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sı munasebetıle soylenılen 

Milli Şefimiz Söylüyor: Hiç Bir Şart 
Altında Zor K·a bu 1 Etmiy·eceğiz 

Kahramiı.n Türk ordusunun, verilecek her vazifeyi 
yapmağa ehil olduğuna yakından itimadımız var 

Stoklarımızı korumak ve gelecekte de em
niyetli bulunmak için, günün birinde, giyecek 
maddelerinde dahi istihlaki tahdit zaruretiyle 
karşlaşmak zaruridir. Memleketin ve ordu ih· 
tiyacının karşılanması için istihsali arttırma
ğa daha çok ehemmiyet vermek zorundayız. 
Türk köylüsünden bu gayreti bekleriz . 

Ankara 1 (a.a) - Cumhurreisi 
l•met loöoü bııgün Büyük Mıllet 
Meclisi altıncı intihab devresinin 
üçüncü içtima senesini aşağıdaki 

nutukla açmışlardır: 
Büyük Millet Meclisinin sayın 

aıası,altıncı iotihap devresioin üçün 
cü içtima senesini açıyorum. Sayın 
üyeleri sevgi ve saygıyla selamla· 
rım. Geçen bir sene zarfında dün
ya buh•anı in•anlık için büyük ız· 
!traplar içicde geçti. Türk milleti 
bu acı yılı da kendi derin anlayışı 
ve milli kuvvetine gü venıyle kar• 
şılamış, t e h 1 i k e 1 i anlarda 
ıoğukkanlılığıoı bırakmaksızın Cüm• 
huriye! büktlmetinio içerde ve dı· 
şarda vatanın emniyetini korumak 
için yaphğı gayretlere yardımcı 

olmuştur. 

Milletimi.z. kayırıaı valanıo •e 
limeti ve oiz11ını olan büyük ne•· 
limizin yakından izinde yürümüşt
tür. Yurdumuzun her tarafında dir· 
lik, memnun olacağımız bir halde· 
dir. Dünyaoın bu devrinde ıvatan· 
daılarımızın ve memleketimizde 
yaşamakta olan berkesin bütün 
haklarından ve meşru menfaatle· 
rinden ıerbestce istifade -etmekte 
olduklarını söylerken •iftihar duy· 
maktayız. 

Memleketin her köşesindeki 
samimi birliği ve Türk devletini 
idare eden Büyük Meclise ve 
Cumhuriyet hüktlmetine karşı mil· 
letçe gösterilen itimadı sevinçle 
görüyoruz. Yabancı emellere sü· 
rükleyici telkinler ortamızda ya· 
yılma ve tesir alanı bulamamışlar· 
dır. Millet yapının sağlığı ve sağ· 
lamlığı her vakit en kıymetli da· 
yancımız olacaktır. 

Tabiidir ki vatan selametinin 
isterlerine uygun olarak dahiliye 
ve adliyemizin dikkatleri normal 
zamanlarda olduğuodan ziyade 
milli nizamlar üzeriode toplaomıŞ· 

dırlar. 
Milletin sayın vekilleri : Ge· 

çen toplaotı yılının başından beri 
dünya durumunun gösterdiği ge· 
lişmeler neticesinde o zamanki 
tahminlerimize uygun olarak harp 
alanı korkuç bir tarzda genişledi. 

Bütün Avrupayı ve hemen bü. 
tün Asya ve Afrikayı ,_rmış olan 
harp ve işgal faciaları memleltdti· 
mizin etrafında bu felaketlerden ma 
ıun kalmış bir tek millet bırak
madı. Esefle görüyoruz ki, yarınki 

manzaranın medeniyet alemi için 
bu gündenden daha elemli olmaaı 

ve yıkıcı harbın bütün dünyaya 
daha ziyade genişlemesi gitgide 

kökleşen bir bir ihtimal baliodedir. 

Yangınlar içinde ioliyen Av

rupa ve Asya kıtalarının bitişik 

noktasında sulh ve sü~tln yurdu 
aziz vatanımızdır. 

Harpten doğan bin türlü fela· 
ket içio de bütün milletlere karşı 

insani vazifesini kudreti nisbetinde 

yapmakla iftihar duyan memleke· 
timiz bir gün de ılüoyanın bekle· 
diği h muhtaç- olduğu barışın 
kayoağı olabilirse buodan yapaca· 
iımız sevinç pek büyük olacaktır. 

Sayğı değer arkadaşlar: Son 
toplantımızın b.cş11nd4n beri vuku~ 

a g•len ihtilatlar sayılamıyacak ita· 
dar çoktur. 

Balkan olaylariyle bathyaa loa· 

.. , ................ . 
reketler Irak ve Suriyedeki g .. liş· 
melerle batı ve cenub komşuları· 

mm muharebe ve işğal aliioı hali· 
ne koydu ve birdeobire bir dev 
adımı atarak Alman-Sovyet silahlı 
ihtilafını meydana çıkardı. Böyle· 
ce Şımal komşumuz da harbin yan· 
ğınJarı içine girdikten sonra diter 
komşumuz. lrao işğ'al faciasını gördü. 

Memlekelimızi bu kadar ya· 
kından aJilc:alandıran askeri hare· 
ketler bizım uyanıkhğımızı ıon de .. 
rece arttırmış ve taahhütlerimize 
ve Jostluklarımıza sadakat çerçe• 
vesi içiode şerefimizi ve emniyeti· 
mizi kornyan sulh arzusu siyaseti· 
mizin mesnedini teşkil etmiştir. 

Demin bahsettiğim Balkan ha· 
reketleri memleketimizin emniyet 
ve masuniyeti bakımıodao üzerinde 
çok büyük baaıaaiyeUe durdojoa .. 
bır meaeJe oJmuıtur. BiJinioiz ki 
Balkan milletlerınin iatik.lili Cum· 
hurıyet Türkiyesinin takip ettiği 

siyaset temellerinden biridir. 
Bugüne kadar temennilerimiz 

ve gayretlerimiz nasıl bu istiklal· 
lerin mahfuz kalması üzerinde mer· 
kezlendiyse, gelecek zamanlar için 
de işlerimiz ve dilelderimi:ı:. ayoi 

kalacaktır. 

Mılletin sayın vekilleri; cüm• 
huriye! bükOmeti Avrupa harbinin 
son durumunda bitaraflığını ilin 
etmiştir. Bundan başka muharebe 
içiodeki bütün devletlerle münase 
betlerimiz eık.i ve yeni m~ahede· 
terle tanzim edilmiş bulunuyorlar. 
Bu muahedelerin hükümleri tama· 
mile mer'ıdirler. Bunları söyledik· 
ten sonra Türkiyenin bugünkü barp 
öoündeki durumunu iyice anlatmış 
olmak için karşılıklı sallarda bulu; 
nan başlıca devletlerle münasebet 
terimizi belirtmek iıterim. Alman· 
ya ile münasebetlerimiz Balkan ha 
rek.etleri esnaııoda en çetin imtİ· 
hanını geçirmiştir denilebilir. O 
zaman bızdeki alika ve endi.şeyi 

layık olduğu ehemmiyetle gören 
ve aolıyao Alman devletinin sayın 
reisi Hitler bana yazdığı hususi 
bir mektupla memleketimize karşı 
dostluğuou göstermiş ve liükOme• 

tin tasvibile vermiş olduğum ve 
bir kere daha vaki olan mektup· 
laşmamız 18 haziran 1941 tarihli 

Türk Alman muahedesini vücnde 
getiren karşılıklı itimat havasını 
yaratmıştır. 

Bu neticeyi memnunivetle kay· 
detmek isterim. Türk Alman müna· 
aebetleri o tarihten beri biç bir 
zaman bulunmayan bir dostluk ta· 

kip ediyor. 18 Haziran 1941 la· 
rihli dostluk ve saldırmazlık mua· 
hedesinin hükümleri her şart için• 
de mahfuz olarak devam ediyor· 
lar ve devam edecektir. 

Son günlerde imzasına mnvaf .. 
fakiyat elveren ve yakında yükselt 
tasdikınıza arzedileçelt olan Türk 
Almao Ticaret aolaşma!I bu dost 
lak ve itimat siyasetinin hayırlı 
bir semeresi olarak telakki edil· 

meğe layıktır. 
Sayın arkadaşlar: 1940 ayında 

fransanın mağlubiyeti logilizleri en 
mü,kil bir vaziyete uğratmış bulu. 
nurken Türltiyenin Müdafaa ve 
masuniyet umdeleriyle takip etmiş 
olduğu ıiyasetin bir noltta!lna ha· 
lel gelmedi ve Türkiye ittifak mu· 
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MECLiS 
........___ 

Milli Şefin izahat ve dlrektlflerlni bir 
dikkat ve alakayla takip ve •ık sık alkışlar· 

la tasvip ediyordu - --------
Meclis riyaseti
ne A. Renda seçildi 

Büyük Millet M~ r · · -Ankara 1 ( a.a ) - c ısının uçüncü toplanma 
yılı Reisicümhurun senelik nutkule açılmıştır, Bu münasebetle Meclis 
toplantısında mareşal Fevzi Ça~ma~, .hükOmet erltinı, büyük ve orta 
elçiler hazır bulunmuşlardır. Dınleyıcılere mahsus localardan maada 
içtima salonuoun bir kısmı da dav.etlılerle, yerli ve ecnebi ba11n mü 
messilleri taralınd.n işgal edil"_'.iş~ı. 

Milli Şof M•cliı binasının o~unde kalabalık bir halk kütlesi tara· 
fından en içten sevgi tezabürlerıle lta~şıla.nmışt~r. 

Mecliste reis vekili Refet Canıtezın rıyasetıode yapılan oltlamada 
ekseriyetin mevcut olduğa anlaşılmış ve M•lli Şaf, sürekli alkışlar ara 
sıoda kürsüye gelerek 45 dakika süren nutuklarıoı irad buyurmuşlardır. 

Bütün Meclis, MiUI Şefin izahat ve dirlttiflerini büyük bir dikkat 
ve alikayle takip ve sık sık alkışlarla tasvip ediyordu. Bu tezahürat, 
abıdlerimizin samimi yolunda yürüyeceği, biç bir şart altında zor k~· 
bul etmeyeceği ifadeleriyle en son haddını buldu ve Milli Şef bu he 
ecan dolu hava içiode künüdon ayrıldı. 

y Bundan sonra yapılan intihabatta Addülbalik Renda 371 reyle 
Meclis Riyuetino ve doktor M.zhar Germeo, Refet Canıtez1 Şemıed· 
din Günaltay reis vekilliklerine, irfan Ferid Alpaya, Halid Bayrak, 
Avni Doğao idare amirliklerine: Necmeddin Sahir, Bekir Kaleli: Ham 
di Selçuk. Kemal Turan, Y edid Ôzgören, Cavid Oral katipliklere se 

çilmi_şlerdir. 
M~clis !!'elecek toplantısını cuma günü yapacaktır. 

Harpten doğan bin türlü felaket içinde bü
tün milletlere karşı insani vazifesini kudreti 
nisbetinde yapmakla iftihar duyan memleke
timiz, bir gün de dünyanın beklediği ve muh
taç olduğu barışın kaynağı olabilirse bundan 
duyacağımız sevinç pek büyük olacaktır. 

yetıni tf"barüı ettirmiştir. 

Mü•talıil karekt•rlerine hakim 
ve kuvvetli Türkiye, kimseyi teh 
dit etmiyen bir sulh havası halinde 
ve medeniv•t içio faydalı bir un 
sur kıymetinde keodini ğö ·I• riyor. 
Memleketimizin siyas•tindek i asil 
hedefler ve gayretler takdir olun· 
maktadır, ümidindeyiz. Cümhuriyet 
ordu•unun kuvvetl•nmesin ve ibti· 
yaçlarıoıo tamamlanması Büyük 
Meclisin ve hükQmeti en baş işi 

o1du~uı u bir kerre daha Belirtmek. 
isterim. Türk vataodaşıoıo kendi 
ıinin de içinde vaz.ife aldığı ve 
yarın da alac •ğı Türk ordusu için 

istenilen her fedaka•lığı ve vardı 
mı tered~ühüı yaptığını görmekle 
duyduğumuz sevinç büyüktıir. 

Kahraman Türk ordu,unnn 
v~riJırcek her vaz.ıf.,yi yapmaya 
ehil olduğuna yakındao itimadımız 
vardır. 

Münakalat Y ekil eti, kendisine 
tevdi olunan işleri zamanın şart· 
ları altında başarmaya çalışmakta· 
dır. Sıhhat işlerimizde programlı 
çalışma devam etmekle beraber 
ne memleket dahilin<ie büyült sal· 
gın hastalıklar görülmüş ve ne do 
diier memlelı.etlerdeld salgınların 
hudutlarımızı aşmasına meydan 
veriJmiştir. 

Zıraat Y eltiletimiz istihsali 
arttırma, çeşitlendirme vo vasıfla· 

rını yükseltme yolundaki çslışma 
larına devam etmektedir. 

Evvelki sene faaliyete başla · 
yan makineleşme işi geçen sene 
bir mısli arttırılm ştır. Türk köy. 
lü•ünün anlayışlı çalışmaları da bu 
ışleri kolaylaştırmakta ve zirai is
tihsalınıiz artmakta ve vası fca yük· 
selmektedir. Bununla beraber 

.. 
Y ukse~ bılgi ve incelemenızle 

en iyi şeklini alacatına emin o\· 
duğum kanunun biran evvel çıi(a
rılmasınt arzu edivoruz. 

Arkadaşlarım; Vatandaşlarımın 

göıdf"n uzak tutınamalarınt iste· 
rım ki nü ·•ya ha·b nin bütün mıl· 

letlerin J <lisadi h• tındaki t•sir leri 
geniş ve derindirler. Cıban pivata

sı ve milletl•r arası yollar bizim 
memleketımiz içinde yarı yarıya 

kapttnnnştırlar. Yurt müdafa"'sını 

temlo karariyle memleketimizde 
de bir çok insen kuvvetlerı istib· 
&i.l alanından çık.ilmiştırler. Baş'1-a 

memleketlerde olduiu gibi bizde 
de serbest pıyasa bazı ihtiyaç mad· 
deleri üzerınde menfı roller oyoa· 
mak tem•yülünü rö•termektedir. 

Bua-ünün ı rtlerı içinde ia~e 
politil<am•:ı: n •su hedelı halkın 

ve mı ili müdafaan ,n iht•y•çl.rını 
karşılamak olmu~tur. HükOmot bu 
hedefe erişmek için iıt•h·ilden is 
tihlake kadar uzanan iktiuoi faali
yetler silsilesine müdahale etmek 
ve bu faaliyetleri düze• leyici bir 
mürakabe altında bulundurmak lca· 
rarıoı almııtır. 

lstih•alio artlırılması tedbirle
rin başıoda gelir. M.ıı; varloğın 

ve Mil i istik ilin bekçi•i olao or
dumuzun cıhaılandırılması iaş~sinio 
emniyet altına alınması hiç eksıl· 

miyen ve daima artan muıi çılış 
mak sureti le mümküa olur. Z raat 
ve sanayi sahasında deYletin istib· 
sal organları kadar her yurddaşın 

da muhıııne Ötnek o lacak şekıl ıe· 
çalışması buglio vazıfelerioin en 
kutsalı olmuşdur. i>I ıdi<ın t.nzimi 
istıhsal n arttırılması k.adar ebem.· 

miyetlidır, 

laşemiz iı;in çok ehemaıİy•tli 
memleketin ve ordu ihtiyacının k.ar· olan toprak mahı1ullerimız JCD I:>•• 

şılanma91 için istıhsalı arttırmaya zıları buıünkü geoış ibtiy çl .ra 
d.ha çok ebem mi yet vermek zo· git.nek bakı mm Jao, cıdoi tedoır· 
rundayız. Türk köylüsüoden ba lere ze oio olm6ğa layıktırlar. Bazı 
gayreti bekleriz. giyecek maddelerın memlekete g .. 

Ayoı zamanda müstehlikte de rebılen mi•darlan te .. düllere b•i'· 
kolaylık ve ıated•ii kadar bulabil- lıdır. Bu sebeplerledir ki gıyecel< 
dıği nimetin kadrıni bilerek fazla ve istihsal maddelerımizden bazıla• 
istiblakten son derece çekinmesioi rına da bür.Omet.e el kooularak 
istemek hakkım.zdır. Bugünün şart• bunların ıbtiyaç nisbetiode dağ•tıl• 
tarını dünyanın geçirme•te olduğu ması yoluna rıdilmiştır. Gıyecek 
buhranı göz Öoünde tutarak yaşa· maddelerinde şımdiye lcadar istib· 
yışını ona göre ayarlamak her liki bhdıt eden bir karar alıoma· 
vatandaşa düşen milli bir borçdur, mıştır. Ancak stoklarımızı korumak 
Toprak kanunu büyük meclise su· ve gelecekte emnıyetli buluomak 
nulmalt üzeredir. Bir çok araştır- için gü"ün biriode bu maddelerde 
malardan anlıyoruzki toprağı biç dabi istıhliki tabdıt zaruretiyle 
olmıyan köylünün nisbeti mabdut• karşılaşmak zarureti vardır. Hü•O· 
tur. metçe burası daima gözöoünde bu· 

Devlet malı Toprak clağıtılmalt 
lnodurulmalıdır. suretile bu nisbet yıldan yıla azal. ı 

maltı.dır. insan yaşayışın bütün şart ·~· 
b-yuk 

·Buounla beraber Toprağı al• nı temelinden sarsmış olan ° . 
mayıp kendi başına ocak kurmak buhran içinde yurdumuzun seliimetı 

1 • jfcler ve 
isteyenlere toıfrak temini Cümhu· yurttaş arımıza yenı va• 

feragatlar yüklerse meml•ket ço· 
riyetin en zivade ehemmiyet ver- . . 

1 
h ın şart· 

diıii bir meseledir. Nüfusun çoğal. cuklarının bu çetıo ımk 'tı::acakla· 
larıoa da seve seve 8 

ması ve intikal suretile parçalan· k 
rına asla şüphemiz; Y0 tor. . . . 

muı soretıle elindeki toprağı bu· lstibıal ile istibliki bırbırıoe 
.. _____ ,_,_ ______________________ .,; günkü işleme kudret ve vail!aları· baıilayao aracılarda harp havası· 

ahedıiue sadaltatını açıktan açıia umumi menfaatlarımıza ve beynel- na, çoğalan y~şama ibtiyaçlarıoa nın en çok tesiri altıoda buluoaok 
söyledi. Türkiye Oüoyanın en bü· milel ahlaka y•gioe uygun olan artık yetişmemeye başlayan az top· lardandırlar. Buouo neticesi olar•. 

Y"k devletlerı"ftden birine kara gün bir prensip olarak tatbik edecek· raklı köyler ve köylüler vardır. b b" eo çnk hıa 
u '"" yuttaılarımızca ar ın 

doJ!u olduğunu 0 zaman bir kere dir. Bunları kendilerioe daka yük· edilen tarafı hayat pahahğı olmu~· 
daha ispat etmişti. Aziz arkadaşlar: arz etmiş ol. sek yaşama imkioı verecek mik· dur. lbtikircıoın cemiyet büoyeıı · 

Ayni mudafaa ve masuniyet duğum bu siyaset memleketimizin darda toprak sahibi olmak ve bu oe yapt•ıt• feoalıiı bütün yurttaş~ 
maddelerine istinad etmeğe devam coğrafi vaziyeti ve hubin inkişaf. topraklarda iş yapma kudretini larımızıo bilmeleri ve bu ırıbıle~ı 
edecek olan harici siyasetimiz, tarından doğan hususiyetler Öoünde tam kıymetlendirecek verimli bir ıüzgeçten geçirmek için şuurlu bır 
teahhütlerine oadakatını Türk mil· artık her tarafta kabul ve takdir iıleme için lüzumlu araşlarla do· ol. (. l inü 

f k d - ,ı'lmek ll·ım "'elen dürtlıt malıl· natmakta acele •t-ı. llzımdır. ...JJ,l,41 alll "11~ ~ r !etinin ıanılarına tam teva a e en, OKt • • 1 ._ 
( DeYamı U~UncUde ) 
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şekilde yardım etmeleri lizımdır. 
Sulh ve cumhuriyetio eo le· 

mi. havasını eo geniş şekılde le· 
neffüs eden bu t.müstesna memle· 
ketin evladı olmak şerefini taşıyan· 
ların ve onun büyü-c. niaıetlerinden 
geniş ölçüde faydalanan insanla· 
rın bu memleketin kanunlarına, 
nizamlarına hürmet etmelerini is• 
temek ve İcab ederse hürmet et· 
tirmek bu milletin en tabii bir 
hakkıdır. HükOmet ihti\di.rla mü· 
cadeleye """ olan liat tesbiti mu• 
amelelerinde aracıya, tüccara eme· 
ğinin , bilrisinin ve sermayesinin 
karşılığı olan hakkı vermektedir. 

Fakat bu hakkın hududu fev· 
kalade hallerin yarattığı bulanık 
havayla ,değil . milli ırelirden bu 
zümreye düşecek hissenin normal 
ölçüsile tayin edılmişdir •e öylo 
tayin edilmektedir. 

iaşe ve fiat mürakabe işleri. 
mizin düzenle ve başariyle yuru· 
tülebilmeıi yalnız bu maksatla vü· 
cutlandırılan teşldlatla mümkün 
olamaz. Bütün devlet teşkilitının 
vo hususile vilayetlerde idare 
amirlerioin bu konuya bugün için 
başta gelen bir devlet vazifesi 
olarak olo almalarına kesin lüzum 
vardır. Hükdmet aiırlığı her gün 
art .nakta olan harbin zararlı tesir
lerini önleyebilmek için milli ko
runma kaoonuoda y•pılmasını lü · 
zum gördüğü deiişiklik ve eklen· 
tilere ait tekliflerini yakıoda bii· 
yük meclise arzedecektir. 

Dış t icarette osa.,mız bütüo 
memleketlere hakiki fili bir müba· 
dele teminidir. Buodao başka ıhti· 

yacımızdan fazla olao çı '<acak 
maddelerimizi girecek eşyanıoın te• 
mini vasıta11 olarak lt0llanmakta· 
yız . 

Yeni ticaret anlaşmaları bu 
esHlar içiade yapılmakta ve eski 
mukaveleler bu esaslara çevrilmek· 
tedir. ihracat maddelerimıze müs· 
tahsili memnun edecek fiatlar te· 
min edilmiştir. 

Ancak burada müstahsilimize 
bir tavsiyede bulunmak isterim • 
Bugünkü fıyatlar daimi olamaz , 
Harp sonrası devresinde fıat düş· 
mesini beklemek lizımdır. Bu iti· 
barla müstab91lin buoa şimdiden 

kendini alıştırması ve çok tasar
ruflu hareket etmesi ve harp so· 
nundaki buhranı karşılıyacak bir 
ihtiyatla mücehhez olması icabe· 
der . 1941 senesinin dış ticaretlaıiz 
için geçen iki harp yılına nazaran 
daha ağır münakale şartları arz 
etmesine ratmen hü.Ometin aldı · 

ğı tedbırlerle ırirecek ve çıkacak 
maddelerimizin ta~ıomasına imkio 
hasıl olmuştur. 

Sanayi ve maadln •~basındaki 
istihsal faaliyetimizin, içinde bulun· 
doğumuz fevkalade hal ve şart· 
lardan mümkün oldoğu kadar az 
müteessir olması için devamlı bir 
surette ve büyük bir gayretle ça 
lışılmaktadır. işlemekte bulunan 
istihsal müe!'seselerimizin muhtaç 
oldukları ham madde ve yedek 
parp ve sair techizatıo karşılana· 
bilmesi için her türlü imkanlardan 
istifade yürütülmesi de hususi bir 
ihti'Damın mevzuunu teşkil etmiş· 

dir • 
Bu sayededirki milli iktisad 

cih . zımız memleket ihtiyaçlarımız· 
dan büyük bir kısmının karşılan· 
ması hususunda yükselt ve takdire 
şayan bir kabiliyet gösterebilmiştir. 
istihsal fa ıliyetlerimizde . al~nan bu 
neticeler daha bir çok ıhtıyaçlan 
mızın temini bakımından da geleC•• 
ğe emniyetle bakmamıza hak ver
mektedir. Çünkü bu neticeler müs 

bettirhr. 
Gerek sanayi, gerek ınaadin 

sahalarınciaki istihsaller, çoğalma 
ve artma yolundal<i yürüyüşlerini 
ıon sene zorfı nda da muhafaza et 
mişlerdir. iıtihsallerimizde alilcalı 
teknik elaman larımızın dikkatlı ve 
feregatlı çalışmalarını huzurunuzda. 
memnunlukla anarım. 

Gün geçtikce bunlardan kendi 
ibtiıat şubelerindeki mümareseleri 
artmakta ve sayıları çoğalmakta 

dır. 

Er.ğli kömür havzasındaki ocak 
ların devletçe işletılmeıi hakkın· 

dAki kanunun tatbikından beklenen 
müsbeı- neticeler alınmaktadırlar. 

Bu tatbikat kömür İ•tibsal ve tev· 
siinin verimini ve intizamını arttır 
ınakla kalmamış. orad• çalışan bin 
!erce işçinin geçim ve sağlıklarını 
rah.tça çalışmalarını da emniyet 
altına almıştır. Ayni zamanda İş· 
çiyi işine ve iş yerine ıs1ndır1naya 
yarıyan ve veriaıı arttıran bu ted. 
birlerde alınan iyi nelıcoler, bu 
yoldaki çalışmanın devlet elindeki 
diğor istıhsal ve m~os•eselerine de 
yayılmasına yol açmıştır. 

Bakır istihsalımiz artmakta de· 
vam elmiş ve artış nisboti geçen 
yıla nazaran üçte bir ıribi yJksek 

bir terime varmıştır. Petrol 
aramalarında geçen sene alınan 
ilk müsbet netice üzerine sondai 
faaliyeti Raman dait böigesiode 
devam etmekte ve teşvik edici 
bir mahiyet K"Ö"termt.ktedir. 

Diier tarafdan memleketin 
muhtelif kısımlarında yapılan İs• 
tikşaflar Urfa, Eğirdir ve boyabat 
bölgelerinin petrol bakımından e· 
saolı tetkike değer olduklarını gös 
termişlerdir. 

Maden arama faaliyetimizde 
sene iç:nde en mühim neticeler 
Söğ üt Özü kömür ve Adapazarı 

demir alanları ile turba! antimuvan 
görüntüsünde ve ödemiş civa ma· 
deninde alınmıştır. Bu mıntıkalar 

da ehemmiyetli cevher ihtiyatları 

bulunmuştur. Kebanda Bol kar da. 
ğında işletmiye verilen kesimlerin 
dışarısında aramalara devam edil· 
miş, karo bı kır madeni de ümit 
verici bir safhaya girmiştir. 

Şeker ihtiyacını gtıniş hadler 
dahilinde karşılamak gayesile bu 
sene de yaptırılan pancar ekimi 
şimdiye kadar yopılan en yüksek 
haddi olarak 44000 bokları geç. 
miştir. Bu miktar 1935 seoesi eki· 
mine nazaran yüzde yüz oisbetin• 
de bir artış badirir. Bu neticede 
köylümüzün pancara karşı gittiltce 
artan ali\c:asının ve bu e\cime gös
terdiği uyum kab•livetinin büyük 

ölçüsü amil memnuo olduiun olarak 
görüvornz. 

Köylümüzün pancar tarımından 
tılde ettiği faydanın ifadesi şudur: 
1935 •one<inde 3 milyon lira iken 
bu miktar 1939 da 6 milyona ve 
g~çen sene 8 milyon · liraya yük
s~lmiştir. Bo sene çiftçinin eline 
geçıocek pora ise bn yekdou da 
geçecektir. 

Bu s•n• 90 bin tonu geçerek 
bağlıy•cağımızı ümit ı.ttiğimiz ve· 
rim halkımızın ihtiyacını bugünkü 
şsrtlArın devamına rağmen sıkıntı· 

sızca karşılayabileceklerdir. 
Devletin alakalı olduğu sana· 

yi kurumlarının kendi satışlarını 
muadil bir fiyatta tutark piyasada 
nazımlık etmelerinden ve yaptıkla 

rını mümkün olduğu kadar doiru· 
ca müstehlik kütlesine vermelerin· 
den bu teoe d• memnnn edici ne 
ticeler alınmıştır. 

iş kanunu tatbikatı hu•u•ivetlo 
çe,it\i aanayi şubelerinde 111eı:nle\tetin 
İ$ hayatını bugünün isterlerivle 

ayarlamak ba kımından ve milli ko· 
runma kanununa göre alınan ka· 
rarlar çorçoveıi içiode yürütülmek· 
tedir. Bu suretle lüzumlu iş yerle· 
rinde çalışma müddetleri sıhhi ve 
fenoi icapların müsadesi nisbetin· 
de arttırılarak iıtihsil hacminin 
ihtiyaçlarımızı karşılamasına çalı· 
şılm•ktadır. 

Bundan başka bugüne kadar 
hukuki münasebetler ve sıhhi icap· 
lar cephesinden tanzimine çalışılan 
işçi hayatının iş kazaları, mesleki 
hastalıklar ve analık hallerine kar• 
şı maddi cepheden de temioat al
tına ahnma.1101 sağlıyacak olan iş· 
çi ıİ5"ortaları.na ait kanun projesi 
yül: sek Meclıse •rzedilmiş bulun· 
maktadır. Bu kanunun kabuliyle 
işçi hayatında daha ferah verici 
neticeler elde edilecetini uınuyo· 
ruz. 

işçilerin elverişli oldukları İş· 
lere yerl•ştirilmelerine ve her tür. 
lü işler için de elverişli işçiler bu 
lunmasına aracılık edecek bir ku-
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romun kurulmasına d•ir olan kanun 
projesi ayrıca yüksek meclise su 
nulmuş bulunmaktadır. 

Türk köylüıünü ziraat alet ve 
araçları yanında bir de el tezga 
hına sahip kılmak ve bu suretle 
hoş zamanlarını kıymetlendirmek 
gayesiyle geçen sene yaloız 17 vi· 
liyete tezırah ve çıkrıklar gönde· 
rilmişti. Memleketin her tarafında· 
gösterilen büyük ve memnun edi 
ci alakaya bu sene imkan nisbetin 
de cevap verilmesine de örnek 
mahiyetinde olmak üzere topu 
3923 takım tezgah ve çıkrık gön· 
derilmiştir. El tezgahı dokumacılı· 
ğının çok bulunduğu yerlerden 
başlıyarak daha geniş bir ölçüde 
devam edilmiştir. 

Bunun neticesidir ki geçen •• 
sene yekunu ancak sekize varan 
el tezgahı dokumacı kooperatifleri· 
nin s,ay111 memleketin bir çok böl· 
gelerinde bu yıl yirmi beşe çıkmış 
dır. Bu suretle kurulmaları bitmiş 
ve çalışmaia başlamış bulunan kü 
çük sanat koopen tiflerinio sayısı 

otuz dördü bulmuştur. 
Bu kooperatiflerin artmasında 

içinde bulunduğumuz şartların ve 
bükOmetço ele alınmış olan ham 
madde dağıtma işi• t'nio tesiri ol 
duğu açıkdır. 

Ancak bu kooperatifler sade· 
ce bngünün ihtiyaçları altında vÜ· 
cut bulan birer kurum değil, fakat 
ikti9adi ve içtimai gayelerimizin 
tahakkukuna yardım cihetinden 
kendilerinden devamlı hizmet bek· 
!enen müesseseler olduklarından 
bunların kuruldukları muhitte sağ· 
lam esaslara dayanarak yerleşme· 
!eri ve normal zamanlarda da ya 
şıyabilmeleri için mürakabelerioin 
ve kooperatifçilik rubuoa en uy

gun şekilde çalışmalarının temini 

bakımından lüzumlu görülecek ted· 

birler ıreciktirmeksizin alınmalıdır. 

Uzun yılların tecrübelerinden 

faydalanarak bugünkü ihtiyaçları· 
mızı karşılı ya bilecek surette be zır. 
lanan yeni bir gümrük kanunn Ja. 
yihası yüksek tetkıkinize sunul· 

muştur. Bu yıl içinde teknik esas 
lara dahauyğun vetatbikleri dahaçok 
kolaylaştıracak şekilde tanzimine 
çalışılmakta olan yeni tarife cet. 
velini kanunlaştıracak layiha da 
yUksek katınıza getirecektir. 

Çıkarılacak mallarımız ilzerioe 
koymuş olduğumuz sınırlar ve kı· 

s ıotı lar ve h udutlarımızın öte ta 
rafındaki olaylar yüzünden daha 
çok ehemmiyet alan kaçakcılıkla 

uğraşma için Önemle çalışılmakta 
ve tesirli çarelere başvurulmak · 
tadır. 

Yüksek dereceli içkilerin İs· 

tlblikiui azaltmak için alınan ted 
birler iyi neticeler vermektedir. 

Nafia vekiletimiz umumi vazi 
yetin verdiği imkanlar derecesinde 
demiryolu inşaatındaki faaliyetini 
devam ettirmiş ve bu arada Diya 
rıbakır · Irak battı 77 inci kilo
metreye varmış Elaziğ • Van battı 

üzerindeki çalışmalar da 135 inci 
kilometreye kadar ilerlemiştir. 

Memleket şoselerinin ıslahı ve yol 
yapma işinin bu günün ve yarının 
ihtiyaçlarına uyacak bir şekilde 

çerçevoleodirilmesinin ne kadar 
lüzumlu olduğu son seoelerin VU· 

kuatiyle bir kerre daha hisedil 
mekt •rlir. 

Şehir meclisi dün toplandı 
Belediye reisinin raporu ittifakla kabul 

olundu; encümenler seçimi yapıldı 
Şehir mecl'si dün saat onda 

B. K•ııoı Ener'in reisliğinde top 
1anrnışhr. Ruzname mucibince, ri· 
yaset divanı intihabı yapılmış ve 
birinci reisliğe B. Hasan Ata• . .. 
ıkinci reislije B. Basri Arsoy, ki 
!ipliklere Bayan Müveddet Altı· 
kulaç. B. Hazım Savcı, B. Salih 
Zeki Buğay seçilm işlerdir. 

Seçimi müteakip, riyasetin ••· 
nelik me.sai rapora okunmuştur. 

Rap~ra gö•e, 940 yılı varida· 
tının maliye tabakkulrn 663 469 
lira ve ha11latı 634 132 lira olup 
yüzde nisboti 95,57 dir. 

Ayrıca bakaya tahsHitı olan 
57,6~8 lira ile birlikte umumi tah· 
silat 691,786 liraya balii C"lmnştur. 

Bu tahakkuk ve tahsilatta Be· 
lediyeler bankasından istikrazan 
alınan 142.308 lira da dahildir. 

istikraz t•h•ilatı çıkarıldıktan 
sonra bu soneki tahsôlat geçen se 
neki tahsilattan 39 553 lira noksan 
görülmekte İ•• do 940 yılında ay · 
rılan kanaranın 939 yılı varidatına 
dahil bulunan 177,323 liralık tah 
silata karşı 940 yılında safi vari
dat olarak 105 250 lira alınmış ol
m .. ından aradaki 72,073 liradan 
39.553 lira çıkarılırsa 940 yılı tah 
silitının 939 yılında 33,520 lira 
fazla olduğu görülecektir. 

Meclisin vuilevi üzerine aldığı 
zamandanberi Belediye vesaitiyle 
y•ptırılan tahsilat hel yıl lehte 
büvük farklar göstererek bu teza· 
yüt 937 senesine oisbetle üç sene 
zarfında yuvarlak hesabla(l50,000, 
lir•yı bulmuştur. 

Son senelerde Devlet eliyle 
yapılan tah!!tilit hisselerinde de 
artıç görU\düğilnden şayet bu yıl 

(40,442) liraya düşen % 10 gümrük 
hissesi 938 senesindeki gibi (106 
bin 82 ~) lira olarak normal vazi 
yetini muhafaza edebilse idi o za. 
man bu üç senelik umum tahsilat 
taki fazlalık miktarı takriben 23 
bin liraya yükselmiş olacaktı. 

Bu hadiseye bir de Belediye· 
oin bütün düyununun tevhit edile 
rek yalnız kendi bankasına borçlu 
kaldıgı ve bunun da % 5,5 gibi 
asgari faiz haddine indirip uzun 

zamanla taksitlendirdiği hesaba 
katılırsa mali yaziyetin ne kadar 
salih kazanmış olduğn mey~ana 
çıkar. 

Parke yollar: 
ismet lnönü caddesinin tevsi 

edilen kısmı, yaya kaldırımı dahil 
olarak, tamamlanmış ve ağaçlan 
mıştır. Yalnız bu kısmın geçen yıl 
yapılan istimlakle beraber masrafı 
takriben (60 000) liradır. 

Geçen sene başlanmış olan Ha 
cıbayram - Pamui<çu 11.ziz fabfr 

kası arası yolu bitmiş ve ( 6331 ) 
lira m'lsrafı olmuştur. 

Elektrik şirketi - Türkkuşu 
yolu arası ihale edilmiş ve inşaata 
başlanmışt ı r. ihale bedeli ( 5473 ) 
lirad ır. 

S ' ydam caddesinin sebze hali 
- Taşkarakolu arasının parke kıs· 
m ı ihale edilm iş ve kanalizasyonu 
iltı istimlak muameleıi bitmiştir. Bu 
caddemiz tahminen ( 90,000 ) lira 
ile meydana gelmektedir. 

Ordu caddesi - Türkknşu yo
lu arası ihale edilmiş ve bolokj ına 
başlanmıştır. ihalesi ( 10380 ) lira· 
dır . 

Sobze hali - Mirzoçelehi yo 
lu ihale edilmiş ve t~vsivei tür•bi 
yesine başlanmıştır. Bu yol [10271] 
lira ile parkelonecektir. 

Şoseler: 
Asker ha•tanesi şosesi yapıl 

mıştır. Ôünmüzd• l<i sene daha e· 
saslı hale konacaktır. Şimdilik bu 
yola (5253) lira girmiştir. 

Sebze paurı - Mirza Çel•bi, 
şehir kenarı yolu • blokajı yapıl· 
mı ştır. Ma.,afı (3171) liradır. 

Tamir edilen ve edilmekte olan 
yollar. 

Çınarlı mektebi yolu, foönü -
Özler caddesi ara yolu, lnönü -
Tahtalı cami ara yolu, Çakmak 
caddesi - Birinci orta okul, Yeni 
cami - Hacıbayram , Memişpaşa 

camii - icra arsası. Hacıbayram 
- Mermerli arası, GRripler soka. 
ğı parke olarak ve Atatürk, Çak· 
mak ve Hükdmot caddeleri asfalt 
la tamir edilmöştir, Caferpaşa ca• 
mH önü, Kalekapısı hal meydanlı· 
ğ-ı ta.mir edilme\tterlir. Bu tamirle; 
için takriben ( 7900) lira sarfedil· 
miş ve edilecektir. 

Çakıllanan ham yollar ve yaya 
kaldırımlar : 

Türkkuşu - Halkovi ara yo· 
lunun devamı , Cümhuriyet cadde. 
sinin devamı , R•ş• t bey Salcılar 

arası tamamı , Reşat bey Set ke· 
narı tamamı , Türkkuşu yolu -
Salcılar tamamı , Hürriyet - Mür· 
ş i t fabrikası tamamı , Hürriyet -
Taşkarakolu yolu tamamı , Yarba· 
şı karakolu tamamı , Adliye bina. 
ları Önü tam1mı , Adliye binaları 

arası yolu tamamı . 

Ça•ıllatılan bu yollar için 
( 3500 ) lira sarfolunmustur. 

Belediyeye ait Yapılar ııe 

Tami•at 
Yüzme havuzu su tesisatı ve 

kanalizuyon rabtı tamamlanmış ve 
muvakkat soyunma yerleri de ya· 
pdarak istifadeye arzedilmiştir. 

Belediyeye ait dilk.k.i.n ve me· 
banide tamiratı liizime yapılmıştır. 

Bütün umomi beli.ların ye nİ· 

den sıva ve badanası yapılmış ve 
noksanları ikmal olunmuştur. 

Atatürk parkında kırkahvesi 
ilivesi için bir hela yaptırılmıştır. 
Bu buıuslara takriben ( 4400 ) 
lira masraf edil ıniştir. 

Kanalizasyon 
Sayaam caddesinden maada 

Hacı bayram - M,rzoçelebi, Ata· 
t ii rk parkı - l nöııü caddesinin 
kanalizasyonu yapılm ıştır. 

Fabrika pis sularının kanali· 
zasyon etüdü tamllmlanrnış VP pro
jeleri hazırlan m ı ş tır. Bu kanalizas· 
yon için masraflar ( 6356 ) lira· 
dır. 

İstimlcik işleri 
Yukarıda ismi geçen yollar. 

dan, tevsii icabeden.lnönü ve Say 
dam caddeleriyle Dörtyol arzı 
meydanlıiı istimlak muamemeleri 
tamamlanmıştır. 

Bundan maada •u d•posu Ö· 
nündeki baraj• ( Regülatörü ) na. 
zır yer ile debboy parkı dükkin• 
larının istimlakleri de bitıniştir. Ge· 
rek bu ve buna mümasil imar iş 

teri için, gerekse bundan evvelki 
meclis zamanında istimlak edip 
divaya kalan gayri menkuller bak· 
kında temiz kararı gelmesile be· 
delleri tamamen ödenmiştir. 

Ba seretle yollar için yapılan 
istimlakler hariç diğer istim 

laklere şimdiye kadar belediye 
bütcesinden ( 44797 ) lira sarfe
dilmiştir. 

Şehir haritası ııe imar 
işleri 

Belediye Reisi Şehir haritası ve 
imar işleri et;afında raporunda şn 
izahatı vermektedir. 

«930 Senesinde eden yapı yol• 
yollar kanununa göre şehrimizin 
o zamanki vaziyetini gösterir ha· 
ritası yapılması laztmgolırdm her 
n89ılsa bunun yapılama ·iığı ve 918 
senesinde Almanlar ve sonrada 
Fransızlar tarafından alınan hari · 
ta esas tutularak imar planımızın 

Profösör Yansen'e tanzim ettirildi. 
ii malOmunuzdır. Yine bildiğiniz 

veçhile şehir imar planının tatbi
katına geçebilmek iç n imar heye· 
ti fen şefliğine müracaatımız üze .. 
rine yaptırılan kontrolde bu bari . 
ta ların mulesef sıhhati olmad ığı 
ve eksik bulunduğu anlaşılmış ve 
N.fıa V ekaletimizin kabul va tas· 
dikiyle şehir harita•ının yeniden 
ihaleye çıkarılması kararlaştırılmış· 
tı. 

Bu karara istinaden belediytı
ler imar heyeti fen şefliğ'nce (31) 
bin (12) lira ödeyecek ve iha· 
le f iyatına göre mütebakisi ırele. 

( Devamı üçüncüde ) "Deoamr Dördüncüdr-,, 
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ı · Peter hayretle mubatabın•n 
bakarak: 

yüzüne 

- No ? dedi. filikayı batıracak mı. 
11nız ? Sonra Triıtana neyle döneriz ? 

Varkley ırüldü• 

- Moru etme, filikayı derinde de· 
ğil, aığ bir yerde batıracağım, 

Ferablıyan Peter, yüz metre kadar 
mesafede, bir yer gösterdi. Bura11 dalıra· 
ları tamamile kesen İki kaya arasında bir 
metro derinlikte komıal bir yerdi ve dal· 
ma köpük ıçindo olduğu için kayığın gÖ· 
rünmeıi ihtı malini ortadan kaldırıyordu. 

Filikayı oraya çektiler, kürekleri ve 
diğeri 11raların altına yerleştirdiler, içine 
birkaç taş koydular ve yana devirerek 
ıuyl• doldurup 'batırdılar. Tekne şimdi gö. 
rüomüyordu, fakat istedikleri zaman taı· 
(arı itip tekrar yüzdürebilirlerdi. 

logiliz : 
- Mü kemmel oldu, dedi, timdi ridlp 

uyuyabiliriz. 
Şafakla beraber uyandılar. Varkley 

kayalık tepeye tırmanmarı tecrübe etti. 
On •netro kadar çıktıktan ıonra rori dön· 
dü: .. 

- Bu iş çok znr olacalc, de.il. ikin• 
ci bir tecrübe yaptı vo yarım saatlik bir 
istırahatten ıonra Petero kararını bildirdi: 

- Beraber tırmanacağız. Muvaffak 
olmaja azmettim. Fakat bor ihtimali iÖZ• 

önünde balundnrmamız Uizını: elim kıya. 
bilir dü•obilirim Bu takdirde sen ancak 

' ' ' b'I • vücudumun parçalarını toplıya ı irsın. 
Peter başını sallıyordu. Varkleyin ta· 

hminlerinin doğru çıkması pek mümkün· 
dü. 

V ark ley devam etti : 
- Bu takdirde burada beyhude va· 

kit kaybetmezsin. Cüzdanımı alırsın. için 
de bir mektup vardır. Hepsioiı Tristana 
ilk ırelecek bir lngiliz veya Fransız gemi· 
ıinio süvarisine teılim edersin. Goml ge 
!inceye kadar da Hansa karşı ihtiyatlı 
davranırsınız. Hele benim cüzdanımdan 
ona kat'lyyen babsetmezsio. 

Ceıodime gelince, denize atarsın, kö. 
pek balıkları ortadan kaldırmağı memnu· 
niyetle üzorlerine alırlar. 

Litifo ediyorum sanma, Poter, ciddi 
ıöylüyorom. Söylediklerimi •ynen yapmak 
llzım. Baoa vaadediyorsuo defil mi ? 

- Evet efendim. 
- Teşekkür odorim. Son İJİ bir de-

likanlısın. Haydi bakalım, şimdi iş başına .• 
Tepeye tırmanmağı boceremiyeceğini 

söylemekle Varkley kendisine iftira etmiş· 
ti . Çünkü vaktilo beş sene kadar kış ve 
dağcılık ıporu yapmıştı. Dağa tırmanma· 
ıını. nefesini ve kuvvetini idare etmesini 
bilhassa ayaklarımın dibınde gittikçe de. 
rlnleıen uçurama bakmamaiı; batti onu 

Graf Fon Şpe'n1n son gUnlerl 

düşünmemeği bilirdi. 
Canbazvari mehardt istiyen ilç yer 

mü•te•na tepeye tırmanış, dağ ıporuoda 
mahir bir adam için yenilmez bir güçlük 
göstermiyordu. Tırmanışın güçlüğü, daha 
ziyado tepenin yüksekliğinden ileri ırel· 
mekteydi. 

Pot er öndeydi. Ara sıra V arkloye müş· 
külitı veya kolaylıkları kısaca söylüyor, 
bir deliği veya kayada bir çıkıntıyı haber 
vererek onu ikaz ediyordu. 

Nekadar zamandır bu tırmanı~ devam 
ediyordu. Varkleyio parmakları kanamağa 
başlamıştı. Fakat buna ehemmiyet verme· 
den ve zihnini işin zorluii'u ile meşırul ot· 
meden makineden bir adam ırihi hareket 
ediyordu: Sağ ayaiını kaldırıyqr, sol eliy· 
le tutunuyor, sol ayak, sağ el sağ ayak, 
ıol el ayni hareketleri tekrarlıyordu. 

Acaba daha ne kadar kalmıştı ? Bu 
kahrolası tepe no yüksekti. Petero fazla 
lfÜvenmeklo hata elmiş değı l miydi ? P•· 
ter çok genç ve çok saltı. Hans cüzdanı 
ve mektubu onun elindeo alırsa ••• 

Hant çok kurnaz bir adama benziyor. 
do. Her halde bir Alman zabiti idi. Rolü· 
nü mü~erıımel oynuyordu. Yalnız bir kaç 
ufak bata yapmıştı . Ne diye Rayş demiş· 
ti ? Bir Belçikalı " Almanya , eğer Fla· 
manıa " Cermanya,. diyebilirdi, fakat Ra. 
Yt demezdi. 

Haosı düşünmekle iyi etmişti. Onu 
dü1ünürken pırmaklarıoıo ıstırabını unut 
muştu. 

Peter : 

- Dikkat, dedi. Sağ ello tutmak için 
kuvvetli bir kök var .. • 

Basıoa bir şey düştü. Aman yarabbil 
H•yır, tehlikell deiildi, sadede Peterin 
tuttuğu bir kök çürük çıkarak kopmuştu. 

Peter ikaza devam edıyordu• 
- Sağda basamak ıribi bir taş var 

Soldaki kök çürük ona güvenmeyin. 
Bir aralık Peter, Varkleyin bilej'İni 

tuttu: 
- Bitti efendim. 
Varkley evveli onun ne demek iste· 

diğini anlayaoıadı .. Biten ne idi ? Etrafıoa 
bakındı ve artık önündeki kaya davarı 

görmedi. Açıldığa çıkmıştı, tepeye tırman• 
mışlar. Zirvedeki küçük yaylaya va11l 
olmuşlardı. 

Geniş bir nefes aldı: 

Oh 1 •• 
Donlz ayaklarının dibinde idi. Uzakta 

Tristan, sipsivri tepe•iyle görünüyordu. 
Biraz nefes aldıktan sonra ayağa 

kalktı. Bacaklarının adoleleri ağrıyordu. 

Eğilip aşai'lıya bakınca yaptığı işin aza· 
metini anladı 

( Deoomı ııar f 



2 lkıncıteınn ı ::rt ı 
BUGÜN 

Yüksek bir 
Nazi şahsiyeti 

Paraşütle lngil 

tereye inmişi 

Ku ·ş f 1 ( e ) F.n son 
luberlore göre, Mc kova C•ı>h•· 
siı::dek.i en şiddrtli muharebeler 
Volokolon•k ile Tula bölgelerınde 
ce evan etınelttedir Va ico1an11k 

l,ôlg sinde Sovyet kıt. 1 rı h~fıf 
h.r gerilo'D• yapm •ğ ı mecbur kal 

mışlardır. 

Şiddetli yagmurlar 
yüzünden 

Done z .. , ................. --
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miştir. Bu pa·a Avustu .. alya'nın 
tem n edemıye egı ve Rus\taoın 

başka me<nle .. tıerdtn 9'hn al•
cağ'ı s.hhiye m1t.lzemeıınio ö.ien· 
mesinde kullanılacaktır. 

Berline hava akını 
nasıl oldu ? 

Bir ''ortaçağ,,a 
karşılık üç ay 

1 
v z a " Fransanın bugün başına gelen felaltete, ~ak~n 

maziden bir benzer bulmak Jazııua 1870 ı du 

1-
-R_E_F_l_K _ _. şünmek lazımgelir. A•lında sebepler ddhi birdir: Ser 

HALiD vet ve süs hırsı, kadınlar saltanatı, dalavericiler ve 
rüşvetçiler fırıldağı, parti kavgaları, rical kıtlığı ... 

Tescile Delord isminde o devir oıuharrirlerinden bir zat · vakit 

buldukça merakla okumakta bulunduğum · 6 büyük ciltlik ( lll üncü 
imparatorluk tarihi ) nde sıyrıklık, yüzoüzlük, sahnelerini pek iyi canlan· 
dırır; Pariı kokotlarının eski Romadakilerine üstün bir yiyicilik, bir 
« har sürüp harman savurma » tiksindirici bir kepazelik manzarası 

Londra 1 ( a.a ) - Yük.ek 
Nazi memurlarının L.giltere'de 
karaya indikleri hakkınılaki ita 
berler resmen yalanlanmaktarf;r. 
Bir şayiaya göre mühim bir nazı 

şahsiyeti tayyareden pa.-şütle at
hyarak yere inmiş ve Ca Dbrid. 
geshir'de bulunmuştur. 

Orel'io ş;malinde Alman tank 
b;r)ilcleri Moskovaya gid•n bir yo 
• ~ tutmuşlardır. Tula etrafındaki 
dc•um vahimdir. 

Ş•h,in varo larınd• mulnrehtı 
ler cereyan etm,.kte 1İr. Bıırada 

Alma 'la• şehrin dı~ müdafaalarına 
ka hr gel,niılerdır. 

Moj1isk cep~es;ndeki kesim
lerin bir çoğunda düşman Rooıen 

t ş t 1 

Almanlar müş
kil vaziyette 

Ruslar Kırım'da yarılel\ 

müdafaa hatıarını tak
vire ettiler 

M S<Ova, 1 (o. a.) - G•çon 
ğ ce B.rlın üzedoe yapılan h •va 
aıc.ıaı ha\.kında Tas,s aıınsı şu 

tafsılatı verme-.1edlr: 
Hartkeıton Öoce bir ıovyet 

fıl:>su kumandanıt cbız. MosKovanın 

öcünü alacağız, onlar her halde bi-
zı beık.lemıyorlar« demlşt•. Ku nan· 
danın bu sözleri haklı idi. Hava 
şartları fena ol uğu,,dan sovyet 
tayyar..,l~ri Brrlin üz.erine vardığı 
zaman, onları karşılama batarya· 
larının hiç b r ateşi karşılaııı ınış· 

tır. S 01vyttler, en ziyade Berlonin 
şimal batısında buıunan çr lık ve 
ma1ı.ine fabrikalarını bombalam1ş· 

lardır. Yüksek infılik bombaları 

yangon bombalarını takip etmıştir. 

Buoun üzerıne Alman ışıklı mermi· 
!erin iıleri. h•vada gözükmeğ• 

başlamı tır. Şehir üzerine Almanca 
yazılmış beyannameler atılmıştır. 

Atman karşı koyma bataryala n hız 
ve şıddetıni artırmış, fakat Sov\' et 
tayyarelerı çoiı. yü~sekten uçtuğu 

için bunlara ısabet olmamıştır. Bü· 
tün Sovyet tayyareleri sağ ve sa· 
lim dÖnruü~lerdir. 

' . 
gösterdiğini ve bunlara her büyük işten pay ayrılıp hisse senetlerı ve 
rildiğini, verilmez•e bir şey y&pılamadığıuı söyler; inctanı iğrendirir. E 
m•le Zola'nın romanları da ayni tesiri yapar; ( Nana), o b>bsedilen ka· 

dınlardan ,biridir. 

Bu şayianın Çarşamba g;joü 
Alman ya üzerinde y•pılan bir a. 
kın dönüşünde güç bir vaziyete 
düş•n bir Britanya bomba tayYa 
resi mürettebatından ikisinin Pl· 

raşütle atlaması yüzü" 1en meyda. 
na ç•ktığı sanılm,ktadır. Bununla 

ve Fin kıtaları kullaıımaktadtr. Bu 
kesioılerde R 0u ordusu mukabil 
hücumlar yaparak muvaff,kiyetler 
elde etm'ştir. Ru• tank birli.Ieri 
bo bölgedeki hır şehre ~ısmen 

girebilmişlerdir. 

lından yar~hn müJılaa h•tlarıoı 
takviyeye muvalfak olm •şiardır. 

Sovyet tebliği 
Mosltovo, 1 (• a.) - Dün ge

c~ki Swyet tebl•ti: 
31 llkteşrinde muh<rebeler bü· 

tün cephe boyunca devam etmiş· Fakat benim sözü getirmek i>tediğim nokta başkadır: Ill üncü Na 
poleon'u. düşmanına esir düşüren ve imparatorluğunu yere vuran Sedan 
muharebesinde iki tarafın kaybı nedir, biliyor musunuz ? Şimdi bizi şa· 
şırtacak kadar az: Pusiya'ya • hnm de ölü ve yaralı, hepsi beraber • 
460 subay ve 8500 ere malolmuştur. FranStzlardan 3000 ölü ve 14000 
yaralı vardır; top bakımından, mitralyözleri de hesaba katınız, 553 par 
çnyı g•çmez. işte bu kadar! işte meşhur Sedan muh•rebrsinin bi'fınçosul 

\

la. b~raber tayyare üssüne inebiJ. 

mıştır. 

Hidhıenin cereyan ettıği bö!
ge t;ztrinde hiç bir Alm•n tay 

1 ya.resi nç'1lam1şt1r. 

Mıloyaro<lavest ceph•sinde 

t",., Ru• kuvvetltri mü emmel surette 
harp etmektedir. At nan tank tÜ· 
menlerinden birine ağır kavıplar Kıeınlin sarayı civarındaki 
verdirilmiştir. G•neral Henenlco,ye askeri hedefler yakıldı 

!...:.--....:.--------~---
Kartfılıklı hava 

hUcumları 

gö•e. Kalenin ivi müdafaa edilmek• Berlin 1 ( a. a) - O. N. B. 
tedir. General Alma~lara verdiri- •i n•ının ıalahiyetli bir kaynaktan 
len kayıpl•r h•kkında taf,ılat ver- haber aldığına ıröre, Alman savaş "Çocuk oyuncağı!,, diyecek91niz doğrul Bugü·ı şark cephegındeki adı 

sanı bile aoılmtyan bir küçük vuruşrna<i.a insan ve silih kaybı bundan 
fazladır. 1 inci N ıpoleo~ Mo•kova yilz bin kişilik bir ordu ile girmişti: 
buna tarihte (Büyük Odu) adı verilir. Şimdi yüz bin kişinin esomisi mi 
okunuyor? Kar~ılıklı üçer, beşer milyonluk kay•ptan bahsolnnuyor ..• Mal 
kaybı i.s• ne hesaba gelir, ne de ölçüye sığar 1 Gazetelerde çıka" bir 
habere inamlıua Rusların "en iyi kıtalarından takriben, 6 mılyon kişi 
yok edılmiş.,. Bu "yo~etme,, keyfiyeti el.ün ~e üfürükle yarılmadığına 
göre yok edıcilerin de büsbütün "var,, kalmadıkları şüphesizdir. Demek 
ki, tutarı aşağ• yu~arı 10 milyonu buluyor. Nerdesin ey 1 inci Napoleon 
un buz ovalarında kalan yüz bin kişilik "Büyük Ordu,, su ve lll üncünün 
17 bincik Sedan kaybı? Bin sentlik bütün Ortaçag de,·rit.de. yalnız 
barbarlar akını, muharebeltır değil, Kırımlar ve salgın hastalıklar dahıl, 
insan kaybı acaba yirminci asırdaki bu üç aylık bilançonun yekununu 

Londro 1 (• •) - H>va ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb. · 

liğ;: 
Dü" nlcsı1.f11 dfi,;rnan tavvnr .. 1,,. .. 

me<0okle beraber Alman kuman• tayyarelerinin 29 30 lııtteşrin ge. 
danlığ•nın bölge~e bir çok Avns· ce•i Moskova ü•erinde yaptıkları 
turva ve bir koç Rom•n ve M.. hucumla.d•. K•emlln sarayı yanın· 
car kıta1ı dahil ol<luğ'1 halde ihti da aske i obommiveti ol•n hedef· Bu muvaffakıyetli akından dö

nen subaylardan biri de şu sözleri 
söylemiıtışlir; 

Joldnrobıliyor mu? 
[ Tan'(Jan[ 

ri lnır'lte.r~:n ıloji'u ••hiline bir 

k•ç homh• alm•şlardor H ""' vole 
tıır, R;r düşm•n tayyaresi düş"•Gl· 

müştür. 

Londra 1 (a.a) - Ôii•e iHi. 

ji'ine göre, .J;j~ g•ce lnıriliz booıba 
tavv.,•l.ri Almaovanın Şi'Tlal b,t1• 

qınd• bıılunan hedeflere hücum et. 

mişl ... rdir. 

y•t kuvvetleri topladığını bildir· ler vakılm·ştır- Bir çok ehemmi-
miştir. yetli bina lon başka iki demiryolu 

Talim gören Rus htiyatları i.tas.'nl!-a da i•abetl•r olmuştur. 
Londra 1 ( a. a. ) - Lond- Moskova ş·hrine on bir de· 

roda çıkan « Sovv•t harp haber mirv"lu 1-a~lıdır ve bunların 9 

« - S.rlın yolunu biliyoruz. 
Oraya daha bir çok defalar gide· 
ce~iz » 

leri .. g1zeteti şöyle yRzıyor: snndurııılc. i ta•yonu var<lır Alman 
Ru• ceph•sine gönderilecek zaferlerinden ıonra Leninırrad, R'. Şehir meclisi dün 

y•ni ihtiyat kııvv•tl•ri Baykal hav ııa. Min•k ve Kiel'e giden dö•t t O p 1 B n d I 
za~unıi~n cenu~i Sibirya'va karlar ilemiryolu Sovyf"tl.-rin elindf'n çık· 

L •ı b • ( Baştara &ı ikincide ) 
UZ'\nan top,.aklıı.rda devarnlı talim tıtt;tan ve M. man ava Kuvvetleri· /

1 

" Kulaklarimi 
N h •yet dostluk d lıa ilerle 

yince, « artist :o sormuş: 

- Çok gördüm amma, senin 

gibisine hiç rastlamamıştım. Ne 
h•ıy bu seninkisi, yahu? ... Niçin ö 
püşürken kulak tutturmaktan zevk 

alıyorsun? 

rlf"vletçi dtı2'il0ir, iradPsizdir 7 l 
Çünkü devletle millet aras•nd•ki 
baii'ı kop.rmış Avrupan ın vıkıldı· 

ii'ını gördüii'ümüz çok p.,tili ve 
an .. şili cumhuriyetleri gibi, mille· 

letio iradesind~n başka bir şev 
olmivan devleti b•r muhafız köpek 

ıribi fertlerin m•nlaallerine b•~çi
lik eden bir asayiş unsuru ~armıı· 

ırörmekte<lir Bu tali<n h,.ekilt es· nin b;r çok bombardımanları yü· c•k yıl b•itcesine konacaktır. Mez-
nasında alınan tecrübelere göre tünd,.n M'lskova dışındak i ba,lca kOr )12) bin liranın imar h•yeti 
yapılmakt•dır. hatlar bir çok yerlerde ke•ildik· namına Beledıyeler bankasına ya• 

tut ! ~' 

l
,....,,Y.,.._..A....,,Z~A~N-ı A•falt ve mer.' 

merle bezendı· 
V A-NO _ rllmiş bir mey 

danıwızdan geceleyin geçiyorduk. 
Latif bir sanat heykeli ile sü•lon· 

- Kulaklari'1li tutormak zevk 

olur mi? ... Y eç bel 
- E.. paki, n totturuyor11un 

me'.:.İ icap eden bir dönemeçte ... 
( Galiz bir tablo çizmek iste 

öyleyse? 
- G t-çen Y"'ce yenP bar~ yel 

dim. Bir kiza: «Bana ııpl• dedim. 

uptu. Uperken cepten paralariıni 
çaldi yoturdu. 

miyorum ... ) 
••• bir münasebebizlik gördük. 
Yanımda, kadınlı erkeklı dost 

lar vardı; hop birlikte : 
- Bekçiler uyuyor mu ?,. Po 

!isler nerede kuzum ? ..• - diye 
haykırdılar. - Bn ne vicdansızlık 
oam1tssuzluk .. . 

Biri : 
- Hayır .. Ne o, ne öbürü .. 

Sadece umumi hellistzhk ..• - diye 
rek işi latifeye bozmak, zihinleri 
başka şeyle ovalamkk istedi. 

Başka biri : 
_ Aman sakın o < Yersizlik! 

Yersi:lik 1 • diye biten meşhur 
bektaşi hikayesini anlatmaga kalk 
ma .•. Herkes bilir ... - deyip sözü 

ke•tİ. 
Arkadaşımız nüktedan bir zat· 

tı. Sözün aiazına tıkanmasına razı 

olamadı: 
- < Bana up • hikayesini de 

bilmiyorsunuz ya ? - dedi. 
Şaşırdık : 
- O da neymiş ? 
- « Kulaklarımı tut » bildi· 

yesi yani ? ... 
- Hayır. işitmemiştik. 
- Anlatayım öyleyse •.. Gör-

düğümüz bu vaziyete o da uyuyor. 

*** Yabudinin biri, bara gitmiş. 
Parası çokmuı. Yemiş, içmiş, eğ· 
lenmiş. Yanına, güzel « artist » 
lerden birini de almış. Ona da ik· 

ramlarda bulunmuş. 

Ahbap ık ı l erl eyince: 
- Bana upl - demiş. 

-? 
Tarifle de anlatmış: Yani «he· 

ni öpl• demek istiyor. 
F.h, sanatı icabı ... Ne yapsın? 
Bar kızı yaklaşmı ş. 
Salamon. hayli sarhoş, gözleri 

ıüzük, irkilircesine geri çekilmiş. 
Kulaklarımı tull 

-? 
- Kulaklarımı tut da bana 

oyle up. 
Tabii, « artist• her gün yeni 

çeşit gu•toda bir adam ğörüyor. 

«- Zahir, bıınun da bu n••İ 
bir tutarağı var •.• Her biri bir gö· 

n•···" Dıve düşünmüş. 
Kulaklarını iki eliyle sıoısıkı 

tutarak, mu9evi müşteriyi öpmüş. 
Ayni ameliye mubttılif selorler 

tekrarlanmış: 

- Ha... Demek kulaklarını 
tutturuyorsun ki, ellerim serbes 

bulunmasın diye? ... 
- F.vet... Yözlerimin oninde 

bulunsun ..• 

*** 
Ve arkadaş•mız ilave etti: 
- Meydanlarımız temiz dur

sun diye, ille her köşede bekçi, 
polis hekletm•ğe kolkarsak, bn 
salomonun h ·sa bı olur... Busenin 
zevr-ısı, knlaklarını tutturmadan 
öpme< ve kendini öptürmektir el 
bette... Böyle münasebetisi,)ikler 
yapmamak,halkın iç;oden gelmeli .•. 

( Akşam'dan} 

• Cümhuriyetin 
beş kardeşi 

Y A ZA N TÜRK inkili.bı 

PE
YAMi altı çocuklu bir 

baba. 
SA FA En t'ıüyük 

oglu cumhuriyet. ilk önce doğan 
o. Sırasilo P'şinden gelen beş ço 
cuk onun öz kardeşleri, Laiklik, 

milliyetçilik,devletçilik ve ötekiler. 
Bayramı cumhuriyet adına 

kutluluyoruz, çünkü yaşça en bü 
yüğü o. Yaşça, fakat ehemmiyet· 
çe değil. F.hemmiyetçe h•p•i birH 

rine mü"avi, hfpsi öz evlit. 

T•k başına cumhuriyet, m•ş· 
rutiyet gibi herhangi bir idare 
şekli. içi Türk inkilibınıo manala 
rile doldurulmazsa boş bir kalıp. 
Bu manaları geri k~lan beş vasıl 
ta buluyoruz. 

Bir cumhuriyet larzediniz ki 

laik değiliir, karikatürdür o Çün 
kü ıııJtanatı devi rmiş, yerioe me 

şihati geçirmiştir. 

Bir cumhuriyet far':ediniz ki 
H•lkçı değildir, mukaradır o. 
ÇGnic.Ü sarayı devirm;ş, yerine bir 
zümrenin hikimiyetini g'çirmiştir. 

Bir cumhuriyet farzediniz ki 
milliyetçi değildir. temelsizdir o. 
Çüokü halk ve millet arasında<i 
bağ• knp.rmış, Avrnpanın yıkıldı 
ğıo• gördüğümüz kozm..,polit cum 
huriyetltri gibi hukuki bir kalıp· 
tan ibaret kalmıştır. 

tır. 

Bir cumhorivel (arztodini:ı: ki 

inkiLı'°'ç1 deiildir, y.aşemıya liya· 

kat•izdir o. Çünkü ölü kalıplara 

bağlanmış, ebedi sandığı geçici 
idl'e şekillerinin putper•stliği için· 

de kakılıp kalmıştır. 

Donetz nehri taşfı teıı sonra, Alman bombalarının t·rılmış eo diğer kıstm İçin de ta· 
Londn. 1 ( a.a) - Almanlar t .. ;rini dovm•k •ırast •şoibdalci ahhül verılmiş bulunduğuna arze• 

b 1 d R iki ~bemmiyetli i•tasvoM g~ım;şıi: derım. 
U son gün., e u~ c•ph••İude M , Ancak haritalar ihale edilip 

hls•edildi. Bir n•tice elde erleme• oskov• yı cenupt• Kunk'a b•ğ mişlerdir. Asktri duru"' h•ltk•nda \.va" Kurskava dtmirvolu ile do yaptırılıncıya kadar iınar faalıyeti· 
M 

ğurla Gorki'ye girlen Gorkovskava izin aksamaması ıçin N4fıa Ve• 
oskova radyosu dün akşam !JU ki.lf'timiıce mevzii tatbıkata geçe· 

malOmatı vermtşıtfr: deıııiryolu Bıı iki hat. şehrin do~ b k 

Al 1 
ğusı .. ıda Ku,.•ki ~ Vao-znl i•t11ı•vo iJm• esa111 kabul edi imıştir. 80 

man ar rlün Mo .. kov: nın ti· 
6 

l A 
1 

nıından basl '-t d 'l b suret e ıatürk ve loo·· u- cadd·· 
ma b .,tısında Volokonsk bölg-e,10• &TD'I.~ a tr. ,.... filan "lm- ..., 
de yeni bir t.1arruza başlamışlar. baları binaları ve ravla'l Ç •lta- lerl gibi sab•t esasa dayanın ve 
sada pek hafif bir ilerileıne kayıt lovskaya sok'ğ nda tahrip etmiş mıihım gö,düğümüz kısımlarda ha· 
edebilmişlerdir. le•dir. zırlıyacağımız tatbikat p'aolarına 

M·ıskovanm batısında Al-an Arıusturnlya Rusyaya sıh· gare, imara mü<aode edılecek ve 
1 M •u baılaoacaktır.» 
arın °İ•İsk istikametındeki taar- hiye 11!alzPmesi gender<'cek Riyaıetın me•aimi raporu üze• 
~uzu terakki kaydetmemiştir. Oı. Canberra 1 ( •· a.) _ Avus rinde baz• a2iılar söz alarak •ual· 

a ~enupta Donetz havz.,ında Al· turalya b•şvekili Curtin bevanatla l<r sormuşlar ve 8. Kası"' F.ner 
'.°~0 ar on 24 saat zarfında Ro•lof b ı L h b bunlara cevap ver iştır. ıstıkam•t" J I u uoaraı< arp ka İnesinin, derhal N l • ınue yanız pek az ilerla .. d .

1 
L·ı k ctıcede rapor, ıttıfakla kaba 

meg u goı erı ""'' ece fazla b82ı sıhh;ye " nıovaflak. olmuşlardır. o'u1.nu,tur. Boodan s•>ara, DJ1mi 
F•ııla 

1 
., _ mal 7 emesini R ısva'ya göndermeıe F. z ~aaan y · k cüm n intihabına a çılaı••tir. 

zôrıden D ' t ~ h . ag nura"' Vlİ· arar ver•iigini bıldirrrıi~tir. Ru ka 6 ., -n• z ne rı ta• B S Gııl reyle yapılan s rim netı· 
e "nıştır l rar .lvvet er Birli ti tarafından T vazıyelten doıavı Almae• r mu•kı· · .1 ce9:ode Daimi E11cümen şu sureti• 

1
.. ~ ıstenı n s t....h'ye malzeme• na • t 
at çe· iy >rlar Ro<tof cephes<ndeki u 

0 toşeltiıül ot-ıuı ır: B. Malıınut Kı· 
hir k · d 36 fütenin gelm •İ üıerine itt bu eıım e O Alman kıııc:ıyonu edılmişt r. bar oglu, 8. Kerim Uiu~cu Tü el .. 
•ul r altındo kalmıştır. Başka bir lo ve 8. Ha11m Sa•cı. 
k · d Ka~intı Sovyeller lehine yapı MLitaaki~en dıg· er E.ncu-menle· 

e ım e dir Alm•n knmyonlar• da 1 . ı.:·b aca~ para yadımı talep'lerioı de rin aeç•mı' yapılm şt•r. 
aynı n ı ete uti'ram•ştır. İ1.n2it11 ve tc'v p etmeC. hu•usun-;:\a Ş h" M ı [Taavlrıefkir'dan] Kırımda Roıslar dii;man tara· alakalar k mı y 1na •alahiyet ver. zart••: ;:nü ·~.:;a~~:;~~:::~,:.~· 

1=~~================;;;;~;;;;~~~~~~~~, 

Bilim cumhuriyetimiz, Garbin 
ona verdiği bütün ınin•l•rı !•ki· 
mül ettiren ve onu yalnız bir ida· 
re ıekli halinde görmek İgtem;y•I' 
bir mana inkılabının mumes•ilidir. 
Geri minasile cuaıhuriyetin putpe 
resti olmıyalım. Bizim için aziz 
olan şey cumhıııiyetin kaJ.b değıl. 
onu doldu·an ve uşrn kıymetler 
manzume tidır' ki bunların içinde 
her şey,ıen rvvel mılli fazilet, ya 
ni kendıni milli camia için f•da 
etmek, « fona filmillet » olmak 

sevdası var. 

4000, kazık 
il il 

• b inde •u ubul n 
Holıand•da Am•t rd•m şe 1 

, 

b. t k "k" • - h'kı·m E.r••"" ın • ah•li•i 
ır opra ço ·un u::1u il b 

k 
. • · d oturan r Av· 

argalar gibı agaç tepelerın e 
. "del" ederken doğru 

rupa şohrı hulun·iugu•ıu ı 1
4 

söylemiş olriuğunu ispat etaıiştir. 
K•lan bir çamur tabakosı üzerin• i~şa edi\

m·ş olan Am•terdam şehrinin, E.rasoı• ın ~uka. 
rıdaki sözleri kaıdet,niş olduğu ş hır oldugunu 
moydanu çıkarıyor. Am terdaınd• evler, ç•mur 
taba!! içine batırılmış kalın ve uzun kazıklır 
üzerinde duruyor. 

S.ray, 14.000 kazık üzerine isiinad ediyor. 

Amsterdam şehrindeki bütün evlerın 25 mil· 
kazık üzerinde durduğu he•ap odilm•şti•. 

işte bu kazıklar, hi.<i"' F.ru ue'in ahalisi 
kargalar gibı tepelerinde tünemiş olan ağaçla
rı temsil ediyor. 

• ------:ı IA f ptik ampul ~"'""'<a ~.uhe.~disle· n ıse lerından hırı cıva te· 

bahburatılo işleyen bir elektril. aıupülii imal 
etmiştir. Bu elektrik aıupnlü, 10 voltluk bir 

ampü,den daha pahalıya mal olmamaktadır. 
Fakat bu ampulün en bıi ÜI< kıymet ve 

ehemmiyeti antiseptik bir talam şuslar neşret
me!iidir. 

Doktor ve ilimler önünd~ yapılan mOte
adJit civa teb~hburatile işleyen bu ampulün, 
15 metre uıekta bulunan bir knp ıuyu tasl•y• 
ve takdir ettiii sabit görülmüştOr. 

m-~~ faza ed•lecektır.:Bu 1tıııpül, ufak bazı tı 
dı atla etraft da aydınlatma•tadır. Fakot ışık 
v~r~ek için yapılan tadilat, malıyet fıyat nl bir 
mısh artırmaktadır. 

Katil, maktulün Mok kanıa Lueeıro 
Cenazes'ı o·· nün- kasaba ıoda inti<am yü 

zünden pelt feci bir 

de öldürüldü cinayet olmuıtur. Kut-
'-;"'""'.:-:---..:....--1 ro adın la bir haydut 
arkad•şlarındın tiaroyu öldü d- - - d 

k 
. r •Jgun en yakala. 

nara hapnhaneye t'kılm •t B ı., ır. .ırun.un Cl'!n ıe 

si nakledili•ken halk hap"ı h e h.. 1 k , " an ye ucum a a 
pıları kırmış ve katili yakaladtiı ıribi cenaze· 
nin Ö>Üne ırötürerek orada baltalarla öldür
müştür. 

M•ktulün bu valt'ada hazır bulunan zevco• 
ıi, 1' ti.'n cesedini tekmeltıctikten sonra ~ ıeni 

şimdi affediyorum. söılerıni söylemiştir. Katilin 

cesedı sokak ortasında bırakılmış, cenaze ala

yı da hiç bir şey olmamış ıribi yoluna devam 

et .. iştır. 

• 
Patates yaprak
larından kağıt 

yapılıyor 

Kiğ t, odundan, 1& 

man ve paçavralardan 
yapılır. Fakat son za .. 
man'arda kiiğıt yoklu· 
ğa ve kağıda olan bU· 

dan tecrubelerle seltütoz elde edılmiıtir. 

« OOrt senelik plin» mecmuasının son nüı• 

hası patetes yapra\ !arından elde edilen kağıda 

basıl nıştır. K lite itibarile, bu patate• kağıdı 
bildlğiaıiz kağıttan aşağı değild•r, Yapılan he· 

9ahs göre, evvelce at.lan patates yaprakların · 

dan ist !.de ile senede 675,000 ton sellüloz 
tasarruf edılecektir. 

A vitamini ve 
zayıf gözler 

• Birleşik Amerikanın 

Ohios eyaloti dahilinde 
Klevel•od şthrinde çı· 
kan Ttb Cemiyeti mec· 

muası. yapılan fenni tecrübelerin verdiği par
lak neticelerden bahsetmektedir. Bu mecmuaya 

göre~ göz mütehı1ssıq(arı, so1.ı. zamanlarda A 

vitamininin iyi ırörme için pek lüzumlo old,.ğU · 
nu tes\ıit ettikleri gibi, karanlıkta gö•mo kabi· 
liyetini fevkalade arttığını müşahede etm;ş • 

!erdir . 

Kleveland şehri gözcülük enstitü•ünde !a· 
f - 1 • A vıta· 

pılan muhteli f tecrübolerdd şo or enn 
mioler;nı hıvi yoınekler ile tabi tutn1duld~r~ 
husasi rejim sayesinde, karanlıkta da pek ıy• 
gördükleri .. bit olmuştur. 

A vitamini' ıöz sinirleri üzrrine tetıir ~t· 
melı.te ve rüyet hassasım Jı.eskinleştirmeHedır. 

Amerika göz tabipleri, bu hşfo büvük bir · · ı 'I b. çok ehemmiyet "ermekte ve A vıtamıo erı e ır 
göz hıstahklarıoın ve biıhasıa rüyet ı.afiyetioio 
önilne de ıreçilobileceii Omit odilmoktodir. 

- Bana up! ... Kulaklarimi tut. 

•• Şap., Şup ... 
Bir cumhuriyet larzediniz ki 

Muci,li tarafından Sterlall'p adı verilen bu 

ampulden bilhos<a hastahanelerde istifade ede· 

cek yemekler ve iaıe maddeleri bozulmadan 

yük ıhtoyaç yeni kigıt l.aynağı aranmasını mu· 
cip olmaştur. Bu maksatla, Almanyada çok is
tihsal edilmekte olan patatH yopraklarından 
dan kiıfıt imali düıünOlmüıtür. Bu yapraklar· 

C Devamı uvuncUd ) 
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Daima iki büyük filmle PROCRAMlNl süsleyen 

Bu akşam yine iki i'Üzol film takdim ediyor. 

1 
Kudretini yok etmeye SAV AŞAN ölilm ordusu ~ 

Kızgın Çölleri alev ve dehşete gömen ~ 
insanları Ademe gönderen ~ 

• Mevsimin en muazzam fiJmi ~ 

BEYAZ TABUR 
Türkçe sözlU oe Şarkılı 

2 
Hilda Schneider - Marta Ternu ve Dehakir Heinz 

Rubmann Müşterek yarattıkları 

-BEKARLAR Cenneti-
Gayet neş'eli son derece modern ve güzel filimde hararetle 

Alkışlayacalm01z 

Pek Yakında Pek Yakında 
Sinemanın Musiki Harikası. .. Yıldızlar Yıldızı 

DEANNA DURBİNl 

iLK AŞKI 
Fılımind~ göreceksiniz 

''., 1 ~ • I t t i , 

: .................................................. ": 

f Saatçi Vehbi Çöme/ek i 
İ Saat Kulesi Karşısında j 
J Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon f 
ı Kadın ve Erkek Son Model saatleri· ı 
f miz yedekleriyle beraber mevcuttur. i 
1 Her Türlü tamirat Kabul Edilir. 1 
f 1225 i 
...................................................... ı 

1 DOGU ANBARI
Fevzi Güven 

ISKENDERUN 
Vakliyat ve komisyon işi yapan 

rileri gibi muhakkak sizide memnun 
T lefon 218 
Telgraf dolu enberı 

1374 

itte bu anbar müşte• 
eder. 

1 - 26 
.......................................... 

Takdim ediyor 
Dünyaları alt üst eden Kızgın çölleri ölüm oe ateşe 
boğan Mevsimin en büyük TÜRKÇE sözlü filmi 

BEYAZ TABUR 
2 

Tarihine zaferler yazdıran Bayrağına zaferler yazdıran 
BlR ŞAHASER 

Va ta n--1~~z-k,~e Fedaisi 
PEK YA INDA Türkçe Sözlü 

AVCU BÖLÜGO 

BUGON 

Parti Kaza kongreleri 
ayın 25 inde başllyor 

Ocak kon grelerl bu yıl geçen senelerden 
daha özlU, daha canla yapıldı ve partllUer 
tarafından yakın allkayle kar,llandı 

941 yılı içinde yalnız Ocak , 
Nahiye ve Kaza konıreleri yapıla· 
caiıoa röre alınan tertibat muci· 
bince viliyete baih mülhakat 

kazalarında tekmil ocak koogrele· 
ri Birinci Teşrinin 22 nci ıünü bi 
tirilmiştir. 

Adana merkez nahiyesine bağ 
lı şehir mahalle ocaklarının kong. 
relerine ise 25 - 10 - 941 ta
rihinden itibaren bağ-lanmış olup 
bu güne kadar 12 ocaiın kong 

releri bitirilmiştir. Geriye 8. ocak 
kalmıştır ki bunlar da birkaç gün 
içinde bitirilecektir. 

Vilayet dahilindeki tekmil ocak 
konrreleri bu sene geçen yıllardan 
daha özlü ve daha canlı ve heye 
canlı olarak nizamname hükümle· 
rine ve Parti buyruklarına tama 
men uyfun esaslar dahilinde yapıl 
mış ve Partililer tarafından yakın 
alaka ile karşılanmıştır. 

Her ocak kongresinde kaY.a ve 
nahiye idare heyetlerinden birer , 

Tazim telgraf
larına verilen 

cevaplar 
Cumhuriyet bayramı münase· 

betile C. H partisi vilayet idare 
heyeti reisi 8. Mustafa Rif at Gü. 
lek'in tazim ve tebrik telgrafına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi reiıi 
Mustfa Abdülhalik Renda ve C. 
H. partisi renel sekreteri tarafın· 
dan aşağ'ıdalti cevaplar verilmiştir: 

«Bilmukabele Cumhuriyet bay· 
ramınızı tebrik ederim. » 

B, M. Meclla reial 

Mustafa Abdülhalik Renda 
« Büyük bayramımız münase· 

betile vaki tebriklerinize teıekkür 
eder, mukabil tebriklerimi ve -Y· 
ğılarımı sunarım. • 

C. H. P. Genel ıekreterl 
Erzurum mebuıu 

Dr: F. Tuzer 
Gene bayram münasebetile 

Lelediye reisimiz Kasım Eneırin 
çektiri tazim ve tebrik telrrafla
rıaa aşai'ıdaki cevaplar verilmiştirı 

c Bilmukabele Cumburiy~t bay· 

ikişer müşahit bulunmuş ve k;.;g
relerin tam bir serbesti içinde ya· 
pılmuı dikkatle takip ve tatbik 
edilmiştir. 

Merkez Adana kazas111a bailı 
nahiyelerin kongrelerinde vilayet 
ve kaza 1. H. azalarından da birer 
müşahit bulunmuştur. 

Şu günlerde vilayet dahilinde 
yapılmakta bulunan nahiye kongre· 
leri de 10/ 11/ 941 tarihine kadar 
tamamlanmış ve bitirilmiş olacak
tır • 

Kongrelerde yurttaşların arzu, 
dilelc, istek ve şikayetlerine geniş 

yer verilmiş ve mutlak bir serbesti 
içinde açıkça söylemeleri esas ola· 
rak göz önünde tutulmuştur. 

Vilayete bağlı kaza kongrele· 
rine 25 11· 941 tarihinden itiba· 
ren başlanacak ve bir 1 12 94 l 
rünüoe kadar bitirilecektir. 

Kaza ko11grelerinde de Vi ayet 
idare Heyetinden müşahitler bulu. 

nacaktır. 

Çiftçi mallarının 
korunması 

Ş"hir meclisi yarın saat 15 te 
ticaret ve ziraat odaları ile müşte· 
reken toplanacaktır. 

Bu toplantıda, çiftçi .malları 
nın korunması icin derhal ışe baş 
lamak üzere beş kişilik iki komis· 
yon intihabı yapılacaktır. 

Orman Çevlrge mUdUrU 
vefat etti 

Şehrimiz Orman Çevirge mü 
dürü -Bay Midhat Sezer dü.t, sa1ot 
14,30 Vffat etaıiştir. Bu haber, 
kendini sevenler arasında büyük 
bir teessür uyandırmıştır. 

Cenaze bugün saat 11,30 da 
Adana doğumevi karşısındaki evin 
den lraldırılacaktır. 

Merhuma Alt htan rahmet, ai
lesine başsatlığı dileriz. 

ramınızı lıtutlulalarım • 
TUrklye BUyUk Millet 

Meclis reisi 

A. Renda 
« En büyük bayramımız mü· 

nasebetile vaki tebriklerinize te
şekkür eder, mukabil tebriklerimi 
ve ıayiılarımı ıunarım. • 

C. ff, P. ıenel Hkretıri 
!rıı:urum mebuıu 

Dr. F. Tuzer 

AS• 1 stNEtJ1J\D1\ 
Suflare BU AKSAMHergünaMtina 
8,30 .,, 2,30 

Romeo fle Jalget, ladam o kamelya kadar kav· 
fletli ..• fakat: onlardan daha güzel t1e daha içli .•....•.•. ? 

DUnya edebiyatının ,aheserlerlnden 
Türkçe Sözlü 

MANONLESKO 
ILA YETEN : Sergüzeşt /ilimlerinin geni kahramanı 

Bob stel tarafından 

CESUR SUVARi 
- Son derece heyecanlı büyük sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA ::::::.:PEK YAKINDA 

..;;..A;.;.;;K;.:;..;A;.;:;.S...:..Y.:....A_....P_AJ:AS 
Bugün gündüz 2,30 rnatinada 2 Filim 

1 - Manom Lesko Türkçe 
2 - Deli Suvari . --

1 LAN 
Ticaret Vekaletinin ıo-

10/94 l tarih ve 6/7782 savı· 
lı tebliğine atfen ve tip ıta• 
tiisünün muvakkat maddeai 
hükmüne göre merkezi Mer· 
sin'de olmak; Antalya ve İs
kendurun limanlarında ihtiva 
eylemek üzere ( l • Manif atu
ra, 2- Madeni eşya ve mal
zeme, 3- Çay ve kahve. 4-
Deri kösele ve deri sanayii 
yardımcı maddeleri, 5. Çu· 
val karaviçe jüt ve mamulat 
çı ithalatçı Birlıklerinin 28-
10· 941 tarihinden itibaren 

teşekkül etmiş olduğu ilin 

MARKONi! 

ol unut. 1372 

Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek 
biricik r a d y o n u n markasıdır. 

DiKKAT: 

Yeni Tip R a d y o ı a r ı m ı z Gelmiştir 
Tahsin Salih BOSNA -Abidin Caddesi Paşa 

Tel. ı 274 Telg: TABO 

lmtiyaı Sahibi ı Cavit ORAL 
U. Nqrlyat Müdürü ı Avukat 

Rifat YAVERoCLU 

P. K. 74 

l:Saııldıj'ı yer ı ( BUGÜN ) 
Matbaası - AdaDa 

2 lkinciteırın l 941 

Milli Şefimizin tarihi 
nutukları 

(Başatarafı ikincide) 
Yol yapma faaliyetinin buıün 

kü ihtiyaçlara cevap verecek ka · 
nooi bir esasa bailanmaeı için ha 
zırlaomakta olan layihanın büyük 
meclise arzını çolc yerinde iÖrmek· 
teyim. Büyük su işleri faaliyeti ıe 
çen sene kabul bJyrulan 50 mil· 
yooluk t'lhsisatla daha ~renişldıl. 
miş ve , başlanmış olan işlerden 

Malatya ve Niğ'de .. inşaatı bitmiş 
Tarsus, Ege havzasındaki işlerden 
bitenler balkın faydasına açılmış· 
tır. 

Maarif işlerinde köy enstitüle
ri adedi geçen seneye nazaran üç 
tane daha ili vesiyle 17 ye varmış 
tır. Talebe sayısı 9 bine çıkmak 
üzeredir. Köy eğitmen okullarından 
çıkan 1500 eğitmen köylerinde işe 
başlamışlardır. Bu ıuretle on sene 
gibi millet hayatı için çok ima 
bir zamanda 15 bin eğitmen ve 
30 bin öğretmeni köylerimize da· 
i'ıtmak yolundaki çalışma hızla 
devam etmektedir. 

Köy en!ltıtüleri ile köy okul· 
lan arasındaki münasebeti ve bu 
teşekküllerin biribirlerine yapacak· 
ları yardımları ve diğer umumi ve 
sosyal vazifeleri çerçevelıyeck ka· 
nun Jiyıhası yakında Büyük Mec 
lise arzolunacaktır. 

Mesleki ve teknik öiretimi en 
geniş ölçüde tertiplemek için bü
kOmet cijdi kararlar vermiştir. 

Murif vekaletinde teknik öireti· 
min temel teşkilatı kurulmaktadır. 

Az zamanda ierçekleştirilmek is· 
tenilen büyük bir program hemen 

Büyük Meclise sunulacakdır. 
Memleketin saııayiinde, motör· 

leşme ve mııkineleşmesinde ve bü
tün ıhtisas işlerinde ehliyetli unsur 
ları Lol mikdarda ve süratle yetiş
tirm~k istiyoruz. 

Şimdiye kadar yüksek kurumla
rının son sınıflarına konferans şek · 
linde verilmekte olan inkilap ders· 
!erinin bu kurumlarda inkilap tari 
hi ve Türkiye cumhuriyeti reiimi 
adı altı nda esaslı bir ders şeklin· 
de verilmesi ve bu mevzular et· 
rafında ilmi incelemeler yapmak 
üzere a y r ı c a bir de inkilip 
taribi ve türlıtiye cumhuriyeti eoat· 
ilüsü kurulması kararlaştırılmıştır 

Üniversite öğretim unsurları · 
nın mesleki ve şah!' hükümlerini 
kurmak üzere maarif vekilliğince 

hazırlanmakta olan kanun layihası 
yakında büyük millet meclisinin 
tasvibine arzolunacakdır. 

BilyOk meüliain bo konu üzerin
deki yakın allkasından çabuk ve 
bayırlı netic.,Jer bekliyoruz. Teknik 
öiretimde hedefimiz: kadın, erkek 

her vatandaşa kendi uadeti ve ie
çimi için bilmediklerini öğretecek 

bir ö&"retmen, bir öirenme yeri 
gösterebilmektir. 

Arkadaşlar: fa~ültelerirnizin ve 
yüksek okullarımızın ihtiyaçları ve 
çalışmaları dikkatli gözlerimizin 
önündedirler. Bütün güzel sanat
larla yakından ve candan ıılikalı
yız. 

Arkadaşlar; buiünkü şartlar 
içinde bir çok iıtediklerimizi belki 
yapamıyoruz veya yarına bırkmak 

zorunda kalıyoruz. 

Fakat kesin ve vicdant kara· 
rımız odurki yeni netli yetiştirmek 
te hiç bir gecikmeye ve geri kal· 
maya meydan veremiyeceğ'İz; en 
uzak köyden başlıyarak yeni nes
lin bilgili, güclü her alanda üstün 
geçmesi ülküsü bütün düşüncele 

rimizi katlamıştır. 
Aziz millet vekilleri, saydıj-ım 

devlet işlerinin her sene yenıleşen 
ve a-enişleyeıı mevzuları karşısın · 
da maliyemizin vazifesi daima şu 

olmuştur: Gelişme hızını kesmflden 
memleketin verim kabiliyetini aş· 
madan ve millt paranın kıymetini 
zaif düşürmeden muhtaç olduiu· 
muz karşılıkları temin etmek ifti 
harla ıöyleyebilirimki başta bQyük 
meclisimiz olmak üzero • bütün mil 
letce yapılan el birliğ'i sayesinde 
cümhurivet bükOmeti bn şartları 
toplayan verimli ve sağ'laıa bir 
maliye bulmaia muvaffak olmuş
tur. 

Bütçe yekOnunun ıenelerden be
ri yükselmekte olmasına ve mem
leketimizin dört yanına sirayet e
~e~ Avrura harbinin tevlit ettıii 
ıktuıadi rüçlüldere raimen mali 
yıllarımız daima varidat faılasile 
ktıp:ltmakta olmamız bunun en 
kuvvetli delilidir. En mühim kısmı 
milli müdafaa ihtiyaçlarına ayrıl· 
mış ve bu sene tamamı bu ihti· 
yaçlara tahsis edilmiş olan fevka· 
iade tahsisat programının seneler· 
den beri muvaffakiyetle devam 
eden tatbikatına da bu vesile ile 
işaret etmek i~terim. 

1940 bütcesi, tahminlere na. 
zaran mühim bir varidat fazlasile 
kapandı. 1940 bütcesinin ilk tat· 
bik aylaraında elde edilen netice
ler çok ümit vericidirler. Bu o· 
laylar içinde bulunduğumuz hal 
ve notların icabı olarak, iki sene· 
dir konulan muvakkat vergiler ik. 
tisadi va:ıifemize ve halkın ödeme 
kabiliyetine uygun olduiunu gös
termektedir. 

Vatadnaşların memleket borcu· 
no ödemek hususunda göıterdıkleri 
olgunluğun bu neticeyi almakta 
büyük tesiri olduğuna şüphe yok. 
tur. 

Bu olgunluiun parlak bir mi· 
salinide fevkalade milli müdafaa 
ihtiyaçlarını karşılıımak ilzere bu 
sene çıkarılan tasarruf banolarının 
karşılaştıiı rağbette ıröruyoruz. 
Bundan dolayı bütün vatandaşları 
tebrik etmek benim için b:r zevk
tir. 

Denk bir bütçe çeveni içinde 
verimli, emniyetli bir maliye kur
mak memleketin kabiliyetini zöz
önünde tutarak eksiklerimizi ta 
mamlamıya yarıyacak gelir kaynak· 
farını bulup bunları yerinde kul
lanmak Cümhuriyet maliyesinin ana 
prensipleri olmakta devam edecek· 

•tir. Elverişli gidişini ka) betmiyen 
döviz durumumuz, hususile milli 

müdafaa ihtiyaçlarımızı temin im
kanlarını vermk bakımından, sevin
dirici halini" muhafaza etmektedir. 

Türk milletinin dei'erli vekil
leri. bizi hizmetiyle şereflendiren 

büyük milletin emanetini hepimiz 
canımızdan üstün tutarak vazife 
yapıyoruz. 

Büyük Meclisin ayrılığa ve 
aykırılığa asla yüz vermiyen tec
rübeli idare!İ milletimizin başla da
yandığı millet mukadderatını ida· 
resi çok lizım olduğu bir devirde 

yaşıyoruz. Siyuette ana temelleri
mizin sade ve açık olma11ndan 
kuvvet alıyoruz. içeride millr be
raberliie güveniyoruz. 

Bunu koromalt vatandaşların 
selametine aykırı olarak doi'rn ve 
kanaatli yoldan sapacaklara bula
nık zamanda ıivaset veya tıcaret 
kirı arıyacaklara kesin olarak 
karşı koyacağız. 

Dışarı ile münasebetlerimiıde 
siyasetlerimizi dürüst olarak ıöy· 
liyeceğiz ve abitlerimizin samimi 
yolunda yürüyeeeğiz; biç bir şart 
altıoda zor kabul etmiyeceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım; Hür ve 
şerefli vatana faydalı olabilmek 
hepimizin pek bahtiyarlıj-ımızdır. 

Debboy • Tatkarakolu 
yolu lntaatına 
batlanıyor 

Debboy yolunu taşkarakola 

bağlıyan yol dün müteahhide ihale 
edilmiştir. inşaata beman başlana 
caktır . 

c. H. P. Karasoku 
Ocaoı Reisİiöinden 

Ocağımızın yıllık kongra· 
ıı 4/11/941 sah akşamı saat 

20 30 da yapılacağından 
ocakta ka1ıtlı arkadaşların 

bu saatte kızılay merkezinde· 
ki ocak binasına teırifleri 
rica olunur. 

1370 2-4 

Bayan Şapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo
delleriyle muhterem müşterilerine 
yeni bir salon açmıştır. 
Ayrıca her turlu şapka formaları modellere göre 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 


