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Milli Şefin ·nutku yurdun Uniyer~ite dnn h~yecanlı 
hır torenle yenı ders 

~.~.!.~.~ını fe~ah!@ .. --~~!~~-r~~ yılına başladı 
~ Nutkun piyasadaki akisleri de şayanı dikkat oldu: Kara ~ 
~ borsada durgunluk başladı, bazı gıda maddeleri bollaştı ~ 
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Bu sene girenlerle Üniversite tale
besinin mecmuu 11 bini buluyor 

·~ 8 doçentimiz profesörlüğe terfi etti, hariçten 
iki tanınmış ecnebi profesör daha getiri!di 
Üniversitede dün sabah saat 9 

da konferans salonunda bütün fa. 
külteler profesör, doçent ve tale • 
helerinin iştiraklle yapılan açılıı 
merasimini mütcakıb yt.>flİ ders yı· 

Iına b&Jlanmıştır. 
Sabahın çok erken saatlerinden 

itibaren konferans salonunu binler. 
ce genç işgal etmeğe 1:. •·, aınış bu • 

.., lunuyordu. 

Milll Şelimt~ evvelki gün Büyük Millet Meclisinde tarihi nutuklarını irad buyururlarken 
Ankara 2 (Hususi) - Milli Bugtankü Ulus gazetesinde Fa- zerinde hiç bir karartı yoktur .................................................... . 

Şefimizin Büyük Millet Meclisin lih Rıfkı Atay ezcümle diyor ki: İç ve dış durumumuzu vatandaş· Memn•la•a 
de irad buyurmu' oldukları ta · - Şefimizin dünkü nutku ye- lara anlatırken bugünkü nazik A A 
rihi nutuk Türkiyenin her tara- ni Türkiye siyasi tarihinin başlıca günlerde onları yardıma çağır • 
fında, bütün Türk gazetelerinde veaikaları arasında kalacaktır. mak için hiç bir şekilde oyala -
heyecanlı yan lara sebeb ol • İç ve dıt politikamızı izah eden mak kaygusuna kapılmamıştır. 
muştur. bu nutukta fikirler, cümleler ü- (Devamc 5 ind sayfada) 

c~.mhuriye~ b~yramı El ftlemeynde mihver kuv tleri 
munasebetıle !tal.Ya- taarruza geçtiler harekÖtl 
da dostane neşnyat • ' • 
ltalyan siyasi mahfclleri ve mat
buatında 19 uncu cümhuriyet yılt 

derin akialer bıraktı 

Roma 2 (A.A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

bızzat Rommel idare edıyor 

elbise ve 
ayakkabı 
tevz·atı 

Maliye Vekaleti projeyi 
yakında icra vekilleri 
heyetine sevkedecek 

Paras1Z giyim eşyası verile
cek olanlar 3 gruba ayrıldı Berline göre, İngilizler aldıkları yerleri 

terkettiler, Londra da, bazı mihver kuvvet-
i • Ankara 2 (Hususi) - Memur. 
erınin irtibatının kesildiğini bildiriyor lara elbise ve ayakkabı tevzilne da-

Konferans sıolonunun çatısı al -
tıodan tn~an ve civar s~kaldara ka. 
dar yayı!an gençl rdc:n binlerc:esi 
de R ektör Cemil BllseHn açış not -
kunu hoparl:)r tert:ibatile dışarıdan 
dlnl:yorlrd•. Seşleri Laleli ve Be -
ya:z:ıd semtlerinde neş'eli ve dmc, 
akisler bırakan bu gençlerin her bL Rektör Cem•l Rihrl nuı ~:ınu 

(Devanu 2 mci sayfada) söylerken 

Yeni umumi meclis dün valini~ 
nutkile içtimalarma başladı 

İtalyan siyasi mahfiHe.rin~·~ 
bildirildiğine gÖrl! cümhurıyetın 

(Devamı 5 inci sayfada) . lr kanun projesini Maliye Vekaleti Vali nuO~unrr aöylerlun 
Berlın 2 ( A.A.) - Ask.eri simde cereyan eden şiddetli btt hazırlamıt bulunmaktadır. Önümüz I b 1 • r · dun 

1 

d im ve yeni intihab dev 

Japon donanmasına 
indirilen yeni darbe 

2 tayyare gemisi, ~ 
zırhlı 3 !kruvazör ağır 

hasara uğratıldı 

Vatlnıt<>n 2 (A.A.) - Bahriye 
nazırlığının tebliği: 

26 Uktetrinde Stawart adaları 
nın dolusunda cereyan eden hava 

(Devamı 5 inci şayia J.a) 

Sovyet elçisi 
Moskovadan 

dönüyor. 
Ankara 2 (Husuan - Bir 

rnüddettenberi mezunen memle -
ketinde bulunan Sovyet büyük 
elçiliği Minoğradofon Ankara• 
Ya gelmek üzere yola çıktığı ha
ber verilmektedir. 

Bir ihtimale göre So" yet ihti. 
lalinin yıldönümiine tesadiif eden 
Önümüzdeki Cunıa ·tesi gününe 
kadar büyük elçi şehrimize var
tnıs bulunacaktır. , ................................................ , . 
~ Bulmacalarımız 
: 

kaynaklardan bildiı ildiğine göre, çarpışmadan sonra, İngiliz kuv- deki günlerde İcra Velı.illeri Ht'ye. sta
1

n
4 

du um1.umı bmel cdı.sı · e .açtı 1
15 

t 1 rına baslamlstı-
İ ·ı· t "d b 1 · · b h b' Al ti -""-edil k l b . il saat e va ı ve e e ıve re~aı resı op an ı a _ ngı ız aarruzunun yenı en aş- vet erı, Cumartesı sa a ı u· - ne sev4 ece o an u proıe e d k LA. f' K d • t" rn v ~ rncr •avratla) 
l .. k'b s·d· .. ·ı . . . . ilin k o tor ut l ır arın rıyase ın. e '1mf ? .. 
amaaını mutea ı ı ı.Abdur _ man taburunun mevzı erme gn·· parasız gıyım e§Yası verı e su - ----- _ 

rahman istikametinde dar bir ke- (Devamı 5 ine~ say/oda) retile yapılacak yardımdan devlet========================· 
ve müesseseler barem kanunlarına : 

Almanlar Alagir 
şehrini aldılar, 

---------·---
Sovyet tebliği Stalingradda 

Almanlann bazı müstahkem mev
zilerden çıkar1ldıklar1nı bildiriyor 

tahi daire ve müesseseler memur • 
lıırı faydalanabilecektir. Proje bu 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Erzincanda zengin 
bir kömür madeni 

bulundu 
İıletilmeğe baflanan madenden 
tonlarca kömür çıkarıhp stok 
yapıldı, lakat yolsuzluk yüzün • 

den •evkiyat kabil olamı)'or 

Erzincan 2 (Hususi} - Er -
zincana kırk kilometremes afede "'
Başköy nahiyesi civarında DeJik
ta§ta maden kömürü bulunmuş -
tur. Damar1arı çok zengin olan 
bukömürün kalorisi bet bindir. 
Burada İktısad Vekaleti birka<" 

(Devamı 5 inci sayfada) 

r········································ ....... \ 
;veni zenginler nasın 

para yiyorlar? ' 

Yeni tarihi tefrikamız 
----·----

(Osmanlılar) devrinin milli 
büyük ehemmiyeti olan 

tarihimiz için 
bir safhası 

"ikinci Osman,, m kenesini götüren biiyü•. 
ihmalin iç yüzü ve g!zli amilleri 

......................... .-___... ............. __. .......... - ....... -.............. -....... . 
~ L 

( Yazan: "Patrona Halil,, in muharriri ~ , .............................. ., ........................................................................... -: On dördüncü devre bulma. 
: calarını doğru halledip hedi. Stalingratl varo:rlarmda y anan binalar ve ilerliyc,. 
~- .Ye kazanan okuyur:ularrmı.z:ın , Almatı aşkerleri 

Bu şayanı dikkat 
röportaj serisine 
yarın başlıyoruz 

Ayni kudretli kalem, daha heyecanlı mevzt\ 
iaimlerini bugün 4 üncü •ay• 

5 lanın birinci yüziinJt> b&ıla • • Berlin 2 (A.Ad.) -
1 

~ Alım~n o.~ - · yade, Tuaalpşe demblryulolu keslmı11• bo. Röportajı yapan 
: k : dulart batlmman an ıgının tebliği: yunca sır anmıı una'! zır ı ı ze- Nuaret Sala Cofkun 
\ ca •ınu;. ../• Dailık ~lr bölgf!de ve oldukça mlnliklerl ele ıeçirmek için muvaf • 

._ • • ". _....!__..ı bar,_,_ t ~ 1 (D 1t • • • "' d ) '····-······· .. ••••••••••••••••••••· .. ··~ .,1 .................... • ............... ,, .. .,.._. ıarp araa USC1'18Ue .-e ~en p 4 euamı o ıaı:ı a.,,. a a 

Pek yakında "Son Posta,. sütunlarınd~ 
... 



2 Sayfa SON POSTA 
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Hergün RESiMLİ MAKALE; İyi tohum, kötü tohum 
ı 

Sabahtan Sabaha: 

Şef konuştu 
._ ___ Ekrem Ufaklıgil _J 
I'( umhurreisimizin Millet 
" Mecl~inde söyledikleri a

çılış nutku bu <lefa incelediği 
meselelerin genişliği bakımın -
dan mazide söylediklerinin çer
çevesini aşan müstesna bir eh • 
emmiyet aldı. 

Devlet reisinin yeni bir te. rii 
devre başlanğıcmda söylediği nu 
tuk daima lbir yıl1ık faaliyetin 
geniş ıbir lbilançosudur. Bazan da 
içine girilen yeni senede yapıla
cak islere dair bir direktif mahi
yetini Uıaiz, tbir program halini 
al r. 

Milri varlığı fehdid 
Edenlere karşı nasıl 
Merhamet caiz 
D .... , 
egı.se ... 

\ llurhan Cahid _..J 
yavuz ismet lnönü az ko • 

nuştu. Fa:kat kullandığı 
cümleler çok özlü, fikirler kuv
vetli, kelimeler tartılı idi. 

Her vatandaş bu baba dilini 
anladığı için değerli öğüd1eri bu
rada ıtekrar etmiyeceğim. Milli 
Şefin dünya hadiselerine temas 
eden fikirleri, devlet adamı gö
rüşün ün daha üstünde bir mür
şidin fikirleridir. 

Cumhurreisimizin Millet Mec
lisinde sö l ıkleri çıl ş nutku
nun lbariz vasfı bu umumi kai· 
denin d mda k lmış olmasıdır, 
mü t sna ehemmiveti de bu hu
su İyetten ileri g liyor ve bu hu-

Kötü tohum çabuk yetcrir. Çabuk gelifir, çabuk ürer, kö- /yi tohum daima güç bulunur, çok na:ik olur, çok geç meyııa 
künün kazınması dair.ta güçtür. La Fontain verir kıymeti de gösterdiği bu güçlükten ileri gelir. 

İsmet İnönü birkaç cüml ile 
dünyayı kaplıyan dalaletin ve 
hakimiyet vahimelerinin içyüzü
nü aydınlatmı.ştır. Beı:er tarihi 
kan ve ateş tufanı içindf'n bu ay 
dmlığa elbet çıkaca'ktır. Fak ıt 
hadiseler henüz seyrini takib edi 
yor 19.:f.3 yılı karanl ktır. 

....... -- ......................... ·----······ .. ············-·· .. -·-.. -· .... · ... -·-····'······················· .. ···• ... ········· ...... ··-·· ............. _ ......................... -
r- .. "' 

L----------~-------------------------·----------J . t kild ol ıvu k dar e-
··ze ç rp yor. 

İ m t İnönümin sıfatı bizim 
z r devlet rei i ol -

m kı n re.t de- w ildir. Biz onun 
h nda her şeyden önce bir 

l\ illi Sef görürüz. Milli Şefin 
ıuf tını da daima ibir b-' alık sı
fatı ile kar ıla mrız.. Radyoda 

Harb ekonomi~i. bü-10 :v 'Sİ Ü h yeca 1 1 Ofun ,ze~oinlerinden 
rosunun mesaısı ve b. l ld o•duou halde 

Cihan durumunun h )ini ve 
atisini böylece " irkac kelime ile 
çizen Milli Şef 'kuvvetli objekti
fini Türk vatanına çevi.-.diği za· 
man daha heyecan~ı idi. Ateş 
dalgaları arasmda Türkiye har
bin yıkıcı tesirlerinden korun J 

m~ imkanını bulmuş:tur. De • 
kadrosu oenişıiyor ır tören a açı ı diİenen adamı 

cti~Jed.ğirniz veya gazetede oku- (Baf tarafı ı ........ -, ..ttla) ı noml kürsüsüne profesör Rayd, u
duguw muz nutkun muhtelif parça Büro, eski iaşe mÜsleşurlığının rerlerinin yüzünde yeni ders yılına mumi iktlsad kürsüsüne de profe. 

vazifelerini görecek, piya•anrn gı·rnı ı' h ab -' kl .. y· · ~ 1 t H iki ]. r nd bu üç sıfatın ücü de za _ en n eyecan ve s ırsıuı arı j sor ıçı çagırı mıı ır. er p.ro 
kontrolu ııe vurgunculukla mü • okunuyordu. fesörümüz de memleketimize gel • 

man zaman duyuhnuş kalbleri - cadele i§leri de bu büroya aid Merasime tam saat 9 da binlerce nıek üzere yolda bulunmnldadır • 
mizi 'Sarsmış, ili !erimizi kamçı- olacak talebenin alkııları arasında kürsüye lar. 
l •Yustır. çıkan profesör C«nll Bilselln açıf 'ÜniverSlternlzln Türk profcaör 

f met lnönünün şahsında bi - Haber aldığ•mıza göre bundan nutku ile baılanmıftır. l;er kadrosuna hariçten ayrıca iki 
bir müddet evvel Ticaret V ekilc ~ R " • T"-1- f daha ·ı zim için 1'u üç sıfatın hirlesmiş tinde kurulnıuı olan har.b ckonomL ektorun nutku .u .... pro esörü .. 1 tihak etmif. 

olm"' dı nda, dı memleket rır. Bunlardan profesor general Dr. 
, si bürom kadrosu daha fazla geniı- Cemil Bllsel nutkuna, ((Yeni ders Tevfik Sağlam Üçüncü dahiliye 

ir-'11 ıbir b ~a fat d ha vardır, Ltileeekt"r. Büro, yeni ~ilde bü yılını üstiin, verimli bir çok çalı§ - kliniği, Şevket Mehmed Ali, ticaret 
ki o d;ı i11s~n lı k aq• kl•ğı sıfatıdır. tün ihtiyacı kar§ılaya.l>ihnek için fa.. ma ve başarma yılı olması dileğlle hukuku kürsülerini idare edece'klcr 
Oi, ~iliri7 ki. bu .,.f .+1 ta-c;1ya - aliydinl yalnız etöd işlerine inhl -ı açıyorum" deıniı ve Üniversitenin dlr. Bunlaı-dan başkil bu yıl Ünl _ 

· d 'k t'• ..,.1,.ilrl• ola_ 5ar ettimıiyecek, daha ç:ık is.t.lşari bu ders yılı tedrisatına baflarken versitemizin ted'rls kadrosundan 8 
nırı "Se ı e f'n ı ... ... -· 1 bl 1 ..ı 1 !-''- . 1 . d" • 1 d } . d b d f .. l d'W' mah yeıt:te r şube o acaktır. Harv mem eKettm zm ve unyanın ıç n e doçentimiz de muhtelıf kürtülerin 
r •n 7ıv-> e u e a soy e ıgı ekononıisi •ubesi yeni .. fk!Je ayni bulundugu~ ahvalı' '-ı .. "~a tebaru"z et-,_ d l :r " K -- profesörlüklerine terfi etllrllm.İ§ler-
nutuda uvu mu tur. zamanda idari salah'lyetl~i de uh - tirmİ§tir. d' . ~ 

~ine alaca'k ve bilhassa erlbi ia~ Rektör, bilahare yanan Fen ve Profeso"r oJa.. dorentte 
Cumhurreisimizin Millet Mec- mi:steprlığının işlerin] başaracak EdE'b1yat Fakültelerlle bunların ye. JJ lt •1 r 

li inde söyledıkleri açılış nutku, b' daire olarak çalı§<lcaktır. Aldı - rine Ci:mhuriyet hükumetinin ve Dr. Naci Bengisu, Dr. Ncl>il BiL 
y k ıiğerine çok yakınd n bağ ~ ğımı.z malfımata nazaran plyas:n büyükkrimlzln ala!mlaril yanıl _ han Tıb Fakültesine, Dr, Yavuz A. 
lJ olarak, dış m leh:•t ve iç k:mtrölü ve vurguncularla bu fubc nıak üzere bulunan modern bina hadan inkılib tarihi profesörü ol -

m .. •oul olacaktır. hakkında izahat verm'•tir. duğu için her birinizin kendisini ay. 
meml t"t m nzara ı ol ak üze- -TO " d ~ D H f V ld ---o Bu bahsi Rektör fU sözlerle bitir- rı ayrı tanı ıgınız r. ı zı e el 
re iki k ayrıl r. D ş memle- B . t d mıştir: Hukuk FakU-tesln~, Dil Okulunrlan 
ke go üz udur: uıoar s an n <İs!anbul §e!lıri, öğülnıcmesi ka. her ~lrinlzin .çok iyi ta~ıd~ğı~ız 

- < ~1 ar be e-de ler arasın- b1l olmayan bir kadlrbi irlikle kar .1 Sabrı Esad Sıyavuıgll, Alı 1 ev. lk 
da bir anl şmayı bugün için ü- oei! n 3 moto"" rdo şıda İnönü gezi ln:i açtı. Bur ya ye.ı ~~n~~ğa~ Echbiyat Fakültesi, Refi 
mıd ettirecek iç bir yerde ~iç ~ rinde olarak lnönü anıtı dikilecek _ Şuknı Sugla İktısad Fakültesi pro • 
bir delil u.aktur. Öyle görünü _ k c k eşye bu~undu tir Ben de gilzel şehre haber veri- feıörlülderine getirilnıişlerdir. Ken. 

J ~ 1 yo~nı ki, İnönünün asıl anıtı bu dilerine muvaffakiyet'.<er dilerim.ıı 
yıor ki HH:~ ) ılı daha geniş -ve .' .. . • I bl gl ev'i olacaktır. Ve bunun ö _ Yılın ç?:1ışnıalarını anlattıktan 
d ha in afS!Z muharebelerle ge· . Birkaç gun evvel ıthalit eşyaıı 1 nünde İnönü bilgiye ve gcnd'ce i. sonra Rektör;. Ünl~CTslte hocaları. 
çecektir.n yük u o..dugu halde Bul.garııstanın. nanın şahlanmış ifa.Jesi olarak asır- na. v~ ~ençlerı?.e dıuıen vatan VliZL 

Bizim için ne kadar acı olursa B:ngaz lhnanından .g~n 30~. to~ - ız.ra güvenle bakaı:aktır.n fesının man; _guven ve fazıletle ~ok 

1 ib .. 'ye hu Tera!k!ki motoründe guır.ruk Rf'ktörün e.nlnttı~ına oöre bu çalıtma oldugunu; zo:>rlUkların kll -
o sun u manzaravı gormenu • f lar • b' " • · ·11 .. , .. d" ~.. .. - d da ı mlilılıa aza mım;.ır ı anı ır ara - yıl Üniversiteden 719 kişi mıezun rakterlı mı eıuere yenme hızı ver -
g~r ug~muz. manzara an . nıa yapmışlardır. 1 o'wı.~'"· 288 1 Tıb, 196 51 Hıbkttk diğlni, sayın BllfVekil'mizln dedıği 
boyle bır netıce Ç ikarmamıya ım 1 Mc.torün ınıuhtelif yerlerine me. 

99 
Edeb' t 72 si Fe 60 1k' gibi Türk m!lletmln hamuru daha 

kan yoktur. Bir muharebe ne baretle gizlennı:f z.ücacıyc eşyası, t du 3
1

1ya.' di• hekU::İig-indı • ziyade çetin zorlukları yenmek için 
· ] 1 k "-'b. l · · 1 deft .. ısa ve ı "' en - ;:..-·1d • " 1 1 Ebed. Ş kadar çetm o ursa o sun ne a- t~.u ı ecza, çuva, çızgı er, yun. dlr. y.01:> ... u.. ~nu •. so!. ~ ~! _ ! t-

~ar uzun ürerse sürsün bir gün lu brnaJ, eıarı> ar, kuru fuuly~ ve T JI ed 1 in sayısı 5703 tür fınılz Ataturku buyug orn~glnı an-
a ' b l beri bul en en er · la" •• l · .. le b'tl mlşt'T· 
elbette sulh le neticelenir, bu sulh 1 afrK• ~~ •. unmy ufl~.Dl le Y Pnl yazılanların sayısı 2390 dır. :cn0ı~ -:'e s«?z lttil ı JOYbı'lg·ı 1 1 r il 'b:l 

. h l b'" ) ,.,ctorcın t\aptanJ uıu nç-er O . 't t 1 besi bunlarla 11 bi <• nıversıte er, n er e, -
nasıl bır \SU.: ~ .. 1 1: • .. 6 tayfa tevkif edilerek, haklarındc. nıversı e a e • gi arayan genç.terlle ve bilgitl c;-alı1-

İsmet 1nonunun ınsanhk aşıkı takibata baılanmıftır. ne varnııf\ır. malarile zı:>rlu günlerde de millet -
sıfat ile yüksek sesini i. te bu su- Bir hadiae daha Y ~Oİ prof esör1ef ]erinin güvenci ve dayancı dırlar. 
al önünde işidiy-0ruz, diy-or ki: Gene Bulgaristanın Burgaz. lima- Cemil Bilsel daha sonra bu yıl Her birinizin iraden izden kuvvet .1. 

_ «Bütün lkürreyi kflpla1n ş nından aldtğı ithalat eşyaıı ~ geLn Üniversite tedris kadrosuna alınan larak yeni yılmıız1n parolasını, i • 
l 1 rhin imd.iy kadar c:;} 11 GclSbo1u limanına bağlı Hasan kap. profesörlerin isimlerini söylemi, - nan, fazilet ve çok ç.alı~ana olarak 

? k~ r . · l k .. .. tan ida~eslnd~<i 300 tonluk Hüda. tir: ilan ediyorum. 
ın ışa ı netıcesı ;> ~ra. y7rvuzun lkerlm motöründe de ar8.§tınna ya- «- Bu yıl Edebiyat Fakültesin- Türk milletinin inan, fazllct ve 
de bir tarafın h 

1 ımıyeıtıne do. • pılnııf ve 9 tayfaya aid yatakların de yeni açılan (Bizans san'atı ta • çok lçalıtma öıneği Jnönü, bize ba. 
yanan bir iya et V p•smm kal - iç:'nd-e 235 kilo kaçak yapağı bulu. rihi) ve (Krslk filoloji) kürsüleri- kıyoT.ıı 
mıyac ğı veva kurulnmıv caO.ı nam za~tedib1i tir. ne birer yabancı orofesör angaje Bundan sonra ilk ders inofesör 
anl lrnaya ,baş} nm ş denile:- Tayfalar h kında takibata b&f- edilm~tir. Fen Fa.kültes;İnin aslro.. Kerim Erim tarafından verilınift1 r. 
bilir.'> lanmı,tır. ,.. ---

«Mill~lnin küçük büyük 'hepi t Bu da üçüncü ha~ise rl .. s TER 1 NAN, 
· · · .... d · t'kl"'l vel Bugarlstanın 8urgaz lınıanından 
ı ıçm yl "yuzun ke . ık! b' gen• ithalit enrası yüklü olduğu 1· STER 1· NAN M Af 

hav i f' ' ~a ım anı sa ıt halde gelen Ahmed Mert kaptan i-
ol ,. ktır. R·zim mill .. elr rası daresinde:kl 100 tonluk üçüncü lfü 
iv f'U"' d · 'Tia es p"en i' imiz m"'1örd .. dP- tayfıtla"Clan Eyüb, fs - 1 

olmu 1 rı u av in en in :ıf- mail ve Süley:manın üzederittde ~ 
sız m 'ic del 1erden ~onra ol.:un, nr.dilerlne aid qyalar arasına giz. 

(D .. __ , lj ,. ... , ·-· 1-..1,,) lenmJı emprime kumq, makas ve 

TAKVı vl 2 'lcİ teşrin 

3 Arabi sene 

GÜNEŞ: 
~. u. 
7 

1 

84 
29 

Salı 
Re 1 

1942 

Şevval 

23 I 

1!1 1 -Hı:ı:ır 
182 

IM~AK 

S. O· 

5 b4 

11 49 

Yoaı Ôklc lk odi Akşıım 
ı-..,._--tı--.--ı s. IJ. s. 1 • s. o. s. ;J, 

E· ıı rıtı lCi •s 18 OS 19 1>7 
V. L 54 U 41 12 ı as 

çx.uk enal"' 1 bufona.rak mÜ$adere 
edibi , meil&r tayfalar hal&ında 
takt'bata 1rlrlıllmi tir. 

Bir yavru kamyon 
altında parçalandl 
Galataaa~ay lisesi ilk okul ıu

besi talebelerinden 8 yaşlarında 
Mustafa adınd bir yavru dün 
Ortaköy caddesinden geçerken, 

Bir arkadafımız yaz.dığı ya
zıtla l.tanbul balıkhaneaindeki 
tarikleri konuıturuyor. Yazı -
nın bir parçasını beraber oku
yalım: 

<<İriyarı, yaflı bir torik ko· 
nuıuyordu: 

- Tutulmağa gelmez hu • 
zum. Kadına tutulmak bir, ağa 
düımek iki... /ki.inde de ev. 
velci boğarlar, sonra -var•a· 
pullarını yüzerler, sonra tava 
mı istersin, fif mi, iskara mı 
hülaaa adamı kebab ederler. 
En insallıaı fırına atar ... Onun 
için kaderini:e kü•ünüz ... Bir 
kere ellerine düttük ... 

Torik bu sözü •Öylerken ken· 
di kendime: 

- Vurgunculardan mı bah
•ediyor? diye düıündüm. 

Körpe bir palamut söze ka-
rıatı: 

·- Acaba ba,ka bir yere 
gitsek olmaz mı? 'Meaelô En • 
güriye? 

- Sakın/ Bizim akrabadan 
çocuklar vardı. Geçen hafta 
Ankaraya gittiler. Bir gece 
buzlar içinde seyahat ederek 
donduktan sonra lstanbuldan 
bet kuruı da ekaiğine satıldı • 
lar... Kuzum orada lol'iklcre, 
palamutlara lstanbuldaki. gibi 
kıymet veren yok! Oturun o
turduğunuz yerde! Neden der
ler, faf yerinde ağırdır diye!» 

iSTER İNANMA! 

ğişmiyen merdane siyaseti ve 
Dün Tepebaşında gari'b bir ha- büyük ordusunun kuvveıti kırıl 
d~~e ?,~~~, bi~ ge'!ç dilenirke~ maz lbir kalkan gibi vatanı em· 
gordugu zengın bır adamı bır · tt t tın kt d 

h l . h l d f k d.l . nıye e u a a ır. ay ı ırpa a ı, a at ı encı B . . . d . k.
1 
.. ıı_ d 

kaçtı u emnıyet ıçın e ın ı ,o a· 
vamızın ileri ~amlelerine devam 

Dün Tepebatmda enteresan bir ediyor -ve büyük işler b rıvor· 
bi.dise vukua gelmlftir. Tepebaıın. ruz. Fakat başka memlek.,.tlt>n 
da dilenmekte olan ve 45 Y8.§la - saTan iktisadi buhran hududla • 
randa kadar tahmin edilen İbrahim · · d b' · d J k 
adında '-''ır·nı 1 1 d nrnız ıcın e ızı e zor avaca u ı n yan na o s ra a ora- ~ . . . . 
dan geçmekte bulunan genç ve ya. kadar geıu lemı. tır. Cemıvetle· 
kışıklı bir adam yaklapu-ak kendi. rin yaşama şartları birbiri rilf' 
sine sa.-daka vermiş ve: olan temaslarına b~~lı olduğu 

ıı- Eskiden ne it yapardın! Ne- için ıbu da ıta'biidir. Fakat biz bu 
den bu hale düştün?ıı diye sormu§- sıkışık vaziyeti ge-ne dıs politi· 
tur. Dilenci de bu iyi kalbli adama 

1

. k zd k · d v • k 
hayatını anlatnıağa başlaınıı ve ~~ı a ı e~ışmez ararımı~ 
tanı sözünü bitireceği sırada genç gıbı gene aynı metanet ve cesa· 
adam: retle karsılayoruz. Hükumet hal 

cı- Utanmadan yalan da sö)lü. kı zarardan korumak için heı 
yorsun!n diyerek di~inin yüzi.ı - gün yeni tedbirler alıyor. Biz 
ne kuvvetti bir yumruk savurmuş - de ibu tedbirlere göre ona dest k 
tur. Dilenci sendele:neğe ve kaç - 1 w M'U- Şef h .. k.. t 
mağa teşebb:is etmiase de genç a- o acagız. . ı ı . ın ·w. u ume 
dam buna mani olmuş, dilencinin namına bizden ıstedıgı oo.dur. 
yaka~ına yapışmıştır. Hadiseyi gö _ Buhranlı zamanları fırsat bıle 
ren halk vak'a mahalline üşUşmiiJ, rek küplerini dolduranları hükO.
genç adam da etraf ındak'ılere şun. met ve \halk elbirliğilc me} dana 
ları anlatmıştır: çıkarırsa ımüca.cJele daha kolay 

«- Bu adaın Ofun ileri gelen· · k · 
l · d d' E alı ··ıı .. netıce verece tır. 
erın en ır. peyce m , mu tu • J 

var. Hiç çalışmasa eline en aıağı Yalnız adedlerı herıhalde eayı ı 
ayda 600 lira geçer. Bundan lnı.f _ olan bu insanlara karşı adaletin 
ka 3 tane de yetl§'Dlt ve içt'ımai v.ereceği !hüküm de kesin olmak 
mevkii olan çocukları var.>> İcab eder. Eğer Türk milletini 

~akasını kurtarmaya çalışan di. normal sıkınıtılar dışında tazyik 
lencı ise: ed l l . 

Y J l lıah. 
1 

en er sayı ı ı e vatan namına 
((- ıı an, ya an va ı ya an. b ı f }' } · d w '} .. 

Ofluyum ama malım mülküm, beş umarın a~ ıyet. erme egı vu· 
para.m bile yok Hem dilenmek kıı·ı cudlanna ~ıle nıhayet vermek 
haha't mi? Boıboıuna oturmuyo • e tte d'oğru olur. 
rum >a? Bu da bir nevi meslek» H<>r inkilab hamlesinde daima 
diye söylenmiştir. radikal hareket eden cumhuriyet 

• O semtli. olan biri de fW1ları reiimi ımi11i varlığım tdıtlid eden 
ılave etmlştır: k ld w !':L' 'k · _ı .. 

<c- Bir müddettenberl semti _ lere ar.şı o ugu gıoı ı tısa'll 
mlze dadanan biı adamdan çok varlığını lbulandıranbra karşı d<l 
fÜpbelenirdik. ZeAgin olduğunu ha radi'kal !hareket ederse sonunu 
zı klmselerdıen duymuştuk ama metanet ve oesaretle beklediği • 
inanmak aklımıza gelmedi. Zavallı miz lbu diin.ya hailrc;ine de~a 
bizler, ne biçim adama sadaka ve • kuvvetli :bir cephe ile dayanırız. 
rlyotmu§UZ? OJ J C I 

Dilenci İbrahim yakasına yapı· c '/_ıut•han ahid 
ıan adanıın bir araUk elinden kur - ................................................... . 
tulmuş ve: 

- Dilenciliği de m•slekten say
mıyorlarn diye söylenerek kaçmıı
tır. 

1 V li Beyoğlu iaşe bir"iklerini 
teftiş etti 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lutfi Kırdar dün Beyoğlu mınta • 
kasındak'i nahiye Hlfe blrf:ıklerini 
teftiş etmif, kame tevzii iılerini 
gözden geçlnniftlr. Milli konınnın 
kanununun verdiği salahiyct,lerc ela. 
yanarak bu teft'i'1er sık sık devanı 
edecek ve yolsuz hareketi görülen 
memurlar t:lddetle cezalandırıla
caklardır. 

NİŞAN TÖRENİ 
Sa'bık Bcrlln Buyuk Elclınlz r.ıeı1ıum 

Kemalct.Un Sııml Paş:mın lıuı A1TEN 
le Beleıliycler Bankası umumı müdüru 
~üleyrnan Sami Kepenek in o~lu Roma 
Biiyük Elçillğbnlz kaliblennıle~ FUı\1 

KE.P~EK'in nl!iaJllRndıldıırı haber a. 
ıınmrştW', 

Kibriti 5 kuruşa satmış! 
Sirkecide Muradiye caddesin 

de tütüncülük yapan Mehmec 
Yılmaz 5 kuru~tan kibrit satar 
ken yakalanarak milli korunma 
miiddeiumumiliğine veı-ilmiştir. 

istantol Borsası 
2/11/942 açılış - Jopanış rbtta.rı 

\, ....... , " 
Açılış \C 

1 öetrlln 
100 Dol:ır 1.:-w. Yora 

r enevrc 
tadrid 

Sl.okholnı 

100 İsviçre Fr. 
100 Peçeta 
160 Lsı;eç Kr. 

Esham ve Tahvlllt 

et, 7 Birinci tertip 
:u uclı.f n.a ist ım ıı 
<0 5 Bırlncl tertip 
Müdafaa :lısttrruı 
Meı1tez BankaSI 

i\lılli 

kapan ta 
5 2!I 

130.50 

29.!lS 1 
12.9375 
31.1350 

19.-

19.-
149.-

şoför Kemalin kullandığı kam • 
yonun çarpmaeile ağır surette ya 
ralanmıştır. Kazazede yavru bay 
gm bir halde kaldırıldığı hasta -
nede bir müddet ıonra ölmüştür. 
Şoför yakalanarak hakkında ka
-..s tekilt ....... , ....... , ... 

1 
iSTER İNAN, 

L------~~~--~~~~~~--~J Ntşuılılara. &'OllSU& -.adet.ter •ııwz. 
,J 
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r= .A. ~ 
Söz Arasıqda: 

Koyun derisin en· yapılmış bir 
ye ekten büyü bir servet çıktı Edeb.!Jatt~ hakikat ve 

hakikatin benzerleri Feleırneı* Hinclistanının Japon.. 
far tarafın<lan İşgali sırasında elle. 
rine r;-eçen vasıtalarla şuraya !>ora
ya daiılan Felenıenklıler arasında 

Jan dö Jong isminde bir de Aım. 
terdamılı varmış. Bu adam Cava a. 

~~~~~~~~~~~~~ 

suçlunun ele geçınes' I ile Jan dö bir dava açarak veraset yolile ken.. 
Jong hapishaneden kurtulmuş, bu dilerine intikal etmesi lazım geleıı 
sefer bir başka iddia ortaya çıkmış. (29) b:in florenl istemeye batla-

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
Bir başka Felemenkli d.e Batav- mışlar. İşler karı§lllış, arab 38Çlna 

yanın Japonlar tarafından işgali sı. dönmüş. Çünkü ilk defa yanlış bir 
ralarında duyduğu heyecan tesirile tahkik ile hapse atılan Jan dö Jon. 
kalb sektesln<len vefat etmiş. Vakti gun mağdur bırakılmasının ikinci 
hali yerinde olmasına rağmea •aakid j bir yanlışlıkla katmerlr~irilmesl 
paraS1 çıkmamış. qyaları mezad. ihtimalleri akla gelmiş. Bu arada. 
da satılmış. Bu arada bu deri yelek Batavyada bu yeleği satan mezad 
te satışa çıkarılmış ve Jan dö Jong memuru da mahalli kanunlara da. 
tarafından satın alınmış. Yazlyet1 yanarak ( 5) bin floren lırtan h:ı 

E ski edebiyatçılar, meeela 
eıki şairler veya roman· 

cılar için ~yle dü,ünenler yok 
değildir: 

«Canım, fazla kütübhane kur
du bunlar! Buram buram kitab 
kokuyor lar, buna mukabil tabi
atın ve cemiyetin dıtında yaşa
yorlar. Halbuki hayatın içinde 
olmadan bayata bakılamaz ... 
Vesaire . . . ıı 

Burada hemen tunu da ilave 
edeyim ki, böyle dütünenler yal
nız bizde değil, diğer memleket. 
!erde de vat"dır, hem de edebiyat 
kültürü pek ileriye ıitmiş olan
larda ... Hatta bazan, pek biiyiik 
kit11b kurdu olan pek bil«İn ede
hiyntçılRrın da yüksel.. perdeden 
bu sesle haykırdıkları duyulmu.
tur. Fransada Anatol~ F;ance 
gibi . .. Evet, o bile, (<Edebi ha. 
yatı> isimli seri tenkid ve tahlil 
eserlerinin bihnem hanıri cildin
de bu tonla konuşmu~, kitab me. 
raklılarından ve kütübba~ kutd 
!arından acı acı ,ikayet ederek, 
gözlerimizi etrafımızdaki hayata 
ve tabiate çevirmenin lüzumunu 
belirtmeğe çalısrnıstı. Fakat ken
disi, büylik üalubki.r olduğu ka
dar büyük kitab amatörü, büyük 
bilgi dağarcığıdır, orasını, sanki 
tnahaua gizlemektedir! O halde, 
bu tezadı na&1l ifade etmeli ve 
hangi neticeye bağlamalı? Bana 
öyle geliyor ki, derin fikirli şah
siyetlerin, ü.tadlarm kitahdan 
siltayet ettikleri sayfalarda an
latmak iatedikleri, sadece, yalnız 
kitaba bağlılığın bir ~y iCade 
etmediği hakikatidir. Yoksa 
onlar da pekala bilirler ki (aksi
ni düıünemeyiz, zira kendi bil. 
gileri buna şabiddir) kitaba göz
lerini kapayanlann ve yalnız ha
yatı mli. ... hede et~ek iddia.ile 

ortaya atllanların çoğu, yavan, ka bir şiirinden f.U mına dğ.kün· da.sının merkezi olan Batavy"dan 
renluiz, biçare kimselerdir. Ne tülerini alalım: karısı ile beraber firar ederken bir 
r;eçmiş devirlerin, ne yaşadıkları Bir •abah ellerin cebinde çık meı:addan koyun derisind en yapıl. 
devrin kitaba girdiğini bHmeyen- eu;nden. llllf bir yelek satın almış. Biitiin se-
ler, yalnız cahil değil, yaratıcı Ceketin iskemleye asılı halaın. yahati müddetince de sırtından çı. 
kudretleri daima sakat kalmağa Bekleye dur•un doalun karmamq. 
mahkum olanlardır.· Röyleleri, Kahvede. Karı koca salimen Hindistana a. 
çok kere, evvelce yapılnıış tahlil. Görüyorsunuz ya, bu şaire gö- yak basınca adamın sırtına bol ge. 

bu şekli alınca asıl yeleğin vereEesl 1 (Devamı 6 ıncı sa)•fada) 

~~Posta" nın bulmacası : 16 . ( l6) 

lerin, keşiflerin peşinden koşar-ı re, hayatın çerçevesi anc"' k kah- len yeleği biraz daraltmak istemiş
la.r ve sanki yeni bir şey bulduk vede açılıyor. Kendisi 

1
orada can ler. Fakat terziye verecek paraları 

sanırlar. Hakikatte iae, ayni yol. sıkıntısından patlar, fakat gene olmadığı için bu iti kadın yapmak 
da kendilerinden evvel izlerini o peykeden ayrılamaz. Zira in-1 istem.iş. Ma~ vurunca yeleği.o i.. 
kuvvetle çizmiş olanl.lrın ayak- sanları, bütün tiplerHe orada bu.: • 
ları dibin~ yıkılmıslardır, gülünç- lacağı, orada tanıyacağı ltanaa. 
itikleri de buradadır. Fakat is te tindedir. Bu, bana, neyi hatırla· 
bilhaua bunu anlamak iste~e- tır bilir misiniz? Vakti!e, bun
yenlerdir ki, uluorta, kayıdsız, dan on beş, on yedi yıl evvel, 
,artsız kitabın aleyhinde bulu. şimdi tanınmış bir roma1.cımızın 
nurlar ve san'atkarın fahsiyctini bana-söylediği bir sözii! Ben ona 
- ne kadar üstad da olsalal'" \,. her ak~am Kadıköydeki lo, ve 
ba,ka ~haiyetlerin eserleri aı-a- kötü bir meyhane-de neden otur
ınnda kendi tiihirleri)e boğulmuş duğunu sormuştum, o da bana 1 
görmekten korkarlar. Sırnırlar «Ne yapalım, kibar birahanede 
ki bu \lğurda harcanacak zeka tetkik edecek hangi adamı bula
lfığı ve dökülecek alınle.ri gene yım ! ı) cevabını vermi ti. Sonra 
o san'atkarın ~hsiyeti hesabına izah etmişti: ıı Meyhanedekiler 
günahtır; İnsanın tabiatini de, ne iseler öyle görünürleı·miş, bi 
bizzat tabiat gibi, her türlü te- rahanedekiler sahte kibarlıkla 
sird.en ve maniadan korumak la- içlerini de dı~luı gibi yaldızlar. 
zımdır. O halde kitaba değ;l, larmış ! ıı Ben o zaman romancı 
valnız l~bİAte ve ta.biatin içinde- dostumun bu iddiasına eülmüş
ki inaana bakmak lcit'idir. tüm. Çünkü yaldızlı ve P.t;kutli 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan okuyucula· 
nmızdan 80 ki,iye hoşlarına gidecek hediyeler vereceğiz. 

Soldan sata doğ 

Şimdi gelin, bu teze göre be. samlan şahtıiyetlerin c!e bazan 
dil manaaile bi- iki tecrübe ya- ne samimi insanl;or oldu~unu bit· 
palım. tesadüfle anladığım gib\, mey-

l'll: 

ı - A•ken bir 
olutl.wnıu (lOJ. 

2 - Temı ~ k:ın. r 

!ılık. (61, Orta (3) . 

3 - canı. ( i l, 
Cekdlere 
lan ince 
(5). 

konu • 
kuma.ş 

t -- F.rler ı u . ı; 
çtnden bir kiğıd çıkm·f.. Meğer bu Boru nidası (2J . .J 

kağı<I bin fl:werıll k hir Fel::menk 5 - VucuıJdaıd 
banknotu imiş. Yaptığı keşfuı neı'e ~ !2J, K a la.k 13). 
si?e bütün yeleği açan kadın bu.n. 6 - Lez:ıel 3), ' 
dan başka daha (28) tane bmlik Ktraa i (51. 

floren bulunduğwıu görmii4. He. 7 - Bü~ ilk ma. t 
men kocasına haber vern1iş ve ade- na.sına g · ıır (4 ) , 

ta semadan düşen bu 3ervet içinde Ters; ı;a.tı ( J ı . 

biçare firariler son derece nıenınun 8 Oerahll' 
o!.m~ar. Fakat adamın bofboğazlı. (-IJ, Kabul etnw " 
ğı az sonra bu saadeti feli.kete kal. mek (3 ) . 

1 2 3 4 5 6 1 8 1) 

Meaela şiir yazacağı:ıt! Haydi hane veya kahve kodamanlar,nın 
i~te, yeni bir ~İr gibi (İami la- arasında da ne içten !Jaz=-rlık~ı· 
zım değil) şu kurd yeuikli, şu ları, ne hinoğlu hinleri ol~ıt;;.unu 
peritan mısraları ortaya döke- da gene bir tesadüfle ?ğrenro:~. 

betııniş. 9 - Elifbedt> bir harf (3), Bir ı~ ı 5 - Bir harf (2), TeN bir 37:ıın• 
Çünkü .lan dö Jongun Batavyada iemizleyici {6 ) . (2), 

lim: tim. 
Ne yap11am Gelelim gene genç 33.İre . Ce-
Ke:villenemem ketini evde iskemleye asan.k, el.. 
Kahvede leri cebinde sokRğa çıkıyo ... Fa-
Can sılunttnnJan durulmaz. kat bugün kahveye gİtmiye~ek-
Gene o genç şairin (İami la- tir. Enayi doat, kahvede beki<"'· 

zrm değil) başka bir mecmuada- yed ursun! 
ki ceae ayni fikirle örillmü~ bu.. (Deoamı •ayfa 4/2 de) 

çalıştığı müessesede (30) bin flo. 10 - Oturan (10) . 6 _ Sııor a.la.m (l). 1·ıımurt.a.dan y:ı 
renlik bir ihtilas yapıhuış im'ş. A. Yı.ıkı.ruia.ıı ~f:ıya ıloğ"nı: pılR" bir ncvı yemek ı sı. 
damın yefok içlın.de buldu~rını 1 - Gurbet (5) , Hangi oµhsı? (4). 
yaydığı paranın da aşağı yu1ı:arı bu 2 - üserantn müfredi. (t), Bir ıne. 

rakama uygun gelmesi üzerine ken· Vi balı:k (5) . 
disin'I te-vklf etmiıtler. Paraları kt"D.. 3 - Kabın ai'ıri:ığı (U. Merba.mt:lt 
disinln çaldığını iddia etmeye ~ e~me (5). 

laını§lar, bel'eıket versin mesele u. 4 - «GöW. ~~ lbllft8i ile lbecaber 
zun sürmemlt. Bir hafta sonra asil lllii:71enir (8). 

7 - Z&ylf (5 ) , Bir harf (2 J. 
8 - Bir emlr m. İkt.ida.r 16) , 

9 - Bulmaya ç~IL) (3) . ltülklye-t e'. 

ki (2), Kral~ (31. 

111 - Ceriha (4l, inandığunı.ı. mant.\ . 
şeNt-Jiı m~llU (l), 
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EDEBİYAT 
(Baş tarafı 3/1 de) ff QA 

Bunu okuyan şöyle diyecek: • ~ Aşk ol.sun çocuga ! Nt: aç.ık satır· l llilİİİiiiii~~W:..ı~t:============:;~~==~~~i-{:~ 
~~:~~ s~n:::~:1~0!ii~,t~~~~~u ı~~i-~ Güreş uzadıkça uzuyor 1J 
1 Adam!n aklına esti mi, işte kah. 

1 
vede~ı ~o~tu!1u da, böyle, evdeki 

Afyon (Hususi) - Vilayete 
bağlı kazalardan en son olarak 
ve birbirini ta -
kib eden gün
lerde Dinar ve 
Sandıklının da 
yıllık parti kon 
grelcri yapıl -
mış, bu suretle 
vilayete bağlı 

kazaların bu işi 
sona erdirilmiş 
tir. 

Vilayet par - Ali Karagöz 
ti başkam Ali Taşkapılı ile ii!are 
heyeti azasından Cemalin neza
retleri altında toplanan bu kon. 
grelerde nahiyelcrden gelen par· 
tili murahhaıoların ileri sürdiıkle· 
ri dilekler müzakere edihnit ve 
Ali Taşkapıh tarafından verilen 
gerekli izahat ve tatnıinkar ce
vaLlarla bu daeklerin özleşmesi 
teMin olunmuııtur. 

Her. iki kongrede partinin ba
nisi Ebedi Şef Atatürküıı hstıra. 
sı tiizi:r. edilip Milli Şef İnönüye 
saygı ve bağlılık duygularının tel 
grafla arzı kararln,tırılarak top. 
lanlıya son verilmiştir. 

Koncre neticesinde Sandıklı 
kazası C. H. P. idare heyetine. 
Ali Karagöz, Ahmed Gevrek, 
Mehmed Gülşen, Raşid İnceer, 
Ahmed . Göleksiz, Mehmcd Ak
bilgin ve Rauf Özen seçilmi,ler, 
bunlar da aralarında Alı Knragö 
zü yeniden reisliğe intihab et -
mişlerdir. ---o,---

Naz.illi, (Hususi) - Elek· 
lrih santrc.ılındaki ehemnııyet. 
li bir arızadan dolayı dört 

• gündenberi, Gemlik karanlık 
içindedir. Şehirde petrol meu
cud olmadığından bu karan. 
lığın acıaı G emli'k için il~i 
katlr olmuffur. Bu va:.ıyctin 
tekerrürü halinde belediyenin: 
elindeki pelroldan diğer A. · 
nadolu fehirlerinde olduğu 
gibi, derhal halka tevziata 
ba~laması çok İ&abetii olur • 

' J '•············· ······························· .. 

Bir lise ve bir hastane binası 
)lapılmak maksadile bir lıa)ır 

cemiyeti kuruldu 
1 

ceketı gıbı bı~ köşeye asıp kendi 
Y~_lu~~· .. kendı havasu.a gider! 

Bergama (Hu&usi) - ~ehri • ~.ordunuz mü, en basit birkaç 
· k"d b · · sozle nas 1 b ·· k"" · 1 -mız es ı en erı bır ortaokuldan b .. .. 1

• ugun u ınsan ıgı ve 
ve bir .hastaneden mahrum bulu. ugunku msanlığın mnddi t.aı a· 
nuyordu. Bu ihtiyacı daim;:ı ~öz fı!'ı anlatıyor! İşte İçtimai sım'at-
.. ·· d kar bu d l onu~ e tutan Bergamalılar bir n8: er ;r. 
cemıyet kurmuşlar ve bu iki bi. Oysakı hakıknt tamamile bu· 

k 
nun ak · -..ı· ş · nayı urmak üzere hazırlıklara sınuuır. aır, hınımasam 

başlamışlardır. d~ tanımış gibi söylüyorum, hiç 
Kaymakam Nihad Armanın hır dostunu kahvede veya gazi. 

riyasetinde kazamızın i!eri gelen noda hoş yere bekletecek ve o. 
tüccar ve rençberleri arasında nunla uzaktan alay edecek tabi. 
kurulan bir faal komite cemiye· atte değildir. Peki diyeceksiniz? 
tin nizamnamesini hazırlcı.mıstır. o .. halde neden böyle düşünüp 
Nizamname makamca tasdik. e- h?.yle yazıyor? Cevabını şudur: 
dilmiştir. Cemiyet derhal faali • Çu~.kü ya~ark~n asıl h<lkikatini 
yete geçmiştir. degıl, hakıkatın benzerlerini ve 

Diğer taraftan Bergama, tz • a!da~ıcılarını arayor. Ne garib 
mir yolu üzerinde kasabanın ya. k.1 ~ızden evvel aldattığı kendi
kınında olan 6 kilometrelik bo. sı~ı.r. Eseri de bunun için sami· 

Tokad (Hususi) - Allı ay ev· ı zuk kısım dört aydır hala tamam mılıkten uzaktır. 
~~I vila.yetimiz maarif ~üdürlü- !anmamıştır. Müteahhid çok ya- . ~em bu~ ne kolay işdir bilse· 
gune tyın olunarak vazıfeye baş vaş hareket etmektedir. Bundan nız • Mesela roman mı yazacak· 
hyan Ali Rıza Uysal Antalya maada Bergama Kınık Kınık sınız, işte size bu nevi beylik ha
maorif müdürlüğüne tayin edil. Soma arasındaki, şoseni~ köprü- kika!e benzerliklerden bir mev. 
mek suretile şehrimizden ayrıl. leri de pek bozuktur. Bilhassa z~ ~ı sakız gibi yüz kere çiğnen
mıştır. Ankara Siyasal Bilgiler Karadere köpriisünün yıkılan a· mış ve yazılmış da oha ziyanı 
okulu idare muavinliğindf'n vila- yakları hala yapılmamıştır. Nakil yoktur, tesiri gene !>asit okuyu
yetimiz maarif müdürlüğüne nak vasıtaları çay azmaklarından cular için emindir. Ha.. nıevzuu 

Tokad maarif miidürü 
Antalyaya tayin olundu 

len tayin olunan Abdullah Ata!- geçmeğe mecbur olmaktadır. Cu- unutuyorduk .. işte: 
da gelerek yeni vazifesine basla- ma köprüsü de ayni durumdadır. Aksarayda, ynhud Fat;hte bü
mıstır. Keza Poyracık köprüsü de çök • y~mü.ş bir. ma.halle kızı ... ister$e· 
.................................................... rnüştür. Kınık yolu pek fena hal. ~ız. bır ahı~~tlık .. ~unu bıraz ge. r KOÇ. OK HABERLER~ dedir. Kış gelince buradan geç- hşhkt~n .• guz~l~~~!ıkten sonra. a: 
" _) mek zor ve tehlikeli olacaktır. im, Şışlıye goturun, yahud Şışlı 

Kazanın baılıca derdi umumi olmazsa, Taksime, Ayaspaşaya 
şoıelerin zamanında tamirlerine veya Adaya.·· Bir" zenginle * Tokad defterdarlık muha

sebe katiblerinden Zeki Türker 
25 lira asli maaşla terfian Erbaa 
kazası maliye tahsil memurluğu
na naklen tayin olunmuştur. * Narlıdere köyü öğretmen · 
}erinden Ali Riza Öz:baykal ile 
Urla kazası Y elki köyü öğret • 
meni Ihsan Alptekin becayiş edil 

alaka gösterilmemesidir. (genç veya yaşlı orası ehemmi· 
-----o yelli değil) evlensin, olsun bir 

Kas belediye reisliği 

Kaı (Hususi) - Kaş parti teşki- mişlerdir. 
latının teıebbüslle Fethiye ve Kq * Ödemit Cumhuriyet iikokul 
kazalarını birbirine bağlıyacak olan öğretmeni Nevcet Bingöl Bilecik 
Eten çayı üzerindeki köprünün Ka. vilayeti emrine verilmiştir. 

Kaş - Fethiy~ srnırrndaki 
köprü tamamlanamadı 

Kaş (Hususi) - Ka~ belediye 
reisliğine Süleyman Yıldırım itti
fakla tayin edilmiş ve encümen 
azalıklarına da Hamid Çankaya 
ve Avni Erdem intihab olunmu§
lardir. 

hanımefendi ... Arkasından bir 
sürü haplarla cemiyetin içyüzü
nü göstermek iddiasile sıralayın 
tenkidleri, karikatürler\, tiple· 
ri... Mahalle kızı gittikçe bir 
lüks hanımefendi olsun, etrafın
da pervaneler gibi insanlar do. 
laşsın ve ıiz bütün hezel ve tah. 
lil kabiliyetinizle mızrabını ayni 
tellerin üstüne vurun. Çıkan ses
ler, iddianızca hakikattir, cemi· 

ıa d\ifen K-. tarafı çoktan tamam. *Sivasta açılan Sümer Bank yer 
lanmtttır. Ancak Kestep nahiye li nallar pazarlan köylü ile halkın 
müdürünün tahvili yüzünden diğer her sahada.ki ihtiyaçlarını intizamlı 
kıs1m tAJnamlanamamı,tır. bir surette k.anı!Mnaktadır. 

Süleyman Yıldırım vaktiyle de 
belediye riyasetinde bulunmuş ve 
bu esnada memlekete biı· iskele, 
bir cami ve iki odalı hir belediye 
binası İnşa ettirmek tmretile hi7 
mette bulunmuttur. 

yetin hakikatidir 1 
Evet, bu, işin kolay taıafıdır 

ve buuuıı hakikatle alaka11 git· 

Fakat Ahmed bunların hiçbiri 
ni • apmıyordu. Zira ~orazı sök. 
IT'Pg€ ~ahalıvo.-du. '\liba,,·.-,ı Dıra· 

ı.1alı, :.~~mmı çengelliy~rek önü. 
ne düşııı du Ve altına c1.h!ı 

Kara Ahmed, Dramalının al
tından kalkmak için şahlandı . 
Fakat muvaffak olamadı. Dıra -
malı, Ahmedi yan kazığile sıkıca 
bağladıktan sonra paçadan da 
tesbit etmişti. Dıramalı, bu oyun 
larile Ahmedi paça kasnağına al 
mak i&tiyordu. Kara Ahmed, has 
mının oyunundan kurtulmak için 
birdenbire paçasını kaptırdığı a. 
yağının üzerine oturdu. Bu suret 
le Dıramalının eli altında kals. 
rak ezildi. Ve, bilmecburiye pa· 
çadan oençesi kurtuldu, Yan ka
bığı da İçten budayarak söktü ve 
dönerek hasmının paçasından 
kaptı. Dıramalı ile Ahmed nra· 
sında sıkı ve çetin bir bohuma 
oldu. Nihayet Ahmed, bir baskı 
ile dönerek ayağa kalktı. İki ha. 
sım yine ayakta bulusmuç oldu. 
lar. Güreş heycanlı ve hızlı ol
duğu için seyirciler daima hare
ket halinde idiler. 

Hergeleci, Ahmedin abuk sa
buk tutuslarına kızıyordu. F11kat 
bir yandan da kendi l<endine 
söylenivordu: 

- Çocuk bir şey görmemiş 

.Güreş uzadıkça uzadı. Üç sa. 
atı buldu. Birbirlerine hainane 
hareket ediyorlardı. Boyundu.. 
rukl~r! tırpanlar, kemaneler gır
la gıdıyordu. Lakin bu, ezici gü
reşde Kara Ahmed hasmına ağır 
basıyordu. Esasen gaddar ve cür
etkar bir karakterde yaratılmıı 
olan Kara Ahmed, bütün tabia~ 
!erini izhar etmekte idi. Dıramıı. 
h, Kara Ahmedin ezicı güresin. 
den yılmıştı. Fnkat çok inadcı bir 
adam olduğu için yılgınlıklıuını 
saklıyordu. Güreşin uzaması da· 
ha ziyade Dıramalıya dokunu • 
yordu. Güreş uzadıkça Dıramah 
daha ezgin bir hale geliyordu. 
Bunu göreıı Hergeleci, yanında 
bulunanlara: 

·- Güreş uzadıkça Dıramah 
kendini koyuveriyor.. iyı d

0

kknt 
ederseniz Ahmed, hakimdir gü
rese .. çok zora geliyor bu çocuk. 
Eğer güreşi öğrenirse bu cür'et. 
karlığılc önüne gelen hasımları· 
nı birer birer ezer ve mağlub e· 
der. 

Giire son derer~de P.7İcİ bir h• 
le gelmiıti. iki taraf da birbirlc. 
rini boğuyor ve, kırıyordu. Dıra. 
malı, canını di,ine takmıs has
mının bütün zorbazu kareketle· 
rine karşı koyuyordu. Ve, üste 
de Ahmedi hırpalayarak kend; 
hırpalandığı ortada ve isikardı. 

Güref, daha ziyade uzadı ve, 
tikçe Ksavye de Montepen'in ro- beşinci saati buldu. Lakın Dıra
manlarındaki hakikat gibi gü. malıda da can kalmad,. Fena 
lünç görünmeğe başlanuştır. Te. halde ezilmişti. Ensesi tırmık ya• 
vekkeli Rochefoucauld vaktilE" rası ile yolunmuş bir hRlde idi 
beyhude yere söylememiş: l Ha- Ahmedin de ensesi ve, göğı.ü tır. 
kikat hiçbir zaman, hakikat gÖs· mık yarası ile çeteleye dönmÜf' 
terişlerinm yaptığı fen alık kadar· tü. 
iyilik yapamamıştır.l) Güreş, daha doğrusu he) eca• 

ki? .. 

Hamdolsun ki edebiyattaki bu nını kaybetmiıti. Ustalıkla 7ııpı. 
fenalık, nihayet kitabın içinde lan bir güreş olmadığı için heye 
kalıyor. Kütleye tesir edebilecek cansız oluyordu. İki pehlivan 
olan_ kitaba gelince, o, nihayet, zorbazu ile birbirlerini eziyordu 
bir canlılığın ve bir sau'atın ifa- (Arkası var) 
desidir. Böyle eserlerde ise her 
,eyden evvel hakikatin kuvvetli 
damgası vardır. Fakat nerede 
her zaman o eser} •• 

Halid Fahri Ozanıoy 

Daima iyiye, güzele, 
doğruya 
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Telgraf', Telef on Ve Telsiz aberleri 
BU SABAHKi HABERLER - Almanlara göre Sovyet ordusu 

Nalchik şehrinin k h · d b" "k b. tahliye olunduğunu l mer ez _cep esm e uyu ır 
bildiriyor taarruz ıcrasma hazırlamyor! 

Sovyet tebliği 

1 Milli Şef in nutku / 
yurdun havasını 

ferahla doldurdu 

Al~anlar Alagir 
şehrini aldılar 

( 11..Gtt•relı 1 ireci .ay/ atla) . . 
Reisimiz bu nutkile yolumuza bir .<Bat taralı l ın~ .aylada) ruındaın kuptılmıı bir ev. 24 saat 
klavuz ıtıiı tutmuştur. Milli Şef falayet!e yapı~n çetin muharebeler müddetle bir tek Sovyet askeri ta. 
nutuklarına bu yıl Büyük Millet emasında yem llsl hareketler kay. rafından müdafaa edllmlpir. Bu 
Meclisinin millet itleri üzerinde detmeğe muvaffak olmQflur. asker, dütmanı uiratllrmaia mu • 
müstesna prtlar içındc vazifeye Birkaç dÜfman grupu ku!8tıbnıı, vaffak oJmu, ve sonunda dütman 
firifeceii .sözlerile baılamııtır.ı> ımha edilmif ve müteaddid kAJ'fl püakürtühniiftüt: 

Falih Rıfkı Atay Cümhurrei. taarnnlar püekürtülmiiflür. Stallnıracf .okaklvında 6 sün 
simizin dünyanın vaziyeti hak • Tereık'ln batısında Alman tefkll devam eden savq esnasında bir 

Londraya göre Şark Berlin, 3 (A.A.) Doiuda hlz edilmi, olup :kadroları tamam kında söyledikleri •Özleri tt"k - leri tarafından çok arızalı arazi Ü.. Sovyet askeri 58 Alman öldünnüt-
cepheside son vaziyet merkez kesiminde Sovyetlcrln hazır deiildir. Merkez cephesinde Ruı ha rarladıktan sonra yazısına de - zerinde yapılan taarruz, miiteaddid tür. 

lıklMı göze çarpmaktadır. RIK bat va kuvvetlerine takviye olarak 200 vam ederek diyor ki: çayların öte tarafında kendini ,ıd • Stalinsradın batı ıimalinde dev. 
Londra, 3 (A.A.) - Moako- kumandanlığının ikinci bir klf taar-

1 
uçak gelmlıtlr. ıı- Reisimiz, patladıiı gün • detle müdafaa eden dÜfthanı püs· riyelerimiz diipnan müdafaa hat • 

'Vada neıredilen Sovyet gece ya- ruzu yapmak üzere hazırlanmakta Bu uçakların çoğu bomba uçak.. denberi dünya harbine memleke- kürtınelc: suretile neticelenmiftlr. larına glmıiıler ve bir bölük düı • 
rısı tebliii: olduğu sanılmaktadır. Ruılar ehem. larıdır. timizin en ziyade bugün yaklat- Alaglr tehri alımnı,tır. man plyadeslnı yok elmitlt•rdir.Top 

İki İkinciteşrinde, kuvvetleri- İyetll takviyeler almı,lardır Bu ke-1 Ayni zamanda Rusların . Alman tığına Büyük Millet Meclisinin Hava ordusu, kara ordUŞunun &L çu ateılmiz, düpnan oiyadesinln 
hliz düşmanla Stalingrad bölge- simde yeni bir zırhlı tugay 4 motör hatlarını uçurmak için dehlızler ha. dikkat nazarını çekmittir. Bütün vqlaTını destekhmif ve kıt'a top - bir topluluğunu dağılıll1', 2 batar. 
sinde ve Tuapsenin şimal doğu lü tugay. bir avcı tüme.nı getirmit-

1 
zırlamakta obnaları da muhtemel. vatandaşlar uyanıklık ile vazife luJ+larlJe Orclniklbe fdırinin de· ya ile 6 blokhavzı tabrib etmiıtlr. 

kesiminde çarpıtmışlardır. lerdlr. Maamafih bun'ar fena tec- dir. ve mes'uliyet fUuruna her za • mlryollarana bücwn etmittir. Nalçık bölceainde büyük müda. 
Kuvvetlerimiz Jl>;alchik şehri. mandan fazla bağlı bulunmalı- 9ıtal1ngrad cenubunda münferid faa muharebeleri olmutlur. Topçu. 

ni tahliye etmişlerdir. Şimdi şeh- El Alemeynde ••• dırlar. Ordumuzu kuvvetlendir - zırhlı arabalarla delteklenen düt • muz 4 düşman tankını tabrib ctmlı 
rin cenub doğusunda dütman mek için hiç bir fedakarhiı esir- manm yeni hucumları, bir kere da. tir. Asker nakleden 12 kamyon ve 
hluharebe etmektedirler. gememeliyiz. Hakiki vaziyetimi- ha akim kalmıttır. Şehrin timalin- 5 top kc:za tahrib ed lmittlr. 

Diğer cephelerde \tayda de- ği gölgelendiren ve bulandn·an de Sovyet kıt'aları, yenidMl bota Stokholme göre 
ier hiçbir değişiklik olmamıştır. (Bat taralı 1 i1't..ı StJylada} 1 dirler. Bn hartı taa.·ruzlar püs • manevi tesirlerden uzak bulun - çıkan bir ihraç tetebbüsiinde bulun.. Stokholm 2 (AA.) - Stalin • 

Londraya gör~ vaziyet miye muvaffak olmuşlardır. Bir kürtülmüş ve dütn,an ağır ka- malıyız. u motlardır. crada k•t• Almanların yaptıkları 
Londra, 3 (A.A.) Al- toplanma hareketinden sonjr(l, )'ıbiara uir,amıtbr.bl'". Falih Rıfkı Atay Milli Şefin bci topçeker ve karaya llsker çı. taarruzlar haflflemlı ve kartı taar. 

hlanlar Stalingradda bir gün ~~im .zırhlı ~~vve~ler ve bir n- Aman te ıgı pahalılık hakkındaki sözlerinden karmağa mahsus 2 büyük tekne ba naza geçen Rualar arazi kazanm11 -
evvel kaybettikleri mevzileri ge gılız pıyade tunıem, kayıblara Berlin 2 (A.A.) - Alman or. sonra hükumetin yeni tedbirlerle tırılmıf, 1 topçeker haaera uira • !ardır. Şehrin cenubunda bulunmı 
rl. lmak ı'çı'n mu"teaddı"d hu"cum· bakmadan, bu mahallı muvoCfa. duları batkumandanlıiının teb · b k k .. 1 · .. l . Al L-&la.. k . d R •----

1 
. Al bl " una arıı oyacajını soy eyıp mıt ve yuz erce ~ man ..- esım e 111 auvvet en man • 

lartl b lunmu lar ise de Lütün' kiyetle istismar etnaiye ve bunu liii: nutukta tasrih edilen kötü niyet- rına getlrllmiftlr, Rumen bomba a.. rlnc:i hattına ılrmitleı' ve yüzlerce 
L ba" u 1 .. k" t"I .. t" oenİf ölçüde bir hareket için ha- Alman - İtalyan kıt'aları tara- 1.1 . . ld ki h '-la D k · 1 d d mi ı '-- .. ,J,._ "-'-rdl V 

1 
b ou ucum ar pus u .. umut ur. • . . . h . . . ı erin estırmı, o u arı avaya ça" n on eson n e e ryo • A-nı o.ruurmu...., r. o ga ntı • 

M .. t hkem Alman mevzilerln reket noktası hahne getırmıyt: le· fından Elalemeyn cep esının ~ı- temas ediyor ve diycw ki: larına te-n:ib ettilderJ hücumlarda rlnin batı sahilinde bulunan Rus tü. 
us a bb.. · 1 d' B 1 b 1 k · · d lan 1-a t 

dPn altısı itpl edilmi~tir. ~e us e~mıt er ır. u?un .ad ke: ma esdı~ıkn" e .~apdı d • rşı a- ıo- Reisimiz hatırlatıyor ki, mvvaffakiyetler kaydetmltlerdir. menleri mahdud Cilçüde bir kartı 
M k d Almanlar1n raber krıp sırtı va :zıyctın e ı arruz, i.m u gun e evam et • b . . · 1 l d LI' · '-'---'i A'---'-os ova ra yosu 1 •1 • h"' a..• •1 . . 1 d'" ükumetın ıafe ış erı yo un a Souyet tea ıfi taarruzıa ıeçm"I"'~ r. lllDlllWlrln 

St r dd b k 1 e•zİ Aman mevzı erı, ucumuf ,.,a - miştir. Mevzı ere gırmıt 0 an Uf. aarfettiii gayretlere iki seneden Moskova 2 (A.A.) - Sovyet Don - Volca muharebesi için mu • 
de: ·:~~~ıkl:rı:ı' ~l~~~~ş:rr. - rep.I Rom.a;;el~ ~iman. ·k taly~n man, bilhas;a ~ir Avı:s•~a1a tü- beri yardım edilmemiştir. h~m~d öile tebliği: barebe hattına 100 kadar tüm_n se.. 

Kafkasyada Nalçıkın tahlıye- zırhlı tetkı erını ve bı,. a~ ~· • meninin bu un uğu eıım e ö · havasını bozanlar doymaz çıftlık Stallnarad bölgesinin birkaç "e. tlrdikleri ve bu tümenlerin Alman 

'
. d R 1 bu mevkı"'ın yade alayını toplamak vakhnı ve nemli kayıblarla püskürtülmtlş- 1 b"' "k ·-· 
ın en sonra us ar . aiaaı, böyle z-:man ar~ uyu Aınlnde kartı taarruza geçen kıt' - ordusunun ıüzlde kıt alarından mü 

cenubu ıarkisinde çarpıtmakta- recelk dkadaör ul zun .. ml~ddet hlut. tür. fırsat sanan tacır/,1ve bırkaç ~o- alarımız Almanları bazı nıüstah • te,elckıl olduğu teeyyiid etmektedir. 
d 1 mut ar ır. ; e uzerı, ~a san Alman - İtalyan uçaklarının 1. 'ka d fi _,..., .. L_..ı. --L-- ·nc1e Alm--'-

r ar ıtı cı ır. .> f' ' LJ kem m-.a.ı•\erden ,.ıkart.mıtlardır. Bu uanı --ı ÜZet'I -
Al ' 1 S vv-t1er'ın bu"yu"k Rommelin kumandasında Alınatn taarruzları bilhasaa dütır.an ba- f l k l "'""'W ,. le . 

man ar. o " k h" b 1 b h'. .h d'l k 'd' ıte ,bun ar yüz ara arımız • YapılM1 ılddetlıi bir sav.,ta muba. J'ln 250.000 ölü verdikleri söy nı-.... 'k t le tlerle taarnı•a artı ucumu &f amı~ ve u u. taryalarına tevcı e ı me te ı ı. d F ka .. b .. . BI 
1 

b l lar d d 
··•ı yas a uvve "" k d d . h'" B b 1 d - d d • ır. a t uç eı yuzu aşmıy~~ fız blrlilderimhıden biri, 250 kadar yor. naeıta ey ' yara ı a a. 
"'eAmek u"zere olduklarını •'o'yl- cum mer ez e U"71anın uc..ım om a arın ovu an oıruya b . l I nı L!t bn-'- .. .ı::...... imdi 
ti • .. ~ u ınsan arın zarar verme er.• Almanı yok ~--:.•ır. Şehrin mü - uu o - uzere u'"t"'uanın f ye .,, k d" I hattına kadar varmıştır. Buııun isabetleri birçok topları sustur • k~ M 1 1 _.._.. mıak 

.. te ır er. . . muıtur. Refakat avcıları 4 lnıi. önliyeceiiz. Hü umet ec ıs e dafilerl büyük bir cesaret ve zeka kadar kayıbları 750 000 e va • 
üzerinedir ki müdafaa sıaterm elbirliii ederek en iyi tedbirlerle eeeri söetermİflerdlr. Almanlar ta • tadır. 

lngilizler bir kısım 
'mihver kuvvetlerini 
sahile s kıştırdılar 
londra, 3 ( A.A.) - El Ale

tr\eYn ile sahil aruında demiryolu 
~ıntakaaında çarpııma'lar büyük 
ır f ddetle devam etmlftlr. 

Abnan esas mevzileri ile deniz 
•rasında bulunan düpnan kuvvet • 
~ tecricl edilmi,lerdir. Düımanın 
~ önlemelc için sarfettlii say. 
~- be,.. çılunıftır. Ancak birkaç 
1'111rver tankı tec:Tld edilmlı olMl 
lcıtaJara vanıbl~erdir. 

Maamafib dii!man tamamile 
lt~ılıtmıı değildir. 

Mlt..er piyadesi dar ~lr korido
"- ltı•lİll buhmmaktadır. Bu koridor 
~ tepeleri bölgesinde olu~ genlt
;ı 3 kilometreden daha azdır. Bu.. 
.... ı tankların manevrasına müsald 
"etlldir Esas muharebeler Siydi 
~UtT~manda vukubulmuıtur. 

--....----on---

General Mihailovic 
' bir mesaj nesretti 

lonclra, 3 (A.A.) - Nevyork 
t•d1osu General Mibailoviç'in 
t1l lrleaajını okumuştur: 
f Buıün, her zamandan daha 
~la müttefiklerin nihai zaferi 
" e edeceklerinden eminiz. Mih 
~ciler, devamlı olarak burada 
~ tümen bulundurmalL nıecbu-

>'etindedirler. >) 

Piyasada ist ikran 
saQllyacak ciddi 

tedbirler bekleniyor 

dahilinde saatlerce süren büyük liz av uçaiını düıümıütler, ken- bunları bertaraf edecektir. ------------........ -

;:-..:=.. :ııt.=:::ı. ~=-..::~d~ :.~tnı':.~ ";,. kay·"· utr..... do=Uf~ı!':knı~: :::~h~: Erzincanda zengin lngilfere ile Rusya 
~ii~::~li ç:r:~;:~~:r 

80

:::y~':ü~: Cumhuriyet bayramı fer~! :n:::ıi:~i;;in haka~i evıad- bl. r k·o· m·u· r madeni· 8r8SI Dd8 ı·t·ım-adSIZ 
miltir. Harekat, sonunda Milıve- • ları milli siyasetin muvaffak ol- • 

rin sarih bir zaferi ile neticelen· münasebetile ltalyada masından gayri hiç bir niyet taşı. bulundu lık havası mı esı·yor". 
miştir. İngiliz kuTietlcrı, intı • dOSfane De'fİYIİ mıyorlar. Elverir ki bıze düıen 
zamsız bir halde geri çekilmiye H 'I vazife ve aaı&hiyeti hakkil~ ba. (BGf tarafı 1 '"t'l 6C•J1 foda) l..ondra, 2 (A.A.) .Büyük 
ve evvelce kazandıkları bütün a- ( Baı taralı 1 İl'(!İ .aylada) ıaralım: memur evi yaptırmıt, kömür çı· Britanya ile Rusya arasında tam bir 
raziyi terke me~bu.- bırakılmış - ilanının on dokuzuncu yıldônümü Hepimiz parolayı tekrarlıya - karmağa batlamıttır. Şimdiye emniyet husule ıelmesl için ne ıa. 
lardır. Birçok tank talırill edil • münasebetile Tüt"kiyede yapılan hm: kadar tonlarca kömür stok edil • ZllDM yapmak lcab ettiilni belir. 
mit, yakılmıt veyahud muharebe tezahürler İtalyadl\ derin bir ma Vatan için tehlike hali vardır. mit ise de yol olmadıiı için teh- t• Mancbeahr Guardian •uete.i 
harici bırakılmıftır. Bundan bat· kes bulmutlur. Milli kurtuluı vazifelet i gös • re nakledilememiştir. Bunun için baplcale.inde barbclen blru evvel 
ka itler bir halde 18 tank çev · Romada belirti:diği &ibi, hal- terilir de Türk milleti o,.ları din· ocaklar\lan Trabzon • Erzincan vukua celen hadiseleri batırlatmak-
rilmittir. Bu tankların mürett~ - yada faıizm İt batıno. geldigi gün lememezlikten gelir mi?n tosesi olan Sipriköy toseaine ka- tadır. 
batı teslim olmuştut>. Alman pi - uenberi 1talyan milleti, dahi Şef Piyasada vutmak üzere muntazam bir ~ Gaaete tunları llive etmekte • 
yade tetkilleri, düşman zırhlı tet Atatürkün sevk ve idaresinde senin yapılma11 hususunda Nafıa 

h 'b' k l' b ) b Milli Şefimiz İsmet lnönünün Veka-letı' yı"rmı' be• bı'n lı"ra ıon" • dir: kl'llerinin ta rı mc uvvet ı su • Türkiyede &farı an mu teuıom ·h• .... R ı..!--.l - -•ı- ı ı nme.. 
'I'.. Pazar günü söylediıdea i tarı ı uayanln un-Sa&1 g n ye 

rette yardım etmitlerdir. kalkınma eserini memnuniyet ve dermit ve yolun yapılmasına na· _u.J_ -•--
1 nutuk -hrimiz piyasasındaki tile . . ie muvan- OHWnaylfllD z veya o-

t kd. l k ' t ıtalya -r- fı'a mu"'du"ru"nü memur etmışbr. • ı:::. • • /nllİlİz tebliği a ır e arııaamış u. : carlar arasında çok müsaid bir nunla aramızdaki bir..;ı aammıı ve 
Türkiyeyi ilıilendircn meseleler• h • · ı 

K hı.re 2 (AA) Ortaaark hava yaratmı,tır. Bilhassa te rı- Meıırlara etbı"se ve müeMlr bir hale ıetlremeyİflm. e. a ' ' - "' her zaman anlayı, zihniyeti ile t ·ı· .. t k t bl' • · miz piyasasında ötedenberi doğ- aefle '--ılanac:ak bir ,eydlr. Çiin. nıı ız mut ere e ııı: müt' alea etmit ve aiyasetini Tür- LL' it 1 • 1 _." 
31 İlkteırin 1 3onteırin ıece. rulukları ve namualarile tananan IYlıılıl evzıı ı kü biz yahıız harbcle müfterek be • 

ai, düt~an demiryolu ile sahil a- :~::!n e~~~1:!~,1~r~ ~:z~~ee'.:i:: tacirlerimiz 
1
bu nutbk~ndke~a ~o:: (Baf taralı 1 ınci •aylada) ~lzed vardbu ı~~~~ zamanbt ~eğil, 

raamda kendi mevzilerinin batı- aa vurıuncu arına ır ar e e,.... :!-taibd mi ı -e e itim1K1a ınu ac :ı. 
bazı nazik safhalar münha11ran k'l . • • . .. 1 kt d' l Fil memur ve in'- e er n maat 

sanda yer almıt bulunan kıt'ala · d ı ~tbgını soy eme e ~r er. • .. etlerine öre iiç IJ'UP& ayır • 
rımıza taarruz teşebbüsünde bu- :::!1:rid::~~!~e~~nd:ah~~~:u:tu~: hakıkad~~pdtıiıbemı~ tkah\ukboata nda.- ~ır. Biri~ ıruPt• bulunaa - ( Yeni neşriyat ) 
1 t P . d · l' • d zaran un en rı ara rsa kend'I l ..ı.L-Lı ve _ unmut ur. ıya emız, e nnız e- Bu devletler bazım f tnlyanın Ak ların ı er ne ay~ •--
ki araziyi muhafaza etmiı ise de denizdeki emni.retini tehdid ede bariz bir durıunluk ve çekinvk~n· kendnerile karılarıaa ,.y,ı..ıııı ku- "Perde ve sahne,, 
b . k d" t k d" · 1 lik göze çarpmaktadır. Bu çe ın- u--= L--1 .. nla•ın k-.. ır aç utman an ı, utman pı... cek -.-kilde müdahff lelerde bu . - ı_. pupta _11,._____ -· · · ı ._ b l -r- • genlik bilhaaaa zahire pıyasasın- m_,.,_ 1 _ ,__ __.J lbl Bu t.ıricill sinema ve 1ıiyaıre nıecm-. yadesınm ıııa etmeıde u un - lunmutlardır. • • 

1 
h' . • dllerine ve ...-ı...-ına -ece e -

d - zı'e ula - ff k da kendıni faz a , .. ettırmıt ve. n-:.ı.....r. cnoıııpta bulu • •UUD n. Teşrin sayısı ">i~ kiymeıı1 ugu mev ımaıa muva 8 Tu"rk f·tı'kta•l savşının on do • d dd 1 "1ik kmnat ...,,.._ .. ··-
1 t • piyasada bazı gı a ma e erı -nlara I·- 'yalnı• kendilerine ku • yaahl.r ve zıeaPı raılmlf'rle çılımlf\ır. 0 muş ur. kuzuncu yıldo·'nümü münaaebe • 1 ·- ..... 

d bollanmaia bat amıstır. 1, __ :_ı -1am kt d Ta .ı.~e ede!ıh. Dünkü gün Üfman yanna te- tile, halyan sazeteleri Akdeniz .... ·-··-··....................................... mat ver llDCMIU sag a a _ı...:r· ____ ,,. ____________ _ 
şebbüaü yapmamıttır. Muharebe cümhuriyetinin refahı için en sa- J&pDR d8Dl018Sl08 
Çevresi ve düımanın ileri ini, a- 'l · · • h t • 

t mimi temennı erını ız ar e mış · · d' "I · •a "e 
Janlarile tepe, lktesrinin son ge- lerdir. Gazeteler bu vesile ile yaz ID iri en yııı 1 r. 
cesile dün bombalanmıtlır. Hafif dıkları yazılarda iki memleket 
bomba uçaklarımız ve av bomba ve iki millet araı.snda mevcud 
tayyarelerimiz dütmanı Libya çö dostluk münasebetterini bozabi
lünde hırpalamağa devam etmiş- lecek mahiyette te·u~bbüslerin bir 
!erdir. dah tekerrür etmİ!•eceği ve hat-

Mihver mukabil taarruza ta sade memnuniyet,izlik doj-u. 
Londra 2 (A.A.) - Elalemeyn rabilecek hadiseler bile zuhur et 

cephesinin sahil "esiminde, tid- miyeceii ümidini de izhar edi
detli muharebeler sonunda .eki. yorlar. 

( Baı taralı J inci aaylatlo) 
ve deniz :muharebesine dair olarak 
bugün öğleden sonra cenub puiflil 
çevresi kumandanı visamiral Hal
aey Blrletik Amerika donanma bat 
ıa.a'nclanhiına af&iıdaki raporu ıön 
dennlfllr: 

Diifmanın Zulkaku sınıfından 
tayyare ıemiaine ılddetll bomba i -
sabelleri kaydedllmittlr. 

Ayni sınıftan dlier bir tayyare 

Bu Akşam SOMER Sinemasında 
3 büyük yıldı• fevkalade bir filmde 

JEAN ARTHUR - MELWiN DOUGLAS -
ve FRED MAC - MUURA Y 

eilendirea ye ptyedea bir menuda olan 

IE ÇOK KOCAM VAR! 
re gemisine daha az fiddetll iki L Nillteli ve cazibeli komedisinin 1• lraeelclir. 

zinci ordu Alman hatlarım yar. Muuolininin J-a.-bin başmcla 
mai• muvaffak olmuş, aonra de. da söylediii gibi İtalya, dütm•· 
tlırnale doiru döner~)l Mihver na alet olmıyan her memlekete 
kuvvetlerinin kısmı küllisile mü- dai.-ıa hürmet etmi~ ve edecek 

""" / l J • • him müfrezeler arHındaki irti -Qra, •tanbu "e :zmıı tıcaret . tir. 
°"Ql bah keamiıtır. 

sabet -kaydedllmiflir. Lonıro sınıfın- Bu akpm için yerleriaaia ev.elden aldırtn1:ı. 

dan bir zırhlıya 2 tlddetli bonılta ~::::::::::::::::::::::::~"• Qrından birer heyet Ar.kara· 
d it Daily E:ır.press gazetesine gö-

Q i toplantıJa bulunac11k re, bu f nıiliz ileri hareketi df' -

1 - nize kadar yayılmış ve Rommel 
l,t. :ttniı-, 3 (Hususi) - Ankara, ordusunun sağ cenahını teşkil e-
t- nblll ve lzmir ticaret odala- den seçme kuvvetlerin at'kasile 
t~lld,n seçilecek birer heyet haf- irtibatı kesilmittir. Cumartesi gü 
,..e l?n"nda Ankaraya gelecek qü arün doiarken bu kuvvetler • 
t0 l 'C.ret Vekaletind~ yapılacak den kalma münferid kıt'alar ba. il: 'ntıya iıtirak edeceklerdir. zı müstahkem noktalarda hala 
le toplantılarda bütün memle- t!ayanmakta idilei". Muharebe 

ete • '1 d • h • 1 k b · .l "' ~aını ahıl ve at"ıçlen a ı - Cun... a tamı, et sat sure-n tın-
~~ n.er nevi emtianm lclr nis· detli bn top ateşinden sonra, 
ti el'j tez elden tayin edilecek· baılamıttır. Almanlaı·, en önde 
~~·~•uller ve mamuUer piya- bulunan 1ngitiz kuvvetl~rİnf! kar
l!!Lıı~ istikran aailayacak t• yapılan taaJTUzları bızzat Rom 

-.,arlara mtiaar ediliyar. ..lia Wan ettiiini bilclirmekteıı 

Anadolu Ajansı idare 
müdürü vefat etti 

isabeti kaydolnuq, diier bir •ırh - .ıııııl 
lıYa da bir ağır bomba düfl1llit • 
tü;; Guy ele Maupassant ın ölmez eseri : 

r. • 
Tikwne sınıfıncl.. bir kruvazö- • 1z1 

Ankara 2 (A.A.) - Anadolu bet et 1 bir ağır kruvuör, bir re daha az ılddetle 5 bomba İsa. FAHiŞENiN K 
Ajansı idare müdürü Ahmed Akar, t •1 m .:~sı diğer bir aiır kruva. 
bu sabah bir kalb ~te&J neticesi ;.;; rı: iki ' torpil yaraaı almı,tır. ) 
olarak vefat etmit ve ogleden sonra Bunlardan basha 100 den fazla düt ( Yvelf e 
nam.Zı Hacıbal ~Ma kıllı~dık~a man uçağı tahrib edlmılfllr. 50 u - Kalbe l>pneh'un 90ll ibdaı 
sonra cenazea ftMI ezar ıga go - ., daha tahrlb edilmiş olması 1btl laıile sukut ed b 

"lmü' .... ıçagın Atkın bq döndürücü. fdıvet. ve ru •. . en ır ana ... 
mu rur. mubhmeldir. Ga'"°""etnı bır lzdıvacın mahsulü babasız bir kız ... An.aotu Ajansı bir çeyrek asll' ..................................................... , ~·-.. 

danberi matbuat aleminde ve 18 yıl Son PostA matbaası: • Pek yak 1 n da ş A R K' da 
danberi ele Ç9tlsı altında çalıtmıı il 
Aimrla ölümünden derin ı...ur du Netrt:rat Miidllril: 11. sam Kara,el ·~---•••••••••••••••••••m••P ,_, IAldıd: A. Bkreaı USA~ '111111 



8 Sayu. 

Yeni umumi meclis dün valinini 
nutkile ictimalarma başladı 

(Baı taralı 1 ir.ci sayfada) 
Vali ve belediye reisi meclisi a
çarken aıağıdaki nutku söyle -
miıtir: 

Valinin nutku 
İstanb~I Umumi Meclisinin 

muhterem azaları, 
İstanbul umumi meclisinin dör 

düncü intibah devre.inin birinci 
yıh toplantılarını çıyorum. Is • 
tanbul sit.i büyük, ehemmiyetli, 
kıymetli bir ıehri " ODUD çerçe -
vesindeki kazalan temsil etmek 
Üz«e aeçilmif süzide zevat ile 
iş birliii .,.e arkadaflık etmek be
nim için hem bir zevk, hem de 
bir iftihar ve.ilesi olacaktır. Bu. 
günden itibaren if aaına batlamıf 
bulunduğumuz yeni vazifenizden 
dolayı sizleri tebrik ederim ve 
hepinizin yüksek 4ahsında vila -
yetimizin muhterem ahaliıini se· 
lamlamak bahtiyarlığını kazan
dığım için duyduğum haz ve if
tihan da aynca söylemek iste • 
rım. 

Aziz arkadaşlar, 
Milli Şefimiz, Cümhurreisimiz 

ve en büyüğümüz ismet İnönü -
nün dahiyane idaresi, kıymetli 
rehberliği ve himayesi altında en 
miitkiil tartlar içinde dahi yük. 
aelme ve ilerleme yolunda olan 
Türk milleti yer yüzünün hizmet 
cdilmeğe en çok layik üstün ka
biliyet ve kıymette yüksek bir 
milletidir; Türk milletinin hiz -
metinde olmaJc. deier biçilmez 
bir ıereftir; hepiniz şimdiye ka
dar elbette muhtelif sahalarda 
milletimize hizmet etmek imkan
larını bulmuş, Türk milletine el
bette daha faydalı olmuş ve mil
let için çalatmak ::ıevI.:ini tatmıt 
kinueleniaiz; kıymetli çalıtma -
larınızı buadan aonra da beledi
yecilik sahasında devam ettire -
cekainiz. Bu çalıımasun verimi 
§Üpheaiz büyiik olacakbr, latan· 
bul vilayeti halkı bu verimden a
zami derecede faydalanacaktır. 
Kanunlarımı:.t size bir yandan 
bütün mülhak kazalarile birlikte 
İstanbul vilayetini, öte yandan 
belediye hududları dahilinde sı • 
nırlanmış olan İstanbul ~ehrini 
temsil etmek vazifelerini vermiş. 
tir. Vilayetimizin maarif, sıhhi ~ 
ye, Baytarlık, nafia, ziraat ve 
benzeri sahalarındaki ihtiyı>çları 
mecliaini ... in kıymetli mesaisile 
düzenleneceji gibi şehrimizin a· 
leliımum ihtiyaç ve zaruretleri 
ayni s'l.R"etle deierli çalıfl'ftaları • 
nızdan cevab alacaktır. 

Memleketimizin haf şehirlerin 
den biri olan lstanbulun sahası 
geni,, nüfuıu kalabalık ve ihti -
yaçları pek fazla çetidlidir. Nor
mal zamanlarda dahi kar~ılan -
maaı rüç olan bu i,ler, bilhassa 
ya,adığımız sünlerin hususiyeti 

ve fevkaladeliği gözönünde tu -
tulursa kolayca anlaşılabilir ki 
her zamankinden ciddi mesai is. 
ter. lstanbulu temiz tutmnk, İs -
tanbulun tarihi kıymeti ve tabii 
güzelliğile ahenkli bir inlar faa
liyetini devam ettirmek ve latan
bul halkının hayati, sıhhi, bedii 
isteklerini yerine aetirmek elbet
te dütüncelerimizin batandadır, 
fakat daha evvel ve her şeyden 
ev-rel yatadıiımız fevkalade gün 
lerin doiurduğu zaruretleri bi -
rinci plana alarak halkın hayatı
nı kolaylaıtırmak, iate darlığını 
gidermeğe çalıtmak ve geçim sı. 
kıntmnı hafifletici tedbirler al • 
mak lazımdır. Bu ehemmiyetli 
nokta üzerinde çalıtmak ve alelu 
mum diğel' vazifelerimizi yapa· 
bilmek için kendinizi içtima dev
relerile mukayyed saymamanızı 
bilhassa rica ederim. 

iatanbul umumi meclisinin top 
lantılarında değerli fikir ve ça· 
lı§malarmızdan istifade edece -
&'imiz muhakkak olmakla bera. 
ber meclis dağıldıktan sonra da 
nzanın vilayet, belediye ve millet 
işlerinde bize daima yardımcı ol
masını ve her zaman millet yo· 
lundaki çalışmalarımızı kolaylaş
tırmak için düşüncelcrile, bula -
cakları tedbirlerle, şahsi me!ai 
ve müzaharctlerile bizi kuvvet • 
)endirmelcrini rica ediyorum. Ve 
bunu memleketimizin sarılı bu -
lunduğu şartların istilzam ettir -
diği bir zaruret olarak belirt • 
mekte fayda görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerimi bitirirken hepinizi 

tekrar tekrar, ayrı ayrı hürmet 
ve muhabbetle selamlar, mesai -
nizde hayırlı muvafCakiyetler te
me",..: ederim. n 

Riyaset divanı seçimi 
Valinin nutkunu müteakib a:.ta 

dan Ahmed Halid Y a§aroğlu ve 
Atıf Ödül söz alarak umumi 
meclisin her sahada gayretle ça
lışacağını bildirmişler ve valiye 
teıekkür etmiılerdir. 

Bundan sonra riyaset divanı 
seçimine geçilmiş, riyaset divanı
na Faruki Dereli, Abdülkadir 
Karamürsel, Melih" Avnı Sözen, 
Safiye Erol, Ekrem Tur, Sadi Öz. 
den seçilmişlerdir. Müteakiben 
daimi encümen azaları intihabı. 
na başlanmış, reylerin tasnifi ne · 
ticesinde Refik Ahmed Se'l.engil 
Avni Yağız, Hüsnü Alafh, Ali 
Sami Yen, Cevdet İlkray, Ahmed 
Halid Y aşaroğlu, Said Öuov dok 
tor Ali Turbanın encümene se
çildikleri anlaşılmışt.ır •. 

Daimi enci.im .. .,., mtıhahındıın 
sonra ihtisas er-:·on~nıe.-i ""'<"il
miş, her hafta Pazar-tui. Per -
~mbe günleri topla"ılrrıAk üzere 
ic;timaa nihayet verilmi~tir. 

SOll 

Eczacıların 
Nazarı Dikkatine: 

lyiiretlk kabl11yetlyle maruf 

"EUPHYLLIN,, in 
Tablet ve intravenöz ve 
İntramüsküler ampuller-ile 
Süpoziituvaırları Süpozitu " 

varları gelmiftir. 

Bilumum ecza depolarından 
tıed..tk eclJ lebill r. 

PiyMada bulunmadığı takdir. 
de Tıktefye umumi acentası: 

FNECHTEL'e 
Po.sta Kutuıu 139 

müracaat edilmesi rica o1unur 

( TİYATROLAR ) 
ista.nbul Belediyesi ŞPhir 'l'lyatrobn 

~a 
Bu akşam ııaat 20,30 da 

Dram Kısmı 

NUH 
Yu.an: A~ Obe-)• 

T.ür.kÇ<SI: 1\hibecct'J Yarar 

Komedi Kısmı 

ASRİLEŞEN B A B A 
Ya.zan: Spiro Meli 

Tiırkçel!ii: A. Uacopulos 
Oumlu'tt'Si ve ra:uı.r gun~ri 15,30 ela 

mat.ıne 

SADİ TEK TIY A TROSU 
Bu gece 

Çı\l\l SA.KIZı 

Vodvil 3 perde 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ZAYİ - Akmdıır :wıüfus memurin. 
tandan aldri'Dn nüfue tezkettıml n a..cı. 
k.erlik ~ \~kamı lcayıbP>Uim. Ye. 
niterlni çıka.rM.-at•mdan e kilerinin 
hükmü yoldıur. 

:\lustafa oğlu İbr-.lhim 3 l9 İstanbul 1 

ZAYİ - Edirne nı.ifus memurluğun. 
dan aldığım nüfu:. le-ıkereını l\aybeltim. 
Yenisini çıka.ra<'.ağundan e.<Jkis:nin hük. 
ımü yokı1ur, Bulan olursa lns:u iyet na_ 
mma Son Po$'ta ıaze!csine tcsı!nı edil. 
nıesini rica cdel".lm, 

anc karakola )Jcl.-te!J ookıı.tı No. 3'> 
l'a ~ 

ZAl.i - Şehreınbıi nufı:ıs mrmurlu. 
ğundan aldıtım nüfus kiığıiluni knybd. 
tim. ~·enl~ni çı.kanıcııl:'ııntl:ı.n k'ı niıı 

huıımü yoldur. 
D ınitri Yorgi adıs 

,.,AYf - Beşiktaş nıifu ınl'nıurlu. 
ğmulan aldıll-ım nüfus tt>ıık ... ~ınl ka,·. 
beltlm. Yerl!siıtl çıkaracaıtımda.n t'ski~l 
hukümsiizd ür. 

tlsküdar Selimi)~ Şerlfku,yu ok, Xo. '>. 

lliısn.iye Alacaklı 

., KURTULUŞ 
1 Doktorlar, bankacılar, katibi« 

1 mühendisler velhasıl bütün mi· 

. . . 
. TUR .K .. 

TiCARET BANKASI A.S. 
•reWcebli kalemle yazı yazanlaı-

mürddcebln cebJerlne akma. 

anıdan, kurumasından ve. u -

cun bozulmasından kurtaran 

yegane 

HAKİKİ 
KURTULUŞ 

P. 8108- 6318 
DOLMA 

KALEMi 
Mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecbu. 
rlyetinde olıan halkı 

hakikaten bu ezi
yetten kurtarmıttır. 

Bozulan parçaların 

yedekleri tamir ücre-
ti alınmakıızın yerle
rine ta.kılır. 

KURTULUŞ 
kalemi sekiz parçadan 
ibaret olup her bir par. 
çası bulunur. AÇIK bı -
rakıldığı halde her ne 

,ekilde durursu dursun ınü
rekkeb akmaz ve kurumaz. 

KURTULUŞ 

en sağlam ve en kul'anıslı mü. 
rekkebll kalemdir. 

HER YERDE ARA YlNIZ. 

' . .... , 
: . . .,, 

._.T-:-Ü·üA'OA L l 
Komprimeleri derhal geçirir. Jı 

~------ KUTU U 35 KCRUŞTL'R. ------

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 

müessesesi Defterdar fabr kası 
müdürlüğünden: 

27/10/942 tarlh ve 938 '\u, ıu ıı:ııı mız uzerine labrikaınıı::ı \"UkU ul.._"l lılU

ra.cu ıa.r usulu dairesinde tetkik edllereıı. t.eı ıır etiıl~n flatlar tıa.ddl lft) mi 

bu m:ı.mı.., oldulund:ın in a.atın ı•aıarlık ~urelile ih!llesl kaıarıaşlınhnış!ır. 'J a... 
liplerin 5/ 11 /9 12 Per embc gimü S,jil~ 13 de Dl'fte.rd~r fabrikasında ı&) ııı şe_ 

ra.•tıe yapı!acak ı>a.ıar~oıia lştıra~ıerı ili.n olrnur. t 1035) 

1 D.:ıv.et Derni - yo~iarı Lş4etme U. M. aen: 

Hergün 
, ..--Of taralı 2 nci •o>f ada) 

kabul edilmesinden büyük se • 
vinç duyacağız.» 

Söz arasında 
(na.tıı·afı 3/1 de) 1 

mezad hakkı ve teU.i.1.lyel"' i~
ye baJlanııt-

UCU aşınmaz bol 
mürekkeb alıt·. 

Kuvvetli basılına 4 
kopya çıkarabilir. 

İHTAR: ıııılık1 şu ırtael\k. tlere. 1 
cedt-, bir çok yeni ııurkalar çık' ıı:-ı. I 
na ıu.:n.nn, -uyın mıi~ter:ltrinıizin 

naurı di.lılkıııt.ıerlnl celbt'deriı. Ga... 

ranJ )l ola.ıı yalıuı TİCAIU-:'f \ EKA• 

L~Thtizl"" P. 8108 • 6318 num'.k 

ra.t::ınnı ve KURTULUŞ ismini ta. 
ş&)'2n do'ma lıa.lcmi hakikidir. T,\K. 

JJTl.ERİ!'\DE:-i SAKl~JSIZ. 

)luJı.a.mmcn brdelı ll i:!51 bİll yedi YıJ.L yu mı beı> lira. ol:an nıuht.elıı renk 
\"e f'\'.~1r.a U ooı dört bin Kg. toz tıoJl'l (9 lldııc~teşrin 19421 raurte.ıı ~ımu 

saat (15,30) on beş buı;ukt~ llaycbrııaıp.da Gll(' bimısı da.hllincl ld komisyon 
tarafrnd:an laaopaJı ı:.ı.rr u~ulil~ u .. rn alınacatu-. 

Bu işe cirmek lsl.eyenl .. rin 1129) ) uz yırmi dokuz lira (38) (>tuz ekiz ku. 

ruııı-tılk muvaı.ıtı.a.ı temına.t, k:ınu1111.1 t.a.vin ettlgi \"CSlk'.\larb ll'kl•fl ·rinı muh-

1.evi :ıarila.rını ayni ı:im saaL d-4.301 on dort otuza kadar koınlsyon ~lsliğrne 

\'erme.len lazımdır. 
A vrupada tarafsız veya 'harb 

dışı devletlerin sayısı dksile eksi
le beşe indi. T<>prak, nüfus ve 
kuvvet bakımından bu beş dev
letin en !büyüğü Türkiyedir. İs· 
tikbalde lbüyü'k küçük bütün dev 
letlerin naıul ıbir ~lhe kavu~ma
ları İcab ettiği ve kavuşacakları 
tıa'klkmda bu lıükımü veren ise 
dürüst politikasını her iki tarafa 
da ayni kanaat ile teslim ettir-
miş olan Tıürkiyenin bütiin dün· 
yada ilürımet, saygı ve takdirle 
anılan Büyük Şefi veriyor, bu 
kısa cümle lhududlaramızı a~arak 
dövüşen alem üzerinde büyük 
aki~ler yapsa yerid:i.r. 

Milli Şef Millet Meclitıinin 
açılış nutkunda dünya vaziye • 
tini bu suretle anlattıktan sonra 
Türtkiyenin durumuna geçmiş -
tir. 

Nlhayet Hlndistanda muvakkat 
b1r $Ul"etle kurulan Felemenk mah· 
kemeli bu paranm ( 14) bin flore. 
ninln yeleği satın alana, (10) bini. 
ni yeleğin asıl sahibinin vereşeeİne, 
( S) b:lninl de me28.d idaresine ver -
mek Nretile maeleyi halletml,. 

Takdir edersiniz ki hadise bir 
mahkemeyi terletecek kadar glrift
~.;r ve Süleymanvari bir hükme lhti.. 
yaç göatermiftlr. 

···················································· 
Askerlik •şleri 

Şubeye davet 
Fatih Ask. Şubesinden: 
ŞubemirAle kayJdlı yedek ölç.nıe tet_ 

IDfll Kimtl otlu 3ı2 ctolı&unl:ı Rıza 

(463181 ik&meıtciı.lı olv.&.k lııaydıettırcffii 

Kur!11lu19 No. 173 Giilme-z.ya. a.partıma • 
ruııd.a.ıı aynlnuş, venl\ii .wtn:siode /ile• 

~ blldil'lllemf olduj'undan bulduruıa_ 

ınaeıaMadır, Hf'Dl şubeye müracu.U ~ 
muu.iıeyhl blko ve 1anıyan \'.arsa ne
rede oP:lıutunen ~e h~r ft'rmest 

ve f.8 saat sarfında şaeye mün.oaa.t et. 
medlği 1akdirde hak1tında. ıt7 6 sa.yıiı 

Türkiye muharebenin dördün 
cü yılına ısilah kuvvetini artırmış 
olarak gir.di, politikası 'hiç değiş· 
memi<>+ir. Cesareti, azmi, kendi-

'i' k.amJı1 hüluniiM ıöre kanuni muamele 
sine güveni ilk günlerin aynidir. ya.pııaca.tı nan olunur, 

Buna 'karşılık «şuursuz bir tica· 
ret havası, 'haklı ~ebebleri çok de sun'idir. Birçok tehlikeleri 
aşan lbir pahalılık belası vatanı· defalarca yenmesini bilmiş olan 
mıza ıztıra!bn vermİ<ıtir. Türk vatanı lbu derdi de yenme-

Milli Sefi lbu sahada dinlerken sini elbette bilecektir. Fakat bu 
mi.işahecle karşısında yüreğinin bahise müstakilen avdet C'tmek 
sızlamış oldu~unu yakından du- daha münasib olur. 
yuvoruz. Fakat iktisadi sahacla r,;; / '7 ı //. •! 
qi.d.lhnlz *-d lıeaı lrizt. 'heııa L,,lu•IH. LA;f <IAJ.9ll-

KURTULUS DOLMA KALEMLERi DEPOSU 
lST ANLUL HAVUZLU HAN No. 1 Bu işe aid şarinameier komla:rond:a.n parasız olara.k dağıtılma.kıtMJır. 1831) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 24 Birinciteşrin 1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kasa· 
Attın: Sa.fi Jılılocram 
Banknot • • • • • • • • • 
Ufak.ilk • · • • .. 

Dahildekı muhal»lrlerı 
Til.rk Uras.ı .. • • • • • • • • 

Harictekl ıuuhabirlerı 

Aıtm: Safi lıilort'am U.48~.ZGl 
Altınr. t.ahvıll k.al>ıl aerbest dö. 

v11ler . · · · · · • · 
·Diier dövizler ve borçlu Klirına 

bakiyeleri • . · · • · • · • 
Haıdne tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı aakdl,. 

tarşılıiı . . . . · . · · · 
1tanunun 8-8 inci mıv.idel~rln• 
'ev!ikan Hazine tarafınd"n vlk! 
'9d1Y•t • • • 

Senedat Ctlmıun: 

Ticari Senetler • • 
Esham ve tabvlllt ebdanıı 

< Deruhte edilen evrakı natdl-
A < :renin t.arşılı~ı ~m .,. 

t tahvUf.t <!ttt>arl kıymetle> 
B < Sert>eat Esham ve Tahvlll\: 

Avamlar: 
Altın ve dövlı üzerine avana • , 
TahvilAt Uzerlne avans 
Hazineye kısa vf.deli avana 
H.ar.ineye 3850 No. ıu t.anuna ,_ 
açılan altın tareılıklı avan.1 • • 
Hissedarlar: • • • • • • • • 
Muhtelif: • • • • • • • • • 

Lira 

• 
" 
» 

Lira 

• 
lt 

Lir9. 

1) 

Lira 

Lira. 
1) 

Ur~ 

• 
1) 

lt 

Ura 
1H.95ol.Ot3.09 

12.259.370.M· 
159.4'7G 69 117 .37:?.890 '?8 

G56.90'7.61 li56.90'/ .61 

3t.430.11ı1.s l . 
-.-

5.f.0'71.003.81) 8B07.178.3'.J 

138.748.583.-

:?4.30:>.462.- llf..H3.101.-

39.i.730.990-41 395.73U9t.41 

43.004.:J9C'.93 

t0.50G.4.$3 ı~ 55.510.843. 1; 

1.121.52 

' '7.809.563.-

-.-
250.000.000.- 257 .810.684.5'~ 

4.500.000.-
10.825.019.37 

T•ta 1.965.35'7.614.'J!i 

S•rm•J'• 
. bıtba& alı~: 

Adi ve fevkal6.de • 

HusuaJ 
Tedaviıldelı:I b"nknollar: 

Deruhte edilen evrakı nakdlu 
Kanunun 6 • 8 tnel maddelerin• 
~vnltan Hazl:ıe tara fını!aıı vılı:.l 
ted.Jyat • • • . 

Deruhte edıl!'n enalı:.ı n&lcdl11 
bakiyesi • . . • 
ltarşılıtı tama.men altın oıar&k 

lllveten ted.avuıe var.f'dilen . . . 
Reeskont mukabili lltveten tecla
vtııe vazed.Jlen . . . . . . . . 
Haııine1e yapılan 11t.ın karşılıkb 
uans mutabtıt J90~ No ıu bnua 
muctb1nce Uiveteo ted.avtılı ,,..._ 
dllen • • , • • •• 

MEVDVATı 

Türk llraeı 

Attın: Safi kilocnun 
Sll50 No. lu k•n•nı' l'M. huın .. •• 
aeılan avan" maka"41t tf'•dl oı.._ 

nan altınları 

Safi kiıo:ram 5'>.5H.930 

Divhı 'faabhüdahı 
Altına tahvili \:&bıJ döYlıler 

Diler dövizi• ve ala.oalı:.lı ıo.r.Ge 
batıyelerı 

Muhtelit . . . . . ' . . . 

Lrra 9.412.135.73 

• 6.000.000.-

Lira 150.748.563.-

lt 21.30:>.46 !.-

Lira 13-1 ·U~.101.-

l) U.000.00fl.-

• 283.500.000.- • 

n ıı 1.100.000 -

Lira 1os.66:>.ı 9:toı 

» ı.'?'.: .. 164.0i 

» '73.1'?4.167 9tl 

l,ira - .-

» U.375.8~3.W 

T•t• 
~ 

ı t••-• ımt P' cm ua -m\ 'Owı ..... • t .._ • .._ ...- • ı 

ı..ır .. 
ıs.oııı.1 .000.-

l5.U2.135.'7S 

679.HS.111-

ltG.899.357.lt 

'71.124.ıtrl.fl 

ıı;,3n s-ts.ff 

ıu:;e'?.95~ 

l.16S.157.6l~ 


