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• 

el IDÖDİİDİİD tarihi nutku 
Müstakil hareketlerine Mecliste ' .. 

hakim ve kuvvetli Türkiye ma_ste~na 
r·-···- ......... --------........ - ' ______ ................ _ .. __ , b ır g un ı 
'Memleketteki samimi birliği, 

Meclise, hükOmete itimadı 
. sevinçle görüyoruz 
'-......... - .. - ... ·-···-·- _ ...... --·--···· .... -_._.;! 

Mi ili Şati n nutku 
sürekli alkışlarla 

karşllandı 

Dünkü toplantıda 
Mareşal Çakmak 

hükumet erkanı ve 
elçiler bulundular 

Şart cephesinde bir Alman :mUfreu.1 listilr sandallarla bir nehri &'e('erlı:• 

SovyeOere Dış··;·;-g·;;;fT;;,i;TJ;;;·dürüst olarak söyleyecek 
ahidlerı·mı·zin samimi gol undan gürügeceğiz. Ankara. ı - Meclisin aıtmcı intllıab 

devresinll\ üçüncü içtima yılı bugün 

Hiçbir şart altında zor kabul etmigeceğiz =~· i'::t~:~~~~~::.~ 
gire barb 
vaziyeti 

Yeni 
Alman 

bamlelerl 
Kah . ld ., k d ·ı· adımız vardır tefin& toplant•lanndan btrını daha raman OrdumUZUft her vazifeyi yapmıya 8hl1 0 uguna ya in an 1 im Y&lXJl.LS, bu toplantıda Genel Kumıay 

Başkanı Mareşal Fevzi va.lcJ.nak, bütün ''T ula şehri 
tehlikeye maruz,, 

Kat'ı netice 
cenubda bekleniyor 

AlmanJ8 Ve 
lngiltere ile 

rnunasebetlerimiz 
«llezrbd 
lelıtk e~ • dofan bin tirla 
lere ~t ı,ınde bütün millet
)'ap,,. kfı inaani vazile•inl 
"1e,,.z a

4 
la. iltihar duyan 

cliin e etımiz bir gün de 
faç ~7~1".. beklediği ve mu~
olab ·ı- ııgq barıtın lıaynagı 
iı,,. 1 ırae bundan dayaca-

ı% S • L b•• "k evınç peR uyu 
olacalrtır.l> 

zıı~llı. 1 -
ı.: 1n0rıiı, <A.ıA.> - CUmhurreısı :ts. 
~ltllıcı ~~~ Bilyü!c Mllet Mec. 

Milli Şefin vatandaşlara 
işaret ve tavsiyeleri 

Memleketin .,.. ordu ihtiyacı. 
nm kal'fllanDlUl AçlJı !stıh...U 
artarmaY• daha ook ehemml1d 
vermek ır.oruncb.7ız. Türk köylü_ 
sünclen bu pyretl belr.leriı. ~Dl 
p.maNla omibıtehllkten de kolay -
Iıkla \'e lstendlii kadar bulabll. 
dlit nimetin kadrini bıleretc fazla. 
lstiblikteıı son derece çekinme. 
&inJ ll~mek hakkımız.dır. Burü. 
ııün şarilarrnı, dünyanın geçir. 
melde olduiu buhranı ıözönünde 
tutarak yaeayııını ona ıöre ayar. 
lamak her vatanda;a düetn milli 
bir borotur. 

Vataııd.,.ıarm 

... 
n olarak doJna .,.. bnaa.W yo1,. 
elan upacaklan., bulanık saman. 
elan ıd7uet Tef• ııcard kin a. 
rayacıMlan kesln, bt'l olarak 
kartı koyacatıs. 

Yl7ecek ma44elerlnda ..ımdlye 
kacl&r ilti.hlüf tahdid. eden bir 
karar alı.nm.amıştar. Ancak stok. 
larunızl korumak ve ıelecekte em
nlyeW bulunmak içlo sttnlln bl. 
rinde bu ınacJdelenle daW lstlh.. 
likl t&hdid -.raretile ltat'fılafmalı: 
ihtimali vardır. Hlikiimetoe burası 
dahi rözönÜnde bulundurulmalı. 
dır. trıı.ı.::: -aen .. ını devres~nln üçüncü 

~· 8'aiıdak! nutukla aç. ·---~~~~lllıııl • en. .... C/l ele) 

hWtQmet erkan ve rüesası, bllrtlk ve 
orta elçiler hazır bulunmuşıardır. 

BüYük Mlllet Mecllısi b1nasının ö_ 
nünde kalabalık bir halle ltutlesı g&ze 
çarpmakta idi ve Mlllt Şef, içtimaı aç_ 
ma.'lt fuıere Meclise gelişleri e.saaıında 
bu hatk kütles\n1n en ıcten sevgi teza
hilrlerile karşılanmıştır. 

MilU Şef. Mlllet Meclis\ kapısında 

Rostof önünde siper 
harbi başladı 

Harekat sahasında 
ya/mur devam ediyor 

Reis ~dillhalik Renda, ıiyastıt divanı l 
ınevamı 2 nrl sayfada) Mookova 1 (A.A.) - 1 kınclte1'?'in Mnskova önlerinde A1manların ıtd... 

.................................................... Sovyet S&ba:h. te.bllği: detti ta~ devam. ~tmektedlr. Al 
Gece SOvyet kıt'a.lCll'ı bUtün cephe ma.nlar ancalk Moskovanın batı fi : 

(Devamı 5 lncl sayfada) <Devamı 5 inci sa>·fadal 

Askeri vaziyet :J 
Kırımdaki Sovyet 

kuvvetleri tehlikede! 
Doneç cephesinde ve Moskova önlerinde ' 

olub bitenlere toplu bir bakış 
Yazan:. Emekli General K. O. 

"Şimal kesiminde 
533 düşman 

kalesi zaptedildi,, 
1 - Alınan _ Rumen klt'aları Kı. zırla.mamış ola.n EbeyN kuvvetl.emıi, 

• • • • rım yarımadası da:hlli.nde, ~imale anudane müdafQularına r~men Sim 
K~radenı:r.de bır tıcaret gemı- karşı çok gü~nmek.te oldukıarı Pe _ frepol CA'kmesç1d) _ sıNStopol ıstı _ 
•ı batırıldı, 3 harb gemiai re.kop benza'hı ccnub ken:u-ındak! kametinde tD.zYik ve taıdbde dtwam 

hcuara uğratıldı müdafaa hattından başka b.ır hat ha. <Devamı 5 inci sayfada) 

Berlin, 1 CA.A.> - Alınan orduları 
baŞkumandanhğının tebliği: 
Kırımda Alınan ve Rumen orduları 

m.atlüb edilmiş düşman kuvvetlerin! 
durmadan taklb eylemeicted.r. 

EBmeM, bunun bollaşacaM 
Donetz havzasında ordu kuvvetleri 

blrçdk noktada Donetz nehrinin s1mal 
mecrasını reçmlştJr. 

(Devamı ~ incl uvf.Mla.\ 

Ruzveltin 
bahsettiği 

gizli harita 
mesele oldu 

Vali, şehirdeki ekmek darlığı
nın sebeblerini izah ediyor 

Darlığın sebebleri : Bayram münasebetile 
nüfus tekisüfü ve halkın ihtiyacından 

fazla ekmek alması 
Şelmiıı bazı seımtııerfndekı fırınlar -1 , 

da ekmek sıkıntısı dün de de\. 
nılşt.lr. 

Alman hükOmetinin Va.11 ve Be~ Rei31 Dr. Lütfiı 
Kırdar, dlln kazalarda ekmek vaZiye 

resmi beyanata tini tetıkllt etıt1rm14 ve icab eden ıecı: 
__ bi?'!erin süratıe alınmasını alAJtadar _ 

lara bildaımlşt.1r, D!iil öğleden evvel 
Belediye İktısad Müdürlüğünde Top. 
ra.k Ma.'hsullerl Otllsi Mlüdürü ve dl • 
hr alA.lı:adarların ~lle hır top _ 

«Bu iddialar en bayağı 
taanilerden ibarettir]) 

Bertin, ı <A.A.>. - D. N. B.: lantı y:apılmış ıve elkme'k meselesi ü. 
Alman hükfunett FUhrerln umum! zerinde görüşülmüştür. Bu toplantı 

kararaAlıından aşatıda.kl resmt beya nl 1 -
natı neşrediyor: - da fırı ara faila un verllmes. karar. 

Birleşik Amerika cümhurrdsl 28 İlk_ laştırılmış w dün ekmek darlığı gö • 
tesrin gün.U söYled!tl nutukta asaA'ıda- rillen mınta.kalara fazlo.lnrdan tevzl 
ki beyanatı serdetmiştir: olunmuştur. Fınnl:ar önundekl ıcaıa _ 

1 - Blrl.eş.1k Amer'Jcanın ellnde Al. balık bazı semtlerde çok arttığından 
man hWtQmetl tar4fından Alınımyada zabıta tedbir ~a mecbur kalmış 
yapılmış gizli blr h&rlta meQ'cud bulu_ tır. . . 
nuyormua. ... 2 - Amerika hWtOmetinln elinde Ekmek sıkıntısına halkın ihı!Jyacın 1 
Alman bU.ktmıetı taT&fından kaleme dan fazla ekmek almasının da sebeb 
alınan dlter bir veslb. dalıa varmış. oldutu anla.!Jl}mıştır. Ekmek aık:ıntı.sı Ltltrı Kınlar c!Dnlrtl Şrh'r M~cli5! 1 

lDnaau 1 ... MJfadal (Devamı 2 ncl aayfada) l~~ nutkunu tö1lerlr.ea 



2 Sayfa SON PO 

' Hergün ~ Resimli lllakale: ilk günün kararını muhafaza ediniz 

İsmet lnö~Ü degil, 
Türk milleti konuşlu 
~ - Ekrsn Upklıgı1 J B üyü:ı: Millet Meclıs· diın cam.. 

thurre!Sml.zm soylcdlğı nutukla 
açı dı. ' 

Ismet İnonu devlet reislerinin hiç 
b rine bemJemcz; ~~Jl.Sln!nkınden 
:farklı blr vazl~etJ varoır. Bi.r defa si 
l' i v~ 19t.ımai bilnyesı JtibarJle yep: 
yenı bır dev.etin b:lşın.da bulunuyor. 
Bu de\letl Atatürk kurm\14 ıse ismet 
I .u Atatuiilrun gaye, ş v fik1r nr. 
k. <1..1 ı o.ara:k hm1> Sahasında, hn:bl 
t k b eden müzakere ma asında ve 
su.h devrının .cınre mek nızmnsı b;ı. 
şında müdafaa ederek Ataturktin c. 

-. 

rınt yukseltın:ş, .A.taturkün ebed ye_ 
te lnt.kaIJnden sonra da dumenıni 
kudretli elı.ne almışt.r. l.smet ino.nu. 
nu bu mak ma geijren bir parti, blr 
ekseri) et, blr po M.ka değ !, bütun 
millet.tir. Bunun lçind r kı İsmet İn. 
onü konu~tuğu zanun blr Cümhur • 
re.si ıkonll§IIl.az, btr mı.ılet konuşur, 

onun dili mllletJn d.11, brarı ma.e.ın 

Hayata batlanınız, hayatta mt's'uc1 olmayı Jsteylnlz. Şen olmıys µJışınız, 

isl.elinlı.ln lıaklka.iı olması için elınizc1en gddlif kadar u!Taşınız. Ba, meşra 

bir anu, hatti tenaı kenılfnize karşı bir vazifedir, fakat bir ş:ırtla: Bu ar. 

İnsanların izhar ettikleri anıılann birçofu makuldür. meşru sayılır. Bu 
arzuların tahakkuk ettlrilmeleri için mürae.aaı edilen nsıtalarda başbngtç 
da makul Ye m'SfU sayıiıt. Fakat insa.n bayat yolunda yüıiidiil.:çe anub. 

. .. .. rmı tırcnleyemez. vasıtalarını ölçcmeı. Meşruu gayimcşru. nıal;ula &ayrl. 
Z1lYU satlam bir kanal Jçındc yurutmeyl esas olarak biliniz. makul a bu lntlzamsulıkhr. 

kararıdır. • • ••• • • • • • • • • • • •• ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • • • • • • • • • y pa.n !)CJ' 

Şe:ıe~::~:~u~~~l~:;~e~~~~~ ( s., e h i ··r···-···-·-..... ... . ..... a ............ b ........ .:;···;,;,:··e·,;;.:···,;;.:·";.;"'r;.;"·;;.;,····:.;,;·";.:,:,;'1"';.:,:,;···;;;:·--;:,;;e=;;r-= .. =· ... =·:====-] 
yı:daniberl o'!ıduğıı ~bı bu defa da 
gene mislı gorülmemlş bir tarih fır. 

~:::::,h :::::~ a:::.n .. ::-::: Çivi bulunmı yor, 
mlnlayı yıjrıyor. Devlet~erln yere se. ha buki depolarda 
r'J.dlk erini, reJ..mlerliı de;ı;ı tiklerlni, ~ 
mamureıerın hara.beye dondüklerını "'oı'U ı·mı·ş .r 
gordük. Mıraku1.b be~crıyet hesabına U 
acı duyarken yannı duşünerek t trc. Ham vazlşetl dolaqı.ste bazı itlıa • 
dJf1mlz dakikalar da oldu. Fa.kat ç~ lA.t maddelel'iınln üııtenilen nevi ve eb 
rem.zde rc:at.etten mnsun 'kalmış tek adda bulunm'ayışııun bir .kısım .se : 
mi !et bırakmıyan a+ı-ş hududumuz.:ı beblerl gün g~ antaşı!maktn.d:.r. 
kad r geUnce durdu ve aziz Türk va. Piyasada gizli bir şet>eke halinde ça _ 
tanı su h ve sükun yurdu olarak Jış:ı.n bazı acmseıerin spekülftsyon 
knldı. 'yapmak m.aksadlle ın;;ıllan toplama • 

Böyle naz!ık bır z:ımnnd:ı ml'!et lnrı bunların başımla gelmektedir. 
mukadderatının mes'u'lye•!n! omuz _ 'Diln Flıı.t Mürn!kabc Bilrosu kontrö 
la.rındn ta~ışıabl!.rnek iç n haıb mey. lörlerinin yaptı.muş oldu'.kl.arı bir c~ 
danında hal1b ateş ne pşmi~ bir rn. mümeşhud da gösterlyor ki bugü~ 
ha, eğ'ılmez tblr irade k ıv\et :-e, ta - bir çok maddeı!.erden b:ı.zı anuhteidr. 
rihln dev et a:i m1 rı dıl IX!'k ender terin ellerinde ibo tbol bulunmakta • 
o amlk kn3'1Ci t ğ d r!n b r öruşı>, ç k dır. 

o gun b r e , hç b.r hadi e ö - Diln yapılan ihtllir cilnnümeşhu. 
nunde .sarsılmaz bir so·uk anlı'ı a du çlv1 satı,Ları h:ıkıitmdn.dır. Fiat 

) v l"C' :Murakabe Bürosu kontr.olörlerinden 
Tü • i ·, kendlerin! ımüLe::ı.:hhld olarak 

· A..."!Pb N z!ıya.n adında bir 
müracaat etm.şlerdir. Arada 
ıt rolU oynıyan Agob Naz • 

n m ~.Uer.ni ,el nde külll~etll 
m ktard3 çivi stoku bulun n Serlds 
ist p:m M nolyan adında birlne tak 

d~ .c 1 her zam n. dun e~lr. F at Muraka' e konıt.ro. 
b:r k v,,:e s ~b Y P - ı r'erl lke erine, bug"iin piyas:ıda 

Şehir Meclisi dlln 
valinin nutkile yeni yıl 
içtimalarına başladı 

Taksim meydanındaki "lnönü gezisi,, ne 
Milli Şefimizin heykellerinin dikilmesi 

teklifi alkışlarla kabul edildi 

ra'k tehlikeden u ' bu'undurm:ık bu'unması ft.d JıınkıA.n:sız b!r hale 
1ç.'ll İsmet ı onunu bulm k mazhar!. gelen 5 ve 6 numara'ı çivilerden Ift. _ 
yet~e cnnl.ştir, zmı o'duğunu sö'temi<iler, btepan 
d ~r td!;; c bir s:r 19 nd d:i'hl b:.r Mıı.no}ynn e 15 sandık çtvln..r., beher 

e e :ı.mını blr defa bulursa bah. sandığı 411!J !ll"adan pamrlıği ~P - lehir Meclisi 41inkii lotimaında 

,,,. .............................................• '\ 
. . . . : 

Olur mu? 
Yeni bir ihtjkar 

şekli daha 

Bir dostumu anlattL Da:> retle 
elini edik; cidden dahiyane c ı ı bir 
tekilde bulunan bu ihtikir eckl!ne 
şaşmaktan kendimizi alamadık. 

lladise şudur: Dostwnıu, &uf. 
&anhamammda • ismi bizde mah 
fuıı • tanınmış bir matazanm vit: 
rininde bir kravat. gorerek beğen. 
mlş. tlııerinde flal.ı da yazılı. 650 
kuruş.. Kravatı Qok betendiğl için 
almak karal'lnt veren artı:~~aşımız, 
matazaya rlrerck vit.rlnc1ekJ kra. 
vatı l&tedltlnt söylemiş. Ce;ı:gilı. 
tarlar gô&terlkn luım,ta bakt.ık. i tan sonra arafarmda bir eeylcr 

• konuşmuşlar ve şu ı: r b ce\abı 
! vernıbJerdlr: 

«- Betenc1 tini• kravatı maale. 
sel şlnıdı vermemize imkan )<ıkJ 
çiuuui vitrinden cıkarmak mıiş' ül
dür. l'ann teşrif ederseniz, gece 
çıkartır .. \0erlrlz.n 

Garlbce olrnalda beraber, makul 
gozüken bu cevab ka!°!jısınd::ı. dos 
tumm razı olmak mecburiyf'tlnİ 
duymuş \"C mağazaya ertesi &ilnil 
uğramıştır. Bu defa kendisine söy. 
lenilen şudur: 

«- Biz ü.ıe.rine fiatı yanll.lJ he. 
sablıyank koym11ŞU7.. Ffatı 650 de. 
tfl, 770 c1lr.D 

Bu yenJ Jhtikir tekil ~rnda 
bls sllkutu daha manalı butdutu_ 
muz için, bir şey Hlve etmiyoruL 
Alilı:adarlar ne derler acabaT. tlya~ sıyılır, Türkiye yarım llSlrdan mışlardır. Bu satışta çivinin beher 

da kıs:ı bir zaman ıÇlnde .ı~ clıihi dev. klıosu 
190 

kuruşl ~ektedir. iste _ Şehir Meclisi, dün saat 10,30 da Vali Bu itibarla ilk !ş olarak kendilerine 
Jet damını bulmak muc.zcsini gös _ 1 pnn Mano

1
ya.n mü~rı"'erlle yaııtığı ve Belediye Re!si Dr. Lütfi K.ırdarın derin tazlmlerimlzl ba.ğ,ıJıktanmızı. '-.. ............................................ .) 

te~.r ~u~~ şar'4ı ır.c zlnc.rlnden pezartıkta, parayı peştn alacağını ve ::se:~!sı 't.c;f:ı':c~ ~ı ~=~a:1~ =~et~e =~la~~zı~:a~ S 
kurtu an Tü?1kun kanındn mevcud bi. mallan ~ bir lık1 sanıt için.de istem. başlamıştır. vlnize anediy0nım... amsun vapuru 
~ p tukenmek bllıne-ı zenginliğe :ı:ıorç_ ıen naiillyııt aımbanna ıesı~m edebi. Vail ve Belediye Relsl Şehir Mecrsı... Valinin ıhlt.&b~inden sonra u.adan du·· n Haıı·çde kendı· 
uyuz. j tece!'lnt şart. Jroıı;ınuştur. 'Bundan da ni a~arıken aşağıdaki hıta.bede bulun. Atıf ÖdUl il& alarak, Rels.cilmhur Milıt 

11- elinde bulunan ç'ıvt'erln nerede bu • muştur: Şef !smet İnönü ve SSJm Başvekn Dr. 
Mlut Şef111 dün ~·ledlğl nutkun lunduğunU söi!emek !~edi~I ve Var111fn notta Refik Saydanun İstanbulun inıannı kendı•ne batt 

üzer.inde durulacak, ehemmiyetle dil. herhan!?'l bir ctlrmilm~uddan ka _ 1'stanbul Umumi Meellslnln değerll tamln 1ç1n gösterdikleri yüksek aına f 
şünu ecek ktala azalan, ve yardıma. :yal.ınz bir telgrafla muta. 

no rı pek çoktur, fa. ~ındığı .anl~ılma.'kta.dlr. Fıa.t Milra - 'tlçtıncn ln.tlhab devremimı d15rdUncil bele etmete taraftar olmadığını, Gt"hir Dün alkşam üzen Galat.o.da Kala • 
ka.t b!z, her noktası başlıbaşına bir ka:be ırontrolör'lerl satışa rnzı olmuş. yılı 1ıtlnclteşrın iQtlmaını açar Te be_ ,halkının mlıınet ve duygualnnın bir tat yerinde bir ıvapur batmıştır. 
progırnm kıymetini haiz olan bu nok. lar ve bu suretle elde e<\ll{'n tfr sıın. plnlzl &aygı lle sellımlarım. l!adeısl olarak Taksimde yapılan gez- Bir müddettenberi Kalafat yerin 
talardan yaln12 ilı:iSI üzerinde dura. dık çivi üc blrı!:Jcte suc;'u'ıır hakkın. Bu içtima devres!ndeki mesa:n!zln de giye c:hıônil> adının verilmesini ve bu de ta.m1r edi1mSkıl:e olan Vehb· Kaçı
ca z Bu nok talardsn blrmci.t;l yur • t t t !muştur. Haklarında tnh şehrlmlz .ve vlllyet!mlz için :feyizli ve gezginin mUnaslb bir yer:Ode Mı!ll Şe. 

1 

• 
dumuzun içoe ve dı.şe karşt arzett.iğ1 da zabı :u u 

8 
.,, la ın el 1 muvaf!ıtkıyeW olmnsını hararetle di- :rtn cihan tarihinde ve tarihimizde ıe ranla.ra ald Baıru;un vaı>uru saat 

manzarayı anla.tan kıs d klkat yapılmnktadır. u,...u r .. .. lerlm. ıaı ettiği blb11ık mevıkl ııe mUtenJUılb 16,40 da l>lı'denbire su alarak yana 
Yeni bir deV! un ır. terinde bulunan ~r mnllar d:ı mu. Sayın arkadaşla.nm, bir he~el.nln dikilmesin&, Tozltoparan yatmağ-1 b ş'emıştır. Geminin için • 

yeni blr ~t. Y"n~ bir rejim, ve sadere e<IllcceGctlr. 1stanbulda Belediye Reısl sıfatne va. caddesine de cRe!l3t Saydam» adının de !bulunanlar bu 'ftWy'et. üzerine der. 
, tılem olan Türkiye, hudud_ o zJfe aldığım tarih'ten.bc.rl her sene bu verllmes!nl teklif etmtştlr hal gemiyi boşaitmı.şıar ve tehllsi ı 
.arı dışında Urth fırtınalarının en Maarif Vekilinin lct!ma devremizln başında, geçen bir 1 Atıf ÖdWUn bu teklifi 

0

alkı51a.rla :ta-' çin ienb eden tedhlr'eri a!m:ı~a baş -
ştddet.ılsı Ue ~arşıla~tığı halde hıç senelik icraatımızın izahını temaa et. bul olunmuştur. Jnm ıardır Gemi buna rağmen sü -
sarsılmamıştır. Bugün dünden sağ_ Ü 'l İye rS İ teye C6y~b1 tiğ!niz İstanbul !halkı namına. sizlere 1 Mütealnben azadan Mel"ha Avni ış . -lftmdır, daıh kuvvctlldlr, yarın bu 1 _ , ta!siJA.tlle ıırzetmeği ıserem br1 vazife Sözen söz almış W! Şeh'r Mec\!sinln 1 ro.tJe su nlm~ ~ 20 ~ika içinde tu. 
günün sa~ğını ve kuvvetlWğıni Unıvers1tenln aç~ m~nasebetl.e otara'k kabul ctm!ıştlm. Bu seneki lcrıı. çok mühim iki Gmrar ve:·d ğlnı tebarüz mamen b!ltnuştır. Nüf'u39l bir za~l • 
ek> e-rtGe bıra:k'loaktır. z ra his ve M::u:ırlf Ve'kill Hasan Alı Yucel aşa - atımız hı:ı;kkında da 1A.zını gelen izahatı 1 ettirdikten sonra ı;ekllecck tazim tE>l. nt olmamıştır, AlMro.darfar hM.isJ 
menfaat ve görüş birliklerinin vücude 

1 

~ıdaki telgııafı gönde~t.ır: verıne~e hazır bulunmaktayım. Fakat ı gr.aflannda Meclis n bu kararının ken yerinde tahk bUı başlamıt1lıırdır. 
g ~1 milli b r1 ~e dııyanmakt:ı Saıyın Rektör Cemil Bllsel bu ilk içt.imaımızın ruz.,ames!nde rl_ dllerine b!ldlrllme-sinl teklf e!m,.şrr: Geminin, ön kı.smmın tamir edlllr. 

- En bı;."-;:ı. ~All•[b yaset divanı lntiha.bı. 1bt1sas encUınen. 1 Bu tdtll.f te a'llt""larla kabul olun- i •· t l k t dır, z.ra mllli blrl!lt olmnvuıca hi"' .. ,_, ...,.._ Qyııamım.ızı ve onu .,.... ·• ken del!nmes newces su a ara ba _ 
J v uu lerl intihabı ve nihayet Dal!nt Encil- muştur. 

rejim d1yanmaz, hiç bir huk(ımet :VÜ-\eden günde ~ müessıescmtz!n~ a. men intihabı gibi zamanınızı uzunca M"t'l:S Dah llve VC'kiU ve Part! Ge. tığı anlaşılm :Ittn<\ır 
rümez ve hiç ttr ordu muvaffak ol. çılmasını kutiluya.n sayın Rektore, işgal edecek maddeler bulunma.sı do. nel Sell.l'eterine de ~·m ulıırafları çe_ 
maz, Türkiye çok acı lx!crübeler'e bu öğretmen heyetine ve genç tal"ebe • lnyısile bu izahatı mütealub içtlmsa kllmeslni kararlaştırdıktan sonra riya. mış. gizli reyle FAPılan s.!çm sonunda 
nu öğrenm!Ş.lr, tam o1arnk blbnd:: mm mu'ha!ıbeUl-e, şii1mı.nla ~ her za. tal'k ediyorum. set divanı 1ntiha.bma g~am·ştır. Daimi Encümen a7ıalı.xlarıno., geçen 
ted r ve ş!mdl bu ba.kmıdsn deneb'.l!r man daha ÇOk hlıanet etmek emelile tstanbulumuz: en başında Mlllt şe_ Glzll reyle yapılan :Ottllab sonunda sene seçilenlerin tcynl oinrnk. Refik 
ki bütün 'komşulıa:nr.a :ra 1t onlarda duygulu olduiumu a.ı-r.ederlm. !imiz ve Re!sı~tımhurumuz İsmet :tnö- birinci rela vekillitlne F:ırult Derell, Ahmed Se\'engll, Blcaıı Bağcıoğlu, 
gıpta uyandıracak biT durumda lbu~ Maarlf veklli nü olduğu halde cUınhuriyet hfiktme. ı fktnci reis veltlll tine ADdUlkadir Ka. Tevfik Amca, Suphi Artn!, Fuad Fazll 
ıunmalttadır. ~-et ın· "nu" de .Tü.... '\:i)CEL tinin ve bilhassa sayın :easvekU m!zln ramürıııcl. kAtibllklere de Melihıı Avni Akgün, Avni Yatız, Ekrem Tur, Asım 

= u '• ======'====-==-=--==-=ı=:oıı::= ve bütün btıyükler mlzln dalmt ve S!Yzen, Sadi Özden, Refia Hult.\sl Beh_ Eng"n lntlhab olunmuşlardır. • 
mDletı arasında y.abancı emellere sil.. rUkleylci telA.!akllerin yer bulmadığı. h:ıyııilah alAkalarından bUyllk müza_ çet. Atıf ~dül seçllmlşUr. Bundan sonra Uıt1sas ent'ümenlerl 
.................................................... nı> kıcydetmek suret.ile mU'i bir'llğiml_ heretler görm~ ve bunun cok ıe- Kısa bir isttraha.t.l mUteakıb Datmı intihabı yapılmış ~e her hartı. Salı ve 

T AKVIM e 2 inci T eırin Ylzli neticelerini idrak etmektedir. Encfimen a~Iannın lnt.lınbına başlan. Cuma gUnlerl ô~leden sonra toplıltıtı. 
ze gurırr duyarafk. :Lşa.ret et.ıniştlr. işte .......................................................................................................... lara devam olunmaJc '12'?re lçt:?naa son 

2 
memle'kletlm1'2ıliiı içe ve dışa karşı """ verilm'ştiT. 

Arabi •ne ( 1 
_ Pazar ~ arııettiği ma:nzara. budur. 1 S T E R 1 N A N' uBomontin fab.,:kası iıçilerine 

t ıncı Teırtn Resmi .... Hıur İsmet İnönünü: nutkunda ü~c • _ sıcak yemek 

Rumi 1e1111 

1~7 

20 1941 ısı r'ınde durmaılt ım.edlğl.m\z tkhıel nok. 1 S T E R 1 N A N M A ! İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
R-;G~ON1NİEŞ~r-~-...;..;_.!..,,_~IM;.:S_A_K.JI ta Türki~ dış siyasetinden bahse. fabrika ve depo ame'elerlne sıcak 

s 
0 

Şevval den kısım.dır. 8'r arkada,sımıza çay fincanı li. nına, Kirdlti dükklnlardan biri 50, yemek tew.iatı devı3m etmektedir. 
• • S, D. nm olm~ Büyük ma=-u•a.ra bak dit • 65 bl dtıı-rı '15 ~u .... ., :..tenı1ş d +_.__,_ul Tür,,....""nln d•"' ..ı .. nsell lkı buçuk ... ·• • en • r 6 " • • .... "" • Bu meyan a. =• ... uu CBomontn bl. 
6 B2 ı,,. ' 

52 
~.,,. ~ °"" mış, matluba muvafık yok. J\lab. Altladaşımız, ayni tlncanın tanestnı 

1 27 
Q ...ıı..ın .. ı--ı en küçük bir inhira:f bı1e mudpa a yokuşondakı 2.u··c··c·ı~· ..... ,_ ra fabrr'kası 1.şçilerlne yemek verilme. ıı ,,.~ ~ • .._ Kew::neiler kapwndan 45 er kunısa 

n-ır--;~::ı-tı:;":::;;T:;-;--+:;~"'..'..7J k'a.-yd.etmıyerek doğru bir hat üze:rin{ie yası satan dukkinlara utnınış ayni almıştır. Ayni mal üzerinde bu kndar G!ne başlantlmıştır. 
r.ôıt";l~ercl;-lı:i'in""."dı:-t-A~lcpr=:m~-Y.!.a~t.;!'~ yürüyen, hiç klmseye karşı dÜ!jllnnnlı. büyüklükte, ayni nevide çay 

0

finca. geniş bir rıat. farkı olabileceğine: Bir kömür muhtekiri tevkif 
ı. D. S. ıJ. ->. o. s. o. tı o1mıyan, ya'lnız sulh 61.iyen, sulhc 1 STER 1 NAN edildi 

V. 11 58 a 46 17 a. ıs 88 himtet eden çok açık, çok dürüst b r 
E. 6 58 i 41 lll - l B.i ~lr. Mllil ~f bu açık, bu dü - 1 S T E R 1 N A N M A 1 Kömür ihtikft.rı ynınn İbrahim Is -

Dtmllllllİ._._..__.~:....:ı:.~~..L-J rilst siyasetten ;ilonıg .son yılın iki mü. l mlnde bir kömilrcii, adhy~·e sevke • 
(Devamı 3/3 del J dil.erek, asliye 2 ncl cczn hf'iklminin 

ltararile dün tevkif edilmlşt&r. 

Mecliste müstesna 
bir gün 

<Baş tarafı 1 lnri aylada) 
azalan tarafından karşı!anmış ve bllt 
lannda Cümhurrelsı.ği oandosu o.dul' 
halde Meclis muha.fız kıt'asına meOsıat 
bır mWrezc tarafından ,,e.A.uılı:u. uı 

MU!i şer silttkll alkışlar arasınd' 
ıctima salonuna gırerek: riyaset kUT.ı. 
sunc şeref ve!'IIl şler ve nutuk rıııl 
soylemişlerdlr. Kırk beş Jakıka sürt' 
bu nutuklarını ırad cderu?r.ı:ı::n bUıtı' 
M cl.s Mılll Şe:fJI b!r yıl içinde ~ 
rılmış işler hakkındaki 1zahl:ınnı ff 
bu Yıl iç1nde ~anlm:ı"ı arzu ed 1tJl.o 
tere aıd direktırler nl ve bılhassa ~ 
pot Uknmızın dayandığı e~sıarı tı 11' 
eyi yen beyanatları bti}lik b.r d l.r 
Vt' aldka ile takib eylcmeic e ·,e s v 
sürekli alkışlar ve tasvıb serl 
karşılanmakta id. Ml !et :nUaı s.· e 
nln. bu tezahüratı, Millt Şd"n n 
Jarınm sonundaki cAh:dlerim z 
m mi yolunda yürüyeceğiz, hlçb r 
altında. zor kabul clm.y c ğ z tt.d'-. 
lerl ile en son haddin oul.iu M : ~ 
bu heyecan dolu hava loınd.. k ,TP 

rl•"1 ayrılarak Meclls'c daırelerln <" 
k'ld !er. 

Re:sicümhurun nutkund:ın 

Meclis Refet canıtez n blşkan ı 
re.s lnUhabatını yapmıştır. R 
tasnlfinde 371 rey ve mcvcuauı: 
tak le AbdUlhalik Rendanın r v 
seçildiği b ldlrllm1ş'Jr. Reis vekU~ 
rine doktor Mazhnr Germen, :ıı 
Canıtez, Şemsettin GUnaltay, idare 
mlrUklerlne İrfan Fer d Alpa.ya. ıı• 
Bayra.k, Avni Doğan, klı.t.:.bllkier 
Necmettin Sahir, Bekir ı:{alı:li, H 
Selçuk, Kemal Turan, Vedid UZJr 
Cevad Oral seçilmlşlcrdlr. 

Meclis gelecek toplantısını On ıJ1 
dnk cuma günü yapacaktır. 

---o•---

1 Ekmı~ ta~~,g~~nc1 ~!!~~ 
ha.1tkında Vn1i ve Belediye ı:ı.el.s• 
Lüt.fi Kırdar dün kendislle gör 
gazetecilere şunları soylenı1şt1r: 

1 - Oümhurl;yet bayramı dolay 
~hrlmize civar ı.verlerde birçok ıti 
seter gelmlştlr. Bu tektısüf dola)" 
ekmek sarflya;t.ı arttı. H.albukl tır1' 

1 tara verilen unlar gilnlüJt nonr.nl 
tıyaca teka.bü! e!t:ğlnden b;ttabl 
la a 'ınınca izdiham hu.~uıc gelm 

Bundan ba~ Ticaret Vekfı:et 
emrue ekmek unun<inki kepek n t~ 

I tarı btro.z al'ttırılmakıtı:ıdır. Şehr 
dekl değirmenlerde 3 gUı:denber 
nı tıpe göre un bazırlıınma~a baf! 
mıştır. Bunu dw;v'tlnlar (-lmd k 
mekten fazla alrnınk gayretine k 
pılmı.ş!ardır. B ı da s:k;.ntıy 
olmuştur. Ekmek sı1nn ıs r.ı önle 
için tc:ıb eden b ıtuıı te""b r t,. 

mış bulun.maktadır.> 
D ğer • raııt n b::ı."'ı fırıncı! rın 

ki tıp un saldadııklllrı hakkınd k 
barlar alft.kadarlarcıa ehenımlyrt1e 
kik olunma~ta<ıır. K ~'Ill~k:ım n d 
za.t fırınlarda tetkikler ynpmakt 
!ar. Ekmelt'l1k un satan veya sakl 1 
tınncıln.r €Priilüroe bunlar $d<!f 
OE."1Jal& nd ırılacaltlA.rdır. 

D ğ'er taraftan dünden ltb:ırtrı 
nn'tnra yllzde 94 • 96 randıma:rıll 
tevztlne ba.,lamnıştır. Anc11.k btr 
de bütün fırınlara yeni tıp un 
mest Jtatıl.l oımad~ıından dün 
aemtıerdeftti fınnlar P'ft6 e1'lt 
un ne EAanek ~ etmı ıerdir. 
fınna bol m!.k.taroa un veril 4' 
Pazar olınaSma mğ:men bugUn 
vam olunaoıktır. Ahnaın ted 
ekmek sıkıntısı bugiln t:ımanıl.l' 
lemniş olacaktır. ------

PAZAR 2/11/90 ) 
8.30: Saa.t ayan, 8.33: Ua!il P"'ll, 

<Pa.>. 8.45: AJa.ns h.aberled, 9~ 
parçalar ve manslar ıP. >. 9 1 ıSI 
saaıtı, 9.30: MUz1k proğraınıP 
tısını CPI.>. 12.30: saat aY•~~ 
TU~küler, 12.45: Aja.ns ha.bt~0 'I 
Ta.!Wm ve şarkılar, 13.30: Ra o:ı 
orkestrası, 18: Saat ayan. 18· , 0• ~ 
yo caz ve tango orkestrası, l'!.,~ 
heyeti, 19.30: Sa.at ayan ve 
berleri, 19.45: Serbest 10 da~I~ ~ 
Violonsel vo p!yano soıoıa 'ıotl' ı 
20.15: Komışma CMt>sletler ı1.t4.tl 
yorl, 20.so: Muhtelif makaııı,1 ıO 
tılar, 21: Zlraa.t takvimi, 21'.s'' 
eserleri ye knrıs~ şarkılar. sı 
kara sonbahar at yanışların:ııe 
ri, 21.45: Temsil: SekiZ g 5 ~ 
csacha Guitry). 22 05: 0-:J"~ll
CPU, 22.30: Saat ayarı v~ 1et" ... 
beri eri, 22.45: Ajansın SJ'O 

1/11/941 

LOndra 
~ew.Yorlr. 
~enen• 

\1adrıd 
Yok.ohama 
Stokholm 

AçıllŞ •• 6 
1 Sterlin 1'9 l 

100 ooıar ,t 
ıoo 1aviçr• F't· ıı 
ı oo peçata fi 
ıoo Yen sO ı 
ıoo tsv.,ç ıtr· :ı& 

Bi.r altın lıra 
24 ayarlık bir graın 

kili .. ':c~e:...al=.:tın::::----:-:: - .. .,u.t.' Sıah&IP ye Ta .. 

Şark değir.nenlcrl 



[Bastahklar:am:az] f=::a;~E 
Böyle btıy;Uc bir iDıkılı\b yapılıncs.ya 

• tadar J>ugtiııJtil dan teklinde ~sız:tk 

Erk~ğin i~z .,rine düşm~yjniz, kaçırırsınız 
lşsl·zı ı· k ve ten bel ıı· k =e:::~~::1~1~:~~~~~~~1~ 

r:~E~~::::~c~a;:~~ .Bir = ::: g~ru~o~atlnı çekmt* ı :!~~ ':~ı:~:ği ~~:~~ ~, 

1 
a • • •• •• me gtlre 14 verecek müesseselcr.n ne içın ne yapmalı_?. 1 hastalığın hususi bir ilA.cı mevcud ol. 

m e S e e S 1 n 1 n 1 Ç Y U Z U 
başında. ne içinde bulunmuyorum: a.~ Ba,nuı A. F. ın suallnl yanlı.ş terti.b duğuna göre her derde şifa bir nıer • 
deta kendim dahi işsizler ordusu içln_ t'<lıım..ş bwdum: hem tavs·ye edilemez, genç kızın b?raZ 
de yaşıyor g>biyım; buna ratmcıı he_ -N~l daırrsln:.n 1 ıll51:ıa çi an h r fa.ydıı,Jıca bır ceova.b a'abilme'!l için ba. 
men her gün b.r iş bulurum ümidile h::ı.reıı,eı mutıa.k.a d:k<ratı r; ker, fazla na hAdi:se hıa~kında ııraz tafsHit vf'r _ 
bana bile baş vuranı r 'bu a 1. • • gülme, yü~elı: ıtoııUŞm:ı, ked rde ve mesi IAzıı:ndı Bununla b r be kc dt Vazan . Ahmed LJamdı· Başar ook kadınların, QOCukların, yarım gün n ş de l~'!lca ~~·mü, gyrunede, ye_ sıne ktl.cWt bir t&vs"yrd bu unaeağım: .f ~ e fl 1 mektebde OkuYuP tıaeratını -"aza.nm.alt ~eJt.te, e,glen_m ıtt.e h t'k st n ayn ma - Hanif! vıa.ziyette olursa o·run er. 

1 

• üzere yarım gün çalı~ meobur.ye_ hü,fts:ı ölç ' a ;m d uv i 1 keitln Uz.erine d~eylnlz. ernct bir ka.. 

:t 
- ı - (•) ~eı.e, maalesef &aırltıyorum, '111rir.: 14.. dtışünerelı: lPle çeker glbı on ıenelik ı t.inde olanların, aldıiı para katı ı:et fa'k.at bu dl·kat lthde olma2, aleyhte dında a.ıaııc.a uyıındırdı~ını n rsa 

lliallt . çıa.dır. .. ha.Yat1?1 ~ısaltmıya çalışanı yalnız ita.! med!ğinden geceleri dahi çalışın ya çlkar. ı memnun olur. Pata~ memnun yet.inin 
Jüzün ve tenbellik ~eaelee.nın iç. Al'kadaşımızın bu aozleri bana şu ba.batlı gomıek kAfıl. ıelmez: onun bu mecbur kalanların yapacak.lan i$, baş) Bayan A. P in maks-ıdı bu, olmıya_ ıne~mı •ııı de' 

laaUer ü &.Ydmlatmak ıçin cLıha ~ mll.aleayı aerdetmeme fırsat verdı: .hallerde mazur olup olmadığını, bu ha. vuracMtları yer neresidir? Ger~:C fşs:Z_,---- -

11 
Zo buluna.bilır. Geçen yazımda bı_ - Bahsi ook dağıtmakla beraber, reı'utlerde ha.klı klişelerin bulunup bu. lerl, gerek bu tarzda ça.LŞllllya mer.bur 

terı ~ kamilr havzasında, d.i. aıttadaşımm bu mUşahed ili kıymetli - lunmadıtmı da araştırmak lcab eder. olanları devletin hangi dairesi karşı_ 
~Ece CJyJBınd&ıtı bı.r zıraat mın- dir. GörWtıyor ki wıta olan ve ça!ıştı. Bu ise, çok derln tetıklk ve ~lıl işi_ lar? Bu g:b.Ier hattl. hademe! k, solrak 
letGı. . & 1ap1Iınıe i1tl müşahedeyı nak... tı işi kavradıtı iç·n seven işçi, tenbel- dir. ıtılt ve müşterek sebeb iş sevgisinin temizleyicilik g'b! adl işler iç.n d hl 
llıUh~· Vergi ve borç öd.eme ıçın lik ve r:,ten kaçma hastalığına karşı azlığı ve çalışmanın b!r YUk ve bir be_ 11 bir Ut'masa muhtaç değil ml<l rıer? Bu 
Ukt ._. Olduğu tadar parayı '8Dllll et_laşılanmış oluyor. VA.kıA bu aşının tam il o!masıdır. İki üç aaırlıdt tarihlınlz.. nu temin edemlyenler aç k.almıya ş_t 

: sonra işi bırak.an amelelerı.ı bı_ muafiyet vermed'tı anlaşılıyor. Faı'.!a~ de ça'ışanıD: de~ıı. ta.kat çalışanın sır_ 1 s;z kalını.va neden m hkCuıı o!malıdır_ 
nıeaeıl Oku)ııucularımm dldat..ıni bu işine vAıkıf olmuş, daha doğrusu işlnı tın.dan geçınenın, hWttbnet h!mnetlne la•? Hıı·blılt' d ~er .a" !tan b"'l h hç"I11 
ıeın eye cet.Dıiştir, zannındayım. Onun1seVIXlek yüzde mühlm b'..r nU!be~te ten~ girerdk taha.itktim ve tabasbus il<"! ııa_ l de bir hartadır çaıış•ıre.cak adam bu.. 
tur fasJa Dliaal ıetlrmiy lüzum yok.- bellik hastalıtını troavl ediyor. Bu mil tl .,, ka~•"rnının ı1aaıdeıt w reiaJıa ka. j lamıyorum. Bir taJmn kı.vıda bucakta 
~ şahededen çıkan neticeler milhım o:sa vustui'tı görülmüştür. Tarlasını eken 1 müesseseler vardır k! bunla,rın çoğu) 

tenbenc teiıirlerlmilıde dahi ışa:zlllı:: ve ıerelı:tir. Bir kere üı. mı olursa olı.un, çif~i. tezgUıının .başında ııecell gün_ 1 adam anyoT; fakat bulamıyorlar. Ben\ 
8" omuz omuza ya.şamaktadıT. bir yü& ve bir belA olmaktan çıkma düzlü çalışan san atıkft.r alın terl<"!rinin veya o adam bulamıvan müess selere t 
Ctıç~er aramnıd.a konuşuıw·ken 'ıdın. Her lş.n ~vki anlaşılmalı çalı. ııa.ttını değil, ıv. ıra.b ve sefaletin hls_ 1 devlf'tin hangi da:res'ne baş vurarak • 
Ye bir fabrika işleten müteşebDi•15anlara neo'e ve sa.adet getirmelidir. ses!ni almı.,tır. Kafası ve ılmile, ihtira' isted tımız işçiyi tedar;k ed bil rız? öy_ 

C&l1*&Jı bir arkadaş, parasına do.11ış b'r beli. olursa ondan kaçınılır. ve icadlle, keş ner ~e zeng ~ o;mak ye_ le bir işçi kJ. devletin o d.aire.cıine kay_ 
l'letı~Uf bir adam ıztırabile, söza ka_ Memleketlm!zde mevcud ten?>t'Hlk rl.ne istismarla, ııtımasıa .. ımtıyaz.a ve dedılmiş, hakkında malOmat a'ınmış. 

_. ha.stalıtının her sahada insanı, ııa•t§. mütegallibe zümresine ilt hakla ı;aade. I h Ntsı ıt l:'I t ha & Ucre J de tav n 0 • 

llt ~iniz, elend!m, ne mü~ü. Um!dsiZliğe götürecek kadar, dll.şün_ tin kUcağula t.anışuımUftur. Mazı.ur. lunmuştur. Ben o devlet müessesesin 
• 1ÇIDdt!71a. Gfuıtl.n birinde fabrika. düren mllhlm bir dava olduğuna ~'ÜP- 11*ta bile tekaüdlütü öz i:Yen ve bek.. den işçi alınca, art* şahsen tahk( 
~UVaöat mahiyet-te setiz 

00 
işçi he yoıktur. Bu derdin teşh.sı benilz ya_ ı;yen zavallı ıenc, ioden. btılı:tıtı ve yıl_ ut yapmıya, lı::endla'nden hüsnühal 

1.eçner Olur. Btttabi kahvede boş duran pıımamışt.ır. Bunun üzerinde Alimlerin dıtı tein detll, fakat is·~deo ncfre"I. e~ vesikalan istemlye, oturup on'IUlla üc_ 
.ı. 1~ır. Bwıla.ra yapacakları :darecllerin, iş ada.mlarının çok çalış_ t1i1 için rahata. ölüm döşet• kadar sa. ret için pazatltık etarlye muhtaç 0ı_ 
~ . · İşe başlarlar, Fakat de. malan IA.zımdır. Derdin bir sathi iza. kin w seı!1SiıZ olan ha.vatın dı ma çe_ mıyayuıı, 
bir be- lı::ontroı 11.zım.. aradan henüz hı vardır ki onu berlte.s tendi görüşü- kilmek idealine saplanmıştır. Halbuki Ortada yalnız ben veya öteki yok 
ıroı:at lectneden ifçilerin artık kon_ ne göre ya.pma1ttadır. :ıtiml bunu ka. bu vaziyette olmıyan ve hllıltümet ma_ ki. herk"G r şeh hPr ıcöy, yanı bü. 
oı11r da randımanları ıen'.ıtn edilemez n.aatkArlıta ve teveklküle yükler; kimi !tanizmasının en ba.r;ı~da olar lardan tün memleket wr. Memleketin hey

0

ti 
dahi Onıann az oalışna.Iı:, çalışıTkan bizim millet böyledir diye işi, ırki se. hay&tlannm son demıne, thtıy:u-lığın mecmuasına şamil, bir tara! an işsiz. 
lllıı en rahat işi ve şekli bulmak, ba_ beblere ıkad.ar götümı!ye çalışır, Blr kıs s n hadlnr.ne. ıltadar. ıloo:.Ianna gırlle. lerl, .diğer taraftan da işi toplayan. ve 
Ilı& l2ıı ~iniz za.ma.n ise h'ç çalış. ınınuz da şu veya bu s bebleri ~rt.aya rek. gözlen gözm\yecelk ve elleri tırt. tanzım eden l:ı'Uyi.llt b!~ devlet tcşk·HL 
&ri ~ 1ciıı ö1le ustaca bulunm~ usul koyar. Bu bahis U,;erinde her türıt1 fi'k mıyac.ak hale ıelinceye kadar ş başın tı kurma~ llzımdtT. B:ıyle bir t<>ş..'clllt, 
lanıa •?dıı- iti .. ameleyt fazla sı!nştınT_ rin ve herlces tarafından söylenecek da kalanlar, iş ve me'l'Gı:i ihtirasının bü memlekette n.e kadm' ve ne kaUtcde 
hıı-a1t b1r daha işinize gelmez. BaşıbOş s&illn. yapılac.a.k müşahedenin kıymeti tün heyecanını k.aybetmtyenler cıu bu boş iş _kuvveti ,?ldutmıu, ne kadar ve 
ll:ıüte ll'aanız s'ztn işln!z olmaz. Bunlar va.rdır. Sct>eler derlnd.l.r: ıeöklUdür: lunmuştur. 1 n.e kalıte \.ş is ,yen bulun~uğu~u tes_ 
Jlit ~ olnuyan amelerlerdir. Tek. çoktur. Bunlar uırun tahl'lleTe, mllşa_ I Memlekette çoklulı:: ~1 eden hal. ~·t eder~k bu.nla.n yalnız birle .ırm~le 
!arın Io1~e usta olanlara gelince bun.. hedele-e, münakaşalara iht yaç göste. kın, daha doğrusu bütün çalışan, ~- ilcretlerı te&bıt etınt>kle kalmaz; fakat 
~~e. işine l.şı.k olacak derecede rir. Ben bunlardan size şimdi bııhse. tihsal yapan, kafasını ~ran insan ÇOK a~t zamanda memlekette yeni ne gı_ 

da •-~.oianıan çok çıkıy AI 
1 

!demem. gazetecller ank tıeriııde ve uguınun asırlarca !şden u klılşması, bi ışler yar.atmak ll'llm olduıtunu, ne 
lana~ t.abirlerlnoe ih,a.vy or. k a a~n. marıraıeİerinde ha'ibler konhransla"m çalıştığı iŞden Qooııkmıı.sı. netrat etmesi gibi işçiler ve iHt &as ertıabı yetiştir. 
~ iften kaçanlar da bular ~~ ~-'da hep bu d~rd:!n müş hedeslnl, ıza: ve ondan her zaman için ve her ça._ mek icab ettiğini de tesblt ederek dev_ 

o o 
·-.PARANIN 
VERİMİNİ 
ARTIRIR 

~ llıtlt.ahassıa amelen·~~m~ayatıni hını yapmı.va çalışmalıdırlar. reye baş vurarak. uzak.laşn~, bl.r ta_ ı t Hı:•ısad ul ;ıını ve rna.ıı.r f s Y9.Set!nit 
tııe, . ec1ecet kadar ücret alması şaı-1 Fakat tenbelllk hastalığımızın ruen. kmı it.ödü ve denn sebeblerın !Dalıdır. ıı.fa.kt ve. gelişıg_Uzel esaa1.ara ır~e de. 
!'&~ batıandıtı ve bunlardan iyi şe'i ne olursa o!aun, bence tezahürüne Bence bilYük bir ftklr ve iş ıeferberli. ğil, reali;enıın ci2ıd•i1 şa.m.lara göre ta. 
t1aaa alındıtı ıörülüyor. FWt&t ın'aid müşterek bir sebebi vudır lti o da 

1
tl yaparak frentri ~adar korlruııç, sıt_ yin!n.e .hl2ılllet ed~r. v_e if;.a zlık oa.v~. 

~ ltalan !ilerde en tenbeJ 11Ji sevmememl.zdir. A:rkası üstü yat_ madan daha tebUkell, eşkıyadan ve nı kökünden hal için ıŞi ve~!!, ~ m. 
~ imayı, töşeainde aevtş ıeurmeyi, bh. jdış düşman Aleminden daha telAketli ı u bir hale koYar. Benim !Çın davanm\H Ea 
~ ..__! ~- il ltlrinol&etrltı ta ve peyılı::esinde uYtJklamayı, on .ısene 1oıan bu iÇ hastalı.tın teehlalne, teda_ b~Ü hal çaresi bundan ibarettir. 
~~il'. • aonra tenüdlük C!!'!!.6in~ı!le~tı~ _!ls~e_pa~l_2.IZ..:...~~d.1,;.~k.:...m~--. _-.-. ~h~~ l!.am_dt_~~n-

b..b.;rv-w-~ - .-. ~~~~~A"'"~.,rwr~..WV4Y•'WA4?474TW?WFWV•n.•.x•wwYW474T.-.V'6TWT~~wrwr• 
_. ..._,. ..._,. ..... x. ... n .... n~.,...- ...._... ..._,. ._... ..._... 
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illi Se~ iniinii.nii • ihi 11.atka 
Bl1l üit Millet MecliS.uın aaym azası.! de dünyanın beklediti ve muhtaç ol_ s:.ne verınJŞ o!duğum ceva.b, ve bir tne yaptığını görmekle duych.ığumuıı sevmç \45 uw. kanunun bir an evvel cık.ani_ !arımız.& yen! vuiteler ve terag ıer 

(Bq &ararı t ~ sutadal J iftihar duyan memletetıırJz, bir gün term.ş, ve hüıkQmet1n ta3v b le kendi- ı fedtı.tA.rlıtı ve yardmı~ tereddüdsilz/ d .. ı....- . 

ıu!! ıncı ınt!lıab devre.:n n Qç{lncü iç_ duğu barışın kaynağı olab iıı·s'!, bı:n- daha vaki olan .meJc ub!Aşoamız, ıs! büyilktür. Kahraman Türk ordusunun m.asuıı arzu. ediyoruz. yüklerse, memleket ÇOCU.ot1annm b ~L 
lleDesiJıı açzyon.ım, Sayın üyeleri 1 dan duyaca.ğımız sevinç pek büyük o~ Haz.ran ~941 t.arıhli Türk - ;ÜB&n 1 her vazifeyi yapmağa ehıl olduğuna Harbın ıkt. sadf hayattaki tın imtihanın ,,artlarına da sev sen 

ae~ ~ saygıyla sel8.m.ıarım. lacaıktır. muahedesini vücuda set!ren lt.ai'eıbklı yakından itmadımız vardır. • • katlanacaklarma asla şuphemız yuk ur. 
tan ecen bir sene. zarfınt.a dünya buh_ Son ihti atlara bir bakış itiınad hava.smı yar&t.mı~ır. Bu neti_ .. • • tesırJerı karsısmda vazı" - latihaal ile 1BtilılW b rblflUC b ti yan 

1• insıa.nlrk için büvUk ıztıra.blar ceyl ınemnurı.yetle kaydetmek isterim. MunakalAt ve sıhhat ışlerı . ' aracılar ela, harb bavasıru:ı en ÇOiC te. 
:.inde ıe,çtı. Türk milleti, bu acı yılı Saygıdeğer arkadaşla.r, Türk - Alman müna.ııtöctleri, o ta. yetıınız va VJ.Zifelerimiz siri altında bulunanlaıüantlırl:ı.. ~ 
Y ttn kendi derin anla.yı~ı ve nı~lli kuv- Son t®lantımızın oaqındanberi vu_ rihtenberi h çblr zaman bulanmı:ran MünakalAt VekA.let!, kend'ııınc teYdi nun netlcetıi olarak, yurddaş .. ımmızca 
~ın~_ l'Ü'renile brfıinmış, tehlilı:eJi trua gelen ihtilA.tlar sayılamıyacak ks. bir d06tluk t&kib ecHJQr. ıe Haziran olunan işleri, zamanın ağır şartJan at Arkadaşlarım, harbin en cok hfasedllen tarafı h:tyat 

-...ua, ~okutt.a.nlılı.ğını bıratmak'sı.. dar oıık.tur. 1941 tarihli dostluk ve saldırmazlık tında başa.muya çalışmaktadır. Vatandaşlarımın tıöıden Uza.k tut- pahalılığı olmuştur. :hı<tılı:ı\?'CLlln ceınl-
lln, Cllınhuriyet bilkfimetinln içeride Bakk.aıı do~Jarile başhyan hareket. mualıedeain«ı b'Ukümleri, her şaı • lçln.. Sıhhat 1.ş· cr:mizde programlı C-<t 'ısına ma.mal&rını isLcnm • dünya harbi_ set bünyesine yaptığı feual Aı ıı.u ı1D 
~ d~nda vatanın eam'yefüıi koru_ ler, Irak ve Burl7edelt.i gelişmelerle ba. de ma.h!uz olliraıt devam ediyorlar ve devam etmekle beraber, ne memlek"t nın, bütün milletlerin i.ltl.ısadi. hayam_ YllrOdaşiarmuzın bUmcleıi ve bu at.. 
Olın ıÇln Y&J'.>~ ga.yreı.:ere ya.rdnncı u ve cenuıb koımşularımm m~ebe devam edeceklerdır. Son a1lnlerde im.. dahH!nde büyi.ik salgın hastalıklar gö. daki tesu·ıeri geniş ve deruıdırlt:r. Cf- bileri stbweç.ten geç!nne:C Jç!n şr rı11 
ıe• UŞtur. Mılletımiz, kaygısı vatanın. ve işgal al.anı ıbaliDe ko)du ve birden- zasına muva!!ak1yet elYe:reo ve 1akın.. rülmüe ve ne de d;ğer m"mleket!erde_ han PtYasası ve mll! ! ı·arc1.91 yollar, bir şekilde Yardım etmeı&aı llı." dlr. 
-:etı ve n zamı olan Büyük Meeli- ı bire bir dev adımı atarak Alman - da yWtselı: t.asd kin ze &rsedl~ecek olan ki salgınların hududlarımızı aşmasına bizim mM11leketim z içın de y~n yarıya Sulhun ve htlrri7et.iıı te:niz ~ nı 

lll Yatından iz!nde yürllmilş!.ür. Bc:>vyet sillhlı ihtı!Umı ır.~an.a çı_ Türk • .Alman tıcaret anlaşması, bu meydan ver1lm16tir. kapamnıştırlar. Yurd müdafaasım ~- en. geniş şekilde ıenetıUs eden, n 
Yurdua oı' 1 k b l'k !tardı. Böylece fima.l k.vmeumuz da d06t.uk ve ıt mad S1Y&tıcıt.4nin hayırlı • • • ın1n kararile memlelı:et!mlzde de bir mUstema memlei:et n ev!Adı o malt 

y r i va ırıt harbin yangınları lıÇ!De alulllrten aoııra, bır .semeresi olaraJt tel&W edllnıeğe Zıraat ışlerı ook iDıııan kunetleri istihsal alanından şerefini taşıyanların ve onu:ı n m t e 

111 
UI'dunıuzun her tarafında dirlik, diğer .komşumuz !ran işgal faciasını }&yıktır. çekilmiştirler. Batik& men\l.eketlerde ol_ rinden bQ:vilk ölçüde fayJalar.an ~ 

.,,:;:mun Olacatımız bir ha~dedır. r>ün. gördf1. Sayın arJcada.sla.r, Ziraat VetAletimiz ıstınsalı arttımıa, duAu ııibi. bi7.de de serbes;; piyasa, bazı sanların, bu meml ke i•ı karunl r na. 
•e ın bu d !\Tinde, vat.andaşlanmızın 1 Memleketimizi bu kadar 7akmdan 1940 yazında Fransanuı nvıtldblye çeş!dlendirıne ve vasıfl:ırmı yükseltme ihtiyaç maddeleri ilzerincie menfi roı- ı:Uzam.anna hllıme etm lerın s emeıt 
he~:1eınleket.imlme ya.şaınak:a olan a18ıkalandıran aakerl hareket.ier, blz!m, ti, İD.g !zleri en mUşltlll bir vui;reı;; yolundaki çalışmi.la.nn.a devam etmek.. ler oynama.k teınayWünil göstermek_ ve ieab ederse hW'm ' ett:r:ne-k, bu 
aı.:..;~:zı bULtin halk.lanndan ve meşru uyanık!ıtımızı son derece arttı~ ve ı uğratmış bulunurken, Türk.yenin mü. j tedlr. Evvelki sene faaliyete ba.ş'ıyan tedir. mWetın en tabi b r h:ı. ktd• • Hı\lc1l 
aı;;ı:' lerinOen serbeatÇe t.sıifade et_ ta.ahhüdlerfmlze ve doatıuklarımıza aa. dafaa ve masunıyet umdc!et'lle takib mai.Jneleşme ioi geoen sene bir ıruali Bu.günün şartlan iç!nde ıaoe polıti- met, ihtik!rla mücadeic.yı: es.-.; l :ı 
ctu..ı olıduklarmı .sQylerken lltih.al' da.kat çerçevesi içinde şeref'mizi ye etmiş olduğu scya.setln bir noktasına arttırılmıştır. Türk köylUsünUn anla 1tamızı.n esas hedefi. halkın ve mlllt Clat tesbLti muamelel"r,i\de a acıya, 

lııl lllat.tayız. 1 emniyetimizi lcQnıyen ..wıllı arzusu, si_ halel gelmedi, ve TürttlJe itıt:fak mua_ yışlı çalışmalan da, bu iş~eri kolaylaş_ müdataanm ihtiyaçlarım karşılamak tüccara emeğ.n n, b lg ... !ı.ıı ve • ııa -
b r• ;n1eketın her töşesindeki ıamtmı yaset!mizin mNneddıi teşkil elmlştir. 1 bedesine M.dakaUnl &A;\k"'-a açıp ıöy_, tırmakt.a ve zirai lstihsıılım z artmakta o!ınuştur. Hilkiimet, bu hedefi' Prlş Y~·n1n Jtarşılıgı olan ha.kit. verl!'ckte 
Bü~tiık ve Türk devletuıi idare eden oemın bahsettiğm Balkan barelı:et. I ledi. Tfüıkl:ye, dünyanm m bilyilk dev. ve va.<ııfça yüksellınelctedlr. Bununla ııe_ mek için istihsaıden istthl.Ctke k.s.da · u 1 hır. Fakat bu hAkkın hududu, fe'Vb. 
OletJn Mecı se ve cilmhur:y&i hl1kıl-1 ıeri, m.em.leketlmigin emnıyet ve m35U- leıtlerinden ıbirlne ltangUn. <loı.tu ol_ rrber, memleketin ve ordu iht'yacının zanan 1ktl8adt faaliye' er !lls!lesl!'l; tBde hallerın yarattığı buııı.nıır. hava::Ia 
lel'fn e k rı ı milletçe gösterilen itimadı niyeti baıkımından illlel'lnde çok büyüle 1 duğunu. o zıaman bir \ere daha isbat k9.rşılanması iç n .ıst hsa:• arttırmaya m!kiaıhale etmek ve bu faal yetlerl dO. değ 1• .milli gelirden b~ zilmreye d 1 e_ 
"1rttk~ e gcr(iyunız. Yabancı emel' ere ~a.siyetle durduğumuz b!r m~ele ol. etmştl.T. AYni müdafaa ve mastrnı"if!t daha ook ehemmi'Yet vermek zomrda- zenleyici hir m!irnb.be aıtmdıı bn'ıın-[ rek hıssenin normal ölç(;s!.e ta} :l e. 
ana" efıcı telkinler, ort.amızda ya.yıl.lmustur. Bilirsiniz ki, Balkan m'lletıe.jumcte!erlne Lstinad etmt:re devam ede_ yız. Türk k.öylUsilnden b:.ı gaYr~ti bek dunnak kararını alm~tır dl~elld!.r v~ oyle t.ayıı edi~m t dr. 
Aı.ıııete tesir alanı bulamam;şlardır. I rln':,ı. jgt;Jı 'lli cümhuriyet TürklyesL cek olaıı haricl s yasetcn z t alıhfülle. Jeriz. Ayni zamanda mtlst h kten je~ İstihsalin arttırılma ı. tedb rlerh ba_, dil ş~ ve ~t mtlrakab_ fcı zl? 
her v :apısının sağlığı ve sağlamlığı, nin t.a&ıb ettiği s·~ temellerinden rine sada'k:atl, Türk mll\f! ın;n o•arma kolaylıkla ve 'stedığl kadar h , b'l. _ şında rellr. Milli var"•ğı:ı ve m:~lf ıst k_ ~ne ve aşarıyla yürtttü.ooll .e • 
et.ktır a ıt en kıym.etll da.yıı.ncunız ola. bir!d!r. tam tevafuk eden. umum\ m nfaatle_ nimetin tadrl~i bll'ereK fazl~ u;:t h~:_ 

1 
ıaıin bekı:iai olan ordwr.uzun c h'lzla:l. ya ız bu ma;ksadla vilcuch l.ndın :ın 

'r : . Bugfuıe tadar temennrıermlz ve rim'ze ~ beyne1mllel ah'iı yegluı" dın.Jmuı. iaşes nln emn yet al ma a_ teşk·lAtla milmkün olamaz. l:Hlttln d ~-
ler!~ldır ki, vaııa.n selametinin ister- pyı-etlerlmis. IIL'lll bn isötJAllerin uygun olan br prmsip olarak tatbik ~~erec;:nmeıı nl Jstemek lınmaaı hiç e':s'lm'ypn V" dalma art9Jl Jet teı.Jcila•ının ve husU3tl\! v !~yet t'rds 
)entı:· ~tıun olara dahiliye ve adli. mah'Cm uımuı ümerlnde merlı:eılen. edecektir. y!nm ?'· ek.te ':::u:!rtıarını, dil~- m lif çalışmaya dsyanrruık ırıur"tile idare amirlerinin bu konuyu. bu 
da oı n dlıkk.atıeri. normal zamanlar_ d yse. geleceık zamanlar içln de hisle_ Müstakil h'lr8ketlerİR8 . .. geoarm o buhran• goz rrümlrihı ohır. Zb'aet ve sanAyı saha. ;ç,n başta gelen bir devıe~ Ya 'fesı 
~U!undan ziyade mlllf nizamlar rtmiz ve d1ledtlerlmlz &YDı hlacaktardır. 7 önünde. tuıt.araılt, yaşay~nı ona ıöre s1nda. d@vletln istihsal orgAn!an k.a- larak. ele almalarına kes.n lilzum v 

• ıi;""'"-!ar· Başlıca devletlerle hAkim ve kuvvetli Türkiye ~~::: htt .. ,. ........... mJ'I ~:: ,::::::-::.:,; .. "'!,:;:..• !".:! ··~ ......... .,,,,,, he...... artmAkta 

l«J.ıeU,n rb yaytlırk8ft O' Üf18S8b8flerimiz Aziz arkadaşlar, Toprak kanunu, Büyük Mecliı:;e su_ vnıifelerln!n en lcuı ~it oımu~tur 1s. olan harbin zararlı tes!rı~ ın er 1 ve 
Geçe &ayın veıkll.leri, Arzet.mi.5 okluğum bu lfyuet, JDelll. nulmak üzeredir. BlrQOk araştırmalar. tihlAtfn taııslml, 1stihsalb arttırılması bilmek için, mıııı korunm~ kanunun~ 

Clüny n •toplantı yılının başındaubeı:i Milletin sayın vekilleri, lettetlmh:in coğrafi vaııı.yetl ve harbin dan anlıyoruz ki, toprafjı hiç olmıyan kadar ehemmiyetlidir. İaşem ~ ç'n c;ok ya.pılmasmı ltizumlu 8'6rdU~U de .şlte 
ler na t.du.rumuııun gösterdiği gel.şne. ctlmhuriset hUkQmetl, Avrupa. har. JDkişaflarından doP.n husus'yetıer ö- köylllnlln nisbetl maıbduddur. Devlet ehemmiyetli olan tıoor•k mahsulleri_ · eklentilere aid t!"kl ner ni ya 

1 
da 

llıııe e •cesınde, o zamanki tahminleri_ b:ııin son durumunda bit'll'aflıbnı i!an nün.de ~ her tarafta kabul Ye ıak malı topraılı: datıtmak suret:ıe. bu n•s- ml:ııdel' b:ız lar. bU8'ilnkü gen ş lhti. Büyük Meclise arzedı.>ee.ctir. 
tllllç ':'gun olaraJı:, harb alanı kor_ etm;ştır. Bundan başk'ı, muharebe 1- dlr ediımeoıt llz'.m gel~n dürilst ma.h( bet yıldan yıla azalmaktadır. Bunuııla yaçlara y~elı: bakımından. ciddi tecı_ Dış ticaretimiz 
tuııayı r tan:c1a genlş:ed. Bi!tiln Av- çjndeki bütün devletlerle münasebetle_ yeıtcl teıba.rüz et.t.innift!t'. beraber, t.oprall olmqı,p. kendi başına birlere aemın olmaya lavuc rrtar. Ba71 
•e ~ hemen hemen bütün Agya rlmiz eski ve yeni mmı.hede~erle tan- Müst.alı:il, h&reketlerıne bil.kim ve ocat tumıa.t ıati(venlerc toprak temlni girecek maddelerin memlekr.t<> girebi_ 
f&.ıe~:- yı sa.rmış olan harb ve işgal sim edllmif buluntl!VOrlar. Bu muahe_ tuvvetli Ti.lrkiye.. ldıınııeY1 tehd d et.mi- eümlrurlyetin en ziyade ehemmiyet len miktarları tesadüflere bailıdırlar. 
f~ ınenı1s.et.ım Zıll etrafında bu delerin hülı:llinlerl tmmm lr meridlr_ ,.en bir sulh yuvası h&lhıde. ve meck_ verd1t1 bir meselecltr. Nil!usuıı ço~.a.i_ Bu sebeblerledlr kı girecet ve ıs lhsal 
Ilı llet blllden masun kalmış bir tek ler. Bunları söyledikten sonra, Türk!. niyet iç:n taydalı bir umur kıymet.hı_ ınası ve intikal sureUle parçaıannı ıı maddelerlmizden bazılarına hük.!\met. 

!!:sene ll'aknıadı. venin bugünkü harb örı{lndekl du..""ll_ de kendini ~...eriyor. M:emleket!mizin neticeeinde. el!ntiek toprağı bugünkü çe •el konulaını.k, bıunıarın iht~y~ç nis_ 
tanın nı ıtörilyorm ki, yarmld man2a. ~unu iyice anlatmış olmak için, kar_ siya.cıetlndeki asil hedefter ve ganeUer, ı.,ıeme kudret ve vaa taıarın'l, çoıtalan be .. ~e dağ tılmas . Yoluna ~dilmiştir. 
den rın,_ ~en!yet ~eııni ıç!n bugünle.ün. ş lıklı saflarda bttlunan başlıca d~let. takdir olunma.ktaıdır ömidincieyiz. yaşama ibtiyaçlanna aı 'ık yetiomeme. Yıyecet ma~delerınd~ şin;d ye kadar 
biQ Aı--::!~ elem.u olması ve yıkıcı har- terle münaısebetlerlmit&l bel!.."1mrk iste. tstihlMrl tahd!d eden :>lr karar ahn. 
ıeın --un dünyaya daha ziyade eeniŞ,. nm. Kahraman Türk ordusu ye başlıyan az topra.tıı kövıe::.- ve köy. mamıştır. Ancak, sto1tıımmızı koru-
llnd egı. il' tg de kökleşen bir iht.ımal ha~ AJmanya ile milnaseb.!tlerımtz. Bal_ - l~~er vardır. Bunlan, kendılerlne ı daha mac ft gelecekte emniyetli buıu'lmak 
~ tdir. on harelketlerl esnoı;ındıı. en çetin ım- CUmhuriYet ordusunun kuvvetlenme. yü.k.s'* yaşama imkAnı verecek m:xtar_ için, gttnün birinde bu maddelerde da_ 
~ &ncın~ lçlnde inl!yen Avrupa ve Uhanını geçirm.ı.,tir. deni!eb'llr. o za. si ve lht.iyaçlannın tamamlanması, da t.oprak aahibi kılmak ve bu toprak_ hi ı.tihlAki tahdlıd zarurettl karşılas. 
ltJUıa ht•aıarının bitışılt ne>ttasmda m!ln, blrof'lkl a!Ab vP e-:7dlııevi lftyıfl: Büytik Mecl!s!n ve hftk1lmetın en baş Jarda iş ya.pm.a kudret1ni tam kıymet- malt 1htfn.all var.dır. Hükftmetçe, bn
Gtr. ve SÜlc:Qn YUrdu, AZl:ıı yat.anımız- olduğu etretıımi?etle ıfiren VP anlıyan JıŞi ol'duğunu bir kere daha belirtmek lendirecek verimu .b!r iş'eını} iç!ı1 Jti_ raaı dahi gözönünde bulundurulmalı_ 
ldııtt~en doğan bin türlü felAJtet Alman devletinin ııqın reisi Bitler, i6terim. Tllrık va.tandaşuun, kendillinin zumlu araçlarla donatmakta. acele et_ dır. trıean yaşavışmın blitftn şartlannı 
ııt~ Ültbı milletlere karşı 1nsan1 va. bana yudıtı huauısı b'r mektubl.ı., de içinde vazlte aldığı ve yarın da a._ mek l!Zlllldtr. Yülmek 1M ve ineelmıe. temelinden unmms olan bf.1.ytnı: buh.,.an 

kudreti nisbetiude ya.pmakla memleketimize ta:reı do6tlutwıu ıös. ı.acatı. Tttrk ordusu için, .btenllen her n4le, en iYi şeklini alo.cağına emin ol. içinde, yurdumuzuıı selAmetı 1urddaş.. 

Dış Ucarette esasımız, bütün mem.. 
Jeketlerle haki.kl, ruı bir mübadele te
minidir. Bundan başk.cı, iht.-acı:nızdan 
Cazla olan çıkaca.lt maddelı::rimiz!, girE:_ 
cek ewanın temini vasıt.3.sı. olarak 
kullanmKta.yız. Yeni tıcal'et an1a,ma_ 
lan, bu esaslar ıgiııde yapılmakta ve 
eski mukaveleler bu eı&aSi&ra çe\Til
mektedir. 
İhracat maddele~. mll•tahaı'Ji 

memnun edecek t!a.tlar tanin etL m ş 
tir. Ancak, burada mtı.s~lmlze bıi 
tavsiyedt' bulunmak isterim. 
Bugünıldt tia tlar daimi olamaz. Hart 

sonrası devresinde f'lat dilşme!inl bek. 
Jemet lAzımdır. Bu itibarla, ml1!ıt.ab. 

(l>eTUU 1 DOi 1&1fMlaJ 



Memleket Haberleri 
Bartında asker 

ailelerine yclrdım işi 
içme suyu inşaatına devam ediliyor 

9ukurovada 
Yeni yıl çeltik haaad ue 

harmanına baflandı 

Mana <Hueust> - Bölgemizde ve ce. 
nub vllA:vet.lcrtnde 1941 yılı çeltik ha. _ 
sad ve harmanına bqlanmıştır. Vilft.ye. 
t!mizin Ceyhan, OsmaniYe ve Bahçe 
kamlan çeltikleri bu bereıketl1 ytlm pi_ 

Bartm (Hwıusl) - Belediye meel1. laDt.ı&ınıd.a bazı m.üna.kaleler de yap_lrinç hasıll~ ve koordina~on hey_ 
s:.nill 1 Teşrlnievve!de yaptı~ fımta m.JJtır. Bunlar arBı\!Ulda fe 1 hıel · letinln verdltı mutedü satış fıatından 

ıs• - nn a memnun görilnmektedir 
lAde t.oplantıda, aslııer ailelerine yaz. ve alacaiı sinema ma.kineslne ya.rd.ımj Bu yılın pirinç ~tı beher de
ıma bı'şı!ı:k olmak Wıere 4.109 nu _ okıı.a& üzeme Haakm için bazı faaıl karda 300.400 kilo olacatı tahmin e_ 

maralı kanuna d.a.yanıhr.wt, belecı.cy.e ?e n:ı:add.elerd.e milnaılta.le va.rdır.,dilmektedir. Yeni pl.rlnç mahsulllilün 
?ergi ve ~edne muob.telit zamlar Blalıkevine ?e fukara.ya yardım ta.hai. bu aym ~etlıı.de piyasaya arzedlle. 

pılmlşiır. lM.ı da çıo~. ceğl umulmekt.adır. 

Beledlye ~ıei taraı-ile tan2df'a.t Gene bu~ Da.hlliye Vekil_ Omıaol:rede ıdra&& uhalarmda 
ve teı:ııvir&t '91ergdaine yii3de 20, dil'er liğlnln emir'eri üzer;ne tanzım edilen teUdkler 
?erglere yWıd.e 50, ~trifin .kilo _ ve k~altamlılq'a muva!'ık göru:en Omııan.tye - Osmaniye oeltik alan. 
vıa.tına 1 kuruş zam yq>ılmlftır. Ay_ çalışına :mubtırası kabul edi]mı•tr Iarında görülen baf.l hususların 

. • """ • teUtiki için vllf.yet tarafından bö1gemiz 
~Jedi:ye ~ hususı idare tah>-i. Sokak '\ile me)'ld.anb.roan alınan iwal ıtlk Utehassı.s Harun Onuk bugün 

lA.tırun y112llie lk1os1 de yardım Jçi.n resminde de ~'"1!4t yapılmıştır. ~:eye gelm~tedir. 
a.yrıla.caktu. Su yo1una :raııbm Mütehassısın bu teıWk l'ezisinln yeni 

Zamlar "" ytBıı!e iti karşılığı olarak KaVl}alc suyu Yolunu·n lnşaatına de. pirinç rekoltesl menuu Jle alAtadar 
~le~ bütçesl.nden 8ıY1'l 8414 li.ra~Jk vam olu~dır. Su yolu Ferm.1d oldutu tahmin edilmelttedir. 

feYkalide bMçıe ;yapılmıştır. KMllıköyil karşlsJca tadar geCrıl§.t.il'. 
K:asabamıma nütus başına en az Onhı~. 1,6 kilıometre kaldığın _ Samsunda ameleye aıcalr 

geçim haddi lkMa idare heyetince &an yakında Orduı,yıerlnde b.1.t' depo yemek veriliyor 
(5) Ura olaıla.k lcai>Ul edılmiştir. As. inşa.ama ~'kınacattır. Samsun (H1.111us1ı - Şeıhrlm17Jdek1 
er aJ1e11ıeıiDe yardmı., bu ml.Qaa iL ~ hususi muhasebe&lnden, in_ tütün fehrlıtala.rı.ndaki ameleye Cüm 
dilden JIRl>ılacü:tır. pata yardmı olmak üzere 3 bin Ura huriy&t bayramından itibaren sıcak 
Beled.i,e medl8i, bu feV'ka.lAde OOI>- gönderl.lımişUr. l~e< wriimesine ba.şta.nmıştır. 

( Yurdda Cii.mhurlyet bayramı töreni ) 

Gönül işleri 
<Bat tarafı S/l de) 

asıl sebebi devamlı bir münasebet te_ 
ıis edeoeğ1ni düşllnmesinden değil, iyi 
bir etıenoe b\lW:ağını tahmin etme _ 
sinden üer1 gelir. Rırakınl.Z, alfl.ka ev_ 
velA. er.kette başlasın, ilk açıi"Tla te_ 
ıet:ıbilsü de ondan ~ısın. Bu takdirde 
en OOık istediğiniz bir emele k.avuş:mt14 

Olsaİlız bile sevinchıizl sa'klama.,vı bili. 
niz, e?ikek avcıya benıP.r, bl' kuş üze_ 
rine düşmesi onu vuruncıy.a kadardır. 
sonnı. baŞJaı. bir a.vın peşine dilşel'. M.a_ 
baret omı merakt'.a. üzün tUde, heyecan_ 
da bıraGcınakt.adır. Muva!!a.Jı:iyeUnden 
~ç bir zaman mutıa.ıı: sureıtt.e emin ol_ 
ınaması icab eder. Fakat bu, evlenin_ 
r.i~ fudar ıat.t>:.ıt edilecek bir ltaıdedır. 
ondan sonra d~t!rilmesl, çok hafif_ 
JgiJm4!81 lA.zımdır, Zira evli ertteti evi_ 
ne l:ııatlı tutan da karısında gördütil 
battıltdır. 

TETZE 

·······················-··························· 
1 .Askerlik işleri 1 
Şubeye çağrılanlar 

Beyotlu Yerli As. Ş\lbeslnden: 

Aşatıda sınıf ve rütbesi yazılı 'Y'd. 
BUbayların acele şubeye müracaat1arı, 
aksi ta.kdirde 1076 sa.yılı kanunun 
maddei mahsusasına ıröre muamele 
yapılacatı. 

Muhabere Tim. saıı Saruhan 
(37793) <15798). 

8. 8. MI. Me. ömer Nusret (323.71). 
Tabib Ttm. Sami Portes C3ti395). 
Piyade Tbn. Fahrettın <3/988 >. 
Piyade Tğm. R~in llaki Oğ. HU. 

seyln Cl6278/131H7>. 
Piyade Tğm. tsnaıı < 40893>. 
Piyade Tim. Bahattin C32855). 
Piyade Tim. M. Celı'Uettin C 13917). 
Levazım Tğm. AlAettin C39592L 
• • Ttm. Ali ZUMU (486132). 

• Tğm. Ali Eşref <32204). 
Tabib Tğm. Mustafa Oğ. ZeynelO.bl

d!n (38549). 
Piyade Tğm. Bt!dle.d Günyol <42373). 
Beşl1daş Askerlik Şubesi B.-ışkanlı.. 

ğmdan: 

1 - Şubemizde ka.Yıdlıı yedek plya_ 
de Mteğmeni Ahmed oğ~u Osman 
(16468) 1n verdiği admıte buıunama
dığı, ·bu subayın pek act!le ol:ırsk şu_ 
bem!ze müracaat etmesi, etmediğı tak_ 
dirde hakkında 1076 sayılı kanunun 
madde! mahsusuna göre muamele ya
pılacağı. 

2 - Yine şubemizde kıı.y:dlı yede'~ 
nakliye teğmeni Ali oğ!u .Avni Bilge de 
verdiği adreste bulunamadığından bu 
:ıUUayın da derhal şubemize müracnat 
em-teeı, etmediği takd!rde 107Cı sayılı 
kanunun yUıltanda mezkllr ma::ldt-slne 

. ~ ~ami 1t1rdun her k&,eeı'nde olıdufu Cibi Utakta, Blleclkfie, ~ıda, Kmlcabama.mda. ve ııöre muamele yapılacağı. 
Imı.irde de 90ttun teahüra.tla lru~ulanm14tr. RıemUmlz İzmirdeCl ba.yramda. eeçjd resminden iki intiba Fatih Aslı: Şubesinden; 
d a .. -A _., ... _ + ..... ı~.... P. Tetın. Cemal OA'. Kemal (39573), 

No. 2. 

Memur Alınaca 
T, C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğündell 

_İstanbul. haricln.dekl §ube ve aJansluımwcla. çalıştırılmak bll9 
!uzumu kadara memur ve memur namraecli alıJıacalm.dA9 

Ada~a, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kara, Konya, 
Mersın, Samsun, Sivas ve Trabzon fu.beleriıns:lıf mü.sal>Ma 
imtihanı açılcaktrr. · 

MUSABAKANJN ANA ŞABTL&&I: 
1 - .Askerliğini yapmış veya balen Ulkerli.t.le bir llişlğ! bulımmamlf ol.. 

ma~ · 

2 - En az lise mezunu -reya muad11i m~ mezun omwt. 
3 - İstiıbıdama mılru hali bulunmamak. 
4 - Yaşı yirm.1 birden az, otuz betten yukan o1mıun,ııJc, 
5 - lstenecek ve-saiki ibraz etmek wı bıı.ııı1tanın göeterece~ yerde .., 

zi!e kaba.tüne ve memurluk taah.'hÜdıDame61n.l Jmza)'& amade olmak. 
DİGER ŞARTLAR: 

1 - Ayni ta.rfüte ayrıca yapılacak milaa.'ba.kaşa Ol'lta me1tteb mezua. 
lan da alınaoa.ktır. Ancak İstanbul, Ankara ve bnirde ort.a miba~ 
ya müracaat sıra.sile yalnız ilk onu k1ş1 işt.1.rak edel>üeceltt.ir. 

2 - Barem kanunun& tibi daire ve müesseselerde iJd 
sene veya daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referanta 
malik olanlar imtihansız kabul edilecektir. 

3 - Tayin!erl t&brrür edeceld.ere 3650 sa.yılı ha.rem kanununun hi
küm'lerl.ne iWe 120 llraya kadar ve Jlk defa 1ntJ.9ıaıb edıenlerın ta.hail ~ 
celerin.e göre mua.yyen haddin tamamı üzerinden ~lılt verilecektir. 

4 - Bir yabancı dili cfranswca, almanca, inglllzce> yi l>ihaü.m bile., 
ler ve mesleld sahada çalıfmış olanlar.ta mesleJd ta.hs!'l görenler müs~ 
kada rüdhıın hakkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete tabuı olunacaklar, da.bilt mevzua.t dairesinde fietAo 
tlc:Uük rejiminden, Sağlık S:uıdılından, Yardım Biı'lllı.nden latifade e* 
cekle-rdir. 

İMTİHAN VE Artl'RACAAT TARiRJ.ERİ: 

Orta mekteb mezunlarının imtihanı 11 • 12 ~itefl'in ve daha ~ 
n ta.hısili olanların untiha.nı ıs _ 14 İJdnci:teş:rlnde 18Pıl6cakbr. 

Müracaa.tla.r imtihandan bir gün enellne kadar kabul oıunaca.ktu. 
•. MtiRACAAT: 

İsteklilerin imtilıan yerlerl.ndeki Şube Mü.dürtüklerine ve An.kar 
Ban.kanın Peraooıel İşleri Müdürlüğüne müra.caat etmeleri lAz:mıdır. 

(9181) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirmeOt bre açılmış ola.n Fransızca, 

gillzce ve Almanca kurslarına yeniden bir kısım talebe daha alınacakt 
Almacak talebe bir yıl üniıversitedeki yabancı dil kurs!anna dev 

edecekler ve siyasi vaziyet normalleştiği takdirde tahsillerini ta.k.viye e 
mek üzere bir ytl da di!inl öğren.dikleri memlekete gönderileceklerdir. 

Her b:rine burada ayda 30 Ura verilecektir. Seçme sına.vlan 7 inol 
8 inci. Tuınclteşrin 941 Cuma ve Cumartesi günleri İstıa.nlbul ünlve 
teslnde yapılacaktır. 1 

Sına va girebilmek için: fi'f; . · 
Tür'k olmaı'k ve yerli veya yabancı bir k:ollej veya. liseden veyahud 

öğretmen okulundan meru~ olmaık colgunlu:k şa.rıt değildir.• Namz 
r1n 10/111941 de üniversitede muayeneleri yapılace.ktır. Evl!ler alı 

Sına'V'da muvaffu.k olanlar tah&ll müddet1er1.nin iki mJsU Maarif 
Jdl.leti eım..r1nıde çalışacakhrını taahhüd edeceklerdir. 

Kurs talebe61nln hiç bir işle meşgul olmaması prttır. Talip olA.nııstll'S 
8/11/941 a'lqamına kadar rektörlüte ta.bsll ftBıibla.n, nil.fut ht1Tife,t 
rakaları ve 8 aded fotoğrafla milraca&t eCmdeıt. .(9651) ____ .___ır_._._.......;;;.......ı..._.Ya&l...;:.w._. .. IUJOl6utl.u-..WWAoMsoMldaMbhr~~amil!a~n~.a5811De~r1~eıim~~lzl~~g~ö~rtt,o~~r~sun~uz.~~~~~~~~~~~~~J Bayazıd camcıau Mh, Hs.cı Yusuf 

~~---~~--~----------1 
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'l'elgraI, TeleEoa Ve Telsiz Haberleri 
Bu sabahki hab...:rler 1 

Vişiye göre: 

Tula'da 
SovyGtıe~ 

ric'at 
t .,. 

Finler bir şehir aldılar, 
Sta'i .o c:varında bir 
şehir teh i.~eye maruz 

\1 şı 2 <A.A > - Dün rece alınan 
klrranara bakılınıa Almao kıt•aıarı 
li~ lnltttefiklerı Rus cephes:nde umusn1 
11.1 erıerne harN:eti ya.ptıklan anla_ 

1'or. 
~ kıtalar Oncga. aolüııun doğu sa_ 
"'1 e bulunan Kantoroıa ı:ebiini iş.. 

etınışıeroır. 

1 A1nıan toPÇUBu Lenlnr.aadakl SoT • .:!o bataryalarını şiddetle bombardı • 
e~dtt«!.r. 

''-~ ınıntaka&ıııda Rus!9r ric'at ha. 
"'lllQedll'lıer 

4'e~..ad~ Almanlar teraııtller ka'Y _ 
rdır. 

Stelino cıvarında bir 1"fiİr tehlike -
ııe DlaruZdur 
-~lar · Kı111Dda aı;mış oldutu 

1 renlş1etmlşlerdlr. 

Sovyet tabiiyi 
8o~t ova 2 <AA.> - Bu aababki 

• "e t.et;!fği: 

~ bütün gün te&mıl cepheler lM>_ 
~Ubarebeler devam ~tmıştlr. 

Ruzve!rn bahs6tfği gizli 
harita mesele oldu 

Lon~raya göre 
harb vaziyeti: 

Rus n1tidaf aa 
haf arın da açılan 
gerlik genişliyor 

Askeri 
vaziyet 

1 Yüzde 5 faiz'.i 1 Ç i'V: 
ikramiye:i tahvil:er UffffiU~ 

dün çakildi •t~~~OJ~;J..:.~~J;.. 
.Aııatara, ı <A.AA.) - Yi4zde 5 faiz_ 

li 1938 ikramiyeli tahviHc:rının bugün 
Merkez Bankasında Maııye VckAletı, 
Menke2 Bank.&sı ve diğer ıla.ıJuı. aı mü_ 
messilleri ile noter huzururıda icra e_ 
dilen '1 ncl ikram ye .ıteşld sınde: 

17T381, 10.000 Mra, 3243ıH. 10 000 Ura, 
13625 numara 5 000 lira, 310902 numa_ 
ra 5.000 lira, 69055 numara 1.000 
177385 numara 1 000 l rll 00516 nu_ 
mara 1 000 lira 321773 nwn ra ı 000 
lira 327129 numara ı .:ıoo. 357707 nu_ 
mara 1.000 lıra. 389144 &1U ara ı 900 
lira, 8672 numara 303 ııra, 48929 ;nu_ 
mara 803 lira, 84605 numara 303 l!ra, 
191899 numara 303 !ıra, 2/:>419 numa_ 
ra 303 Iıra, 309152 numaıa 303 lira, 
309154 numara 303 lıra, ill0004 numa_ 
ra 303 lira, 321593 numara 303 lira, 
346986 numara 303 lira, 368973 nu-.':\r 
ra 303 lira, 368980 numara 303 ra. 
389943 nuıma.a 303 lira ve ay ıca 586 
numaraya 40 lira iokramıye isabet et_ 
m ır. 

. 
ŞARK 

SİNEllASINDA 

Balıkçının 
Karısı 

EnısaJan bir muvıaftaktyet.e 

devam ~or. 

Milli Şefin nutukları •1ndaıı ayrı bir ebN1Jm•:ve ı haiz bu.. 
lUDIJladDtadır. B ilyük Millet Meclıslnl dün vec:z 1 Alman devlet r 1 ııe icra ed en 

bir nutuk ile bir defa daha açan muhaberatın doi'urdutu ıeçen Ha 
Milli Şef ismet 1'nönü, bıze, bu vesile ran mısa.b :Valnız ~e de l>fl.. 
ile U2ıerınde durul\11> clddıyetle dtlşil.. tün Avrup ve cihan çın b r y n dev 
nülmf.161 lizım gelen bir sürü m vzu.. rın J>atl.angıcı olab meık ıatidadındadıı' 
dan ve hassaten buaiinkil c ddi du Nitekim buna b e& e işaret buyu AD 
rumdan bahsetmiştir. İsmet İnonfi b r g n rdwn un ba-

İKi kıaımdan terekküb eden bu gü:r.el rış llta.ynağı olab m e nA.sıl o b e.. 
nutkun, her şeyden ~'Vel memleket oek iftihar ver c vaz yete sare ederek 
gidişatından ve onun iK ısadl, lçt mal. cihan tarlhınde m lletlm zın fa ede. 
askeri ve siyaai vaz :vetinden bahset_ tı lecej'ı bilyük ve tar hi role de temas 
mesi kadar tabii bir şey olamazdı. bu.vumıU'Slardır kı. bu htlmal ahak,. 
Milli bırlUtle vücud bulan ve menueke_ kut ettllı takdirde, sulh vaz f m1z1n 
tim ze her zamandan daha mehıb ve en şeref verici bır net cesl olacaktır 
kavi bir manzara veren Türk vahde_ Milll Şef, mılletler arası ta.ahhüdle. 
tının sarsılmaz esaslarından biri c;e, rlm12ıden ve bunlara .!tartı gösterd tımız 
bu milletin onu idare edene olan em_ ri&YetıkArlıklardan da babaet.m e ercllr 
niyet ve itiınadtdır. Bu inan~n mey. Bılhassa Fraruw.nın matlllolyet nı mü_ 
dana getlrdlğı &henk•ar vazlyetı tavs1f teaJub bütün dünyanın şaşkın bakış. 
için dün, Büyük Millet Mecl sı buzu_ larJa etrafı iskandıl ettiği bir sırada 
runda en 68.de ve sel!s kellme:er e mem_ Türk millet."nin rotursuz olarak v rdl_ 
nuniyetinl ifade eden 1aınet tnonüne, ğı sozde sabıtkadem olacaiını beyan 
bu millet, umumi tasvlb le bağlantısı- eylemesi kadar tabı bir şey o.madıtı 
nı bir defa daha ifade ve teyld et_ nı Jcayıd buyumıalan, değme mmete 
mlştlr. naslb olmamış şereflı bir ha ıranın 
Dünyanın yer yer hartı ateşi içinde örnek ittihazına llyık bir tece:ıisidir. 

ml12Jta.rib ve perişan olaraıt kıvrandı.il NitSim bu vesile ile barış hakkJD;. 
bır sırada, Yol faall;vetlnden, nafıa u_ dK1 nh* noktai nazarının ne oldu.. 
munmdan, maarlftell, iat!haal ve istllı.. tunu anlıyabilmek iein. şarta eklin& 
ıt.tt.en bahsedeb!Jmek nmet\n~n gene tevessü eden t.egaI b&dlıeler bak1ancla 
tendi J&&betll •iYuetbı.ln bir net ce ve llılllll Şefin kullanmış olduktan Ubb'_ 
bir lmklnı oldutunu onun kadar bu lere d~t eylemek ta.tıdır. 
milletin de anladıtmcla şüphe yoktur. 1smet İnönü Avrl.!Pada baş113'an bar. 
Bilhassa orduya olan güven ve itlma_ bin bugün Asya ve Atrlta:va \tSUD1f 
dın ifadesi sırasında meclili sarsan okfutwıu beyan etm.şler ve bu tıt••
a!Jc.slar, TUıit camia.sının her şeyden !arı içine aldığını ifade eylem şlerdtr. 
evvel ve her oeYfn üstünde ancak ten~ Bu derece geniş bir ıt ısa me;vlı göate_ 
dlsine dayandıtını tebarüız ettirmek ren bir yangtnın daha da gen şlemeeı 
ı•warlle ayrı bir bU6us yet arzetmlştir. tabi! ıbulundutuna göre ken" terf11in 

MIW Şet, bug(lnkU hamin iki kutub ~ edici işaretleri, bu ınlliet ıç n d&L 
kuvvetini ~ll eden Almanya ve İn- tu& b r hazır ol parolası makammda 
ı(ltere ile münasf'betler'mıZ tı1er!nde telAıkici edilecetl şüpheelzd r. TUıtt 
de dUl"IJlUŞtur. Almanya ne aramızda milleti, ondan evveUd f~ ve ılham.. 
teessüs eden bug11ırkü dostıutun l'VVell_ la.rile her zaman mtlheyya ve pQıılilıc_ 
yatı hakkında ırerdlklert 1zah1't. Am_ kat bekliyor. Gözünü kırpmadan ve 
menJn malQmu olan bir hld:.a0 silsile. hedefin kim ve ne olacatmı dtışOnme
siniD mes'Ud tecelli;v.atı olmak bakı_ ye bile lüzum görmeden. - "*' "*' 

lstanbul sıhhi müesseseler arthrma 
eksiltme komisyonundan 

ve 

Elfızığ om.razı akliye ve a.sablye haataıhanesinill 825 metre abalık p.. 
yağı açlık~ konulmuştur. 
ı- Eksiltane 12/ll/1Hl Qarşa.rnba f,iinü saat 16.30 da İstanbul sıhha.t 

ve içtimai muavıenet mi\dürlüğü b.nasında kurulu komısyonda yapıla I"' 

caktır. 
2 - Mu.lwnmen tiat beher metre için ::;JO kurı.ıştur. 
3 - Muvakkat teminnt 178 Ura 15 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve nUm.unesini hergü.n ~nda 

llrJer. 
5 _ İ.eteldiJer 1Ml yılı ticaret odası vesl.ka&le 2490 aayıJı kanUfld& 

;vuılı TeSü:alar ile bu ile ,eter mmaıdalt teminat maicbuz veya banka 
mektubile be!il g1ln ve sııat.te komisyona ~leri. C9452ı 

SÜMER ve TAKSIM 
Slnem.alannm vlsi saJlonları koşuşan halk küt.!elerini istiab Jçın dar 
gelmektedir. Qünkü; göstermekte oldukiarı düreye.nın 
2Jengin ve en mu:bteşem süperfllmi olan 

VICTOR HUGO'nun ölmez eseri 

ROTR DAi' m HArRBURU 
(NOTRB DAME de PABiS> 

('imdiye kadar bütun gördüılderinl21i. Ullufiturmaktad:~. 

Orijinal kopyesi Türkçe kopyesi 

SÜMER'de TAKS/M'de 
Baş rollerde: CHARLES LAUGHTON 

Şuareler için yerlerinizi mu tıata evvelden ıedarik ediniz. 

BUGÜN MATİNELER SAAT 9,38 DA BAŞLAR. 

5an'aılıta e§i, kudrette benzeri oımı,.an 

Büyük rejeC:ır CECiL B. De MİLLE'in ,ara.t.tıtı 

Gary Cooper, Madeleine Caroll, Paulette 
Godard, Preston F oster 

n daha beo büyük yıldızın baıJ'8t Te1"dil1 

Renkli ZAFER ORDUSU Şaheseri 
Bugün L A L E Sinemasında 

Ha.kiki '!>ir zafer gibi ~niden alkı.şlanaca.k. 
Ucuz matineler: PamT 11 • 13 

Ebedi Şef: 

"' uç • lhLıyar herltmin lfWıarla ~-•ua tilm ••••-

A r AT O R K ını Milli Sel= ' S MET 1 N O N 0 
Umumi nan - istlkW Müca4elesl 

25 sene'ik dünya vaka.yl.ınl 2 saa te go.steren bilYük fılm 

TtlBKCE SÖZLÖ 

1914 DEN SONRA 
İliveteıı: Türk sazlle ist.am>uJ hatıraları 

ELR&DIBA SİHEMASI 
~ .................. ., ~ ............... HaUaelerllüNflaa' ............... ~ 
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• 
Milli Sei :lnönii.niin tarihi nu.tlcu • 

(Baş tarafı 4/1 de) 1 rumlarmın, kendi satışlannı mu.edil! Bu yıl tçlnde, telınllk esaslara da - iht'lsas işlerinde ehUyetli unsurları, rmın senelerden:bel'l muvaffııklyetle 1 milletin emsnetlnl, hepimiZ canunıs .. 
sılin buna şlmd)den ke.::ıa.ı.l a?ıştırma~ı I bir t.iatta tutarak: piyasada nii!.>mlık ha uygun ve txı.tbikleı'i oo.ııa çok iko - bol rniktnrda ve surat'e yetiştirmek 

1 
devnm eden tıa.tbtka.tuıa da bu vesile dan üstün tutarak vaz fe yapıyorıJI. 

ve ook tasarruflu h!lrı.;kc~ etmesi ~e e:melerlnden ve ~npJkla:.ını ınliı.ıkün laylaştıracak şeklide t.nnz:ırJ.nc ça - dst.tyoruz. Büy.ük Mccıb!n bu konu ile i.ş~t etmek isterim. jBuyük MeolJsı.n ııyrılığ'n ve aykınlıl' 
harb sonundaki buhranı karşıhyacak 0

1 
ld.uğu kadarı ~ğ"rud cab musteıdılik ktit_ lı.şılmakta olaın yeni ti\rife cetvelinl iizeı'indekı yn:kın alMrnsmdan çtı-Ouk ı 194() bütçesi, Uııuninlere nazaran J asla yüz ver.ınlyen tıe<;:rübell idil~ 

btr ihtiyatla mücehhez olması kab esıne verme 1?rlll en u sen:! e .ncr.ı_ • , .. . J 
nun edici netJocler alınmışrır. İş kanu_ kanunla.ştıroook L1;yi1ha da yüksek ta_ ve hayırlı neticeler bek,!yoruz. Tek ~ 1 mruhlın bir rorldat fazlru;ile kapandı. milletimizin lbaş.J.Cl daqn.ncıdır. M , 

edfg41 senesinin, dış rcaret:mlz tç·n, nu tatbikatı, hususile çeş1dli un .. y1

1 

tınım getLrilecek:tir. IUk öğret.imde hedefimiz kadın, er -ı 1941 bütçesinin ~k ta.tblk aylarında Jet mukadderatının ldresi çok na?ıil 
geçen iki harb yılına nazaran daha a_ ş00elerlnde, memleketin ib hayatını Çı1tarılacak mallaırıırnrz. Uzerınc koy kek, her vatan.d-o.şa kendi san•ıatı ve e.de edilen natıoeler, çok ümid ~ - olduğu bir devirde y~yoruz. Si~aseL 
ıır milıınkale şartlan al'V.!tmesı-:ıe raf- bugünün isteri.erile ayarlama~ ba!:ı .. muş o~duğumuz sınırlar ve kısıntılar ge9!mi için bilmediklerini öğretecek rıicld1rler. Bu oleyılar., iç.ınde bu.un _ te ana teme~lcrlmiz!n sade ve açıl 
ınen, hüküınetin aldığı tedt:!rlerJıe, gl. mından ve minı konuıma kanununa ve hududlanmızın öte b<lrafın®ki I'- bir öğretmen, bir öğrenme yeri gcis_ 1 duğumıuz hal ve san.arın ıcııbı ola - olmru;ından kuvvet alıyoruz. 
recek ve çıkacak maddelcrım\ı\n ta_ göre alınan kararlar çerçeves~ iç nde lay':ıar yUzündien d.ah1 çok ehemmi_ terebnmektlr j :rak 2 senedir ~ulan muvakkat ver İçeride milli bera.bertı:ğe güvenlyo, 
şınmasına imkAn hlsıl oımuştur. ~il=ll"lttedi~ =~':ı..~~~ım~~h~~ yet alan kaçakçı'ı.k1a uğraşma ı~n Şımdlye k~dar 5'fi~~ öğretim ku_ gi1c~ln iktısatli 'Va.Zı.ye.Urr.!ze ve balkın ruz. Bunu koruıru:ılk için, ~rekll o , 
Sanayi ve rr:aadin saha- ~ :ennıe1C:1arın mUsaadesl ~Isbo~ın. önemr.e çalı.şılmaktn ve tesirli çare rum'larının son sınıfiıırına ıkonfernns ödeme kııblllyetine uygun olduğunu !ursa her tcdblrl ııtm.:Wtan salmıJ11l , 

d k
. f •• l" • de. artıtırılarak istihsal hac.nunın !ht~. lere başvuru:m.ak1t.adı-r. l}ekl:nde verilmekte ola.n lnkılab ders gö.stermektcdir:er. yacağız. 

Sin a 1 aa. ıye 1 m iZ ~lanmızı karşılamasına ç:ı.ı~ılnıak.. Yük.sek dereceil i9kilı>rin ıstLh:l!l.kL 'er'.nin, bu kurumllrda cİnkı:ab ta -1 V1atalldaşların, memleket torcunu vat:ıında.ş1a.rın selaımd.lne aylan o-
Sanayi ve maadln sabası;ıdeki ıstıh. bMfır. .. • n1 amltnıa'k t9in alman tedbirler fyl rllı! ve Türk!~ Cümhurtyeti rejimi» 1 ödemek hususunda g~terdiklerı _ol~ - !arak, doğru ve knınaa.t.ııı yoldan. sa .. 

sal raaıtyetlerlmizm, içinde bulundu.. Bundall başka, bugüne kada •• huiCU~ netı0eler vıerm6kıted41". adı altmd.a esaslı bır d"rs şeklinde ve gun.uğun bu net..ceyi almakta .ı:.uyuk ,pacakları, bulanık zamanda sıy.-' 
ğumuz tevkalMe hal >'J şartlarc!~ :ı kl m&asebeW:U:: :~~ab;~ı c;:: Nafıa işleri rihnesi ve bu mıenuhr etrafında 11- tesinl okl~una şüp\ıc yo~tur. Bu ol_ 'Y'C>Y'l ticaret kfi.rı a.rı~c'lklara kesin. 
mümkün olduiu bdar az müteessir oı_ ~bu:fen15 kazaları meslekt hMtalıklar mı incelemeler yapm.ıık ve ya.ymnk gunluğun pariaık bir misalini de, Iev_ ka..t'i olara.k kıarşı koyacağız. Dı.şarı .ili 
:51 ~:Y~~~~~~~ 1:1~~U::ı! ~: :~1* hallcrlne' karşı, ?ll.ad.dı cephe_ Nafıa V~AletAm.iz, umumi vazişe • - üure, ayrıoa 'b1ır de cinkılô.b ta_rlhl kalli.de milli müdafae. ihtiynçlarını m_ünasebetıe~ım:m~ siy.a:ıetimizi du~ 
bulunan istihsal mılcsseselcrlm'z"n den d.ı: t.emın&t altına alınına&ını sat_ tin verdi~ lmkıAıniM" derece.sl~de, de_ T'C Türkiye Cümhut\yetı enstlti:.sih k.a.rşı1amaık üzere, bu sene çıkarılan duri.ist olar:ak söytlyeoe4.z ı\'e .. ahldle 
muhtaç okiukları ham zc:ı~de, yedek J.ıyscak <*n işçi sigort.a!Aıına aici ka_ ml:ryolu ınşaatmda.'ltl f&JHlyetAnl de - kurulması dtaııarlaştır.ılm~tır. tıasarruf booola.:rının Jcıarşı!aştığı rağ. ıntı:ln smniml yolunda yüruyeceP 
parça vesatr techizatın karşılanabiL nm projesi yüksek Mecl!se a~dlımiş vam et.tirmlş 1ı1e bu arada Diyarba - Untversltç öğretim unsurlarının bette görüyoroo. Bundruı dolayı bü •

1
mç bir şa.rt 11ıııtmda., oor kabul etaıl' 

mesi için her türlü imki\nlardarı ıstı. bulunmakta.dil'. Bu kanunun ~~bul\~e )ur _ Irak hattı 'r1 ncl kilometreye mesleki ve şahsi hüklıınlc!:'lni kur _ tün vatandaşları tebl"ik etmek benim yeceğlz. 
!ade edilmekte oldutu g1b. tes1s işleri_ işçi hayatında daha ferah ver c n-rtı. va.rmı.ş, ~ıt - Vwn ha.f,tı üzerın - mıalk ü:nere Manri.. Vekllllğlrıce 114 - için bir zevktir 8evıgill aı1kadaş1arım. 
mizln birçok mU.şktlllere rağmen yürü_ cerinlereleı~ledl llkieoeukt;:'i ~uyor.ır.. l ı~~Ule_ deki çalJ4ID&lat da 135 ınc. kilomet. zırhı.nma~ olan kanun IA.yihası, ya.. Denk bir b~e 9fll'Çe'Ve51 içinde ve_ Hür ve şererıt va.taına faydalı ol.., 
tülmesi de hususi bir ih~ımaır.ın mev-' • ve."' o .-..rı ç.ere yer eş~ır ı_ lmd.a 11 ı...J...tı k !.mai tek b ht" A.rlığıınıf-

teı:ıkil etm:şllr Bu saye~d .. kl c melerine ve türlü işler tçin de c'vtti-si! reye r « .... _ ... r. kında Büyük Millet MecHainln tas • rlınlı ve enmiyet.ll bir maliye kurma , bilmek, hep n a •J 
:1ı;;;u Jkhsad c'.ha~ız. me:u.leke~· !h~' ~ller b~unmasına aracılık eci~eıı: bir 1 Memle-ket ~erinin ı&lfı~ı ve yol vlıbine arrolunll(laıktı.r. memleketin kablliyeUnl göiônllnde t u dır. 
t\Yaçalrından bliyük blr kısmının kar_ kurumun kurulmasına daır olan kanun yapma işinın bugünün ve yttrının 1h.. Arlradaş1ar, tarak ekslklerlm!zi ta.zr.am!ama~4 ya_ - --<o---
şüanması hususunda yU~s ve taka!. projesi, aıynca yüksek Meclı.se rnnul_ tlyaçla.rına uyaca.at bir şı:ldlde .. çer - F'akülteler;m1'z1n ve yük.ıııok okulla. rıyacak gelir b,y.na!klarmı bulup bun 
re şayan bir k.ab lıYet g&ı .:rebllm ;tJr. mUŞ bıı'unmaktJLdır. c 1 çeve endirllmesinin ne kadar lumun_ rımızın thtlıy;:ıçlıarı ve Ç'ilışrnaları 1arı yerinde ıkıuBanmak. Cümhuriyet 

Laval Parise döndü 
İstihsal faal yetler mlz "n ah~.an bu TOI1k köylUsllnil, z ~at alet. ve arec ıu o:duğu, son senele .. n vukuatUe bır 1 dik'katll gOO!erl.nizln önünded:rler. Bı.i ma'lyooln1n ana ı>ren.'öiplerl olmaıkta 

net1celer daha b I'QOk \:h ııaçlarımmn tarı yanında bir de c <ıe~Alunıı sahib d lla ~lr Yol yap ı _ , 
Parls, ı (A.A.) - Versay su.kasdi!l

den sonm Oha.telden'dakl ikanıetg& • 
hında neka.hat devresini geçırmekıl 
olan M. Lav:ı.1 Parlse dönmüşt.~ 

temlnl bakımından da, gt. .. ceie c..ınni_ kılmak ve bu sure•ıe 1>:>ş z:ı.manl. ~ım )tere a 
0 

• • - ı tün guzel sa.n at.larra yakından ve devı.lm edece'ktir. _ 
---""'- >ıaııunamıu hak vermck'e ı r. keymetkndlrmek ıayes1l1!, P'.?Ç •n rene ma taallyctinln., bu.,ünkiı ihtiyaçlara 1 oandan alakalıyız. Elverişli gidişini lta.ybetnı\yen do -

CilnkU, bu net c"ler m!L.be+l .ıcr. Ge_ yalnız 17 vllayete tıezo:lh ve ~ı.l."'lkıLu tı:.m oov:ı.b verecek kanuııl bir esasa Arkadaşlar, viz durumumuz, hususile mllll mi.ic!a_ 
rek sanayi, g ra'.t maadın .;tıha"'l-nda- g'inder lmişti. Mem'et:et n heı •'\rafı:ı. bağlanması ~n hazul1anmakta olan Bugünkü şaırt.ıar lç.nde bir 90k 1s.. faa htıyaçlannı temin hn.kfı.nlarını -~iSTANBUL BELEDiYESİ 
ti ıst!.h.se.ller ço11oa•ma le artm:ı yolun_ da g~terilen büyü.it ve memnun e1ıci !D.yih:ının Buyuk Mecllse arzını çok tedlklerimizl belki yapamıyoruz, ve. vermek bakınımdan. s_vlndirlci hail_ 
dalcı ytırüyilşleı-n son s<:n" 1arfında al!kqya. bu sene imr.:t\n nlsbe··nde ce- yerinde gönnekteytinı. Büyük su 1.ş -lva yarına bırakmak rorunda kalıyo_ ni muhafaza et.m.e.kteıdLT. 

; 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram ttı.sınınd~ 
Bugün gündüz saat 15, 

akşa-:n saat 8,30 d• 
ll Al\I L ET 

da muha!aza e'..m:şlmilr 1s':i11sıı !HL vab verll~lne çalışı'mıştır. 25 vi'Ayc_ 1 1 f :rll ti ~en ser.e kabuı bu · 1 k 
m1z!e alA.Xalı tcknl: ~ı·~ı~nlıırırr.ııın te, her b'r!nc yüzı:ltn 9.S3ğl olmamak er a ye. k .hsisatıadn~ :ruz. Fa:knt kesin.ve vicdan .ararı - iç ve d ış siyasette 
diltkatt.l ve teragaW çaı1 mnlarını. hu- l Uzere, tm>'u o:arak, aynca GI v''(ı.yet yuruıan 50 milyonlıu. ta ; " · n mız odur ld, yenı nesti yetiştırmekte • • , 
zunınu7ıda mcmnunluklıı. 11.arlm. oun v~ ka7.a bfügcs:ne de ömeıt ma.h'yet1n_ g'C'Il1şlem11', vıc başlamı-ş oıan şt rde hiç bir gccikm~ ve geri kalma~ prensıplerımız 
ıeçtikçıe bunların kend lht e1s şubel0 _ de olmak Uz.re, ıs 923 takım U-zı!h MııJ.atya ve N"ığde inışa.a tı ~lt~'ş, ve meydnn vemrlyeecğ1z. En uzak . kÖY-
rindekl milmareselerl art.:n .. k;:a Vl sa_ ı ve çtknk gönder'ilmiştlr. Tarsus _ E;ğe \haV'7Jllsındo.kı iŞlerden den başlıynra'k, yeni neslin bılglll, Tüıık mllletmın değ .. rll ıvckUlerl, İstlltlll caddesi komedi tl&trlınd• 
yıları ı;otalmaktadır. 1 El tezglhı dok:umacmgınm ~k bu_ 1 bltenler h:ılk.ın r.a,yıchsma açılmış _ güçlü. her alanda üı;tün yet.ışmesl BiZI, hlzmetUe şereflendiren büyük KÖR DÖVl)Ş~____.. 

Ereğli kömür havusınd:\ki ocakla- lundtıll:u yerl ... :-d
0
n . b0ş:ıy~rak doku.. tııır ru•·us·· Ü bütfın ıdüşüncıelerimizi kapla • Bursa - 'Talova Hududu Yolu-nn devletçe iŞ!e~lnıesi hakıeındaki ka_ m!lcıların kooperattfleştirllmc~! yo!un_ · A I 

mınun tatb klııden bekle.ıe..ı müsbet daki çalışmalara bu sene daha gPnlş Ma" rif işleri mıştır. 
neticeler nlınma'c.tacıırlar. b r ö1çü<ie devam edilrn!şwr. Bunun Maliyemiz S d • Si t f d İ ~d 

Bu tatbik.at. kömür lstlh .al ve tev_ netices'.d;r ki, geçen ırene yekilnu a:ı Maarif işlerinde, köy enst.Ltüleri a_ 0 U 0 an 0 \1) Ç 8 efil 0 e D Ş81"' 
zlinln verlmlııı ve inUz:ı.nımı ar•tır- cak sekize vamn el tezgA.111 dolmma\'ı dedi, geçen seneye nnmrs.n üç tane .>ı.ı • mlllet rekilleri, 
maJtla kalmamış, orada çııl$an bn'er_ kooperatiflerinin ısa.yısı. memlekt>tin daha nrı.ve.stle 11 ye varmıştır. Ta - Sa,ydığun devlet lşterınhı her sene Bur~a Viıayet; Naha lVıuaurJÜgunuen: ~ 
ce işçinin geçim ve saf;fıJtıo.nn:. rahat. bircok bölgclerlnde bu yı.1 ylıml beşe lebe sayısı 9.000 e çıl::rnAk üzeredir.! yt"nile~en ve geniş'iyen mevzuları 1 _ Bursa _ Yalova hudud yolUllun 1 + 

300 
_ 

59 
+ 700 kllomettel.,... 

ça çalışmalarını da emnıye.:. aıt:na al. çıkmıştır. Bu suretle, kurulmalcU't biL_ KOy eğitmen okullarından çıkan kaxşısında mallyeıniZ\n vıızlfesl dal arasındaki <5550331 lira t29) kuruş keşif bedelli bozuk şosenin ~ 
mı~tır. Aynı zamanda, tşç·y: işine ve ış m ş ve çalışmaea b!lşl-:ı.mış. bulunan kU-ı 1.500 eğitmen, kôj1erlnde işe b'.lşla _ I m.ı şu olmuştur: doviç Jistem.nde ınşasıne., kapalı zarf usulile yapılan ek.slltmcsi ~ 
yer.ne lSındımuıy.,, yarayan \'C verimi otik san'st koop"ratil'lcrinın sayısı o_ l rd B suretle on sene g:ibl 1 Oeılişme hızını kesmeden, !nemle - ceshıde ta.lib çıkmadıiı cihetle eksiltme işi olr :ıy müddetle pazı.l' 
arttıran bu tedbfrlerdeın alınan iYl ne. tın dördil bulmuştur. Bu kooJ){!ra.t!f_ mış a •r. u . . k k bi ' . iJn k blll.yetinl aşmadan ve 
t1celer, bu yoldaki çalışor.anır., ı'levıet lerln artmasında, içinde bulunduğu. mı1let bayatı ıqın ço ıs!l r za - f ketin ver a . ır şür bıra.kılmıştır. ~ 
ellndelci dlter ls'ihsal mı.essese:erlne muz s:ırtlann ve httkflmetçe ele alın- manda 15.000 eğit.men ve 30.000 öğ_ milli paranın kıynıeteıu zay dü - 2 - Pazarlığı 10.11.9U Pazart.e.si günü saa.t on oeşte Bursa Viı.A.yeti 
de vavılmasına y0l aoınQ~ır. 1 mı~ olan ham madde da~tına ·şkrlnln ı retmen1 köyler.!mize :ıaınt.mak "yo - meden, muhtaç olduğumuz karşılık_ mi Enoılınenlnd:! yapılacaktır. ;!: 
Balır ıs· 1~...ıı• m·z artmal..!.a da'l'llm tesiri oldu~ ac:nttır. Ancak, bu Y.oope_ lundllkl ç:ı.lrşmo. ıuzıa devam etmek_ ınırı temin etmek. 3 - Bu işe a.d evrak Ş'.ınlardır: HüIA.saL keşi!, silsilesi f!yat cetveli. ~· 

etımts ve artış n"rtıetl, g">Çen yı~n na_ ra':.ifler sadece btıglinün lhtlynçıarının tedir İf ımr1a söyll:Y"t!Jblllrim ki, başta zeme ocaklan sraf:ğt. fenni ve husus!, Ouı.palı zarf usul:le eıc.sil.J' 
21al'an tlQte b!r g:bl yükse .. b!r terme t>Mıncı altında vlicud bulan birer ku_ K-· enstıtüleı,.le kcy okulları a - Büyük Meclisimiz olmal: üzere, bil - bayındırlık işleri tar~amele.rlle mail şartname ve mukavele P 
varmıştır. 1 rum dr~l. fakat lktısadl va içt mal ı:a,. oy .. bet.4 VC' bu teşekklil t .. n mllletçe yapılan elbırllğı sayesin_ Nafıa daJesL-ıde göıillEbllir. ~ 

Petrol aramalarında, E:ece:~ sene 8 11_ yeler'mlz'n tahs.kftrukuna yardım cihc. rasındakı mu.nase , . - u .. , artı -i - Pazarlı~a girebilmek ıcln C:?G451> lira (43) kuruş muvakka.t t~ ıı" 
nan Uk mUsbct netice uurınc 60 d J t'rı"en kendllerl .. <?"'11 dcvıımlı hizıne• lerin bh'birlerlne yapacakları yıl. mm de Cumhuriyet hükümet., bu ş arı vermeleri, UçılncU maddede yazılı evrakı kabul ve ımza etınde ~ 
faalıyetı Raman daiı böliı .... iı.d~ ı. a:. , beklenen mUe!S!'ISeler olduklanndıın. •lan ve diğer umumi ve sosya! vazı - toplıya,n verimli ve sağıam bir mııIL inşaatı yapabileceklerine dair ihale gtlnflnden sek;z gün evveı J..9 _~ 
vam e,. meitle ve teşvik cd r.ı bir mah!_ 1 bun1arın kuru1dı.!!k'a., m"h"lite s:ı~ıam feleri çıerçeve'liyecek kanun 16.yihası ye kuıırn:ığa muva:ffak Oı1Jiustur. ııe Villi.v:ıt makamm:ı aıU:-ar.aat edilerek o zamana kadar ya.pıtı'-~ 
yet g termekt~ r. Di,'te: ta:-ar.an, .. so.!5'" .. a davana .... k ye·ıeşmeleıl ve n"l·- c!kında BÜ .. k Meclfse a.?"2clunacak. umumi !bütçe ye'künunun seneler _ duğu işlere d3 :r vesalkln le!file ehliyet vesikası istihsali ve 'l'"~o.ıl· 
memleketin muhtelıf kısım.armd:ı ya l mal zamanl:ı."dn da ya.,ıyııbilm~lerl ic'n Y yu d beri -1cseı ekte olmasına ve Odasına 1tayıdlı bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ile o!rU:<te ~ 
pılan lstlkşar'.ar, Ur!a, E1' .. ·tl !" ~e Bo • -"-"'"0~·"0'"." 1 "' ,.~ ""<m0ratlfç•1ıJc rı.ı tır.... en yu, n:. . ' 941 PaT.artesi gUnU saat. on beşte VllA.yet Da.inll Encll:nenıode 
yabad bölselerlnin petrol b~kımındaı; ~una en uygun ~ll"e catı,,maıarının Mesleki ve te'lcnlk öğretimi en ge. mem'eketimi"zın dort yanına sıı'tlyet bulunmıltatı !H'ın olunur. (9217> 
esaslı tetk .ke d.ter oldukları.11 git.ter. tern"ni bakımıııtıan l''rnmlu g!Hi oct-k niş ölçüde tert'!lblemelc !çın hükumet eden Avrupa hıaıibln!n tıııvlid ettığl 
mişlerd"r. Maden arama ru: ye im.z1e, tec\b"rl.er ıreclkt'rilm"l'ksizln alınmalıdır. t'iddl kararlar vcrmi~T. Maarif Ve_ iktısadi güçlüklere rağmen, ma'! yıl_ 
ıene 1ç'n<ie en milhlm ne•ıreler Sel_ Yıı ni gU ,.,.. rUk kanu UJeUnde teknik öğr~!Tlln temel trş_ !arımızı daima varlda:-. fııziasi!e ka -
tU~1 kömür ve A.dpıazan de.11ır aıan_ " nU ldlA.tı kuru1mıa.ltıtadır. Az zamanda patmakWı oımaımız, bunun en kuv -
lan i'~ Turhal ant.ımuvnn r.orütUtUıı:ıe Uzun yılların tecrübelerinden rav b-yük b' · 
ve Ö"('I!l'ş c:va madenin1~ alır.m ştır. dalanarak bugünkü Lh+ .z - gerçek}eşUrlhMık istenilen u .r \'C'tlı delllıdir. , .. 
Bu mınta.rnlarda ehemm yeı;ıı ce'/ht'l' k 

1 
1yaçlanmızı program hemen Büyük Meclise su - En rnühhn Otısrnı mn.t mudıı!na 

arşı ıyıı.bilecek surc,ıt.ıe haz rla ı 
lhtyatıan bulunmuştur. K.o.lnda. Bol_• . bl gl1 ük n•n Ye nUlaca.ktır. \hıt·yaçların'l ayn mış ve bu sene Ul-
lrıar dağında işletmiye verllcn kes!mıe_ I nı k r t mr tkanunu lô.r!hası yük - Mem~eketin saınaylindc, motör~eş _ mnmı bu lhUyaç1ara tahsis edilml!S 
rin dışarısında aramalara d~vs.m edil_ ~-te kikinize su~ulmıo!\tur. me ve maıkinelCl}mef;lnde 'Ve bütün olan fevkalfıde ta.h.sisat programla -
mıŞ, KUre ba.1cır madeni de U."llttl ver el 

1 

B I H I 
bir safhaya girmiştir. ' A K K AT 1 
Şeker ihtiyacını geniş hadleı dıüıl_ 

llnde karşılamak gayes'le, bu sene de ı 
1aptınlan pancar ekimi, ş mdlye kn_ 
dar yapılanın en yüksek haddi olarak 
44.000 heık:.an geçm~~r. Bu miktar, 
1935 senesi ek mine n:ız1rp.n yuzde 
yUz nlabetlnde b r artış oucı.rıı. Bu ne_ 
ticede, köy1Umil7.U pancara kal"Şl gittik 
~e artan alAkasının ve bu ekime gös_ 
terd ği uyum kabUiyettnın bt\.vtı.lt 61çtL 
d~ tunn oldufnınu memnun olarak gb_ 
rllyoruz. KöylUmüzün pıırıcar ta.nmın_ 
dan elde et !~ fRydanın paravln fadr_ I 
si şudur: 1035 S~f"<;J\dcı 3 000.000 Jıra 
iken. bu m'ılctar 1939 da 6 000.000 a. vr 
geçen sene 8.000.000 llra.y ytı.ksclm•şt•r. 1 Bu sene ç ftr nln eline ge..,cc.,k pnra 
ıse. bu yekiknu da geç~ktır. Bu sene 
90.000 1-0nu geçerek ba~lıyncatımırJ ü 
nıid ettı~mlz verltn. h.l'kımızın !h•( 
yacını. olabnilstU şartları.n devamına 
ratmen. Slkmt1S12JC& karsıhyabilec"lttir, 

Devletin alAkah oldutu sanayi tu.. 

Pırlantalı ve elmııslı saat demek, bir kelime ile S ı N G E R s A A T t demektir - . 
Pırlantalı ve elmru;h saııtıerın bütün hakikl evsafı meşhuru ti.lem olan SİNGER s u cİ Çuntil. 

Bunun için: Saat nlacağınız zııman, tereddüdsliz SİNGER saati almalısınız. ve saatt~a ~~~r~de~lanmiNı.ştır. 
markasına, rnuessesemızın adres.ne dikkat etmeniz lfızımdır. ıu 8 GER 
Modayı takib eden her asrı kndın için kıymeuı tnşlarile ve nefıs işlemesile hakıkatcn nazan dikkatı celbe

den böyle bır hnrikulMe SİNGER snatinc sahib olmak lideta bir saadettir. 

S ·ı N G [ R s A AT-1 Hoşa gidecek en HEDi YEL i KTiR makbul ve en güzel 
No. 82 .. A. EL'.\'lASLI YE 11 PIRU.NTALI 500 LİRA, El\ISAl,LERİ GİBİ 15 SE..'IJE GARANTİLİDİR. 

Dikkat: Singer saaUeri istanbulda yalnız Eminönü merkezindelti ır.ağazamızda satılır .. İstanbulda şubemiz 
J Oktur. AU.: SİNGEI!. SAAT lllafualan. İstanbul, Emlııönü. No. 1 

S[ZIN DE TAKDİR 
ETTiÖİNİZ ÜZERE 

Asrımız modasının zarafet ve inceliiine iı"lmam ed:; 
üs&ad tcrıllerin m f'baretl, kadına d a g~nçtite aoa' 
şayanı havret bir beden k nasübü ancder. 

1''ak:ıt yü:ı ve onura bulutu revezedirler. Eter bu n°"
t.ayı. lazım gelen ihtimam rösterllmczse, seneler bu ba&ıa.. 
n !>a.şkalılrına pek çabuk fark.ettirirler. Bu. ıılzln bir sır:;;: 
nızdır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal netloesl ra1 . . t t sene e. helerınlzlıı dıkkat na:ı:anndan uzak kal!lmaz. , e ..., 
rin (bilhassa na:ı:ik TC ha'.i&as cildlere musallat olan ° ~bl
rlbklr senelerin) cildinize çlmıekte olduğu un binlerce ... 

yın-· " ılayette gayri mahsus) ince çlzgUcre ıbmalkar kalnıalt iı ıı•,. 
7..amanla cildinizi solduracak ohn ve sizi pek ( O k ılefa va\..,:aı of_. 
eden bu rHızahrı aLşanı ve sabah Krem Pertevle yapac~ tılatlel'ce 
bir masajla refedlnl7tt Krem Per tevfn bu mucrı<'.sine Y~ ta<'_.~ın.._ 
hemcJnc;inlz gibi siz rt~ ha:tret Ye memnuniyetle şahld ';.ne ,ı;1IL 
Görcreksinlz ki slınanıı, ebt'di rençlitinl lıerkc,;e maf'nı 

1 :ı,I t 
yecektlr. iııPerl _.... 

KREM \>ERTEVin tt'rk!hindekl faal anasır en derin ! Jtlt•;i 
lzall'de l:t'cikmiyrcek'ir. Bu~iinden itibaren siz ıle bir tuPanı;lıl se 
l'ERTEV"i tuvalet mas:ınızda bulundurunuz. O, ayni zant 
riiZKiirlıırın \e kuvvetli cü:ıeşln en iyi muharı~ııbr. 

················· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;; : . ...-p E.ıncÇ 

Son P osta Matlıaa~ı: N~riyat Miidürii: Hüaeyµı "-• 

SAHlBtı A Ehem UŞAKUcJI.. 

.... ~ 


