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f 
r········ efimizin Nutku italyadan 

Türkiyeye 
Yeni Dostluk 

lir Emri iY'evmf ki. Millf Mücadeleyi Yaratmıı 
Ve inkılaplarını Yapmış Olan Türk Milletini O 
Büyüklükte Yeni Bir Hamleye Çağırmaktodır 

Yazan : Burhan Belge 
"L.Jaırp bhe, en çok bugün dele esnasında gösterdiğimiz yı·k 
nyaklaşmştır., diyor Büyük sek ferağat ruhuna ve bır de ın

Şef. Avare idrakler ise, öteden • blabımızın gittikçe derinleşm.:
beri sorup soruştu.rmaktadır:"Bu c;ine, gittikçe derinleştirılme:-:ı:-ıe 
harp ne zaman bitecek?,, Ve ila. borçluyuz, Eğer, bozgunların so. 
ve etmektedir.; "Öf, artık bitse w:ünü dinlemiş olsaydık. dün ,ra 
bu harp!,, bize .. örneksiniz!,, diyeceğıne biz 

Hakikaıt, Şef"ın gördüğü ve Bü ondan soracaktık: "Nereye gı: _ 
yük Millet Meclisine bildirdiği mek lazım, sen söyle.,. 
gibidir: "Harp bize en çok bu - ı * * . 
gün yaklaşmştır!., Tpkı bunun gibi ve ~u yirmi 

Hepünizi birden en kuvve~li ıı.. yıl içinde edindiğimiz taze 
ranıklığa davet eden bu ihtan r;a hayat görüşiyle, bugün kana t)ll

bucak kavrayıp şuna kanaat ge - lanmış dünyanın ya'"ır. bı.ın'fan 
tirm.cliyiz: dalıa az çetin olmıyacak olan bir 1 

Bu harp. bit~ği. gün bitecek yapıcıhğa ve yaratrcıh~"l atı'ı:ı<'~-
b.arplerden değıldır. ğmı biliyoruz. Ve biliyoruz ki., 

Bu harbe birçck büyük ve me- rlüny,;nın çehresi. yirminci asır _J 
~eni milletler, .r:ıaddi ~~kımd:uı da bir kE-re daha değişecektir Hi ı 
om.ek denecek bır t&Şkıl.at, manc Uyornz ki, insanlığın döniim ı:ok l 
vi bakımdan da insanda ancak tasındayız. Biliyoruz ki. gökı'!ri 
gıpta duygusu uyandıracak bir fe ~ D S ı Sil~ 
daka.rlık ve feragat ruhiyle gir - ~ evamı a. · · f l Büyük Millet Meclisinin evvelki :iinkü tarihi toplarıhsından hiı rö üniiş: Milli Şefimiz smrt ııönii a~ış nutlrnnu ir.t ederken 
mışlerdir. Ve, harp esnasında, --

b.em bu ruhu, bir kat daha ileri- v • L ~ h 1 
götürmüşlerdir. Harp bittiği en 1 ay a a r 

<'Ün bu milletlerin hepsi, ateşten 
g-eçmış ve gözü pek bir gençlık 
le, kendi Barış dünyalarını ya • 

1 Reisicümhur Milli Şef ismet \ 
lnönü'nün, Büyük Millet Mtıdi 
sinde evvelki gün irat buyurduk/ 

. lan tarihi hit~be, memlekt-tin 
dört bir köşesinde çok engin a
kisler bırakmıştır. 

• 

Teminatı 

Bayramımız Dolayısile 
f.;nıeteler Hararetli 

Tefsirler Yapıyor -- • 
"Arada Mevcut Dostluğu 
Bozabilecek Mahiyette 
Teşebbüsler Bir Daha 
Tekrar Etmiyecektir,~ 

Roma. 2 <A.A.) - "S!efani,: 
ltalyaı, sıyası mahfilkrınde be ,. 
lırtildiğıne göre, Cümhunyetiıı 

ilanının on dokuzuncu y1ldonü 3 
mu münasebetıyle Tlırkıyede ya 
pılan tezahürler İta1vı:.ı da derin 
bir makes bulmuştur. 

Romada behrtildi~i gibi, İtal • 
yada .ft'aşızm ış ba~ına gEldiği 
<;ündPnberı İtalyan mılleti. dahi 
Şef Atattirkün sf',•k ve idaresın. 
de rurkıvede ba~anlan muhte • 
sem k<ılkınma eserini memnuni .. 
yet' ve takdırle karşılamıştır . .ttal 
ya. Türk •yeyı ilgilendiren mese. 
lele;i her zaman anlayış zihniyp 
t i ile mütalaa etmiş ve siyasetini 
'fürkiyenin istikialine riayet esa.. 
sın..r 1stinat ettirmistir. Mazide 
kalan ba.ı:r nazik safhalar mımha 
sıran başka deıvletlerin tahriki, 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 2 

:atmağa başlıyacaklardır. Biz, 
ıarbe girelim veya girmiyeli.m, 

hut. m, bize ıle ça!'.PSln veya Hükumet. MuhteJif MeYzular: Şefimizin nutku bütün menıJc. 
et efkar1 umumi·:;-esiBde en ge -

niş manada bir tasvıp ve anlayış 
la karşılanmış,ayni zamanda de -
rin bir memnuniyet 'ft ferahlık 

uyandırmıştır. 

Ela!emeyn Harbi 
Tekrar Yavaşladı 

Berlin ise. Son lngiiz Taarruzunun da ;arpmasın, harbi takip edecek 
olan sulh devresinde, bilelim ki, 
gtlneşin altındaki yerini, her mil 
et, teşkilatçılığının kudreti ve 

fedakarhk ruhunun varlığı nis -
oetinde bulacaktır. 

Binaenaleyh, "Bu harp bitecek 

İlgili Kanun Layihalarına 
~u Günlerde Meclise Verecek 

. .. 
Fiyatlarmı Makul Bir Hadde Tutmak, ithalatı Genişl€:tmek, midir?" diye sormak deği~ "bu E 

harp bitmiyecektir,. diyip, müca ş ya 
deıenın siperine girmek ıa.zım.dır lstih$~1i Arttırmak İçin Azami 
Türk milletinin milli mücadelesi 
bittiği gün, milli inkılaplarımıtın 
başladığını gördük. Arka arkaya 
ve merhametsizce, her darbe bir 
köhne yapıyı yıktı yahuıt beyni • 
m:izin bir tarafına yapışmış bir 
örümceği emi. O zaman da, yor. 
gun ve avare gönüller "öf bu ln.· 
ktllplarda artık bitse,. diye şika 
:ret.e başladı. Bunlar, rahat isti • 
yorlardI. Bunlar, bir normale hait 
retliydi. Bunların. yapılan işler 
başlarım döndürüyor ve gidişi _ 
m.iz, kendilerine, uçurumlu görü. 

Gayret Sarfeciilecef 

nüyordu. 
Bugün, başka ınemleketltf.in 

sesi bize kadar gelerek diyor ıri: , 
~Siz. herkese örnek olacak bir 
hareketi herkesten önce yaptı • 
nız!~ • 

Ankara, 2 (TAN) - Vekiller\---
Heyeıti bugün öğleden sonra sa
at 15,30 da Başvekil Şükrü Sara 
çoğlunun reisliğinde toplanmış 

ALMAN TEBliGi, 
ve müzakereler akşam saa~ 20 A ı ı 
den sonraya kadar devam etmış • m an a r 
tir. Öğrendiğimize göre, hükuıne 
tin muhtelif mevzular üzerinde A 1 • 1 • 
teklif edeceği kanun layihaları a g 1 r ı_ , 
gelecek haftaya kadar kat'ıyyet 

kesbedecek ve Büyük Millet Me~ • 1 E • 
lisine takdim olunacaktır. 1 ş 9 a tt 1 

Kanun mevzuunu teşkil ede -
cek mühim meseleler arasında - o 

hükumetin devlet memurlan.1a • R 
ve aueıerıne parasız olarak vere. Stabngratta usların 
c~ği ve Sümerbanlo~ kendi fab.. Karaya lhral'! 
rikalannda hazırladıgı kuma§lar 3' 

meselesi vardır. üç tip olarak ya Teıebbüsü Boıa Çıktı 
pıhm. kumaşların m.ühiın bir kı.! _ • 

İnönünün, n1illi birliğimizi sağ 
lam tutmak lüzumuna ısrarla işa 
ret eden cümleleri ve bu hava:ı, ı 
bulandıranlartn zararlı faaliyeti. 
ne set Çekmek zaruretini belirten 
sözleri bi'lhassa derin bir memnu 
niyetle kaqılanmıştır. 

Tamamen Akim Kaldığını Bildiriyor 
Kahıre, 2 (A.A.) - Orta Şark 

Ingiliz müşterek tebliği: 
31 ilkte~rin _ 1 Sonteşrin gece 

si. di.ışınan, demiryo-lu ile sahıl 
anısında kttıdi mevzilerııı ın D11t41. 

sında yer almış bulunan kıtalcırı 
mız.a taarruz teşebbüsünde bu • 
lunmu~tur. Pıyademiz. elımiı.ı.le 

ki araziyi muhafaza etmiş ise d~ 
"Izt~:a~bl __ a:ı:altmak, millet ta - birkaç d i ı~m~n tankı . dıişman pi-

hamrnülunu arltımak. muharehe yadesinin işgal etmd<te bulwıdu: 
d~ş~~da kalmak ve mu~~rebe; 2 I ğu mevz,ie ,uJaşm,ağa . . muvaffak 
gmlırse ~refle. çıkma~ ıçı~ tek olmuştur. · · 
çare resmı ·vaz:ıfe sahipl~rıne ve ~ Devamı Sa .4 Sii .. 1 ı tMar~ Rommel 
en başta Cümhuriyet hükumetı. _ _;__? ______ ..:·....;... __ .,.:_ ________ .......;~ 

j oe candan yardım etmektir,, di .• 

iyen Milli Şefimizin bu sözleri ( Gunler ·Geçerken,] 
~~:. ~!~~~:eiç~~~: v~~a Jıe~ . · · 

1 
L!1r Dev•~ s •. 

2
' sü. 

3 Milli Mücadele Ydl~~~llı~ A)~Şi 
SOVYET TEBLiGi l . D Ün)'.anrn başına gittikçe dal budak salan 

R E F t K harp felaketi - öğrnek için kelime bula-
, H A l t D madığımiz dahice bir .ı><:>litika sayesinde _ buı;ü 

ne kadar kanlı pençesını yurdumuza uzatamadı 

K AR A Y bize ulaşama<lı. ilişemedi. Her zaman tekrarladı. 

Bu söz, sadece doğrudur. Yal. 
mz, böyle bir takdiri hakketmiş 
bul~orsak bunu. milli müca. Barela1 Şükrü Saracofla 

mı imal edilmı§ ouıunmaktadT!'. 

l2ir Devamı Sa. 2, Sil. 4 Tuapse Bölgesinde Yeni 
Terakkiler Kaydedildi 

Taarruza 
Geçen Rus 
Kuvvetleri 

ğımız gibi hala gecelerimiz ışık içindedir; haliı 
yazlarımız sr.yirli ' se·yranlı ~ç:iyor; balfo kışlarırrıJz eğlenceli ve 
neşelidir; hala bayramlanmızla şenliklerimize yas ve keder ka 
rışmadı Bütün bu saadetler. nimetler arasında acayip bir görüşe 
ve hatalı bir muhakemeye düştük: adeta şöyle düşündük: "Ma
demki ateş hattı dışındayız. ne harp tebliği, ne sınırlarda çarpış. 
ma. ne bombardıman ... Mademki ölen yok. öldürülen yok, yurt 
sulh içindedir. sükimdadır ... O haJde neden yiyecek. giyecek dar
lığı çekiyoruz. pirinç ve zeytinyağı pahahhışmrştır, ayakkap]ar. 
kırk liraya satılıyor, rakiyi eski fiyatla içmiyoruz ve baklava, bö
rek ~:emiy0ıl'tı2'?., 

•• 
Universite Düiı Açıldı 

• l • • - ... 

Kolda: 'Rektör Cemn 
r.tpılacak olan lfCll Ye 

mıt laMl ıöylüyor.• Saida Mer•sitnde ita :lff 1'alnan OniYenite taleMt.! (yeni 
Pak ~ ,..n,._ ...... . ön.,, ... cötümektc6c).. 11....m.: ılİl •ta~ 

litW.Ci~· . ' 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman or~ 
dulan ba§kumandaınlığının teb • 
liği: 

Dağlık bir bölgede ve olduk • 
ça sarp arazi üzerinde hareket 
eden piyade, Tuapse demiryolu 

Stalingratta Almanları 
B~zı Müstahkem 

Mevzilerden Çıkardı 

kesimi boyunca S!J"alanmış bulu- N 1 k•ta 5 ti G • 
'lan zırhh zeminlikleri ele geçir. a çı · ovye er erı 
mek için muvaffakıyetle yapılan Mevzilere Çekildi 
çetin muharebeler esnasu~a ye.. Moskoıva, 2 (A.A.) _ '!Reuter,, 
ni ileri hareketler kaıydetmeğt' Almanların Stalingrad'ın endüs.. 
muvaffak olmu,tur. tri kısmına karşı yaıptrkları yeni 

Birkaç dü.şm~ ~pu _kt1§At.J~ büyük taa"'-!E aradan daha yir . 
mış. imha dılmış ~e .. ın~tea~dıt mi dört saat gemeçden aklın kal. 
katşı: taarruzlar puskürtülmuş mı~tır. Bu taarruzlar şimdıden. 
~ür . · · · · · · siddltini bybetınişe benziyor. 

Terek'in ~tısında A.lin.an te~ Ancak Alınanlar şehri muntazam 
killeri tarafından çok Anzalı ara Jiava taarruZlariyle kül haline ~ 
zi üzerinde yapılan ta~, mü. ürmiye devam ediyor. Kara ha. 
teaddit çayların öte . tarafinda reketıeti : yavaşladıiJ zamanlarda 
kend:ini şiddetle müddaa eden bile haıvalaTda h~çbir duraklama 
düşmanı pü.tkiirtrnelı: sureüylfo oı:n\uyor so ·- ıotJ Alr..iAr. uçağı 
~eticelenmiştir. Alagir şehri atın Şehir !üzerinde mütemadiyen uç-
auştll': • , maktadır. Alman -hava kuvvetle. 

Hava ~Uft. kllft . ri bütün gayretlerini bilhassa ,e. 
uvaş1annı ~ w . ·kıta biT üzerinc:te tÇtplanlaJ:da ve aske_ 
toj>rululdariyle Ordftftrit8ıt ,e'h .:. rf ~ede Sooyet muvMala 

. k!if" Dffuu S.. Z, Sft. f · g ~ Sa. 2, Stı. '7 
. ' 

İnsaf ile düşünelim: Misli görülmemiş~esine hain ve zalim 
bir cihan harbi ortasında yaşadığımızı. başka milletlerin ne müL 
his yokluklara. darlıklara, felaketlere kat1andıklannt, etrafımız_ 
da ne kanlı facialar oynattığını bu derece unutmağa, hülya file. 
minde bu kadar gafletle yüzmeğe hakkımız var mıdır? Dünya. 
kargaşalığı, harbe karışmamış da olsak. elbette bizi sarsacaktı ... 
Yolların kapanması. ordular beslemek mecburiyeti, müdafaa ha . 
zrrlrklarına hız verilmesi · gibi sebepleırle elbette normal fiyat ve 
normal piyasadan u:ıak1aşacak, bunu a2 çok yoluna koymak için 
yine elbette mühim zorluklarla, karşı1aşacak denemeler ve st.M

malarla uğraşacaktık. Daha mühim bir hatamız da şu oldu: :Bize 
öyle geldi ki, artık harp' tehlikesi büsbütün atlatılmıştır; kendi. 
mizi sulh gününe burnumuz bile kanamadan ulaşmış sayabiliriz. 
Çalalı~. oynıyaltm! Vuralım,_ kesemizi doldurabm! Yahut söyle
nip sızlana.lı.M! YaptlanlarI beğenmemekte herkese ön ayak 
olalım! 

.Vaziyetin şakaya tahammülü kalmadığını anlamamız ve bu 
gaflet uykusundan uyann;ıariıız için en salahiyetli ağızdan bize 
aklınuzı ba_şnnıza devşirlecek bir ihtar lizımdt. Ulu Şefin vicdan
dan. candan kopan nutku işte budll!'. Nutulrta milli mücadele yrl.. 
!arının ateşini. azim ve iradesini taşryan bfr mehabet mevcut 'ol
duğuna göre fevkalade günler yaşadığımıu artık şüphemiz kal • 
mamıştn". Milletim.iz öyle gtinlerde ne; yapacazını bilir, bildiğini 
istiklaI wıücadelesinde isbat etmiştir. 'Bilmi.yenlere ne ya.ıp1lmak 
lbımgeldiğini devlet heoimi7.d,en.daha bi, bilir; ~ bildiğini de 
dünya bilit . 

·. 
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[~I GEllNLiK KııJ 
Üniversitede 
Yeni Ders Y dı Şehir Meclisi Va linin 

Mühim Bir Nutkile Dün 
Toplantılarına Başladı 

Okuyucuların .. • • ·., 
-, Şikayetleri 

* Asıterr posta numara 350 de 
muhasebe .Jn yylzi Hamit De-

No. 8 Yazan: KERİME NADİR mirer ydlyot': 

BUGtlNK1J PROGRAM 

7,30 Program 19,30 Hııber1er 
7,32 Jimnastik 19,45 Müzik 
7,40 Haberler 20,15 Radyo gaze. 
8,30 Müzik (Pl.) 20,45 Müzik (Pi.) 

12.30 Program 21,00 Evin saati 
12.33 Müzik (Pl.) 

21,15 Müzik (Pi.) 
12,45 Haberler 

21,30 Konuşma 
13,00 Şarkılar 
18,00 Program 

21 .45 Tül'k mi.iz iği 

18.03 Salon Orkes. 22,30 Hrıberler 

18,45 Fasıl heyeti 22,45 Kapanış 

Mısırdan Pirinç ve 
Getirtülecek 

"Yenfksp dakl evime hırsız 

girdi. HenUz aldf~ım 100 lira 
maa§lm• ve iki kat elbisemi çaldı. 
Alilkadarlara ihbar ettim. Bir f 
mOddet ıonra iki polla memuru ı 
geldi. Uıulen bir zabıt varakası f 
tutuldu. Fakat netice benim mu· 
alıcze edllmemden ibaret kaldı. 

Adeta eve lıirsız glrdlıil için ben 
suçlu sayıldim. Kapının ve baca
nın tamire mı.ıhtaç olduğunu söy· 
liyerek gittiler. Bugtine kadar da 
başkaca bir takibat yapılch!lına 

muttali değilim • ., 

* * Zonguldakta Asma Bakfme· 
vlnde Mehmet Çevirgen yazıyor: 

"EylOI ayı içinde mezunen ine· 
boluya gitmek üzere bllct parası 
olarak 175 kuruı verip bilet al· 
miştım. 

i neboluya muvasalat.mda san· 
dal parası olarak 200 kuruş, hem 
de sandalcı killıya11ınin tehdidi al· 
tında vererek karaya çıkabtldlm. 

Bu doğru mudur? Eşya namına 
elimde bir sepetten başka bir ıey 
yoktu. 

Belediye vesalr makam neden 
bununla alAkadar <ılmuyor?,. 

......... ........ ............... 
Lastik 
Tevziatı 
Vilayete Emir Geldi 

Ticaret Ofisi Umum :\1Tıdiirlüğünün 
emrindeki otomobil tfiı;tiklerinln tev
:z:ii için Vilfıycte emir gelmiştir, Bu 
emre ıtöre, Ofis emrindeki 1iıstik.lerin 
yüzde 15 i devlet ihtiyacı için aynla
cak, geri kalan yUzdc 85 i tevzi ecU
leccldir. Bu yüzde 85, Ticaret O!is~
qjn hir mlic'ldettcmberi tesbit ettiği vi-
15yetlerin ilıtiyaçlan nisbetinde her 
vilayete verilecektir. Vilayetlerde tev
?.iatı, belediyelerde teı;kil edilecek ko
misyonlar yapacakttr. Şehrimizdeki 
tak~i otomobillerinin ihtiyaçları ev
"Clce bir liste halinde tcsbit edilmiş 
olduğundan, ilk parti tcv:ı:iata bu liste 
lizerlndcn bir hafataya kadar başla
n::ıc-aktır. 

Nişan Merasimi 
Eski Berlin Büyük Elçimiz merhum 

Generııl Kemalettin Sami'nin ktzı 

AYTEN He Belediyeler Dank ası U
mum Müdürü Süleyman Sami Ke
penek'in oğlu Roma Türk Büyük El
çiliği K§tiplerinden FUAD KEPE
NEK 30/10/1942 Cumartesi akşamı 
nişanlanmışlardır. Genç nişanlılara 

sonsuz saadetler dileriz. 

[G'C~_,G,.l'-N H+BE.IUEIR 1 
. Amerikan Denizaltıları 

Şefimizün Nutku Yenü 
W' Baş tarafı 1 incide tJfj" Baş tarafı 1 incide 

~ Baş tarafı 1 incide 
Emda bütün memleketlerin bil • Memurlara ayakkabı verilmesin;ük da.rlıklara katlanmağa mec • d<:n vazgeçilniiştir. HÜ:kumeUn ve denizleri,insaıı kudretı, yar • 
bur oldukları bir devirde, bu dar memurlarla emekli, yetim ve dul ınakıa ve parçalamaktadır. fülı ~ 
lıklaın mümkün olduğu kadar ha lara dağıtacağı erzak meselesinin yoruz ki, insan iradesi, hiçbir de
fületmek için alınan tedbirlere :le bi~ kan.uı:ı .şekl~de mecli~e vhıie bu ölçüde bir şahlanma k~y 
müvazi olarak halkla hükumet arzedilm.esı .ıhtımalı kuvvetHdır. detınemiştir. Ve ınsanlığıu. bu zm 
arasında çok sıkı bir işbirliği kur ~ükum.et, ~l.iri ~~d~t ki~e~e cirlerinde.1 boşanan ihthaslarını. 

13r Baş tarafı ı incide 1t!fr Baş tarafı 1 incide 
rinin demiryollarına hücum et - yollarına o kadar ehemmiyet ver 
ıniştir. memektdir. Yalnız Volga üzrin. 

Stalingrat cenubunda mi.infe • deki Sovyet geçitleri devamlı 
rit zırhlı arabalarla desteklenen topçu ve tayyare ateşi altındadır. 
düşmanın yeni hücumları tir Sovyet pike uçakları Alınan • 
kere daha akim kalmıştır. Şehrin ları ziyadesiyle iz'aç ediyor. U. 
~imalinde Sovyet kıtalan, yeni - çaklar iyi neticelerle Alm~ mu,. 
den boşa çıkan bir ihraç teşebbü. vasalalanna ve topçu mevzıleri • 
sünde bulunmuşlardır. ne ve keza hava meydanlanna·ta 

Hava Kuvvetleri 
mak zaruretine halkımız taratın- rın vazıyetlerıni ıyıleştırmek ıçın biıyoruz ki, yalnız, çalışma, ıyı 

lJa~ Harp ve Ticaret Gemilerine Hücum dan büyük bir anlayış gösteril _ mümkün olan harekete geçmıye çalışma. güzeı çalışma ve usrnn 
' "~'Ederek Yenı" Kayıplar Verdirdiler mektedir. bazı~la~ma~tadır.. .. .. çahşma süküna götürebilecektir. 

!ki topçeker ve karaya asker çıkar• arruzlar ediyor. Geçen hafta 80 
mrya mahsus iki büyük tekne batmı- Alman uçağı hava muharebelerin 
mıiJ, bir topçeker hasara uğramış ve de düşürülmüş ve başka 80 uçak 
yiiz:lerce esir Alman hatlarına getiril• da yerde tahrip edilmiştir. 
miştir. Rumen bomba uçakları Don Almanlar ancak diğer cephelerden 
kesiminde demiryollarma tevcih ettik• uçaklar çekerek Stalingrad'da bava 
leri hücumlarda muvaffakıyetler kay• hakimiyetini ellerinde tutabiliyorlar, 
de!mişlerdir. Düşman takviyelerini çok uzaklardan, 

'\':ıo::ington, 2 (A.A.) - Bahriye na• 
ztrlığmm tebliği: Birleşik Amerika. de
nizaltıları uzak doğu su!annda de,ma• 
na kar~1 yapılan hareketlerde, iki .;ızt: 
çetrol gemisi, bir ağır yolcu ~ 
.,,ta tonajda iki şilep ve iki küçük şl 
lep batırmışlardrr. Uçak gemisine tab• 
vit edilen blr gemi yakdarak, bir muh
rip ve orta tonajda bir petrol gemisi 
lıa~ara uğratılmıştır. 

Böylelik!e Pearl Harbuor hadisesin• 
dcnberi uzak doğu su1armda Amerikan 
denizaltı torpillerinin isabet ettiği Ja
pon gemilerinin adedi 133 ü ~ulmuş. 

tur. 

Uçan kaleler~rı akınları 
General Mac Arthur'ün umumi k~· 

'r~rgahr, 2 (A.A.) - Neşredilen teb
ıı;;de kaydedildiğine göre, Pazar ıünü 

erk,nden uc;an kaleler Rabaul ve Buln 
Falsi'yi iki kere şiddetle bombalamış-

. Hukumetın har1ç_ten m~kun Vazıyet bir taraftan budur. Fa 
!ardır. Demirli bulunan birkaç gemi Büyük Şefimizin son nu~~u~ mertebe fazla mal ıthal eMırerek ka~ diğer tara.ftıı.n da, her mıllet 
hasara uğı:atılmışur. Rabaul'da en a• g~i~~e sıkıntı çeken ha~ kutL veya bunu kolaylaştır~rak dahil ten ~ok, biz, eski sulhün nimet _ 
şıığı iki büıük ticaret vapuru batırıı .. ı ıerı ıçın ~erek ~endi n~fs:ne, ~e !eki fiyatları makul ~ır derece. - erinden yeni sulhün ni~·N·Uı~rine 
mış ve bir ağır kruvazör hasara uğra• re~se . ?urnhurıy~t . hu~u~etıue ye indirmeyi gaye edıneın. tedbır gıdecek bir durumdayız. Eğer 
ttlmıştır. Buin Fai!i'de bir Japon ha- karşı ıtunadı tarsın etmıştır. leri mühim neticeler vermıye baş rniJJet olarak teşkilatlanmamt7.da 
flf lr:ruvazörü hasara uğratılmıştır. I h b ı -

Saat 
12 

de neşredilen tebliğde Buin Umumi intiba, hükılmetin Bü- lamıştır. Buraya g: en a er em gcclkr.ıeler, aksamalar, yahut WJ 
· k h kkmda yük· Millet Meclisine süratle ka- göre, bir çok ithalat maddeleri - .. uı.·l~r mevcut ise, bunları iı<ıle Faisi'ye yapılan ikincı a ın a ,, _ 

tafsilat verilmemektedir. Buraya 33 nun projeleri vererek aziz Şefi - oin fiyatlarında son günlerde e- etmtk zamanı bu zamandır. Bi-
ton bomba atılmıştır. Yedi Japon ge- mizin direktiflerine uygun en isa saslı sükutlar göX:Ulmüştür. Me. z\ t>ul!dan, ha~ dahi, alıkoymak. 
misinin battığı veya ağır hasara uğra• betli tedbirleri alacağl merke - ~ela evvelce tanesı 4:5 liray~ ka- ta değildir. Yalnız, nıil\et olarak 
dığı sanılmak.tadır. zindedir • -dar çıkan çuval 2,5 lı~aya, kılosu te~kilatlanmaık, vatandaşın diğer 

Livni'nin batı şimalinde düşmanın Leningnıd ve Sicilyadan blle getiri
yaptığı taarruz~ıır akim kalmıştır. Cep- yor. Meselô. stalingrad'ı şiddetle boın 
he:ıin orta ve :.;imal kesimlerinde ke• baladıklan zaman, Voronej çevresin
şif lr.ollarımn ve hücum kuvvctlcrinın de duruyorlar ve Voroncj çevresını 
mutad faaliyeti devam etmiştir. bombaladtkları zaman da Stalingrad'-

Japon mevzileri bombalandı 
Vaşington, 2 (A.A.) - Bahriye na• 

ıırlığının tebliği: 30 İlkteşrln sabahı 
Amt>rikan harp gemileri Guadalcana~'-

da düşman mevzilerini bombardıman 
etf11İştir. Bombardıman iki saat sürmüş 
ve bu müddet içinıic bir kaç düşman 
topu ve müteddit binalarla bazı gemi• 
ler tahrip edilmiştir. 

Hariçteki Akisler 

TAN: Alman tcb1161nde bahsi ge· da hava taarruzU durmaktadır. 
çen Alaglr tehrl Kafkatyada Nalçık'ın 
30 kilometre eenubundadır. 

Muharebelerin taf siliitı 4.,5 liraya çıkan ka~pıt 170 kuru v~t~mdaşlardan, sonra hükfım~t · 
§a, 250 litrelik varıllerin adedi ten sonra devletten, sonra Şt-f • 
55 liradan 26 liraya, dem~.rin ~i ton' ayrılarak önce kendi kursa~I Berlin, 2 (A.A.) - 31 İlkteşrin gü
lcsu 200 kuruştan 90 a duşmuş h\, sonra kendi kesesini düşün • nü akşama kadar Stalingratta göğüı: 
tür • mcsi demek değildir. Bu kadar gö~üse muharebeler devam ctmişt!r. 

d d bil• · b Alınan hücum efradı, harp tebliğinin Son günler e . a 1 pıya~a~m. azı ,ıı::uitrstız bir vatandaş görüştinf', 
mühim maddelerınde de duşuklükler Y k dretli millet v~ bildirdiğine göre, düşman mevzilerin• 

tur MeselA ıeytinyağrnm kilosu ~snm1zın en u . . . rlen daha bir takım!annı tem.izlemi~· 
~;~~ 200 kuruştan 14.0 ku~ş-a düş- de~~et. yap1ları dahı .:1.~1t!.~12m~ı~ ll'rd.ir. 
mü:ştür Hariçten de gerek Ingiltere clcı;ildır. Fransanm olumu bu . ___ . _ _ _ __ -===== 

Sovyet ek tebliği 

Irak Kral Naibi 
Ankara, 2 (Radyo gazetesi) 

Bağdattan verilen bir habere göre, I
rak Kral Naibi Emir Abdullah bir 
nutuk söyliyerck demiştir ki: 

Londra, 2 (A.A.) - Türkiye 
Reisicümhuru İsmet inönü'nün 
dün Büyük Millet Meclisinin açı 
lışı münasebetiyle söylediği nu -
tuk Londrada büyük bir ilgi ve 
dikkatle dinlenmiştir. Londra 
mahfillerine göre Milli Şef İsmet 

l ltalyadan Türkiyeye İnönü'nün bu mühim nutku, ha
rici hiçbir tazyikin sarsam.ıyaca. 

t0J=' Baş tarafL 1 incide ğı milli ve an'anevi Türk ruhu -

··dalı ı l · ı· · de dog-muş nu en beliğ ıbir surette belirtmek 

~·e Am~rikadan, gerek Orta Avrupa dan olmuştur, bu. harpte: Bırçok le bi.r şey ne bu milletin cibili ya 
ve Almanyadan daha birçok istihlak millc'!lerin ölümü bundan olncak- ratış•n~. ne de h1yatın manhğı -
maddeleri beklerunt'ktedir. Bunlarm tlr bu harbin getireceği sulhte' na uygundur. Ve muhakkak ki, 
bir ktsmı hudutıarımııa girmek ü:ı:e- ' * * sun'idir, hasbidir ve, yaratılımş. 
tedtr. 
Dlğer tarnttan buraya gelen haber- ıŞte devlet reisimiz ve Şefimiz. tır. . 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet öğle 
tebliğine ek : Stalingrad b5lgesinin 
birl<aç keı;lminde karşı taarruza ge
çen krtalartmız Almanları bazı müs
tahkem mevkilerden çıkarm.ı~lardır 

Yapılan şiddetli bir savaşta muhafiZ 
birliklerimizden biri, 250 kadar Al
manı yok etmiştir. Şehrin müdafileri 
büyük bir cesaret ve zeki eseri gös
temılşlerdir. Almanlar tarafından ku
şattımış bir ev, 24 saat müddetle bir 
tek Sovyet askeri tarafından müdafaa 
edilmiştir. Bu asker, düşmanı uğrnş
tırmtya muvaffak olmuş ve sonunda 
düşman püskürtülmüştür. 

Stalingrad sokaklarında altı gün 
devam eden savaş esnasında bir Sov• 
yet askeri 58 Alman öldUrmüştilt'. 

"Harıı durumu, geçen seneye nis
betle daha elverişlidir, İngiltere hU
kümeti henüz lstiklalin.i almamış o
lan Arap memleketlerinin istiklalini 
vadetmfştir. Gayemiz bunu gerçekleş-
tirmektir.,, 

~~~~.o-~~---

Rizede Büyük Bir Çay 
Fabrikası Kurulacak 

Rize, 2 (A.A.) - Devlet ziraat İfi
letmeleri kurumunun vilayetimizde 
tesis etmekte olduğu atelyelerden ü
çüncüsünün temeli Gündoğdu köyün
de yaptlmıştır. 

Ziraat Vekaleti baş müşaviri çay 
zir atinin Ri?:edckl lnki~nfm1 ve bu
na n!t Vekfılet programını kaydederek 
bi.ıyi.ık c;ay fabrikası proje1erlnin ha
urlanmakta olduğunu ve bunlarla 
meşgul mühendislerin törene iştirak 
~tmcktc bulunduğunu blldirmi:ıtir, 

mu a e en ne ıcesın • 
tur. Bu devletler bazen İtalyanıtı tedir · 
Akdenizdeki emniyetini tehdit e- Times gazetesi yazdığı bir ma 
decek şekilde müdahelelerde bu. kalede CümhUriyet bayramının 
bunınuşlardır. 19 uncu yildönümü münasebe-tiy. 

• le yapılan merasimde Türk hal -Türk 1stıkHi1 savaşmm on dokuzun• 
cu yıl ~nümü münasebetiyle, İtalyan ~görülen hara.ret ve sevinci 
g:ızttelerl Akdeniz Cümhuri~etinln re• kaydettikten sonra Türkiyenin as 
fahı için en samimi tcmenn.Jerini iz· keri k udretinden ve Türk aırdu -
har etmişlerdir. Gazeteler, bu vesile i .. sunun mükemmeliyetinden sita • 
!e yazdıkları yazılarda iki memleket ve yişlerle bahsetmekte ve: "Motör 
iki millet arasında mevcut dostluk l" ak" eı· Tu"'Tk birliklerinin 

bil k h' tte u vem m ı 
münr.sebetlerini boza eocek ~~ tye aeçici ve 'hava kuvvetlerinin ma 
teşebbüslerin bir daha te errur etıni• e. • bir 

-· h t"' de memnuniyetsiz• hırane uçuşları, fevkalade 
yecegı ve a w. sa · d Se · 'l 
lik doğurabilecek hadiseler bil~ zuhur manzara arzedıyor u. yırt~ :r, 
etmiyeceii ümidi.ni de izhar edıyorlar. en modern ve en muazzam ~ulah 

larla ıt.eçhiz edil.mis olan Türk 
M Ma.ssolinl'n!ııı harbin başında da d 'I... h b- tl' -· ı .. 1 t ı- or usunun •ı.ıU ey c ı manzara· 

söylediği gibi talya, duşmatll a e 0 h lıkl · tak'b t 
mıyan her memlekete daima hürmet SI~I a~an a seyır ve l e 
etrni~ ve edecektiı;; mışleırdı.r., 

\erde, son ı:amantarda rntistehll!derin geçenki nutkunu bundan do. İŞ!e M:i11i Şet b.n tcşh\31 k:>ya -
eııYa almak için ruına teenni ile ha- layı o kadar sert bir mana ile çer rnk hepimizi, vazifeye d~.vet .. et • 
l'eket etmekte olduk.tarı, fiyatların da- . . k f"l .;.ı.· kted'r Geçen pazar gunku hi 
ha makul bir derec"""e inmesinı· bek- ,..evdcmıştır. Bu nut u, ı v~ı me ı · · 

-J :ı. t b bütün Türk Milletine tev -
!edikleri gödllmektedir. Herhalde hü- o söylemiştir. Fakat, sayha ntil. - ~ 1

• . . ir emri ·evmidir 
kCımet aıliığı ve alacağı birçok ted- ıetin vicdanından kopmuştur. Bır cı~ edı~ış b • R:i 'lllilf . ,. d · 
birlerle esasıt birçok eşya~ makul memleket, ki, şu yirmi sene için.. Bır. en:rrı yevnu . ' ı .nuca e 
bir fiyat takarrürün!l ,temın etmek de kendi ölüsünde, düuyayı hay- leyı yaratn:~ş ve ~~pların~. y~p 
azmindedir ve her şeyden evvel itha- t b ak b lar elde t mış olan Turk mılletın~. o buylik 
ı~tı mUınkün mertebe genişletmek, ret. e ~· an ill 8~:1 b"t'" eh - lükte yeni bir hamlenin başıma 
istihsali arttırmak lçin bütün ıı:ayret- mi§tir. ır m et ı, u un mu a X--nnaktadır 
\erini azamı dereceye çıkarmıya ça- ripierin nazarında, örnek bir mil ÇB5• • 

hştnaktadır. • ' ıe~tir. Ve bu millet, dünya, har - Yapaeağımız yeni hamle, 
bin pençesine düşerken. su~hte illi mücadele ve ~kılôp-

Sümer Bankta Bir Yangın kalmınnı bilmiı:~r.Ve hayat için m •• .. •. olmalıd 
Sümerbank umum Metme müdürü lazım her türlü n1c'lddeye şu es • larımız olçuaunde ır, 

Bülent Büktaş mezkı'.lr bankanm U- nada her milletten fazla malH: - ÇÜnkii milli mücadele devam 
mum müdür muavinll~ine tayin edil- tir. Nasıl olur da böyle bir millet etmektedir "Ünkü inkılap. 
m!ştir. Bu haber, iki gUn ~vvel Bü- k d' · ' ı-
lent Bi.iktaı'm umum müdürlüğe ta- bütün bunlara ra~mcn en !Jll larımız devam etmektedir, 

ıztıra!> i~fnde hissetmrrı!n yolımu •. •• 
. ln edildi~! cıeltlinde intlsar ettiği için bulur? Böyle bir şey olamaz. Böy çunku dava, hep o davadır. 
tashih ederiz 

Stalingrad'm batt şimalinde devri
yelerimiz düşman müdafaa hatlarına 
~rmişler ve bir bölük düşman piya
deııinl yok etmişlerdir. TopÇU ateşi
miz, düşman piyadesinin bir toplu
luğunu dağıtmış, iki bntarya ile 6 
blokhavzı tahrip etmiştir. 

Nalçık bölgesinde bilyük müdafaa 
muharebeleri olmuştur. Topçumuz 
4 nımıan tankını tahrip etmiştir. As
ker nakleden 12 kamyon ve 5 top 

'ı.•lll"'llt• .. edilmiştlr. 

bölgesinde 
(A.A.) - Tahştt edilen 

Kat'kasynda Nalcık 
Rus mevzilerine hücum 

Sovyet krtalnrı geri cc--
kllc ni muharebe mevzilerini is· 
gal etmişlerdk 
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8 inci ordunun taarruzu baılıyab 
9 cun oldufu halde müttefik 

kuvvetleri ılmdiye kadar esaslı bir i• 
ler!eyiı; kaydedeıtıedikleri cib! Mihver• 
cilcr de bundan evvelki İqllU taarru• 
ı:una kar11 yaptıldan mavaffaln7etll 
kıırıı taarruzlara benzer bir hareket ya
pamamıılardır. Bundan cvvellı:i muha• 
rebeJerde çok kııa bir zaman içinde 
bliyilk ilerlemeler bydedilml17 n az 
ı;ok kat'i neticeler temin edilml,ti. BDıt 
&'Un iıe muharebeler cayet afır bir ıue 
rette inklıaf etmektedir Te Vo!ıa n 
Kafkaı kesimlerinde aylardanberi de· 
\'lim eden yıpratma harplerini andır
rrınhadır. 

Hatırlardadır ki : Oeçen sefer Roıne 
~el Jru'vvvetJeri yıldırım ıilra.ti7Je E!. 
alcmeyn'e kadar ıı:eldikleri zaman, ln· 
ı !iz ordusunun boıcuna ultamıı oJıa 
masma ve kendisinln tanlı: ve motörlü' 
k:ıvvetler bakımından yükıek bir vazı. 
yette bulunma!!.lna rafmen 1ci!lzlerin 
Lıu müdafaa hattını aşarak İslı:enderi
yeve kadar ilerUyememlstl. Çünkü !rr 
c !izler bi r ucu denize diler bir ucu 
J{attara bataklıiına dayanın ve çevril• 
mest mümkün olmıyan 60 kilometrelik 
dar bir müdafaa hattında tutunmuılar. 
dı. 

~taLincrat üzerindeki Alman tazyikini hafiC!etmek maksadiyle Sovyetler yukarda S'arator •c aıafıda Astrakan ı .. 
tıbmetinden muk&bıl taarruzlarda bulunmaktadırlar. Haritamız, SovyeUerl n .inkişaf ettirmeye muvaffak olduk
tan takdirde ba taanıazlarla Alman cenahlannı nerelerden n nasıl çevirmek istediklerini ıostermektcdiı: 

Doğu Cephesinde 
Son Askeri Daram 

En Şimalde Leningrat'tan En Cenupta 
Tuapse'ye Kadar Uzanan Cephenin Bazı 
Kısımlarında Teıebbüs Almanların ve 
Bazı Kısımlarında ise Rusların Elindedir 

rebelerin, artık 914 - · 18 harbinde 

lerlnln yine c~en ıeferki sibl blreok 
7f'rlerdea hücum fırutlan bulabile
cekler! Drtlma1I mevcuttu. 

++ 

E$SIZ BiRLiK 
MAMZARASI 

MILLT ŞEFiN NUTKUNU DiNLERKEN 
NELER GÖRDÜM, NELER iŞiTTiM 1 

ıcıyük •e eıslz blrw G y AZAN: __ ,..._ et n ılyas~mizi ta• 
liffmizl yarae ' lrip edeceflz.,, 

tan, büyük ve eısiz 1 şer konaıayor, fa· 
Milli Şef, Millet Mec- SAIT KESLER kat ml11et cöylü• 
llılnde aon acıı llllbo vordu. 
kunu söy!erken ben * * 
tesadüfen bir kahveye cirmiı bulun- Celin ıöyledik!eri, "iki ıenedenbe-
dam. ~ ri cemiyetimiz içinde Cümhurl• 

Büyilk bir 6mmid ile bekledlilmlz yet hilklhnetlerlni muvaffak etmemek 
bu inan •• kaTVet nrlci natka din- lcln estirilmiı olan zehirli bavıyı,, ... 
lemtk için eve, rad7onan batına koıu· yınyor, millette "'ıstırabı azaltmak. 
yordum. Yol uzun, ve ıokaklarda bl• m1J1et tahammülünü arttırmak, muha• 
nebilecek bir vaaıta batmak imkln- reh dııında kalmak ve muharebeye 
11ızdı. Hava yaz cünlerinl kıak&ndıra• ılrilıe ıerene •e ıelimetle çıkmak ı
cak kadar açıktı. Günce bilttin ıaıtıcı çlu reımt vulfe sahiplerine ve en ba~ 
ve >'arıtıcı kudretini iiltilmllze ser t:ı Cümhariyet hükdmet!ne candan 
pfyorda. yardım etmek,,, pyretlnl arttırıyordu. 

Biltün bir kahve ha!kı bu pelı: yerin
.,e dlrektlfe hemen 111111aı. icaplarını 
ycı in" cetfrmiye hazrrlanmıı clbiydl. 
"Milletin iaşe Jşlerinl tanzim etmek 
yolanda Cilmhurlyet biilriimetlerinin 
sarfettfkleri cayretlere ikf ıenedenberi 
cemiyetimiz tarafından hiç yardım e
di1memlı olma11,, hakikati de herkesi 
ut:ındınyor •e herkes ba utancını iz-

Baram buram ter dökerek açılış ıı• 
atiw kaçırmamak i~in hızlı adımlarla 
Derler bir kahvenin 6nilnden ceçerken 
,efin gür ve he7betli ıeaini işittim. 

Geç lralmııtım. Natuk ba1!am11tı. Hew 
men kahvenin önündeki iıkemleye oe 
tordam, bütün kahve haltı cibi ben 
ie ~nk ve heyecanla ba cür ıeai din" 
1tnılye, n clinlenmlye koyuldum. 

har etmekte, bir ..Unahı itiraf etmlı ot. 
' manın hazurnna hi11edi70rda. ... 

C ef, "Dtınya harbinin bu yıl da 
~ kanlı ıelrilleriyle memlekeUerl 

•ÜIJt ,.mnaırta denm etti,, tini aö,.. 
117or, harp nzlyetiııi blltün açıklılı 

Ue mi!let •Killerinin &ıilncle millete 
ulatıyorda. 

Herkes, sadece dikkat keallmlı •• 
tanki ıefi cörüyormq cıöi cözlerlııi 
tadJ'OJa dllan1t a6ylenilenled diııll
'°rd11, 

Sak ıılr swlcn alkıt aealerl bile ba 
'Jareketalzliit n dikkati bozmuyor, 
J'irmi, yirmi bet kiıinin doldurdap 
Jdiçücilk kahvede hızlıca bir nefe1 bile 
~}'lllmuyorda. Sadece $efla 11ni Tll"' 

dr. Her aö&, yü:ı!erde ayn bir çizil 
yaratıyor, her clzli du7111an ferahlılı 
biru daha ifıdelencliriyorda. RadyO" 
tan selen allatlan, kiiciicWr bı..ede. 
1d ballua alkıtlan da insimam ediyor, 
\alk ela millet nkilleri ile beraber 

"Bulan~ zamanr, bir daha ele ıeç. 
mez fırsat uyan eski batakçı çiftlik 
aian" ile "Elinden ce!ıe teneffüs et
tiilmlz havayı ticaret metaı yapmıya 
ytltenen ıözfi doymu vurpnca tile" 
c.ır ve bittin bu sılmıtıJan politika 
ihtJraılan için büyflk bir rırıat nnan 
ve banct yabancı mfJletin hesabına ça• 
hıtıiı belli olmıyıın bir kaç politik .. 
cmm, bUyllk bir mflletin hayatına küs
tah bir 111rette kundak koymıya çatır 
ma11,, D11tuk bittiii zaman kona~an 
tet menu o!da. 

Jf. Jf. 
K•h•ede nutuktan ıonra baılryan 

konuıma, ıa yerdilimiz, kötü 
neticelerini her saman anlatmıya ça

lıstıtnnıs, plı kahve politl.kaıı delildi. 

O zamanlar Rommel'ln bir hueket 
ve çevirme harbi yapmasına mani oa 
Jın bu vaziyet bucün General Monı.o· 
nıery'nln de aynı ıekilde hareket et• 
:nes·ne mani olmaktadır. Bu vaziyeti 
göz önifnde tutan bazı askeri müteha .. 
aıs!ımn kanaatine cöre: Yakında bu 
cephede büyiık tank muharebeleri ve 
ırn·ı ölçude hareket harpleri bekle
~emtz. Bu şartlar içinde, mahdut bir 
cephe üzerinde yıpratma harpleri ola" 
raktır. Ve neticede insan ve matery~J 
bakımından hasıl olan botluklan dol• 
durabilen taraf cal p celecekUr. lnılllz 
!er 'on aylar içinde 'MııD'da pek ı;ok 
r.ı kdarda asker ve harp materyeli tof9 
1 mıya mnvaffak olmuılardır ve arka· 
larrnda bu büyük orduyu besllyecek 
N 1 vadisi, Mısırdaki muazzam askeri 
tes"gat. tamir atölyeleri, lngiltereden 
•e ıu..nı.acı... KüiiWema .. a.a.n 
yo :ariyle celen bol harp ma!zemeıl ve 
petrol bulunmaktadır. Halbuki Mih
v~r kuvvetlerinin nisbeten daha mabo 
dut oldufu. İngilizlere nazaran daha 
az mikdarda tanka ve motiSrlii vas .. 
tal;ı ra malık bulunduğu tahmin o!un· 
maktadır. Bundan başka Mihver kuv• 
v•tlerinln temerküz mmtakası, çok büa 
yuk bir ordunun laıesi için müsait bir 
vaı:iyette değildır. 

Kıf yaklapnaktadır. Stalincrıt (;; y AZAN • -
çevremnde devam eden muha· • ~ 

ı.ırp '4!Pbeslnia meYSt mabarebelerl NECATI Y AŞMUT 
~kline tamamf,.ıe dökllmilt olduiu-
na kabul edebiliriz. 

Buailn, en ıima!de Lenlncrattan 
en cenupta Taapse'ye kadar bir çok 
girinti ve çıkıntı He imtidat eden tıw 
- bil' CipilaelliD bUl ~ni141' 
Almanlar, buı kıarmlJnnda i•e R119t 
lar müteıebbiı vaziyetindedlrler. At
man taarnıs Jnavveotlerinln sıklet 
merkezi, Don dirseiindetı doluya 
doiru Stallncrada, oradan cenaba 
doğra Terek vadisine ve oradan da 
batıya doiru dailarm içinde ı!rintl 
ve çıkıntı tqltil ederek Novoroıiu 
c.enubana kadar 11Dnan kısımda top. 
lanmııtrr, Btlhassa ıon hafta lpnde 

ni:ılanndan lyl istifade eden Ruslar 
oynak ve oyalaJICt müdafaa muhar~ 
heleri yapmaktadırlar. 

5on Raı tebliilerlııde iamJ ceçea tefin! alk1tlı:POrda. Ba a!kıslar in• 
imdat orc!ulannm barekltı mım n cü•enitln ifadesiydi. Millet 

hakkında henQz müsbet ve vazih bir ':tir tek baı ıibi dil,ünflyor ve düıüna 
maltlmatımrz yoktur. Londra haber '!liiiiinü bir tek airzdan söylüyor, iıte" 

Dnletfn namuıana inamp boyama
dan, Ulclamadan nrdill tertemiı iri 
tanelf tobamhalr bafdayı ticaret metaı 
1'•PIP satan, yahut da yiyip, "17eceflnl 
p:ızara cıkaru batakçı çiftlik afa1r 
nm, mert köylU üzerinde yaratmak {g. 

·~d iil fesatçı ha•adan, onun köylüyü 
kendi arzulanna uynuya nası! mecbur 
ettfrdllinclen behaedili70r, bu çfftUlı: 

•fabnna dair hiktyeter anlatılıyordu. 

~ Alii&i& titilfli, 8tiUQft1tiij 
tfmallDde nehri ıecmek lıteyen dilf 
man teknelerinin dairtshhlrlarını n 
bir kııunınm batınlcbiım biJaır.u. 
Ruılar ba cephede .Abmmlara brta. 
Stallncrat maharebelerlnin 1-ttaclrlr 
umandanberi ppınakta o!cluklan tu 
arruzlardan h&ll vuıeçmemiılerclir. 
Fakat, bir a tonra Votıa, kaim bir 
bas taJ>ebliyle 6rtüldüi6 zaman bQ 
taarrular artık teknelerle delil, 7111 

erine nuaran bıl ordun Sta. aiiini bir tek aiızdaıı clinllyor n o 
Vıısnıc1m "8nalinc!e taarnn .ımektea tok aiudan ı;ıkacak emrt bekJfyorda. 
dir. Son İtalyan ajana da Rualarm O tek afmı a6:rledlklerf 1cenclf ıse:rtew 
Stallncradda ılddetll bir taarruza dikleri, o tek batın dilfilnflşii kendi 
aectiklerini bildirdi. Blılm lr:anaatf- dlqin&tl" o telr alsın dfrelrttn mlı. 
mizce bu taarruzlar StaJlncradın mO- ~ lreNll .......a. JllDet. Scfta 
dafaasını kolaylattmmk iı;in Alman bbft fahalyetfnde kenc!ı kendini aı
eeaablarm& yapslan ..,mma taamız. bş1ıyorchı. ·Sd. mi!Jetın ti kendiat, 
lancbr. Stalfqrat ~esinde eaaı nillet, Sefin tek ı .. retlni bekllyen ırr 
bü)'ft Rus taamızaaan haliiz zama• ııltten daha aaflam n yekpare bir 
nı selmemittlr. 'ditleycli. 

08d cloymu TDrsuncn tiiccann U. 
serlntr toplac1ılt P1'S ciftıilr: alaundan 
dahe u •• daha hafif detildl. Fakat 
kahve balkı. bu ıözil doymaz tüccarla 
hancı clevlet beabına çalı,tıiı belli 
olmıyan feaatçı po!ltlkacı)'& fırsat ver
mi, olmanın ıünahını biraz da kendi· 
terinde buluyorlar, devletle elele ver. 
mrnln harbin icap ettirdiii ~ir zaruret 
d~iil. blrlifln lüzum c5ıterd'tt bir 
vecibe oldaiun& inanmq buladuyor-H 1 

· b\1 inamın tlmal parçaıında :J&al Sta. 
Şu a e Göre i llngrat ı;Al'ft'CSI i!e Don clirseii tlz• 

Ba vaziyete ıöre Rommel'in ceniş rinde tqebbllı bemen hemen ltu• 
bir r1caı har.uti ile bDcl1ai i• mü. Jarm ~tinde bulunmaktadır. 
ıalt ~ bu mn.il 71pcatma bar Jf. Jf. 
bini bir hareket harbi ballne ıetirmeal ... son hafta fchMle lta!lacntla 
ve bıı aaretle, ıeça Hfer nPlalı ıibl JııarJı cephe hflC111Dlannm da 
~ kuvvellerinl kendi hatlarına rılı'betea c"'enıiı olmalf, Atmanı. '*"* çulrmiye, düpnu tanklarını, nn ılddetll kıt ıoiukları baılama4aa 
maym tarlalarını "° bQ.yük bir meba• enci StaHncradı zaptebnelr thnldlnl 
retle tabiye edi!miı da(! bataryaları kaybederek Stalinırat etrafında Y• 

ile tahrip etmiye teşebbilı etmesi belDo hat daha ceride kıt meYslJ hazırı.. 
lcnebllirc!I. Fakat Rommel - -- mqpl oldaklannı, Halbakf 
rın uker, tank" tınar• tlnrlne doina ıiddetlni art-
ad&t flltilnHii\i c!ol.Qtli1le WtN tu711rlert ite, tfmalden Kara• 
tetcbbilM cirlfJ'Dekten çekinm lahlline tabfye setlrerek x .. 

Jın kıhı;la bilcmna bllran Kuak aıı. _____________ .,. 

varDerl tarafınclaa 7Qılacakbr. Ge
çrn ıene. donmq nehlr!er Ultiinclen 
ıtÇerek ıaldıraa Ru ınvarilerlnin 

TEŞEKKÜR 
taarml&rmdan Alman ordun epene Vetattyle ailemizi -1ar içinde bı-

ıı1ımtı ı;eJmrlt •• ba Jlzden uylat rabn etim 
da •ermlıtl. Gerçi Alman orduaman ltAIKA .&VVAGÖZ 
.ba lı:ı1& c1a1ıa buı1'1ıklı sinceifal lr!· - nı-
bal etmek llmncbr. Ancak bu sene On cenue merufmlnl tereftendinnek, 
geçen kıp nazaran binlerce kilometw çelenk, telgraf w mektup ıöndermek 
relik maunm bir cephenin her ta- zahmet ve ldttunda bulunarak acı· 
nfını emnı,.,u. lrapa:yamıncak dr mıza ı,tlrak eden bfl7Qk lı:omutanla
recede 7tPl'•nmıt oldalu tahmin ee rtma, meslek arkadaılanmla dostla
dllmektec!ir. nma, uzak ve 7•kın bQtQn akraba-

Bu takcHrcle bayte solak 1atlartla larlma minnet ye lilkraDlanmı arze
bareket'ere alışmıı olan Ruı süvarı. derim. Kurmay Albay Avni AynaglSz 

ht;.Jik takviye kunetlcrl alınca1' n8enla lahill meaeletlnl ılddetll la,. 

dar, '78nl AlmaDlar pr'k cepbea lf"el lllÜÜbk halletmek Te llas r········ .. kıı dola11alyle mlclafU7S seçerek 1'ert.raf ederek kıt ... , YılduWır J"llh ••••••••'lıııı.. 
aanuf edecek!eri kara " baT& .... Kafba mUnakalltmı Karacle 1 K A T A L 1 N K A R A D y 1 
lerilll Libya ceıılMllM • temla etmelı: tatedUderini 
bdar. ba mUdafaa ile 14'1•• ektedir· Ruaen bls AJmaa1a. ve çok hdretll Dnatklr 
bnetleri mümkila ..,,._ fiıf1a a.i Kaflrun harekltıac1a her ~ p A U L J A Y O R 
71

pratma11 tercih ... ~ tralıat ~$ aahl1 J'Ohma ehenanl7et ftl'e

l>av• latlnltliilııe IÜlp olu ..au.m. ceklerlnl Dd a,. en-eJ ob7'1C91amaı
lu, llilavercilerin mtn...,. ıaatıarım. ra 1ıi1c1ll'llllftfk. Son lloüon tebHi
tqe -lr.ederiDl, liman1anm. tlllerbal ler ı Rularm eok inatla analı:a•ıemetw 
" .- JıaO!e.!erlDJ. dnam1ı 98 m1.- terin• nim• Alman hllcam1arnun 
ı!r bir nrette bom1mdmwı etmek ... tlclc!etf Jıartıamda JıfalQlı: 'bal ... fade 
rttıbte Jtommel'bl tanı,.. kuvvetleri !ki defa •trllemelr mecburi"'1nde 
almulD& •e tank •• tııer harp ,..... )aJdıklannı itiraf etmulne ıare Al• 
talan 1totlaklanıu clolclmmaama -ı man!ann ba ıra.ime futa •bemml7et 
olm&lı:tatbrlar. nrdillert .,. uhJlln ftfıbetea mateııtıı 

BlltiA ba aebeplcra-~ ti !kllminc!cn istlfac!e eclerelr 1atm dalıl 
Mlhftl' müdafaa batlanma 7U1bca1ı, hanklta c1nam etmek aar.U,.le lo-
Milıver kanetlerinln Udncl mldafaa 1mm w Bmama tnml,. caJıpcw'uı l l1LM1ND ,. 
hat!arıaa ı;ekilmek ıonuıcla Jratace1ı:ı.. anlaplmaktachr. 'i ·~, B J 
n " mlttefik Jnanetlerlnla ..UC..S. AJmanJar 'bir kere Sobama Smnlye ~-----:Vevslmln en btlytlk atk dramı _ 

malJlp JılillTer ımvvetlerllll büQa 1nTaffak ohn'Jana o nman latm ·'f•••••••••-'•••••••••••••• ımrnffak olarak Trablaaprbe dolra b!a br Te bu lrilUe1eriyle 5rtlilU • ' 
il•ll79bllecei1 &ae ıtittUmektecllr. Xafkaı dallanftda aclnn edım ç&rP1'9 Bu A L-am s o M E R Sinemasınd.a 

Blr habere dre: 40 tane Amerikan mak mecburiyetinden kurtu1mut oı.. ~ "' 
lıombarclıman tanaresl •• çok mfb caklardır. Çilnkll So1ıatmln arkasında 
C!arda Amerikan askeri ile harp maı- c1ofuJa dotra aeık a1cak bir vl4tden 
temai Cebelltank'a celmlttir. Bir eok laiila4e ederek Kafkaı dailannm ar
tr&ilfıı harp semtleri •e Fnrloaı tar katma dütecekler n cenubi Kaflraa 
)'are ıemial c1e ba limanda bıılunınaka :tolaD11 acımı olacaklardır. 
bk ++ 

Ba haber, mBttdlJderln Akdenlı T•elı: banliainde Almanlar 1alll 
batıntnde cenit atçUcle bir taarruza mühim bir tlerleme bycledeme 
ceı;tlk1erinl 9 e Mllwetcllen karada, mltlerdir. Ene!ee Terek nehrinin 
d11tl&cle n havacla bllrlk 41arbeler in- müteaddit yerlerden ı~ncltinln ict
annlye buırlandıklanm •e A!man 1ır ctta eclllmeslne nlmen diln1ril Alman 
va kuvvetlerinin İtalya ve Yunenlıtan tebJlflnde Terek vadiılnde tldcletli 
il cılerlnde yerleştikleri samındanberl mahırebelerfn ce;eyan ettffinl bile 
tedafili btr rol oyn1yan Matta ada1mı dirmeal ıırlptlr. Burada Almanlar. 

Jean 
3 B6y&k Yıldız Fevkallde Bir Filmde 

ARTHUR 
FRED ve 

- Melwyn DOU~LAS 
MAC MURRAY 

Btlentllren ve Gqy Eden Bir Menuda Olan 

NE ÇOK KOCAM VAR! 
Nükteli ve eazibeli komedlainfn Uk iraeaUlir. 
Bu aifallt için yerlerinizi eooelan eldınnız. 

•·r taarruı tıı.U haline ko111117a. ,alıp anlaııldıiına ıare barl:ı bir ilstünlük ~ieı••••••••••••••••••••••••••• 
..ıaruu tc7it ~~ criltcrcmcoıcktcdirlcr.. AraıJnlıı el!.' 

Sef IÖ1'1llyor, bir tek b!b sibl ca~ 
oan bütün bir dinleyici kütlesi taıdik 
,afyor&I: 

.. _ Biz anilmüzdeld ıme dahi, mim 
ı!ya1~lmfz!n ıeercle •e d1'ardı herkes. 
ce bilinen iıtikametlerini, dilrilıt ft 

.ideli olarak muhafaza edeceiiz. Ahit
lerlmb:e, ittlfaklanmıza, •e doıt!ak

'ırımıza sadık olarak n berhane! bir 
devlek karsı hiyletl ve aakh f11rirli ot. 
aı111ttan dikkaUe sakınarak mlllt emni-

l:uch. -

Ben kabTe paramı ödeyip aynhrken 
kahvf'Yi dolduran bu tanımadığım ln• 
ıı.ın 1ırı böyle bir hava fçf1ide bırakınış
tnn Vf' c6rdüfftm ~ esııiıı blrtfk ma,.,. 
7l'Tlll, bana. CUmhurlyetln ne kadar 
sattım temeller tlrerlne 1nınıhnat ol
da~na bir kere daha 1'6ıtennlştf. 

Haydarpaıa Lisesi Ahm 

Komisyonundan 
Satlm 

Haydarpaşa Useslnde 711ptınlacak olan 5197 lira 74 kuruş keşif bede111 
tamirat ili aç'tk eblltmeye konulmustur. 

Eksfltme 5 İklncltepin 942 Pertembe ıOnil saat 15 ~e ~11u t.
UkW caddesi Karlman mafll7.aSI kat'pllnda Liseler Muhasebecflilf bina· 
sında 711pt1acakhr. 

Eksiltme: Genel, hususi ve fenni .. T'buımelm ve ke,ff bDa,ut7le 
buna mllt~erri diler evn\k mektepte ~rillebilir. 

Muvakkat teminat 390 llrndır. 

fıteklller en az bir taahhütte 3500 liralık bu fşe benzer !s yaptıı!na 
dair idarelerinden almış olduf\.ı vesikalara istinaden htanbul VilAyetine 
m<ıracaatla tatil gQnleri hariç 4 gQn enel alımn11 ehliyet ve 1142 Ytllna 
ait 'l'fearet Odan ~le ıeJm•lerl. (706) 

M. M. V. 4 NoJ u İstanbul SabnaJ,ma Komisyonundan 

Altı kalem muhtelif miktar ..,. atmte spor malaemesl Pbarlntla iha
le edlteeektfl'. Mnübt tamtnat iM liradır. tııaıe 5 lklncltepin M2 Per
şembe dzıQ aut 15 de Tophanede M. il. V. 4 No. lu satm alma kanıla
yonunda 78J)ılacaktır. NOmunelert J8nnelc içln tatn sOnlerl h~ her ınn 
talip olanlann da maanea saatte Jtoadlyona ıeJmelerl. (994) 

Deniz Fabrikalan Unnn Müdürlüğünden 
Buhar maJdntdert. Dizel w benlla motlSrlerl tamlratmda caJılbnl

mak Qzere blrlncl dnd teswbecilertı ihtiyaç vardır. TaUp olanların boll-

_... w i7I bal klldlul71e birlikte imtihan edilmek tızere OOcOk deniz 
fabrikalaı1 genel mDdOrlOIQne mOraeaatlan, (1005) 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden 
Olculumuıda daimi çalıprtak Ozere tesvlyedllk ve tomacdıktan' an

lar, fyt bir llçiye lbtfyaç nrd!r. Tal"p olanların lmtibaD edilmek 07.ere 
okul MtıdOrlOROne mtıraeaat etmeleri. (1003) 

Deniz Fabrlkalan Umum Müdürlüğünden 
QatcOk deııla fabrfka1an fçla dlSkllmclb'e Dıt11aç g!ır1lldQIQnC!en, t.

t*108rtD ıra ..... "~ .... edilmek .... ...ı 
ml141Urlüh mQıacaa&larr ' ııooe~ 

TAKViMDEN 
,,....._ ..... _iR YAPRAK 

Milli Şefin Nutku 
Yazan: ULUNAY 

BQyük Millet Meclisinin açılıp 

münasebetiyle Milli $ef pek mil• 
him bir nutuk irat etti. Nutuk, yalnıs 
mcınlekeUmlıin defi!, bntcın dünya 
matbuatının dik'lı:.atinl celbedecek kadar 
elıemmiyetlidir. Cümhurrelslmiz ba 
nutku ile memleket i•lerinden temaı 
etmedlii bir nolı:ta bırakmamııtır. B11 
\t ıbarla nutuk yalnız devletin bucünldl 
1iyuetini i$aret eden bir "beyan" dan 
ibaret delildir; ayni zamanda hepimi
ze elele verip yürüyecefimlz tltikame. 
ti gösteren sağlam bir procram, hali 
1e geleceii &Österen bir procramdır. 
İnönü memlekeU ıulh ve ılkftn içini 

de :raptan bir ıiyasetin müesıiıt Ye 

milmeısi!ldir; ılmdiye kadar bu sap 
tam ılyaseti idame ettire-~1mek içld 
ıcaba hükQmetin ne ıibi te&irlere mır" 
bıvrmet eylediğini biliyor muyad 
Türkiye Ciimhurlyetlnln tiyaaetindı 

ıôz ayağa düşürillmediğf ıçln etraf• 
mızda yanan yangınlardan taharfuz • 
dilmemiz için ne büyük ılya1et n ~ 
yasetle hareket edildiiini ancak istik' 
b3lde anlıyacağız. 

Memleketimiz, doirudan c!ofra1'1 
hülı:Ometin takip eylediit ılyaıet .. 
yesinde harbe girmedi. Fakat bunun. 
la bütün vaziyetinde yüzde ytlz tabilı 
lık -aramıya hakkımız yoktur. "Dün71 
harbi bu yıl dıı kan1ı ıe'lı:.illerlyle mem
l~ketlerl yakıp yıkmakta devam,, eder. 
ken bizim bundan milleesslr oJmamalııt 
lığımıza imkln var mıdır? "'Sehirld 
ve cephe cerilerlnin silahsız halk ,.. 
imlan her tarafta ateş içinde" ka.
rulnrken b izde h!ç bir ıey detı,meaia 
mi? 

Banu takdir etmemiz ve ona c5rt 
davranmamız icap ederdi. 

Ba seneki Cümhuriyet 
nıiinasebetlyle milletimize ve memı .. 
ketimize karşı bütün dilnyada yapılad 
samimt tezahüratın açık ve be!ii blr 
manası da aaade~imlıe karıı dayulaa 
"gıpta" hissi değil midir? 

Böyle olunca bunun haricinde her 
Ş"'Y teferrüattan ibaret kalır. 

Memleket ıerefli bir "Sulh ıııl• Mır" 
sallah" yaşıyor, slmdiye kadar oldula 
gib i "önilmüzdeki sene dahi milli • 
yasetimlzin •çerde ve dışarda herkeaçe 
b 1 nen istikametlerini dürUıt Te ciddi 
olank muhafaza edece.ifa ... Mll!i Sefin 
tatbik ndeki derin tıyakkuz sfyaseUnl 
de minnetle anıyoruı ; "bir gün b il" 
mtdığlmlz bir istikametten ft biJm., 
d1fimiz bahaneler altında vatanımızın 
taarruza maruz kalmaıı ihtimalini Bil' 
Yilk Millet Meclisinin dddi olarak ıib 
ön°inde .... ~ı 1 ap eder , V. -.... 
iç n yine t c; :· ··n ..ted i : slbi • 1l'D 

h1rebeye p:lrnine terene. eellmette 
eıkınak için tek care hlildlmete cand&I 
nrdan etmek • tir. 

Bu ,.Ukaek hitabenin en caa!ı nok 
ta11 sadar: 

"Kahraman n lnymetli ordumun 
hurr bulandurmımıı buıl1n her sa 
mandan ziyade llzımdır 1., 

Ve bunun fçin katlanılman icap • 
den mahrnmlyet vırn. sulh cennetı ı 

çinde J'ltayaa Türk milleti bunu ratı 
ra~lı defll zevkle kabul eder. 

Dün Ayvansarayda 
2 DükkCin. 2 Ev Yandı 

Dlln sab h saat 7 30 da AYVansa· 
ray caddf'SindP 41 numaraıt Yakubur 
hı:t dükkAntnda b ir yangın çıkmış vı 

11tet etrafa sirayet ederek 39 numa 
ralı Hakkmm kunduracı ve yan\nda 
ki Hayrlnln ahçı d<lkkAnını 711kmtf
tır. Bir müddet sonra yangbı dllk
kAnlann blUşilindekl Topludede tlO' 

kaıtma sirayet etmiş ve hurada dı 
Todorlye alt 4 numaralı, Eda'ya 
6 numaralı ve KAzıma alt 8 nwnaral 
evleri yakmıştır. 
Ateş saat 10.30 da itfaiye tanfmdllt 

öndOrülmüşttlr. 

erini 
Etti 

VaU ve Bl'lcd"ye Re0 si L'Otti Kırda! 
:lün Beyojtlundakl mahalle blrlflderl 
nl te!t'ş etmiş kame tevziatmı ıısa
den geçlrmi , MilU korunma kanunuo 
oa dayanarak ıörOlecek herhangi b 
kame suii tlmallnln şiddetli cezalan 
:lmlacaJın} bfldlrmi tir. 

Vall lcontrollerlne devam et!ecektlr 

1 vn~n "4AAl!Rl Fr. I 
KÖMOR GELDi - Son dört 101 

içinde k6mGr havanndan 11manımt. 
sa i1o vapur ıı6mikolı: ve maden k& 
milrll ıelmlıtlr, Etibank k6m0r depı> 
ınmdan evvel paralarını vertnlf ve o~ 
dino almış olanlarla memurlara .ısml. 
lcolc verilmesine devam edilmekteet 

MEKTEPLERDE DER8 SAATi -
Maarif Vekflllğfntn emriyle dQnde 
itibaren mekteplerde sabah dersleri 
ne saat dokuzda bqlanmııtır. Dersle 
~aat on Qç butukta bit irilmektedir. 

BALIK BOLLU<lU - Evvelki ı0ı ' 
ve dün Karadenizde bol torik ve fa» 
la miktarda kıltç balığı tutulmuştur 

Toriğin tanesi b ir liraya ve kılıcın 1tlo 
losu yQ.z yirmi kuruşa kadar satıJ, 

mı~rr. 

tehir Tlyatroeu Dram kıımı 20.SO dı 
( N U H ) 

'arpmba gUnlerl 11.ao d 
L :r•rlhl Matlnr 
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E.aı mey, t.J~ ~ rb· 
TeK ar Yavaşladı 

8:1!~ Baş tarafı 1 incide 'de d<1r bir kesimde cereyan eden ş>d .. 
Dünkü gün duşman yarma te-[ detli hır carpısnı.ıdan s~nra, lngıliz 

~ebbüsü yapmıştır. Muba:·elı~· ı kuvvetl~ri, CurnaıUsi sabah.ı ~ir Al• 
vresi ve düşmanın ileri inış a- man tabuıunun mevzılerıne gırmıye mu 

anlariyle tepe, i1kteşrinin sor:. gc vcı!fak olmuşl~rdrr. Bir toplanma ha'"" 
rektctinden soııra; mlihim zırh1 ı kuvv•·' • 

· s yle dün bombalanmıştır. Ha. 
lcr ve b'r Jngi1i7 piyade tümeni, ka• 

.f bomba uçaklarımız ve av bom yıp:ara bakmadan. bu mahall1 muvaf• 
ı tayyarelerimiz düşmanı Lıbyn fakiyette ~!1.tismar etmiye ve bunu ce

•olünde h1rpalamağa devam et _ n.ış ölçüde hit' hareket için hareket nol • 

:Tlişlerdir. Düşman ileri kıtalar ;j t.ıoı;ı h;:ıhnt- grtirmıye te'jchbüs etmış· 

z rine bir bombardıman akınt te. 1 er~r. _Bunu_nla bcrabıcr Kirpi sırh , 
-.'"'bbüsünde bulunmuşlar ise <le v;>:' verındekı Altnan mevıiled. hi.icu .. 
1ıtittefik av uçakları tarafından nlu Mare$al Rommel'e Alman - t ı..ı 1 • 
'-arşrlanmış, bombalarını keP.di yan ıırhlı teski~lerinin ve bir kaç ~· I 

yade alayını toplf~mak vaktini. verl!'cek 
tc: taları üzerine atmağa n~ecbur 1 . kadaı uzun müddet tutmu$lardı r . Öğle 
ıcalmıstır. lngiliz uçakları 7 stu • iizcr:, sahsen Rommel'ln kumanda.sın• 
k";ı dt"Şürmüşlerdir · da Alman karsr hücumu haslamıs ve ı 

Dün şabah 2 düşman ticarEıt bu hiicum merkezde düsmı:ının h::!ttrna 

crf'mis~ Tobruk timanına girme,ğ'P karlar varmıştır. Bunun üı:erinrrlir Ki 
1 

~€'Sf'bbüs ettik1eri sırada erken müdafaa !'1-i!!temi dPh;l·ndr sa;otlrn::r' 
den batırılmıştır. ~ü·en bi.ivük b:r tank muh;ıreb•<:i o'• 

İtalyan tebliğine göre Mu~tur. Ta!!:ıvv~r edilemivec~k dt>rC"ce- •fi 
j <le ı:ıddetli mahryette göğüs göğ-üse bır 

"Rl'Jm:l, 2 (~.A.) - :?talyan tt-bli~i,":, ç•Jk çarptsmalaT' cereyan etmiştir_ Ha .. 
"'· ı ._1~ cephes.ınden, dun g~ce mev7.ı.e· Lrek3t sonunda, Mihveri" !!~rih bfr ıa • 
r•"'M•ıın gerisıne yapılan b1r ~o;ker CT• r._ 1 • 1·ıe ,. ı · 1- 1 ·ı· lru 

•• •• •• •. .. .• K ı ne ıce enınıs ır. ngı J:7. v• 
ka ,,a teşebbusu derhal puskurt.ulmuş- v"'t'ecı' · ı· b' h 'd . • ~ . . ın 17.am:o.;1z ır ~ e ger1 ce 
t1r. kilmeye ve evvelce kaı~nrlıklan hütün 

.. ·1ll11Qll resmi tebliği ;;r:ı7.ivi tt-rke mecbur brr:-rkr1.•ıır<:;ttr Bir 
Ber!;n, Z (A.A.) - "Resmi tı-bli~": çok t;ınk tah,.ip edilmi:s .. yakrlmtış ve .. 
Alttctn • İtalyan kıtalan tarafından Yrthvt n uhır~be har:~ b1r('kllm1:stır. 

ı:··ı,.meyn cephesinin s:mal kecıiminde Bu.,dan b<>ska işler bir halde 18 tank 
y·ıpılan kar~ı taarruz, dün de devam çevrilmiştir. Bu tankların müretteba• 
etnustir Mevzilere ııt~rmiş olan dil$" tı teslim olmuştu r, Alman piyade te~ • 
m"':l, bilha!lisa bir AvustrRlYa tümeni• , ki 1!eri, düşman ı.:rrhh teşkili erinin ta_h
n n bulunrinğu kesimde önemli k<1yıp· rih1ne kuvvctij sure~te Yardı_m e~· 
l J;ı piiskiirtülmüştür nıişl~rdir, 

Alman• ftı:ı!yan uç~kl11nrı1n taarruz• 

; Aş. DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırtklık ve Bütün Ağrllarınızı 

lcahrnda Günde 8 Kaı:e Alınabilir. 
Derhal Keser 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına : 
'Plôtinden, Altından, Pırlantah 

~Kıymet_li 

Kadın, Erkek, Kol ve Cep ·. 
Saatlerinin Envai Çeşitleri 
Taslarla Müzeyyen Şövalyeler 

, 943 Modelleri Üzerine 
Yffksek zevkle yaptlmı~ emsalsi z C t C E K ve P L A K L A R I N 1 

Mües~t>5emi~de bula cağmn:ı müjdeleriz. 

VACHE.RON . ve CONSTANTİN 
Saat lPrinin AcPntası 

R L. o N 
Sacı1t Mağazası 

'stanbul - .Em~nönü Mı!!yd11nt. Telefon : 21128 

,------------------------~ 

3. u . 942 

"I r 

!f•f# .kıJitı4jJJl~ 
? 'ı.: •• 

... r Uvt oıan-a;m1~ ·k:ftt,..-~enaMe"nrtım•ett ......
elektri k cereyanı dahi isrefbr. Bunun ıic;·in .fena er.J 
ziya ,,erdikten maada .cereyaru wutao es.k~fim.b!l!S 
kullanmam•hdrr. f{ 
T U N G S Fi A M (ı R f P f 0 111 : erııputla,. Q&irii{_bdif 
c:Ozd• nı da koruı 

) 

.. 

lstanbulun En Kıymetli Yerinde----· 1 n bilhı:"l'HI dü"lT'!'la"l batarya1arı!1a te,·• B<"din, 2 ( AA..) - A hnan a~kcri 

rih ~tii1mekteydi. Boml:-"'ların doğru- m~hfilleri Mısırda E1alemeyn mev.ıi .. 
a n r'loğruy-ı iı;ıabet1eri bir çok topları leri etrafında .ya pılmakta olan muhar c• 
.::vc:"urnıustur. Refakat avcrlan 4 İn• 
,:-·tiz av uçağınI diisürnıüşler, kendileri 
h'<: hir 1t::ıvıbı uğrarn:1rrıı~lardır. 

11 1lkte~rinden 31 İlktf'<:rİnt> lı:ı~:tr 
ı1 :un t>1t-n müd1.-t ,;arfınd-:ı. t-ıgHi;o: 
h..,., ... orrins,1 tı:s7 si Akc1r-niz ve ~;mali 

A r"":lcc:ı ü~f'rinc!e o!mak !;artiylc 306 
t;oyy; Tf' k;a~ıb!'tmic:tir. Ayni müddet 
za-rrrıda BCyük Br:tanyaya karsı ya• 
rı1lın ml.;1"'-.delcde 89 Alman uçair tah• 

rıp erlqıniştir. 

belerin Herdeki gcli$me!er1 hususu n
d;,:ı büyük bir itimat b esli yor lar. 

Simal Afrika cephesinden gelen en 
sorı haberler, dün İngil~ılerin Ela:te-. 
meyn'deki Alman • İtalvan mevzilerınr 
yaptıkları yeni büyük hücumdan sor• 
ra Mıs'r muhabe.re]crinir ikinC'i sa nı.a

sının ba~!amış olduğu suretinde tefsir 
edilmektedir. Bu ikinci taa rruz da ilk 
İngiliz taarruzu gibi menfi net ice ' •eT- 1 
1'1İ~.tir. Bu ikinci safhadak i mulı;:are be

nin de ayni ltıgiHz tab iyeaiyle basla• 

- S.AYIN..-, 
DOKTORLAR iN 
Nazarı Dikkatine 

""ie.nelerdenberi DjyV-retik k"bili
yetini takdir ettiğiniz: 

1 Temiz Yemek, Temiz Servis Nerede? ,,,."'--• 

LIMAN:,~~~~~i~DADIR 1 ~:~~.!~~~.~·:. ~ ~~~~ ~~ 

Duraklama devresi 
Kahire, 2 (A.A.) _ ''Renter": Ela· rnıs ve yine dün bütün gün muharebe-

lemeyn meydan muharebesinde bir du• 1.-:r ancak Alman İta l yan meTzilerl• 
r.akiama devresi basıl olmuştur. Seki• nin ileri hatlan nda cereyan etmiştir . 

zinc.i ordu ile düşmanın esas kuvvet• 
Jer'.., tam bir hafta süren harekittan Ajansın Emektar Bir 

'"EUPHYLLltr' • 
ın 

Tablet, entravenöz ve 
lntra-ınüsküler ampullaril 

'Süpozituvarları 
GELMİŞTİR. 

BilüMum Ec?:ıl depolarinda mev~ 
ruttur Piya112d.a bulunmadığr 

tal<dirc!At Tilrlcl,.. Umtıml 

ACentesi: 

Saat 12 den 15 e kadar müzik , .. .. saWacaktlı>ı Mağazamıza mür acaat .... 

Ayni zamanda alakart yem~IJerimi> de ucuzdur. ---------------------------- - • 
Her bir sipariş kabul edilir. Geeeferi açıktır, Tel: 41033 r ..._ , -; 

.... · -- .t 
_ .... , • u --· • • - ,..,...,._.. 

f TÜRKJYE . ·c .OMHU.RIYETI 
• • • 

. . Z l'R .A· A:1 ·; B A N K AS 1 -
Kunıluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,,000 J'iirk. Lir.ası 
HOLANTSE BANK -ÜNİ --N. V. 

ISTANBUL ŞUBES. 
&onra şımdi birbirlerinden 
larchr, 
Düşmanın sabit ileri müdafaa mev

zilerinde en ileri gidi'cn noktalarda 
son dört gece içinde bir çok müttefik 

Memuru Öldü ı 
Ankara, 2 (A, A .) - .An,ad olu a 

jan& idare müdürü Ahmet Akar, bu 
sabah bir 'kalb &ektesi' neticesi o13'ralt 

F~ KNECHTEL'e 
Posta ıtutusu 139 müri!lıeut e

ıı;m.e,;ı rlı:a olırn1ıı-, 

. . 
.Şube ve Aj;ı.ns Adedi: 265 

, 
Zirai ve Ticari Her NeYi . Banlı:a Muaıneleled 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJAN51 : Me;YOANCIK, ALALEMCI HAN 

kıtniar mevkilerini yavaş yavaıı düzelt. vefat etmiş ·ve öğleden sonra na.man 
nıiye muvaffak olmuşlardır. Rat'İbayramda kılmdıktan sonra ce- 1 

Bütün Cumartesi günü bir Alman ta• nazesi asri mezarlığa gömülmti i tür. · 

b~tunun çevrilmek tehlikesini göze a-

Or. NiHAD TUZGE 
Cild-Saç Frengi 

-BÜTÜN BANKA MUAMELELERl ı 
KASA iCAR 

larak ~iddı:tle müdafaaôa bulunduğu 
bir noktada bu mukavemeti kırmak 

içi-; çetin muharebeler devam etmiştir. 
Kahire, 2 (A.A.) - Resmen bi.ldioı 

rildiğine göre, bir kaç dl.şman tankı, 

sah.l bölgesinde tecrit edilmiş mevzi• 
lcrinden bulunan Mihver 'piyadesine i 1

• 

t);,aka muvaffak olmuştur. 

Şişli Halkevln den: Komşularımız

dan evlerde hizmetçilik, ahçılık. da
dtlık v~ mürebbiyelik yapmak isti
yen Bayanların Perşembe günleri saat 
beşten sekize kadar Halkevimiı. Sos-

!Jluharebeye dair B erlinden 
verilen tafsil at 

KA Y IP: Galata nah iye nüfus me
murluğundan aldığım nüf.uıs. cüz4,a-

Bertin, 2 (A.A.) - Askeri kaynak• 
la .. darı. bildirildiğine göre, İngiliz ta• 

nımla, Beyoğlu,, yabancı askerlik şu 

besinden aldığtm terbi~ ~zkeremi 

kaybettim. Yenilerini alacağn:ndan 

hükümleri yoktur. Slirdln Zevç kö · 

arruzunun yeniden başlamasını miite• yünden S Ol ey man o!ıı lu HOaey ln Abf ~ 

akip Sidi • Abdurrahman istikametin- gan 1321 do{iu mlu. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞlRKETt 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile müna,kit mukavelena. 
mesi 2292 numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli kanunla tasdik ediL 

miştir. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihti~at Akçesi: 

l0 .000.000 

1.250.000 
;;;;;oo;;;;-=--=-~-

İngiliz 

İngiliz 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

,p AR!S, MARS!LYA ve NlS'd• 
LONDRA ve MANCESTER'de 

Lirası 

Lirası 

MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN. 1RAN, !RAK, F!LlSTİN 
ve MAVERAYJ ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri: 

YUGOSLAVYA. ROMANYA. YUNA NiSTAN STJRfYE 
l.üBNAN, Filyalleri ve bütüı: Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka M uaıucLeıerl yapa:r 
Hesabı cari ve m<'vduat 'he••ııla rı küşadı . 
Ticari krediler ve vesaik li kre diler küşadı . 
Türkiye ve ı:cneoı Ulcı ı.11t.:h.l.: .... c.ı. u~erinde keşide scnedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri . 
Esham tahvilat altın ve Pmtan ii7.erioe avaos. 
Seneılat tahsilatı ve saire -----------... -- , ~~-;._ .. 

En yüksek emnıyet şartlarını halı kiralık 
Kasalar Servıs1 vılrdır 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
1 llill "'° nıur lftlT &.ll.AS!MS • 

Pıtır •• .Pı rtttııbıdetı ml.dı lıırııı 
t4 il•• n .90 • 11-. (te,.fo•ı at..uq 
.. _ . "'".,.. ~ . .......................... -...-. i t ............................... ·- . _. _.._,. 
• . D.oktor. - Operatör• 
ZEKİYE TEMİZEL 

Paril!i T rp Fakül~estnqen m e
zun Doğum ve kadın hastalıkları 

Biriiıc.i Sm1f mfitehassts. Paur· 
dan maada her .JC'l:in• 15 ·- 18 e 
kac\ar. Carşambal~rt . ftk aray a 
bEıchıva. Kadıköy. lır1oda İskf'l~i 
- 251, Tel: 60918 _, 

latanbut Asliye Blr l .. c l T ica ret mah 
kemeelnde"~ 942/329 - Bükreşte mil

i l'.'SSes Romanya M!yahat şirketine alt 
, Romapya bandıran (Vlitoru1} motö
rüoün Kösienceden boğazlara seyrü

! s~!e~~ken bir ay~ evvel g~lrdiğl 
del'\İı. kaz.asına ait r aporun alınması 
mezkt)r $irket avukah Mu:ııt :ıı f3 Tu

l na~t ~ralmd a..n .isiida ile i.steııflmi$ 
otetufundan. metör ve yOk]l!i al ~k alı 

ı ve bu i fterı za"Ta-rlT herkesi n r aporun 
l 1ll'nocatı . 5/ll/942 Persembe gilnil 
'>~at 10 dırı mahkeme~ "hır.ır buhm 11 -

if,.l"'.e~ ilA,, elu nur . , ' 
l '>r. HAFIZ CEMAl 1 

(Dahftty• ft'tı0t•h•aet..) 

·tRnhn '"M'V'Jln~~ı T•I ?.2~P> " , 
Kayıp Pasaport 

Istan bul Sovyet k on solos.hanesin· 
1en aldığım" 58852/142, 58853/143 

Par~ Biriktiren~re · 28,800 Lira · 
r . 
IKRA~•lvs: VF. RIYOR 

l"lr9 11t 9ıtn• ••• l"ld .. tıru..,tı• ,.a t ı lf'f : ntırı.91; 't••"...,"J' .... .-.~ot•r ı nda 11n 

•lıue•• bUhıl"I•" ' •"• P""'0& • ,o .... ı;te• •~ O(.#'.... cur· .. IU: ·-·od•~•, 
Q0f'e ...... ,,. , . . ıtacrt1• • ... ,..._nr 
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ıl KKAT" "4ııt-4Plfı,.,Rd•kl Da,.aıar oh MM aç•nd~ 9C Urad.111• •.-Ot dOı:ı 
<tlV""'•l"'fJ: Hrtef'!tv• qtkb01 rakcttırd4ı llJlı f(I tartaaıvı• .,.,.llenektlr te.ur"• 
,.,. ttn•d• ıll defa ,, 1!.,•&ı n tHrfncııı.•t111ftı t1 \t•rt "e t1 Harlf'•' 

ı. .. , ......... , ..,,. ~ . ·~•"'tt• 

............ ft o··-·-... ---.--... -....................... ._. ..... _ .. _ ... _ ..... _. ___ ................. _ ..... _ 
,_ ___ OKSÜRÜK ve 8RONŞİTl_. ... _ 

T U· R A L 
ea54/14~ numaralı üç adet pas•ı><>;' Komprimeleri Derhal G jrf 
··yf;olmu~tur. Bulanlo r lst•obul Çi· ... Teç r. 
""k puartnda F'nd,klıyan hantnd a 51 - KUTUSU 35 KURUŞTUR. ----·' 
'llmıı:raya ı(etirdiklPri hıkdirde ıyi hfr ---------------------------

·1<H•t v...-il•rekfo · , 1111111! l ITI lltll-rl il fit l l llf'll ftllnlllll I tn llUl111Urt l IJ11Jrt il [ ' 

r A N Gazetes~ I ~-.;; Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ 
Or. f;a1111on , dt11or ki: . ,.. 

1...AN FIYATL~RI ı ~ "Tle~ tat>ir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik E 
it• 

1

. :=:: etmek suretiyle bir iki Jıef\e ıı-ibi klsa .bir zaman içindf 5 
•faslık maktu nlarıık 754 müşterilerinin f\dedini bir misli arttırabilir. Ben bu : 

mcı 8ayta santımı 60• IE kif,.hımdR d7;e h11 ~anatı öğt'etiyorum.., : 

MERKEZi KÜRASAO 

9t.IBELER1 A.MSTEAOAM • AOT'tERDAM - 8UEM09 .. R@9 

CA~Ş. • MAAACAIBO - HAIPA - WJLLEMSTAD • ~TA.Q 

·--~ tııo Dô .JAlllEIRO - sunos - s.o PAUUI 

,,,_., ...................................... .... 
ASETILOPiRiN NES'ET 
GRiP NEZLE • BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

S OGU K ALGINLIGINA KARŞ I TES İ Rİ KAT'ID I F!, 
2 tik zarf ve 20 lik tüpleri her Eczaneden araymız:. 

K, TASARRUF 
HESAPLARI 
r lkinolt•vl• 

K~tdesJne ayrıları 
lkramlyeler : 

ı adet !000 Uraı.ıı. 
1"500 11 

1 • 250 • 
14 • 100 • 
10 .. so • 
10 • 2D • 
'o ıo • 

Pi11aıınnın en müsait şartlariy/e ( f(umbarulı ııeu(• 
«.umbarasız) tasarruf he1:1n11/arı acılır 

2 • • • ~~:ı I ~ -Fiyatı 56 Kuruş ~ J' __________ .,..;_ _____ _ 

-· 
8 

• • • " 'R'""' llf"ri: f''.4.N tnrrfhnff81 f't/n1f'fırt1 Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil Lt'ltfi Dördiincil · ~-----•••--'! unnıuııuıtuıııııııınnııınıııııııııııııııııııııııııııııı ııııııl Gazetecilik ve Ne§riyat T. L. ş. TAN Matbaası 


