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Milli Şefin irşat ve direktifleri:· 

irliğimizi ve beraberliğimizi gözle · n 
önünde canlandıracak zamandayız 

41 e.'11.le.<.etimiz dünya · lıarbine 
en ziuade bugün gak/aşmıştır . 

~lk hallolunacak mesele umumi 
1~irnat havasının iade 
'~l':l 

edilmesidir 
~ 

1 
' 1 (A.A.) - Rel81cllmbur t&met tnönil Büyük ımııet MecllsL 

llL__li&t~Uhap G~reslnlo ' üncü içtima yılını aoalıda.IU nutW.larl)'le 

.'V111r.. • 
~......_ ~ lleelfııl•la mullterem ..... : -
>ı --q lıtt,tıı -

"'-tiler ap clevreıılıiln dördünoö içtima ydını açıyorum. Multt.enm 
)~· b le 11elAmlarım. Bu ııene. millet iflerlnln büyWı meclla tara. 

bu Jr azim ve imde ()e idare edll.UJeSlııl ~erktlren p.ıtlar l~lndP, 
'lllı~ lıır.u)'(Jrtız.. En büyük milli fett.kt;Ueri yenerek bo meı:oleko 
~ ~ tıJtıınış olıuı Büyük l\llllet Meclisini, her bakımdan ve ber 

"e b ~ fl.r zam n olduğıı ctbf, millete uıı.mune olacak aziınll ve f4> 

l)-. ttıaeı , e.ctn faydalıu ve feyb:lt'r get;lrecekttr. 

~ ~!ra. faciası karııaın<la duyduğumuz ızttrab 
-.ıııh ~uım: 

'tu. "-.bi ha yıl da kanlı eeJllllerlyle memleketleri yakıp yıkmakta 
' ..., ~lrler •e ceµhe cerjle.rfııln slllüııNZ balk yıtınl.a.rı. lwlr taraf. 

...... l\e lıa •-. '- lcWar, U1111An.lı1', öldürmekt4!1n b&fka aııu.l tanımıyau bir 
,, Ukaırıete, rtttlkçe daha dy•de •Plaımıll baluuuyor. Bu bal. 

ktı Q(~•&k •"' mUk.ot olarak ~yrederkeu btlyillı \zt,ırap doyuyoruz. 
)\,...lı kaplamq olan taa.rbln tlmdlye kadar oı- mldşafı ne~ 
,~- btr .,..,.. llAldmlyetlae dayaDAB bir ll,..et yaplUIUli 
~ ...,,_ kurulamıya.catı ania,dmağ& ba!Jlamıttır denilebilir. 

~ tJn, köçü.k btlyiık. hep" çln 1er _J'.Ji7.llnde J~lkl!\1 v11 bay lyet 
, ~lı f41Uaı .. bit olacak~r. Bizim milletler • ...., atyaeetıe dalma 
~11llılz. olQKlf olu ba pyenln, ea tnwsz mü<'.&deWerdea aoura 

~h· ecl!lmWJıdtın triiyülı ııevJnç auyacağu.. 

•tleriınize, ittif aklarımıza ve dostluklarımıza 
~ ''k sadık kalacağız 
ı."t acla~lanm: 
"ttt~ ~e.r arumda bir aııl.aşoıayı bagtbı tcİn tlmH etttrecelı 
,,, "ılçoır delil yoktur. Oyle görUnü)'Or ld 1948 yıb daba rentş ve 

ti.o~· ~ llluberebelerle g~ktir. Blz önllmtizdeki eene dabl mllU 
..... aı. itertde ve ctı1arıda berkeeç" bflbıea Latikaınetıerlııl, dürüat 

ıaıc ınuhala.u edeceğiz.. Ahtdlcrtınlze, ltt;lfaklarımı.ı.a " dost-

Nutuktan parçalar 
.. Mill«l..V., ~ blqlllc, ,_,,. 

için yeryüzünde iıtikl8l oe luıy' 
ayetle Ytlfamak imkônı .abit 
olacakhr. 

4 Muharebe edenler arturnda ba 
anlaımayı bugiiıa için ümit etti· 
recek lairbiT yade hiçbir delil 
yoktur. 

~ Hakiki kuvvetlnimizi, .ağlam 
vaziyetimizi balandınp gölge· 
lenJiren bir manevi tellif N iz' 
tırab havan bugün vatanumzın 
üzerinde eımektedir. 

• Ticaretin ve iktUadi laallyetlft' 
rin serbe•tliğini bahane ederek 

___....~rnületi oymak hakkım hiç 
kim.eye, h~bir mmreyc fani" 
mamalıyız. 

4 Tarihte büyük mnelder ltat 
letmi§ bir milletin eolatlanyız. 
Kendimize, milletimize güve· 
nimiz, ha vaziyette en iMıbetli 
tedbirleri bulacağımıza güveni· 
miz, her zamandan fazla ve 
kuvvetlidir. ._ __ _. ......................... ...._=---~ 

'lı:cıu.. ola.r&k. ve her hangi blr devlete kartı bllf'll ve 1&klı fi. 
~)~ .; dikUtJe ıııakınarak, mUU emniyet •lyuetlmlzl t,aklp edece. 

"' ecıa. takdir eder ld gltttkçe ıtddet.ıenea dlışmanlık ııavaaı 
ı~lııı biraz aatıa sinlrJenmlt taran.ar ortasmcla a;ıt.ralsıdıll poll. 

lı..~ek. bUkCimet için oc>k yorucu olmaktadır. Blz. tıer devletle 

cıı.ıannm. butün muJıartplcroe takdir edlldifial -..ıyoras. 

Geçen bir yıl içinde çalıtmalanma MeCUslll 
• Arl(ad"~lar: 1 . 

Geçen bir llt'lle zarfındakj çahpnalarımızm net~cel«i dikkatte tnee . .' . 

.~~ beUertmJzla malılyetlnl &\·ıJıça atiyll)'ebtlJr btr karakterde 

~ııtt"lctutamuz ı~ poUtıkamıu geleeekte de aebatla taldp et
lllbeceftz.. ~ıyaı;ettmtuıekJ dli.rtlatlilttın her terafa at.t fay. 

ıenmete değer. 8ir ıarallon mıtlct bayatınuı llerleıneslne Ye ;.,u, n.ulııl, 
dünya harbloio prtıan içinde biç akant.madao devam ettirdik. Memıcke. tarlbl 
tJn ımarı ic:iıı heı ıaraıta CCfilt)i fa)dalı ııılere ara vermedik. Demiryol· 
Jan, t>Uyül: ı.u f~ıeıl, her tiırlU yapıcı l.ktuıadf faaliyetler hakikaten. mem. 
nnn eıacıatım•ı; blr şeı.llde gonblemlştir. Milletin Kliltürde, clbıel ııen'at
lard• ve ıcıcnık ôğret)mde vakit kaybetmeden bazırlanmaeı Içtn büyük 
programlar kabul eUik. Bu programlan zevkle ve •rsdmaz aebatla ta. Milli Şefin 

~nelik nutku 
:~ılıt. . 
, 11Wi/,. '7;. ıntiba ıudıır ki hükumet yakın bir zamanda 
t:ltti, illet Meclmne mühim baz.ı kanunlar getire· 
~'~tlt~ bu kanunlar •Üratle mecliain tcuı>İbinden geçi· 
~~~~·Ondan .onra icraat whcuına girüecektir· 

kip edeceğiz.· 
Btiytık &Jwll hı takdirine mnzhar ol!M:ıağına emin oldııtum blT Myftk 

i~"E cıe, zjraatıııııze böyllk mikyaata ve ) eni bir ıayretle eheınınlyet ~ 
riımetttdir. Her t,ürl:ö ctewlet muvaUakıyct.Ierlnln temeli olan maU}'emlz lae 

atır vazlfelerını mt:mııon 01aaıtuııu: tarı.da tıa&armap devam etmtsttT. 
zıraaı mabı.ullerlnio n:rııtıarmı makul btr surette arttamak barekeU 
1ıük1)met,in ıı.abctli ıcoebfılliılortndcndlr. DUoya paballıgmm yttk1iotl yal. 
nı:.. köylümhz.ihı ylıklenmesinl istemek büyük bakıııdıktır. Rem köylUntla 
kallunmaııını c.<Yııln MmeK, belD onu baddea atm fiyat hırlina li.apıJD9k. 
tan konl!Al&lı 1671tndlr. 

Dikkat edilmesi gereken nokta 
Am arkndaşlnnm: 

'" 1h...~- ~ahilde ·. halkın hayati ihtiyaçlanna taalluk 
-~-'erin heplli. en doğru ıekilde birer birer 

'J'ürkly€-de millet bsyatuım gldlşiııdeld ~llŞDla ve ilerleme manml'll 
ar, vat.aıu&a.şlıı.rın memleket ve millet .el. metl l~n her feclakA!lıA'ı kabul 
etmiş 1111ı1t:rt . oGyük ve k~etll blr milletin lşaretJ<"rldir. !fWt"t olarak J hakiki göriıDllşbmüz, bu giirbUz ve kuvveti( haldir. Ancak IJüyük _MlDet 

halledilecektir 
• 

--------------- ftk<'lbtnia ehen:ımlyetlfı dikkatini celbetmek 1st,e.rlm ki patlsdığı g1indeo. 

. Yazan 
: ' _

11
,.,. IJ / _ b6r• dünya harbine. memlt1ketlmlz en zb-nde bugün yakla§m~hr. Bakfkl 

~"'7• ~ kuVTet,ltrımız . sa~lrun uıziyettmlzt bulandırıp giSlgclend!ren bir manevi 
bir tel&• ve aıı-p ııa.vaeı. tıogUo vatanıınnın. Ozerltıde eemcktedfr. Böyl;o 

" '-'· ge('e itinde yoleu. ranhk bir gecede birdenbire parıl· -. ·~ H ı ki illet btı 

~ L vutilcaını.-. 'ı.leııin b·ır aralık d h haller, bir 'llillett rıastulıklı ve zayıf gösterirler. asta 
1 1 

m n ,. ~ ayan, erkesP doğru yolu göste· ı k ı 8 be ı blr ...1;ft r yekri, lltnc.i t,.hllkeleri alir"atle ozerlrr ne çe er er. il &e p e ıı.~ 
• ...__-_:7 . eti ıo.ınm1 oldu· ren \'e bütiin fikirleri bir no\:ta ti. e<11r.ım1 bah ıe ıtı da t "·ı'>t-~lltt: ı·oı bır· nokt_..... . d J b. k 1 blll])('dit miz Mr latlluunetten ve bllm ,; z ane r a n va a. ~','.'il- "~ ......... zerın e top ayan ır ışı· tesiri o - r ı~• ıl':·-· .. kalıns~r fbt,lmallnl Büyük Millet lleclalnln clddi 
~~- ayrılnuştrr. Kafi'eyi mu,tor, Eu i'tiharla tam ZMRanına nmm.ın taar 

1 
- -·-

~l.ı itle li Yolculardan her biri tesadüf eden bu yiik-9ek P4!h1Nrlik otaraı. gö~ oniıode 'ot.mas• 1cabede-r. 
\ ~ tı ta)'l thlek da.ha doğru ol- hizmetinden dola}·ı cümhurreial- Şuursuz bir ticaret havası 
.~ "~i ... n et1«"ınemektedir. lliiy. miz Türk milletinin minnet ve ~ük. A.71- arlfed~lar: ~~ ~"~.tte bulutlar arasın- ranını kazanmıştır. ~uorı.uz bir ticar<:ı tınvııı.ı, hllklı ı.ebcplul çok ıı~an ~lr ı>abnhlrl; ~ 
'lh~"'"ıı'• ır 1'İnıcft'· e

1
• ... a"ı b .. - M'IJ' f' l'k k • ın81 bu •üıı u:unın:.ru ıstırap iç(nde bulunıturnyor. Bu b..<ılın uınumf harp. 

,·oq ,. v 11ca .. ,; ...- ı ı ~e ın sene ı nut -u ı~ ve • ı; · b ı ı et ri \ 
1\ ~ 'l'd e karantrk afku bir an dı~ me5elelerimi'zdcn hemen hep- tea dof:ın, kPnıil hususı ~rtıarımu.la 1~11 

olan se ep erin ve çar e 
0 

\;t l:'<ıec llUatll' ve bUtiin yolcu- !llİnl veciz bir fonnlil 'eklinde ifntle Otlmhurlyet ııuktimet1 slı.ln )-Uksek ıuı:uırlannmı etraflyle serip anlota. 
Qı~~iltli~ldel'j hertefi \'e ba be. etmj '°Jduğu i~in radt.·oda bir de· 1 caktır. Emınlııı ki mlUet ve memleketin hayrına olan en lsabetU tedblr. 

~."il • • •en • t' . - · " ı 81 1 .. ttoıı.ıımtn en tehlikeli hastalık. iki senooeo ltıııd 1• ıknmetı hUyuk bir fa dınl~mrkle ,·eyn bir gnzete sü. lerl bulacoksınız.. z m gor ı.· e o~ • • t b · ti ı ı ı d ""~buri)'et bOkCmetle.riol muvaffak etmeme!• 
ı1 et ... osterır. Bu dn.kıkll· ununda o'n.'llmalda geçilecek ııöz. erJ ceun)'U uı 1 ç n e vu ... ~ tlı dl'adı arıı.smdnki fikir ih- lerdtn değil, her satın ve her keli. için e•tJriJınlıı c.ıurı zehirli havadır. Bu uı.ouınd~ hiçbir ınemleket,te ağıT 
•- eJ-hal t d k lkm m • .. • d 1·1 •- J d 1 k ınalız•ırJo.rı o•nu~·nn bir teılbir tılsımı yoktur. l\111letlerlo sıkoıtılara marur. 
~ or a an a ı~ esı ur,erın <' < ı <11.at e uru a<·a " f \-.... · ) .._ J k • • f olmaları "8fl'~lzdir Bu Ö.PVlrler tınrbe girmiş veya girmem\, RIA:nltmet. S" OU \e uı.m:ın :ı nnuuı manın ıçın ır- I .. • · · • ,,. ~ l rtıhnrrei imiz ve milli ıo.nt hul<'tokNl tekrar edilecek \'e. le ın hlçtıiriır.l ıçın , englıı ı.or.ançların bulunma:r. fırsatları d~jldlrler. lııtL 
~ . ~.ı~rtıet • il ö il u n ii n ı:-iknlardan hiriitir. Rn itibarla mil- ' ... ~: aıı.ltn;ak. n.llkt tııhMl n umnu nıt lımınk, muharebe dı§md~ kal. 

~ b~ı~, il tt Mcdj i kül'!lüc;\in<len 1 Ii ol<luğıı 1rndnr beynelmilrl kıy. mak "e muborP.beye ı:irıllrt<e erefle ,.e ~lflmetlc çkmak i(ln tek çare, 
'<ll~i ~tul( icıte memlelu~t\mj. meti haizdir • • ı ~ v.szik tor~lcriııe \C. en t>aııuıda Cünıhurlyet bllkOmr.tlnr oondan 

llYntı iı:incle böyle ka. ,;' <Devamı So. 4 Sü. 1 cleJ <Devamı So. 4 Sü. 1 deJ 

Millt Şefin nutkundan sonra riyaset 
yapıldı divanı seçimi 

Anlmra: 1, (A.A.) - Büyuk Mil ( Millet Meclısi önünde de k~ 
Jet mecll inin altıncı intihap de'• bir halk kiıllC3i göze ca~ 
resinin dördüncü h·timn yılı buguıı ve Milli Ser toplantıyı açmak' iiııen 
.,ast 1' de Rei&fcünıhur ~sınet in. mcdisc gelişleri rsnasında halk lftt 
önü'nün senelık nutku ile a~ılmış lelerinln iı,-tcn sesi, bnğltHk '-'*' 
tır. Bu münasebetle Illiyük Millet hürleri ile karşılanmıştı11 • • 

Mee.Jlsl bugiin müstesna günll'rır.•'ı (Uevamı Sa. -t sa. J de) 
den birini daha yaşam\Şlır. flütün -----------=--.....:.-
devlet ileri gelcnlerlnitı daireler, Al k 
rci~ ve müdürlerinin ha7.ır bulun. ınaca yeni 

irier nelerciir? 
duklıırı bu toplanhda Genelkurmnv 
ikinci Bn~kan°1 Orgeneral Asım I ted 
Giindür ile. temyiz mahkeme i, de\' 
Jel şiirnsı, divanı muhasebat rei le· Beled' ·· 1 • 
rl Riyascticümhur locası yanınd:ı .. ıye encumen erıne 
ki locnlarılıı. hi.iyük ve orta elcile... yuksek ceza kesmek 
le elcliiltler erklım da riyaset mıık1 salahiyeti verilecek 
mının iki tnrıırındaki localnrdıı yer 
nlmışlnrdı. Dinleyicilere m:ılıc;us 

locnlıırdnn hn5kıı içtima snlonunun 
hir kı!!mı dn d:l\'ellilert', ~erli \'C 

rrnchl :ıjnnıılnr h:ı~ın mümeo;sillerl 
ne a~·rılmıcı hu'unmmchı i<ll. BüY•i'· 

Umumi bir tas9'J 
He ar 1ıanm1 br 

Milli Şefin nutku radyo ile ve 
gnzetclenmizlc yayı'ır ynyılmıız 

tesi ortalı~ kn.plamı-,trr. Nutuk 
'.I'iirk milletinin samimi duygu]!l
rınTD tam ma.kesi olarak kabul o
lunmakta ve d:ıb:ı. kanuni m~eyyi
deleıi çıkmadan bugün piyasadll. 

( 1Jc110mı Sa. ~ Sü. ~ de) 

Ha?er aldığımıza gör~ sunl fi. 
yat yııkseltmc harcketle"rile mem
leket havnsını hulnndıran ve ge. 
lıri mahdut e>larılann geçinmesıni 
gtiç'eŞtircn rna.drnbazl13.r hakkıuılcı 
hUkCuret BıiyUk Millet Meclisine 
tazı k~nun 12.yihalan sevketmeyi 
tasar·nruRktndrr Bu amda tüccnr 
v~ esnafın kendi birl'klerine ya. 
w~sı mer">url olduğu gi~i suçu 
lt-sbit olunan'ann birlikten çıka
rıln:-ıFrn:ı htikml)Junabileceh ve be. 
lcdı~e enciimenlerinin kuracağı 
kaza mercHerine yilz binlt'T'le lira 
pa,':! .rczas1r.a kada.r ce".a kesmek 
ırn a~ıyeti veri'eceği gibi Ticaret 
Vekaletine de b•ı cezabrın nrtınl
maııı cı:ılalıiyeti tnnmarşkttr 

.Tesbit oluıı:ı.cak takip :r~!fl.n ve 
nn\evvideleri ~mt korur"!na kan•·
nu m"dd"lerlN!" V'\mlac~ı, rlet:i~ 
likler'c temin olunacaktır 



-Karadaalz Bas lilosa 
ve boğazlar 

:= ~ ~ .. T b Cene-rrcde çıkan ''.Jurnal dö 

meselesi Parasız yatılı inıtlb 
nnn talebeler listesinin 
nı da bugün koyuyoruı: 

Şebinkarahisar or 
mal Sürcl.:li, Hasan Ero~l 
taokul, lsmail Hakkı ll 

• ~n'delcdc beplsl vardır. Snğ, sol, saöalnnn çarşılannn onbeşer yirmi Bu h!ırp e:3na:unda ~g~ me-
..,.., -;::, Bizim 1;irişli8İmiz1iüyilk mü l müfreze knmanarm1 lio ıKüC'ürt kc• Jenev" gazete nelen: _ 

ön arka, her tnrnflan öü.,mnn ha~ı şer lnne ·dara~acı sıralamı~ ve hl'r selesi üçüncü defa bahıs mev~uu 
~ıkablllr. Mnksada s:ıdık olnn her- birine birer tene ~übbcli, mcstli, ol~t~~· f 1~4~ ~emm~ :ı.. 
kes i:Jo~ bizi yoluınuuln.n çevir. • nb:ınt sarıklı ooftn )Jomntu.ru yahut ~ 1~r d nı mc an~ esnl ~~ 
mck Jslcyen herl.ces üüşmandırf zipknlı, kuşaklı, ve cebkenli boydu ~U1n ken d~lch~· .,.,~rh skkıtatu-

• . . sun n oo ı ıne t a n-
1 Ayn~a kal~lrm. Her znm:ın"ı tu snllnnr1ırm1ştı. TI:ızıln~ına, elam· dn Moskova hlikfuneti tarafından 
lc;ert ve tercddıite yer vermeyen Mr ij:ır.ı kalmamış olncakkı, :ıgoçJımı b' "}tim t 'ld'w, . d 
r ır u a o.:n wrı ıgı şayıası o-

c.slc: :ısılınışlardı. . . laşmr~. Geçen yaz Alınan ve Ro. 
Hayal nrk:ıdoşlıır, silah liaa .- G.eç ~a1:1',Şızl O .hnlde. Alur - men kuvvetleti Odcsa ve cenubi 

şınnr 1stiknmcf Kon:rnr. ma<lan ıler1ye'.;,;:,.* Rusyayı istila ettlkleıi csnado. sov 
Dciiim. "f .- 1 ... ,.., Od K d • 
D h roı , "tJ..• '11' a;:_,. .. ila"lı· 1 . yet filosu esa ve ara enız sa-

gün er 2:0mntı11 l'Oıllrl llK~l" .neıner ıı..n:undcn <> ses crı bilini müdafaa eden kuvvetlere 
ne silmeli içimde lı:ışkıılıl.'. :rımıt. geliyordu; çnrpışmnnın orada ol· mileasir bir yardrmda bulundu. Bu 
mış sibi7di. Ne zamnndnnberi dn· da~ anın,ıtı:vorda. esnada başka bir şayia. dolaem,,,._ 
murn uıJrnmış sanılan knUıim hnflf Yetiştik ... Barut ve bn koliusn .. ya bn§ladı. Romen filotillıı.sını 
lıaflf corpıyordu. Bıı 5erer lıış, k:ı· Barut •e l-nn eörDnmeden ko'lmlorı takviye ve bu filotillamn Rus fifo
l n, orman ve yokluk Jçin ckAll, ha· gcli:rordu. Bu, mOcodele hırsının eunıı ikaıvı fo.iltiyetini temin i~in 
yllf ,fnsatı, ev ve slcnk şeyler nrnsı· lnsann verdiği t;nlğın, vııhşt h.ir İtalya.nm x. deni:ze birkaç gemi gön 
:na sltm()k bana bayectul veriyora hisCJI. dennuk istediği rivayet edildi. Bi
i.lu. DoRarm Konrtt ltırnfll\4 hülti~ı tnrnflık siyasetine sadık kalan An-

Cepho knmnnoanını s5rilüm.. fepclere 'dl!rt in~ yodilmcıılduk ıknra. hUkumeti h('rhalde bu mesele 
Jleni karşısına otarUu. Jiı\dfsenln top konmuştu: birbirinin nrdın - hnldanda. milznkel'E'ye girişc.miye. 
ehernmfyctfnf, memlekette ıırn sıra ö:ın se'dz 011 mermi savrulunca knr ceı;i ~ln olacak iki sonradnn bu 
baş kaldıran ilJ<ara ScuVTcl,. in. :ro· şımu:dnki ~nzenslı "fe başı tiozuk. proje bir daha bahis mevzuu ol
h:ızlıi;ın dı~arıdon .gelen tch11ke'aoo nllıJnr, kamın karışık piyndcJer hr- madı. 
ü ha mfilhfş olduijunu tö:rledi. men tnlfonları Jrnlclırdılnr, şchlrt' Bugiin mareşal Fon Bolt lmv-

- Dunlan bill;rorwn. siz barut d0Jn1 kaçmn~a tiıışlndıltır. veUe.ıinin Kn.fkasyada ilerlemesi 
ıotren ne şeldlde luırekctJA:ı:ımgeJ- ,.e bu 9'flıden sıırki Karadeniz li-

.,. . • - ~rknmdnkt nltıyü:r: linrlnl h11'V'tı · J"' y 

<UBinf nnlatınııf manlat1 Uzerinde her gUn biraz 
• iDcdlm. 1 ,., • .J Innaı. Piijcr müfrezelerlo birlikte daha. fa.zlo. artan :Alman tehdidi 
r "L" , • ı ~ .... Clörtntıı tarırordnk. ~rnsn·a !>Üvarl numnnoan ~rı l'ON, vıi' ~u\"ari ~ !l'uapse Ye Novrosiski-

Jerin cllcrini!cld Jınrıt makineli tn· mtrala11 idi. Kocaman l'fizü, foknt de- 1:xış1rn g.e'kilde olmakla bera. 
ufarık elJzlerl vardı: Fil gibi... fenklerfn mükerrer ateşleri ÖU)'lt' bcr yine boğnzltı.7 meselesini ortn· 

Elini omnzwna ıvurdu: Juyor: önOmüı<Je şnlvarJı, kuşıWlı, yı:ı çı1t8J'D'lalttadır. 
ı- _ ıncmu f>lr ~ki Sôılt1 t>irfrt'!'ee- fcslerüı nsıa~e. snra'k!ı ~nllıır sanlı 0 %ıım:ı.na. kadar Rus Kaııı.de-

ım; nin Uıfton bo~lnrunodtAını :Konya .. ~felerının eskı. 7.nmıın l'Üdl- niz fiIOıSU Rus karasularında mut-
b1Jirim J s:ın fgrl kılıçlannı, Jiııbzalnn fş· lnk bir hfiıkimiyet elde etmi!iti 

DurdıJ. mn:sasının ~an<Tekl idi fomcU martinlerint fırla.l11rnk knt• Knra.deni'tin §imal ve şar.k sahille
gınordnn birini nldr. olm~lt ~ öe· lıkları RörCllüyordn. rindeki harp liınnnlnnncl:m istifn
:\'am cltl: ı Snl:da solda, ııüler, :rantlılıır! .. de eden lCıztl filo kara hnr<ıkltr

- Jlir yılıfmm hu:fle gf deoelisl Jtendelilerclc yıi(ın yıjJın somunlar, na fiilen iştirak etmekte idi. Harp 
nfz... MUcrimlerl en Jmıa bir znmnn liavun, Jiorpuz ve udim... gem.ilerinin yardmu sayesinde, 
\la en lşlddetll ccznlaraı tarplmıcnlt İsyanı çılforanlnr Dclloaşı Me1ı. Sovyetlerin mukavemeti Sivnsto. 
ınızr Ziyanı yok, bu mırot yüzün met ve Topal O.smon fsmfniı:Je iki potda uzun zamsn devam e<iebil-

ifcn liazı halalar f'!o olllVersin t 'l'e knrde~. i'ki 'Serseri imi,. Dütün aı• miPtir. Fa1aıt Kerç ve RDf.tofun 
reddüt •• n~;\·le ınmanlorcla. .... :ı:um bu iki lın}·duhı yakoJrunalı.lı .. sulnıtundn.nberi bu donanmanın 

Snöırsı7.Innıyori.irun. &no ne 2a mevkii gtln g~tikçe anha mUşkiil-
mnndnnbcrl zntcn 'l'liistnr edindi .. Ronyuya üc ı:ıün hiıkim -olan iki IeıımE!ktedir. Tuo.pse ve Novrosiski 
:ı isyancı ~imdi l:imLllir nerede idi· Ahxuınlnnn e1ı'ne diic:tUb~u to.kdı·r-ı;im .şeyleri fe'lirar ~imek • ., " 

IerJ Cünkü linfimüzde ClUM11Ddon de -ki bu aa uz:ık d~ildı"r-- Kı-Rumanlfan hulimden anlnClı; r- "'"6 
J.acnn süvariler ut en dnlhnıl.tı; r.ıl filo nncnlı: bir petro1 llment <>-lini uzattı: ~ 

_ Hnydl yolun01. acıli oJ.sunf J· gillikt'e daha çok Cfıığılıyorlnrdı .. lan Bntumln kufi derecodc mUceb
Bunlorın li:ışlıırında bir Amirin bıı hez ohnayn.ıı Solıum ve Poti liman. ·yJ hnherlcr ~lerfoıf 

Dedi. " . hındu!ıuno fnanmak mümkfio üc• larmdan istifade edebilecektir. 
8ilJI. 

Du yüzde tia clle'r(le !falın şiCl· Otelci müCreıeleraen hlrl MtT5al· Bu Kamdenlz filosu mühim bil' 
lacllc mnhtnc olduklonnı ıınlot:ın ıa <HRe:-i ile Ça~,rh b:ılıcıe <'lhelin- ibahri kuvvet teşkil etmektedir. 
bir Jıal vardı. Dunll eörmeklen 'Vah <len girecc'klercli. nana isin "On r·ırıu-p don.roı:rnaları,, acllt ve 1940 

'!;f hir haz 'dıı~-ıtyordum. enddcsf Jınlmrşh. Atlıların başı~dn da çtkan bir esere göre bu filo, 
Ben <Je cJlml uzatmıştım; ilf. ~ biiyü:C miktuda saffı harp gemi-

miz (Je nyni Jrnvvelle IHlnyorouk; nlr kom"gıı Rihl \açuyordıım .. Bir si, bir tayyare gemisi, dört kruva. 
ikimiz ~e n:rol nn'dn limıktık. Se?u· on C\'Vcl şehire velişmek, muhlemel ıör, yedi muhrlp, döl't refaknt ce- · 
mı çal tını; iknpı(fan fırJ:ıdım, otuna bir ~ıliıl 'Ve l·o8oıayn mt.rcl.ın ver- misi, 80 • 40 denizaltt, ta.kriben 
atladım; ıdörln61 ı:llr<Hl'm. \'J'a uz:ık memelc lüıımclr. • bir düzine harp, tarassut gem.isi, 
lnrdo, kırçil ynmnclıınn ort:ısınd:ı lstasyoadıın gcçllm, Janaarrna 8 mayn d?kme. dört atelye gemisi 
:knra bir ejder Rİbi J,ıvrıl:ı Jnnıl:ı mektebini !>ağda bıraktım, munllim ile diğer bir diizlne kıı.da.r muhte-
gfden rnfifrezemc ycüşlim. Onfarı nıeldebioin öniine geldiın. Hıır:ıil:ı lif harp gemilerini ihtiva etmekle
yarım h:ı.lko hnlinde top1nyarnk l.:ı- tiurdum; yanımda yalnız )'imıi k(• <Hr. 
s:ı bir nutuk vermekten 'kendimi a· şi hırnknrnk iHekile.ri tııkım tnkım Bu don.anma. mazot, yiyecelC v: 
1 d şehrin sokııklnrına, O\'O çılrnrdım. • mUhimrnntım tedarik ettif'l son oma ım:. ':7 

"Arkodnşlnr, s:tıgu-n .batıya ''C D Ussü olo.n Bn.tumdan mahrum e. ., dediye 6ııhçe~inin 1tö~inllr ··ıd w 

(lüşmnnn· doğnı değil, dol!u~ 'Ve cıı igi takdirde açık denizde uzun 
.. ., .. nnsm ıı lıir yaylım a lt•şle knrşılıı~ · b ,... B r·ı kendi evimize do)lru "ldi,·oruz. T.·ar zanmn :ınnanny:>caınır. u ı o, 

Ö n J A hm; h:ty\"'1ntm ŞAlllOndl Ve Stk t'• h k 1 • f d 
.._.ınıız:ı ,.ıkac:ı'~ olanlar d .. bı"zdcn • ~ ava uvv~t erı tara m an tahrip 
11 " "' .. ı;;:ıçların, kerpiç dıvarlorın nrkas111 hl'k w 

(lir. Size <'l lkaldırnnlnrn in .. :ıf "'ok. tıı t ~ne maruz kaldıgı gihi lıi~ 
, ., don ahlan bireok q.urşun ıslı'k çn · ı,· kul i f d d • 

Fak:ıt sllfıho;ız, '·endi lınlı"ııde ~·acıı ır sev eey~ ay a a temın e-
,.. ~ , larak elrafımdan f;eçli. Arkam'dnki d · cek ·· h ı · d 

yan namuslu ins:ınl:lra en 1-üç.ük Jerıfon bir '·:.ıçınııı ,.ere \'lt"·•rlnı•.• b.er:1ıYe. v şıı uç a çaresın e!'I. 
" .3 • ... ırıni ıntihap etme~ zorunda. ka-

hir zarar selmemclidir. Hcrşcydcn öıklıırını sezdim lın)'"\'Dnımı silıih 1 c:ı.k y t 
cvv(!J, fıozı cnşkın, dü ünı-csiz, v. a. n trr: a Akdenizdeki ngiliz 

.,, Jnnn seldıgr t:ır:ırn lıic t<'rccldiit et fil~ıı iltih~lc etmek üzere ibo-
lıuı kandırılmış ''ol:ıncl:ışl:ır fİ7.<'ri" rneden siirditnı. 1\ö~e.ri uönılii~iim i?nzlaıd:ın gilzclli.k1e veya zorla 
ne silliRimlzi unutmn:r:u:alrnnız.. znmıın kendimi üç dört _,·üz ld~illk k • • AA_,, k • 1·d·rd 
Orad:ı dört söıle lıl·ldt>venler dnhn ~ g<?çroe · ıstı)\ .. ~ a aı tnı> 1 0 :va 

ı • • cılğın hir fn'l:ın knl:ıb:ılığının orln intihar cclecek ynhut d:ı. TUık li
roklur. Her 7.nmand:ın 'dnho tcmı1 sıncla lrnldum. nicağını Sll}r•P Ü7:'.' man!arında enterne ve silahtan 
'e inc;:ın olmn{!a ın~bnnıınuz. SH rime s:ılclırıın, bacnğıındnn tutnr:ll< tecrit edilmrğe razı olacnktır. 
C\"Cnler '\"C belde~ enlerin evlerin· Y<'rC afişürmck isleyen, lnb:ıncrı.sın ı 

(Jo sicak Y<'ınrk, sir::ık dü~eı.:, sil".nk çclierek rnıı,ıtele otcş eclen, en ;w., flk ~ıkkı bertnraf etmek icap et
) Orek \'C h<'l ıl ])ara 1ıu1Jcnl.~ınız.. rcnç ldlrürlcri s:ıvur:ın hlr knl:ıh:ı mcl.1edir. Tilı1kiye, Rusya tarnfın. 
Bıınlorı lıak etııı~~<' ç:ılıc;ınız!., lık.., ?.a

1
n v~ ~ir t:ıkp ınuvıu::ehesinde 

Alkı~ '<'rinP havavn hirer el Hıı liArışık sesler ,.e hareketler J\a sa unlıı, Ankara hükiımeti Sov-
'!ılliıb :ılıldı ,.c ılörlniıl yoJumuz:ı kula'klarımdo uğultular yapıyortlu. yet don~'lmesına boğnzlar1 RQllU-
dcvrım etıık. ,.. yacak ve .Mnınuırnda oıı.larr barın,,e 1oııı:ınclnnheri elrnrımda ilk d<' 

llF,ından. ka'dın h:ınından lıAp cinınııktan İÇtin~ edecektir. :Mon-.- fo it:ıalsizlik flÖrii} ordum. lr 
lıö:, le ı:ı-eçtik. Rizden fW\"el geçen ö mu!kıwelen~inin 4 \ineli 

• Se:ı:nr fırlın:ı scbelıilc llm:ınn 
.. dönmek htiyen knvıkeı5ın:ı diyor: 

"Sen Sezar ile! Se:ı:orın lnlihini hı· 
şıyorsun, korkma!,, Ayun mccli~in 
de kendic;inl lı~nçcrlccllkfori ?. ı • 
rnan Sezonn lnllhl nerede idi? ı:u 
hnrbin il !erlerine lııınd:ın ilırı>l ıı. 
lacak ders \'ardır. 

* Serh~lnrın lıir ı:rarabeti da 
hn: Onl:ır ndnnı nkıll• ~crhoş o~dıı 
l:ır nıı. nllı rıy \al ıkın l'almış hıı~ 
ti elit . 96YleYf!'T'f'7.ler. yfir-iime 

muktedir- olıl'nnı1'lr' Maıım,ıfilı 
iH'kclcn 1 rlcr~f'. hl ri ı;i ı• i öl<l iirccel\ 
'k l r nyı'ırlnr \'e h:ıl.inı hmıırun 
"1 <;('rho hım 11(' ' ptı w ım ın r ır 
\- ıı.la J Y·ı,nı ıl rl r! 

lliitiiıı kanını nılelll l)eynime cıırra maddesi Türkiyenin ne tarzda hn
dı, Dizgin1t'ri çeklirn, h;ıyvanın rcket edec'!ğini t~r~h ve onun ha
k:ırnınn ı;ert htr mnhmuz vurdum .. rici siyasetinin esas kaidesini tes
Önii:ııclekilcri )•ı'kıp çiğnrycrrk, or lcil etme-ktedir. füı mndde mucl~ 
tnlnrınılo, bir daire ii1.erinde ntırnı blnce umumi bir h!l.rp esnasında 
knsırcn lııılinde clıindiiriiyorclıım: T:ürki~·e h:tnraf kııldığı takdirde 
fjJlnfnmı nnnılıısundnn tulıırn'k ,lip ynlntz g-a.yı·i m•ı~ıaripler geGit hak
çiği rnlgclr 'iaYtıruyor: kmn malik <'hcak, cliı?tt .bütün dev 

le ti er fo:n boğc.~la.r k~palı kalacRk
- Dağılın! Dal!ılın <li~·on.ını si tır. 'riirkiye hnı ~ girdiği takdir-

zcl., Hny,·nn JıerHlcr!... de i:>e istcrlifi gibi hareiie~ et-

Diye bağırn·ordum. A~ ni umun 
da clizsinlf'ri d!cl'le hacnı:lımın nr:ı 
sınn sıkıştırmış. tabancamı cekmi5, 
oleş r.tmek için h:ınr lııluyor<lımı . 

Oirclenbire rlrnrıın boşnlılı: in· 
san kıılab:ılıRı gittikçe genişleyen 
bir htılka hııli.ıdc, h::ı1.::ın sıkışılor, 
b:ı1an dııthlıyord ıı. Bir kısmı ı;iliılı 
lnrını lnclirınlşlcr, hayı on h::ı)T'ın 

b .. l..ı)orl:ır, o;ankı \Uv:ıriliği:rıi c·• 
rediyorJ'Jrdı. Bir çoklıırınııı da y ın 
sok:ıklıırd:ı l.:ı~ bulılıık!.ırın ı ı,riıni -
yordum. 

mekte sel1~Sttir. 
B<>ğn.z1-ı.ı.'1n seddi hiç şi\ohesiz 

1!114 de olduğu gih! t.u gUıı de 
~arLin uzama<n husus•ınd!l mUes
eir olacaktır. Çünkü Rus limnnh
nna k:ın:ı dc:niz1en do~TUd;ln do~
ruy:ı :vnml:ıcak bir tnnrnız mih
ver i;:: .. K:>füırnvıı da~larmı n"'a
rıık ctıı1fh11 d""frru ilerl~mtkten 
cnk d~n Jrolay olnrnktı. Şimdiye 
1::ıdar rol( biıviik "hjr ÖÜri!Rtf \'C 

mr-t:ı.:l tle he\'Jl,.lmi .. 1 taalıhi\•ln
fını tı.:ttıı~'il 'r!'>i Anknr'l lıtiku
ın::•ir~ bu11rl •n ıı·· .. ırn dı nynı 

(lJcı•t11111 ı•n•ı tarzda hnrek~t etmekte devam e. 

Jumııl dö Jene\'\le ynzan: 

Stelling Müchand 
deceğinden eUphe edilemez. Türki
ye cllmhurreisinin son nutku Tür
kiycnin istiklft.line ka~ı yapıla
cak her hangi t>=..r teşeN>Usiin inat
çı lbir mukavemetle karı;ılasacağı
llI açık~a ima etmektedir. 'l ürkiyc 
mevkiiııi bliyUk bir kaı:ınç mu~m. 
bili de olsn bir takım müsaadatla 
tehlikeye dil§Urmek istemediği gi. 
bi bundan böyle de :kendinden is· 
tenileeek se-ylere kulnk asmamak
ta devam edecektir, 

J 936 tahdidi hudut hilkllınleri. 
ırıin feshinden sora ooğazlo.rde ya
r,ılan tahltimat, 1915 de müttefik
lerin taarr-ızun•1 :im-maya klı.fi ge
len coki taJıkima.ta nazarnn Çôk 

dııha kuvvetlidir. Binaenaleyh 
Rusl:ırın boğazlardan zorla. geç. 
mek istemeleri pek de muhtemel 
değildir. 

Sovyet filosunun intihar etmek 

istemesi ise hiç de mel!ıuz değil. 
dir. Bu suretle Ruslar \içUncü hal 
-:aresini ynni düı:tükleri bu çık
mazdan kurtulnınk için, enterne 
edilmeyi tercih edeceklerdir. 

25 m:ı.rt ıou de Tllrkiyc ile ok. 
t ettikler:i tarnfSizlık ve saldırmaz
lık paktından istifade eflerek Mos
kova hlikOmetinin TUrk li.manl:ın
ı::ı iltica edecek Sovyet gemileri· 
l1İn ne gibi Şeraite tabi tutulaca. 
ğma dair Ankara hliklimetini ie
tlmzaç ettiği rivayet edilmekte
di ... Buna knr.sı güya. Tilrkleor ge
milerin enterne edilmesini tasrih 
eden beynelmilel hukuk kaidele
rini hatrrlatmnkla iktifa etmişler. 
Rus harp gemileri siUıhlnrındon 
tecrit edilerPk Trabzon, Samsun 
ve Sinop gibi Tilrk Jimanıanna 
kabııt edilebilecek ve Çanakkale gi
bi bo~içi de kapalı kal:!cakttr, ve 
anc.'!k bu surUe Türıkiyo muharip 
clevletler nrasmda boğazların mut 
lak sahibi ve bitaraf olarak knln. 
bilecektir. 

Ji esi, Baki Nalbant 
Baler Dolu ortaokul; 
ortaokul: Cemil Çetl 
hlın Dönmez Marn~ of'. 
mal Saate! Erzurum 
Erel .Maraş ortaokul: Arı 
lisesi: Durmuş GüleM 
ıoğlu Ad:ına trkclt 1' 
Mnnrlf Md.: Mfinir (j 

rı.: ı lisesi; İsp.ırta or• 
ket 'Demirel, Mustafa 
1i lisesi, Abdülbaki "ilı 
Başgfil Aydın ortaokul, 
men lzmlr kız lisesi, 
Denizli lisesi, Fatma 
cay lz.."Dlr kız lisesi; "i 
kul: Ali Rıza YıldırıJll• 
Orhon, l>o~an Kartal. 
Denizli lisesi; ·sıuf'ke 
fl mısen, ishak ?ılenS 
Oğuş. Lfilfi Oğıış. lsıncl 
lisesi, İsmet Yılmaz ~e 
Hüsnü Atay, Mehmet G 
ortııokuhı; Mcrsln or1' 
Gök, lhsao l\ızıld~rcll. ' 
la!;, Hasan Abur Adan• 

şampiyonu 

o -3 yendi 

si, Fuat Dol!an ?ıtıırıış 
sus ortaokul: Şinasi O 
na erkek ıı~esi. Sev)oÇ 

1 na kız lisesi, Halll Tııtj 
Toreıs Maraş ortaokul; 
lisesi: Hııticc Kuşcuoğlll 
su, F. S:ıime ,Hnr;in, Z. 
len, Sevinç Bektöre, MO. 
cıoğlu H. Nesrin Uluğ, 
ren Kandilli kız Uscd• 

Caiialoğlu 2 ncl kı• 
Kadri Tokgöz Maraş o 
kir Jlcrk naJıkeslr usosl• 
Şimşek, Can Yılmaz V• Bulgar muhtel.iti SC\n masmı Fc

nel'b:ı!ı~e stadında 12 bini aşnn 
scYiroi önünde iki kulUbü.müzUn 
muhteliti i'e yaptı, Dl.in bu .slituıı
laı·da futbol kaliteleri hakkında 
malümat verdiğimiz misafir fut
tolcular bu maçı da 3-..0 kaybet· 
tilCT, 

Sa.at tam 3,45 de hakem Nuri 
Bosutun id3.resinde başlayan o
Y:l,!na ~ı:ıT i\l kadrolnrla i§ti
rak ettiler. 

Muhtelit: Cihat - Yavuz, Mu
rat - Ömer, Saim, Aydın -
K. Fikret, ~aci, Hakkı, Şeref, 
ŞükrU. 

Bulg:ıralr: Aldıf - Zogigor, 
Kirof Adif, ls.tanbt1lof - Svet
kof, Spavof, Laskof, Belalcop, Si
monoviç. 

Oyunn muhtelit ba§ladı. Dahn 
ilk dakikalnrda No.ci, K. Fikret, 
Hnkkı komb!n.czonu r:ıkip tarafı 
ilk gol tehlikesini tattırdı. 3 Un::U 
dakikada sol'.ian i nJcişnf eden 
muht~lit akınrnda ŞUkrü favulJe 
durduruldu; çektiği firikiki de Na
ci fcvkalild~ bi't' kafa i'e Bulgur 
ağlarına t<> .. lttı. Golden sonra mu
.kabil hlicuma gc:ç.:n misafirler ya. 
lrnlndıkln rnulıkka.k gnllük fırsatı 
kaladıkln muhkk:ik gollük fırsat
ları bcctriksizlikl~ri yUzUnden 
:!okam.:ı.dılar. 18 inci dalcikadıı Fik 
refr1 yaptığı lıir ortay: Naci topuu 
l!stünde-11 nt!Rynr.ı.k Hakkıya ~e
çirdi. Hakkının çektiği ı;:ütU misa
fir ltclecisi fevkalad'! kurtardı. 
Muhtelit üc ortasının yaptığı çok 
gUze-1 kombinezonlar yalnız kale;;_ 
nilne kıdnr devam ediyor, ve bu 
arada muhtelit forveti acele~i yli. 
?.ün<lcn 11> 1m,·u dakikada I<"ikretin 
~.~ inci dn!Cda 8ükrUnün ayağıyla 
iki gol ka~rdıktan 8"nra nihayet 
Hnkkı Şeref kombinezor.u takıma 
Şerefin ı:.yağiyle ikinci sayıyı kn. 
z:ın<lıeyor. 

Go!c1en bir dnkika ~onrn Fikre. 
tin bilti!c rcldo rnfülnfan.sını üs. 
tüne rekP'""lt 1\'adyi verdiği .şütU 
Nnci E>J':ı bir şiltle ka!e~·e havale 
ettiyse de Bul~ imlcsi bunu fev. 
J.:aJjd() bir plonjonla kurtararak 
ıı>kıqJanıyor. Alcabında Naciuin 
aynt vaziyette Fikrete verdiği pa
sı bu oyuncu klasına y<ıkışmıyn • 
cak şeJtil~e drş:ırı nttr 

3S inci dnkikn.d:ı F.'İtrctin ortn. 
sını ün il hoş o'duz:.: halde Şercr a. 
vuta attı ve devre 2--0 bitti 

İkir.ci devreye muhtelit Hal:kı. 
Nr.ci, Ömerd-:n mahrum <''ı.mk t,:ıic 
tı ve muh .. "''jt forv-eti hunun neti
CE'Sİ C'lamk mir.afir for\•eti vl\zive. 
tine d ii!:'.tü. Bütiin devre imticln<lııı
ca yalnız W" l:<ı}cıstan ibaret olan 
oyunun 17 nci dakil:aRıncl<t Melih 
tcsnd:ıfi bir anı atarak sayı ade
di"i ilçe "Cnl'dr. 

Ta.mn!!!"'ll tı>!":z cereyan eden 
<lcv:-d• her iki taraf cıı ba!ılm sa
vı '-'11'"'Amadığın'1an mnc llG sıfır 
nwtıt .. J:+-iıı ~aJil1iyetil: bitti 

VAK 1 T' A 
A B O N t: 

OLUNUZ 

--------------
1 

det 'rimur, Dillcnt Da'ftl 

Amerl.kadakı· ınokul, Ahmet I\nJ:roncıı 
li esi. Şinasi Gü~l ~U 

T•• k 1 · ı • kul, Salim Gene Baiıkesl ur gaze ecı erı :\lelin Mcnkil; O, Halil 
met Kemal Gülümser, 

Atlantada bin it adamına vnoğullan Mar11ş, Ali 
takdim edildiler mih Musınra Orbay D~ 

Atlnnta, ı (A.A.) - Atlantayı zi 1, Eşrd Aygın Maroş o 
yaretleri eanaaında Türk gaz.etecnerl lll Dayındır .Balıkesir il 
''Rllzgo.r gibi ceçU,. eserinin mllelllfi Al:ıçam Maraş ortaolnıl· 
Margarct MJtchelJ tarnfmdan öğle el Marn~ ortaokul, 'f•· 
yemeğine davet cdllmlflerdlr. Cenup Rnlı'k ·r lisesi, Hüsd~ 
devl<'tl<:ırlnln en iyi anaııelerJne uy ~Iıırtış ortaokul, HüsnOı1 gun olan bu dekor ve yem~kler ve Atilla Pamir Balıkesir 
baklarmda. gösterilen mlsaflrperver. Yaltırak Mnraş ortaotııl• 
ilk gazetccJlerl memnun ve mlltehas,. Alıcılar. Sivas lisesi, O 
.sis etml§tır. Arkado~lıın namına ev !\faraş ortaokul, Muaırılll 
ııahlblnln §CreCine kadehlnl kaldıran nalıkesir lisesi, İlhan 
ŞUkrU Esmer §Unlnn söylemiştir: ridun Ör.dikicioAlu }. 
••.eenup devıetlerlnln mlaatlr uver Muslnfo Öıcicckçi Hıırd• 
llğlndeo babsedlldiğlni Ç<>k de!• ~it f, Fıırıızan '1irı:ln, 'fıl 
tllt. Buna bizzat ııahlt oldu(1'Umuı kurt, M. Orhan 'Vncet• 
ııu andn bunun bo§ blr kcljme olma. ran, ır. Cnhlt J{aı:on, A~ 
dığını anlıyoruz. Size takdim e.. l{oearlalt, Bfilcnt Boydıır 
dilmek ve sizinle w:un mQddet gö taokıı1. 

rll§roek imkAnını veren fırsatı takdlr Cnltnlo~lu 2 nr:I Jiıf, 
ediyoruz. Bu öğle yemegi hiçbir za. Yılınnz Ersen<>kon M~r',ı. 
ma unutamıyo.cağımız blr hldise teo. Niyazi, Gün ,\!yon lıS~ 
kil ediyor. l\orol l\lnrnş ortooktt1ı .ı 

Mtırgaret Mitchell §lmo.J ve cenup. Afyon li esi, Behice 1 ., 

lular arasındaki nynlma. barbl esna ,. t-ı .., c 
orlooKııl, ı.ıınk ı ııvo~· 1 

sında cenuplular tarafından çıltarıııın vik Ar:ron li~si .. nııhr 
bir vesikaya lmzruıını atarıüt mjsafir. Salbhııtlin Yorgancı, 1\1 j~ 
!:ıe hediye etmıeur. ı 

kyay l\lııroş ortanlnt • ..ı 
Ak§nm, gnzcırecııer banrlye ı;UnU rın Aryon lise ı _Nc\'d

1
c• 

miınasebetlle ticaret otJası tnrnfın • 
Nccnli Blnbay. Do)'iıın 

dan verilen bir ztynfete davet olun . 1) 
il Gilnclilz. J.iitfııllıılı ' ' 

mu~lar ve tanınmış iş adam!arındıır. ~~ 
orlnokııl, Ç:ılnlcn orıııo 

1 bin kişiye takdim e<lilmt:ıerdl r. c • 
l\ınıız Çamlıca luz lise ,0 

Bahkesirde 
yar sarsınllsı 

Çobanlar köyünde 17 evin 
duvarları çat\adı 

Balıkestr, l (.\.A,) - Döq giln,, 
den beri burada ve Civarda fasılarl ı 

~r sansı:ıtıları olml\l{tııcır. Smdırğı 

kaznsnın Çobıın!ar ltö;o.·Unı'le bıJ yer 
sarııntlarının netıceııı olarak 17 t'Vln 
duvıı.rlnrı yıkılmıiŞ. BigadıQ ve Sa 
va,tepc istasyonlarının da duv.!lrfar, 
çntlamıgtır. lnsanc:ı kayıp yoktur. 

Kıbrısta çıkarma ihtimaline 
kar~ı manevralar 

fl(lndrn, 1 \ \, \.) - Kıbrıs a1ası. 

nın mcı kezı l..efkoeada bar.ırlıkla• 
yopılmnktııdır. MııncVTnlar nrtaaınd.l 

bir çolı c:ltaı ma tctcbt:Uslcrf de ya . 
pılmı~ ve t-·ınıar nkamcte uğraulmı: 
tır. 

Olüın 

lisesi. Hiiscyin Uıunol 
1i esi. Ikrsamn ortnok01: 
can Denizli lisesi, tcırtl ~ 
n İ!IR ort:ıokul, l\enıın ~ 
Üıınl Deni7.li ll~l'Sİ, Ö s' 
kul Kemııl İ!ıhillr Mnnl ~ 
Tire orl:ıolml: Orh:ıP 

~foıılso ort:ıolml. 

Kars ıı~csl: 7.ckcrl'~ı 
zunım lisesi, m.ıüsi r.r 
il Korn Dlrnrbııkır ııscd' . 1 
orln<'kul: Vııhdcltin AY 
ru:rfücsl, Sıı rıkıımış cır'ıif"'. 
ten So~·lu Cıınılıco kıJ \ 
monu füe-;i: . zntıt~·r: 
ortnolml lsmeil Erka"' 1" 
şnn Si\'a'I ll<ıl'sl, Miie'1"' 
Cıımlıı-ıı kıı llseo;f, lnt 1 
kul: ~lclMıal Rrknn çıırı'ıt 
<;e~ı. l\nyseri lj esi: p~ 
Koueri li!!eo;f <tevk<'I A . . ,,,. 
de oı•tnolml. nl•\•eli ot' ,. 
Oflozlı Xil'hle orınoklll· 

(Dr.ı•ru111 karşıl.·i 111 

Bağdadlı Ru!ıi'dett: 
63 ncu piynde alayından m•ı+ckalt ·-.-.--.----- 6'' 

eme!•lı alLnv İsmail Hf.lkkı S'lybcrk Sanma, ey hAce, kj tf!~ 
31 BI inclte~tjn Cumıu-tesı gecesı !la "" 

dit ~' 
baha karşı vefat etm!ştır Cenıı.ııes' 'Ye\·me ıa l cnfeu.. ,t 

.,ıı ' bugün öğleden evvel A l<s rayda Vı. i ıotı~ 
l;do c misUıe getirilerek n!lmazı kı. llarem.I mdnlyc b ı 4' 
lındıl<tan so.ırn Ed!rneka:rntıı cıahıtıı. J "' 
P,C' dNnedılccclttir. Merhuma rahmet Aliini-yl ezeli, )il 

a.ıe ın de sa bırlılr Ji i 



YAKl1' 

POLiTiKA -.--~ ... ~SEHi~ HABEDLE~i ~ 

Sevilen TOrkiye Vurgunculan vurmak için 
de··'ct 'l ~· . , ' ve mı ld guraprı oızim ınkilabunızaa kendi' 1 B / d • •kt • f ••J .. l.. "" •• 

, 8 /aQ)'Tan_lık Veren ÜÇ büyük luJıiltati fl'Örme}det/İr" ' f! e ıge f ısa mu ur ugu 
•nan ıcin Türk Cümlnıriyeti nJıt bctflri bir b • ""' h 1 d 

~Jeal ..,iıtlcr..- lT program azırıa l 

l'ADBİ DTBll "' 
~ 19 yaşını bitirirken tl'çüacü grupa pince, banlar 

lıil• :raına iitirü edeald ~ kmtııl111.hamleaini ken 
llll hadutlarmnz itinde ~ llayatlanmıa yannki modeli te

bll def!ldir. Bizden çok a- likki etmeıldedirler. 
'-ttiıı daireı;':İ le arz dere- Hindistan ve Çin için ftrk .ili
~· ~azını ufkumuzu, kılabı iŞaret ettiğimiz iki grlıpa 

da ı;tıızio siluetini tanı. nazaran daha clerindea, daha §Ü· 

bu nete:re katılryor- mullti. ma.aalar ifade etmektedir 
lıo Berlin, Roma, Viııi. 1 Türkiye Cümhariyeti YB:buz 191S 

• nıbay, Peşte, Biikre,ş ' galipleı\4ne tıarp mmalfer bir mü· 
le l'adyolan, reo;mi ma- cadelenin kyraiı deia'ldir. O ay. 

"'1,... bazı hmusi teşekküller n 1 zamanda bir millet olıqu, bir 
~ nun ifade ettiği ma- yan koloni ve koloıni olmaktan 
~ etlnektedirler. kartulaıun da sembolttdiir. Bindis-

r.a blerl sadece bir proto- tan 'ft Çin ~ milıet olmak ko-
• btı Ylnak hatab olur. Türk loni "9 yan koloni şartlah~dan 
. kadar genı'M ve hat- Jnırtalmak btlytik idealdir. 

11 
zıt temayüller taşıyan 

İtia aynı kuvvette akset. Tllrkiye etimhaıiyetr Çin, ve 
te lllllbnnun cidcli, ehenımi· Hindistan l!.in fttopi sanılan "9 
~ letlerin ruhuna kadar vilmmn bir hakl"'kat oldağanu, 
~~ tnliJıi.m sebepleri ol- gerçekJetebileeeiin; lsbat etmiı

_- ~ sebepler ortad" tir. Bu itibarla 'l'litı inkdlbı '8l'k 
• uu cıns sempati teza- milıetleri arasında taze bir ruban, 

lltl\~n yoktur. De\•letle- sönmek tlzere olan bir ateıin ye
•·~w·:-... "lla_. !ehf-tleri gibi dış mü- niden canlaamuma sebep olmlıl· 
~de insan iradesinin dı- tar. Bu ıu1I. talk milletlerinin ma

ht kendini yine insan bedi C!lllDl°klaı' olmabln çdıarak. 
tıe.Lssettiren bir kuvvete millet olıqanu kolaylaftmnakta, 

""lllhaktadır. Bu kuvvet hurafe yerine ibnl rehber olarak 
~ ktıdreti, tahrı"p ve emir. kabul etmekte, mlstakı1 milletler 
~ ettirme sali.hiyeti de· zillniyeti yaratmaya ~tadır. 
~'lik menfaat birlikleri Türk lnkdUııl bajladliı glindea. 

'1. r canlı tezahürlere yol heri 3allr dttnyası 'lnftnde bir me
• canlı te'lahürler i'çin tale 'fMlfesi gönnUttUr- Ba 6'ı 

.....__"'handan sızıp gelen temaytHUn ~lbl de talıakkak 
i~•an hik" ı 1' IU'b ftrkiyede clmhurifet reji
:--llG ım 0 ması · minin ..__,_ olmasıile ifade e-

Aad~ cebir kuvveti, aou-upu119 

'Yal emitt.,r temin ede- dilelıllir. 
• OllmlwriJet mllefhe filli bir ••· 

C!Öınharl1et baJNIDI Ntte devlet lıMlm~i ele alma
lllitı~)'eye gösterilen a- sile IMl§Jaclı. fstikl&I JıarW, 1918 
~~-_ueıin bu dünya üze- pliplrine 1mrll a)"8kla-~ma hre
~~etle.ri ma~zaralan keti' MJfece f!ıav+etleadı· 
~İlderi 'hedefleri bala~ tsUkl'1 luYWnİR zaferli lalha-

klı:ıpta mtltal•.a etmek na hllEim olan. millet temin etti. 
bt...~· Mazinin 'tasfiyeei, T8ıtı milleti'-

Dahiliye vek&letl belediyelere bir 
tamim yaparak ihtiklrla m1lcadeleyi 
şiddetlendlrmelerlnl istemış, latan • 
bul belediyesi teftiş heyetf, ve iktı • 
sat mUdllrlüğü :i§birllği yaparak vur. 
guncuları vurmak için mlijjterek bir 
program hazırlaDll§lardJr. 
Bu mücadele programının bugünden 

itibaren tatbikine başlanacaktır. Bu 
lkl daire bir malın elden ele geçme 
ilinin seyrini takip edecek, maliyet 
fjyatıannı istihsal mmtakalarmdan 
aoracakiardJr. Mal saklayanlara aza. 
.ı cezalar ~rilecektlr. 

Belediye iktı:aat i§leri mUdUrlüğtl., 

vurgunculara kal'§l hazırladığı bu 
mtıcadele programlle beraber yj,yecek 
flyatıarXDI da dil§ilrmeğe çalıpııakt;j!., 
taturalarJ tetkik ederek JD&liyet ıı. 
yatJ]e aatış fiyatı arumdakf fazla 
farkm azaltılma.mı& pyret etmektil
dir. Mülga iaşe mUdUrJUğ1lnden bele 
diye k&drosUD& aıına.n memur!ar ba_ 
yan İffet HaUmln emrine vertlmi§tir. 

Bu memurlar, grup pç, ber llUMte 
uınıumı kontrol& aeomillerdl.r. 

Satlflan boraaya taıb1 oıuı madde. 
Jerln fiyatları, tıcaret ft aıabiııe bor. 
sasmdan alnımaktAdır. 'N8"1erde 
hangi dnıı ma1ın piyuaya • ~ 
sevkolunduğ'U da M'&ltınlmalrtadll'. 

Ticaret ve zahjn öorsumd&D alı 
nan maltlmata gön ı.t&ııbala )'&km 
zamanda getirilen :fiyeoek m.addelıe • 
ri miktarı ihtiyaca )'41tecek lradalıdıır. 
Bir kıaım mallar, depolaeda mlfteri 
beklemektedir. Fi,a~ •tlılMt oıl • 
duğundan §8hrimlze mal 8"1li;,atma 
devam olunmaktadır. 

lstihsal bölgeıer.tııdlıD llimaD tel • 
gratlaı-a göre daha • ıml .,.._k 
tir. 

lıfmta.ka tic&Jtet ~I, pqıe. • 
sadald hareketıerdma, tlDM'9t ftlltıe 
tiııl haberdar etttll Wlbl her on bel 
günde bir rapor ~ e6are~ P
dermektedir 

Halka ucuz halik yedirmek 
için alman tedbtrter 

Şehirde bir haıfta.danberl ı&arl&lar
la devam eden balık bolluğu dliıı de 
kendini gösterml§tir, Dün sabah ıeh 
rin muhtelif yerlefD.de '-"5 kilo ara 
unda toriklerin Çifti 100 r- 120 ku-

ru§& sa tumtltır. 
Dün tutulan balık mikdan 500 bin 

kilodan f&Zladır. 
Belediyenin bunlan mubataza et. 

mek ve halka ucuz balık ~lrmek 

Bir çocuk kuyUya düttü 

üzere kuracatı: bal! dııp>llll"IDtl plAn. 
lan hazırlaııml§tll'. lk:l tlç gine ka
dar kat'! ııet;ice almdllıataD .aoara de. 
polar açdar&k balık komnuma baf
ıanacaktJr. 

Her tıalıkgl depodlıa MM'ade ed6-
cektlr. Ba!ıklarm baıed& m'llb&faa 
edilmesi kilo baftita ~ kanii ka 
dar bir zamla kabil olecalııbr, 

-·-
' ' ''' ''' ,,, ,, '' '''''''''''\'''''''' 

Kliaiklf'r, f"dlir sofnsmın ek 
~. llie bir kafa onları oku
--S.n mökemmel bir hale gele-
-. •ki YllDAll, Boma ruban 
...._ Allablann 90klala, ima
ımı tuaRp Jaaline ıelmesiae lm
Wıa lılralımlJorda· Bu hürriyet 
·tinde seki ~sanat da mahut. 
JU bdar sevildi. Parlayan tlli· 
liDee, · yontalarak canhuıdınlan 
....,....., ıöniil lnbikleıi:oden iüzli. 
lea ımara, ayn ayn dejerlendiril
tli. Slllliplerlllde "ıfti!ı" in, .. Apol
ıo.,, 11a tecelli ettiğine inanıldı. 
"Attilk,. Pöıım göz kamaştıncı 
1'1DeHJinde. bu i'naD!lm feyzini 
gı6naemek. böyök bir yanlışlık o
lar. 

ı.-.. kafur, iman rahu hrriıti-
1" •im çemberi, kilisenin baskı. 
11 .-... girdikten sonra, bin yıl 
..,.. e9el' veremedi. A vmp" me-
1sai'yıetinin eaıılamtı da, ucak 
lıa _... ve hlir dönyaıun mira. 
1'ma erdikten sonradır 

lMan kafUlllla 'ft 1~88.11 ruhu
na ywattıklarmı bilmeden, bilyök 
~aıııta eterlere gebe kabaamaııı. 
ÇlnH o l!"Jel'ler, pl<!Cek nesiUe
re ~ tohumu da· taşımakta· 
dnlar. 

Dllaya ldütklerin" btitlill bö "k ı, yu 
milletler fO)rt&nberi, trendi dille 
rine tetıirmitlenlir. Hatta g~ n. 
Y&nmll bir miDet ~aydan Ru"la1' 
bı"le, yth sene evvel ba qi ba•r
mıPLrdı. Yalna Balbnlardl\ b~ fi
lrir lncddttğü hali biikttm .silröyor. 
Ne Yananlılanla. ne Sırplanla, ne 
lhrlgarlıudır. batti ne de Ulahlar 

Dqla 
.IDmHti delliS binbapm Oaman E.. 

mir km Bayan Sabire JCmirle Di§çl 
:mektıelıi ulatanlarmdaıı Bay Hulflsi 
~ d91Qııtı dün gece Tokat;lıyan 
8dalılarmda ;yapılm.ı§ ve iki tarafın 
alalalıa • do8tları h&alr 'bulun.ara!< 
18DI JVl'QI lru:ttUJUftır. 

Gaet.emtz de nn.dflertne aaadet
lııl' df1er. 

Konferam 

da kl:isil.lerin lam 11;. terciimeea. 
\ar. 

Bunun ~ç bir ~ey olduğunu 
sii~lemeğe hacet yok. F.Vlela kü. 

• • "·"' eaer, tekemmül etmemiı dil-
lere çevrilemez O dillerde bu ua 
kitaplann geni'Ş ufnklann1 kucak
layacak soz bolluğu yoktar. İnce 
daygalar, derin düşüneeler kendi .. 
leri kadar oyan ve duygula keli
melere muhtaçtır. 

Sonra, tutalım, ki dil böyle Wr 
~Y için h:wrdır. Bu kere de bq. 
kn bir dertle kartı1a,trsıım. 4-a 
kitabın müşterisi az olar Baalua 
kitapı:ılar basmazlar. Ş~ İlll, 
fasulye \e baklayı "Etlltanla,, 
"Ornirüs,, e tercih eder. 

Biıde de böyle oldu. Klta~lan. 
nuz gördiikleri bütün yftl'dım ...... 
tercüme hakkının hiç di!necıell • 
dftr az olnstına rağuıen ~Yle ,.._ 
Mek bir iıte yanapnaddar,' 

Nilulyet 'faarif Vekiflili "
btnimsedi· Pro!!'rammı ~ptı -
~~hsi\'etleri seçti, Ba~ün, elimiıde 
yırmi heR cilt e<Jer var. GelecllE 
( nmhuı iyet hayranırnda 1lmAl'D. 
ki bn kitanhtnn Dynı bir kaç lı9t 
ftrtarııktır Tıııhii devle~e bmnlan 
ninın'dft millet para.,, 'ita.......; 
hir e.'let. maki'neYe •erilmede!! a.. 
ee, ac;lıvla lml"!ITJa,ttnlmakta, b-
1on7.'M!7.l1t ;unn fnAnrldıktaft SOIWa 
rrkRnlmaktadJJ' 

Kıa"ke tevrilm~i tcı\l'arla~
lan f'~f'rlt"rin isimleri if,. hu kitap. 
la.nn "on c;nhifelerinde ilan edil· 
""Ydi. 

U,.,f?kr Süha Gez11in 

Dünkü at yarıılan 

Çifte bahi~ 
77 lira verdi 
• Anka~ ı (\i•kıt) _ Bugiinkl.1 at 
yarı~larınm netlceıılni bildiriYorum: 

.Bıri4ci koguda Soydan birinci gel. 
di ve ışo kuru§ verdi. 
Umıcj ko§uda Dandi birinci, Ko.. 

mlsarj ikinci geldi. Ganyan 195 pl&
a47er 110 ve 100 kuruş verdi. ıı:.~an biri Türkiyent'll nin eihanda bir snllı ve muvue

fipJa.l'I arasından enerji ne UDS1D'll olması cömhuriyette ta
St1"ii~takil bir .ıevlet tnw. ....._ ...,,..._. ~ 

edir oluı,onu hayran• ~ miPetiDla 1nırtıdmt hm-

suıtaiıhamam caddesinde {() nu.. 
mar9 otura.n Mehmet Alinin iki 
Y&fIDd&kl oğlu, Erkal, balıcede oy -
narken açık bulunan kuyuya bak.. 
mak tat;em.1§1 ba§ı dönerek içltıe yu. 
varıanml§tır .. Etraftan yetişenler ço 
cuğu kuyudan çıkarmışlardır. Erka
ım ~ oiduJı:ıoa atınttr• •ı.ıt IDL 
ı.ı butahaneelne kaldmlmJlftır. 

• lerdir. Bunlara gö- 1~11 ~Glonilerde, JUi kolOllilerıle 
")' bir önderdir. Mföıtakil bir ~ ga"bi ~. Yeni bir ruh 
.:ı karmak i'çin TUrki- ltalllle!fl ~ lnl:r .. bmm ~ mil- ,. 

.Alqam seferleri 

Galata)'& gttmeldıe cılD l80 ııama 
ralı va.tmamn ldarı ın ıtekt ..__ • 
Beyazrt tramvaJI, ...... r•da o
turan Ay,e adında bir Jı:adma ,ga,ısıa. 
rak vUcudOıntm muhtG ,..ıertndln 
yaralaıml§trr. Vatman J&blıanarak 
hakkında kanunt takibata glrifli • 
mttttr. 

• ~ .... .A.lldallala 
kızı Hanife, 'IDmP"J " de ~ • 
dan atı&mak llltemlf, f&1ıı!t mu,.... 
nesini lcaybederek Jl9l'8 ,....aıtB!Ulllf. 
tır. Hanife vtlcudOntln muhtelif yer • 

Btyo{fhı HalklVillden: 
1 - 1. tı. 9d Pe ......... dntt ~ kopcia TaııııumnaJı ~---.. 

8Mlll 11 de Haltevimizin Tepeba. dı.. Sava birinci, Ceyl&ntek tkbıcl ,.ı. 
pnıdatf lıleritez binuında, Toplca~ diler. Ganyan 220, pIAaeler 143 w 
pı sarayı mıll~i Mlldftrü B. Tahsin 190 kurut verdi. 
Oz tarafından "Eski Türk SilAht ı• DördUncU kO§uda Dabj birtncl geı. 

• tlôtllardan önr.e hare. letlert tlzerinde yaptıjı btlyök te- Rakil ftol!tal&rmın kömtır taaarrJ 
rı., mevzulu mühim bir konferans <ı do kuruş verdl 

lerjnden yaralanmJft;Jr. .. .. ~ · 1918 ~alipterinr kar- f'İr eltmhmiyetlıt istinat ettili a- tıı dıola)'IBiyle seferlerini akp.m sa. 
~ eden mi11et, Türk na prensiplerin 'Jmvvetbulen q at 32 den aonra ta.W edeceklerine 

..._ ""ir ~pta.kiler, mai- mahtew8mln haJSfa ve ~le dair karar buglhı.!erde encümenden Pencereden düttü 

-.erilecekUr. 

2 - Herkes gele-bilir . 

'\a?'tlu. çıkarak, beışerl ·~leli gelmektedir. gıkacakbr. Tramvay tünel, Şirketi. Beglklqta .AJı:mUQfllmede oturan 
•ı tarn müstakil bir mil- Banan kin ~ grap millet Tir- h&yriye ve Denizyolları id&rt!leri ta- Glilümeer admda bir 1nz çocutu, v A. 1( I r A. 
Cetiren Tlit'kiyenin dün kiye dlmlıuriyetillin ~ b1Jtik ita- rlfelertni bu esaslara göre b~rıa. pencerede oynarken Bf81ıya dOpDJ A B O N E 

~8'lnı •e stıkrın unsuru 
01

• llikatinl kendı,eri ı~ birer ideal mata tıqlamI§lardır. Her semte son "e vücuditntın muhtelit ;,ertertn4en 

it G~"rndan dola:vt ona ııı::•ir=•=::ym::=alrta:::"'=tm=·~::===~Mf=iei~~~de~~ol&cak~~tı?~"·~~~~~~y~a~r~al~a=nm~J§=tır~. ~~~:;::~~~~==O=L=V=N==U=Z=== 
1lanın yapıcısı. mlisbet 

'telr mtimes"ill olarak - Ne m.Awebetl Kendieindeo mi'E[lf iDi N K z11· duk. 

~~::~~~~:~ ;i:.::::.::: Nakt;;lledeLn: M. KARDEŞ - 1
1
8 - ~~~~E:S ~:~·~ah~~ ~in de bir ıtüzel etler man onun J'ld gene gW.mU:pordv.. - - - Elk, §Oföre Honlıama dönmHinı 

ledirler. _ Korkunc ıeY Kr. Oordonl ~ cmnıttı. Yolda Bennete: 

( ıpor faaliyeti 
~ lfususn - Edirııede 
lı " harekellı.>Mne bugl;:t 
~ ili il ıe1 hır lcomı~masile 

'lla 11 konuşmadan sonra ka 
lttı.ı lilt salonunda lise v,. 
"1tıg ~Ieri arasında bir ba • 
«aı7b &kası yap. dı ve lhc 
l iYetıle neticelemm bu 

il, trıu ı:ı.bakala'" ı•ı:ı sonra 
~I .;,\i "'" bunrlı•1 ev\ ·!<i 

lllJrı " il l mu··ı : .• "e ... a p erıne u 

11 ~f.. 
et~l'lra da tic riflin göste-

• be lldekı gürcsleılile caıw 
-.'~...._ ~lanmıs oldu. 

\'~:.1 lı esi, Kır:..lareli or. 
IP"-t 1 Baslrnı t Klitahya li 

• ArıknJ l\ııtalıya lisesi~ 
~~ nııecık ortnokul, Şule 

it •ca kız lisesi, Vedil \
U. Ortaokul, Nntrni Özten 
\ ~ Nurettin Colak, i\lii 
~ 1~Cik ortaokul. Musta 
ll'ı~afettin Sendir Kütah 

~~bu !'et Onat Bılec:k orta 
l.'8az ortaokul: Büıenl 
'kerkck lisesi. H&\'a 'le 

r, 
11 

ız lisesi Kırsehlr or 

f eren Sebiik Camlıca 
zrn· ilı ıt orln•k11I: Akten 

i(ıı~ h kız lisesi, Sedar B:ıs 
f 

11 
' llc;t>si, Adapazan 

; f ra Yılmaz Sivas Ji 
· Metliba Levcn • 

I{ kız lic;esl, Zeynel Çe 

BO··ylen'"' --~-- bu a,,··- bu me_ ö-''~ 1 t" - Bisden özür dllemeble IUzum .._ -- _..... hirane bırSJZlık g cun.uez o •nu. :.. 
aeleyi g~ Uzere toplanacak. Bu uzun izalıatı mümkC.n mertebe - IX - nr mı bilmem? Vaziyeti kavrayacak 
Bu hAd\ııenlıı meale~ istikbaJlmi tah&mınlll göst1lrerek dinlemiş olan derecede mesleğimin icap'armı bnt. 

m&hndeceğinden korkuyorum. Bq- Lord Farm!.ey, iki pGhsi yalnız b ra. Ertesj sabah erkaden Blk, Hor. yonnınuz. 
..... kil .ı..1a~1e l.ıo"''"- .. & ....... U. 0 k' sama gittiıı.ı zaman. Oon Bennetı· e. Bennet mUtevekki•A.ne mukabele 
..... -- ..._...., ......._ karak. dışan çıktı. Elk ı e eı:ır- '" etti: 

- Bu '"-'- l'll'ur'- ""a1ar) taratmdaıı vjnln bahçesini tanztm. etmekle uğ ~,- .._ du: - Şiklyet etmiyorum. VUife va. 
~T nereden hUkmedjyorsu • - MT. Gordon, ihtiyar B!'tnnctiıı ra§ırken buldu. Mukaddemeye !Uzum zıtedtr. Yalnız sormağa hakkım var 
.. _ gece nerede olduğUnu gl!I~ or musu- görmekslzln derhal makıııada geldi· saıunm . i b d 

Lord P'armley cevap olarak, kasa. - Cumartesi geceııl harJ.ciYe ~l· : nıç n en en ~üphe ettiniz "f 
k u.~ i nuz? rı Lord Farmleyin eY! 80yuıdu. Hır. IDlk, ıoföre işaret ederek otomobl. 

nm apısmı a.çtr •• ._mm ç tara • Elk bunu Hı.k11yt t:lr tavırla sor- il durduttu: 
tında, pOıYa h&fiyeslnln, Amerikalı mu,tu . .Fakat sualin derlr m!l.nasın sızlık kuvveW bir lhtımale göre ge. - Biraz yürUyeliıiı dedi. Daha Hr 
milyoner Brod'un a.partman ka.prsm. derhal kavrayarak Urperd ce yarısiyle saat Uç ara.mnda oldu. heat görilfebiliıiz. 
daki gördüfllnl1n eşi bir kurbağa res Kasa kmldı ve içinden mtHıim evrak 
mi vardı. - Gecenin mühim blr k•smmı dı. çalındı. Sizden cumartut geceıt ne. Otom"'5ilden indiler ve bir mOddet 

...... ,___ _,..da -irmi"', kızı oyle söyledi d 1 ....... uza dair bana 16 t blç konutmaksızm yllrUdtUer. 

.-A ........ annı naaıl açıldıltl hakkın • .,_. ....,,.. ,.. !e e 0 .. '"6 .. n ma ~- NUıa.Yet Elk kon,,,..u: 
da izahat verdi. Evveli. kapmm h&l- cama günü evden ayrılmış ve anca!< vermenizi lsUyorum, '""'" 
kasını mahirane bir tekill!e çıkar • bu aababa karşı eve donrııUş Nıc;in Bennet, polis memurunun gözleri. - .Beıınet, aj,zden lki •beble ıup. 
ml§lar, scm.n. kuvvetli bir lnfilt.k .eordun? nin içine bakarak mukabele etti: !le ettim. EvvelA. •tz esrarengiz bir 
maddqlyle kilUli patlatDU§lardı. P'a- Elle cebinden b"r kAıtıt çılcardı - Londra yolunda idim• ~'Jirden adamamız. KuancmIZJJl nereden geı 
kat ...... Yll aesiDin evdeıa d' .. "'"""&· yaya oıarak döııttyordum. dlflııi tmen yok. Ne meeleğinlz, ne 

ma
.:=:,..., ...,._... Gözlüğünü taktı ve: de 1radımz var. Ga....ı m•ınta ... - fa. 
-

6
_....,.,.. Saat ikide Dorkjrfgde, JOlda teaa. J.. .,._ .. , 

Elk 'bu noktayı da izab ettr. - Adamlarımdan biri Bennetin dtlf ettiğim bir jandarma ile konut- sıJalarla evinizden uzakls§ıyorsunuz 
- Seulzce iDfD&k ettirmek de evden uzakla.şışıarmı not edıyor. Bu tum. Saat onikide IAle Kingbrlç'de bu zamanlarda nereye gittiğiniz ne 

mUmkOndtır. Tekr&ı- ediyorum, bu şe oldukça kolay bir iş. Her gtin i"Vlt! bnşka bir jandarma ile görtl§tJlm. Sa yaptıtmız baklanda kimse birııey bll 
kilde bir lurl!ıslığr yapacak kab111 _ rlne bimnet etmeğe •iden !<adının lkj jandarma beni tanırlar. çllrıktl o. miyor Eğer genç o!!Ja ld\n'z hovar. 
yette ben ancak iki ki§i biliyorum. l&§ılacak derecede kuvvetli bir hA. radan sık eık geçerim. Dorklngde dalık ve çapkmlık yaptıg-ınızdan §Un 

.J;>ik ııordW tızaaı var. Geçen sene evinden onbe karşılqtığım jandarma beJilm gibı be edebilirdim. 
_ Kim bunla"' defa uzaklaŞımtş ve her defaı:unıtıı tn fotoğraf aımatörUdUr. İkincl sebebe gelince: her ortadan 
- Harri Um, .. Senelerce evvel öl. gjlterenin b'r tarafındll miUılm bir Elk biraz dUtUndükten aoııra: kaybolU§unuz mühh!ı bir hırsızlı ' 

dil. Ve gene çoktan ölmüı b~lunan hırsızlık r.ılmug. 7 Otomobilim kapı önOnde, dedt. vakumın lflendf#i zamana teeadfü 
1 

Sol Morrfa.. - Ne demek istlyorsu!!uz? "&u jandıırmaları görmek Uzere be ediyer ve benim kaaaaUme göre bil. 
Nazır aiıılrlendl: Elk sülronetle cevap wrdl: nimle beraber gelirı miıılniz? tUn bu bınrzlıklar 'Kurbaıtalar) m 

- Bu iş ö!tller taratm<ft.n. yapdma _ Eğeı: Con Bennet cuımarte!!i e Bennet hiçbir t.ereddUt eseri gös marifeti," Bu adamlar ham lşıerl 
dı&ma gön meaeleyi aydınlatmak j. cesini nasıl ge<;irdlği halı:kmdıı sarl!l termeksizin kabul ettf: gördürmek iÇln yardımcı kimaelerk 
çin tıçflnctl bir adam göstermeniz ıa.. maıQmat veremezse kendisini tevkjf - Hay hay. b.izmetbıi yOkaek Ucre-tıerle tem~ •-
znndır, samaederlm ettireceğim. Ben meşhur 801 Morf;ıl Dorklngde aradıkları adatiiı tuta debllecek iktidardadırlar. 

Dk bqml ıalladlı lıfç görmedim, çllnkU 0 zaman mO _ dolqmadan buldular. Jandarma, Betı - Beaim de 'bu yardımcı kimae 
- BakkmD var efendim, hakkınız hlm meselelerle meşgul o!muyor:hıın netin ifadesini terit etti: lerden blrl oldU#uJDu mu Jannediyor 

var. Ktm olabilir? Kua bınWarmm meslekte yeni idjm. Faka• bana öyle - Evet. gece Kr. Bcmnetııe konuo IAIDUZT 
hep8lDl tam:yoram: Vot Karmon. BU. geliyor kl Sol lloris zanned!ldlğl gi. tum. Hayv&Dlarm totogratlan mev. - lllvet, böyle sa.nnetm!ftim. Lord 
li Harp, Peni Kur, Oo~ Rat., Bayır! bl Jimil§ değildir. Şlmdt Bennetln zuu Uzerinde gGrıı,tDk. l'armlepa e't'illlle (Kmb&~ar) tok 
Bu Jımnzltlm bunlar tanlmd&n ya. styaretlne gideceğim. Bir "Bltı11bL - Saatmdan emJn ~ •· mahir 'lr mtteu.m kuDanDllf1&r, 

0 koguda Pınar birincıt, aa... 
pa kınci, Varadln UçUııcU geldi. Gıua 
yan 3i 40, pi.la ıer 630, 320 Te M5 
kuru§ verdı. 

Altıncı ko§uda Guııgadin birillal. 
Buket ikinci geldi. Ganyan 380 P1L 
ae 145 ve 125 kuruı verdi. 

Üçüncü vo beşlncj kofU ar&Qnda 

Sava Pınaı kombinezonu '1'l lira 
verd,i, 

Mersinde. ucuz ekmek 16 
.kuruş 

Mersin. 1 (A.A.) _ Memur 
miltC"kait. duJ ve yetimlere verıle • 
~c~ ~c•ız ekmek karneleri daittıı~ 
~ışt;r . 
.. US i.kincit srin paz:lr gii.ntbıden 
ıtıbare'n b ı karnelerle 16 kunış fı
yat U7,.rind<'n ekm,..k alınacaktır. 

~--

Ncvyorkta 51 yRbancı 
tevkif edildi 

Ne\·~ ork, 1 ( \.A.) _ Son giln
ler.dc .N~vwırl<t ı 51 yahanct tevkif 
edılını:tı'" ~unl:ı rın 8 i harp ma 1-
zemccıı fahrıkahrnda ralıı::0n w 
Alm n r .. Jrınrl::.rı o)ı> .... .,, .1 ....ı• • 

·• hCl e , µır. 

~. 11. 917 

lngı~ .. ered ... lahsıscılt harbiye 

,\\uın i'.ını, rusı (400) 

liralık lnh'llic;nfı hnrhh<'' i 
nrn iln ı . '• 1 1 • • 

..- 1 • • ır. 

-~ 1 l'a:ııırt""' l ı1 
S.\(.l -

~ 
JI. f P" · > 111. tc).: s 

;\C l ~ 
~ ı ::;ev\ 111 : ,, 1~naı.2· 
""" 

Hızır: ısı Bnır: 182 

Vakıf tar \11"rı11 E1.aw • _. •ll t;u .. 

Gbet 1.30 Ut 'Ul 
Oiie IZ.68 6.D U.18 8 f>S 
lklnıU 11.'8 9.tO il.• l.te 
&.qan. 18.N 11.GO .. 11.00 
w ... ...... 1.8 .... ua 
lmaak G.~ lU& tUI 

at !7 NiiMe ortaokul 
ll} : Nuri Elmalıbsh 

• ~ llliAde ortaokul, Kü 
""'"' evdet YıJııaı Bilecik 

'"'···-~- __ , prJm&dıtma yembı edeblllrtm. Bu 11 debnevt,. hA<Usesine §&hit oıacaımu- - ~. Saat ikide dnrlJe ta- mee.IA aoı ~ gt'bl_ 
w. n •••• _...u...J ............ .....ıı.....ı1&..Jh&da....-.l.._ __ __.._.,ıdlıım11 .... :ı........;.;;;:;::::=::::::.::.::....n111..111t11L111111ia..J!!ll.~lllilr!l.~·~----.:_~.:....~--jJlll111111ı1..J!lli...~~~~~~~===~~~:===~=-.;._~ 
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. -
Mılli Şet in nutku 
(Uastarafı 1 nri saııtrıdnJ 

rdJm c-tnı ittir. Bfit;nn ekafkleriyle beraber' en iyi netlc4'1~1". e.ncalı: hU 
.r.nıct tedbiri• r!nln dlkknUl olıırak yUrUtlllme:ılyle eldo ediJeblllr. ACI 
ılo lı:ıtır! ııııalıyı:ı ki mlfüıtin itl§e l,terlni tıı.nz.lm etmels yolunda Cl1mbu
Ji)l't; hülcfuuı t~erinln s:ırlettndcrl gnyreıterc, lk! enoı111nb~rl, cemiyeti. 
m•ı: tamrırııl:ır: lıiç yardım edllmenıllJtJr. lijte bugl\n ilk bollolunııcal• me.. 
ııelt'. tmıunıl ll}l'!>ut hu,·a~nun tnı:.e edilme ldlr. 

nuı.:nılt 7 ımunı, bir <>al.~ ele ı;cçmez fırsat ırnynn eııv.l batakçı çlflll< 
ğn ı, '" cllıııJen gçlse tenclfUs elt.l#fınlz ha\"uy1 tlnıır6t mf't,n1 ı ynpm:ığ11 

)Oltenen ı;ü1.ü oosınnz vurguncu t~r. ve bUtrın bu ıııkmtıları ıı~lltlku 

lhtlrnslı:ırı ''it. lm)ük hr11nt unıu ,.e 'tı.anı;l yabnn<'I mllll'ttn he!nbıno 
çalı tığı bclll olmı,>nn birkaç polif;ikaca. bl1yUI< bir rnlllolln blltUn hnyn 
tma l~h blr liW'ottc kuııdal; koym:ığa nlışmalctndırlor, Uç be-, yOı: l•I• 
1)1 geçmJ)en bu fıı .. cn•a.ruı 'atlına ı.aııwı nşlktl.r olıı.n l'olrnrlarını gider. 

mck yola e~to \ardır. Devlet Te 91fl.lete Mh melt, milletin nf'hlne \l' 

lıtlkflmet,tne Q1hcninl T.eblrieP>ck lk{jdarını k}D\lleye vermemcli~iz.. Tici\. 
"-'tln ve iktııo.dl faollyctlertn ııerbestllğlnl ha.hane ederek mllll'IU soym.ı.l' 

hakkım hl!: I:iıımtıyc hiçbir dhnrcye tanımamalıyız. Hırııılı polltlko<'IBl"ııı 

mUlet irn<1~l U t;tlnde d:ıhlll ve h:ırlcl bir lynıı t yllrUt.m-'lerino aıılıı ınl\ 
eıınde et.mem•!i~ iz. 

Kendimize güvenimiz her zamandan fazla ve k·Jvvetlidir 
Arlz nrl~lorım: 
BUyiılt TII7Jfe günkri, Mlll<'t l\lecllslnin bU~·Uklilj;'UnU tcceıııııUm ettir. 

mek için kıJnıetl! fırsnUnrdır. Kahraman ve kıynıetll ordumuzu hnzır 

tıulundur ru:ımıı:, lıugUn her uımnnılan ziyade lAzımdır. Vııhmdn (st~hs:ı. 

il nrtt•rnc:ll• t.<'cıbhler, ol\İl geııJ5lllc yollarıdır. Harp lçlntı girnıl, H' mil 
fı't eli,.ı:.ctlnır, 1 ıygıısuna dlİ5mUş gibi ber mahnımlyctı göze nlne:ılt, ve 
bllttln r. ille-ti.'• loıtrl't 'Hl cın'lette birllğlmlzl ve beraberliğimlzI gfü.lerln 

nUrd • rnn'nnd·•nc:ı.lç zıur.nnd3yız.. BUyUk Meclisin ve ondon feylı:ll zlyn
hır gibi ıtııı:; l11rnlt hrr ''ntondnşın, OUmhurlyet hU~metıne yardım l'tme. 
si l zımdır. 

Tnrilıtr, ~U~ illi nıe co:ıer hallctmı, bir m\lletin ovlltlnrıyn:. Uendlmlre, 
nıllletlrulze, .ı;U,enım:z. her mzlycttc en isabetli tedblrkır btıb<"ağrmn:a 

gU\enl'llf:ı;, lı<"r :ı.ıımnndan faıln ,.e lru\"\"ctlldir. 
Ul.:\lı;, l'lıllct • lecl•ııl, bUylik milli meı:lyetlerlmlzln en ku\"\•etll de

Ullt'rlnl t rlhımız • bir d:shıı knydedecektl". 

atak 
(Baştarafı 1 ncl s:ıv/utia,' 

• Ge~cn sene içinde yeni diinya 
harbinin hudutlnrnnua !mılar gel. 
'li"ıUcn sonra. buradıı dııyanııı knl. 
masma bakım bir tn.l<ım kimsele
:rin nrtık Türl{İyc için bir harici 
tehlil•c b!tlıi's mcnuıı olamn7.mış 
gibi tdô.lıkilcro kıı.pılcJıklnrı arıı sı
rtı. gW.e çnrpıyor<lu. Cümhurrri'ii
mizin senelik nufüu bilhassa hu 
tiirltl teın.kt.iJer!n yanlı~ olllu,.,ıno 
'C mlUi emniyet siyıı.sctı°'ni taki
be her lııkitten ziyade muhtaç bo
lnnduğumuzu, dahili lşleritni7.e 
ılaima bu ,ııziyeden bnkmamız la
., ~gclece;ini gö t.cren • bir ifa~e 
1.ırzr kullanmı:;;tır, Etrnfmtizr sa. 

rnn harp ha.rketlerı"nin mnhtemel 
in1rlş:ıflnn göz önüne getirilirse 
bu i'rsadın ne •mclnr yerimle oJıJu. 
ğu takdir edilir. Bnnunla beraber 
Jıarp tchJikesi vnrdır diye,son za. 
mımlnrdn. hıılkın jn..5e ihlı'yacma. 
t IJu'lc eden meselelerin ihmali 
elbette lclmsenin hntrnnn. gelemez. 
di. 'Milli Ş~fin nutku bn meseleler 
hnklanda da ı;:o1• sarih olıl"ustur. 
J;u süzJ~nleıı bizim alclığtmra inti. 
b:ı suılur l~ hükumet yakın hir za
mnnda Biiyljk Millet Mec}İ<;ine 
ınıihim ba21 kıınunlnr getirecek
tir \c bu lmnunlar meclisin . ürnt. 
le tas' ibiQ!lerı _g~irilecektir.' On
(Jıın Eo:oı:ıı..ü.r-.ı t,safhnsına giri1e
cekir. ller hıılıl:t<lnhildc- hnllım hn. 
yati :htİ\'açJnrınn. tnnlliik eclen 
n•eselelrrin hepsi en doğru şekil· 
ll'rdc birer birer hııllcdilceektir. 

ASIM US 

Mec e 

Heisicümhur İnönü 13.55 de 
y:ıolarıııdu llnşvekil Şükril S.ırnco~ 

hı olduğu ha!ı.le gelmişler \'C mec
lis kapuı.undıı bııştn Büyük MeC'. 
lis Hcisi Abılülh:.'ılik Hcndn. Vekil 
lcr ve riyaset eli~ nnı ıızaJarı ta 
rafınd'1n karşılanmış ve Bü~·iik Mil· 
Jet Meclisi muhafız Juı'oslna men
sup bir müfreze ile Biynseticü:n• 
hur müıikası tarnfındnn sclamlııı:• 
mıştır. Milli Şefin meclise ı::clişlc·ı 
rinden !biraz sonra s:ını tam 14 le 
reis vekili Hefct Canıtez. riynset mt• 
kamını1 işgnl. ederek yoklama ya • 
pıl:ıc:ığını ibiHlinnişlir. Yapılan yok 
lama sonunda ekseriyet bulunduğu 
anlaşılm~ ve :reis vekili Refet Ca· 
nıtcz," neıtccyi Milli Şefe bildimıek 
üzerctkürsiidcn nyrılınışlır. Biraz 
sonra do siirekli alkışlar arosıncln 
toplantı nlonunıı glrcıı · w ııııt Şçf 

riyaset makamına cıkarok yıJlık 
nutuklarını~irnt buyurmuşlardır'.! 
Yirmi dnkJkn k:ıdnr süren ve Dıi· 
l'Ük Millet Mel'lisi nz:ıl:ı rının sık 
sık alkış ve tasvip sednlnrile knrşı
lıınan bu nuluklıırınclnn sonra .;: • 
Jondnn nyrılnn Heisicümlıur sürek· 
li tezahürlerle uğurlonınışlır. 

Bunu nıüleakfp Refrt Canıtez 
kürsüye, grlcrek Büyük J\lilil'I Mec. 
lisi reisliği secimi ynpıl:ıcnğını bil 
dirmiş ve yııpıl:ın seçim sonunua 
:ı;;s rey ,.e ırnevcut itlifoldlo Abdül· 
Jııılik Hendn Çankırı reisllE?e seci!. 
ıniştir • 

-VAK:IT-

U PSEDE SO~YET MUDAFAA 
H TTI VARiLMiŞ 

Timoçenko Stalingrat bölgesinde 
yeni bir· taarruza geçtı 

Ilerllıı: 1, (A.A,J - .ı\lnı:ın or·ı 
dııl:ırı Ba~lmmnndnıılı~ının tebll· 
~i: 

Tvnpso s:ıvnş kesiminde nıüıc .. 
adtlıt rlıişn•an mc,·zllerine karşı 

~ apıl:ın .rarııııı leşehbüsü muvnffa. 
kiyetli ne:kc 'ermi,ıtr. Diişmortın 
ynplı{iı karşı lo:ırruzlar rıüskürtül · 
ınü5liir. Tu:ııl'ie açığında Sovyct'c• 
rin 30(10 tonluk lıir tlc:ıret gemisi, 
boınlıalnrln h:ılırılmışlır. 

Terek b:ııısındn hücum kılaları. 
ınu düşman mevzilerini almışlor, 
h:ı,·:ı ordu-;11 tarafından eşsiz bir 
şekilde dcsıeklenmişlcr \'e birçok 
nknr suları gcçlilıl..:n llonr:ı ıliişma· 
nı çok uzağa rıiiskiirlmıişlerılir. l\:;• 
ra Ye lıııv;ı ordusu t::ırııhnılnn iki 
zırhlı tirc-n lOkedilmişlir. 

llau·r denizinde yeniden 4 li 
pelrol gemisi olmnk üzere g biiyük 
taşıt 'c şılep h.llırılmış Ycya nlev 
!er içinde lıırııkılınışfır. 

Stolingrad'm cenubunda düşman 
karşı taarruzlarına tekrar muva!fn 
klyelsl:r. şeklide hı:ışlıımıştır. \'ol
sıırı şchrı n şlınnliııdeıı müıenddid 
taburlarla secmek için düşmanın 
Yaptığı bir teşebbüs lomamilc nkiın 
knlmışlır. Bir miktar hii)tik lc:kııc 
hıılırılmışlır. Dti~ııınıı kuvvetleri 
yığını l·okcdilınl5 \Cya esir nim· 
mıştır. Dii-;rnnnın Volgn ılo{lıı kıyı 

sandaki top mc,·zilcri hoınb:ılarb. 
ve tayynre siıtılılorilc döğülmlişliir. 

• J\strnknn şimalinde 15 nakliye 
tirenine bombalar isabet etmişti:-•• 
Biiyiik bir petrol ıireni ha~lon lınş:ı 
yakılmıştır. 

Don cephesinde Jtah·an kılnl:ı. 
rı düşrnnnın nehri aşmak için yap· 
tıkları teşebbüsleri tekıırnr piiskiirl 
miişlcrdir. Macar av ucııklnrı Mıı · 
cnr sovoş uçııklı:rını himaye l'llil • 
)eri sırnclrl 4 so,~el tnyy:ırr i dil· 
şüriılmüştiir. 

İlml'n gölilnıin doğu ccnubuııun 
düşmanın ynplıijı k:ırşı lanrruzlur 
k:mı Ye hava ordusu leşkilleriniıı 
harekele sccirilıncsi notlceshıde 
nkirn kıılmı,ıır. Luılogn gölünde 
düşınnıı bomb:ılıırln lıntırıl~n bir 
yiik gemisi ile bir romörkör kay. 
bctmiştir. mr hızlıbot hııs:ıra uiJ· 
rntılmışlır. l\lurmnnsk gece '\'C giin 
düz yeniden lı:ı"n hücumuna uğrn· 
n1ışlır. 

YENi TAARRUZ 
Roma: 11 A.A. - Tioma r:ıdyosıı 

Timoçenko'nun Stalin~raddaki A '• 
man kılnl:ırııın J,nrşı 'eni bir laar· 
ruz:ı ,;eçtiürni hildirmlştir. 

SOVYEf 1'HBT,/GI 
:\losko,•n: 1 (A.A.) - Gece \'O. 

rısıııd:ı neşredilen So,•yct tcblil;ine 
e!,..tir: 

bir hıırcket Alnınn Başkumoııd:ııılı 

ltının ele geçirdiAlnl riefalarca hıJ · 
dirnıiş olduf;u bir şolıird~n rical 
demek olacaktır .. , 

KAFKASYADA 

Londra, l (A.A..) - Almanlar Ka! 
kasyada Nalçıkta biraz dalın Ucrıı 

yerck meskM bir mevkljn dıt \ıısmı. 
na glrdlcr. Almanların tO tnnk, blı 
miktar piyade ile taarruzları aklm 
kalmıııtır. Almanlar Nalçıkm zap. 
tedildlğlni haber vermi~erken, ~mdl 
oehrln içinde aokak muharebeleri ol • 
duğunu blldlri)•orlar. 

'fuapse mıntnkaeındıı. faaliyet JU41 
Wl§tır. ıtuslar mcvkllerJnj ıslah edl. 
yorlar. Rus topçusu Voronej mmt&. 
kasında faali:ret göstermi~tlr. 

KARADBNIZ DONANAJASI l/Al.ıt 
KUVVETLi 

Lcındra ı (A.A.) - Yorkahlre Post 
S"l\~eteslnln askeri mllncltkidl, Şarki 
Ktfkasyada Bnskan nehri sahlılcrjn. 
de cereyan eden yenJ muharebede 
Almanların cenahları il~ merkezde. 
kl kuvvetleri arasında lr ti bat tesisi 
ıı:ın bUyUk gayretler sarfetık!erinl 

yazmaktadır. Merkezde Almanlar j. 

!erliyememtşlerse de lkl kl\nadiarı ı. 
lerledlği için muvazene boıulmu~tur. 
Groznl bölgcsfnde cereyan eden ha. 
rektı.t hakkında haber alınamam&k,. 
tadır. Kafkasyanın garblnde Sov. 
yctıer arazi kazançları temin etıuı~. 
ıerııe de hcnllz Almanların tebdjdl 
altında bulunmaktadırlar. aurnda 
A.!manların her an sırtlarına arka. 
emdan çıkmaları mUmkllndOr, Şura. 
ısı da kayda de~er kl, Almanlar he. 
ntU: .Karadcnlze bAklm değfldfrler. 

Ve Sovyet filosu bu denizde benila 
kuvvetlidir. Bu sebeple genel"al 
Mansleln mrundan bir yere kımıt. 
dannnıamakta ve denizi aşarak Ba. 
tum Uzerlne yilrUycmemektedlr. 

Natkaa akisleri 
(8o$torafı 1 ncı ~oylodoJ 

bu tesirin iyi akisleri görülecesi 
tüphesiz sayılmaktadır. 

Radl·o gazetesinin olagnnüstü 
yayımı 

Ankara radyo gazetesi, ı, .. _ ır 
obnasın.a rağa:.en, <liln akğaın da 
neşriyatta bulunmuş ve Milli Şe
fimiz lmnct tnönUnUn dilnkU bil· 
yük nutkunu tek mevzu olarak ele 
aiıp üzer.inde tahlil ve tefsirlerde 
bulunmuı:ıtur. 

Radyo gazetesi nutkun biltüu 
c.sasla.rınr p'lrçn parça tekrarlaya. 
rak ezcümle !jöylc söylemiştir: 

_ _,,___ 

ava 
Stalingrad bölgesinde kıtalnrı · 

Bıı netice liıcrlne Ahdülhalik mı7. düşman lıilcııınlarını piiskiirt • 
~en_d:ı Rlyns;ı m~kam ını işg::ıl ey· o.miişlcrd!r. Şehrin fnbrikalnr höl.qc 
emış ve nş:ıı;ıd'lkı beyanatla !eşek· sinde nc;kcrlerlmi:ı: dü~ruanın iki 

"- Ha11run umumi tE1Sirleri al
tında kalan memleketimizde bazı 
esaslı tedbi:·Lcre lüzum olduğu 

meyd:ınde.drr. Milli Şefimiz, Mee. 
listen :ıziml.i ve feragatli bir çalış
ma istemi~lerdir. 

Londr:ı, 1 (A.A.) - İngiliz ha. 
va kuvvetlerine mensup uçaklar 
~al b3tI Almanya.da hedeflere 
ltanrruz c : lerdri. Ba.cıka. uçak • 
lnr im"] I'rın ad:ı trenlere taar 
ruz ctm• 'erdir. 

Morvl.ndn t"pinde ur,aklnr Mnn!; 
denizini e<'r-rck "imendiferlere 
tam i bet1 r kn., '"tmi!}lerdir 

Bütün har ketler sonunda 3 
bomba. ve 4 nv uçnğonız kayiptır. 

700 BİN KİLO BOl\IBA 

Loodr~, ı (A.A.) - lnzlıjz bomba 
uçnklıırı llktcşnnln 23 Uııdenberl dil'· 
ma.n mevzilerine 700 000 kilo b'.lmba 
atmı~ardır. 

AU.!Al\./,MUN Al\lı\"I 

f.ondrn: 1, (A.A.) - Cumnrlc i 
akş mı dil ın:ın tayyareleri, lngllle 
Grcnın doi;u l'cnulmn:ı iki defa so· 
kıılmuşl:ırdır. Önce ıen\·ir fışl'nl.l~ 
rı ~:ıkılmış, oıırn bombalar nlılmıo; 
tır. l'ç f...s ' r lopçusunuıı açtığı 
h. r:ıJ nıc l, ı;o!, 5ıcldet1i. olmuştur. 
fn.., ııc:ı b:ır.ı 1,a, ıpl:ır olmuş, harir 
lıas:ırlnr Y:.ı!..ıt•ı selmi~tir. Geceleyin 
" d•işnrnn u~·:ığı cluşliriilmiiş Ye cu 
rıınrtc-~i eiinkii ııçak kn.rır)lnrı Jrn 

urct'l" 13 ii buhııuştur. 
fi - - -

Cebelüttarık' .. a askeri 
foaliyct nrttı 

Lalinca, 1 (.l,A.) - Kırk ka. 
d r Ameril:an boın:1a tnyyaresi 
eltin CebelJttarığ:ı gelmiştir. Bu
rada büyllk bir h:l\".?. fnnliyeti var. 
dır. D i':er tarnft3.n Rodney zırhlı-
ı. Furious tayyare gemi"i 14 tor. 

pito Ve l~ tayyare f.limdi' askeri 
'H~arı.da bulunmaktadır Bir kaç 
ticaret vn.~uı-u !imana mühim mik. 
t rdc. Amerikan kıt~an ve birçok 
1'nrp rral.zerwı~ rıkrmıstır. / 

kürde il>ulun.mıışlıır· J - •• kil -k • · ıucumunu pus· rtlu ·ten sonra ı;ım 
"- Aziz ark:-daşl:ırım, yeniden di durumlorını isllıhn ç:ılış:111:ıkla • 

reisliğe seçmek surelile ıHisll'rınck dırl:ır. 
lülfundn bulunduğun ut l üksek it'• Sı:ılinı;radın şim:ıl halıo;ınd:ı kıl 
ın:ııınn ,.e le\•eccühlen rlol:ıyı hl'pı :ıl:ırımız durumlorını snğlaml:ımış -
nizo ayrı, &Y;I'l candan şükrnnl:ırı· lıırclır. Ilıırad:ı topçu düellosu o'• 
mı sunarım;;., mu~tııı'. Dir bnınrynmız bir hlokhıv 

Reis Abdülbalik,Rendn siiılerinc 
dcwım c"dcrcl: ;-cis Ycldlliklerile i, 
daro funirJifilc.rl ·e l:atiplikler in· 
lih:ıLı ynpılncnğı01,. 1>ildimıiş ve 
mcJm.sl:ırı JJUnlnr. 1icin ı·cy 'ermcğe 
davcı <·Ylcmi~lir. 

Yııpıl:ın seı:lındc reis Yeldlliklc· 
rinc doktor l\lı:ızhar Gcnnen .\~dm, 
Ilefcl Canıtez., Durs:ı, Şemsettin Gü· 
nall:ıy, Sivn'i. İdare l'imirli11erinc 
Halil Bayrak, A{trı, ln ni Doğan. 
Conkırı, f rfon Ferid ı\.Jpal(ı, ı.br 
din, kôtipliklere de Necmettin s: .. 
hlr, Silim, DinE(öl, ·Bekir Ka'clı. Gıi· 
zlantep, Hamdi Srlçuk, Jl:ılny, Kl'. 
m:ıl Turon, İspnrtn, \'clıbi Bilgin, 
1\ony:ı, \'edad t'z~url'n, Kıit.ıhyo, 
inlih:ırı edllmic;krclir. 

llu sonııc iizerlnr Hcfel Coıutcz 
söı :ıl::ırıık reis ''ckillilderlne inli .. 
h:ıp sure! ile göstcrilm iş olnn ,.ilk • 
~::k itimnd ,.e levecclihlcn rlolnyı 
:;ıılısi ve orkııcloş'nrı nrlınıı tc~ckkiir 
Jerini Jıildlrerek demiştir ki:. 

"- Bu ilimndınız:ı l:i.rik ,.c ~ük· 
sek ynrdnnlarınızl:ı mu,·nffak 'll 
mnğ:ı çahşncn~u: • ., 

McC'lis bundan sonrıı 19 İkinci 
lrc;rin Pııııırle~i ,::ünü toplanmak ü
zere içtlmama son ,·ermiştir. 

7.u tahrip elmiş ve iki düşman pi· 
yııdc gurııpunu imha eylemiştir .. 
H:ıın mnddc ~ ii!.!a ~O Yngon lı:ıs ı. 
rn uğr:ıl ılın ıştır. · 

X:ılşik bölgesındc Sov~et kıtalJ· 
rı düşm:ııın knrşı şidpclli müd:ıfaıı 

nıulıarcbcleri ''ermrkledir. Bir hlr 
ligimiz düşman p~y:ıdesinin 40 
tank ve uçaklar himn~ esinde yaptı 
ğı ınülc-:ıddit hiicuınl:ırı püskürt -
müştür. 

Tuııpsenln doğu şlnı:ılindc kıt. 
nl:ırımız h:ırekcllerine fa::ıliyelle 
devam cders:k terakki kaydetmiş· 
lerdir. Bir ke tmde kılıılıırımız su 
ile dolu hendekleri geçerek Alman· 
l:ırı ıncHilerinclcn çıkıırntışlcrdır .• 
Jhı l•nrckel ~n:ısınd:ı iki düşın;ın 
piyocle bölüllil yokedilmi-. ,.e El·" 
nimetler olınnıışlır. 

r;/),\'l>B 4 IJ/.\' tj[,() 

Moskonı: 1, (i\ •. \.) - So,·yet 
asi.eri nıÜll'lı:ıssısı Ailı:ıy \',ıc;ih·cf 
bugün Moskovn r:ıd)osundn y:ıptı
i!ı hir l:onu~ın:ıda Slnlinı;rııdtl.tki 
dıırıınıu ş\i~·)c lıiil{ısn clmişlir. 

"\lın:ınl::ır her ı:iiıı ölü ,.e yor:ı
lı ol:-ı:ıl, \":ıs:ıli 4 .000 nsker kn:rl•<'. 
<li:rorl:ır. Aynı zrım:ınrla cvvecc de 
olduğu flihi lıerlcflr.rlne vnrmaklnn 
d:ı çok uzok hırlunuyorlnr. 

Memleketimiz, dilny:ı harbine en 
ziyade bugün yaklaşmış lı11unu • 
yor. Gerçekten kU\'Vctli bir durum. 
da bulunduğumuz halde bu dipdi
ri dunı:numuzu butandınnak için 
vatan ufuktannd:ı. uğursuz bir ruz. 
t;ar cstirilmektedri. Sebepsiz ola
rak ynratıhnak istenen bu mnne. 
vi tcl:1ş ha•;alJın', milleti hastalıklı 
gibi gJstercrek dış~rıd:ın gelebıle
cek tehlikeleri iizcrjne sekecek bir 
vaziyete d:işüriir. 

Bu ril.~ıir böyle estirilirım, bir 
gün bilmediğimiz bir istikamett~n 
bu güz.el v:ı.~anımızın bir taarnıza 
uğrp.mak ihtimali i'e kafHılaş:ıbili
rjz. İı;imizdeki güven havasını bu. 
Ianclıranl:u-, MiUi Şefimizin buyur
dukları gil-i l'iftlik ağalan, vur. 
guncu tUcearl.ır ve ir.tirasl:ın ic:in 
bugünltll dunımu f1raat sayan bir 
kaç politiknc1clır. 

Mitli hayata klistahça kunclnk 
koymağa !:.a.1.:8:ır.lar, b•ı vatnnın ta
rihe ak..cı.cd!n çeh:,11; .i lekelemek 
~alalctinc kapılnn bir takım soy. 
suzla't'dır. 

Bereket versin ki sayılıırı mil
yonlann top'uluğıınd:ı 300il. 50tlU 
geçnıiyen bu kUcıtahlııra gör. yıımn
Nık d ... ğiı:z. Milli ŞefiMiti clinleyi. 
ııiz. Her vnt:ın<ın.'jın on1.ın sözlerini 
İ"İtm::Ei ve Ctlmhuriyet hUkümc
tlne v:ırdıın etmesi lii.zunrlır. 

3i:;: t:ı. .. ihe bir cok büyilk en
t?'elleri ~mış tir mi!lctin cvliiUa-' 
rıyız. Bunc!:ın sonr:ı. önUmUzc çı. 

kn<'ak başk·ı <'n;rclleri de nş:lcnğız. 
Kendimiz: ve milletimize gUve-

1ıimiz her zı>.mand:ın fnzln ve kuv
\'etli<Hr.,, Milli Ser Jnönü nç1ş nutuklarını 

mütc!'kip Büyiik Millet l\IccJMnde 
ki dairelerinde bir müddei islirıı • 
hat buyunnuşlıır \'e mcclislen :ıv· 
rılırl.:en ı:ıeHşlcrindc olchı~u ı:ıihl 
<il'lômlnıımış ve halk kiillclc-ri lıır:ı. 
fından uğıırlanmı~l:ırdır. 

St:ılingr:ıcl hülgcsındc ilk doı:ılnr 
b:ışl:ımıştır. Mütlnrnıı hnllorımız, 
Almnnlnrın şimdiye knclar tesadüf 
ctıncdiklcrl derecede kuvvetli 

Radyo gazete'Ji, sözlerini şöyle 
\'C bitirmiştir: 

cesur nskcrlcr lararmd:m hıhılmak· "Mi'li Şefimizin kuı1retli nutku 
tadır. ,.. ht'r ivi vntnn'lasm yUzilnU ı::Uldilr. 

Almonlar için nrtık ı:crl c1i3nııwk müş, her s">ysuzun d{I yUreğini tit· 
habis meV7.uu olamaz, zira lıöylc ı retmiştir ... 

Mısır cephesinde 

Sekizinci ordu 

.. .. 

Alman hususi teb 

.Aiti günde 41 
adım adım ilerliyor! a"ıı"'b1~!.!~~ı~~ j 

Romel geri ile irtibatta 1 duları BaşkumandanMın111 

güçliik çekiyormuş sl teblı~ı: .
1 Iuhire. ı (A.A.) - 8 inci or- Dıişnı:ın nakliye gcııı 1 

du admı a.d:.m ilerliyerek dü~mun kibe ıle\'am eden Altn'ao 
istihk&.mlarını tahrip etmekte ve ları ilk defa olarak Atlı'ı11 11 

yakmd:ı. in<1irilcce-k ikinc; büyük rekellc Hind denizinin ~ 
darbe içln s:ıhayı h~lamskta<ln- ~·e\'releriı1e kad:ır llcrleı11 
lngilizlcT dU.'11\anın mukabil tııar. Afrıknnın cenubunn doğtıl 
rurola:-fnı kolayca geri pllskUrt· bra noktası olan Agulh•' ff 
!ekte ve bunun için tanklnrıuı ve nun şarkında uıuklard• 

8 nğır topç':.llannı kullnnmağa bile tııd önlerinde hepsi 5251 
liizum görmemektedirler. Mihver "8 semi Ublınnışlardır. 
kıtatarnun bezginliklerini göste • 30/31 tlktcşrin gecesi 
ren vnkalar gittikçe artma.l;tndır. adıılıırı açı/jında clddl lı 
JCendilcrinden İngiliz hatlarına ı;e yan kafilenin bokiye!crl d 
}erek esir edilen düııman ns.kcrleri larımızın yeniden hilcuınll 
Ditkin ?ir h:ıd ~l~uk!nrmı sl5yle • mıştır. Tamamile dağıtıl 
mektedırk-r. lngı!ız pılotla.rıın ı;7· · bu kafileye mensup hepsi ,t: 
li'rdiklerl ırıaırımat Rr.mclın tngı· ı ıuk 4 gemi daha lıntırıJflll' 
tiz tayyareleri tarafından tnhrjp 1 111 surelle bu kafileye ,·erd r 
edilen geri ile muvas'.lla lllıtlnrmın ların hepsi 131131 tonlu~ 
bozulm:ı:n yüzlindcn bUyUk gUç - ı 
fükl~:-ı:: k~l!.l!ttğını gfüııtennek. yl bulmuştur. 
tedir Mihver kafilelerine İngiliz ı Ucnizaltılıırımızııı faııl 

tlceslnde deniz tlcı:ırctiııe harp ~ileri tarnfrndan yapılan 
taattıızlar mihver kıtnlarmın ih· len kayıplar bu suretle 
tiyaçlarını teımin etmelerine mani bulmuştur. 
olmaktadır. Muharebe harici bıra- Sen nltı gün içinde st 
kılan Alman tar.kltırının sn, m ln. kfıt snhalarındıı 41 gcnıl tı" 
!;iJiz zırhlı teskillerinin pek bUyük ve lngilh: • Amerikan deli 
lıir ölçüd~ takviye edildiğini ~ös- tine bir çeyrek milron ıo 
term~ktedir. in zarar verilmiştir, 

800 ton bomba ı.ondrn: t, (.A,) - aılı' 
' Kahir~ 1 (A.A.) - DUn Akşrım dii;ir.e görıı, snvaşan fra 
resmen bildirildiğine göre, mUttC· denizallL gemisi. Norveç 
fiklcrin 23 ilkteŞrin taarruzundan- diişmon gemilerine mu'-ıı 
beri mUttefik gcc: bomba tayya. hücum etmiştir. Denııılll41 
releri garp çtil'lndeki muharebe bU' körfeze girmiş, orad• ~ 
meydnıu ile dU~man topları, mo· 

U nınn gemhi görmüştnr. 
törlil taşı a.rı ve inme sahaları U- büyilk bir mah:eme .,ernUI 
zerine takriben 800 bin kilo bom. " 
ba atmışlardrı-. tanesi iki torpil fs::ıbctile ri-

Ahnan tebliği Orta bi:rüklükte bir tıcı 
~rlin, ı (A.A..) __.:Alman bl~ olan cligerf dır bir torP 

komutanlığmm tebliğinden. almış ve müretıebııtı 
Mrs1rda YC"Diden dUşman bUyük raya oturtulmuştur. 

zırhlı ve piyade kuvvet1erilc tanr- 4ı 

ruz et~tir. Şiddetli savnşlardıın italyad~ ı·aşe 
sonra bu taarruz. karşı hUcumJar. U 

il\ dtn'duruimuştur. Muhare~e <k- yeıı· hakkın 
v:ım etmektedir. l 

Alman ve İtalyan stukaalril~ 
hafif ~ava~ uçakları çarpışmul ır kararlar 
esnasında İngilizlere k!AçUk kny p 
lar verdirmiı,ıler:lir. 

PaslUk ceobes' 
-=-

Bir Amerikan 
tayyare gemisı 

battı 
Salomon adaiarında vaziy.::· 

tin düzeldiği bildiriliyor 
VJşiııgton: (A.A.> - !:ioıı ı:; 

giiıı wrfıııda Sal<ınıon takım aılalıı 
rındııki durumun duha iyimscrlik!ı> 
görüldiiğü Penrl Hnrbourd:ın lıil<li· 
riliyor. Genemi MPc Arthurun u 
~·nıı kaleleri ile orta büyükhiklcki, 
boıııb:ı uçuklan J1111onlnrın elinde 
lıulunan bölgeleri boınbolnıııışl:ı:, 
bir Japon zırhlısını Ycyn ağır kru 
''azörünü ynralnmışlar, bir tayyaıe 
gcrui<;Jle bir hafif kruvazörü mü!ı · 
temel olıır:ık hnsnra ugrntmışlnrdır. 

Buin bölı;eslndckl bu lıı:ırekell.ı:!r 
den başka hııhrl) e nazırı Albay 
Knoks'ıın V:ışl ııglond ı Öl lcdiğıııc 

ı.:öre Jnpon filosu Guodalcannl böl· 
ı;esiııılen çekilmiş ,.e bet biilgeılel~i 
J\ıııerikıııı ktıV\'ellerinc ıııulzcmc: 
vcrilml~tir. 

1"r1Yl'MW FA,lt,/rt:7'/ 
Mclburne: 1, (.\,A.) - l':ısıCik 

hölı;esi umumi knrnrstılııııdıın bU. 
dirilıliğiııe göre Amerikıın ucnklnrı 
Salonıon odalarında yııpılmokta o 
l:ın lıoreketlcrf destekleyerek bi 
linıann hücum etmişler ve bir J, • 
pon kruyı:ızörilııc lsob~I kayueyle • 
nıişlcrdir. Uçakl.:rıınız uyrıca. b:r 
h:ıfir kruvnzörü lı:ısnra unrntmı~ -
!ardır. 

AMBUIKAN 1'EBLIGI 
Ynşington: 1, (A,A.) - Bahrh·c 

nezareti tıı.rofından Cum:ırtesf gü • 
nü ne~redilen tebliğde ş\ivle denli 
rııeklcılir: 

Rnma, 1 (A.A) - Fiya 
•roııı ve iaşe meeııleleri u• 

1 l.Mak Uzere kurutan nn 
meni başvekil M. Musou:ııl 
~nde eVnedlk sarayında 
tır. 

Ziraat nazırı M. Parese.'1 
köy!UııUnUn sarfctt\ğl gı) 

ı esinde zirat lstlhııall me 
recck bfr durumda bulutı'1 
lemlşt!r. Nazırm verdlğı 

e mahsul tahmin edllmi~ 
tarı bulacaktır. Vcsllıa u:;ş 

(;er bau mad:lelcre de te. 
Binde mevcut yiyecek ııı• ~ 
hcrkcsjn ihtiyacı nlsbetıııd' 
let dafreııtnde dağltıtmıı'1 .• 1' 
olmuştur. Ziraat nazırı uY ı 
raaında Almanya !le ltıı11' 
da bu sahada da verimli bit 
yapılmış olduğunu kayde·ıı:,_ 

Nazırlar eneOmenı uzuıı 

reeırden sonra aııağıdatci 

vernılştir: . ..ti 
ı - 9 yaıından 18 yardi 

olanlara bundan sonra gUD s 
ram yerine 200 gram ek1" 
eektlr. lşçll~r gUndeoGOO. el 
nıt ağır i§çllcre 500, tkiJI 
ğır işı,;ilere iBO 400 graın ' 
ğıtılacakttr. Halkın diğer ~ 
na ver!lmckte olan ekme" 
da d"ği~lkllk yapıtmamı,tı1· 

2 - Almanya Ue yapıltlıs 
nın tatblkau cllmleaındell 
zere Hkktınunda. halka, ııııı ıi 
ziatın haricinde olarak pıtl 
tılacaklır. Etrafında zirtlşt.; 
bulunmayan şehirlerde ~ 
ka, nlifus ba{ma 10 kilo P' 
rlleeektlr. t 

3 - Kışm reçel tayini Jr 
tır. 

4 - 3 ya~uıa lcadar ot•11 

l"a verilmekte olan şeker "' 
da bir kiloya çıl<anlacal;tıf· 
dan 10 yaşına kadar oıaıı 

1 
\"C gençlere \'erlJAD §eker tst I 
lu~e ma~u.9 blmak uzer« 
gram 'attırılmıştır. 

B ahı-iye ne za re ı inin lli!I n um n. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~ 
ralı ll'bliğindc ~ğır .hastır ıı.ııfirndı· dc;irumn kayıphrmın •~ 
ijı ka:ydcıl.ll~n .Bırleşık Aıııcrıka !ay anlaşılmaktadır. Hfı.diSC tıl 
yare ııcınısı Sonrııdnn boınıışlır. dikten sonr:ı ölenlerin yi' 
Gemi '.!6 İlkte~rinde cenup PasHlk rnbalarma telgrofla bnber 
le Sanın Crıız ntlı151 civorındn iki cektir. Bhi~ mevzuu oııııı .~ 
kere düşman bomba ve torpil layyo esnasında bu tavyarc ge~~ 
reler!nin hücumuna u.Arnmı~hr. • tu nıclın":>inden baıı~ fT 

Ö~leden evvel yapılan ili hfl· nıamrşur. ' "' 
cuın esnasında gemi aliır lı:ısnrlırn Şimdiye kailar bntno ttt'· 
uğramış Ye kurlulmıı ı için yede~e gemileri rf 
alınmıştı. Londra, t (A.A.) - 'f• t9 

ÖğJ e~n ronr:ı yapılan ikinci blldirllen Amerikan uçatc g• ~ 
taarruz su kesimi Uzerinde yeni mı§tır. Şimdiye kadar bit'~ 
h.ısaı-lara ıebep olmuş ve gemi kan uçak gcmllerin(n adedi 
yana yatmı§tn·. Mllrc•t~bat o es- mu§tur. 

1 
,-

nada gemiden çıkarılm:ımıf} ve g~. Japonlar ise 6 uçak ~eır.I' 
mi sonradan batmıştır. ml~lerdir. 8 tanesi de 01ıJ11 

Şimdiye kadar nlınıı.n haberler- rak bııtınhnJ§tır. 
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' 

/( ö!ide"- bil- ~macera 
. - LEH HlKA.YESI -

~. Plüenskl'den ~vtron M. N. DELtoıuı.U\ 

te,ıPruıkın bu yaz mezunlyclfnl ne· Yabont çiğdemler ve ~an snrmeşık 
lıra~ l~lreceğlni bir lilrlü karnrlaş lnr gfıneş şualarından hayat usa~e 
d~k•Yordu. Denlz kenarlarına gi• si Cll'fyorlarmış glbJ semaya ıı1kış 
C.lt <>ha Yeknasnklık canını. sıka· tutuyorlardı .. 

1
• Böcekler .,.ızıldıyor, kuşlar tıl 

P't~::l>abtarı rlplali -vncndlan gö lın gibi lHü~üyordu. y 
1tra • f~necek ve öftle yemeE\ini Yolcu düşünüyordu: 
ee .. :Ja.da ıor hnlle yiyebilecekti •• 

"" rf rk Böylece ytıksele, yfiksele orman 
decekİ a ·adnşlnrlle dansinge gl• !arın ve dağların en lilksek tepes"
~ııı..- 1 amma. Bu hayattan yıllar • 

ucrl usanmı~tı.. • ne çıkabilse ve vahşi kartalların 
~·h YU\'a kurduklnn yerleri görebil~ .. 

>ıı 1 0Yet knt'I knrarını vcr'di,. üc Evet o, bu an J.:endini bir karini 
~ e~eı kaldıllı köye bu yıl da gi· kadar yırtıcı buluyordu. Çünkü 

c ti, hnyatından memnun d~~ildi, 
dıı.~~ına Yenf bfrşey gelir «ihl ol
lttı "Ya~a knlktı. eline avnnyı al· Yolcunun bu kUtü düşOncesint 

•' iki cildlik eser 

Prusya kralı birinci Giromun 
Malaşuski namında mim,ay bir ya 
·.,eri vardı. Yaverin ~erveti yoktu; 
nncak maaşiyle geçinir:Ii ve ma
li ve.ziyeti de oldukça boz.uktu. Kı
rat, kendisıne kitap §eklinde bir 
düzdan gönderJi. lçine de 500 lir:ı 
k.oym•ı~tu. 

Bir müddet sonra, kırnı yave'ri-
ne sordu: 

- Nas•l.. eseri beğendiniz mi?. 
Miratev cevap verdi~ 
- Gayet enfesti sir!,. Tnttıı. i

kinci cildini bUyUk bir sabırsız
hkla bek1emekteyim .• 

Kıra!, tebessUm etti. Yaverinin 
isim günUnde, birincisinden hiç de 
Cıırkı olmayım ikinci bir eliz.don 
ı:onderdi. Yalnrz kitabın başında 
ı;u kf'limel .. r yazıımıııu: 

"Bu eserin ancak iki cildi mev-
cuttur! .. ,, 

Köpek, papağan. l<edi.·. >iıı lilb1ıünc haklı. 0 an, ruhunda d<' oturrtu~u yerden bnşını arkaya dön 
l r hil dfiren fayloncu mani oldu ve: 

Q, •I znfin acısını du:rdu. Cfin _ nizim eve mi gidiyoruz? B:ı Madam Rozayf, komşuJuı dur 
~lil nındakl buruşukluklnrı gör· yım, deıll, madan rab.:ıtsız ediyot-Iardı, Mak. 
ı.r 

1 
• Başının lln tararındnkl sar eatlarr ()tuz beş yaşlarında dul o-

ıtıo,1 zaırnı!I, lmlakltınnın asın gfi · rrutkin, başını evet mııknmınd:ı lan kadmca_fhzı evlendirmckti· 
·ı enın ğ s:ıllarlı. Köy yakınlaşıyordu .. T:ırJ(l 

tf l!lr[j c e \'e ihtiyarlık nlfunef!e kolrn~u geliyor ve köpekler v:ı,·ey Kadın mütemadiyen: 
nme~e bn$lamıştı. - Ne için evleneyim? diyordu. 

" layı koparırken kö:rün kenarındaki d' ıa 4'1lfy Köpeğim. p:ıpağanım. ke- L"ll var!. 
11e hı artık ... Bu aOşünce beynin dere fçln'1en knrşı tarafa geçme~" Bir gnn, komşulardan l:i'ri da-
tt "t r ılmşek şlddetilc dolaştı. Y:ı· alışkın atlar, suları eze, eze ilerli • 
1 " ıız k yanamıyarnk: • 
ttlrıdt! se izdi. 1Jnynlın süz.el siin Jorlordı. ı 1 "'M 1 _Madem, dedi. lri söylüyor. 
llıııtı., n acnbA ne kadar nasibi kaJ Allar evin annndc fl'urdul:ır. Fa~ eunuz ama .. O hayvanlar crk:-k 

b '13aı 1 1 
• ton geni' kapıdan içeri girdi, Fn~• yeıini tut.reaz .. 

.ıhtıkf Ya~ ı kızlar onu islcmıştf.. toncu bir tutam yultına atların ler. - Nasıl tutmaz? .. Köpek dur-
tııırıı ' o evlenmekten dalmn kı:• Ji yelesini uftuşlururken Bayan Pin :nadan homurdanır.. Papağan sa
~ ,.ıştı., Ah •• A~elesi ne, daha ,.a vııkl cıpl::ık ayaklarına lliştirdlAi bahtan akrtm~ kadar küfreder. 
hlllııı ıır diye dive nlh:ıyct bu yo~ı sert pspu('ltırı lakırdafar:ık yakın . Kedi de, gccclerl"li dı~arıda s-eçi-
ıı_ı. ıışıu . Coktonheri n)'1lnya dn • 
>... "l?ıa laştı. t"ır., 
oııı tehını,tı, bugün aynada sördü Misnfirt tierhal tanıdı. Elini u 
d~ıı ~ <>nu ürl\Otmüştn. Böyle ke zattı ve "hoş geldiniz,, dedi. Yeşil Kurıun 
ltıı. · b ed~rll düşilnürkcn aklınn bir ornıann nez.areU olan evin bir Vak tile bir Frsnsrz zabiti harp. 

11 lhııy:ı~a s~;~:;e~:11nfls_:ld~·-~ay odasına bavulu gö!Orüldfı. Pencere 't veralannuştır Hestanede dok. 
\> -.-,.,- kanadlan ardına kadar arı!dı ve t~rİar etr:ıfma toplanarak iun1er-

tatla eşıılikler •• Ceviz 'Ve tblgmur n· odanın iri orman ve toprak kok•.:• cc yarayı de~ip durmuşlar Bu §C· 

'ftlı11;ı arasına ~ömülmüş 'köy söz sile doldu,. rait altmda iyi oJamıyacağını an-
't 11 ISııOnde canlanmıştı. Prulkin sordu: Jayan zabit sorar: 

~ltr 'r>eierden b:ıkıhncn köydeki. Eh ... Nnsılsınız bııkalım 7. - Yahu! r~ttraptan canım ÇI· 

llbf ır~Üt'ük birer çocuk oyunc~ı _ Nasıi olaeak, iyiyiz, bcr> es. kıyor! .. ne anyoraunuz? •• 
~ ornıınyordu. kisi gibi, gelen gltlcıı oluyor amma.. Doktorlar cevaben: 

~,~1 11 0Yuncaklordan lilrinln icln Sen ıdıtin gideli bu odaya bnşkn - Kurşunu anyonız! derler. 
~at "dsarı c;açlı munlllm kız ne ks• hiç kimse gelmedi .. Yok .. Evet e Fr:ınsız, pilr tel!§ cevap verjr: 
' 3 ı:rüzeldl. üc yıl evvel onu vet y~Jan ~öylenıerniş olo:rım, ve • - Aman biran evvel söy1csey. 
tııı.,tıı Oş "e hattô kon11şmuştu, ko remliye benzeyen bir adam senin diniz .. olmaz mıydı? .• Kurşuu ce. 
~baları te-ı:ıırnn olmuş ve an odanda, bir müddet klıldı. Düzeld, bimdc ct'uruyor, ( 
l-ı;~ 1rkaç daktf,n sOnniişUi 't.füt"• sini zannederek r•rtflı~ evle.nl 
\ 'tıoznrlıırdan kopan şulccikler verdi,. J~re şuracıkta, bu odada ev 
\ an kalp1erlne yapışıp knlmış lendi .. 

O Herşryi tamnmdı. fakat, dob:ı 
'~iııı ıaınıın 'kö,•i'len ayrılırken mu ikJ ny secmoden ölüp gilll .• 
>tııı~ (Allah ısmarladık) bile dl 

·•ulşıt Genç kıra da yazık oldu. Köyü 
>. • 

}~~llhA 0 onu hnlırlıyor mu idi. müzde bir dul kadın daha fnzlalaş 
~tılcııı l:ıınamllc unutıılmuşmu idi. tı. 
~ .... ·tıl( cok cnn ı:ıkınlıs1 içinde Bu lCı:ı:, l\ferycm ana kndor ,zf• 
'-:'ı·l~Tlrcnde ynhancı ins:ınlnrln zeldl •e kö~·fimOziln muallimi idi 
\. ., uşt lıilınem hatırlıyo:-mısın biz t:ırladıın "'h, 

1 
ı. Bunlar. yalnız siynsell<:n 

~iller. mısırları arahnlnrla ta,ırken o bıı 

~şı_rııtkln h5yle mnnnsıı şe~·lerdcn raya 1relmlş n slzinlo konu~mu~lu 
°t-lı nıııtdı. - Sarı saclı lo~ mı 7,. 

ıı~\ı hnl'et şftmenıHlfer 'durnAını - OyJc yıı, o., Fakat hnyret. 
dtırakrı•n g!Srüncc içi arıldı \'e lştc Kocasının çarcabuk nasıl ölüvrrdi 

Mujik fıkrası 
Bir Tatarla Mujifin blri milna

kaşa ec!iyorl:ırdı. 
Tatar, atını satmak istiyordu. 

At iyiydi; fakat uyu!Jıımıyordulal'· 
Nihayet uzun mllnakaşalardan son 
ra pazarlıkta uyuşuluyor. Mujik 
atı alıp gidiyor. Lakin alım eatrm
da hazır bulunan bir kö1IU muji
ğin ark3.Slndnn bağlnyor: 

- Herif seni kafese yokdu; at 
topald:r. 
Öt~i, hafifc;e göz kırparak: 
- Aldrnm ! .. der Fiyatı dtişllr 

mek için ny:ı~ma. eM batırdım. 
Adam v:ızivcti öğrenince doğru

ca Tllt3.l"a gidcrrk işittiklerini nn-

, ••rmm1 -..::io 

' . 
1 - Kuru soğu~n b:ıyılan '(iki 

kelime), 2 - S::ılııtası ynpılnn bir 

ot, iyi i~ ynp:ının kozondıkl:ınndan. 
3 - Allns Ok~anusunda bir takım 
oda, hnkiknlin bir reşit hayali, 4 
- Bir hay,·nn lnvurusu, iktisnt, !i 
- mr iki ]{ıhz.n, cemi edatının tC'ı• 

si, G - Srılıihln tersi. larlacl:ıkf hııi'.i 
doy, 7 - Hararet alış, nltobedc bir 
harfin okunuşu, 8 - Dnrlıcdip ·le 
nlz kenarı, 9 - Hatırına getiren, 
Şenlik görmemiş. 10 - Bcdnvada'l, 
11 - Bir çe~it kapanan, ç:ıtı allı. 

,. 
Yukardan aşağı: 

1 - Bir çeşit nnkliyc \'Mılnsınn 
s:ıhip (iki kelime), 2 - Deniz otıı, 

hlr rmir, S - Bir cine; halık lulma 
filetinin tersi, tuluşlıınıru oclun par 
rııl:ırı salan, 4 - Ziyan, (yasa) nın 
tersi, 5 - Zorla :ılm:ıklık, pederin 
l"<ırısı, 6 - Kuc:ıkla:) ış, bir cihet 
7 - Eski hmir kabadayısı, ses, 8 
- Sebep, bir c.ınir, 9 - Cöziilüp 
su haline gelmek, m isnfirh:ıne, 10 
- Du::ıdnn sonm söylenenin tersi, 
milsnade, 11 - İçinde korkulu hlr 
ot bulun:ın. 

41 'Numaralı bulnıaca•mzm halli: 

ı - Adrundönen, 2 - Rnhntoıu 
ran, S - Ahid, Net, Ru, 4 - Bil, 
Kabuk, JI, 5 - Ayet, Ne, Nekes, G 
- Cnrevnr, J{aş, 7 - Ne, Teni,, 
Rü, 8 - Ken3r, Emin 9 - Abese 
de, E, 10. 

Hugunkü radvo 1 
7.30 Program ve memleket saat 

oy:ın. 7.32 ' 10cuclumuzu ç:ılış
0

hr:ı. 
hm. ?.<CO Ajans lıalleflerl, 7,55, it 
80 Radyo salon orkestrn ı. 12.SO 
Program ve memleket saat ayarı 
12.33 Konşı'k progrnm (Pi.) 12.45 
Ajans haberleri. 13.00 13.30 Fasıl 

heycll. 18.00 Program ve memlcke 
snat ayarı. 18.03 Knrışık mnkam -
lardan ş:ırkı ,.e lürkiiler. 18.45 Rad 
YO dans orkestra~1. 19,30 1\lemlckcl 
saat ayan ve Ajans baberl~ri. 19 
45 Serbest 10 dakikn. 19.55 Şarkı 
Jar. 20.15 Rıııfyo sazelesi. 20.45 Bir 
marş öğreniyoruz. 21.00 J\onuşmn 

2J.l 'i Müzik, 21,30 Konuşma. 2t 
45 naıJyo srnfonl orke~lra!lı. 22.~0 

Memlclrnt snnf yarı, AJ:ıns haberle 
M ve borsnlar. 22.45. 22.50 Yarın 
ki proıtram ve kan:ınış, 

lto' ğini hiç kimse anlayamadı hile .• 
)'Oıı L~Gl( Yeni lfoyanmıs l>ir isıas Eh., Yeter artık, rencn gene a ~~ . 

_ Z:ırar yokf deT Tatar. O. ken ]atınrn mujik el'erini h:ıvaya knl-fır, h nası .. Dalları r!izgnrdnn hn cı1dı. 
~~tııttarır s:ınnnan birkaç aıtnr.. Ye Fayloncu karısına kırıyordu. dini aldntsm; fak.at hayvan rsn- dırarnk: 

... .,.$1« 

I'. iŞ 8AN1IASJ 
LraBAKHDI 
DESAPLAIU 

ı lklorJ~rtn 

Ke§'deslne aynl.&D 
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. Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
ı . ~ 

A-1. ·- '-'' 
Müdürlüğü llanları 

2.11.94;: - 8.11.942 tarihlerine kadar muhtelif hatld' 

nmı::a kalkac:ak vapurların isimleri ve kalk'§ giin ve 

ıaatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

• JL\rw\DEN1Z HATTI 

BARTIN IL"\T'.11 

OANDifillA HATTI 

KARA.BiGA HATTI 

1.'\lltOZ llA'.l'Tl 

tzl'ı!.ln (SUr'at) 

' - Salı 4.00 de (~) Cuma ( 00 d 
(Karadeniz; Galata rıhtımmdan. 
CUmartC31 18,00 de (Kade") SJrkecj 
nhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamb:ı, Cuma D 00 d!. 
(Tralt) Cumartesi 14.00 de (~fara. 

knz), Pııznr 0.00 da (Trıık) Galata 
rıhtımından. 

- Paza•tesı, Çarşamba Ye Cuma 8.115 
dc(Mn.rakaz\G:ı.lata nhtıınmdan ayrı 

ca Çarşamba~ Cumart6Sl 20.'JO de 
(Ana! rta) Tophane rıhtıınmdıln, 
Salı va Cuma 19,00 da (Bartın Toı>
hane rıhtımından. 

- Pazar 9,00 da o(Ülgen) Tophane 
rıhtımından. 

Çarşamba 12.00 do (BU1'8a), Cumar. 
te.st 12.00 de (Antalya) Slrlted rıh. 
tanın dan. 
Pnzar ıa.oo de (İzmlr), ~mbe 
18.00 do (Tıthıın) Galata nhtımın. 
dan. 

NOT: Vıı.tııır seterler: lınkhmda her tllrlD nı.'\llttnat a.,ağıd:ı ~lefoq 
ouoı:ırruarı )BZJb acentclerlınlz.den üğrenllebUlnlr. 

n:ııı Acente I Galata Oalııta rıhtımı Limanlar Uınom 
l\IUdürlU{;il blna!lı alt;md.a 42362 

Şube Aceııtellğı Galnta Galııtn rıblınu l\lıntaka Liman 
Rel Jlğt binası nlt,mda 401SS 

Şube A<'cntellğl SlrltooJ Slrltetj yolcu ı;:ıtono %2740 

,tsı) 

lıtbıa hina~ının clr:ıfınrlaki yeşil 
>ı~111 tın nrıısın'I döklilmfrı• yıf;ın, 

<ıf-n toPaMt· - Olur şey değil yarabbim 1 

_ Görüyorsun ki, adomcn~ız Bir ka.<: gün sonra köylU Muji- der. Herife e:ıhte para vnrdim di- SAHIBlı ASIM US Basıldığı yerı VAKiT MATBAASI 
~~n.~~~miliey~~~ı• 6l:e~r~a:s~t-~~e:l:~~v~e~al-d~a~n-d_·~~-ın_ı_nn_-_Y_e_u_z_u_1_u_v_~_u_m_._~ __________ u_m_u_m_ı_N_e_$r_fy_a_h_l_d_a_re_e_d_e_n _____ R_e_f_&_A_h_m_e_ı_s_e_v_~_g~i-I __ _ .._ 11cıı1t11 taşlnrı görü!fi~·or. 

~ıı k~ıırı hlr a~nç gölgesine sıgı 
0hne hir fayton.,. 1 

L 'rır 
~ı ,1 en durunca faytoncu, k!Sşcclc 
btııı ~ak ınevhnncıle 11on rakı lrnllr 
ııın,1e 1 ıl:ı n.1hınn rliı.tt. Koşn, koşa 
bı~ıı.t1l'c do~ u gelirkrn rnl, ılı po~ 

t arını elinin terııile •lldl •• 

lltıı kı ltı,nık sarı sol~nn hlr kan:ı 
l~r 6 °

1:ın fn}1onun önündeki ııt· 
tıııd 1

11 "c arka nyakl:ırlle yerleri ı:• 
llı~/0tak sırnaşık sinekleri tlrkiJt 

t?• tolışı:rorlardı. 
~,. l'>ronun yanına gelen arabacı 
'•tıe b :ıts?ci müşterinin )ilzüne dik· 
• '•e_ aktı. 

tihı rı t<>cuk Jjcn seni sörnıilşüm, 
~ llıına \? l"ki. uf:-,· ... en. n ... ., 
, .. ' beyninin irini yolı:lar'ken. 

'tıı,ın .\., a .. n., Sensin hn, sensin, 
~)ı.n;' dedi. na,ka, hiç hirşey 
1rıııe~ıeden ncınkcllc müşterinin e 
'ııı1 \'. bavulu o!tlı, foylonnn arkn· 
loıı h• 11 lın iplerle baAlod1 ve fay 

l( rekcı etti 

' ::ıerJ, hl~· bır Tanışmaya Jl:• 
...... rtrnedcn: 

tt,. dil ııy Pt:ıvskf acr bft. y0lda bir 
, 0ttıcsfn dedi .. 

l\~ 'ltıı lur mu öyle şey.,, Sen me 
..... t> e., Sen dfişünme ... 

~tılın ele aın .. Mükemmel t.. __ 

~i'°er~·canım, n~zımn seldi \de sö;-.· 
't'o ırrı.. • ı 

>•trı:ıı:lu Yolcl:ı fa~·lon yalpnlaya. 
~ 1'oı!a flcrliyordu •• 

Jım. -
Prutkin yııtnğına nzandı. Faknl 

sözüne u~kıı girmiyordu. S:ırı saç. 
lının hııyiilıle u!radı~ı fetalıet içi 
ni yakıyordu. Demekki, en nihnyr• 
e\·lenmişti, fakat ne kndar rla bcd~ 
haht olınuşhı,, Hıı:yoı ne nına11!>11 
bir hlctir. ! .. 

Köye geleli dört piin olmıışlıı. 
f~lih:ısı açıl:ıcn!h yerde kııp3nmı~ 
lı. Az yiyor ve sokn~n çıkmaya Jü 
zum ıılirmeden tok hüzilnlil snnleı 
geçiriyordu. 

Köyden uınldnşmavı ve ">arı ıı;aç 
lının heyAllnl unutmııyı dil~Ondü . 
Fakat arkndaşlarına, ne diyecekti 
odanın bir aylık kirasını da peşin 
ÖdE'!rnlşti., 

Sarı saçlıyı für Jcerecilc olsıırı 
görehllseydi., Kararını verdi. Sık 
sık ~ok:ılfa tıkmayı başJa.t• -

n. - k -,,..,n I 
ır gun arşılaştılnr... ,. 

1 .... 

Snrı !laçhnın tndamı ayni ~n 
damdı. Yilll\ ·daha beyazlanmış vt 
başlan ay~a kndar beyazlar Öl"' 

lünmüşfii .• 
- Gilnlerlnfı hayır olsun: Nn. 

sılsın•z?. derken Prutklnln sesi kı 
sılıyor ve J:ıoğaı:ı kurur gibi olu:ror 
d.ıı. , -

~ '(ntvamı va') 

Dr. KEMAL OZSAN 
1 ~lıı ldıll fkl tnrnfı üzüm hal!lorile 
tı'l'f '" • l\aııJmıs toprak kümeclk Avdet ft baııtalarab lmbnlt 
elet"" •stnda bnşJıırı bükük çeke • •ılamlftU. Be~tıa btlkl&ı 

~r htırı öimnşın. O&.d. Sn. ıısn RnrıaA Paan tıı.n 
.ınh. ıırı!ıı • iİll••••••••r ı ... - .. ~ ilbi tıller güneşi Mlı\mll}·or e ı .. ~ 

her tar:ı!a gülüınslyordu,,-' 

.. _ ı ıı _ -ır Barunurreşld'ln Oğullan 

~ ,,-
na •efllendi: 
~ _ Dize akı;am yemcıtln} bazırl )'ID. Sonra 

ıö3·Je, lUelcfao ıçın bir ol.la ba:ı.ırlaııuı \'C orBdı 

klhya)':l ' 

J'll ta~ ın ı S 

~1'pıun.. 

~ Seimen, Elfadı\JQ eöylccıı:ı 6z.U muhakkııl< yapacağını 
anlaymca baurladı&l plılnlann boznlmıunası tı:ln kabul et. 

u;ekten boşkll ç.are bulıuuacll,, )"emettnı J ccllkten ıonra o 

• Ct<'.41 orada >_attı, 

<-- !6 -· 

U:\.NSDBUN ŞEIDd 
I 

Erteıd gOn, tbolll Fadıl yanma Selman.ı atarak ın:llSeO 
tıc beraber 811rayıo yolunu tnttulıır. ~ 
~ tıınW Fııdıl, Abb&llY~ hUkQpıdarlarının bu~uruna gidil. 

difl zaman devlet adıunlarmm giymek Adetlııd• oldaklara 

ai3·o.b bir cübbeyi wt,ına atmr~tL ' 1 
r Batclad k6prila1)DO g~lp • Buld sarsyuıa geldlle,., Om• 

41at. da MAnıaruo (Altın kapıır) adiyle ruariii ola.o aarııyıo 

J!:tJk:unetlııe doğru yUrUıncf;c b:ı3l:ıdılar • 

Mansurun bir daire şeklinde yapt,ırdıft ,e.hrln f'trafrnı 
revittn ve tahmlneD on Oç bin metre uzunluğunda bulunan 

aurun kalınlıfı ı~O metre araıuodadı.r n &O metre )1lk

teldltlndeat. ( 
~ Bo muau.anı .uran arkasınd!\, onan geııtıll:J kadar bir 

botlnk va.."'Chı. OnllD arkaaıuda da 00,ka blttUr d:ıba var 1'1 

buna (Fasll) adı verml5lerdl • 
Blıvok r.uvarlak peııcelerl, kuleleri bulunan bu surun 

Dıı.nmurre I<J'lo O~ull:ırt ·-ı - 109 -

- Far:ı.et l<i b~nl sevmiyor .. Doğnı!!unu lsUyorsan bl.'ol 

"°'"IDU'or,. J\unn blr çare )Ok mu? Seni bunun lçlo tağll'. 

dım. Ne derııln T 

Selman, dlzlerlnln O tUne koyclu~ kllı;:Uk boh~yı aı:tı. 
İ~lndcn )'Dpmklıırı eskimiş, yn'l.ı ı wrla okunan eı ynzmaıı 

b~r kitap çıl~nrdı. Söz.de okuyormuş gibi onan 8ll.ylalannı 

lttrı.5urmııı;ıı ,.e nrııdıı sırııtııı bı,ını kııldınp tavana g-67.le
rinl dlkm-.ğe bqfadL 

Sonr., bll'fiCY kcşfctmb ~bl, takma s:ıltahnı ı.n'D.z. 
lay:trak: 

- Efendimiz! dedi, cvgillnlı b:ı~kn Tere gitti. 

lhnül Fadıl beyninden vurulmu~:ı döndü: 
- Nerede idi ki, ncr~ve gittl 1' 

- Meda inde değil rol ldt 'l 
- Eveı, 

- O, ıılnıdl orada değlfdlr. 
- Nerede!. Nereye gittl'l • 

- McdaJnden '1ktığıuı biliyorum. Fakat ~imdi ner~cle 
oturdnğuudan mııIO.ın:ıtım J'Ok. Bu 1 e biraz bakmak IA
'Z.llDdır. 

lbouı Fadıl. l.\leymunenln muayyen bir yerde bulımmıı.. 
<tıf;ınn kanı olduğu ırın ııu mlltnlead::ı. bulıu.du: 

- Belki lmdf ) oldndır. 
8:ıd1>.n: 

- OlnbUlr, Fakat bence bnnan ehennr:tvetı y9'11. O Is. 
~ göğe çılt"m veyn yerde bulunsun, yııllııt aa lJiWaia ara
eıoda d0Jıı11111 elimden kurtulmaz. 

lbolll Fadıl memnun oldu: 

.. - Hııy Allah rnu olsun aenden.. Bu b11sıist.3 1le l!i.TIT" 
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BilUmu.n ... '?esmi· Dairelere 
Veya o hükümdeki 

Balıklı Rast. DahUtye MütebaHııııl 
Beyoğlu Ağacaınli, Sakı:zağacı 

Çöpli.ıkçcşme sokak No. 18 

----Tel: ~'68 ı 

it arayanlara 
ŞlşlJ Balkevlnden: 

M iiessesat ve T eşek.küllere 
Retıml dafrelonn veya o büklir. dekJ mlieeseııat ve tetekkilllt>rin gazetelerde ne redllecek llfınlan, biı 

Komşularııııııclan evlerde hizmet 
çllik, ahçılık, dadılık ve nıurebbiye. 

lik yapmak isti) en Bayanların lV ez le - Grip - Baş -
• Perşembe günleri saat betten sekiu 

llmltet elrket ıarııfındaa kabııt ve pzetelere tevdi edilmekte idi, Bu Ll.mitet şirket elyevm lınll tasftyedrdır 
ı kadar Halkevlmiz sosyal yardım lto. ııı• 
1 mjtesine müracaatları... ve bütüı! avrıları derhal keser. Her Eczaneden araY1 

Bu defa yeniden te§ekkül eden ve bütün Türk matb·ıatının alakadar olduğu ----------------~11 
[l(AYIPLARI Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi illlnlar 
Şirketın mevzuu ıştıgaıı: 

Rize vı!Ayetı nUtuıı merıı urlU!i'Wl· 
elan almış oldu!ıum nüfu~ teıkerettı 

le Rize askerlik Sb.~inrlen almıı; ol 
duğum terhis, tezkeremi zayi ettim. 
Yenilerini alaca#ımdan e~kilerinin 
hükmü yoktur. 

818 doğumlu RiF-enln Çt>,mP köyün 
den Muııtafa Yrlmll%. 

"'"'* 

Universite rei<törlüğünde 
Orta okuı Vfl lliıelere yabancı dil öğretmeni yetiştirmek uz.ere 

yat fakilltesl İngtlız • .ı\.lm&n. ve Roman fil<>lojilert şubc..erınc aı 
ile talebe alır.~kur. 

1 - FaKU.teyc glreMlnıek eartlıırmı haiz olmak. 
2 - Yapılacak seçme imtihanım kazanmak, ~ 

3 - - Naterlikten musrı.ddak mecburi hlzmet taa.hbUdllnt!e bu1ıJ11 
Kaıan:rn .. ara ayı.ta 40 lir& burs verilecektir. S 
Talct.ed~ va dışaraıtn tstekitıetjn en az son n. nci teşrlnlll Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve müeaae•elerin ticari mahiyette 

olmayan ilanlannın gazete ve mecmualarda ı:e•air ilôn yapılan yerlerde ne§ri için 
kabul ve neıir vcuıtalarına •evkedip ne1irlerine tavaHuttur. 1.11.942 Pazar günü Kayseri.Hay- ' 

salı ak~amını:ı M.aJe.ı edebiyat fakUltesi dekan kfl.Upllğine ba§ vurtı' 
( 

Diye yazılı bolundutuııdan bu'ldao böyle resmi daireler llAnlarmı dotnıd&n doğroya: darpa.şa araaında gelen trude aaat 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
4 de Üsküdarlı olduğunu söyleyen bjr 
zatm paltosunu ya.n~lık ile eşya.lar 
arasında aldım. Sab1bl ber kim tae 
a5ağıdaki adrese ı:ıelerek paltosunu 
almaaını rica ederim. 

Resmi ilô.nlar Şirketi 
Ma.hmutpa.p Hürriyet o~llnd.- Kır 

-,ehlrU Bllseytn (,"-otak · (41~) 

"'""* 29 BirinCiteorin g<ı~al Taksim~t> 
ne göndermeleri lizmıdır. Bu yeni şirket bütün resmi ilanları bir intizam dahilin· 
de ve kanuni müddetleri 2'arf ında ve günü gününe istenen her gazetede neşrini 
temin etmekte oldu;. 8'bi baıdatmm " 75 ini de Baım Birliği yardım te!kilatına ......... 

Melek Bilgin, Rukiye Bilgin Hıırrem 

Bilgin adlannı t.&f~n lir,; nutuı ki... 
ğıdı ile Ari! Bi1&'fn ft RUr!'em 8UJt
ne alt blr nlenme ethıdam uyl edil • 
rnlftir. Bulu. tnaanl.-t aamma bll. 
dlrlr!e memnun edilecektir. 

T culiye halUt!lelıi bir ,iTkete veya diğer türecli mutaoa .. ıtlma gönderilen rd 
mi üa~ tlaaelff'iain malumat ve. muvalakatları haricinde, gazete adları cleğiıti" 
rilmek 11UTetiyle neıftne tqebbüs edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh rumi tlai.reler, ilanlarını diledikleri bütün büyük ve gündelik 
.iymi gazetelade netreclerek her yerde her heı taralıı dan okunmaaını temin ede· 
bi~k i,in clofnıJan Jojrwya •yalnız: 

Bakrrköy Bn fabr!laı.81 bobin nı . 

taııı Arif Btlgtn, 

Nüfus kağıdı bulundu 

İstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaye Hanındaki 
Doktor Abdurrahmaa trtıııun oğlu 

930 doğumlu Mehmet lıb!lh Şen adı. 
na verllmlJ bir nUfuı cüzdanı bulun.. 
muo. matbaamın tulim edllmlotir. 
Vakıt idaresine mOrAcaat edllmell Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilinlar Şirketi - Bir Kalkaı 
Romanı~ 

ne gıönclennelidirler. .Telefon: 21025 Birçok uabancı dillere fert.:U/11• 
edilmiı olan bn eıer. Niyaıl ,l.lr 

met tarafından aoDrudan doQrtJ 
ua GiircıJ dillnden tırcamt edl' 
rııiştir. Baştan ıono ka.dar a,k • 
"lflcrrn Ot> kohrnn 'ln'ılc menkıbe. 
lerl ile dolu olan btt nefb •ttı 
Tiirlt matbaatmda ilk namunedlr 

................................. 

sabah, öğle 

nyatı te ırume olan 11111 -· bD 
llAGJ ile.ip ~ VaJot &.ita. 
bevlllde ytt.r.de 60 teull&Ua M lnı.. 

n11• •erllnıeart.edlr, 

(Mevcudu azalmı~tır) 

ŞEHiR 
111 1111 
~ ' , ı 

TiYATROSU 
~· ıfl.40 da 

08.AM 1118Mı 

KIŞ MASALl 
KOllT.Jıt Kl8..'W 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diı;?erinizi fırcala vmız. 
YALANCJ 

Cumartesi ve Pazar gll:ılert U,SO 
da MATl~E 

' . .-!'.' :-·:..· .. ~tı. l~,· • ... ,·. _, • •• • • ~ 

- llft - Rııronnr~d'ln Ofı,ıfl&,.r 

la yap. Bu l~l baııarabilnıek için ne murl\I olnrse ntırua 

vermeğe lınzırun, yalnız ~unu bil kı onu nlkAhla ala..."a~un, 
etinkü ons samimi bir aşkla bağlryım . lltlınem ned~n ban

11 
kar:ıı ı;:'ülıyor.!'!. 

elmıın gUlüm~I. Omu:dannı llkerek mınldandr: 
- Hı:r halde sebebini bilirsin. Bazı babalar, başı.asına 

oJ:ın duşnıanhklarını çocu.klarınıı da aşılarlar. 

lbnlıl l•adıl, dOnun bu sırn da blldJğlne hayran kald: 

- Çoı< doğru söyledin. En mühim !lebPb budur. Fakat 

ncu ne H ıdar o~diğlml ve babamın baba!!tma yaptıkl~rını 

unnt:curml\k için kendi jnl' ne ;)apnmk f!ltcdiğlmi duyacak 
ol.ırsn razı olur zannederim. 

- Onu d:ı bllJyor, fakat ı;rne razı olmııvor Bununlıı 
lıerohcr 01ııun rızıısının bence ebem-:ııiyetı ) oktur. 

\'e s~nra kuşağına yerlP.ŞtirdJği diviti goııtcrt>rek ııunu 
ekledi: 

- U.ı kalem. t~r;ı su: suyu taş yapar. hu büyle olur a 
nMnl gene bir kızın kalbin! nımuşatmasm. 

- r\2 nıüna!llJı ı;orim~~ıı on" ,>np, ınııı.ralt 0 hk ka. 
~ınma:. • 

S&.dQo ona dik dik baktı: 

- Dur akşum poföı tim!ra. ..... unrınaa OPlrfl mı unn1ı.. 
tl:ıl:'ı mı arkadaşlarınızı küçük ı-.Jrü;)orsunuz.. l'nkıt ~ır:8 
hlrl)e) liÖ> lrmete hakkım yok, çiınktı paru can tısı •<tJka
lı'llklnrla ıllışUp kalkıyorsunuz. 

lbnuı Fndıl derhar mazerı•t djledl: 

- .ı\fledcrsln, M'~ln bana yapacağın llU ,vın~ı '<lllıuı 
edlvorum. l"ıı.kat bir şartla O da benim ve polll'I ını•rınııı, 
ımnıı 681"J b~ mUnecdmlfğlnln vcrllmcaj l~ln hükf.ımdıır 

. . : . ,,_ . '; ...... : ..... ,~~ .·~,.. ·.,:.... . .. _ ..... , Peraembe gfuıü nat 16.SO da 
Tarihi H11t1ae 

'R:ınınurreşld'ln otuııan - llJ -

eff'nCllmtztn nez.dindi'! yaııac.ığıoıu. t;ava.asutu k:ıbııl etmek.'. 

tir. Biz bu l~I yapmakla hukOmda.r efe:ıdJnılze buyük bjr 

hlunette bulunduğumuza kaniil. ÇUnkiı •enin orada bıılua. 

man o aray için bir ulınctt,lr •. ŞimdJ ne yap&ellksın ! 

- Dur evvelA onun yerini sana kf\>fedeyim Ondan 'lön

ra ana bir mektup ynzııyım, e~er bunu l..ı·nıllsine gilture. 

b!Jırsen \'e oedlğf m gfbl hareket eder~en sana ıniıtı ve .. mlr 

ler:no Amııdr bir baldo .} anına ı;elmsinl tın.in edece~tnı. 

llınW Fııdıl, dayanıımı)urak ayıığa kalklı Sadunu!l sır. 
tını ı.kşa~ar.ı:ık: 

- Doğru ınu !IÖJlü;)'Orııun: dedi. Sana naıııl tf':"ıekktır 

ede~l'A'lmı bılemlyoruın.. Ne 1.&man ınektııbu yıl.Zat~ak"ın 't 

- A raşı,ırnmlıırım bittikten sonr:ı yıu.a('.a!;'ıın., lhlıl· 

mi' : .\celi'! etme.. 

- hıedlğinj yap, yalnız birı;cyde benim ısi.i.ıumli ıJinle. 

mf'ni isterim. 

- ~edlr o! 

- Bıı akşam bil.de kal. vann da h~mdı"•mı1 Eminin 

ııaranna ı:ldellm, seııj , ha$ nıUnooclm yapnıak için ona tak. 
dim edeyim. 

- Emir h~lndlr ama, be g<ı<".e burada kalaıııam, 1.rzu 
e<ll"r en yn~ın gele)im. 

- Ha) ır, burndıı lmlnrokııın. Kö kUnı gt>nl51 lr. Rf>l't"n

<!iğln odada yat, seni klms~ rahatsız edemez. Polis fimlrl!ıe 

de haber gönderdim. l'nrın °bizlmle l\lnnsur şehrlııdekj eni 

niılıfımdıır &ara1·ında bııluşı.ı.cuğı:ı. 1\-IBICını yıı F.rnln, hUlıt'.rııı. •r olduıı:t:ın ııo•r• Huld !la.rayından ,.-Jıir d.,hılinıleki ~. 
n~ıt ta~mdl. 

EUadıl, bunu söyledikten ı;onra, ellerini çırpıp upf•· 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

tdarc::n :r.c ait 842 53yılı oto makine tamlrat.'1 keşıfname~ 
açı1' ekıu•tmtytı konulmuştur. 

Bk!!i:tme 11.iı .942 çnrpmba günU snat 15 de BUyük Po.'!taıısıı' 
nası birlDCı kntını:uı 1daı1 ınuavlnlik odasında toplanacak MüdUrJiUI 
aatrm kol?l!syonunda yapılncaktır, 

Keşif t-cd"ll 740 lira muvakkat teminat 55.15 liradır. 

Taıiul~rln o~b:!bdak ı keşif ve şartname~rini görmek ve :n•Jvıtle 
minatlaıını vatırm:ık üzere çalışma günlerinde mll.dUrlUk ldan 1<sl 
vaznııı IWltl6nla ekaııtı;ne gUn vo saatinde dı> 942 senesi için mutebfl' 
ret oduı '-Hlltası, muvakkat teml..na.t makbuzu, garaj veva otorıı 
ınirhanw bu!unriuıtuna dair Tea&ikle koml.aYona mUracaa•\1.n. 

1 - Mev~1.1t rtslm ve şartnamesi mucibince buharla yemek pi 
ma~ı 80 Rdet ookır ve SO adet demir kaz.an ıcapa.tı zart u..1uJli' 
alın&cıht tn. 

2 - Büır k:ızanJarm muhammen bedeli 12000 muvııkkat 

900 lir.ı, demir kııznnJa':nı muhammen bedeli 6000 ve muvakkat 
4:5Cl lira..tır 

3 - Ekı:lt"1r 13.11 \!42 cuma günü sant 10.40 da Babataft• 
JUbe8l aııu. kom•syonun;oa yapılacaktır. 

• - Rt>siın vt fartnanıeler her glln 5ğleden aonra söztı geçeli 
•e Ankara. lzmı• başmOdUrlUk!erinde :;örlilebılır. 1 ı 

(5 -· EkıUtnıeye gireceklerin mllhürlü tekli! mektup arını * 
v.-nme parı&sı n:alıbıızunu veya banka teminat mektubunu jb•i\fl 
olan kı..1'alı zıorfle rını lbııle günU eksiltme aae.t'.nden b;r allat eV\"tl1 

daı mez:,Q. ltc>ır.lsyon ba~kanlığına makbuz mukabilinde verme•er1 

dır. Poııtada v1.tkua gelecek gecikmeler kabuJ olunmaz. 

. 

Nafia Vekaletinden 
Ek•illıueyt. l•ouula.ıı •!!: 
ı - Nı;; lı! ı;u !§!eri yedinci şube nıUdllrlUğil bö!gesi içinde ı\ı-5 

Sağlık köyü r:var:noaki karasaz l:>ataklıltının kurutulma • lfl f 
Tahmın (ililen keşli bedelj fiyat vahldı esası U:ur1ndcn .ıs•51 

70 auru;ılur 

2 - Ek!.-!ltml! 23.11 942 tarihine rastlevan pazartesi ~llnU sıııt 
Ankarad<ı dU ~ş~crl rela.•!ği binası içinde toplanan su ekıııltme kOıı' 
odasmdıı. kape:ı zart usuhle yapılac k ur, 

3 - htı•rclıler cksıltnıc şartna .11esı, mukavele proıesl narı°, 
işler! ı:~ncl şarlna meal. urnuml su ışlcrı fenni şartnamee1 Uc bU,ıı 
fer.ııl şaı-tnan.ele:-ı ve projeler! 24 lira 24 kııruş kar§ılığında su ıııetl 
ll~inden alatıitlrler. rli 

4 - Eka ıuneye g'ırobllnıek için isteklilerin 23142 Ura 67 ıcu5 
muvakkat tc:.t.ınat verm• si ve eksiltmenin yapılacağı günden en aJ. fi 
ev\·eı- lıjr dllev.çe i!-' natin vckdletlne müracaat ederek bı..ı ı,e ınııl> 
mak U~re v.·~iita ıı.lmalan ve bu vesika~ göstermeleri şarttır. 1J1l 
del içinde \'f'sı:ta isteğlnoc bulunmayanlar eksiltmeye glrem"zler· f 

5 - 'tı.tt-ldl!"rin telıllf mektupıarını ikinci maddede vazıh saatti 
ııeat öncesil'.e kadar su 1tı!eri reisliğine makbuz Kar,şılığında .,e 
lı\zımdır. Pc-staaa olan ı:-eclkmelc: kabul edllmcı:. (l. , 

1'ürt iye Cıım!luriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
auıuıut tıt.rUıJ: ı~ - Sermayeıd: tOO ooo.l)()(ı l'U.llı. ~ 

~ube ıııe ,aw- ade•U . e63.. 

l.:lra' "" lıcıı.r1 ııeı cev• oo::ıı.a ır.uamelelert. 
Pare ttlrtktucnıere U<. (100 ıtra lkramıve vertyor. 

n u MI •tra.aı ouıunar:lare scnecı.~ 

Ala lf()re tkranılyP dMtTt.ılacaıct.ıı 

ı :Sdet ı.ooo ıtnuuı ı.oO\ ura 

tıcı lhtıal'l4U uı.sıırrw 'le.il-Pi ti 
• -deta celdJecek lur a t.1• ...-1' 

drBJık 6.t>n' "" 
·~()!. 

.._ıc;4i ' 

• 500 • ı.OQ(l • 
' . • 1,00(; • 

1%0 • 

ltiU • 
• 
• 

ıocı • 'ooo ~ -' , ... 

1 
OIKKA't•: 8esa,•tRrmôakl pal"ftlar trlr !!"De t\)fnde ~ Ur11ı1ıı1' ' 

· ıı~yen!,.rt l.)tremlyt ;ıkUg"· :.akcıroe % ;ro rulaııılt verlı"•·Pııtl,J 

Kur'alar ıtenMe ' defa ıı Mart ll Aa:r.ırıuı ıı l!;yııu. 

ll Bırlnclkıı..ounoe çekilecektir. 


