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llAnl rı rın her kelimlit · 
sinden 5 kuruş •lınır 

1 
Ucret pefındir • 

GünO geçen sayUaP _ 

10 kuruştur (Es~af) da (insaf J! G~~KdiTdi 
Halkın en m .. b 'ht' ·ı k • 1 u rem ı ıyacı e oynıyan 1 • 
ar, evvela (lnsaf)ı bir ahlak esası ola g o r • 
•ak k~~~I etmeli • .. Namuskiırlığı, İngiltere uçu-
rnertlıgı ve dürüstlüğü faziletkarlıklan-

·~ nın temeli yapmalıdırlar rumun kena-
&. C-.ıoh . d d 
~Q'iQd urıyet, memleket düşmanlıkla bakıyor, on- rı n a 1 r 
~ı .. ,rı e (Köylü) yü nasıl h1rı yok etmt>ği , bu mi'et 
~ oJve Yaşatan ana ve m~mleket bünyesinden 111le · arak(Efc ndi) mev- k 
l'ıı.: tade sö üp atmağa kadar ileri ı:'\ii•orıd etti ise; ş~hir 

'
')ı~ Olde <le (e&naf)ı en gitmeği kendimiz için en 

U""-· lüzumlu ve mukaddea bir te .~u refah ve mer h 
~ ı· Yıı~ael•mek on ak ve vazife bilmek 
-.... ·•Jık ·. ' a istiyoruz. ~'tir llıevkı ve itibarı 
~11 t )'~Juoda gerekli Gerçi yukarıda Ja de
'-i d .. ~bırleri alnıaktan ı diğimiz gibi, her vatandaş 
\.. '""llıad ta ve bunlar arasında '1t, ı ve durınu-

b (esnaf) ta aradıQım ız ve '•lr•t b l 
~·'.ne yazık ki es- u mak istediğimiz vasıf-

l :ıe11 bu ıaıne karşı gö"'- ları umumi olarak ve müs 
;".'tt,ll nca alaka Vd iti lesnaları hariç, daima mev 
~".~ b~Urnt.olarak _ _ ha cııt ve mütemerkiz say-
"1Qi .,~r lOrıu hakkkede- maklığımız esastır, Zaten 
~h ~lb,lr~tniyor! bur.a binaendir ki şimdi-
~lbiti •ka, • bu mu14. lik. bu (müstesnsl~ra) hitap 

, .. 
111lıunıı bakımdan edıyor ve kendiliklerinden 

~ ~rnle teşrih ve tt.acıhis artık biraz insı,fa gelme-
~ 'Unda kalark~n lerini bekliyoruz. 
~~ bu'unan ve h~r (Esnaf) ta umumi ve 
~~~c·s:ne Şahit 0 _ sarih olarak göreceğimiz S ~ıı binlerce ·. tam (insaf) mlldtesnalar hak bırj . mı k da 

ti.. ı....._ ili. bile buraya ın ve onlar dolayısile 
' "\"111811 zait addede- de olsa bütün bir müşıtha 
'"~t•lnıı de ve millAhazttlarımızdan 
~ -qı~kle . ·~ k11dtrın1 zik doğan ve doğabil"cek o-
' e.... •ktıfa ed b·ı· · lan kanaat'arımızı elbette ~f e ı ırız 

·ınaal8Htif- hail hafifletecek ve zamanlu i . 
Çakmaz 11 lda zale edectıktir. e i .,o n dön 

~' bu rıat etrnit görü- Şu bir hakikattir ki 
..._. k 8UreUe de bize sayın ~ar. coğlu hUkllmeti~ 

di..:· llfcae m rtı · ğ· oin . bütün millet ve m'3m • •Jsuı ' e 1 1 

ve u 'ta kOdese koy ~eket hayatı •a şamil, eu 
ı. llıurnı f ıçtcn sevinçlere vesile ve 

L "llrı:n . ?1en aate 
~ıell Ya::' h188ıni v .er- r€n son kararlarından her 
lı .. buı asını kurtara- k:sin olduğu ~ibi, 
'lıtlb •Urıuyor. bıthassa esnafın alacıığı ve 

ll ki b' he alması gerekli Jrrsler var \ otcılli ' •z r vataıı d 
~.•k ve u gibi, umumi ır. 
.. ~llıka (eauaf)unızd d Bu günkii açılışı yine 

''tu tlı~ı, rnertıiğt d~ fırsat bılerek dinmek bii-
~~tıı Ye lopıu me:ıfa. mez hırs ve tamahlanntn 
te ~·saygıyı ferdi ahla. kör batakh~larında ilerle-

"' 
1tıı,etic6 · ı nteğe çalışmak gibi bir hu lerıı ı· rn ı il alı- ta .ı .. 

t e ı s· ya uuşecek olanlaıınıızın ~ h.·111 ayıyor, va- h 
··• Eıt b er hürriytt gibi bu ser-~lrııeti . UtünliiğU- ~bt>stinin de bır haude da· . . . hın yü!,seliş-

1- ltinın ancak b ya.nacağını bilmt!leri ve bu ı 
~"' lniic hh u haddi atanların Akibet eş 1 tı..... 'l(l~aı . e et vatan tiklt!ri kuyuya ' düşm~e 

.. ~l\.ı,~~n mevcudiyet ı kQ ~ 
.... . "'il-., d mu 1 m olduklarını h .. tıı· :"'il evarn ve d u 

~ ~"'ı an çıkarmamaları lazım ' bö-, lla inanıy0• d 
~ı· Yl~in~ inandı"ı ır. 

r kı k · 5 Halkın en rnUbrem 
t, "··ııı • • ııne yol g" d . k 'h lb....:-• et vs memıe un e ı ı tiyacile oyoıyaıı ' 
ıa..~tle · lar evve'a (insafı) bir ah ~L • rıne pusu ' }A ı. ~. liuı cı" esası oiarak kabul et-~.. iörüne'11ere, rn r b 

"il aslen bir 1 e ı, unu bir toka ola· 
rak boyunlarına geçirirken, 

·-

Ben :şimdi ümidsizlik 
içinde İngilterenin 

dü~manıyım 
Bombay 8A.A .

Gandi kongre azasına hi
tuban dnn söylediği bir nu 
tukta demiştir ki: 

"- Japonlbrın Hindis
tana girmesiai istemiyo
rum. Bu, Çinin ve Husya
nıo sonu d'ğildir. Ben ne 
Rusyanın ve ne de Çınin 
yok olmasıııı istemem. 

İngilizlere kin besle
memeliyiz. Ben hakiktta 
şim Ji lngiliklerin dostu
yum. Bunun sebebi ! lngi
lizterin ümitsizlik i\inde 
olmasıdır. İogıliz impara
lorluğunun büyük bir uçu 
rumun kenarında ve bu 
uçuruma yuvarlanmak 
üzere bulunduğu ıu biliyo
rum. Bunun için de elimi 
d" kesseler lagilizlare,yar
dım etmekten ~çekinmem. 
İngilizlerin korkak bi~ nil
let olmadığını ve g~rektiği 
zaman en büyük fedakilr· 
hkları yapacağına ds emi· 
nim. 

Hindistanııı hürriyeti 
icin lüzumu kttctar feda
kArhk yaptığımız ve kud
retimizi ishal tU iğimiz za
man lagil izlerden hüriyeti 
mizi kurtarucağlZ" 

Amerikada hava 
devleri yapılıyor 
Vaşington 7 A.A.-A

merika lıükftmcli, muazznm 
hava tankile uçakları yap 
hrınağıı kanır ver ıni~tir.Ge 
miy .. benziyen bu uçak
lar 20J tonluktur, Proje
leri hazırlanmış ve f:lbri 
kalarn ısmarlanmıştır. 

bu tokanın hiilkalarını le:r 
Jril eden namuskarlığı, 
mertliği ve dürüstlüğü fa 
zile t karlıklut uıın tem~li 
yapmalıdırlı:r. 

Aksi isti kanıetlerde,uk 
si ve aykırı yollara diiş
mek bedbaht'ığına l>ilerek 
bilmiyerek sürüklenecek: 
vatandaşa biz cidden 
Ae yörekten acırız . 

:ıükrü Balcı 

Milli Şef lnönü 
D 1}n orta Anadoluda bir tet-

kik gezisine çıkhlar 
Ankara 8 A.A. - Mil t Şef c :irnhurreis Is net lııö

ünil bu gece suıı t 23 de hususi trenlerilı:- Ankarnda~ 
Kayseri istikametine doğru harket busurm~ş_ıard~r: 
Milli Şefimiz r istnyonda Büyük Millet Me :!ısı Heu;ı 
Abdülhalik Renrla. Mureşııl Fevzi Çakmak, Başvekil 
Şükrü Saraı..:<ığlıı , vekiller, mebuslar, ::sivil ve askt>ri 
erkftn tarafından uğurlanmışlardır. 

Debbağ Esnafına 
verilen makineler 

Dün törenle işlefmeye açıldı 
Kısa bir nutkile töreni açan Valimiz Şefik So 

yer, elektrik düğmesine basarak makineyi işleth 
Mi Ji Şefi~iz lnönünün gerek kalite ve gerek ran 

enıirlerile İktisat Vekil dı:nen bJkınımdan daha 
leli ~arafından debbağ es- yüksek çıkmaktadır. 
nafına ht-diye edile'l mo luıhattan sonra bir nu 
tör VJ doladların yerleri· tuk söyliyeu Valimiz, en 
ne konması iş! dün bitmiş çetin bir sanat olan d9~a-
ve şehrimizin en eski sa- ğat iş1erinde çalışan deb 
nutlarından biri olan dori bağ esnafının ferağat v~ 
ciliği makineleşınP.ğe doğru feda' Arlıklarmı övmüş, 
göııdereceğine şüphe 0Jn11· bir asker disiplini ile biri bir 
yan Lıu aletlerin açılış tö- lerıne bağlı olan uu esna 
rE-ni dün saat 18 de yapıl frn makineleşrneğe doğru 
mıştır. attıkları il k adımı, Buauıı 

Törende başta Valimiz i~iu Ciimhuriyei hükumeti 
almak üzt>re askeri ve nin gösterdiği alaka ve 
mülkf erkan esnaf teşek- y:udırnı anlatmış kendilerini 

külforinin ileri g .. Jenleri tebrik ederek nıuvaffakiyet 
hazır bulunmakta idi dilemiştic. 

İlk önce maldne ve Alkışlar arasında biten 
dolap:ar tedkik edilmiş nutku müteLkip Valimiz 
ve bunları~ görectı.ği işler Şofık Soy~r ilk olarak e-
hakkında makiı istten iza- Jektrik diığmesine basmış 
hat alınmıştır. Verilen bu iza 

1 

ve makinalar ça 1 ışmağa 
hata göre elle işlenen ve başlamış • ır, 
en az üc uyda meydana Hazırlanan IJük de da· 

kinelerle on günde işlene- t:ı ikı am edılm iş fayduh 
lYotiriJen )>ir deri , bu ma- J vetli lcre clondurmu ve pas 

rek meydana gelmekte hasl>ihallcr yapı 1 mıştır 
- ~------- --

Yeni Mebus namzetlerimiz 

İaşe Müsteşarı Şührü Sökmensüer Erzincaıı 
Numan Rif at Mene nencioğlu Jstanbul me 

busu oluyorl .u 

Ankara 7 A A. - Ciim 
hurivet Halk partisi (; .rwl 
Maşkaıı vekılliğ ir d~m 

E. zincan ~1ebuslukl arı 
na Tic·nrd Vekfüeli İaşe 
:\1üst ş:ı rı Şükrü Sökmen 
sU d .. \laşehir merkcz'o· 
l.ulu Başöğretmeni Safi 
Erdem, İstanbul Mebusluğu 
011 da Hariciye VP.kftleti 
Omunıi katibi Numan Ri· 

fat MenHmencioğlu ve Sam 
sun mebusluğuna da eski 
Balıkesil' Mebusu Ereııköy 
kız lisesi Müdürü Sabihll 
Gökçül Paı ti r.amzeJi ola 
rak seçilmişlerdir. Sayın 

ikinci rııı.inteh iplere bildi· 
rir ve ilan ederim. 

C.H. P. Genel Haşkan 
Vekili Şükrü Saraco~l~ 
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100 El tezgahı daha geliyor v ı \ Milli Emlak 
iktisat Vekaleti tarafmdan gönderilen bu b d · · 3)ll 

Tehdl·t altında Sl l lüğür en1~n 11r.dt',ıııto~~ 
dokuma tezgahlan vilayetimizdeki Muhanırı 48 ~ 1

1 
11e.s 

köylülere dağıhlacak l'aısel No 
1
. ~tııh\:ı~ 

Ceçen ytl iktisat Vt"hll \ yük bir. r_ağbı>t gfirmü~) Almanlar a~jır kayıp- H'ıntlı"lere atesi No 2 Cinsi~·~, ft'çıı, ~ 
k i d d 

... İzz.ehığa. So ~ıu"1ıl'8~ 11~· 
leli tarafından Vfül~ etimi· -ve_ C:? 1Y.1 ram ımun ver- tara bakma an ve ur- L" 

1

"' 

"e 100 el dokuma tezt!ıhc ınıştır. Vılayd makamın_- d pu·· sku·· ru" yor ınak K?l~:l11rıdt1 ~~l~si )J .. ~ 
1 

bb.. .. madan hücum e i- 1-'r u~ f 6u1r" ııl• 
crümlerilm iş ve aç.ı laca~ ca yap_ ı ~u te~ u_ s .nzen-. vsu ı ı ~~ • - lk - V k-\ )1t t Orlar ~. al'ıiSl ve eO ,,nvl l dde'

1 

kurslarda dokumacılığı ög ne tısat e a etı vı tıye ı· y 9 ,, .. ı 
rem:n köylülere iki paket m iz köy IU !erine dağlı\ ma k İn g ili e 'e H İ nd İs tan 

1 zı lı ev :f t ;ııci 11;~•'' 
iplik ile birlikte bu tezgah üzere 100 el tezgahı _d_a~a Moskova 7 A.ı\. terketmek niyetir.- ~~:~l~nce 8atıŞ3 12941 
lar parasız olarak dağıtl- lgündernıe·)i kabul etmıştır. Röyter ajancıının hususi~ de deg"' ıl ıO o 

'f hl k d · l c k l b" · b"ld" · o mıştır. lb ı.,si d 5' mı~tı. ezga ar ya ın a.ge e ~ mu u ırı ı ırıy r: 2 _ a ... 10 ı ~ tı:" 
Dokuma tezgahaları ve ikiş~r paket ipltkl~. hır- Alman tehlikesi Vol- Londra 7 A.A. Can- p1zartesi saa~ı.ılİPıe.r'~ıiil 

köylülerimiz arasında bü· likte dokumactl~ğı oğre- gayı tehdit e;iiyor. Alman · dinin son nutku ve kon· pılacağındail -t\ltlll lH\ 
nen köylülere liagıtılacaktır l!!r Staliagradıı karşı bir grenı·n kararı münasebelile ı.lJUr• C11 minat ma~ rniira 

K 
· ı k k ı ·· kıskaç hareketi yapmak lng liz bısını Q.iddetli yazı- d f .ı rlı~a r 

a'ne ' e e me usu u " e teru~ ~ oıı;ııı.l. iç\n lüzumlu mevzileri ele ıar jazmaktadır. Bu yazı- meleri ılan _.5......-8 (1 
yalnız lstanbu' ve izmirde tatbik edilmesi geçirmeğ~ çulışıyorlar. Bu ıarın hülasası şudur: Ş 3ko-r1 f'ı ~tla. 1 

1 
' 

bölgede üç giindenberi "- lrıgi\tere Hindistan ° ıı 
için inceleme er yapı ıyor b,··1yu"k b"ır tank me.rdan H. d. e e 1 _.ı'ı'-'eS11\,ıı-,, da kendisini ve ın ıstanı ev J Or 

Ankaradan verilen ha 1 celemeler yapmaktadır. savaşı devam etmektedir. müdafaa etmek zorundadır. AntakY"a. B:etirıiıl ~cel' 
herlere göre, Ticaret Ve· Ve kale~ ekmek karlının Alman başkumtmdcınhğ1 ye Hindistandaki Mütte-fık as Şeker ş~r rıodıJ :. o 
klildi ekmek kartı iusulü· 1 yalnı1 lstabul ile l-zrnir şe- ni tafs\iat vermemektedir. kerler, müttefiklerin ken· şeker satış;,. JJede 

1

~,1~· 
ni n yalııız büyük şehirler hirlerinde bırakılmasını ve C0 nuba doğru çekilen Rus dilerini vakfettikleri duva- 1 lardan san 

1 ~(50) 11 

de bırkılması kararını ver Ankara ile diğer ş .. hirle- kuvvetlerinin takibi de- mn tehlikeye düşmesine l rak (80) ve i{3'ıırlil:j(ı 
diklen_.sonra~ kart usulü riruizde kart usulünün kal vam ediyor. Kafkasya ile asla müsaade edemez. alınmasını ctl~ P' 
rıün, hangi şehirlerde kal- . lırılmasmı düşünmektediı · Leningrad arasındaki de- Gandi bir liderden ğı anca~ .alJfl:ı;eô 11 1,i, 
ma131 lüzumu üzerinde in- miryolunun önemli bir lla\' ziyadd bir mecnuna ben- bedelleri

010 1jıılı'111 
w.w• Mv*' a ır~~ 5:;y· er şak noktası olan bir şehir zem ektedir. Bu adam eğer kende satıŞ }crasııı~~" ~ Milli piyango Alınanlar tarafından zapte- kongrenin talepleri, yani suretle zcl~ . ..,e e:ı eJ 

k 
Yardım Sevenler Ce- dihnişt\r.Vor.>şilofgrad böl- ingiUerenin derhal Hindis ettirmiyece11g

1

Je~011~ ı~ 
Dünkü çeki\ic;.te a d · ı k '\ ı rı ı; T kd' tt• gesİn e gerı yO U eSl en tandan çekilip gitmesi ka- bİ satJŞ a [j1'Se, ,1 

zanan numaralar miyetini ia ır e 1 bir düşman grupu top\u ri Vekakt 'i · i~tıt.8 Valimiz ~ ·fik Soyer . bu\ edamezse Hindistaom g :r1erı ıır· 1 

.Milli p yango dün An. . ateşimizle yok eriilmiştır. roı·hv rı·n p,.s"ıf ortaO-ı ota mının ecıı·... oıı.ııı 6 ~,1 
ı Y "'rdıseveııler Ce"llt'yetmin ' d k ~ r. 'l"'Il ' kara Seri:ievinde çeki - c. Diğ "r grupıar a ya yo olmakla 

1 

" gösterdiği başatı ve biföas . 1 t ctıği tehdidini savurmuştur. 
miştir. Bu keşidede 20 hin sa son zamanlarda ! fekir edilmiş ·veya esır a ınrnış ır Halbuki)ap)nya, Hind stan 
lirahk büyük ikramiy ... yi Hazer le Karadeniz a ·a- dakı· en ufak harek~ller- 8ıe 

Bir Rus g .ıO' ' 10 ha\ka çıkrıkla pamuk ve 1 \ 169697 numaraıı bilet, sıııdaki tek mu vasa e yo u den istifadeve t·tthQ.acaktır. 
l · yün büktürmek surdile d · ı d l" · d .J 'V " bin liralık ikram·:ye en olun emıryo.u a e ımız e- Hiodistunı terkedersck 0rvı , 1ı 

605 l yaptığı yardımdan dolayı 325815, 341 numara ı dir. orada dahili karıkşılıklar 
d D. baı;:ı.ta Reis Bayan Nüzhet Al k t t ğ d k biletler kazanmışlar ır · 1 'il man 1 aa 1 u ra 1 

- baQ.layacak ve bu hal J a-

l
i si s }P ~ 

Bilgin olmak üzern cemi- k ı b k a z·n " ğer ikramiye kazanan nu- ıarı l'.lyıp ara a m sı • pon i~tilfüsnu yol m;ııc ık-
maralar şunlardır. yeti takdir eylemiş,erdir. durmad lın hücum etmek- AbJJ~~e r ~:;; 

5001) ıira kazananlar. Doğum tedirler. Don nehrinin ce-
143620, 223815, ·3684 2, Vilayet muhasebe Mu· nup batısındaki Rus kuv-

2000 lira ka.zananlar vetlerinin durumu daha hasebe Müdürü TahsinKıh 
013505, 057491, t090865, cm b!r er'<ek evladı dünya müşküldür. İki ayrı istika-
105992, 112914, 235235, mette ilerileyen ;ı\lmanlar ya grlmiştir. Yavruyu uzun 
240689, 252152, ı,277119, · Voront>ı'den denize kadar ve me:;ut b r ömür dıler, a- . 
29599, 295093, 329996, na Vt: b b sını tehrik ederiz. 800 kilometrelik bir cep-
336298, 342563, 351490, - ·~ - he üzerindedir. 

361220, 380579, 381415, 
392099, 

"' 1000 lira kazananlar 
OQ2528, : 119887, 

027908,057829, 067267. 
088550, 100379, 104698, 
125402, 134004, :150204, 
151694, 185478, 188018, 
206573. 212499, 214599, 
217275, 232171, 241585, 
246390, 2.54593, .281050, 
287289, 2:}2371, 296936, 
297742, 299420, 3J1676, 
311486, 341911, ~344122, 
350943, 35676 \ 359193, 
359428. 360155, 362205. 
374594, 378522, 

llunlardan başka son 
4 rakamları 0861 ve 0381 
le niha}etlenen biletler 500 
lire son Uç rakarmı 795 

' ' le nihayetlemmler 101) hra 
sun üç rakamı 864 ile niha 
yetlenenler 50 ~er lira ve 
son üç rakum\arı 086 195, 
~ 99, 580, 962, ile nihayet-

Yeni bir buhran g~ 
!işiyor 

Nevyork 7 A.A.-"Nev 
york Tuymis,, gazetesi ya-
zıyor: 

. Almanlar Kaflrnslarda 
toplu kuvvutlerle ilerliyor· 
lar. Cenupta yeni bir buh
ran gelişiyor.Ka ·anlık günl r 
yaşıyoruz.Daha karanlık güıı , 
le!' yaşıyac:ığımııa kı!niiz. ı 
Fakat herşeye •rağmen ke . 
sin zafer bizimdir. Çün 'ü 

1 

düşmanla döğüşmeğe he-
n üz başlamış buıuuuyoru·ı 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Mntbaası Autakvı:_ 
===- - -
lenenler 20 şer lira ve soo 
tek rakamları O ve 9 la ni · 
bayetleneıı bütiln biletler 
ikişer lira alacaklard>r. 

, 

öNE\lLl l~lR Şc.HlH. AL
MANLARIN ELlNE GEÇTİ 

Bertin 7 A.A. - Dün Kaf 
kasya bölgesinde cereyan 
eden savaşlar hakkmda Ro
men b'rlikleri Don nP-hri
nia cenup kıyısmd:ı düş· 
manı takibed~rken şid· 
detlı sıcağa rağmen çok 
büyüi( yararıık göstermiş· 
tir. Bunlar bazım kendileri 
ne verilen hedefi hulrnakla 
kalmamış • dah. ı ilerilere 
gitmişlerdir. Homl'n birlik· 
leıinin aldığı ganimet ve 
es:r sayısı çok büyüktür. 
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de "lmperial,, iogi\iz mar-
kalı motör. 
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Amerikanın Anka 
ra Elçisi 
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~em 7 ı\.A.-- sve<; det 1 \fil~ 1 J6 
. . d w •• v.ı.Ş ytı er 

~azete\erının yuz ıgma go- ya il ıı 15' 
re, Amarikanm Ankara ı Düş013~1llrdl1~9ıJ 
Büyüğ Elçisi Moskovaya zanıa11 
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Moskovada Rusya ile müt Atnıa0 1\,JJoı~~l''J· 
tefiklere karşı yapılan ko· topra1''.ştol1r11t'l~ 
nuşroalard\ı bir Japon hü- 1 ettikle~; 01if', do~ 
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