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MilliŞef'inŞahsında Dun Tü~kMilletinin 
Hey' eti UmumigesiKonuşugordu 

Milli Şef dünyanın beklediği ve muhtaç olduğu barışın 
kaynaklığını da Türk milletine layık görürlerken en haklı 

biı· vaziyete temas ve onu'ifade etmiş bulunuyorlar 

Milli Şef ı 
konuşuyor 

"Yangınlar içinde in/iyen Avrupa ve As g a 
kıt'a/arının bitişik noktasında sulh ,. 

ve sükun yurdu, AZIZ VATANIMIZDIR,, 
Yüksek bönü ~enelik 
nuh:klarile Türk mille • 
linin ve Türk vatanının 
gidit yollnı·ını ve duru· 
nıunu bir kere daha bü
tün aydınlığı ile dünya
nın gözü önüne koymuş 
bulanuyor. 

~n: ETEM iZZET BENiCE 

AJilJJ Şef İnönü Türkiye Büyilk 
~!illet Mttfüinin açılış; münase· 
\•tile dün vıllık nutkunu irat bu· 
.l'Urdula•. · 

1 
~a_yiik Millet l\lt>rfüi Türk mil. 

ttııun ve Türk vatanının kall>i
~iı-. İoönü, milletin kendisine, 
dıoyesine, kalbine kıılHk veren 

lt onun dorabarunı kendi dehii. 
11

n11n şekillendiren V<' mill1 gidiş 
••lunu bulup çizen tek başhr. 
, .. nu teklikteki istisnayı gözle 
\:'"".',.e_k; vöcıı.t, kalb, baş b .. ra· 
b rlıgıuin budutsu:ı: aheıık, sıh· 
~t ~e bcnıberliğini fiilen tedkik 
Al •h'.Jınck için diin Büyük lltiUet 

1. ~lııılnde bulunmak, lnönü'yü 
~nı_•nıek, Meclisin te1ahünıhn. 
~ kı roşlruııluğu ve kallıden kal
~· ?!?ıağdan dimağa olan hH. 
U, tlıgı miifabede eyleın<-k ~erek-

lt ~iiııü söyledi, Medis bu söy
~ışc muhtelif anlarda fa.~ıla. 
tır Vereretı. onu, avuçb.rıaı patla
~ •a"na alkışladı, alkişladı ve 
~ •r tiirlü rey §ekliniıı en üstün. 
• ~ 0 lau imtidatsız beraberlik re
''b' ~ 1 _bu allnşlarında cnnlruıdırdı. 
~i · lı_~li Şefin şalı.sında muhakkak 
~dun Türk ınilletinin bey'etl 
llıil~n~iycsi konuşuyor .,,.. Şef, 
,~tın iç ve dış bahislerdeki 
t,.ı •Ve kararlarını yine millete 
~i • Ve dlıektif halinde aa.ltle-

Yordu. 

u~~lli Şef, nutkunda memlekıo. 
tı~ hu~ııruna, vatandaşlık hakla
'• 'il la·billiğlne ve nıahfuziyeti. 
ı;~ l"abancı tesir ve telkinle. 
liJ /~~~mamasına, millcl ltü· 
~ ~ uııune, ıiyasi gidişimize, mil. 

111 l}adeye ı.layanan kararlarımıu, 
tıha . . h . 1t,1 rıp ve a-ayrıı.nu arıp devlet-

bı 6 temaslarınırıa, dostlukları. 
ltıı,, ittifakluı.ıruuı, abidlerimi
)~ lııiinasebctlerimiu; ayn ayrı 
4t 1 '"e tahlil me\'Zuu iltihaz e· 
ııı:eı:İmiz iç ve dq işlerimize te. 
jq •ederken Avrupa lııarbinin bir 
'-ıı ~~ harbine doğru !Pdişi mü
jlı] ~esi iiurinde de bl!hassa dur. 
l\r it Ve bu t"!hiıılerini şöylece 

fe,•elediler: 

~' Esefle göriiyoruz ki yaruı
~l lııanıaranm mede-ııiyet ilemi 
,~ bugünktinden daha elemli ol
>,)11 Ve yıkıcı harbin bütün dön. 
bıt: da.ha ziysde genişlemesi 
b~~ ~ç: köklt>fen bir ilıtimal u-

t'd1r .• 
L.~illi Şefurıiz bu görii• ve t ..... 
"ql • • ~ ~-
'ıı 11ede ederlerken aziz vata111-
ltijıııı dıırumıınu da §Öylece ifade 

"": • '. ' Y angmJa.. içinde inleyen 
l~P<ı ve Asya kU'aUır.nı.ı bi. 
l>ıı111. floktc.ndo. ıtUUı tıe sUcıın 
~ u, azi:: "oo1ant1nı.2dı.r. Harp. 
C. :;ğan bin tür!ü. feUi~t ;çin.. 
t~. tün milleti.ere karşı iN«tıi 
~fesi'tı;i kudreti nlıbetitt& yap. 
,.,-;. 1« iftılıar dıtyan mllmleke • 
~d;·~. bit- gürı de dü.~ !>ek.. 

·~l §( ."~ ~~. p~v.ğıı bonpn 
~Y7ı<ığ; ola.bVU"se bf..oo- ıhıya. 
ıı ~eğtnjz sevi~ pEik ~ 
~ktır.. -~· · -
\.;:.~ ~~n, . '1'11,Tk_, ~ 

ıınıa •wıya kasırgası &Uf!• 
(~3üıoc:ü~ 

(Cıımhur Rei•i ismet ltırinii. • 
'Li.i:ıı, Bilyük Millet Meclisin.in al. 
ttncı intihap d.e-ı'Tesini açarken, 
irat buyM"tlukları nutuk!Grımn 
milhiııı kı&ımlarını dfoı olı::ıı1111- • 
cıı.la•-ımıza bildim~-W.. Bugıln 
tıutkun tne'tııitti aynen clercedi • 
yoruz.) 

• Aıık•ra, ı (A.A.) - Cilmm:ırrelal 
ismet İnönü, b,,.un, BüY'.ik ıtm.t M.,.,_ 
llsi altıncı lnt:Dıab devre31nln llçlblcQ 
!çU ır.a unesln.l lll'lfıdıılti ııutl*la ao
m1Şlardrr: 

<- Bti;rft Millet ı.ce.,liaJıııla A;r1Jl 
bası, 

Altuıcı intihap devresinin 6ı;1mcQ ı.,ı. 

!ima senesiııl aç17orum. ~ ~orl 
sevgi ve san-ı7la 9C1AınJa.naı. 

Geçen bir sene zarfında dC1n:7a lıv.lı· 
I'11.n!, iı:sanlık lçlı> büy(ilc ...tınıplıı.l' 

iç.inde geçil. Türk mlileU, bn acı yılı 

da, kendi d•rln anJ>l'ı;ı '"' m!Il1 kuvve
tine gılveuiyı,, karşıl.:ımış, tehlllceli ""'" 

Rus ordusu 
Tula'dan 

geri çekiliyor 
Vişi 2 (A.A.) - Dün gece alı. 

nım teigraflara bakılırs.1 Alman 
kıt'alan ve müttefikleri Rus cep. 
besinde umumi bir jkrleme ha • 
reketi yaptıkları anlaşılıy;:,r. 

. Fin kıt'a1an Onega gölünün 
doğu sahilinde bulunan Kant.o • 
roga şehrini ~al etmljtlt·rdir . 

Aiman topçusu Leningraddaki 
So-;yet bataryalarını şiddetle bom. 
bar<hın.an etıni.şleı'Cl:r. 

Tula mıntalrasında Ruslar ric'at 
halindedirler. 

Donelz'de Alınanlar tera.kkiler 
il<aydetm~erdir. 

Stalino civarında bir şehir ~ 
lilı:eye maruzdur. i 

AlmaııJ.ar Kırımda açm1ş olduğu ı 
gediği ge.ı>İfletmişlerdir. • 1 

I , 

.t 

Donetz·vel 
Moskova-ı 
da durum 

lard:ı sotuı. kaıılılı;;ını 1>ıralunaksu;ın, 

Cümlıuri7"t b:ilk1lrnetini.n içenle ve dı
ıı&rda va tanın enın ;ş,,ti"1 korumak 1",İn 
:yaptoj"ı ıa,yrcUere r•rdmıcı olmuştur. 
Mlllet;nı!z, lı:a,y~m ,-atanın ı;clAn:eU v~ 

1lhan:.1 olan bU,-ük meciisiınizhı y.Jkm
ı!an izinde yürilinüşlür. 
Yunhrımu.uıı her tnrafmda birlik, 

memnun el.ıcallmız bir haldedir. Dün
:JM>m l>u dnrinde. vatıında.şlanınızın 
ve ızıemlelretiınizM yo;;amakta olan 
~in blltüıı lleklarL.'1dan ve meşru 

-·~ scrbes~e istifade et
orı.ekte olduklarını •ÖY !erken ıı:tıı.ar 

ciuyıı>.ı k la,yız' ' 
Mem1*etin .... kllıi""indeki ııanüml 

ltirtiii " TQrık devletini idare • eden 
lı!ıyW-: meclise ve Cijmnıırlyet Hük(l
metıııe ~ı millet.çe C(ıstcrlleıı itlmedı 
teVİıJçJe güriqoruz. Yaba.n~ı emıellere 

rir'Wtleyici ~er, ort.amız~a ~:ıl

me. ... ~ tes.tt alanı bu'.amamı.şlardır. Mil
lııt Y"i>ısınln sağlıltı. "" so.ğlamJıtı, ı.er 

•akit en JcıyıneUi dıyancımız olııcııktll". 
T1ıı.ııdir ki, vı.tan ~llmetinln isııer· 

(De•;aını i üncü Sahifede) 

Yağmur ve 
çamur içinile 

muharebe 
Berlin 2 (A.A) - D. N. B. a. 

jansının saJAhiyetli kaynakla.rd&n 
öğrendiğine gör~, Alınan k1t'a • 
lan 30/31 Ukteşrin günü Ukray. 
:ıı.ada sanayi bölgesinde mağlup 
Sovvet kuvv .. tıerini taki:>e de • 
''am etmiştir. 

---•:--- 30 flkteşrinde bu hatp kesi • 
minde 2,000 Hi.r e.lmmışiır. Döş. 

Donetz'de Almanlar man art.cı1&rının gösterdiği ma • 

ilerliyorlar, Moskova i' halli muka~met. Alman kuvvet. 
~ri ta:!"afından her tarafta sür'at. 

mıntakasına yeni kuv- ıe kırılm~ır. 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

vetler getiriyorlar ıi----------
Londr.ı 2 (A.A.) - dl. B . C.) Al· 

manların Moskovaya k.ar§ı taıyılı.ları 

ılddetle Ge\•»rr. e<l·yo:-. Fakat h.ıç bir 
noirtatl;;. Mosk<ı\·a}", da.ha. fazla yakla~ 

(Devaıı-.ı 3 iincti Salxifede) 

Bu Sabah da Fırınla
ra Tehacüm Vardı 

Habeşistanda 
ıhala muharebe 

oluyor 
Nairobi 2 (A.A.) - İngiliz u. 

muml karargıllıı ta.ra.fıııdan neş. 
re<lilen tebliğ, H ;rbeşistanda G<>n. 
el.ar bölgesinde muhtelif topçu 
hareketi ve büyük hava faali~ti 
olduvunu bildirmektedir. 

Bütün semtlerdeki fırınlara 
yeni çeşniden un tevzi edildi 

K>-aliyet hava kuvvetleri cenup 
Afrikııs:ı tayyare !eı;killerile el"Pir
liği yaparak Gondarın doğusunda 
it.ıılyan mevzilenni bombalar ve 

(n-ı z tinoü Saı..ir•ı 

Toprak MabsuE~ri Ofis!, bütün 
5em \\erdeki fmn lara Kaymakam. 
iıkı ırın gösterd 'ği niroet daire • 
sinde ve yeni ı;e~niden un dağ'ıt. 
mı~tır. Buna rağn1en, bu se.hah 
d-a biitün frrınların önü kalaba • 
hlı:tı.. Hemen d•eı:i!~h•llr k;, saba. 
hın bes;nden jtıbaren fırınlara 
tehacüm vaki olmuştur. İntizamı 
temi.ı için fırınlara polis memur
ları kc.nmuı;tur. 

Bu arada şunu da kaydetmek 
iklıza ecler ki, bir kısım balkı • 
mızın lüzumsuz reliıjı ve meselii 
bir kilo yerine üç dört ltilo ek. 
ınek almak gibi yersiz hareketJ, 
odaya manasız bir lmhra,. çıkar. 
maktadır. Bununla 'beraber tem. 
kinini mı!h.aiaza eden pa-zı kim. 
seler !ı.rınlaı:daln ~rui.cümden vaz 
geçerek gü:ııliik ıbtiyaçlarinı ma. 

·- Londraya akın 
'• Lond!"a Z (A.A.) - Üç aydan • ' I 
beri ilk defa olarak, Lmıdrada : 

~-~ ...erH1~tir . . "Şehrin l 
ii2ıermoe-JrirS1ıÇ t.ııyya~ uçm* 
tur.. .. ~ 

karna veya patates ile temın yo. 
lunu tutmuşlardır. HaYumızın ek
seriye!! bu •~kilcie hareket etse 
me,,..,ıe kendıliğinden halledihniş 

olaca}:tu. Esasen ktiJacümün de 
n:havc·t bu ak._-<ama katlar b!ıe • 
c~1ni sal5hiyet~ar!&r sl\v;cır:ı1E:k .. 
tedcrier. Ve tehac:i- ra ",-ınen fı.. 

rınJ,ı·dan ekme~: Rl:mak i:abil"ol. 
maktad;r. 

Moskovanın şima
linde ve cenubunda 

Londra, 2 (A.A.) - Ru.< cephesin
den eelen aon haberlere göre, Tu1a 
m11:t3ka.~ında vaziyet vah.im ohualda. 
b':!re..ber, Y..!oskova· •n Şimalınde vazi
yet daha n1üsaitt,.;r. Ru.sla.r Kaliniaı'de 
:?<.\kim ou1unm.aktadırlar. · 

K!rtn-H'c: Alınan tnamı.tu terakki 
l<ayd~tmlştlr. 

İki parmağının ara -
sına sakladığı jiletle 
Eski aşık Nuruosmaniyedeki 
köfteci Fevziye ablayı yaraladı 
Nuruosmar>iY" eadci<?sinde köf. 

teci~k y_apan Fe;·ziye jsmjnde bir 
kadın , bundan bır mudd<:t evvel 
İhra'u:n ismınde biriS'ile be-ra • 
i>er vaşıyoriardı. BerabeT y~ • 

1 
yışları da kavgasız ve ı;ürültüsüz 
gec:ıniyorıkı. Bu ka,,gala.l'dan biri 

l 
esnasında İbrahim Feyziyeyi eli.. 
r,e geç'rdiği bir bıçakla yarala • 

(Devamı 3 üncü s..!ıi!ed<!) 

• 
lngilterenin 
vaziyetinde 
mühim bir 
değişiklik 
bekleniyor 

Lizbon 2 (A.A.) - Qf:iı: 
Lcndradan muhtelli keyna.k.. 
lardan gelen haberler, M. 
Çörçil il>e Lord Biverbrok a. 
rasmda valı.mı görüş ayrılı.k
lan meydana çıktığını teyit 
etmektedir. Loı'<IW1 harp kıı. 
~sinden çekildiği \"C Y"
but diğre bir nezarete geçtiği 
takdirde bu neticenin İlıgil • 
terenin vaziyetinde ebem • 
miyetli akisltt doğurabile • 
cek maltiyette o.!.acağuıa ip. 
ret edilmel.-ıedir. 

"3ir Sovyflt köyünde Alma" 
a.skerleri 

Ruslar vaziyetin 
vahim olduğunu 
saklamıyorlar 

Kırımda açdan ge
dik genişliyor 

Vişi 2 (A.A.) - Matbuat ve 
Moskova radyosu Rus ceıiıesinde 
vaziyetin çok vah.im olduğunu 
saklam<ı makta dır. 

(Dev&mı 3 llDc(I &ıılSteol.e) 

Bir mihver vapur 
kafilesine hücum 

Londra, 2 (A.A.) - İnciltere Ha.va 
N~zarcti.nin teblitı: 

Cuma teceıti sahil ımıbalu... aarvisine 
mensup tayyare! erimlz Norveç ..ı.JJ.
lerl ve Frisıe adaları açıklannda cbi'}
man deniz nakliyatına muY11ff~
lı taarruıJtt yapını~Laröır. 

İçlerinde- bir pt•trol ve b" .. iyük ha
ciaıde b'r iaşe gen-J.$i bulunan on dUl
ımın nalcll;re•lne lam iabdle" .... o 
d!mılşt!r. Ka.fileyi Jıime:re eden lıtr 
~ de ;..betler vt:ILi oımu.tur. 
~eriınlı-den tıiri nolnıandır. 

5'ıbll muhatua ta~oa lııir( 
de dön<iıeınittlı". 

Doğu Avrapa11nda 
Almaa lktaıadlyatı 
Berli.n, 2 (.'\ .• '>.. ) - JU•n;g9berg I'ua· 

rmu; üÇllı~ı n1ünasebetiyle, İktısat 
Naz.ırl Fıffik bir nutuk söyliye:reır:, Do
ğu AvrupasındaJ.:t Alman jkti&;.di.r.rtı· 

nm rolü W:erintie ısrar etmi~. 

Tula meydan muharebesJ 
muhtemel neticeleri? ve 

(Yazan: BlılEB.LI lllJl!MAY SUBAY) 
Doiu cephesinin merkez IHil· 

resinde, A iman lu tabmlıı ettili
miz veçhile ,-eıı.i bir ta.uruz ma
aenııaı yapıyorlar. Kaliniıo, Mo. 
jaisk ve Kahıp'daki Bw; ınuka· 

vaneti karpsında Almaa kıt'a· 
lan Moııkovaya ilerliyenıedl.ler. 
Bıınun Uunıııe Almanlar Orel. 

ııı..,. Tııln istilrnmetinde yeni bir 
taarnıza g-iriştiler: 

Teblii!lerden anlaşıldıi;ına göre, 
Almu lıirlikl..-i Orel ile Tula & 

nsındaki ormanlık sahayı ~~
mişler ve TuJa §Phri cenubunda 
Bu.s m.Hdafaa batfonnı yararak 

(Devamı 3 tıııcü Sahl!~de) -ALllAN TIBLHll BOVYBT TIBLfÖI 

KIR 1 M'D A MUHAREBE 
düşmanı 

takip ediyoruz 
B,..,.lin 1 (A.A.) - Alman or. 

dulan Bcışkvma1ı~ teb • 
'tiği: Kı!"l1nda ALmaıı ve Ru~ 
orduları .. mag11lp edilerek ıfıi4'tıuın 

fDeftmı ! .... 8:ahlted.e) 

şiddetle 
devam ediyor 

Londra 2 (Radyo 7,).0) - Ge. 
ce ~ı Moskoı•ada neşr.;Jileıı 
Sovyet tebliği: lk;n<'ite§T;nm bL 
rinci gün.;l mııhaTcbc biitiin cep. 
heterae fiddet"e devaın eimi,tir. 

L G MAÇ A 1 
Fenerbahçe Vefa ile Galata~ 
sarag Kasımpaşa ile Beşiktaş 
Begkozla karşılaşıyor 

Yazan: ADNAN AKIN 
Lig maçJ.arıııa bugün ~ Şere! 

ve •Fener !lladlarında devam edi
lecekür. Şeref stadında oynana • 
cU: olan Anadolu, Hilfil • İs'.aıı. 
bulııpor, Beyoııtlu • Galatesaray, 
Kasım paşa • Be.şı:irtaş, Bey km 
maçlarından en ehemmiyetlisi 
muh&kkak Jıi ,Unün 90ID ~ı o. 
lan Beykoz • Beşiktaş karşılaş • 
masıdır. 

bıthınma.sına rağmen Btykozhı. 
illl' birQOk zamanlarda ıcendisin. 
den kuvvetli bulunan ı-akiple • 
rine iaş çıkar:a~ak bir oyun tut. 
turmuşiardır. Bunun ~:indir ki 
Beşikta.,"1ılar bugün muhakkak 
daha temkinli davranmalı ye ra. 
kibini asla küçük görnıenıtlidir 

Bu oyunla berabr-r diğerleri , 
:nin norrrJo1 neiiet'lE:rlc sona er • 

(De\•cım.ı 3 üncü Saiııft'Qe) 

' 

Beşiktaşın rakilıi.nden kuvvetli 

BALKAN DENiZ 
Harplerini Nasıl 
ve Niçin Kaybettik 

R R 
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1 1 
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• 
Dejerli arkadaı;ımız, müdekkik vıı muharrir RAHMİ YA. 

ÖIZ'ın S.. Telgraf İçin ha':raladığı bu eserde yakın tarihin 
• ·- ' ( t .~ 'ı .. 

fllftl'lı lıir sablfeş)ni aydınlatan b<!'yecaulı v;ık'eları bli \ok . 
ür sevtie t.lrip edroceksin)z .. 

Pek Yakında SON ...... - . TELGRAF'ta 

• 



HALK FiLOZOFU 

·zE ei KANU LAZIM •ffP~r' (MAHKEMELERDE! ..... .!-:., .. ) 1 ::yi~ta 
Bablr. balaıl we ilah· ''G"" ·· ·· ·· ·· d 4 k · · · k Ş Ş ta dair bazı ıızıer ozumun onun e ışıgı es- tramvayı 

~T1UZI 

Ba"IH\ s;rtiii Uuitın1i Kon• 
CI'<' nin fl)plandı;i;ı şu giinl rde, 
karilerdc.u üıtir dilc~·crc~ bi. 
'--'7 da kendi, ıncsleki işlcritniz
den hahs~tın~k flr<;alını kollı· 
yacağıuı. 

zinı.ine kat'i u.ruret vardır. 
Bizim" Basuı Birliği anwııa, 

hepimizi bir mektep talebesi 
yapını~, hakluınllda yalnız bir. 
talı.ım cezai müeyy...ı ler va· 
zetınqlir. 

Fazla balık çılt!Jii için IU!r ve !u· 
kar<.tya bedava bnılk dagıtıldığını ı:ö

rü."lce, batınına. şu .celdi.: Bir defa, 
vau, Üsküdarlılar neden balık yen1i
~or. diye tuıturm~tu. Felek Bürhan 
kendisine ce,rap ver.mit, ben de bu 

tiler de, heyecandan ölmedim!,, 
Maçka tramvavları 

Dolma bahçeye 
kadar indirilecekler 

y ıtıab· 1 ~,411 
Ya:zan: Ati Kemal SUN t 

Bizim Baı.ın Birliği Kıııumu, 
ııuil>ar~k hir "'ydir. .Vaktile, 
hir!.kutı millihazalerla çd<a. 
rılıu~, mr.lekıla._luıa etin.ile 
lmkukuau kerıa priinİinie ıle, 
hakikatte iliç ıle !Mi~ le ebaı
) ... ı.ir ıılfliadir. 
Kaauef!u· tıirçM ebildikferi, 

alısııklı lan, lnıtli, tnadlan 
uı du. llaı.m Birllti IUııwtu 
'·enidetı ıtllik, talla, aıeı.lr. 
l>in ve me lelı:4a lana ihtiyaç· 
forını kar llıyacak şekilde tea· 

Buua mukabil ae faydalar 
temi11 etmiştir?. 

.Maalesef bR 11ali11 teYabı 

Jıiç d.e ll•llll ı..,ı.ı ujiWir. 
Kaıuıa, lıuıü-kii 1tali1a ...._ 

bfaza Milditi takolizfe, Ubr 
co11ül dialemeılea w,liiJenlJll, 
lli~bir .111inan 7olı.tur. 

Mal · meyd..u.da1hr.. le•w• ... 
yan, bilmiyea aç sa, olı:uııma. 

Herbald.e, ltise, bir Buıa Bir· 
lifi Kauwm lhınıdır. 

"sütunlarda bir şey~ y&zmllllm. 
Görü7onız k~ Jluıdi, herkes balık 

yiyar. CüııkU. balık Ç<>ktıu. Denıze 
miık.iıleceğJne halka da'lıtthne»ı elbet
te evW.da- Şimdi, hıerkb dqa doya 
balık 7lyor. 

Balık iyı 'ıdad.r. Fabl., prip bir 
neeaedır. Ba2ın. J btr meta olar, 
bazım. Jb<d.tı·• daııtılır. Bel* etll\İll 
11l9kbul ~lanı heyaz l"enkll&idit'. 

Ben lnı&liıı, l>al.ıir.lon deill, balık 
mü:n.a.:!ıebetij .. le $Oy ı:çu bazı .sôzler
deo bahsetl«."eg"im. 

ı Bu sabahki Parti 

l!~~~;s;;!l I kongreleri 

. - ~ 'AOi.SEtrER 

.. . .. ;;• '·'.· ·~- - - - " ~ 
: ,,.K~A$1SIND/iv. 

Bunların en mc;hı:.ıru iltdur: Büyük 
bahk, kütOk bahiı 7utar1 derler. Bu 
mütearife, hemen hemen dU:ny.a ku
ruldu kurulalı sahihtir. Denizle.ı'de 

büyülı: l>alıklarıu küçük balıkları ko
valadığını gJrlıt-silnUz. Dünya da, bir 
büyük deni.zdir .. Kuctik balıklar müte
ınııdiyeu ı...,, tar, buyilk balıklar 
ko\.'alao: ,.e onlan yutarl:.r . • :Marifet, 
k!li;ilıt bal k olınam:ıkt.ıiır. 

' . 

\ U! KACH~\R 

VE YUHA 

llaher •·ttildiğ'i1ta göre, 7ufka· 
ctlar )llfka )·apınıyOl'lannış! Yuf. 
ka 0ılmayıaca da, bôrcl< .yapılmaz. 

u zamanda, f.ilvalr.i berknia 
7unği _ı;uflıa amma, ·börek >"11P.. 
ruı)3 ~elaı<"Z. .Yullıacllann )"Ürciti 
) ufl<a oJ,a ıla, biraz .yufka yap· 
uabı·, alıp hüttk )'llflS'llı: .. 

Bil CKSPEJUM 

l'EKI.if'I 

IB· r tbptt, dİll kilı»u•u11 ltir 
liu ı • $atılıaaMaı teklif etmiş- ltu 
ıtt" .,;çim ~bpu, tfeto.~)'iad:. 

liaRı bir ftkra vardtr: 
_ '~" a ~~t nedir, bHm.iyer

svo yahut da, hiç dayak yeme. 
aı~o;.ın, de-rler. 

Galiba, bu ek..per de )'il etin 
n~ oldttğ'nııa bilmıyoı", )'&httt da 
ııar•n .... 

Gir vk tu) acular semi.aPr ke
luıı "nia a:.ina:,mt. soruycw:lu. 
\1Jlum ,a , Ş~hir Tiyatre:> oda 
""" •<Dl ·il edilea Hamlet p•yesi 
)entiner mahsuJii. 

1 Hasköy, Kadıköy, 
-:ren köy ve Pendik 

kongreleri yapıldı 
CumhurıyeL Halk Partisi na • 

h:}·e kongrc-ierine dün başlanıl • 
mJjtır. Dün ille olarak saat 15 de 
Kıı,;ur.paşa nahiyuinin kongresi 
yapılrnıştı.r. Bu sabah da saat 10 
da Hliskôy, Ka.:iı.köy, Er<!nköy, 
Beodik ve saat 15 ~ Beyk z -ka. 
zaı;mın Ömerli ıuılıi e;inin kon. 

1 gre:er. yapılmııtır. Yine bugün 
saat 1-l de Kızıltopnk ve saat 4,30 
da. Bakırköy kazasının Mahmut. 
bev r.ah ·• es;nin, saat 15 de Suı. 
yıe.r ·azas1111n cKum. köyü-. nah!.. 
y1'otnın <to11g1-elen yapılacaktır. 

Bir ydda ayakta 150 bin kifi 
tedavi olunda 

S<:ın yıllıı.r i 'nd1' Sıhhat ve İ<;
timai '.\Iual'1'net V kıi.!Pti tara • 
fından yen den açılan dispanserle 
:-r.evcat d.s?anserlerimizin sayısı 
150 yi bulm~tur. llura!al'da a. 
yak:ta 150 bin lı.İfi teaavı olun • 
mı..o..şt.ur. 

Bır de, 107lc bir ıôz vardır: 
Bu balık ha'1-k~ ballk, deriz. Bun

daa nı~•. bu bıid~, bu. it bi.l4lgın 

hidi. e ckiil, de.T\ed'r. 
s:r tıu~ka.::.ı: 
Balık b&ştan ko'ıor. Malılmdur . B.a

Hk ba;ından kokmıya başlar. H•tti, 
halık u çık..'..ltı 'l.._manlarda, baı:t ~ 

ldtçtlıt', balJk:a.rı ıaz:e eosteı"mek ıçi1~ 

l:ıaiıklaı·ın ktLl::ı.~..:larıoı kıeroızt bay2 ile 
Vo)-arl:ır. 

B11 l ık2arın 1ürlilsfl vardır. Göl ba
lıjı, nı:ııhir balı&ı, d~z batıft .. Kaya
n6ı tıalı.:~ .. 

üo makbulil deniz balpdır. 
lfa· b;ışka sut. ıiah..: 
B.ılık. lstıfi ııll>~ derler .. 
:r_.ıesc ·, traıavaylard.au. llebseder .. 

lı:<u, bu töblrı çok kullarurIL SanW
ya icııtu!an. lç!n,ı .. balıkta[" ... st\ ;3tit 
otunt!'!1.!$S8., )"tt'cu.ıar da tramva,.lırda 
o fttijde istif edilmiş mılnaoma ıeli.r. 
:Fakat. s&.rd.t ya ku!ularaıun tsti!l mu· 
hKkalt iti eli.ha ım.m ı ... amdu-. 

Çocakların, lJabk sözünden çıltu. 

ci>k1ırı bir tglence de •"dur; biriblr-
lerlı:ıe sornr!ar: 

- Balık <le.«ıe. 
- &!ık .. 
- Bab.:ır. al1k: .• 
İ$te bahk f"traf:nda, benim btr çır

pıds !ıatırlıyabJdig'ID 041 eöuer, a. 
b!r~er buı:ıdan il>arettir .. 

R. SABiT 

Ecnebi melıt~plerine kimler Kasaplar•n bir 
muallim oı..bilecek? l Yab.:ıcı ,.e ekal yet oku'. lan kibarltğı 1 

tür.·ç! ve kültür der•lerı öğret. N:.<antaşı. Paı:galtı ve billlassa 

nıinı·rin lı2kiki nıau· ı nedir, 1 
hih ı: .. oruz. Fakat, tecrübe ta.h-

m~rl:i-:t'r'. h bad1'n a \alnız ır.u. Beşikl:ıştaki bazı kasaplann 1 ki. 
alhm mektebi ınezu. lnri!e bun. ı !oo·n a,agı et satmadıkları ak -
.a,. , bu" nmadığı V<erleroe üni. şam üstler' i ,.. pirzolalık et \"er. 

ta., df,,e ttrrüme 
J\ata1ı 1111dır?. 

Jfıl L\T 

P,\H.\LlLJ(;f 

etmek acaba 

H.- at pahahlıgındaıı ~ikityet e
dl"n !ı1r ıuuhat·rir arkada?tu )':Ut. 

st t"t fında kenu ,uyordu"k, hiri"'i 
:}o~· il" dedi: 
•- Korkarım. hayat '}tlhalt1ığı 

:.- dZ '.ı çi2.itt- kırtast.\ e kurbanı n
larak 'e d ha Ca1lıı m•) ıp ,ide. 
rek. 

TR.'\. I \• \ \'D . .\ 

BİR KADlS 

ı r~'"'° da )a~lıra bir baı au 
a~·K a ka1ıuı~tı. Etrafına lıak.ıua
rak: 

- Oı;h:ın b!l.na bir yer r.·erin, 
ihtİ\ ıırtn1, a~:ıkta duı·acak meca
linı ,·ok, dedi. 

Bir geııç • u cevabı verdi: 
- !)aha pt"lı: gen~ görünü~ or. 

§:URMZ, ba)·aa .• 

AHMET RAUF 

Tefrika 

ı \'eı t E<ıebıvaı Fsktiitesı me • rned:lder< Belediyeye şilıiyet o. 
' zur \""e müdavimlerinin tayfo 0 • iunmııştur Tu ar bir kibarlığa 

lunmaları kararlaşllrılm~\ı •. kali6~an bu J<asapiar lhaki<ında 

l c HALK SÜTUNU) :!':ı~miyetl<:> takh:kat yapılmak.. 

ı Bir genç İf anyor j Çalgıcıların ehliyet lrontrolleri 
T: 1Wliırı •• e 10 uncı;ı .s;ıııf:... Her baflıyor 

gu.r;. •(·eden sonra herhcı -!::• hlr büro 
"~y:ı yarı i;lıf!"nnde a-z b:r ücıYotle çalı
P'>lı t'UD :\rfrf'sim: Hu ·!<,Qy l(a!aycı 
Ba .Şa.ta..4!'1 sokak ::'-in, ~-l Kut&i 

Car.ke~

Orta ya.,Jı bir kaclın İf arıyor 
Eı. - . c orta hi?Jne!' v~y~hut ta ço

c· k bak·:r.ı yapan., ıh""iyar b:r k<adın 
\"tya ttl·~..e bak blle:ı orta ya$1ı bir 
kad·~ -~ il'"& ·tadır. Tıtlip <ı.":.nların 
S\) Teic af ia· sütı.;.11\,i..llda "N'. M. M. 
Rı~ .. ı ... .ll"..a ·~racaa.t.ı.ır~. 

Ders vermek istiyor 
i"4: li= çe Fr:ı.nıı"'3yı Jyl bilir 

İr.g.lrz m'lt'rbuıden mez.u..'l bir ba.: 
yan. .çocuklara dc-rs \ e~k ı.·e onla
r.n !e':"!J·yeter.sıe n•~iK''..11 o!mak ist!
yo~ •• t®ı .. ip ~~eri .kabul eder İyi 
ve nez:h o:r mtirebbi7eye ihttyacı 0-

lon!.a::ın :ı:ıtcea Soıl Telıral Halk Sü· 
~ı ur,da 'MurebbiJN rumuzwı.a. mü-
rac.:ıat et:r.tler~ rr.ercud 

No: 

r • iki San'alkarlan c.emiyeti 
idare heyeti Bekdlyeye müra • 
caat ed~rek imtthan sonunda ken. 
dil~r:ne ehliye; verilm;ş olan a. 
!aturka musikı~önasların, ehli -
yetler;n!n kontrol ~dilmesini ve 
ehliyetsiz çalgıcılara müsaade o.. 
lunmamasını istemişlerdir. Diğer 

taraft:m hunlamı sıhhi mua)"Cne. 
lerinin icra olunmasına da bugün. 
leni" llaşlaıııiacaktır. 

Dolapdere yolu makadem 
~oaeve çeıırilecelı 

Be)oglnnda Dolıı.pdere ye>lu • 
nun 4000 lira s.ıır!olunarak ma • 
kaıi:ım §05e halinde yeniden inşa 

1 
luıunası Beledıye Reisliği tara.. 

fından kararlaştırılmıştır. 

Çıplak Model 
\., ____ Yazan: NEZİHE MUHiDDiN 

1
. Şelıiıne H.•.nım birdeu.biı'e 7tt.i.ndeo 

kalks.rak: 

ı 
-Sualini1..e ~ :nıdi cevap verm fyece

,iim. F."iix·t bir &ün yine bu mese1e 
üzerine konı.ıJ.nıetk fır~alını buluruz. 
B.ıxınız Re;al Bey sik:.L.~1~ya başladı. 

1 B'.;y unuz da biraz eğlenelim. 

SJ, 
1ir uaı. dah;.ı· D;J.c.y· ıJ. ·n .. 

•'""t \Trt'n :>eyler n.ısıl tJ.:ın:l 
1 • 

- C c • yı vı-. dOÇu sl{atbr:vte. 
\f'l FnX .. t ıı~ w-e-.;1< d~ '.-en 

ıey ra. d 1r"': 
r :skn •~7. de• am tt~. 

- B • n.:ı Ll tc.y..!l ~.-d~bllır:lr':'. Bu 
b ıeLlt;\; c · !!er m ı ... h ı t. h"r 
-, h n z,itl:ıi: O:r t 1 :ı:tkı. 

~fıtrr.ı..ıta gehrıec: oyle, f&ki!t lı:J 

ıln bl .cıe uını.rr".i, na.i~t.ereat 

lar; \a lır Z~·k dcy'nce nıl!'y! 
liz: 
· en 'ı1k, cevabı v"r'!
bc!ıt olmaz. F•k:ı~ gll

ane i lıi.r 

- Ay rnaadi ıev:c·er: ınkJr mı ed!-
r , 

.:il .;:e\ ~-ı insan b:ız:;.n ·?n 

• :"7 er.e Utuoin edebı tir, 

f:ı.d e -, ... ı e\1 zev.c be."":.ce 
t: -tct .\,b -rt .. tit".. yani d•

c~l ... rt.; •.• ln: ve • -, d yci~ğu L\.'~"'-

J 

J.t>Ye QOık: lc:yreet ver yo"!"'C"u
nuz a;a 1~ba • 

- B·~nce tı.er~ ~d·r Beyefen
di Becieru;_ ... c.marutı ze\'ld ruh de

-! z ~Y d ıraauı .. ,,:7.e bunu b.i.r 
ı $.t!~ sbat edeceğim: Nıçin g..ırel, 

.ı.~ b r "t;<'~ .. görüııce df?rluıl k..Jk.:.a
k lsuyo. uz? Görl~r.rnızin gôrdüğ".i 

8"-"'l ··e p;rrla.Jı: bir çiçek karŞ1>1r.da 
K d :1 uz: !lhtiraa c..:ıu, kc·kla-

!''1K ~ l •!ıu.r' 

- F .. )t :.J:r resam ~:.;,ı:~l b:r ı;ıçe
!ı .r k "!r ..... dln onun ya u.ı ıcsm t1i 
yJ ,n-.ı; .l da r :hunun ihtir:ı;,ı ı ta~tln 

ertc?ll;t. 

- B•lkl Fakat emin olcnc tl btı, 
:fiil m kal ~ b~ z:ıe;. kt:-r. ~1t e •• siz 
gt: ('ı b:.. \ ... c Jdu me:-... : Cz ~e o
Tc kl'n, g:ız~lliğe temellük a.ıllsunu 
ci:..ymaz uuz? 

- A.slaa 

- O ha e ;'=ıli7e kadlr "' ml-
na~!.e be:t"nrt.;!inh u:r \·iicud1 :-ast
... ımemı.;..uız. :'ie y&LIL 

- :f!{n? 

Kadın önde, iki genç misafir arkada 
n.lonun yan duvarında adeta birden~ 

b:re farkcdii~miyen küı."'Ük biT k!ipıdan 
çıkttf.ar. Salonun yanmdaki boş lıir 

odadan geçlik~ıı fiOnra dar bir rned
halde &izli bir merdi\-end.en çıkn11ya 

b ... ıladdar. M~rtlıvenden çıkınca ya\raş 
)"'3. V&..'f kahkahal.lr, şarkı ve rtrusikl A
letlerin<if"n {"tk n ah~"...k1r.r beliriyordu. 
E Y sahibi kv,hn bir odanın kapu;ını 

&(;'Uı:\.'.tt etı rıen, içen 'e eülen kndln lı 
erntıı bir mecll5<' gidiler. İki ,,rı. 
ortada dan! ıcdlyeır, birkaç citt &> bıı.ş

basa. diz dı.e şak.<1lll$1P '1ilüşily<ırdu. 

Şeh1!lh! lTanıın iki flitel ve Cl!rıç kıza 
h itaben: 

N"er!ınan, B·~yza~-. Siıe iki misa
fir c~tirdim - et.iye yanmd:ıki ~nç 
ad: :nları g6.-tcrdl - r'lans et!'Tt<'k a:t,;ıo
mez ~sL"'l ::? 

l\eş:ıt tlrrhJ! k-endi~ln~ takd:m edi
len ~ ·,.rimR.nl:ı d r.s etlT'..f"k için fi!Jlir-
1e:- !ld.e:n cıyrıldı. Be)o"Q adtnda.k· çok 
~\'im!I klZ da Sel!rrı.n '-o!!ına g~ ~tek 
IS)t.t tnS~!ın g5t':ı-m~\ iottıedi 

Bir b :rlu vi ·ki çn eı misini.7• 
Selir.l ~~er i3t-E-1ne~ kıı.!a bera?er 

.Aa.Lye .k.o.ridocwıda. ikJ ıL4i b.i . .r k.a- 1 
napeye yanyan:ı oturn1uşlar, k.onuia
yorl:ı:r, C>rl., heyecanlı bey aıılı anla
tıyor, Obürü de hıeyt>car.h heyecanlı 

dınliyordu c 
- iılıban çok tena oluyor canım .. 

tüyler1 diken diken oluyor adam!n. 
Ben, o va!cte kad&r adam vurulnp bl
dürüldtigcw ı~ı:met< cieiil, hayalim
den bile 1:ec;-innemi4tim. Fecl ,e:, azi
~ !tt1 ft'Y . Gôz.Wnun öııunc:ie dört 
kişiyi kıtıc kıtır keaınle.r de, heyeca
Dlllllillll .iha 7"7 inı .. lcıılb;ın zınk dl)oe 
ônna.&l.n •• h5.li hayret ediyorum.! 

-Yok canım!. Gô1.ünUn öntınde 

dört k1şiyı kıtır kltl.r k~stilcr. ha.! Ha1-
ret! :\1ücı .. :ıai-e .etrnedın mi1 

Na~ Ulf.U&ahale" edcrsın? llerif.in. 
etinde bıı;ak .. az ka,d1 ben de ... 

_ Na~ıl oldu, Allahaı;kıca .anlat! 
Ben böyle f<'('ayıden hem dehşetli lııe

,yecan lkltırtnl.. henı d~ ffıeralc. eder 
dinle r.nı .. anl•t Allalıajkır.a!. 

- Etendiın .. benım bir ket)ınbirade
rm ,·ardır. Bu, Eskişehtrd~ ticaret ya
pardı. Günün birfntj.e, .k•nsmdın bir 
mek~ ·?· aldık· 4Bizım eiendi, ü.sti.ffiü:ıe 

ıi!a:ar ~i uaLte olsmılllt'm ~rrlnc ·1t
rad&. s·uttıerl çok 'l~-· İstanbul& t.e
da\•:,;, ıı~t .... :iyonız.> d!yor. Uç dört gün 
aonr~ da, sahiden kalk:.p iı.tanbula 
ıelıı '7.ltt mi7 Taoıt, dotnı bize ... 
Ney yabL'lct deti.ller ya... Buyur 
ettik .. t\ıde, onlara diıl ilci oda ayırdık. 
XaymLlracler brr .. kar il 1k.i .. 1lti ço
cukl.1!·1 cWrt.. \lılr de be:olemeleri beş 
Jt4ı., J;.arı l:ocay:L bir oda, oocı.;klarla 
beı.;l~rY>otye <1.e \Ji.T oda.-u &T!MtUI, bak.ı
yoru!T' , kayınbira.dertn bakı.şıan tok 
fena ... İçime hır lcurt, bir ~ düş· 
tü: 

- Ya ece ;yı.t.;ır4.rlı.en, kaTınbira

der aıı tıp da eline bir bıı;ak filin gıe
~ir, 1..:4*.rl3tNI, çocuklara bir .,e,- ya
parsa• d\ye. Ortadan ek:ln«, :remli. et 
)>ıçak.;•ruu luıldırd.l:n. "Fakat. luı;rınbi
rader<., bakıılaruu ı.e~rum. O 
kuruntu n.. yattım. 

G<!c< .raruı, .:ruk••, lta:U blı feryat, 
bır kt:T• et.. ortat.k b. blriı>e giTi
yoT. t:aryoladan tırı.d•n .. DoCnı üst 
Uta .. . \..~ Yarabbim.. Ne göreyim! 

KayJnlııradcrln clinı.ie b .... pala .. Gu~
leri yuvalaruıdan u.~r.a n,tş .. Karı.sı, o
danın kapllil.11ın ön\inde, Y""'de, kan 
re an ·çinH. biru.h nt.yor. 

- L'yvah' Ne raithJı, 11"7.,. 
- l\Ii.tthiş te &öz mü?. Edhcı! BenJ 

merd i\'en bJ4't~..da, olducum yerde do
mç mllllandtn~, kaldlın. K:ı1'Dbi.ra

deı-, ~" "'1.•>: de, belleme ile C1>oukb.
nn yattıt oda ... ·a ham~ f·ıti. E\'\ :·la lıl
_, beslemcy saçia<mdall J"Olı;alayqı 

l<o:rua &ibi yere yalınlı.. Gırl!ağm~ 
kıtıc kıtır keıtı..y•r. 

- ~ « -uzup ~mi ~•na.? 
Ki~ oimaısa bağır! ! 

- Eaitnmıt7<'rum ki ... Nutkum tu
tuldH. sv.de, deh,et:e seyı-edi;rorum. 
kka"ndOD iki çocutmıu da l>oğ:nla· 
dı.. o .. ı.n d• pala7la j>arça parça eı... 
tı. R ı• seter de baııa d(:iınc;ü: 

- Sen ~ nıi1 De!M.il. Sen de mi bu· 
radasın? . 

Pa:ayı Jtnl.dı:-ıp U.zerln:e 7iarümcte 
başl ; dı. İşte o \•ak.it avazım çık.tığı ka-
dar, 

- Can kll:- aran yok mu? .. Di,..e b&
ğırdın .. K~diml mer~i\.-endcn aşağı 
koyuv~rdim. Blr ıümbüı tüyle ı(iz]ıe
J'l!rJ actun k., kan ter l~~de, karyola
dan y.ıvarlıınn ışım. Cda kapısı atıl
cu "Ha.İm ~!Uca, 3Wm çocUlar, ka
ytLL ı atlet. karısl, coc;ık arı, bealcıne, 
br mıı d.zilmlı;ler. '!11.ornı: ve hayret. 
le lklr~ıyorlar; 

- Ne oldun~ kuuım~. Korkulu bir 
.rii;ya mı 1inlunUı! Dlr'e-

- lfıtT Alah müttahıklıı• -n!. 
Bu anı.ttıt..A rüya ın.ıyd·-~ Ben de sa
Jı!der: el4u d!~. meınıl<' a. heyecanla 
4W li-;,·orum. 

- !\U,.a, 71! SU ı:ıııtıarQla •alı1-
ılen k""flla•Um, hic oı. .. , , .. ı., kork11-
d.aıı , .ııan <likerd.im. ıı:ım .. ye bir '"7 
sGyieıneian &mır..a, erteai .ıün de, heP
.:111 <t>"\dlll. saı..um.. Civa?·da .cmlara bir 
e' tcmık .. Ki.Tın bln.ılcl'! d• bir ş1-
filhım~ 71'\irdık. .. 

_ F<itU: >JJa ~,,._ 1!leı: cec tıe 

ı.aı&m. A:ıahots:narla4ılr!-
- e;u:;e ci!Ic ıumm.. Güle ılile ... 

Yat~ gönı,.l. r.: 

Samsun şilebi, Haliçte tamir 
edilirken su alarak dün battı 

Dün ak.pm geç vakit Haliçte 
Samsun ~ilepl batmıştır. Tablti
katıınıı:a göre Haliçte Kala:fatye. 
rinde tamirde bulunan Aldıkaç
tılar kwnpanyasına ait 1521 ton. 
lulı: Samsun vapunı g<-minin is
kele tarafından sukesimıne ya
kın bir saç sökülerek yerine ko.. 
nulacak yeni saç ıçın lıazır!ık 
yapılmakta iken nasıl ol:luğu bi
linemiyen bir ııebepten teknenin 
mU\'azenesi birdenbire bozulmuş 
Ye ·.-apur su almıya b~laıruştır. 
Bu esnada içeride bulunQfl sek. 
sen kadar müretteb.ıtia tanıirci-

Tramvay dar arı 

1 
ler arasında ,.anik de başgöster
~-tı.r. Şileptekilerin hepsi ka.. 
raya çıkmt~, yalnız üç kişi deni
ze düşmü~9e de aonr~dan kurla. 
rılm~tır. Yirmi dakika zarfında 
şielp sulara gömülmüştilr. Gemi 
60,000 liı"a)·a sigortalıdır ~'e 1889 
tarihinde !s?anbıılda yapılmıştır. 

Delterdarlıktalri tamirat bitti 
Defteroarl:k binasır.daki esaslı 

tamirat bitT.iştir. Alt kaUa gişe· 
1'!r vü~ıx!oe gctiııilmesi i<;in de ta. 
dililt )'3.pılmaktadır. Bina asri 
lbir şekle konmuştur. 

Galatada kanalizaayon 
in,aatı 

Galıı.ta.ı:i.a Kemankeş Karamus
tafapaşa. Kozlu han. ve Fren'k • 
yan caddeler'ndeld kanalizasyon 
mecraları Belediye R'!isliği ta • 
rafından esasiı sure 11! tamir e • 
d!lecektir. 
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&Cu. 
Eskdenberi her harpte rrı yt~ 

Maçka tramvaylarırun .ı\k3ret.. 
ler yoku~nda B~tua ndir'.'. • 
:meleri · klı.ındak1 tetldk\er ne • 
t.icelenmiş::r. Bu yoku~un meyli 
nazarı dikkate alır..arak 'Maçlı:a 
tramvaylarının cBayıldım yoku. 
§il• nu takiben Dolmıbahı;eye 
mdiıilerek ~ktes :.e Ortaköy, 
Bebek trarn\·aylarile Dol:maba.h. 
çede iitisak tltirıl?D"leri daha uy. 
gun bulunmuş:ur. Ray ve ma!ze. 
me temin e<1:iir edilmez yen: 'hat 
yapılacaktır. Bu suretle Beyoğlu 
tramı.·ayJan Gala-tadan maada bir 
de Dol~alıahçede İstanbul tram
vayları ile b:rle1'lliş olacakh.r • 
dır. 

.silahın kullanıbruı.sı. yaııu~ 
blr :;ilahın icadı damı3 ~!bir 9' 
bir rol oynamış. Hele yenı . ;,,.. 

ı 
Liı.hın icadı yalmz harple ~ tJ ' 
Jnlirp 1apmakla katm:v~ra ~. 
tarafu, galebesı ile tarıh• 0 ~~c 
hanıf. bir de\'rln\ açın,~ r rt• 
kapa~ oluyor. Bu :ne,·t~ ~ rt 

. babı..nca zaten maKım ola~ 8..rıd r. 
ni ıı.i.rfey Uave edilecek ae,;· l e. 
Bahsi bwgü.ne geolirmek :t<tıı 

Koza müsabakası ! 

decek. . ,r~i 
Bu harbin ~ndan!J'nırr '' 

silah m1'selesi ih:ısas s~h P ~ , 
geceli gündüzlü düşündür!!';r ,iı 
tedir. Bahsin yaban.cısı ı~r. ~.ıı 

"t ·ııJa::l' vakit \"ak.t gazete su u •J ıırr 
yeni icat edilmiş şu veya b

1 
.. ,r. 

,n,,.. il• 
hangi bir harp ,·ası.tas.u-·~1a;• 
dıs:ru ·silince kendil:f!r.!li •. ,. 

"' •s;.ı' 
tan alamallli.jlardır. Bu da,~ 'ı<'r 
d.'T. Çünkü harp hak:l<3 t' · et• 

. :,tıJ 
j iki taraf için her vak:t }ler :.ıı.ılt'' 
J bi!- '.m~ihan 'olagl!lın>~t;r. 'ret•• 

tiplerin döğüpnekteki ce
53 i>ı:!• 

den, döğüşme usuUerUıde11 
•• ,;l 

11"11' 
dedeki mehareıtnden ba.Ş • •• uıı 

Z<raat Vekiıletı; ipdcböceğı bes.. I 
liyenleri çoğaltmıık \'e CE!,l-Vi.k et.. 
mel< üzere büyük b'r ckoz.a mü
ubakası• tertıp etmeği karar • 
laştırnu~ır. En bUyiik 4'e güzel 
koza yetiı;tireolere derece ile pa. 
ra mü.k.Matiarı tevzı olunacak • 
tır. 

Silivricle 4 okul tamir 
ediliyor 

bu imtihanın sahası ve ~d'r. 'ııeı 
,_ e'-te · ,. 

gen işledikçe genış""m " • nt·' • 111e•a 
<harpte muharipler_in . a bJ,ııı 
kun<ei mane<fty~ .. ~ ar? ti 
hasletler: hep görtınur. f{ fı~'I 
lml dedk:'.eri de ba.,ka- de ,,ı. 
muhakka1< olan keyfıyet dıı • 

• -...te •· 
B:rçı:ık sebepler her J\~•y~ tl'P ' 

l
' harp'.!-e!'in biri nm Jehır.de e~ı il' 

. '·be k.-yf!Y ,, 
lan:ı .. c3. ar:~.K gaK" , bir Jl 
nun :çin tabll ve •makll•' ~~ 

l\faarfi Müdürliiğü muavin:e 
rinden B. Te\'fik Gıi.--el ile maarıf 
m' m•rı B. Şemsettin Sili vriye git. · 
miş!erdir. Silıvrideki -! iincü 1e:rli 
ilk mektep binasile 1 'İnci ,l !ı: 

mektep binasının ÇayJr deresi, 
Çavı:.şluköy melctepl1'r: binalar:. 
nın tamirleri iş' ile meşgul ola. 
caklardı.r. 1 tice :eşld eder. !şı.e bu ıo'ır {İf 

sebep~r• arasında yenı ·et• 

Okuyan çocukların tahriri 
Bu ayın 8 inci cumartesı ~ü ı: ij,. " 

naJıP· , 
hm ·adı ye ondan ınu 'f dt e~ 
cien hirının layıkı il<! isi•. a gı!ı· 

. . utu.Lur .ıı 
mesi keyfı YE-ti hıç un Ilı bB<' yapıl.lcak otar. :lk t~R çağın

daki çocukların tahra< hakkında 
dün muallim:eN' drn:ktıı1<!r ve • 
rilmi~tı.. 

Şehr:m1uie tahrir o gurı saoııh
ley:n saat 8 .:le başlı:;•ac3ktır, .\k.. 
şam saat 17 ~'e kadar ria ikmal 
olunarakt;r. 

BABEILEa 

llUTE.FERRIK: 

* Husu .. :"! nıekteplerde mualL:ı, o
lan!ara yeci~k subay!tic maaşlı:-tn:n 

tutarı, mekt"pt<.>n a.'tdlklan ücretten 
.fazla oldJJ"u t•kdı rde gene a.rnc:;. ile.:. 
ret tediye eri• ~ı.yecek.tir_ ... Ickte!1 Uc
retl-e"r: az o niara ar3 ·'· ta.rk ,·eril-
mek u:-e~.iy!e 1":".ağ:durly~t:erlne mey
dan ~=-akılm:yacaktır. 

+ Ünlvf"rsıtetıi,.. ıçıl-.ası mü~e
betiyle ~Iaaı- t \"f"Kıl l Hasan Ali \:·uceı 
Rei-;.tô~l~e brr telg~f gonderm . .jtir. 
"\."ek il •.ed:-i.sc:ı• - ımı\·affak.l,.eUtr di-
1-emisU:r. 

olmamı tır. Tar·hm be 3\ılı~ 

1 
h 1 . d . de\r•:er ·•·~ arp erm e, v~nı · . silS"' 

. . b'r ' 
• 

nrnanlarda hep yenı · ·'li O' 

ak. et nJ t'' 
J na3ıl blr xuvaff :y ·)<i J r 
ı duğu görül:nü~ür. Şiındt 

03 
jJ 

l . . ·ı· fe saMs>ll "1'" 
ıerın ı.:m -.. e n . iiS~b, .. ;. 
muharipleri ~e\ln bır ıll ,iı.!ele ı 
sürı.ild&ıiği :.>e besbeil\ Jı; 0ıı 
nı.ıharıplcr;n ihlısa> 53 ""b·n:•ı•1 

· !<a<; ı n• rak haki.::ile )etışm~ . ,-e 

ı k . . , . saatte oeP ""'ııı 
ı.şısı var .ı<ı şu • ııaı• 

bir oıil.alı vücude getireli'~ , çe ' 
j ne.ticesir.. kendi taraflsrıl' 

1 

virebilıt11'~ düşüniı)'or· . 5;ı:ii>' 
. , : h rbırııle pı~ 
Ispanya dahılt 11 , 13ısrı v 

h 
_... ,-as ,.{)• 

lı.r:n, mu ar=e .,11 ,. 
1 

.tecrübe• s\ vapıldığı"0 •oP~Pr 
· fın· e 

bahsedilmı.ş, ban •ara o;iııe b!\'l 
diğer tarırfın tayYat'C· \ı. 1'' ,, 
kıvmet biri!rnek istenınl.Ş ,\tıY"" 

• -s '""''-n· ,,, 
bükümıer O;; az pak ; Qııırs' • 
!spor.yadaki tecrutıe n ıde ed'ıen' 
su:ı mahdu! bir saha c. ,-b• ~8 (1 

bihni~tir. H•lbuki 93!l ';: çe" ıe.,. 
;nkisaf et ikre ~tec: ıtİ btr •• 

Trarr.va;rların hali maltlm. Bazı 

vat.'llanlar ~ııta yoalarda durmama.!c 
ve ytni yolcu almamak itin araba.lan 
ist.asyon~ardan üç bel metre ilE:ride 
durduruyorlar. Ve bu suretle indire
ccklC'ri yolcuları brrak1yorlar. Durak 
olnuyan yerde arabalar:n durmasının 
bir çak m::ı.hzurları vardır. Sonra., :ıra.. 

batarın durır.asi1le hareket etmesi de 
bir oluyor. Kaza olabi1ir, Herhalde, 
kalabalık bil tün ı.ııı,,,.onl:ırda birer 
men:ur buhmdunı2af9k, tramvayla
:r-.zı usulüne uygUA olarak duraklarda 
dumltilnı ten~:n etmek ]Azım.dır. Ba.-
7.&11. ineceQt yolcuUr, acele ile- ine
miyor, bir iki istasyon da.ha ileri &iL 
mek: nıecburiyelinde kalıyor. 

olduğunu giist<'rYİ?_" .' ~;ıe ~' '..r 
!ahın .cad. :le kat 1 "\
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Bir ·Cinayet Davası ~::t~:-~-;s~a:::ı~;a.~ 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE : Yeni Koordtıı~!o 

BURHAN CEVAT . 

m&Jaya ;ralcla:ıırloen, Şetıı.me ttanım 

da onl•ra rc!akııt ett.i. Kendi elile ı1<>l
durduju kadehleri uzattık.tan SOJı.ra 
~lldiı;i l>ir hamlede kadehi boıaltt.ı ve 
Selime: 

- B.lna biraz mtisaade? Siz keyti
oQ,e b=ıkınll. Beyza eminim ki sizi 
sıknı.ıyac<ıktu·, diyerek odadan çıkh. 

SeHm yan~ndakj kadınla istek!riz, is
~iz hav:ı.dan sudan konı:şn-..ak mec
b·.ır:yet:nde kalmışh. Beyza bic e~keği 
yrıkl~t.rmai! içJn güzel ve ret.tan bir 
diş;n:n bi..ıtlın i.ş ... ·elerini sar!ediyordu. 
1''ah.at hepsi lr.'yhude enıetc.. karrı~ın

dak.i ge:ıç ıi..daında gözle görilnür bir 
tik,"nti, b:r kanıksayı.şla mukab<le 
gördükçe, sunı işveler-le ftkır•cuyan 

vücudunda 6deta derin bir yorgunluk 
hiS!etrr.!y-c ba~laını,tı. O da bu so;İlık 

ruhlu, bu donuk .kanh erkekten ka~
m&k için vs;._;ft.~1i .hın;cıle .hazırdı. Son 
defa bir iecrübr;se &irişuıek Lttecll. 
Ik'lki toy, hC'lki utangaç lıi.· i.u"-.."t<lı hu. 
Birdıenbrf'" havoıi söı.1erl değiat!rcrek, 
onun huswi hayatına. clı·t:mek iı;in: 

S'z re aınsıaıı: de~il ın11 - diye 
sor t'k .. n sonra CC'vap beklemiye lü
zum gOrmcdC'n Gel!n':~ sb,(' çok güzel 
bir ar.~ ra göıttcrPcef ı - diye unu 
cl'nden tu".aı-oı.k - büyuk al.kon kapı
sun 3.Çlp t:zJ.)..:'an p~ r•;l futt•C"n:J. bir 
goeC'e !:ı:rız:; r s.ır;a bakiln taı:-aç-aya ç1-
k:ı!"tl ı 

(De> :u-.c .. -ar ) 

DiyO!', gözler.imin ön.ünde pollir 
lerin g1'.lişi, benim; 

- Katil .. 
• Diye yakalanışını ~tçit yapı

yordu. Böyle bir vaziyette haki. 
katen kendimi kurtarmak lrusu. 
sunda çok mü.şkülita uğrar, bel
iti de k.urtara.mı:dım. Kir.:e ve na

sıl, ~<endi.ınin katil ol-nadığtmı 

anlatabilirdını? Bütün ~llar a. 
leyhimizdeydi. Pekala: 

- Katil sensin .. 
.Şükriye ile buraya gel<i.in, son· 

ra onu öldürdün!.. d:rcbilirler, 
· ben de pirincin taşuıı bir türlü 
ayıklıyamazdım . Nihayet Ayşeyi 

haber vermek de hiçbir fayda 
vermezdi. Eğer: 

- Benim böyle bi:r ~eyden ha. 
beri-ın yok. İftira ediy'J . 

Dtr:ıe, bütün bütün 'az.iyetirn 
s:ıı'Jla sarardı. Maamafih içimde 
ona karşı körü körüne bir inan 
Ye bağlılık vardı. Bu foan ve \ti.
matlad:r ki, 

- Gelir .. 
Diyor. bekliyordum. Hak:ika.

ten beni fazla bekletmedi, geldi. 
Onun gelişini de Jkö:ıce heye

can ve korku ile ka~:,ad·m. A
yak sesleri beni tere<l:lüde dü. 
şürdü. 

- Acaba o mu, değil ml?. 
Dı) ordum. Karanlıkta bır d<>v

riye, bı.ı· b~~kası da gel~hılir, be-

ni böyle ces@din yruııbaşında gö- l karar~~!,' , .. 
rebilirdı. Hemen arkadaki çalılık.. 19111: meVa- 13r1':1 
ların yanına ,;aklandım. Haf.i.f i>ir y . K din~S\·ofl ~ , 

.. • l enı oor • . dlf· ııı· 
ruzgar saç arını ve ma·ıt<ısuntın t .ı..;• e k.i ' ne ..;..nıı.ş .re!'' 

ki 
. . aw.ıl.K ::n v ı ıı;--- v ıalı' 

ete e~ uçurı:"°.rdu. i' alnı.:: ba. 1 _ Bu karar:ı göre e -,,.ıs (;-O 
şına ıd:: Onu gorunce, Heyeti İzmit e>ksijeıı ~ adt: .•o, 

-: AHe.. rikası sahibim! ait ;Jı;ı ıB!l ~·· '.I 
Dıye fısıldandım. O ia: kilovatlık ve bir adet ·ensl", , 
- ce,·at.. vatlık üç tane DiZel l ~arı· 
Diye ses verdi. Yanıma gelir. grupuna el konuırııasın• , 
~- s~ · :aştırmıştır. ı,ja 6· ,.,ı 

- Aman fena ha.ide y<Jll'llldwn. 2 _ Ayrıca tstanbU• ~fa)" 0e 
Fulva tarlasının iç!~den geçme- · ',fUS .. ~e ti 
mek için ta ark.alannd.an dolaş. luk Osman oğlu . • yrı0\ôf~ ~1 ,ı 

Türk~cü adlı denız ~ ,.e .'....e~ 
tını. Yoruldum. Karanlıkta epey- değer pahası ,.erıhıı _,,.cd•ll"" t• 
ce de korktum. müdafaa Yekiıletinekdo:ıı~ • 

Dedi. Sonra, bana· ürere hükumetçe el e' ~ r rl' 
- Şimdi cesedi alıp otomobille Diiier taraftan Ti<~~;1,a13~~ 

götüreceğiz, araba aşağıda.. leti hesabına ]>azı P'~is 1'~.:· 
Dedj, Caddenin üzerinde mi? bulunulması i<;in t~ ı;rılı~j)~ll" 

diye sordum. olan 2 milv on 500 b~,,.-ııııl . .,-oP 
H '· • •· ts-•· .,,ı• - ayır. Yo.un içi.ne ve ~ tedavi! sermaven l ,.. ı i" 
Jd . • : lunaıı ·pi' nara a ım. Kimse görmez. Hem dıyesı!W' tahsıs .. ". ıçe ı 

buraları o kadar tenha ki ne ge. liralık kredi hukUıne 
len var, ne geçen. lunmııştı:::___.,...---:--: 1 ri 

- Peki, şimdi ne yapacağız? .1 taYıfl•e 'il''· 
- Yapacağımız bı~ şey yok, Yeni maarı .p: , ' 

l 
. ,;,j ~eşr \ r• '.I' 

cesedi sırt anıp aşağ ıya indircce- ;\f33ı'İf Veka • . t~f~ ',. ,~' 
ğiz. dür ı.-ua,•':ıı B- .M<P . 0ar ı ' 

U rn ;-.ru .ı • ..• 
- Tabii onu berı vapacağ•m~ ta tedr ~t ınu . ·.sttpu-ı ı~ 
Karanlıkta lıeyazi:ın bir şim. be '\Fidürı:r,üııc. 1r'ıı.ıcu1'Ôı· ~ 

şek keskiı:lı'i ile yanan gözle- ver:;:te;.i Edcbıyat ,-ıı.r"". ,giııt' 
rini içinde devire d~vil'e ve bana ko: ıji asis•an: B~. 'IU ,ıf. 

H""dUr >'l~ :.-.Y"• baka baka 
1 

de r.eşriyat .nll ~-

( Ik1•cı11" ıw) terfian tayin oıJ.Ullll 
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1 

f L 
(1 itt<I Salt!lrd'"n Devam) 

me i en mantıki b.r kv I )" ' r. 

l 
y.. n hafla telifi e:'.ıı'ri-"' ıtıır t ~. 
Fenerhler de üç haft~ .r dt\'•ttl • 

(Bu ,.azının mt•tın!er ı .JUı•OUN 
Aj:.i.:bil tıü1tenleri.nden alın~hrl 

ltllıis eden: Muammer Alatur 

'a ·r.gtondan gelen ha..,.,rler, 
ı. onva ile Amerika arasındakı 
il; ına ebellenn gitlikıçe gerg:n • 

Alman radyoıu, Alman 
Bahriye Nezaretini_n söz
cüsüne atfedilen beya • 
natta japonlara Avuı • 
tralyaJ!ın istilası tani • 
yesinde bulunmuttur. Bu 
beyanat Avustralyada 
heyecan uyandırmışhr. 

yesi makamat.ının resı:ni beyana
t.ile tekzip edilmiş bulunmakta. 
dır. 

Siyam' a karşı 
bir Japon 

hareketi mi? 

Amerika'da 
tayyare mo

törü imalatı 

konuşuyor 
ı:ea~makaleüen Oe ~a.m) 

sındaki duı-umunu •te dü~ünü~i.l .. 
ııii ıebariiz ettiren Milli :,!ef, mu
hakkak ki dünyanın beklediği ve 
nıııhtaç nldıığu barı§"' ka) 11aklı. 
ö-mı da Türk milletine layık gö· 
;ürlerken en haklı ve en lôşık 
bir ,-ıziy~te temas "·e onu ifall.e 
etnıis hıılunıryOl'lar. Bıı ıın:umıı· 
za. bu. duygu ve bu kararınııza 
ra~nıen hadi.ıatın her türlü cil. 
vesiııe karşı daiına hazır bulua
tiucum"~" .. ., milli i) aset ~·olu. 
muzda zene kadar fHakarlıp 
ınütcmayil olmadıiımm nutku· 
1lUll muhtelif ll•ktalarıntl:a sık 
sık tebarüz ettiren ~Iilli Şef, bıı 
yolda Balkan milletlerinin istik· 
!ilini lıir mi<al halinde verirler. 
keu Türk - Alınan; Tiirk • lngiliz 
miinasebetlerine de bilhassa te. 

Şeref start,nda bu ovıı. !ar de. 
mm ederken Fenerba sa -
dında da Unkaoıım • Da -
nı'p<!§a. Topkapı - T ks:m, Su. 
le• manl:v<' . Fenerb .e - '.'da 
ka~ı aşırası yapıla<:aktu-

Bu sladır ,.e ha:t;ı .,,fta" "n 
nı.ihim kar~ılaşmQı h:ç ~üphe 
vok ki F<'nerbahıce - \"cfa :n3\'.
dır. Vefa'.:lar geeen hat a B~1:k. 
taşa karşJ. al.d1kalrı kütü Cerı.:\..-e .. 

ed· n mağlübıy>etler:nı artık ı: ;. 
l>b')cle ~-e,1:-iı> .hem timler n 
cliiz :~mek hem taraftartarını ı:;c·. 

v.r. :rmek lçın canla başia çal.. 

l 
:,J<.<k!ar \'e birb:rinı "'nmeı;c .ı ı) 

ra,,acaklard:r. 
İşte bu yuzdendır k bu ma\n 

\ c;ok çetin oı:ı.cağt diğ<:rler:rnn ,,,. 

• .ı ğ oi 'oıldıriyo r. 
'l'Qkyocia ba"m t.;plar.~~'ında 

re~ i Japon SÖ?.<:ÜhÜ İşıi. şurıları 

\ö· mıs ir: ı 
-- ı\~ı·;kan donanmasının He.. 

.u. 8ingajlltr •·e Hong - Kong 
l .t Ingıltere,ye ait fit!-niz Ü""

1
" • 

h, kullaııa'biie.•eği hakkınc'..aki 
b• rl«rdc!\ mdişe d.ııymam11 pek 
la~•:dır • 

Di_Qeı- taraftan A!man radvo • 
~.ınaıı Japoııyaya hitub<'n neş • r . 

1.ğ' \'e Alman Bahryc Neza • 
r sö«.·ı.isüne a:(edilen b~ya. 

•ha Japonlara Avus'ralyanın is.. 

ı.. t a\'Sİ ye edihnekte ye bu ko
h•r hat ket olacağı söylenil4 

n:: "'ted'r. 

, ıı,. aı.at A.vustralyada heyecan 
• ~nd rın "i ve harare li tefsirlere 
Q Çrtııfilır. Ba; vek 'l M. Curtın, 

•· d,.ı:ı su şel<ilıle bahsetııU,.tir: 
'°;.elebilirter, tecaYiize karşı 

llk•v<'ml."1e hanrız ve ,\·alnı• da 
f !ı 7 •• 

l:!İTLFR'IN RUZVELT'E 
<:EVABr 

, lnı lıükumeıi Führcrin u. 
tı<i kar.rgiı1undan rc•rr>İ l:ıe

~ at ne.,r<--derek Amerika Cuın. 

1 
~ 1 • Ruzvel.t'in 2l! l.ıktoeşnn-
~ '"dediği nuıka cev~p '\-erreek

'"'llr. 

n,, . enn8ıta bilha!IH '.Ö\·~ 
liı ' . . 

· tımı>kt<!du-: 

Etu2v.-.t'ın. Amerika lGrpıdo 
k ~hr ı>k-rınin Alman ırenizaltı 
ı..::vvetı-er-i tacaimdan ta:aıTuza 
t ıkJaı .ııa ve bu itibarla AL 

"•ı "-lltn Amerıkav~ taarruz et
, oHuğuna dair; nutkundaki 

.. , tıat.ı \-ilkıalara l!'l'tabık ele. 
·~·· . . . t Am ~" b h . ' ··e llLZZa ~1-ı&a a rı-

Bevanatta Bir}eşik Amerika
nın ~linde, Almanyanın Cenubi 
Amerikayı beş bölgeye taliim e. 
den bir bu•ta üe Hit.ler'lıı za
ferden <ı0nra dü!'lY ad akı bütün 
din~ri kaldırarak yerine Nasp;>
ma' Sosyalist bir din ikame ede. 
ceğlne ~lair vesika bulunduğu 
h:.kkında Ruzvelt. tarafından or
taya at lo.ıı iddialara ~u ce\"aplar 
verilır..-ktedir: 

Almanvada, ne orta, cenup !ı .. 
merikanı.n taksimine dair olarak 
Alır.an hüküınet.i tarafından tan
zim edilmiş bir harita, ne de yer
yüzündek.i dinlerin kaldırılması
na dair kal-eme alınmış bir yesi
ka vardır. Bu iddiaların her ikisi 
de en bayağı ve el'!. küstah tasni. 
!erden ibarettir. 
İTAL YA AKDENİZDEKi 

JKTISAD'i HAYATIN İDARE • 
SİNİ ELİNDE TUTACAKMIŞ 

Roır.ada ~ıkan cRelall'ioni .1nter. 
nationale• ~aıetesi Alman lktı • 
sat Ns11n Dr. Funk'un san ı:iya. 
ıetinci<>n bahsederek diyar lti: 

halya Akdenizd.cn İngiliz nü. 
!urunu uzaklaştırmak ve ayni 
zamanda siyasi kudretinin ken • 
ai!line wrdiği tlslün rolü orada 
kuvvetle ifade tlmek için harbe 
Jıiımiştir . Bu üırtün rolün mfı•bet 
olabilmesi için iklısadi esaslara 
istinat etmesi de 1iizımdır. Akde. 
nizd bir iktısadi hayat sahası 

•:aratmak Ye bu sahanın idare • 
~:ni iath-anın el!r.de bulundur • 
rr.ak zarureti bundan mütevel • 
!ittir. Diğer b ' r tabirle Akde'1iz 
mill-etlerinin iktısadiyatı İtalyan 
ekonom:oi tarafından sevk ve da -
t'l' l.'<lilPce!<lir. 

= 

0LGA TCHEKOW A ile 
BRIGİTTE HORNEY'E 

• 
iki Aşık Arasında 

Birbirine 

Fiminde hayran ola<aksınu. 

ukip iki kadın ... Candan seven ilci 

BİLDE KRAHL'ın güzelliği 

Büyük a kmın lıe yecaıılı, meraklı esrarı 

1 SA B 

kadın ... 

L 
Filnıinin harikulade ibti~a tnı içinde yüroklere 

bir hele< an yeriyor ki: 
ö~ le tath 

Si NEM ASI 
........ lıergüıı, her qece ı.,n<alımç doluyor. ••••••" 

GAYRlMENK UL SATl!;i iLANI 
~ ~ .. ~oı:lu Sulh l\lalık•nıelcri Ba~kalipliginden: 

"'~oe::e l{atn1an ile Lütf·ye _ ~kltnr- ve DUııı~v HaLmaPJ.ın .,ayia.n ,-e ıi
~ı;-Unô.e mülkiyet ola.lak ahdei •&aıı-ı.-t!::ıı ındii bulunan Dcy zlu1ıd.ı 
~~ 4 lf0ı.1n;nnda t'3kı. Frausıı. n~r ~ıj 7eni (Erg~ne'.<on} Bo7.kut·t cu.ıiti&ıie 
''l~ e tadrJ:.e:ıı:in~ Lt~e.s:ıv1.I! .-:::tin \e 287 No. ı;e murakka·ı~ \e .,H ında 
• b. lu. ':tlıtı~\.', 13 No. ıı.~ Balık•' 2 ~fo. lu Gumlekçi dükkdnl;,tn. in~te
">a'4"'.rı_ıı11. kıattodan n.1ıı.11da Jöt·t .~aUı haricen kAglr d11h ile1~ zıtı~.ır .7<.>ı!

l h alt' ant.re, 4 wfa. btr b#iık; yedl odrı, 2 ınutfak. bı.r ı:ama~•.rJ· -, :.ki 
,:jne, üç hela, iki kOmürluk, .. kl kiler lııı iliitü. kapai.ı yanları can .karı

~ >u.ı Yı ve Elektrik., Tertcos suya v• hlıva gazi teş.isaltaı havı ayda takri -
~ ittrk lıra kıra bedeli. cetirı:nek.te ol:ın ve B<rı..k.urt cadd~slı: de ~ n~~t-
...,""'-tifll .... Dolapdere cıuıde i~ 14, se :il. s. cephe ıen ı,;lıgt bll! •:.n S t13 ırıerte 50 ~~ııuetre 11m~a b~t ınesahaı _ sathi7esinde v.e iıL'7'ct i 

O l\a 11 (18500) On sekiz btn be, yuz lı.r-a kıyrueh muhammı.'!leslnd iJ;r 
'iı 1~ '"'Y•a•n i.ıa les.i. Ziffilll.llda aç lk at·tttrnıc.ı.ya konulm~ur. Tatsil•t ve .. tı . , . d 

'\ Jl t' ""ejı( raporunda. \le do.;..yaSlU•l& _Y3ZH.1 a-. 
lttı .ı.t".ct açık arttınnası 28 /11/941 tarHıine tc.~adu! eden Cwıııı günü .,;iai 
t;. 18 Y• kaQr Ileyoıılu Sulh M~hk~ mele.·! kalem odasnda Bajki\;p ııeulio

P.l1'ca1c;:t•r. Arttınn:ı bedeh muhanıınqı kı)·nıeLn yüzde yctın4,: be~!ni 
'tı t.ıkdu·de en son :trtlıraruıı t ... ahhüdu baki kalmak Üzf':re mİ.12.d)'e~ 

tt"~tur. ~rndit C'dilerı:oic lkırıı;i aç-ık artlı!·r.; --: .• 1 B/12/941 tar!hiııe ıniJ.iadıi 
1 ~ ~1 R\ınf.ı s.aat 11 te..n 16 ya .:.J.d:&r u:ra olunarak en ~k arttınma kat.'1 
~, "'-ı~ edılc.:ekllr. 

'\t, ikl'Q.!ş ve ih.ai.e tar~hine · ,,,i;,r birikecek bina, belediy.e vergi1eriyle 
1 ~test t:!.ssedarl~ra ve de-ll;ıliyC: ı üsun~u ile ihale pulu, 20 ~nelik t{tviz 
t\, ta.nu, l'e ~adas:tro h .. :ı;lilt't ı<T"U~l"!riye aittir, 
'4 ~ •ı. rr.ay4 iştirak. ttle.cı:-k kin1e.i4•lel'in gayri. rr.etıkı.tliuı muhammen kıy
"-~ ~.!ı: yed~ bU"Çuj?u ı~ .sb~t ndt" pc~ ak2e:! nj •.·('ya mtlli bl~ b"nk·ırıı.n 
.. ltc • en•ınat n·Cklubı~nu verınc'crı şa~ttır. Arttırma bed~l '.nln J nrl•. ... ! . . 

t 011·11.ın t;;ıraıında.r; hnle gunHı:c e:-ı lt"b111en -..-erı ece ı hlet !nde 
t~ ·t k .. !n.J. Odcıır:ıbi nv't::b11rtd;r. Ödenınedi;(i tt1kdi1·de ihale L~~'ıı:>
~1 .. ~Ctı.di ınrit"n e\•vel '!"n yük C"k: tchlittc bu'unan kiıt~se arze:tmış • ı~.ı

t aLı.aia razı olvrsct jtlJ •h~lil' "d;~cr<'k \'e o da f117.l oln1<ı:.: veya b~t-
at' henıen yedi gün mt.ıddctle aı_tL 11~-aya çıkanl3caktır. Yapıl.1cak ild.n 
~ ra \cllli~ ertWnıyr<.·e'dı.r. l\l~ ı~ede so~.ur.da en ~k a.rttıı-ana :hale 

~ \·e h~r tk:l h;.ılJe oır.rıci ıh~le edilmı. kımst- 'ki 
~ ı-annCaki !ark:l:tn ve ~·urard~n mes'ul t.utulacakhr. 
t t'lu \~ geçen l"ünlerfrı. yll.z.de be.; ra:zi f1yr1ca hüknıe hacet kaim Lk<:ı_ 
tılt .ı alunacaltlı.r. İpolOk suh hi. ;ı:ıC'~klıl.±rla (!·ger al5it~dai'1 arııı gay

lll Uzerl:t-1.t:k.t haklarını; h•.iSU~ıy .e faı.z ,...e ·~sr;ıfa ve 5aıreye- dair olan 
l evr<tkı uıu.sbik-icl'iyle ıli.ın f;:ırihinrlen ıtibaren on beş. tün :rinde 

'll.tı.J. olan n1ahkcıne fi;,ojkil'bint!' b'Wirntel<'rl ld.lımdlr. ı\ksi hık~~ı·rle 
~ f.:JlU sic1 UM·lyle g·ıb.ıl o n~aJıkı;a !atış bedelin:n paylaşmtısınd~ıı ha· 
..., .luıaco.iı;;lar-.1lr. Mü yt'de"e -~tir:tk edE"[L"'r!n bütün ~raiti 1.<-bt;l rL.niş t:tn u~renıniş VP b lı"rek gayri trenkule t·ılip btlluntnuş oldukları ad-
> Sonr..ıda.n 4t.iraz.l41tı n~. ınL. ot3 )lle3~il1datı sa tış gün rden P.\vel 

Londra, 2 (A.A.) - Japonların 
9iyam'daki Japon aleyhtan teşek
küUeri ortadan kaldırmak iste. 
dikleri Lon<lrada haber alınmış
tır. Taponlar, bunun Uzak Şaı-kta 
rei~•ıı temin maksadile yapılıı.
cağ:m söyJ.emekti!dirler. Aksi tak
dirde Japonların askeri !•arf!kele 
geçecekleri zannedilmek\\ dir. 

Fwt hakikatle, Japon! nn. SL 
yam'daki laraftarl~rı "'.""ıtasile 
dahili entdkalar çevlNl'eı< mute. 
madiyen art..cak olan bi r tazyik
le Siyamı, Japon nokhi nazarı
na iştirak ettirmek isııedck\eri sa-
nıliyor. . 

Askeri hareket olması ıcap "" 
derse bunun Çin ve Siyam'da 
yapılacağı tahmin ediliyor. Hin. 
diçini yakınında toplanan _Japon 
tak,'iye kıt.'alan en·cla :Sırman
Y« yolunu kesmek ve sorıra da 
Siyam topraklarını 'IŞf.Ü etmek 
tehdidindedir. 

Bangkok hük:ümeti azalarının 
Japon tehdidi ınenuu «tnfında 
ayni fikirde oldukları zannedili
yor. 

?.foml.ekı-t dahilinde sü i<iitu il· 
ı.uam edenler, Siyam istiklali 
:Siı·lesik Amerika larafır.dan ga
ranti ·edilmedH•çe, harp etmenill 
fa\'dasız olaeağı kanaatindedir. 
Başkaları <la, Siyam da Yuna

nistan gibi harb<-t.mek kararını 
verecek olursa, demokrasilerin 
Siyam'a yaı'<lım edeceklerini söy
lemekterur. 

japor.lar. Hindiçinl · etrafında 
kara ,.e denız ·kU\·,·etler; topla. 
mwa c)eyam ctt'kçe, ml!!'cle git. 
.g'.de daha fazla fecaat arzedecek 
bir hal almaktadır. 

DigH taraftan halkın ~arsa. 
ya karsı beslediği duriistlük ve 
;hlaki duyııularını bom--k için 
jnponların Hinctıçinidcki pmpa. 
gandaJarı endişe ı --~1 .dc bultu0 an 
malıc..lli F'rans1z makamları !ara. 
fından şiddet~ takb'h edlimekle
dir. 

japoniar. bu bapta ken<lilerini 
tebriye etmc·k maksadiyle. H'P<l! 
Cirıi'nın [;erbe~• Çin tarafından 
tehciit edıd~t!ni öne sürmektedir. 

ler. 
B•ı :t'barla, j~ponya, Serbest 

Ç!ne :aarnıza bazır.anmakta ,.e 
bu hazırlıi(ı da rl'ııdi Çiniyi a~lie.. 
ri ve :dari h•k:ından işgal için 
bir sebep ~1.vn1aktadir 

japon propa~ rıciac:ları. Mançu
ko'da yantıkl:ı.ri~ın ayn olarak, 
/ı.n1~,..111'ın e';l~! Kr3~ ";rından biri. 
ı:i lLnd ç,ıc iıı-.Jar>lortt ;liın '('t. 
r.ıtk fikrini e!k'r e•nıektcdir! 0 r. 
Bu İn1paratnrt:n. r~ra~a ve bü
\ü:) """ebiler ılenı:ıı.:!e j;;pnn 
emeUer:ni tatbik::t ırE>rrur b:r kö.
~e ol~c::ı~.ı pek ta1ı:ld'.r. 

RUSI,. R 
(l ncı Sah!!eef>"Tt De\·&m) 

V•••ııton 2 (A.A.) - Bire~ k A
mer k• L.tih:.al w imal bürosu bU -
diriyor: 

Hu yJi..aı ilk dokt.z ayı za.rıında. 
ta71•re motOnl imali.L! yll3d~ lR n~ 
bet.nıde arlnuıib.r. Yaılllmlf 1.ı.y7are 
molUrler~ t>.a.lihazuıia iılyU tatdb-en 
l!,000 ıana..eyi ıeeıuu :.afülir 

19-40 t-emı.uuz qı.da B'.rleJik Aaıe
riltada 5'1 asi<ed tayyal'e 7apı i ımş-

1.ır. 19'1 eyiiıli.ınde UH aııked ta7-
,.are ia"° O<iilmifl.lr. 

J)eni~ Qillat procramınuı ıatbı!ı[u\a 

ııeç ildikten sonra 1912 le 1937 yıllan 
arasında ııeçen mUddeı urllnda ;r& • 
pılanla.rdan daha çok geııW su7a in 4 

dirilın!şUr. 
Heniz harp kadrosu ş' udi 30 'Jil.· 

yiik harp eomisiM ~pı!r. 3t7 1'arp 
ııemisi de ın,.a halnded!r. 

Bi:leıfk A:nerika. Deınokra~.le-rin 
deniz. :nşaat tez.el.hı haline getn.ek 
ft..aksadlle : .• tenilerı iy; yola ı:nr~ti r. 
Fa.kat ın\i.dafaa procra1r.ının ~~ran 'V
ve meyda.na zeiirileb:lnlesı i~'l."\ y-1.f)l.

lacak dw.ha birçok ı. v;.rdır. 

34 kişiyi öldüren adom 
Barselo.n, 2 (A.A.) - •D.N.B.• 

Dahili luı.r1 _.ında İspaoy:ıda 
lilrçok ciaayet.leril<> şölırrt ltıı· 
laa lriınünist S..iti J.am.,..a Ne. 
varro, İspanyol toprağına ayak 
ha•tıiı dakikatl9 yukalannıışh.r. 

• lwnaileyh, dahili harı.ia ... 
ımndıınberi Jı'raasada yaşıyerdu. 

Prac'da sağcı partiye m~asup 
32 kişiyi ve Ciıın'tla da bsalıa. 
nın papasıaı öltlürmiiş hulun· 
maktadır. 

lsveçte askerlik 
St')kholm, 2 (A.A.) - ·~ hültı1-

ı11eti loleel!ie verdtli. b ir kan ;,n ıay: ... 
hasının askerlik müdMLnlr l60 tıs.n, 
4SO güne uu.tümasmı L.ı.eı -.ili r 

Maltaya yeni bir 
İtalyan akını 

Ronıa, 2 (i\.A.) - Stdaııi a· 'ı 
ja.ıı.ının lıusu..i muhahiri bildiri. 

yor: j 
ltal~aa bombndımon t~kkiil" 

)eri dün l"~C'e Malta adas nın t>n 
eh~mrnivetli h~defle-rini müessir 1 
suretle bonıbalamıs!ardır. Ha>'a. 
nın ıııü.o;aad~i, görii~ şartlarıııın 
iyiliği \'e parlak bir a) 1.Şlğı, dil ~· 
man a\'Cl tayyarelerinin orta~·a 
ko,\duğıı zorlukların ,.e y<>r4~ki 

h~deflerin görülm"m"'i itin ...,. 
maya çe\'filen projektörlerin mtY- ı 
dana gctirdi;;i min!alar.n berta
raf cdilme~ui temin etıni~ \ "<" İ .. 

1 
talyan bonıbardıman layyarelo· 
rinin v~zifesi oi kolayla~hrm1-.tır. l 

+ Neyyork. 2 ( A.) - Mta n l 
blr de'nlit' s:ın: yii -'abrfks.st,_ 1 t 1~ 
rinden , ı;rc\• yapt k arl çın kar!-
lann1 k:ı.-"8.lD· • -* va •ngı,,n 2 (A.A ı _ a~b n 
Ceynu: de .tl ·},\ fl";nin :r..i. ... e~t<:b3U!'riJn 
67 le b.akkıı-•rltıı yeni b:r habe!' •• h:ı 
!ll!lC' l t L:' 

DONEı·z 
( l inci Salüfı·d.~ J>~v:uu ı 

saınanı ;la- 'V[-0sk>. l 16;) • 
met ~ Cea..abuıtl.:ıki r,. 'en t\_lıl "eli 
m.r.tsk:..cL.r. 1'ula n;ı!'yJ.ı:.;n en ~::i 
maden .~;;na.vll ·r:erke-::.s r. Rus 
dusuru g;r·c~f.>Si o11n (K~~ıl Y1'dtı) 

T-..:,la. ı:-. tn y~ k tehHk"d~ o d;.:.g-.ın'..l 

mas buyurıuuşlardır. 
Bu müııasebelle: 
•- 18 Haziran 1941 tarihli dı>St· 

lıık ve saldırmazlı.k muaıiedeiini.ıa 
hükümleri her fArt içinde ıııah.. 
foz • olarak devam ediyerlu ve 
edeceklerdir .. • 

Diyen ve Türk - Alınaa müııa. 

liebetiae ea luıkik.i ve sanıimt 
çeJıresini verea Milli Şef, lnsiıte
re ile olan rabıtalanın·ı•an da 
hahsederlerkea §Öyle buyıtruyor· 
lar: 

•- 11-10 yazmda Fruısanm 
ıeağlibiy.,ti, lagilizlezi ea ıııüş. 
kül bir vuiyete uğ'l:atnııJ bulu. 
llurken Türkiyeain ıuüJafea ve 
masuniyet ıımdeleri ile takip et
miş olduiu siyasetin bir nokta-
5111a halel gelmedi \ "e Türkiye 
ittif.Jı: muahedesine sadaka tini 
aç.ılıtan açıp ııı4iylcd• . Tfukiye, 
dünyauın en büyük devletlerin· 
den birine karagün dostu oltlu. 
ğuuu o 1.aoıan bir keı:~ daha is. 
bat etmi~tir.> 

V c .. biitüu hu miina..-betleri 
Türk nıHli siyasetinir durumuna 
göre mü~ahedeleııdiren Şef. ta
raflara mii.ııasebetlcrind" ~ber
tik ı decek ~u hülı:ınü ~eriyorlar: 

"- Arzctnıiş olduğunl bu si~·a
set ıneotleketinıİ'zin coğrafi \.'azi .. 
yeti ve harbin ink"şaflanudan 

doğan hususiyetler iiniindc arlık 
her taıafta kabul n takdir "dil • 
nıek Hızım :elen düriist mah iye· 
tini tebarüz ettirmi-:,t.ir.• 

F.n halis, en hakiki, en saıniıni 
şekli ile Türk ıuilli şiya,etüıi Türk 
milleti ile bir ve beraber olarak 
izoh eden ve bütün dünya mill~t· 
!eri ııa1.1rında ıydıı•fafan Milli 
ş .. r her türlii makus ihtiMal kar· 
şısında da: 

- ::'ılillet işlerini hayat ' nıızdan 
üstün tutaı ak yap1~·or uz .. 

n .. rken bilhassa şu noktayı da 
Türk milletinin yekpareliği, mil. 
li kararı, nıilli şuur \ c irade bH
tiinl ıi;!ii halinde canlandırdılar: 

- I-l ithir şart altında zor ka· 
bu1 ctı~1j~-cce~iz. 

Tlirk millttinin te reddütsüz iti
mat \"C iratl!"sinin rn beliğ \'e en 
açık ifad.,, i olarak dakikalarca 
sürca a1hı tufanı içinde Milli 
Ş<'fin '4tğııudrın çıkan bu ciin1le 
Tiirk hütiinli.i!tünün nihai kararı 
ohhıtu kadar biıtün diinyaya 

norn al şartlar içinde oyna:ıarJ1t 

ı n.xrnal neti~lerle hıte<.~ğı t•h 
nıin edilebilir. 

Harp vaziyeti 
ıı ı.a.ıı suıt..ı.. 0e-.-ı 

~hrin varoşlaruıa kadar :.okul· 
ıauşlutlır. 

Ruslar telUrde örfı Hi~re iliu 
etmişler ve halkı mtidala:aya dıı
""I etmişludir. Bu sehir •e. so· 
kak ve e\ ınuharcbelerile müda
faa edilecektir. Tula me~daıı nw. 
barebesini Rusların kayltederelc 
i"'hri tahliye etmeleri 'ari• ola· 
bilir. ıtw.lıır • Almanlar şimale 
doğru taarruza tlevaru cd.,rlerse -
en son Oka nehri S<ıl •ah:line ~e. 
kile<eklerdir. Bu takdirde, Rus· ' 
Jann Maloyaroslaveç ve Kaluga· 
da kalmaları ;oıı.a...,.JZdır. Bu lıı:ıs. 
mı da geriye alacaklarından Mos· 
ko,·a yawndaki Alnıan cephesi 
cenuba docru bükültt"k uzamıt 
olacaktır. Bu bakımdan . \imanla. 
rıa ~imak doinı yapaeal.ları mu· 
nffalay"tli taarruzlar lmoYa 
mlidafaası itin tehtik.,li olabilir . 

Bu birinci ihtimal. lk<ııci ilıti· 
ınale ıı;iire Alnuuılar Tul.ı"dan ..,.._ 
ra. yeei ,eı.,.,..ıı: kuvvetlerle şarlıı: 
istikametinde ilerli:rehilirler. Bun
tla muvaffak olurJar,a. setkul. 
ceyşl neticeler eld" otm..ı.,ri 
ıuüınkilu4ür. Bu 11etifelc r, cenap· 
taki Rus ordularıru.a !imalden 
lı:ananması ve Mcmtna :· ıa doğu 
ile irtilıahnın lıı:•ilmwd.r. 

Hulasa: Tııla meyd311 mahııre· 
~sile Alınanlar Moskova etra. 
fında sevkulceyş Ye tabiye üs
tünlüğiinü tekrar ele almış olu. 
yorlar. Orel'de nveke yapacak· 
1arını 'Zannettiğimiz ınanevray1 

şin1di yapıyorlar. RuslaTJD cenup 
ıtephesi, bu ıuanevraııın iakişafı • 
lı:arşısıada Don Dehrine doğru çe· 
kilmi:re merbıtr kalabilir. 

Yağmur ve çEn:uı 
içfnde 

(1 ıncl Sahıfeden Dev..,,. , 
Bavı-era da,ğ kıt'alar: bir köµ. 

rüvü t>iicnınla ı.aptıelmışlerdiı . Di 
ge~ bir mahalde tahripç: So,·~·et 
ı;ıruplan ma<'!'lup tdllmiş ve d3. • 
ğıtılm~ır. 

Blitün e..'Tlarel~r • .havalartr.. i-e • 
nalıı:ından ve yollan~ bo7.uklı. -
ğundan doğan zorlukla ailijrran 
rie'atinin am ~arak \ ukua ge!.. 
diğin: ve Ru>la:ın rrahcme it! -
barile ehemrnyieı!: ka,·:p1ara u~

rad<ğını göstermektedir. 
31}/31 illı:ıeşrınde ~amu:lara ••lh 

!anıp kalan 90 Rus kamyonu ,\l.. 
man kuvvetleri tarafmdan zap -
ted :ımı~. ------

Alman teblği 
{l llld 8oJltfe4eıı Denal 

kuvı•etlermi dl<mwıd<ın takip ı::ı
leme~. 

Donetz Jıııvmmıda '" iu kut• -
ııet!m bit-çok noktada Do""tı 
r.ehriJtin fWrwıl m.ıcrıı.>ım ıı~çmıt

tır. 

~ark ceph.,rmift firrıa! lceıtnui'
de VoUıof batısında hı.,. p<yad~ 
alııyı kut•t>et!i l>ir dii!:,rı.ı.n müd.ı. 
fııa mevziini ya~ ve fiddetli 
mulıarweler Ml<C"..;nd<> 533 d•lı
man kıılesini up(el'ml.jnr . 

l.eningrad •e-ııı.lıeri cephesmd~ 
<Eişmıınm N~va'yı geçmek içın 
ycıııttı;ı l>ircok teiel>lıi,_.ltr gen 
püskiirtülmiiftiir. 

* Ku.ablônka, J (A.A ) DO Go, "l· 
raftarı on kişi 6 seneden 10 seneye 
kadar kürek cuasına nı.ıhkılm edtl
m~ltrdir. , _________________________ !, 

PARK OTEL 
İstanbulun en iyi müıik unsurları ile 

Kış Mevsimini Dün Açtı 
Konserler için: FRED GARDEN 

Caz için : FRITZ TERTEN 
İdar 0>iııde olmak üıere 

O:S BJR KişlDE:S MÜREKKEP ORKESTRA 

ve ıııe,hur ZENCİ CAZ ŞARKICISI 

MACALLAN 
iştirak etm•kttdir. 

Her Cumartesi ve Pazar Danslı çay 
CTec:,;- gc!cn t e \~ra{l:ir A ltnan ve 

müt ~f~k .~u~~ ·etlPr;n umumi 
ile" 0ytŞ:ni kaydetır.ek\e' r. Fin 
kuvv~ılr ,·; Onega gölli sahıliııdeki 
Kondobvhkol ~~· r:ni zapıetmiş • 
lerd r. 

Alman topçusu Leningraddaki 

yuı.n· ~ttr 1 
Anhı.~tldl~na göre ?1.f(}:;;kova etra-

fında \'~ di.g:f'r ~oı.ıete:·de Rusla!' ll'J.
kabil hücuml:ırla Alnı•rı taarr.J.zunu 
durdurnıu~tardtr. Fnkat :\tosko\-ııia 
çık ... n Pı-a\'da gazete:;t .. \.Im.anlAnn 
Mo~ho\.·a mın'..tı ka.sına takviye kıt..:.lan 
eeLirttiklerini ve yeni lıücıJm,ara ha.
zırlandtklarınt haber veriyor. 

Tiirk ~uurunuo, Tiil'k Y:cdantnın, 
Tilı'k kalbinin ve Türk kararuıın 
da ~u açık, en sauıİlnİ, en halis 
ifadesinin ilanı idi \'e.. ilinı oldu. 

ETEM iZZET BE.NiCE 

SÜMER ve 
·ı 
.j 

• 
Sinemalarının viısı salonlar: k.oşu,•r. ,alk kütlelerini is~iap lçi.1 l 
dar gelrneklıedir. Çfö.kü; gö.;term~ktc . oldükları dünyar.ın en ~j 

So\'vet b:ıtary:ılarıru şiddetle 
boınbardım an etm;~ ir. 

Mojı.isk ve Maloyaros\avetz'de 
~iddetli muharebeler d~>am et • 
mektedir. 

Tula mınhkasında Ruslar ric. 
~t etmektedir. 

Donetz hav1as:nda Almanlar 
terakk: elde etn, iş.'erdir. Stalino 
yakinmde hir şehir ciddi tehlike 
altındadır. 

Kırımda Soyyet tank b'.rlik • 
leri, münforit kalan blr Alman 
tı:rliğini muhas;;raya çal~ışsa 
da, bu teşebbüs akim kalmıştır. 
Almanlar bu Yaziye'.len gediği 
gen:şletm~k suretile istifade et • 
ır.işlerdir . 
Görünü~ nazaran, şimdiki ha

rekat, zayiata ra.~'YTl~n yakin bir 
Alman taarruzunun ba~langıcını 
ifade etmekl~di r. 

DY-ha Cenı:pta. Ru~ !cuv\·eUeı·! Do· 
neç nehrniıı s~rk sahilir.de tuhınmak
tadır, .<\.rkada bırakılan kıtalar '20 fUn 
süren yağ,mtırdan btıt.w.klık halıne ge 
len araz:de harp ederek çekiliyor Kı
zıl Yıldız g~ıı.ctesi bu ceph.rde $k;Jto
vatje ehrlnd~ \·aziyetin pek t!ddt "1-
du~ınn yazmaktadır. ~t ı<len kôrr !ilii 
amele::! nsk~rlerle birlikte ha1-r} E:t

rcıektedtr Su:Jinonım 32 kilometre Ce
nubUı!dak i yt~:ltr eldc-n el~ geçi:"•-..-. 

Kızıl Yıld17. 1:a7.etesi Kınm yaı':c!n
ları .. d:ı ~..ız.;yclin ~hLkeli bir sek l al
dığını, Rusların nnudane muk:::ıvt•ıı~et-
1cr:ne rağır.en .:\lman!ann 3 gün tv\el 
Rus hat1Ar1nd~ açtıkları gedlgi gerü:1-
letnıckte o1duklarını yazıyor 

Hsbeşistanda 
(! inci Salıifed~n De\»m) 

m il.ralyözkrle ve lam is& .tlerle 
atı:w; altına almışlardır. 

iki parmağının 
arasında 

mış ve b&diııe .ıııahkemeye inti.. 
kal ederek, kadının davasından 
vaı geçmiş olmasına rağmen, bu. 
kuku umumiye noktasından İb. 
lah lm bir !>uçuk aya mahküm e. 
dilm!ştir. 
Artık bundan sonra N'üruosma

niven:n • Fc,·ziye ablası• diye a.. 
nıİan bu kadına İbrahim tekrar 
musallat olmağa başlamış ve tek. 
rar bcralıer yaşamak tekili ve 
tehdidlnde bulunmu~tur. 

Bıırdan bir müdd<et evvel Fey
z!ve Samaıyada akrabasından bi. 
ri~i zı v&rete giderken, Etyem<>z. 
c!c arkasından •Feyziye! Fay • 
,;,('!. diy<' blr ses ;ş:ım:i ve ba.. 
ş:nı çe\-irincc karsısında İbra • 
J.ıiml görmüştür. 

muazzam, en zae.,g ... v-e en mu~ t~. ~ n siiper !:~mı olan > 

V l C TOR H U G O'nun ölmez eseri 

NOTR DAM'ın ·KAMBURU 
(. OTIU: DAME de PARls) 

Şim<liye kadar bütiiu ıöNtiklerini1:i ıınuttunnaktadır. 

Orijinal kopyesi Türkçe kopyesi • 
~ •• • SUMER'de TAKSIM'de: 

CHARLES LAUGHTON ~ Baş. rollerde: 
ı Suareler için yerlerin.zı mutlaka evYelden t~<iorik edin' •) 

BUGÜN: MATixf:LER S~T ~.30 ~A B~A:L~R~ ~,.,J 
;;ı; ~~ .... ~ .... ,.. ....... 

Saıı'atta eşi, kudrette benzeri olmıyan bü~ük lkji.sör 
CECİL B. DE . tiı..LE ' in yarattıiı 

E CA ROLL 
Foıtar 

uır.Jf:llıl\'IP.m 1 Şehir tiyatrosu 

,.,, ,ı;. KJ::;MINDA \ ll~I\ ll ;;~w ~ TEPl:B;ıŞt DRAM 

Jl ımw:W.. 1 
Bu akşam sut ?0,30 da 

H A lU L F 'l' 5 ııerde 

C-enap Afrika,:;ı tayyareler , . ..ı.v
vetlC' tahkim eıi'len bir tepe<le;.i 
a5keri ":perl.eri şiddetle bomba • 
lo.m1'lardır. 

İlnahim hiç ses çıkanna<lan 
iki parmağının arasına sakladığı 
jiletlP, Feyziyenin yüzünü bir 
basbn bir başa feci surette yar -
mı·. i<ad;n kanlar içinde yere se.. 
rilm. ·Lr. 

IARY COOPZB -llADELE 
Pauıette Goddartl • Preıtoa 

ve daha beş bü)iik ııldıua bayat verdiği· RENK L 1 

Zafer Ordusu ••11eıerı 
Bugün L A L E Sinemasında ... 

Hakiki hir zafer gibi ) tttiden al.kı lan1'calı:. 

u""' 'Jlalııı !er: 0 a ar 11 - IJ. 
~ .. ~ulu gezip gOrınel<-'"ri \e !azla mo.l~n1~t. al•ıı;~k istiyen!e1in 9.ll·./2-t 

' tık("."·~ .dJı~aUb.n~ ıouı:.ı.c:.ı.:.ı.t etııle.t-rı .ı,ı.ı.Lu tJ•unur. S. 9il/:!-i 1 

İSTiKLAL CADDESiNDE 
KO:.\IEDİ IU "Ml. 'DA 

Bu aksam su at 2o 30 da 
KÖRDÖVÜŞÜ 

Düı::manın. Gcndar civarında 

Der'l~ yolu üstünde münferit bir 
Y.alc\!c buhınan ve bü~·ük kuv • 
vetlerch~n uzak Kalan yerli asker .. 
!erden müre1<kPp b!r kıt'ası bir 
huruç hareketi vapmağa te:t<'bbüs 
etrnı< ise de Habeş '-n'~np!'r -
' cd,•ri tarofind•n plisktit-tülmüş.. 
tür. 

Fe,·zive ıfade veren1ivecek bir 
halel<' Cerrahpaö• has'<>.~es;ne kaL 
dırılmı~tır. 11uavenEsi~dc bir JÖ

ziir.ün muc:ze kabilinden kur • 
tl~ldP~tu anl::ı~dn~ı~t.r. Fakat ~ıra 
<i rL.dir. İbr .. him yaka.anm;ıtı.r, 

1 ~------------------~~~ 
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• - SON TELCa - · 2 2 1 U Mlfft 

-r.iiiLf. şEFIMl.iiN BOYOK MiLLET 
(l inci Sahu..ıen DenmJ 

luıne unun oluak dahiliye ve adli· 
ıemialn dttdlıtlerJ. normal zamanlarda 
olduiundan zi;yade mı;ıı ııiıamlar il· 
~rinde t.oplamnıştırlnr. 

Boıftn ve yarınki manzara 
:ı.t'lletin .ayın vekiller!, 
G~-en Uıplantı yılının ba,ındanbert 

!uııyrı. dunırntınun tö !crdiğ1 gelişme
lfl'r r..f't t--esfnde. o 1.amrnkf tahminleri .. 
mu.e u:vgWl olarak, h;:ırp alanı korkunc 
bir t;rzda cen şl~tii. Bütiln Avnıtpayı 
\"C hfmcn hem.en bütün Asya ve A!ri
k:ıyı Farm1ş ola~ harp ve işgal f2cia
ları. ':"'1<'mleket: ·zi"\ et~flnC:a b r~

lJkeUc!"~ren rna.s .. n k~1ınış bir tt·~< ~ıı .. 
let bt!'dkmad:ı. 

F~eflc ıörüyonız ki. yaruık.1 man
:tarITTJın meden!yet f..le. · içıln b'ıgi.in
kür.dcn d4ha ilJ:e-:n;. o !m.ası v .. yikt('J 
~...ı•uin blltün d~:P dabo ziyade gC· 
n,;şleme•I ıril€de ko;.cır- n bh l'ıtimal 
b:ı1 ;nr1eu;r, 

Yar.g;ıılar içinde inliycn • ..\trrupa \"C 

A..~·ı k:!aJanrun btU~:k noktas:nda suit 
ve •ti.kün yurdu, ôZiz vat nırr.lzd!r 

liaıı>~n drığan bin 1.iiriil fcl.'.ıket ıç rıe~ 
o ·~tl!.n ınfl1cC.erc kJ:~l .tns ii vaztfesin. 
ku.rtre!..i nisbetlnde yapmak ;;. ift'.haı 
j: .. yı:ın rr..etr cltet:r.ılz, b:r gür de dtin· 
yanın bekied:ğt \'c ll!uı1taç oldu~ı ba· 
r4~n k:ıynağ.ı olab - se, buc'""a ı '1uya· 
t:."tt\mıı sevinç r k bu~ 1k ol<....c ]tttr 
l.hti!atlu n B.ll:an millctlerioio 

istiklali 
Saygı de-ter arY..ada.;:Jar, 

SO"l !oplantı.mı.zın ba,:-ır..d;ınbf'~ vukua 
c•1"'1 füli!Atlar sayılanııyacak tadu 
toktur. 

Balkı:n aıa,-lnriJe ba~lıya!l bare~t
ter Iralı: ve Surfyed1>id geUsmelcrte 
batı ve t~up kr..m~!.::.:ırr:·zt mul-..arcbe 
,e ı,Kaı alanı halhe kore• v< blrdtr. 
hko bir .ı... Jl !11.k! Alman - Sov 
reı o:laıılı lht.iW.ııı rr.eydıı.r:a çıkardı. 
&ylecE' şimal komnınıuz dn harbin 
,.anem!a..,, \~inıe gird:ıc•e:ı sor.ra. dl~er 
tor.ı.ş:ınıuz iran işgal facia.!l.nı rördü. 

Meınl<ket.imlz:I bu kadar yahr.dan 
ilit.J...a!andıran asker! hareketler, biztm 
uyanıklığunızı 900 derer-e artU:mış ve 
taahhC.tlcriml.ıe ve d(.$1.lukla:ımız.a sa
dakat tere.ev~ içuıde şe~~f'..:ni:d. Te 
emıJyetimW konıytı.n sulh arr.usu. si
ı:ıırtim!ı.in men:ıtdir.l t.cfkil etmlşUr. 

Derr.iı: bah.<ettlciın Balkan har<ket· 
kn. n1emlelr:etirr::z!n emniyet ve ma• 
n..'n..iyet baJtıımnCan Qzerfnde eok bil· 
1llk ?' ..-a.sı;etle durıiuı_'U11T\.IZ b1r me
sc.e clmuştur. Bil!rslnjz k.;, Ba!k.an m.!1-
&ct!i!r!riln Jstik1~1.i C:ı::"11hlıllyet Türk.i
yetL.r.!n t..kip ettiği !~yaset te.-;eUerin
deo bl~id!r. 

Bt!li.ır.e kadar te""1c..-nile:!m1.z ve py 
ret er.m!ı, r.aırıl t.!Jdall~rln mahfuz kal 
~sı Qıerlnde merkr:.dc-r.d:yse, g'lf'cek 
camanlar tein de hlslerinı.:z ve dilek
k'.nr.·.i: a:rnt taıacak~~rdn·. 

Harp ..-e Türkiye 
l\!111-ttln sayın 'ckıılcr., 

L ı..ır..h:.ırjyet hı..kl:..-r.e:ti, A "'rT.Jp;l bar
binlr. r.cn dunuı:. ~:da lı taraf .ğ;ru ~n 
ıt t.ffil~ t. •• Bwıda:ıJ. Jr el, rn :ebe 1-
,:ndl ,, bUt.,ı: dcl·!et~~?'l n:1 .. .c ·f'bt:: -
k;-.-1 ıU::. e..,ki ve yerl arı4aJ.edc"erle t:2n
ti')l ec3".Jıi~.ş bu1tm•Jyor!('r. Bıı n:ı!~he
delcrin hükUmler! t~mamiyle ıncrid~
ıcr. Bunlnrı söylec..I!:.:.!c·ı sonra, Türi<;
:rerun bug\hıkü t.,!'p Ö!l6"4tkl t1: rf1Jm·1. 

~u iyke ;u,Jatm• Olma':_ 1 •:. laıııl:klı 
sa!!:ırda bul:Jnan başl:es dcyTetierle 
mUn:ıs beCttimiZt bcli:\nıek !sterim. 

Al.manya ile nıünas~betlerimiz 

Almanya ile milı:ı•sebet:erimlz, BaJ. 
u.n harek:et.ltti esna.s:nda en ~eL.n ir.. -
Ulı.anı.ni geçirnuşL.:.· d("nf! bf"r. Cza;nr,n 
b1zdeki al.Aka ve er.di:C'~1 Wyik ole!~-· 
ebemmi~tle cörm ve anl;yan Alrr.an 
levletinin saytn re~c-i Hitle:-, bana ye.z
dıiı busud bir me1'. tt:p~a, memleket!... 
ınıze karşı dostıutL:Du ıöstcıınlş, ve 
bük.Umct!n tuvlbly1e kendisine verm~~ 
oldui;wn ce-vap, ve b.:r keı·c daha vaki 
Dlan me.ictupJ.a.şrr.amız, 18 H;,zlrs.n lPJl 
JU~i Tü.:k - Aln,aıı muahedesini vü 
~de retir"n. lta.rş11ıklı 1Umat hJ"\·'"aSln.l 
yaratmıştır. Bu neti<:eyf ınenmonlyetıe 
taydetmelt ~riro. 

Türk - .Alman münasebetleri o t.arib
ten.berl hiç bir zaman bulwınıyan biI 
dos:Ick takip edlyor. 18 Haı.Jt:ın 1941 
taTihH t~t1uk ve ald~:ı:n:ı.zl;.k mu.:he
dm.m.:.-ı hükihnleri, he:- ŞJrt !ç!nde mah
!uz olarak devar.1 eıt:yot1ar .ve de,·arı 
edeceklerdir. Son ı-unıe:rd ... L-,ıa~ına 

muvaf/alt.ryri elYeren vt yakında yük 
seı. tasdlldnl:te anedUecek olan Türk 
• Alma."ı ticaret a.,rı;!.'.:şTT'.n.sı, bu dostluk 
..,. iEmat ıb"....t:ı>iıı hayırjı: bir seı:oe
ı...ı olar.ık ~ıaıı.ı l edilmeie lJyıktır. 

S.1m arkadotlar, 
19~0 yuında Fr•n""'1L'1 rruığlubiyetı, 

i:nıtızlerl eu milskiil bir yaziyele ui· 
:a.tm~ bulunml<ım. Tib1ı:!ytınfn rr.il.da-

faa v~ masuniy't umdelerjyle tak:pı 
etmiş oldutu slyasetin bir nok~ ;::ına 1 
halel gelmedi, ve Türkiye ittifak n1ua
b.edc!<iine sadakatini açıktan açıj;ı söy
ledi, Türk.iye, dünyanın en büyük dev
letlerinden bJrlne ıcaragün dostu oldu
iunu, o zaman bir kere daha. ispat et
m.lştlr. Ayni müdafaa ve masuniyet 
.un.delerine .istinat etmiye devam ede
ttk olan harict siya~tiın1z, taahhüt
lfiine Eadakati, Türk milletini., ~!anna 
tam teva.fuk edl"n, umumi menfaatle
rimize ve beynehnJlel ahlaka yegJne 
uygun olan bir pren:ı.ip olarak tatbik 
rdecPkHr. 

k.an1uın e1fis hC-4"iefi, halk.m '~ milli 
lıH .. +dofa~sının il:i.isı~çta-rını Jr;ıor1tlamak 

ohDt.;ş~uL I!üln.ınct, h~ hedef<' erl'ŞJ1~ek 

men, hüJttimeUn aJdıgL tıedbir~rle, gj
recek \"C eıkacak madde1erjm•zi.n taşın. 
ır.asın3 ill".kiin h:aı::ı\ olnn•ı;.hır. 

~ ı :.r... 1ailı. r, 
A:·ı..ctrrJş oldugı.nn bu siyaset, n·ıem

lckt:nızin coğraıt \·aziyeti ve harbin 
lDkişa!ia<ından doiaı> hususiyetler ·a.. 
nUnı1r., artık htr rerta kabul ve takd:r 
edi~!"'".t~ lA.zım gf'1tn d{irüst mah!yetirJ 
tebarilz e ttinr.~?ı'ur. 

Mustakil ha~kc~let"ir.e ~kim ve 
fuvvetll Tnr~::!yo, k:mseyl tf.hd!t et
ırıt7en blr l'!ılh yuvası halinde, ve me
:lenl.yet tçin !aydalı b:r unsur k:Jyır.e

t!nde kendLı.i gösteriyor. Memleket:mı. 
tln siyasetinde: i a n hedef!er ve g:ıy
:-etl~r. takdir olunınakta.du flmidiııde

rlz. 
Cümhurtye t:ıN"lı;sunun kuvvetlen-

.,...sl ve fhtlyaçl~rlnln tamamlamna!'="ı 

bC.yiik mtc1$n ve h !.kC:r.etın en bn., 
işi old-.ı;,t'ı.=.a bir Kerre d<ılıa beli.rtıılf'k 

W.erlm. Türk vatJnd'1şının, kendisln!.n 
<le içinde ,az:rc alcti!ı ve yar.n d.ı 
alacağı, Tilrk onlıısu lçlıı ist.enil•n her 
tedakArlığı ve yar~.ırm ~rrdd!ltw:ı: yap 
.tığwı görmekle dı,ıydufumuz sevmç 
o-0y'1ktür, K~hrnn~an Tl,;.rk ordusunun 
'llfr vaz!.feyJ y;ıp:nağa ehil olduf;.:na 
rakın.:'.::ın 'tlmatlımız vardır. 

Miinak:ılat, sthlıat ve zinat işleri 
Milnakal;it V<'k~letl, kendWııe t<-vdi 

ıhuıan işlerf, zam~::.ı:ı Rfır şartlan al
lmda baş&.rnı:ya çalışmaJı.tad>r. 

Sıhhat işlerimizde pro""8-mll ı;elışnıa 
cL"V11m etmc:;.Je berabtt ne memleket 
tfahllinde böyi:k salgın hastılıkla.r gö
rillmüs, ve n<> de di~er memlelı:etlerdek.1 
ıalgmların hudutla....,,,..ızı aşır.a&tna mey 
1an \'erilmlştlr. 

Z!raat VekAle\imlz fstilıı;alt arttırma, 
ıt'Ş:Uendlrrne ve =ı!lonr'-1 :ırlJheltme 
rotunda.ki çal.1$~ları.ca davam etm-ek
t.ed!r. Ewelkt ser..e (oallyt"te bosllJ'an 
ınaklneleı;me işi geçen Eene bir misli 
arltırıL'T!ışltr. T•lrk köylils<l:lOn anla
yışlı çalııma!&n da, ba J,lerl ko1'ıyla~

b.rmakta ve zirat iıHhsaıtrr~ız artmakta 
ve vasıfça yfik -clır:e..lcWdir. Bununla 
benlıer me:nkket!n, ve ordu lht!y 
CU'lll\ k<ırşılan.r:ıası ~in ~tJ1&ill arttu-
rr..aya daha ~ok eherr.rrı,.ıt ,-ermek zo
nmdayız Türk köylüsilııcen bu gayreti 
bekleriz. Ayni zaın.ınOO ır.Qs!ehlik!en 
de, kolaylıkla ve lstediğ; kadar bula
bildlği nlmet:n kadrlrJ bilerek fazla 
lstJhl-.J.kten son derece cekiıırtıesfni fs
i:fo.mek hakk,,.,,ıı.dır. Bugünün şartla:-ını 
dünyanın ~.!:rmektc ol<luğu buhra..-,.ı 
i:özönUnrle tu&!'"l'lit- y.:ı~ yış:.r.ı ona a:ör(" 
ıııyc.r!~m~k h,r ,.:-:,t~~l!a~a. d~ rnlli1

1 
b'.r borçtur. < 

Top:-ak kanunu, B~;;iik Meclloe &u·) 
nnlrıııık üzrredlr •. ~L 'k~ ar~tırr.ıa·; 
lardan anlıyor .... z. Ki, ı._,pra.gı h:ç ol~nı-, 
yan köylünün ni b t. JT,a!ld.ı.:ttur. Dev-{ 
ıet n::ı.lı torır-d da,..11~., ak Jn:retiylc ba

1 nishet yıld;ıu yJtı az.a ~.ık:.adır. Bu.-, 
:ıunla beraber, tcp••İ• iılnıayıp, Irer.dll 
oaşına ocak kurc'a:~ i...::tiytr..lere toprak! 
t.emir~ı, CUm.'ıv.ı·yctl'l en ziyade ehcm
mly"--t verd'.g b 1 rı .. eseled..:r. Nüf·;sun 
;oğa!masl ,.e ir.tlk~J. S\.!'et•yle parc~1an
:nası net ·cestnc!P, cl!ndckt toprağı bu
i:"1lnlc0: ~~:e:rıc kı.:'.!r€'t ve vasıtalarına, 
;ofalan yaşa:r:.a !h1 :yaçJat)na. arlık ye
~emeyc ba~lıyan az. t..:•praklı köylf'r 
Vi! kl3ylülrr vardır. B...:nln!"lllı k:endile
-;ne daha yükrek lafaTI':t. lmkAn.l ve
'COek miktarda toprak s.ı.blbi kılına.k 

•>e bu !.opraklar-d İş yaprr.a Jrudretini 
tam kıymt>t!f'!'ld:r~cck ver!mli bir f~lc

ne ic!n Iüz·rrlu a r; 1 "--ı_a dor.a1maktaJ 
acele etmek lizı.mr> ... "\' ·bek ilgi ve 
b:ıcekın1?nizle, en 'y1 şek!.ir.i alac:&IJn~ 1 

~tn olduğum kı:ıtL:un bir m e\tvell 
:ıJc:anlmasıoı a.rzu ediyoruz. 

İktısadl nziyet 1 

Arlc2d.aelarım, 
vaıanda.:anmm gilzclen uzak tutma

malarını istcrl-1 kI, dün)·& harbinin 
büt·:ın millet~erln ilı:U!adt haya.tındaki 
teslrleri g~n_;.ş ve d ri:ndirler. Cihan 
piya::>&.ıı;ı "e zrjllc-L' "'' .. rru:ı yollar, bizlın 
merrl<'k-etlnılz için d<! yar.;;1n;ya k3- , 
pamr .. ışflrlu.r. Yurt müdrJz.~.w tem.ir. 
karıriy?e mt-mle-ketim:zde de bir Çok 
iman kUVv•l\eti t<b!lal olar~ndan ı;e-
ltll.miştirl•c. Ba:;ka mf! loketlerde ol. 
ılutu glh~ bizde de ~· piyua bazı 
ihtiy:>t;: maddeleri üz.f"r!.'1.de menft roJle:
oynar'n.ak tenay:'.ililıın gust<."r1Qektıedir 
B\ıı:ünim prllan lçlnw·, i.aŞe polJti· 

için 1.<it.tT"-< .den ı ılJile kadar u-ı<tn.;,ın 
Hcu~m !;·~ıli1·rt.ıc-ı· ~·i!'"'iletiı~ ;ı;tidı.1hs:1e 
etmek \"e bu tao:.liyetJe.ri düzenleyici blr 
mürakabe altında bulundurmak icara· 
rını a1n1lştır. 

İstihsal:n arttırılması, tedbi!-lerln 
ba§,nd:. fellr. :ı.till1 varlığın ve milli 
istlklUUn bekçisi olan ordumuzun ci
haıla11C:rılnlall1 iaşesinin emniyet altı
na al.ı.ruT..<ltl, hiç eksilıniyen ve daime 
artan mi1lt calışmaya dayanmak sure
t.ne mümkün olur. Ziraat ve sanayi sa
t ~ı .. l:C .. !r•!n istihsal orgrtnları 

ka\lat lu.:r yurttia~ln da11 m'ıhitJıe ör
oef: olacak eek:Jdc çaltŞman, bugün 
va~-ı vazl!eler.in.jn en Jruts=:h ohn~
tur. İ<lih!Alrin tanzimi, istihsalin art
lın!rrası :Ud::r chmm-Jyetlidir. İaş~
mfz ıitln çıok. ehem-n.iyeti..l olan toprak 
mw.hs"".ılle:-1m..fzı.icn ba..ı.ıla.rı, bugii!ıkil 

ge11!1 l!ıt"ya~1'...-a yetn:ek bakır=dan 
ciddi tedbi:lere zemin olmlya l.lıyılı:tı~
lar. Bazı gıtt<"<>k mad!lcitrin memle
ke+,,. gireLı.IJ.en m..tttarları t.esadüılere 

bağlıdırlar. Bu seb<p'erlodl: ki, gir<?<-ek 
ve i,.s:tih.<oal madde1er1mizdt.'n bazılarına 
bül.."ilr.<!~e t'konularak, bunlar-.ıı ilı.ti
:raı: n •• t ti.n<!e do&ı' ':mı.sı yoluna ,ı
dllm;şt.r 

Yi)·tctk maddrlcrinio istihlaki 
• Y\ye<ek maddelerınde ı;lmdlye lııadar 
ı.tıhlllkl tahdit e en bir karar alın

manu,.<tır. Aı.calı:, st..ıklarım!n Jı:orum:ı Iı: 
ve gelcrek"te emniyetli bulunmak 1.ı;in, 
gün(!., birinde bu maddelerde dahi 1'· 
tııı!Afil Uıhd:l za;,rel.iyle k:arşıla~ 
lbtim.m vardır. Hültılmoc~. burası da· 
hl göwnUnde bulımdurulınalıdır. İnsan 
~yıaımn bütiln :aı-tıannı temelind<:ıı 
sarsmış o~ l:;(lyll'< buhran fç!rure, 
;rurdumur.ı,ı ııe!Anı'>tl r~!anmıza 
,er!i vet.zi:c'c: ve fen:r;ıtler T(llclcr3f', 
ınemlekot ı;octlll'a:ının bu çetin lınti· 

h.arun ı;ı.rtıarma da ,,..ve ""'"" katlana· 
cıal<brına ula filphem!z yoldur. İstfb.· 
...ı ile lsb"hUltf blrblr'.r.e batlıyıın ara
cılar da, hall\. lulvası.t::n eı tok t>eslrl 
altında bu!ıman?ardandırlar. B'..IDUD 
netictll ol.a.:aJr, :r~rrtdilşla.r..rmzca har
bin en çok bls..e-d!lc:> tara!ı h1'Y1lt pc.· 
lıa.lıllfı olmuştur. İhtiJı:§rcı.= ~ 
büny '.ne yaptığı !""'Jtı bOt!l!ı yurt· 
dıışla;-.:r:ızın bilmelerini, V'I! bu glbile· 
r! wgeçten r'~'""'ek Wn f'.!Ul"ru bir 
ıoeklUe )""aJ"dL'll etın<>leri l.kımdır. 

Sulhun ve hürriy,,.tl;ı. 1lemlz havL!ml 
en gent, ll"'kilde teneffils eden, bu müs
tesna memlckrtln ev!Jdı olmak rre
tfni taşıysn1;.rın ve onun oimctrertnden 
büyijk öl ;;\öe byJa ları:ın insanlan.'l, 
bu mcırJı.;kt.b k:ar.11ı:lanna 1 n.f.Z&urJa.r"J!a 
hilr:):et ebr:e1c:tnf tstC!:"':.ek, ve icap e~ 
~ t.t.-met ~. '·ıı:tlc, bu ırJlletln en 
tobl1 bir l:a.kkıd!r. Hilk1imet, !l'.\ilr:l.r!..~ 
rnü~.adelcye esas o~.n tlat t~bt 

~ mua."'t.ek!Je:-i~ r.c.c:ı:ra. tacc3ra. c
meginlr:, bilg:s:n!n '"e ~nr:ayesinin 

lcaf"5Ilığı olan ho.kkt \•ermek.tcdJr. "Fakat 
b. t.aJ...-k:!l. hudı·ju, :evka?ı\<le- h3llerln 
pra tıtı u1 .. • l'.any1a degll. ru!lll 
gelirden b· z.G..,1\"'f~n ciüşeC'Ck hlMen.inl 
aO?"ın~1 ö: tis1lc t.ı.vfrı edili"nel~dir ı.·e öy
Ie t~,·fn E-d L ... ck~~ 'r. 

!a~e ve 1·aı "".t~ı-;•r.oıoe i~1,.:·i~ ... ;.;:Jn dH-ı 
zı;onrc- \·r. t'a~~..... P. ·, ~ lt'Jltbi?,...~i. J""2I
n'2 b-..ı ::!1-"'""ı;;:;.!n vü("t...1~ -r~Tlrı1 an ~i-1 
ıtıtla .mthrki.\...._ eıltınaz. BCtün dcvl~tı 
tE'şk !tını!', -~ t.u.ı.--us!yle \'.ll:'.'.yttle!"tl".' 
!dare a.m::-~er.w..:~n bu krınuy:i, bırgO:ı [ 
iç!n b~ta ı:e~n b!r de\·lr! "t'"rücsi 
o;<u1i.~ <"le &lrr..alarma kf'o;;[n ~uzum 

va!'"dlr 
HüJ<OT<!ı ""rl!ğı hergiln artm:ılı:t.> 

o!an hP. bln zara~lı ~~irle:ini önl.iye
Qilmek -;o-., mtla ı-.:-:unma k.anurıunda 
:yc:.p:.lır:> ··:J::. lfrr..·'"'l ~ ı g(:rdi;t;:ü değişke 
\"e (:ki<'ı.!.:ltre ait teıtl;fl.criri yakında 

büyillc rr.erlbe e.r;:.cdecekl!:-. 

Dış tkaretimiz 

Dış t!l""~"'"'ette es..s~rr.ız, bütü:ı mcml~

k€tlerle. r, ,\k!ld, fi~! h:r !ııubadel'P. tc-ı 
müud..:r Bı...'lda~ br•·-:.ra, iht.iyacıınu.d.,n 

fazla o.:-n ç:kac~k r.l0>CCeler!ınJrl. l(:
re«."C..]c e:s anm tc·n :ı1 \'il.s•t..uı olarak 
kut:ar. ... ~yıı.. Yc-:ıt ticaret an!a-,ına

lan1 b .. t-- lar 1, r.de yap·:~avta \'\: 
eski n1~ı-"k::"·rie:r.r lı:.ı esas1'ı.!"2 çev"f'.J
mekt-rtı.:. 

İhracat mar!dele?1m!ze. müshihs.~ 
mer.1TIU:-l edect.k fa.D:ı:- t~ln eC!JmJş
tir. An.-:;k burada r.ıüst:ı!L. !im.ize bl; 
ta\"?:yi" J<e b J!.C'ımc;.k is.t-e?'!m: 

B..:g:r.:ı.ü f!.cıtla: ~:!lmt oJaıncz. liarp 
sonra • a~·r~;~ 1; .. + dü{n.~i. bck-
1~mc.k. lt.z:L"' •. a Bu itıb-arla mi!r.ahs:::n 
bu!l2. ~OiC.en Jre:ı~lıü alışU'"Tr.IS1, \"C 
çı;ı:: tisa..."'TU!lu han- e~ etn1<'·d, ve h.."!rp 
Wl''.ın.iı ki b..:h:-ar.ı. kar:ı.h1yacak b!r 
.!btfyathı T.üc4hez o1m.:Eı icap ed~r. 

1941 ("('~e!:ın!n, o:, t.ica"'"f'Urniı }<: :n. 
getero ;kL hr .. rp yı!ıra r..::ııJ.!"an daha 
ağır mCmakaıe sar'Jan w-zrtmP~W T:.il-

Saııayi ve maadin isti~salih 
Sanay1-- ı·e maadin saha~ındaki lıiiih

al faaJiyeUerin1jz;n, ü~<ndc bulundu
tumuz fe,lı:alide hal voe şartlardaıı 

mümkün olduğu lnıdar n müteessir 
olması için devamlı bir surette ve bü
yük bir ıaytttle çalışılmaktadır. İşle
mekte buhman istih;;al müesseselerimi
zbı muhtaç olduk13rı ham m.adde, ye
dek parça ve aatr teçhiz3tın k:arşılana
bllmcsi, için hf'r türlü lınk5nlardan is
tifade eçlilmekte oldı~!u gibi, tesis iş
lerlı:~lzJn bir çok müşküllere r~ğmen 
yürlitüln1~si de bus-us! bir jbtimamın 

mevnıunu teşk'.l etmiştir. Bu sayede
dh· ki, nıiH11ktısat clhazımız, memleket 
ihtiyaçlarından büyük bir kısmırun kar-
1ılan..,,0"1 hususunda yükgek ve takdlro 
ııayan bir kabJllyet gösterebilmiştir. 

İ•tlh<al faalfy<tlerimlzden alınan bu 
neticeler, daha blr çok 1ht:yo.çla.runı
zın tıemini b:ıY.lmınds.n d.'.ı, geleceg• 
ernn:yetJe bakmamıza hak \-ermektedir. 
Cünkll., bu neticeler mOsbetUrler. Ge
rek nrı..ayt, gert-k JNt.adin sahalarında 
iti Jshllialler çoğalma ve artma yolun· 
daki yilrüyı.1şler1ni son sene zarlında 
da. mııho!azs etm!şlerdlr. İstilısallcr!
mJzle ~ldkalı teknik elar:ıarılo:ınınııın 

d!kkalH ve tercı.gatli çalı.ş::ıalar~ı. htı
l'JU"tı.lnuzda me:mnuf.Jukla. ana11JD. Gün 
l'"-"C'tiJ...-çc bun.1nrın kendi ihtıs<ıs 1t1be-
1er1nd-eki mtimar~ele!'i artmtlta \-"e 

sa.yı~n çoğalmak.tadır. · 
Ereğli kömür b.avzası:ndaki ocak.la· 

nn d..>v!<tı;e fşletll~ lıokkuıd:ıld !ı:a· 
rıwrun tatbiJLiı.dc+ bek!onen müsbet 

netice!<?: aıınrnaldochrlar. 

B:ı tatbikat, lı:öMür l.tihsal ve tev· 
z:l'!n!n ve!"l.'lllni "" lntiza.mını arttır
mok!Jl k~l.ı:munla. onıcja çalışan bl:ılerce 
işçinin ıı:e-.ı.-ıı "" n4Jı.ltlanr'1, rah.a~a 
ç&lışm;ılaruıı da. emniyM eltına •Jnuıi· 
tır. A;rni zaroaııda, lşç!.yl l~e ve iş ye
rine ısınc=ayıı yarayan ve verlnıl art 
tttıın bu ıedbirll!I"den ııl.nıan !y1 neticc-
11!1:, bu yold:l.ki <:<ılışmanın, devlet eJ.fn
ıleld dll!er lstllisal müesı;csel..-bıe de 
J'll:rılmasına yol açn'~. 

Dalclr fstihsallmlz artmakb devam 
ll!lmJ3 ve ertı:ı nlsbetl geçen yıla. ntza
n.ıı llçte blr c!bl ylllııleJt bir verlme var 
m.ışt.ır. 

Petrol aramalar..nda, C"ttn. s<'lle alı
oan !Ut müsbet netice üreri~ sond:ıj 1 

t.aaliyeti Ram.an dağı bölgesinde dev~m 
etmei<te ve teşvik edici bir mahiyet gös· 
termcktedir. Diier taratt.an memleketin 
muhtt>..:f .kıslmlurınd:ı yapılan 1stikşc.ıf

lar, Urf:t. Eğirdir ,..., Boyabat bölgcıe. 

ıinin petrol b.ıt,m:xıJan csa>lı letkll-e 
değer o1du.k1arınl göst,,..rırJ;slerdir. l':t.ı>·ı 
den ~rama foa.!lye(irrJz.de, sene içinde 
en m.iıhim :ı:et. ca.ler SO~ütözi.1 kOmü:, 
ve Ad.ıpazarı demlr alanlan ile Turhal/ 
a.ntcnu'\·an götil.u\üstinde ve öderr.:Jş 

cı\·a nwdenınd~ :ıınm~t!r. B.t r.1ınt.aki'.· 1 
larda eJ:emıu1yetli cevher ihtiyatları j 
buh.:m~1~tı.:r. Keb~n'<!a. • .Bolk..'lr da.tın
da '-!etntlye verilen ~.::sim!cı.:ın dLprı-1 
aıoı!a. ari.l.malara devnrıı c;c!Hın;iş, l<:üre 

balu.r n aden.f d'l ilmi! verici l>lr s&f·ı 
bıı1ya g~rmlştir, 

Şeke"r lbtiyac.uı g~li.ş hadler di!hl... 
1 

Ende 1:.ııl1ıic.:n~ ;<?ycsi:e b~ s ne de j 
yıırt:r1!an pa.n.~ar ek.imi. s~ı diye k• .. / 
dar :,•ap";'r:ın en ytlksek ha;.hl1 olarak

1 
44.0CHl bl'k'arı ge<,..-m.iştir. Bn miktar, 
1935 P-c·ıı~i ekir.üne nozara...'l, yuzde ı 
yüz ni.sbeli.ıule bir artış bildirir. Ou 
n11ticede-, Jıt.öylUmti-:ün pancar.: l:&~ıı 
g.ıtlik.çc arU-.r.. :;:Jfıiiasın1n, ve b..ı et .. r.t:.ı 

göotE'rci:ğl ~-um kabili,'letlni" Lyiik l 
ö!çiıdc Amil old..ığunu nıcnnun oicırtk ı 
görtcyon:z. KöylU:r.üzün pancar \tarı-1 
mından ~lde ettiği faydanın para ile ı 
if.ad~l ş;!.!ı..:.r: 1935 sen~inde 3.000.0000 
lira !k~n. bu miktor J039 da 6.0Q0.0001 
a ve g~n Fene 6.000.000 Ur;•ya yüksEl
mlştir. B·..ı sene ı;if~in.ın elin"" geçecek! 
pura i:-l, bu yek.Unu d..ı.. geçe<'1•ktir. Bu 1 

sene PO ocr tonu gec;C"ı-r;~ bJ~LrRra.;-:
n•: · Uıı ·~ .... ·tığhr..t.z \·er;ın, lıal.kımızın 1 
ihUy .... ı:-ı ")).ıgan üstün ş::ı.rL!oırın de-ı 
rr.a,·ırıa &1cfı~en, Slkıntıw.c.1 kar~Ua-

yabiJr.-:t:k.···. ı 
"Df'.ılcEn a!Ak<l!ı o~duğu ı-auayi ku

rurn!.?r,nı:ı1 kendi satı ·l<'ru•ı mut(·dil 1 

b~r f 1at!a tuUıtak. pi:rasada nazımlık 1 
et'!T"~lcrinıien ve ~·ô'ptıklarını mümkUn 1 
olrı-.;ğ-.; k-ıdar doğr'ıca mtis.tch;;k ktit
lesinc verır.elerjnden bo.J sene de rr 
nwı edici neticeler ahnıuıştır. j:; kanu
nu tatbikat•, husıı~}e çeşitli stın~yi su
be1erind~. memlelce:.in iş haya.tını btt
g(loün l<tı-rlcr!yle aynrl:ını.ıık bakımın- ı 
dan ye n:.i:.U tanınma ka.ra:nuna &öre 
a.hn.ı.n ~..rarlar ç:o?rçevesi içinde J'Orı~. 
Lillmekted!r. Bu sur(ltle lüz\ımhı iş :re:~ 
korl.nde çnh;ma müddetleri, m.hh1 vf 
fcmıJ lcap~arın müsaadesi nitbeı.inde 
a.rtt:rı-l!l,.ı:.W ictih.c:t1 haf"JTl!r.in fhtiv::ır-

ECllSINDEKI NU 
laıınıızı kaı.ılanııı..ı::;n.a (alı-;ıhnalı:tad1r.[ 

Bi.Jndan başkil, bugüne !tcıdar, hukuki 
müna~betler ve sıhhi icaplar cephe:ütı
den tarız.imine ~ah'1lan işçi hayaLnın 

11$1 9-000 e tJlmak üze~dir. Köy eiit.
nıf'll okullarından cık.an 1500 eğitmen, 
ke,ıerirıde i}e haşlam~lardır. Bu su -
retle on -sene ı:ibi, millet bayatı için 
çok kt~ bir z.amanda 15000 egitınen 

ve 30.000 iiğretm•ııi köylerlmlze da • 
lılmak yolundaki e<ılı§ma b.ıla ~,·~m 
~tedir. 

~·-
1ü:C Mrt:H •'l'.fz olnı;ı!i. tı tı'C~r.pı1' 
millrt.çe y~ı.ılan elbirlıgl ~11, p."f" 
Cümhul·i)·tt lJi.iküı11ctl, bll ~arl.ii' 

1 
,ı1' 

1.ıyan verH11li ı·e ~tl<ln1 bir 
iş kazalan, mesleki baıtahklar ve aua. 
lık ha1llerlne karşı, maddi cepheden de 
teminat altına aluunasını sağ"hyacak 
olıın .işçi sigcrblcı:rına ait knnun pro
jesi yük9ek meclise anedi!mi§ bulun· 
maktadır. Bu kanunun kabulü ile ifçi 
hayatında daha :ferah verici ~eUcellor 1 
elde edileceğini un1uyoruz. Işçilerin, 
elverişli oldukları işlere yerJeştirilme
lerJne ve türlü işle:- için de, elver.işli 
işçi buJunmasına arc:ıcılık edec.·ek bir 
kur·.:rnun kuruhr.asına <lüir olan kanun 
projesi, ayrıca ylik~Ck mttlic;c sunu1· 
muş bulunmru...'1.ı:ıdır. 

KöJliiye yapılan yardımlar 
Türk köylüsünü, :z..ir~at ~!et ve a

raçlart yanır:Ja bir de el tezgah:na sa.
biplk:lmak ve b;ı suret1e bo~ zaman
larını k:ymetJer..dirr.1rk gaye~Hc, 1;eçcn 
aene yalr:ız 17 ı• layc·te telgfıh Ye çll<:.-. 
:rıklar gtır.derllr.&i:,,,+i. Jı.Iem1cketL~ he-:- j 
tarafında 1:österHcn bUyük '''" mC!?lnun ~ 
edici ala.kaya, bı.ı !;ene ;n:k~;: n sbetinde / 
cevap verilrnesfne çalı.şılrnt~t 25 vl
Uyete, her birine yüzden aşağı olma· 
maic il.zere, topl·ı olrı.rak, ayrıca 61 vi· 
ilıyet.> V'9 kaza bölgeslr.e de örnek rna· 
hiyet:nde olmak Uzez·e, 923 takım t~-, 
gfü ve çıkrık gönJcrilm!ş!' •• 

El te.~.g~hı dokun1aeı~!ğ'..f!!:l çok bu
hmduğu yerler~n başhy::ırak dnk•ıma-J 
cıl""rın koopera:.ii'ff!ştiriencs! yolundaldl 
çalışrnalara bu !f":te daha gerJş bir öl-ı 
cilde tle.\·am edil'11i.,.ttr. Bllnun ncfce
sid:r ki ceçen. !ene yekünu ancak 8 
ze yaran el tıeıgdhı doh.,ınıacı koo~ 1 

rnt~fl!'rinin sa:y:!=ı, me:ı l,_ket~n bir çok 
bö~-e.le:lııde bu yıl 25 e çtlı:mı~tır. Bu 
ouretle, lrurulmal-.ı bibniş ve çalışma
l:a b:ışlarr".ış bulun.:ın kJ:1.:;k san'at k(\o
pcratı!lM". :.fn şayısı 34 ü bulmuştur. 

Bu kocrperatl!lerln art.m:s·ndo, fc;fnd~ 
bulunduğumuz şartların ve hükfuneh;e 
ele al.:ıııl"';ş elan h::m ma<lde dni;ltma 
iş.ler!rıı:ı tesiri old:Jğu açıktı:. Ancak 
bu kooperatifler sadece bugtinün ihtl
yaçlarır...ın basıncı altınc!ıı \'Ücut bul.on 
birer kurum det:U, fa.kat iktisadi ve 
tçtim::ı.t da.ire"!erir:ıizin tahakk,ıkur.a ye 
dl.nı CÜ'.A;;tindeı1 kendilerinden devamlı 
h.Ltmet bekJenor_n rr:ü<-~e$€ler o~C'Jkls

rı:ıdan, bwılRnn kuruldukları rnuhitbe 
sag!am·esasla;.·a dayan~rak yerlıe~"'.'1-eı·1 
\-C norm;;,l z.an:anlarda d:-ı. ya.şa_y:ıbiln1e

lerı için murakab~Jerin!n ,.e kvopera
tifr;llik ruhuna en uygw1 şekt!C.~ c;ah<;;
maln:rmın trrrJr.l bakırrından lil.~Jmu 
görü!cook tedblrleı· gec!ktirilın&;:sizin 

alırun:ı.şt:.r. · 
Gümrük kanunn \'e yeni tarife 
Uzw1 yılların ıecrübelerind~n fay -

dal ı.arclt bı.;gtinkı:"U ihl!) ~ıı;laı-ltJı.lZl 
hq:ılay;ıt·Uecek k;.ıvvett.e h..ız.u-lanan 

yeni bi:- gü:nrii.k kanunu l<ll~hu""ı yük
sek !etkik!nize ~ıı~n~lınu}"tu:-. 

R11 yıl ~çinde, t.·k:ı-.!.k esaslara daha 
uygun ve tatbikleri da'ın çok kolay -
la$tırac::.k şekilde tanzirnlr.e cahsıl -
ma'd.a. olon yeni t.ırife crt.vcı:r i !ı:.a -
nu:. laşh-racak l~y1ha da yüksek katı • 
nıza getlri1"ce0<\;r. 

Çık.::ınlac:.k mallan:ı~ız: ı!Ze:L"'le koy
n·l'~ olduğ-Jmt:z sınırlar \""e l:ısu1t:lar 
ve hndutlarırn1zın öte t.Gra~ındn..ki o -
L1yla: yt;.: IL,den cJ:ıha ı;ok chenır.ıİj"('l 

al:\u kaçakç-ılık !le uğraşma iç:n önt.'ır.

lc .. alısılmilkt~ ve !esj:-:i ça.rele=-e b:li 
vlırulma:t=.ladır. 

Köy en.lftltüJ.erile köy okulları a-ra -
ıınd.aki münasebetin ve bu teşekkülle -
rin birl>lrlE'rinc yapacakaJrı y:)rdırnla
rı ve dll.,"(lr urnumt ve sosyal v2:.tlfele
ri terçe-ve1iyC'Cf"k: kanun 15y:hau ya -ı 
kında Bt.ıyük I\iecL:-re arzolunacakt:r. 

!\!es1eki ve teknik öğretirni en ge - · 
r::ı~ ölçüde tertipleınck lçin htıkUn·,ett 
ciddi kararl<>r verm,şt:r. Maar t. \"ek.1- 1 

!etinde 1<'kn ;k Qg:'t"tinıfrı ten-.el tı?~ı -
lAtı lr-Jr-..olmaktadı.r, Aı. zan ... ar.da ge:- -
Ç"E'kle~tir1Jır.ek iste.nHen bi.iyük b 1r 
pro2r::ım hem~n Büyük Mesli:"" suna- 1 
laoakt•r ı 
Mem1f'ketın ~ti" :.Lnde mo!Çrlc$JT:e 

,.e n ·k ı1C"leşrı1"!ı:11\d ve bOü.n iht•sasl 
lşler'r.ce rh !yet., n 1'1an, bo n-lk·I 
t.<- ta ve !;ı.l!'ilt~c yeı it mek c:t:YO· ,w. I 
BJyiik AiecLsin lnı kont:. llze in C':;.1 
ya}-..ın a1A..ttafındw:ı tabuk 'e h y ' .1f. 

tk·eh•r bekliyvrl!Z. Tı:kn•K Öiiret do 
hcde.fim.ı. ki.dın, er-kt>k"1 her 'Jtanc: :Şa 
kenfli sanat1 ve geç ni c1n C:lm,.rilk1e
r-in~ öğretecek bir öğrı.•tmen 1 bir ö:-ı-er.-/ 
rne yer! gt' ~C'rı.;. '"'. ll · kt' 1·. 

~lmd.iye kadar> uk~t!k tıt~-eum kur~"'ll: 
larının son su~!'.iırıntı konferans tek
linde \~llm".:"kte ol:ın J.rıkUAp cier:;!e
r.uı.in, bu kuruınlarda t.İnkil~p tar:hi ,.e 
Tilr!iJye Ctj.-nhur1.rct1 reji.m;> adı ~

tında csas.!ı b:X dt•ı·s ~kLndc 'f'J~~ı 
.. ~ bu ~\ızular ctra!uıda U....-r.1 1-:?ct:!e
melcı: yapmak ve yaymak üz.en .. ~, ay:;·.
c:ı blr de cinlulap tar.iti ve Ti!rkJ,ye 
Cümhuri.yet.i enstitüsü> k::.ır.J.!maıı ltz.
rarla.ştınhnıştır. 

Uru ı.-ers.ite öğr('ünı unsurlarL"'lı:ı, zr.es 
lekl ve şatı.sl hilkü.~lerini kunnak ü
zere, :Pııaari! Vıekllliğincc hazır!anr.ı.akt.a 
olan kanun Uyilı .. $1, yakında Bi'.yük 
Meclis.inL'l Wsvibl.ne a.rzolunacaktı.r. 

Arkadaşlar, 

Fuk'.J!tele-r.lmizJn ve yu.ksek okulla-~ 

rı.rnwn lhtiyaçla.n \"~ çalışmaları dat.-ı 
kata gözlerlJr..i.ıin dnü.ndcd.:r.i~r. Bü~ı..;.r-~ 
gli:.fl sana.!arla y..,ll:-ııd~ ve c~-: 
al ka!:yız. • 

ı\.rkada$la!', 

kurrnaja mu\.·aJC;:'.-t ohnuşıllr· ~,Jtt-
Uınuı·ni btıt.c;e yek(ınunl;n r 6' 

~ \t ... ~ 
denberi ,li.ik··t·lnd~ktc oJr.·;tsııı. '.-t""' 
?ekC't.hnizin aort y:uun:ı s.r~J~~ j 

A\1n.pa hc(rbhıin ı.evLıl t.•ll<t;• 
güçlüklere ı·a~ncn, malj ;.·ıJUrr;,, 'J 
Jnia varidat fa1.lasi.) ıe ~a dfıi}!t 
olıramlz, bunun en ku\·vet·\u1.f.,.1 l~ 

En mühinı kı..,.rnı n;.'.ıi ınli p.rıı' 
tiy.:c;J~.ırna ayrıl!lıış, ~~·c bu ı;ent b1 
bu ihtiyaçlilta t..-ıh:--is edifnıiS 0 

9 
(f-

k1lf..c'c tahs.f:;.ı• pr,ıgr:; 11~ıa 1nın ~ 
i!e'r;ıı ,~ 

dl'ı brrı n:...ıv~!ta.r..!yetıe · c11rr' 
ta!b:kat:na da bn v<>::-ilC)·lC • 

::1!'k !stC'ı-!m. 
HJ~O bCtÇ'("C. tahn ınte.c 

r.ıiir • ı.ı.r vnı d t r ı. 1 !y e 
1941 bütçe • .r.::-ı 11 •atbk aY ·t \ 
de ~ }Cn netJcei , çok Jr.: 
dlr~•r. B J ol.-ıy1ar, Icindc b~ 
'11 ez bal \"'e §lrtlar n ira-bı 0 ~11 
se1 cdlr konu ~~l u·· ık ... at 1 
ikt .. df vazJyc·t!.n " \·e h 
ı~ bı.~re ·~ · u;g· n o'd 
rr. ' trd'r~cr. 

\' t<lnı .ışfurı.1, rr.<:Jı.leke' 
di?'me!:. hu ı.ıst.:..ıda gö tc.. 1 1$' 
luğ .n bl: r..:Ucey, ıı;ılra..ı. ta ~..ı o 
1=iri o'd•ığuna şfipi<.e yoktur f 
hı._ •1 pa.. .ait b:r rı • ı ıı L" 

nılllt m\.i;d ·!<la ıhti ·açl .,..ıııı )(ı>-
l3 l. 

üzere, ba •ne ç k rı!an t•e 
no'arıntn kar;,."ı.!.;.stıiı -a b t 

b 
.. .,ı ...... 

yo:u;: Bunr!an c!o' yı u.ou b 
luı teb· ~ e• :·ek be ·ın içir. 

tir. l ,,.l·: 1 ~... ... • 
D<>nk b:r 1:-ütçe r,erçevc. J;tl 

r::nU \·e e:ı:n~yce~ bJr m" .,e .. 
mcır.·c!-..etı .... ı k 'lil"yet~l göt- 63 1 
tar:a!c ek;;!klc im!ı.i tama.ıı~aır· .. fl' 1 

• htl'' 
y~e;:..k 1'el.·· !~avna\l:ırır.ı . ...,.. . cu··· lan yerinde kullanmak, . ı.;ı!ıl 
l'!!aliye~in ana prensiP

1
en . 

1 

dc·.;an1 rdecek':-r. . ·er> D' ı 
E1i'er..,, ı t:! 1 'ş!ni kt,ybc'.ıı.1 J?iı1~ 

d~:::-:.:.r:-:. ıuz. h.us'.lsfyle rnOI nl ~i ~ ... 
ihC.yaç!.ar:'lı temin imkrlnları il\ 
bak. :r.ırd. n, e ... diric. halln1 

ıa .ı:tmekteı~ r. . ı -rf, 
. ·e!VIJ 

Türk n: •tn Jl de&"r
1

1. ~ rfll 11 
B~. !:. ....... ""t ; 1e ,ereı.erıcı ,..J 

mllJet:.U en ~ t!ni, 'l;ırpiıll z ~ı. G ··~
tl..st:.!n tuto.!·ak v~ı;.ıfc yay:y~ı '.l :ı ı.1 
1'1ecli!>!n &.)Tl?ı~a. ve ııy~ıt ·~i, 'ff> Bugür.l<ü ""1.lıu leiııde bir çok lste

d.Jklcrhr.iıi beliti y.-..pörr:ıyoruz, "\"('ya 
;rarın::ı b!rakmak z.oru-~a k::ı!ıyoruz. Fa 
kat kesin ye \t.icdant kararırr.ız odur k.J, 
yer.l :-.e~H yet.iştiı~~kte hiç bir gecik
m~'ye ·.-e geri kalmaya meydan vermi
yeceğjz. En uzak köyden ba~!ı.Y:arak, 
ycnl neslin b~Hi. güçlü, her akJ1.da 
ü..,trln yetişIT'ffi ~rkOsil bUtfra Cü.iü.ı:
c~lerlmlz.i kapl2.m!.~ır. 

'
·eJ"In ''•n tecriiLııJeli :dJ.r""' ... ı• ı 

. - ~· mV.i:ı baş.~c.'\ dayaccıdıl'. a.ı•" o; 

Maliy~ınizio vaıiyeti 

ka<lJcratmın ida:~ü çok rı ttc a. 
blr rlc-. 1:de ya. ıyorıı.ı. Sl>~l' ~ .. 
me'lr;i~1!zin saJe ·e aı,~ı't 0 

ıru:•-et elıyon z. g5' 
IÇ"ide mılli bernberUC•.

0 
•. ıı 

· geı ·"' :ı..:..:. B~ııu koruınc:. 1c Jçın, . UJ.11111'~ 
ter ttdbiri ahnakttln ~a~ a.1'1'1rı 

\'"~t.1ndaşl:ır!a seııını.ct~ ı~a.fl ,. yo tı 
Az.iz re' et veUUcr1, :ak, <lt1ğrı..J \:e kiinıuıt.ı •. siY 
Sayd:c .. ~ devlet işler:nin her ser.-c c:..k!ara, bulanı:~ z.a~nac.ı.a.l ,.cc:.1'1 

:renll~erı ve ~nt.,liycı1 mt•·ı;z..uJ.an kar-ı ya ticaret kftn arıylfrnkla.r~.1 L 
şısın.:la ~Jf..·err.h.m vaz:.te::l dalına. • olarak karsı koyacsğız. n. d .. ' 1 

., 1· . etiiı> ıı .. ~ 
ol't!"!t:;tJr: . r.t:-.('be4Jerı::l.'.z:dc sı ". ·~ ahı~~ 

G lj ı k l l ' •:. rü~· o1~rak ı:üvliyecrğiı, \.. ceğ°~ ı şır.C' 11Z!r.ı esmc'".cn, n;.err..t',-:eı..ı..'"l ., • ·i.ruYc 
ve-ı !'T. ı...-a:·.:Jiycti.ni a,..-:r.ada."'l ve m!?H zi.., sa..-ni,....i yolunda yt 

1 
f~ı :!'""' 

r'" tı t.~ k:yrr.ettni ..a:rı! dti.~Mıedc:ı. b'r ı:ar~ altında, zoı· kabu tı 
n .Maç o1dJw,.""~m·ıı. karşıl~kları tc...--nl?\I S ,.,, i .i!.Jka<l. gi::.=-~n"'ı d:ıh 0

" • na ta.~ • "· ~ etmek. Hilr "t""e ~ercfli va .a JıtlY;rıı o 
lflJhar!a sOyilycbill.'T.1 kf, başta Bil- mek her.:~ t ba _ 1 ---- . - ,,. 
lstanbul Kadastro Müdürlüöii:,~~ ..' Y(U·.;ek dt'.!recell i~'! .ilcrin fsth lakini 

n~l tmak için alır.ıı.n teebiilt"!: iyi r..~ 
t.ce1l'!' ve:-rr.c-k~r. 

Fa'..ıJı k;az:ısına bağ'. ı Saı:?".ltya ru.bJyesınde arabacı Beyaz!t
1 
:c··iJ:P Jt M

Fencr nah?vesinti.e K .. st.n GilranS ve T;ı~:a ~a;e maha.ueıc • 
. " Dt>ınir yolu ve Nafia i~leri 

.. ~ıııta v·t'k!ı.~ı-t'm'z, unuur.i t·:ı:.i:.,.eti~ 

Vl'rd;ği ı~ki."l.h:r dC?"t'ct?s!n<le cJ.er--:ryo
lu i.nş3&tılldaki ca..:-" :·eti!"l.i devan1 et -, 
t>··ıı!"? ve bu arcı ..ı:l Diya!'bak;r - Ir;?k 
hattı 7i nci kUon'E·..,.c-ye v:ı!'m!,, El5. -
zığ - Van ııat•1 ıireLındeki C'~lışnıa~.ar 

da 135 L°'Jci kilo:re!.ı.·rJ-..! k?.dar Herle -
rr.iştrr. 

l".-fc .;ek-c:t şoselc: i:-Un l'!lahı ve yol 

amcllyp31ne b:ışlannı:a.t.t:.r. hİİİrl(!c 1 
5.Jl.D·Jl ~arıhl.ı .. dm itib3.re:ı bir s..y ıaTfınd:ı Cu mat.a~le da- ~uf1"b11 

!er: nh .. rJ:ırın Sam;ıt:·a nah'.ye.5-inP bağh ";."1halledeki..!Pr~n rn·.ra!~~~*akJe 1"ı 
Hal'::: P.:ırtlr:. Semt Ocağırt!a ve Fer.er nah'.yesı'.J!? t31.1 r:ıah.i!.l & ourl)'e• ıo:~ 
Kürkl,'ti. çeşmesi carldtsindc Ba~oı.t Pc:ts karnko1·..ı karşısında C~~kıanP!I ~ 
Partisi bina5"ırlda ça1ı.5!t!akta o!an kada •ro f,.,}!;•a Llpi.1 ınemuı ·~1 3 1,~ıı 
senetleri ve 1:..~us tezk.erelerllc birl!kro mil:-~ r.:L'l bcy4ı.nnan:eıer.ts.rr:ttlti~ J# 
duı·nıa:.::.rı •:eyahut n1en~urkı:ra yıı~~ı:ınA!.lri ve bu mUddet~n ~~ou-ırıın ,, 
diticrlne başlanacaicınd.:ı01 Mal so:...'1.iı:·lcrioi'l t .. t-ııiit s~ra~ında nı~ uıccı:rJı..? 
bhı:zc.t buhınmalan ve yahut vckillcr:ni bı1iu.ı:ıdı;.rnlo1.l<arı ve ~k:- 1-ço.iP~1oıc•~1 

ka1.lr ,.e e-hli \"1lk-.ı.fun i~ ve tasd~ld~yle 'ôh<'l+ ve t..-:.hrirın "" 
•9541-. 

y.ıpm~ işin.:.n b1;günü!l , .. e yaı•r.ın ih
tiyaclt..l1na uyacak bi!· ,e-k:lde çe~ -1 ol~r.u!'. 

' vc'f>ncj!rilr~es!r.i.:1 ne ka-'.!r.;!. Jüzur.:h: olı-
du~;. r:on <-enelc•!n V'.ıkr:ot:Je tir ke:-e 
daha. hls.!'edilrnel<tıetl.ir. Yel yapma !<t
aliyctin!n, bugL:nkJ. ihtiya ... lar:l tam 1 
bjr C'e\·zu verecek ?..:~n·p·T bir Csasn bağ 

1 

lan~ası l-:;Jn h;, 1.1r1ann~..ık.ta elan l<i.yl-\ 
han1!1 Bl.yük. Mecli:e a-:.:.:11 çuk ~ - ı 
r!ndıo gDrrn~ktey;ı:. Büyük S'.~ !~leri fa
aliyeti, geçen sene kabul buyürulan 
~O milyonluk tah<L<alla d:ıhn gcn!şle· I 
mlş w başlam15 cla:ı l;lerden Malatya 
ve Ni~d,. irış:ıa.t;. b~tr.ıiş, ıre Toım:s -
Eg" ha\7.ac:ındak i isle!"de~ b:tenıer hr.1 
kın ttıydaqna :ıçı.lmışhr. 
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