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Yurttaş! 
Her pazartesi günü alaca- • 

I ğın eşyaya bir kuruş tazıa 
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Basvekilimizin • 

Nutuklar. 
Başvekilimiz muhterem 

Refik Saydamın nutukları, 1 

diDJağlarmda şüpheli fikirler 
Yaşatan fertlerdEn millet ve 
Dlemleket menfaatini haris 
İştihalarınn es:r knlm;:ık isti. 
Yenlere k ... dar kütle bozgun
culuğu yapanlara mükemmel 
bir der olduktan başka 
atiye taaılük edec. hazır!ık 
l~rıo nelerden ibaret bu
lunduğunu da bütün şümul 
Ve ehemmiyetile Türk mil
letine izah ve ifade eden 
çok yerinde ve zamanında 
bir işaret olmuştur. 

Muhterem Refik Sayda
nıın dedikleri gibi dünya 
IDilnakaJe yolJarıoı tıkıyan 
bir cihan yaoganı ortasında, 
harp tışındpyız. Ve her türlü 
Yaşayış imkiinlar:nı kendi 
istihsalimizde aramağa mec
buruz. Altı üstüne getirilen, 
iılenen en küçük hacimdeki 
bir topragın geçim hayatı
nıııdaki rolü büyük olacak-

tır. Harbın muayyen bir müd 
deti olmadığına göre ve yine 
biitün geçimimizi kendi top 
raklarımızda n temin etmek 
2aruretile karşı karşıya bu
lunduğumuza göre bir sene
lik çalışma devresindeki 
hedef; yalnız kafı mıktarda 
istıhsal değil, geıecek senc:
leri karantı ecıen bir stok 
"Ücude getirwek olmalıdır. 
Bütün çetınleri söküp atan 
bu duygu ile toprağa sarıl
dığımtz tdkdirde ambarla 
ruıuzın kapusunu her u .man 
iiınit ve emnıyet içinde aç
lllak ınümküo olc1caktır. 

Müstabsile bir dekar 
Pat&teıtik için iki Jira prım 
Vermeğı kabul eden hüku
metin borç tehiri ve tohum 
luk tevzii gıbi de büyüt< 
Yardımları 1 urk müstahsiiini 
elbetteki sevindırmış ve bir 
llliali daha toprağma sarıl

lllayı icap ettirmıştir. Dü~a 

Vaziyetini derin bir görüşle 

çok canlı bir halde bula&a 
Ve .ifade eden muhterem 
Başvekilimiz bu n..ıtuklarıle 
tabır caizse adeta bir zira· 
at ıeferberli~i ilan etmıştir. 
Yakin ve uzak tehhkelerdeo 
daima maaun yaşamanın ça
relerioı 'mıll'i bünyeyi bir 
okadar daha hareket ettir· 
lllekte bulacağız. Aylar ve 
ıenelerce ııaürmekde devam 

eden harp yangınının dün 
Yayi kurutmak dehşeti kar. 
tısında 1ıer türlü teabırı al 
lllak mc:vkıiode olan daha 
evel bir millet varsa o da 
tiirklerdir. lürkiyenin .bu 
dünya yangını ortasında 
nıubafaza ettıği memnuniyet

babı mevki , siyasetindeki 
tek cephenin, insanlık ıev · 
giıinin ıemeresidir. Haı bın 
dogurduğu bu ranlardan 
daha az müteessir olmak 
ıçiıı böyle en müıait zaman· 

Cemal Rııa Çınar 

- Arkaaı ikide -

~----------~-----

Başvekilin 
Nutku 

Milli korunma kanunu 
hakkındako feranslar 

Bcrlinde nasıl 
akister yapmış 
Berlin - 3 ( a. a. ) 

Yarı resmi bir kaynakları 

bildiriliyor : Türkiye Başve 
ki/mm dünkü nutkundan 
çıkan sarih int ba Tüı k 
dış politıl<asmda hiçbir de
ğişiklik o/madığıdır. Ber · 
/inde şu intiba gitlikçt> daha 
zi>ade kuvvetlenmektedir 
ki, Türkiye Başvekilinin bu 
de 71eci. Türkiyenin kendi 
siyasetinde sabit bulundu 
ğ'J olcıymı belirtiyor Bazı 
iç siy1Jse.t tedbirleri almd:ğı 

takdirde hunlar hemen hv· 
men cepheler arasmda l u 
lunaı1 Türkiyeyi lJnlasmaz
bğm dışmda tutmak azmile 
izah olunabilt cektir. 

C. H. Partisi Vilayet dahilindeki 
halk hatiplerini vazitelendirdi 

Milli korunma kanununun 
tadili ve yeni hükümleri hak
kında kalkımızı aydinlatmak 
üzere vHayet dahiJlnde kon· 
feranılar verilmeğe başlan
mıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
halk hatiplerini vazifeye 
çağırarak kanunun ihtiva 
ettiği yeni hükümler heık 
kında halkımıı11 etraflı iza
hat vermeleri için konft• 
[anıların yer ve saatioi ta 
yin ederek faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır 

C. H. P. Vilay~t (idare 
heyeti azasından bulunan 
halk hatiblerimizdeı: avukat 
Zihni Can pazar günü Yom· 
rada köylü vatandaşları 

mıza ve pazartesi günü ak· 
şnmı da Parti binasında 
konferans vermiş ve her iki 
konferansta da yüzlerce din 
leyic; hazır bulunmuştur. 

Halevki dil tarih komite· 
sinden ziraat bankaıu n:ıü
dürü Yusuf Mazhar Aren 
ve erkek orta mektebi mü 
dürü Abdullah Günel t'ara-
fından da Halkevinde bu 
mevzu üzerinde konferans· 
lar v.,rilecek ve bu konfe
ranslara merkezi yulerde 
köylü vatandaşlarımız için 
de devam edilecektir. 

Kazalardaki pard tcşki· 
Jatındaki halk hatiµleri de 
bu mevzua dair olan kc.nfe 
ranslarına başlamıştır. 

Yunanistan 

dehşetli bir 
felôket içinde 

Umumi Meclis acıldı 
~ ' 

Atinada her gün 
300 .. 500 kişi 
açlıktan ölüyor .. 
Berfin - 3 ( a. a. ) 

Valimiz yapılan .işleri anlatti 
Umumi m•clis pazartesi 

günü övleden ıonra valimiz 

Yunanistan teh/Jkededir bu 
memleket açlıktan dehşetli 
bir feJaket .. içindedir. Son 
habeilere töre /itinada her 
gün açlıkdan 300 ifa 500 
ıhtiyar ve çocuk ölüyor. 
lamnmış İsvi~re şahsiyet
leri taraftndan Yunanistan
lllar lehine neşredilen bir 
hıtabede bılhassa denillyor-

t Naci Kıcımanın reisliğinde 
açıldı ve Naci Kıcıman, gün 
geçtikçe ağırlaşan şartlara 

da temaa ederek yapılan 

itleri anlatmıı ve çok ye
rinde mutalea ve İzahattan 
sonra vilayet dahilindeki 
bazı mühim köprülerin u 

kl Makal yunan ahalisine 
yardımın bitılerce yunan 
çocuğunu müdhiş bir ölüm
den kurtarmanın tek çaresi 
abluka ve karşı ablukayi 
kaldırarak henüz vakıt var· 
ken yunan gemılerine mem· 
ıeketın iaşesini temin et
mek flrsatr.m vermektir. Harb 
eden iki taraf aıasında bu 
işin süratle halli için mil 
/etler arası kızıl haç Va$ıta 
olabilir 

Singapurda 
mu~asara 
başlamış 
Lond.a - 3 ( a. a. ) 

Royterin Smgapurdaki mu· 
habiri bildiriyor : Sir.-gapur 
adasınm mu!,asarası basla 
mışttr. Malezyada japorılarla 
döğüşen bütün Biritanya 
kıtala11 şimdi adada toplan
mışttr. Bu garnizonun mev 
cuau tabu' bildmlemez, fit 
kat beş} üz Hlometre kadar 
büyü/,lüğünde olan b i r 
adayı müdafaa edecek kuv· 
vet ve malzemenin mevcut 
ol<Juğu muhakk-1ktır. Bazı 
yerleıi 800 .mt.tre genişli 
ğinde olan boğazdan y1tpı

ıacak hücumun japonlar 
üstünlük temin etseler bile 
çok güç bir iştir. Bövle bir 
teşe.baüs hücum edenler 
ıçm çok büyük k11yıpl11r 
vermeden hiç bir zım11n 
mutıffık olım•ı. 

Nafia işleri 
Beton menfez yapılacak 

Trabzon - Rize büdudu 
arasındaki ahşap menfez
letin beton olarak yapıla

cağı haber ahnmııtır. 

Sürmene ile of arasıu.da 
ıon yağ1tn yağmurlardan 

duran münakale mütemadi 
gayretlerle yeniden başta 
mışur. Nafia ameleleri v.tla· 
yetin her tarafıoda çalış

ma"tadır. Solakli köprüsün
deki bozukluk ta tamir edil
mektedir. 

Nafia başmühendisi B. 
Mahmut Yonat Trabzon -
Rize arasındaki Naha ış· 
Jerini tetkık etmek üzere dün 
sabah Ofa gitmiş ve geç 
vakit avdet etmiştir. 

İnıası tamamlanan ve 
kat'ı kabulü y<!pılan Of hü· 
kumet konağına nakledil. 
mittir. 

Haikevinde 
Konferans 
Kıymetli baro reisimiz 

bay ltzmi Özer tarafından 
i"dli kanunlar ve teşkilatı 
mız mevzuiu Halkevinin üst 
salonunda J 1-/. 99 2 tanhm
de vermiş olduğu konferasta 
adli inkilabımıım her saf
hasmı pek vakdane 6ir şe
kilde teb11ruz ettitm~de mu
vaffak olmııı ve umumi 
takdir duysıul•11m celp et· 
miıtir. 

mumi muvaz,.neden yardım 
görerek yapılacağı vadinin 
alındığım söylemiş ve yeni 
sene mesaisinde meclise mu 
vaffakiyet dilemiştir. 

Bundan sonra ikinci reis 
liğe Müoür Serdar ve katip
liklere de Mustafa Cansız 
ve Cemal Rıza Çınar seça. 
miş ve müzakere başlamıştır. 

Libyada 
Vaziyet 
Şimdi de mihver 
kuvvetleri ilerliyor 
londra - 3 ( a. a. ) 

Royter ajansımn libyadaki 
hususi muhabiri bildiriyor: 
Her nekadar Romeı Cebel 
/iki Jr çevresinde kuvvt;;t/eri 
bir surette ilerliyorsa da 
burada henüz bır meydan 
mu.harebesi verilmemiştir. 
R,ımel bizi yakından takip 
ederse Etakilada bizi dur
durduğu' zam•nki duruma 
kendı-.inin düşmesi muhre
mefdtr, /Jız o zaman anla· 
mışilk ki bizzat seçilen mev
zılerde müdafaamızın büyük 
f aydaıarı ~ardtr. Dördüncü 
hint tümenr mtlzamla çeki
ltyor, ve Cebe/aktardan ge
çen başlıca noktafarda mu 
harebeıer verıyor. 

Singapur 
muharebeleri 
Tokyo - 2 ( a. a.) 

Ct:pheden alman son ha· 
berlere göre Singapur mu
harebesı başlamışt1r. "1o 
törfü japon kuvvetleri Sin· 
gapur adasına doğru iler· 
ıerken tayyare meydanları 
kışlalar petrol depoları ve 
münakale yollan gibi esaslı 
1Jskeri hedeflerde tayyare ve 
topçu t11r4fmdan bomb11r
dıman edilmektedir, düş_· ... 
m11mn h11v11 müdaf a11sı e-
h•mmiyefsizdir. 

Fiyah 4 kuruştur 5 kuruştur 

Herkesin maksudi bir 
ama rivayet muhielif 

' M(lbmet Akitten do!ayı şeb- davana:ı ftıaliyetlPr ve idare de 
rlmizln gszetelerinde çıkım y11 eski k.uvvet!ni kıt~ betmff ııolu: 
zıları ııHlka ile tokip ettim . bir ablak ile fakat· yaloıı Tllr. 
Memnun oldum · çUokU l>u ya- seciyesinin kıymet ve metanf'h 

' •· otan ztlnr memleket bnynklerine ile dayımmıık mOmı:.Un 
bağlılıkların kuvvetini ve fui-. devamlı tazyik onoode olbıyet 
lPt"' Aşluo hararetini gösteriyor. eğilmek, kırı l mok, çölrn•ek all
MQtessir oldum ; zirıı herkesin metleri belirmişti. 
maksudu bir oldu~u halde bir Gıladsotuoun tamamlle açık· 
anlaşmazlık sert ıöı!ere mey- ladığı f11kat bQtQa renk ve bO
dan vermiştir. ton descnlerUe ht"r muarız gu· 

Ben-Mehmet Akitf keııa- ruptıt ayni levha haliLde yer 
rıodan köşeıladen YıJDi pek tc bulduğu malO. n olan bir blıı 
yOzlerioe kadar nufuz etıneksJ- vardı ki O dA Q~maolı imçra
zln buıusiyetlui bile taoıyaolsr- torluğuau masıumao bir devlet 
dan olduğum clbt>tle, bu babsa olduğu için imha etmekti; buna 
dair fzallııt vermeyi dUşUodDm. karşı biz de mosıomaolıQ'a fazlı 

Fııkat Akife gelmek i~·in bir b aQıılık ve garp medeniye· 
bl az gerilere gltme~e , Aklfi tlndec derin bir korku basıl 
şerbetmek için TQrk cumlasıoııı olmuştu.. Bıı korkunun men· 
ve Türk nıllletinln taritıine te bıu oramızda ynşıynn ınlls' Qwaa 
mas etmek icabetti~loe kaoli..n. olmıyao ımasarıo bu medeniyet• 

(0.:;manh ioıpratorluğuaun) d ·.h rı ı uvvet vo sOrııthı intibak 
ııiyasl du:um undıı bısıl olan ,etmeleri endişesi olmak mubte· 
tebllkelerı önlemek için ıazım ld" 

ı . me ır. 
~e e.nı, ru~ı enorıilerin ve bu Merhum Ağııoğlm un çok 
teblıkelerın erkeoekonuodao i . k al:ıdı"ı bu 

1 yı avradıeı ve a .. 
çıkı ecak yolda rehberlik ede· hadise bizim için rellketl artı· 
cek elemal 1 ır ın haz r lanmak işl k Ll ld 1ıu halde ·O 
- Vatanımızda - yllz ıeneden raca rşhey11° u.dı'a aayretl 

. zamanın a nce "' 
faıla. sürmUşt~r ; Hu fonomen denilen- hedE'fi tamemilc milıl 
edebıyıttıo fllurlerde ve ruhlar 0 0 k nmkOo oımı-. n ne geçme nı 
da inkılap yapmasıadan ıburet- b. t klı"ode tebel-. . 1 ki . yan ır aassup şe 
tır. 8llır ı AtetUrkUmQz bılw lü t · ll r ~ mış . 
bir ıtrada edt lıiyata mQncezJp Ziya Gökalp bile ( Yeni 
olmuştur. Yani kunetıl ruhu Hayat ) da : 
meıelA Namık Kemalden de 'fQrkij baş olamaı TUrkOlll 
aııdalanmışur • • . • dcmlyeo 

Oa 7edlocl eaırdan sonra 
garpde birdenbire ileri giden Müs1i:nnn ktlamu Türkll 

ıevml1en iUm ve sanayinin inkişaf ettirdiQi 
ve ticaret lımuoıo mümkün gibi vadilere dnşınek.ten kurtıı· 
kıldıQ'ı, münasebetlerin intişan lıtm~mıştır .••. 
na hizmet etueı ((Milliyet biı DHlette ancak bOyUk ma· 
leri)) Balltaolurdıtkl meYklimizl kamlımo ve yQksek otoritel~· 
sarsmıştı ; bunu karşılııyocak rlo mani t.lmnk latedllderl iohl· 
sanayilmiz yoktu ve killtUrUmOı tntl\ karşı işi o ınihııniklyeti ile 
de ııenç değildi . . . . iktıra etmek kaoa11tiı deo dotao 

Yıllarca, yU~ yıllnrea eski ve yayılan )enlllkleria ı:ıtbillk· 
ıistemde bir teşkilat , eski slı Yusuf Mazhar AreD 
temde seoayi , eski biıgi!ere - Arknı ikide -

iktisadi bir Mesele 
Yazan : Fahri Doruk 

Şu fevkalade zamanın maliyesini büyük bir ~u~· 
retle mu~bZlnede tutan hükumet bilhass1 istıhlakm 
azami derecede azalmasına büyük ~ir gayret sarfediyor. 

Milli davdların baş•nda gelen bu tasdrruf d~v~
sında hükumetin gösterdiği yoldan gitınek her fert_ ıçm 
bir vecıbe. miıli hislerin yüksekl.ğmi göiteren bır m;ra;: 
dır. Yurdun refdhı mevzuubahs otan odyle z4 .. ıan.arb~ 

. - t -stermeıer1 " cemıvet mensuplarının azamı g4yre go 
insanltk borcudur. . l 

E• . . .. _ .. / .11• h . , ·nı·n saglamltğl ı! sasen ıyı goruşuy e. mı ı ısıerı _ .. k 
temayüz etmiş mil/etimizde bunun aksmi du;unme 
dogru olamaz, . • 

Fakat her şeyi hükümetten bekleyerek hiç btr ferdı ' 
teşebbüste bulunmamak bllhissa bu gibi zamanlara~ 
doğru degıldir. Muhitin icap/arma !JÖre şahsi ve mevz~ 
bir takım hareketle.ile devletin gösterdiğı yolda gıtme 
ve o gı:yeferm t1Jhakkukunda elden geıdiği kaddt yar· 
dımda bulunmak icap t.der. 

Burada umumi bir derde temas etmek zarureti 
hasıl olu~or : 

Kadm çorap/an ·. . . . 
/ Gerçi bu, .uıman zamon münakaıara zemm ~ _m~~· 

hakkmda anketler yapılff.ış bir mevzLJdur. fakat ıç '' 
zaman bugünkü kad11r ehemmiyeti haiz o/mamışt~r. 

Bir kuruşun sarfı ir.in mecburiyet ararken ~" veya 
iki defa giyilebilecek bir çift ipek çoıaba ı-3 lira ver
mek milıi servetin sabun köpüğü gıbi israf edilmesılldt:n 
başka ne m11n11 ifade eder ? 

Bu muazzam israfın ıu veya bu takyiyadatla değil 
münevver k11dml11r1mızm göstereceği gayretle; elbirliğilo 
1•P•cıkl•t1 boykot/• önleneceğine inamyoruz. 
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Bu günkü dünya vaziyeti 
karşısmda vazifeler imiz 

19i\9 Ydında LeldstanC!• 
gükıe/en alev 6ügük bir süratle 
etra1a yagılmıı ve kısa bir za. 
man içinJe dilngaıı Çt'pçevre sar 

mıı. Jcuıetr>uıtır. 

Medeniyet bütan lcuJretile 
çdilcten tilrlı1 ıılcillerae inıa11 
oğlunu yt-melc, gok rtm,Jc içir1 
Jeni%Je, le.arada ue havada ezra. 
ille el ele uermiı maciael., ya. 
ratıg•r. v. 1tilıayet hiç rüplıe 
edilemez ki 6eıer tarihi '" acı 
en ıstıraplı yıllarını 11aıayor, ' 

Milletleri inanılmagacak ka. 
dar ~kısa müddetler içinrle top 
yekun yutuveren bu harp kasır 
ga11 önünde, hiç ıa•sılmadan 
kendinden emin t1e dimdik dura~ 
tele millet muhakkak ki 1 ürk 
milletidir. Türkiyenin açık ve 
dürüst siyaseti en müıkülpesınt 
/eri dahi imrendirecek ue 1'ürk 
Ordusu her türlü telılikegi ö 

1
, 

lig,.cek kudrettedir. 

Arıcak unutmamak lti.:ımdır 
kl bu temiz t1e hür havaqı ue b 
"'esut günleri hazır/ayarı lıük .u 

mele karşı bilhaua düıtyarı~n 
bu ıünkü fiaziyeti İçinde votarı, 
tla~ların mühim ve ihm:1le ıelmez 
t1azifele1i vardır , • , 

Gizli tJe fına nıakradlara 
istinat eden ıagialara karşı has. 
ıasiget ba uülcümlerin e11 başı J 

Ş . k na 
ıelir. ehriınıze adar gelen ele 
mek, kibrit ue taz ıibi madde. 
lerin bulunmıgaerı;ı rioaget/ • . erı 

hiç ıiiplıe ılmıgoı uz lci ga sivri 
bir akltn mahsulü '1eya bö le 
6. le J " ' • • !I ır ma $aua mus ıruttı Ve son 

. I r• bu asılsız. ıayıa ara i11anaralc bu 
•oJJ.ılerı lüzaınur1darı /ada alıp 
küçüle olçülertlı de olıa " 

"PO 
•tlenler nihayet o fıJ• içi,. plga· 
ıanırt oe Jolaymgle bir le 

~ b • . aç 
gıırd<lıı~ıfl "i rıtııı vegu l•ısuı 
lca/masrna nb'P o/Juiar .,. bil. 
mcyerelc fena bir ffto/csaJa hiı 
m.t etmiı .bul~ııcfular. Halbuki 
,/(l./ıa erle ıı gun pigasaıon, icat 
iyen bıılunamı9acrıf1 iddia ea· 
/ •n tuz t1e kibritle d.1luv r 

1
, . ~ meıı 

bizi'! bu ıagıaların sılıhoti hale 

"' 
Libyada mihver 
muvaffakiyeti 

londr• - 3 ( a a. ) 
Selahı'yetll mahfiller ask•ıi 
durumu gözden geçirerek 
diyor ki : /r1ihver devletler/ 
Libvada muvaffakiyetıer 
elde etmiş ve Romel/n /<Jfa. 
/tJrı Barşenln ~7. mil doğu 
suntJ k.Bdar ılerlemışt ir, 

k'.n~a l.JUİnde ve çok gi:zel bir 
fıkır vermiş oldu. 

Tü~k.igenin her tarafında ol 
dufu gıbı ıehrimizcle de lıiç bir 
hususta buhran gokt " h t. I ur, "e er 
u~ ı1. giyecek t7e glıect-k bütün 

Tur lcıged 'h · e ı tıyaca cwap oeı e 
cek tlura'1'tdadır tJe hatta daha 
boldur, Bö ı.. l k it ,q • o ma la beraber 
ar~I~ tlaha nekatlar süreceğf 

lceıtırı/,,.edigi İçin t d l ik" . va an as rır 
Y.~ncı bir tJazife karşııındadular: 
J ıgecekte olduğu tibi giyecr.kte 
ae l•sarruf I A k . 

rıca gıqe<'ekte 
laıanııf sofradan k ~llt 

I k aç a '11ak, 
t Y".ce le ta,arruf çıplak kalmak 
d,.fıl, lüzumundan fazla I 

k ama. 
"'a tıe her }, · b' angı ır $eg;A e/. 
zt~mt olcluğurıdan fazlasını t!/de 
umanın dıır. 

•" yurttaşların za 
rarına oldu~ . 
k d ganu ve onların hak 
'" an çalmış l k 

bul d 0 ma lan f a,.ksız 
U'I uğunu anlamak el k . 

Hır sahada - eme lır. 
mun ttou y ıt 

/arın daha b. .,_ • ur aş. 
ugu~ bır h · 

yt>tle lıarek t assaJt· 
e etme/e · · · 

bü -k b - " 111 clalıa ou ır onernle I 
f' e ııı -

alarak d"ğ one 1 
"r yurddaılorı "k 

ve lerıvlre ç1lışm I ı az 
a arı g(rf'l-tir 

Bu şer,.f fi dci J , 
vazifelerden b' • ;a a "" mühirn 
daşt.ı ai I bul ı•ı ,_e köglü ııatarı. 

unmc 1tlod B 
Önemli güküm tek ı~. u en 
dahi boş bı le sontı.,, toprağı 
• le ra nıamak b· -
ım arıları ele alı ulun 
gaqreti sarf edere: en büyük 
gıldun dalı.o f 

1 
ekmek, lıtr 

0 z a dik le ıuretle ıel' nıe tır, Bu 
ır urla k . 

ıeliırne daha . cıt ıkt'ıgdi 
ıelecek yıl T kz.'gade düre/,c,.k 

l U• ıy,. i d h 
dfıha müref!eh b F a a mesut, 
diiıürıceli mü/ 'tul a:alc tıe kara 
b il erı,. 
•hıan diye ı I d' ara sıra 

I ' es erı 11dikl · 
•rına bir le erı çn11• 

trre dQha t 
ca/c, Hıleri vr f l o lıkana 
k · Ple es eri t eıııtcelctir, amam en 

Türkürı 
ııı/ık golct yenemeyeceği İlf'lkci,. . 

ur tıe her 
ş,.,,.//i tıaıı'' , . flalandaı 

ıe•rnr müı 'k 
diye kadar ı • rr lir, $İm. 

•unıı ford·k b 
sonra da bun " u ı undan 

u gorec~~iz. 

Muzaffer Korlu 

1. Sovvet -
l Harp Tebliği 

Karşılıklı --

taarruzlar 
Moskova _ 3 

Deyi/ telgraf gazet~sinin 
muhtıbh I almanlaT111 britan 
ya/ilardan altllklafl petroı/e 
daha //t rl gidip gldemiye. 
cek/erlni ve brilanyabl11rm 
süratle takviye kuvvetleri 
qetirip geti~en;ireceklerin/ 
ar.ıştıyor. Gunun en sayı/. 
maya de4er askeri hadiseıl 
Sovyet-ltlman cephesinde 
oluyor,. TJmoçenkonun Uk 
ranyadakl mu~ıffalclyetlerl 
devam tdiyor. 

Dürı gece~/ S ( a. a. ) 
2 Şubat gDnaovyet tebliği: 
cephenin b ' lctta/anmız 

. 1tçolc k . 
rınde ta•r esımıe-

.. ruz ha le 
devam etmi t' re etlerine 

muhtelif lce!i:l ~ephenin 
leıciler karşı h .. et1nde hit· 
rmş/arsa da b~cu'!'/ıu VBp 

nm ht!ps/ pu· k .. h~cum/an. 
D - s Urlu/m" -usman 1 h ustur. 
h eç /zat v 
ıssa insan e bı/. 

ca bü -k 
yıptar vermı~r Yu ha 

... ır. 

--,~ 

Mısırda 

Yenıvoı 

Herkesin ma sud· r 
ama rivaye muhtelif 

- Baştarnfı birde - içio y:ıplığı hamlelerin mnr-
lerine reğrneo ugradıkları muş tecllarle mllc ıdAleden are~te 
kllllt m11IQ~umuıdur. •• knlmomııklıı beı ber. inkıUitııoı 

• Yine devtetlo idrak ettiği ilk hrışorm ğrı muvt'ff k olr.n 
ibtiytıçlao. taoıtıııatı lıayriyeoln müessese edebiy:ıt olmuştur. 
derl'lllğlne teair icra ed@m~me- *. • 
sinden dolayı lıekleollso feyiz Bu inkılllbı ıki sr. fh dn tet 
•e felahı buıl 'edemem~si kıır- k.iku lnıkllo vurdır : 
Şlllada Terk Tııtamnda felaket Bunun blrincl t:afhn ı dilde 
IP.rfmfıfa mHbalarıoı arayau ikinci satha ı ruh vo maı adadır. 
ve bulan ınQtf'fekklrler çık . Gup edeblynhndan ilhrım 
mısh . . . . alan ediplerin tflbfııtm Vt> baya 

Bunların y1ıpmak ist~dlklP.ri tın tasvlrve tefsirinde yepyeol bir 
bayat milletin gtrdi~lnl dUedlklPri çıtu takip edl~IPrl • mütasssıp 

yol, mnteassıplnrıo göoUllO ba. z!lmreofo • bıtzan lıarekı te gel 
mlyf'tleriue aykırı geldiği el • mesiae sebep olr.ı lkla b .. rah0 r 
betle, bir mncadeJe başlamış ve tevil ile msaası tadil edi 
bu mUcndeledo zafer uğruoıı lı:.lıilecek olno st j ktır rnf'v 
ikt t1rııf propagandaaıo ea şid 

1 
zulsr üzerinde fili te lr er ~ a· 

detli ı 1 pılmak f mkiinı buluoıımıvordu ... 

8
.0 yupmıştır · hO Lakin TGrkçAnio. irışo ve 

• ır taraf t~assuba cıım ifactesiode endnun sıvnknlını 
eltiğı halde diğer taraf ~u bu. tskiµ edt"rek b ı (Ç• tınla ılmıız 
cumu dlosfzllkle terceme etmiş, ' ' 
Blr tıunr c ahlaki bir bir lisan haline gohciş olmıısı 
te 1 Ul acııianıo k k -us\.ub1e Şinasi merhumun Uk 

keıoe ıd. ,.e uğt rayracabğındank b >r er- bıızl b~sltli · terJ yııpınasıoh rıığınen 
ı.er ara unu f! r.ı so. . . 

ful h 1 1 t d 1 edebiyalrn ve edebıyot zç.vkinıo 
81 

~ga amlfetm
1
1 ve va an 11 lıUyOk hir inkişaf ve iotljor 

haaı·ıanrıoı ti drlatl ba~ın uçurum 1 s11besı bulnrnnmıısl'ln Eıebep 1lu 
e ge r ğ ır sınıno ayır vordu d J .... • 

ığı iki dUşman znmre toremiş. Bu, milli bir Z!mır N TOrk 
tir. (Sır terafao adet ve tArnrtorc kOltOrOoUn tevsilne r.ıanl bir 
UstUnlUğQ öııQade kOltllrU yok. sebepdl . . • . Bu sah da bir 
sek ve tezi kunetli oJao ikinci birine bağlı islAhııt devam et 
ıUınreoin ekalliyet ynzOodeıı, mlş ve su tıuı Hamit devrinde 
aı:ıc'tk 1919 m'!yısın 19 uncu gU feyizli teslrleriol ııf.fislerlmlzde 

nOode Jeoi:len kalkıomssı görUIPn blssettiğlmlz ( Ser,etl fQoua ) 
kat'ı hlr meQluülyetiae şablt Ol· edehlv,,tı ilk. mUteıızzıv edebiyat 
duk ... ) Bu dOşmanlık • MPslek iokıtabı ceı eyanı olmuştur . O 
ve sı clyesl mueyyen olmıyuo • devrio (D~kııd..ınlar) di ·e isim 
devlet rejlmluio iki yOılUIOan verdfğl (Edebiyatı cediae) men 
netıceslode o derecelerde Art supları yıkılması mOşkll olan 
mış 'e propaganda o derece btr seddi yıktık.ten sonra keu 
kuvvetltamlştirki neticede bal dlleri de yirleşmek lslt-dlklerl 
kın göıaon karartan ve muhte. noktada tutunHmtıınışlar ise de 
lif tıbıkalann blrblrlerlle mev· ayol zihniyetin dıwllma tnllode 
cıt rıbıtılırını ge•şeten maoe· lisanda istihaleler ve ll kamül 
'l iıbhlaııılar ıubura ıelmfJtlr. ler ynpmağı mOmkün kılacak 
l293dıo anele dayanan en kritik bir çığırda yUrllmOş durmuşlar 
bir de•re1e glrildltl zamoo faşı dır · 
rın Yahut uyuşan rutılerı tenb'b 

Boşvekilimizin 
Nutuklan 
- Batterafı birde -

larda bütün bir sur'atle koş
nıaklığınıız. lazımielir. 

. ~ırıatçdık zibn;yetinio 
nııllı bünyenıiıi kemiren bir 
mikrop olduğunu ve bükiı· 
ınetin her . ·ı·hı nevı sı a a ar· 
kasından koştuğunu hiç bir 

ıa11ıao hatırlardan çıkarma 
malıdır M l . 1 d · a gıı. emekle balkı 

ara d" .. ' 
uşurınekle hükumetin 

koydu· ı. · 
k gu aaounlar hilafında 
•••lannı doldu 1 .. .. . ran ar sungu ucu ıle k . 
. uıturulacaktır, Türk 

ınılletinin f 
- . . re abı ve yüksel 
-eıı ıçi 
nen .

11
? çırpınırcasına dö-

gunc~;a;,Çarb, birtakım boz 
cekr V fırsat vermiye· 

ır, e fı b 
iıe cra • raat ulanlara 

• yrı llltş ı. 
dan d • ru •aıançlarıo -

0ıaıa bel 
dinmed!ii aaı ecanı iaenüz 
Ytri bulup da •aldandığı 
Y•cakt , penceıioi saplı 

il', 

Yusuf Mazhar Aren 

Singapora 

şiddetli hava 
• 

akın lan 
7 okyo - 2 ( a. a, ) 

Japon hava kuvvet'eri dl]n 
Sinqapuıa şiddetli bir akm 
yapınıstır. Bu akmda elli 
bin tonluk bir ing1hz gemı 
huvvzu batmlrr.ıştır. Yapılan 
keşif uçuşları havuzun bt f· 
tığım tevıd etmiştir. Havuz 
Çin - Jopon haı bi başladığı 
zaman lngiltereden Singa 
pura getirilmişti. Birman
yadaki japon lata/en //er· 
/emektedir. 

Kır1mda 

yeni hareketler 

Kabine buhranı 
neden çıkmış 
Londra - 3 ( a. a ) 

Gazetelerin k1Jhire mı.:ha· 
birlerine göre Mıs1r k'tbinesı 
kını/ FarukltJ naz1r/a,, ara 

Japon hava 
hucurnlorı 
Tokyo - 2 ( 

Japonlar bugün J a "· ) 
!oy" girmi t. Ö agor Bah. 

ş ır. r.cü/or 
glrdıkleri vakit şehre 

Türkiyeyi Te T 
letioi ~._.. ürk ınil. 

. vuvuokii ., a . . 
geıır•ek Pahalı ltJetıne 

Bükreş - 3 ( a. 11. ) 

/r1üttefık kuvvetıer Kerç 
beı ZS:Jhtnı ıorlfJmı~ ve kilo· 
metrelerce ıle11iyeu. k Kerç 
Mettipol dr::mir yolu üze
rinde viladik lavukayı ele 
geçirMiştir. 

smdaki ıhti16fta11 dohyı 
istifa etmiştir. s,,,, paşa 
kabinesinin istifası londra 
da da iyi kcırşılanmamıst1r. 
Sırrı paşanın /r1ıs1r-lngillz 
münasebet /erindeki hız met 
/eıi Londıada da taktlı e· 
diliyordu. Kral Faruk yeni 
h{Jkümetm teşktıme ayan 

reisi Mehmet Hı/fi beyi 
mımur ıtmtıttr, 

ta?>amile bo I burasımn 
ş /J il/,,,, (' ld 

ğunu ö d" " 0 u. g r uler. /ı1 h 
b3ştanbaşa 1 a aileler 
. • a evı,., ; . d 
ıdı . sahil bat çm e 

aryalat1 • 
toplarla ateşe ba I agır 
Japon bo?1b ı amıştır, 
Sin a tayyareler/ 

qapur üznrine h .. 
etmektedir S . ucum 
h · ınga •·p lim111..ın...1 P u 1 

(i ua ve r 
doı'aylarında çıkan '.rr.an 

yıngın Jıdur BıhJı~ b~~çok 
rııdon iörünüıo,, a ı $1· 

muıtur Ya ınal ol. . 
Böyle bir ınm· 

Y•ralıtnak . . l bünyeyi 
topra\[ U tr.ııtıyealerin bu 
d 

1 uııde b k 
abi lllüı d a ı~l•rına 

t aa e edenı . 
andaıın Ve d l eyız.. Va. 

leketlo h ı· o ayısile ıneın. 
.. .. a •ne ve iıtik . 

kotu niyetle b k balıne 
1 · · a anlar eruu canı k kC . ın göı

ın •rıl 
Parçıla111a ._ b' ' Çıımak .. , ıze . , 
yaşamıyı ._ , l lllılletçe 

aaou ed 
aıefkfıre111izio en •illi 
bıkt&r, verdiia bir 

Son haberlere göre Kerç 
cenubundaki Baydar mev
kii /tıma11- Romen kıta'art 
tarafından geri dınmıştlf. 

Muhterem Başvekilimiz 
R';:fık Saydamın milli tarihe 
temas eden değerli sözleri 
nin verdiğı ilhamla beyinle 
rini ıbtiras bulaşığmdan 
kurtaranlar, bu mılletin ata 
ıında ve bu memleketin or. 
taıında Türklük vasfile ya 
faınağa dönenlerdir. 

Cemaı Rıza Çınar 

1. Japon 
1 Harp Tebliği -
55 günde neler 

almtşlar 
Tokyo - 2 ( a. a ) 

imparatorluk tebliği: Jdpon 
kuvvetlP.ri Siyam hududun· 

dan itibaren ellibeş günde 
608 kilometre yol almış ve 

l 50 tank ve z1rhlı otomobil 
330 too. 360 otomobil .'550 
mitralyoz ve başka mal 
zeme ele geçirdiler.· 

:ı::w: 
Sayfa 2 

Kınmdo 
Sıvastopolda 

-

Berfin - 3 ( a. a. ) 
30 S .mkanun sabahı bo/. 
şevikler Sıvastopol muha· 
sara hattır.da romenlerin 
tuttuqu mevki/pre taarruz 
etme/ıc teşeb'bü;ünde bulun
muş/ ardır. Kardı1/ik müda
fdayi kökleşlirmisse de bol· 
şevikler püskürtülmüş ve 
hlssedtlir kavıplara uğratil
mıştır. lrlflmm doğu kesim 
/erinde alman tümeninin 
ileri stJflaTJ oüşmamn digt!r 
bir ileri hareketini püskürt 
mliştür. 

T. C. Ziraat Bankası Of Ajanshğındari 
Bankamıza ipotekli vadesi geçen ilcraıuttan 7381 

numaralı senetle borçlu Alano Sahot lt.ögünden deli hü· 
serıin oğullarwdon hüseyin eğlu Ömer oe h11santn, şarlcı111 
Jeli hüseyin oğla salih tarlası, ıimalen tcırilc.am . tt116en 
de ı; hüsegin oğl• hüseyin tarlası, cenubın ırmalc ile 
mahdut 1,5 dönümlük turlcui!e, ırırken ıol. şimolen topal 
oğ/11. süleyman tarlası, ıarhın yol, cenahen ırmalc ile 
mahtl.ut iki döniim ilci etJlelclilc tarlcuı . 3202 ıagılı b.n
kamız kanun•npn kırlc111cı m11ddesi mucibince 4-2-j112 
tarihinden itib•ren ôir buçıılc ay müddetle •çılc ertırmoga 
çıkarılmıştır. 21 Mart cumartesi günü saat 12 de mu· 
'<Jaklcat ihalesi gc pıl•cağından taliplerin güıde 7,5 temi· 
not akçalarile banlcamrz.• mü.raca•tlan 

" 

Memur Alınacak 
Vilôyet Makamından : 

Elemek icar nesi tevzi bü1oları11da çalıştırılmak ıb11e 
memarin kcn•nı. l'Jun 4ineü "'ıdd•Jindt g •Zı lı fJHıf ları h•i• 
olanlardan imtihonl• mım•r alınocalt.lır. Talil' olaJtları• 
evrak. mdsbitelerile birlikte 7-2-!Hl tarlhi.ıde imtihan 
olunmak jizer1 fliligete ııl•eleri ilin olunur. 

Kömür, bakır vesair malzeme 

Nakliyat eksiltmesi 
Kuvarshon bakır madenleri işlet

mElsi Direktörlüğünden : 
Hopeden ve fabrikadan ·naklediltcek kömür , bakır 

vesair malzeme işi 23-1-942 tarihinden itibaren on 
gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Mukavele ve şartµameyi göraıek istiyenler fabrika 
muhasebecisine, Hope ve Artvin memurluğuna muracaatla 
göre bilirler. 

Münakasa yeri ve günü : Kuvarsbao bakır mde•n· 
1 leri işletme direktörlüğünde 5 şubat 942 günü saat 14 

de yapılacaktır. 4 4 

lçtimaa G davet 
Lokantacılar Cemiyetinden : 

2-2-942 P"zaıtui tünü y•ptl•n içtitrMJ11 elcu· 
riget hasıl o 1m ıdığından 9-2-942 /l•Hrteıi gti11ıine 
bırakılmıştır. S yın azaların 6a içtimaJ. h.sır l>a/ı,. .. 
maiorı rica olu ur. 

Kiralık Hane 
Rize halle partisi reisi aualcat Galip Talanın meyJan 

da Frenkhi&ar mahallesinde denis solca;ı 4 A. 21 No.111 
üç kat 8 oda, bahçe , 6anyo , şehir suya , mutba;ı lıari 
bir 6ap hane kiralıktır. Talip •lanların mat6aamızfl m•· 
racaatları ilô.n olunur. , 2-2 

Şeker fiotları hakkında ilô.ı 
Fiat Mürakabe Komisyonundan : 

Fiatlara yapılan son ıam tlolagisigle ııdırinti•tle 
S(ltılmuklu olan şekuler için geniden lcabul eJilen /iat 
esasfoıı aşağıda gösterilmiştir. 

Komisyonumuzca 6-11-941 tarihinde fJerilmlı flf 

mahalli ıazetelerle ilan edilmtı olan lcarardo, ıelcerlta 
toptan salışigle peralcende satııı orasında ıösterilen f11rk 
mahfuz lcalmalc şartigle, küp ıtlt.ere 118, toz ıtlur1 18 
kuruş perakende w ıami ıatıı /iatı tısbit ıdlltliil il•n ol•11•f ı 

1 


