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Milli Şef, Tarihi Bir Nu 
GAZETESİ 

7 
Fransız fşç?lerinin Almenyaya 

gönd rilmesi meselesi 
IJondra. 1 (A.A.) - GazetelC'rn \<' .;.ı Fransa işç lerlmr. A 

rrıonyaya gön:ierilme~i aleyhinde ya pi.lan nümayi~lcr hakkın 

da mllhtel"•f kayn.klardan gelen haıbeı lcri n~retmektcd.r. B 
habe rlere gore Fransız kadın !arı, Almarıyaya gidecek iw leri 
muayenesini ya·p<?r. d:ı-'ktorlar ın otellerden çık'malarına mfın 

\. olmak cçin otellerin önünde toplanmaktad>rlar. 

kla Meclisi Açtılar 
lnönü, dış siyasetimizi ve bütün iç işlerimizi en veciz 
ifade ile aydınlattılar ve yeni direktifler verdiler 
Dünya Harbine Memleketimiz En 
Ziyade Bugün Vaklaşmı_ ştır 

Dürüst Politikamızı takip edeceğiz 
" ...... ,, . r ,, ,,,. ""'" .. ...,. . <• 

Milli Şefin Verdiği 
Yeni Direktifler 

büyük hepsi 
için istiklal ve haysiyetle 

yaşamak imkanı sabit olacaktır 

Milletlerin küçük 

Reisicumhurumuz iç ve dış 

durumumuzu en raalist 
Hırsh politikacıların millet iradesi 
üstünde dahili ve harici bir s;yaset 
yürütmeler~ne asri müsaade etme· 
meli, Milleti soymak hakkını hiç kim· 
seye, hiçbir zümreye tanımama'.ıyız 

bir görüşle 

Ankara (Başmuharririmizden 
Telef-onla) - MİHı Şef beklenen 
tarihi nutkunu Meclis•n alkış 
tufanı içi'lllde okudu. 

Radyoda da dinlerken millet 
vekillerinin sık sık alkış tulan
Jnrına boğukt-uğunu ve •bravO'» 
seslcrile kesildiğini gördüğümüz 
nutuk iç \e dış politika durumu
ınuzu en realist bir görüş çerçe
vesi içinde ve en )iikı.ek saliihi
J'CI ifades:Jo en hurda nnktaln· 
rına kadar ayd.nlatmıştır. Sık 

sık üzerinde duracağımız b"r 
ders ve direktif Jıazin<-si halin
deki bu nutııklnr111da l\Uli Şcri
nı'.z dış siyasetimiz, dünya (elii
ketinin aldığı şekil kar~ısın<la 

inSBnlığa ait ıztıraplarnn•zı ifa .. 
delend ircrek izah cdcrlerkcu milli 
ı><>litikamızda asla bir dcğ:~iklik 
ohuayucağını tebari.iz ettinn;ş 

\'C bu arada bir ana noktayı 

dünya milletleri ve mu!ıaripler 
nazarında da ifadelendinniştir. 

Bu nnkta, dünyalı saran yangı
nın o;onunua biiyiik küçük her 
millet için isLkliil ve hürriyet 
hakkında ısrar eden \'C bir taraf
lı hakimiyete asla rıza gösterme· 
)'etı 1iirk ana prensi9 ~i:iriişiinitn 
bu vesile ile bir kere da:ıa bı•lir
tilmesidir. Nutkun büiüu diinp 
mi·lletleri umumi efkaııod?, lıa· 

bUl ve raıılyola.rında uzun uzu11 

lablil ıııcvt1111 ittilıaz edilmenıe· 
sıne iuı.kiln yoktur. Yer yüzü ınil 
lelle".ııiıı bugün başlarında hır 
~·!dikleri İnönü delıas;nıcı Jüıiya 
hadiseleri karşısındaki gürii~ii 
~ll>ettc ki bu umumi u:~uliy.tı> 
fır~at verecektir. 

aydınlatmıştır 
Ya.zan: ŞÜKRÜ AHMED 

Milli bünyeyi her .akitkinden Ankara, ı (A.A.) _ Reisi-
sağlam, ordumuzu her zaman- · · · M 'I ' ci:mhu, ismet Inönü Biıyük ı · 
kinden daha kudretli , ... mİİ· 

let Mcc]isinin 6 ıncı inllh"iJ dev-
cehbez, miU.-:tim;zin gorüniiıUinü 1 

,- rn;nin 4 üncü !çtima yı ına aşa 
büJÜİ< ve ku,'Vetli vasfı içinde ....J 

gıdaki ııutuklarila çm,_..ardır: 
tebaruz ettiren Şef sesindeki ve 

Büyük .Millet .Meclisinin muh 
söı.lerindrki değiş i kliği, sertliği 

terem azası: 
hıışuııdi bHlıassa ıııemlektt ha· 

Altıncı intjihap devresinin 4 
vasıııı bulan<hrıııak yGlunda te

ünct; içt!mn :;ılını açıyorum. 
şebhüs , .e faaliyet sarfedenler 

Mnhtercm az~yı sevgilerle sehakkmda g<;stermektc , .• bu yol
liunlarını . Bu sene, millet işleri da Meclisi, hfrkihneti, Türk mil-

letini vaıifelcndirıncktcdir. nin büyük meclisi tarafıntlan 
Dört )"ıllık dünya cehennemi ~ni bir az!m ve irade ile idare 

yerl üziinü felaketine boğarken ed'.lmesini gerektiren şartlar 
hi1:bir kall:~nma CaaliJ· .. tiııi ı;eri- içinde tıoplan.ıııış bulunuyuruz. 
Jctmiyeıı , billıossa nafia, maarif Eıı büyük mdll felaketleri ye-
ziraaı, ktısat, maliJe sahaların- nerek bu mcmlekeLn tarihinde 
da çok feyizli semereler alan yer tutmuş olan Büyük Mil'et 
memleketimizde ıztırap havası Medisinin, her b~kımdan ve h"r 
uyandırmak, milli hlinycyi, u· zaman olduğu gilbi millete nü-
nmmi itimadı sarsmayı faaliyet mune olacak azimli ve ieraglt· 
hedefi itti.haz etmek, yüksek Şe· li çalışması, • ngin faycJ..,:ar ve 
fiıı şiddetli nefret ve itabına nıa- feyrz'f.!r getirecektir. 
ruz kalmıştır. Aziz arktdaşlaom: 

Şef, ticareti şuursuz b:1" ka· Dünya harbi bu yıl da kan~ı 
zan<Ç, pahalıl:ğı haksıt. n sebep. şekillerle memleketleri yakıp 
nz bfr vnsıta mesleği haline so- )'lkınakta devanı etti. Şehirler 
kanlarla teneffüs euiğiın~, saf ve cephe geriierinin sil.'ı&ıosız ha'.k 
bav~yı ~.,Jıirliy~n ve haug; ya- yığınları, her taraft 3, ateş için-

Dün Büyük Millet Meclisinde 
Meclise ve nıillete ılirektiiler 

veren Milli Ş.,C İsmet lnönü (Devamı 3 üncü sayfada) (De\'amı 3 üncü sayfada) 
..:__~~.:..__~.~~__:.~~~~~~= 

1 c • . • ) i ,-ı 8-i r"""!!!"m~a!'!!!! n!!!!!!!'!!!y a~y!!!'!!>!'"a ' ' 

Stahngratta Ru~lar Taarruz 
·taarruza geçtıler ki 

-- - Hazırlı arı 
., 

,. illi Sef in Veciz Cümleleri=-
• Bütün küreyi kaplamq olan harbin 

ıimdiye kadar olan inkiş,.fı neticeri ola
rak yeryüzünde bir tarafın hakimiyetine 
dayanan bir siyaset yapısının kalmıyaca
iı veya kurulamıyacağı anlaşılmıya baş

lanmııtır J enilcbllir. 

• Milletlerin, küçük büyük, hepsi için 
yeryüzünde istiklal ve haysiyetle yaşa

mak iml.ıanı sabit olacaktır. 

• lztırabı azaltmak, mi!let tah'2mmü
lünü arttırmak, muharebe dqında kal· 
mak ve muharebeye girilirse şeı·efle ve 
selametle çıkmak için tek çare resmi va
.zile aahiplerine ve en barında Cumhu· 
riyet Hükumetine candan yardım etme!l
tir. 

• Devlet ııe millete sövmek, milletin 
nefsine ııe hüR.iimeti ne güvenini .zehirle
mek iktidarını lıimseye vermemeliyiz;. 

• Ticaret ııe iktısadi faaliyetlerin ser 
besiliğini bahane ederek milleti soymak 
hakkını hiç kimaeye, hiçbir .zümreye ta
nımwnalıyız. 

• Hırslı palitikacılann, millet İradesi 

Büyü il e 

üctünde da/ıili ııe harici bir siya.et yürüt
melerine asla müsaade etmemeliyiz. 

• Kendimize, milletimize giivenımı.z 
her vaziyette en İsa betli tedbirleri bula
cağımıza güvenimiz, her .zamandan faz
la ııe lnnıvetlidir. 

• Patladığı giindenberi dünya harbine 
memleketimiz en .ziyade bugün yahlar 
ml§tır. Hak iki. kuvvetimizi, sağlam va.zi· 
yetimizi bulandırıp gölgelendiren bir 
mane::ıi telciş ve ıztırap havaır bugün va
tanrmr.zın Ü.Zerinde e ımektedir. 

•Hastalıklı millet bünyeleri harici 
tehlikeleri süra'tle Ü.zerlerine çekerler. 

• Ahid/erimize, ittilaklurımıza ve 
doatluklarımı.zn sad ıh olarak ve herhı..n· 
gİ bir devlete kartı hileli ve acıklı fikirli 
olmaktan dikkatle sakınarak, milli em· 
niyet siyasetimizi takip edeceğiz. 

• Biz. her deııletle olan münasebetleri
mizin ma/ıiyetini açıkça söyliyebilir bir 
karakterde ve kuvvette olduğumuz için 
politikamızı uelece kte de sebatla takip 
etmekten çekinmiyeceği.z • 

eclisi açı dı 
Milli Şefin nutuklarını dinlemek için 
Elçiler localarda yer almışlardı 

Meclis Reisliğine Abdülhalik 
Renda ittifakla seçildi 

------
ıclfs 19 İkinci Teşrinde toplanacak 

Ankara, 1 ( A.A.) - Büyü'k 
Millet Meclisinin altıncı intlıap 
dewesin'n dördüncü içtima yılı 
bugün saat 14 de Reisicumhur 
ismet İnönü'nün senelik n~ku 
ile açılmııştır. Bu müıı.,,elbetle 
Büyüıl<: Millet Meclisi bu:giin 
müstesna günlerinden birim da

ha y~aımış-tır. Bütün devlet ilCTi 
gelenlerinin daioreler reis ve mü

dürlerinin hazır bulundukları' 
bu toplantıda Genelkumay İkin
ci B~anı Orgeneral Asım Gün
düız ile, Temyiz Mııdıkemesi, 

da riya~et makamının ik · ta.-a
fınd:&.i localarda yer almışlaır
dı. Dinleycilere mahsus localar
dan ibaşka içt ma salonunun bi:r 
kısmı da da•·etlilcre, ~rli ve ec
nebi ajanslar basın mümessille
rine ayrılmış 'bulunmakta idi. 
Büyük Millet Meclisi önünde ka 
!abalık b:.- ha:!k kütlesi göze çar
pıyıordu ve Milli Şef roplantıyı 
açmaküzere meclise gelişleri es
nasında bu halk kütlelerıinin iç
den gell"Il sevgi bağlılık teuıhür 
1-eri ile karşılanmıştır. 

!Türkler 
Realisti ...... ,. '"' 

Bir Amerikan 
Mi ili gazetesi 

Şefimizi övüyor 1 

İ.nöııii ış-ı;ı ün muharipler l~in 
çok ıia.lıa gen •. ~ ölçüde boj;uş
ntalara '""hue. ı>lncağına kanidir. 
inönü, her tiirHi anlaşma \.C u
yu~rna ü~nıtleriniıı artık ka,ytıe

dilmi~ bulunduğunu görmekte
dir. İusaıılığı bi.ı•birinc boi:azlat
ıııak!au gayri bir -:i·dş )Olu lal.:ip 
etmeıneğe ba~layan teku:k tek;;.. 
mülü ıztırapla ka~.Jayan Türk 
nıiiktiııin durumuna gel..i11ı.e İnö· 
nü, \'atanımızın eınniyet \"C scld· 
ıneltni tem:n yGlunda mH!etimi-
2in her vakitkindeu daha kun-ct· 
li bir halde bulıındıığunu bi~a•
'a belirtmekte, hilesiz ve sakh
ı.ız, dürüst ve ,-efalı si)'a.l:itLmj
ziıı şimdiye kadar olduğu ı: .!J i 
~·mdidcıı 9<1nra da her yanda 
taktl r uyaC'dırnıakta dc\·a111 edc
c~gı ünı:dini izılıar e3·Jemektcdir. 

Alman tebliği taarruzların 
muvaffak olmadığını bildirdi 1 Devlet Şüra6ı, Divanı Mutıase-

ngiliz d 0 n 8 n • bat reisleri Riyaseticiilirııhırr lo-

Re.S:ctimbur İnönü 13,55 ıle y.ın
llıruıda Bapeiılll Ştıkrü Sa.:11cO(:hı 
olduğu OO!dıe gPimlşıJcr ve Meclis 
bpısmcUı b.~ Bilyilk Mil:,,.~ Mec-

N cvymk, 1 (A.A.) - Türk 
Cüm:lıuriyetinin 19 uncu yıldönıi 
mü münascıbetıae nşett'ı}i bir 
makalede Nev)l(lrk Sun gazete
si, reis Ruıı:velt tarafından Rcisi
cümiıur lnönüye gönderilen me
sajdan, Tül1k: gazetecilerinin z.
ya:reb ndcn ve Hariciye ı 'aızın 

Cordell Huıll rle ayan meclisi 
haricyie encümeni resii Connally 
tarafından söylenen nuhrklarclım 

OÜn} a durumunu, dün}a uu
ruuıu kar~:;illdaki me\·kiimizi 
si. asctinıiıi, nı.ücelıhcz olduğu
nıuz rulıi ve f'kri ikt·darı biitüu 
tc{c" Ualıle apa~dın halde :zah
laııd ran Ş<-f dahili durum üze
> ıııde ~ımdiyc kadar olduğundan 
sok daha dcı1işi.k konuşmuştw". 

Almanfar Stalingratta günde 4000 
ö~ü veriyor - Rus 1 ar c.!ay~nıyor 

öpı-uaekı 

Bayraklar 
Cümhuriyet ı,ayTanıında, köp 

riiaün il<ln d;rcklerine Jconan 
lıayraklanmı=a dikkat ,•ıı;niz 

1ni~ l{ırmızısı, tii§fle ~ürugu. 

reng, •ıde garip bir renkti ı:e be 
yaz olma.<> lazım geletı oııy yıl

dız da kremdi. 

Payra!Jımızın reııgı ,ve ~kli, f 
(bayrak kanu.nu) Ue tayin edil
miştir. Tarihi adı, ma::-ıı;i Qlduğ-IJ 
kadar rengi 1'e ~klı. de bbm 
ıçın Jıudııtsuz brr derer taşır. O· 
ı>un en ba. •t giıriırı.:m tarafına 

<ialıı tam bir lıa.ssasıyet ıısıeıiz.. 

BrrPıı, l (A.A.) - Alman ordu
brı bı::;1h.""Um ... r.'Ck.ol1.ğının ~Lobi.;.~: 

Tl.l(l.pSe .t O.'\ aş 'kes· m!t'ıde müt(>ad
dit dl.ıı!;-ımon mcvı»f-i'r lr)E: ·karşı y~ 

J> •••• a. ~bik-ü muvatfo.kt-
yc: ı ~cc \>ıe.rn1:ş•;r. D'J,manın yap-
h~ -a~ı taarru-ı;J:ı.r" ~JJ':.üı"tii·lrnüş-
t. t .... Tu3.~c açtığınd1 90v.)·et.lıeri:J. 

3000 tonlUl< b<r ~rarı·l fM~"1, tonı
balar~a. b.. ..... t·:ıltr..lıQtır. 

f""~ b t·<L"l<la. hü<"l)~l Jnta!ail-
nı z duş.ı n rneı..~ ~nli a·'l'l·.ı:;Jar, 

dl.;:jnınnı c:ok \lZ :..>a. p.,l~·ilrtıınli§-

lf-rd:r. K ve tıı.v .. O?"Ou.>ıJ l"' afm-
dan k1 zırh ı tı·('n ~· • rr.s.ş.Vr. 

ııaıer ~rl.-ıl::d• l ·n d~!l 4 ti ;ıct
rol gcrr.tSI ol:n~ık ıaere 9 bti.yıük ıa
e:ıt Vf ş''fp bat•·a fr.I '"ıieya ate\ 4"1" 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Btı bayranılun ki.prii gibi ,eh
rin eıı l<alabat.I: lıir y<erinc cs
m~~ olanlar acaba bu ma'Tlıtlı:i 

occibeyı ıı.r·;irı ıı.n:ıtrular? 

maSI Hind deni· \ ca6ı yanındaki localarda, ·beyük 
ve orta elçilerle elçilikler erkiını (Devamı 3 üncü sayfada) (Dcnmı 3 üıı.cü sayfada} 

zinde taarruza !~~~~~~~~~~~~~ 

1 ha~~.::~!:tte ! ;eulgar takımı 3-0 mağlQb edildi 
Ncvyork, ı (A,A.) = Mll"SOO l"Ü•- • ... - ·~ -

garla.n mewM;J g-t~t.igı ıç.m Aıir:ie.m
da Burmıı'da ve B:nı:alc kö!'fez;, sa
hil~ ~lerırı faa!ıiyct! b:ı. 
!k!i<i bir muharebe ölçüsüne ....,_ 
nwştu· 

\ .. a.,tngto11 1da haısıl olan kanaate 
göL'C mUı!ttfik:erin !.a-arru.z cd-ecdc
kri ,.,.ı ya.il 'oşm'1'rtııdru". Esa-"CJJ ııe
nıetaı Vavrl de b\.iJ'lu Sliy~n.:rsif icJ.. 
İngij:ı ha.rb ı miit"T~ 111™1. OJrynnu-
51$.ıda ha yı tte ' bulurr.nait~dır'ıar 
Bu h::ıl n!flitf.C-fildcı n Burma"yı geri 
aıl.ataklanns. b r cı ul ~y)lım.aık.!.a 

dı.r Buıma yolı.aıu a'1?".ak iç"1 A!
sam d•k! ~ıııda !ıaıırn:za geç.im< 
.tavs:ye •d lmdtk'<llr F;ıöt3~ Assam 
d>ığ;:ı.' mu=m b r a3kıılr! eııgçl 
o.r. 

Son tesrirı apt.'.d."'Sllld::ı baş:c7an 

müsaid mı'vsim 7 dy df'.vam eıme.:<.- l 
lcdJ.r l'v!üll<>lii< CT bu ay r !ç;ı?d1l 
jeponla.ı-a ~·ru7. t·d~Clitlet d.!ır. 

Misafir Bulgar ~piyOflü 

Leı.iskıi futbol takımı dün son 
maçını Fener stıulında Beşik

taş - Fencrbah\<e muhteliti ile 

yaptı. Maç $On dakikcıya kadar 

heyccaııla deı·am dti ve nıisa
fir takım 3 • O gibi bir farkla 
dünkü m~ı kaybett~ Resim 
dilnkıi maçtan heyeco.rilı bir 
enstantaneyi gösteriyor. 
(Maç tafsılıitı 4 üncü sayfa.da) 
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SULTAN ·REŞAT 
VE:==.~===~-

1TT.iHATC1 LA R 
j Yazan: Z i YA ŞAK i B No. 43 ı 
Rt·~.ıd E!erıclı bü; lece, lstan

ot.1 İttrlı:.cııarıl" m hıı.'!x-re edı
~'<' ... du. \'e sa tar.at m<>,·k• rıe 
ç. kma~a huıTl.anıyordu... Eğ(!r 

l'ji.Jr t.nei Tı•r'"okki mektebi mü
<i.ıı u Alı }(a<lirin o mün~' bet.
~::tıigı vukua g ~f:»e'Vdı. hiç 
~·ıq-lıiısiz ki Ist~nbul mü.h:m bir 
11~ _.İ>rt; gürecekti. EğE'T İttillıatcı 
lan'1 kuYveli Sultan Ha · 
dev>ı·rneye kafı gelım~e bile. 
'h<r holde taritı, çok eh->-nmıiytU 
~' 'ak'a kaydctlecokti. 

Anupadaki (lttıhntçılar) 
,.6 

Reşat Elendi 

bı.aribul 1fülıadcılarının 1><t·-
1(-ce n. ıltl1ı:ş bir h ~ı.in t ve fo .. 
la «le uğraması .. o\rıık (cem;
J ... t) x1 tam:imHe dağılm~sı ü
'Zt'nne, Re Efendı ile nıe,;ıgw
o n1dk su-ası, artıi< A\.tl.tpadak.i 

htııhadcılau geldi. Şimdi bun
lar (Yel ıd) i, Sultan Hamide 
kar,ı bır t~ ıt kuw .. tt gibl 
~rmok'. .leTdi. 

Fsknt Awupa itt:hadcıları, 
pek aocmice idare OOi~nriar

dı. Gayet basit b!r propaganda 
ile i<l~riı1i yHrüteceklerini zan
ne y.., yo.r a 1:rcl ı . 

El><·r:ooeıki r.eş!r va., tos.le 
müt<rn. .. diycn Suitaıı Hanude 
çat.ırk~n. \'ak:~ vakit orun pek 
ağır ha.-,\a olduğı.;11d;;n.. hatt.i 
ölüm ~1'iııde yafü!rınd.:n., \"e 

1-at ', artık ha'etı ı ezıclc bıı-
1 nduğunckin bile balu ie<:ek 
l<a<la.r gai"'t gösteriyıorlardı, 

rra.buki, hfil<'lı noırJe oldu
ğuna iddia !'ibkleri Sultan Ha
mit, sapsağl:ıan olar.k s<Taym
aa yaş.ı:ı-ıor. Hükumet l<.erirı " 
e , küçuk k>ferruat.na kadar 
bızzat meşgul oluyo. ... Her cu-

ma gi.nu mullt:.:<ıaman scfıiun

llğa çıkıyor.. v<' müt.emad'yen 
ecneb: sefirleri!e İı;tanlbula ge
len yabal'.cı mutd>eranıııı hu2u
runa ka~ul ed:Y")rdU. 

A\'rtıpa İtt<hndcıları. iirh.k 
(Sultan '.\Iurad') ı ta<ınamı~e u
nutıınu -lardı. Yalnız, valialıt 
R ad Efe-ııtl'4cn ümit bekl.ı
yoı-l&r. Yaph.<ları ııc-şrıyat ;}e 

ile ttleta onun J)l'Opııganda.>ını 

yapıyorlardı. 
1899 renesi El_vlu'. a)1n.da çt

kan (Osmanlı) gnz~te~ rıin 4J 
üncı.i. ntı.mar:..·iı nfuJ1ıa.oının ilk 
asyiasma, büyük puntulu yaz:
lJrl<a ~u salrları yazmı.'jlarch: 

-Aynen-

.'lfilı.-tin sen '!Jl't' ı;,n.datiı1ıa 
i"'J Azr4il 

En son lıalıer 

T(''graf şirketleri. !> dulha
mıd;n, suretı meV5ukade ,~e a
gır b<r surcl~e basta olduğunu 
hl'Jber ver'.yı:ır. Loııdra, Amerika 
,.e Paris se-firler.nin şu günler-
o., İstar.ıbulda bul.unmaları, bu 
nun :cır.dir, dly<>r. Sultan Mu
rad Hiiunj,ı arru etımedıği hal
-de, Reşad Efrı".di hazret!eri cii-
1.si makamı hilafet olacaktır. 

Sen mHm ol bize, ~'Y darbe& 
F eyyri ~ menuı 1. , 

Bu gibi yazılar gazeteler, cıd 
den takK!riore şayan k<iakarhk
larl (}.:;mani hudı.tları içine 
sokuluy rdu. Bilhassa, İst.an
•buldak; ocnebi postaları yasıta
s le İ:ıtuıbula dağıl•y<ırdu. A.r
l!k kulaktan ku'ıağa bir <:· k droi 
ıood.ular cert>yau eruyol'. Herke; 
Sultan Haniıdin 

(Daha var) 

c DÜNYA HARBINiN - · -) 
YEMi MESELELERi 

Yeni bombardımanlar 
~~~~~~~~•ı~~~~~~~~ 

İtalyanın bombardımanı 940 Son baharında 
"hayalet,, e bı .. nzetıliyordu. Halbuki bugün •. 

Yazan: ALI KEMAL SUNMAN 

bg:liz tayyarelerin n Iaaiyeti
ne dair şu güı:ı.ler<le gelen haber
ler Italyanın bellıb~lı sı:ıhli ~e
hırlerine dovamlı •U·rette bomba 
) aı;riırıldJğını anlatmaktadır. İ
t.ılyanlada İngilizlerin b.r ,;un 
geJ:p de bWhlrlerine dÜ!jman o
lacakbnna eskiden iJıt;inıal ve
ru .. ıt.,.ıg• ıç.w lı:.,gil.iz E<lc-'~;;, .. tın
da İt lyaııın tull~ğu yer, düşü
ntloce buıgünkü harp ve siyaset 
alen.lnu1 ne şaşırt:cı oldugunu 
ttr kere daha hatırlamamak el
den gelmiyor. Fakat ke') fiıyet a
şiioardır: İtalyanın mamureleri 
tahrip edilmektedir. Ancak bıu 
t:ı:bnp ·inde tal<,p edilen mak
~at İl.alyanın l;,elhba;;lı tersan.e

lcrıni, lim<illları;ııı, nakliyat mıer
kctleriıııi altfü;t etrn-<:k oka ge
rek, Ş•ınati Afrikada İngiliz ta

arruzu !başlarken İtalya üızerine 
bordi>a yıığdıi'ı.lıııası da muıvazi 

gidiyor. Nitekim yine ŞimaJi M
rikada MiM-er hrafını ku.v•.'et.
leoomnek iıçill Akdenizden se-v
kiyai yapılırken Alman tayyare

lerinin 1\1&1 taya bomba yağdır

dıkları gibi. Tatbik edilen usul

lc-r aşağı yukarı anlaşı!.ınış görü
nüyor. Kiııh bir taraf, k;llı ~ür 

taraf bombardıman faslını aç

makta, ibir veya birkaç yere ı· 
bomya yağdırılır.akla sevk':) at 

\'e nakliyat i~lerinde bir ımıksa

da \'armı'Jk isteıınıektedir. Ancak 
İtalva;, a şımdi lbi>yle devamlı su

rette boırJba yağdırılması hatıra 
daha baı;ka rr.tlLiihazalan gdır
n:ektedlf. Bıı miıl.Mıazalarda da 

bir yen 'k olmıyacağıru SÔ) le
nıive li.zum yok. Çür.kü 940 se

ne 'nıu bu aylarını hatıTlamak 
kufi gele<.ek. l'ki sene 90J1ra yani 
~ rndi &Öf"J1en halin zlhinlerde 
t.\ .dırdıbı ve eskilere ilave et
tiği. yenı mütaloa ancak şundan 1 
ioarettır: Zaman gitg;.Ie daha 
y.ııdım eöoiyor, ilk tasavvırrlan 
yavaş yavaş, fakat daha kat- 1 
·~etle .!ılryat •.iliasına çıkara-

,bılmek Angk> - Sakıııın tar;ı.fınca 

lrolaylaş•;=. 940 da dü.~ünülen 
şöyle idi: Yalnız başına kalan 
İngiltuenon ka.rş.nc.da Almı.nya 
ve ltalya gilbi iki kuvvell:i mu
h3">p vardır. Almanya kora-da 
Ye ha\·ildaki kıuı\'Ve'..i kaı~daki 

kU\-Veti Je Fransayı Avrupa kLt
ll6ında yendi, hava kuvvc•ti ile 
de İn.g:iltereyi tehdit ediyor. Kim
biliı· belki de er ge<;; b ~· gün İn
gilli: adaJan da i.:;tıMya uğrıya
caktır. Ö'bii.r tnra!ıan !takanın 
Akdenizdeki kuvvetlı don~a
c lngil.z İm!J:lllatoriuğu için ay
rı bil" tuhlikedir, İngiltere böyJe 
iki mn·etli mulıar p ile ı.;ır..şır
ken encl.i daoha zayıd olan dü.ş

maru y eıımiye çal~a.cak'.ıor: İt:ıl
ya. Or.dan sonra Almanya ile 
ui:raşnıak kalacak ki zaman geç
ti~ haroe d&h:ı. başka aml!leıin 

karışması ihtimali de çoktur. Fa

kat asıl mi.ilhiın keyfiyet Alman

Ylll'f& karşı İn.gilterenin tedafüi 
variyot alarak Britanya adaları
nın ist.liıısma imkan kalm,.ması
dır. Almanyaya karşı müdafaa 
halinde, daha. zayıf bulunan lıtal
Yat}'a U<arşı da taarruz \'aziıyetin
de bulunmak en kestiıme ;yol 
olduğu sayler.iyQrdu. HuLisa eo:
vela zayıfı yenmek, sonra cı;ma 
kuYvetii ile uğraşmak. İki sene
deoberi İngil ıtler Akdeııizde ve 
AfrikaOa İtalyanlara karşı /böy
le d·aıvr~nıyıorlar. Bugünlerdeki 
bomba:dınıanlar da 940 da ıbaya
Lita ben2lt'li!en ta..-.ıvvurların za
man geçtikçe filen mümkün ola
bileceğinı giistermektcdir. 

Boluda bir fabrika 
Bolu (İkdam) - Boluda ke

restecilE'I' birl'ği, bir kereste fa.b

r>k:ı.sı kurooakUr. Bolu ormanla
rır.d= çıkan odunlar, Adapa.:za
rına ve Booıöyüğe St"V'ked.ilerekı 
orada iışleruyordu. Şimdi, bu ke
resteler, şdırimiızde açılacak o
lan fabrikada ~lenecektir, 

f KDAM 
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-=_- Davaları i _M~htekir ihracı kleringsiz, taka6'1Z ve hattiı, na-

HALKEVLERİ 
ve PARTİ -Pahalılık mücade'e

sinde vazifelendiri
Jemez mi? 

kil parası ahuadan kendi n"ta-
Tirnret Vekaleti, hangi malla- 1arııııızla ihraç edebilirsek ne 

rın ihraç edilebileceği hakkında mutlu? .. Yabıt'l, hudutlarını bıı 
tedkikler yapı~·onuuş. mikroba açacak babayiğit rnr 

Bh Ticaret Vekillt.ti,...,, bir nn? 
mal haber :.ereceği% ki, onun 
yfüde yüz ve köküne kibrit sıı
;\'U dökiilü~egine ihracı , ntmıle-
ketin millı menfaatlerine fevka
lade u~ guu gelecek Hı:: 
•- Muhtekh•!., 
Esasında ihtikar bir .istihal. 

ve muhtelcir bir ·n'W.istalıstl• ~
ğil midir? O; ahlaksu:hk ve na
mu;.suzluk istihsal cd.ip, haıı, a
partuıı.an ıuiistah>.ili olmuyor 
mu? 
BİT ~erli malı 

tini gH~teren bu 
olmak Ielake

derdi, dövi-z~rı;, 

Ne güzel hater! 
Kadın tırrnletine aİ1 öteberi 

yapan eodiistı-i-geU lyormu ... Ne 
güzel! .. Demek ki ocağnuıza in
cir diken Lüks'ü ıııillileo;tirôyo
nız demektir .. , 

Eı-k.eklerin ekmek, kadınların 
JiÜS peşiJıde oldukları bugünler
de giimriik tedbirlerile de bu 
dertten kurtulanııyacağ.z tlo-
111ektir. 

Ne gli%el haber değil mi? 
Çuvaldı"& 

, 
2 ff<INCl'TEŞ&l - lt.l! 

Karne ile ![PiS ~brfiit\I 
yiyecek Balkanların 

maddesi 
j Ankarada 25 
yapraklı defter 
ler hazırlanıyor 

Karnelerle ucuz 
gıda ma · de[eri 
alınacak 

yarını .. 
ulgar Kralı Boris'iıı Bul
gar illecl~•i Sobran)a') • 
a~>ş nutkıı, Bulgar dış 

politikıtJ>ıııı aydınlatması bakı

ııııudan d>kkate değer. Kral de
miştir ki: 

ti- l\Ieuıl<.·kctimizin Sİ) aset.i, 
Mihver devletleri \ 'C mütıdik
lcri ile dostluk ve ciddi işbrrliği 
csnsnıa ve Üçlii Paktla lwmü· 
nistlik aleyhindeki pakta dayau
nıuktadır. Bulgaristan Avnıpa
da de,·aııılı bir sulh ve adalet 
kuracak olan Jeni ni:tam iilkii 
siine bağlıdır. Biz bu ülküuün 
gcrçcklc·şnıcsi i~in dost1arıınızla 
işb~rliği ~·apac:ığız.• 

Parti ·ve Halke\'lerin.i, pahalı
lık m'll<:adclesindc vazifelendir
mek ve bu halk muesı;c-;cleri:n
de:ı. faydulann;ak arzusu, yet\İ 
dcgikii:. Fakat, pratik bir yol 
bulunamadııgından olacak bu ıır
zu, şim.<liye kadar ta~bik yolu 
bulmuş de;:;ldir. 

istanbulu misal alalım: İstan
lbuılda 19 Halkev; vardır. Bu 
Halke,·lerinin hepsi mı.ısa it bina
larda addedıle!lıil'r. Parti ve Hal
kevleri binalarının, geniş ta·ksim 
tarzına bakarak, bımların mu
kemmel biT istiıhlak kooperatif 
nı.crkazi olacaklanru kabul et
mek, hatalı h'r görüş olrna;a ge
rektir 

r-ADLiYE I 
L-----KORIDO. LARIMDA--

Halkın tenıiı• ctmc-kte g~·lük
ler çeki.@ uau zaturı gıda .rnöd
delerıni halkın ııcu.za ıem'n e
ciebihmcs çın hUkLn·,ct ycr~i ba
zı kararlar verecektir. Beledfye
yc gelen malUm-.ıt.ı göre Atıka
rada bı:yük dl.iıyetlcr halkına 

- Ankara, btanbul ve İzm.ı· -
tevzi e<lil.mek üzere 25 yapıak
lık defler ~cklind~ karneler ha
zırlarun~tır. Bu karııcl~ıde t'.<
nıck, şeh."'er, yağlar, pirır.ç t·esair 
gıda maddelere için sayfalar ay
rılmıştır. B.ı dciterı alarJar d -
ter içir.de bulunan gıda madde
lerini te:sbit edilen mikt.ar<l'R ve 
l~bit edilecek fiat üzer 't1dcn 
alacaklardır. 

Bu arana, Bııl.garistan ile Yu
naui!ııtau arasındu, ı-\.rna \.·utlu.k 

hududu üzerindeki tuprakl= do
la) LSİlc çıkan bir ib.ti!;i( dikkalıi 
çekmektedir. Bulgarlar, gerekiı-
sc. >İl<llın başvuracaklarını söy
lenıi~erdir_ 

1.;;tanbulda, merkez, ka!<a, na
hiye ve semıt ocağı olarak yüz
den fazla Pa•~..i binasını, Halkev
leri yc<künuna ilave ederscık, her 
ÜÇ mı..hallo.ı-·e biı: Halke\·i veya 
Parti binası dlışer. Şimd., mı.;c
la Istanbul Belcdiy!'s!nin veya 
Ticaret Vekaletinin gıda nıadtle
ler. üızerinde abcagı tedbirler
de, adaletle te.•ı;zi ve~aire bakı
mmdan bu mües.;eselerin ne ka
dar faydalı ola~ağ:ıı.. düşüne
lim ... 
~ası yukarı her aile reisi, 

Partinin azasıdır. Halk b;rlill<
lerioin yalnız ltni lıjle:inde gör
mek J~'led:ikleri vazıiey , Paı1i 

n Halke\•leri, <l~'ha ı;erı.:ş ölçüde 
basaTibi!irler. 
Bıze k~lır;;;ı, Turkıyede pafıa· 

Jılfkla ıôK:aıdel<', büyti'k bir dev
lt't ~i o!duğı: kadar, mahalli ted
birler · -ıwr. Balığı misal ala
lım: Toplan kilosu 18 - 20 iaımı
·,a sotı.1"11 \Qrik, perakendt ,!5 - 50 
kurı.ıışa sıı:tıln;aktadır. Bir de, 
mesc-liı Parti ve Halkevlerinin 
elinlijile kurııp, Belediyeden 
ve devletten yardım gören koo
peratifl!'rin, balığı şehrin döl't bir 
:·anında u<:u.z b)r fiatla satıldığı
m düşünelim: Fiat, n;.kil mas
rafları v€'Saire dahil nihayet 25 
kuru~ olıtcaktır. işte size, yü:zdc 
·üze yo.ılun 'blr ucttzluk ... 

Kartal ve Pend k b<ıstanların
da ~O kt:ı·~. olan fasulye, sebze 
dükkiımnda kırk kuru;a satılı
)"OT. Bu g"bi nıisallcr say:t>ı'ldır. 
Bu teşel·kül, c >var dl:iyci}erden 
de t."Cuz y !yec<'k maddeleoıi te
,,., in e<i <'b • li r. 

ŞEHİRLİ 

Türk Basın 
Heye inin 

Tetkikleri -Gaz teciler Ame
rikan misaf l:rper
ver l iğin den 

memnun 
Atlanta, l (A.A.) - At1anta

yı ziyaretleri esnasında Türk 
gazetecileri • Rıizgar gi!bi geçti• 
esennın ımüelLifi Margaret 
Mıt<ıhell tarain:dan öğle ~·eme
.ğ:ne da,-et edilmiş•ıerdir. Cenup 
dev·lf:tlerinin en iy~ an'aneieri
ne uygun olan bu dekor ''e ye
mekler \'e tıavalarmda gös!<>ri
len misafır se,·erli.k ga,,.,tecil<-ri 
memnun ve müte.'ıassis elmiş
tır. Arlwdaşları namına ev sa
hilb-s:nir şereLne kadeh;ni kalr 
dıran Şükrü Elsmer şunları söy
lemıştir: 

Cenub devlelleriniTI misafir 
se\·erliğinden bah,edi!<\iğini <;ak 
d<"fa işittik. Buna bl-zzat şahit 
oldui'\umuz şu anda bunun hoş 
'bir kelime olmad1ğını a.nlıyo

ruz. Size takdim edilmek ve si
z.inle uzun müddet görüşmek 
imkanını veren fıısatı takdir 
ediyuruz. Bu Qğle yemeği hiç 
'bir zaman unutamıyacağımız 

z 
~~~~~~-ı .. ~~~~~~-

E v sahi,bi damı aktarmadığı için 
kiracı da kova kova su dökmüş 

- ------
Kiracı, odama akan yağmur 
su 1 a r ı n ı n biriktiği k a p 1 a r ı n 
taşmasına karışmadım, diyor 

lBU€Ü11;<>rcie, mahkemelerde ev 
saıhTbi - krracı davala-rı aldı yu
rürl.ü ... 

Feııe-rc!.- oturan Ar.t.,;ti i.sm:n
de .va-.l~ca oir ma.d.am evin1n üst 
katw. kıraya ~ermi;;. K'xacısı 
da bir gu fena Jıa1de k z~. 
odasına ko\·alarla su s.ökeı-clt 

maddmın bıilün eşyasını \'e ge
lınlık kız:Nı ait ne kadar çt>Yiz ı 
vars;;, 'lıep9ini sın;.ıklam etmL,:. 
Mad.ını d)vüne dövüne anla

lı}"Or; 

- Bir gün y~ğım.ur yağğı;yor
du. Bız 3Jt katta otur!l')·ordu.k. 
Fakat, 'bı.r de baktık b<.:a<h 
damı.amağa... Eh .. dedik, yağ
mur 'bi.raz şidde-tl>clir, 'beDti on
dan... Damlayan yerlere k<p 

'kacak koyduk .. Lakin iş bunun
ı.a kalmadı. Bıl'derllıire, sanki tıs 

van üslümi12ıdıen ka~ glbc 
eıcU.larım" oluk gibi su akmağa 
b~1ı.dı. Tahta aral,kların<:lan 

S:ci!lt gibi su~ar sakır {oak:r ak
yor<iu. Şaşr&k. Eşyann "1. ngı 
birını topiayalm?.. H ps: brr 
anda su içinde kamıştı. Kirli. 
çamı:T'u su~r bütün eyvamm 
bcrbad etıi_ cNe olu~rur? ..• diye 
h<:men ~-ukar f":2<iun. Bir de 
ne ı:;orey m 7 B'7im kirtcı Bay 
ve hayan affiıı,.lar ellerine ko
valar._ &>.durup doldurllp oda
nın <'r';as:na bosalLyorear! .. _A./: 
tım ağzım!, yu~dum gl~üm_.Ü· 
onlara, onlar ~ana ... • 
Hakirrnıı sı>rc..su üzerjn.e k'.ra

cı Ah'!!K'd de ;şi ~iyle anlattı: 
- Ben kova ile su d-ökme

dom. fakat, d1>1cs<·vdim de hak.. 
sızlıi< "tm"; o'ımazıd.!m! Ben bır 

tü, lcikm hüLisa eşya namına ne 
varsa su için.de kaLr. Evine tt.
şındım taşmalı söylerim damı 
aktartm:ıdığı gibi, kiraya ınilh

sı.fuen lbenim ya.pi.rtm·rna da 
müsaade etmez. •Ben paray, ta 
m3m isterjm. dam fiÜn yap! r -
marn!• der, k:rayı vermemeğe 

ka'ıktım, kıvam<'! kopz:ndı. ;\fa
!ılmya, gı.dak dokuz ho'{uın
mus! Dokuzuncu bojuma geldi. 
dayan<lı... Benim de d()hısetli 
zarar ziyanın1 var. Bütün ~._ 

yam beı'bad oldu. 

ıHiikim soröu: 
- Kova ile su döktünü?: nl ~l? 

- Hayır efendim ... Su fiian 

döJ..."medik .. Yalnız .. 'her zaman, 

•kan y<erlıere kğı!rl, çannk çöm
lek gibi ııe.vLer kordu.k. E\• sa.hi
lbi de biraz mulazarrır olsun da 
s.klı ıbaşına ge;sin diye bt.'defa 
koymadı;.! 

Madamın bir de §ahi.eli vo.rdı. 

O gün tesadüfen madaır.da mi
S<.fır bulunuyomıu~. Bu ~ah:t 
dinler>di. J\Iaılamk beraber te
lifşb yukarı çıkiığı zaman Rem" 
.ztnin kcıa ile odanın ief.n~ su 
döktÜJÜnü gördüğüııü söyledı 

Remzi df:I müdafaa ~ahit 1 ':'ri 

okluğunu bilrlirdi. Neticede •nah 
keme bu ssıhillerin eağrıhp cl.n 
len~; için b~ka .,t;üne hıra-
k:lclı. 

İkdam Muha-ltiri 

Yeni elektrik 
tarifesi 
-..,..-----1 senedir 'bı: madamın evinde o

tll'I'u:t•()rLlım. Bir )'ağmur :f(:.ğdı 
mı otı·rıfoğum od<lar ~akn şa
ik·r :J<ar. Kaı<y<>la. kanape. CiJ'-

Yeni bir demir cev• 
heri l u'undu 

Zamlar dünden 
itibaren tatbik 

edilmeğe başlandı 

Dh-nk. (İ.k-tlaın) - Üç y11 00-
ce, Maden Tedkik ve Arama Er..s
titüısü tarafındıin meydan<ı ç>kıa
rılan ve memleket için bİİ'YÜk l:ıir 
toprakaltı serveti olan Divrikı 
demir dağının etekleri iizeri.nde 
yaprlan a!"aştırmalar sonunda, 
bu dagın 30 kilometre kadar ee-
n Uıbı.ında, Ha.;;anb!lha rıdlı mev
kide yeniden deınıir gösterilerine 
ra:ıtl•nrıu.,tır. Ce\'herin niSbeti. 
Divr.ik kadar yüksektir. Yalnız 
yatağın Jşlc-til:mesinin iktı.>:ıdi ı 
olup olm~dığı tedkik edilecektir. 

lbir !ıJıd.sc t.."Şkil ediyor. 
Margaret .:\litohell, ş:mal ve 

ccnuplular arasındaki ı:yrıima 
haıibi esnasında cenuplıılar ta
rah-:dan çıku•lan b:r vesikaya. 
imz::ıs.nı atarak m:Safirlere he
d:ye etmi:/ir. 

Akıjam, gazoteciler bı<hri-ye 

günü münasebetile Ticaret oda 
sı taraf.ııiian verilen bir ziyafet.e 
davet olurunuşlar ve tanınmış 
iş adamlarından bin kişiye tak
dim etmişlerdir, 

Yeni elektriık tarifesinin tat
bikına dünden itibaren 'ba.~lan
mıştır. Yeni tarife, yapılan zam 
l!ırla birLikte şu şekilıdedi-r: 

Aıdi tenvirat, birirıci tertip 
kHovat başına , 14, i'kinci tertip 

9 üçüncü terUp 5 kuruştur. Ü
çüncü tertiıp yatıuz ticareııha· 
nelere a1Jbik olunmaktad;r. 

1000 vatı.an !azla bir ta.kette 
alet kullanan mütış<?rilerin bütün 
lı;t.clı.Ll.kiııden saat 17-21 arasın-

da kilovat ·başına 14, bu saatler 
lıarıcinde 9 kuruş alınaca~ır. 

Evlerde buz dolab kullan;;n ab<r 
net.er bütün k.1iJılakloeri icin saat 
16-22 ara~ında kilovat başına 14, 
'bu saatler haricir.de 5 ıkurıış ö
diyerok~rdir. 

Ticaretıhanelerden yalnız lbW!: 
dıolı.bı istihl.aki i.çin saat 16 - 22 

arasında kilC1\·at başına 14 ku

ruş, lbu saatler haricinde 5 J<.J
ruş ahnacaktır. 

Resmi ve Belediye dairelerile 
&ıaıyır müesseseleri tenviratı adi 
tuife üzerin.den eskisi gibi yüz
de elli tem:ilata tillıidir. 

Bütün zaruri gıda madd<>'.eri
nın bu §ekilde toplu bir karne 

ile \'erilmesinin ~bel>i hem tev-

2lİatta ko~~lık olması, hem de 

nüfus 'kiığıtlarır.da mühürlerin 
çoğalmış bulı:nmasıdır. 

Karnelcııin dağıtılmasına bu 
ay içinde başlan~aı,' ÜTrit edtl
mekted.r. 

Haber ald•i';<ınuza gore yakmda 
iktrıci b.r deiler karne usulü ih
das çdılerek ucuz g,ymı tşya;; 

da da.ğıtıl-::>oaktır. 

-----<>---~ 

ÜNİVERSİTE 
-------

Bugün törenle 
yeni ders yıhna 

başhyacak 
Üniversite yen.i ders yılına 

bugün ba.·!ıyaca;ktır. Bu müna
sebetle so.bı1hleıym saat 9 da Ü
nıversite konferans salonunda 
bir tören yapılaıca6tır. Rektör Ce_ 

mil Bilsel b'.r nutl.ik ile tfüeni 
açı.cak ve _veni pı-ofesiirlcri, t.cT
fi eden cloçentleri \'C Ünivelbi
teye kaydr-dilen talebe mik1arı 
ile imtihan ı;et;cclerini bildire
cektir. 

Bunu 1lk ci.~rs talcip edecckbir. 

--~----

Ticaret Oc.'ası bu
gün fevkalade bir 
tcpfantı yapıyor 

Ticorct Odası rr.eclisi bll!gü.n 
fevkalade bir toplantı yaparak 
yeni odalar ve borsalar kamın 
projel!'rini tedkiik cdecekıtir. Bu 
:toplantıda ifrıtıikarla mücadele 
işinde T.ıcaret Odalarına ve Bor
s11.va düşı:n müfrı.im meseleler gii
rt~il.1oect:k ve alınması ll.zım ge~ 
len tedbirler kararl.ıştırılacak
tır. 

C:-GONON~ 
~iklope~ 

Kral Faruk 
Kurulacağı şayü.ları yeniden 

çıkantan Arap birliğ.irı.in b~
na geti.rilccegiğ söylenen !\.l.sır 

Kralı Faruk, kral merhum Jıi .. 
rinci Fuadin oğludur, 935 sene
neıinde 'bab<sının ölümür.den 
oonra kral olmuştur, 26 ya_'<!nda 
dır. 

Saray nazırı olan Mürsel Pa

şanın kızı Ferıdıc ıie l"Vlıl-rnniştir • 
İki çocuğu \ardır. Kralın anne
si, askn Umir1 bir Türk kızı o
lan Melike Nazlıdır. 

Loıı.dorada hukuk tahlil etmıştir, 
Aı:a çak meraklıdır ve çcşıtü 
BpOTlar yapar. M ın b:rbe sü 
rü.l<'>e mtıınesi iı;uı ısrarlı '!);r bi-

l taraf polıtika takip e~kt<-dir. 

1 

Kahiren·n bombardımanı dbla
YJSile son zarr.anlaroa, Loks;n 
Ş<'fırinde.k.i saraytnda oturmak
tadır. 

Balkanların ıSlnırlar bak:ııııı.n.. 
dan bugiinkii karı~ık durumu
nun ne şekilde hallcdileceı-;,;n> 
bugiindcn düşüıunck, harbin ne
tiresini taJin etınek den1cktir. 
Çiinkii, Balkanlarda hudutların 

ne olaeoj\ııu, hatta, hangi ınill<>
tiıı müstakil kahp hangilerinin 
ne kadar süreceği belli olmı~·an 
bir esarete mahkfın1 olacağını 
~ine harbin neticesi tayin ede>
cekti:r. 

Balkaııların dört devleti olan 
Ronıanya, Bulgaristan, Yunanis
tan ve Yug~lavyadan,·Romanya 
ve Bulgaristan sarih olarak Mih
vere; l.'ugo-slavya ,.e Yunanİ.!1-

tan müttefik cepheye bağlanın·ş
lardır. Bugün Balkanlarda J\lilı
ver üstiinlü,';.-U olduğundan Yu
go;lavya parçalanını~, topral..Ja.
rındruı bir kısnunı ital) a alınış. 
ııııbtakil Hırvat hiiküıncti ku
rulmuştur. Yunau toprakların
dan Arnavutluğa biı'.~ik olan 
parçaları yine İtalya alın tır, 
Diğer bir kı~ını, llu~arlar•n ir 
gali altmdadır. 
Ronıan~ u; l\lacaı~lana Tran.

sihanya 'c llul;'aristana cenubi 
Dobnıra'y ı 'ermi~ olmakla be
raber; Rusyaya bıukıh~ olan 
Basarabya'yı ve Bukovina'yı; 

OdC'snya .kadar olaıı Karadcni:1 
kı~·ıların1 ahıı!§tır. 

Fakat; bütün hu arau ka
zançları ve kayıpları, uıun boy
lu bir şeyler ifade edemez ve 
hükümler daimi değildir. Bal
kanların kat'i harituı, harbin 
sonwıda belli olal'aktır. Bu ha
ritanın çizilişi; ~liliverin ,·eya 
Anglo - Saksonların zaferine gö
re ayrı ayrı, haska başkadır. Ki, 
Balkan milletleri, ya Atlantik 
beJann:ımesi veya yeni ni?.amın 
hakim olma.ı şartlarına göre bir 
ha)·at süreceklerdir. 

A. ŞEKİP 

Fakirler • • 
ıçın 

---o---
Ticaret Vekaleti 200 
ton bulgurluk verdi 

Ankara, 31 (A.A.) - Ticaret 
Vekfileti mıthtel.if şehırlerdeki 

tJlakirlere tev-ı:i edi!.mek üııere 
:Kızılaıy emrine 200 on bulgur!~ 
'b~Jday vermiştir. 

Okullarda bugün 
yeni ders saatı 

başlıyor 
Yaz saatinin devamı takaITür 

etti,ğinden Maarif Vekilliği okul 
tarın ders saaleri için yeni bir 
çalışma cetveü tanzim etmiştir. 
Bu sabahtan itibaren başlana

caktır. Maarif Vekaletinin ha
zırla~ a•ıduğu ders sasıt.i orta 
tedrisat müesseseleri içindiı-. ilk 
okullar için de. ,~liı:yet !\'Jaarıf 
'.:Vliiıdürlüğü yeni bir cetvel ha
zırlamıştır. İlk okull.arda dersle 
re ss:ba'hları 9 yerine 9,30 d hali' 
lanacalttır. Akşam t.edrisalı 

15,10 da bitecektir. Orta tedri· 
sata sah, h 9 da başlanaıcak ,·e 
akşam 1 \45 te sona erec kt.!<
Çifte tedrısat sabah R,30 da ,·e 
ö,ğledcn sonra 13 le b:ı.şlı~ııc ;;
tır. ÖJlodc" oonra çıftc ted ~ 
17.30 bitecektir. Ticaret ok ııJ1 
<la derse 9 da b~layacak ,-e 
16,10 d~ biteccl;;lır. 

1
_,. 

Ecnebi ,.., azlık okulları ,.,. 
matnanıelerine göre bu . r 
dairesin.de ders cetvelini hazırlll 
yaca.klıırdır, 
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Milli Şef tarihi bir nutukla! Batır!lan 
: Gemıler 

Meclisi açtılar 

-c--D-INY--AD_A_N_E-LE_B_O_L_VY_O_R __ J 
Napolyon'un oğlunun kemikleri 
babasının mezarında .. (B"'? tarafı 1 UH'i sayfM!a) 

de kalctılaı-. İnsanlık, öldüomek
tcrı hE.~ıt:a usul tanımayan bir 
acınac; k i-'tikamete, gittikçe d-a 
Jıa ziy~cle •aplaıım'ş bulunuyor. 
Bu hal'Rri insan o!arak ye mil ... 
,t'( o ı.rak sqrcdcrken büyük 
1~~trr?p du~:ıı.\rı(}.rUl. 

Büliin küreyi kaplam1ş e>lan 
harbin şimdiye kadar olan i.nki· 
şafı neticesi &larak yeryii2iinde 
bir tarafın hikinıi~ etine daya. 
ua:o hir si~·a~•et ~ apı:>ının kala
nuyac~ğı ''eya kurulanuyacağı 

nnlaı,ılmıJa bnşbnmı~tır denile
bilir. 

Milletlerin, k~iik bii~ iik, hep
sı ıçın ~·eryü2ünde istiklal ,-e 
hal"lİ.vetl·e ,\ aşaııı~k iınkiinı sabit 
olacaktrr. Bizim milletler arası 

si,\'a..;f"tlr daiına t!ı2., pı·e-nsiµj. 

nıi'Z olnıuş olan bu go,venin, eu in. 
saf'litz ıniitadelelel'den ~onra ol
sun, kahul <'1lilmesiııdcn biiyük 
se11 inç duyacağız. 

Az.iz e-1ka ... 1a~larım: 

\luhnrobe c<lr:n'er aras;r.da 
.:Jiı a11~a~n1oy1 bugiin için ünıit 

cttırecek hi'Ç hir yeı·de hiç bir 
delil :• r:\:lUr. Ö~.!-e görlilüı,;ıor ki 
191.3 y tı d:1ha gc·r~:ş ved2·i1a in
s::ıf~ız rnuh.:ııeıl)e 1.-..r 1 e geçrcf'ktil'. 

Bi7. önöıni.iıilı .. ld sC>nc <lalli, 
ntiili ~iyase tiıniziıı i<:erde ve dı
~.aı d·l herkest:e billnen i~tikauıct
ler"ui. dü. ü_,t \ıC cl!ldi o tarak 
nıulıufa•a edeceğiz. Alıidlcrimi

ze, itı;f· klarmııza ve dostlukla· 
rı1utza sadLk Q.larak, \C l1erhangi 
hır Jcdotc karşı l1ilcli ve .akh 1 
fikirli olmaktan dikkatle sakınn
ı·ak. ıuiHi rınniycl siya~ct;n1izi ı 
fol,iıı edeceğiz. Bii~·iik lHccHs 
toi.di• cıkr ki g'tt'.k~e şiddetle· 
ııcıı dü}nıaııl k havası içinde. her 
giin IJiı·az daha sluirlenıniş ta
rnflar nrtasu1da taraf~ız11k poli
tikası J"iiriitmek, hiiküıuet için 
çolı; yo;rucu olınak!adır. 

B.z, heı- d"vi<'t'.e olen mü na· 
ulb12tle>rin1:zin rnahivetini açık

ca .öyLye-bilir bir karakterde 
ve kuvvette oMuğıımuz i,in p<J

lıtikamızı gelecekle de seoat!a 
takip etmekten Ç€kinnüyeceğız. , 
SiyascVm12Xieki dürüstlüğün hLı' 

tarafa •;t faydalarının. bütün 
n1uhariplerce takdir edildiğini 
sanıyoruz. 

Arka.da~lar, 

Geçen bi rsene zarfındaki ça
h~.malarımıuıı ııeti<xıleri dikkat 
le incel<:mmeğe <kğer. Bir taraf
tan millet hayatının ilt>rleınesi

ni ve gelişmesini dünya haTihi
:lin şartları içiooe hl~ nksatma· 
dar. devam ettirdik. Memleketin 
imarı için her taraiw çeşitli f2y 
dalı i~İe~;? ara vern1PcLk. Dcm1ı· 
)'Oİ!::n 11 büyük su j.$1~r!, her tür

'ü yap1c1 iktisadi f~:ü'yetiPr hn
k,kat('n, rncm'f11.;ı1 olacağımız 

!bir sf'kilde 4"\.'.lliş.1.cm·sbr. I\1iJle. 
tin kültürde, ;::i'ızel s.- n 'atlarda 
ve teknik öğı·~tim<le \'akit kay
fhetmrdcn hazırlaııın:::sı i<;in -l:'ü 
yük ı ... ru.gr:;:m·lar ltt;bul ~,itik. Bu 
pr06'!·amları ze:1.~~ıc ve sars1hna·ı 
sı:.lıcıtla t:ık·l:l ~dcceQız. Büyük 
ınecksın t~hıirlr.{? 1naıı11n~· ola
-ccğ.nrr crn.n rldu~un1 b:r büy:.ik 
işinı;·z rı~.. :.drr::-ır:n1ize tüyü~ 

11ı =1 .. :• 3[ 1 ;;. ye }°'el1i bir gayı·e.:lc 

e1H~n·1m .. ;-et v-eı;lın.es'.dir. Her 
tü.r1ü devlet muvf:ffakiy-et~.eri-

r-Doktor '"l 
\.., __ Oiyor ki _J 

Gribe karşı 
Hı>valar ooğudıı ve gribe ya

l:a!an&nlaı- ç.ağaldı, Şu tavsiye. 
ler~nt;zi halu·lansaniz ·veyapc·r
sanız kendhdzi oonu zatürrieye
varan ı dertli hastdı:kıtan kur· 
tarmı.ş olvı:sunuz: 

1 - Mlimkün oldnğu kadar 
açı!; ve temiz ha\'ada bulunu
nuz. 

2 - Tc·miz ha·vs1ı bir yerde 
'U·ym· ınuz. 

3 - s.cat\: ~lb~e giyiniz. 
4 K:ı'Jbalık, kapalı yerlere 

sı1< sık ve u.rurd ol.nıadıkça 

git r yiniz. 
5 - Ak3ırıp öhl1 ·enlerden 

UZ 0k durunuz ve a.· ,rıp ök.sür· 
(l').1e' niz. 

6 ... l\:onuşı:rl:en ba.}...:a..>lnın 
Y-n na kuln.ay•nız. 

7 - Sa.ı...alılan acık pencere 
u nde dıman y"rp1nız 

3 Tuziu su i.e sık sık. gar-
a. \ pll1iZ, 

il - İro:.ilbazdan kıorunl.IJl.wl! 

nin temeli olan maliy>em;z ise a
ğır vazifeleri.ni memnun olaca
ğımız tarııda ba-şal'mağa devam 
e1ım>ştir. Ziaat mahsuL!einin fi. 
yatlarını makul bir surette art
tırm~k hareketi lı'iikumetin isa
betlı teşel:ıbiislerin<lendir. Düya 
J>l~ıalılıgının yükünü yalnız köy 
lümüzü yükleıımes.ini istemek 

,büyük halosız;ıkır. Hem k,ilylü
nün kalkı~ınasını tem;n etme-k, 
hem onu had'C!t:n aşırı f;yat hır-

refle \'e sdiimetle ç.ıkın.ak için 
tek çare, resmi vazife sahi;pleri
ne ve -en ba~ında Cuıııbu:riyet 

Hiiküınetioo candan yardım et
ıııcktir. Bütiin eksiklerifo bera
ber en jyi ıtefi.celc.r, anrak hlfkit
ınct tcd:birleriniıı dikkatli <>larak 
yürütiilınesile elde e<lilebilirler. 
Acı ile hahrlamalıy1z ki milletin 
iaşe işlerini tanzim etmek yo ... 
!unda Cumhuriyet Hiikümetinin 
sadettiklcri gayretlere, iki se
nect.e.ııberi, ce1n:j·ctiıniz tarafın
daıı hiç ~aıdmı edilıncmişti:r. İş te 
bugün ilk hallolunacak ınesele, 
1u11unıi itinıat ha \ :ıs ı nın iade e
diJnıesldir. Bulanık za11an.ı, bir 
daha ele gcçuH?z f1rsat s:ayan 
eski batakçı çiftlik ağası, ''" elin
den ge1 ·e t-encffi.is cttiğin>i.z ba-

. sına kap•1maktan koı'!<mak ıa
zundır. 

Azız arkadaış!c.r,m: 

Tii1·kiyctle millet hayatı~ın 

g>.i'.~irdcki ç;;ıl· -ma ,.e i1er!ıeme 

rr.~ınzaras!. \·at~rd~ı.~Jaı tr. nıı{'ın· 

~ot:"l;C't \·c m ·net seU.n~eli içirı her 
fcd, karlığı k~ ')u· ctıui-; tıaller:, 
bi.irG~ı: \'C k ,,~ .. etli b·r nıi!l-ei:n 

., !'"Lk haki-
ki göıf· ii~Cn lL:. bi..t güt·t~z \'e 
ku •·oet!i ~1alriir 

Al!cak Bii,;i:k Millot i\Jccfüi
niıı ehenımiye!le di-kkatini cel
hetın1.k i_..,1eriın ki pat1t'ôığı giiu
do~bcri dünya harbine. ~ne1nle
kctin1jz en zi,\ .. de 'buglin 3·ak
Ia~ıııışt1r. Hakiki kuvvet1erimizi, 
sağiaın vaziyeti-ınizi bulandırıp 

gülgclendireıı bir manevi telaş 
ye ntırap lıa\'ası, bugibı vataru .. 
nı.u.ııı üzerin.de esm~ktcd il·. Bö~" 
le haller, lıir milleti 1"1'•alıklı 

ve za) ı( gösterirler. ffastalıkh 

ııı;llet bünyeleri harici tehlike· 
leri silr"atle iizc1·lerine çckrrlcr, 
Bu sebeple bir gliıı bilınediği

ıuiz bir .istikaınctten ve bilnıedi
ğil•ı 1. bahaneler altında '\'atant
ın1z1n taar-l'uza nıaruz ka!ınası 

ıhtıınaliııö Büyük i\lillct Meclisi
nin ciddi olarak gözönüıulc tut
nta~ı ica)J eder, 

Aziz arkadaşlar: 

Şuuısuz bir t.'c,ret haı'ası, 

haklı sebepleri çıok a.<an hır pa 
hahLık ıbel5s1, '!'Ju;-·iin vatanımı
Zt ıztra•p içinde buhu:ıduruyor. 

Bu hu:in umumi h::ırpten doğan, 
kendı husuFi şartlam1ızla il.gUi 
olan ~b2'pleriııi ve çarelerini 
Cün"!huriyet hükümeti sizin ~·ük 
sek nazarlarınıza c-traıfil-e serip 
anlatacaktır. Emhıim ki ıuiıtet 

ve n1-emlıeketi1i ·ha.)'.rna o1an en 
lsa:'oetii ledlbir~ıeri bulaC'aksınız.. 

Bizim gördüğiimiiz en t-elıli-
14.~li lrnslahk, iki senedcnberi ce
miyetimiz içinde Cumhuriyet 
lıükümetleriııi muvaffak etme
ıı1.ek h:tn cstirihuiş olan ıe-hiırli 

bavndır. Bu zamanda hiçltir 
ın~ın1ekette ağır mahzurları ot .. 
mıyan bir t"d>1'ir !'lsımı yoktur. 
!U"ll,,tJerin sıkmtıiara maruz ol
n1alnrı caresizdir. Bu rle\·irl<-r. 
brırıhl' gıİtınİ~ ve)·a girnıemiş 
n1e-tn,ckct1er:n h;çbirisi ~;:in, eu· 
giu kazançlarrn bulınıınaz fırsat
ları <kğildirlru·. Iztıra•bt azalt
nıak, nıiJlei talıanırnüh.hıii :ıı·t· 

!ırmak. muharcilıc dışu'd" kal
mak ve nıuharcbcye gil ilir5c ş.e-

t \.'ll,ll ticarC.t ıuctaı Japmıya )rel
f te.nen gözü do)' ıuaz vurguncu 
\ tüeear, \.e biiti..Mı bu sı.kıntıları 

ı 
ııolitika ihtirasları için biiyiik fır
~at san:ı.n ve hangi ~·abanıcı mil
letin hesnbma çalıştığı beni ol· 

1 
mıyan birkaç politikacı. büyiik 
bir nLillethı bü{Üu ha.\·ntına kü:s. 
talı bir surette lmndak koymıya 
çalt§t'!nktadırlar. Üç be~ yiiz ki· 
~iyi ge<;'m-İ.~·en bu iıısanlurm va· 
tana karş1 aşikar olan ıar.ar1a.rl
ııı gi<lerınck yolu efilıel!e vardır. 
Devlet ve millete SÖ\rnek, nıil
leliıı nefsine •e Jıiikum.tiııc gü
ven1ıu ı.eltirlcutelt iktidarını 

knıisere YernıeıueHy:z. Ticar.etin 
ve ikl<Sadi faalil ctleriu sCI.bcst
l'ğini h•hane ederek milleti scy
ıntık hakkıJtı hi<: kiınscye, hiçb:r 
ziinu·<'~·e tnnın1:.1n•~tı:rız. Hır.slı 

ronlitik:.tcıl~rr·n, U'tiJ.let iradesi üs~ 
tiinft(• .a~; hili vt.• lıarTci biT s!.yn
set yilr:itnıelcr'ue asla ınüsaade 
\'.~tmcnıcllyiz. 

Aziz arkada,larım: 
Blt;ük va~H;: g,i deri, MH!et 

1'Ic.~l:s-~ııin lbfryı..ı .. hUnü teces
süm et.tir•wpk ıç'n kıvmc•:li fır

s<ı.th:ıcdır. K?.hram:ın v, ı " ~rtl\ 

orduı11uzu hazır 1bulun<lurn~c::.mız, 

bugün her 7.ıımı>ndan ?ıiyade lil
zundır. V ı.tanda iGti:hsalı aııtıra
cak tf.'!lb'•rle~. asıl geni>Lk yol
larıdır. Haı'P içine girmi;ı ve nıü
le-t selamet niıı ka;gusuna düıj· 
müş giN her mahrwrniye1i ı;-Oze 
a·l~<.k, ve bü1tt;n !r,illetçe h.-Uliet 
ve 11imette b'.rl?:ğim>zi ''e ibera-
1:ıerl(ğimizi gi\zkr:n önii.n<le can
landıraca'k zamandayız. Büyük 
Meclisin ve ondan feyizli ziyalar 
gihi dağılarak her vatanda>Şın, 
Cumhu•riyet Hüklımetine yardım 
etmesi li'ızıncdı.. 

Tarihte bii)·ük meselelel' hal
letmiş bir milleliu evıatıanyız. 
Keııdinılze, millctin1iıe gii\·en:
nı:z. her vaz;~-C'tte en i~:::·betli 
teı:lbirl~ı·i bulacnğl1n1za güve-1!İ· 
nı~7., her zanıandan fazla ye kuıt~ 

wtliı1ir. 
Bh·i:k ~.lill 1 l\!ecfüi, büyük 

n1:-ll;· nıc7İ'\'C·tlt:ı ·1! ' 7 in en kuv
vetl def·lJ; rinı Lal': 1hin1izc bir d.a

•l1a kayrıc-d~ceı1<.tır. 

--------ı;sıı-------

(Ba-ş tnuh l inci sayfada) 
lit;. re'~ AbC:.C h~ 1 i~ .Rtnd;:ı, 
lcr ve ıi-yaflt't diva.ru. a;r~'.1.Jr1 

!tnd~ın k~ır~ı ;:ıı rnı.~ v-e Bilyi'.'.:;: M~l!f't' 
·ıı.re;~; rr.ıı..1u:f·z k't'a$;n.a n nsuy bir 
nı.: ... fı'lf'me Je riy::ı.::ıı(:-ti~rur ını.üz'.

!t;:ısı tıa.r&fı.ndan se :•Jtn la·nınık.}-t:.ı ·. ?-!!{ • 
11 Şcıfiın. mecl'isc gı'';tlc.rinrl.cn biırae 
sonrıa 5.1.eıl l:aım. 14 tt· Jlt"'::.:S vekilıi Ra.
ftt Canı.tez rlyıa.se<t. m~"lkıa.rnı.nı işgal 

{'Crrc.l.;: yck'.M'lG ya.pıl.acaığl!ru btlıdi-r

n16~tir. Yt.ıpıl'8.n :s·cl\.:ılı&mtı so.nunda 

€k~Briyıot buluru:tuğu aın,l..a..~~1tn1~ w 
rcis Yıt.:ıkrJ.i. Raıfi('t Ca..nııbe~. rııctiıccy-i 

Jllifli Ş<ı!.e 1>c!ıliımrlk fuıJerc kU.''S\i

<lcn :..'.)·r1 1 m1ştır. B=:r«rı sonr<a da sü

t~1kli a.~,ı.;.la.r nra:sır..dli:l .tıoplıa.nl1 ~,:o

nun.::ı g::ı'ln 11-Ii~!i Şef riy:.:ıeEl 1'fın.kıs.
m:ı1ılil ç.ka ":tık yıl'.l!k: nu•t•k.larını ira.d 
tı ~Y I":1lt· ~ -ciır. ·~{.f~mi d~~cı~ k.::ı:dar 
s:· 'f'n ve Büyük !\Iil 1 ıet Mı c 1 r~-. 

l:ııının 6.k b~.ık a 1'!.{l'Ş v(· \ s\ b ııe

ciı.l rı le kiarşı:anan bu n• t • 

daın or..ra sıa'.on<l~ n .:ıy,r~lan l)t. .4.c •n 
huı· ~ürt ktı ~·ıı r·el'be Lgı...rıan ... 
rrııştır. 

Bunu nı'l\tı('~.k.b nefı t <X•ı.:tez kür
~üyc gc~crl:-c B~~::ük 1\1il1(l !\I ·{·'.'t;I 
rN lği ~1'~._ı-ri ) a.pılacağ.nı b 'L\.nı-i;;; 

ve ya.p. lcı.n ~u .~o,nu.ı'lıÖa 358 rr,y 
ıe m-t:'l\:ı.:v<lrn t.W..f'"ı'~le Afl.>..~:uı·~ıalıik 
Randa <:Ç;ı.nitJJ'L> ı e:ıs~'ığ'~ .SL~t.lırn&ş.. 

.-. 
Bu neıt.ice iiz<~•"·n ') Aıböü.]ıa ik Rcn-

m r;.ya.._~t meike.n ŞiifJ HyJıcn;i;"j ı;-.e 

G•ağıd.ıtl be\fenatla ~;ı bu-

iltn V':' t..,"Jo·v€c ... 1.th.tf n ciokyl l.cpi:ı2c 

ay.r:.. ayrı c:ı.ıı-an şW:;1a.u.!~u1:1111 sun~

ı·ı..ın.> 

Rı·is A'lxiil'hııı1 ik TIPn.dıa 6()z,eri.rue 

dcç~ıır. c · ·ı"f'k rt 33' '<dki-Jk'klcr-i ile 
idart' 1:rr:O:rj:,1tı~ıeri \'f..' k8U:.pJcıt• tnt.iha
bı y.a,,pı.! aet!ığını b~l<tirn·.ıiı ve m.eıbus
lıa·rı bunla.r .içi.n ~ V'(flxlifje da.v<.-t 
eylıeunıişuf.T. 

Yapılan sCıÇ~nJÇe ~i.s ve.kıi<ll:adcr1-

nc Dr. l\1a:ıJı;ı ı• GerırJen 4.Ayc!uı> R-e
f Pt c.anıtcz .fBU!"R\"' Şerr~"'"ı::.'1n Cri.i-
na•lt.aıy ,~s•\~~ idaı-e timlrV.\'ıer.:.ne 

Hc:.•li.t Bı-.yl'ak 'A~~r•:"t Avni Dc~n 
r;Çar,kl·!'I» İrfan 1''t•.ı.2ıd AJ:p3yn cMı.;ı,ı·
a..:.n• k:1tib!:k::re <it N·ı·o.nct'.:ı~ Ss
h.ir Sl.·an ~Eı·:ı.gö!• B· .kıil' K:.•}f}; G. -

z.la.nt·ep~ H •. lr'.:ii Selçuk t! 1:.t::-,y Ke
nm.l Tt·ır::ı:n t.Ispa.• !.;:ı~ Vfh.l.!· Il::fg;n 
Kor..ya-• Vc::oL.)d l'zg.ören "Ki.i.l-1ıv:ı> 

• "t b <'dilın:şlı·rd1ı. • 

B ı <; llte!'ıı:e P Caı:ı1!.ez 
•l-".' & · ak l"t': \· ~·:l k rne inV ... 

bab !'t;ı ~· 'e g&t• r' :r ş c.-1<;n yi.~k ·ık 

it.i.niad ı..·1 tıı \"f'cc~'ı!tn CoJJıuyı ~~ı:~:;t 
ve 'lı~ -.;ı..-.t 1• ~ ., te.;..ı ı' ~~~ı ··~·ı ıni 
b·ı.:i. ı .... lı; r",€!" ··r k:: 

j"Sl'O' 1 

<;3.lU1'lc<!gl. > 

·1.1'3. 'Li.\ a f~tl.;. 

~ırciis bLtn ian sonr~ 19 ı -c 
r'.n p. :ı ı te., g-i.ı!'!l.i t plıann :ık 
:nı içti.rnıe.a son \"t'r.11 t r 

~r~Pi şeı.c İuöM 3Ç' s nu.tukı 
mıLle b B .yük M · t 11 

te~

=-

--·-·---
Almanlar yeni· 
den 12 Müttefik 
gemisi batırdılar 

Bl'r;..,, ı (A,A.) - A!:nan ordu-
1.a.rı bc.şkuıı.n'3ı!Wanlı.ğımn te.bl·~: 

Düşıııan n:ki:..iye g-em1 )t.x-i::ıt taki
be dc,·o.m od.en AlmGn <lırı0i'ZS~tılar.ı 
JJk df'fa oJ.nriilk At.antik.ten harc
k.e.tJc Hlı:ıd dteıl.;.r.in.in Hemhuıd.~d CC\-
rcJ<e!'i.!ıt' kıadar iJ.ı"·J.em:iş'.>ct' ve Af~ 
ri:k.ıanın ccnubı.n:.a doğru en :ıc.n ıka

.ra JlıOikta.sı olan 1\;gı;'..Lı~ bu.r.r..ru:nun ~ 
kulda ı,;,.ıak'nrda ''e Caµstar1~t ön!e
,riııde ocpoi 52518 lıonluk B gm1i ba-
tu:ın:a=:!<' ı dır. -
:«J/31 iJ.k b;;rin .ı:eees; Ca.nnria aç~ 
!~rı o.-çıt;:uıda ciddi ha'i3.'fa \J~ıyan 
kaf!ıl.r•.ıı-in b:ılkiyele.r~ dc1'.!:ız~tı1'a.rı.tnı
zın ycn;d'fn hLlcı.Mı'runrı. ugr :aı:.1ştıı-. 
Tam!lmJ·f.r"' dug,ıtılrr:.ıı; oJan bu ı·rr!i
'("'ye nı('nıst.b hcp..-ti 80131 h·niuk 4 
gemi O>a:ha ba.tıılmı~ \.-e bu suit'Cll!r 
bu k~.fJr verdl~f.f•n kayıb}:;.ruı 
'hops' 131131 tonl<ılk. 18 gn:iy< bu!
ıru~tll-r 

Dl~niz t:ltı!I.orıntz:n fanl'ylt. n ·
t'cc-;i r d d•\nİoz t'. ı"€1, • f'<ı' \"eni 11('\~cn 
ka,.•b'a .. bu swcUc 82649 oPu buı
rntIBtur. 

Son o!:tı gün i~N'ic ger;ş hf..i.1"1.'l~t 
~aba.J.ar!ı~da. 41 gem t . ..,,; ·-ı·.rr !Ş vP 
rr:ıgı.ıı;'Z - AmıeıWıc\'l d •ı.i2 t."JR~li
nc b'.lr <;>C'iYJ"ı~k mil:yo.n t ınd n fazla 
:z.arıar VE-r<f~t·iin1~U. 

MiUi Şefin ver
diği direktifler 

Baş Uıl'llft 1 ııci sa)·fada) 

baııcı ınillet hesabına ralı!-hti-ı 
• . b 

- -------
Fransızlar, 15 İlk Kanunda bir 
tören yapmaya hazırlanıyorlar •• 

P aris, 15 ili< 1<ilıı""1 942 de 3"&
n; b'.r tôre".1(' h~B'la~or: Bu 
tören, gıef.'f'n sene, Avl·shıa'l,Y3. 

hanıl'anının ölölerin>n gömü'dlfrğü 

KapüsMı ea..ray.ıırun nmaırl.01 :-ı.ndan 
kP.ın1«.Jeri cıJtoM'J'la.raık ~rlse g.l'tiri· 
i f n ve Emva·:.ıit sa-rayın.da .b:libasının 
öH.isü yanın.:ı. göm;i~ıen ~Kı~ıı·t<.ıJ. y.av. 
rusıu, yani Napolyon Don..."lpoı"l.'!n öğ' 

Iıı Raqıi~tat dükii için yap1·'.ıacak:ll1". 

'rar;.aıeı·d<> NapcJyoııa (Ka:1.a,J), 
oğlunu ct:ı {l{artoal yt;l\'1.'-ısı.ı) ud1 ve
:ı\Ll.iği ıı.tt:ı-J~ı: ~ıadu N.:ıpo~yon1.1n, VQ. 

Avı.ısiı.::..-:ya imp:..:·ato:u b:ı·:ır..oi :ı-~ı-a.n
su'3.n!!ı klızı ).'Itıri L..ı~·d?.ı~ l.Xr t:'k 
çccl:gLı oln:ol..lfituır. Nıtpo1 :rcn oğlunu 

ç<..,;i ~·e!'d O kc<lılı· k .. St nt, '-en ve 
E;bc r.iL:: r~?1<ta süıg-Un l.y~tı yc.,~ı·

l\en, Qak,. ta.<;:La.ını Ç,OO.t.f r r 't·p. 
c- B~ ı: 1ıa.y<:fuı111, z. It 1t .ıı,, a)lk 

l.., ·::...'l'.ı l ·'Yİ11l·!'l 1ı ~ı ·cı -;ır.ı ~ı ç.okı·l 
a.::; 'a• l g oo. J,en!i~ 1L~'n a.!·:tb.1 y:>

JTill. Fa&:ıt .b.;r ti~\ ·H· cı;Lı~nu umı1a
ımyo:-ure ö,ı·.(r~ı ·ı h i rv!. , : nıtl 
yccıırda gr('i-ren '.>1lı1lla!· n~;::td .. :· ffitC-
suC<.it·ıdar:> clEdi(1: ıTh .-;duu\J,ıJr. 

* 
N 2pofyo~. Sentc~·:"n ~d.: :ı.11'3 sU.-

rii!,.::iL~~ü ~ 1l ::ı: kr-ıt·l"'I l.o.L~)Q~ 
ra.l<ll'!oÇ"f•. M.a.r:-Lt z cığ:t.ru .aıa_ 

t<ı"'- ba-lııı::::r"Jl ya.!l.!nJ.. ,;~.;1.nı \ 1 'ya.na sa. 
.ray ı~.a g. Jıı ~t ~ ... ·ar:x>l.-. .. ,,11 k· • v,• 
ro-.:ı.:Jt nu .., a i~~•>'>!.:ı.u. F ~~:ı:. um-
P~j 1o t'-C"r. .k>J(: •ı lt:ıt.:. l 1 :t~. 
.na irı:ı."rLJr 

s?ra:y11 ... 
d."r.l. l.. .. 

~ l YJ. 

ı ı ku'l ın

(' .ı: gt'ı ra' 
Kı.;;: ·ı-ın b. h;,ı-

l.ı lı <JOllrl.ot l l 'O 

A\'U.'İl ı·y s ... ,_\"Jl.\,...!, F o -

C. .,.; .. ~ı ;rL.t'..l<:~. ı~· n t .. ır. b' · A ın. n 

terfX:Y si n ·n genç Dü'k1 bab<ıs!na 

deli g<-0: ttışı..l(ta. Ht•rke;:Oeıı, babası

~ akr:~ara dwı~un-:l:k VE'l"t'fl ma .. 
tt)a.arını dl!n!eyor, onı:.n isrrSn.i ağ

z.ınd~ dlü,.~·m&70r, oll'll'JYla iftda.:- e
&,.lrou . 

Baba hasr~ti, ba, ıl&r:ıı yap;.dı, has
sas «;'OCUğu n1•elan.~<ol :,k ya·p:r.ı.... tı. A,.t:. 

kerliği ve ha.ı·bl r·ı•·,fl-.ı 1klc bcrlbcr, 
~çindckU bu ayrılı':. ac451, onu hBB
ta yapı1n4,tı. N:'hayr·t 21 ya.5ır.rla ikıcn 

ve.re-:n h.a!'t::ı-lı~r.ruicı.1 ö'·lil. K"f'cıdi
s'.ıvn, fı!hha..:,ıı ilın.u' c d-. ı-eı;c bu 
has.4.lı.~l a..-.:y~p bu:..:l-,J:'Unu s.:>y'oe:·J.er. 

Fra.r_,,zh:ı·tn l>üy:.,.._ o:r k:.<-n:ı, N::.
po1yont.ı. .. ve!''°.,:;'~ 1·.r. '°'" Fı·~ '.SU h:.i
künM:Li, 0.1lr.l ölü -t:.~o .l\:vı~~h:.rya
dan isteciJ. FekR.t b ıiıX". F1.a:-"-u'.l bu 
aT".l.uıy n.-.a-;. tt;, H··tlii, Fraru a i'~ 

Av ~1ı.~.:'Y:ı 21 ıt.:-nı~o bu sebepten 
siyasi hicli<;( !er o.du 

* 
A hnaı!Jaı• Avu-.tutyay~ uldıi:-

l~ı· ... '" Fransayı yfn•Err'k .n1ü
k:1ı.{... .. YC n"JXıbr..tr cı.!"1"-'c. za

n1'3-n, Frat\b~~aır, B. Hitlt!:'c.ı{"-n Na
pç]Q>onun °"~~·unun k€ın'ıl'ıkl•etr·n.\n k• 'l\
c::~'('r!ne İ{".-- 1 ;·nlni i!tr.if(er. Nıapo!

:,yoou tak;ji,. -edcrl ve ha,yet·twı.ı y~lkın

C.:.11 Lı•l:i,. ı... e~J.ıl~ o1M.n B. H•!.le.r. 
bu aırzu!.ru :-·.eu·.c..e g:>ti-rdii. Geç n 15 
i'k kiin.un.d..ı Ka:tıal Yav:ru.sur.ı."11 k• -
~€.rl, hllı!'n b:r tön·nıie, h:.b:;sı
nıı::. yRn!l"!a J;onuLrı~tu Ş:ın.rı Fran
f';lz.'..aı· bu 11 ... .c• .. etı•.1 yı"ri.;ı ıi.lı.!l'Ü'!'IJ, 
y~ırıı hv.in o!acağl ~a:r.ıl~n ~!' tö
r(~Je arlrı:ı.yn haı:ı :-::::f1J.ıYcrl.a.r. 

Bir nıillet, ıı;.uz.~r:p ve :rrı:.ğlüp 

o~tlu.gu u..n:an ın.an• yatl?flı l>:ı-1e
m.."~ için ur !ı sah fe.(eı'ffic b:ış vu
ru:-

belli olnııyan birkaç JH>l'lika 
muhtcr:sini unıwnj , icdan Jıu
zurunda ağır \'e acr c.07.lerile 
~rnarl..:!·fr.rken hu g:b Ier hak
kında hiU~Utneti ve ~lecli"'i de 
~·.azifelcııdtrıııi~ bulunu:; orlar. 
Uç boş ,\:iiz k:~:li geçıni,ven. vur. 
guncu, istifçi, ihbk~ircı ad1111 ta· 
şıyan ve ~·abancı nıilletler Jte.. .. a
bına Tiirk efk5rı uıntnn!J e· i_.: 
zeldr\i)·en "\"e hiikUıtıL·ti n-;ıt\ ... f
fakiyc t ;y<tJu11da çtdıne!i.\·c n u 
tip ins.nlar lıakkmda "e " 
biiknnı.··t hk \üphe:.,:'l btivu!~ ;,ı.!
f'n direkı1fİe;indeu ;lh~mlaı;2-
rak ıniis.,kel ledlıirh!riııi alacak
tır . 

~:~~sardaki ŞARK . 

! uhar~be <~7a~~ı~~i1!~d: 

Şefin direktifi açık, kafi ~e 
kararlırur: 

•Devlet ve millete sönııck, 
milletin nefsi·ıııı ve hükiııııdiııe 
giivııiııi -ı:ehirleıııek iktidarını 
kimseye ''crmcnıeliyiz. Ticaret:n 
ve ikhadi faaliyellerin serbest
liğini balıaıı<• ederek miHeti soy. 
ınak hakkını hiç kim;c~c, hidı!c 
zii.mre-Je tanınıan·uıhyıı.. Hı.rslt 
politikacJarm millcl iradesi üs
tünde dahili ve hbrici bir siya
set yüTütn1e1erlue asla ınüsaade 
ctu1cn1c·U~·i-z ... 

Bu kesin. açık. kararlı direkti
fin :.ıceH~~ \·c hLkii.ınet nczdin
deki dcr:u tesi·r \'C net:ccle.ri hiç 
şii~lıe ) "k ki bu dix.ktife uy
gun. li..yık ve ınuvazi eheınıni

)·ctte !etclli edecektir. 
Rei...,i.< unılıur lU11 11.z; 

«lfor n11.iyettc t•n isabetli ted· 
ılıiı·leri bul:ıcağlmııa güveninıiz 
her zaman.dan fazla ve 1.-ı.ıvvetli• 
dir .• 

Dem.kle de is~e. palıahltk, sı
kıııtı. mevzuları üzer:ndc; untumi 
itimat bal•asını:ı iadesinde ıuü· 
essir tedbirJ.cr alına<:ağını da 
millete ıııiijdelemiş n hiç şüphe 
yok k i )leclisin Ye hiikiımetin 
bu yoldaki tcdhir1"1iııi güvenle 
b eklemekte buhıııdugu kanaati
ni izhar eJlemjştir. 

-------
1\~ütteLkkr ikinci 

bir taarruz 
• • 
ıç ın haz ı r la nıyor 

---11-------
Mfhver k l'"af arına 
bezginak gelm ş 
KOO!or~, 1 (A,A.) - B inci ordu 

1 a..C:1ın ad:..*'ıl i;E!'l';.ey.L rdk Cü~n~ i~
t.:hl;;,..,.ın!•lar • .:".l ı~·h•" > ·c•il"f":e<4::te ve "-!l
ikW<1:a .iıJ.Q.ı1.1cedk. 1'Al1)C: b(.~y:.ik d:r
bc içi.rı so.ıh:.ıyı haı;tır r...111··:..,·..-:dı.r İn. 
gı!z 1 e1 düşm{.Dl!"l n-t..:;ıbı! t.l~!'rlz-

J ..... n. ko~-a)-oa g ... 'lrı ı.•..l ... t\Jüı1ın~te ve 
bLnun .için tt:ı:.kı..ı! ını \ e agır 'b.'.>p
çu'.uı .. ..nı luı~:a1;, -p btle llızoo~ gUr~ 
ır..• r.ıt.ıief.cd ;'E!'. Mıh ·c · }cı.!ı.ı.!..u!'l11n 
bc-zgin!ldcr·:ı! gö~t~rı·n vaıkJ ,... g·+_ 
t~çc <..ı 11r. \' C:.11'. Kıt...i 1c;ı.•.ı-!.ıı•C(n 

!ng·]:z ı:ıa.t1a.r1-n3 &r·ıeı !i e:nr edilen 
<iü~:n.ıın cı.:ıü{c:rlc.·. lı:t.. ı;1u b·r h-: ı..:~ 

oldıik!a.:ını sö:ylcn-..r:klc:j.'rl• r. İn.g'.
:ı">? p:lo~ar:q~ıı gı~tiı'tt-~:.cr· l):l'.l!ün1ı:.t 
n.:~n,rr:e .. n lr..g"liz tıayy'"•'e~ıı.. f'İ tara
f.or:-d:ıP. taıırp ~-d<cn gl'.':i il1· ın1:ıo..~-

00Jo;,:ı h~:tJ'3r:t•ıı bc.zlnı·aı..;;ı }i.:z" .... nıd'Cn 
bol:,)"{'~.: güt -J.klt• de kı:l 1-şıla:at:~u'l gös-
lre.1-;1:cı:ı: .. t~ ··-ı. l\.1ih,"l·t' k.sıf'lelw·nne 

hı.gil·z h.ı'.·p .gnın.;er t:;ıır3f1ııLap y:ı- ı 
p·!~n tca!Tl" .1 ~, !\lliYt'r Jc:ta! rmın 
ibı y?'C'l:::• ır.1 1 Eın ~ t.rı-. '.cı-;1·c n'!lln{ 
<Jln· kt<:!rlır. r.ruh::a:-e~ t-.;e.r~· bıı::.~ \.ıın 
A!1113n t·;n:t,ıa .... rın ~ayı~ı ingi!ıı.2 z· .. h
h t{"o;k·H~·:·'.1: n p.ı:'ı:; l>L·y('."i. b-r Ö;<:ti
de t~k ·i)'"'t' tc lCi,'fı.. gi1.,tcıımMt~tr. 

!ç~d ... bı. 4·t.ı.r. 

Sı..cil..:ngraC ı cnubuOO:ı ~nan 
b::ş-ı ta~ 1 l:.ız ;Lı .n.a t<.lt.raır ıntA1if-
fr:·~·")ı('l~si'z ~ ·~; .. b::~lattı:'.~tı • v !-
@l:YI ~l ~ 'ılo ı'3linde11 mGtPa..iri;d 
t~iburla:la g. \,Lutfıe iç.in d~ı~ıanın 
y-opt · ;;ı li~r t :>Wbi..;s tt..."T.aımil.c i::.ı.1t irn 
katun;.şıhr. Bbı· :ınJ.:.t.c?r· btfvikk: tı kne 
batı: ~!rr~""1 r. Dü...""l??fin -hu\'\~ >Pri 
y1ğın1 y-0Afd ,ın ş veya oo;ir al~nıılu.ş.-
tı:. 

Don ceph( ~ı;d(' itaJu«.11 kııt"a~a.rı 
dC·~:marun ı:<hıi 4ş.n~ icf.ı1 yaptJk
i~rı t-ıwı..•l>bll~ıeri tıokrar püjkür1ımrilş.. 
lcrci!r. 

iLmen göli.tı"t'ilın doğu cenubu.r:da 
di.ı~;n~nn1u .YR?t~,ğ:J k.ar~ı taarnızl.;ı.r 
;-.ar.'.l '"t"' h:av<R or.:>ı..ı.su fı. ~kı~;~t'rfoıin 
n~ı{ . ..:ı::tc g..;ef.ı·:~.rr.e~i r:• tı .. (:ındc ukW 
it.:ı·Jrrıştır. L~ oga gö!.J.n:it• C:.ıJ ,ıın:ıt.rı 

ho!l~'b~srlıa bil ·:rı~an bir yl~ gt·rr.jS 
~ile u.r I'O'!rorkıör 'ka)t.O~rnı:<-.t"r. s;r 
hllZ'hbot h~ u~·a uğrı.t 1.n·,.l:r. 'j\.Iu.r~ 

m.a.n.,1k geoe ,·<.• ~ü· cı"..iz ycı ... dcn ha
Y:l hüc·· -l "1:'1 ugr .. · ı._·.il"'. 

~I"~.l'ktı\"'cı.. 1 < A .. I\..) - Sovyet ö:Y.-
·I-e 1,vJ.;g;nı• ok. • 0 

S'.-<ılingr'-·d bölg&;in<i b:r fc;hrlka 
ci\·aı mı .ı:riıici:.ıt-a:ı f'Lır.1:"d..-1·a olai?l kı
talarıon~z. t'lnlk.arltı ciOı:'tıı.~~<lenı·n ~ 
~:ay m('v<Cudlu bi.r b'.ıl.gtın y .... tığı 
hücurntt pü:kti.rrtrri~ı< 'Cl;r. Bt\&k".1 
btl.' ık·~o;iıncie birlhlı pi.rı•iz rnc\·z.ıile,!'J.:_ 
ni S.<iığla·nıı-·J..;.r ve b~ ınLİl.'<.tar a!'azi 
ik2rı.:nı:n ışI~t-c:ır. 

St.2.lin~:<l:..n doğo..ı Ş:ın=ıltnd • b:r 
k&<:.iI taarrU7a fa~:-~yı~lıL o~~ J ve 
bu fa~·J;yt't göğii.s gt.;güse S!lvtş şı•k. 

lôni aJ.ınıı;tır. Düşman taltıiben 120 
ö;ü ve ;>-aı·ah \•erm'.ış, b~r dü.,,~an 
mı'.iillnıma.t ti!~ .posu iııfilfilk: etınıiş, 7 

. bJc?..-hf:.·Yz U.h.r!b .e.d:.1r..i!şbi-r. 

CEBELITTARIK'TA 
Nal'Ç'irk bö:ı,grc;İJ"..ci.4: :k.ıtalar1m'2., şıid

dt'lt!t bV mü:clıif~~ S<tvaşma. ~irak 

" et.mt;;Jı0ı'd•r. 

Harp gemileri ve 
Bir çok uça k 1 a r 

toplanıyor 

Novorosidk, dıoğık-u.ıı&a )Jıi.r dilş-

ı11an bölü·&"il, rr~nı!~Jf'J•!ımiz.e bir uc 
aoıı..-ıınağa tfşel.:Jbi.is t>-hrn\ş ise de yd.<. 
ed".nıi§iir. Balı ıı>maJ oephi'.tııule iGô 
düşı:oon al;ıyı meskU,, bir rn"11nlle 
doğnı b•r ,Y<Lm1a b.a""1re1ol y-n.ai)a 
lbeşıeblfJ~ c4.n~'şt;ir'. Ktt.ularrun.ıız, n'll'\.'"
zile.rinıi ~dıpf!,e mütlr.ıf.a.a etni~Jıer v~ 

dilf.num.ı pü~kürlmıiiç;~.crdtr. Ha.ttt
m;uz.a gimıege rnuıv.affa~ o.İ.3in mün
filti>d gruplar, ;ytık~r. 

Roma, ı (A.A,) - Rom& rad;·o· 

Ağaçlar 
Çiçeklenirken 

Bilmem bugün 'hava nasıl o
lacak.. Fak•·t dün Ye ev\'C•lki 
gün, İstaııbuL kırlarında mav19 
ortaları çeş:ıisi vardı. Haı·ala~ın 
'bir hafta ,on güıı1d•ür çok iyi ve 
ılık, hatıta sı-cak git.mesi yüzün
den, Çapa tarafındaki erik a· 
ğaçlarının pıtrak gibi çiçek a~ 
hklarmı dünkü Son Telgrnf ya 
zıyordu. Yalnız o kadarmı y.a, 
lkaç gündür krlar kelebei<ten 
geçil.miyo., bundan on, on •beş 
gün önceki mevsi~z ayaz!.arda 
-Ortadan kaylb-Omıuş olan anlar 
tekrar üzüm küfelerine çuUan· 
nıaya başladılar. Banıyalardan 
ar\tk b~ hı:ıyır kalmadı anım.a 
çıııku.rca yerı.era.ki patlcar.lur 
da hala mahsul var. Domates· 
ler ise hala verimli.mi verimli.: 
Mlibarekler, bir yandan bol çi

çek döküyor, bir yaıı.drn da na
tkıl g;b;, yemyeşil tu,.,.utuklar 
yetiştiriyor. Eğer güneş. birkaç 
gün daha böyle gici.er ,.,, açık 

hav·a a:vaz·!ama21Sa zeı-ze'·" ~ı 
dükkanları kırmızı c:lomate.><len 
geçilmiyeeek.. Henüz cialiarın

dan kopmamış <yvalar. güN•ş
ten sarara sarara renk bak•m n 
dan limonu da, kanary,.yı da 
çoktan geçtil.er de safrana dön
düler. Ba·hc;e ve bostanlardaki 

şifalı ekşi mrlar, gevreye gev
reye ağaçt2 yet;şen -bir kurabi
ye o•dular. Hangl'sine, ;ıöyl. ha
fiften parmağınızla dkuııaeak 

ols<nız, küt diye ya kafanıza, 
ya omuzunuza dilsü::or ve dü

;:er düşmez de ge\TCkl kten dör 
de bö'.ünü;'or. Beş gün s nra 
girecek o.1an kas:m, ayni h.ıva, 

ayni d<'kor içinde girer"' kö
mürcülerle orluncuiar: 

- Hay ocağı bat.;, bö~ le Ka
s,mın! diye bcadua~ a ba~:ar Lı.r. 
Hele bakalım, şu beş gür.de geç
sin, hele kas;m da girsin .. İs~r 
misiniz, kasımdan oonraki k:.rk 
günlük meşhur pastırma ~azı 

da Nisan soııla_rı gibi gitısin? 

Osman Cemal Kaygılı 

su 'l'tmDQ&."*onun Sı.a~lı~ı iXI'P1: 
A>ı~an kıtahn·ına k.a.r~ı Y'""' tıiT 
taax.n.ım g{'Çt~:~ bildirrmJ~t.ır. 

Londtıı, 1, (A_A.) - Y<ııJm'lire 
Poot ga..ııetes;n.in aSk.eri mü.n fA!.:.:.d!i.

4 

şa ııld Ka fk asda Bdı.JJ~n nıe lıı i s.a ıı.tı.:.
leriı:tl'e t.-ercy<i.~ eden y.c-ni muıb~1pı.•

nctlc Atm~n~:..ırı.o. cc.nahlıaı ı l C" mcr
kczdC!·Ö kuv·voti.eri ara~1:ınc::· ~~ t:'.J:ııt 
·l<)JJ.S J,)j;<ı.J.{~Jı' 'IJD.{f..<J u·.'.ı! 'l 

~~~crin.i y:ı.1::1~:ı<iır. Jlf<."J'k °2i<' .l\.'!
.nan!a'!" ıi:·erlıe-y-Pı.m-eın7q~t:rsc d"C iki 
ktin.3.d:aırı ı:eı-ledi.ğ; 1çin muva0E.11c 
oozu·!m~~ı.:.•. Gıozn: bö.geı-;liiıc ce
I"E'Yc n cd.c.rı h:.t k·:it M:ı.ı~ ... ı.r.r_. ... ~r 
s~m:!rr.a..,.. kt dır. :-;:afx ~va g -
·:ıcı:e s·· ·yo '"'" a.:['.i ksZJ • 1.:. ~1 t<'-

mt...., ct"'l";:-1·e:·w ~ hct.ıln: A!m·:rla
r.!!1 khdM:Oi .a t..ndtı bt ıııaikt~dı.r

kır. Buraıda A:trn;xlı.1 .. r. her an t.ır~
Iarın arkaı 111.dan ç~ikm ' rı 1nWn.
kti.i.ı1tlür. Şur'<isI d::ı :k~y .. ~ı C~ı;f·c k.i1 

A1-'1::~n·laT h~:iz K·" ,·Ln''Z'' h:ı,~.i>ın 
d-eğ;l.dlı:•lıe-r. \'c Sovyi't filosu brt.· d.c
ni,zcie heınıi.iz 'k:uv\'('t.ı<irr. Ba s-:=.bcr>
lc gerrera; Ma.ns-teiıı Kırtrn<i:ın bir 
yere kımı~da.na<!llı2l11Gkta ve <: nW 
&şaralk. Bafıım i.Wt.•rin-e yü.ı: üyOIT.c
mo1rtcdir. 

;),foskova, 1 (A.A.) - Sovvct 
mütei:ıarnsı albay Yaslyef bu.gün 
Moskıova radyosuncta yaptığı biT 
konuşmada Sta!ir.gradddti du
rumu şöyle lıülitsa etmiştir: 

kl!manfar her gün ölü ve yara
lı olarak vasati 4.000 asker kay
bediyorlar. Aıyni zamanda evvel' 
ce de olduğu gh' bedellerine 
varmaktan da çok uzak bulunu
yorlar. 

Stalingrad !bölgesinde ilk d.on
lal' 'haşlamıştır.Müdafaa hatları
mız, Almanlarm şimdiye kadar 
tesadüf etmedJ.kleri derecede 
ikı.wvetli ve eesur askerler tara
fından tutulmaktadır. 

Büyiik Şefüı n utkunda ve ha
lcikaf n kendisi1J1de b:Hıassa göze 
alınacak uıuumi neti<rc ve hükiim 
şudur ki; b üyfrk millet göriiııü~ii 
ve ikti da r ı için<leyiz; b iriz, lrnv
\'etl iyiz, bütün üz; her der·din de
vaoını bdtemelıal bulacak hal· 
(leyiz. Bugiinilıniizden yarını .. 
nıızdan en1'.niz "~ be1·rak Yar l.l'
ğıuı zda adamn<k istiyen her 
çeşit menfaat ve '[IOlitika muh
terisinin tenkili kararındayız. 

Laline&, 1 (A.A.) - Kırk ka· 
dar Amerikan bomba tayyaresi 
dün Cebelütıarıka ge!ın;ştir. 

Burada büyük bir hava f< ali.ve
li varıdır. Diğer tara1tan Rod
neu zırhlısı, • Fuı-ions tayyare 
gemisi, 14 to.rpi o ve 18 tayyare 
şimdi askeri limanda bulunnıak
ta<Lr. Bir kaç ticret \'apuru li
n:ana n1ühim miktarda Amcri .. 
kc n k. taları ve bir çek harp 
malııemesi Q!karmıştıır. 

Yıldt7'lar Yıldızı 

_____ , 
Türkler reallstr r 

(Bas. tarafı 1 :nci sa~fada) 
babsc1.t < n sonra dünya lıar'bi 
escs:ucl T nkıytnin ırasa~ teş

kil e<len ı :rıl ;t ıı~reket tarzını 
Ö\m€e:tc e >et:ı Ttirk:ycde gö
ruıen ter :kiler n tcır.el nı atan 
Kr l At· ürkün h~tırasıın hür 
ııı etle n- ktadır. İnönu bu te
meller · 7 ernde yapı} a de\'am et 
Diı.Ştir. 

KATALiN KARADY 
ve çok kudretli san'atkar 

P A UL J A V OR 
~ =?"':: 'ı'f 

uı , yıM!den R€'5-
reti • goo ifrn (' 'U!-

d ı..1 ae..ı bı.r m t....dc 
\ 

<le 
Gaz~tc ~Ö.) ı~ (i \'Um edi)or· 
Bu k"._."'r r. · ki:l şart!~'! iç'n· 

' de Tıiı·k.,1 en·n ı~rafs.zlığını mu-

hafaza ctmeğe mu,·affak olması 
zı rr.amdarlarmm yiikşek b..re<r 
devlet adamı olduk,Jarını i.,;;oat 
etmektedir. Tür!dcr, Tcalist in· 
sanlardır. Onlar A YI'Upanın en 
iyi istihbarat serv:s ne malkıtıir
ler. Bu itibarla yalnız bugün olup 
bitenler değil y~r.n neler oaıca
ğını da be k1.cme ktedirle ~. "--- Filınind~ 

MeYsimin en büyük a~k dramı M su 
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lrPOR.'W 
Dünkü mühim maçta 
Fener-Beşiktaş muhteliti _______ , _____ _ 
Leviski - J. S. K muhtelitini 3- O 
yendi. Oyunun ikinci devresi 

çok sönük geçti 
Bir güın evvel Fenerlbaiıçeıye 

2 - ı maglup olan Buılgar şampi
yonu Levioskıi dün de Feneriıahçe 
stadında ıson m.açmı Beş~ktaş. 
Fenerbaıhçe mı.ıht.eliti ile yaptı. 
Bulgar takımının futlbolü ta!
minlr3.r olmadığı halde ecnel>c te
masına karşı gös!erdiği al:aka 
dün de Feneıibatıçe stariının d6rt 
etrnfını ihata eden kaJabalıkl& 
belli oldu. Havanın da fevkahlde 
ol wıu bu zümrü~ yere farzla me
ıaıklının tvplamnasıoo sebep ol
muştu. Muayyen zamımda salha
ya çıkan takımlar şu kadrolari
le Y""" P.lmış bulunu~·orlardı. 

Leviski - J. S. K. takm11 dünıkıü 
kadrosunu aynen mut.a!aza E<ii
yordu. Buna m~ka.b. I muıhıteılit 
takım şöyle le§kiil ::ılu'lmuştu: 

C:i!ıat - Yavuız, Murat - &ın
euk Ömer, Saiını, Ayciın - Fik
ret, Naci, Hakkı, Ş~ref, Şükrü -
Oyunu Fu11bol Ajanı Nuri Bo!;ut 
idare edi~"Ordu. 

İ'lri: hücumu mıı:ı .:tlit takı.m 
yaptı. Fikret.ten inen hücum arz 
c~. a golle .nctxeleniyNdu. Fa
kat bundan 'mlı!ade edemediler. 
Bunu mü~eakip 2 n.cı dakikada 
frikil<ten Şülkrü.ııün ortalad ığı 
topu Naei hafif bir kafa vuru
ş i l e Bulgar k~lesine attı. Oyu
rıun hemen başında yapılan bu 
golle Bulgar takıımının çok za
;, ıf o;duığu hlısi kuvvetlen iıyor
du. Bu saoyMlan sonra Bugarlar 
açı1dı1ar ve semeresiz h·ü-cum4 

larla mırJııtelit kalesine birkaç 
iniş yaptılar. Bu hal de,·am e
derken oyun durgunla,,<ltı ve 
muhtelit oyunıcuları muattal ve 
i(ühaou hareketlere başladılar 

b ilhassa su! açık Şükrü cenaıhın
dan yapılan her hücı.ı:m daha Bul
ı;aı ır.ü c afaasına inmeden sönüp 
g d.yv.ü~. 20 nc1 dakikadan iii· 
barcn muhtelit oyuncuları can
landılar ve sağdan ve soldan 
Sufya mwüelitı kalesine hücuım
lar ya-pmııya ta:şladılar fakat ır 
yunun hey'eti umumJyesinde bir 
durgunluk, ayni zamanda biT 
zevkısizl tk bülküm SÜI'IÜ)ı-ordu. 

22 nci <la:kıikada Bulgarların sol
dan yaptLkları ç-0k tehlikeli b:r 
hücumu Cihat melıaretle önledi . 
Bunu !l'uıiıteMıin hücumu ta•kip 
ett., 2i8 inci dakikada Hak'kıdan 

Şerefe geçen bir pas Şerefin yer
den bir şüıtıile Bulgar kalesine 
girdi ve bu su>re<!le mufrıtelit ikiıı
c . g<Ylünü kazanml§ oldu. 30 un
cu dalalı.ada Nacinin blT şütünü 
Bulgar kalecisi güzel bir plon
jonla Jrornere çeldi. Oyun ibiraz 
siio:'a-t kazanmış bir cereyan ta
kip ed~ordu. 35 inci da·kıiıkadan 
itibaren oyun Bulgar nısııf saha
sına inmiş bir halde idi. Oyun 
bu va2liyette nruıhteli tin llıakim 
çalı~asile den;am edel'ken bi
rinci devre 2 - O muiıtelitin lehi
ne bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
ikind devreye Bulgar fullbol· 

cül,eri başladılar. Bu devre muh 
!elitte bazı değışiklilder ya'Pıl· 
mış sol aÇığa Halit,. ortaya Me
lih sağ içe Şü~ü, orta ha'fa, Be
ş:ikta.şU Öıner 2lınmış Na6, Hak 
Jn ve Boncu-k Ömer takımdan 
çıkarılmıştı. Devrenin ilk daki
Jıa'.arınd-a her i•ki taklllll canlı 
hücumlarnı bi"birini telı<J;t e<li
yordu. 10 uncu dakikada Meli!h
lc çarpışan Bulgar ·kalccsi sa
katla~ruı: çıktı ve yerine di
ğeri alındı. Oyun i-k.i tarafın ne 
ticesiz gayreti ile devam ed;
yo1'du. 10 ;nci dakika<la muhte
lit sağdan bir korner kazandı. 

Fikrtin ortaladığı topu Halit bir 
.şiit'.~ Bulgar kalesine attı. T~u 
tutamıyan Bulgar kalecisine ye-
1 ' şen Mel>h muhtelitin üçüncü 
gı:>lünü yrıptı. 

;ılu sayıdan oonr~ mll~\ ta
kım yeniıclıen hızlandı. Fakat 
Bulgar fu!U:ıolcüleri de gıol yap
mak için uğra..~maktan gerikaJ. 
mı)'ıocrlarclı. Bu sırada Bu1gar 
futlbolcüsünün , Şükrüyü tokat
laması 'hakem ihtarla cezalan
dır:iıktan sonra 35 inci dzkika
dan it•baren hakemin Şükrü 
i;in çaldığı müteaddiıt düdük 
sesl<0rile oyun zevkini tamamen 
ka)1be!nıiş ·bir kova1amacaı ha
lini almıştı. 

Bereket ibu bal uzun sürmedi. 
Zaten uzun sürmesine de vakit 
kalmadı. Maçın son dakikaları 
Bulgar fu~bolcülerinin hücum
larilE devam ederken oyun da 
O • 3 Fener - Beşiktaş rnutıte
litinin gak/besile ni!hayetlerdi. 

Kupa Maçları 
İstanbul fuUbol ajanlığı t.ara

fından tetip edilen kuıpa maç
laına dün Şeref ve Fen~hçe 
stacHaında devam edıleee-kti. 

Fakat nedense tıık!mlardan bir 
çoğu müsabakalara gemıe:l'e lü
zum göTmem 'şk rd : r . Bu yüzrlen 
ıBejcoğlu Ram:ye, Vefa Unkaı:ıa
n:na bük.men galip s~·yılmışlar. 
Süleymaniye ile Haüç takımları 
da muayyen zamandan sonra 
ge!ıdiıkleri için hakem ta.ralından 

müsabakaya sokulmamışlardı r. 
Yalnız Kasımpaşa Do{;u maÇJ 
oynanmış ve bu maç 1 - 3 Ka
sımpaşarun galebesi!e niaıayet

lenmiştir. 

Dün geceki ziyafet 
Şelnimfa>de üç maç yapan Sof 

yalı fu~oolcüler şerefine dün ge 
ce Beled;.ve gazi nosunda 'bir zi
yafet verilmiş ve geç vakte ka· 
dar eğlenilm işfü. 

Ankara at 
yarışlarında 

Sava· Pınar çifti 77 
lira verdi 

Ankara, (Telefonla) - Son 
'baıhar at yarışlarına bugün de 
kalaıbalık bir meraklının önün
de İpo<lromda devam edihni~ 
tir. Alınan neticeler şunlard ı r: 

Bi<inci loo§u: 1 - Soydan. Gan
yan 180 kuruş. 

İkinci koşu: 1 - Dandi. Gan
yan 190, plitseLer 2 - K<>mlbarj 
ııo, ıoo. 

Üçüncü koşu: 1 - Sava. Gan
yan 220, plaseler. 2 - Ceylan 
Tek 1%, 190. 

Bu l<tı§uda Tomurculk. lıxışrna· 
mıştır. 

Dördüncü koşu: 1 -Rabi. 
Ganyan 140 kuruş. 

IBeşinci lıxışu: ' - Pırı.ar, 2 -
Hll.!1j)a, 3 - Varadin. Gan:l'«n 34 
lira 4-0 kıuruış. Plaseler 630, 320, 
Mı; kuruş. 

Altıncı lro<ju: 1 - Gonga.din, 
2 - Buket. Ganyan 380, plase
ler 145, 135. Sava - Pınar çi!ıti 

bir füays. mukabil 77 lira vermiş 
tir. ... ,., ........ ,.,.,.. . ... . 

• Dr. Baiız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 
Divan:ırola Iot 

Mtr..,'f'ette ıu.tlert: t.5-ıl. Te1 : t!!.91 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. N"J!'iyat 
Direktörü: Cnd~t ltarabil;ıin.. 
Basıldıiı vrr. •Son Tdzrafe 

NiÇIN 

Yeni T okalon 
Pudras,ını 
KULLANIYORUM 

Prenses 

.ALLA TROUBETSKOY 
Esbabtm anlatıyor : 
.. Onun bir çolı: cutp Ye 

yeni r•nlıleri Yardır. 
it o. bOtQn lı:ıılla...ı.tım 

pudralardan daha ıııce 
ve daha bl.flttlr. 

1t Ondaki hakiki çiçeklerin 
nefis lı:okusuna -U. 
ediyorum. 

,. O. biJtün ~ün sabit talu. 
ÇQnkü terkibinde ba•k• 
.hiç bir pudrada bulun
mayan Krema köpiitü 
•anhr. 

ıt Yatınurlu . rllzglırlı ha
vaya raRmen Yeni To
kalon Pudrası ~ımı 

dalma ıerü tau muha 
faza eder 

,. Eminim ki her ne ba-

l KDAM 

Pamrlıl<lta 1-0,000 liıriol>k lzya.ı peyr>h· • •lına<'lik>l>r. Evsaf ve husuısl :;ıart
lru1 korrıiloy<>nda ııörul.eb•lir. füalee; 4/1-1/942 çaı-ı•ıo!l()Q gü.rı.U saat ıı dle ya• 
prlaca@ı:ndan <lal>pl<:rJ<J k>.t'f t1'min'1&ril-e Haı~.re Y«l<k SUbay okulundll 
s&f.ıaı a.lme kooık~ mW.Caa,tJ'1ırı. 1572 - 992 

• Aşağıda ytıızılı mcva.d>ıı pazıt<'lııt<la 0k.3!;iıın~ !~ ı.;,., l<m"llll<IQ y an!k gün 
ve saa.ıtercl>e Emırum ad<:eı·I .O.t1n alma k<ımİE;)~ Y'l~ıJ.o-oııllı:tı.r. Thlip
l'eıin befJ; wldJlıbo lromJ.,yona fl""lnıel.er!. 

Cinsi M;ı._""'1 Tutan TemitlaU ihale gün v.e ~...ti 
K~lo Lira Lira 

Çam odunu :ıoo,-000 
SığıT eti bJvıi.ır:mooı. 
s:ctr eli k.ıwuıme.ot 
Sığır ..ti lrawırma•:ı 
S>ğtr oti ~ 
sıeır (}ti lm»ııııma,;ı 

72,000 
100,QOO 

25,000 
10,000 
10,000 
5-0,()()() 

l 0,800 6/ ı 1/ 942 ı~,:ıo 

26-0,QOO 37,500 9/11/942 17 
62,500 937ö 6/ 11/942 le 
26,000 376-0 12/11/942 14,30 
25,000 3750 rnı ll/942 H,30 
ııs,ooo 18,750 lijJll/942 16 

(IS6ti - 986) 

istan.bul ~r! ediyesi 1 
Şrnııt TiYATROSU 

Balıkesirde 
zelzele s ... ı 2Q,30 da 

DRAM KJ!>MI 

KIŞ MASALI 
Yazan: W. Şalt....,eare 
Tiirl<çeı> : 111 efha ret Er,.;,, 
Z:OMEDİ KISMI 

YALANCI 

• 
7 Evin dıvarları 

yıkıldı 
Balıkesir, 1 (A.A.) - Dört 

Yazan: C&rlo Goidoni ,günden \>eri •burada ve civarda· 
Türkçesi: S. Moray J 

Cumartesi ve Pazar günleri fası alarhı yer sarsıntıları ol-
15,30 da matine maktad ı r. Smdırg kazasnn Çır 

Her Çarşamba saat a dA! Çocuk lbanlar köyünde bu sarsıntılarnı 
'J\y<ıtroO\J neticesi oJ.arııık 17 evin duvarla-

f 

~-ı;embe giinü sa&t Hl,3'0 cı.ı lari- rı }'lkılınış, B'..gadiç ve Savaşı.e-
hi meüııe. pe ist.&syıonlarının da duvarları 
PazartRsi günü Dı-am, oait günü çat1m~t.ır. İnsanca kayıp yok. 
Konıtedıi tıiyotroları kapalıdir. ...~ 

llliiıiiiiiiıil~ ... r . 

1 r\llerıinde karne tevzii 
M~sin, 1 (AA.) ·- .MemW', 

dııl ve yetimlere wrilccek ucuz 
ekmek karnelri dai;'1t.lmıştıı" 

15 İkincitşrin pazar gününd+ı1 
it.>baren bu karnelerle 16 .kır· 

l ruş fiyat üzerinden ekımek al.ı
nacaktır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe altnabilir. 

Eski Türk ıd :ahları 
hakkında bfr 

konferans 
Beyoğlu Halkeviıııden: 

1 - 5/11/942 pı:;~. gii.tru .... ı 
18 de Haltceviınz.in 'llı ~p('baş~ınd:akt 
.Mteı<l<Rz biruuıırııda, Topkapı rar.ıyı 

môl-1 müdtitii B. Tatıs'n Öz tara· 
fında.n •Eskl Tüı1k Si!WıJarı·> m>e>V
zu l\I nı tihiıın bir kcnff'-rıns ,,,. . .:.~ıe.. . . 

1 

1 
ceittir. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
2 - R<!-11k"8 rı>l~r. 

• T AKVIP.ı'i o 1 
1uba7m1en 
KıtYil11!:rlİ! Tem inı:ı tı Mnh::il.1ıc.si 

hasına olursa olsun bun- LJ ·ra K . L ira K. SO'k11ğı No. Claıısi Mr.we Hl......,;. 
2. Teşrin: Piızartes: 

dan daha iyi bir pudra 
bulmalı imkanı yoktıır. 94 

151 
85 
00 
13 
16 
56 
20 
229 

1 250 
700 

68 

56 
10 
80 
84 
ıs 

!IS 
()() 

5'0 
00 
w 

7 10 

il so 
6 40 
5 10 
1 00 
l 30 
4 30 
1 55 
16 20 

79 35 
21 5'0 

Hlis(>yin ağa Göl başı 
Bül'l>Ul 

h1ön'ü Naloont 
BLİ!!bü.l Dereotu 
K.ooa top<; Yıen i kaıta 
llüı] IYiil Kıaır-aca 

> Ka§lkavol 
> Leman gö:ba ş1 
> Mısır b1ı gıd~~ 

Ön1er avn.ı llqytuima.J eı 

Th:>ğ:;ızıiQi is<naıe J~ıre 

F:,,.urz:ııwa K n.di rJeı: 

E . 21 Y. 66 Aıroa 84,SO Tam 1942 
1 136ı 1358 

E. 9 Y. 58 > 53,51) > 

l 
Hicri 

2 
Rumi 

E . 31 Y. 48 > 58,00 • 
E . 29 Y. 23 42,00 

22 2.-0 
> > 

22 > 52,CO 1/4 
E. 10 Y. 8 8/ 1 33,25- 1/2 

Gün: 300 Aş: 11 Hızıır 181 
> 

ll, 13J 1·5, 48 > 84,00 1/3 
E. 16. 18, 21J Y, 31 > Jl5,CO 12/144 Ez a n t 1 Va>:aij 

16 > 76,5-0 Tam Vakitler 5. D, s. D, 
}., J :9 Y. 9, il ii<; "'1 ()(l,00 • Güneı 1 27 6 32 

E . uJ Y. 73 Arsa HQ,00 > Öğle 6 53 11 58 
1!7 .00 4 ~5 Q;t::ı köy Hacı Fcltiı·hane E . 11 Y. 19 > 3'i5,46 , 

ikindi g 41 14 46 
Mah.ınut Aksam 12 00 17 04 

44 5~ 3 00 ()u-tı:..'<öy 3 cü orta E . 2ı M. > 78,66 > :ia:.Sı l 33 ıs_ 38 

):'" ı..ıka!"!lrla mı:ıihı:lllıe ~~-- lk ve kapı nun'ı31Tıt .l~x ı yaıı.1'ltı. gayri u:1er!m.:.!Jırırin mıülkıüY'\.'..b~e-.ı i pcşiin paıra iJ'l s:ın,ıaoa- "rn~e.k 1 11 47 4 52 

<l!:ını 15 g'Ün miiddıf1,}p a<'ıık arlJJTıJGya. ç:ı'.t;a rtlmıştw·. İll>21lGJeri 9 / ı ı / 942 ~ t.aırJL"f>! g~ü B'OJ'~~ğ'. u vat:u:.rrJa.r .. n:ııüdii:r ... Dl..KKAT: Ga.z ı! teye göndenleu 
.. gü:ncDe yupiı3.ırcl-tır. i.~j:f!'!ı:~-c .. :n YC"\n!i mı·'lli:üıda \1ı(ill(ıf A!k<.ıı.· V!? ms.hJ. Cıl!lET ka1ıemı'.nıe mlÜ'l'acaa.tJıBJ 'l. evrak gc ri verilme:;. 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 
2 İkinciteşrin 

Kt-şidcsi:ıa ayrılaı1 

ikraınaye!tl' 

a"'et 1 ooo liralıJıı 

• 500 • 

> 

• 
250 
100 
50 

lsianbul 
• 

> 
> 

Gümrük: eri 
Başmüdürlüğünden 

A.ııağ!da nıü!re:lat; ya:zılı m~tıruı;<ıtı.ıı: yapll'ı»ıım..sı !ışl acıı< elal'l"'11l'\Y>e lron
UlillŞ~'. Mdıammen bcıdelıi 1045 lira olup ilk l<miııatı 79 Jiradl.r . 

İ.ı.elı'.llJmirı 2490 S3Ş'l)l k"'1Uı ile a.roıııı:l.an ix'l&>elerle 9/11/942 ıxıza.r1ıcsl 

!J-WW','59'~ az HE t @• • "' ta t'b ' M ·&& ' Ü -bITF' 
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Biliimıım Resmi Dairelere 
Veya o Hükümdeki 

~"1üessesat ve Teşekküllere 
.\ ~ Resmi dairelerin veya· o hükü mrleki müessesat ve teşekküllerin gazetelerde neşredilecek iJan-. 

laro, bir limiteL şirket tarlamda ıı kabul ve gazetelere tevdi etlilın ekte idi. Bu limlted şi:rkı;t el-
i ycvm hali trnLycdedir. 

11

[1· Eu dt fa yeniden teşekkül eden ve bütün Türk 
l\.1atbuatının 2lakadar olduiu 

1
.. Türk Basın Birliği ve Ortakları 
m I ~ RE s M i i L A N L AR 
I~ 
1 

1 
1 

ŞiTktın mevzıııu. i§tigaJi: 

Resmi daire veya hüküıı:nıdek i daire!erin ve müe!E<O'Selerin ticari mahiıyette olrruyan ilaiılaiinın 
g~o:ete ve meonnıalarda vesair i lan yapılan yerlerde neşri için ıka bul ve neşir vasıtalarına sevke· 
d:p neşirlerine tavassutiur. 

!/iye yaz>lı butunduğu.ndan b umla.n böyle resmi ilanlarını doğr ud4ııı doğruya. 

Tü~5 Basın BirUği ve Ortakları 

REStJ!I iLANLAR ŞiRKETi 
ne göndermeleri lıfızımıdır. Bu yeni şirket bütün resımi ilanl.an bir intizam dahilinde ve kanuni 
müddetleri zarfında ve günü gününe ıstenen 'her ·g.azetede neşrini temin etmekte olkluğu gilbi ha
sılatının /ô 75 ini de Basın Birli ği yardım oeşk.latma vennektedr. 

Tasfi,ye halindeki bir şirkete veya diğer t'1redi muiavassıtl.ara gönderilen resımıi ilfuıların daire 
]erinin malümat ve muvafaikaUa n haricinde, gazete adları deği§'ti rilanEik suretile neşrine reşeıblbüs 
ed:ldiği öğrenı\mektedir. 

Binaem,Jey'h remıi daireler, lia!n1anru tliled1kLeri bütün büyük ve gündelik siıYasl gazetelerde 
neş:-ederek her ye< de herkes tar afından aık.unrn.asın> temin edebilmek için doğrud.;;,n dQğrll'ya ~ 
y•.lnız İsto.ıılıul Ankara cadd.esi 8 O numaralı Kaya lıanındnk; 

Türk Basın Birliği ve Ortaktarl 

KES Mİ iLANLAR SIRKETI 
gülll1i saat 14 dıe tJa.şn'ılüdü-r~ bfnaslllda&tıi 'loon'ksyonun;.ı. ge-hr.eJıeır.i 611.Un otu. 

nuı·. l 
Şartıwıo~ beıı' ı:ün 1"vaıruı' ~de g~rülelıi-11.r. (978) 

ne ronde~10Hdi~ler. Telefun: 21 025 

~~--8-1------~----------------------' 

KREMLER • 
1 HASAN ViTAMiN 

Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu he~kas bilir. Cilt içlıı de vitamin ayni hayıottır. Son r.ınmn·larda A,·rupa ve Amerikanın rlrİ'Yat ve güzellik enstitüleri vitaminli kremi istiımal d.meğe başlamışlar ve güzel neticeler elde 
etmi•le.rd.ir. Cil tlerini beslemek ve gayYitabifüklcl'ini ve enfek5)'"0n Jaruıı gidermek yolundaki gayelerinin ta!hakkufou özetine bilhassa kadınlar aras:nda müthiş bir heyecan 1e,•lit eden bu kremler bütiin mü stahzaratı alemşümul bir mahiyet 
olan' e.:zacı Hasanı'1 enerjik me5a.İ siıle istiJı:r:ar edilebilmiş ve Hasan vitamin krewlcri namile p'yasa~a çıkanhnıştır. Yüzdeki sivilceler le erıı:enıik ve bu:ruııuiklul<hııl'I izale eden. ihHyarlu:ı gençleştiren, gençleııi güzelleştiren bu kremler 

derhal ve bilatereddüt iısHaıaı edi ni.z. Hasan deposu ve şubcleriude kü~ük ı.üp 25, ~iik 40, küçük vazo 80, büyük 156 ku:nıştur. 


