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ismet lnönü vatandaşları 

vazifeye çağırıyor: iyi 

dinleyiniz! 

Açık konuşmak, her derdi ol- ğinden kopan haklı hiddet ve 
auğu gibi ortaya koymaktan çe- nefretle ne acı acı saydı ve tarif 
kinmemek bir Devlet adamının etti? Onun bu sözleri milletin 
kuvvetini, dürüstlüğünü, cesare- yanık gönlüne ferah verici bir 
tini, kendine güvenlnl gösterir. su serpmiştir. 
Fakat bundan başka, yaranın Hiç şüphe yok ki memleket 
üstüne parma~nı . basmaktan sıkıntı içindedir. Bir sınıf lı.alk 
sakını:ıam~, duzeltılmesi gere- pahablıktan şikayetçidir. Harbe 
ken bünyenm, gizli kapaklı usul- girsin girmesin zengin fakir 
lere muhtaç olmıyan sağfamlığı- teşkil~tb teşkil~t;ız hiç bir mem: 
na d?- alftmettir. Büyük Şef Is- leket gösterilemez ki bu devirde 
met Inönü ~llet. Meclislnl açan büyük darlıklara katlanmasın. 
nutk?11da esırgeyıc~! uyuşturucu Bunları, . bir derece olsun hafif
tedbırlere tenezzul etmeden, ıetecek çareler ararken millet 
memleket davasına kuvvetli bir içinde her sınıf halkın, kendi 
neşter vurdu_. . işine ve vazifesine göre hükUrn.e-

Curnhurr:ısrnı:ı ~esin bir te yardım etmesi, hükümetle 
k~dret belagatıne ornek olan beraber olması şarttır. Her yer
~ur~~ü nutk';:nd.~~ .. buld~ğum~z de görülen ve muvaffakıyetin te
ustun vasıf g?rdug17 ve ~an~~ı meli olan bu hükı1metle halkın 
en acı hakikatlerı, . guvendı!?i işbirliği, itiraf etmeli ki memle
llf:ille~e ... e~ açık ?ir lısanl~, d~- ketimizde hiç görülmedi. Bil~kis 
şunduı ucu v~. heJ ccan venci bır başta tüccar ve bir kısım zengin
anlatımla soyle~iş . olmasıdır. Ier olmak üzere, hükfunetin ted
~evz:ıun ehemı:ııyetı, hMise~e- birleri hiç arasız ve ayrısız bal
rın ,.dik~ate . deger olması, Milli talandı, hükilmetin iyi niyetleri 
f?.ef 1:11 ıfadesın~ ~.zam~ zaman gibi liberal zihniyeti de vicdansız 
bır ıhtar sertııgı verıyor, ba? veya şuursuzlar tarafından ka
UYJ~U~suz haller ka.;:~ısın~~ ~- zanç ve menfaat fırsatı bilindi. 
regırun nasıl sızladıgrnı gosten- k ki ! t İ .. ·· 'bi bl 
yordu. Ne yazı . . sme . nonu ~ı . r 

s lul ·u t d Devlet Reısı ve Mıllet Şefı, niha-
. uç ar, 

1 
mı e nazarın a, yet: (Acı ile hatırlamalıyız ki 

bunda~. do ayı bir kat daha milletin iaşe işlerini tanzim et-
mesuldurler.. . . mek yolunda Cumhuriyet hük0.-

Cu.mhurre~n1?- bu sefer~ metlerinin sarfettikleri gayret-
nu~kunu, cski~~rınden ayıran hır ıere iki senedenberi cemiyetimiz 
şekıl farkı goze çarpıyor. Dış tarafından hiç yardım edilme
politikada ve iç idarede ~ük.11- rn.iştir.) Demek zorunda kaldı. 
met . çaiış:naıannı teferruatile Bu acı sözlerin vebali, kazanç 
ve bırer bırer anlatma tarzı bu dışında hiç bir vicdan prensibi 
nutukta yoktu. tanımayan tüccarlar başta ol-

Dünya harbinin zor şartları mak üzere, derece derere hepi
içinde dahi millet hayatının Uer- mizin omuzlarına yükleniyor. 
leme ve gelişmesine çalışıldığını, Necmeddin Sadak 

(Devamı sahife 2, ıütun 1 de) 
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Milli Şef'in 

nutkunun 
Londrada akisleri 

BU • SABAHKi TELGB.A.PL.A.B 

• 
Nutuk, Londra'da 
fevkalade iyi bir 

intiba birakti 

Kafkasya'da Nalçık çevresinde 
Rusların: durumu fenalaştı 

• 
Londra 2 (A.A.) - Türkiye 

Reisicumhuru İsmet İnönünün 
dün Büyük Millet :Meclisinin açı
lışı münabebetile söyleditl nutuk 

Stalingrad endüstri bölgesi. bir enkaz yığınına çevrildi 
müdafaa merkezi olan 13 ev de tahrip edildi 

Londrada. büyük bir ilgi ve dik- Londra 2 (A.A.) _ Gece ya• 
katle dJ.nJenmJştlr, Londra mah. M le da 
fillerine göre Milli Şef ismet in- rrsı . os ova neıredilen resmt Rua 
önünün bu mühim nutku, harici teliğine göre, Dün do StaHJ18radda 
hiç bir tazyıkın sarsamıyarağı çarpışmalar devam etmiı ve Ruslar, 
milli ve ananevi Türk ruhunu en Alman hücumlarıni pilakürttükten 
beliğ bir surette belirtmektedir, sonra fabrikalar mahallesinde biraz 

Times gazeter;I yazdığı blr ma- ilerlemiı1erdir. 
kalede Cumhuriyet bayramının Stalingradın cenubunda 700 nazi 
19 uncu yıldönümü münasebetile öldürülmüş ve bir mevki ele geçiril
yapılan meraslınde Türk halkın- miştir. Başka bir kesimde iki Alman 
da. görülen hararet ve sevinci piyade alayı dağıtılmıı ve kısmen 
kaydettikten sonra Türkiyenln yokedilmiştir. 8 Alman tankı tahri
askeri kudretinden ve Türk ordu- bedilmiştir, 
sunun mükemmeliyetinden slta- Stalingradın şimal batısında <lu~ 
ylşlerle bahsetmekte ve: «1\lo- rum esas itibarile değişmemiştir. 
törlü ve makineli Türk birlikleri- Ruslar, yeni mevzilerini tahlcim ey
nln geçişi ve hava kuvveUerlnln ]emişler ve keşif faaliyetinde bulun
mahirane uçu!!lıı.rı, fevkalade bir 
manzara arzediyordu. Seyirciler, muşlardır. 
en modern ve en muar.tam si- Tuapseniın şimal doğusunda ve 
]ahlarla teçhiz edilmi~ olan Türk Nalçık şehri civarında muharebeler 
ordusunun bu heybetli manzara- devam etmiştir. Nalçık civarında 
smr hayranlıkla seyir ve takibet- Rusların vaziyeti fenalaıımış, Rus 
mlslerdir.'I) hatlan yanlmı, ve Sovyetler yeni 

l. . J mevzilere çekilmek zorunda kalmııı· 
]ardır. 

Türk gazetecileri Mama6h Ruslar, Tuapsede vazi-
Atlanta 1 (A.A,) - Atlanta•yı zl- yetlerini düzeltmiıler, mühim bir 

yaretıerl esnasında. Türk ga:r.etecUerl yüksekliği ele geçirmişler ve 300 ka
o:RüzgAr gibi ge\:tb eserinin muelllfl dar naziyi yokeylemiılerdir. Novoro
Margaret Mltchelt tarafından öğle 
yemeğine dAvet edJimlşlerdlr. 

Akşam. gazeteciler bahriye günü 
münasebetlle ticaret odası tarafın
dan verilen bir zlyafete dAvet olun
muşlar tt tanmm~ iş adamlarından 
bin k1~1ye takdim edllml§lerdlr. 

sisk'te Rus deni% eTler~ Mihver mev .. 
zilerlnin gerilerlne bir akın yapmıt
lar, 6 depoyu tahrip 'Ve nazilere 100 
kişi kadar zayiat verdirmlılerdir. 

Diğer cephelerde esaıh bir deği
şiklik olmamıştır. Geçen cumartesi 
günü biten hafta zarfında Ruslar, 
128 tayyare kaybetmelerine mukabil 
202 Alman tayyaresini düııürmüşler 
veya tahribeylemişlerdir. 

Ruslarin, Moskovanın batısında 
400 kilometrelik bir cephede kış ta
arruzuna hazırlanmakta bulunduk
lan bildirilmektedir. Ruslar bu cep
heye mütemadiyen takviye ve tay
yare kuvvetleri göndermektedirler. 

Kızıl Yıldız, Rusyanın silah, as
ker ve yiyecek bakımından iyi bir 
durumda bulunduğunu ve Koban 
bölgesini kaybetmesiıne rağmen hal
ka ve orduya yetecek miktarda yi• 
yecek maddeleri bulunduğunu yazı-
yor. 

enkaz yığını haline getirilmi~tir. 
Ruslar, hala inatla dövüşüyorlıun 
da Alman kuvvetleri birçok defalar 
bu enkaz arasındaki çukurlara gire-o 
rek infilak maddeleri yerle~tirmek .. 
te ve havaya uçurmaktadır. 

Volganıın batı kıyılan, doğu kıyı
sından daha yüksek olduğundan, 
Alman topÇUŞU üstün bir ateı kud
retine sahiptir. 

Ruslar, durmadan Volganm ha .. 
tı kıyılarına takviye kuvvetleri ge
çirmeğe uğraşıyorlar. Volga üzerin .. 
de Ruslrın eon köprüsü de ağır top
çumuzun ateşile birkaç noktadan 
kesilmiştir. 

Düşmanw. müdafaa merkezini 
teşkil eden 1 3 ev de tahribedilmi~ 
tir. Ruslar 30 ilkteşrinde çok mik· 
tarda tayyare kullanmak euretile Al
man hava üstünlüğünü bozmağa te• 
şebbüs etmi§lerdir. Şiddetli hava 
çarpııımalannda 34 Rus uçağını dü• 
şürdük. 

Berfin 2 (A.A.) - 30 iJkteşrin Beri in 2 (A.A.) - 31 ilk teşrin• 
günil Stalingradda ıiddetli topçu de tayyarelerimiz, Munnanek lima• 
düellosu olmuı, Rusların birçok sa- mna hücum eylemiıler ve birçolıi 
vaı ve top mevzileri tahribedilmiı- yangınlar çıkarmıılardır. Yalnız bir 
tir. Endüstri bölgesi tamamen bir tayyaremiz kayıptır. 

bu arada bir çok verimli işler 
başarıldığını kısaca söyleyen 
Milli Şef, sözünü milletin bu 
günkü sıkıntısına, memleketin 
üzerinde esmeğe başlıyan garip 
havaya nakletmiştir. Bundaki 
isabeti belirtmeğe hacet yoktur. 
Millet Meclisi ve bütün memle
ket efkarı, bunu bekliyordu. 
Dünya tarihi ve vatanın mukad
deratı bakımından öyle bir de
virde yaşıyoruz ki büyük fela
ketten korunmak, bunun için 
de kuvvetli ve sağlam olmak 
kaygısı, hükO.met işlerile ilgili 
diğer her türlü düşünceleri geri
de bırakıyor. Dış politikamız gi
bi yurt idaremizin de bugün için 
tek hedefi ateşe sürüklenmemek
tir. Bu hedefe varmak için po
litika ile millet hayatı arasında 
bozulmaması lazımgelen birlik ve 
beraberliği Reisicumhurun nut
kunda en güzel şekilde a:nlatıl
mış en kuvvetli tez olarak gö
rüyoruz. 

Bu sabahki' yaiıgın 

lngilizler batı çölünde sahilde 
bir parça araziyi zaptettiler 

Türkiye milli emniyet siyase
tinden ve dürüst bitaraflıktan 
aynlmıyacaktır. Fakat (bir gün 
bilmediğimiz bir istikametten ve 

Ayvansaray'da 3 lokanta, 1 kunduracı Bu kesimde bulunan Mihver kuvvetleri, zaptedilen 
dükkanı, 3 ev tamamen yandı arazi parçasının arkasında kaldılar 

Bu sabah saat 7,30 da Ayvansa
rayda yangın çıkmış, 3 lokanta, 1 
kunduracı dükkanı ve ikişer katlı 3 
ahşap ev tamamen yanmıştır. 

Yangın, Ayvansaray caddesinde 
çıkmıştır. Ateş evvela bu dükkanın 
Azize ait 34 numaralı lokantadan 
bitişiğinde bulunan ve Yakuba ait 
lokantaya geçmiş, oradan da Hak
kıya ait 39 numaralı kunduracı dük
kanına ve Hayriye ait 3 7 numaralı 
lokantaya atlamıştır. 

Dükkanlar biribirine bitişik ve ah
şap olduklarından, ateş eüratle ge
nişlemiş ve yangın mahalline giden 
Fatih itfaiye gurupu bu dört dükka
nı kurtanlamıyacak derecede yaaı.ar 

bir halde bulmuştur. 
Dükkanların arka tarafında sira 

sıra ahşap evler bulunduğundan, 
ateşin bu tarafa sirayetine mani ola~ 
cak tedbirler alınmıştır. Fakat bu 
sıra evlerden 4, 6 ve 8 numaralıları 
dı tamamen yanmıştır. 

Yangın saat sekiz buçuğa kadar 
devam etmiştir. Fatih itfaiye guru
pu gazetemiz~ intişarına kadar en
kazın söndürülmesile meşguldü. 

Yangından haberdar edilen ala
lralı makamlar tahkikata başlamış-
larııa da, yangının Azizin lokanta
sından nasıl çıktığı henüz anlaşıla
mamıştır. Tahkikata devam edili· 
yor. 

Londra 2 (A.A.) - Kahl.rede 
neşredilen son İnglliz tebll~lne göre 
cuma gecesi batı çölün~e müttefik 
kuvvetler yeni bir ilerleyiş yapmışlar 
ve zaptettlk.lert yeni menllerl. düş
man hücumlarını püskürterek ve 
kend1s1ne zayiat verdirerek muhafaza 
etml.şler, Almanla1'dan bir m.l!kıtar 
esir alm1şlardır, 

Kahlreden Tlınes gazetesine blld.1-
rlldiğina göre cuma. gecesi müttefik 
kuvvetler, yeni hücuma başlamazdan 
evvel dikkate şayan bir baraj ateşi 
açmışlardır. Bu yeni taarruz, cephe
nin sahll kısmında bir parçanın lı
tirdalle neticelen~ ve mihver kuv
vetlerinin bulunduğu mıntak.a bıra· 
kılml§tır. 

Time3 muba.blrlnln tşanna. göre 
sekiz gün evvel batt çölünde ba.şlıyan 
İngiliz taarruzundan şimdiye kadar 
elde edilen neticeler, memnuniyet ve
rlcl bir mahlyettedlr. 

Müttefiklerin ller1leyişl yavaş, fa
kat metodludur. Düşmanın u~radığl 
zayiat mühimdir. Düşma.nın muvar
fak olması ümltlerl azaJ.ınıştır. cep. 
he, yanan Alman tanlkarlle doludur. 
Düşmanın gerilerlnde hava kuvvetle
rimiz tarafından bir şimendifer ka
tarı tehrlbedll.m.lştlr, Bir Alınan zırh
lı tümeninin karargahı oldu~u zanne
dilen yere, yapılan hücum da. mü
himdir. 

Tayyarelerimiz Marsa Matruhta 
büyük çadırlar arasında yangınlar 
çıkarmışlardır. 

6 pusluk tanksavar toplarım.ızda.n 
da çok iyi neticeler alınmıştır. 

Bir piyade bölüğümüz, bu tanksa. .. 
savar toplarla 36 saat dü.şman hü· 
cumlarına mukavemet etm~ş. 50 düş
man tankının 50 metre kadar SO• 
kulmalarına müsaade etmiş, sonra 
üzerlerine ateş açarak bunlardan 
37 sini tahribetmlştlr. Bu bölüğüm~ 
kendisine takviye kuvvetleri göndert. 
linceye kadar bütün düşman hücum .. 
!arını püskürtmüştür. 

bilmediğimiz bahaneler altında ........ , .. 1111" 111111111 .. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

vatanımızın taarruza maruz kal-
ması ihtimalini ciddi olarak [Büyük vurguncular bazı maddeJerl gizlemişler] - Gazeteler -

Guadalcanal 
adasında 

B. Willkie'nin 
tenkitleri gözönünde tutmak icabediyor.) 

Böyle ihtimallere göğüs germe
nin tek çaresi içeride kuvvetli 
olmaktır. Sulh içinde kalmanın, 
eksiksiz milli müdafaa siyaseti 
ve eksiksiz milU birlikten başka 
vasıtası yoktur. Millt Şef,. ahvali 
göreın ve bilen, tecrübesi uziın 
bir Devlet adamı sıfatile açıkça 
söylüyor: (Patladığı gündenberi 
dünya harbine memleketimiz en 
ziyade bugün yaklaşmıştır.) Bu 
tehlike karşısında her zamandan 
fazla kuvvetli, geçen yıllardan 
daha çok dayanıklı bulunmak 
l!zımdır. (Hastalıklı millet bün
yeleri harici tehlikeleri.. s~ra ı:e 
üzerlerine çekerler.) Turkıyenın 
milll bünyesini zayıf göstermek
ten çekinmek en yüksek vatan 
terbiyesi icabıdır. Halbuki ne 
görüyoruz? 

(Suursuz bir ticaret havası, 
hakİı sebepleri çok aşar bir pa
halılık belası bugün vatanımızı 
ıstırap içinde bulunduruyor. Bi: 
zl.m gördüğümüz en tehlikelı 
hastalık, iki senedenberi cemi
ye\imiz içinde Cumhuriyet hü
kumetlerini muvaffak etmemek 
için cgtirilmiş olan zehirli hava
dır. ) 

Milli Sef. bu 
yaratan · türlü 

zehirli havayı 1 

unsurları, yüre- ~ 

'\\ / ! / 

K .. k ' oşe apmaca ...• _ 

Yeni bir Japon filosu 
adaya yaklaııyor 

Melbourn 2 (A.A)- Cenubi Pa
sifikteki müttefikler umumi karar
gahının tebliğine göre, müttefik ağır 
bomba uçakları Buin adasında biri 
ağır, diğeri hafif iki Japon kruvazö
rile bir taşıt gemisine isabetler kay
deylemişlerdir. Zırhlı ıve yahut ağır 
kruvaöz olması muhtemel diğer bir 
Japon harb gemisine 250 kiloluk 
bir bomba isabet ettirilmiştir. 

Müttefik uçaklar Rabaul limanına 
21 ton bomba atmışlardır. İki Ja
pon gemisine tam isabetler olmu~ 
ve yangınlar çıkarılmı~tır. 

Yeni Ginede Stanley dağlarında 
müttefik kuvvetleri lsorabaya ilerle
meğe devam etmişlerdir. 

A!:Jlerikan bahriye sözcüsüne gö
re, Guadalcanalda yeni bir hareket 
vukuna dair yeni bir haber gelme
miştir. 

Yeni bir Japon filosunun Gua
dalcanal adasına yaklaşmakta bu
lunduğu bildiriliyor. Filo adadan 
300 mil uzaktadır. 

L~r.dra 2 ( A. A.) -
nal adasında m rik 

Hükumeti cesaretsizlikle 
itham ediyor 

Londra 2 (A.A.) - B, WandPH Wil
kle, hükümetı cesaretslzl!kle itham 
etm~ ve demlştlr ki: 

- Cumhuriyetçi pa.rtisl lizası tara
fından verilen karar, büyiik bir mflna 
ifade eder. Hükumet vaziyeti bugün
kü reallteler dairesinde değil, eskl 
zihniyetle mütali\a e<liyor, Bu da. 
dünya işlerinde nüfuzunu kr.ybett.1-
ğinln blr delilidir. 
11uın111rıı11111111ııın1111nm111u11uJw11ıu1111111111n1111w111n8 

leri Japon mevzilerini bombardıman 
eylemişlerdir. Buin adasında bir Ja• 
pon ağır kruvazörü tam bir isabet
le havaya uçurulmu~tur. Müttefikler 
karargahının tebliğine göre, mütte
fik uçaklar dört gün içi.."lde 7 Japon 
gemisini bl\tırmışlar veya hasara uğ
ratmışlardır. 26 ilkteşrinde Salomon 
civarında vuku bulan deniz \ e ha
va muharebelerinde 2 Japon zırhlısı, 
2 ağır kunıvazörü, 2 uçak gemisi ha
sara uğratılmış, 100 Japon ı.:ça;;ı t :ıh
ribedilmiştir. Aml'r:lc ı-1 1- ~ın ;:- :ıyi a •ı 

ise batnn b:r uça!: cemisi' e bir mu-
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Neden sonra! 
"T ehli eli b·r hayat maJısmız. ehlrlerlnJzl Yanardağ· 

Jann yanında kurmabs: llll7,. Gemllerfnfzl bilinmez um· 
in nlara göndcnncli iniz. mırb, harb, hnrb lçfnde Yal!! malısınn. 
Um atın mann buclur. 

Fennhk en biiyiik iyiliktir. İnsan f)i olduğu kadnr feıın dn 
ol 1 ıhdır. Hiç bir eye larnmıyacak kadar fyl olm:ıktan sakın· 
nı:ılıdır F.n büyük )apıcılık yıkıcılıktu. 

Hn.)atın gn.)e · e in ni ctiıı ütün fn liyetlerl herkesi yük. 
ı;eltmek 'c memnun etmek degll kuvvetli ve mütekAmfl fertlerin 
tnktşnfını temin etmektir. Cemi yet bir Uihorntuarn benzer. İçin· 
,,ckJ her sey. ap cak tecruhe 1er için me cuttur. İcabında bir 
t<'crtibc uğTunda bıı1 nn h pc:inJ kullanın , tahrfbetmek IA· 
r.m dır. atlu ol n fertlerin detl de dir. 

l'üksPk bir gn.) c için lıcr vasıtayı kullanınız. 
Y bü)ük olnrlıyız, nhut büyiiklerin sadılc hizmetçileri. 
D oha i bir dağınıklıktır. Orta halli e tapınaktır. Hal· 

fıuki cemh et sistemi arl tokratik olnubdır. 1üsavnt isteyen her 
<:!'reyan bir gerilı tir. Tnbiat m üsm tt n nefret eder. Büyük 
b<!W< küçük babğı yutar '1e yutmnbdır. 

İdeal h'r cemiJettc iiç sııuf vardır: fistahslller, memur· 
!ar, ami Ier. 

Elli <=ene geçmez bütün Avrupa mill tlerl blribtrlerinin 
l:ınhazfar.uı::ı s:ınlacaklar, bir um umf harb olacaktır e ondan 
ı;onra A\Tup:ı ittihadı meydana gelecektir. Bundan da yine 
:A \TUlJa ari tokrasi i doğacaktır·-» 

Ilura)a kndar okudui:ıı.ınuz ciinılelcr yeni söylenmiş bir nu· 
tu!itnn deJ::ıil, bir felsefe kitabın dan alınmıştır. Alman filozofu 
Nictzschc'nin özlcridir. Çıldırarak ölen bir filozofını 60 sene ev• 
"el ö •lcdiği sözler, insanlığa ettiği tavsiyeler ••• 

Bugün diinynnın manzarası tam Nietzsche'nln nnu ettiği 
ihidir. Heyhat, dediği çıkmı • A vrup:ı mffietleri blriblrlerlnfu 

t10r_a:ı.ı rma anlmışlardır. Falmt sonu ne olacak? Nletzsche'yt 
drlirtip b:ılut ız eden fikirler. lns.an1ığı aaddo götnrebllecck m.1? 
fn anı <laha yalnndan tanıyan Pasteur hekim öyle diyor: 

İlil!l 'e sulhiın cehalet \le harbe galebe çalacağuuı, mlllet
lt•rlrı de yıkmak kin değil kurmak için anl~ca.klanna ve is
tikbalin muztnrip insaniyete en fazlı\ ynnlmu dokunanlara alt 
()lncnihna mutlak bir lmnnım vardır.ıı 

Belki de Pastcur'iln dediği çıkacaktır. Fakat Bide hıırAb-ill 
Il"'Tfl! Şevket RadO 

ismet Inönü vatandaş an vazifeye 
çağırıyor: iyi dinleyiniz! 

(Ba t:ırafı 1 nci sahi! de) 
Memleketin üzerinden bu hava
yı kaldırmak, bu saygısızlığa, bu 
ldınş etmczllğe, kapımızdan 

lı r tehlike uzaklaşmış sanısına, 
bu dizginsiz ihtirasa, ve bütün 
tmnlarrn yaratmağ'a başladığı 
ıı.hHik çöküntüsü ve fikir anar-

i rnar.zarasına bir nihayet 
ermek lB.zımdır. lsınet İnönü bu 
ncı manzara karşısında direkti
fini şu tek cümle ile verdi: (Bu
gtl'n ilk hallolunacak mesele, 
tımumi itimat havasının iade 
edılmesidir.) 

diği kararlar çok kesindir. Milıt 
Şef, Meclisten ve hükfunettcn 
tedbirler istemekle kalmıyor, bü· 
tün vatandaşlan, cemiyet için
deki yerlerine ve fşlerine göre, 
derece derece vazifeye çağınyor: 
Ahlfilt vazifesi, vicdan va.zl!esi. 

Tehlike y:ınımızdadır. Kuvvet
li olmak, çürük görünmemek ıa.. 
zımdır. Bunu, vatanı bir defa 
kurtannış, bu sefer de kurtarma· 
ğa azmetmiş olan İsmet İnfuıü 
söylüyor: tyt dinleyiniz! 

Necmcddin Sadnlt 

(Istırabı aznltmak, mlllet ta- B ık • 'd 
hammülünü arttınn~ muhare- esır e yer 
be dışında kalmak ve muharebe- ıarsinhları 
ye girilirse şerefle ve selftmetle Balık • 1 (A.A.) - Dört ıın~ 
çıkmak için tek çare, resmt va- denbc.ri burada ve dvnrda Easılalar· 
zff sahiplerine ve en başta la yer mnblan olına1ctadır. Smdu· 
Cumhuriyet hükfunetine candan il kanının Çobanlar köytünde bu 
yardım etmektir.) Vatanı bu yer aarsıntılannın neticesi olarak 17 
görülmemiş fırtına ortasında se- evin duvarlan yıkılın~. Bigadiç ve 
JAmete eriştirmek mesuliyetlnl Savaştepe fstasyonlannın da duvar• 
taşıyan, Devlet kaygısı ve mil- lari çatlamı§tır. ln nca kayıp yok
Jet saadetinden başka düşüncesi tur. 
olmıyan Büyük Şef'in, milll ıs
tJrnba tercümanı olan sözlerini Edime Yerli Mallar 
Mill t Meclisile beraber bütün pazarının faaliyeti 
memleket cn:n kul~ğile dinledi Edirne (Aqam} _ Şehrimiz 
Halk vicdanının bırllk dill olsa Y erll Mallar Pazannın §ehir halkı 
ve bu kadar güzel k~nuşabilse, ile köylüye yaptığı yazlık tevziatı bit· 
derdini hiç .şuph~ böyle deşer, miııtir. Cumhuriyet bayıamı tatilin· 
ncılannı .. ancak boyle anlatırdı. den istifade edilerek tadat iııl bitiril-

Dunkü nutuk, tarihin bu teh- dikten ıonra kışlık tcvziata gcçilece
Jıkel~. donemecin~e, başındaki ği memnuniyetle öğrenilmiştir. 
Buyük Adam'n güvenmekte ne 
kadar haklı olduğunu millete bir • 'I' k • 
daha gösterdi. Bunu dinleyip ~ a Vlm 
okuyanlar, bunaltlcı bir havanın şevvnı 22 - Hızır ısı 
dağıldığını hemen sezer gibi ol- s. im. Gi1. Ölt 1ki. Ak. Yat. 
dular. Bu nutuk önümüzdeki E. 11,47 ı:n '(),53 9,~ 12,00 1,33 
çalışma yılının direktifidir. İçin- va. 11.52 7,32 12,58 15,46 18,04 19,38 
deki ihtarlar çok sert, haber ver-

evski yine ye 
Fen 

L 
bahçe - e ·ktaş muht liti 

3 - Om ğlfıb tti v ki'yi 
Levsk1 Bulgar takımı diln üoüncn mın daim1 baskısı aıtmd:ı geçerken 

ve EOn ma~ı Fcnerb:ı.hço stadında 3 - o mWıfirlerln ma~H\biyrtl ııe 
Beşlktag - Fenel'bahçe muhteUtf ile bltU. 

rnptı. Nasıl oynadılar 
6Jyah beyaz Te sarı l civertll ta.- Muhteltt tıı.lmn, m:ıçm bllhass:ı llk 

klmlarn mağlup olan Levsk1nJn muh- devresinde çok güzel ve nhenkll b!r 
tellt ~da a.1acağı netice me-
rakla bekleniyordu. Takmıla.r s:uı.t oyun çıkardı. B Jiktaş - Feneri:>a.lıç" 
16,45 te trlbilimrl hmcaluno doldu· karışık ta.kuru seneıcrdenbcrt has
ran bhılerce seytrclnin sftrekll alkış- ret kaldı~ız futbol teknik ve tnk
lan ar&5llltU sahıı.ya çıktıla.r. Muh- tiğlnl buldu. 
tellt takım Fcnerbahçe tonnastte ve Bilhassa forvet başka nçıkl:ı.r ol-
CU ~de s:ı.hayn. çıktı: mak şartlle oyunun her 1k1 devrcsln-

Muhtollt: Cihat: Yavuz. Murat; de de çok gtlzel ve tntmln edici b r 
Ö 1 oyun cıknrdı. 

mer, Salın, Aydm: Füret, Nac. Levskt bundan evvel §elulmize ge-
Hakkı, Şeref, Şllk:rü. ı Adm.1 R ld k 

Levskl dUnktl takımını muhafaza en rn ve ap o naz:ı.ran ço 
dn,,tiktür. Biz Levsklıte futbol teknl-

ediyordu. ğl ba.Jammdruı bir ,,ey göremed!k 
Hakem: Nuri Bosut. Yet;dne vn.sıfları oyunun ~ 
Oymuı. muhtelit b:ışb.dı. Fltretln sonuna tad.al' yoııılm!ı.dan neticesiz 

sağdan sUrtlp O?talndJAl top b1t an-
d mtsafi Jaı.1ey1 Jmrıştınverdl olarak koşabllmelerl ve biraz da ta-
~ski.nln r ~beki rı bir hıı.mle ne tını halinde oynayabllmelerldlr. 

sa" se Maç esnasında hakem ka.rnrhrmo. 
tehlikeyi bertaraf etti. &k k lUra etmel rl ve sert oyna. 

İleri do~ savrulan top &yaktan • 81 z 
ayağa dol~:ını.k muhtelit taıestne malan ıeytrcller tarafından pek de 
yaklnşt1. Snıt !çin çel..~~ sıkı Ç{lt hoş karşılıuımıyordu. 
Cihadın ellerlnde ltAldı. 

Mulitelitln birinci golü misafir futbolcülere 
tıcıncı dn.ktknda soldan yapılım tını ziyafet verildi 

bir akında Şükrtlnün ortaladığı to- Şehrlmızde :m1sa.flr bulunan Bul-
pa güzel bir kn!a konduran Naci ta- gar tutbolculan şerefine dlln ak.,am 
kıınmın llk golUntı yaptı. Bu sayı Taksim Belediye gn.z!nosunda. rtız kl
Levsk11.llerl hızlandırdı. Cok canlı clllk bir ziyafet verUmlş ve bu ziya
ve enerjik hamleletie muhtelit knle- fette Bulgnr konsolosluğu erkAnı ile 
151ne doğru alem.ata koyuldular. Fa· tanınmış sporcular bulunmuşlardır. 
kat muhtelit mildafaasının yerinde · 

S a ingrad' da kar· 
s v be 

Kafkasya'da Almanlar\ Tiflis'e doğru yol 
açmak istiyorlar, Mi sirda İngiliz taarruzu 

yeniden başladı 

Doğu ccpesindc: 

Stalingrnd muharebesi vakit 
vakit ufak duraklama devresi 
geçir-erek devam ediyor. Son 
günler zarfında fabrikalar mın• 
takasında ve §Chrkı ııimalinde 
ıiddetli çarpı~alar o1muıtur. 
Almanlar bir miktar ilerledikle-
rini bildiriyorlnr. 

Stokholm' elan gelen bir tel• 
iraf, Alma.nlann yeni ve katt 
bir harekete hazırlanmakta ol• 
duklarını bildiriyor. Bu hareket 
C§Ya merkez dağıtma ganna 

· kaırı yapılacaktır. Buraai Rusla• 
rİn elinde kalmİD olan son mü
dafaa merkezidir. Bitaraf mil§a.• 
hJtler. mevalmin llerlcmeal yü
zünden Stalin~rad'1n tamamen 
temizlenmcsfnin daha fazla ge• 
cikemiycceğin( aöylüyorlıu. Mn· 
mafih mar~l T'unoçcnko'nun 
§ehrin cenubunda bir lzaç hare
keti yapması muhtemel görill
mektedir. 

kealmde muharebe §İddetlenmİ~· 
tir. 

Mısırdaı 

M ırda İngiliz taarruzu yenJ
den baDlamı~ır. Almnn rcmıt 
febliği, mukab"I tıuuruzlarla bu 
taarruzun durdurulduğunu bildi· 
rlyor. 

Londra gazeteleri, İngiliz kuv
vetler( kumand~unın klasik ta
uruz sistemini tatbik ettiğini 

söylüyor. Bu aistem, topçu te
oinden sonra piyade taarruzu ile 
bir mev1tiin zaph, sonra burası· 
nın tahkimidir. Tahkim ~qf bittik
ten eonra yeniden hücuma geçil
mektecilr. Bunun Jçin bu tarz 
muharebelerde çabuk netice el· 
<"Jc edilmesi mümkün olm dığı 
bildiriliyor. 

Müttefiklerin hnva faaliyeti 
~ddetlidir ve tebliğleri havn Ü9-
tünlüğünU muhafaza ettiklerinJ 
bildiriyor. 

Uzak Doğudn: 

mfidnlıalelerı neUce almalarına im- D •• k •• A k 
kO.n vermtyccek tnd:ır güzel oluyar- un u n ara at ( 
du. 

Muhtelitin ikinci golü yarışlarının neticsi 
28 incl da.k:lkad.:L Hakkı ile Şeref 

Kafk.115 harekatına gelince, 
N.ıılçılc mintakasında ç.arpı§tn&• 
}ar devam ediyor. Almanlarin 
li'uradan Tiflıs• e doğru rrol D.9" 
mak istedikleri anlll§llmaktadır. 
Almanlar b'u mıntakada mühim 
piyade ve tank kuvvetleri top
lami§lardır. Uçaklar 1:iu kuvvet
leri destekliyorlar 

5nlomon adnlannd.a muhare-
9e oiddetinl kaşbetmiııtir. Japon' 
<lonanmnsı bu ıulnrdan aynlmır 
tır. Mamafih Amerikaılar, Ja· 
ponlann yeniden taarruza geçe
ceklerini tahmin ediyorlar ve 
bunun için hazırlanıyorlar. 

arasında mekik dokuyan top Levsk1 Ankara 1 - Bugilnldl at ya.nşlnn-
kı:ı.leırlni boyladı. Şere! .sıkı ve yerden nın net!ceslni blldlrlyorum: 
bir 15Qtle kalecinin kıpırdanuı.sıruı. Birinci koşuda Soydan blrlncl gel-
blle meydnn lnrnlmıadnn muhtelltln dl ve 180 kuruş verdı. 
1lrlncl golQnfi çıkardı. İldnc11toşuda Dand1 blrlncl, Komi-

Çok güzel ve tempolu bir oyun çı- .sarj 1klnc1 geldi. Ganyan 19,, p1A.scler 
kartın muhteııt takımın zaıruı.nln. hı· llO ve 100 kuru§ verdi. 
zmı arttırdığı cörlllUyordu. Mlanflr· 'Oçtlnctı ~uda Tomurcuk koşmndı. 
ıeıı lldncl golden ronra bundan evvel Sa.va blrlnct, Oeylı\ntek lklncl geldl
yaptıklnn maç1a.rd:ık1 gibi sert blr ler. Gnnynn 220, pll\seler 145 ve 190 
tAb!ye ta.tblkına koyuldular. H:ı.kem kuruş verdi. 
sık sık çaldığı dQdllklerıo ayunu ıa- DördUnctı kO§Uda Dab! blrlncl gel
man zaman durdurm:ı.k mecbnrlyetln- dl ve 140 kuruş ~rd!. 
de knlıyordu. Be~cl Jtoş-.ıda Pınar blrlncl, Hn.8-

0yun muhteUUn baskısı Te mısatlr pa 1k1ncı, Vnra.d1n 11çtıncll geldi. Gan
takmun enetJlk: mtua.a.sııe geçerken yan 34,40, plrı.seJ.er 630. S20 ve ~ ku
dev.re 2 - o muhtellt takmı Jehlne ııış \"erdi. 
bıttı, Altıncı koşuda. Gmıgadln blrlncl, 

Buket ikincl geldi. Ganyan ~80, plA
se H' ve 1211 kurtıf l'erdl, İkince devre 

İldncl devreye muhtellt muhacim 
hattı Fikret, Şllkrll, Melıh, Şeref, 

Hallt. Haf hattı da Salm, ömer, Ay· 
dın §eklinde çıktı. 

tİçüncU ve beşinci kO§u arasında 
Snva - Pın:ır komblne'lJOnu 7'1 lira 

nrdl. --------
Bu devrede her 1k1 taıamın da çok S bun fiatleri 

gayretıı eynadıkbn görlUüyordu, Top Sah fi 1 . d ,_, ük klik d 
kaleler nrnsında durmnd:ı.n dola.şır- un at erın eıu Y ae e.-
ken 1~ 1ncl daklknda. ortadan lnkl- vam ediyor. Gelen telgraflardan .an
§af eden muhteııt. hücumu misafir laşıldığına göre Balıkesir ve havali· 
kaleyt karıştırdı. Topu kapmak he- sinde iyi cins aabunlnr perakende 
vesile çıkış yapan Levskl knlecls1 sa- olarak azami 80 kurup satıldığı 
katla."larnk oyunu terkettl. halde, bu mallar §ehrimizde toptaı:ı 

Yerine lhtly:ı.t kaleci glrdl 106 • 11 O kuru§tur. Mülga Fiat mü-
Muhtelithı üçüncü golü nıkabe komisyonu tnrafından lstan-

15 inci dakikada FlltrCtln sağdan bula kadar nakliye ve fire masrafı 
çektljji korneri Halit sıkı bir flitle sabunlarda 12 kuru~. zeytinyağlar
kaleye havale ew. Kalcclnln göğ- da 1 7 kuru3 kabul edilmi3ti. Bu he
süne çarpıp ger! gelen topu MeUh hn- aabn göre sabunların §ehrimizde 85, 
fif bir pHl.sc ne Levskl knlcslne rok- 90 kuruştan yukan satılmaması la-
tu. :om gelmektedir. 

Bu s:ıyı ile S- O üstün vaziyete gi- Belediye tarafından yapılan kon• 
ren kan.şık takım gnllblyetı iyice trollarda tüccar tarafından lstanbu-
garanUled!ğnlden daha serbes ve do- l b · ·ı d·v• f k i yıstl f k \Ad h1r ık a sa un getırı me ıgı ve a at ye-
: c fefv kn ldo oyun ç nrmn- rinde tüccarın elinde sabun bulun-
6a muvn a o u. d v b 1 . • ih 1 

Bu ara.da \17.n.ktnn ynkındnn sn.v· ugu, un arın yenı ıstı sn z.amanı-
rulan tlrçOk §tltterİ Levsltl ı:nleclsl I nn kadar saklanmak istendiği anla
mahlrane blr şekilde toplam.:ı.Aa mu- şılmıııtır. Yakında anbun tncirleri ç.a
vaflak oldu. Ve oyun muhtellt tnkı- ğınlnrak yeni durum incelenecektir. 

Rcmıt Alman tebliğine göre, 
Tuapse .btı1w.metinde Almnnlnr, 
Rus mevzilerini ynrmişlnrdır. Bu 

eclis riyaset 
divanı seçildi 

Yeni Cine'de Avustralya kuv
vetleri ıiddctli yağmurlara ve 
çamura .rağmen ileri hareketine 
devam ediyor. 

Adalar Parti 
kongresi 

B. Emin Alinin riyase
tinde dün toplandı 

Ankara 2 - :Mlllt Şef, dUn Meclls
te, nutkunu iradettlkten ııonııı. di
vanı rtynset mtlh:ı.bma baslanm~ ve 
n. Abdülhalik Rcnda, 358 rey ve mev
cudun ıttl!aldlc Meclis relslll';ine sc
çllmiştlr. 

Bu ncUce üzerine B. Abdülhalik Adalar kazau Parti kongyesi dün 
Rcnda, riyaset m.alromını ~gnl eyle- B. Emin Ali Durusoy'un reisliği nl
~ Te aşabdnkl beyanatla ~kktlr- tında toplanmış, bütün delegeler bu 
de buhmm~: toplantıda hazır bulunmu~lardır. 

cAziz arkadaşlarun. yeniden relsll- Evvelu Parti ldare heyeti baııkani 
ğo seçmek ımreUie göstermek ltıt- Dr. Eaat Ourusoy tarafından seınelik: 
funda tnıluduğunuz yWcselı: i~at- faaliyet raporu okunmu~ ve umumi 
tan ve tevecc= -~~~~ heyetçe taavibecillmi~tir. Bu rapor.-
ayn, ayn can .,.._.... ı dan Parti idnrc heyeti faaliyetinin 
nanın.> ki

1 

1 · 1 · k" f t k Yapılan seçimde reis vekllllklerlne es aen .. e ere nı.pet e ın. ış.a e me -
doktor B Mazhar Germen c.Aydmı, te oldugu onla§ılmakta ıdı. Bu arıı
B. Refet Cnnıtez ıBurs:ı.ı. B. Şemset- da Yıırdımsevenler cemiyetinin fa. 
tın G\lnaltny cSıvast, idare l\mtrlllf- aliyetindcıı de bnhsedilmekte, gc
Jerlne B. Halit Bayrak ıAğrıı>, B. Av· çen sene 45 çocuğu giydiren bu ce
nl ~nn 1Çankır11, B. İrfan Ferit miyetin bu ııene 100 çocu~u giydi
Alpnyn cMardln», kMlpllklere de B. receği zikrolunmakta idi. 
Nccmeddln Sahir Sllft.iı cBlnglilD, B. . 
Bekir Kn.Iell cGnz1antepı B. Hamdi Raporda bugünkü geçım darlı-
Selçuk cHatny., B. Keinal Tutt.n ğından bahsedilmekte idi. Vurgun: 
.Isparta•, B. Vehbi B1lgln cKonya11, cularn çok §iddctli cezalar verilmcsı 
B. Vedld Uzgören 1KUta.hya11 lntlhn.p temennisinin bilhassa belirtıldiği bu 
Cdllm~lerdlr. raporda, hükumetin, memurlnn kc· 

Meclis bundan sonra 19 lklnclteş- ruynn kararlarından minnet ve şuk
rln pnzartcsı g{lnü toplmım:ık üzere rnnla bahsedilmekte ve cYn)mz bu 
lçUmaa son vermlştir. tedbirlerin nz kazançlı ve dar gdirli 

Mllll şer İnöntl açl§ nut1u1stnklarınıd kl kimselere de ııümullendirilmesinin 
mUtcaklp Bllyük Mlllet Mec e . 1 v 

dairelerinde bir mtlddet Jstlro.hat bu- pek. yerınd~ .0 ne gmı snmyorun 
yurmuşlar ve Meclisten a.yrrtırken denılmekte ıdı. 
gellşlerJnde olduğu e;lbl sel~mlamruş Milli serveti korumak gny~silo 
ve halk klUelerı tarafından ut;urlan- lüka eşya sntışının yasak edilmes[ 
mışlnrdır. lüzmuna da aynı raporda işnret olu

'!=-.... •=-....,.~----~----~~~~~~~~~ ....... ~~~~~~~~~~ ....... ~~~~~~~~--'"""!:~~----""!"""~~~ ....... --""!""~--~~~~--~~~~~~~~!""!"!! nuyordu. 
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AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 112 Yazan: (Va • Nfi) 

•ı=======~ 
Handan doirulmak iç.in aarfetti~ ı - Bedri;ye... Çok ııükür iyil~ 

gayretten yorulmuş, tekrar sırt üstü tin. - dedi. 
boylu boyunca uzanmı§tı. Şa~kın Sesi titriyordu. 
~özlerle etrafına bakıyor. nerede Hand nın gözleri yerinden fır-
bulunduğunu, ne olduğunu anlama~ layacakm~asınn büyümü§, hare· 
ia çalışıyordu... ketaiz şqkın ga§kın bakı,yorduı 

Kapalı perdelerin arasından bat- - Bedriye mi)... Ben)... Ben 
makta olan günün aon ışığı sızıyor .•• Bedriye değilimi Ben neredeyim) 
Karyolanın ayak ucunda ayakta du- Bu oda benim odam değil. Siz ... 
ıan ve kendisine bakan bir c.rkeğin Orhan bey. 
baynli var. Bu, K&e Emin değil. Kelimeler boğnzında düğümleni
Bu dd::or, kendi odasının dekoru yordu. Artık diya görmediğini an
değı1. Yan aydınlık 1çinde cı'binli- lıyor: fak.at bütün bu olan biten 
in tülleri ark.asından görünen bu §eylere bir mana <veremiyordu. 

7ü2U bir tilrlU seçemiyor... Susuz- Orhan Sami yatağa eğı1m~ti. Yü
lukt n tekrar bayılacak bir halde: zünden bütün kan çekilmi§ gibiydi. 

- Su istiyorum... İçim ynıııyor. - Bedriye değil miain} ..• O hal-
• diye inledi. de?. •. O halde) .•• Aman, allahım ..• 

Orhnn S minin dızleri titriyor. Bu korkunç §ey ... Yava~ ynvalJ h ~ 
İçinde garip bir his v r. Hem kor- kikati Mlamağa baılıyorum ..• 
ku, hem do sevinç duyuyor... Ko· H ndan, yaıılı gözlerilc ve mah-
ıarcnsına yatn~a ynklattıı zun bir ifadeyle yüzüne bnkarak: 

- Hakikati mi?... Ne hakika· 
ti? ..• - dedi. 

Sonra birdenbireı 
- Evet. hakikat .•• - dedi, ileri 

doğru bir hareket ynptı. -Hakikat ... 
lıto &İze ıoruyorum... Ben de haki
kati öğrenmek istiyorum... Benim 
burada ne İşim var) ... Beni buraya 
kim getirdi? Ve nasıl geldim? ... 

- O ciheti ben de bildiyorum ..• 
Eve gelince sizin hasta olduğunuzu 
haber verdiler ... Sizin ... Ynni kan-
mıı:ı ... 

- Benim ... Yanı knrınıun) ..• 
- Benim ... Yani karınız.ın) ... 

Doğruca buraya geldim... Ve san
ki o aırrolup ortadan kalktı ... Onun 
yerine siz geldiniz... Nasıl oldu 
bu?. .. Ben de anlamıyorum ... 

- Eıvct ... Nasıl oldu) ... Rüyam
da, bir sandık içinde acayip yerler· 
den geçirildiğimi acayip sesler j~it
tiğirni hatulıyorum ... Stepan ... Fa· 
lan ... 

- Ayvaz StepM ... 
- Evet ... Evet ... Ve nihnyet ra-

hat bir yere yntınldı~ımı hafızamda 
canlandırıyorum... Fakat bunl.:ır 
hastalı"rm esna~nda daima olan 
şeylt"rdir ... Hnttn zam n zıımcn si· 
zi dahi ynnımdo. güri.ır g:bi oluyor-

dum ... Bu odanın dekoru içinde .•• yat yaşıyorum... Rapor okundukt.nı:l sonra söz alan 
Bütün bunları rüya sanıyordum... Snrni: Burg z delegesi, Partide kayıtlı olan 
Şimdi etrafıma bnktıkc;o. hatırlıyo- - Vaktile komşu oturduğumuz her ferdin memurlar gibi ucuz ek· 
rum... Ben bu odayı evvelce de evler ... - diye daldı. mckten istifade ettirilmesini teklif 
görmüııtüm ..• Fakat nerede) ... Na- Sonra gözlerini ac;U ı etti ve bir temenni mahiyetinde ol· 
sıl) ... Her halde gene rüyamda - Demek evlisiniz? ••• Münzevi tnnk üzere Vilayet kongresine anı-
olncnk... bir hayat yaşıyorsunuz) ..• Fakat o na karar verildi. 

Orhnn Sami dişlerini gıcırdatarak akııam, o çalğılı kahvede ... Hiç bir Parti idare heyeti bıışknm Dr. B. 
mınldandı: aile kadınının gitmeğe cesaret ede- Esnt Durusoy, Adalar için bir can· 

- Melunlar .•. Habisler... miyeceği o yerde) ... Sizi gördüm ... kurtaran motörüne şiddc.tle ihti}ao 
- Kim>... Kolunuzdan yaraladılnr... olduğunu söylemi§ ve nznlnnn eh m-
Erkek bu auale cevap v rmcksizin _ Kolumdan mı yaraladılar ... miyetle üzerinde durdukları bu i "n 

devum etti: Böyle bir fey hatırlamıyorum ... Fa· halli için lazım gelen makamlar 
- Sizi de, beni de bu hale getir- kat hatırlamadığım nice eeyler ba· nezdinde teıebbüsatta bulunulması 

diler... Hem bırakalım bunları eim· §ımdnn geçtiğine göre, ihtimal bu knrnrlnşmı§tır. 
di ... Birnz da kendinizden bahse-- hudise de rüyamda olmuııtur... • Bütçenin de kabulünden sonra 
din ... Bir facianın bedbaht bir kah· _ Beni affediniz... lçimi yakım Viluyet konsresine iııtirnk edecek 
r:ımanı oldugwunuzu ihtimal &iz de b h d k 1 k · · k l 'il 1 · ld h · u §Üp e on urtu mn ıçın o u- mümessı er e, yenı are eyetı se-
bilmiyoraunuz... Bilmiyorsunuz, de- ) B E · Al' D nuzu göreceğim... çimi yapı mıştır. . mın ı uru• 
ğil mi?'" Handnn, kızardı. Ba~ını önüne soy, B. Avni Yağız, B. Calip Pek• 

- Bir fncin .•• Kahramanı?... iğdi. tn§m müme il olarak Viliıyet kon• 
- Kimsiniz)... Nerede oturu- - Peki... - dedi. - Eğer eüphele- gre ine iştirakler'7te karar '\'Crilml1: 

yorsunuz) rinizi giderecekse... Dr. B. Esnt Durusuyun idare heyet! 
Handncı, içini çekerek: İ k 1.... . k il d reisliğine, B. Salahaddin Cuien. Ef. 

pe gece ıgınıın ·o arını sıva ı. M h"dd" Ö d • 1 B C ı· p t::' 
- Kim miyim) .... dedi. - Esir- . . • u ı ın n erog u, . a ıp eıı;• 

cizadelerin kı7.Jyım ... Baham öldü... - Bakın... Bır yara ızı var ı taa. B. Tahir Tam öz. B. Rauf A~ 
0.ıhn doğrusu öldürüldü... Üvey mı?O ... h b k il . . b k • tnç ve B. Fuat Erkiner çle bAlık!a•' 

r an u o arn ıyıcc n mnga, ·1 · ı d' 
:ı.nnem de evlendirdi beni. .• Be ik- elini sürmeğc ce ret edemiyordu. se<."ı .':'' .. er ır. . kile 
tn ta vaktile komşu oturduğumuz ev Ll d k k 'b' d" Ruy klı·re tf12ıın tclgrarar çr • lr eyecan an tı nnoc:ı gı ı} ı . h · • d ı . k 1 • • !erin y kınlarında diğt>r bir konnk- m ı .K • • ,., arAJ n tc~ "n il) 
•a, hem-en hemen münzevi bir ha- (Arkası var) 

1
son ''erılm:~tır. 



Delilik temaruza ŞEBiR &ABBRLl!Ri YEDİKULE ZilDAILARllDA 
Tefrika No. 18 Yuan: lskender F. SERTELLİ :~=::ta:= Vapurlara Belediye'nin Azapkapı -

~. =·h~ ~ gı·rı·p çıkı, arsaları Tepebaıı Ane ~kten ~ ~üflnl.Yor- sin öbtır dtınyayaı ıru tıefkil ebneğe li.yıktır; hem de t da'. O, anam:ıın ve b~ ID.dü- Hoca hanım fena halde hlddetleıı-
lallll'llll, «beteri aJib» yı uyandı- ltlne tanıdı. Babuı AntorlHliın hl- mJftl.. bu s&ıeri duyunca büsbütün 

K - t k ak bı•r kiamı.., lA Yedlkule ~ ya"1tı- atzmı açarak feryada bqladı: '°' B 1 d" f .. • ı·"' · ıyme onar y I • · • famnda d IM1di '.B hab ı Matiim -. bütün büyük eserler, e e ıye en muıavır ıgı daha aatılıg"'a çıkarılacak o un tanzımi içın nm e& .. • unu er a- - Blre köpek! Bire babası belirsııı ,,_ ba 1 d mış olsaydı, belki de 1stanbula daha Pi" kurusu! Bu mahallede sana h d-töhret.Lıriai böyle bir aJika urandı- zı esaslar hazır a ı tafsilat planı yapılacııK 'S rabilmek mazbariyetineı borçludur- çok ballanoacaıktı. d1n1 bildirecek bir yiğit yok diye mi 
ani kendine güveni orsun? Dün seı ı na-lar. Meseli ShMeıpeare dCu- Belediyenin aon zam arda §eh- E1inıd k1 01.......... rll ,_... sıı indan 

L-nç• ı. MoL~re cu--:-» ; .__ .. tere Şehir 1çinde fıliyen vapurlara gf- rin muhtelif 1ahalannda yaptıgıw İ9- Unkaparu ile Saraçhane arasında- e -'f!i .... ,,. gergefte ge l ...,.,. z a attırdıla bu iın de öy-
.. .. ....... .. .mgu ,_ Bin tızerJne eokup çıkarırken, bir- le attıracak biri ç ar elbette. B inı 
•e Frasa ölçülerinde değil, blitün rip çıkmanın güçlüğünü söz önüne timlak neticesinde elinde kalan bir ki Atatürk bulvarı, bir buçuK iki ay denbire başını pencereye çev1rdl,. ve gibi beş vakit nam 1 kıl ve k • 
Adem Oiallan'nın bir tipi olarak alan Belediye Fen müpvirrıği. bu takım araalar vardır. Bu analardan sonra tamamlanacağınd&11, Beyoi- kafes atkaamdan yükselen b1r ses aeye fenalık yapmıyan bir kadına. 
canlanclll'llllfhr. Bahsedeceğim cya- hususta tetkikler yapmıftır. Vapur: bir kıamı aatılığa çıkarılınııtır. Diğer tundan ıelen otomobil ve diğer nakr- duydu: karşı gdst rd ğln bu c 
landktan deli» de. öyle bir üatadm lann yolcu bopltma prtlann~akı kHmı hentiz duruyor. Belediye, bun- ibre vuıtalannın Gazi k&priisü yoli- c- Ah, tmannn. .. ben sana vurgu- zasını em.lnol kl ç ke eksini s ın 
debiaı meDfUJ'UDdan 1reçirilse, ...... güçlüğün bilhassa iskelelerin vazıye- lardan ıatılacak vaziyette olarılan le Atatürk bulvanndan geçmeleri te- num.I• yatanı bu:akmıya ~ köpek soyUf 

be,nelmil ı ı tinden ileri geldiği anla11lmı§tı1'. İs- tesbit etmiı ve bir kıymet koymağa miıı edilecektir. Ancak Azapkapı ile An& ürperdi .. etrl çeldldl •• ve ka- Hoca hanımla piç Ahmet böylece 
run, e .. ~::'· kelelem darhğı, vapurlann iskelele- başlamııhr. Yakvıda bunlar da satı- Tepebaşı aruındakl yolun tanzimi fes ardından dlldcatıe baktı, at14ıp dururken Ayşe bu SÖ'llerı işitl-

Bir çocukluk arkadaşan vardı. Ga- re yanavma ta1"Z1, nihayet yolculann lığa çıkanlacaktır. için buranın tafsilat pllnınin yapıl- - O ne? Piç Ahmet •• gene o ııerse- :vor ve korkudan titriyordu. 
Jet aengin bir ailenin y-L-ıfdı ve alt kattan. bir de güverteden olmak Diğer taraftan Belediye Emlak ması lazım gelmektedir. Bu ıaılıanın rf •• demek kl hıaplsbanecıeıı oılmıf, P1ç Ahmet denilen bu ser e:i de 
L-varda bir ev1"dııydı. CLIU9Yedı" ced- üzere münhU1Tan iki yeTden çıkma- müdürlü.::.ı:, --Lrin muhtelif eahala- arazi vaziyetini tesbit edebilmek Piç Ahmedi .Azapkapıdakt '7erg1 nereden musallat olm ştu Ay e? .•• 
11U .. k la he sıkın 1 11" ~· r vurgunculuğu yüzünden daha bir ay Hamzanm sevg li k nsı o güııc ka-
dinden kalmıt muazzam mirası bü- lan vapur yo u nnın m b ı, nnda Belediye malı olan araa ve bi- ilzere proıesör B. Hlmft Nafizin önce haıpae atmamJ4}ar mıydı? dar hiç kimseye kafes ardından gül 
tiin adap •e erkiniJe yedi, idil kö- hem de geç çıkmalannı icabettir- naların miktannı tesbit etmektedir. yaphğı jeolojik haritalar esas ittihaz Bu serseri BCE!iba 0 büyük l'UÇtnı ce- yi}züııft göstermemJ ti. Onun gı.izel
IDÜr oldu; etrafmdakileri de İ1İce mektedir .. lskele~rde biriken h~km Adalardaki Belediye mallan tesbit ~dil~ekte~. . Bu ha~t~laf, arazi zasmı bir ay hapiste yatmakla mı llğlne yalnız kadınlar b r de \mam 
Mfalete süırülded.i Soma haber .ı.. vapura bınmelen de aynı ıekilde edilirken birçok bina ve arsalar mey- uzenndekı geçıt yerlerının ve yapı- geçlrmJşti? şahitti, Boyu bosu §akraklıtı siızgün 
dik lü. meler akhm ynabnlf • • güçlük doiumıaktadır. dana çıkarılmı~h. Diğer kazalarda lacak köprülerin mevkilerini tAyin Halbuki defterdar em.lni onun aıey- bakışlan hakkında dilden dile dola-
liıneıfhanelere l(İrip .. Son = Fen .mlipıvirrıii ew~el~. vapur i.- da bu kabil gizli emlak bulunacağı. etmek lti1:>arile faydalı olacalttır. hinde ve hazine lehinde blr ıabıt şan birçok decUkodular vardı. P19 

ltelelermde bazı. degişiklik yapılma- b all ,___ · d b" "k tutarak: Ahm.ed'e gelince, o, birgün Ayşeyi na.. 
ler içinde de, pejmürde lu)llfetik 1 1 "-- 1 ,_. - ve u m ann a.q .u.ıetın en uyu Cumh • Halk p • • --•--•-•- _.____ sı. va.pur arın yo cuyu .ıto ayca oo• bir gelir temin edileceği muıhakkak urıyet artiai - Sen en aşağı 1kl yıl hapblıanede .sılsa kafes kenarından görmtiştü. 
---~-· --'t ,_,ı k ekild 1 d yatacaksın! Piç Ahmet, kendi ayanııda bir ta-Cidden zeki mahsulü ıibi parlalr ~ aouece 1 ı e y~n ann a ye- görülüyor. kaza k 1 • ba 1 eh 
ııııiktel • • bir b tufanı taki· nı methaller açılmaaı. )UZ1111lunU t... Ollgre en f & Demlştl. Piç Ahmedln b1r ay için• kan baldın çıplaklara: 
L--=J.a --.edir rn-~:.... oaun bit_ etmiştir. Fakat verilecek karar- u b 1 k Cumhuriyet Halk Partisi kaza de tekrar ha,ata dönecetlıü ve - Göreceksiniz çocukl~ır. ben bu 
-- ~ _.__, ek CUZ a 1 Hamzadan p çetınd1t1 halde gene :kadmı elde edecetım ve Hamzadan laatti .,....ı.;..... 'bitirmeden evvel ka- lann tatbik ka'bRiyetinl temin etm kongrelerine dün baılanmı§tır. Dllıı onun evi tmilnden geçecetını. Ham- ayırıp alacatım. 
PrcLima W.. O- İçİD• «Ney üzere vapur kaptanlannın da milta- Adalar ve Şile kaza kongreleri top- sanın kansına lAf atacağını h1

9 
tim- Diyordu. Piç Ahmet Ayfeye vurul-

nklile bıdWr al......t ~ t&aaı almacakhr. Bundan sonra bir lanml§tır. Kongrelerde nahJye kon- se aklından geçiremezdi. muttu. O gfln Hoca hanmun yayga-
tlj7 m,. töylenenl~ ......_,_ proje hazırlanacak ve bu projenin latanbul Belediyesi grelerinden seçilen delegeler de bu-- Ayşe şimdi ne yapacaktı? rasından hlç de korkmayan bu belllı "W ı.e. bir dikkat .ua:._ Belediyece kabul ve allkalı Vekllet- tetkikler yapıyor lunarak teıblt edilen dilekler hak- P19 Ahmet baygın bakıflarlle pen- serseriye mahallenin lhtlyarlanndan 
t:aki aıfrad m'::~ beaiml yat. len:e tndikmı mfttea.Jdp tatbRd el- kında izahat vereceklerdir. eereyt stıziJp dun110r ve: bir kaçı: 
eaken, ide~ .......,: a, hıetiJte gidilecektir. _ Sana geldim, yammı .. ben re- - Haydi oğul, dediler, lşlne gttl 
-: birile --..ır... -u.. _ ....... ltir • Muhtelif balık istihsal bölaelerin.- Od k •• •• nhı t9hı yqtYorWn Benin yolunda Hamza reis gibi ııamuaıu bir adamın 
,::;:: __ ile ~en .n:·~-UD L!!. Sebze fiatlen de tetkikler ıyapan Miinakallt Vekl- un, omur &meğe hazırmı • evı lintınde bu kadar ıiiriiltfl çıka-
... -~ • ~- uu Jeti Su mahsulleri mlidürü B. İamaO Dı,9 lllSJlen~ nhr mı? ttsteııt hep1mlz1n sevdııt 
!liin eünanunu• sayıp •adoor. Ôzkul latanbula d&mniiftür. u. Hoea hanımı da gücendirdin Alnı 

«Deli olmak il.la,. ......_ ...,._ An& bu 1f1n arpa aracatmı an- secdeden blkmıyan bu hatun~tızm 
1ıa1ma1r: ..;;..!» elerler. Bu -...!-Al~ Son süaler zarfinda Bir milddettenheri soluk bava te- Memurlar kooperatifi la)'lllea, aıb tarata ttotf, blıbfedtn blbhıt kırarsan lf1n rast gitmez• 

•- ~ ...1-1{ 1 Ja A-L--- -'L ~01DfUS1Dl& 188Jendi ~ fhtJyar hoca ı • 
..le o da -emayı cbabnaktaıt Meta yükaeliı var - vagon ar ~~~~ton& bir-anlapna yapb 'banwndan yardım ıatedl· - Be moruk! sız de mı IA.fa kant-
lıüyiik -"' aÖlteriyor Ye taze palamut niJJeclildiii ma- _ Aman hoca haııım. teyze bu tmız? Benim lflertm ezelden beri ru 

Tec:riille ede ad ~ hiui)'ab- Sem -::-ı zarfıada b fi )eri l6m.dur. Ailkaraya Pinderilen ba- serseri herif haplaten çı.k:mJt ·;, .... ı gitmez. Benim babam dtlnyaya ıell-
::%..-.1:._ ._,....._".:_ ı. ~er . • ze ıat bklar. latanbuldakilerden daha ucu- Memurlar ietiblAk kooperatifi. lza. mızın •-ünde dola'""Or ..;,..e..-..Ve- fbnden ne mal oldutmn beWdtr. J:ter 

.. up .......... : v-we ~an'fııulan eD yükaelmıfhr. Artık pıyaaadan çekil- h A-L-- Bel .lt- • b .,1_ır,,,.._1 ___ L odun k" n- Wl -1•;1 · •"'" nJı... '- dff-. 
mireffeb tdr. tafadı • ek l b 1 ok D eab yor.~ euvea uz- llDll -.•uw:&llO ve omou pencereye IA.f a.tıyor. Şu köpe~ al- ~-nnısa a.. ...-emiş ola.ydı, 

• en en ~ • ..an- m üzere o an yaz ae z~ eri . ç bane8i 60 ton bahk alacak 'bilyüJD- hakkıacla Mahrukat ofısile bir an- ll1llll payını veremez mla!n? Pmıd1 8lzbı de hatırmım 80l'ardım ... 
~_!'il oı.a t.a zat. ~· ~ pahalı satılıyor. Domateaın kilolAI liiktedir. Bu buzhane halka heı gün l.,ma yapm11 ve bu husuata bir de Hoca hanmı, Hamzan p "aevcUtl Atacak tan damarda durmu derler. 
~ olnwlrlwiı Wlıe:-9 JW)ia'!°'• 60, fasulye 75 kuruttur. Patlıcanın beı ton taze balık yediriyor. .bahname hazırlamıttır. Bu lzahn1r için, bUll'U duyunca saıçlan dlmdlk Bayd1 defolup gld1n brpmdıan,. yot
::·: ..;;:- len =: :-~ tanell 15 • 20 kuruıa eatıhyor. Ha- Haber ald1Pıııza göre, Sıvh Be- m.,,_ göre. ortaldarc:laiı her birine ~~J::. otunhıtu yerden hiddetle :. C:. ~ bnmızı ıu teı. 
ılltiyor ....._. rı 118 ~ lr.=. fi ti . d lediyeainin teıebbüail üzerine. Müna• en apğı bir, en çok da on çeki od1111t llMIUAı.ı. İlitl7arJar torttuıar; birer birer ey. 

Sanının• bir --L- _ __._, _. r d paBtatee a e~ __ e kallı VeUleti S.vuta da bir buzha· 100 kilodan SOO kiloya bdar da ki- - Vay a1oak va,yl O hAlA ldlılla IO- ıertne girdiler ,...._ --••- Q• ~Ukaelit .ar ır. u aene malPW' ,___ . , 'ek'"' tin ti 'l b'J -'-·!- B ı__ ... ._._ ..&...•··- " 'D-.. • Drama da. ........ de elN141io ta-. ~-•-- ._., "---bclar ae teslebıe .uuar vermJttir. v, aıe m r vene ı ecCJUu, unuuuı para- -- mı ~orr ...,"""" ne ee.... pı9 Ah t sokakt yaJn 
•--1-!I ı d"-'L!lere La· • _.___I - p9ta~-~ ..... 

20
...-d 

125 
:.":' Su maıı.aDeri mUdUrü B. l:amaiJ Oz- lan, memur obı:Yanlardan petfııa retle buralara ge1mif,. ben l1md1 ona . me a ız kaldı ve: 

__,,.~~ ~ _.....,. __. bl.,-or. Me~ 1 en • .,. bl, Anb.ya dBndükten Mn.ra Sı- para le. memur olaalardan da ma- lıaddfnl blldlrh1m Bu sefer alhnal- - Var mı bana yan bakan 1 •• 
Czeriade 1tlesinl,:!;· buıkmbm iç bakla 60 tan 65 kuru§& ..,..a giderek yeiıl tesisatı kuracak- aılanndan darder takaitte kesilecek- laıh arıu zindana~ attıracaRnn Diye bağırarak yavaş yavaş yüriidt., 

Jfhr Hoca. hanım pencel'e71 açtı. ' Soka~ ~ t*tı. 
Bir ele -· dini • tim." v·-La! ç M • fiatle • d üh" d ... 'L br. tir. Piç Ahmet b.......... adım na-a•-- Hoca hanım. m ses! hAll tulaklan - •Dit ~ eyva nn em un egJftA.• Yak da An'- cL J:_ M d ~•-• • '- il ı. w......., ..... uv .. _ .. 1_ 19 kih" '! ... J.iri halter ftl'Dlit: lik oktur Üzüm 40 _ 80 elma 30 • . ın .ıtaraya o.lmSUDWlll eıe o unun~ çcıuıu ~es mem19 m1§U. ..... ..-....rurdu. 
_ Filiaea tarİJlle Nw • ~ 1 ol ._ __ :_ tı1m ktad • S n haf. taze lüfer ve lmıircien taze kefal ta- olarak 820, kesilmlı olarak 860, Ane tafes artuuıdan ltJNdfyor- nıı: ..!~n ~~· -~~! ~t~ 

..ııtar ~- a.- • ...._ a..uup aa • a ır. 0 IPUDUIDa bqlaucakbr. Kefal Y• yiizc:le otuzu katane ile kanpk gür- d u.... a... ...IAUI. au ~ 
a.;.. -.,...--;.,....::-....-, ~~~ ~~~vmı !:"- ıinde kiloau 40 kurup. lüfer 30 ku- senin keailınemiti 790, keellmltl 830 u: ına.balJeUnln rahatmı utıMm. Her-

- Amaa ıa frmdimW ...... :;-:_-9,;b:;. ':a.ı;:.~:.,~ 1'Ufll nıalolmaıktadlr. ~ ~ r:&- hılijftaa Ynllecektl.. ~ ~ u::: nrı. .... = =- 1::.::':~ıı!eea:: 
~ - ....... alini 45 50 btuta pbupar - Aabra. bW Y• lüferi torik tia- l•Mfa .....,.,.... mı ........ , nr1nıla... ın. de lml1n fll'rlnden tur-
v~ ........ ~ kumu hirihir- - • tine fiye'hilecektir. Halbuki 'bu ba- Peynir bol mr •Jdır bqmuı ra1ıat etmlfU. .._ tuıuıım. '1"annm aen 0 dnlerl 111ter 

hine söz lmpnutlar· Havalar İlindi lıklar. en bol zamanında bile lsı.a- Pe-irin perakende kilosunun reden Çlttm Jhıt, meltn herUI bbıel 
- Mademki tecİbirimb:ıe his . . . . . - t;ulda kilo• 80 • 1 00 lauuttan ....- " - P19 Ahmet blı nara attı: ••• 
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~ lmlbL" - nibı.de kıp andıracak kadar ıoiuk kurup aablıyor ' tüccar tarafmdan aaz verildiğinden. d6'manmzı? lana 41a bir bıçak hızlar· odumda bir Jer mhıderlnde oturmuı. 

~ ~ . M-:-.kolay olar. seom banlar birkaç günden beri Halkm taze ·ve ucuz balık yiye- bakkallarda peynir aatıtının kontra- dım amma. 1Ufttı baraemuıt bir m.o- basta kadım. Jeienhıln )'lltmda 
~ ıs ens. lllllmlfbl'. CUndüziln mcaklık 18 • bilme8i f9in lstaınbul Belediyesi ta- lu kolaylatmak~ rutsmı, M Y&ı>a711R? TalJ:htn V&rm.ıf.. Atdenlsden dönecetmı ı!Gyllyeret 

F • heeaplan .faDhl. Çlbnfı 20 dereceye kadar çıkmaktadır. Far rafından yapılan tetkikler ilerle- İatanbul mm peynirin mil- h&1dl. oenenı tut da batmı Soert ll>k.. 4tlell1 edl10l'dlı. 
!!~eun ~ ~ mt:d-~ kat ıeeeleri ve sabalJey.in 1 O • 12 mektedir Bu lıe Fındıklıdaki bm- h.im bir kısmını Trakyadan tedarik nMJun kaçar aonra.. tm•nu sfder. (Arkaaı nr> 
::._.~_:-1--.. .• ~- UllQU"I dereceye kadar iniyor. lume en ~Uaalt bulunmaktadır. Em- eder. T.rakyaya peynir .için bailan- HHnuınnıHaaınaau11-wııı ......... ıuaH•HHHH1nuuıaau .. 111 

-un -u Ye nıwn-!!!!!m fiJaıdroaa- mlf 1 1 · ta • 1 ..: b 1 1 M A K S • M 'd X. s .. h J&ki milliye mllclilrlüğü buzhane O Mı zmır Clr ea., Un an .. ili••••• 1 e 
- y;F lııir ~ Bu ıene köylüye to um, milsteclrinJn muvakkat n:ukaveleainl tan'bul tacirlerine terkettiklerinden, •••••111.. 
n1ı e -- ~ ._.,.,. ...:e- her aeneden çabuk bozabilecek durumda oldüiumı ~ tehrimize gelecek malın miktan art- BU GECE ı 8aat 1 e kadar 

.. ••MQ •: • eclildi. eli 1-tt· DUf olacaktır Kızılay menfaatine - Böyle ~ •mim tem mı., r. Şet..r....d • • bold B---L--' - • ou e peynır ur. ~e-
HaJll", baYJr! Cemutteaı Qn)mıya. Afyonda pkan Haber gazetem lerde k.qar peyniri ve 'beyaz peynir M O Z E y y E N S [ N A R 
lan. •• E1le selen, düiin ha,,... ,.azıyorı Bu sene mahaulil dolu, ıel miktarı fazladır . 
... , Ha,di. IMz de içelim. •• Ve eİll- gibi afetler yUziinden ziyana uira- ------------ Kemani :NBCATl TOKYAY ve Arkadaflan 
met *5n • • ,._.. açahm. .. Sere&- lll1f kaylülere tohwnluk daiıtılııken YVETT E F E N 1 N A Ş K f, 
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M P 1 •w dır t.arlelikfe bir çabukluk ı&terilnıiftir. Yalnız 'l'M1Dm1§ art1IUerln lft:lrlklle 80 Jdt1µk RBVO' 
prl ı ti "Jer... Tillyetimlzde defj), her yerde aynı FAH.ıŞEN•ıN .._Alır 

1
D tf M 8 tf L

1
J. 8 11 M At L " arbdqlan 

•n 1'a,annın elde edilmit olduiunu bat- 1' T 8 GB ı. • L • B D•ahah kom-U 
Çocekh+tanberi. meldeple. med- ka l>ir villyetten gelen bir- ziraatçl Bet ıiadea 

.-ede, evde, aokaJda. annemizclea, arbdatın .adetinden anladık. Bu 1lerl .-ıe K 1 Z 1 
W•mwzdan. hoceunwl•n, iiatat bl- aıkadllf, tohumu vaktinde yetiftir.. dndtis do-
dijimis miiellifterden öirrdiiini' bil~ek için bu yıl elde edilebilen ?ap tatıyor. 
Ye mulceclclee ~ nice aile p.b.ıkluiua timdiy• kadar hiçbir Marika 
dirüatJük. iıwnhk. ~ ..Wet 8- zaman temin edilememit olduğunu Ro"kk 
Dferi nr. "9 lmWe elo Wııfn lf- ..,.._.tir, Zhaet Vek&Ieti ba ite 
.......... Oalara .......,. .. aeuret ip baza vilayetlere Vek&- Gls .....,_ 
llir mrhr'•ı ır19 W. ecWei dillul'- let daire ....Uerinl de aBndermia- t11'11n • ._. 
lan .._. milletleria -tt 1 trrla, tir. lar ....... 
... ' •• ........... J:r-- prkı liJU-

Guy de Maupassant'ln 6Jmez 
eseri lbreUerle MnCti1ecek 
dil:nön, bqlnftn, JV*lD1 

abJW, içtlmat tllm1 

.. ~-~öyle bir hal ah- Diyoroma teraial ,., ...... 
r- W ...... h ' m ,. .. Bi7ilk Tlrk Zalerled ~ma ~ "* şada TiYAmOL&BI 
llipN ... dspm tamnda ..wia a.-.uı ı8rdüiü ~ raibete plrlsli ...:.:k JaPJIP; ,.....,.... 1 Bu akfam 8aal I0.80 da 

leaWua• ,.... ...... :rahat-. çal- \m..a 4;11;1942 çarpmbagilııil , ... hane D--ns YKom.dlALA~N•cıoı• 
smlık Mi 1 u IUYUDdaıı bir.....,. ıece u.at 24 te kapanacaktır,, Mem• - -
rapa ........ - aeleoek.. lelcet ilina ve •nat hayatında ilk de- Bltmemae it ıln ıaıdı; fll'la Yazan: carıo Ooldt.nl 

8lmma düDıyammı en çok beğlenilen Yıldızı 

M E R ·L E O' 8 E R O N 
tarafmclan yaratilaıı tamamile renkli 

le bqtan nihayete kadar pn ve kabkabab 
Sahnelerle dolu 

ÇEYiZ AVCILARI 
Nefis komedisi: Yakında. 

MELEK' te 
6V& • N<t) fa olarak ~ılan bu eergiyi herk• e edlnls. Tel: 49389 Ttlrtcgest: 8. Moroy 

E~j~~ (~~O v OJ ~· .. -111
·.--.... -.--~·A.···~·~·:-·It!:~:i·~·"·~· .. D.·.y------~ :==Jean==AR=

1
1
1
HUR • Melwyn DOUGLAS 

fondan fazla olan zeytin ~ - ı ,,_ Fred Mac MURA Y 
mız. geçen klfuı çok tiddetli seçme- lllldül pncnm P A U L J A V O R gibi 3 hflyök 19 m8stıesna yı1dmn beraber )'&l'&ttıkları 
aine rafmen_, bundan miltıe- ıuo Pfoll'ND, 12,31- lllıdk (PJ.). IE ÇOK KOCAM VAR 1 _. --.. bi16kiıl ,.ılaıdanbaf 12.• Ajana bal>erlert. 13 Fasıl heyet;l, 
ı&iilaa...ı, derecede bereketi n 18.0S Kant* mabmlardan f8?'kı ve 
-X.Jam '-lr _L ___ I ll .-:.tLlfi bul \ttmlJtr, 18,fS IJane orkeatrael. 19ı3CJ 
:- lu .. :w ~~.:: 43-. Uberlerl, 19.M pr.tılar, 20,U 
..; .-j kiJeclan ı.z1a tahmin Rad1o owtlll, 20,41 Blr marı ötı9· 
-'ilme:~r. ~.,,,:ı.,ı:m~-;··~~ = 

Bir haftadaaberi yeni ıenenin zey- truı, 23,.SO ~ 'ha:berletı ve bor.
llnyağlan pi)ouaya çıkanlm1t ve ki- lalar. 

YarQı aaı.aw program 
7,30 Program, 7,32 Vtı.cudumuzu ça-

Rmsaıstz tllm, uınumı bir heyecan uyandu'aeak ve 
Yarın akşamdan itibaren 

SUMER SINEMASININ 
Yeni. bir muvaf fakıyetı olacaktır. 

losu 14S kul'U§tan aatılmıgtır. Aıı· 
cak Erdekliler, buğday, nohut, fa· 
mlye ve pirinç fiatlerindekl yükse
lfte söre. 1N fiatt az bulqorlar. 

lıştıralım, 7,40 Ajans ha.berleıi. T,M Filminde 

Müzik <Pı.>. .. ____ Mevslnıüı en büıük Atk Da1;ıpqı----• ,.·-----------------~ 
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~·~ ... . ~ ~ . 
Sayın Doktorların 
Nazarı Dikkatine: 

Scnelerdenberl Dlyüretlk kabl
llyetlnl takdir ettlğlnlz 

"EUPHYLLIN,,in 
tablet entravenöz ve 

İntramüskiiler 
ampullarlyle 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taksitli Emlak satışı sekiz senede 
o/o 8,5 faizle ödenir 

Semti Cinsi 
Muhnmmen 

kıymeU 

3750 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma Süpozituvarlan 
GELMİŞTİR 

Beyuğlunda Çukur mahallede Sakızağacı Evin 1/2 hlssesi 
HaJepll sokağında eski 75, 22 yeni 73 No.lı 
1 - Arttırma 16/11/942 tarihine düşen pazartesi günU yapılacak ve 

14 ten 16 ya· kadar devam edecektir. 
İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser Bllllmum ecza depolarında 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 15 şi nlsbetindt 
pey a.kçesi yatırmak lizınıdır. 

lcabinda günde 3 kaşe alınabilir. mevcuttur. 
Piyasada bulunmadığı takdir

de Türkiye Umuınl acentesi: 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sek.iz senede sekls 
milsavl taksitte Bdcnlr. Taksitler % 8,5 faize Ubidlr. 

4 - Taksitler Bdenlnceyc kadar gayrimenkul Sandıb blrlncl derecede 
ipotekli kalır. 

Bilumum Resmi Dairelere 
Veya o hükümdeki 

K N EC H T E L'e 

1 Dr. İbrahim Denker müracaat edllmesı rlca olunur. 
_ Posta kutusu No. 139 

Balıklı Bast. DabJUye :\lutehassısı 
Beyo~lu A~acamll, Sakızağacı, ı • 

5 - Binanın fotografı Sandık dahUlndekl satış salonunda ~hlr 
oltmacaktır. Fazla tafsillt almak için salona mürcaat edlllr. (763) 

1 lıtanbul Belediyesi ilanlari 1 
Müessesat ı ve Teşekküllere 
Resmi dairelerin veya o hükümdeki müesscsat ve teşe!tküllerln 

gazetelerde neşredlleceıt lllnlan, bir llmltet şlrket tarafından ka.lıul 
ve gazetelere tevdi edllmekte idi. Bu llmitet ~irk.et elyevm hall tastı
yededlr. 

Bu defa yeniden teşekkül eden ve bütün Türk matbuatının 
alakadar olduğu 

Türk Basın Birligi ve Ortakları 

Re~uınıô DDSlnD@ltr 
Şirketin mevzuu iştigali : 
Resmi daire vrya o IJükümdekl dalreltrln ve müeı;sesclerin ticari 

malıiyelte olmıyan llanlarınm gazete ve mermual:uda ves:tlr ilan 
yapılan yerlerde neşri için kab~ıl ve neşir vasıtalarına sevkedlp neşir· 
ler'ne la vusı.utttur. 

Dlye yazılı bulunduğundan bundan böyle resmi daireler urmla-
nnın doğrndan doğruya: 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar şirketi 
ne göndermeler! lfızımdır. Bu yeni şlrkct bütün resml ilanları hlr inti
zam dahUlnde ve knnunl müddetıert zaıfında ve günü günfuıe istenen 
her gazetede neşrini temin etmekte olduğu gibi hasıl!l.tının % 75 ini 
de Basın Blrllğl yardım teşkll!tına vermektedir. 

Tasfiye halindeki bir şirkete veya diğer türedi mutavac;sıtıara 
giınderilen resmi iliinlarm d:drelerlnln malumat ve muvafakathrı ha
ridnde, gazete adları değiştirilmek suretile neşrine tr,ebbüs edildiği 

iiğrenilmektedir. 
Binaenaleyh resmi daireler, ilanlarını diledikleri bütün büyfık 

ve gündelik siya i gazetelerde neşrederek her yerde herk~ tarafından 
okonınasını temin edebilmek için doğrudan doğruya ve yalnız: 

İstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaya. hanındaki 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar şirketi 
ne gnndeınırlldirler. Telefon: 21025 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkinciteşrin Ke· 
şidcsinc ayrılan 

ikramiyeler 
ı adet 1000 liralık 
1 • 500 • 
z • 250 • 

14 • 100 • 
10 • 50 • 
40 • 25 • 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Idaremiz ihtiyacı için ıartnamesi mucibince 50 bin bobin sigara 

kAfıdı pazarlıkla satın alınacaktır 
2 - Pazarlık 3/11/942 tarlhin.e rastlayan sah günü sa.at 11,20 de Kaba.

~ta Levazım şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şart.nameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

.4 - Isteklllerln pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 güvenme 
p:ıralarlle bitlikte adı geçen komisyona gelmeleri. (883) 

I stanbul mintakasi 
Emniyet başmüfettiıliğindenı 

1 - İstanbul mıntakası Ml'..r.lyet baş müfcttlşllğl memurlanna yaptın.
lacak olnn 13 kat sivil elblseuln yerli malından ve mevcut nümunelcrıne gö
re muhammen bedell olan 61 llrn 50 kuruş üzennden lmallyesı açık c.kstlt
:neye konulmuştur. 

2 - İhale 7 lklncl teşrin 942 günü sant ıo da İstanbul vll~yet.l bmasın
da emniyet baş mütettışlği dalres1ndetoplanacak komsiyonda. yapılncaktlr. 

3 - Taliplerin % 7,5 hesablle teminatı olan 60 llrıı..;1 havı makbuzlan lle 
blrllkte mezkür komisyona müracaatları. (83{) 

Çöplük:c~me sokak No. 13. -------------
Tel: 42468. 

Dr. IHSAN SAM1 1 
on okok aşısı 

l.sôğukJuğu ve lhtllltlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyohı 

Zayi - Çerkeş askerllk şubesinden 
almış olduğum terhis veslkamla yeni 
ekmek kameml zayi ettim, yenisini 
çıkaraca~mdan esk!s1nln hükmü yok
tu:, 
Çerkeş Atkaracalar nahiyesinde Ka· 
ramuçu oğlu 320 doR'umlu Sadullah 

Sultannınhmud tilrbesl No. 113 

Ttlrkiye Ctt.mhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 - sermayesi: 100.000,000 Tilrk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para hlriktirtTilere 28.800 lira ikramiye veriyor, 

Zlraat Banknruıda kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a llt'I aşaRıdakl 

plAna göre lkramlyf' da~tılacaktır. 
4 ıtdet 1.000 liralık .f.000 lira 
' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • 

4.0 • 100 • 4.000 • 

100 ndet 50 Urabk 5.000 lira 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DiKKAT: Hesaplanndo.kl paralar blr sene tçlnde 50 liradan aşa~ 
dQemlyenlere ikramiye ~ıktılh takdirde % 20 fazlasUe vertlecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylM, 11 b\rlnclkanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Öksürük ve Bronşiti 

TURAL 
Komprimeleri derhal geçirir. 

------KUTIJSU 35 KURUŞTIJR. _____ _. 

1 

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
. Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrılan 

SOGUK ALGINLIGINA KARSI TESİRİ KA TIDlR. 
2 lik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden arayınız. 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanlari !ıletme ı

Umum idaresi ilanları 

Pangaltıda. HaldsUr Gazı caddesinde sel başı sokağında 2/1 numaralı 
38 metre murabbaı Belediye malı arsa açık arttırma ile satılacaktır. İhalesi 
12/11/942 perşembe günü saat 14 de Daimi Encfunende yapılacaktır. Şart
namesi Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde görüleblllr. Taluuln be
dell 2660 lira ve ilk teminatı 199 llro. 50 kurµştur. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları ve kamınen ibrazı H\zım gelen diğer vesikalarlyle iha-
le günü muayyen saatte Daim! Encümende bulunmaları. •962• 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı satınalma 
komisyonundan: 

3/11/942 salı günü saat 15 de 423 lira. 30 kuruş muhammen bedelle ka
vuçuğu daireden verlbnek üzere 55 çltt lAstilt çizme pazarlıkla yaptınla· 
caktır. 

İlk: teminatı 32 llradır. Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. 
İsteklllertn teminat makbu:rJarı ve kanuni veslkalarlle Galata - Mum-

hane caddesi 54 No. Iu dairedeki komisyona gelmeleri. (1002) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİl\1 ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 

22<>2 Numaralı l 0/6/ l 933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçeıi: 

10.000.000 lngifü Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirau 

Türkiyenin b1tşhca Şehirlerinde 
PARls. MARSİ!.YA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS. YUNANIST AN. tRAN, IRAK. FlLlSTlN 
ve MAVERAYI ER DÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Fa:vaJleri ve bütün Dünyad1t Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Bankıı Muuneleleri yapar 
Hesabı cari ve m"vduat hes~pları küşadı. 
Ticari krediler v-ı vesaikli kr~diler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler Üzerine keşide ıenedat is:Contosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilab ve ıaire. 

En yüluek emniyet ıartlarıııı haiz kiralılt 
Kasalar s~rvi5: vıı:-dır. 

Piyasanm en müsait tıt.rtlarile (kumbaralı veya 
kumbaras\z) taı.uruf hesapları açdll' • 

.. _ .. _.ookror ___ .. 

Bahaddin Lütfi 
Varnah 

OPERATÖR tlROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasill yallan hastaııklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-

Sıhh:ıtu olmak ı~ln insanın 

ağız, burun, boğaz ve bademcik
lerini sıhht bir tarzda temlı bu
lundurması lft.zımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri. 
kabakulak, çiçek, suçiçeği, me
nenjit .. lllh bula~cı hastalıklarda 

Müteahhit nam ye he.sa.bma muhammen bedell 615 11.n. o1an 40 adet 
büyi.ik ve 15 adet küçük Relblcumhur fotoğraf çerçeveleri nümunelcrt veç
hlle 10/11/1942 salı günü saat 15,30 da açık eksiltme usulü llo Ankara'da 
idare blnıısında toplanan Merkez 9-uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

.Bu ışe girmek isteyenlerin 46,13 liralık muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin ettli;l vesl.k.aları hamilen aynı gün ve saatte adı geçen Kom!syonda 

sında, Emir Nevruz sokağı, 
Panatya aprt. No. 2. 

Tel. 42203 

NEOSTERiN 

hazır bulunmaları l~zımdır. 
şartname ve nümuneler Ankara'da Malzeme dairesinde, Hayclaıp:ışa'da •••••••••••••• 

Tesellüm ve sevk Şcfilğinde görüleblllr. •859• 

l'ülverizasyon veya rarıarası 
~ifaya yardun eder. 

* --·DOKTOR __ _ 
22/10/942 tarihinde yapılan eksiltmesine talip zuhur etmlyen ve mu

hammen bedeli 72000 lira olan muhtelif çinko l~vha 12/11/942 perşembe 
gür..ü saat 15,30 da kapalı zarf usulü lle Ankarada idare binasında toplanan 
Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu 1Jie girmek ısttyenlerln 4850 llralık muvakkat teminat Ut kanunun 
tayin ettığl veslkalan ve tekllnerlni aynı gün saat 14,30 a kadaı: adı if'Çen 
Komisyon relsllğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 1 lira mukabilinde Ankarada Merkez ve Haydat1>a.şada 
Haydarpaşa vemestnden temin olunur. (959) 

* Muhammen bedell (16000) on altı bin Ura (100) yüz metre mllt'zbı muh-
telif eb'atta karaağaç kalas 08 lklncıteşrln 1942) çarşamba günü saat (16) 
on altıda Hayda~a Gar b'nası dahlllndekl komisyon tarafından kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin (1200) bln lkl yüz liralık nı.uvakkat temln.at 
kanunun Uyln ett1g1 vesikalarla teklifierlnl muhtevı zarflannı o.yni ııın 
saat (15) on beşe kadar komisyon Reisliğine vermeler1 l~zımdır. 

Bu işe alt tart.nameler komslyondan parasız olarak d~ğıtılınaktad!r. 
c998t 

Gümrük muhafaza genel komutanlıği ıatinalma 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

CCerrahpaşa hatanest bakterlyo
lo~u] Kan, idrar, b:ıtpm, me-
vaddı plta tahlilleri n (idrar 
vasıtasile gebeliğin ilk aiinlerin· 
de kati teşhisi) yapılır. Beyofla, 
Taksime rlderken Meşelik sok.atı 

Ferah apartı.man. Tel: 40534. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

komisyonundan: Şehit gürültüsünden uzak bir 
Cins ve mlktan Muhammen bedeli ilk temınatı Gün ve saati J•erde büyük bir parkın içinde 

Lira Kuru.ş Lira. ve çamlann ortasında fevkala· 
_...,;;;...;...__________ de güzel manzaralı çok temiz 

4500 metre kaputluk 25482 60 1912 17·2• leş. 942 salı ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
kumaş sant 11 de 
780 çlrt ç!zme 27300 2048 17.2. teş. 942 salı saat 15 her türlü hastalara açık hususi 

Yukarda yazılı kumaş ve çizmeler hizalarında. yazılı gün ve saaUerde Itıı.- hastane. Sinirlerini vo yorgun· 

Böyle hastalar ile temasta bu
lunanları korur, şahsi ihtiyat Tt 

tedbtrı a.ldınr. Eczanelerde re
çetesiz satılır. 

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
cAkşam> ın KOÇUK tı..AN. 

LAR. en ıüratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

Prof. Dr. ' 
KEMAL CENAP palı zarna alınacaktır. luğunu din,endirmek ve neka· 

Şartruune ve nümunelerl komisyonda her gün görüleblllr, İsteklllet1n hat devrini geçirmeli istiyen• Lamartin caddesi 5. Doğu 
kanuna uygun olarak hazı.rlayacaklan zattıa.nnı yukarda yazılı eksiltme lere mahsus yegane müessese. Pala!! N .... 14. Taksim. Telefon: 
s:ı::ıtlerindn bir saat evvellns kndar İstanbulda. Olllatada Mwnlıane cad- Telefon: 42221 4396':\ 1-Iı"rı?iiı. sııııt 15 - 18. 
desinde 154 numaralı dairedeki satınnlma komisyonuna vermelerl. (818) .. ••lllİİliiiiiiimiiiıiıiı--•ıl l••••mi:••-.. --mil 

j 


