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mecliste mfibim nutku 
Na.tka. .................................... , 
dinlerken .. 

,,. 
ilk hallolunacak mesele, umumi 

itimad havasının iade edilmesidir,, "Tehlikelere karşı göğüslerimiz 
gergindir. Zorluklara karşı 

mücadele kudretimiz uçsuz ve 
bucaksızdır. Ayaktayız,, 

Nutuklan 
parçalar 
• Yeryiaünde bir tarafın hô

kimiyetİne dayanım bir •İya. 
Ht yapı•ının kalmayacağı ve
ya kurulmayacağı anla!Jılma · 
ya baılanmıftır denebilir. 

e Milletlerin küçük büyük hep
•İ için yeryüzünde i•tiklal ı•e 
hay•İyetle yafamok imkanı 
•abit olacaktır. 

e A.hidlerimize, ittilwklarımu:a, 
doatlulılanmıza sadıkı%. Dün
ya harbine memleketimiz en 
ziyade bugün )'aklafmtftır. 

e Şuur.uz bir ticaret hava•ı, fili 
aebeblni çok a~an bir paha
lılık hava•ı bua-ün vatanımızı 
ı%tırab içinde bulunduruyor. 

e En tehlilıeli hasıalıh ilti ae. 
nedenberi cemiye<imi:ı; içinde 
cümhuriyet hülıiimetlel'ini mu 
vallak etmemek için c.tiril
mİf zehirli havadır. 

• Muharebe dıtında kalmak ı:e 
muharebeye giriline ferefle 
ve •elametle çılwıc.k için tel< 
çare re•mİ va:zif e aahiblerine 
ve en baflnda c:ümlu .. 1·iyct hü-
1uimetine candan yardım et
mektir. 

• Bugün ilk hallo unacak me. 
sele, umumi itimad navaJının 
iade edilmeaidir. 

e Devlet ve millete •Övmek, 
milletin nel•ine ve hühiimetİ· 
ne güvenini ze,'ıidcmek ikti. 
darını kimseye vemıemefiyiz. 
Milleti •oymak hakl:ını hiç 
kimaeye, hiçbir :zümı .:ye ta· 
nımamalıyız. . . 

• Hırslı politikacıforın mıllet r 

radeai Ü•tünde dahili ve ha
rici bir •iya•et yürütmelerine 
aıla müaaade t?tnaemeliyiz. 

e Büyük va:ıile g.ünle~i .. Bü.~·~.~ 
Millet Mecliaimn buyuklugu. 
nü teceaaüm ettir meh ıçın 
luymetli lıraatlardır. 

• Kahraman kıymetri ordumu
zu ha%tr bulunduruyoruz. 

• Bütün milletçe külfet ı:e ni. 
met birliğimizi 11e beraberli
fİmİ%İ gözlerin örıünde can· 
landıracak %amatıuayı?:. 

---<>-

Mecliste 
ti t sna 

bir ii 
· Milli Şef meclise 
geliş ve gidişlerinde 
hararetle alkışlandı 

,Ankara, 1 (A.A.) - Büyük 
~ıllet Meciiainin altmcı intihab 
h evreıinin dördüncü içtima yılı 
t l.lcün . saat 14 de Reiaicümhur 
•nıet lnönünün senelik nutku ile 
'~ılrnıttır. Bu münasebetle Bü
r•lıt Millet Mecliai bugün müs· 
eana. ırünlerinden oirini daha ya. 
jatnııtır. Bütün devlet ileri ı-e
d~?lerinin daireler reis ve mÜ· 
t Ui'lerinin hazır bulundukları bu 
h 0Plantıda genelkurmay ikinci 
·ı°'tkanı Orgeneral Asım Gündüz 
1 

:• Temyiz Mahkemeıi, Devlet 
Ş.urası, Divanı Muhasebat reisle-
.-, Riy ... h 1 d asetıcum ur oc•sı yanın-

-~ki localarda, büyüle ve orta el
Çı erle elçilikler erkanı da riya. 
İ;t tn.akamının iki tarafındaki 
..,.calarda yer almışlardı. Dinle
.rlcil ere mahıus localardan ba,. 

{Devamı 6 ıncı ,.a:vlaJa) 

Büyük vazife günleri 
Milli Şefin dünkü mühim nutku ı 

sürekli alkışlarla karşılandı 
"Bütün milletce külfet ve nimet birliğimizi ve beraberliği-, 

Yazan: Mecdi S. Sayman 
Ankara, 1 (Teielonla) - zanda yeni 'fiirkiyenin davaları 

Türk devlet1nin Büyük Re - hallolunurken ıöslerdiii t ltizllk 
dı i bugün milleti huzunm - havası seziliyordu. Ve Büyük 
da konu,tu : Müttefik ve c.lu~ Millet Meclisi bugün.le ıerefli ta
bütün devletlerin mümessiller! ö. rlhine Milli Mücadelenin tanlı ta.. 
nünde konuıtu. Milli orduyu tem.. .-Jh sayfalarından birini daha ili. 
sil eden en büyük rütbede konıu- ve etnıit oldu. Öyle ki, kahra _ 
tanlar önünde, devletin en müm. ıman Türk milletinin hislt:rlne 
taz makamlarını itcal eden daire tercüman olan Meclis Şefi, nut • 
reisleri önünde konuttu ve nilıa. kundan .onra ayakta ve <ıYaşa " 
yet Cümhurrelsliği locasında yet" sesleri etrafı çınlatarak sanlyeleı. 
alan bahtlı anasının önüııde ko • ce heyecanla alkıtlatlı . Ulvi bir 
nUfhı ,.. manzara adını ahnaia Iayık bu 

mizi gözlerin önünde canlandıracak zamandayız,, 
"Kahraman kıymetli ordumuzu hazır bulunduruyoruz,, 

Milli Şef Mecli.te uutuk iracl ederlerken 

r~ Na.tkan metni 
''Hırslı politikacıların millet iradesi üstünde 

dahili ve harici bir siyaset yiirütmelerine 
asla müsaade elmemeliyiz,, 

Anlca~a 1 (A.A.) - Relıicümhur lamel lnönü 
Büyük Millet Meclisinin altıncı lntihab devresi• 
nin dördüncü içtima yılını atağıdakl nutuklar:le 
açmıılardır: 

Büyük Millet Meclisinin muhterem azas ı: 

Altıncı tntlhab devresinin dördüncü içtima yl· 
lını açıyorum, Muhterem azayı <sevgilerle &elim
larım. Hu sene, milld itlerinin Büyük Meclis ta
rafından yeni bir azim ve irade ile ıdare edilme
sini l!'erektiren ıartlar içinde top!anmı2 l>ulunu • 
yoruz. En büyük ullli felaketini yenerek bu 
memleketin tarihinde yer tutmuf olan Büyük 
Millet Meclisini, her bakımdan ve her zaman ol
duğu gibi, millete nümune olacak azimli ve {era
gatli ~ah§lllası, engin faydalar ve feyizler ıetire
cektir. 

Harbin inkişafı .• 
Aziz arkadaparıın: 
Dünya harbi bu ytl da kanlı fd,lillerile İneınle. 

ketleri )akıp yıkmakta devam etti. Şehirler ve 
~pbe gerilerinin slli.h.sız halk yığınları, her ta. 
raıta ateı içinde kaldılar. İnsanlık, öldürmekten 
baflc~ usu) tanıınıya.n bir acınacak istikamete, 
gittikçe daha ziyade ~planmıt bulunuyor. Bu 
halleri in&an olarals ve mıllet olaral: ııeyrederken 
büyük ıztırab duyuyoruz. Bütün küreyi kaplamıt 
olan harbin ılmdlye kadar ola? ~n~İşa~ı ııelicesi 
olarak yc:ryüzünde bir tarafın hakınııy~etıne daya. 
nan b ir siyaset yapısının kalamıyacagı vtya ~u
rulamıyacağı anlaıılınağa ba,lanınıtlır denıle. 
bilır. 

Milletlerin istiklali 
Milletlerin, küçük büyük, hep!!l için yeryüzün • 

de istiklal ve haysiyetle yatamak imkanı sabit 
o!acaklır. Bizim mllletlerarası siyasette daima 
esas prenaiLlm.i~ olmu.t olan bu gayenin, en insaf • 

ıız mücadelelerden sonra olsun, kabul e'.lilmesln
den büyük sevinç duyacağız. 

Milli emniyet siyasetimiz 
ALİz ukadatlarım: 

MuhcArebe ededer arasında bir anta§ll'lıflyJ bu
gün için üm ld ettirecek hiçbir yerde hiçbir delil 
yoktur. Öyle görünüyor ki 1943 yılı daha geniş 
ve daha insafsız muharebelerle geçecektir. Biz 
cnüınüzdeki sene dahi, milli siyasetimizin içeri
de ve dışarıda herkesçe bilinen istikametlerini, 
dürüst ve clddi olarak muhafaza edecf'ğlz. Ahid. 
lerimize, ittlfaklarıınıza ve dostluklarımıza sa -
dık olarak, ve herhana'İ bir devlete karıı hileli ve 
saklı fikirli olmaktan dikkatle sakınuak, milli 
emniyet siyuetimlzi taklb edeceğiz. (Alkıtlar). 
Büyük Medis takdir eder ki gittikçe fh)detlenen 
dü;ınanlık havaıı içnde, hergün biraz daha ııinİr· 
lenml, taraflar ortasında tarafsızlık polllikası 
yürütmek, hük\Jmet için çok yorucu olnıaktadı~. 
Biz her devletle olan mün ... ebelleritnizin nıahı. 
yetini açıkça aöyllyeblllr bir karakterde ve kuv
ntte olduğumuz için politikamı:ıı gelecekle de 
sebatla taklb etm~kten çeklnmlyecegiz. Siyaseti. 
mizdeki dürüstlüğün her tarafa aid f"ydalarının, 
bütöin rnuhariblerce takdir f'dildiğinl sanıyoruz. 

Geçen bir sene içinde 
Arkadqlar: 

Geçen bir sene zarfındaki çalıpnalarıml7tn ne
ticeleri dikkatle İncelenmeğe deier. Bir taraftan 

nııUet hayatının i?erJemedni ve gelişmesınl, dün. 
ya harbinin tartları içinde biç aksatmadan d~vanı 
ettirdik. Memleketin imarı için her tarafta çetıd
li faydalı itlere ara vermedik. Demlryolları, bü. 
yük su itleri, her türlü yapıcı iktıaadi faaliyetler 
hakikaten, memnun olacağımız bir ,e&.:llde ıe -

(Devamı •avla •l/2 J~) 

! Azl:ı: Şefin sesinde ve harckd- tez.,,"ıür de~rli taJuın.ı batında 
: lerlnd.e garb cephesine kumauJa görmesinden milletin duyduğu 
j ettiği günlerdeki çelik iradelı can. ~rinde gurur ve sevincin açık 
: lılık, Mudanya konferansını IJare bir ifadesi idi ... 
: eylediği günlerdekl hassaslık, Lo. (Devamı 5 inci aaylucla) . -
'-.. .................................................................................................... 1 

Şark cephesi 

Kafkasyada 
Almanlar 

ilerliyorlar 
Stalingrad cenu

bunda Ruslar tekrar 
taarruza geçtiler 

Rusyada donlar başladı 

Berlin 1 ( A.A.) - Alman or -
duları bafkuınandanlığının tebliği: 

Tuapıe sav af kesim inde mütead • 
did diifman mevzilerine kar~ı yapı. 
)an yarma teıebbüsü muvaffakly~lll 
netice vermitlir. Dütmanın yaptığı 
kartı taarruzlar püskürtülmüştür. 
Tuapse açıZ,oda Sovyell«ln 3000 

(Devamı 5 ın.:i sayfada) 

1 

[Askeri vaziyet =ı 
Şark ve Mısır 

cephelerine 
A 

umu mı 
bir baj'<ış •• 

Yazan: Emekli general K. O. 
1 - Şark cephesinde: 
30 tarihli Alman resmi lebli.. 

ği Tuapıe bölgesinde yeni Sov
yet karşı hücumlarının püskür
tüldüğünü, Stalingradda ~iddetli 
muharebelerin devam ettiğini, 
Volga üzerinde Sovyet taııtları. 
nın lopçu ateıi altına alındıiını, 
Hazer denizinde 7 si ptttrol ge· 
misi olmak üzere 9 S\)vyet nakli
ye vapurunun tahrib olunduiunu 
ve Don cephesinde ı<umen '\"e L 
talyan kıt'alarınm yeni bir Sov
yet taarruzile birlikle Sovyetle
rin ayrıca Don nehrini geçmek 

(Devamı 5 İnr.i ~aylada) 

Levsky, Fenerbahce -Besiktas 
muhtelitine de yenildi 

Misafir takım yorulmadan uğraşıb didinme
sine rağmen dünkü maçı 3 - O kaybetti 

Dünkü maçtan hey~canlı bir sahne 

Sofyanın Levsky tal\.ımı dün kım Galatasaray renklerıni ta. 
üçüncü ve son maçını Fenerbah- §irken, muhtelit takım da fener
çe .stadında Fener bahçe • Beıik- bahçe formaıını giymi, ve tabii 
ta~ muhtelitile yaptı. Miı;afo· ta· (Devamı 6 ıncı .aylada) 
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RESiMLi MAKALE: İnsan müsavi olarak doğar Hergün 
, 

Sabahtan Sabaha: 

1939 harbini korkunç 
Neticelere sürükliyen 
Amil, 1914 harbini 
Uzatan ômilin aynıdır. 
~ Elcrem u,aklıgil _.J 

Dün. lıkincitetır'inc girdik. 
Şark cephesinde karın şimdi· 

den iki metreyı bulduğu söyleni· 
yor. 

Eşiğine ayak bastı~ımız kı.ş 
muharebenin dördüncü kışıdır. 

Zaman du.rup dinlenmek bil· 
rniyen bir çarktır. Bu :kış ta bi· 
ter. Arkasından bahar gelir, ıba· 
harı da kış taki> eder. 

Harb sağf am seciyeferi 
Değil zayif vicdanlan 
Çürütür 

\. Burhan Cahid _J 
R arb a'hlak bağlarını ge .. •şe· 

tir. Hele ticaretin emniyet 
ve itibara dayanan hükümlerini 
büsbütün çürütür : Normal za· 
manlarda bir sözle büyük ölçü· 
de alım satım yapanlar böyle za
manlarda işi sıkıya, yani senede, 
sepete, mukaveleye bağlamıya 
meCburdurlar. Çünkü sözün kıy 
meti artık eSki kuvvetini k ay • 
betmiştir. 

Sufü bir gün gelecektir, bu mu· 
hakkak, yalmz dövüşün kaçın
cı kı nın sonunda, nerede, ne 
şek~e gelecektir? Onu bilmiyo- Bütün in.anlar müsavi olarak doğarlar. Fakat ilk neleatcrin· Dünyaya müsavi olarak gelen insanı müsavattan ayıran amil 
ruz. Geldiği zaman dünyaya na den itiba_re_n müsavattan ayrılırlar. Arada fark baflar, ölünceye ikidir. Birinci.ine bilgi deriz. ikincisine de ııHuy» adını veririz. 
sıl bir nizam verecektir? Bu ltu lradar gıttıkçe artarak devam eder. Ôlüm dakikasında mÜ6avat Her iki amili de elde etmek v.eya etmemek kendi 

tekrar kendini gösterir. ı· ·_J d" 
susta da hiç bilgimiz yok. ------- ---- ·-----------..!.!..~_''-·--

Geçen gün Balıkesirde bir 
kariimden mektub aldım . İkisi 
de tanınmış, piyasada sözü ge
çer tüccar. Ortaklaşa orman tut
muşlar, kereste ticareti yapacak· 
lar. 

Bir şe'hrin birbirini tanıyan iki 
muteJber ti.iccan arasında artık 
senedli, kefilli mukavelename 
yapmıya ne lüzum var, söz söz· 
dür, işe başlamışlar. 

~~~~i ~~=~~. ,,~---~-=~,~-e-~,~.-~-~r~~~.~.~a~=,=~=e==r==ı=e==r==l.=.===~,J 
dığı ve bu zümreden her biri -j 
nin maddi imkana ımalik olduğu \..., ____________________________________________________ .J Gel zaman git zaman bir yıl 

geçmiş. Ortaklardan biri : müddetçe dövüşmeğe devam 
cdeceğidi r. 

Artık bir anlaşma ihtima]i ha Okullarda .Yeni .. ders Ucuz ekmek satacak fmnlar 
saatlen bunun t b·ı d·ı· tıra gelemez. 

- Ya hep, diyorlar, yahud 
da hiç. 

Fakat lhep ile hiçden lc.asdedi
tatbik ediliyor es 1 e ı ıyor 

len mana nedir? 
_ Gayenin bütün ciha.na saa- Bütün orta öğretim okullarında 

tedri•at .aat 14.45 de sona erecek 
det vermek olduğu iki tarafın da 
dilin~ir. Yaz saatinin devam etmesinin 

Fakat !hangi yoldan geçerek, kararı.,tırıtnı-ası üzerine Maarif Ve 

Ayrıca 25 yapraklı iaşe defterleri hazır
lanıyor, defterlerdeki kuponlarla 

muayyen mikdarda gıda maddesi alınacak 
h:-,..,ni vasıtaları kullanarak? lıCIHlği tarafından te9bk olunan o • 

iki tarafın da şimdiye kadar kulludan yeni ders saatleri cetve • 
net olarak bir porgram çizdiği linin ta"J>il<ına bugünden itibaren 

'baf!.nm l§lıl'. 
görülmedi. Buna a-öre bütün orla ÖPetlm 
Franeanın yıkılışını takib eden okulları bu sabah aaat 9 da derslere 

ilk aylar içinde Almanyaya sulh betlemıtlatldtr. Bu okullarda tedri· 
yolunda lharekete geçmek niyeti at saat 15,45 de sona erecektir. 
atfedilmişti. Yakılan ve yıkılmı· Bu suretle öğlıeden sonraki mütalea 
yan ibütün Avrupa devletlerinin :uımanı 1 buçuk saatten bir saate 
elbirliği ile büyük bir kongreyi indirilmiş bulunmaktadır. 

Çift tedrisat yapan okullar sa • 
toplantıya çağırarak kinleri ve hahları saat 8,30 da öğleden sonra 
ihtilafları ebediyen ortadan kal- IM!at 13 de derslere baılıyacaklar -
dıracak mahiyette bir anlaşma dır. Tlcar:-t okullaı ında saat 9 da 
sulhunün temellerini atacağı, 1 den1ere ~,lanacak, tedrisata. ~at 
bundan sonra da Avrupa hesa· 16.10 da son verilecektir. Vı1Ayet 
b d.. .. .. "- "t · f '1'• 1 iBc tedrisat koml&yonu da i1'4:oku1 • 
ına ovuşu ıoı mış arz ve ı an ı.---' _ _. . _.., t 9 30 dan 

ed 
~. .. l . d 1 "'Qa t"<l"l'!-ın saa , 

ecegı soy enıyor u . 15 10 ,. kadar devam etm~i karar· 
Bu. öyle bir tasavvurdu, ki laftı.,m·ıtır. 

gerçekten ha'kka ve insafa dayan ----<>---

İkincitetrin ve Birincikanun 
aylarına aid ekmek karnelerinin 
kullanılmasına dünden itibaren 
baılanmıştır. Ancak bazı aemL 
)erde vatandaılar ekmek karne
lerini temin edemedikJerinden 
dün halk birliklerinin önü hayli 
kalabalık olmuıtur. !aşe ve halk 
birlikleri dün Pazar olmasına 
rağmen geç vakte kadar faali· 
yette bulunarak henüz karnele
rini alamamıf olan kimselerin 
karnelerini vermişlerdir. 

Muhtelif semtlerde oturan ha· 
zı vatandaslar alakadarlara şi. 
kayetle halk birliklerinin karne 
tevziatı işini benimsemedik1erini 
bildirmişlerdir. Alakadarlar bu 
hususta ehemmiyetle tetkikler 
yanmaktadırlar. 

Diğer taraftan alakadarlar 15 
İkincitetrinden itibaren memur 

dığı takdirde Anglo..Sakson ale
mini de içden yumuşatabilirdi. 
Böyle olduğu için de telaşa sevk zammına Biri koyuya, öteki de 
etmişti, fa1<at arkası gelmedi. so:<ağ~ düşen çocuklar 

E1.ektrik 

Rus hatibinin açılması ve stir· dii b~_,Slandı Fatihte Salmatomrukta oturan 
m~i tasavvurun tatbik mevkii· Elektrik ÜCTet tar~felerine yapılan Mehmed Alinin 2 yaşındaki oğlu 
ne konulmaısı için yenilmesi im· yen'l zammın tatblkına dünden iti · Erkal bahçede oynarken ağzı a. 
kan8lZ bir ımania olarak mı gö • haren !..a,lanmııtır. Yeni tarifeye çık bulunan kuyuya kazaen dü~
rüldü," yoksa böyle bir tasavvur göre birinci tertlb kilovat b..-ışına 14 müş ve vücudunun muhtelif yer
mevcud mu değildi) Bilmiyoruz. kurıq, ikinci tertlb kilovat ba,ı • lerinden ağır yaralı bir halde çı· 
Bildiğimiz şey mihver aleminin 1 

na s kuruştur. karılarak çocuk hastanesine kal-
mu.'htelif nutuk, müsahabe ve • • 1. dırılmıştır. 

k 1 le 
w et b' Ih malı ve gaıbı Avrupaya ge ınce, Be•ikta,.ta Akmazçe,.me M>ka-

ma a e re ragmen n ır su l N "' " " 
w th .. t t Cermen aslından o an orveç, ğında oturan Mehmedin 1,5 ya. 

prograrnld 1!'ıd en uz or aya a ma ., Danimarka, F elemcnk ve bir kı- ,ındaki kızı Gülümser de 5 met-
mış o ugu ur. B l 'k ı. -~-k d d h .. d 

B 1 
1.._ b f"l h sım e çı a n~ ın a a enuz re yükseklikteki pencere en so-

unun a oera er ıı sa asın· ,. . .. k b d -

d yd 
1_ .. l had' kat ıyet k~emış bazı du • kağa düşere aşın an agır su· 

a me ana ÇIKJmış oy e ıse· I d ld w h' rette yaralanmıt ve hastaneye 
ler vardır' ki bunlara bakarak ı ~ncc er ~evcu o ugu ısse ~ kaldırılmıJtır. 
Almanyanın galebesi hakkında dılmektedır. Ve anlaşılıyor ~ı _ __ ...._ __ _ 

yapmak istediği şeylerin bir kıs· D4_0 yılında Almanyaya ,:-ıtfe~ıl: Tramvaydan at'am,ya 
mı hakkında iptidai bir fikirl mış ve Anglo-Sakson alemını k lk k d f 
edinmek mümkündür. Polonya- epeyce telaşlandnmış olan mu- 3 ışan a ID ar 
mn ve Çeko-Slovakyanın muhte 1 tedil di.işüncelerdcn çok uzakla· 
lif isimler alt•nda Almanyaya şılmıştır. 

Fatihte oturan Hanife Billür 
ve Beyoilunda oturan Nüsret 
Tuğal adlarında iki kadını tram
vaydan atlamak istel'ken yere 
dü,müşler ve vücudlarının muh. 
telif yerlerinden yaralanmıtlar· 
dır. 

ve halk için yapılacak ekmek sa
lıtına aid hazırlıkları bitirmek 
üzeredirler. Bugün yapılacak bir 
toplantıda bu huıuata g:irüşme· 
lerde bulunulacaktır. 

Ucuz ekmek alacak memurlar 
için her semte göre fırınlar bu· 
günlerde teabit olunacak, me
mur, emekli, dul, yetimler an
cak bu fırınlardan ekmek ala. 
cakla.rdır. 

Ankaradan gelen haberlere 
göre, ekmekten batka tevzi edi· 
lecek diğer maddeler için de 25 
yaprak1ı iase defterleı-i lıa:zırlon· 
maktadır. Bu defterler' içınde her 
maddeye aid kuponlu ııayfalar 

bulunacaktır. Bu kuponlarla mu· 
ayyen l'"'ıiktarda muayyen fiat Ü
zerinden l'ıda maddeleri tevzi O· 

lunacaktır. 

Ticaret odasrnrn buqönkü 
fevkala1e toptanı sı 

Ticaret Odası meclisi bugün 
fevkalade bir toplantı yaparak 
yeni odalar ve borsalar kanun 
projesini tetkik edecektir. 

Bugünkü toplantıda pahalılık 
ve vurgunculukla mücadele i~in
de Ticaret Odası ve borsaya dü-
ten meseleler ve alınması gerekli 
tedbirler üzerinde de görüşüle· 
cektir. 

Parli kaza kongreleri 
Cümhuriyet Halk Partisi kaza 

konarelerine dünden itibaren ba~
lanmıttır. Dün saat 11 de Acalar 
ve Şile kazalarının kongreleri 
yapılmıştır. Bu kongre1erde na.. 
biye kongrelerinde tesbit olunan 
vilayet kongresine gönderilecek 
dilekler üzerinde görüşülmüş, 
11zalar ıeçilmİf ve dilekler teshil 
olunmuştur. 

Önümüzdeki Pertembe gunu 
Yalova kaza kongresi yapılacak
tır. 

bağlanmış olmalarını, Baltık Anglo - Sakson aleminin sulh 
de" letlerinin iç idarede imtiyaz hedeflerine gelince, ortaya umu
salhrbi birer Alınan vilayeti gibi mi hatları net <>larak çizilmiş bir 
idare eclilmelerini, küçük bir program yerine müphem bir 
Yugoslav toprağınm Almanya • prenısib anlaşması konulmuş, fa. 
ya bağlanmasınt, Ukrayna ile kat bu prenei'b anlasmanın da 
B"vnz Ru yanın birer sömürge Avrupa haricinde tatbik edile ·ı 
halimle kullanılmaları tasavvur • miveceği çok geçmeden fiile:ı ' 
larınt bu arada zikredebiliriz. $i- anlaşılmUjlır. Avrupaya verile • 

İSTER 
iSTER 

iNAN, 
İNANMA! 

cek seklin ne olacağına gelince, 

1 
T AKVlM e 2 nci teşrin Anıglo • sakson aleminin bu hu 

susta çok hiya.tlı olduğu görül
Arahi sene mektedir. Bu ihtiyatın sevki ile Rumi ııene 
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son zamanlarda ortaya atılmış 
olan düşünce şöyle hülasa edile· 
bilir: 

- Bütün dünya yüzüne yayı-
lan lbir hatbi.n sulhü masa başın· 
da. kısa bir zaman içinde nazari 
olarak tesbit edilemez, filiyatın 
nazariyata ıtakaddüm etmesi za
ruridir. Bir defa Avrupa i!!gal 
edilmeli, İşgal edilen topraklar
da faal fıUkUınetler kuıulmah. 

t.De•cıaıı c ACI NJlitiJa) 

Bir arkadafımı:z bir ya.z:ı· 
•ında tahkir ve te:r.yif if adesı 
olarak kullanılan bir takım 
tabirlerin artık baf tacı oldu. 
ğunu anlatıyor, diyor ki: 

- Vay mefe odunu vay/ sÖ· 
.z:ünü hakaret •ayardık, fİmdi 
bir teveccüh eıeri aaymamak 
saygısızlık olur. 

- Armudağal diye hakard 
ederlerdi. Şimdi iyi bir armud 
150 kuru,. Ağalık kalktı ... Ya: 

- Balkabağı ! aö:r.ünün ne 

ifade ettiğini geçen kıt gördük. 
Bu kıf mumaileyhin merlebe•İ 
herhalde düfmiyecek, bilôkis 
yükselecektir!. 

Hele: 
- Vay tereyağı vaay ! sö. 

.z:üne artık içerlemek ~öyle 
dursun, böyle bir hitaba karfı: 

- l•tağfirullah, teveccüh 
gösteriyorsunuz efendim [ diy ! 
mukabele etmemek nezaket· 
•İzlik olur doğru•u. 

İSTER 
liSTER 

İNAN, 
İNANMA! 

Fınnda ekmek var
ken halka vermek 

istemiyen tezgahtar 
Evvelki gece hadi.eye müdahale 
eden bir polis memuruna hücum 
ettiler, 3 •uçlu adliyeye verileli 

- E, arkadaş, haydi oturup 
bir hesab görelim! demiş. 

Demiş amma ha bugün ha ya· 
rın diye ıbir sallantı başlamış ni· 
hayet öteki ortak baklayı ağzın· 
dan çıkarmış: 

- Kar etmedik ki, ne hesabı 
göreceğiz. 

Bu cevab üzerine biraz daha 
kuŞ''kulanan ortak: 

Evvaki gece Saı-açhaneb&.Jında - Kar, zarar, her ne ise, şu 
Hiisey'ine ald fırında ekmek yüzün- defterleri bir yoklıyalım baka • 
den bir hadise cettyan etmq ve l l } ' 
fal"--! _.ııı .. 11 ·le d' H. ırn ne o muş, an ıyayım . 

..-ı - yeye veır mıı r ır. a- . • 
dlse ,öyle olm\lflur: Akpm ekmek Dıyecek olmuş. O zaman ış 
ahnak için fırına müracaat eden bir büsbütün çığırından çıkmış. Ni
çok miifteriler fırıncının: "- Ek- hayet mahkemelik olmuşlar. 
mek bittin cevabile kaqıla+mı9lar- İş mahkemeye düştükten son· 
dır. Halbulı:I tezgahın altında epey· k b' .. } _._ ~· 

1
_,. ,_. w .. t 11 ra artı ır şey soy emnez. 

ce -ııegın g ıuı oaougu muı er er 
tarafından görühnüttüı-. Bu sırada Zaten mesele buraya kadar 
orada bulunan 1>ir polis mMlllru olan parçadadır. Birbirini tanı • 
vaz.İyete müdahale etmek l$temipe yan, sözüne itibar eden iki tiic· 
de Salih, Zühtü, Mebmed adların· car arasındaki emniyetsizlikte • 
daki 3 tezgahtar: - Sen kim olu- <lir. Halbulci bu muamele nor • 
yorsmı, polis bizim lıimize karıt • l 1 d .. d 

1 "b" .. ,_..ı_• b ma zaman ay; a tuccar arasın a 
maz.ıı gı ı cur euı.ıırane ceva ver . · l d" 
mitler ve polis menuwunu fırın kü- da1ma yer bulan bır muame e ır. 
reğile bqından ağır surette yarala· Her işde mukavelenameler, şart
mıflardır. nameler yaptnağa lüzum yok -

Dün yapılan muhakemeleri es • tur. Ticaret şeref, ve itibar üze· 
nasında suclular hidi.~i tamamen rine yürür. Bu olmayınca alış 
inkar etmlıler ~e n:~dafa~ ,ahldi veri.ş ağırlaşır. Namus ve hnysi· 
dlnlettlreceklerınl soyleınJJler:llr. yetini bilen tüccar ziyan da etse 

Mahkeme, ~ bir güne bıra • _ _ı·w· .. _:ı d" B veıuıgı soz.aen onmez. u en 
kılmıftır. aıh" hl" k ,_ 'd . d bö' l b h t ıı aı a -Kaı esı e y e u 

Fazla fiatla mal 
satan 6 esnaf 

yakalandı 
Cihangirde bakkallık yapan 

Artin fazla fiatla tabak, Yani 
Paskal ve Petro Y ako beyaz pey
nir, Beıiktaşta İhsan Bayrak sa. 
man, Beyoğlunda köı.ıürcü Ke· 
mal de gene fazla fiatla odun 
sattıklarından yakalanarak milli 
korunma müddeiumumiliğine ve. 
rilmişlerdir. Ayrıyeten Cihangir
de meyvacılık yapan Mehmed 
Bacaksız da fiat al~niyetine ria· 
yet etmediğinden 25 Jira para 
cezasına çarptırılmı~tır. 

Tarihi konserlere yarın 
akşam baş1amyor 

Okullar ve resmi daireler 
bu sabah açıldı 

Cümhuriyet bayramı münasebe
tlle Çar~a pnü öğledenberi ka 
palı bulunan reemi daire ve mües
seselerle okullar bu ıabah açılmıı· 
lardır. 

ranlı zamanlarda zafa uğrayor. 
Bu hal fÜphesiz ki imzasının 

değil bir tek sözünü haysiyetini 
tanıyan iş adamları için değildir. 
Onlar dediğim gibi sermayeleri 
ni silip süpürecek ziyana da gir-
9eler sözlerinden dönmezler 
Çünkü eer:maye, geri gelir amma 
şeref ve iıaysiyet geri dönmez. 

Hal'h valmz zayif rubları, ya 
lınkat vicdanları kemirebilir. 

c.23uc/,an Cahid . .................................................. . 

• 

RADYO 
PAZARTESİ 2/11/1912 

7.30: Saat ayarı, 7,3'.?: \'uoudunnrı.u 

pll!jtırahm, 7.40: Ajans babtrleri, 
7,55.8,30: Radyo aalon orkestrası, ız.so: 
Saa.t a.ya.rı, 12,33: Ka.r151k prognm (Pl), 
12.45:: Ajans ba.berleri, 13.13,30: Fasıl 
heyet!, 18: Sad ayarı, U.03: Kanı.ilk 

ma.ka.mlardan şartkı vet.üriW!er, 19.45: 
Radyo dam ortrestn.sı, (Şer: Nihad 
Esencln), 19.30: Saaıt .ı.yarı n ajans 
haberleri, 19.45: Setbest 10 tbkfka. 
19,55: Şarkılar, 20,15: Radyo ga:ıeteısl, 

20.45: Bir mıı.nJ öğreniyoruz, 21: Konus. 
nu (Günün meselieleri), 21.15: PahlO 

Beyoğlu Halkevinde konferans Cas:ıl'd:ın plildar, 21,30: Konuşma (Ki. 
~yof"lu lla.lkevinden: ta~nler saati), ıl.45: Radyo !>enfonl 

ı - 5/11/942 Perşembe ıünü saaıt orkestrosı, 22,30: Saat ayan, Ajans ha-

18 de Halkm·lmlzm Tepeb~ımdakl mer. berıeri ve borsalar, 
Jın ~asmda. Topkapı s:u-a.yı müzesi -------------

müıılii.rii Ta.Min ÖZ ta.rafından «Esldİ 
Tül'k .ııahlal'Jı> mevzuiu 
konferans nri ıecSUr. 

" - Berll.es Rldıilir. 

miilıim lıir 
Halk içinde, halkla 
beraber, halk için ... 
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Afrika muharebe er· e 
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=ı . TAR TEN SAYFALA 

iki kişi ara 
ize • 

nda sn kalmaz! 
donanma ne yapacak? 

Yazan: Kadir can Kaf lı 

l "'Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor ] 

Miniar KasTm ağa Köprülü Meb. Fakat bir iki gün sont'a onu çağırdı; derler. Valide ite konuturken Mr
med paşaya hayrandı; devleti düt- odasına girer girmez sakalını öptü: dilsUıden ba~ kimse yoktu. Ben 
tüğü kötü vaziyetten ancak onun - Benim pederim ol, sen ne sa- doğruyu söylemekten asla çekin -
kurtarabileceğini iddia ederdi. Hal. dık adam imiş.sin! Ben senden bu mem, lakin Gürcü pafa duyana 
buki Köprülü o zaman yet.m it yaş-I merdliği ümid eylemezd.im. mahvolurum, aman duyma~ın! 

llu hM-bin ehemmiyetli ınenu- sfnda lealnıı,t1t. Bilha11a Yunanis -ı dan sonra muhrlb ve kruvazör gibi ~ında, o&nıuına rağm.en hala sıilik Ona beklenıniyen derecede iıkram Fakat Gürcü paşa da duymuştu. 
1-tından bir ta.nesi de Mısır cephe· tan ve Glrldin, Alınan kara ve ha. baflf kuvvetlerin harekatı alacaktır. hır ~ezırıdJ. larda bulundu. Mimar Kasu11 şatır- Sadrazam olduktan sonra bir fırsa
&i~tı-. lngilblet:!in bu cephede yeni va ~vv~ tarafından işgal edil Bu kuvvetlerden büyük ba~rılar _ S~yavut Pil§& sadrazam bulundu. mıştı; bu deği~ikliğin neden ileri tını buldu; onu Yedikulede Kanlı 
bit taa-ru.za ge9)tlİ§ olıınaları dün- mesı İng~i& &emilerinin harekatını beklemek de ful" bir istek olur. gu sırada gene i,ler diizgün gitmi - geliyordu? Bir tuzak olmasın! Ha- kuyuya attırdı. Oradan ancak bir 
~~in na:ı:arlarını , hemen hemen çok tahdıd ~İJtİr, Çünkü bu arazi Zira dü.pnan nakl i yatı Sicilya kana. ~ordu. Turhan ırultan onu atmak is- kikati öğren:nce adeta yalvardı: tesadüfle ve zorla c;\llınl kurtara -
~~'Ya.da11 alıp bu tarafa çevinnitlir. ve ~ adanın işgali Alman hava üs. lında yapılmaktadır. Bu kanala, tıyordu; fakat kızlarağası Süleyman - İki kifi arasında sır L:alınu, htldt Kadircan Kaflı 
<.ır•, taarruzun bq gündür batla - ~.?1' .bk~el'.1lıyedeki İııgil~ deniz coğrafya bakımından mihv-er taraf ağa tarafından hiıııaye görüyordu. 
llı_ıt oln,uına .. <:.ğmen daha ebem-! mısune dogru yak]aftımuşbr. Bu hi'.kimulr. Eğer mihverciler ııimali Valide sultanın fikri Gürcü Meh - ( "S p t b 1 15- ) 
lllıy-e-n bir inkişaf görülme.mittir. !yüzden İnglliz deniz luıvvetleri yal. Afrika nakliyatını kütle halinde ge- med paşayı sadrazam yapmaktı; o_n 08 a .. nın U macası : • (l8) 

~ısırın kara harbine tesiri bd.ar 1 nız Tobruk • Portsaid münaka.lesini m'tlerle yapmı~ olsalardı mesele bir bunu Kasım ağaya !'Öyledikçe: 
"~ lu.tta ondan daha fazla olarak ve blzz~ Tobruk üuünün müdafaa. det'eceye kadar taarruz mevzuu o. - Gürcü paşa iki öküze saman i' Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan okuyucula-
~ durunıwıa tesiri vardır. Mı - ıın~ tem:m eln\iıtir. Nihayet şon lurdu. Fakat mihverciler bu ınınta- veremez! d 80 ki · h 1 'd k hed 1 
&~r, nıihve!" tarafından veya ınütte- ı Rommel taıu'ruzu ile Tobruk da dilf k d 1.ı_,1 1 

1e 
1
• t-ı-.... Cevabı"'lı alırdı. Bir gün Kasım runız an şıye oş arına gı ece İye er vereceğiz. 

fıı-• .. w .. i .1 . a a gelll n:r n gece y n ve ea..... ~ ~ d . . . Sold:m sa'a doğ 
"Qer elinde kaldığına göre orta tugu ~ ng~ iz denız kuvvet : teker kaçırmaktadır. Şu halde bun. agayı çagır ı ; odadakılerı blr dllsız rıı: 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

tatk y~ il.ak prk meselelerine tesir i lerl f&l'kı Akd.eruzde mahdud vazı.. laı-ı vuımıak d d Ü 
1

A urette d-en başka, çıkardı ve sordu: --- -
ket- Ya.~ce.ktlr. Bu bakımdan İngiliz felere .bağlı kahnış.tır. Suriye sahille bl ku • et ;:.a ~ a a1i 5 

•• : - Siyavuş paşarı.1 azli lazım 1 
- Alma.nya~ • ıı-ı-- 1 1 1 1 ı 

d~tz kuvvetleri Mısır rnü.daf.auı- ri ve lskeoderl719 ile Kıhrıaın deniz ~ .. v~· İ .
11
w; ~mı a ~':t~ geldikte Gürcü p~nın sadrazam ya ilhak edilen bir _ __________ --__ ~ı ta ~1 lcendi r:ı_enfaatleri, hem de müdafaas1... dur ~ ~~ z erı~ ııe ~og '.'!e olması münasib midir? Kimi vezir memleket ı !l). 2 il ---- U 

ll\ıgi~enin menfaati b.kımm.dan . ... neld ed~'le:ıı Burun~:ı:~ . unk~ mu - etımelldlr? Z - Bir isim ----- - - - ----•tit'tıılc: _.. __ ,_ .. _..ıı l if,te bugiin 1Dıi'il.i:zlerin Akd iz sa egı r. ura ı ım ansız • K v G'. .. c .ı ı, Bir k:ıdın is. ~ ı,___.. 
••uıauıeu r el' •••• __ , • • •• • en I ki daha 1 d ha :kül asım aga gene urcu paşanın . (S) _ 

* donaımım.a, Mıatr harekatına, bura.. 
1 

a~, . z ya e, .. ;a ~v . - aleyhinde bulundu; abdal olıluğunu mı · bt·r S · ·-· ·J·; il 1

•1 •ı·~,~-~ bu kuvvetlerin Mısır ınü- dan batlamıJtır. Gene bıı gemilere cıeyfl ~ımından_ ?1ühi.ın:dır. ~ır~ 1 söyledi; Siy&vuf paşanın daha akıllı Şa~h E~~;se ,~~~ 4 

~•-ına ne dereceye kadar müel.. ~ nakllyattnı sekteye uğrat- bUl'adaki bava bA.kımiyetı, cogr~fı olduğunu ilave etti. E~er mutlaka 
~ olabilecekleri m~ya de _ mak ve ~ruz eden kara kuvvetle. d°:"1m~ elverl,11 olma51 doLıyısıle azli lazımsa daha akıllı birini ara. ! 3 ~ · _ Terı.i 
~.--.. Zira. fngilizlel' creniz kuvvetle. rini~ dedls yaa1ını korumak vaLlfes! mihvercıler tar~~ındadır. ma.sı tavsiyesini ileri sürdü. istiyor_ 
~~ Mıur harekatının muhlıelif saf- vcril!Ce~IT. Fak.af, bu sefer, ~ynı Herhalde lngıla deniz kuvvetleri , du ki Valide sultan: e~ir ~:ı~aıu.ıı de • 

~ınd.a bafka befka tarzlarde vUl.fenın :ı;tr'hblara verilmesine ını - son Mısır taarruzunda, yalnız kara _ SiyaVUf paşadan daha akıllı ~11 m. İ 
-~u..ı __ .ı kan yoktur. Biz bu taarruzda, daha ordularının deniz yanuıı koruımak kin ardır? 6 _ Bir sayı 
"İlk tng~:~rnmmda İngiliz kuv Biyade deni%akl ;ede~ ha~;a kuv. ve .dü,manın d-eniz ?'anını vur.mak-

1
0e:llsin, 0 da Köprülüden hah. (Zl, Biı· mcyva (3) t ---------;,~-------

~leıri, yakaız İtalyan kuvvetlerile v~lnbı hıarek&tınf gorecegız. Bun Lı ıktlfa ed-ecekleı dır. sets.in, fakat ~ilik bu ya, Tur~.an '1 - Bir nevi aıtı l -- - - ---- - - - - 1 
l' f1 lıı:IU"fıya bulunuyorludı. Ta - sultan böyle bır şey ~~d~.; Çun. lıı.r ( 9ı. • il 
.~ ha.skını yapılmı,tı. Belki de Üniversitede derslere K~Ddisine m~mur SÜSÜ kü her ne olursa obun Gurcu Meh. 8 - Bir fer)a.d • ıı-.ı---===_____ -.-- -: -_ı 
•. ~~n nıanevi kuvvetleri de dü • b .. b 1 h med papyı sadre.z~n~ yapnı;J< ka: nida.sı (4 ) , 'i'arihi " 
~~u. Nlb&<yeıt meydan İngilizlerin ugun aş anıyor veren sar OŞ rarınl çoktan verllllşh. Ha.tti de<lı bir k.ı.le (5) . 

l~j Su yij~en İngiliz deniz kuvvet. Oniver6 1tede bugün öğleden .. ~~- Ahmed admd~ biri dün Beya- ki: _ . . .. .. .. ıt - Bir ı.oyun nev'ine adını ,eren 
l\tı\Q A.kd~e büyük :ı:trhlıl~ bu~ 'Y'e! merasimle açılacak ve butün zıddan sarhoş bır vaziyette ge-I -. Kasım ~a, şımdıllk Gurcuyu ka.7Jtmız ('1) , Ilakanıt nida.sı L2) . 
k,n \ltuyor ve bunlarla ti Sıdlya fakiil't:derdıe denlere başlanacaktır. çerke~ bir evden gürültü işitmiş ed.eiım. ,Uhdes~n~en gelemezse ge.. 10 _Tersi a.J.a.turka musiki alırti (3), 
tıi lllırıa. arJderek Of'lldakl İtalyan de Oril'Vle1'sİıte Rektörü Ceanil B.ilsel bu ve evın kapt\mı çalarak karşısı. ne tedarik k.abıldır. 
~~ na.kJlyatını vurdulat'. Gerçi İtaL münasebf.tle söyliyeceği açıf out • na çıkan ev &ahibi Sadullaha Ayni zamanda ilave etti: 
~car bava kıtvvetlerile İngiliz do- kundıa Oniveralt.enin geçen bir y'1 - <ı Ben memurum, seni karakola - Bu meşveret harice sızmasın! 
'tn.\ına taarruzlar yapmıtsa ela lık V'CI'iminİ anlataakth'. götüreceğim! » diyerek yakasına Zaten bunu Kasım ağa da isti -

aıff~ bir netioe alaınaJIUfıl:ı. Mutıea.ıtuhen Fen Faıkültıeıs.i pro - yaptfmışbr. yordu; çünkü söylediği sözler Gür-
.ı\.btı * . f~rlednden .. ~erim ~rım Uk der- Suçlu yapılan muhakemesi es- cü Mebme~ pa~.anı~ kulağına gi • 

~ hl' ~n hava kuvntlerinın ltalya.. sı verecek, bütün faköltelef"de pro - naaında: derse yandıgı gWldu. 

Terıri bir emlr l ?.) , 11.ıtı.rıa. ınaına.'>ı.n.a 

(2), 
Yukarulan asa.kıya doğru: 
ı - Tl"nha sokak (9 ) . 
2 - Öğirlçen • .Dil kılıı.vuzuna göre. 

(4), :MUslümazılıtm fanlarrnda.n bi.ri 

(5), ltı-t 1•i Ve Akdeniz &emeJarında uç- fesörler d'enlere baP.Yacaklardır. - Rakıyı biraz fazla kaçır- Siyavıq pafa Kasım ağanın Va-
J\aııı.~ b"f'-ana$l üzerine İqiliz do. Onlvenltere yuılma ~eti el. ımıı~,.ne yaptıiunı bitmiYorWll>• ilde ~etbücla.sı olduğwıu ~~ş gör • 3 - Eleman (5), F.sk.I Fan. 
.._ı~ od:ln bir düpnan kan.J • JIU'ID .&c.ıım. ~ erocekt~. deım,tir. mıeuli; ODa karıı hiç aev&t:>I yoktu. clArlıLruldan <'l· 

4 - B.ir l"mir (3), :S•c•H diyar )enıi :ı, 

1 erin.ieıı ( 6 ) • 
5 - St>sler (5), 
6 - Hububat Ö'DÜ. (2) , '!'ersi ayıüdta., 

bmı.n ahmdıt.ki deınlr çtvitr.rdir (6) . 
7 - :M1ı>ır ııaıu (!), EkUmemiş ara. 

a:iıde biter (2) , Park. ~timeslle biri~ 
rek me:;hur bir {'ğlen~ JC'?'i olur ( ı ı . 

8 - Tüfs namlusunu bulwıur C3), 
Spor ı;ıaJıa,,.ı (4). 

9 - Kör (3), Ya.lan (O, 
10 - Genişlik (2), Bir Mrf l2>, ıı::. 

1 nrl>t-ı ae Wır haf'f m • 
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Erkeği kadın 
N~~~ S~~A eofKU"' iYaratır 

Urlu bir iki öksürdükten aonra Kethüda Mıutafa Beyin lııaıı - Buıünkü meclise <<itimadl> _O halde, biz de biraz çıka. Semahat çok heyecanlanmııtı., - Bu nasıl söz Semahat! 
öne diiftü. Medhal mercii.enle • kiifede .turan aadrazamla Kmm la ıeldüiinden kırk elli nefer lım Vedad ! Beni eakiden çitinin Göz söze geldik. Fener dönüyor. - Birbirimiıd aldatmıyabm 
rine doiru aiır aiır yüriun~ie hanıaın aokulduiwau, ,Uya elin-. k.imeane setürmittir. Anlar dahi dibinde oturup aeviftiiüni:& IDUll' du. Bir •tık huameai içinde kal- Vec:lad! YaYa yaY&f !Jenden ao. 
bafladılar. de ıetirdiii kitıdlan uzatbiını dıt kapular haricinde bul11Dur • tarlalarının bulundutu çayıra ka dık. Bu bir saniyelik ıtıkta, göz- iuyorsun, bunu hisaetmeğ•! bat· 

Vezir •rayıaın d14 sofaaı az sördüler. Mehmed Pap evrakı larl dar götür. lerinde parlayan yatları gör . lamlflım. Fakat ıu dakikada an· 
lotçaydı, yalln kıhç .. ıam du • alarken kethüdumın ıöa.lerine Halil pehliYan .. ~ınızhk ıös- Çıkıyoruz. Koluma uıhyor, •· düın. Birbirimize yaklafllUtbk. ladım ki, seni kaybediıorwn. 
ran muhafızlar arasnulan ıeçer. baktı. Kethüda söz kapaklarını t..cli: iır ajır yürüyorwı. O, hızla hızlı nefea alıyor, zorlu Yarabbi!. Aaab bem boiacak· 
lerkea Urlu yanmda Jitriiyen $ü- gülümsiyerek kırpll: «Her teJ _ Ya, ~ tle kimi bek • Şimdi ben de mazinin albümü. bir heyecanla aar11hyord•. Ba11 b. SeYgim tazelener• bu aözler. 
ca Çelel.iye bakıp manah mana. haztr ! 11 elemek iatiyordu. lerüz? nü kanftırıyorwn. Önümden Ölll· geriye düpniif, sözlerini kapa • den ateılenerek deiil, merhamet 
lı siilümaecli: Mehmecl P&f& yavatÇa fıulcla- KethUda elik dik baktı: rümün yapraklan birbir üatiiae mıfb. le, en içli bir acıy..ıa '>DU tekrar 

- Bu yoW-.lar cen•e mi ha· th: dut'" üyor. Gençtik, çılgındık, it-k- İçten bir konatutla: kollarımın arasına çektim. 
zırlanmıf? - Slylea İf&retİmizi aözleaüa - Anı ..laibi ...... t laazretleri - v edad, dedi.. o ıünkü ıibi - Seni laöyle diifiiamektea r-ı·-: d• ~ı::..... __ .ıı·.· •--. bil .. iliirl hk, bu yollardan s0nüllerimiz 
~ ..... '"' ... ıuuuea _. tutuımu1r dudaldaramız kanula bütün ruhunla beni kucakla. beai menederim! Ben MAİ naul ......,. 
- Beli .. ıtam, lıaınlltat cen Kethüda laafmı ..O.yarak top - !... kaYrUla seçerdik. Semahat, 

0 
za· seYdiğini aöyle.. tabilir, naal senden aojuyabili • 

sine. lanb yerinden çıkb. Muatafa Bey tekrar aadraaa • manld halile aözümiia önüne Her zaman, böyle bir teklife rim? 
- 1.... .. Halil pelaliYan Ye Deli Huan- mm yanma tlönda. Bu aefer 8'9• ıeliyor, ne fena? Hemen Gönül'ü mahal kalmaclaD, aevıimi aöyle.. Ent, MYl'İm merhamete min-
Me,Yeret ınec:Huui.a .......... =. •. ru la arkadatlan yan odadaki kap1 nice ftl"diti k&iHlları reriye al- hatırlıyorum. Şimdi, bu Kenç kı. mek için can atardım. Semahat, kalib olmQfha. Bu mithiı bir 187· 

~üyiik ..ıo. kaıMHJMia aynı.it · anılmda ltekliyorlardı. Mustafa mayı .. hane ediyordu. l" avatça zı yanımdaki kadının, 
0 
ça(uıı kendini kollarunua arasına barak dir. Merhamete kalbolan HYSi. 

lar. •Ça~• aja elİIMleki a). a.,,- gelclitini göriince helecaa. aöylecli: tem.il ettiti için seviyorum. Bu bjı laalcle, bu defa ayni İftiyalo ler devrini ikmal etmif clenaek • 
tın topualu uaua deineli Ae Ur- h Wecaah wdalar: _ Yalıa kılıç !»eklerler ıwta. genç kız, kolumdaki kadından duymuyorum. Yüaim, yuzune tir. Acımak.. Yıllarca aüren Wr 
luya yol söaterdi: - ftaret Yerilecek mi sulta • bir parçadır. fçimde Cönül'e kllr yaklafU'ken, hafif bir ay lfliı al- sevgiye, asli unutulmıJ&A bir M'I 

- Tetrif eylen ef .. dim. mm? nnn. d • •• bır' hasret duwn•orum. SaLah- tmcla gözümde iki çizsi büyü1or gilİye acımak.. sözl•İm ya....-• · d d b Sadrazam rene fikrini eiıt· .... 1 -ı u d 
Urla kapı e .. tm e anıp a - Mukannen zamanında Ye- L tanberi söremedim. Yolu par'-- du. Bunlar dudaklanaın kenar· 1. d • .__ L • 'd ~ı · .. t tirinrınitti. Daha dotrualı aor • - • • • 1 ıım ıaerea ıç.-ı eaa en fOY 

0 
..itecektir. Hemen siz ha:ııır hu- çeyinek.. Hayır, bu sece ol•un, lanndaki hatlardı. Bu iki çmsı ZavaJb Semahatcik .. 

lııir süzdü: Saclra:uua, Kınm ha- ı-..._ kuyorclu: yalaız Semahatia havaaı içinde birer uçurum ... linde gözüktü Günün birinde aarf merhaımel 
m, terbislim, hocalar ve atalar - Bia Jı.az1n1k ! - Aman itaretsiz muhatarala kalmahyım. sözüme.. Semahat ihtiyarhJor. duyduğum, sururuaa Jaatan.ak 
••P içerideydiler. Patrona Ha • - P&f& efeaclimfse dikkat~- bir harekete siritmesünler Ye _Ne süa•I Wr sec:e VMfad! du. Onu içim uzlayarak, öperken için cebrinefa ederek M1U kolJa.. 
lil n arkauılan .... ayla eturu · lea. ....,,.-iz laUTaffakiyetaialiie Genç ..ı..k, yine esiri sinleri yüzündeki kmfıkhldar büalaü runm aruma alacatun aldma 
yorluda. - Patronanm hl....daki ayak- diipaeailalerl dedi. Jlltamak ae kadar i.terdim. tün armut, cludaklan hararetini aelir miydi 7 

Urlu ••le- ..tim ~rüdü, datlan çok madur? (Arı... IW") Kol ... biraz clah& amhynr. ka,.laetmif ve pöniimU. sibi .. l Bitkin kol ..... air4i tekrar-
dotru Patroaaam yanma sıderek Birbirimize yaplflk aibi yürüyo. eli bana.. ikimizde ele kon11f1D&ia ceu-
alt ba,ta oturaa Musluya elile 1 ruz. Allalnm, ne feci?. Tem.uı- Kollarımda, eaki, haar.t ret yoktu. 
i .. ret etti: Devlet Demiryolları şletma u. M. dan: m, hararetini duydujum bu vü- çektiiim, bütün kalbimle aeYdi.. Ba,larımız öaümU&de, Aius • 

- A:a yer Y_. yolcl&fllD. cud, arbk beni ate,lemiyoi'. Çıl- iim Semahati bulmaia çallflY•· toa böceklerinin mınltumı clinle-
Halil kıpkırmızı keailmifti. Fa ... ı.mı, m....,..mmen l>eddl ve ımnüılııa& tıealDMI ~.un ıWerllmit cm çailarmıızın hayali içinJe dum. Rotana sayret! yerek yürüdük bir mlicldeL 

kat ... çıkarmada. Urlu, hiç aL •lan n ..... Pik maJclelerl 13/tı/194! o.ma riDtl ..- 15 Hn lÜllu'• kL bulunmasam, ba cezinti M>ile be. e. .. omuzuma dittü; Mai tit. - Döne~~? .. 
dmnadan araya aık14arak Pat • ...ı. ...., -1ii Ue Aıakatad~ lclare bineem+ 811'& Ue Ye ~ .,.-. ellllilılımere ni sıkacak!. Bunu "yazarkea, ~- reyordu: . - Sen biliram Semahat, yo-
ronama kulaima •iilip fıaalela ""'••••· tanıyorum, iğreniyorum kendhu.. - Sen ealô Vedad deiilsin! ruldunaa dönelim. rAr•o•• roGf'J dı: •ile ,._ek wqonlerin liaWerl il...._ 1Mlla ...-.... '9nai11M ile den .• bu benim kabahatim m'? 

- Balla Halil, bis ltuncla el U..11m11a •• tıWti ftllWarı ve t.eklllJerl ~illi riıı _. H ie ........ llo • Tabiatin bunda hiç •uçu yok 
birliii etmez iaek neane hasıl ol- ~ B ,..,_ ffl'melerı IAaJWbr, mu? 

maz •• akmbya kürek çekerü:ıı! Şar'.ıwhr ..,._.. olılıNlı. Ankar1Mla Mı' me D'*eıııtwleo • il&)'......._ Bir müddet konu,madık, hü-
- ! · · · tla T.-IJi.m Şefu,tnif.a temhı N!Br, euınuna ujradıiunız hi11bir hah· 
- Baka yoldatım, •el IMmda lılrzlıııbıh-••• ....a a-aıw lıeıiel ramn tesiri altmda, dal ... n yürii-

elbirliii edelim ve İat• İaen tat- EbilhneJe konan malseme Lira Un. yonn. 

~a-:.:;•.~n~~.;.tur~r: üzeri ı N•. in 1We IDlllı&uiyatı ekmek UU --t.ıt-.9-1-- 1 Büyük çayın geçmit, Fenere 
• ... _ ı No, la IWe multl.r>vlyaJ.a eı&er llMI 1511.11 az.anan yol1111 keaanaclaki mı•ır 

lulb elini P•afÇ& OOllft eli iize· 3 No • ._ n.tıe .... ..,.,..tı ıüt, yotmi 1'1M ı.n:;.M tarlalarının aruma ıelmifiz. iki. 
rİlle llotl

1
u c Ne. 1111 llaıı&e .... teftıa&. .._ 9flbse 19151 160,75 miz de bir noktada aayriihtiyari 

- ........... idi .,_ ya~ dardak. a ...... , ilk defa dudak· 
maz idülı: ,oa..~ di. &. :9 ,:'° ~-=- -'t .. ,... Jl8llar " MUI 111'1.H lanmızm birbirini bulduja gece, 

Halil sene cenD MI me f....m lfliile a7Chnlanarak. hizi 
nanla Hralter Urhmua P.'- · peplrW, _. um ......... •aWra .. ..._. ...., 

lstanbul Sıhhi Müesseseler artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

~ ...................... ··~ •iM ................. ....... 
1ıı11pab urfla elıllllı6-ıeH an.m..-r. 

ı - RtıDtme ııııııın cm ..... .-. -.at ıs • Cai&l9111mıia sıı.h.a .. 
........ Mm&..- Miiılliıtiıli m.."a h --. .... '•••ıla ;; •au•ta. 

! - Mnhe 1ıeıilll ITH lira 51 wqıl•. 
1 - llnnM et tımlne&a 411 .. 51 lıaratt.r. 
f - ıı.ı&..Hlllr tM'h mar ,.,.._ .. alerinde ......_ ... 1'6roblllrler. 
1 - :lal ..... iMi J'lh ........... cıılii * Mil.,.,. ....... ,...,, .. 

....._ ile • ... ,,.._ -tht t hııe _.M• """ ı.ma •M•fle '*• 

......... ._. ...,_ .... •=""I lılır _...,.. -."• ı ' M'# eliti ---~ ..... - rilu ekim ................... ,... .... ~......,.. 

.......... -. ~ .... ~.~-.... lllıilili .... ~illlfWlıiiiııı .. liıiilifİIMilıi~~~~ ... ~~~~iWıııi ..... ~llılia~~-..~ 
, ,_ q .,. ,,,_ 
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~' . _ °" lnt ıeçirclikten aonra atlattı, fa· t Z Mı·~ H t ·F\.~ ~ Y E 1 S' 11 kat ihtiyat e~er, An~ak bir ka· 

• ~H-ATl•A A deh rakı ya ıçer, ya ıçmez .•• 
• Petrevden sonra Şevket Ke • 

' mal Beyle ufak bir fıskodan 

J: W.W 11 •. Ç W A72fm!fl'.:f3:ı11 .. I - sonra bir ıarkıya batladı. Şevket 
- - - Kemal Beyle beraber pek pest 

_ 7 _ 1 tirip kenarda duran küçük bir ı Affan Bey oğlunuzda çok kabi-j sesle §arkıyı okudular. 
Yemek odası olarak k il masaya yerleştirdi. liyet var. Bu son günlerde nihs. Bu §arkıyı ben de bilirdim: 

l 
1
• 

1 
_ b .... k d u a~~ Affan omuzu omuzuma doku. I vend pefrevini çalmaia baıladı. Hiç aeni aeumiyeni seumecle 

"d~k seb am ıgın . uyu od aaınlon nacak kadar yanıma aokulmu,tu, Bir yandan da nota öğreniyor, le%%ef mi olur .. 
ı ı uraııı aynı zaman a sa k 1 - f . f k · ı..- B · :f .. d .. .. du Ort~da u acıma ısıldadı: - Dıkkat a at DC>Ua ıle çalmak ba~dır, en de dayanamıyarak kendı 
vazı esını e soruyor • .. t ı D d" h ' h"b. . k d" k d" ld d .. 
yuvarlak ltir masa., eh afında san e ·E e .. ı. Ş k l odna erundaan at aa •. ının1 edn ı den Kıme. mırı anıyor um. ole .• 

d ı ı k n n once ev et Kema Bey uygus an, kendı ça ıtın an en erım Behçet Bey f arkettı: 
aya ar yeme zamanına mu - k lkt o· k d h d ı.:1 d ·· b" · b" h k • · Af • H l"d B ' D d" 

t d O t "ht T"" k I · de • ı, ır a e OHıUr u, u'.le• _ _ır çefnı, ır a en vermesı yıne - erın, a ı ey... e ı. 
azır ı. an e ur ev erın · ·ı· . b" k. ..k b b k d.ı M·· d d • a· d h • · · · · 

k . l .1 of k l u. rıne su ı ave ettı, ır ucu ta a. &f a r. usaa e e enenız ıraz a a seııını ışıttn· ... 
ea ı usu ı e s ra uru ması w k k b". .. B ( b ...ı_ "h dl b ı B d ec1· z • "d" y d . d "ki ıra meze oyara uyuk eye en en ~ nı aven e aş ayayım en cesaret e em ım. aten 
mumı 1 ı. er e mm ercı er, or d"y "tf Ef d' · 1 D d 0 d Aff B d 0 l · · ·· k h ld d - ·ı t d 1 k b. İ$k le ı e ıı ı: - en ım11: e ı, a an ey ın eaın . .. sesıme guvenece a e cgı • 
•• 

8 a. adçı 1~. ·~~ır u:· •• e~ d~ herkesten evvel siz liitfedersi • Sonra kanunu tıngırdataral< diın. Affan beni dürterek: - Ye 
uzerın e un- sun, onun uzerın naz... ·ı· u· K k 1 y ı .. rü mek yense de, ki o· 
bir ço~b& kiseai yahud l.ir ye- ı ~ve e ı: -h k!'~nun h:' ~. 1 od d aıvışsa ... ıyor. 

Affan: - Gördün •u,·· da ika· nur amma a -•tte ,,. oy e e · u 
rnek tahaiı, herkeein önünde 'bir • "ld" H I ·ı · L Tk • vukluiu! .. Dedi, sonr• daha yak- gı ır e e a eh aurma en zor 
katık ve birkaç dilim ek.IRek, bir b" •• ;. • 

1 
latarak ila·H etti: - Demin hü- n- ı~ır. Onun bu arzusu tahakkuk et· 

Petkir, ..Era 'bununla tamam 0 
• yi.ik babamın davaa.ın.t dajr söyle. Tellerin fUrasına l>urasına do· mekte gecikmedi. Yemek bitti, 

* 
IDUf bulwıurdu. Hatta çatal ko· diklerini dinledin, bir teYler an. kundu anahtarların birkaçını biz izin alarak hareme ıeçtik. 
nulma~! su iatiyealere t~k bar- ladın mı? gevfet;i, bir kaçanı s.ıkıştırdı. Annemle bana bir odada iki 
dakla otecle duran awahıden su Batımla: - Hayır! DMim. Sonra batladı: İlk önce bir tak· karyola hazırlanmıftı. Kasnak İ§· 
verilirdi. Yalmz büyük evlerde - Ben de anlamadım, dedi: aim. . . lenmiş İpekli yorganlar, lavanta 
bu İptidai tark usulile ıarb aof- amma anlatılan tek bir hakikat Koca Salih Efendi yine fırla. çiçeii kokusile keten çartaflar, 
rası araaıncla bir miitavassıt tekil var. Bu adamın bir yaman tilki dı, üstüııte, dolu dolu iki '•deh bir küçük masanın üzerinde limo_ 
bulunmuttu, yavaf yav&4 yeni bir oldujunda şüphe yok. Biiyük bl!I daha ~ti, birkaç mezeye daldı, nata ıurahisi, bir tabakta badem 
Usul aranıyor ve ltu da yukarı ta· bamın, büyük annemin bütün i~- Sevket Kemal Bey kendisi içme. kurabiyeleri, bir küçük kasede 
hakadan baflıyarak cemiyetin lerini eline almı,tır. Ne fırıldak- den evvel Kerim Behçe~ Beye çevirme, iki küçük ~ümüş ka • 
daha ata.it aaflarıaa iniyordu. lar çeviriyor, oraııını bilmem. Bil baktı: - Efendimiz, bi.r tanecik tık ... 

Bizim aile evlerinde bu muta- eliğim bir teY vana o da sonun· daha?... Diye sordu. O: - Ya· Kevser Hanımefendi kibar 
vasaıt usul tat:IHk ediliyordu.. Yer da bize avucuıau:ru yalamak ka- rım.. Dedi. Türk ailesi ikramının en müates-
de deiil, aaJMlal~lea·cıle ve bir lacak... Tak.sim devam ediyordu. Hoca na tezahürlerile bizi iz'aç edi-
lllaaa etrafında loplanı\ıyordu. Kerim Behçet Bey ilk kadehi Salih yine kalktı, otul'duktan yordu. 
Herkeain ör.4:nde lair iki tabak, vuvarl~dıktan, dudak1arını sil _ ııonra ıö:zlerinde bir bayırınlık Pek güzel bir uyku ile sabahı 
Çatal bıçak, 'l.ir bardak vardı; ye dikten SOftra Affana baktı, o da ırördüm ve dikkat ettim; bu bay· bulclum. 
lh~ masanın ortasına lnrakılı • auatu. gın gözler etrafı dolaştıktan son ( Ar•aa ııar) 
Yordu. Hoca Salih Efendi teklif bek- ra hep ırelip Affanm yÜ%Üne di- H. Z. Uı.akltgİl 

Bir aralık emre muntazır 'bir lemeden rakı tepsi.sinin batında kiliyor ve orada durakhyarak •••••••••••••••••••••••••oo•••••••••oo•••••oo••••••• 
\l'aziyette duran ıenç Ufak O:; • duruyordu. Onun üatÜ•te iki ka- gecikiyordu. Samsun yardıısevenler 

cemiyetinin faaliyeti 
illan Kerim Behçet Bc?yin bir ita- deh içtiğini, muhtelif mezelere Affanın sinirlendiğine dikkat 
retine tebaiyetle onun yanma çatal battıiını gördüm. Sonra ettim, bir aralık: - Herif de. 
Yaklaştı. Büyük Beyefendi yava! doirularak: - Beyefendi baz - di; yüz bulu sulanacak . . Sen 
•eale ona bir emir verdi, sonra retleri, dedi, Allah ömürler ver· bunu daha anlayacak yaşta de Samsun (Hususi) - «Yardım 
ilk önce Cemal B~in. aonra ho. ııin. Bizleri ihya ediyorsunuz. Ce· ğilsin. sevenler Cemiyetİ>l halkevinde 
ca Salih Efendinin yüzlerine ba- mal Beyefendi de İnayet buyur- Affan bu hususta aldanıyordu. muhtaç mekteb talebelerile halk 
l<arak: - Efendim, ikbal buyu· aa da bize biraz kanun dinletse. Bende de bir mekteb hayatı ve tan birçok kimselere giyimlik iç 
r"llrlar mı} Dedi. Bunun manasını ler... Nef'e tama!Jl olacak. ondan alınmıı türlü türlü bilgi_ e§yası tevziatına batlamıştır. Bil· 
onlar anladılar, Cemal Bey: Herkesin emeli bu idi amrno. ler vardı. Ses çıkarmadım; Af . hassa mekteb talebelerine siyah 
- Emredersiniz, dedi; boca Sa- Cemal Beye 'böyle bir teklifte bu fan iskemlesini çevirdi, Hoca Sa önlük tevzii iti muhtaç yavrula. 
lih Efendi: - O halde müsaade Junmağa cesaret edilemiyordu. lih Efendinin gö:derinden kaçı· rın ailelerini çok memnun bırak
huyurunuz, diyerek başından sa- Bu zarif adam hiç tereddüd et· narak beni kendisine ,iper yaptı. mıştır. Cemiyet yakında fakir 
r-ıklı fesini, arkasında, cübbesini meden: _Affan Bey! Dedi, ka· Petrev başlamıştı. Cem&l Bey halka odun ve kömür de tevzi e 
çıkardı, biraz evvel Af fanın o· nun nerede?... pep-e..in yalnız iki hanesini çal· decektir. 
dl\sındaki kılığına gİı di. Affan fırladı, biraz sonra ka- dı, sonra yava'4fa Şevket Kemal Henüz bir yılı bile doldurma-

On dakaka sonra genç uıak nunla geldi ve onu Cemal Beyin Beye eğilerek bir teY söyledi. Kü mış olan cemiyetin kuruluşundan 
O 1 • k d bl '"k d d B C 1 B b" beri müsbet birçok mesaide bu· anıa.n daha eVTelden hazırlan. diz enne oy u; muı:ra arı, cu ama ey ema eı~ ır 
hıış olduğunda tüphe bulanmı • yü.luükleri eline verdi. kadeh doldurarak verdi. Affan lun.an cemiyet mensublarının bu 
1'-..ı büyük bir ırümüş tepsi ile, Cemal Bey Kerim Behçet Be- bana dedi ki: - Cemal Bey mü- in.ani yardımları muhitte ıük • 
lllezelerl• d,,Ju rakı t•lumım ae- 7e bakarak: - Be7efeıuli. dedi& teverrimdir. Hatti Mılll'da iki ranl.a amlllllaktadır. 

Sayf"' Hl 

17 Birinciteşrin bilmecemizde kazananlar 
1'7 ~W.eşrin ta.r.ı.ııı b•lnıec~ıı..dc ,, ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• " 

ıı:a:ıana.n °1"1"U('Ul&rnnı:ıın ı.unıer1 ' Ku"çu"k okuyucularımız 
fatıda 1Ullıdır. lstanbıılda lnıhman o. 
lı~ucıılarımınn bcd.17eleôni Paurtecl. 
Putembe l'unlerl olledrın IODl'a blnat 
idattlı&nembden al.mal&rı IAamıdır. 
T&fl'ada bıalwıanl&ruı hed17deri po•:. 
Uc adreslerine ıoaderıllr. 

Bir fİfe lrolonya 
LAa.nbuı Kaıbatq IİllCSi ııınıf 3 lıaıebe. 

sindıen Sali.ba.Wn Utar, 
Bir elİfİ ka•teti 

bmit orta okut ._tf 3/A dan 1139 
Jl&eer CoıJlmın, 

Bir Atatürk tabloaı 
Wa'lllal aQıek ıtae.t 51Dıl 3/A dan 

1 
j 

Gazetemize ıönderlleıı bilmece j 
mektublarının üzerine bebeme. , 
bal (Bilmece) kelimesinin ve i 
bilmecenin çıktığı tarihin ya. İ 
zılmuı lazımdır. Bu Kayıdlara l 
riayet edilmeden rönderllen j 
mektublar kur'aya M>kulma - ! 

1 maktadır. İ 
"-. ............................................ .) 

Kokulu aaban 
(&n Poata HatıraJı) 

M9 Cülcl TGr09, l:.cJlrrne lise t11rn1 4/C dıe 1168 t,,_., 
Diı /uça.. Adalı, BalıMsir ıtse orta mım 3/D d«ı 

(Son Po.ta Hatıralı) 19'9 Erdopn Üner, Ka.rna.monıı JKtllÜ' 

Karadellia Erq.llei Y~nl mahalle ~. te1-raf eett Hıkmtıl Fıra.ı kızı .,Mllr, 
cimi 15 umnandi& Muzaffer Rulbül, Zon FıTat. 
1111dak aslı.eri ı>osıt.a 5U2. mılr · ui>lyı 
onyiiır.başı Oğuı; otlu Ta.nju, istanbu 

Caialoitu erkek orta olı:u111 sınıf 2/ A 

Alüminyom bardak 
(Son Posta Hatıralı) 

'll'aıı 633 Nacı, İstanbul Yenimah&llP ~ Maa.rl( \'ekilelıi MııhMeiııl 
3 iıncii aobJı. Yanı.k.9es .-ıkmazı 19 nu. llüdiir Muavini Mehmecl Alı Gıirielı 
ID&Nda Sf:hnıı, 

Dif macuna 
1A1ıO iıkolnıl ~, Güzin Gu. 

~. Deoiall Belediye kaı'şUll AlibP)' n
ıert ıt.11 numarada Nuval Aba&aothL 
iıf.anlıoı O&t&Jıoi'lu o or1ı;l oıı.alu s111ıl 
!/B dm 8'3 N.-an K.&.Yıın. hbnbul 
'4 ısıcu llııolı;ııl sınıl 2/B den Mer&l 

GÜl'ellİ. 

Büyiilı muhtıra delta-i 
Bafra 'f'ren«i mticıukle baş'k.aUbi ~·

kıtı& Ergenekon otlu Ba$'1-r l:r&'tn<'..kon, 

Ha.yrabohı ~lediye M~llsl aa&ı Ali 
Saygllı kızl Sehrl Sanııi, İS'taubul Sa. 

m&tya Arabkuyusu ' nuaıa.rada F:a.rult 
l'~n. 

Küçük muhtıra de/teri 
Zile Camlikeblr ına.halle!if 5 rıumsnı.. 

ela ~ Giinal, F.alt~~hlr h sınıf 
4/C de 1903 Reffk Scymım, İs"a.nbul 
ş~ft Osmariht'.Y Rum~ caddesi 64 mı.. 
mara1ıta NllftlfUn Pe"Jdıı, 

Albüm 
.ı\Alıyaman bmıuli ımuhMeb~ tahsil 

otlıa MQ&mmeır Gür.aıı, '4 ünt-u oUll 
sımf 5 tıNı 132 Neri.ına.ıı, is.ıanbuı ~ be..... Pey'lııb~ caddeai 33 nuauın.. 

da Nftet. 

Ayna 
(Son Posta hatıralı) 

hunbaı Mel"lıft JH)ı!lb.D6if ha.vale te. 
fi ZDınl ÖU'.rdm elilıe Leman Öz,,.rdıen 

İstanbul Sam.atya Al"&bkııyuu 12 mı. 
m:ıradıa Hallı EtTlnıatp, hb.nbul 5 tn.J 
lllııokul sm.ıf 4/ A dan 98 TurUn. 

Kitab 
Çanaliale Ata.tüıt ma.h&lll'Sol Malike. 

me sokak 24 numıuıul:ı Bll&'I Td6zı 

Alaşoh!ır belediye fen DU!munı Ali otıu 

Std'ltd Akciin. Tddr.ht Nanıık Kema.' 
okulu karşısı Şita sıokak 8 nwna:rada 
Hik:m« Er~n. İzmit Fetıhl)C caddesi 44 
mnna.racla hmal1 FJanen, İstanbul Be. 
şik~ 24 iın~ü ilkdrulcbn Muuza Qam, 

1sbnbul Fatth Sa.ıııUzel Y~ed •. 
bk 43 numarada ·a.cı Çaııs, 

Kartpotlal 
memura~ krzı Nent Gülen, An. Alpullu illıdrat smıl 1 tleıı 45 numa. 
..,... 1$ıklıar oadıieal Kardesle.r aJ)al'tl. rah Gula.y Ya.taç, Estdecbir thlni onıu 
man 'blrintl ka4 5 numanwl" ~Jfe l'ı. sınıf 4 dıtıl 13'7Vedacl, ktaolıal Sultaoab 
mı, W;amıat ~ 'Bü7iik llanman cad mej AkltıyılL Bt.u Jllıbk Z u..a.ı'Mla 

... 48 D._.-oda :aa».Je llaı.oila, 81Dui. 
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--ı.;;;;~ Hayraboluda iki 1 Nazillide 

kacakcı yakalandı Belediyenin bir yıl içindf; ıağlık 
İşlerinde -aıtma mücadelesinde ve 
. bataklıkların kurutulmasında 
gö8tercliği verimli çaluımalar 

• 1 

lkincitc~• in 2 

u.tku.n metni 
tanımızın taarru:uı maruz kalmnsı 
iht imalini Büyük Millet Meclisinin 
ciddi olarak gözönünde tutın usı i · 
cab eder. 

mağa yeltenen gözü doymaz vurguı 
cu tüccar, ve bütün bu ıık ı ntılart 
politika ihtirasları ıçın bü • 
yük fırsat sanan ve hangi yabana 
milletin hesabına çalııtıiı belli 01. 
mıyan birkaç politikacı, büyük bir 
milletin bütün hayatına küs.tal& blı 
surette kundak koymağa çalıtmak
tad ırlar. Üç bcı yüz kifiyi gcçmi. 
yen bu insanların vatana kartı •"' 
kir olan zararlarını gidermek yolu 
elbette vardır. Devlet ve millete 
sövmek, milletin nefsine ve büku . 
meline güvenini zehlrlemetl lktida 
rını kimseye vemıemeliyiz. Ticare. 
tin ve iktisadi faaliyetlerin serbest 
liğini bahane ederek milleti 50Ymak 
hakkını hiç kimseye hiçbir zümrey• 
tanımamalıyız. Hırslı poll tikacıla • 
rın mlllet iradesi üstünde dahili v• 
ha~lci bir siyaset yürütmelerine as.. 
la müsaade etmemeliyiz. 

Büyük vazife günleri 
Aziz arkadaılarım: 
Büyük vazife günleri, Mlll~ Mec 

llsinin büyüklüğünü tecessüm ettir. 
mel< için kıymetli fırsatlardır. Kah 
raınan ve kıymetli ordumuzu hazır 
bulundurmamız, bugün ber zamaD 
dan ziyade lazımdır. Vatanda istih# 
sall artttracak tedbirler, asıl genİf 
lik yollarıdır. Harb içine i'lnnlı ve 
millet selametinin kaygusuna düı. 
müı gibi her mahrumiyeti göze ıtla. 
cak ve bütün milletçe külfet ve ni 
mette birliğimizi ve beraberlığlıni. 
zi gözlerin önünde canlandıracalli 
zamandayız. Büyük Medl•in ve on.. 
dan feyizli ziyalar gibi dağılarak 
her vatandqın, Cüınhurlyet hükU.. 
metine yardım etmesi lazımdır. 

Tarihte büyiik meseleler balletmit 
bir milletin evladlarıyız. Kendinw. 
ze, milletimize, güvenimiz, ber va 
ziyette en isabetli tedbirleri bula • 
cağımıza güvenimiz, her :zamandan 
fazla ve kuvvetlidir. 

Büyiik Millet Meclist, büyük mil 
li meziyetlerlmizln en kuvvetli ce.. 
lillerini tarihimize bir daha kayde.. 
decektir. 
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('Telgra 
' 

Tele on Ve Telsiz Haberleri ) 
BU SABAHKi HABERLER Mısırda muha

rebe şiddetle 
devam ediyor 

ıc Askeri vazıret -Alman Milli Şefin nutku 
ordasa /hariçte nasıl karşlandı 

(Bot taralı l ;,,n «ıJ-i'lda) aunun Mısırda baılamıı oldui• 
için yaptıkları yeni bir tetebbü. taarruz inkip.flar söalermemek. 
•Ü akim bıraktıklarını bildirdiii le devam edene ve nihayet du 
aırada Kafkaaların fİmalinde Te- raklarsa bu kanaatimiz daha d• 

Barlin hücumların rek aahaaındaki bazı Sovyet kuv- kuvvetlenir. 
durdUrUJOUAUOU vetlerinin Alman - Rumen kıt'a· .2 - Mga ceplıe•incle: 

Y larının taarruzları neticeainde 
bildiriyor muvaaalalarının keaildiiini ve 30 tarihli fqiliz haberleri 

teb bunlann do~ iatikametınde ken- Elilemeyn cepbeaine karıı bat 
Berlln 1 (A.A.) - RellDİ - dilerini kurtarmak için yaptık- lamıf olan büyük lngiliz taarrıt 

lii: lan çıkıt gayretlerinın nettceaiz zunun bütün tiddetile devam et 

Moskovara L dr "T .. k" . h ... h. b. t .ka 
t a mı on a: ur ıyenın arıcı iÇ ır azyı aarraz boyun eğmiyeceği bir daha anlaşılmıştır,, diyor 

başlıror7 
Londra, 2 ( A.A.) - Moako

•adan alınan haberleı-e söre bu 
t_ehrin sarbinde 400 kilometre· 
lik bir cephe üzerinde Almanlar 
bir kıt taarruzuna hazıı-lanmak· 
tadırlar. 

Almanlar ve Rualar bur.ya 
mütemadiyen takviye kuvvetleri 
setirmektedirler. 

Mühim bava kuvvetleri toplan 
bUftır. 

A,manlara göre 
Stalingradda Rus 

müdafaa sistemine 
girildi 

Londra, 2 ( A.A.) - Türkiye 
Cümhurreiai famet Jnönü'nün 
dün Büyük Millet Mecliainde 
irad eylemif oldutu beliğ nutuk 
Londra siyasi mehafilinde büyük 
bir ilgi •e dikkat ile k.ır-tılanmıt 
ve Türkiyenin harici hiçbir taz· 
yika boyun eimiyeceği bir defa 
daha anlatılmıttır. 

Bugünkü Time. gazeteai An· 
kara muhabirinin Cürnhuriyet 
bayramının Ankarada tes'idi hak 

kında göndermiı olduğu bir ya
zıyı neşretmektedir. 

Muhabir meraaimde göze 
çarpan 1$raret ve aevgiyi teb.2'· 
rüz ettirmektedir. Muharrir Tiirk 
orduau geçid reamini ~vmekte • 
ve ondan pek büyük aitayitle 
bahaetmektedir. 

Bilhaaaa motörlü cüzütamlar 
ve tayyareler a-eçtikleri aırada 
büyük halk kütleainin aöatermit 
olduiu aevince payan bulunma· 
dığını yazmaktadır. 

Mısırda yeniden di\~man bü.. mekte olmaaına rajmen 29 Bi· 
k 1 • kaldıiını dahi haber vermekte yü zırhlı ve piyade kuvvet erı- rinciteşrin sünü dahi ehemmi. 

le taarruz etmiıtir. Şiddetli sa. dir. yetli bir terakki kaydedemediii 
1 d b t k Alman tebli•inde miktarları vaş ar an aonra u aarruz, ar· • ni ve bunun, birçok yerlerde haa 
h .. 1 1 d d ı t ve yerleri bildirilmiyen ve Sovyet fi ucum ar a ur uru mu, ur. mın mayn tarlalarım ıeçmiş v• 

M h b d t kt d . tebli~lerinde iae hiç bahai ıeç-u are e evam e me e ır. 6 ileri tahkimatına nüfuz eylemiı J "l" l • L. lıLI meyen bu muvasalaları v. eni ke· 
filli ı.a enn ncaır " an olan aekizinci lnıilb orduaunuJ.' K h . 1 ( A A ) 8 · · ailmiş Sovyet kuvvetlerinin her 

a ıre, · · - ıncı or· yeni bir ileri hareket •apabilmelı du adım adım ilerliyerek cf.:.işman halde 29 tarihli Alman tebliiin- J 

iatihkimlarını tahrib etmekte ve de yarıya yakın bir ı}ekilde imha üzere timdiye kadar İfıal eyle. 
yakanda indirilecek ikind büyük edildikleri bildirilen ciört Sovyet mit olduiu mevzileri takviye İl• 
darbe için sahayı hazırlamakta- tümeninden baıka olacakları ta· metıul bulunmaaından ileri gel 
dır. İngilizler düpnanın mukabil biidir. Bununla beraber, bu hu. diiini bildirmektedirler. 
taarruzlarını kolayca geri püs- austa fazla maliamat mevcud ol- Sekizinci ordunun duraklama 
kürtmekte ve bunun için tankla. madıiı cihetle biz de busün için sına eaaa itibarile pek o kadar 
nna ve ağır topçulannı kullan· fazla mütalea aerdine jJİritmiye- izah edemeyen bu miltalea 30 ta. 
mağa bile lüzum ıörnıemektedir rek yalnız Almanlarla müttefik- rihli Mihver tebliğleri karııaında 

~~rk cephesı· Nutku dı·nıerken ler. Mihver kıt'ala1'ının bezgin- lerinin bir gün evvel bir miktar kıymetinden birazını daha kay· YU liklerini' aöateren vak'alar git- esirle birlikte Nalcık "1hrini zap- betmektedir. Gerçekten, bu Mih· 
(Bat taralı 1 io.cı aaylatla) ( ISaf taralı l incı aa;ylada) tikçe artmaktadU'. Kenrlilikle- ta, bir gün sonra da yukanda ver teblitleri aekizinci fqiliz or-

tonlulıt bir tXı.ret cemiaf bombalar. Yaıtıyan Atatürk, eseri olan nıea. rinden İngiliz hatlarına gelerek bahai ıeçen yeni Sovyet kuvvet· duaunun büyük hava, tank ve pi 
la batırılmı,tır. ' ud ve ~ lmfôyenin emanet ey- esir edilen diifman aakerleri bit. lerinin muvasalalanru keameje yade kuvvetlerile ve çok şiddetli 

Terek blllıatncl. hücum kıt'aları- ledlii elde '"' eJlenle anclllı böyle kin bir halde olduklarını aöyle- muvaffakıyetlerinin, Sovyetlerin bir tarzda girİfmİf oldutu büyük 
mız diifman mevzilerlnl almıılar- muhafaza ecUlea.iJeceilDi bugün .bcır mektedirler. orta Terek cenubunda bulunan, yarma taarruzunun bqlanııcın· 
hava orduau tarafından •iz bh halde W.. defa daha aönniit. bir de. Crozni - Vladi Kafku aahaamı dan itibaren bet gün aonrll akim 
tekilde cleeteideam'ltler ve bir çak r. claba chaJmut ve bir defa daha ''Ttir ]Eler timalden örten ve Çeçen denilen kalmıt aayılabileceiindeo ve fn. 
abr suları geçtikten aonra dÜfmL miiller.ila ........ halk ile meak6n bulunan münfe- giliz kuvvetlerinin cephede aç· 

Rusların elindeki snn nı çok uzaia piilkürtmiitJenl. Ka.. Nutuk, busüaldi mmtarib dünya realist rid dat kiltleai üzerindeki kuv- bldarı muvakkat gediklerin ele 
l"' '* Ye ı.... Ol'lh.a _..,tndan 2 zarla nın itlerini olduiu kadar. memlıe.. vetli tahkimat ve ,iddetli mü- çetin aavaılar neticesinde tt"krar 

köprü tahrib edildi lı tren yak edllmlttfr. ket danbırıaı blllawa ve ..... ba. insanlardır,, dafaalarını bir hayli ~am•ndan kapatıldıi1ndan bahsetmektedir 
_ Huer dmiMnde yeniden 4 Ü klU tebeblere clayanmtytıa ba)~ beri aüren aiır muharebeler ne- ler. 

. petrol 14'111itll olmak üzere 9 büyiik pabaltltiı .
1
tin1 • ben-~ ve v-:cız . . . . ti.ceainde ~np ~rtaraf ~eme.. Biz, f ngiliz taarruzunun, kml· 

Berlm, 2 (A.A.) - Alman••· _it tiJe1» b.tı ılnııt veya alevler bir ifade ile deten mlUi ve acıl Bır Amcnkcın •cuctaırw1 mem- ymce yanı Crozıu _ VJadı Kaf- muı çok çetin aibi aörünen •ü. 
kerleri Staliqradda Sovyetlerin ;:L.,_ veb _1_ ı....._,,r vazifeleri ihtar eden, yürünecek yol leketimi~ haklnndcı bir ya.zm k h L-...1 Ll 

.. daf . t . . ~ ~ ır-ı--rır. IBet Ciimlaurl as atlına cepuauen yaa ap.· yük bir mukavemetle kar11lafb-
1nu aa aıa emme ıırmese mu- Sbıllnsnıdı ulııunda diitman ları ayduılatan m e, • Nevyork 1 (A.A ) - Türk bilmek imkanını bulamaymca bu imm sarih bir -kilde anlaııbmt 
vaffak olmuılardır. Alınan top- n cen aff yet hiilmmatlne cto.ta ve ejer var. Cümh · ;. · 19 ' . ld .. ·· r 

çuları Volga bati kıyıaında yeni kartı .............. hU• mwv a. • düpnana hl~ edm bir lıaraftan .. ~ıye ::'u unc~~· 0~'!'" hath daha ıenit bir sahadan çe- olmauna rajmen Ja. iki tarafın 
nıevzilere yerlettirilmiı~i~. ':'u au klyetalz tekilde ı.,J.mı,tır. Volaa- bir emri yevmi, diter taraftan bir ::k=~evy:rk~~= ga~ctM~ virmek auretile düıürmek ve bu •erdikleri hab.lerin •aa.diainİ 
retle Rua hallan da. ha ıyı bır au· yı ..... ~. en. ..... clclld ta. L------e o1m..ı- biiviyetlnl tat•- . n-w· • • ıuretle bu iki m6him J"la ol ve alarak bu taarruz•m kat'i talihi 

L--1 _ __._ __._ d UV7......... - Reıa Ruzvelt tarafından .ıNC f b 'L h • • d h k 1 b' h kk d b' b"........_ retle dö•ülmektedır. Fakat Rus. --•~ IÇlll QflWllnın yap )'1111 .... ba t.lrl veND ellmel ~lr .._ cümh f .. ü' _ d •
1 

a naa ıe rını a a o ay il' a ın a tam il' U1UU11 •ere. 
lar zayiatlarına ratmen takviye tıfı bir tefeltbüa tammnıle aklna kel .tira idi. . d ur -~.°:_ ye pn .~"· e~ 11141!· tarzda ellerine seçirmek çarele- bilmek için birkaç •in daha İD• 
aetirmete de•am ediyorlar. Al· mqıth'. Bir mlldar b6yBIE tekne ba - Heılta naaıl inkifef edeceji ve ne aaJ ~ d •ur ga=et~.1 crının ZI· rine bat vurcluklanna dclilet et. tizar edilmesi en dotru olacail· 
Dıan to--uau Ruaların elinde ka- tırıhıfth'. Düpnan kuvvet:lerl y•i-· uman nerede ve naaıl aona ere • cyaredtmll Henllv~l • arıcıyc •. •.azhll'I mekte oldutunu kayıd ile iktifa na dair olan mGtaleamızı tekrar ,,... k.. .. . al • or e u ı c ayan mec ıaı a· d . 
lan Volga üzerindeki aon opru- nı yok edl'lrm~ v~a eur ınm~ır. ceğl henüz meshul ikinci dünya bar riciye encümeni reiai Connally e erız. etmeği bugünün en muvafık bir 
y-ü müteaddid noktalardan tah- A.traık.ı ıunalinde 1 S nakliye binin türlü tulerlnden memleke. t f d . 1 t ki d n Alman ordularının bu 1942-43 hareketi aaymaktayız K D 

lar 1 b · · ara ın an aoy enen ı1u u ar a • • • • • ı-ib etmi,tir. trenine bomba &a et etmıtlır. ti korunllk için alınmıı tec:lblrlerln b h tt"kt d"" h bi kı,ında geçen 1941-42 kıtı gıbı 
S 1. dd 13 .. t hk m Bu·· . ..::a.. bir p.-&......I &..-' L-~ ı.... a ae ı en aonra ımya ar lb" t h. t 'I • 

ta ıngra a mu& a e ,..... guv "~ıı UCl!"Lan,_,.. yanına yenilerinin btılacaj11u ~ eanaamda Türkiyenin ll'iaal tq· e ıae, ec ıza , menzı veaaıre AJ h ... t br" • 
e. Alman ağır topçuaunun aleti yaılmıfl"ır. kunda lpret eyliyen Cüımlmrreıu • kil eden dürüat hareket tarzmı bakımından hazırlıkaız bulun· man USUSı e ıgı 

_.jle yıkılmıftır. Evlerin içindeki Sou;yet ıebliii mlz mlkinin yükM ~ övmekte ve yeni Tiia-kiyede gÖ- mamalarına rafmen Alman baf-
Sovyet .askerleri enk•z altında Moakova, 1 (A.A.) _ Gece lçlın, lıft (O'T?lf ın1n saadetleri rülen terakkilerin temelini atan k?mutanlı~nın Moakova ve bel· 
kalmıtlardır. yarııında netredileh Sovyet teb- için miifllı fa1mt yerinde de Ml'I K 1 Atat .. k"' h t ını hür kı de Lenıngrad mıntakalanna 

Geceleyin So•yetler bomba U· ohnMIDI ı.~ir emtia ~t dun at ~~~ b t • kartı kat'i bir hareketi 1943 ae. 
il liiine ektir: --·~ • me e anmaa a il'. nonu u e. . . . • 

;aklanndan mürekeb ha•a f' o- Stalinsrad bölgeainde kıt'ala- Nutuk, aCiıııiillere fenılaltk, CelA • meller üzerinde yapıya devam nesının hareket meYamune hırak-
ıunu harekete geçirmi,lerdir. rımız diifman hücumlarını püs- ret ve~ vermlflir: !eWlktılse etmittir. mış ve ~u h~r~ke~ t~~ile harbin 

34 Scnyet uçaiı tabrib edihnit kürtmütlerdir. Şehrin fabrikalar kartı söfiWerlims &erıindir· Zor Gazete fÖyle devam ediyor: uzayabılecejiııi cozonune alarak 
tir. bölaeainde aakerlerimi:ıı; dü,ma- ~lara luırfı miicadele lmclreahnls Bu kadar müıkül .. rtlar için· kendi ordularımn kudret ve ka

nın iki hücumunu püskürttükten UCMJz --.ımır. Ayülayts. Dirn. de Türkiyenin tarafaızbiım mu- biliyetini israf etmemeie karar 

lglDde 
41geaıl 
batırıldı 

Almanlar Kafkas 
cephesinde Rus 
hatlannı tekrar 

aonra timdi durumlarını ıslahft dik ve aylllda kalacaia! bafaza etmeje muvaffak olmaaı vermit olduğu artık hiHedil-
çalıflllaktadırlar. Mecdi S. Sa)"man zimamdarlann1D yükaek birer mektedir. Fakat, buna icarı• Sta- Berlin, 1 (A.A.) _Alman or• 

Naltik bölseıinde Sovyet kıt'a 1 ı.ara radylSllll 11$rİJlll devlet adamı olduklannı iabat lin~ad çenesile Hazer aah~lin- dulan haıkwnandanlıiının huıu. lı etmektedir Türkler realiat İn· dekı manaabına kadar ve müın- • t bl" _. ları dütmana kartı tiddetli mü- - • ' k' l .Aatr kan b • d b' aı e ıp: 
d_afaa muharebeleri vermekte- Aı*ara 1 (Huauai) - Bu akpnı sanlardır. Onlar Avrupamn en ün ° urıa a şe " a 1 Diifman nakliye semileri.U ta-
dir. Bir birliiimiz düpnan piya- Anbra radyolıanda mut.er hlWına iyi iatihbarat aerviaine maliktir- birlikte olduju halde ~fail Vol- kibe .devam eden Ahnan deni&&l 
desinin 40 tank ve uçaklar hima. olanık Radyo ......-.ın yayftl ler. Bu itibarla yalnız bupn .. aa sah~nı ve. ~ene ~iÇ olmazaa tılan ilk clefa olarak AtlantikteD 
yesinde yaptığı müte•ddid J\ü- yapılmlflır. Geneik 2,!!,~de CJı.ı~ 1

1
up ~itendlerib~leğil:._ Y_~~ın1 neler o. SoKarbaden1~z aa1hılmde~ı 1Tu1 aphae ve hareketle Hiad clenia~ hemb~-

.. .. .. •. bu yayımda ap er mllll ~ ~ acıur•n• a ı meatıeuır er. um ıman arını ı' a uau- clud çevreleriae kadar ilerleDUfo 
cumları puakurtmuttur. Aktllma ._._._.. .. o~.::ı.. Millet Meclialnde sundaki arzuaunun bundan ev-

1 
... L...!L---- ubun d Jı:..... 

do-· Almaal k üh • k UIOUUDUD .-7- S 1 E M A ' . h 1 • er ve ~~ cea a· o •• ,.. 

yardılar 
Londra Nalçıkta 

Ruslann yeni mevzi-
..... • ar~ m mı u.v- lraıcl buyıurdulduı tarihi nutıuWarı- N velki yazılarımızda ıza ey ~·t en ileri kara aoktaaa olan Asul· 

•etlerle !eniden laiic~a aeçmıı- nın tahlil ve l:uıiıını yapnuflır. 1 olduiumuz aehel»ler dobayıade haa burnunun tarkında u:ı.aklar. 

ler~ çekildiklerini 
teyid ediyor 

ler ve bar mealınin yem yalanl•- Spiker nudnın bir yıllık çalıflllL H AB E R L E R daha ziyade lnıYvetlenmit Mlun.. da ve Capatadt önlerinde hepai 
rma kadar aokulmutlanbr. 1 __ d'" harbinin gidi_. bulümlıü . . duju da aörülmektedir. 52518 tonluk g ıemi batırmıa-

T • d w • r d ... , unya "'' ---'-- Pek mükemmel ve vaaila bir -- .... ___ L--'- ::ır uapeeam 0111 fllD& m e aiyui durum üzerindeki p~ anı .eda llaaz ile .. ebbes bula Sovyetler, ~ -.-omutan larclır 
........._ine fulı,..de clenm ede. okuyup isah etliden ICIDl'a en e - si c . 

1 
muc .. • lıjınm bu arzuaunun tahakkuku- 30İ31 İlkteırin ıecesi Cana· 

rek W.U ~ lraydelmltlea'dir. bemmlyetll nokta ~ dünp har ;-.:..~~~· !::::.' .:::=: na meydan ve~emek ve ~af· ria adaları açılında ciddi. haaa: 
Bit' keaimcle lut allır1mız •ile dolu bine en zl~e bustia .. y..w..nut oL lLAHI KEMAN m .. iklli filmini kuyanın fU dakıkada ellerınde ra uirayan kafilenin. bakıy~.lerı 

l.ondra, 2 (A.A.) - Hitlerin benılelrlert ıeçaeli Almanllın awv- clujum ... müıtdeHI iiılltinde dur - •. imlerine bulunan kısmını muhafaza et· denizaltılanmızın y~nıdea hucu-
Stalingrachn zaptedilcceti hak • :ırilerlnden ç..__ıtl.rdır. lllUf ve demı,tir ki: w pek )"llionda -.1a m~v filmci mek için mümkün olanı yapmak- muna uiramıftll'. Tamamile da· 
lcındaki vadi aradan clört hafta Mosko•a, 1 (A.A.) _ Sovyet _ ~- lmw..tıll ~ : Uıkdlm ~lr. Ba aaper e ta ve cidden büyük fedakarlık· iıbhnıt olan bu kafileye menaub 
leçtiii halde bir türlü yerine ıe- askeri mütelıuııaı albay Vasil- mm ...... sii iP. ijrsij ~ lı.uvvetimi ..tyoaont.t HE1FETZ'e ANDREA lar etmektedirler. Acaba, bu fe- hepsi 30131 tonluk 4 gemi daha 
tit-ilemiyor. Bu sece nqreclilen yef ~qün Moskova radvoaunda 1 zi tam minulle söll'elendlren yer- IEDES,~EL Mc. CREA, GENE daki.rlık ve sayı-etleri mümıir o- bahnlmıt ve bu auretle bu kaf~ 
Sovyet tebliti Stalingradda çar- yaptıtı lııir konutmııda Stalin. alz bir telfıt, tafkenldı, ~ bir REYNol':DE ve WALTER BREN., lacak ve Kafkaayayı muhafaza. leye verdirilen kayıb~ı~ hepat 
lhtııaalann deYam ettitini, diif- sraddaki durumu fÖyle laüliaa riDcir allbl eıaınellh •e ellİllllrnelde NAN_ sibi pek met'ıur ve maruf .•I ya muvaffak olabilecekler mi- 131131 tonluk 18 ıemıyı bul-
~•ın tarclmdan sonra Sovyetle. etmiftir: dir. Bu hal en aail-n mllletJf:rl nema yıldızları lttirek etmeidedlt'. dir? Birletik Amerikanın Mosko- mtqtur. 
tın ... takabil taarruza acçtikleriai Almanlar hersün ölü ve ~arah halta lmit. u.yaf lmlt dal sröeterir. HEIFETZ'in a.. laareketll Ye lbtl- vadaki büyük elçiai olup bu aoa Denizaltılanmızın faaliyeti ne 
b~ ilerlemeie clevam ettikleri.i olarak vuati 4.000 aaker bybe- Dı ........ selen mlaoWeıır da .bu ra.lı _. çmlecağı nefis partalar günlerde Bay Ru:ırvelte iaahat ticeainde deniz ticaretine Vf"rdi-
ıldinnektedir. tliy•lar. Ayni zamanda evvelce clunlmdaa= _1!'; ~: baldunda telıınr ma16mat .... ne • vermek ~zere A~ya •itmİf rilen kayıblar bu auretle 82649 

b T .. ıijin iliveai Rua topç ..... de .W11tu gibi hedeflerine Yar. ~-~- d ~.:.::_L .-1.--L bir cektlr. olan amır.al Stanleyın,. s~etel~r- tonu bulm114tur • 
• lln •e havan top)annm atefİ maktan d• çok uzak bulunuyor· le~. em~,......- . de olmnmut olan katı ~zle_rıne .. Son altı gün içinde ıen~ hare-~e iki Alman piyade alayının 1 clur.-na pirler. ....tc11r. Mili Şefin ~ vuı:· rajmen ba huauata ,ımdıden kat aahalarında 41 semi batın.1-
cl~~bldıjl ve kı.._ imha edil- ar. d böl • tJ ilk d Bu bal.ndı11cı, .,ötselendlren ma ıuncu w polilkacı l~ln .c;,.ledlldet'ı.. kabil olamayacaiı kanaatinde- mı, ve fnsiliz • Amerikan denız 
•iı hildirilmiıtir. StaHnsra h •:~ ~ f o~- nevi telit devam ettirilirse meımle. nl betle dinleyiniz. kat'i bir hüküm verilıneai pek ticaretine bir çeyrek milyon ~on. 
Stalinsradın timal batıaıftda kıt'alarımız are e erme - ı· ket bllmecliilmiz bir istllum1etlen Bu miUet bil-llil ve beraberliii viz. Hele, sekizinci 1nıiliz ordu· dan fazla zarar verdirilmi,tır. 

~-~.İYet deiİf1Demiştir. Rualar lar batlamı,tır. bir taarruza uit'l'J'lli>llir. Millet Mec- kurmak için uzun ydlar SÔ9yafl, a- -:-··:_::..=::.:..:.....:..:~---..:._....:._:_~:._ ____________ _ 
etil hareketleri yapınakla met· kJ lili bt.. " "niinde 'buhmdmmak bateri ve km dölnniiftiir. Bu celi.. 

·~ldU..ıer. Nalçık etrafındaki VL Alman uça an gerelctlğlni&'O~lnckn direktif det ve kahraman~ık levhaaını .c;~~ü.. 
İ)!et Rualar için fenalatlAlftır. lngiltereye büyük olarak .ımqtır.n recek olanlua ıoz yumacak degı -

u...._.. So.,.et hatlaı ında ltir Spiker bundan aonra Cimhurrel. llz. . . "•h .. e açmıtbr. Sovyetler yeai taarruzlar yapmıya . · · bu sıkıntılı güınlerde fınat Milli Şeiil dlnlcylnı.z, onun feyız-
'-'evailere çekilmitlerdir. ;..ine bqı olan ılcldetll hL Ji uyaı... daiıtan sözlerini hatırla.. 

• Ta.pae•de Rualar vaziyetleri· başladılar ..... L'--ına _._ l··- ettikten aonra: yımz. Bulrün ve yarın da önümüze Ilı dtt 1 • ' N • k . _..... Qa -~· 1 
.. ae lmıtlerdır. O'\'GrOBH cı. Milli birlik ve büıtüntük olan mil çtkac:ak meaeleler ne kadar çet n ve 

!•t-1na bir ihraç hareketi yapan Vifi, 2 (Radyo) - Alman tay .__.. ...1~-- t-opı..L.ı..- lııülıUmetle süç olursa ola&m, bütiln bunları ae.. 
~\lal A •d 6 · '- yareleri ln•iltere üzerine büyük - ._....... ......._... _.._ __ x. ş.ı· dini ı ar imanlara aı yıyecc:~ • •ımı .. -ı L:..l~ik manara __.le- ne halletınlt ....--.&•. ı ey -•e ıauL • d • h t ....,ikyaata bombafdımanlara baş- • • ~~ 
-· -unmat epoMJnu ım a e • lkllt'n demİf. MIUi Şefin bunu bir nlz: __ ,_ 

•tlerdir. Jıam:~lardll'. Cumartesi aünü AL &dev olarak verdiilnl .öylemit, söz Güvenimiz her -ndan rfU.UI 
ı.._ ~iier cephelerde eaaalı bir te- man uç ... '-;ları Canterlııury•ye hü- lerini bltlrir'llım ..._, alylemlf _ .. kvvvetlldir. Ciimburreialnl'! .. bu 
fUdüJ yoktur. Geçen haftazar. cum etmiıler~r. Bu .hüc~m timdi • ..tim ı.er iyi n dojruaun yaziinl 
1 •nda Rualar 121 uçak kaybetmi, ye kadar 1nııltere üzenne yapll- tir;,_ Güven " inan lııaYMI bizim pldıiimliif, ~ ijrl ve kötünün yü-
- ._ Alınanlal'lll 202 uc;aiuu dü IDlf olan laiicumun ea atın olarak --, m' tlmlala ~ .. reiW tltnlmiltlr.• ~nllr. tel&Wsi MDmekkHUr. wwıt ....... m.-

-YVETTE-
FAHiŞENiN 

KIZI 
(KITBE OORSIH) 

Guy de Maupusant'in ölmez 
eaerl ibnıtlerle seyredilecek 

• · ·· , bu sünün, yarının ahlaki 
içtimai fihul 

1 

,. 
Bütiin 1.1.anbul halkına 

MOJDE ..... ! 
Ba eeneoia en büyük sinema 
hidhmlnt teıtlııll edecek olan ... 

ZORO'nun 
İNTIKAMI 
Şah.erler 41M1'1 

pek yakında? ... . .. ılnemuıncla 



SOll 

Levsky Fenerbabçe
Beşiktas muhtelitine 

de yenildi 

Mecliste müstesna bir gün 
(Bat taralı 1 inci uıyfada) 

ka içtima salonunun bir kısmı da 
davetlilere, yerli ve ecnebi ajans
lar basın mümessillerine ayrılmıı 

( BGf taralı ı inci 11aylada) bulunmakta idi. Büyük Millet 
ma ç gene bir Galataaaray, Fe· Meclisi önünde de kalabahk Lir 
nerbahçe havası içinde cereyan halk kütlesi göze çarpıJordu ve 
etmiıti. Şehrimizde bu!undukla. Milli Şef toplantıyı açmak üzere 
rı dört gün içinde üç muhtelif Meclise geli§leri esnasında bu 
maç yapmağa mecbur olan halk kütlelerinin içten sevgi baiLevaky takımının hem mailubi-
ye tine, hem de ziyadeaile yorgun lılık tezahürleri ile kartılanmıt· 
olmasına raiJnen Fenerbahçe tar. Milli Şel 
atadı çok fazla kalabalıktı. Reiaicümhur fnönü 13.55 de 

Burada yaptıjt her üç maçın 1 d B k·ı c:··k ·· s "lk d k'k ı d k 1 yan ann a aıve ı !lu 1'U a-
ı a ı a arın a ta ım arımızın il ld i h ld im· ı 
malik olduiu aüratle matlub o- raco u. o u u a e ge .. •t .~r 
1 Le k d .. d •n_ 1 .. k ve Meclıa kapısında batta Buyuk 
an va 1 un • , ... ıo u a. M"ll M ı· · R · · Abd""lh l"k 
1 1 · .. ·· d k·ı L. fr•k"k ı et ec ısı eısı u a ı e erı onun e çe ı en Dır ı ı R d V k"ll • d" d N · • ••t"I .. .. .. en a, e ı er ve rıyaaet ıva-
eaıı~aın a a~ını~ f~ 1 e UizUDCU nı azalan tarafından karıılan-
dakıkada yeclı. J:lıçbır ıolden yıl- mıt 'Ye Büyük Millet Meclisi mu. 
mayan Levıky'lı oyuncular ta· h f k t' mensub bir müf-kd" bir ••• 1 . i a ız ı asına 
"'.aknl 1 !a .~ d 

1 
enerdJI 1 e gı~kf- reze ile Riyaaeticilmhur mızıkası 

ta erı muca e eye evam ettı • t f d n selamlanmıştır I . . . ı·L b. k "b" ara ın a · 
erı ıçın ıa ı.D ır ta ım .ıı. ı ~y- Milli Şefin Meclise &elitlerin. 
~mak ·~~tale oyunda bır iiatün. den biraz sonra aaat tam 14 de 
luk temınıne muvaffak olmut· reis vekili Refet Cam tez riyaset 
lard•.: • • makamını iıgal ederek yoklaına 

Cuzel ~arkaç kombanezona yapılacaiını bildirmiştir. Y •palan 
raimen netıce vermeden dev~ yoklama aoaunda ekseriyet bu
eclen hücuml~nn sonu gelm~ı~ı lundutu anlatılmıı ve reis vekili 
anda muhtelıt takım sene ha.lu- Refet Canı tez neticeyı Milli $e· 
miyeti aldı ve Le•aky kateaıne f b"ld" k :. k"" ""d 
...ı:~ı..ı • L- 1 d D •aman e ı ırme uzere urau en ay-,_ enmeae -• a ı. ar • - 1 t 

, __ L f ti i rı mıt ır. 
da ka:sanuan DU ıraa ara ra • M"ll. Ş I 1ı ·· -c1 

k l • i h "k I" d r ı e ur.Ju e 
~en Le~~~ at ecıfa k atrı28° ~ ~ Biraz sonra da sürekli alkıtlar 
aurtarıfaar yap ı, a a ıncı d 1 1 · 
.. k :L d ki b"" ·· 1 ed arasın a top cıntı aa onuna ırıren a -.a a ucum on em en . .. . k k 
$e f "k" • ı·· tt Milh Şef rıyaaet ma amana çı •-

re ı mcı ıoua ı. llk ki i d b 
Le k •. d f h tal rak yı ı nutu arını ra u-

va Y mu • --:ıının . ~ • •: yurmutlardır. Yirmi dakika ka. 
r1nı kapayan ka.~ecı yeclıiı !k! dar ıüren ve Büyük Millet Mecli-
l'hole brüc~imend yu~k kiudretmı ai azalarının ıık ıık alkıt ve laa-

efrf k umld aD ı• -~~e e dmk~ vib aadalan ile kartılanarı bu nu-
va a o u. evr91UD aon a ı- ı d 
•- l L-d birb!-!-cl .. u ı tuklarından sonra aa on an •Y-aa arına ... ar arua en ... ze 1 R • • .. h .. •1· t . lara inli:&.: halde muh- rı an eıaacum ur sure~ ı eza· 
pozıayon 1 •• f 1 hürlerle ujurlanmıştır. 
telit takım ~ırdıtı •-:sat ar •- Bunu müteakıb Ref•t Canıtez 
t'Ulncla deYNJI 2-0 salıb olarak k"" Ü 1 ek a·· ""k Millet bitini• un ye ıe er uyu 

tka::cl denetle Lev.IEJ' kaleci- Meclis} ~eia~iii seçimi yapılac:a. 
. • d z.: • ..:....ıı• MaJ'dlk.ofa yer jını bıldırmıt ve yapılan seçım 

..... es~·••" sonunda 358 rey ve mevcudun 
•en!i. Mahte~t talam~a Ha~, ittif akile Abclillhalik Renda et Çan 
Nacı ve ömerin yerlenoe Beıık. . . .1 . · Om Feaerd M lih kırrn reıahie aeçı mıtlır. 
~-= . ~r, en • ve Bu netice berine Abdülhalik 

ık. sircli.lmn d d 1. •ktı"k Renda riyaset makamını itıal ey-
ı ta arasın a e ıtı • d k" b ti t • · d h u t · · • ··a lemıt ve aıaiı a ı eyana a e · . eyun iu.-m e enus eıınnı ıro • b 1 termeden LeTıky kaleıine yapı- tekkilr~e u unmuttur: . 

lan bir hiicumda kaleci aak.atlan. ((~zız arkadaşları~, ye~ıden 
d b ti takınua aaal kale- reialıie seçmek auretıle gost~r
~· . u aure ~ • ld mek lutfunda bulunduiunuz :tuk 

c:ıalı gene ye~ı a da.ki'-- • . d sek itimaddan ve te'\'t-ccübten 
lk on DCf a .... ıçın e 1 . . d 

Levaky'nin hikimiyeti devam et- d~kla,Y• lhepınıze ayrı ayrı can an 
i ve bu arada kaleci Cihad bir 1 •u ran arımı a!"'narıın.~' .. 
~ r d kurtantlar yapmai• Yapılan aeçımde reıa "ekı11ık-

ay bı e ._. lerine doktor Mazhar Cermen 
tnec ur oruu. f C B 

17 • • d k"'--cla Levaky ka. ıı Aydınn, Re et anıtez " •ır~a!l , 
mcı a ı... . c·· it ~· ıda 1 . aaidan çekilen bir korner- Semaetbn una ay " ,ıvaıı » , -

;;an.::leciden falsolu bir tekilde re im1r1i1clerine H alid 811VTııt.k 
selen topa yetiten Melih üçünciı Hergu··n 
solü yaptı ve hemen bir dakika 
sonra çok aerbeat bir tekilde to· (B•• tıwolı 2 nci aaylutla) 
pu yakalayan K. Fikret topu clı- zamanla bu hükumetlerin iyi iş
tarı atmak ıuretile dördüncü ıo- '-.Jiklerine kanaat geldikten son. 
le adeta mini oldu. l"'1 

Oyun pyanı hayret bir pkil- ra müzakereye giriş.melidir. 
ele muhtelit takım mUdafaaaı ~ F a'ka.t A wupayı kim işgal ede 
nünde oynamJonlu.. Her çeııd cek, yeni !hükumetleri kim ku
kombinesoeu Japabılen Ln.ky racaık) 

ilh laıl..l biittln bu canh o- . . 1 ·ı 
~--••c ll.w.en •erinde ve İ· Unutmıyalım, kı bızzat ngı • 
7 ..... anaa ra.... , ._ . . b' M 1_ 
cabında ıUt atamamalan ,t;zün- tere narıcıye nazırı ır oıır;ova 
den muhtelit kaleai İıçın bir teh- seyahatinden dönüşünde Ruaya 
like tetkil edemeden aon maçla- ile kat'i bir anlafmıya vaırmak 
nnda da muhtelite 3.0 majlub için birçok güçlüklerin yenilme· 
oldular. . Le k , . b"" lc ri gerekli olduiunu Avam Ka· 

Son maç bıze va Y nın u- .. 1 • A 
Ük b. ,··

1 
ta•ıdıll..-ı fakat maraaında soy emış. orta . vru-

y ar ener ll' .... , • •• • R 
netice abnak için icab eden hu- paya nızam 'f'e r

1
me ışını~ ttl&y~-

auıiyetlerden uzak bir takım ol- va bırakıJmas\ üzumu ıse ngı
duiunu hiaaini v~di: Bir takımın liz 1'8ı'Zetelerinin en mühimleri 
en büyük huauııJeti yonalmak tarafından ortava sürülmüştür. 
bitmez

0
bir azim 1:!:d~~= Hal>uki Anglo-SaJcson aleminin 

aıdır. ç maçta 1 d "" .. 1 • • k t t 
bol aahaaında yalnız bu meziy~L uşunce erını az ço or aya a • 
ı kafi delildir. Kat'i kanaatım mı, olmalarına karşılık Rusya 
be; takım hakikaten bu aey~h.•· bu '1usu5ta lhenüz teic ke lime bi
tini pek talihsiz olarak bıtır- le aöylemiş de~ildir. Baltık mem 
ınittir. h le1cetleri hakkında Polonyanın 

Dün muhtelit takım sa aya hududları bak'kında, Romanya 
.ayle çıkmııtı: h · d b Si.. 1 ·· · 
ll'- Cihad (Fener) _ Yavuz (Be- ba 'Sın e. cenu AV ~rı u~erın· 
iktaı), Murad (Fener), Ömer de ne düşünür? Belkı fngıltere 
~Fener), Saim (BetlJıta•), Aydın K;in bile ~uldür. 
(Fener), K. Fikret (Fener), Na- 1914 muharebesinin dört yıl 
ci (Fener)'. Ha)kk~.:!9(~~..!: üç av uzamasının haı,lıca sebebi 
$eref (Betıktaf ' ~.. tarafların gizli diplomaııi ile el 

tAtL). k ,.. Bu maçta da ayni "kından ağa eola birook vaid • e•• y ı. . 
kadroyu muhafaza etti. Yalnı~ lerde bulunmuş olmaları n~tıce• 
ikinci devrenin ba'1nda .12 d~k~- •in~ıa '"'tava """~ul ve k~t' i hu· 
ka kadar ihtiyat kalecı MaJd•· dudfu ~i.,.~r ıula nrogramı koya• 

uAğrı ıı , Avni Doğan ccÇankırrn , 
İrfan Ferid Alpaya <(Mardinıı , 
katibliklere de Necmettin Sahir 
Silin <! Bingöl», Bekir Kaleli cıGa. 
zi Antep ı , Hamdi Selçuk <tHa
tay ı• , Kemal Turan ıclaparta» , 
Vehbi Bilgin «Konyu Vedid Uz
&'Ören ((Kütahya» intihab edil
miılerdir. 

Meclis bundan sonra 19 lkin
citeırin Pazartesi günil toplan
mak üzere içtimaına son vermit
tir. 

ile sabah, öğle ve akşam 
Milli Şef f nönü aç14 nutuk1nrı

nı müteakıb Büyük Millet Mecli
sindeki dairelerinde bir müddet 
istirahat buyurmu,lar ve Meclis
ten ayrılarken gelitlerinde oldu
iu gibi aelimlanmıt ve halk küt
leleri tarafından uiuı·l•nmıılar. 
dır. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Eczacıların 
Nazarı Dikkatine: 

Dlyüretik kabiliyetiyle 
Maruf 

"EUPHYLLIN,, in 
tablet ve İntravenöz ve 
lntr.mü.küler Ampullariy-

le Süpozituvarları 

gelmiştir. 
Btlümum ecza depolarından 

tedmik edilebilir. 
.Piyued. bulunmadıiı takdir. 
de Tüdttye 'Umumi acentuı : 

KNECHTEL'e 
mürac:uııt eclllm.i rica olunur 

Potıta kutusu No. 139 

DiKKATi. 
Evinden çıkan her inan bafl.a 
bir yerde evvela yatacağı oteltn 
neresi olacqını dütünür. lzmire 
gidecek yolcular iqin böyle Jü -
fÜia•aıeie lüzum yoktur. Tam 

rabatıaı diifünea yolculara 

lZMIRDE 

Ankara Palas 
Otelini tavıiye ediyoruz. 

AnJıarcı Pala, 6Üzel lzmirin 
iltihar eclebileceii modern 
miiu.uelerclen 6iri "• 6ellri 
llaflıCfUldır. 

T elelon: 3438. 

( TIY ATROLAR) 
~ ~- Ş<"lıir 1'1yakoa1'1 

a Bu aqam ııaal H,31 .. 

J[Olllfldl K.aaau 

'l'llıbıneı 

'l'MMl: Cuto GoWonl 
C-.-'81 " ...... •linJeri 15,3' .. 

maUne 

Türkiye Cümhurıyeti 

ZiRAAT BANKASI 
K.-uhq ..... i: HU 

100.000.000 Türk Lirası 
Sa.be " ajam adedi: !85 

Zirai ve ticari her nevi 1ıM*a muameleleri 

PARA "BiR•KTitecNL.t::.-<C: 28.800 
LiRA iKr<AMiYE VE~iYO.i 

:ı;...-. Baaık.Ulnd.ı lııumllarah v• ihllııara• &uarnaf lıesablanoda m 
M H lirMı balananlar.a 9eDede ' defa cdllteoek lmr'a 
,.. ıörıe 11tramıve datıtıaJac:Mtr. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1 ,000 » 

40 )) 100 )) 4,000 » 
100 )) 50 )) 5,000 ,. 
120 ,, 40 )) 4,800 ,, 
160 )) 20 )) 3,200 ., 
Dldıaı': Beıı&blarını.ııdakl P&l'alar bir IH!ftl' kinde lO liradan qatı 

fiıtmiyr.nlere ikramiye o&lıtı ~ °" 21 fUluMe YttUıeeekı.lr, 
ıtur'alara ııeaede t defa, 11 Mart, 11 Haslran, 11 Eylül, 11 Birind 

kinun t.&riblıerinde çeklietıelı:Ur. 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
•• bütün ainlan derhal keser. Her eczaneden 

618mİZMİB BUBTULUl
Cam ve llt• Fabrikası 

SADIK 
Giirtunca 

Memlıeket l&D&)'linde ı.anlk bir _. olan fabrlkaıım ber 
tiirlii modern &eknilde &eklmiil edere. J,117~ lh·•1~ıan 

eeftlt "'1Dlitf'H.tlanut&a. 

SiPARiŞ KABUL EDiLiR 
Limb&. . Llmbıl fi }eal, Sürahi, &uanın Ç&J ft Sa -..uta •• "1tmaa 

aiiecAel1e ... AıirM: İmalr GuiJer caddesi No. Zl:? TrAefoa 1711.. 
Tel&Taf ad1" : Kur Cam 

Dlk'-at •. hmir Kart.ulat cam füribaı ~ .... 
& 04kiluae. falN'lba&aA, ~ımlannUf oldah ... 

.._ ~ -.yesiade ..-..... •mları da imal etmete ma...ıtall .ı.. 

m ...... Fabrikada pencere camlannı imal etmdl ~la her eb'aılıla .._ 
hp..,. ~ımıtt.lr. Fabrika bnal otı&.ltl oamlan JardumlUlllD • A.1'tl 
tGeelerine ır.aı- IR"f'kf'ı'mefe amacle oldatu &ibi •Ylll md.tterllerlnla alpa_ 
riıllerinl vntJlia yeeafre rtbl mm.meltılere lb"7ae sWermek~w.la ,......., 
e&melı:tedir. 

L~vlet Oanizyolları 

MOdOrH:Qü 
ışlatme Umum 
ilanları 

"-2111/942 - 8/11/942 tarihlerine kadar muh
telif hatlanmıza kalkacak vapurlann 
isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 

kalkacaklan nhtımlar 

Bandırma battı 

K.u-a.bip batıı 
imroa b.t.._ 
uvahlı. battı 

- Salı '1 de ıEııeı , Cuma' de !Karadenisl Gala&a n-. 
tımmdan. 

- l:um:lr,eıoı il de lK&cletJ Sirkf'ci rıhtımUMl:aa. 

- Paııar&eal. Cal'f&lllba, uma 9 da (Tra.k) C...,.. 
H dt: (Mar&li&z), Paaar t da (Trak) G&Wa n~ 
mandaıı. 

- )' .. ~rıaı, ca rşamba Ye <.'uma 8,15 ele l.Mar .... ) 
Galata rıtıtımındıwı, 9')'rııca Clarw&mba ve Camar:e.ııl 

,.. ZO ek ı.<ılala rta) Topha ne rıhıhnundan. 
- Salı vr <;uma 19 ela lB~r. ın ) 1'op,ı uı · rıhlunmdan. 

- Pasar t da ( til&'en> TDPhaaıe nhtammdan. -c·~- 12 :le (Bıunıa) , Cumarteııi 12 ıle (Alltaqa) 
Sirkeci rıhlımmdan. 

- Puaı JS ıU (1111Jılr) Per~ 13 de (Tırba.D) Qala&a 
nh. amııııılan . 

NOT: Vapur ~ferler! haikmd- her türlü maltımat aptıda ~ıeı. 
nume.raJa.n. yaslı acMIA ler:mlzden ötıuıUebldGir. 

B84 Acente Ga' aı.a 

Şube Aceotelitl G&lat& 

~ Acaı e" ıii Slrlcecl 

'1·. lŞ BANKı\~I 
it. TASA&KVF 

B&SAB&.dl 
ı ikinci .... 

Galata nbtmw Llmaıılar Umum 
MUdflrlUtil b nu 1° ırd" 42Sa 
GUt.t.a nhtımı M ıntak.a Llmaıı 
Re-i11lıti binuı aı.t.mda 

Sirked, Yolcu l&lon•ı 

40131 
22140 

(tll) 

kofu oynatm11t!. mamıııı olm~ları idi. lfj•••• 
Hakem: Nurı Buaot. 1 !l. ~9 muharebesinin normal 

EKZAMiN 
KelJidesaaıe N ralaa 

lkraıai:rel«: 

1 adeL tOM ini* 

Omer Re•İm , k _._ b" 

l ky tıkııı terefiıe bir suJh yerme 90ntı OrKU~C • ır evs . . ' (~~rdiımerc,)e dı:tvanması ıhtı -
vertleı zıyıfet mali ise. fn la İfltihavR ek ola rak 

Dün aktam Taksim Belediye avni f.ıastahktan doQ-uvor. 
sazinoaunda misafir Levaky ta· Mth~r.-ım Mist,.,. Edenin :lca
k~ı teref"me büyü~ ~ir ziyafet TıRa!tİtıİn a~sine ola raTc m <"sele-
yerılmit ve çok net eh seçen bu • lm l • cJ v ·1 
toplantı geç vakte kadar devam ~!: !: Aıtınva m ese t> •lı 'dP~ ı • ar· 
etmiftir. hat ıoır vrupa meee eın ır. 

MiMf'w ta1wa IMa ak.... Sol· el.. '{J,.,, 
.. ., ... nls.t_Haı:aLtir_. •• ,..."'9'#, 

EKZAMANIN HUSUSi iLACIDIR. 
y...._ bere. ercenlik, livilıee ft ~lkiimle cbt. ....W•lıınada it......_.. 

YEllDEI PIYISIYI IRZEDILMISTll. 
8-çmız dökülüyona, b&t•nıwda kepek vana? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~--Kulknuu· Teliriai W aitlavlDlıa. __ _, 

.ı • 5H • 
z • %51 • 

H • IH • 
11 • lil • 
" • :5 • 

···············-··············-·-·-··-········--·--·---·---·-·····---........... 
Son Polla Matbaası : N...vat 

•M•--•H•lm-ı -A.~Dr~:== U$AKUGIL 


