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eclis. Milli elin Nulkile Açıldıi 
hlnelerı;;l 
idamı ..., 

1 N O H O I "Dışarı ile· münasebetlerimizde siyCısetimizi dürüsti 
. , olarak söyliyeceğiz ve ahit/erimizin samimi yolunda· ~eh • / · "d bu ~ rrıe ertn ı amınt 

p ieoplaruıa kıgas elnıe. 
İflllccin ol•maz. Onlu,. 

"'k lcanlıllkla, ltiçbir 
,,~ tle lüzunı o lnıaduı, 
~· ~ /ayda • ide .Jilm~den 
~fQ,. edilnı iı katil hare
~~İdir ki buanlonn bu. 
,. • düşünn,. ve Jugma 
~hlerinde kat'iyen tecviz 

DiYOR Ki : yürüyeceğiz, hiçbir şart altında zor kabul etmiyeceğiz,, 

' .. ez. 

·---' 
~~yin (}Mıid y ALÇ.lı'J 

lman ~gali altında bulu
nan yerlerde v~ bilhassa 

Almanya ile münasebetlerimiz, 1AımanYa 
Balkan hareketleri esnasında en T o p y e k Ü n 

çetin imtihanını geçirmiştir .. '!~~!~ve~1~,?~~-\oı Frrulsada Alman asker ve 
~etinin meçhul kimseler ta
~ taa:rruza uğraınalaı ı \'e 

\l"Ulrncleri tekerrür ettikçe ı 
an askeri kuvvetleri do ter· 

"-tttıkıcri cezala.ı ı şiddetlendir 1 
~! düşündüler ve pc.k ş.iddı:t · 

Milli ~et, Meclis kürsüsünde büyük nutuklarını irad edivorlar diaları bayağı v e 
1 .~üstah tasni/erden 

ll'diJer. Ancak, bu habel'lc· ı 
"-ele geçen f aillerc tatbik edil· 
.~ıp rehine adile mevkuf tu
;;ı.~ Y!lhut el altında bulwıdu· 
.~ kUıı.~lere tevcıh edilmc~;ı 

1 ibare t t ir,, 

~l'lnın her ta.rafında derin bır 
•~r uywıdırdığı görüluyor. 

ik Amerika ile 1ngiltcrcdc 
\ erin idamı do1a.yJsile \'U· 

t gelen itiratlurın fırsattan 
~ edilerek Alınan prcsti

ı: .. lı6tınak maksad!le yapılclıb1 
~Ülse bile hiç harbe iştirak 

iş memleketlerden bilu 
en itiraz seslerinin de mcv 

eti rehinelerin idamından 
Yı duyulaıı tcessilrün samı· 
et ve ciddiyetinde şüphe bı

C"&ı. Batta Cenubi Anıcı ika 
~erinden birlıtln, Almanya 
~hinde hiç de gayri dostane 
~Yat beslemediği halde, sırf 
, .. ~Yet namına Berline mürıı· 
~-~bulunarak rehinelerin ida 
ti~ sarfı nazar edilmesini 

~~~~~~:a~i~~leayı tcyi<l 

'-=-"tUn siyaat ve askeri müli
~ardan sarfı na.zarla sırf in
~·· k bakımından bu if düşü
ıkllnce, rehinelerden intikam 
~"lllrıası usulünden vaz geçilme· 
'!'olunda.ki müracaatlara ken- t 
\ hUausi ricala.nuuzı da teşrik J 

§S~~~;~ "Memleketimiz, bir gün dünyanın bekledigi 
~ lk etmek Almanya için hiç 

~:;t.;;~~i~~: ve muhtaç olduğu barışın kaynağı olabilirse 
G:~E3F bundan duyacağımız sevinç büyük olacaktır" 
~tf,:tEği~~~k~;~ ı ,.. • • ~Cumhuriyet Ordusu ~•maıan~I 
~eski harplerde galip or-. Mecliste ,,,- -
~r.J:E:r!.;!: Coşkun IAldığı her vazifeyi yapmağa ehildir.• 
~~~=~dı;~ku~k 1 Buna yakından itimadımız vardır. ! ~~ara gitmeğe hacet kal- tez ah Ü r at 1 """""' 
~, Napolcon harpleri dil- - 1 
~_tilecek olursa, bazı askerlerin 

1 
A nkara, 1 (a.a.) - CümhWTeisi İsmet İnönü, bugün, Bilyilk Millet Meclisi altıncı in-

~l milnasebetile şimali İtal- tihab devresinin üçüncü içtiına senesini aşağıdaki nutukla açmışlardır: 
~ Mısırda yağmaya teslim edi Milli Şef meclise - Büyük Millet Meclisinin sayın amsı, • . 53 ı 
~ §ehir ve kasabaların, katlcili- k l ·ı Altıncı intihab devresinin üçüncü içtima senesini açıyorum. Sayın üyeleri sevgi ve say- ca 
~)-_bigünah kimselerin acı hatı- geliş ve Çl ış arın- gıyla selamlanm. ~ 
ı;-rını ta7.eliyebiliriz. Binacna· d d kiJl / B Geçen bir sene zarfında dlinya buhranı, insanlık için büyük ıztıraplar içinde geçti. Türk ~ 
~ h, Almanlan askerlik tarihin a a a arc 1 milleti, bu acı yılı da., kendi derin anlayışı ve milli kuvvetine güveniyle karşılamış, tehlike- = 
~hiç misli gö~~ie bir şid-, alkışlandı ll anlarda soğuk kanlılığını bırakmaksızın, CUnıhuriyet hükfunetinin içeride ve dışarıda va- ~ 
~ \'e vahşet usulu ıcad ve tat- tanın emniyetini korumak içiıı yaptığı gayretlere yardımcı olınU§tur. Milletimiz, kaygusu ~ 
~ ettiklerinden dolayı muaha· Ankara, 1 (Hususi) - BüyUk vatanın selameti ve nizamı olan büyük meclisimi:>'in yakından izinde yürümüştür. ~ 
~ ebniyoruz. Yalnız Alman kül· Millet Meclisi bugün {dün) tariA 

1 
= 

•~:..Vemedeniyetinitemsilvemü hi bir gün ya.şa.dı.. :Meclisin Ü·l Harp alanı oenı·~ıı·yor ~ 
~~ eden Alman ordusu gibi çüncü t.oplanma yılı Relsicüm- l y _ 
~eni bir kuvvetin artık bu es- burun senelik nutlcilc açılmıştır.• ı 1 
~'anelere devamdan. vazgeç- Bu mün.a.sebetle Meclis toplan· y urdumuzun her tarafı uda dirlik, memnun olacağııruz bir haldedir. Dünyanın bu dev- Ei 

~ ni görmeyi yine Almanların tısında Mareşal Feyzi Çakma.S<, 1 rinde, vatandaşlaruoıan ve ınetnleketimizde yaşamakta olan herkesin bütün hakla- ~ 
~i ve prestiji ve insanlığın htikU:met erkanı, büyü:k ve orta nndan ve meşru menfaatlerinden serbestçe istifade etmekte olduklnnnı söylerken iftihar e 
~;i namına temenni ediyoruz. elçiler hazır bulunmuşlardır.

1 
duymaktayız. g 

~azı ordusunun galebeyi Dinleyicilere mahsus localardan Memleketin her köşesindeki" samimi birliği ve Türk devletini idare eden büyük meclise ;;; 
~ ası beş on, yahut birkaç =t ~~~;e~\~n;~ v~irec1:: 

1 
ve Cümhuriyct hük\imetine karşı millct<;e gösterilen itin:ıadı se\'inc;le görüyoruz. Yab~n-.:!ı gl 

~ rehinenin idamı ile temin e· emellere sürükleyici telkinler, ortamızda yayılma ve tesır alımı bulamamışlardır. Mıllct ~ 
~E!cek olsa idi hıarbin bu za. ?!r~~~ıe~illeri ta.oo!mdan yapısının sağlığı ve sağlamlığı, her vakitten kıymetli dayıuıcımız olacaktır. fi 
'ii za.nıreti karşısında. bir şey ~~:m Şef"'S', ... Meclis ~in<>o•n•" o-·· 1 Tabiidir ki, vatan selametinin isterlerine uygun olarak dahiliye ve adliyemizin dikkatle- ıa 
t.l'liyememik. Yahut söyliyece- .ıxu.w. 'U ~ n·, normal zamanlarda olduı?undan ziyade milli nizamlar üzerinde toplanmwt.ırJar. = 

Dün yapı lan 
iııtihab 

neticesinde 
Abdülhalik Renda 
371 reyile Aleclis 

R ei.fJi se{:ildi 
Ankara, 1 (Hususi) ....... Bü

yük .Millet Meclisi dün Milli 
Şefin nutuklarını müteakip Mec
lis reisi, reis vekilleri ve katip
lerinin intihabıru yapmı~tır. ln
tihabatta Abdülhak Renda 371 
reyle Meclis riya.setine ve Dok
tor Mazhar Germen, Refet Canı. 
tez, Şemseddin Günaltay, rejs 
vekillerine İı1an Ferit Alpaya, 
Halit Bayrak, Avni Doğan idare 
amirliklerine, Necmeddin Sahir, 
Bekir Kaleli. Hamdi Selçuk, Ke
mal 1'uran, Vedit Özgören, Ce
vat Ural kntipliklerc seı.;ilın~lcr 
dir. Meclis gelecek toplantısını 
Cuma günU yapacaktır. ~tniz sözlerin hükümsüz ve te- nliııde kalabalık bir halle kitlesi Milletin l!layın vekilleri. .., ~ 

~~~!~~;ak:;v~~~ al~: ~~~~~a:~ş~~: 1 Geçen toplantı yılının başından beri dünya dunununun gösteı:1iği gelişmeI;r n~tic~s~!1- ~ ----------
:-cut" l>'b de, o zamanki tahminlerimize uygun olarakk, ~arp alanı korkwıç bır ta~la gem~ledı. Butun ~ Amerikan- Janon 
\> ı Fransa.da rehine idamından te Reis vekili Refet Canıtezin ri- Avrupayı ve hemen hemen bütün Asya ve Afrıkayı sarmış ola.n harp ve ışgal facıalan, meıu- :::: 1' 
lı~~~csi Almanyayı hiç bir yasetinde yapılan yoklamada ek leketimizin etrafında bu feliıketlerden masun kalmış bir tek millet bırakmadı. == gergin/ig"i 
~""CUe zayıflatamaz. Bilakis, seriyetin mevcut olduğun anla-

1 
sa 

~~~~;;~ yükseltir vo f~~~:~=~:i5 Memleketimiz banşın kaynağı olursa ~ Vru,ington, 1 (a.a.) - Kolum-
ı..~sadaki Alınan a.'Jkcri ma- dakika süren nutuklarını irad ~ ~ 
i"Qlll e; = biya radyosu bUdiriyor: 

arı idam edilmek üzere bu- bu.~rm~şla. rdır. Bü~ün 1!1ecli.s ~ Esefle görüyoruz ki, yarınki manzaranın medeniyet iılenıi için bugünkünden daha elem- s ik di 1 
h . ı · 'k" · k Milli Şef ah t d -~1-+:.ı:ı = A.m.cr anın p10matik ve si· 

)>.._ re ıne erm ı mcı ıs- ın ız n ve ıı~w.ııcrı· ~ 1. 1 1.. h b" b""tün d"" .3-ı.. , ·şı · "t "d k""kl -= ~. ha.k.k:ında.ld ceroyı, mücrim- ni büyük bir dikkat vo ali.ka. ile e . . _ı oması _ve yı"'.'"1cı ar m u unyaya uuua Zl}.. ~em" cmesı ~ gı e o eşen ~ yasi mahfiline aörc Japonya llc ı 
""'l1ll bulunmasını kolaylW]br- takip ve sık sık alkışlarla tasv p ~ bır ıhı..una.I halındedi.r. --(' (Sonu .. yfa 2 sutun 1 de) =:;; Birleşik Arncnk3 arasmd21ki 1 

Hüs:'l:~u ~;~ ~ü~~(':~c) ediyordu(s~n~~a~;u~·a;ı~~;- ~nnıııunımuınını llllllllllDffilllD nıw~7ıınw.ınnnn nmımıuuıınllllllllull" ıll~mııınıınnııınııınınınıınnnınnmcmumnmıı!F ı te~~ted~~tikçe va!ııuoot kes-ı 

Almanyaya hücum 
eden Amerikalllardu. 

Bcrlin, l (n.a.) - D.N.B: 
Alman hükumeti Fiihrer'in u

mumi karargahından a.şağıdüi 
resmi beyannb neşredi)or: 

Birleşik Amerika Cümhurreisl 
28 llb.-teşrin glinil söylediği nu
tukta aşağıdaki beynna.b ser<l 
etmiştir: 

Birleşik Amerlkarun elinde Al 
ma.n hükumeti tnra.fından Al • 
manyada ~ apılnıı§ gizli bir ha~ 
:rita mevcut bulunu~ormuş. B'I 
harita, oı Uı ve cen ıp Amerika- , 
yı kendi haklıniyetlre alınak su- . 
retiyle Fiihrer tarJ.fından tan
zim <:dılmck istenildiği aeıkildı ı 
gösteren bir h.-ırita imiş. 

A merikn hükfunetlnin elinde 
Alı:ıan hükumeti tarafından ka1

1 

Jeme alınan diğer bir vesika da4 
ha varmış. Bu vesika. Almanya

( Sonu sayfa 4 aUtun 6 de) 

Ciarip bir 
mütalea 

----<>--

ltalya, Akdenizde iktısadt 1 
hayatın idaresini elinde 

bulunduracakmrş 
Romıı, 1 (a.a.) - Stefani: 
''Relazioni !nternationale ga

zetesi Alınan lktısat na7Jt'l 
Dr. Funk'un oon ziyaretinden 
bahsederek diyor ki ı 

İtalya Akdcnizden İngiliz nü
fuzunu uza.kl~tırmak ve nyni 
zamanda siya& kuclretinin ken
disine verdiği üstün rolü orada 
ku\'vctle ifııde etmek için hm·bc 
girmiştir. Bu üstün rolün mi":;
bet olabilmesi için iktisadi esas· 
lara istinad etmesi de lizımdır. 
Akdenizd~ bir iktisadi hayat ~
hası yaratmak ve bu sahanın 
idaresini İtalyanın elinde bulun
durmak ?.anıreti bundan mUte
vcllittir. Diğer bir tabirle Akde· 
niz milletlerinin iktisa.diyat.ı t
talya.n ekonomisi taraf ıııdnn 
sevk ve idare edilecektir. 

Devle t tahvilatın
d an : kra miye 

kazananle.r 
Ankara, l (a.a.) - Yüzde fi 

faiı.li 1938 ikramiyeli tahvilleri
nin bugılıı Merkez Bankasında. 
Maliye Vekfılcd, Merkez Bnnks.· 
sı ve diğer banlmlar mümessllie
ri ile noter huzurunda icra edilen 
7 inci ıkramiyc keşidesinde : 

1773°1, 10.000 lira, 324391 
10.000 lira. 13G25 numara 5.0ro 
liı a, 310902 numara 5.000 lira, 
690!>5 numara 1.000, 17'"385 nu
mara 1 'lOO liı n. 00~5 uurnara 
ı.OGO lira, 321773 nwnara 1.000 
lira 327129 numara 1000, 357707 
numara 1.000, 389144 numara 
1.000 lira, 8572 numara 303 ll· 
ra, 48929 numara 303, 64605 nu-
303, 191899 nu.303 lira, 27541{) 
nu. 303, 309152 nu. 303, 309154 
nu. 303 lira, 310904 mı. 303 lira, 
321593 mı. 303 lira., 34.5986 ını. 
303, 36 973 nu. 303, 368930 nu. 
303, 38B943 nu. 303 lira ve ay
rıra 5f num!lr'\y:ı 1~ , . ili:r:ı.

.niye i :ıb i ünıJ ..ir. 



ARBlN DOl'iURDUGU MESELELER 
.......................... ._ 

usYava Yardım 
Bu .. nevzuda uğranılacak güç

lükler çoktur. Ancak... 

,.___, Emekli Ge;:r~i'K~aı Koçer 1--· 
1lhı.strirte1.eitung'a göre 1n

giliz ve Amerikan yardımı 
lll&k.sadı kat'iyen temin edemez. 

Nevyork - Arlmnjel yolu 29, 
Londra • Arkanjcl yolu 15 glin 
sürer. Birkonovi saatte ancak 
10 mil yapabilir. Arkanjel lima· 
nı ilktcşnn sonlarında dona.r. 
Tahliye te6iS!eri, devamlı ve küt 
lmi yoUamnlara milsaıt değll
lerdir. Arkanjel • Moskova hat-ı 
tı, ve Norveç suları Alman ha
va f:ilolannın tehdidine maruz
dur. 

Tank, top ve tayyare, parçaln.-
•ra ayrılmadıkları halde, büyi.ik 
yer iqga.1 ederler. 1000 tangı ol-1 
duğu gibi nakletmek iı;in 400000 
tonluk vapura lüum vardır . .Bu, 
-'-00 tonluk 100 vapur demek· 
tir. Rusların şimdiye kadar kay· 
betb1der.i 18.000 tankı teslim et
mek bahis mevzuu olursa, 7,2 
milyon ton ister, ki bu, Ame
rikanın b~"iin sahip olmadığı 
bir miktardır. 
Şimendifer, kışın dağlık arai

de intizamla işlemez. 1Jdnci bir 
· deniz yolu da Hazerdedir ve 

1200 kilometr~ir. Bl\yük mik
yasda bir sevki yat iç.in vasıta ve 
tertibat da yoktur. Semerkaucl 
ther.inden giden demiryohı çok 
daba uzundur. 
Amerikanın garblndan, San -

1'nmsilko (Seattle) • Clfıdivos
~ yolundan istifade etmek il
an,, jJk önce uzun bir kara yolu 
Mlrliyatı gerekir. Deniz yolu 20 

gün tutar. Burulan sonra Slber
ya hattı da 8 ha.fta.da.n aşağı de
ğildir. 

1i 
Filhakika, ikmalde .uğranıla

cak güçlükler çoktur. Ancak, 
bu çetin durumu karşılamak iç'n 
alınacak tedbirler demevcuttur: 

A) Tank~ top ve tayyare taşı
yan vapurlara çok yer tutınaya.ıı 
harp maddeleri de konulabilir. 
Bir vapur tam hamule ile tah· 
rik edilir. 

'M)) Buna lUzum da ''ardır. 
Cephe. her cinsten silah ve va
sıtaya muhta.ı;tır, 

C) Bir vapurda. bir ci~ mal
zeme bulundurmak telilikelidir, 

D) Kara yollarında nakliyat 
iGin diğer vas.ıtalarda.n istifade 
etmek mümkündür, 

E) Muhtelif yollardan nakli
yat. kolaylıklar bahşeder. Se -
mcrk:ınd yolu, diğer yolun yü
künü hafifletir, 

F) Irak yollan da ınaldlyata 
açıktır. 

G) İran şimendiferlerinin ve 
yollarının tamir ve ıslahına te
vessül edilmiştir. 

H) Hatta, bir hat tesisi kin 
de hazırlıklar yapıldığını tadyo
lar yaymaktadırlar. Bununla be
raber, vaziyet çok sıkı~. 
İngilizler cephe gerismde dennr 
yolları, dekoviller, yollar. su yalı 
ları tesis ediyorlardı. Fa.kat bu· 
günkü buhranı karşılamak, bli-

Ş EH 1 R 

Sehir Meclisi dün toplandı Ekmek 
darlığı -

Maarif Vekilinin 
telgrafı 

'O'Dtvermemn açıhaı. ttıllnasetietne 
Maarif Vekili ttn1verııitll(J4 apğJdakf 
1elara:tı göndennlştir. 

8ayuı Aektir C.mll BUMI .. 
OHIY~aın 

Valf ve Belediye Reisi 
izahat veriyor 

"- Cümhuriyet bayramı der 
layısiyle etraftan §clırimize çok 
gçlen olmU§tur. Bu tekasiü ek
mek sarfiyatını fazlalaşbmll.§· 

arzediyorum." tır. 

Vali ve Belediye reisinin bu Saniyen, Ticaret vekAletinin 
nutku alkışlarla karşılanmıştır. emrile eski tipe nazaran ekmek 
Müteakiben söz alan meclis 11.za- d üzde' .. "kta k -
sından Atıf Ödül. Milli Şef İnönü ~ası ~ r~ildirie=~ 
ve Başvekil doktor Refik Say- Ve deg·irmeıılerde yeni tip unun 
damın 1stanbuıa karşı göster · 
dikleri büyük alika.dan dolayı hazırlanmasına başlanmı&tJr. 
kendilerine İstanbulun yalnız Bwıu duyanlar ş.i.ındiki ek
ştlkranlarını ibl3.g etmenin kMi mekten daha fazla almak iite
okm.yacağım söylemiş ve İnönü- mişlerdir. 
nün büyilk bir heykeüniıı Emin Ekmek darlığına karşı bu sa· 
önll gezğisine reltzoltmmasnu ve be.h fırınlara daha fazl.a. un ve
Tozkopa.ran caddesine Refik rilmtştir." 
Saydam cıeddesi iami verilmesini _ -. ........ ~--
teklif etmiştir. Bu t.eklifıer de _ 
alkışlar ve tasvibler arasın~! Usküdar hapishanesinden 
k.abuı ol~ .sonra ~eclis kaçanların izi bulundu 
:nyaset divanı, da.imi encumen 
ve iht:isaa encümenleri intihabı 
yapılmışbr. lntiha.p neticesinde 
da.imi encilmen azalan arasında 
hiç bir değişiklik olmamış ve 
meclis ihtisas e!l'ümenleri inli
habını müteekip Salı günU top
lanmak Ü7'ere dağılmıştır. 

Meclis Teşrinisani ayı i9inde 
her saiı ve Cuma günü ~pla.na
ea.ktır. 

Üsld\dar hapishanesinden ka
çan İbrahim ve Recep adındaki 
firariler henüz ynk.a.lanamamış
la.rdır. Tahkikatı idare eden Üs· 
küdar müdeiwnumiliği kendile · 
rinin §ehir hudutları haricine 
çıkmadıklarını tesbit etmiş, iz· 
lerini bulmuştur. Birkaç güne 
!kadar yakalanacaklan muhak· 
ka.k sayı)ma.ktadır. 

===!==SPOR 

Bugünkil 
maçlar 
---<>-- -

Beşiktaş BeY"! .. 
Fener Vefa ...,. 
karşılaşıyor~ 

Bugün Fenerbahce ""~ 
stadla.rında. liğ m~ 
edilecektir. ~ 
lan sırasile ibildiriyoruJ: 

Seref Stadmda: 
Saat 9 Anadolu • ~ 

11 İJrtanbulsopt 
l uspct. _.ı4 

13 G. Saray·~ 
.15 Beşiktaş • :BeY...

Fenerbo.lıçe Stadnıda; . 
Saat 9 Unkapam · aaPwıt 

11 Davutpaşa. - 'f~ 
13 T.a.ksim .su~· 
15 Fenerbahçe • VtP ----------Kara borsa faaliyette 

_,_:ıatı tP" 
Fiyat müra.kabe teşıu-'~ 

murlaı'l dün kara ıbo~ ;/il 
yan etımekte olan bir ?,_~ 
cürmüme§hudu yapmı~:J 

130 kurusa satması il~Jr 
len çiviyi 450 kuruştan~ 
tepım, Serlds, Ma.ııolyau, ~ 
Ahmet Süreyya, Nur.kall • .,,,Jtl 

deki çiviciler ya.kalaıım1'19'~ 
Bun1at çivi stoklarının ~ 
de ssklı bulunduğµnu ~ 
istememi.şlerdir. Hepsi ~ 
umumiliğe teslim ~· 
~~~---~--__.,. 

iplik tevziatı tahklk,tt.-r: 
lplik tevziatında görilJB9~ 

tizamsızlıklar hulnrıda. -, 
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Meclis iin Milli Şefin nu·tkile açıldl 
(BQ.ft<frofı 1 inci Sayfada) deki alaka ve endişeyi layık ol· yardmn tereddtitsiiz yaptığını niş ve derindirler. Cihan piya- mızın bilmelerini, ve bu gibileri 1 kadar az müteessir olması için 1 Bu mıntiıkalarda. ~ 

Yangınlar jçinde inliyen Av· duğu eqeaıiyetle gören ve anlı· görmekle duy:duğuımuz sevinç sası ve milletlerarası yollar, 'ili- aüzgeçten geçrimek için şuurlu! dev.a.mh bir surette ve büyük cevher ihtiyatları bUhı:r.ılll ~ 
wpa ve AJJya kıtalarının bitişik yan Alan devletinin sayın reisi büyüktür. Kahraman Tür·\( ordu zim memlekc...ıınız için de yan :tıir şekilde yardım ~~ li- bir gayretle çalışıhn~tadır. 1ş- Kebanda, Bolke.r dağuida.~ 
aoktasında sulh "e sUk.fın yurdu Bitler, bana yudığı huausi bir sunun her v.azifeyı yapmaga. ~ yarıya kapanmJ31:ırlar. Yurt mJ1 aınqır. leınekte bulunan istihsal mües· miye verilen k~ierin ·~ 
uiz vataıumızdır. Harpten do· ektupla memleketimize ltarşı bil olduğuna yaıkından itimadı- dafaasını temin karariyle mem- Sulhibı ve httniyetin temiz !haı- seaclerimizin muhlaç oldukları sında aramalar.a: devam ıfJIP"'"; 
lan bin tUrıtı fellket icinde bü- dostluğunu gostemı.it, ve hükfı.- mız vardır. leketimrade de bir çok !insan vasmı engeniş şekilde teneffüse ham madde, yedek parça vesa.ır Küre ba:kır madeni ıde u;ıııılıt 
ilin udUetlere karşı insani vazi- metin tasvılriyle keodiaine ver- Münaıkallt veltileti, kendisi - !kuvvetleri istıbaaJ aJa:nından ~ den bu milstesna memleketin evll techizatın brşilanabilmeei için :riel bir saftıa~a girmi§tit. ,,; 
fesini ]Qudreti ni.sbetinde ya.p - miş olduğum cevap, ve bır kerre ne t.evdi olunan ışleri, zamanın kilmiştirler. Başka memleketler- dı olmak 1'01'eıflni taşıyanların her türlü imk&nlardan istifade Şeker ihtiyncmı ~ ...... d 
Jnak1a iftihar duyan memleketi- daha va.ki olan mektuplaşma· ağır şartları altında. başarmıya de olduğu gibi, bizde de serbest ve onun nimelerinden büyük öl- edilmekte olduğu gibi, tesis işle- ler' da.bilinde Ccarşııa.ıa.k r .... 
miz, bir gün de dünyanın bek- mız, 18 Haziran 1941 tarili çalışmaktadıT. piyasa, b&zl ihtiyaç maddeWi çtide :fa.ydaJanan insanların, bu rimizin bir çok müşkillere rağ • .siyle, bıı ;sene de yaptınlO .J:: 
ledlgi '9e muhtaç olduğu barışın TUrk - Alman muabeClesini VÜ· Sıhhat iş1erimir.de proğnmlı üzerinde menfi roller oyıı..aım.k memleketin !kanunlarına, nizam- men yürütühmısi de hususi b:r car ekimi, şimdiye :kadar~-
kaynağı ola.bilirse, bundan du- cuda getiren kar§Jbklı itimat ha· ça.lı.şma. devam etmekle beraber, tema.yillünü göstermektedir. lanna hünnet etmelerini iste- ihtimamnı mevzuunu teşkil et· lrun eıı yüksok haddi . oı.-~ 
~<rımız sevinç pek büyük o- vasım yaratmıfbr. Bu neticeyi ne memleket dahilınde büyiir Bugünün -şartları içinde, · mek, ve icap ederse hürmet et· mıştir. Bu sayededir iti, ıilli ik- 4*.000 hekt.cın geçıniftir'· ' 
lacalrtır. memnuniyetle ka.ydet.mek iste- aa.1gın hutahkla.r görülmüş, 'V'e polifilamı.zın esu hedefı, halldıı Unnek, bu miBet;in en t3bii bir ti.sat cihazımız memleket ihti- ınıiktar, 1935 sen.esi ekim:J!lt til 

Saygı değer arkadqlar, aan rim. ne de diğer memleketlerdeki sal- ve milli müdafaanın ihtiyaçlan- hakkıdır. Hükflmet; ib.tiki:rla yaçlanndan büyük bir kısmının zarnn, yilııde yilz aispeti:ıdB 
toplantımızın başından beri vu- Tilrk ·Alman münasebetleri, gın1arın ihudutJarınuzı aşnası- nı karşılama3c oJmuştor. Httk6- mücadeleye esas olaıı fiyat tes- ika.r~lanm&sl hususunda yüksek artış ibildirir. Bu neticede:~ 
Jrua. gelen ihtiliıtla.r sayılamıya- o tarihten beri hiç bir zaman aı.a meydan verilmlştir. met, 'bu hedefe erişmek içini&- piti muameleleri.Dde ar.acıya, :tile ve takdire şayan bir kabiliyet lümiizün ;pancara. .karşı g~_., 
ca.k kadar çoktur. bulanmıyan bir dostluk takip e- Ziraat Vekfiletimiz .istibsall tihsalden istiblilte kadar ımr cara emeğinin; bilgisinin ve ser- gösterebilmiştir. artan a]:i.ka.smm, ve bu~.!; 

Balkan alaylarile başlıyan ha· diyor. 18 Haziran 1941 tarihli arttırma, çcşitlendiııme ve waıf. nan iktisadi faaliyetler siJsil&. me.yesinin karşılığı olan hakkı İstihsal faaliyetlerimizden alı· gösterdiği uyum kabili~ 
reketler, lııak ve Suriyedeki ge- dostluk ve saJdınnazWc muahe- la.rını yükseltme yolundaki ça.- sine rnüdaha.le etmek ve bu :t.- ..ermektedir. Fa.kat bu hakkın ııaıı bu neticele.r, daha bir çok büyük ölçüde imil oıd~· 
llşmelerle batı ve cenup komşu- desinin hUkümlerl, her §art ic;in bşınalanna devam etmektedir • allyetleri düzmleyiıci bir mura,. laudu_?u, feıftatade hallerin P.-· ihti~lanırusı~ tanini bakımın- ~ell!:n~ ola.r:U: gör.üyoıruı::. i' 
1arıınızı muharebe ve işgal alarıı de mahfuz olarak devam ediyor· EvVelki sene faaliyete başlıyan kabe altında hnlunıcbmnaık ıra- re.ttıgı bulanık havayla degıl, dan da, gelece~ emniyetle bak· hmııızun pa;rıcar tar.ımmdaJldl' 
t. .. u ....... kqydu ve birdenbire bir lar ve devam edeceklerdir. Son makineleşme işi geçen sene bir rannı almu?tır milli gelirden bu zümreye dil· mamıza hak vermektedir. Çün· de ettiği faydamn par.a.yia-~ 
;-" a.mıı atarak Alman - Sov· günlenie imusm& muvaffakiyet misli art.tınlmıştır. Türk kQylii- İstihsalin mam, t.edlm'- oecek hi••in normal ölçü.siiyie kü, ibu ııeticeicr Dl.Üıllpettirlcr . dt1Ü f1Udur: 1935 ~J. 
'yet l!d1lhlı Dıtillfmı meydana ıç· elveren ve yalanda yö1c.ek tas- sünün anlayışlı oalışmalan da , Ierin ~nda. g ur. Milli varlı- tayin edilımelklir ve öyle tayin Gerek sanayi, gerek maadin sa- 3;000.000 lira iken, bu ~ 
brch. ~ ıfİmal. kmı.cnıınuz dikinize arzedilecek olan Tilrk - bu işleri kolaylaştırmakta ve 2"J.. gı· n ve milli istiklalin bekçisi ~ edilmektedir. balanndaki Lc;tihsaller çoğalma 1939 da 6.000.000 a, v~~,!!. 
4'a harbin yangınlan içine gir· Alman ticaret anlaşması, bu ~"~t=~~-O:.~-~ lan CJl'rlumuzun cihazlandınlma- 1~ ve fiyat murakabe işle- v~ .artma yohuıda:k.i yürUyüşle- sene. 8.000.000 ~ya.~., 
&ten sonra, diğer komşumuz dolith.ik ve itimat llyuetinin :su.~ .,.~ ~ a, iqıesiıııiu emniyet altına alin- riml:mı dberıle ve ~yia yil nnı 90D sene zarfında da .muha.- mı§tir_ Bu sıene ~ -, 
İran işgal ;faciasını gördU. hayırlı bir semeresi arak W. beraber, memlei1retin ve <>Mu ih- maaı, hiç eksilmfy'en v. da.ima rlitü.JebiJmesi, yalnD bu mabat faza etmigi.eroir~ tstihsaller.inıiz- gec;cceık per.a .e, buy~~ 

M.emleket.imi.Zi bu kadar ya - llkki edilmeğe layıktır. tiyacının karşılanması için istib.- artan milli çalışmaya dayan • la viicutlandınlan teşkilatla le alakalı teknik elemanlarımı- gerecektir. Bu sene '90.~~t 
kından alikalandıran askeri ha- Sayın arkadaşl&r, sali arttırmaya. daha çak ehem- mak auretiyle mümkün ohır. Zl- mümkün ola.ma.z. Bütün devlet zın clikkatli ve ferağa.tli çalış· g~ek hağlıya.cağunm. İİllP'"' 
reketler, biz;m uyanıklığımızı 1940 yılında Fransarun ma.ğ· ıniyet vennek ~nındayız. Türk raat ve sanayi sahas.ında, devle- teşkilitının, ve hususile vili.yet· malannı, huzurunuzda mcmııun tiğimiz venm, 'haHnmr.ııo i~ 
.mon derece arttırmış ve taahhilt- lUbiyeti, ~ilizleri ..arı ~kül 'köylüsünden ıbu gayreti belde - tin istilısa.t organlan kadar her lerde idare Amirlerinin bu konu- lukla anarım. Gün geçtikçe bun· cıw, olağanüstü şartla.na OF'_ 
1erimize ve doatluklarımıza sa· bir vaziyete uğratmış bulunur· riz. Aynı zamanda müstehlik - ~da, muhitine örnek~ yu, bugün için başta galen bir ların kendi ihtisas şubelerindeki nuna rağmen, sıkınlı&ı2JC3 k.d' 
dakat ,çerçevesi içinde şerefimi- ken, rurlriyenin müdafaa ve ma· ten de, kolaylıkla ve istediği b- lacaık şekilde ralışmAAI, 'h. • ...ı-. devlet vazifesi olaraJc_, ele alma.- mümar~eri artmakta ve sayı. lı>~bilecektir. 
&i ve emniyetimizi koruyan sulh suniyet umdeleriyle takip etmiş dab;ler ~f-~~--,~~~ son~ VBtan vaZife~ ~ ~~ 1arma. kesin lüsum vardır. ları çoğalmaktadır. iş kanunu iyi neticetef 
arzusu, alyaaetimizln mesnedini olduğu siy.aaetin bir noktasına • ~ AL-. m'-llWIAu:ıu muştur. 1stihl8kin ta.nzimi, it- Hükflmet, ağırlığı hergtin, art Ereğ'li kömür havzasında.ki o- • 
t.e§kil etmiftir. halel gelmedi, ve Türkiye ittifak rece çekinmesini istemek hakkı· tüasalin arttırılmesı kadar • makta olan harbin zarariı t~ aakların devletçe i.,letilnıesi hak V&ıyor _ _. 

Balkan mWetlerinin muahedesine sadakatini açıktan mızdır. Bug'üntln prtJarmı, db iiemmiyettidir. 1ateınU için çok llirlerilli öııliyebilmek Çil, mim kında.ki kanımwı ta.tbiki~en De\•.letin alSkaJı oMiuğu SIJ"_ 
•1.-...a.ı.A.l"t ~p. aöy.ledi. Türkiye, dünya· yanın geçirmekte olduğu buhra- ehemmiyetli olan toprak mah- korunma bnununda yapılmasa· heklenen müspet neticeler alın· yi kurumlarının, kendi sa~ 
amm::1 nın en büyük deVJetlerinden bi· m göz önünde tutarak, yaşa- sullerimi7Jden be.zılan, bugünkU m lüzumlu gördüğü değişke ve maktadırlar. m mut.edil bir fiyatta-~~ 

Demin bahsettiğim Balkan ah- rine kara gün dostu olduğunu, ~t~ .. J: god·;·t!na::fl~ ~ geniş ihtiy~ y~ bakı- eklen~lf!A ait u;ıtliflerini yakı:°'- Bu tatbikat, kömür istihsal piyasada ~. ~ 
reketleri, memleketimizin emni- o zaman bir tcerre da.ha ispat et ...... ~ ~ 'Vll- -v- mmduı ciddi tedbirtere aımiıı da Büyük Meclise arzedecektır. ve tevziinin verimini ve intiza. ve yaptıklarım .mımıkim o6<Jll!'~. 
yet ve masuniyeti bakımından .mittir. tur. olmaya' layıktırlar. Bara ga. DUJ ticarette esaımpn, bütün lilDll arttıımakla kalmamış, on.- ~ar do~ müstehlik ~ 
11zerinde çok büyillt bassasiyet- Ayni müdafaa ve masuniyet Toprak kamlnu, Biyük. Mec- cek madQelerin memlekete~ mernıeketlerle haltiad, fili bir da çalışarı binlerce işçinin ge- sme ~bu seee ~ 
le durduğumuz bir mesele olmlli umdelerine istinat etlrı.iye de • lise sunulmak üzeredir. Bir çok bilen ım.i-ktarlan tesadüflere bağ mübadele teminidir. Bundan ıbq çım ve sağ)*la.nnı, rahatça -ça- memnun edici netic~ aJJıl_.. 
tur. Bilirsiniz ki, Balkan millet- vam edecek olan harici siyaseti- araşt:ırıoıalud a.nlıyoruz ki • hdırlar. Bu selbeplerledir ki, gi- ka, ihtiyaam.t1Jdan fazla olan çı- lışmalarıııı da emniyet altına al· ~- İş ~. tathik. atı. 
lerinin istikllli, Ci.lmhuriyet 'liir miz, tubhttt1erine eadakati, toprağı biç olmıyan köyiilııün recek ve istihsal m.addelerimis- kacak maddelerimizi, girecek eş mıştır. Aynı zamanda işçiyı işi· 1SUS1yJe Qerit.Ji sanay şubel~ 
kiyıeaiııin takip ettiği siyaset te- Türk milletıinin şıa.rına ta.rn te- nispeti mahduttur. Devlet malı den bazılııa.nna ~~ elko- yanın temini vasrtası olar.ak kul- ne ve iş yerine mndırma.ya y.a- _ }•MMI u;f~ 
metlerinden biridir. vafuk eden, ımımni menfaatle- toprak dağıtmak suretile, bu llİll ıwlarak, bunların ihtiyaç nisbe- lanmaktay:ız. Yeni ticaret :anlaş- rayan ve verimi arttıran ibu ted· 

Bugibıe kadar temennilerlmzi rlm.i7.e ve beynchnilel ahlaka ye pet yıldan yıla ar.aJma.ktadır • tinde dağıt2lması yoluna gidil - malan, bu ess a.r içinde ya:pıl· birlerden alman iyi neticeler, bu 
"Ve gayretlerimiz, nasıl bu istik- gtne uygun olan bir prensip o- Bununla beraber, toprağı oknı- miştir. mıı.kta, ve eski m J k&.vcleler bu yoldaki çalışrnarun, devlet elin· Yen.- Saba 
hallerin mahfuz kahnası üzerin- larak tatbik edecektir. yıp, ıkAmdi b8şuıa ocak kurmak Yiyecek maddelerinde şimdLye esaslara ç"vrilmcktedir. deki diger istihsal müessesele-
de merkezle'ndiyse, gelecek za.- Aziz ~ar. isti.yenlere toprak temini, Cüm- kadar istihlaki tahdit eden bir İhracat madd~leri.mize, müs- ıine de yayılmasına Y<>l açmıs· ~~vv-..AA~ • .A.A."""'"""-vu~vv 
ma.nlar içinde hislerimiz ve di- Arzetmiş olduğum bu siyaset huriyetin en ziyade ehernmiyet karar alınmamıştır. Ancak, stok taihsili memnun edecek fiyatlar tır. 
Wderbiz ~ kalacalrlan1ır. memleketimfıdn (!)ğra.t'f vazfye- vel'diği ıbir weeledir. N6f118Wl lanmm Jrorumaık w gelecekte t.emin edilmiştir. AncUc, burada BaJoı- istibsalimiz artmakta 

Aı- .... -y"''ll J'la mQnase·· ti ve harbin iıddşafla.nndan do· 9(>ğalması Ve intikal auretiyle emniyetli bulwımak için, günün milstahsüimhr-eıbirtawi•..,:ı,.ıbu- devmn etmiş ve.,..._ ""--.h, Htfft.IK 
""''lılV' - • betı'mı·z fan hususiyetler önftnde, artık parçalamnasl ıaetioeainde, elinde birinde bu maddelerde dahi i&- Jurmıak Jsterim.; ~ ~ yıla~~~~ • AYUIC 

her tarafta kabul ve takdir edil- ki toprağı bugün.kil işlooıe kud- tihli.ki tahdit zaruretiyle karşı- Bugünkü fiyatlar daimi ol&- ytlbek bir terime ftmllştır. ı AVUK 

t408ICPfo1JW1'ff 
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JııDBetfn 9&)'1n vekilleri, Cftm- mek lmm gelen dürOst ma:bi· ret ve vasltllanna, çoğalan ya- lalmak ihtimali VU'dır. Hükfa.. maz. Haı-p SODl'88l dewesınde Maden ve netrol 
hmiyet :hilı:bıeti, Avnıpa har- yetini tebarüz ettimıi§tir. tama iht.iyaı;ların& arbk Yet.it- metçe, bUl"&8l dahi p önünde fiyat diipıesini beklemek liıam- • .-
bfn&ı llOll durumunda bitaraflı- Mbtatil, hareketler.ine h8 - memeye batlı an az topraklı bulundunıknelM'hr. 1D8ll.D y~ dır. Bu itibarla, müsWıailiıı bu- taharrtya1ı 
•.ıı-. ilin et:mi§tir. Bundan baş- idm ve ku~W Tüıiriye, ktmse- köyler ve köylüler vanhr. Bun- Y1'UW1 bütün prtlannı teme- na. .şimdiden kendini alı§tmnası, Petrol ar·-ı.-...ı... - ee 
~~uharebe içindeki bütün dev yt tehdit etmiyen bir sulh yu- la.rı, bndilerme daha ytlmet ünden sar&ıml§ olan büyük bWr ve çok ta..an-uflu hareket etme- 11e alınan ~~~Üze. 
1etlerle mllnuebetlerimiz eski vuı halinde, ve medeniyet için yaşama imkaw verecek miktal'- ran içinde, yurd1mıtmm selime. .ili, ve harp sonwıdaki b am nne sondaj faaliyeti Raman da· 
ft ,..ı IDU&hedelerle tanzim e- fıa.ydah tir UD8Ul' kıymetinde da toprak sahibi kılmak ve bu ti yurttaşlarımıza yeni vazifeler karşdıyacak bir ihtiyatla. m eh ğı ~esinde dev m ~ ve 
di1.milJ btthmuyorlar. Bu muahe- 1cendini gösteriyor. Memleketi- !:>~~yme~ı. kudretlnlv-...:~ ve feragatlar yülderae, memı.. Qaez obuası ~ edel-. teşvik edici bir mahiyet g&ter
delerfıı hlldtmlerl tamamiyle mizin siyasetiDdeld uilWer ..-..u IU ~ ouu1K het çocu1dannın bu çetin bti- 1941 ~ı.in, dış ticareti- mektedir. Diger tar"#.. .. meın
mer'idirler. Bunları aöyledilrteıı ve gayretler, takdir olunmakta- bir ~e için lüzumlu araçlarta hamn şartlarına da seve aevıe miz için, geçen ilci harp yıl na le tin muhte:ııf ~annıda 
800r&, TUrkiyenln bugUngU harp · dır ümidindeyiz. donatmakta. acele etmek llzlln. btlanaca.klarına ul& şUp™ımis nacıar.a.n da;h ğır mUna.kaJe y n istikşe.flar, Urf , lDğ r -
&ıündeki durumunu iyice anlat· dır. Yüksek ilgi ve ine~ yoktur. İstihsal ile istihWti bil'- §8.M:lan arn · d Bo t bölgel · ·n pet · 
mış olmak için, kannlıldı u.flar- le, en. iyi şaiklini alaca#ma e.ada birine a.racı1ar da, b ük metın l t 
da bulunan. başlıca devletlerle lduğmn ka.nunnu iblr an evftl harp ha. en çok tesiri al- rec k ve 

betlerimizi beErtmek ftt. cıka.rı1ma8lm arzu ediyonız. da bul a dandıriar.Bunun zm t .mm 
.Arkadqlarım, :netic o yut~ 
Vataııdaşla.nmm gömen uzak harb'n en hissedilen tarafı 
t.ınamalarını isterim ki, • · - ıhayat olmu ·. !hti-

harbinln, bütün millet. rln lircının büeyesıne yap 
ti.sa.dl :b&y&tmdaki tesir · fPt tığı fenalı tün yurt.taşlan. 
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ıı, ler 9QCU'.lrla.rm zi:hlıilerlni agma:k 
l\.~üÇJM~ C!aifılsrnmzm, bfi. ·~ bilm clere baş kırdı J3erlin, 1 (a.a.) -Alman ordu Londra., 1 {a:a..) _ Moskova. 
ı.- Ytik annelerlmbin, ilromşn Onlar. ~ b"lm ~ ıb" • lan~ kumandanlığının tebli • .radyosu .Moskovanın 160 .Kilo. 
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ece ay l1l' ği: 
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metre c~ubımda btilunan Tula 
"-i.Uln.ın so.rlediğı: "Yer üstünde M'bam başı" Kmmdu -~ _ve~~~ or- sanat şehrinin şimdi tehdit altın 

Bir kUçllcOk arapcık, Fh "Y altınd k duları maglup OOilmı~ duşman da bulunduğunu bildirmektedir. 
Baıındııdır ublacıkt ~~ a ~a, k er • .ın:1 k~ kuvve't1erini durmadan takip ey 

1 
Almanlar bu sehrin harici mü. 

B'ı...... . . .. ,..,.,, ruı.ynar ın nrınoo, .oır uçu- 1 kted' , 
tnd!ım~efmu çozmen. ıçm ~e etik fıcıcık, tÇl.lldedir turşucuk" eme· ır. dafaa hırtlarını yannışlardır. 
1~ ~l!~ı~. Bulmakta guç un limon, "Kapısını :vurdwn ~etz havzasında ordu -kmı- 1l.1uhurebeler mttıui.lle aralarında 
~ Çclrtık 'llU, ışı kolaylaştırmak güm dedi, içeriye girdim bum, ve.~. bir. çok noktada Doneb yp1Imak1:dır. Şehir ~trafında şid 
~\hemen so;aı-aık: ., dedi" nin hamam, ''Ben giderim n~ır!'llın şımal mecreınnı geç - dctli :muharebeler cereyan el -

Caıı_Iı ım: · Cansız mı : ? o gider, önümde tın, tın gider" nııştır. . . . . . mcktedir. 
- Y<mır mıı? Yenmez mı· in sakal "Gidi cidi g1cl.w.eı; şu Şru!k oophesınm-şımul!kesımın Kmm cephesinde valıamct 
- Bum~ ondan var mı'? . ikediy.i t~tuver, ::.C tatlıca eti vaı de Volhof b~tı~ınd.:- bir Jlİ~adc Moskova. 1 <a.a.) - So\•yct-

bı. V:~en cevap~ar.17 da, bil- tutulmağa niyc~i var" ın balık, alay.ı ku~.e~lı bır duşma.n ~uda: !erin, cm4p ccphe:sindeki h:ı.re
ferf!f!eyı. hnll~~, .hu se· ·~ürdüm kustu, çektim üstü'' faa mevznıu ~ -v_e 1)ıddctlı kata ualr muhafaza. ettil<leri ::;ü
~ ta.harn:nıülumuz kalmaz, y.al- nün kahve, ":Masal, anasal, .mati ~~ıhnrcbcler . ~tice.s.inJ;le . 533 kut bugün bozulmuştur. 
&.ıırdtk: y .. tas, !ka.ynanamın başı ~. çu- duşm~ kdlesını zap~ctmıştı:. Kızılürdunun organı olan Kı-

lı--:- f112um 4.adıcıgım. SQYle kura düştü çıkaınaz, pır, pır e- .~enıngrad çe~ıberı cej>hes~~e zıl Yıldız gazetesi, Kırım istika-
edir · .. .. der uçamaz!" ın pire. "Ne yer- duşm~ın_ Neva yı geç~ ıç~ metinde vaziyetin, daha >endişe 
~a~ Wı:tfa., ~ ~Wı ~ dedir, ne gökte, cümle iilcm için .Y~Jlt~~ !;>ır Ş~. tef}ebblbler getı verici 'biT rtıaliiyet a.lfüğım ıııaber 
.. pcı~!l nalın çı~ı old4gunu de" nin -1!:Yna. "Çat buradQ., çat pu.skurtillmuştür. vernıektedir. 
~ledigı zaıman, J?Ühneden ~~ kapının arkasında'' nın süpürğe Hatınıan İngıliz gemileri Bir kaç düşman bhtliği, Far.mı 
~ &:l~a. b~-~ul ~ ~y- oldtıoOı:ınu, bilmece söylenir söy- Betlin, 1 (a:a.) - r>.N.B. bil- adanınınıüdo.fon. hatlarına eıkış-

;n(1 ıçın n~~.., un ur. lenmez ka.Şlannı çatıp pamnak· diryior: mıştır. Bu gazete son zamanlar· 
g~ lızıı~, eski ~evrın. en başta larıw şak~ltlanna ~oyduktan Alınan snvaş tayyareleri, 1n- da bazı muharebeler.in inkiştrlı
~ ~~~e:1~ K~ak- sonra bilen çocukları öperler , giltereıı}n doğu sa.hılleri açıkla- 'lla anhne olan cenup cephesinde-

ae ful a, ,: zek.5.lanna iha.yranlilaarım Jilınr rında bır İngiliz kafilesine hü- i .Şistiya:kovo şehrinde Sovyet 
pllial n n er, • • ederek sevinirlerfü. cum etniiŞlerdir. w.aziyetinin ~ahim olduğunu, l\1-
lat ar? knwsk~ler, kahya· Bilmecelerin mensur ~ekillel'i Aralarında 10 bin tonluk 'bir manlar1n simdi Rostof önünde 
~ ~~r.. seyısler, alıçılar olduğu gilii, mnnzuınlnrı da var· peh'öl nıikliye gemisi bulurnın bir siper mÜharebesine başladık
ata alar •. !hikii.ycl~ ~tırlo.rk~ dı. M~rlardan bir kaç misaJ ooın'an 29 bin tonilatolı.ik 8ört ;farını ve şehir civarında büyük 
~ lbıL~t;~,..d~}0t~lekrlern:kdi. vereyim: gemi bfitırmı$lardır. bir faaliyet r.fe.tmediklerini 

~ece soy.ıe.num. n.~c ı, on - 1 Ka ,,.,,~~ ğurt ;J·· 

-..:·ı.~ııe 1•ah elen'ne de - pl 8r.ıuı.::;lll:L ~O uO- "YfiZ!YOr: 
' w.ı.ı.u.LA.U ~ V kü'l .. il k G" iki elin ktın olur. (K d ) ~l etın:ıi,nti. Rış gecelerinin muş, s erım çı maz. - u- * ara ut 

e eğlenceletlııaen 'birı ae - ııeş. . -
tltı lkol .isknmbil, konçineden 2 - Bır tas yogurdum .. var, Saı-ı tavuk dalda yatar, 

IJ:lecl isle ~şll.an 
temhürat '<>nra - tiilmece 00v1emekfi yansı ın:k, ~n.r.ısı knra - Goz. 

Bilmecçye ıkadınlar daha .faz. 3 - 'Oç !katlı 'bir 'dükkiuum 
Kıı-ılır yerde yatar! (Ayva) 

la ehemmiyet verirler, evlerde <var.;_ altı. ?d!IDcu, _ortası uncu , 
to.Plandı.kıin, ha.marn eğleııcele- Ustu ıkadıfecı. - İgde. 

* 01 nedlı- kim bir ,güzel eamer civan, 
Rahatı ruhu hayat efzayı can, 

(Baştara1ı 1 inci 'Saufa.ii.a) 

rimizin Bkminii ıycilunda. yüril -
neceği hiç bir ,ar.t altınua mr 
kabul etmiyeceği" ifadcleıinae 

'ell son 'harldinl buldu ve 'Milli 
-Şef bu heyecan dolu hava içinde 
'kürsüden ayrıldı. 

l'i ertip ettiltleıü '7.!lillDn ortaya Bunlar da manzum lhnece-. 
· · ıatıırlar, ce;aplıı.rmı 1 ler : 

Anın için meyledip erbabı dlf, 
lıünuı ~ter ıannıla her zaman. 

"-~ . . .. d I Alçacık boylu 
:'~ aç111 ugrıı.şıp unır ar , 
bUıneceyi çözdükleri zaman ber 1 Kadife donlu. (Patlıcan) 

(Kahve) 

* ~ ka.b.kalıa.Ian, kubbelerde bil * 
"l" a.kisler bırakırdı. Zerre :ı:erre dııl olur, 

C,ağda d•na böğUrllr, 
iner ovada du~u~ 

Bakın hakkın hikmetine, r'l:~mlar, bihnecelcrde eğlen- Ye!ill iken al oıuı-, 
~oi bir~iyet görmekle 100- Meyledince elyaha Boynuzundan doğururl (Çıkrık) 

&Olbül eyler idemi bazı zamanı 

minare 

·e<ber, diğer ta.re.ftan da bilme- L=t veı-lı- damıı,{icı 
~erin zeka üzerinde büyük te· Varmn güzel, yanına, * 

.. 
Sıı-a sıra dervlıter, 

~~ olduğuna kanidiler. On- On parma~ın bal olur. 
;""'la ~mn nıahiyet :görür- Tutu lı;en yııva§ tut, 

oı nedir l<im daima (lryandır, 
Tacı b19iında acalp sultandır, 
Canı yok lı«:n gıd .. ı oldu can, 

H k _yoluna crml§ler, 
Vakti gelmi;J ermlfleT" 

eli 
( Baı tarafı 2 inci sayfada) 

do, memleketin i§ hay.atını bugil
~~-'iJ;~leriyle ayarlnmnk 'ba
-wnwı.n ve nıilli karunına ka
tı.ununa göre alın.an kar.arlar 
~?gevesi içinde ytiriitillmekte -
?!:; __ ~ suretle lüzumlu iş yer
~-m<.le ~ ım.llddctleri, sıh
~ ve fenni icapla.nn müsaadesi 
~lspetınae <ruttırılarak .istihsal 
;~n ih'tiya~ kıır§l· 
~(l~. 
ı...~~~. ~e kadar, 
·~ münasebetler v.e sililii i
caı>la.r cephesinden :tııuzimine 
.~ .i§çi hayatının is kaza
~~ mesleki hastalıklar ıve nna
"'!t aın:tıerine kıır§ı, ~ cephe
den de temhwt; altına abnma.sı
tıı sağlıyacak olan i§Çi ajgorta
~ait kanun prqjesi 'Yük.sak 
ıtecl18e arzedilmiş 4:nılıınmnkta-
~· Bu kammun kahulüyl iooi 
~yatindaı Wıha fetih :vmici ne
tioEiler elde edileceğini umuyo
!t\ız. lWileri.n, elvetj§li olduklnn 
i!eı1 ere '.Yerl~lmelerine, ~e tür 
U işler için de, elvm-.i§li i çiler 
bulunmasına. aracılık edecek lr 
~ ~urıılmasına dair olan 
İtaııun projesi, ayrıca :Yüksek 
ıteclise sunulmııa 1>ulnmmıkta.
dır. 

Türk msyllislinü, mmıt filet 
\'e araçları yanında '\lir.de el te-o
gahına sahip kılmak, ve 'bu su
t'elle boş zamanlannı kıymet -
le.ndimıek gayesiyle, geçen sene 
~alnız 17 vilayete tezgfilı ve çık
tıklar gönderilmişti. ieınleke
tin her taııllında gösterilen bil
~ w menuıun edici alAkaya 
bu ' sene imkan nisbetinde cevap 
\'m:ilmes:ine çalı§.ılmakta.d. 25 
'tilayete, Jıer ıblrlııe yüzden aşa.-ı 
ğ'ı olmame!k üzere, toplu olara:k 
e.:vnca. 61 viliıyot ve kıa2a bö~ 
ahıe de örnek mahiyetinde ol
ll'.ı.ak ümre, 923 takım tezgah ve 
ÇıkzıJt gönderilmiştir. 

'El tezgfilu dokumacılığının 
Qok bulunduğu yerlerden b~-
~ dokrmıacılarm koopemr-
tifıeşt;rltnrmi :yolundaki çnhş -
bıalara bu sene di!lıa geniş bir 
ijlçüde devam edllm.iştir. Bumm 
tıeti~idir ki, geçen sene yeku
tıu anca':k sekize varan el teztmu dokumacı kooperatiflerinin 
~aYJsı, memleketin bir çok bölge 
erinde u 'Yll yirmi beşe çık -
~crtlr. Bu suretle, lrurulmnhın 
~ ve çalışmağa. ~lamı bu 
ltın:uı k' ilk sanat kooper tifle
l'tntıı "1.yun otuz dördü bulmuş-

{SoNı .s:a.yfiı 4 ı;Utun 3 de) 

li • n n e 
tur . .Bu 'kOQpcratiflerin artma- ma faaliyetinin ibugünkil ilıti - nündedirler. Bütün güzel smı'.at 
smda, için~e ~ulunduğu.muz şartı y~la.ra tanı ce~•ap vorecek ka- lnrla yakından ve candan uınka
ların ve hilküm.etçe ele alınnu§ ıruııi bir esasa bağla.ıınıası için lıyız. 
oln.n h!llll ımadde dağıtma işleci- · ılmzırlamnakta olan 18.yihanın bil A:ı'kadtı§lar, 
nin 1:esiri olduğu açıktır. Ancak, <yiik Meclise arzını ı;ok yerinde Bugünkü~ar çind.c 'b~ok 
l:b~ k~t;ıeratifler Badece lbugü - görmekteyim. IBUyü.k su iŞleri istediklerim.W ibellti ~yo
nım ilıtiya_çlannın !basıncı altın- lfaaliyeti eçen sene mbıil ıbu_y- ruz, v~ya !Y.a.ruuı bırakmak ızo • 
da viiaut ılıulan birer lrnru.m do- nila.111 150 anilyo.riluk taJıslsatlu runda .kalıyoruz. F.akat kesin 
ğil, :f~nt iktisadi we içti.mai gn- daha .ıgen~lcmiş, .ve ba6lnmış o- ve vicdani .kararımız odur Jd, 
Yelerimizin :talıllıkkukuna yar- lan işlera.en .. Malatya ve Nığde yeni nesli yetiştirmekte ıhigbir ge 
dnn cihetinden kendilerinden de- ~tı bitmİ§, ve :rarsus - :Elı,,i'e cikmeye ve _geri kalmaya mey
vanilı hizmet beklenen müesse- havzasında.ki i~lerden !bitenler dan vermiyeceğiz. 'En uzak 1köy-
seler olduklarından, bunlann fJıalkın fayilasına n.çıhnlŞbr • den başlıyıa:r-"ik, weni neslin bil-
ıkunıldıi:kları :muhitte SA.ğlaın e- M •t .. 1 · · gı·ıı.,· gu·· ıu, h alanda ·· t·· -~-ı--a dn·~~n~ı.. yeı·leşmel''"''.l. aarı iŞ etamı:z: ç er < us un ye-
-=u.u·. ..,.r....._..D.A ..... 1:işmesi illküsü bütün düııün-
ve nornıal 'Za.InWllarda da yaşı- . aerif. ~ac, köy reusti.tU- celerimizi :kapla.mıŞtır. 

bllmeleı:i iç.in.mumkabelerinin len adedi, gesen seneye ınzar.nn . 
v oopernüfçilik ruhuna en üç tane dalla .iW.vesiyle tt7 ye Maliye ışlerıimiz 
uygun şekilde çalı§ma.larının te- ;varmıştır. Xs.16bc :-sa.yısı .9:000 e Aziz Millet Vekilleri, 
.mini .bakımından lüziımlu görü- çıkmak üzeredir . .Köy eğitmen Sn.yclıo"'un :devlet işlerinin lıer 
lec.ek tedbirler geciktiri1nıoksi- okullanndan çıkan 1.500 ~t - sene .yenileşen ve ~nişliy.en mev 
zin alımxuilidır. men, köy1erinde i§C buşlam.ışlar- zulan karşısında maliyemizin 

Uzun WJllann "tecıfü:belerinden dır. ıstı 'Sureti~. 001 sene gibi, vazifesi daima şu olmuştur: 
ıfnyda.la:ııarak qgihıkü ihtiyaç _ milletin luı.ya.tı için ~~k kısa bir Geliame hızınıikesıneden,wem 
larmıızı ~ı~aıbilecek surette zamandn:__ 15.000. egı.~~ _ve lekctin "Verim kn.hiliy.ct.ini nşmo.
,ha.zırlmıRD y:eni mir rgümrük kn- 30.000 ogretmenı koylerrmıze dan ve milli paranın ıkıymotini 
..nımu liy.ihnsı Nillm6k tetkikini- dağıtmak yolundaki ~alışma hız ~vıf ilili ürmeden, muhtaç ol· 
~ sunUlmuştur. fadcvam c~ekledir._. . duğumuz karşılıkları temin ot-

Bu v.ıl i,.inde 'teknik esaslara Mcmleketın sanayıırule, mo - mek. 
dn'ha ~~·tatbikleri daha tötleşme ve anakinelcşınesinde ilftiharla eöy.li,y ıbilirim ilci, 
çak .kolay..la§tıracak şeklide tan- ve ~ütün ihtisas işle~·inde ehli- başta Büyüt eclisimiz o1nın.k 
Zİnlİllo .Ç&lışilnıakta olan yeni Y"~tlı unsur!~! bol m!k~a ve üzere, bütün .nıilletçc yapılan el 
tarife cetvelini ftmıunla.~ıracaik s~8:~le yetı~ırmek ı~~ . 'birliği sayesinde CUh:ihuriyet 
layiha da yilksek katınıza geti- -Bı~ıLk Mec~ın bu ıkonu uzerın- hükfuneti, bu §nrtlaı:ı tqpııymı 
rileeektir. dekı yakın:81flkasıııd?Jl ~buk ve verimli ve sağlam bir maliye 

Çıkarılacak mallarımız fu,erl _ ılı~~l! ne.~ıaeleribeklifo~. Tek- kurma~ mu.vaffok dlmuştur. 
ne toymuş olduğumuz sınırlar 1 ıük ogretimde hedefımız kadın, Umumi bıitçe yekununun se
ve kısıntılar vo hudutlarımızın erkek, her vatandaşa kendi fınll· ncl~rden beri yükselmekte ol
öte i:ara.fınd~ olaylar yüzün- ıatı ve gC9lıni için bilmediklerini masına., v~ memleketimizin dört 
den daha ÇOk ehemmiyet alan öğretecek _bir .. öğretıı.ıen, bir _qğ- yanına sirayet eden Avrupa 1ıar 
.kaçakçılıkla uğraşma için önem r~e ~en gostcreb;_lnıekte_dlr. binin tevfü ttiği iktisadi güç-
le çalışılmaıkta ve tesiı:li çare. . Şımdiye kadar yüksek ogre- lüklere r~cTnıen, mali ô'llh·u:ınuzı 
ıere başvurubnaktndır. tını kurumlarının. son sı~ıDarı· daima varidat fazla.siyle • .kapat-

1 :YU.ksek dereceli içkilerin i&- na ikon:f~ns şeklinde v.ı;r:Imek- makta olmnmız, bunun en km'
tihl'"'kini a.znltmak için alınan te Olan mkıl~p <lersleruun, bu vetli delilidir. 
t.edb. ı · · tic 1 ekth- kunmtlarda "lnkılap tnrthi ve En :mii.him kısmı milli mütla-1 
dir ır er JYl ne e er verm Türkiye Cümhuriycti rejimi" a· faa ihtiyaçlarına ayrılmış, 'e bu 

• dı rutında esa.cfu bir ders ~in- sene tamamı bu ihtiy çlarn ta:lı-
Nafia işlerimiz ae verllnıesi ve bu ımevzular et- sis edilmi.5 olan fe,·ka.Iade tah- l 

Nafia vekfiletimiz, umumi vn.- rmında llml incelemeler yap - sisat programlanıun sencleruen 
ziyetin verdiği imk3.nlar dem- mnk ve yay:mak üzere, ayrıca beri muvaffakiyetle de-mm eden 
cesinde, dcmiryolu i.nşnatındaki bir de '1nkılfi,P tarihi Ye Türlti- tatbikatına da bu 'esileyle işa
fanliyetini :(levımı ettirmiş ve ye ~uriyeti enstitüsü" ku· ı:et etmek mtill'inı. 
<bu nradn.Diynrbnkır -lr.a:k hattı rulması kararln.ştırilnn hr. 1940 bütçesi, tahminlere na-
77 nci kilometre.ye vamuş, Ela- 'Üniversite öğr~tim unsw lnn- ızaran mühim bir varidat f "zh
zığ - Van ıhattı iizc.ıindeki çalış- nın mcslelô ve şahsi hüktintleri- siyle kapandı. 1911 büt :inin 
mnlar da 135 inci ~ilometreye ni kurmak Uzere, maarif \ekil- ilk tatbik ayl rmJa elde "len 
lkadnr ilcrilemiştir. liğin e hazırlıuımakta olun lm- t celcı: ok üm't v ·ic· · 1 r.nu 

tiemleket ooselerin'n islfı.hı ve ı nun Uı.yihası, yBkınd,, Büylik <. ~ L>.r ie:ınde bul l !umuz h il 
yol yapma i inin buglinün ve Millet Meclis!.nin tasvibine arz ve sartl::ırın i lıı o1 r k, iki 
y.:ı:rının ihtiyaçlarına uyncak ir olunacaktır • n d r l nulan muval.... \ rgi-
şekilde çerçevclendirilmesinin A.rka.daşlar, lerin i t dt vuz· ctımi7.e ve 
ne ıkada.r lüzumlu olduğu, ffin 'Fnkültcl tmi.zin ve yüksek o- hnlkın ödeme k bilıy tine ıcy ~m 
senelerin \rukua.tiylo bir k rr i kullarımı n ih l.ı.rı v ~alış- oldu unu · ' k · l . 
dnluı. hissedilmektedir. Yol uon. malan dikkatli g".zlerimizin ö- Vutandnşların, m ıl t 'L<:ir-

s R ~·neı rin · 

T 
y ı Cu huriyet ,. t bayramı n te z p m"na ebetile 

(&şm~Jl 
mak maksa.dile, tecil etti. Bizlcrr 
müteessir ettiği kadar IAlman:j 
v:icdnnlı:ı.r:ını da mtiteessir ettiği· 
ne hiç ~Up1ıemiz .olmayan rclıi-1 
nelerin jdamı key.q.yetinin bu 
itidal hareketile biraz siddetini 
kaybettiği görülüyor. ~ Harbin\ 
gok acı ve ı;,iddctll icapları a.ra· j 
sın.da. kalblerJ.ııdo .insani müla-) 
haza.lam yer veren Alımın §Cfle
rini bundan doleyı tebrik ederiz.' 
Fa.kat bir idam cevısı mn .bir 
müddet için, §arta .bağlı olarak 
.tecili ne demek olduğunu biraz' 
düşiinlirsek iüylez:iıııizin ürper
diğini hisseder.iz, .Şu dakikatla 1 

Fran.sada. '1ıa.Pishanelerin. birinde 
yüz kadar insan ..var.dır ki herl 
dakika ölüm bekliyorlar veJro.pı
laruıın dı§mda mııtad hil.S.fı bir 1 

güriiltü işitince son dakikalan-ı 
mn hulfıl ettiği zannile titniyor
lar. Bu şerait altında in nlan 
bekletmekten :ise bir an evvel 
ıkUI'§una dizi,p -Qekükleri a~p 
:ve işkenooyenihayet ~-eımek çok 
daha anerhametli bir ıharaket o
iluı:. 

-o-

e i Tebr jk B eşek 'ÜT 
nın, ~~~.::~~ 1 ı Jg lart 
dünyadaki bütün dinleri ıor-ta
dan .dmldıracD.e.''nuı. dair b!r ıp1fuıı 
ihtiva ediyormu§. Katolik, pro
:t.estan, islfi.m1 buda ve yahudl 
dinleri ayni §ek.ilde ilga. edile • 
cekmi§. 

.Alman bükfı:meti bu hu.susta: 
atiağıdaki moktalnn ibelirtir: 

.Almany.ada, ne orta, cenup 
Amerikanın taksimine dair ola
rak .Alman hükiınıeti tar.afın
dnn tanzlın edilmiş bir harita, 
ne de yer yüzüneki dinlenin ılml· 
dınlmasına dair kaleme alınını§ 
bir \lesika vardır. Bu iddiaların 
her ikisi de en ba.y.a:ğı re en küs· 
tah tasnilerden .ibarettir. 

Alman hükfunetj, bıı notayı 
diplomatik yollarla bütün b.\ta
raf hükfımetıere ezcümle ar.ta 
ve cenup Amerika hükfrmetleri
ne tevili etmi§tir. 

Birleşik Amerika ciimhurreisi 
nutkunüa bir Amerika ımuhri· 
binin 4 eylillde, diğer bir Anıe
:rika muhribinin de 17 llkteşrfo
de deniz kuvvetlerinin tnarru -
zuna qğr,adığım söylemiştir. 

Alman hlılduneti §U hususları 
mi.i,§ıihedc eder: 

1 - Cümhurreisi Ruzv.eltin, 
Amerika toı;pido .mulır.ijller.inın 
Alnıan aeniza.ltı kuvv.etieri tara
fından taarruza uğradıklarına; 
ve bu itibarla Almanyanın Ame
Tikaya taa.mız etmi§ olauğuna 
<I:ıir, nul:ıkunfürki 'beyanatı va
kıa:ıara mtitabik değildir. Ve biz 
-zat Amerika b<ihrivesi makama 
1:ınm resmi beya:ıla.tiyle 'tekzip 
edihniş lbuluruna:'ktadır. 

2 - 'Her iki Amerikan tar,pi
do muhribi biliiltls Alman deniz 
altı ,gemilerine hticum ret.mi,şler
air ve binaenal~yh, Alın:ın~·aya 
hUcunı eden ,bizzat Amerikadır 
ki, bu cihet de Amerıilra bahriye 
si rnakamatı tarafından .keza e
yit .edilmi§ bulunmaktadır. 

Selin .. kte 13 
Yunanlı ası dı 

Berlin, 1 (a.a.l - Selwıik•te 
iki tA.hnan askerinin öldüciilme
si üzerine 13 Yunanlı BSilnu§br. 

cunu «temcit hususunda göster 
di.klcri ol~'UJ1 ıbu neticeyi 
.almakta büyük tesiri olduğuna 
şüphe yoktuı . Bu olgunluğun 
parlak bir misa1ini de, fe,·kala
de tim.illi :müdafaa ilıtiya!;lannı 
karşılamak üzere, bu sene çı
ıkarıla.n tnsnr.ruf ıbonulannın 
karŞıla§tığl raği>ette göı&iyonız. 
Bunüan dolayı. biıtün vatandaş
lan tebrik ot.mele benim için 
bir zevktir. 1 

IDen'k • l>ütge gurgevesi için
de verimli ~·c erwıivetli bir ma- ı 
liye kurmak, memieketin .kabi
liyetini göz önünde tutarak ek-

Ankara, 1 (a.a.) - CUmhu
riyetin a.8 inci yıldönümU mfuıa.. 
ıeebctile So.vyetler bir.Uğl hari
ıciye halk .komiseri ekse°lans Mcr 
lotof ile Hariciye Vekili §illaii 
Saracoğlu arasında :tebrik ve 
t€.§ekkür telgrafları teati edil
miştir. 

l'unın .Hattvekilinin brild 
Ankara, 1 (a.ıı.) - Cümhu

r.iyctin yıldönümü vesilesilc Yu
nnn hariciye nazın l'soudros 
Hariciye V-Ohlli ~ükııü Sar.ıcoğ
ılu'ya gönderdigi bir :telgrafta 
tebrik ve iyi dileklerini :bildir -
mi§ ve Haı:.iciye Vekilimiz de tel-ı 
grafla teşekkürde bulnnmu~ur. 
,Iran iHa.rfoj~·e "Na.zırınm fobrlki 

Ankara, l (a.a.) - ilı;an .ha-

1 
riciye nazırı ekselans Suheyli 
.ile lıiariciyc Vekilimiz aı:asında 
cümhuriyotin J.'lldönümü vesile. 
sile tebrik ıve toşckkür telgrafla
rı gönderihniştir. 

Şahının doğwn ~ dönümü 
mtill8Sehetae 

Ankara, 1 t,.a.a ) - l ı·an ~ -
hinşahı Muhammed Rıza Şah 
Pchlcvinin doğum yıldönümü do 
layısile Hariciye Ve.kili §iikrü 
saracoğlu ·ıe Iran Har.iciyc na
zın EkSE'laııs Suheyli arasında 
tebrik 'Ve te§ekkür telgrafları 
teati edilmiştir. 

Har.pte on binlerce. ~e: bicler 
ce insan ölüyoı::. 'ıf'anıaır.e bron
ibardımanlar.uıda ~ uıuµıkla sivil 
bina1n.ra düşen boniliala.r ıharp 
llmrioi addedilmelerj ioa,p eden 
kadınları ve çocukto.rı da ö dü
rüyor. Faka.t bunlar hlll'bi.n 7.a· 
rıırl. ic:tinabı imkfıı~ aıetice.le
ridir. Rehinelerin idamını bu 
haIJPdcaplar1na kıyn.s etmeğe im 
kan olamaz. Onla1· soğuk kaı / ı
lıkla, hiç hir f!ebeb ve lüzum 
olmadan, hiç bir fayda elde e
dilmeden ihtiyar ci\ilmis katil 
hareketleridir .ki :insanların bu
günkü dil§ünme ve duy.mn sevi
yelerinde kat'iyen tecviz cdıle
mez. 
Eğer bu gibi cezalarla teca

-vüılcrin önüne geçrqek ıkabil ol
sa lidi muhtelif .sebebler mevcut ---,.:o---

lptaled· en 
kredi er 

• addedilebilirdi. Enkat masum.. 
rehinelere kan;ıı gö.ul'6I'ilen gid-. 
rdet i al altındaki kim terde 
hissi)·ntı ve kin iV.e nefreti tahrik 
.gibi cbir tesir göstereceği LIDU· 
ha.h1kaktır. Xaı:ihin ehadeti ile 

Ankara, 1 (Hususi)- Milli ko 
runma kauununa tet.lf'ikan iplik 
kozası piyasasına mfüiahnle için 
!Ticaret vekaletine tailsis dlunan 
beş yüz bin,, incir mübaya.asına 
ta1ısis olunan iki milyon ve zcy- ı 
tin yağı piyasasına müdahale i-1 
çin 'mevcut 'iiçyüz ~in lirah'k tah 
sisatın iptalma Heyeti Vcldlece 
karar verilmiştir. 

Buğdu~· '1ilmı fiyat.lımuda 
adilat -' aınldı 

Ankara, 1 (F.lusuSi) - Top
rak malıstilleri ofisinin \buğday 
alun, mahal ve fivatlannd.n ba· 
zı değiRikli.klcr ·a~flmusı. 1Türk 
gücü motöriinc dcgeri .mlikabi 
inde ve iznıit oksijen 4fabrika
larında T.levcut fı dizel jeneratör 
gurübuna '\'nzliycd edilmesi He
yeti Vekilcce kararlaŞtırıllJUtl -
tır. 

snbitıtir ki zulüm addedilebile
cek tedip hareketleri .bazı coş

kun tmulıa~'.Yilcler üzerinde ade
ta .ıınlıltik bir tesir ıvnra.tarak 
onları bir şehj,t,, bir kurban pa
'Yesine yükselmek için teşvik ve 
te§cileridir. Binaenaleyh rehin&
ler ·dam :edfülikg esaoon lruV\~ei 
akllyclcmi ınrtitevazin olmayan 
qdk hassas 'VC ooşktm kimselerin 
ibütün bllfiin galeyana. ıgelerek 
ıtccavüzler.e .Daha ıbüyük bir in
cizab ve ihtiyaç ile temay\U gös
termeleri pek mümkündür. So
ğuk kanlılıkla. ifümileı· y.o.parruk 
.Almun JS.ilihln.rmı masumlarııı 
kanlarj}e kirletmekten Jnnta.ı"• 
ımak dçin su·r .insaniyet amma. 
yükselen bu rica ses.inin boşa 
gitmemesi en büyük it:einennimi ... 
zi teşkil ediyor. 

IW;cym Oaliia ~iN 

Heııkcsln aüzıntııı dolapn ım•m•mımm,._ 

(Wutbcring HeWii&) .:Kcliıncleri, 

Merle Oherı0J1 ve Laurence Olivier 
~atından harikuHlde bir tmzdn :vurotılan wc 

S A :R A Y S ·nemasında 
~klerimizi tarn.amlamıya yarı • Bu hnfta bütün zaterlerin Rckor.uunu ıkmın şnhanc füenn ismidir. 
y:ıcak gelir ka.;ma.klarını bulup euoün s:ıat --ıo;so da tenzilatlı matine. 

bunları yerinde .kullanmak Cüm -ill•••m•••••••••••m::mımm•••huriyet maliyesinin ana pren -
sipleri olmakta aevam edecek
tir. 

Elverişli gidi.Bini 'kaybetmiyen 
döviz durumu.muz, hususiyle mil 
li müdafaa ihtiyaçlaı:ını temin 
jmkanlannı vcr.mek bakımın
dan, ·evindirici h:ılini muhafaza 
etmektedir. 
Büyük mille:t~a emaneti 

Türk milletinin değerli J.'ekil
leri, 

1Bizi, !hizmeti ile şerefi ndiron 
CBüyillc illetin ıemanetini, hepi
miz cammızdan iistün tutarak 
vazlfe Yl\l)Jyoruz. "Büyük 'Mecli
sin nyrıhğn 'Ve ..tıF.kırılığn. aslu 
yüz vcmıiyen tt..>crlibeli idare"' , 
ımılletimizin başlıca d Tancıdır. 
'Millet mukadderatının idareci 
qok .na.zili'. oldıığu bir devird 
yaşıym'UZ. Siyasette ana temel
lerimizin sade ve açık olmasın
dan kuvvet nlıyoı·uz. 
-Her tenbir alınacaktır. 
'.tqerJde .milli beraberliğe gü 

Clllyoruz. B11Ilu korumak icir. 
gerekli olurını.Jıer tedbir.ı almak
tan snkımnıyacağız. 

atand ın selfıınetine ay-
Jorı oları ı.>ğnı ve knna:ı 
yoldun sap:ı.c nra, bul mk 1.a 
mandan s·y d veır• tic et k 
n ar yaca l m kc .ıll ı.ntı ol 
r.ak bır:!JI .k0Ja.cağ1~. n 
mün.a: :-lıet1 rimi... sb 
zı d , d't ·· t · l . v . 

S ÜM El~ ve TAKSİM 
Slncmalannın vlısi salonları, kqşqşan hnlk itUclcı:inl istinp için 'dnr 

,aehnektcdiı,-. Çünku; giistcnnektc olduklnrı üünymıın en mu:ızzam, ıeıı 
zengin ve en rmuht~m .ııiipcr :film ıfü:ıu VICTOR HllGO'nun ölmez eseri 

1 ur 
(NOTRE DAME de ,...A'RIS} 

Şimdiye kr.dnr butun ı;ordiıklcrinizi unutturmaktadır .. 

'de 

~çekop 

s 
Ba~ rr.o!de: CHARLEt~ LAUGHPON 

Suare! ı ıçin ycr1c>rinl7J muti ka c\wcldcn temin edlınz. 

San'atta .e;ıl, kudrette benzc:rı olmly:ın büyük Rejiaör 

CEC.I L. B. DE ıM l.LL'E'in yarattığı 

GARY COOP.,:-R - MADELEINE CAR ~LL -
ULETTE GGDDA~D - PRESTO FOSJER 

ve datııı bcgı bilyUk yHdııın t.aya.t ve d gl REl~Kl.I 

• a ese 

H:ı.klkt bir •Mer gıbl y<'nid<'ıı 

Ucuz matın .. ı · 
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HERGELECi İBRAHİM 
Yazan: M. Sami Karaye•-----139 

l ~~A- o O ılı~..:...:. , .--~ m yap uu._. 
- -- Eaeeı.Amüal~ .. 

' bijre aelim ~sonra 
IDJle etra.fma 'rfnndı. Ve han
GJ& pil ilişti. Sordu: 

- Baksana ağun! Burası 
pıhlhra.nlarnı uğarağı ban mı? 

l -Evet. ..• 
f - Biz, bir~lwuı 1Bti1,o-
ıuz. .. 

Deci.. Ben, ~Wmttnn .• 
l'akat seetmi eıkann&dmi. Bu, 
iri, adam, bancı Do lcoauşuyw, 
llir yandail daı g"ôzlldyle hsmm.. 

llOkağa. serilen tıasırı.n ~ 
8bıranlara. bakı-yor. Obür tanü
tan da hanuı~ bhft&i için
i& tıulunaıı1ll'ı IÖldell geçiri -
yordu. 

Her ıh:a1de bu, adam pehlivan 
arıyordu. Fa.kat gözü'ne öyle 

1 

birisini ikestirememişti. Çlınddi, 
IMm de Hergeleci de yetmi4 ok
kalık adamlardık. Hele, lbu iri 
adMıı, Hergeleciye beJanamıştı 
bile... Ben, ise bakılacak gibi 
değildim.. Çtink.ü be.yağı, ce
i'trat paııtaloruu idim. Halbuki, 
'Jlergeleci, pehlivan giğiuişli idi. 
Poturlu, kuşaıklı, sanklı idi. De
dan ya, herifin gözU Hergıele
cıiyi hiç tutmamıştı. 

Hancı, adamın: 

- Biz bir başpehlivan istiyo-
nız. 

Sualine '1.1 cevabı verdi: 
- Var efendim! Ne ic;in ?. 
- Ne için olacak? Güreş 

için .... 
- Güreş nerede! 
- Hayrebluda. .. 
- Sizler Hayrebolulu musu,. 

DUZ? 
-1!..vet... 
-Peklla .. 
Dedikten sonra, Kara M~h -

met, ba§ını bana çevirdi. Ve: 
- Mehmet elendi, bakını.zi 

bdkler ne istiyor!. 
Dedi.. Ben de Wa ıkanştım .. j 

!Adamlara buyur ettim. Fakat 
oturmadılar. Zaten ara.hadan 
dışarı çlkuılar ancak üç kişi 
ldi. Diğerleri arabada oıturu -
yorlardı .. 

.Adam, hancının takdimi ile 
bana döndü.. Ben, daha. söze 
ba§lamadan o: 

- Siz pehlivanlar kahyası 
mısuuz? 

Deyince, sinirlendim.. Benim 
pehlivanlar kahya.sına benr.er 
yerim yoktu. Ni.bayet ben de bir 
pehlivandmı.. Giyinişim kalem 
efendilerine benziyordu. Cevap 
verdim: 

- Hayır .. 
- Nesiniz? 
- Memurum .. Su yolcuyum. .. 
- Neden hancı pehliva.nla.rı 

eormak için siz.i"ta.vsiye etmiş 
bulunuyor .. 

- Ben, onları tamnm da 
ODdan .... 

- Siz de güreşiyor musunuz? 
- .E..vet, ben de pebliva.rum ! 
- Biz bir başpehlivan istiy6-

ruz. Hayrebclu da büyük bir 
dilğünümüz var .. Adalı Ha.lili 
yeneceQc bir pehlivan lizmı bl-
se .... 

lılehmşt, bhkahayı bastL Ama, 
bu k&Jrkaha hakikaten calibi na.
ar idi. A'.damcağız hancıya dö
nerek ve hiddetle : 

- Ne gWüyorswı be ?. 
Deyince, hancı: 
- Beyefendi, işte 11?.amnış ya 

tıyor .. Uyuyor .. 
Dedi. Adam, gözlerini u,uyan 

&ri'eleciYe dikti. Baktı, baktı. 
8rfeye tiemetlmedl. Nihayet: 

- Bu nen. Adalıyı yenecekT. 
l>edl, o vakit ben, atıldım: 
-EYet.. 
- .l\.l&y mı edlyoramıuz? 
L.... Neden alay oam efenc,_o? 
- Hiç bu Adalıyı y~ 

mi?. 
- Hay, hayL .. 
- Masraf edip Hayraboluya 

götüremem bile onu ben.. 
- Bir deneyin.iz!. 
- Öyle şey mi olur?. Bi?.e 

baş pehlivan lbım .. Rezil oluruz 
eonra .. 

Bu da .bq pehlivandır .. 
- Ne olursa olsun .. Bir avuç 

adam bu be?. 
Gürültümiize Hergeleci, uyan 

mışt.ı. Ellerile gözlerini ovaladı. 
Ve, doğruldu, etrafına şöyle bir 
bakındı. İşin farkında değildi • 
Bana dönerek: 

- Mehmet efendi, ne oluyor? 
- Beyler, Hayraboluya peh-

livan istiyorlar .. Adalıyı yendır
mek için .. 

Deyince, Hergelecinin gözleri 
parladı. İstediği şey ayağına gel 
mıştı. Hancı ve ben, dona kal
mıştık.. Bakalım Hergeleci ue 
diyecekti. 

Hergeleci adama dönerek: 
- Adalıyı mı yendir.mek isti

yorsunuz? 
- Evet, onu yenecek bir baş 

pehlivan arıyoruz. Biu bu hanı 
tavsiye ettiler .. Eğer böyle bir 
pehlivan tanıyorsanız lütfen 
söyleyiniz.. Onu gidip b.ılalım 
ve, bugünden yola çıkalım .. 

- Deyince, Hergeleci, durala
dı. Bir türlü: 

-Benim!. 
Diyemiyordu. Ne de olsa dene

mezdi. Ayıptı. Hergeleci, gözle
rini bana dikti ve, tavurla.rile: 

- İşte budur. 
Diye ne söylemiyorsun demek 

istedi. Ben: 
- İşte efendim pehliwn ko

nuş .. 
Dedim. Ve, ~undan attım. 

Başka türlli yapamuilmı. Çün
kü Hergeleci, konuşmal.anmızın 
evveliyatına vakıf değildi. 

Bunun üzerine Hergeleci: 
- Pekali, biz gideriz .. 
Dedi. Adam da: 
- Siz, kimlersiniz?. 
Deyince, Hergeleci fena halde 

içerledi. Olduğu yerden doğrul
dµ. Ayağa :kalktı adamın Jcarşı
SHla, göğsüne kollannı ça.praz
lıya.r.alk durdu. Ve, sonra: 

- Ben, giderim .. 
Diye dayandı. Adam ve, ara-

1ba.da.kile:r hayretle bakıştılar .. 
Çok pi§k:in olan iri adam: 

- Siz yenemeainiz oğlum 
ODU. 

Demesin mi?. Hergeleci de: 
- Neden anladın? .. 
- Sen, Adaılıyı nasıl yenebi-

lirsin? 

PAZAR SOHBET. 

Eski bil"18celer 
(Baı tarafı a linoü uyftıda) adı meydana çıkar ki, işte alık 

Hep .. rar.ınıt. aolmuılarl (Buğday komşunwı ismi budur. 
bapkları) Oç otuzla, bir otuz bir ad olur, * Bu 11\Uammayı bilen üttad olur. 

01 nedir kim heın kGçUktür, hetn Bu, ebced hıesaıbile çözülen bir 
bUyllk, tınmece•veya muammadır. Arap 

Arkaeı!Hhı var aou\ bir lfzle yUkl harfleri rakkamlandmlm.J§b.r • 
(GliıaUI) ' eboed işte budur. * , Ebcede göre (C) 3,(L) 30,(A.) 

Baş, diş;· nezle, grip, romatizm• 
O.ta klıhve attı han, yani elif 1 sayılır. Şimdi beyitte 
Yanları N.mam, dük.k&n; rairı1rJımla ifade edilen oeylerin 
lolnde blP kahraman birine, Elııcedin rakkamlar vur-
Attt ay yatar, kalkar! (Ahırdaki duğu keUmeler bir araya geti-

Nevralji, Kırıklık ve Blltan Ağrıları derhal lleser 
lcabmda gQnde 3 kaşe abnablllr, Her yerde puttu kutuları ısrarla isteylnlft 

...,..k ve tlotunlllfa altı aylık riliree bir isJm <;lk&r. ki, bu da 
l"""Y' caı tar•' mııammanm ıhallidJr. Ye bu isim -------------ıı:ı-ır * de (CeW) dir. il 1 .. o ~ ·~ ~ 
Ol Mdlr ki"' takılıp bir yere anınla .Bilm~elerin. bir de "Wız ~w~c.;~· 

gezer, denilen bir nev'ı vardır. Bunu • ~ •• ~ 
Ba11 meyyali hava, elleri deryada • çözmek diğerlerine nisbeten da- · -

gezer! (kayık küreği) ha kolaydır. Çünkü, halle yan- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O * yacak gizli izahı hamikiir. 
Nedir ol cm..I altınlı bir yar, A.şağıY1L naklettiğin misaller, •• 
Ve ilkin aybı ıu kim bir fhü •ar, iki.yüz yıllık bir mevcudiyet&~ .• 
Acalp maa.raaı vardır onun, maliktir : 1 l• I l• I !• I 
Kime hemdem olur .. halln •Olar. Oı nedir kim: Alem ana dolanır? 4 .• ,. ! l 

(GUIApdan) Kulajjın bUktUkçe •Azı au~nırl I • \ 
Ca.mdan f .. ı takarım, (çııme muıluOu) 1 1 • ' 1 
içer, içer bakarıll'I! (Gaa ltmbaaı) * 1-...+-.-+-.....:.=.ıl-• ....ı..I ~1-1..-..ı.l•~--I 

Bilmece, yalnız konaklarda Ol nedir: Hercai bir aimln beden, ' • • I 
kahvelerde, kaıiınlar ~ Mahvolur ellerle ülfet etmeden! 

eöylemnezdi. Mektepte hocalar (Sabun) 1 
talebelerine de söylerler, orııan * 
çözmeğe mecbur ederlerdi. Fa
kat bunlar, kadınlann, çocukla
~ ~yledikleri neviden değil, 
büsbiltün ~ka mahiyette şey
lerdi. Buna "Muamma" da di
yebiliriz. Ve onlan ç&mek bir 
işti, bir mesele idi, hatta, her 
ba.bayeğitin kan değildi. 

Bunlardan da bir iki misal 
vereyim: , 
l<ealversen ba11nı Uç balıjjın, 
Çıkacaktır adı, komıun alıilınl 

Bu bilmeceyi çözmek cidden 
bir "'mesele" idi. Sınıftaki 40, 50 
talebe uğraşır, did.iırir, kafa yo
rar, bir türlü halledemezdi. O 
zaman. ıhoca kızar, bütün sınıfa 
ceza verir, teneffüse çıikarmaz , 
izinsiz verir, ta.labe koca bir Cu
mayı mektepte karalama yaz -
makla geçirirdi. 

Pek bileceğinizi tahmin etme
diğim ıiçin, bilmecenin çözüş tar 

01 Redir kim, eimüalma bir nlglr'f 
Nwrdan batında anın tacı varı 

* 01 nedir kim: D\,rt ayaklı, canı yok; 
Sanki b ir kuru deridir, kanı yok! 
OstUne küp küp dilfer ltıkları, 

Onları menetınete dermanı yok! 
Durmayıp hançer çekerler göğıüne; 
Hançere gCSilUı gerer, kalkan yokl 
Ey (Muradi) bu bu muemmayı bilen, 
Aklı klmlldlr, veli nokaanı yokl 

{Gergef) 

_._ DOKTOR -

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye MttWnı'IS' 

Divan yolu 
zını anlatacağım: 

1 
Arapçada balığın bir çok adı ==================! 

vardır: Scmek, nön, hut da bun .---·--------·, · 
larda.n&r. Balık manasını ifade "Y • s b h "' 
eden bu üç kelimerun bruı harf- enı a a ın 
leri alıp bi raraya getirilirse , '7 
arap alfabesine göre (Hasan ilan fiyatları 

~11~11~1 ~~ Sehir 
~~~~ l!I !1 Tiyatrosu 
Tepebaşı Dram KL"nunda 

Bugtln gündüz saat 15.30 da ve 
Bu akşam saat 20.30 da 

HAMLET 
5 perde 

• • • 
lsöldil Cadcleei Komedi 

Kımımda 
Bugün ıündüz saat 15.30 da ve 

Bu akpm saat 20 - 30 da 
KöRDöCüŞü 

Kr. 
Batlık makta olarak '750 
Birinci •yfada saatimi 500 
Ddııd n ,, S50 
t)çüncll n " SOO 
Dördöncll n n 100 

•ı 
SOLDAN SACA: 

1 - Yüz sene, Mwrlılarla Osman
lılar arasında . meııhur bir meydan 
muharebesinin mevkii (iİ..tndi bir 
kaza merkezi). 2 - Bir erkek .ısıni, 
her saatte vardır. 3 - Asker. 4 -
Kat kat. 5 - Sonuna bir (K) ıelir
se süt veren bir hayvan olur, İtal
yanların umumi harpten sonra ila:ıl 
ettikleri bir Avusturya lımanı. 8 -
Art. parçası, kibar bahçelerinde oir 
nevi havuz. 7 - Dünya, hepimizın 

tanıdığımız yüz yasını geçmiş bir 
ölü, 8 - tkamet bedeli, bir Fransı:s 
§ehri. 9 - Beyaz, Fasda tspanyollar:ı 
karşı kahramanca durmuş blı- ınırı

taka, on?lanlar hukumdarı. 10 -
Kışları yalar, dilnyarun en büyuk 
hayvan, iskambil oyununda birliıun 
ismi. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - tngllizlcrin harbe girmesini 
dört gözle bekledikleri memleket, 
beyaz. ~ - Kale bedeni, Mısırın bu
yuk rıehiri, Ermcrıi vatandaşların 

suya kullandıkları nida· işareti. 3 -
Ba.c:ına bir (S) illa\ c ederseniz snk- 1 
lanması lazım gelen bir şey, elbiı;o 

kenarı.• 4 - Hindistan hükümdarla
rma verilen isim, şef. 5 - Faııda bir 
mıntakn. 6 - Büyük bir hayv.m, 
kulhanbeyi fiyakası, 7 - Her turlu 
salahiyeti toplayan kelime. 8 - Çın

gırak, gösteriş budalası. 9 - Hayv:ın 

meskeni, ümit et manasına gelen em
rı hazır, iki yü:rJilluk. 10 - Tarihi 
meşhur bir iran şehri. 

Dünkü bulmacanın halli 

1234 567890 

Asistanlık imtihanı 
- Dil ~ Tarih - Coğrafya F1'1riilte8i Türk Dil \'e Ede" 
lıl)1lliQ 'ED8Utüsü içJn imUbanla 3000 kunış maa.,h bir _.. 

1aa ••-ca.ktu. ~ imtihanım gireeek naınzeüedl 
'nil"k Dili -we Edebiyata Ytilmek ta.hıül diplomıwnm ..... 

olnwJan ve _.~rllk biıanetini y&pmaş bulunmalan ~ 
fır. İmtihan 3.11.941 Parı.art.eel giinii Ankıarada ,._.. 

~ btmsında ~. hntJhan şartia.rı Fakiilttl 
llildiirtüğünden i8iıeneblıtr. lstııddilerin ~tida ile m~ 

aüuı. ( 7861 ) (9303) 

Emniyet otomobil tamirhane• 
Bilfımum otomobil motörl~. şasi ve ~akıuı itleri teırıtDld 
olarak tamir edilir. 
Adresi : Sirkeci Salkımsöğiit Erdoğan sokak No. 5 _ J-

Ahmet Yılmaz ııe Abdullah: Demir~ 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra gUnde Uç defa muntazaman 

-

Dedi.. Hergeleci, honıl horul 
ıeyıuyordu. Ne gelenden, ne gi
denden ve ne de konuşulandan 
halberi yoktu . 

Ben, adamın: - Anladık ama, neden anla.- ============================= 
- Adalı Halili yenecek bir 

pehlivan lizım .ze ... 
Demesi üzcrıne doğruldum. •. 

8mlerine muk. bt>le ettim: 
- Neden Aı..ialı Halili yen -

dirmek istiyorsmuz? 
- Edirnelilerle a.ramnda zıd

diyet var. Bizim pehlivanları
mızı her vakit Adab Halil mağ 
lQp ediyor.. Kü<,;ük diişüyoruz. 
Adalıyı yenecek bir ba.şpeiı.liva
nımız da yok.. Bu sebeple ti, 
liayrebolud.an lstanbu.ıa kadar 
geldik.. Burada.o bir pehlivan 
alıp götüreceğW.. Ve, Adalı Ha 
lili yendireceğiz.. FAğer götü
receğimiz pehlivan Adalıyı yer 
nerse ona avu~ dolusu. albn ve-

dm? 
- Sen küçüksün?. Adalı se-

nin ile; mislin adam!. 
Dedi. Hergeleci de: 
- Siz ne iş yaparsrt.ız ?., 
- Çiftçiyim ben .. Hayrnbolu-

nwı eşra.f ından Hafız.. 
- Pehlivan olmadığınız ha.lde 

neden hüküanlerinizi kat'i veri
yorsunuz? 

- Oğul, biz baş pehlivan de
yince en aşağı yüz yinni okka 
diye alınz.. Bert, sen çalımda, 
sen okka.da. b~ pehlivan görme
dim şimdiye 4cadar .. 

- Hiç işitmedin.mi de?. 
- N,-.:ı~ · "teceğim' ı 'ICll~l 1§1 •• 

receğiz. 
Dedi. Ben, mütEmadiyen a

dama: 

Adamcağız §8Şll'mlŞtı. Araba
da bulunanlar bağırıyorlardı: 

- Ham . .bey, ha~di ~delim .. r~----··-------------·a,. mi~,;~~J!u~?;!Tn!;'~tr; TÜRKiYE CÜMHURIYETI --. 
- Buyurunuz .. Şöyle istiıa

laat ~ dedikçe, o: 
- İşimiZ acele, üç gün sonra 

clUğün ve güreş 'ftır.. Oturama
~.. Gali>a; bur&da pehlivan 

~=~·== ZİRAAT BANKASI 
okka. ile mi yeneceksiniz yoka&. 

,ok ... ~~~ 
peiılivanhkla mı? 

- ..... .~~~f~" T'\ı.-1-....J.1 __ 
- Demindeıi>eıi göz gezdiri- .IJU,nWAUlıal". , Cevap verelJledİ• 

- .. -·· 
JOl'lml, böyle bir şey ~ ıe.-.. Bunun U7.erine: 
~· -: ~ konuştuğunuz 
...... ene ... • pehlivanı tanıyormuswıuz? 

Demesin mi? Herif, hamnn Diye sordum, onlar da: 
811eıbade lmy"*'1Ma bir aslan - Ne bilelim biz.' 
fathğnm faıtanda dtğildi. Om n...:-~.· 
Waczk tefecik ~- Ben ~,~ 
•alay olsun di~: - Ona Hergeleci İbrahim peb 

t - Şöyle bir etntmaa bakı- llv=~~t ada.rncaıhzlar 
mz.. vanhr. biç birşey anlamınwna g'ıbı" bsura-

Dedim.. Admı w bütiln -·"""S" 
öikkatine -mw.-'i:fki gözden tmıa. baıktıla.r. · Anladım ki, bun-

----"6 l&r Hs.yraıbolunun çiftlüc sahip-
b.çınnışımchr diye ba.şlru bir teridir. Pehlivanlığa meraklan 
döner dolap gti döndürerek her olmiyan taJomdandır. Kimse . 
ta.rafı gW.d.ea geçlıdi. Fakat, be-- tanımıyorlar.. Bir düğün ya~ 
mm: mıe1ar .. Adalıyı yemnek için tS-

- Vvdır.... tanbal8I pehlivan arıaınag.v:a. gel-
SÔzlerimi tevit edecek bir -y ....... ı...-

,J- ~ ~·· Adalı Halil, :Eclirneli ol-
tıulanıamış biriıal ve ta.vırla: duğu için bu, beyJer de Hayra-

- Hani. •• yok. gönımiyo - bolu cakası yapmak istiyorlar .. 
rum.. . . Adalıyı Hayraboluda yendirmek 

Demes.ın mı? Ben, ıbakla.yı J&. fstlyarlar. Iri adama hitaben: 
'8.tmaya kalmadı, hancı kara . , ( ArAıuı var) 

lturulul Wild: 1188. - SennQ911: 100.000.000 TOrk Urul. Şube " 
AJana ededl: • 

Zlnt ve Tlotırl IMr 11evı bHklı cnuamalelerl. 
Para ltlrl~renlere UIOO lira lkraml~• veriver. 

Ziraat BaokMında lnımbanlı ve lhbanJz ıa.unlf Aeublannda en 
az 50 lirası bulunanlara 1enede t defa celdlecıek kur'a De qatıdUJ 
pl&n11 ıöre ikramiye da~ecaktar 

4 aded 1.000 Llrahk 4.000 Lira 1100 edeci 10 
4 a IOO a &.ooo a 1IO a 40 

4 • l90 • 1.000 • 180 • IO 
40 • 100 • 4.000 • 

Llrahlc l.GOO Lira ........ 
• l.IOO • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 110 liradan a..aa 
düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde ,r, 20 fazlaaiyle ~. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 lladran, 11 EJ• 
lül ve 11 Birinclkinun tarihlerinde çekilecektlr. 

Askerlik işleri 1 -------, Şubeye Davet 

Fatih Askerlik ıub•inden: 

P. Teğm. Cemal ollu Kemal 39573 

Beyazıt Camcıali Mh. Hacı Yusuf 

No. 2. Acele şubeye müracaatı. 

* Beyoğlu Yeril Ae. ıub sinden: 

Aşagıda sınıf ve rütbesi yaılı Yd. 
subayların acele şubeye müracaRtla
rı, aksi takdirde 1076 sayılı kanunun 
maddei mahsusasına göre muamele 
yapılacağı. 

Muhabere Tim. Sait Saruhan 
(37793). 

S. 8. MI. Me. Ömer Nusret (323-71) 
abib Tğnı. Sami Portez (36395) 

Piyade Tğm. Fahrettin (31988) . 
Piyade Tğm, Hüseyin HAki o~lu 

Hı.iseyin (16278/ 13517). 
Piyade Tğm. tsmail ( 40893) 
Piyade Tim. BahatUn (32855) 
Piyade Tğm. M. Celfılettin (13917) 
Levaızm Tğm. AlfıetUn (39592) 
Levaım Tğm. Ali Zühtü (48682) 
Levaun Tğm. Ali Eşref (32204) 

Küçük tıuarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KlEflDELEA: 

Şubat, 4 ~ 3 Atmtoa, 2 lkincl 
t~ tarJhleriDde 7Çılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Liralık = 2000.-Llr• 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
' > 100 > = 2000,- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

" > 100 > = 3500.- > 
10 > 110 > = 4000.- > 

300 > 20 > = 6000.- , 
Tabib Tğm. Mustafa oğlu ZeynelA- .. ________________________ __ 

bidin (38549). 

Piyade Tğm. Sedat Günyol (42373) 

* Askerlik •ub•I Bat· 
kanlığından: 

1 - Şubemizde kayıtlı yedek piya

de asteğmen! Ahmet oğlu Osman 

(16468) run verditi adresde buluna

madığı bu subayuı pek acele olarak 

subemize müracaat etmco:;i. ebr. 

takdirde hakkında 10'18 SQ11ı kanu
nun maddei mabsusua&.an muame
le yapılacalı. 

2 - Yine p.ıb~~t.Jt ,..tek 
nakliye telmenl ~ llllllıJHlıe 
de verdili adn!Bde bulnnaAadılından 
bu subayın da derhal IUbemize mü

racaat etmesi, etmedifl takdirde 1078 
sayılı kanwıun yukanda mezkılr 

ma1desine göre Jnuamele yaptalcağı. 

Z AY 1 
ı.tanbul Li.ınaıı Reialtjincjjn aıd'• 

tun 940/ 1117 numaralı liman c~" 
nanı. zayi ettim. Yenisini alacdı1>1'" 
dan eskiBinin hillanü yoktu. 

Hakkı AzakoOI~ 
~~ 

Sahibi : A. Cemaleddln Sara~lıl 
Netriyat MDdürU: M Sami Kar•>''

1 
• • Basıldı6ı yer: (H. Bekir Gürao• ıar t/ 

A. Comaleddln Sara,,,jiıu matb:ıaıı) 


