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• lamdır ade sa omandan er ZI 

Meclis Milli Şef'in nutkunu büyük tezahürlerle karşıladı 
'Milli Şefimiz ismet lnönü, dün Bü

~ük Millet Meclisinde çok sürekli al
kışlar ve büyük tazim ve bağlılık 
tezahürleriyle karşılanan senelik nu
tuklarını irat buyurmuşlardır. Kari· 
lerimiz, Meclisin dünkü fevkalade 
manzarasına ait tafsilfitı diğer sütun
larımızda bulacaklardır. 

Milli Şefimizin nutku şudur : 

Büyük Millet Meclisinin muhte· 
rem azası, 

Altıncı intihap devresinin ikinci 
içtima senesini açıyorum. Muhte
rem azayı sevgi ve &aygı ile ıelam
lanm. ( Alkıtlar). 

Kurulduğu gÜndenberi tek kay
guıu vatan selameti olan Büyük 
Meclisimizden örnek alarak, geçir
diğimiz mühim sene zarfında, va
tandaşlar arasında sükun ve biribi
rine dayanma, en yüksek mertebe
de ruhlara hakim olmu~tur. (Bravo 
sesleri, Alkı§lar). Cümhuriyet hükü· 
meti, fasılasız bir dikkatle, dahili 
ve harici emniyetin muhafazası için 
bu dürüst hava içinde çalıtmak im
kanmı bulmu~tur. (Bravo sesleri). 

Dahili idaremiz 
... 

l)ahili idaremiz, geni§ bir hüriyet 
İçinde vatandaıın hukukunu ve em
niyetini temine kudretli, hakiki ve 
hukuki bir nizam tesis etmi§ olmak
la mütemayizdir. (Alkı§lar). Deni· 
lebilir ki JO'eçen hu bir &<!n İçinde 
'DlClnleketin emniyet ve aaayi§İne 

ciddi surette müessir olacak hiç bir 
hadise vukua gelmemİ§lİr. (Bravo, 
alkıılar). Yurdun emniyetine mües· 
ıir olabilmekten uzak nadir hadise
ler de adaletin hükmüne teslim o· 
lunmu§lardır. 

Dünyayı sarsan büyük buhrana 
rağmen Türkiye'de ya§ıyan herkes, 
bütün hak ve hüriyetlerine aahip ve 
bunlardan en geni§ bir surette müs
tefit olmaktadır. (Bravo). Memle· 
ketin her tarafında emniyet ve ıÜ· 
klin, hale ve atiye itimat mevcuttur. 
Türkiye. serbesti ile nizamı telif e
den bir ltava içinde "vatandaşların 
buzurunu temin edebilen müstesna 
memleketlerden biridir. (Bravo, ıid
detl~ alkıtlar}. 

Vazifedarların dikkat ve ihtima· 
mı asil milletimizin ve onun Büyük 
Meclisinin yurtseverliğinden ve ha· 
&İretinden daima feyz ve kuvet alr
vor. Milletten hükümete karşı görü· 
nen tam ve samimi itimat, milli ku· 
velimizin kaynağıdır. (Alkışlar). 
Bu hal mesuliyet almıı olanlara İş· 
!erinde cesaret ve neşe vermektedir 
Diğer taraftan huııusi idarelerle he· 
lediyelcrimiz, aeliı.hiyct ve vasıtala · 
rı derecesinde, vazifelerini yapmak
tadırlar. (Bravo). Medeni seviyenin 
vükselİ§İ ile mütenasiben artan ihti
vaçlara, arzu edildiği gibi cevap ve
rebilmeleri için seliihiyetlerinin ve 
:nali menbı.ılnrının takviyesi arzuya 
ıayandır. Belediyelerin ve bunlara 
>ağlı müesseselerin memurlarının 
tekaütleri hakkında Büyük Meclise 
takdim edilmiş olan layıhllnın ka• 
nuniyet iktisap etmesi, buralarda 
;alışan vatanduların ve ailelerinin 
istikbali ve gördükleri hizmetin iP• 

lameti bakımından faydalı olacak
hr. 

Cümhuri~ef Adliresi 
Cümhuriyet adl iyesi. geçen bir 1 

sene zarfında kabul buyurduğunuz 1 

veni kanunlarla teşkilatını kuvet· ı 
lendirip amme hizmetlerini daha a• 
meli \•e şamil bir şekilde gÖnnek yo. 
!undadır. Hakim sınıfının yeni anaı 
sırla mühim bir adette takviyesi 
irnkanı hnsıl olmuştur. icra İşleri· 
nin ııüratle işlemesi için kanunda 
Yapılan tAdilattAn iyi neticeler alı· 
nacağını ümit etmekteyiz. Cezaev
leri durumunun ıslahı Üzerindeki 
Çalı~mal11.r il,.rlemektedir. Birçok vi· 
liıyetlerimizdeki cezaevlerinin inşa · -

Nutuk iç ve dış siyasetimizin ana hatlarını /Nutku 
dinlerken 

gösteren çok kıymetli bir direkti/tir 
Falih Rıfkı AT AY 

Dün Cümhurreisimiz, altıncı intihal' 
devresinin ikinci içtima yılını. içerid• 
ve dışarıda, büyük bir alika ile belde. 
nen nutku ile açtı. 

• 

lcabederse m 
a mak e 

sı hazırlıkları bitmİ§tir. lş esası Üze· 
rine kurulmuş olan cezaevlerinin 
kadrolan, bu bir sene içinde biraz 
daha tevsi edilmiştir. Müstakbel ad
li faaliyetimize nizam hizmeti gÖ· 
recek olan adli teıkilat kanunu la· 
yıhasr yııkında hu~urunuza takdim 
edilecektir. Buna mütenazır olmak 
Üzere kanunlarımızda yapılma&ı ik· 
tiza eden tadiller hakkında yakın
da Büyük Meclis~ teklifler arzolu

~llllıİIJlll"" ncıcAk tır. 

Avrupa muharebesi 

le 
• 

ce 
J 

• • 
ın 

her fedakôrhğı göze 
kati kara ımızdır 

. 
Milli kalkınma hareketinin ileri ve 

tabii seyrini hülasa eden kısım, nut -
kun hemen dörtte üçünden fazlasını 
tutmaktadır. Bu, Türk milletinin sulh 
ve inşa siy asetine ne kadar bel bağla
dığmı ispat eder. Fakat bu siyasetia 
tek ve sağlam mesnedi, toprak ve 
hüriyet bütünlüğünün masıinluğunda11 
ibarettir. Türk milletinin bu masun -
luğa be kadar ehemiyet verdiğini v• 

ıunmamasıdır. (Bravo sesleri alkı§- onu herşeyden ne kadar üstün tuttu• 
lar.) 1 ğıınu . her kelimesi alkı~larla kesilerek 

Hükümetiniz muhtelif vesile- ifade eden harici siya~ete §id kısım, 
l~rle ıize arzetmi§_ti~ ki !ürkiye'- içerinin ve dışarının, nutuk hakkında· 
nın, hudutları harıcınde hır karış ki müstesna alakasını tekzip etme -
toprakta gözü, bir hakkı ihlale ni - miştir. 
yeti yoktur. Bize, emniyetimize, o 
E"mniyetle müteradif olan hayati 
menfaatlerimize tecavüz niyetinde 
olmıvan hiç bir devlet, bizim siya -
setimizden endi.§e ve bizi, hakkımı· 
zrn mahfuziyetini istediğimizden 
dolayı, muaheze edemez. (Bravo 
sesleri). ' 

Devlet Reisi, Türk siyasetinin he
def ve istikametlerini, hiç kimseyi ha
yal ve şüpheye sevketmiyecek bir vu
zuh ir;inde, yeniden. açık ve kati bit 
lisan ile tesbit etmekte haklı idi. Ci
hanşümul olmak ihtimali artan harbın, 
.. emniyet sahamız içine giren ., inki- . 

Arkadaılar, Harp harici vaziyetimiz şal safhasında bulunuyoruz : Yunanis-
Geçen içtima devresinin başında tan, tecavüze uğramıştır; harp, bütüıı 

zuhurunu en samımı teessürlerle vaid ve teminatlara rağmen, Balkan -
k d 1 h Muhtere m arkada§lar, 

ay etmiş o duğum Avrupa mu a· /ara ve Adalar denizine sirayet etmiş. 
rebeai, on dört aydanberi, bütün Bizim harp .h~ri~i v~~i!etimi:z:, bi- tir. Türkiye'nin. karadaki ve denizde-
şiddetiyle devam ediyor. Gösterdiği ze kar§ı aynı ıyı nıyetı gosteren ve ki coğrafi mevkiini bi/ml'diğine hük-
inkifaflar, facianın Avrupa harici- tatbik eden bütün devletlerle en 1 d .1 8 .:1:.k ·s b ' t F h · d 

d 1 .. b 1 • d ~·l me ı emez. • a ·ı , ı ara er vıc an 
ne e sirayet ederek bir dünya mu- norma munase et ere manı egı - . k 1 1 ki h-1 d k . T "' k . b -
harebesi şeklini almıuını imkan da- dir. Kezalik, harp harici vaziyeti - 0 ay ~ a. u .:me e.r _ 1 ur -~y~. ~Y· 
hilinde b1:lunduruyor. miz bizim topraklarımızın deniz le vahım bır sırayetı onlemek ıçın elın-, , 1 • • 

Son sene zarfında birçok hür ve ve havalarımızın muharipler tara - den gelenı, ve gelm1yeceg1 zanno/una-
müstakil ülkeler ecnebi iıtilaMna fından biri biri aleyhine kullanılma- nı yapmı§tır: bu sulh memleketi, israf 
maruz kalmışlardır. f'":! istisnasız olarak manidir (bra - derecesine varan iyiniyet misalleri 

Ancak Fransa'dan sonra lngilte- \'O) ve biz bir muharebeye girme · vermekte hiç mahzur görmemiştir. 
re'ye teveccüh eden hücumların çe- · dikçe kati ve ciddi olarak mani ka- Çünkü asla ve bir saniye tereddüd~ 
tin bir mukavemete çarpmış olma- lacaktır. (Bravo). d - d· -· . . d ' h d 

b h · A k d lar uşme ıgımız, ve §ım ı er zaman an 
sı, muharebeyi yeni ir saf aya ın- r a aş ' f 1 dd - d d - -ı . . . d. 
tikal ettirmiştir. Görünüşle bu aaf· Son zamanlarda harp harekatı ~.z ~ te~e u e uşu .mesını ıste:ne ?· 
ha uzun sürecek ve insaniyetin se- bazı yeni vesilelerle dikkate şayan gımız bırşcy vardır kı o da bu mılletın 
falet ve ıshrAhr temadi erlip gide- inki~aflar gösterdi. Sükun ve seli. - vatan ,.e hüriyet müdafaasındaki tam 
cektir. Bu hazin ihtimaller önünde meti bizim için çok ehcmiyetli olan l'e kamil, ve taviz ve müsamaha götür-
büyük elemler duymamak, medeni· emniyet sahamızın içinde dostumuz mez karar ve iradesidır. Harp dışında. 
yetin tereddisini teessüf ve teessür· ve komşumuz Yunanistan maalesef kalmak için nasıl biitün imkanları kul. 
le kaydetmemek miimkün değildir. bugün hnrbc sü_rüklenn:ıiş ?ulu!.'u - landıksa. emniyet masunluğumuzu ko-
(Bravo). Y~~· ~unda":' dogan .. v~.zıye~ı, mut~e· rumak için, l stik/81 Harbı bile ancak 

Memleketimiz, geçen zor zaman- fıkımız lngıltere hukumetıyle mu§· b" . • 1. . k'J d k 1 b" .. 
t k t tk.k ··t 1 t k ır mısa ını teş ·ı e ece · o an, utıın 

ları, istikl n l ve ma&uniyct davası et- ere en e ı ve mu a ea e me . . " . 
rafındaki yekvücut çehresiyle sar- Milli Şefimiz nutuklarını iradcdiyorlar tcyiz. (Bravo sesleri, tiddetli alkış· ımkanları. son" denecek tekmıl had-
sılmadan geçirdi. (Alkışlar). Hak- lar.) Tere kadar ku1lanacağımızı, bu nazik 
kından emin, haklara hürmetk'ar ve için en cınin, en verimli şekilde kul· harici ııiynsetinde, geçen seneden ' Size arzetmİ§ olduğum bu siyasi dakikada ilan etmek vazifl'mizdir. 
vatan müdafaasına lı:nrar vcrmi" lanmak düsturunun, yegane rehbe· beri, bir tebeddül vaki olmamııtır. umdeler, memlekctlerimizi harp fa· B 

"' · · l - b" k d h t b u vatan bir ve parçalanmaz oldug-u 
(Bravo) vaziyeti, bu metanetin nmız 0 acngını ır ere a a e a- Bunun en birinci sebebi o siya&etin cialarından bugüne kadar nasıl ma· 

rüz ettirmek isterim. (Bravo.) . ' ' b 1 d d · · kadar, bu millet bir ve bölünmez bir 
sırrını teşkil eder. (Bravo sesleri, sıyasi İstiklal ve mülki tamamiyeti- sun u un ur u ısc, ynrının emnı- _ . . _ . . . 
~iddetli ve sürekli alkışlar). Harici Geçen içtima devresini a çarken, mizin mahfuziyetini esas tutması ve yetine de nynı \•eçhil~ hizmet ede- kul_t~ş~ıl ed~r= Belkı de en umıtsız bır 
siyasetimizi tavsif ederken, mille - harp karşısındaki vaziyetimizi izah hadiselerin seyrine göre tahavvül cektir, ümidindeyiz. ı maglub_ıyet ıçınde, haks~zlığa ve sur: 
timiz in sayısız faziletlerini vatan etmiştim. Cümhuriyet hükümetinin eden haris emeller ile alakadar bu- 1 (Sonu 2. ıncı sayfada) ı kasda ısyan eden bu mı/Jet, kendısı 

......... için hayat şartının, şeref, toprak ve 
hüriyet ~artı ile hır olduğunu dah.ı o 
zaman göstermiştir. 

Büyük Millet Meclisi azaları, Milli Şefimizin nutkunu dinliyorlar 

Hiıla eskı ve deği~mez davamızda -

1 
yız. Sulha bağlıyız. Komşu ve uuk 
hiçbir devin bizden ne vefasızlık ne 

1 
de sözbozanlık bt>k/iycmcz : bizctPn 

1 beklenmemek lazımgelen diğer birşey, 
!:endi namus yeminimize hiyanet et
mektir. 

Bütün halk. hir çarpan kalbı . bir çp . 

l ven J!Ön/ü, bır dÜ:iÜnen kafası. ve 8.Ynı 
fedakirlık duyl!"su ile, Bü~ük Rcı -;r . 

1 
nin, Meclis ve Hükümctinin arkasın . 
dadır. 

1 
Dün i smet lnönü'niin hitap ett·~ı 

ı 
~ü.rsü , bir millet in ba,~n ıdi Sesınin 
ıyı dııyulmasında. ve söz ünün iyi a11-
i:ışılmnsında bizim kadar cümlemn 
menfaatı vardır. 

En son moda tül perdelerinizi, 

kornişlerinizi, güneşliklerin çeşitlerini H ÇÇI KARDEŞLER 
Mobilye ve karyolalannızı 

alabilirsiniz 
:Mcıitczi İzmir İkinci beyler sokıığJ. Şubeler: A(ıkara ikinci Anafartalar Caddeei 
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Milli -....ef'in · Meclisi açış nutku 
(Başı 1. nci sayfada) 

Devletlerle münasebetlerim iz 

bir vaziyettedir. Her ~yden Önce ı 
Türk köylüsünün hükümetin tedbir
lerine uyarak fazla istihsal husu
sunda gösterdiği gayreti tebarüz et-
tireceğim. 1940 umumi istihsali ge-

Dünyanın geçirdiği vahim buh- çen yıllardan aşağı di.i.,memi~lir. 
ran içinde uzak yakın bütün devlet- Toprak mahsullerimizde, ınikdar ve 
!erle münasebetlerimiz normal sey- keyfiyet bakımından inkişaf ve ııa
rini takip etmiştir. Sovyet Rusya ile lah atikardır. Nüfuıumu~un çoğal
a.ramızda yirmi seneye yakın bir ması ve hayat ııeviyesinin yükst-lme
mazisi olan itimatlı münasebetler, siyle aliikadar olan i$tihl~k iht!ya -
her ikimiı:e de atfedilemiyecek o- cını emniyetle kapatmaktadır. Yur
lan bu: ·'\nlar geçirdikten sonra e- dumu:.ı:un tabiat ve 7İraat şartlan -
~as olan dostane mahiyetini tekrar nın, uıullerin1izi ve çalıımalarımı;zı 
elde etmi,tir. (Şiddetli . ve sürekli ilerlettikçe, daha verimli olac~ğma 
alkı~lnr) .. Bun.u me~.nuı:ııyelle kay- kanaatimiz vardır. Bu sene getirilen 
d~~mek ıste~ım,: Tur~ıye •• ~ov~~t yeni ziraat makineleri, yurdun muh· 
munase?e_tlcrı dunya sıyasetı.nın ıvı-ı telif bölgesinde i~ldilıni~tir. Tiidc 
caç~arı ı_çınde başlı başın~ b_ır n:ı~v- köylüsü bu makinelerin f:ıyda>ıınr 
cu~ıyettır ve ~eml~kc~lerımız dıger derhal kavramış, iyi, fazla ve ucuz 
tcsıratt'!n ?'ustakıl bn: wrelte bu 1 iır.tihsal yapaca~ 111 ıt. kani olmuflur. 
mcvcudıyetı devam ettırmek ı:ıtıra· Bu gibi ra$yonel ziraat uııullP.rİnİ 
rmdadır. Bu siyaset, böyle telakki bir an eve) yerleştirmek ve yaymak 
edildikçe, iki taraf menfaati ıçın lazım olduJ:iu kanaatindeyim. Küy. 
diı~kü verimini yarın da verir, kim· li.iııi.in muhtaç olduğu diğer ki.içük 
ııcnın zararına olmıyarak yalnır. ziraat aletleriyle nakil vasıtaları 
mcmleketlerim.izin nefine i~ler ka- Ü:.ı:t:rinde duracağımız ehemiyetıi 
naatindeyiz. mevzulardır. Ziraat teknik ve ilim 

Aziz arkadaşlar, adamlarının köy tetkiklerine daya- 1 

Önümüzde .insaniyet 15ın "?,zun ıs- nan bir pla~ dahilinde, çiftçi ile i~ 
tı.rap devreler~ olmak mumkun, hat- birliği yapmasından ııüratli ve fe-
ti\ muhtemeldır. Bu devre esnasın- yi:di neticeler umuyoruz. 1 
da hayati menfaatlerimize karşı 

.. 

Ciimlmrre:simiz Biiyiilt Millet Med;!li'ne girerlerken 

şaatı bitmiş ve 48 kilometrelik kıs
mr işletmiye açılmıştır. 

Kabul buyurduğunuz bir kanun
la Elazığ'dan başlıyarak Muş, Van 
istikametinde lran hududuna uza
tılması karadaştırılan demiryolu
nun 70 kilometrelik Elazığ - Palu 
kısmının ihalesi yapılmış, Zongul
dak bölgesindeki kömür hattımızın 
lıa.v:.ı:aya daha fazla nüfuzunu temin 
için Zonguldak - Kozlu kısmının in
şaatına başlanılmı~tır. 

Hadisatın doğurduğu zaruri ihti
yaçlardan mütevellit bir kısım iske· 
lelerin inşaatına devam edildiği gi
bi, esaslı limanlarımızın inşasrna 
ba~lıyabilmek için hazırlanmış olan 
kanun projesi, bu İçtima devresi es
nasın<lll yüksek huzuı·unuza takdim 
edileceıktiı". 

Büyük ııu işleri faaliyeti, progra
mına. tevfikan ilerlemektedir. Bu 
meyanda, geçen sene Tarsus sulan
ması kı:1men 'tamamlanmış ve yapı
lan tecrübeleri çok ümit verici ol
muştur. Önümüzdeki sene içi:nde 
Ege havzasında ba~lıyan sulama fa
aliyetinin tama:mlanmaı;ının müm
l<Ün olacağını ümit ediyoruz. 

Maarif isleri 

bağlı kalmakla beraber, hactiı!elere 
takaddüm ederek iHbctli tedbirler 
bulunmu§ ve bu suretle devletin ma
li itibarı muhafaza. edilmiştir. Her 
~eyden evel, türk vatanının muhafa· 
zasında kuvetli ve hazırlıklı bulun
nıanın istediii külfetleri karşıla· 
m~k yolundaki muvaffakiyeti, bil
hassa kaydetmek isterim. 

haMas bulunurken dostluklarımıza T' fi 
ve ittifaklarımıza vefalı kalacaihz ıcare e 1 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

lııgilterenin ;ıor şartlar içinde Ticartıt "Vekaleti, bir taraftan 
kahramanca bir mevcudiyet harbi dünya iktısadi vaziyet:nin içinde 
içinde bıılunduğu bir zamanda o- bulunduKu ,artlara uymak, diğer 
nunla olan ittifak bağlarımızın sağ- taraftan istihsal ve mübadele saha
lam ve sarsılmaz olduğunu söyl1:- larınd.ı. kr~diyi isabetli bir surt>tlf' 
mek benim için bir borçtur. (Bravo t~vzi ve 1 Üzuıııu dt"recesimle lfvsi 
ııeslcri, §iddtali ve sürekli ıılkışlar), eylcımck nokt.;.ı~ınJan ı;alışmaktaJır. 

1 

Cümhuriyet maliyesi, başta, mem
leket müdafaasına ait fevkalade 
tedbirler olmak Üzere, bütün dev
let işlerinin ia.tediği masrafları, 
memleketin kendi vasıta ve menba• 
lariyle karşılllmağa imkan bulmak
tadır. İçinde ya~adığımn; hal ve 
şartlar, bilhusa gümrük reııimlerin
de ve bunlara bağlı vergilerde mÜ• 
him bo,luklar yapını§ ve bunu ka
pa.tmak için ihdas edilen muvakkat 
vergilerin, va tanda.şiarın tediye ka· 
biliyetlerini aşmadığı ve hatta mu
tedil had dahilinde kaldığı, içinde 
bulunduğumuz 1940 bütçesinin · ilk 
tatbik aylarında derhal kendini gÖ8-
termiştir. Bir taraftan milletimizin 
gösterdiği olgunluk ve fedakarlığın, 
diğer taraftan memleketin kabili
yetlerini, devletin acil ihtiyaçlariy• 
le en iyi telif eden İsabetli tedbit"l .. 
rin eseri olan bu netice momnuniy .. 
tinizı: layıktır. (Alkı,lar). Muvu .. 
neli bütçe prenıipine sadık kalmak 

Aziz millet vekilleri, sayesinde, bundan &0nra d11 Tiirk 
Maarif i~lerinde kabul buyurdu- ha:ıineainin itibarını ve düzenini 

}unuz köy enstitüleri ve devlet muhafaza edeceğine kati itimııuJa. 
lcon:1ervatuvarı kanunlarının hayırlı mı:ı: vardır. 

ı tatbikleri, ~imdiden ifliha.rı mucip Bu sayededir ki harici ticar.t 
vaiJlerle doluduJ". Mc-nılekelin muh- ınuvazc:nemi;,r; ve clöviı: vaır:iyeti, ... 
ı~·lif ınıntalt1tlarında a\'ıl:.ı.n 14 en5- (;en seııelere nazaran çok ip ve ... 

l titüde, ıjİmdidt:n G.000 lale-bemi:.ı: vindiı·ici bir netice venniıtıir. BU .
yc-ti~mcktcdir. llütün .ıl~lc.ıdarlurı- uJa 1933 türk borcu hakkmda h~ 
nın cm geni11 l>ir emele ve ı;.ılışrna ül· kümtttçe alınan son karan, yani _. 

Ordumuz 
Başta, z;rai l<redi ilıtiyaçbrı e-eli -
yor. liu s •n& Jo1 ı;if lç;nin ~İnal ve 
i .. tilısal jJ,L;yaçlarmı ve malısul sa -

ı;ü:ıü İle kurulup yİ.İı·Üme5İnc: s .. vaş· ki Düyunuumuıniye ınecliflinin i1rt-
tıkları bu nıüc:sst:scl.:r1 15 yıl içinde ııiyle, bu husustaki taahhüd11.tr d..,. 
Türkiye'Je ili< ÖF,reliııı nıc:.cle:.ini ' Jetin üzerine aldığını kaydet"'elrl• 
tam olilrak lı ... 11.,ıme~c iınk.ın vere- sevinç duyanın. (Bravo aıe&leri, .J.. lışlctrıut kıymcllt:nı.l;rıntıY.e yarıya -

Muhterem millet vekilleri, cak ~cn:ş ı.reJ;ı.,r y.q>ılınış.lır. B ,,,v~kil i 111iz, M ;11; S•..f im izin nııtkum~ cJ i rıl erke.tt 
cc:klİr. (Alkıtla.r, llı .. 110 ııe$l~ri). kıtlar). 

Cümhuriyet orduıunun kuvel- Zirai ikra2larJ ... faizleri imk~- meklt-dir. Milli miiılafoanuz için de luhılaralc, Iİ.İı·k l<üyli.isi.inü zira - Mlısiki' ve tiyatro sanatında türk 
,ıt alet ve vasıtalatı yanınJ.ı, bir de , ucnkl .. ruıın yaralına l<aLiliyetleri-lcnmeıi ve ihtiyaçlarının tamamlan- nın nıösaaJesi nishetinde in<linnek ıuıılıl.l Ç oldu{;uhrn;; ~.ıf l>akırııı İm:ı· 

maıı için Büyük Mecli:;imiz hiç bir ıturctiyle J.- i:ı1;1ı,. .. ıi te~vik eyle· liııe hHıv.tffakiycıt lıuıl olmu~lur. 
ihtimamı esirgememektedir. Türk ·ıııelL, lıüküme-lin başlıca düşüncele- Keçiborlu ldikiiı•t lı•si .llı lcv:ıi ve 
milleti bu husu~ln kendisinden is - r;uJcndir. istihsal loymetlerini en ilrnı.ıl t:dilınişlir. Örıiimi.i:.ı:deki yıl 
tenilen vazifeleri ifLilı:ırl:ı yapıyor. ;y; lwruyacak satış kouperaliflen i-:;ıult', ihLİy;,cıınızuı k::ımilcn bura
Silah altına çai;ırıl:ın vat:ı.ıııl.t~l:ır tcı~lc;J~tı inkişaf lııılinJcdir. llu lıu- d.111 ı,., •. ılan.d.>İleceı-;i, lcaydcdilıne· 
va7.İfelerine seve ı;evc lcoşuyol'lıır. -:u,;l:ı kaııuni ınev~uahıaıızın tc:kr.m· ~c ,1 ':er I.iı· h:Hlisedir. 
(şiddetli alkışl. r). ller g\io menkı- ıuülü ar:ı.uya ~ •• yandır. llır .. calın Divrit,i clemiı·, Murgul bakır, 

1 tc:r.1'.:llıına ı.ulıip kılmaktır. Şim - .:ıi, iyi bir inki.o.f yolunJa g~ı·erek 
diye ka.Jar 17 vilayetimi:ı:e, nümu- memnun ulmaklayı'.I'.. Devle! konser
nt> ol..r..ık lc:.ı:v,~h ve çıkrıklr gönde~ vatuvarı, kcıLul Luyurdu\!unu;ıo; k:ı.
rilnıiş ve ;ıynı :.ı:am~rnı.Ja bazı yeder- nunla daha verimli bir td<:.müle 
de de kt!:t:ici ı::lıliydli ustalarla kurs- doiı-u yÜrÜyeLİlt!Ct•kliı·, 
lar açılmıştır. Bu sahada faaliyete, · 
~ıı sene içjnJe vüısat verilmeııi ve: Teknik Öi(retiın s~lı~ısınılıı lıalk 
dalıa bi.iy\ik mikyı:ı:ıla tezgah, çık- iı;jn ııı;•lan IW(tilıu'da yapıl.ao Ünı~l 
rıl' ve tanık dağıtılması mukarrer- verici lı=crübelerİn uıuuuıılc"ınt:ı.ı, 
1. valaııdatuı İt terl>iye:1j LakımınJan 

l ır. .. . . · · ·ı · 
Devlet iktısadi te§ebbüslerinin n~ulıınulır. !:Sunun ı.al•vıy<! ~Jı uıc!>ı· 

son sene i.;inde kendi mevzularına nı ve daha daslı l>ır p(otr .. mb Ja 
.:.İren mamulatın pazar fiyatlarını l ha yu.yıcın uir çulı*ıu ıaırv:nıu Y • 
itiJı.IJe tutmak hu:1usundak'i muvaf- pılıııaı.ını ~ok hi;ıo;uınlıı l.rnluı·uJtl, 
fakiyetli hiLnıetlerini takdir etmek Ankııı·a'ıuu yİİl,ı;cl~ :.-f.w .,,;ic:.se-
yerinı.le ulur. selo=riyle tıakviyu&İni, \c:ühi.iı· Jav-.la

helerini dinlediğiıniz bu asil h:ıre - lwııtrolü, l.ıa~lıca ilıraç ınnllarımızın Üolı:ard01iiı ve Kc·l.Mn lnırşun ma
ketleı·in, Türk milletinin rulıunJa • ;ı;t;.ınJ .. rdıı har,lannıaıu yolundalti <lculerine ait t ·ı;İı; ıl ,Jcvam ı=lmt!'k -
ki engin fedakiırlık hislerine Lir ı;alışın .. 1i.lr, il.ti iı;in ümit verici mi\. ledir. Köıni.ir lıav:lamı:ul.ı ı.:ncrji ilı
yeni işaret oldul'unu sevinçle e~;r - 11;ydtcdir. ı;y.ıcmr tt·uıin edecek olan 60.000 
mckteyiz. (şiddetli :ıll ışl:ır). Uu - K~ylü ve müst .. Jı 5;ı; 11 ilctıs:uli ltiluvatlık büyük Çalul.ıi..:c sanlra
gün Büyük Mecliste ve onun lı~l,i.i - 1, llwuu .. ihtiyacı, lı,,yat pah.alılıı7:ı lıuın ilıaldİ y:qulını~ ve inş. atına 
metinde, bütün işlerin lrnşın. ~c~·miş ile i,,ı;kho..lio lıulır.ao rnJİşes; kaJar ha~l.uımı~lır. M. dcıı ı·:un:ı s .. lı .. sın
olan müdafaa vazifesi, Liit•in mil· i.i:zcıı·iude laöASllaşjyelle ,ıurul:ın Lir Ja uzun sen.,lcrdcnLeı i petrol a
letçe de en sevgili bir ~aye h:ılin· ıocvzuJur. lic:yıl"hnild mÜl\asehet- r.,~lırm. lnrııııı ı;arfedihm mesai ilk 
clc(\ir. (Al kışlar). B i7 tle iftilıa da I en: ,,1 lcı ~ı luya L.aK lı olau tica rd iş- ııı ;i:.Lt'I ,,uıu·n:I erini vcı·uıi~ IJUI urı -
mi .~iiratle ifa edilmek hususuııd~· lerİıu;'.'-;11 \Jluuıı•~ :;.orhıkl;.ı.rJ:m hl~ - uı .. J,ı;;ı.lu·. ILcm;.ıııd., ~ınJa yapılan Gümrük ve inhisarlar 
:11öyliyehiliriz ki milletçe y:ı;u\,rn fe- lo:c:.sir olllıası, İt;lİııaLı l<.ıl.Jil olanı- ıtoıul j,l 1.050 metre .le petrole le• 
dakarlıklar yer~nd~cl!r· Cü~huriyet ynıı Lir za.-ur.:t iJi. u;r tar .. t't .. 11 lı'\- s:.Jüf o:Jilmi~tir. S.,lı.,nın jcolujik 
oı·dusunun, vazıfesını hakkıyle ba • küıud ticarclle meırıle-1,ctin IQUlı. IJliuy "sİ bit pt:lı ol mınlak:ısının 
~ar~cak b!r. ~hliyçtte bulund",lğu~a 1 ta.; olju~u İµliJ~i maJJe Vt! ına- r.1~v<:uJiy tiııi lcuvctle limit ettir• 
cmın ola~~lırız.: (Bravo seslerı, şıd- ınullı:ri lemine çalışıyor, Di~er la· ınd.te o\Jui:unJ n, lıakiltİ verimi 
dctli ve sureklı alkışlar, yafa seale- raftan sıkı bir fiyat in:.cıbatı ve mu· anl:.ıtılmalc iİ:lert!, :ır mıı faaliyeti 

rımızııı önünde lulııı .. ldayız. Yeni 
l>ina:1ıııda çalı~ııııya J.; .. ~J ıy.uı Uil, 
Tarih ve Coğr;.ıfy .. F • .ı,\ilır.siylc, bu 
yıl Maarif vekilli:'iioiıı İd01rc:1İn~ 
verdiiini:.c Hukult f .. l,ülttı:.i, nıüıı
takbı::I 'Ve şubeleri tıuaı Aıık~,,·. i.ioİ· 
-veraİthinin iki ri.ikui.i ol;.ır.ık l.urul
muş bulunm"kl;;ıJıl'. lı.tıHıLul Ünİ
venileııİ ve diicr yül.se:k dereceli 
ok ull~nuıı:.ı: , liiLİİ seyirle ı·ini hı kiµ 
eJcrd~ ileri yÜrİ.İmcklı.alider. 

ri) · rukabe:ıi kuqna~a uğra~ıyur. Milli buı·ada lckııif edilıuişlir. 
korunma kanununa göre, birço'k lü- l-lal:.ıy'<ln, petrol as'-'rı bulunan 
zumlu tedbirler ıdınmıştır. Bu hu- Arsus mevkiindc ııomlaj yııprlmak
austa, icap edeTı yeni kllnuni mevzu• tadır. 

Cümri4,klerimiz, d Ün ya hadiseleri 
ı~arşrsında, milli iıktııat ve ihtiyaçla
rımı:ta uyuun olarak alınmakta o
lan tedbirlerin ve devletlerle mev
cut ti.:ari mübadeldere ait ımla.tnıa-
1.ırın tatbikinde, va:ıifelerini ol.run
hıkla ve ticari teJbirlerle ahenkli 
lıiı• surette yzı.pm;;ıkt:uhrlar. Münakalat işlerimiz 

alın yük~..-k 'hu~urunuu tAkd;mi. Söğüt(izlİ kömürlerinin jeolojik 
Münakalat işlerimiz. mevcut Vt:- mukarrerdir. tetkikalına devam edilerek arama 

ııailin mütehammil bulundu"u aza- ameliyatı devresine ge\·ilmi*lir. 

Daha ınütckiurıil bir uümrük k~
nunu projesi, bu içtima devresi eı
nasın<la Büyük Meclise arzedilecek
tir. Gümrük tarife kanunu cetveli
nin de, ilmi ve ameli esaslara göre 
tertip 'Ve tasnifi üzerindeki çalışma

Unıumi kültür vereıı okull.ı.rııns
:rnı nıükcmmc:llcş.moai icrin keyfiye
te teveccüh eden ve ııatlıi olmaktan 
kurtulup derinliğine İstika.met alan 
tedbirleri, lüzumlu ve faydalı bul
maktayım. Türk '{t:nı:lijjiııin beden• 
ce, huıu:ıiyle iozibnl vı.: alıl;,ıı mev
zuunda iyi yelİş~irilmeluri iı;in ı;ok 
dikkatli ve ciddi harı:kı:l edilmui· 
..W, ınilli terbiyı:miziu lrnvctlenme.i 
L .. kımında9 bir :ııaı·urel tel~lcki e
derim. {Brıtvo ~c~leri, alkışlar). 

mi aÜri\lle ifa edilmek hususunda ' Cünden :.:üne inki~af etmekle o-
cıılıtılmaktadır. Memleketin mi.ida- iktisatta lan madenciliüiınizin muhtaç oldu· 
fa ... ı;ı, iktı~adi teşehbi.islerimizin kıy· ~u m.u.len tdcııi:1yenlcri için Zon-
metlcndirilmesi, nakliyat ve m~h?1: 1 lktısat Vekaletimiz, ıerek teai- guidal,'ıa bir ım ldt·p :ıc;ılmaııına ı.,r ilerlemiştir. 

bere imkan ve v<1 5ıtalarının bılgılı ıe vcırek istihsale matuf faaliyet - k .. r.,r veı·amişlir. 
YC İnzıbatlı bir te§~İl~la day~nank,. le;d""e, içinde bulunduğumuz oartl11- f.n elıcm:yetli klİÇii.lc ıı:ın:ıtları
ı;\İı at, emniyet ve ıntız~mla ı§lt;mC: rın müuadesi hl5betinde ç;ılıom-.k • mı'.'-ll n J,uhııı n el tezv,ulu doluıma• 
rıine baglıdır. Münakall\t .. Vekaletı tadır. Kurulmut ol:m sırnayi '"hele- t•ılıifmın ısl.,lu ve te~viki ve iıllidııi 
bu eaaıılann tl\ha.k\c;uku ıçın çalıt- rinin f:ı.:ıliyetleı:ini mu11ta~aman İ· uıa,ILle ilf'1 lu·t"tli ilıtiyaçlarının le· 
maktl\dır. damct)l'e v<e memleket ihıiyacıoııı ıu;ı,; lunusmula fa:diydtı r,eçilmi~, 

KıA,akçılıK"ı ünlemek 
dildrntle ı,•alı4ılmakta ve 

1 ııımıı k r.ıı.d ır. 

yolunda 
tedbirler 

Haslahkla;dan korunma 

islerim iz 
Rugünkü şartlar altında bir kat 

d~ha ehemiyet kau.nmı' olan has
talıklardan korunma işlerinde, hü -
kiimetin aldığı tedbirlerin muvaffo
kiyetli neticelerini görmek memnu
niyeti mucip olmnkt:ulır. llu tcıl
birler, memlekt•limbd, içinde bulun· 
duğumuz şarllnrın ılo <ur:ı.l.}ilccef.i 
büyük salgınlardan korumuş o~c.l~ıl,. 
tan ba~l<<ı, bariçtcıı mı>mlcketımı:r.e 
gİı"mes~i mümkiin lıastnlıldarla mü· 
cadeleyi ele kobyl:\~lırınalclaılır. 

Geçen kııJ, merlrn:zi Cninc:ın ol -
nrn.k iizere, hliyük Lıir vnlan p:ırça
sınd~ "·ukua. gelen yor sarsıntısının 
~e kadar va~~n .~aş lıa~~l~~ıa kı~dı -

1 gını esefle gorduk. 1 lulcuıııetçc a -
iman acil tedbirlere il:ıve=ten her 
sınıf tiirlc va tnndnı1rn ın, bu felaket 
~stırabı içinde kıvranan k:ınle~lc~i
ne yaptıkları asil yanl1111lnrı ve bu -
tiin meJPnİyet nlenıİnİn bu felakete 
kl1rşı o-östcrdi~i yiiks, k aJ~,kayı, bu
racl · şükranla y; dt ılcrirn. 

Felakete ui•rıy:\11 v:ıtnnd:ıçlara 
bütün bir milletin sıcak ve c;ok sa -
mimi bir yardımı oloıns:ıy~lı, bu y:ı
ranm bu kadar lcısn bir :ram::rnd.l o
nulmasma irnk:m bulunnma'l.clı. 

Bu miinasebellc teşlcil buyurdu
ğumız milli yardım komitesinin yük
!ek hizmetine huzurunuzda teşek· 
kürlcrimi ifade ederim. Bütün bu 
yardım i~IC'rinin tatbiutni Üzerine a
Kızılay ccrniyeıinin Çl'.lı~malarını 
da şükr nla yidetmek isterim. 

Zirai istihsaliml! 
Zirai istihsalimiz memnun edici 

mühim bir lrnınımı J,.a.i&i manıullf'r• nuııtak. vı ul.,rr.k dolurm.ıcılnrın \<o
le k:ır~ıluınar,a vayret eüihnel,tf'- rıı>l'ratifl.-şliı·ilınc,in~ ça lı ş ılınalcta 
dir. Sanayiio mulıldif şubduindt- hııhınmuşlur. lVilen Sf"lriz dulrnma
ki istilısaı:n lı:ı.cn.i, gecen sem ye na- ı·ı ı.oopt>r. t;fi lcuı'ıılınııf ve ~ı dolrn
z .. rıın fada oldu~u g ilii, m .. J~n kıs- m.tcılı;:mın, geniş miiıılt lılilc ve ıniis
mındaki istaısalde de lii.riz te>rakld- talı~:ı ı .. ;;ıı .. ıu;,.;ıı mC'uf. . .ı:ııe cıla • 

lnhİ$arl"r varidatının arttırılma
sı ve maml'ıllerin evsafca yükseltil
mesi huııusunda çalıtıldığı gibi, ıert 
i\lcilerin istihlakini azaltmak ic;in, 
lınfif içkileri revacl.,.ndırmak yolun· 
tlalci mesaiye devam edilmekte ve 
hu <;alıfmalardan iyi neticeler alrn
ınııktru ır. 

la k:ı.y<leJ;Jmitt;r. Kürrıür ha112a111- r •• ı, ;.,1,;pıı yolıııın iraıniştir. Nafıa it feri 
nın millilcştir;ımui İt;iıı lc:;.Ll~I h\1- Y lı.ı:r. 7:r::ı~I ve lı:lyv:rncıl1\cla t 

Türk kültürünün iki mühirn ve e
ı;aslı tt:meli olan dil ve tarih işleri· 
ınizu yakın alöka ile Önem vt<rİyo
ruz. (Alkı~lar). Türk dili ve tarihi 
İçin çalı~an iki kurumun lugat, İm· 
la, gramer, terim ve tarihimizin her 
safhasına ait tetkikleri için yeni 
hızla emeklerini teksif edecekleri
ne emniyetim vardır. (Alkıtlar). 

yurul. n kanunun talbil~ine lla,lım - uf.ra~. n k~ylülerimizirı \,oş :1 • .ın:t.n• 
ını~ -ve! lıav'.'-ada tatl•ik eJihnrkle o- lud. C:· lışm. bl'ın:ı ve en miihr~ın N.dıa vekaletİJ1liz, rıenelerdenbe- Maliye 
l;1ıı i~ n.iikellt:fiyel; n•Üdırt netice ilıtiy.ı,Lırıo:ı ıı ·,Jiıu c,Jııı.dc ve lnı ri muvaffakiyetle takip edilmekte 
vt.•fuıiştir. . uıf( ıle> rf;f..h v.~ İ~lim.ıi ı;eviyelerini ulan nafıa i,Ierini, umumi ahvalin 

M.ıJcnl:ili~in memlelu~lt~ son sa- y;iıc~c·llmek b,ılrnnıııd:ın, ille m~r- do ~unl uiu iktrı1a<li teı;irlt·r altında 
nelerde k.ıydc:ttir,i iıtilqal, ıeviuç. h. 1( olarak, dulrnmacılıxın lcciylet·i· 1'.duıuld .. ı,er;ıber ı.,kiple devam et
le gü.-ülccek halJeJir. Geçen yıl fa- ll)i~d ı. ıuiıni İ\' in r: rckcn fa liye- ıııd.te<lir. 

1 E • · ·ı · b l 1 t 1 G Cc<'en sene Diyaı bakır - lrak hat-

Avrupa harbinin, cihan mali ha· 
yatında vücuda getiı"diği buhran 
ve bütçe külfetleri memleketimizi 
Je mÜtt!essir etmiştir. Denk ve sa
mimi bütc;e pren. iplerine daima 

aliycle peçmi~ o an rtı1nı istıhsa- te t:n ını ? \1 uıuıı.c • a' ır. aye, ' 
k • • •k • J •• •• • ti " .. .. lınırı 159 kilometrelik kı~mının in-ırı.11, norıııal lıir fC ıl,le inkıtaf el- mınt:ı avı 1uınu nıyc er (UZ onurı-

~~~--~~~-r--~~~--~ 
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Nereye doğru ? 
• 

Geceıılerıle bir rııizalı 111ecıııu:ı.~1 

~üyle bir k:uik:ıt11r 11e~retıııişti : 

A lril.ıdıl"r, c:w .Jıevliltı k:ıı.:ışı -
yor Itır. A rk:ıl.ırıml:w, yirıııidıı:i t4·'·rııı 
hiiı iiıı ııırıiııııı /ı:ırp dJı;ır./;.ıriylt:, \t:· 
~iı f..;'t'Şİf t:ıyy;urlııri, buy /Joy t1111k
/;ırı, ıupforı. ıiifr.klr.ri, witr~/yÜ7. -
Jniy/f' A uııp:ılıl.u f.<'liyıu. 

Jl er tlef:ı'>111da aıll"rıııın L:ış111:ı 

"v:ı/ı~1 ,1 r.ıf:umı J,omlıırııl:4iı ilıııı1'/ 
rııııeclit,iıııi~ Orı:ı A Frı"k:ı u11cilrri-
11i 11 ,:ı y /ı:ı l:t n ı/;ı ~ 111111 r : 

- A rıw11 A vrrıp<ılıl.ır p,iıİiyor ! 
O Avrııp:ı ki, ıliiııy.111111 ı/ı'jn b11ı':.

i,ım/J11 iliııı ve irf0111 ı;ıll\ili İt;İıı or,ı 
y:1 gdi11ir. yirıııinı;İ :JMlll Jıl('c/eııiye
tini or:ı.~ı tenı.il edu, lı:;ıtfar, ilıti 
ralıır, kt·.~iiler or.ıcl:ın ıfoji;.ı.rılı. 

Avrupa mecnı11alarınc/a görüle11 
veni resimler Avrupa medeniyetinin 
yeni bir istikametinden haber veri-

• • • • m~k /Jİ7.e cliilııı<·Y.. LJİ7. ı:l'l"liııı Si-
: u·· ç G ü· N 1 ç 1 N : y11m 1ıiihii111dirıi11 ım ?.urlu ııayır-
: • • " : h:ı.ll/ıt,'ı ıa ... • . r , 
9\, •••••••••••••i••••••••••••••••••••••••••• 11 •• 11 •••••••••• 1111111111111 '''~ 111 ' 1 JJıı 1Jıikii11ıeti11 bir k:ınıı111111:ı gö-. 
yor : Petrol ve Jıeıuinirı ı.ıyy.ırf'ler~ Evlenmenin bu çeıidi re • bek:ır miicriııılı•r evlt•11ıııı·ie 
v~ t.wkl:ır;,ı hile :ız u·lııırf.<! b.1.~la ~ duyulmcımı,tı /Jlö4hkıwı e<lilıııd:lcılı'rler. 30 y:ı.~ı· 
y 11ıı•n ı.ıhilı'r, st1ytı />ı·~ilc:ıı rleı~ir ~ mı gelılifi Jı:ılcli' bir lnrnwt bul:ı-

JJir y~nlr. olwılııjirımııxa göre_ 1 · · ı ı ı .. ı ... 
tııMılr.r gi/ıi, kol lJirrr k,ıro.;ı•rclrıı mjlıııı~ ~ır sıy:ıw ı \/X, ıır,.ıımrte 

ilı rı•t ı .. ılıırn: Vf' t:ılıit lıirnr kci.'iCYl' Siy.uıı lıiikiiıııetiııiıı, yol y;ıpmak, pullu bir i~tiıl:ı vrorı•rek bir kcu.:a 
r kı/11ıi lt'rılır. Oııl, rı11 yrriıd kı;; - ıı geıirıııek t,i/,j jçfrriııiıı y:ıııımla, talep tıwek lrnkkın:ı mrılil<fir. llii-

ııır.11 nılı nrnlı far, kı nıMı de in-;;ın olılıtk(.ı 7.0r Jıir vn7.İle~i ıl:ılıa var- kii111r.t tir. ıır. Y"l''P y fi'/' im "' ı/e· 
kııvetiylr. i-;kr trık iltlr t11tııwfitıır. ıııı~: l'Vı'lt! knlflıı!j kız/. ra koca Jıul- lrnlım~:;ı hir koı!;ı teıl:ırik r.tl<'r. 

m.ık ... iliz, lııı lı.ı/.ik:ıf<'tı F,tÜç işin JJiikiimet im J:.ııl.ır lıel.:ır nke-
'F'aro"raf y,ayM ~:ıy.1111 ılikl: ettir : 

v lı.ızı 111.ılı.dlı• f.i' kiııll'ı i11ce zevkli. 
Yeni evlenP.11 hir çift, un t.ır.dı 

Jıi~ikletı•, ::ırl:.ı (.ır:ıfı tela·rlel<li bIT 
J.:ııı:ı/MYt' bı•rı/.İYl'll im g:ıriı> .ır:ıb:ı ifo 

'l'l<İIİ.H•clt•IJ ılüniiyor/;ır: im, lıfr olm:ı/.· 
".,.ı. bir~'·'" e~·e/1°11<' :ıit ipticfai bir na
kil v:ı.\/trısııl ır. 

Meıfr11iyct merkexinin bu garip • 
liklerini göriince insan, haklı olarak 
şu suali soruyor : 

- Nereye doğru 1 , 

bir 1111'~g.ı/t• ft'.~kil <'il i~iııi /Jililir~. 
JJ;ıxıfarr, lmnıı, 111i.ııt:ır.ılil/:;1ı kc11-
clilcri11e veri/mi~ bir n111k:ıclc/e:; 

borr s.ıy:ır vı" - k:ıclın ve erkekle 
;ır:ıs1111/;ı c/emcy_eyim ele - kız ve 
oğlım evleri arsıll(/:ı mekik dokur 
dıırıırlai. Kimisi ele bıı lşte çekin
gen davranır. 

-lyi çıkar.sa Allaha hamdeder 
kötü çıkarsa sebttbe söverler, derler, 

f.i m.'ıecletı bulur tliyc• rııı•ıuk etıııı•· 

wek wümkii11 ılı·ı:il. /1',ık,1t b11lu-
11;;11 <,·:.ıre g:.ıyet pr:ıtilair. JJ:ıp:'s/ı;ı
m·lı-rıfrki m:ılıkıiıııl.ır ne ~iine ılıı

rııyorfor? 

Sjy;mı'da Jı:ıp.~e dii.~t'rı lıer be
kar mücrim rııecbııri ol-rak koça 
olmağa namzetmiş. 

Şıınıı da kaydedrlim : Siyam <-'-j<'r 
doğru ~se, çok az suç İ§lenen bir 
yermiı .•• 

Milli birlik 
Büyük Millet Mecliırinin mıılll .. 

r~ıu 5. zasr, 
Milletlerin, tarihte mi11a1i ı~ 

ıniş en ağır mücadele 'halinde M. 
luııduldarı bir zamanda, ,anh tüT4l 
nıilletinin mukadderatını tevket
ınek ~ibi şerefli, müsteana eh..W.. 
yelli bir vazifeyi beraber ifa ediJ1>'! 
ru:ı:, Çuk aı;ık olarak bir daha ,.m;ı. 
yQ(U:.c lı.i, mill~tlerin yaıama hakla
rı, L;n türlü jaabetli tedbirin ha•""" 
J.t ve hepsinden tesirli olarak 1Mr 
temele dayaauy_.. )lu. milli irli1'. 
f ~J-.kprlık ve kahr;.manlık terpt111i• 
Jiı·. (Bnsı.'Q s•sleııri, ,iddetli v• 11\1.. 
ı·c:ıldi al'4ıı>lar). 

Bliyük Millttl Mecliainin atn .,.1. 
saliylc ınilli birlik, her zamanc:ian 
ı:iy ... <le saii laınd ır (Bravo $e•leri, a1-
k19l11r) icabederae, milletçe her fa
Ja"İldı~ı ıüu lllmak, hepimizift 
kalİ kuarımı:ıdır. (Bravo ..-l~ri. 
~jJJetli ve •ürckli alkıtlar). Türk 
ınilletin~n bugünkü evliı.lluı, kalırıı• 
manlıkta, keradi geçmişlerini her 
halde müftehir edeceklerdir (llt•• 
vo ııeı)eri, ,iddet~i •lkıııl•r) millet• 
ler icrinde istikbalin, her vıııttadaa 
aunra nihayet kahraman ve fed~klr 
olanlara müyesser olduğu bir deviP. 
de, Lürk milleti temiz, emin hif' İtı

tikbale gururl• bakmaktadır." 
(Bravo ya'a sesleri. ayakta Jİdqetll 
ve ıürekli allc:ıılar). 

İngiltere ve Amerlka'mn 

sip•riılerinden sonra 

AmerİkQ fabrikalarında 

73.000 

tayy~re 

yapılacak 
V;ı~inı:ton. ı a.a. - 1nııilte-re tarafmdan 

istenen 12.000 tayy~rc ile Amerika har • 
biye nezareti için pr<>"ra.ma ilaveten der
l'İ~ ı:llilcrı 12.000 tayyare dahil Qlduğu )'lal
de lrıı:.iltcrc ve Amcrİki orduları İÇİT\ .\· 

ıııcrık:.ı'yıL ~iµari~ eJilmiş olan tayyarele -
ı iıı ıııccıııuu 73.000 c Qali~ olac;ıktır. 

liu ııruı:rn.mın tatbikı için ıki milyu 
dolarlık l.ıir nı:ısraf ilıtiyar edileceji zan. 
ııc,ltlıııelttc:Jir. '· 

llaı lıiyc: ııcl:;treti, otomobil fabrika!~ • 
rıııd.ı iııı:ıl c<lilccek olan parçal~rın mon • 
t:ıjı i\·irı iki l>iiyük fıı.lırikanın in~asını dii
şıi ıı.m c:k tc<.I i r. 

Aıııcıika'ııın programına göre, or<lıı ''e 
dvıı 111111.ı için 35.000 tayyare sipariş edile
cektir. lııgiliz esas programı mucibince 
ise 14.000 tayyare sipariş edilmiştir. 

Hurıı.d;ı tahmin cdildijilı,c ıı:t:ırc, Ameri
ka lıalen lngiltcrc'yc ayri~ 250. 300 tayya
re ıönderm~ktedir ve iştih~ 11 n arttrrıl -
ması için biiyitık gayretleı udıdilrligi ci
hetle bu rakam tedricen artacaktır. 
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j RESMİ TEBLiGLER 1 ...................................................... : 
Napoli'de petrol 

depoları bombardıman 

edildi 
Londras 1 a a. - H;ıva Nezaretinin teb

ligı: Perşembeyi cumaya bağlıyan dun 
gece, kilçuk bir lngiliz bombardıman tay
Yaresi grupu, Napoli'de petrol d .. polarına 
Ve dıger hedeflere muvaffakiyetli bir hü
cum yapmıştır. Tayyarelerimiıin hepsi 
Uslerine donmuştur. 

F cna he.va dolayısiyle, garbi ve mer
kezi Almanya uzerinde hiı; bir hareket ya
l>ılınamıştır. 

Dun, per~embe giinii, ı;iindü:ı: huekitı 

esnaBınd~. sahil müd;ıfaa servisine men -
ıup tayyareler, Norveç sııhili ııçıklarında 

bir ticaret gemisine tam
0 

bir isabet kay -
detmi§lcrdir. Bu tayyarelerimi7.den bir 
tanet;f donmemiştir. 

Alman 1 ann İngiltere 
Ü%erindeki faaliyetleri 
Londra, 1 a.a. - Hava ve dahili emni

)'et nezaretlerinin tebliG'i: Dün rece düı;
l!ıan hava faaliyetinin yeniden l\Zaldığı 

torülmüştür. 
E.,.climle doğu İn{ilteresinde Londrıı

)a ve orta lnı:iltere'de bir ıehre pir kaç 
bomba diişmiişse de az haı;ar ve insanca 
da ıır. zı1yiata sebep olmuştur. 
Diişman 1skoçyıı.'nın dofu - şimelinde 

bir nokta iızerine de bir k;ıç bomba atmı:;
la da hiç bir netice elde edememilitir, 

Yunan re6mi tebliği 
Atirı.a, l ıı.a. - 31 ilkte!irin akşımt net

tedi)mi~ olın .5 n1ımar11.h tebliğ: Epire 
ınıntııkuında dıişmanın piyade ve tank ile 
Yaptığı harekat her yerde tardedllmiştir. 

nu,mana ı:ayiat verdirilmiı ve esir ahn -
nııştır. Düıman kuvetleriyle birlikte ı;e -
teciler de harıbetnıekte idi. 

Dıin ründüz hava kuvctlerimiz alçaktan 
Uçarıık dıişme.n cüzütamlarını bomba ve 
mitralyöz ateşine tutmuttur. Hava muha
rebeleri eımasmda bir diişman tayyare-si 
diişürı.ilmüf, bir diğerine de isabet va)d 
olmuştur. Bu tayyarenin ıayri muntazam 
bir ııurette yere indiii rörülmiiıtür. 
Buırün ründüz muhalif havanın devamı

na nırmeıı, tayyarelerimiz faaHyetlerine 
tekrar ba§lamışlardır. Bir diişman ke;ıif 

tayyuesı bir avcımız tarafından püskür -
tü\m\iı ve düıman tanraresinin bu takip 
~na11ında yaralandığı müşahede edilmi!i
tir, 

Denl11 loıvı:tle-rimiı: dül}rnanın ııai cena
hnıı bır sutten fazla muvaffa'lciyetli su
rette bombardıman etmiştir. 

Alman tayyarelerinin 
dünkü faaliyetleri 

Lcndrı. 1 a.a. - Bu akşam H.ıva Neza
reti tuafından •ıaih4alci teblit neşredil -
miştir: 

Bugiin talaktan itibaren memleket ii
ıerinde dlişmıının bazı faaliyeti olmuştur. 
Miinferit bir vıı:ı:iyette uçan tayyareler -
dC1'1 başkaca 20 il! 50 tayyareden ve ekse
riııi i'VCrdım mürc-kıkep düşnı~n teşekkülle
ri uhıllerimizi ıı.şmı§tır. Bu teırekküller -
den ikisi Port,;mouh mıntıtka~ına girmiş 
Ye dıı;crlcri Londr!l'ya teveccüh eylemiş
tir. Avcılarımı7. \'e hava müdafaamı:r. mü
lemadıycn faaliyette bulunmu~ ve her de
lasmda, Londra mıntakasına, İngiltere -
nin cenubu ıarkiııine, Lincolnshire ve şark 
kontluklarında mutcaddit noktal:ıra bom
balar atılmıştır. 

AlınRn rııporlara ıröre umumiyetle ha
ıar a:ı: olmuştur. Keza ölü ve yaralı ;ıde -
d.i de aı:dır, 

Dün İngiltere' de dokuz 
alman tayyaresi düJtü 

Lorıdra, 1 a ıı. - Hava Nezaretinin pu 
tkşam bildirdiğine ı:-öre, Douvre ii:r.erin
de 8000 metre ytiksekten uçan M. 109 ti
pınde bir alman avcı tayyaresi in~iliz top 
&ekerlerinin dafi bataryaları tarafından a
levler içinde dilşunılmiiştiir. 

Bug'i.in lnıı:iltcre uıerinde veya etrafın
da dokuz dıişm1.n tayyareııi düşüri.ı\m~ -
tı.ir. Altı İngiliz tayyaresi kayıptır. Bun -
!ardan jki5inin pilotları kurtıılmu~tur. 

Mısır ve Sudan' da ki 

askeri harekôt 
Kııhırc, l ıı.11.. - İng-ill7. uınıım1 karar -

l'Alıınırı teblltl: Mmr'da, 30-81 llkleşrin 
ıe<'rsl garp çoliinde bir dr.vriyemlz bir 
duşmın grupuııa tesadıif ~erek zayiat ver
dirmlf ve kendisi }tiç zııylatıı uiramaınış

Lır. 
Sudan'da, devriye kollan faaliyeti de· 

Yanı etmektedir. 
!!O ı lktcı,rtn<le Ka.~:;ıı lıı ınınhıkıuıında, 

bir lnı;illz devn.ı·esi kllç!lk bit• hecin ko -
lunu ııohıt etmiş ve bır eair alnııglır. 

Mıı.vl Nil mıntaka.sınrln. 26 llkleşrlnde 

taarı·11zn u~ıyan diifrnan kcşıf mlifreııele
rı ricale devş.m P.tnıektcdir. 

Cümhuriyetin onyedinci 
ylldönümü dolayısiyle 

Amerika'da seçim 
mücadelesi kızıştı 

Türk. BUigar sınırında B: Wilkie B. Ruıvelt'in 
dostluk tezahürleri 
Sof ya; l. a.a. - Royter : Bul~ar 

harbiye nazırı ·general Daskaloff, dliıı 
aıağıdaki resmi tebliği neşretmiştir ; 

" Türkiye CUmhuriyetinin 17 nci 
yıldöniimüne tesadüf eden pazartesi 
günü, bir bulgar subay heyeti Edirne
de yapılan merasime iştirak etmiştir. 
Bulgar heyeti Türk ordusu namına 
hüsnükabul edilmiştir. Bulgar subay
larının şerefine verilen ziyafette Tür
kiye Cümhıırreisi ile kıral Boris'in Şl'!
refine idarei akdah edilmiş, söylenilen 
nutuklarda iki memleket arasında mev
cut olan dostluk tcl>arilı ettirilmiştir. 

General Daskaloff, gazetecilere y:ıp
tı ğı beyanatta, bulgar - yunan hudu -
dunda herşeyin sükunet içinde olduğu
nu ve B"ulgaristan'da da süklınet hü -
küm sürdüğünil bildirmiştir. 

nutkuna cevap verdi 

Amerika aazelelerlnin yüzde 
75 i B. Wilkie'ye tırıftar 

Nevjcrsey, 1 a,a. - Royter: B. Ruz
velt'in Boııton nutkuna. cevap veren B. 
Vllkie, Ruzvelt'ln har1c1 slyeııetlne hücum 
etmlo ve demiştir ki: 

Rıı 11lyaset, bizi, doÇıırlan doğruyıı. hiç 
hıı.tiç bulunmadıı!"ınıız bir harbe götUnrıek
tediT. 

.13. Vilklc, a)Tıca §Unları da ııöyleml§
tlr: 

Son yedi senenin ihmal ıılyıu;eti yU· 
zlindcn, inglltcrenln yaptığı ıılpe.rlpler ııl
pariıı olarak kalacaktır. İngiltere için bu 
derece hayali olan bir gayuttefı bu derece 
satht surette bahsedUmeııl bent ha)Tete 
d\işiirmekledlr. 

KIZJLA Y - Trakya'da Türk - Yu· B. Vllkle, dün, Camdcn'rle söylediği di-
nan ve Bulgar milli bayramlarında di- ğer bir mıtukta. Amerika Birleşik Devlct
ğer iki devletin hudut kıımandanları !erinin Londra biiyilk elçisinin bu kritik 
davet edilerek bu bayrama samimi zamanınd11. va.zitesinden u:r;a.k bulunmuı11-
dostluk tezahüratına vesile ittihaz 0 • dan ljikiiyet etmi§ ve 11ö?.lerlne §Öyle de -
Jıımır. vam eylemiştir: 

1nsıınların evlerinde, tıılim ve trrbiyc-
Brı sene 29 Teş_rinievlede davetli o- de, ıııtnatta, illmrte ve sıılrede blltiln mil-

/an iki dost devlet hudut kumandanla- him faaliyetlerine hükümetln talıakkllmU 
rından birisi cereyan eden elim hadi - sistemi, tnı::-illcrenln kR.pıııını çR.imaktır. 
sat dolayısiyle bu davete icabet ed':! - Bu tahakkUm, bu yR.I'ım Jdircde ınılhu bo7.
medi. Bulgar harbiye nezaretinin }'11- mak lçln Atlantiği geçmejti araştırmak
karıya dncettiğimiı tebliğinde İ;jaTl'~t tadır. Bu tahııkküm, Jıı.ponya ile ittifak 
edilen samimi ve dostane ter.ahüratrnn yapmak ii7.ere dUnyanın öbilr tanfına ıı;el
büyiik bir memnuniyet hissedecek 0 _ mi~tlr. İnı;lllz milleti, mlllecaviırn karı.ıı, 

hayıttını tehlikeye koyarak, mücaıtelC' edi
lan Türk efkarmmumiyesi Yunanlı yor. Bu vıu:ifcRinrle, inıı;ifüı: milletine, lh-
dostlarımızın ne §erait dahı"Jindc bu Liya.cı nlıın malzemeyi ı:illlk4;e rtııhıı. fula 
aile sofra.'lından uzak kaldıklarını dü- bir mikdarda vererek yardım etmemiz 1A

şününce bu noksanı teessürle kayd' - zımdır. 
decektir. 

. 
lngiliz Elçiliği 
Romanya'yı 
terkedecek 

Biikreş, l a.a. - D.N.B. ajansının huım-
111 muhabiri bildiriyor: 

İyi malQnıat alan mahfillerden ö~enil
dl~lne göre, Bllkreşlekl in~lll7. t'lçillği ya.
ltındll Romanyadan ayrılacaktır. İngiliz 
elçlll~lnin Romanyayı terketmesl esas iti
bariyle bundan bir müddet evel kararla.ıı

tırılmı~ ve fakat tarihinin tesblt1 elçiye 
bırakılmıştı. İngiliz elçiliği memurlariyle 
ııralarında birka~gazetecl bulunan bıı.:r.ı 
lpıı;-llh; tebıuun da hareket et'l<"ceJ<tlr. 

Polonya elçiliği memurları da. lnglll7.
lerle birlikte Rumanya'dan gldeer"klerdlr. 

İn~iltere'de kiin diğer mühim askert he
deflere müteveccih hücumlarına devam 
etmiştir. 

Londra'nın cenuıbu garbisin.de, demir -
yollarına ve bir büyük fft;bri:kaya yapılan 

hücumlar neticesinde yıı.nıpnlıı.r çıık:mıljtır. 
Birmingham civannda ve Bristol'u11. ce -
nubunda, mµhim esliha fabrikaları bom 1 
bardrman edilrniştir. Londra'ntn garb1nde 
miihimmat stoklarına yapılan hticııma, 

mühimmat ihtiva eden bir ~ok binalar ber
hava edilmiştir. Bir tren, yoldan çrkanl
mıştır. İngiliı tayyare meydanlarına kıır1iı 
diğer hücumlar esnaı;mdağ hangarlara, 
sıirnaklara ve diğer binalara tam isabetleı: 
kaydedilrqi;ıtir, Yerde bulunan bir mik -
dar tayyareye, 11.lçaktan uçan tayyart'leri
miz mitralyöz ateşi açmış ve l>unlan ha
sara uğratmıştır. 

İrlnda gıtrp sularında, altı bin tonila
tqluk bir ingiliı nakliye gemisi, }>omba 
ile batırılm1ştır. 

İngiltere'nin cenubu. §ar"ki sahilin.de, 
bombardımfl.n tayayrelerimiz, btr çok tanı 
iııabetler kaydederek bir gemi kafilesini 
dağıtmıştır. Bir vapur durmuş ve yana 
yatmıştır. 

Norvcç'in g~rp sahili açıklarmda, Locık
head - Hudson tipinde bir düşman tayya
r~i, bir hava muharebesi esnasında düşü
rülmüş, diğer bir tayyare de bir mayn ta
uma gemisi tarafından tahrip edilmiştir. 

Hiç bir tayyaremiz !cayıp değildir. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, l a.a.. _: 147 numaralı İtalyan 

tebliği: Epire'de harekat, muntazam su -
rette inki§af etmektedir. Kuvetlerimiz, 
Kalibaki yollar il ti sak noktasına varmış
lardır. Ricat halindeki düşmanın bozmuş 
olduıi;u yolların düzeltilmesi ameliyesi de
vam etmektedir. 

Şimali Afrika'da., seri kollarımT7., düş
man kuvetlerine hücum etmiıı-ler ve bu ku
veıtleri, Sidi - Barrani'nin 40 kilometre 
şarkında A)am - el - Sa.mme'ye kadar takip 
eylemişlerdir. 

Hava kuvetlerimiı, dü§man mı:vzilerine 

Gazetelerin yüzde ?5 i, B. 
Villkie'ye taraflar 

Ncv~·ork, 1 a.a. - Roylt'!r: "F~dilnr And 
Publiı;ıher., amcrlkf!n bıı~ın mccmuıısına 

göre, Amerika Birleşik devlr.tlr>rlndekl ga
ıetelerln yüıde 75 i, reil'lci.lmhur llP.Qlmin
de cilmhıırlyet partiııi namzedi Vllkie'nln 
ku:~nmıı.ıuna ~ara!tardır. 

Napoliye yapılan 
hava hücumu 

45 dakika sürdü 
Perror rısfiyehıneferindı 

bir~ok yangmlar (ıkh 
Londr1', l a.a. - Royter: Napolinln in

giliır: tayyareleri tarafından bombardıma
nını bahis mev~mu eden Londrıı. mahfille
ri ou ciheti kayd .. dlyorla.r kl, muhasama
tın ba:ıındanberi ilk defadır ki lnglUr; ha
va kuvetlerl Napoli'dekl a..'!K;ert hedefleri 
bombal11riııııla.rdır. İnJ;riltrrrden 2000 mll 
meımfrde olan NaroU 1tıılya'nın yl'.'pyrni 
deniz flıılerlndcn biridir ve ııon iki sene i
çinde bhrlltUlmliştür. 

Napoll ii7.erlne yapılan taarruzun che
mlyetinl anlatmak için ~unu kaydetmek 
lı\zımdır ki, ftalyanlar, Llbyadalıi. üsleri 
ve bUyük deniz ve hava kuvetıer! ııayesin
df', Nllpoll'den PantelleTla ııdMına rrrapa
ni ve Trabluııı arR!lında çekecekleri bir hat 
ile Akdeni?.l gR.rp ve §ark olmalc llzere iki 
parçaya ayırabileceklerini ve bu ııuretle 
Cebııllittarık ile Silven kanalı arazında 

seyr!lııefqlnl dıırdııTacaklarını eöyl!yerek 
tefahiir etmiılerdl. Napolinin Yunanlatan
dlln ancak 600 kilometre meııllfede olduğu
nu ka.ydctrnek gerektir, 

Napoll bombardımanı hakkında !sllh
barat neıı:nrell şu malüma.tı vermektedir: 

HUcıım 45 dııl<lka sUrnıllştilr. İlk tayya
reler gayretlerini ~ehrin cenup kuımında. 

bulunan Poı;gioreale !lrmaaının truıflyeha· 
nesi ve petrol depoları il:r.erlne tekı;lt et -
rnllflerdlr. B!lyUk çapta bombalar atılmış 
vı lnfl!A.klar neticesinde birçok yanl:'ın 

çıkmı,tır. 

İkinci bir tııaTruz da Nııpoll ganna ve 
demlryoluna yapılmıııtır. 

t.l'çtıncil taarruz hava d:HI bataryalarına 
ve projcktorlerlne tevcih edilmlı ve bir 
batarya sustıırulmuştur. 

• 

Akdeniz'de İngili% 

filosunu bekliyen 

yeni vazifeler 
şiddetli bir hücum yııprpış ve dılsman avcı Londra; 1. a.a. - Amiral Chatfield, 
kuvetlerlyle şiddetli mııhare,belerde bu · dün söylediği bir nutukta Yunaniı -
hınmuştur. Bombardımap tayyarelerimiz tan'a yapılan tecavüzden sonra Akde
yedi diişman tayyaresini, avcı tayyarele- niz'deki ingili7. filosunu ~imdi yeni va
rimiz on düiiman tayyaresini dü~iirmüştiir. 
Tayyarelerimi:r.den ü~ü kayıptır. zifclcrin beklediğini bildirmiştr. 

Diitiman haya kı.ıvetleri, Marmarika Filonun Ccbelüttarık, Malta, Kıbrıs 

Kımya ve Filistlnde kaydedilecek bir 
eey yoktur. 

tayyare meydanları üzerine hava hücumla- ve Süveyş gibi başlıca deniz üslerini 
rı yapmıstır. Hafif maddi hasar vardır •. müdafaa olan esaıı vazifesini ifaya 
Bir kişi ölmüş, iiç kişi yaralımmıştır. muktedir olduğunu kaydeden Lord 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 1 ı.a.. Alman orduları başku-

mandıanlıı;ının tebliı;i: Bilhaşsa ıayri 
müaaıt hava ,eraiti neticefiinde, ing-ilizler 
dün havıı faaliyetlerini tamaıniyle durdur-

11\Uflıı.rdır, 
Buna mukabil, alman hava kuvetled, 

L<lndra'ya ve cenubi, merkezi ve garbi 

Şıırki Afrika'da, düııman, Adi - Galla Chatfield. ingiliz bahriyesinin Yuna
iiıerine hava hülfumları yapmıııtır. Burada nistan1a mümkUn olan en büyük yar~ 
bafif hasar vardır. Üç yerli ya.rıtlanmn;tır. dımı yapacağını bildirmiş ve demiştir 
Agordat üzerine ya~lan hiicum, hiç bir ki : 
netice vermemi~tir. " - Yunanistan'ın en b;ı·yı.ı'"k ihtı"va-
Düşman havı 'kuvetle-ri, Napoli üzerine, ' ~ 

biri yangın bombası olmak üzere bir çolc cı tayyare ve gemi itibariyle yardıma~ 
bomba atmıetır. Bagnıtli, Porto. Cauxı Ca- dır. Donanmamız, İtalyan donanma&iy
puan.a ve Pomlcli Aııo Darco'da mahdut le boy ölc;ü,ehileceği Jıaati tıabırıuı:lık-
hasar vardır. la beklemektedir. ,. · 

General Weygand diyor ki : 

" Fransa Almanyaya 
üs veya toprak 

verecek değildir ,, 

Fransa'nm Amerika sefiri de 
"ayn sulh yapllmıyacak,, dedi 

Londra; 1. a.a. - Royter ajansının 
diplomatik muhabiri, mareşal Petain
in evelki gece radyoda söylediği nu -
tuktan bahsederek diyor ki : 

" Londra'nın selahiyetli mahfillerin 
de tahmin edildigine göre, mareşal P~
tain tahammül edilmez bulduğu müta
reke şartlarının tahfif eP,ileceğini U -
mit etmektedir.' 

Bunların mukabilinde alınanlara ne 
gibi menfaatler temin edileceği henüz 
mal(ım değildir. Mareşal Petain key
fiyetin pek yakında malüm olacağını 

söylemİ§tİr. 

General Veygand'ın dikkate 
değer sözleri 

Franısız Fas idaresinin naşiri efkarı 
olan Depeche Marpcaine gazetesi 30 
ilkteşrin tarihli nüıhasında dikkate 
değer bir makale yazmıştır. Makalede 
ezcümle şöyle denilmektedir : 

" General Veygant Fas halkına, ana· 
vatanın bir kısmının veya fransıı; müs
temlekelerinden bir parçanın terkedi
leceği ve yahut deniz ve hava üslerinin 
verileceği hakkındaki şayia\arın tama
men asılsız olduğunu bildirmiştir. 

General Veygant, Fransa'nın şerefi
ne veya men{";tatlerine aykırı hiçhi.r 
şeyin Petain hükümeti tarafından ka
bul edilmiyeceğini ilave eylemiştir. ,. 

Fransa arazi terketmek ve sulh 
yapmak niyetinde değil 

Vaşington; 1. a.a. - Fransa'nın A
merika bilyük elçisi B. Haye, dün ~a
riciye nazır muavini B. Sumner Vel

les ile görüşmü!tür. B. Ilaye bu görüş

meden ıon ra gazetecilere §U beyanat· 

ta bulunmuştur : 

" - B. Welles'e, fransız - alman mil

zakerelerinin ne arazi terkine, ne de 

Almanya ile ayrı bir hanı akdine ma

tuf olmadığını temin ettim. 

-:'Batı-yarı küraaindeki franŞız top -
rakları hakkında gönderilen meaaja 

mareşal Petain'den henüz cevap alma

dım.,, 

B. Laval. al.man - franatz görüş
meleri hakkında izahlarda 

bulundu. 

Paris, 1 a.a. - Havas ajanıı bil· 
diriyor: Ba~vekil muavini ve harici· 
ye nazın B. Lı.va.I Pa.ris'te gazeteci• 
}eri kabul ederek ba9hca ıunları 
söylemi~tir: 

Bütün sahaları ve bilhusa iktlult 
vı: müstemleke planlarmı gözden 
geçirdik ve i9birliğimizin filen F:tan 
sa'pın, Almanya'nm ve Avrupa'nm 
menfaatlerine hangi §ekilcle hizmet 
edebileceğini tetkika devam eyliye• 
ceii4!, 

B. Lav~l, miitlerek bütün meııele. 
terin halli için gidilecek yolun daha 
çok uzun olduğunu ve bunun hare
katı askeriye devam ettiği müddet· 
çe mütkül bulunduğun\! kaydettik
ten şonra demi,tir ki: 

Bununla beraber size şunu söy
liyebilirim ki, bir çok huausatta sa
rih meseleler ortaya konulmu§tur 
ve bunlara yakında cevaplar veri-. 
lecektir. Görü§ülen meııelelerin he
yeti umumiyesi doğnıdan doiruya 
milletin hayatmı alakadar etmek
tedir. 

Filorina'ya inmek i(in 

İtalyanlar 

taarruza 

başladılar 

... 1 akıt hakim noktalardı 
Elen ler sımsıkı 
tutunuyorlar 

Atina, 1 e..a. - Royter: Şimal cephe
sinde, havıı-. hafta ba§bn"gıcına nazaran 
daha az müsaittir. 
Şark bölgesinde yaııi flori11a mıntaka -

sında, hava bulutlu idi. Bazı saganak ve 
dolu vardır. 

Merkez böh;e&inde yani Pinduı mınta -
kası<la, bulut ve &iı varrlı. 

Sahil mıntıkaıunda. bulut azdır. Hava, 
olyile~mc·k istidadını ıoıtermrıktedlr. 

Pırıembe g11nkiı lurekit Ciinuın<la kil
çük miktarda. İtalyan askeri uir edilmit -
tir. 

Sahil mıntakuında, kuvetli Elen takvi
ye kıta.lan, eua mtidafu hıtlarında mev· 
ıilere ıirmiı ve bu ıouretltı bir kıç gün -
den.beri İtalyan hı.icumlarıl'lın erı e~aı;lmna 

goiüıı germiı olan kıtalara liy;ıkıu kea • 
bettikled iıtirahlt imkanını vcrmiıtir, 

ltalyanlar arazi kazanamadılar 
Atina, 1 a.ı. - Son haberlere ıöre, Yu

nanistan • Arnavutluk hududunda perfem
be günü vuku:ı. relen askeri harekat, Elen 
kuvetleri için tamamiyle şayanı memnu -
niyet bir ~tarzda cereyan etmiştir. 1tal -
yanlar, her yerde geri püskürtülmüş ve 
bir kilometre arazi kazanamamıştır. 

Elenler, mukabil hücumlar yaptıkları 

her bölırede, çok (azla ııiçlıikle karıılq -
madan ilerlemek imkanını bulmuşlardır. 

İtalyanlar, uç nevi etnlı kuvet kullan
mıtlırdır. Bu kuvetler, ıunlar.chr; 

1 - Bilhaı;şa rarp veyahut eahll böl
ıresinde kullanılan hafif tanklu. Bunlıır, 

çok miıe&ııir olmarnrııhr. Çiınkü tankların 
takip etm~ mecburiyetinde kald~'ldarı yol 
danlı ve •ruinin vuiyeti hunların lef!İli 

harııkita ı•smeııine ptku fınıat vermiı -
tir, 

2 - Slivui. Bu kıtala.r, daima &ahil 
mıntakumdan ba~ka bir bölrede bir neJıri 
ıeçoınek tetebbitıitndı kullanılmııur. Bu 
mıntıkada eaulı Elen miıdafu hatla.rr, 
bu nehrin obilr tardınd~ bulurıuyord\l. 1-
talyanların bu cayreti, buyi1k ıtYiat ver -
dirilerek reri pqı>kiırtulmü,ıür. 

3 - 1 tılyan 511bayları kumandasında Ar 
navut çete kıta.lan, bu çeteler de ıeri 
pü-slcürtülmü:;tür, 

Elen noktai n&.l$H·r11a ~re, dıinlrii hıre
ılcatm belki de on .riyade cesaret verici hıi.
diı;esini, iki Elen torpido muhribinin, Kor
fo kanalını ı~ilkten 11onra, sahil civuın
daki İtalyan mevzilerine bir ıoa.at krnk peş 
dakika. obıi5 n.lvolan atmuı te~kil etmir 
tir. 

ltalyanlar taarruza ge,tiler 
Belgrad, 1 a.a. - R.o3"ler ajansının hu

sıut muhabiri bildiriyor: Yu~lavya -
yunan - amavıitluk hudutlarının birleoti
ği noktada 1aıanca'da bulunan yugoslav 
müıahitlerinin blldirdigine gôre, italyan
lar Periıti datlarmda ıark ııesidini .rıorla
mak üzere ta.arnu:a baJlamı~la.rdır. 

Ecer İtalyanlar l>u reçidi wrlayarak 
Manutır - Selinik dmniryclu ve fO'CIİ 
üzerinde bulunan Filorina.'ya inmiye mu
vaffak ohırlıarH l_Cutorya'ya ve oradan da 
cenuıbu garbide Larissa ve garpte Kozana 
istikametinde yol açılmı!Ji olaca:ktır. Fa -
kat yunanlılar, motörlü kıtaatın daı;lar -
da kullanabilecekleri yegane yolun kilidi 
olan Fisobar boia.ımı setr~en l3igle te
pelerini sımaııkı tutuyor. 

Atina'ya karşı hava hücumu 
Atina, 1 aoıa. - Royter: Atina'ya bu • 

gün ilk hava bücu.ınu yapilmıştl1'. 
İlk alirnı, saat 10.40 da verilmiı ve ya

nm saat sürmüıtür. Şehrip garp mahallesi 
üzerinde bet ı,yyare ıörülmüş ve hava da
fi bataryaları harekete geçmistir. 

İıkinci ali.rım, &aı:+t 11.SO de verilmi;ı ve 
Mareşal ve onun hiikümeti bu hücum yarım saat sürmüştür. Bombe. atr

meaelenin vehametini müdrik ola - lıp atılmadığı henüz malii.m de,iildir. 
rak onu halletmeye çahtıyorlar. .. . . 
Pek yakında frımsa. ıarfedilen gay- Bombardımanlarda olen •Wıller 
r~t~erin derecesini takdir edecek ve ' Atina ı a.a. - Atina ajansı bildiriyor· 
hızı elde etti{imiz neticelere istina· Umumi ~niyet nezareti ne§rettiği bi; 
den muhakeme edebilecektir. tebliide diyor ki: Patraı poli&inden gelen 

Kanada hükumetinin verdiği 

silah sipaıişleri 

Ottava; 1. a.a. - Kanada mühimmat 

nazırı B. Hove, harbin başladıfl tarih
ten 30 eyltile kadar Kanada hükümeti-

nin vermiş olduğu mühimmat ve harp 

malzemesi. siparişlerinin 116 milyon 

sterlinden fazlaya baliğ olduğunu be

yan eylemiştir. Bu siparişlerin 85 mil

yon 750.000 sterlinlik kısmı Kanada 

hükümetine ve 30 milyon sterlinden 

fazla bir kısmı da ingili.ı hükümetinı: 
a.it bulunmaktadır. Yine ayni sipar\ş
lerin yüzde 86 sı Kanadalı firmalarıı 

verilmiştir. lngiliz firmalarına veril

miş olan sipıri§h~r yekunun yüzde do

kuzunu, Birleşik Amerika'ya verilen

ler de yüzde beşini teşkil eylemekte -

dir. 

raporlardan anlaşıldıiı .üzere İtalyanların 

sivil halka karıı hava hücumları &ar~.ım
ba giinü dı devam etmiııtir. 

Ça!"'Pm'ba ırünü yapelan hüç~nıla:da -
ki ikinciı.i 8 ta.yy~rc tarafından yapıltlll§
tır - buı evler haııara ulramıı ve bir ~i 
kiti yaralanmııtır. 

P~trasta pazarteşi ıünü yapılan taar
ruzun vcrdirdii"i ı:neanu nyiat bir c;oiu 
kadm ve çocuk olmak ü:ı:ere 100 ölü ve 200 
yarahdrr. 

Diğer tarıı ftan Lepantede Naupakle 
jandarması bildiriyor ki: Oc; tayyareden 
müreldkep bir İtaln hava mow ıehrin 
ııırk kısmına üç bomba atmı~ vo sivil halk 
&ra.~ında bir kadın ölmüş _ve a kişi yar4-
lanm1~ır. Bir ilk <>kul ve 1anındakı bir ev 
ytkrlmııı\ır. 

İtalyan tayyareleri diln sabah ta Pat -
ras'ı ve Korent kanJlı yakınında bir mev
kii bombardıman etmişlerdir. g kişi ol -
müştür. 

Bir Elen tekzibi 
~tina, 1 a a. - Atin11- ajansı ya.hancı 

memleketlerde, '5 şi bombardıman tay -
ya.resi ve bakisi avcu olmak üzere 145 
adet mı mamul;itı t~yya.renjn Yunanis.tana 
ıelmiş olduiurıa .dair •rican htı.berlcri tek
zip etmektedir. 

İtalyan - Yunan ihtilaf 1nda 

Yugoslavya 
• • • 

vazıyetını 

tesbit • 
ettı 

Kendisini müdahaleye 
mecbur göreme%se ••• 

Almanya Yunanistan' a 
harp ilan etmlyecek 

Bale, 1 a.a. - Reutet: 

Basler N achrichten gazetesinin 
Berlin muhabirine ıöre, ltalya
nın Yunaniatan'a kartı ıiriıtiii ha· 
reket Bcırlin remi mahfillerinde Al
manya 'nın Norveç'e karıı yaptıir 
hareketltı mukayeae edilmektedir. 
Deniliyor ki, Norveç naaıl alman 
harp biilıeıi iıe, Yunaniıtan da l• 
talnn harp bölıeıidir. 

Bununla beraber, Berlin ve Roma 
araaındaki ıiyaıi teaanüt kaydedil· 
mektedir. Zira Yunaniıtan'a kartı 
giritilen hareketin lngiltere'ye kar
t• devam eden ınüıterek hareket• 
dahil olduğu kanıaati mevcuttur. 

Muhabir, bitaraf müıahitlerin 1-
talyan -yunan ihtilafının reniılem .. 
11 tehlikeıinden pek ziyade endi,. 
ettiklerini ilave eylemektedir. 

Almanya da, Yunaniıtan'« harp 
ilan edecek mi ? 

Stokholm, ı a.a. - :Royter: Btokho!ra 
T1dDiııgen gazetesinin Berlin muhabiri ya
zıyor: 

İtalyan hUkUmeti kendisini Yunanls -
tan ile tıarp halinde tellkkl ettltfni blldiP. 
dikten ııoı:ıra., alman vaı:lyetlne <blr eekU 
verllmete ı;ahşılnıııktadır. Berllndeld ka -
na.ate göre, Almanya, ukerl he.rekttın Jn• 
ki§&fı neticesinde kendlılnl müdahaleye 
mecbur görmezea, Yunaıılal..ana harp Ub 
etmlyecektlr. 1-'akat, genı Berl!ııden blldl
rUdlflııe göre, Almanya, İtalya'ıun kendl
ısiııe tevdi edilml§ olan bölgede harbin 
idamcııl için lüzumlu tellkki ettiği diplo -
matlk l'e aekert tedbirlerle bittabi mut&• 
bık bulunmaktadır. 

Mihver, wlhcu bir hal tarzı 
arıyormuı 

Madrlt, 1 a.a. - Royter: .Arrlba. saz .. 
tesinln Borun muhabiri yazıyor: 

"Mihver devletleri, İtalyan - Yunan 
UıtilA.fına muslihane bir tarııı hal bıdmak 
için blıttin gayrcUerinl sar!ediyorlar. Söy
lenildiğine göre, bu tarzı hıı.l Yunanlsta.
mn f!n lpildat lıııtlkl61 eıwıl&Tllll koruya. 
cııktır.,. 

Muhabir §Unları HA.ve ediyor: A.tlnwn 
muıınnldane hareketi her vakit oldutu gi
bi .A.lmıuıyayı Roma'ya uygun bir hattı h&
rııket ittihazına mecbur etmesi muhte
meldir. 

Yugoılavya vaziyetini teıbit etti 
Belgrat, l a ıı.. - D.N.B. blldlrtyor: 

Yugol!!lavY& hUkUmetl, Yunan ·İtalyan lh
tllltına karoı vu:lyet almıı bulunmakta
dır. 

Yarı rosml Avala aj8.DB1, yu•otılav hU· 
kilmetlnln beyanatını ne~retmektedlr. Bu 
beyannamede, Yugnalıı.vyanın bUtiln kom
~ular!yle iyi mUnaıebetıer idame ettlJtııi 
ke.ydettiklen sonra yugoslavya hUkUmeU 
qiyor ki: 

Yugoslavya, İtalya ile Yunanistan ııra.
sında r;ıka.n ihtllAfı derin bir teesslifie 
k&rfıla.r. Çün:til her iki memleketle de 
dostluk mlinasebetıerl idame etmektedir. 
Bu ihtilft.f harbi Balkanlara sokmu~tur. 
Binaenaleyh, Yugoslavy:ı.nın, sulhu idame 
lı;ı!n ileride de bUtiln gayretini ııarfetmek
le beraber hf'ırlls olan yeni vaziyeti en bU
yUk bir dikkatle ta.kip etmesi !Azım geldi
ği anlaşılır. 

Yusoılavyanın ıimdiye kadar ittihaz 
etmlt olduğu hattı harekete binaen Bal
kanlarda hAdiı;eJP.rin müstakbel inkişafı -
ıun ne bir taraftan, ne de öte ta.raftan 
menfaaUerloe dokunınıyacad'ını ümit e
der. 

Bulgaristan'ın vaziyeti 
Stokholm, l a.L - Stokholm Tidnill&'tn 

gazetesinin Roma muhabiri yazıyor: 
"Ö~leye benziyor ki, İtalya, Türklye'

nin mUdahaleslne meydan vermemek için 
hiç değl!se §imdllik Yunan - İtalyan ihti
Hlfına kıın§maması i('in Bulgarlatan'ı ik
naa ça1ıımaktadır. Muhabire ı:töre, Bulga
rlstllll ııonradan kendlsinetoprak verilmek 
suretiyle mUkAfatla.ndırılacaktır.,, 

Yon Papen Berlin yolunda 
Belgrad, 1 a.a. - Çar§amba gÜ· 

nü Ankara'dan Berlin'e hareket e
den Alına.nya'nm Türkiye büyük el· 
çisi B. ·Yon Papen dün 'gece bir yük 
gemisi ile Kö3tence'ye vasıl olmut
tur. Oradan derhal Bükreı'e hare
ket etmi§tir. 

Bükreı'te 

Bükreş, 1 a.a. - D.N.B. : Almıı.nya -
nm Tiırkiye'deki büyüJ1 elçisi von Papen 

dun Bükrtş'e ielmiıi ve Berlin'e gitmek 

üzere burün yoluna devam elmiftir. 

BUylik elçiye Bayan von Papen ve di

ker bazı elçilik memurla.rı refakat etmek
ted:i;r, 

• 
• 

• 
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TÜRKİYE CÜMHURIYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100. 000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 · 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§ağı· 
daki plfina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
l 00 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, l Birincikinun, 1 Mart ve 
1 Haziran ~rininde çc.kilccektir. 

OlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyen1ere ikramiye çıktıiı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 
EViNiZE NEŞE DOLSUN 
PİYANO TAMiR AKORDUNDA 
HEDEFlNJZ MiNA OLSUN. 

• • 
Tel : 3718 • 

•••••••••••••••••••••••••••••• - . 
i EYÜP SABRİ i • • • ADLİYE SARA. Yl KARŞISI ' • 
• TUHAFJYE MACA.ZASI • 

: Saygı değer mÜ§lerilerinin bayramlarını kutlar • 
~. . •••••••••••••••••••••••••••••• 

Çiçek ve ağaÇ, ev ve bahçenizin 
şenliğini, güzelliğini temin eder 

• 
Medeni adam yeşili sever, Bahçelerinizi yeşilleyiniz 
Her cins çam, ağaç, ormanlık, gül ve meyva ağacı,.. 

Sabuncakis Müe~sesesi bu hususta her 

isteğinizi yerine getirmeğe amadedir 
2ankalu Cllddeai 17 Tel: 3718 

KIZII:~Y 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Halk Bankası T. A·. S: 
Sermayesi 1.200.000 T. l. 

Hnlkın Bnnkasıdır. Jiıılk Sandıkları kurar ve bunlar küçük lİcilre· 
tin ve sanatların ihtlyaçlarınf gidenniye, işlerini geli§tinniye çalıtrr• 

KURMUŞ 01.DUCU SA.NDlKLA.R : . 
Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. Sermayesi : 250,000.- T.L 
Ankara Halk Sandığı T. A. S. Penigli ajansı 
lstanbul Hl\llc Sandığı T. A. Ş. Sermayesi : 250.000.- T.L 

Ankara, İstanbul, Denizli Esnaf ve sanatkôrlan ! 
Halk Sandıkları, işlerinizi yürütm~k ve gelİ§tİrmek için kuruldu. 
Para yatlt'm!'k, gar~ almak, danıımak ve dertletmek isin Sındığa 

koıunuz. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııı 

• 

Umumi Mağazalar Türk A. Ş. 
Sermayesi : 2.000.000 Türk Lirası 
İdare Merkezi : A N K A R A 

Şubeleri : MERSiN • lSTANBUL - İZMİR. SAMSUN 

Resepiıc • Varant muamelatı, musaddak niimune şehadetnameleri, it111, 
ticari c~yanın manüpülasyon ve manütansiyon muamelat1, eşyanın ckizper· 
tiz, tahmil taqlin, nakliye ve satış işleri, sigorta muamelatı. 

w1111111#'1114'11111"""""'111#111.1i.1111111..,. 

p EK 
•• y u • 

1 N 
f anlflZi ipekli yünlü kumaı ma.Razası aatııa haıladı. 

Anafartalar Cad. No. 43. Ankarl'. 
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AZ PA~A ,iLE 
iYi' GiYiNMEK 
i5TER5ENiZ 
~E]2~k:~ 
KUl'\AŞLARIN 1 

Bonmarşe 
Anafartalar No. 37 
Muhter~m müşterilerinin bay
ramını kutlar ve mevaimin en 

yeni yÜnlerinin geldiğini 
müjdeler 

ASKER[ FABRiKALAR 
~ 

117 kalem muhtelif zımpara taıı 
alrnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma KomiS"Y"onundan : 
Tahmin edilen bedeli (12350) lira. olan 

117 kalem muhtelif zımpara taııı A$keri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü me!'Gtez 18.

tın alma komisyonunca 18/11/940 pazarte
si ıünü saat 16 da kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname paraarz olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
ıominat olan (926) lira ('25) kuru~u havi 
teklif mektuplarım meık\lr günde saat 15 
şe kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kıı.nunun 2 ve 3. 
maddelerindeki veaaikle .komisyoncu ol -
madıklarma ve bu işle allkadar tüccardan 
olduklanna dair ticaret odıı.sr vesika.siyle 
mezkiir gün ve saatte komisyona müra :. 
caatlan. (714'5) 

Şehzadebaşr Şekercisi 

Osman Nuri 
Bankalar caddesi. Ti: 3277 
Nefaaetiyle maruf her nevi şe
ker ve şekerlemelerini muh
terem müşterilerine arzeder ve 
bayrarıılarmı kutlar. 

Fakülteye davet 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteıi De

kanlrfından : 

Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesinin es
ki talebesiyle yeniden kaydolunan talebe
sinin ikinci t~rinin dördüncü pan.rtni 
günü ıut 9 da faklihede ,,ulunmala.rı. 
(7,07) 

Tuhaf iye Ti carethanesl 
ikinci An af ar talar caddesi 
Rehber apartmanı altında 

Saym müıterllerinin bayra-
mını kutlar, mevsimin en yeni 
ve ıenJrİn fre~itlerinin geldiği
ni arzeyler. YERLi;ALLAR - . - PAZARLARIMDANALf NIZ 

AKMAN 
Pasta Salonu 

·······················~······ = YILDIZ : • • • ~ TİCARET EVİ M. B1LMAN • 

: Bilumum elektrik, radyo, telefon, avize, bisiklet, motosiklet ve : 
e malzemelerini en ucuz fiyatlarla tedarik edebilirsiniz. Tel: 1847. • 
e Sayın mi.i§terilerinin bayramını kutlar. • 

=··························••! 
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Hasan Tahsin Göksal 

Beyoğlu Kolahanesi 
Anafartalar caddesi 

Sayın mü§terilerinin bayram/arım 
candan kutlar. 

Rıza Sevinç 
Y~niliehir Atatürk Bulvarı 182. 

Muhterem müşterilerinin bayramını 

kutlar ve mevsimin en yeni: kristal, 
por~elen, gümüş, hediyelik eşyaları 

ile bilumum mutbak el}'alannın ııel
rliğini müjdeler. 

Utku sokak No. !). Tel: 1118 

Mallannm temif;\i~i, nefaseti ve müıte
rilerini memnun etmekle §(>hret kazan -

mıştrr. Bozalarrmrz bilhassa enfestir 

Eskinazide 
Kışlık şapkaların en son 111odelleri 

İşkembeci ve Piyazcı 

Tevfik teJebi Birıderlır 
Sayın müşterilerine bayramım kutlar 

Tür.kiye Cüınhuriyet Merkez Bankasının w 26-10-940 vaziyeti 
AKTI F 
.IU.SA ı 

Altın : san kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

71.814,536 

DA.JiİLOl<~Kt MUHABfRLER Z 

TUrk Liram 
liAflİÇ'TF:l<T MUHABİHLER : 

Altın : Saf! klloırram 5.215,199 
Altına tahvBI krıbll ıserbeııt dovtzler 
Dıger dövlzleı· ve borçlu klhinız, 
bak hı el eri 

liAZiNf'.. l'MlVİLJ,ERİ: 

Denıhtu Nil. evrakı oakdıye klll'şıh~ 
Kanunun 6 8 lncl rııııddrlerine tev· 
(ikan hpz1nıı ~raffndan rakı tedlyat 

SENİ<:llAT CÜl'.DANl : 

Ticari senetler 

l!lSHAM ve TAHVİLAT CÜZDANl ı 

A Denıhte edilen evrakı nakdıyenln 
karş1lıf;ı eııhıı.m ve tahvllAt Uti· 
bıırl ısırırıetıe ı 

B Sıırtııı:ıt eıhapı ve tabvilAt 

t\V>.NSı..AR ı 
Alt•n ve d.,vfz llzc:rtne avans 
l'atı\'llllt ll:ı:Prlnc avans 
liıı.7.lneye k••a vadeli ııvanı 
liuıne~·c 31\F>O No ııı kşnuna cöre açı
lan altın ka?'f!lıklı a\'ans. 

Htsı-;ı·nAHLAR ı 
MUH'l1ELİF' : 

Lira 

101.012.889,54 
7 .222.277 .-
2. t 51.901 ,90 

220.803,41 

7.335.593,98 
38.4-08,24 

24.366.767,90 

158.748.563,-

19.391.484,-

260 .a2.377,66 

47.058.636,9~ 
8.277.057 ,57 

2.66:2,60 
1.aos.na.
gsı.000,-

75.584.926,75 
;ı; 

YEKÜ.N 

Lira 

110.387 .068,44 

220.803,41 

31.740.110.n 

139,357.079.-

260. 742.377 ,66 

55.335.694,50 

84.347.311,25 

4.500.000,-
21.194.548,92 

707,765.653,30 

PASİF 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ 

Adt ve fevkaltdt. 
Hueuııt 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR f 

Deruhte edilen evrakı na\tdlye 
Kl}nıınun 6 · 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedfyat 

Lira 

6.188.666,15 
fi .000.000,-

158.748.563,-

19.391.484,-

Denılıte e,,I. evrakı naltdıye baklyeırl 139.357.079,-
KarşıhAı tamamen altın olarak Uı\ve-
ten tedavllle vazedilen 1'.000.000,-

Roı:skont mukabili llA.vııtep tedavUle 
vazedilen 

Hıv:lneye yapılap altın kar&nlıltlı &• 

vııns mukah111 3fl02 No. hı kanun mu· 
cibınce na.veten tedavUle vazedilen 

MEVPUA'I' : 
Türk Llr;aı 

Altın : san Kl". 89,372 

3850 l'Jı:ı.lu KANUN.ı\ GÖRE HAZİNEYE 

AÇILAN AVANS MUK-s\-BİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR : 

227.QOO.OOO,-

-:o;-,-

73.150.509,15 

125.709,~9 

Safi KIJl. 55.541,930 78.l24.1~7,90 

DÖVİZ TAAHUÜD.ı\,Tl : 
Altına tahvili kabl! dövizler S.359,95 
Dığer dövtıl!)r ve alaa•l$lı klirlnsc 31. 7 56.554,79 
bakiyesi 

MUHTELİF: 

Lira 
15.000.000,-

1.2. 188.666,15 

383.357.079,-

72.276.318,54 

78.1ZU6f,90 

31.759.914,14 

115.059.607 ,5 7 

707 .765.653,30 
& • 1 # 

• 1 Temmuz 1938 tarihinden iUbaren : İskonto haddi % 4 Altın Uzerine avans % a 

_,_ 
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~ EMLAK VE EYTAM BANKASI ~ - -- -------------------

MERKEZİ· ANKARA 5 
ŞUBELERi: lSTANBUL, lZMlR 

AJANLARI : BURSA • IZMİT • ADAN~ 

ESKiŞEHİR .. ZONGULDAK 

----------------= Yapılacak ve yapısına başlanmıı meskenler için vatanclaılara 5 
mümkün olan kolaylıkla yardrm eder. = --- -- -~ Mevcut gayri menkuller karfılığında § - -- -§ ikrazat yapar 5 - -=: Faiz senede % 8,S dur. = 

:; Aynca komisyon almaz :S = Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar =: 
:E istekler için 1, fazlası için 2 liradır. = - -~ ~ 
- Gayrimenkul ipoteii ve eıham ve tahvilat rehni kartılıiında = = -= Banka. muameleleri yapar. = - -= Vadeli ve vadesiz mevduat alır. S: 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

.RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESİ : Telefon 3025 

ANKARA 

ZEiSS 
Zeias Purıktal Camlan 
Zei.ss Perivist Çerçeveleri 
Zeiss Dürbünleri .. tış Y•ri 
Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLERiNiN .,/EGANE SATIŞ YERi· . 
HER MARKA SAATLER SATILIR ve ,T AMiR OLUNUR. 

t 

Her nevi bakkaliyeye ait ihtiyacınızı 

Memurlar Kooperatifi 
Mağazalarandan tedarik etmeniz 

menfaatioi.ı icabıdır 

Urfa'nın halis sade yaglar1 ile Edi~ne'nin 
nefis peynirleri mahallerinden hususi 

surette getirilmiştir 

Her ıeyin en İyisi, en tazesi 
ve en ucuzu 

Merkez mağazası Tel. 1427.'Yen.i§ehir mağazası Tel. 1864 
Bahçeli eyler mağazası 3485/ 43 Hama.mönü 

mağaza&ı Tel. 1974 

SipqriJler evlere gönderilir 

;!Jlllllltıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111l!:. - -- -- -
~ Haşet Kitapevi ~ - -- -5 ANKARA ŞUBESl 5 
§ TEL: 3811 §3 - -5 "er lisandı kllıpllf r mecmualar Ye gazete Remington § = = § yau ve hesap makineleri, kntasiye levıumı, Gestelner ~ 
5 yazı ~oğalfmı maklneleri : Milner (elik para kısaları, ~ - -s Madas hesap makineleri Ever Sarp masa kalemleri ~ - ·-- -- -- -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr: 

SALTİ VE FRA.NKO· 
Büyük mefruıat ve mobilya mağazası 

Sayın müıterilerinin b•yr,.,mrnr tebrik eder. 
ANKARA 2 lNCI ANAFARTALAR No. 7 

TÜRK TİCARET BANKASI A. ~. 
Her ayın ilk günü FAİZİ v~rilen 

" KUPONLU VADELİ MEVDUAT ,, 
Heıabı ile, 

para sahiplerine, KOLAY :ve SACLAM 

bir gelir lemin etmiıtir. 

B-.Jıça ıehirlttrimizde Ş\JBELEJU, dahil ve hariç,te 
mvhabirleri vudır. 

Merkezi: ANKARA 

• 

.. 
• 
o 



KIZl[AY 

Yeni piyango plônında ikramiyeler hem adetçe hem miktarca fazladır 

1. nci ~ekiliı 1 İkinci fe~rindedir 
Bu planın iki hususiyeti vardır: 
1 - 5.000, 2.000, ve 1.000 liralık orta büyük

lükteki ikramiyeler adet itibariyle lazlalcı§
tırılmış ayrıca bu plana bundan elJelki plan
larda mevcut olmıyan 500 ve 50 liralık ik. 
ramiyeler konmuştur. 500 liralık ikramiye -
lerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 150, 
üçüncüde 180 dir. 

D~rdü:n·~ü t~rfip 
"itti Pi u nnc 

2 - Planın ikinci hususiyeti de 47 tane teselli 
mükafatını ihtiva etmesidir. Teselli mükô.
~atının esası şudur: eğer bir biletin bütün 
rakamları büyük ikramiyeyi kazanan nu. 
maranın rakamlarına tevafuk eder de yalnız 
herhangi bir haned~ bulunursa bulunsun bir 
tanesi değişik olursa o bilet teselli mükafa
tı kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi ka 
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir ha. 
nesindeki rakam ayrı olan 41 numara tesel
li mükafatı kazanacaktır. 

B i Jetlerin değ işti ri 1 mesi 
tarihine dikkat ediniz 

DEVAMLI BlLETLERlN ERTESi AYlN 
İKİNCi GÜNÜ AKŞAMINA KADAR 

r.T'.'.-;fşTIRfLMESl LAZIMDIR. 
... 

7 ·kiniciteşrin 1940 
çeki 1 işinde büyük ikramiye 

30.000 liradır. 
Birinci çekilişin tam biletleri iki, yarım hı 

Jetleri bir Jiradır. ikinci çekilişin tam bilet 
üç, yarım bileti 1,5 liradır. Üçüncü çekliş:n 
tam bileti dört, yarım bileti iki liradır. 

PLANI TETKiK EDiNiZ. 
Her çekilişte biletlerin fiyatlariyle beraber 

ikramiyelerin hem mikdarı, hem adedi arttı 
rılmıştrr. Yani ıans ihtimali her çekilişte çoh 
daha fazladır. Bu plana göre talihlilerin mik 
darı artacak ve bu talihliler aynı zamand~ 
mikdarca daha fazla ikramiye kazanacaktır. 

ilk çekiliş 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 
İKRAMİYE PLANI 

7 

KESIDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincit~rin 
tarihlerinde yapılır. 

1 

1941 lKRAMlYELERl 

1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
3 adet 1000 « - 3000.-· c 

2 adet 750 « - 1500.- c 

4 adet 500 « - 2000.- « 

8 adet 250 « - 2000.- c 

35 adet 100 « - 3500.- « 
80 adet 50 « - 4000.- c 

300 adet 20 « - 6000.- « 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız para birik. 
tirmiş ve faiz almış olmaz, ayni zamanda talihinizi de de· 
nemiş olursunuz. 

• • 
Halil Mormona 

Her nevi cam, ayna ve korniş ticarethanesi Anafartalar No. 117 
Saygı değer müşterilerinin bayramını kutlar. 

Unutmayınız ki 

Meyva suları tam bir gıda,. eşsiz bir deva ferah verici 
içecektirler. 

Çikolata, kestane ve diğer §ekerlerin taze ve iyilerini 

ince zevkleri okşıyan ve en mükemmel malzemeden yapılan 
pastaları, gatolan, tatlıları ve saireyi 

En nefis muz ve diğer meyva]an 

Meram'da bulursunuz. 
Atatürk Bulvarı 31 - 33 Telefon : 5730 

~~ 
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ikincite§rindedir, biletlerinizi şİındiden alınız 

Yeni Sinema yanında 25 numaralı 
LONJ!N Mağazası 

----------------- ~ - -- -- -- -
~Memleketimizde geniş teşkilôtı olan~ - --- --
~ ve münhasıran radyo ile meşgul --
~ yegône müessesedir - -

1 ---------------- = . = 
UGRAK 

Ticarethanesi Amı.fartalar 62 

Alaturka ve alafranga 

her türlü içki ve mezeler 

İzzet Cangızbay 
Manifatura Mağ~zası 

Postahane caıldesi N o. 56 
Sayın miişterilerinin bııyrnmmı kutlar 

ŞEREF KUYUMCU 
Ankara, Anafartalar No. 37 

Mücevherat ve saat ticaret evi 
Sayın müşterilerinin bayramını 

kutlar 

~ıııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
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Meliha Tarlan - -- -
Anafartalar caddesi 

Sayın müşterilerinin bayramını 
kutlar. 

~ AN KARA PALAS ~ -
Ortaç Giyimevi 

Sayın müşterilerinin b:ıyramınr kutlar 
Tl: 1225 
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YENİ Sinemada HALK Sinemasında 
Bugiin ve Bu Gece Bugün Bu Gece 

2 Macera filmi birden 
Tarihin en ııerefll ıathası olan ı _ Polis hazır ol 

ZAFER SENELERİ Baş rolde: Jack La Rua 
2 - Banka ııoygunculıı.rı 

Oynıyanlar : Annı Ntagt1 vt1 
Baş rolde: Peter B. Kynes 

Adolf Walbrock Seanslar : 10 - 12 - 14.30 -

Seanslar : 10 - 12 - 14.30 -

16.30 • 18.30 ve gece 21 de 

Pek Ynkında 
Kuyruklu Yıldıı 

16.30 • 18.30 ve gece 21 de 

Pek Yakında 
LEYLA ile MECNUN 

Türkçe Sözlü 

Sus Sinemasmda SOMER Sinemasında 
Bugün 14. 16. 18 ve 20,30 da Bu gün ve Bu gece 

İhtiraslı entrikalı ve hisst Biiyük yıldrzlA.rm büyük filmi 

büyük film SUt KIU'deıler 

MONTE KARLONUN Baş rollerde: Hanri Garat 
MEÇHUL KADINI Meg Le Monnier 

)ynıyanlar: Albert Prejan • Seçme filmler serisinin bir 

)ita Parlo. Sa1t 10 ve 12 de şıt.heseri 

ASILAMIYAN ADAM Seıınslar : 10 • 12 - 14.30 -

Baş rolde : Boris Karlof 16.30 - 18.30 ve gece 21 de 

Müjde Yenişehir Palas Oteli açıldı. Müdafai Hukuk Caddesi. İş Bankası karşısı 


