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hıtabesi derin bir 
sevinç ve ferahlık uyandırdı 
HükUmet, büyük Şefin direktiflerine uygun ve müvazi, 

cezri ve isabetli tedbirleri almak üzeredir 

Mill Şefin 

en 
Geçimi zorlanan halk 

sevinç içindedir 
DOnkO 

Şef cdlôyorr iki • 

tarihi hıtabeden veciz parçalar 
Vurguncunun1 muhteris politikacının 

vıcdanı gibi yüzü de karardı 
• lzhrabı aaltmalı ıçm millet td' 

hammülünü arttırmalı, muharebe ılıtınıla 
kalmalı ve muharebeye girilirae §erelle 
ve •elômetle ~ılımak i~in telı ,are cüm" 
lauriyet hükumetine canılan yarılım et" 
mektir. 

• Devlet ve millete •Övmek, milletin 
nel•ine ve hükUmetine güvenini zehirle' 
mek iktıılarını kim.eye vermemeliyiz. Ti 
c:art ve ilıtuadi faaliyetlerin ıerbatliği" 
ni bahane eıkrek milleti .oymak hakkım 
hiçbir kinueye, hiçbir ~ümreye tanımd' 
malıyız. 

ReııicUmhur !amet 1nönUnlin dü11 
BUytık Millet Mecljıinln içtlma dev . 
reılDt açarken ırat buyurdukları bU. 
YUk ve tarlhl hitabe memleketin her 
lar&tında çok derin akilıler uyandır 
DlI§tır. 

Memleket umuml etkAnnın baş 

tan bap en geniş ta.wıp ve tam b.r 
•nlayı§la karşıladığı nutuk derln bil 

111oın unıRnnmımııınnnnıımınnlll!Mııı 

Milli Şetin 
• 

s~sı 
mim §efinın seı.ıııi iş~en menı· 

eket taııtanbata kulak kesilıJı. 
'•k sık din ıeme)i her ze\ kin üs
tlınde bildiği bu sesi rad)onıw.un 
~k ıyj tertıp ve idare.,i, tetekkUr 
cılerı1 kı, dundenber~ tekrıır edi 
lor ,.e her tekl'llr biıe yenı bir 
ruh, kavrayı, \le titre~ İ!li içinde 
''bflladan bir se"-' in ne demek ol. 
<lugıınu anlatıyor. 

bu sest,. vnlnız bizi tehlil\cden 
<'sirgc~·cn kuılretin iradesini isit· 
ıni:\ oruz; bu este engin bir 7ef
katin nemlendirdiği ıı;özlerın en 
Uznkl3rı goren dikkat ,.e hassa,,ı 
\"etlnj ~orln·oruz. hil' ha" asil et 
k, mukadderatını irtare mesulh r. 
tini tern.,il ettiği memlecktin :. a· 
hfln<'ı ve haris erne'IPre bir an 
fır"at \'erir gibi gcriınmesinden 
"arpıııt~ a dıismii bir ana yür~ 
"'·nd~ bulunur 

:noıilli "er.- ve cllmhurh·ct hiiki'ı 
ltıet:nl' temınat \"enncnin ne 1117.u. 
ırıo \'sr ! o iste- bütün iyj \atan· 
rtaıııtnnn ı:önlflnti trcnur;turuyor. 
11Qtkon her ke1lme"inin hir yankt
ııı nlarl'\l< her j,·ı ,·atandaııı, ~·anı 

'bu 'ur<l•ın hakim ,.e galip unsuru 
""İıru]; ho' le sÖ'l''iivol': memleketi. 
ttıi1 dti•1~·a lmrb;~e eıı ziYA•le br. 
J:un , .. .1kla-.mıstıT. bi1nıe<l=ğjnıi'1. bir 
i tl1 nm•tten bi'lmediğimiz bahft· 
lltl"r :ıltrnda 'atamm~ın taarru. 
r:a ma.ruz kalmao;ı ihtimali \'ardır. 
hırliğimiıi ,.e beraberliğimizi J{Öz 
ltrin önlinilt' <'anlandırnC'ıt~n:. 

lrı•mlel•f't \'f' mi'llet oıelametl i~in 
-.., f~aklrlığı kabul c<lccrğiz. 

dtind~nberi bUtiin memleket g,.. 
~k ktirUk 'r bü,·Uk her ıztıraha 
dayftnmsk için di!dni ~ıkmıs ,.e "'r 
lcı bir &7.İm ''e irade ile çeliklen• 
llıi3 bir haldedir. 
, •~fi'n setıi ak'lj t<eııilmlyen bir 
llbtidat ile içimiule çınlıyor. onu 
~in~ duyup dinlen lyorn7.; h .. r 
'•ırıan ol<lo~ ı::-ib; sanuım171 doi; 
'llltmuş, onun ardında \'e izln,lr. 
)iz_ 

hakkı tank us 

Ltl'de 
Bir zabit guruouna 

bomba c:tddı 
3 Alman zilbltl öldü 

Londra, % (A.A.) - Röyter ajaı. 
•ının Moskova rady0.9unıı atfer. bil 
dll'dltıce göre. Lil şetırinın ır.Uhjrn 
'4>kaktarından bjrlnd,. F~an!lız vatan 
S.vtrleri bir Alman ımbay grupuna 
"-' bnrnbA lltm:. 'lrdır Cç s~b:ıy ö'. 
ınu, tır işbaı mnkarnlar: tftra!:nı!:ın 
'b "'lı"t klşl tl'\•klf erlllm' ne de sul • 
... , rauı bWunamam~tır. 

memnwıtyet ve fera.hlık uyandtrmlf • 1 
tır. 

Nutkun bUhaasa mll!t bünyeyi, bir. 
llğ:l ve bUtunltiğü .ağla.m tutmak 
lüzumuna ip.ret eden kuımı Uzerln. 
de ehemmiyetle durulmakta, ıağlam 

vaziyetlm•zl bulandırıp golgelendlren 
bir manevt tell§ ve utırao havası e • 
tiren, teneffU11 ettiğimiz havayı b{le 
ticaret cnetaı haline e.:ıkmak latlyen 
vurguncu tüccarla muhteris politıka. 
cııarm bu zararlı faaliyetini önıemek 
yolu elbette mevcut bulunduğunu 
kaydeden parçaları bilhassa derjn bir 
memnuıllyetle karııılanmakt.Adır. 

• Ahiıllerimiz.e, ittilaklanmıza ve 
Jonlulılarımıza •aılık olarak ve herhangi 
bir ılevlete karıı hileli ve •aklı likirli ol" 
maktan Jikkatle •akınarak milli emniyet 
ıiya•etimizi takip edeceğiz. 

• Kenılimize, milletimize güvenimiz 
her zamanılan kuvvetliclir. " 

"' Patladığı günılenberi dünya harbi· 
ne memleketimiz en ziyade bugün yaklaf· 
mtftır. Hakiki kuflJ)etimizi, •ağlam vaz.i· 
,velimizi bulandınp gölgelendiren bir ma· 
rrevi telaı ve ı:ztırap havaıı bugün vatanı· 
mızın ü:zerinıle e•mektedir. 

• Hır•lı politikacıların millet iratlai 
Ü•tünde ılahili ve harici bir •iycuet yürilt' 
melerine cula mü•aade etmemeliyiz. 

Umumi intıba şudur ki, bUkthnet 
BUyilk .Millet Meclisine sUratle yeni 
kanun projelerı verecek ve BUyUk 
Şefin direktiflerine uygun ve muvazi 
tedbirleri en geniş v cezrt §Ckilde a. 
la.caktır. 

Nutuk geçimi zor!anan "e ıztırap 
çeken halk kütleleri için büktlmetıe 

ve nefse inanı çeliklenıren blr mUJ. 

,,. Hastalıklı millet bünyeleri harici 
tehlikeleri riiratle Üzerlerine ~ekerler. Büyük )lilli Şef 

• Gözü Joymaz ourguncu tüccar ve 
bütün bu .. kıntıları politika ihtirtulan 
için büyük lıraat sanan ve liangi yabancı 
milletin hesabına çalı§tığı belli olmıyan 
birkaç politikacı büyük bir milletin bii" 
tün hayatına lrü•tah bir aırette lnınılak 
koymağa çalıtmaktatlırlar. Üç beı yüz ki· 
siyi geçmiyen bu İn•anların vatana karıı 
Cl§İkar olan zararlarını ..eiclermıdı l'Olu et 
bette vardır. 

Natllan tam metnini lçlncl UJfamızda toplu••• ltalaaall ... •z 
laWçjnfn, 

Nutuk etrafında bu 
sabahki miitalialar 

1 

Muharebe sahası 
yanmış tanklarla 

ao:du 

Vurguncular ! 
06nliinilz şen, 

yolunuz açık olsun ı 

Başmuharrirler ne diyorlar ? 

lcvlllıler :;·sn~ bAr 
ıi &rleme kayL att. ıer 

Biı} ilk Şef. bUylik hııtip, büyük 
\C:tanperver, bliylik insan, TUrkJu 
gı.in kendisile öğundu ·u, kentlı 
sıni b:ış tacı yapt:ğı lnônu niln 

"Doğru yoldan snpan sol uzla~ dunb tarihi hitabı Turk efk" rı 
nn, ne kadar marifetti Ye hilelı umumıycsinde bek:cnen te irı } ııp 
olurlarsa olsunlar, önnnde sonun. mı trr. T irk umumi efkfın bu ıh• 
ila her hnlda.. yakııhoa~a~ı~.rıııa ı tar!a d ı::-aklamıs, vatan vazifesiıı· 
zerre kadar suphe etmeyınız. . .. de "e' ek hareket ettiğini anla 

Londra, 2 (A.A ) - I<abırcden a. Bu sözler, .Milli ~ef 1nönii nun nıı" .,ve bu iht::ırı zamanında ve yc-
lın1U1 haberlere göre cuma gecesi Cümhn.İ) ~t ba~ rammı açıı: nutııl\. rıı-de bulıım , fnöni'nli vazifesin• 
Ingılız kuvvetleri yeni bir l.! .. rlcyl' larındnnıhr: d~ vı:.rdıır.c~rz bh'!lkmIFı olmasın· 
kaydrtmışleı·cljr, Dıı man k<Jyıplnra ''Bol:ınık 7..amRnı, bir daha ele el ~ ·dolavı bnkikl rztırabı duvmuş 
uğratılmııı ve bir m!ktar es r :ılın • ı.:eçnıez fn~:ıt a~ an C"-ki lı t •l>ÇI • • 

1 1 t 
tlı r. 

mıştır. ~iflik :ığıı'iı, \'e clincten ~e sc '!• Artık Z"J'!'Cce !>Uphe cJilmemeli• 
'I'aymts gazetesine gelen bir teı • ncffüs cttit;im~z ha\llyı ticaret <lir ki b:zi idare edenler, Turk ef• 

grafı cuma gecesi y~p:l:ır t:ıarr.ızıı.1 meta'ı ~·n(>m:ıgıl yeltenen ~ıı~ü 11 • r umumi ·esini icraatlo.n etra· 
şayanı u.k cat bir baraj a 'eş mlen do~ ın:ı.z \ ıır~ıın~ıı tiit'cıır, \'e bu tun !mda bu' ııc:ıklardrr 
sonra. ba laılığ1nı bllı.;\r y:>r. bu sıkıntıl:ırı politika ilıtirnslar~ ı Mılli ~efin iMan·. vatan hizme 

Taymisjn muhabırl de~1<m ederek I ir!n bll~iilc fırsat oıan:ın ,·e haıı~ı tın'n h,.r P.ha~mda gevşeklik ~Ö"• 
bau çölünde çarp:şmalar t>a.,la)alı I ~nb~ncı m:ııetin he ahına çalı"'tıgı terecek'cr: kul klaıınc.1n ı;ınlırn· 
aekız gUn içınde ve elde edılen terak,, belli olmıva•ı birkaç politikncı. bıl· 1 ~ k ve onl~ vazir'eler'ne sürükl"· 
kilerin memnun.yet verici oldug-un•. ~ t ~. 1 • .. milletin biitiin ha~ atın:ı 1 VC<'e'ct 'r 

1 1 

bıldırjyor. J.hst:ıh bir • urette kunılak kovm:ı: ı hıô~tİ'nün hitabı etrafındn bu 
Cepheden alınan haberler mı•hare ğa çıılısmalıtad•rlar. Cç beş ~ili". kı •ünkü ..,.0 .,.telar'm"z'n 'lÖ\•1cı1"'·l • 

be k 1 ı · · b 1 • t ... • ı ı ı ı .. e 
sn tasının yan:nış t'\n tara do u r ~ j ı;cçmı~:e':! u n .. ırn arm 'n "• 1 inden parçalar almayı fn dnlı 

oldu~ınu bıldırmel<t":!lr ı·~ mrşı aşı' ar oll\n ?arıı;ların~ ı hulu,·oruz. y 
Ha va feııljyett gen" ayni elddetll! "ıucı m;)k ~·olu elhette Hırchr. De\ 

dev m etmıetır. (Ark:?. ı a~ fa 2, sütun 1 e<1 ı 

1 

Tan 

n A "T b . k T"nd!ı Burhıın Bell?'t': "Türkiye. 

ı f ~ ı o s : a vaya z r ş ~~ =.~::::: ::n:~·~:~~:~:: :::~: 
t ? l\till~t MceJiı;h1in li7.crinc1;n Tiirtc 

aa 1'1ruz ,. mu nıillethı~, Tlirl~ m"l.ktinin füeri~ 
ı· U. • d,.n de ın~n'llrım hıtım etti. Bıı h·. 

tnıı insanlık tarihine l'İrnıin<'i asır 
idealiıminin en temiz bir 'c ılm~ı, 
'.l tiri.. tnn!ı;ne de, ~cııi bir T.ırl.iye 
~ uratmaı. d:n nınızm ann.h:ıt'arını 
kucaklı.} un b~'ı· direktii olurak •• -
t.: rhtir.' 

Dc.-c!ıkten sonra ş•ınları soy e-
mt.kt!dir: 1 
rrblJmeleı ini 'c bunıı ba~ 'urmJ. 
!arını koln.} laştmınlnr, hizlcriz. 
Cizlcı iz, ziı-a. hiz uzifcrııizi yapar 

''inonü dün~.i.ı hito\lınıdıı, kar151. 
mı:rıı, bir "haha' ol:ınık ~ı\nıı .. tır; 
h nı ,le, hepimizin suçund.ın ha· I 
IJcrclıu o n ve bunu biziııı ~uzu. 
m ue 'ıırar:ık biı.1ere 'azifcınizi 
ihtar c-den hiT baba olaral.! r.Iese· 
liı, ııutkun bir .} erinde, memleke_ 
ı in hın asının im ılen bulamlırılılr. 
~mı beyan ederken, bunu ~apnnla 
rm memleket biin~esinl hao;tn gfıs 
lcrdikleriııi ·r ha!:ila bünyeler dai. 
m~ f<?hlike rektiğlne göre, ~tiniin 
lıirinclc b~linmez biri tikamctten 1 
hlieumn uğrı~a'>'lece';inıizi. bina • 
rıınleyh. huna ha:ıır olmamızı ,.e 
dh:ın huloine en C'/J'k su sırıılar<la 
~·nlda-.mı.. hulnndu-umu1.•1, bütün 
c:ıplnklığı ilr 'Sur:ıtiarınııza haykır. 
nııc;trr. 

llavnyr bu}aııd,r.ınlarm kimler 
ol doğunu on m sö l me ine 'e hı". 
?.İm ite bilmemae lbzum '.'\ olctor. 
A ll<'!l'•· o kims .. Jcrin ~ atıut o km• 
\'et1crin b()l·lc bir isi miinıkiln ~ö. 

( Arl.nsı s:ıvfB S ~lıtuıı 6 dal 

Londra &hi foralın bu cepheye mütemadi)'en takviye 
huuvetleri günılerdiğini btldiriy:>r 

Kafkaslarda Nalçıkta 
Rusların vaziyeti fenalaştı 

üniversite bu sabah 
açıldı 

o 

Londrıı, :t (A.A.) - Mc,skovadırn 

alman hnb"rlcre göre bu ş uln gar. 
bında 400 kilometrelik bir kı' taarru. 
zuna hazıı !anmaktadırlar 

Almanlar ve Ruslar buraya mUte 
ma.:ı )en t kvlye kuvvetleri ı; t..r • 
mclHediı ter. 

Mühim hava kuvvetleri toplanmı~ 
tır. 

Hcrıb, 2 ( 1. \.) - Alman asker. 
leri Stnlingrnıhl l Sov) ellerin mıi. 

rl:ıfla si temine F:İrmeıje muvalf. k 
olmuşlardır. Alıı :ın topçJl:ırı \'ol 
g.ı b:ıtı kıyısınd yeni mev7.ilcı e 
ycr)cştirilnıistir. Bu suretle Rus hal 
ları daha iyi bir suretle dövülmek. 
tedir. Fakat Ruslar zayiatlarını r:ı:; 

Bu sene ahnan 2390 talebe ile 
üniYersıte mevcuou 11 bini buıdu 

'Aru.ı sayfa 2. stitan 1 de> tl'anaı .ufa Z. •ütan 1 de) 

Hariçte 
ilk akisler 

Lor!dra ~ıyor ld 
"Tifrkiycnin harici hi,bir 
tazyike boy-..zn iğmiyeceji 
bir daha anlar.ılmı~tır.,, 

Lonc/ra, 2 (A.A.) - TDrkl~ C6fa 
hurreı~i l met tnönu'niin diln na.. 
~ ük Mı ilet .Meclisinde iradeylemlf 
oldulıu beliğ nutuk r,ondra ılyatl 
m:ılı'.lfılin k hü~ uk bir ilgi ~ ddt. 
k:ıt ile k:ırşılnnınış ve Türtı,,.nla 
h:ırıci lııı;hir tnz\"ika bo) un e~mi. 
~ccc~ı bir defo daha anlaşıl mştır. 

Buı;.ınku Tn,-mı~ 1 ar.ctesi ~nkar"* 
muh hirinın Cı :- hıırı~et bayrüml,, 
nın Anknr la tco;'ıdi h:ıkkıntia r;C5n. 
dermiş olduğu bır yazıyı •ıeşret. 

rnek teıJ i r. 
Muhabir. mera~lmde ııöze ~arpa• 

hararet 'e evgh i tebaruz ettirmek 
te Iır. Muharrir Turk ot'dıısu Ae· 
cid re mini Ö\"mekte "c onc.lın pek 
bü' ük sila) işle balıselmckleriir. 

Bilhassa mot5rlü cür.ütarT'lar 9C 

halk kfillcsinln ~öslerrı·ı~ oldıı~u 
la\~ nr<'lcr pecıiJ..leri sır.ula hü,·Hk 
se' lnC'c rıavnn bulunmadı •ını yıız. 

m:ıktndır. 

Amerikan 
donanması 

Guaılalkanalılaki Japon 

mevzilerini topa tuttu 

ı,ondra, 2 ( A.A.> - Cenup batı 
Pasifikte, Gıı:ıdalKanal adnsıııd1tkf 
Japon me' zileri Ameril.an deniz 
km ,·ellerine mensup birlikler lıırn. 

fınd:ın topa tutulmuşl:.ır. 

Dün, Buin'de ~ğır b'r on kru. 
vazörunün tam bir isabet a dıAı ull 
dırilmektedır. 

Gcnenl Mak Arthur umumi ka. 
rargllhının tehhiti ' sün ıcirıde Bu. 
in'• ' lktre laarnrs edılılilinl tasrılı 
etmektedir. 
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=~ 't b- b h ~ll;l~l .M h'~ - -ı· d nıvers.z e usa a Bı~ a "'eme el'i e 
eras mle açıldı Anadoluyu baştan or a 

Bu sene alınan 2390 talebe ile başa. katedecek 
üniversite mevcudu il bini buldu hır şose 

İstanbul Unlvcrsltcsı 1942.43 dera 
ı:cncsjne bu s:ıbab sao.t dokuzd!l ün!. 
-versite konfcrn.ns s:ılonunda yapıla~ 
merasimle başlo.mı:,ıttr. 

10.0"7 ye varınaktac!ır. Ancak ka • 
yıtıarı yarın akşam kapayacağımız 

lçl.n l1 bini bulo.cağmuz ~Uphe.sizdlr. 
l1 bin memleket çocuğunu en iyj 

niyetlerle ve en derin sevgi ve saygı 
ne sellmlıınm,, 

aua Vekile ı 
bu m ldm yolll!D 
keşfini tamamla ı 

B~raz içkisi varmış, ne olur, bu zamanda 
rakı içmeyen erkek zor bulunur 

.Merasimi, rektör Cemil Bill'lel bir 
nutukta açmıştır. Rektör, !Kiyledlğl 

bu nutukta Qniversllcnin bu sene na. 
stl §artlar içinde tedrisata b:.ı~ı.adığr. 

nı, bt:yUkler'.mizln Unlversıt~ ~len 

fle nnsıl alAkad:ır olduğunu, yanan 
fen fakınteslnin yerinde sUratle ve 
mode."'11 bir tarzda bir binanm inşası 
na başlandığtnx anlatarak demiştir 

ki: 
"- 1nönU,bllgl adı olarak gısnnne. 

rlmlzde yaşryncak ve b~ ynpr önUnde 
Türk gençijğj istlltba1e gUvcnle, iti. 
ım:ıUa daima bakaenktır. 

Arkadaşlar, 

B!! SCDe tıniversltemlzden 746 genç 
mezun olmu~tur. Bunun 283 ı tıp, 
J96 sı hukuk, 99 u edebiyat. 72 si 
fen, 60 I lktııı:ıt. 31 i diş bekımllği o. 
kulundandır. Uınumt nlıbet, 64,4 tUr. 
Bu yıl başta hukuk gelir. Nısbeti 
S!>,t tUr. Ondan ıonra 88,6 ile tıp \'C 

86,'l lle diş hekimliği okulu gelmek • 
lcdir. 

746 mezunumuzu uçrıı gtınnmtızde 
tebrik ederim-.,. 

Gc<;en!er: Tıp ve fen faltUltesl.nde 
10.8 ı lmUlıansız, bUtfin takUlteıerde 
4675 1 imtıbanla ve 5703 kişi ilst sı. 
nlfa veyn sömestr geçm~lerdir. lmti. 
banla geçenlerin ntsbctl 66 c!ır. Bu. 
nun b:ışmdıı dl§ heklmllğt okulu 87,2, 
ttp !a.kUltesl 82,5 ile gelir. En az 
n~sbet iktI.s:ı.t !:ı.kllltesliıdedlr. 

Yeni yazılnnlar: 2390 dır. 910 u 
fene, 816 sı hukuka, 316 ısı ed~biyv.ta, 

340 ı iktısada,. 910 talebeden 600 U 
tıp, 43 U dlB hekimliği okuluna yaZTl 
mı~lo.rdır. Bunlarla talebe sayısı 

Millet 

"Vakıt" b.ış 
bugünkü bıı~ 

RckWr cemil Bilse!, bundan sonr.ı. 
Unlversltc kadr0suna bu sene i!tihak 
eden TUrk -ve ecnebt profesörletjnde:ı 
b:ılıscderek §Unları söylml§tfr: 
"- Bu yıl edebiyat fakUHesının 

ycnı açtığı (Bizans eanatf tarihi) ve 
(kltısUc tlloloji) kUrsUlcrine birer pro 
fcsör angaje edllmj!Jtlr , 

Fen fakllltealnln Astronomi kUr!'!U 
stınc Rnyd, ve umurrJ lktısnt kUrsU.. 
sllne de Vlçi getirilmiştir. Her ikisi 

de yoıdadrr. 
Türk profesörler kadrosuna iki 

profesör iltihak ettJ: 'OçUncU dahili • 
ye ktmlğl. için proCeaör general Tev. 
fik Sağlam, Ticaret Hultulmna Şev • 
ket Mehmet Ali. 

Bu sene, Unlversite profes!Srler kad 
rosunn, 8 doçentimiz dah~ iltihak 
etml§tir. Tıp: doktor Naci Bengjsu, 
doktor Nebil Bilhan, hukuk: doktor 
Ynvu~ Abadan, Inkıl4p tarlbl proCe. 
sörU oldufu içfn her bjrin!zfn kendi. 
sini ayrı ayrı ta.mdığ't Hdzt Veldet, 
Ahmet liulQsi, Ali Tevfik Tandoğan, 
dil okulundan her birlnlzln tanıdığı 

Sabri Elsat; iktıs:ı.t: RetlJ ŞUkrU S11g. 
la ... 

cephe de 
(Bn tnrnfı 1 inci sayfn.44) 

men ınkviye geti1TI1eğc ıfe,·:ı'll edi. 
yorlı:r. Almnn topcwm Rusların 

t'!Jinde kolan Volsn üzerindeki son 
köprüyü müteaddit noktalard:ın 
tahrip etmiştir. 

St.ılingraddı. 13 müstahkem ev 
Alman nğır topçusunun aleşi ile n. 
kılmıştır. E"!cr1n içindeki SoTyet 
nı;kerleri enka:ı. nllınd:ı koimı lıır. 
dır. 

Geceleyin So\'yetlcr bomb:ı uçnk. 
lnrından mürkkcp bnv:ı filosunn 
hnrcketc geçirmişlerdir. 

S t Sovyet uçağı tahrip cdll:miş • 
lir. • 

Nafıa Vekaleti, memleketimizin 
~n mühim :mer°ı<ezJerini birhirinc 
bnğ}ıyarak bUtürr Anadoluyu bir 
ucundan diğer ucunıı bnştanba§a 
katedecek bilyiik bir şosenin pro • 
:;eleırini ikmal etmiş ve kcşıf yapıl_ 
mıştıı-. 

Bu bi!yiık yoltın ilk krsm.nı teş
J;)I ed ~u t"tanbul • Ankara • l{ır• 
ı,:~hir _ Kayseri şosasıdır. rtüıcr
ı:ôhr eski MSelerden de istifaıle 
eı.lil;N'k tn~nmen tayin erfilmış 
olan bu ı;ınscnin topr.ık tesviyesi 
\'e i~·ısı icin 3,600 000 lira tahsis 
olı:n~u~tur. 

Kavscri'1°n ~onrn Sivasn kndat 
i:ıı;u ~lunarak şoc;enin bütün keşif 
ve nroieleri de ha?Jrlanmış bulun• 
maktadır. Bu Şl)SC iı:in de 3,5 mil
yon lira tah::is olunmuştur. 

Simdi Siv:ı.s • Erwrum şosesi 
iı;in tetkikler yapılmnktadır. Bu 
tetkikler de sümtle' ikmal edile • 
ccktır. 

Şo9Clerin inş:ı.'31 için taş knınn, 
toprak tesviyeııi i~i bu kış ikmal 
c::tile.-ck ve baharda inşnat başlı • 
mı~ olacaktır4 

Mudanya hatlı da 
kış tarif esi 

ostaıar baffada 
5 g ne indirildi 

Nereden de <lerdini', ba5mıı gc • 
lenleri sormuştum. Hemen sol ko
lu Uc omuzumu tmvranu : 

- Dinle oğlum, dinle, <ıen nkh 
hasında birisin!: benziyorsun. Hn I_ 
den nnln.rsrn, tliye 005larnıs, bir sn 
nte yakın bir za.mnn "eçtiği baldo 
susmnroı~tı. 

J{ı ııcık bo~·lu, ba~örtülii çn~n. 
l'On bi'r kadındı. 

- Ah, c.!ı y:wnını diyor<ln. Bu 
yac;tn beni tmr:lll'lrlla <ıi!rilnıHiren 

"cbepleri lıir bilsen, ":ınneı'.f;im'' 
cliye höngiir lıöıı~ür ağlarsın. 

- Nedir bu ebep!er, ne oldu? 
- Dalın neler ol un, malın olur 

bir türlü, rn:ı.lm olına7. bir tlirlü. 
Ama m:.ıl olması dnhn. fenn. \"er • 
men hiçbir z:ınıan bitmez, ttiken _ 
rue7.. 

~imdikllerden . \\ neme tüınn 
hiçbir iki'iyetim yoktu. ller ay t'. 
ring kirnyı nriyorlnrdı. Veriyor • 
lnrdı, :ıma, g-cl gelelim hı-nim '"· 
zım da soknlwı Jmldr. l~te i~lerde 
bundan mnm bozuldu, ya .•• 

Krınnın lmynftnası olacak karı 
l•eıuli.,inc etmediğini brralimadı. 

Kızun bir gün bir ferynt, bir fignn 
e,·e kostu

- Anneciğim, ben artık o ı.ıı. 
dınla oturnm:ım. 

-Ya? 
- Senin kirn<lnki evini lılrı~ 

\'er. 
- Aman kuım nasıl veririm. 

Kiracısı \'ar. 
- Her ycr,le e,· ara<lıl• bulıL • 

mnclık. Söyle kirucıbıra, lıic i.le::il. 
e bize bir oclnsmr 'ersin. 

- lla, b:ık, bcll~i hu olur. De • 
Devlet denlzyollan l§lctmcsl Mu • tlim, Jmfüton, bizi~ kiracılara ~İt· 

danya hattında yarın sabahtan Itib tim. ''azi)·eti nn]ııttım. ı~ lmt o. 
ren yeni kı§ tarlteslnln tatbikine nun k:ı5lan c:.:ıtıldı, a!nı 1m·ı~tı. 
bn~lıyacıı.ktır. - Efendim, <liye bıı,51a<lı, ben 

Yeni tarife Uc Mudıı.ny& hattJna yabancı bir iıısan!:ı oturnmnm, e· 
hcrgiln kalka.n postalar haftada be~ nin bu küf kaknn, rııtubetlj eYine 
gUne fnmektedlr. lstanbuldan •pazar, nycla 22 Jinı IIira \ eriyorsnm ırf 
pazartesi, çar§amba ve cuma gUn. mü tal•il ev olduğu İçind~. Den 

T.0:\'DRA YA GÖRE !eri saat 9 da birer posta hareket e. karımı yab:ınrı bir erkekle ibir e\'• 
T.ondra. 2. ( A.A.) - Sto.lingr:ıi:l decekUr. Cumartesi gU.Oleri postnıarr de oturtamam. 1mkam lok. 

cl'tın 'dayıınm:ıkloıiır. llusl:ır y:ıln11; Galata rıhtımından s:ıat l4 te hare • Bak yediği nnneye? Benim <le. 
Alm:ın lıücnrnlnrını ııii.,kiirlnıc1'1e kP.t edecektir. Pazartesi, çar§amba ruatlrm uslu alullı bir in"1andır. 
Jrnlınnmışl:ırtf:ıkat tıı:ırrnzıı k:ılk:ı • \'e cuma gilnlerl yapılacak postalar anın, biraz içki j ,·annrs. Ne olur~ 
r:ık hirnz ilrrlcıniş1erclir. Bu il<'ri Gemllğe kadar gidecekUr. nu :r.ıınumdıı dıı. i~kio;i olmıyan er~ 
l:nrckel folırikıı mnlıııllelrrinıJe ,.u. Mudanyndan lstanbu!n. pazartesi, kc.'k nerede bulunur. Knn~ı da bi"r 
kun gclmişlir. İlk Alman siper h:ıt. salı, perşembe ve cumartesi ııab:ıh • ı:;eye benzese bari, -.:ı~Inr si;piır~c 
h, Öüşm:ın:ı iOO khl 7.n\ i:ıt verdi. ıarr lı!rer posta hareket edecek pazar kli, J.ıı.-.lıı.r Çin mi, Caımn mıı ne? 
rilcrel;: :z:ıpfe<lilmişlir. iki Alm:ın gUnn ak~amı cı:ı. bir posta. hareket e. _ Üyle ise oj:tlom, <leclim. rn. 
piv:ulc :ılon fnılı:ı rclilıni~lir. decektlr. zim evden ~ıı-. 

Slıılin,cırıııf ~elırinln siımıl 1ı:ılısın Bnndınna. hattı i<:ln de yenı bir _ Affetrnissin sen onu, eledi, 
'dn \:t7.iycıtc bir ılcği~iklik olm:ımı~ kış tarifesi hazırlanmaktadır. bırgüne bugiin milli konınmn lm. 
lır. Tiır.;J:ır ellerine ı•eçir<liklrri nunu vnr. neni enlen ~ılmrnnıaı-
mc'l"7.ileri s.ıjll:ıml:ı.ştı rmnkln ıncşgı,J sın. 

dürler. Yordan lokanlct$t 15 gün Kö'i kös e\'c döndüm. Amn ne 
Nalçı'kfo nusların TR7.İycli fona. ld k. ılar 014'3 lnznn, canını d~el"l'rll. 

J S kapalı t ... 
a.5mL5lır. ovyel hall:ırınd:ı bir Bu io:i hir neticeye ba~!nm:ım 1:1 _ 

rahne nçıl.ımş ve .Ru.sl:ır yeni mt!,.. B:yoğ'lunda (YorJan) lokanta• zımdı. Ak.,:ım efendi nmcan -her 
zilcre çekilmek mcchııriyctinde knl sı, iıı• dilim ckm'!ee 40 kuruş ister. lıal•le kcc:ısı tıloraktr- C\'e geldi. 

llar olsa, benim lnzım amn: onun 
Ü\'CY klZT. I:ğer bizim ~arı;ıl<i e\'C 
~etseler, oydu, buydu, kuıma gön 
ıJcririm, diye iiılü hopta, Yallahi. 

- Öyle mi, <le<lim, ba" -.en lle 
gör, ben onları nnsı? ~ıkamıa mı 
bilirim. Ueriıen ıı :ığı~·ıı. koştum, 

kiracılnnn evinm musluğu bi7.den 
g~e.r, onu kestim, ev iki ~linrtc 
l<eı·hf'Jih"B döndü Jtirncı kan dn. 
bir gü~ susu:ı. oh;mmaz lınni. Ür_ 
ılek gibitlir, her gün yıkanacak, e. 
,j de bn~tn.nbn<:n silecek. l'oli a 
ölür, yn<;Jyamnz. 

B:t'ktım, i1>inc1 ;Un }{ocası geltli. 
Pek de kibardır, neme liizrm. 

- Jinnımcfendi, clrdi1 bizim 
muslul• neden nlmnyor? 

- Oğlum, dedim, nna boru pat 
hımış, dnireye yazdık, ı;?.e11p bakn. 
cnklar. Anııı kimbilir, lrn~. gün iL 
rer. 

Adrunc:ığız inandı, gitt~. lnkin 
~el gelelim, o karı ı o1ııenk k8llm, 
hir ~iin bodmma inmiş, mu<;Juğu 
l<apnlı göm1üs. nı,:m1!5. 

Tn\iii su yine snkır -,nkır akın • 
ca, babalan koı;;oıu-., doğru bizim 
C\'e 

Jİım knm·ı o halele ı:-;öriinrc, ka
pıyı açmad~n. Pnlmt kmlı, girıli 
içeri! Ne satımı bırnktr, ne ha um. 
Beni adamalulh dö\'dü, bereket 
,·ersin komşular yetişti, <'!e cnnımı 
bu çılgınm clinllen lrurtnrdr. 

Tahii knmbola koştum. karıyı 
ynknİattmhm, şimcli cümriimeshut 
mahk~e imle dıı\'nnırz var. Oyle 
bi'r mntlde. iii oğlum h:ç sorma, 
knn eğer kendisini' lmrtnrırsa fa. 
kirl~re sıdn.ka versin. 

Haneye t:ınrruz Ye darp. Ne der 
aiıı? 

Hep ini bir solukt:ı, bir nefe te 
:ınlatnııştı. 

- E rvnh, lmdın ba ... ını nmma 
dn tnş.'l !;arpmıs, ha, aşl<ol un, a. 
110 hnnım nine, diyerek yanındnn 
uznklaştmı. 

Fakat birnz onra ciirmiime5bat 
coulh re.zıı mahkcmesinr'le'iii' muhn • 
l•eınelerini <linlemcj:;"i de ihma 1 et _ 
me<lim. Ancak dm a. suı:lumın n.. 
Je~·hine yiiriiyc,.e~iue, da\•acııııu 

:ılt>yhine yürüyordu, 
Suçlu kndın ortıı bo:ı·lo. 20 ya.;. 

!:ırmrln o:ıluknı ı,:ü1.el bir kndrndı. 
IUuh:!fr~me netice imle mn:r.nıın 
l\Jelilı:ınııı, Şadiye Jlnnımın t.\iııe 
tnarnız etnıediı;i, " ntliyc hnnınun 
l<npıyı nçanıli üı:erinc yü,riitliiğiı 
\'e her ikj,..jnin lıirlıirlerini dih«hi"ı< 
leri sabit oldu. liıınon üzerine mnh 
)teme. l\lel.;ıtıa hnklHnda C\'c tnnr • 
ruz sutıın<lnn ber:ınt knrnrı, 'löv • 
mekten ele üç gün hapis ecza ı 

,·erdi. nr.nk, ~adiy!.! hanımın <lıı 
l.enrli">iııi (lih miıoı olm:ıoı.;ınr ~ow-
nüne alarak bu rc:ı:n.:yı da isimt 
r.ui. 

-------
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Beyannamesi 
AYI..ARDANBERt Atlanti1' 

beyannamesinden bah:;e
diliyor. Çörçille Ruzveltin Atlas 
Okyanusunda bir gemi üstündo 
''erdikleri Ye dünya..) a ilin ettik• 
leri k.ar:ı.rlarn göre harpten sonra 
şu kara toprağrn UstU ndc kara 
bahtlı insanların kara günleri ebe
di olarak bitecektir! Harbin önü.. 
ııe ge~nıek için uğraşan, ortaya fi• 
lar:er atnn yüksek 'l"\lhlu insanlar 
Y·!ni mi çıktı ? Asırlardan beri böy• 
lelerine teS1düf ediliyor. lnsauıı
ğıı hUrriyet ve refah vermekten en 
ı:ok bahsedenler diplomatlar ve 
lınrp adamlarıdır. İnsan bu komik 
trnjediyi seyrederken ormanda ve 
kurtlar arasında yapılan bir top• 
lantıyı hatrrlıyor; konuşuyorlar: 
gUzel ve tatlı sözler söylUyorlar; 
ortık et yemiyeccklcrini haykın .. 
yorlar. 

Öteki tar:ıf da boş durmuyor; 
harbin başında.nberi "yeni nizam" 
ciiye, milletler arasındaki mUn:ıse 
"betler n?"'...sında ymı.i hiçbir §CY 
tulunmryan dünyaya eski bir hi • 
ka.ye anlatıyorlar. Ne netice vere• 
cck? Eskisinden daha geniş bir 
nefes mi :ılacnğız? Yeni niz:un dn
vncılarmm girdikleri yerlerde ne• 
ler oluyor? Bunlan iyice bilmlyo. 
ruz. 

Gctcn büyük harp içinde de A
merika bir kurta.ncı rolünde gôril• 
nerek '!ahne;ve atılmıştı. Sonra 
onu sulh konferanslarında bile b:ıa 
rolde göremedik: mUşnhid sıfatı 
takındı. Milliyet prensiplerini or• 
taya atan Rtis ViL"On r.ok geçm~
<l en silinip gitti ve prensipleri gibi 
tmutuldu. Bir "Milletler Cemiyc_ 
ti" kuruldu; bu cemiyetin emrinde 
tomanıiyle tarafStZ bir ordu ve do
nanma kunrak hulyasr bile ortayn 
t>tıldı. Fakat bunların hepsi hulya 
olarak k:ıldı. İki bin sene kadar 
evvel Roxaya giren Golvalar tnt• 
minat olarak aJdrkJan parayı tal"' 
tarken hiyl~Ji ağırlık ölçül~ri kul
lanmışlar; Romalılar itiraz ediıır.e 
de rci!'leri ağırlrklann bulunduğu 
kcf eye kllıcmı fırlata.rak: 

- Vcyı mağlCıplnra! •. 
Diyt'rck meydan okumuştu; h~ 

ve adaletin kuwette olduğu hak -
kmda ya!n3n bir ihtarda butuıı· 
muştu. Gene öyle oldu. Kazandı • 
lar mı? İşte yirmi sene sonra yine 
hnrp ,.e yine tu:n ... Bir taraf için 
{!'ayet pabalt oturan bir itimadll 
diğer taraf için de daha az pabnll 
oimıyn bir ihanet! .• 
Yliz binler öIUyor; milyon1ar ıztı
ıap çekiyor; öyle bir ıztırap ki iz
leri \'e znrarlan birkaç nesil bo, 
yunc:ı ccvam edebilir. 

Bu harpten sor.ro ne oJncaıd 
Adının ehf'mmiyetl yok; fnkat in' 
snnl·k prensipkrinln artık nrka • 
dan vur:ı'an bir lınnc;C"r, şeytanırı 
yiiztine konmuş bir melek maske& 
c.larn.k kul~"lllmıısını istcmiyoruı. 
Artık i!'•ikam \'e ihtirad devri 
kap::.nm!l.lıdrr. Aszl kurtarıcılar bıJ 
i~i yapanlar olacaktır. 

K.ADIRCAN K.AFLI 
mışlıırdır. tl.ği iı:in maiıkrmcee lü giln kaprı• l~i l,;encliı::ine nnlattrm. O d11 yı>. • 

Tıı:ıpscde ,-aziyellerini lslııh eJen ulmış ve garson Yani Lafotiye 10 na.matlı. • Ş:ıcli;re hnnım. l\lclilıımm j:ınılıır Halk dağıtma birlikleri 
Rus birlikleri bir tepeyi işgal el. ~lr:ı pııra cezası kesi mi~tir. Ayrı. - ilanım, tledi, n illi t<onınm'.l malam te'>lim edilmesin? b~hler • kontrcl edilecek 
mi~Jçrclir. <'&, y:ne Beyoğlt:nı:la dığer bhytik knnnnunn. göre, onlerı, hlr yere l•en, lrnllarııu sallıya snllıva muh. 

No'"orosisk kesiminde Tiu J:ır AL Lir Iokant;:ı. b:ıkkıncla. da ekmek c:ılmrumayı7. E;cr kıı.ımm kocn İ· ~"m::~u !:•kmasmı lıir tiirlü nnln Dün paznr olmasına rağme!• 
m:ın h:ıl':ırının St'rilcrlne bir ~r. için 50 ltunıc; üzerinde!l p:ıra. İf• re i'stemiyorbrsıı ne y:ı.pnyım, on. ycım:ımı.:, şıı~lun s:ı5kın clı~nrıva rnah.aHelerdeki halk dağıtma. bir' 
karına hareketinde bnlunruuşl ır \'C tr::ıc!:ği, üç ı:işe "rakı y:rine durt lara bac;ka Jıir ev aranz. ~ıkarn1•, kndmın arliıısmcbn hıı'ka hhleri taı'Rfından ekmek karnesı 
H:i mülıirıım:ıt dcposıııııı tahrip et. ~:~ :rakı parası i'!temliği idı.li.ısilc Bıı1'lnn, bizimki ele pek io:tnlı klı~u~tı. tevziıttın:ı devam c1rmiştir. B•' 

ri'ccel.ltr.'' • .. , J1 h ı ı d :'\ t :\'lllAl' S.A'Zt lcdiye, bu sabahtan itibaren bir' Rizirn sövlivece~imiz (le şudur: ıuişlcrdir. tnl.kil::..".t yapılmaktadır. Lıc:;ı . l"nt a 'n ıı \':lr ... e \:l • 
lıkleri kontrole ba.2Iıy:ıraktır. 

Uareketlcrini, Milli Şefin i1ıtnr. t.m-----ım:ı--------•.--aaı::::m::ııım-ıı:ıı:ıııı:s~1::111-:m::m::m1111:::zs:==ım:1m::m:ır::ım:ııımm:ıımı:~::ım:ııım:ıı::ı:::m:r-::::::ı:::D:ı:::ı!!:c:ır1cı::;-m::ı:-:z:ıı=m--ml!l!-------------
br111cln ta'irilı cdilmi5 olarak gö. 
rcnlrrl 

Gönlilnü7. cıen, ynltmuz a~ık 0
1

• 

f!Un! 

Elc.'1{trik v• tramvay idaı esi, 
muhtaç o!d ığu mnlzeme~: lngilte 
re. Alma.nyn ve A::nel"iknyıı. sip:ı -
ri'.i ctmi5tir. :Cn mühiM '-'ipariş Al• 
m 1nyuy:ı. H~ri'mi ti". Bun'ar rtT"• 
f, nda aokuz bin tramvay r,1yr, ele· 
mir \'e elı-ktr k mnlz.:mesi, knblo 
\':trdır. B:uıdnj ('() '>i için de Ro 
ma.nyad:ı.n ba ':a t .veç fa"rikala • 
:rrna dn mcra~-ıPt ediln'İ"itir. 

Emckl.I t;eniz bin';aşısı Osmnn 
Emir kız.: B:..ı) nn Sı:ıbire Emirle 
Di çi I'lel:tebi a.s "t nla'n?lclan Bay 
H11lüsi A;ı.:ı :m duruııü elin gt>re 
Tolıtl var, "a onlannda yapılmıı: 
ve iki tarafın n kM.~'l ve dostlan 
hazır!'- ı urr:ırnk ~·,.n· Y•ıvc~'l kı.:· 
lnm•c.-tır. 

Gazeteftlf:. dt kcn·l~ •erin• s:ı:ı· 
dctler dıler. 

bile maktn. Birnz ilerimizde ley• l~~~~~~~~~~!~ı~ı~ lfı~• akisli snkin deniz üzerinile, 
.ıırı lı:ıı; tıı<>ıynn arı rcnt.:i b:ı5- \ ~""11-..:~''H 

ka hil' \o.pıır ~·üriiyor, iiteki yanı. ''ili~~~~~~~~~ 

dıldarı on be~ gün ~er'iinılc hir 
te•• J•"ransız :ı\' uı;arnm ) iizünü 
ı;ürmemişkır, hnlbokj A!mnnhı r 
yüzlcrc.c pi'".-e bomb:ınlımnn uı;n~ı 
l\u!l:ınıyorm:ı;:. nu a ı.tırlcr \lmnıı 
ı:cnc:liğin'n ivi tcrhh·e eılilmis ol • 
clu~"Unu a ııhıtn·or, Gene .!\lmanl:ır 
E:n mGsl<iıl nıfuıiler lmrşıs•mln yal 
nız heve<'!rn!anıyor, ''" • 1yaşn ın 
11,·u~r" diye rldire ba~tr.ırak ntılı
~ ormos. Onlnr tnı.:iliz ordusunu 
lıenU7. ela~" nır'•en bıral:mıe;;!cır; 

nırı:ıln k™;iil\ bir turp:ııo muhribi· t 
nin İn<;anıı he)·bct ,·eren ~Ö''• 

ııc .. i ;:-iiriirıiivor. Tavfnlar nr.h .. tle ~~a~~2~i~l~~;$i~~ tleniz:ılh gf.Tlüyorlnr. faknt )'Olcu. ~\i~~ 
lıı~uınuzılıı bun1nrdırn bir tane i 9 ~ 
bile giizti1m1Nli. 

Yoleulıınn ekseri ~ 1 n~iliz: Cor. 
ılorltılti iş :ıdnm1an, P11 riı;tel<i ~a· 

Alcksander Ven 
GO ('e\1reD: 

Muzaller Esen 

zetef'iler, il.in<'i \e)'n üc:iiııcia clefo gcnı; ve g~~::: h:r İn"ihı lmılım 
o':ırnk muhacir olun llr·l~ik:ı.ıh~.i , nr, hİııcma reji<;öı ü o!:m bir hı· 
lngiliıler. \'e bi'rl .. tç rnıe"1i tn~ili.r. gilizle I'\ li. nu kadın Briiltı;e:ılcn 
Alha'.\ ı ... r.unlarm ömiirlc.riniıı snn gı•li~·or , e o:unl:ı rı İ) j tar:ırımlnn 
giin Jerinl rııhnt~:ı ~ct:innc!;; iı;in ~öı U~·or. Yunııım:ıl.ı oturan haska 
Alulrniz!n ılılc kı~ ılııwll ı. .. nılil~ IJir İn~iliz ı:::ü::u, ~Uvcrtcy~ doJ. 
rin" )"Urd olnrnk qe~rnj~ i n~nnlar (lııı'!ln "'011 mod:ı pFtj pij!in•:l!nrım 
ılı ,.c otur<luldnn venle hiiyl,. h;r ~i~·mi in .ın:nr ar:ı.-,:nda ı! ıl0 ~1. 
l.ı~ .ımcti kat'iyen heMemivı>rln "dt. yor. Yolc>ular nrkıısı:~dn y.ı:unı1an 
GemiıJe de\'let adnmı olnrak ynJ. ı Lıı rmlıkl::Tnn l :jJ !~llLet"cilcrılir. 
ıırz llü ii'• nritımy:ıuııı Pnri-.. Ei. EAeı· \apcrnınılf h'.ltmı~ o' :ı:· 1 in 
çiliği J.ütihi M:ıle ':ır. Gen•inin 1 ı:iii1. ,:.'1'.ıetedliği. Fr ın il f:tf'iııo;ını 
ı;ol< rnn:ıt"ll olıı<rnn:ı rıı .::'111rn i\fafe 1 !!trrCn Mı tün :ıctnmln rını birden 
lııı mnrer:ıılan ncl"'~n 7.t'\J. nlıynr ltnyhctmi" olnc .. l;, bu suretle ba 
ı.:il i, lıir harp ~emisinıle rulı:ıı ra nclnıni~ım İl"'Jt"in.. l.oıulr:ırl" i" 
lı:ıt seyalıaf cclen mp .. lrl<tn<ıl.ırııl' hulmnJ; :r.orlul"-.ı <1:ı on:ı·!nn 1 ·ıllcn· 
kttt'iycn kı~'un'.lır,ror. Glh ert,.•lt' ~:ıktır 1 llc;-:r:ı;ı bı:ı:·•<ln • I': ı:ol
otonlo~mo1 ''P'l'İn ynnıha,.ında teı a.İ"" ıııın Pnrİ"'t>I{; hiıtün a. 

' dn•ularr, neyli l!cralıl'ın, l'eyli l llort Jng:!iz tü:neni 1'\antclıı b:r 
'I elegraf'ın De~ li E.-.:pr.:s':11, ~ C\" l<iiıırli ha'}ını hfılit tutııyormııs. ,\,. 
l\roıı::..l'iıı, 'l'ııyınisiıt mnhnh:r?e:i ı·"ha lıuııl:lr ı.:-erİ)'e çekileı•el• \[I • 

l:irl•at da Amcrilmlı gnz--teri. kit bııb'ıih,;l"'r mi'.' 
flc:t"'İCl"' :rnr:ı'ı bir~ok in;;ili7. :ı.... C'enubn do'!Tu gcr;oye ~Pkiliı'ı•cıı 

k(·r~ de \:ır. t\üıır.ü ~iınün "Rh:•. h•ı :r İ :> kcr her se~i tnm bir kur 
hı nl al.larmilan yara]:ınmıs iki er makar-ı-..ıklı ' iı:inde bulmu..,'n;-, h,ı· 
0 ii,·erte:rc cıl•:ırııl• b!zim '\Çı~ı:- ıw. f.. •1 ımılı:ıcirlprclen ·iyecek isteme-

' ıı.ımır i~Jr.:mlelerimize oiurclıı, Som fr~ mr"hur o'mc~1ıır, Fmn :z ra;., 

l clnrı ~cı=rorlnr. Fransızlılf, lıillı.ıı;_ l l.::ım':ın hNıı!il"rine, hic \'anlını et 
Sa Fi'llH!\U SllbtıyJnrr lll'k'knı:Jı.ı. lnClllİ-;-, Sc\·k~cliJdjklerİ hastnneler 

1 
hiı: de iyi fikirl::-i 3 ol<. 'ı~ylcıl;kıc. de l i1tü:1 r'oktorlnr 'c menmr)ıır 
ı·iue eöre en elfı. Fransız ~ubayln ka7m•<! l;u unuyormu . İçer-;iııı'le 
n ltacı\ or, n kerlcr de onlann r. Seıır""'lli yıırnblar hulun ırı bir 
k 'Dd:m gidiyormuş. "Illrinı-i h b:ı tnn~lc ztı\•pl'ıl rtı hakııc:ık ,,;m 
uiliı. kolnrtl•ı unnıı malıvolmnsı, sc yo'~u • Yniı:tncılar n~n''' ,.c I"o 
1-'rnn ızlann hatn.-.r yU.r.ün<lcmlir" loıı)·:ı'·1~r ~ol< h·j clÖ\ lişnıll~1:r. f'n 
ılı\'orlnr. nu n<ıl<crlcr <•el)heıl"! imi· kat Frnncıp':ır lıemen tıı:: dth"İİ5 

Bir kelime bulmamız lazıf11 

B 1R arkadaşın, "~a7.eteci ilC 
okuyucu a.nıo;mdııki mtlnast" 

lıet !'' diye bnşlrynn yazı ı bantl 
bir kcl;'me üıerindc <lurmak imki'ı· 
111111 Yerdi: Okuyucu. 

S:m ~·anıanlnrdıı, son zamanlatı 
da d<>ğiJ de epeytlen heri okuyucO 
kel:mesini nerede giırilrc.e~ "şnrlO 
..,j, di~·eıı'' nıfma-.nıa. nnhyorm: ti 
ı.u.' ıwu fa tan, okUVU('U fiirm .• ~ibİ· 
.\caba ~nzete okuyıınn ne demeli-' 
·iz? 

flnzetcri ile okıı~·urn nrıtsındnl•İ 
ın\in:ı chetı araştıran ıırknclııŞlfl 
lııırcı:J:ı kastettiği m5na •!'ll:r.ete O• 

ku~·nnla, wızctcyi hnzırlamaktt 
çalı an ohcak. 

,\ksi halıle hn mlin::<11ebeti, bi ' 
riıı!n arl;ı söyHyen, diğerinin (le 
ç•i:nt'·a;ıbf,rn<la nm.malt liııınge ' 
•;r kj bo bMm ic;imize gelmez. 
H~en ya şnr~ı iiyliyene bit 

La~ka kefone, gazete oltuyurmm ' 
11 da bir ba.kn mı bolmamıı: la • 
··=ı. 

Bürha" Burrak 
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~I Sanayicilerin bir dileği 

1 

Milli Sanayi Birlıği, İetnnbul 
:.: !:ırikalaı·mda c:a ısan ağır sanayi 
1 '<'il"rinin ekmek mcs~ıesı için ti 
cnret ve i:ktı-ıat v .. kal-:tleri nezdın-Milli Şefin 

tarihi h·ıtabesi· 
Şef, Meclise; hükumete ve 

de te!iebbiı~tc bulunmuştur Bu• 

1 

günkü h:-tyat ııartları içinde iıo;· i 
ye''Jııiyel~ri .ne k.a:ıar artmı:j n!ıır. 
sa olc:un ı';l~ıler ıcın ekmek alnırık 

1 hu~.usunıla bazı fiyat imkanlar: 
: ıemini temenni edilmi~tir . 

3 

r ...... -~ .. ~.Y.~---~-~l~~J.~----..." 
'ztırabı azaltmak, millet tahammülünü CJl'.ttırmak, 

mııhareb€. dışında kalmak ve muharebeye gifiıilir11e u· 
re/le ve seUm-:.ctle çıkmak icin tek çare, resmi llame sa 
hip!erine ve en başında cii,';,huriyet lıükumet"ne candan 
Jla!·dım elm~ktir. 

iL - İamet İnönünün nutkundan -

---------------------------------------------... • 
l!:vrall c-erı ıverllmt!T 

,...................... her 1 ürk vatandaşına yenl 
föünden f direkfıf ve vazı/ eler vetdı 

-ecllSlft ....... Ntiihı u eıırahluia bn 
IWA 1 1 ili ~ saliat~ ı ınatalialar 

tarlbl celsesi ( B:ıs lruılfı l i nei snyfııdıt ı 
~c de\ let~ Şef etrafmcla durur 
&ak, bize hi~ bir teıuikı?niu kRne 
ılı dahi cfo'kunamaz 

~ Bugüne f . ..... ,.,, ' ....... , - '""""ruh•• hmH tn..,: .... , .. •Wıe. M..U.L 
~4 + 940 4 4 4 +• +• • • + + 4 4 4 4 u • 9 .~ nin 6 ncı ıntıbııp ı.ll'vrPı.;lnln 4 ün<'li i<;tima yılını aı:a.ğıdakl nııtuklnrl;'.l'le 

Şark 
c e o rt e s i n tl e 

Kar~ı.ıKh taarruz
lar aevam ecııyor 
Alma ıar w &a se 
ve sere~ e }enı 
mevz.llei' at:bliilr 
ar.ı{ c p ı s " m..ınareo .. ıer ;.>td 

ilet! devam edıyor. Dünl'U Alman 
tebl on HLZly t ı ıkkında şu ıııa. 
rnııtı kaycteımel<tc lir: 

l u ıı• c ~;1\,1 ı.c~ıınıııde ıııüll" 
ddit dıio;rrıın ırıe\ ı.lcrıııc k:ır~ı 

S.ıpıl. n ~uı nıJ lı•5l'hhıisiı ıııııv:ırı~. 
kt}t·tlı ııdıcc Hrıııı::ıtır. Diisıııuııın 

Plt ı k:ırşı ı.ı rrıızlaı pü,kıirlıil 

'lıli ır. l'ı apı.e ııçığındıı Sı)\ \ rt' • 
00 ıo ılııl, hır tic. ret µı·ıııhı. 

'n •,ılJrl:ı h:ıtıı ılrııı .. ıır. 
1 ı d, h ı ı n l.ı hucum ı t,ıl;ı ı. 

lu m ıı nı "dlcrini nlmı,J ır 

oı du-.u tnrafıııd.ın c·şsiz biı 
kıJrfe dl"sl<'l,1 ırıııskr \ e birçok 

kar ular ı;t•çl iden '>onr.ı düo;nı.ı 
ıı 1: ık uz::ığıı puskurtınıışlerilir. K· • 
ri! \e h.ıuı or<lıı~u t ır:ıfınıl:ııı ikı 
1trh1ı ııren \Ol,c 11 ııı-ştir. 

llıızcr rl( ııizııHll' \C'nıclı•ıı 1 ıi 
1etro1 ıırın i i olııııı k Ulcr c ~ı bii) :il 

<;Jt \C şılep h tııılııııs \l'\,ı nh•ı 
1 r idıı<lc bır< J,ılııtışlır. 

S lıngr ırl ın c<'mıburıd.ı ıluşııı:ııı 
ar)ı tnnrruzlıırınıı tel,rnr mm·.ırta 

l)('I 'z ~cl,ililc h.ısloınıstır. \'ol 
ııe~'l -şchrın s;malınrlcrı rııii c.ıılılicl 

huri rlıı ı:cı;rıır, icin rlü~ııın11111 
Pi ı hır tr<:r"l üs lnııı:ıınilc • ki•' 

aJrn ı ır. R ı ıll'klar hih ııl, lt'l,n 
•:ıtırılınıstır. Oıışın:ın kıı,·vetlerı 

-ırıı \ oke lılm i ve\ a c>sir :ılın 
lıştır. nu-mıınııı \ <>lı::ı do~'ll kıyı 

rl kı lop nıcı zilcri lıoıııbal.ırl:ı 
l \Hırc siliilıl.ırilc dciğıilıııiisliiı 

\•lıol .. ııı smı,ıJiııdr> !:" ıı:ı1:11H· 
ı niıl!' lıoııılı:ılnr isnlıı•l ~misti~ 

r ll~ ıık lıir Pelrrıl Iİl'f'llİ hno;t.ın İııı~: , 
ı·1kıln ıstır · · 

Don l'erıhcsrıı''tle lt:ıhnıı kıt:ıt.ı 
ı du~m:ıııın nehri nşınnk irin ~·:ıp 

1 •kları lr chhuslrı 1 tckıır.ır p!i~l-iirl 
llttısJr dıı. "\ ı l " ı 1ııi 

Rus sözcüsüne göre 
Stalingradda cıa~iyel 

"Sovyet &skerı rnfılrha•sı<>ı \lh.n 
\'a 'hd hıı\ıiıı :\los;koıa r:ııh-ostı:ı.. 
da '· plı~ı h 1 koııu moıl f sı.ı:.:ı.. 
S"rarJ 1 ki dıırıımu şövlr lıüTfısa et. 
l'lliştır. 

' \im ıılnr her ı:iiıı i~Jıı 'e v:ı ı·a 1 . 
ı ol;ıı ıl, Hı~ııli 4.000 a~ker k:ıll•ı·. 
diloı l ır. A.}nt zrıınan<la en Pcc •k 
0 rlu u gilıi hcrldlrı iıı" ,·nı·ııı:ılil:rn 
la ok uzak hulunuıoı·Jar. 

Stalııı~rarl lılil,ıı~sııırle ilk doııl:ır 
haşJaınıştır. Mii laf:ııı lı.11J.ınınıt, 
i\ln:ııınlırııı siınrlı\r li;ırl,ır ıc.,a<Jiif 
eırncciiklcri d<'rercdc kunclli Ye 
ce ur :ı~kerll'r tıır:ıfınrlaıı lııtıılnı:ık 
l;ıc'fır 
.ı\Jmanlaı için artık ger donınek 

bahi mevzuu olamaz. Zıra öyle b·r 
arekct Alman başlrnmandanlıg-ınııı 
le gc ırdı~lnl defalarca bildırmış 01 

ıf !~ bır şehirden rlcnt domek ola. 
Cıı.ktır. , 

4lman denizaltıları Hind 
denizlerinde 

'.)enlzterde boğuşma hız!unnıış v~ 
faaliyet artmıştır. Alman rlcnızaltıla. 
~tııttı batırdıklar gem• ad<.'rli kendi 
ebılğlcrıne goro, son gllnlerde art. 

tıil§ gorünmektedir. Diin nt.";rcrlilcn 
§~dakl Alman husus1 tebl .!!'i Al _ 

llle.ıı denl7.altı!krının Hınd denizine 
8.dar Uerledjklerinl gos•ermekte • 

1 r, Tebliğ şöyle diyor: 
''t>a~an nak!ıye gem lerinl tak!_ 

be devam eden Alman denizaltıları 
ilk defa olarak Atlantikten hareket_ 
le Bınd denizinin hemhudut çevre 
iline kaaar ilerlemlşl"r \'e Afrjkanın 
<!eıtubuna do~u en Jleri kara nokta. 
'1 GJ•n Agulhas burnunun şarktnda 
ı .. Jrlıı.rda ve Capstarıt 1ln'erindc hen 

52518 tonluk gcınl bAtırmıila.r . 

ııı;nıı'}l•udır: 

Uu,yuk b •ıı•t .Meclhıııııı. mııht.t•reoı Azaı.1: 

Aıpııcı inı ıhıı.ı• de\'rı'slııln dordüncii lçtj~ ) ılını açıyc.rum l\luhterem 
ı1La~ ı ıst'\ gileriı• ,wtııınlıı.rım. Bu sene, mllleot J.şleriuln bliyUk meclis tara. 
tmdan J.·eıı l.ıir a.zim v~ lradc jle idare cdilıuesinJ gerktıren ~aıtlnr l<;lndP 
top!ıtııu .. ı" bult•ııu~ uruz.. ıı;n bi.ıyük milli tc!Aketlerı yenerek bu ıueıoleke 
tin t:.rihiııde n-. ıutuıu-: ol.ııı Büyük :uıııet l'\leclis!ni, her balomdan \C her 
bakııu.ıaıı vı• heı ı.aıııan olduj;-u gibi, millete nümune olıt<'Jlk a:ı:jnıli ve fe

ragatli !>·aıı-ı•rııı.ııı engin ta~ dalar ve feylzlM g-etlrec.-ektlr. 

' Uunya faciası karşısında duyduğumuz ızt:rab 
Azv u~ı. .. <1aşıı.rım: 
Uun\n b.•rbl bil yu na kanlı şekiUcriylt> ınewleıı.etlerı yakıp yıkmakta 

ılr\ ıııı· ı:rt ı. ~eı•ırll'r ve Cl'JJhe gerilerin in ı;ilii.hsız halk yığınları, her taraf. 
ld ate• ı;.r.••f' ı.alcıılıır lmıanlık, olduı·wela.en başka uı;u. lanıınıyan bir 
at 11111ca .. '"l lô\dtnPt<". git tikçe dabıı zi~adt" 5aphınmış bulunu~or. Bu bal 
ler; inblt ıı ola, a>< , ... rnilll"t oıııraı. SPJ redl:' r"en bıiy uk lztırap dUJ uyorıız 
but ıın lrur<-~ ı ımıılamı~ oi..an harlıjn şimdiye lmd.'lr olnn ıııld':tıfı ııeUoosl 
nhırak :ve •-uGuntle nir t.arııfm hilklmlyetine dııJana.n bir ııtyast't yapısmıı. 
kııl.amı,1,.,1<·.ı~ı \'•\Hı kı;ruJıımıya<'~A• nnlat;ılmağıı ba.'ll\mrttır denilebilir. 

.\Jillq '•'rın ı;u~tıl• htı~·Uk, bep~l için yer yUziinde tstfldal ve hay&IJ·et 
h· y.,şaru1'1• ı.nl.<ı;ı• ıoablt olul'.aktır. Hidm milletl(•r ıırası ı.l~aııette dalma 
t!ı<.:>' prc:ıı.ibııul~ olmuş otıın bu gayenin, en lnııa.fsz müt•.a.delelrrı'len sonra 

ol~uıı. "ah.· ı;d!lnıPııin<lol'D hü~·üJı llf>"'fn(' ııu~·e<'.ıığız. 

Ahitleritı1ize, ıttifaklarımıza. ve dostluklarımıza 
sadık kalacc:.ğrz 

Azu ıu lôlıMlaı:hıruu 
,uuıwreıx e.!l:'nlPr u.rıı.tıııılla oır anıa.;;ınayı bugün l!;ln ıimlt ettlıecek 

hlçtılı yerllı ıııÇı:ı,r tJclfl yoktur. Öyle gorUııliyor ki 19'18 ~ılı daha geniş çe 
nana Jmıalııı:t. ıuutıarcbıı:crıe geçecektir. Biz önümüzdeki 11eııE" dahi mil!i 
,,lyaı.etlmizlıı ıçer1de ıve f1ı6arıda herkesç.: bilinen istlkaınetlerirıl, dlırü!it 

ı·p dddl tılanık ınut.ıı.J.ı.1,., ı·deceği.z .. Ahldlerirnl:ıe, ittlfaklarıın17.a ıve dost. 

luk.htrıwı:ııı . .eua. ol.ıırıı.u.. v·e ber hangi bir devlete ka~ı b!lell \'e ıı:ıklı rı. 

ı;.&rıı oın.ııkıan aikl,atle ı.akınarak, nılllı emui~ el sjyasetiıni:ı;ı t.akip edece. 

~i.t. Hu)tık &ledi~ tal•dir eder ki gittlkc;~ şiddetleııen dlişın.'lnlı!• ha\'a.s• 
ıc;ıncıe. ııeı ı;un tıırııı mıha sııılrlenmlş tarallar orta.smda t.ar-..ı.f<ırılık poli 
tjl\a!!ı .rurutmcl(, hukürnrt 11,'ln çok yonıco olmakt;adır. mı. lll'r de\ let le 
<.ııaıı nı!l.rıııı.ı•bcllerlml1.~11 ıııahi~·et ini açık!;& ~ö~ li) cbilJr bir ı.ı:ı rakterdc 

Vl: ırnvwttl otcıuı:umuı ic;ln poUtlluımızı gelecelite de ıetıntlıı rakip et. 
mekte!. Ç('l:\tı:ı11i~t'<'l'ğb., ~lyaı.etimlzdeki dliriletlüğün tırr tıırnfa nlt flJ.y, 
ıl<alarınııı, ':ıitiiıı nıııharııılcrre takdir <>ıllldiAinl ... anıyoruz 

Geçen bir yıl içinde çalışmalarımız 
.\1 \mll:.ı;ı rr: 

<·~en bır :sı•ı.c· uırtmda1'j ~afı,;mıılarımızm neticdcrı dikkatle ince. 
lcıımct r tıeı;eı-. Bir tnr.ıHan millet ha.ya.tının ilerlemesine ve ~eli, ıı:hinl, 
dün~ a h:ırbinııı :,•ırtları i<;lı11k hl\' aksat maclan devam ettlrdU. 'leınl:ıkc 

tiıı imaı i~·in her taratın tcı.ıit,l' fa;ıdalı işlere ara ''ermcdjl•. Uemir';ıol
la•ı btı~'lıl bt. ; H'li, h<'r tiJrlü yapıcı lktısa.di faali~etler b.tklkatl'n, mem. 
ııun ol:ı<"uğım•ı. biı ,cKl1'1r genişlNni!5tir. Milletin ıı:ıUtilrde, guzcl san'ıı.t. 
tarda Vf' tc•lrnılı ugretiınde \.·akit kayb(>tnıederı ha:urlannıusı !Çin büyUJ; 

pco~raml.ıı kıın•;• t"ttik 811 protı"ramları 7.<>Vkle VP ..arııılmıu; sebııtla t·a 
kip eıtet·ı•ırt:t.. 

Bü;ı iw J\te ... ·liı;ııı tıı.Kdlrine uıa:tJıar oıacugıİıu eıujıı olllııgııuı bir bli~ ük 
i~laıı! llt' ~ırı•atı•l'IZ<' bli.rük mik~·asta ve yeni bir gayretle ohl•ıu•ulyet ve
rilme"i'fü H«'r thrhi dP''lt'll mııvafraıo;1·et1erlnin tcın<'li olan ruali,\·cıı:ıh: i8~ 
aj}ır \.'Uzlfeh'nnı ııwnınuıı olBcağımız tarzda baıiaruı.ıığıı dt•\'ıtm etmiştir. 

Zb·aıı t nıııhı.ullc rlııııı fi~·u thı rııu makul bir t<urı•tt.c arttı rmıı lı hıırekı•11 

bui<6met111 lı.abctli tı.'!)ebhlislcrfndendlr. Ounya pnhallığınııı nikunü 3 al. 
nu. ı..ö~·IUıniu.ıııı ;1·11klenmesiııl istemci• bl.ı,\ iık ba.kııı:ıhktır Hc•m l•Ö) ilin Un 
lrnllmımaı;ııı, 1.-Gmm f'tnıcı •. hl•m onu had<ll'n a"ırı fi~ nt hırsinıı lmpılınnlc. 

t.ın korıı·.ıa<, Jfı ·rlmdır. 

Dikkat edilmesi gereken nokta 
.\ili arkad&~lanıu: 
1'urnty .. dc ınillct hayatının gidi,indeki ı;.alışma 'e Jlerlemı• manmra 

"'• ,·aııı.ıuııı.:ılı.rııı rm:ınleKet \C mlllet sPl~meti için her frdalc rlıgı ı.ıı.bul 
eıtmıı aallcri i.JU~i.ık ,e liunct)l bir nıillrt ı: lşarctJeridır. Mi11t ı olarak 
h11klliı gürunıi~;ımuı., i>u gürbüz ve km'Vetlj ha.ldlr. Ancak Büyük ~llUet 
1\lccliı.inin .. tıeırımı~ctlc dikkatini cclbctmck hıtcrlm ki ıı;ıtl:ıdı~ı gi.inden. 
bı r• tJÜ.nja lıtırbine, ınemlı·ketimlz f'n 7h·ııde bııı;ün ~·nklm;mnııtır HakJl,ı 
ı.ı.net)uımıı ırağlıım ,·uzj~etlınh:i bı.l:.ınclırıp golgl"lendlrcn bir mıınovi 
t~ıa., n· ttHırap l18\'118L, bugiln vat,arııınızm uıcrlııdc f'Smektedir. Böylt' 
tıaller, !Jir mıhPti na.stıtlıklı \O zııyll gôst<>rirlcr. Hııstahl,lı mjllrt hün 
)t'ltri, t·:,Jıc.• t,..ııııkelerl sür'atle i.ızcrlı:-rinP çC"kPrler. B ı ı<ebeplt• bır gliu 
bilnwdlf; ntlı: ı>tr lııtlkamctten ve hllinedlğlmlz bah:ıncle.r nltıncı,, \'o.ta. 

nıum.ın taıırrııza ıı,ann: l•almaııı ihtinınliıı! Blh (ık l\Jillrt; Moolbinin cldclı 
olıuah ı:-ö ~ i>nıııııll' "ıtm-ı l<".abed!'r. 

ŞVlılnuz bir ticaret havası 
.\1.ı- a rl•ClclR~lar: 
~uıır,.•ıı Mr tirareı ha,,aı;ı, haklı .ı;ebcplerJ ~ok a an bir pahalılık bı• 

liiı;ı hıı~un '~ı~nı~ızr ıstırap ~nı!e bulunduruyor. Bu halin uuıunıı barp
te·ı dıığ:ııı, kı•1di husuın fı18rtlarnnızla ilgıli olan 8Cbi'lplcr!nt ve ç:ırelorini 
Ohnıturl•ırt lılikfıRM"ti M"Lin y&lı:sek ııazarlanona etrafhle ııerlıı anlata. 
cnltt••. Eminim kj mill~ •e memleketin halrına olan en isabetli tedbir. 
!eri bultll·akısmız:. Bl:ıinı ~örd"tümılı en tehljttcll hastıı.hl;:, iki seneden 
beri cemi~·et1u1j7 içinde llitmhurjyet hüktııı 0tlerlııi muvaffak eımeıneJc 

için r.-tiriJm1!1 ouır, zelllrli havadır. Bu zamnndıı hiçbir moınlekettt' aı"•ır 
mııhı•ı•· ''r: o•nııyan bir t6dltir tılsımı yoktur. Milletlerin ıukmtılara marııı 
olmaları <;ur··~izı!lr. Bu aif'!WTler, lıarbe girıni~ veyı1 g:lr.ne nlış ıuıı nll):rnı. 

le ·ııı hi•;t.jriı.ı ıçın, en.gln kiH:ançle.rın buluumnz fırsatları drf:'jldlrlcr. ıstı. 
rah. anft n:ai-. n.11 «-1 ıat aıı n ülfuıti arttırn .tık, nıuhıı rcbı• dışrııda kııl. 
mak nı muharebe) ... glrılirııc şerefll· ,.e !>elnmı•Uc. çl•mah lı;in tl'k çare, 
ı·l'fmu \'4:ı:ı1•· ı.ahiııh•rine 'lif: en başrnda CıimlııırlY<'t hükOmr>llnP Nwdnıı 

yarJırn ı•tmı·ktlr. pütlin ekıılklerhle beraber en iyi il" t •eı •r. anC',ık hlı 

kfimet tedhlrlrr!nin diklmlli olnrak ~ürıl.tı l!™'Sl;) le Pltll- edilebilir. Aı•• 
ile hutır!uuuılıyı:r. ki mll.ietin 1aı)e lşk'rlnj tanzim etmeı, , olunda Cüınhu
riyet hük()wetıerlnln aarfettiklerl guyret!cre, iki seneil nberl, cemj31'tt. 
rri-: tıuafından hiç yardım etRlmeımlştir. işte bıı,;ün ilk -hallolıınacak me. 
ıscle unmmi ltjm11t hawasmın iade edilmesidir. 

Bulanı!; :ı.amanı, bir Gaha ole getıne'.I: fırsat sııyau es~·ı batakçı çlflllı 
ağası, \e el.iıı~ gel&e tenetrüs ettiğimiz hava~'l tioaret meta•ı yapmnğa 
yeltenen ı;o1.b ooyınaz vurguncu tllccar, ve biıtün bıı sıkmtıl11.rı polltlktı 
ihtirasları i~in bnytık lır~at ı;anan ve hangi ~ abnnl'ı llllllt>tln heııabına 

ç:ılı'ıtıı;ı bl!ili ulnuyan btrluı.ç ııoli'1karı, bi.İ\ Uk bir milletin bilttln haya 
tma lti:~tah blr sıırette kundak koymağa atısı.ıak(adırlar. le tıe, yüz ki· 
!JIJİ ı;~nıt~·en bu inl!an1arın vatuna karşı aı,ikfir olan zararlarını gider. 

Meclis riyasetine ittifakla 
Apdülhalik Renda seçildi 
.\nkara: 1, (A .. \J - BuyııJ, ;\lıl ı 

Jel meclisinin allıncı i nl ilıap de • 
resinin dörılüncii ictinıe .Yılı lıugıın I' 
.s.1 at 14 de Reisicü.mhur 1srııel 1 ıı. 
önu'niın senclık nutku ~.ıe .. a~ ılı~ıış j 
tır. Bu ruiinasebeUe Buyıık 1\tıllet 
!ılecJisi lnıgüıı müstesna güıılcrı • 
den birini doh:ı yaşamıştır. Jliilun 
de,•lel ileri gelenlerinin d:ıireler, 

rei, ve müdürlerinin hazır bulun. 
dukları bu loııltınl-tiliı Gendl..urıııu\ 
ikinci Baskanı Ottgenernl Asım 

Gündiiz ile, temyiz ın&hkeın«*>i, Je\· 
Icl şurası, dh·anı n:1-1ıhttsch.ı t reisle 
rl Hıyaseticiimhur locası ıaııınıl:ı 

ki Jocalnrda, bü:ıırıık vıe ortu eldh•ı• 
le elçilikler erkanı da rh aseı nııı:.. '1 

mının iki larnfındaki le>calnrflll ~·er 

11lmı.5lardı. Dinleykilerı: m:ıh~ııs 

localardan ba.ı;;ka irlima saJonmt"r 
bir kısmı da d:wetlilen·, 'eri i 'e 
ecnebi ajanslar bAS'm mümessilleri 
ne ayrılmı'? bulunmakta idi. Riiy•i!: 
Millet Meclisi öniinde de kııl::ıhnlıl

l1ir lı:ılk kü ilesi göz~ çnrpı~-0rdıı, 

ve :\filli Şef loplnnlı~ı aı;ınnk üzt•rr 
nıecl!se ~eli~Jeri esnasında halk küt 
lelerinin içten :-;egi, bağlılık teza. 
hüı !eri ile J.:a""ılanmı.şlır. 

Rei~icümhur İnönü 13.55 de 
ynnlarında Başvekil Şttokrü Snrnço~ 

hı olduğu hakle ~lmişkr ve mcc:• 
lis 1-npuımnda başta Biiyiik Me<-. 
!is :Reisi A hdiılhiılik llen<l:ı. \'ekil· 
ler ,.e riyaset diY:ını azaları la· 
rnfından karşıhrnmış Vil nüviik Mil· 
lcl .Meclisi mııhafı7. kıt'.mna ınt•n· 
sup bir müfreze ile Rfvaseticü:n• 
hur miiıilı:ası tarııfınrl:ın • selAml:ıı • 
mıstır. Milli. Sefin mrclisc ı::elişle ı 
rınclen biraz sonr:ı saat t.ıın 14 le 
reis 'ekili Refet Can ıtez rh :ısel nı • 

" Aziz ~kad4ışlarıw, yeniden 
ı t•isliğe seçmek sureHl(• göstermek 
lülfuncln hulnııduğµnu'I. ~iiksek il. 
ınrıtııın ve levcceülften dolayı heıpı 
nize ayrı, ayrı rnndan şlikrnnları· 
mı sunarım ... 

fü'i~ \bdtillıal:k flcndıı ~o.derine 
devam ederek reh vekmikler.ile i. 
d.ıre !unırliklcri ve k.ltlplikler in 
lihabı J apıi.ıca{:ını bi+dirmıiş 'e 
meiıu-.ları hunlar icin re' •f'mıeğe 
dm 1"( erleıuiştir. 

Yııpıln-n seçimde reıs ve·lnU.ikle 
rinc doktor Mazhar Germen Ayd111 
Refol Canıtcz, Bursa, Selaset.tin Gu· 
ııalfaı.·, Sh·ns, İrlare !imiırlikleı>İn<' 
Hıılit Hrıyr:ık. Ağr~. Arni DC)ğan, 
Çankırı, hııın Ferid Alpaya, M!'\r 
din, katipliklere ele Necmettin S " 
hi-r, Silim, Bi"Jlöl, Bekir Knle!i, Gll· 
zlantPp, Hamdi Selçuk, Haınr, Ke. 
mnl Turan, Isparta, Y!'hbl Uilgin 
Konya, Yedarl Pzı::örcn, Kutahyn, 
intihap •riilmislerdir. 

Bu sonnc üzerine Rl'fGI Cami<"" 
söz :ılarak reis vekilliklerine inli • 
h:ıp surctıl<' göslcrilnıis olan ~ iık • 
~cı,. ilimnd \'C teveccühten dola)'! 
şahsi ve arkadaş tarı aılıaa le. ckkiir 
lerhıi hildirerek dcnıislir ki: 

"- Hn itimadınız~ lhik ve yi'ık 
~l".k yarilımlnrınııln mu,·nffak ol 
mtı~ll c:ılıc;acağız ... 

Meclis hıınrlın onra 19 lkinı>i 
l<'.5rin PazarlP.si ı:ılin ii J()plıınmll'k w 
zere içlimAma snn ·..-cnnişlir. 

Milli St"f tn1iııil atıs ııııtU>klat'ını 
miifeı>kirı Bii;vı.ik l\fHJet Meclisinde· 
ki ıl irrlrri1ıdc hir miiildet ısıirR • 
hat hııyurmuslnr ve merlkten ay· 
rı 1ı rken ı:telişleri n de oli111~11 Jribi 
selAmlanmıs V<> halk kiillelrri tara. 
fın rl:ın nilıı rlrı nm ı<;Jnrdır. kamını iş.gal ederek ~oklama ya. j 

pılacağını bildirmıştır. Yapılan \Ok ---------------
lama sonunda ekseriyet bıılund11;,.n 

nıılaşılnıı~ ve reis vekili ,Refet C.1 
nılez, neticeyi MHli Sere bıldirınck 
üzere kürsüden ayrılmıştır. Bir ız 
sonra da ~ürekli nJkışlor arasınd·ı 

toplantı salonuna gireıı ::\lılll ser 
riyaset makamınıı çıkarak yıllık 

nııhıkl:ırını irrıl buyurmuşlardır .. 
Yirmi dakika k~<lrır sii~cn \'C nu 
yiil, .\lillet Meclisi azalarının sık 

sık alkış ve tasvip sedalıırilc k:ır,ı· 

Jnnan hu nuluklarından sonrn ~. • 
lonılan ayrılan Reisicfınıhıır siıre-1, · 
li tczahürJerJe uğurlanmıştır. 

Bunu nıiileakip Hcfcı Cnnılez 
kürsüye, ı::clcrek Jliiyfrk Mille! l\lec. 
!isi reisliği scl'İıni vapılaC'ağını bil 
dirmiş ve yapılan seçim sonunda 
:ıss rel ve rneı cııı ittirtıkılı:- Abdiil· 
halik nenda l.ankırı rcislii:ic '\CCı) 
ınişlir • 

Bıı netice üzerine Abdü1qalik 
Reııda Riya!iet makamını isgal ey 
!emiş Ye a~ağHl:ıki he:vanntln tesl'k· 
kiirdı• huluıınıuştur: . 

Ankara at varışları 
Ankara 2 (Hususi) - dilnkU a• 

yarışlarının netice.sin! bildiriyorum: 
Birinci koşuda Soydan birinci grld: 

ve 180 kuruş verdi . 

İkiuci koşuda Dandj birinci. Komi. 
.Rarj ikinci geldi. Ganyan 195, plll.se • 
ler no ve 100 kuruş verdi . 

Üçilncil koşuda Tomurcuk koşma. 
clı. Sn\'a. birinci, CeylA.ntck lldnci ge!. 
clılcr. Ganyan 220 pliı.rreler 145 ve 
190 kuruş verdi. 

Dördtincti koşuda Da bi birinci geldi 
\'C 110 kuruş verdj. 

Beşinci koşuda Pınar bırınci Has. 
pa lklncl, Varadin Uçüncti geldi Gaıı 

yan ;}4,40, pl1i.~t'ler G30 320 ve M5 
kuruş \·erdi. 

Altıncı koşuda Gungadın bLrintj, 
Buket ikinci geldi, Ganyan 380 piti. • 
sc 14-5 \'C 1:!5 kurl.ffl verdi. 

ÜçUncU ve beşinci koşu arasında 
Sa\'a • Pınar kom binçır.onu 77 verdi. 

Elbise Diktirilecek 
D~vlet limanları İf)etme umum müdürlüğünden: 

KaptaG, mürettebat ve dığer mtistahdemin için açık pazarlıkla 
takım "lbııı ... c.:ıktlrflecektir. 

567 

Hcrgün le•azım mUdUr!Uğüne müracaatla şartnamesinı 
lnn ta.iplt!ln tekliflerini nihayet 5.11.942 perşembe günü 
dar lc·Jazım ,;:..besine tevdi etmeleri. (857 ı 

görebilecek o. 
akşamına ka. 

mak yola cll.Ci,t,c \'&.rdır. De\ let ye mi~ liÖ'lı mek, mWelln nefsine ve 
hill;.fımetine ı;iıveninl zehirlemek lktfdarını kt11118e~·e \'ur memeli~ jı.. Tlca. 
retln ve iktıı-.adi Caa.Jiyetlcrin serbeetliğlnt bahane ederek milleti soymıı.?' 

lıakkını h'!: kinuwye h\ç.bir zümreye tanınıam:ı.h~ 11 •• Hıro;lı politll<adıaın . 

mlllet irude"İ üstıinde dahili ve harici hlr .. ıya~ı-t ylirüt·n ·le>rinı• 11.ııla mıi 
saudt> c-tmem<>li~·i7. 

Kendimize giivenimiz her zamandan fazla ve k·.ıvvetlidir 
Aziz. arı.aoa,,torım: 
R!iyilk '\':tı.ife g-tlnleri. Millet Mecllıslnln büyüklüğünll tecetısüm t'ttfr. 

ınek 'k;m k:ynıctl: fırsatJardır. Kahraman ı·e kıymetli ordumuzu hazır 

'bulundtıı mamn:, huırün her zamandan Ziyade liizımdır. '\atanda jstfhsa. 
11 artvraeak te<i.blrler, asıl genlııllk yollandır. Harp içlnl' glrmiıı ve mil 
let SCIAl'Xaetlnl!'J lr:ıygBBona dfttmiio gibi her malınımiyeti göze alacak, •e 
bütün millet..:• kiUfet Vfl aımette birllflmlz:I ve bera.berlifhiılzl gözlerin 
onUnd<' t'an•andı•ae&k zan.adaya. Bliyttk Mecliala ve ondan fl'tybll ziya
lar gibJ da~ılıtrek be-r vat,end8ftn, Ollrnhorlyet hiikG.metlne yardrm f!tlllt'. 

si lllzımdır. 
Tarihte, böyök meeeeller balletmiiş bir milletin evlAtlanyız. Kendlmi&e, 

mHletlmlze. ır,ilvenl~, her vaziyette en ltı&betll tedbtrlt'r bulac&Jmn'Z8 

gin·enimlz;, ber zamandan fula ve kuvvetlidir. 
Bü,vlik Millet l'llec.l•ıri, lııtiyftk mlW meıttyet.lerimlzln en kuvvet;l:I de. 

ftllorlnl tarllılmtrA! Mr deha kaydedecekti'. 

Burh n Belge, fnöniı'nlln do~ • 
rudau doğruye. bize vazifelerımiz.ı 
ihtar eden kıe_>ru hakkındaki mı.i 
talaalarmı, · '·'.roıtkiycde bil' Şef 
yaFıar! Bu Şd, dün, idaresine me
mur edild!ği m!l:lete, v~ifıclerin 
hat?rlvtmrı:ıtrr!' ~ bitiriyor 

Vaktt 
''V11kıt" rcl"!kinı3ırıde .A.s.ım 68. 

MiHi Şet~ hi~llİnj -~ 
bir g~ede seyahat edeıll. ~ 
~rmıış y()lcutil1'Q Yo~ıe-uc ta.:yiııı 

et-til"Cn bir ~ ~
b&hsOOel"e!k ~31:l ~Qt': 

•'Etrnfmılzı s_..a '1111!91tare11e&
lerinin nıuhtf'llllel lRilii~ p 
nüne ~tiritirse ba İlllliiitn ne -
~r yeriıul" dtdağa takdir ecJmr. 

,Bununla ~er h.Mp ~ 
\•a.rdır dive-~ ~ W 
kın İQ..~ ihtln<'9la tllaflflk .; 
mese?elerin iJnm}i elbettıı, .lfim.ııe
nin hatırana gelemezdi. Mini Şef'ıu 
nutku bu meı;;e~r ~nda 41& 
t-ok sarih olmu'ftnr. Bn sözlerden 
bizim :Lldığmm: inti'ba şudur ki hU 
lı<ımet yaksn bİ1' zamanda BU.yük 
!\lil~t Meclisine mühim b::ız1 ·ıuı. 
mmlar g-etirec.-ektir ve bn kanun· 
lar meeli-.in süratle tmwihinclen 
gerir:tecektir. Ondan sonra ierııat 
ı.nhnsnıa Airilecektir. Her halde 
dahilde halkın im.ya.ti il!tivnç1nnna 
taalliık ed-.n me<i.!'lelerin hcJısi en 
doğru • ~killerde birer birer lıııllr
dilcce'ktir." 

Cümhuriyet 
Cumhuriyett: Nadir Nadi "Nut 

kun mli.ha.s:r" ba~}Iklı ba,')maknle 
sinde. ''CümhıırrC.:.si ~füli Şef b 
met lnönil'nün dünkü a~ış nutltu· 
uu dinliyt'!'l}er Ve) a okuyanlar, o
nun doğru görü..<:lü, kesin \'e din 
m1k ifade::ıi karşısında ~üphcc:i 
]jçbir tefs.iıle ltizwn görmi ecck • 
lcrdir." dediıkU!n soı:rn. ~unl:ır 
Uav.e ediyor· 

''Böyle anlarda rnillet \e hiıkır 
met en hafif bir ~en•ekli;(e hi}c 
müsamaha. etmiyen bir .-elih ~o,. 
de yekp:ıreliği' ile birle,mlş bulun 
malıdır. Bua!nrk "trda balık R\la • 
ınak isti~ enlere. "elinden ~l'lı;e 
tenpffüs ettiğimiz ha\ ay1 ticaret 
nıetaı ~-npma~ yeltenen gözü <lo\• 
ma7. \'ltr~unC'lJ" lnra ' 'c politir<~ 
ihtira."'Çılann:l karst merhamet 
<lu.rgusu beslemek yaşa<lığnmz 
günlerin cirtdlli'ğine: uynuynn bir 
lıarckP.t ohn. İrimizdc nefes olıın 
bu gibi VIN'gunemarln b~i~fmla· 
rı boğmak Ye jhtira"h polib1'amla
rın tlitini 1re'JR'lek, mi11i selimeti _ 
miz uinında. topumuza ~ bir 
\'37.İfcdir. "tiç b~ yüz~ ~er,. 
miyen bu iusanln.rm vatana knr"ı 
a.qjk;\r 91an zarnrlannı giClennek 
yolu et~ vardTI'." 

Rüyiilc Türk milJet.i'nin :heeapsft 
~reti öninde Ü<\ be_ş yüz so~ 
ZUn maddi değeri, ~hesiz !\tfrra 
pek yakın bir rabmnt aneak ifa. 
de edebileceği bir ölc;tye SJğat'. Fa 
kat yasadığımız günler, ha.kiki bir 
hnha sevgisile iiı:erioliıle ~;vıen 
Mim Sef İ!Ulıet inöntinün..defllği 
~ibi. en ~ok hirlik, en çok beııa • 
berltılı: ve en ~ok özverlilik İ!Jf:İf en 
~ünkr<lir. Bö~·Je gitnlerde ]!lirli 

milletinin tek ferdinin ht"le miftı 
idrak dımula lcahnastna göz J11rD. 
mıya<'.ak kadar lıassaa v.e .~k 
olmMı Jao.ımdır. C'ümhtn' ~ • 
zin dimkü kudretli nutku, ~ m~ 
letimizin bu canlı lta!t!ta8'5ct1n 
te1111iil ediyordu." 
lkJam 

Şükrü Ahmet, lkdamda ''lllli 
Şefin verdiği yeni direktifler" ~r 
levhn h makalesinde, MiUi Ş.efin. 
sık sık Uzcrinde duracağtmn bi 
ders ve direktif hazinesi halinde• 
ki bu nutııkla.nnm dUnya um11mi 
efkarında basın ve radyolnr.ında 
uzun ıızu~ tahlıl mevzuu ittihaz e· 
c.ilmcmcısine lırtkan otmadiğmı te. 
barüz ettirerek nııtku tıı:hli! Te ya 
zısını şövle bitiriyor: 

"Büyük Şefin natklllldıa ve 1t11. 
kikatin kendisinde billiassa göze 
alıneeak umumi netine ~ lriWllnı 
ı:ndur >ki: biyiik nllet göiıthN..;h 
,.e jkh"dan içindeyiz; ....._, lim
,·etliyiz, bütiint12: her de-fflin de • 
\'a!lmı behE'melınl hul'aellk luıJd,. 
yiz. Ru~iinümüzden yannunızd 
eminiz \'c b<'rrak mrlıi~ınuzdn "•. 
la.rımalı: İ!iiti~ ,.n her ~esit menf 
'C' politika muhf;eri.,inin t<"I. . 
ka.ranndaym." 





2 SONTEŞRIN..:;. 19;,2 

Dün misafir Bulgar takımını 
3 - O yendi 

DUn Fcnerba.hcc stndı!lda misa. 
fir Bulgar şampiyonu Leviski ta. 
kıiliı oyuncul:ı.rı ve son maçım 
Penerbah1:c • Beşi:kta~ muhtelıtiy 
le yaptı. 

Şehrimize bir muhtelit halinde 
&elen Bu1ga.r şampiyonu taknnı, 
gcç._..on iki mnçnıda olduğu gibi bu 
ı:iefa da. muhtclitimizia k~ısıoda 
.ııavı\.ffak olamadı ve açık bir sa. 
vı farkiyle ye.nildi· 
Takımlar sahaya §U kadrclar!a 

~ttlar: 

MUHTEI.fT: Cihn't - 1'avoı, 
Murad - Ömer Saitn, Aydın -
R. Fikret, Naci, HILkkı, §eref, 
Şlikrü. 

LEVlsKt: 31ogdikof - Aldd, 
Zag - Goreief, Adef, Stambol!. 
fef - Sratkof, Sparvof, ~kof, 
Belakop, Şimina,·iıJ. 

Oyun başlar başlamaz daha ilk 
dakikada Naci, Hakkr, K. Fikr.!t 
kombinezonu Bulgar kalesi önün_ 
de gollük bil' pozisycn yarattılar. 
'Oç dakika kadar sUren mtrhtelitin 
bu baskınından misafirler ancak 
kornerle durdur:ıbı1diler. 

Z üncü d3.kikada Ş~krJnlln .çek.. 
ti~i kornerden Naci muhtelit he. 
sabma ilk golii kafa ile yaptı. 

Bu golden sonra muhtelit baki. 
tniYetini da!ıa fazla. arttırdı. M~ 
temadi surette bir baskr kuran Be 
şikta.ş • F~ncr muhtelit! şanssrz!rk 
VÜziiındcn bir~ok goller ka~rrıyor. 
du. 

Arada sırada misafir takım da 
hUcuın ypıyor, fakat kaleye kadar 
Sokuiam.ıyaMl.k uzaktan ı:ıllt atmak 
la iktifa ediyordu. 17 nci dakika 
da K Fikretin <:ektiği firikiği Na. 
ci tama.maldı. Fakat top kale di. 
reğinj yalı:yarak avut oldu. 

18 inci dakikada Şükrünün bir 
rl-?)ı;ilia sonra Şerefin güzel iki şiL 
'ü ele u·utta. 

22 ncl dakikada ani bir teviski 
hücumunda Cihad fevk:ı.18.de bir 
kurtarış yaparak alk!şland.r. 

28 inci dakikada NaA::i, Hakla, 
Şeref k.()!llbinezonunun birlikte bir 
hücumunda mu..lıte!it Şerefin aya. 
ğiyle ikinci kolünü kazandı, 

30 uncu dakikada Nacinin ~k. 
tiği !;ok güzel şiltü Bulgar kaleci
si fevkalade bir kurt~la berta. 
raf etti. Ve ~idtletle alkışlandı, 

Devrenin mUt~baki krs.ını mub. 
teliıtin hakimiyeti altında oynan. 
dr. Ve devre 2--0 muhtelitin g.a .. 
lcbesiyl'! sı:ına erdi: 

İkinci devrede Hakkı, Naci ve 
Fenerli Ömer çrkarak yerlerini 
Halid, Be~iktaşlı Öm~r ve Melihe 
bıraktılar. Oyun yine muhtelitin 
lıak]miyeti altında başladı. Ve u. 
zun bir çekişmeden sonra nihayd 
ı ı inci dakikada Şerefin c;ektiği 
ı;ütU Bulgar kaleciSi karşıladı. Fa. 
kat bloke '!demedi. Melih topa ye.. 
ti~ti. Ve takımma üçüncü sayıyı 
kazandırdı. 

Oyun mUteınındf !JUrette muhte.. 
Ht hakimiyeti altında. cereyan e. 
diyor. M~a!irler muhtelitin bu 
hakim oyununa sert ve enerik bir 
oyunla mukabele etmek istiyorlar. 
dr. Arada sn-ada yaptıkları sey. 
tek akrnlarda muhtelit müdafaa. 
sınm güzel oyunu karşısında bir 
netice vermiyÖrdu. 

Oyunun mütebaki kısmı canlı 
bir didişme halinde ve başka bir 
go~ olma&ın geçti. :Mac; bittiği za 
ırıan Beı;ıi.kta.., - Fenerbahçe muh 
teliti 3 - O galipti. 

Dün muht~litte yer tılan bütün 
onıncub.r muvaffak oldular ve el. 
l~rinden gel~n vazifeyi yaptılar. 
Rulgar mtcsarirll!rimiz ise son se. 
neler zrı.rfmda t~t.anb11la ~elen t•. 
kımlarm ~n zayıfı idi. Ve aldığ? 
neticeler ce bunu isbat ~tmiştir. 
Ffa1ı:em dünkü ma<:r r~zel idare 
etli· 

-:;-. 
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!Haber'i_n bulmacası 1 BilUr1ıUm 
~ • 2 l 4 S et 1 8 9 to 1 
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Resmı~ Dairelere 

Soldan sağa ve yukarıdan aş<Tfjr: 

1 - Bir zamir, bir tlZ\'Umuz, cil. 
din ifrnz etliği, 2 - akar, zemin, 
bir harf, 3 - Bir ~ayı. teknik, ilim. 
içilir. 4 - bir uzvuııııız, bir balık, 

baş:ı ~iyilir. 5 - bir harf, hir licu. 
ri talıir, basmaktan emir, (i - lJir 
sayı, bir harf, 7 - deri, cilt, arı!, 

bir nota, 8 - Erkek, meydana koy. 
mak, yc>m, 9 - bir harf, sııdıı, y:ı. 

rım değil, bugün rll'Hil, 10 - lnriM 
bir şehir, bir resim liıbirit bir za. 
mir, · 

Düııkü bumuırmııı:ıtt Jıarct · 

1 - Kab'a!.:, kuş, !? - Azar, rrn. 
çal.:, 2 - bal, yan, ma, 4 - ar, yer, 

şif, 5 - K, ~·om, bel, 6 - J\:ı r, yol. 
O. 7 - Kan bol, ar, 8 - Uç, şcl, 

art, 9 - Şamil, arsa, 10 - Kar, or. 
tak ' 

ŞEHiR TIY ATROSU 

/l~'//,'f L'/jlf ~ş~ ~!~ • ı1//
1

f/U//1,ı &oMEDt ıusın 
lifu. ~ iYA~ANCI 

Cumartesi ve Pazar gtlıılerJ 16,SO 
da MATiNE 

Per§embe gilntl saat 16,SO da 
.- · 'tarlhi Matine 

Niifuı kağıdı bulundu 
Doktor Abdurrahman İrfanın oğlu 

930 doğ'uınlu Mehmet Melih Şen adı. 
na verilmiş bir nUfua cllZdanr bulun. 
nıuş, matbaamıza teslim edilmiştir, 
Yaklt idaresine mtiracaat cdilmesl. 

~ 
l 

, 
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Veva o hükümdeki -
M üessesat ve Teşekküllere 

Resmi dairelerlıı veya o hUkürı deki mUessE'Sat ve tcıtelcklUJerln ga~tclerde neşrt'dllecek !Dalan, bir 

Umltet ılrket tarı.hodan kabul ve ;-azetele.re tevdi edilmekte idi. Bo Um tet ıl.rket elyevm haU tasftyedodir. 

Bu defa yeniden te§ekkül eden ve bütün Türk matb·ıatınm alakadar olduğu 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar 
Şirketin mevzuu işt:gali: 
Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve müesseselerin ticari mahiyette 

olmayan iUinlaTının ııa'Zete ve mecmualarda ve.o:ir ilôn yapılan yerlerde nesri ic:in 
kabul ve ne!ir vasıtalarına ıevkedip r.t?flrkrine tav<nsuttırr. 

- Diye yaLılı buJunduılundan bu'l•an böyle resmi dail•eler lLlıılarmı dofnulan doğruya: 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilô.nlar Şirketi 
. ne göndermeleri J.izımdır. Bu yeni !İrket bütün reami ilinlan bil" intizam c!ahilih• 
de ve kanuni müddetleri 2'arfmda ve günü gününe istenen h.er gazetede ne.trini 
temin etmekte olduğu gibi hasılatının % .75 ini de Baaın BiTliği yardım teşkilatuıa 
vennektedir-

T a3fiye halindeki bir firkete veya iliğer türedi mutavaı11tlara gönderilen res• 
mi üanlCJTın dairelerinin maliimat ve nn.ıvalahatları haricinde, gazete adları deği§ti' 
rilmek ıuretiyle neşrine t~ebbüı edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh reımi daireler, ilanlarını diledikleri bütün büyük ve günaelik 
siyasi gazetelerde nqrederek her yerde her kea tara~u dan okunmaını temin~ede• 
bilmek için doğrudan doğruya ve yalnu: ~ 

.._ İstanbul Ankara caddesi eo nunıaralı Kaya Hanındaki t 

t 

....... ~..-· """' ,., '"\• •• ·r·~'lt·..ı. ......... d, · • • - > .. ~' • • ' • ' ... .., o 1' ~ -.,,.. ..,..., .1 ~.,. • r • • 

::e:az ;;ıs -
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Ar- 1 J ;mwlarma .atınalmo komisyonundan: 
M!.ktar1 kilo fiyatı Muvakkar 1:ksiltmenln !filr!I 

teminatı 

kilo 
:57000 .66000 sıltrr eti 
30000 ..zeytinyağı 

'<u ruş 
110 
191 

ll!'ı 

lira 
4880 
4160 

kaı:>alT zart 
13.11.9-r.? cuma aaat 15 
16.11.942 pazarttsı saat 15 

20000 sabun 
ı - M:tkte.r, cins muhammen fiyat ve muvakkat temlnatlanle ekstlt. 

me ı;ün ve ııaatlerı yukarda yazılı üç kalem ie.~e maddesi tııtanbul . Tak. 
simde jant.arma ootmalmn komisyonumuzda kapalı zarf elcsıltmes le satın 
alınacak·.ır. 

~ -- Z~yt\nye.ğ'ı ile sabunun bir arada veya ayr ıayrı ısteklilere ihalesi 
caiz olduğ11 gıbi ist&k vekünu beş bin kilodan noksan olmR mak ,a.rtile ibr 
kaç :ıte'cljye de i!ıa!eSi caizdir. 

3 - - Yağ ve sabun ntimunelcrl bergün komisyonda g-öı:illür. Et şart. 
naıresi 3ı;.:ı ~ı;.bur: ile zeytinya~ şartnamesı de 406 kuruş bedel karşılığın_ 
da koı:rı!'lyor.~muzdan al:mr. İsteklilerin kapalı zarf eekllf mPktupla.nnı 
ekııilt"'le fııtaıinden bir ıııı.at evveline kadar komisyonuaı.u.ı:e. vermeleri ve 
san tafr.m.tı el" i&rtnameden okuma.lan. (829) 

Tir kiye C:Umııurlyetı 

ZiRAAT BANK ASI 
aiJuu.l.Uf tııutbl: l~ - Sermayeısı: lOO.OOU,000 1'11.rll un. 

ŞUbe .. ~ adedlı ıCMl f 
Zira! n. tlC&l1 ruır nev:ı oe.nu muam.lelert. 

Para blrl.ktu enlere 28.00CMira lkra.ınlye nrtyor. 

~aat Baıusa&UIOa ırumtıarau " t.b.ıı&nııa t&l&ıTW ~ 1 
o u ~ •ını.ı tıtılU.Da!lJanı Mnede • d9ta ~· ırura u. ~ h 
.Ana ~ UuamtJ19 daftUlacaJttır. 

ı Mleı ı.ooo l1ralıll 4.000 Un 

t • 600 • ı.oocı • 
' • I04I • ı.ooo • 
ıG • l.00 • \,000 .. 

uo • 
180 • 

.. 
" 

llnldl ~.eoG ..... 

• &.80G • 

• • 

1 
OtKKA~ Be&a\llArmd&kf p&l'&l&r tılı eeoe tOlnde tJO tlrad&D llıf&ğ 
"!~ ~ ;ılrtığı takdirde 9't 20 raaıuııe r•rtıeceııur, 

ıruraıa.r •nede • det&, 11 Mart, ıı Bazt.ran. u myıaı. 

11 atrtnctkl.n11Dda oeldleoekttr. 

J 

~ t.) 
:.ıı 

l· 

I 

'f 

18.00 program ve memleket aaa.t 

ayart. 18.3 karışık makamlardan şar 

kı ve türküler. 18,45 radyo dans 

orkestrası. 19.30 memlekFt saat a. 

yarı ve aajns haber!erl 19 45 ser • 

best 10 da.kike., 19.5ö şarkılar. 20.15 

radyo gazetesi, 20.45 bir mar~ öA"re. 

niyoruz. 21.00 konuşma 21.15 müzik, 

21.30 konuşma. 21, 45 radyo ııentonı 

orkestrası, 22.30 memleket ııaa~ a _ 

yarı, ajans he.berlerı v-e borsalar. 

22.45 22.150 yarınki program ve ka. 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizma 
Nevralii, Kırıklık ve Bütün Ağrı~arınızı Derhal Keser 

1CA81 N O A G UN D E3 KAŞE A L & NA g 1 Ll R 

pantt. ••• " ... ~ - .~. . ~ lS ....... . _r ~ . 

9evlet O.miry•tlart ve Limanları İ~ttmt .' 
A-~ Umum ida111esi ilanları c:~·;" 

22.10 P4? tarihinde yapılan ek.si1tmesine talip zuhur etmıyen Vi! mu. 
ba1nmen o~dcl.ı 77.000 lıra olan muhtelif Çinko levha 12.11.942 perşembe 

glinıl sa.tt 15.30 da ka.paıı zarf usulile A.nkarada id&re ı,ınumrta toplanan 
merke.:: 9 uncu kC'mlayonca satın e.ıına.caktır. 

Bu ~e girmek ıstiyenl!!rjn 4850 liralık muvakkat temjna.t ile kıaaunuıı 

tayl.r. ettiği 'l'esikala.n ve tekliflerini ayni ıün ııaat 14.30 a kadar adı ge_ 
çen komısyou reısliğ'lne vermeleri ıa.zımdır. 

Şe.rt.ne.:ııeler 1 tıra mukabilinde Aılkarada merkez ve Haydarp~ada 

'Haydarp.ı~'I. vı;znui.nden tem_!.n olunur. l 9~9) 

· · Muha1T.men badeli ~2931 (otuz iki bin dokuz yüz otuz tıır llTa) ola.n 

H ı·a!em porselen yemek takımları 10.11.942 salı gtinti ;ae.t 15 te kapalı 

ze."!'f uauhl ile ~karada idare bine.ıruıde. toplanan merkez 9 uncu komiıı. 

yonunea sa!ır. ahnaca.ktır. 

Bu işe girmek 1Btiyenıerin 2469,83 (ikf bin dört; yüz altmış dokuz Ura 

seksen fjç lrnrut) h,.:ıhk muva.kkat teminat Ue kanunun tayin ettiği ve 

<tlkaıarı ve tf'kllfl"?'lni aynı glln eaa.t U e kadar a.dı geçen komisyon reis 
liğirıf' verm!!1f'ri lA.zıımdn. 

Şal'tlla.meıer 165 kuruş muka.bi\inde Ankara ve Haycı&rpa§a veznele 
rinden t,emiıı olunur. (860> 

--
Muhllmmen 'bedetl rı 7000) on yedi bl.n lira olan (100) yttz metre ttıi, 

kA.bı munıi:itif eıbatta ihla.mur kalu cıs lkineiteırin 1942) ÇS.r§amba rn. 
nü ıaat (1.5.30) on beş buçukta. H&ydarpaoada gar binası dahütndeki ko 

miayon tarllf..nda...ı ka.pa.lı zarf uıulile satm alınacaktır. 

Bu i§e g1rmelı tatlyenlerjn (1275) bin lki yUz yetmiş beş Ura.lık mu. 

vakkat rem.r..ı.t. l{anunun tayin ettl~l vesikalarla tekltlertni mubıtevi 

ze.rtlarmı ayni gtin llL&t (l-i.30) oın <Rlrt otuza. kadar komisyon relaı.ttı.ne 

vel"Dleleri IA:.rmdır. 

Bu işe a't §&rtnaııneler komieyonda.n para.arz ola.ralc da.ğ'Ttılmaktadtr. 

(999) 
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