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Kuruluş ve kur
tuluş sembolü 

Saracoğlu dedi ki: Cümhurigetimiz 
''Türk milleti her Bugün, bu büyük 
ihtimal için hazırdır,, B . · b .. b .. ..k bayramı kutluyoruz 

Atatürk yaşıyor, lnönüye de agramz ugun ugu Cümhuriyet, Ankaranın karanlık 

4.\. :::::.,.:~;,:~~! :;~!~~!:·:.:~ =~ t Örenle kut la g a cağız g~~~-s:n ~: .. ~ ~~,~~~·~;:~\:~~~;,~~~~ 
\uuı sak orada da yenilecek zorluklar, ... ,,_ bayramımızın sevinç ve he-

radyoda. söy·tcdiğl a.ııııağıdakl Cüm..buriyettn 19 uncu yt1dönümtı1 kabul re.sml tte ba...,ıanacaktır. ViU\- kın bayranunr tebrik edecek: bunu h de varlığını ve isLık18linl kurtar. 
•"tı. • 13.("ak l"rw>le ı k ı·•Jtke'-- yecanl&rile dolup taşıyor. Cilm u-
" "'-Ue a~llmı,t.ır: '"r- r, on enece ıı:;u K)I yurdun her tarafında olduğu gıbi 1 yetteki kabul resminden sonra davet·ı müteakıp chreğe bayrak çekUecek· mağa muvaffak olmuştu. Ecnebi 
ı\ b ı d x. rıyetımızin 19 uncu yildönLimünü, 

ııtkadaşlar, u un U5unu görtir ve hemen yilrek- fthrimizde de parlak tezahüratla kut-. liler Taksimde Cümhuriyet meyda- Ur. Ba sırııda LstlklAI mar_,, çalına· müdahale ve ist118sile padişah zul. 
tra~ aonra. iki cUmburlyet yılını leıimızta ve lradelerlmlztn be.lirm,,.... !anacaktır. Blltün şehlr daha dünden!' ninda tribünde toplanacaklardır. vatanımııın sulh ve emniyeti için. münün ne demek olduğunu, bu 

tleı_ . . . 1 t' ı dd 1 ed cak •e Abıdeye çelenkler konacaktrr. de kutlamakta duydu~umuz bah. l& -e l'öteeeğlz. ÇUnkü cilmhur ye ın ge başladığını duyarız. Çünkü mlll~ bayraklarla donatılmıştır. Ca e ere Merasime iştirak ccek aRkert kı- ili devrin bütün factalartna şahıt olan 
b't llllcu yıh yerini 20 ncJ yıla bırak- timlzln hamuru datn. ziyade c;etin geçtt yerlerine taklar kurulmuş, bun- talar. mektepler ve cemiyetler de sa- Bunda.n sonra geçit resmi yapıla· tıyarltk büyüktür. bizlm nesil çok iyi bilir . Bi1ha5sa 

•h, haıırlanıyor. zorluklarla boğuşmak ttln yuğuruJ- lar defne danarile süslenm.i~tir. ; at 9,30 da meydanda.ki yerlerini al- c'iktır. Gece saat 22 de Taksim gazi- Evet 29 blrinctteşrin 1923 tart. son bir asır zarfında Osmanlı dev. 
dö llu.ıunduğumuz yerden arkamıza mu,tur ,,.e yenmek lc;ln fedakArlı.k.la.- Bayram münasebeUle resmt daire 1 mı.ş bulunacaklardır. nosunda Vali ve Beledıye reisi tara- hl, Tilrk millcUnin en büyük bay- Ictınt blr çocuk gibi oynat.an ve 
b llt.te.k bakacak olursak orada. cüm- r:ı hudut tanımaz. Onun ıc;Jn yapma- ve mUessese:ler dün öğleden sonra. ' VaH ve Belediye reisi Dr. L-0.ttl fından bir balo verilecek ve şehrin ram günüdür. Çünkü milletimiz onu parçalayıp yoketm!·k için sön
llriyetirnlzin Türk tarihine hedi)·e ka ha.zır olduA"umuz; fcdakfi.rhldarla taUl edilmlflerdir. Bugün merasime Kırdar yanında Komutan ve Parti muhtelıf yerlerinde fener alayları ya- bu tarihte kendisine pek çok saa. mcz ihtiraslar besleyerek memle-
~t~ büyük varhkları gôrUr, ,öpü.

1 

Onti.mUz.deki 3·11ın çetin 7.0rhıklannı sa.balı ıaat 9 da Vil~yette yapdaca.k /reisi olduğu halde birliklerin ve hal- pılaca.ktır. dctler ve inkılflplar kazandıran ketimlz aleyhinde binbir türlü en. 
~ ka.bard.ığm.ı duya.nz. (Sonu Sa: 3, Sü: ' de) «=• CUmhurlyet ldar.esine k&vu)lll.3kla trika çeviren ecnebi devletlerinin, 

Pirinç ilıtikiirı Vali Ankaradan geldi .. ~ .. iib;~·"~~[fi;d~'·' · 
Pirincineye200 600 gram ekmek halka Mihver hatları· 
kuruşa yiyoruz? 28 kuruşa satılacak na nüfuz edildi 
Çanakçalının Milli Korunma

daki ihtikar suçları 
~----------- Son günlerde şehrimize &elen 

r ....................... ,,. ........................ \ pirinçler. yeoıden bazı gızlı ellerde 

Eden, bir 
nutuk söyledi 
Anıerikalıların İngi· 
lizlere yardımından 
sitayişla bahsetti 

~.to"dra, 28 (A.A.) - Hariciye 
~ ~ırı M. Anthony Eden, dün Lon.. 
•tad 

ti] a Bayan Ruzvelt şerefine ve-
~."1 bir ziyafette nutuk söylemi~ 

lngtıtz milJetınln 1ngil iz Ame
Cl>evamı Sa. s, su. z de) •o• 

1 

toplanmaya başlamıştır. Yeni mab. 
sullin idrak edildiği bu aylarda 
pırınç fıyatlarmın bOyle 200 ku
ruş gibi bir fiyata çıkma.,, doğru-
dan doğruya bu spckiHfltörlerin 
fazla kazanç hırslarında.o ileri gel. 
mektedir 

A.lllcadarlar, şehrimize gelen pi
rinçlerin piyasaya çıkarılmaması ... 
na sebep olarak ekmek fiya.Uarın. 
da h~nüz bır neticeye varılama~ 

masıru göstermekte, ve pirinç mub 
tekirlerınin ekmek fiyat!armın 

artışından istifade için pirinçleri 
glzledıklerlnl söylemektedirler. 

Ekmek fiyatları arttığı takdirde 
halk daha fazla pirince rağbet t-de 
cek, muhtekirler de o zaman elle
rinde bulundurdukları pirinçleri 
kara borsadan piyasaya sürmek 
lmkAnint elde edebileceklerdir. 

(Dennw S:.. S. Sil. 6 de) /o/ 

Yeni şekil tevziat ayın 15 inde başlıyacak, 
üç şehrin ununu Of is temin edecek 

lngilizler karadan ve havadan 
taarruzlarına devam ediyorlar 

Kahire, 28 (A.A.J - Ortaprk teb·,----Istanbuıun la.şe lşl~ri ve ekmek ıne. 
aelesi üzerınde temaslarda bulunmak 
tızere Ankaraya. giden Va.it ve Bele· 
diye relst Dr. LQtfi Kırda.r, dUn An· 
karadan şehrimize gelmiştir. 

Vali Ankara seyahatinden memnun 
dönmUştür. DUn kendıslle görüı:en bir 
muharririmlze bu temasları hakkında 

uzun t.za.hat vermiıŞtlr. 

Vail tzahatına Ankarada verilen 
kararların şchjr için çok faydalı ol
duğunu gösteren rahat bır tebc:sslim
le ba.fLa.mıf ve dem~tir ki: 

<En ba..ş:ta l!lize, Istanbulun ekmek
lik ununun bundan sonra muntaza
maa verilmesi için hUl~Ometimlzin 

bize Azami imk.A.nlarr bah~etmi• bu
lunduğunu şUkranla söylemeliylm. 

Ekmeklik un ihliy.acımız diyince 
bunda memur sınıfı, memur nilelerı 

ve baJk dıı dahildir, Bu suretle me
mur karnesi a;mı!I olanlarla halk 
karnesi alanların hepsi bundan sonra Vali Dr. Lllttı Kırdar 

günlük ekmek istihkaklarını eskisi 
gibi emin ol Jrak fırınlardan alabile· 
ceklerdlr. Bu bakrmda.n hıçbir ktm· 
senin teJA.şlanma.sına mahal yoktur. 

!iğl: ..... ----------... 

Diğer ia.şe maddelerinin fiyatları ve 
piyasada kAfi miktarda bulundurula
bılmesi bakımlarındıın hUkO.mctimiz 
ana prensipler üzerinde ehemmiyetli 
tedbirler almaktadır Yakında.. bu
günkü f&rtlar içindeki azam? sal&ht 
pıyo.saJarda gOreceg:z 

Ankar1da bulunduğum gUnlcrde 
çalı~ma arkadaşlarıma t~cforLa sık 

sık gbrUşerek fırınlar ve piyasa tef. 
tiE:Jlerindt- daha Cf!Zri ve da.ha sıkı dav. 

26/27 ilkteşrin gecMl kuVYetıeri- · 
miz tekrar iler1lemişlerdir. Dün zırh-1 
ıı kuvveUer ara!iındakl kar,ila.,ma.lar 1 
1'imdıye kadarkınden ds.ha büyllk öl
çüde olmuştur. Çetin savaşlardan 

sonr.a. dUşman tankları pll.skllrtUlmUş, 
düşmana çok bUyllk kayıplar verdi· 
rilmtşti.t. Bız1m kayıplarımız ba!ıl 

olr."ıu~tur. Savaşlar devam ediyor. 

~anmatarını ta\•Siye t'tmi~tım. Bu n\ı- dir 

Bulgar Kralı 
dün konuştu 
Urdunun tekemmül ( 
etmekte olduğunu ı 

söyledi ( 

Londra, 28 ( A.A.) - ~fısır cephe· 
sinden ahnan haberlere gOre, mUtte-1 
fık kuvvetleri 1'-1ıhver kuvvetlen ile 
son çarpışmalarından sonra dilşman 

hatlarına biraz daha. nüfuz etmi~?er-

1 
sustaki kontrol "e teftiş işlerinln son Berlin, 28 (A.A.} _o N B. ni-nı Sofya, 28 (A.A.) - Bulgar K:2 
hAftaki verimi hakkında te!tlş heye- öğrendiğine göre. E:Alemeyn cephe- h Borıs, bu sabah Sobran)'anır. 
tının ve lktısat A1ildUrlilı?Unün hazır. 1 k t k tal Sindeki lngllız ve s oçya 1 1 ar 22 nci lçttma devres;r.tn dördüııcU 
!adı~ı raporları a:acağım. r • ı d'Jen taarruz •·tt tara ınuan ışga e 1 •ı.cı 1 toplantısu1 1 açtığı sirbda sbyledıll 
Şunu da. UAve edeyim ki; vurgun· keı:ıimi ancak 14. kilometre geni~liğin- bir nutukta bilboıssa şöyle dt'Dliı--

culuğa kKrsı blitUn va.sıtaJarımızı ve dedir. tir: 
(De"''°' Sa. S. SU. ' de) //// • (Devamı: Sa. :ı, Sil. I; da) o (Denmı Sa. S. sa. 1 •ı _. 



• 

Kuruluş ve kur-1Şehir · ==== 

1 b 1 Haberleri 
f U UŞ sem 0 Ü Zafer Diyaro-

(.Ba.fı ı incide) + 1 kilmct kurulurken büyük zorluk. • • d •• 
.mıııctımlze yaptıkları fenalıklar lnr çekilmesine ve ahenkli bir ka-1 ma serg~sı un 
sayıp dökmekle bitecek gibi de- bine teşkıl cdllmesine mAnl oL 
ğildlr. Esasen bu ecnebi roildnhale makta idi. ldı 
ve istllAsı da, hep padişahlık lda- * açı 
resinin kötülUğil yüzünden mcm. 
leketin başına bir kAbus gibi çok
muş değil miydi?.. o padişahlar 

ki, kendilerine en iyi dalkavukluk 
yapacak ve devlet hazinesini su
raylarma peşkeş çekecek insanları 
toplayarak kurdukları BabılUI hU. 
k(ımetl vasıtaslle millete yaptığı 

fenalıklar unutulur ~eyler midir? •. 
Hamdolsun bugiln memleketimiz 
bu afetlerin hepsinden kurtulmuş, 
cumhuriyet devrinin hür ve mes
ut havası içinde medeniyet ve te
;akkl yoluna girmiş bulunmakta. 
dır. Bu itibarla, TUrklye Cilmhu
rlycU, yalnız yeni ve mes'ut bir 
•darenln kuruluşunun ifadesi de
f:ll; ayni zamanda Türk milletinin 
kurtuluşunun da parlak bir ıem. 
bolUdür. 

* Türkiye Cfimhuriyeti gerçi 29 
blrlnclteşrln 19:?3 senesinde res
men llltn edUmlştL Fakat Cümhu
rlyet idaresi bu tarihten üç buçuk 

Sergide İst :nbu!un 
f efhi, Anofortoior o'bi ... 

zaf rler gös teriliyor 

Bu kusurları gördilkleri halde, 
önderlerimizin daha o zamanlarda 
rlı.mhurıyeti n!çin iltın etmed1klerl 
suali hatıra gelebilir. Fakat işin 

böyle yilrütlilmeslnln mt.ihim se. 
hepleri vardır. Çünkü milletimizin 
22 sene evvel içinde yüzdüğü bil. 
glslzlik ve taassup havası, padL Memleketimizde ilk defa olarak 
şahsız bir idareye katlanacak bir tertip edllen dekoratörlerimlzden 
durumda değildi. Nitekim İstiklal B . Vedadın hazrrladıiı 11Zaferlcr 
savaşları başlangıcında Anadoluda Oiyorama sergisi» diln öğleden son 
yer yer başgösteren müthiş isyan. ra Beyoğlunda Tolıı:atlıyan oteli 
lar, taassup ve cehaletin bu yeni karşısındaki bir bir.ada açılmıştır. 
devlet rejimine karst ayaklanma- SP.rgı açılmadan evvel, Halkevl 
sından başka bir~ defild l. Üç reısl Yavuz Abadan bir söylev ve
bııçuk sene, cUmhurly.et kelimesini rerek serginin mahiyetini anlat
kullanmayarak; memleketi cüm- mış, &özü, c. H. P. İstanbul Vl!A 
huriyetle tdare etmek, Atatürk Yd İdare heyeti reisi Suat Hayrİ 
ve ark•daşlarmm yilklelı: !d.arecl Ürgüplüye bırakmış, Suat Hayri, 
kabiliyetlerinin parlak bir dellJI. kısa bir söylevden sonra gonga vu
dlr. Fllhaklkıt bu üç buçuk ~ene rarak sergiyi açmıştır. 
zarfında evveltı düşman tehlikesi Bu serginin hususiyetlerinden 
karşıtıınd'a padişahsız bir idareye biri de kordelfı kcsllmesı yerine 
göz yummok zorunda kalan ve er- gong'a vurularak açılmış bulun
gec padişah idaresinin avdet ede- mastdır. Diğ!'r hususiyetine gelin. 

sene evvel yani 23 nisan 1920 ta. ce~lnl' lnanıınlıır oy;ılanmış ve mil ce, Dlyorama serglslle İstanbulun 
rlhlndc bll!lll Ankarada başlamış it birllğı bozmalarına lmkfın bt~ fethi, Anafartaıar, 1stıktıi1 Harbi. 
bulunuyordu. rakılmamıştır. Bıından başka hal_ Lozan muzafferiyeti ve diğer za_ 

Filhakika bu tarihte Ankarada ı kımı:r. da hu tecrübe devresinde ferlerin mücessem ve derinlemesL 
kurulan ilk '.l'ürklye Büyük Mltlet padişah olmadığı halde milletin ııe. adeta canlı bir şekilde ~eylrci. 
Meclis!, padışahsız olarak bllflil kPndl kendisini idare edebileceği_ !erin gözü önün<! konulmasrdır. 
memleketi .idare etmeğe başla.dııtı ne, BUyflk Millet Meclisl hilk(lmctl Ser ı i dekoratör Vedat Ar ter-
zaman, padış:ıh Vahidettlnin irade. .. .. .. 1 g Y ' 

Ü il 1 ııayeslrde inanmıştı. Goruluyor k I tip etmiştir. Hasılatı Eminönü 
si skUdar sırtlarından er geçe. • 

1 1 
.. .. t" 

0 
.. bu flç btıçuk senelik dcmokr " Halkcvinın Sosyal Yardım koluna 

A
mckz b r ha c lddul~I utaş ulhi .• g·· 

1
guln , ldıırcsi. hem taassup gildenlrr t• ' tahsi! edilecektir. Sergi bir hafta 

n ·aranın geç r 6 r un er n k 1 d flkl 1 1 d ht U 1 1 in etm ş hem e r er ve uy- devam edecektir. 
<'n heybetli ve mu eşem g n er n. guları cumhuriyet rejimine hazır 
den biri olan 23 nisan gUnü, Ha.. lamıstır. • 
cıbayram camllndc Mustafa Ke
malin ve bütün mebusların da ha Ttlrktye Cilmh1.11'1yetinln, Mlllet 

Osmanbeyrle otomobil 
kazası yapan şoför 

mahkôn oidu 
Gecenlerde Osmaııbeyde MelA. 

hat adında bir kız çocuğunu oto. 

moblllle feci şeklldr. çiitneyerek 

2ır bulundukları huş{\ ve vectd ıı; Meclisinin bir gtin n bir gecelik 
dolu bir cuma namazı kılınmı~tı. mozakerelerlnden sonra hlc bir 
Na azdan sonra mahşer gibi ka.. kanlı hlldlseye meydan verilme. 
lab~ık bir halk kütleslle beraber den ıece saat (8,5) da ıııın edilmiş 
tekbirler getlrHerek, BUyük Mll- olması, Uk bakışta bu tştn kolayca 
ıct Meclisine gidilmişti. Mecll!I ka. basarılmış basit bir ış olduğu his-
1 1 mda kurbanla kesilip dualar s!,nı vermektedir. Fakat mllletlmL 
;.;lldlkten sonra.r mebuslar Meclis zln bu mes'ut lnkılAbı böyle gö. ölümüne sebep olan taksi şoförü 
ı::nlonuna girmişlerdi. Bayraklarla ründüğü Rlbl kolay ve basit bir iş CemaHn muhakemesi diln sona er
carılmış olan Meclis kUrııüsfi ruha.. olmamıştır. Cilmhurlyetlmlzln l!A- mlştlr. 
,· bi manza a a zcdlyordu. Bu nı binblr zahmet v.e meşakkatle !:>uçlu şoförün duruşma netice. 1 1 r ' r r kil bil " tUI bl ~ "rfd 1 <' rada en yaşlı mebus Slfatlle re- e en ve yu en r a,.acın sı e sene ağır haps1ne ve Me-
lsllk vazifesini yapan Sinop mebu. meyvasını kolayca toplamağa ben- lfıhatln alleslnc 500 lira tazminat 
u Şerif Bey şu tarihi sözlerle Mil- zer. Üç buçuk sene zarfında yap. ödemesine karar verilmiştir. 

1 t "'" tisi 1 t tığımız İstlklAl savaşları ve kazan. 
C' .ovıec n a<;111ıŞ ı: 

•- Muhterem mebuslar, İstan- dığımız zaferler. bilhassa Lozan 
bulun ecn"bller tarafından işgali barışı, hep CQmhurlyetlmlzln birer 
üzerine saltanat makamınm ve hU temelt~ı olmuştur. İstiklal savaş
kümctlnln artık istlk!Allnln kal~ larında kanlarını döken ve canla

rını veren Tllrk çocuklarınıB hep-
mndığ1 mıılômunuzdur. Ancak ls
tlklfılle yaşamak azminde olan ve 
czcldenberl hfir ve seraza.d olan 
milleUmlz bu esaret durumunu 
şldd~t ve kat'lyetle reddederek ve 
derhal vek1llerlnl toplayarak mec. 
l•sl Alinizi viicuda getirmlşUr. Bu 
meclisin reisi sıfatlle ve Allahın 
lnayetlle. milletimizin tam bir is
.ıklfıl ile kendi mukadderatını biz-
zat dcruhde ve idare etmeğe baı;. 

tadığını bütün cihana illin ederek 
Rüyt.ik l\111 t Meclisini açıyorum .• 

Bu tarihten itibaren CümhurL 
yetin resmen lltınına kadar, hım 

ı.:ç buçuk sene Büyük Millet Mec-
1 si devletin idaresini elinde tut. 
makin, memlekette mükemmel bir 
demokrasi idaresi \'e cümhurly.et 
devrı yaşatmış oluyordu. Bununla 
beraber bu devredeki cümhuriyet 
cıaresinde iki mühim noksanlık da 
~öze çarpmıyor değildi. Bunlardan 

si de yalnız memlekete istlklAI ve 
toprak bfttilnlilğünü kazandıran 

şehitler ddll. Türk milletini Cüm
hurlyet idaresine kavuşturan bL 
rer k~hraman olmuşlardır. Eğer 

f stlkhll zaferlerini kazanmamış ol
saydık, yalnız Ankara yaylalarına 
tıkılmış esir blr millet olarak kal
mayacak ayni zamanda SQyük 
Mlllet Meclisinin ve Cümhurlyetin 
yerinde yeller esecektl. Bunun için 
bugün bu büyük gilnumüzün neş'c 
ve saadcUerl içinde bayramım•zı 

kutlularkcn, aramızda bulunmadı

ğı ıçln yokluğunun sızılarmı h(lla 
çektiğimiz büyük Atatürke ve o
nun değerli arkadaşı Milli Şefimiz 
İsmet tnönüne, bütün htiklal Har
bi kahramanlarına en derin şükran 
ve minnet borçlarımızı sunmağı 

vazıre sayarız, Bu vesile ile de y&
rın Türkiye devletini ellerine ala
cak olan cumhuriyet çocuklarını 
da nğır ve mes'uliyetli bir vazife
nin beklediğini unutmayalım. Onlar 
Atatürkün ve İstiklal savaşı kah
rnmnnlnrmıı\ bu bUyük emanetini 
elbette, asil Türk milletine yakı~an 
bir sadakatle korumakta kusur 
etmlyeeeklerdlr. 

Baba Tevfik Tansel 

Eski Dahiliye Müsteşarı

"'" evin: ~oyan hırsız 
mahkum otdu 

Eyüpte eskt Dahiliye Müsteşarı 

Ahmedın evinden gümüş takımla_ 
rı çalarken yakalanan Alinin mu. 

hakemesıne dUn yedıncı asliye mah 
kemeslnde bakılmış ve suçlu du
ruşma sonunda 1 sene 2 ay ağır 

hap~e mahkOm edilmiştir. 

Eminönü bel e~iye tahsil
dari mahkfl'TI oldu 

Bundan bir müddet evvel Emin.. 
önii Belediye tahsildarı Mehmet 
zimmetine 106 lira geçirdiği için 
mahkemeye verilmişti. 

Mehmet, dün altıncı asliye mnh. 
kemeslndc yapılan duruşma sonun.. 
da bu suçundan dolayı 1 sene a
~ır hapse mahküm edilmiştir. 

Mi.li Kotunmaya veri:en 
muhtekirler 

Şehzadebaşında bakkal Ali, fazla 
fıyatla şeker satmaktan Mılli Ko. 
runma mahkemesine verilmiştir. * Fatihte 'l'aşhanda undan bö. 
rek yapmaktaı. suçlu Ali Gündo. 
ğan Milli Korunma mahkemesine 
verilmiştir. 

VATA!lf 

1 lktısadi tetkikler 1 

Fiyat teşek.kül~ 
ve fiyat politikası 

-2- 1 ç lstı™ıalin azalmasının yanı taya misal olmak Uzere, askere a

b94ında • hele modern karşı- lınmı~ olan bir ferdin sivil h2'yatta-a lk mekalernlzııle (17.lt tarttı. 

O ti cVatan> da), bu harbin ı.a. lıklt abloka de\Tlndc • dış ticaretin, kine nisbetJe kumaş, kundura ve· 
şındanberi Türkiyede ve bazı ya- hususile deniz aşırı mUnakall\.tın a - saire sarfiyatının arttığını söyliye
bancı memleketlerde göt1llen fiyat zalmasını da göz önünde bulur.dur- billrl:ı:. "Münakale vasıtalarının fazla 
geli,nıesi hakkında bir fikir verme- mak lfı.zımdır. Milyonlarca tona çı. istimali ve aşınmalll da lldncl nokta 
ğc çalışmıştık. Bugün, harp zaman. kan gemi hacmi içindeki mallarla için bir misal teşkil edebilir. Cer· 
larında her zaman Ve her yerde mu beraber imha edilmekte ve bu ka· çekten umuınl nakil vasıtalarınm ve 
ı;ıahade edilen fiyat artışının esaa yıplar memleketimlz gibi harp dı- te::ıisatının askeri mal<satlar için kul 
faktörlerinin genel anılmB.'lı ve netice 
bakımdan nelerden d p tıbarile sivil lh· 

ibaret oldutwnu~ Yazan: Or . rof. ~ u~açla.ra tahB~ 
ar~raca!'ız. He- 41' ~dilmeme.9t, bol bır 
men bnt11n mem-J D r. F. Ne umar k jml.ktarda.

1 
dmevbcu

11
t 

olan yer er e e 
leketle!'de !talk, )., ~_,..~~....,Jgrda maddelerinin 
harp zam&11lannda vs. bir taraftan 
fiyatlarm artnuımna her ~eyden in- ~rnda kalan Uijcelerde de tesirini gös diğer tarafa. taşnmaııını gtıçleştlre
ce tilccuların ve kısmen de mtı'.'ltah- termektedir. Bu gibi zamanlarda bilir. 
slllerin spel<fll!syonlarının sebep ol- nktlf tlc'-J'ct bilA.nçosunun> yani ih- Harp zamanında • askeı1 ihtiyaç. 
duğu kanaatindedir; bundan b&\lk& racatın, ttha!Attan yüksek olması- !ar neticesinde _ artan talebe mu 
da, hUkOmetlerin kA!I derecede ener nm faydaları hakkındaki Mf'rkan· kabil istihsal ve itha!Atın azalma
jlk tedbirler almıyarak, muhtekir· t!list dUşUncenin ne kadar dar gö- sını, yani arzın daralınaııını mucip 
lerle ve spekUl~yonla mücadele et- rU:;ılU ve mUba!AğaJı olduğu aşlkAr· olan en cı<:ı.slı ve önemli Yl!.kıaları 

medijtini dU~nmckted!r. Bu fikirler dır. Gerçekten TUrklyc, Jııvec;, Is- bu suretle ~özden grçlrmlş oluyo-
kıFımen d~ru olmakla beraber ta- vlçrc gibi harp dı't memleketler bu- ruz. Kısaca: h:ırpte, hrm talep, hem 
mamen haklı değ'ildir; çUnkll harp glln, hatt:!I. döviz vr altın ııtokları- de ıırz alanıııdaki sartlar fiyatların 
zamanlarında fiyatların ytikselme- nın zararına olıııa bilr., llhalutlarını yükselmesini kol0yı11ştırt'1c11k bir gc 
sinde rol oynıyan. bazı esaslı vlkı- arttırabilııeler idı. her halde kendi· lişmc ,.e tcmaylll gii·terir 
!arın onemlnl yeter derecedt'! nazarı lerinl mesut ad•ledcrlerdi. 
itibara almamaktadır. Bu vAkıalar Bu faktörlere, harp eden memle· 
şunlıırdır: ketlerde bizzat çarpı~maların sebr. 

biyet \'erdiği boımklukları ve dU:r.en-

H cm harp ed~ memleketler sizliklerl d!' ilfı\'C etmek gerektir. 
ôe, hı:m de e kadar beltT'lt ol- Bıın!ar memleketlere göre defişitr. 

Geçen harpte Franı:a, bu sefer Rus
ya en çok tahribata maruz kalmı~

H arhin doğurduğu bu hıısust ı 

şartlara spckUIAsyonun te· 

siri de inzimam eder. SpekUlAııyon 
doğrııd ,<ı.n doğTuya i141e mUşklillitmı 
meydana getırmemekl!! beraber, bu
nu teşdid edebilir. ÇUnkU harp eko
nomisi bir nevi <kıtlık ekonomisi> l 

mamakla beraber harp dışında ka· 
)an ülkelerde de, ha.rp kısa bir za
m11nda iııtih,al ve ~tihlAk ~artıerı
nın der1n bır ~ekllde değişmesine se
bebiyet verir. Kalltatlf bakımdan 
bne11'111 otan nokta, sivil halkın ih· 

tır. F.akat mesela. bu harpte .Alman- dir ve elinde mal buhman şahısları ı 
ya ve I ngiltere gibi doğrudan doğ· adeta monopolcU haline koymakta- • 
ruya. muharebelere ıı11hne olmıyan 
ülkeler de hava hUcumlarmdan mü- clrr. Serbest rekabet harp z:ıman

tlyaçlarım temine yarayan lstlhsa
Jıitın harp zamanlarında geri bıra
kılıp, bunun yerine askeri ehemmi
yeti olan maddelerin ön safa alın
masıdır. Bunu daha harpten evvel 
Alman Propaganda Nazırı Göbbels 
tarafından .söylenen meşhur cTere
yagı yerine top!> fonntllQndc mQn
demlç görllyoruı.. O halde, harpte 
devlet mtıfterl sıfatlle geniş mlk· 
ra.sta humıs! tahıalann yerine geç
mek ted lr ve bu, yalnız doğrudan doğ' 

ruya askeri malzeme için değil, gı
da maddeleri, giyim eşyası, bina 
malzemesi vs .. gibi hem devlet, hem 

de halk tarafından kullanılan me· 
talar iı;in de bahis mevzuudur. Dev
letin ihtiyaçları harpte daima ve 

teessir olmaktadır; bilhassa Alman
yaya yRptlan taaı-ruzlarda o!dıığ11 

gibi, endiistri kapnsllcslnin imhR e
dilmesi hedef ittihaz edilmiş olur· 
sa.... HattA. yalnız hava alarmının bi
le, amelenin çalışma kablliyctlnl a
zaltarak, istihsali teşviş ettiği ve 
verimi azalttığı bu ve geçen harbin 
tecrllbelcrDe ııablttlr. 

S on nokta olarak ,unu da be· 
llrtmek gereklidir ki, bizzat 

çarpışmalıırın sebebiyet verdiği tah· 
ribatın dışında, yalnızca seferberlik 
bile istihl.'\k maddelerinin daha faz. 
la sarfedi'nıeslle \'C istihsal teııls11-

tınm a..';!ırı derecede kullanılnıa ve 
a.şınmaslle mUtcrMiktir. Birinci nok 

kaideten o kadar yUkeellr ki, umumt ,
lsllh'!al harpten önceki seviyeye na
zaran artırılsa da, sivil ihtiyaçların 1 
daraltılmasının önUne geçmek ka· 

larında ı,1emP.z; bunun yerine tuc· 

carlar Ye mUstahsiller arasında , 
~izli anlR..-ımıı.ler \'P. kısme>n hakiki 
monopolcUler knim olur. Talep he· 
men hemen her sahada artar Ye bil
hassa devletin ihtlyaçlan bakımın· 
dan mUstaceliyet kesbcder. Ru da, 1 
mukabil tedbirler alınmndıg"ı takdir. 
de, emtia arzedenıerc fiyatı iste· 
dikleri kadar yükı;eltmc 1mk(ınları 
verir. 

Nihayet, fiyat artışı tcmayUlü
nlin diğer bir sebebi de, harp za
manlarında bilmecburlye ıız çok en
flasyonist karakteri t.ıışıyan para ve 
maliye polltika.c;rnın hususiyetleri· 
dır. Munzam para cnıl.syonlarının 

(Devamı Sa: S, SU: 'I de) 

bil olamaz. Hakikat halde ise, is
tihsalin artması şöyle dur.sun, harp 
zamanlarında her mim ekonominin 
istihsal kudreti azalır ve bu azal-

Tramvay idaresinden dilek 
ma harp uzadıltça umumiyetle mU· Tramvay ldare!ilne, haddimiz 1 olursa çocuklarm mekteplerine geç 
terakki bir şekilde kendini ı::-östcrlr. olrnıyarak, bir ta\·slyede bulu· kalmalarmı, dakikalarca duraklarda 
Bunun en esHBlı sebebi, endüstride nM'ağız. Iyl bir tarafına ve eşref beklemelerini, katabalıkta ezilip ı.ı
ve zlra.atte çatışanlnrm bllyilk bir t ti d kışmalarııu ,.e hattıı. muhtemel ka7.a-aaa 4!l ra!I ar a bu tanlyemJzl ye-
kısmmın harp veya, harp dışı ka- rlne getırec.·ek olursa blltün ço<'uk lan önlemi' olur. 
lanlnrda da, her ihtimale karşı sı- Diğer y·ot.-uJarın, hl'r hattan bir 

ana ve babalarının hayır duasını ve 
nırların müdafaası için seferber e- tane olarak kaldırılM~k \.C (talebe· 

te,ekkUrlinti ka1 .. anıu-akt1". 
dilmiş olmalarıdır. BurBda askere . ;,·e mahııu-;tur) levhaııını t1l'tıyaeak 
ça,:tırılanların memleketin bilhas.'la T&l'"liyemh:.ln, hattı\ tenıennlmlzın arabadan bir C\ Yelklne, ,.<'ya bir son-
gcnç ve kuvvetli ev!Atıarmı teşkil 1 ;yerine getı.rllmesl ma>ıra.fr, foTmallte- raklnc tıhımeleri kabildir ve hütün 
ettiğ'inl ve bunların yerine çalıştırı- ı yi irap ettiren güç bir 1' delildir. yolcuların bunu ho,nutlukla kar':'ılı
labllecek olan !tadın. çocuk veya Sabahları mekt.e>~ ş:-Men erkek ,.e yacağına da zerre kadar şüphe etıne
yaşlıların hiç bir zaman ayni işi gö- l 1.:ır çocuklar - hele kız ÇO<'Uklar • yl7.. 
remiyeceklerlnl unutmamak !Azını 1 umurııl ı-, !laatl olduA'u için izdihamı Tranway idaresi yaptlrnıı~ı kolay 
gelir. Bu mUnascbctıe şunu da zik- 1 lıüsbiitlln artan tnm"·aylara. binmek- bu dileğimizi yerine getirecek olursa 
redellm ki, geçen ha.rbe iştirak e-

1 
te, blneb!Urse ezilmeden, ııkııtmadan çocuk ana ve babalarmdan aonsw; 

den devletler, harp mllddetlnce, nU· yolculuk etmekte büyük güçlükler] dua ve teşekkür kıızan&<'J&ktır ve 
fuslarının takriben beşte birini si- \"ekmektedirler. tlrndlden temin e<lf'lim ki bh: bu te
!Ah altma almışlardır; bu, umuml-ı Tramuy idarctıl nbahları mektep- !}ekkürler u,tüııdc en ufak bir hak 
yeUe erkek nUfusunun yUzre 40 ın- lere gldet'ek çoc.'uklar için hu hattan tddwmda bolunmıyat'afn:. 
dan fazladır. bir araba - trk bir araba - kalclrnw:.ak TATLISERT 

bir. şimdiki gibi devletin başındn 
Climhurfl('islnln bulunmaması ldi. 
O zamanlarda Mll'et .Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal ayni zamanda dev
:ct reisi vazife ı güriiyordu. Dığe
rl de hükumeti ş.mdl olduğu glbl 
Başvekilin kurmaması idi. O za. 
manlard" hükumet azasını, MUlet 
Meclisi birer birer mebuslar ara
sından eçerdl ki, bu hal de hU-

,-----------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Poderevs~·hin cesareti 
~ undan 40 ene ikadar evvel 
lr.:3l Ru Çarı, hiıyük şöhretini 

ı,ıttıği Padere\ kl';,1 bir konser ver
mek Ur.ere kış sarayına rağırır. 

Jionser bUyUk bir munffaklyetle 
biter. Çar da kendisini aynca tebrik 
ettiği bil) lik U tada bir parça daha 
çalına ını rica eder. Bu defa Pade
reHıkl eski l'olonya ha"ralarından bl· 
ı1nl çalar. Çar kendisini tekrar teb
rll: eder ,·e omur.una elini koyarak: 

- id trlırlk ederim, dP.r. Bir llah 
ı;lbl ç<ıtldınıt~ Hayatımda bu kadar 
n~ut anlarım n:t. olmuştur. 

l'3dere\11ki hürmetle e~ilir 'e gü
lüm er. Çar tekrar söz.üne de\·am 
edrr: 

- l stad siz. bıı konseriniz.le bir 
H"• ıııııslklşlnn ının (o uıman Po· 
ı 1,ıı ,, Çarlık l4;1gnllnı.1eydl) nelere ka
ı'ir o'<lu~nu göııterdlnl:t.. 

- Haşrnetmenp beni affet inler, 
tıcn a.5la Ru deJ;-llim, Polonyalıyım. 

SERÇE 

- Ne var? Ne istiyorsunuz? 
Öteki öfkeden titreyen bir sesle şu ce

vabı verdi: 
- Galiba hiç bir şeyin farkında de

ğilsiniz? 
Ne gibi bir §ey? 
Kontes Anlya actık serbest değil. 

dir. 
Bu da ne demek? 

_ Yakında nişanlanacak? 

Klmlnle? Allahın bu talihlt kulu 

kim? 
Yn kardeşimle yahut da benimle! 

Herhalde ikimizden birimizi seçecektir. 
_ Seçmiş değil ya .. Ne oluyorsunuz 

Mösyö Lundl Henüz bu genç kız üze· 
rinde hiç bir hakk1J11ız yok. Biraz aceleci 
olduğunu:ı:u sanıyorum. 

- Bu genç kız ·üzerinde kardeşimin 
de benim de hakkımız var. İkimizden 
birisini seçecektir. Buna emlnim! Bir 
iıçüncU erkeğin namzet olarak ortaya 
çıkmasına tahammill edemem. 

- Ben de ne sizden ne de kardeşlnl:ı:
dcn bu tarzda sözler lşitmeğe tahammül 
edemem artık! Anladınız mı? Mösyö 
Lund? 

1sveçlı dudaJrl:ı.rını ısırdı ve öfkesini 
)' enmcğe çalıştı. 

- Kontes Anıya yakında nlşanlnna

c;ıktır. Bur:u bir kere daha tekrar edı. 
yorum. dccil. 

- Ba.k.WJ-.1 :o.a.ı- "ıiç bir şey b elli 

~--~azan: Welner ı.:. Wnh -8-

değili 

Hllmar 'Knit'in bu meydan okumasına 
fena halde kızmıştı. B ir şey söylemek Is· 
tcdl fakat sonra vazgeçti ve oradan çe
klllp yemek salonuna gitti. 

Ger.ç mühendis de ağır adımlnrla ye
mek salonuna girdi. Tam o aralık profc. 
sör Grcglus da geldi. Arkasındaki kalın 
paltoyu çıkarmıştı. Ayni derecede acalp 
kalın çl.lgill, garip renkte bir kostüm 
gıymıştl. Yan gözle Knlt'e dikkatle bak· 
tı ve yerlne oturdu. • 

Kontes Anlya ve annesl Lund kardeş
lerle berııbcr köşede bir masa.da oturu
yorlardı. 

Masanın ortasındaki vazoda güzel ve 
taze orkideler vardı. Anıya bunları kok. 
laynrak: 

- En çoii; sevdigim ç!çckler! Nekadar 

da güzel. dedi. 
Willlam Knit bu sözleri duydu ve gü· 

lümsedl. 
m 

Güneş toparlak bir kızıl balon halin
de yava5 yavıış denize doğru iniyordu. 
Nerede ise dalgaların arasına girip göz· 
den kaybolaccıktı. Ufukta tek tük hafif 
bulutlar vardı. Gökyüzü mor ve kızıl 
renkleri. 1 suya ak. l'ttiriyordu. Ati an ta
nın makinclcrı kuvvetli ve muttarit ha. 
rcketlerlc işliyor, vapur süratle ilerliyor
du. l\Iühcndls Knlh ağzında piposu ağır 

adımlarla güvertede dolaşıyordu. Giiver
te tenha lctl. Bütün yolcular maskeli ba
lo için hazırlanmakla meşguldü. Etrafta 
yalnız baloya gitmeyecek olan lhUyarlar 
oturmuş briç oynuyorlordı. Gar.sonlar 

saloola.ra sandalya taşıyordu. 

Mühendis bunlardan birisine seslendi: 
- Garson! Acaba ben de bu akşamki 

balo için bir kıyafet tedarik edebllir mi· 
ylm? 

- Tabii! Yanında böyle elblııcler taşı
mayan yolcular fçln vapurda dalma ki
ralık esvaplar. vardır. Aşağıda baş gar
sondan sorarsanız, istediğiniz kılığı size 
hazırlar. 

- Çok iyi! Teşekkür ederim. 
Knlt'yine a~ır adımlarla güvertede do

lafmaea devam etti. Biraz sonra yine gar. 
sona yaklaşarak: 

- Size bir şey' daha ııoracaiım! dedi. 
Acaba salonları süsleyen kimdir. Bu işle 
kim meuuı oluyor? 

-"\Niçin sordunuz? 

- Salona koydukları çiçeklerden aca-
ba satın alabilir miyim. 

- Evet üçüncü kat ~üvertcslnde, bir 
çlçckçl dükkanı vardır. Oradan alabilir· 
siniz. Fakat dükkan şimdi kapalıdır. 

- Ne yazık! 
- Jt'nkat baş garsona söylerseniz sa-

lon için ayırdıkları çiçeklerden size ve
rebilir. 

- Mükemmel! Şu halde ondan lsliye· 
yım. Teşekkür ederim. 

Knit, garsona bol bir bahşiş verdi ve 
baş garsonu bulmak üzere orad'ıın uzak
laştı. Her köseden türlü türlü kıyafet
lere i?İrmiş, yüzleri maskeli yolcular\çı· 
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Cümhuriyet 

M atematik mü'!lıet 111111ıflll• 
.~• 

başmda gelir. Bu ...,.... 
1 

lHmle Cıimtıuri;t·etin ınuadeıeti• 
kuralın\: 

Umumi Harp + ~laj;llıbl)'et 4' 
l!ıtanlmlun ı,gali = ~lllli fel!iJıt:I 

.\fllli fel:ıket ı:ünlcrinclr, 1'i\rJılİ~ 
ağ71nı hıı;ak a~·nıı)·or, ı:cktlği acıl' 
yüreğini da&'lıyordu. 

* , :'\filli felaket + Anaıloluya tıPI 
ru7. = Esaret tehlikeııi 

.. .,,. 
Umumi Harp sonıuııta 'lıirku" ır 

·ı.ı tı radıA"r felaket yetml;vormu' K1 ,ıı 
ele onu haritadan ııllmeğe kac;d~ 
Anadolu taıı.ruzu ba~ladı. A""' 1 
düm-a"-a efend!llk etm;,ı bir 111Il

11
, • ~ • il 

esaret altına girmek tehllke!li 1' 
,ı,.ındaydı. Fakat ... 

* MlJlet + Mııstafa Kemal :::: Jr 
tlklfıJ sa~ 

• .. Fakat Törk millett ilf' onan ; 
'rna geçen Mil <*!ntu Mmtafa 

1
,. 

mal eh~le \'erince tarihi !la~" 
tlkl11 !:naşı meydana ı;-eldl. 

* ~ Mu11tafa Kemal + I11met Jn~~ 1' 
Fc\":ı:I + Ordu Blrim~i Jnond 

11 
lkln<'I lröni.i + Sakar~·a + nuoıl 
pınar Ra,kutnl\ndan mııharebe!1 • 

d~ :\fu~lafa Kemal ve \akın arka 
. rd" 

Jarının kumanda'lmdaki Türk 0 
1 

flu bliklal ııua-~ınm olduko kıııl' 
ao;kerlik tarihinin <lf' en ,anlı J11

11 

lıarebelerlnl 'erdi. 

* Dumlupınar B&,kaman .. n rııu 
harebesl = Zafer 

Dumlupınar m,.~·ılan muharrtıt"' 
zaferi temin Ye «hederiııir. ı\kıır.nıı 
dlrı> '-Ö?:ii dii<:manın k[ırını tll 111~ 111 

eyl.-di. 

* Zafer + fl§met = Lo:r.an :: ıııw 
rl) et 'e ı .. tiklitl 

Tl\rk .. un~il,.ürılln parlak zaferi~ 
df'n sonra Milli sef'in t.or.an korıft" 
ran ındııkl yiik .. ~k lıaşıırı.,ı tıti'1 11111 

ıııcl 
creıuli nıillctlnl yine deneli rıı 

olıırö.lk bıraktı. 

* t tikliıl + C'iimhuri_yet = 549nı;1' 
ııaadet. 

* Bir daha bahtsızlığa 'e fe1ı\Ut'1 ~ 
uğramam.ak için ı .. tikliıllnıi:ıit1 ' 
()ümhuriyetımlzin tistliııt'I titreyelirı'" 

KÖR KAI>I 

I s I' T Ürk r~!lleti 
t11 

Tarih kadar eskiyiz. Tarihl.rı , 
genciyiz. Ulusumuzun bUyük lıııyrtll" ' 
hepimize lrntlu o'sun. 

. ÇAi'~ M. NURi , :._../ 
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',",\J\fT ZEV.ı\ı,ı El. \~f 
GÜNEŞ 7,27 1.17 
ÖGLE 12,58 61!6 
!KiNDİ 15,51 9,-lO 
AKŞAM 18,11 12,oO 
y ATSI 19,43 ı .sz 
11\'!SAK 5 ,48 1 ~ 

-
P .~f he n ~u-şus~r 

K ,, :eliyor, bir zaman ı;t'Je" 
cek ki karlar tarlaları k:JP111

• 

111' yaeak, ııa1ata yapacak y~<fllllk bıJ , 
mıyan~ız. Et yemekleri ek~Jo;i~ 11°~. 
Kitmez, işte bunu 'imdiden ııu~un • 
rek kilerimizin tu~ularını da JıaP;, 
lıyahm. Yaı:.da.n ziyade kı~ın kiler 
dtl,Unlllmeııi !Azımdır. 

R4!lçeUerimlt:I yazdan haı.ırlafl1": 
tık. Balık konsen·emlzi de kilflre ye'' 
J~tlrı.11k, bugün de patlıcan tur~"~" 
yapıyoruz. Bostan bozwnu uf•;.. 
patlıcadlar satdmağa hııoıla. ılr. l .. 
tane küçllk patlıcanı ıııcak suda ..-ft 
lıyarak mutfak rafının ta,ı uzerl~ 
sıraladım. U7.t'rlne ta.bak, tepsi. it 
buldumı;a koydum ve ai(ır ta':lıtrltı ~il 
gece llaı:;kıyı bıraktım. Ertesi gil 

iı 
baskıdan ı;ıkarara!t yaprak ke~' 
kırmı11 lliller ve o;armu~ak doıtradııtl· 

Hıl'l1 Bir ka:t ııııtlı<·an hlr kat ntpfı,. • f' 
harı;tan koyarak kııvanotiıuı ııotdıl 
dum. Ga~·et ha!I., ilziim o;lrke.o;lfl~~ 
içine blra7. tuz karıştmlıın. şı;;e. 
turşuyu örtünceye k:ıı.lar ıloldıırdılııt' 
Bir tahta par~ası ile bastırdıın. 1'ıtt', 
rln rafına yerleştirdim. On. on Jıf."• 
gün ı>onra miikemei )"Pıte<:ek Jaııle ,.
Ur. 



- ı::ı • '!' 111:! TA TAN 

rmwıma:11mtıı:g:)iJJIJJI Ba~:~·=~t:u Erninönü Halkevinde 

~rY.iazand.·urum'lll {·ark cenhesinde hehemehaly~=~=r:,=;. r y r mlrla dam ... m• .. y•ı. .. m .... ka 

._!bıaa BOFAN 1 r· k b' k k ;:~~:~ö:!; .,:"U::. :'.: 
~a ktşmdan ev~e/ ımoçen o, ırço e• ::z=~nA:;:;.yaşıyer, lnöMi'ye 

10 çiftin evlenme 
töreni yapıldı f~ d Arkadaşlw, o OA°u cephemde ~ kadar 1 1 er e a g'°' 1 r bas 1 y o r Vaktile padi,altlar TftTkiyffillf' Vlr• 

~ bır ::~erd;:b~~:~~I B~: I:~;~ s 1 m . !~ n:aı::~:nı~~~er~1ı:;:e r:~:;~ 
~eleııııinde bu konuya dair bir baş· Moskova, 28 ( A.A.) - Sovyet teb-j da çok sıkı ba.skı yapmakt&'itr. Türklye!!lne lıa hakkı tanrmıyan tek 

tı 1 OklJdum. Bu yazının orta ff 90n liğınc ek Stockholm, 28 (A.A.) -: Rus kuv-ı bir devlet tleğil t .. bir tn9an bile kal-

Eminönü Halkevı Sosyal Yac-1 diye merak ediyorılum. Siz de na. 
dım şube" tarafından yapılması 1 rııe. konu;w-ıuramadınız. 
k.ararlaştırılaıı ıe çiftin düğüa me- - Ne cesaret, dedim? 

•tÇaJarını okuyı;cularıma aşağıda Düşmanın Stalingrad'da işçi ma· vetlerinln Almanları Sta\mgrad şeh- 1 madı. A<-ı ve tatlı büühı ltu hakikat-
rasiml, dön rece saat 10 da Emin. Sabahat, dile geldı. 
onu Halkcvl salonlarında yapılmış. - Cesaret mt? dedi. Niçin? tkL 

·ekJ~iyorum: ha.llelenne ve fabrtkal&.ra 'karşı t:.aa.r- r!Tı!n cenup kısmııtda geri atltkları lr>rl ,17.e "öyledikten .. enra cümburl- tLr. mlz de çalışır. kazanır ve birblrl-
tı - <Strate.jik bakımdan Atmanla- ruzu fiddetıcnmlştır. Almanların bir- söylenmektedir. Bu kesimde altı gün yet bavrammnı ar,ıyoram. Yll'kı-1: 

ıı V..ı- d-· k d köp-'' b biri ardına yaptı~ı hUcumlar, ağır içinde Alman ve Rumf'nler en aşağı a.:ıtın, ha,7amını7. -a, n•.,.al:ı IM>l 
Gettnlik esvaplarınln lçerlsınc mlze yardım ederiz. 

gômi.ılmüş. vüzlerinde saadet ve Bu soz karşısında da söyleyecek 
sevinç izleri parılda.yan gelinler. lôf bulamadım. lklsınl de ayrı ayrı 
nlkahlılarının kollarına girmış, şen tebrık ederek uzaklaştım. '

''a ..... a ~... ıyısm ıı. , u a- ,. b t " " T- -..-
~ tı k . kayıplar verdirerek pUskUrtUlmll.ştUr. 4'000 kişi ve 160 tank ... ay e mışler- ol~un.• 
~a urmaaı önenılıdir. Ç11nkU Vol- ı ı i St ı 

1 
1?'1nafının müdafaası daha sağ- Moskova, 28 <AA.) - Ruslar, Al· dır. Şimdı Rus kuvvet er n nngra- oı::-ıe üzeri iLciler uıuı meydanm-

larrı Ohır: Rııstarın karşılılı: taarruz· manla.nn dUn Rtallnı;rad şimalinde dır. cenup mahallelerine hClkim tepe- daki abide ile Emniyet uMdeştne ~ 
ba·rı Yapamıy&eaklanna dait' ortada barikatlar ve IŞÇtler mahallelerinde ı ıerl aşmış buJunmıı.Ktadırlar. lenkler ko) mu~lardır. Otleden &Oıtra 
bj%tr belirti ydktur .. Rusluıo kııı, plyad'" ve tanklarla yaptıkları mu-1 Mo!!kova. 28 (A.A._) - Sta.l!ngrad Reio;;cümhur lo;met lnonli Hlpodro-

l'!Uı:lert ve bazı belirl\lere göre de kerrer taarruzları pUskürtmUşlerdır. müdafileri şimal kesımlnde bır mlk- mu t1erefleııdirn1iııılcr \'El !z;cllcrln re· 
ı:e,.,. · d t zl terketmek zorunda kal mı'·• • · 

ve mes'ut salona daldılar . En önde Salor.un ıçlnde c:ıyah caketll be. 
yakışıklı bir Tıbbiye talebcsı YR. 

1 
yaz pantalonlu bir zat mütemadi

nrndakl eşik beraber geliyor, dl., yen ~ağa sola koşuyor ve damat. 
ğerlerl onu takip edıyorlardı. 1 tarrlan daha çok. memnun gözu. 

Çiftler. salonun dört buc:ığına' kıiyoı·du. Scvıncinden ağlayacak .. , sınınarı benttz '9ava.şa glrmc- Şımal batı an gelen Tı~oçenko or- ar ıtra çit rf'.,mi preva~ında he-zır b•lunmq-
~. dwıu Almuı kcsımlcrintn bır çoğun- lardrr. ıardK. da~ılıırak. davetlilerin ayrı a>·rı gıbl ıdl .. 

N ellcrlni sıkmaya ve kendı saadet. Kimdir d!ye sordum. 
•· e <>hırsa olsun, Abftan erdusu, h .... ""-•-- Pı t •k t terinden bır par<;nsırıı da. oradn - Hamdi GündOılü, dediler. 
... ·~ ...... geçen yıldaki kadaT uzata- e arp V ı· A k d .. ,~ ası l & 1 D ara a. ll bulunanlara serpmek istediler. Bir çın!n evlenmesine yardım et-
'- · ACJ bir teccttbeyt ycntıemek '9· 
..:rıı-. lltl yıtm.n birinclkıtnunund& l d • B!t" tanesinin ehnl sıka!'ken da- mlş de ~evlnci ondan. 
1ıldıı~ ı1IN açıkta Rusya soğuğun& g e l yanamıyarak sordum: Evlrndlrmesine yardım cttlf\ 

~•lanın.aıctanııa, bu yıl tedbirler s ı ı d h (Bıl~ı 1 ınctde) 1111 - Doğrusu biiyük cesaret' Bu ç ifllcr. n yanına gıttim. Dokuma ış.. 
ll'caJttır. Geçen yılt!altl tedblrslzll- n ar a arp imklnlannwzı k\J\la.narak mUcadele zamıında eı,·lenmeyc nasıl razı ola-1 !erinde çalışan Bck!r, hayalından 
~Ilı Yerini ba yd basiret tutmuştur. a om o ede<'eğiz.> 1 bildnıız? . ' "'l"mnun. c: • 
"'tçen Yıl Almanlar k~ ordııglhlarmı Vali, bir muttarrimlzle ytRi ekmek 1 - Sevgi dlye ceı,-ap vcrrlıler. - Hamdi Gündüzlü olma a, bı 
· ~İddetıı kı.şm birdenbtre bastırmuı h dd• • b ld karnelerile yapılacak teniatın neti- Bu cevabın karş15ında akan su. iş r.hımıyııcaktı, diyor. Allah ra~ı 
~Uztınden • i.sted!klerl gibi ııeçemedl· son a ın ı u u 1 celeı·t hakkındaki tahminlerini eer· ı lar dururdu. Kcndilerinı tebrik el- olsun. 

1~ Ve yerleşemediler. Bu yr! iMi kıŞ· ması Uzerine VaJi emin bit' eda ile tim ve saadetler dıl,.dıın Halldr. mahcup. A~zınclan bir 
aıııannı diledikleri gUa! eeçıneyl ve Salo-ı pon kıtalar• sonradan geri atılmış_ şunları söyiedi: Yanımda duran diğer bir ç!Ftln şey nlamadım ama mes'ut olduğu 
~11Zentemeyl önemsiyorlar. Vaşington, 28 (A.A·~ d-ü gece !ardır Amerikalılar. mevlilcrini .. Ekmek karncl('rlni Belediye mAt- ı kumru gıbı hlrbirlcrır.c bııkışlar .. \ :;:ö:rnnden bP\lı ...... 

mon adaları muharebcsı 0 
• • . • ' bl Udd c.ı · • H tt" rt •Bu Yıl, geri ıa1~nni ·MrUtmek !çln d' Muhare tekra.r işgal etmışlerdır. Hava mey baasmda çok sıkı bir mUrakabP. ve nı hczmamak lc.n r ın et u. Bulun çıftler mcs ut. a 0 ç · 

-.ı 'Y J... hfılA d~vam etmek ley 1
• • • s a ilhtiua • • ı ' t ld ~unu ınanyada binlerce kıZak, ıs1nma .. . .. .. baddıni bul danımn garbında bıı.hrıye sılaheıı- nezaret altında bastırdık, numaralat. rakladım. onra g yr ~ rı yan- ]l'r kadar on arın mes u o Utt 

ıçı be gorünu$e gore, svıı . . 1 . ki . k· d tıll d 
n bınterce soba, çizme ve eldiven i Guadalkar.al dazları büyük bır şiddetle çarpış. tık. Yeni karnelenmlzde, lsta.nbula arına ~·a a~a_ra · ? seyreden ave er e ... 

l'apıırn,..,tır. Almıuı kimya sanayii, muştur. Pazar g1?CCS ,_ hi ·edili _._ d U mahsus oldu~ anıa.şılan işaretler - Sız. dcdım. ne iş yaparsınız F. F. 
.., h ~ cenubundakı A- mı"öı.cıır ve s:; r uc:rece e er. d dl S 

ltı)'Un don-3•ını on" , ___ ,, i""n bazı ava me3uanmın 1 J 1 ~ 1 1 dı' vardrr ve bu işaTetler her kuponda - Güldü. vatmanım e on. 
... """"' ..,,....,. .,. lk h tl yarmış o an a. em ş er r· - lhtls 1 
"llnYe\11 Maddeler ar...,ıınnıştır. Kı- mer an ıı annt me,·cuttur. Demek oluyor ki lstan- ra, eşini gostererek as arımı. 
k ca, Alınan idare makamlan - geçen Eden nutuk söyledi l Bulgar Kralı bulun gUnlük buğdayı tamamen bu- bana değil, esim Sabahate soru. Libya çölünde 
lfın hA.\:selerl üzerinde titiz bir k rada kame almı~ olanlar6 inhisar nuz, dedi. (Bıı~ı 1 ınciılıı) n 

.ııceıe-e yaptık•-- -ııra • 0"""1~·11n (•a.aı 1 iDclde) •u• dün 00UŞtU edecektir. Evvelce olduğu gibi hariç· Sabahat herhalde çok mahcup. ... ....,, _, ovb .. t:>.. ,._, 1 k.. T<ahlre, 28 ( A.A.) - Reuter ajan-
ııı11İll11_,, •-·irini kar..,1--" ""ıı bir (•••ı ı "--td-) «--- ten gönderilen karnelerle fazla ekmek Ağzından çok laf a maya im .. n 

"u ..- T' ,...._.. .,,.. rikan t,-t anlaşmesı arzu&t4nu be- ~ _.., u • sının husus! muhabiri bildiriyor: 
" k çarelf'r bulm~lardır. llrtmlştlr. •- MemleketlMlz!ı: siyaseti mih tedarik edenlerin ve tehacUmden fay- bulamadım. · B:ıtı çölUnde şimdiye kadar görUl-

Fakat AlmanlaT bepsinden ftnce, •- Hakikaten kıymetli her iyi ver de,·letleri ve müttefıkleri ile dalanmak lstiyenlerin doğurdukları 2815 numaralı vatman Nafız, a- mı>m!ş şiddette yapılan hava muhn-
g..,.e ....ı"d• ya 1 111 A ·k 1 . lddi ~ , mevzu ekmek ı:nkmtısmın da önUne ttldı: h k ti · ~ n yıl bQyQk zm-luklar ...... • şey gibi, ng z _ merı &1\ yı do!tluk ve c lsblrllgl :?sa.ına 1 . B d demlnc:ektenberl zorla rebelerinde Mıhver avıt uvve erı 
1111dıtı hatırlanan çekilme lııatW<etle- anla~masma varmak için de gay. ve üçlü paktla komünistlik ale~·- geçeceğimizi kuvvetle umuyorum. ko::Ş't:;d~ BıLkalım ~iz gazete. bUyUk kayıplara uğramıştır. Dilşman 
tıll<len sakınmak için .pmdtden klş ret sarfı gerektir. Bugün sizin adı- tindeki pakta dauar.maktadır Dağıtmakta olduğumuz kıırnelere ~ t k yerde de bir çok uçak kaybetmiştir 
ıııu ~ • · clslniz Nagıl k,~ ıuş ura<:a sınaz, 

daraa hattını korumayı araştırı- nıza -.c hükumet Uyes! arkadaşla. Bulgar hükumeti bu vadide.! koyduğumuz sıra numaraları !lendeki ---·--·----------
~orıar. Leningrad çevreslııde ve 11- rımızın huzurunda sayın misafiri. Sobranya mecllsı tarafından fev. teftişlerde usul, nizam ve istihkak ht• k A 
::ıı gölll bölgesinde yapılmış olan m!ze ŞU ciheti vadetmek istiyorum kalade toplantılarda tasvip edilmiş aşırı hareketlere daha kolaylıkla mA- Pl &"~ n ç i 1 arı 
1 

a.şlardan maksat, bUyllk taarruz- ki İngiliz milleti, bu gayreti, tar!- bulunan bir takım tedbirler almış nl olaca~z. Beoled!yen!n bu sefer ha· _ 1 L! fl 
,ar hazrrıamak değil cepheyi düzen- himlzdc, bundan evvel hiç bir za... bulunmaktadır. HükOmeUn prog. zırladıg-ı karne!erle alacağımtz gün· 
eıııek ve bahara kadar elde bulun- man tesadüf olunmadığı kadar de. ramını tahakkuk ettirmesi için gc. Hlk un arasında bir tark olamıyaca-

(Bali• 1 lnrlde) /n/ ı ko.dar bir servete sahip olmuşlar 

~aklır. rin blr samlmlyetle ve imanla yap. reken bazı tedbirler de bu devre- ğından halkımızın, memur olsun ser· . Pirinç işi . aylar~anberl iddia et. 
- mak azmindedir.~ t lb' ı 1 kt beet meslek ashabından olsun gUn- ı ıığlmll şekııde bırkaç muhtekirin 

1 •Hı.;ııılar cenubi Rasyada. 121 ili- • de asv .n ze sunu aca ır. · , ·t 
oıııetrc kadar uzağında bulundukları «- Amerika Birleşik devletle- Çok eski an'anelere sahip bulu- lük ekmeklerini muntazaman ve emin 1 ınhlsıırınoa kal~ı~ ır. 
Clr!l?.rıy•yı alm~n ve Kafkas dağla- rl. l~O senesinde tamamlle yalnız nan Bulgar ordusu kendisin tcv- olarak a.11lcakıarını bilhassa tebe.rnz ı çanakçalı bıraderler bunların 
tıııa giden ba•lıca .,......ıt ....ııarına knlmışken tn"lltereye yüzblnlerce dl edilen işi b"~arı ile yapmağn ettlrllmesini bir daha rica edeceğimi> 1 basında bulunmak adır Bu :!lrmll 
lttı '"'T .,,...... J~· ., ~ lk l htlkf.ır suçllc beş defn Mllli Ko-
' \"\·~ue yerl-me- çal.,ıyorlar. Bun silah göndermiştir. Bunu hl,. bir dc,·am ediyor. Ordumuz tekemmül Ayrıca verilen mnlOmata göre. ha hk _1 1 1,..1 -. ,,_ .. · d runma ma me,. ııe verı m ç• r. 
~ t da görtınn- ... öre. chareket har- zaman unutmıyaea,.ız ve h"'r za. etmekte ve kendisine verılccek ve mE"mur ekmek fiyatları arasın a 1 ili K hk ,,1 r- ., ı:; ... Diin 1\ ı orunma ma eme-

' rıln bittiğini g-M1eıen ı:nevSC.m man bunun lçln minnettar kalaca- bir vazifeyi yapmaca hazır bu pek az bir fark ola.cıık halk 600 gram- k 0 • k ti .. 
8oııu ıava.şıandır. ğız.a ıunmaktadır.ıı . Jtk ekmeği 28 kuru' ve memurlar da slnden çı ar ıgım~z ~y~ ar, 1:u;~ 

" ----------------------------- 17 kuruş Uzerlnden aıacaktrr. BIJ fi· lercc sayfa •le do u osya r 
"'iŞ cephesinin b .. lıca nerete!'de l ı a ala çe t -, r ~har, Şirin ve Güzel Yıldn yatlar ikineit~rinln 15 inde ba.şlıya- Çanakça ı arın ne m nevr r -
eçeceğinln bninmMi geclkmtfocek- kt 1 vlrc!lğlnl açıkça lsbat ediyor. 

tır D E A N N A D U R B J N ' •n ı ca ır. ı . 'h ika f ı fi atla . li'akat dllha elverişi! bir durum l ' BtUUn ekmek karnelerinin cumar- Pirinç ışır.de ı l .· r, aza Y 
~aratrnak için, Stalingrad do•ayla- en parlak, en milkemmel l'e e11 fazla mutlldll tesi gUnUne kadar tamamen dısğıtıl- pirinç satmak. pirınç saklamak, 

ncı11. dahıı bazt gayretler sarfed!I- G 1 ' ması için gerekli tedblrler alınını, kara borsadan piyasaya pirinç çı-
llıeaınin icap edeceği de bell!dir. A ş K ç 1 ç E bulunmaktadır. Hiç Jdmse ay bafm-1 karmak suçlarından dolayı Adli. 

işte ikinci Rusya seferi de, kati da karnesiz kalmıvacaktır. 1 yeye verilen çanakçah~~'.1;dlllk dos 
lletıce bellı olmadan böylece sona 1 - yası Milli Korunma u e umu-
t•tç Ekmek 28 ımruşa eatılacall: mlİlğlnin 1348 numaralı iddiana.. 

1 • ektır. Almanlar arazi kazanm~- Ankara, 28 CA.A.) - Haber aldl- 1 mcslndcn açıkra anlaşılmaktadır. 
ar s ,ft_ R·- Fı"lmı" bu • • E l • ~· .ır~a anayı hölgelt.ri almrş-... :· su M R ğımıza gore, Ticaret VekUliğlnce Dosya numaralarını sıra ile neş. 
I n mu\'asala yolları koparın..,.- hafta S nemasında Toprak Mahsulleri Ofisi umum mtt- dl 
ardır ha , re yoruz: · F'akat Sovyet orduları tm dürlUğtlne verilen bır emirde, Anka-

1 
_ 13481460 ~ilımıemfştir. Ruslar • netice !Uba- ra, ıstanbul ve Iıınıir şehirleri halkı- Jl _ 13501461 

·le Alrnanlerın da uğradığı gibi - Pek bUlük mu\·affaklyetıer Jra:ıanamaktadıT. DHter ba, Rollerdr: ' ı nın ekmeklik un !hUyac~nın lklnclt~ş- IIT _ 
10591470 :~ır kayıplara uğramışlardır Bu yaz FRA'XCHOT TONE - ROBERT STACK rinln 15 inci gününden .ıtlbaren Ofıs- ı IV _ 9881481 

hrP.8lnde. Rus orduları hiçbir yerdr ' çe temin edilmesi bıldırllm~lr. V _ 13511505 :e~~n Yıl o k0 dar ""k insan ka:t,bmıı B " hrlerda ekmek yina karne ile ı d" • ., " v-- u .,e ~ " Bu dosyalar o ka .... ar yük ü ur 
.\~I olıın Mlnsk ve Biellstock gibi tevzi edilecek ve 600 gramı 28 kuruş- ki valnız bunların letkikı çanak-
110llıa.n kuşatma çemberlerine dUşme- ta~ satıla~aktır. Bundan evvel ilAn çaİıJarın mlistehlik vatarıdaşların 
l' ~r: mUd:ıfaıı tabiyesini su s-otllrml- edılen talımatname 11Umu!Une giren 1 sırtından nasıl geçindiklerini apa• 

8 ece1ı: kadar ilerlettiler -.e stallngrad memur, müstahdem, tekaUt, dul ve 'k' dana ko-.:maktadır 
'''"•! b 1 d ~ı ar mey , · \ ..., atında. 80kak muhare e erın e yetim mııa.şı alanlarla bunların bes- ' '"'an 3 kc;4ilı firması piyasada til. 

.. ett,kırı \'t' olgun olduklarını göster· ıemeğ'e mecbur oldukları kimselere ,,.. t bl ok du" ru·· st pi 
"ller bU . . redlk en sonra rç • 
l'IJ • Fakat buna mukabil MlA · ise ekmek karne Ue "' ukı fıyat Uze- rlnç tüccarları. pirinç işini terket-
la k taarruz hareketler! bafaramıyor- Şarkılı, Dıwuılı, Sürprizli Süper rlnden verilecektir. mek mecburiyetinde kalmışhtrdır 
l r. Mev:ılf başarılar elde ediyorlar- ş h d 
I ~ da büyük varmaları beceremiyor- a an e an s Rıvnycte göre Çanakcalılar hat'l' 
ar Le _ _.._ B n G t) • ~ ._ başlayalıb~!'l birkaç milyon ııra 
~ · nlngrad'ı kurtarma teşebbUsil tir ., ' 

ve bugün bu servetlerine dayana. 
rak plrinç işini tamamen denebile
cek derecede inhisarlarına almış. 

!ardır. 

DICer taraftan öğr.endi~lmlzc gö 
re Maliye şubesi. Çanakçalıların 

deJterlerlnl kontrol etmef:e başla. 
mış ve muamele vergilerinde bu 
firmanın bazı kayıtları defterlerine 
geçirmediği iddiasile, defterlerin 
kontrolu ışı birkaç Maliye müfettl. 
ş!ne bırakılmıştır. 

Çanakçalılar memleket pirinçle
rini inhisarlarına aldıkları yetmi. 
y<>rmuş gibi şimdi, bir de hariç!e 
temas etmek çarelerini araştırmak. 
ta ve Mısırdan pirinç getirmek 
fçin Vil~yete müracaat etmekte
dirler. 

çanakçalılarrn Belediye koope. 
rat!fıne yüz on kuruştan plrl~ç 
vermesi ve diğer bazı müessesele
re de ucuz fiyatla pirinç gönder
mesi kendisini piyasada iyi tanıt. 
maktan ziyade aylardır halkı al. 
datma suç!le ithama kadar yol aç. 
mıştır. 

Herkes diyor ki: •- Mademki 
Çanakçalı bu fiyata pirinç verebl. 
llyordu, ve mademki elindeki pi. 
rinçler kendisine bu fiyattan idare 
edebiliyordu, neden dolayı çanak
çalt bu fiyattan piyasaya katre 
pirinç çıkarmayarak el altmdlln 
yUksek fıyatla pirinç sa.tbh 

tşte pirine işinin lçyüzündea bir 
kaç satır d&.ha .... 

t~Ya dU!!tU. St:aJlngrad'ın şimal ba- J"llmlnde gönttUerl hüJ·ülüyer. Gece ııennı..n L E • 
\.' !ında Mareşal Ttmoçenko Don - için yerlerinh:I en-elden aldı.r1Dtz. Tel: +9369 M E K M 1 a k 
t Olta arasındaki Alman kilidini kı· em u r a 1 na c 
~llıadı. Rusların nUfuz kudreti h!\ta ,••••••••••lliıiiıiliiliilimmmilıl•••••••.. sınemııcıında 
t•._Yıf. Acaba, yetecek kadar otoına-'" sıı ~refll -"nlerln azametlnn,,, B........ ...-.uo.-•arın ı. Ahları mı yok, yoksa. Rus btlŞ- y~ .... " u.r- -· ·--ı::n kudretine IAyık JOHNY ff POOLLO 
"'•rrı lft~ 8Manlı~ı muhtelit smıf ve sl-
lı\ 1•r araıımda lşhlrliıtlnl temine mi 
ba11\'affak olamıyor? Bu iki sahnda 

111 ~
1 tıokııanlar bulunması muhtemel

r· r. 7.aten blltlln Rus tarihi de göste
rıı~or ki Ruslıır, taarrm:dan ziyade 
it dafaadA. mUkemmeldlrler; memle
' 'tlrı VUsntı onları taarruz tabiye· 

11
'\!Sen ziyade mUdatııa harp sanatını 
~elernıyc scvketmiştır. 1 

- ... 11111 
Türkçe 

DEMiR TAC 
Bugün LALE Sinemasında 

(KiRLi 
MiRAS) 
TYRONE PO VER ve 
DOROTHY Ll1MOUR Eşsiz kahramanhklann en u11h ~ı,.u, milyaTların korda~ en yük

şek hlr lblıte, dünyanın ernl cormedltl bir r.afer baynamıdır. 
DiKKAT: Bu F!lm aynı zamanda Izmlrde Ulle ve Tan sır.r.malarında tarafından yaratılmış bir pheııer. 

da gösterilmektedir. Tel: 43595 ~~~~~,~~!!!!!!!~~!!!~!!~~!!!,!,, 

LONDRADA 
TURKÇE NEŞRiYAT 

----·--, 
1t.~tc Almanların yenmek zor11nda 
lt 1 klıın şey, Rll-!yanın vüsa.tldlr. • 
ta7" ~IRdığı zaman. motör!tt vası
bu •r ve hava kuvvetleri say~lnde 
lı\U 1•ln kolayca. başanıacağı dUşUnW
ıı t Ye Napolyonun Moskova se!erl· ı 
ıa::ıt hatıraların anılmasının ba.hso- •••••••••••• 
11 ~ı sanılmıştı. Fakat işaret ede· ı ..
;: kı 16 aylık çetin snvaşlardl\n son
hı; l1us askeri kuvvetlen - bUyUk 
ı, d'"tlnllk içinde geri atılmış olmak
:ıı lıerahn • nsıa ımıı~ edilmemişler- 1 
k t. l\lınanların Bnl<ö ve cenubt Kaf· 
t:aYaya taarruz etnılyeceklerl muh· 
1ı~"I otsıı da, bu yıl dUşUndUklcrl 

29/1 Q/042 Cürr.huriyet Bayrom: n:.ı m::h~us hus!.ısi program: 

YI~ l>flerı elde eltlklerlnı kaU bileme- Cümhurl.yetin 19 unru yıldönümh l'huı ... sel'>crıle Türk :\1incnnı 
rı · Yalnız şurası nıuh:ıkkak ki harp 
•ll!!y Tiirklyenln sabık lnglltere sefiri Slr Percy Lorraine'nln Tiirk 

"a 'lıı ordusu, asıl hedefe erişmek 
J nı "il S!r WJ_:\i"DflA"'.\t DF.F.DS'ln Tiirk Mil letlne me.s3jı. 

tebrik. 
~ııııetine 

-'ltıı llda bitmemiştir ve kıştan sonra 1 bıtaben türk~ mesıtjı. 

'ı;ı " Ş?nan ordwıunu imha etnıek 
bun Yeni taarruzlarn slrişmlye mcc-ı IJ119u~i Pt<lgraan: 'W 'fe,rinif'\\1'1'111 izahı vr. mu.,ikl. .,a 

r 
01acaıı:.tır. '•••••••••••••••••••••••••••••111••••••111" 

Devlet Dcmiryolları Umum 
Müdür1üğü:ıden : 

ı - Devlet Demlryolları i8tasyon ııınıfında istihdam edilmek Ozere 
mUsalıaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur nam~di alI-

nM:akttr. 
2 - MU~e.bakada kazananlara 60 lira Ucret verilecektir. 
3 - MUsabaka imtibanı H/11/942 cumartest güntl saat 14 de Hay

dar,aşa. Ankara, Balıkesir, Kayııerl, Malatya, Adana, Afyon, Izmlr, Sir
keci, Erzurum ve Esk~ehir işletme merkez1erlnde Swa.'I cer alelyeslnde 
yapılacaJ<tır. Müracaatlar bu l~letmc1er .e atelye mUdllrJUğU ve Istııs
yon şe!llklerlnce kııbul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şartları şunlardır: 
ı - TUrk o:mak, 
2 - Ecnebi blT kimse ile evıı olınanuılt, 
3 - 18 yaşını b\tlrmi, Ve 30 ZU geçmemiş O~mak (31) yaş dahill 
4 - Askerliğini yapmış veya askerliğin! yapmasına en az bir 
sene zaman kalmı' oanal< <Emsalleri Sil!h altında bulunan veya 
celbe tAbl ol:ınıardan taheil vey:ı srhh! sebeplerle ertesi seneye 
bırakılanlar iştirak edemezl,,r) 
5 - Askerliğini yapmış ve İhtiyata geçmiş olanlar aynı derecede 
kazananlara. tercih edılecekur. 

6 - idare doktorları tarafındnn yapılacak muayenede sıhhi du· 
rumları demlryol lşlerind'! Vazife görr.ıeğe elvP.rişl! bulUnmak. 

5 - MUracaat ıstıdalarına ba.ğ1anacl\k vesikalar şunlardır: NUfus 
cUzdam. diploma veya tnsdiknatl"e, askerllk vesikası ve askerlik yokla
maları, polist~n tasdikli lyl buy kllğldı, çiçek ~şısı kı1ğıdı, - evll ise -
evlenme cüzdanı, allı adet vesikalık fotograf. 

6 - Daha ra:z.ın malQmal almak isteyenlerin lŞletme mUdU.IUklerlne 
veya istasyon şet'likl<'rinc mllracaat etmelidirler. 

7 - lstidr..13.r ı>rı non 12/11/912 gilnll saat 12 ye kadar kabul olu

nur. (861) 

Atlan tik 
beyannamesi 

A nıertka eüntharreisl B. Roo· 

ıırenıı ile ~iten!! bq~ekl!i 

8. Chordıl!rlıı ilk buh~nnda 
haz-ırlıyarak HA.n etttkleri •e "O•ra· 
dan bütün BITleşlk Millf'Jlerin ilti

hak l'ttl~ cı:Atıantlk beyannaroesl• 
niıt • harfi harfine tatbik edll!ne -
dünya lçtn biT sasdct olacal;t fÜp· 
hesl7.dlr. Fakat yalnı-z iyi niyetin 
istenilen net1ct)i verme'1i~'i tecrllbt 
edi~ bfr bak.ikattlr. AtlaDta be
yannamesi de ne kadar lyt ri)'etle 
har.ırlannuş oinnıa olsun, sommda 
kaçamaklı veya bir tanla :rent.ıır 

şekilde tathlklne kalr,ılı~ yahut 
da hiç de~ıı~ şimdiden ba lmaasla 
baı:ı teTedrtüd Ye şliphtler beıılcnir
se bu heyannamenlıı knsdett!ğl umur 
mi raıı:ıtlık ve 11aa<tetın yan yol
dan g'erl dönecetl muhakkaktır. 

Londrn radyOtnJmJn verdtfl bir 
haber hl-ıe ba beyanname hakkınılt 
b:ın mllleUerm böyle bir tere0dud 
ve şUrhe be lediklerint göstermlş

tiT. Bu yUı:dendir ki B. RooeeYell 
,reni bir demeçte bulunnralıt: cE\'
\"Cl<'B bir çok defa söylem!' oldnS-Um 
,-~hile Atlantik beJ6nnamesi bli· 
Uin lııı.anlık lçlndln dt'mek lliLll
munu duymo'ltur. 

B. Roose-.elt'in bunn B. l\"llkie· 

ııln me:ı:kiir beyannameye ba.n mem
lrkellerde mahalli bir mlna atfedil
dll';lnl hlldlrmesıne cevap olarah 
-.öyledll:l ve Wllkle'ntn ise aneal' 
do"'ı mı>mleketlerl ve bu meyanda 
Ru11yayı rlyaret ettiği dn,aırnınrse 
Roe!leH:lt'in l!(ln demecinin ln)-nıeti 
ve muhtemel hedefi kendiliğinden 
meydana çıkar. 

·-tp 

Fiyat teşekkülü 
ve fiyat poHtikas! 

(Ba§ı 2 lncife) 

tesiri, para tedavUI sUratmıa artma. 
sı neticesinde ~ddetıen!r; çtlnkU bu 
gibi zamanlarda ctalebin tersine e
lAstlklyetl> denen bil' hal gört11Ur, 
yanı normal 7.amanla!'daki gilııl fiyat 
~ilkseldikçe talep azalmaz, akstne, 
fiyatın dAha fazla artacağı irnrimsi
ıe halk para ihtiyatlarını elden gel
diği kadar mala yatırmağa oş.lıfll' 

\"e laJep a.rtar. 

la u saydıklarımız, harıı içinde 

l;;;9 fiyat te.şekkUlttne hA.ld!ıl olan 

ve hllkQmeUer ka"ı gelici .pddetll 
tedbirler almadığı takdirde, fiy.ıt

ların ytlkselmesitrl mucip olan en ö
nemli lmUlerdlr. Di~er taranan f\I· 
nu da kaydedelim ki, istihsal.hl art
tırılmasını teşvik edebilecekleri ze
habına kapılarak, hUkQmetlerht, hiç 
bir zorlayıcı sebep olmadan da, 1-
za.n fiyatları yUkseittlkleri ptD
mUştUr. Bu noktaya gelece« •Ma 
temizde lll"det edeceğiz:. Bura<'la şu
nu zlkretmeklf! tkt1fa edetim ki, 
harp zamanlarında en hAkim 8*IC1 
olan devtetl11 6dedıği fiyatlar çok 
geçmeden husust alım satnnda da 
met1 olmağa başlarlar. Devletin, ko
mUnlerln ve amme mn.kamlannm 
t&leplerin•n plytıS!lda or-matı 

muktedir olduğu istikamet verici 
rolU aşağıdaki rakkamlar klf! de
recede beUrtmektedlr: 19H de Al· 
mnnyada ftmme masraflarmın tu· 
tan 100 milyar Rayşma.rka, ıı.ususl 
masraflar ise 70 • 75 milyara baliğ 
olmakta idi; Inglltereye gelince, ay. 
nl senede 4,5 milyar sterllng hu
susi ma.sraflara mukabil, Amme 
masrafla.n!hn tutarı 5,1 milyardı. 

lzmit Belediye 
Reisi hakkın

daki karar 

Evrak, memurin mu

hake~.at enc~menine 

sevke dildi 
Bazı yolsuzlul:l:ırdan dolr.yı al<'Y· 

hinde takibat yapıldığlnı bUdlrdlği· 

miz Izmlt belediye reisinin Konyada 
Civ~ek fabrikasına gaz satmaktan 
ııuçlu olarak mahkemeye verl\dlğlnl 

ve mahkemeye mevkufen de\•am olun
duğunu yazmıştık. Izm!t mub.ILbirl· 
mlzden dUn aldığımız telgrafta be
lediye reisinin Izmltlekl muhakeıne
sln!n sona erdiği ve tevkif k&rannm 
kaldınldığı blldiril!yor. 

Mahkeme evvelki gün cereyan et
miş ve kalabalık bır halk kUtleal ta· 
rafından takır> edliml.ştır. ilk celse
de vaziyetin aydınlatılması için 'riJl
yete bazı sorular sorulmuş, sonra 
ikinci ve UçUncU celseler yapılm..,t.ıl. 
UçUncU celse sonunda vııayetten bek
lenen cevr.i> gelmiş, mUddeiumuml ve 
ha.kim bu vesikaya !stlııııd ederek 
vaziyetin Mılli Korunma kamınv.wı 
dahli edJlmlyece~:ıe Jaı.na.at gfJtire
rek, evrakı memurin mlıh&keıuat 

encUmenme se\•kine ve belediye reisi 
B. Kcmal'ln t~vkif ka.rarınm ka.ldml-

1 masına karar vwmlft1r. 



• 11-1.t. -MI -
Clmbnriyet gençliie emanet 

Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe şu sözlerle emanet etti 
.. 

Ey T ür.il gençliği! Birinci vazif en, Türk istik lalini, T ürk Cümhuri_qetini, ilelebet, muhafaza ve m üdafaa etmektir. 
JJI evcudiyetinin 11e istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. i stikbalde dahi, seni bıı 

hazineden mahrunı etm ell isfi;-ecek, dalıili ve h c,. r _"ci, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cümh uriyeli müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazif eye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve ~eraitini düşiinmiyecehsil'l! Bu imkan 
ve şerait, çok namüsait b•ı:r m ahiy ette tezalıür edebilir . İstiklal ve Cümhuriyetine kastedecek düımanlar, bütün dünyada 
emsali göı-iilmemiş bir galibiyetin nıiimess:li olabilir ler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün k aleleri zaptedi/m;ş, bütün 
tersanEler ine girilnıiş , bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfl ;l işgal edi;miş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha valıim olmak ii::ere, m emleketin dahilinde, ik tidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve lıatta hıyanet için· 
de bulunabiliı ler. l f aıtta bu iktidar sah ipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emeller'ile levlıid edebilirler. Millet, 
fakir ve zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Eg Türk istikbalin in evladı! İşte, bu ahval ve şerait· içinde dahi, vazifen, Türk i stiklal ve Cümlıuriyetini kurtarmaktır. 

'il 
Muhtaç old11ğun kadr e.!, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur ! 

Sattanatı nasıl 

yıkhk ve Cüm
huriycti nasıl 
kurduk. Ata
türk, bunu t~
rihi nutukla· 
rında şu suret· 

le anlatıyor 
veddesi hazırladık. Bu müıweddede 

20 kanunusani 1337 tarlh ll Teşklla_ 

tı Esasiye kanunttnun şekli devleti 
tesbıt t!den maddclcnm şu suretle 
tadtl etmiştim: Birine: maddt>nln 
nlhayc.tinecTürklye devJetlnht ~klt 
hükümeU cumhttriyettlr. cOmle
sınl ılfıve ett~ . Uçünctt mttddeyi 
~u yolda tadil ettim: aTürkly.: dev· 
lctı Büyük Mıllet l\Iechsı taı afın_ 

dan ldnre olunur. Meclis. hükume
tin inkisam ettiği şuabatı ida:eyi 
icra vekilleri vasıtaslle idare ed"r·• 

Buntlan başka Tcşki l~tı E:.aslye 
kanunu1'un mevaddı esasiycsin in 
8 inci ve 9 unctı maddeleri de ta
dil ve tavzih olunarak şu mad 1eler 
razıldı: 

cMadde: - T ürkiye Relsicüm
huru, T ürkiye Büyük Millet Mecıısı 
heyeti umumiyesl tarafından ve 
kendı azası meyanından bir ı~tıhap 
devresi için intihap olunur. Vazı. 
fei riyaset, yeni Relsicümhurun ın_ 
tıhabma kadar deV11m eder. Tekrar 
in tihap olunmak caizdir .• 

cMadde: - T ürkiye Relsicüm
h uru devletln r eisidir. Bu sıtatla 

lüzum gördükçe meclise ve heyeti 
veklleye riyaset eder .• 

aMadde: - Başvekil, Rclslcüm· 
hur tarafından ve m eclis a.zası me. 
ya nıl'l da.n intihap olunur. Dtı:er ve-

2 8 Teşrinfcvvel ı;ünQ geç va- ı Kemal Bey, bu listeye dahil ola- ı ıe mülfıkat için geç vakte kadar 0 • \killer başvekil tarafından yın.:? mec relst mtihabı ıçtn dlı~ünellm.ıt mü. 
kitte, hali lçtlıınacla bulu- mıyacağını bildirdi. Bundan ve bu. rada intizarda bulunduklarını an. lis azası arasından intihap olunduk- ta.laasında bulunmuş. 

nan fırka heyeti ıdaresl tarafından na mümasil bazı baziyctlcrden an- !ayınca akşam yemeğine gelmele- tan sonra heyeti umumiyesı Reisi- Salp Bey (Kozan) - Meclis rl. 
davet olundum. Fırka heyeti idare ladım ki 'fırka heyeti idaresi d<ıhl rint Müdafaa! Milliye Vekllı Kazım eümhur tarafından meclisin tasvı. yasetir.e Fethı Bey, heyeti vekile 
reisi F ethi Bey idi. Fethi Bey; fır- şayanı kabul ve kati bir namzet lıS- Paşa vasıtasllc tcbll~ ettim. İsmet bıne arzoıunur. Meclis hali lçtimll. riyasetine 1smct Paşa ıntlhop olun
ka namına heyeti idarece bir nam. tesı tertip edememektedir. Heyeti Paşa ile Kt'lzım Paşaya ve Fethi Be da değilse, keyfıyetı tasvlb mecll- 1 malıdır, demiş. 
zet listesi tertip olunduğundan ve idare azasına, Jcııp edenlerle daha ye de Çanknyaya benimle beraber sin lçtımaına talik olunur.11 Ekrem Bey <LAzistan) - Yeni 
bu hususta fırka reisi umumisi ziyade müdavcleı efk5r ederek kati gelmelerini söyledim. Çanknyaya Bu maddelere, encümen ve mec· heyet. eski heyetin boşluğunu dol_ 
olduğum ıçfn benim de noktai na- bir tıstc tesblt etmelerini tavsıye gittiğim zaman orada, bent görmek liste. din ve lisana ait malumunuz durabilecek mi? Bu husustaki 

göru .. 
1
_ ettıkten sonra yanlarından ayrıl· üzere gelmiş Rize mebusu F uat, olan bir m adde de lllive edilmiş. fiki rlerini Reıs Paşa Hazretleri, 

zarımın alınması muvafık d G ı it ti ım. ece o muştu. Çankayaya g . Afyon Karahlsar mebusu Ruşen Eş- r . mümkün ise. beyan buyursunlar . 
düğünden lçtimalnrına davet ettik- mck üzere Meclis binasını terke- re! B<'ylere tesad(if ettim. Onları Muhterem efendiler. şimdi, ar- Tenevvür cd Um, mütn!Aasını der-
!crini bildirdi. Tertip olunan listeye derken. koridc.rlarda hana intizar d,ı yemeğe alıkoydum. zu buyurursanız heyeti allyenize meyan eylemiş. (Ben, .Medlste he-
göz gezdirdim. Bence muvafık ol_ etmekle olan. KcmaletUn Sami ve 29 Te~rinlevvel 339 pazartesi gü- nüz hazır buiunmuyordum.) 

1 • Yemek <'snasında, 11Yarın Cüm· 
duğunu ve fakat bu listeCle isimleri Ha it Paşalara tesadüf ettim. Ali nü Anka radn cereyan etmiş olan Z ülfi Bey (Dlyarbek•r) _ Vazl-huriyet ilan edeceğiz!,. dedim. Ha 
mevcut olan zevatın da rey ve mu- Fuat Paşa, Ankaradıın hareket c- zır bulunan arkadaşlar, derhal fik~ ~diseyl, hut:ısatan tasvir e çıı.lışa- re. {ırka divanınındır. Bu hıık. 
vafakatlnl almak lilzım geldlğınl derken bunların Ankarayn muva- cağım. ıtrup heyeti idaresinin dt-ı:ltdir. Di-

l l 1 rimc iştirak ettiler. Yemeğı tcrkeL ıs 
ifade ettim. Bu teklifim münasip salat eyledik er n o günkii gazete. lk d 1 Pazartesi günü, öğleden evvel van !çtıma elsin! Talebtode bulun-

.. "ldQ ... 1 I'· H 1 1 V k"l . de ~bir tcs.vi \'e bir ıstıkbal 11 snr- tik. 0 dak ·n sn tlbaren, sureti goru · ~· ese"• ar c ye e a ctı " • "' k t h kkınd k bl saat onda , Halk Fırkas ı grupu, muş. 
1 1 1 1 .... hl dil y lftvhası aUında okun1u.,tum. Henu··z hare e a a, ısa r prog- h t E t ç n sm mevzuu..,.-ı s c en u- " "' t bit 8 kad 1 t . grup heyeti idare reisi F ethi Be. Me m<' fendi (Bolu) - ntl. 

K 1 B ı d t k Y f kendllcrlıe göru··şmemtştım. Benim. mm es ve r aş arı avzıf et. 1 suf ema ey avet e tı ·. usu tim. yln riyasetinde içtima etli. Heyeti h ap o unncak heyeti vekile ancak 

, 

Tesblt ettiğim program ve verdi_ Vekıle intihabı müzakeresine başlan bir ay devam edebilir. intlhapların 
ğlm tallmntın tatbıkatını görecek- dı. böyle sık sık tekerrürü, memle
s!nlz! Reis - Heyeti idare, lhzart ma- ket ve mı 11cti fena v~ müşktil bir 

Efendiler: görüyorsunuz ki. cüm hlyettc. heyetı umumiyeyc arzedli· hale scvkeder. Heyeti Yckile sebebi 
huriyet ilfır.ına karar vermek için mck üzere bir heyeti vckıle lıstesi istifasını vuzuhla anlAtmazsa her
Anknrada bulunan bütün arkadaş- tertip etti. lleyetı idare, kati bir hangı bir heyeti vek•k lr tlhabına 
ıarımı davete ve onlarla müzake_ şey tesbit etmiş değildir. Hi.iküm. iştlrak etmE>m. Sebebi anlıyalım. 
re ve münakaşaya asla lüzum ve heyeti muhteremenlzlndlr. Kabul Sonra intihap edelim. 

Reisi muhtcrememiş, tenvir ve ı_ I ri fikirlerini beyan buyursuniat· 
kaz etsin. Dahilen \"e haricen kuv. Buhranın tevellüt ettigı ke-vni lı~~ 
vetrt bir heyeti vek!leye ihtyacı daha faydalıdır. Talile, teşefldüdU11 il 
katlmiz vardır. mucip olur. Bir heyeti vekılc rc1s1 

Reis Fethi Bey - Heyeti idare- intihap edelim. 24 saat mühlet ve· 
nin yaptığı bu liste, ne paşanın vP relim. Arkadaşlarını bulsun, J{uV' 
ne de heyeti idarenindlr. izahında vetlı bir hükumet vllcude (:!ctsi"· 
buhınmağa lüzum görmüş. Abdurrahman Şeref Bey (l\H~r· 

Doktor Fikret Bey (Ertuğrul)- hurn İstanbul mebusu) - p,..-ızı ar· 
Vasıf ve Necati Beylerin fikirleri. kadnşlar telilş ediyorlar. Bu her 
ne iştirak ederim. Mem!eket S(il memlekette vaki olan bir şeydir· 
liman değ ldir. Lalettayin yapıl.ıcak Cümlemizin maksadı saadeti vatll,,• 
bir intihaba tcrketmck olmaz. K,ıv dır. Bir makine kurup tıkır tık1r 
vetıı zevattan mürekkep bir hcyctı işletemiyoruz. Bu ela doğru. ~u''' 
lntıhap etmelidir. vetıı bir hükumet nasıl bulrna11• 

Recep Bey (Kütahya) - nnfo. marazı ne suretle keşfetmeli? T rS
ka sözlerini itmam etsinler. sonra kllatı Esasive kanunumuzu nazıır1 

Gazi Paşa Hazretleri söylcsiıılcr dikkate alaİım. Hiikiımetin vazife. 
(Henüz lçlimad rı değild im.) sini tayin edelim. Meclis kanaatle· 

İlyas Sam ı Bey (l\Tuş) - Rt'lsi rinl söylesin. Ondan sonra Relıı pa• 
muhteremlmlz Gazi Paşa Hazretle- (Dcmmı: Sa. 6; Sü. ı drl 

ihtiyaç görmcrHm. COnkü, onların ederseniz okunsun, sözlcrile heyeti F aik Bey (Tekirdağı) - Listede 
talcn ve tablntcn benimle bu hu- umumiyeyc, riyasetinde F uat Pa. gösterilen isimler evvelkilerden 
ıa •c;ta hC'm r k!r olcluklarıra şüphe ısa bulunan bir liste arı.eder- Oku- kuvvetli değildir. Divan içtlmR edip 
etmiyo,.dum. Halbuki o esnada An. nan. bu listede İktısat Vekfıletine bu meseleyi halletsin. , 
knrada bulunmııyan bazı zevat. sa- namzet gösterilen Ccllil Bey ( İz- Vasıf Bey (Saruhan) - (fsmet • 
liıhlyptlcrl olmadığı halde. kendile. mir) söz alarak, hPyeti vekilenin e- Paşanın hizmetlerinden bahsettik., • 
rlnc haber verilmeden ve rey ve J\emmiyetinden bahsetmiş ve ken_ ten sonra) memleketi, milleti ne ı_ 

• - l 
r.oecn ~r ('Umhurlyetl emanet ettiği geoçJlk arasınd• 

,. muvafnkatlerl alınmndıın. cümhurL d islnin intihap edilınemes!nl teklif çln terkedlyor. Ltderlerlmlz hl;d , 

,, 

yetin llfın edilmiş olmasını vesilci tylemiş. Bilhassa •bu listede islm- tenvir etmemiştir. Muhterem reisi_ 
lğblrıır ve tftlrak addetlller. !eri görülen zevat çekilenlerden mlz (beni kasdetmlş olacak) bizi' 

O ıt<"Ce birlikte bulur.duğumuz daha kU\'Vetlı değildir. Bizden re- niçin tenvir etmiyor. demiş ve uzun 
arkadnşlar. erkenden benı crketu- fah ve ıslahat 1steycn millet ·var- beyanatta bulunmuş. 
!('r Yalnız ismet Paşa. Çankayada d ır. Her halde yeniler eskilerden Necati Bey (İzmir) - Memlcke. 
misafir idi. Onunla yalnız kaldık- kuvvetli olmalıdır. tntıhapta acele tin istinat ettiği zevatın bizi bıra-
tan sonra bir kanun liıyıhası m üs. etmiyellm. Hassaten heyeti vekile kıp ayrılmalarını kabul edemeyiz, Ebedi Şef Atatürk'le l\11111 Şef Inönü yaoyana 
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Tiiz yılı yirmi yıla sığdırdık 
Eserler yaratan azmimiz sapsağlam, ileriye doğru 

büyük hamlelerle ilerliyor, hatta koşuyoruz 
' 

Her sahada büyük işler gör .. 
dük, inkılô.plar yarattık, 

. "" 
garat_.ı,cagzz daha da 

t:a!;i\ ~klllıni'I. Şllk rü Saraeoı;ııı 

Hariciyede 
bu yüzden bu lktncı devreye mllı! 1 
müdafaa fınanı;manı safhası dıyo. 
ruz. 

1\1nllye \ 'ekili Fuat A~ralı 

r\ 

l 

llarlr lJ e \'Pldllmi7. Numan .\h'n!'mC'nrıogıu 

Maarifte rnc lcrı, Atatürk devrmdc Milli Şef 
lc;met İnonunun Başkanlık eltıği 
tnıkumet tarafından atılmıştır. 

lç·l>iınyanın her köşesi yangınlar Mıllt mudafaamızın fcvkntılde th-
'~nde Yanıp, ıstırap çekerken, azız 1 tı~açlarını kar:ııtamak tçın sarf<'d1- Devıetımızın ana prensiplerı çlzil-
~ lanınıız sulh v sükön yuva.sıdır., lc gayretler. l!J39 da başlamış de. mı~ oları bır sanayıırşme sıynsell 

~ umhurıyet l\laartfınln gc
~ l'<'n yıllara kıyaslanmıyacuk 
dere<.cyı bulan gelısmesl. kutladı

ğımız bayramla kapanan bir Cum
huriyet yılı içinde daha hamleli b•r 
devir geçirmiş ve daha verim!! so
nuçlıır alınacak bir yol~ glrmlştır. 

Bu kuruluşta esas. mcdern tek
nık anlayışlara uygun olan ve milli 
bünyemıze aykırı bulunmayan bir 
mıfıa sıyasetınln kabulu ve bunun 
yiırütulmesl olmuştur. O zaman. 
rlnnberl. bu umumi hatlar üzerın
de yürüyen nafıamız: demiryolu 
vol, su. yapı ve imar. rlcktrlk gibı 
ccsitll rınfra hızml"tlcrden demlryo. 
lu programını tatbık etmek surctı. 
le bılyuk başarılarından birini mem 
lC'kct ölçüsündı- gerçeklcştırmiş ve 
ıkıncı bir önemli nafıa siyaseti o
larak büyük su davamız da ı;erçek. 
lı•ştır!lmek yoluna girmiştir. 

1 
l:ı türlü fclfı.kcte içinde bUltin mı!· glldır. Daha once hazırlanıp tatbik Dahiliye , ·ek llJ Rerep Peker ,·ardır. Bunlar 11rasınd1. yeni fnbr1· 

1~tıcre karşı kudretimiz nısbetlnde ed•lı>n programlar vardır. Ancak. kalar kıırmak yolundaki çatışmamı-
Maarif Veldli Hasan Ali Yücel 

'~nt \•nzıfcmızı yapmak !çın çalı· j ~arp başladıktıuı sonra bu gayret- suretıle devletin malt itibarını ko· za. dUnyaııın bugUnkU durumu ka!,:
~ j'or \'e bıındıın i!tıhar duyuyoruz. crt: daha fazla hız vermek ıcıı.p et· ruma~a ve halkın hazineye karşı 
b :.;ndan iftihar duyan memlckellmtz, I mıştır. 1''akat. yeni ıhtıyaçıarın te- olan güvenini artırmağa m u vaffak 

ve bu suretle istihsal düzenlenerek 

arttırılmıştır. Garp linyitleri havza

mız da esas Unlteleriyle hUkömet 

elinde teşkiUHJandınlmış ve kömür 

satışları resmi bir mUessese elinde 

birleft.irilerek memleketin bUtUn kö

mUr, linyit ~·c kok ihtiyacı bu kanal

dan ktırşılanmrştır. 

~tUn de dUnynnın bclde<lıği ve muh- nııni yenı gelir kaynaklarına lhtl· olmuştur. 
b C: Oldıı~u barı~ın kaynağı oıııoıurse yaç gosterırken. hu devrede, mev
.110dan duyacaıiımız sevuıç pek bU- cut .ııcllrler artmak şoyle dursun. 
~llktUr. aksıııı> aıatmaga başlamıştır. Başlı . 
it :\fUstakıı hareketinde hAklm ve ca ı:c•lır kayıınklıırımııdnıı biri. o-

Mallyemııın, halkın b u kıymetli 

güvenıne ve milli varlığın korun

ması ve yukselınesi yolunda gös
terdlğı astı Ccdakfirtık duygu l arı· 

na dayanarak. geicbılecek her tür

Jü güçlüklerı de ka rşılamak im-

~\'v"lli 'l'llrkıy~. kimseyi tl•ndıt et- lan gıımrük ve güıorliktc alınan 
~•Yen bır sulh yuvası halinde \'e me- muomı•ıe ve •stıhlilk vergllerl ha
enıYet lçlıı faydalı bır unııur kıy- sılııtırıda, harpten evvelki en son 

:elinde kcnı'lırıl göstcrıyor. Memle- norma~ yıl olan ı 938 yılına naza
Ctiınızııı sıyıısetındekl asıl hedef ve ran rn:rn da yüzde 29, 1940 ta yüz· kfınını bulacatında şüphe yoktur. 

~•Yretıl·r bUtlln dtlııyaeıı. takdirle de 50 bir eksiltme olmuş. 1941 de 
b;91lıınnıaktadır. :Başta Reısıcum- hu eksilme daha fazlalaşmıştır. Bu 

~trıuz Mılll ~cf lnönU oıdugu rıaı- suretle fevkalade thtı~·açlnrın kar .. 
~ ~a~vekıllmı; ŞOkrU ı:;araco~Ju ve şılı~ını tcınınden başka bir dr. bu · 

lrıcıl'1o Vekıllmiz Numan Mene- cks~klıgı dr.lemck IAzım gelmışUr • ç ,.vreıerı'ltızı .... rıtn u .. ı p. uuıı· 
:trıeıo~ıu harıcl siyıısctıml:ı:I bUyUk 1' t:vkalade ıhtıyaçları, fevkalade ran vı.ı 1<ararsıı1ık -:fcntzi or-
ır vuk 1 • 1 şartlar içinde knrşılamak demek o. 

u la ıdare edıyor ar. 1• h . tasında TUrktye kendi cUmhurlyeU-
r:":Cl>ı'l<,,.,.,... an arp fıııansmanı zarurı olarak 

, bazı fevkalfide h•dbırıere baş vu· nın, kendı oz ve bahtıyar dUZenınln 
rulmasıııı ıcııp P.ttlrir. 

l > Vcrgilcrı arttırmak. 2) Kısa 
ve uzun vl\deli ıstlkraztar yapmak, 
3) Asgari hBcidt: kalmak ş::ırltle na
kıt tedbırlerlne miıracaat etmek gL 
bl. Ul~cr taraftan harp finansmanı 
harp ckonomısı tedbırlerlle birlikte 
yurilttilmek 15zımdır. Para kıymc· 
tı Ozcrıııac muesslr olan teşebbüs
lerin teslrını, devlet istikrazı yo- t 

luyla halk elindeki paranın kontro- ı 
ıu ve icabı halinde ıstihlak tahdidi 
~ıbi tedbirlerle kolaylaştırmak za. 

1

, ruretı vardır. 
işte bütun bu vazıycllcrlc blrl!k. 

te mllli paranın dcğcrınl korumak 

Sı 1t1ıl~ ıı Veklll Hulüsl Al ataş 

Maliyede: 
b enk bUtçc politikasına, bil-
' Ytlk bir tıfüllkle bağlı bu- i 
b:nan Cumhuriyet mallycsı, cüm· ı 
ı 1ı::ısetın l 8 ınci yılını da, bu polL 
tıı stııın verimli ~scrlcrile doldur. 
f:Q U§tur. Dünyanın duzcnlnl altüst 
qf:cıı son ııarp yüzunden. bütun 
lla;letıerln butçelcrlndc. milli mü
b.ıt" fasıllarının oasıl kaburdıgını 

Yoruı. 
~ . . 

.\funııkal!'U \ 'tklli Fahri Enrln 

•aı Urt miidafaasına eşsiz ve em
lı(: 5'~ bir değer veren Türkiye. şüp
ı~1/0k ki, mılli mııdaf.ıa hlzmetıcrı 
lıı.; 1 l'nlııııkıııı olan butun fedakar· m~ksadı goz 0 r.undc tutularak, ınll
l~ı arı sevi.' seve yapmıştır. İslik- 1i müdafaamızın finansmanı ıçln ı. 
l'u Ve hürrlyethnlzlıı korunması cap eden tedbirler alınmıştır. 
lıa~k Ordusunun dalma kuvvcUI ve .. ır Cumhurıyct malıyesı, bugünün 
~tııtl bulunmıısına b.ıl!lı oldugu ı. icap ettırdlğl tedblrlcrirl alırken 
l'rıtlı tr ki, Turk hazinesi ve 1'urk ılım ve tccrubcnin çııdığl esaslardan 
tırı l!li varını yoğunu orun hızmc- 1 kaynağı ile 

lktı<ıat Vt-klll Srrrı Dar 

yıltionUmUn ll t.am bir çalışma hava
sı ıçınde 1<utıamaktadır. Her yenı 

yıldonUmU bızım için aynı zamanda 
geçen yılı n bır muhasebesinden baş
ka bır ı:ey dtl';'ıldır. 

Ilttısat Ve1<ıl11(;'1mızın geçen CUm
hurıyet yııı ıçınde Kanunıarın ve nı

:ı:amıarın k~ndisine vazLfe olarak 
ayırdığı ışıt-rdcn başardıl<larını mil
letimizin gözleri onUne koyacağız. 

tktısat Vt!l<tlhğl, bir yandan husu
s1 !'anayı alanında kendisine dUşcn, 
vaııfeltırin l>a.şarılmasına çalışırken 

bır yanrhn da devlet sanayi ve ma
df'n programlarının tahakkUltu, sa
nayi ve maden lşletmelcrlnln idaresi, 
ycnı madenler aranması, iş kanunla· 
tı nın t atbiki gibi asit lşlerının yU
rtitlilmesiııe de Us tun bir gayret 
sarfctıniştir. Bu işlere içinde bulun
du(;umıız fovlrnladc zanıuııın zaruri 
kıldığı ı~lcri de katmak lazımdır. 

ı e harcamaktan SC'rl durmamış. ayrılmamıştır. Vcrg ' 
~r. Son cümhurlyct yılı içinde, cüm yalnız daimi masrafları -ve borç~arı 1 
ur.)l't 1 ld,,. bilt ·n 1 dcğll btr kıc m kvkaloıde thU~aç. 

ıııaı· rna 1) csının a ıı;• u · ~ ki d 1 ı lcdbirlcr bu gayeye dönüktur. !arı da karşılamış ve es ev r-
r, l'.1a1ı)I.' VC'klllıglmızın çahşmala. terde olduğu g•bı maaşların ve mu. 
.,. 1 gı)zd<'n gcçırırkcn, harpten ev· tat masrafların ödenmesi için. istik. 
tıı;kı rl<'vre ile. harp dcvrcs'nl bır. rnz yolu .. a s•tmemıştlr Demıryolu 
rıl' lr den ayırmnk H'ızıındır. Cumhu. lrşaat1 gibi verlm~.ı hizmetlerle fcv· 
~a Ctıı, kuruhıc:urdan 1938 yılına kallid, milli mudafan ihtiyaçları 
t! d r suren ilk devre. t1dcnk büt· ıçın ısc dahtlı istikraza müracaatta 
~· du:zgur. r dcmC'ıı prc~slbinın ·en mahzur gôrmcmlştir. SilAh~aııma 

le il0ıl1 t tbıkatlle g«.'çmiştır MU- ve malzeme finansmanı lçln Ingl!.z 
rjl''iıııd :VPn kuı oluş ve ı. klşa! halin. kredileri gibi bazı yııbancı krodller 
c bulunan 'f.ırkıycnin, mali haz· temirl cihetine de gitmişse de tak. 

tc ı de d \ nmlı bır ilerleme gfüı-1 sltlerl, lhr:ıcılt mallarınızla ödene
li ~ll11$, geJırlmlz ve .-.asr ... fımtz 

1 
eek olan tu kısa vtırlcli krediler•, 

'°~it bir şek.ide artmF'•r. hıç bir zaman e k! lstlkrnzJara t>uıı-
ıtı I{ t 1 W<9 el c;-ıkan ve ~n ka·l ı 1 zetemeylz. 
•a~~cegi hali'ı kestlrllemlyer. i'l'rP. İşte bu lüzumlu ve ma':ul \•er~· 
l'tıkı ~artları nlttist etmiştir. Bu bil- ve kredi politikası sa\•t>-;lndedtr ki, 

Krom madenlerimizin her tarafta 

~ aranır blr dUnya kıymeti olarak git

tikçe eJıemmlyeti -artmaktadır. Bakır 

madenlerimizin şu a.nda işler blr hal

de elde bulunmasının d~crl büyUk
tUr. DC'nüt,,J\ilkUrt Vt benzeri nıaden 
lşlelmolcrlmlz normal b{r çalışma 

hayatı ıfçlnllcdlr. 

Geniş bir sahada bllgiyc susamış 
ve henüz kanmamış olan Türk mil
letine kültür hayatının ic-ap ettir. 
dlğ\ bütün nimetleri vermeğe c;-alı. 

§an Maarif Vekilliğinin bır yıla zor 
sığ:ın büyük çalışmalarını okuyu
culanmıza aşağıdaki satırlarla kısa. 
ca verme~c colışaca!(ız: 

Talim v e terbiye 
Geçen yıl okullarımızdaki bütün 

dersler teker teker ele alınmış ve 
gerek kitap ve gerekse okutma me. 
tc.dlnr1 bııkımır.dan mümkün olan 
ıslahlar yapılmıştır. İlk okuldan ı. 

tibnren türkçe okutma iştne önem 
verilmekte ve ac:ı.lan müsabakalar
la iyi kitaplar teminine çalışılmak
tadır. Edebiyat derslerinın de ih· 
tiyaca uygun bir duruma getirilme. 
si çalışmaları devam etmektedir. 

Bu çeşit! r afra hizmetleri \ize. 
rinde. ı:lünya harbi çıkıncaya ka
dar sarfcdılen gayretler, büyük fe
dakarlıklnrı gE'rcktlrmlş ise de. nor 
mal şartların üstüne çıkmamış ve 
nafıa faali,}·ct'lcrl son harbin ~k
masına kudor bu yolda yurilmüş
tur Son dunya harbinin çıkması 

ve bu harbın ş•mdiyc kadar takip 
inhisarlar VekJU Reif Karadenlz 

~ısında ara ver!lmiştir. Çünkll dUn
yanın en bUyük makine satıcısı mem
leketler harp ateşi içine girmlş~erdlr. 

Mllll fabril<aların ~alışmaları 

SUmerbank elinde bulunan devlet 
sanayi şebekesi tam bir hız içindedir. 
Pamuklu fabrikalarının istihsalinde 
artış vardır. Satışları % 48 çokluk 
göstermektedir. Yünlü fabrikaların 

kum~ yapmaları«;:, 12, Merinos lp-ı 
liği 7o 7,5, kilim, battaniye, valansc 
% 59,5 ve satışlar da ortalama bır) 
hesapla % 29 artmıştır. Aynı banka
nın kundura yapmasında ham ,mad
de sıkıntı:arına ra(;'men 7o 80 artış 
görUlmilştUr. 

BüyUk demir ve çelik endUstrlml· 
zln merkezi olan Karab!lk kombina
sının mlııt iktısat ve mUdafaa slya
sctlmızdcki rolU ve ehemmiyeti git
tikçe artmaktadır. 

.l\tadrn ı,ıcr lmlı 

bUlUn 

A.tftlye Veklll fl:Hıan '.\ft'nemt'ncloğlu 

oeaklar:n bır elden idaresi hakkını'la
ki karar 19 ıo i,ııncfa tatb.k edllmış 

KUı;:Uk sanatlar alanında, bilhassa 
ev ve el tez~h dokumacılığının dU
zenlenmesl is;ln ~eniş tedlıirler alın-

l\f. l\f. Vekili AII Rıza Artunkal 

mıştır. Bu tedbirler bir yandan yeni 
tezgfi.h, çıkırık, dağıtma işini. dlğer 

yandan da eldeki tezgfth ve çıkırık
lııra iplik verme işini bir dUzen al
tına alarak bu işte çalışan vatandaş
ların çalışmalarını verimli ve mem
lekete faydalı kılmak yolunda alın

mıştır. Bundan başka bu sahadaki 
teşkilAtı:mdırma tedbirleri de nıUhlm
dlr Şlmcll memleket dokumacıları· 

nın % 80 nl koopera tl~er içine alın·~ 
mıştır. Bıı el tczgAhlarının umumi j 
lslılısali sa milyon metreye yaklaş
nuştır. 

Sanayi mamulleri.,ln satış işini de 
tek elden idare etmP.k tedbirleri alın
rnış ve çok iyi neticeler elde· edilmiş· 
tır. 

Uuifı.sa sanaylimizde ve maden iş

lcriml:ı:dc içinde yaşanılan fcvka iftde 
zamanların z rurl ~Ur;tuklerine rağ

men tam tıır ı;:nlışıııa ve gc:ışrne ha
\'ası csınel{tcdır. 

Okullarımızda yabancı dil ders
lerini muayyen kitaplara bırakmak 
yolundaki usul bırakılmış ve bir 
c;-ok dillerde kitap serileri hazırlrın
mıştır. G eçen yılın en önemli çalış. 
maları arasında bir teknık öğretim 
kütüphanesi kurulmas işi de vardır. 

Y ük-;ek tahsll ililerl ' 
Maarif Vekilliğine bağlı yüksek' 

tahsil müessesei'erinde talebe ı:a. 

yısı geçen yıldan çok artmıştır. Ü· 
nlvcrsltenln 1933 _ 1934 ders yı

lında 323 J talebesi varkn bu rak 
knm -939 1040 da 7132 ve 1941 -
1942 de 9000 i geçmiştir. Ankara. 
uaki yiikstk tahsil müesseselerin. 
ek son yılda 3500 talebe bulun
muştur. 

En mUhlm ma~rif meselelerimiz. 
den biri olan terimler in tesbttl isL 

T le11rel \"ekili Behçet U & 

ettiği gidiş, nafıa işlerinin yürfi-

meslne engel olan bazı zorlukları 

meydana koymuştur. Hele malze
me bakımından olan zorluklar, yer-

11 malzemen!n diğer malzeme ye. 
rine konulması, inşaat usullerinin 
bugünkü şartlar altında elde ed•
len malzemeye uydurulması saye
sinde halledilmiş ve hiç bir nafıa in. 
şaatı durdurulmıyarak zor anlarda 
Türk teknik kabiliyetinin, gerçek
leştirmesi lmktınsız gibi görilnen 
işleri yapmaktakı becerikliliği bir 
kere daha kendını göstermiştir. 

Ziraatte 
11-..n alka yiyecek ve sanayie ham 

u-ıJ madde yetişt.rcn ziraatın tıer 
memlekette bllyUk önemi vardrr. Bır 

Ziraa t "\'rklll şe\·ket lhtıpo~lu l mcmlclrntin nUfusunun çokluğu çUt-

r! geçen yıl üniversitemiz üzerine çlllkle geçinir \'c b~ka mem:ekctıc
almıştır. Matematik, fizik ve kimya re sattığı şcylertn çoğu ziraat mnh
lcrlmlcrinden bir çoğu şimdiden sullcrl olur ... a o memlekette z!raatin 
tesblt t'dılmiştlr. önemi btlsbUtUn arlar. DUnyamn şim-

1 I
Ab ın dn d • 1 di~e kad:ır görillmedık bir harp kay-

nkı .. ımız yan ıgı esas ııra 1 
O h 1 t 

. 
1 

. no.şması içinde bulunması, bUyUk or-
vc C m ur ye re3ımım zın prcn· . 

k k t h 
11 1

. 1 duların beslenmesi dolnyısıvle. ~lraa-
->lpJcr n k vilu e - a ile; kgcr ç ıg,nc 

1 

tın önemini bir kat daha ~rttırmak-
tanıtma zere ver mc le o an 
1 1 tadır. 

( nkıliip tarih ) dersleri bu yıldan TUrk köylUsüne IA 'lk oldu""' •llk-
ıtlbaren (inkılap tarihi ve Tur ki. l bU l 

Ciln 1 • ti .1 ") d 1 1 sek yeri ''eren TUrk lnkılibr, TUrk 
~«' 

1 
,.11~rtt~l ~CJ mı .. 

1
ers c~t ~- cUmhuriyetlnı kurduğu gUndenbcri zi-

l 
ıy adlb~nb~ t mtşt··'"ek un

1
vcrs

1 
e e raatln yurt eltonomfslndekl yerini de 

m P. a ır crs ı u ·uru muş ur. 
Ort 

_ ı:. t . belirtmiş ve Ziraat Vekllllğınc hu 
a o"re ım 

O 
.. ~ t t ti .. le alands bUylik vazifeler ''ermiştir. Bu 

ı,;rc m~n ye ış ren muessesc - . 
l k d 1 ı 1 ti! · 

1
. Son 

1 
vazifeler ı;;öyle hu!Asa olunabilir: 

ı· n a ro arı gen ş e mış ır. . 
1 rl t ··ğ tı k d osuna a - TUrk çiftçisinin yurt ihtiyaç-sene er e o~ a o re m a r · . 

1 k 1 ı 1 1 S 1 
ela :ırt larını karşılıyaeak çcşıt ve yeterlik· 

g rme st yen er n ayıs - le nebat ve hayvan mahsulleri yetiş-
tirmesini temin l.'tmek. 

Nafıa da b - Memlrk .. t.Jn kcnı'li yapamadı-
nııştır. 

' 

g-ı sanayi ma:nullcrinl \"e bDyUk aa-
nnyileşmc Ye tıı.şıt d1,•aıarı !çın ge

l y urdumuzun kalkınma, bayın. rt'kll otıın 1J1ah:lne!Prl ve malz"m• yl • Ve cihan öı..::ısünd kı dc~ış.k· cümhurlyet ma:ıyc'i• bu:;üne kadar 
lı ~~~hır rnl'mle!rctı: o•ciuğ:.ı gibi, ~di biıtçe tevazün.~ ıçın:ic masraf. 
l'a de, bazı <ıı.~lş•kılk'ere lhtL ı tarı muntazaman odcmek ve laah. 

!: l::Öııtcreceğı gıo~et tııbll ldı. lşte 1 hilt:erlnl • akünde yerine t:ctl,...,, .. ır 1 )filli Şe f, n a,l"('kll H di~er \"eklllr. rle !Jcraiser 1 
dırlaşma işi Cilmhur!yclimiz ı lt!ıııl edeh!lm:-slnt ~'imkil~. kılııca.Jc 

le ya~ıtlır. Bugli~4 nafıamızın te- (l)e\·amı sa. 6; Su il kol) 



c 
(Ba,ı 4 üoo\i<le) 

~mız da .ırnnııaLlerını bey.ın bu. 
.> ırı;unlar. B•r nctıce çıkaraiım. Her 
kes blr i,c yarar. Jkrkesi yııradıg 
işte kullanmalı. Eşhastan bahsetmı_ 

yelim. Makasld, dllyede muşterc

klz. Reis Paşa Hazı-etlerl kar.aatle. 
J"ınl beyan buyursunlar. 

Eyilp Sabrı Efend (Konya) -
Behemehal bir !ntlhap kar51sında
yız. Sabık heyeti vekıle intihap o
lunsa bile tekrar kabul etmıyccek. 
lerlne karar vcrdiklerını işitiyoruz 
Bu kararı meclisi lıll feshetmrlldlr. 

Recep Bey (KOtahya) - Üç c-ı 
l'.nslı noktadan bahsedeceğim. BL. 
rlnclsl şekil, ikincisi noksa~H faa. 
\ıyet, ~Unctlsil revabıtı maneviye. 
mızde hasıl olan rahnedlr. Şekiller. 
de noksan olursa llOsnü netice ver. 
mez. Elindeki listedeki kıymettar 
ıırkadnşlar hangi zamanda hangi şe. 
rait altında çalışacaklardır, malüm 
değil. Kuvvetli bir zatın kendi ar
kadaşlarını bularak kuvvetli bir 
hukı'.imet teşkil etmesi !iızımdır. 

Recep Bey, bilhassa bu son fıklr 
uzerlodc uzun beyanat ve mUtalfı. 
atta bul'Unmuş. 

VATAN 

·yet, gençliğe emanet 

Yakın tarihten bir •mlılfc: Ebedi )ef, Milli Şet \f' Fethi Okyar yllnlana 

n.ıt-NI 

___ __..,;_ 

Yüz yılı yirmi yıla sığdırdık 
<aa.r ı incide) l eksöm.iyen yardrmlarlylıe ~P· ı ıiye Vekaletinin eR ön pIAna ald &· 

iyi ftyatıa ihraç~ zwu.t mah . ~ gelet.'ek bayramlara daha. ve· işlerden biridir. Bu çocuklarııı d~: 
sullerinin ·ıııUrlhneehll teıwtn et· ı r!m.i netıceleri~ ula.,"tlcaktır. rumu daima alfıka ile takip olll 

\ 

··,,•c Mllll Şef'lmizln oğlu Omer Inöntl· ı maktadır. Kalaba köyür.de tesis 
L - Türki~·e nUfusuııun bUyUk çok· nün çaıı~maları Tü.rk genı;ltğlnl~ b~ dilen ıslah evinde bu çocuklarırıc~: 

. ·,unu. teşk~ eden ~ ba.,ııca çalış· l~e verdığl ehemmıyeu açıkça ı po... kuma, yaıma. hesap, anaval~~ c :b 
"'nası zıraat olan Ttlri< köyJiiı!UnOn etmektedır. rafyası, tarih ve yurd bi.leısı g 

11
• 

~alkınmaıMn& lıtzmet etınek. dersler görmeleri ve terzilik, k
0 

,. 

Adı• d trct'·"' l!!tı~al tahamıl. gMlşliyor ıye e duracıhk, marangozluk, dem ' 
Yurdun mahsul almak lçtn 1"1enen dokumacılık öğrenmek suretilc cc~ 

->Praklarmm miktarı her ,,ı art- mlyele faydalı birer ingao oıar~ı.ı 
-ıaktadır. Bu ılerleme yalnız ekilen c ümhurıyetımlzin seçen yılı yct!ştlrllmelerl temin edilmiştir. 
toprakların genişlemesinde değil. ay. müesseseden beklenilen faydJlııır1:. adliyesi için verimlı b lr yıl 

ı zamanda venmın, yanı dekar başı. şümullendirilme.,t için bu ı;cnc 
!1 alınan mahsulün artmasınea da, olmuştur. MahkemelerımlL. huku- c:a~ına başlanıla~ Uç koğuşlu pS' 

kendini gösteriyor. kun en ileri esaslarına dayanan cürn ;onun inşaatı tamamlanmak QzerC• 
Çayımızı kendlmlı: yett-,tırlyonı: hurıyet kanunlarlle. kendilerine ve. dir. • 
Çayımızı kendı topraklarımızda rılmış olan aadalet dagıtmaa işini 

yett,tırmek ıçin Rıze vllAyetlnde baş. titiz bır ıtıııa ıle bu yıl Jçtnde de Sa g"' )ık 
· 'lan çalıı;ıma stlratle ınkışRI etmış, tahakkuk ettirmişlerdir . Bu etim· 
', :- yıkia 12.000 dönUm çay bahçesi hurtyet yılı ıçındc adliyemizin çı.. _ 
:-uruımuş \'e 1940 ta ilk m:.ıhsul ola· kardığı ışler keıniyyct ve key!ıyct v urdun ('.llğlık ve içtımal yar· 
·ak 2000 kilo nefıs çay nlınmtştır. bakımından çok Jstün olmuştur d ı•lerinUı on yedi yıl öııcc 
1 rı ı:> yılır.da çay bahı;e!e"• :ııeııııeket Bugün ıçlndc bulunduğumuz fev- ım . cı\lğl 

· • 1 k l "d ı · k d ı yapılan ve çızlleR ~vlet sıhhtye ıhtıyacını karşılıynca . .., _cn.şlı~e a .. e c urum :>a ımın an. ace e . rmsdıı" 
··umts olacaklard·r I olarak hallı lazım geie:ı •htıkıir SUÇ· programına uygun olarak dU ar 

' \ ı ı d • ı · k b' d · I llerlediğınl bugUn de sevinç ııe S l'amuı<~uluğumuı lnkl .. af !'diyor arına a t a\ a ar.'l ta .n e gos. ).11rt 
' t ·ı b ki k ı. · ı mektPvlz Geçen bu yıllardB P9mul• "Ünden g-Une genış'ıyen do- crı e:ı ca u u ve v:ı.ş:ırı. ou yı.- · yB· "' I • ı dit . 1 1 , . ' d kaygusu kadar, sağlık kaygusu. 

ım't sanııyıım:z ıçın olduğu kadar K a ) e ça ışma er.mızın .ç.n e . ı: , 
ı "ıkk . k . . d şama sa\'ıu;ı da sevgili halkımı 

' b :- ıhr ç matnı o:arak da bUyUk bır o ate çarpaca vazıy ette ır. uc · 
o~em "ÖSleı·ır Memlekette bulunan 1 Yurdun içtımei h:ıyatında sorü· yurttaşlarımız arası~da kUel\'lie ..-er. " l ı r • k . fi d ~ d - 1 ıh mlş ve tekAmUJ etmıştır. H e • 
sovsuzıru;mış cskı tohumlar yerme e. .n ı~a arın ogur ugu yen - urrıJı!I 

da ayrıca mecltsı müessısan tcesstls Reısıci.ımhur c.lm .. dan b:ı.ş\ ekı. •• durduğunuz. arkadaşınıza ifa ettirdı· çiftçiye iyı vasıflı yeni tohumlar ver· ıl tıyaçları karşılama:.. uzcre yenı ka. yetişen ve yetişmekte olan c bilı: • 
edeceği tasrıh edılmemlştır Biz t'habı teklıf!. kanunsuz olur Run- 1 ğlnlz vazifeyı Re:s.cUmhur unvamle mek Uzere kurlan tohum ıslah ve nunların haztrlanması ve meri kcı· rlyet nesilleri arasında sağlı~ .. vıcrl 
d h k • b ıb· l dil"t ı d .. h h ı • yl"e a\.'nı arkade•ınıza bu lı.etz arka nunla , ı k· ti d - t il !eri artmıs, sağltıtı koruma ouC e er \'a ··t u g ı a d o muş. ı şup eye mn a yoktur. Başv. k • ·· ., .., · · • üretme kurumlarının sahaları 30,000 rın a~ r: ma )a a egış ır - · . 1> • 1111ışt r 

Taliit Bey (Ardahan) - Recep 
\ e Abdurrahman Şeref Beyler pek 
"uzel izah buyurdular. tcra vek!L 
lcrl reisinin vazifesi r.cdir? Vazife 
,.e mcsullyet kanununu hala çıkar
madık. Gazi Paşa Hazretleri bizi 
tenvir buyursunlıır. d~mlş. 

tur. Bizden evvelki Türkiye Bü- lln lntlhabını, kenu 1 ve müm!,f, daşınıza te\·c!h edlyorsunut. Bu nıU· d k ı mesı vekalctır son yıl ıçınde üıc- fldeta mllll bir ıman haline ge • k d c ara çıkmıştır. B Un TU k ,. ıı-ı it kadr1 

yük Millet Meclisi de bu zeminde kılabilmek için, Gazı Paş::ı Hazr('l, ııasebet"e, şımdıye kadar hak ıın a Bu kurumlar muhitlerindeki çıft· rinde durduf:u bel\ı başlı işlerden .ug r çocuec,u sal> 
1 r._ın rc1'' 

yOrümUştür. Buna salıihlyetimlz lerınln. teklıflnln, lrn"'un'yel kcs.

1 

t?.har buyurduğunuz muhabbet ve sa- çı'ere elierındekı traktör \'e sa!r va· bırl c.tmuştur. Bu b:lkımdan haclı· bıllyor, onun koruması !çın ge ıırır. 
vardır. Tereddi.it buyurulmasın \ betmcsl ı:ızımdır. Za9fı umumi:1ir. mlmlyet ve ltınıadı bır defa daha gos- sıtaıarla yardım etmış ve ayrıca /\· seıerdcıı doğan .htıyaçlar ve tatbı. tedb;rlerı. alıyor ve uzun yaşanıJ1lcJ;· 
Şimdi, biz, kabine buhranının hal. ldameslnde ınlınıı. yoktur. Jo'ırka•:ın termekle yüksek l<adırı;ınas\ı~ınızı merıkadan getirttikleri 600 amuk kattar: alına•: rıctıceler coı önün. ı;ırlarmı oğrenmt'ğe çalı~ıyor ve di .0• 

Reis, bundan sonra müzakerentn 
kı!ayctlnl reye koymuş. Müzakere 
kafi görüldükten sonra bir takım 
takrlrler okunmuş. Bu takrlrlerden 
Kemalettin Saml Paşanın takrlrl 
kabul olunmuş. Bu takrir ınuhte. 
vlyattna göre, ben. relst umıum1 !ll

fatllc meselenin haDITıe heyeti -.mnı
mlye tarafından ~il w me!llUt' 

edlllyorum. 

}ini, Reis Paşa Hazretlerine btrak. ı bütün millete karşı, deruhte ettiği ispat etnılş oluvorsunıı7. Bundan do- b . ' d P . 1 de 'ULulmuştur tebirıdc, evinde bunları tatbik e ) 1 • . nıı zerın. e pamuk mUstahsıllerınc · · b• 
tık. O da blze, bu teklifi getirdi. mesuliyctln, ıcabatına, tevflkl ha. layı heyeti cclllcnı:r.e bUtün samımı- d it t 1 d Ceza ve tevkıf evleri ve aşarıyor. tıl' a6 ı mış.ar ır . . er 
Bu teklifte gösterilen usuıu-, bu"tün reket zaruridir yeti ruhıyemle arzı teşckkürat ede· Ceza ve tevkıf E\'lcrı mcvzuunun Buı;-UnkU nesil ıçınde sıtmayı et · l Hav,·an 'ef\etlmlz arhvor . l\İlfl 
rilfeka ayrı ayrı dOşOnmOştQr. Şlm İsmet Paşadan sonra Abdurrah ı r!m. ç · · · · · belli başlı mesele51 bına meselesi basit bir hııstalık gibi goren d . .ekı lıa)"·anı. gUhre. et, yUn df'rı . · · y d moı 
dl, bunu, tesblt IAzımdır. Teklif e- man Şeref Bey m~rhumun beyar a_ <Efendiler; ıuıırlardanberı şarkta ,. s. kaynağı o~mak bakımlarından 

1 
:d. Uygur. bina bulur maması yü· kalmamıştır dty~b:Jırız. ur ufıHl. ~· 

dllen şekft zater. mevcuttur. Bunu. tı meyanında şu sozler vardı: mağdur ve mazlum oıan milletimiz; del!:crl meydanda olan hayvıın sen·c· • zunde:- cezaların ~:anunun ruhuna on beş yıldanberı )apılan ve h hll 
tnvzfl\ ve daha muayyen sekilde tes «Eşkall hükümetın tadadına iti-~ Tiirk milleti, haktkatte meftur oldu· tlmızı arttırmak lçir. plA~lı bir çalış-ı uvgu bir surette çektırılmemckte pılmakta o~an sıtma ~vaşı, b~tı'ıı~ 
bit edeceğiz. zum yok. Hakimiyet blla kayıt \'e I g"u hasaılden muarra telfıkki edlll· ma yapılmaıctodır olduğunu gorer. vekfı!ct bu ışe talığın ne onemll bir afet old 

Müzakerenm cereyanı esnasmda 
Çankayada lkametgahrrnda l>U!unu 
, ordum. Kcmalett n Samı Pasanın 
takrlrlnln kabul edilmesi üzerine, 
ıçtlmaa davet edildim. İçtima sa. 
\onuna girer glnnez doğrtı kürsü
ye çıktım ve ,u ktSa mtitalfta vıe 
tekl!l dermeyan ettim: 

Vehbi Bey (Karasl) _ Biz, şlm- şart mllletındır, dedikten sonra k•. yordu. Bu ~ayeyı temın ıçın kurulan ha· 1 btl\"Uk etıemmıyn vermiştir. nu herkese anlatmıştır. 0 

diye kadar görilşilldOğtl ı~ltilen teş. me sorarsanız sorunuz, bu , ciim- cSon senelerde mlllellmiıln fıllen raıarımızda damızlık ay"ır "" bo,..a ı nıeksnUa csk' ceza e\·lcr:nc aıt bL BugUn sıtmadan kırılan nUfuS d' 
kilAtı esasiye kanunundan haberdar hurlyettlr. Doğan çocuğur. adıdır gösterdiğı kabillyet, istıdad, i<irA.k, meveudum:u ı;-Undcn ~r~ çoğalma~- ı naıarır. asri e"nslara uysun bir su- madığı gibi, kapısı kapanan e\' ıı 
değiliz!. Gazetelerde filhakika !?Ör- Ama, bu ad, bazılarına hoş gelmez- kendi hakkında su! zanda bulunanla· tadır. rette yapılması !çın gırışilen yııpı yoktur. Köylcrımlz birer harabe01 .. 

dük. Bu. kUI mi? Binaenaleyh. bh:, mlş, varsın gelmesin.,. rın ~ kadar gafil ve ne kadar tet· Yilnlerımızın ıslahı ıçın 5 yıldan·! çalısmalarına. ır.on yıl ıçindc de ge· !ine gelmiyor. Aksıne sıtmalı b :ıe 
evvelemlrde, h..m• bfto kfti ohırak Bundan sonra Yusuf Kemal Bey. kikten uzak :1evahırpcrest insanlar bert firetllnıekt~ olan Merin06 ko· niş bır proe:ram !çlndc devam cdıl. !erde doğumlar çoğalıyor, ö!Uı 1 

görOşmek üzere Atiye bırakıp buh- teklifin kabulü lüzumuna dair. u. olduğunu pek gUzel ispat etti. Mille· yunlarımız 1926 da 2ı.ono baş !ken 1 mı_ştır D~niz~I . Balıkesir. Manisa.! azalıyor, doğan çocukların yaŞ!l:~ 

"Efendileri dedim, heyeti ft'ktle 
intihabında teşettütü efldir bAsıi oL 
duğu anlaşılmıştır. Bana bir saat 
kadar müsaade buyurun. Bulacağım 
c;tırctı halli arzederfm.a 

ranı halledelim. zun malümat ve mütaUlatta bulun. timiz haiz oldugu evsat ve ııyal<atlnl sor. yılhtrda ıztı.000 başa yllksclmlş· i Elazığ. GumUşhnne ve Muşta yap. il şansı artıyor. Buralarda refah. 
HaHt Bey - Teşkilatı Esasiye du ve derhal onun, merasimi kanu. bttkQmetıntn yeni ısmlle, cihanı me· tir 1 tırılmakta olan ceza cvıerlııın ek· yındırlık ve saadet göze çarpıyor 11 

kanununUfl tadiline ve yeniden ya. niyes:nln ltmamını teklif ederım, de deniyete daha çok sUhuletle izhara Bir taraftan hayvanlarımızın ıs!R-1 !l:eçiı;I tamamıar.mış bulunmaktadır ' Son cumhuriyet yılında sıtmQ rıı 
d ı ı ı 1 ur' pılmasına !!aUihlyetlmiz vardır. Fa. muvattlLk olacaktır TUrklye CUmhu· hına ve çoğalmasına çaıı,ılırken. di· • Suçluların fcıyda ı b r unsur o. cadele bôlgelerınde 4,450 koy nı , 

kat, bu tııdtıat. hakikaten vatan ve Abdullah Azmi Efendinin «mese. riyetl, cıhanda işgal etti~ mevk!e ğer taraftan da bunlarır. hastalıktan ı ıarak ccmıyete !ade edilmeleri için kabeye alınarak buralarda 2 ,44~•·7 ·: 
mtnetlmizln saadeti ha.Un! kafll mL lenin ehemmiyeti derkardır. !ll[üza. 111.yık olduğunu 11.sarlle lıopat edecek· korunmaları yo:unda ı:"ayretler sar· bunların calıştırılm~larımn. r.kutı.~p nlifus mücadele doktorları tarafı 
d!r, bunu, söyleme>.: IAzımdı .. Bunu kere devam etsln.11 diyl:' yükselen tir. folunmaktadır. ı terblye"c ıslah cdılml:'lerlnln mu- dan muayene edilmiıt ve bunlar ıı~ Reis Fethi Bey, tcldlfi re,ıe koy. 

du. Kabul olundu. 
Efendiler, bu bir saat zarfında 

tcap eden zevatı Meclisteki odama 
davet derek onlara 28 Teşrinlev
,·el gecesi hazırladığım teklif ka
nuıı u müsveddesml gösterdim 9e 

müdavelel efkfır ettim· 

erbabı hukuktan, hukuk ulemasın. ttırazıra rağmen müzakerenin kL I «Arkadaşlar: bu mllesscseı allyeyı Hayvarıctlıt;tmı7.•n gcl!Şmf'slnı tc· him b lr vaşıta oldııqu artk tahak· sında nrı,683 stıma mctodlu ted
11

' 

dan olan arkadaşlarımız gelsirler. fayetı kabul olundu Ondan S<>r.ra vücude getiren TUrk mılletlnln son 1 mln ~ın hayvan yemi meselesi f'h~ın- kuk etmiş bulur dugunclan bu sn.. ye alınmıştır. 8ıtmnlı bölgelerde 1': 
izah etsinler. İzahat verllme<llkı:e. teklifimin heyeti umumlyesl ve mü dört sene zarfında ihraz ettı~ı zafer. mlyetle ele alınmıştır lıı ah Mas- hadakl mesaiye hızla devam olun- ruvucu tedbirlerden olarak ve I< 1 

bunun, derhal, haTiedflmeslne taraf teakıp madd lerl birer blc_cr ok.u. I bundan sonra da bir kaç misil olmak yonlanmızda yetiştirilen tUrlll h:lY maktadır Bu sayenin tnhıı.kkuku çtik s~y usulU ile bır yıl içınde 101 n 

Zevalden sonra saat bir buçukta 
fırka heyeti umumiyesl tekrar Fet. 
hl Beyin riyasetinde içtima etti. tık 
söz bende idi. Kürsüye çıktım ve şu 
beyanatta bulundum: 

c'Muhterm arkadaşlar, h&mnde 
ınUşkOUı.ta düçar olduğunuz mesc
lcnLn sebep ve illeti. bütOn rüfe
kaca taayyün etmiş olduğu ltanaa. 
tındeylm. Noksan, kusur, takip et
mekte olduğumuz usul ve şekUde-
1 lr. Filhakika, mevcut TeşkllAtı E. 
snslye kanunumuza tevfikan bir 
neyetl vekile teşkiline teşebbüs et
tığimlz zaman bUtOn rüfekanm her 
biri vek!ller ve heyeti vekile inti
habı mecburiyetinde bulunuyor. 
Heyeti umumlyenlzln birden heyetı 
vekile intihabına mecbur olmaaız 
da görülen müşkülfıtın halli za. 
manı gelmiştir. Geçen devrede de, 
aynı suretle müşkülii.ta tesadüf e
diliyordu. Görülüyor ki, bu usul 
bezan bir çok teşevvüşlere badi o
luyor. Heyeti celllenlz bu müşkü. 
!Un halline beni memur kıldınız. 
Ben de bu arzettlğim kanaatten 
mülhem olarak düşündüğüm şekli 
tcsbtt ettim Onu tckiif edeceğim. 
Teklifim mazharı kabul olursa kuv 
vctll ve mütesanit bir hükQmet teş. 
kili kabn olacaktır. 

Devletimizin şekil ve mahiyetini 
tesb!t eden ve hepimiz için gaye 
olan TeşkllAtı Esasiye kanunumu
zu· bazı noktalarını tavzih lilzım. 

"'" Teklif şudur:ıı dedikten sonra 
malQm müsveddeyi okutmak üze
re k{ltlp beylerden blrine uzatarak 
kürı;Uyü terkett!m. 

Teklifimin mahiyeti anlaşıldıktan 
c:onra münakaşat başladı. 

Sıtblt Bey (Erztncan) - Kabine 
uc:ulu ün lehtndcylm. Ancak Teş. 
kllat• Esasiye kanununun tadili tek 
ııf ile bugünkil buhranı halletmek 
ıcııbll değl'dlr Biz, şimdi, bir heyeti 
\'cklle re c:ı intihap edelim Teşkl. 

liıtı Esasiye kanununun tadilini son.. 
ra düşünürüz. dedi. 
Hazım Bey (Niğde) - Şu mü

' el{ıntı dermeyan ettt: Tcşkllltı E. 
'!"siy<' kanununu b z yapabilir mi. 
vlz.? Zannımca yapamayız. SalAhL 
\etimiz varsa bu. fırkada olmaz, 
Fırkada müzakere edlldıkter. son. 
r 1 Aleni celsede kimse söz söylemi. 
~·or, Mil'etlrı hayatına müteallik 
kavanlnln burada katt 'Surette hal. 
ı ne taraftar de~ı1ım Bu g1bl kanun. 
ıar ~ıert eelc:ede ve serbest~e gö. 
,.·ı ııırııcll vc her c:cyden evvel ka. 

e b•ıhra"ını h"llcdeJlm. 
Yunus Nadi Bey, şu yolda Hlizım 

'-l(' •r cevap verdi: Hangi memle. 
ı.: .. t ilk dt.'fa kanunu esasi yaparsa 

nun için meclisi müesslsan yap. 
mışlardır. Bizde ise bu gıbl meved-

tar değllfm. narak müzakere ve kabul edildi 1 ilzere tecelliyatını gösterecektir. A· van yemi tohumları çiftçilere bedava için iş e~ıısı üzerine kurulmuş ceza 1 metre uzunlukta kanallar açıınıı~' 
Azadan btrl _ Tcşk!Uıtı E"ac:L Efe~dller; Fırka içti.mama hitamı clzlerl mazhar olduğum bu emniyet dağıtılmı~tır evlı:riı~lzden 1mra\ı, Zongulda~. ve , :uı,i96 metre cısl<i kanal temızıen1111P 

ye kanunu öyle ceffelkalem tadil verlldı ve derakap Meclıs içtimaı kU· , ve itimada kesbi liyakat etmek için Karabuk. ceza evlrrlndekl mahkum 1 ve hUkOmetin muhtelif dalreıerlJ1 r' 
edi~z. tad edildi, Sa.et öğleden sonra altı pek mühim &'Ordl\ğflm htr noktadaki 1 H d ların kadroları bu yıl arttırılmış ve çalışmaları ile de 10,(01,362 nıct 

Hamdullah Supnl Bey (İstan- dl. Teklifi kanuni, kanunu esasi eıı· ihtiyacı arzetmek mecbtırıyetindeylm. a Va a İmralıda yeni ihtiyaçlara göre lü· murabbaı bataklık kurutulmuştur· 
bul) _ Dört sene evvel ayrı avrı eümenl tarafından usulen telltlk edl· o ihtiyaç. heyeti allyenlzın şahsı:n zumlu ~örülen revir, yatakhane. Bir kısım yabancı ülkelerde b

11
' 

ıntıhapların mezarratmt söyledıış. terek. mazbatası hazırlanırk.en. Mec .. hakkındaki tevcccUh ve itimadmın ve H er yılın 29 rıkteşrlninde bizi ıclnrc. bınalarr vr
1 

hnyvtan ahırları. dolavıslylc sıt ıı ı b 
1 

b l gllnktl harp vaziyeti 
tim. Bugün de, ayni hal b:ışgöster. s. c;a r azı mesaı ile lştıgal ettı. mUzaheretlnln devamıdır Ancak bu daha iyi ve daha gUzeie gotu. nın ınşasına aş anmış. ır. • ıı-ıot 
c>t. Gazi Paşanın teklifine gelince, ı Nihayet. makamı riyasette bulunan sayede ve Allahın ınayetile ~ahsıma 1 Bunlardan başkıı yıne bu sene ma mUcadelest için kinin tedar . 
bu. yeni deiılldlr. Dört sene evvel reis vekili lsmet Bey, !\fecllse, şu te\'clh buyurduğunu?. ve buyuracağı-! ren yolun UstUnd' .. bır an durur ve Nafıa Vekalctile yapılan anlaşma. lmk!n bulunmadığı halde cUm11°

11 

yapılan bir kanunun, daha vazıh ma!Qmatr verdi· cKanunu esasi en· ı nız vezalfi hUsnU ifaya muvaffak geçtl~imlz yolu gozd~n geçlrd,ikt~n ya göre (Nafıa işleri yeni ceza evi) yet hUkQmetimlz halkın kinin ıııtl· 
bir surette ifadesidir. Binaenaleyh cUmenl, teşkllAtı esaslve kanununun olabileceğimi Umld ederim I sonra, taze bir iman 'e bılenmış bır adıyla mahkümları memleket nafıa ktlnd k 1 k uı:c1' 
bunun bılfıfına olarak, söz söyliyc- tadllAtına dair 111.ylhaıı'ın mUstace!en cDalma. muhterem arkadru;iarımın enerji ile çalışmamıza hız veririz ısle.rinde çalıştırmak üzere iş esa· yacını va e arşı ama şı•rı 
cekler gelsın. fikirlerini fÖyleslnler. ve derhal mUzakereslnl teklif ediyor.> ellerine çok samimi ve sıkı bir suret. ~ugUr: , bır çok milletlerin tz.tır~p sı üzerine kurulmuş yeni bir ceza tedbirler almı' ve yurdu, yurtta 51ı; 
Fakat. zamanımızın uzun uzadıya (Kabul sesleri) Uzerlne, mazbata o· te yapışarak oı;ıarın şahıslarından ı :çl~de Kıvrandığı, yıllarda TUrk mı!· evi vficude getirilmiştir. İlk olarak klnlnslz bırakmamak suretiyle 

11 

intizara tahammülü yoktur. kundu. Teklif veçhlle müzakere edil- ı kendimi biran bile müstağni görml· .<'t: ha:pter. u~aKta olarak UçUnc~ 300 mahkümla Gellboluda ı çalışmı. sağlığının ne kadar değerli okillltU
11 

dl. Nihayet, kanun, bir çok hatiplerin yerek çalışacağ'ım. Milletın teveccU-1 cUmhurıyet ba) ranıına erışmek .bah ya ba~layan bu ceza evinin kadro- ispat etmi!)tlr. 
Ragıp Bey (Kütahya) - Kanun. (yaşasın Cllmhurlyctl sadalarile al· hUnU dalma noktal tstlnad teldkkl ı tı~a~ltğını. elde etmiştir ~filli Şeflle, su cfa oldukça genişletilmiştir. cC' 

!arın en lytlsl hftdlsat ve ihtiyaçtan kışlanan hıtal>elerlle ltabul edlldl. 1 ederek hep beraber ileriye "'idece"'"iz. BUyilk Mılle. t ~fecltsı ve hUkOmt>tl Dif!er taraftan Ziraat lşletmelc· Se\'g'lli yurdumuzun nUfusunun t· 
doğanıdır. hth·aç ise meydandadır. ., 6 ıı t ki ed ı ki tıı bl ı k dr t· in &! ., Ondan sonra, RelslcUmhur intihabı TUrkiye CUmhurlyeti mesut, muvaf· e a P 1 en yaı;e r 11 yase· rlt Kurumu ile yapılan anlaşmaya ğalmasında, istihsal u c ın ··ru.ı· 
Teşkll!\tı Esasiye kanununun ikmalı M 11 1 yi ı tin eseri olan bu durumun l>lr eep· masında, her tarafta az çok ı;o •· 
lfızımdır. Tavzihi icap eder Teklı. için 

1 
ec s .. n re ne mllracaa

1 
t olundu ı fak ve muz. nffer oıaeaktrr.>. he!!l de ldaı'me hazır bulunmakl uygun olarak Muğlada Dalaman sıı r an ura ti ı k • d ıı Cil mekte olan bayındırlık, refah ve 

fin derhal müzakeresine geçelim op an nın ne ces n' ma amı § Efen ıler; Mr.c sçe mhuriyet prensibi ile elde edllmiştlr c;lrtliğinde ziraat esası üzerine yeni detin belirmesinde, on beş vıld&Ptıc. 
Adli rivasette bulunan, I~met Bey, heyetı kararı 29/30 teşrinievvel 339 gecesi 1 k 1 t ~ ıt1 

ye vekili Sey!t Bey mer. u~umlyeye ~u eııretıe tehll~ eyledi. t saat 
8

.30 da verildi. On beş dakika Dilnya hadiselerınden alınan der.:r· bir ceza evi kuru ması arar as ı. yapılan sıtma mtlca.delesinln oııc 
hum - Teklif edilen şekil, yeni bir . u ı le TUrk havacılığının kurulmasına rılmış ve bu yerde ecza\ evine alt bir payı olduğuna şUphe edilenıcı· 
sey de~lldlr .... levcut tcckll·,·ıtı esa. cTUrkıye C mhuriyetı riyaseti için sonra. yanı 8,1:5 de Relstcümhur intl· 
• ti " " 

1 1 , Ih b 1. ve gençlik arasındıı lfıyık olduA'u i · t a 1 !!~ 
siye kanununun, tav7.ih ve tesbiti. yapı an ıı. a at urasına. yüz elit 1 hap olundu. Keyfiyet aynı gece bütün . c .. binaların nşasına, ınşaa cez ev c. T rahomlu bölgelerde çalıf 
d K sekiz zat lşttıii.k eylemiş ve cUmhurl- ı memlekete tebliğ ve her tarafta "ece ehemmi) etle yayılma. ına karşı go!I- kipleri tarafından başlanılmıştır dll~ 
ır. anunları lhtlyoç yapar. Na. yet rıyasetine yüz elli sekiz Aza mut., yarısından sonra, ytl?. bir pare b top ı terilen lisllin ça!ışı~a bu prensibin mücadele teşkllltı, yıllar td' 

znrlyat ynpmaz. Zaman, hAdlsat, tefikan Ankara mebusu Gazi Musta- endaht edılerek llAn olundu. 1 blr r.e:ıcesldlr. \'t Tılrk .. Hava kuru· Kadın mahkumlara gelince, Kay· beri yaptığı çalışma ile buralP 1 
her "eye ht\klmdlr.K"nunu tek ... mt·"ıl 1 1 h 1 1 b r brlkasında ,..a)ıcmak UM .., ... -ı v .. u fa Kemal Paşa Hazretlerınl tntlhap mu mt>mll' >rtın u. en onem l dı!va- ser ez a ... ., - bu !çtımat tfetln halk arasında J"' ~ 
değişmez bir düsturu katidir. Tek- 1 j eın eıe alan bt~ nııllf mUesses dl zere kadınlar için bir cezo evi tesis d · h ta o!P 
ltf edilen şekilde bir yenlllk yok- eylemişlerdir> İstanbul Asliye tlçilncU Hukuk ı . . K . e r masına mey an \'ermıyor, as <P 

M 
Efendiler: bunu mUteaklp, Meclise HiıkımW•icden: Tt1rk Ha\.'& urumu geçen yıı edilmiş ve 80 k!ştllk bir grup bu !arı dispanser ve hastanelerinde lC ı::, 

tur. evcut şekli, daha sarih o k ı t ı;rJO l d k lllvet vuku bulmuş olan maruzatm zabıt Fevziye :arafından mahkemenin içınde ço ıydı. 1 ça ışmış ır Bir yıl fabrkava yollanmıştır. 'l\lahk<.tm ka vl eiydor. Buralarda artık ek ıı 
vazıh o arak ifade e erse m e d U . içinde elde e ı mesl dilşUnUlen "a· " gibi en bü~-ük facılann önüne gcC 
ve memleketimizin f U 

1 
cerldelerln e m talae. olunmuştur. 9421767 numarası ıle Cldenln Ir. 7 · dınların bu fabrikada çalıştırılma- , 

bet daha muvafık ~en :at net e ·:Ancak ta.nhl bjr hatıranın ihyası için mak lcöyünde No. 1 de Abdullah kamlar 6 · t ayda toplanmıştır. Bu ları hususunda yapılan ilk tecrü· mlş olmaktadır. ~t 
oluruz. are e e mı.ş mUsaadc edehenlz, o beyanatımı bu· oğlu Hüseyin Çalıtepel! aleyhine netice. yur ta.şlorımııın havaları· beler muvaffakıyetli neticeler ver- Frengi nisbeten çok olan yerle 0 

rada da aynen tekrar edeyim: açılan mUddclaleyhln on iki sene mızda daha sağla:n olabilmemi?. için dlğlnden ayni vaziyetin Nazilli fab. senelerdenberi çalışmakta olan 
111 

f 

Merhum Seyit Bcyın mütalfıası. cMuhterem arkadaşlar: mühim ve dcnberl evi terkcderek bu mi.iddct elinden .geı;n. hlçbır yardımı esirge· rlkasında da tcmını ıçın çalı~ma· cadele memurlan, hlr kısım bötgcl~ 
na Abidin Bey (Saruhan) şu ce- cihanşUmul Mdlsntı fevkalAde karşı- zar!ır.da kendisine ve çocuğuna hiç medığinın 1 tıhar ''ere:! bir de:ıııdtr. !ara başlanılmıştır. de hastnlığm tamamen önUnc f!' 
vabı verdi: 1 H T · k ıet sında muhterem milletimizin teyak- bir alfıka göstermediğinden ve hiç avacı ur gençlığınln çalışma· yıne bu yıl içinde yürürlüğe gir. mlşler ve hastaların hepsini de'' rt 

.ı::vvelli hük!tmet buhranını hal. kuz ve intibahı hakikisine blr vesika! bir zamanda da hayat ve mcına. !arı da aynı hızda, aynı değerdedir. miş olan ceza ve tevkif cvlerı ni. kararlaştırdığı tedavi usulllne ı;~ 
ledellm,a kıymettar o!ıın teşkllft.tı esasiye ka- tından haber göndermediğinden Ttlrk gençliğinin havacılığa karşı zamnamesi ile, mahküm ve mcv· tedavi etmişlerdir. BUtUn bu tıo~e\' 

Eyilp Sabri Efendi (Konya) nın 

1 

nunumuzun bazı mıddelerinl tavzi bocanmalarına karar verilmesi ta- olan yüksek sevgisi dolayıslyle Türk kufi arın ceza evinde çalısma saat. lerde frengi 1111.çlarının masrafı 
mütalAası şu idi· Biz. Gazı Paşa için encUmenl mahsus tarafından he- ıe~ ve da~a edilmiştir. l\Iüddclıı. Ha,·e kurumunun InönU plAnörclllük leri dışır.da iyi b ir durumda bu. Jet bUtçeslnden temin olunmaktad;ı 
Hazretlerini hakem yaptık. Blzlın, yeti celllenlze teklif olunan kanun IA- leyhin yukarda söstcrllcn adresine ve paraşUtçUlilk kampı, bu Bene bti· ıundurulmaları tçiıı bu sahadakı Etrafımızda harp felAketine 

1
r\ ,-1 

TeşkllAtı Esas.ye kanununu tadılc ylhıuımm kabulU mUnasebctile Tür- dava nrz•ıhall gönderilmiş, mııha- tUn istekleri l<arşılıyamamıştır. Ge· çalışmalara muayyen bir istikamet yan ve sefalete düşen ve bozı sa 1 

!Ahi ti ' k demek ga .. ·rı kiye d ı ti ı ~ t ·h alll t t de k d ı ı dik!! hava .}'Uva.sınır. kadrosu do'du- ı h t ı ki u ı a'an 1<
011 

sa.. ye m.z yo • ., eve n n; •. a en cı ancam m abı köyü erke re· a res oma- v.rilmiştir. Mnhkümların yediril- sa gın as ıı ı ara mar z < · ıı 
meşru olduğumuzu kabul etmek de olan, malQm olması lCı.zım ge!cn ma- dığı meşruhalile iade edildiğinden ğu zaman. müracaatlarına mUsbet mesi, glydir!lmesi ve okutulması şu devletlerin vaziyeti gözönllnd•' ;1• 
mekt.r Meclisin. Teşkllfıtı Esasıyc hlyeU, beynelmilel maruf unvanlle ilanen tebliğe korar verilmiştir. 1. ce\'ap aıamıyan gençlerin UzUntUden hususunda yerinde hükümleri \h. tuıarak hudut vp sahilllerlmizdC rdıl 
kanununu tadile salahiyeti derkfır- yAd cedlldi. Bunun icabı tabllsl ol· 'ar. tarihinden itibaren on gün zar. yaşaran gözlerini görmek, ha\'aeılık tlva eden bıı nizamname büyOk bir nan sıhhi tedbirler sayesinde yu e' 
dır Hüki'.ımctlrnllzn şekli. beheme- mak Uzcre; bugflne kadar doğrudan fı,.,dıı cevap vermesi lüzumu teb- aşkının yeni neslin damarlarına nasıl ihtiyaca cevap vermiş ve işi prog- muzun yabancı ellerden gelebıl~sı 
hal cümhurlyet olacaktır. doğruya Meclisin rlyasetınde bulun· tığ olunur. sökülmez izlerle lşlenml~ olduğunu ramsızlıktan kurtarmıştır. ı' hastalık ve salgınlardan korunıtl 

Bundar. so• ro lsmet Paşa söz a. bize göstcrmlştır. Mahkiim çocukların vaziyeti Ad· na çalışılmıştır. 
larak şu yc.lda beyanatta bulundu: ı Türk Hava kurumu, geçen yıl için-

Fırka reisinin tekllfınl, kabule. lstanbul sıhhi müesseseler arttırma de Türk kanadmı TUrk ham madde· 
ihtiyaç, katidir Cihan, bizim bir k !eriyle Tilrk fabrikalarında !~!emek . 
şckl. hükümet görilştüğümüzU bL Ve C siltme kom~S}'Onundan : mevzuunu ele almıştır . . Motörly\e 
!!yor Bu mlizakeratımızı bir neti- birlikte 'l'Urk tipi tayyareyi kendi 
ceye raptedip ifade "tmemek, za. Bakırköy emrnzı akliye ve asabiye hasttıncsinin 100 kalem ll!'ıç topraklarımızda yapabilmek için tay. 
af ve teşettUtil ldameden başka bır ve sıhhi malzcme~ı açık ckslltmcvc konu!mu;tıır. yııre ve motör fabrikaları kurulmuş, 
şey dcğıldır Bir tecrilbeden bahse- 1 - Eksıltme 4.11.942 çarşaın ba giinü saat 15 de Cağoloğlunda mUteha.ssıslardaıı deıtcrl! bir gurubu 
deyim. Avrupa dip'omaUarı. bu Sıhhat ve lçtlmni :\1uavent l\lüd UrlUtlü bınusında :opla:ıar: komls- ı bir araya toplama!< fırsatı elde edı· 
hususta. beni. ıkaz ettiler Devle. yonda yapılacaktır !erek ;alışmalara başlanılmıştır. 
tin reisi. yoktur dediler. Şekli ha. 2 - Muhammen bedel 100 .kalem ilaç ve sıhlıt malzeme ıçln Hava ~ndilstrlmizin istediği Türk 
zırınızdakl reis. mecl.s reisidir. De. 4997 lira 25 kuruştur. ağacı ve TUrk çeliği Uzerlnde incele· 
mek ki, siz btr bnşka reis bekliyor. 3 _ Muvakkat teminat 374 lira 78 kuruştur meler yapılırken bir yanda da Eti· 
sunuz. Avrupa dilşilnccsl işte bu. 4 - İstekliler şartnamesln 1 çalışma sünlcrlnde komisyonda gö. m~ğut atelyesı bir tayyare ve pili!.· 
dur. Halbuki, biz, böyle düşünmü- reblllrler. nör fabrikası haline konulmuştur. 
y:oruz. Millet hfıklmiyctlne, mu- 5 - İstekliler 1942 yılı ticaret o.dası vcslknsllc 2490 s"nyılı ka. Motör lşt üzerinde alAkalılarla te-
kndderatma, bilfiil vazıiilyeddlr. O nunda yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat teminat mııkbuz maslar yapılmaktadır. 
halde, bunun ifade! hukukiyesinl veya banka mcktuplarile belli gün ve saatte komisyona müracaat. ~um Şefinden aldığı emir ve di-
soylemekten neden çekiniyoruz? ları. (622) rektıne yeni bir yola glren kurum, 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Orta Qkıtl ve li~elere yabancı dil öğretmeni yetiştirmek ll:ı:erc cdr.tı'' 

yat fa.kültesi Ingili7., Alman ve roman 1<,llolojılerl ~ubelerinc nıUseb:ı.1' 
ile talebe alınacaktır. 

1 - F'alctllteye glrehilrnelt şartlarını haiz olmak, 
2 - Yapılacak seı;me imtihanını kazanmak. ı: 
3 - Noterlikten nıusaddak mecburi hizmet tanhhUdünde bulunn18

,, 

Kazananlara ayda 40 lira burs verllecektır. TalP.bede:ı \'e dışardll 
lsteklılerin en son ikinciteşrlnln 3 Uncli sa'ı akşamına ı:adar ı::<fctı 
yat fakillteı;I dekan kAtlpllğlne bnşvurmalan. (039) 

-------------------------------------~----------,__...,.. 
Üniversite Rektörlüğiinden: 

tİnlverslteye yazılma 3 İkinci teşrin salı günü akşamı sona ett· 
cckt!r. (937) 
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Beyaz pert1cntn yeni yıldızı Bctty Grable 

Yeni yı dız Betty Grable 
Sinema, tipik insan nüm uneleri 
tanıtan bir güze ilik enstitüsü 

halini almışhr. 
~ Beyaz perde, 7alntz eğlendirici, 
ahut heyecan vericı filmler stın

llltktan ibaret kalmaz. Yarattığı 
: cnı rnod«n filmlerle, insan şck
~•n estetik bir terbiyeciliği nzi. 

fcsını Cörür. 
FıJrn şeritleri yolile bütün dün

, ~ a takdim edilen artistler, nan
' karakterı temsil ediyorsa. o ka. 
r~k.tcrdekl şekil mükemmeliyetL 
tıın ınumcsslllcri olurlar. 

Perdcn.tn takdim ettlğı tipler. 
r.ııııın alındığı memleketlerin ln
.ı · Şekilleri hakkında en karakte. 
ıst,ıt nümunclerl verir: şeklin tt'k 

ınıııetc mahsus hususiliği d1-
!'11da, giyiniş, süsleniş surcUle alı-
11 medeni şekil bir nümune ve 
;-ıısa1 olarak bclenncn sinema ar. 
1 stıcrı tarafından dünyaya male
ılııır. 

Sinema, bu yelda birçok mü-
~ iller yetiştirmi~tlr. Perdenin 

r l:Ölge oyunu olarak revaç bul. 
<lıığu sıralarda ancak {ilm mevzu-
ırınııı heyecanlıhğı veya dekorla

rının mübalAcalı surette göz boya. 
:."ıc11ığı ile sinema. mü:tteri cel
bl!deblllyordu. 

O sıralarda Amerika sahne vA. 
~l!erı bu mO~terl avlamanın yeni 
~:r usulünü keşfettiler. Fllm ar
ıstıcrlni ideallze ederek. onların 
şahSlllda modern insanı yaratın.ak 
\ c bu suretle. perdeye bir cazibe 
crınek lmkAnını denediler. 

le Bu tecrübe büyük bir muvaffa-
1 1Yet kazandı; çilnkU o sırada tek. 
r edilen Rudolf Valentino adında.. 

:
1 artist, arzcttlğl lnsa o gUzelllği 

ı...c tip hususlyetlle bUyük bir at6-
a kazandı. 
Yine bu sıralarda Polıt Negrt a. 

iında ş()hret kazanmaia başlaya.n 
Jildın da, perdenin aranan bir yıl
ILı oluvermlşUr. 

llundan sonra sırasllc Jon Jll-
:crt'ler, Greta Garbo'lar. Bllll. 

00ve'lcr. •• insan güzelliğinin nil
llıuneteri olarak Amerikadan tek
i [ 

edildiler. 
ı\\•rupa sinema dilnyası da bu 

8 l.ı . rıı ve kazançlı yolu tuttu. Al. 
;ıa l filmleri Wllly Fritch, Güstav tt0hlich gıbl şeklen mükemmel 

iller Yarattı. 
rı ~'ransız sineması, refah scnelerL 
v !\ ncş•cıı havası içinde ";\1orls Şo
lı 1

Ye gibi hem şeklen, hem de ru. 

1
}!\ inşirah uyandırıcı tnsan tlple-
1 tanıttı. 
tın \rtık sinema, filmlerin mevzu

fJ dakı nev'ln Ostünhik veya alela. 

1~1t~ıle değtı: o filmi çeviren ar-
. llerin dünya moda plyasasında

ohrctlcrll tutunmağa başladı. 
Son zamanda renkli ve sesli 

it 1llcr çıktıktan sonra bu perde 
raııarının bazılarının tacı düşmek 

,r- ~rabf'r, bunun yerine daha 18. 
iı}t 

· daha cazibeli \·e parlak taçlar 
hratıld t, 
Se ~lly Grable bunlardan biridir. 
.. ,. Sslz sinema devrinin Jakle Coo

e adındaki ki.ıc;Uk ve meşhur 
"l'l. crt'stın karısı olarak sine. 

trıaya. lnttsa"' eden bu giize\ kadı. 
ııı " L rııo Ş.ıh~ındıı son d vlr insan tip 

ıı ı-n modern ve en güzel nUmu
~'1 keşfedildi. 
~~cdy l'Amar'ın getirdiği esmer 
dııı rl2 ıı ndan sonra. sarı~ınları" ka. 
~ cinsine has olan o cinsi cazibe 
ııvv t c: e ini yeniden dirilten BcltY 
rtkle olmuştur. 

llıcı'ısan Yüzünün telkin ettiği şca
lt>v 

1 
'Veya samimiyeti; nefret veya 

j a· g Yi tok iyi ayırmasını bilen re-
orıe 1 r n bulup meydana çıkardı. 

ğı bu gibi tıp şöhretleri arasında 
modası çabuk bitenler olmuştur. 

Bunlar. malik oldukları tabi! 
zeıtglnllğl tesirlerinin devamı için 
kMI sanmak hatasına düşerek ya
nılmışlardır. BUtün dünya sinema 
seyircilerinin tenkit gözlerine se
rilen eserlerınde düştükleri mono. 
tonluk, onların, bir çehre veya 
vficut güzellikler! yüzünden fazla 
.bir müddetle karşılarında görme
ğe tahammül ed~memlşlerdir. 

Seylırcinln bu haklı bıkkınlığını 

gören rejlSôrler, meslekler!nlıı mu
vaffa.klyetı için hemen yeni ve baş 
ka tipler yaratmak meharetint gos. 
tertrler. 

Bu surette seylrct ile yıldızlar 
arasmda uzaktan uza#a kurulan 
Azinahklar uzun süremez. 

Bl1 rutıt iktidara bir misal ola
rak tutunuşunun uzun sürmesınl 
temin edebilen bir artistı, Greta 
Garbo'yu gösterebllırız. o. hemen 
hemen sinemanın Alemşümul oldu
ğu zamanların tanıttığı artistler. 
dendir. Şöhret ve tesiri son za
manlara kadar devam etmektedir. 
Onu. mensup olduğu sinema kum
panyasmın bir tip nümunesi olarak 
böylece reklAm ettiği rıvayetl var. 
dır: fakat şaşmaz bir sinema mü
nekkidi görür ki, bu kadın, tesiri
ni böyle bir reklAm zihniyetine 
medyun olamaz: onda. insanın il, 

lclAdell~ını aşan bir kudret mev
cuttur. 

Şimdi Betty Grable Ustnnde du
ruluyor. Bu kalın dudaklı. tatlı tc. 
bessüınlü, güzel tenli, gür ve p!IA. 
tin saçlı kadın son devir sinema 
ııerdesınln moda yıldızıdır. 

Ona çeşıt çeşit film c;evirtıyor

lar. Bir bakıyorsunuz renkli. dans. 
it bir Cılmde başroldedlr: bir de 
bakıyorsunuz (Sarışın Perl) fil
minde olduğu ilbl ikinci plana a_ 
tılmıştır. 

Belki bu suretle rejisörler. ooun 
dayanış ve tutunuş kabiliyetini tec 
rfibe etmektedirler: fakat ne olur 
sa olsun bu kadın: harikulade b!r. 
insan güzelliğini temsil etmektedir. 
Perdenin slhlrlı cazibesi için bir 
Betty Grable dalma ve muhakkak 
lazımdır. 

SEYİRCt 

Ven· tramvay tarifesi 
Tram. 
ikinci 

kış ta. 

oun öğrendığlmızc göre 
vay idaresi lkincıteşrinln 
pazartesi güni.inden itibaren 
rlfeslne başlayacaktır. 

Bu screkl tramvay tarifesi de 

geçen senenin aynidir. 

ıstanbul Belediyesi 
:;-i EH 1 R 

r ı \' A T R O L A R 1 
BU AKŞAM 

Saat 20.30 da 
DRAM KIS)II 

Ki~ MASALI 
Yazan: W. Shakespeare 

Türkçesi: Mefharet Ersin 
l{QMF.DI KISMI 

\'ALANCI 
Yazan : Carlo Goldonl 
Türkçesi: S. Moray 

Cumartesi ve pazar gllnlerl 
15.30 da matine 

Perşembe günleri sa.at 16,30 da 
tarihi matine 

Sahibi \•e Neşriyat MildO.rQ 
AHMET EMiN YALMAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. ŞtL 

VAT AN Matbaası 

, 
• 

TÜRıtlYE Ul\IUMİ ACEXTASI. TÜRK ve EJ,EKTRİK LİMİTF,D ~lR.Kı:.;~. GALATA POSTA Kt:TT'SU 1557 TELEFON: 4403Z 

inhisarlar U. Müdürlüğü Ilanlar1 \ 
!\likt&rl l!ımJ 

1 Adet FAektrilt motörU 22/280 1 HP. 
3 > > > > 1,5 HP. 
1 > > > > 2 HP. 
1 > Şerit testere makinesi 70 cm. lflc 

1 - YUkarıdakl evsafı yazılı beş adet elektrık motorU ile 1 adet 
testere maktnesı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 3/11/942 gllnU saat 10 da. Kabataşta levazım şube· 
strıdekt merkez alım kom\syonunda yapılacaktır. 

3 - Isteklllenn pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tekli! ede· 
ceklerı fiyat üzcrınden % 15 teminat paraslyle birlikte mezkftr komls· 
yona mUracaatıarı 110.n olunur. (935) 

lstanbul 5 c! Icr:- lt'" - ·· · u--h:~u.1dan: 
Halit Sertel'in, Baki Kurt'ta olan 7890 yedi bin seldz yüz doksan lira 

!Macağınm temini için borçlunun mahcuz oiup Büyükade.da Nlzıım ca.d· 
desı Ziya Paşa sokak eııkl 73 ve mahallen 29 numaratajlı bir kıta arsa· 
dakl 20/5 hl.."5esi ile yine BUyükadada Nizam mahallesinde ve sokağın· 
da 27 numaratajlı arsadaki 5/20 hissesinin 2004 No. lu kanun hükmUne 
tevfikan paraya çevrilmesine kar.ar verilmiştır. 73 No. arsanın evsafı: 
zemtni sathı mail iki tarafı kom~u hududu duve.nn ön kısmında bir kaç 1 

fıdan halinde, arka kısmın<!! yetişmiş çam ağaçları vardır. Ifra:za müsa· 
ittir. Hududu kadastro tahdidatı gibidir. Mesahası 5407 metre murabba· 
ıdır. Bu gayri menkullin tamamına (10815) lira kıymet takdir edilml!}· 
ttr. 27 numaratajlı arsa ise a.sfalt cadde5i tizerlnde önü duvarlı zemini 
sathı maildir. Içinde yetişmiş bir kaç ça.ın vardır. Hududu kadastro tes· 
bıti gibidir. Umumi sahası 1451 metre murabbaıdır. Bu gayri menkulUn 
tamamına da (10150) lira kıymet takdir edilmiştir. 

lşbu gayri menkulün arttırma ~rtnamesl 5/11/942 tarihinden ttiba· 
ren 42/2333 No. ile lstanbul beşinci icra dairesinin muayyen numara· 
sında herkesin görebilmesi için açıktır. ll~nda yazılı olanlardan fazla 
maltlmat almak ıstiyenler işbu şartnameye ve 12/2333 dosya No. elle me· 
murlyetlmlze müracaat etmelidir. 

2 - Arttrrmıı.ya iştirak için y karıda yazılı kıymetin % 7,5 nlsbe· 
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi ede· 
cektir. (Madde 1241 

3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların Ye irtifak hak
ları sahıplerinln gayri menkul üzerindeki haklarını '1ususile faiz ve mas· 
rafa dair olan iddialarını işbu llAıı tarihinden itibaren 15 gün içinde ev· 
rakı mlisbltelerl!e birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli Ue sabit olmadıkça satış bedellnln paylaşma· 

sından harı~ kalırlar. 

4 - Gösterilen gUnde arttırma.ya iştirak edenler arttırma şartname· 
sını okumuş ve lüzumlu malfimatı almış \'e b\lnları tamamen kabul etmı, 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 24111/42 tarihinde Salı gtlrrll saat 14 : 18 ya ka· 
dar Istanbul beşınci ıcra memurluğunda üç deta bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edlllr. Şu kadar ki, arttırma bedeli gayri menkul 
lçın tahmin edilmiş olan kıymetin en az % 75 ini bulmak ve satış isteye
nın alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o gayrt menkul ile temln 
edilmış ise bu suretle rUçhanı olan atacakların mecmuundan fazla olmak 
ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını tecavt.lz 
etntek şarttır Şayet böyle bir bedel tekltt edilmezse en çok arttıranın 
taahhUdU bakı kalmak üzere arttırma 10 gün da.ha. temdit edilerek V12/ 
42 tarihine tesadüfen cuma gUnU ıııtat 14 : 16 ya kadar Istanbul Be· 
şincl icra memurluğuna arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rUç· 
hanı olan alacaklıların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka para
ya çevirme \"e paylaştırma mıısraflarmı tecavüz etmek şartlle en çok 
arttıra.na ıhale edilir B(lyle fazla blr !:ıedelle alıcı çıkmazsa ihale yapıl· 
maz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mUhlet içinde parayı vermezse ihale kararı resholuna.rak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kim Is!! arzetmlş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, ra1.ı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gUn mUddctle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arltırana ıhalc edilir Ikl ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için 'io 5 den hesap olunacak faiz ve dlğer zarar
lar ayrıca hükme hacet lmlmaltsızın memuriyetimJZC<' a~ıcıdan tahsil 
olunur. (Madde 133 ı 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı· 
nı 20 senelik valtıf ta\•lz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mec
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvlrat ve tanZifat ve telU!.liye resminden mtl· 
tıwelllt belediye rusumu ve mUteraklm vakıf icaresl alıcıya alt olmayıp 
arttırma bedelinden tenzil olunur işbu gayr! menim! hisseleri yukanda 
gösterilen tarihte Isıanbul be.şıncl icra memurluğu odasında lşb:.ı ilAn ve 

gösterilen arttırma f&rtnamesi dairesinde satılacağı ilfm olunur. 

~ : 1: ~ ,., 1 • .. ' • ( ' ~ f • 
•I o ' ••' • • 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılar.ınazı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
• ' •• ... . .. -r ' ..ı. 

• ' .ı • ,J ,, ' • • • • r: . . . ... 

,--------------------------------------
Bilumum Resmi Dairelere 

Veya O hükümdeki 

Müessesat ve Teşekküllere 
Resmt dairelerin veya o hüklimdckl müessesat ve teşekkUllerln gazetelerde neşredilecek flAnlan, bir 

limitet ı:ıırket tarafından kabul ve gazetelere tevdi edilmekte idi. Bu l!mttet şirket elyevm ha.1l tasfiyedcdlr. 
Bu defa yeniden teşekkül eden ve blltün Türk matbuatının allıkadat' ofduğu 

Türk Basıa Birliği Ve Ortakları 

RESMi iLANLAR 
Şirketh: Mevzuu lştiga·i: 

Resmi daire veya o hükUmdekı dairelerin ve müesseselerin ticari mahiyette olmıyan ilAnlarrnın gazete ''c 
mecmualarda vesair ilAn ya.pılall yerlerde neşrı için kabul ve ne~lr vasıtalarma sevkedlp ncşirlerlne ta\"B.S· 
suttur. 
Diye yazııt buhndupndan bundan böyle resmi daJreıer llAnlarını doğrudan doğruya 

Türk Basın Birliği Ve Ortaklan 
Re s m 1 i ı a n la r Ş i r k et · 

ne göndermeleri IAzımdtr. Bu yeni Şirket bütün resmi ilAnları bir intizam dahilinde ve kanuni mllddeUerl 
zarfında ve gilnü güntıne istenen her gazetede nefl'ini temin etmekte olduğu gibt hBBtlatının ?O 75 ini de 
Ba.suı B!rliği yardım tetkil!tına vermektedir. 
Tasfiye halindeki bir şirkete veya diğer tUredl mutavassıtlal'a gönderilen resmi llG.nlarm dairelerinin malQ. 
mat ve muYa!akatleri haricinde, gazete adları değiştirilmek suretlle ne~ne teşebbüs edildiği öğrenilmek
tedir. Binaenaleyh resmi daireler, lllnlannı diledikleri bütün büyük ve gUndelllt siyası gazetelerde n~rede· 
rek her yerde herkes tarafından oJummasını temin edebilmek için doğrudan doğruya ve yalnız. 
Istanbul Ankara. caddesi 80 nwnaralı Kaya hanındaki 

Ti; ·': Basın Birliği Ve Ortak~arı 

Re s m f i._i!~m.ti!E 210Ş irk eti 

BORSA 
28 BİRİNCfrEŞRİN 

1 Sterlin 
100 Dola.r 

tab'ı tahminin fe\·kinde ~k çabuk 100 İsylçrC' frangı 

edebillmniz?) adk kltabı.n blrtnci 

ttlkendltlnden fklnef tab'ı Ya.ptlıı:ıak- 100 Pe21eta 

tadır. Mektupla sipariş ebnlfJ bum- 100 İsveç krona. . 

lHZ 
5,24 

132,50 
29.98 
12,9375 
31.135 

1 

1 LAN 

ll'azta fiyatla annut sa.tınak sure· 
tile Mmı korunma kanununa muhale
fetten suçlu Beykozda Şahlnkaya'da 
30 No. da UltüncU Mehmet oğlu Şc· 
ratettln Kıza! hakkında UskUdJr, 
MUK Jconınnta mahkemesinin 7/10/ 
942 gQn ve 240 sayılı kararı ile l:>e.ş 

nanla.rın yirmi g1ln kadar bekleme

leri Arif Polat kılape\'I tarafından 

rk'll edilmekt:Mir. 

İkramlycwa ?C 5 93'. Aflanl 
% 7 Birinci tertip Mlllt 
Müdafaa ısırıa.. 

ltra ağır para eczası ve yedi gfuı dUk. 

2l,3tJ 1 kAnının kapatılma.sna, bu mtlc!det ti 
caretlen mcn'ine ve gazete Ue U1nı 

19,0I na hfikOm ~Ur. 



-
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Bulgarlar, e -taşla oynayorı 
Spoır nşBeıromöz 

Kurtulma yolunda 
hareket bekliyoruz 

Tetkik devresinin daha uzun sür· 
mesine işin tahammülü yoktur Dlln fdrlmlze g-elen Bulgar takımı ı.sr,ılamada 

l\laarlf Vf"kllln1l'Z. llMan Ali VtiC'fll 

Bundaıı bırkaç gUn evvel 
yazdıl(tmız bır yazıda çek hak
lı olarak Beden Tcrb!yesı t.:ş.
k:ıatının Maarif Vcklılctır..e dev. 
rir.den sonra da üzerınden ay. 
lar geçt1~1 halde hiç bir hare
kt·t y:ıp1ımndrğ1na acılar ıçındc 

lşarel c ttikten sonra bu tetkik 
\'e mils:thcde devrcsınin dahcı 

nekadar bir zaman si.treceğ•ni 

de bır memleket vazifesi olarak 
sormuştuk. 

Her s~hada 1nkıl3p yaptık. 

Yüz yılı yirmi yıla sığdırdık. 

Bu sahada da lnkıl~p beklemek. 
bir hareket ve memleket ~PO. 

runun kurtulma yoluna ~irdlğl. 

ni görmek i~trmek en t~bıi hak
larımızdandır. 

Hu hareket hA13 yapılama. 

mıştır. Brdcn Terbiyesi tc~kt

ıatı ?l.tasrır Vck3lctınc hiç şlip. 
he yok ki !;por lşler!mize yenı 

bir veçhe vermek. bozuk düzen 
~lden ışlC'rin düze.ltilmesl için 
devredllmtşti. Biz de büyük bır 

ı;;evlnç içit de o hareket gününü 
bekledik. Günler, haftalar, ay. 
Jar gcçtı fakat bu hareket ya_ 
pıJmadı. 

Sayın l\.taarif Vekilimiz uzun 

tetkikler ve rn lişahedelerdcn 
sonra da hMa tereddüt ed,yor. 

Tetkik ve müşahede devresi 

herhalde geçmiştir. Esasen bu 
işin telk'k edilecek ıara!ı yok
tur. Bu teşklltıtın yürümedi~!, 
bu elemanlarla yi.irütülcmcd;ğl. 
yiirütülcmiyeceği bütün açrkh. 
:ne meydandadır. Bur'.U n ku~ 

n_,ıkta, ool at>ıfı Şükrtı 

çüğünden tutun en büyüğüne 
kadar spor eCkArı umumJyesi 
biliyor. Demek olu)'or ki, ştm
di de bir tereddüt devresi ge. 
t ırıyoruz. 

Daha evvel de işaret ettlğL 

miz gıbl iş büsbütün çıkmaza 

gırmiş bir vaziyettedir. Çünkü 
1;por teşkilatının başında bulu
nanlar da ne olacağız ctıye bek. 
llyor ve öyle hareket ediyorlar. 
Bu vaziyet dabılinde bir Jş de 
görülmemektedir. Demek olu
yor ki, Beden Terb'.yesi teşkilA
llna fü.zuli bir şekilde masraf 
yapılıyor. Bu suretle devlet ka. 
ısası büyük zararlar görüyor. 

' Bizim sayın 1\iaarlf VekiJln_ 
den bckledlğımlz eğer bu teş

ki!fıtın yerine iş görecek bır 

leşktl.3t kurmak bir kanun mev 
zuu ise bu kanu'.'l prc.jcslnl ha. 
·zırlamak ve drrhal Büyük M;L 
let Mecll~tne göndererek işi kur 
tarmaktır. 

Her zaman olduğu gLbı yine 

tekrar ('tmek ıstcriz O da ama- ı 
tör bir teşkllAtın kurulmasıdır 

hfadcmkt. amatöri.lz. ama•ür \ 
<;porcuları idare ('drcl"k cımnt·'r 

hir le:jkilAt kurmak da bir za. 
rurC'tl:r. Çi.inkü profc~yo .. f'iı 
ırt.arc.c:!erı_n amatörl~rl ıctare f't
meJcrı gorülmcmlştır. F...s::ı .. cn 
bızde ~por işlerimizin son se .. (). 
lcrde aksaması, kurulan bu t~ş. 
kı13.tın yürümemesi dr bund;.ın 

ilerl gelmiştir. 

Her zaman söylediğimiz gibi 

eter muvaffak ve iş görecek 

bir tcşkilAt kurulmak lstenıycr

~a bu teşkilatın muhakkak su. 

rette Amatör bir tcşkil~t olma_ 

sı, C"ki sporculara ve bu ışı btr 

zevk olarak yapacak kimselere 
• yer vermek bir zarurettir. Yok-

sa yine Türk sporunu kurtar. 

mak mümkün olmıyacaktır. 

Sayın Vekilin ış görmek iste. 

dığ:ne itimadımız var, hilsnü

nlyetındcn eminiz. Yalnız şu 

var kL. bu tşin artık daha fazla 

bu haiıle sürüklenip gitmcstnc~ 

tetkik ve müşahede devreleri~ 

ntn daha uzun sürmesine taham 

m?IU yoktur. 

Sporumuzun, Başvekilimiz 

gibi haklkt bir seveni var. Ma. 

arif Vekilimiz kendilerinden 

bu yolda hcrtürHI y:;.rdımı gö. 

rlcek!cr,!ir B·z s~yır: Vekilden 
memleket pJrunu I:urtarır.a 

yo!t:nd<ıh hu harcketlr. bir gün 
h<ı1Ll lı•ı· saat f'\'V('lden \'<ıpıl. 

n1a I ;ı b~klıy0ruz 

Bugün ço çetin • 
ır 

... . 
ç iZ 
~~~~~~~~~~-

Bulgar takımında İ stan
bulgef, Simonoviç gibi 
beynelmilel şöhretler var 

Fcncr~ahçe ve Beşıktaş klüple. 
rlmlzln daveti ıle Bulgar {utbolcu
ıarı dün ~ehrımlze geldiler 

Bulgar takımı bugün ilk maç.nı 
Şeref stadında Beşiktaşa, tkıncı 

maçını cumartesi günU Fenerbah
ceye, üçüncüsünü de pazar günü 
Fener stadında Fener _ Bı:-şiktaş 
muhtehtıne karşı yapacak. 

Bulgarlar memleketimize en kuv 
vctlt ş~klllcrile gelmiş bu1unuyor
ıar. Aralarında 28 defa beyoelmi
lcl olmuş Bulgar Slavyasının İs. 
tar:bulyffi ve yine Balkanların en 
lyı bır futbolcusu olan 1\takcdon~ 
Ya takımından Simonovıç var. 

İstanbul şampiyonu bugün stad
ıarının aynl zamanda açılış töreni 
olarak yapacakları bu karşılaşma. 
ya en kuvvetli kadroslJe çıkacak 

Bız oyle zannediyoruz ki Beşiktaşı 
kuvvetli Bulgar takımı karşısında 

şöyle bir kadro ile göreceğiz: 
M. Ali _ H•rtsto, İbrahim _ llü_ 

seyln, Ömer, çaçi • SaL>rı, Il:.ılıs. 
H•kkı. $ereL Şükrü. 
Ö~rcndlğimize göre Bu!gaı ta. 

k•nııııın tn kuvvetli t~ırafı ınuda

~ca ve muavin 11atıar1dtr. Bllhassa 
rnu::ıvtıı hatlcırr en kuvvetli taraf. 
ların 1 teşkıl ediyor. !stanbulyefi 
·c, 1 ffıtıavınde. Sirnonovtçl de sol. 
ç At:\ sl'yredecegiz. 
.Şu:~ı muhe-kkaktır ki bugün 

.. . Pıı. 

.. ~s;.- . . 
~~ .. -~t 

"' 

ne~iJrll\.' "8.ğ n~ığı ~a.brl 

"'''"•--~ 
\ 

ne..,ikta., muhaclm.J Şeref 

çok çetın btr maç görecegız. BaL 
kanların en sert bir takımı olarak 
bildiğimiz Bulgarlar karşısında öY. 
le za.nnedıyoru2 ki, futbol kBlde
ıert çerçevesi dahtllnde Beştktaş... 

lılar da aynı mukavemeti gOstere. 
ccklerdir. 

Geçen yıllarda Bulgarlara karşı 

hu; de şanslı değildık. Temenni 
edelim kı sıyah beyazlılar bugün 
bu şansı kırsınlar ve bize güzel blr 
galibiyet temin etsinler. 
Şunu da Ha.ve etmeden geç~mt. 

yeceğiz ki, siyah beyazlılar ıyi bir 
netice alabilmek için bütün ener
jllerint sarfetmek mecburiyetinde. 
dlrler. 

Uzun zaman var ki, Bulgarlarla 
temas yapmadık. Fenerbahçe ve 
Beşiktaş klüplerimiz güzel bir te
şebbüsle bu teması temin etmiş 
bulunuyorlar 
Y.ukarıda kulakt<1n doln1a hR

berJcrle vaziyeti izaha çalıştık. Fa 
k:.ıt biz asıl Bulgar takımının fut. 
IJol kıymclınl bugün ölçebil".'Ceğ.z 

Bt.! n1açlar hem bizim i<;>ln ve hem 
de Bulgarlar iı;in bir in1tihan ola
C<lktır. 

Son c:öz olRrak yine tekrar ede. 
lim kf, futbol mcrakltları hakika. 
ten ~etin bir maç seyredccck:er. 
dır. 

K. O . 

Hakem tayininde çok 
garip bir hareket 

futbol federasyonunun isme 
kıymet verdiği anlaşılıyor 

Bundan evvel Berlın seyaha. • __ __,...,..,.....,.,~,.,.-----:::1' 
h dolayısıle yazdığımız btr ya_ 
zıda İstanbul Futbol Ajanının 
bu seyahate lştlrak edecek o. 
lanları davette daha ziyade is. 
me kıymet verdığinl ılerl sür
müş ve bu hareketını de çok 
haklı olarak te nkıt etmlştık. 

Bulgar maçları dclayısile hft
dis olan bır vaziyet yalnız. Fut. 
bol Ajanının dcğıl, Futbol Fe
derasyonunun da ısme kıymet 

verdığini bize gostermıştır. 

Bulgar maçlarına hakem ta
yininde Futbol Federasyonu 
çek garıp bır harekette bulun. 
muş ve bizı olduğu kadar bu 
vazıyetı haber alan kımsclerl 

de hayrete düşürmüştür. 

Federasyon te lgreıı.fla Bulgar 
rnacları ıçın İstanbul Bölgesine 
uç hakem bıJdırlyor. Bunlar da 
beyneımııeı hakem ve İstanbul 

Futbol Ajdnı Nuri Bosut, Ah
met fi..dpm ve Şazi Tezcar.dır. 
Şımdı biz Federasyonun bu 

kararı tızrrınctc durmak iste. 
rız. 

Evvela Nuri Bcsutun hakem 
olarak bildiı·ılme:si Federasyo_ 
nurı ısme kıymet verdiğtnı bize 
açıkça goste:rmişlir. Böyle mü~ 
hım bır maça uzun zamandan. 
berıdır sahada görünmıyeıı Nu. 
rı Bosutun hiı.kem tayini hakı

katen şaşılacak bır ha•kettir. 
Nurt Bosut bugün artık fut

bol sahasından ayrılmıştır. 1-lıç 

bır maç ıdare etmiyor. Hatta 
kendısine daha evvel tekl ı f edl. 
len bır ekzersis maçını bile maç 
idare edecek bir vazıyette ol
madığını ıleri sürerek kabul 
etmemıştır. Görülüyor kl, Nuri 
Bo5ut kendlsı btle artık sahada 
düdük ottürecck bir vazıyette 

olmadığını ıtırat etmektedır. 

Hat boylc lken, Futbol Fede
rasyor.u boylc nazık bır vazı. 

ycttc bir maçın ıdaresını bu ar
kadaşa nasıl veriyor? 

Ahmet Ademe gelince; Ah
met .Ademin cvveta bugün ha. 
kemlik evsafını kaybetUfinı ka_ 
bul etmek bır mecburiyettir. 
Çünkü kendisi Galatasaray kJü_ 

bümilzün ıdarectsi, bır memu. 
rudur. Nıtpkım İ.;;tanbul Futbol 
AJ !"';ıgı C1'1 daha sene başında 

vazıyettni Ankaraya bildirmiş 

ve kendısinc hakemlik verme
nın doğru olaınryacağını da ua_ 
ve ctn1i5tir. 

Sanı yen bu arkadaş ~at\ kır. 
mı,o;ı!ıların Hıı.ctcn çe:ktımelcri ka 
rarını vcrdıklcri gü, lerde klü
bü namına beyanatta da bulu"
muştur. Biz Ahmet Actc-rnin ha. 
kcmltk kudretine birşf'y diyc
ıneyız. Bırınci sınır bir hake
mim:z olduğu muhakkaktır. Bu~ .. .-· 

1 
Be5Jktaş müdafii :to.vtıı~ 

BcyorlmlleJ ha.kem Şazi Toıtean 

nu hıç btr kimse ink§.r ede.m.n... 
Faka! idari vaziyeb maalesef 
bakrmlık evsafını lt•ybctbr
m ışli.r. Ve nitekim istanbuı 
Bölgc:si uzun zamanda..oberi ken 
disine bir'-ııct smıf bir ınaı;m 

id&.resüı.i te 11 r 11 .,.ttedlr~ H~ 

böyle ikec, Futbol Fedcrasyoı;u 
da bu vaziyeti bilirken yiae 
kendiSini bak:em tayini ve 1.s. 
taııbula bu k:ararnı.ı: bildirmesi 
şaşılacak bir hareket değil mL 
dir? 

Federasyon üç hakemden yal 
nız bir tanesinde isabet göstere
bilmiştir. O da beynelmilel ha. 
kcmimlz Şazl Tczcanın taylnL. 
d lr. 

Son dakikada öğrendiğimize 

göre Futbol Ajanı Fcdcrasy0-
nun bu kararına rağmen bu ma 
çt idare edemlyeccA:ınl, edecek 
bır vazl}·ctte olmadığını bildi. 
rcrck müsabakayı idareden ts
tinkiıC etmiştir. 

Ahmet Adem için de Fener. 
bahçe ve Beşiktaş klüplerimlz 
de resmen Bölgeye müracaatla 
bu kararın dcğiştirUmeslni is. 
tcmişlerdir. Bu haklı talebin de 
tabla.tile kabulü bir zarurettir. 
Yukarıda da kaydettik ya, 

demek oluyor kt, isme kıymet 
veren y!lnız Futbol Ajanı de
ğildir. Futbol Federasyonu her 
işini görerek değil, tsme kıymet 
vererek yapmaktadır. Halbukl 
Futbol Federasyonunun bu gL 
bt ecnebi bir karşılaşmada da. 
ha titiz hareket etmesi hizım 

golirdl. COKE 


