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:;. Türk - Alman ticaret anlaşması, 
dostluk ve itimat siyasetinin hay~rlı bir 
semeresi olarak telakki edilmeğe lciyıktrr. 

..,_ Türkiye dünyanın en büyük dev. 
[etlerinden birine karagün dostu olduğu. 
nu göstermiştir. 

:;. Memleketimizin siyasetindeki asil 
hedefler ve gıayrctlcr, takdir -ofom:ruı~la · 
dır, ümidindeyiz. 

:;. Cümhuriyet ordıısunun lwvvetlcn
mesi ve ihtiyaçlarının tamamlanma~ı Bü
yiik Meclisin ve Hükumetin en baş i i ol
duğunu bir kere daha belirtmek isterim. 

:f. Kahraman Türk ordusunun her 
vazifeyi yapmağa ehil olduğuna yakın. 
dan itimadımız vardır. 
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2 VA KIT 

.4.ukaro, 1 (A.A.) - Cumhur pa harbinin son durumunda bi. 
eisi lsmet lnönü. bugün, Büyük taraflıi~mı ilfın etm~'tir. Bunda...1 

Millet Meclisi altıncı intihap !:aska, muharebe içindeki bütlın 
devresinin üçüncü içtima senesi- devletlerle mıin:ıseb .... t]Pri iz eski 
ni a~ağıda.ki nutuk!~ ar;mışlaı- ve yeni ınuahc<lelcrle tanzim c
d.ır: dilmiş bulunuyorlar. Bu muahe-
Blıyük Millet Meclisinin sayın delerin hülrlimleri tnmamiyle mco-

ıi.z sı; ıidirler. Bunları SÖYlt dı ,tc.;n 
Altıncı intihap devresinin ü. sonrT!., Türkiyenın bugünkü harp 

çunt'ü irtima sene.;ini açıyorum. önıindeki dunununu İ) icc nnlat
Savın üy~Jeri sevgi ve saygiyle mış olmak için, kar~ılı!d. S"flar
sel;:.mıarnn. da bulunan başlıca dcvıetlerlP 

Geçen bir sene zarfında dünya münaı:.cootıu imizi b lirtmt"k i -
buhranı, insanlık i~in büyük ız- terim. 
tıraplar içinde geçti. Türk mille- Almanya ile 
ti, bu acı yılı da, kendi derin .;ı.n. münasebetimiz 
layışı ve milli kuvvetine güvaniy- Almanya ile rr.ünasebetlerimiz 
le kar§da.mış, tehlikeli anlarda Bnlkan hareketleri esnasında en 
soğuk kanlılığını Cıra.1<maksızın. çetin imtıhanını geçirmiştir, d~
cumhurivet hükümetinin içerde nilebilir. o zam~n. bizdeld alıi.ka 
ve clışarda vatanın emniyetini ve endişeyi layik olduğ•ı ehern
korumak ic;in yaptığı g-avretıere miyetle ı;ören, '"~ anlıyun Alman 
yardımcı olmuştur. Milletimiz, clevlctinin sa\'ın reisi Hitler, ba
kayg sı vat~nm selameti ve niza- na yazdığı hususi bir melttupla, 
mı olan Büyük Meclisi!mizin ya- memleketimi.zı karın dostluğıınu 
kından izinde yürümüştür. göstermiş, ,-a hü'rllm tin ta.svi. 

Yurdumuzun her tarafında biyle ke:ıdisine vnmh olduğum 
dirlik, memnun olacağımız bir cevap, ve bir kere daha vaki o
haldedir. Dünvanın bu devrinde, lan mektup'asmam.z. 1~ hazir~n 
vatandaşlarnnIZin ve memleketi- l941 tarihli Türk _ i\lm~n mua
mizde yaşamakta olan herkesin hedec::inı vücuda v,etir~'1 ı !J.r!'ıhk- 1 
bütün h~klarmdan ··e mesru Jı itimat lıavas nı yar .. mı"tır. 
menfaatlerinden serbestçe istifa- Bu neticeyi memnuniyetle kav. 
de etmekte olduklarım söylerken detmek isterim. . . 
iftihar duymaktayız. Türk _ Alman mıinasebetlerı. 

M;~l<-'k.et~n. her .. köşesioo~ 0 tarihte beri hiç bir zaman bu
~ı bırh.~ .:'e Tür~ devletını lanmıyan bir d"lstluk takip ed.i
rdare ede~. buyük. meclı.;e ve ~um- ır,vor 18 bazir.ı.n 1911 tarihli dost 
huri~·ct h_ük~~tıne ka~r mılle!- İuk ·ve saldırm~zlık muahedesi. 
ç~ göstenlen ıtnnadr sevınçle JT?- nin hükümleri, her şart içinde 
ı:!-YO~z~ Yn:bancı emellere su- mahfuz olarak devam ediyorlar 
nı1deyıcı telk.mler, ortamızda ya- ve devam edeceklerdir. Son 'giln
ytlma ve .tesır alanı bulam~ı~- 1crde imzasma muvaffakıyet cL 
1'1..rdır.:. Mıll:t yapısının. saghgı veren ve yakında yüksek tasdiki
ve s~lamlıgı, her vakıt en kry- nize ~nedilecek olan Türk - Al
metlı ~ayan~ız olaca~ır. . . man ticaret anla.,.<m1ası, bu dost. 
. Tabı~dir kl, vatan selamet:i~ın lukluk ve itimat siyasetinin ha
isterle:ıne ~ygu~ -~lara~ dahılıye yırlı bir sem ... reni olarak telakki 
ve adhvemızın dıl~katlen, n~rmal edilmiyc lô.yıktır. 
zamanlarda oldugundan zıyMe .. k" · ,. "f k 
milli niza.truar üzerinde toplan- Tur ıye ıtn a ına 
mıştırlar. sadıktır 

Milletin sayın vekilleri: Sayın arkada§lıır: _ 
Geçen toplant1 vılınm başın- 1940 yazında Fr(l.11$nın mag-

danberi dünya durumunun gös- lUbiyeti, İngilizleri en müşkül 
terdiği gelişmeler neticesinde, o bir vaziyete uğr.;ı.trmq bulunur
zamanki tahminlerimi~ uygun ken, Türkiyenin müdafaa ve ma.. 
olarak, harp al.;ı.m korkunç 'bir suniyet uındeleriyle ta.kip etmiş ı 
tarzda. ırcniçlcdi. BUtUn .Avru- olduğu siyasetin bir nok~~ına 
payı ve hemen hemen bütün As- halel gelmedi, ve .. rld ıttıf r 
ya ve Afrika\'I sarmış olan harp muahedesine sadakatini açıktan 
ve işrra.1 fa,.;aları. memleketimi- açığa söyledi. •rürk~ye, düny_a?ın 
zin etraf-nda bu feJalretlerden en büyük devletlennden bırıne 
masun knl:mş bir tek milleb bı- kaTQ,,...oiin dostu olduğunu, o za
rakm~r man bir kere daha isbat etmi.ş-

&efle · görü}•oruz ki. yarınki tir. Aynı müdı>..fan ve masuniyet 
manzaranın mooeniyet alemi için umdelerine istinat etmiyc devam 
tu"iln'ç:Un~en dnha elemli olması edecek olan harici siyasetimiz, 
ve yılrTcı harbin biitün dünyaya tnalrlıutlerine sadak~ti. Türk 
<l lJ~ z'yude ırenişlemesi gitmde milletinin şıanna tanı tevafuk e- . 
k""'•l , r.ir ihtimal halinrledir. den, umumi menfaatlerimize ve 
Sulh ve sühcnet içinde beynel~ilel ahl~ka yegfne uy"':l~ 

• olan bır prensıp olara..1< tatb11' 
az,z vatanımız edecektir 

Yn.n".!uılar içinde inleyen Av- M · l k t" İ"tn 
nıpJ ve Asya kıt'al.:;ı.rımn bifüıik e.,m e .... e U'!1 ,., • 
nc1\tasmda sulh ve sükun yurdu, cogralı vazıyetı 
a.,lz vatarum·tdır. Harpten do- Aziz ar~da~Iı:r: . 
ğan bin turlii felaket i<.(inde bü- Arzetmuş olau~'llm bu rıya~ct. 
tUn milletlere karşı insani vazi· 1 ve harbin irJd.7o.flarmdan dogan 
fe inı kudreti nisbetinde yapmak 1 hususiyetler önünde, ·~rtık. her 
la iftihar duyan memleketimiz. tarafta kabul ve takdı.r c~l:nrh 
bir giln de dtinyanın b-.klediği ve lfızun~elen dürilst mahıyetını te. 
anu.~hç olduğu hansın k;ı.ynağı barüz ett~ıiştir. . . 
olabilin:~ bundw duvacaö:ımrz Müstakıl. hnreketlerınc Mıkım 
sevinç peİ: büyük olacaktır ' ve kuvvetli Türkiye. kimseyi 

~argı de~er arkadaslar: · tohdit etmiyen bir. sulh. yuvası 
Son toplantımızın başmdanbe- halinde, ve mcdehıye~ ıçın fa~-

ri vukua gelen ihtiltı.tlar sayıla· dalı bir unsur kıymetındc ~e~~ı-
m-vnc"~ kadar çoktur. ni gösteriyor. Memlekctımızın 

Balkan olaylarıyla başlıyan siyasetindeki ~il hedefler ve 
harcl.e:ler, Irak ve Suriycdeki g:ıyretler, lakdır olunmaktatl r. 
gelimnclerle batr ve cenup kom- ümidindeyiz. 
şularımı.zı muiıarebe ve. ir~al. a- Milli müdafaa işlerimiz 
l~ı halıne koydu ve bırderJ>:re Cumhuriyet ordusunun kuv
bır dev ~~um. at.a~.;ı!c Alman - vctıenmesi ve ihtiyaçlarınrn ta
Sovyet :;ıla~ılı ihtila.fını meydana nı:ımlanması, büyük meclisin ve 
cıkard•. Bövl.cce ı;ıunal k°:')l_~u- hükumetin en baş işi olduğunu 
~uz. da harbın ~ı;gmları 1çıne bir kere da.ha belirtmek isterim. 
gırd~ten sonı:a, dı.,.eı:_ ko::'şumuz Türk vatanda.<µnın, kendisinin 
lrnn ı...,.al fı:cıı:ıs.mr -;o~au. de içinde vaz!.fe aldığı ve yarın 

Mrml::-1• ..;ümızı bu kadar va. da alacağı Türk ordusu için, is. 
kmda, ~1fth~l:ızıdrran ask~ ha- tenilen he; fedakarlıfh ve yardı
reket e,., bız•m uvaPıkh mnızı mı teredüt..ıtjjz ).;:.ptıihnı J?"Ör
.. o~ d_ı.ırece artbrmıı:; ve tn~hüt- mekle duyduğumuz ~vinç bü
krıtl"1~3 ve do<"+1ukla!'"l!llza sa- ··ı·t··r Kft\..ram". n Tlırk ordusu· daJ .. "' "' . i . ...ı r· . . yu., u . <U1 .... 

c:ı .. ~"'l'C'':V\"~ r-ıl''..IC' ~~" "•n·zı nun her vazifeyi yapm·y:ı ehil 
ve cmnıv~t1 ır.ı7;1 l~o~ıyı-n sulh ~r: o!duö-una yakından if.madımız 

• 
ın 

velki sene faaliyete başhyan .ma
kineleşme i5i gc!çcn sene bir 
mısli ~rtırılmışt1r. Türk köy
Jü.,:ünün anlayJşlı çalışmaları da, 
bu Meri kolaylaştırmakta ve zi. 
ra1 htiıbsalımız artmakta. ve va
s.fça ylikselnıcltt:cc1ir. 

Bununla beı uber, memleketin 
ve ordu ıhtiyacının karşıl~nma
sr i,..•n istıhsali aı tınınıya dalıa 
cc.k eh mmiyet \'ermek zonın<la
yız. Türk ltöylüsünden bu gay. 
ıetı bekleriz. Aynı zamanda 
muskhlikten de, J;olaylıkla ve is
te<liği kadar bulabildiği nimetin 
b:a .... rını bil ... rck fazla istihlaklen 
wn cI rı:!c..: çekinmesini btcmck 
11- kmuzdır. Bugiinün şartları
nı, r't.ııyruıın gecirmekte olduğu 
buhıı:.ru gözönündc tutarak, ya
fiay.şmı ona göre ayarlamak her 
vatandaşa düs~n milli bir borç· 
tu; 

Toprak kanunu, bü~iik mecli
&e sunulmak uzercdir. Birc:ok 
nra.ı tırmal~rdan anlıyoruz ki, 
topr:ığr hı olmıyan köyliinün 
n•ı:bEti maht uttur. Devlet ma
lı toprak dağıtmak suretiyle, b-u 
niı:;pet yıldan yıla azalmaktadır. 
R.&11anta beraber, toprağı olma
yıp, ke'ldi ba.ı:jın;ı. ocak kurmak 
btiyenlerc toprak temini, cum· 
huriyetin en ziyade ehemmiyet 
vt-rriigı bir meseledir. Nüfusun 
çoğalması \e intikal &urctiyle 
parçalanması neticesinde, elinde. 
ki toprağı bugünkü işleme kud
ret ve vasıtalar111a, c,ıoğalan ya
·~ma ihtiya~l~rına artık yetiş
memiye başlıyan az topraklı köy 
le:r ve köylüler vardır. Bunları. 
kendilerine daha. >::iilmek ya.şama 
i.rnkfmı verecek niiktarda toprak 
sahibi kılmak ve bu topraklard~ 
iş yapma kudretini tam kıymet. 
lendırecek verimli bir i.~leme için 
lüzumlu araçlarla donatmakta 
acele etmek l~md.ır. Yüksek 
il;:d ve incelcmenizle, en iyi şek
lini alacağına emin oldugum ka
nunun bir an evvel çıkarılmasını 
arzu ediyoruz. 

Dünya iktisadiyatı 
karşısında il~tısadi 

vaziyetimiz 
Arkadaşlarnn, 
Vatanda;1lnrmıın gözden uzak 

tutmamalarını iterim ki, dünya 
harbinin, bütün milletlerin iktı
sadi hayatındaki tesirleri geniş 
ve derindirler. Cihan piyas.;ısı 
ve rnilletlernrası yollar, bizim 
memleketimiz için de yarıyanya 
kaparunı.ştırlar. Yurt müdafaa. 
s-nı temin karariyle memleketi
mizde de birçok insan kuvvet-
leri istihsal alanından çekilmiş
tirler ~ka memleketlerde oL 
duğu ·gibi, bizde de serbest piya-
.:;a, tazı ihtiyaç maddeleri Ü7.e
rinde menfi roller oynamak tc
mavillür:ıi göstermektedir. 
Bu:ıünUn şartları içinde, iaşe 

politikamızın esas hedefi, halkın 
ve milli müdafamun ihiiyaçlarrnı 
karf!ılam:;\k olmuştur. Hükf.unet. 
ba hedefe erişmek için istih.sa.l
dım rntihlake kadar uzanan iktr
ınli faalivetler silsilesine müda
ha'e etmek ve bu faaliy~tleri <lü
z:nlevici bir murakabe altında 
bu'undurmak kararını o.lmıştır. 

l tih'lalin art•rılması, tedbir. 
!erin hacımda ı:telir Milli varlığın 
ve milli istiklalin bek«isi olan 
ordumuzun cihazlandınlma.~ı. ia
~sinin emniyet altına alınması, 
h i,. eksilmiven ve daima art.~n 
milli çalışmıya dayanmak surc
t'vle. mümkün olur. Ziraat ve 
sa'lavi sa.bruıında. devletin istih
sal or'!anları kadar her yurtda
"'f'I rl!ı .• muhitine örnek olacak ~
kilde calı~ması, bUS!iln vııtan va
.,.ir .. lt>rinin en kut.<;alı olmuştur. 
tstih1ii.ldn tanzimi. istihsalin ar
tırılması kadar ehrnnmi,•eWdir. 
fo<>{'nıiz irin cok ~hcmmivetli o. 
ı~n ton,.ak rrıabsullerimi~den ba
ztlan. bu~ünkü geniş ihtiva<'la
ra ,·etmek b.;!..kımın-Oan. ciddi ted 
birlere zemin oLmıva layıktırlar. 
Bnzı girecek mnd1elerin m€'1111e
k"t.e ı:rirebilen miktnrlan tesa
diiflere b~~lıdTrlnr. Hu seheplcr. 
leclir ki. girecek ve istihsal mad
nc' ~..; ...... :~ .. 1'\ ~ .... lı:ı.nna h;;ı,j\_ zusu. <>t,,a""tım17•n m~nedını d" 

tc ~il ctını"tir var ır. • 
D<>'llin bah~e.ttF·.:- ~lka."l ha- lıfiina/ialô.t işlcrimız 

reket1c i. nı~mlek·"tim;'.":in emni- Münakalô.t vekaleti. kendisine 
yet ve J'Y'"'1lni ·eti b"'"'t!r'•nd.::ın tevdi olunan işleri zrunarun a
ilzr>rincıc ro1~ büyük h ., .. a .. i"etle ğır şartlan altında b~şarmtya 
durd·•-Ytımuz bir mc•"•le olmuş- ça.lışmalcfadır. 

mctçe elkonularak, bun"arm ihti
va" niq"0 tir>de dağıtılması yo
hı~!!. f!idilmi..?tlr. 

tur. l a;rrı~;.,. ki. n.,ı ·nn l"'; ı~t- Sılıhat işleri 
le 'nin i t"k'"'i, cı J ruriyet Ti;r- Sıhhat işlctimiUle pro~2m11 
kiy iJ;ıin t'l].·i? _,,.w~ ::ir et tc. çalışma devam etme1dc bcrslx'r, 
m-.ııerndcn b·ndir. ne memleket dahilinde büyük 
Bu.~üne krdar te.."Dennilcrimız saI:rm hastalıklar görülmüş, ve 

ve l?avretl"rimiz. nn.0 11 hu istik- ne de dirrer .memleketlerdeki snl
la1lerin mahfuz kalmz..0 t üzerinde gınlarm hudutlarımızı .;ı,şmasına 
merkez!cndivse, ve1(>CC1c 7:>,,.."n- mevdan verilmic-tir 
la: için de hieleriınh ve <1il~kleri- Ziraat istihs~latımız 
mız avnı k.Q.Jacaklardır. t kt d T .. k• b. fi ... arma a ır 

ur . ı.ye ılel!a . ıgını Ziraat vekaletimiz istihsali ar-
ılan etmıştır trrma, çesitlcndinne ve vnsıfln-

Milletin sayın 'Vekilleri; rmı yükseltme yolUJ'da.ki çalış. 
~ hükU:nıeti, Avru· malarına devam etmektedir. Ev-, 

Yiveoek madclelerinde ı::imdive 
kııd..-ır ic::t'hlaki tahdit eden bir 
karar alrnmamı~ır. Ancak. stok 
larrnıIZT korumak ve gelecekte 
,..,.,.,n;vetıi bulunmak i~in. ıtiinün 
l,;,.:n..:ıe bu mnddelem~ dahi is. 
t•lı1a'ti t$1h1it zaruretivle kaıı::r
l?~ak ilı.t;m:ıli va."Clrr. Hük\t
metçe. bur~ı dahi g-özönünde 
.._.,1,,n;ı,.,..n1m l•drr İnS<!n .,,-a.<>a-
v•mn•n bütün Rartlarmr temelin
<lPn s:ır~ıq olan bUyUk hı1hran 
İ"inn°, vurdumu.ıun selPrrneti 
vp..t'l:ı,coı..,'"Tl?lJ?ll. veni va~fe1Pr 

ve ft>r~cratler vüklenıc. memleket 
<'OM•ltlarrnm bn cctin bııFhan•n 
.. . ..,.,.n<ı.,.ın~ <lıt sevr sevP k.::ı..tlıvıa. 

raklarına asla şüphemiz yoktur. 

nutukları 
··(il 

ı~tihsal ile istihlaki biroirin~ 1 lıuzurunuzda memnunlukla ana. Türk. kijyll~ 
ba~lıyan aracılar da, harp hava- 'rim. Gün g~i1(C0 bunlarm ıkendi Zirai" a ~ \ j:A 
sının en çok ti'! iri altınd:ı bulu- ihtisas şubelerind<.'1ti mfimarescle· Türk köyH.i.sil.nil, ıııv,1 ı 
r.~nlardandırlar. / r i aı tma.kta ve sa.),larr çoğalmak- araıı.;lan yanında bit de~; 

Bw1un neticesi olarak. yurt- 1 tndır. hma sahip kılmak •e ... ~ 
daşlanmı7..ca har.Cin en çok his- 1 J~reğli kömül' havz:ısnıdald ocek boş .mmn.nlarmı kl>1Jl ,., 
sedilen tarafı lıaynt pahalıhg'Tı ol. ıar.n dm·Jetçe L«lctilmesi Juıkkm· e~ 

1 gayesiyle, geçen urı 
muştur. htikarcının cemiyet da.ki kanunun tatbikinden bekle - vilnyete tcZt,""8.h ve ç 
bünyesine yaptrğı fenahğt bütün nen müsbot neticeler alınmakta. J 
yurtdaşlarımızm bilmelerini. ve aırlar. de~~ t" h tstf!~~ 
bu gibileri f:ÜZJeçlen g~irmek Bu ta!bikat, kömiir istihsal ve .1 e b.: ;kın. c:ıeJl1ll~ 
için şuurlu bir f:"kilde vardım et-

1

1 
tevz.inin Ycr.m"ni ve inUznmmı rl~ken u? ı;c ·-~:ı.-

1 · ı · d · la a. cya ou sene Jlll-" 
me erı .azım ır. 

1 

nrttnnı~ kalnuunl!,1, orada çalı • ' ibnesi 
Sulhun ve lıürriyeUn· temiz ha- •·:ı.n binlerce işçinin geçim ve sağ ce~~p ~t.r. ne ~_..ıt 1 

vas·1u en aeni~ Rekllcle Leneffüs lıklarınt, rahatça <'alışın.alarmı da ı -~ vı~ h~e. IJTf'~ 
eden, bu mu"te.:mn me rıleketln e\'. cmıüyet nltma :ılmı:ştır. Aynı zn- ı ::ı.agr ~ 
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ladı o!mr'-' ı;eH.'fini ta:.ıyRnlarm manda. işçi i lıjhıc \"e iş yerine ~ .., ! a~nca M ~1 rrısJı».''ı 
ve onun nimetlerinden bUyil.k öl- ,sındınne.ğa yarayan Ye verimi 0eS:~de onıe 

1 13 9s'~r 
<ıüde fa"\fd:ılal'.an ln_anlarrn, hu arttırRn h•ı ted.birlerdeıı alınan. ~a •

1 
ere, ~u göttd~t'J 

mcmleketfa kanunlanna, nlznm!n. i,ri netle l~r, bıı ~·oJda.ki çalışma . 1 c~; ve. ~ dokl.lfJ\!l~~ 
ıınn hiitmet et~~lerini istemek, ıım. de\·let eluıde!.:i diğer istihsal ! 1 1 

d~ı 1 relen 
ve kap .edeıs.c hürmet ettirmek, müe~"eSC'ledııc <le yayılmasına ~~ın 11~ yere k~~ 
bu mllletin Cil ı tii ıı,· hnkkrJır. yol ~\'.mı.c:.in'. , ~ımacı arm. y ;ı 

Hüki'ımet. t:1ti dtıln mücııdelc~·c Baku· isi;• ."imiz nı t.makla de· i ~es~~un.d~ ~~~~ 
l'SS.4' olan fiyat tetbiti mt·a:lıcle· Yam clmh v..-ı r.ı t:1ı n~ti. geçen ". . genıı;: ~ ııe""-~ ı: 
lerinde :ıracıyn. Ulccaıa emeği- y:la nazarnn, üçte bir gibi yüksek edılmL5t-lr. Bunun af>~ 
ııin, bilg;s.inin ve seınıay.sin n j b"r terime ,ı;,nır-tlr ~eçen sene y~kün~~ 
karşılığı olan hakkı vermektedir. j Petrol aramalarında. ge~cn sene 'n~n c:I .tezgahı ıı:ı~-' 
Fakat hu hakk n lll'du:hı, fe\ka. nlmnn ilk ;-t;f ~et netice üzerine rnt flcrının ~yıst, ,11 ~ 
lô.de hallerin yn'rattığ' bulanık j -ıondaj fnaliv.ıtl T<aman dağı böl- çok bölıgelerınde bU · 
havayla dc~il. m:m gcliıden bu geslnde dcvtım etmekte ve teşvik ~ ı;:.ıkmrştrr. ~rı b6' 
zümreye dlisecck lü.:scn"ı ı•onna! ı d" · Bu suret!e, kuru J1(S 
ölçüsiyle tnv1n cdUnıcJid'r ,.e öy· 1 e ıcı bir m •1·,."t göFterme:ktedl.r. ve çalrşmaga başla tiflt ııı 
le tavin edilmckt-..ıir 1 Diğer tare.ftan, memleketin muh. kllçllk san21t kooperıı_,,uır·..J 

_ ~ . telif k13•ınlaı m<la "l:apılan istik- t d .. rdU b lırı~· ~.ı 
İaşe ve fiyat mur-.ı.ku.be i.~leri- 1 ı:aflar. l'ı fn. 1' ~ ı.;ılr "e Boyabat yısı ~ uz 

0 
• u ınd'• 

miziıı <li.i.,.••1le Ye b•><•orı\•la yu· rll. bö·ı pem~erln nı t.-rııas _, .. , ~ 
.......,.. unw " gcler;niıı pe•.roı ba:kmundan e- l d - l ..... 

tülcbllmesi, yalnız bu makcıatla saclı tetkike değer olduklarım gU!ı un u~umuz. §art a ıı,DI 
vüoutlar.dınlan te~kilatln nıil-mkiin Lemıiıılcr<lir. ~c _ele alınını§. o~n te9tti 
vlıımaz. Bütfüı devlet terk;Jütının cı.agrtm~ b!lcnmn -·- .Maden aıaınn faa.llyeli.mlzde, kt t( ı 
ve lmsu..'iiylc v Jfı;,etler<l~ id:ıre :P.nc ir.iııde eıı millıim ncticeleı • açr ır ~. . ı1ltif 
iımirle!'inin bu künuyu. bugün içia. ~ö:'i;i\lözü l:i>mür ve AdaJ>aULn de. An~~· .. bu. k?OJ>C1ııf!11~ 
başta gelen bir de\·let vazifesi o· mir alan!arlle 'J'urhal antlmuvan cc ~>ugunun ıhtıya.Çı,.ıt / 
larak. ele almalnrmrı kesin lüzum görliııtiislirı<le Ye Üdemiş ch'S. ma· cı altında vücut ~ı~ısıdf 
vardır nun de~!. fak;ı.t \J\ 

• uenlndC' :1.1-nın~tır. nu mmtaka- ai 1 .. 
HUkünıet, ağırlığı her gUıı art- larda. chemmi~·etli l'eviıer ibtiynt.. ı ın gaye .erif!lızın 1< 

makta olan harbin znrnrlı te irle. lım bulun.muştur. yardım c~etınden 1~:' 
rin.i önliywllmek iç·'ll mılli korun r ebantla. Boll:ar dnt:1mda işlet· devamlı hizmet belc b'lııl'.' 
ma kanununda yap:lm"'.!1!11 ltizum •niye ''eri.len keı?imleıin dışansm- ! seter oldukların?an, Fi~~ 
lu gördüğü değişik ve el<lentile _ da ara.malam de,·:mı edilmiş kü ı ıııldukları mulu~,_.j! 
re ait tcldiflerlni yakında btly1.lk re ookır mri.denl de fımit ~·er!cl r lam dıı.vanara.k da.' 
meclise arzedece.klir ı norm~l zamanlarda..~ 

D . · . . lıir ~aflıaya gimı"ı;:tir. meleıi için murak~ eP 
. 1§ tıcaretımız . . Şeker ihUyacnıı go.ı~ hadl~r kooperatifrilik ruhııo' 

l~ ~eJtcı a..:~a_s1~: b" blit~n dahilinde kn~ılwuık gıı.yesile bu Ş!kil<le çahşmalartıtftl 
mb ed le te e~-~- \ B ından, ı ~ .. :_ - r.ene de ya.ptı:nlan pancar ekimı, ' krmından lüzumlu Jt<> . .,lfl 

a. e c emııuuır. u ....--n, r.imdiye kadar yapılanın en yük • birler geciktirilrnek51Y 
ihtiy-cı.cnn.."'Zdan fazla olnıı çrka. sek lrnddi olaı·ak 44 OCO hektarı ı 1 d· 
ca.k maddelerimizi, girce~k eşya· ge<;Jni!il ir. · 

1 &"· il t ............... , 
mn temim vnsıtasr olcıın:k lkullan Bu miktar, l935 senesi ek"mine ı f ;~n yı ~l~aünl--Ö 
molc.ta~. Yc~i. ticaret anl~.nıalıı· ıınz:ırou, yUzde yüz niRbedndc bir r~r~ a~~c:rıl -abil~ 
11, bu es3.Sl~ lÇ nde ye.prlme!tta ve :.rtı.; b'ildirir Bu neticede kövlil- 1 1 

~ 11· bir 
eSk.l mıL1<a.vele1er üu ceaslara cev. ı' mfü:U n ı>nn~ra ka""' _...t.tJk,.e. ar l~r alç,naihn yenı_.k __ ,, 
ril ı tcdir .,. . .,. "' · nunu cJ.Y ası yu ~ 

mmt . . .. . t.an alila.snmı ••e bu ekime gös· sunulmw tur . , 
İhracat ma.ddelcrımfze, mustaJı terdiği u\.-um kPl>ilin."tinln büyillc Bu lfı. · ·..:ı tek~..,.1 

sili memnun edecek fiyntla"r te- ölçüde fı~il olduğun~ memnun 0 _ d h yı ıçın, e. ta.~11~ 
min edilmiştir. Ancak, burada !arak !!"Örilyonız ak ak ulygunl ~ve -t· f!~~ 

.• •-'--'.: · bi t · ~-• 1 ..., . 00 O ay a§ı.traC~ ~,.ıı 
musı=u:w.umne r avs Y'-"'e :>U. Köylilmilzün pancar tarımından · · ı ılmak"t!L ()il', 
lunmak i.~~ri.m: . Pide ettiği fnyda11ın parayla ifa. ~~1~t~~;~i kanuni~ 

Bugiln.ku fryatlar <huml olamaz. <lesi ı:ru<lur: 1935 senesinde 3 mil 1 "ha <la "\"Ük~k kat:rfl11' 
Harp sonra ı devrcSlzıde fiyat yon Hra iken bu mikdar 1939 1 yı kt" - · 11 
düşmesini beklemek lfı.zırr.tI·r. Bu da. 6 milyona • \'e g..,..en sene s ı ce ıkr. 1 k ti~ 
"tiba ı üct~'- ·li ' · d • ~" Çr arı a.ca ms _JI. 
1 r 3., m ~ c<UJSJ il r>unn §"m 1. milyon ) ı·aya yükselmi«tfr . ld .-.. -ur' 
] k d .. ~ı t k f .,, • ne koymuş o uguw .iti 

t .en en ını ıı.ıI. ııması ~e ço .a- B ı sene çiftçbin cllı1c g~ecek Ye klı1ıntılar ye JtUO .. 
s.ırrufl11 ~ıırel{et etmesı, ve harp para ise, bu ,;:u:tiıııu us gt>Çccek- .. t · f ~ ıa.y:l•t;ıı 
sonun<h1o bubram knl'§rlnya<:ak l 'lir Bıı sene 00 hin tonıı g~crek ~ :e tam 1 h o. ret ,J:.A~ 
lıir ihtiyntla mUcr,hhez olması i . b~~lıyacağırıuzt ilmit ettiğimiz ve. ahi kal c;.o~- c emm.ı)irı f/P'vl 
cap eder 1 1, • ~ı cı ı a ugra$n~ ıç . ,fl" 

- 9 . )' ın, ha Kını 7.ln ıhı .yae!nr. olağan Jİqılmakta ve tesirli c 
1 41 senes1nl.n drn t..~aretlnı Z 

1 li~tü l'Srt]arı:zı de\"Tim·na rnğmeıı J ktad ,ısı 
ı · ik' h • • ' vuru ma. ır ·ıeı·.ı ~ın, geçen 1 nrp yııına naza · trltmtıs:1..ca karş:J;ıyabilceekt r ~· · ı· içl<1 ""_J 
mn daha ağır mUnakale şaı1.ları • · "\ uksek derece ı ,Jı:ı"..; 
ru-zet.m s·n M • hn.· . ti DC\'lctin aliıknlr olduğu sanayi lakini azaltmak iı;İfl 

e. ı e ragmcn, u.ıcuın~ ıı km mı . ı d1 0 1 · ı \' !-' 
::Wığr tedbirlerle, g1'rccek ve çı· u . nn?ın· ~en sa. ş a~ı birler iyi netice er •..11V~ 
kac..'lk madd 1 . . • ..... nmted1l bır fiyatta tutarak. pı:ra: , N ı· 1·.ıer''~~iT.J • e enmızın ~nımasına sa" • 1 k tm 1 . d a ra -t w 
imkün hnsıl olr.ıuştur. eıat klnr;.rm .. kellne erıldn :ıı Ye Nafia vekaletiıniı. -'~' 

S . f 1. . . yap ı · ar:ııı mum o ugu kn- • . rd" -· . ıt!tı.ı 
a~ayı aa ıyetımız dar doğrucn müstehlik ltUtlcsine 7~yetın ve . ıgı 1~# ., f'I 

~nayı ve ~aadln sa.hasınclr.kı vermelerinden bu sene memnun sıı:de .. d~ryolu l tit'l'Oı;~ 
ıstihsal faali~:etletimi1.in, lçinie edici neUccler alınnuştır. alıydınt. de\"a~ c: l~ 
bulunduğumuz fovkallıde hal v~ lı; kanunu tatb'.kııtı, huc:usiylc ~ra:1:ı _Dır:nba.ıur •ş~ 
şartı~:Onn :°'"Umkün olduğu kadar geşiUi smuı.yi ~ubcleriıı<le. mtmle. mc: kılometı:ye -~el'l / 
n~ ınuteessır olması için devamlı ketin iş ha.yatını bugilniin ister - \an h~~tı. ıu:er~jloıtlet 
~ır surette ve bilyük bir gayretle lcriyle ayarlamak baknnmda..'1. ve lar ~a ~·><.l .ın~ı k .• ~ 
~~tlmaktadır. İşlemekte bulunan milli korunma kanunu.na göre alı· dar ılcrılemıştir. ı-rtl'~ 
.ıstıhısal mllesseeelerim"1.in muhtaç nan kararlar çerçevee.i ·e1ndo yü 1 ::\fomlekct Fo~l.c ~ 
oldtL"lı:lan_ ham ~de, YedC'k par. rütillmC'kted.!.r. Bu ~u::-et\~n liizum: ve yol Y~PJ?lR ;şınıfl ıJJ..J 
ça ~e. ~ tech~tın lm.rşılanabil· ıu ı"' yerlerinde çalışma milel.det. _ y~r~mn ıhUyaç1~w.-. 
~~ ıçm h.er türlü im.kanla.rdan leri, sıhhi ve fenni jcaplar:n mti. 1;-ekılde ~erçcvele1ııd ~· ~ ıstı_fa~e ~ım.cktc olduğu gibi, saa.desi nisbetinde, arttırılarak is· ka~ar lilzurnl.u 0td~ ~ 
tesıs ;.;ıcr.ml~ bir çok müşkülle tibsal hacmin"n ihtiy~Iru-.mm kar l~nn ~"Ukuatiy!e b~~I l 
re ragmcn yürütülmesi de .hu.susl şılam.asına ça]ısılm'lktadrr hı~sedılmektedır. ~ ;ıı~ 
b!r fh~amm mevzuunu teşkil Bunda.n bn.şlt~, bugüne. ]:adar aliyetinin, bugünlttlı.~I) 
elnu:;;tır .. Bu sayededir lı:i. milli hukuki mlina.sebeUer ve sıhhi icap tam cev~p verece~ .0 11 
ikbsa.t dıazmm, memleket ihti - Iar cephesinden t&nz!mi.De ça~ı- sasa. bagla~ı ~fi~,,.. ....... -
yaçlarından ibüyUk bir k~ının lan işçi haya..tmm ;6 kazalan mes 1!1akta olan layillafl~11de 
~arşıl~ası h~da yliksek !eki hasta.lıklsr ve annlrk h~lcri. l~ arzr~! ~ok YC!1ıeti ''il, 
-çe takd re sa.yan bir kabiliyet gös ne kal'§J maddi cepheden d temi· teyım. Buyuk su 19 }~ I 
t.ereb~!'.lllr. na.t al~ alıım1Wmı sağlı- 0 _ gc;çen sene kab!-11 b~ ~ 

İstulS31 ~aaliyeıt.lerimir.dcn ·alı. lan işçi sigorta.ıa.rma .ait k:ınıın nulyonluk tahsısa.tl oıı" 
n~n bu netıceler, daha bir 1,'0ik ın· projesi yüksek meclise &1"7,edilmiş lemış, ve ba.~~_!llış .~tf 
tıyaçla~ tcmin.i baknnmdaıı bul~ . I .:\1alatya ve .Niğ;ie 1 W'' ~ 
da, gelecege emniyetle ba.1anamı- Bu k.anunım bl:ııulüyJe ~i ha ve Tarsus - Eğe 1ı;ı'1 . 
za ~ _vennckted:ir. y&tmda daha ferah verici ~ctloe: işlerden bitenler bfl~/ı 

Çün.ltu,_ bu ne~celer müepettlr. ter elde edileceğini umuyoruz. lş- ı na açrlm.ışt~. 
Icr. Gcrcıx sana.yı, gerek maadıu çilerin., cvle..-.N oıdultlan :..ıe- 1 M aarıl hare ··.,• 
sahalarındaki :istib.sall ._.. ·~ .... 1'"" 

• Cl" çoğalma ye'rlcttiri.lmelerinc. ve tllrlü Jşlc.ı: Maarif iBlerinde, f,t 
ve artma yolundakı ~ için de, eıl.ver.:eH ifçiler bulunma._ !eri adedi, geçen ~ 1.~jl: 
son sene mıfmda. da muhata.za sına &l'M:Il-* edecek bir irun.ımun üç t;.ne daha ilave.sı) o ~JJ 
etmlşI~. İstüısallerlm..iz ali· kı:ınıhn.ıımna dair olan kanun pro· ~<rtır. Talebe sayısı~~~ ::!h teknilc elema.nJaıınuzm dik- jesi, aynca yiime1t meclise sunUıl- ma.k üzeredir. J{ö)' iJI!. ~ 

ve föragafil çal~ • mut buhm.malr.iaıdı. kullarından ~ıka.D 1. 1~~·~ 
köylerinde işe b~L:ıt'~ır .. - r------------- suretle, on sene grbt. ' 

4U·ab harflerinin bir o{dad) ı ftrdı. 1 1 
kl bu hartın türk tecvidin.de <ırı> gtbl lfe dem .. eU 7 / t~ içi~. «Ok kısa bıtl>i" 
okunduğu da olurdu: (darbetU = d&Y- - bın egıtmen ve ~ tfll'I' 

ni köylerim.ize da!{J ,'dJ 
dü) denildiği gibi ayni kelime be.ah. Kelimenbı. aöylenmestne, yazılmaarJ daki çalışma hızla dt 
da (za.rb) diye de okunurdu. Belki de na taraftar değ'tliz ; takat yazılacak.sa tedlr ır6''. 
bA.1& öyle okunur. doğrwm bu anı.be& bilmenin (tztı. l Köy enstitüleri il~..';,etl 

İçinde bu harf bulunan ,.zrbnr§ ke- rar) suretinde y&nlmasıdır. (lztırar) ! rr arn.sındaki münı:ı.S":~ 
:ımelerden birini de nedense §imdi demell ve yazmah, ~etırar) dememelij t~küllerin birbirleflğ 
(s) ile ya.zalanla.r göriiyonn;: CIBtırar) ve yazmamalı. · (Deva"'' 
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ı.:ViU.]118t.;umaml medi.li ~ aaat lOI dlmen 1ntlha.b1 glbl za.ma.nı:mızı uzun 
'cıa açılmlttır. ~ vali ve belediye ca i§g&l edecek maddeler bulunmo.aı 
reiıli ,t~1aÇ1D.IŞ ve dcmlfUr ki:, do&:Lymile bu izahatı müteakip lçtlmaa 
'' ılıiıJ ~ ~ ... ılu deılerlJ Wlk ediyonım . ,...._; 
1)ç4mcü intıhıap ._öenemizin döl'dtm. 

ci1 ydı ildnciteıfrln içtlmaını açar ve 
bcpin1z1 saygı D.e aelAmlarım. 

latanbulumuz; en be.§ında Milli Şc • 
tlmlıı: '" ~lacilmhunımuz tsmet lnö.. 
nU olduğ'u halde cümhurlyet hillnlmc
tinl.n Te bilhassa saym başV"ckillmlzln 

Bu içttma. devresinookl meaaınız.ın Te bUtOn büyWderimwn dairn1 \'e ha 
de şehrimiZ ve vilAycUmiz içinde te- yırhab atlkalanndan büyük mU.zahc • 
yizli ve muv&fialdyetıı olmaaını ha reUer görmekte ve bunun çok feyizli 
rareUe dilerim. neticcltırlnl ldrA.k etmektedir. 

Saym ~m; nu itibarla ilk i§ olarak kendilerine 
tstanbulda belediye reial aııtatile derin tazimlerimlzl, bağlılıklarımızı, 

vazife aldıtrm tarihtenbert her sene minnet ve §Ukranlarmıızı telgraflarla 
bu lçUm.aa oovrcmlzln ba§mda, geçeıı arzctmeğl teklif, ve bunu yUksck tas. 
bir senelik icraatıınızuı izahını temail 1 viblnlze arzedlyonım.,. 

ettiğimiz letanbul halkı namına aiz ., Vali LOtti Kırdann teklifi ııJkışlarln 
lere tafsflAtne arzetm<ıği bir vazife o. kabul edilmiş, Milli şefe,, Başvekile, 
larak lctı.bul etmlltim. Bu 11e11eki lcrp :Meclis reisine, parti genel sekTeterlne 
tımu: hakkında da !Azım gelen izaha· ve dahiliye \-Cklllne tazim teJgraflnrı 
tı vermeğe hazır bulunmaktayım. Fa.. çeklımeaine karar verilmiştir. Bu el!. 
kat bu ilk .!c;Umaunızm. ~inde nada azadan Arif ÖdUl söz alaralı 
rly&80t divanı intihabı, ihtı.sa.s eneli. tebrik telgrafları nzerlDe şu mUtalcn· 
menleri inWıabı ve nihayet dalmt en. da bulunmuştur: 

" - Milli Şefin ve Ba.şvekillmizin 

Hususi, azhk ve 
yabancı okul 

öğretmenlerinden 
Askere gidenlerin 

maaşları nasıl verilecek? 

Dö,·ü-,, cliioynda.11 akıl öleü;;ünü 
kaklırdı. <len:i. kıı.ım kafalardn 
aldın dumıadı~"l eski bir haki. 
lıat1ir: fnka.ı buı,:-ünkii kadar a · 
tık, ılhginsb hir knn-,ıklıf.'1 diin • 
ya, lı~ bir eaj;;"Cla görmedi • 

\'alan<'ın'JI mnmu vat.,ıva kadar 
Hususi Ti.irk a7Jık ve yabancı '·a.nmınmı"'. l!>ten> • l'an~m; el. 

okul öğretmenierinden olup da oğ o, çaktığı k brltin ~erici pa 
askere gidenlerin hakkında ya.111 tı~·ndcn l>Ue medet umuyor. A· 
pılacak muamele tesbit edilerek ma biraz sonra kibrit söncce'k ve 
bir tamimle alakadarlara tebliğ en:c:>lkinden daha beter bir ka. 
edilmiştir ı ranlrk ~tnıfı sarac:ıkmı::. Kimin : . ı tmunmdn ••. Zıt ıı .;iirek 1 kazanır 

Bu ~e gore: yedek subay lar pec:inde kot-an yok Gün bu· 
o~arak .t~lım ~e manc'\Ta maks~- gün, "ll!lt hu <oaat tJ.e~·ııı ı1uruyor. 
dıyle gıdenlcrın ımaa.5ları okul ı- lar 

darel<''.i ta.rafından. k~ilecek ve İıarnaınw ıuı<'ık y()kmyalım: 
yerlcrı~e g~lcn v~kıl og-retmenlc- Mc.<Jela tıu Budlyeni... Ordnsiyle 
re tevdı edılec.ektır. Yedek subay kaç kere sarıldı! Kaç kero imha 
olan bu öğretmenlerin subaylık· edilıll ! Halta 1u~ndisi hazan dü5· 
tan aldıkları maaş öğretmenlik. man eli\'lc bazıın eh kendi slla -
te aldıklarını karşılamıy.aca.k ka· hMe ii.ldü.riildü. Fakat ertesi 
dar az farkı okul idaresinden a- ~ü. \'ine bu ordunun \'ar oldu 
lacak •. geri kalanı da vekile veri- ğu, raİan filin <'ephelerde ard~ı 
lecektır. oıuharebelf'rl ~·aparak çekildiği 

Diğer ta.raftan yeniden askere söylendi. 
alınacak yedek su~ylann maaş· nattığı bildirilen gemilerin ton 
ları yedek subay oluncaya kadar ayısı artık rnkarn smrrlarma sığ 
ücte bir nisbetinde verilecek, ge. 1ruyor. Zihinlere hesap bilimse, 
ri kalan iki nisbeti de vekil öğ· arlık hi!:. bir dC\'leUıı donanmMı 
n•tmen alacaktır. kalnı:uım;tır. Dünya, taıık, kam. 

Yedek subay olınıyan \'e er O· 

you, zırhlı tren, ot~ohh mezar • 
lığına döndü. 

Son 7.ama.nlarda rakıun müb8 • 
la~ra;;ı, riyaziyenln kepaze edlli~j 
tle insanları doyurmnmağa. başla • 
ıh. Şimdi daJııı. keM<in, daha çar. 
ıııcı, daha akla hayale uymaz ı· 

cntlarla kar,jılaşıyonız. 

Rir ~·ıuHlan, .Amerikanm ··~
ra,. yoliyle. k()('.a. Rusyayı en.ak 
\'e silaha, cephaneye boğa<'.ağı i . 
leri sürülüyor. Bir ~·aıulan da 
1.indber~ nutuklar -.öylüyor .• 
"Llndherg,

1 
tn manhğı da bir ho..,

t ur. O, Almanyayı çok Uaha e\'Vel· 
den bü~ ütrnemenin kabahatini lıü. 
kiımete yüklüyor. "Eğer ben, 50~·· 
!ediğim zaman bu iş yapılsaydı; 
bugün ~inde bulunduğumuz feli· 
'-:et arhk gC';llllş olM'&kh,, dJyM. 
:'lo"a ıl. ho~ değil mi! 
Dahası ,·ar, h.al~'B.11 ma.hNçV 

bir tel~ra.f, Arncrilkanm bütan 
tnglHz üslerine el koyac.ğmı ve 
bu bahaoeyle 'Kanad&yı ~
ni sfıylliyor. Ne güzel. ne ı..ri· 

kulille haberler duyup eğleaiyo
nıı ! .. Jo'akat yazık, ki bunJann 
y~rinde, yann yeller dleC'ek. Ça • 
ğımız bu manasrzhğa p~ 
diyor. Bun~ clham yerinden ~ 
nata.eak bir manh-eli lm\'Veti g6 -
'riiyor. lnsanbğm ~inliğl ~öz. 
hastahğma, akıl l'e sinir babnnı. 
na, bilmem, ki daha baAka ~t 
aramak lUmı mı! ... 

HA K.K.J SÜHA GEZGiN parça değil, kül halinde ttenteUk 
bir ~e gözönüne a.lmmahdır. 
'Rüy~ g&Lönüne alındığı 7AIWLD, 

dünya teatıamım Türkiye önün. 
de nasıl bir ahenkle sentez halini 
aldığını görmek mümkün otur. 

ı. Tlirkiyenin ya.nıdd dünyanın 

1stanbulun lmarm1 temin için iM-u 
etUklcrl yardım ve kolaylıklardan do. 
layı kendilerlni yalnız tebrik ktül rl<'., 

jtildir. 

'I'akııimde yeni yapdan gezgide 1ni5' 
nünUn bir heykelinin dikilmesini ve 
Tcpeba§I Tozkopakaran caddesine ue 
Re!ik Saydam caddesi admm veril. 

larak talim ve manevray.a. alı. 
nanlann maaşları ,yarı yarıya ö· 
del1{'Cek. yarısı vekile \·erilecek. 
tir. [~~I 

~ halin· a- &entezlnl altı oklyle ifade etmesi 
~ Tü.rkiye

1 
ba Di lıiı; de garip görmemelidir. 

ı~Yatnım nizamı ~'tin.kil bir medeniyet dünyası i· \ ;can HUlhu bbim 1 ~ balunan ınemleket.le.rde IW>8-

~en' ibaret yal ln'iki.sların mutlaka o haya. & ~Yan premılp. tm eD mötıekisif olduğu yenle H" 

~ ._.. bi7Jm. iç poüü· har etmesi ~ değildir. Nitekim, 
lı. ~ oldalar. Bu 8lll&İ hayatın siyasi Ve iktisadi 
\.... ~i değil, ab~ Olu ikomüııMt hareke
, ~ Bu ~ ı.tik.. ti en az !Wl&yileşıniş olan Raıiya. 
._;llllde ).....nk te. da, MD&t halmnmdan da yine a · 
' !bilet. varl.lğmm m.yllepnemiş olan İtalya.da fllUi -

>'a.ıa. t.ezatlarmı t'İzm 1)eldlnde teullilrler anetU. 
"~rtardaa biri· Daha e!lk1 bir m18a1Je de bunu 

Uade etmek tınkiru vardır. Hı. 
rlıitlyanhk Boma lmparatortağu· 

'Don yarattığı ha.yatın bir r.ent.eıi 
lal Jı"akat t.. Jtomedao 4leiil, NA
Ml'&dan ~·ırt.ı, batta o Bomum ... 
zametti, lıbti'J811lh ~ultlaımdan 
Mri değildi. Rcımanm zuhnünti ~ö· 
ren bir kamıhı ÇOM1ğuydu· 

An,.pa bir dıe,·rin eşiğinde ol -
dulunu lMiı' etmlyor. Müttıdele. 
ler ve yarnıki bayat hakkındaki 
tasavvurlar bııuHl hatırlatıyor. 

Tlı'k.iye, birbirine ut ideolojllerln 
ate§i Ol'ta!lmdıa bir şen yu\'Mlrr. 
Da yu .... m befJıeri \'e fikri tay" 
....-ı şimdicJen idrik eCiemfyea
Jer 011& .._ lıPıı daha bir mld. 
det ~yeeelilenllr • 

Ne bahtiyardır o Ttiırk De8illeri 
~ yarınki dönyanm oiaftuda 
:rıehberlik ça.iındMrrl&r. Ne bahti· 
yar nı~r ki bir ~Km rulnuıan 
mlmaıWni ballleden miHi tefin 
a..yıail a1tmc1a blrtlmıif atetı r:ö· 

SADRI ERTBll. 

Bana kalı:rsa.. buraya, ka· 
dımML liilzı anlaşmalar yapma.k i
çin gebniŞtir. Eğer yalnız çıkar 
sa, :tiittaDi eiE iburada kalır ve iki 
~adını gözlersiniz. Ve otelden çı
lll;IYa teşebbüs ettikleri tak · 
dii-de kendilerini aılıkorsunuz .. 
Bence, en mükemmel plan budur. 
~ü adamı tak~ edecek olur. 
sak, daha ehemmiyetli şeyler el· 
de edf'ıoeği.m.iz. saruyonun. 

- Fakat, dedim. Bu işte bir 
başka erkek daıha bulunduğunu 
aanryonım. Onu da bulursanız. 
tamam.en bu adamın a.ynı oldu· 
iunu görecelleiniz. Ve zanneder 
sem o adam, Hal şelbr:inde bir 
ı;in lbir gece kaldıktan sonra sı. 
vışan herii!tir. Onun için, şim· 
di otelde bUlunan adamı her bal. 
de ~n ka.Ylbetm.iyelim. 

Komiser. sörılerimi evveli hay
.retle, sonra tam bir a.nlayışla 
karşıladıktan sonra, arkadaşla. 
riyle birlikte otelden dışarı çık· 
tı. Ben. Çaııey ve Çipendcyl, a
sansörün kapısmı gözlemekle 
meşguldük. Çi.pendeyl bizi, az 
evvel saklaıunı,,, olduğu parava· 
naın1n ar-kamna. doiru. çekti. 

ıa;nı xxv 
Bir müddet hiç bir fit' olma. 

dl Daha doğı-usu. bizi 81Mcadar 
eden bH-' oeY o&adı. OWde ba· 
yat ba§illllılljtJ. Yukam kıaıtllıldan 
miıtMı ier ~ w}'Or'; 1riz
me9Qiler girip ~u. :tekat 
;IB ]radmdılın eett ~. Saat se· 
- oltla. Biz lhıitl ~JPdUk. 

Dericen ~ak ~n Jal
ftft!n ~ ,;»dlll, 
~~: 

roeırlni teklif edlyonım .. , 1 
Teklif memnuniyetle kabul edilmlg 

ve bll!hrra Meliha A vn1 Sözen söz a. 
l&r&k, bu tekllflD Mlll1 Şefe ve Başve
kJle bildirilmesini söylem}ştSr. 

Meliha Avni Sözenin de teklU'i ka· 
bul edilmlf ve meelis riyaset dlYBnı. 

vekilliğine Faruk Dereli, lktnd rels 
vekilllğille faruk dereli. ikinci Tels 
vekllllğne AbdWkadir KaramlirBel, k~ 
tlpllklere; Meliha Avnı Sözen, Sadi 
özden. Refika Hullisl ~t. Atıf ö
dlll eeçllml,<llerdlr. 

Riyaset divanından 30nm daııııi en· 
cümen aulıırmnr seçimi yapılmıştır, 

Ye gizli reyle yapılan aeçlm de Refik 
Ahmet Sevengtl, Bican Bağcıotıu, Av 
nl Yağız, Tevfik Amca, Suphi Arlel, 
Ekrem Tur, Fuat Fazlı, .Asım Engin 
ekaeriyet kazanml§lardrr. 

Da.lmt enctımen eeçimmcren BODr& 

ü:ıU.U emcilmenleri eeçhnl yapılmJ§ • 
'Ye mecli.sln çalışma gilnleri tC6blt e.. 
dilmi§tlr. Meclis salı ve cuma gUnleri 
çall§8C&ktır. İkinci toplantı önUml\:r
deki salı gtkıU y&pıla.caktır. 

Bir ame le ağır 
yaralandı 

Galata rıhtımında durdn bmir 
vapurunda ça11Ş3.Jl amele Hasa· 
nm beline sapandan kurtulan bir 
tütün balyası düşmüş, ağır su. 
rette yaralanmasına sebebiyet 
venn.iştir. Yaralı amele baygın 
bir halde liman haıetahanesine 
kaldınlımştır. 

Askerliğini yapmaımış ve er <r 
!arak alınacaklara hiç bir ücret 
verilmiyoock ve yerine gelen ve
kil öğretmene verilecektir. 

Bir odun tüccarı 
tevkif edildi 

Bir müddet evvel, Mehmet, 
Mustafa ve ldris adında il<: kö· 
mürcü kömür üzerinde ihtikar 
yaı:ımak suçundan asliye ikinci 
ceza m{lohkemesince tevkif olun. 
muşlardı. 

Bunlar, muhakemelerinde, kö· 
milrü toptan olarak Kandırada 
lbrahim adında bir 4\cirden 5,G 
kuruşa alınış olduklarını. bina. 
cnaleyh 6,5 kuruşa satmakla ih· 
tikfir yapmıı, olmadıklarını ileri 
sürmüşlerdi, İbrahim adındaki 
toptancı da dün adliyeye oolbe
dilmiş ve asliye ikinci ceza mah· 
kemesinde dün yapılan sorgusu 
~nunda tevkif olunmuştur. 

Bir ihtiyarın ayağı 
kırıldı 

Zmcirli k"11yuıda oturan 60 va. 
şında Yusuf adında birisi, E~in· 
önünde tramvaya binerken ayak. 
!arı tramvayın basamağı ile du· 
rak yerindeki kaldınm ara..c;ında 
sıkrşmı~. kırılmıştır. 
Yaralı ihtiyar, baygın bir hal-

de cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

il •• •• ' 

BiR CASUS OLD URU LDU 
llüyiik. heyecanlı :abda ve CaBusluk Romanı 

63 ln~lizceden Çeviren: H. MrJN/R 
- Aman, dedi. Jalvan geldi . 

Buraya alın! 
Biz, perdenin anasında saklı 

duruyorduk, Kimse bizi görmiı· 
yor; fakat biz her şeyi '(örebili
yorduk. Bir aralık Çipendeyl dr 
şan fniıyarak Jal.vamn kolun . 
dan yakaladı, YanIJ1\Jza getirdi. 

Çaney: 
- Tam zamanında. geldin, de

di. !Bir dakika bile kaybetme
din •. 

Jalvan: 
- Haberi gece yarıSt aldım • 

Biri on geçe trenine atladım. Sc· 
kizi dokuz gece buraya vardm1. 
Şimdi ne yapıyoruz? 

Jalvanı bir kenara. çektim. va. 
ziyeti kısaca kendisine anlatt11111. 

- Ara, dedi. Herkes mevkiini 
almış. Ben şurada lbir kahvaltı 
edeyim. 

Ve icaantaıye. girdi, Ben arka· 
~arm yanına döndüm. Bir.ka<; 
dakika ~i. Rala-t>ir ft!l!V çıkmı· 

~· Niba.yet a.sall6Örün kap&Sı a.çıl-
dt. ~n bil" -.datn çıktı . Bu. 
az evwl yukarıya giden adamdı. 
Yıalnız ~çıkıyordu. 

- I>ilılıbt. diye fwnkladı. Eğer 
oteiın çakeca o( ursa ... 

Falılat adam, doinıea otelın 
yalllhMleıline gitti, K~ bir 

şeyler söyledi. I<atip ta....-.dik ma. 
ka.mında b~ını salladı ve önün· 
deki defteri gözden geçirm.iyc 
b~dı. Sonra bir pusulaya he
sap çıkarttı. Adam •bekliyordu 
Hiç bir tarafa bakmıyor· sadere 
bekliyordu. · ' 

Çancy bana dönerek : 
- K&mbervcl! dedi Bu ada · 

mın papas kryafetind~ dolaşan 
herif olduğuna katiyen emin mi

. ? 
sın .. 

Adama bir kere daha dikkatle 
baktım. 

- Ifatiycn eminim Yüzde yüz 
eminim. Eğer o değiİse, muhak
kak. ki ikiz kardeşidir. 
Çıpendeyl bunu işitmişti: 
- Ben de bwıun o adam ol· 

duğundan zerrece şüphe etmi • 
yorum. Mister Çaney, dedi. Ye · 
min edebilirim ki ibu adam Rok· 
kaboni k>kantasında gördüğüm 
heriftir. Yalnız o zaman 'başka 
bir kıyafetteydi, 

Çaney SÖZÜ keserek: 
- Dikkat! 
Adam, cebinden bir cüzdan çı. 

kardı. Kiı.tibin önüne koyduğu 
hesap pusulasına baktıktan son· 
ra ona 15irkaç banknot verdi. Ka
tip de ona bir takım bozukluk pa 
ra iade etti. Pusulayı da beraber 
verdi. Adam pusulayı da cüada· 

Satılmıye~ 
raQbetli kitaoıar 

B AZI neŞriva.t vardır ıki 

maalesef parayla satıl 
mıyor. Propaganda için hazır
Iaıun.ış oldultlarmdan dağıtılmak 
suretllc mevcudu orta.dan kalk.ı. 
yor. Bazım bu eserler o kadar 
güzel ve faydalı bir şekilde me:>-~ 
dana getirilmiş oluyorlar ki 
taJımini.nizden de geni. lbir alaka 
uyandırıyorlar. Her birini çekin -
meden kütüphanenizin değerli 
ciltleri arasına !koyabfılirsinFL. 

Maarif VckAleU yn.ym evleri. 
nin nc:Şrettiğl (Tü11kiye cümhuri· 
yeti maarifi 1940 • 1941) i<Wnll 
.i.ki yüze ya.km sahifelik, kaymak 
kfığıdı üzerine ıbasılmrş, neiıs ma. 
lılmat ve reıslm hazinesi ibu nevi· 
dGndlr. Maarif VelkiU Hasan .Ali 
Yikelin, ga2etemize bir sureti 
iktibas edilen, kavrayışlı bir ta.h
liJ ya.zıs: ile başlayan bu kitap 
ucuz lbir fiyata parayla. da satıl. 
sa aynı ~t ve itibarı görür ..• 
Esas ttıibarile dünya kültürünü, 
çoğu Slllhalarda dilnya eşlerinden 
~i-ı kalmıya.cn.k bir yenilik ve 
\'aSila lbolluğiyle çocuklarmı.tz.a 
vermek yolunda harcanan emek· 
leri ve ıbugü.nkil vnı.iyetımizi gôs· 
teren b '.r klta.p olmakla lbera.ber. 
bir roman gibi de heyecanlı ..• 
Her insana hayatmnı ilk safha. 
larmı ha.tırlatıyor ... 

na ko)'duktan sonra yazıhaneden 
ayrılıp saate ~ktı. Sonra ote. 
lin büyük kaı>ısına doğru yürü
dü. Durdu .• Dönüp saate bir da· 
ha baktı. Tekrar asansöre dön. 
dü. Bir iki saniye sonra asan.~ö· 
rün içine girdi. 

Çaney: • 
- Gene kadırun yanına ~itti, 

dedi. Şu h;ı.ldc beraber inecekler. 
İ§ler gittikçe hararetleniyor. Çi
pcndeyl ! .. Sen merdiveni kolla ... 
Biz asansörü göz.liyeçeğiz •.. 

Bunu söylemekte isabet etmiş. 
ti. Çünkü az sonra üçü birden, 
merdivenden ironiye başladılar. 

Roldcaboni lokantasında görü
len adam olduğuna şüphe olını
yan ukek, yamnda ;prenses ol -
duğu halde önce indi. Oniann 
arkasında hizmetçi geliyordu. 

Onların arkasından da, elleri 
ceplerinde ve ıhiç bir şeyle alfilta
dar değilmiş gibi uzun boylu, 
masum yüzlü, melaike gibi bir a.. 
dam iniyordu. Bunu görünce Çi
pendeyl fıkır frkır gülmekten 
kendini alamadı. 

- Bizim adıadaş, diyoıVlı. 
Fırsat kaçırmıyor billMı i ... 

Filha.kika Çipendeylin arkada· 
şı, daha şimdiden onların peşine 
düşmüştü. 

Üç kişi otelin bityük kapısına 
doğruldular. Çipendeylin ar.ka· 
da§I da peşlerinde .. Fakat geçer
ken. bize bir göz işareti yapmayı 
da unutmamıştı, 

Dördü birden dışa.riya çıktık. 
!arı zaman, Çaney. ~yl'e 
dönerek: 

Hallumızda okumak Ye oğreıı -
mek ''lhtıyac" mı bir ''he,·es., 
haline 1?,etir'e<'eğlnde ~üphem ol • 
mıyan bu kitap, aile rels~rinin 
billMwıa Jt;itl'llH'fıf limm~elm hir 
eserdir .. 

. . . . . . 
Heves dedim de ha.tnıma. gel. 

di: B.Lme okumak ihtiyacı, ÇOA 

tan mr heves haline gelmemi. 
midir? .• Mekteplerin açıbnasiyle 
beraber, çocuklar ara.suıda başlı. 
yan kitap feryadını siz, ne su. 
retle tefslr ederslııiz? ldarenln 
her hangi bir güçlü dolayısiyle 
ufacık ibir gecikUmıeeine karşı 

tariz mi? .. Yoksa, okumak. da 
ha çabuk ve daha çok okumak 
için ihal1urnızda belirmiş bir fr. 
fan 8\IS~un biraz heye. 
canlı eIDal'CSi mi! 

HiKMET MONIR 

Samsun vapuru 
Dün akşam 
HcUçte battı 
Saıruıun vapuru K&laia.t ,,_ıgdııiıf 

Topalyaıı depownun öııUnde ~ • 
d!lmckteidi. lııkele taratmdan ctltl§ 
trlllmel< üzere ~killen bir ..ç ._. 
den yarım metre yUlatekte ol~ 
rağmen gcmlDlD birdenbire muv..
ııinl knybl'rlerck iskeleye yatması 9ıle 

rinc su almaya bqlam11 ve dUn eaat . 
16 40 geçe ba.şlıyan muvazeneırtzıfk 

geminin bftş tarafmı mUtemadiy.ı 
denl7...C gömmll§ ve ku.rtanlamr,..nılt 
ııaat tam 17 de be§tan bahklMna olcı 
rıı.k flik\nc b:ı.tmrırtır . 
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ıan h ·n<Ome in 
te zibi 

HPrlin. 1 (.'\.. \,) - .U.N.ll.: 

VAK 1 T 

ar 
dlvııuyotuııdnki k ~;ık 'kUtUplı:ı:ne e okuma odaııı:ıun bbim bn- ıç ~ ıı. 

r n m te&n ı etmekte olduğ'llna bUkmctmtıt yanlış olma:-. ı 

0 .is r·yasetwne 
Alman hUkônıetı • hrcrın umum\ 

karurgıUıındnn aşn ıd Ki rcamı beya 
nalı neşrciliyar: 

BJrıeş.k Amcrıka C'Umhurrı:i.c:! 2S 
1tlclcAnn gUnU söyledıCI nutukta 8.§ll 

çocultlıı.nmızın nl1lli blr te-rblyc hava."! içinde ıhııyırlı bir gell§me jm\r.Anı 
vcretrllınek lqln onları Ji lJU7. okulların sayfü ı&aB.tlaindc soyılı ö retmeııle- 1 
r n dm.cyic!lıi 1 allııe getirmelt ye1l m z. onlltl"m m•lerinde ıııakin ve ralıııt blr 
c;alı§mll. ko,. l buln.nllln bıle bir çocuk cemly-0tlnin dalma mUHbet t~lkin 
lmynnğı olıın muhitinden mutlaka da.ha az verimli olacaktır. 

w ?ı- ~~~ e da seçi di 
ğıda ı beyanatı !K'rdetmi .• Ur. 

diva.nyohınd::ı.ki örnclc tinilndr durl\hm: onu daha gc-..ılıı ve daha sikmtı· 
sız işler bir hale uıbilnıek \'e mevcut o1ml yaprtannm birer kö.şl'Sint bu ~ 
mıı.ltsadn ~yırnbilmek 0ttrelerun ııuımak lÇln bc-led1ycnin dC" mRa.ritm de .e!- 1 
b.rll[;ı etmesine lhtlvnç vıır. 

mettln S:ıhlT, Bekir J~nlelı. }fam. ı - Hirleşilt Amerlkmıın elinde Al 
dı !3~1 uk. K mr.. 1mruı, \'Niit man hllkflmct turafmdan Alm:ı.nynda 
Pz"ö en, Ce'at 0 nl n -eril<lı~. e VaJıılmış ı;-ızll bır harU.a me\CUL bu-

ııa:vm doktor lfit!i lrırd rdan dlvı>.n\ olunun pı,ı bnyırlı k~.mn" ılt.Uat 

- .. ırıca cdly<>t"llm. 1 r ni bıtüiını "tir. lunuyormuş. Bu bnr.t , orta ve cenup 
1 R• .asoı cı~vanmın bö~lece te. Amerikayı bu ı>tıhn dnhll:nd ınevcut 
I eJ;:i.,o U üzerine soz a.:ıtıı l cıı ve H menılc~eti 6 imle d vkt h:..Unt• gc· 

1 
kilı Rcff"' Canıtcz. domlı_..ur ki: tirmcl~ ve bu ımrctle ütün cenup A" 

f:.c:'İ" vck. i:kicnr.e ~rıır inti. nıerlka ı,ıtmıını kendi hfıkimlyeUne 
lıa.p c m :ı:: sure.,hylc yllk1!ek he .ımak surctıy:, .F'Ubrcr tu.rnfmdn.n 
elrıuzin b~ıxliği bl~ için tnnzlm edilmek tcnildiğı Şt-kllde cös 

rok .kıy:met.11 t cwcooUh \e ıtima. teren b!r barit.il lmJ.t; Bu 5 devlet !. 
ri..an dolayı geTck ~ s vekilleri ar ınd Panama C'Umburiyctı ve Pıın:ı· 

o 

l·ndll$l!U'Dll namına, gerek divana 'lla kanalı dn bulunuyormu . fBrıs trı .. 11f1 7 'İ"lr"İrle) 
lntı.lt'.lp l>uyurduı:rnnuz idare iurur 2 Amenk hU umeunuı elinde km" etlerini durın da.11 tııtdp e;• • 
1 ti \c !ı.tipler 'IUl.mma an.ı teşck 1 Alman bll tümctl tar.ı.tmdan kalcmo lcmclrtcdir. 
kür odmT'.n, Ozerlnıi7e ıı.l<iıgnnız 1 abıııı.n dıe r ı 1r ,, ıl.a d ha varmış [ cnC'l.7. havzasın<la on:ıu ':ll\ ~·et 

ı vazif in ~h~mmµ;etini ~nı~ edi. Bıı vcsıka Almany:uun, h:ırbı kazan· leri lıir co.k noktada Donetz uelı. 

1 
~oruz. Anc k bunda mu•:a nktye· <!ı~ tan som dlın~.ıd lt, bııtlin dlnlcrt ıiniıı sinıal nıecrfl:SJı• gcı:m.iştır, 
tlıniz ' izuı lm metli ma7..aheret \'C art.adan kalılırnce ın dııır b r plAllt :-' •• r.t ccphc=n..n imı 1 kes.im n · 
muaven Uerinizle ~mkun olnbi. ihtırn ed yorm 1 . l\: tOhK, protcııtnn. 1 de 'oilıe> batısıru:ta uır pi de a. 
lir. Blzbn dC' •v i cnuz bu mua ıııl m, buda. -.•e ~nhuul dınlcrı nyııı ıll- l;ıyı kuv\·eHı b1.r dUıunnıı milıla. 
\'.enet l\·.c müzı::lıeı c c liı.j ık o:dugu 1' ldc ılga. c.cıılc knıl . Kfüsc rm 801'" fn:ı ınevzıini ;\armı~ v siddcW 
ruu;.u L • etmeif., en bru::ettir. \'rtı mtıcıad re oıunaı:ak, sal.b ,.e dı muharc-beler neticesiuüe r.;;{3 düır 

Mc<'lb gc.>leeek toplant'.Bmı iiniı ğcr din remizlcri yasak edılect'k, kllı:ıe m n k.aluını zapteLm'ştir. 
miizd ki cuma -gilnU yn.paca:A.·trr. mcn.ııupları ı.enı~rlı:Uz ımmpı tc-hdidı Lenıngrad cıembe11 c.eµhe md ... 

-------------------------------- olunda susdunılııc.ü mı.ş. füi ekr n •,il.. m.~n:n Ncvap geçme1t iç.in jl.UJ • T ·~ine bcvnclmllel bır n syon ıl sosyı - tıg1 l lr <'Ok tc ebbfü.Je ~eri pı.is-

r e 
AD1al:ra. (Hususi) - Yapıla.c&k 

bu1mt mUbayantı hakkındaki 1'3r 

.oAm.C'Jlln tadlliuc dıtir koordinasyon 
!ta:rarı Vekiller Hc,y<>tl tar:ı.fnıdan lcıı. 

kararı 
lc~bul 

Ve il
edildi 

rıclrıde d1t•'r 'Vil yellerle Kurtell ve 
Elı:ıuı.lı kauıanııd.ı. ise 6,75 kuru. tur. 

Tt>pmk :MahırnHcri Ofi ınm ın?8lr 

~utın Rlr""!Wee~i yerler .şunlıı.rdır: 

.'.> "'• • .... .. •• ı . ti' 
ı t klise zorııı ıkam~ dil c •c ornd ı •»ll!LU mllf! '.lr . 
.ı"' yona! sos~alıııt htikUnıctl tarafın· Hnvn kun Ueri KırUr.u ı.lıi§ • 
::: ~vnderılcn 'ha tıp er , n7... gorc :nan hıı.tlnıınm ger:ifli~de m~nuka 

,.k lncll yer n ıbbı muk ıOdcs ıe h:ıtlurrna krırm ıdc.etll hucum· 
c m.ı;. 1 d ·· · 1 
:m ıkr.~ın l ı FU!rr rırı M tn K nıpn • Jr .) ap ra ~ or ıı'lulı _mues.cıır ır.ı • 
&ıııııl lcltnbı ııl{uıınınk mecbıırı kllınıı rekiıunn ~ aı<lım etmu~ \ e Sovyet 
c kmış. lsa . .nl!N ~ rı.ı• c ınıau haç 1 fi oııtmn nğır kayıpiar 1'.11~ dL>tt r 

ı k h • t nı: tır. 
·ı:e kıhç lkamı:1 ı..tlı cce V• nı ıı~ e Hav kuvvet~ri 3 bin on i liıt.o-
FUhrn· 11 •hın ~ ~i tutnc • kmrn. . 

Alman bükumctı bu husuııtn ~oınğı luk b • hr-ret ge:m.:;. bntır.mL"-, 
k 1 ™ ll.rti . :.: haı ı• emi ıni vo hiı buyuk • • 

uak no ta Rrı ' r. K<:ı n ~!i· geml5ini .he.sam uğra!. 

Cc 
c ph 
1 ır r. 

ho.kkı t.arık us 

(BM tarafı 1 itıcide) 
SO\') et kı' ınrı bütUn ce 

boyunc l d hmıunlıı c;arpışını.ı 

~ H 
l.\Jo.ık ı\-:t, J ( .A.) - Röyter. 
Tanklarla t.1kvJ31() edilen Rus ltU\· 

\'et erı 1sn11 bıldlrllmıy ıı bir ltc .n'dc 
Alman hUcum kıtalıırmdan mUr('kkep 
btr tUment Pcrıo;cmoo sUnlı bozgunn uğ 

t illnll§tır. 

ınrmu !\tt D r '\ H.\TL.'\m 
BJh""JŞ1'1Hll.Jll 

Mos\ıı;ı:ı , 1 ( \.A.) - Sovyctlerın. 1 

cenı.p p!ıcslnd kı lıar k ta d .r mu 
lı.afau , LUkkrl flllkOt b.tglin bozul 

.um ınuJa. 1t 

Pr •, tla gazC!teauı n mubrılıır 
ma.ıın geç ıı car.ı17mba gUnU, D n l7. I 
ha\ z mıı. h r ı. mıiı'd" y n t ıı"r 

ruzl l ı • tltlni Jildırlvor. Ba tan 

.-... .... 

~dtimi.;tir. ı 
~ .karanı:.ımeyc: öre Toprak mıı.h 1 

BUt .. ~ •de sabş flyatr i,.!., 
J,ur ı ol ~ ı . l" ~it edilmiştır. 

ı Almanynda, ne orta, cenup A- Mo 1 d 
ıoerilmnın takınmine dair oınrıı.h Al· ı km~htnU·. ~'· ovu~.a Kn.tl'fj. a oao-

a , <.Uuı.w.r ~uumnm ıı. 
mıııı hil ,ftmrtı tanıfınd:ı.n tanzim edil I 1 ..... ı: • • il k · 

hagn mnd ndlCT'dc·ı mlilC'lf"Kkll olem 
1 
--------

Duııdr. ordu u b vza"ı kah man 
mlidııfau etm lt.tcdır. ı ofisinin buğ'day tın aıı.c le 

n~. ve lım fiya ı ırı şunla • 

oc~•uaorı. J:çel, Hıı.tıı.y. Ga.zXmt-Op, Ur· l 
fa vıı: :M.nrd1n !VilA.ycUcrlyle .Antalya. 
vlınyctinl:ı Korkuteli ve Elmalı kaza· 
ıarmdruı ınaa.d:ıki lmzalnrmdn alım 
tly Uan kilosu 7,75. 

Yukarda azıl.I '\'il:lıycUar lharicJııde 

lmlan ve d ger vU.~yctıerle .An~a 
T,fl!.y Unın l<urtc.1i v Elmalı la 

d:l. 8,f'.iO Jıım..ı tur. 
Top:al. 'Mahsulleri of!Jdnln nr.p:ı 

tı&tm ıılo.bfüıcııGı yerler ve nlnn 1'. 
Utın şudur: 

Seyhan, Hııt y ve 1~1 vfi~~ tlcıllt• 
.Aıtlalyn vilftyeUcrinin Kurtcıı ve El· 

.kazalarından mnııcla diğer lra.za 
ıarmm bE>y111.. .ırpa '>,75. slyı\h ve ça · 
lor 5,50. 

Bu vil ~ Uc ltnz haricinde kulan 
diğer vll yetlerle Antalya, Kor,.uteli 
ve Elmıılı icaz.al rmda bcyaıı: arpn 
6 25, slynh, çnkrr C !.uru tur. 

TQprak mahsuller oY;sin!n mrıhııl

Jlndc- s trn alnblıecettı yeri r ve nlım 

!ıyat arı U'l rdır: 

Seyhun, lcel Hııtay, Gazı::uıtcp, Ur 
la ve M rdln '1.il y ti rlylc Antalya 

ı • Eln lı k :ı.znla 

Hükumet sozcusu 
Lozovski diyor ki: 

i'(Joskov.a 
ce hesı e 

.. an e erı 

1 

u 
r zayi~ta rağınen 

ı erliyorl:t!" 

tık ııı tınJe 

ftasınd ı şı • 

n k r !Jlu 
yıplara n1.1 

kaz ndıkl ırı ani,• 

kını 

kovn müd 1 

nsuıZ J.a.i~ gem er ne ar. ı mu 
karşıla mı., b r hcırıtı:ı ne cı .. yer .rtizımd~k\ •.. 1 1 d A' 1. 1 "' • c&.ue e H'!Ul savuıoı ll'>, ııre er: 

yarnı,rıuı H•'Y"tl•'r tlrıhllınd•'. al:m oınlcrin k ldl'·ılmnınnıı. Jah· kaleme Fc>ı oc :ı hhı.rr n<'iklnı mdn ~ biıı 

lgt.4.:.ıalı ~hallt ibtiyıı.cı 

merl."ı>:leırndc Toprak ınalısullen o. - aıınm~ bır ..rslkıı v rdır Bu idd ala toni ntoluk bır şi!ı: lıi truırıp et. 
ınn.n .Wklifl w ~ .. t ve-kal tirun l ı ın bcr ik 81 d n bavağı 'c en ltU • mi , lngilte-reııiıı F,.llrk :ıh ili o. ı!: 
laırvibi ile i:ı'.r nL~I ""Y'~ bill1mum 1 tan taenılcrden lonrcttlr. lcırmda ıtopkekün 29 lı.in tonilii.to. 
bu\.ıuoat ıcın rakl ye l\erct! dU1UnUl 2 _ C'-ıtınup Amerikawn Alruany.a lıtk ı.ı. düşmruı ticn"eC geınisı oa 
tııemeksl~.ıı ı Ut• •·on ,.., limtın fi.vat- t r ·•·· z:ıptcdı·ım~ı· lsl nildl''inc ,, arıı ınu.ı.n ,_, t:. t.ırı.m~ttr. 'Bu va.purl=ı . .r b.ir' l:n' ıle 
lan t;atbllc oluııabileeekt.r. v yer 3!lizlindckl dlnlcrl!.' ltlıscle:1n içinde se) reUııe!tte}dı. v purnır. 

ko.lılırılarnk Y"tlcrinc nıısyonal t<oHya· dan bi .. tanesi bü::iık b'ı R<'. rn ç 
118 b!r ki e lk~m ı t<ı1J< vvur d ı il r,en1ısıd·r. 

r-ş!ıMm 

elim: ıt:rulun:rn \'C dığ r bir mlı tah 
Rtl bölgeôl'n 1nliba~ ıııı vr naltl ·d'lmlş 
bulunduğu ffibnt olunan lıububnta C'• 
konduğu vı mtib:ışaıı.:, Llcaret vekil· 
lctince enslb olunduğu t ıkdırd mu 1 

Umhhlde llıoc rm mUbaya dtl~ı 

,in• '(fııır ı~rı ı ıı M•l ıılHr. 0 ı\\ıll kar" ")c m1 ıısup beEJı<a 4 
olll' ıuan sı;z \'!.' b;-s:ır ki, Alınıı.n ııü \uııur ~Jomon Slln o t•»·ece hn.,n. 
kOmetl bu idoın ile ı t• gul o•mayı lU re. uğrati!muıtıı· ki ba."'k' ton lı1 
zıınuııız addeder. to kavıplan dıl.hn bcklencbiltr. 

Alman htikfın1 ti bu noU.yı dıpl • lngıllz ta)'~ıırelflri iiün •ece !.}i-
mntık yolll•rlll bUtün b tcı.m! hlıkt'ım t m.nl ve f>imal bstı Almanyn ııun 
ıcr 7..CUJ\w c•rta H renup Am•rltuı muhtelif nrılftala.nna e •ılı. ss:ı 
hü~ome.ı ine tcvd tmi tlr. Haınb~ ü:ıenne :lınmbal .r at.mı • 

maha11•' :tiyııt ı.nr rıı.aıııcıJin° gııre tal Bırle§ık .Amerika CUnıh11r lal 2" Jurdrr. 9 ~mu borrlbn 't yyarcoi 
blk olun:ın mtıb ~ant fı~ aUurından tıkt rin t..ı.rtbli nultmnd<t bir .Am01'i· uu ür.iılmu~r. 
t- ıi11 Topııı.k m!Ml ıullcrt oJ.sınin t 1. kn ınuhrlb.nıtı rı Eytıildr. dığcr bk .;~13 lı'iTllli M 'l.w\P ' 1IDiWJ 
llt c t.lcarct vcltfı.lctinln tasvlb. n~ Aml'rlkıı mubribinuı d 17 ıJl,tq;rındı.ı J~ ... rlia, l ( \. ı\.) - Stefani: 
nakliye maııraıc dn 'l.'Crlleccl tir. 

'Yukard:ıl;I maddeler dairesin 1 t • 
bit o!unaıı !ıyntlıır :eni 11 n mahsıı 

!Unöcn ı:lmdlve knrler 'Y pılan nıUb • 
·ynalnr. d şamil olncııktır. 

ı.2 1942 ta'rlhındm 31 "i.10'42 tarı 

hine kad:ır mdb yııa olıınac k nı oıır 

fıya:tl .rma u~Tica bır kunış lltı.v o ı. 
nRC.."lk bu 2: m 31.v 1942 nk ammd:ı"l 
ııonr:ı kaldrrııacnktır. 

lzlandamn şimali 
g2r is nde 

ir srH{a 1 

uhribi rr~ a 
bahr 1 

\ .. iııglun 31 ( \, • ) Ba.h'l"ly 

r. .~r tin n bl'dl,rdı~tne ı:6re 3 .·n ıı ı 
le n r.• t."Cl! ı P.ubln .Tame ) ısının 
ele Amertı< n rnuhnbl bır lOl'Jl ı 
~tırflnıı.ştır. 'Muhr1p A.tlantıktc ı., . , 
lan lanın şlnı lı ga•b, ınıl bır ku iıC'J 
n f kıt t't.mrkt ydı. . "' .. 

Haytljıarı, 1 ( A. .) - Reis P.u! 
veıt !!afta lııtllı ı eçlı ıuck üz re ııun 

k9am ıBııydtpıı.r a elm qt r . 
Huı oya !Jt>lır g lnı z Anıu ılcıırı 

J.uuin Jam s orp do ınuhrıblnin bat. 
tı~ lıQ'terı k ndı ınt: l ldırılmışlir. 

------<>-----

fran $ahının doğum yılı 
münasebetiyle 

Atı1.aıa. ı ( A •• l.) - lrnn ~e· 
hi~ahı • Iulıa.mmed Rıza Sah 
Pehlcvinin doğum ysldöniimiı -do. 
luyisiyle hariciyt' vekili Şüknl 
SaraCQ.~lu .ile Jran hal'ici) e nazı. 
ı r ekselans Su!hcyH arasında teh
ıık ve ~ltiir t:-"..lgrn:flan teati 
cıılmıştir. 

u :ıız HuncUcrlnın tıuırruzunıı u r ı AlHUHl ı mı 11i ::ml'ar~bmın t.eo 
d• nı :J~ ın~tlr. Am rikı hOkuııulı li~l-r:le, e Ur.ılc, Kır miu, Alnuuı 
• t acılmasına m•ırıı olma .. ı t~ın ve I~omcn kU\'\ ı>tlcrın·n. bozgunu 
fnk t at<'.,. nçılmı , \'l! taı h ilk Allt.hı ııgw:• .. u ı.üı:ımn.ıu takip ettikleri 
kimin attı mı tc bil <'tmlş. taarruz• \ e Dcınettln .• ukurı mecn:ı.s:ınm b r 
11 .. avıı!I Arncrık inıiş. kııc noıdacınr. ger·ililiğini bHdinnelc 

H l tk tk Alnınn d nızaıtı ı;emıi.. teclir. 
ri kıım:mı.Jımlıırmın v ?Tdlklrrı hııbcr Ş.n: • l l: mln le. bir p yudc a 

la~ ı. t\' o.!J ı \' şa l'drnı <lıı kuvv etl c 1 ıı -
iri p ui m· ol n muilnfaa iıattın. 
ıhı bir Veli ' fil'Dl!fj Ve 533 istih· ' 
kı'.'un npte.Jt m. ir. 

ı Ey1U\J• ceıe ... an den h ul!K'ıl . l eı in~~ onüıı<l ', dü m.an Ne-
Gı 1• 1 ım\1 Amcrıka muhribi l7 ilk 1 ~a~ 1 ..goomc e lltS kere ugra§Dl~ 
t r _n r 1 i' ı L dr K :ırny ıs •ı 'ıı. l\·rım . '1 tile• ı açığında AL 
A merıl.ıı muhribi m \"Zl.lllh huıtır .. mnıı lı \'il kuvvct.!eri Uç hilJ,'JJ ge· 
Cıccr muhr ı.ıı ln ıllz ı Clt 7. kll\'V ti - n~i in • •.tc:- i.ilfüi ıir ~uyük nn.k
r Y'• sıl<ı b r o r; r · 11.ıırlıf~ı yap ır fl ' 1.n e "' ıcını lıa nm ug.ra.t.mm ve 
bir Alman dt:nlznltı g•'mısınl sa ıtl r U' b 11 tonluk bjr UWUM bat'IJ'. 

mı -tır. <'<' L itip etmLGtir R..ı t !-tıp c<ınas•n 'l 
d l" l <>rn~ n.d J·~ ık: hın 

sm ıın !tında ı ulu: nn ~lınnn n ı l • 1 1 . b·•tırıl 
1 1 " ın 1 ~ d D 7: tı bom b 1 rı v • • JI U.ı< • ~ 1 ~ 1 ,. ı:ı:ıı ı ~ 

ı: ı~ tır. Aln1 n l1°vn k'"'"etic"' tas yle b rruzıı u Alnı • I .. "• •· 1 
• 

n.., ıte cnın c.k ıı'ıı leri iıniırulc 
i nl ıtı mlJ!ı ııuv;ı -.,; ı 1 ıı m on· 1 1 • 

ır .;a ı ev niı:ımıı etmimr. 
c ı 11 t nrr..ızu \ ıılrnund r ı;oıırn } . t , ., L 

l. .• .ır fi!le.. ı •r\ ... ,, JıBtıvl ge-
hı.tllcınnııııtrr J.tuhr p · u lnree rıı ıu . l ,., 

:nıııı u m '" ı :ere ı "ıımn 29 hin d t ll rılıııultı bom • 1 ta il.Y.' ıl • , • . 
t 1 • on lrn(m mle < :J t ~CMl h:ıtır:ıhnıs 

\ ın1 l tnı . f ı nt b r ne ıe< a m .ı . • 
u t-!er u1ı. t • u nıı- c. 1ıa · ıcltli aaıı. 

mhtır ' u B ı hn 
1 ı "iman hilk m tl 11 • .,ıam ı.r · 111 ı R Z.'l ı o wı 

B na"n 1• "' i tc aJ,4j cj c 'J;ı . 
lıusu.ı nrı mU uh Jc <'der 1 DLın gtı~ düşmwım Alnınm a 

ı _ OOmlıurr ıs RuzH!lt1n rn , c • 1 '-t d tı ·1 .. uma ua s ıı ıı Jf;!' J:iı r. :ıı a~ 
rlka tarpıdo mulırıbln lnl11 Aln:ıan u • dn Q l .,. 1 ı. .• n,,l'tz ::Tı. İ" ·~. rı ..,· alı 

ı•: ku\•hlkrt w.:-ufın l n. tacırru ı ı"rüln ~ ur 
ıı~radıklurın v Lu it b >'lcı A' 

1 
ıH M. ]'it; 1 · 

ın uyanın Anıerlk ) L taurnı • t' mi' :\' \ ı:'• 
oı'tu n.:ı d ır, nutkun l:ı.t: b yan tı 1 
''a .ı ! ıra mııtRbık deı;.!clır. y,, b!Z?.: t 
A.n erıi<.ı lınhrly Mi ıruı ıurı trnın r • 
mi b~ynn ıtlyl l l<z p d lm bulun 

ınalttadır. 

2 Her ıki Amerikan torpldo muh 
rlbı bil~kls Alman denizaltı gemi!<' 
rıııe hilcum etml§lerdlr \'i! bUıııenıılcyh 
Alm myayıı hlıcum eden blu.at Ame· 
nkndır ki, bu cihet de Amcrilcıı bıılı 
riye l makamatı taı-aiındıın krza l" 
yill cdilml.ş bulunmaktadır. 

lli 

Ç"ndeki .ngiliz tebaları 
çağrıhyor 

tte m\lzııb • l in.'\~ llıuharebel r Cfll'Cyıın ettiği illa• 

1 
be.ri <lôı'\Ttıdur. Her tki taı:ı.f $J" ka ŞUnghıı~. l (A. ~.) - ingil!z ma.. 

Yl devum yrplıır vermJ.ş, falt ıt Almanlar -Bf!ı1 kamlan Çintle bulun:ın büyült BrJ ıın.. r:::===::?::::::~~======= 
1 ntıbJu.ıı ve Roo oI onundc d ırtlıııu. ya tuöaıllarmı ve hfltuıssa knılınlnrla 

ti Roı>to! nr :mıd çok ınuRtur. 1 çÖ.",uklıı:n • .Taponlarm \dnı: ve ml\1'8, 

ı t ı.A şıwm T.LH1 u~n~ 
Jnsl o\R, ı (ı:\.l\.) - I~ı,.ıı Yıldız 

~ıı:i\<!lc 1 Tulıı !j(lhtıinın bUy{ıl' bir tı.>lı• 
1ı teY<' ınaru7. bulunduğunu hı:. r vcr
:.ıekt dlr. :A.Jınanlnr mUdııfaa hnttım 
yardıktan sonra Tula.'nı civnnnn vnr· 
mı.,ın dır. \ic şimdi şehrin ~akmlnrın
dıı nmlıarebclcr ooreya.n otmoktcdlr 
~o' yt L ı.uaları Tıcıı.t ediyorlar. 

h.ızı! Yı'dız gıı.zctesl d~er btr kaç 
kcs:.nıdt- dU.!JUlnn J<ıtnlnnnm p a Ur 
l ldli[;ünU fakat Almanlcırm mınızzam 
bir sayı 1.iıitunlUf,rüne sa.t.Jp oldultlart 
ıçln ilertcmc'kte bulunduklarmr ll!ı.ve 
<'ctıvor. Caı;p&!Jlilıı, şimül, dnhn §lddet 
ıı btr rj(".or~yc girnıcktedU-. 

l\lnıtlto~a. 1 (J\.J\,) - Sovyet ordu. 
unun orgnn1 Kızıl Yıldız ,gll7A'tcsl Al· 

mıınlorın §imdi Rosto! onündc bir si· 
per muiıııre~e b şladıkkı.rmr ve ş • 
h1r ci\•annd:ı bUyllk bir fa ljyot sat
fctmcdlhlerlnl tyazcyor . .Bir kn.ç pnn 
su r; vlrcs. yUkseldiğinden dolzyr Al 

manlnrın l1arekı.lı cngc.l ~m k~
clll'. 'Kızıılordu bir !»Tııjı berhava t 
mek Uzere 300 r yakm kamyonu ıru~n 

bQğnıU!Jl1tr. 

Cumlıu iyet' 

. . 
~c e 

Gelen 

• 
11/mru, 1 ( A.A..!> - ılra:11 hn-

1 ic"yp na.:5ırı ekscln.r.s 5ıuhey1Lil 
lıal·k 
lıtwi'. , ın vıldonümü 
1 ibı ' vt teşci.kür 
gönd ... rUmı tn', 

Ti ırk 
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• 
En fazı letl i insan 1 1 1 1• 11 ıı 

2 1 l•l•l~ I 1 1 

5 ---

Milli Şef in nutku 
(BG!J ta-rafı 2 n<;ide) _ma, ve memleketimizin dört \a

cak.larr rardcmJan V-O diier umu. mna sirayet eden AVNpa ha1iıi· 
mi ve !Qly3.l vaz.iC~eti fJe-r,~\'Oli. nin tilit ettiji ikhı3di gfü;hik· 

Bir esır kız Ayn ..-cbde .iıki a<iam pey· 1 1 1 1 1 1 1 1 g~ıi.nien eonra ineanla:rm 3 • 
en. f ... tnıi 1'~ o!dUt,ÖUnu tayin- 4 JI ITT 1 111..l 

yecclr kamm liyihMI yaluoda le.re ı~crı, ma'ti Yi'ii-&nmııı:ı da • 
lbüyiik mediae .f.rzo+.i.ı~tır. jma '\Widat fu7.las~ kapat-

Me&lclci ve teknik öğretimi en roakta. o\mam17., bun.un cı. kuv
~ni~ öl(Ude terl~ek i~ı ihli· vetli d~ir 

s~ o vmt benim bn· 
t'd!. Sinıdi o, bir be.ba 

~~nden kOMıeroalar 
lardı. 

~ ~iim ~·akit etı-afı. 
tıı...:: tayfanın sannıa oldu
k.:~ . .Biri: 

~~ de ökiürmU~ .. 
\~ ~~e yatan J1ti. ccu· 
~?,' ~rıları iben mi öldür-
~-- ı-':'lrlünnedim diyebilir 
\'l~''-•1 :lnandıracaklım. 
~ lle kazanacaktım. 
~ ~ll'.ılta.lhinl delen hanceı 

ıı.,t'ı.:·l'Qtdu. L'cund:l, ~di 
, flJt~n ba ka bir §t.>" 
·~at bln\Z evvel, bcnlm 

' !it la. Çarpan kalbin, ye.
~ rıl) an bir damla kanı 

it., ô 
~h~lku t 'ben1.m 'kalbimin 
~"il\! .Ydı. O banı;er benim 

• • ctlJ'11'Pidin rahat. sı 'kin 
' t'a•"Ça.Sr haline ge!eıı 
'c·ı P•rc:a1:&maltydı, r, lgın 
1'rı. rcrtıcn k paralı: kolu-

~·,; . 
.._ ~ ~~ıj ucu hııpsedilmış 
t~ tıtri)Cn blbimın üs 
tıtı!.:_,temes etti. Ürpcı • 
·~~nın. müUıi$J bit' ltuv. 

"'ı <i~.~ Jıisscttirn. Hançer 
\tl-\ı ~ti. Knı .m:ia. iz 

" ~ bır tayin, gözteri
~,1 ~ra'k glllüyordu: 

kız.. Canmn acımı,> or . ~ 
1t )'. tııtttdim. 
:-,.,:,~n ".e.aret etti: 
~r.ı n~in öldUrdiin? , 

~t- ile IN.ldii : 
~ (ıf:. cdiyoısun yoksa~. 
A~~ Demek sahiden 
~ Old~lyorla.nlr. 
·~a :u.rmedim ! •. 
~ :tltllddl§a.rdan gelen birj: 

lıt111 Ur? 
l:., İ)arnıağı ile isaıet d. 

~budur!. 
.. ~ tr?ır bağlayıp hapec· 

:. ~ıiıktan sonra deniu: 

~llnıandan veya sahibi 
~ ~~ bu kalpel~ adam, 
•it..~ BOrıra g_it:tl, 
~e "8tlt bulanı&dnn. 

l"lkalıyarak bağladı-
~ 
'~~O!Uum artık. BLı 
~.~ dbi)üim. Beni 
~ tayfayı takip et. 

''tt 
~t!-c b.llct.ıktan Mnra 
~~ · ''lacaklan muhakkak· 
~e yib;lerce giiDAJwz 

&na8mm, babut
çalarak y&bancı 

l\N_ ~. sa.tan bu a. 
"""' tuhaf bir NAMUS 

·~~ ceaıa ka.pWanın in' 
~~dum. Beni ge-

~ ~ ~ne göttirdö. 

·~ ~ ~Uitlelldi. 
~~ ~ kadar ialemit. 

&~~,::. 
S S l'Jtııi tahtalara yapr. 
~~l~ lıethdwn. 
ıı.:"" ır __ ııe kadar kaldım 

t :...... ~Jbın t4miadığını 
~. ..~ bir ll§İk Plerimi 
ı.~ ~ tekrar kapandr. 
--~ ....... -aa doğnı Y*laotı. 
~ l>armaklannı ibilek" 
~ ~~ tayfaydı, Jııfu. 
ı.~ ~~ a.tmrya gel. 
": bıea art.ık korimıu· 
'1t 

\:t ~ m kimsi· 
~~· "-'1~ ~a1titlti yılışık 
~~. Gayet otddi ~ • 
)! ' ~utunoz. Diye f•l 
~1't. 
"""t t Mı~tiYol"llUD"llS!_ 

t""llll. Sld kurta.raca · 

ıY-aıa: Jli-.& .. tltmet de 1bah&e gir~ler, ıınlatruna. 5 • l• l• I l 1 l• l• l• 
.r- ~r. Ebu Nev•rruıı llıakem yap - - 1 

- Beni mi k~ız?. ~lar. 6 l• i __ l _l_l 1 l• I_ 
- Evet ••. H~t ıru eru· 7 1 1 1 l• I 1 1 l 

y01'BUllUB~ F.lbu NeVY'flfi dem.iş k~: j 
Hayrel-~di~. bu Gıdaı'n ~- - Poyg61nberden oonra in"ım- 8 1 1 l• liiiill 1 1 

K<imet ciddi b.ra.rlar vemı~r. En mühim· kısmı milli mitda • 
M&ıiıil yekıiı4et,jnd~ teknik öğıe· füa iltt;yaçl~ltla ayrıimı~ ,.~bu 
tımin tem.el teşkilatı kurulmak- sene tQD\2.mı bu itıtiya.çlara t~ı
tadrr. Az amanda. ger'*JdtıştifiL ~ edilmifı olan fe.\·kaTade taMi
:mek iıti.ecUkm lbüyiik bir J>l'ORt'aıı:n sat' p~.amlarınıi senelerde.nbe-

~*:-~~K~~ ::::r.etı fftdl~Jiet Zeytl ı\)in Fa. 9 1 1 1 l• I 1 J 1 1 
fa kimdi?. SOJdHN' S.,<lA: 1 

K<>Jt:oğu11ln &lıbnda ~ ~a- J A~r: ~ Zc~l hin 1 - Hattanın bir ~füıll tt), K1-' 

tıenıeıı büyü« :mecli•:> S.-aeak- · ri mvvaffal..~-eUc devam eder. 
tıı·. L"tbiaatına da bu ''e'!'i1eyle ~-ret. 
M~roıle.i(eHn sar~,iinıı;lıe. mo· eUnek is*ıer.im 

t<trleq::one ve maJtiırıekşouıiıade ve l!H-0 büt<ıeai, t:ı.!ıminlere nar.a
büt.ün fhf ~ Werinde ebliyutJi ı·att ıni.Phirn tifr V;\riciat famiMiy
uru..rlaı ı. bol mjktaftia ve sürat· le kaJ).'lndı. WO büt.oo.inin ilk 
!e yetistiauek isti.rorwz. Büyük tatbik avlarında elde ·~ •· 

im bir 81lıct~da, ajar RU8 asbotla. Fud ltim · rum (9), 2 - Btlyllk (S). Soauna (.i) J 

nndan bir~ \MIMı: ~ı .Ncvvl!lı6 cevap Y"roıİP: gcllnıe 1\ıtbol oyunu, 3 - .MUıoevıı~rin ! 
- BulllM1 gty..,_iı:, dedi, Gemi - Ret" 19.~ne bana !bin dirhem peYll{a.mherl (4), Bir nevi kazma (9), 

Sohuea Y~ .• Orada ~w.a· ı.~ ih'"tlll ederı. ııat! 1 4 - Eski hir öl!;U (iı, ı> - Tunııııı.m 
cağız. ! CJTkardığı ses {6). ô - F..ııkideıı }l6ra 

Bu adam, haber venned~n beni konurôıı o(7), 7 - Mtwı.•de (4), Baba· 
cien;r,e frrlaA.acUatı ~wha. Fak.at r , , ratt.an biti (9), · - 1c;lne öte beri 
ne ~r. Madem ~J. öl.dün&l~ V A K / ] knnur ı•ı. Unvan (9), 9 - 'Mtlllll&df' 
1"eya komu.nç de.l~rm ıııruıma ı (4.), Göp\91.e b\Xım n bir tıEl"'" }eı. 
fıır)atılacaktı:m. &ğrrmak. ağla- 1 ..,;allMf'IOe (lkAll ~ yazı ~ Yukardan a~a~. 8oldıuı ıı~~ oku 
mak ne fayda verecekti?. 1 l'Htm>erlo b!Lrulnt mahnadıır :nıın k~llmelerin &VJ!.ldlr. 

Gocttk bfroen vlicuduma tatlı I ~INFJ 1'AIUFr.Sl 1 o ·· k"" bul. 
bir ılı'klık verdi. Uyuşmw; v.ttcu. MemlQ•I a.tcmıexeı UD U macamızın 
dum gıcıklanmağa. ~~ı. Hayır.. ldD6t dıfm~ halledilmİ• ~kli 
Bu adam beni öldümıivecek ve '~ .. ı~ Kr. 
boğmryacalctı. Öyle olııı~ bunlan 1 1 9f1I lffJ t~ 
bttns n -~in giydirirdi? • &1'" •' 1 m • 

1 
123 4567 8 9 

1 IHIAILIEl•IAI STA~F·. 
2 AID Al• IM1• 1 I i SIA 
3 L !A •!KloıRı-.rı iN 
4 1 E! • I sTııifR l•lA l• i i 

1 ~ 98(l Ulat • 
r•B'ecıto B.ıkAıı SL7ngı ıeıo 

Ya\•n.o; atlı!nlarln k.aptdıtı.!l <"ık" •l'de otıız ~ dtlştmır. !"oata 
tık. Bıın~ .kaprnın yaamda du an oırtl,r.bıı! gtrmtya» yctrlere ayda 
oiiyük bir liJU'loıi:'l 16aret etti: vet~ ~r !.."UJ'~ unuıte~r . 

- Şimdi bunun ~ine git-:hl, Kı· Allou k&ydaB tilll!l!m> OMlı:top 
mıldııroa.LJan, Fe-:. :-:ıkııını.a.dan ben! 1 •• tc:;;raJ herettN •boO• ,,.,...._ 

ıııtt ~La •f'..Ta baalra U. YOU..ına 
dinlc;-iniz: .. Dedi Ye u~.kl .. t.ı. •tcr~tlıti lıilu! w:ıdJ UNrllıı atn 

t Mı.a,·-.m ~,...... _.e.ıno{' 

5 •I T IEINl•IEIŞIKI• ' 
6 El• lNl• IKTll!Ki• IS · 
7 LIAl• Tc·IAIN!•!TIA 
8 IE-1 ZIAl• TNiillTIAlR 

Deri ıı r..a.ndudaı· beni 1 iliigfuv1an 
da komyordu. Gocuk ~ıtı~·ordu. 

Knbıklarnna a\•ak ~ealeıi gelme j 
~e .J;a ladı: 

-- Beğu'D'lııck mı?. Ne ıı.öyle<li"! 
-· Hı.ç bir ::e\' ııSylcmedl. Çok 1 

\A~~~bt, 

A.~r~• ct;ı~~e .. cıcrelj :u; Rre 
n.~ U.l'n1A1Kl • 9 jMIAfV ' i l •ı slAIR i I 

yorgundu Dalgalar arasında kl'y. 1 
boldu. 

En eon sözleri söyliyen ~ııi kuı· j • 
> 
~ 
c ...... 

Pazar (Paıartesi 
2 il.tepin~ 11.teıri tarace...x olan tayfa)'<Jı. 

:'~er w.akla.ştı. Da)Ga.lılrnı :;e 
miyi s.a~n <~tlıyışlın ve sul - ! 
rm geminin kijpe!Pt~lerinde ı-.&1ıı·. 
cllğı !!e~enicn başka ses yoJF,hı. 1 
ı-uJaklanm uğulduyor, beyonim ıı j 
~nldtlloı"Ciu. ' 

FJvim, an~m, ;karlı yol.. Ba· 
bam.. H1ıı'6it . . Gözlerirnin önü.nrla 
silik birer gölce gibi a.nfanıyor. 
du. 1''r..'kat dimağım dunnn§tu .. mr 
şey düşünemiyordum. 

MilthM bir Jcor!k1ı ile Plerlai 

9ir det& 31; tırs.dlılMI 89, ~ 
d,eU. tlft, dert ddlal9 '1~ Ye OD 

1~r,. 110 Liif#tU. 

Ni.-.n 

; .... ı: u 1 şenaı: ıs 
Rrr.u: JtU R rur : llt 

\"akWer \'uaU ~Vaat! lllıan% 
Ghetl! 
dotulı. • ·• 1 .n •·" 1 .n 
~ 
jkjndf 

Akpm 

l"~ 
ı.-tı 

Jl.M 

1~.M 

17.0t 

1U8 

t.N il.MI 
t.U H.to 

ıt ... 11.tS 
us ı&s; 

t.M 
t.n 

l!.11 
us 

4.M ıı.• 

açlnn. Garip sesler, p:ırtılnr du . tJdirAe vahııi Fftit Namerin kızı 
yuyordum. Birden göglerim1 ltes • 
kin bir ~ kam&Ştmit. Kemik- Tlraje i~ İ.tanbal Buo«u a.ruk&Ua· 

itizar lerim birbirine ~ ani .. 
GerUmek istedim· Ne ellerimi, 

ne a ·*1armu uzatabildim. O , .... 
kit bir aııdığm içinde oımığmım 
anladım. Sandıılt şimdi ıçll}'W"dia. 
Omuzbnmdan ka~r. lt•...-a 
da tayfa duruyordu: 

- NMılsmıv., dedi. Çok eziyet 
çdkttniz ama .. KurtuMU'k e.rt:Tk .. 

Bu .mm. bW niçin ~,.... 
du !. Benim için bu. !edal<aihğı ne 
ye nmbb!l yapryordu?. Bu tay • 
f& bcmm nemdi? •• 
Şafkm ~ yWııOn.e Mkn.t. 

tan !i:JaP.a bir cevap vel'Ulledim
Et.ramn& ~. BecrMJara bil· 
rünmüıl Çlplak ~.. Ka.rlan 
abetmŞ-bııpl bir - ... ~ 
buna ;rağmen .m6thte eoiı* vardı. 

- Neredens ..• N~ gtrliyo. 
ruz!. Diye 8Uldmn. 

Eliyle uaddan iılaret ıett i : 
- Şu tepenin anbne, myila 

yoktur. 
- lBarMl nen:eidir. Bemm kö. 

)'tim )-«tur!. . 
- Yok mudur!. 
Y1biıme babnılt hlıfit bit' gi. 

lUıie !beni ~: 
- OJaaılt... ()lmMmt iM.emı

)'Or' mmun?. 
:Hayetta ~· }'ddu. Ölme. 
~- N88ll oı.. ~
Şu anda bu adama tMıi oiımaktaıı 
batb ~ y<*tu. 

- Yürii.yeöllr millin!. Diye (QE' 

du. Ve gene sendi jlf.~ e tti : 
- Bir parç& ~ oak i1i 

olur. Hem ıınnınım. heln ele 11· 

yuşu1duğun. Pier. 
Yllrüdilk. yol beni eçıtı. Konuş

madan köye ~- Beni eri. 
ne göW,ıdU, ~ lııiır anam "Jar

dJ, 
,. " 

Bdkir, be.na bir;. ~ gibi .... 
kl)"Oldıı. lliıer~ Ut:ri)ıw, benllıl 
için ne yapecağlnı M lnJCilda· 
AnneS beni llmn ~ ~
chı. 

<n.w-ı .,.., 

l'lftdan Mithat Benkerin nişan tören· 

l•ri dön ak§a.m T~katliyaa Nlooo. 1 • •Jmr-alı.. ve "lılucizNer doktoıu .. 
rmda kuUulanmt~ır. Her ikl tarafa ı te!rikal&rınuz ~ımmn t.okluğundan 

.-aMtlt:!' dileriz. ko:namamı~tır. fuür dileriz. 

MAARiF VEKiliNiN ONiVER
SiTE REKTORONE TELGRAF! 

O'niwınıiten&a aıı;ılJfl münuobetile .Maarif •ekili ünlTI:rateye ap.fıdakı 

teıcratı g6DdenlıJfUr: 
En bQyWt bayramımızı "V'e onu tak\p eden gilndo yuluıck mile~mi , 

sin aç:dmasmı kutlayan aaym ~ktönı, öğretim heyetine ve genç talebemlze 
m1111a.bbetle, §Gkranl& Te heor zaman d&ha çok hlmıet ebnck em~ll,.vle duy. 
gulu olctuğuın11 anDederinl. Maartf' Vd.·m 

T 6flf'1 
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~etmekten ziyarle, .A vrupada saşadıirnı ve bu i5lerden 
anladığını ve almarı<:a konıtşa;bildiğini göstermekti. 

- Supa değil mi? Supa pişiriyorsunuz. Ben bilmm! 
leh verştee Supa! .. 

Bay Ganü aıuıanmyı bozuk bir bulı:arca ile br~ı· 
rarak, elleriyle ve ba.şiylc i§aretlcr y.a.parak ev sahibesine 
yemeklerinin lezzetini tecrUbe etmeyi reddetrniycceğini 
anlcrttı. Kadınların dalla ziyade çek<:e konuşmak arzw 
sunda olduğunu anladıktan sonra, o da işi çekQeye çevir
di ve nzssa: •'Ya !hoçenı mı.şat." dedi ve parmaklarını 
birkaç defa açık ağzına. götürmek sutttiyle Sl""JZ.1-0rini ta. 
mamladıktan .sorua, üç parmağını göstererek, elinin Ş."'l· 
badet parmafiyJe kendi göğsüne d<:>l..'11ndu. Sonra aynı 
parmağını kadının göğsüne doğru götürdü ve üçüncü o{a · 
rak da botluiu g~i. Bununla, kadının knmı kasOOdi· 
yor<hı. Yani Uçü ttraber yemek yemelerini amı ettiğini 
an1atmaık ;stıyordu. . 

Bay Ganü ~n bilm~ı ~ühim olan bir şey daha kal
mıotJ ki. o da öğle yemeğtnı .saat kaçta yiyecekleriydi. 

Biraz gezı:rı.ej.~ çıkmak JSti)'Ordu. Öğle ~ğini ka. 
~rrdıktan ve "kelepir varken :Yernek için 'P&r<l venfürt.en 
aonrat• gezmckt.e:n ne çıkardı. 
Koca~ saatini ~ıkararak, ev sab.i>esinin burnu

na ıııokacakın)IJ Jti>i yüzüne yaklaştırdıktan sonra. yemeii 
saat taçta yiyıeceklerini. yelkovanlar ür.erinde gii8ternw· 

tini ~edi. . ov• • • • • 

~erin yolunda gıtügıne ıyıc:e kanaat getirdıhicn 
&Otıra, oduma gitti. Gülyağı . :nıiakalla.rmı kuşağına dol· 
durdu. Sokağa çıkt:. H~ çezineoek, hem de rastge.lc kar
şmma bir gülyaiJ müşterısı çıkarsa, alış Yerift yaıpacaklı . 
Sokağa çıktıktan sonra ~rdü !ki :yollar çok yerde birbit i. 
ni katediyor. Yolumı g.aernnamak icin ldıçe bir i~ret a
tadı. Ka.r§ıdaki arka duvarda büyük harflerle- ya,;rlnı~ 
bir yazı Kördü. 

Bizim. Bay Ganü gayet pratik bir adam okluğundaıı, 
hemen cebinden defterini ve kmşun kalemini ~ıkara.rak, 
yazmm oldufu gibi SUTetini ~ıkarifı. Ye elinQe evin tam 

medic:.in bu konu i~rindeki ,.ı:ı. tH!eler. OOk ümit ver.iti~r. '8ıu 
kın ahlka..c:ıından çabuk ye na.y~rlı olaylar, içıııde bulundu~mtlZ 
neHceiıer bekU:P<>t·uz. Teknik öğ. hal ve şarlların ica\>ı olarak:. jlt1 
ret.imde hedefimiz ka'4i.ln. erkek, senedir ko'lulan nıu-;akkat w r
M:r vata.nclata kendi swtı ve gik>rin iktıc:adi vaıııiyetimi?R 'ye 

gecimi i9in bfJme<liklıet'ini ~rcle- halkın iXieme- k4iöbilb;etine uv~m 
cek ıbir öiretmen, b;r <>Kremne olduğunu gbtiterm~d'rler: 
yeri ~öeterebilmektir. Vrtta.m.lru}larm. nı<tmlekct,ber-
.Şimdiye kadar y~ikeok ~im ctımı ödemek ıh-uS\ ında ~r-

1 
h-wum&rmm aon gınlf'8.rma kon dikleri o)gu.rilui\ın bu ~i 
f.ı'al\S ~kllıtde ve.cifmekte <>ıaıt almalrta . ~k tesiri ola~ 
jnkllap derslerinin, lbtı t..··ur'Ul'Rbr· ·· e yd.:tur. Bu oigıınluğyn 
da "iınkHA,l iArihi ve nlrlwiye parlak 'bir mLcalini de :fe\')uılMe 
cw•I i@W ~i" W.. akvwla nlilli n15dafaa ih!.iynclarım Ur
ft'wıMr bir 4'eN ~ltade ~ ııııiaııruı.~c ·n.crei ibu ~ ç~ 
ve bu .111ıeYo.....aar el~da iı.i tuarruf !bonotannın 4ta11~!f'lfl 
~ YttıttGak '~ ~ ral'Dctte ~riiyoru~. ~-· 
i.iaffe. ayr>"a bir de~~- la~ı ibiitün Yatand~hM"t ~ 
ı·iılıi ''t" Too~ c.-...~ CM- ~benim için bir zevktir. 
titii&ü" kurulmuı kM"a~M- Denk iblr büt~ <-~~r-.. 
m ~hr. de wridi '1'e emni:ı.·.t'1@i' ıu;,. 

iJniveı'8ik: ()iretim unsırian- Hve bw:rıuıık. mem~iu ":"..!f" 
mn me.leki ve .:ahsi lıükümff?rini ytini g&..<iwilrıQe tvtarak ~ 
.kur.ma...1' iiacrc. maarif ve~· rimilti ta~& ~~ 
oe 'hM:ır111.nmakt.a olan .kamtn li· ı gelM- kaynaiiamıi'tKılÜp~ 
yMaBı. ynkıncla büyük :ınM!et ye-rinde kullanmak', cumlmriJlft 
mecüıMnin lttttvibine anokına. ~~inin ana prensi .!.eri oil· 
tır, ma~iede\·am~r. 
Fakıili~n ve \'IÜ'k.8ek o- Fl.,et·işli gidiRini ~W 

ıı.Har9Dnr.m ilıtira<"l&r-i ve çalış· dQ"'is ~muv., htlllUt'ile ....._ 
maları dikkatli gör.lerimiııin ö- Ji mi.idMM ihüywJannı temin 
nU~.rler. Bütün gü1Zl sanat. imk-ii1hı.rmı verm~k bakımındRıı 
laria yal.;mdan H· candan sdi:ka- scwndi.rid ih8'4ini mu~afar.a e;t~ 
Iı..vn. mektedir . 

Ar.kada.slar: TtV:'k mitteönin de'joerli v.-. 
Bwgitnkü §artlar :çindc biı·(.·ok ]eı-i · 

isteıiikleriınm ~; yaplillmıyo- Bizi, h~ti ile ~reftcndirııJın 
rm:. Veya yarma hftakmak 20- bü.yük lllil&etill emanetini. ileti· 
nın~ kalıyorw:. Fakat 11lmin ve mi?. cammudan üeıtün ~ 
vicdani karar1nu7. odur l:i, yeni vazife ·yapıyomr.. Biid'Ük 1111!11:· 
nesli yet!stinnekte 11iç bir ~ecik· !isin aynlığa ve aykırılı~ Mla 
miye Ye gen kalınıy;-ı meydan ~ iiı vermiyen lecriibeli id'l\resi. 
"JCFlniyeeeğiz. En uzak .köyden milletimizin ~rca dayaneldrr. 
OO§Iryarak. yeni nemin bil~ili, Millet mukad6ıerat.ının idaretsı 
~m. hm- al4.11da üstün yet~ ek nazile cilduftı ibir devirde "·a. 
"i ili.küsü bütün di.ifri\n<ıelcrimiei J ~ruzz. Siyasette ana t~ 
k~pbm~. riMirin sade ve a~rk olmasından 

A«iz millet vekilleri. · kunıet alıyoruz.. 
.._,aydrğ1m devlet işlerinin her 1~rde milli beraberliğe güve 

S"ne yenileşen ve genişliyen mev- niyoruz, Bunu koruı:nak için, ~ 
ırulat'ı brsı.srrda mafüemi7.in rckli dursa :her tedbiri ahnak-
va?.iff:M daima~ olmuşt:Ür: tan salanmıyaca~ız. 

GeHıııııme hrzım kesmed~ rmem Vatandaşlarm selametine ay. 
)f'Jcetin veı·m1 'kabiliyetini -.ıma- kırı olarak. doğnı ve kanaatti 
dan ve milli J>Vanm keymetini :yoldan sapacakıara, ibıul~ık 7.a-
7.ayıf diişüınııedıen. muhtaç oldu- man<lan siyaset veya ticaret ki.rı 
~ımu?. k~ılndarı temin~. arayaca.klarn kesin. kati olarak 

lftibe.rla sliyliytibilirim :ki, ~ kanN koy~iız. D~ı ile m\i
ta biiyUk mccJieimiz olmak Ü?..t~re naseooUerimizde siyasetimizi du~ 
bütün milletqe yapılan elbirliğl nı. dürüst olarak söyliyeceğiz. 
MYC$inde mmıbııriyci. hiikUıneti. ve ahitleri.mizin samimi yoh.ındı 
bu şartlan toplzy:m YerimH ve y.ürüy~. Hiç bir şart altrn· 
Bağlam bir maliye kurnuya mu· da. llJ}l' kabul etmi.~~7.. 
vafıfa k olm uetur. Sevj?ili arkadaşlarım. 

Büdcemi.z. Hür ve screfli vatana faydalı 
l ·mumi biitçe yekimunun sc•. ol~bihrek, hepimizin te!:c b~

nelerderıberi yii.kse1mekte olmn- yarlığlm1Z<lır. 

Çl1nkü gene: taleıb~ ile e\' sahibe ınin kı~ını, biribirini ku· 
-. n ·l~m~ bir \"aziyette buldu. 

Kıır., ntnnarak öte.h; cı<iaya kaçlı .. 
']em; talebe mi'tstchziyMc bir gülüşle B.~y (;anüyc 

!'ÖZ kırparak: 
Aibc n~ien kapıyı utlmadan girdın? Kızr utandır

dm, dedi. 
Gözleri manastır ked; i ~ibi ı).;ı lı) an Bay Ganii ise: 
- Vurmussun kelepiri! Hay 8eytnn 2.lr."ı, ~üzel §e) 

be! lli2'metci mi? diye sordu. 
- • ·c hrnme~iE'i be! E\' sahlbesinin lı.ızı ! 
- Öyle mi'..' Abe bc.n buradııkilcıin hangisi hizrnelci, 

hırngi<>i hanını tanıyamadım gıt..ti Vefil!C!iırn. Hep i @zel. 
he••si i:'I i giyinnllli. Kan;ına biJ'i çı~<!r;_ rai>-h, yağh j!,ül
miye b;ı,~lar Hi1.lnetçi zıınneder. ılısıısın. Alırsın basına 
u.eıayı . Biı ba~ka5ı gelir. Bnkaı.,ın giizcl, sakin, uslu. ter 
hiyrli; ol!'a. ot~a bt:ı e\ İı\ lıaıııınıdır deısin. Ayağa kalkaı. 
olm mas1 it<in y~ı· bö.c;teriı~in, utanır. EibcUe onunla po· 
Jit;ka. ile J,oııU§U.Y<>rstm. Rıraz sonm bir de ba.k~'Sm, <;İ7.
ıneledni imuzliror. 

Baf t~auü gaıc t.al~en birkae a} danbel'i temiz bır 
:.~k perdesi ~ lınd. C'\' f'anıbe.<ıinin kızın yorulmak l:ıilmi~ 
yen bir ıs:r::ırla hücum etmekle olduöunu öğı endi. 

Talebe: 
- O da bud.:.Ua ! K .. n-1i ... iy1t: evlenoceğ.im zannediyor .. 

E'armım doyur sun, ~öıuleklerimi diksin de ınnutlansııı, 
.ıursun. Zl•ogiıı .bir şey elaydı haydi neyse. Anur.a o da 
b~nim ;::ibi fakır. Etrafımda pervanE' gibi döıtmesi, beoi 
ı.cngin biliyor dat cııuan. Ne olduğumu bilse, !bak yfuüme 
bxmr mı? Buradakiler nıiiUıi,5 sureUc muhtekir. Fakai 
l...:.ın de onl~rı ~.evirmesini biliyorum ya! diyerek Bay Ga· 
ııii>c bura kızlaımı parmağmda nasıl çevirdiğini uam 
uzadıya anlattı . 

:Muhatab1nın kunııa.zhğmdan göğeii k..t>aran Bay 
Ganü; 

- A~kolsun be! diye .bağırdı. 
- Dur' Yalnız bu kadar mı? E~""r bu b.adaraa mç 
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1 Haftalik Radyo Programı 1 8(>~-oi;lu ı:·er~l~bMlnden: \ 
_ ~ag-tda sınıf ve rUtbesl yaz.ılı Yd. 

subayların acele şubeye mlinıcaaUarı, 

2.11.1941 ı' 5.11.1941 aksi takdirde haklarında 1076 sayılı 
.30 Program ve memleket saat 7.33 Hafif parçalar, i.•5 Ajans ha. kanunun ınaddcl mnh81.lısasına göre 

.ıyarı. 8.83 :Müzik: Hafif parçalar, , berleri, 8.00 Hnilf parçalar pprogra· muamele yapılac:ığı. (15798) 1 
S.45 Ajans, P.00 Milzik: Hafif parçıı· ınının dcvnııu. S.lf'i E\in saati. 8_30 Tabib Tgın. Mustnfa oğlu Zeynela· ı 
la.r ve mar§lar, 9.ll:i Evin saati, 9.30: 1 

Milzik: Hafif parçalar programınını bldin (38549), Muhabere Tğm. Sa.it 
Milzlk programının son kısmı, 12.:rn son kısmı, 12.33 Şarkı ve turkUler, Saruh::ın (37793), S. 8. MI. Me. Ömer 1 
Program ve memleket s:ıat ayarı, ı l'.!.4"; Ajans haberleri, 13.00 ı:ıarıo ve 1 Nusret (323-71), Tabip Tğm. Sami ı 
lVrn Mllzık: TUrl{l\lrr. 12.4Jj Ajans tlirklller, 13.30 Knnşı\{ progra~. 18.03 : Portez (36395), Piyade Tğm, Fahrel 

1 

lıabt:rlerl, Hl.00 Tnl{s!m ve şarkılar, , l(arışık şarkılar, 18.25 Konu~ma. (Dış 1 tin (3l!lSR), Piyade Teğmen Hil8cyin 
13.30 Hadyo salon orkestrası, 18.03 politika hddl~lerl, lS.'4fi Radyo çocuk HG.ki oğlu Hüseyin (16278-13517), 
Radyo caz ve tango orkestrası, 18.40 klübli, 19,30 Ajans, ıo.•5 Serbest 10 Piyade Tğm. İsmail (40893), Piyade 
Müzik: Fasıl heyeti, 19.30 Memleket dakika, 19 55 MUzlk: Saz eserleri, Tğm. Bahnttln (32555), Piynde Teğ'
•aat ayarı ve Ajans, 19.45 Serbest 10, ::o.15 Radyo gnzet:csi. 20.45 Bir halk men M. ceıa.ıettın {13917), Levazım 
dakika, 19.:15 MUzlk: \"iyolenııel ve TUrkUsU öğreniyoruz.: Haftanın tür· Teğmen Aın.ettiıı (39592), Levazım 
l'ıyano soloları, 20.15 Konuşma (Me•- küsü: ~Upürgesı yoncadan, 2ı.oo z·. Tej:t"men Ali Zühtll (<l8682), Levazrm 

BAŞ, DiŞ, N ZLE, GRiP, RO · A Ti% 
NEVRALJi~ KIRIKLIK VE BUTON AG tlLARi ili iJE H L «ESfd 

!ekler konuşuyor), 20.30 Mllzik: Muh rant takvimi, 2l.l0 Fnsıl beyeti, 21,30 Teğmen Ali E§re! (32204), Plyado icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde ouflu kutulan rsrarla iste • 
tem makamlardan şarkılar, 21.00 zı Konuşma <Posta kutusu), 21,,.5 Riya· Teğmen ~edat GOnyol (42373), 

rııat taı.·vimi, 21.10 MU7Jk: Saz eser. seticümhur bandNm, 22.SO Ajans. • * • 
leri \'e ka~ık şarkılar, 2J.S5 Ankara 2:!.•5 Caı:band B~iktM .~f<kı-rlik ıjobMi ~ kan.-
sonbahar nt yal'l§larının nf'ticeleri, ı hğmdıuı: 
21.45 Temsil: Sekiz gUne kadar, 22.05 6.11.1941 1 - Şubemi?.de kayıtlı yedek piya.· 

KAYIPLAR 
Dans müziği, 22.30 Ajana, 22.•5 A 7.33 HııtıC progı-om, 7.'15 Ajana ha de Aateğmenf Ahmet oğlu Osman 
jarunn spor aervlsl. ı berlerl, 8.00 Hıılif programın devamr. (16468) nm verdiği adreele buluna.· 

8.15 F.vin ııanti, 8.30 Hnfl! programın madığr, bu suba.ym pek acele olarak 
Haydarpaşa Ask. hantaho.ncsino nit 

Sbh. Ayniyat ma.z.batalardan 55!!01-
55950 ye kadar olan cildin 49 yapra{;'l 
zlyaa uğraWdı~dan hUkmU kalma· 

3. 11. 1941 ~n kısmı, 12.33 Isfnhan makammdan !!1Jbemi7.e müracaat etmesi, etmediği 

7.33 Milzik: Hafıf pııt'4,ial&t·, i.t5: 1 
.Ajaruı haberleri, S.00 Hafit parçalar 
programının devamı, S.15 ~vin saaU, 
S.30 Hali! parçalar program.mm son 
kısmı, 12.30 Program \'C memleket 
saa.t. ayarı, 12,33 Müzik: Şarkı ve 
t:lt1dller, 12.45 Ajans ha.berleri, 13.00 

lmzik: ll.ahur, Hicazkar "Ye hicaz 
mokamından prkllar, 18.30 MUzlk: 

ı;arkııar, 12.45 Ajans h:ıberleıi, 13.00 takdirde haltkmda 1076 sayılı kanu. 
Muhtelif şarkı ve tlir:•lllcr, ıa.:ıo Ka- nun maddei mahBUSUna göre mue. 
rışılt program, lS.03 Radyo Cft:ı: orkes· mele yapılacağı. 

dığl illin olunur. (377Hi) 

• • • 

Kıarışık program, 18.03 Dans milziğl, 
l8J!() MUzik: Yaylı tanb\ır ve kanun 
ne s:ız eserleri, 18.45 ı~ faa!ı, 
18..16 Müzik: Yeni §Brlular, 19.30 I 
lılemlcket aaa.t ayart-.. Ajans haber
ı.rt. 111.46 Konutıınıı. ( Yuduııı seven. 
l4r cemlyctl), 19.56 MUT.tk: Oda miı71· 

ğt (Pl), %0.15 Radyo gasetesi, 20."6: 

tra.!1, 18.80 Muhtelit mnkamlardan 2 - Yine aubemizde kayıUı yedek 
511ati), 19,15 Raılyo ce..z orl<estrası nakliye teğmeni AU oğlu Avnl Bilge 
programının lkıncl kısmı, 19.30 Ajans de verdiği adreste bulunanuı.dığından 
19.45 Serbest 10 dakilta, 19.55 Dünya bu subayın da derhal §Ubcmiu mtira· 
!jllrkıları, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 caat etmesi, etmediği takdirde 1076 
Karışık Nırktlar. 21,00 Ziraat Takvi· sayılı kanunun yukarda m.czkiir mad· 
nıi, 21.10 Şarkı ve türkOltır, 21.80 KC"· desine glS?'e muamele yapılııc4{'tı, 1 

Haydarpaşa Ask. hastahanesine ait 
Shh. Ayniyat mnzbataıanndan M971 
sayılı yaprağın mllcelllt hatasI olarak 
konmadığı anlaşılmıştır. Bu yaprağın 
hiç hükmil olmadığı i1A.n olunur. 

(16124) 

Bir halk WTküsil öğrenlyoruz. Hatta· 
nm «lrküsU: StlpQrgCl!l Yoncadan: 

Sliıpür•Clii ,oncodaıı ~) 
Gır.;)et beli inceden (Of!) 
Boa ıi lnnırmı (Eınlneraj 

Ytt'del·I karm<ıOOan (Of!). 

\'~ b:uıa \U~lur boMıa (l'.ml-) 

Yıl oldu aylnr bana (Ol!) 
Su..<ındun r;ıı" ıstmim (Eminıem) 

Sil vermez tay1ıır baruı (Of!) 

SIİflilrgtV>l ., olur (E11ıioe11ıa.J 

001 ac;ılır ya;,. olur (Of!) 
Rftı ytuinıe ı;iil dı.:ııııoıo (.l%ıilwm) 

<".üliin ömrii n:r olur (Of n 

nu:ımıı. (Şiir san ti), 21.46 Radyo ııen· 
foni orlcestNl.!lı, 22.30 Aj:ın.'l, 22.45 
De.n!ı mUzlği. 

7.11.1941 
7.38 Hafit parçalar, 7.•5 Ajarı.s 8.00 

~oııık parçalar, 8.11> ı~vin saa.U. 
8.30 Sen!onilt parçalar, 12,33 Karıtıık 
p.rkılar. l 2.ol5 Ajans, Hl.00 Saz eser 
l&ri ve şarkılnr, 13.30 Kıı.rışık prog. 
n.m, 18.03 Fasıl heyeti, 18.4-0 Radyo 
ffiiıg kuarteti, 19.00 Kon~ (İkU· 
&at ıı:ıatl), 19.15 H.ndyo svfn..,. kusrte· 
ti, 19.80 Ajans, 19.45 'KlA.sik türll: mu. 
zlğl., 20.15 P..adyo gazetesi, 20.45 Ka· 
nşık şarkılar, 21.00 Zirıı.at takvimi, 
21.JO Temsil, 22.00 Radyo .salon or· 
kestraaı, 22.30 Ajans, 22.•~ Radyo s:ı .. 
1on orkestrası. 

8.11.1941 
7.33 Halit program, 7.4!'i .Ajans, 

8.00 Senfonik program, 13,33 Tllrkço 
pı.Aklar, 13.-4~ Ajans. H,00 Tlirkçe 
plAklar programının devamı, 14.30 
Ankara sonbahar al ynrışlnrının talı· 

21.00 Zırnnt Ul.kvımi, 21.10 Müzik: \ mj!).}eri, H .. .W H.ly&.S\!lkUmhur lınndv 
Muhtelif şarkılar, 21_30 Temsil: Kur. : su, 18,03 Fasıl heyeti, 111..25 :Mızraplı 
gil ailesi, 21.45 Radyo senfoni orkes· 1 sazlardan saz eserleri, l .•o :..adyo 
tram, 22.30 Ajans, 22.45 MUz!k: Caz 1 caz ve tango orkestrası, 19.00 Konuş. 
ı:.ı..nd. ma ~Kahramanlar saati). 19.15 Radyo 

caz ve tango orkestrası, 19.SO Ajan.'!, 
4. 11. 1941 19.45 Serbest 10 dakika, 19.M Kadın· 

7.33 MUzık: Hafif progra.m, 7.4-5: 
Aıans haberleri, 8.00 .Mllzik: Senfonik 
p:ırçalnr, 8.15 Evin saati, 8.30 Scnto· 
nık progrnm, 12.33 Şarkı ve TUrkWer 
12.45 Ajana haberleri, 13.00 Saz eser· 
leri, semai ve şarkılar, 13.30 Karışık 
pı·ogram, lS.03 Radyo aaıon orkeı;. 

t'rıısı, l9.00 F'asıl heyeti, 19.30 Aja~cı. 
19.45 Serbest JO dakika, 19,5l'i Muhte 
lif şnrkuar, 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Amatör saati, 21.00 Zlrnat taJ.. 
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larda.n fa.sil prkıları, 20.1:5 Radyo gıı· 
zetc.si, 20.45 Muhtelif makamlardan 
şarkılar, 21.00 Ziraat takvimi, 21.10 
Dinleyici ıstek}<)ri, 21.<15 Konuşma 

(Günün ID"..scleleri), 22.00 Radyo 112• 

lon orkestrası, 22.:ıo Ajans, 22.45 

Radyo a, .. ıon orkestrası. 

~ Ueklıu 

Ahmet Akkovunlu 
l'ablm l'allmb&ne l-al&.~ ~o. l 

0011asın daha iyi! Bir ba.5kasl daha var. Ona gör. koydum. 
Amma bakalım bir Ş(!y ~ıkacak mı? Onun aklını bir c:ele· 
bilsem. Kelepir orada var. Z~in! Yarın onlara davetli· 
yim. Beni bir köye gezmiye gôtiirerekler. 

- E, beni fabrikalara ne vakit göt.üreoek:-in ? .. 
Bay Ganü, pratik adam. lşc:.eğizini dü~ünüyor ... 
- Kolay iş, öbür gün! Sen yarın burada kal, bizim. 

kilerin etrafında bıraz dolaş! Dil bilmediğini anladılar mt, 
lo'knntaya gitmene müsaade ctmc7jer. Sen de ıbcdavadan 
karnını doyurursun ... 

Hakikaten ertesi günü talebe misafirli~c !!ittı Bav 
Ganü de ev sahipicriyle yalnız kaldı. Her \'akit ~lduğu 
gibi Bay G3nü o s:ıba.h da cok erken kalktı Ta!cbevi u· 
yandırdı. Talebe ~ittikten sonra da odada bir saat kadar 
e~ ~a.hipkrinin kalkmasını bekledi. Bu bekleyiş, Bay Ga· 
nu ıçın çok 17.tıraplı oldu. Çünkü her insan ('l'ibi o da bu 
şa~ biiyük bir ihti:va<: hissetmişti. Fakat e;lfı.zımh olan 
fieYlll neroe olduğ-unu talebeden sorm1ya unutmu~ 0!<111· 
ğ.undan, e\' sahiplerinin kalkmasını beklemek ve ufanır, 
mutanır onlardan bunun n~rde oldu<>unu ~rmak lazımdı 

Dil bilmemek ook feı~a ~e.Y. Ecıı~İ>i memlekette dil bil: 
medikten sonı a en ufalt bir şey için bile derdini anlata· 
mazsrn. Hep elle. p3rb:;ı.lcla anlatmak ve göstermek ıa:ımn. 
Fakat her ~ey de gösterilmez ya! 

Bay Ganü bıdgarcudan başka dıller de bilirdi MesP"' 
la türkçeyi bir Türk kadar konıı:urou. Ulahçayr ;nlardı. 
S~a ve rusc.a ı·;ı.~ pat bilirdi. Lakin Çeklerle Almanlar 
bu dıllcr~en. hır bır ~er anlamıyorlardı. Ba~· Ganü hiç al
manca bilmıyor drnı:-mezdi. Almanca ela birka" kelim<' 
bitirdi '< 

. ~ancı:ı~i od~tı c~ ;ah;pleri k!.!.Jkmışla rrlı. Bay Canii 
ı:•~rnıp. ~ıyınme<lıklcrını an:amak mak,:ıdiyle anahtar de, 
lıgınden baktı 

:'\'efesi ke· ilmi~ olarak delikten bakıyor \'e kadrn· 
l~r·ın}~,·~.IMlerini tetkik c>d'yor. aklııxlaıı da ·~!manca hi· 
zı_m .. buyuk abdest mahal!; ll(>rded.ir?" sual!ttc mü.:!lb;h 
bır cuml<-' hazırlıyordu. l·~n sonunda şu ciiınleyi tasntladı: 

T kiye amb.ur~yetı 

ZiRAAT BANKASI 
~ tarihi: 1888. - :)ermayesl: 100.000,000 Türk J.mwı. 

Sube w Ajans adedi: 265. 
Ztrot •• tU:art Tın nftli bmıko 1'1Ul.mUl.rim. 

Psn ~ !8.BIO Ura ~ ~-

~~. 

..,...t AıNıke...,.,.. lnPDtıe.rab ~ ~ taarrul ,.~ ..... ıu-~" d 

• ..... ~ -*" ' defa .... ıdteoeJı lnır'a ~ a.tağldü:' 
au- cere lknıımi:Je ~ı·tır. . ..,,., 

• • • .. • 
• 

1,000 tlnblı &.000 l"9 "' . .. .. 
eM • ..- • 

no • ..... • 
OlK:XAT~ a.ap1&rmdaJd paraJAr blJ MM lçlnM O() !lra.M.D ~:ı 

ıapiymlcn UcrunlJ9 Ctktlt: takdirdi 'IJro :1() (~!ylo "t'!r\l{'("f'!<'• 

K~' · ·: 11 Mart. 11 ffar:iraıl U l!.'ylQ.l. lJ BlrtnclkA.nun •.arihl,. 
rinde yaptln'. 

SAHlBl : ASIM US Basıldıiı ver: VAJGT ~fotbaa:sı 
Umumi neşriyatı idare eden Refik .Ahmet Seı•cı:ı:iı 
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"Wo i~t disc für gr'OSS arbeit?" doğruldu ve üç defa kapı, 
Yı çaldı. 

İçeriden iki kadın sesi birden: 
- Prosim.. (Buyur) dedi. 
Bay Ganü kapıyı ~tı. "Pırdon" dedi ve mahçubivet. 

%e sordu: • 
- \\'o ist für gross brbeit? 
Sualini sorarken parmaklariyle de işaret ediyordu 
Kız: . 
-~ c~ pan? (~e. dediniz ~yın:?> diye hayretle sor· 

d.u ve a~ıgmın ker.oısınc tanrttıgı mılyoneri baştan ayaöa 
kadar suzdü. ,.., 

Bar Ganü ise cial1a. ziyade maJıçubiyetıe·: ''Für gr-0"5 
arb~it ?': diye sordu, başiylc ve parmaklariyle işaretler 
\':;ı.ptı. I•akat ne demek istediğini anlamadıklarını gordü. 

Onlar Bay Ganünün ~öylediklerini başka ş~kildc nn
lamıı;lardı: Kad1nlar, Bay Ganünün buraya btiyiik mik· 
~·asta _glilyağı ticareti yapmıya gcldiğ'ini haber veriyor 
~ııdılar. 

Bay Ganü: "l!ay aksi şeytan! Şimdi ne yanmalı?'' eli· 
ye dü~ünüvor. faka! daha fazla bckleıniye tahamıniilü 
kalmad;~mdan ve bulunduğu müşkül vaziyete hic olmaz
sa kızın ~~hit olma~mı arzu etmediğinden eliyle baret 
ederek ev sahi-besini beriki odaya çağırdı. Kapıyı kapadt 
ve sualini, ~ene almanca olarak tekrar ettikten sonra 
diylc yapt.1ğr meyusane biı· hareketle tanırun~dı. Kadı~ 
Hay Ganünün bu komik \ aziyeti kar&ısm:la ~!erek öteki 
oda va kaçtı. Hizmet<:i kız gelerek Bay Ganü.re sorduğu 
yc>ri ~österdi. Bu aııda üç kadrn gülüşünden mürekl:cp bil' 
''Tı io" dm·arları cınlatıyordu. 

. :?\ftıtf.:-ğın açık kapısından koıidorlara kadar ~elen 
r:ıy 1-3. Bav Ganüniin iştahını tahrik ettiğinden ev sa.hip. 
'"rinin ne .remel{ pişirdiğini görmek idn mutfağa gitti. 
\Iu~fakta c•\' rnh:besiyle hizmetçi kız Y:ırdı. 
. B:ıy Ganii pi~ırilen yeme<~i gös~ererck: ''Wos ;s das ?'' 

ıf•yc sordu ~Iaksadı, Çeklerin aşçılık sanatı ile ülfet pey-

Üniversite Rektörlüğünden : 
Yabancı dil öğretmeni yetl§lirmck üzere açılını,.. olan 

lizco \"e Almanca kurslarına yeniden bir ltısım tnlt'bc nımacaktlt. 
Aıınacal{ talebe bir yıl UnivcrsiUxlckl yabancı dl! 

edecekler ve siyasi vazlyet norın:ılle.,tlğl takdirde tahsillerini 
ılzerc bir yıl da dı ini oğrcndlklcri memlekete gönderileceklerdl'i 

Her birine burada nydıı. 30 lira vcr.leccktir. Seçme sına...u.t1.J"-.ı1ı• 
8 inci lklncitcı;rin 011 Cuma ve Cumartesi gt.inlcrl tst.anblll O" 
yapılıı.c:ıktır. 

Sınava girebilmek için. 
TUrk olmak ve yeril veya yabancı blr koli j veya 11~ 

tgrctmen okulundan nı zun olmak "olgunlult şart dcğ'ildir-. 

10 11.041 de Ünlvcrsllcd<' muayeneleri yapıla ktır. Evliler 
Sınavda mu,'nf!nlt olanlar tahsil mUddcUcrlnln l'C m ı 

lcU emrinde çalışucııkıarını tca'1hUt. cdccckkrdlr. 
Kurs ta.lebes!nin hiç bir lşlo mcııı;ul olmaması arttı • 1' 

6.11.941 nkBamma kad~r Rı:.klörlU~ tahsil veslk ları, nUfu 
kalan ve 6 ndet fototı-rafl:ı mOrac~at ctmcl<'rl. 

"Vakıt,, Ktiabevı ın ve 
neşriyatı11dan bazıları 

Br>rkf' k~nıt! "IA)'"ttmJ ysşaı HlkO.yeıer - B!IKIH 

·rrı J KUNl 
Seul :O-C\iyorwn - Koman - tSl mL\..' tffHÇ'\l< 
eo lJcrsU- <la:ı:eıerJ,:Jı - !'11:1".1 AL1UG 

lılecfü!• leb"umıı lb77 :.tll. - HA.liKJ JIUUH U"' 

üçüncü ~uttan :ılellmooln :i''m•"' Düğuııı - tnL:lll { uA"" 
Kerıdl kendin<' lllOO kcliml' tic cıtn:Ucl - f"rnmuzcn ıdtnb' 
1\ dl ı;ı•ndinı ı 000 kelim<' lir b~reticı - l\lnurnc:ı ıdtalr 

RendJ ı..--cnwn" 1000 kcfüm ~" öğretir! - lngl!l7 .. "( ı.tt.-ıh 

\~lrnrı f\nmu!> - :5 • .\1..AJi,\'ı 'll~ KtP 
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