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Mill A 

1 Şefimizin k ıym etli di.rektifle • 
rı 

~stırabı azaltmak, millet tah~mmülünü arttırmak, muharebe dışında kalmak ve 

!!!_uharebeye girilirse şerefle ve selametle çıkmak için tek çare, resmi vazife 

sahiplerine ve en başında cümhuriyet hükOmetine yardım etmektir.» 
etmek yolunda '' Acı ile hatırlamalıyız ki milletin iaşe işlerini tanzim 

cümhuriyct hükumetlerinin sarfettikleri gayretlere, iki 
cemiyetimiz tarafından hiç yardım edilmemiştir. işte bugün 

seneden beri, 
ilk hal· 

lolunacak mesele umumi itimat havasının iade edilmesidir. ,, 

Dış siyasette her zamanki 
'' A hidlerimize, 
devlete karşı 

mi 11 i 

ve dostluklarımıza 
fikirli olmakfan 

ittifaklarımıza 
hilefi ve saklı . 
emniyet siyasetimizi takip 

yolumuz: 
sadık olarak ve her 
dikkatle sakınarak 

edeceğiz.,, 
rw 

Cümurrel9inılz l!met lnoou Bliytık ~lillet ~ıecll<ılnln 

altın<:ı lntlhaı> llenc~lnio dördtin(·u lntlhaıı yılını ııek 

onemll bir nutukla açtılar. Dış s1yaı;ctte cıabitlerinıiLe, 

ıttlfakı.a11m1La ve do~UuJdarımıza adık olarak ,.e her 
han'1 bir de\·let~ hl3· le1J ,.e '8.klı fikirli olmaktan dik 
katle sakınarak, mmı emniyet 'liya. ct1mızi takip ede· 
ceğimlzl» bir defa daha belirten \ e tç durumda rad)"•> 
gaLetemlzln dedtğl gibi cher iyi \8 dof;runun yüzıinu 

gWdUrmÜ!J, her kotlinün y"Ureğlnl tltr~tnıı-:, olan tın 

nutkun en muhlın cümlelerini a ,ağı ,·a nı.ıkleJıycrUL. 

~utkun tam metn; üçıiııcu sayfamız.dadır. 

\C tlı'1ıtrda lıerkc-.ce biUncn ı~tik.mırtlcrınl, I ır.ıtırabı &7&lt mak, millet tal11lmmulunü arttırmakl 

~1uırrmhnlz ~en 11et1ek1 •~ış ınrtnkJamıı frad edernn 

b -, 
u, M. M e c ı isi müstesna ı 
~ijnıerinden birini daha yaşadı 
~illi Şef'in nutuklarından sonra yapı !an se

ı~~de Reisliğ:! Abdülhalik Renda, Reis v~
f lıklerine Dr. Mazhar Germen, Refet Canı 
e~ 'le Şemsettin Günaltay intihap edildiler 

ı. ~Ok 
"··I ara, 1 (Vatan) - Büyük ı---

dnsaıılık, öldürme-kU>n ba'tka u~ul tanımaya.o bir 
acınacak i!illkan1r.te, gıttikçe daha zı' adP !>aplanmı~ 
bulııouyor. Bu halle-ri insan olarak \.il ııııllct otar.ık 

ıeyrederken buyük ıztırap duyuyoruı. 

* . * 
~IUletlcrin, kU\'iik büyük, tıep'i için yerymunde 

!~tik.lal ve hay si.) elle ya-,amak imkanı .,abıt olacakıır. 

Bl.r:lm mllletleraraaı t.lyasette daıma e<4as prensibimiz 
olmu1 olan bu gayenin, en lnufsıı mht'adclelerdeo 
sonra ol9un, kabul edilmeı;lndcn biıyuk ı.eunç du
yacattz. 

*. * 8tz önttıntndekJ ıeııe dahJ, mUU ıtya<11ct:lmlıln lçerde 

1 chldi olarak muhafaıa l'de~cğiı . 

1 817:, her de' !etle ~la*n * nıltnucbctlcrımizln ınahl· 
\ 

yetini a~ıkça .. oylcHhlllr kuakterde 'c kunette. oldu· 
~umuz iı;-ln rolltil.ruınııı gclcl·ektc ı\c .,ebatla takip 

i
l etmekten çekinnılye(·cğız. 

* * * Ziraat mah.,ullr.rinın fiyatlarını makul hlr .,urette 
arttırmak hareketi tıı.ikfınwtin ı'abNll te~ebbii~lerin· 

dendir. Dunya pahalılı(:ının } ukunu ~ ıılnıı ko~ tunun 
~ülilenme ... ını istcnıck bııyıık haksıılıktır. Ht'nı kö} Ilı· 
nun kalkınnıa-.ını ıt•ının etmek. hem onu haıldcn dı~•trı 

fıyat hır>.ına kaıııınıakıan korumak l,\zıındır. 

*"' * 
~lıllet olarak hakıki ;:örıınu~umlu bu gurbuz ve 

kıın·etlı haldir. ,\ıwnk Bıı~hk :\lıllrt '.\lecli~inln chrın· 
mı)r.tlc dıkk.111111 l'l'lhı:tmek ı .. ıerıııı ki pııll3ılıgı gl\n· 
•lr.ntıcrı dıınl .ı harbıııc, meınlekctınıız en ziyade buı;iin 

yaklaşııw;ıtır. 

* * * 'Bu selM'ple bır gun bıtmeıli~lmiz hlr l'ltlkamettcn 
-re bllmcdlğimiı trnhanelcr altınıla 'alanımızın taar· 
ruza maruz kalması lhtınıalıni Buyiık :\lillet :\lecU
"'"ın ciddi olarak goıonünde tutma.,ı lt>abeder. 

I nıulıarcbc dı~ında kalmak \e muhare~ve ı:lrillr"e ~erer-

1 
le \ c 'elılmetle çıkmak lı;ln tek çare, re .. mi \&Zile sahip· 
terine ,.e en başınıla Cıin1huriyet HıikCımetlne canılaıı 

I
• )·ıudıın etnıektlr. 

*. * 
Oe,·ıet ,.e nılllete sö,·mek, milletin ndslne -re b ü· 

kümetine giı,enini 1.ehlrlemek iktıdarmı klmse)·e l·er· 
meınclı),ı. Ticaretin ' e lktıcıadi faaliyetlerin ıer· 

he"ltli~inl bahane ederek milleti ııoymak hakkınr hiç 
klın~e}·e. hiı;blr zUınre)e tanımamahyu:. Uırr.lı politika· 
(·ılarııı, mlllet lrade~ı i.1<11tünde dahili ,.e harici bir ıl· 
yaset ,-Urutmelerlne asla mii!lamaha etmemeliyiz.. 

Kahraman 
durmak. bugiin 

ıandl\ ı~ttlıı.atı 

3 ollarıdır. 

* • * 
\C kı~ metil orılumu7.u · hazır bulnn

her unıandan ıl_yado liztırıdır. \ ".a· 

arttıraC'ak tedbırler, ••ıl 

* * * Tarihte bUyUk meseleler batletmı, bir milletin 

e\latları)ıız. Kendimize, mllletinıi're glh en imiz, her 

'eziyette en ı abetll tedbirleri bulacağımıza giheııl· 

mtz. her zama11da.n faz.la ve lıtllnıetUdlr.» 

1, ., 11Şer İnönü bugün saat 14.15 wırftw"12~er- • -~ 
~o~\{rılerdenbe;i beklenen senelik ~· - - - - - _-.. - - ' 

~~cı?~cnu:::ı:~ışt~~y~~fi~{ll~~ ~Bozguncuyla mı-:, ş a ır IK cep lh1 es; ö ! .. T ........ u=r·'"-k~..-.01 11 Ca Bcato PaslfD lkte 1 
b(lylihlrn .r:utku Mıllct Mecılsın- C 8d818 d 8 btlkl\• 1 

ı(!l il)( tezahUrlere veslle olmuş, ~ • 
,'lotrıı\>ckıııeri nutkun her .satırı~ı ımete yardım baş 

~.bl~ :~:.~,;~:~~:: • .-~~ .. ;~: ~:: A ;::~~.:.:::.~:'T;;;k -=::~ Nalçık bölgesinde Ruslar şı ddct-1 Atlantada J bir Japon agu kruvazoru 
~'tt~eclis bınasının karşısındaki ıcttnrn, hattfi her tchlıke karşısın. ı · b • •• d f h b' 1 ı 

ltıb l doldurmuşlardı. Snat 13 dakl sarsılmaz azmine. yapıcılık 1 ır mu a aa ar 1 yapıyor ar 1'Rüzgôrgibi geçti,, havaya uçtu 
~~'b111~rcn de buyuk bir dlnlcyıci dcallne. doğru bildiği bir politikayı Moskova., 1 (A.A .) - Sovyet as. I da çok uzak bulunuyorlar. 
"il ..... ğı l\lccllstc "'erlerıcıl almış bir .. -fa daha dUnya,·a ti.. t k 1 ese ı'nt'n mu·ellı' fı' ar ı."''"Yorta d " '"' ., can e mc kerl mütehassısı Albay Vasllyef bu Stalingrad bôlgeııinde ilk donlar r . 
ı.'11 l'"-etı·c· r ıh. Bil _k ten çekinmemek mcrtlığıne mtsal gün Moskova rad'-'osunda yaptığı başlamıştır. Müdafaa hatlarımız. Al 1 k d 1 .. -ı 
"lı ı ~ u ı d yu k · " a ac: arımı zı og e ~ · ş m ur ocasın a. olacak ço miıhım bir nutuk irat bir konuşmada Stalıngraddaki du. manların şimdiye kadar tesadüf et. ~ 

1 (~1ar1~f~a~~yın1 validelc~l ı:c ~~- ettılcr· Harici slynsctımızı açık su- rumu şöyle hulasa etmiştir: mcdlklerı derecede kuv\•etıı ve cc- yemeğine davet etti 
• lllu11 um arı ve <'r me • retle belirkın nutkun dahili tşlcrt. Almanlar her "'Ün öHl ve yaralı ı;ur askerler tarafından tutulmak· 

Vaşington, 1 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti tarafından cumartesi gü. 
nil neşredilen tebliğde şöyle denli· 
ınekledlr: 

~._ tııdakı k . M h mize alt kısmında bütün mllletc oitırak vasati 4000 asker kaybedı· ta u-. At anta, 1~· - anta)ı Bahriye Nezaretinin 169 numn-"ı•r llYorlardı. Bu locanın sol ., . d 1 ı ı (A ' ) Ati · 
~t. ısınında oıvanı u n. .. • 

'ı~ı. b vı t $. T 1 mujde \'e umıt veren satırlar bıl· yorlar. Ayni zamanda evvelce de 1 Almanlar ıçın artık gerı donmek zıyaretlerl esnasında Tılrk gazete- ralı teblığindc ağır hasara uğradı-
•11· c urası ve emy z D · nıı ' 0

• •> ""ti· ., d ' · (0 ' S "'" ~ d ) (Dc\anıı ~a S • ı'ı 7 de // - k d d ı BI ı lk A 'k t • ~lt14~::esı rclslcn sağ tıırnfındııki ( e\lı. ••. ~. ,., . ~ eı l•I olduğu gıbi hedcf~rıne varmaktan e,·amı :sa. ..... u . ,. e - --· _._._,,_. _____ g_ı_·_ıı_:r_e_ı_c_n __ r_e_s __ m_c_r_•_·a_a_y_· 

tJı.te11 a Ger el kurmay A:>bnşkanı 
l::~ft't:raı Asım GündUz ılc Ordu 
q P.tu~şlerlnden Orgeneral Musta. 

\'erıı latı oturuyorlardı. 
tı bu ~e ecnebi matbuat mt'n up· 

r. Yuk bir sabırsızlık içinde L 

1 ~at1 
~ııl!tJ 4 c 5 kala b{iyük ve orta 
) tııı11 e, elçilik t'rkanı, riyaset ma 
"' ,ı1'1 ikt taraf.ndakt ıocalardıı 

ltıaı; 
~~alil ı:;a b1lşl:ıdılar. 

t C:a lanı 14 te Reis vekılt Re· 
~ iş ılcz l\lcclis riyaset kursu
\ l'ııa11ııgaı cclcrek mebusların rok. 

t•ocı ı Yarıtırdı Bundaı• sonra 
~~11ıkıc-rı in rek büyük ve muhtm 
~ıı ıı:rını soylcmck iizcre Mtlli 
~aat Vet ctnıek ıçhı dışıırı çıktı ı 
\ ~l 14 .15 te biivUk bir zinde· 
'~ \'ı:-1t de ve Tlirk milletine htıs 
~ ~ usu~r ile Maili Şcfıınlz riya et 
t~ tcır!'rı e gcldlcr. Şrfi karşıların
ı. r, d lllrctıs azaları ve dınlcyl. 
ı, ~ ı:ı 11.ktkalnrca süren alkışlıırla 
)tııı1 ~~trıı ve $efr olırn baglılık. 
' ıı~ıı r defa dnh;ı b{il{in dunya. 
~ ırl:ıtk cttıler. 

t!Q0t~n okunmasını müteakıp 
t tıl b~r~ çıkan mesul ve gayri 

, 1 tun vatandaşların söyledi./ 
tt' ş ~şu idi: 
~ ~tııı c • her zaman olduğu gıbl j 
t tııııı, kıılbinc tercüman olmuş, 

1 <ne le doğru yolunu gbstcrmlş
vaın, Sa. 3, Sil. 7 de) C/ /) 

Beşiktaş-Fener muhteliti. Bu gar takımım 3-0 yendi l 
.. . -

' • ... ~ ~.t!J ,, 
1 

_.. - Bulırar 1:3kınıının futbolctllerlmlı.a kar,ı üı;-ünrU bir nıağlublyctile netkelenf'n dü?ıkil nıac:ın heye.:anlı iki <ıafh;\..,, .. 
(~teçın tafs!IIı.tı dördUncü sayfamızdadır.) 

yaroe gemisi sonradan batmıştır. Ge 
mi 25 ilktcşrindc cenup Pasifikte 
Sanla Cruz adas1 civarında iki ke 
re düşman bomba ve tarpil tayya. 
relerinin hücumuna uğramıştır. 
Öğleden evvel yapılan ilk hücum 

esnasında. gemi ıığrr hasarlara ut:ra · 
mış l.'e kurtulması için yedege alın. 
mı~tı. 

Öğleden sonra yapılan iklı:cl ta.ar. 
ruz su kesimi üzerinde yeni hasar· 
!ara sebep olmuş ve gemi yana yat. 

mıştır. Mürettebat o esnada g-cml 
den çıknrılmamı~ ve gemi sonradan 
batmıştır . 

Şimdiye kadar alınan haberlcı 
den insan kayıplarının az oldut;ı 

<Devamı Sa. 3. Sü. Z del XX 

iurma'ya 
1 taarruz 
1 oarruz saatinin yak
laştığı, Müffelikleıin 
burayı geri alocağı 

) bildiriliyor 
Ncvyork, ı (A.A.) - 'Musson rflz. 

:;ılrları mcvslmJ geçtiği için Assam-
da, nw mada ve Bın~ale kor!ezi sa

( Devamı Sa. 1, SU. Z de) >-c 
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il 

•• o ler mektebi 
Şehir 

Haberleri 1 DENiZCi GOZOYLE il 
il il 

• Milli 
Orada tahsil görenleri, hayal su

kutuna uğratmıyacak şekilde 
ıslah edilmelidir 

Yeni elektrik 
tarifesi 

Zamlı tarife ~ jn tat

bikine dün l: oşlandı 

n·z kuvvet 
veden·zs va 

r Şef'i 
d. l ,,.. n 
ın erKe ıl.!ı· 

c:;p Urklye Büyük :mııet !'ftcıııfll 
U ohl a.ltıBCı ~im de\·~ıit'1· 

dördiin<:il toplantı yrlmı aeıı 0 tJf11 
burtıelsiınmn nutuldarı, ı(i!tdtı b!J 

ııuruJJ1• 

1 zıni:rth;: Sallık Bakanlığının, 

U a yukarı on beş scne-
1ik ömrü ola.o bir Sağır • Dilsiz ve 
Kbder mektebi vard~r. Bu mües· 
sese e686lı rette sakaUa.ne.n ço. 
cuklarnnızı, kendilerine ve memle. 
kete faydalı bl.r hale geUrmek için 
kuruknuı;tur. Bu maksadın sağır, 

dilsiz çocuklarla ne dereceye ka. 
dar gereck:leştlrUeblldiğini iyice 
bllmiyorıım. Yalnız son iki sene i· 
çlodc karşılaştığ1mız haller, bura. 
dan mezun oldu, diye başı boş bı. 

raluian kör ıeaçlerl, mektebin 
d('f ve şa lıı:;ış şekli tıakkında 

sash endişeler uy~ıracak rnabi· 
yettedir. Normal çocuklarda oldu
su gibi, sa.kat çocukların terbiye 
c;inde de en esaslı ve pratik mak· 
ıatlarda.n blrlsı onları ekonomik 
noktadan muhtar ve muktedir bir 
fert haline getirmektir. Bunları 
kabiliye t. alfıka ve temayüllerlnln 
işaret etliği meslekler istikametm. 
de sevketmck ve bunların icap et
tırdifıl bilgi ve maharetleri iktisap 
etmelerini temin ederek yapılmak
tadır. Terbiye ynlnız kültür ve dü
şünme seviyesine yükseltmeye in. 
hisar ettiği takdirde. ha.ya-tını ka· 
zanmak zorunda olrnıyan mahdut 
azlığa inhisar edecek bir lüks ve 
eğlence mahiyetind<:n iierl geçe. 
mez. 
~nen ve fikren sağlam olan 

gençler bu haurhk devresini bitir_ 
diken sonr:a, umumiyetle ve tabii 
şartlar içinde, başka bir tedbir ve 
yardıma lü?.Um kalmadan hayat 
yollarını bu1ablhnektedirler. 

Halbuki, vaziyet sakat çocuklar 
ve onların terbiyesinde gayet hu· 
susl bir takım şartları temsil eL 
mekt~dlr. fzmlrdeki mektebin faa. 
llyetl incelenecek olursa kik ço· 
cuklara, mllz.ik müstesna, yalnız 

yarım yamalak bir kfiJtür terbiye. 
s i vcrllmektcdlr. Hem estetik te
blye, ve hem de hayatlarını kazan
mağa hizmet etsin diye de müzik 
ve bir müzik ıilell öğretilmektedir. 

Tabii burada her çocu~un müzik 
ve bir müzik aletini. hayatını ka.. 
zanmağa vasıta olacak kadar öğ

renmek kabilıyetl mevcut olamı· 
yacağı unutulmaktadır Kör çocuk_ 
Jara başka bir hayat kazanma va. 
c:ıtası ö~retmek kabO olmdaı~ı sa· 
nıla.rak, her tıeY müzliin ü~rlne 
yükleniyorsa. bu acık bir hatadır. 

Çunkü mektep görmeden hasırcı. 

!ık, kUlm ve dokumacılık gıbi sa
natları öğrenmiş ve bu yolla geçim· 
lerııı ı temln eden bir çok körlere 
he r şehirde wııadilf etmek kııbil. 

d ir Garp memteketlerlndeyse bu 
sanatla rdan daha b ir çoğu faydalı 

olacak bır şekilde kör mekteple. 
r inde öğretllnwktedır. Yok eğer 
bu. her köriln muztf;e rıtrt btr Is· 
tidadı bulunacağı hur afesine daya
nılarak yapılıyorsa bu ışle uğra

şanların şımdlye kadar, işin esas· 
s ılıfın ı şahsi tecrübelerHc anlama. 
::ı r icap ede rdi. İkı seneder. berı 
şahsen, yarım yamalak ôğrendi .. 
rerı keman, yahut pıynno ile hayat· 
ı~rını nasıl kazanabileceklerini öğ· 
rcnmeye çabalıyan yarım düzine 
kör ger.ce tesadüf ettik Bunların 
hıç bir işleri ne vnramadığıntı koni 
olanlarsa. aileler i vcva cemiyetin 
ırtına y ilk olınamıık ıç n başka b!r 

c;-arc öğrenmeıte gayret ed ıyorlnr
dı Bu çocuk l rd~n muo;tesncı bir 
ı:açı. hayat problemıerını. mek
tepte bğrendıklerll e hallctm~~e mu 
' affak clmu.,ıarstı. bil toplu olarak 

t ir bis.k let'-= tayyare 
çorp·ştı 
bu tuhaf kaza şimdiye 

kad!lr ilk defa \"ukua gclml';'· 
tir. I ~cçln lirl•tl:ın'!und 11ehrl clvn
rınclıı olan bu kaZJı hakkında \erilen 
t fsilutıı öre, bir I\ il uçak pnn ııııe
"'lnclc Iı.ı.sıl olan bir O.rır..a yiizünden 
inmek mecbU'ıl)ctlnde kaime ine. 
rl'k ~er bulımuulığınd:ın Krlstlan· 
sund • l\lnlıunö >oluna inmiştir. Tay
' arc lmllktcıı "oıırn h ı,, ıııı ul nıal< iı"ln 

\ oltl giderken ı,arşıdan gelen hlr 
bl lkletlc ı;2rııışnuş ,.c U·t.erlndekl a 
damı ) ere <lli'ıllrmüş ''e bir harika 
e rl olıırak bl lkletli lınfif surette 
arnlanınış tır. • 

ı. . _.. M'l'I'B AT ENÇ 

sarfedilen madd i ve mAnevt ıay· Bundan bir müddet evvel elek
retlerl haklı ve yerinde göstereb L trik flyaUe.rına, kilovat başına 2 
lecek bir neti(:e deiUdir ve terbiye kurtış zam yapılacağını yazmış ve 
ekonomisine uyar bir yeri yoktur. bu kararın da tatblk lne yaknda 

Eğer bu çocukları on bir sene başlanacağını bl1dtrmlştik. Zamlı 
devlet kesesinden bc.sleyip giydir- tarifenin tatbıkı ciün başlamıştır. 
d ikten sonra, sokağa, karanlık b•r Yeni larıfe yapılan zamlarla şu şc
fıkıbet içine bırakmakla gereken kflde tanzim edilmiştir: 
yapıldı sanılıyorsa, müesseseye Adı lcnvırat. bırıncı tertip kilo. 
mek tep lsmlnı vererek kendimiz! vat başına 14 ve ikinci tertip kilo· 
aldatmak doğru olmaz. Aksi tak· vat başına 9 ve uçUncü tertip klio
dirdeyse göz önünde olan tatmin vat başına 5 kuruştur. Üçüncü ter. 
etmeyici neticeden mesullyet duy. t ı p yalnız ticarethanelere tatbik o· 
mak ve bunu ç5ı.mek çarelerlnı L lunmaktadır. 
ramak gerektir. 1000 volttan fazla bir takatta Alet 

Her şeyden evvel, mektebin kör· kullanan mtioter ilcrln bUtün ıstih. 
ttıklerlnden saat 17 - 2 1 arasında ter kısmının tedrisat programları. 

r.ln 11.•aarlf v k·'J t ı 1 kt 1 kilovat başına 14. bu saatler bari-. . "' e ~ e n n me ep e-
rlndek!Jcre uygun olarak tanzim e· cinde 9 kuruş alınacaktır 

Meskenlerinde buz dolabı k u l· dllmesi gcrektır. Sonra bur aya her 
ferdi l~k k bill . te h t _ lanan aboneler bütün ıstlhlfikleri i. 

a a ve a )e ı ap e in saat 16 - 22 arasında kilovat 
dcbllecek sanat kursları koymak ç b ti h · 

1
· d 5 . .. ı başına 14, u saa er ıırıc n e 

serektır. Bundan başka, daha yuk. ık öd ki dl 
sek tahsil seviyelerini takip etmek uruş eyeceı der r . 

1 
b do 

. Tıcarethane er en ya nız uı • 
isteyen iktidarlar f~ın Maarf Ve· lab lstlhl~k l 1 ı n saat ıs _ 22 a· 
ktı.letl tle anlaşmak ve bu çocu k- 1 d k .l çt ba 0 14 kuruş 
!ara normal çocukların mektepleri. bra ı.ın a 

1 
ı ohva 

1 
dşı 
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a k ş alı' 

u saat er arıc n e uru -
nı knpayan mevzuatı kaldırmak IA· 
zımdır. Kör mektebindeki müzik 
tahsiltnı ilerletmek isteyen bir gen. 
ce maarif mücsıieselerınden blrlnın 
müdürünün {Buras1 hastane değil. 
dir) dediği bir vAkıadır. Nihayet 
bu çocukların öğrendikleri iş ve 
sanatlarda çalı&ıp hayatlarını ka· 
zanabfimelerl için, geTcken alrtka 
ve rehberlğlıı tc.m!n olunması icap 
eder. Aksi takd irde bunların kafa 
ve kalplerine, elde cdemlyeceklcrl 
bir takım hayat ümlt ve ldacllcrl 
koyar.ıı.k, husran ve hayr-1 sukutu 
içinde terketmekterısc. oııları ta. 
blntın attığı koyıı ve ümitsiz ka
ranlık içinde bırakmak dııha hayır· 
lıdr. ~JİTHAT ENÇ 

nacakt ır. 

Resmi ve belediye dalrelerlle 
hayır müesscsclerı tenvtnıtı fidi ta. 
rıfc üzerinden. eskisi gibi yüzde 50 
lenzillıta tlbldır. 

Tramvay ve Tünel üc.retler1ne 
yapılacak zammın yılbaşında tatbi· 
kine başlanacağı oğrenllmlştir. 

Mersinde ucuz ekmek 
karneleri dağ tı l dı 

Mersin, 1 CA.A.) - Memur. m ü· 
tekait, dul ve yetimlere verllecek 
ucuz ekmek karneleri dağıtılmış

tır. 15 lkincıtcşrlıı pazar gününden 
itıbaren bu karnelerle 16 kuruş fı. 
yat tizerlnden ekmek alınacaktır. 

Bozguncu ile mücadele 
(Başı ı incide) / */ ı zlyr.t karşısında blr fert olarak ne 

glnlerirnlzl, tüccarlarımızı, politL yaptık? 
kncııarımızı çok derinden düşün- Şef. kendisine has derin bir vu· 
dürecek yerler vardır. ŞcC'in şlm· kur ile.- bu mesele hakkında demiş
diye kadar söyledlsı her sözün ta. tir kı· 
hakkuk ettiğini bilen Türk mllletl, cıBUtün eksiklikleri !le beraber, 
artık emindir kl, zlraatımlzc bDyük en ıyl netıceler. ancak hükumet ted. 
mikyasta ve yeni bir gayretle c- blrlerlnm dikkatli olarak yürütül
hemmlyet verilmektedir Yalnız mesi Ue elde cdilcbılir. Acı ile ha... 
Şef, milletine ve ordusuna göz tırlamalıyız ki. milletin taşe işleri. 
diken, milli bünyeyi kemirmek ıs- nı tanzim etmek yolunda Cümhu· 
tıdadını gösteren bir kaç belalı rlyet hükümetlcrının sarfettlklcrl 
dertten bahsetmlslerdlr. gayretlere, iki . encdcnbı>rı cemıye. 

.,.paUadıfı'ı gilndenberl ciünyr timiz tarafından hiç yardım ed ilme. 
harblnf? memleketimiz en ziyade mlştlr.ıı 
bugiln yaklaşmıştır Hakiki kuv- Bu dünya badiresini zararsız at· 
vetlerım!zl. sağlam vaziyetimizi bu. !atmak istiyorsak biltün mllletce. 
}andırıp gölgelendiren bir manevi menfaat düşkünlerinin fiskos ya_ 
telôs ve ıstırop havası bütün va- pacak ağızlarını yırtmak ve İnönü 
tanımızın fJZcrinde esmektedir. gibi bir devlet Şefinin acı ile h a. 
Böyle haller bir milleti hastalıklı tırlattığı hilkümete yardım etme· 
ve zayıf gösterirler. Hastalıklı mil. mek vaziyetinden kurtulmak mec
ı"ı bünyelcrı harıci t ehlikeleri sil- buriyetlndcytz. 
ratle üzerlerlne çekerler. Bu se· Vurgunculara, bozgunculara de
beple bir gün, bilmediğiniz bir Is. mir yumruğu lndirmck üzere clıni 
tıkametten ve bilmediğimiz bah11- yukarıya kaldırmış olan devletin 
neler aıtmda vatanımızın taarnıza bu eli tndirnıek gayretl-Orini yavaş· 
maruz kalması ihtimalini Büyük !atmak değil, bu yumruğun bir an 
Millet Mecllslnln ciddi olarak göz· evvel vurguncuların. bozguncuların 
önünde tutması icap cder.11 beynine ~nmesı için devlete yardım 

Hakikaten etrafımıza bakacak etmek mecburiyetindeyiz. 
olursak bu bozguncu cemiyet der- Şefin sözünü hiç unutmamak la.. 
hal glizUmilze çarpar Her gün bir zım . . . 
koç menfaat dil3kilnli tarafından Bu birlik ve hükömete yardım 
ortaya atılan türlü a lçak fiskoslar 1 etm ek V {? vatanın üzerinde esen 
kulaf!ımızı tırmalnmaktadır. 1 müthiş ha\'ayı dağıtmak mec-

Bilhassa iaşe meselelerinde men. burlyetl dah!ll ıstırapları dlndirece · 
faat dUşkünlerınln bu alçak fıskos· ı ğl gibi, harici tehlikeleri de önleye. 
ıa r1 zaman zaman ortalığı ıstı1A et. cek en büyilk garantidir. 
mek tehi kcsı göstermiştir Bu va- Ertuğrul Şevket 

r 
- Nasıl neş il? Anlıyamadım. N e de-

mek ıstlyorsunuz'l 

- Barda gUHip wylüyorciunuz. 
- Fakat Anlya 
_ Her ne ise Eslen ehemmiyeti yok. 

Slze dargın değlllm. Bu hAd lseyi u nu ta
lım olmaz mı? 

Scnra annesine doğru yaklaprak: 
_ Anneciğim. Bana biraz !Avanta ve. 

rir misin? dedi. Prenses çantasında !{!. 
vanta şlşeslnı aradı . fakat bulamadı. 
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~ enlıaltı ıemllert ı•ytabn 

&ıı:.I' yüzde ellis lrıdcn fulaşını 
ve hava kuvvetleri d e yu zde yır. 
mıstnı yapmağa muvaffak olmuş
tur. Bu miktar denlzilstti gemiler i 
kaybını endişeli bir vaziyete çı. 

karmıştır. Dentzüıtü g.milerinia 
uğradığı zayiat yekünu İngilizlere 
göre mevcı.ıt gemiler tonajının 

yüzde on be,lne kadar yllkselmı,. 

tir. Son harbln ilk devrelerinde 
deniz aşırı memleketlere ulaşan 

denlzyolları üzerinde hafif kru. 
vazörler ve sllllhlandırılmış ge
miler taraf&ndan korsanlık yapı.. 

lıyordu. Bu, llk seferinde muvaf· 
fa k oldu . Birinci seferden sonr a 
taşıma. kafile usulüne göre yapıl. 
dığından dolayı Okyanuslara açı. 

lan kruvazörle rin hareketi endiie 
verecek m ahiyetten çok uzak id i. 
Dretnotlar sis teminin ka bulün
den sonra yeni olup tıı. hizmetten 
çıkarmak lüzumu h issedllen harp 
gemileri, kruvazörler işe yarar va· 

zıyette olduklarından bu işe ta h . 
s1s edilebilirdi. Nitekim İngiltere 
de bu suretle kullanılan eski harp 
gemileri, kruvazörler ile diğer ge_ 
mllerin mıktarı 100 ü aşıyordu. 

Hafif destroyerlerin miktarı tse 
700 ~n fazla idi. Bunun 400 O 

lundutumuı. iç n dı' ytU-
ayna gibi göıUınb.zün önUrıe U 

Yazan: Hüsamettin Ü/sel 
Dışarıda: 1ı9tl" 

ı - d n anlık. öldürmel<WI 1,ı~· w.ıul tanımayan bir aeınacAk oJll" 
beri büyük bir gayretle uğraşı· 
yor. Mademkı gemiler az bir za. 
manda elde cdilcıncycır. vasrta
lardır. Deniz yollarına malık bır 
devlet büyilk hllrplerın uıun sü
ren zamanını ancak deniz k uv· 
vetlerinln kudret ve hakimiyeti 
ile t utar ve karşılar. Elinde bu 
hakimiyelı b;ışaracak cknl:ı: kuv. 
vetl olma1.sa bazı zarar lara katlan 
mak mecburiyetini kabul eder ve 
az miktardaki kuvvetlerle müca. 
dcleyt kabul zarur_.tlnde kalır. 

İngiltere de şimdi bu harbin gl· 
dışını bu şekilde yUrütmeğe mec. 
burdur. Bu bakımdan deniz Ul

ylatıoın büyük olmasına hayret 
etmemek icap eder Fransa ıı ın su
kutu olmasaydı ve hava kuvvetle· 
ri de :zayıatın artmasına sebebi. 
yet vermemiş olsaydı bile muha
faza vasıtalarının cksikllğindcn 

dolayı ~emi kayıplarının yı ı c her 
zamankinden. evvelkt har pten 
fazla olucağı kati olarak soylc. 
nebılirdı 

sının vcrdığl hak ve kararı dahi. 
!inde olmak üzere 10 bın ton o
l;ırak: yaptılar. Fakat Alman dc
nızcil c r ı bu ıonajdakı ~emilcrln\ 
fü;tün eııliha ve siiratte tc~hiı et· 

ml'te, ııttlkçe daha z.Jyade •.1'11 

bulunuyor.~ 91ııı> 
2 - «.!'lf uharcbe f'ılenJer_. a~ tlıl' 

bir antaımayı bugün içi." unıı 30~· 
recek hlı;bir yerde hlı;bır delll 
t ur.» tiler. 26 mili ıışan .;ürtttlerı ile 

d 1 a. lı;eride: ıııl' ~ 
21. 22 mil süratın e o an &ır 1 _ «Bllyük l\tillet ;wl!("ll!! ti' tı 
harp gemileri ile muharebeden ka hemmlyetıe dikka.tia i eetbet.ııı ~ıı~ff 
çııımak kudrctinı kaz:ı.ndılar. Bu t>erl " 

t~rlm ki pa.tladıı:t günden _..,. -
şarllar altındaki bir gemi akın. harbine, memleketimiz en ı.lY-~ 
::ılık yapTak isteyen bir deniz lbklld ~- ,. 
vasıtasına tekmil vasıflarını ha- güa yakl~tır. bıd_.ar 
izdi. Hatta bir konvo'"ı muhefa- r lmlzl, sağlam ~adyethrtlzl tdM '1 

"· n p gölgelendiren btr ~~-...... ~ za . den uc küçlik kr:ı\·azörüıı hep .... ,..,.-
ı z.tırııp hınaıır, buguıı • 

s:ne ustun bir kuvvet olarak k ul· Ur.erinde esmektedir.» ll•"'.ı. 
lanıJablltrdl Bu durum karşısında ! _ «Şuursuz. bir tıearet ıı"" 
ln~lltcrenln ellr.dckl 50 krnvazb. lıakh ıebeplerı ~ok aşan blr P' tıf11 
rün, İngiltercyc ulaşan deniz yoı. !ık heU.sı, bugün vatanımızı 1' 

lıı rını ve bu denız yolları il zerin- lı;lnde bulnndurayor.» i' tıf 
de çalışan kafileler! mııhafaza ve lQ \ C dıt durumun •o apa(:l ~· 
hl maycd~ ucraya('ağı gilç'liğti an- hına }Azım gelen CC\'Aplan ,-e JÇIO~ 
lamak pek çok kolaylaşır . sek dlrtktlfierı ayni nutkun ~ti 

A. iman knıvRzorlerl 6 p us. ' " ,ek1Uerı1e bulmak bUtUn vt~ 
~ hık topa uzun me~afedcn için bir ferahlık ve kalb kov 61' 

ı - «BI~ önümllıdekl ııene rl' 
karşı koyacak derecede kuvvetli nıllli lya etimizin ı~erde ,.e ~,,. 
z ırhlar tlc muhafaza cdllmlşttr. hcrkesee bilinen ıstU<ametlt-rlll • .6!' 

Ş ımdlk .. ı harp başla. ııgıc __ ın_d. a B u «cınllcrln ikinci bataryası kü. fad .. 
"' rfüıt ve ciddi olarak muha ıfllı1' 

bi.itun ycnlJlklcrı. butun c;ü k İnglllz kruvazörlerinin tek- cetiz. Ahltlerlmlt e, ıttıraktsr 1' 
1
-f 

dc~ışikliklerl bcrabcı· getirdi. Ver m i' toplarına muadıldir. ,
8 

dostluklarımıza sadık o~ell ,1 

say muahcdcsı Almanlara bazı Alman akıncı kruvazörlerlnlıı berhıınrı bir devle te karşı blYI 6'~ 
tahdidat koymuştu Almanya, 10 Okyanuslarda bulunması yüzOn· aklı tlklrli olmaktan dildıatle 

1 
ı.ı 

bin tondan fazla harp gemisi yap· den kafi!elcrc fazla miktnrdıı mu. nıuak, milli emniyet slyasetiJl1lı 
lngillz donanmasının destroyerler i mayacak ve 6 bin tondan biiylik hafaza ~cmisı llAvcsl, daha büyilk kip edeceğl:r;.ı> ~ 
arasından ayrılmıştı. kruvazör kullanmayacaktı . Der.iz. tonajda harp gemileri katılması 2 _ cDe\·lete ve millete &Ö' / 

altı fılosundan ise tamamllc mah. icap ed ıyordu . Ancak bu sur etle milletin nefsine vP- hükumetiııe ,.r 
ruındu. Almanya bUtün ınüstcm- k;ıfile. :.> kıncı kruvnzörlcrlntn ve- n•ninl zehirlemek iktlda rırıı ııoıı B lr devlet doanmasmı teş- ı ,.ııı~ 

kil eden kruvazörlcrın, lekelerini ell n d~n kaptırdığı için rcczt: ı fclftketten kurtarılabıllyor_ ytı ,·erıncmellyi:ı. Tl<.'aretlrı .-• I>"" 
harp gemılerinin vr. diğer denlz artık oralarda deniz füderı bu• du. ~ saıli faaliletlerin ~crbeı.tllğlnl 9~1111 
vasıtalarının ihzarı, o devletin 11· lunmııyaca:ıııda rı Alman cleııll Ağır z ı rhl ı doııaıı m.anın. ana va~ ne ederek milleti !'Oymak lı "~· 
mantarına, deniz yollarına. kulla. mahfıllcn buna ı ttra7. etmek lii. tan sul arında mu t~aıaza edılmcsı h iç kimseye. h içbir zümreye ili rrtflı 
nacıığı kafilelere, dost ve dilşmaıı . zumunu hıssctnıedi. Alınan dcni;ı; blr za rurctlir lngıllz. ltalyan ve l ınalı ıı. Hırslı pıılltikııcılar'.n. ııır • 
tarının deniz kuvvetlerine. coğra. mi.lh cııd ls lerı bu 10 bin tonluk .Japon dr.nanmalnrınııı hareketı lrıull\ 1 listlinıte dahili , .e har~• ,,_ı 
rt vaziyetlere göredir. Bu liman· harp gemilerinden en iyi lı;tifadc bunu ısba t r>dcn bır dcJlld lr BH. 'cı"et ~·liriitmelerlnc a!Ja .. ~ 
!arın karakolunu. müdafaasını te. çarelerini tetkike koyuldu. Alman tün deniz yolla rını~ serbestlsl lsc ~tmem~llylz.» , r4' 
mln etmek bir esastır. Fakat bu denlzeller i bu gemiler ile büyük dııhtı mühimdir. lnı;1ltere buna s _ d(ahraman \'e kıyrnetlltıı'~ 
basit csıısı İngilizlerin göz önünde bir deniz kuvvctı karşısında mü. ınuhlRçtır Akdenlzdc ve Uzak. mıızu lıazır bulundurmamız, , , 
tutmadıkları çok aşikardır İngıl. cadele tmkfınınıı inanmadıkları l.. şark sulnrınc' a bu lh•lytıç daha h r.r r amandan ,.ı~·ııde tfuımd'''·rl" 
teredeki zihniyette kruvazör kuv_ çJ=-.:bu vas.ıtaları dosrudan doğ· bıı ·lz )!'\riın üı Burala ·dakl as. tanıla ıı.tıh')all arttıracak ted1" 
velinin tali b ir kuvvet oldu~unu. ruya nakliye gemlh: rj uzcrlne ta. keri kuvvetlerin malzeme ihtlya. asıl genişlik ~-oııarııtı r.» .,rJ.' 
evsaf ıtlbarile dıkkate değer bir arruz esasına gcirc yapmayı ka. cını t emin ı.• ::nck te mühim bir Dünyanın aurumu ne kad r 
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kıymet olarak kabul edilmediğini bul ettiler. vazlyetı bu bakım. meselc~.ır. Japonların elindeki .. cep !ık olurı;a olsun :mili Şefin 11ııU! _J' 

gôsteren bazı garlp1ikler görülil· dan lncclcdilc•r. kru\•azorlerl Alm nn .. kruv11zorlr.. karanlık içinde 'l'ürklyeııiD ,..-
yor Londra konferansında kabul Gemılerl. Vaşington kon!cran· CD~namı Sa: S, Sü: 1 de) ( f ) a~·dmlatım tıir m~·aıeıllr. 1)1 
edilen esaslar bu görüşümüzü te.

1
- KÖ~ 

yıt etmektedir Bu konferansın ~3 

kararları. kruvazör tıpı cr•nln ve. lstan ~ ul _ izmit n rasın ~· 
v=ısıflarının birliğini gösterir. Hal. I ı 111 
buki bir devlctııı semilerl, evsaf Bırbırine yakınlığı ve ticar ıe lf' 
ıtlbarlle kendi toprakları ile aıa. • amelelerlnın çokluğu dolayıs1 -1 

B • cuı katıdır. Diğer devletlere alt tip · l r Ve C l Z e tanbul - İzm it a.rnsında u ff{ İiıı' 
ler ve vasıflar o devlet lçln mu. tren tarife~! tatbik olunması 

Amerlkaıla rıkan S e\ l nrk Sun "'il· kıh~ına dogru bir ghU, görlilmek· · d t işti .ı vafık olmıyab!llr. ~ - • kalfıt Vekfıktın en ıs cnm · "' 
zetc,,ı: teıllr. t dlğcı' 

İngiltere Londra konf, ransın- Fakat verilen cevap a, _ ..ııW 

d 50 k Ö i l 150 bl d «Türklerin dHtlu unu kaınnan , .e 1 S l'OR M UllARIUJUJ:RIN'DE S !arda bilet tenzilatının J{ığve-> t> 
a ruvaz r e n es. hU BEKi JYOR UZ dllllt 

t j k b 1 ttl B d 1 muhafaza edenler kendiler ine r- ı . ' ' bulunduğu bu nun için şinı şl 
troyer ona ı a u e . un a met etmı-. olu rlar.~ eliyor . Beşiktaş \ e J<'en,rbahı:enln Bulgar ı k. 'ıamı •aca"ı b Udlril11'1 

1 k d ·· ı bil k · 1 . k . . • na m an o ~ ı:; esas O ara , uşman O a ece A rlk t I I b u··mtecl ;(', ·, lo takımın11 nr,ı U'lttı tc galı· 1 •• , • e 
. , m~ ı:ı pu es n n u c ~ 1 K•::ı ~· ke ·1d ı 0"'" devletlerin denizaltı gemllerı go7,; 1 t 1 ili h I 1 ette lla biyctlerini. diin bu ı;ütunlarda, Bul· ı1 v n :,a ı ı • r çcrçe\'e e t r p er nı ı-m e < • 1 

örür.de tutuldu Bu zihniyetle 1 1 ..... 1 ki lmaıı.a de~e gar futho1<-uıcrJne kıırw:ı ü~denbcrl , 'f · · · .. iten 
r <'ye •• anrı arınaa~ıı 1§ ı. f . t:ı r ıe• r rr n ı Vll SE konferansa gıdcn l nglllz hcyctl. J . !ıtl rüp gelen bir tı\l lhsh~llğln art ık kı- ... . J t " . . ı bir \ eclzedl r. 
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kendi memleketi namına büyuk rılm ı'f olma~ı ~Ull bell rtmı,um. Dün Haber aldıgırnı za gore baZ tJ 
, AGrı; SIKJLIGll'"A DOGRU • · \lf 

hatalar ışıedı Be.,ıkta, ,.e t encr bahçe muhtelltı· ı vci ve ınahallebıcller, BclcO •ı r~ 
Bir 1-itokholm tt•lgrafrna gore, ln- nln 8 • O g ll>I iyi bir n"'tıceyJe maçı tı.ı;at müdürH"ığ linc ııabcr ,.c.şl' 

Ô nsan küc;uk bir tetki k ıle gllt .,rede Şimal AfrlkB muhıı ret)e,I kazanma~ı. hu dü'>Unc·eınıle yanılma· den meşruba t larlfclcrlnoc fly 
bundaki hatnyı bulur ve lıaberlerl U<ıt~nılf'kl ~anııı llr ııon ol8 ılıtınıı gö?>teren yeni bir , ·esile oldu. ra zam etlik lerı tuı laşı lmıştır· . r 

görür. Destroyer tonajır.ın , İn · ı.aat ıı; lnde dahıı. sık1 olmu,. Inglllz Anc·ak bu üçilncil galibiyetten •on- Bu keyf'yet ü zerine bclcdl);,,J 
glJ~re gibi bilyiik bir lmpara. gazetelerindeki !<On haberler ancak ra, hatıra ba~kıı bir ~ey de geliyor: l sllğlnden kaymakamlıklara E: erit 
torluğun lhtlyacatını temin ede- iki gün en elkl Mdl eterden babıe- Acaba g~~n zaman lçln<le .r.ut~.lü- rllen yeni bir emirle bu gibi 1 lt0 
bilmesi l{ızım olan miktarının an. mU7 bir ~·ukseıı, mi ka~·dettı: Turk r ln fiyat tarlfe' crlr'n sık~ b~ ti! 
cak beşte birini karşılayabllece- dlyormu,. ,.e Bulgar fu tbollerlnln dUnkll \·e bu- trolden geçlrllnı cs. blld irılnı1 :i 
ğını lercddütsUz söyllyeblllrlz. Bundan en elkl L&rarlr t&C'rUl>ele- ıünkü durumlarını mukayeH ederek ~ isi 

İşte lnglltere bugUn bu hata. rln nf':tlce l nllll ıerek: Demokrul- bu noktanın lncelenmeı;lnl ıpor mu- D iyo:-orn ... erg 
nın derin ıstırabını çekiyor Burı- lerde de harp planlarını ve muhare- harrlrlerlnden bekliyoruz. Eminönü Jlalkevinden: ~' 
dan kurtulm"lık için iki seneden. be hareketlerini incelemekte ağlz ıı- TATLISEBT BUyUlc Tilric Zntcrlerl oı~·ote tı 

- Her taraf kan içinde ... Onu öld ür-
müşler, vurmuşlar . .. 

Esten dehşetle yer inden fırladı ve: 
- Öldürmüşler mi? diye haykırdı. 
Prenses ı:;apsarr kesllmlştl: 
- Aman Yarabbi! Bu ne d emek? Za

vallı Basll'I k im öldürebilir? ı. h b lçar'? 
emektar Basil ! Buna b ir türlü ihtimal ve. 
rcmlyorum. R ica ed erim Mösyö Lund 
kamarı:ya k adar gidip bir bakar mısınız? 

sergisinin ı;ördUğl\ bl\vUk rflğbCU { 

na.en 4/ 11/ 1942 Çarşamba. s;llJI ~ti! 
ce sn.at (21) de kapanacaktır · il' 6l' 
Jcket illm ve sanat hayatıııd8 1 ,.rttl 
fa olarak yapılan bu l!'erı; lyl ııY 
ko,unuz. 

lsken r:erun giimrükleri ~e 
t ir tay ia ~ır 

.. nıril ı 
İskenderun ve Mersin ı;u )' 8r 

- Almamışım kızım. Galiba kamara.. 
da bıraktım. 

- Ben de öyle anne .• çantama lavan. 
tamı koydum sanıyordum. Yok Bula. 
mıyorum. Bari ctdlp kamaradan alayım. 

~--1'aı.an: Wetoer E. Hint& - ız-

- B una ne lü zum var prenses? Kızı. 
'lllZUl sözler ine in anıyorum. Hemen gld!p 
k aptana habe r vereyim. 

rlnln son günlerde {aa!lyctı ço ,iJı:' 
mıştır. Bunun üzerine Mersin nııı" 
rüğünde yeniden bir nıüdi.ır 
vlnllği ihdas edilmiştir. ~ ııı 

Esten nezaket ve telAşla: 
- Milsande edersen iz ben gideyim 

Aniya? dedi. . 
- Hayır hayır. Ben giderim. Hem de 

biraz hava almış olurum. Bu salon çok 
sıcak ve çok dumanlı •.• 

- O halde müsaade ediniz de ben de 
sızlnlc geleyim. 

- R ica ederim Môsyö Lur.d . 
- Sız hiç dans etmez mlslnh: prenses? 
- Aman Mösyö Lund .. bu kadar koca_ 

man bir kızı olan b r anne nası l dnns eder. 
Sonra gülUr.ç olurum. 

- Anlya'nın annesi olciuğunuza inan. 
ınak Si.iç bir şey prenses. Tıpkı ablası 
imi~ gibi bir ha l ınız var. 

- Anlya ıle ev lenmeme müsaad e ede. 
cck misiniz? Hayatınızın yegAne saade t 
ve neşe kaynağından sizi mahrum etmek 
benı çok ilzüyor prenses .. 

Prenses mahzun bir tavırla gülümsedi: 
- ller anne günün birinde çocuğundan 

ayrılmağa mahkumdur. Kader böyledir. 
Aman Yarabbi! Kızım ne oldu? Ne var? 

- Evet.. hemen haber vermek 1lzım. 
Fakat ne aksi oldu. Herkes kim bilir nasıl 
dedikodular yapacak ve bizden bahsede
cektir. 

- Fakat bu cinayeti saklamak milm. 
kün değil ki prenses.. gemide her olan 
hıidlscyi hemen kaptana haber vermek 
Uızımdır. 

- Şu halde gidip kendisine söylcyt. 
nlz. 

Öğrendiğimize gbrc, m üd0r1 tı' . Oklcr avlnllğlne İstanbul güm.r fetı' 
Ud ·· r· g~ U ı:eflcrindcn B · nı .ur u ~ . tir· 

Oken terfian tayin ed •illl~ 

r Tl\KV ; M1 
--;.- iKİ~CITI:şntN l !l·IZ 
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lf.ırp bitip lıer halde uçak blrçolt 
nakil ,.a,,ıtalannın ll'rinl tuttu~u uı-ı 
ın n imdi tuhaf bulduğumu:ı bu 
fft\"Yare kazasın p:ırmak ı!urtncak 

- Buna ne IUzum var Esten. Siz bu
rada kalıp annemle biraz konuşunuz 

O nu hep yalnız bıraktık. Herhalde sıkıl. 
mıştır. 

Genç İsveçli bunun üzerine: 
- Memnuniyetle. demekten başka söz 

bulamadı ve prensesln yanına oturdu. 

- Mllbol,ığa elmlyclim. Mösyô Esten 
ben nerene ise kırk yaşında olacağım. 
sonra ihtiyarlık yalnız yaşla değildir ki . 
çok felı'ket gördilm. m~leketlmden kaç. 
tım. 1httlôlln bUtiln fıtcıalarına şahit ol. 
dum. Kocamı kaybettim. Biltün bunlıır 
beni çok yıprattı. Eğer kızım olmasaydı 

bu kadar acıya dayo.namazdım . 

Bu sözleri dehşet ve heyeca nla söyle. 
ınlşti. Tam o aralık Aniya sapsan gözlrrı 
dışarıya uğramış, titreyerek yanlarına 
geldi. Söz söyliyecck hail yoktu. İskemle. 
nln ilzerlne yığıldı. 

- Ne var yavrum? Ne oldun? 
- Müthiş! Müthiş bir şey! 
Esten hayretle genç kıza bakıyordu. 
- Ne "oldu Anlya? Söyleyiniz. Ne var? 

Esten dans eden ncşP.11 çiftler arasından 
geçerek kaptanın oturduğu masaya doğru 
ilerledi. Kaptan Slemsen eski bir denizci 
ve çok kibar bir adamdı. Geniş omuzu. 
iradeli bir yüzü, canlı ve akıllı ıö::lerl 

vardı . Eslenin seUımına nPzaka•le mu . 
kabele etti. Gene;- İsveçli yavaş sesle: 

1 
uıcnt 1361 - ŞE\'V"'' ... ı I 
y;~KİT ZEY!\I l z J.~1 

1

. GÜNEŞ 7,3."! ı;.~' 
ÖGLE l'.!,58 9 41 ı 

' 1 İKİNDİ 15,46 
1

2 O 

Iİ 1 AKŞAi\1 18.04 1 .s~ 1 Rdar çok kaznlar duyacatt-ıı. gibi 
gcll)or. 1 

~ım~'E 
Müsaade ederseniz bir cıgarn içe-

ylm. 

Biran daldı. Bütün ac1 hatıraları birer 
birer g ôzlerl ör ündc canlandı. Esten ga. 
:vct yavaş sesle ona sordu: 

- Kaınııradn ... Basil •• • 
- Basil'c ne old u? 

- S izinle hususi olarak görüşmek Is. 
tlyorum Kaptan Slcmsen. dr.dl. 

(Devamı var) 

YATSI 19.38 
1
1 . .fY 

L'\1SAK 5,52 ~ 
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T e1 ·_ f ~"", :elgraf ve radyo h3berleri - Milli Şefimizin nutukları 
Askeri durum 
r--- Yazan: 
1 lllıra BOPAN 
'Joğu cepfıc ·inde: 

~rp vaziyeti 

S tallngrad bôlgeslndc \'C Kaf· 

kaayada me,-zlf Awan taar

"'7.ları de\·am etmektedir. Almanlar 
• 1,a kadar titalingrad, Tuapse, \'lü
tllkarkaa ,·c Grozny me,ktlcrlnl T.SP· 

lehnekt~n daha limit kesmemı,ıer· 
titr. Ru sebeple il. T~rln ayında dıı 
bQ Şehirler utriında taarruz \'e mil· 

Hava harekatı 
Her iki torofto 
şiddetlendi 

l'ent Amerikan ~aklan 
Lallnea, 1 (A.A.) - Kırk kadar 

Amerikan bomba tayyaresi dlln Cc· 
h"lıtarık'n gelmiştir. Burada bUyük 
')lr hava faaliyeti vardır, Dığer ta-
aftan Rodney zırhlısı, Furiuıı tay
, r<' g<'mısı, 14 torpido ve 18 ta~·ya
e şımdı eskerl limanda bulunmak· 
•adır. Birkaç ticaret vapuru limana 
nlihım miktarda Amerikan kıtaları 

ve birçok llarp mıılzemeısl çıkarmı•· 
tlaraa &a\"aaları olaeakt..r. -, tır. 

GörUnü,e söre Tua)>MI ct-pheslndtı Berlln, l CA.A.) - BUyUk Brltan· 
ftu, mukınemetı birdenbire kun·et- yaya karşı yapılan mücadelede Al· 
ltııınış.ır. Aılmanlar, Mozdok'un 00 man hava ordusu uçakları, dünkü 
... metre batı cenubuna düşen 1\ial· gUn \'e gece Kanterburı şehrine kar· 
"Tk'a !<adar uzanmııdar ve bu katla· şı mllteaddlt dalgalar halinde misil· 
haya Jirmı,ıerdlr. Burası BakO de· ıeme taarru•ıar:ı yapmıf)ardrr. Bir 
nıtryolondan ayrılan ltlr tube hattı- kısmı alçak uçuşla atılan bombalar. 
hın ~n urudur. Almanların buradan tahrlpkAr tesirleri ile ve çıl<arttıkla· 
'lc)nra Kafkaıı dallarının şimal etek· rı yangınlarla bUyUk tahribat yap-
1ertıt.i .. nnanacuı.rmı \e ıUrvelere mıı~lardır. Himaye av uçağı filoları 
lllatmıya c;ahtfacaklarını tahmin et· 5 Ingiliz av tayyaresi düşürmUşler· 
ını~orom. l.'anl orta GUrclstanıı. in· dlr. Daha başka !ava.ş uçakları ln· 
ınek itin dal geçltlerkll zorlamak gllterenln doğu cenubundakl bazı 
0•hl" me\'MIU olamu.. mahallerde ezcUm~ Douyres'da bu· 

Grozny sahaeınaa Alman taarruı:· ıunan askert hedefleri bombalamış· 
ları ~imdlllk durmutftur. Almanlarll !ardır. 
karka!lyadakl kı' mentlerl, ,ırndikl Londra, ı {A.A.} - DUn akşam, 
b\alundutu hatlardan pek farklı ol- birkaç düşman uçağı Canterburry'de 
lrııylM'aktır. şimali Ingllterede, şehirlere taarruz 

" l4tallnırıulın şimal ''e ee11obunda etmlşlerdlr. Taarruz eden uçaklardan 
il<i yardımrı Rll!I ordusu taarruz ha- dokuzu tahrip edilmiştir. Bunlardan 
llndedlr, Mareşal Timoçenko, şehir- üçtlnü uçaksavar topları, geri kala· 
~ki müdafllerln yUkUnU hannet- nını da av uçaklarımız dUştırmüşler
ınek makııadlle Alınan ordusunun şl· dlr. 
"1•1 ,.e cenup <-enahlarını tekrar taz- Ikl IngUlz uçağı kayıptır. Hasar 
lika baı:laını,tır. Motıkova ,.e S~k- ı olmuştur. OIU ve yaralı vardır. 
llonn'den gelea haberlere l'Ött, !JI· Londra, ı ( A .A.) - Ingillz hava 
ltlaldekl Kus ordu'lu göğlis göğUse ı kuvvetlerine mensup uçaklar şimal 
hıuharebelerden sonra biru dalı& batı Almanya.da hedeflere taarruz 
llqrleıntttlr. c~nuptak.I Rus ordusa etmişlerdir. Başka uçaklar Şimal 
l~ Alman • Rumen kıtatarının AIU.· Fransada trenlue taarruz etmıfler· 

tu lklocl müdafaa hatı.nı yarmlf, dir. 
! - 3 me!'!kOn yeri işgal etmlttlr. Za- Morvtndo Uplnde uçaklar Manş 
t'" Berllnden selen bir halterde de, denlzinl geçerek .şimendiferlcrc tam 
Ntaıınsroo cenubunda Rusların \'ot- isabetler kaydetmişlerdir. 
ıa ü:ıerlndc-n taJn·Jye kuvvetleri ge· BiltUn hareketlrr sonunda 3 bomba 
~lrdlklert \e bu kuv\·etıerle ~Halin· ve 4 av uçağımız kayıptır. 
ıraddakl Alm&o kunetlerlnln arka· ı 
·Jan \urmak ısundıtı bildırumı,ttr. Pasifikte 

Görillü~·or ki Almanlar ~in St.lin· 1 
• -.. <Ba!ll 1 htelde} X X 

ttradı almak kAll gelmtyecektlr. \r'-- • . 
tin imal ,.e cenubund~kl Rus ordu- anla§ılmaktadır. HAdise bildlrlldık. 
lar f b d __ ..,

1 
atmalr ... ten sonra ölenlerin yakın akraba-

ını ura an u- ara 1 ·ı ktlr 
•ıuıd d 1 Ak 1 t kdlrde Ruslar, arına telgrafla haber verı ece 

a ır ar. !t a B hl l h k t sna· 
helki de bütün kı' taarruzlarda bu· a s mevzuu o an are e e 
lıınacaklar. Almantarrn borada bann- sında bu tayyare gcmls11e Perter 
ınaM f t 

1 
___ ... ,_ ..... ,_ muhribinden başka g-cmı batma. 

~ına ırsa verm y.,.,.,..~ıvu · 

Ankara, ı (A.A.} - Retsioü.mhur lamel Inönll, BUyUk MiDet 
Meclısinln 6 nel intihap devresinin i UncU içtima yılını aşağıdaki nıı· 
tuklarlle açmu:ılardır: 

BU)'1lk Millet Mecll&lnln m1J'htert1.ın Azası: 

Altıncı intıhap devresinin dördilııcü l!;tıma yılını aı:ıyorum. Muh· 
t!'rem Azayı sevg-ilerle selAnılarım. Bu :sene, millet 1~1erinin BllyUk 
~Ieclls tarafından yeni blr azim ve irade ile idare edilmesini gerel<tl· 
ren şartlar içinde toplanmış bulunuyoruz. En bUyUk milli felfıketlerl 

yenerek bu memleketin tarihinde yer tutmu' olıın BUyük Millet Mec· 
llı;ınln, her bakımdan \'C her zaman oıduğu ı:-lbl, mllletc numune ola· 
cak azimli ve feragatlı çalışması, enc:Ln faydal&r ,.e :feyizler geU-
re<:ektlr. 

Aziz arkadıı.47Jarım: 
Düny:ı. harbi bu yıl da kanlı şekillerlle memlek~tlerl yakıp yık· 

makta devam ettı. Şehirler ve cephe gerılerinln silatısız halk yığınla· 
rı, her tarafta, ateş içinde kaldılar. 

insanlık, oldürmt'l<len ba,ka usul t!mımayan bir acına<"ak l"ltlka· 
mete, rlttlkçe daha :ıl~ade ttaplanmı!! bulunuyor. Bu halleri lnııan ola
rak ve mlllet olarak Sflyrederken bUyiik ız:tıraı> dııJU.) oruı. Blitün kü· 
re31 kaplamı! olan harbin ~imdiye kadar olan inkl,afı neticesi olarak 
yeryüzünde bir tarafın hAklmlyetıno ılayanan bir !tlya~et yapıııının 

kalamıyaealı veya kwulamıyaeağr anıa,ıımağa ~lamı"'r delll.le
btllr. 

M111etlerln. küçük büyUk, hepsi için yeryUzUnde lfltlJdlll "e hay-
11ıyetle yapmak lmkanı ublt oluaktır. Bh~lm mtlletlerara.•ıı !i!lya~t
te dalma rııaa prensibimiz olmu'1 olan bu ~a:'l·enln, en ınııafsı7. mücade
ıelerdea sonra olsun, kabul edllmeelnden bllyUk sevinç duyacatız. 

Aziz arkadaşlarım: 
Muharebe edenler aruında bir anlaşmayı bugUn ~in Umlt ettire· 

cek: hiçbir yerde hiçbir delil yoktur. Oyle görUnUyor ki 1913 yılı daha 
geniş ve doha insafsız muharebelerle c:eçecektir. 

81& Onümllzdekl sene dahi, milli !lfyasetlmlzln lçerde ve dı,arda 
herkesce blllneu iştlkametıerlnl. dürüst ve l'tddl olarak muhafaza ede· 
cctlz. Ahldlerlmlze, lttıfaklarnnız:a ve dostluklarımıza sadık olarak, 
ve herhangi bir dnJete karı,ı bfyletı ,.e !laklı fikirli olmaktan dikkat
le l&knıarak. milli emniyet !ll~·aııetlmlzl takip cdereğh:. BUyUk :!\lf"CUs 
takdir eder ki ııttıkçe 'lddetll'nl"n dli,manlık ha\'B!lı lçlndl", herı;Un bi
raz daha slnlrlenmı., taraflar ortasında taraf!'lı71ık polltlkası yUrllt
mek, hlikftmet l!:ln çok yorucu olmaktadır. Biz, her de,·tetle olan mü· 
naaebeUerJrolı.tn mahiyetini açıltça söyleyebilir bir karakterde \'e kuv· 
vetıe oldutumuıı için poııtlkamızı gelecekte de ııebatla laklı> etmek· 
ten çeldnmeye«'eğlz. SJ;'l·aııetlmlzdekl dllriistlüğlln her tarafa alt fay
dalarının. bütün muharlplerre takdir edildiğini !!anıyoruz. 

Arkadaşlar: 

Geçen bir sene zarfındaki çaıı,malarımızın neticeleri dikkatle in· 
ceıenmeğe de~er. Bir taraftan mlllet hayatının iler!emesinl ve geliş· 
mesinl. dunya harbının ışartları içinde hiç aksatmadan de\'am ettirdik. 
Memleketin imarı için her tarafta çeşitli faydalı işlere ara vermedik. 
DemtryoUarı. bUyük su ışıerl, her türlü yapıcı lktısadl faaliyetler ha· 
J<lkaten, memnun olacağımız bir şekilde genişlemiştir. Milletin kül· 
türde, güzel sanatlarda ve teknik öğretimde vakit kaybetmeden ha· 
zırıanmas; için bUyUk programlar kabul ettik. Bu programları zevkle 
ve ıarsılmaz ~ebatla takıp edeceğiz. 

BUyllk Medialn takdJrlne mazhar olacağına emin olduğum bir 
büyük l'!lmlz de, alraatlmlze bUyUk mikyasta ve yeni bir &'&yretle 
ehemınlyet \'erllmesldlr. Her türlü devlet muvatfakıyetlerlnln tenteU 
ola• mallyensıı. ıae atır ,·azlfelerlnl memnun olacatnnız tarzda bafar
nıata devam etml!}tlr. Ziraat mahıullerlnln fiyatlannı makili bir an· 
rette arttırma!( hareketi bükiımetln tsabetll teşebbü9lerlndendlr. D6ln
ya pahalıhiının yükünü yalnız köylümüzün yUklenmeaılnl !!'!temek bö· 
yük baksıı.lıkt.ır. Hern köylUnün kalkınmasını temJn etmek, hem onu 
hadden a.,ın fiyat bırımıa kapılmaktan korumak llizımdır. 

Aziz arkadaşı arım: 
TUrklyede millet hayatının gidişindeki çalışma ve llerieme man-

' aaruı, vatand~arın mt'!mleket n J9n« w.meıtı "'"'" ı«tC ,ııoaıı:arırrı 
kabul etmiş ltalleri, bUyUk ve kunetll bir milletin işaretleridir. 
M1Uet olarak hakiki görllnftl}llmm, bu ırürbh ve kuvvetli haldir. An· 
Nil Btlyük MIUet Meellslaln ehemmJyetle dikkatini celbetmek ııterlm 
ki patladıiı gündenberl dünya harblae, memleketimiz en ziyade bugün 
yakla,mı,tır. Hakiki kunetıerimlzl, sağlam yaziyetımlzi bulandırıp 

gölgeJendJren bir mııne'i tf."ll!ı' ve ntırap ha\'a•ı, huglln vatanımızın 

üzerinde e&mekted.11'. Böyle haller, bir mJlletı hastalıklı ,.e zayıf ros· 
terll'ler. HHtaJıkh mlllet bUnyelerl hark'I tebllkelerı sür'atle çekerler. 
Bu sedrple blr gön bllmedJtlml& a.tr Jstlkametten ve bllmedlJlml:ı ba
haneler altında vatanımıı:rn taarrur.a maruz kalması ihtlm&llnl Büyüll 
MWet :'.\lec·Uslnln ciddi olarak Ckön'1nde wtması IC"abeder. 

Aziz arkadaşlar: 
Şuursuz bir ticaret havası. haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık 

1 

ı 
bclflsı. bugün \'alanımızı ıı.tırap içinde bulunduruyor. Bu halın umu· 
mi harpten doğan. kendi huswıı şartlarımızla Ugllı olan sebeplerını ve 
çarelerini Cümhuriyet HQkQmetı sızın ;1lk.sek nazarlarınıza etrafılc 

serip rnlatacıı\<tır. Eminim kı millet ve memle~<f'tln hayrına olan en 
lsabl"tlı tedbirleri bulacaksınız. Bızlm gördUğUmUz !'n tehlikeli hasla· 
tık. iki ıııenl'dl'n~ı1 cemiyetimiz içinde cUmhurlyet htıkOmetlcrını mu· 
vaffak etml':mrk t<;in estırilmiı,ı olan zehirli havadır Bu zamanda hı<;· 
bir memlekette ağır mah7.urları olmıyan bir tedbır tılsımı yoktur. 
Milletlerin sıkıntılara maruz. olmaları c;arcsizdır. Ru devirler. harbe 
girmiş veya girmemiş memleketlerin h içbirisi için, engin kazançların 
bulunmaz fırsatları dcğlldırler 

17.tırabı <!Zaltmak. millet tahammli!Unli arttırmak. mııhareb<' dı· 

şındıı kalmak ve muhar<'beye girilirse şerefe ve selflmetle c:ıkmek için 
tek çare. rcsm1 \'azlfe eahlplerine ve en ba,ıııda cumhuriyet HUkOme· 
tıne candan yardım etmektir 

Blltı.in eks!klerlle beraber en tyl neticeler. ancak hükQmet tedbir· 
!erinin dikkatli olarak yürUtlllmeslle elde edılebllır1l'r Acı Uc hatırla· 

malıyız ki mllletın iaşe işlerini tanzım etmek yolunda Cilınhurıyet HU· 
kQmetlerinln sarfettlklerı gayretlere, lki senedenberi, cemiyetimiz ta
rafından hiç yardım edilmemiştir. 

ı,te bugün ilk hallolunacak mesrlr. umumi itimat ha\'8 '!ırıın iade 
edilmesidir. Bulanık zamanı, bl1" daha elft ~~m('7 fırsat •»an e?ıki 
batakçı <,:lftllk ağası. ve elinden ıeııııe tenefCUı ettiğimiz ha\'11yı tlc•· 
ret mata•ı yaııını~·a yeltenr.n göı.il do;'l·nıaı nırguıırıı tiin<'ar n• hiihln 

bu ıokıntıları politika lhtira.<,ları lı;in blil ük fır-.at >anan le hangi 
yabancı mnıotın hesabına çalı,tıA'ı belit olmı~·an birkaç politlkıM•ı, bü· 
yük bir mlllı>tin hiitüıı hayatına kll .. tah bir surette kundak ko~·nıaya 
çatr-,maktadır. Uç heş yü1 k1'11.)·I geçml;\en bu lntıanların ,·atana kar'ı 
a~lklir ol:\n 1ararlarını gidermek yolu elbette \'ardır. Onlet \'e mllle· 
te ııövmek. mill<'tln nef .. lne ,.e hllkiımetıne gü\•eninl zehirlemek lktl· 
d&rını klm<,eye ,·ermemellyh:. TIC'arf'tln \'t' ıktıııadi faally<'tlerln ı;erbest· 
llğlnl bahane ederek mllll"tl o~·nınk hakkını hiç klm!>eye bıı;bir zUm· 
reyP. tanımamalı~n. Hırslı ı•olltlkaNların. mlllf't ıradf'o ı U!ıtlinde dahi· 
il ,.e hari<"i bir sı~·a<1et yürütmelerine asla müsaade etmemellytı:. 

Ar:ız arkadaşlarım: 

BUyU!< ,·azife gUnlerl, Mıllet Meclisinin bUyUktuğUnü tecessUm el· 
tirmek ıı;ın kıymetıı fmıatıardır. 

Kahraman ,.e kıyml"tll ordumu7.U harır bulundurmamız, bugün 
ber zamandan ziyade U'i7.ımıl:r. Vatanda ıstlhsall arttıracak tedblrll"r, 
a~ıl genl~llk yollarıdır. Harp içine glrmi' \e millet !lelimt>tlnln kay
psuua dü,mU!f glhi her mahrumlyPtl gö1..e all\C'ak ve bütün milletçe 
külfet ve nimette ltlrlltlmlzl ve heral>f!r11jt'lml:ıl gözlerin önünde can
landıracak :r.amanda;\'17.. Rll~llk MN"li!!ln \ 'I' onılan re~ izli 1.lyalar gibi 
da~larak ber vatanda,ın, Ollmhurlyet llUkQmetlne yardım etmesi la· 
zımdır. 

Tarihte bUyUk m~eleler halletmiş bir milletin e\'latıarıyız. Ken· 
dimlze, mılletımlzc gilvenınıl:r:, her vaziyette en isabetli tedbirleri bu
ıacağırnızıı g11'.enımız. h<'r zamandan fazla kuvvetlidir. 

BıiyUk Mıllet Meclısı. bUyUk mlllt mezlyetlerimizin en kuvvetli 
delilJerını tarlhımlze btr daha kaydedecektır. 

Siyasi bir yol 

A merikaWtar, harbe glrdJkkn 

ııonra birçok meselelerle uğ

raşırkf'n Amerikadan Ala.'lkayaı rı· 

den kırk ml'lro gcnişliğiııde muntıı· 

:ııırıı bir yol ynpınayı da ihmal etme· 
diler n bitirilen bu yolda Amcrlku 
De Ala&ka arasında nakliyat ba';>la 
dı. 

Bu yolun yalnız askeri değil. siya· 
si önemi de \'ardrr. Zira Alaska, A 
merlka ıutasının Slblryaya en yakın 
nol<ta .. ulır 'e icabında buradan Si· 
blrya;>·a en tesirli yardımlarda boJun
ıııak kabildir. 

.Jaııon.) anın huı;Un Ruı;yaya 1rar':'ı 

ttütthğıi sly~et ne olursa olsun, ilk 
fır .. atta Rm;)aya !"lblrynda ııaldıra

ra~ı \"r. hatt4 saldırmak U7.ere iken 
ı·enıııı batı Pasifikte Amerikalılar \f: 

.\' u~trııl.) 11lılar tarafından l[Ö!>tcrilcn 
ıayret üzrrlne bunun yaııılamadıib 
mlitteflklerde bir kanaat halindedir. 
Bu kanaat dola~,slledlr ki Amerika 
Jılar muhtemel bir Japon t.aarrunı 

lı:ıllnde RUliya)· ı iki ateş arasında 
yardımsız bırakmamak ,.e hattA ~ı

blryada kendllerlne ,-erllec!'k üsler 
ıf<'n .Japon aıtalarına taarruzda bu 
lıınmak makııaıiile bu yolu me~ danr 
getirmek lilzumunn duymu,ıardır. 

Bu yolun ~ılmış olmuı, Rusyn~ ı 
olduğu kadar dolayıslle Çlnl de bir 
dt•receye krıılar mfüıterlh edeeck bir 
olaydır. Alaska yolu, sade<'e stratr 
Jlk bir yol detıı. AmE>rlkayı Rıı .. ya 
) ':i, hıattrı ılaha dojtru~u Rusyayı A 

merlkayıı daha, fada )·alunlaştırac.aıı 
ıstya!>i bir )Oldur. 

8a - lp 

Banka avansları 
ve piyasa 

Bankaların gıda maddeleri Clzc. 
rtndeki avans muamelelerini ke~
tiklerlnl evvelce bildirmiştik. 

Öğrendiğimize göre. bu tedbir. 
piyasada beklenilen mühim tesir' 
yapmaktadır. 

Bu tecrübe karşısında daha bazı 
tıcar! mallar için açılmakta olan 
i<redllerln de kesilmesi düşUnti l· 

mektecfü. 

Çorlunun kurtuluş günll 
Çorlu. 1 (Hususl) Çorlunun 

Rerllnden gelen blr habere cöre, mıştır. 
lluıııar kı" taarru:ılarına hazırlanı· Londra, 1 (A.A.} - Salomon a- C" h . t Şark cephesı· 
~·orlarmı".' bu maksatla MO!iko\-a.nın dalarında bir ağır Japon kruva· um u rıye 
L '' ti ı zörünün berhava otdu"'u blldirll-
••atı"ında mühim ha\·a kUV\'e er • Mısır 

cephesinde 

ebedf kurtuluşunun 20 net dönüm yı· 
lı bu sene de bUyl1k coşkunluklar 

lçınde kutlandı. Bu gilnUn bUyUklü· 
ğU Azmi Selflt tarafından Kolordu 
merkezi ltarşısında söylenen bir nu· 
tukla bellrtllmlş, merasime askeri 
blrllkler, okullar lştırak etmt.,, ge
ce de bir fener alayı kasabada bir ışık 
dalgası halınde dolaşmıştır. 

B. M. Meclisi müs
tesna günlerinden 

birini yaşadı 

mekt dl (B ... ı 1 incide) -
toplamışlar. ıo Ru& oçafı Vltebek'e e r. -.. 
:ııtruın etml~. Müttcfık bomba uçakları Buln'e bayram 

1
n
1 
n bahis mevzuu olamaz. Zira boyle 

taarruz etmişler ve iç limana 18 bir harek-et Alman ba~kumandanlı. 
Bunların hepsi dü.,Urülmlilf· Vl· ton bomba atmışlardır. Burada bir ğının ele geçlrdığı defalarca bildır_ 

t@htık merke:ı rephesl gerisinde mll· hafi( kruvuör hasara utratılmış. mış olduğu şehirden rıcat etmek 
"''" bir demlryol merkez:!dlr. 

ftlı. Ruwların merkez cephe.ıılnden ve bir ticaret gemisine de tam ısa- Dış bas 1 n da k ,· olacaktır. 
'ıaşka l.enlnrrad çenetılnde, Stalln- bet kaydedilmiştir. Moskova. 1 <A.A.) - Sovyet 

" Dört gün içinde cenup batı Pa· öğle teblıtine ek: 
Crad 'e Don ı·ephe .. •lnlte ,.e bilhassa slrtkte 100 bin tonllAtoluk Japon Stalingrad bölgesinde bir fahri· 
t\Uka!l,\'ada kı• taarruzları yapacak- $0 k • S 1 e r • 1 v gemisi ya batırılmış, ya hasara ut- n a 1 1 ka cıvarını müdafaa etmekte olan 
arını sanı~ oruz:. Almanlar merkez 

ratılmıştır. kıtalarımız. tanklarla desteklenen 
''CPhe~lnde g~en kı!Jlanbcrl kU\ \Ct· iki •- Is .... tarı bır alay ınevcutlu bir blrli"ın yap. •e ~·er!Mmil\ ,.e \'Ol tahkimatı yap- 1 .-rafın uçak rem 1 ...,.yıp Nevyork, 1 {A.A.) - Nevyork .. 
'lı • • • • R Londra. 1 {A.A.) - Yaralandı~ Sun gazetesi başmakalesinde ;ıöyle tığı hi.lcumu püskürtmüşlerdir. Baş 

''l bulunuyorlar. raka.t cenuhi uı- "ı bildi ıı A ' le mtsı bat· ka bir kesımde birliklerimiz mev-
•°llda Almanlar henüz hazırlık ,.e 6 r en merı an ge yazıyor: 
\ .. 1 mıştır. Şimdiye kadar batan Ame- Kuruluı:unun yıldo· nu·mu- muna· zllcrlnt sağlamışlar ve bir miktar ,r ~nıc \aı.lyetlıııledlrltır. v 

tlulba. Alman ordusu doğu ..ep- rlkan uçak gemilerinin adedi dör- sebetile Türkiye cümhurıyetine kar arazı kazanmışlardır 
lıeo.ınde kı" me,-zllerlne ~·erlcşmeğe dil bulmuştur. şı gösterilen hayranlık tamamıle Stallngradrn doğu şimalinde bir 
\e müdara~ tcrtlhatı aı~uya çahş· Japonlar ise 8 uçak ccmlsl kay· yerindedir. Amerlkalılar bugün Tür keşıf taarruzu Caallyct1 olmuş ve 
trıaktadır. gtallngrıul ,.e KaOuuıya· bctmlşlcrdlr. 8 taJtesl de muhte- kiyede Türkler tarafından vilcude bu faaliyet göğüs göğüse savaş şek 
da1<1 me\7,li Alman taarruzlarının mel olarak batırılmıştır. getirilen eser hakkında pek iyi ma. Unı almıştır. Düşman takrlbe~ 120 

1ır. Vaşınalon, 1 ( A.A.) - Son 15 zaman vaı:lyet Türkler için pek na. muhlmmat depcsu ınfılak etmiş, 7 
llrtık bu hıkımdaıı clı<'mmlyetı ur· Salomonlarda ı.on durum Iümat almışlardır. Harp patladığı 1 öl~ ve yaralı verm.ış . . ~lr düşman 

gün zarfında Salomcn takım ada- ziktl. Onların Şcilerı. vatanlarının blokhevz tahrıp edllmi~tır. 
)eniz kUVVetlerİ ye lnrındakl durumun daha iyimser· tarafstzlığını mükemmel surette ko . Nl\lçlJ{ bölg.:slnde kıtatarımız, 

deniz 
ilkle görüldüğü Pearl Harbour- rumakla liyakatlerini lsbat etmiş· şıddetll bir mudafaa savaşına iş· 

SE\ vacl ~rı dan blldllrllyor. General Mac ATt- !erdir. Türkler realisttir. Dürü:.'1 tl~a~ e~mtı:lerdlr. 300 düşma~ ~1-

yetlı netıce vermiştir Düşmanın 

yaptııı karşı taarruzlar pü:skürtül
ınüştür. Tuapse açı~ında Sovyetle. 
rln :ıooo tcnluk bir tıc'aret cemlsi. 
bombalarla batırılmıştır. 

T4"ı ek bdtısıncla hücum kıtal arı· 

mız düşman .ı:nevzılerlnl almışlar, 

bava ordusu tarafından eşııiz bir 
şeklide destelllenmi~l~r ve bir çok 
akar suları gectıkten sonra düş. 

manı çok uza&a ,püskürtmüşlerdir. 
Kara ve hava ordusu tarafından 
lkı zırhlı tren yok edilmıştır. 

Hazer denizinde yeniden 4 ü peL 
rol gemisi olmak üzere 9 büyük 
taşıt ve şılep batırılmış veya a· 
lcvJ.er içinde bırakılmıştır. 

Stallngradın cenubunda dü:ıma
na karsı taarruzlarına tekrar mu
vaCCakıyetslz şekilde başlamıştır. 

Volgayı şehrin şlmal1nden mütead· 
dit taburlarla geçmek için düşma. 

nın yaptığı b ir te;ıebbüs tamamlle 
akım kalmıştır. 

Kafkasyada dul'QJll 

Londra, ı (A.A.) - Yorkshlre 

Müttefik uçoklorı bir 
hoftodo 800 ton 

bomba attılar 
Kahire, 1 (A.A.} - Dün ak,am 

resmen bild irildiğine göre, mOttefik· 
lerin 23 Ilkteşrln taarruzundanberl 
müttefık gece bomba tayyareleri 
garp çölllndeki muharebe meydanı ile 
dll9man topları, motörlU ta9ıtları ve 
inme Bahaları üzerine takrtben 800 
bin kilo bomba atmışlardır. 

Berlln, ı (A.A.) - Mısırda yeni· 
den düşman bUyUk zırhlı ve piyade 

kuvvetlerile taarruz etmiştir. Şld· 

detıı eava~la.rdan sonra bu taarruz, 

karıJı hücııntlaı'la durdurulmuştur. 

Muharebe de\'am etmektedir. 

-r: hur'(in uçan kaleleri ile orta bu· hareketleri ve dlray .. tlı slvasetıerl. dürulmuş. 3 tank tahrip edılm.ş.. 
Üklük~ ki b b " " 1 l ı h t Po!t gazetesınin askeri münekkidi, 

(B&'ı 2 nctde) (f) y • d bom n uçakları Japon la le Avmpaya ve bu tün mılletle bil- Ur. Tayyare er m z cep eye gı . gark! Kafka•'da Baskan ne"-t a·'"U· haber verildiğine göre lng"lllZ hava 

Kahire, 1 (A.A.) - BugUn resmen 

rlndcn daha aaır toplar ile teçhiz 
edilmiştir. Bu tipte üç veyahut 
dört ııcminln bir araya gelerek in_ 
Kiltercnlıı Hindistan ile olan mu
,.asal asını tehdit etmek şansını 

hulabillr. Ve aynı zamanda kese· 
bilmek kudretini göstereblllrdl. 

rın elin e uluran bölgeleri bom- mek üzere yolda bulunan dUşman ..,, ., ıu au 

balamışlar. bir JaPon zırhlısını ve yük hizmetlerde bulunmuşlardır. htl t t 1 ı kla ın bombardı. !erinde cereyan eden yeni muhare· ord~una mensup uzun menzilli av 
,, k ö ü Yarının :ııe olacağı hakkında mü· 1 ya op u u r 1 uçakları Cuma '"'nil ~afakta beraber 

:ra abır ruvaz r nü yaralamı~ kemmel bir fikır sahlbıdlrler. Türk man etmiştir. Nov?~oslsk doğusun. bede Almanların cenahları lle pter- ı.u 
Jar. bir tayyare gemislle bir haftf 1 ı d ti - k anan ve mu da bir düşman bölüğü. mevztlerl· kezdekl kuvvetıerı arasında irtibat El Alemeln hava ftlanma lnmlf olan 
krllvaz"rU muhtemel olarak hasara er n os ugunu az - t u t mlze bir uç sokmağa teşebbOs e - Yukers :>2 tipi 6 na.kllye uçağını nıit· 
U,,ratmışlardrr. hafaza edenler kendilerine hürme tesisi tçin bllyük gayretler aartettlk· 

b miş ise de yok edllmlı::tir Batı şL ralyöz ate~ine tutmuşlardır. Bu u-
Buin bölgcstndekl bu hareketler· etmiş olurlar. mal cephesinde iki dli man alayı terini y~zmaktadır. Merkezde Al· çaklardan 4 U tahrip edilmiş, diğer· 

den backa Bahriye Nazırı Albay Runıen bl eını m<'skurı bir nıahalle dog· rıı bir yar• manlar ılerleye.'llemlşlerae de iki ka· 
., !eri ağır hasara uğ'ramıştır. Yere 

O kyanuslarda akıncılık ya. 

pan cemllerln üçüncü tıpl 

de topları ve torpidoları, mayin 
tayyare ve diğer silfıhlar1 olan 
17 - t 9 mll süratlndekı ticaret 
gerntıcrldlr. Bu gemilerde topla
rın lsnbctlnl ayarlayan ateş kon. 

Knoksun Vaşlngtondıı. &öyledltire Bu"'kre". 1 (A.A .) _ Rumen ,..3 _ ma hareketi yapmağa tcşcbbi.ls et- natları ilerlediği için muvazene bo· 
l1 G d ı ~ "' ı inmek Uzere hava alanı üzerinde do· 

göre. Japon f osu ua a canal böl zetıelerl, Türkiye cümhurıyetlnin mistlr. Kıtalarımız. mevzilerini şıd. aulmu,ıur. Grozny bölge!lnde cere- y k 
ll ı b böl • !aşan diğer 2 un ers dUşürUlmU!}· 

geslndcn çek m ş ve u ıredeki yıldönümü münasebetıle bir çok detle müdafaa etmişler ve düşma· yan eden hareklt hakkında haber a- tUr. Bir mlltteflk pilotu avdet esna-
Amerikan kuvvetlerine malzeme makalel-er neşretml~lerdlr. nı püskürtmiişlerdlr. Hattımıza gir ıınamamaktadır. Ka!ka.syanın gar· srnda takriben 50 mihver aıkerinl 
\•erllmlştlr. Actiunes gazetesi bu vesile ile meğe muvaffak olan münferit grup t""ı"'an blr kamyona mitralyöz at .... 1• bında Sovyetler arazi kazançları te· ...., ,, ..., 

yazdığı makalede bilhassa şöyle dl· lar. yok cdilıniı;tir. Takriben 3oo açmı,tır. Kamyon ate' almıştır. Son-
Burmava taarruz 

lroı manzumeleri de vardır. Ha· (Başı 1 IJIC!kk) -
rlcı şeklllerlnl değiştirecek bin hlllerlnde tayyart'lerln faaliyeti ha· 
lürlü vasıtaları da bulunur. Bu kiki btr muharebe ölçUsUne ,·armı•· 
suretle dü;ımanırıı aldatmak fır. tır. 
satını daima kazanır. Bu şek11 de. Vaşlngtonda hasıl olan kanaate 
g;şUrme harici görUnüşlerde ba- göre mUttc!lklcrln taarruz edecekle· 
ıı inşat tebeddülll'ri icap ettirir ri saat yaklaşmaktadır. Esasen Ge· 
ki, l nıınızter bunlnrı kruvazörle· neral Wavell de bunu söylemlt idi. 
rinde yRpamnz. Bu gemiler bazı Ingillz lıarp gemileri Hint Okyanu
nokıatardan ayni cesametteki kru eunda faaliyette bulunmaktadırlar. 
ıazurlerindcn daha çok kuvvetli. Bu hal müttefiklerin Burmllyt geri 
tlir. Üç dürt tanesinin bir araya alacaklarına bir delll sayılmaktadır. 
~clnıcsı kafileler için endişe ve Burma yolunu açmak için Assam 
~l'hll kelr uyandırır. Bunun için dağlarında taarruza geçilmesi tav
tnutıafız gemilerin arttırılması L siye edilmektedir. Jo'akat Assam dağ· 
cap eder. Geçen harpte bu gemL ları muazzam bir askeri engeldir. 
lcrln birleşik hareketleri daima Sont~rin iptidasında başlayan mu. 
ıtörulmüııtür. tras ettikleri zarar· salt mevılm 7 ay devam etmektedir. 
•ar mlktarını bilmek güç olmak. Müttefikler bu aylar içinde Japonla· 
la beraber ilk iki sene zarfında ra taarruz edeceklerdir. Japon idare· 
Ju yekunun 100 aemlyl aştığı mu. I sinden memnun olmıyan Burma aha· 
ıakkaktn·. • llslııın mUttcflklerc yardım edecek· 

Biisamettin ULSEL lerl.muhakkaktır. 

a·u··şman öldilrülmi.ıştür. Do~u cima! mln etmL~lerse de henüz Almanların 
yor: " " radan ayni pllot iki otomobn parkı· 

cephesinde tayyarelerimiz 6 düş. tendidi altında bulunmaktadırlar. na hüeum etmiş ve en az 12 arabayı 
Kemal Atatürklin yarattığı bu man uça~ı dilşiirmiişlerdlr. Lenin. Burada Almanlann her an sırtların hasara uğratmı,tır. Diğer btr pilot 

mucızcyi ismet ı·nönu~ dA.vam ettir. d h sin .. _ S""kln eCradımız '" gra cep c u-.; ~,.. arkaaından çıkmaları mUmk11ndtır. bir avdet esnasında 3 er ki,illk aıralı 
mektcdlr. Ordl Neau gazetesi, b ir üç gün zarfında 876 Ilitlerclyı yok tabur halinde yUrUyen bir aaker ~o-

Şurası da kayda değer ki, Almanlar • 
milletin tarihinde pek nadir tesa- etml~lerdlr Avcılarımız ve uçak· ıuna mitralyöz ateşi açmıştır. 
dilf edilen muazzam hamleyi be· savar topçumuz Lenlngrad yakın. henüz Karadenize hAklm dcğildlrler. 

lirterek Türklyede gcrçcklcştlrll. ıarında 5 düşman uçdı düııUrmüş. Ve Sovyet filosu bu denizde henilZ Vilkiye her türlü 
miş olan büyük i§lerin Atatürk l. tür. kuvvetlldir. Bu sebeple General 
da resi tarafından başa;;ılmıı oldu· Alman tebll~l Mansteın Kırımdan bir yere kımılda- kolaylık gösterilecek 
iunu kaydetmekte ve A tatürkUn Bcrlın, 1 ( A.A.} - Alman tebll· namamakta ve denizi a~ıı. rak Batum Clcvland, 

1 
(A.A.) _ Unlted 

Siyasi vasivctnamcslni buı;üıı İsmet ğlndcn: ü i yü ü kt d 1 ,, zer ne r yememe e ır. .., blld' . 
lııönünün tatbik eylemekte oldu- Tuapsc savaş kesiminde mütc- .. -rcs ırıyor. . 
Aunu ilave etmektedir. adclit cliişman mevzilerine karşı ya_ Bal k ". d elzele 1940 Cümhurrelsllği ,seçimleri 

seara aazctesl de şunları yazı. pılan yarma teşebbüsü muvaffakı· 1 8; ır 8 Z için şimdlki Relslcümhura karşı 
yor: 

Türk milli bayramı Türk mille· 
tine, büyük kurucusu hakkında 
beslcdl~i minnet ve şiikrAn duygu. 
!arını izhar etmek için yeni bir ve
sile teşkil etmiştir. Rumen milleti 
bu fırsattan istifade ederek dost 
Türk mllletlnin sulh v~ emniyet i· 
çindc inkişaf etmesi hususunda bes 

!ediği iyi temennileri bildirmek is
ter. 

Timpul gazetesi, geçen umumi 
harptenberl Türkiyeyi tnhdlt eden 
tehllkel~ri hatırlatmııkta \'e Mustıı. 
fa Kemalin milleti yeni yollara sev 
ketmck .suretlle bu telılikı•lerl na· 
sıl atlattığını kaydelmekledlr. 

Balıkesir, ı (A.A.) - Dört gUn. namzetliğini koymuş olan M. Vll. 
dcnbcri burada ve civarda fasıla. kl'ye eski dünyada yaptığı dolaŞ
larla Yer sarsıntıları olmaktadır. ma esnasında istediği malumatı te· 
Sındırgı kazasının Çobanlar köyün- darlk etmesı için Birleşik Amerika 
de bu yer sar!iınhları neticesi ola- hükôm~Unln her türlü kolaylıjı 
rak ı 7 evin duvarları yıkılmış. BL ıöstermesl Amerikan mllletınln har 
gadlç ve Sava~tcpe istasyonlarının bl kazan •ak azminde sahip oldu. 
da duvarları çat' •mı~tır. insanca j ju blrllğe parlak bir delil teşkil et. 
kayıp yoktur. •J~ini Clcvland basıa belirtiyor. 

< BaıJı ı 1.nclde > U 1 > 
tir. Bu yolda yürümek 1stemlycn
ler bizden değildirler. 

Milli Şefin nutuklarından sonra 
yapılan lı:llhapta Abdülhalik Ren. 
da (Çankırı) reısliğe. Doktor Maz. 
har Germen (Aydın), Refet Canı· 
tez {Bursa). Şemsettin Günalt2y 
( Sıvas l reis vekilliklerine. Halit 
Bayrak (Ağrı), Avni Doğan (Çan
kırı), İrfan Ferit Alpaya (Mardin) 
idare Amirliklerine, Necmettin Sa· 
hlr Silnn (Bingöl), Bekir Kaleli 
(Gaziantep), Hamrl Selçuk <Ha· 
tay). Kemal Turan (Isparta), Veh
bi Bilgin (Konya) Vedid Uzıör~n 
<Kütahya) kfıtipliklere scçllmlşt r. 

Meclis bundan sonra 19 ikinci· 
teşrin pazartesi günü toplanmak Ü

zere lçtimaına son vermlştlr. 
Ankarn, ı (Vatan) - Milli ŞC'f. 

İsmet İnönü. ve sayın refikaları. 
bugün İpodromu teşrif etmişler vl' 
at koşularını takip etmişlerdir. 

Türk gazeteciler~ 
(Başa 1 incide) // 

cilerl •Rüzgar gibi geçti,, milel lir 
Margarct t.11tchel tarafından bğll' 
yemeğine davet edUmlşlerdir. Ce 
nup devletlerinin en lyl ananelı>: ı . 
ne uygun olan bu dekor ve yemek. 
ler ve haklarında göster!len mlsa· 
firseverllk gazetecileri memnun ve 
mütehassis etmiştir. Arkadaşları 
namına ev sahibesinin şerefine kn. 
dehlnl kaldıran Şükril Esmer şun
ları söylcml;ıtlr: 

Cenup devletlerinin mlsaflrsevcr 

llğlnden bahsedildiğini çok defa '· 

1ıuık. Buna bizzat şahit oldutumu 

liU anda bunun bo5 bir kelime c. • 
madıjmı anlıyoruz. S ize takdim 

dilmek ve sizinle uzun müddet go 

rü;ımek imkflnını veren fırsatı tak. 
dlr ediyoruz. Bu öğle yemeği hiç 
bir zamun unutamayacağımız btr 
hAdisc teşkll ediyor. 

l\Ie.rgarct M.itchel, şimal ve cc· 
ııuplular arasındaki ayrılma harp. 
leri esnasında ccnuplular tarafından 
çıkarılan bir vesikaya imzasını a. 
tarak misafirlere hediye etmiştir. 

Aksam, gazeteciler bahriye ıiı
nn milnasebetlle T icaret odası ta
rafır.dan verilen bir ziyafete davet 
olunmu~lar ve tanınmış iş adamla.. 
rı'ldan bın kişiye takdim edilmlf· 

lerdir. 



~ -= - - - - - - ~ - -

.. VATAN 2-11-9~;; 

BASAN Vitamin Kremleri 
Vücut için vitaminin ne kadar lazım 

ist:mal etmeğe başlamışlar ve güzel 
bilhassa kad nlar arasmda müthiş 
Hasan Vitamin kremleri namile piyu 
ve bilatereddüt istimal ediniz. Hasan 

olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda ,qvrupa ve ,qmerikanrn ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli krem! 
n"'ticeler elde etmişlerdir. Ciltlerini beslemek ve gayri tabiilik/erini ve enfeksiyonlarını gıdermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine 

'~can tevlit eden bu kr=m 'er bütün müstahzaratı iılemşumul bir mahiyet alan eczacı Hasan·rn enerjik mesaisi le istihz3r edilebilmiş ve 
pkanlmışftr. Yüzdeki siv:lce!erle erge.rılik ve buruşukluk/art izale eden. ıhtiyarlan gençleşt1ren. gençleri güzelleştiren bu kremleri derhal 

D-p:Jsu ve şu!Je'erinde k'.Jçt.ik tüp 25. büyük 40. küçJk vazo 80. buyuk 150 kuruştur 

Bulgar takımıyle üçüncü maç 

r ~ca©Jy© ,ı 
Bagünktl proğram 

SABAH 

7 30 Program ve saat f\yarı; 

7.32 VUcudümUzll çalıştıralım: 

7.40 Ajans haberleri; 7 55 • 8.30 
Radyo saıon orkestrası. 

ÖliLE 
12.30 Program ve Hat ayarı: ı 

~· ••.\3-ı' ;. ,,.,\ •' .•,J.' J•'\..-· .. ,"':··.~···\~•''t, ... - .~:...,;···~'."'-~; .. ;.;~;· .. ;;-~ı,:.:,·~.);ao;_.;.,~:~ .. ·~·~·~..ı··\: ' 
• . '"' • , "•• •• .,. ·~ •• .,.., • • • 3 ı:t' , .. ,r. •.., . ..~~("',.... .. ~ •.'l'f'.- .~·.ıı ..., 

Bulgar futbolcular, 
dün de yenild~ler 

Beşiktaş· Fener mulıteliti 
maçı 3 · O kazandı 

12.33 Karışık program CPl.l; 
12.45 Ajans haberleri: 13.00 • 
13.30 MUzU<.: Fasıl heyeti. 

AKŞA~ 
18 00 Program ve saat !yarı; 

18.03 Karışık makamlardan ,ar
kı ve ttirküler, 18 45 Radyo daruı 
orkMtrası; 19 30 Saa.t Ayarı \'C 

aıans haberleri; 19.'l:'i Serbest 10 
dakika: 19 55 MUzlk: Şarkılar: 

2'.l ı:s Radyo gazetesı, 20 45 Bır 

marş o~renıyoruz: 21 00 Konuş· 
ma. tGUnUn meselelerıı; 21.15 
Müzik: Pablo Ca.sals'dan plfik· 
tar; 21 30 Konuşma ıKıtapse· 

venler saati); 21.45 Radyo ~en· 
foni orkestrası; 22.30 Saat Aya· 
rı, ajans haberleri ve borsalar: 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanış. 

1 Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırı ki ık ve bütün ağrllarınızı derhal keser 

icabında günde /J ka.~e alınabilir. 

Bulgar muhteıttı üçüncü ve son 
maçını diln Fener stadında Fener. 
bahçe - Beşiktaş muhtelltıne kar· 
şı yaptı. Mlsafirlerımlzın ilk 2 maçı 
da kaybetmelerine rağmen sahayı 
yıne yedı, sekiz bın klstllk bır me
raklı klltlesl çerçevelernış bulunu. 
yordu. 

şısında bir p~rça da çekıngrn bir 1 Dün ok~amkı ziyafet 
oyun oynamaga başladık. 'I z-.ı\v-ı 

Nihayet devre ortalarına doğru. Fenerbahçc ve Beşiktaş klüple- Şi~ll nUrus memurluğ'und11n aldı

ğım nUCus cüzdanımı ve askerllk kfi
jtıdımı kaybettim. Yenisini çıkaraca. 
~ımdan e~kislnln hUkmll yoktur. 

Mellh üçüncu golıimtizü de yaptı. rımız dun akşam Taksım Beledıye 
Bundan sonra maç seyredilmez bir gazınosunda mısaflrler şerefine bir 
hal aldı. Futbolcıilerl hep yerler· zıyafet vermişler ve geç vakte ka
de gördük. Şut yerıne tekme scy- dar devam eden bu ziyafet çok 
redlyorduk. Maç ta bu suretle 3-0 samımi olmuştur. 

lS'.?5 doğumlu Him~yln l!:'ref 
oğlu ~üle:) man Durakoi;lu 

Nuri Bosutun ldares!ndekl bu 
maça muhtelltlmlz ş..ı kadro ile 
çıkmış bulunuyordu 

Cihat - Yavuz, 1\1:.ırat - Ö· 
mer (Fener) 5.,ım. Aydın - K . 
Fıkret. Naci, Hakkı, Şeref, Şukrü. 

Bulgar mlsaflrlertmız de tam 
kadrolarını muhafaza etmekte ldı. 

ler. Oyun çok canlı başladı. Muh
telltimlz derhal rakip yarı sahasına 
yerleşiverdi. Hücumlar blrbırlııl 
takip ediyor ve her lnış bir tehllk~ 
oluyordu. 

Bılbassa muhtelltlmlzde. Nacı yi
ne günün en iyi oyur.cusu olarak 
goze çarpmakta idi. Nıteklm bu a. 
rada Flkrctln lndırdl~i top Na
ciye g çU ve sıkı bir şilt... Fakat 
bir parça şanssızlık mlsafırlerimizi 

;ı:alıblyetımtzıc nctlcelcndı. 

Muhtelit dün galibi) etı hak e· 
decck bir oyun oynadı Bilhassa bL 
rlncı devrede hak·mlyetı czıcı idi 
Takımda yıne Nac1 göze çarpmak
ta ldı. 

f yi oynayanların bışında Fenerli 
Ömcrt de zıkretmek ıcrıp eder. Hı.i· 
eum hattı ıyt t11kıp cttı ve destek
ledi. Fakat ıklnct devrede o zevkli 
oyunu seyredenıedık. Bır parça bo. 
zulur gıbı oldu. Bulgar mısııfırle· 

rimiz için bir scy söylcmtyec<'ğiz. 

Yıne dalma favuıe kaçıyorlardı 

Kemal O!'lAS 

BULMACA 

muhakkak bir golden kurtardı. 'r---t--r-_, 
Bunu bir hücum daha takıp ettı. ı ı--+-+-_, 
Bu kornerle savuşturulabildı. Şük- J 
runun attığı kcrr.ert Na\.•, enfes bir "t--+--+--+-

ka!a vuruşlle ağlara taktı. Muhtelit 
5 

bu suretle ilk golünü k&zandı. ı--+-~-

Ezlcl bir oyun oynayan çocuklar ' 
kolaylıkla Bulgar kalesine iniyor 1 
ve müdafaayı bunaltıyorlardı. Ra- ı 
kip müdafaa. bu hücumları uzak. , 
}aştırmak için çok güçlllk çekmek- •• 
te ıdl. 

" Bu arada bir gol fır~at 1 daha ka_ 
çırdık. Bunur.la beraber her hü
cumda gol vazlyetıne g'ren çocuk· 
lar gelen fırsatlardan lstıfade ede
mıyorlardı. 

Devre ortalarına dccru bir hü
cumumuzda topu yakalayan Şeref. 
ikinci golıimUıU de yaptı. Bundan 
sonra rnhat bir oyun oynamağa 

başladık. Bulgar misa(ırlcrimiz bu 
mukadder mağlüblyct karşısında 
işi yine sertliğe döktüler. Bu sert 
hava içinde geç n oyunda her an 
gol olacak vaziyetlere giriyoruz. 
Bu suretle devre 2-0 lehimize o· 
larak neticelendi. 

İkinci devrede muhtelltte bir ta
dllat yapıldı. Ömer, Naci ve Hakkt 
çıktı \'e yerlerine Beşiktaştan Ö
mer, hücum hattına da Mellh \'C 

Halıt girdi. Ve takım da şu şekli 
aldı: 

Cihat - Murat, Muammer -
Saim. Ömer. Aydın - Fikret Şük
rll. Melih, Şeref, Halit. 

Soldan sağa: 1 - Bir hayvanın 

ısırığı. 2 - Demirci aleti; İşaret. 

3 - Tesblh tmallnde kullanılan 

sert bir ağaç kökil; Bir şehrimiz. 
4 - Başına bir harf gel!rse sürüp 
gitme olur. 5 - Ma.ııtar edatı; Nc
fıy edatı; İlfıve. 6 - l\Iütckalt; Do. 
ğurtan. 7 - Cet; Yabancı olmıyan. 
8 - Avrupada bir nehir; Fikir. 
9 - Alan: Ticari bir müesse. 10 -
Bir kuş. ı 1 - Avukatlar blrliğı; 

Bir iç uzvumuza U) gun. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Dilinde 
rekftkct olan; Yıldız. 2 - Uyanık 

durma; Bir Türk unvanı. 3 - Ke
kelemek: Sıcak. 4 - İsim; Ticari 
pey. 5 - Bir nldıı. 6 - Bir uzvu
muz; Tersi: Keza; Bir şehir. 7 -
Tersi: Susamış; Mezru. 8 - T~rsl: 
Bir nota. 9 - Münasebetli mOnasc 
betslz kc.nuşmak. 10 - Verme~ 
Anıt. 11 - Mektup; Semiz. 

EVVELKİ BULl\IACA~IN RALLİ 

Soldan sağn: 1 - Horozlb'ği. 
2 - Ati: Alışık. 3 - Yuva; Raf. 
4 - Aza kanaat. 5 - T. t. Y; En; 
Lllv. 6 - İkesııh (Haseki); Ala. 
7 - ita; Araka. 8 - Fa; Lif. 9 -
Gabi; Aksama. 10 - Hayali. 11 -
Kule; lplemc. 

Yukarıdan asağıya: 1 - Hııvntl: 
Ağ. 2 - Otuz iki; Ahu. 3 - Riva. 
yet; Bal. 4 - Ak; Safiye. 5 - Za 

(az). 6 - İl; Neha Cahen); Ali. 7 -

Oyun, yine derhal hakimiyetimiz 
altına girdi. Hücumlarımız birbiri. 
nl takip ediyordu. Bu baskılı oyun 
bir tUrlü semeresini vermiyor vt! 
gol kaydedcmlyordu. Bunda bir par 
ça da hücum hattının dağınık oyu
nu fımll olmakta idi. Sağdan açı

lan bir hücumda kaleye kadar lo
pu indiren Fikret muhakkak bir 
gol fırsatı kaçırdı. Bunu Mellhln 
acelesi ve kontrolsüzlük yüzünden 
kaçırdığı ikinci gol takip etti. o. 
yun yine çok sert cereyan ediyor., Bıkan; Rtıklp. 8 - 1s. 9 - Gırt.. 
Mısafirlerlmizin yaptıkları favuller lakla. 10 - İka; AHiim. 11 - Fava; 
~evk bırakmıyordu. Bu vaziyet kar Fare. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
('insi Miktarı Tahmini tutarı 

5orbon 8 punto hart 700 Kilo 4200 Lira 
~ punto çubuk anterlin 300 Kilo '750 Lira S75 Lira 
lJart kasuı 12 T.ına 60 Lira 

6000 
Maarif Matbaası I~ ~:ırtnamesinln esıuıları dalresınae harf, anterıin 

ve kasa 6.11.942 cuma gUnU saat on beşte YUksek okullar muhasebe
ciliğinde açık eksiltme ile satın alınacağ'ından isteklilerin yazılı gün ve 
saatte YUksek Okullar muhuebec!llğindckl komisyona mUra.caaUarı. 

Şartname parasız olarak Maarif Matbaası mUdUrl~den alı:ıabilir. 

(761) 

Kapall Zarf Usulile Eksiltme ilanı Tehiri 
Beden Ter biyesi Kocaeli Bölgesi 

Başkanlığından : 
20.10.942 tarihinde kapalı eksiltmeye konulan vl!Ayet merkezındekl 

(15985,0•0 lira. keşif bedelli olan sta.dyum ihata divarlarile evvelce yapıl
mış olup blltıhare sellerden yıkılan duvarların yeniden inşası işine talip 
çıkmadığından 7.11.942 günUne tehir edilmiştir. 

Evvelce blldirildtğl Uzere bu işe ait mukavele proje'3l ve diğer evrak 
nafıa müdUrlUğUnden ta.tıl günlerı harıç olmak Uzere her gUn gorU'e· 
bllır. 

Muvakkat teminat 1198,79 liradır. Isteklilerin nafıa mUdür!UğUnden 
aı~cakları vesika, yenı yıla alt ticaret odası kA.ıtıdı ve 24.PO sa.yılı kanun 
htlkUmlerlne tevfikan tanzim edecekleri mektuplarıle bırllkte 7.11 94.2 cu
martesı gUnU saat ıo da vıllyet makamında. teşekkW edecek komıayona 
mllracaatları IAz.ımdır. (824) 

Istanbul Defterdarlığından 
Topkapı sarayında ye ptırılmasına ıuzum gösterilen tamirat işleri 

kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9/11/942 Paz1trtesl gilnU saat 15 de Defterdarlık binasın· 
da Milli Emlak MUdUrlüğilnde mUteşekkıl komısyonda yapılacaktır. Ke-

şif bedeli 218168 lıra yetmiş yedi kuruş. muvakkat temınatı 12158 lira· 

dır. Taliplerin YUksek Mımar veya YUksek Milhend!."l olması \'e IAnkal 

50 bin liralık eski eser ta.mir etmiş bulunma~ı veya evkat inşaat fen he· 

yetinde vazife alarak tarihi ve mimari de~eri olan binanın ta.mlrinl bil
fiil idare ve başarmış YUksek Mimar veya Yüksek Mühendis olduğu Va· 

kı!lar Umum MlldUrlllğtlnce musaddak bulunması veyahut Maarif Ve· 
kllliği eski eserler teşk!IAtında vazife alarak tAmlr ettlrılen tarıht ve 

mimari değeri bulunan Abidenin restorasyonunu başarı ile idare ettiği
ne d:ı.ir vesıkayı haiz Yüksek Mimar veya Yilk~ek Mühendis olma.sı 

şnrttır. Müteahhide Muhasebe! Umumiye kanununun 83 lincU maddesi
nin (Bl fıkrası mucibince ve ihale miktarının 70 15 nlsbetinde avan.> 
verilebilecektir. l steklllerln muvakkat teminatı muhtevi ve 2490 sayılı 
kanunun tarlfatı dairesinde hazırlanmış kapalı ve mUhUrlU zart deru
nunda teklif mektuplarını ihale gUnU saat 14 de kadar komisyon reis· 
li~ine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ve fazla izahat için Emlak 
MUdUrlüğilne mllracaat etmeleri. (514) 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedell 13350 (on Uç bin Uç yUz elli) lira ola.n dış tara· 

fı tı."lfaltıanmış 1020 metre 3 pusluk ve 4.50 metre 2 pusluk demir boru 
9/11/1942 pazartesi gUnU saat 15 de pazarlık usulü ile Ankarada ida
re binasında topta.nan Merkez 9 cu Komisyonca. satın a.Jınacaktır. 

·Bu l~e girmek isteyenlerin kanunun tayin ettlğı vesikaları hAmllen 
ayni gUn saat 15 de adı geçen Komisyon Reisl!ğlne müracaat etmeleri 
lAzımdır. 

Şartname Ankara'da Malzeme Dairesinde görUlebmr. (1000) 

Istanbul Defterd arlığıı~dan 
Dosya Nn. 

i5/8362 

82/9053 

D.1/1265 

51217·11 H 

CiMI 
"lluhammen 

b~lf'I 

Beyoğlunda. e!lki Ta.tavla yeni Hacı Ah· 280 
met mahallesinin eski Fındıklı yeni 
Devvırrneter sokağında eski 31 yeni 29-
31 No.lıı 53 metre murabbaı arsa. 
Fatihte Hacı Hamza mahallesinin es· 126 
ki Ağaç kakan yeni Hacı Hamza mek-
tebi sokağında eskl 42-50 yeni 50 kapı 
sayılı 150,70 metre murabbaı arsa. 
Tahtekalede Sarı demir mahallesinin 31• 
Kutucular BOka.ğmda. 348 ada 37 parsel 
eski ve yeni 9 kapı sayılı 15 metre 
murabbaı arsa. 
MecirliyeköyUnde 3 pafta 17 ada 6 par· 3288 

39 sel 3288 metre murabbaı arsa. 

Tf'mlnat 

21 

() 

2.f7 

45 .MecldiyeköyUnde 3 pafta, 17 ada, 12 par- 579,60 44. 
sel No.lu 1932 metre murabbaı arse.. 

4.6 MecidlyeköyUnde 3 pafta, 18 '!da, 1 par- 2851,80 214 
sel No.lu 4014 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 4/11/942 Çarşamba gUnU saat H de 
Mılll EmlAk MUdUrlOğUnde müteşekkil Komisyonda ayn ayrı ve açık 
arttırma ile satılacaktır. Isteklilerln nUfus hU\'lyet cüzdanları ve temi· 
nat makbuzlarllc birlikte ihale saatinde komisyona ve fazla izahat için" 

Mllll EmlAk .MUdllrlUğUne mllracaatıa.rı. (707) 

) lnhisarla!' U. Müdür}üğü l!cinları 1 

~li.ktarı hml 

1 Adet 
3 > 

Elektrik motoru 22/380 1 HP. 
1,5 HP. 
2 HP. 

> > 
1 
1 

> > > > 
> Şerit testere makinesi 70 cm. lık 

- YukarıOaki evsafı yazılı beş adet elektrik motörU !le 1 adet 
şerit testere makinesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 3 / 11/ 942 gUnll saat 10 da I<abata~ta levazım şube

sındeki merkez alım komısyonundıı yapılacaktır. 

3 - Iı::teklllerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte teklif ede· 
cekleri fiyat U1.erinden 7o 15 temınat paraslyle bırlıkte mezkQr komıs· 
yona müracaatları ilan olunur. (935) 

Nafıa V ekiletinden 
Ek<;lltmeye konulan ı-:: 

ı - Niğde su işleri yedinci şube mUdilrlilğU bölgesi lçınde Aksa
rayın !<ağ"lık köyU civarındaki Karasaz b•takh~ının kurutulması işi. 

Tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden 484816 hra 
70 kuruştur. 

2 - fo~k!liltme 23/ 11/ 942 tarihinerastlay:ın pazaı·te..~i g!lnll saat l1i de 
Anl<arada su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komısyo· 
nu oda'3ında kapalı zarf usulllc yapılacaktır. 

3 - Iııtekliler eksiltme şartnnmcsl, mukavele projesi, bayındırlık 

işlcrı genel .\lartnaınesi, umumi su işleri fenni şartnamesi ile husu..,t ve 
fenni şartnıımeleri ve projeleri 21 lira 24 kuruş karşılığında su işleri 

reısllğlnden alah lirler. 
4 - Eksiltmeye glrebılmek için isteklilerin 23142 Hra 67 kuruşluk 

muvakkat teminat vcrme"ll ve eksiltmenin yapılacağı gUnderı en az 3 
gUn ene! bir dilekçe ile Nafia Vekli.letlnc müracaat ederek bu işe mah· 
sus olmak üzere \'esika almaları ve bu vesıl<ayı göstermeleri şarttır. Bu 
müddet içlnde vesika isteğinde bulunmayanlar eksıltnıeye gırcmczler. 

5 - Isteklllerln tekl.f nıektuptıırını ikinci maddeie yazılı saatten 
bir saat onceslne kadar su işleri reisliğine makbuz ksrşılı~ında ver-

meleri lazımdır. Postada olan gecik me'er kabul edılmez. (1007) 

Gümrük muhafaza genel komutan
lığı satınalma komisyo11unilan 
4111/912 Çarşamba gUnU saat 15 de 900 lira muhammen bedelle 6 

metre mık'ab yarma gllrgen pazarlıkla alınacaktır. 

Ilk teminat 68 liradır. Şartnamesi kom!.syonda herglin gdrUleblllr. 
Isteklilerln teminat makbuzları ve kanunt vesikalarlle Galata -

Mumhane caddesi !'il numaralı dairedeki komisyona gelmeleri. 1889) 

#0 ........................................ , 
Devlet Deniz Yolları işletme am m 

mldlrllll UAaıarı 

IU.RADE~'JZ HA T'1'J 

BAKTIN HATl'I 

MUDA..VYA BA'ITI 

BANDIRMA RATn 

JU.RABIGA BATl'J 

DIROZ HATii 

AYVALIK RAlTI 

2 - 11 - 942 - 8-11-942 ta-
rihlerine kadar muhtelif hat
larımıza kalkacak vapurların 

' isimleri ve kalkış gün ve sa
atleri ve kafkacoklorı rıhtımlar 

Salı 4.00 de (Ege), Cuma 4.00 de 
(KararlenJ1.) Galata rıhtımından. 

- Cumartesi 18.00 de (Kadeş) Sirkeci 
rıhtımından. 

Pazarte~ı. Ç&~amba, ('uma 9.00 <la 
(Trak), Cumart~'i 11.00 de (Mara
kaz), Pazar 9.00 da (Trak) Galata 
rılıtrmınd.ıın. 

Pazartesi, Çar,amba. ,.e Cuma 8.15 
de (;\farakaz), Gala.ta rıhtımından. 

A~·rwa. ('ar-:ıamba Hl Ouınarte!ll 20.00 
de (Anafarta) Tophane rıhtımınrlıln. 

Salı \'e C:uıııa 19.00 da (B1trtın) 1'op· 
hane rıhtımından. 

- Pa1.ıır 9.00 ıla ( l lı;e") Toııhane rıh· 
trmından. 

('ıırşamba 12.00 de (Bursa) Cumar· 
te<>I 12.00 de (Antalya) :Sirkeci rıh· 

tımından. 

- Pazar ıs.oo de (lzmir), ı•nşeınlw 

IS.00 de (Tırhan) Galata cıhtınıın· 

dan. 

NOT: Vapur sefer!erl hakkında her türltt malOmat aşafıda 

telefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

BAŞ ACENTE GALATA Galata rıhtunı Liınanlar Um1.an MU· 

dllrlllğU binası attmda •2362 
ŞUBE ACE!'ıw"TELIGI GALATA: Galata rıhtımı Mı:ntaka 

lığı binası altmda 

ŞUBE ACE?l.'"l1'1U.IGI SiRKECi: Sirkeci, Yolcu salonu 

Llman reis-

40133 

22740 

(981) ,,_. .................... ._ ....... ..,, 
Sahibi ,.e :-ieşrlyat l'tlü<liirii: Ahınet. Emin Y~IAN 

Vatan ?lieşrlyat Turk Ltd. su. \'atan Matbaat" 

Evli bir genç 
.. bayan na~ıl 

GUZELLEŞTI VE 
MES'UT OLDU? 

Bayan G ... 
"Yalnız bit' ay evvelme bw _.... 
ılzts n kıymttıiıdim " dlyer. 

25 yaşında idim. <Bir kenara &t
rakılmaktant kor~a ba.t\ardtf· 
tım ... Sık .sık da.ns salonlanna dsr&Jll 
etnv..i)l tecrube ettim. Fakat hiç bit 
erkeğin nQza.rt dlkkatlnl celbedeıııJ
:rordum. Hentiz evlenm1t benden ceDO 
bir arkadaşım bana bir sır tevdi ett.l: 
•Erkekler\n takdir naıarlanıu çet:ıııı" 
taze, nermln ve açık bir clld ve ft.f&" 
nı perestiş blr tendir. Bu yenl ve ... 
yanı hayr~t güzellik reçeteslnt 56ll ~ 
tecrübe eh dedi. Şlmdl sevclml tllt 
n~rda takdir ettttl gö& kam~ 
b1r tazelikteki genç ve nerml.n ~ 
olduğunu tUrat f'dlyor. 

Yaptığım tudur: 
•Her akşam, yatmudan e'°"1 

cUd gula.sı olan penbe renkteki 'fO" 
talon Kremini kullandım. Terti))ltl• 
de, bütün dünyada meşhur b\r ctld 
mütehJl.s.'lısı tarafından ke4f ve eUd 
hüccyreler1nden ısWlra.ç edUın\4 _,,. 
metli bir unsur vardır. Sis uyurlce11 

o, cildi besler ve güzelleştırtr. 8&1J8ll• 
lan da yağsız beyu renk.uld Toka' 
Jon Kremlnl kullandım. Bıtkaç ıi10 
ıa.'"fında cildim, kadtıe gibl yuırıu.tı.lt• 
g{ll yaprağı gtbl taze ve nermln bit 
hal aldı, açılı: me.o;ıunolertm ınkfaŞtJ 
ve alyah noktalarla gayri aat aıadU· 
l~ı: kayboldu.> 

Erkcltler SİZİ cadp ve .eJ:ıblf 
buluyorlnr rnı? Alal taktirde ?>e· 
rnen buiünde.n clld gıdası olt.n 'l'O" 
kalon Kremini kullan&l"at ıeufe\1• 
nlzl arttınnız ve teninize ıı.ayat ~ 
taravet verl.nlz. Toka.ton tremıeriJll. 
clld için besleyici hiç blr un.suna lb· 
tıva et.mlyen l.di ıüzellllt ıtremlerl il' 
kanştırmayınız. 

Eski Türk s; lahları 
h1kkında konferans 

Beyoj;lu HalkC\'lnden: 
ı - 5 / 11/ 912 Perşembe güntl saat 

18 de Halkevlmizln Tepebaşındaki 
Merkez binasında, Topkapı sarayı 

mtlzesl müdürü B. Tahsin Oz tara!ın· 
dan cEskl Türk slllı.hları> mevzulu 
mUhlm bir konferans verllecektlr. 

2 - Herkes gelebilir. 

ıstanbul Beledıyesi 
ŞF.HIR 

TiYATROLAR I 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMl 

KfŞ MASALI 
Yazan: \V. Shakespeare 

TUrkçcsl: Mefhsret Ersin 
K O M E D I K I S ~I l 

YA I, AN C l 

Yazan: Carlo Goldonl 
Tilrkçesi: S. Mor ay 

Cumartesi ve pazar gU.'\lcri 
15,::10 da matine 

Perşembe günleri saat 16,30 da 
tarih! matine 


