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Büyük Millet Meclisinin açılışı münasebetile Milli 
Şef harici ve dahili siyasetimizi izah ettiler 

Ahitleri1J1izin samimi Yolunda yürüyeceğiz 
hiç -bir şart altı~da zor kabul etmiyeceğiz. 

Kahraman Türk .ordusunun her vazifeyi 
yapmıya ehil olduğuna itimadımız vardır 
CYeni nesli 
kalmıya 

yetiıtirmekte 

meydan vermiyeceğiz. 

• 
gerı 

CTürkiye kimseyi t ehdit etmiyen 
bir sulh yuvası ve medeniyet 1 

için faydalı bir unsurdur. i 
C Memleketimiz dünyanın beklediği 1 

barışın kaynağı olabilirse bundan 
duyacağımız sevinç pek büyük 
olacaktır. 

t!tBalkan hareketi memleketimizin 
masuniyeti bakımından üzerinde 
büyük hassasiyetle durduğumuz 
bir mesele olmuıtur. 

(tYurdumuzun her tarafında birlik 
memnun olacağımız bir haldedir. 

CHarp sonrası devıesinde fiat 
düşmesini beklemek lazımdır. Bu 
itibarla nıüstahsil hazırlanmalıdır 

~~-~~--~-~ R-.U.-7 ~;: ~Y· -; W.d.!'l::;=~~e.:, ;~~;i.; ~-. ıka~~ıı:·· ~:~Ü~~::~ ~·t;_:~kı :: i~~:~::!.h~~~~i~~.~~ı::ı· .--B----M---o-~M- --e--c--l-ı.-s--ı.--a--ç-ı_l_d--ı-
gün. Büyük Millet Meclisi altıncı ma~~r?.nın medenıyet al~mı ıçın raflığını ilan etmiştir. Bundan . 

Devlet Reisinin 1. .1 • intihap devresinin üçüncü içtima bugunkunden ?aha __ e~:mıı .~ıması başka. muharebe iç.ideki blitimf • 
ngı terenın senes;ni atağıdkai nutukla ac;- ve yıkıcı harbın bulun dunyaya devletlerle müna~ebetlerimıı es-

Meclisi açma mışıardır: daha ziyade genişlemesi gitgide ki ve yeni muahcdeıerle tanzim 

Finlô.ndga,Rumanga Büyük t\lillet Meclisinin Sayın kökleşen bir iht ınal dahilindedir. edilmi~ bulunuyorlar. Bu mua- Reı·slı·g""e ı·tıı~ -lakla nutku ızcı ı, Yangınlar içınde inliycn Avru· jhc.-dclerın hükümleri tamemile J ı 

C fle Macaristana Altıncı intihap devresinin Ü- pa ve Asya kıtalarının bitişik nok- meridirler. Bunları söyledikten Abdu··ıhatı·k Renda 
tekrar 
seçildi Önıhurreisimizin her aene çüncü 'çtima senesini açıyorum. tasında suhl ve sükun yurdu, aziz 1 sonra, Tiirkiyenin bugünkü harp 

L.ıtil ~ecl:Sin açılmaıı münaae- ı· 1 aA n Sıtyın iiyeleri scv_gi ve saygıyla vatanımız.dır. Harpten doğan bin lönünddı!i durumunu iyıcc anlat-
ri~i e. •rad ettiği nutuk, ,.erek ha. H a r p .eıamlarım. türlü felaket içinde .bütüo m·ııet- mış olmak için. lta,.ılıklı !aflar-
İtib '!f'•et, gerek dahili ıiyuet Geçen bir aene zarfında diin- lere karşı insani vazıfesıni kudreti da bulunan başlıca devletlerle ANKARA, 1 Hususi) 1 Meclısi karfı bldırımlıı.nnı Re'!'li-
içb~rı eb çok mühimdir. Hele t • • a buhranı, insanlık için büyük. nisbetinde yapmakla iftıhar du- mün11.sebdlenmızi bf'lirtmek iste. Bugun tatil devresıni blt.ır~n Bü- cumhurumuzun bir nutuk lrad c !e-
ve • ulunduğumuz çok bulantk e mesını ıztıraplar içinde geçti. Türk mil- y~n memleketin~~~· bır gün de rim. I~ yük Mıllet ~lcclisl _fcv~alfl"te heye - ceg.nı ogren il binlerce ıııeıaklı dol-
llUf~ sal~ın ~rt~ar itibarile ba !eti, bu acı yılı da, kendi derın dunyanın bekledıgı ve muhtaç ol- Alman Devlet R•iıi canlı günlcrıııden hırını dahn ya~a- durmu~lardı. 
ri t b"ebernmıyetı biJhasaa ha· ı•stı•yor anlayışı ve milli kuvvetine güve duğu burı,ın kaynağı olabilirse. nıı,tıı. Dnha snnt 14 den it.ib:ı.ren I Suııt 14 den biraz sonra yüksek 

ç ~ usbütiin artmaktadır. nile karşılamış. tehlikeli anlar- bundan duyncağımız ııevinç pek Hitl•rl• teati ettiğint 1 nkgı a meydanlarını, Buyuk Mı let (lJt't•amı &o.lıife :, ~ü u" 5 dd 

liin z.~nıiniz, ki dür1Mü nutku bü. - - da soğuk kanlılığını bırakmaksı. büyük olacaktır. m fi k tap la r ~ =-- -==-= ':ıır 
heye:ııra d~ yase! ~lemi, büyük t'AŞİNGTON, 1 (A.A.) ın, Cümhuriyet hüicumetinin iç•:r Saygı değer arkadnşlar, Almanya ile münasebctlı-rimiz ~,,._ • 
ti.in d""n a ınlemıftir ve yÜM bü- de ve dışarda vatanın emniyet.nı Son toplantı?1ı~ı~ başındanbe. Balkan hareketlen esnasında en~ 1 
ciian ~ny"' matbuatı, nutkun ter. Uııited Pri'ss: - S:ılCıhlyetli bir korumak için yaptığı gayretlere ri vukua gelen ıhtılatlar sayılamı· çetin imtihanını geçirınıstır, de-f 
ine ea~ muttali oldukça, keli. kaynaktan beyl\n edildığıne göre, ynrdımcı olmuştur. Milletimiz, yacak kadar çok~ur. nilebilir. O zaman, bizdekı alii.·ı 
L '"'r lcke~!'11. e tetkik ve tahlil ~e,. .. k kus~·a, lngiltereden, J-'ılandıya, Ma- · kaygıs1 vatanın selameti ve niza- B lk Sıırıg• /rn •• k Jd 
"" 'CI ıı:ııı:ı ._ " 4 a an, ., n a ve endşeyı layık o uğu ehem_ 
l"llk l?n~de_n bir mana çıkara. caristan ve Ruınanyayn harp ilfın mı olan Büyük Meclisimizin ya. s R h le l . ti . 1 Al 

:Yıtrın)u Si t• • • f e•ntesını" fstcntlSll·r. z.,nnedildiğine ,''-ından ı·z.ı·nde yu·· ,u··mu··~tu"·r. Oflget flSgO Q1'e flf eri mıye e goren ve an ayan manf 
ç.I Y••e ımızı -an amıya " · ~ j"' " B lk l l .1 b I h De' !etinin Sayın Rncı Hıtler, 'lMlc:aktır. gnrc Sovyet M!kum,..ti, keııdisiııln Yurdumuzun her tarafında dir. a an o av arı c aş ayan a- • . 

Çünkü T·· k. k tl l k. Suriy d k . bana yl\zdıgı hususı bır mektup t 

Kırımda 

ilerliyoruz 
Kafkasya 
tehlikede )' • ._ ur ıye bugün dünya- harp halinde bulu1ıduğu lıu ftç mem- dik, memnun olacağımız bir re e er, ra ve e e ı ge. l 1 1. • • ı_ d 1 t 

a:asıp 'k Ih h • O r l I b cen k a, mem eıı;dımıze ıı;arsı ost u 
il.tarı ve avvran mahferi va. lekt"t.le Büyük Brit.uııyanın su a- .haldedir. ünyanın bu devrin- ışme ere atı ve ~p omşu- ğunu göstermiş, ve hiıküınetm --
teı-.e n rnukadderatı Üzerinde is- lıni idam' et.rneslni Sovyetler Birliği •de, vatandaşl;rımızın ve mem. larımızı muharebe ve ışgal alanı t .b 'l k d' . . ld BERLIN ı (AA) MOSKOVA, 1 (A.A.) 
l>ir - en. büyük tesiri Yapacak için sıyasi bir mahzur telakki etti- ~leketimizde yaşamakta olan her haline koydu ve birdenbire bir _asvı J e en ıs~e kvermJş h o u.t >. Jman ordular: Başk~mand~niığı- 1 ikinciteşriıı Sovyet eab h tebligl: 
tad;~evki ve kuvvette bulunmak. ğini bildirmiştir. ~ kesin bütün haklarından ve metru dev adımı atarak Alman - Suvyet f~ml c.evap,k ve 1 ır ere ~ 8a ~a· r ı nın. tebliği. Gece Sovyet ltıtaları bütün cephe 

•menfaatlerinden aerbeatçe istifa- silahlı ihtilafını meydana çıkardı. ·
1 0 8~ 9~~ tup·~f·m;~~z, A l Lı-

1 

K d .Alman ve Rumen ordu - bovunca düşmanla çarpı~mıelardır 
F"illıalcika roğT f lih Akdenı"z mı"lletları·n·ın de etmekte olduklarını söylerken Böylece şimal kom!umuz da har_ zıranh d .. ar_•, ld ur :- mk an ır(ıDmevııamı sayfa 3 sl4t11n 4 da) j eu"' bahsin dı"•r haberleri Sa ı. Sli 4 • .. İyeyi, . ..ı a Ya ta İ Tür- b. I ·rı"n . d "k mua e esını vucu e getuen ar- • " 

._,_ •.•arıardanberi , • ._.ı L" •• k iftihar duymaktayız ın yangın an ly e gır ı ten 1 '-1 . . d h 
-ı'C.._ birt.-..t• .... d.. " uayu · d·"' ._ •umuz 1 . l (U IK.. ı ı...ıma avaıını }&ratn11,tır. • ....... ·-···········-··· ··-·•••••••• .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••._ 
_,_., .... _.ı:.!.agı• o.rt •ol aözı ·ıkf.ısadı·yallRI Memleketin her köfC!indeki sonra, ıger ~om.,- ran ışga B . . • 1 k 
--,.11:11 ın:u _ ,, _ f . .. d "' u netieeyı memnunıyet e ay- ş he M ı • • d' •• d"Ri ,.a,~ : 1 mevlne yerlettir. aamimi birliği ve Türk devletini acıasını gor. u.. . detmek iaterim. 
İrbirlerin• . v~~p~. devletlerinin I l .d idare eden Büyük Meclise ve Memleketımızı bu kaday ya. e ır ec ısı un 
=:ndiki ~-~:-- ıçın &'İrittilderi ta ga l are Cümhuriyet hükumetine kartı kından alakadandıran askeri ha- Türk - Alman dostluğu 
~1eketU:izi1fbA d~arpte, keu milletçe• gösterilen itimadı sevinç- relu:tler, bizim uyanıklığımızı son Türk _ Alman münasebetleri, b h t ı d 
abn.a ve 1ı;·· .. ~_ ısattn dön yol edecekmı•ş / le görüyoruz. Yabancı emellere derece arttırmıtJ ve taahhütlerimi. o tarihtenberi hiçbir zaman bu- sa a o p an 1 

Cotr. Ofe -t10• Q'elirnıift• ürükleyici telkinler, ortamızda ze ve dostluklanmız.ı sadakat lannııyaıı bi-T dostluk talc.lp edi-
flndaYız fy: ~·lcı~ınd-.o köte b:: yayılma ve tesir alanı bulamamı' çerçevesi içü1de ferefimizi ve yor. 18 Haziran 1941 tarihli 
fe baflhd Yaıet oakınıından kö -- lardır. Millet · yapısının sağlığı emniyetimizi koruyan ııulh arzu- dostluk ve saldırmazlık muahe. 
:re dönse~Y~z_·d~u 'Vaziyetle neore: Roma l (A.A.) - Stefani.: ve sağlamlığı, her vakit en kıy. su,, siyasetimizin mesnedini tetkil desinin hükümleri. her ~rt içinde 
nın İtnlcinua a ısata hakim olma. cRelazioni lnternationale• ga- metli dayancımız olacaktır. etmittir. mahfuz olarak devam edıyorlar 
tüpbeaizdir. 

1 

derhal bulacağırnız zeteıi Alman lktısad Nazırı Dr. Tabiidir ki, vatan selametinin Balkan ıigaıeti•I# ve devam edeceklerdir. Son gün-
Mubterenı D 1 Fun.k·un son ziyaretinden bahse_ , llt&rlerine uygun olarak dahiliye Demin bahsettiğim Balkan ha- !erde im .. aaına muvaffaki)·et el-

lananın rittilcç:v et .Reisi, «harp derek ıııöyle demektedir: ·ve adliyemizin dikkatleri, normal reketleri, memleketirnizin emni. veren ve yakında yüksek taediki
Üyümeai karfısırı~enlfJernesi ve İtalya Akdenizden Jngiliz nü- 1 zamanlarda oldu~undan ziyad~ yet ve masuniyeti bakımından ü- nize arzedilecek olan Türk - Al

nin büıhütün ar: bu ırenitle- fuzunu uzaklastırmak ve ayni za. ~ milli nızamlnr üzerinde toplan· ı zerinde çok b~yük hauaııiyetle ma~ .ticaret _anlllfl?1~ııı. bu doıtlu~ 
erle,en bir kanaat h~~\ rittikçe manda siyasi 

0

lrndretmin kendisi- : mışlardır. durduğumuz hır mesele olmuf· ve ıtJmad sıyasetmın hayırlı bır 
dır• •e «hu yangınt' almak. ne verdiği üstün rolü oradıı kuv. Dünya harbi lcarıısında tur. Bilirsiniz ki, Balkan millet. semeresi olarak telakki edilmiye 
ınleketimiz mıu ban Yalnız vetle ifade r.trnek için harbe gir- T Ürk ig • !erinin iatikla_li. Cü_~h~riyet Tür- layıktır. • • 

adır:ı> sözleri! h un b ulunn.ak- rniştir. Bu üstün rolün müsbet M.1! . k'll . kivesinin takıp ettıgı •ıyaset te. / n I ı l t • r • l l • 
hadaki eh~~m~ym f e.Y?elmilel olabilmesi iç:n iktısadi esaslara 1 etın sııyın ve 1 en, ~llerinden biridir - b ti • • 

e dünyayı ·~~ . e ıınıZ1, henı . Geçen toplantı yılının başın- . d • .1 • . manase e er11'11S --a - f •-- ıstinat etmesi de lazımdır: Ak- . .. d .. Bugüne ka ar temennı erımız d I 
.~in v':. llla$un ~uru• emt ... rfısında denizde bir iktısadi hnyat sahası dand~:rı du

1
_nya 

1 
urumt~nu~ d gos.

1

1 ve gayretlerimiz, nas1l bu istiklal_ Sayın arka aş aFr, w 

u1cl İJ:ah 1 umıızu çok d . 'er ıgı ge ı~me er ne ıcesın e, o I . hf kalmas .. . d 1940 yazında ransanın mng-
ey eıne'·t d . J Yaratınak ve bu !!ahnnm i nre.!!ını k" h . l . . enn ma uz ı uzerın e l b J l I .. k' l b 

Bizirn b" 1 "" e ır er - zaman ı ta mın crımıze uygun o· k l d' gel ,_ u iyeti, ngi iz eri en muş tl iri oy e lh ltal ı· d b 1 d k a l . meT ez en ıyse, ccett zanıan· dC'bılınc ..... 1·z·ın • su Ü muhafaza yanın ,. ın e u un urına :z - larak harp a anı korkunç hır . • . l · · d'l l • vaziyete uğratmı\I bulunurken, 
••• ııe d .. rureti bunddn mütevellittir. Diğt.: r d, . 1 d . B . .. A lar ıçınde h:s erımız ve ı ek en-

ed fr. büyu··ı, b Unyanın bek tarz a genı~ e ı. utun vrupa- . . k l k' ı Türkiyenin müdafaa ve masuni-
.... arı - bi t•b· 1 Akd · ·11 1 · · h h b'. .. A mız aynı a aca .ın.c ır. ·n kaynak 1 f memleketimi- r a ır e • nız mı et ennın vı ve emen emen utun sya • • • • • yet umclelerile takip etmiş olduğu 

0 ~s'vı~t1imalle~ini iktısa<lıyatı ltalyan ekonomiııi ta_ •e Afrikayı sarmış olan harp vr Dış ~1tJCl_Setırr. rf•n utı.nat siyasetin bir noktasına halel gel-
(Dıc;hıı •o.lıtı ~ EFKAR rafından sevk ve idare edllecek- j '{lgal faciaları, memleketimizin ettıjı mualredeler mecli, ve Türkiye ittifak muııhe . 

'8, •ı. tun ı d.•J ,tlT. rafında bu felaketlerden masun,, 
0 0~iJl;\i~ .s:Y•!1. ~~kJlJ~~.,, 

0 
• 

0 
•• /P."1la.?'!\•,tı~tf! .\. ~tux 8 de) 

lnönü gezisine Milli Şefin 
bir leyke/i dikilecek 

Neşredilen 
Şehir ?ı.Ieclil!i teJriniuni d\;nesl 

içtimalarına dün batlanuştır. Dünkil 
celseye Vali ve Belediye ReW Dok
tor Lfitfi Kırdar riyaset etmiş, Ri
yaset Divanı \e Encümenler intihabı 

• 

1 

yapılacağı i in Bele<liycnln ııe11elik 

K O O r d 1 na Sy On faaliyeti, ımar vaziyeti hakkında ha-

~~~~~ı i::~~!:~1~~.~1:ıs:~~d~~ 
------------- 11onra, medl.t!in faall,ı:ete geçmesi d:ı-

k a r a r 1 a r 1 
layıei1e M1lli Şefimize ve Ba~vckile 
tazim tclgraflan çekilmesini teklif 
etml.ş, İııtanbulun Reisicümhurumuz 
ile Bıışvckillmlzln yüksek hhnayele-

A .\"K A ll A, 1 (Hususi) ııne nıazhnr olduğunu tebarüz ettir. 
Buguıı bıı kııç wnhlm Koordınaa

yon kı-rarı ncşıcdılmiştir. 
(Devanı ı uyfa S. •iltun 5 •1 

miştir. AUı::ışlnrla kabul edil n Vali
nin telclifinden sonrn sö:ı: nl11n iiza

(Deıı111111 .alıifr 3, BU mı 6 do.) • 



c cısa Salltfe : % 

Reisicümhurun nutku 
Eski gangınlar oe geni harpler - ilk 

oe son - Emrullah Efendinin 
canbazhane&i - Tercih sebebi 

(J!ltrfıNI ..-ı-. .... } ziyade ehemmiyet Yerdiği bir mc- ıine yapbğı feoabis bütün yultt&f rtiyaçlanmızın temini bakımından 
desine ıadakatini_ açık.ıan açığa ıeledir. Nüfusun çoğal~ ve lanmızın b:.lmelerini, ve bu gibi- da, geleceğe emnjyetle bakn:ıanu_ 
aöyledi. intikal auretile paıçal•nmuı nctı. leri ııüzgeçten geçirmek için şu· za hak vermektedir. Çünkü, bu 

Kara fİill tlO!Jtu Tbkige cesinde, elindeki toprağı bugün· urlu bir şek.ilde yardım etmeleri neticeler müsbettirler. Gerek sa-
• kü i•leme kudret ve vasıtalarına, lazımdır. nayi. "erek maadin ııahalanndaki 

E ki ·-·- E 11-h El ndı-·- TürL:.... .ı::-·--·- ea bü-::ı.. .. ,, • yang ..... r ve mru .. • -- .. , ... ~....... ,. ..... çoğalan yapma ihtiyaçları~ ar- Sulhün ve hürriyetin temız ha- rst:hsallCT çoğalma ve artımı yo. 
yeni harpler canbazhanesl . devletlerinden birine karagün bk yetişmemiye ba~layan ~top_ vasını en geniş şekilde teneffüs l11nrlaki yiiriiyü~lerıni son ııene 

M 
ifil Şef Ciimhuriyet Bayralllı D )l!tum profesör Kizım hmail dostu olduğunu. o uman bir ke- Taldı köyler ve köylüler vardn. eden. bu m~tesna memleketin zarfında. da muhafaza elmi~lcıdir. 

re daha isbat etmiştir. Ayni mü- Bunları, kendilerine daha yük- evladı olmalı: ferefini tn,.ıyanla. elemanlarımızın dikkatli ve fern-hitabesindu bugiicktı cihan Gürkan bana yakıttda bir kon- T 

dafaa ve masuniyet umdelerinc ·-k y-"'"'a imlam ver-cek mik- rın ve onun nimetler.ndcn büyük -tlı çalışmalarıru, huzurunuzda Jaarbinl yangın tiıbirlle vasıflandırdı. feransı olduğunu Müjdeledi. -. -r-·· "" •-

Jl .,_ N d istinat etmiye devam edecek olan tarda toprak sah1°b.: kılmak ve bu ölçüde faydalanan insanların, bu memnunlukla anarım. Gün °eç. er .... rp az çok yangına benzer; fa- - en e? diye sordum • e 
harici "yasetimiz. tuhhütlerinc topraklarda iş yapma kudretini memleketin kanunlanna, nizam- 1 tjkçe bunların kendi ihisas şube· 

kat bugünkü hıırp - EmnıllaT E- d k • T '- ·ıı · ı 
S BE D 1 sa a ala. üra; iDi etinin panna tam L--etlendirecek verimH brr 1 anna hürmet etmelerinı i!temek, lerındcki miımareııe'lcrı artmakta kadar yangına, er ver fendinin Canbaz_ Al.1IU 

ı tnm tevafuk eden, umumi men- ı'c:leme içı·o lüzumlu araçlarla do- ve K:ap eder5e hürmet ettirmek, ve sayıları çog" almaktadır. 
hem de eski stan- hanesinde! ceva- .. 

faatlerimize ve beynelmilel ahla- .... tJDakta - --1e etmek lizımdır. bu milletin en tabıi b r hakkıdır. /(o- - ı'st ·n$aıa·tı buJ van'"nlanna bını Yerdi. .- ac;c:ı mur l 
benzeyeni gorfilmfic· müdür? Anladım: Zarif dostum Üniversi- ~ _gane uygun o an ır pren- ü ·se. ı gı ve ınce emenı.z e. en u ·umet. ı ar a muca e eye ol ... , b - A l b. y k k ·ı - . 1 . l H"·k· "htik• l - d 1 

._ k f 1 sip olarak tatbik edecektir. iyi ..,.klini alacag· ına emin o1du. esas olan fiyat tesbiti muamelelc_ Ereğli kömÜT havza~daki o. 
Eski fstnnbul yanwınlan Rehrin I ~nLU on erans l!'a onunu murad e- v-

• " d rd "C>...t. t f .....ı b b Türk si.._•Ji dü,üstiiir gu· m kanunı.mtm biran evvel çıka_ tinde aracıya, tüccara ernc{rinın. cakların devletçe işletilme.si h. k· 
lılr ucunda ba•lar kı""' bir zama.nd ıyo u. " ... at tıra .,..,_yım, en u '3-· 

" ' ~.. a --•- 1 • "f • ..., E il "-'- arkada-'ar, nlmasını arzu ediyoruz. bilgisinin ve sermayesınin karşılı kındakı kanunun tatbikinden bek r;ayet uzak bır m afeye 15,,.rnrdı. ........nu es.-ı " aarıf .,,azırı mnı ah ML.U 'V' 
.... Et d" · t d T. bil · d A · ld • /,,c,,. polı"tı·kamı• ğı olan hakkı vermektedır Fakat Jenen müsbet neticeler alınmak-l\fesoli Kabasakalda baelıyan yan- C!n ının yap ır ıt;ını nuyor um: rzetmış o ugum bu siyaset, -.,..... • 

Kdzım lıımailin maksadını ccanbaz.. 1-L t' · · • E bu hakkın hududu, fevkalade ıtndır 
"ın Kad·ı~ .... vn kndar tlıan•ı· Fatı'h mem ı:ıı;e ımızın cogra i vazıye'i Arkadaşlarım, r "' • .. -,, · • - ~ hallerin yarattıg·ı bulanık hnvay· Bu tatbikat, kömür istihsal ve 
\e ha lıyan yangın Yenikapıya at. hane> teşbihinin dclülC!tıle anladım. ve harbin inklşaflarmdan doğan Vatanda.clanmuı gözden uzak 1 1 

Sabıden de bu sıı h · 1 - d k -,,. a değil. milli gelirden bu z.Üm- tevziinin verımini ve ıntızamını 
!ardı. Bu h11rpte de, • • ususıyet er onün e, artı her ta- tutmamalannı isterhn ki, dünya !on c:anb."ızhaneye f L b I reye dü;ecelt hissenın normal ij! artınnakla kalmamış. orada çalı-
Polonya hudutların- ne ra ta .. a ti ve takdir edilmek harbinin, bütün m lletf eTin iktı. 1 
da 

kadar benzeri Hu- 1 1 çüsüyle tayİ'1 edilmelıdır ve öy:<' fan bınlerce ışçinin geçim ve sağ_ 
parlıyan ateş, yalımde, bır an, ora- ;:ım ge en dürüst mahiyetini te- ıadi hayatındaki tesirleri geııış tay.n edilmektediı. lıklarını. rahatça çalışmalarını 

CAcvnruubpuannaı,n dgoağıu·bı:_· sının tam orta yeri- , r~ etU:miştir. . A • !ve derindirler. Cihan pı}'tlsası ve iaşe ve fiyat murakabe işlen- da emniyet altına almıştır. Aynı 
-..~ Mustakil. hareketlerıne hakım milletlerarası yollar, bizim mem- [ nubuna gırradı,· ai.. ni boş:ıltarak bir mizın düzenle ve başarıyla yürii zamanda. ışçiyi ışine ve yerine 

malt A!rıİt.sma ;t- pist hnlme eoktum, ve kuvvetli Türkiye. kimseyi teh- leketinıiz için de yan yanya ka- tülebılmesı. yalnu bu maksadla ısıntlırmıya yarayan ve verimi 
ladı, omdan doğu tavandan ipler, tra- ~it etmİyen bir sulh yuvası halin- panmıştırlar. Yurt müdafaasını vücutlandırılan teşkilatla müm. artan bu tedbirlerden alınan ıyı 

.Afrlkasmıı; derken Iraka, Suriycye; pezlu, mC?rdınnlcr sarkıttım. Aman e, vekı med~~~et ~çird~a!dalı bir temin kararile memleketimizd kiın olama~. Bütün devlet t~· neuceler. bu yoldaki çalışmanın. 
oradan tekrar Avrupaıuıı prkına: yarnbbı, tü kendisi! l\Inhayyelem, unsur yme ın e en ıru gösteri_ de birçok insan kuvvetleri istih- ltilô.tının. ve husu.sile vilfıyetleıde devlet elindeki diğer istihsal mü-
gonra bir aralık İrana... irademden kopnrak, otomatik bir yor. Memleketimizin siyasetin- sal alanından çekilmiştirler. Baş- idare am:'l'lerinin bu konuyu, bu esseselenne de yayılmasına yol 

~-'-' 
1
_. __ .,ul nl ___ ._ , halde ışlemeğe başladı: Sayın Rek- d~ki asil hedefler ve gayretler. ka memleketlerde olduğu gibı, gün için batıta gelen bir devlet ı açmıştrr. 

~ ".....,"' yangı ar~nın ~ tör Cemll Bil cl, ellııde kırbaçla, takdir olunmaktadır ümidinde- bizde de serbest piyasa. bazı ih- vazifesi olarak, de almalarına Bakır istihsalım z artmakta de. 
mesafelere sıçrama51, aradaki evle- eanbazhane miıduru glbi or dan o- yjz. tiyaç maddeleri üzerinde menfi kesin lüzum vardr.r. 'vam etmis ve art~ nr.ıbeb, geçen 
rln ahşap v kav gibi tutuşmıya raya koşuyor, trnpezlerln üstünde Kahraman Türle. ord•sıı Tbller oynamak temayülünü gös- Milli Korunma kanununda yıla nazanın üçte bir gıbi yüb~k 
•fistaft olmasındandı. Bu harbin ai- maruf bazı ilim adamlarımız, mebus- "e fi a % i / e ~ İ termektedir. d ~ • ·kı·~- bir terime varmJltır. 

lukla p""'feso"~ıu-k arasında perC?nde But.ünün şartlan i,..inde ·acıe po· egışı '" rayet dairesinin genioılemesi de ara- •v • C h · d k b .,, v p l " atıyorlardı! Sonra ipler koptu, bu üm urıyet or usunun uvvet- litıkamızın e!'las hedefi, halkın ve Hükumet, ağırlığı bet gün art- arol aralfll'ma Gl'I 
profesörlerden bazıları, çıktıkları ı. lenmesi ve ihtiyaçlarının tamam- milli müdafaanın ihtiyaçlannı makta olan harbin zararlı tesirle- Petrol aramalannda, geçen se-da çıra glbl tutuşmıya hazırlanmış 

Wı ahşap 11e-tletler bulunmasından 
mı? inkılabdnnberi şehırlertnl de, 
kafalarını da betonaan inşa octiği

aiz yeni Türkiyemizin bogine ka

dar a~tcn masun kalabilmesi de 

bünyesindeki mukavemetin neticl!.!i 

değil mi! 

ilk ve •on 

lim irtl!nmdan yere du:;tüler, fakat 18,.nm~ı, Büyük. .~celisi~ ve h~ kaJ'\lılamak olruuştur. Hükumet. rini önliyeb -imek için, milli ko- ne alınan ilk müsbet netice üzeri.. 
Allahtan, yerdo Büyük ?.lillet l\fcc- kumehn en ~aş ışı ~ldu~unu .~rr bu hedefe erişmek için istihsalden runma kanunununda yapılmasını ne sondaj faaliyeti Raman dağı 
lisinin şilteleri vardı, hiçblrınin hlı;- ke~~aha belir~me;. 1.st~rı~. :~rk listihlake kadar uzanan iktısadi lüzumlu gördüğü dcğişiğe ve ek bolgesinde devam etmekte ve 
hır yeri kırılmadı, incinmedi. Bilakis va ~şının, en ısının e ıc;ın- foal'yetler silsüesine müd hale et- letilere ait tekliflerini yakında Bu. tesvilc. edici bir mahiyet göster· 
ht!psinfn y6zlerlndc yumuşak. sıcak de_ va2.l~e aldıjp ve ~rın. da ~la. mek ve bu f8aliyetleri düzen leyi- yük Meclisine arzedecektir. mektedir. Diğer taraftan, mem-
ve şereflı bir yerde yatmanın ke~·fı cagı., Turk ordusu tÇJn, r.ıtenılen cı" bı· murakabe altında bulundur Dı • ] l l d 
Va-""ı! ol h r d k- 1 w d te d 1 r ' tıca,,nimiz eketin muhte if kısım ann a ya-

nı er e a ar ıgt ve yar ımı re - mak kararım almıştır. la U 1 d 
Tercih eebabl dütsüz yaptığını görmekle duydu- • • • , • D14 ticarette esasımız, bütür pı n inkişaflar, rfa, ğı n ve 

• ğumuz sevjoç büyüktür. Kahm- ıstihll.kın ta11%llffl memleketlerle hakiki, fili bır Boyabat bölgelerinin petrol ba-l ki kışf mlinnkaşa edıyordn. man Türk ordusunun her vazifeyi istihsalin artırılması, tedbirle. mübadele teminidir. Bundan ba~- kımından esaslı tetkike değer A lma.nlıır İzlanda lle $imar A- Biri diyordu ki: yapmıya ehil olduğuna yakından rin başında gelir. Milli varlığın ka. ihtiyacımızdan fazla o!an çı olduJdannı göstermişlerdir 
mcrfl:aSJ arasında, yiini Roo- - Şehir Tiyatrosunun operetten ititadımız vardır. ve milli ist 'klalin bt-kçısi olan or· kacak maddelerimizi gıreceli: eşy lt1aden aramada alıntın 

Amerikan donamnasumı. 

altına koydu!;""U salında bir 
muhrip dalı& IM\brdı
lar. Bununla denizin 
dibine tndırdiklerı 

gemilerin sayısı ka
çı buldu, bUm.iyonız: 
Duzincyi geçti gali

;;:::: ha. 

'VazgeçmC?si çok fena oldu. Bu tem- Miina'lcaltt işl•ri dumuzun ciha:z.laodırılması, ia,e. nın temini vasıtası olarak kullan- neticeler 
siJIE"roe hiç olmazsa gülıip eb.;enlyor- sinin emniyet altına alınması, hiı: mnk'tayız. Yeni ticaret anl<ı.şm 
duk: Müzik vardı, tarkı v:lrdı, dans Münakalat Vekaleti, kendisin,. il ı b 1 d l Maden arama faaüyetimizde. 
vardı, komiklik vardı, bol ı~ık, renkli 1 tevdi olunan işleri, z~manın aibr eksilmiyen ve daima artan mi i 1 arı, u esas ar için e yapı mak· «ene iÇJ'nde en mühım neti<:eler 

çalışmıya dayanmak auretile ta, ve eski mukaveleler bu esas- " 
de~?r vardı. şaTtları altında bnşarmıya çalış- mümkün olur. z ant ve s..ınavi lara çe"rilmektedir Söğütözii kömür, ve Adapazan 

Otckı lJÜZllnl! bu - maktadır. . r ,. 1 demir alanlan ile Turhal antimu-
t ~ .,. sahasında. devletin istihsrıl or hrncat madde erimize, mÜs· 

H l dl d · .. ganlan kadar her yurttaşın da. tahsili memnun edecek fiyatlar van goru usun c ve em T 

- ayır yor a, Y'~ ralışma devam etmekle beraber. "'d · d l t M n.. 
b k d 1 · "' muhitine örnek olacak ş<'kilde temin edilmiştir. Ancak. burada mu enın e a ınmış 11• u mı 
en ° a ar g6rü tü- . ne memleket dahilinde büyiik 1 1 tnkal:ırda ehemmnretl c~vher ih-

yfi ı!evtnı.'m, dnını salgın h•otal·'-lar go-rül" m;iq ve n- çalışması, bugün vatan vazifele. mustahsi imize bi;r tavsi,yede bu. •.r 

ruş uruyor: -~ Sıhhat ı"slen"mı'-.de programlı ·· ··t- .. d Öd ı·· c.ı·va 

..., ~ ~ "' k 1 J 1 'h 1 k · · tivatlan bulıınmuştur. Keban°da kısmını terdh ede- rinin en uU!a ı o muştur. atı unma ıstenm: 
zerine d harbe girmıyecekııe ne aa- 1 de diğer mcmleketlerd<'ki sair, n· lakin tanzımi. istih.-a!"n rtınl- Bu~unkı.i fıyatlar da mi olo· Balkar dnğında i letmiye verilen 

r1m. ~ ların hudutlarımızı afmasına mey ma•ı kadar ehemmiyetlıdir las.<>: mnz. Harp sonrası devresinde kesimlerin dışarısında ıuama!ara 

ıı:;..;;m:..ı-.~ Amen1rn bunun ü. 

nııın gfrccl'k? Geçl'n harpte ilk Ame- - Fakat onu da - dan verı'lmı'şti"r. "' f d d "I · K b k d 
1 1 d b ki k 

'

• e\·am e ı n11s. üre a ır ma e • ... "·-11 gemı· lni batını Bi ı-ı•- begenmıyorsun. miz için çok ehemmıvet i o an 1 ıyat uşme-sını e eme azım. 
~..... n nıa.sı r ~- z· it I l • 1·1ı l L il • d b 1 d B . b 1 .. h il b ni de ümıd veric bir safhaya gir-
B - Bcgeıımı~·orum nma, hiç olmaz. ı aa a az a ıs l sa tC"""lT"k mn<ısu enn en azı an ır. u ıt ar n, musta s ın u· 

evlcUerl avaşa sokmuştu; bu harp. " 1 d · ..J k _ ı._ · ti 
sn dram kı mında canım sıkılınca u- Ziraat Vekaletimiz istihsali ar· bu_günkü gen·~ ihtiyaçlara yetm<'k na m ıaen cndıni ~tırması, mıf r. 

te, o, galiba, son Am:ır.kan gemisi dd _ı.b 1 L fi h ~ı- t · <' k "hl• d L ·ıd yumak Jnıkanını buluyoı um ı tırma, çeşitlendirme ve vası&n. bakımından, ci i ı "'l ir ere zc. ve ç?"' tnsaı:ru u aı~et e mesı. ._-,e er ı ıgacımıs anı en 
battıktan sonra t:arbe gırecek l SERVER BEDİ ! nı yükseltme yolundaki c;alı ma· min olmıya layıktular Bazı g~-1 ve haıp s~nu.ndaki buhrn~.ı karşı. karşılanacak 
......................... , .................................................................... lnnna devam etmektedir. E.vvelkı recck maddelcnn memlekete gı. layacak hır ıhtıyat!a mucehhez . . . • 

sene faaliyete başlayan makine rebilcn miktarları tesadürlere olması icap eder. 1 Şeker ıhtıyacını genış hadler 
leşme işi geçen sene bir mislt ar. ba?ihdırlar. Bu scbeplcrledir ki. ' 1941 senesin n, dış ticaretimiz dahilinde kaişılamak gayesile .. bu 
tırılm~tır. Türk köylüsünün an- gfrecek ve istihsal maddeler'miz içın, geçen ik ı harp yılına naza· 1s~ne .de yaptırılan panr:ar ekı~ı, 
layı lı çalışmnlan da, bu işler• den bazılarına hükumet~e el ko- ran daha ağır münakale şartları 1 şımdıye kadnr yqpılanın en yuk
kolayla~tırmakta ve zirai istihsa- nu!arak, bunlarm ihtiyaç nhıbe- arzctme<ıine rağmen, hükiimetin sek h.ad_dı olarak. 44.000 _bekta~ 
limiz artmakta, ve vasıfça yük. tinde dağıtılma91 yoluna gidilmiş_ aldığı tedbirlerle. girecek ve çı. ge~~ştır. Bu mıkt~r, 93' .. sen~sı 
selmektedir. Bununla beraber, miştir. kacalt maddelerimizin taşınması· ~kı~~ ~.azaran, :.;::.d~ yBz nıs-

Tefrlka ı tO& y •zan: KANDEMiR memleketin ve ordu ihtiyacının lstihtô.k.te tahdidat na ı.mkan hasıl olmuştur. t'etJdn ek_ ır,nar~~ş .. ı ırır. \_::: 
,_ -• • · · tih ı· Sanayı' "" maadin ı•" e, oy umuzun pancara -·..-. ....... ................................ ~a • .,uanması 1Çın I!! sa ı artır- y· k dd 1 · d · d' •ttilc t l"L bu d b k b • ıyece ma e erın c şım ı· • • gı ı çe ar an a aııı;uını. ve 

Enver Paf• dlflnden tırnatına kadar mıya a a ço e ~mrn.ır.ct .. ~~r· ye kadar i!ıtihliki tahdit eden bır ıaha$ındakı /aalıget ekıme gösterdiği uyum kabilcy-e-
mUsell&h dUtmanı d•Gıtarak Baysuna girdi ~ek ~tundayı~. ~u~~ ~oyl~n: 'karar alınmamıştır. Anenk. stok Sanayi ve uıaadfo sahasındakı tinin btiyük ölçüde, amil olduğu. 

en : ga~rethlik~ e~ız k l ynı ]arımızı korumak ve gelecekte jstihsal faaliyetlerimızin, i.çiııdı nıı memnun olarak görüyoruz. 
Bu iGleri ne yalnız İşaa Sultan, ıWıte bir güler ytiz g6sterip, arka- ~~~an ~ m~~ k d n bej b1;~: emniyetli bulunmak için, güııuıı !bulunduğumuz fevkalade hal ve Köylümü1ün pancar tanmındnn 

ne de Liby İbrahim yapıyordu. tian vurmak aıyaııetfnı kendı h-A • 
8 ~c ıkstade 1.gı. b

8
•
1 
ar ._ufa 

1
1 '.gı birinde. bu maddelerde dahi ıs- şartlardan mümkün olduğu kadar elde ettiği faydanın parayla ifde-

.....,.. nımetın rını ı erea. aza ıs- 'hl k' hd. u·ı k l -ı · l · d 1 · d 935 · d 3 mt~ Bunları blıer kukla ıılbi kullanan bına mükemmelen "rübııeeıni bili- t'hl" kt d 1ı:· •. tı a ı ta ıt zarure e arşı aş· az mu eessır oması ıçm evam ı aı su ur: se~s.ın e yon 
aa.bık Bulıara Emitl idi. Bu bedbaht yo.rdu. . 1 a ~n ~~ ere~e çe ;ın.~sı~ı mak ihtimali vardır. Hükumet- bir surette ve büyük bir gayretle Üra iken. bu miktar 939 da 6 
adam. vatandapmu arkadan T111'· ıeteml e d" uruz ır. .ugu~~n çe. burası dahi göz. önünde buhııı çalışılrrıaktadır. işlemekte bufu. u)flyona, ve geçen •ene 8 milyon 

Enver Pat&Mn. 1"I Mretle EmircL prt arını, unyanın geçırmea;te d 1 1 d l . '"'- r .. 1 . . • ı· "'k l . t' Bu ııene rift 
malı alcaldıtından bir tilrlii nageçe. Jer tarafından tamamen ........ _ .. ildik- ld w b h .. _ .. d uruma ı ır . nsan yaşayışınm nan ıstınsa muessese erımızın ıraya yu se mış ır. .. -
-it ,.. t.ariht bayle faci bir alım ~ 0 k ug-u · u ram goz 0~~n e tu~a- bütün şartlarını temelinden sars· muhtaç oldukları ham madde, 1çirun eline geçecek para ise, bu 
kaıaslle ginniftir. tm .. ,. yanmda kala knra Danyal ra k ~aşayışınıd ona r:re ayar·~· mış olan büyük buhran iç nde.. yedek parça ve !!aİr techizatın jyekunıı da geçecektir. Bu sene 

Enver Paoa BolfeYiJdere Gltima - Beyin 200 bdar allııedle bir Dı1 •&i- ~a b ert vatan &fa Ufell mı 1 yurdumuzun 8e1ameti yurtta,la. karşılanabilmetri için her türlü im. 90.000 tonu ııe~erek bağlayaca-
toırı verd.lli sıralarda, iote b• dere- ret baeı daha kalMlftı. ır orç ur. rırn•r. veni vazifeler ve feragat· lciinlardan istifade edi1me1Cte ol. ğımızı ümid ettiğimiz verim, hal. 
ce sefil Emirluin ıuibstlarile mu. Enver PafB, rullllUldakl tiken- Toprek kanana ler yüklerse. memleket çoc.uklan_ duğu ~ibi. tesİ! işlerimizın b n;ol< \kımızın ihtiyacını. olağanüstü 
hat bıahulUYGntu. mez nilllılnlik. azim ve f111an byn&- Toprak kanunu, Büyük Meclise 1 nın bu çetin imtihanın tartlarına mütıkü !e re Tağmen yürütü1me!I! fftıtla11n devamına rağmen, atkın 
• Bir yandan han SQftan fle Likay ğındaa aldığı ıaıdacak kudret ve sunulmak üzeredir. Birçok amş. ela aeve aeve katlanacaklanna de hususi bır ıhtimamın mevzuıı· tıaızca kar91layabilec:ektir. 
lbrahlm bu ltaıalftleri yapıp durur- kuvvetle, hali dayanabileceğine, hi- tınnalardan an:Jıyoruz ki, topraf:ı ula fiiphemiz yoktur. 6tih.ııal ile nu te~k.il etmiştir. Bu sayededir ki 
ı.a-. itede yine ~mirin ndtk li, bu kadarcık maı,ı.tıle, bu kadar. hiç olmıyan köylünün nisbeti istihlak.ı birbirıne bağlayan ara't. milli iktısad cihazımız, memleket 
• f hrmıhın Jhtiyabti - 400 cık efl&ı.Jriı ~aı Jel!ebil~- mahduttur. Devlet malı toprak lar dö. harp havasının en çok te- ihtıynçlanndan bü,yük biı: kısmı. 
adar ..urtle ~bi• ı:...,. Pa- ne ve Türklstanı kurtaraJHI~ dağıtmak euretile, bu nisbet yıl- siri altında buluna.nlardandırlar. nın karşılanması hususunda yük
ıaJ1 Wlıwdııac Şeh~ ~ " UJ"lllhnaa ı.ir iuıutla iunıyordu. dan yıla azalmaktadfl'. Bununla Bunun nelicesi olarak. }·urttat- •ek ve takdire şayan bir kabilıyet 
eıwlald C.W-- ~ ildlt•llr u- Bu ~9e siveaif 0 kadar biyüktü beraher, toprafı olmayıp, kendi lanmızca harbin en çok bwedi. gösterebilmiştir. 
bri.ıü ele daitttı. Bu: çok kıu. sa- lci, etrafı.na da slr~ c.tmitti. başına ocak 1ı:umıak istiyenlere len taralı hayat pahalılı{tı olmuş· istihsal faaliyetlerimizden ah_ 

ltagatı 

Devletin alakalı olduğu •nayi 
lcurumlannın. kendi aatıtlamt• mu 
tedil bit fiyatta tutarak.. piyaaeda 
nazımlık etmelerinden ve yap
tıklarını mümkün olduğu kadar 

manda, hatti en müP,fil bır zaman. (JHtııımı ..,.) topnlt temini, cümhuriyetin en tur lhtikarcının cemiyet bünye- nan bu oetice.kr, d::ıha b·.rçok ih· 
da, Ernircileriu Enver Paaa1a indir-

( De1·rı.Mı 8ahi/e //, ritıın ı dAIJ 

dikleri clarbeleria Uriaıelal oldu. 3-
çünctl kompi<> lııe, Nur Kehmedbı. 
yüz kadar askeri+e Paşa~ bırakarak 
Perganaya celdlmeııWh. 

Biriblri ardı ura celn 1"I dan. 
ler kar.ttsında, olaaca husnüniyeUne 
rağmen nih1lyct Enver Paşa da: 

- Artık anlı yonma ld. Eatr de Edebi roman: 31 
ltitt, Bo~ilr.ler derecesinde bir dili- ...... - ... - ............... . 

Yazan: Sermed TALAY 

man kesilmiştir. - Bence var. Nlhayetülf'mtr, biz-

1 
carefl hayatında. 8yle prlbeJerle kar. 

Demekten ke.ıliai alamaınıotJ. den BCrDMWC nn talep edflen bir ti_ şılqtnn ki, n.ihayet, şüphenin astl 
Enver Paşanın bu hakikate, iıs iş- cari 1ş müvacehesındeyiz. Kağıt üze_ olduiu kanaatine V&l'dım. İtimat •

ten geçtikten SO?tra ~n1llllfl'Bm tek rinde yürüttilceek hesaplarla kanant sasuıa istinat ederek girdlğhn tşler
ırebeb1; Buhara Eınfnntn, cfiİ1M8l1J va iktifa etmek. bez: türlil ticaret ka de daiına alc:bnmaına mukabil. ştiphe 
olan Bolşe'Yikı.rin eknteğ~ yağ d- idesine m11gaylr olur. Ev-felll, 'bir ti: ııe ~aşlaclığnn ışlerde hep muvaffa-
n~k bir Taziyet alabBmesme hnkb . 

'h . 1 . 'nele .n. -~ earct ~ine ı:irleilirken, o Işın mev. ldyet kazannuşmı.dır. Onun için, efiP. 
Ye ı turuı ftrnte,111 n ~ua.-...-r, 

E P b _ _. k zuunu teşkil edeıı metaın mcvcudl- he etaem dahi, bunun hüsnü niyeti-nver aşa; a v.,,_yet areısm- . . _ 
da, belki Emtre mıııram anlatabiliriM, yetini clle tutarcaauıa gorüp bilmek, me bağışlanmasını rica tderim. 
belki ona hattı hareletınden _ esas kaidedir. Tahsin Bey, müdahale lüzumunu 
çfrebilirim Bnıidile bJr mektup~- Dündar Bey söze kanetı: hissetti: 
:rak kettdlshıe sadık olan bu attm - Maden suyunun mevcudiyetin. - Müsaade buyurun, dedi. Semflı 
:relsluinfn hallerinden şlkiyet ede- den şilphe ediyoraunuı... diyeccğlm Bey, Cekmcccdekl maden suyunun 
:rek, en müJ!yim keUme!ede, onlan geliyor. mevcudlyetlnJ 1Gpheli karşılamak ıu. 
doğnı :rol:\ sevketmesini istedi. Semih Bey, hatır gönill tanımaz, retnc mevzuumımın ııcyrlni değiştir. 

Kiibilde bulunan Emjı-, Enver Pa- maddi bir ·inıan olduiranu gilsteren, nı!o oluyorlar. Btlgün burada içtima_ 
ıanrn bn mektubuna cevap bile Tel'- tok 'SÖZiü bir eevap verdi: ımızdan maksat, suyun mevcudiyeti. 
ll'ledi. Vmıeydl bile ne çıkardı. Zira - E~l'flılim, şüphe, hal.1kate ula!· l ili veya ademi mevcu41,..tinl müna. 
FlınTr, ilk e-inden~ri En•• Paşaya mak lı;ın Yerine yoldur. Ben, bu tl- j kap etmek defil. ieletm.e eııaılarını 

ttır Evvm. tıeııaplanmızı yapa 'rabsln Bey. derhal lLlru ett1: - Bakınıa, ıırize bir vey aöyliyeylm 
hm Eeuta tam bir anllllf1lla hi..'\ıl - Yool. Bunda sizinle hemfikir Semih Beyefendı. Ben, bir lşi tl'tkik 
olsun. Suyun mevcudiyetini gözlerı.. d~ilım Senıuıye gerçı suıu, fa.kal edip onun rnü11bet netice vermfye mü. 
ınwe görmek m~sl tkıncı derece. Dundar Bey, •li~kmece Maden mut alduğwıu anladım mıydı, artık 

de Jcaln·. Suyu, doğru•unu ııöyleınek 'Suyu işletme Şirketi, bissc:..:larlarıu.. o l~C! b:ışlamış ve ondan intifa etmiş 
lazım gelirse, ~D de görmedım Lil.- dan ol luguna ı;ore. peş.ındı! koşt;ı.:~ıı sayarım, kendimi. Temeddüh sayılma 
kin. ıau dtmek değildir ld. Dündar bir baya! ise, kendı bısseJr t.cınettüil- ın, tuttu:?amu kopanrım. Herkes iş 
Beyın bıze getırolld iş hır hayalden ~u6 tehlikeye koyuyor demek.tir. Ta- adamı olıım.u. Shi haklı buluyorum. 
ibarettir. Hem olein hayaJ olsun?. hJLt.tur buyurursunuz ki, projeler ö- .MunyyC!n bir ticaret ııahasında çalı. 
Dündar Bey gibi; haya.tını ~ ve ti- serinde yaptığımız hesap mucibince. şıyor.s:unnz, it bayatını, umumi bir 
carct sanasında seçırnılş, pişkin. tcc Dündar Beyln hıssesınc, ışlet.me kii- gürilşlc kavrıyamazsınız. Sahanıza 
rfibe sahibi, cıddi bir insanın , bir nnın yüzde yırmi beşi isabet ed yor yıılıııncı olan i~ler si:ı.l kuşkulandıra. 
hayal peşınde k*nık, avuç dolusu ki, bu da, a gari l.ıır hesnpla ııenerle bilir. Halbuki ben, elime ı:clen iş ne 
parayı tehlikeye koymasına frnklin on beş bin lıradır. mtıbiyettc olursa olsun, onu mutlaka 
tasavvar edebiliı: miyiz!. Semih Bey, ev sahibinin ~ acııLyip ciddi tarafından tııtanru. Dünya.da, 

Semih bey, dı.ıdakln.rında beliren rnuhakemeı;inl diıılerkea, çatalını. ta paraya tahvil eıfümiyC?ce'k iş yoktur. 
müstehzi bir tebusumü glzlemlye lü. bnğını bırakmış. Tahsin Beyin sözle_ Büyükçekınecedeki maden suyunun 
zum görmeden: rinde llC! derece~-e ka~r cldd yet bu. mevcudiyetinde şüphe edebillrsinb. 

lun\iuğımu ıınlam:ık ister gibı, dik- Slzc, mevcudiyet.ini derhal gözünüz-
- Güzel söylüyoratınuz. Tahsin katle yüzüne bakmıya başlamıştı. le gôrebilC?rrğlnlz bir düzune iş dabn 

Bey. Lakin. lılr kü(ük noktaya naza. Nihnyct dıı)·anamadı: tekliI edebilecek vaziyetteyim. Mna. 
n dikkatinizi celbedece~. Dündar AfC de niz ama:, dedi, ben bu mnfih, şimdilik, bu iki iele meşgul ol. 
Beyin getirdiği şey, para değil, iştir. hC$llbı pek kıl\."rıyanuyorum. ?rlevhunı 1 nı:ımız knfi. Su işini, muvakkaten bir 
Tlibh1 diğerle, Dündar Beyin, eğer blr kIJ.rın ne g bl bir tehlikeye maruz t.ıraf.ı bırııbalım da, asıl mühim olan 
hayali ise, bu maden suyu içinde erL knlableceğini anlıyamrulım. S rmaye öteki !ş1 konuşalım. 

nıe tebllkesine maruz bulunduracağı jkonnıuş, işe b:ışlanmış, kiı.r edilmiş St.mlb Bey, tehlike atıatmıı gibl 
para, kendillin deill, baılcasının ser. ı de, iş kirın taks1muı.e k&hnış gıbl der!ıı bir: nefea aldı. 
mayesidir. 1 konuGuyorsunıu. ( llnı4trtt '*") 

1 

Cihan politikası 
ve Türkiye 

C ihan tarihinin en büyük._._ 
tıatuı iç:iımde ~na. 

Avrupaıyl ba.ftaıı bata harp atqi 
süpürüp gidiyor. Asyanm da ,i. 
maiden cenuba ve prktan ~be 
bütün kıtasl harbin tehdidi altın
da bulunuyor. Avrupaırnn yahut 
Aıyanın bir devamı olan Afrika 
krtası ~a kamilen harp bareütm.a 
aahne olmaktadU'. 

Bütün bu bidirede hürriyet •e 
istildilini, buzur ve ıükinuma 
muhafazaya muktedir olan yega
ne memleket; bafmda bulunanla. 
rın basiretli tedbiri em olanda 
Türkiye cümhuriyetidir. Memle
ketimiz kÖlede kalmlf ve yol ui
rağı olmıyan bir yer değil bilakia 
'ki kıtanın tela 'ki ettiği noktad• 
ve Avnrpadan A11ya ve Afrikaya 
giden yollann tam ortasındadır. 

Binaenalyeh huzur ve sükünunu 
coğrafi va.ziyetine borçtu değil
dir. 

Bu nimeti temin eden Türk 
milletinin birlik ve iv"faberliğine 
ve kuvvetli kahraman ordusuna 
dayanan devletin çok uzağı gö. 
ren bikim&ne siyasetidir. O si
yaset ki bütün cihan politikasın. 
da çok büyük imil bulunmakı.
dır. 

Türkiye cümlauriyetinin ba 
muvaffakiycti her teyden evvel 
mİmi)'etine ve emeOerinin her 

türlü sarez ve ivazdan an olarak 
billW- gibi duru olmasına med. 
f'IDCfur. 

Bunun bafhca delili Milli ŞeliD 
nutku sonunda ebenımiyetle kay• 
dedı1diği vedıile Türkiye hiçbir 
bal ve pıt içinde bugünkü milli 
budutlan haricinde arazi tale
binde buhmmıyacaldır. 

Türkiye cümburiyeti kuralduiu 
giindenberi biç f&PD•ksmn takip 
ettiği hedef .. ,.esinde .. ır1ann 
iımal ettiii vatananm yeni bat
tan İmar ve ihya ederek ballmnm 
tabii hllldo olan refah ve saadete 
kaVUflurmuttur. 

Bu bedeft tafll'tacak yahut 
tahaJdmlnma pcilctirecek her 
hanai yeni bir yükiin altına 
beyhude girmemeyi Türkiye cüm 
buriyeti ciyasetinCle prensip ola
rak it1ihaz etmittir. 

Fakat bamm minası yanı ba
pndaki memleketlerde olup biten 
fCylere harpten sonraki emniyeti 
nokiasından alakasızlık demek de 
değildir. Bunun"iç.in Miili Şef 
Balkanlardaki milletlerin hürri· 
yet ve istikiilleri gayesi siyaseti. 
mizin bugün de can!ı bulunan bir 
düsturudUT. 

Şüphesiz ayni esas kaide Asya
daki lkomfu memleketler için de 
caridir. lrandaki İff?al faciasının 
tebarüz ettirilmİf olması da bu
nun bir delilidir. 

Türkiye cümhuriyetinin muııy· 
yen hedefi ve kati olan siyasetinin 
en yt:rıi semereleri dünkü çok 
kıymetli nutkunda her feyden n• 
vel ifaret buyurulduğu vechile 
Alman milletinin Büyijk Şefi Hit. 
ler tarafmdan Cümburreisimize 
gönderilen mesajda dostluk te
mmab ile l.aflayan ve devam 
ede. mektupl&flDlt ile teeyyiid 
eden k.,..ıllklı it:imad hav.sınan 
yanııttığı 18 Haziran ademi tec:e. 
vüz misakı ile buna takip eden 
ticaret ınıuUeclestdir. 

T.nhin hiçbir devrinde lürki. 
yenin dmama bugiinkü kadar d· 
han politibanda alakayı celbet. 
memift'T. Bunan "rindir ki Cüm
hurreiıimizin dünk6 nutku millet. 
lerarası siyasette ıraYet mühim 
bir hidise tqki1 etmektedir. Tür· 
kiye hiıe;bir devletin siyasetine ve 
menfaatine badim ohnıyacaiı ve 
yalnız kendi varhk ve meafaafi. 
ni talritt edeceği aynca kaydedil· 
miş olmakla Türkiyenin dıt polL 
tJ"ka11 İç siyaseti ıihi 'daima Tiirli 
ve milli kalacatı bir daha c:İlla• 
nazannda teyid edilmı.tiı'. 

Muhut'em Feysi TOGA T 

·E~~j~~J-
Sevm•lc için tanımalı, 

tammalc için ınmelil 
ClCERO 

insan tanımadıtını, bllmediğlni 
elbet sevmez. Sevmek için, tanıG
mak, anlaşmak gerektir. Gerçi 
bazı insanlar kulaktan da aşık 
olurlar, fakat Jnılaktan ii.şık ol
mak içın, ııevı1en kimse hakkında 
bir gfirü ~eyler işitmiş ve bunları 
beğenmiı olmak 19.zımdır. Bu da 
iki tat'11fın kulak yolile tanışmış 
olduklarını göııterir. 

SevmC!k için tanımak bu! Fa
kat tanımak için sevmek te şart
tır. Buradaki seTmckten maksat, 
tanılacak herhangi kimseye kıı.rşı 
hzısC!d gibi, kıskançlık gibi, değer
siz ve çirkin hislerle değil, saffet 
ve muhabbetle yüreğini açarak 
tanımaktır. Ancak bu çeşit tanış. 
malardau sevi~elı!r doğar. 
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ı 1 1 
t b ı . " . ~ün açlldl Maarif Vekilinin 

Oni•erıiteye 
telgrafı 

Alman 
hükiimetinin 
Roosevelt' e 
cevabı 

7M mcll ... ı e I g 1 cı ,....,. •alıil.._ ~' 
( kt.wıl ..MfeM. ...._J Macr:ijtdci C.rakki rütbe]l devlet ~. pide bir 

J do~ mü.tenlik kitleaine ver- .Maarif Jller.iwMI. JWi ....utif!ed tı fftd _,.,, • .,. ~ iimlerici tatı.laıaı, gawteciler, •eo-
tNGrutz TEBLlôt edıcı ne'ticder abnmıftır. ı, \a- daha Uiveslle n ye ..armıştır. 'Ta- lmrtanılııilirb · yerlerini ıı1mıya tıaibı•qiler, uat SQUS .aektör ıee.11 !lils.l. 

m~J~rınd~n bu aeoe de memnun .adedi, -eeçen seneye Jta&aran üç :tane «KaikuyQJ mucize l U. JIİııasınıiald 8&JllÜa •ıralanna 

KAHlllB, l (.A..A.) nunu tatbikatı, hususile çeşitli.._ lehe sayısı 9000 e ~ıkmak üzeredir. Stokholm, il (A.A., _ Rusyadaa Ui e doğra ıia ıeh~ J:ıulunaaj ÜniYe.nıte, 
ingili& Ortaşart orı:t..ıa.rı •mmrıt nayi şubelerinde, memleketin 1' 'Köy ~men o1mllarından çıkan gelen İıı.gUis asken :mütebassıslan )'&.._ı memhiııet aeftıılen localan- ,......, 

karargihıaın 31 ilkteşı'in ıtebliği : hayatını bugünün iaterlerile ayar- 1500 eğit.men, küyler.in<le işe haf1ıı - Alman ve 1ıiltt~fik ikı.:\·vetlerinia 1 nı ltlra'le ~rdı. IK.eraip1oma-
Tobruk böl&'esinde bm iırtmıtlıuı 1 k b k d · ıı· '- ı d K "· ....... ı • llC:rı Ryiik BaymlllllESI ..,. .mu r__ 6f ,,._ :L_ Ufa ama a ımın an ve mı ı AO- nıış. ın ır. Bıı s.urnflc, ou i\eııu gibi au<a.sya bölbresine ulnsmıılıırın,~ aıı "'"' ocaıannaan. 'blnn1 drmo'krası ve 1 tak" d d ~· __.._.UUIJUll • ,_. duşmanın faaliyetın1 sekteye ağı·at- 1_ I mlll 

1 
k b • " ı(J e en giin e yük!llek müeue- • runma a.anuouna göre a ınan ka- ut ıayatı iı;İn rok Jaaa bil' :sa - ca. ıı ıııucizenin mani olnbileceğini ona taraftar milletJcrin milmessilll•. ~qııızin açılmasını kutla~an sayın ea.ilecefi ee diingr:da 

•'Itır. rarlar çerçeYeai içinde yürütülmek manda H>OOO eğitmen ve 30000 öi- söylemiilc.r.cilı:. ri, dğerinl 4e mihver V9 ona menıal ıı n.t..cw" .nüretım ..... ~ ... --. ve ~-! "-alj l .__ Diifmanın topçu at.e$1ne rağmen ted" B 
1 1 

l t · k 
1 

. 
1 

lek 1 ..., ._ -.--,_... mnc• A aırı ac•lı .,..g.,ı 
L.n _ ... _,, ır. u surete üzum u if yer. re nıenı oy erıın zc rlnğıtnıak yo - Tal.ıa • el~ mern et er mümCS&tlleTı ıtşg&l ıeit-- ~(·nç <taıe~mıze muluıbbc~le, •ük- k - talı il J 

uuttin İh1-"\K".Uere muvaffaku-ctle ta- le.rinde çalışma müddetleri, sıhhi lunda'ki çah~a hızla devam e'tnwk- __, ]'orlan!L s.m.tın ka~1 ikat'fl et " Otl us iasn eruir 
alTllZ edcrı keşif kollarımız zayiat 1 d' Moskova, 1 (A.A.) - Kızıl Yıldız 1 . ,_ an rat1la ve itler ıamu daha çok BERLlı\', ı (A.A.) 

ve fenni İ<:aplann müsaadf'Aıi nis- te ır. "'azetesı·, "'-·la ac~inln büyük "·r 'eo~~:eriıırda bır_ibırlerılc barbı•den mcm hl•met etmrk en1C'Jil ... duygulu ol-
Yenneden yerlerine dönDlüşlerdir. be d K ~ • .. 1 • .,_ 1. ok 11 ° ıı u ., ıu ,w • _,.. D.N.B. : - .Alınan hilküıneti ftb-

ALMAN TEBLİ<iİ tin e, arlınlarak istihsal hacmi. oy ensutü erı ın: .. öy o arı a- fte"lı1ikeye nıaruz bulunduğunu baber onları nıumeaillerı.ı ~yrftizyor, d~m anedenm. 
nin .ihtiyaçlarımw kaısılamasına rasınrlaki münaae.beti ve bu teşck - vermektedir Al 1 üd fa ha n uzaktan dahı olsıı. bırıbırlerl- Maarıf Vekilı ıeruı umumi karar.:itıuWı.n ....-ı.. 

BF:RLiN, ıl (A..A.) çalışılmaktadır. . 1 küllerin .ltiribirlerine hnpaoaklaı·ı yar . man ar m a a t :ne nasıl muan ele edeoekieunı ,me. Yiie.C ıklkı rcsnıi ~anat~ :neşrP<iıyor: 
Alman tcbli;;.i: - İngiliz la•<> -- ıd·-1 -- ""'° dilre • 1 tını yardi'kutn sorıra Tulanın ci"f'a - rak edlyorlard \. 1 - "lmanıı.rada, ne orta, eteup ., ,,... .,- B d h k b " k d uu.wu:. ~ ..,. r umumı ~ :90syn va- nna va--~1-rd ._.. -ı.-'- ı. • mılerlne knı şı nıucadclcd!! Alman h ı. ukin. an.. aş ha, tl ugune a Lahr: zlfeleı-i çerçc"'\·eliyccck bı un liyJha- • ...._ ır w 'fl ... ı ~ Nihayet !!l&at ta bfo R --------------•'' Amenlı:arıın takslmıne datr olaralı: savn~ tau.~ il releri Feı-oc adaları a. u~u munaae e er v~ aıa ı :alcnda ..,. "'· ..., 1 1 ·akın12"Dda ımtılıareberer <:ereyan '\' :ıtTI R 'f C 111 on ~ en ı• A ınan aUiıme'U taral'mdan tandm 

,J • I h . d . . El y • .ouy..._.. .-cc ıse arzo una- e7'...e'...__...._ .cı----. .._ ,_ e ı ı e et anıt.ez kursUye gele. ngı•lterem•n 
ç klarınd:ı 2000 tonılııtoluk bir şilcbı ıcap ar cep eaın en tanzıın ne c:akt:l·. dl _;""'1U'· <UUT:T- aıta .. n rlcat e.. rek yokiama yapıtnnı ıre RBSıemn- c<l•lrn.:ş bır har1t.a, ne de :.er ylilin-
•··b · İ -" 

1 
.-.l·-·1an ;..,.; hayabnan İf ıka:r.alaırı, .,.. yoı:ıar. · d k ıd •· d ... rıp etrnış, nı-µ.teren n şark sn- _. ....., ..,..... • .. 'Csleki ve teknik öğı-etımı en ge. hurun Mnclık nutuklannı ırad ede c 

1 ınlernı a.al ırılmas na dıur b-

h ·ı kl mesleki hastalıklar ve analık hal- Kızıl Y·
1

... \ .1 b h 1 ı ı acı· annda topyekun 29000 t.o- niş olçude te>rtiplt'mck 'için hüMJI1et uuıa psete! , ... iğft birkaç eeldennı bfldinıııtıt.lt . t k• eme a!ınm11 bır vc.silca varttır. 811 
Tiflatoluk 4 düşman tiC3ret gemisi ]erine karşı. maddi cephedeon de ndtli 1\anırlar -vermiştir. :Maarif Ve- kesiı~~ dü~n lotalarnıın pilskür- Rır kaç 1!a'kika smıra f!i!m'hurrel. Ü arp e 1 1ddaalarm hf!l' ıkbı de en ba,y-tı ve 
lıatırnııştır. Bu "apurlur bir kafile teminat a1tına alınmasın1 sağlıya_ kiitetinde teknik qğrctlm!n temel teş UXrlüğüıı~ fakat Almanların muu- sım1zin riyaset kuısusünu ışgal et- • • en kü tah tasııllerden ıb·ırettlr 
lç nde seyıctnıekteyrli. \·npurl:ırdan cak olan İşçi s'gortalarına ait ka- 1o!İltı kunılınaktadır. .Az eamıı.nda zam~ S!l'S· üstünlfiğimc sahip ol- nıeteıı Meclıste .buyuk .r.eı:atıurat )'tı· ınsan zayıatı ~ - Csnıbi Amel"lkınun Almanya 
bir tııncııl bfiyu'k bir Rarnıç gemısi. nun jrojesi Yüksek Meclise arze. gcı-çc•k.eş.tir.ilıuek i tcnllr.o büyük bir ~uklan için Nerlc:ı1fikte bulundukla. pılınaıuna ve41ne olmuo. .mehuslar. tal'afından aptcdlhncııı ~tenıld.jine 
dır. Ayni kafileye mensup başka 4 dilmiı bulunmaktadır. Bu kanu- program henwn Riiyük )Icdlse au _ Tlnı ilave -ediym:. Ça1'plşma, şimdJ, ko.rdiplomatlk ve halk, CUıııllurreısı. : CAMBER.llıl, 1 ( A.A.) Ve )'er yliıundekı dınleı lı: idli l'lerın 
vapur bombalada 

0 
dc"('ce hasal'a nun kabulü He işçi hayalında ela. nulnt·ııktır. daha t1ddet.ıt bir 8evreye ginne'kte. mızı ayıı,ga Jcalltmak anretıle alkışlar,, kaldınlarak yerleri.ne na .. vonal •a-

ugratılnııştn kı başka tanilato h. ha ferah verici neticeler elde edi- )Je>nılckctin sıınaylindc, motörlcş. ıdlr. arasında seliımlamışlnrdır. l\"lr.ltl'alya Ra?"blye N:mn Fran- yalıst bır kllıse ı.kameaı tasaTYur ._ 
yıpları daha beklenetılllr. fngiliz leceğini umuyoruz. bc;ilerin, d. me ve makincl~nıeııınae ve bütün th- Cıımhurreısımızın alkışlarıa sık sık cıs f ord 

25 eyhıl '94l taı .hine ka- dildlii»e daır ileri alini len iddialar 
tayyareleri dün gece 'Şimal ve şiınal lverişli oldukları işlere yerleştiril- ti«as işlerinde t'hliyetll unııurları, bol A L M AN kcsılen nutukların.dan 1801lr Meclı dar A\•utıtratya ımparatorluk domın. o kaciar manaıns ve abe! ıir ki, AJ-
batı Almanya mın muhtelif noktala- meler:ne, ve türlü .işler için de. miktarda ve sürntlc yetiştirmek Is- Reisı ı.nt.ıhabatı .b"Jll>ılmıt v: reis~ ':;'oınmun •erc!lğ1 'mS'an 11ayıatınm mnn hilkümetı bu kldıa ıle ırıecul 
nna ..,.e bilhassa Hnmbuı-g ürer1ne elven,Ii işçiler hu,unmasına arn- tl;ı.·oruz. Büy. k l\teı-1ls1n bn konu ü- b 1 tekrar Abdiilltalık Renıia ıwfak•a ıBHS klşı~ 'baliğ olduğırn11 bıldır· olmayı lüzumsuz addeder 
bombalar atmışlardır. ~ dÜfJllan cılık edecek bir kurumun kurul· zerinaeki yakın nliıkasmdan çabuk t e igtJ i ,eçilmıştlr. ml~. Al"'an hukiimetl, bu nota:fl .tıplo. 
bomba tay;rııresl dOşfiı ülnı~tilr. rnasına dair o1an kanun projesi, \'e hayırlı ıneticeler bekliyoruz. Tek. 1 Buna m~ Ahdu1hal1lı: ~nda Muma.deylt, Büyük Britanya Ue mat.ik yollarla bütün bitaraf memı .. 

aynca Y.ükack Meciiae :aunulmuv .uik Oğret.imde Jıedefimiz ıkadın, er- (Birinci ıalıifıthn dwıım) rl}S"el ıcurstisüne .gelcı>ek Me<-llse butun domınyorılar.lll oruı,ark, Yu. ketlere, ezdimle Orta Ye Cenubi ... 

G1ınıin •azuı ······· ················· 
Devlet Reisinin 

Meclisi açma 
nutku 

(IJotmü~ "~ 
de hatıra setirmekteclir. Reiai. 
ciimhur bu ihtimalden INıhiale 
•böyle bir ,eyden duyacajunaa 
.:·-.:~cin nek büyük olac:ajuuıt 
a.aı&ile IÖJlemekteclirler. 

Nutkwa • mühim cilletlerin
clen biri de. bir HRelik bariCi si. 
1~rımiz~ ait hiıdiselerİD tariaçe
•• J&pılrmt olmandır. 

Geçen ltir eene .içinde meınle. 
~etimize ait hadiselerin baıpnaa 
11e bilhasa Abnaftllll"la ,,.pbjl
nm mt .. ma sehnekttMlir. Muh. 
terem lnönii, Balkan la...binia 
memleketimizde uyandmlıjl hak
lı endi,eyi cör'e• Atman Devlet 
Reisi M. Adolf Hitlerin yaz.dıkla. 
n lausuıi mektup üz.erine Alman
larla naul doetane ıve aamimi bir 
anlafmaya vardığımız.a Uah .eyle. 
mekte ve bta uılafllıayı takip 
eden münasebetlerimizin gittikçe 
iyilefmesinden memnuniyetle 
bahsetmektedirler. 

İtte bu rurk - Alman anla~ 
M, yaZ11n121a batıada da .ci,.1e: 
diğimiz kö,e başlarmdan bir.ini 
tqkil eylemektedir. Çünkü bil
husa bu anlatma Y akıntarkın 
bize eit bu çok mühim ~esinde, 
aulhun devamı busuaunda biiyik 
bir amil olmustin'. 

Reisicümhu~~m, cmüstakil, 
siyasetine hakim ve kuvvetli bir 
Türkiyenin kimseyi tehdit etme
den kuvvetli halde kalmasının• 
hariçte takdir olunduğunu da 
SÖ)'lem~tedir. Hakikaten Türki· 
Yenin en büyük ,erefi, yine 
D~et Reisinin dediği vecbile, 
nulletlerin birbirinin boğazına ıa. 
rıldığı bir devirde, bvvetini bü· 
tün vekar ve dürüatlüğü ile valn1z 
aulhe ve hakka bidim tcıhnaıtdll'. 

HulUa Cümburreiıinin mühim 
nutku harici vaziyeti tenvir ye 
t•bit eylediii kadw dalııili vazi. 
fttirniz haldaAda ela memleketi 
nriit~tekkir bınıkacak luJ111etli 
ırılaanıat vermektedir. Bu iti• 
~rla da bu nutuk lııa~ ve dahil. - ..__t_ .. .. -:t!L.:-

Jaid· ...... ---..... addolr=-calrlar. - T ASVlRI E:Fl(AR 

Se~riı ekıık 
vaziyeti 

••hrlMlzde un boldur 
~•lktn lhllyecınden 

a •kmekalmat• 
gayret •lmeal 
~oıru del ldlr 

Bir ık! &'Ündenb 
fırınların ÖRirıd erı ıehrlmlzde baaı 
111tiftür. Bir ekrn:.k kalabalık görül -
bahaolmamak} ıııkınt.ııı menuu 
İcap eden te a beraber Beledıye. 
Be!Mı- dblrlerı al111ı1br V 1 --.n Lia,j n..•~- . a ı ve 
bu buauata -ı.or Ult.fi lUrdar 

- CbıJa ';: iaallat.ı vennı.ur · ' 
betile tebri':..i:;t Bayraıau mün~ 
Bu tekiatı dol ~lenler iarfadır. 
mek •arfiyatı a~aıle Pek tabii ek. 
Vekilethıiıı eınrn • Sanıven Ticaret 
ekmefin kepek n:ıi~=ı tiM .nazaran 
lıetinde artnu, "• d 

1 
. Y.ilzde aç ııiıı

ei.ndenberi unların etirıııaenleı'de üç 
buınanma51n. lbatıa:enı u.,. Cöre 
c1a7anlar eimdlkl k 11llftır. Bun 
•ak e ınekterı r u 
lD g~ret1ne kapılmışla aı.ıa al. 

o Yenne beı kilo ek rdır. Bir 
•hntııtur. nıek al&nJar 

Bu aahah ..__ fınaJara daha 
_.. un •e~ fazla illik 

l
OfiııUe ka T,0pr.ak ~ 
da flet;Uk. ~rdık ve tatbl. n·· n11aıuz bold ~ ~•cuadan faa&a ur •e 

..,. d clei{ıcı.ir. ekmeJc &). 

bulunmaktadır. ke'k, her vatandaşa k.:nJI snnatı ve !arı mağlüp edilmiş düşman kuvvet. kendısıne ıgoste.rdı:ı ıtnnattan dolayı nanıstan. Gtrıt.. Sunye ve Habeş.is- ınertlta hiikiimetlenne ıteTdt et.mit• 
El fezdilaluı N geçimi ~.iıı bilmedikler.bıi liğretecek lc~ni dtzurhrnadan takip eylemektedir. l!!fck'karlemıı tıildınniftir r.anüa verdı.Jaerı z.a~.ıatm -ceman 4870 tıT. 

"'" bir öğretmen, lbiı· ötrenme yeri gis- one avzasında ordıı kuvveUeri Bundan sonra da iftel'! vetdllen. Jüi, li184 yanJ.ı, 2847'1 ıkayıp. f580 ····-··-·-- • dolcaJnacılılc terebilınektlr. bir çok noktada Donetz nehrinin 11- .U.upler ve idare 4mırlen inttnı> -e. esirden ibaret olduLruna aoyledıkı.eo Bir Amerikan 
Türlı: köylilsünfi, ziraat 11et n a. Şimdiye !kadar J'ilirMık iiftıetinı ku- mal mecrasını geçmiıtlr. d1Jaıişleniir. sonra Birleşik u.aJhiuı 1>u &.oprak. 

raçlan ,..aında bir tMı el tezplmaa run11arının .son sınıflarına konferans Şark cephesinin ,imal miminde Ki.tipler arasında bir tebeddtıl 01• ardnkı harekatta 2917ö ınııan by- muh •b• d h sahİJI .kılmak Ye bu suretle boJ r:a- şeklinde \'ernmckte olan inkılap derıı Volhof batısında bir jpiyade alayı muş, Zıya GeVben11 yerlne Kemal lbettı,tuıl, ıdomtJlj'ODlnrın umumi sa.. rı 1 a a 
mnnlarını kıymctlendirnıl'k gayesile, ~erln'hı, bu !kurumlarda dnldlip Ta. ~'ulnvı;ı· etli bir di1fman müdafaa me•- Ünal -.. milabal 'bulunan idare latr. yı~tın.ın da 25935 ınsa.n •laralc tesb1t b a t) r) 1 d) 
seçen sene yalnız 17 villy~ tezgi'h rihi ve Türkiye Cümhuriyet, Rejimi> ~ . Jaımıı •e fiddetll muharebeler liklerinden birine <de A\"ru Dotan-. r.dıltllğtııı ilave etralftir. 
ve çıkrıklar gönderllmlııti. Memleke- adı. altında esaslı bir ders şeklinde neticesinde 633 diilmM .kale8lllı çllmt~erdir. Btıyük Brıtanyanın diler haııı 1tyc1e 
tin 'her tarafında gösurilen b&yfik <v$"ılmeal '" bu meYCular etrafında zaptct.m1şt.lr. Tekrar intJhap edilen Mecfüı .Reiaı sahneletlnackı bısaıı sayiab 70000 · R • Parlı 1 

(A.A.} - Re· 
ve memnun edici alakaya, bu sene ~mi lneelemeler yapma'lt ve yaymak ·' Leningrad ceınberf cephesinde dflı •• veldllerile idare iirnirie.ri ~e u _ dır. 18 

oosevelt hafta tatilini seçir-
bi d t ı 

mek üzere dün akşam H-'- Pu-
lmkan nisbetlnde cevap verilmesine ~ere, aynca r e .• nlalf;p 'Tarlhl ~anın Nevayı geçmek içln yaptığ'ı tıp!er mebuslara teker dağıt~ıar. lACilt.en ~in kayıtrı U ka gelmiıtir. ,..__ 
çalışılmıştır. '25 Yiliyate, herltiri.M ve Türkiye Cilmhurıye.ti Eruıtltüsh bır ço'k :te§ebbil.sler -rl püskürtül -dır Meclis. Enciimenlerin 11-"'-ed bin lci•ıdır. k l k 1 ·- ...,....... " Bmaye we'iır gelme2 Ameıik.mı 
yüzden a,ağı olmamak üzere, toplu U:.U ~ası arar a~nlmıştır. mfiştfir. ıçın linümüzdekl cuıup bdar ıtatü İmparatorluk han laınetlerf SllO cReuben Jamen torpido muhribı· 
olarak, ayrıca '61 diyet ve kaza böl- Unı~erslte ~et~m.. un~urlannın Hava lrovvetlerl Jtmmda düımıuı 'karan •ermıştir. insan 1'aybetmıfUr. 
ges1ne de 6rnek mahiyetinde olmak meıd~ı ve eahsı .hukumlc.~ı~i kur • hatlarının ger.hinde münakale ıhat. ırin battığı haberi kendmne bildi. 
üzere. 923 takım tez.,.ilı 't'8 "1 krık ınak üzere, Maarıf Vektllı~ınce 'ha- lanna ka-· "ıdd uı hü 1 koordı·n••ron ş hl M rilm~i .. .. .... 'Zlrl i1rta , '1. ~1ı .... 1 e cum ar yapa. e r ed=-· du··n Gemicle b..:L.-1--L-
gönderllmi,tir. anma oıan .. anun "'~' ası, ya rak ordunun ıntıessir bareklltına ... 

7 

....... ._ 

El tezgilıı dokumacılıfının çok bu kında Bilyölç Millet Meclisinin tas- yardım etmiş ve So et fllosunn a. kararl&rl Sabah topl8ftdl V ...... ton I (A.A.) - 9a1a. vlbıne arzolunacaı.tır 7- k vy riye Nazırlığmın r~en bi1dirdi-
hmdağu yerlerden batlıykr&k 'flolaı. Arkada~.ı ar, • ı:;tr ayıplar \:aydettirmııt.ır. Hava (Btrbıci nJı.iJ.an. CÜtıMl&J ii R b - k tl lJ (J -.ı -L:ır..-a.- ...__, ne göre, c eu en Jameu dee-
macıların kooperatiflettirUmeııi yo- Fakültelerimizin ve ükaek okulla. uvve er'l_ 3000 tonilato~uk bır tica· 

11 
karara göN Vekiller Bey~tl -- -

!undaki çalışmalara bu ııene daha rıınızın "htJ la 1 " 
1 1 

ret gemisı batırrnıı, 3 harp gemislnı İzmlt oksljen •e ouı fabrikası .. hı- dan avukat Attf Öd.a ~ tı: lToyerinin mürettebatınslan 42 kL 
genıı bir ölçüde devanı edılmıştir. dikkatJJ ~Ja~ ;~ ve ça ışm.a arı ve bir büy'ük asker nakliye gem!sını 

1 

bıne an 1kı adet 250 lt!lovaUık ve b1r - Ben, yaınıs :telgraf.la iktifa •. fi kurtarılmı,tır. 7 subayla 60 
Bunun neticesiair kl, geçen sene ye. Bilt-

0 1 
erımtl-...:ı öniindedırler basnra u&-ratmırnr Moskovaya kar. adet ı~ kilovatlık uç tane Dızeı Jfl· d hneslne taraftar dej'ılia. Beialc&m tayfçın ikıbet.i bainmemektedir. 

k.~ k __ ,,.. el un g ıze ııana ou-ıa ynhndan ve d ... ~ · burumnz B-.....:&ru'-... •~-unu ıa.nca --.ıze var.an tezgahı Annda !"kal · şı a 'uaeka hOcumlar vapılmın•r narotör ~rupuna et ıroaulmaınnı ita ve _ • .._._. un&Dbalun d k k ifl f ...... n • u ıyız. • ,,_ · • lmann bfr..r.ı. ._ __ , , r • il i L- :L... 
o umacı ooperat erın n sayısı, Arkada lar F"m t br.:.: rarıaştırmıştır a ;,... e-.yet ...-ek uor ••m ' -Y.-• 

memleketin bl.r cok bul;gelerlnde bu ş ' e -.• Ayrıca lstanbu'da 65 t ı k o hlmaye buyuruyorlar. Ba ıtibarla 
yıl yirmi beşe çıkmıştır. Bu r.uretle.. Bugünkii şartlar iç1nae 'bir çok ls- Helsinkf, 1 (A.A.~ - Fin ikuvvet- man oğlu M sa:İ onu • • hksım ge:mııne ismet lııon6 lııdmın 1 NAMUS 
k tedlklerımizi belki yııpamıuoruz ve- erinln Paaten - Rukajaı'VJ yeni bat- adlı d ' u - aya alt. Tı.ırkgucü verılınes nı <Ve Ra•-•-"mhu---un 
uı·ulmaları bitmış ve çalışnrnğa baş b " • •ındaki - r en.z motorune de deger palıaaı "'"""'u • ......... lamış bulunan kuçfilt sanat 'koopcra- ya yannn ıraknın'k zorunda ltalıyo. - surat ı Jlen harekctlerı fev. ı'erilmek •e Milli Müdaf V • orada beykellnuı diluımesin:1, Tosko. 

ruz. Fakat kesın ve vlcdant karan. ttalade blr tebliğ ile bıldıriiml.ştır. n d ed 1 k ~ _ eilletı. a t1flerinin ııayısı otuz dördü batmuş. d . F e evr ı mc Qzere hukumetçe el paran cn desıne de cRefık Saydam 
tur. Ba lrooperatıflerin artmasmda. mız o ur Jd, yenı nesli yctişt.lrmekte in Jruv\ICtlcri büyük ıehemmıyetı konuhnuştn caddm> namı ver'llmemnı teklif edı. 
içinde bulunduğumuz 11artlann n hıçblr geclkmeyc ve gt'rl kalmayıı .:ııan bu se ·kulccyş manevnısın. ya. Dı Yol'Um. BORCU 
h kü ıneydan Yt'l'miyeceğiı.. En uzak köy. ı>arak .düşmaudan bü) ıak miktarda ğer taraftan TJcaret Velcllctı . 
il met.çe ele alınmıo olan ham den baışlıyarak, yeni nestın :bilgı"ll csır ve harp malzemesi ııJn ... •tn: hetıabına .ba&ı mubayaalal'da auıunuı ~~clls. b~ tekli!! aUu,,larla 1'abal 

madde datıtma 1elerinln tesiri olc!u- güçtü iıer alanda üstü ı· İ .. ...., ması ıçın tahsıs ~ltmıe olan f mıı tm"i'tir. Muteak!ben .Rıyaı;et l).ivaaı, 
ğu açıktır. Ancak, bu kooperatıfler u~lküs~ bu-tün dü .. 1 _n ıy·e k~şmes - ----- -- yon 500 bin ılraJık m1itedavıl ıerma-1 Daıml Encumen ve lktısaa Endl-

sad b Ü il 
' h "' şuncc erım zı apla nnı verme$ bakımından, sevlndiricl • 1 ece ug n n ı tlyaçlarının ba . • ycıle İstanbul Belediyesıne tah':lls 0 _ ı men en uıtihabı yapılarak celseye 

sıncı altında vQcut bulan birer ku • mışt1r. haıını muhafaıa etmektedir. ı nı il 
M I 

• • l d Türk milletının del'•erıı vekı·ı•.eri, unan l ınılyon l.ira!ı.t t:.redl ıhükii- m. ye' 'er mıştir. Mcclıs salı Te 
rum değil. fakat iktısadi •e lçtimat a ıgemıs sağ am ,, .. m~~ ... e •ntaJ "! l.cume "Ünlen j...+i-- _.. ... •• _ ,Bızi, hizmetile Ş<ll'eflendır"n 1>üyük .......,. "" "nnnr.ıştu?, "" \_. ....... ece .. '"". 
gayelerimizin tahakkukuna yardım Azız Millet Vekilleri, " 
cihetinden kendllerlnılen devamlı biz Saydığım devlet ı,ıerlnin her sene m1lletin emanetinı, heplmlz canınuz. Mes t .a..ı 1 

1 
d:ın üstün tutarak -vazıf .... yapıyoruz ' u vtr ev anma 

met beklenen müesseseler oldukla . yenı eşen ve genişlıyen mevzuları "' 
nnda11. bunların kuruldukları mu • karşısında mallyenıızin vatlfeaı daı. Bü~·ük Meclısm a)·ı·ıhğıı ve .ı~ kırılı. , .................. "•••·· Bayan Nikbahat Soyakın km Ne-
hitte sağlam esaslara dayanan'k ma eu olmu~tur: ığa asla ~·üz vermiyen tecrübelı ıda- D i lt... ! z he " vak ıle Anadotu S .:orta Şır. 
ycrJeemeleri ve normal zamanlarda Gelişme hızını kesmeden, memle TCS1. mılletıınlzin caşhca dayancıdır l ıv•of mara l ya ketı 'Mecllcı idare Azasından avukat 
da yaşıyabilmelen ıçin mürakabele- ketln ~m kabılıyetıni aJmaaan ve llillet mukadderat1nın ldaresı çok l ·-..................... : Enıın D• ıınnn;n cğıu Dcmırtaş Ora. 
rlnln ve kooperatifçilik ruhuna en mıın paranın kıyrnetıni zayıf düşür- :nazik olduğu bir devırde yaşıyoruz. l).KIYOR ıaoıın dOı,.'ilnlel'ı dün öğ' eden SOllra 
uygun şeklide (alışmalarının ıtemlnJ mcden, muhtaç olduğumuz karıııık- Sıyasette ana temellerımrztr. sade ve K Cümhmiyet 8ay:ramın· Pnrtow:ı saıonlarında be:: 1ld ailenin 
bakımından ttizumlu ....ı:rülecek ....... . lan temin etmek. açık olmaıımdan Kuvvet. alıyoruz. d 'llKTabıı ave yalcın· dostlan 'huzuru lıa 

'9U \C\I l t ld m• b a mah~r kalabalığı 1 k 
birler reciktirilmeksizin ahnm&lıdır. . f~iharla ~öyliyebillrim lı:I, başta çerB e m ı berak erlı~e guvenıyo- K hahnoe seytec:hlen para bır şekilde ,yapılm.:ştır. Genç 

Buyuk Meclıslniz olmak üzere oü ruz unu koruma lçın, gerekli O· ve mesut ç ftlere kurduklan yuvada 

(l'ORKÇE) 

Mi:li ve Alemdar' da 
Rekor kal'IJ'or. A. YRICA.: 

Robert Tay lor 
ın harikul&de nefia filmi: 

Beni Hatirla 
Bu fevkal.lde Bayram proa
ramının son gün1ennı görünu 

Ye1tl fİimrik lanıına türı mılletçe yapılan elbirııgı 'saye. ursa her tedbin almaktan 6akınmı. TA YRONE POWER oaiıtıyar oıuıala.rıru temenni ederb. 

Ur.un yılların tılcıiibelerındem ınde Ciımhurıyet htıkilmctı, bu oart- :yacağız. A ı n en aon mucızesı =====:=:=:--------...:============== 
faydalanarak bugıınk{l ıhu,.·açlarıını . ıarı t.oplt)'lln verımlı ve sağlam bir \'.atandaflann ııelimro:t1ne uk rı .. 
zı karşılıyabllet"ek BUrette h-azırlall9n mah)'e ikunuağa mavaffalı: elmuştur olarak, dağr:u lll! ıkanaatıı ~·okt..; ,.._ T GLENCE 
yeni bır Gümrük kanunu liyıhası ı Unıunıi b~ yekiinunıın seneıeı- pacaklara . bulanık ıamanclatı SIJ1l c• 1 
Juksek ıt.etlı:ıkınır.e •unwılmqtur. ~nberJ y.W.Sebaekte olmasına ,.e veya ticaret Karı arıvncaıcıar-11 ke- K A D 1 N 1 

B1I Ytl 1çınde. ıeJmDı <eUılara da. memlekeuıuizın tidııt yanma Sll'8Ft"t ~ın Qlarak kar~ı koyacl\ğu l.hşıırı ıJe T j 
.ha a1nn " tatbtlder:l daha ço'k ko- t."<len An·upa haruın1n tevlit Llt ~ ınünasebetler.ımlzrle sl~·.ııErtımb; du- VE 
layıa,tıracak -kilde tanz1mıne ça. ıktısadi güçlüklere rağıııen, mali 11u. ru. dürüst olarak ıoyll) erl•g11 ve a. t ..- ı w bı•I 1 · · ı-·ı Fransanın dahi artiıııtı 
tıJı..lıııakta alan yeni .tar!U .cet:velin.l arımızı daıma varidat fazlaaıle ka. •er mızın saın -· ~osunda vüı·üye • 

Her kalbde IZTIRA.P, H• ıöale YA.Ş, Her chld*ta 

ff!.SRET atefi ....._ 

DOROTHY LAMOUR -kamaal..,tınıcak liyüaa 4a fiikaek patmakta olmamu, b.ınun eıı kuv c:eğız. Hıçbir şart au.ınall, ı.or ıı:abu. JE.AN CAan-. 1 
ka~ ptlrlleefttir. 1ietlı delılıdır. l'tmıyeceğız. SQİllN.hisaGi Efilm.· Çi ı:J ; 1 SON ZAFERi 

En mühim kısmı mili! müdafaa Sevgili arkadaşlarım. 
Çıkarılacak .... ııaruaıa flzerı.ne a- fll M E M N U ,tıtly:ıçınnna aynmn, ve bn ısene ... . ur •e ft!t"e vatana f'aydah oıa. A ş K 

koym111 oldutumur. sınırlar •e kısın. ,...,_ b ı ..ı. b i · -'- 1 
talar •e budadaruaızıa öte tarafıA- mamı bu ıhtl)-açlara talwıs edllmıı:. ı m.,.. ep mmn t- babttyarhJtl &. 3 GON DAHA 

~~~r~~~~~-~~n~W~tah~M p~~~: m~ı=~~~=== ~- GHBter:lnc•:k~-t~ı:r~~;~~====~~~;~~~~=~~~~~~~~~~~=~~~ 
bemmi)ret alan kaçakçılıkla uğraşma nnın aeııe1e.rdeltben ıwavaff.akı~tıe ~-··.~---======= - --=-""'=-
lda önen\le çahıı1ma1tta ve teslrlt devam eden ıathiketıae .uı -u vesı <' 

ıle ışaret etmek ısterım. 
çal'elere baıvurulmaktadır. 1940 bütçnı, ~lnnınleTt 1'Uarar. 

Y'ilbek Mrecell içldlmn l~hli. mühun bir rariıla~ !azlvle kapan. 
kiJU azaltmak için alınan tedbırler dı. 1941 bütçesinin ılk tatbık avla . 
iyi neticeler Hrmelttedlr. rında elde rrlilen neticeler. çok İimı• 

•Ta,:6.:.- : .. ı _ _;_J_ '"'' ı- ~· .,..g verıclclır'ler. Bu alaJb.r içinde .bu-
lunduğumuz hal ve şartl11rın ıcalı: 

Nafta Vekiletimir., unıuml vazi . 
yet.hı •erdıjı ımkinlar .ftNceamde. 
demıryolu ınııaatındaki faaliyetini 
devam ettirmış ve bu arada Dıyar. 
bakır • Irak battı 77 ocl .kılonıetreye 
varmış, Etüıt • Van ltatU kenn
delı::i çalışmalar da 135 ıncı kilomet
reye kadar ilerlemiftl.r. 

Memleket toselerınin ıalahı •e yol 
yapma teinin bugilnün ve yarının 

ıhtlyaçlarına -:uyacak blr fekllde çer. 
Qevelendirilmesınln ne kadar hlıum. 
la olduğu, son ııenelerln vukuatıle 
bir kere daha hiınıedflmekttdır Yol 
yapma faaliyetinin., bqflııkü ihtiyaç 
lara tam cevap verecek kanuni bil' 
eaa.aa bağlanması için hazırlanmakta 
olan laf.]hanıa Büyflk !Meclise arzını 
çok ~rinde görmekteyim. Büyük su 
ışlerı 'faaliyeti, geçen sene kabul bu
Yllrulan 60 mllyonluk tahsisatla da
ha renitlendt '"' başlamış olan 1' -
lerden Malatya ve Nij'de ınıaatı bıt. 
ınle, ve Tanıua • Ege .ha•amll41aki 
iılerden bıtAııaaler ~ 'faydasına 
açılnuttar. 

-.arak, ikı 1eııedlr kenulan muvak
kat ıvezvilerln Iktısadi V'fizıyetinuse 
•e haUrnı ödeme kabllıyl't,me UYl'\lr. 
olduf,"tlnu gostermektedlrleı . 

Vatandaştann. memleket borcunu 
ödemek hususunda gösterdikten o .. 
gunl~ğun bu netireyı almakta bilyut 
tee1ri .olduğuna şüphe yoktu. Bu 01_ 

gunluğun parlak .bir mnmllnl de 
fevkalade milli müdafaa ıhtıyaçla . 
rmı karş1lan111k ilzere, bu SPne eıko 
rıJan tasarnıf bonolarının Jcarıılaf. 
tığı rağbette göı1lyoruz. Bundan do. 
layı bütün vatandaşları tebrik etmek 
benim ıçin bh' zevktir. 

Denk hır bü~e çerçevesi i~nde ve. 
rimll ve emniyetli bir maliye kur 
mak, memleketin kabffiyctlni gözoııün 
de tutarak e1uıikleı1rnizt tanaamlamı. 
ya yarıyacak gelir kaynaklarını bu. 
lup bunları yennde kullanmak, Ctim. 
hurlyet maliyesinin ana prenııplen 
olmakta devam edecektir. 

. Elverişli gidışlni kaybetrniyen dö • 
TII durumumuz, 'hususne miln mü
.dafaa ihtiyaçlarını temin imkinla -

YANINDA TASIYA" ~ • 



•• --~ Sahife : 4 

Ferd ve Cemiyet içln 
ilsUin eserler : 

B U YOL -
Uçuruma Gider 

Almancadan çe"iren : 
SEJ,!\fA GÜC'ÜYENER 

Fiab: SO kuru~ net 
Bu kltah her Türk evine gir
meli. Bllhassa bütün genç kız. 
lar ve kadınlar tarafından dik
katle okunmalıdır. 

HAYATA IŞIK 
Almuncadnn çeviren : 

SELMA GÜCÜYJrnER 
Fiatı: 50, cildli 1 : 7Ci K rş. net 
Hayatı anlamak için bu kitabı 

okumak şartbr. 

8aadat Arayan 
ÇOCUKLAR 

Almancadan çeviren: 
NEVHİZ cücün:NiR 

Fiatı: 35 Krş. net 
Çocuk kltapları içinde emsaWz 

bir eserdir. 

BOZKURT 
Yazan: NEZİHE MUHİDDİN 

Fiatı: 60 Krı. aet 
TUrk çocukları tarafından 0-

nnması gerekli olan milli e
serler içinde bundan daha Is.. 
• lnfi yoktur. 

MUSADAcll 
ı'azan: CEVAD RİFAT 

Fintı: GO Kr~. net 
Bü1ük Ifarbdc bize karşı yapı. 
lan kötülükleri açıkça anlabr. 
Her Türlrlfn bu kit.alıı dikkat 
Ye ibreUe okuması lizımdır. 

MASONLUK NEDiR? 
Yazan: OEVAD P.İFAT 

Fiatı: 20 Krı. net 
Dünyadaki bütün iyi insanlar 
için bir tehlike teşkil eden bu 
mühfm ve gizli t~kilitıa içyii. 
sinü anlatır. 

SINA 
TÜRK 

ÇÖLÜNDE 
ORDUSU 

Yazan: YEDEK ÜSTEtMEN 
Muallim FUAD GÜC'ÜYENER 
Fiatı: 100, cildllsi: 125 Krt. 

Bqtan sona kadıır heyecan ve 
hakikat kaynağı olan ~u mllli 
Meri okumıya başlıyan bitir
meden bırakamaz. 

Bu eser, az zamandn büyük 
bir rağbet görmüş, iiçüncü defa 
basılmıştır. 

YABANCI DİLJ.ERE AİD 
Ö(;RETl\IEYİ BiLENLERİN 

ESERLERİ: 
ALMANCAYI 

Çabuk, Kolay Öğretirim 
Yazan: Muallim J~Jl:VER 

208 8ahlfe, clldli: 110 Krt. 

FRANSIZCAYI 
Çabuk. Kolar Ôj'retirlm 

Yaz.nn: Muallim MÜNİR 
826 sııhıfe, cildU: 160 Krı. 

fNGiLIZCEYI 
Çabuk, Kolay Ötretirim 

Yazıııı: Muallim V AHDJo;T 
320 ı;ııhıfc, cıldlı: 1 fi5 Krş. 

YEJdNDE Bİi< 'f.\ VSiYE: 
Oyalanmak değil de, bu üç 

miihim yabancı dilden bırinl 

ögrcnmek ve konu~ak kara. 
nnda ı .. cnız, bu uç metoddan 
birini, hiç tereddfıcl etmeden 
alınız Riilde bu l{Ürıe kadar 
yaban<."ı dıllcre ait bir çok ki
tablar baı;:ıJmış, faka~ bunlnnn 
biç biı l oğrctmek ve konu11tur
mak hu ,u,,unda, bu uç yeni 
metod kadar, okuyucuyıı fay. 
dalı olamamış, kola~hk gö te. 
rememlıstlr. 

G~S&ON KÜLL1YATfNOAN: l 

Çok n Çabuk Para 
Kazanma Yolları 

.Fuıtı: 35 Krıs. net 
Muallım Vahdet Gültcklnın ln
gilızoe aslından tercume ettlğı 
bu kitabı, yalnız tilccar ve ıe 
adamları degıl, hcrkeıı .oktıma
hclır. 

TALiH NEDiR? 
Ffah : 3S Krt. net 

Koler Yemek Kitabı 
Yaun: 

FATMA FUAD GÜCÜYI-~NER 
192 ııahife, fiatı: 32 K rş. 
Bu ldtab , bır ail<! mutfağını 

ihya eder, edilen masrafları 
asla boşa gidcrme:ı:. 

Eğeı· siz de yaptıgırıız bcı 
çeşit yemek, tatlı, pasta oresa
ireyi atız tadile ye~nek isterse. 
niz, bu kltnbdan biı· tane al
maya mecbursunuz. Yedinci 
tnb'ı yeni çıkmıştır. 

SATIŞ MERKEZi: 
Muallim Fuad Gücüyener'in 

(Anadolu Turk Kitab Deposu) 
dur. 

YER f: 
f&tanbul - Yenlpostane brıı
sında Meydancık hanı, ikinci 
kat, No. 10, 11, 12 dedir. 
DİKKAT: 

Bedeli PeıJin ~onderilen taf
ra siparişler!, gilnti gününe 
gönderilir. Sipariı •erenler 
bekletilmes. 

MÜHİM BİR TAYSİYE: 
Her kıtapçıdan Muallim Fuad 

Gficüyener'ln haritaır. rını iste. 
yiniz, Bu haritaların baskıları 

temiz, kağıtları iyi, mündere
caUan doğrudur. D6nrıı., Av
rupa, Asya, TGrklye 20 eer, 
diğer:lerl 16 er kuru:tur. 

• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

,, 
1 Duevlet DMe~d~~~o1 _~,~~· mum u ur ugu 

Devlet Denizyolları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

İşçı Çııak :'llckLebı yenıden u~·ıl11cııktır. Talip olan•ıırın 5/ 11/ 
!l41 tarıhıne kauııı l ınuııı ,\luıhırlugtııııuıc dılck\'c vennderı ve 
şeraıtı öğreıımck ı~ııycnleriıı l• en llc)clınıiz ~luclüı lüğUne miıra-

caat ctmelerı. (t•r.113) 

unzwe *** 

2 İkinciteşrin ==-=s 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 10 

ve Eksiltme Komisyonundan: .·:-;-0-ıd .... an_.__•a..:.Da._:...__.:.-..;......, 

. 'İ; ~· I • r · • ' Jt ' • . 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirmek üzere açılmıt olan Franaız<."a, 

İngilizce ve Almanca kurslarına yeniden bir kısım talebe daha alına
caktır. 

Alınacak talebe bir yıl Üniveı-sitedeld yabancı dil kurıılanna devam 
adecekler ve &iyasi vaziyet normalle!! tıği takdirde tahsll}erini takviye et
mek üzere bil' yıl da dilini öğrendikleri memlekete gönderileceklerdir. 

Herbirlııe burada ayda 30 Ura verilecektir. Seçme sınavlan 7 ncl 
ve 8 inci ikincite~rln 94.1 cuma ve cumarteal eünleri latanbul Onivenıl. 
tesinde yapılacaktır. , 

Sınava girebilmek için : 
Türk olmak ve yerli veya yabancı bir lı:olltj 

btr öğretmen okulundan mezun olmak colgunluk 
zetlerin 10/11/941 de tiniversitede muayeneleri 
alınm~ . 

uya liseden veyahut 
oart değildir.> Nam. 
yapıJacnktır. Evllleı 

YENİ =NEŞRİYAT 
lnk11capç1 Gençlık 

Yeni nüshası Cümhuriyet bay
ramı ve Ziya Gökalp sayısı ola
rak çılcmı~tır. Profesör Ragıp 
Özdemin cZıya Gökalp'ın Anim 
g\inü münasebetile• Hiiseyin Na· 
mık Orkun'un cZiya Gökalp ve 
Türk dili:., İ. Orhon'un cBüyük 
Türk mucizesi ve Cümhuriyet>, 
Mehmet Kaplanın cTürk edebi
yatının cümhuriyet devrinde ge

Şişli Çocuk hastahnnesının 86 kalem ıliiç ve malzemeı ubblyesl açık 
eksiltmeye koııulmuşLur. . 

l -= Eksiltme 12/11/(!41 çarşanlıa güııu ı;aaL ıı; da Sıhhat ve lçt.ı
nıni :'ıtuavenet l\ludiirluğu bıııasındn kurulu Kunıi<:yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fıynt 86 kalem Uiıç ve mıılzerııeı tıbbıyc için 2689 
lira ı.ı:; kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 201 !ıra 74 kuruştur 
4 - İsteklilt•r eartnaınl,.ıni her guıı Konıı.•.>'11nrl.ı görebilırler, 
!l - İstekl:lcr 1!1-41 yılı 'rıcnrct OdııQı \'l'!llka"ıle 24:10 sayılı ka. 

nunda yazılı vesikalar ~·e bu ışe yeter muvnkka t teınınat makbuz veya 
Banka mektubile bırlıkte belll gun ve ııaalle Kornıı;ynna 1.!;••lmeleri. 

(9453) 

& 

Sınavda muvaffak olanlar tahsil müddetlerinin iki misli Maarif Ve. 
k.lletl emrinde çalışacaklarını taahhüt edeceklerdir. 

Kura talebesinin hiçbir işle meşgul olmaması ıartt.ır. Talip olanların 
6/11/941 akşamına kadar Rektörlüğe tahsil vesikaları, nüfus hüviyet 

ç rdiği safhalau makaleleri, Cüm 
huriyet bayramı ve büyük Türk • 
mütefekkiri hakkında birçok yazı 

!_ç_~J.§.! .. ~·-·····ş·~-~ : i 
•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •• •• • •••••• •• •••••• ••••••• .ı 

Borsa Kıraathanesi Bahçekapı ! •arakaları ve 6 adet fotoğrafla müracaat etmelcrl (9556) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Jt11nlq tar1laJ 1188 - Sermayesi: 100,000,000 TCirk Uraaı 

Şube Te Ajana adedi: 26i. 
ZbtAJ '" TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ. 

Para biriktinıalen 28.BOO Urft 

ve şürler, fikir ve edebi hayatı· 
mız üzeriııde tetkik ye tahliller. 
gençlik ve köylülerim'zle müla
kat ve anket cevapları çok 7en
gin bir mündericatla çıkmıştır. 
Tavsiye ederiz. 

İstanbul Asliye 5 inci Hukuk 

Hakimliğinden: 

İstanbul maliye muhakem:ıt 
müdürlüğü tarafından Nt>dim. 
Lutfi ve Sirkecide Yeni handa 7 
No. da ikamet eden Kostantin 
Yatro vesaire aleyhlerine açılmış 
olan 662.25 liranın tahsiline mü. 

...--.- tedair davadan dolayı icra kılı
nan tebligat neticesi Kostantinin 
ikametgahını terkettiği anlaşılmış 
gerek tebligat Vt" gerek gıyap ka- . 
rarı usulü dairesinde ilanen tebliğ 1 
edilerek muhakemenin devamı 
gıyaben cer~yan etmekte jken 
Koslantin hakkında hazine vckilı 
tarafından i-stinnt edilen fıkralar 
davayı müsbit mahiyette olmadı
ğına da"r verilen karar üzerine 
mumaileyh Kostantin Yatroya 
yemin teklif ettiklerini beyan ey
lemiş olmalarına binaen usulün 
muaddel 337 nci maddesi muci· 

zıraat Bankasında kumbaralı Ye ~raaıa taaarruı rıeaap-
lannda 'ti az 60 llraıu buluna lara •ened-:ı 4 defa cekfücek kur'a hince teklif edilen yemini edo 
U. aptıdaltl plina ırOre ikr&miJ• •tıtııacaktır: ic;in muhakemenin muallik bu-

' adet ı.ooo liralık 4,000 lira l 100 adet 60 liralık 6/..00 Ura lunduğu 27/11 /941 perşembe 
4 > 600 • 2,000 • 120 • 40 > 4,800 • eaat 14 de mahkemede hazır l u· 
4 • 260 > 1,000 • 160 > 20 • 8,200 > lu ımanız ve gelmediğiniz takdir- ı 

40 • 100 > 4,000 > de H. U. M. K . nun buna dair 
DİKKAT: Besaplarıncblki paralar bir sene lçınde 50 liradan hi:kiimlninı- göre muamele ifo 

ataiı diig~ıyenlere ikramiye çıkLığı takdirde ,_ .20 lazlasile verile-1 olıımıcl\ğı yemin davetiyesi ma
cektlr. Kuralar •cncde: 4 defa, 1 EylCil, 1 Bırınclkinun, 1 Mart knmına kaim olmak iiıerc ilıin 0 • 

Ye 1 Haziran tarıhlerinde çekllecektlr. lıınl!r. (93612204) 

fatanbul Defterdarlığından: 
Mu/ıamm~ıı 

Dosya No. 

5510014100 

3/3157 

8/4296 

6/3030 

1/1265 

111179 

2/242 

52801/2078 

2/ll23 

Nev'i 

Şışlı Kurtulue Alkaranfll So. E: 17 
Y: 10 No. lı ev. • 
Beyoğlu E: Tomtom Y: Fıruzağa 

l\lah. E: Boatanba, ı Y: Bogazkesen 
Cnd. E: 72, 74 Y: 204. 206 No. lı 
dilkkünlı cvm ıı:: hissesı. 
Şışli l\1ccldıyekoy Levent Çıftlıği So. 
E: ı. 1 Mü: No. lı 19:10,60 l\I2 tarla. 
Galata l\lüeyyetzade Mııh. Hoca Alı 

So. E: 22, 24, 26 Y: 28, 30, 32 No. 1ı 

3 hanenin 7i3fl lııssebi. 
Tahtakalede Sıırıdemır Mab. Kutu
cular So. 9 .No. lı 15 M2 dukkin 
aısası. 

Kınalıadada Hamam ve Bat So. 14 
kapı No. lı 274 M2 arııa. 

Kudıkoy Cnfenıgu .Malı. Cıhan Ser
n!lker So. E: 44 Y: 11 No. lı 45 l\12 
arl!!a. 
Fntıhte Ilınıambey Mah. Dill~eroğlu 
So E: 43 N o. lı 24 l\12 arsanın 12/2' 
hissc!l1. 
Kndıkoy Caferağa Mah. Şcvkibey So. 
E: 33 Mü. Y: 29 No. lı 264,'6 M2 
alda. 

117248 Mahmutpaşada Kükrkçü 1 ın birinci 
katta « No. 1ı odanın (bir senelik 
Jcnrı) 

55100/41'9 Beyoğlu Kemankeş Karamustaiapaşa 

l\lnh. Yüksekkııldll'lm Cad. E: 84. Y: 
74 :-\o. lı dükkanın 13/120 hısscsile 
bir hisseııinin 8 sehim itıbarUe üçte 
fkı sehlmi. 

52301/2718 Kndıkoy Caferağa Mah. Moda Cad. 
E: 4 Mfı. Y: 86 No. lı nin 8/24 
hissesi. 

8/808 Kurtuıu,ta Kurtuluş Cad. E: 61, Y: 
57 No. lı 74 M2 hane fraaeının 
62,5/180 hlıısesf. 

125/18269 Kandillide Bahço eokajında E: 14 
Y: 12 No. lı 70 M2 arsa. 

62802/666 'Beyoğlu Bülbül Mah. Irmak So E: 
Sn Y: 83 No. hanenin 2/16 hissesi. 

62301/2740 Büyilkçareıda Varakçı han So. 18, 
15, 17 N'o. lı dükkanın 1/2 hissesi. 

65100/1782 Boyacıkiiy Y: Yedekçi Hüseyin So. 
E · 27 Y: 25 No. lı 204 M2 arsa. 

1/5821 Mercan Uzunçareı Cad. 19 No. 1ı 
kfırglr dOkkAn. 

52301/2710 Kadıköy Osmanağ'a Mah. Ali Suavi 
So. E: 8 Mü. Y: 1 No. lı bahçeli 
kiirgir evin 7 /40 hissesi. 

2/821'1 Pa~bahçede Fiyakalı So. 5 No. li 
116 M2 arsanm 1/2 h1ııııes1. 

1/6821 Mercanda Uzunçarfl Cad. 19 No. li 
kirglr dftltklin. 

bedeli Teminat 

3GO 27 

900 67.60 

1682.50 127 

2918 21~ 

630 

90 7 

300 22.50 

105 8 

.1400 105 

186 11 

128 10 

1276 16 

10.( • 

17,60 1.60 

67.60 6.50 

'120 " 

120 9 

2400 19 

687 43 

!O 1.60 

12CO 86 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 5/11/941 çaroanba giinfi saat 16 de 
Milli Emlak MüdOrHlğunde müteşekkil Komisyonda ayn ayrı ve açık 
arttırmu ile srı" ' kiraya verilecektir. Fada izahat için Milli Emliik 
4 üncü kalamın acaat. (9236) 

---------------

1 
DOKTOR li 

~edad Vumbarae1lar 
ÜROI.OG - OPERATÖR 

1 

idrar yolu ve teııa~ıl lıastaltk-
ları müte'wı;sun 

Ademi ihic'ar ve belgevşekliğl. ... 1 'I 1 Pcı• işeyen {'ocuklarııı tednvl!li.11 
Sır k'ci, Anknra Cad. Semih 
Lutlı aııartınıanı. (Tan Mat-

a baa~ı knrsısı). 

ZA Y1 - Eminönii Malmii· 
diirlıiğunün 7 4 sıra nııınarasil · ıe_ 
knüt maaşını almakta olduğum 
cüzdanı zayi ettim. Yenİ'Iİn al'· 
cai;-ımdan eskisinin hiikmü yok 
tur Miitekait yüzbaşı lbrahım 
Hakkı Akyüz.lü. 

,,.,,.. 
ZA '\'f - Nüfus knkıdımı zayi 

ettim. Yenis"ni alaca~ımdan es 
kisinin hükmi:i olmadır:ını jlfı'l 
ederim. Cağaloğlu birinci ok1ıl 
işçisi Zeliha. 

--~~--------~-· 

ITıYATROLAR 1 
ŞEHİR 1'İYATROSU 

Tepebqfı Dram kwrııı: 

Buguıı gündüz 15,30 da, gece 20.30 da 

HAMLET 

•.Y.• 
İstiklal caddesi Komedi ltı•mı 

Bugun gundüz 16,80 da. gece 20.30 da 

KÖR DöVOŞO 

Vatant. 
Her nhada istıhsali arttırmak 

gunun en mı.ihinı vazif esid:r. 
Daha çok pamuk, daha çok hu~
day. daha çok arpa, daha çok 
şeker pancaıı. daha çok l.ömiir, 
dnııa çok pamuklu bez, kısaca 
daha çok mili çıkarmak iç.İn daha 
çok ci\I» cephe gerisinin ba~ şiarı 
olmalıdır. İstihsal cephesinde va. 
zife almış b.r Yatandeş; verimini 
antırmakl:ı, M•lli Müdafaa kuv
velımi7"n yiikselmesine hizmet 
ettiğini bilnıeliJir. 

uıu..ı Ekonomi 
ve 

Arttırma Kununu 

! Her pazar ... t 14 de• 18e kadar kı1metli aanatkir Ba1 

i j .. e Bayanlardan mütetddcıl aaz he1etini dinlemP.k fırsatım 

i "~kaçınnayınu: •. Kll'aathanemiz içki.&iz ve nezih ailelerin 
• 

salonudur. Tel: 22308 , ........... . 

İstanbul Defterdarlığından: 
ltl ııhummen 

• 

Dus11cı ı\'u: Nev'i bedeli Tcrmınat 

6211i:l/581 

52301/87 

62301/2231 

62301/2069 

56100/2444 

6230J/221i9 

02301/2716 

62301 /271'3 

t.:aıatada Yerııcıı.mi Mıılı. Ziııdankııpı 
::;, E. l. ;;, u ı;ayılı J auct uııııkı,;ı 

maı• • .uası. 
h.U\..ıkpııza.r Sıırıdcmır Mııh. I<:: llıı
tupı.;np: ı\yazınıı \': Krrt:stc~ılcı 1~
dış So. E: 467. 413!1, Y: 67. ;,ıı .,&/l 
kapı No. lı ınagazanın 148/fı7uU hoil. 
Buyukçarısı Çukuılııııı U8L kııLtu 12 
No. otla 
l\leı·canda lgnccı han alL katında 
3/ 4 !'\o. lı 2 odn. 
Büyiikçarşı Astıırcı lınıı alt katında 
12. 13, 14 Ne. lı kiırglr oda 
Fenerde Tahtııınlnıııc 1:ıh. Kopru
başı C:ıd. 7. !ı, 11 No. lı 96 M:!, 3 arsa 
Bc~<ığlu Bıılhiıl Mah. Knvwı So E: 
16. Y. ı:: No .• ı 132 M2 nı-sa 
Kadıkoy O ınan f!:ı M ı 1ı. Kıı l•lı So. 
57. 5!1 No. lı ~u!ckihılı evın 2 · ıf! hıfl. 
Kadı köy O~ıruınnf:"ıı 1'-Lıl,. 1' ı ( ı ccl 
Sami go, E 46, \': 2/1 No. 1ı kiırgır 

ev. 
62:iOl /2711 Kadı koy o~ıı:ıınağa M ah. Sıit:utlu

çeşıne Sn. g: 158, Y: 304,2 Nn. lı 
odalı dtlkkfuıııı 2/8 htsııesı. 

62:ıoıtıi~I Kııılıkı•v Osnıaııağıı J\1 ıh ~:ılek So. 
ı:: 12'.! Mü. Y. fi~ı !\o. lı ahşap evın 
HO/J02·l hiıo.~~ ı. 

J22/12·Hl8 Tahtakıdedc fh'knnaıı hnn tHH ka
tında 12 ktqıı 1\o. lı odanın lfi'270 
blıo:ıesı 

2/6(; 

li2301/1908 

2/2518 

3/217 

(}ı;kndar Murat l~l'l<ı Matı. Çıknıa?. 
Bınımşı Mc.-hm('l !-'o F.: 8, Y: 10 No. 
lı !120 i\12 ;ııı;a. 

Emın• m• Y.ıvıı7. Sınan l\tah lalı-

:mı.tlw C:ul i':: 4 li. Y: ~ N o. lı 
d!ikkfırıın 25fl 4221 hll'i'ICSI. 

F<' "ıdı• hııruk l\lu lııf&(l~<ııı Mah. 
Kikuk lu&tafaııaşa <'ad. 1'~: 4!1. Y: 
fi9 ı;fıtl No 1ı oılalı dukkunın 

17.tR/"520 hı w~t 

Gıılatııda Hoca Alı ~o. :14 No. lı evin 
1/2 his ~i. 

37~0 279 

71 6.50 

270 20.50 

1800 135 

540 

221) 17 

180 10 

55 4.60 

3240 243 

26 50 

85 6.50 

2.60 

320 24 

86 6 60 

63 

MO 27 

Yukıırı<la yazılı ı;:-aynmcııkııller :l/11 /!141 ıııızıırte~ı ı;:-üııu &aat 15 <it 
M11li Enılfık Miıdürfüıhııı<le tuplııl"nmk olan J{omf,.vonrla açık arttıı mıı 
ile ııvrı nyrı satılar.aktır. Fazla ıwhnt için Mılli 1'~mlak 4 ünrıi kalC'tY'İrıı.: 
m!h acıınt. ( !.ı2:\5) 

iT. iş Banka~l 
~ J 

Küçük Tasarruf Hesapları 
1942 İKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER : 2 Şuhut, 4 Magıı, 3 Alrıstos 
2 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

,,,,,,,_-1942 İKRAMİYELBRI---. 

1 
3 
2 
3 

lO 
10 
50 
200 
200 

adet 

» 

2000 
1000 
750 

500 
250 
100 
50 
25 
10 

Liralık 

> 

» 

» 

» 

2000.--
3000.-
1500.-
1500.-
2G00.-
4000.-
2500.-
5000.-
2000.-

Sıı.hibi: Z. T. EBllZl.İYo\ 

Lira 

• 

ı.eerlyat Müdilrü: C. B \HAN, Ha ıldıı:ı yer: .Matlıaai EllÜZZlYA 

1.Rüzgii.rla knnııık yn\;tın yağmur . 
2.Ycnıck,3.RabıUı gnı;terır, Evhya, 
Üzmekten enııı ,4.Yunıuı·t&nın sarısı
nı sanır,G.Yııratma, Damların kena
rın.ta bulunur ,6.Zevk sürme, Daıre, 

7.Tersi bir nota,8.Şöhretlıı tersi, til:
neyen, Hir notanın teı·si,:t.Çok, p('k: 

çok kısa vakfe,ıO.Müsvt-tııic halımle. 

}'11knı·ıdmı a~11fjıya.: 

1.0 vurken cibinnıksiz yatılmaı,2. 

Bir harfın okuııuşu,:ı.Teıııı kolunıu-

balledOmft 

BUGONKO PROGRAM 
8.30 l'roı.:runı 
s.:;a. tüzik 
8.45 Haberler 
9.00 l\t uzı k 
9.!ö ı-;vın sıuı.tl 

9.30 M uı.ik. 

* 

ıf> •• ıo F:ı .. ıl mc~cu 
Ht.30 Habcdcr 
19.45 Serbest. 10 

dakika 
19 .55 l\1 uzlk 

12.30 Proı.ttam 

~O. lü Konu~ma 
20."0 Şıu lda:-
21.00 Z!rı.at T. 
21.10 Şarkılar 
!?l.!ı5 Atvarışları 
21.45 n:r..siL 
!!2.05 Muı:ık 

l2.3:l Tuı·kuier 
12.46 llııbcrlcr 
13.00 Şuı kılu 
ıa.:rn Orkcı;tra 

* ıx.uo Pı ngrnm 
18.03 Oı·kl'8tra 

2:.! ::o Halıcı lt>r 
22.4& ı:;por !-l r•'·"İ 
22.f>!i Kııp~ııı.,. 

1 BORSA
1 

1 • 1J - 9U mtıa :uel11d 

Londra \ Steril• 
.;~vyorW. 10 1 O ,ı;u 
en•vre 1 O lı1Y f'r. 

·' a rlt tOJ Pe.ı:cta 

~.!O 
U9 t9'l!ı 

,Y.,1<Jht. tııYcn 
: s,..,khD • 10') • V~Ç kr 

ıı. 8• 

SJ 86 
,~.:..;:;...;.~--~-------''--~~-
. 
E~ t ı\ vt v:. l'Arl\llL \ r -1 İk•a ı ly" 1 yii.,dc S 1918 -.-
Yuıı:Je 5 , \QJj ErıcıMIA.&C. -.--. İ liH ~.n.1 •· rcuuel --.-.. i .. ! ili : -.-
Anadolu Dcn:lry"l" J -.-

t 1, Ba k'"' n"m• -.-
Asla~ Ç lt'eato -.-
~cuk de,:lrna.,nleri s.oı 

ı Türk borcu 1 -.-

altm fiya·~J = 
·I t orsa harici 
a.., .... ,. 25 l.lu 

'2.l "''" 
<• alıa li•tlb-lril\& 117 .. 10 •• 

"'wl .• altı 11 :ıı ra ııu s .. '2 .. 

··············································-
Taavir.i Efkir 

-
Nfiılıaaı (5) K~ruştor 

I 
. ı Tur1..--i11• Ha.Ji9 

Abone ~·eraıtı için için 

Senelh: ············ 1400 Kr. 2'i00 Kr. 
AILı aylık ........... 750 > 1450 • 
Üç aylık ............ 400 > 800 I> 

Bir aylık ............ 160 > yoktur, 

DİKKAT: 

Dcrcolunmıvan evrak iade olunnıa'I. 

(kinclteırln: Paı:ar 

ıs.o H. 

2 f: ıuı Şc••~I l<uıat 

12 ci letrla . 20 
Gila : 306 Hııı:ır J 51 

==---= 
\ioJıill• 

Eıı:aat Vuad 
s D S (), --

Gllaet lYarıakl) oı 29 .)~ 34 
Öil• ()6 ~! il 58 
lkladl (19 u ı• '6 
Akfaa 12 Oı. l7 Ot 
Yataı Jl 13 11 S8 
lmu& IYanaldl 11 49 4 S4 

1 ~ ı' ı ı ı ı ı' ı u ı ı nı n u uu ""' n'" ı''' """" 
İTİZAR - cKan Damlası> zal ıta 

ı·onıanımız, yazımızın çokluğmı I•• 

bugfin konanıad•. Özur dilı•riı. 
: 1111 r: ı:: n r ı ıı: ı ı ı: r ı 111rızr1111rrr:ııı11ııı11 


