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Meclis, yeni kabineye 381 rey
le ve ittifakla ililnadını bildirdi 
Başvekil, · Dış ve iç politika 
prensi erin açıkça· anlatt 

--~...;,.. ..... ---------~-------~---
"ihtiyaç ve zaruretler ne olursa olsun hiç bir t 
yabancı irade bizim bileğimizi bükemiyecektir ,, 

--------~~ı--------~ 

250 bin tonruk Buiday açıiımızı kapatmak için h•rlç· 
ten de Buiday ithal edilecek. Amerika 45 gUn içinde 
15 bin ton Buiday tesllm edecek. Kendi nakil vasıtala
nmızla da lstedljimlz kadar alabilecejiz. Yeni gıda mad-

Hükôıetin Beyannamesi Karsısında d•lerl fl:11
·" ~ ... ,. k• .. bornn•n •ltınd• k••ııc•ktı• _·_;::_'!.. ~-Tutıan-reisi-"' 

~Ers,:ı~K~~r:::rı Başvekilin· Mecliste dünkü ------------------------~!-----------------------

Bu beyanname ile Hükumet yalnız kendi 
yapacaklarını değil, Milletin gapmakla 
mükellef olduğu vazifeleri de göstermiştir - ) 
Bu beyanname ile Milletin karşısına çıkmıı olan yeni kabine· 
nin muvaffak olması için her Türküıa onu kendiıiae bir milli 
program ıaymaıı ve ona göre çabımaıı lazımdır.. Saracoğlu 

her yurddaıtan iı birliği, el birliii Ye fedakarlık istiyor. 
L 

Yazan: 
ABiDiN DA 'fEB SOVYETLE"E OÖBE 1 Al.MANLARA GÖRE 

Şiddetli IKropotki·n - Aınlkaradan Te!efonlı -

4 4 4. ,., 

savaşlar şehri ~e 
o 1 uy o r zaptedildi - -

B
ııtnkilimiz Şiikrii Sa • 
racoglu, dön, Büyük 
Millet Medisiııcle hilH · 

metin be~ MDııamt' Wİ okudu. 
M~lis, sürrkli ..-e şıddetli .ı -
lıışlarla ve 11ilıayN ittifalıla ver
tliii reyle ı:enç Baş,·elıilin be • 
Yııruıımıesini befendiğini &is • Almanlar muazzam Ekaterinovska da 
aeŞ~İnü saracoilo kallinesine kayıplara uğruyor dün İ§gal edi!di 
nnclan "başarılar dileris. Bu. ~I· ) • 
1
<>iimi1:e lıütön Tür~ mil!etinm Ye•lden 35 general llaltu aelarlae Yar. ıle ittirak ettiifne rıplıe yok • 

tın. Çünkü Sarııcoğlu hilkUnıeti, f 8 J l D 8 d 1 J d 1 mlf ltaJUDJ01'11Z 
Ilı.illete tl1'anda ve içeride is • 
tedilfnl vermek için bütün r;iiç· 
ilikleri yHtteiiııİ udediyor ve 
onun lıu vadini yerine ıetire • 
cet;-iııe de tam bir imaıumız var· 
ılır. 

Saracotlı bltlneııi, ılış ve iç 
~tte, ana .fıaıt)ar itiliarile 
biitiia Cumburi)'et h~ 
rfnia JilrtlıMlitl yolda yilrtlye • 
rektlr. Çllııtıtl. Cuınlıuriyet Halk 
Partisi•!• ltllUmetiılir; aıiz 
Mili Şefimiz İnıiet lııöııüııfin 
direldifl•i ve BitJiik Millet 
Jlecllsinln itlma.ıı ile vuifıe l'Ö· 
recelmr. B&!fl1DlZdaki Büyiik 
llasm yüksek siyaseti ise yalnız 
'li.i~~;,·cde değil; biitiin dllnyada 
~n bUyüik takdirlerle lıa11daa • 
maktadır. İnönü ve Lozıın kah· 
raınanınm bu diin> a buhrant sı· 
raımıda başını12da bulunması, 

bu mill<.>t içiıı, hakikatoo mu • 
kadderatın büyilk bir lutfudur. 

Yeıı; blıiııe, ıtı, siyasette, 
nıerbum Refik Saydam kalıiııe· 
tıinia talrlp ettiii preMİp ~ ıa· 
Jedeıı, ıerre kadar ayrılmıya • 
nktır. Çiiıı!RI, bu politbyı kaç 
Yıldır, büyük Mr muv.0.lı:i
Yttle idare ette.. Hericlye Ve • 
kili Saracoğlu, §fnıdi hem Baş· . 
't'elıil, lıenı Hariciye VeUleti 
'telılliıllr. Kalü ld bu dl§ siya. 
lel, eMec:e Şlilaii Sarareifu 
•uıı pltal politikHJ ııleiildir; 
lıli)'ilk MilH Şefin ana lılltle • 
l'ln..ı çizdiği, BüJfilı Millet Mtt· 
liııiniıı tasvip ettiği VJ! but 
1'İiı41 mlHetlııin benimsediğ' e 
hr~ııdifj barış ıılyaesti dli • 

(Sena Sa. 2 Sil. 1 de) 

M<d...lva, 5 (A.A.) - Öğ.c Ü2leTi n•~ 
reıl;Ien So\"J'fl lletıllğinin clr.lııde l<&Y

decii!d ğ.ı,., &öre Xil•lskaya böiı;esin
de dört alman taarruzu fl'ri püı;kür· 
lil!nıüştıir. 

Dt<le wle öeııUmeat"""': 
'l'5imbyııoııb)'a böJııe.in"n bi.- ke· 

eilninde rualılr yenı mevvıllere çe
tııllrılitiercbr. T&qc ve p>yaöe lruv
vet.lenne 1t&rtı müdafaa mııherel>e
lıBı" clevam etm~lr. 

Bielaya ve Kuş \'l>k.ya bölıe.erin 
el<> düşman r&bllda 3000 ölü bırak
mıştır, 

~ v.ıroııoej ceplırsuıd.e tnl'V11>i 
blr 'n:ub&T•be .,.., ı.-. t lrolu taali,-et; 
oldu tu i 1 t.ve eıdilm eidledir. 

M1JDAFAA 8AVAŞLAılJ 
Mosloc • , 5 ( A.A,ı - SoY)'et ~ 

ya ısı ek <ebli[;I: 

Kletskıaya çevretılnde ' 
re ctnU'buı>d.a alnıa.ııln •IJl 

çu n taa.rrıızi.an an 
tıaf • geril t.m •ğe nm ,,· nrı:. k 

-.... Bu lteıılonılc lnn><"41..-

'°plllllrn!f o!an alman! 
tılılı: laa rı ve a rapılan 
müdafaa a •)'elinde muo:tzam kıl.J p 
!ara ulr am!f rd l'. 

Yt:NiDEN 35 GE!ıı"EIL\L TATIN 
mb.ot 

Alınan orduları başkurnan
danlı ın tchllği: 

Azak denınnin şarkında At 
ıruın ve Rıomcn tümenleri geruş 
bir cephede Jeisk • Tigoresk 
dlemil';\-olıırıa yalda~makltadır
lar. Düşman ancak münferit 
no.ıı:talarda mukaveI™'t e1mek· 
teodır. 

Kuban nehri üzerinde ordu· 
ya: mensup b r Iİüıcum te,Jı:ili 
~O'!!t.ini hücumla zapte4miş· 
ıtir. Bu suretle 100 kikmıet..eden 
fazla bir ceJ!hede nı-hre vanl
mıştır. 

Arma'Virin şimalJnde, Kuban 
nelır ~n garp sahilinde köprii
b~1 rı tesis edıhnişıir. Matiirlü 
teşkillerin seri ileri hareketi ne 
t ce indı- b r çok d'ü man kol· 

rlcat h8'tla kesılerek yQk 
edi miştir. 

Büyük Don kavıainde Bolşe
vikler düo zayıf kuvvetlerle mu 
vaffüı~etsiz taarruzlarda bu
lunm uşlard r. 

RJev bö?gesınde ~etler bü 
'iık piyade ve zıı<hlı bırliklıerile 
yaptıkları taarnnlan cı-ıfıl'llin 
diğer kesimlı-ı,.ne ~ yaymışlar
dır. 

-Hükumete yardım her 
vatanda%ın en büyük 

vazifesidir 

beyanatının tam metni 
iAnkara, 5 (AA.) - Başvekil 

Şükrü Sanooğlu Büyük Millet 
Meclis.inin bugünkü roplantısın
da ~eni k:.binenin prog.raınuıı 

Ankara 5 (İllıdmı mulı&bi • aşagıdaki bt!)'a'natı ile bildlııniş-
rindı-.n.) - BüyOOc Millet Mec • t:r: , 
iisi.r.in OOgiin Şemsettin Günal- Arkad&Ş'lar, 
~"ıaı başkar.ılığıncla yaptlan rop- Aziz hatltası önünde, sargı ile 
laın.lısında ~'Cldl Şükrü Sa- eğitdiğıimiz Dr. Reıfık Sa~damın 
raroglu teşkil eyl.;ım' . olduf;'U v~zife başında ö'ıır.C6i üzerine 
bllUCıe'*1 ili'{) mwwwtıc»lli ~ memur buyurulduğum 
mtıştur. Hül<Um<>tl Bil" ük Meclisin yük· 

Bu miiı:asebet)e Büyük IMU • Rk bua;urwıa get riyorum. 
l.t!t Meclisi ~ giirılerin • Yeni hilıkı'lmetiniz de eV'\"elki-
den ıblr'~ dıaha yaşamıştır. Top- ler gbi Cü:mhuri,)et Halk Par-
lantııda hl'rr.en bfiliin mWı.-t Ve- ı:isi p.r<ıgt8mını haııııasiyeile ve 
killeııi. baızJr buluıımakta iıdller. dikkatle tatiıiılte çalı§acaktır. 
Kordlpkımatike at localarda BAHTİYAR TOı!ıWYE VE 

Arlkarada buluımııaa.ta olan bü- M1Lt.t BfaLIK 
yUk ve oııta elçilerle bu elçilik- hkadaşlar, 
kr erk.ir.ı, d:iıı!eyicilıere ait lo- Dünyanın her gün daıha fe-
calaroa da k:alabalik bir din?.e- ınalsşan ~ ufuk'.arında bir ümit 
yici kiıtlesi ve mıaı1ıbua1a ait ro- ışığı belirtnE'yen karanlok man-
cada ı.se bütün yerli ve ecnıebi 2arası iç'nde Türk milleti burun 
m«t:buat ~ ajans mümaıısıilleri dı•aplarına rağmen ı-n bahıı-

zarpıyor. Bu sudetin sırrı bü
yük bir Şefin etrafında yaratı

lan birlikii-r. Giimlı-kte o1'J<iuğu
muz dünya faciaları içinde m:ı,. 
11:4.'ıe-rin yıkJ!malanıı.a sebep o
lan tıefrikalu., ibttliflar Türk 

milletinin, bütün faziletlerici 
nı-fs!nde toplayan lımet İnö
nü nün yuattoğı karşılıklı gü
\:en sayesinde cAlk <.u i:m 
• v»ı• • r- fn. 
&ıü Türk milletin• l'ürk mil
leti de fuönil'ye ~ yaraşıyar. 
cB!'a\'O sesleri. !!ugune kadar 
o:ıd\lğu gibi yarm da ayni bir
lik ve beraberlik içınde sık ntt
larda ve sevinçlerde biııbirimlze 
~arak emniyM.te yiıriıyece
ğiz. BQyl«>e bu koruyucu bir!J
ğin idamesi hükümetın~ ı;i.nde 
ılk ve 1'fl biiyük gay~yi wşlkH 
edecektir. 
Aı6:adaş nr, 

mına kedar gU:.Llrmek ~n o.m;dim:..ı 
azalmış dcii»d·r. Fa.kat bWm b Wn 
d;tdrat v~ llôıı&larwıt:za rağ:r.en b"r 
IÜll isU<lal'lmiz wya toprak: r:rnız 
1ecavüııe maruz kalacaA olu a b • 
!Un var hğımız, bilt'.ln ıne- c lalyet -
tr.iz bir "'k idealin cmnn ve.· e<ıek'
tiı'. (BrR'YO ... leri) Bu ideal d~ aorı 
~1'11mlıe ıı.ddr çarııı.sıııak ol.c:U
tır. (Bna\-o ~i, a!:Ql:ı•). 

yer a1m~ builllMll)"Drlanb, Her- yar bi-r me'l.'Cudiye-t olarak göze 

kes&.<Vdtiliınizin, hıüık~i· L----------.......... :'.'.'~~----------------~._.._ ____________ ._ __ ..;..J ilin güdeceği politikanm aı:a 
batları.ııı izah edeceği beyanat
larını sabır.s!U'1clıa bekleımekıte 
idi. 

Saat tam 15 de Başkanlıı'lı: ~
rini alan ~ Giinıaitay 
celseyi aıçt.ııMım llOOTa BaşV'eiki

(Devamı 3 iinell sahifede) , - - ' 
· ikinci cephe 1 

"40 gün daha 
açılmazsa za. 
fere veda 

• 
1. d. ' etme ı ır.,, 
• 

Hind kongresi 
kararını verdi ____ , ___ _ 

MGlkovada llDID· 

••• lllr Am.erlllaa 
mllllaltlrl blyle 

1azı1or 

Gandinln hemen 
, Japonlarla anlat•· 

c•Aı b:ldlrlliyor 
NP ~ı>rk, 5 (AA.) - Of: 

iN evyol"k J'(llfl gazetesınin 
Moı<t< va muhaıbırl ıunlaırı yazı
Y\'.!Of: 

d3 "k mi eUerın haıbi ka-
zammıları le; n anclı: daha lııtk 
giltl \ akıtlıeri vaıdır. Birleşik A 
ınttıka ve Büyilk Britany~ onu 
mii:ı:dek kıl'k giın zarfınde har
bi lıavbe4mek katı tehlikesi kaı

şıs n adı r Mutııef ~!er Avru-
pad k dar m k s • 
fa e rinde bu 

(Devamı 3 lhıcll sabifelle) 

b"ıier almak m,Pt'l>"rly~t.inde 
""imı ya:ıımaktad 

n hü-

bla 

Ye'n De 5 (AA) - Pa 

(De\'amı 3 lint:Iİ sahifede) 

' [ Arıke.ra Hat>erlerı J 
Her köye 15 dokuma 
tezgahı dağıhlıyor 

~-~~~~--~-~ 
Hylel'de teıgülana lnlll•••••••ım 

llnteoelı bnlar aplaoa 
Anka a, 5, (İltıl m muhaiı' "'1ılt'n) 

- iktisat V<*al •l• harp durumu 
dnlıQ>lsile ~. ve ıeaılllet.ilme
ııhıe bilı>'ük ehemmjyct verilen el 
saıııatJaıı hnlıkııı.da valilitlere yeni 
bir tamim göndenr.lş ve ayni 1ıa
miınle 3'11Pltn mış olan el , .• d<ıilm
ma leıg hı ,._, oııllk biikırne tılorıklan
nı dağıtınıs bulıınmak1ıadır. V Ale
tin bu tedblııile her köyıı, en aı. 15 ... 

u "'"" ... ,, :e. . ,,,,, ..... 
l· 

YENi 'f.EFRIKAMIZ =-==-. 

l 

Yeni Tarihi Tefri
kamızı Bekleyiniz 
os.r AT ZIYA ŞAKIR 

IB llUlwe ea .. walfalr 
eıerhd iKDAM Obp. 
caıan lçla ll•ıırbyor ... 

-== Pek yeak:•nc:la 



.)AYFA -- Z lKDAıv. • 

Hükümetin Beyanl!!mesi Karşısında [ Belediye' jr GÜNÜN İÇİNDEN ... 
Bu beyanname ile Hükumet yal- b ü t ç e \.. 
.pız kendi yapacaklarını değil, ., Fiatlarzn 
·Milletin yapmakla mükellef oldu.. a Ç 1 g 1 nün ne 

düşmesi ne köglii
tüccarzn aleyhine 
değildir ğu vaz.fclcri de göstermiştir ---·----

3,5 Milyon liraya 
ihtiyaç ıörülüyor 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 
(lh,...aloaleden devllmJ 

riisl 'e t"mn blr biınrall>k si· 
y.....,tiJi ... nıH,;ımet, bc,.-anna • 
me;in.dc, dış pulitikanır-<ı o ka· 
dı>ı· güzel itadc eım;~ıir ki onu 
bundan daha bcnak bir tarzda 
be~aea İJ>.ılcan ~oktur. 
Dföıyaşı sarmış olım düş • 

Jnıuwık, kin, tahrip ve imha ha· 
"·asl içiucl.e, Türkiye, bar•ş, dost· 
hık, bitaraflık ve ,·erdiği söze 
•adakat gib, iooanlığa ve metle· 
ui~. e1e şeref veren nırrt ve tC· 
nı;...ı; biı· yc-l tutn\U~lıtL" \'<' bu fa. 
zil .. tli ~ oldaı. kutsal t>ildiğ:i hak· 
larilla tecavii'ı edilmedikçe ay. 
rılnııraca.ktır. Bir giin, lıuhan.-ıi 
lıir lıata ve gafletle bı-ıi yolu· ı 
ma:.z.dan ayrılınağa nlccbut· e • 
denler olursa, o zamau da •ulhu 1 
benir.1.sedığimiı ve sevdiği.ıniz 
kadar harbi de benimse)l!cegi
nliı:e ve se\ e<.eğlınize~ hiç k\nı .. 
senin en ufak ~iiphesi olman1a .. 
hd,r. Bıı ır.il!ct, i'Liklalini, ~ ıır· 
dunu, ~ettfini "orunı.ak için 
katlanamı; ııcagı Jı:ç bir fe-da • 
.karlık olnıı.dıgtnl. bütiin tarihi 
lw) 11nca oldıığıı gibi, daha dün, 
i,;tiklal sa\a~ıııda da. eıı pntlak 
bir şekilde ihbat etmiştir. Sa • 
~•?ratoi?tu kabinesinin dış si)-·a .. 
!te(j arka~ında, tek İ'"tisuast2 bü· 
tiin Türk milleti \'ardır. Hic bir 
•le>leliıı politikası, milletin ·İra· 
de.ine bu kadar uygun olmadı· 1 
ğını ifi~de ederek asla nıiiba • 
liığa etmiş olma.ı-u:. Dün oldu
ğu gilıi bugü0 de, yarın da bu 
yüzde yüz milli \e yiizde yüz 
'l'ü•k 5İyasetine dcvam etmek 
kaı~r ı·c ıırnıinde)iz. 

Sara.coglu kalı-ine.tinin i.ç sİ· 
ya.seti de, ıek bir kelime ile ifa· 
de edilebl!ir. Bıı siyaset •halk· 
Clıı dır \·C btt u}ıalkcı.. SO"lU1 

CumhuriJ·et rejiminin, kurul • 
dugu gündenberi takip etıôği 
y ilk.ek ülküuüıı bütün gaye • 
!erini ifadeye kafidir, Her ya
pılan \e ~·apılnıak istenüe.u ha
·rekct ve hamlede bedel, yaln.ız 
halkın iyilij;i, refahı ve saadeti· 
dir. 

Bo}wkiJ, lıükfun<0Ün beyan • 
mam~inde, lııı.rlıin &ebep oidıı· 
i;u darlıkları ,.e sıkıntıl~rı ıı.çık
ca söylemiş; aldığı ve ala'Cağı 
1eilblrleri anlat~tır. Rahmetli 
'dok!or Relik Saydam da, onun, 
·bu ksbineye dalıil billuoınıyan 
Ti<oret \e Ziraat Vekilkri de 
·ayni hedeofe doji'ru, fakat başka 
~edhtrll'rl<' yüı iiyorlardı. Simdi 
·deı;,<işen hedef değil; hedefe gi. 
ô.en yoldur. o ~ohm arızalı ve 
dolaınbı>çlı olduğu görülerek 
dalıa arızasız \'e dalıa diiz bu 
yol seçilmiştir. Y&ni yol, ıneın
lcltc!in iktısadi bünyesine ve 
şar~lurıoa daha uygun görü.nii· 
yor ve ı:nüdalıaleden ziyade lıal
k:ıı sağ duygusırna istinat edi
yor. Ilede.fe ı·anua.k irin. lı<'T sı· 
mf halkın hükumete· elinden 
p,elcıı ~·nrdıını yapma.ı birinci 
şartın-. Hu şartı gerçekleştir • 
mck içiB, hükıimet kadar, lıalk 
da biiyük vazifeler ve mes'nli • 
yetler yükleamiştir. Her Türk 
yuı,ddaşının, onıınlarmdaki \·a
zif e ve mes'n:liyeti biran bile 

' Beni mıutur, gidersiniz. 
Sarninin cl'•ni tuıttu: 
- Beni a-!'fcdin, de<H, hayat

ta pek yalıruz kaldıığım için maJı 
rcn:iyetinjzj kabu1 etti.m. Si'Zli 
y~<~ını.a dehi alıd®. Neden. 
böyı!<> olduğunu siz anlıyamaz· 
s rıı_ Fal<..zt bütün ka<lınlar 
beni anlarkır, Yal!nıı;drk, yeis, ü
mı•tsizl.ık, bütün bunla• nedir; 
siz ]) ı"' ezsiniz. Kadmın sıca·k 
b.r kola kendi vücudüne yakın 
brr ,·ücvde her za.man ihtiyacı 

v rdır. Fakat Galip!... O baş
ka! Onu nasıl sev'<i'ğimi tahmin 
" ,,. zsıniz. Ha 'buk «z... Si· 
" lıt•ni anlamanıza imkiın )''Ok· 
tur. 

Sa.rri hioc ~esini cık.tırrnatlan 

d:n'led . MiJrrJ1:ün c.1duğ'l kadar 
sakin gc\rüıımeğe çalıış11Yordu. 
Ba•rnı salladı: 

-- Peki anlamrvorum. Sf'Tl bu 
ada·m~a .artık nası! ~-aşars:ın? 

- S md'ye kedar na•ıl yaşa· 
d.ksa ylne öyle ... 

- B<·n sana bfr sey söyliye
y'·m mi Melek? (',.,.ı g.tnıe! Be
nim~e kal. Karımı boçd\ğımı 

sana söylem-en · ·~"D. Simdi söy
lü ı·orum. ~nimle kal, istersen, 
evleniıriz. Ben az çoık para kaza-

ıtm~lmıınıası, lıerlkesill kendini 
dejiil; camiayı, ınille{i diişün • 
mesi lanmdır. içinde yaşadığı· 
ıruz buhranlı devir, feragat ve 
fe.lak~rhk deniıli.r. Çektiğimiz 

ve daha da çelı.ocegimiz "'kıntı· t 
!ara, darlıklara ve mahnımi . 
yetlere hepimiz elb>rliğile kat • 
!anacağız; bu.nların nıiimküıı 1 
olduğu kadar müsa•·i dcr.,cedc 
ıak,inıi, içtimai adalet •·e milli 
mukavemet davasıdır. Bu buh· 
ranı, 3ncak vjcdanlarmtt:ıdao 
ferdi hn·s ıre taına' en·diş~slni 

atarak ~·erine menılcket kaygı· 
sı.nı ko;·dırğumuz zaman, en az 
zıl'lınıelle rn en faz.la kola\·lıkla 

a tlıı labiliri-ı. 
~iikrli Saracoğlu, be)an.ııa -

nıesinrl~ Türkcüliiğe de yer a· 
J.ırnı1~t1r. Bu, ka)ıt~ız \·e şart
sız hiitü1ı ferdi \e milli !:aya · 
tımııın her aıuııda Türk uldu· 
ğuınuzu, Tür·~lüğ'c hi7.n1cl ,·a
ziiesile miikellef lıulıındu(itı • 
muzu hatırlatan bir ihtardır, 
Si~ asetimiz nasıl ~ ii-ıde yüz 
Türk ,.e Türkçü ise, her i~imiz. 
de de Tiirk ve Türkçii olacaÇız; 
bilhassa iktısadi hayatla. 

Yeni kabinenin beyanna • 

Yeni gelir kay~ 
nağı aranıyor 

BeLediye bfü>çesinde mev
cut açıı;ı !1ı1ııpmmak için be· 
Jeci'ye reis muavini füfat 
Yenal ile hesap işleri miidil· 
rii Muhlar Acar tetkik1ere 
bı-.şlamışlaroır. Bütçenin mu· 
\·ızenesini t('nıin için bazı 

Yergi \·e rt•sin,lC'r-e zam ~~a

pılması~dan başka çare olma 
dığı göı-iilmü.~tiir. 

Ev\elce bu husu;ıta hazır

lanan bi• tekH Dahiliye Ve· 
kaletine göooı:-rilmişti. Şimdi 
Ank•rada bulunan Va!\ ve 
Bel«J:ye Re· ;i Dr. Lfıw Khl'
dar bu htı~u;ıta bi• karar ve· 
r·Jin1c:st c;'.n te~ebbüs1e-re gi
rL.<ıtl' bulnmr.!-."iadır. 

Belediye, bütçe açığını kapat 
mak iç:n o!ınd elik bir mil.rnn 
liraya ihli,nc: görülmek led.r, 
Bn bir mıl?cn lir& iki ay ka· 
dar va7iyeti idar0 edcoe~.r. 
Ma11 ql oonuna kadar 3,5 mil 
y•on k:rn.ya ihtivaç !ıi::ı..:ırdii
m,,ıt;fte<!ir 1-1. 700.000 Liralık 
belediye b[;tçesinin denkleş· 
til"i'.m·C"-si için yakında yeni 
karar1ar verilmes: !be~len~ 

m e kıt ed.iT. 
Tahmln ediIO:iğinıe göre na· 

kil vasıtaları bil.etlerine, e· 
lektr'.k licrel!erine Ye tanzi· 
fat resmine yapılacak zamla 
eçık kapatılab lecek:tir. 

mesi, her bolmndaıı tatmiu e· 
diei , .e ümit vericidir. Bu be
y3uname ile milletin karsısına 

çıkını.• olan yeni. hü·kt'lnietin 
mu\•affak olması içiıı, Her Tiir
kiin onn kcıırlisine bir milli 
prı>gram sayması l°6 ona göre 
çalışması I52ımdır. Hiikumet O· 

tUUlla yalnız kendi yapacakla • 
rını değil, mHletin yapmakla 
mükellef oldnklannı da göster· 
mi<ıtir. Sar.ı.eoğlu, her ~·urddaş· 
tan işbirliği, elbirliği w feıia • 
karlık İ<Iİyer. Bu fazilet imti· 
hanında dönmemeğe gayret e· 
dersek, nmhakkak, mu.-affak 
oluruz. 

Aşk güziinden 

Aziz :llilli Şefimiı.i:ıı bay.rıı.ğı 
alhndıı, tek bir kütle halind.,, 
tııttuğumu:ı doğru yolda ~iirü • 
yelim. 

ABiDiN DA.VER 

Belediyede iki reis 
muavini daha olacak 

İaşe i~.eri lbele&yeye devre. 
dildikten sonra mevcut i!ki reis 
muavininin eyer, tedvire kMi 
gelımediği görWnıüş iki de iki 
nıu.avinl!ik i!lııdası •için teş.~hbüs
lere girlşillmiştıir. Yeni muavin· 
li!klertlen birine Necati Çi'Jer ge 
tiı-i 1 ecek!tir ve müıı.basıran iaşe 

işlerini takip edecektir. 4 üncü 
muavin de dört muavin arasın
da b:.r ahenk temin edecekıfü. 

Sünnet düğünü 
Kızılay Üsküıdar şubes:nden: 
Şubemiz bu sene de 8/VIII/ 

942 Cumaı,tesi günü Kızkuloesi 

paı:fkında büyük bir sünnet dü· 
ğü;r ü telitlp etmiştir. Düğür. caz, 
ho-klkaba.z, tiyatro, Azerl sazı· 

Milli uyun ve şarlolar gibi zen
gin pocogr~mla saba.ha kadr de
vam edecektir. 

Kadrköy ve K:ını•klıya gece sa· 
a.t ı kide tramvay temin etlilmiş· 
tir. 

SIUvrJde bir cina
yet işlendi 

Evvelki gece SiJ.ivritle aşk yü 
zünden kalı bir cinayet işlen· 
m..i?it'. HWiic;e şöyle cereyan eıt

m·it--ir: 
Sih-rin;r. Fen<:r köyiinde otu

ran Emine adında bir kadın Al'i 
Çetin ism:ncte birile metres ha
yatı yaş;ı.makt&dı-r. Biraz hoppa 
bir k:adııı ol&n Emine Aliyi son 
g.ünleroe l{asan Kadal adında 
ıbir adırrnıa aldatınağa başlam~ 
tır. 

Bir gece Ali ev'Cle nın~adığın
dan Em:ne Hasan Ka."lah odası 
na aln~~ ya'hmı<ı'ır. Gece yarı
sından sonra dR Ali eve dıönmti§ 
ic;eri girince se\"gilfsini yahancı 
bir e-rkekle yatağında görmüş

tür. 
Bu vaziyot karşıstnda Ali ta

bancasını çekm'ş dfort el kurşun 
sıkarak Hasan Kartafa ölid'iirmüş 
tür. Bu sn·ada Emine dışarı kaç
tığından canını kurtarmıştır. 

Vak'adan sonra katil kf\%ID!Ş
tır. 
Hasanın cesc<li ::xıuayene edil 

miş gömülm~ine i21'n verilmiş
.tir. Ali Cetin aranmaktadır. Mür 
deiumıımilllk ve zabıta vak'adan 
hah....-dar edi!Jniştir. 

K~ADUN 

ıstilısaı '~ıhMk piyasa;;ı • 
w, bir doktor gil;i hastanın a
yağ.tua giderek ve gö.ğ&iine e
ğilip dinlej erek, ele almış olan 
sayın Tica"'t Vekilimi'Z ifilıalat 

işini de yımiden ayarlıyor. Ve· 
kaletiı> neşrettiği tebliğ, bu a
landa kesin kıı:rarJBrı bildir • 
mektedir. 

Hakikatleri konuşmak Lama· 
nınduyu. fiizde ithalat ticareti 
bıtgiiııe k•dar, mnlıakkak ki, eıı 
kötü niyetlerle idare edilıuh bir 
ticaret ke 1 ıımuzdur. !Uenılckc • 
tin ekonomik huzur ,.e eınııiye
tine ilk darbeyi vuran odur. 
ithal.atımızı çoklukla elinde. bu· 
lundııran unsurfar üzeriude mil· 
li vicdanın baskı ve k<ıntrolü 
diğer alauludakiuden daima az 
olnwştıır . .Bu pi)asamızın mü· 
mcs,illeri, ithalat hacmının bar~ 
yüziUıd~o daralınasını fena is· 
tisnıar ctınişlcrdir. 

lhıl..ikafte, ithalat yaptığımız 
ıneruleket!P.r biz.e ınal , .. erme:vi 
hi~hir zaman reddelmedikl;ri 
gibi hemen hepsinde de eski fi. 
atlar hiç denilecek kadaı-, yüzd• 
pek az tıh· nisbette aııtnu~lır. 
Bu ıneınlel.ctlerden bir k~ru 
ise ihracat yapabilmekle mil • 
!etlerine karşı öğüoe.cek bir du 
rumda.dıtfar. 

!UemlekPtiıuize İngiltereden, 
Ametikadan, Hindistandaıı, ital
yadan. İsveçten, Alrnauyadan, 
Ma1'ıtrislırnda11, Yuııunistan • 
dan mal gLlmiştir ve daima ge· 
lebilecektir. 

Fakat, geleu malların, anor • 
mal pahalılığa asıl bnde fırla • 
hlları göTitJmii~tiir. 

itılıalat t.adrlerimiz. hilltas<a. 
iyi ni.velle hareket etmelid1der. 

Mllli piynsa~·ı kalkındırmaya 
tnmetmiş olan hükfımere, dilek· 
lerini vc yap•lacak yarAlımları 
açıkca, fakat daima İj~ niyetle 
lıildi:rebitirler. 

ol 2Ç ıııo 
yara 1lar 

Beya.zı:tta Qkçula, caddesi 16 
nıı.maTada kilivecii!lt yapan .Ali 
Kudsinin şoför N<>cati Akkaya 
ile b irlfüte eroin ticaret.i yap
mlita oklukları haber alınmış
tır. 

Emmiyet )rnçakıçı.lı.k memurfa· 
rınm )ii.n kabvede yaphklan a· 
ni. biı ara~nıma ndices'ind.e A· 
linin yattığı ya,tağın altında bir 
kilb Aıfy-0n ve re'fta doa 10 grarn-
1L1< 1 pa•kette erolrı bulunmu~ur. 

Suçlular mahkemeye wrıJo-niş 
lerd!ir. 

Naşlt ·~·D jObl'e 
Jilyh'.thln 21 inci günü akşamı 

bütiin ses Ye saz san·atıkıarlar1 

ile hal kıl'l'tisUeıi. Belvü g•zino· 
sunda toplanacak ve ııan·rıtkar 

Naşit için lir jubile tertip ede
cekl-erdir. 

Hastalıktan kuptulan N aşit o 
gece Halide Piskin ile ber~'ber 
•bir .perdelik bi..r Jromediyı. oynı
yacaktır. 

™·~ -· 

İthalatı, keodi aralarında da, 
mCJnlekelııı birinci derecede, 
ikin(.'i derecede ihtiya-çlarını gOt 
önUn.e alarak bir programla ya· 
pabilirler ve böyle yapmalıdır
lar. 

Bazı ithKlat tiiccanuuz, bu 
giine kadar yaJnız kendilerini, 
ilerideki tehlikeye karp lüzu · 
mmıdan fozla bir tel:ôşlk diişiin· 
mck ziıfına kapılmı~ \'e piya • 
sayı bu nı.aıazi korku ve telaj· 
la»ile fena halde sarsıru~lardır. 
Şirndi bu tacirJ:erjmiziu de mem· 
leket ·için ayni enerji ve gay
reıtle harekete gelebilmeleriııı 

görm<ık istiyornz. 
Hiikfımetimiz:in Y"ni ınillı e· 

konomi pl:iı~ı, birbiri aı·dı-na, 

biiyük Jıh· ı.ızla bakikatleşmek· 
tedir. İç gıda piynsı;sıııa bir 
denklik ,·ermek için iki.nd a • 
dımda ilh:ılilt piyasa,.nı da a • 
Jaxlanıış hı.1Iu11uyor. 

istihsal v~ istihliık pi~·asala • 
rını tamamile denkleştirmek 

5üpltesiz ) ı.lnız Ticaret Vckiı • 
!"tinin elinde değildiı·. İç ve dış 
ticaretinıi-ziın canı olan n1üua .. 
kaliıtı da, i\liiıı:ıkalat Vckale . 
tinıi:t a~·.arlan1ak için h·üyük gay~ 
retler güstcrmektedir. 

Gerek istihs.ı>l, gerek istihliık 
pi~a nm:zda fiatlar bu sur('tle, 
herhangi bir ekouonıi.k sabotaj 
olm.a;dıkça, bu çılgııı an&ımal . 
liklerinılcn n-0nnalc dnı;:'Tu dii· 
şe.,eklir. 

Fi atların ıdi.i';jmesi, ne müs 
tahsil, ne tü.ccar aleyh.ine değU
dir. r :ıırku, tehlike ve en müt
hişi, bütün bir milletin gMün· 
de namn.,smhık damgası paha· 
sıua uzuı> fasılalarla yüksek fi. 
afa mal >atnıaktal!<;a n-0rmal te· 
ın.ettüle doha çok , . ., daha ser· 
best ciro ytpnh'l'k, a~~ı tica·rettir. 

Ötekisi tM!arellen çok !icar.et 
hırsızlığına ~·akındır. 

eng Hröytbıde ma
cevher hırsızlıjı 
Ev-velki gece Çengelköyün<le 

bir ır.üce,ber bııs.-z!ığı vak'ası 

-0Jımtıştur. Kireç<>cağı .s.o.kağında 
7 nwmıcraıda uturan Gördesya· 
nm evine biT hırsız girmiş ka· 
dmın 500 lıralıık panl,.nhfini, el• 
ııNı.• iğnelerini, bileziklerini, yü· 

' zükler·ni ve bir hayli parasını 
da çalarak kaçarken yaptı~· gü 
:rülltüdcn dolı:yı duyuiarak ya
kalanm,ştır. 

Bu hırsı,ın eV"Velce bu cv:le 
çak~an bahçıvan Mustafa oldu· 
ğu anlaşılmış ve adliyeye yeril-

Milli. Piyankonun 7 
Ağustos çekilişi 

Milli P>yangonun 7 A.ğu..ıtos 
çekilişi yarın saat 15 te Ankara 
Ser.gi€,.Vi !J<inasında yap;lacak.tır. 
':eknik bazı sebepler d-0laı;ısile 
Milll Piyangonun bu çekll!.şi de 
radyo i1e nakledEımiyecektir. 
İkramoye kazanan numaralar 

3kşarn saat 19,30 da ajans ha.her 
!erini müteakip neş_redilecektir. 

=--======·-~-··-~--~·=-- DEG Ü iL MÜ? 

Faıkat m;ıhdırt daık;ik;al-a;r geç
mişti. Melek hanım hirden ayağa 
J<,a.J!kıtı, wı lizini aklı. Samiye e
lir.ıi uzaıttı: 

- Allaılııa >smarladık. Son ri
cam bı;,ııi tıırAJtımanızdır. 

Ve yiirüdü. S'•mi derhal gaır· 
soııııı çagm:lı. M·eyıııs ba'Lini belli 
etınıernı ·e ~-a!ı.şar::lk besalbı göx
dü ve I• •men perrona fır1aıdı . 

f _ı _N_akl_ed_e_n_: M_ll_A._M_fal_E_R_A~L._A_T_U_B_N_o·~·..:.( 6_C.:-) _,, 
nll)"Orllln, seni mes'ut ederim. 

Sami karısından ayrıldığım 

niçin Melek lıanıma söyleme • 
eliğine o claJ-:ik.a pişm0n oldu. 
Ayırılık lıfıdIBe;i orta) a çıkınca, 
Saın:i değişrr.iştıi: 

- Gel, gttmc .)., diyordu. O 
ada:mla hele bundan sonra hiç 
me.;'ut olama-u;ın, ben sımin her 
şeyine oo'kamım. Ra01atu11 temin 
ed~rim. Demin de si>y leclim, is· 
te.r:-.en, evle-niriz. 

Mele'k namım ceı'aıp v€'llmedi. 
Y-0lcu.ların lıel"şlt gidi§ geliş • 
!eri fazlıalaşmı:ştı. Tııenin hare
ket saati y<ilolas>Ymxiu. 

Sami, yme kıenıdisine hakim 
olmağa çahşırak: 

- Tefil-ar buluşacağın aı:f:am, 

a.rtık eSki Galip c!ıeğikhır, dedi, 
sen o adamı belki iıyi tnnrrsı.n, 

f~ ben de ta ıneokıteıı başa • 

tınnl.2lC1an t&rtrıın. haıpishaııeye 

girrrıiJ olması ,::>n u-bundan .:mn
ra cç.miyr;t ve aile içende lıüs • 
bütün cleg'ştirecaktir. Diı'<"lce 
sevınış olduğı;n Ga1lbi al"lık Jı.u
laınazs:n. Bcnlim s&zleriree ir.ıan. 
Çünıkıiı son d.erece sa..'ni.ıni k.o
m.ı.ş.uı)'oru.m. Senin ş;ındi ;,'aplı· 

ğın bir çılgmlrktan baş-kın birşey 
değildir. 

Saımi, Melek har.ıımın göz • 
ler:nin ·içine l::akıtı: 

- Sana birşey daıha söylıiye
yiın mi? dedi, sen GalDbi sev
miyorsun, fakat ona acıyorsun. 
İşte sem süroürı.düren bu inıerha
metıtir. 

- Sami Bay, sirııder.. QOlk rica 
ed.eıim. Artık bu bo.ılı!si, yıaıl:nw; 

bu bathsi değil, bütün beTa'lıer· 
ce geçmiş •günlerimiızi bir ruya 
gibi uınu~bm. Tren vakti geli • 

yor. Al1aıl:ıa >smar.Jadık. Ben kal
roaymn. 

Sa:ıni ::ıirdenbire Melek Ha· 
mmın elini tutlu: 

- 01ın.:.z, oLn.<ı:z. Daha tre • 
r..i-ı; lıMı-e.kown·e çok Yaki.t vaT. 

- Çok d~ğ'l, on d.Wka \'ar. 
- On da~·:·:tl<a daıh.a ot.ur. Beni 

:Wy.le bıırnK;p gi<hy-0rsun öyle 
mi Melek? Söylemekten utanı· 
y'Oruıın. Fak<ılt şu kııyafe~.nıe ba'k! 
Bu ıııe haldır 'bu? Yü.ızün b~k se
'loiz saat aç k.amıı,.<ıSın g'oi sap- 1 

sarı. Ben sana kazancıam değil, 
istersen, ha~· allmı da \'erir im. 
Yalnız g•tıme! O ad1lımdan v<IZ 
geç. Beni.mle inal! 

- Yapamam ... 
- Serti ö.mııfümÜın sanıma ka· 

dar öyle seveceğim kıi ... 
Saırnd nfü.ıoy!E't kenrliıSini tu• 

ta.maıdı. Giızleri yaşlandı. 

Mek~I;: har. Lm kıcırıı.parliımana 
gir:m.:;ıti, pt-r..cere<lcn ba!luyıorou. 

Sa.mi onu pcrı.cerede gorur 
gürmıez derhal o tarafa fırlaıdı. 

Genç k cı..n ,rı.ı u"-tt" 
- Alla-ha wmarla:d,k, d'€1dl, 

şimdi h€!mrn gidin:z ve derha-1 
gidirııiz. FarbL""J.i njz ki ha:yıe,tın;z

da Melek ism'nd tan :i ,.n:z bir 
.karlın yoktuır. Macer.:ımızı da 
bu suretle ye,pınıs oluruz. Son 
söz olıarak şunu söyliyey m· Ben 
bir eni<c<k kalbinde bu kr.ıclar ııı.

t:r.nıba rer 2.çaoeıı!k dı ğer karlın 
değiliım. 

Tam o sı:rı>da düdiik ötlü t"'n 
sarsıldı. l\folek pencereden ba
şıI!ı ç-eil<•ti. Sarım öyle a{allaşınış· 
1.ı ki, kıenıdıisioıoe geldiği zam.an, 
trenin Ç('k-tan haDElket etmlis o-1-
duğumı gördü. 

(Diı.!ıa var) 

1 istimlak işi 

Gazı Bulvarını tan
zim için yeni lltlm
likler yapı1acak 

Edebiyat Fakültesi 
için de yeni istilmak

J~r yapılıyor 

Gazi bulvarının ta~im ve ge· 
nişletilrnesi ·.çin yap!lacak istim
Jakler devam etmektedir. Bul
vann Şehrzadebasından Valde 
cami·ine kadaı olan kısın.mıi is
tmııo;k icin aydan ta!:ısisatla 
2'50 parç"a ist~lak edilecektir. 
Bulvarın üçiincii parçasını te~ 
ki·I cd<ın deni?. kısmının tenz.imi 
iç•.n 4()() parı:ahk ;...,eke mahal· 
lesi tamı;.mcıı satı·n alınacakt<r. 

Fen ve EdC>bryll't IaıküJteleri· 
nin :y.-eni ba{;.tan in.şası için bir 
ÇCJk istiml?.klar yapılmasına Jü. 
zum hasıl 011muştur. J{imya,g;eı 

Dervs Paşa . Biiı} ük Reşit Pa· 
ş.ı ve Onlu cadı.lesi arasındaki 
·H binadan ı·.e bır çok arsadan i
baı·et o:an kıSım tamamen s
tw ilk edilecekıtir. Fak~t bete
diye ancık 250 bin füa saııfe· 

deı-ek mnav~·en ba21 yerleri s· 
tirr ak sdebil(•cektir. 

Dün Suadiyede 
genç bir erkek 

1 
sevgilisini vurdu 

·-----
K.endiside vaka 

yerinde can verdi 
Dün Suadiyede bir adam, 5ev 

gilisini tabanca ile vurdukt~n 

sonra aynı tabancanın kurşuni· 
le kend!isi de can vermiştir. 

Suadiyede oturan İsmail Hak 
kı simh bir sahıs. Te\'fika is:mli 
i:ıir kadınla bir mi1cldettenberi 
se\•s.mektedir. Geııç adam, son 
zaman12rda sevgilisinden süphe 
iıenmiye başl&m'ş ve bu yiizdeıı 
baz. a;;abi buhrarılaıa ka;Elrnı~· 
tır. Nihayet dün İsm&i! Hakfo, 
Sevgili.<i Te,·.fika ile bulu~muş 
ve Swadiyede Bo~kurt sokağın· 
dan geçerek .KDzvatnğmdaki ca 
yıra gclm.;;Ierdir. ilk taılılcikat· 
ta henüz ınlaşıl&:mıy;;n bir se· 
bep yüzünd~n münakaşaya baş 
lıy&n çift'crirı, bu mü:nakaşaları 
son.adan feci bir şekil abnış; İs 
mail Hakkı yamnda taşıdığı ta· 
bancayı ~ekerek Tevfikayı ar· 
kcsııııian ve bacaklarından yara 
laır.ıı~tır. Bu cinayetini miit.€a· 
ikip katil, şaşkın b:r ha!ıdıe d-0la
şırken aynı yerde kendi tailıan
ca&ının kıır§ııııu ile can ve!t!Iliş
tir. 

Tevfika, kaldrrıldığı Hay>.far· 
paşa NümunP hastahaınesinde 

kırn bir miiddct sonra öl:ınü§· 

tür. 
Hfuliseye Kadıköy Müddeiu· 

mumlsi Sıktı Karaftan el ıroy. 
ır.u<>tur. 

Yakacıkta bir oto
mobil kazası 

Dün sabah Yakac>kta bir Ql\o
mabll kazası olmuştur. Şoför 
ME>hmed:n idaresindeki. oto::ıııo
l>H Yakacıkta sfüa1le giderlken 
birclenll:üe karşısına küıçiik bir 
çocuk çıkım.şlıor. Şoför çocuğu 

ezmem-ek kin direksiyonu kır· 
m..,,, !akat ·bu "cefa karşısına e
lektrik feneri çııkmış.t.r, ve dire· 
ğe ş'dideti'e rarparak aT~.ba ü-ı:e· 
rine binrn15tir. Otaınoo:l parça 
parça olmuş, ~r Mehmet te 
ağır yaralanarak Nümune has
tah an esine kallc!J.rılıınıştır. Tah· 
kikt yapılmaktadır. 

.. .. ,. ... . ,. . ........ 
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Yaşasın delilik 1 
Nihayet, Bakırköy alnl has • 

tanesinden kaçnn de1i yakalan· 
dı. Adam iiç gün üç gece, ıtte· 

ğer, Bakırkör civarındaki kır • 
)arda dol:»ınış. Na'11 kanııw 
doyurduğunu soranlara ağaç • 
!ardan topladığı meyvalaT ve 
bostan larden kopardığı sebze • 
!erle ~·aşadığını •Ö ·!emiş .. 

Vallahi, bu adamcağız oolili· 
ğioe ~iikret•in doğru.su! 

- Neden mi? 
Çünkü akıllıların ellne diiş

tüklen sol'ra, gorup göreceği 

meyva da sebze de odur!!-

01.5 t>ol.TrlKA 
Atlas harbinde11 
çöl harbine .. 

Y: __ _:_~ .K.-.ı 'NU1UIAJI 

n aponya He Almanya a• 
~ rasmilaki i~birliği .:\lib· 

verin ıbakınundan iyi 
gitmektedir. Japonlar Uzakşnrk 
la ve büyiik Okyanusta kendi 
hesaplarına çalışıyorlar. Diğer 
ortakların yardımına muhtaç J. 
nıamış gibi göriinüyorlar. Öyle 
ki ileride ne Alınanyaya, ıı.e de 
İtalyaya karşı ödeyecek ıbir bor9 
ları olmıya<:ak. Hep bu hesap ve 
iimit .ile iş görülmekle beraıber 
japoıınn Almanya ve İtalyaya 
ettiği yanlını aşikardır. Alıııen· 
yanın da ona yardım ettiği bes
bellidir. Bir lrere Ortaşsrkta Al· 
maııları bekliyebilmek için İn
gilizlerin iyiden iyiye hazorlaa· 
ma1arına mani olnıaga çalışan 
japondıır. 

Şimali Alrikada İngilizlerin 
Mar~şal Rommel'e karşı çok 
kuvvetli olnıası !azını. Alman. 
tarafı da Ortaşarkta bundan 
sonrası için tasın·vur etüği ha .. 
rekellerde İngilizleri hazırlık • 
sız bulmak istiyor. Bu itibarla 
jaııon §U ı-eya bu bareketle-rile 
Anglo-Sakson tara.J:mı ıne<«uf . ~ 

ettikl'e lngiJ;--zlerinı ~-cniden Or-
ta~arakla lrnnet biriktirehi;ıııe· 
!erine imkan kalmı,·aeuğ1 lilı .. 
ver tar~ fınca diisünii.hnektedir. 

flcr iki t•1CM·le ~birbirine b:ığ"~ 
lı. Japon tarafınm bıı ~·ard,·mı . 
na lrnrşı Alınan taraf: da ona şu 
y.ırdımı yapıyor: Şimali Afri • 
k:ıdaki 1\1;.reşal Rommelc kov· 
\et göndermek. Anglo-Sak"'°n : 
tarafını dü§iiudiirml"k ye nıiihiın 
kunetlermi iUıS>rda tutnıağa 
mecbur etmek. Bu suretle İn • 
gilizler Afrikanm cenubur.dan, 
Hindistandan, Yeni Zelfuııb.Jau 
Mı.sır·a kuvvet getinneğc met • 
·bıır olun<!a japonlar da l:z"k • 
şarkta daha serbest J;olaı·ı ı.. foa· 
liyete geçehilecıekler. 

İşte Alman - japon i~bir'',( . 
nin son ayhır.daki bu te?:..:1hr -
1eri pek yerindedir. Bnnd2u ~ "'" 
Crnkş:ırkta .iapunlarm. htnı ılo 
Anupada Almanların ve İta!· 
yanların ileri.i i,sin büyük ii mit· 
lere dü~tükleri de gi>riilnıel.te· 
dir. Atlas clt'.nizindeki Alınan 
tahtelbahirlerinin az oLnnıın 
ihir kısmı :;ylardnnberi Aki~ . 
nize taşınmaktadır. Maksat i\~i
kardır: Akılenizde miitıefikle • 
rin ınün:akal:itmı kesmek. İt:gi· 
liz lıakimiyetmin kalan ııarca • 
sı.nı da ortadan kaldırarak Ak· 
denizde Alman niifnz ve tesirini 
iyiden iyiye yer.leştirmek. Bu s .. 
retle Mare al Rommele yardım· 
cı kuv\'et1er gönderilmesini te· 
min etmek kabil olacak. Ancak 
Alman lahtelbalıirlerinin bir 
kısmının Atlas okyunu,uıtdan a· 
lrnarak Akdcnize getirilıncsi bir 
bakıma da müttefiklerin lehine 
olruuştnr. 

Bunu da şö~ le anlatıyoılar: 
Atlas Okyanusunda d~iıni ola . 
rJık hüküm süren bir muharebe 
'ardır: Malum. Alınan dcnizalh 
gemileri i.ugıliz, Aıncrikan n1üt
tefiklerin harpte lıcarcı g~-mi • 
!erini bulup batırmaı;a ugro • 
şıyorlar. Bu işle ınu1ı;ul duş • 
man tahtelbahirleriııin Atlas 
Okyanusunda sayJ!:ıl Jtt!k dar ;1.

zalırsa mütlefikleriu o den.iz • 
deki gemileri için de khlikcoin 
daha hafüledi:ğine uhimettir. 
Mareşal li.oınınel alacağı kuv· 

veli Giriddcn, YıınaıHstamlan 
getirtmektedir. Gerek ha\ adan 
gerek deniz vesaiti ile bunun te• 
minine uğraşılıyor. Şu halde 
Almanların Akdeniz ve ~ımali 
Afrika sahasındaki faaliyetleri 
ha-ı:ır)lkları öbür tarafın gözün • 
den kaçmamaktadır. Daha har • 
bin başında ortaya konnıus o• 
lan bazı ihtimallerin socr;.laıı 
vckayi ile nasıl bi"er hal aldık· 
!arını bu da g(isternıcklcuir. Oı 
zamanlar cieniyordu ki: _ Uir 
gün bu haı·ptc Akdeniz İngilir
ler için eJıeınmiyetini kayhct • 
mese bile her halde e>run ye • 
rine ha ·kıı yollardan ı;~rerck 
imparatorlvğun müuaka15tuıı te
min etmek ve biiyük müdaCaa 
işlerini görmek Iüzmnunu an • 
latacak vck•yi çıkacaktır. 

Akdıınizde Almı>n taM"lba • 
birlerinin artması, Almanların 
şimali Afrikoya kuv\'et gönder• 
me1"riniıı daha kolaylaşmı~ ol· 
mas.ı, bugün Mihver tarafının o 
sahada nasıl müsait bir vo2iyct• 
te buhınduğunıı göstermekle • 
di:r. Fakat Auglo-Sakson taTafı 
şimdi daha elı~mmiyetli meı.o • 
lelerle meşgul olmaktNIIJ. 
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Meclis, yeni kabineye 
ittifakla itimat etti 

Başvekilin ecliste dünkü ·bet ana ın n tam metni 
1'f',u ~"gaknıı-ı hti.! J' \ 

clegıldır. Ka a. 1a ıc.... ın. } ku ~L-i.JlıLll.i1 

(Baş tar .. rı 1 inci saltifed~) 
li.n taşkilatı csı;ı,ıiyc kanunu:ıtı 
''" b"' n ol.amit proı;n.ım.ıı}ı :Mıl
let Mecli;;;r.fo ta9vbinc arzcdc
c-..:f:mi bildirmiş •·e bunµıı_ üze~ 
rine Silitrü San\.'Oğıu surcl<lı 
~11· ~ı;r aro.sınd~ küı'>i%;'c gel -
nı' ve nıilkt vddllerinm sık 

-""l ' 1 ·ı s k alkıjkır ve ta.wip ;;ada.arı ı.e 

•-'&ıvın Bu~'\"d:ilimizocn bir 
tci< rict.<la buluna<"ag ""· Bütün 
İs-tar.be !dan gt'lc·n arkoda~l"rnn, 
bii:lıass:ı bu sene <?Ol< şik<ı;yet ~t
tik.leri bir nievı:u üzerir.de şı -
!ahır bir tıectbir a>malarını ken
dile: inden rioa edeceı;im. 
Aı1!..~~ar, Tii~k m!llcti b~. 

d<>vl ti k'Mran \'l' bu de\·lctin mu
ckÜ.a:a kiilfMini gcrek kon ve ge
rek ıra! jli!barHc üzeriı:de taşı
ya-n 00- milleutir. Ve bu mille
tin bir 'de dili yardır. &zı un -
suTl:ır ook arııo;ca lı:a.rd<ct ede
rek 'fü-rk ırJDetinin diline biir
;rr:ct etmİ)'Orlar. Evlcrirııde iste
oiklf.'ri dille &xıinuşabilirler. Fa.
km Uımumi rerlerde arkaıc!aşlar, 
tr:.mvaylarda, \·apı.ctda, ~en

di!crıd'e, Vt"J a bir gaziı:o veya 

(Ha§ tnnı 1 ind ıayfada) 1 
dıxuaı, u..ı. g .... n t..,, 0- ., ·r.ı Jr ltf'l -
"""' y e ta l rdH 0 b:l r. Hudutla<ı 
Jtarierııde bi9b r w:q::u0cşt nrt~sndtl 
k(lo(;ıruı) ... n \'(• koş.ı~_ı..ocak olan Tür 
itııyc harh~ı dıi ı ..l 4tal<Toek i.ı,killl· 

JarıtM nram11 ve bu inık.A.nla.rı da 
L'Ull"h mı.bıb· ı iJ'i~ tıita,.~rh!t l'zr?rlrı
de yuı ulUEC\.'e buln l tı.ır. 

Üç rencd-enberi dül\yoyı ya -
l<ian ve yıkan lıiH!e önünde Tür
l<ılye me:ıfi bi.r bitaraflık ile \'a-
71iyetı r.i looruy ~ıno-aııdı ,.e yarın 
d" loo.roy ~. TUı: kiye bitaraf
l 'l{ı wnumi ba' poJ;tika sistt>mln 
· eımıi§ bir ı,;eklldir ve poliıti -
karrıızın hlm<ıeyi c.ndi~eye dü -
sürmeyecek bir ber!-aklığı ve sa
rnim~'oti \'3rdrr. 

Böyle oldui(u taı<.clitı:lc 'u 
yükü mü.1esavi) en ..,ckm(·k ve 
çekürmek için biitün ledlbirleri 
alıma,k.iıı kusur clım< ml'Y" çalı· 
~acağız. Bol imkıaııl.ıır olduk<;:ıı 
oııun ncş'esini beraber tadaca
ğ!z, bertaraf ed'lıneycn ihtiyaç
ların sıkınntısıırıı da beraber çcke
ceğız ve lıetffia}de hükumetini:& 

dıı.ğ-ı.ım• • k-<ib ıer 1 ı;psı "yi 
i.~livroek o liTSa bugda.y buh • 
rau4 tarna:.rr.en 7..a:..~ oltı ıK ve 
h:ııı-ıa } er Y'-'' bllğday fı<tt nrJn 
! ükWııetın yfud~ 25 lcr için tes
bit t<btigi fill'lın du1tün<. düşe -
•bilooııkıtir. 

• .ı\.rp;.ı \"e yulct.f ı:ı;'tğı..rr..ızı l .:<;ıı\ıt_ 
lıaıuçıen ıodar;k tıme'ltl~ raı..-a.t bil
ba ..... blzoe ooıc bol olan \'e &· bir 
gıa1 oldı$. enfa:;ııan pıt.nt'<l "" pa 
rnı;k çekil'deti kilOOeleN>itı ıuıibl&n 

lkı~ırıuu <,Nfunuıı Jı;o·'·"'ııJaın.na taL. 

la.ı i ~ ııhenkl. bir hale "< tr- \ 
mck !a."ndı . Elyom bu ııhuık-
li fıatı a.raınııılıtlıayız. 
PAMUK MAHSULU ÇOK İYİ 

Pıımll<t;ı gelinıee: Her §'()ydcı:. 
"vveL haber vereyim ki, bu s"ne 
p;~11Uk ~•n he.r yen:!Pn. ~e~n Jıa
<Jerler çok iyidiı·. Bazı sebeplere 
bi.nı.en azalan ihraç kıwetianiızi 
bu madde ile kısmen tclıifi ede
ceğıiffiizi iiınlt ediyoruz. 

nloi b~ L.-ara ıı.:m bche:ı: 1 
l up n<;l.ueY' vcn.,1.pıır ~]!Jet 
mez, rıı!rdl hııli>Jn b•nlııcı ı,-· ka 
J: r.a:;- hcdd'.c \''at'm!l ~ i'°'o rnc-1.· 
rr. ~ !atın mfıhıım lwmıın"' oıia 
ıw mc a ı dem<~. Çüı:S.il lıJyillt 
n .ıı a&\ !ar yaloıız 'lltl'lrtle beı 
;,,, ul andııtu ıııamano.ır ki k<ıayl 
la hallol1Jr1:1b'.llrlcr. (Ilravo ""'~r 
8Jkıf]'1r) 

A.:.!1bıı.ı.t ve al, ak yolunda 
Gı.ığumuz kanorlarL Jıalk-ı.n.tı: · 
cı;;:~:;,, · er o çeşit ~"""" ki b 
:;.,, ber hadise ve hrT babt>r bıı · 

1..- C:ıı<'.rln<le d\:tı:IJ t.ıoı:ı:iııi 

ılr.aı .ı hgı beyıın112.1:ı:-cscrı; oku
m< !;Ur. .. 

Be-J ar.nıncni.u ak-unm~ı mu
too \ :> l:in;ok ılıatipkr 9ffZ al -
~~t'(ı.ır. 

J.:a.rarlarının ümiti veya iı:tırap
ı. olmalarına bak:mısaruk or. arı 
n•rlutu g~bı ~ilele anl:rtacakc.r. 

., elme'k .urel'y!e k-"1111Yll ç,.J:_ 
şac::ığ,z. Bil"yoırunuı tJ malzenı.ı· ve 
ma.mrıl tnndri('~r ih't"yacım.ız 'tıe!r~ D 

• · ~ ;ç'.n Almar.,y::ı ile yüz ~ 
n:'llri<J'li< kııı dl roulcavel<ei imv:;ıla.
.ın;.mu.I ntıBddelrr ihtiy;ıct•n1':r temln 
dıyl ~lct..~ t""~ ıçin Urrl•n'dc bulunu .. 
YW. lIEy«tlmiıc "" i!i'~rlm;.c-~ 
.ril•ı:elde olan k<ıl•-Ylıidar Jç;n !•,ek 
ıkilr r4ntyl bir ,r:ı~ rr biJirfm 

Pamuğu almak \'e teı'ltl ve 
ıhraç eı:.me.k içkı kurubnuş iyi 
iş>eyen giızcl bir düzen var, bu
nu botzmak ııiyotwoo d~iliz. 
Yalnız r>a<t etmfuıda t.et.kilderde 
bul ur.duk. ElyCV'II'l pamuğun tes
bıt edilen bir fiatı vardır. Pa
muık çeıtirdeğinin de kezalik tes
hil edilen bir !iatı vardır. Pa
mt•k ç-<.•k.irdeği.ni taınaır,en scr
~t b;r<...ilor~ istiyoruz. Buıı _ 
dan alıııaıc-ak ııetic.'!'ye göre fü;.
tını t it t'<iec.-eğil. 

EVVELCE ALIN AN SERT 
TEIDBİfilER 

,\lÜSTAKIL GRUP REİSİNIN 
BEYANATI 

lrıgiltere ile olan ittifak mua
iıedcmiz lı<'r rki ı:u-a.tın !lef'foe 
olaro'k rnzife görmekte de\·am 
cdecdktir. TCr{;.iye - İngiltere 
İ.tifskı rt•.li!cnin ifadesi ve 
b· az en"ll arzetbiğim poHik 

Bııodan evvel benim ve on ar 
karl"';!ll"ıı dMı!I olduğu .lıüku
mı:·(, memlc'ket.ıe lıay~t P"lıahlı
ğına ve ikL <;adi buhranlara ma
ni olmak için verilen sa1iı.lıiyetle 
re stlnR<:lcn b;r çok 'Crt karar
lar aı.ı. ve onları sıkı b:r gay
retle tacb;ka bJ-şladı F~aot ara
dan günler geç{ kçe. bu karar 
.arın nıatlı.ııp net cev. Vt>m' ycee 
ğ; yapı. n s Kıiyelleraen, te.ı:><t 
edilen fiatlada bir ook m~l ~= 
\'e gıda matld-elerir n bulu. a 
maga basla.masırrtan ve -apılan 

ıetkiklcrd!'n anla.~ılma a basla
dı. Onu'l ıç.-.n yerJ hükiı.: et ne
me~ ise bası.ıyarak bu sert •ed
birtcr: yııtn1.1':almaya, yer yer 
.k.alrlıITıaya ve yer yer dcğ'-lir
.me-ye karar ı-crL ve redıbirlerin 
iktisadt oi'nıa.;ına d.ha ~"k bet 
bagladı. Tuttuğuanuz bu yolda 
fiatlar, keııd'tı<lc mal te<lariki 
imkan Laricine çıkan rcsrni ıfi: 
at~r.ın tabiat.iy~ Liaünc çı.kacdk 
ve fakat heıtıalde kara pazar fi
atla.rının duı:ı.uıırla krılacakt :r 

1."ahvede kon c bir ks= Türk 

SİStCn\1'.1. cS:.oJı b!t- riiknüdiir. 

11' olarak l<i(i\5Üye gel.:n Pa!'
ti Müataki! Grup Ilc·,; Ali _Ra
Jıa T.uh n Türkiye Cümlıurıy~
t mn ye huküm<:tin, Ba~vckıf 
Sı • Ü Saroooğlu'nun ) ııks~k 
Ş 1" ,. , Gr p adma !ıiü•oretle 
&<'l • 'lllt ıpı'Pl ifade e) lem!Ş ve 
, urt 00~, nu :ı.ıvı:.ıı bsl _ ı~~ 

1 n de"cor' ı SE.' fi buy .. k 
o • 

, ıı.tanda~ınııı Joonuştukları dil, 
•ürkç.:' ğikli .. Be .ı. kiida.şla-r, s., ın Baş-.·clci :'tizin r.epmmin 
heycear.. ve sır.iyeli~ tercü,. 

n oıaı<ik ro~looıgı söz-~rden 
ilham alar.aolt ~ylii-) rum ki, ey 
vatandaş eğer Ttiri< \"&tr..d•3'Ş' 
foen '.I'irk diline sllj g, gt>Ster, 
hurmct et ve kar; ıırle-oi.i Tür!k-
1 ri de rencid<- mıe .. 

Yine o polltlka"' :ı bari:z ve 
=· , i b:· tez:::hürünü de Tür
:')(.' ne Almanya arııs a>ki 

kar ıhk!ı anlayış ve dost!~ 
) ııtier.. te\ sz!< eden Türk - Al-

v:rta rv•r Dr. Rcfı:C s.·-yoa-rnı 
e , doct.rek demışl r ın: 

k • ' '\ ~ lrt..? Pm ~ ..ı s ur, 
E .. • laka ,,e dın.edıgım z 

be atın .. ı:; pı)lfüka bııhsııııfo 
Cu nı yo. ıL; um ;-okıur. Baş\"e
kıl. " t'-n ~ t1tard'ani>cri muvaf
iakiyctl.ı ~eyiri:;i bulundı;ğu ~ 
siy,ıset aç·k, dürüst, mü"1>C>t s;
·yasettir_ Da~ı:li !/ya::;et A olart.:.c. 
beyana; uı günün hayan mesc
lcsı olan ma~t ~e tahsıs e
d:lm;ş oıma.3111• çek yc!inde bu
l~n;z Yeni hU.k1iınet. ıııtırap 

IDC'\·zuu ~an meJeleltr hakkın
da aldığı kararlan ~ lbir li
sa. Ja 'lf ı:ı·riyor. Ye alınacak nı; 
tı<:dere ı;öre icap ederse ye_ı:ı 
tedbirler a laea-ğ•nı da i'ta\'e eQ.i.-

İTL'\IAT REYi VE 
BAŞVEKILlN TEŞEKKÜRÜ 

man an =ında göıiiyoruz. 

H&ı'bl~ bu ı... csa.<;!ı burcuma 
'wr-şı ola:n \ a,,-.yetimilli \"e o 
devlctleı·le oıan bağlar.ımızı 
mü"°"ct s:J) e'l'.mrz!n bariz bi -
rer misııll ol~nık arzettioı.. 

Muh<ar;p k:ümele•rin her ilci -
ı;ir,ie kerııdilcri1e a'hdi veya filt 
rabıtaranruz \'e doctııtldarıınllZ 
olan. dcvlet!<-r yer alm.ıştır ki 
bunla-ı'a kar~ı da doot ve dlirüst 
olmal<ta oenım ('ld('c.,ğiz. cAl· 
kışlar• 

D-..<ıtıuğllN karşı ı;o,.suz bir 
hüsnü '!lİyetle ~ drutltılk. 
Düşmanlığa ka11ı yikıl:ımz bir 

HUBUBAT İ5'TİHSAL V'E 
[6'TİHLAKi.NDUCi AÇIK 
İlk işe, en mühim gördiiığü.müı: 

l'Qr . 1 HARP BKO. -01\iİSİ VE 
SERBEST SisTEM 

·1'. [ u!lı ternın o.nkadaşlar, bi.z 
arp öışu;da olma..~la ib-eraber 

har,p e~>Omisi .n lı;indeyiz. Bu 
ş:Jtft1ar altır.da mutLak b:r ser· 

&siJı Kıf>b.nı.a bmw sesleri 
v-e atln~larla l<ı~ılar..an bu be
y.a.,aıtından sonra Ali Rıza Erem 
tara!ınoon \-erilen \·e bülkim'e
ti battı harekıetıni ,.e nolktai 
ı:ezar,nı göstoren beyannc.ını.e -
sinin rey-e bııruimasını teklif 
«len talcriri olruııarak kel:ıul e
dilmiş \~ rl')~ müracııeıt olun
mu§fur. Rey lerln t36nifi son ur.
da 381 rey \'e me\""1.ldun itt! -
fakile hüJ<:imıcte itimat beyan 
ooildiği rcis tarafından bi!dirıil
mlş \•e bunwı ll<letfae kürsüye 
gı:>ler. B~-vekil Şi.ikrü San:.coğlu 
aşağı::laki bey~ıı:a.tta bulun -
mtt,;rtur; 

• .,-,,j,m \'U metaneı.lc mu'k.;()eJe, 
•An-. .ışhr. 4 tc hü.künıc!ill'kl.in 
takip e<lcceği harici siv:ısetir:. I 
ta.m ifadesi. Bravo sesleri. 

DAHİLİ POLİTiKAYA 

hı.:O:ıuhattan baş.lnd ık. Gördük ki 
bu memleket, sulh zamuıında 
bilt> knııdisine aneak kifayet e
cfcl»!en hubuh31ı yctiştr.rmiş ve 
pek mÜ!ll<'Slla ser:elerd!' pek az 
'lı.racat ya)lTnı~t.r. Fakat harple 
bersiber koSkoca bir -Türk ocöu-

!ik sistemi taı!iı'kme ne im· 
kıin ıı<! de cevaz ..-a!'dır. -IC!isadi 
bayat Milli M:ilttafaanın dayan
d.~. b~ıca ~dlenkn biridir. 
~u lı-ayıfü, rrı:itkıin \'e yunlun se 
!ön::!'\<' ic•plarına göre tanzim et 
?n<>k her hi;küme<tin en e3asJı 
Va-;:ıfek-rindl'n biridir. 
Ycnı ' ükUmetin beyanında 

ar. ludığ .. mız, memleketiıniı.de en 
>v. l'Etic-e \"e~<:ek usulleri tat
bik !'uerek, bu \•azifeyi ya.pmak 
&<l?ninde olduğudur. 

Mu htN-em arkadaşl.ar, mah. 
<İut ve mua)"'Yen g<'hrli vatan
da.şiara ayniya1h yardım etmek 
csas.nın beyanatla yer alını~ o?
masına çok mmmun olduk. Bu 
yar-d J ve.->Lerek eşyanın nevi 
ve r.-iktJrl ve dağıtma üzerin.de 
dunnovı zaf.t buluruz. Esası ka
bul C<k>n bükl<.rı:ıet en 'şabetü 
~kı, de 'bulur. 

I F'VLET MÜBAYAALARI 
".luh•crem arkadaşlar, müs

't k n kJ,çügünıı düışünen hü
kıimeı, en büyük müst·ehli1<i de 
d<'' 'cı n [iba}aalarını ve tesiıı
Y.r·n. de ,elbeUe gö-aönünde tu
t:r. Ctimlıtıriv<.>lin maliye i~le
T:ın._, de tech:ir etmiş bului!an ve 
ni B:l'Ş\'ekilimizin Türk pa<ası 
J~ıyım.ctinin ·ve rnalıi mı~va2ene-
sini1ı en ~ab:ltı konıyt.ıcuJa.rın
dan olmasını beklemek de hak
k>_>r .. ıdır. 

!Muhterem a rkadaslar, en kü
~uk memuruna kadar hnkt"ımet 
te<;kiEı.11 arası.ıı,h bilg'ye ve 

1 Y~Ft<''lıl;a dayanan, itıbirliğinin 
tC>~ 'lin<' muvaffak olmaları bas 
ı~ca tf'mf'onilerimiz arasJndadır. 
Biitün bu ış.l.,rde Başn•kil rolü
nu ~ün eheımniyet:ni müd
r.k C''duğuımuz içnı ke.,~'l..,.ri te
ferriiata b:-gulll'O bunalımadaıı.. 

'a '!; r ııı üz.,rlcrre ııbT.a

d " •cl2 li fikir!~ bu'" kuv 
vet c kudrMlcr nl buy• ı.. " 
f ' r ~ \ er-nek>nrıı tı>rrt>nr -
f ruz 

k ' f. 

er adaslar, savın 

la 

" ne 
e in " ""'tr !1 

..
.....,izi 

n 'ry'et 

!eri, 1-

'>TAN'T> I D \ 'f''RK'E 
KQNl Ş!\.' AY Al ':'...AR 

ıı• oo ra söz alan R ?ı 

•Aıltal • Iilh $€f'ırı 
'r 'ktlfl<'l' ile ta4ôp ~ 

dilen SİY'3Seti sıt.ayi..,Je k e- 1 
r' ' ::lak i t eıırıeıı.. 1 

•- Arkadaşlar, şu anda kal
lurıde canlanan bir manayı açı
ğa vurmak suretile 1e~kkür 
borcumu ödemek istiyorum. Kal 
biınOO caıı.J.anan bu malla şudur: 
O n:OOı.a diyor ki, Sarawğlu, bu 
mil.Jet ~eni besledi, büyüttü o
kuttu yeti.':ı'J.ırli ve bir ~-ok işlet" 
'\'<c<c-rck tecrü. li bır adam hali
ne gc lUıd i. cBravo sesleri a'kı.ş
lar. şimdi bu borçları OOoınek 
sır:ı•ı seniıııch. Şimdi ben de 
hu..:urun uııda söz Yedyorum. 
Arkadalarımm ; o,rd:.mı ile bu 
omuzumu.zda bıriken borçlan bü 
tün me\''CUdiyetimle ödemeye 
çalışacağmı. c Brm'IO• sesleri> 
şldldetli ve sürekli aLkışlar .• 

.Miit!'ak.iıben tıoplamıya beş da 
kr.ıka aralık verilmiş ve t!'krar 
celse açıldığ, 1.aman E:kseriyet 
bulunmadığı ark.~,mıası ü.zeri
ııe toplantıya soıı veri'"111Ştir. 

Mt>clis, Cuma günü toplana
cakt:r. 

Hınt kongresi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

N1:h.ru verdiği bir mOli..1'.""'lt sırnsın
da hUkü.mcıt tıoblig::ni ooy: ~ rt1r: 

<B!z ing>lllzleroı ıı R·•ırlistanda.ıı 
ç<ıc'k•hre!cııini S"t.ı)uruz. İ ·li.zl;•r bu 
l'JO{ln ç~k . ıi.i.1t1.en ~nra japunya Ue 
müz2kcrrye g.i.:meğ:i düşUnt'1.-eğ\z. \'e 
beJ1._i dL cnunla iJ;r tak:~ nrUaşrıa
lLı-.ı. varacağız. 

B.l antaşmal&:" ..,.nn 1çin S:\'il ~
rı ll-:tidarı, onlar it'rı de, an.rsela 
toproklarınıı:zıdan orduJarı'l:ıı ge('ir
mı,Jcri g;bl askeri l1<tidan ltıl.ivıı ede
bol~cct<. r·di<'. 

Gok•rf'dda&i hükümet t..<>Lı(iııi 
IE•sir eden Neh.ru şunla.rı göyJe-
m"~Hr: -

•ll-"rh:ıldP, bl:zlı>:r Hoindll.tanda mü-
teoot zlPr!.n hep"OL'"le mı.ıı.'ltavemete 
k<:i»,Yf'n k~r veımt., olduğumuz 
:~bi ili ,d millt"'~ıin de bu mukave-
!T'Cti ö'ün('("yr kadar de-\"3"ll ~tlr
nıcsi i5ted."k. B:z hi{;bi .. ı:ı.~nn bo.
yw.ı "İ"n yiz. Büt.On ıdysıc:<-f&n~ te
C'Z\ üze ka ı hudutsuz b!r nn.ı..'caı·e
met ennek esasına day fW?lak
t:ıd • 

ay, 5 CA.A.) 
Ga•ı d. • k 

~· ...... c!r>rb 1 hllr b 
k nıu 

1 

İkinci cephe 
(B~ t.;tafı l inci sayfada) 

dı:. ad klan takd rd<> Almr.n 
va e J ıı.po a}'I yenemiıyecclr

r 

Bunun br"l!ber üz vakit 
geçm .ş <k!ğ ld r n-tı ece rı
sın ~ be k ahlt b za '1'lan 
vard1r., 

Gi.'LiıN·CE ı 
Ark:.d~>!ar, 

Dahili Po litikı:umzın en mü~ 
Jı.ıın Cf'!'hclı:.J · ktt<ıaıal ceplıed ir \·e 
bu Ji!.!tqa<li ceph<ınin er, hararet
li b~, de iaşe meselesidir. 

Lı"lıeral 'ktısat ihni, ins:ın!arın 
refahını artt.ımak i.çin ter meı:n 
!!'kete o . mle d:!e En bol ve 
i<Ohıy yNişen mahsulleri yetiştir 
mek ve bunları diğer ırıem1eıket 
!<.irdc en bol ve en l<xı-12~· y<'tl
Şf.'fl mah.sullerle müba<kle el
tn<:!k tavsijesindc:iir. insar.lari 
ıdare eden yaförz ikıt>!ıat kaidele 
ri olsay<lı bu tavsiye-ye riayet et 
mek ~'Ok yericdc olu.ııdu Fakat 
bu ihnin y:anırd-a bir de hayat 
biJglsi \·anl.r ki onun da bize 
taxsiyes· şudur: 

.-Bir ıtn<'mleket, umumi ·.-ege
niş :htı} açlarını bizzat kentlisi 
ist'hsal edemiyorsa o memleket 
suli'.te ve harpte yaliancı irade
Jerin tesirinde kalabilir .• Onun 
ıçln b a:, gıda, ebbise; ayakkabı; 
sıJaıtı gibi t'n"t.mi ve gen:ş ihtı
yaçlarımızı bizzat ken-::lmız ye-
1.' stirmf·k iç-in h<'r fırsı.' ı ·r isti ... 
fade ederek çalı•mak kaparında 
yız . Jlrarn sesleri• Bu umumi 
kaide ,-e kararımızt bir kere da
ha ihln e<I kt>n hemen h~ber 
vemıe1 ı ·m ki ;hriyaçlanm •zın. 
zaruretlcrimizin şdd ti ne ol ur 
sa olısun hiÇb:r ytbarıcı irade bi 
tim bileğimizi hükemiye.ıelrtir. 
•Brawı sesleri. af-n,<lıır .. 
iBUG Ül';"KÜ fl tKIN'l'ILARIMTZ 

-Bu umumi kaidC)i söyl!'d''-
ten ~nra sık ınblarım1z ve gün· 
liik i •ler·~ız hakkındaki d iisün
cel,.rimiztlen b2heetmek istiyo
rum. 

Bugünkii sıbııl ılar bi.!l:ıcssa 

iaşe etrafr1da tqplanm~lır ve 
h('jl!Si muvakkat ve gcç;c ve 
harple beraber nihayet bulacak 
6r12alardır. 

B.ıtün dünya' ile b!'rı;ber bü
-n komşular nı Z'n lıaq> çinde 

u •'ı.>r u \•e ihsa lde çal 
yüz binlerce genc-nizin T 
tında bu!UPCU Un<ı ('UZOllU 

tutan huk -met bu dar ı 1:- raz 
da t ı b iaşe ı n--
1 • hazıp-
1 ' \ e en t ılOOı r et-
1 b'le f nal.ar yu tac k ha
'• geldi. 

:B "arar v ııe b 
h r m 'eri bul iP 

·n urüycn bul'd muk b h ç 
bir .ı t •r k cili'emıy n 
ma' r m~u~ r 

fBOLLUKT\ VE DARLIKTA 
MÜS. VAT 

B~m celr'It " 
darlık bu ı: '1l 

ra'bm ıı.~ ıı: !; r par 

z 
ı

\ c 

su buğday sarf'yatıııı: yüz bin
lerce t<:m a.iııt!ır:dı.!!ı kibi Türk or 
dus nun Jıa}'\·antarı da arpa ve 
yulaf sarıfiyatıru yüz binlerce 

t0n c:1rtt.tmışt~r. ve mfi.r.!11a~ran 
bu yüzde mü\·112ent>Öe koslooca 
bir acık .peyda Ct?mll.>tu • 
Hı\RP BAŞII\'DAKİ BUOD.\Y 

STOKU.MUZ VE lliGİIZ 
YARDIMI 

Diğ<T bir lı=.tba güre ooııp 
'başladığı zaroon de-\·Jct e -
!inde 250 bin ton bir lıt.~ıta:r 
sto:ku vardı. HaM<:ın ,-e hkcarın 
eli.nıdeki mikıtar her halde bu 
ıniktard.ln a:z d<>ğildt Dunek 
mrp yıllaruıa 300 bin tıon bir 
~y stxıku ile girmiştıık. Bu 
stı:•k bizi y.ıılmı: iki ııell'e l'dıal 
.ı~aıttı. Üçürıcü seneye pol< sı
ikışık ol::ırak glrclik. Bu 8"" •Ş..C 
yılda, hır..urunuırla şühan!a yütl 
et.rr c;ı ı va:rife biltliğiın ;ı üz kii
= bi.n tonluk İcgifü: hı.:l\ııur.;at 
;ı a.rdmı'nıa rağmen gayı;,t s~rt ,~ 
sı.kı t.ıh<lidi tOObir: r aki ılı: ,-e 
Tü,•k ırkw n b~.ıca gıd•sı olan 
E'km~i çdk küçülttük. Bü1ün 
bun'- a rı.,,'•mcn ekırr.ek darlığını 
\"e sıkıntısın• hıiliı lx-rtaraıf ede
;mect.k. Bu tıes~r p ela go'\ster -
mc,kte<\ir ki yalnız bı.ı,ğtıla~la 
250 bin tıorıltık bir ı:çığımı.z var
dır. 

ALINAN ÜÇ TEDBiR 
Bu açık a nC'ldt şu uç şekilde 

bpatılal:ııilir: 

l - Çiftçiyi ınenmun cxlei'\e<k 
istihsali ırrttırnıak, 

2 - btilııaki acr.al:tın.ak, 
3 - Hariçlıer.. buğday ge:i.r _ 

mek. 
Biz bu üıç tedb'rin iiçünıü bi<r

den al<Lk. Çiftçly, rııenınu.ıı et
mek içın fiaıtlı:ırı arttırCıık, j~-ti!h-
13.ki azaltmak. içı:ı omu ve resmi 
teşo.'wküllcrte kontrolu bir d1"I'e
oe~ e k:ıdar re .:imkıün okıııı bü
yü;k Ş'clıir!mle kıor.ırooış ol~rı 
truıdidatı nıUlı2faza ett'\, )la • 
riÇ"en bu~ay 'cdarlki ıçin bil
i= Aıme. ~ a mür- • et
t t A . rika .lriikuır.- ti, 4G ı;uıı 

e vn beş bin lıon buı,>dayı 
vasrt:ı · geı· ·p t n 
or•atle va• e 

v ası taraf" 
ed 'ındk 

kı:dar 
cl 
Aı 

n.AJ{!JYAT ÜZERİNllEKİ 
KARARLAR 

A.'itlldGş] • 
B~ı.raya kadar oı n Bt>ı:leJ'lJTlle a

lelıirmmı hubub:ıl ~Jnıda a ııı 
u'Ldıt ğuu uz malWn T la.nn m cib 
scbep!rıfai izah rt »; o.du u sa 
nal"".hk d uer ın cicreıe ,p ~. "1... 

Fasu y 1 N !ı rd, ıs ~ek ı; J .,nç 
g,1>i gıda •dde' p ıa lü "ıl:.y>dat 
bütün b\!luıı kıı!dırc Cil.nk!L 

1 - Bu nı.1 lie .n l1f1ro bi.M 
1yl1'hı digcr.rıln y • N' kain o!a

bıı ı:. 

~ - U ğd y po!ıh.i<ıt.mız n u ... ~'tak 
00 b MÖk~ bir b\ılgur 
ml?\t"l.do bı: noadrleler-n p:ıh lıl ş· 
ır.,.. uıa kolayJ "la rnanı oiı r 

3 Ö't-Ni<"nbr t l U,yü.l.: m".:...iardo 
r ... :.J:ı,·e •lıraç «!en bl" m~ . tiz 

4 - Her yem~ ıırl~n hobl'f C<", bu 
o4::ıtı:ı mahstı::Jeriıln~ 'tlıJ !':ere t"Cft 
bAr«.M ı olaca.t:"'. ı;ö;tcri)-ur. 

YAÔLAR H.AKKII\".DA,Kİ 
KARARLAR 

Yağlar ıaklkında da ayrıı ka
rarı \'errl:k. Çüdkü mt'mlekcti
·ınıizde E,tiyacı k ılıyan bar 
I.ca yagi<ır Ş'Ulllardır: Tereyağı 
kuyruk yağı, paım.ık y:;ıgı, Zey
tlnyeğ:dır. y., ı.ra<la.ki fiat far
kı çoğddığı :zanıM bu m.:tdde -
lt:ırlen biri diğerinin yerine k:ı.
im ohn~ktadır. Meınle ·€'timi • 
zln h!'r 6"ne miı1ıi:n mil;ıtarda 
2<?)-tiİ •• ağı ihraç el.1igi gibi el -
Yt'\"m mühim m:.ktarda :t\'.!\"\in -
yağı staku mn-ruttur. iŞı., bu 
~ ve a!lmizd<&i ihraç kuv
\'di He ynğ fiatlarının gaoyri ta
bii lXr rt.ddeJ€ ç>iomasıııa mani 
Ct!2bHCC1:ğinrizi limit ediyuruz. 
Zey1:lny:ığı ve a· ğcr ~ağlar mu
ted;J sayılacak bir raddede du
:nr.-sa Jırac.n:ı ınüsa:rd<' rdooe
ği,z. dunıı3"'a ze: t.nyağı Uıra -
cıı:a blr tıır~ft:ın tıjı,dit , e hat
ti\ lllEcl!<'deeoeğ;n-,iz g>bi ~r ta
r.r.ft.ı ıia d{>vl<'t isıilılbkıini zcv
tiny~ıruı tc\'>dh C<.1 OC!'ğl 1ıu.ıfu;a, 
~·tkı,ı•ıığı ihr~ı mek"-Tı!lızın:ıısı 
ile bütün~ ağları mı..'k>diJ bir fi
aL:Z. tu.t.,;bltceğiın!z; Gmıit edi -
ycnız . 

Arkadaşb 

Buraya kadar, ııayatımızı.r oa~ 
l:ca zarLri :ıt.yaç mı.dtl-!'!eri ü
ze<indc a!C ğ mı;: ve almak ni
' e ınde oklugu"'luz. • .ıra.' araan 
lı"'' 'Cttım Bu karar \C d~ün
c~' re gore 

l - Hub ..baı fiat • .ırını ~ uzde 
'.!J 'ere, t~hti ' ı!er ve .tııal:lta, 

2 - Ba.kli; at f atlarıbı bu se
ne mw ulurün bereket.ne ve 
ihraç mcm UİJ etine, 

3 - Ya fıatlarını zeyünyağı
nıın ihr.ıç mekanızmı:sına 

4 - Kum:ış:.am !iat.ıu arttı
rac•ğımı:z ekıplere ve bir e!den 
idaı-E"nin verec-eği fayıdalsra ve 
tezgt:lılara, 

5 - Et f;atl<ınnı <la roomleke
tim':xleki me\-cuda \ c dev.m 
ettll'eregv.:,;z ihraç me~uiye -
tir.e, 

GUvenerek nut.edil \ e arıenk
li b.r Se\ ·yede tuta.ı:ııle<:e m.iu 
üır.,t Wi)oruz. Bu mukdi. saf
ha h--ç şüpl:" yok k dti,.kü ka
ı·a pazarın çok dununda olacak
tı,, F<kat yine §iipbe yı:ık k bu 
rnutC'dil. safha geçe~ ::;er.c.r n fi
allar Ü"-'tündle olacaktır. Oı.un 
icin bu zaruri ihtiyaç matldele
ı-ir •• hır k!'re de müstıehlik zav.:
yc~~<kn terk!.k e k ,.,ı.-p c
d~r Aca !ıu fiı>t art ı~da en 
Ç<'k sıkı r.tl)'ı kim!,r ÇEkn:ek
tedır., 

YAT P 1 'ISIN 
'I'ESl:RLl:!H 

rrr. Onun ı("in hadi.eJeri 
akip elmett v~ a1ınznı.. b:rariar 
9İVI\ k&Jf'ler! ke~ı \;ya h&..ı-ıl cı 
moş Is.? onlan l6rpilJoo><C. lı:('.za 
bu L.-.ıbl~1 erde bo h-.: blm~ w 
hıı9!: ol-m~ ise onu cjojcıw.ı- , 
daılma l!J>lllD>lt du."ın1!y,ı ç:ı~ ca~ 

A!'kadas:ar. 
Bu ır"•' ; bu ı• • ıl<urltlard<> 

st<tıra bir da ctafıra ortan, d•• 
km"·ct!enen VtC h'çh:r ,w:t 
mJ.yecıetıı, olan m:nılarmW'A'.1an v \1lr 

· ıarıır.ızdan b~ceği.ı: . 
Biz lürkuz. lüı'lreuy112 'e 

::Jkc ı i;,;ılacaeız (lhwo ıl:Sl 
ş.ddetli a kı'1ar) B"' m i<;.ın IU<i< 
ilik bir .~o meot' si o!d ı;-u k>d 
'"' lb1<a, o ltadar bl• ~ , 
tQr mese ""'<lir. (Bravo ıf'8!r 
!aş ar) Biz az> ~n \'C •ıııaıtan !Ut 
<Je3 , çoğalan ve çoGattan 
Yılz ve her 'aDtı' bu ıstdrometto ç.> 
: 'i'l<'ğ'J, (BrD'" &es] eri, allt!ilar) 

Düın!oü ~!irk gen~T~n rıüsfıo• l 
!ıü• b,r '·atana mallı: lrn:ı!ı: ŞI!" 
ve mült'canla b>r mili•'" ınarııstıp ol 
rnak, meırılek6t.i m'O.Sbet ilim!er 
..ıare c•"1ıflk \'il V3lanın IJ!>yıu , 
servet ın<>rıbalaruu m~ el· 
de gö!'nleit lstiyoria:dı. Bu gi;xı b 
idalicr b'111'r bfrer l::ıl:ıal<kdc e 
V'~!:ııJe İmnlr'in otlarla ('(>Wc. tr 
nık~den tramva.l:ırı bile yaban 
bır § rlceti,ı l!ll(;yo, Dıe\ltlru sııır 
tn:;;U. Bu ıı.m ''<ilanın dört b""" 
da. nıunt.azaman iş!e:.ven trenler. 1e 
Yer kuru·an !abı>lı: ;. sadece tüı 
b:Jgisı larn!ıııdan ya •• ı:1ııu,1u-. ( 
kışlar). 

Ba g(lnka tü11t: vialıını \1l'-<ı.ıı 
h_Pr gün b'nız dala ir'JYWl~jinl 
foı1ı: nıdl iblolbn her gün biraz 
re!aha .k""-"uştuiwnı, ve bi 
tı-;, köyliliJW;Qn her siJ.ıı bimz da 
ha Yiibc 1 diıJın; nn!.atıırJt ve kii;vlii ; 
bflg; w toprağı bici~~ l>'• idf' 
!~ do~u vürüdfi!tırrı;;ü gilrnıl'k fa
lıJVr. H~ı>imlz bu iMal'n ;-oleulıın
yız -ıte ~ aftak c.J.acaı ıza inal!\ ... 
Y"'rt:z. {.ln~aJi..,.'l sc-sl~:i) 

Son yı;Jaruı ııa?r ~yle d\inyad;ık 
n~<J.annın sıafıra tıkın.at o ar, 
n1 ~'rs:\rlilt>f,ıtiz, yüt dt mckto.pl . . ' 
,.,:"_,, ve bunları doiw . ., C<'r>ç'""· 
ıruz he-r :?n ağ:rJn.şan bilg:l '" ve ... 
lan aM-d;.e-ri i!r. IC:r;a'-e dot-Tu 1 an:. 
.ı eler ~P"'""" bac.ı~ll11111Yor. Onu.n 
"'" bu gen<,'let\ielı:i hry!'<:'2nj,.,.1 be
l"3ıb~r ıa~k ve Ctn)arla. daha 
!;'aft.ım&l< karllJ'ınd: y.ı. Bugün çiıı 
lı;"ıı'jz ı:ıe'· ge.nç olmııGda lıPI" bt· 
kcıy e ·tttilJrri köy:<.riıniz.J ve ktiJ'li.1-
len ""'' daha pirr.dlde.u y(ikıo(< :t.me
Ye boşl•rn!fl•r. 

HUbubattan, OCık:hyatta.ı, yağ
lardan sor.ra pa-nuklu ve ytı"llü 
k~ı:rrm~Iara ı;c .b"orurn: 

PAMl'KLU \'E l"ÜNLÜ 
Kl:,1AŞLAn 

. ! lcha..<s<>larn \•&diklai ıza
hata gö ·e, nıııınılc'kctin kumaş 
ih.i~ acı:: m 1kÜgiı ı>lr kl6ll"ı el 
k.3gMılar• 1 tatmin ı:di··VUT. 

Zer.gın ve p-.rall ad.t.mlar içın 
bir mesc·l~ mc· cut ı.leğildır köylü 
\'e c:ftçi bu mail.arın Falıcıiarı
aıı·, amele \·e esnaf y-evmiye:e
rin; <'e ·~k rırü ·En! şantlar da
ha en·cldcıı lrıtibak cttımn.•:er
o r. Görülüyor ki bu hayat pa
halıl•l!ı biitt:n ağırlığrn bilh•ss" 
ı:r:u•J'\cn bir mikt&rduı az ma
n.• ı·e5 a ücret alan .nıe urlara 
çcktİ"t"'e<tedi.r. R ulara hayat 
p:ı: :ıblrğı nh!be 'l(fo \'<'Y11 da>ıa 
az bir maaş %amm• vapmak bu
gı·, _ha,,kı-emfain kudret, hari
C' !'ded'r. Esn•rn bu kabil z. mla~ 
bi f s-'d bir dai"<'ye dtl. ılil ur 
Bu se'b('))le bu yükı.ı fıf!Ptm k 
İ\.İr baska islikame rrae ç ı·c
k>r arad>k ve her gün b raz da
ha '"'avaac-a~ız. 

.. Du lltl ÜC llracınö&l<l yCz bin! rce 
1üı1k ı:Pnci bi~ _ lı<'k y ld;:n ayni lıedQ
!e ~ JrLım< · ıoan hR.?:1rl&n1yo.r 

f 

_Kö.ı- l~yü tapraılıısız. ı-.op;ağı da 
"..oyıc..;uz b1ralormy:.cağız •Al _ 
kışı.ar. ,.e ya\·aş yan;a-., toprağı, 
~atı ve tekniği sııdece bilg!
:ıun Ellll'TI~ geçireceğiz, • Brıwo 
sesleri. 

F:ııbril:aI.ı.r l Jnlü kumaş ih
t!)'al!lllltz..ıı ~ uzr'" 80 ini, paımuk
Ju k• • ş ıht •. acımızın da yüz
de 60 ır.ı tatmin etmekt<'Uir. İs
tih:,a l edile!ı bu iki cins J; ııınaş
da da dc\'kt fabrlk:ıJarıo.ıl' h.is
sel>eri yüzde 50 den biraı fazla
<Lr. işİıe açığın-':.: olan bu y~de 
20 \"e bu yfrzde 40 hilkÜD'l!.'tin 
y.a.rdnnını bo; :r.akta \·e kara pa
zarı yaraıtmeıktadır. 

Bu ıni!ctarları i9tih.sal içir. fıd>
rik-aların bir kent üç, dığer kıs
mı iki, geri kıılaLlar da bir ekip
le çalışrr.a:'.ktarl ır. Kumaş bllıhr a
nının ör.ıi.iue geçmonin ı:n makul 
yolu ;stihsıilkırimi:ı-ıi ihtlYoaçları
rıLZın derecesine mümkun ol -
duğu kacı.ar ya~nımaktır. Ya
kın bır .Q !'ide meveutlaroa bir pa
rrUO:.>lıtı f.b:ik.ası i!.i\~i ~al 
da.hıL~ görüliııyor. Bu. <.an 
n;aı:....a u:1k:an göıiılurse bütiin 
!aıbrikafar uç eki-,:ıle çalı:ştmla _ 
ca:ktır. 

Bu 11t. trdb.ir biz '11.:ıksadırnı
za h r ~ d"1ıa y 'daştm c kt.r 
m:: :e; 

Bunaın 

L '""iŞ t p 

rr u a .. 
ev l t , i'k ı. ı ı 1>a ca -

lı •r b h le getı"~r J3ız 
bu guzıe! k r T lıususi y nlu 
fabrlkabra da tıenrnı ye!.iıt • 
Mviz 
Kumaş II'C 

lırctm v· 
ri.!lk YifK' mu hassı r • ""Y
led ği ı:e go re. mmn ket 
Lnde kMi yun ve ~ apı> meov -
ou!tUT. Fakı:rt n al~b 1 1t 
ç n f' • .. lilı • r eşya f at -

Yükünii bıraz hafifietm!'k ste 
tliğiınıız bu ailelerin ı·eislerinc 
Şi'r, lik ve b r başla,'i:ıç olıınak 
Ü.Zere birer çift 8) kl'.ta4:ıı kL'za
hk bu aiLelerin reıslerıne \"e es
lerine birer elbisclk kumaŞı 
meccanen \•eıımek i.<.n)oruz. 
Bundgn b.ışka muhtaç \•ııtandaş 
la.ra iktidarımız dahil ıı.de ıçti
mai yard ımla.r yaı:wııaya ralışa
cağız. Görii!~vor ki bütün dik
kat"ı:niz, bütün faaliyetimiz da
ha ziya-de bu zaruri ihtiyaç mad 
deleri etrafıl'da. toplanacaktır. 

Arkadı!'jlar, 

Bundan oonra ibtüııde çalış-
116.mız d'ğu maddeler" geçiyo
y.orı;m: 

·pek ve !pekli ve diii:oer Hm 
eşıyaLirın föıtların seıbest bıra
kacağız. B ... nlaTı kim ve nasıl 
·,..en<e öyle a!.ır ı· satar. Bun
dan ~ka paDCar gib alıcısı ta 
mamen hük'.ın:e<t olan ş ker ve 
kimıür g'bi satac S) tnman.cn hü 
kümet olan maddeler iç•n a'ım 
ve satım htı.<usunıda tek dü·ün
eemiz bunlara, bunlarla alfıka
:iar sırıflar ı;-i;zönünde ıutuLa
ra'< ahl'nkli ve mutPdil birer fü
at 1ıesbit'n-dPn ib2ret olacaktır. 
Bun •arı te.<lb\t e<lerken •ki taraf 
tan birinin rlPVlPt oldurrunu da 

a gözıönünde buluoouraca-
ğız 

Arbd~ar. 
Aldığım z ilk kR"l'llrları'l hal" nız 
afınc ~ çok ;y; karşı"anJığıııı a!-

d muz t lg"'111a.rdan. teşr-«tru.re gp. 
"" br~ rdftı 1.-e <iz l'l<.'1ıus aı1ra

,,.n getirdiJt 1cr! h&berler. 
d.c.n an! ad .k, 

•BİZDE İMTiYAZLAR YE 
SINIFLAR OLMADI 

İiktıs:ı.di v" siyad &'lİı;ı a.ı:la 
de,»clcilik, feııt.ıcilik •alkışl:ır. 
ve kıooperırtifcHiğe b1't'aık: lan sa
halar o k-.dar ı:«ni~ir lu bu:..la,r 
arasmcıa b;r menfaat çarpıp ası 
asla ~ıyacak \'e ler>cıe lnıa
rıı~ı ıçın daima d kk tU _ h .. .. .... \;e t·~ap 

lı yuruyeceğiz. Biıx!c 'l'lllll'\•tızlar 
ve sın,flar asla tnl"\'cuı oİ:naa •. 
Demclltratıı1t Tiiııık: tarUıirJn de
r~-l~lerindcn yı.warlanıp gelen 
tıuyuk bir haki!mttir. Biz ha:Jı:
cı idiık, h.alkc'Y'JZ ve dai:ma da 
ha1;k-cı kalacağız. •Bravo seıs _ 
len. lıek pqrtili bir dcvl~t kıtı,._ 
m~ olmamız başlıca bu biiy\ik 
!ıakioka~a dayanıJ"Or. 

Biz ne s:mryın ne l'IE'rıt:a>çe _ 
nin en de s nıflann satta'l~!C'ı 
isti~-oruız. bıo:ıiği1!'iz sadt><:e 
Ti.ıı<k milletinin hakım::ı-"« dir. 

Hep beraJ:ıtr bir tek yo~an 
ve bir tek hedere dıığru yürü
yerek Türk köyunü ve Türfıt 
köylüsünü behC'n.<haL yükselte 
ceğiz cAlkışlar. Böyle bır id al 
iç-n p-ünı d.ğimiz en büyi.<k 
Yarl.k inan, bılgi ve Cedakarlık
tlt'. Daha büyük bir varlık ta bu 
işler h"'llnuşulurkcn bu ~r ya
zılırken, bu ~!er yapılırken A
ta.türk'ün daima ıırarnızcıa ya
şa.mak;ta ohtasl<iır <SÜrf.'k~ı ve 
şiddet.l:i olkışlar.. 

Arkada.5lar, 

Türkün bugünku k• 1rt't ve 
hal< mivct·n; yarat n Büyü't 
Millet Meclisiımizder Ye o kc
Lsi !eski! !'den siz M ilet V c
killcri~°"'n if'mad ve ya"<l m ı;
tiverek sözl<:r:ır e r. ııayet \'<ri

yorum cBraı'IO sesleri, sil-ekli 
alkışlar .. 



SAYFA 

iiiiiiiiiiiiiii SULTAN M EC i T 
DEV R 1 

BAŞ PEBLİVANLARI~ 

Yazan: ll. S A l\1 i K A R A Y E L Tefrika 

En son; Akıkoyunlu, Ayı
b.. cı:ını .> ut.irrrı~~:. Et:n~ gc~ rd:· 
ı;ı kündesile hasm:nı yenmeğe 

,•'.ı~ı) :.rd:.ı. Ne yapıp, yapıp ;;;ün 
'tit·yi atnııştı. JJ,;sırn~nı aşJrın1ağa 

çalışıyord:.ı. 1\p~aıı. aşırmaga 
kurtulma.k iç:n vÜ<'udünü ilen 
8.1ıp kaçıyordu, 

İki hasını bıı vaziyette har
man süren öküzler gibi, mey
danı taramağa b~lam<jl.ardı. Kü 
çıik bir fırsı;t muhakkak st:rc~
te A.mru;yalmın mağlüb,yeti ile 
net:celenirdı 

Ay.OOJan; bu tehlikeyi bild!
ğı i<;in, bütün gayret ve çevikli
ğf i:e durmadan hamle ediyor
du. Nihayet bir aralık .hasmı
mn elintleıı kurtuldu. Fakat; ne 
şekilde? Akm)'unlunun beline 
bağlı ol.an ka1ın yağl1 gönıden sı 
rmn lropmaXJa... Uçkur ye.•nc 
keçi kılu:dan dona bağlı olan 
man<la önür.<len yapılmış 7Jnör 
den daha k.ıvi lı.ayun koprr.tış
ıu. 

AkkQYu.nlu, hasmının u~kur.ı 
i.~~tuğur.u g&rün savaşı bı
ralut,, Meydancia neie•lene ne
fe•l,.nc dolamıaila ba;ladı. BU: 
yad.ın da başır.ı ıkt tarafa sallı
yarak küıfr~<liy0rdu. 

- }{ay ak~i ~P)<lan ... Sır.m n 
1:oı:-masının s.ra<ı mı? .. . 
Şaka de~il, eğer wım kopma

JT·ış olsayd Ayıboğarcn vazi
y<:>ti m\iskuldil. Çünkü Karak'l
cak g.ür .• e sat kend' ·n. e'.e ge
çrrm€k kolay bir ı; y rl-e 1 •i. 

Yal! güreşinde şan kil!lde !'i 
ele ge<;:rmck kolay se de ka
ra k•· ,.;ıkta vazivet hiç k bö\'1e _ 
d<'ğild 

Bir kere, hasmının bel ku:ağı 
karr.ı.na ı;ömiUrnüş gibi sımzıkı 
baglı olduğundan buraya el ge
çir.ır.ek rıümkun ol;ı,. Jzd~ ff.€; 
Ak!'.mo-unb buraya her na ılsa 
pen~c in '1 zorık- et gttç:rnıi"'İ. 
A~.Onğan iç n b:ı oyu!'dar kur· 
'lulım:ık o kJd r kolay o:.ır.a:z
<lı 

G..:r~ tekrar ba 'a'!lştı ik' 
pc·hl',•an buhiriııc c1 zorh o
yun1;ı ... ıa .....,_\Jka:bc ~rü~ordu. &) 
i,uşma ,., kadar ı·e'i" oluvardu 
ki: iki ha.s:m da 17 r an ev•;EI. 
l:;ırlıi•.ni yenerek •Sn ve şeref 
k~ ~-ğa sa'a or<lı 

G ·r<.: • -rı aat bultluğu b2!
C<' pe!ı ıvanlar doh,ı h" .i kc ;.. 
rncmış'erd· H r ikı tı;r:ıi ta gü
re b ~<' klan g:bi c2n11 \'!!' 

ndesli ' !er ... Her ikisı ™.> bir-
'rlcr'..ni ınc·trncden, ka"Xl et-

merlen ~ r hab:ıyiği•.c y2 • 
'blr e!endılikle çarp·ş•y.::ı•laı-.. . 
B:ı.zan, mukabele Jıiho·• 1 ol
mak üzere, 'biı'oir:r-r•ne üyle bo
yunduruklar çekiyorlar.ılı ki. bo 
ğulup ölmemek 'hiçtenru. Fakat, 
tartıda bı•ak yorlar .. . heri var
mıy<>' la ~d'. 

N'hayet, sular j.;,aramıa~a bas 
la.clı. İki hasmın biıilfrlerini mai'>' 
lfıp c-Oerniycceklcri an'~şıkiı. 
Za1{'n binbirler>:e yapbkları gü-

- denk ve beraber idi. iki ta
rafın ağalan beraberliği hatır
larına getirrriyorlardı. Ne S.\·as 
Jılar Ye ne de Amasyalılar svlar 
k ~rardığt halde gururlarına ye
dirip müracaat etmivorlard 

Halden anl :yan Tokat beyleri, 
işi manya emneğe karar \'ertli
IPT .• Çorum ve Ka,.am<'nu bey 
J.eri de bir araya gelerek fisk"sa 
,bas1'1.dı1ar ... Ve Amasya, Sivas 
bey-ler:ne mil.racaate karar \·er
~ le •• 

Ams.«:ı·a beyleri, ta ·assut ri
ca.n~a yanaşmıyorlardı. Sıvasl:
lar cia aynı fikir~P bu1unuyor-

!ardı. Lalk.n, dört saatıik bir o
ğu~.ımadan sonra :pehllvanlar 
güreşi ayırt e'lıır.ek <;in gece ka 
ran:ığıPda da gure.ecek değil

lerd" ya ... 
Siva; \'e Amasyahl•rı yola ge 

1.iren:eyen beyler, sö::[i ge.;en ve 
bikom mevkiinde bulunan To
katlı pehli,·an Yü.rükoğluna mü
racaat cttil<>t. Hakem h(Oyetinde 
Ta§köprülü. Kel Ha,a., pehlivan 
da \·ardı. 

Ha<kem ı.eyett; ıbeylerin ta
vassutunu makul göı'!DÜŞ ve ka
bul etmi,'!i. Pehlivanları beı-a

be.:·e ay..;:.ına·k rnuvafı~, insani
,. ve hakkan iyet olduguna ka
naat etımiş bulunuyorlardı. Yü
rüi:oğlu müracaat ile beylere 
s.;rdu: 

- S>:aslılar, Ama~yalılsr ne 
IL;,.'OT? 

- Kabul e~rruyorlar tavassu
t.urrnuzu... • 

- Eec ... Ne olaeakmı,ı sonra? 
- Gcıce de oJ.ı;a ... Bi1'birlert.ni 

mağlüp edinceJe kadal' boğuşo..:' 
caklamı:ş ... 

- Biç böyle şey olu! mu? Gör 
ır.üyorlar mı ki, gıi:eş denk 
düi;nıÜş l:.ulunu)vr? B:rbirlcrini 
mi sakatlas,!L:ır bu babayiğit
ler? 

- Evet. hakkınız va ... Fakat 
çok uğraştık bir türlü tarafeyn' 
razı edem<?<lik. 

- Pekoila! 
Derli. Vr> varır.da bulunar 

Kel Hasa:ıa d.3nerck· 
- Has~'l pci>"van ne de,..in 

ser bu i~? 
- T:ımami:e senin fık.rindc

yım. Bu P<'hEvanlar dôrt ~Aat 
da ıa giir~!er," vaziyet yine 
butlı.ır. 

- Xe yapaJ,m dersin? 
- ,reydana ~''"P biz ayıralım 

giir~i der.m. 
- Pekala! Hardi... 
Hakem me\ kiiPdc bulunan ı

kl ra:-"' da:r pehii\·an ~eydana 
yüri'düler ... Eo.nlereC' halk ışı 

an 1 am1~!Qrdı. Yi.ı:-ükonlu pthli
vanlor:n arasına wr.:i'. Ye: 

- Ar'-aci3."'ar, o.~ rı"ll oldu 
Gü,·eşıP '· denk a:1;ü. Dört ·~
s. tir de boğuc::uvOf'Sutı z... frı
şaıı h ba ka b'r za">oan devam 
(dcrs:niz gıi·eşir. ze... Be a'x~ 
lrn'.rız. d€c' 
Yurti'~iuTıun bi: IMlsr1 .t?Ü

·rne g'ım' ti. Cü'l.\-Ü. """iki pe"
lv "1 birC(ln itiraz efm'"'lf rdi. 
Vf!' 1'~ka türEi, lıarek~t ede~ez 
k:-c1. Han,;ı!si bir p .rça gev,, k 
durur••. o •arafın ·nıleıi cler
hal, onu KNkakhkla ith•m edcr
lerd! .. 

(Daha var) 

6/8/194~ PERŞUIBE 

7 ?ıı .P:ogr::ıtn ve rr.l'ın. saat ayan. 
7.32 '"ücudumuzu ~al.ıttırahm. 
7,40 A!ons halıerl ,;, 
8,3J Ev~-::ı ~~t!. 

ı2,:1J Prignan ve ??"C:n. saat ayo.rL 
12,45 Ajans haberleı~. 
13.3G ~tUz,:k: Şar:,ı vr tı1.:kı.ı ·er 
18.00 Program V" n:e~n Eatıt ayarı. 
18,0J ){üz.ik: Tü.1' '"c • 
1&,ıa ılüz",.; FilSıl ı.cyc4. 

19,M Konuş:r.3, 

19,30 )ff": 1 e:-:rıt s:ır! ararı l' A-
jans habe:·lerl. 

20,15 Radyo gaz esi. 
20.45 :!llilzil<: 
2ı ,UO 7'='aa.~ ~kvlrr.l. 
21 j o ?\ıi····:k· s:ırk. ı:r t:irkült'r. 
21.30 Konuşc a: 
22,30 I cnl<k• t •• t ·ya·ı. Ajans 

lw.bcrle:i ve Bor:s.=ı J. ••• 

22.50 Yar• -,ki p. ı: 'T1 ,·e Jı:apnnıs 

Festivali 
14-22 Ağu•t<>o dltlıuli~·e yoktur. 

Konsumasyon fişleı i pi)·ango 
gİ'j<!lorilc Festh·al yapılacak 
gazinolarda satıhnaktadır. 

Her tiirlii izahat Telefon: 23340 

Askerlik işleri 

Gayri menkul 
satış ilanı 
Fatih Sulh 3. cü 

hukuk hakimi'. ğinden 
T"'rtkl16in mah1t"rm.r ..:":OCe ça:zf.-

yet olun .. n ş .1.fenı.in 1 B:J.iVt'J-.ıl so
kiı&"t. 21 ntı~arcı:lı evd1, \'tfa.t e
d-en ö!ti "'t~tınl.16'.ın Şf'lh- cm n.i Sarr.ç
Coğnn rn.atwıl ci=. n Yenl çe~l~ oo
kağı"'1:ı 8, ıo. il r.unoa-alı har • ...ıc 
bıtlw:..-n nJ..SJ n:.ss ........ -n:..1 nu~hamrnf."fl. 

l>t>dcif o:O.ın gg,ı Hraşa aç it a~ır1"11a 
St:Tc1Jle biiım'"O:z"'y~d.t.' satıl::ıc~nd;.."" 
kıi p olı:.nlarin 31/8191-::! S lnü s at 
14 dJ"O mali<.Anıe salo.nunda hazr b:.ı
lunrı1~la1·1 ,,... b'!c~ c rtısuml..!.Clı:.n 

mü.steri-ye a:t ol-i:ı~ ü!ın oltwı.u-. 
!O ".' '942 - 9J.2 '23 T 

Usküdar İcra Me
murluğundan : 

:\Icnkul s. t~ i:anı 94I/1Z28 
~ta cuz oL.ır> satılmasına karar ve~ 

rilr-n lw6ı n::asa.. 01tı.:'i, büfe., gar
dhvp, ı;cccnde, ~nı. sobJ, kitap do
!abı, kel-v :ıio.-, ytnı~ nıa38 ı \:• 
sa.lr ev e,,yası 17/8/M2 taTit.iıne r .. <!. 
sa.:ıar p:.ıznrt-e.s.. g-:.nu saa.t 14 O.<e< b3"
JarnaJi: ilzr.re Kalam~:-:ı Tramvay 
caddl"'Sinde Cı2 No. lu ~nı ö~n. 
de açıı..'-t. at"lrtu:n'3.5.t ynpılac~ mahcuz 
e~niar muhoı nmen kıy.:::rdjnin ı:"o i5 
ş·rı; lıı.lmad·;-ı takd ~e iic!rd arttır
IT!aS! 21/8/942 tarih ne n10$dtf c·•
nın gfinu c.a-Yn yerde ve ayni ıııa&.ti.J"• 

bc.;,tlı.mak suret.ile iJ;;;·ncı arttınnas -
n1 l yap 1 ca;! 1lAn. c-tuı:ı Jf. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörliiğii ilanları 
ra.hrr. , r& en 

Uedel T<..'"!T. r.•tı 
I;1.r-;t Kr I i .. J( I;< { : 

56 ~5 

20 05 

32 l)Ş 

4 30 Bt•yoğlu Bwbılı ~.:ın'aıı ve G5!uaoı 

ı s:; Beyoj!!u Bülbü, Mısır bttı:ıfaycı Ye 
K. Di\·arcı 

% 50 E. yoğlu ELlliu! B. ş:,ioo:ne 

c;~.· 

,. 

Arsa 

Ne. sı Vakı! 
F.cf,I Ye-n} Adn Pa.'•'1 HıSSi-il 

il) 
13) - 48 
15) 
ıaı ıs ı 

673 

18) 18 m) - 570 
22) 20 l 
43) - 31 
45) 

55~ 

20 1/3 

7 221a4 

6 Tam. 

1057 eG W 35 Boyoglu Koca~<pc E;rr.c.lağ İ · hane farun) 103 ) U3) 
ve c~ diM<ı!n} 105 ) 

• 100 m) 
', 105m) 

12.50 00 93 75 B.>ğ"2içl İ<r.in•ye Hane 1~9 M. 

145) 
H7)-S37 
149) 
151) 
1>3) 

9/11 •• 

4/24 

BPy<li:}U V.._ıl'or lllüdür!Uğilnden: 

Y·•arıCıa mahalle, Sokak ve kap·ı numru-a:arı vt" h:s:s;;l~ YJ~tf' &•YTi ır..en 1
(.. !lerin mü)tiş-etlcri pr~ para il~ 

satıılacagtn<lan o.n be~ ıün müddeilfl; &ç~k aı1.ttrnaıya cıkarılmı..<4:r. iho.-ıl+>leri 12/8/94-2 çnı ı gtin J saat oın brş.. 
de &,>yoğl.u Va-kıtiar jda~nd.] ye~·a :Jı:ı!ır. ith.-kl~-n b-za!arında 1azıi1 ır..uı--.knt teınma .. &(JCcclc~;e biırlirk:tc 
;ı.Juır;.t •e n::.:ı.hlüJ .. t. halcınınc n .. Uı· ca tJ&>.rL (803fJ) 

1 KDAM 6 - AGUSTOS - 1942 

imon çiçeğ· kolonyası yapılamıy r 
Nef•"eti cihan değer HASAN ve NESRiN kolonyalarının is lihz.arı için laıım olan 

t'.sansların tükenmesine ve piyasada bulunan ların bu nefaseti temin edememesine 
binaen bir müddeti muvakkate için sevgili müşterilerin Şipr, Fujer, ReYdor, Ley:ak, 
Yasemin, Suvar de pari, Bahar çiçekleri, Fruiver, Arpej, iskanda} 1-lasan Lavanta ve 
Loıvonlarile muvakkat bir müddet için kendilerini avutmalarını rica ederim. 

Basan Deposu ve Mlstabzaratı Sahibi / •-----.... ----~~ıım ECZACI HASAN HASSAN 

l Mademki içiyoruz 

--.ı ÇIR ÇIR 
Fabrikaların Nazarı Dikkatine : 

Faıbrikaınızde. yaprr..a.icla c'.<h.;ğikl1.U'Z. 

Transmisyon ve ·vantilatör kayışları 
A""'1P" mallal'wırı kuvv tme taik1iı•. Sııtış t..n .. n<ıtlı<l•"· 

Çift Arslan Markamıza Dikkat! 
YediYul11, KaıJJ.çf'.<:'lle GüOeıxti p,,' ~ Na. 1.2 ~ 14 

BEKiR URGANCI ve RASiM ESKiN 
l(ösele - Vaketa Fabrikaları 

Te'graf, Organcı - Ha~bul Tclero;: Tub ııta: 20390, 
Ycril.1h. r..e: 22574, ~ıa~M: 21825 +:' mü•ıe(·a..:ıt 

Sdhş Yt'ı'i G1l.Utô.da 'let·::a.nt· cud<İ.esıi 12ô J <:ı. 

TÜRK ÇELiK MAKİNE EVİ 
Telefon· 4?149 

inhisarlar 

ı - 14/7 /942 ta!"illiad.) kapalı zarf;a ih ı o e-: 'lr-n'yen An:tara Bira Fab

r-".a.3111.da yaptırılacak amf'lt~ yeme!~ane, yata'ıc nr, "e re\.'1.'.:- u1-:-aatı. iı;,,.~ bu 

.k.e"!""C- pa.zar!·i.1a eksllt!r.eyP. konmuşt~ı·-

2 - Kl'\i>it bedeli (122,001,04) lira olup mo,·ol;ıl;.a\ tem r,o!ı ("~50) 1'1'ad:r. 
'J - F.:QQ!tmo 14/8.'94~ cuma gilnü saat 10 da İ:<-t:ınbı.:1d:ı Kaba~tn Le,·a

zz:rı ft:b"~ n.dek me.:t'k:M. alım koır.isyon~ınôa ~·tpı~.acaktır. 

4 - Pro.,e. ktl;ı"f '"" :;n nan1e sözü ge!,·cn 11 bı a-en ve İıınt., .~nkara Baş 
mUdünliL"!;.lı'I' ndc'"l (610) h"U.l'Uş mu!io.b~iinJc n ,~h·ı . 

5 - ~:~:.r. ye rfrP"ek!cı"n pezariık ı in t. y.n ol narı gB.:ı. ve saattı' te
ınl.!ı:'.lti parıı)arı \~.~ :;ırt"JHlmPnin F. !ık:-~ ı mu""b!!lc-e ;.1aca.k:a ı .._•:{:Jiltm.c-
c.·e b J'! '-:1e adı ge;•'n k<> • a ır-ı 1z.t.!arı {8102) 

Kapalı zarfla nakliyat ilanı 
Askeri Fabrikalar Akyayı Kereste 

Fabrikası Müdürlüğünden 
A!:~a:zı As"Kı 1 K,...iil1:'"' .. e Fabrikı: J(e f" na ı cı.ı n da..1 fab ayrı ,-c 

f 'ka&n Ada :ıza i. istasyf"\nuna )"'""a-~ırac: ~ı >rr: .1k ,·c ke...- n kliyat ~ 

~- GAZO zu içelim 
fıtanbuldaki mevcut Ga:zozlann en nefiıi · 

Ç 1 R Ç 1 R dır, 
Halis ,ellerden ve limondan yapılır, 
Kullandığımız kapsullar tamamen yenidir 

Üstündeki Cır Cır etiketine dikkat ediniz 
' ' Her yerde iırarla ÇIR ÇIR Gazozunu 
İSTEYiNiZ 

' < • - ', • ~ ~ ... : _... -:&,. 

TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURiYET) 

BANK ASI 
Kuruluş !ariıhi: 1868. - Se rn;ayesi; 100,000,000 Türk hasL 

Şu be v e ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zi1·aat Bankasında lı.lllnba ralı ve ihbaırsoz tasarrut hesııp
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa ~kilecek 
kur'a ile aa~ıdakl plana gö re i:k.camiye dağıtt!ac:ı.ktır. 

' A. l,IOO liralık •.ooo L.11 180 Adel JO liralık 5,000 L 
t • Sot • Z,OOI • W 4e 
' • Z5t • 1,000 • • • t,IOO • 

4e • 100 • «,OOt • 110 • it • 1,%00 • 
DİKKAT: llessplarındahl paralar b'r sene için<le 50 lira-

dan aşağı dü:pılyenleTe ikra miye çıktığı takdirde % 20 faila
siic veril.ecek' .. ir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

w :apa:·~:,:~e :~-::/:4~~~~:ıbe '""" =· o eo:t•c Ad. az•- i s t a n b u 1 B e 1 e d i y e s i i 1 a n 1 a r 1 
rmda par:t t.ar(i::illXla iabrikanın yollama cicıiı-esln<le ayı ayıı y.ıpıracaktır.' •••••••••••••••İİl•mı:mım•mamm:mım.! 

Z - KP ,n:ali ~r:ruınırı~ci m•~ .~r.~·dar·n·n Qrt(r n:.r•re -rr. \ab:!: ı. J 
mı:haır.men naidl Ucret.i y.:-ml brış hra ve n \a1akat tnrn.n.;.1ı do~Jz yuz -

ı.:ı.ik dokuz !i.radır. 

3 - Fabrikadan Adap· zarı isia~·o.,una :rıaklf'diıec ... k her cin..ıı; kPrPstenin 
beh~r ır.etre ır.lkö.bının muhammcın nak:l ücrr1i yedl .rı.:z oıı kuı·...ş ve n-~u
"·~t telT'.!n.ü.tı . .ki bin altı yüz yctnı:ş üç ::·ad'r 

4 - E'.<Bi\tımeyc g;reblmek için Ticaret odalarında kayn!ı bulmv.nak "" 
haı>İ""..,n 942 tart!"ı:nden sonra aluını~ ,-~a ı:Oraz etrı:.e~ .. s-r.rttır 

s _ i f'l'.<.lı.~e-r kap..:ılı zarflarını muaJyCTı gündP saat. o:"' dö:-dc- kada..-
kn..~~oo.a ı..-c ~ı:-t.r.amesi:ıı görme-k isteyenie.r·n ~ılam.u dıairııS:nrı :nürn
caatlo.n iılan olı.:.nur. (8165) 

K. TASARRUF 
BESAPLARI 
2 İlciııciteşr!n 

Kc1"1~ aırnJuı 
iin'9miyeler 

1 adet 1000 liralok 
1 > 600 > 
3 > 260 > 

> 100 > 
> 60 > 

• 25 > 
10 > 

; 

~- ..... 

Tahcn n Dc<iel; ~ k tem natı 

C..i::i CO r-1, a 

~CO.~!i 

3!2C,GO 234,00 

~OJ0,00 303,i5 

C•. ""bpaf2 Haseki, B<'Y<>::·. ıı~ı..· a 
t.: eriıe Zt.·yncp Ka"."l Dooıtı ~~ , E. 

d1rn.ekf\p1 Sıhhat mtrxw:W ve U s.ıd 

Çocuk Ba'k mcv~nJn yılll!i: tya"ı 1,:::ı 

•lı.nacak 515 kile beyaz P">" ~ ,. 2()0 

Jı. l-0 kzışc.. pC')'"'lbr 

C"P.13'alıp<:..:;a ~.ast:ıcan ·çn a. ~ 

(4) kal"' tıbbi ceza. 
Vl:lôyel A..'1!1~ ôleposu h;ıv a • , " 
•~ınacak 24000 kHı0 k.ırı.. o .. 
Silrvri dan:rzhık boğa cio{ 
iı('Yn .oılm-..c:. 3-0,000 k u .K. 

Jı;;:ı.Jo ~ .-.man 

h Y' .. alı 

(J .ı.fol 000 

T&ıhmin bedrl!cri ~e il!< temfna.t miktar arı y\6:.ar1t::a 1az. ı a)· ı 

ayrı açık eCklsiltıme-ye lronulmuştur. 

Ş:ıTtna.neleri zabıt ve mua.mel!lt m:ldOr;JğO. kBltmind görü 'r İha-
lelui 21/8/942 cwna eti.nü aae.t H .re dalan! encıJrnende yapıl11Caktı.o, Tallp. 
leııin ilk te'minat maldıuz veya m~l\ıpları ve kanurıen ilr.<ııı;ı l.z>:n gelon 

d~t· \•esiitalarile ilıal". eli.Dil muoyyrn .. atte da.imi encılmcn<le bı.' '"" 
nıalorı. (8416) 

' 
Floryada kıl.in İt!a.!Ş'e b:n.ıı.nnın t:ım;ri ~>k e1tı; ; ıtmeye !wnulm .~ . Ke

tiC bedeli (656) lira (29) lru~ v~ J!Jı; temir.atı ((9) ı.ra (22) k ~u·. 

Keşi! ve ,artnrune zabıt ve muıırr."1.l.t müd'(;rlüğU kal•mind• ı:or ı öi of. 

iha:e 2l/8/!K2 cuma. günü 9201 H d.e d&lrrl encü.ınencle yapı ıc:ıktı" T -
J;pJeıfa iik teminat maki>uz vey-a meıttupları, i!ıalo tarilıil!'dcn (8) ı:u c.r l 
Belediye Fen iş1cri müdüd.üğü11e mil ~3-atıa ala~lan tenn1 eh<::/ v ~ 
k.Jnunen l>razı 14.zım gel~ Oiiı~ ve~ala-iy;c • 1e "°nü m y ~ ıt~ 

Dimi Encüm~nde bu' mma!an. (8'120) 

TUGLA 
lnşaatınızda... Ocaklarınızda ... 

En fenni şekilde imal edilmiş 
REKOR inşaat Tuğlası 
REKOR Ateştuğlaıı kullanınız 

ÇÜNKÜ 

REKOR M k Trmln•l'W'. Depo ad...,.,.: 'l\ılu;ı g\k'. 

ar a r!it K<:rner:t ldı:ak No 21 T 1 241S-: 

Salübi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat Direktörli: Ct\'dC'l Karabilgın 
Basıldıl!ı ver: ~son Tt>lı:raf. l\lathaa 

• 


