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li Şef isme inönü'nUn it be eri Bütü 
,em e ette erin ir Ali a · e 

İNÔNÜ DEDi 
rşıland 

CumhuriyetBayra-1 

mımızı Kutlarken 
Yüksek Milli Şef'in Türk 
Milletine Yeni Direktifleri 

-

MiHi Şef lnönü Yüksek hitaplarile Türk 
Milletine dördüncü harp yılı içind~ki 
parolayı vermiştir. Şefin izinde, direkti
f inde milletçe ve itimatla gidişimiz milli 
selamet yolunun tek başarıcı kaynağıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 
A nh.a.radc.n te~> j011la 
Ba.,mtılıa.rrirnıı1.:cLe·n ' 

SoJın Ba~.ckil !)likrii Sara.coğ- ) 
h•ıııın ·~·~ nutku ile evvelki gii· I 
nUn öğ)l•!"-intl-en bu) ana ba~lı~ an 
Cumhur~.) rt ba3·ra1nınuz ın-cnılc· 
kel ıı her köşesinde c~kun nıilli 
tezahürlerle kullan<~ or. 

Şiikrü Sara~oğlu kı<a nutkunda 
:Milli Şt>fin izinde \ e rehberliğin
de Türk milletine hükumetçe 19 
urn:u yılın parolasını \'erdi. 

Bu \tciz .Uyle\•de hakim olan 
rııJı, kıs:> hatlarile iki ana ka~ nak· 
ta tebarüz ettirilebil"T; 1 

a- l\Iilli jrade 'e ~uurun geri.. 
cltki ,~ iln•Jclri hanılc•i kudreti. 

b- Türk milletinin müşkül ta
nur.a" m'llı b4'nl~in'n gerideki ve 
il.·rid<.-ki kütle,; \arlığı. 

SJ,)"ID Şükrü Sarrııcoğlu7 tam 
bir inar..ııı t~~rd~ğt ı..udret l1uuı .. 
ına..,.ı İf\İn<!~ SÜ) Ievini bu iki ana 
milli k:ıynağa dal anarak Türk 
,·arlığının içindt> sarsılmaz, idea
l'zc, çetinlikleri behemehal )·en
mck azmi ile ınücchl1cz duruınu· 
nn tebarüz ettirirken; dün de 
Yük··ek ~Iilli ş.,i, De\ lel Reisi 
İnönü kendisiue has gür, tok, ay· 
d.nlatı"ı sesile geç't me~ danında, 
h<>parlör başında kısaca blilün 
Türk milldile konuşlu. 

19 )'tim b""?ar• halinde gözleri• 
ııı"z önünde dirilttiği binbir milli 
rscrin aı;;il ,.e lıiakıni Japıcısı yiik· 
sek ses, bu kıo>a konuşmasnıda, 
bilhassa dünyayı ka•uTatt harp 
felaketi önünde Türk milletini 
hem aydınlattı, hem )·eni direktif
lerile vazifelendirdi. 

Büyük Milli Şel'in milli tarihi· 
n1izc bir ,-eca-zct nüıııunesi halin· 
de geçecek olan bu hitapları Türk 
m lletine herşeyi aydın halile be
)irti)'Or, ) apılıı<'.ak her işin dirck
t;ıfini \'Crİ>or, ınilli ı.·azifeleri en 
beliğ tarzda sıralt)Ordu. 

Tiirk milletınin başında taliııin 
,.e tarib:n en n1es"ut \e en kvv
ntli nıilli hediye5i halin<lc bulu· 
nan Şef inönü bu nutkunda: 

a- Tiirk nıilletinin milli bün- I 
J,-r'!li11°u yüksek durun1unu 

b-- Türk oıdmunun her llirlü 
ic:ıha hfakiıu 'arlığın ı 

~iddelli hasımları, en çetin dar
lıkları, eıı mıi§kiil wrlukları ye
necek durun1dadır. Bunun iınili 

nıiili bütün1iiğiiımü7, elb'rliiile 
(:alışma ~uurun1uz, nıilli \iarl;ğı· 

uııza ve benliği.mizr- itima.d1!ntb 
dır. Ayni yolda; ~uıırla. elbirliğ:le 
~alışnıak azın.İle, kend~mize \ ' C 

nıiJli özÜ!tniiz.c gi.il en erek tanı iti
mat \'e sadakatle yiirümeli~ iz. 

3- Milletimizin bugünkii asla 
bir tesadüf e5eri olmıyan yiiksek, 
\'akarlı ve hay~iletti mcvkiini ko
ruıuak, sağlAmak, da-lıd 3 iik~ğe 
\'e daha ku,,·\·etli3 c göttirnıek i-;hı 
heTşcyinı "z:i orta3 a vcrnıek, her 1 

'arhğ1m121 'atanın ::.ch'un<>t "'e 
miidafaası yolunda harcamak, 
kendimize gihennıek yolunda Jii· 
TÜnıcli3 i.z, ~ üriiyecf'ğiz. 

4- Çok kasırgaların hakkından 
ı;clrni~ ,.e her z()rluf;n yenmiş o
lan Türk milleti, içinde bulundu
ğu bütün zorlu.klan da yenecek
tir. Bunun kiJ ıni.icadelc ;nanı
n1ızı hltğlanuş olarak 3-0lunıuzda 

)a;maksızın yürüyeceğiz. 

Yüksek İnönii, !..sa hitaplarile 
Türk •nilletinin dinıuğ 'e ruhun
daki yüksek inanı, yüksek irade 
ku\·\·etini, nıilli şuur , .c iradeyi 
bilemfş, milli \·azi(e \'e hedefleri 
tazelemiştir. 

:\lilli parola §''dur: Birlikle, bü
tünliiklc\ {eragatle, ~uurla, güven· 
le, dikkat ve en yiik>c.k vatanper
verlik ha<sasyeti ile her fert vazt· 
fe başında bulunmak ve her zor
luğu yenmek azmile ınücehhe-L o
larak hsdcfc yürümek. 

Bu parola ile ycncmlyeceğinıiz 
zorluk, hakkından ı;elemiyeceği• 
miz hi.ç bir .,ugel olaııııyacalrtır. 

Yüksek Şef , cciz söylevlerinde 
bıllıassa bir noktayı da belirtmiş
lerdir: 

O da, doğru ynldan sapanlar \e 
milli iradeyi, milli güven \e iti
madı sarsanl::ır i tt 3.kLbetld

0

T, 

,ı======:::::::======== Ki: 
"e·· t .. __ u un Dikkatler Milli Bütünlüğün Muhafazasına Döndürülmeli, 

~irliği 
Bütün Sıkıntıların Çareleri 

Yolunda i 1 e Çalışmanın 

''Orduya sarsılmaz 
Güvenle bakıyoruz,, 

Milli Şe.fi,,,iz İsmet İnönü ıarn· J 

fından dün Ankara hiııodromunda 

1 
millete \'C gençliğe hil~bcn söy· 
lenen ve radyo ile her !arafa nak· 
ledılcn önemli nc,~uk tYlcmlekcti-

1 

ıııizin her tarafında J.rin bir ~ıa
ka uyandırn1Jşttr. 

Ate-~li, dinç ~esi ,.c ka~'i. azn1ilc 
konuşan aziz İnöııi.i bu h;tabele-

1 

rinde denıişJerdiır ki: 
Azız vatandaşlar -. ; 
Cuırr.hur:yf't bayrumını hey'.r.i· 

zc candan ~evgilerle kutluyorum. 
Dc.ny .. fc--iılk<-tin n ili:irdüonü se -
nrs'nric büyük Türk milleti, bir 
9uk dar',.ğa ve çok ,;kayct clliği
n1.z sıiiıntılara rağnıcn dinç, m!l-

(Dt:\.'i.imı sa: :1, f'U: ı dt~) 

Batı Çölde ingiliz 
akını ne halde? 

Akdenizde Mihvere mensup 
bir sarnıç gemisi batırıldı 

Londra, 3() (A.A.) - Mısır Ct'P
Jıooirıdıe, dtij111an Çar:şanılba gün
ı'<ü çarpı~malafda ag.r kayip1.ôrd. 

üğra·mış-tır , 
Müt!c!ik hava kuvve~ri faa

liyt'l!erine devam etmek11c-dirler. 
Am:i.&•n uçakları 4 düşm<ın uç:ı· 
ğını fahrip elımi§lcrdir. 

hava alanın taarru: etımişlerdir. 1 
To?}>il taşıy2n uçal<far bır sarnıç 
gıcmisin, b.atitınlı.ıjlardir. So11 bjr 
kaç gün i!(in.dc 3 sarnıç gcm:si 
,b .. tırılm1~ oluyor, ooy:elik:e, z:ın

ednildiğ ne g&"; bu sarnıç germsi 
mih\·er ku·vvetlıerire bem:in gö • 
tüııme-k için Tobruk Hmanına 
<'-"*1"u yol alıyordu. 

, 

Feyizli 

.. 

Aziz :\~illi Şefim.iz İSMET İNÖ. ·o 
= 

YUNAN UÇAKLARI HAll.EKA
TA İŞTİRAK EDİYOR 

Lond.a, :ıo (A.A.) - B. B. C.: 

Bu cephed<e 3 gün içinoe dü
~ürü'cn uçakların sayısı 43 ü bul
muştur. 

lng.i•iz hava kuwetlerine men
sup bomlba u~akları Giride bir (Deva.mı:: ... : 3, Sü: 4 de) Stalingradda bir Ru
Ha re Yaz iye ti , menbölüğügokedildi 
Alman ordusu il. Teşrin ayı 
içinde ne gibi hareketlerde 

bulunabilecek? 

ı Ruslar Naşlik şehrinin Almanlar 
1 tarafından zaptını teyit etmiyorlar 

- (Yazan: f. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 
nO(;u CEPHESİNDE 

VAZİYETİ: 
HARP 

Rusyada karakşm başlamasına 
d;.İla (31) gün v:ır. Acaba Almao 
ordusu ginuek üzere bulunduİitı· 
muz il. teı:rin aı·ı içinde ne ya
pacak? 

Cenubi Rusyada S1al'ngra<l, Tu
ap•e, Gr<Ymy ve Kafkas dağlarına 
giden ba~Jıca geçit yo!larma yer
Jeşnıek ~İn Japılan mevzii AJman 

taarr112ları hala de\'anı etınekle
dir. Almanlar bu hedeflere epeyce 
)'aklaşmı~Tlırd.ır. Bilhassa Stalin· 
gra·dın içmdc işgal sahalannı çok 
büyütıniişlerdir. 

Bu yaı.i) ot kar.ıısuı<la iki tiirlü 
hareket tarıı akla geliyor: 

1) K ~ ile a~ıkta lıar~ılaşnıaruak 
i(in, şimal ,-c ınerkcz kesirınlcrin
de olduğu gibi cenubi Rusyada da 

(!>t~vaını sa: J, 6;,,ı: ı de) 

Esnaf Ce
miyetleri 

Berlin, 30 (RadI ) - Tür.<..~-e 
Cuın!huriyetin:n 19 uncu yıld-Onü
mü münase-hctile B.;r:;ndekl Turk 
sefaretbanes:ııce dün büyük b.r 
k:ııbul rt'E'llli ya-pılmJ<itır. Bu me· 
ra;iır.,de Almanya Maliy<.>, Dah'· 
lise, Mün..;.a"..lt; De\'iet Nazırları 
~"' Devlet SP.krel<>rleri ile Bcrlin 
şehri askl'ri kumandanı, yüksk 
asckri müme,,.i\Jer, Alman, kara; 
de'Diı; ve ha\·a o:·duhuna menmıp 
bir QOk za.b:U<'r ccn<'bi sefal'etlC'1" 
eıkiını vc_.bü~ün ccrıeb! aıa'l"m·· 

{Devan:• Sa. 3. St: 3 dd 
o----

PASTACILAR 
Şeker yerine 
Bal kullanıyor! 
Bu yüzden Bal fiatlan 

240 kuruşa çıktı 
Şik•ıtn p<yasado:ı k•ı a bvı yo 

gı'(,'"'if:w'stne nı.tıni o1C"ıbihl'1Ck iç;.o a. TI"! 
;~~ Ş{"ker drığıh~r.a ın.l ~,1:ınd 1 ~ g-..&r.· 
dt•.n,,.er:; ~t~~ıt ~ c. \"C!' .., lkı.~rlc!.r.e

mıa l ed"l.."'11 cılcst ~ m..... c~~ı,;.l('t· ıma~t
la.rına. durduMi~~a:'Oll' 

Diğı·r tar51't-9.:1; b· ,~.a:< p ~tacı!;:ır 
dn yeni ~N ç ,şi·:t!'l t'S."''"'1' ya 
b:ı:;J.r.rn'1$laı'{:l~ı·. B:.ıta..ar t:l~.€r nd:ı·KJ 
ş.:lreı; ya U.t r.:i.;'k(.en, y ... 1J-ı...~ ta. st1k1.J.-

(Dcvaır.1 Sa. 3, Sü; 5 dt') 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Bu t•kdirde, ilk defo olarak ~rk 
cephesinde nde"i kıs.k hale gel<!n 
mih\:erin arkası ve yanları njhai 
derbc için açık kalmış demektir. 
Ondan ıı;;onTa yapılacak iş, mih,·ere 
şarktaki uzife.,:ni ikmal etıiTir tl
tirnı~z Jıc.nıen Ü7.er~ne çuHanntak· 
tan ba5ka Jl'Cdir?. 

e- Türk milli birlij;<ioin •arsıl
maL durumunun her türlü ~etiıı
Jiğ" yenecek yüksek muhassala ve 
)'üksek •erimini 

Bu yolda, tekrar a) ni nıevzua 
a\·d<>i edecek olmakhğınıızla be
raber, Milli Şefin ) üksek i~areti
nc, onun )·üksck i~aretini tekrar

l:ımaktan ga) ri bugünlük katıla
tak si.iz yoktur: (Doğru )Oldau sa
pan ~oy~uzlarnı, no kadar nlarifet-
li ve hlicli olurlar>a olsunlar, e- '!Qı""l!J"l!'5P.ı~~~~~-'-!J';ı;IA-W~~~-~lt;;;1>4'ıi~l!ı0~!1'9 

Ticaret Odaları gibi 
teşkilatlandırılacak 

1- Jllrs·rd;>ki İngil"z bamksi11· 
den bırkaç giin evvel Malta üze
rinde uııbver hava baskısı, pek 
yakında laarruu kalkacağı sezi
len dem<>kNs)·alara karşı çabu· 
cak takviye kuV\'<!tleri yetiştir
mek cnd:~csinden doğmuştu. Bu 
rndişcyi il<' dereceye kadar lat· 
m•n edebildiği daima endjşeli bir 
sua 1 te§kil eden ınih''erin Afrika 
vaziyeti, kendisi için ha) U endi
şeli •.. O kadar endişeli ki, bir Al
man kaynab'l,. c!cmukrasyaların 
1 ıııllyouluk bi,r ordu ve 1000 tank
la harekete ~çtiğini ilan, ya·nİ 
muhtemel bir ınlhver ricaline şiıo• 
diden ınareret hazırlamak borcu· 
nu duyuyor. 

4- De.nıok.ras~·aların Tıınıı•a 

kadar varm~s., Akdenizin d<!rhal 
bir İngiFz gi.ilii haline g<rnıc-<i, ar

tık ltalyanın mükemmel b'r ilıra~ 
hkelesi şeklini alması, O.rt:. •e 
Yakın Şarkın d-cmokras~alarla 
tanı b}r irt"bat, nıuva!-ala ,·e itti
hat i.ınkiınım kazanması demek
tir. Böylece, ikinci cephe, yüni be· 
nhn malUıu t3bir :nılc birinci crıı· 
he, crenıokı asyaların ilk taarruz 
<!Cplıcsi, Avrupanın h~nı • garp, 
henı cenup, hen1 de cenu·p d-oğu· 

~una te~mil edilebilir . 

Tebarüz ettirirken 19 ım.eu yılın 
b.<zi yirminci yıla ulaştıracak gi- ı 
dişi içinde de milli vazifelerimizi 
en )·ük,ck direkti(, hcrşeyin iize- ı 
rindeki milli ve ferdi , ·azifeleri
ıuiz halinde sıralamıştır. 

Bu '3zi(eleri, Şefin yük•ek hi
taplarından mülhem olarak ve 
kı•at"a ~Ô) le sırnhpbil.riz: 1 
ı- Uiın) a teliıketi. kar~ı~ıo~a j 

rlürdiiııtu harp ~·llı ıçındc dıındık, 
nı ili irad<'- j tanı sağlanı h;.ılde bu
luuuyoruz. Bunun fıınilleri arasın
<b milli biin)'en'n, milli bütünlü
gün ~a-ğl:ıınlığını gC)rii;voruı:. A)·ni 
yolda, nJ'llı bünycufrıio sağlamlı· 
ğı, din~l~gi ~-olunda tanı itiınatla 

lÜrünıel'~·iz. 1 
z._ ,\h!kt' ıniz asli biin~ csılc en 

ııindc sonunda herlıalde :takala
nacaklarma :oerre kadar şiiphe et· 
uıe~·iniz.) 

ETEM iZZET BENiCE 

,t.YARI TAM•M1ı11.GAYE.t.ZAmFTİR 

MOVADO 
ACVATIC 
16~ 1'!~ 11"' 1 WJ..:A.f&T 

. 
YE.NI TEFRİKALARIMIZ 

SIR Perdesi Kalktı! 
Okuyocularmı·:ıııı merak \'e h eyeeanla l•kip edeuklerinc emni 

bulunduğumuz bu :yeni zabıta r-0n1anımıza Ja"rından wııra ba~lıyo· 
ruz •• scıı mi Öldiinlün?, tefrika ıuızdan <!aha siirüklcyid olan bu 
r<>n1an da bi~ şüphesiz. derin bir ·aJltka uy2ndıracaktır. Bundan 

başka: 

T AÇL~ DEliLE 
Deli Petro'nun Deli 

.. 
• 

Kızı 
Reşat Ekrem Koçu'nun okuyucularımız için hazırladığı , .e Roıua

nof saray Jarınuı içyüzünü hikıhe eden bu tarihi tefril<a)·a da bir kaç 

güne kadar haıılıyacağız. 

Ticaret Vckructi; esna( cemi· 
ye!lerinin iyi çalı')mad:ğını mü • 
şah•~ ettiğ'inden ·bu eemiye::."
rin de Tiearct Odaları ıfbi teşki
latlandırı'ıır_>asına karar venn~ 
i;r. Bu hususta belcdi"yelerc bir 
tamim )--Ol~anrru~tır. Bu t~ıırlirn-c 

!D<',onıı S•: 3. !'<il: 5 d!'l 

İ ZM İ R 
Manifatura T. A. Ş. ine 

MEVSi LiK 
Yeni ~c~illeriıni" 

e mı tir. 
Rahçekapı Ana<lolu Han n·!t·n
tı!lda (E;ki Karako mağazası) 

'--------'---:) 

2- Moltadaki hava baskısıtıa 
karsılık, lngili~lerin siınali İtalya 
sen;alaruı.ı ateşe boğ;,ası da, İtal· 
yanlara, İnıparatorluğile hcTaber 
her larntı sarsılmak iını gelen bir 
de,·leti ihtar içindir. 

3- Deıııokra>yalar Afrikadaki 
iiçüncü b::mlelcrini tcşkli eden bu 
taarnızdı>, (bak O)·unu üçfür!) he

sabile mu,·affak olup Tunusa ka
dar da)·antrsa, Cjhra1taya kadar 
dn;yannıı~ ,.c ınih,·eri ;yaln:z A\·~ 
rupa ko:ıp~nı lçiııe sıkı~tırmış olur. 

5-- Mısırdaki deınckra;lalar t;ı

arruıu, ~ ukarıda i~ret et·t'ğim 
nıik)aslar i~inde ınU\affak nlur a, 
n1.f'ydana getirereği netice? r:::rr~ek 

{.,n harbin demokra•)ah,· lrbiııde 
üc;üncü 4tvrcs"ni açnc·ak kadar C• 

sa~l1 olur. Bu hu. u~ıa dem11kr:ıs-
yalar talihi ) iiıde ellinin lıa)·li 
fütiindedir. 
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HALK FJLOZOFU 

TEZAHÜRLERİN 
.... . 

MANASI- 9LW:.n~~ Kudretli Cumhuriyetimizin 1 

Paıtarmı •e ıacuk / B v B •• •• . I ı 

Cephdnı!c. ~idıldli harp \-eren 
n;eınlcl.cllı..rju i~· ha\a..,ı, .tanneıi· 

t.ıgiıu 'z J:'İhi nıer~. ;·111 iz, tezahürat 
0.,17 dc.;i'ıl"r. İn.·.aulur:ıı hislerini 
tt·rhi.rc t•dı:n, taık\ i~ c eden \·ası
talaı· .. 11 l.Ja} nda toplaı 1 ·tıiar, tören
lt•r ~elir. Fc\ kalade hallerde, ,.,._ 
!>i:ııık, durgunluk. ~;n~·rlt>ricııU:i 
din:t•nd:nntN, b:ıakis )-ornr, 

REŞA.T Fl!.YZI 

Ctrınhuri~·rt9iz h'.çbfr ~e.Y ~oktu. 
Cuuıhuri,, c-t hel"":eyi verdi. \'erJlİ
zü.ndc. hugiin hn~u~u İ11 ::ıular, 

yirıni ~·ı1 ev\·cl lY.ziıu ~ apt1ğ11nız 
ka\ganın °ddiA.,.111dadırlar. \"'ani. 
ölü111, dir'nı harbi .}-aııı~orlar. 

babıaclal aşardıgı uyuk iŞ er 
Pitf;tı-.• .8~1 ÇU&l s(' .,~ ır..;-S 17.!ı'· ı 

tı · K s ' l':t k ··' e e r.cı1a. '.'1, bJ k --~~-~~~~~~ .. ~--~~~~~~~~ 
":tn a· 

ç ·t~ .... · 

.: c..ıt s hh~.ı.e r~ ı v>ıı'. 

19 Cumhuriyet yılında Tarihe geçen İnl~alaplar 
yaptık. Her sahada daha da yapacak, yaratacağız ... 

l'uıırlıuri) et UaJ rauu i~in ya
kacııtının: ampullrrin uyısınila 
tahdit d~iiıtnıek, kurncagımız be~ 
cm Lahta t•kı ~&k günnek. a,·ni se
ht-p1erdcn dola,yı ~anlı~tır. 88yle 
zwnıanları:la, 111e-ra!liiİn1i daha geni~ 
~ ;ı.ı>u1ak, leıhiirleri daha c-a11lı bir 
~eki ~de te.ı,tiı• etn1ek lizBtıdı.r. 

('uo11lıur:~-eıt ha.' raını, hu lcp
rnklar ii~tliud·c ya~aııan ~enlikleriu. 
cı: uaua1.za1111 olınak ~erektir. Çüı1 
J-"ü. tJugiin var~ah, hunu, C.:G:nlıu
ri.' tte boı l;ltr~ lll. ı-;u 1nt.nıl"ke.tlc, 

- ~a!>tl ge~İJlİ,\'Qf"illll'UZ?. 

ı:ir ark:ıdo'l'l göre, artık, bu su. 
a1iu ın;.tla.! ı ,.e ~·eri ~·oktur. Şö~·le 

. orntak lôztındrr!. 

- .Nasıl .}·u,·arlanı.p gidi.\<n"blt· 
nuı~. 

l">ki ~a· •le:•· ha~ •.t aka_ıı b;r su· t 
del .drıne-uı·şler ıuı?. Bu. de. bu 

~uyun ~inde ~·u, arlaoıp gİdP'.n 

karırnı kr.buı;u haliı:uo~ iz'.. 

:\il :iı\6ı\K.~ 

DıTlliA.'il 

<A:ıl'eteJ~rde, bir rf""'tni dah-enin. j 
ilianını ı;Uı-diln-ı: On lira a~lı ına~la 1 
n:t·oı-ır1· ~!·li~ ı.r. llcnı de ınüsabaka 
iır.ıl'h'3111 He .. On liıa 1naa!)ın tu· 

laL.uı dti~irndüıu. lfaldkaten, bu 

b.ı· rekordur. Büliin nı.aa'ı 'e Üc· 

1'<'1 nıih .. bakalarıoda b'.rin<:'ligi a· 

k.ıı bir rekor'.. 1 
A~ ttea mü~ab:.ıka a~ınaya liizoın 

Y8'amak isti3 en iusanlar. böyle 
1111ilh;.,, bir ka•ga~ a tutuşnn~ bu· 
luımrkeıı, bizim, hiir nlan top· 
rak1arı ii tlinW, rahat ve ınes"ut 
:va}anı:ın1rıın h*-111eti ,~u-cudii ne
<lir?. 

Biz, ka\ga)·ı 2tl )ıl e\\d .\~pi.ık. 
.,, c o ka,·gaıllll e~ıı.i, her ,·akit gös
erecek olguuhıia eri~tik. Ye bö3le 
bi..r ka\·ga~·a her zaınan lıa11r bu
lunduğumuLu i,,J,at eLtiJ... 

dl' Ç')' '· r Faıl;oı, :r-'-
,\- ı.t.n pe..s~ :ı J., i,>·ı \·e ~t.'.ıv.: 

'dl 'T'l' . :r.;; Bl {' r:, ('I cJt>ıı Jı·Z7.*' II 

_,J ,,. . Y<ll • H ·t ı y ~· b • ho.rp y 3.· 

-:-Jld.a~ p0ıl:!'i.l:-Oı&D1n, ı..;cugoo d.a u.lLı ı 

yek. ı-·a t'l'tn 1:;4· h,· St·ımayın. i"-'
n ııa :>..naşılıı·>,>·or. 

B~·ıH:e, µ.ı t.;ma vı. ci.Ak. l.i •ün 
er. ~ g C'.a n·add• er ıı.r ır.(to.aır 

~.&::!:ıoe.1, b ;.;. t.(;)C·', b "1&-~ J.'J• l3d - i 
Ol"•""era r "L ~t..11, rec. ı yt• l'-7-, kıbtu 
o!1Jr. :\tutl--.x:a, ı:ın y ı o,.'MllıCır. 

I>" :1, <1 ııır y.;.ı) •• d e \ 

~:.~1:trt g.Oi '."" ı. '< ·r: ~t' pırıl 

par2:san ı1.1:ş &<1nJ. pti tır.nc.n n taaı· 
~.ı ctoy ,, (•ı..=ı..r nru Di[r:r:tr:n ya-rı. 

'! y .:! 1, YIH'1!1 yıtnln o!•ı•alıdn·. 

l\u _it g rı nı .. G~·--, ı,~ •·• aı: ·a .~ .. 
1·Yı c-ct.:P·"l!l'lılz ,,r n~ rlır. ·ve 

Cuınhnr:set. ha~ raıuın1, bu ıne111 j 
lekc;Lle her,,.,y oUıu Cwııhıuiyd '' 
ha) raıuını. bu ~ t.1, daha ıuuazza1u 1 J r Kar r .L.rr. Gı·· 

lru ~~1 K.Jy • 

Japt. arı1 iLı. 

'~ gt'uİ:? elalıürkrle kutJu~·uruz. . t, h&tı• ~t' ı- gor • 

Tabanca ile .l ı . \ & g ç ,. .. 1 .... e ec. • 0-
·e • ı~·~;: &l·.: pa;;:.-.. ' 

:;. ya ,ati r '"J ı n, bu 1>'3"~1.,11tı 

Yi , ,,. .J ;o a. ı c;..,. oh. r 1. '- : 

l r: , u. hl.-pl:?n \'\it' İ::.'~r.J ... :-
:l:ı <> k. .ı çc.K :ııot.. • a \'C suc-1< 

k"...~"' -{ \.ôlrd k br Kı C , Kay. 

adam öldüren 
küçük katil! 

ı scı y pl "'ı: b r k2Ç n)isl bu· 

Bu d e fa d a k Üç Ü k il 
pazarda bir manavı 

yine tabanca ile\ 
yaraladı! 

Bwıdrn oır müd<.i ·t en·el ken

ru>'ne kca\'UZ ett.g: ı.5.ci:asiie Fe-

.... de a· yo. ""· .\ nı" r~ıCd(!TJ 
pa!'1 ı:- r.a .:.ı,j- n.,?, .., .. t.cı S.:ze, ":lal .nın 
.& .. ;:<:ı>• ;'ttf-;. gı a;, .... n tot)·!e-... 

I:',.·rurn lJl t'Ott (1,frak 'C~·ıp b.(' 
~~ ~ aa. p:. ;tıın::~ı s .cı.J;: f;u/ ,'-el··r11n 

et f at ,.-:yı" m ... ettoı.. görun. 
me:ne?O. ~ kı ... o.~ ·.;.Ji"..::n, 

et f· .. ta ~n n b1,.;r .... r(:;;ü hç., ll~ harp· 
t~n t\'ve k .. >. cı. :ıa ... , <i ·: cıd· 1 
<t.-·le1'·ce: c d ~ li.ııı· .. ı· ~'Ok b1..yü"ıo;: b.r 
tt." a.-e Yl. "tu 

1' ÖJiln<ic birit ö.a:ren ve ya~:- !·a . ..:a. b._na rt~ p"-:21.ın:~ Vf' 

r•ır kıiçı.k!ügı:ı>0e11 dol.ayı hafıf ••O · f,:;t.r ıaşıl.o·•; <!ereqd' yu.ıt-
Sll::tir. Kaç kı o e-tı' .1 1.ıı:r .ıo p.a tn·· b r ceza .e kurtulan Halit S~zer 
ma \"tya EUC y pl,o.:.ı;. ır?. B'lmi;-o· 

ismı""dl" 16 v~.nda bır çocuk e\·- .... r. . Gal .a, b~ rr. ...eleı·~n ha21rl<ı..· 
vel"- ak~am Ku\1 kpazç:.:rcia r:a - r..t:şı vt: et ıa-we <.."'1 en d'~ n-..ı<idc-

~ c; ~ p .... ha ly • a' oluyo:. 
r.a\· EcıhaC'tlin.n dü~nır.a g;t • p tırrr. 'Je 5ı,.~ı - f'. ft:.zla yc-nd :ğl 
n'-"'i ver Lir karpuz dLmı.ştır t:rkd:roe n Cfyi rilha ~•z l'tt;~ ına~Lı.n.

cit.t.ı. Ha1 g r.ad.d.ı Çf}: yen •r:.,:; za-
:i'.\ICl'r..:ı v Bal1a.ettin parasını ıo - ·~·n lr~ı ı r:ıb:lt,. z e ı (.%? Fıtkat, 

try'r!ce OC• ıl.et vE'rs n, bi g .. n art?.k, rewie-
• -..ı. _ '":', •. "·• z t:"C·t'c• k kadar ç b.•· B.raı; ev\·e.ı. \'e.ı.uı..ı:u ya • ·· ıw 

"l:-aOOf' .>·c Y" .,._ •.ı. yıo:<.tur, gayet 
d.ye yıılan söyienı.i:ıtır. Slhbi ırtlar a "" bfs.~n.~oruz. 

Bı; ~·t:!den çıkan müna.k;~ada E:iho'""' p""1 m aı •. n mu'.!~k• b:c 

Bugün cihanı saran korkunç harp ateşine rağ. 
men 

Türk 
dimdik duran, cesur ve 
varlığı Cumhuriyetin eseridir 

Yazan: HALUK CEMAL 
(O cfoT.:ır; 1fı'!>llıı idı·vk ed~ı 

('u1aiı ;ı rıy1.:.ıi1nı !llL &o.~tı rd.t{Jl h1i· 
!JU/._ i;.fcıiıı, tari/ı-e {/c~·eıı inf~ı.ldp· 

laruı iııı l:lsH .. ua dünk:ü .lfo.:i.tnı:
da hulb:;a et11ııştiJ.:. Bıtgii>.• de dı
(;e,. sa.!ıcılnı'Y:lal~ı· O?lii. f<'nl.iuetiu 
pilô rıro.ru nu ı.:ı~n<'u '~rıydt:di yuı·u :: 

AuLtl c; Cu nhurıvette au •
y~m:m .. ısli.h n:~ 'f'."t:msi, a .... H bÜ
.Yi.ık · :r inkılilp tl:nn a K~ııur.u 
n:~enı ile ba-.,lc'lıırn ... tir. Şer'iye 
\'esa.rc rr,ıl K ... •ne1cr~ 1 l{\'ldile -
1·{·~--= a-0l3t:1.ı-. t :ınQn1cn A\·rupai 
'bır Z'.ıll ~(ıti.e ku.t,,J. vu'h.dct=ne Jrca 
olu t'~tu:' Ko.ı~url~r er. i 1eri P· 

s.ı,;lara ,;ü:·e tanıa'.!Oen değŞtiril
miş \ ~ nli"vcudUY\ ü:zçr~nrle ihti
:r~c- :Jı::r< !.tıd 1l0r, ;Jtı,·cler ya -
pt!rr .:. h~ı'en cif' yapılnıakıa bJ
lur iT' .; ... ~ur. 

Ccn1~u.:":yet adliyt'~i meyzua · 
tın c1f"ğ'iştiı-irken z'.lır.iyC't \'(' e!c· 
man irkılabını da itin.ı ile ba~ar
mıştıl'. BöyJece; b·igil ml'.lln sc
c 'y<";i \'l" ,~ür ,·:c::lunU hd'iimler J 

)'C<":s•'r11nıi !ir ı 

B r y,1rd. n mahi:emeler:miz 
kerciJe.:.·;nr ver:_ ·) ol~n adn:et ı 
dağl'f~rr. i:? r.i k~.'IP"Ç bir a:a 
i.e tal akkuk ctt.rır erken d.~Er 
~ra~t!i H .. ·pi~~ııare!cr;t ı-s'~h e· ı 
dı -erek Cczae\-leri~ rkurulmuş-

tt.ı< 1 
Fq.:;'.len: kad<>r \C kaza ,.,,,k· e 

suç ı- \' r "lahki.ım ulmc;ş \'<·lan. ; 
d2 . ..-ı~ susuzluk, i ır:f'r.cc e :t.ir.· l 
d~~'.~.a atılırlar. gün 'irrrez, ı 
r· • .,.:cre"c-rC'e ülrr:e<le ö!dü~ti· 

!\'1";Cl('r"' cen1;\·l'lit' cüritm ve ! 
eezu tc!Jkl:: . .:.ııj k~·bul C'Ô.t1 n el ın. 
hur ,.et "..-ll.,\~~ bu k~u·urıu VL;s

t?i l'(;'j;TT'ı dt"l'hal de ~r-:;tirm~<:lir: 
"~Y-aµt1ğ• ci.ırmc muk2bii hürri

yetır \ c Jl.:ı '.·darın kaı~bf·-deı-ek 
cemı~·etten uz::;.k, .mahpus ya.~a -
ınc.!:lc tri : klıın olan c.d~m. ·lgt:r 
ist •d; var.;z. TiömLs1t. \'C:lalıdd:-j 

•ttra..~ ctn1.yetin he_, hına yen:-
0<· .k.ı:ız~r:n~ak .. 

I:-te CUiı.huriyet "dti~·C'siı~ln 
ır.cl~'O.tl bur.ur \'e 111t.vafiak ta 
o'•ıiaktaoır Bilhassa c İ.ş• e • ..;ası 
ü,,;er:11e kı:rulan ve ıan:a11Ia ço -

ğıt.ian m o d ~ r r. ce-Laevleri, 
im:-~lı , Vb<a'.ct'n Zongc:l<lı.k -

ta~ ).facicn kantini-. en azılı ~ .. a. 
tıl'-eri bile c'lahı hal ettirerek bun
ları ~an'at ta öğrerurn·s vat•·r..da)
lar ;ı:.:1lincie ce iy<:tc döı~d·üın.Ü~· 
tılr ,,e citiııdüı'!T'ektedlr. 

:\fAAıRİF 
Büyi>< inkıliı.p'.ar mızın harı

kul;lde eserlerin<len b;ri de, lere<l
dütsı.iz Cumhurj_ve~ kültürüdiir. 
d ye>bilıriz. 

C· rrJ!ıı.ır·ıct dn·r ndp et·ve~.1 

:Staadin telak.<i ı aı·zı d<?ğ'7t.r'J -
nıi~ e.s-ki Ye geri kültür yerine 
iler'. ı.a~k b:r il.~m ,.e .s .9tem ~-nra-
1ıln :stıı·. Ebedi S,.f AtP·1ür.k'ün 
'bu sshada ba~R,.dığ· birbırırreı> 

ıbü} U." inkıldplnrın en ehcmn1i -
~yet isi Arap haı'fl.er·nın ~~~rine, 

Ucn esasırdan alınvn ~"eııi "l'lirk 
ha~ı'~.:rirıin h~ıbulü o'Jnt.:~lur. 

D'.ğt!' t~:1rfirc·ı lr-'!\kcleri
1 

nh. i
re"'cle:·i il\\ia eden A'.al.,rk !Kir' -
saita, di '" 'ah~ t l<utıır.u~. Türk 
k·zlarıı:a blitün tahfl mi:·-"~"·'<'
lerinin kap,ic·ıını aı;•rak k ndi'e
r·r:-c eti.i.tk!tr!e nıt •. ->~\'l haıila" le-• 
m:n etın:)Lr .ı\s1rh:u·c~ 1 :- ıtc:d.r.la· 

l'nr 1 ıa h;p'~tlıar<' ha~ atı yn "an 
~pı:dai hayat ~eklı bu ~uretlp y · 
kılarak veyfrr; 1 f"rı c:enı.i.\'ctin 
ayı i h•kl k~ 1:nic:ırır.ifan ve cı- . 
.k<:·:-:lerinJt.. rnü:r-.e~tk!1 yep,:'·~nı 
b:r ;ckH yU.-{lc-tilm:~ir. Bu mo · 
dern ha·yat n fe,:zi ile kı.ıruJsn 

fukü 1-~c 1 erdt• . erst:ti.:IE::rd·(\ san'at 
Jr,c-ktepler-nt:c erkeklerimiz g · ;.>i 
kız1arın1:z da yc-ti.~cıt·':i Türk ka
dını eskiden kufe.s aı·kasır.•:lan im
l't:ll<':l{'k tahas!>Ürlc SC'~·retti~i ha
ya ta luik'rn, dt>ktor, müıhencliı,. 

k:ıT\\·ager. zire at~· ve hotbii. tay
yat'€ci ol:-r::k atı:.mıı:~r. 

Bilg:s·z ı..lı:s:ar., ~r..ı~iırz~J. m.a-h
kU.rn o':duğuıu ... <.;-ek ivi takrl1r eden 
CL.;mhur;) et hükü.n;etı kü!ıtürü en 
hUcra kö.'·lc:rc ka<lar )'a!·n1ağ·ı 

k<!nd• ·:ne esa.:, u.rr...:1(' ittihaz ede· 
rek okullar.mızı her .vıl ~'Oğalt

Jn~ ve aKôy en~Utülcıi 'tcsı;:;i•, 

ıı:?ı.Tcs!eki \·e teknik l<'dı·:sat .. nw\ .... 
2ularınc:ia da program!• faal .•. vt'le 
geçmiştir. 

SIHHİYE: 19 ;cılhk pıliır:ço 
ıcumhuri.vPt şıhh yesinin muvaf
fak semeıeler::., do'ııduc. 5,ı.ııat 

'Clavamız<n ~u basl!c4 nw~eleJ.eri 

(Doı .. ,,,ı Sa ,ı, Sil: 5 dP) 

'11r ıuı"!, 1 

~H.\ln 

:'.lllCWE 

) 

, 
1 

c-r"llnan..ı. ~fı;ylell!'n('k 'zım g lirse 

• ftbnalı k.:,..ük kat tııba"""-'"l c- '1 '\ Ckc1 t>rl un.ı •hl r Fubcıt pe ;. 
~t'l.•rek BahneL1.!ni bB<'ağırııdan ttt"11Y. ,. .. ~ b·r ır. "'c kv.k·JR:. r e 1 
\: r:'l.1are s \'C yakalan p m e- ek lh' şey d ıı: <t r F kert, bı·gu ... ..., 

rX>y1<e o r kof;u, s.a.h·b n 1 7.Er:gınJiıı!Jıt. 
eye verı!eıek tevki.Oı.:..n e g.Jn· at la tc··h c..e .. .. : ru.ı•r c ~ı .. ~. U'r k»ınıı bakkallarda ~l<cr hu- j 

lııuntU.}'Or. ı:n ciddı \'e ~aliıhi~·et-

t:tr chnw~ı li?.1~1 g~~n· ~az.~ 7:~' at, 1 

~u t:-".balıı ınnc.be,yı ılerı suru~ or- I 
kr: 1 

. t7WX: :· .. . ,• .. ·-.,;.,. ~- ... ' ' 
·~ ~ 

cienlnı;,tir. ı=:::r ';'n.,,='1,/~l'k=kroaR=.~ ;:B=•~ "! y 1 na k 1 sa b • r a • 1 ş 
1 Kahve içerken bar- 1 • -- .'\l'aya ba~ raıu g! reli. blitiio 

~·k~rler lo!'lanclı, ,'ker<ilcr, btın· 1 

Jar!a ba~·raoı ~ckeri ~ aııtılar. 

11. llıuki. i,taub'11, a•rrlaro:uı· 

h•rİ hrr yrl bir defa ,eker ba)ramı 
iur.ık e~r .e bu bayra111 ar·re. 
:,ıntle ,e ferd:ı5ıuıda. 11."ıla p:,·asa

da -eker darlığı ol~ıa7d•: Seker· J 

cila, en clı,;e ~ckcrı '.\lcr.'h yıldı· I 
2ında.n mı 1:ctirti~ urlardı, ;:t."'..aba?.

1 EVDE İSTİF 

ARTIK YOK 1 

. nuı idJia) a ~~ı·c: arlık. cd~de ı 
~ ·~ ecck maddeı>t .. ırr edenler kol. 
mam~ır. Hunu, ııhlakırı salalı 

bult:tn~'"lına bamletnı-eyin. 

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

Ucuz odun 
• Vst.a.."1- e l.ı<')1lnıu.aın. :ı-..ı. ~ 111 f•-

:?IU lJ 'o Jı • 1 
'.'OC".ıJ: -~ ' 

.. •tı , OCun a. .ya 

kara .. ve ,r -0>0 1r l 1Kdan 1 

tJ~ c:t•.ı<.ı ooı; aL K lıiJ.-.J llı:r. 1 ... 
d\.vı..:, J.k " ... ııa. da a 1,3G. k ..ı.ıınru eol· 1 
rn L'-';, Ht'lô.-p e:.maş, .., l> a .. n~.,. mG-
h'IIl r sr n'-Ot... fır kJŞ mJill u .atı 

JC"1n e~oı:· tur pa '1 )"{·rulf:'ik: ?:lııın 1 

lnt2. l\.r•yn ~at.ı.!ırnOE1ı.nın tarr.n &..ı.11t-cr
tı ı.:e aarre 1e-ı·, eü.r\r nu.ı;!u, ll'l ~ 

bıik.: •• ...t. o iddlalıora hoç tıem ~·;-<><. 

Go: _a., n IQilr~ı o1Esuııı.· ~ :rt<::7..-Çi;.tliii, gı<la ınaddeleri o derece 
ran.da 06'-J.nuı!IU :t~ t""'e .. ~ .. la:"<iU'. 

-ı.alan.m.Ktı. r ki, berltaogi bir 
r- Be:tı.et. b·1· 9(.Ciacı, ~(UZ oaw. V.;..&:»-

m11olkieffn ~~ıa, on ktlo 'bir<ieıı ..,., ~aıı.a ~ "'"""' pt- ~-
almoca dahi imkiırı yoktur. .J ı 

1 AHMET RAUF ı BURHAN CEVA.T 

Mizahi ve milli r<1mau No. 14 ------------r. .. 
BiR PALYAÇO DORT CAN-
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

\,, _____ J :11 ••mr: :-•ı:zhu: .ıa:ııiDnis \.,, _____ _, 

C"- ı.; b rctcn ı:ıii:alar dooünce 
nl'ı Boıy Na11.~ 1;.;ı:r;ı.; '.ar .• J 

k. ıuş ne d-,rı-e.ckler!nı ia- ' 
:..;. önle· ne bakı~ l;. ·'"dı. Ş ·4ket.n 

pa .. c- Hay ·.ı.ı ı ı J:ÖUıl". ~l bab .. can 
b zatı C~öbe.,.., a:f'nıo, yürei fe~ah 

bır 4 v ğıtı. ıc n aıençler · ayıplı

y:.u ~.r..~ ı:.d.a:n tl C w. N~JSP de
m lci( r.i'LP'r ik n·n it• haben olmıa
Ci.lfı ,1 :1!e.ı :; ıcaıp "e l;:oır mtır.a-
l; , ya o da 11ir;!< ı de~!; \'t bit• ili.i 
k ı . !ıa. pa r~ aca.'{tı. Faeta:t kAtap:e. 
t· r.e yuz \-t."rl'ndt p.ı~ te ittnr. ıelıne-

u n.d rı to bı.:. \ ~ il\ t:n. ı yüzilııe 

bç Y- J.) .. n bir Cdtk . .nl .. t1a iO!l'UŞ· 
lJ, 

- S'z böyle hl'" gün 'n uç SJatın!zi 
u-ııod:.ı ın · "" a~ylc gt çıri."9Etr:Z üç 
beş ~a t... ıı.ı-z ben , if1JS -f'lt~ı.rirsfntı: .•• 

R ı., o "·" o.ıur dtlrm ye ba§
l».dı. 

- a:z sfz;; h nr.,. ya%1haneye cel
D \od l•:.: z ... u. İ;)"'i>I<.ıu~ ~f-endı.m. 

- ~~ i~aıh. L'a.."t"Li. k:ı'>ctııaıcın-

oeıı buy •• . • Dı " lıf. n ;;Lq" .a k,a ... 

Car gclnu ... m &:.z;:e:- a.,:;. aı a<i.a 
ya ' . ' c:m:,ı., ı:öz.€r• nqml • yliz\ı 
&6.CV alıev at.ıldı: 

- B1!n lhlç öyl" d-Oı;(ırımvyo:um be
Y..f.'fmdi?. 

- \~:.ı. Sİ'Z 

b""alım .. 
rıııı!sıl 

- İ~ı·r gc?iu.lz fjter gelı."L'l'O'lniz. 
saıbabtan ak!,arna kııcra-r ça!Jşm'-k lS

t.ij"Orum. .• 

- Gil2:e.l ... Öyl"Ysc dCın siu Sôy
l<'tl'ı:on DH~"tııplan y<20ımz ını7. 

_ Hayır ma'al-eeet bir to.n(•şııu b: ıe 
y;ı.~madnn! ... 

- sebı p?! 
Cahid;; Rat4:>e oo:r" gazııboııe tıe.. 

karaık bi.Hun kabah•Uer•nı S&J'ıp dö.
keeetct Bi:<k'O seı;\ &<>; kenanndal<i 
d:ı.cf' •a:ıla.r g'bi l<Tır11ı..,...ı . 

- 5ebf'bi '1''1··· Ys.nl <iün •qam... 
dı<>i><'n sıg b.J~e tı.- -ıc: g:rQi 

dağı aşırmış! 1 Cümhuriget ; . ...faresi Türkün kendisine seçtiği, 
ı:rı:· kr:ad~~~~ı: :::;:~··~ı;~ 1 yaşattığı ve ilelebet · yaşatacağı 'tam ke."ldi 
~~1 ~~r;:;: s~·~:.~:te~.k ~v:~: ı idaresidir. Geçen 19 yıl bu/ e_gizli halk idare-
"' ıık.ılarn ıştı.r B'rird su.'h ce- Slnı"n Canlı bı"r 0°0rneg""z"dı"r • za rr:::ı~kc s "'e \~r len ~1;-ı~ra.r 

~0 gÜ1' rrp<e n,"hkôm ('(İi~k (Dt.T.'k'<. SA:• a• ,._ ) yazan; !en cıc hesopa!'l"al:;.z 
te\kif o!.t"not ·tur. Cü~!H !1lYETtN l\IÜD:\..FA,\ • Bu arccla. tel!;, ı~_.,; .. 7. telgraf, 

YE SlJ'LJ{ SİYASETİ H. NUR 1 1 R M AK pô.3\a; ra<lıo ışlerır.dki ır.uvuffa. re TAKVİM e' 
Rttr;.i ! ., .:ı:ı. 
l. TEŞRl8 

17 

Ul!.IR 

178 

Hw,·ı l~6t 

~EVY.\L 

19 

).~H 94~ :\.,'i 10 \" .... -.:ıtl fl'J~n! 

ilkteşrin s7 ;~ ~·::ş 5 • 2~ 
12 ss Ögiı· b 49 

30 1540 İkin&; 94[ 
18 8 Akp." t200 

C U M 
1 1 4 · I Yab.ı j 1 l• 
ft .> 4P J iını..k l 11 <IO 

mak'tll"ti-e yiıtt:l ;re •. a•n.ı)'oru:r.ı. <la oo- 1 
dan. 

N....:l B~·y ~t tı•r ka.tikaha ~ .e 
hı. .platrr.ama.K in <i~( •n b r ef'l'!> a.. 
kır;,,ık. b~ını sa'.laıdh 

- Bak bu. mou·,. J ~ ika.r~ıo.aıa akaı1 
t1 .. Iar dı.rr..;r oo;;rumı.: Geçn~ olsun 
i!'.,aaıla61 ... i..\ıT.tt f'tdtı..n t,:i b• n çer
~e ivn<:ı &Q~ kilrl!vt"a·nı 'ç.inci;)'ı· k'a
da:- kotun.uz şij':.y""p oJu.r mt'Ktup .ı.ı.ı-ı 
yaurtı:nız .•• 

Cr.ıllKi.c <,vk uk.ıl.r;:otı ... D:..>tiak .. ö. ı•ı 

t."-:r!y~; 

- Artı.k iylle$111'1" 0::.,lndı. De
d·. Şim<i' y'"1:ar hep.'in! odanıza ge
tiririm. 

Nlıll Bey la.ı:la b;r ı·.'Y oöyl.c<rr.ed•ıı. 
gerisin C•'r;,y cıönilp ·a.pıdan çlı.ict;.. O 
kapıcian çıkar ç.ı:k:nnz C.:tıiıı:ie but'llun
dan 90)li,Ya11ik R:ı.L'bt' yııDı:laştcc 

- Doot na;, düşman nt.1 oldugmuz 
m('ş<lanıı çıktı '1•··• Az. d~ha beni 
l-:oYa.urll<'alktrnızt •.. 

Ra:Cp Ca.h~Ptlln feôaık'iirlığı kar~ 
sında on!i. on lka.t daha :rneclüp o:rnuş
tu, e~~ tı,;ıt;!p öpınek Jstl--'di: 

- &ıırı sb:e .sı.. ı.an değil m C>.n1-
nıo &i.2:!n ~ ince Üıı· kalb. Y~·k bir 
ah}tdk sahabi olduğunuzu ct.ırc.\.ni. 

Ratbin }}a.;.i t'Ok .sa-:ı1 ni id:. C&h:.dc 
ara!arrndıa. fhkraır mw~ un
y-acağını ~ · ~ ~ sert bil' tavıria 
e!Uıi çekti: (Devaaı: varı 

C ,..,..h·ı1 rı~·cıt t1i.i.k(ın·~t·ti 1!) J ı- -·------------- k~yc-t eri ~~ say.n".&naz lfızı:r.ge -
çiı:de Hat~\· da\·ı;,., g b. nıüıhim rır.ı t•skıl <?de:n bu t::ı.tlar ecnebi lir. 
~t;:.lıer'. ~~rntrl) rr.l!Ci:'h-E:J.C:-iİfu mü - . 1 ı . da Turı'' ı·.ıalı,\'C.•.ı ,~ ıl.er bu···."·11 ;5-~ rel"n.a._ves:nc .. _c ve 1~ erı1.e.enn .._. • ... , ... ._ 
zak,_.rc \'t.' anla~1n1a yullar:~ b.: ·l - ldiıcr. ler'.e b~tl~ktt> bü~·ıJ.!r; nafıa "Sc-r -
Jev'emi>. ikinci c+an l!:a~bir.'r. C .L ,,.. k ı lerin: daım· a mu",·:nennlıi bu··•-. ıle Tüıı<ı.ıc t.nıııur..ı elı ~"' ·;o- ~ --~ 
zuhurtTC< cbtri t .. k,p eylfdiğ. . ""g ki' t kıc·ı".ılam".·tıı', Türki,ve Cı:.mlıı.ı -:mtr~i ccnr, :.~ xıne rC-fil gt-
sı.ılh ,:,-asetinde. ku»"et:,,r:diroi- · ı. .,.,,. L.... ri,vrt Merkez Bankası ve Tül'k n~~ }';4t o.ar..:t.,., üzere .Jı~~ A,.i.K.rln'(;t-
o'ı. l<'trıı;ıat ve mü!ıil!'-.,~\'.n 11"- · · k · ıı =rası dün oldu0•"ru g'Lı· bugu"n re 'k'7l.:nıugur.a.ı., ~i. cwmır)o arnıı ~- :'l) 

zırla~ı harp sanayi.in· i~ltiJ\'. erntıbi şir.<c>t!erden s8tı:ı aldı. dahi dlinyooa.ki d'.ğer de\'letlerin 
molıörlestirdig kaı.lı~an ordusu - Su<.taJ::.ık. ;e saltan~\ de.-rkin lbenıeri ıbankalarmdan, para4. -
na güver:erc:{ tarafsızhgır.a müt- ,,.. · · b t l'ından en kuvveil'..i, en sa ... •ıa 
tefik \'e d~st muharip d<'vle~lcri uı yııd.a ecı1e .ı. scrma)·eye :-ap !r- ~ 

aıgı ve iljlct~i~i (t<:miryolunun 
hürm~t etli"miş ve e1rt.iMnekerur. ;ı725 kilGııı.<'tıelik yek-ünunu bir 

'.DJ.n\·a ınücacie~i ~çlrccic Türk 
, 1aç m~li 3..~n n1ikıt~rırıı T:j .. .tciye 

ımı.lletin sulıh ve siiki':nc•t nimet- ı· ,_ 
CumhuriJ't'lı mil ı serım.ye, Tur .... 

!eri :cı.·nde .Ya,atan Cı.ar.ıhu.iy'Ct n1 . ,_ "h · 
1 • teknıoiye eri. Tiır... mu eı""" ;e-

lhük•'.ı.mci!, ba>ircte, '.stil-l aline; 
ri. mütea.hhıtle.i ve işçilerı V&ciı • mülki tamaır.iyetıne en ufak ta-
ta<ıüe 19 ~ıkla itı.,.<;a eitirtTM!ge mı.:.ar.ruzda müd.daaya dayçr.~n 1ı<u,--
va.tiak olmu~ıur. vetli \'e klJıraman oroL".;~na giı -

h Türk vatanını K.radeni.zd€n ,-..:r.rr:f·~t.eı:Ur. Türkün ka ramar~ 

01 J,u11un kuvn?Uer:me.>ı Türkı- Akdenize. Marmar<.d&n Şark. Ce-
~ - c~. )huriyetinin en büyük e nı.;.p. hı.ı<iutlarunna kadar kc;t'e.\·-
serie:-ı arz.~ımiad r \'( haltrd e:ı 1eyen mevcut demiry·ollarmz bl-

.~ h·füUZ. ıbü.~ü.k e6er~erinın ~-l:"'ua ~L - " 
· ted. Böylece ır,lli müdafar.mızla is-me< r. 

CL-::VlliURİYETL.'\i NAFL.\., :\t:A- tilıı:;ahlt,mız·n ink;şufı yı.:.rciun i-
Ll'i"E, :\IAARİF', S!'.HHAT. MİLLİ m<'Tt cihetlcrınden elde olunan 
'IERBiYE, MİLLIYET Rill:Il:- pek bü»i;,~ muvaffaki~·elleri fi -
11.-t: İNKİŞAF ETTİRMEK Hl:- kır:erimizclc cLn\andırı.vnruz. 
SUSL . .\.RINDAKi ESERLERİ VE Bunlardan başka ec,,~<bı şirket-

:'.\fUVAFFAKiYETLElRİ lerden sat:ı' alınan de:niryoUarı-
İlk demiryo:ıu 1806 da yapılan nJt yenilenmesinde. kara yoUarı-

A}'<i'n demiry'Qludur. Cumhunye- n.11 yenilenmesinde, ku-a yoUarı-
tin .. tar.~ oJan 29 Bırincileşrin 19:?3 n1n. k-Oprüleı;n inşasında, su. i..~ .. 
yılı.r.a kdar ge~'Cn senelerde !erinde, hava vollarıın tenıinlnde, 
4088 'k!l'Ometre demiryolu yaptl - :ktLnbul., İzmi~; Ankaraclaki tele-
mış, fa.kat An&ilolu demiryol.ıarı fon; rıhtım, tram~·ay, ele-ktrik 
ve şubesi, Bagdat dıeıniryolları, şirketıer;nin; hav ~ fırbrikala-
Ayıı:iır.; Mersin - Adana, iııınır - rının s.ı.ıın alırunasilc milli serma-
Ka.>a'b;, MU<ianya - Bursa, Şav.it, ye ile milli ellerle işletüınesinde 
Sıın"'u" - Çarşamba dem.ryolla- elli<! olunan b(iyük rnuvaftıı:kııy~ 

ım~dır. 

Türkiye Currdıu,.ıyeti bütün i
lim ve tedris müe ·eselerini )ıfa
ar;f Vakaletıne bagladı. Terbiye 

w ıecı..·s tama.mile asri ve lruk e
sas'.ara bağlandı. Tanzirr.attan 
~onra Garp kültürüne, ayni za -
mal!d.;.. beynelmilel halde Arap 
ve Acem kültürlerine baglı Türk 
'Maarifi, tel'b>ye;.i mıllileştıdldi. 
Üni\'Crsite kurui<llL. Tiırk gençli
ği müsbet il.imler Ye teknik esas 
üzerine yüriic:iı.i. Bu ·ük muvaffa.
ıkiyeller ekie edi:di. 

Cumhuriyet, 19 yılda milli ter
fbiye, mtHi ı·uh ye rnilnli an'ane· 
ye bağlı gcncliği mi>Sbet tim ve 
teknik bilgilerile yetısıirmi}tir, 

Vil:ayetimi;l;n ·büyük sayı<tal<ti. 

Jnstmfa•rındaki hastahaneler dis
panserler, sıtma. trahom( frengi 

verem gibi pek çok hastalıkları 
önleyen; onlarla mücadele eden 
müesseseler Tifokıy Cumhuri -
yeli devrinde kuruldu. Doktor 

milttarı; eczacı a:!edi, haı·ı·an 
Jıastalıklarile mücadele eden. bay
tarlar Türkiye Cum'huıiy<eti dev
rinde fazla .nldı. Yet.iıjtirild;. 

(Devamı Si>: i, Sil: 5 te) 

ıtılyayı yaalarıu
daa varmak .• 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
ita.lyanın her iki yHnından kc.-. 

Jaı)'ll:a J araJanaca~ uıı \ c \.'a huk 

nı:~!Up e&ileb:le<:c~iııi "' 'clce 
dii;;ıünıniı · .htnla-r ~iıııJi hu t)ia 

İugil~lercc ağır ağır ba~itt'ılınak 
i~tcııd~ğ'ni gürü~ ıırlar. ltal ~ J bir 

giin İngiftcrc \C l r.ın 4 .a ~ibi ınltl· 
ıefiklerin aleJhllıe harbe gircr:')e 

hali ne olLtr'!. di~f' bu harp ha~la
ınadan ene! istikbale ılair "'keri 
ve sıya!)t talınli-nl{"rdc bnlunan1ara 
d~iindüren ka.rr-:ık hir ın~~elo 
\·ardt. 

Jngitiz. \e }i'ra. n•\Jı u kc-ri ,.e 

~i}a~ı nınharı"rlerinc hir çok :ıo·a

'll y;ızdırın:~ olan hu ınev1:uu lalı· 
!il edenler ıııii•t"klıoJ h;ırpte Fran 

sanın A' rupa k:.ıt'u_ .. ı:ıda ~ eıı;le

ccğiui, ı;·ran~ ile İngiltercu :u a .. 

ra ı a<_:ılacağ'tnı. Jtul~a 9·10 .yazı· 

nın \ukuatını daha e,·.,cldcn ke~

fedenıezJeı·di. Ya) ılnu~ (,Ja,n ka
naat ı?U id': ital.) a bir giiıı Alnıan· 

~aile bcrnher olur da İııg illorc ile 
F.ransaııın ale.} hine harbe gircrw 

bundan pek zararlı ~·kar. Çiiukii 
Ak.denizde u-zannıl~ ... ]un Jtalya 

yarıınadusının iki. )·anları pek ça .. 
buk .)·aralanabil•r. ÇiLılleııin topu· 

ğu del inir, İngiliz ve Frnıı~~z de· 
o~< vo hava ktl\ nlleri sahill<0ri 

tahrip ederek .karaya n'ker çıkar
n1ak i~ini de tenıin edeceklerdir. 

itnlyanın ~irnalindeki san:.ı.)i ıncr 
kezlori de hava lıücuınlan ıle tah 

rip edilecek, Fl'aı1'u lıııduduudan 
as.ker g'.reeek. hulasa ltal~ · auııı 

mağlup cdilnıe<i kolay olacaktır .• 
gibi. 

Bununla beraber biisbiitiin ıı'.k· 

bin olnıak da tc:lıl'kcli idi. İtal)·a 
ile Alıııan~ unltı birlikte olnıasl 

Frau"" ile İngiltere) i nııııcdildi
ğiııden pek çok me~gul edebilirdi. 
Bereket \'crsın Fran'.'ıı.t \'C İ."!,, li.t 

askeri \'C siystj ınuluırrtrlcri irin· 
de ·ileri.,h1i ı>ck dcriıı dü~ünenler, 

etraflı nıal(ınıata 'ahııi ol:ınlar .ki 
bunlardan bazı.ı da bu harhi ~ör· 

medcn diiıı~·adan a~ nlnıı~lardn· -
1talya \.C Ah~ıı~·a i) biı liğ'uin 

başlıca hedefi ing'.liz in11Jarator· 
luğunu ~ olları Ü'Zerinde vurnu~k o 

hıcağıut, ouıuı i~iu .. '1Ir.i..kaJ11n nıf.i· 

biın b:r harp saha,ı tc~kll edece

ğini, jugilizlerin :\l1~1r iJc SÜ\ l'.Y· 

~ı ıııüddaa nıecburi)etıııdc kula • 

caklarını yazdılar. Hu.ular kolay 
bir nikbiııliğe krndilerini kaııtır• 

ınıyanlardır. LHıyada haZJrlanaıı 

italyaıı kuneti Almanlnrıu da i~· 
t'raki. ilr biiylidlik~·e bii~ i.i,yecek, 
nıiJı,·eriu hava ve k-ara 1..u,·•:ctleı·i 

SU\ ey~ iizerin.c taarrn7.a geçt:cck .. 
ti. İlalyan donanması Ja Akdcni-L
de llımal edilem'~ ccck blr kunot 
demekti. O hald" inı;il:zln utıa· 
,atan IiJosunu ~·ine A~·.d\!niı.e gc· 
tircceklcr, Frau..,ı~ 'c İfl.iİl z ~' .... 

nannıaları ile ital~an d@ııaıııuası 
ara!illlda şiddetli nıııharehelcr <ı

la,c:ak, netice belki de d.aJıa çnl><ık 
olarak Akdeni'<dc belli olııvnc. 
cekti. 

Fraıısantn mağll1biyetl üz.erlne 
İngilterenin )alnıı kalmosı g:bi 
büyük ~ebeplerle harbin ~ehresi 
başkalaştı. Süve~·. ü~er 1 n.-, ~·11p ı· 
lacak mih•·er taarrll'llarına kar~ı 
ınüd:ıUanıo s61' olacağı tahmin e. 
dilmemiş detiJdir. Fakat İng !te

renin 1·e Fransaııın Akdenizdeki 
hirlrimiyeıiııe milı-\·eri:n bir güıt 

n>bayet 1·erebilrceği pek de ta
savvur edilemiyordu. S<ım a l•a va 

kuv\ eti bahsinde de ru.keri nıii· 
nekkidl~rin mesel.; 938 de )az. 
dıkları ile şimdi iiJi~ att11ki tecrÜ· 
beııin arn,ındaki farkın ne hii~ tik 

old'llğwıu sö~ kmeğe liiznın ~ ~k. 
Fakat ililve elıaek lazım ki e••· 

>elce erbabı -tarafından ~ ii;:itü(. 
mü-ş olan ıniilalealar bugiLt kı). 
metinden dü ınii) değildir. Bun

ların lıi<; olmlA"ısa merak edilecek 
bir tarafı ..ardır. Tahminleriıı va
kayi: ile tamaını tanıanuna ul·ınası 
elzem göriilıueınektedir. Anrak 

çok en·clden gözöniiııc getirilnı'ş 
olan iht~ı11allerden bazı es•t·slı o· 

!anlar nrdır ki bunlara ~imdi de 
lıusus1 bir kıymet verilebiUr. Bıııı· 
lar ku\·,·etini ta'rihten, coğraC,.,·a

dan alıyorlar. İngiltere ale~ hiııo 

harbe girecek olanların mutlaka 
İngiln İmparatorluk yollarını ke• 
me.k ve İı\giltereyi öyle )·eu:ııeloı 
ıstiyecekleri, biri olmadıkça öhü
rüııün de olauıı)·aeağı nıiilahnza'll 

Pi 
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(Günün sıvasi icmali ') - 1 

=-==Son 24 Saat içinde·== 

Hadiselere Bakış 
• 
Son 24 sao.t icinıcl-e ct'phelrr<len 1 

r, .·, n hr.:.br·rlt'ı', lttnun· i \'drt:!yet. 1 
~ 'v!r ht4'ifis t>tıJn-ektedir: 

Kahire ka~rakıarı, b••• ..-ölü ura 1 Dagv la n A 
!!11uhortbesi ha.'.<ık!f:<ia m<lh;rr rr.a- 1 . rı n 1 r. 
lümat verır.<'l!1Jı~ir. Muharebeler ı 

hiıf:' küçük ~lçii<le devırm eırr.ek- ı asında Ye nı· Yenı· 
tedır. ),fukabıl bır Alman aarm- ı 

~~ ~':~;::~~~~~-ı~u~d~1·;~~"~/~~-- Fa b r i k a 1 a r i ş 1 i y o r 
V+'rc:l( r oon i\ç gür. :~·i ı~<!tıı .ı:; u-

- S O N T E L G R A F - f> ı ci Tl!!Şfer.i t94Z :t 

' -~ Harp İçinde Milletler · ..... j
B r if anga Adalarında 

1 Geçinme Usulleri f Sa!omonlarda 
I Japonlar 
, taarruza geçti ı 

Ziraati hallrınr Joyuramıy acak kcuiar lut olan İngiliz ada
larında •ıkı bir vesika uıulün ü tatbih zarureti harbin ıci ba
fındu anltljılmqlır. Fakat bu usulün muvallakiyetinde hallr 
taki birbirinin haklarına hi.ir met /ıi,.inin de büyük bir rol 
oynadığına ~phe yoktur. 

.\~ıııan lt·l>liğkr:nc göre, bttı 1 
K:• ı '"'"vacia ek~ t-<.tı.k'n yen: mev
zl'i re kL•r .. ~ı dü~nan;n yaptığı 
t.~;Cl''n.ar ]llİ~(iÜrtüJmiictÜr. Jfır ... l 
''it av c~a.klurı lıur:.ı<la bir *"'~ 1 
ta.1, \'Gtt:- kaı•belmi>k surl't.11~ altı 

d ı ırı~ıı uçsğı duşıi"ühniit;lür' 

YinP Kafkas ceµlıesiooe Te · 
ı•·k'in batı.•nd.a Rlim~n dng k,t
a aı ' ı:\ln1an dıt~ avcıları i'~ b;r

:~kcl\ rl-.crtııujyet}c nı~dafaz edilen 
\L <-'{ kllv\·eıli -olaı·ak tahkim 

d lr · '\. ·ık ~·~ırini hücumla 
.:.el~) 1 m•~J<·rtlir. Şc-lırin d~ğu şi -

nı ... ' ndt_• kt:4Jtı'•n1.s oınr. dLl.~nıan 
ku, \l('tıf'ri kı~n-1.en yük C"<h.lm:y -

h• Diir! g;· il çiıı.d~ h:ı· Ql•k S0\-

\I;: [ tl'n oCn eri ınflJ;lüp M:l.111 ~· 7 

ı r6i tup. 38 tank: ku nvctlı 
r~lu-me gtınc.m edihniştır. 

<_:a k kt:ıt'b,..tnı:~Y.r r 
Berliıı tl"bJ;g:, tngiii-1.leı 'n 'l)atı ı 

c;-f>ldcl\i g;rişt:~ı:ler= taarruzun !x--
~;nci f,"Ül'Ü ı;:dd""t~r.diğ;ı!i b:'d r -
n:ektc-dir rakat İ~g· 1,z!nir. \>U 

.0 ıdclet!i lıt·cull'.'ara. "01' ~rece 
külf:"·rıti'. rr.ikt21""'j'.J m!/h~f!iı.Yr.3t 
kull6:r1 nı:a'::ırına 1·~.t,ırır.cn. <"!:'~aroetb 
n""Li<lafaa ~a.vesin.de nıUYatfa'.c:;vet
t;İzl ğc ı.ğ1 aLı;rn ~t r. \'"iız!er~· ~~
ı-;ır alır:ımısta·. 

Vi!lti bu fabrikaların birinde 25 
biı1 amelenin çalıştığını söyledi 

Amerik~n tebliği j 
Amerikan hatlarının 1 
yarıldığını bi)C.:iriyor 

1 
Loudl'a 30 (A.A'.) - Guaılalca

nal adasıııda, lıM"' alanın<n batı
sında taarruza geç~n jaJ>Oll ktl\'- r 
vetlcri Anıeri.kan h~ttına uü!uz 
c-hni~lc-r~l' de wnradan 3-ıpılan 
kar~t taarruzlar ncll.(."es indc ~ki 
n1e-vzlleri.nc atıın1~~lard1r. 

-l-
Br'tcır.ya. a<la.'ıa.rı s:·O rCı.ftitiu 

ı;<ı.k 8.lk ' ' "iraal· k<'rd "' hi~ Dır 
z=.ır..al'.! 3-, .. ~-rıiy'tCC'':: b;r n1!-"l'I''<' -

kelln h•rO:n ücü 10ii vılında hıaJ.-
1 J n 'l hı:.i.Jd 1t:rr :ı: ..• dam" .-1llı 
doyurmacı olrluk<a hüyiU: ıı.: r ba' 
SiiMd· r _ o:rluk~a Cİ"t, 1 , ~k büyük 
b1 r ~r:·r111- ciıJ-l<..x:gi2; (:ünıkü 
c:tırrnı n•a'urr.<iur • ..\da'.ar01 y:ye
CL k. h;'...tp m.a.IL"enıf"Sı. ..,\!! ıer·ka
ci:.11 uo.; a.;~{rr gcli."'t:'n kafi!eh rin 
deni1 l<-rde manız kaldıg tclılı -
ke.er gf~/ilnüı.\. gl•ıır:.'nH:~ ._ rli~e· 

bu ı:üc ~ n malı~ et. b:r k:ıt da -
ı~,,_. g'{lll.01Yll.'"Z'1-:iC hüvüyü 

e HÜzı:~~an~ABA) 

s .. a··r."ra:i'a İS{ b'r ÇC~i k;.~ı 

1 ~·rL?.Ja .... ·~ktirtül:ııü.~~r. 'fa;
~· !"<" f;ıaİI\ e .. , bütun ~·;<uict:ıf ciE
'\ll!n\ Pri'~·or Srn!rri-c .renıden yap~ 

,..,,, 1, r ~·k~rt 1 nıı~t~r. lfC'z<'r den> 
zır ıı ~;malinde 3WO to ıiliırolt '.< 

ı '' \iik g(ıTl'sj ba ı :rtlırnıstır 

TILii tc:OliJ:i sı>ıfoce S:aL'ı;gra<l 
ıc;·m. ! • dl', Turpsc· ş:ınsl batı.::i•r.. -
cl~ •·e :'f~'çık bii}grsirde ırtJhare
be'(r olciı.gurll' bild'r.yor. 

1ta1'Van ~tc:b!· ~. acı. İ~tı<.·v.rı!tır:n 
; ck:ci!cnd· ~iri. fııkat ne t.!J mu -

Lmıci:ro, :ıu (AA) - B. B. C.: 

V.iiıs.ı ducı R'..ı~:& rın. L. '"al daıi ~ 
Iart a1 K~cs:r . .:ıo.t bu1J.erc~ fa:br~ka 

r.:..n b~r·l'aı. j' 111,ı nA.. :?- bi-. :..1r,cle 
l'a:·~t..··~· ~:rı . ·~, :-<:.,... s \'\:" . . 
•- ....... m .. ıuar · ı-;J.l el i.:>..cri 

ye:·!t.·nr e:t'kok fll ft• -l'..r.•.N 1 ;, de 
Rtı.\l"ll:'ftın d• d('v n1 ettlg r:i 'oi!- ,.., . \ I'· .-,,,

1
.,.:,..,_ 

:..'-ı: u ..u. •. rn3.ıı.~ ~ J. J- , ..., n-... 
ırmıı>ktrô.ir. ı _ 

1 .- ~ - ;-- -

İkinci defa mah ı içinde insan 
kemeye verilen ı bulunmayan 
Belediye Reisi 1 Rus tankları 
U7Tnilkn dün g<'<:<." Mur '?lara 

gazl'te~· sul1·1J.1 lla.-ıau Öner 
, ınızas11c ge.z.:;teıı-..ı1c ct.•tc. !tn bi.ı." 

kıı::raltan a.onla;;ı:laığına göre .ge
ç·cn gün 10 tc n~ke pet.l'Y•!ü, Kon-

1 

r ...... 1r , ~-O ( ... '\.) G-Oı· .~ ct·i~:· 
ı· ıı;,o;tı•c L<'•:ı ])o,. '" ~ .,ı,.. mı i.>,-
l'et aıg ™ goııe n..:a :ı $· it ~P~ -
::.. n-!f ı~.r.ı;u h;at ~ .-.... :;. ~r'"~~ ıc ı:Cc 1 
f'ı.:.lrt~ .. ta.t ye · c JY,jt..a .... t.C'. rr:R.·ri= ,_,, 
l~r bo' r:~n t0ı~:khr ki~ "O."r"Jaıt·"ta
c ... ıa .. Gf\"' · :-rn:ı ... !"ls..ırg'lw...t~ 0eırı..;.-

ı 
1 

1 Lvndra, 30 (A.A_) - )3, B. C.: 

~1aı-eş ... ~ı T:'Jll0rıti.ef.ı4:ıl ku-ı,~'-'Ucri 

on fiçürcü Rom.nya P··~de fır -

kasırı h .zduktan "'" ra 'i:ıtiyük, 
ır.-esk .~,n 

el;.. 

·İşgal altındaki 
F ransada dö . 

1 

Gol taraftarları 1 

L<nl'lra 30 (/\,,\.)- .'\lınon rad- ' 
)"l'.>S~UUn, V7);iJen öğrcadj~ine gÖ- ı 
re ı:ga\ altındaki l"raı"oda elek
tr ik Sk~trnll~rilc fobri.kalan kar•t ı 
snl.>utaı tertııı eden Dıı:;ııl larnf
taralrıııdıın ınilTekL.t•JI b ir grup 

Anıcrıka n BaJıriyt· Nazırlığı diiıı 

~ u tehHi;i ue~retın:~t.ir: 
Sah giiııü Guadalec.nal ada4'ı.nda 1 

jap-0nlar taarruza geçcr.,k hatla
ıun zı yarnıaga mu,·a i(ak oln1LL'\-
lardır, ;\fiHtef'hler mukd>il lıü
cun1lala geçıniıler , .e eski nte\'zi· 
Jcrinj işga l cln1iştcrU i r . Dii~nıan 

iki tnarrıLZ daha yaı>ın•<:ı. fakat 
bunlar da ~·eri atılını.~hr. 
~Iac Artlı.ur un1uını karargahı 

bild;rr, or· /' 
Şiınal Sa1wnonturda, Bu:n ada

sında, nıiitlefik bt_,n1ba ucak]arı 5 
dii~nıan gcnıisiue lıcn-..balar atnıı~ 

!ardır. Eirind& bir iııfihilı: nıkua 
gelın:)lir. 

Lr_ Yan. hem b~I. hcnı r~,-,.ı, hem 
~urup a;. rı za.rn•r~;J. a~·tJ. k:s·, e 
\ t :-: rr.'~l~fı't' \'(' \·Pr: 1 nı<"n~ckt.e

tl:r. 
Br puaı •aj s lcolC• il·das 'llu.

nar-_..:S, r':n 00<, :..'"'"d!':'il g;:.,,-e me
sela hafı&c7a b yt.ır,t:rfJ G.b'l.
:or~·,.nız :ayc~ ~ cn~u tad3 \·az
gc.QrN-~ • :.!Cc~ ?Lz v e j~ m""w
cuı ~tc.. boI ise i'tı un ycr;nc ciı-
1 a faz!;ı r S-!ct.r ,,,. kutu a Ç1 al
ma,.;: ta n,Jmküu ou .. or 

D.~.._r rr.adC.ot._\_ ( ge'ıJee rr.e-
~.e;.a s~.t e-\-ı.~·la cn:,_"""kH ar.nele-re 
\"C f:.«l :.tura ,·e ~··~ l l i.:.~.a ka • 
hras (r!-i:t:k!trc t~\·ıi 'JiLnn-:akt.a
clr!'. 1Iastah3r:e1-;•r-n, ırc·ktep!'f?rin 

ve bu g:bi müt-~!:5t'lerin :1tyaç-
1arı da a~-:rıca r.,zurı d'~kıka~e a-
hr.ına~ t.:.d ''". 

Y· Jnı;t<ıı <lan v .... cn b"r habe
r~ Jlre, 8! ·!eş~k .ı\r~l'r:Yanın 

\._ • .0\'8 b: 0

)'U'.'\ e!,~~ ~\rn:r"' ,~:ı-
Y ı Ste.rd1~Y ~'1..lrr ... r.;arın SL .. 1in
ı;r c, dü ·tircrr:.yc(ei'iinJ, Gro;m: 
\ B ku p trol sahalar nı e:,. ge
c I""""'·' n ... t\'af'ı::k o!an;:yacckla -
111 ... v·ıt'n:i.ıt.r Kendisi Ru.s:,·a.da 
:.~~ ret. :\ı 7 h). 2nriırıda Rt:slar:n 
~· P .... ı.a. k<.ıder 1110Cc..c. It.·"•<: devam 
r. <1' ı de o1ılt:klarır.a ,-~i ı bLılun-

~·ad,,\:ı bir dc-~lrtr.- ocı sattıgı id
ai site tt.~t··!\ıf cıitl.p m.ahkcm~v-e ı 

verilen ve bcraet eden İLn·it Be- 1 

lEc! ye Reis bazı eş!ıa. a be:e-- 1 
diye irııhabmda !e!.ıiıxile ;..&- 1 

1 ! ,.~rf!ıe1<:r~ ;: 51u::~!.Lli 

b".ııld-d ya. .at:. 1. ~ .ı ı--.r ta..?.:.· .. "Z Ct;.""f:ü· 

~.tA. . .i u • :....dı.·.,..ı.-ı l.>lr < :ın.c d..i;t- ı 
ı•ı n z • "l.l' ~J- n,)· ... ~ -. dLo ...... k-
l:.."';n .... .:ıı, n e t-c z n yap! "'-. ı: ıt!l'i 1 

ntt·~ -Ct.!r n e . ,_ ... 4i1ı •.. ("(! '(-

12r'. g(1 ,..c ' ... r B, ti'.nı!t.l... tar.ı J. ı 

ı · ·ı . . r e.e geı;.t·• 111 tır~ 

Başvekilimiz J 2 fakir 
}avrunun bakım ı 

masrafı nı gönderdi 

Yl:. . .;i Gİ!\t:O.t 
Londra :ıo (..\.A.) General 'fae 

At thur t~nıuıni karar~iııhının teba 
li!'.:"i: 

Yeni G;ncdc. ÜHn Stanle) dağ 
]arının ~:t01al kı"inl nda. A.ın.er!k:ı.n 
li.u,., etle fi siingii l1ü-cnınu ile ) -e

ni lCr ka:.t.:annı11lardır. 

ıı:~ ~iıphe rok ki bu g,\~ ic;re 
iı:gı' .< ooıı.r·ma~ı ii tün b•r rol 
cynt.)or :Faıli;tt dınni::lrrnanan ya
n,•ba~ırda İrgitz ~j;(P\'.L\ı( ve 
d~niz nakliya1çıl·ğ; rla C.ı'.ciine 

dü..c-.en \"az:!e-yi hu.k k:le b4 ... rma:-.;:
~~ır Hate[{ bunl&rJr• ı-oii.i cfQnan
man n hart'kictı k:?dt.r göze çarp
ma.kı... beraber, ti.oha da rr.li.lı'.m

Cİ·r. Ticaret l.ııa.h<ı,cnın güzü pek 
ve b~~.ar~cı kap~an \ ·e deciz-.il~ri 

a';r,'0<<.~<iı. !ı.gii 2 a<lalarınr hlli 
ı:ıvrakk.k ki J'<'k ~ ~n an olt:< -
du. 

Kafi!e!erin h ma.\ <' taı.ofısrı, ta
k,;p dt.~Jeri yQ1'.ıır ve ciü•.'?lan 
oer.,1ı~ ıtıJcırırdan kuı tu 11rs-k & • 

KtlitLL sütü stıo?Jarl ç:o~a kça 
\'e bilha.-;.,ıı ; az ay}. rı zarfında 

İr.giitere ı.dalar.raa t:r.en l<iiği 
kadal süt bu~LlC.uu.ğu sö~k-n.yor. 
~fe:-e~cl 104-1 - 194::? .scne-s:nin on 
ki v~ .. zarfııxJa !•Ct' ~~:rycr.c ._y.öa 

b.r kutu rtı-il<>bılcce.ı<. kadar stdk 
bı:.t•n<lı.;;,1·...,~ ugu t ~1 n clur.u;, Jr 
Ada.~r n nül.:; ~J n.'lyc-r.d .. !ı, ay
da kırk ~,ı:>"'n 1<ı..tı.., >r-cdc 400 
n1.!!,-on ~ı·ru ccl .. r :ıri hLi ''· ~ 
buz ;ş o:rr..a<lıı, r• ke.bı.;;, '1 t mek 

cı '" ru li \ l" rlm ·,t" • • 

1X'di~~ıe \"İrıe m.:ı•ıkt.rJ. ,..Jırı se\·lr...:.1-
Lı.: ı mu::.tur. Bu ıia\·aya TL"~rin!:..;:.:ı
ı:·r.;r. G ınrı gl:c.f g:':yrı _ .. ~;·!:.u"' 

<. "rak b ... 'Jianıt:.ca tı 

<========='·-'="======-~-===oc=================== 

~illi Şefin hitabeleri 
1 .r .. d 

(1 ını::l s.urtt'drn ll ~Tll 1 n:"'-"0117., <tr.'lii ke -c.:·ne ol"'ıı O:r 
•ag~n r ha'rj" mi'- t<s aüt a~gı!ciır. C\!,J,eı n hH ~

.. r~ crrlusur:a Yercr.!'"İ ve \"aian k-tJc: ar!.Sı Slentlnit' ~y.gJ, ~
k•rl , •.ünde d<mrl'•l el ·ruY' r. :'\fü. 
lct nt.,z.ın b ıı)~,, nde i .lil..Y\~1. ve 
:Jlt.;mlenet. r ~ 1 n ıcirV'.:I\.\ varl•k. 
<'~ .c..ı:t!~ lJi s k 'Jtılırı ) er <.-ek ı<i:t

-Ca kı:.dte~ı <tn ıcr .• 
A ı~ vataıııda:.1nr.n ; 

I•cr n1li a<lc'crnn tem 12li kl n-dı
mı~ re m>llel .. ~1.1.e gün·nrnek
t r SUtün müca-Jeıeierhı en oU
vuk l ec ~fi, ır~lleti se:Umcte <':"1~
t nıı,;,hir BLitlİ., (\ıiç,,,sılcr mi'l! 
lıiı'ürı uf un nıubafazas.na dön
dür• el butün sıkı~ ı .laıın ça
Tt'1f.'i"ı e n·rliğae l·•!ıgna'ar,n fe
)·iz~ ~O'JU a arenmah; mıllete 
\ ~ılac~ k eı t .~ır1 ci,~~n::r ~ n, 
kr "İ ır.e it.m..ıdı ı;-ar .... m2k okıu

ğuru r •n h, Lırdan çıka ı" Dl1'ci · 

! aır. 
.\t'·z , ata!!daş'arırn; 
i]•r at ka.-.at;;3sı bUtü.ı dur-

v"vı y;ıkartıt•n bız·n1 bunun orta
;,;,cla Yekaı· vE> ba.y ..,-etle ~ilkse•-

~~~ı:!r~K.·c ıC':n 11er ~i.ktntı\·a ı..:Qtla. ;
m .. 1!.: ka >il•~ etınnc oinı.t ı. bıı_\ un. 
ıbe~~a kaıt"'-4 ua lıcd tl-nı.iı.atın:ı:::
oır, O<Jf;(nl yokl~n sapan 9C>y~u.z

l•rın, re kadar mrrifeti:l Ye ;.;.y. 
1el. clı~r:arsa olsun\40.r, C'r.ir..d.c sıo-

ımda her halci<' :.-akalaı.~ca~J·. 

rır;ı. ı:rrre Jrndar ~üplıc- etm<·yı
r Z. 

\·at r.cı~:, rım; 

Or ... un .. u..za ~eı.ç nc3hıni~~ C"tğı~c-
1 olo.n ~ı.;~JUanını~"'a St..\'gillr~ 

ve y~r~. ~izirı .ci,.,ıeer f;c!en sar~ 
::- 'r-.,.z t:Ü\"-f_ nf.r b t\i\''Url'.! P~k 

1' .t k•s 1'g~!ar:n l"k'< nd&~. gel
•m..,, elan ~üyü:, b ı mtl!ı<etin şu

urlu \ c ıra<lcli ~.-' ı'~rı o1arnk 
1ıt·gür';li ve yarı~k. bi.ıtün •. km
t11..rı mtıd1okk·~k et:t cd{"('eg:z: 

Ctt•r.huri~·et bô.11·am;nı lıepin'
ze, !nücaciı'Ie irad1-•:erın1i'l"J1 ,\"cn:
Jc ıı1 l ,.e tazeler.ıi ojaruk !;utJu
',-nrı ~-

HARP VAZiYETi 
(l n:ıcl ~t!fli~l n~vaml 

h•r~kat.t durdurarak ~·mdiılen' 
~ak mn'.iilerioıe ) erl~ek; 

!) St~Unarııd, '.l'uap~e ve Groz· 
n) ·, i ~vbri hikuınl:>rl.a ~aptediıı· 
cİ•e kadar haukat.ı clt\ıım etmek 
ı.~ beılefler elde dil.diklen soora 
~ 11ıeuiiednde nılidılaa)M geç- 1 

nı.ek. ı 

3 -V' •r~.c<il' J,:t.,>at ~rit,11·1 aı:~ A
c-'IÜ oa.h•-.r ~ J'"tı. ı.·a \ ~ k.Li-~flın.;. f 
t.f.~"' zj~.~ı ALn:ı'Xi. 01'{;'.a~tt Juı_,,. ,. b~·. ı 
c'."~eı· yct"lt .. n dot', bunlıau-ı k•tı;ı mü- l 
tıW°l\.M. "'t" ıı.uk&vmlııH e~l aı.rı' bhı-
3-urla..rj Scf\:ret o.rdwlürı a~ıı.1;; .-tt.: ..enr- 1 
]ilk hıiil'P k'Clüht:ie~ r.ab..pA-r; mu· 
h-..ı.ı""t'bt :ı . .c:~:C:ı;nl"t.ıı .. :\rCU. -O.öv~ dv-
\ i.:....~..e yı t~\J'1: ~ \ C ~.r,i~--t.>t., B tı. k~ A' ... 
ıı"' ~:1 oı"'rl-u:.;;~ınıu raıh~t bN'&ltlıtcnat.Wruu } 
l· t: ~n..'"' .. Et.'n:·)'Uruıru. j 

B.·;l!ct !ı.;-e.\•t tar r>ll gb·e A ""'"" İ Al",." oıdıl<'lin•o C'rm,1ıi K•.!!<a<-
lıtln ~ı;,l...cc't·M,<i11u l> h c.ıı ~tg. b\"ri- 1 yayw ... -.u"k.ıı .... 6ı, Ba.t·.t.r. \t' Bt. ~lıya yii ... 
11:-or çt~'.ı11:r.r-:' \l' KtiGf;!if)"iıo\t O<A T' - ''i.:.. :.e-s,ı iht'm:-Ju~. gllin~t·, bu .r·ı·t1o. I 
~ ... mfifl '"· .. :ıo .. t• Gr\,;-zr..r pl"tr-oı. ~- ı h:ı.ı• .s rPı'\7t•u bl/.. cJaıırmz_ .E'!lasıen 
lı 3"..:.J n v 'Z"l 1 ÇUW'«"· l. m gf" .r. K:.t- Tl E'P"t \ ~ Gıu:.ny , \ . .maı~Ja.~ ı·lin~ 
k: .ı; <• CI.. Jr' kı.1 rr.tt\'T.l.<f'1~· :.•ı· ··t~- ı ı~ ... ~ a !:.< n .:ı. böylt: b!..;.• il:tıe:r ı.ı c!ti-
n-ı-ıı* lt-m bı;.;&l ~r.rJ c"l -:-ı.i\cr. 1.cı· Y<-lp- fJf :tlı'l· I<:t$ ha.ri.: 'C':ıı Rto.s.J•rı.n 

RuSı.Li.I' n k1~ DH ,-,...i- Krtkıt<l,!lioa r .. e g:.bl hc.;:z·r' ık.!ıır ya.p.. 
n: ..... ~ lil:l- ru~a-t Y<...P" • •Y•- 1 t.J;t'brır.ı t • Y'>?'uz_ İ:1l'1dı:ıfl i'('V'kt't-

u.rt:ı.-. hu,; v.~ b· •• t! •k.<t't kı' a olaiıi.. it,,·et('fl Tlhki-~ 
• ı K, t..,ı,rb it' :ı yc.:...'! 1r r11 hı.:- t 't· Hç..ı:e :O.'tllt>yl; .fu yı-da.r.. k~ bır-
ı ıl,.:.; 'lc:.I.\'( ı 'l' ~1.h & tına t·ler c-. t'·r.de-ı-rrl~ c..·t.trJ'l ... ı•r- H~ 

'1! z.:" eı •ın gt""<,• M':"ltf r hı,ıni'l ı:e "kı~ c'n:n, rr·. ::ı.1· t)Ş J:!f ıc!.i ~""-c 
ıl it. "t't.re:\P ~uırı m ~~l'Ci. 1 n.e Sltht:li(•ad - \G.'ODf'J a.ru.r.ı.~a 

B , yet· görı! A ,a: c...rın c"- ı , r ne ci. Kue!· ·yaıC..ı mLoda '1 ,-g_._ 
n il"! \U , t"El.r.J 7:1.ddt•n c..ır· ,yetrıne t,,JJ1:v..l~\.l~~ic.ror. a\.Lm!ıiar 
~ .ı \ ,. ...]i{aı.t rn YE ı ~ ı:-t-1ı - Sl2 :.gr.a..ı. C'f'n·L.bur.C.. Volg "'"-nt:iı-
r; .ı..,_ \ \'(' brr ih.t.-r 1 dl'~· • Be- nı ve ıı ... ı:er D'·nt7~n r. B:i.t ıh :J. -
r. ı & \, r l'iJre .•:l'l.(."t ·ı. r c'o.-
h~ k. \'\·et d ·yan·, Alm, n orauru 1 
lC. 'Tu- ı Jl a1m<.a d· Crrı~ı Hı.: :yada - ~ 

f.:\ ı \""Z ı ·-ı.:flnre ~v . Ct.Ct:ı .k, ı 
,_.,_n brdt G.ı n o ;ı s 1 ıng.r -.ı., Tu
G •y vt Crı:z::y Dt ~ 1 6clxı. n a1-

ll) ç>'ı ~ _t.:. Öcllı1'uı:<1<:" (31) 1 
g::n ndı A n< <ıf'I'" ı.: ... u ... ·ın bu h "· 
det'eı."i t" d~ r~ c!c ci..,hı ça':n..:.k 
ile lt-rı f'!fr.;e ve n ır.ı.11:· ,~r t
r.-ı"r... !ı(t' tJ.e k.• r -;ı ULı: ıci ... 

it • r 1ı.:ıfu flbı .r·indc- "C ilfthi .. 
Q.ı.ı...._...-_ı J. ~ o:_. .a u~ • ....:..:a :. •. ;;ı..1ı.l 

tine va.:.u-n <.;. ı.;ı(inro!r B·..ı \O!-~ _t y -
pı! "'lıa.Slıf'I ll".~C.,,t' gö!"'t'..Lif • UZ 1cş 
tlıt rn.;z •nr· b:;.k-.mında..n PU61 • tn ~r ... i
n• .2•r 

Hu'fu-:3. Alırnn orc:u.su, kijl gı• i:rr.<S: 
~< .l C-4..n, lıi Rr :ı--r..c,a 1 f.d· fa.;.~'I (",\ ,:_ 
r:ş~: b:r hat tul.n:,,.va g:.yı'f!L f'dıyo.r. 

sW~g,·nd, 1\!'i1.ıfhf' '" G:-c Z:ı\)~ \C,"'·n 
yapıl~n rr:-et1i1 ll"!'W'ı :''(\f.Jı':cr- Cer..ı.:bi 
Ru~· d h::•(kı·t ha•·b;n!n ~ı~~ t'~~ 

·e o d\.gt.r.u gi tı rn1eıi;.teC r A '-
:rı an ordUAI artlk. «Tıi ınevt.ı.~t,,·r.r:e 

.)t. :~t.;ı.-1.~aitCa J" 

te• 4:1"' rp ('"<1. 1 k~,e .r.lır.t. t e-
,. r.w h.ç !.; At.1 cın b~ -'"' •. ~' g.t'.-...... ı 

1 ..... L>. .... 

~- 1 

Turanbarda bir kavga!
1 

TTa·ltJJnn (H1t~t1Ai)- na~Yrkili-1 
miz ŞHkrii Saracoı~lu ge\";nlcrde ' 
Trahzcnu. lİy.arct eltilt.leri uuuan 
on iki fakir •ocu•nıı focuk E,ir. > ~ , 
genıe J\.11runıu tarn.Iından bak·nı-

-- -o ----

Bsyaem neş~e 
içinde geçiyor 

~· ıı kullar.d.k'.-ar; m~tıodlar iıi<:bir 

ıı._.yıc~lundJk. TJ.i.Jn l.ıJröa b<r 
k.'Z' yuız nden lıı .. • Yavg·1 çık.mı...~ 

ve A:r ... '11l't i~ır'X' bır g •:ılÇ ı_:-er.<.._ 

~.nıd.C"n D•mit.rı adıudd lıir g-eu..,· 
tc S'i,ı.! gO.?ünrli'n ya~1Jnmı;;t!!"". 

Su'ı~tuiaı· nıaJ··ıktvıteye \'er ıwı!.~k·:

dir 

lan içia ı.·kmil muratlarını üze
rine alıu ~tı, Da. vekiıiıni7 bu U 
"a\·runı.ln nıalı ~-~ı nHıd.\ l•tine ka- ll 
dar ıuosrııfı olan ı;;;.; J'rla~ ı Trab I 
:roıı ~·ocuk J::<i!,lf.t;:e-ınt' Kuruınuna i 

göııdermi~lerdir. j 

C111nhuri)et:111İ1:in 19 unı:n ~ıl· 

dC.in ihni.i ~· nrdumuıun her .verinde 
ı,ftiuğu g fbj şehrinıi.tde- dC' neş•c ' 
, .e ~c,-iıtç ic:inde gercnektedir. 

... .,,J11 D n ada.rna.kıllı c.\J.ga \ uru:.nıı
;·c;{'ağı i(:rn bu u.;;ı:·t!rr ha.kkıı;.dJ 

p~ i!l'r· taJ)Jlı.! ... ı r :ürt.;!mc-k 

yanlış olur. Yalııı7. şunu Oa işa

ret faytlul olur kı, Ir.g·liz ac'ial.- I 
rır.a ge,c,.. )'"1J {"{'(..\k -e P1alzeme 
hüyü'; kaf"~lerle olduğu kıv.lar ı 
tek baş.ına carıını a:-;öne tr.ık~rak 

seyrü~ef<."'r eden g:t m; ](•rlc df\ ,·u- ı 
:t.rt:>t"'!rnc~tacbr Bunun it;" 1n de 

gerektır B!.i•J' ınukalı 1 İr.;; ıtc . 
rede y-~ır.crl• çok aı.dır. Gel::dere 
bile ayd .. br:ş yı:~· rt.Hl"ıı faz.la 
nri'emeırekl.edı.. F;,ka• ~iük: 

b:.ıMuğ;.ı 1an1an bı'.lc a!e!:iae mı.ı.!!
teh1jice \·er ·n bll" ... k rşı ~l b ı~. 

re ve a~<ı y~,ndan liül-uk lOCtık 
'ara dô.·t tane verılma~i,. Bu
nun gib· İr-g•itere ~- a;a,, <'a h.<; 
bulün.mı\·;..n \"P tarn.:ıJlu:e h-ri<""· 

t<'n Hhtııl oluT\an m~!?ıerOen 
l>.1? l.cı c ! ır.e .. ..;,el·ı p ~ı tai..:o. I \it" bu 
g·h.: ~-L·n1.,şier ~am;m·ı0 çoc k aı:;ı 

------ ... -- -- --ı 

Rengarenk elektrikler. taklarla 
nıu'1te~eın bir ~ekilde süslenen h
taııhıl ~o'<akları diin gere geç 
'aiüe kadar halkla d<ıluıı la.,nıı'" 1 
ur. Gece Taks'ın rle!ediı < garino- ı' 
!nUdR ı·erdcn Cıın1hurı\et balfJ"Su 
da çok gÜıt" I ohuu~ \ e- "'ahaha ka-

u ı ın 

hur·yei Ba ram 
-j 

dar c!C'\·aıu etınI~lir. . f 
i:sküdar Halku· ııdc dıiıı bir 1 

•l1!:tab~t ntli-sabaka ... ılJ :,·aptl,nı-,t. 1 r. , 
(1 ırıe: S.;.h ll"den Devarı1J 

Urleri bulunmı;-şlrrdır_ B~ yJı< -
s2k ır.ısafirl('r Tı.tr~.,>e bü:_v ük el -
~ sı Saffeı Arıl'.lln t~rn i.n :!ar. ı.<:
l~.ı1nlt1:~s!arci r 

Jwmaıı~ a g3""'icleri <le ha.•• rıı- 1 

1 n1ııun ınünasebetil~ ("Ok clı•:o.t.::ıne 
~·aalar )&Zmı1lar •C '11lı Şefinıi
.ıin re::r1nlt rİoni n ~.,rc!.ııti·l~ı~ .r. 

Gcnt:lcr anısında a13kn \"C he:r·e. 
1 

con H~ .und,ran bu ın~hakaya 60 

1

. 
erkek, ;ıo kt7. liseli i~lırak ctm'>ıti r. 
Dı. Prof. Fahrctıin ll:eı-iın. Pruf. 
Ali :';ibat Tarlan. lJı\ıni ZI\• "ti· 
gen, Suphı ~uri lttri \~ .Keınal' 
Luıin Caı c-n,iuu ınıftc~ekkll jüri 
he\ eti nei:.~ed<' itti11'-k1~ birinci· 
l ;gi Iln~ darııa~ i~t.,!il.d.en _..\li 
lla,\ Uara. ikinciliği ll~t~d•rpaia il· 
s~inden Herkana \~e-tniştir. iııöa 
nii kız lise"iinden Miine\·\·l'r :"Sınin 
de gt-1..,.~ ·bir kızınııı. da hu JllÜY,a.

balı.;adrt üı;ünciilü~ii lı..aı.annH,t1r. 

.l\1erı.;.s=rr~ bir kc..'s saat et. ·:c.n1 tt- 1 

rni:;ınr. 

Türk rrJ!ii r\.ohf..ı.J.U ı.:'-111• b : 
j,~dt.:s.:..ı.·. ı~~\i~ t:\...-l bu .. r .. cıa-sirr .. 
A.nll.11. - "fıi•h. cı:•J._-,ı.· ... 1~u -ıuu b .. tı.! 

h;r aLu-:--..::tınlr. 

İ.NGiLiZ KRALl \'E HİTLER 
l\lİLLl Ş1'.l'İMİZI TEilillK J 

.ETI'JLEK I 
Londıa 'e Jl:udib rad~ olarının 

bildirdiğ'nc göre. İrı.giltcıe Kralı 
:\IKje.t~ Altmcı G~rge (l'mhıır- ı 
reisimi:t Milli Şef lr_füıii'ye bir tl"b· ! 
rik m~ 2jı ,-ullaım~tır. J(ral lııı 1 
m~5ajında, Tiirk ttı'll.ı;nin refalu 
ve Cııınlıurreis'ın'zin aodetleri 1 
temennisinde bulunmn~ıur. 

Bedin radıosıı da tü.rkçe ~şrt. 1 

~atı ~ıra!ında. Alman de' let reisi 1 
Adolff Bitlerin Cnmhıureishnix 
Milli Şef foöniiyc Cw:ııhuriyet 
<ba)'r•mının •19 ıı°"u yıldönümii 
müııaseb•tile bir tebrik tclgnıfı 
yolladığım b'ldi.rıııiştir. Alnıau 1 

Führcri bu te!ııraf nda Türk mil- 1 

Ietnln rcUılıı 'e Cu.ınhurrcisin1izir1 ı 
suad.-tlcri t.,mcnniı.iude bıdumımş . 
tur. 

YURf DlŞlNOA BAYRA~l 
Londrn rod) <hu. biıyıik bayra

mımız. nıi:ina!lltbetilc, T\irkiye 
Cun1hın·:~ ethı.i11 durumunu C8ll

land ran bir pi-~- l'~ tem!-'il etnı:·~· 
bu pi~c,iııde Yakın Şarkın kalesi, / 
olan Ti.irki~cn : n sözüne \e du~l· 1 
lııj:uııa ~ii.-enilir lıir millet 'c , 
de\>let t·ldugunu bclirtıni.~t1r, f 

Lond •udaki t.ldıcmiz oradaki ) 
Hulke\ i?:.Je bir t"t•!antı sapnu~· I 
lard.l'. Türkilc BU~ ilk llçi!1ği 

n'elJıSUJJldt .nı11 <,'Hğu i.oplant.drı 

bulun!l'ıı~ltir. Bü~·iık El~iliı..te de : 
b:r kabul re,ıni ~·aJ1ıln1 ı~tır. 1 

Ba' rcnl~uııı; J rau~a hülifrınet 

meri..tzi \·;~;d._.. dv Uu:,u ı nıahİ)ct· 1 

te törenle kar~ iau n11~ttr . Tiitk 
duslu d',ploınatik ~"i.' dler Ilii· ı 

)tik Elçil;k bina sın.ı gderek. d~i 
Eclıjç t::rkiııo ı~brilderini sun- !' 
m;ı~luılır. 

~:nu:n ga7.ettlt.>ri hu nıüne~t.."bt•t 
]~ hiıh:ı . .;~;,ı 1"ilrkl~-~njn. t~raf~ızlık 1 
~ı~·~ .. el 11 n ehe1uın1.,ft·ı11 bcl·rt· ı 

ıni~1erdirs 
italy•ı • ırautelcri ,\e 1'•~ r~_. 11 • 1 

ııuıı. nıhı.a t-Uct'!r ll.ht:.\nc ~e'iit'. 
~·atta butunnıu..,,lrırdır. • :\1~,a~e~o ~ 
~a7.el{'ı'-i. Ba~\t~lıdl Sara-cugluuun 
ba,·rtu11 acı' ı•.ut~\lUL1, «kOOre tli 1 
, ." kuv• ,ı ıi bır ınilluc la~ ,k. di
~-c va!li ı!Jan dırarak, ŞÜ) Jc Lii~:o r: 
"}:"eni Tiirkİ) e. Atatüı kün ese ı i· 
dir , c onun h•lefleri bu e-.erin sa
dık muhn(ızlondu-. ..\tatürkün 
uıe~ daııa gt'fü<lii;'İ iııkıhı> H 1'1a- 1 
hat ku.tretii Türk mılldrnin haki
katen ~·cniden kun~l•cııtt;i11e 1 
medar cl1uı11'ur,• 
D'ğer gareteler de ayui nıealıie l 

ne.şriyatfw. bulunını·· hlrdır. -----
Batı Çölde 

(l JAC• So.bfft•~,~ Deva111) 
Ko'h 1 ·c:"t. bull'.r.~rı bir YL.nan 

tay .. y re bö"ü,ğü ita:,. ar, k.an;gi'ı- ı 
Lna m<:\·ı.tıakiyetlc <.kın etmı5 • ı 
.em .r 

ı·ur.i.:ıt r._ıvv;.ı.ı\.Cı~('" .. i, Ylin;,ris _ 1 

t•!: n ita:;.a tg.rs.fıncicr .. ~ti!a e- i 
{.ı.:~J _;_.:, ı~ yı!dlT:1Urı-1Unıcı~ bL taJr
ru~u Y~·l·mak içın mW>&f:d İ!--le -

l'ıIVHt\REBX: l}f.Y.\.\! 
EDİYOR 

Kahire ~ı) A .• \.)- Gedknıı,tır: j 
Rö~ lL'"r ajajn ~ın ı n 'ekıl~nc; ordu 

netdiudrki J1n r.,u.J Di\ı~ıab!ri ...ah 
ak:..ad11 h:ld!ri~vor: 

Ilur t• n bütün i;lin "ekiz"nci or- ı 
dunun ıı~tısıııda ce-te~·an eden ~id 1 
detli sn\·ı.1"ı1 her '.:illlıf h.U\\.etlcr C.- 1 , . 
tırak c-t u:~t r. Tnk_.,J\"ar hatar~·l.- • 
ları \ ~ buınb3 ur&klarilc de\teka 1 
lenen p ~ude ve .t an~Iar ~ ~niden 1 

toprak l..azann1ı"i \l" i\.lJnan zırhlı ı 
hn \·~·etlerin 'n kar~ ı hHt:un1ları 
pü,kiirliilerek bu kııv>etlere lıir 

kar_~ ıupıak rlahi bırakılmadan 

ağır k1ct\ıplaı vcrdlriln.:i tir. !\lu-
1 

ha.ehe Cu ak~=tın hen Uz de, aın c- : 
el iy<mlıı, 

- v -

Esnaf Cemiyetleri 
(1 leci S.ılut,·<!oo t\t'V:?!'r} 

~:)~·.~ tJ?~l\.l. cltr ~eırbal f~a· ~~te 
se\~rc~ tttk~krc ba.~~a. ·~-sk \~ 

bır ı"1pe>rla \'az y~ti Vekale~ ıri

oı•ecekt;r_ Bu ııpırl.n t.P.tkL~~n
<len ronıa tE-~il~1t1n kürt:"1n:ıs1na 

tıa..--ıan~cakt'r. ------
Stalingrad'da 

r1 ınrJ S."bifh '!'I ONcunJ 
imha ettik.~rinı ve 1 ı mılstah

kem me-vk;; zapt<' ıt •<!eı·ir b:l<Lr
rr_..e k ~ı2'dir. 

Tı:op:-..r!n 5"mal OO~b~N!a 

'b:r ~"Ok ş'cidet' ~a~p"1~·<0kr ol -
1rı.·~tUI. Düşman deniZt' c'~,ğn.ı. 

zr,lru1ım~~< içiıt' yaptı~ı taarruzla!'-
a hiç b'r netlce e°;de e<ll.:mrm:~

ıir. Bu çarpı;ınalar ret_ces:r.<le 3 
A!man pıycd bö!Ü!Ü yok edil -
mL~tir. Çarp1~mal<.1r ~''" fıfıtr.a!a

rı ara:.J.;.rda eereyon c~l<.tcdir. 
:Nach'ik ket.im.ı:de ıse n~sl.ar 

.bı.lrr~n taarruzlarına inatla ~ar~ı 
kc~ muşlardır. BuQcla 13 Alrr.an 
tankı işe ya.rt.m~z b-r hale geri· 

1rı~!n-.-~ir. 

Pastacllar 
(1 inci S<tht( -dt.a D+'\'Dl'ft) 

Cı!ı;t..ır c: n~<1 ~'l_ik.-t ;. e- r.,c -b.tl ri...l
lanrr \·a h , Mı '-a ı:! B•t ı-, .. yapı-

1.1n ~!-wl.:..nn tıa.ıtı • z o!<ı. .... gı~ fia
t: da fa.z.!&dır. Cüt-.kJ b:.. tn fia.tı );.ilt
sl'.'l"m:H !: ı~u 160 ..JŞlln :24:ü ku
ıuşa ç>kmıı;l:·ı. B'.l2ll " ' r..:.lleb:oolı•r cıe 

..:...lı~l'• b'le!'"lrı ~r:P. pudra. ~rl 
bu!ıw.:na<'·'c~':ln •~:·n pek.n:ıe.z k -1 .an...
Y bar)an•11t"ard..ı.r. !'!' ~,-.pz P&t!:...rl 
da yl!.! :: "Jn~ · '-uruiu bu:-n~uşt r. f 

~ re İni( !iz de!' zdkri.,.;'l rada
ı.n d'. ıcr r.e ta•rr.as: lu1•".r gel- ı 
n.ektedir 

Bu hJ.Pr:n n .sıl 1 i! a.r .ğını 

ST!' \"(' <'S:'s..ı. o1ar.?k hL.. h.,,rp blt· l 
Pt 'OEn c .. 0 ın;..k 1 lı l ,:-e !'1 rk ka
lı o'""·'J\~ci'ık11r. h:ı.'5-reci• 11i;t'r. 

F al~:.t şun!, rı kat'i :ı-.arı:Jc b:h. 
,\Vrl!Z ki kıt'ada eı1~.;:f;;: be 

k<..':::ı n beıcın~ b~r buç\.ik .s--"{ı..rıı 
vt:rildigi ,.e ~·W.lerce !r.:lyon .n
s• n111 .Y" t:.ç yarı l rt \ 2~:! Iı~ı 

ougcr. .e1tlc- İng~ z! r, 2<!alat .r.d. ı 
ka:ıı iarını harpten P'-.. "t"lki gün
h ... ~c yı:H.{·l. b.r ş<>k::de o.Jyurn1ak-
1.d, \t.> _y·ne har.pı.tr. er\\ 6iin
!c ..... ~akır bir tarul. ~-~i a t>'..;:te· 
ci_r"er. 

Bu bak.rr..dJn .sc i~ ·ı;_, ~..t.Yi

ııa t ~ :rtvn1 nı an1a~n .. !.;. Lntc-:.-csaıı 
o:ur. 

YiYEC!:K MADDELERİ: 
:'.·lt-..·cı:d · ve bu nıPvctrle pey

tieı·p<:y "iıV<' olur..~ lııılk ara
>r:fo rr:fıı:-r'kün o\duJu krda~ mü
savi şc.1:,du takı:i4n ve tc\·zi et
m-ek u~ulür.e ciay-: ııaı: In,3'.!liz ta
:·!ııaı s;sitcmi ha"cib' 0-.ha b!r~nci 
.serı~it;.dc t-erf";\·aL!ı. çay. !-,.f"ker. 
margarin, yemek yaıı:tarı ve et gi
'1J" H·<io.ı Jnaddelıer!r.ı. ıru:.yytn 
hafta:k mi!<!Jk ii7.erindeıı v<'s"ıka

:: a ti<b i t l>\d11 U!J bu f:ı n uy~ t'<lu. Çc>
c u klı>ra ya 4uz ete ınah.u ohı:ıdı: 

üzere muayyen miıdarın yansı 
\'e'l: ılmckte [<iL Yeoı'ilPn miktarları 

mua·vveıı b r se-viy1.·de tır~ma"k i
ç:n tte e~d n>e'.-CUt •ıtoklar!a mü
voi'uatın ad<tmakı-Uı k.ımtrol ~ı.

tı"d" tı:ruf.m~sı :cap ec0<>rdu. 

B~r zaman sonra b3Zl yı.yecek 
madıie1erin:ıı grupti;ra a~T·lo rak 

Yesi.kaya tooi tutul,yna.•ı :tızumu 

an~aşı'miş ve m~La: Rt."f,,'C'l, ~u

rup. nıamıalal. pek.ır.ez ,.e bal g :
b< ~tk<'Tlı maddc!cr ayrı diğer 

maclaeler ·~ rı ayrı gruplara tak
sım ı;lunmu,ııır. Müskhlik arzu
sı n.a göre bu m~ri.dc1trd.2n u-:y~ 
t~y!natını alrnak:a serbe>t bıra
kc'mı~ fal<;<l bu'lun haı-icı.ne çık
m.s,na da müsaade olumnanıış-

OL SEN 

Bunlorl arca:t cocc."!\.lu a.leler 
a 1a.!r lnı-ek.ted; r 

G•yecck te tahd'<i-c tatı.cı.r YC 

ku.p~r'" \-e•;lrr.cKll~I r. Fak.L bu 
~ Ü2den ha~ h.ç b r c!-ar!.ık çindıe 
eli gild r. 

&a:-.en kunı:ı--; ilır&.ca ·;. ol.an 
brHa.-~: .. n bu \andan dcıt'~K 

çekt1<."t"r,i ae \·a.o tk>aiki1 
B"<ıb b:C yazım zd., ıiısına<t 

mlklar .ıtn üzcrındC' dura~ğ.z. 
ı~~~~~~~~~~~~~~~ 

!Birleşik A erlkad~u 
Alaslraya yol 

Loıuha, ~O (.-\.,\,) - Stiıro)n, 

Alasb yolunun •.;ıld1<Jmı bi)d.r
mi~tır Bu yo!ı:n uzunluJiu 2700 
.ki•Oil'J'Ytr<'Cl'r. Bt fL i<;>ir.dl<' 

Kiin~y()r!.ar Alru.kaya eşıya ta'!
ma[:a bat;J;yac~;k\aıdır. 

!Bulgar futbolcuları 
mağlup oldu 

B~t-1.s:tan Şacı~rru Ltor.-·E..ı Ta
lkıu"1 j.,,, Bı...lcıılı.~n- 2 incirsi ; ~ S. G . 
tuık10tla1r?.nıd.an muh"tht Fı..;ı.ho. T ·r 
.,ıı Wıı Be~'ıa <;;-ref sı..1.ı<la .; ıı: 

nıtl('flll Betio .. \0·1~ 'in YllP""' '· Bul· 
fa-r Tıııkıım 2: - O tnat.g t'\Ji) o.iınue;tuı· 

MARİKA 
RÖKK 

SL PFR 

SAHA NE 
- DANS 

l\hnir..ö.e pa~.a.k bir muva(fak~ı'l 
~<ı~\·,ıor 

Avrupa Salonu 1 
Kadın Terzihanesi 

l\Inlıforcııı ba~·anlarrı ::ı. 10-.:! C uwaırt.,,.; giiuü 

Taksim Bdodiye g.ızi.n"'" s:ı.hmla rmda cn.ııl.ı 1 hususi ıuodell<ır.ini rönnege .ı..et eder. 

S811t 17 de 

manken l<>rl>e 

ist;Ui] cadciesL 117 /2 
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[ __ T_a_r_ih_t_e_T_iı_·r_k_K_a_dı_n_Ia_r_ı _) JsuLMACAr i 
KA LAN KRALiÇE ı 2 3 .. 5 6 7 .8 9 -

TiYATRO 

Bahisleri Kudretli Cumhu·riyetimizin 
1 . 1 

.. 
Asrileşen Baba Ba.şardığı Büyük işler 

(2 """ ~.J,,ırden oe,am) ı Hususi sanayi sahasında da ZİRAAT TENDU HATUN 1 ;- · ı· .:.· 
Bu yıl Şehir Tiyırırosu konıedi 

kı..,ınrnın o:\'ntJac~ğı n1odern pİ· 
~·Bslcr içinde Ctl kuYvctli ve e.n Ö· 

nl' ınlfsi, yeni yuna ncadan (As.rilc
~n baba• i "JUie terciinte e<lilın iş 
olo.0 piyestir. Asıl adı ruıııca 1 

•Obabas ekpedevetc» olan bu e
ser, ayni zaınanda Şehir tiyatro
sunun bu kır.: ~in temsil e.deceği 
eıJ<i Yunan trajedi 'e konredile-

kısa bir zamanda g<>rçe'<kştiril - kendis;n.a dü~-en vazifelcr:n ifası- Tükıye nüfusunun vü;dc ~ek 
m:~.tir: f ı· ı d d · • 

1 .. • • 

Uiıaı da r:~::~t:rcl~: ~a~ b~J~,~~~u~~:in tek bir ~ • : ı 
de lazil<"l ><ılı bi Tiirk kadıııların- ~arc ,-ardı: O da Şah Velrd'i öl- 7 
dan hahsetmek, belki oku~ııcuları diirmek.. 8 •• 
&ıkar. Fakot ayn.i me\zu ctraiın- Güzel kaplan bu kararı \ erdik- 9 8 

il • • .. , .. 
da b~raz gaddar, biraz feltan o- ten ~onra, onu ku\iedcn fiile çı-
Janrarından da bahsetmek Jiızın1. karmak 1.-ollarını araına.vJ da u- S rine kaTşı ~ c-ni Yunan 1iyatrosu-

0 oldan saj:a: 
Zalrn büyük milletlerde çeşit bu• nııtnıadı. ·ı nun çeşni<iııi gösterrcel<IİT, Ha[-
lımması tabiidir. Kuca bir cam•a- Kocasının küçük bir teftiş için 1 - Kom~ı b>:- "'~ r, 3 - ); da, talaNlanberi duramadan pro\'ası 
tek ne,-i bir ,-arhb. yetiştiremez. sara)"dan uzaklaştığı bir zamanda : - Ş·<idet.ı su ılkın~u::. l'LotuJu!9, 4 - yapılan Ye nıc,•sjn1:n en gÜ\'cnilir 
E · k J t k { ·ı t kt !ı · ı ı · ı" · ' 5 B b l" · · 8 pı" ,cs'ı 0! 0 11 •Asrilc.s.eıı baba dakı' 1 :.~er o uyucu ar c ·rar azi e ço . an erı .arş:sınc açınln suyu... .ave o.una, - r o: -"" ~1. - ..., .. 

ı.ahipJcrini ı;ötn1ek isti:yorlarsa nu akıtan \'ez.iri ça~ırdı. Baygın Fan·" 1yJ, Eıyc::t, 7 _ nır ut ~rıni, s - ba~rC'lleri 1. Galip Ar.ean, Talat 
bildi,..inlcr. 'lenba geni~tir. gözlerini, vezirin harap, bitkin g;lz !\'"'· 9 - B ·yaz b>r ~>.. Ertemcl ,.c Bedia rerdi Şlatser 

Türkmen zadcgfın,ndan Cveys 1 )erine dikti: yaııa<:a.klardır. Bu piyesi komedi 
Yukarıdan ~şağı : d • 

ç.ğlu lJüc;e~ inin kı.tı hır Tendnr Ha 1 _ Ea na bak, ded'.. Beıı çok gii- kı~m1sın ayna ıgına bakarak onu 
tun \.:trdır, Buson drr.~c~de güzel ı Zt>l nıiyim·!. ı - ls: .. c:r.~1r'n fl''T. 11' 1 - JI,p.-~. hastan bL6~a in,..ana gühncdcn kırıp 
'fürk k;ıdınon celo.idt:'t ,.e cc~are· Bu sözJe ümit etnıc d i~i bir ni· 4 - Nvta 1 J (J-:k . .ı , 5 - Y:-.~~ fl<1u- 1 ge~iren 1an1 bir ko.medi ~anın:ı_y ı -
t ndeu biıe (EnbUi lbııi llaecr) nıe1c ka \' u~acağınL ı.annedcn \C- ı nun 1;*-.:ı 1 -0ı~t, _·6 - \'ı ~(.t, ırı· ~:ı 1 tııt. 
bah . ..:r<ler. Diibrr, kar kadar be- zir, şcb,c(n J3ra·thğı bir titreıne 1 fre;r e:, 7 - 1~,/.,;ı se '"'t.i ~'. a - l}ı ZQtcn, f!raın J.r:c;nıının en ba<.ıta 

Ymdun sıhı!ıi sarthırmı ıslah. 
Men1'.eketin sağLğ~na zarar v·crcn 
verem, sıtmı, trahom, frl'ngi gi-
1b: hasta.!ıklar ve diğc·r muzır a
millcric n.ücadcle, niı[usuıı co -
ğaltılmasır:ı ,.c ınü-stakbel n~s'ı'n 
s.}ıhatli, gürbüz olara< ye\iş<iril
rr.e-sini temin, halkı tıbbi \'C içtı
mai ~·ard:nı'.i ırıazhar cl.rnıeö. Sıh· 
hi P"°-PagandJ, m.:ıJc:n >ağl:.k 
mÜC'.nC~<-lerini t-c.:;:s t·c t(·kıs:r. 

İKTISAT VE TİCARET 

Cum,huı·iy<. t, sanny.ım zi 
1
yvk

tan var~ m'o;,tir. Eir vandan mf'm
Jekt:t i.~tıısctli~ a1ın.n "ir. kiş;:ıfı iSi'l 
s:stematik b;r ŞC'ki'd..,-.. ço:lı .iırken 1 
t:·Jiir araf 1 ~n da dcv:et clilc bü -
yük sana\ 1 mu~ sel( ri kurul -
rr.u1tur. Bun1 .... :·ın bao::.ında Sünıer 

B ;:ni~ bulur.n~aktôd1ı·.' 

na aa ıycr.e evam e en Iktısat seni köylü Y<' çift.ç'd r. Memlc,.:€ 
Vck:ıleti yeni fabri,!<alar kuımak timizin bu hakiki efendilerine lü-
yolund;ıki dedet srnayii çalı~ma- yık o'idukları ~·üksck mc\•kii H -

larımıza dünyanın en biiyük ma- ren Tür< in'kıliıbı. Tü :·i<h·c Cuıı'lo 
kine satıcc'1 memlc<cLlcr harp a- ,hur'ycti kurulduğu gü~dtcrbc:I 
teşi 1çine g!rmiş ol<iuk'larından ziraatin meınleket ekonomisinde-
ara vcrm~tir. Buna muk•b'l ge - deki yerini de belirtmi> \'t' Ziraat 
rek hususi \'t' gere< devlet sana- V.ekaletir.c bu ;landa bü~ ük 
yii şebekes:ndc imaliıta tam bir vazife:er talun l eırr. ~ !r 
hız vrilm~tjir. \:"c~kcllct , n1akıneh zira~tiıı ın .... 

Tü•k'ye Cumhuriyel'nin kunı'- k~cıı, ıc,;.n ik b'raatin p"i!'!laştır:l-
ma~ilc ticari hayatımiüda da bü- ma.;;ı ve ı~lcih. \•azife!c·r ·nı m·li· 
yük bir in:'.,i-,af başlamış V<! mu- ,·affak.y('tie bo~ı'lnDkta ''e to -
\'awneil b:r <'konomi politikası - hum ıslah isiaS)'vnlun, teksir çılt· 
nın n.eCces:nr ~ah t o?·ıinmuşc:ur. likI(;rf. tavu~~İuit"k. ipekh5c-.. k .... 
Os:ııa ,1, sallrnalın;n Jı:ı; b;r dev- çiHği pamv·k<;uluk: hayvrne ·;i<; 
rinde tnsip o:nıoyan ıhracat faz_ ıba.gcıiL~ \'C' m<yvac.'.k sahalAr1n-
talıgını Curn:huriyct TüTkiyesi d.1 da c;o.k \'cr'mli ol:ı:-a~ çalı:ı • 

idrak etm,ıt.ıı' Haıll Hftti lkt..s~

cii bakımdan da her meın'e-ketin 
düzenini bozmu~\ur. Bu vaz:yetc ~al, pamuk kadar yıını"'ıak, !et- ! arO'ıııda, kekel i~c kekdıye : 1 h"ıb. Nuı.. 9 _ T~ ' d• g.J, T ", gelen ar,tio-t,:.,ri<?deıı iiçiinün bu 

tun, i~\·ttb:tı, gönüller k aplanı blr r _Sultanım, dün) an!n m güze· llıi&;~..;r,.1 b~r~~.f;,ıç 1 t:eın-!.ile i~t:rakl~ri de gö"ıteriyor ki 
afot imiş!. Hele o kadar yakıcı, 1 J~iuiz! 1 •Asrileş""' baba• tanı bi·r komedi- ' 

Dii nlıü oulmaunın lıalletlilmiı · · 
~ beyazlıkla un:un bir de si3ah Dilebildi. Yalan •öylemi1 ordu. den ziya.de bır asrı dramd ır. l\lev- ı 

welıli: • tı· · gözleri \·arıu:'> ki. t..airler bu b:r ı Tendu hakikaten diln:yar.ın tek sımin en k·u\.'\'C ı c-:-.eri olan bu pı .. 
çı!t i)ah iochi t;w;r iç'n der- 1 gii-zellik kraliçe•i idi. I 1 2 ~ 4 5 6 7 8 9 ye>ste komedi kı..muıın hatırı sayı- ı 

S~nayi !ıayat:mız içind<' Sümer ı 
Ban.< ba'i" l:~~ır.a b:r unsurdur. 
Çü~U<.ü 193;! Haziran ııda tesis o
lun~n bu banka hemen lıcmen 

rağn~n Cumhurjyct hükllrncti 
ticari bakıır.cian da müh:m ham
lelerle ilcrlerr.ektedir 

NAFİA VE MÜNAKALE 

TP.d :,tadır Dül'~Y .. n!n s·n .. d:ye ka .. 
da" gömıe<l ği bir harp kaynaş -
ması içinde bulunması, büyük or
dular~n bt:ti".eıımesi z'raa!in ehcrr
m ·:vetini azan1i art.tJrm:~tır. \Y(' 
Cum.huri\"ctin on Qc.>~\uı.uncu ~ ıl

da da umd('miz yur~d:ı eki1rr1r·:n!~, 
:bıo.ş b;r karı~ t.'\prak b1ı-~k.mam •. • 
tad r. 

~aJar ciolduran mısralar ~aratır· , . Kaplan kral~e d e b'. r d aki1ta / 1 hr elemanların-dan Sait Gökn arın, 
Jarın:ş!. ı i<:ind~, ba 1 tanôaşa 1.>ir t.·ilvc, bir ~ Yaşarın ria miihiınce rolJeri oldu · 

) Anııckası t:d~~ys .<>'Jl
0
u Ah.'

1
lledbin 1 i'\e kesildi. Kulaklar ok~ıyan lal- J , ğı~ gi~lid.~chir 'ktlydatro,ıın1un 1 yidizü-c ınc ö si.i.t u~nı~! nun J e e· ı 1ı l!tcsini daha baygın bir Jıale sok- I nu gu uren a ın ar ,_,t eT en 

rabcr :\tısıra g'.tmi~!. tu. Kmta kırıta wrdu: 

1 

4' ŞC\' k iye de hayli fuıeın l i bir yer al 
O ,akit Mısırda Çcrakise Mü- _ Beni sc• mck istemc:ı m'sin? 5 makladn. l'i3·e>te ik inci derece 

lıikiinde>n (!\lelik Zahir Berkuk) 1 Bu cana minnet tekli[ veziri büs 

1 

6 sa) ıl~n, fakal yine cpe~ee ağ r bir / 
hükümrandı, Bu gen~, giizel ök- ' bü!iin ~aşırttı. Deli a~ k nasıl bir 7 rol alan Alek>i roliinii de komedi.' 
.:iiziin tlilberliği birdenbire )ayıl- ' cevap \·ereceğini ta.} in edemiyor- . kı~ıuı n ın rn ie-ılirlatlı gençkr:nd en 
ıl:. llerkl"Sin ağzında Tendu Ha- [ du. ..

1 

g b'ri yapmaktadır. E~lıa\I, kadın lı , 
tun ıe onun giiıell i:i dula'l)Ordu. , Se.·inr icinde: ' eıkekli on b~i bulmııkta olan bu 

Bunu, Mısmn ultanı (Zah·r 1 ffi d d b d ı d'l b ı pi~ c•İn f<>msili ııe il<inritvı" n in - ç, e ı, 11 re ı e ı e ı ır _ _ . 1 . 

1 
Bcrkuk) un da du)nıamasına im- 1 mi?. 1 ;.;.. ·- .0.'p·' --· · · dördııncü ak')llm• başlanacaktır . 
kan y~ktu. Anııeasile berabe>r 'fe .. , Artık Teıdunun lam bir .,,,iri)- ~ 7\.. ~ · j 1 Şehir ti3atro.unun bu ~.J en gü- 1 

du}u ç~ı:ır.r ~ağırmaz kendisine di. Bunu kraliçe de biliJor, bu ~ d 
4
o· ' 'fnd"ği bu pi~e~i İc>tanbullu Rum 

o dakikada -.uruldu. \'e hemen j aşk için, budala Htir:n dünyaları .· • " nıuallimlerdcn Aleksunruos Haçupa 
nıkfıhını kı)·dırarak karısı Japtı. ' Jakma?,tan çekinn1 İyeceğine ina· "" · Io~ ifminde biri türkçeye ~evinni~, 
.Fakat daha ilk zifaf gecesinde bu nı1ordu. Pcııbc bcJaı kollarını, iallai m~lıur mizah muhanir'miz 
güzcl'n ne ~ırtıcı bir kaplan ol· ~aşkın fış ğın, giıya bilmeden la- 30 llkteşrİn 1942 Osman Ceına·I Ka3gıl mın da bu 
d uj:unıı anlamakta gecikmedi. İlk pılnıış gibi, dudaklarıııa sü rtt ük- 18.00 Progranc ve M~ml<'lı.~ Saat 1erciimed<! hayli <!me/;i geçmiş ol-
gece 'fendu gaddarlığını gösterdi, ten sonra: Ayarı. duğu için pi)cıo'ıı bu bak1ından da 
b:-çare Sultanı inim inim inlettL ( _ Btınu ben de iı.,terinl amma,.. 18.03 MüZtık: Pı'şr'(v1 Şaıt<ı ve ·~- ayr ı b"!I' ön<'tll lC hususi~·eti vard ı r. 
Am.casının oğlu (Şah Veled) i 1 Bir ~artla. . s!m '° Saz Sı·n••• eri, MAHMUT ERHA.'J 
~C\diğini ... kendisine ramolamı· Dedi. Vezir b'r ~art değil, bin 19.00 Konv,711a (Tti..·~ !lava Kııru-
yacağını anlattı. şarta raz ı yıl ı , mu "'1L1'). 
· Berkuk d :\2•ne olaraktı. Günler _ Emir Sultanınıındır!. 19,15 Mü•'t<: o,,.,,. Muvtı (Pi.) 

re, aylarca yalvardı. l\fertıamet Diye bağırdı . Şimdi Tendıı da- 19.öO Memhk• t S'"' Ayarı ve A-
bıJn1İ)·en ta~yüre-kli gü:zel kad ın- h a d Ü'§.ÜDef'l i '\.'C daha c iddi idi . jan lt:...i>f'rl<'r:. 
d:ı bu ah arma l aruı hi~b'r tesiri B iitii n kıtl:ıklardaıı sakladığını 10,45 Mil:rl<: Kl;>c.X< Tü:·;. Müz s' 

Şehir tiyatrosu 
l..IRAM KISi\11 

Bu akşam ••al 20,30 da 
KI Ş 111A S ALI 

rr:~m.\::ktın bi.:tun ~anayi hayntı
nzn anası ve n.<iz:mı \·.:ı.~iyet'nde: 

dir. Süır.<0r B2nk t<ı~\)'k!nc mc -
mur olduğu p: gracr~da şimdiye 

hdar: H<'rCK" \ e Fc«h<.ne yünlü 
nıensucat, Bc·y'ri-07 <ll'r:, kundura, 
Bak1T1'<öy, Kayscri ve Ereğli bez, 
U~~.k ~'·ke:-. Bünyan vüniü men -
sucat, İzn:it kt~gıt Ye Selh.i\.>l, 
Bu?".~:a ~I!'rı!"'J-O:;_ N'az;:ı·ı basnıa. Ke

ç'bu~_.lu küt\~r~ i~arta ga :ytğı, 
Ka" bük dem:r ,.e ~·t·li'.<, Malat
ya pcmul<;u, 5;,·as <.; :rer. to fal>
r: .'.~alsrın1 kurmu . ..; \'i.. buralc.rd·ı 

harp vaziyet, d>0~c:ı.'·;S.:Je g~ce!i, 
gü!ldüzlü b'.:· nıe~ai i'ıe rtınrl 1 man 

~rttı!'l~ı'llıştır Bunlc ... n he:- biri .. 
nin ayrı ayrı b,r eh<·mmiyN. ol
mf k1·a bet.her Kar:ıbiikte ıc~is ıı

dilrn muaza~m demir \'e relik 
fc:1brikaJar1 huu. ·J b.r öncmn·~ ha
i#lir. 

Yurdumuzda -=nd1J.:;tı-1J.eşnJC: işi· 

nin !"!".:Lihiım b:r kı~nı ı nı da .t~ 
Bankası. deruht., e!J'Jl's, yeralt.ı 

servetierim;z.cJcn is1ilade bran -
şında ise •Eti Bo:.nk . ar1an ba -
~arılar kay·dctn1<.J\t'-' bulunmuş -
tur. 

Türkiye Cumhuriyeti rejim.n!n 
(D büyük mU\·aff•k;yctlcr kazan
dığı sahala!-<lan b•ri de NaC:a i~le

ridir. 
Bunların ba~ında da şüp.hesiz 

ki dcmiryo:u faa\'yet• gelmekl<'
d'r: Cumhur;yet idares' ccncıbilcr 
elinde bulunan re'm1il ş'mendi -
ferleri satın alarak n1Hli:~~it'Ciik

ten \"€ tam:,. Et~ikt~n ronra o!'l'.a
rın bir kaç mis.i yeni ymen<lifcr
Je!" in~a euni'.i ve .} urdun çeHk 
ağ~aria örülü;ünü mu'-Y'J'<'n b:r 
program dahil:ndc kınale koyul
mu~tur. 

Naf:a Veka'.,ti dem ryollarını 
yaparken kara )~llt:rını da ihmal 
etn1'f·m:ş, bozuk ve çok harap o~an 
ş::>S<>ler tam'r Ye lccd't edilerek 
gniş a>ıfalt yolJar, muazzam köp
rüler barajlar, rıhtıın'.ar Hımanlar 
mcdPrn sul2n1a kanalları inşa e -
dilm'ş ve cd imekte bulunmuştur. 
Fkkl!Tik rosta, telgraf, t"~"'fun, 

ha\•a ya:; arı ~alı!Jlnalıın her yıl 
artan b:r hızla ilerlctil.ınişt!r. 

Cunı~ıtır.yc:!. n(!'.fi ası ;yap1. imar 
'\'c şt:hGrcih .. '< i.ş!<'rin~ de müstesna 
bir önem veın:..ştr. 

olmuycrdu. Nihayet kurtulmak belli cdrn ya\as bir eda ile şunu P.~. (Şı ı: N".ı·i tt.lLJ 

i~ın ıatlik Mmeğc karar verdi \e fıs.ldad•: PoyJ"o2). 
o) le de yaptı. Çiinkii 'fendunun 20,İJ nad,yo G.ızffi<si. - Bana nail olmak için evnla 
riıınolmak i~io yaptığı tcklfler k0<:aoı ı öldüreceksin!. ı 
~<k ağırdı. Bunların başında ken- Vezir teredd iit etmeden ceup 
di )·cr'.ne rnlta nata geçmek, tabla vereli: 
<>turnıak -.ardı. - Hay, hay!. 

Güzel Prensrs böylece dul kal- Bir ay sonra ,Bağd at bir sabah 

kW:erı ı.:ı~ Oyun IJ:ı.ı.·alat"' 

21 ,00 Konu~ma (Evi.1 S:.uıt!.) 

21,15 T<m.s!l. 

Tür~ 

22,00 lUüz ı'.{.: Rr..C~ Salo-n Oıitesi:a

sı. (Ş,·f: Nı·c.p A::l<lll). 

Yazan: W. Shke.pare 
Türkçesi: Mefharet Ersin 

KOMEDİ KlSMI 
Bu akşam sa.at 20,30 da 

Y A LANCI 
Yazan: Carlo Galdoni 

T iirkçesi: S. Moray 
Cumartesi ve P azar giin lerj 

15,30 da Matine 

ICumhu~iyetin 19 uncu 
yılına kısa bir bakış 

d tk tao sonra, (Şahzade) nin oğlu padişah ın katli Jı aberi ile çalkan-
Ahoıed;n diğer yeğeni (Şah Ve- mağa başladı . Bj.yiik bir bami)et 

22.30 Mem1e-ket Saat Ayarı, Ajans 
Hab~r!Pri \'(' Bcrsahır. 

22.45/22-50 'Y;orınki ?ı"flgram \'f Ka
pan~. 

(2 inci Sshifcd ··n Devanl ) 
Yurdun her köşesine gönderildi. 
Çahştırıhy:or!.c ·r. 

1 10,000 ban safi bakır i...<tihsalini te-

led) ile •~len d i. sah ibi olduğıı göster ilen Tendu 
Aın.-.,:ısı (Ahmed) de Bai;dat Sultanın , .e \ czirin beyannamele-

Her Çar~aml:a saat 14 de 
Çocuk Tiyatrosu Küçü::<: s?.h,hnt mcnıur1arı , e!bc

lrr nahiyelere, köylere kadar 
gönderildi. Ha•,kın ve küylünün 
sıhlıat bi\gikrir.in artlırılmas: -
çin he rtürlü gayret sarfol•UJıdu. 

Muhtelif laboraıu·•·rlar açıldı. T•b
bi ecza ve miistaılızarat fabrika -
!.arı meydana getirildi. 

min etrn:ştir. 

Kll\-arslan bakır madenleri 

SuHan ı idi. Kocas ı ile beraber ri kulaktan kulağa fıs ı l danıyordu: 
Bağda da d-Oner dönmez (Ahme
d) "ıı ölü mii Tend unun ekmeğine 
yağ •Ürdü. Çüııkii onun )erine ku
cası (Şah \"eled) Bağdat ultanı 

-

~ldu. ı ' 

(Dcrnmı yarın) 

- - . - -

DOKTOR 
Dalız Cemal 
LOKlltAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEllASSISI 
Llivaoynlu 104 

Yalnız Tendu kotasının kral ve 
kcndis i nıi n onun emri altı nda bir 
krnliçe olma'1na bir tiiTlii taham
nıiil edemiyordu. Daha o dakika
da ka.:asın ı ekarte ede rek &nuıı 

yer!ne tahta oturn1a) ı dlişünnıeğe 1 
'f1•aTene ~aa.tlerJ: 2.5 • 6 . T t h 4!1:391 

,, ___ KURTULUŞ 
Doktıorkır Ra-r.kacı'a:, J{~
tiplf'ı·, M;!h<nc!iölt":- vtlha$Jl 
hiitıln m~ı. kkt-pH. ka·f'm:e 
y ı yaz .. n~a rı nu.ı--ı k"r.cbın 

ccp.erın-e nt.arr . .a ıntltın, kc
rı::n ırı.dıın v-0 U'C\ln bo1u! .... 

HAKİKi 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEMi 

~t~!'p'.ı ı.. ıkrrıiP y...zı Y1.'!· 
n'!a.k. tn(·cbur~yı_ tnô(' o 'oın 
ha!z hakikaten bı e.t.ı)"'Ettro 
J::uııam1ıştır. 

Uca aşınmaz, 
bol mttrekkep 
alır. Ravvetll
ce basılırsa 4 
kopya çıkara
bilir. 

Bozulan psrc;Hl;.'.·ın yı·dt•k-
1eri lJrr 1~ lıC' .. et1 al;nm~ı
z:n yE ·' :.nı L ·l . 

Kurtuluş 
Ka c. 
o.u.p ht"' b r 11 re;.: ı bu .u 
nur. Aç~.~ bo t' !~Lg: ı·)Jd-e 

hf·r n-e tJi<, 1 
• dl ·t.J d..:r-

~an n'L ·ckkı•p ~k.:raı. \'C' k ı 

T ~·re.az. 

Kurtuluş· 
en ı:::.g:~m ,·ı• c-n kuJ:anı.,!ı 

nıi.it' -k-ktili~ k:.ll'tr.dir. 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

İHTAR: ll01Jkı 

<·• rccl"'L<', i>ır c;"C.'k .}f'llİ mar
fi:ala t,'fıt:t:.ğ;na n~za~an, sJ
Y~n ırıüşle.ri'.<'!rln1 ~!n nazar 
d'kkiJt]crini <.'f'lbı der'..z. Gn
ran.t.ili olan yz:.Jnı1. j.~t~at VP
!iiıkt'n ıiz n P. 81C3 - 6318 
ııtu-ın.aı·aıaJ mı vı• KLRTULUS 

ndn: ta~.yaa Lo ' r.a rial(n~i 
h<1k\k.tci'r. 

l'AKLITLERİNDE"I 

SıUU.'IU.'IZ. 

Kurtuluş noıma Kalemleri Deposo 
ISTANill'L HA\'UZLU HA~ Xo. 1 

l
r------------------, 

fnhisarrar u. Müdürlüğünden: ı 

l - Mı\"(; !. t rcs:-.nıl( ı mue-J>;nıct• 500 <'il(" z~::-ııpara tdt;ı pazarllıi(Jn satın alı
n'Clc.-ktıı. 

; 11 - P.1:.ı.:ıd 'k 10/11/942 taı· ıh :J\.C !'&S'° ... d~an Sa~ı güırııü ~a-:. 11 <le Kaba-
i t::;ş!a Le..-:ız ı n Ş .. bl'F..ın.dckı Alım Ko.ı11;syonunCa yapıla<:...ı-k1ır. 
1 
t JJI H g ı: 1 e lıet gün Sıöıti gı•çcn şubedl' gürU'.Ebil ir. 

1 
lV - i-.t ! crln p; ın.rlık iç;n t:ışin olı.:n;.;n gün \'I' sa:ıtt.e ~1' 15 güvent!nC 

p:-··ı 1 ~r·y!ı• bı"lık*C' ntlı ge~'<'n ıkQn~ı~:yona geJ·ı~e~r~"1 ilj:ı olunu~. (852) 

ı- ---- --- -- -- -
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(
HALK süTu ·u ) ı RAŞİD RIZA TİYATRosu 

Halide Pişkin beraber 

ı ( İ anya1~, 1fÇİ isti:;etılerin K&<iıı.-.::öy Suı'f'YY~ S nen:.:.,ı!\.-ta 
1 mektupları bu sıitıııula parasız DOB - S1"İL 
j olarak neFolvnur ı•e ycr •ııüsa.it 

1 

bulımdukı·a bir kaç defa tekrur 
edili,., Aynca dileklere, 11•üşkül
l.eı·e de ccı:ap ı·crilir.) 

• 
Fakir bir genç kız iş arıyor 

TÜRK MADENCİLİGİ 
Eti Bank'ın işlettLği Gulıeman -

krom madenler:nde j''·!nız b:r 
yılda 100,0CQ ton krom i~Lıhsal o-
lunuyor. Diğer şehir1er:mizin, vi
lıeyet. ka·ıl ve na·h:ye!er:m:40n 
mıntr.ı~<a·ar1nd~ki muhtelif krom 
maden!eri de Tüırkiye Cuırihuri -
yeti dverin:de işletildi, i~etilme .. 
!eri fennil~tirildi. 

Zonguldak ve Ereğli kömür 
h·,vza'..arındaki şirkc ıler ve istih
salat millileştirildi. Geçen yıl kö
mür istilısalatı 5,000,000 tona çı-

karılmıştır. 

Kü~aıJ-sa ''il~ı:,o~tinin Değfrm.'
saf \'e Ta,·şanlı srm:"erinde bu -
llunan l'nylt madcnlcrr fenni tarz
d·.· işlctıl·rr.ektcdir. 

4,000,00-0 lira milli sermaye i!e 
işe başlanan Ergani bakır made
ninde Eti Ban,'<, Süır.er Bank ve 
İş Bankası müş:cl'('.k i<k.:esi bir 
yılda 3 milyon lira kıymetinde 

haw,,~ında yı'da 3000 tıon safi 'ba
kır elde €tlill?celctir. 

l\forğu'l 'bakır ma<lenlerilıde se
n.ede 10,000 ton 'G\i'hsalatla birJi.k
te bir !Yılda 20 bin ton bakırm en 
az 7,000,000 l:ra ttıtacııığı anlaşı-
lıyor. . ... ı 

Yine Siimeı'bank, Etibanık, İş 
Bankasının, d:ger \)· r t.iıbirle Cuım 

htu'iyet devrrr.•n> m<>ydana ge'\irdi 
ğJi milli ve mali ınücsS<'selcıin iş- J 

]e{tidcri Keçiburlu kükürt ma- ! 
denlerir>dc yılda 5-0,000 ton kadar 
:Stiılısa:llt ~·aıpılıyo.r. Sanaıyt:.nıiızin, 

bavleılık ,gii>i iet l!ısaliıtıauızın ba
ızı kısımla:rı için ecnebi moınleke.t.
lere kiikürt parası vermckıteıo da 
kuriulmuış olu:yoruız ve ı0lacağız. 

Türl< parasmın kıymC'li, Türk 
milli müdafaasının kudrC'li, gör'J
Jüyor k; Cuıınh111"yt>t devrinin bu 
giıbi pek çok eserlerilc düşündü
ğümüzden dıııha fazla sağlamlaş

tmlmıştır. Bütün bu i~lerle, ycr.i 
sanaıyileşme proğramlarının tat
bikatına deva:ın olunımaktadır. 

llamit Nuı·i Irnuık 

S&h•p ve Başmuharriri El<>m İzıel 
Denıce - Neı,,~·iyat Direktörü 

CcvdH KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

İ'k n1c .. <1.cb: bit!rm1-=, a:·resinın 
ma·~ctinı tfmin için dah,z, Caz.a 
tohsi!e iır.k.n ı;öocm yen fa.l<;r 
b~r ge:r.ç kız n1Ül'sscc:e ,.c yazı
hane!ıf.1rdc- is aramak~ada·. Bu f::ı

k1r gen~ kızı i§ Vt"rı:-rek sevindi 

recek hituf·~<fır ~ sahiplerinin g~
zetEmiz h.; Jk siitt;nu vasıtas:Jc 

(Bahtsız) rt.muzur a h'ldir;ne.eri 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
rlt:a o~.ur.c!"'. 

'1 ev :-alji, K ı rıklık ve Bütün Ağrıları De r hal 
İCAJ >i~ DA GÜNi'E 3 KAŞ~ ALINA BII.İR. 

Keser 

MALİYEMİZ 
Ctm,huriyd, esk: d<v'.rleı"<kn 

her ~eyi olduğu gib m:ılıycyi de 
,bozu~, düzen.:>:ı bü· ha!tle devir 
almı"lı. Cumhuriy!'t ne3Ji ma"i.ve
miz!n giin geçü~c daha ~'Ok kuv
vet!endiği, her sa.harlak· iht~yaç

lôra büyük bir hızia yt·t!5tig:r~i 

g<:re~ yurt içinıde ve gerek clısın
da ona inan•ldığını, güvendif,rlni 
görmelctro:r. 

DAHİLİYE 
On dokuz yıl !'Vfcl harap, p::-

r:.şan yurtıd~ ağır ~artlar içindi? 
mıt<'tin idaresini alan Da!ıı-l>y-e 

VekaJcti evvelenıirde vatand[(ş • 
larıınızı tam bir emn:yc-te rrı<:z .... 
har kılmak, köylerimizi, şchirlcr.
m;zi, k<sabalarımızı y<>nidcn tan
zim tesis ve imar ermek mcvki
ndi? ;di. Cumhuriyetin DahHiye 

Vekaleti kısa bir zamanda bu v'1-
zife".,rini tamamen tahakkuk et
tirmişıir . Vekalet; imparatorlu -
ğun itiım t tc-Jı:dn et.miy>en a<: "1 
z;;ıbıası yerine !eragatkal', vakur 
bir polis ve jandarma teşkil~rı 
kUl·muş \'e vilayetlerin idares'ni, 
dt-: kras~ pren~!.erine ıhatkın 

lehine uygun bir şekilde nizam'a
m!ljlır. 

Dın'liye mekanizrr.ası örnek 
tbir ba~arı ile c:-alı~n1a.kta v.c şe .. 
ıı;rcilik, k.öycülü.k, belediyec lık, 
husu•i idareler, nüfus işleri de 
memnuniyeti mucip b .. ink~af'a 
ilerlemektedir. 

HuUıı;a, Cuır.frıuriyerin 19 yılda 
ıbaşardıığ işler l!lO yıla s'ğm•z. 
Yaz;ya başlarken de kaydct\iğ'm 
g:ilıi buna sıayfalar yeLmıez. Kı•a -
ca; etrafımızda.ki :her .yi, güwl 
şroy Cumhuriyetin ma!ısulıi.diir. 
Bu:gün; c:Jıanı saran k ~kunç 
harp ateşine rağm-:;n d:mdik du -
ran cesur ve yı'maz Türk wırlığı 
Currl'ıuriyc\in escx:d:r. 

'fü"k milleti Aıtatüık ve yüce 
İ~met İnönü g'bi ~dlere mazhar 
olduğu içindir ki değil biı mil -
!etin, bir f"1'din h<yatı için b:i.e 
~k kısa olan 19 yılda han<•ah i;• 
!er başı;r.mş, e~:z terakki ve 
inh!U haımlcleri!e tarih şcrd 

sahifeJ.cri yazın~tır. 
Bu yıl da en büyük bayra,'!l:

mızd:ı etrafımrı..da harp ka>ırgc

ları uolaşı~r. Fak.at Tiir·< mi!leti 
tam ıbir b.rlik1e, dimdiJ~ a·yak!u
dır. !'l!ukadderata perrnsız bak
maktadır. Ve değerli Bawek;I 
Şükrü Sararoilunun bayramı O• 

Ç'"i nurnJd?.rında söy'ı!'dıklcri g.
bi: 

•- Yapmağa h<z:r olduğumuz 
fcdak.arhk1arla önümüzJçki :--·ıh·ı 

bütün zorluklar!nı beh<'rr:chal 
)·cncceğiz. \te Cum=:1uriy"etim zn 
damı;as:nı bu yılada ınut".ak. vı.;

racağ.ı .•. 
Ne mutlu bizlere... Ne mutlu 

Tii:~üm diyene!. .. 
HALUK CEMAL 

Bas!n Birliği Azat< rına: 

Basın Birliğince ucuz gı<l>a macl
desi tedariki icin çalıŞcca·< b'r \c
~ı:kkül vücudc kctıriltnl'Si e.:::as • 
1ar•nı Jıa.zırlıyac. k kon.l::J on va ... 
lzifcsini b:tirm:;tır. Arkadas'3 · ~· 

mı?.a rlü.şündük~cr:ni ·1ah rcl cc.ıl 

Ye a!]naca:.C mütalea 
kuruıaca,k teşckkiıl 

ba~1ıFcak!ır. 

r fr.ı:crire 

çalışma) a 

Ark..;.daşl<irıır.12 1 !1 :ll Biıı ... <'t • 

kş:in Cı;martesi günü tam s:ı t 
1:; buçuh..la Eminör.ü 1Ja1kc\·i saı

lor.ur.a ge1meicrini r~ca tdc:riz. 


