ,.kilde 78r- me •armıtbr. . m&lıdır. hyan verimli ft -a1ua lılr 
Cü h 

. t h"t...tı._ • A Jibelmektedir. .... .. lıieralMs • ._ ......... _.. Petrol aramaları Yem· L!_ ..:ı-..::.L twmata muvaffak olmuttar. __., 
m urıye 11&unıetı, •rupa leketia ...ı. Aılft ; UU' suuu-ua Vmuml ~ yettınımaı ...-:-6 

J.arbinin •on d11TI1111unda bitarafb- ::........ .; ı ıa il .. ..... .9 1 - ,,. ......... ...... .... r..a aramaJan.da. peea ..... li~ hapr~or lerclenllert ymr..Jmette olme- 1t 
lını ilin etmittir. Bundan ba,ka. d ha k h • 'et 11 n:k ~ - • ......... , 1 ........ .-.. lk mmpet Delice~ eon- tJrwı JJlJ ııecrObelıednden memlekeUm.isin dört 7&11ına ~ 
aıuharebe içindeki bütün devletlerle cı: çT .. ~ k~'i:..; 1Ma •nan: 1'a •llt- aemlebliıa nlUı ol- daJ f~eti Raman daiı 1»ölaeain- cl&JaD&ralrl ~ ~ eden Avrupa harbinin tevlld ~._!: 
1nünaaebetlerimiz eski ve yeni mu- ı;J1~·. uA ~Yn • ..;: ...,'%'ı:' mü ,....ıw .....,....._ w -- clr denm etmekte ve tepik edici taqıııyablleeet: nreıte bulrJanuı Ulıadt gtiçlükJere ratmen. malt~ 
alıe<klerle tanzim edilmit bulana- nz. yıu • • ..........._..,. ...... ı.,oda- Wr ..W,,. aöatenaektecliır. Dil- ,.ı bir llıııuD bnmı11 liJtbMa mm dalma ftridat tulalUe ;;;.ıJ 
7orlar. _Bu mualı~elerin hük6mleri ~~d;Ja~ye=~ lam ............ ı.. ........ tarafta. memlek~ muı.telif kı- ,...t.Mrt!nlılltnnuı•111tur. :~~ bumm en IP1 
•amamıle mertdirler. Bunlan .CSy- fazl iltilallk et. ç.mn ._-... ............. met ... ..ıarmda yapılan *1&,allar, Urfa, Bu Jl} içinde, teba .u1ara daha Bn mthlm Jnmıı Milli Müdafaa .... 
ledikten aonra. Türkiyenin busün- .:. iatmı~enhz_mcl w ~ ...ı..w 111 ı + ft kU ......... Eiirclir " Boya\at bölaeleriııia pet-~ ft teelklert diba tok lııolar- tlyaçJarma &Jn}mlf, ve ba .-e tr. 
lü harp önünı:klü durumunu iyice ~. tJanm. d- ~ •• ..kde ~ alllrım. .. , ı.. ...... • tül rol W--dan ... tı tetkike deier =: ';:ıdıeıaı:'~- mamı bu lht17aclara tablla ~ 
anlatma, olmak için, karplıklı saf- ·:r 1Mahı: a :-~ Whd-............. oldaklarma aöatermielerdir. Mad .. nunlqıt.ıracü li)'lha ~ 7lb* u.ı:: oJan fnbllde talıatlat ~ 
Jarda bulunan baıJ.ca devfet)erte o U W S ~ .,...... her m':edd.,.. W ... &at lllepili .._ fuli,ıetimizde, .-e içinde JUla ~. JUD Rneıerdenberl m11ftlflllD--

lrlÜnuebetlerimizi belirtmek iate-~ ~ miOI Wr L-- -melel11~,, ....._ ~iı!8 • mlldm neticean Söiitöaü kö· Çıb.nıtcM malJanms 81111De lııoJ- ~-~':an ~ımarlm da '"1 
rim ... _ • ....,.. .. _. ._.,,_.. - Jiıilt, l+ • • Ye ........... mir•• Adapazan demir alualan ile mQf oldutumus murJar "Ye kılmtııar, elMObü~sle ~· ~ 

Almanya ile münuebetlerimiz. Koylüye toprak ._..... .ı.. Wka ınnnelr.tedir. T..u.I utimuvan -5rüata.&nde ıve b11ClDUammmı 6&e tmıafındül olay- mflhlm blr nrldat ıuı!.:e ~ 
Balkan hareketleri esnuanda en çıe- verilecek Fabl IMa ._... WacL.. fnblade Öclmüt ciYa madeninde abnm'fbr. :nJOdtMtm daha tok e>ıemmt..,et 1941 bütçesinin 1lk tatbik ayl~ 
tin imtihanını a~irmiftir, denilehi- Toprak bauna. Boy6k Mıcliee Mllerin ~ 1-lamlr ha .... yla Ba !"'~t.k•luda ehemmiyetli cev· Je ~u=--~:; elde edilen netJceler, QOk fimJd vertcl"' 
lir. O zurnan, bizdeki alllua ve en- lmak kendir Bir ~ • deiil.dr-e'-milllh. plird• ı.. zlilDN7• her ihtıyatlan buluıunuttur. Keban- nnıl~. dlrter. Bu ola7Jar, içinde balund~ 
difeyi layık olduiu ehemmiyetle :=ı° dan 

1 
• ki. ~ ...-. " -•etÜa no...J 5~ da. Bolbr dağında ifletnüye •erilen YüUek dereceli Jotllertn JetihlAırtnl muz bal ve p.rtlann lcat>t ~ rtll 

gören ve anlıyan Alman dnlıetinin ..;r k:ı't:ı'~~ ~p~ t taJİn edilmelidir ve ;syle ta::rin edil- kesimlerin dııanmıda aramalara azaltmak 1çlıı alınan tedbtrlft' tyt ne- = k=':n=v~~~-
Sııyın Reiai Hitler, bana yazdıiı ha- :. ~Jet 'Y ahuat ak d 'L.._u k melaktedir. devam edilmit. Küre bakır madeni Uceler ftnnelttedlr. bblll)leJne unun o-: .. -u •'*" 

• b' ktu-1- 1 k . . • v m opr a15nıua fe ve fiat murakabe iılerimizin de ·· ·d e • · bir fh · ittir De • 1 • - -~ ~Si dır mle w po9, - mem.e etimhıze nretile, - -.et yıldan yıla ual- dizenle ... Humlıkınv ncı --L-..: aihya ~rm - • mD"YO a ınta•b mevktetandlr. . .... 
1tar11 oat uguna goaterlDJI ve ü- maktada> Buaunl ber be t - e MfU111a yüriitillel>i1· a ~r tiyacı y ) • ) hi a daılann, memleket borc-
kümetin taavibiyle kendi.ine vennit olma,1p ·Jdend. ~ ~ k 

0::i: meai, ,Yalnız l>u maksatla vücutlan- L-- ) e §Ole enn 11 & 6demet hUIUIWlda IÖSterdikle~~_!!; 
olduğum cevap w bir Jı.tere daha :...&:--t_:._ ~,_ . , ~h . dınlan tefldlltla mümkün olamaz. ~,ı aDMlfbr Nana VeU.lethnlz, 11Dluınl vaztye- ıunıutun l>u aetlce,1 almakta DQJ-

vaki olan mektuplatmamız, 18 ba- -~-- .-..•- t~ u~ Bütün. devlet tefkjlataun ve hususile Şeker ibtiyaclDJ ıenit badler da- t.ln nrdll1 tmtt.nlar deftCellııde., de- teelri oldutwıa fÜpbe J'Qktur. Bu oı: 
ziran 194 ı taribJi Türlı: • Alman Y~ esı ~ade _ ebemauywet verdısı vilayetlerde idare amirlerinin bu hilihde bl'fllamak pyeıUe, bu M:ne mlryolu ln.futındati faallyetlnl de- tımıutun pa~lak bir misallnl de: _~1 

h d . • _ da . L bir meaeledir. Nufu.un çogalması ve konuyu, buırün · • bqta 1 b. d tınl \• · timd·ye ftftt ettJnnlf ve bu arada Dlyaıbakır _ kallde Mlllı Müdafaa lhtapçıaı--
mua ~. esuu vucu gemen IUlftl- iatik.al auretiJe pa1'alanma.sı neticıe- devlet vazif ıçın ge en ır e yap an pancar e unı. ı . JraJt hattı 7'l net klJQmetre7e Vaımıf karfl}amak üzere, bu sene Çlkal'lı.O 
lıkll ıtimad hanm'lı yaratımttır • d -"-d...L• .. '- .. ı..- • eai olarak, ele almaları- kadar yapılanın en ynk.ek haddı ElAzıt Van hattı tmertndekt 1 ' Tasarruf bonolannın karşılft...,lh ıJ-
Bu 

. . . · aan e. CUD cıu topraıı ouıunııı.u lf· na k-ı·n lu- d 1 '- .... 000 h-Lt · b. - ça 1.f- ~. '"9we• ~ neticeyı memnunıyetle kaydet- lem kudr tala .. ..... zum var ır. o araııı. ~~. eeı. an geçmıt r. malar da ı• lnct ~ometreye kadar ...,.,ıe görtiyorm. Bundan dolayı bib-
mek isterim. e et.ııv~ v7 nna, çog.a- Hükilmet, ağırlığı her gün art- Bu miktar, 1935 aeneai ekimine na· !krllemlftlr. vatandaflan tebrik etmek benim tcıbl 

Türk - Alman münuebetleri, 
0 

lan Y..-ma İhtiyaç arlba artık ye~ makta olan laarbin zararlı teeiYlerini zaran, yüzde yü2 niabetind~ nir ar- Memleket f(>Selerlnln ıalabı w ol bir zevktir. 
laıilıtıen beri hiç bir zaman halan- rimeye t-'1i~l: az ~opra~ı ~oy- önliyebilmek için, milli korunma ka- tıı bildirir. Bu neticede, köylümüzün yapma ltbıtn. bQlili16n Ye ,.,..:m :k bir bütçe ~Test iç~ 
mayan bir dostluk takip ediyor. 18 u er . ve. oy u r v~ ır. u an, nanunda yapıhnMau lilzam1u ıör- pancara kar11 gittikçe artan allka- lhU)'açlanna uyacak blr t*tlde çer-

1 
•e emnl,yeW, bir MallJe iin4l' 

MzlrMa 1941 tarihli doıtluk rve Al- ::k~ılerıne da~a ~~ekd yapma düiü clırğifme ve eklentilere ait tek- ıının 'W bu ekime göıterdiii uyum çevelendirllmestnln ne tadat lüzumlu :=~:ıt1n1 ~-~~-~-od 
.dmnazhk ualı anı vereceııı. mıııı.tar a top- liflerini yak d B- .. k M l' k bT · · b .. -k -1 .. d .. 'l 1 olduta, IOll -.ıelerin TukuatDe bir w.malllJllDU.1-leri. her m :..:-~e.inin hüküm- rak .. hıöi kılmak ve bu topraklarda zed ın a uyu cc ı.ae d3 .. ı ıyetının uyu ı:r:k e .. :nmı o - bre d8ıla hlmedllmeti.edl. Yol yap-~ gelir bynatlarmı bUIU: 
._.__ :_.~e ~fuz olarak it yapma kudretini tam kıymetlen- ar ec~ ti• • • K~1 .. Ti .~.~mnan ° IO dayo~. ına faaliyetinin, bugilnttl ibtıy~ -ımJ&nt Mal'Yl!,~ .. d~ tull•nm~~ -•~ 
UCYUD unu·,,. aevam edecek- eli k erimli b. • . . 

1
.. ...,.._ caretımız oyumuzun pancar tarımın n er ımn cevap ftl'eeek lı:anunl blr esaa ;z~ .,_,..._, ana P•~•-l'lerl ur 

t.dir. Son sfialerde iaasuıaa mu- ~e v l ) dır -:k .IGID j- Dıt ticarette eauuııız. bütün mem- de ettiii faydanm parayla jfadeai Mil&"•• laln ~ olan ~ de9Mll edec*t.lr. 
-'fahye1 eJnr• •e yakmda :yük- etrn-~ ~~adr a Y~::_at~ ·ı~ ,.::-~ e leketlerle hakiki fiili bir mübadele tudur: 1935 sen.inde 3.000.000 llylhanın btQiik llecllae ananı OGt durumBl'Yerifluml ~~ .. ~!~o:: 
-L "'--~!I....!-.:!-_ _ __ _2!1 ___ L '-- cııı. ~ ır. U&8eııı. 1 ırı ...... ın- • lir !L- b !L 1929 _ı_ 6 mil- yerinde .. --.-'- DA..AI. l..tA.11 ua, uu.-... _. )1 
- -- - OIAll cel.nenilıle • · itli · l -·lt. teminidir. Bund.n bqka ihtiyaca- • -n, u me&tar ~ - ,. ... ...__.,,.om.__,,,_ IU .,.vu lht!Jaelann t.emln ln*inlarmı .,,.._ 
Türk - Alman ticaret =1· - il. ' en ıyı ıe nı a a....,..na mwlan ful lan • yona •• ~ MDe 8 milJ'on liraya faallyeti, ~ .tene laılnıl buyuru)an ı haJlld 
tloetluk w itim.ad..:....~"!_"_".__.. emin olct.ium kanunun bir an ev- '-.:-:.ı,· ..:r a 0 çıkacak ~de- yükselmiftir. Bu eene çil~ eline 50 lnflJODlalc tabmatl& daha ıemJtltt-- ::!.ı lıtlam~ ~ . _,._ a-.7.... vel çıkanlmuını arzu ediyoruz. w.- •-ecek etY•nm temııu vaaı- • d mil, ve hlfl••ıı e>lan llleNeD Malat- U& etm · 
lıir eemermi olarak telüll eıılilrMie l !-.a.!L __ 

1 
' tua olarak kullanmaktayız. Yeni ti- ıeçec~ para 19e, 1>a yektnu • ge- J& 'ft Nıtde lnp.at.ı bltmif, w Tanu • TDrk mllletbıtn delerll "*1ller1. 

11,.kbr. &fe Ye uun... caret anlqmalan. 'bu eaular içinde çecektır. Bu eene 90.000 ~a. 87 Jrse ba,.....,.t illeıclltı ltlMn1er Bilıl, lılıneU De ~ ~ 
lnaiJtere ile ittifak mu&• politikamız 711pdmakta ve eeJd mukaveleler bu çeııek haifıyac.ajnnm 6mit ettJiımız halkın fayduma ·~ılmlftır. .we&ln MMMt"''• _.,ıh euı..-" 
heci • .. d f eeaalara çevrihnelttedir. verim, halknnızm iJrtİyacmı, olaian Maa •f • J • dan lıltln ıutarü TMlte ftl/Jlaf#ff. 

esme, mu a aa Ye Arkadatlanm, ihracat maddelerimiz .. t h .li üatü tartların devamına raimen, aı- n lf en nya lıledlldn &Jnhla W -~ 
masuniyet aiyuetimize Vatandaılanrnın sözden uzak memnun edecek fiatlere~= :d-:.. kınt1.11zca karplıya\>ilecektir. ..~ ~~:.~~~~ ~ .. ~~~ ~~. ;;. ... ..a 

tabnamalaruu isterim ki, düınya t _ - _,,~ ... -,., --- -v - .....- _.. __. - - ......,... 
sadıiız barbinin, 1Mit6n milletlerin iktiaadi miıtiT. Ancak, burada miiatahıailimi- &f kanunu ha lllvealle 1'7 J'e ft?'DUlltu'. Talebi mukaddeıatıuun idareli p mmlk d-

S.ym ukwle ... r bayahndalti fıeairleri gen•· ve derin- •e. 'bir taniyede bulunmak isterim: DeTlet.ln allbh oldulu ana)'t 1m-~ 9,000 e cıJmıU tı.eredlr. ~ dutu bir d"1rde ,...,...., ~ 
' .. • Bu-:!-La·· fia·'-- _J_!_i 1 1 t-..1• .... ,.. mutıedll "'&.tmen okullanndan cıJtan 1,500 _.._ 8Kte ana temeDellamlll .. w 

1940 yazında Franaanm mql6- dirter. O!i.a pıywsı ve milletleT· IJUUA ucr aamı 0 amaz. nım annm, rnua :'11_.mı m JC ler1nd ~ olmumdan 1nıYftt 
L!.... .: t_: -•it'zl • .!!t-1-=il '- • n b• • 1-L ' • • • Harp 90nrU1 devre.inde fiat dütme- bir flatte tutarak, plJU&da nlmnbt en, O'J e !fe l!ıaf'&.mqlardJr. a1l1onllL 
111117e.., mg1 ı en en mu,... oır 'Va- aruı yo ar, ızım mem caetımız çn elr. laznn . • etmelerinden ve yaptıklaruıı mllmklln Bu suretle, on sene gtbl muıet ha)'ata ioerde mup btıraberlilt ~ 
aiyete ağratmıt hulununen, Türü- de yarı yarıya kapanmlfbrlar. Yurt ainm!~l*kaL!lin~m .dır .• Bu 1tıbar~8: cldutu kadar dıotrUca mtıstetıllk tüt- lctn Qok kıla bir samanda llOOO elit- ruz. Bunu lrorumtk lçtn. seriiJ1 Olflt
~enin müdafaa ve muuniyet umde- müdafaasını temin ltarari1e memle- ._ .., 'buna prndıden kendını le.sine vermelerinden bu sene de mem- men ve 30,000 fitretment tÖJlerilD,llle •· her tedbiri alma~ ~ 
lerile takip etmiş olduğu ai7uetin kflimizde de bir çok insan kuvıvet- .ı..tımıuı ve çok tuarruffu hareket nun ed1cl :nettceıer almmışf.11'. ı:. ita- dalıtmat JIQlundatl eaııtme h1zla de- e.tıs. 
Lir noktaaına halel gelmedi ve Tür- leri iat.ihaal alanından çekilmiftir~r. etme.i ve harp aonundalci buhranı nunu tatbikatı, husua1le ~W sanayi vam etmektedlr. Vaandqlann .ıAmeUDe tıları Gla'" 
liye ittifak mualıedeaine aadakatını Baılta memleketlerde olduğu gibi brtılıyacak bir ihtiyatla fnücehhez ~ubelertnde, memleketln 1' hayatını Köy enstitüleri lle köy olrullan r&k, dotru 'Ye kanaaW JOldi.n ıa• 
•çıktan açıia aöyledi. Türkiye dün- bizde de aerbes piyasa bazı ihtiya~ olmıuı icap eder. huciınün lst erlerlyle ayarlamak baltJ- a:-ısındakl münasebeU ve bu tefek- pacaklara, bulanık zam&ndan ~ 

b.. ..k d ı ı · d ' b . · dd 1 · ·· · d ' • 19.f 1 aıeneaınm, d&Ş ticaretimiz mından ve Mllli korunma kanununa kullerln blrlblrlerlne yapacakları yar- veya ticarıet lln arayacak)aıa bsiıl• 
yanın en .. uyu ev et erın en ıra- ma e erı uzerın e menfı roller oy- göre alınan 'kararlar çe~nesı lçlnde dımlan ve diğ'er umum! ve so.o;yal va- btl olarak karşı koyacatız. Dlfarı 111 
ne kar~gun doıtu olduğunu, o za- 11amak te.mayüh.inü göstıermekted ir. için, geçen iki harp yılına nazaran yürütülmektedir. Bu suretle lüzumlu zlfclerl çerçevellyccek. kanun lAylhası münuebt't~rinmde s11asettımls1 dUJ'do 
aıan bır kere daha iapat etmiş tir. Bugünün tartları iç inde. iaşe poli- daha ağır münakale şartlan ar.ret- ~ış yeJ"Jcrlnde c:alışma müddetıcrt, sıh- yakında büyük Meclise arzolunaeak- dür&t olarak aörll:recettz, ve ahitleri" 
Ayni müdafaa ve maııuniyet umde- tikamızın eau hedefi, halkın ve meaine rağmen, hükumetin aldığı hl ve fenni lca9lann müsnadeel nks- tır. mlz1n aam1ml yolunda y0ri1Jecetif'o 
lrrine iatina t etmiye devam edecek milli müdafaanın ilttiyaçlannı karşı- tedbirlerle, girecek ve çıkacak mad- bct.ınde, arttınlamk IBUhsal hacmlııln ~esJeki ve teknik öğreUml en gen1' Hlçb1r şart altında, r.or kabul etmlye" 
olan harici aivasetimi7 , taahhütleri- lamak olmUftur. H ükumet. bu he- delerimizin lafmmhlna imkan huJ lhUyaçlanmızı karşılamasına çahtıl- ölçu~ tertlplmıek için hükfunet ~etız. . 
ne sadakati. Türk miJletinin a cWe eritmek Sçin ialihM.lden • tilı- olm~ur. maktadır. clddl kararlar vermiştir. Maarif Ve- ~ uu+ı1anm, 
tam t ı k _J r fUU'lllfa uL '- da .._ ... __ ..v L--t':.. Maden !_a.!L•Jı:-:. Bundan t>qka, tugüne kadar, huku- liletınde ttitnlk lıtr""tlm1n ~m~ı teş- Hür ve oereru vatana-..._ta,ydalı oıa• 

• e~aru eoen, um~mı men • ıau .:a r uzanu -- .-.u,,et- IMlll ...... kl münuebeUer ft llhb1 1eap1ar cep- JdJ&Q kuNIBıattadu A! Zil 'U • bilmek, hfplm•s'Q &ek -~ 
•tle~ n bqnelnülel Ml&b ı.r 1?1Pııl1t •H+• ~ ııe-• ...... • ... ,. Ntmr+ld iti. 11w •• trrtr•......._ __.d'W-·llt.- .-. 
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~;: A:; ! AMA ::L:::::.~[ŞEHIR HABERLERi) 1 KONUŞAN MUMYALAR 
~ b:ıı~d~e~:.!d'::i~: Şehı·r meclı·sı· a"-ıldı t---, 1ıruı1arın önündeki kalabalı- A 1man1 ar ~ ~ bbJıp bayii beldediden sonra, 
~ hof döndü. Nihayet bir paı
~d batvurmak mecburiyetinde 
~ -· Babfı sütlü ve tekerli bir 
~ ~diapanya ile yemek zaru· 
'dduyduk. Hem süte ve tekere, 

iti...~ '!"demize yazık! ı 
·-<&qQen Liri: 
~ Pttadt!fnki nasıl olaa un istiblik 
~~ '1Jnu adamakıllı ekmek 
'- e )'iyebilaeydik a. .. - Cf edi. -
~Yİp pandiıpanyanın mevcu
~ 1ln buhranı içinde hulunma· 

_ tı lfÖsterİyor. 

~c Fakat gene de, birçok .elerler 
l • elnnek ı·L..·ıldıiı oldu .•• Aca· .. lliçİıı? -'9 

lı ~'Jka} d d • • •w• • ııırcf• arın an a lfİtiguntı: ıu 
"~~ene ileri sürdüler: 

~ - ı:.rendim. ekmek için tevsi edi
'ııattı':f' İstanbul halkına bpahp ta
~tr •r... Bu son ba)'l'amlar müna· 
dttı •Yle lıaaıl olan kalabalıktan bir 
- ık oldu: Bir ... Aaıl mesele: Ba
~ı:tıhtekirler, - (fspanyalla ih
~ i)\'apanlar idam ediliyor, bizde 
~ e edilsin n kabilinden - bu 
~' d ha.şka Pmeller için gizliyorlar ... 
'tla ~ Dahalı bir mal yapıp me
'-ttc 1•te böyle pandiapanya diye 
~ -ıcıar. yMıut da ileride bulanık 
~ 11

• halık avlıyacaklar... Bilhassa 
~~l'lrıdiden sonra ekmek için ke
'ttit '1~ d~tılacak. timdiye kadar 

er.. ıse daha safti. 
ı.,.f, . Deme~ • tevzi ed~fll'I an, t.-

1 halkı ıçm ki fi mıkdardır? 
- Snvledim ya .•. Tınabo t 

, -;- Ha!ı, İfte, me.ele 'buradL .• 
~.@ditn. - methur hikayelerdeki 
L:·~ınto yahut da ziftlenme payı 

~ılrnamif. Rm Çaraun köprü 
~. uaulünü biliyor muamnız? 
·;· .... I ......... , .................... .... . "i. ~.,., timdi tahrip edildi mi, 
~· dUl'U)'or mu? Moakova cİ· 
' . • """et m&lnı"•r•lf' '• •• knnrü 
'~..... Sanatin n aaflamlıjm 
"-

0
· nümunelerinden .. yı1D'. Bu-

' ÇÜncü AJelaand.. bina ettir-

~ He5abını yapın ... En iyi mal
fı..t kullanılacak... Hiç bir tara
' 

11
• taaarruf olmıyacak... İtÇİ 

'iine de kıyılacak ... Ne lazımsa 
t.ceVün ! - dftDİ4. 

......._ F' erman efendimizin. 
't.ı;,rnıtlar, çaba1am1flar; dakik 

~'·l'dan sonra: 
>ı' · Tam 200,000 altm rul>le edi-

t , t.~,..,etmeap ..• 
'.\,.".: .ı.1A L-~ • :"'UQ a ... - cevaunu •ernua. -
~OOo ruble taluiaal aJTl)am ! 
~. Luvurayorum. 

t..• -~asip),.r biribirleriıne balotmlf· 
~den biri cesaret •Ö.terİp: 
~,. Y an)lf itittiniz pL1-, elendi-

......_ Ynntt . • • 

9ıtt ......_ Fakat his, 200,000 rublelik 
3()o llesap çıkarmlflık. ElenCıimiz 

•OOo için ferman ediyorlar. 
......_ Bunu bile bile yaptım. 

ilerliyorlar 
Fin kıtalari telirar 

harekete geçerek bir 
tehri ele geçirdiler 

Vicby 2 (A.A.) - (Ofi) Al
manlar Rusyada ikırlemekte de
vam ediyorlar. Ruıların vaziyeti 
hakkında bedbinlik vardır. T ula' da 
vuiyet çok ıvahimdir. Almanlar 
ilerliyorlar, Ruslar çekiliyorlar. Kı
nm' da Rualar Almanlan çevirmek 
teşebbüsünde bulunmu§lar, bu te· 
şebbüs netioesiz kalmı~tır. Almanlar 
üç gün evvel açtıkları gediği ~niş
letmeğe çalıııyorlar. 

Fin kıtaları yeniden harekete geç· 
mişler, Onega gölünün doğu sahi
linde Kozogoskoy ,ehrini zaptet· 
mişlerdir. 

Alman topçuau lJeningrad" da Rus 
bataryalarını şiddetle bombardıman 
etmiıtir. 

Kızıl yıldız'ın 

makalesi 
1t Uzun bir harbe hazirlan

mıt bulunuyoruz» 

Taksim geziaine Milli Şef'in adi veril eceli, 
~e orada bir lleyJCel de dikilecek, Tozkoparan 

caddesi de Refik Saydam ismini alacaJC 

eeııır mcellsl :Udncltıeşrln d~rest. Ba.şveltlllınlz Refik Saydamın htan
dün sabah aaat 10 da vallntn kısa bir tıulumuzun ımanna gösterdltleri bil
nutklle açılmıştır. B. LCıt:fl Kırdar bu yük alAka ve yardıma yalnız teşekkür 
nutkunda, Azayı seIAmladıktan ve Be- ltAfi değildir. BlnaenaJeyb Taksim 
led.iyenin imar faallyeti ve icraatı gezglsine İsmet İnönil 1sm1nln veril
hak.kında izahat vermeğe hnzır bu- meslni ve oraya blı: heykellnln dlkil
lundnğunu söyledikten sonra ruzna- mesinl, Tozkoparan cadde.sine de Re
mede riyaset dlva.nı, 1ht.lsas ve dalml flk Saydam adının verilmesini teltllf 
encümen azalan 1ntlhabı bulundu!nı ederim. 
cihetle, bu 1z:a.hatı, müteakip 1çti.ma Meclis, bu teklıtl alkışlarla kabul 
talik ettiğini söylemiş ve demiştir kt: etmiş ve müteakıben riyaset divanlle 
cİstanbulwnuz: en başında Milli dnimi ve ihtisas encümenlerinin .scçl

$eflrnlz ve Reisicümhurumuz İsmet mine geçllmlştlr. 
İnönü olduğu halde Cümhuriyet hü- Yapılan intihap net.!ceslnde blrlncl 
kümetlnln ve bllhassa .sayın Başvekl- reis vekllllğine B. Faruk Drrell, ikinci 
Hm17.ln ve bütün büyüklerlmlzln daimt reis vekilliğine B. Abdülkadir Kara
ve hayırhl.\.h aH\kalarında.n büytik mürsel, katipliklere de bayan Meliha 
müznheretıer görmrkte ve bunun çok Avni, bayan Refika. Hul\ısl Behçet, 
feyizli netıeelerlnf idrak etmektedir. Said Özden ve B. Atıt Ödfil ~llınlş-

Ierdir. 
Bu itibarin llk iş olarak kendileri- D:ılmi Encümen Azalıklanna da B 

ne derin tazlmlerlmlzl bağlılıklanmı- Hefik Ahmed Se\'"ellgll, B. Blcan Bağ
zı, minnet ve şükranlarımızı telgraf- eıoğlu, B. Avni Yağız, B. Tevfik Amca, 
larla arzetmeği teklif ve bunu yük.sek B Suphl Artel, B. Ek.rem Tur, B. Fuat 
tasvibinize arzedlyorum.• Fazıl ve B. Asım Engin intihap edll-

Vali.mizln bu tekll!l alkışlarla ka- m!şlerdlr. 
bul edilmiştir. Müteakıben Azadan B Meclis bundan sonra haftanın sah 
Atı! ÖdüJ söz alarak demişl.ir ki: ve cuma günü toplanmak kamnnı 

- Milli Şeflnılz ismet İnönü ve vermiş ve dağılmıştır. 

Ekmek işi 
Fırınlara fazla un 

verilmesine başlandı 

Çivi ihtikarı 

Londra 2 (A.A.) - (B. B. C.) Şehrimizin bazı yerlerinde ikl gün-
Ruı orduaunun gaııletesi olan (Kızıl denberl görülen ekmek darlığını iza

Bet kitilik bir grup 
cürmümeşhud halinde 

yakalandı 

Yddız) diyor ki: cRuaya uzun bir le etmek için belediy.ece lbım gelen Bahçeltapı civarında bir tnaatha
harbe hazırdır. Almanlar R .... coı'". tedbirler alınmıı ve ihtiyacı kar§ıla- r.e<le beş ki4lltk bir grup ihtıU.r auçl· 

mak üzere fırıncılara fazla miktarda le cünnfimeıhud halinde yaJcal&nmış
rafyası haltkındaki fikirJ.erinin ne un tem edilınlftir. Alınan bu tedbir tır. Sergis, İstepan, Y.anulyan. Agop 
lta<lar yanlıı olduiunu anlıyacak· sayesinde, bu darlığın sureti 'ltatıyede ve Süreyya adında beş ltlfl harp
lardır. Hitler, Moıkova'nın gar- önüne geçilecektir. Ekmeklik unun un evvel ucuz flatle topladıkla.n çi
h:nde Ruıyanın bitiğini zannediyor. randımanını arttırmak için Ticaret vllerden stok yapmışlar ve b\Dllan 
Bu mazide kaldı. Biz muvakkaten Veklletlr.ce verilen karar alf\kadar- yüksek !latıe gizlice sat.mağa ba.tla
i>aza aınat ıtıhirJ.erimizi kaybettjk, lara tebliğ e<lllmlştir. Bu knrar mu- mıvlardır. Çok geçmeden hldi8e du-
o h L • d hl"'- clblnce fırınlara verilen unlard:ın yulnıu" ve kıraathanede cünnüme"-

oneç avz:ası, enıngra te lıLe· &l-96 ekmek çıkarılacaktır. Ticaret h .. i ı. "' 
dedir. Bu vaziyet güçlük yaratıyor. VekAletınln bu karan dünden itibaren ud tert P edllm""iltlr. 
F~ıkat harp demek güçlük demektir. tatbik mevkllne konmuştur. Çiviyi alacak grupla ,ııatacak grup 
Yı.lnız Rusyada değil. kilometreler- Vali ve Beler.liye Reisi B. Lütfi Kır- bu kıraathanede kllosu 400 kuruş Ü7.e· 
ce uzaklarda sanayiimiz vardır. Her dar, bazı semt. fırınlarında görülen rlnden anl~mııslardır. Söz mu.laı.vele-

km k d ı ıı. h tı &inde paranın bir kısını petın verlle-
yerde petrol ve kömüre malik bu· e e ar ıp;ı akkında şu izaha eeği için mU..terller parayı tacirlere 
lunuyoruz. Almanya harbi çabuk -vermişe~!: h rl _ saymış ve bu esnada da cürm\Mn•·'-ud 
b" · v ı F lr. ,_. - um u yet bayramı muna.sebe- ~· 
!~rme~~ ça ıııyor. a at savaşı uız We İstanbwa etraftan çok gelen ol- yapılmıttır. Bet tacir ktloeu ıso kUruf 

bıtırec,.gız.> nıuştur. Bu tekAsüf yuzünden ekmek olan çiviyi 400 kunıttan glJIÜCe sata
sartiyatı artmı.ttır. Banlyeo Ticaret rak lhtılcir yapma.t auçundan adllye

Amerikada 
infial 

Bir gazete lngilterede bir 
Amerikan tayyare üaaü 

yapılmaaını iatiyor 

Veklletlnln emrlle eski t.ıpe nazaran ye verllmlşierdlr. 
ekmekte kepetın yü1.de üç ntsbetlnde 
arttırılması tebliğ edil mit ve üç gün T.. 1 • k - B , 
denbri unların yeni tipe göre ötütuı: une ın ayıft aara ya 
mesJne bqlanmıştır. Bunu duyanlar geldi 
fazla ekmek almak hevesine kaı:nlmış
Jardır. Bir Iı:llo yerine bet kilo alanlar Evvelce Amerikaya aipariJ edilrnı., 
olmtıttur. Halbuki fınnlara verilen olan tünel kaYı.tıını tetiren ~apunın 
unlar, nomı.al thtıya~ı ta~lamakta- Basraya vasıl oldutuna dair fe)ırlmlze 
dl:'. haber gelınt.,tır. Bu kaYlfUl Basradan 

bir ay zarfında şehrimize getlrlleblle-
Toprak o!i.sle verdiği.miz karar mu- eeği tahmin edilmektedir. KaYı.tı gel-

..... ? 
ıl. ......_ z· l .. 1 b. • • • Londra 2 (A.A.) - (B. B. C.) 
~ ıra, ne 0 sa, fOY e ır 1' ~m- Rubin James, Amerika torpido 
' ınütubhidJer, müıbendialeT, muhribinin bir Alman denizaltuıı 
~ urlar, amirler. 100,000 ruble· taraf11Clan batırılması üzerine Am<e
'&fıracaklar. Pençelerinden ya• rika deniz kuvvetlerine yazılmak 
~· Sl}'lrmanuı imhnı yoldur. Bu için büyük bir akın vardır. Bahriye 
~.Pi'!. mal~me, ifçili~ 1~ ede- Nazırı, dün deniz talebelerine söyle
~ Halbuki, ben. soyledım ya: d..iği bir nutukta demiştir iti: 

ciblnce fınnlara fazla un verilmeğe dikten sonra yerine tonm841 lkl üç 
başJannu.otır. Unumuz pek boldur. günlÜ.k bir meseledir. KAnunuevnl 
Hal.kın ihtiyacından fazla ekmek al- ortalarına d~nı tünelin yeniden işle
m::..~ doğru değildir. me~e ba.şlıyacdı kuvvetle ümit edll-

ınektedlr. 

._ ı>r~ün mükemmel olmannı ar- cl~mcrika bu sava§ta sonuna ka· 
"- edıyorum. Onun için. çalınma dar yer alacaktır. Ame;ika ıulh 
~h olarak, 100,000 ruble fazla yapau:ı 'bu ancak hakkın ve ada
tti:,du;rı. Sahici manasiyle 200,000 ktin sulhü olacaktır.> 
hç·elık köprü İstedim ... 1,te, bahsi Bütün parti liderle!i şiddetle ha
~ tr'I rnükemmel sanat eseri bu rekel edilmesiııi istiyor. Bir gazete, 

aitl~ meydana gelmi•. 
-Y Alman denizalhlarını eraşbrmak 

·C.~1·~1•• •• •• ••• ••• •
1
····b···

1
· ·· · ·h·· :··;······ · İçin lngilterede bir Amerika tayya-

ııı.... ıoa fu s an u fe rmm unu· 1 ....,. d re üssü yapı maıını istiyor. 
"itı • Rus Çan zihniyeti ile, ha· 
~ to •e ziftlenme payı ilive edile
~ dağıtmak gerekecek ... hcide bir 
""ti ek~ kalmaktan ancak bu ıu-

1! lcurtulacafız. 
~~ı.ıt da ispanyadaki sibi: 

'tt" lr tele çöreklik un mu ihtikar 
ı? •.. Kes kafasmı! ... 

._. (~yle bir tedbir almmaaı üzeri

..... ~yada bütün a-izlenmit mal-

Almanlar 
Tula şehri 

banliyösünde 

Yüzde beş faizli tahville-
rin kazandığı ikramiyeler M EVLÜ D 

Ankara 1 ( A.A.) -- Yüzde 5 Aziz aile reisimiz merhum Denizli 
faizli 1938 ikramiyeli tahvillerinin Mebusu Necip Ali Küçüka'nın ruhu 
bugün Merkez bankasında Maliye için 6 llcinci teşrin 941 Perıembe 
Vekaleti, Merlcez bankası ve diğer günü öğle namazını müteakip Beya· 
'bankalar mümessilleri ile noter hu • zıt camii şerifinde mevludu nebevi 
zurunda jcra edilen 7 nci ikramiye kıraat edileceğinden bilcümle hem· 
keşidesinde: şehri ve doaılarımızla arzu eden 

177381. l 0.000 lira, 324391, zevatın te~riflerini rica eyleriz. 
10.000 lira, l 3625 numnrn 5.000 Küçu'"ka ailesi 

Vefat 

lira. 310902 numara 5.000 lira, 
69.055 numara 1.000, 177385 nu
mara 1.000 lira, 00516 :mara 
l.0(, .l lira. 321773 .-.umara l.000 
lira, 327129 numara 1.000, 35 7707 Merhum Serasker Hacı Reşit pa.§a 

ahfadından eSba.k Rlze tahrirat mtt· 
numara J .000, 3891.f.f numara dürü bay Sallhattın eff ve Uman 
l.000 lira, 85 72 numara 303 lira, mıntaka fen heyctl azasından bay 
48929 num1>ra 303, 6460S numara '3eflk Civanın lı:ayın nlldesi bayan 
30 3, 191899 numara 303 lira, S~yime Deydln 29/10/ 941 çarşamba 
275 t 19 numara 303, 309152 mı gt>cesl 24,20 de ttfat etmiştir. Mevll 
mara 303, 309154 numara 303 lira, ra.hmet eyleye. 
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tnsanlar böyle mi? İskeleti, blr kltn.b 
veya bir alle araslnda saklanan kaç 
ölü var? Dün koynuna aldığı delice 
sevdiği bir insanı, ölür ölmez toprağa. 
gömmekte gecikmeyen bizlerin sevgi
sine inanmaktan daha gülünç ne var
dır?» 

Sarıca bu aözlerl dlnlerken ürper
rnl§tl. 

- zavallı Hoşcanl Demek ki, bu 
kadar işkence çekerek, yalvararak 
can vermiş ... 

Diye .söyleniyordu. Kara Osman, cel
lldın Şabakaya anlattıklarını aynen 
tekrarladıktan sonra: 

- Hiç üzülme, Sancıunl dedi. Ca
nını kurtarma.lt lçlıı, tendlnl ölünce
ye kadar cellMm malı olmayı tek.lif 
eden böyle bJr kadından sana. hayır 
gelmezdi. Bana kalırsa, şlrndi burada 
senin için yapılacak bir 1ş Yar: Ne de 
olsa, o kadını - görüyorum ki - çok 
sevmlşslnl Onu boğan celladı ve onu 
bo~duran Şabakayı yakalayıp nynl 
akıbete düşürmek senin vazifendir. 
Şabaknyı Yunus paşa aratıyor amma, 
onu ancak sen bulablllrslnl Bu, Yu
nus paşanın işi değlldlr. Benim 1zhnl 
nasıl buldtınsa, Şabakanm ve onunla 
beraber kaçmağa muvaffak olnn bu 
müthiş celladın izlerini de ancak sen 
bulacaksııı ! Hele bir düşün, Sanca: 
Şabakadan intikam almak ne keylfil 
bir. 1ş olacak. O, kendlslnln hiç bir za
man ele geçmlyeceğlne kani olan çok 
mağrur bir kadındır. Onu yakaladık
tan sonra, hemen celllida verip öl
dürtmcmell. Hergün vücudüniln bir 
uzvunu parçalatarak, işkence ve ıztı
rap içinde gebertmeli. Zira Şa.baka: 
eDünyada en tatlı şey, ıztıraplır!ı 
derdi. Böyle blr mahlüka eıztırabıın 
ne olduğunu anlatnulı .. ona bunun 
t:ldını his'!ettinnell. 

••• 
Kasrı Yusuf'un 
uğura uzluğu 

Hayre bay, padl.,ahı ,ehrc lndirm~ 
l.stiyordu. Selim (Kasrı Yusur>da kal
dıkça hayatı emniyet altında bulunu
yordu. Hayre bay, Yavuz Sultan Seli
mi, baş vurduğu birçok hilelerle Mı
IU'dan kac;ırmaRa muvaffak olama
yınca, (Kasn Yusuf) tan şehre indir
mek yollannı aramaıta baflanuftı. 

Son günlerde Selime (Kasrı Yusuf) -
un uğursuzluğundan bahsedenler ço
A"almııı. Hayre bay şimdi de bu siya
aete baş vurmu~tu. Hayre bayın bun
daki ka1.ancı şu olacaktı: Sellin, Ka
h!reye inecek olursa, halkın derdlerl 
ve ıztıraplarlle hemen her dakika 
karşılaşacak ve bu yüzden muztarip 
olarak Mıaın çabuk temdeeektı. 

Hayre bay bir gün ııultan Selime: 
- Şevketlim dedi, MıSJra geldlnlz .. 

yann öbürgiin dönecekslnls.. :takat 
Mısırlıları henüz tanım!ldınız. Buraya 
kadar gelmişken, onlan tanımadan 
dönmek na~l olur? Hele biraz da te
hire inseniz.. ora.da hazırlıyacağunız 
bir aarayda Ye halkın içinde ya.-m
nll' .•. 

Sellrn, Hayre baya. şu cevabı verdi: 
c- Ben, MıaırWann ıztıra.bının se

bebini b111yorum. Onlar, Türtt ordusu 
Munrdan çeklllnc«', eski kara günlerin 
tekrar avdet ed~cetı.nden korkuyorlar. 
Iztıraplarının sebebi budur. Halbuki, 
Çerttes bey~rt saltanatı artık nihayet 
bulm~ur. O kara günleri Mısırlılar 
bir daha gönnlyeceklerdlr. Şehre in
mek meselesine gelince, ben •Sultani
ye. tepesinden Mısın ve MISlrlılan 
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da.ha iyi görüyor ve <>nlarln her zaman 
temas ediyorum. Herhangi bir derdt 
olan yerlilerin de (Kasrı Yusuf)n ge
ıtp beni görmelerinde hiç bir ı~!lnt 
yoktur.» 

Sultan Sellin, Hayrc baya bunlan 
.söylemekle beraber, o gün §ehir iclri· 
de de münadiler vasıtnslle halka şun
lan nan etUrlyordu: 

•Memurların ha.lledemtyeceaı. 
herhangi bir mesele hakkıricıt' 
pad~aJu görmek ''e kendllerl
ne maruzatta bulunmak ıste• 
yenle.re CKam Yusuf)~ kaı)i:" 
lan açık olduğu llAn olunur ... 

Hayre bay bu ıllndan mesmıun ol· 
mamıştı. ZJra halk nra.sında bizzat 
kendisinden gayrimemnun olan birçok 
kimseler vardı; Hayre bay bunu blll
yordu. Bu gayrimemnunlar kafllrsl 
<Kasn Yusuf)a akına başlarlar ve 
Hayre bayın icraatından şlkAyet eder
lerse, Çerkes beylnln mevkl1 hatta ha
yatı tehlikeye düşecekti. 

Hayre bay: 
- Neye baş vurdum.sa, muvaffak 

olamadım .. Seli.rot Mısırdan uzakla.'}
tıramadım. Bu ne çetin lrndcll, ne 
azımkfır adammış! 

Diye söyleniyordu. Maamnfih bu 
arada padişaha {Knsn Yusunun 
uğursuzluklanndan, içinde oturanla
ra dalma şe:ı.met ve felaket getiren bir 
ruva olduğundan bahsedenler çoğalı
yordu. Yunus paşa da bu dedlkodul n 
Yn;>ıınlnr arasında yer alanlardan b -
rl idi. 

Yunus paşa Mısırdan bir gun evvel 
aynlmak, İsta~mla donmek flkrlnde 
idi. Fakat padi4ahı bir turlü tknaa 
muvaffak olamıyordu. 

Sultan Selım bir giın vezirl !le alay 
etmek istedi: 

- Bu binada uğursuzıuta delfı.lct 
eder hiç blrşey görmedi.m. Mwra gel
dlği.mlz gündenberl burada oturuyo
ru7.. Zaman zaman karargahtaki ça
dırlarda da yatıp kalktığım valtldir. 
Ben, çadırda yatmakla. Kasn Yusuf
ta kalmak arasında hiç bir fark gör
müyorum. Burayı tercih ed1'1mln 81!
bebl, tehirden uzak ve lakJn bir ~r 
oldutundan<iır. Fakat, göniyorum ki, 
W'n ve anin gibi bazı kimaeler ~hre 
bur.ete talipsiniz. Bence .sizin şehre 
Jnnmıizde bir mahzur yoktur. İsteraıe
n!s Hayre bayın konağına misafir gi
diniz .. ve bir müddet orada oturunuz. 
Eter ~hlrde gönüı eğlendirmek Jste
yenler var.~a . .,ehre inmeğe mfıni mt 
var? 

Yunus pa.,a blrdenbire hayrete dü.J
tü. Padi§ah gerçekten kendislle alny 
mı ediyordu'? 

- Aman fe'\lketllm! - diye cevap 
verdi - kulunuz gônüı eğlendirecek 
ça#da detiJlm. BoyJe blr4Cy aklımdan 
bile geçmez. Şehre lnmek arzusu sırt 
halkın derdini ve dönen entrlknlan 
yakından görüp dinlemek ihtiyacın
dnn dotmuştur. Efendimiz tens!b bu
yurmadan, kulunuz bir yere adım ata
blllr miyim? 
~Um bu münasebetle vezirinin Çer

kc.s beyleri hakkındaki fikir ve lta
naatınl ötrenmek istemişti. Yunus 
pa""ya sordu: 

- Hayre bayın icraat.ından halk 
memnun mudur? Neler duyuyorsun 
ha.kalım? 

Yunus paşa, Hayre bayın aleyhinde 
blr şeyler duymuş olsa blle padişaha 
onun aleyhlnde söyllyemcuti. 

(Arkası var) 

OLGA TCHEKOWA ile 
-BRiGiTTE HORNEY'e 

iki Aşık Arasında 
Filminde hayran olacaksınız. 

Birbirine rakip iki kadın... Candan seven "ki k d ı a ın ... 

Genç - ihtiyar herkesin iftiharla ıöriiiğü film 
Ebedi Şef : ATA TÜRK - Milli Şef : İSMET tNöNO 

Umumi Harp - l.tidaI Mücadelesi 
25 senelik dünya vakayiini 2 aaatte ı;ıöıteren biiyük Film 

TORKÇE SÖZLÜ 

1914 DEN SONRA 
lliveten: Türk •azile lııtanbul hatıraları 

rtıeydana çskı•ennİI·) 
~'tabii, bir h1n12lık yüzünllen suç· 
h:~ idamına rönül ram olmaz ••• 
~··· Doğru amma, fst.ınbal hal· 
' da ikide bir haminto yüzün
~ elemek sılontuı çekmesine sö-

Alman kuvvetleri 
Donetz nehrinin timal 
mecraııni geçtiler 

310904 numara 303 lira. 321593 ------------
numara 303 lira, 346986 numara Tepebaşı Dram Kısmı m111111111llllJ ELHAMRA Sineması 303, 368973 numara 303, 368980 Gündilz aaat 15,30 da 1 ı. I .._ 

~~:::aa;~:~ ~::~!!.:~;:r:o ~~! h!:fc!!d~~:k!edl l~\111'111 lf ,.._ ______ Matineler 11 Cfe başlar 
lreza ruı olamu. 

13t!nun bir çaresini bulmalı. 
~ (Va - Nlı) 

Maarif Vekilinin 
iiniveraiteye telgrafı 

\r ll'nıversıtenln açılı.şı mfinasebetlle 
lt~rtf Veklll 'Üniversiteye ~ıdakl 

-.;rafı göndermiştir. 

~:ıYın rektör cemil BU.sel 
vnıversltc İstanbul 

~ 1:n büyük bayramımızı ve onu taklb 
-~nde yüksek müessesemizin 
~ ı kutlayan sayın rektöre, 
~ .. \.. tlm heyetine ve genç talebemize 
~abbetle, şükranla ve her zaman 
tıu eolı: hizmet etmek ememe duy-

ll oldutumu ancderlm. 
MWi! Veklll 

:lütl 

'.İkramiv"' ;.,.,}, .. t fl'tmiııtir Jcıamı gündüz s. 15,30 dr. !, 
....................................... , Gece saat 20.30 da ~ Her kalpte ıstırap, her gözde yaş, he-r dudakta 

BerJin ı CA.A ) _ Alm:w orduları dunun müessir harekAtına yardım et- KÖR DÖ'VVŞ'O ımmn hasret ateşi bırakan 
bqtumandanlı~ının tebllği: mı., ve Sovyet t1106\IJla alır kayıplar D th L f 
Kırımda Alman ve Rumen ordula.n taydettlrmJ.ştlr. Hava tuvvetletı 3000 o•o y amour un 

durma.dan takip eylemektedir. nıış, 3 harp gem\a\nt hasara uATatmış-
mağlup edilmiş düşman kuvvetıertnl tonilltoluk bir Ucaret gem1a1 batır- s E s • 1 

Donetz haV7.aSUlda ordu kuvveUerl tır. Moskovaya karşı dn ba.;ka hücum- _.. - S O N Z A F E R 1 
birçok noktada. Donctz nehrinin flmal lar yapılmıştır. 
mecrasını geçmlşUr. Moskova 1 (A A.) - Krasnnyn 
Şark cephesinin şlmal kesiminde Zvezda gazetesi, Tula'nın büyük bir 

Volhof batısında blr piyade ala· tehlike içinde bulunduttunu b!Idir
yı kuvveUI bir düşman müdafaa mektedlr. Almnnlnr, müdafaa. hatın
mevzllnl yarmış ve şlddctll muhnre- nnı ynrdıkt.an sonra Tula şehri ban
beler neticesinde 533 düşman kalesini llyösüne varmışlardır. Şimdi muhnre
zaptetıniştlı-. ?:>eler şehir civarlarında ynpllmakta-

Lenlngrnd çenberl cephesinde dii.!}- dır. Sovyet kıtalan inUznm lle geri 
manın Ncva'yı geçmek için yaptııtı çekilmektedir. Birknç dlter kesimde. 
birçok teşebbüsler geri püskürtülmüş- düşman hücumları geri püskilrtUl· 
tür. mü.ştür. Fakat, muamı.m blr sayı üa-

Sinemasında 
Şayanı Hayret 

IS AB EL 
Filmi, Muzatf erane bir mu
va!fakiyetıe devam ediyor. 

Gidip görünüz. Hava ·tuneUeri Kınmda düpan :ttlnlliğüne malik bulunan Almanlar 
katlahnuı ıerlsinde mtinakale lıat- teratıldler bJdetmRtedlr. Mlcadele 

llllAi l1d4ISıll *~ ıNJl.'M ·- DiJRjlıi tqı\i ..... ~ ~~,:. ~--------

MEMNU AŞK 
BUGÜN 

Beşiktaş GÜREL sinemasında 
1 - TORKÇE YÜZEN KALELER 
2 - ATEŞ DO LL.QSU 



Sabif e 4 A it Ş :& il 

1 Günlük Borsa j 
1 İkinel teşrin 19U 

~ 7,5 933 Türle horcu 1. IL III. 
• • 1933 ikramiyeli 
• • 1933 İkramiyen Erganı 
• 7 1934 SJvas-Erzu.rum I 
• , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 l 932 Hazine bonolan 
,, ,, 1935 Hıızlne bonolan 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Demlryolu tahvlll I - II 
A. Demiryolları tahvlll III 
A. Dcmlryolu müme$11 senet 
T.C. Merkez bankası 

L. K. 
23,35 
19,65 
20,50 
20,50 
20,58 
56,25 
16,50 
26,75 
49,-
50.-
45,-

130,-
12,10 
12,60 

aş, diş, nezle, grip, ıomatlzma 
T. h banüası nama muharrer 
T. İş bankası <hamlle alt ) 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
T. t~ bankası mümessil hts. 
A. Demiryolları şirketi <% 60) 
A. Demlryolları şirketi ( % 100 
Esklhlsar çimento 

145,-
28.-
48,-
10,65 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan isteyiniz 

• • • . • ·• \ • : • ·• f • l ·. . '· . - . 

Kredi Fonsiye 1903 
• ,, 1911 KELEPiR 
• Amortl 
» KuPon 

101.-
95.-
58,50 
ı.ıo Komple Sesli sinema 

Türk altını 25,2U l\UKllllılESİ Sı\TII..IKTffi. 
3

·
52 

Galata, Senplyer hanında 19 Külçe altın bir gramı 
. Osmanlı bankası <banknot> 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

2
•
85 

numarava müracaat. 5.20 .. _________ _ 

l29.192fı 

12.84 ~----------, 30.86 

ı• nl,•t Program 

ı~.ao Progrnın, ı2,33 Türküler, 12,45 
.ı'\ jııns haberleri, 13,00 Tnkslm ve şar
kılar. 13,30 Salon orkestrası. 

18.03 Caz ve tango orkestmsı, 18,40 
Fasıl heyeti, 19,30 Jans haberleri, 
19,55 Vlolonsel ve piyano soloları Pl. 
20,15 Konuşmn, 20,30 Muhtelif ma
kamlardan şarkılar, 21,00 Ziraat tak
vimi, 21,10 Saz eserleri ve knrışık şar
kılar, 21,35 Ank$\ra sonbahar at yarı.ş
iarının neticeleri, 21,45 Temsil, 22,05 
Dtı.ns müziği Pl., 22,30 Ajans haberle
ı I, 22 45 Spor servisi. 

3 ikinclte rin pazarl i sabahı 

7,30 Program, 7,33 Hafit parçalar 
Pl., 7,45 AJans haberler!, 8,00 Haflf 
parçalar Pl., 8,15 Evin saati, 8,30 Ha
fif parçalar Pl. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

Senelik 1400 kuruş 2700 kuruş 
6 Aylık 750 , 1450 • 3 Aylık 400 , 800 ;p 

1 Aylık 150 • • 
Posta ittihadına dahll olmıyan 

ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

ıooo kuruştur 

Teletonlanmı?:: Ba~muharrir: 20~6a 
Yazı bleri: 20765 - taare 20681 

l\tüdür: 20497 

Şevval 12 - Hızar 181 
S. Im. Gü Öğ. İki. Ak. Yat 
E. 11,47 1.27 6,53 9,41 12,00 1,33 
Va. 4,52 6.32 11.58 14.46 17.04 18.38 

Idarehane BabıA.IJ civan 
Acımusluk sokak No. 13 

ZAYl - Beyoğlu nskerllk şubesin
den aldığun terhiıı tezkeremle nüfus 
cüzdanımı zayi ettim. Yenilerini ala
caı;tımdan eskilerin hükmü yoktur. 

Kasınııtaşa iplikçi fınn karşısında 
H! numarada 330 doğumlu Ra

mazan otlu Hüseyin . ~ 
«AKŞAM» ın faydalı 

neıriyatı 

Kuruş 

ram. öireniyonun 
Ahmed Refik 30 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 50 
Dor, Kitot Cervanteı 25 
Nt:reden geliyonız? 

Faik Sabri 40 
Gülliverin ıeyahatleri 75 
Yer vüzü. Gök yiizü 

Faik Sabri 150 
Bir Türk kızının Amerika 
volculuiu Faik Sabri 75 

Tevzi yeri: 
cAKŞAMı> matbaası 

ıAKSAMıt karilerine mabaua 
vüzde 20 tenzilat kuponu 

~ ...... 11111111 ............ .ı~ 

Devlet Şurası Kanunu 
ŞERH n İZAHLARI 

Yazan: 
Avukat KEMAL SİRl\lAN 

Yeni çıkan ve Devlet Şürası 
teşkilAt ve \'azıtelerlle idari da
vaların açılış ve yürüyüşüne ta
alluk eden bu kitabı İstanbulda 
Üniversite Kitabevi ve Ankara
da Akba ve Yürüka.lp kltabev
lerinden tedarik edetıiUrslnlz. 
Fiatı 2 liradır . .-Ankara posta ku
tusu 418, adresine bedeli posta 
havalesi olarak gönderildiği tak
dircie. bildirilen adrese taa.hhütlü 

gönderilir. 

YAPI? 

&&C! 
0~ 

INGILIZ 
Uufrotalu 

YENİ GELMiŞTİR 
Salata Voyvoda Cad. i 

Bereket Han No. 9 f 

ASKERLİK İŞLERİ 
Beyoğlu yerli .A$. ıubesinden: 
Aşağıda sınıf ve rütbesi yazılı Yd. 

subayların acele şubey'! müracaattan 
a.ksi takdirde haklarında 1076 sayılı 
kanunun maddei mahsusa.mıa göre 
muamele yapılacağı (15798) 

Tablb Tğm. Mustafa oğlu Zeynel
abidin (38549), Muhabere Tgm. Salt 
Saruhan C3T193). S. 8 Ml. Me. Ömer 
Nusret (323-71), Tabib T~. Sami 
Portez (36395), Piyade Tğm. Fahret
tin (31988), Piyade Tğm. Hiı.seyln Hl
kl oğ. Hüseyin C 16278-13517), Piyade 
Tğm. İsmall (4-0893), Piyade Tğm. 
Bahattin (32855). Piyade T~ M. CC
lli.lettin (13917), Levazım Tğm. AlAet
tin (39592), Levazım Tğm. Ali Zühtü. 
ı 48682), Levazım Tğm. Ali Eşref 

132204), Piyade Tğm. 8edat Günyol 
'42373) 

••• 
Bqiktaf askerlik ıubesi bqkan

Lğmdan: 

ı - Şubemize kayıtlı yedek plya.cf.~ 
asteğmeni Ahmet oğlu Osman (16468> 
nın verdiği adreste bulunamadıit, bu 
subayın pek acele olarak şubemize 
müracaat etmesi etmediği takdirde 
hr.kkuıda 1076 sayılı kanunun madde
yi mahsusuna göre muamele ynplaca
gı, 2 - Gene şubemizde kayıtlı yedek 
nnkllye teğmeni Ali oğlu Avni Bilgede 
verdiği adreste bulunamadığından bu 
subayın da derhal şubemize müracaat 
etmesi etmediği takdirde 1076 sayılı 
kanunun yukanda mezkür maddesine 
göre mua.mele yapılacağı. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Yaptmlacak Lş Muhammen bedeli Teminatı Saati 
Madeni eşya 33349,50 Lira 5003 Lira. 10 

" • 47909 Lira 7187 Lira 11 
Tıp fakültesi birinci cerrahi kliniğine y:ıptırılacak madeni eşya 8/11/ 

9 ıı cumartesi cünü rektörlükte ayn ayn pazarlıkla ihnle edllecclttlr. Is
tekııtenn temlnnt makbuzlan ve Ticaret odası uıııtıarile gelmeleri (9537) 

MEMUR ALINACAK 
T. C. Ziraat bankası umum müdürlüğünden: 

İstanbul haricindeki 4ube ve aJanslarımızda çalıştırılmak üzere lüzu
mu kadar memur ve memur namzedi alınacağından, Adana, An-
kara, Dıyarbakır, İstanbul, İzmir, karı, Konya, 
Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon şubelerimizde mü.saba 
ka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakanın ana şartlan: 

1 - Askerliğini yapm14 veya halen askerlikle bir mşıği bulwımamış 
olmak, 

2 - En az lise mezunu veya muadlll mekteplerden mezun olmalı:, 
3 - İstihd:ı.ma mani hali bulunmamak. 
4 - Yaşı yirmi birden az. otuz beŞ<ien yukan olmamak, 
5 - İstenecek vesaiki ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde 

zite kabulüne ve memurluk taahhütnamesini imzaya amade olmak, 
Diğer şartlar: 

1 - Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun
ları da alınacaktır. Ancak İstanbul, Ankara ve Izmirde orta müsabakaya 
müracaat sıra.c;ile yalnız ilk onar kişi iştirak edebllecektir. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müessese
lerde- iki sene veya daha ziyade hizmeti olanlar· 
dan iyi referansa malik olanlar imtihansız kabul 
edilecektir. 

3 - Tayinleri tekarrür edeceklere 3659 sayılı barem kanunun hüküm
lerine göre 120 liraya kadar ve ilk deta intisap edenlerin tahsil derecele
rine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verilecektir. 

4 - Bir yabancı dili tFransırea, Almanca, İngilizceyi. bihakkın bi
lenler ve mesleki saha.da çalışmuı olanlarla mesleki t.ahsil görenler müsa -
baltada ruchan hakkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahlli mevzuat dairesinde teka
ütlük rejiminden, sa~lık sandı~ından, yardım birliğinden istifade edecek
lerdir. 

İmtihan ve müracaat tarihleri: 

Orta mektep mezunlarının imtihanı 11-12 ikinci teşrin ve dn.ha 
kan tahsili olanların imtihanı 13-14 ikinci teşrinde yapılacaktır. 

Müracaat: 

~üracaatıar lmUhandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır. 
Isteklllerln imtihan yerlerindek.t şube müdürlüklerine ve Ankarada 

bankanın personel işleri müdürlüğüne müracaat etmeleri liizımdır. (9161) 

Asistanlık imtihanı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı 

Enstitüsü için imtihanla 3000 kuruş maaşlı bir asistan alı
nacaktır. Asistanlık imtihanına girecek namzetlerin Türk 
Dili ve Edebiyatı Yüksek tahsil diplomasını haiz olmalan ve 
askerlik hizmetini yapmış bulunmalan şarttır. İmtihan 
3/11/941 pazartesi günü Ankarada Fakülte binasında yapıla
caktır. İmtihan şartlan Fakülte Müdürlüğünden istenebilir. 
isteklilerin istida ile müracaatları. · cı786Lı <ı9305>ı 

Üniversite rektörlüğünden 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirmek üzere açılmış olan frans12Ca, lngi

lizce ve alm.a.nca kurslarına. yeniden bir kısım talebe daha. alınacaktır. 
Alınacak talebe bir yıl üniversitedeki yabancı dil kurslarına devam 

edecekler ve sJyasl vaziyet normalleştiği takdirde tahsillerlrıl takviye et
mek üzere bir yıl da dilini öğrendlklerl memlekete gönderileceklerdir. Her 
birine burada ayda 30 lira verilecektir. Seçme sınavları 7 inci ve 8 inci 
ikinci teşrin 941 cuma ve cumart.esi günleri İstanbul Üniversitesinde ya
pilacaktır. Sınava girebilmek itin: 

Türle olmak ve yerli veya yabancı bir kollej veya liseden ve yahut bir 
ö~retmen okulundan mezun olmak colıunluk şart değildir., NanlZetlertn 
10/11/941 de üniversitede muayeneleri yapılacaktır. Evliler alınmaz. 

Sınavda. muvaftak olanlar tahsil müddetlerinin l.kl misli Maarif Veka
leti emrinde çalıtacakla.rına taahhüt edeceklerdir. 

Kurs talebesinin hiç bir işle meşgul olmaması şarttır. Talip olanların 
6/11/941 ak$&mına. kadar rektörlüğe tahsil vesikalan, nilfl.L!I hüviyet va-
rak.alan ve 6 adet fotoğrafin müracaat etmeleri. (9556) • 

'l'tlrkiye Oftmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka maamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramlye veriyor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplarinda en 
a~ 60 llr-.ı.cıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğıdak1 plAna 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 liralık 4,000 lira 
•• ' • 500 • 2,000 • 

1 1
-• SUMER BANK , • 2so. ı,ooo. 

100 adet 50 liralık 5,000 lira 
120 1 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

1 İplik ve Dokuma Fabrikaları Müesıeseıi 40 • 100 • t,ooo • 
DtKKAT: HesaplanndaltJ paralar bir sene tçlnde 50 liradan aplJ 

Hereke Fabrikası müdürlüğünden: rır·m~ver.ıere tkramıye çıktığı takdirde "" 20 fazıasue verııecektır. 
ı Kuralar senede 4 defa 11 eyldl, 11 birincikinun, 11 mart ve 

ı Ayda 50 lira ücretli F~lırih Ebe ve Hastabalucılığı .münhal- l 
e,;;,., Talip olnnlımn ve"ikal:::a~:~~lde Fabrika Müdürlüwüne mü- . ~--••••l•l•hazira•••n•t•a•rihl••erin••d•e•ç•ekil•'•e•c•e•ktir•···----·~ 

Sonteşrin sayısı 

Bugün çıktı 
Türkiyenin bu biricik Ev; el~leri 

ve kadın gazetesinin 56 cı s:ı71S1 
zen~in münderecatla çıktı. 

BU SAYIDAKİ İŞLER: Orijinal bir bluz - çocuk göğüslüğÜ ;ı 
kek yeleği - seçme mevsim modellert dikiş işleri - Yuvarlnk nı 
ra örtü - Döşeme yüzleri - Güzel bir yastık: 

YAZILAR: İzdivaçta güzellik - Güzelliğin dört şartı - aacıık gfi• 
~iliği - Adabı muaşeret - Hizmetçi derdi - Hikaye okurlara cc~ 
Her-şeyden blr parça ve Ev yemekleri. saire .. 

Renkli c;abifeler, ,;üzel ve dört renkli bir kapak; ilave pııft~. ,--1: iil•• nız 20 kuruş. Ankara. cad. 36 Türkiye Yayıncvi İstanbul 

Marangoz - Mobilya ve Doğrama İşçilerine : 

c vad. Tiirö.r 
Mobilya f abrikuı açddı. Farklı ücretle acele İfçi aranıyot· 

---- Cerrabpaf& caddesi No. 17. Telefon: 24123 

Sö.mer Bank 
iplik ve Dokuma F abrikalan 

Müessesesi Kayseri Bez Fabrikası 
Müdüriyetinden: 

Şartname 
Sümer Bank Kayseri bez fabrikası müdürlüğünden mu.htellf fıı.b· 

rika.larımızın ihtiyaçla.n içln dört kalem erznk aşağıdaki şerait da· 
hlllnde mübayaa edilecektir. 

1 - Erzak nevine göre taliplerine ayrı ayrı lhale edilcbillr. 
111 2 - Taliplerin ı.,t.lrak ettikleri malların tekllftekl kıymetı.n t 

% 10 unu muvakkat teminat akçesi olarak ihale tarihine tadil 
Kayseri Bez fabrikası veznesine veya Istanbul Sümer Bank "'eyıı 
Ankara Yenişehir Isı:netp~ caddesi No. 15 te İplik ve Dokuma ra.tı· 
rlkalıı.n müessesesi veznesine yatırmış bulunmaları ve Kayseri acı 
Fabrikası müdürlüğüne parayı yatırdığı müessese vasıt.aslle teıg· 
rafla bildirmeleri lazımdır. 

3 - Verecekleri kapalı zarfın üzerine Sümer Bank Kayseri BeS 
fabrikası erzak eksllt.mesi ibaresi yazılacaktır. 

4 - Kapalı znrtıar 12/ 11/ 941 çarşamba günu saat 10 kadar er· 
znk nümunelerile birlikte Kayseri Sümer Bank Bez fabrikası nıü· 
dürlüğüne tevdi edilmLI bulunacaktır. 

5 - İhalede fabrika müdürHiğü serbesttir. 
6 - Alınacak hububat mlktarları ve tesllm mahalleri aşağıda 

gösterilmiştir. 

Nazilli basma fıı..brlkasa 

Bakırköy bez fabrikası. 

Ereğli bez fabrikası 

Kayseri bez fabriknsı 

Cinsi 

(Çalı veya horoz !asulya. 
(Barbunya 
<Nohutirl 
(Yeşil mercimek 
<Çalı veya horoz fasulya 
(Nohut iri 
(Bulgur Karaman 
(Yeşil mercimek 
(Kuru fasulya çalı veya horoc 
(Nohut iri 
<Mercimek yeşil 
<Bulgur Karaman 
<Fasulya barbunya 
(Çalı veya horoz 
(Nohut iri 
<Mercimek yeşll 
ı Bulgur Knraman 
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Sümer Bank 
iplik ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesi Kayseri Bez Fabrikası 
Müdüriyetinden: 

Şartname 
1 - ·satm alınacak koyun eu 3 yn~ından büyük olmayıp erkek 

ve tam semiz olması ve Kayseri. mezbahasının damgasını havi bu· 
lunması, kısır inek ve osı~ etinin kart olmaması, semiz bulunması 
ve keza Kayseri me7J>ahasmca kezalik bu şeraiti havi olnrak dar11· 
galanmış olması veya bunun tevsikl şarttır. 

2 - Koyun et blr ayda asgari 4.000 ve azn.ml 5.000 kilo olıı.rıı:k 
mübayaa. edlleooktlr. Bu miktardan 4.0SO kilosunun alınması mec
buri olup 5.000 kiloya nazaran aradaki farkın alınması lhtlynrtdlr. 
Yevmi alınacak koyun eti asgari 100 ve azamı 250 kllo olacak ve blr 
ayda alınacak miktar 5.000 kiloyu tecavüz etmiyecektlr. 

3 - Sığır eti ayda asgarl 1500 ve azamı 2.000 kilt> alınacaktır. 
r,üzuınu halinde yevmi alınn.cak sığır etl miktan asga.rl 100 ve aza
mı 300 kilo olacaktır. Alınacak et mikt.an bir gün evvelinden mUtc
ahhide bildirilecektir. 

4 - Hafta tatlll ve sair eyyanu resmlyedc et vermek müteahhid 
için mecburi ve fabrika içinde ihtiyaridir. Ynnl eyyamı resmiyede 
alınmıyan etler mecmu aylık asgari et miktarından düşülecektir. 

5 - Etler, tiğer, işkembe, dalak, b~. avak ve sair bllcümlc sa
kattan arı olarak günlük Uıtlyacın müteahhit tarafından Bez fab
rikası mutbaıtına makbuz nıukabill tesllnt edilmesi şarttır. Lüzwnu 
halinde ciğer, ba.s ve ayak müteahhldden alınacaktır. Bunlar ayrıca 
pazarlığa tabidir. 

6 - Fabrika idaresi tarafından tnlep edilecek asgari ve nzaml 
miktar koyun ve sıı;tır etlel'i muteahhlt tarafından vaktinde tesliın 
edUmedlğl takdirde günlük ve aylık ihtiyacı lçln hariçten mübayaA 
edilecek et bedelinin farkı belediyenin nıırhı dairesinde müteahhit
ten alınacağı gibi taahhüdünü yerine getirilmemesinden mütevel
lit ?.arar ve ziyanın karşılamak üzere müteAhhlt tarafından fabri
ka veznesine verecıeğl bir senelik etlerin tutan üzerinde % 15 te
minat akçesi üzerinden kesilerek yapılacaktır. Temlnat akçesi veya 
banka mektubu mukavele miıddetlnln hitamında tal\hhütna.me ya
pıldığı takdirde aynı müteahhide iade olunacaktır. Alınan et mJk
tan her ay sonunda hesap edilecek ve bedeli ödenecektir. 

7 - Mukavele müddeti bir senelik olacaktır. 
8 - Fabrika. müdürlüğü ihalede serbesttir. 
9 - İhale 10/ 11/ 941 pazartesi sant 10 da Kayseri bez fabrika

sında ynpılncaktır. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 


