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Büyük Mlllet Mecllıl, MIJ!t Şeffmiıda tarlhl mıtüJanndaa lııirlni dinlemek 
IHn toplutl laalind97kea 

ı Millet Meclisinde 
Tarihi Bir Celse 

Aziz Milli Şefin1izin Al~ıılarla Karıılanan 
Nutkundan Sonra Meclis Reisliğine Tekrar 

Kahraman ve Kıymetli Ordumuzu Abdülhalik Renda ittifakla Seçildi 
Ankara 1, (A. A.) - Ba,& ün baflra lctlma aloncman bir 

H 8 1 d B •• ft Millet Mecl.i8inJD altıncı tntibap 1a.11D u dftetlllere, yerli ve a.ne 
azır U un urmamız, UCJU devresinin dördüncü ıçUma yıu bi aJ•...ıar bum miimeailertne 

Her Zamandan Z·ıyade Lcizımdır =ı:-:ü~~de-=~~:rilM\1it!c-=:~~!.'= 
ile açılmıştır. Bu mün17ebede 1* bir JaaJk ldltleıd ıö• çaqr .. ,or 

2. 8r cd L 16 L,,. 'L C 1 ) Büyük Millet Meclisi bugün mtia du. Ve Milll Şef toplantıyı aç .. 
. . • • . . k s·ı· tesnc. günlerinden birini daha 18. mü lmın Meclise gelişleri eSllll 

Önümüzdeki Sene Dahı, Milli Sıyasehmızın .Her esc;e ı ınen şamıştrr. Bütün devlet ileri ıeten anda bu halk kiit1elerhWı tçten 
1nımn. dQnldl bitab!nda, karpmın bir baba olarak çıkmıstrr; hem de 
bepJmldn .uçandan haberdar olan ve bunu bizim :yü%0müze vurarak 
lılsı.e nzifelerlndd ihtar eden bir baba olarak! Bu hitapta 16aler, 
blzlen t.evdh ed.llmi8tir. Soysuzlara. vursuneulara. muhteklrlere, aa
tdmll politikacılara değil, bize, vatant vatan ve milleti millet yapan 
.ata t.emfz fakat sinirleri bozuk vıtandaşlanı tevcih ediJmiştır. Şefin 

o 8lııılı:l ~ o. dolruda ndotnıYa pla, adamları kasteden sözleri, bir 
....., delQ. bir fhtar değO. bir UAmdır. 

1 +~•- .LI · · o·· ·· t ve Ciddi Olarak Muhafaza Edecegviz ·~r~nın, daireler reis ve müc1ürıe nvgl baihlık teza1ıürleri lle tar s Utame.ı- erını urus . ,. l.rmın hazır bulunduk.~ bu top planaıJfbr. 
Ankara 1, (A. A.) - Reisicum haysiyetle yapmak iınlinı sab.t =~~lenıı;::e Ldeğer .. ı.ı~ tarafta~ lr.ntıda gtnelkurmayGı~~~!_ batl\ka ReWc:Omhur tnomı 13,!HS de yan-

hur İsmet İnönü, Büyük Millet olacaktır. Bizim milletler arası et. ~~ ~un .. ınc enn":5ını nı •Jr~enPral Asım w.ıu'"' e, larmda Bqveldl Şükrü Saracollu ol
Meclisinin 6 ncı intihap devresi ıiyasetıte daima esas prensibimi.. ve ıelişı~ıesını, d.unya barbanın temy1z mahkemesi, devlet §firm dUtu halde ıelmltler ..,. Meclis ka
nin 4 üncü içtima yılını aşagıda olmuş olan bu gayeninı en insaf pıUarı ıç':8~ hiç ~k:.aı~a&&dı.n divanı muhasebat reisleri Riyase. .pıdnda bqta Büyilk Millet Meclisi 
ki nutuklarlle açmlflardır. sız mticadelelerden sonra olsun,, devam ettirdik. Mcm ettt,tıu ıma tkı. "IJhta locası yanındaki loc-.a- Reilıl Abdillhallk Renda. Vekiller ve llll!!!!"lll'I""-----------------.... --- "Büyük Millet Meclisinin nıuh kabul edilmesinden büyük sevinç niçin her tarafta çqıt i, faychllı larda, büyük ve orta elçilerle elçi ~divanı halan taratmdan kar-

% .AZ.AN : BURHAN BE L G E terem huı· duyacağız. "tiere ara vermedik. Demıryoıla ı;kl.!r ~rkinı da riyaset makatm ıdınm• ve Bil71Ut Millet Meclisi mu• 

1 
· ti • b" ük · ...leri her türlü ya il t daki 1 J \atız kıtutna mensup bir motreze ile 

uuuu. .._, u avayı u uıö.l'W ırr er düncü içti ılım . pıcı ıktı•dl faaliyetler hakikuten almıclardır • I_ ... dnnkfl naıam n .. s- -1 H b land1ra-1--- k' J Altıncı intihap devresinin dör MilU Siyase maz n, ~Y. su •r. • nın l J arafın loca ar a yer RJ,....Udbnbur mızıkası tanıfmdan 
Jük )lillet Meclisinin üzerin olduğunu onun söylemesint> ve I ma Y açıyorl.Am. Aziz arkadatlarmı: lacağı b' k"lde :. · wJAmlamnııtır Milli Şet1n Mecli8e 

claa Tiirk nıilletine, Türk milleti bizim de bllmemezie lüzum 
1

yok ~uhterem izayı sevıilerle seuun Muharebe edenler arasında bir m~~=.~••r ~et: ruı;ur Dinleyicilere mahsus lôca1ar • .. Devamı S.. t SL l \ 
de i nll ;ıı, h'ta ak ' ' ut uuun. i · ıenıt r- • • Din tzıerjndenn~ı.a . ı F tur. Anc , o kimselenn yah B . . . anlaşmayı bugun çın u~ıt ettır_e de guzeı sanatlarda ve teknik 

etti. Ba bitap ~ tarihine a_ku~rin böyl~ bir işi mfmı .. ~. ilene, liaillet iflerinın cek hiç bir ye~e ~ıç bır dcııl ö~timde vakiıt kaybetmeden ha 
Jhmltıı.:f amr id~ ~ .te. kun gorebilmelerinı ve buna baş B1111uk Meclia tara/"""1& ge. yoktur. Oyıe gorunuyor ~ı 1943 urlanması içın büyük program
mlz '*' ftdrası, Türk tarihıne vu.nnalannı kolaylaştıranlar, biz ni, bir azim l1e irade ile idare yılı daha geniş ve dah~ ınsafs.ı; lar kabul ettik. Bu programlan 
da, Jeni bir Türkiye yaratmak da leriz. Bizleriz, zira, biz vazilemi. edilmesinl • m~belerle geçecektır. wvlde ve sarsılmaz sebatla takıp 
YMPWRD what1annı )Cucaklayan Zi Yapar ve devetle Şef etrafında llerektıren f'D'I- Bl.z öniinaüZfleld llBne dahi, edeceğiz. Büyük Meclisin takdi-
bir diıeJltff olarak geçecektir•_ dururaat, bize hiç bir tıehliken~n lar ifinü to11ltuunı.t bul111111- mlllt ai/Jaaetilnlzüı tçerde veı rine mazhar olacağına eınin old~ 

Pabt ne o ne de ba vasfı dun kanadı dahi dokunamaz. 11oruz. dıfanüı /re ~ bil. . t. tum bir büyük ifimis de, Ziraatı 
ldl d--'em"ll hitabın, hitabı din- . H.'\va!Z bularıdıranlarm takt! - En büyük millt feWc~i r • ınen 18 

'· mb.e büyük mikyasta ve yani. 
]erba daJdulmnm derin hissi ji, ?1ieelenberi, devlet ve hüku. o.erek bu mem'leketin ~ ktanetkrlnl, dirilat l1e .. citltli bir pyıetle ehemmiyet verilme 
mıh edemez. Hitapta, o .kad~ meti milletten ayırmaktır. Eski- yer tutmUf olan BiiY.iik Millet oldralc mrdıalua etlece11lz. A ıidir. Her türlü devlet muvaffa· 
bafka o kadar, her tfirlü nazarı den, bımu •~a yapıy~rlardı. Mecliatiıin, her bakımduı ve her 1ddlerlmlze, lttif altlanmıza kiyeUerinin temeli olan maliye. 
tahlil 61çülerinin dışında kalan M~de zikrediyorlardı. İaıın zile zaman olduğu gibi, millete nünıu l1e dOltluklanmlza aadılc ola miz ise ağır vazifelerini memnun 
bir taraf vardır. Bu nedir? .rediyorlardı.: Şimdi, usulü değiş ne olacak azimli ve fera~atU ça • b • olacağımız tarZda başarmağa de 

Biz, Türk vatand&§lan, bunu tirerek b~tun tahrik cihazlannı \lpnası, engin faydalar ve feyiz raJs, l7e her luıngı ir mkte vam etmiştir. Ziraat mahsulleri 
mı1amahYıZ ki, İnönu, sevinsin, m~eketm içine :van1 bizim iç ler getirecektir. lcarp. ldgkll. r?e 1t1Hı filcirU nin faydalarmı makul bir suret-
rahat etsin ve ağır mesuliyetlerle P?litik~ lce~Uletmek ~ndc Hatp Ka.-.ISlllcla olmakta dllıkatle sakına- te arttırmak hareketi hükO.metm 
dolu vazifesinin başında, 18 mil. dirler. Sıns · zaktan overek • s _ _, isabetli tetebbüslerindendir. Dün 
yon Türkün kendine hnan ve ve yakından zehirleyip 8Övdü.re • Aziz arbdqlanm: rcrk, mlllt ~~ td11Wtl- ya pahahlıjınıa yükünü yalnız 
kudretlerile yardımcıbk ettiği - rek! _ • . ~ya harbi bu yıl da kanb mizl takip dttelPZ. köylümüzün yüklenmesini iste -
ne enm,iyet getirsin. Onlar böyle bır ıze tefebbüs - fe)tillerile memleketleri .ratıp BÜJ'Ük Meclil takdir eder ki mek büyük habızlıkıtı:r. Hem 
İnönü dünkü hitabında, karşı- dahi edemezler, eğer biz, iktisadi yıkmakta ~ etti. Şehirler ve gittikçe fkldetlenen diipnanlık kiyl-.a b....,,...nı taDhl et 

mıza, bir "bab~. olarak çıkmıf. l§leridme ve .bilhassa iate dava cephe gerilerinin si.Wısız halk havası fçtncle, betgüri l>fraı daha mek, hem on11 hadden afll'I fiyat 
tır; hem de, hepimizin suçundan ~· hazin bır başı bozukluk yığınlan, bet tarafta. at.et içinde •intr1enmif taraflar ortum.!a ta lunma bpalmakfaa konuuk li. 
haberdar olan ve bmıu bizim yü Ptermeeek! E~ tçhnizden bir kaldılar. İmanlık, CSldürmtkten rafmzbk politibm Jiir6tmek, bil mndır. 
zümüze vurarak bizlere vazife- takım çiftlik ağalan, bir takım başıka usul tanıma~ bir mctna kılmet için çok pucu olmakta 
mizi ihtar eden bir ·baba olarak! azgın vurguncular ve bir .takım cak istikamete, ~ttQt~ ~ zi· dır. Bizı her det'letle olan müna T eh•e y aklaımıı+.r 
M li utkun bir yerinde mem kimin emrinde olduktan bıfütme Yade eaplanmıf buhsıu~. Bu aebetl~'"fndzfn ~\ açıkça Aziz kad lanm: 
ley~~thtnhavasının kasden •bulan yen politikacılar aramıza katılıp halleri insan olarak ~ millet o. llÖyliyebiJtr bir karakterde ve ~ :!met ha t . 
dınldığıni beyan ederlten, bunu ortalıkta en iğreftç bir fht~ ~ leyrederk.eıı b67\ik ıztırap kwwtt.e olduıamuz ~tn politllta di§lndeki çahpmı ve yaı:ı~ 

panlarin memleket büıaye.sini ve tftiras havaemı estirmeteler 11JU)oı az. Bilt8a ldll91'l ilapla· mm ~ .. .,_ti• takip tand 1 emle 
r.ıa gösterdiklerini ve basta Fakat, böyle bir f1!1 de kabil llllJ .._ ........ fbDdi7e bdu etmekten çekinmlyecelfz. Sıyue ~~ _.1,;::;:in 1:er fe 
bünyeler dalına tehlike ~ .,ndir, eğer biz kilerlerbnizde on ~ aettffll ollnk 1e? timialAi cmredlillün her tarafa daklrhlı kabul eıtmlf halleri 

"re, günün birind.; b~ J>ir 1ls't baş ihtiyaçlanmıma panfk ytbtlnde •tr ....,_ hlllml)'9d. alt fayt'.ıanmn. bittin muharip • 
:ikametten hücuma i9iflıliıile"' ~onlarm her ipretleri ile ne dayanan ltfr .. ~ J'&JNUllll lıerce takdir edftdflint satnyoruz. b(lyük ~ tuv~etlt bir mille~ 
eeğirnizi, binaenaley bulş ha. bİışka'ttliddenin üzerine saldırna kalamiyaealı ıre,. Jmralamı,.ea Br Ytlllk l'!•'--ala ~~ir. Millet olarak hakiki 
cır olmamızı ve c' bıe • cak! iı an'l•plmap ...., • ._, deaUe y-•pn • r ~~~~~~Btl~~ veMkuvdle 

ıuralarda ~ıfşmız DU• --Et kabniyacakmlf, kavurma WUr. Albcla:flar, ~ .ıuuwr. ~ 3u-. t 
~!'1ğummu, büt" ('lplaldığl yapm! l ~ ~ M,ft, t.p Geçm hJr 1e11e -.rf~ald ~ lheWn .. ra»Hlyetle dittkad 
Oe suratlarımıza haylunnı§tır. ..,.. ~ Dnw s.. ._ SiL ı il içla .,_ ~·iade ilWdll w maı..,_ Mtlceıen dikka ~ Dnemı Sa. 2. SL 1 

1 Günler Geçerken] 
Onlar Korktu, İiz Bayram EHik ! 

Beliren alimetlere bakılınca vurguncunun ceza-
R E F 1 K smı göreceği günler yaklaşmıştır. 11Vurguncu 

H A L 1 D 
manilı, kuvvetli bir kelimedir; fakat ancak yüJ 
karası bir sanatı göstermekten ileri gidemez. Ona 

K A R A y bütün itfeııçliğini ve çirkin haleti ruhiyesini an. 
...______ )atacak bir sıfat ve bir 1'kab lizımdı; bir sıfat ve 

bir likab ki hem pek keskin ve terl olsun. hem_ 
kolaycacık her mecliste 5(;ylenebflıin. hem de bir damga gibı 
dedesinden tonmmıa kadar eurata yapıfP kalsm: "Soysuz' .. 
Vurguncuyu vasıflandınnak ~bundan uygun, bundan utandı. 
ncı, bundan marıilı bir keliırie bu1unamamı. Bana öyle geldi, 
Cumhuriyet bayramı günü rad~larda mehabetli ve tok bir ses 
le en salahiyetli ağızdan çıkan "10ysµz., llÖzil vurgunculan insaf 
sız yüreklerinden bir zelzele gibi sarstı, y(lıreklerini ağzına getirdi 

Onlar korktular ve sarardılar; bizler sevindik ve bayram 
ettik. Denebilir ki bayramımızın neı•ini arttıran pnlı, şerefli 
bir çok sebepler ~ hatifdan gelen ve yeri, gökü titreten 
o sesin, o kelimenin, vırguculara kıyametin kopacağım, fakat 
ha].ka, zalimler için ceır.a gününOn plecelini bildiren selasetll ve 
sarih hitabın da tesiri vardı. O bdlır Jd cWıa bir dakika &ıce 
gözümüzün önünde cUPeri 8likiUmel. penç-esi koparılmaz. zararı 
önlenemez, can evine kargı ft kllijdli tflemez birer efsane eideri 
gibi gözümüz.de b~ ~ bir dakika sonra ''say. 
suz sıfatını alarak "ne ka.d9r marifetli ve hileli olurlarsa olsun
lar "eninde sonunda,' her bUde J*•lmraklarına zerre kadar 
fiiphe etmeyiniz .azlerile mimlenmeR on1an bize ıslak kedi 
yavrulan kadar ;,lakin ve dndn vundnwl Tabii hayvanlar gibl 
zanrsız gösterdi; deda bir nelem aJdik. 

Cünihw-lyet:ımb:l ktıl1t mmf..tJeıoe &Jet olacak bir idare sanan
lar ogün tamamlle aldandddarmı mledılar. Bu idarenin kuvvetini 
sağlamlığını. fazlietini ~ gibi a6ren soysuzlara hakikati 
bildirmek içhi en mn'b ft miilait zaman da hiç fiiphestz, şeref ve 
fazilete ihanet etıtiklmt 111a bayıam fOnihlıibı:Hl. Hangi taraftan 
baksak, geçirdi~ hayramm mfistama bir hall, bir pır~ 
ve coPımlul'u ftrdı. Btr ıtbıe1 tanfl da .,,.ı11JU 10ysazdım ttfrr-e 
mak, birini aevincllnaet, i5biıb6 am. - düfiindürmek oktu. 
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11/S: 1: o ı~ıııııı~ı Zincirleme 
Satışa Karşı 

2. 11 • 942 

--. DiKKAT :---. 
Tezgah Sahibinin 

fVir Baştarafı 1 ncide beraber en iyi neticeler, arı- Geçen Yıla Nazaran 
ni cdbetıııck isterim ki, pntlndı 
61 gündenbcri diiııya harbine, cak lıükumet tedbirlerinin Çok Fazla Yükseli~ Var 
memleketimiz en ziynde bugün dikkatli olarak yürütülme- Yapılan ınceleiıielere. ıöre, m·ıarıt 
:\ ak~aşmı~tır. Hakiki kuvvetleri - sile elde edilebilirler. sahastndaki inkişafımız, her yn bir 

Bulgarrakımı,Son İzmir Belediyesi 
Tedbirler 

Sıkı 
Aldı 

imalatı Mutlaka 
Tahdit Edilmeli 

mızı, sağlom vaziyetimizi buland Acı 
1
.1 h t 1 1 

k' . evvelki yıla nisbetle ensh inkiş.ıflar 
d .. 1 1 d" e a ırama ıyız 1 mııı~ k d t t ırıp go ge en ıren bir mar.evi •in İ"S . 1 .. t . ' t ay emek cdir. Alman yeni teöbir-

Maçı da Kaybetti İzmir, (TAN) - B•ledi7emiı:, .siıı
cirleme satışların ve keyfi fiyat yük• 
ıeltmelerln önüne reçınek üzere çok 
sıkı tedbirler almııtır. 

Yalnız lıtanbulda delili, hemen 
htl' yırde te.ıg•h aııhlpltr'cıe dev· 
let ellylı ucuz iplik tevııl edili· 
yor. Ancak bu ipler tezglhlara 
girdikten ıonra no oluyor, aoran 
yok,_ 

1• ı · ... ~e ış e-r1nı anzım etmek <•o ler save~• d ilk k 11 d k be 

t 
aş ve ıztı .. rab.hdavası, bugün va tunda Cumhuriyet hu"kum' etlerJı· ,, ,..n e o u ar a i tale ı k d sayışı 19U - 1942 ders yılmda 
namzın uzcrın e esme te ir. nin sarfettikleri gayret] "k; 1148,369 a )'tlkselm!itlr. Bu ders ,11-

0

Beşiktaş - Fenerbahçe11 Muhteliti, "Levski 
J. S. C." Muhtelitini 3 o Yendi 

Bu cümle-den oluak, piyasada yapı• 
.. lan alıs veriş i•leri ılzU bir şekildl' 

ta.kip eclllmelııtedlr. Zincir!eme aatıı 
yapanlar hakkmda en afır cezal:ır 

tatbik edilecek ve buna cesaret eden· 
terin firmaları ve isimleri neşredile• 
cektJr. 

Boyle haller, bir milleti has~al!k 1 ·enedenberi ce · r · ere, 
1 

• lında bir milyonu bir hayli gere~eg·i 
lı ve zavıf gösterirler Hasc·•lık·ı l '1 h. ' dnuye ımız tar<Jın ~ · · .. I ' an ıç yar ım ed ·ı . , hı hm in edilmektedir. 
mıllet biınyc-leri harici tehlikele t te b ".. ·ık h il 

1 
1 memıştır. Dünya buhranına ve iktisadi şut-

J •• . 1 ş u.,un 1 a o unacak me~" 
rı surat e tı7.erlerıne çekerler. tc umumi "t• t h . ·" lartn drırlı~ma rağmen devlet, maarif 
" b 1 b" .. b"l d... . ' ı ıma avasının ınd.- ahasmdak· 1 1 k >ıt se ep e ırgun ı me ıgımız edilmesidir B 1 ık . · ' ı ça ışma arı ısmamakta, 
bir istiknınctten ve bilıncdiğimiz daha e-l • u afn zamanı, hır bllAkls bUtün yurt çocuklarina ilk 
b ' , ltı d e geçmez ırsat sayan eski tahsH verecek imkılnlann ha.zırlan-

:ı nnc er n n a vatanımızm fa batakçı çiftlik gv ı· d masma çalıştlmaktadır. Mevcut 11 ııı· 
1 1 ·ı (" 1. • · a ası, ve e ın en • , 

urruza maruz rn mast ı ı ımn 1nı <Telse t fI" ·v· . öğretmen okulundan bu yıl 846 yen·ı 
n ··ik l\~·ıı t "I ı· . . . ld ı , ene us ettıgımız ha,·ayı 
u ·~ t 1.1 c b ec ısının cıc ı •icaret t y öğretmen mezun olmuştur. Diğer ta-
l k . .. .. d . · ma aı yapmaga yeltenen 

o , rn goz onun e tutması ıcap gözU d h raftan devlet eğitmen okulları ve köy 
eder. b "ıt ~~az vkurguncu tuccar, enstitüleri vasıtasfyle de köylü cocuk-

' • 1 d ıe l un U sı mtılan politika !arma ilk tahsll verebilmek için re-
_;k'iC1M1'~1ı'-"I!f Karşisnı a lhtiraslarl için büyük fırsat sa. niş mikyasta eleman yetlşttrmekt.e-

Difer taraftan belediye, Devlet de• 
mir ve deniz yolları 1darelerlne mUra· 
caat ederek, tüccar ve mUıtahsllln baş. 
ka yerlere sevketmek istedikleri mal• 
!arıt alt belediyeden tasdikli fiyat fatu· 
rası ibraz etmedikçe mallarmın nakle
di!memesini istemiştir. Bundan böyle 
ellıırinde tasdikli fatura bulunmıyanla• 
rm mallıırı vapur ve trenlerde kıbu! 
"dllmlyecektir. 

Ucuz iplikle yıpılan bezin u· 
cuza sablma11 !Azım gellrken, pi· 
yasada pahalı fiyatla bile bir ar· 
pn gömleklik bez bulunamfyor. 

Anlaırlfyor ki, tezg4h aahlplırl 

bu ipliklerle lüzumsuz şeylu, me• f 
1elA masa llrtUlerl, çay takımla· t 
n, k•tkollar, fantezi kııdın elblae· ı 
ilkleri vesaire dokuyorlar vo bun· 

!\.ziz arkadaşlarım: tıan ve hangi yabancı milletin he dir. 
Şuursuz bir ticareıt havası, hak sabına çalıştığı belli olmayan bir Bugün bu uğurda çal!şan köy ens- j 

lı sebepleri çok aşan bir pahalı kaç politikacı, büyük bir milletin titülerinin miktarı 18 dlr. Bu enıtitü
.ık beltisı, bugün vatanımızı bütiln hayatına küstah bir suret !erde yurdun kalkınmasına yeni im

kdnlar verecek şartlarda talebe ye-

Adalar Kazasında Parti 
Kongresi Toplandı 

ları pahal• pahalı satıyorlar, Ör· 
tUaUz bir masada yemek yemek 
veya çay içmek mUmkündUr, kaı
kolauz goııllebllfr. Fante.zl efblae· 
nln yerine baama entariyi k~a
bllirb:. Fakat donsuz ve gömlek· 
alz gezemeyiz. TezgAh sahibine 
uouıı iplik veren devlet, tıııglh 

ealılblnln imalatını tahdit etmeli 
ve ona bu ucuıı lpllkle IUı:umlu 
olan bezi dokutup, yine makul 
bir lmallye ve klr lllve ettirdik· 
tın aonra ucuz ıattırmalıdır. Bu 
da, iplik tevziatını yapan teıklllt 
vaettaelyle pıklll bapralablllr 

ıztırop içinde bulunduruyor. Bu te kundak ko~mağa çalışmakta • tııtirilmektedir. '" .....,..... 
h lin umumi hnrpten doğan, ken dırlar. Üç beşyüz kişiyi geçmiyen Orta tedrisat sahasında kemiyet her 
i hususi şartlarımızla ilgili olan bu insanların vatana karşı aşiktır yıl ehemmiyetli surette ıırmakla be

.. beplerini ve çarelerini Cumhıı olan zararlarını gidermek yolu raber, hüktimet bu okulları keyfiyet 
riycıt hükumeti sizin yüksek na elbette vardır. Devlet ve millete bakımından da takviyeye uğraşmak
zarlarıntza etrafile serip anlata. sövmek, milletin nefsine ve hükıl tadır. 
aktır. Eminim ki, millet ve men1 meilne güvenini zehirlemek ikti BugQn yurtta mevcut 11selerln a-

leketin hayrına olan en isabetli darınr kimseye vermemeliyiz. Ti dedi 45 dJr. Salihlide ve Ceyhanda ye
niden açılan ortaokullarla ortaokul 

ctlbirleri bulacaksınız. Bizim ~aretin ve iktisadi faaliyetlerin adedi de 153 e baliğ olmuştur. 
ürdüğUmüz en tehlikeli hastalık serbestliğini bahane ederek mille Gençliğin yilksek tahsile rağbeti, 

iki seneden beri cemiyetimiz için ti soymak hakkını hiç kimseye, her sene bir evvelki yılla kıyas edl
tlc Cumhuriyet lıük\imctlerin; hiç bir zümreye tanımamalıyız. lemlyecek nisbette artmaktadtr. Me
muvaffak etmemek için estiril • Hırslı politikacılann, millet ira selA, 1940 - 1941 ders yılında yüksek 
ıniş olan zehirli havadır. Bu za desl üstilnde dahill 'Ve haricf bir tahsil gençliğinin sayıııı 10391 iken, 
mnnda hiç bir memlekette atır siyaset yiirütmelerine asl~ müsııa ~eçen yıl_ on ~ç .bine ya~~aşmtştır. Bu 

. d . d .....ı 1. . yıl on dort bını geçecegı tahmin e-
mnhzurlan olmnytm hır te bır e Ç'~meme ıyız. dilmektedir 
tılsımı yoktur. l\lilletlcrin sıkın. · 
.. ınra maruz oimaıan. ,.arcsiuu:r. Vazifelerimtz =k===d======= 
u .. :ı: ca zaman ayız. Biiyiik Meclis • 
Bu devirler, harbe girmiş veya Aziz arkadaşlarım: ı:ıin .,re ondan feyizli ziyalar gibi 
gırmemiş memleketlerin hiç bir! Büyük vazife günleri, Millet daiıJarak her vatandaşın, Cunıh-u 
sı için, engin kazançların bulun - Meclisinin büyüklü~ünü teces • riyet lıükfı.metine yardım ctmcl!>i 
maz fırsatları değildirler. • süm ettlrmek için kıymetli fırsat lazımdır. ) 

J stırabı azaltmak, mıllet !ardır. Kahraman ve kuvvetli or Tarihte büyttı< meseleier n~et 
talıan:miilünü arttırmak, mıı dunıuıu hazır bulundurmalıyız, miş bir milletin evlatlanvız. 
harebe dzsında kalmak ve bugün her zamandan ziyade la - Kendimize, milletimize, gt.1veni-

r.. ~ • 'f fl 2!Imdır. VRtanda istihsali arttıra miz, her vaziyette en i!•abetli 
mulıareucy2 gırı ırse. ~~J"e e cak tedbirler, asıl genişlik yolla tedbirler bulaca~ımıza güveni • 
ve selfumdle çıkmak ıçm fek rıdır. Harp içine girmiş ve milll't tniz, her znmandan fazla ve kuv 

çare, resmi vazife salıiple1·i. s~l~etinin kay~u~na .. dü~mii~ vet~?lı"· . • . .. -
, n ba~ında Cumlıuriyet gıbı her mahrv.mıyetı goze ala • Buyul<. Mıllet Meclhı, Buyuk 

ll~ ı:~ e • -s • cak ve bütün mllletçe külfet ve milli rr.e7fyet'er.irni'Zb en kuvvet 
ftji/çumetuıe candan yardım nimette birliğimizi ve beraberliği~ll delillerlnl tarl'!ı1mb:e btr daha 
etmektir. Bütün eksiklerile mizi a:özlerin önünde canlandıra kayde.jrcektir •• ; f! 

DUnkii ınuhtelit takımlar maçından bir görünüş 

Sofya!Un Levslı:y • J. S. C. muhtelıti/ yerli muhtelit yine baskısını .kurdu. 
dUn Uı;üncii ve ıon maçını Beşiktaş • Şeref ile Hakkının fevkalade anlaşma• 
Fenerbahçe karııık taknnına karşı, sı Bulgar kalesi önünde tehlikeler vil• 
~entrbahçe stad7omunda yapmııtır. cud<' getiriyor ve ıeyircilcr tam bir 
Havanın güzel, maçın da mühim ol• f:ıtbol heyecanı geçfrfyorlardı. N:ha• 
ması Fener stadrnr baştan başa dol• yet Şeref bu şekilde cereyah eden o• 
durmuşta, yur.un sayılım güzel bir şütlc ikiye 

Oyuna saat 15 ... 5 te futbol ajanı Nu. çıkardı ve birinci devre, netice deği,· 
ri Dosutun hakemlifi altında başlandı. nıeden 2 • O olarak bitti. 
Fenerbahçe • Beşlktaıs muhtel!ti dün İkinci devrede Fenerbahçe. Beşiktaş 
şu şekilde tertip edi!mlşti: rnuhtc!Wni değişmi' görUyoruz. Birin· 

Cihat, Yavuz, Marat, Ömer, Saim, ci devrede çok güzel bir oyun çıkar• 
ı\ydın; Fikret; Naci; Hakkı; Şeref; mıs olan Hakkı ile Naci çıkmıı. sar.• 
$ülcril. trfcra Melih geçmiş, sol açığa Halit, 

Oyun başlar başlamaz, bikimlyel s:•i içe de Şükrü getirilmişti. Fenerli 
h-:men yerli muhtelite geçti; top Tilrk Ömere mukabil santrhafa Beşiktaş!ı 
fııtbolcülerlnin ayaftna o kadar fazla Ömer gelmlıti. 
eeldl ki, oyuı;ı hemen hemen Bulgar Oyuna Bulgarlar pek hızlı bir şekil" 
yarı sahasında fasıluız oynanmıya de baştadılar, her ne pahasına olursa 
l;a~ladı. Bu açık baskının tesiri de c(i. olsun, neticeyi. değişUrmek istedikleri 
rUlmckte gecikmedi ve NacJ üçüncü !.Çtfrça gözükibordu; fakat Tiirk takı• 
d·lkl,ada plase blr kafa vuruşu ile o. mı da akm üstllne akın yapıyor, Me• 
yunun ilk gotilnU yaptı, l;hten Jstifade etmek iı;in paslar daha 

Bundan s.onra Bu!gar takımmdıı bir ~iyade ortadan veriliyordu. 
düzelme isteği baş gösterdi. Bunun· Bı.ı şekilde tevali eden akınlar niba· 
IA beraber oyun mütevazin bir cereyan yet ıemereaini Me!ihin kale önüne dü.. 
almaktan daha ileri gidemedi, şen güzel bir şandeLi kaparak içeriye 

Fazla gayretle oyunu bu. vazl:rete t1okma11 ıle görüldU. ' 
sokııbllmlş olan Sart • lrni'ilIZı formalı Bundan ıonrıı. oyun mOtevazln blT 
Bulgar oyuncuları, gayet gevşediler ve ctreyan almıştır. Bir taraftan Bulgar 

Vi!Ayet dııhlllndekl kaza idare he
yetle-rinin yılllk kongrelerine baelan
mtştır, DOn, ilk konırre Adalar ve 
Şile kazıılarında yapılmr,tır. Adalar 
kalası ldare heyeti kongresinde idare 
heyetinin bir yTllık çıılşmnlanna dair 
rapor okunmuı ve bütçe meseleleri 
görilşUlmUştUr. 

Yenl idare heyetine doktor Esat 
Durusoy, SalAhattln GUlen, doktor 
Gani vp Fuat ıeçllmlşlerdlr, 

Dağıtma Birliklerinin 
Kontrolüne Başlanıyor 

Dün Pnınr olmasına rıfmen, ma
halle birlikleri tarıifmdan ekmek kar 
n~i tev.ziatfna devam edllml,tır, Be
lediye, bu sabahtan itibaren birlikle
rin kontrolüne başltyacak ve mevcut 
defterlere göre tevzlatın nasıl yapıl
"'~'"' t .. tı.ıl( PrleC'el<tır. 

m•Jhtelitı bir eayı Ôlıun ı;ıkarmık iı;ln 
canla baılı ı;alııryor, etiler taraftan 
İstanbul takımının da ıot yememek i• 
çin dtill, uyısım s;ofııltmak için ui• 
r:ıştığı görülüyordu. 

Bu suretle ıon!ara dolru b!ru ıert 
bir ıe.kll almrya da ylls tutan mıı; 
nihayet 3 - O İıtanbul takımının ıa• 
lebeı;lyle son& erdi. 

Ak,am Takılın Belediye ııazlnoıUn• 
da Bulgar misafirler ıerefine bir· Ü• 
~3m yemeli verilmı,ur. Bu ı:lyafette 

Beşiktaş ve Fenerbahçe idareci ve o· 
yunculan ile Bulgar kafilesi ve resm1 
%evat hazır bulunmuşlardır. 
· Bulgar takımı, bu aktam m'tm!eketi• 
ne dönecektir. 

....................... : .• 
Sındırgıda Zelzeleden 

Bazı Hasarlar Oldu 

Balıkes.ir, 1 (A. A.) - Dört günoıı 
denberl burada ve civarda !aıııJalarld 
yer samntnarı olmaktadtr. Slndırgl 

kazasının Çobanlar köyilnde btı yer 

earsıntılan netlceal olarak 17 evin du• 
vartan y1ktlmıı, Biıradic ve Sava,te.. 
pe fstasyonlıırrııın da duvarlen çat~ 
lamlftır. İnsanca kayıp yoktur. 

BUGCNKV PROGRAM 

7,30 Program 
7,32 Spor 
7,40 Haberler 
8,30 Salon Ork!. 

12,30 Program 
12,33 Müzik (Pl.) 
12,45 Haberler 
13,30 Fasll heyeti 
18,00 Program 
18,03 Türküler 
18,45 Dans Orkes. 

19,30 Haberleı 
19,45 Serbest 
19,55 Şarkılar 

20,15 Radyo eaze: 
l!0,45 Bir marı 
21,00 Konu1tna 
21,15 Müzik 
21,30 Konuşma 
21,45 Sen!onJ or: 
22,30 Haberler 
22,45 Kapanıı 

IGf:C5'."'G,LlN H.+BE.ALEA 1 "Salo~on .. 1' 
. . Çevresınde 

DÜRÜST 
TÜRK 

SiYASETi 

l 
1 

Batırılan 
Müttefik 
Gemileri 

T.. k. d aı·r başlıyan pasları temizlememizi is 
Ur ıye e tecil ve Meclise bildirdi ki: 

, Şef Yaşar ! Vereceği kararlar vardır ve bu 
l:lir° Bqlaufı ı incide kara•rlar, İstiklal harbi meclisle!"ı 

Sark Cephesınde Son Vaziyet 

TuCipse'deki Sovyet 
Mevzileri Yarıldı 

... 
Rör:M'- Ra.dyosu, Timoçenko Kuvvetlerinin 
Stalingrat'ta Taarruza Geçtiğini Bildiriyor 
Bcrlin, ı (A.A.) - Alman orduları ı StlliQıırat bb"1gesinde T.~aps:nin do.~u 

bnşkomutanhğmın tebliği: Tuapıe H• s'malinde ve Nalc;ık bolgesınde du~· 
va5 kesiminde müteaddit düşman mev• m3r.fa ı;arpışmııılardır. 
1:ilcrlne karşı yapılın yarma tcçebbüsü Stalingrat bölgesi11de 
ınuvaffakıyetli netice vermlştir. Düı?- Moskova, 1 (A.A.) _ Sovyet öğle 
manın yaptığı karşı taa__rruzlar püskür• teb1iğine ek: StaUngrat bölgesinde bfr 
tulmüştür. Tuapse açıgmda Sovyetle• fabrik:ı. clvanm müdafaa etmekte o!an 
r!n 3000 tonluk bir ticaret gemisi, bom- l<!tal:mmrz, tanklarla desteklenen bir 
"alarla batm!mı~tır. 3tay mevcutlu bir birliğin yaptıir hü~ 

Terek batısında hücum kıtalarımız cumu püskürtmüşlerdir. Başka bir ke-
4lü rnan m~zilerinl almışlar, hava or• simde blrllklcrimiz mevzilerini sağla• 
dusu tarafından eşsiz bir sckilde dese mı!l)ar ve bir mikdar arazi kuanmışe 
ıteklcnmi .. ler ve bir çok akar suları geç- 1 ~, 

~ ~ .. atuır. 

1ikten sonra düşmanı çok uzoga pu • Stalingradın doğu şimalinde bir ke-
klirtmilslcrdir. Kara ve hava ordus~ ta• şif taarruzu faaliyeti o!muş ve bu fr• 
rdından iki nrhlı tren yok edilmıştlr. alivet göğüs ~l>ğüse savaş şeklini al• 

Hazer denizinde yenid~n .. 4 ü petrol ı:n~tır. Dilşman takrföcn 120 ölü ve ya· 
P,l'misl olmak üzere 9 buyuk• ta~ı~ ve ralı vermiş, bir düşma mühimmat de• 
~ l~p batınlmış veya a!evler ıçınde pcııu infilak etmiş, 7 blokhavz tahrip 
bırakılmı3trr. edilmiştir 

Stıılingradın cenubunda düşma.n kar• Nalçık ·bölgesinde' lı:ıtalarrmız, şld• 
§ı taarruzlarına tekrar muvaffakıyet• dctli blr müdafaa savaşına istirak er 
siz bir şekilde ba~lamıstır. Volgayı ml5lerdlr. 300 Alman öldilrülmüş, 3 
şehrin ş1malinden müteaddit taburla~· tar.k tahrip edi!mi$tir. Tayyarelerimiz 
l:ı geçmek için düşmanın. yaptığı b'.r cepr.eye gitmek üzere yolda bulunan 
'teşebbils tamamiyle akim katmı•br. Bir dUşman ihtiy11t topluluklarını bombar• 
mıkJar büyük tekne batırılmıştır. Dil~· dıMan etml;ıtlr. 
•nan kuvveecrı 11iınr yok editmıs ve- Roma radyosu11a göre 
ya esir alınmıştır. Dii~manın Volga do
l ı kıyısındaki top mevzileri bomba• 
l:ı.rla ve tayyare sil!hlariyle döfülmilıı• 

tür. 
Astrakan simatlnde 13 nakllye tre· 

Roma, 1 (A.A.) - Roma radyosu 
Timoı;enkonun Stalingrattalı:t Atman 
kıtalarma karşı yeni bir taarruza geç• 
tiiini bildirmiştir. 

nin'! bomb:ı.lar isabet etmiştir. Büyük 
b'r petrol treni baştan başa yakılm~· 

11Kenterbury.. Ağır 
tırİ>oıı cepnesinde İtalyan kıta.lan düş• Sekilde Bombalandı 
rnııııın nehri aşmak tı;in yaphk1arı te· ~Bertin, 1 (A.A.) - "Reıımi tebliğ'': 
ti"bbtis!eri tekrar püskürtmU~lerdlr. A'man bava orduıu uçakları, dünkü 
'Mar.ar av uçakları Macar aavaı uçak• r.ün ve gece Kenterburi $ehrine karsı 
Uırır.ı himaye ettikleri sırada 4 Sov:vet müteaddit dalgalar halinde misilleme 
t yyaresi diişUrmü lerdir, taarruzları yapmışlardır. Bir kısmı al .. ..,,,, . ı çak ucu1la atılan bombalar, tahripkar 

Jfoc;l·o-v:l, ı (A.A.) ....:. Sov:vet 8lle tesirleri ile ve cıkarttıkları yangın• 
tblifl: 31 !lktesrin gecesi kıtalarımıs, larla büyüle tahribat yapmı~!ardıt 

Gu~dalcanal Adasma 
AmerikaMar Yeniden 
Takviyeler Gönderdi 

BiR .AMERiKAN UÇAK 
GEMiSi BATTI 

Vaşington, 1 (A.A.) - Amerikan -
Japon harbinin ilk ııafhaıı Japon fil0t0 
sunun Salomon adalarından c;ekilmesl 
ile son2 ermiıtir. Bıı haberi harbiye 
mızın Albay Knox vermiş ve Guadal• 
can!'daki Amerikan kıtalnrına takvi
ye geldiğini ve gelmekte devam etti• 
iini ilave etmiştir. Şimdi adada tek 
tük piyade ateşi teati edllmektedir. Jıı• 
pon filosu ı;ekftmlgse d~ Japon kıtaı1.
n adada kalmıstır. A!bay Knox'nn ka• 
naatine göre, takım adalarda muhare• 
benin ilk safhaıını kazanan Am~ikah· 
tar sükUnetle ikinci safhasını beld~ 

mcktedirler. 

Batarı tayyare gemisi 
Vaşington, 1 (A.A.) - Bahriye na• 

zırltfından bildirildiğine göre, Santa 
Cıu:ı adau civannda 2 İlk:teşrlnde 
bomba uçalı:laıının hümcuna uğrayan 
Amerikan uı;;ak gemisi batmıştır. 

"Porter" Amerikan muhribinin de 
ayni muharebede batlıit blldirllmer 
tcdir. 

Mısır Harbi 
İngilizler, Yeniden 
Hücuma Gec;ecek 

Kahire, 1 (A.A.) - 8 inci ordu a
dını admı. ilerliyere kdUşman istib -
kAmlarlru tahrip etmekte ve yakında 
indirilecek ikinci büyük darbe için 
sahayı hazırlamaktadtr. ' 

"Alman resmi tebliği 
Berlin, 1 (A.A.) - Resm1 tebliğ: 
Mısırda yeniden dilşnıan btıyük 

'Zlrhlı ve piyade kuvvetleriyle taarruz 
etmiştir. Şiddetli savaşlardan sonra 
bu taarruz, karşı hücumlarla durdu
nılmuetur. Muharebe devam etmek
tediı. 

Dış Memleketlerde 
Geniş Neşriyata 
Vesile Veriyor 

Nevyork, 1 (A. A.) - Türk Cüm
huriyetinin 19 uncu yıldönümü mü
nasebetiyle neşrettiği bir makalede 
Nevyork Sun gazetesi, Reis Roosevelt 
taraffnd<ın ReisicUmhur İnönU'ye &ön 
derilen mesajdan, Türk ga:refocileri -
nin :ziyaretinden ve Hariciye Nazın 
Cordell Hull ne Aynn Meclisi Hari
ciye Encümeni Reisi Connally tara
fından sl.iylenen nutuklardan bahset

\ikten sonra, dünya harbi esnasında 
Türkiyenln misal teşkil eden dürllst 
hareket tarımı övmekte ve yeni Tür
le.iyede görillen terakkilerin temelini 
atan Kemal Atatürkün hatirasmt hilr
metle anmaktadır, İr)Önü bu temeller 
üzerinde yaptya devam etml,tir. 

Gasete töyle devam ediyor. 

"Bu kadar mOıkül şartlar içinde 
Türkiyenin tarafsızlığım muhafaza 
etmlye muvaffak olması zimamdıırla
rmtn yüksek birer devlet adamı ol-
duklarını isbat etmektedir. Türkler, 
realist insanlardtr. Onlat" Avrupanın 
en iyi lsUhbarat ııervlsine maliktirler. 
Bu Hibarla yalrıı:ı: bugün olup biten
leri değil, yarın neler olacağını da 
bilmektedirler.,, 

Rumen gazetelerinde 

Bükreı 1 (A,A.) - Rumen gazete
leri Türkiye Cilmhuriyetinln yıldönü
mü münasebetiyle harareUi nesrlyat 
yapmaktadtrlar. 

Actiunea gazetesi Rumen ve Türk 
mllleileri arasmdaki dostlufı.ı belirt
tikten sonra eöyle demektedir: 

''Kemal AtatQrkiln yarattıtı muci
zeyi İsmet İnönü devam ettirmekte
dir.,, 

Ordinea gazetesi, Atatürk tarafm
dan baıatllmııt olan muauam hamle
yi kaydetmekte ve Atatürk siyası va
siyetnamesini bugün İsmet f nönünün 
devam ettirmekte oldulunu ilAve et
mekte ve: "Türkiyeyi tarafhk siyase
tiyle iııtiklt'ılint bir kere daha teyit et-
raistir .. demektedir ;. 

- Şeker kalınıyacakmış şeker nin vaktile vermiş olduğu karar 

~n! \,. ~ :>. . ,.. ,., • A ,. ı..) lara eş .oJ.~=~ktı~" denk o~ca!tt.ır: 
Dıyıp ceb1mızdeki beş on parayı ~u.r edıldıgı millete, vazi!elcrını 
bu mallara kapatarak günün rxzıhatırlatmıştır. 
kını ancak gündelizinden çıkaran' Netice: Türkiyede bir Şef ya"' 

Alman Denizaltıları zavallı yurddaşınıızı bunlann şar! Bu Şef, dün, idaresine me 

d Ok hepsinden mahrum bırakmasak! JI. '1-
Hin yanusuna Binaenaleyh, asıl suç bizdedir. ınönü nut~una başlarken. ci"' 

Dog" ru Uza myor Biz çünkü vatanı vatan ve mille han harbındcn bahsetmiş ve 
ti millet yapan insanlarız. Yarın insanlığın, "öldürmekten başka 
memleket bu harbe girerse onu bir usul tanımayan bir istikamet 

YENiDEN 12 GEMi müdafaa edecek olanlar·bizleriz. te,, ısrar etmesinden, millet ola 
DAHA BATIRILDI Devletin siyasi terbiyesine gü • rak ve in.san olarak duyduğumuz 

Bcrlln, ı (A.A.) _Atman orduları vendiği insanlar bizleriz. Tıpkı ıztırabı. if~?e e~~ş~~:. _ 
bnskuman&ınlıfının huıust tebliği: bunun gibi, iktisadi ve içtimai ter Fakat, dunya goruşunu ve hepi 
Düşman nakliye gemilerini takibe biye meselesinde de, dünkü baba tnizln dünya görüşünil, asıl mil. 

devam eden Alm:.ın deiza!tıları ilk de- hitabında, söz, bizlere tevcih edil letlerin hür ve müstakil olması 
fa olarak Atlantikten hareketle Hint rniştir, Soysuzlara, vurgunculara lüzumundan bahsederken ortaya 
denizin~n hemhudu.t çevrelerine kadar muhtekirlcre, satılmış politikacı- koymuştur. Ve bu dilnyada, bir 
iforle~ıler ve Afrıkanın canubuna dol lara değil, bize, vatanı vatan ve tarafın hakimiyetine dayanan bi.r 
m en 11eri kara noktası olan Agulha~ millet' millet a an sütil temi.z usulün yaşayamiyacağının ar • 
barnunun şarkmda uzaklarda ve Cap 1 Y P t . -
stadt önlerinde hepıl 52518 tonluk 8 fakat sinirleri bozuk vatandaşl:ı. tık anlaşıldı~ın v: ~~ı dunya 
go:mi batırm1slardır. ra tevcih edilmiştir. Şefin o öteki da, milletlerı.n, kuçük buyük, an 

30 • 31 tlkteşrin gecesi Canada a· sözleri, o, doğrudan doğruya pis cak istiklıll ı~~nde raşa~acakl~rı 
dıtları acıfında ciddi . hasara uğrayan adamları kasdeden sözleri, onlar, nın daha buıgunden sabıt oldugu 
kafilenin bakiyeleri denizaltılarımızın bir hitap değil, bir ihtar değil, nu, büyük bir cihan vatandaşı sx 
yeniden hücumuna uframı,tır. Tama• bir ilamdır!. fatı ile haykırmıştır. 
ıniyle daiıtılmı, olan bu kafileye İşte tnönü'yü dinlerken, diln Her birinde katıksız bir ideali% 
met.sunp hepsi 30131 tonluk 4 ıe~: hep bu düşüncelerin içimizde ya mln ayn bir şimşeği çakan bu 
dalıa bahrı.lmıs ve bu sureUe bu kafı ni, ldraktm!zde ve vicdanımızı:Ja bir kaç cümlenin yanında, bu har 
leye•verdlrılen kayıpların hepsi 131131 • · .. ük 
t ı k 18 mJ 

• b 1 t kayna~trğını hissettık. Ve, Ba- hın en parlak nutuklan son 
oıı u ge yı umuş ur. • k · · ? 

D l ıt 1 f li -· n tice bamız tarafından, iyice paylan - alır. Neden bıliyo.r musunuz. en za ı anınızın aa Yed e • • . . 
ıı1n<!e dtnis ticaretine verdirilen kayıp. dık: Ve paylanmayı, hak ettik. Çunkü, o nutuklarda, bu cün:ıle 
lor bu suret!e 82649 tonu bulmuştur. İnönü, kısa ve sert nutkunu lcr, bir takım vaitfor. §.tiye keşıde 

Son altı gün içinde geni1 harekAt söylerken, o kadar saminı!, o ka edilmiş bir takım bono1ardır! İn
s:ıbatannda 41 remJ batırılmış ve tn- dar kati ve o derece kendisi idi önü'nün ağzında fakat, ayni cüın 
11liz • A~erllı:an deniz ticaretine bir ki, bir an için düşünmek lazım leler, Dumlupınar ve Lozan'ı va 
çeyrek mılyon tondan fa.zla zarar vtr• geldi: pan Türk milletinin, tatbikatta 

dirilmiş~ İnönü harbini mi idare ediyor muzaffer olmuş hayat akideleri 
du, yoksa Lozan'da kapitülasyon. dir. 

Türk Gazetecilerinin lan mı yıkıyordu? Mecliste değil İnönü, heor zaman bir büyük 

Amerikadaki Ziyaretleri dik ve hitap radyodan geldi. Bu hatip idi. Fakat dün, kendi kendi 
na rağmen, mehabetini hissı::tme ni de geçti. Hele devlet adarnı 

Atlanta, ı (A,A.) - Atlantayı ziya. .11. hnkftn yoktu. 1 .. .. dün onun yine en güzel 
retleri esnasında Tlirk gazetecileri rne&e • . . . nonu, .. .. '. biri : 
"Rilzglr gibi geçti" eserinin mliellifl Nutuk, birden bıre bıtm en büyük günlennden id .. 
Marraret MitcbcB tarafından 8fle ye- ce anladık ki, Meclise, bir prog Atatürk sağ olmalı idi de alnın. 
metine davet edilmlılerdir. Cenup dev- ram nutku söylemek için değil, dan öpmeli idi! Ve menfaatlerini 
Ietler!nln en iyi e.nanelerine unun o- canından çok sevdiği ıllilleti ile bu iki müstesna evladını büyük 
Jan bu dekor ve yemekler ve hakların• acı bir hasbıhal yapmak ÜZC;'re Türk vatanının, hayatlarında ve 
da. ııöıterlleıı mioa.fineverlik ıazetec.i· gelıniş! Söyledi ve vurdu. Kesti ölümlerinde birbirinden ayırm11k 
lerı memnun ve mütehassis etmi~r. ve attı. Bütün inkılapcıları bü- ta görenler bir kere daha küçii· 

Marııaret Mitchelt, şimal ve cenuı>- tün temiz vurtta lan silah 'ba ı. lü to rağ~ yapışmalı ve kerten 
lutar arasrndakl ayrı!ma harbi esnasın• y • • • ş. ş P P 
da Cenuplular tarafından çıkarılan bir na çagırdı. Sılkınıp ayağa kalk- kele varlıklarının ne derece meş 
\•eslkaya lmıasmı atarak misaflrlert mamızı, kendi kendimizi muha.. um ve iğrenç olduğu. bir kere da 
hediye ~tmlıt\r. keme etmemizi, vicdanlarım1zda ha Olftaya çıkmalı idi' 
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Sekizinci Ordu n 
f:ledefi Ne 01Gllllr7 

Yuam M. ANXaN 

L ib1ada ~· cama ıabaluacı.br 
ri fıılı:ipf halinde bulunan 8 inci 

ordarıun taarruzu, Stalincrat ._ JCUku 
kcsbblerinde bütün 1iddetl7le devam 
cd~ balı ....,....ıan itlncl pllna 
bırakmaı aibl aöriinii1or. • 
Buı uUrl mit-b1111'1ua slHı a. 

taamız mahalli ve mahdut bedef'-1 bir 
hareket WJcUr.ıı mttteflkln tiuır 
ladıklan ıenlı ölçüdeki unnımJ bir taıı 
arruun bir parçaııru teıkll etmekte
dir. BUım AJeıınlar ._ taarnnn ~ 
heımn17et1 iizerin. dikkati ,elanifler
dir, Onlara ırare ba taarruı ıenlı ba
t'ekttm bir baılaıap:ıdlt " natl~ 
ler 1tandan bliyük neticeler beklemeD 
tedlrler. v.,ınston ti71-ll mahfi!ltriot 
de: Bflyiik hadiselerin arifelfde W 
lanwJduiu. Jaattl A·napa barblaln lllQıl 
bd6tratınm Afrika cöUerinde taaniln 
edeceil 1wıaaU bikim olnu7a bqla• 
snı1tır. 

Ba kanaatte otantara ı8re: 1hı tur 
nzım biriııcı hedefi, Tamıı hududuna 
bdar c!aJanarak btlttln Akdenfse tıs. 
kim olmaktır. MBttefllder ba taamın, 
Alıaanlann Ruıyac!a çok me11ııt olduk• 
lan bir zamanda yaptık!an ve hava 
GıthlBIUnB ellerinde hlan4an!aktan 
(çin,, muvaffalu7etle baprabll~elder 
dlr .,e 1ıandaD IODI'& taamll\m Udncl 
ıafbauna ıececeklcıcSir. 

Müttefikler Rommel lnrneUerfaf 
~Bp edera Tunu had11duna kadar 
bıitGn aahlllerdeld deniz ve bava U.. 
'eılat t!Jerine ceçireblldlkJeri takdirde 
&icU7aJa ,.ahut Giride asker çıkararak 
ltaJ71-da yahut Balkanlarda 7enl bir 
cephe açmry& teıe!>bUı edecekJercllr.Ba 
bnaatte olanlar, mlltteflklerln seçen 
harple, bundan 7lrm1 d&rt ... enel. 
Sellnllr c.,heaini açarak Balpr ora. 
ıuma matlBp etmek ıaretiyle merka 
devlethrinin bezimeilni kolQ!aıtır&k
larım v. çabukla§tırdıklarma Jaatırlat. 
ınsktadırlar. 

Baııka bir kanaate ır8re: 8 lnct or4u 
ta uıınlllUl mahdut bir hedefi vardır: 
Bir.,. ıonra baıhJacak bı do!Qısl~ı 
ıar k c elen tJkv~J mcJıcri alf 
n dan tt6iiimeıtt. ,.,.,..., .a 
duı?a büyuk taarrm haztrhkJamu bo
ıar ak Mihver kuvvetlerınl lılıaır bu. 
dutlarından uzaklaştırmak. 

Bu kanaatte olanlara göre: Alrfba 
dakJ Mlh•er kuvvetlerinin 71-lnu Cep' 

her.in bir noktasına karıı 71-pılan ta. 
an uıla mat!tıp eclllema, Banan lçhl 
cephenin her nolrtannda taarrasa ~ 
mek cephe arkaıunda mabtellf yerlere 
deniıden komandoh'lar pbrtmalr, U. 
•act.11 puqiltciller fndirmelıı •• dahi 
Uıtiln bir bava kunetlne malik olmak 
lbımckr. 

Kaaathnlzde manffalr!7et temini S. 
cf.n: Harbla cok nuik olan bu devr• 
sinde prbl A vnıpada yeni bir cephe 
açmü, ba mümkila deillae ttal7& •e 
Yananlstanctaıd lıllbTer deab n ha., 
Gslr.rlnl devamlı bJl' nrette bombardr" 
man etmek 'ite lnsllteredeld hava h'f
~etlerbıbı mlhim bir knmnıı 11111Yakka• 
ten La'b7&7& cöndermek. burada c!nanr 
lı .. tam bava ilıtiWiH_ tem!n c~k 
kap eder. 

Şark Cep~esinde 

SAGl.AM Bi FISKOSÇU KARŞI 
MiLLETÇE SEFERBER 

OLMAK ZORUNDAYIZ PARA •• lenlna Güzel 

Memleketlm 
Ta11n:fJLTJffAT 

SAaLAM PARA iHTiRAS VE DERDIN1N Vurgunculara ve Bqzgunculera Demir 1m.r.ıuermemıe1ııetıerinleokaıet-
ı.r; baklan da nrdrr; clnkll bll 

ŞUURLU VEYA ŞUURSU? OLARAK Yumruğunu indirmek Ozera Olen Devlete ı&fü Bike sBklere dolna ,Un•lmtt dalt 
lan. nbldeb rence siren cöUeri. ~ ... 

Tl"'-1 Gö o o Azami yardım Etmek Mecb..Netindeyiz J'\'IU J'l!Mclan. l1k ormın1an Be HER TARAFTA YERLEŞ ~ R L R -·., franltlerin •ptttoren• c!edlkleri tabi 
Ankara, ı (TAN) - Mnıt Sef tn&nU lan Ulrlll alcak fll1ıotlar kulaiımW tflr•lllklerl bir.,.,. toplumt 1ılr mem 

Caflam bir tdlllat, •ilam bir t- ~ y A ~AN • - __.... e&tl. YUl llruaacla kablu bqln. Tlrlr mf!lethıln her tlllllM lıar ~. lek.ttlr. Aballtl bama bilcllklci lcln • 
'- dare, Atlam bir ülldl arandı• ' l'v.J"'\ • J da ıl-'ttl. Çl1dtl M, abaiD bla Stlmdakl nraıtmu ulmtt, yaınClltk t. Bnllana lase meeelelertn4e menfut f(lzell lklerf IOft &1n ,..Jı1tan Mr ••• 

fı sfbi nilım bir paranın da arzu 1 meclllinia e&lUıbetlorinl kıam&J'ı diia 4eall .. Wra bilditi blr polltlbJ'I bir dl'1ri\nlerinln ba alçak fllkosları ... nc~llJl• dtnyaya neerederler: S.,.-
ve temenniye ibik oldul9 acaba lrat1 H. Cıllrril iman ıilniı1'DI' " ba ~- medlı teladlt !ifa daha dlilt)'a:ra ilin etmekten ç• ıaan saman ortaııtı ldla ....-~ ,.,t btlrolannc!a baı!an be,.u tllUl .
Wr btdabat mlc!ir? y• altında baltımıJerclıa. Bana ntmea 'tinmemek mertllffne mluJ olıralr eolt ll'etln' ıhtermlıttr. Ba ~ la,_. hllralann; onnaatan, kollın ~ıı: maıw 

Para babelnde da blltiln betert •• •• 11
'"

111111 
' 

111 
_.. ' 

111111 11 
tebecldlWerl hep para il• 7&.,.....D il• IDlb1m bir notalı tnt etllW. Harici ıında tlls fert olarak ıuı yaptıkP ııohl caaı ormanlanınn. bJabırcSan ., 

içtimai müe11e1elerde oldulu cibl nlr takım kararnameler!e (de' cret 1oJ) cm alcı.. • d;ratltimlzl ac* nredl '9Urtta be iti ken411hıı haı derin nkufa de blaa telllleterfn renkli restmterl. k8n1 
bnJlı: ka:vcııı hlklm o!mamah mıydı? idareye baı!acb. Gaye hep P'rama + * nıat• dalllll ltlerlmlse aft ıı:_. b9 ..... h&Maacla .._..ki: lan nrdtr. Ba brtpoıtr.ar fçlnc!e ...,_ 

Jtarul her tarafı teneke nlerle ıUTettnln, atTtthda elılıl Bblk Britan71 .. il ba 4'ınam ')flth millete mlfde .,. llnlt ... .- •.-,. e1411kHkl.,. ıı. ...,_b•r. • .ım stızel merrılelı:etlm,, adlı bir •aua• 
muhat bir mahallede mWı:ellef, a. fıanp brtartball Wi, ~tnı t*riben b&yJ ....... ettl. ltt •ırlar. bi!ırlalerfmlsl, tflcarJ.-ı '" ....... ler, .... k llllctMet tedbir• tardı ki memleketin mUlt pnmıll1I 
loriferll betonarme bit apartman na• hflrriyetlerlne kıskanç bir sar,Ue Ci paıtlill iclare1t Mu: Dou14'1A tM- Mlltltracılantma tc* ._... ft1Gııe le,.... dlkkalfl efarak ,araıaım ... fit ~lrpmalt ltfbarf1'e çok dUrlrathnf cet' 
ııl 'bir teııir J'9par? Ac. ıefil •e bar ballı olan muaffer Pranta, paruı• ıında ele alınca bltlka aoeyallet pror Ulrecek ktıım1ır nrc!ır. 9eftn thndlY• elde ........... A .. ne llatıi'Malıyta lcl. b~tmı,u. Tabit mannra cU1111fll '* 
talaklı bir mabltte •ensin. zinde bir ntD nkatanan anndırdtlı ifebtet ram ta*Jr edilmek ktenUdi, dou• Uflar 96yledfll w lkla tallalrbJr mHt.tln ı.,. ltf•rlnl 'tanahn etmek ye· barl1le 1avlcre ile ltenc!I memleltetlmls 
adamın oturman ne derece,.. kadar karııımda, btltiln e'Uelertne ftcla rrıanaa wziyetl taullr bfr eafllaJI lfr- •tlllfaf bllea ftrk mflletl artılı ....... ıu .... CD111hurlyet lllktMetlerlnhı •r •raamda bir mabJ'eae ,..paaJr olanalıi 
unun oharf e4erek etı aJ&tı Wh Paanbte,-e dl. ... bile İblilil •ikin alı:llll- flr .. -.m.at1mıse 'birik m1buta .. •.tdlclm lllY"tl.... iki •nnenMrl her halde ntannntıı:a •st1se!" ...,.. 

BOttln civar memleketlerin paral• t..U. oiclıl. 0 .. frllıcı ..._ Mr ıne!af8 •bat etti. Jtlllrat lqllls U,.... ,ent 1ı1r ..,..._ ~ ..tt cell'llyetlMfs tarafından •it ,,-rcbM •· 4e:t daha lnnvetll bir keHme ba1mtlı" 
n !ıon!ma,lı:en fç1ertnden birinin c•• kıymetine ilMlir•ek bir ilWsrar tr su -.rıca 7&lll ..,_eti lcte bir .,,.~. ~d• .... lttl•- hlımı• 1lmn ıellr Çtlnlı:n fmereaftl 
yet J'iinek ve ıailam bir nakde ma· nıhı etti. lliı.,.._.e anlnaca (S~ltl ltSI) ı.. y 1 lef mll1I MD,.,t 1ılftllrmelr Ba •an;a 'blclr..tnl annu atlat- o 't::alı:nnlı cUzel111ı:lerl blsc!e 4ahı .,.,. 
f1lı: olması ne derece;1tf Jradar temena Sili• ..atrı ıahlıııdı. Ve Jm1 1ııt1· 1 

nn • ınü atl:roralr blltln mllletee meafut tnı dabe vıhsl Te daha çoktur, Pıbt 
nf7• llJ'ik olur? Ba fuıl halled1Unce IOllar Jln• llııa babatta Mak Doaaldı" fırlrallPI bir ı~dda6ar dltlffll ltlr be wtb ...... dltlrlnl..ı.la flakoı Jlpacak atrdlrtar biz ıo cflzel'Uı:terf bflmf,ona; taftll 
Parı meselelerine blltlln millet " tldar mevldlne btlcluD ettiler. Ve lN aam• ctipi llbl !aıtlls parllmmo erı .........,.diri 1'ftlulı Te fnhl lfM 1tlr dnlet il" ını,oraz. Pek çolr senıfn aileler htlyll 

fertlerin fevbllde ehemmiyet atfe~ defa MQa?let Blıam it batana celcll tarildllllt emAll olnıı:ran bir matltıt "Patlal4t ılftd....,. •an,. h ... fhııfa .. U. •wWtalr -RIUdbnlık btıvft muraf!ara ctrerek bu mem1.-
tlklerini blhnemezlikten selmelıı çok Bu sat da diledili ıibi istimal toc- bfyete afratarak fırlattı ettı. .,,,.. Mefflleketlnıl• e11 alyede ltu1D11 .er,_ ..,. ..... .,..ı,.tlncJen lnlrt9J- \oetlerı dprete ciderJer de. doh1' ,,. 
iptidai lılr düılincedir. Pan senet- rilWen slritti. llec:lla berabercıt. lr O dadenberi mwhlhınldr1'r .... vak ........ tlP. H•klld ~lat mels mee1Nrbetl~9'ls. .,adllı:terl 7ft'de f8y1e etrafa bııkmall 
lmn tlmtalldlr. Her ıeye tahvl! ıra. el fırkalan mecliste ve haris&. U.. lctln ..Udderatım ldanclen •• 41" 1•11•"' ,,...,......... lttll91H1•"- ..... •ıwaaatnıa. '°8pncalan a.dr 1>111lmetlne bOe btlanmak lttemes1er. 
biliJ•ll ne beıer bınuu ıonm ta1r' dieiDlD aaUdafil idi. YıJalmau ıor s6' er.eni llltmaktan hali lralmadtlar. BU. eıtdlreıt bir m•11•vf telif Vt ....,., ,....,llfaa indirmek here ellnl ,.. Vı~yle babıım. Anadolurıarı ~fi• 
rlk etaıek baHuına maliktir. Mala rUd7ordu, Ann muhalefet HSiDi ~ lıa lladlH!erden bir aalbın pan '•v• b•1D11 vatant.,.,.. D.wlMI• ~ .. ,ctrnru. olan dmetfn W el! ~.bir kan bymıbmı tlı:erı h11btırııtt 
dıt fnunlar canlan kadar önem venı 1f1lraeltmbı emret edemlıec;elıı kr ihtl..- •e dnrinin p111rla •eJa ta• ._,,.eact.dlr. 81!!1• heller iti• M1n.tı ndil"ll"lt1r IUftt1ertnl ı•llf••+ ... tftnnda blr yere da•et e&lmt.ıtb 
diklerine ,öre para7a dlltflncelerlnde 15>3t! da franpı kıymetini blru da• anas olarü ber tanftt 7ttl .. tltl hulaflklt " •Yff _.,,...., H.-• tfl, 119 ,,_.,_ 1* .. f'ftlel "....- Rann ılddette akan t1rf ~ym 'tılr! ... 
birinci mnkil &J'lrmıtlar4ır. ha dllıUrmek zonmc1a blmca eski ıartlllr Saltam JUUU• DflDet " ltklf Millet bDttY91.,. hırı.t tetıtfkel•· e111ann. ~- • f_. •lıf afıJr bir 711mn ac!a stbt annail 

1914 harbinden cvvellı:l azanca bir bapekil Ye ma!be num lhtfyar M. amharlarım QhCI bir 7Ulda ınce- •l allrlltle o .................... •u •· \da ... lele~ .-.lı ......,., •,.hnJJ C&71r clcetı:lert7'e besemnl• bllt 
dtn• nakit bakımından dlln,.mn bil· Kana ltablneyl Anh. .. lltifa,. lem.,. ph,.c:alnn. bepte "' tDt1, lt......,fllM lttr ~· •in..,.., "'ff1 •ha idi Bu eahanm tam 11cmıda 

hlki "Htetttn vt lıHnıelllllMlır lıoatte .. r Wo 66n8 hiç mnatmamak .._. f~i der• blrlflrlerb''e 87le knntlt 
yük memleketlerinde ıtbnın m li 11 ... nda ---.. ,- tu- tttai'US' .. 1 ...._ ...... ti "' "•- '"-.. • .-- "'"rp111170Tlard1 1r eo111nuı btr ua ını a• 
oldala deınedlr. Altın hllrtlm 911nn • 4 ~ .,. 1raı-.. ı1ttlıwelf11I •DyDlr Millet Mee _.._ A• 

d' B lı:n t ı - ~ ' • ' , -•• "° )'anma er hi 76ktelen Jrh6Jr1erden etrııfıı bnt.., r:::f.:.::-= :,: 2: .. ~ .s4 L fil~ J{S~ ~".:". ·:.:--·-·-· -...:;; ~ ,:.;:·~:!: t:"~'!:ıa~:! 
hmu,.orlardı. Böylece böyle bir lltik· ı 

1 
A i+_ Hakikaten etnfmma lalbcalı _.... 1llrtel tefte '"imi bir kthç clbl fırlıyor, o amd 

rar ve nilam bir pan dunımuna ... K A R A C W 1 R A W R 1 L A R 1 bu boqanea 1b1111rlarm faatt,.el '1er• pnn· •'lethdt llllP t•lnlmtt torba1u'a belıiıı 
fllJt ... 1>almualn70rda. hat ttözlhrılse '8'1*'. Her da 1ılr .. c Uyen 1rlh•1!11er bu nefte balıklan bit 

• + 
Karaciferln tafra 7011anac1a lnun ,. &na cılı:ar. Ba lllttllmde tik hatıra sr ·n~nfıuıt dffoılrflrıft btnıfmt!ıın om.ıt ıtti" EFtTllcl\RUL 8EVK" vııclea 1'91JJ'Of'laTch Ben beıb dlnrda 

hut daha 1181'111 tat blaluap, s*ama" ltcek ••belt IOtdtu, Karacller • zi• - ~1'1e bir trOıePflr ırBnrıedlm Stnoptl 

O bdar çok ki babalın b1r cok 4ık!an .aıdt Terdiii aucılama tl4W vade ııcaktıla milteeaalr ohır. Fakat 10" ""'l~ tınll'ndufumuz emııltıı Hmanımn c!enl8-
ekonoml llminin anamda bl1l ........... ~ ~ b"hı'lı JaQw lak da ona talr eder ... Tesirden. he- EHfROEN RÖPORTAJLAR l ~rnlı!lerfftl ıını11rdı1r Koya .....tıten. .S. 

tatb hlr hayal ılbl bhmf " o altbt kr. mlülerlnln al tarafmda aa çok 1ecandan da lraraciterde 1UC1 oı...... .....ıııl 1 hn. ı.,,1ıı:. 1tdYm ıfbl lefltflı:' 
IU1ı6n samanlanm tahaS1lrle anan- Maet •h raı'\tpt 'llılıılt. u6 lıll8t Ret ~ ~'9le,-ehlercle, m ... 11 f!'!'e at1ıyıın denfs ~lrden'bfre tmlıt ec!ed 

--•• L- -uıa d ~-rta --.;.s• ....... __ 8, _ _.emı- G ok """"'" ltrnı hlre1f'f'fy1e men..t•1nlr, 7& ınketmlıtlr, Ah O -.!alll. par- -ataJıfr 1111 ·- Ollllll ....... mı ır T,..... , ... ._ ~aum• co ,.- t • 1 
1aJr, tannan urr altın cleıril. bir prl dl7t hemen meraka cllşerter ... Vakıl 'de, bradfer alrılan da çokca .. ,... aze ecıy e uyucu ffmtctlW afnlı: lmennelerle tllnmell, 

i 1 b ~<'•. un renldert blmlrf.te .. ,..... ... 
d8nllp dUş1ı:Unlerlne tebeaıilm etse ufra :ro 1lftc1a kam hııatahlt, erlrell1r ""1 r:ı "··· rtft Denizinde, en l~ldal ftt1talar1ll 
,J!flnnnm tekrar bir cennet olacatı dc:ı pelı: çok ılyade, kaamfara masal• Fazlaca yailı yemeklerin kara cif er" A d k• M • • b t '1ııh1r tutil'Ut ahıtılf 0""8ftlr7n. ... 
nmhıltka1ı:br, lat olduğundan bayanlann kum tanet· de atırhta, sancıya sebep olacaiı da ra s 1 n a 1 una s e a ' ı•tnyan bll1th "'8'tııUlr" din ?emn41 
........................ ft ~ ._ hatır~ laillbll~ ~ .._ 'ıajırda tatalmahclır. Bu memmde yahs hm1arda 1ri1dn9 

71-d, hep dfl'V'JeUerfn 1Ull1lllll harpten Pi~ ır.ı.8t .......,_ _,.. cmtar e'9'1ertn camtarmı 1nrara1r oda-
ıonra altm eusmdan aynlmalan • cı, hm haltalrlmctan 1'alb. ttlrttl tir klncflet' alnlan, '871• lrancllertn 'ıtra '81rl1tlrler. cennete btnnm..r il 
zerine yer J'er bat ı81tenniıtlr. il .. \U ~ebeplerc!m cte. ı•Ur- Jrediafnln istlda&ndaa ileri se!dlll,,. OkUUIM!MUa Gire ft. .... a.....-t N--' .._ t'in &ıllnBM Pilmll olarak ırelmell • 

kt iki bUyiik nnr kit. atnlar hemen dalma yemekten .son , _ __., w ..... IWniil Uall Dır 
ballfaıııı: den= • i tarihi meme B111\a brptık, afra JOhmcla taarı ra ballar. Karteller ttrafmda ıtriden 1 1 ıilrtfr ., 
bareb• ar•• etıın n . haıtahfrnm, biç ıalnua, ADCISIS ı•I' batta, bat afnıı, yürekte çarpıntı. ,.. Aclcnncllr ve Ondan Neler sterler ..,. ... lkm* ,. 1ılr ormintiltt 
leketlerln paralarının tarlhldır. f da 

.,. ____ _._ bllt"- ıol -·h diil de vardır. Karadier tara m mn ba3 ainıı, bulantı, ondan sonr111 Gu••-u-ıe OL..• Y,. •AN. d • 1 t.ı hdt1r lhmca MDe!llt belrrmmbt-. 
rarua n ..... - .... ........ Hnç& mutlaka kum hastahlınm ali bile, nefes darlılı da bulunur. Tekmil ._lar.. "'11 G 4" • ' e ltm aı mı ual"' tıttrfbe ralmen enıtre ,,., eelmıılt 

fırlra!annm tttlfalı: eclerelı: kurdalı:lı• eti def'i lı:aradferde tltldnff1r ,.ah~ r!!cuc!e btmtı &eldlfl de nrdır .. ..., "!" .. ~asın· ' mlyoram lı:i bir cevap lrii1m•rlerfn cffertertnden çrbn Çllf 
ft (Cartel) fnftSID alım lllkata ye m 1' aıslJk 'lm tidlr ulaı ID11QUe- M• 1 ı •etebiJe.... Belir! lrtılnıla ht1Tayt tftleffh ede'f'elı: Der .. 
,Unlln blrlnü ancak (250) frankla Pfra J'Olunda rahat a.: e · Bu llnJann bit' vakit, muayyen bir nıldıtı llbi 1&dece SA T KESLft ba bblt fbbra icln v.,rdu1r KıtYıt1ırdan atl~ftlen bas 1ftı1 
b'r s.terlln Atın aldlllUP bqlanıa• Karadler alnlan, en sf,.ade kara- yemek J'Cftildikten I01lr& - meaell y11" JUmak •e okamar de bir çare d6t6nlllli· ~. içi O?Qlan cam ahçlınrufın ~ 
.i7ıe c&zilldil n mUtenffa Puankare c!ferln Alıiolliindell ilen ıelir. Bir murta JeDillnce - pldill iJ'lce anla• tlft ibaret kalmıyor 70r, Ne IÖ7leaem ,... IH&Jr ya1 1mıar1ırmı tnd'ri117D" B• 
bJr cJiktatZSr aı"bl devletin batına se(lı çolr klmselftin, daha dolattan. bana "ılırsa o ~emekten ~ıreçme1r 111rart' Halı:llralte &Hetecl olnı}'1lC1111Ul1l sör- laD. , ,.c;na lı:olnı1n hayat tJerbetınln mem'bal 
ti •e memleketi taıdik edilmek Uıı:ere lıtldaUan balanar. Ba lıtidat bulu- dlr ••• Çokça J'af?ı ,.emeklerden ete çe- ,,emi• n tanımamıt olmakla beraber .. \ acıba eeım.ttekt -Xener ha.-an" d• 
mtdlH toma nrilmek prtl7le bir nanu.. tirli tirli .ebep!erle •in mf:J'- k'nmcli ... Atnlan ceçirecek, onlann oka:rucannun kt>rıdlılnl nasıl bir •• ff1 mldirP Yotamann netill bir idi" 

c•lnl•!ne mlai olacalı: llldar da var- ıfıtm farz ve tellkkl ettlflnt kolı,.ca 91r rene, elinde 1ılr r~te. atana. .tift :JlllMC!DM J't!Sft•Pll' 'bir trpe. trea 
•ı••••••••• YıWnlar 7Jldm •••••••••'llıııı dır .. Helıılme ...,.ne ecl!Jerelı o 111<"- tahmin edeblliyor. Oku711c:a, ıaseteef• ııltda J'8IUDl8 10blda, ,,. sflmriltten bir kiillh ciJ'lllft ıbtlııl 

1 R a D 1 ' lar.D. recetnlai abacrJ'a bc1ar, u ~ vl htt çeşit kitaplan thtin eden bir - Affedenfafz be,.feadl. dedi, lrara vmrorda Ba ,...ti h15,,Ulı:tln tspeainıl \( A T A L N K A A mek. ,.emekten aoara latlrahat etmelr 'dltlphane fanecll70r ft ba ktlUlpba· borta n....wfr. ~en bakıJdıft zaman Kıırac!enfa, n.,.. 
ye çok bdredl .... tkh faydalı olar. Karadlercle alrı bala• :ıec!en bJl' dit celter celım• dlftQtl H.,,..ıa ..• hal mi ,,. .. , bir...,.. .ıbt sBrilnil)'or, ardıç kob-

,. a u L J a v o aaca oaan .... 11calı: ıuda ıalahJ- ,,u,1ı111 ltıtlec!ectilne , __ , .... - Nl)'e IOrdanu, 1lt 71-pacabnmP 1u 1ılT '11sırlr Japralrlan httıldatıTOrcltl; 
A A ''"' Wr ._ koJma1ı: da 11'1 ce?lr. ııuJ'Oı olmalı lıl mOna1ebetll mllnaer _ Ben Adanah1'1111. lluuıe ,..han KMtamom1 ne Slftar birbirinden lf' 

ı!r her aklına celenf aanteclJe 90"9 Cfll7Dft. Doktor bir ille JUdı. Bir '"rın Kınbnnafrn 7&Df0da araba U. 
"ı:ılı:tan celdnmf'POI' eolı: eesaharıelerde IOl'dam J'ok. dedi ıff5f't saat ıllren bir yabani Helyotrop 

:1 =1=1 0ku}'1lca ~ ıueted. ıetl• !er. hndl MI' ~ de ..,._, Ot1U11Jtldan seçtik ld kokan heplmld 

] 

d\rUnlr .. ,. .. rtlmau, .U. tatıdar t'eftlıau alrp ....,.._ Mı- .._ JalU .,.ntetrnlttl 
ven tata1maa, nr "78 J'Ok her ı.,t 'Ti• IOlnalclu: Ba dsel11dlerin tamnatannt. daftl. 

_ _ _ - bilm. ıGren. lı:lhıla&ne, ıırnna nkıf - Oilam. be7bac1e dolatma. Andı .,,amq, ırl5rilhnemfe bir bale!• btm• 
olaa •mdır. Blnaena!eyb hlr melr tın 1llcı ancak kara borsada be~ '4nfnr detf1c!ir. BanJan tamtmal~ 

Bet ,on4enberl ıeee l(lndQz tupla dllltilill mtltklllll ona bllc!irlp er !lnln, dedi, kime tordama lran bor- ~fthaaa cençlere anlatmatryrsı hanll 

lql!ls b,.mktanndan ıeten 1la1ıeta 
!ere ıCSre: Almanların prk cepbealn
\!e 'IJ!mea Stallnlrat ketbnl•clekl ..
siyetlerl 1at 7aklattıkca pçlepaekt .. 
iir Aı-Jana bandakl turfUlan
am• PNetl mahel• derecede asalmak" 
tacht Hattl bit tok aoktalarc1a ~ 
7etl.;. lrart• tun.tara secmlflerdit • 1 
8tannıra6 saptetmek tçln urfettlk!erl .._~------· Meftlmla • Jttiyflt afk dramı 

1 

' 
dolup tafr10r. np alacalma emindir. laJllD atnde olcldanıa bllml10r. bir "t11nrt reaml ıe7ahat bnan!an teTtlt 

MARllA OlnıJ'Uca ba sannmc!a 7Wden 11tf k•e .. lln MIQllll,. ckdimo etmeli ve talrrm takım ma ntamn hef 

R
AIJ( lcadar haklıdır. G11:etecl 71- ..ısıt bil• Gördllat. mi naJi? lı:6şe1J bir slıtem dah!Hrıd• sfvaret edD" 
V ~ldert 71-hat eUntleld .. ata1afdu '" • * 1' me11. Ea1ı:f umanda lıtanbaJc!an Kom 

..,aJilr oldula fmHntarclaıı fıtlfade edt> va71- ırftmek deJlikl• fktflwn edltec:.I 
Q6a bmaıtı· 
ran dekorlar 1· 
çinde prkı ,,,, 
ıa,ar. dam~ 

ıor ve aQrpt'ls· 
ll bir atk m•· 
cel'all ;raPJIP. 

p,..eW. 111. Lcıaclran dre. ken4il• 
rint tfıD411• kadar ıto.000 81111• maı I M , d 
~':":'~ı balier!ne c8re: Almanlar M A K s e 
Haltlt •e TuaPH f61rledal -.ıaJs Ba pee aat a • bdar 
olarak kallamDak Umldl71r saptetmck K 1Z1 LA Y MEN}' AA r l lf B 

;-~:.::;;1e~:,~ M 0 Z EY Y E N S E A 
br bqlamıstır. ıtemanl H J: C A '1' t T O it~ AT " arbdqlul 

ıe:::: :::=:!·:~e~-:: ~1:.-; E F E N 1 N ~k A c K 1 
btr taarrU buırtadıklan, Smolensk"ln ~ 
brpınh. RJeT balıes1Jl4e bblk mll Tanmft'1I ıwtM!erlft Ntı dt;,le IO 1dlDlt • S V O 
ürc1a kuvvetler •e tanklar toptac!ılDo s ... tkir DlmWWa lan.O w ,\rWqlan 

,... .... 
IAHANI DANS 
aıtın-'n• Ot glln kaldı; Plrtat· 

tllıt ll&lf... tdlıtlz. Tel : 41SH 

tan ar .. , .. .,...... •e b1a klllJDd• 1rlr ··--· ÇJJi'TE GELINLD lrahWMıh ........ ___ .. ., 
8o"1'1'et taamın beklenmektedir. ...,. ______________ ., .,.. y VE T T E 

Bir Beyrat ll&beriM sfNı AJ_.ıar • === Jean ARTHUR • Melwrn DOU&LAŞ FAHiŞENiN 
kı• se1mecSen eneı 7ent bir taarn11 Fred Mac MURA Y 
hafeketbu!e balanm&ları Jhtlmall nr- 1 1 

tfb! t btl1tllf w ma..teaa Jlldma • ..,. ,...tthıan 
k 1 ~ :::::=::s EÇOKKOCAMVAR! rK.-"-ltJ. 
afla• ,,lr netice alı•d.,r .., w Emsa18tz tnm, umumi bir heyecan UJUd:INtak ft 
nda en 1eçme aüerlerhd ~.. Yarın atpmdın iübartll 
rinl ve daha da b7beclecelderlnl. Vo- •• 
ron•t1 ... nk 'ft anıordlt '*•Nttert- s .u.. M E .... .S. ne m a s ı n ı n 
hl etb'1an çeYlrerek -~ •e m- ,.-...-
ltalincrM1ı alc!ıktan ıonra fıİlftter.,.e Yeni 'bir !mJfttta}(lyetl olacak ... .. 
...,,.. etmek tesebbtısleriııln akim b 
ıüılcbiıDI M5ylCIQ11ti 

G~ 4e ...,..._t'bı lime.& 
"811: 1'.NOerle se~lleeek 
dllab, 'bqtlD.lln, ~ ah 

IW, fttlmal m.L 

relc soraJanın cnalnm .,,....bilecek r .. 4a 1tlr ...ıı hır HUetfl: badn ile memleJret19 • 
'1amdır Te vermiye meebardar da.. Ba - Traane"8• aktarma bilet' 11nk 7erlne lftmd: bir ellence 411 
ı,ı de Japar, Ancak bana BYte eu?• erf ilam._.., k •mlslnı olma70r ""leltfr. -- • 
'ıır brpnnc!a blıT M 1f1a lcla4• p· •m ........ lplldda aktarma ltl·· Yvdamumı camDerfnc!en, minare!&' 
"eteq de CJlramu... let ......., ..... ,.. Jllld bir ltl!et :·lnchn baş1ı:a dtlnyannı en tabi! dnll 

' aı.,.... ~ Wltt Gtpte bh7or. lik!erlnl de fhtin e7ledlllnl 1Ullltmll 
Jf. Jf. !timt11 Qftl hat berinde M,.Ut ....... 1ım. , 

Blr o1ıQac:a IOl'IJOr: _ ~ _.. ._ eldeki lıılletta sr 
_ -S.lldılll. 'btn '9tDdf ..._. •f'Clk_,.. &7111 ddncle lat1fade mim $'---- H-L.erlerl 

vqmc!a ...... lılt ....._ ~ ..._._.mat ........,. UU 
hcı odalı 'bir eYfm nr, bir oclumc!I •a11m,.. bllet1er4e 7ahm tin lta
'•enc!im otanl70ram. bir oc1a11111 7 11- ·ıotl .. r, • llaret& JOk. Awan • Drılnd Pek mtıkeMniel ve 98di bir a1ml 

-sa ClhlSI ile mGcehhez: bulmıaa 

~n1 Sinemam. !teman Gıta4t Yulll 
ımn:I'Z"ln musiki bedful tı.Aıd 

an klrua wırt10ı mm. Ba ,..n 1lır ... tela wll llrbcl • 81JU 1111nbH1 

,.an 1ıatb ıeclneceilm 70lr. Verslr .....ı-t .. 1nt!lamlmmmt bir bilet· 
ba pandan .,,erf70nun, pn, nya, Ye •fllfl neden cıleeek ,,.. on ikinci cUnil 
mirli. eti. ekmetl, halllr her lf!Yl be ~rkecl ile Sltll a~ fdlfacle _.,. 
oara ile alıp sin pe!nl)'Onlm, Ölret' .,,esfnP Kim farlmla ftraca1ı ba lfln1 KEMAN musikili filmini pek ,..'lrmdl 
dlın 1d dallarla 7etlmlere ac:u, 11ı:ar Ma11l? Cttap YehlıUlr _.... ba a'1'n 1nt1c!avtmıerine takdlnl eclecAılfoı 
oıalaip!eriae ete. daba pabah ekmek • ., caale? - Ur, Bu Süper Filmde V11olonllt 
.. n.celnnlı. Slmc11 ~ba beni ba ,ea 1tte bir baıkuı C1a1iaı H!IFETZ'e ANDRKA LEEDS. JOll 

1Jra lılndaa dolaft llrar eül1'l. ... - Oıtra ıeptll cı.mı- bir ille en Me. CRIEA. QIENK REYNOLDI: .. 
flec!erler, 70ba faldrlliimt bakar•t ~İ>tii butabklara c1a fJ'1 plf7onmlt, ... WAL TER BRINNAN ılbf pelı: m ... 
dal - •7Vlar. Shr c1al IQUla• ilntQte "-· Bö~l• o1ılac& ba l!lan IO'" hur n ınarut Sinema Yddızları 
da aeu e1ane1r ftdrlene • .ıa. Yolr hlı: alcmhilaa 1ılreWr pleceiine hic 
•m aldbl IQldana ile,........ 'bea '6phe 70lr. Zatlll 1Mn w1e oldaium rak etmekWr. HllF'liTZ'ht baha
~Mıta ,.- 1lra 1ılr lıl7'* tkrnek •t.mtn Mr dftd• Mft tmte aldnn: piril !'eketlf ve lhUruh eserde calrcaih ne
""ratm bile c1o1c!mmas. S.-el!at ollr olct.m. a.ıp1ellm1 ecsacılar re- fts ~~lar bakktnd• tekrar mal6 
"ııı'la bir cenp Yet,. çetesls ubmJOrlar. Ba1'e tlfalı b'r mat vmltıocektfr. 

..,..._ babbm, • ohm c1a cenp llln receteels ........., l!emı nr -·· - ---
vel'fla.. Bir bre telttfll J'91lht. De91et mıP Me olar ""9a ela uplrta ıi1ıl illa" 

tm C1al maatt a1lftl70I' ti •e11• ekme• ft-tt., bal&allarr 1ılle taiaa.::,. SL 
1 

... 
yemei: ı.alı:lm-'t ~~. Pabt ben klJr Det- 8L • 
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Millet f..1eclisinde 
Tarihi Bir Celse 

t:Jt? Bastarafı 1 ir<"lrl{· 

gelişlerinden biraz sonra saat tam 14 
de Reis vekili Refet Canıtez riyaset 
makammt işgal ederek yoklama yapı
lacağını bildinn.işt.i.r. Yapılan yokla
ma sonunda ekseriyet bulunduğu an
laşllrn ış ve Reis vekili Refet Canıtez, 
neticeyi Milli Şefe bildirmek üzere 
k:ilrsüden ayrılmı$tır. Biraz sonra da 
sürekli alktşlar arasında toplantı sa
'onuna giren Milli Şet riya~et maka
mına çıkarak yıllık nutuklarinr irae 
buyurmuşlardır. Yirmi dakika kadar 
suren ve Bfiyük Millet Meclisi azala
rının sık sık alldş ve tasvip sadalart 
'1e karşılanan bu nutuklarmdan sonra 
~alondan ayn.lan Reisicümhur sürekli 
tezahürlerle uğrurlanmıştır. 

Bunu miltealdp Refet Canttez kür
tjiye gelerek Büyük Millet Meclisi 
Reisliği seçimi yaptlacağmı bildirmi$ 
ve yapılan seçim sonunda 358 rey ve 
tnev'-'lldUn ittifaldyle Ablüllıalik Ren
üa {Çankırı) reisliğe seçı.1.miştir. 

Bu. netice üzer:hıe Abdülhalik Ren
da riyaset makamım işgal eylemiş ve 
1.şağıdaki 'beyanatla te~kkürde bu
lunmuştur: 

"Aziz arkadaşta:rhn, yeniden reis
liğe seçmek suretiyle göstermek 10.t
funda bulunduğunuz yüksek itimattan 
ve teveccühten dolay! hepinize ayrı 

ayrı candan şilkranlanrnı sunanın ... 
Reis Abdülhalik: Renda sözlerine 

aevam ederek reis vekillikleri ile i
dare Amirliklert ve k~tipler intınabı 
yapılacağım ~ildlrmiş ve mebuslarl 
bunlar için rey vermiye davet eyle

rniı;tir. 
Yapılan seçimde reis vekı'1Iiklerine 

ooktor Mnı:bar Germen (Ayd!n) Re
fet Canıtez (Bursa) Şemsettin Günal
tay (Sivas) idare imirliklerine lla1it 
Bayrak (A~) Avni Doğan (Çan.kın) 
İrfan Ferit Alpaya (Mardin) katip
liklere de Necmettin Sahir Silan {Bin
göl) Bekrr Kaleli (Gaziantep) Hamdi 
Bolçuk (Hata~ Kemal Turan (İsper
ta) Vehbf Bilg1n (Konya) Vedit Uz
gören (Kütah~ intihap edilmişler

dir. 
Bu sonuç fireıine Refet Canıtez söz 

alarak reis vekilliklerine intihap su. 
retiyle gösterı1miş olan yüksek itimat 
ve teveccühten dolay! şahsı ve 111.'ka

daşlan adma teşekkürlerini blldi:re
rck demtştir ki: 

"Bu itllnadı:nTn :mytk ,,e yüksek 
yardnnlarmızla mo:vaffak olınJya ça
lışaca1'z ... 
Mecrıs bttndmr sonra N tıdneftef

rin Pazartesi günü toplanmak üzere 
lçtimama son vermlşttr. 

Millt Şef İnötrii açış nutnklannl 
müteakrp Büyük Millet Meclisindeki 
dairelerinde bh- müddet istirahat 'bu
yumıtışlar 've M~Dsten ayrdırlten 

gelişlerinde otdu!n gibi !li!ltitı1antnı9 
ve halk kiıtleled tarafından 1Jğurlan
tn1,.c;lardır. 

--~-----o---~ ........... 
Şehirden Röportai 

(Ba,tarafı 8 OncDde) 
Bu euafuı cevabı verilmez deiil, ve

rilir, verilir amma gel gör ki okuyucu 
burada değn. Mektubu tali ... Kayse& 
den göndermiş. Cevap için yarJm dit 
~tap yazmak lamn. 

++ au sual!er içerisinde-: 
- 1stanbulda daktilo ite yan yar:• 

:ırıayı öğreten bir mektep var mıdır, 

varsa nerededir?. 
- Çocuğuma süt nine bulmak müm 

kiin olmadı, İmnbulda süt çocukları
mı bakan umumi bir müessese de yok. 
Acaba bir ücret mukabilinde çocuğu• 
ma Darülaceze ırza'banesinde baktrrıw 
bilir miyim? 

- Geçen sene yirmi altr kuruşa sa
tılan eski mal bir fasulyeyi bizim bak• 
bıl bu sene 78 kıınışa satıyor, bu iş 
vurgunculuk mudur, deği! midir? 

- İsperanto neye derler? Bu föı;ını 

hangi millet kulanır ve bn millet dün• 
y.ınırı hangi noktasında oturur? 

- Çemberlit<ısı kim, ne zaman ve 
ne mııksatla 1).'lptırmıshr? 

- Beygir eti yemekte. srhhi ve tıbbi 
bir mahzur var mıdır? Yoksa bu kır 
lıkta mezbahada neden beygir keıımi• 
yorlar". 

- DJkit" ta11lar r1ört kücük k::ı.;de ü· 
zeril"de dıırııvor. acah bu ta~l::ı.n o za
m::ıl"ki vesaitle- nasıl dikip, ka!rlınp bu 
k"•r";c11k kaiti.,Jerin ü,;erine kovdular? 

Kabil"nr1en euc>ller de vardır Bnn-
1-rm hic b,rjı;; a .. cevapc;ız bırak·lac;ıl· 
s ı-:'le- de't:!ıfr F~k~t okuVUC' ı 1 ~r ek. 
se-ivt'tl• ml"ktııpl~rm;ı cevaplrk ';'Ul 
kt)v!"laz!::ır ve vine eksnlvetle c;~rih ~~ 
r"cı ya:r.mava cfa liiıum ırnrmı"?.ler tq
t•rler ki cevıınlnr ga .. eterl" verilcin 
G"""teni" dl' <ıütunlart bunR mii.,ııit de4 

j'!'':iHr ~•tt:>h.; c•vaP Vf'rilf'ml"ıo: 

Nt-tk,.de O"' Jı.,m oknvucu •~t.,,in e
a· "'Cll'İ'I olnr hf'm R:3Tf't,.ri hf'vlıade 
yer" kafa p;oihhr Jhıo:an n<ı hi<" <"cvan 
v<"r lemlvt'rı~k mevnılarıı ve kaleme 
g~!r::ıe7 şeyl,.rıo chlr sual'er sor:>rlar ki 
o ıı•ınJ1,.r ilelebet cevapcıız kalmıv;ı 

!T'~ l.l.(."' r111'" 

~ ............... , 
TAN Ga:ıetesi 

tLAN~FIYATLARt 
'• g, 

Raşhk mnktu n1nl"ak 751 

l 
2 
mcı :-ıayta tı!lntımı f)rn 

• • • 401 

3 , • " ,, tnu "'·--------
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B&W , DiZEL 
,. 

JAŞ. DİŞ. NEZLE. GRiP. ROMATİZMA ı . 

DENiZ ve SABİT MOTORLARI Nevralii. , Kı~klık ve Bütün Ağrllarınızı 
icabında Günde 8 Kaşe Alınabilir. 

Derhal ,. Keser 1 

1 
TAKAT ve KABiLİYETTE İmal ve Tesfim Her Olunur 

ALMAN TEKNlGlN\N 't'ARAlTIG\ BİR HARİKA 
BURMEISTER & WAJN 

K O P E N B A G E N (Danimarka) 
Türkiye Vekili: M E C DET T 1 N Ş E"B.B E T Ç l . .... . 

.._ ____ tF--uru Kahveci han. 1. Uıci kat - Telefon: 20083 - Jstanbul P • .K. 529 

OSMAN ŞAKAR 
' ( 

r 

ve Şkı 
Bankalar Cad. N o. 59 

TAKSiilil 
s~l 

1 - Tam "Süperheterodique,. 
abcı 

2 - Devasa kttdret'ü bir makine 
3 - Seste sadalaıt ve kudreti 

yükseltilmiş son sistem lam· 
balar. 

Galvaniz Boru lstiy= 1 
Yeni veya eski Avrupa 
malı bir pa:rmak ve yanm 
parmak galvaniz boru la. 
zımdır. Matbaamıza mii-

I • 

ı : 

racaat. . 
Eyüp Tapu S lcfl Muhafı~bjiından: 

Eyüp kasutnda Rami yeni mahallede 

Tavanlı çeşme sokağmda eski v~ yeni 

1 No. hı tarlanın 30 senedenberi fa

sıla.su ve nizastz malik sıfatiyle Tür
kiye Cümhuriyeti tebaasından Hasaıl 

oğlu yetim Ahmed.in işgalinde ve mu
maileyh taraftndin :ıdraat edilmekte 

ve vergisi verilmekte olduğu ve ver
gi ıtubesinde de namma kayıtlı bu

lunduğu ve senetsiz ta~an:ı.ıfata kı

yasen yetim Ahmet namma tescilinin 

icrast ilmühaber ve kprnıet varaka
ı;iyle talep edilmiş olmakla 7 /11/942 
tarihine tesadüf eden Çar§amba günü 
mahallinde tahkikat yaptlacağmdan 

rnerl!:Qr tarla ile bir güna alaka~ı o
lanlar ellerinde mevcut vesaik ile bir

likte m~ldtr günde mahallinde bulu-

DE 
1 
nacak tapu memuruna ve o güne ka-

A. V. MENGER dar da Sultanahmette tapu dairesinde 
Eyüp tapu sicil muhatızlığma müra
caat ederek iddialarını bildirmeleri 1-TE 

RADYOSU 
Uzun ve devamlı tetkik ve 

tecrübeler mahsulüdür. 

Asicurazzioni Generali 
Han No. ,fJ 

4 - Ses ve ton ayan ve parazi 8 - 13 meneden 
kesme tertibatı - · dalga 

5 - Sarfiyatt.a tasarruf 9 
6 - Mımzam oparlör ve gramo 

fon tertibatı. 

- Yüksek randımanlı an tif< . 
ding tertibatı 

7 - Yeni sİ'Stem termik sigorta. 10 - Pürfüı!'liiz musiki 

lln olunur. 

O.-. NiHAD TOZGE 
Citd-Saç Fri:)ngi 

we diğer ZOhrevl hastalıklar 
ı SIAJMO !ll!flP lfllTAllAlilllli ı 

Pııar n Ptrıı m btdn caadı h rg lln ... ... ,, __ • - (Y---· ··--> 
.. ....... ,.. .......... - ...... --- • .,..... il - .. - ............. .. 

~------------------------------------__ , ________ , 
Sahip ve NeJliyat MüdUrü: Halil 

Ltltfi Dördüncü. Gazetecllik ve 

Ne~riyat T. L. S. TAN Matbaası . 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muh•mmen 1 

Cl NS1 bedel Temln•t I 
.. 

Doeıya No. 

Sıra/73 Bahçekapıda Hopyar mahallesinin Hannneli 
sokağında 92 pafta, 307 ada. 10 parsel c>!<ki 
15 - 8 yeni 6 kapı No. lu 1550 metre mu-
rabbaı arsanm 1/2 hissesi. 

18000 1350 

YukarTda yazılı ııayrimenkul 18/11/942 Cıırşamba günü ~aat 1~ df' 
Milli EmlAk :!'vHıdü-rliiğünde mU~şekkkil komisyonda kııpalt zarf uc:uliyle 
satrlacaktır, hteJdilerin 2490 sayıh k;ınunun hükümleri dairesinde haztr
lanmış ~klif mektuplarını ihale ıünü saat 14 de kadar komisyon rci:o;
liğine tevdi etmeleri ve nüfus hüviyet C'ÜTdanlarmt ibraz eylemeri muk
taz:idir. Fazla izahat için Millt EmlAk Müdürlüğüne müracaaUarl. (768) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
\.hıhammen 

Dosya No. CiNSi bedel Teminat ---' 
51191/49 Sat?$ Gfunrüğüne ait l No. lu ambarda 26.29 2 

• mf!vcut (0.239) metre mlkAp miktarında 

18 adet k~ 
51192/54 Beşlkta,, tem dairesinde mevrut ue ad~ 150 12 

otC1mobil l:\stiği 

511.92/48 S•hhat MüdOrlüğü ambarmda meVt:Ut bir 300 23 
adet etüv. 

.. .............. llllİ! ..... I ............ .... 

Türkiye Cüm~u .. iyeti 

ZIPA.AT P~NKASI 
<urulu~ r:ırihı 1888 - s .. rmayesi ıno.M(I rıOil 1'ürl. Lirası. Sube ,. 

<\.la.m ıcıedi ıs:ı 

Zira! ve Ticari her nevi ba nka ınuıımeleleri. · 
hir ikth t!nlPrP 2A 8no lira ikra m iye veriyor 

Z.:iraat Bu:lla:Wıda lıruınbarab " ihbarsız ı.asarrut tıesapıarmda eı 
il 50 ı..lrası bulunanlara senede 4 defa çeldlacett lrur'a ile aşatıdak 
ollna gar• tınıuniye daırtılaeaktır 

4 • det •.OOQ Llralıic 4,000 Lira ~·~ adet 80 Uralrk 11.000 Lir• 
4 • •!Mı • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 
4 ,. !&el • 1,00C) • ,,~ • iti • L~OO 

D. Denizyollarl l§letme U. Müdürlüğü 116nıarı 

2/11/942-8/11/942 tarihlerine kadar muhtelif tiatla
rımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacaklan nhtımıaı 

ı<uadenlz Hatb 

Bartln Hettı 

• Mudanva Hattı 

l:landırmı Hattı 

Karabloa Hatif 

lmroıı: Hattı 

"yva tik Hattı 

lzmtr (Sür'at) 

- Salı 4.oo de (Ege) cuma 4_00 de (Earaie
niz) Galata nhtımmda.n. 

- Cmnartesi 1ş.oo de CXadeıı>. Sirkec:l :ı:t!ıtıldln
dan. 

- Pazartesi, C~ Cuma (00 da. ('l'rak) 
Cumartesi 14.00 de (Mara.kaz), Pazar 9.00 da 
(Trak) Galata nhtmırn.dan. 

- Pazartesi, Çarpmba ve Cuma 8.16 de (Uara
ku) Galata nhtnnmdan. Ayrıca Carlamba ve 
Cumartesi 20.00 de (Ana!arta) Tophane rıhtı
mından. 

- Sah ve Cuma 19.00 da (Bartm) 'rophano ı!h
trmmdan. 

- Pazar 9.00 da (Ülgen) Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba 12.00 de (Bursa) CUmartesi 12.00 
de (Antalya) Sirkeci nhtnnından. 

.- Pazar 13.00 de (İzmir) Poerşembe- 13.00 cif;! 
(Tırhan) Galata rthtıırundan. (981) 

* * 
N O T : Vapur ıeferferl hakkında hıw tOrlD matOlftat ... ıttda 

telefon numaraları yoılı acen~larrmtzdan lSGrınlleblllnlr. 

Ba§ Acenta Galata - Galata rıhbmı Llmanlar Umum 
M UıiUrlUjjU bln aa~ altında 42882 

Şube Aoentalı!ii Galata - G"ate nhtım ı Mıntake L1 man 
Relsrıııı blnaeı altırıda 40188 

- E.lrıcecı yolcu Hlo" :.ı 22740 , ...................................... ~ 
Tahmin İlk 

bedeli teminatı 

1291,00 96,83 Şehz:adf'başmda Şeh7.adebaşı caddesinde 239 ·numaralı 
ev emkazıntn ı;atı~ı 

528.00 39,60 Saraçhanebaşında Baba Hasan mahallesinin Serezli so
ka.ğında 28 numaralı ahşap ev enkazının satışı 

1000,00 75,00 Şehzadebaştnda Hoşkadem medresesi sokağmda 8 - 16 
numaralı kArgir ev enkazının satışı 

1270,00 95,25 Şehzadebaşmda Kııvalalı sokağında 1 - 16 numaral! 
ahşap ev enkazırun satışı 

577 ,00 43,28 Saraçhanebaşında Şeyh Ali sokağında 4 nuınara:tt ah· 
şap ev enkazının satışı 

614 00 46,00 Saraçhanebaşmda Şeyh Ali sokağhıda 8 numaralı ah-o 
~ap ev enkazının satışı 

900,00 67,50 Saraçhanebaştnda Serezli sokağında 18 num.arah ah• 
şap ev enkazıntn satışı 

400.00 30,00 Saraçhanebaşmda Şeyh Ali sokağmda 6 numaralı an,. 
şap ev enkazıntn ı;atııı 

480,00 36,00 Saraçhanebaşında Kavalalı sokağtnda 9 numaralı ~ 
şap ev enkazıntn satışı 

1335,50 100,17 Saraçhanebaşmda Baba Hasım mahallesinin Şe,h Ali 
sokağında 13 numaralı ev enkaztnın satııı 

1012,00 75,90 Saraçhanebaşfnda Baba Hasan mahallesinin Se1h Ali 
sokağtnda 7 - 9 numaralı ahşap bina enkıızmm satşı 

1100,00 82,50 Balat atelyesinde bulunan tahminen 5500 kilo hurda 
demirin satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlarl yukarıda ~ 11 parca 
enkaz ve bir parça hurda demir !!atılın.ak Uz.ere ayn ayn acık arttmna
yıı konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 

görülebilir. İhaleleri 6/11/942 Cuma günü saat 14 de Daimi Endlmende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbUı: veya mektuplaı1 ve bnu
nen ibrazı lb.ım gelen diğer vesikalariyle ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmalan. ( '786) 

Yukarıda yazılı ~yalnr 4/11/942 Çarşamba günü «aat 14 de MilU Em
lfık Mtidürlü~Unde miite$ekkil komisyonda açık artttrma ile satılacakttr. 
İsteklilerin niiru.«: hüviyet cüzdanları ve teminat makbuz1ariyle birlikte i
hale snatinde komisyona ve fazla. izahat için Milli Emlak Müdürlüğüne 
müracaatları. (708) 

1 40 .. 100 • 4.000, • • 

1 
D IKt<AT Ht>SapJarmda!'l oaralar btr ııene 'lçtn~e 80 Liradan aşa~ , , 

ıuşmlyerueri ın~m>ye çııc:tıtı takdirde ~ 20 tulııtiJle verilecektb ı• 
\ ur'alaı senede 4 defa q Eylfil, 11 Birincik!nun. ll Mart 9• 1 • 

11 Radnn t.anhlf!rinde ı;oekfltte.:ttt. ' . , 
Toros Orman Şirketi 

"Mersin,, Orman İşletmesinden 
"Çoçak ve Cehennemdere,. Ormanlarında Çam çnsmdan 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan· lı: 
1 - Ankara şehrinde yapılacak olan Ankara ~ehrl IAğrm tesisatına 

:ıit imalAt ve inşaat ~errüatı: 
Tahm!n edilen keşif bedeli fiyat vahidi esast Qzerinden (7.101.30~) 

lira 37 kuruştur. 
2 - Ek'.5ıltme 18.11,942 tarihine raı;tlıyan Çar,amba güni1 sııat 15 de 

Ankarada Su İ!ilEll"i Reisliği bınası ic;inde toplanan su eksiltme komisyo
nu odasındn kap"'lı zarf uwliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi. bayındrrlılı; iş
leri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnamesi ile hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri 50 lira karşılığtnda su işleri reis1iğinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin' 226 789 lira' 10 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç 
~ün evvel bir dilekçe ile Nafia VekMetine müracaat ederek, bu işe mah
'us olmak (ltere vesika a;malerı v~ bu veııikayı gö~tenneleri ııartttr. 

Rıı müddet içitıde vesika ısteğinde 9ulunmryanlar P.ksi1tmeye gire· 
meı".lcr, 

5 - İs1eklilerln . teklif rnf'ktuplarını ilcinci maddt-de ya7.ılY saattf>O bir 
saat öncesmı;o kı:ıdar ~u 1'1t>Jl rPi~lil!irııo rnııkbuıo kar~ılıtında V!'TmPlf'rl 
Jizımdrr Postada· olan Jtecıkmeler kıbul edilm~. (~25) 

·····················-·················· ...... ········ 
l.:4.~~~-y~=~~~~:~~:::~.~~:':~.~~~~:!~~:.~~~~~~~-j 

8000 kilo zeytinyağı alınacaktır. Pa:ı:arlıkla eksiltmesi 8/11/942 Cuma 
ıünü saat 15,30 da Tophanede M. M. V. İst. satııı alına komls:yonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,840 lira, katı teminatı 2376 liradtr. Talip-
lerin belli nkitt• komisyona ıelmelelerl. (%49) (982) -Beher ınetresine 85 kuruş !maliye Qcreti tahmin edilen ve ipliği ci
beti askeriyeden vernmek üı:eı:e 35.000 metre cibinlik bezi yapbnlacaktır. 
Pa:ıarlıkla eksiltmesi 6/11/942 Cuma ~il ııaat 15 de Tophanede M. M. 
V. İstanbul satm alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2231 lira 
25 kuruştur. NUmune ve şartnamesi komisyonda görillür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. (250) (983) 

• !;!on Son Model ve her Ç99lt 8TI L Dzere hasır ve lam~rlama 

.. MOBILYENIZ _, IÇIN 
~eyoğlu Meıırutlyet Cadd~.lndt> Amertkan Sefareti karşısrnda No. 

S. D J YAMAND I YEF 
1 " 1obilya Fabrıkaslna mtırıcaat ediniz. Telefon; 4093~ _ , l 

Mayi Katran imal Ettirmekteyb 
tstiyenlere nümune gönderilir. Alıcxların Mersinde Şirketbntze mftra

eaatlan. Ktsa Telgraf : Mersin Torman. Telefon: 139 

'1--------------------1---~ 
lstanbul 

Ve 
Sıhhi Müesseseler Arttırma 

Komisyonundan Eksiltme 
Haydarpaşa NUmune hastanesi için alınacak olan bir adet uzun ser

yolu yad makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 11.ll.942 Çarşamba g(lnQ saat 14,30 da Sıhhat ve İç-
tima! Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 680 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 51 liradır. 

4 - istekliler eartnamey! çalışına gürilerl.ftde komisyonda g&rebillr· 
ter. 

5 - İst~k1!1er 1942 yılt Ticaret Odası ves~iyle 2490 sayılı kanun• 
da yan~ı vesıkalıır!a bu i~P veter rnuvak\ta't emJnat makbuz veya banka 
mektubıyle birlikte belli giın ve saatte k~na müracaatlan. (886) 


