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PERDE ve SAHNEI 
Bu aylık sinema "" tiyatro mrcmııuı. {olr 1 
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Büıük Millet Meclisi Dü·n Saat 15 de Acıldı 

Milli ef Mühim Bir 
Ahit/erimizin Samimi Yolunda 

Yürüyeceğiz. }f iç Bir Şart 
Altında Zor K abulEtmiyeceğiz 
Türk • Alman Dostluk ve Saldırmazllk Muahedesinin Hükümleri 
Her Şart içinde Mahfuz Olarak Devam Ediyor ve Devam Edecek 

MemleketimizBirGün Dünyanın Muhtaç Olduğu 
Barışın Kaynağı Olabilirse Bundan . 

Duyacağımız Sevinç Pek Büyük Olacaktır Milli Şef ismet İnönü Mecliste nutuk söylerlerken 

r-- Nutkun HülCisası --·--, 
e Harpten dolıın bin tUrlU fe· 

Iİket içinde bUtUn mllletlere karp 
lnunf vazlfealnl kudreti nl•betlnde 
)'apmakla iftihar duyan memleke· 
timiz, bir gDn de dUnyanın bekle· 
dlll ve muhtaç oldulu bınpn kıy· 
"•lı olablllrae, bundan duyıcıOı· 
lt\ız 11vlng pek bUyUk olıcıktır. 

e Memleketimizi yıkındın all· 
lcalındıran aakerf hıreketJ-r blzlm 
U)'anıklılımızı aon dereca arttırmıt 
"- taıhhUtlerlmlze ve doltluklan· 
lttıza aadıkat çerçeve•! içinde ıere
flmlzl ve emniyetimizi koruyın 
•Ulh arzuıu, ılyı11tlmlzln me.ne· 
dini teıkll etmlftlr. 

e Almınya ile mUn11ebetlerl· 
lftlz Bılkın hareketleri e.nı•ında 
en çetin lmtlhınını geçlrmlftlr. O 
Zlman bizdeki ıllkı ve endlteyl 
ll)'ık oldul11 ıhemmlvetle glSren ve 
•nalıyan Almın devletlnln .. yın 
Retaı Hltler. bana yudıOı hu•u•f 
bir mektupla memleketimize kırp 
doatıuıunu glS.termlı ve hUkOme · 
tin taevlblyle kendulne vermlf ol· 
dutum cevıp ve bir kere dıhı vl· 
ki olan mektuplıımamız 18 Hul· 
ran 1941 tırlhll TOrk • Alman mu· 
•hedeılnl vDcude getiren kartılıklı 
itimat tııvıeını yıratmııtır. Bu ne· 
tlce)'f memnuniyetle kıydetmek lı· 
terim. 

e TDrk • Almın mDn11ebetlerl 
o tarlhtenberl hiçbir Zlman bulın· 
mı)'ın bir d01tluk takip ediyor. 18 
Huır1n 1941 tırlhll doltluk ve dl· 
dırmızlık muıhedHlnln hUkOmlerl 
"•• prt IO)nde mıhfuz olalak de• 

\:,"' ldlyor ve devam edecektir. 

e 1940 yazında Fran•ının mıO· 
IOblyetl, lnglllzlerl en mUıkUI bir 
vaziyete uııratmıı bulunurken TUr· 
klyenln mOdıfu ve maeunlyet 
umdelerlyle takip etmlt oldu!lu •I· 
ya11tln bir noktuını halel gelme· 
dl ve TUrklye ittifak muahedesine 
aadıkatlnl ıçıktan ıçıöı ıi:lyledl. 
TDrklye dDnyanın en bDyU k dev· 
letlerden blrlna kera 9Un doetu ol· 
dulunu o zaman bir kere dıha lı· 
bat etmlftlr. 

e Memleketln ve ordu lhtlya· 
cının karplınmHı için btlheall ırt· 
tırmıyı daha çok ehemmiyet ver
mek zorundayız. 

e Yiyecek maddelerlnde timdi· 
ye kı~ır letlhllkl tahdit eden bir 
kırar ılınmımıftır. Ancık, ltokla· 
nmızı korumak ve gelecekte emnl· 
yetil bulunmık için gUnUn birinde 
bu maddelerde dıhl l•tlhllkl tah. 
dit zaruretiyle kırplıımık lhtlmı· 
il vardır. 

e içeride mlllf blrllOe gUvenl· 
yoruz. Bunu korumıl< için gerekil 
olurea, her tedbiri almıktan ukı n· 

mıyıcaOız, 
e Vatandıılann ıellmetlne ay

kırı olarak dojiru ve kınaatll yol· 
dın •apacıkları, bulınık zaman· 
da 81yaHt veyı ticaret kin arı 
yıcıklara keeln, kıtl olarak karp 
koyacılız. 

• Dııın ile mOnHebet lerlmlzde 
ılya•etlmlzl duru, dDrUlt olarak 
llSyllyeceOlz: Ve ahlt lerlmlzln ııml· 
mt yolunda yUrUyaceOlz. Hiçbir 
prt altında ıı:or kabul etmlyecellJ 

Meclis Reisliğine 
A. Renda Seçildi 

Riyaset Divanı intihabı Yapalcla 
~al (A. A.) - Büyük Mil

let llecıi8inin altmCJ lntitiap dev 
~ üçüncü içtima yılı bugün 

11 
de Reisicümhur 1sıiıet İnönü· 

'b fhı lenelik nutku ile açılmıttır. 
0 u lllunasebetıe Büyük Millet 
~- bugun müstesna t.oplan
;-ı;uaaan birini daha yapmıff bu 
~~~ lfinel kurmay bafkanl 
~ -~vzi Çakmak, bütün 
... ~ erkln ve ruesası, büyük 
lafdır~ elçiler hazır bulunmUf -

d ~ilere mahsus tocalar -
~illada ıçtima aalonunun bir 

doı..ı da buralannı batt&nbafB 
IQUl'lrıuş olan davetlilere, yerli :b:bt baaın mümessillerine ay· 

1f bulUnuyordu. 
a-. BO.y(ik Millet Meclisi binasınm 
~ünde kalabalık bir halk kitle
!' IÖle ~makta idi ve Milll 
'9f. içtimai açmak üıere mecli· 
~~ eımumda bu halk kit lllı: d ~ en içten sevgi tezahürle • Meclis Reisi AIMlfllha Ren a 

'lliUt ~ftlr. . . de meclis muhaf~ kttasma men • 
llllda Şef, mıllet meclısııt=" • sup bir müfreze tarafından H .. 

SOVYET TEBLiGi Stoklarımızı Korumak lesin Günün Birinde r;;I 

Yiyecek Maddelerinde lstihlc2ki Tahdit 
Zaruretile Karşllaşmak ihtimali Vardır Mukabil 

,,.--· -™-"'/ 
i A. Hitlerin 

1
. 
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ır ovye 
Ruzvelte Mevzii Daha 

AtMAN TEBLiGi 

Ankara, 1 (A.A.) - Cümhur-ızin etrafında bu ~elAketlerden masun 
reisi ismet İnönü, bugün, Büyük kalmış bir tek mıllet. bırakm~tı. 
M · ıı t M ı · · alt · t "h d Esefle g6rUyoruz kı, yarmkı man-

ı e ec ısı ıncı ın ı ap ev . ı.ı 1 · · b u . . .. . .. . . . zaranm medenıyet .. em ıçın ug n-
resının uçuncu ıçtıma senesmı a· künden daha elemli olması ve yıkıcı 
pğlıdaki nut.\ıkla açmıtlarciır: barbln bütün dü1171l)'a daba zl7ade ... 

Taarruza 
Başlandı Cexabı: Yarddı 

Büyük Millet Meclisınin sayın genişlemesi gitcide kökle5en bir lh- • 
izası, timal halindedir. 

Altıncı intihap devresınin ü - Yangınlar içinde lnUyetı Avrupa Almanya, 
Amerika 

Cenubi 
için Bir 

çüncü içtima senesını açıyorum. \'e Asya kıtalarmın bitişik n~ktasm
Sayın üyeleri sevgi ve saygıyla da sulh ve sukCın yurdu, azız vata
selam.larım nnnızdır. Harpten doğan bin tilrHl 

Geçen bk sene zarfınd d ·· _ felAk7t içl~de. ~utün m~lleUere karşı 
. a ~~- insanı vazıfesını kudretı nisbetlnde 

ya buhra~, _ınsanlık !çın .. buy~ yapmakla iftihar duyan memleketi
ıstıraplar ıçınde geçtı. Turk mıl- mlz bir gün de dünyanın beklediii 
leti, bu acı yılı da, kendi• derin ve ~uhtaç olduğu barışın kaynağı o
anlayışı ve milli kuvvetıne. guve· labllirse, bundan duyacatumz sevinç 

Alman Birlikleri, T ula 
Şehrinin Dış 

Kapılarına Vardıla r 
. Harita Hazırlamad1: 

niyle karşılamış tehlikeli anlar • pek büyük olacaktır. 
da soğuk kanlıl~ğını bırakmaksı- Son hadiseler ve Türkiye 
zın, Cümhuriyet hükumetinın i- Saygıdeğer arkada~ar. 
çerde ve dışat"da vatanın emni • Son toplantunızın başmdanberi vu-
yetini korumak içın yaptığı gay- kua gelen ihtılAtlar sayılamıyacak 
retlere yardımcı olmuştur. Mil· kadar çoktur. 
letimız, kaygısı vatanın selametı Balkan olaylariyle başlıyan ~are
ve nizamı olan Büyük Meclisımi· ketler, Irak ve Surlyedekl geli5ffie
zin yakt1'dan izinde yürumuştur. lerle batı ve cenup komı~lanmw 

y d h t af d dir muharebe ve işgal alanı halıne koy-
. ur umuzun er ar ın a du ve birdenbire bir dev adımı ata-

lik, memnun olacağımız hır hal - rak Alman _ Sovyet slllhlı ihtilAfmı 
dedir. Dünyanın bu devrmde, va- meydana çıkardı. Böylece ılmal kom 
tandaşlarımızın ve memleketimiz §Umuz da harbin yangınları içine gir
de yaşamakta olan herkesın bil - dikten sonra, diler komtumuz İran 
tün haklarından ve meşru men - inal faciasını ıördil. 

Kuibişef, 1 (A.A.) - Sovyet 
hükumetinin sözcüsü Lozovski şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Moskova cephesindeki Mojaisk 
Maloyaroslavetz ve Volokolamsk 
bölgelerinde Alman ilerlemesi 
durdurulmuştur. Moskova cephe 
sinin birkaç bölgesınde Ruslar , 
mukabil hücumlara başlamışlar· 
dır. Almanların Moskova istika· 
metindekı taarruzu, dordunciı 
haftasında şıddetini kaybetmiş -
tir. Almanların teçhızat ve asker 
olarak verdikleri pek ağır kayıp 
lara nisbetle pek az arazi kazan -
dıkları anlaşılıyor. 

Tula telullt aUnula faatlerinden serbestçe istüade et Memleketimizi bu kadar yakından 
mette olduklarını söylerken i1 - alAkalandU'an ukerl haretetlet, bl· Londra, 1 (A.A.) - Moskova 
tihar duymaktayız. • zim uyanıklıtımızı son derece arttn"- radyosu, Moskovanın 160 kilo -

Memleketin her köşesindeki sa mış ve taahhütlerimize ve doetluk- metre cenubunda bulunan Tula 

Moskova Meydan 
Muharebesi Kat'i 

Bir Safhada 
Berlin, l (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının tebli
ği: Kırımda Alman ve Rumen or 
duları, mağlup edılmiş dupnan 
kuvvetlerıni durmadan takıp ey
lemektedir. 

Donetz havzasında ordu kuv 
vetleri bir çok noktada Donetz 
nehrinin şimal mecrasım geçmış· 
tır. 
Şark cephesinin şimal kesi· 

mınde Volhof batısında bir pıya
de alayı kuvvetli bir diışma.u mu· 
dafaa mevziini yarmış ve şiddet
lı muharebeler neticesinde 533 
düşman kalesini zaptetmişir. 

Leningrat çemberi cephesind• 
diışmanın Neva'yı geçmek içın 
yaptığı bır çok tejebbüaler 
püskürtülmiiftür. 

JloalceN ,.,.,., 
""""1re6al mimi b ' liği' T ' k d l tini" lannuza sadakat ~l içinde ,._ t ...... ı...ı ... ~ ... af ..... di tehd't altın-

. ır ve ur: eve refimlz.i ve eıruıiyetimizl koruyan sulh sana ~··"~u ~ ı • lf tıer 
ı~ ed~ Bü~ Meclise ve arzusu. siyasetimizln mesnedini tel· da bulunduğunu bildirmektedır. Alman Devlet Reisı Ado Bl Stokholm, ı (A.A.) _ ~ 
Cümhunyet hükUmetine karp tn etmiştir. Almanlar bu şehrin harici mü- Berlin 1 (A.A ) - Alman hü- Moskova meydan mumırettai• 
~~ gösterilen itimadı sevinç ~ bahııettillm Balkan hare- dafaa hatlannı y8"1UŞ1ardır. Mu kQmeti Fwırerln° umumi karar - kat'i safhası baflıyor. Alman teb 
~. ~oruy~ı:uz. Y_abanCJ emellere ketlerı, memleketlml.zln emnl7et ve harebeler mahalle aralarmda ya gihından resmi bir beyanname lijlerınin sükutlu yaıpUllUlllL'lıl~ 
sürükleyıcı ~er, ortamm:la mas~eu bakımından üzerinde çok pılmaktadır. Şehir etrafında şid- neırederek Amerika Cümhur olan hareklm ehemmiyetial te 
ylardırayılmaM~ ı:aır alanı bulam&Dllf ~= ıı:=~ s~t':: s!ı~ detli muharebeler cereyan etmek Reisi Roosevelt'in 22 tıkteşrin yit eden bir işaret gıbl tel'kkl 

• e yapıaı_mn sallığı ve kan mllletıetlnin laUkWi, Cflmhurl· t.edir. de söylediği nutka cevap vermek eyliyen İsveçli askeri eksper 
sağlamlığı, her vakıt en kıymetli (lonu: 1a: ı; ıu: 1) (Sonu; a.: ı: ID: 1) tedir. (Sonu; sa: ı: ıa: 7) lntıbaı bu merkezdedir. 
dayan~~. olacaktır. . Rusların vaziy• bilhaia ~ 

Tabildır .ltl, vatan sellmetinın cephenin cenup kısmında n~~ 
isterleı:fne u~guıu:ılarak ~ahiliye YunanWardan Bize Geçen Trakya Tren Hath Tamir Eclilyor tir. Bu kesımde General Gud 
ve adliyemizin dlikatJerı, nor - rian'ın zırhh birliklerı Tula 
mal ~~rda old~~dan zi - rine vannışlardır. ŞundideD 
yade milli nızaınlar uzermde top· phrbi varoılannd• muharelıe 
lanmıştırlar. · ı· ~ .1 ler ce-an etmekte ve ~ ,_., . ti Swı ıngr. .~.)ııı( •,..&: ·-.1 .. -Dünya DGZıge '"' BaJY' km bir zamandı Tula'nm Am~ 

Milletin sayın vekilleri. $ A'""·"'r. ~ o lar tarafından zaptı bek!emnet 
Geçen toplanh yılınm başırıd ::m. l. 'C.. tedir. Moskov•ya 175 kilolneh 

beri dODYa durumunun ıösterciiği tıe- ,~ \~ Dilcia • .;ı mesafede bulunan Tula, ~ 
ll1J11eler neticesinde, o zaın nki lıth· ~ ~ hütamet merkezi böl&eaialn 
minlerimize uy111n olarak harp ala- •N • mühim endüstri' phrhlir. 
m korkunç bir tanda ıen $ledl. BJ- 5 ~ lloakoWl,.. .:.1~ .. Ul lir 
tOn Avrupa71 ve hemen hemen bll- "1 • X •- r---
tQa A.sya ve Afrikayı sarmış olan § ~"'•'Oı luı~• hücıunr. 
harp ve lfıal faciaları, memleketimi- ~ -X A\ Berlln. 1 CA.A.) _ A.1mu: ,_.,.. 

Giyim Kuıam 
Y aımcak ve Ferace 

j ~ w IU evvelki ıec. M•lrova Cberirııe 

K.-h. j ......... _. ........... __ .... , 
~reis Ahdhlhalik daı limlanmışta. 
nı..;ı..:_clivanı bal tarafın~ Cilmburrelstmlzin •edlse olifler1 
ıı=--~ft -Ul'lelılfll bandosu ol4 (lonu; la~ ı: ıa: 1) _ _. .................. _.._.-.. _..11111~1111_.._.-.. _. ....... _. ....... ~ıiıl-1111~ .. --~---~ .. ,.. .. 



TAN ----------------------------------------------------------~· 2-11-941 

Bir Milli Şef Mühim 
Nutuk Söylediler 

(Baştarafı 1 lnefde) 
Türkiy~sinin takip ettigi siyaset 

mellerinden biridir 

malı toprak dağıtmak suretiyle, bu 'ı Bugünkü fiyatlar daimi olamaz. 
nisbet yıldan yıla azalmaktadır. Bu- Harp sonrası devresinde fiyat düşme
nunla beraber, toprağı olmayıp, kendi sini beklemek liızrnıdır. Bu itibarla, 

Trakya Tren 
Hattının Tamiri 
Köprülerin 
de Devam 

Tamirine 
Ediliyor 

Sehir Meclisi Dun 
' 
Toplantılarına Başladı 

r·····-············-··· .. ·········· _......________ ····-·····-, 
~ "lnönü Gezisi .. . 
i 
! Şefin Bir Milli 

Adı Verilen Geziye 

Heykeli Dikilecek 

. 
1 
i 
! 

Bugune kadar te~ennllerimiz ve 
yretlerimiz, nasıl bu istiklallerin 
ahfu7 kalması üzerinde merkezlen
yse, gelecek zamanlar için de his
rımız ve dileklerimiz ayni kalacak
rdır. 

Türkiye ı·e Almanya 

başına oc:ık kurmak isteyenlere top- müstahsilin buna şimdiden kendini Evvelce Yunanlılara ait olan ve ya
rak tarrıini, Cümhmiyetin en ziyade alıştırması ve çok tas<ırnıflu hareket pılan bir anlaşmaya tevfikan hletil
ehemmiyet verdiğl biı· meseledir. Nü etmesi ve harp sonunda buhrıını mesi Devlet Demiryollarına intikal e
Iusun çoğalması ve intikal suretiyle karşılıyacal-c bir ihtiyatın mticchhez den Uzunköprü cihetindeki Türk 
parçalanması neticesinde, elindeki olması icap eder. hududundan Karaağaçtaki Türk hu-
toprağı bugünkü işleme kudret ve va 1941 senesinin, dış ticaretimiz için, duduna kadar 33 ve Karaağaç budu- \ 
sıtalarına, çoğalan yaşam<l ihtiyaçla- geçen iki harp yılma naz.ıran dnha dundan Bulgar hududuna kadar 34 ki
rma artık yetişmemeye başlıyan az ağır münakale şartları arzetmesine lometrel!k hattın, Devlet Demiryolla
topraklı köyler ve köylüler vardır. rağmen, hükfımetin aldığı tedbirlerle, rı tarafından tamirine başlanmıştır. 

M••··-·······-... •••••••••••••••• ............. -............. ·-·····"' 
M lletın Sa,yın Vekilleri, 
Cumhuriyet hi.ıkumeti, Avrupa 
romin son durumunda bitaraflığını 
n etmiştir. Bundan b:ışka, muhare

f:.7 kilometrelik bu demiryolu, harp 
Bunları, kendilerine daha ~·i.ıksek ya- girecek ve çıkacak maddelerimizin dolayisiyle bakımsız kaldığından iş-
şama irnk5nı verecek mikta rda toprak taşınmasına imkan hasıl olmuştur. 

içindeki butun devletlerle munase
tlerimiz eski ve yeni muahcdelerle 

!etmeye elverişli olmaktan çıkmış ve 
sahibi kılmak ve bu topraklarda iş Sanayi ve maadirı isleı·imiz bu defa hattın Devlet Demiryolları 
yapma kudretini tam kıymetlenclire- :.; 

nzim edilm ş bulunuyorlar. Bu mu
edelerin hi.ıkümleri tamamiyle me

dirler. Bunları söyledikten sonra, 

Sanayı. ve maad "ın s~, hasındakı" tarafından i"letilmesi kararı üzerine cek verimli bir işleme için lüzumlu " ., 
ı·stil1sal faaı· tl · · · · · de bu tamiri zaruri görülmüştür. Bu hatta araçlarla donatmakta acele etmek lii- ıye erımızm, ıçın -
lu d gvu f k l"d h l t Devlet Demiryolları tarafın.\:ın tesel-zımdır. Yüksek ilgi ve ince1emenizle n u muz ev a il e a ve sar -
1 d ·· k'" ld · k d ·· liimüne başlanan istasyonlar Piti-en iyi ,şeklini alacağına emin olduğum ar an mum un ° ugu ·n ar az mu-ürkiyenin buglinkü harp önündeki 

urumunu iyice anlatmış olmak için, 
arşılıkh saflarda bulunan başlıca 
evletlerle mılnasebetlerimizi belirt
ek isterim. 

k 
teessir olması için devamlı bir su _ .fOn, Turyon, Neaorestiya, ve Kara

anunun bir an evvel c:ıkarılmasını rette ve' büyük bir gayretle çalışıl - ağacın Bulgar arazisi tarafında Dikia-
arzu ediyoruz. • dır 

JaJile polı·ıı·kamız maktadır .. İşlemekte bulunan istihsal . 
:r müeı;sesPlerimizin muhtaç oldukları Ayni hat üzerinde hasara uğra111ış 

Almanya ile münasebetlerimiz, 
alkan hareketleri esnasında en 
tin imtihanını geçirmiştir, de-

"lebilir. O zaman, bizdeki alaka 
e endişeyi layık olduğu ehem -
iyetle gören ve anlayan Alman 

evletinin sayın reisi Bitler, ba
yazdıfı hususi bir mektupla, 

emleketimize karşı dostluğunu 
östermiş ve hükumetin tasvi-
iyle kendisine vermiş olduğum 
evap ve bir kere daha vaki olan 
ektup1aşmamız, 18 haziran 1941 

ihli Türk - Alman muahedesi-
• vücude eetiren karşılıklı iti
at havasını yaratmıştır. Bu ne

"ceyi memnuııiyetle kaydetmek 
terim. 
Türk • Alman münasebetleri o 

arihten beri hiç bir zaman bu -
Janmiyan bir dostluk takip edi • 

or. 18 haziran 1941 tarihli dost
uk ve saldırmazlık muahedesinin 

hükümleri, her şart içinde mah
uz olarak devam e'Cliyorlar, ve 
evam edeceklerdir. 
Son günlerde imzasına muvaffakı

et elveren ve yakında yüksek tas
dikinize arzedile,cek olan Türk - Al

an ticaret anlaşması, bu dostluk ve 
at siyasetinin hayırlı bir semere

sı olarak tellkkl edllmeğe lAyıktır. 

Türkiye ve I ngiltere 
Sayın arkadaıılar, 

1940 Yazında Fransanm mağllıbl
eti, İngilizleri en müşkül bir vaziyete 

ugratmış bulunurken, Türkiyenin mü 
dafaa ve masuniyet uındcleriyle takip 
etmiıt olduğu siyasetin bir noktasına 
halel gelmedi ve Türkiye ittifak mua
lıedeşine sadakatini açıktan aı;ığa söy 
ledi. Turkiye, dünyanın en büyük 
devletlerinden birine karagün dostu 
olduğunu, o zaman bir kerre daha is 
bat etmiştir. Ayni müdafaa ve masu
niyet umdelerine istinat etmiye de
vam edecek olan harici siyasetimiz, 
taahhiıtlerine sadakati, Türk milleti
nin şıarına tam tevafuk eden, umumi 
menfaatlerimize ve beynelmilel ahla
ka yegane uygun olan bir prensip o-
1SU"ak tatbik edecektir. 

Türk ordusu 

Arkadaıılarnn, 

Vatandaşlarnnın gözden uzak tut
mamalarını isterim ki, diinyıı harbinin 
bütün milletlerin iktısadi hayatındaki 
tesirleri geniş ve derindlrler, Cihan 
piyasası ve milletlerorası yollar, bi
zim memleketimiz için de yarı yarıya 
kapanmıştırlar, Yurt müdafaasını te
min karariyle memleketimizde de bir 
çok insan kuvvetleri istihsal alanın

dan çekilmişlerdir. Başka memleket
lerde olduğu gibi, bizde de serbest pi 
yasa, bazı ihtiyaç maddeler! üzerinde 
menfi roller oynamak temayülünü 
göstermektedir. 

Bugilnün şartları içinde, iaşe politi 
kamızrn esas hedefi, halkın ve milli 
müafaanın ihtiyaçlaı·mı karşılamak 
olmuştur. Hilkümet bu hedefe eriş
mek için istıhsalden istihl.8ke kadar 
uzanan ikhsadl faaliyetler silsilesine 
müdahale etmek ve bu faaliyetleri ctli 
zenleyici blr mlirnkabe altında bulun 
durmak kararını almıştır. 

İstihsalin arttırılması, tedbirlerin 
başında 'kelir. Milli vnrlığın ve milli 
istihlakin bekçisi olan ordumuzun ci
hazlandırılması, iaşesinin emniyet al
tına alınması hiç eksilmiyen ve daima 
artan milli çalışmaya dayanmak sure 
tiyle mümkün olur. Ziraat ve sanayi 
sahasında, devletin istihsal organları 
kadar her yurttaşın da, muhitine ör
nek olacak şekilde çalışması, bugün 
vatan vazifelerinin en kutsalı olmuş
tur. İstihliıkin tanzimi, istihsalin art
tırılması kadar ehemmiyetlidir. İaşe
miz için çok ehemmiyetli olan top
rak mahsullerimizden bazıları, bu -
günkü geniş ihtiyaçlara yetmek ba
kımından, ciddi tedbirlere zemin ol
mıya layıktırlar. Bazı girecek mad
delerin memlekete girebilen miktar
ları tesadüflere baglıdırlar. Bu se
bepledir ki, girecek ve istihsal mad
delerimizden bazılarına hükumetçe 
elkonularak, bunların ihtiyaç nisbe
tinde dağıtılması ydtuna gidilmiştir. 
Yiy~ek maddelerinde şimdiye 

kadar istihlaki tahdid eden bir 
karar alınmamıştır. Ancak, stok
larımızı korumak ve gelecekte 
emniyetli bnlunrnak için, günün 
birinde bu maddelerde dahi istih 
laki tahdid zaruretiyle karşılaş· 
mak ihtimali vardır. Hükumetçe 
burası dahi göz önünde bulundu
rulmalıdır. Aziz arkada§lar, 

Arzetmi§ olduğum bu siyaset, meın insan yaşayışmm bütün §artlarını 
leketimizin coğrafi vaziyeti ve harbin temelinden sarsmı§ olan büyük buh
in.kişaflarmdan doğan hususiyetler ö- ran içinde, yurdumuzun setameti 
nunde, artık her tarafta kabul ve tak yurtdaşlarımıza yeni vazifeler ve fe
dır edilmek ıazrm gelen dürüst mahi- ragatıer yüklerse, memleket çocuk
:yetini tebarüz ettirmiı;tlr. larının bu çetin imtihanın §artlarına 

Müstakil, harekttlerine h~kim ve da seve seve katlanacaklarına asla 
kuvvetli Türkiy'e, kimseyi tehdit et- şüphemiz yoktur. İstihsal ile istihlAki 
mıyen bir sulh yuvası halinde, ve me birbirine bağlıyan aracılar da, harp 
deniyet için :faydalı bir unsur kıyme havasının en çok tesiri altında bu
tinde kendini gösteriyor. Memleketi- lunanlardandırlar. Bunun "neticesi o
mizin siyasetindeki asil hedeficr ve larak, yurtdaşlarımızca harbin en çok 
gayretler, takdir olunmaktadır ilmi- hissedilen tarafı hayat pahalılığı ol
dindeyiz. muştur. İhtikArcmm cemiyet bünye-

Cümhuriyet ordusunun kuv· sine yaptığı fenalığı bqtün yurtdaş
vetlenmesi ve ihtiyaçlarının ta _ ı~_rnnızm bilm~lerini ~e bu gibileri 

ml BÜ 
"'k M r · suzgeçten geçırmek !çın şuurlu bir 

ma anması, yu ec ısın ve şekilde yardım etmell'ti lazımdır 
~ükumetin en baş işi ol~uğ~u fhtikô.rla mücadele. 
hır kere daha beUrtmek ısterım. 
Türk vatandaşının, kendiıinin de 
içinde vazife aldığı ve yarın 
da alacağı, Türk ordusu i
çin, istenilen her fedakarlığı 
ve yardımı tereddütsüz yaptığını 
göı;mekle duyduğumuz sevinç bü
yüktür. Kahraman Türk ordusu
nun her vazifeyi yapmağa ehil 
olduğuna yakından itimadımız 
vardır. 

V ekmetlertn mesaisi 

Sulhün ve hürriyetin temiz hava
sıru en geni!I §&kilde teneffüs eden, 
bu müstesna memleketin evliıdı ol
mak şerefini taşıyanların ve onun ni
metlerinden büyük ölçüde faydalanan 
insanların, bu memlek~tin kanunla
rına, nizamlarma hürmet etmelerini 
jsteınek ve icap ederse hürmet ettir
mek, bu miletin en tabii bir hakkı
dır. Hükumet, ihtikarla miicadeleye 
esas olan fiynt tesbiti muamelelerin
de aracıya, tüccara emeğinin, bilgl
si nin ve sermayesinin karşılığı olan 

Münakalfıt Vektılctl, kendisine tev- hakkı vermektedir. Fııkat bu hakkın 
di olunan işlerJ, zamanın ağır şartları hududu fevkalAde hallerin yarattığı 
altmda ba§armıya ı;nlışmaktadır. bulanık' hava ile değil, milli gelirden 

Sıhhat işlerimizde programlı çalış- bu zümreye düşecek hissenin normal 
ma devam etmekle beraber, ne mem- ölçüsüyle tayin edilmeUdir ve öyle 
leket dahilinde büyük salım hasta- tayin edilmektedir. . . . . 
lıklar görtilınU,,, ve ne de diğer mem İaşe ve fiyat mürakabe ışlerımızın 
leketlerdeki salgınların hudutlarımızı düzenle ve başarıyla yiirütülebilme
aşmasma meydan verHıniştir. si, yalnız bu maksatla viicutlandrr;-

Ziraat Vekıiletimiz istihsali arttır- lan teskilaUıı mümkün olamaz. Bu
ma, çeı;itlendirme ve vasıflarını yük- tün devlet teşkilatının ve hususlyle 
seltme yolundaki çalııımalaN!la devam vilayetlerde idare Amirlerinin bu 
etmektedir. Evvelki sene faaliyete baş konuyu, bugiln için basta gelen bir 
lıyan makineleşme iı;i geçen sene bir devlet vazifesi olarak ele almalarına 
misli arttırılmıştır. Türk köylüsünün kesin lüzum vardır. 
anlayışlı çalışmalan da, bu işleri ko- Hükumet ağırlığı her gün artmakta 
laylaştırmakta ve zirat istihsalimiz olan harbin zararlı tesirlerini önliye
artmakt.a, ve vasıfça yükselmektedir. bilmek için, Milli Korunma Kariu -
Bununla beraber, memleketin ve ordu nunda yapılmasını lüzumlu ~ördüğü 
ihtiyacının karşılanması için istihsali değişke ve eklentilere ait teklifleri
arttırmaya d:ıha r;ok ehemmiyet ver- ni yakında Büyük Meclise arzede
mek zorundayız. Türk köylüsünden cektir. 

ham madde, yedek parça vesair teç- olan köprülerin de tamiri devam et
hizatın karşılanabilmesi için her tur mektedir. Hat 1 şubatta işletme~e .a
lü imkAnlıırdan istifııde edilmekte, çılacaktn. Bu suretle memleketıı;ıız
olduğu gibi, tesis işlerimizin birçok Je ~vrupa arasında tren seferlerı de 
müıiküllere rağmen yürütülmesi de yemden başlamı!j olacaktır. 
hususi bir ihtimamın mevzuunu teş- Ilıca • Palamutluk hattı 
kil etmi§tir. Bu sa.vededir ki, milli Diğer taraftan memleketimizde ya-
iktısat cihaznnız, memleket ihtiyaı;- bancı bir şirket tarafından işletilen 
tarından büyilk bir kısmının karşı- son bat olan İlıca - Palamutluk hat
lanması hususunda yüksek ve takdi- tı da 15 Ağustosta hükQmetçe sa
re şayan bir kabiliyet gösterebilmiş- tın alınmış idi. 29 kilometreden iba
tir. İstihsal faalıyctlerimizden alınan ret olan bu hat, Devlet Demiryollan 
bu neticeler, daha birçok ihtiyar;ları- idaresince 29 Birinciteşrinden itiba
mızın temini bakımından da, gelece- ren işletmeğe açrlmı~tır. 
ğe emni:ıetıe bakmamıza hak ver- 1925 te işletmeye açılan Ilıca -
mektedir. Çünkü, bu neticeler miis- Palamutluk battı 200 bin l.ira senna
bettirler. Gerek sanayi, gerek maodin yeli bir anonim şirkete aitti. Bu 
sahalarındaki istihsaller çoğalma ve hattın genişliği 0,60 dır. Balya simli 
artma yolundaki yürüyUşlerini son kurşun madenlerinden Palamutluk is
sene zarfında da muhafaza etmişler- tasyonuna kadar dekoville getirilen 
dir. İ<tihsallerimlı.le altilrnlı teknik maden cevherlerini limana nakil icin 
elemanlarımızın dikkatli ve feragatli inşa edilmi!itir. Pal:ımutluktan itiha
~alışmalarını, huzuru\ıuzda memnun- ren Edremit - Akçay limanına kadaı· 
lukla anarun. Gün geçtikçe bunların dar demiryolunda yolcu ve eşya nakli 
kendt ihtisas şubelerindeki miimare- yatı da yapılır. İstasyonları Ilıca, 
seleri artmakta ve sayıları çoğalmak- Akçay, Zeytinli, Edremit, Havran ve 
tadır. Palamutluktur; 

Ereğli kömür havzasındaki ocakla- Gerek Ilıca - Palamutluk, gerek 
rın devletçe işletilmesi hakkındaki Trakyada Sivillngrat - Pitlyon bat
kanunun tatbikından beklenen mils- tiyle Devlet Demiryolları idaresinin 
bet neticeler alınmaktadırlar. işletme servisine yl"niden giren hatla 

Bu tatbikat, kömür istihsal ve tev- rın uzunluğu 96 kilometredir. 
o 

ziinin verimini ve intizamını arttır- . ç· k. a·ır Ha"d=se 
makla kalmamış, orada çalı~an bin- ır lft ı 
]erce işçinin geçim ve sağlıklarını, 

rahatça çalııımalarını da emniyet al
tına almıştır. Ayni zamanda işc:iyi 

işine ve iş yerine ısındu·mıya yarryan 
ve verimi arttıran bu tedbirlcı·den 

alınan iyi neticeler, bu yoldaki çalış
manın, devlet elindeki diğer istihsal 
ınlıesseselerine de yayılmasına yol 
açmıştır. 

Bakır ve petrol 
Bakır istihsalimiz artmakta devam 

etmiş ve artış nisbeti, geçen yıla na
zaran, üçte bir gibi yüksek bir teri
me varmıştır. 

Petrol aramalarında. gecen sene a
lınan ilk müsbet netice üzerine son
daj faaliyeti Ramandağı bölgesinde 
devam etmekte ve teşvik edici bir 
mahiyet göstermektedir. Diğer taraf 
tan, memleketin muhtelif kısımların
da yapılan i~tikşaflar, Urfa, Eğirdfr 
ve Boyabat bölgelerinin petrol bakı

mından esash tetkike değer oldukla
rını göstermişlerdir. Maden arama 
iaaliyetimizde, sene içinde en mühim 
neticeler Söğütözü kömür, ve Adapa
;:arı demir alanları ile Turhsl anti
muvan görüntüsünde ve Ödeml:1 civa 
madenipde alınmıştır. Bu mıntaka ~ 
larda ehemmiyetli cevher ihtiyatları 

bulunmuştur. Keban'da, Bolkarda -
ğında işletmiye verilen kesimlerin dı
§ansında aramalara devam edılmiş, 
Küre bakır madeni de ümit verici bir 
5afhaya girmiştir. 

Şeke1· işi 
Şeker ihtiyacını geniş hadler dahi

linde karşılamak gayesiyle, bu sene 
de yaptırılan pan~r ekimi, şimdiye 
kadar yapılanın en yüksek haddi ola
rak 44,000 hektarı geçmiştir. Bu 
miktar, 1935 senesi ekimine nazaran, 
yüzde yüz nisbetinde bir artış bildi
rir. Bu neticede, köylümüzün panca
ra karııı gittişçe artan alakasının, ve 
bu ekime gösterdiği uyum kııbiliyeti
nin büyük ölçüde amil olduğunu mem 
nun olarak görüyoruz. Köylümüzün 
pancar tarımından elde ettiği fayda
nın parayla ifadesi şudur: 1935 sene
sinde 3,000,000 lira iken, bu miktar 
1939 da 6.000.000 a, ve geçen sene 
8,000,000 liraya yükselmiştir. Bu sene 
çiftçinin eline geçecek para ise, bu 
yekllnu da geçecektir. Bu ıene 90,000 
tonu geçerek bağlıyacağımızı ümit 
ettiğimiz verim, halkımızın ihtiyacı
nı, olağanüstü şartların devamına 
rağmen, sıkıntısızca karşılıyablle -
cektir. 

işçi hayatı 
·Devletin alakalı olduğu sanayi ku

rumlarının, kendi aatııtlannı mutedil 
bir fiyatta tutarak, piyasada nazım
lık etmelerinden ve yaptıklarını mlim 
kün olduğu kadar doğruca müstehlik 
kitlesine vermelerinden bu sene de 
memnun edici neticeler alınmıştır İş 
kanunu tatbikatı, hususiyle çeşitli sa
nayi şubelerinde, memleketin iş haya
tını bugünün isterledyle ayarlamak 
bakımından ve milli korunma kanu
nuna göre alman kararlar çerçevesi 
içinde yürütülmektedir. Bu suretlo: 
lüzumlu iş yerlerinde çalışma müddet
leri, sıhhi ve fenni icapların müsaade
si nispetinde arttırılırak istihsal hac
mının ihtiyaçlarımızı karşılamasına 
çal ışı 1 makta dır. 

Cümhuriyet bayramında şehri do
natmak için tramvay direklerine, Ü
zerlerinde ay ve yıldız bulunan tı.ıhta 

levhalar asılmıştı. Bayram bittiği için 
evvelki gün bunlar alakalı makamlar 
tarafından toplattrrılmıştır. Fakat 
toplanan ve Üzerlerinde milli renkle-
rimizi taşıyan bu levhaların çok iti
nasız ve manevi kıymetleriyle kabili 
tqlif olmıyacak ve milli gunırumuzu 

rencide edecek şekilde nakledildiğini 
gördük ve müteessir olduk. Alakadar 
makamların bundan sonra böyle çir
kin hadiselere meydan bırakmıyncak 
şekilde şimdiden tedbir alacaklarını 
ümit ederiz, 

yüksek Meclise sunulmuş bulunmakta 
dır. 

El tezgahı 
Ti.irk )töylüsünü, ziraat alet ve araç

ları yanında bir de el tezgahına sahip 
kılmak ve bu suretle boş zamanlarını 
kıymetlendirmek gayesile, geçen sene 
yalnız ı 7 vilayete tezgah ve çıkrıklar 
gönerilmiştir. Memleketin her tarafın 
da gösterilen büyük ve memnun edici 
alakaya, bu sene imkan nisbetinde 
cevap verilmesine çalışılmıştır. 

25 vilayete, her birine yüzden aşağı 
olmamak üzere toplu olarak, ayrıca 
61 vilayet ve kaza bölgesine de örnek 
mahiyetinde olmak üzere, 923 takım 
tezgah ve çıkrık gönderilmiştir. 

El tezgahı dokumacılığının ı;ok bu
lunduğu yerlerden başlıyarak dokuma 
cılarm kooperatifleştir11mesi yolun -
daki çalışmalara bu· sene daha geniş 
bir ölçüde devam edilmiı;tir. Bunun 
neticesidir ki, geçen sene yekunu an
cak sekize varan el tezgahı dokuma
cı koperatiflerfoin bu suretle, ku
rumları bitmiş ve çalışmağa baıalamıs 
bulunan küçük sanat kooperatiflerinin 
sayısı otuz dördü bulmuştur. Bu ko
operatiflerin artmasında, içinde bu
lunduğumuz şartların ve hükumetçe 
ele alınmış olan ham madde dağıtma 
işlerinin tesiri olduğu açıktır. Ancak, 
bu kooperatifler sadece bugünün ih
tiyaçlarının basıncı altında vücut bu 
lan birer kurum değil, fakat iktisadi 
w: içtimai gayelerimizin tahakkukuna 
yardım cihetinden kendilerinden de
vamlı hizmet beklenen müesseseler 
olduklarından, bunların kuruldukları 
muhitte sağlam esaslara dayanarak 
yerleşmeleri ve normal :ıamanlarda da 
yaşıyabilmeleri için murakabelerinin 
ve kooperatifçilik ruhuna en uygun 
ı-ekilde çalışmalarının temini bakımın 
dan lüzumlu görülecek tedbirler ge
ciktirilmeksizin alınmalıdır. 

Yeni gümrük kanunu 
Uzun yılların tecrübelerinden fay

dalanarak bugünkü ihtiyaçlarımızı kar 
şılayabilecek surette hazırlanan yeni 
bir gümrük kanunu liyihası yüksek 
tetkikinize sunulmuştur. 

Bu yıl içinde, teknik esaslara da
ha uygun ve tatbikleri daha ı;ok ko
laylaştıracak layiha da yüksek katı
nıza getirilecektir. 

Çıkarılacak mallarımız üzerine koy 
muş olduğumuz sınırlar ve kısıntılar, 
ve hudutlarımızn öte tarafndaki olay
lar yüzünden daha çok ehemmiyet a
lan kaçakçılıkla uğraşma için önemli 
çalışılmakta ve tesirli çarelere başvu 
rulmaktadır. 

Yüksek dereceli içkilerin istihlaki 
ni azaltmak için alman tedbirler iyi 
neticeler vermektedir. 

Nafıa işlerimiz 

Sehir meclisi, dün saat oı. otuzda 
vali ve belediye reisi doktor Lntfi 
Kırdarın nyasetinde üçüncü intihap 
devresinin dördüncü içtimaına başla

dı. 

Encümen ve sair intihaplar dola
yisiyle bir senelik icraatın izahını, 
müteakip içtimaa bırakmağı muvafık 
bulduğunu sôyliyen val!, celseyi kısa 
bir nutukla açarak Milli Şefimiz İs
met tnönünün ve Cümhuriyet hilku
metimizın şehrin imarını temin için 
ibzal eyledikleri müzaharet ve kolay
lıklardan dolayı Cümhur Reisimize 
ve büyiiklerimize şehirlilerin minnet 
ve şükran hislerine tercüman olan 
telgraflar çekilmesini teklif etti. Al
kı~larla kabul edil~~ bu teklifi müte
akip azadan Atıf Odül, Milli Sefimiz 
hakkında İstanbulluların duydukları 
derin ve sonsuz hislerin ifadesine, 
tebrik telgraflarının kafi gelmiyece
ğini, Cümhur Reisimizin heykelinin 
Tak~imde yeni açılan geni§ gezgiye 
rekzedilmesine karar verilmesini ve 
bu yerin (İnönü gezgisi) olarak ad
landırılmasını, ayni zamanda Tepeba-

Samsun Şilebi 

Dün Battı 
Galatada Kalafat yerinde tamir e

dilmek üzere sahilde duran Vehbi 
Aldıkaçtıya ait 1500 tonluk Samsun 
şilebi dün saat 16,40 da su almağa 
başlamı§tır. Vapurun bir tarafa yat
tığı görülerek zabıta içindeki tayfa
yı ve bazr eşyayı boşalttırmıştır, Bu 
j3 tamamlanırken vapur sulara gö
mülmeğe başlamış ve saat 17 de ta
mamen batmıştır 

Şilebin battığı yer hayli derin ol
duğundan vapur tamamen sulara gö
mülmüş ve meydanda hic; bir eser 
kalmamıştır. Nüfusça zayiat olmamış 
tir, liman idaresince yapılan tahkikata 
göre, vapurun su kesiminden biraz 
yukarıda baş tarafındaki bir saç lev
hanın değiştirilirken lrnradan İçeriye 
su girmesinden battığı aıdaşılmakta

dır. 

Nahiye Kongreleri Başladı 
Cümhuriyet Halk Partisi İstanbul 

vilayeti nah~ye kongrelerine dünden 
itibaren başlanmı;; bulunmaktadır, 
Vilayetin 16 kazasında nahiye kong

şı bahçesinin Halice nazır cephesin
deki asfaltlı yola da (Refik Saydam) 
isminin veri!mes:ni teklif etti. 

Alkışlarla kabul edilen bu tekliften 
sonra söz alan Meliha Avni Sözen, 
bu kararın da tazim telgrafı ile be
raber iblağını rica etti. 
Vali, ittifakla tasvip olunan bu karar 

dan sonra Milli Sefimizin heykelinin 
dikilmesi için esasen meclise teklifte 
bulunacağı bir sırada mecUsin kendi
liğinden riyasetc;e yapılacak teklife 
tekaddüm etmiş bulunmasını hislerde
ki beraberliğin yeni bir işareti olarak 
telakki ettiğini bildirdi. Müteakiben 
encümenlerin intihabına geçildi. 

Riyaset divanı intihabında birinci 
reis vekilliğine Faruk Dereli, ikinci 
reis vekilliğine Abdülkadir Karamür
sel, katipliklere Meliha Avni Sözen, 
Sadi Özden, Refika Huliısi Behçet, 
Atıf Ödül seçilmiştir. . 

İc;timaa fasıla verilerek ikinci cel
sede daimi encümen ve ihti5as encü
menleri seçimi yapılmıştır. 

Sehir meclisi salı ve cuma günleri 
toplanmağa karar vererek dağılmıştır. 

Ekmek Meselesi 
Hallediliyor 

Ramazan ve Cümhuriyet bayramla
rı münasebetiyle İstanbula fazla zi
yaretçi gelmesi ve bu yüzden ekmek 
istlhHikinin artması bir kaç gündür 
bir kısım halkın muayyen semtlerdekl 
fırınlar önünde bir müddet bekleme
sine sebep olmuştur. 

Ticaret Vekaletinin karariyle fı
rınlarda 91 yerine 94 randımanlı un 
verilmek suretiyle ekmek tipinin de
ğişmesi de bu vaziyet üzerinde mü
essir olmuştur, Fırınlar mevcut un 
stoklarını tamamen iııledikten sonra 
yeni tip un alacaklardır. 

Dün belediye iktisat müdürlüğünde 
bir toplantı yaprlmış ve ekmek işi
nin halli üzerinde durulmuştur, Vali 
fırınlara daha fazla un verilmesini ve 
fırınların devamlı çahşınalarrnın te
minini emretmiştir. 
Diğer taraftan ekmek meselesine 

sebep olan amiller arasında fırıncı
ların un gizlemesinin do mevcut 
olduğu tesb.it edilmiı ve bütün f• 
!arın bu bakımdan kontrol edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Altın Fiyatlan 
releri ayın on beşinde tamamlana - Dün altın :satışları biraz artmıştır. 
cakur, Dün ilk olarak Kasımpaşa na- Bir altın 2510 kuruşa yükselmiş ve 
hiycsinin kongresi yapılmıştır. biı· gramı 350 kuruştan satılmıştır. 

Memleket §Oselerinin islahı ve yol rımızın ihtiyaçları ve çahşmalan dik
yapma işinin· buglinün ve yarının ihti katli gözlerimiz.in önündedirler, Bü
yac;larına uyacak bir şekilde çerçeve- tün güzel sanatlarla yakından ve can-
lendirilmesinin ne kadar lüzumlu ol- dan alakalıyız. • 
duğu, son senelerin vukuatiyle bir Arkadaşlar, 
kere daha hissedilmektedir. Yol yap Bugünkü şartlar içinde bir ı;ok is-
ma faaliyetinin, bugünkü ihtiyaçlara tediklerimizi belki yapamıyoruz, veya 
tam cevap verecek kanuni bir esasa yarına bırakmak zorunda kalıyoruz, 
bağlanması için hazırlanmakta olan Fakat kesin ve vicdani kararımız o
layihanın Büyük Meclise arzını çok dur ki,, yeni nesli yetiştirmekte hiı; 
yerinde görmekteyim. Büyük su i;;; ı bir gecikmeye ve geri kalmağa m• 
!eri faaliyeti, geçen sene kabul bu- dan vermiyeceğiz. En uzak köyden 
yurulan 50 milyonluk tahsisatla da- başlıyarak, yeni neslin bilgili, güç
ha genişlemiş, ve başlamış olan iş- lü, her alanda üstün yetişmesi ülküsü 
leı:den Malatya ve Niğde inşaatı bit bütün düşüncelerimizi kaplamıştır. 
miş, ve Tarsus - Eğe havzasındaki 
işlerden bitenler halkın faydasına a
çılmıştır. 

Maarif meseleleri 
Maarif işlerinde, köy enstitüleri a

dedi, geı;en seneye nazaran üç tane da 
ha ilavesiyle 17 ye varmr,itır. Talebe 
sayısı 9,000 e çıkmak üzeredir Köy 
eğitmen okullarından çıkan 1,500 e
ğitmen, köylerinde işe başlamışlardır. 
Bu suretle, on sene gibi, millet ha
yatı için çok kısa bir zamanda 15,000 
eğitmen ve 30,000 öğretmeni köyle
rimize dağıtmak yolundaki çalışma 
hızla devam etmektedir. 

Köy enstitüleri ile köy okulları a
rasındaki münasebeti ve bu teşekkül
lerin birbirlerine yapacakları yardım 
ları ve diğer umumi ve sosyal vazl
feleri çerçeveliyecek kanun lbihası 
yakında Büyük Meclise arzolunacak
tır. 

Mesleki ve teknik öğrdimi en ıre
niş ölçüde tertiplemek için hükumet 
ciddi kararlar vermiştir Maarif Ve
kaletinde teknik öğreti~in temel teş
kiHitı kurulmaktadır. Az zamanda 
gerçekleştirilmek istenilen büyük bir 
proğram hemen Büyük Meclise su
nulacaktır 
Memlek~tin sanayiinde, motörleş

me ve makineleşmesinde ve bütün ih
tisas işlerinde ehliyetli unsurları, bol 
miktarda ve süratle yeti5tirmek isti
yoruz Büyük meclisin bu konu ü
zerindeki yakın alakasından çabuk, ve 
hayırlı neticeler bekliyoruz. Tek
nik öğretimde hedefimiz kadın, erkek, 
her vatandaşa kendi sanatı ve geçimi 
için bilmediklerini öğretecek bir öğ
retmen, bir öğrenme yeri gösterebil
mektir. 
Şimdiye kadar yüksek öğretim ku

rumlarının son sınıflarına konferanr 
şeklinde verilmekte olan inkılap ı!ers 
!erinin, ba kurumlarda "inkrlap tarihi 
ve Türkiye Cümhuriyeti rejimi,, ad 
altında esaslı bir ders şeklinde veril
mesi ve bu mevzular etrafında ilmi 
incelemeler yapmak ve yaymak üze
re, ayrıca bir de "inkılap tarihi ve 
Türkiye Cilmhuriyeti enstitilsü,, ku
rulmasr kararlaştırılmıştır. 

Mali vaziyetimiz 
Aziz millet vekilleri, 
Saydığım devlet işlerinin her sene 

yenileşen ve genişliyen mevzuları kar 
şısında maliyemizin vazjfesi daima şu 
olmuştur: 

Gelişme hızını kesmeden, memle
ketin verim kabiliyetini aımadan ve 
m!lli paranın kıymetini zayıf düşür
meden, muhtaç olduiumu:ı karşılık
ları temin etmek. 

İftiharla söyliyebilirim ki, başta P 
yük Meclisimiz olmak üzere, bütür 
milletçe yapılan elbirliği ıayesinde 
Cümhuriyet hiikiimeti, bu şartarı top 
lıyan verimli ve sağlam bir maliye 
kurmağa muvaffak olmuştur. 

Umumi bütçe yekilnunun seneler 
denberi yükselmekte olmasına, ve 
memleketimizin dört yanına sirayet e
den Avrupa harbinin tevlit ettiği ik
tisadi güçlüklere rağmen, mali yılla
rımızı daima varidat fulasiyle ka
patmakta olmamız, bunun en kuvvet 
li delilidir. 

En mühim kısmı milli müdafaa ih
tiyaçlarına ayırmııı, ve bu sene ta
mamı bu ihtiyaçlara tahıis edilm"ş 
lan fevkalade tahsisat programlarının 
senelerdenberi muvaffakıyetle de~ 
eden tatbikatına da bu nsileyle işa
ret etmek lsterim. 

11940 bütçesi, ~minlere nazaran 
mühim bir varidat fazlasiyle kapandı, 
1941 bütçesinin ilk tatbik aylarında 
elde edilen neticeler, çok ümit veri
cid.irler. Bu olaylar, içinde bulundu
ğumuz bal ve ıartların icabı olarak, 
iki senedir konulan muvakkat versi
lerin iktisadi vaziyetimi:ıe ve balkı 
ödeme k•biliyetine uysun olduiun~ 
gösıermektedi rler. 

bu, gayreti bekleriz, Ayni zamanda Dış ticarette esasnnız, bütün tnem
müstehlikten de, kolaylıkla ve istediği leketlerle hakiki, filll bir mübadele 
ladar bulabildiği nimetin kadrini bi- teminidir, Bundan başka, ihtiyacı
lerek fazla istihlfıkten son derece çe- mızdan fazla olan çıkacak maddeleri
kinmesini istemek hakknnızdır. Bugü m!zi, girecek eşyanın temini vasrtası 
nün sartlarını, dunyanın geçirmekte olarak kullanmaktayız. Yeni ticaret 
olduğu buhranı göz önunde tutarak anlaşmaları, bu esaslar içinde yapıl
yaşayışını ona göre ayarlamak her va makta ve eski mukaveleler bu esas-

Bundan başka, bugüne kadar, huku
ki münasebetler ve sıhhi icaplar cep
hesinden tanzimine çalışılan' işçi haya 
tının iş kazaları, mesleki hastalıklar 
ve analık hallerine karsı, maddi cephe 
den de teminat altına alınmasını sağ 
lıyacak olan işçi sigortalarına ait 
kanun projesi yüksek meclise arzedil
mlş bulunmaktadır. Bu kanunun kabu 
liyle işçilerin, elverişli oldukları işlere 
yerleştirilmelerine ve türlü işler 
için de, elverişli işçiler bulunmasına 

aracılık edecek, bir kurumun kurulma 
sına dair olan kanun projesi, ayrıca 

Nafia Vekaletimiz, umumi vaziyetin Üniversite öğretim unsurlarının 

Vatandaılann, memleket borcunu 
ödemek hususunda cöıterdikleri ol
gunluğun bu netice?i almakta büyük 
tesiri olduğuna flipbe yoktur. Bu ol
gunluğun parlak bir misalini de, fev
kalade milli müdafaa ihtiyaçlarını kar 
şılamak üzere, bu sene çıkanlan ta
sarruf bonolarının karşılaştığı rağ -
betten görüyoruz, Bundan dolayı bü 
tün vatandaşları tebrik etmek benim 
için bir zevktir. 

tandaşa düşen milli bir borçtur. lara çevrilmektedir. 
Toprak kanunu, Büyük Mecllse su İhracat maddelerimize, iftilltahsili 

lnılmak üzeredir. Birçok araştırmalar memnun edecek fiyatlar temin edll
dan anlıyoruz ki, toprağı hiç olmıyan miştir. Ancak burada miistahsilimize 
koylunun nısbeti mahduttur. Devlet, bir tavsiyede bulunmak isterim: 

\'erdiği imkanlar derecesinde, demir- t mesleki ve şahsi hükümlerini kurmak 
yolu inşaatındaki faliyetini devam et- üzere, Maarif Vekilliğiı;ıce hazırlan
tirmiş ve bu arada Diyarbakır - Irak makta olan kanun layihası, yakılıd:ı 
hattı 77 inci kilometreye varmış, Büyük Millet Meclisinin tasvibine ar
Elazığ - Van hattı üzerindeki c;alış- zolunacaktır. 
malar da 135 inci kilometreye kadar Arkadaşlar, 
ilerlemiştir. Fakültelerimizin ve yüksek okulla-

Denk bir bütçe çerçevesi içinde ve
rimli ve emniyetli bir maliye kurmak, 
memleketin kabiliyetini gözönünde 
tutarak eksiklcrim!zi tamamlamıya 
yarıyacak gelir kaynaklarını bulup 
bunları yerinde kullanmak. Cümhuri-

El!t:ıı1~n1I 
Toriklert 
Güldürmiyelim l 

Yazan: Naci Sadullah 
yine elli beş bin torik en.ize dö-

külmüş.. Bu havadisi okumak 
bana, vaktiyle, Fransız tacirleriniıı 
yüzbinlerce yumurtayı Sen nehrine 
dökmelerini hatırlattı. Fransanın ke
nar mahallelerinde, bir tek taze yu
murta bulamıyan fakir ve biçare has
talar, kendilerine hayat verecek biı 
lokma gıda hasretiyle kıvranırken, yü, 
binlerce yumurtayı Sen nehrine bo
şaltan sermayedarların tek gayelerı 
yumurta fiyatlarını düşürmemektı 
Ben, torikleri denize dökenleri, böylt 
bir itham altında bırakmıyacağım. 

Fakat balıkların yeniden deryay< 
iade edilmesinin sebebi bt'. olmadığın, 
göre, bu sebebi balıkçılık işindek 
vukufsuzluğumuzda, geriliğimizde ara 
mıya mecburuz. 

Belli ki, en iptidai vesaitle yapılan 
balık istihsa !inden, en iptidai şekild~ 
müstefit oluyoruz. Halbuki, üç tarafı 
dünyanın en lezzetli, ve en nefis ba
lıklariyle dolu denizlerle çevrilmi§ 
bulunan bir memlekette bu sahada H 
malimizden gördüğümüz zarar, derya 
!ar kadar bıiyüktür. Balık istihsaliyle 
mütenasip genişlikte bir modern kon
ierve fabrikasına sahip olmak için dı. 
ha ne beklediğimizi ve daha ne kadar 
bekliyeceğimizi anlamak, alabildiğine 
mü§kıildür, 

Bu büyük işin fert sermayesiyle 
başarılabileceğine inanmak, tahakku -
ku imkansız bir hayale kapılmaktır. 

Bnun içindir ki, bu sahada da, dev
letin himmetini beklemiye ve istemiye 
mecburuz. Bu himmetin göster11eceii 
güne kadar, denizlerimiz, sahip bulun 
duğumuz halde layikiyle istismar ede 
mediiimiz kıymetli menbalarm en 
zenginlerinden biri olarak kalacaktır, 

Bu hakikati idrakte daha fazla ge. 
cikmek ise, el!mize geçirdiğimiz hal
de yeniden denize dökdüğümüz torik 
leri bile güldürebilecek bir saflet 
olur. 

'~ RADYO 
RUGUNKU PROGRAM 

8.30 Program 1 ı 8.40 Fasıl 
8.33 MOzik (Pi.) 19.30 Haberler 
8.45 Haberler 19.45 Scrbc..t 
9.oo Mil.dk (Pi) ı9.55 Müzik (Pi.) 
9. ı 5 Evın sa atı K ' 
9 30 M" 'k (Pi) 20.ı5 onuşma 

· uzı • 20.30 Şarkılar 
O zı.oo Ziraat takvim• 

12.30 Program 
ı2.33 Tı!rkiller 
ı 2.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
ı J.30 Orkeatra 
18.00 Proııram 
18.0J MUılk 

aı.ıo Şarkılar 
21. 30 At yarı~ları 
21.45 Temsil 
ııır.o5 Dan. müalfi 
22.30 Haberler 
22.45 Spor 
22.55 Kapanıf. 

r 2 PAZAR 1 
P. nciteşrin ı su ı-H---=ız=m=---1-3-ı-· 

RUMi: 1357 HİCRi: 1360 
İlkteşrin: 20 Şevval: 12 
Guneş Ojle ikindi Alı:~am Yanı lmsŞ.k 
6.32 ı 1.58 14.411 ı 7.04 ı8.38 4.52 

yet maliyesinin ana prensipleri olmaı 
ta devam edecektir. 

Elverişli gidişini kaybetmiyen dö
viı durumumuz, hususiyle milli mli
dafaa ihtiyaçlarını temin imkin1arım 
vermek bakımından, sevindirici hali
ni muhafaza etmektedir, 

Türk milletinin değerli vekilleri, 
Bizi, hizmeti ile şct'eflendiren 

Büyük Milletin emanetini, hepi
miz canınnzdan üstün tutarak 
vazife yapıyoruz. Büyük Meclisin 
ayrılığa ve aykınlığa asla yiiz ver 
mJyen tecriibeli idaresi, milleti
mizin başlıca dayancıdır. Millet 
mukadderatının idaresi çok na
zik olduğu bir devirde yaşıyoruz. 
Siyasette ana temellerimizin sade 
ve açık olmasından kuvvet alıyo
ruz. 

İçeride milli beraberliğe ~üve· 
niyoruı. Bunu korumak için, ge
rc~li olursa her tedbir.i .almaktan 
sakın mi yacağız. 

Vatanda,Iarın selametine ayla 
n olarak, doiru ve kanaatli yol
dan sapacaklara, bulanık zaman
dan siyaset veya ticaret kin ara 
yacaklara kesin, kati olarak karşı 
koyacağız. 

Dışan ile münasebetlerimizde 
siyasetimizi duru, dürüst olarak 
söyliyeceğiz ve ahitlerimizin sa
mimi yolunda yürüyeceğiz. Hiç 
bir şart altında, zor kabul etmi
yeceğiz. 

Sevı:ili arkadaşlarım, 
Hür ve şerefli vatana faydalı o

labilmek, hepimizin tek bahtiyarlığı
mızdır. 

ALMAN TEBLiGi · 
• 

(Ba§tarafı 1 incide) 

Koursk ve Gorki demiryollarmın 
ulaştığı iki istasyona tam isabetler 
olmuştur. Moskovaya varan on bir 
demiryolundan dördü halihazırda Al
manların elinde bulunmaktadır. Bu 
son ikl istasyonun tahribi artık Rus
lar tarafından işletilemiyen demlr -
yollarının adedini altıya ı;ıkarmak
tadır. Esasen Alman hava kuvvetle
ııi artık Kremlin üzerine gece taar
ruzları yapmayı k~fi görmemekte ve 
her gün Moskovaya birbirini takiben 
dört, beş kere hücum edilmektedir, 

Kafkasları bir mucize 
kurtarabilir 

Stokholm, 1 (A. A.) - Rusyadan 
gelen İngiliz a!-lkeri mütehassısları 
Alman ve r§ttefik kuvvetlerin Kaf
kasya bölg•e ulaşmalarına ancak 
bir mucizenin mani olabileceğini söy
lemişlerdir 
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BUGüN 
Şark Cephesinde 
B irkaç gün evvel İngiltere Har-

biye Nazırı Alexander: İngiliz 
Yardnnı ile Sovyet zaylatınm telAfi 
ve Sovyet zaferinin temin edilemiye
ceğıni, fakat bundan dolayı Rusların 
fimıtlcrini kesmemeleri !Azım ıeldl
ıı;ınJ. çfinkü Sovyetlerin zaferinin in
ıııltercnin zaferine bağlı olduğlınu 
SOylcmişti 

İngiliz Harbiye Nazırının müdafaa 
ettığı bu tezin zıddı, yani İngiltere
nin zaferinin Sovyet mukavemetine 
ve zaferine bağlı olduğu tezi daha 
kolaylıkla kabili müdafaadır, Filha
'kıka, muhtelif kaynakların verdikleri 
malumata isUnaden, dört aylık harp 
esnasında Almanların birkaç milyon 
a.o;ker, on binlerce tank ve ta;ryare 
kaybettiklerini ve petrol stoklarını 
tiıketmek üzere bulundulunu kabul 
etmek mümkündür, Diler cihetten, 
Sovyet ordularının muntazam ricat 
vaziyetinde olmalarına ratmen, bo
ZUlmadıkları ve Alınan kara ve hava 
kuvvetlerinin en mühim kısmını prk 
cephesinde tuttukları da bir hakikat
tir. Sovyet orduları inhilAl ettlii ve 
teslime mecbur olduiu takdirde, ıarp 
cephesine nakledilecek olan bu mu
azzam kuvvetlerin ve bilhassa on 
bınlerce tayyarenin İngiltere için ne 
bUyuk bir tehlike teşkil edeceil ise 
Şilphe götürmez bir hakikattir. 

Dafly Telegraphe aazetesl, ayni 
rtıe ele hakkında şunları yaunıştU": 

"Donetz havzanrım sınai zenginlik
lerinin ve istihsal kudretinin Sovyet
ler için kaybolınuş oldulu hakikatine 
cepheden bakmak ~amanı ıelıniştir. 
Bu harpte Sovyetler ancak rfcat ha
reketleri yapabllmlılerdir, halbuki 
Almanlar taarnız teşebüıilnil daima 
ellerinde tutmuılardır," 

Amerikan kaynaklarından gelen 
bir habere göre de: Sovyet hUkume
tinin Ural'lnrda yeni bir mUdafaa 
cephesi -tesisine karar vermesi üzeri
ne, bir Amerikan teknik ~skerl he
Yeti, bu cepheyi, Hint yolunu hlma
Ye edecek şekilde cenuba dolru u
t tmak, Sibirya yolu ile daha fazla 
harp malzemesi göndermek imklnla
rtnı tetkik etmek rnaksadiyle Viladl
vo toka hareket etmek üzeredir. 

İngiliz Askeri Harp Nezareti de, 
Sovyetlerin bu yeni müdafaa hattınm 
il rkında kalan sahanm ham madde 
tenginlikleri ve sınai istihsal kudreti 
hakkmda 5U rnalümatı vermektedir: 

"Sovyetler 20 aenedenberi Volıa
rıın prkındakl endilstrl sah&1mı in
kışaf ettirmektedirler. Tahminlere 
&öre, bu saha, bütiln Sovyet Ruayanın 
sına! kudretinin ve harp sanayiinln 
3 35inl temall etmektedir. 

5 milyon ıc>n petrol, yani bütUn 
l>etrol istihsal!tmm 1' H ü -
0,300,000 ton demir, yani % 30 u -
7 mllYon ton çelik, yani % 35 i -
60 mll)"On ton kömür, yani % 35 i -
180,000 ton bakır, yani % 80 1 -

Do,ooo ton kurşun, yani % 90 ı -
200,000 ton manganez, yani % tl7,5 
'Uiu - 1,800 ton nikel, yani % 56 
it - 350,000 ten krom ,_ 70,000 ton 
aluıninyum, yani 1' 40 ı. 

Bir istatistiğe i(Qre, harp sanayii 
fçın zaruri olan ham maddelerin mü
him bir kısmının Ural ve Volga böl
ıelennde bulundutu anlaşılmaktadrr. 
Yalnız petrolün a)'Jli vaziyette Ôlma
dığı görülüyor. Sebebi lııe, Sovyet 
Petrolünün hemen % 70 ini veren 
Bakı1 sahaswıın bu hesaba dahil e
dilmemiş olmasıdır. Almanların Do
netz bölgesini işgale muvaffak olsa
lar bile, Kafkas dallarmm arkasında 
bulunan ve Sovyet .. İngiliz kuvvet
leri tarafından kuvvetle müdafaa e
dıleceif muhakkak olan BakQ petrol
lerıne hAkim olabilecekleri qijşUnü
lernez · • 

İngITtere ifa~ Nezareunın verdili 
hu rakamlarm sıhhatini kontrol ede
cek bir vaziyette değiliz, fakat Sov
Yetlerln askeri ve iktısadl vaziyetle
rinı saklamayı ~k iyi bildikleri ve 
esasıı bir surette hazırlandıkları na-
2arı dikkate alınacak olursa, bu ra
kamıarın mübalAialı olmaktan aiya
de hakikatin altmda olduklarını ka
buı ebnek daha doiru olur. 

M. A NTEN 

S!•tfAIMii:lMll 
(Ba~r•fı t S.clde) 

Jo.ıov önlerintle 
Moıkova 1 (A.A,) - Sovyet ordu

ıunun orsanı Kızıl Yıldıı ıazctıeei 
Alnıanlarm fimdi Rostof önilnde bir 
11Per muharebesine baıladıldannı ve 
lehir civannda büyük bir faaliyet 
aarfetmedilderini nsıror. Bir ka~ 
lehrin ıu HViJesi yükseldiiinden do
la~ Almanlann barekltı ensele ui
:raınaktadır. Kııd orcla bir barajı 
~~hava etmek üzere 300 e yakın 
--m:vonu suya boimuıtur. 

Şiatigakovo'da vaziyet 
vahim 

-.ı•oftl t (A.A.) - Kızıl Yıldız 
~aıeteainln harp muhabiri ıon saman 
•rda baıı muharebelerin inkitafına 

&ahne olan cenup cephesindeki Siıti
Yakovo ıehrinde S~et Y&ıiyetlnin 
Yahiıtı olduiunu bildiri:ror. Mıahabir 
=:-.ıun bu mevkide sayı tistiinliiiü 
it e Nhip olduitaııa, fakat lovyet 
~~n diiımaıu .. ptetme]J ıçin 

:ddetıe ~ııtıklarını ve bir kaç ka
t~~~ 1aUtemadiye~ elden ele geç
i 1~ illve etmelrteclır. Şiıti:vaJrovo, 
talınonun cenap lloiamna so ~lo

ftıetre kact.r ..... ıect. d~ryolunan 
~ıye anılclılı nokta~ kJim kijçiik 

r .ınadenci phrldir, 

JaPonya, Avustralyayı 
İstili Etmeliymiş 

, Calb\erra. 1 (A,A,) ~ Al111&n rad
" 

0
•1lllun Japonraya hitatten neırettiii 

1
.e Alman Bahriye Nazırının sözücü

" une atfedilen beyanatta Japonlara A
" uı~lyanın iıtilisı tavsiye edilmekte 
..:_,. - kolay bir hareket olacatı IÖY
~ektedir. 

1 A N 

r 
1 Uç NESİL • Uç HAYAT 
\..~~~~--~------------_...... ________ _, 

16 - GüVü 
KUSA 

' Yazan:Refik Halid 
Aziz Devrinde Ferace \gömleği,, gibi bir şey! ıyabilirdin. Terbiye icabı, onu da 

'1- • pek yapamazdın yal Kırda, ara-
V e Yaşmak feracenin çeşitleri arasında bada veya sandalda ne ise .. Lakin 

bir ''aynalı biçim,, vardır; kalabalıkta ne haddine? Öyle ol-

Kadı~ t;ni~afi~ler gelince - e- b~le dayanmış dar v~ ko~lu şekli.. maklıt ber~?er .. ha~.k ta~akası sa
vın ıçtımaı sınıfına göre - Bır de "roton,, dedıklerı, arkası, kıza çok duşkundu. Azız devri, 

h.ala~ıkların, yahut genç kızın va terzi tabiriyle "pc~e,, edilmiş, ı kadıı:ıl~r için bir sakız çiğneme 
zıfesı daha sofada iken bu misa- kolsuzu ve pelerlnlısi. Feracefe - ı devrıdır. 
firlerin ferace ve yaşmaklarını rin süslüsü "gron,, denilen pırıl I Feracenin kahya kadınlar, ebe
almak, koşarak başka odadan ge- pırıl, renk renk, haşır huşur, sağ- ler, hoca hanımlar, aşağı taba -
tiri.len işlemeli iki bohçaya, ütü- lam bir cins halis ipek kumaştan ~~da~ yaşlılar, zenci halayıklar 
lerıni bozmadan, kırmadan, kırış yapılırdı. Buna neler işlenmez, ıçın sıyah veya siyaha yakın koyu 
tırmadan bunlan buyük bir ö- ne cicili bicıli şeyler eklenmezdi ren~te pamuklu kumaştan sade 
zenle yerleştirmektir. ki! Devekuşu tüyleri mi, boncuk- şekilde yapılmışlan vardı ve bun 

Bohçaya ve sandığa pek öne'tn 1ar, danteller, tuller, kürkler mi? l lar yaşmağın düz tülbentten yu-
verildiği bir devirdeyiz. iç tarafı da, astar yerine, asıl ren JJ?Uşaklarını kullanırlardı. Bu 

ge zıt, mesela pembeye mavi, la- cıns yaşmaklar, tıpkı billurları 
civerde san, ördek başına burun- ve inceleri gibi tutunulurdu am
kanı canfesle "duble,, edilirdi. ma başa, yuze ve çeneye yapış -

Kızlar, analarından UZWl müd 
det .bohça yapmak ve sandık yer
Jeştırmek dersi alırlar. İyi terbi
ye icabı, bohçaların yan tarafla
rından sarkmamaları, kulak ver
~~meleri, gevşek durmamaları, 
dort ucunun bir ölçüde birleşme
si, düğüm vurulmaması, iğnele -
rin ele batmıyacak ve göze çarp
mıyacak şekilde konmalan lazım 
dır. Böyle sarılmıyanların, tımtı
kız, derli ıtoplu, hendeseli olmı
yanların, sarsak ve duğı.imlü, dü· 
ğümleri de tavşan kulaklı bulu -
nanların bir adı vardır: Orospu 
bohçası. 

[Ayni sıfat bir cins taratora 
da verilir; pek acele yapılmış, 
fındık yerine az mıktarda ceviz 
konmuş, ekmek içi çok, iyi dövül 
memiş, hıtır hıtır, sarmısakları 
diş diş bir tarator!] 

Büyük konaklarda mis af irin 
yaşmak bohçasını kalialardan bi
ri elinde tutar, bir başkası açar 
bir üçüncüsü de alıp içine koyar 
Yaşmak konan bohça, ferace -
ninkinden küçüktür. Şurası da 
var ki, yaşmağın bohçaya konan 
kısmı, yalnız alt parçasıdır; üst 
kısım, başta ve hotoz üstünde bı
rakılır. Ferace devrinde Türkiye
den gelip geçmiş yabancı ressan: 
lar, yaptıklan tablolarda, dikkat 
sizliklerinden, yaşmağın aşağı 
parçasını şakak taraflarından üst 
kısmın içine sokulmuş olarak gös 
terirler. Halbuki Hamdi Beyle 
Zonaro'nun tablolarında böyle 
bir yanlışlık yoktur: Alt kısım, 
yani bir yere gidilince kaldırıla
cak parça üst parçayı örter. 
Genç hanımlar, şayet saçlarını -
zamane modasınca - tepelerine iyi 
ce kaldırmışlar, tarayıp buklele
mişlerse hotoz giymiyebilirler. 

• • 
Hotoz, fırdolayı bir kumaş 

çerçevedir; sert durması, 
şeklini kaybetmemesi için arasına 
o zamanlar adına "cuni,, denilen 
bir cins "tarlatan., koyarlar ve 
üst kısmını ince bir kumaşla sa
rarlar. [Hotoz eski lügatçilerimi 
ze göre arapç~ "kıtas,, kelimesi -
nin değişmiş bir şekli imiş] Ho
toıda düzen ve zariflik göster -
mek llzımdır; buruşuk, biçims!z! 
yanpürü, kaymış ve ötesi ~erısı 
fırlamış hotoz savsaklık, alame -
tidir. 

Yaımak, şimdiki organtin çeşi
dinin pek incesinden bir beyaz 
kumaştı; tülbent &ibi "değirmi,, 
şekilde satılırdı; bu değinniyi or 
tasından keserler, yarısını başa 
çift kat, artanını yüze, yalın kat 
tutunurlardı. Zengin, siıaüne düş 
kün, zariflik meraklısı Qlanlar, 
sokağa her çıkııta yeni kesilmiş 
yaşmak takarlar, eve dönüşte bu
nu kalfalara, halayıklara, hali 
vakti yerinde olmıyan hısım kız
larına verirlerdi. Fakat halk, yaş 
mağı yıkar, kolaya batırır, ütü
ler, eskiyinciye kadar kullanırdı. 
En ince ve pahalı organtinden 
yapılmış olan yaşmağın adı "bil
h'.'ır yaşmak,, tır. Güzel isim! 

Yaşmak kolalamak ve ütüle -
mek kolay işlerden değildir. 

Duru beyazlığını vermek, in
cecik deliklerini kapatmamak, 
çeke çekiştire biçimini bQzup iğ
riltmemek lizmı. Bu dahi uzun 
bir ders, sınama ve idman mese
lesidir. Gelinlik kız o gibi başa
rılarla öğünebilir ve kendi deje
rini arttırabilir. Zaten bu devir
de kola ve ütü bir evin ba9 işle -
rindendir; zira erkekler dahi katı 
kolalı gömlek ve yaka giymiye 
başlamıılardır. 

Avrupa, kılık kıyafet modası
nı evvela bu katı tasmadan ve 
kravattan başlıyarak boynumu -
za geçirmiştir; frenk boyunduru
ğuna bunlarla geçmişizdir. Zaten 
adı da "trenk ıômleji,, dil; "deli 

Düğmelisi, kuşaklısı, kopçalısı, tığından dolayı hiç de yakışıklı 
yırtmaçlısı vardı; kordonlu, şe· durmaz, gezilerımez, teni ışıklan 
ritli, pullusu dahil! Fakat hepsi- dırmaz, gözlerin güzelliğini mey
nin de göğüs kısmı açıktı; ya§ma- dana vurmazdı. Yaşmagın husu
ğın, her harekette harelenen, bir siyeti yüze dokunmıyarak arada 
gezi oynaklığı, oyunbazlığı ile bir boşluk bırakmasında, çehreyi, 
çıplak ten üstünde acayip halka- dokunmıya kıyamaz gibi uzak -
lar ve hendesi şekiller çizip bo- tan çerçevelemesindedir. 
zan incecik buğusu dalgalanır; Zenginlerin ve modaya uygun
bu göğüste ve o buğu altında el- !arın ferace altına giydikleri el -
mas broşlar, inci gerdanlıklar, ya biseler o devirde Avrupada giyil 
kut ve ziimrüt "yapıştırma,, lar, mesi adet olan ağır tuvaletlerin 
hatta kapkara benler, sisi çözül- benzerleriydi. Belı dar, belden a
müş, lakin henüz nemi kuruma- şağısı kabarık, uzun, geniş, yer
mış bir Boğazici sabahının yıkan- lere sürünen elbiseler... Etekler 
mış aydınlığiyİe, azıcık dumanlı iki, üç sıra püsküller, danteller, 
ve öyle olduğu için de bam başka aplikler'le gayet yüklı.idur; bel -
parlar; eleğimsağma renkleriyle de çok enli bir kuşak vardır ki, 
etrafa mavimtrak tirşe veya tu - tam arkada kocaman bir fiyango 
runcu ışık okları 'serperdi, şekline girer, uçlan aşağıya sar-* * kar. Göğüs bağır açıktır; bunun-

la beraber bir kısım elbiseler de 
vardır ki, ceketi, eteğinin üzerin
den dizlere kadar indiği gibi göğ
sü sım sıkı örtülüdür; kollar ka
bartma değil, dü§ilktür. Kabarık 
kol bu tarihten on beş sene kadar 
sonra başlıyacak: Abdülhamit 
devrinin ortalarında ... 

Frenklerin "Krenolin,, adını 
verdikleri hezaren kafese 

bizde "malakof,, ve bu kafese 
geçmiş elbiselere de "malakof fis
tan,, derlerdi. Niçin bu isim takıl
mıştı? Anlaşılan Kırım harbinde 
"Malakof,, kalesinin aldığı ehem 
miyetten, Dük dö Malakof ismiy
le mareşallığa çıkan Fransız ge -
nerali Pelissier'den ve Fransa 
modasının memlekete o sıralarda 
girmesinden dolayı... Zira Mala -
kof kalesinin ele geçmesi Sivas
topolun Ruslar tarafından boşal
tılmasına, harbin kazanılmasına 
sebep olmuştu. A vrupada Kre -
nolin modasının sürümü tam o 
tarihe, 1855 e rasgelir; 1868 de 
sona ermiştir; fakat bizde bir 
zaman daha devam etmiştir. 

Başlangıçta kadın şemsiyeleri 
hem sap, hem genişlik bakımın -
dan pek küçük, incecik, sade ve 
hafifti. Saplar sonradan uzamış, 
tüllü ve katmerlisi de bunun ar
kasından gelmiştır. Diz çamaşır
ları - kadınlarda dahi - ayak bi
leğine kadar iner ve sımsıkı bağ
lanırdı. Bununla beraber gergin
di ki, arabaya ve kayığa biner -
ken, şöyle, hoş bir el hareketiyle 
etekler toplanıp da baldırlar bir 
an için meydana çıktığı vakit göz 
bir biçimsızliğe raslamazdı. 

* * 
Gerek bu, gerek XVII. asırda

ki "verti.igaden,, !erle xvın. as -
rın "paniye,, , yani "sepet,, leri, 
hep kadın vücutlarının alt kısım- Abdülhamit zamanında bir 
larında göze çarpan kusurları giz aralık çarşaf yasak edil -
!emek, o kısma mübalagalı bir miş, kısa bir müddet tekrar yaş
dolgunluk vererek beli ince gös- mak ve feraceye di.mülmüştü; 
termek maksadiyle icat edilmiş- kırk yedi sene kadar evvel... Bi
tir. Krenolinler, biribirinden biı zim nesil, ferace ile yaşmagı an
yük çelik çenberlerle yapılırdı; cak şenlik ve alay gunleri kapalı 
bizde çelik yerine hezaren dalın- arabalarla gezintıye çıkardan sa
dan çenberler kullanılmıştır. Hat raylılarda, bir de Mısır hidivi -
ta bunların bir kısmı çenber şek- nin anası Valde Paşa aile veca -
linde değil, bir kafesten ibaretti. riyelerinde görmüştür; görmüş 

Malakof modası kalkınca yeri- ve hoşlanmıştır. Şair Nigar Ha -
ni "yastık,, aldı. Bele bir kuşakla nım da, son zamanlara kadar 
tutturulan ve arka kısımla kalça- Göksu'ya yaşmak ve ferace ile 
ları kabartan, davlumbaza çevi - gelirdi .Lakin - Bu (giyim ku -
ren basbayağı bir yastık! Elbise şam} faslının (çarşaf ve peçe) kıs 
onun üzerine giyilirdi ve geri ta- mında ve Abdülhamit devrinde 
rafında böyle bir "balkon,, t&§t - yazacağımız gibi - çarşaflar o ka 
mak zariflik sayılırdı! Hatta el - dar güzellepniş, nazlı ve zarafet 
bise, bu balkon üzerinde büklüm li bir şekle girmişti ki, şairenin 
ler, kıvrımlarla donatılır, kürk kıyafeti artık ıüzellik bakımın -
veya c~~e~in ete~leri de üst~e dan dikkati çekemez olmuştu. 
y~r~~ştırı~ırd~. Su~e de~i ho~- Yapnaklı ve feraceli olarak yü 
gucu. gibı ~ır ~y • ~.bd~lhamıt rüyüş kadınlann vücudüne bir 
devrıne o horguçle ıırılrnıttir kumru kırıtganlıjı ve goğüsleri-

• ..,. ne bir güvercin Aşıktaşlığı hali 

Corapların ferace renginde 
olması lazımdı; ayakkap -

lar da :ferace kumaşından yaptırı 
lırdı. Fakat ne o süslü feraceler
le, ne de bu atlas ve gron iskar
pinlerle yürümek yakııık alma -
dığı, diğer taraftan sokaklar dahi 
yürüyüşe müsait olmadığı için ki 
bar kadtnların çoğu araba ve ka
yıkla dolaşırdı. Şayet yayan yü
rümek, alış verişe çıkmak lüzum 
lu görülürse kahya kadının veya 
bir hala yığın sade, şataf atsız fe
racesiyle yaşmağına bürünülür, 
çarşıya "tebdil,. gidilirdi. 

O devirde tebdili kıyafetle so
kağa çıkmak pek revaçtadır. 
Yaşmaklı kadın, yaşmajmın 

alt kısmını büsbütün kaldırma -
dıkça rahat yiyip içemezdi. Şöy
le, apjıya doğru sıyırarak ağıza 
güç bela bir yol açılır, bir ,iki yu
dum su ve birkaç leblebi aığdın
labilirdi. Amma aüaüne düşkün o
lanlar, yapnatın ütüsü bozulur, 
kolası kırılır, pot yapar, buruşur 
korkusiyle buna yanaşmazlardı. 
Yalnrz, sakız çiğnemek kolaydı; 
çODe yorulııııca avu.rclwıda aakh-

verirdi. Konuşmıyacaklar, gurul 
gurul ötccekler, dem çekecekler 
ve ağız ağıza gelip sevişecekler 
sanırdınız. Yerde yürürl~rken, 
birdenbire - yine kumrular ve 
güvercinler gibi - kanat çırpıp 
"fır,, diye havalanmalannı ve bir 
dam, yahut kubbe kenanna kon
malarını bekliyebilirdiniz, 

Onlar, her çeşit göz alıcı renk
ten ipek tüyleri, yanar döner ışık 
larla biteviye pırıldayan bir cins 
azman kuşlardı .. Başka dünyada 
ki bir Hindistanıl}.insana alışkın 
ve evcil muhabb~kuşlan! 

Zaten yaf111aklı feraceli hanım 
lar, biraz döner, dolaıır, göğüs 
kabartır, kanat sallar, salınır ve 
seker, kafeslerine dönmezler miy 
di? Kafesli evlere, kafeslerle çev
rilmiş yuvalarına?! 
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KOMEDi KISMINDA Bes Dakika SükOt 

Kör Dövii.ü 
Yazan: ULUNAY 

F ransızlıır şark hikayelerini çok 
P\ PrlPr Rılh11ı;" "• ivOk mu

harrlrlerdcn "Tı ı•t, ıı B rnar,, (Bi
rinci Alber) tiyatrosunun müdürlü
ğünü iildığı zaman. her akşam seyir
cilere yarım saat süren b r fıkra ko
nu ması yapar ve eksC'rlvn şarka ve 
Nasrcddın Hocaya ait fıkralar anla
tırdı. Hıı ttfi tatlı dilli müelll!ın yine 

, 
Dünyanın En Kötü Vodvilini - En Fena Oynanmak 

Şartiyle - Seyretmiye Katlandık 
I" yazıya başlamadan evvel diı-

şündüm ve "Sehir Tiyatrosu ko
medi kısmı hakkında acaba bir ma
kale yazılmak ıahmetine değer mil,, 
Dedim. Zira komedi kısmı - çok ya
rık ki - günden güne gerilemektedir. 
Orada, bir türliı kendi şahsiyetlerin
den çıkamıyan artistlerle Molyer gi
bi bir dahinin bir şaheseri mahvedil
clikten sonra dun akşam da mevsimin 
ikinci piyesi olarak dünyanın en ko
til vodvilini - hem de en fena oy
nanmak şartiyle - seyretmeğe kat
landık. 

Bu saçmaya on biri c;eyrek geçeye 
kadar nasıl tahammül edebildik? Ha
la hayretteyim 

Bu tahammül zincirini kırıp çıkma
mak için insanda ııncak eserin nakıli 

"Zincir kırıan,, m kuvveti olmalı. 
Komedi kısmı bize bir ovun oyna

ttı. Fakat asıl oyunun büyüğünü - .\i
lah rahmet etsın - "Zincir kıran,ı oy
namış oluyor. 

Atiyle kaçarken birdenbire arkası
na dönüp takipçilere ok atan "Part .. 
lar gibi o da giderken tiyatro ale
mine öyle bir piyes fırlattı ki, h ç 
şüphe etmiyorum, öbür dünyada rah 
metlinin en fazla sorguya çekilmesini 
mucip günahı bu o1ııa gerektir. 

Herkes bir kötü piyea yazabilir. 
Herkes bir kötü piyes adapte edebi
lir. Herkes bir kötU piyes tercüme 
edebilir Fakat bütün bu kötü eser
ler nasıl tasvip edilir. Bunları beğe
nen, masraf ederek emek sarfederek 
sahneye koyan kimdir? 

Acaba komedi kıımı için bir "sui
kast,, mı yapılıyor? 

Dünyada eser kalmasa insan bövle 
bir piyesi sahneye koymakta bıraz dü
şünıir. Komedi kısmı bu saçma şey
lerle halkın sevıyesinl yükseltmiyor, 
bilakis tiyatroyu K. Hasan Efendiyi 
mumla aratacak bir hale koyuyor. 

*** Mevzu, dünyada mevcut vodville-
rin en kabasıdır: 

Hüseyin Gürkalem, isminden de an 
laşıldıiı üzere muharrirdir. Bu genç 
adam karısı (Fitnat) dan memnun
dur. Fakat, kaynanaaiyle baldızı bi
rer bat beliaıdır Muharririn Server 
Ünliı isminde bir arkadaşı var, ken
disini ziyarete geliyor. O eanada bir 
telgraf kaynanasının ve baldı:r.ının 
ria geleceğini haber veriyor, Huseyin 
hemen eve arkadaıını bırakarak ka
rııılyle Bursayı kaçıyor O ıırada mo 
lıarririn Kayserili amcasiyle yengesi 
selıyorlar. Bu evde kimse biribirin' 
tanımıyor. Nihayet hepsi Bursaya gi
dip birleşiyorlar, yanlışlıklar düzeli
yor. 

Bu karışıklıklara kaba komiklikler, 
lüzumsuz sarhoşluklar, manasız tu
haflıklar sokunuz. İşte size mlike:n
mel bir "Kör doğüşı.i,, çıkar. 

Piyes yukarıdan aşağıya berbattır. 
İlcr, tutar yeri yoktur Neresinin fe
na olduğu ayrıca tasrih edilemiyecek 
kadar fenadır. Yazdığı bir kitabın 
hatularına balmumu yapıştırılmasını 
rica eden şakirde, hocasının yaptığı 
gibi, eser bir maşa ile tutup balmu
nıuya batırılıp çıkarılacak kadar fe
nadır. 

Komedi kısmı bu zihniyeti takip 
ettikten sonra piyese, dekora, masra
fa ne liızum var! Sahneye üzerine 
konsol resmi yapılmış bir perde iki 
de iskemle koymalı, ondan sonra "Ca 
hud,, yahut "Hintlinin intikamı", 
"Çalma kapımı, çalarlar kapını,, gibi 
tuluat oynamalı. Maksat giıldurmek c 
vnktiyle K. Hasan Efendide, Şevkide 
ağlamıyorduk ya orada da gulüyor -
duk. 

Komedi kısmının artistleri tiyatro 
kadrosundan tamamen çıkmışlardır. 
Onlar artık aktör ve sanatkar deiil
dirler. Ne Hazım ne Vasfi Rıza, ne 
Sait Göknar, ne de kadınlar oynadık
ları rolün hiıvlyetine temessül etmek 
kabiliyetlerine artık sahip değildirler, 

Sahsiyetleri o kadar hakım bulu
nuyor Jı:i rol onları nrmıyor, onlar 
rolü kendiler:ne uyduruyorlar. 

Bu noktayı ya anlamıyorlar, ya anla 
mak iıtemiyorlar. "Asalet budalasın
da,, mösyo Jurden yoktu; Huım var 
dı. Hele ilk &ece savuıtunılduktan 
sonra artık, zavallı piyea Kanbur Meh 
medin oynadıfı "Cın11rak,, komedı
ıine dönmüş_ 

Bunu yapan lrim1 Bunc!Jn mes'ul 
olan kim? 
Şüphe yok piyeste intihap hakkı va 

si salahiyetle kendisine verilen zat 
Komedi kısmında "Kör DöviışU., nli 

seyrettikten sonra anlıyorum ki, pi
yes intihabı bir heyete tevdi edilmez
ıe komedi kıımı ancak tulüat piyea
leriyle yaıayabilecelı:tlr *. * pıyeate anlamadılım bir takım ince 

tikler (!) var. Meaell hlımetçl 
Dilber, muharririn arkadaşı Serverin 
gözlerini beğenmediii için ona kah
ve getirmiyor ve o ıaman evin hanı
mı kahveyi - tıpkı kahveci diıkklnla 
rında olduğu gibi bir bardak su ile -
getiriyor. Bunun piyeste bir entrlke 
sebep olacağı zannedilerek arkasından 
ne çıkacağım bekliyonu. Hiç bir 
ŞeY ••• 

"Oğlumuz,, dalı:i "Paşa hazretleri., :;arka alt fı tralarmdan biri "Her Şey 
ndek.i Bedia nerede? Yolunda Madam LCı M rklz.. diye 

Mihanild artistlerin krallçnl olan türkü haline bıle konulmuştur 
"Perihan Yanal" dan zaten konulan Bu !ıkr. ı rdan "Si kftll!'r Akade
diılı:i madeni &eıiyle. .soylemeainden misi,, namlyle b'r h · AvP vardır ki, 
başka bırşey bcklcdıtımız: yok. Oynar- eski kıraat kit plıırın füır ıeç
ken daima rol harki kahkahalarını zap 1 mlştir. 
tcdemıyen Şevkiye May'in anasından "Hemednn'd 
tokat yediği zaman az kalsm: "Yol 
sayım suyum yok. Bu oyundan çıktı!., 
diyip seyircilere doğru ineceğini san
dık. 

"~ lkCltller Akacle
mlsi,, namlyle bir cem )f't toplanı
yor. Bu cemiyette her turl ı mfisaha
be zarif, rumuzlu i ııretlcrle yııpıla
cnk. Akademinin sartl rm1 h'len bir 
namzet. ftza olmak iç'n, m ı raat e
diyor. Reis, hemen maı;a•ıırı ıı~tnnde 
duran surııhiıien b<'~ hlr bııı-Mlı al
zma kader su ile dolıiurup namzede 
gösteriyor \'e bununlıı ver kalmadı
ğını söylemiş <>luvor. O zaman nam
zet hemen yere dilsen bir gill yap
rağmı lıyor ve bıırdakt k suyu ta-

Enver Yantk rolünU yapan Refik 
Kemal o mani.sız, sofuk, ruhsuz rolü 
dO!ha fazla soiuklHtırmek ic;;n en kuv 
vetli buz dolaplariyle müsabnka etti. 

Kompozisyon bir rolü olması lazım 
relen mahalle bekçisi ancak Alman 
komedileı;nde görülen mor burunlu 
kaba bir sarhoş t'.pinden başka birşey 
değildi, Halk da bunu anlıyordu; o 
kadar anlıyordu kı aktörlerden birı 
Bursada otelin bahçesinden ahaliyı 
göstererek: 

- Yem yeşil Bursa ovası 1 
Dedigi zaman herkes tıpkı ortaoyu

nunda pişeklrın kumaııız paravanaya 
benziyen ev taklidi çerçeveyi bir pen
çere açıyormuş gibi ağ111yle yaptıiı 
gı.irültüye ve sonra muhayyel manza
ralar saymasını hatırlar gibi ırtildii. 

Piyes o kadar acemice adapte edil
miıt!r ki sahneyi boşaltmak için otelin 
bahçesinde şarap içmenin yasak edil
diii ileri sürülüyor Son perd•sinde 
Oıman Emminin kar•·· rnWnıı vapan 
Necla: 

- Başım ağrıyor! 
Dediği zaman: 
- Ah benim de .... 
Dıye bağırmamak için elimle ağızı

mı kapadım 

şrrm1v r" ....... n~: .. ... ........, h~., '"'nndtne de 
ır kbııl Pr " .., ı rümu-
ıı:u b:u ı c ne bırakı-
yor.,, 

Fran ı 1 ı hXvlc hl'ctıvelerl sev
mekle beraber likutuıı pek o kadar 
altm olduğuna inanacak zihniyette 
deiildirler. 

Dün Londradan gelen bir telgrafta 
şöyle bit haber vardı: 

Bugün 31 İlkte,rin, Fransızlar n
ot on altıda beş dakika sükQt ede
cek, bu suretle işgal hltnayesinden 
kurtulmak ve her ne pahasma olur
sa olsun, hürriyeUnl tekrar kazan .. 
mak azmini g!isterecektir. 
Beş dakika sükütun, iıgalden kul'

tulmıya ve hürriyeti tekrar kazan• 
mıya ne dereceye kader tesir edece
ğini bllmlyoruz. Fakat geçenki bUyUk 
harptt-n "onra e"ki Fran"tt rfcallnln 

ULUN Ay luzumundan çok fazla konustutwı• 
uzun sent>ler c:ıhft qlmmtuk O k•

Meclis Reisljğine A. 
Renda Seçif di 

dar ki, artık Sçn Granye, Rıp &!hl 
arUst ve Re\ u muharrirleri bu fazla 
konuşmak h s1alıgını sahnelerde her 
znman tezyif ederlerdi. Yirmi bir se-
nevi mnt"fl' ~ivpr .,, • S1'I ve nu-

(Bııştıırlfı 1 ıncrde) •ı \l .. ~ ' ~f'i!mlnin 
akabinde Reis VeklJlerınden Refet ı lmdı bP d 1 l • ~ 1 1\ditıı nasıl 
Canıtez riyaset kürsilsiınü isgal e- tahammlll edebılecegı düıünülecek 
derek, yoklama yapılacatını bildirmiş bir noktadır. 
ve neticede ekseriyet bulunduğunu Eğer Fransa 1918 den sonra mev
tcbli&'t ederek rıyaset kilrsuslinden ki hırsiyle böyle fırka buhranlarmın 
ayrılmı~tır. Biraz sonra da Milli ,Şef içinde )'U\'arlanar;ık lakırdı ile vakit 
süreklJ Hlkışlar arasında içtima so- kaybedecej!ine "granit,, gibi birle
lonunıı gireıek riyaset kürsusün<' şc- şik, tek idealll bir devlet olmasmı 
rcf vermışler ve nutuklannı soyle- b!lseydl, herhalde kolay kolay bu
m ;,şlerdır Kırk beş dakika süren bu gunkfi felAkcte ugramazdı. 
nutuklar~ı iradederlerken butun in anların belfıl rdan m.ılnakaşa ne 
Meclis Mılli Şefın bir yıl içinde b:ı- kurtulmalnn zamanı çoktan seçmiş
şarılmış i.,ler hakkmd:ıki izııhlnrını tir. Mılletlerl her tfirl!l bHirelere 
ve bu yıl ıçtnde başarılması arzu e- karşı koruyan yegAne Amil, elele ver
dılenlere alt dırektlflerinl ve bllhas- mek: dıılhlmıız. parçalanmaz bir kuv
sa dış pol;tikamızın dayandığı esa - \et halınde bulunmaktır. 
ları ihtiva eyliyen beynnatları bil- Bu, olmadıktan sonra bet C!akikı 
yük bir dikkat Ye nlfıka ile takip değil, beş sene bile stlkQ\ • • 
eylemekte ve sık sık sürekli alkışlar dılse faydası yoktur, 
ve fasvip sadnlilriyle karşılanmakta 

idi. Millet mı.imessillerinln, bu teza- A. Hltler·ın Ruzvelte 
hi.lratı, Milli Şefin nutuklarının so-
nundmci "ahltlerlmizln samimi yolun
da yüruyecegiz. Hiçbir şart altında, 
zor kabul etmiyeceğiz,, ifadeleriyle 
en son haddini buldu. Milli Şef bu 
heyecan dolu hava içinde kı.irsüden 
ayrılarak Mecliste dairelerine çekil
dıler. 

Riyaul divanı intihabı 
Reislcümhurun nutkundan sonra, 

Mcclıs Refet Canrtez'in başkanlığın

da reis fntihabatını yapm11tır. Rey .. 
lerin tasnifinde 371 rey ve mevcu
dun lttlfaklyle Abdülhalik Renda'nm 
riyasete seçlldili bildlrilmeşi üzerine 
Abdı.ilhalik Renda kursuye gelmiş ve 
''arkadaşlarım, tekrar reııllie seçmek 
suretiyle göstermek l(ıtfunda bulun
duğunuz buyuk itimat ve teveccuh
ten dola), hepiı\iıe ayrı ayrı ıukrıın 
mlnneUerlmi anederim. Var.ıfeml 
görürken dııimn mlızaheretinizl esir
gernemeniıi bllhasss rica ederim., di
yerek rlynscti ele almış ve riyaset 
divanı liznl::ırmın seçimleri yapılaca
ğını bıldlnnııtir. Yapılan aeçlm so
nunda Reis Vekillıklerine doktor 
Germen, Refet Canıtez, Şemsettin 
Gunaltay, idare Amirliklerine İrfan 
Ferit Alpaya, Halıt Bayrak, A\•nl Do
gan, kAtlpliklere de NecmetUn Sahir, 
Bekir Kaleli, Hamdi Selçuk, Kemııl 
Turan, Vedit Uzgören, Cevat Ornl'ın 
seçildiklerini bildirmiştir. 

Riyaset divanmm böylece teşekkii
lü üzerine söz :ılnn Reis Vekıli Re
fet Canıtez demiştir ki: 

Reis Vekilliklerine tekrar intihap 
etmek suretiyle yüksek heyetinizin 
gösterdiği bizim için (Ok kıymetli te
veccilh ve itimattan dolayı ıerek Relı 
Vekilleri arkadaşlarım namına, gerek 
di\ ana intihap buyurduiunuz idare 
Amirleri ve kAtipler namına arzı te
fekkür ederim. tlıerımlze aldılımız 
vazifenin ehemmiyetini idrılk ediyo
ruz. Ancak bunda muvaffakıyetımiz 

sizin kıymetli müzaheret \ e muave
nC'tlerinizle mümkun olabilir. Bizim 
de vazifemiz bu muavenet ,.e muza
herete JJyık olduğumuzu isbat et
mekten ibarettir. 
Mecliı gelecek toplantısını önil

muıdeki Cuma ıüniı yapacaktrr. 

TEŞEKKÜR 

Cevabı 
( B•tt•rafı 1 h•elcfe)' 

Yine FUhrerin umumi kararıAhın
dan yapılıın resmi beyanatfa Amerı
kan gemilerine, Alman deniaaltılar 
tarafından yapıldıiı ileri ıürulen taar
ruz iddıalarma da ıoyle cevap veril· 
mektedir: 

4 EylUlde <'ereyan eden hldlsedt 
Greer isimli Amerika muhribi, 17 
Ilkteşr n hadıseı;ınde de Keıırny isim. 
ll Amcııka muhı lbı me\ :ıuu bahlitlr 
Greer muhrıbi, İngiliz deniz kuvvet
leriyle sıkı bır askeri elberlill ya
parak bir Alman denizaltı ıemlsin 
saatlerce takip etmiştir. Bu takip u
na ında suyun altında bulunan Al· 
men denız ltı gemısi denızaltı bom 
baları vasıtasıyle taaı !'uza utram11-
tır. Alman denızaltı gemisi savaş v 
sıtnl .. rını ancak bu taarruzun vlıku
und.m sonra kullanmıştır. 

Kearny muhribi bir kafıleye hima
ye gemlsı vazı resı ıörerek s~r ha 
lınde bulunduğu srrada Atlantik de 
nb:lnln bir başka noktasında bulun, 
diğer bir kafıleden S.O,S. ipretle 
almıştır. Bu kafıle Alman denız kuv· 
vetıeriyle sa\'asa tutuşmuş bulunu 
yordu, Bunun uzerine Kearny yolu 
nu değiştirmis. savasın cereyan ~t 
mekte olduğu noktaya ıltmlt ve bl 
Alman deniıaltı gemisine denlzalt 
bombalarlyle hucum etmiştir. 

Binaenaleyh, Alman hukOmetı. f1 
huıusları müııahede eder: 

Roosevelt'ın, Amerıka torpido mut 
riplerlnin Alman denizaltı kuvveUe· 
ri tarafından taarruza uğradıklarmı 
ve bu ltlbarla Almanyanın Amerika· 
ya taarruz etmiş olduğuna dair, nut
kundaki beyanatı vAkıalara mutabık 
deilldır ve biuat Amerika bahriye. 
si makjin atmm resmi beyanatiyle 
tekzip <:'dılır.is bulunmaktadır. 

Beyanatta Birleşik Amerika
nın elinde, A rmın) anın cenubi 
Amerikayı beş bolgeye taksim e
den bir harita ile Hitlerin zafer
den sanra dünyadakı butiln din
leri kaldırarak yerine nuyonal 
soayalist bir din ikame edeceğine Kayserili Osman Emminin karısı 

giyimi, kuşamı, söz:ii ıohbeti ftiba 
riyle - vaktiyle Kayaer! ııüllerinde 
oynıyan Zabel Sadi ırlbi - kaba leh
~eli, kaba terbiyeli bir kadın olması Sevıill alle reisimiz Belediye Tef
liz:ımdır. Bilikiı Oıman Emminin tlı Heyeü Müdürü Samih Türkdoia
kar111 Necil iyi bir koıtüm, mi.ikam- nın ufulü münasebetiyle, ba~ta Vali 
mel bir ıapka, ıılr bir çanta ile tam ı. ve Belediye Reisi Dr. LQtfl Kırdar 
tanbullu bir kadındır. ve bütün kaba- olmak üzere, aaym büyüklerimiz. ve 
hiı da esnerken ağızını kapamamasın- dostlarımızla VilAyet, Belediye ve 
dan ibarettir Parti erkin ve mensubini tarafından 

- dair vesika bulunduğu hakkında 
Rooaevelt tarafından ortaya atı· 
lan iddialara §U cevaplar veril -
mektedir: 

Kaynana r.olilnü yapan 8aziye Mo- gerek cenaze meraaimine iştirak ve 
ral eier çerkcs lehçesini taklide yel- ı gerek telgraf ve mektupla taziyede 
tenmeınit olsaydı kibar konaklarda bulunarak elemimizi pa)'laşmak .su
mürebbiyelik eden ihtiyar bir İngiliz retiyle gösterilen vefaklrlığa tesek-

Almanyada, ne orta, cenup A· 
merikanın takaimine dair ola
rak Alman hüktlmeti tarafından 
tanzim edilmiş bir harita, ne de 
yer yüzündeki dinlerin Jraldınl -
masına dair kaleme ahnmıı bir 
vesika vardır. Bu iddalann her 
ikisi de en bayağı ve en küstah 
tMailer4- ibarettir. ' .MJı.. ' ... edilecelıll. IU&ı1l iNi' ~ INliriL ................ ... 
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BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ~ -.~ 

~ - '~ .:.:, -=:--ı 
5 -.- --. . -- -

~ --· --_ ·ı 
_______ -.- - ~ 8 

9 
SOLDAK SAGA: 1 - Uıultn 4.-- llir 

8111 -- Azat. ınlHlttal bale lıo7malı ~ - Ha 
:ınr delil - Uallnttl 4 - Tekme MI, f6hr.ı
JU!t11bet S - Un! Arın, ,ılııntt - htlrhem 
6 - lıal7adtı bk tehir 7 - Bir çalaı -

,!15• - llir zamir 1 - Jıaat ı - Şahu -
.oir •apur11mu.a 

YUKAR!DAK A$AG! : 1 - Uın11mlyetle 
2 - Avrııpada bir nehir - YenMh ltonllr 
3 - Entarinin alt lırımı - Uaalthlt bildirir 
4 - Silk, 701 S - Çalııı - Piria,ttn 7•P•· 
lan 7emelr: 6 - Satmaktan emir - Bir crlı:ek 
ismi 7 - Utanmaktan fail 8 - Ona tab.oil 
mDeaa .... ı - Bir zamir - Uıalı:hlc bildırir 
1 - Bir erkek ismi - Bir umir 

EVVELKl BULMACA - SOLDAK SAGA: 
ı - Name - Kret (terk) 2 - Uzam -
Auda (adua) 3 - Van - Orhan 4 - Erat
aıi 5 - Saman 6 - Eııe - Arife 7 - Teb 
- Hoat 1 - Elen - Bere g - Mete -
Atem (Meta) 

YUKARIDA NAŞAG!: 1 - Kl!Tt - E
tem 2 - Aut - ekle 3 - MOnasebct -
4 - Em - TA - Ne - O - Mıh 6 -
J<ar - Anha - Ruhaniyet a - (Tcra!) 
Sade - Kara t - (Tersi) inat - Ete:n. 

f _A_s_k_er_li_k _l_şl_er_i _I 
ŞUBEYE DAVET 

'P'atib Şubesinden: P. Teıım. Cemal oif. Kc· 
nıal '9S73 Bc7aut Camcı Ali Mh. Raci Yu· 
aul No. 2 

. * , Bcılktaı As. Şubesi Daıltar.lıfındaıı: 
t - Yedek piyade uteimcni Ahmet oflu 

Oıman (16461) ıun nrdliı adreste bulunma 
dıft, bu subayın pek acele olarak ıubtmizt 
mQ.racau cımul 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Konıi~yonu lluniorı 

Beher kilosuna 330 kuruş tahmin 
edilen 6 ton kadar çarıklık ham deri 
alınacaktır. Pazarlıkla ~siltmcsl 
4-11-041 Salı gUn~ saat 14,30 da Top
hanede İst. Lv. Amirliği sstm alma 
komisyonunda ynpılacaktrr İlk temi
natı 1485 liradır. Nümur{esl komis
yonda görülür. Taliplerin belli vakit
le komisyona. gelmeleri (324) (9431) - . 

On ton kador keçi kılt almacak
tır. PazarWtkı eksiltmeıti 4-11-9-41 
Salı ~ünü saat 14 \e Tophanede ist. 
LY. Amlrliiti satın alıme komisyonun
da yapılacaktır. He~ı k>ptan alma
blleceli gibi 2 tıonden atniı olına
tn6k Ozere a:rrı ayrı taliplerden de 
alınabilir. Taliplerin nümune Ye tek
llt edecekler:! tlyat üzerinden ;rilzde 
yedi bu~k temlnatlarlle ~lll va
kitte komisyona f?elmeleri (325-9432) - . 
Kndıköy gazhanesinden Kartal Mal 

tepesindeki eski piyade atış okulu 
binasına 70 ton kok kömUrü naklet
tirilecektir. 
Açık ckslltmes! 12.11,941 Çarşam

ba gilnil _saat 14,30 da Tophanede 
Levazım Amirliği satın alına komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif edecekleri Ciyat üzerinden kati 
tcminatlariyle belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (331 - 9468) -Bclıcrine bir kuruş fiyat tahmin 
edilen on iki mllyon beş yilz bin a
det alüminyum ~ndır düğmesi m\1-
tcahhlt nam ve hesabına alınacaktır 
Pazarlıkla eksiltmesi 11/11/941 Sal; 
günü saat 14,30 da Tophanede ist. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 11k teminatı 7500 li
radır. ?jümune ve şartnamesi komis
yonda görülür. Taliplerin belli vakit
te komisyona gelmeleri. (330-9467) 

2 - Yedek nakliye telmtnl Ali oflu A•nl 
ımu de verdıfl adreste bulW>aıadıfı anla1ıl · 
dıfından bu ıuba7m da derhal ıubemlıe mO 
racaat ctmesl ,-----~ 

- ANAPİYOJEN -il\ 
!streptokok, !stafilokok, pnö
mokok, koli, piyoı.!yanlklerln 
yaptığı çıban, ;Yara akıntı ve cilt 

VAPI? Dr. IHSAN SAMI I! 
hastalıklarına T.arşı çok te-alrll • 

taze asıdır. ., • , ________ , 

KUŞ TÜYÜNDEN 

~~,~:~;;··13m·küSTUYff YASTiK f ff RADIR 
Yastık, Yorganları dı pek wcuzdur. Adrea : lstanbuf Çakmakçılar 

- Ömer Bah otıtu Kuı TilyD F9brlka11. Telefon : 23027 _, 

DarDhane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden 
Y - Asgart % f11 saf ve tutya Ye alQm!nyumd:ın arl 12t!OO lira 

tnuhammen bedelli ,.erli malı yirmi ton kOlçe kur1Un kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İhale 10.11.tU Pazartesi ıünü ..t 18 cta lda!'emi:ııdekl komie-
7onda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 1>45 lira muvakkat ~ De kammun tayfn 'ettiği 
vesaik ve .teklf:llerlni mezkUr günde saet 15 e kadar komi~on riyase
tine vermeleri lAzundır. Şartname idaremizden bedelsiz verilir. (9339) 

Samsun Valiliğinden 

ŞOSE INŞAATI 
f - Samwn - Batra yolunun 38 + l<tO - 39 + 580 kilometreleri 

arasında 1440 metre Uılünde toprak tesviyesi şose ve smat imalM fnşa
atnun kapalı zart usulJyle yapılacağı evvelce HAn edilen eksiltmesinde 
teklif edilen bL•lel munfık görülmediğinden bu inşaatın ihalesi 20 Bi
rinc1teşrln 1941 iarlhlnden itibaren bir a7 içinde Vilayet Daiml Encü
meninde pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Keşi:l bedeli 27032 lira 75 .klıH"tlf n muakkat tmrlnetı 2027 
lira 46 kuru$tur. 

3 - Bu işe ait evrak: Keştf defteri, p!"Oje, sUsilei fiyat emeli, hu
susı şartname, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi 

ve mukavele projesinden ibaret olııp Samsun, Ankara ve İstanbul Nafia 
Müdürlüklerinde ye Samsun Daiınt Encümen kaleminde bedelsiz olarak 
görülebilir. 

4 - Eksntme-ye girmek lstiyenlerln bir mukavele ve 'Cl'l az 5000 li
ralık bu I~ benzer bu işi taahhüt ve başardıklarına dair isi ,.aptıran 
milcsseseden alacakları vesika ile Samsun Valiliğine istida ile müracaat 
ederek talimatnamesine tevfikan verilecek ehliyet veslkasmı cari seneye 
alt Ticaret Odası veslkasmı ve muvakkat teminat makbuzunu ibraz et-
meleri ~arttır. ( 94 i 7) 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Vr. Gaaaan ıli•or "ti: 

"Her tactr bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. 

Fiatı 50 Kuruı. 

TAS 

R C,,A radvoları veJdj t 

Bu 

Bu 

mühimsenmiyecek bir ha~er değiİdit. • • • 

haber, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mfikemmeliyetini bilenleri 

~evindirecek bir haberdir. 

BUR LA 
BİRADERLER 

STANBUL •ANKARA. IZMIJt 

r 

2 - 11 - 941 

-- .. ·: ---:::::::= .. 
=- • ==--_-: 
~:.-: 

-v=-:.:.--- :·. • -. • • --···--- . ..:-:·:.:: .:·~:=·---... 
: ... -- -. 
: .. :-:-__ --· --- - - . . 

- -- - . -- - . 
~-==- - -

_ ... 

En fdarerr 
LAMBA 

_::_--~~ 

BAŞ • DIŞ • • • Ki RIKLIK • SOGUK ALGINLIGI· ROMATiZMA ~ :NEVRALJi •ı:~·u~n HHIOS HOESSCSATI :=. =· 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve 

• 

Markaya Dikkat. N EV R o·z 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

. " 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emın 
UZMAN, Gazetecilik ve NC1riyat 

T. L. Ş. TAN matbau· 


