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FiN TURK MiLLETiNE iTABE 
Pekcok 

' 
Kasırgaların Hakkından Gelmiş Büyük Bir Milletin 

Sıkıntıları Muhakkak Alt 
Şuurlu VE 
Edeceği iradeli Ev/adları Olarak Bütün 

MİLLi ŞEFİ 
DiNLERKEN 
Ker>di kendisine olan iti 
m<ıdını kayl,etntediğini 
ve bütün kuvvetini ondan! 
ald•ffını tarihi boyunca 
ispat edt>n Türk milletinin 
bu dünya boğu§11la3ı için 
den de ayni yüksek irade 
ve sarıılmaz bünye sağ 
tamlığı ile çıkacağına asla 
fÜphe etmeJ71ekteyiz. 
-----------

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

M Hli şer İsmet lnönü 
dün SÖ} l•dikleri. tari
hi hôtabe ile lıiı:e ç<>k 

kıymetli direktifler vermiş ve 
Atatürkiin Cumhuriyeti emanet 
eitiğö gençliğe sarsılmaz bir gü
\•enle baktıklarım bildirmişler
ıfü. 

lliç şiiplıcsiıı;, gcn~lik için bü
yük bit gurur ve iftihar menbaı 
olan bu ;:üven lıergi;n biraz da
ha kunetlcneeek ve menıJeke
'-in selametini temin eden ordu
ya olan sonsuz sevgi ve inanl61 
atJıaşı berab<ır gide<:ektir. 

Bütün dünyanın kan içinde ve 
harp felaketleri ile kucak ku
cağa bulunduğu bugiinlerde 
'Milli Şefin çok kıymetli diırek
tifler veren veciz hitabel<'ri, 
realist bir Şefin uzaı'.;tı gören ~ 
hak'kati belirten cümlelerile 
doludur. 

• Milli Şef diyorlar ki: 

Her mücadelenin temeli kendi
Millete güvenmektir • 

mıze ve 
Kasırga ortasında vekar ve hay-

siyetle yükseimemiz kendi 
kendine olan bir tesadüf değildir, 
Milli Şal İnönl gençliğe sarsılmaz 
bir gftveaıe baktıklarını bildirdi , 

--~~~-.. ~-----
Ankara, 29 (A.A.) - Reisicumhurumuz Milli Şef 

İsmet İnönü bu gün hipodromda yapılan geçid resmi 
başlamadan evvel halka hitap ederek aşağıdaki nutku 
söylemi§lerdir: 

Aziz vatandaılarım, 

Cümhuriyet bayramını hepinize candan sevgılerle 

kutlayorum. Dünya felaketinin dördüncü ıeneainde bü· 
yük Türk milleti, bir çok darlığa ve çok §ikiiyet etti· 
ğimiz aıkıntılara rağmen dinç, milli iradeıi sağlam 

bir halde, milletleraralt aleminin saygılı gözleri önün 
de dimdik duruyor. Milletimizin büey.,,incl,eki kuvvet 
ve memleketimizin içindeki vaı lık, en ıiddetli aıkıntıla 
rı yenecek kadar kudretlidirler. 

Aziz vatandaılarım, 

Her mücadelenin temeli kendimize ve milletimize 
güvenmektir. Bütün mücadelelerin en büyük hedefi, 
mi(leti selamete eriıtirmektir. 

Bütün dikkatler milli bütünlüğün muhalpzasına dön 
dürülmeli, bütün aılııntılartn çareleri elbirliği ile çalı§ 

manın feyizli yolunda aranmalı. Millete yapılacak en 

Millete en tesirli düşmanlık 
kendine itimadı sarsmak ır 

-· Doğru yoldan sapan Soysuzların 
r;:ninde sonunda. yakalanacakları
na zerre kadar şüphe etmeyiniz 

l 
--------------

Şef "Bayramı mlcadeıe iradelerimizi 
tazelemiş olarak katlıarım,, dedi 

tesirli düımanlıiın kendisine itimadı aarsmk olduğunu 
biran hatırdan çıkarmamalıdır. 

Aziz vatand(Jflarım, 

Bir ateı. kasırga•• bütün dünyayı yakQrken bizim 
bunun ortaaında vakar ve hay•iyetle yükselmemiz, 
kendi kendine olan bir te•adül değildir. Milletin her 
ıeyini ordusuna vermeai ve valan selameti için her sı· 
kıntıya katlanmak kabiliyetinde olma•ı, büyük belaya 
karşı bll§lıca teminatımızdır. 

Doğru yolJan sapan soysuzların, ne kadar marifetli 
ve hileli olurlarsa olaunlar, eninde sonunda her halde 
yakalanacaklarına zerre ktıdar fÜphe etmeyiniz. 

Vatandılflarım, 

Ordumuza, genç neJimi~in örneği olan evlatlarımı 
za sevgilerle ve yüreğimizin içi11den gelen aaraılmaz gü 
venle bakıyorıu;. 

Pek çok kasırgaların hakkından gelmi§ olan büyük 
bir milletin ıuurlu ve iradeli evlatları olarak bugünkü 
ue yarınlri bütün sılnnlılan mu/faklılık alt edeceğiz. 

Cümhuriyet bayramını hepinize, mücadele iradeleri 
mizi yenüemi1 ve tazelerıSı olarak kutlayorum. 

•Dünya fe!aketinin dördii~ü 
senesinde büyüık Türk milleti, 
birÇ<>k darlığa ve ç<>k şik.'iyet ct
tiğimiız sıkıntılara rağmen dinç, 
milü irade i sağlam bir halık, 
milletler ar:;sı aleminin saygılı 
gözleri önünde dimdik duruy1>r.• 

An arada yapılan 
Harbin dördüncü yılında bü

tün milletler gfüi bizim de sı
kıntı çektiğimiz 1>layını bir an 
bile olsun gözden uzak tutmı
ya.ıı Mifü Şef biitüıı mili.etin his
siyatın~ ,.c inaruna tercüman 
olarak sonsuz güveıUmizi şu 

cümlelerle ifade bııyuruyorlar: 
•MHIC'ti'lllizin bünyesindeki 

kuvvet , .• meınleketimiziıı için
deki varlık, en şiddetli sıkıntı
ları yenecek kadar kııdretlidi?
Jer •• 

Büyiik İstiklal Ba~blmiziıı ha
şan ile neticelenmesini tem.in e· 
den mili"! bünyesindeki kuvve
tin, meınldı.et içindeki varlığm 

h"r ızamaoıı olduğu g;bi bugün 
de kendini gö!llermiş olması bi
ze yarınlar i'Çin büyük bir itimat 
vermekt<'dir. Her müşkülü ye
nen ve yoklukta varlık yaratma 
k<ıbiliyet':ııi gösteren Türk mil· 
Jetinin ~elik iradesi, l\lilli Şefin 
ctraiında •arSJlmaz bir birlik 
halinde t<'cclli ettikçe gelip ı:e· 
çici y<>kluJdara katlanmak husu
sunda ve her sahada da.ima en 
gii~ imtihanı verecek kudrette
dır. 

faas~n Milli Şefimiııi, milll 
hudutlarımrzı \'e milli varlığı· 
uuz müdafaa için ,·atan sınırl.:t· 

rında dimdik ayakta ve tetikte 
bulınıan crduya hcrşeyımizi :;e

\'e ~cvt.• 'cı · aıi~ oJmamızdan do· 
la~·ı kar~~lrışiığun z bazı sıkm
tıları di.iusa çe~evc~i içinde mii
talı-a ve kı~ 3S edersek katlan
d ~11n1ı. sıknı.tının azlığını ,.e 
Jı,diğiıı.i biılun çıplnklığ < le gor
u ı uş ola. ağız. Bu hakın1dan milli 
hün enuı ~ olan itinu~dım~ı s.ar
~acak ıııalıi ·ettcld her türlü ,;.,. 
ri hareketlere ka~ azami uya· 
ııık buhınnıanıu zarureti bugü.n 
hcrgüokunrl..,n daha çok kendi
Jll hi.,,.ttirmektedir. Hi.çbir za-

(Deumı 3 üucü sahifede} 

• büyü merasım .. _______ _ 
Milli Şef Meclis binasında 
tebrikleri kabul bugurdular 

~-~~--.. ~~----
Hipodrom da yapuan büyük geçit 
resmi çok muhteşem oldu 
Ankara 29 (A.A.) - Ankara, 

Cürnhurfyet bayraımındaı 19 un
cu yıldönümünü bü.yiiık tezahü
ratla kutl.amıştır. 

Saai 12,4-0 da Cümhurrcisi Milli 
ŞeJ İnönü refak.ıtindıe Genel 
Kurmay Başkanı M«rc<Şal Fev
zi Ça.'!ınınk oldu{;ru halde Ehed1 
Şefin muvakkat kabrini ziyaret 
eylemiş ve çok muhteşem bar 
'büket koyarak bir ihtirtm daki 
kasının içinde Ebedi Şefin aziz 

pün, Taksimde yapılaıı geçit resmiıne iştirak eden motöri 7.e bt'a ile pi;raclelerimiz iribüniin öniiıwleıı a-eçerierken 

Ankaralılar sıibah.ın erken sa 
atlerinde yıollara dökülmüşler
dir. Başı an ·başa milli renklerle 
dona!ılnı!§ olan yollar geçilanez 
ibir nale geIDıiştir. Bu &ikın bil
hassa Ulus meydanında muh
teşem bir ısıanzara arzediyorru. 

· hatırasını tam eylemiştir. Cü.m 
burreis:miz İnünü Ebedi Şefin 

(Devaıııı 3 üncü sahifede) 

Taksimde parlak bir 
geçit resmi yapıldı 

Beşiktaş Bulgar Şampiyonu 
Leviskiyi 2 - O mağlQp Etti 

Dü"lrii maç t•n w cıı:slaJıt..,,., 'e Uptll\.llar karşı kaxşıya 
fMaı;;m ~tı 4 üncü sııiı.i!«locl 

Curnh ıı:I'iyetin 19 uncu yıld6-
nü:ınü şehrianüt.de büyük mera.
silııle lruıtlannıaktadır. Bütün şe
hir, baymklarla., vecizelerle süs
lenmtl'§:tH-. 

Çarşamba ~ ı;ayın Başveli
limi:ıin l>ir nut.ku ile bQ§"lıyao 
Türkün lbu en büyük Bayramı, 
çok büyük; bir neş'e ve sevinç 
içinde ck<vaın etmekıtedir. 

Dün, gü:ııün erken saatinden 
it.ibaren hatlı: sokaklara d6kill
mliıj ve saat 10 a doğru kalaba
lık il:zımıi lhaddini bulmuştur. 

Bilhassa geçit resminan yapı
lacağı Takısını meydanında el'
ken sa<atten .itibaren başlıyan ka
kııbalık saat 9 da maiışeri bir 
bal almış idi. Saat 10 da koca 
meydanda on binlerce insan top
lanmış ibulunuyor 1d.i. Meyda-
nın etr:ıfındıa'ki binaların pence
releri ve damları ~ kilUı?leıi 
ile dolmuştu. 

Saat 9 da. v•:a,y;,t .,,...,,ına Dr. 
.(Devamı 3 üııcü aahifcıde) 

SÖZ İSTİYORUZ 
MANZARAMIZ 
Kı>rk sekiz Maıtir, eşsiz biT 

bayram Jıavası aJ<IŞLy<n'Uo::: Bu, 
yer yüzünün 1ıiç bar bu.cağına 
nasip olmayan .b;,. saa.dettitı. ' 

Z-aferler ' kazan.dok rve bu za
ferlerin maddi ımanev> biltütt 
karonçlaruı.. ım.es'ud bir wtan 
in§a.sına han'ettik. ,l)iLnyanın en 
nazik ·bw coğrafya bölgesinde 
1/Q§ly<n"D.Z. Bu geçek, ;mcok b~ 
zim 1elim.&.."lle olduğu jlçiııdri ki, 
ktıtt vıe pıqten. fu,mktır. ıEn bü-
1/İÜc teminat'tm&z milli birliğimıôı: 
~ °"'" "1!'r ~. ı IA.ll;ıhın 
yağmu..ian .gıöi kanmızla .Nl4-
"'4k 'kudretimizdir. Biz OuTIA& 

isba.t ederek haıyaı 1uıkkıa k;ı
zandık. .. 

Cii.mhıı.riyet i/citt edildiği gün 
gözünü dünya.ya. ıaçımJa.r, şimdi 
ellerinde silah, sınırlarda c w
yük emaneti• bekliyorlar. Bu 
bekleyl§in arkımnda bii*iin mil· 
let ııımiır. ıru öyle bir mô7.uıtti'r 
ki omı.n yaratıcılığı 'ne iman sa
yısı, ne de ımaddi "11kıinlarla 

ölçül14r •.• 
Bayram giinUnde milli maıı

z;ıramı.z bize ıllllCok ımıniyet ve 

.,~ 

Bayramımız vel 
dost devletler

1 

Malltellf r~dyolar1 

hararetli neşrlyaı.t 
yaptılar 

( 
Cumhuriyet Bayramının U 

1 

u.ııeu yılıföııümü miinasebe- \ 
tile b~ok r~dyolar dost a \ 
neşriyat yapmışlar ve Bayra
Dllmn.• kutMnııı;larıl.ır. Bn a
rada Londra radyosu zengin 
,,ir programla Bayramım1n 

k..tlamış ve lngilterenin . a- ) 
btk Ankara Büyük Elçisi ir 
Persi Loren ve SiT Vand<m · 
Ditt Türk milletine bi1aplor. ) 
da bulunmuşlardır. Berlin : 
radyosu da Türk kliihüııde ıı 
yapılan tör.,o<k bir nutuk } 

(Devamı 3 aneü sahifede) 

riyor. içmiz bu .emniyetle cl<ılu 
olarak '!.>e dünyanın en sürpnzli 
biT devrinde ya.~dığw 1 '="' 
mayarak yirnıiııci 1J11a )ıa..""ırlo

tı4Cağız 



SAYFA - ! 

SULTAN 
VE 
REŞAT 

TTiHATCILAR 
_Y_a_z:_a_n_: _Z_l_Y_A_Ş.~A_K_İ_R __ N_o_;__. _4_o_j 
Yelial ı R<\a<l Eier.dı bu dere- / 

c s , b r tara$Slld çemberı içi-
ı t.: a nırakıa beraıuert bu taka!)'- / 
\·udat h<'ı uz son haddi bulma-

şarQt ve samim~y<'tf.c; 
- Femıan buyurunl!'Z., 

dill117.. 
..ren 

" • . T '>'ı'ye ır.ektebirdc ku-
1 

r lan \'e yav~ yarn5 !staı>bu-!un 1 
ıhcr ta arır'.I } apılarak bazı e
h01 lı!t~ c•tlı şaı~~iYc· lcr~ de içine 
~·a (iı•, .d - Terakk.) c-em.ye-1 
tı za-Jarır.aan bazı l'Ür'rtkarru.r 
i.Zmli olaı ak saraydan c '<an Re-
s- ti Fler<ıinın adam ril• <'mas il 

<'1ı' rye "rrk:~" bu1u' r1 ardı. Hat 
ıl ,nlo.r n ~Pıdt.! dilcncı kıya-

fötiı·c gırcr<k \C·aıı&r da resi
' kufa lar b !e vard 

S 'tan lfc.m t }~ üz bL.nı-'.lr-

1 h• bcrdar ıle]li 1ı. Br deri
<' h ç 'lir maddi sık nr. çektir

m·ı rcıu. ll.i1.Crrret •ıı.rafındar. 

t hsis <'d ı< olan ı·e1'il'b 1 
r..;ı. ı-i·nı ~nt;ntauunan tecLye et
tı<H c r B ı d<n har;c ôlara« da 
Ju d (cebi h['mayuıı) undan 

l<'r ı, (b;n beş J üz alhP) h:ırç-
1 k ;:i>l1'leriymd1.ı. 

.'hm zamanda bayramalroa. 
k -:l•llc,de rama,anlarda da 
ifrJra davet ed y•or kerd;sine 
l:r.m ve i!lifatta en küçük bir 

k sı:r gi~ 1 {>t'?1:ı:rordu 

Fakat bir gün. elı<'mm·yet>;iz 

lı.r v ,•a oıt!ıı. Ve bu, fena hal
de Sultan H • "din s r rler' e 

ı.t ~·.tı;.ı, 

B r ( !cvluu ;,:ar ılı. ) günü 
klı Reı;oo Efe"• tebr k c'n sa 
:t 'a ~lı i;,t .. Pad ·~h 'birade
nn llmviik mabe~in ca resinin 

• t kat · dak, muhteşem sa 
l' " ıa kabı..l etti. 

Ik, oka deş oturdu'.ar. Bir çey 
re dilr kor ,,..la.r ... I kJ~ 

'h ma er' 
P.csad F.'!c,.,. · \-d<'t ·ç.n mü
de ı oo Su tan Haımit de 

lbi r ,. ıı te,ıvi ctrn<>k i n mrı-
d·ı o s ı k lar g nı~t 

.Rcş:ıd Efer mcrd•\ r..ercıen 

ir erken (Baş maibeyincı 0.-ın~ 
ıB ·\ ıle kaı ılaştı Ow.an &Y, 
i t"'1 P-n örırr:ü k VlŞtı.·r~rcık ,e .. 
I;~·h<lı b\.'yi.rk bir h!_i.rn--<"tfe ~ 
la. l:ıd• 

Ilı .::.d f:'~r.c.. O • " E-..·yc Jl 
tii~ bi cm·~!' ·3teıd.l. Bü_vük 
bır ne.z 11\etle: 

- :(asıl,ın:z, ()c,·nHın Bey? ... 
Dcui ... Ckl:n.an Bey, vclı:ı:hd;r. 

~'U r.E:<zeth:et.ine kurşı )<.rie bcra-
11Jer b'r k& ı.dilit t meı.ı.""' ed<.'
ı ek. 

- Teşcli<ür c<lerın, derırli
.n z ... Afi.ı·et ve saıı<iet nize dua 
OOı\ um. 

D>ye ceva.p verdi. 
-If<'n üz m r<i; enın i: t tara

f a duran S1.1lta'1 H >it bu 
:'ızl~ri '<:tlı. Rergl' sı>psarı ke-

E kL Ö(k ile c;ın~ k salon 
·ro; 
- Çağ;,ın lbara O.•:nan iıoeyi . 
D di. 

[h)erek, hün'kirın enll"ine in 
t•zar etti. Fakat gözleri Sul on 
Hamidin öfkeden sar&Tm-:: çet>
resine Hişi~, bütüP vü<:udü 
'lJu,z kesildi. 

Sultan Hamit, bir kac sani
ye, dık dik Osman Beyin. ,-üzü
ne bakb. Sonra, şöylece b'.•ğır
maya 'başladı: 

- Aferin 03rnan Bel'! .. Sen 
den, bu nankörlüğii ~~leınez
<bm. Benim kap•ma, çarıklı a
yağıııla geldiğin günleri çabu!< 
unuttun ... 

Osman Be-y, kna ha.ete ş.aışa 
ladı. 

- Aman efcndinPz! .. Kulu
nuza r .ın:...--örl '"'k i::tnad t!ıYUr
ır:a;~nız. Er sad k ber.d<'n~:m. 
O.Wı m u -runuza feda olsun. 
l:"oJc.;a, 1>: 1miyerck bir U.ll!>uOO~ 
nn bulundum ... Ali.ah rı7ast için 
af .\nıyurunuz. 

Diyc, ;. a!\·anıaya ba.şkdı. 
Sultan H~mıt, h·ç bir şe-y 

dinli:;<'cek h~'d<' d gi!ai. ÖEke 
ile lbagırmasına deı·am <'lli. 

- De~ek ki benden o ·adar 
bıktm us:md:n da kendine yeni 
b~r C'fcndi an'.Y • ..rr~un~ Ciyle mi~. 
Bira<l!'re ka '.l! gö;)tt:rdfğ rı o 
tazim hareketleri ne de? .. Ya·, 
roy ~ı.gin sözler... o~ un iıf;. 

ye< ı·e saadetine dua etm<'k. 'be 
nim ö ·· ümü ve fe:~ctını.i is
temek değil mi? ... Yazlklar ol
sun, ~r~a. 

Om>an Bey kı h ~ılu an
lam ştı. 

- Affot, efendim, ı·allahi, boş 
bulLndt>m el söylrd m. 

'Diye ya•ıvararak koştu Suftan 
Ham din ayaldarına ll<~parıu.ı. 

Fak.at hi\•kar o ka ar ö~~el"n
ır.~-ıi k, berr.en ~ w· e!ı

ne aklı. Sürat! au rn "" a, 
•ntl.n d"'an f rladı 
Su!tan Ha'!"11t, bu Ptrekt::ır a

dam.nı saraydan taı.Cctuned\. 

Sürgüne de ~rckrm-cO:. Fcı~~" 
Q.m:ön E '!:t, artık o güırden .<i
baren ~~r~-;,'ldcl\i m.evki ·ve J'1Ü

fozıınu -~aybetm; t. 
Görülü.yor ki va 'a eiıemn1 ı

yets•z bir ~y<li. Ve hi\· ~i<ı..Jıe
SıL; fı<i Osman Be,\-ın .sözler! de, 
cii1inir. a~.'.?~ ' ' "'"lı. n~ ı: g-5.r.e 
bir mukiil:ıeh:O.en baei:<'. F. al 
Sultan H<rı..d.n nine, g•rip 
'b:r şı.ivi'e ginr.'. i. .- tekm kü
C'Ü1': rn.a()(:~ia ciaire.,n:e .g;rt" ıt 
7anl'an süt Xrader· t~rr.et Beı.-<" 
r11--.rg1a;. O öfke ile. a da ıı-

lece söy1enrii. 
- M- ;alUı ... B·z m birader, 

sara~ ~cnn!ur· lllra k; _ ilt.
fatı r hayl rt rm . An' ,f.n 
n.eu..igine mt:~;ı ler e buracl$
kiler; gür~~C!"r ·. ~ire c;o.\· 
mek ist'vor ... Münas'P t> r ··~ar 

f~DAM 

~!Pi!!!!!!'!!!!!!!"'!--- '"!-!!"!.11!!!!!1'!___ 1 .. 
/ŞEHiR , ıc GÜN DE BU~! JI 
: ~ Davaları / 

'F' ,, 
1 

Hayat hacmını oaniş-
1 etmek lazım ••• -------

Cumhuriyet hayra· 

! mı bu ihtiyacı da·ı 
ha çok belirt ti: 

Oun. ıuriyet Bayıamt, b ıze bir 
lıakik~t daha ögretLi: İstanbul 
halkı, gt'Zll1Cı<, eglenmek. yürü
mek, gülmek, gijrmek, yeni ~ey
ler billll<'k ilıtiy acındadıı. 

•Bir memleketin rnedcn:ıyet 
sev •ycsini, eı;l~nce yerlerile öl
çünüz'.. sözü, belki. ürata kaçan 
bır Arr.crikam görü~ü; fakat: •Gü
zel ı·e büyük ;~ıer, neş'ı>li kalb
lerden dogar• veeızcsi tam b'İr 
gel'Çeğin iıfatlesirlir. 

.Milyonluk İstanbulda 41 s.ine
ma, ı2 1iyaıtm vardır. Bunu, me
se!ıi, nüfusu 700 b'n olan Bük
reşle mukayese ede1irn: ]()! g;.. 
nema, l4 tiyatro ve 3 konserva
tuar, di~r sayısız eğlence yer
leri ... 

Vakıa bunlar, ihtiyacın yara
tacağı mü.eısseselerdir. Fakaıt 'biz, 
ha_lkı> yeni kurduğumuz ve gaı-pli 
ınue'SS<'selerle bezer..miye çalıştı-

BU 
Edebi cınayet : 
İddiası ta§ıchi;'l isimle ba~lıyaı> 

bir dergiden şu satırları bera
berce ı.ku} alım: 
•- Halk, henüz )-·eni &an'atı 

getiren ~an'atkirlarl tanımıyor. 

Edebi-yat. bir kültür siisü olanı. 
a-nlıyan alelade a-damlar meclis
l<rinde hala Yahya Kemalin, 
Faruk Nafi:ıio şiirlerini okuyup 
onlardan bahsediyorlar. 

Orhan Veli d.eyin<:e hem<-n du
daklarını bükerek islikraya (Not: 
İ>likra lıcrhaldc yeni bir tabir 
olacak, hi-z caıbillcr bu kelime· 
den bir '!<'Y anla,madık!) yelten<
yor ve utanmadan •Fazıl Hüsnü, 
Be.dı·i Rahın.i isimlerini hiç işit
n1edi1n:1t dl~orlar. 

Bu yazıtını başhğı •Yeni nes
lin tas(i~:~sine do(."Tu ... dur ve 
M.C.S. siny·ali.ni t;J}jıy-0r. Muhar· 
ru, şölırttinin büyüklüğüne da
:yanarak ve kendisini nıcsela 

6.0.S. kadar eııterııaS}<>nal saya
rak asıl adını lütfetmek lüzumu
nu duymamştır. 

Bıila Yahya Kemalden bahset
mek edebi cina)etine bir ni113~·el 

verilroesi-ni isti3-·en bu yazıdan 
istifade etmelerini edcb.iyatçıla
rım.rıa ta'\·siye ederiz! 

Bu seneki kış: 
Çi!tçilerin kallllatine göre bu 

sene yurdumu2da kış hafif geçe
cektir. Bizce buna sebep ~udtır. 
Artık bütün .iıısanlarıu alıııy·a
zısı elinde -0lan harp ilahı haş
metlü !\fars, dünyada harp olun
ca - Türkiyeni.n buna kar1 ·acağı 
hakkındaki eski bilgilerin.e da
yanarak - Ye insanları biraz da
lıa çok öldürmek kasdile yeryü• 
züne tank ve 2eJıirli gazdan da
lıa müthiş <lıir tahrjıı kuv\'eti ola
rak indirdiği kı:ş'ı bizim başımı· 
za da musallat kılmıştı. Bu ba
Jıarda neticeled tedkik ederken 
bizin1 sullı ,.e sükiın halinde ol· 
duğuınuzu görünce, soğuğu. Kaf
kas dağlarile Rus steplerine ve 
l\Ian~ 1-ıJılarına nakletti. Ve bi
ze, cennet topraklurımı1.1n hakiki 
ikl'minj iade etti. 

Odunu ekmek fiotına >atnııJ& 
ha.zırlaııan oduncularm kulağı 

çın1ailll! .• 
Çuvalqız 

HALKEVLERINDE TÖRENLER .....,. ______________________________________ _ 

Beşiktaş .. fitadında Atatürk 
ve lnöuü Büstleri Açıldı 

--------i!!--------
E nıız bir yaşama şeklin~ ajt b.r 
çak mü«sseı.cleri devlet elile ver
ın~iz<ioiı·. •Halk, eğlenmek, gör
mek, gezmek istiyor. Buna ta
maımen >lllkan bulabiliyor mu? 

1 Balk hatipleri pirlak nutuklar söyledi 
Hayır ... 
.İzalı edelim: Pa-za günl~ri na

kil •as taları kiifi geL'niyor. Va
purlar ve traın,aylarda yer bul
mı:ya · kan yoktur De-nn veya 
semt a.~ın •bir 'Yere gitmek, cid
den güç ka!!anıı;r yoı ''ı:n1u-k.1a
rına katlunnıo." deır.ekt r. !\Iese
ıa, pazor ı;ıi.n.· ri ucı.;_z bir pa.zarı 
<>ian Pc ndiğe kad- r gid 'P hm 
e\- =c llıaftalık bze ve ıır.ey
va ilı.tı~ acını temin etmek, "hem 

e ib.r hava almak istediniz nlİ, 

bLına, blrça1: -zorlu.klara k.:i.tlan-
r1adLın n1u\·~ffuk olamaısınn: 
\'~purda rou.!ıtunei olırrıık. fa
kat bilhassa cı. .. nü .. ~e treınd.e mu-
1'<1l;kak olarak :;yakt~ kalırs;nız, 
Bir .saa.t ~·ol ayakta ç-ekil'r am
ar.a, CWtilenceye ,.c dinlef!!Tl~ye git
t: ;niv. zama.n dtjfl. .. 

Biı.<:e yapılacak olan ilk i-ş, 

pazar Ye ba} ram gü-n.lerı gibi, 
halkın Eeı:fbe.>'l oldc;;~ıı günlerde 
ra1dl va>ıtalanı da i tiyacı kar
şı! yaca'k tar"f<>ler tan?.7rr.idir. 

İk'.nd i.5 .de. Half:Hleri ara-
. ında brr ~irtı~i yapar.'.l - çok 
ı.;cuz ~·r.cn~a ı:e t ··atro sc.·[!tisla
rınııı t<-:1i-bıd ir. Ha1kevlerinin 
ç<k sc~·rek olan trnı.silleri kiü• 
G<.; kiır. Ewıun ıç:n l:üy Ck ve 
f .w.• h:i it dekor!~ ve aız '1!'33-

.ailı hir~alar yqpıi.i a.ı bile n.O.m
kı.ir::dür. Ha~k. ue:.z clmak arti-
le n·e•nnun"\'e!l,- paıa dal>i öder. 

Cumhuriyet Bayramı dün Ye 

dün gece ş01ırlıni2deki bütün 
Halkevlcrinde parlak törenl<'rle 
.kutlar.mış ve ıbinlerce- ihal:k bu 
törenlerde bulunarak Bayramı 
c~kun bir neış'c Cıçinde gt<Çil'
mistir. 

Beşiktı;; Halke-.·i sa~t 14 de 
BeşiktDŞ stad:nda yapılan yeni 
tesisatı Jıalka "'."ITllŞ ve \"ikude 
getirilen Atatürk Ye İnönü 'büst
ler:ne çelenkler konulmu.,<JtuI". 
Af-{'am da Halkcvi salonunda ıbir 
balo verilmiştir. 

Eminönü Halkevlııde de, sr.at 
20 . .3-0 da bir tören ~·apıl'llışhr. 
Konforıms ve 'jİirlerden ""nra 
Hnlk<'v orkestrası b;r kor.ser 
Yermi~ tir. 
Beyoğlu ıHalke....-i dün saat 20.30 

d~ büyük 'bir törene sahne ol
muştur. İstiklal Marşından ><>n
Ta Cwmlıurryet men.ulu bir kon
ferans veri~ ve bur.u milli <>-
·urlar t.rk·'P ctmL~tiı·. 

Üsküo<:r Halkevindc de bır hi
tabe mü.sabakas1 yapılmış ~·e -~
al 13 de müsabakaYa gir<'cek 1ı~e 
gençleı i HalkEwinde !."'1ır bu
luı•.rnuştı<r. Birincil';; kı;zanan 
gcn<:e Profesör Hal~a(a E 'Jbin 
~---· =- - .. 

Türk lıarflcrı ile yazı.mış ""<'r
Jeri verıım·,,, ikinciye de M~hur 
Adamlar Ansiıklopedısi hediye 
eciilmiş'\ir. 

Sarı~· er Halke-vinde de çok mu
v • .ffak b<r temsil ı·erilır.iştir. 

HALK KÜRSÜLFUINDE 
B:r Çok ha!!< kürsü1"r: e ç.:ık 

parl~k iıitalbeler de ooy1eımıiş
Ur. Bu an,-la dün s.at 16 da A
lcrı:dar ocagının Sultaıı:ıt m~t 

parkı.·'da Adnan Öglil ve Nus
n't Safa C -<:kun Cümh r':l··ot n 
k.,\·rr~e~ini bı:i1rt.nf,::Ieıtl:.r B11r
d~·n so~ra Ner'..man Kutlba~· d:ı 
Türk k::.~ınına Cünfuuri•·et:n 
bu?t.:~.f"tl:ği hürr:yctl an:&ıun;:--lır. 

Tarihi Musiki 
konserleri -İlk koısar sarı 

a şamı veriliyor 

;:nan IL ·, c.klına hlç b:r şey 
Tetı•-meclen btnura girci'. Sııl
tan Ham·Aın co ·i emıc.ıttarlarır.
da'l o~dı..ğu :çın 'büyük b:r bo'--

le kedisie haibcr göı,C<r. B.r d .. -
lha, b<'nim tarafından dant v'll· 
ku bu!rr..a<ltloça bura'"; 1(!e~e 
s;n, (Daha ,·ar) 

Cu:rn urıy"ı ,El<ıvramında gece 
b.Undiiz ~:lara dökülüp. ha

l .-eket, .k:.lab1tlık. ı·lınk ve ~ık 

~rmck · 4i~ en h~lk, cgler ek, 
.,ezmek. obilrr.ek ve gii=ek has
reti ı;c<~ıl lıir kalahalığın ifatle
s;dh· kı, iyi bir orı;anizaS} °"' bu 
arztıdan milli Iıoya~ star.damı
nın yüksel!m~ı ımı:vzt:u Üt7.C>r;n

de cok İ\ i ııet:,-~lcr dab lir. 
ŞEHİRLi 

Koı tn-·at.uarın bi:rin<;i tarihi 
Türk ım:siki · 'konseri önürriN
eki salı günü ak')arnı sual 21 de 
T~!"cba~1ndaki Şohir Tl·vatro~u 

kıorr.cdi kı~mı bina>ı..,da nr.le
cektir. Prograrn<la on S{'{ · .. dn~i 

ve tQfi riokı;aunt:u as1r a a a ı.;ı1k 

kıyn-..et1i e~crlel' m~,·cı:Atı•r. Bü
:yül: b-r it;na ile hR .. ır1a an l:ur.
scırin g('('en y1l olut :"'Ll -g : bu 
,.,ı da ~dk gr ıı<;> bir :ılaka ile kar
,.:Ian.:-cs..ğı rrnılı.akk.,k göri.ıhı~r..:.:

trdir. 

~ Teoekıkili• ederım. &n rie 

11clmiye u. :-rı>.-tım. Faka .mı.im

·,un oiiııadı. 
Elen ter~. stti. Ac;.ıl-.a ?ol 

:)bbıı.:t •Yt'1L ile tt:.nç ki.,ptnın Ö

~iın.C:e1<i ıka.n>ılaşmasın t anlat· 
nıa.k dugru olw m~du7 d e du
~\i.n<tii. 
Gtıner g"nç kızın bu tercci

cı\.idfuıii anlamıştı ve smit.r: 
- Y o kısa rıdhıo.; b i.ı· hwise nü 

?lcia~ 

Eleıı y e §ÖY le bir aı.ışi<n<ıti 
'"' an!dttl: 

- Doi;nısllllu i ter..eııiız, aıı;:ı·k
;a anlaıtacaı';ım. Latime-r, benı111: 
s..ze karşı kalıOimde. bilm;yorum 
neden, derin .oir itimat v-e emni
yet ;var. İn§'allclı aldar:mış ol
m;re, Bu gece, Scbas~ ~ en'i'll e
v:nac bir şe; kr oldu <;:bi gelı
:ı--or bana ... Nedir anlıyam.rdım! 
Dı>arıya çıkırr.~ · için c\1n arka 
tarafınd.,n, karanlıkta ynl arar
k~r. gal.uaı :ı-·o'-.mu s rd;m ve 
Sel:ast•yen1e kar ~ ~tımı. 

Elen tuı~ kap.ııın ön r.<le ge-
1,en 1 adif..•yi cldugu g:-bı anlr.~tı. 

Ll'Jli.ır.er: 

- Anhyorum, dedi. 
Elen dc,·am etti: 
- Geçcrı ak><am bana .-Beıyırz 

r.lüP>den bahset.mi>;tin:.ı. Böyle 
b;c yerden rnalUrııatıın olup ol
rnad'ğını 90rmuştunwz.. Ben de 
;J;,·r .-.:y bi'me<li[(•ni söyl~Sn. 
Anıma siı; do! bu ~ualin~ 

'=- - -=-" 1 K O A M ,, a n 

etufmda bana nıç izııiiıat ver
mediı> \'. Aca'ba siz bu .Beyaz 
ikliip• idn ınri beni telclollQı ça
ğırdınız? .Surıra akademiyi bı.

rakımak.hgım iıç.c neden a kadar 
ısrar ed~yorounue? 

Lat.mer d' ün<iu: 

-S ~e e·nehı ::ıir .>ı.al :t0ro.c..
gım. siz bt. &b•~tiyen rfoı;.len 

adıı.r.ı Jıakkıncla e düeıfuıuyorsu
nuz? 

- Bu sualinize ce\ ap \ erme·k, 
h~niın ;çin ş.ır.dilki halde kvlay 
dqlil! Bir defa bu adama k~ı 
minnettar vao!yette; m-. Çıi.nkii 

bunun b:rçok scbe-pleri v:ır ... 
&n in babamı tanımış \'e oııa 
yardtr:ı <11lmi.~ inci•tt<Lr. Hıçbıt 

hi~-ap dlll}'1!adan itint ederim ki, 
babam öldiikten sar.ra, onun b<i
tün bor<'larmı Pol Sebastiyen ö- j 
ded". Şin1di de bu parayı ona.öde-) 
ımeık benim oon:uın olt.:;ı-or. I\i
tekim bana verdi;ti rra~'l-ian bu 

borcu va,· aş~-av aş ödiıyorum. ı' 
Latirner ba;rretle ::em: ikna 

4:ıakı;ı· 

- Alı, dedi, lm sözlerin-".i dllt
k&!le clink'<Lrr.. Kcikt dal>a <!N

vd lıilmiş olsaydın-~ .. Dun,...k Se
>bastiyen ~ kar~ı ünde .böyle 
b:r ~i-.:An1 kull~ııı\ or ha! 

- !Iı.tt..ı bu borcu cıa silece
g!n: :iÖy ledi. Brılcyorum da, siz 
Sc'bc>i:ycn'i ı;ol '.uu. hiç ·.mi· 
.J'Ursunıa. N'ed.Lr.? 

Delikanlı amu.t.ieorırı silkti: 
- Si.1. b..ına S .. 1~a~11::tn';n oon 

teklifin kıibuJ s~ncek nılt\•afık 
olup oıır:!) aca~ m sorauğunuı: 
zrr.r.an, bf!n: -.Eyet. deır: ·r.1. 
Kabul etmenize t;;·, İ) c ...ıım·~
tim. Fakat sonrad<:n bu sözüm
cıen dolayı eo:.: pbrr.aıı oldum. 
Onun \ındir k düı. ak<r.m si'7.e 
telefon etl m. B'r bal:"l'-~;;n da 
~end.!.l.i siıe knı fre:,'ul ... 

Durdu. 

- Yiir.i beniw clT'n' -ct.rr bel
k de hı.'Yahm t"'ılkedcmi arye 
C. :.iş .,..r ;,iyo. ;:,'Ur.ı"Z; 

- E\·et, b::ı,ıla o!r.niyc\il'.'ıı ... 
- Anhım.-y'()rum. Ben kiın~eye 

fenalık yapın _ İn""-'l deı;:ilun. 

r• 

Banıı. tehlike ııe•eoeıı gclebilr~ 
Laümer Jıaıncn cevabıtıı ver

di: 
- Size tehlike Soiıast'}·en'ın 

e;·jnden g .. lebil r. Hatt.:i o;ıaat 
l;c;ndisintien ... Orana neler olup 
bıttiğini siz .bilm<>zsin :z. 

Ek-ıı di1rseıklef1Ini ·n1a~ıycı, d.a
yaıcil, dudaklarını ısırdı. K~r:;ı
sıııdak. deliıkan1'nın endi.'><'<oen 
bulı.nl~r.an mav, göı.ıerirıe atk 
nik bal::.ıli . Kehmeleriı&i tartarak 
cieot ki: 

- Aziü-m Lat 'Tier. bütün bu 
sü\'ledikk-rionıi:z n-edense bel'ı tat
min etımiJOr, ben do.ha <iun~ ıka
dar sizin dans hocanız ia· n: i.t 
sık sık bana do>tiuk ve mı:ıııalı
bet iıJı~ r ederdin iz. 

- Aldooıyorsunuz. (Se>i cid
dılesti) S ze kar,ı dıostiuk, mu
habbet ıhi<; ~iipl1"»< ~Hinde b.r 
şey&ı. Fa!kat i§ ö,vle degildır. 

- Hs.ngJ i~ ku~um? Eger d-Jst
lcıkoa oaı.a ta\·sıyelerde .buluna
bilitsiı!tz. Fakat lıu tavsiyelerw 
iıı;.hını na.: apmaııız lazMr.du. 

E.ir dakikalık 9i.ikut fa;ılası ol
du. Elen. kat»ısındak, c'.el h.:tl!
nın <,:( it -ç~.;it n:;ler alt.:;<L, fa
ka.! d<'rin bir heyecan içi.n<le ol
auğunu ~a:~·.ordı;. 

1'iil.uyct Lab11.er sand l~ ab.nı 
timz daha ıınasaya yakiııışıtırdı 

Ye )'l."\'~ bir sesle anlattı: 
- Mi,; Elen, -ben sb.e ılıiçbir 

şey söylemek istemi)'C>rdı:ıır, de
di, fakat aJ<tık bundan oonra sü
ikut edemiyeceğ:m . H•ç olmııızsa 
SÖ) !ediğim sazler~n so:ıra, be
nim de• size ka:l"Şı ne -kadar fü
m:. t be,lediği.ın. : nl.rcış c.lur;u
nı.n. 

Biraz durakladı ve devsm etti: 
- S'• Oli\· Latirrcr isminde 

lJ:r hrz!n 1srr.ini h~ i-;iıtti j7 mi? 
Herhalde iş'tmediııiz! Bu :.ı:-, ıbe
Jıim kard(?';'rr.dir. ik -:r,!zin t'r-
1 ikte C<>nı..~i Aırerika<la lbir ma
liklır.e?!'iz \"ardı. B'r zaonan bu
rasını salmak zarureti hasıl ol
du. Ben de kalk ·p g•ttiın. B r 
sene kadar orada k&ld;n-. İı:g'1-
te:reyc döndL.ği.:.:m zt:..-r.:a11. kız 
kard~'.rn O!i,·ın ort~u~"l kay'bol· 
dugun·~ ögrend'm. Pal7s ... Kız 
karde~ımin intihar etd,ği kc;11aa
tJ~:t: \'ardı. 

Delikanlı .anla.tı~ ordu arr.ma, 
kendbin: zor tutarak &JLalı~ or
du. Elen de, buıı.c. anLyor ve de-
1ik&.nl•) ~ kar..,ı sempatisi .bils
bi.iti.;.ı arl.ı)~ı·du. 

(Daha nr) 

--~~~~~~~~~3=fl~n~nt=lNCO:::tftşttL~- """r-

Aile Belgeleri (OiŞ-;~i~I -Memurlara her ay 
gıda maddesi tev

ziatı yapılacak -Belgeler yakında 
Ankara dan 

Vilayete gönderilecek 
Ticaret Vekaleti tarıo(ındanı 

haz>rlanmakıta olan aile ·belge
leri bugünlerde şelıriımize gön
derileeekıtir. Bu belgelerle ucuz 
ekmek !karnesi alanlara he-r ay 
rnuMeliıf gıda maddeleri tevziatı 
:yapılac~kitır. 

Ar.karadan \'erilen rnalfrmala 
göre yapılacak gıda maddeleri 
tevziatı için Vilayete yakında 
bazı d:ıekt.Iler verilı'!'c-k ve is
raft önliyc-ce!< l~ı:ibirler a]ınınak 

suretilc lıeı'kesin st·yyanen gıda 
maddesi alabilmesi temin edile
cektir. ---------
Şe bir meclisi 

toplantıları başllyar 
İkinci1.~r1nin 2 nıci pazartesi 

günü öğleden sonra Şehir l\fec
lisi :.çthr.afonna• ba-ılanacaktır. 

:Su toplantıda yeni Şclıir Meclisi 
azası ile çalJiacak olan eski aza
ya hfü,ben Vali tarafından kısaı 

b:r nutuk söylenecek ve bunu 
riyset divanı seçimi takip ede
cektir. Bur.dan oonra Da.imi En
cüımen ve Nı tısas encü:menlcri 
SL><;İm. y::pılaıcalctır .• leclis iıaf
tanın LaPgi günlC>ri t..opl:ınaca

gını kararl~lırarak dağılacak

tır. 

Eış s1!atf tatilik 
oıu~mıytcak 

Maar·f Yekftlot~ Tal'm \e Ter
'b;) e da'J'esi tekm·ı ö.;rcti!n mü
esseselerin-de yr.! · saatini; tatbı
kine de\'a.tn ecnm •• ne karar 
verrn ·ti ve kE') fiyct alfrk< Lı.Jrla
ra tE'blıg c!ilır.~t:r. Bur.a naza
ran bu yıl lu-. saati tttbiık oQlun-
1nıyu.caktır. 

Pnsta i atları arttı 
Karne ile seker tevz atı i'.ae

rine şehrımizde ve biılıas.oa B<>
yvglund~l .. i ek ~r pa~td'.',anc'erde 
frıümlli, ir<:;rlı, ballı '\'e hdta 
pekmezli pastalar i-malİ*> bas
J.anmıştır. Bunlar. p<daları l:i.
çültmü;şkr ve fiallan da) i.'z pa
ra arttmn ~lardL·. 

Onivers t3de sııcr 
te;şkllatı a.r 1ay9r 

ÜninrsitC'de spor t~;kiliıtı bu 
ders yıl! 'bı=;;ırııcl"n ıtib,.ren kuru
locaktır. :Maarif Vek.:ı et spor 
işlerini tanzim ve tcrt';ı için Ce
mal Gökceğ, V ıklan Aşir v~ Bed
r d<n müteşckı:·ı 'L:r iıC)i'ete 
.. l ..... iıı1· izde tt.J·ı-.ikler ~ apt r.:n~k· 
tadır. 

t •\Cr~:te ba~.çe5~rıde mıf'~,-e

};[ 5p:ır "-» un1an :çin a:ılı:ılar ya
p.lacııklll'. 

! üONUN- '
1 'J A n~ik1opedisi ( 

Bayan Ruzvelt 
Londra, lngi·ııı. sarayının misa 

firj olan Amerika Qe\·let rei.si B. 
R"Uz..-eltin refikası Be.yan Ruz
velt Amerikanın en m~ur ka 
dın !arınılan birisiıdi.r . Bu şQh
reti, şu sebepletıden gelanekte
dir: 

1 - 5~ ya.şmda oldugu ha.de 
6 90Cuğıı, 11 torunu vardtr. 

2 - Çok güzel yazı yazar. ro 
romları , . .., ~uk psikıolojiN ü
-z.eriru:le eserler sah 'b'dir. 

;ı -· Mükemırel bir avukattır. 
Her i~ini kendi ~örür . 

4 - Kuvve>iı bır naüpt;r. Gü 

ze! söz söyLer ve rad::;'Oda haki
ik.i ;,,mini saklayarak so.~yal y~r
dım~ dair lronferarular verir, 

5 - Bil dC'Vlet rei.si karı:,; ol
mal<la berııber çek rnüll vaz.i 
ve <lemokrattı.r. Bir ro:<. yeme.k
ler'ııi kimsesizlere ~ardını ıur· 

<luT'da umı..:ııi frala }'er 

6 - Mu · bır n~ı du.şma

dır. 

7 - Çoi< ces ıtlı.:r. Tayya ile 
At, 11 t ı;i a, maktan çe kimnemiş 
tir Derwuıtı ile bt~e scy~ati 
vardır. 
Bır k~dmı nı<'Şhur yarmak 

iç n bu bcp!er, s~ph<'S,z ki ye
ler \·e artar b:!e ... 

Büyük Asya 
Konseyi 

D aponyannı bu ~·eni harp
H te kazançlarını diizcnl<

JJ ınck ve As} a hakkında
ki maJıiın kararlarının en kes-
tirnıe yoldan nasıl gerceJ..fc.,e
ccğini tesbit etmek üıe;e •BÜ· 
yük As~·a Koneeyi , bu apn ba
şında 1.01Jla1ıacaktır. 

.Vaşingtoının Anıerikal:lar i.çio 
hır hayat düsturu olarak ortaya 
ko~·duğu •Amerika Ameri.kalıla
rındtr diis.turunu. Japonlar, •As
ya Asyalılarıodır. eklinde ifade 
etmi~lerdir. Bnnı; tedkik cd"'1 
Amerika kaJnakları s.oruyur: 
•-O halde As~ ah dört yiiz ınil
)on olan ~İne, 11cden ~na\ ata. 
nını çok görii~ orJar?. 

F'akat Japoı>ların •A ı-a Asva
Jılarındır ~ ~ö1ünii, u

0 

sekiİJe 
jzah etn1ek l:lzıtndır: ~ 

•.-\s~a As~ alılarındır. Yani, 
AsJaya herlıangi bir )ahaocı 
k>t'a devletinin menfaat müda
halesi olan1az. Eğer As.yada. ta· 
bii inıklinların taksimj; ekono
n1ik 01übadclcuin tanzimi ve 
toprak scr\·etlcıinin holenn\C!)I 
bal1is n1e\·zuu olu~·or. a ... bu, an,. 
cak As~ alı milletlerin aralarıu
da :'·n1>aca;.1 bir i~'hirliği ile olur. 
Japonya: kültür, medeni,-et vt
askerlik bakımından en il~ri miJı. 
!etidir. Bu itibarla As~·amn itla
reo;i, JaJl-On kudretinden i..tifade 
etmek zaruretindedir ve Jap<ıo
yas z bir A.,~·a idare-si bahi:, mev. 
zuu olaıu.r.z. Bu, asla bir 111üs
tcnılekeciLlk si.'a eti değildir, 
Bir kıt'a ünite!!ıoidir .• 

JapoııJada .Yeni harpten sonra 
Asyanın i tikbali için çok gen·~ 
bir ncşri~·at ,·aıuhnakta ve bir
~ok nıü~s~ e.,efer kurufmak""ladır. 
Aslanın her:ı-eyi be~aplanın· tır: 

Kac milyon insau b~ li~·ehilir? 
Toı,raklrır!nln rnndınıanı nedir? 
Bh· iktıı;;adı oı:garsı kurıtlz:bilir 
ıni? As:vnt.la yac.;ı,, an miJiet1rrin 
btikl:il ı c i•tikhalleri ne olacak
tır·! A\'rupaya VC' J\n1er~kaya kar .. 
~ı A.,J':tnın ınenfaatl-eri nac.ıJ ko-
runa'Cakttr? 

•.Cü:·ük d>l a ICon~l ia udııu 
alan \ e Ja1;Nn na,,·cklltniıı reis
liği altında toı>lan~n meclis. iı te, 
A,~ anın hu bü~·ük da,·alarım 

tedkik etıncktedic. Japoına, ~·e
ni harpte el'.ne geç;rdi~i Birnwn ... 

ya, Sunıatra, Ca\-a, HoJanda 
ıı;udi~tanı gibi A~~·a toprakla
l'ındu ;yeni ... Lı~a nizamının te
mellerini atan hali tcılb.rler .ı. 
rnL')lır • .Buulo.ır hrasanda JaponJu ... 
ğa ha> olall politi!.a >e kiil!ıit 
mile '.'lc~elerinin kuı u.lu:.u: JaJk)n 
kült-Ur ve har~ıuıu .)&) ılına ... _ıı• 
saslı~au.I. ulan le kilııt \e hil
ha,<.a Hujifııda adı \'erilen mu
hacir organiz.u:Jonunu-n se~t*ği 
tekni"~-~n 'e i~ aJaı.1Iarn1~t:ı Uu
ralarıla ~-crleserck Jaııon k, ı ai· 
za:)youunun ilk tt:~kilalı kuı a1a .. 

ları Nt~·ılabilir. ikincitc-.rınJn ha· 
şmda toplaoocak olau bü~ ük 
kcn~~~ in ahı.cağ:ı kararlar, A Ya 
iiıerindeli JajlOU euıellerin."ıı e· 
killeşnı'~ olarak ifad<'leri olmak 
bakımından ~uk cıı.tere>an o a 
ger.ktir. 

A. 'EKİP 

Beden Terbiyesi n.u• 
keılcfiyetlcri çalışma· 

ğa başlıyor 

Tutanbul y.:'1<aımr.da n:-eı cut 
'bulunan Haı.,, Topkapı ve Vefa 
Jrulüpleriı;C' :.Za olup beden ter 
biy-esi mükdlefiy<?\ çağında bu
lunan ge:11;1erin yd;şt:riln~·e5i 
için rnerktzi Kar9!::üm:ıükte ~ 
ind ilkın:ekt<.•p b "asır.el._ bulu
nacak b'r geıı.çlik kuli>l>üre rap 
ted:ilmeleri t~karrür e'nı!~t;r. 

Bu g.:ncler n;hayet pa:wr gü,. 
nü öğ!e~ < kaılat· !!7 ınci ilkır:ek 
tep b~greumeniiğine mür'"'--aat 
ederek yeni kurulan gen,ç'.'k 
!kulübüne kaydolunacald'.arKlır 

Yeni teşekkülün bOOen te ılhi
\""eQı rnükellfierinin talm-ı \t:2 IA~r 

ibiyesine ayın ıkin(•i günür·len 
it: aren na<la?'ac l<tır. 

Gene a~ın ık;nc gününden 
!ti'\.ıarel' d ~e• geııç!'k kulüpleri 
rnüşt~rek ıcden t ılb1. c ı ı:n 
lkllefit:rinin kı.,ı dc-u : ta"'1!le
rir.~ !stmibulun !her tarafında 
lba~rzınacaktır Beden teobiyC'5i 
İstaooul b(\lgesı ba~kanlığı ~u 
hLsU6ta geıu;ıi:< 'kuli>p';erir<' ta• 
liımat veı m~t.ir. 



IK:DAM 

Memlekelte
1

==:;:~ Dünya Meseleleri =j= 
Şark Cephesi j ,.,,s~SDA / Salomonlarda 'jffü<oA@I Zenciler, Mihvere karşı 
A!manlar Rommelin karşı Japonlar 1 Mersinliler bir _or_d_u ___ ç ._ık_a_rı_y_orlar 

a 1 Ç 1 k 1 taarruzu k • Türk vapurlarının 
Akim bırakıldı ço gemı Avrupa ve Ame· 

A 1 dı 1 a r kaybetti' 1 rika Umanlar zna 
İngilizler yeniden • g itmesini istiyorlar ---u- --

Staiingradda Ruslar 
Alman ları bozguna 
uğratmı ş bulunuyor 

ı~c-rLn. 29 (.\ . .l'\.) - ı\l:r..:tn or
d·ucurı brı:~ik1ıııa1tlno.n•1,g:n 1 n 't.t·b!ıg.: 

caıl Kı:ıüıt~•yc..·da l<·)l.}ttPrıit•rle w
~1lii ~-r-1:tle d~i.t\kl-encn A ·ın.;:ı.n kı.-
1~ ·!dfl, son gL.nLe.,.. v.-ı.l"l:ı~u. zaı.,~c

<.i.:.!C-.ri ~ • .aJı.::.rda~.;,.ı rı.C\t. .eı·r k •. r~ı 
cllt·-.ı'ı[<ln l° r&,fn<."a.:-ı y •• pıi n kı.!·t~~ hü
c.uı: ları picl<tit'lnı~ ro;r 

Tt,{1:{ •il bat~ı::lnda Bu.ı.l'n ctağ kı

ı. .;,.rı .1-\..ın~ın da~ •·vt·ı:anLı• birliık-

~('. d'C.~HL.'l taoal.c.<ı.::.n ıa<...ri ~ı 111i.ıdu

f<oı c<k·ô.'1 \.ll' ç<. • ku\··vı:tıc n:J .• ·"'4.ıb
kom N·<.ıitık ~eh'tini hii~·:ı~Ja z::ıptl.!'t
~nj~ıe;d~J' Nal.çi.ı;'ın doğ· ~nıaliı!"'.if• 

L>.t\i.at.ı;n~~ btı..."unan ciü~11!1 ku\~,Ptarri 

b~.\ 2.,_. l.::L ... ' ::ı.c ..... a kl'>ı"P-en J. o~~c&.J.ni.· 1 
Çt q:Pn cs:r aJLTir:'lışt.r . .tı~ı ~·rada 

-0öı t g(in z~_fıntla ı.::·r ÇC'·.\. Sovyet 
ıUn11_ nle:-: 1mg]_Ub '--Gilmiş, Ş:md~y-O 

fk:.C.ar 700-0 f':..~·r uiınn:t.~, 66 top, 38 
t.:l.Jık, küHiyet:L m·ktrrcı:a dal:uı b::ı§

.ü.ö. h<W'b rnalzt:mt':;;i iğt ı•a.m veya 

.~1. ~1::ı. ol ı..ııunıu.,.~.r. 
Sta]iıngriiC:d;;ı kıtr~:uı·ı;nı-z bir çok 

iiarı;ı ta.arruz.a.n pi.;9kG.rtt{,k."".ıı:•n flOl:l
r:ı. yt!'l t n c:r:lncıyi bölgelıe~·ı1:<'.ıe bir 
t..~~.:ını tıopr1:ci.aı1 ll'ı.icu,n!a zGptt:"L 
n :_crd~!'. Ü~tün .":)<.tylı:la ctl•şılı.an kuv
\ • t. Er!n'.n tun:: ... :arla c:ı, ıttk!c-r..crtik 

.~ ~ı-rı-:n bntısıııio.'kl Alrr:<ın ıne\-Z.:le

riııe •loı•rşı y~p·iLlda.rı Ş<l!;J ıiına h'Ücunı-
1 ı. ~·ı:c--ı:n ı..... ~.,l"!t'. 

1 t (. •ı nı11 ş~ r l, k, :ı,Lr><ia {(ip[ 
"Cl,;l\n 3000 W i.~ı.l{ l _.-:: .tık. yL.~k g"<'

t~'" 1 L'l ı ı rL~, ık: p~·t.Q.!. gı :11~1 \'e 
d:&Cl' b-f-ş ş··ıp tuı.)c.:t ·u11 _ış -ı,; ya 1 
<:ı .... di ha.~aı.. ug•·,'ıtı ııılı..:ıtır. 

St>\'yetlcre göre 

l\Io,'looı a, 29 (A.A.) - Sovy<ıt 
ba.s~n .. na göre, R·u.:;Jar ~r .. Stnl n
grod'da cıhemmiyelsiz tc•prak 
h·ay_plc:·rıaı.a rağmen, ~(hir ml:da. 
l·ileri, A-ıI'c..r;ları, geçE:n sene 
Mosbva önünde t..';radıkkrı 
boz.,,aun!L'-kt:ııı d~lıa bii~· ü,k ve 
d.Mıa acı bir bc.0gu·nluğa uğrat
mışlardır. Kaıfkasyada kar fırtı
ool:ı:rı araoınrla ilerliyen Kıwlor
du kıt'aları konınaklarda <km
m~ Alman askerleri tulımül§1.•n-. 

Bu c-cphedro gelen haberler 
da.ğlar<la ıı...raret dereci'Snn sı
fLrclan Ç>Ok a§ağı oldı;.ğumu gös
termektedfr. 

Baıtı Kal.'kasyada A.lıman1ar, 
k;ış mevsiıııiı-in vaki.inden evvel 
,~lamasma alıısmıslar ve da.öfar .. ... ö 

goçilıI!ı()Z hale gelımedC'll, Kal'3-
deın'iz kıyıısına \Um:ak matu_".adi
lc Tuapsc şimal doğusunda ka
ya,~ı ınüıfrezeleri ku'1anmıyı; 

başkıımışlardrr. ' 
Yine ayı<i cÇP!ıeden g<'ten hQ

berfore giire, kalın kürklere sa
rılı Rus kaya'kçı kıt'aları Amıan 

ileri ha rek.,tiıııi C:_ll'durmuışlar

d ır. 
Pr.avda !Ja.7.etesİ, birçok dağ ge

çit Ye boğa2lannda kar t&Daka
S)lll.n insan boyuna ç1ktJ:J_.~rı. ve 
yamaçlürdan ç>ğların yuvarlan
dığım b 'Jıdinmekıl.etlir. 

Sla.lingraıcl'da, 21 ya§ınd&i kL. 
zı ile 'beraber dü.~naııJa çarpı

şan Biobaşı Zo\o.tov, yararhğm
daJll dolayı n~nla taltiıf edıl

miştir. 

Milli Şef i 
dinlerken 

(8•'"'1alrııledcb deva111l 
•nan kendi kendisine olan itima
dını ka)'lhetınedği ni ve büfüıı 
k uvvetini oodaıı aldığ•ııı tariibi 
buynuca isha l eden Türk mille
t.inin bu dünya boğusması i.-iıı
deıı de ayni y itksek • iı:ade - l ' C 

s:ı.rsılınazlbünye sağlaırıığı ile ç ı
l<acağııı a asla şüphe ebneınekte• 
~ iz. Büyiik Milli ~efin de söyle
dikleri :;:Lhi uOrduır.lı:ıa, genç 
neslimizin örneği olan cv13tla
rımızıı sevgilerle ve yü:reğtıııi
zi·n içinden sarsılmaz güvenle 
bekc~·oru7..• 

İşle bu gihen istikliılimi:?n, 
bi.it ı·iyetiruizi.n, saadct i nıi.zin ve 
~'aşar1a hakkın1ızın ga rantisidir. 
Bugün ~u hakikati bir kere daha 
sö~ !eriz ki: 

J{urhdttŞ Savaşında en bii~·iik 
in1tH1an1 veren Türk ın i lleti Jıer 
h.i.Tlü sıkmttlara. şuurla k a tlooa
rak dahna ayni inı tihanı vere,. 
<'.ek \'C bundan alın aklığile çt· 
kncak kuvvet ve kudre ttedir. 

SOKRV AHMET 

esi r alddar 
Kabire, 29 (A.A.) - Marc531 

Rommel, kendi meV'zi~r;;ln 
va!him bir telııU kaıışısında 
kaldığ-ının farkır.a ,•armış ,-e 
İngiliz kıtalarının geri al<lı·ğı 
tc;pl'akl'n elde ellmek için ıbazı 
tank gruplannı harekete geçir
'lııi~ de hiç bir netice alama
m:şur. İngllr.1 tan.klan kendi 
kuvvetlerini desteklemiş ye Al 
man taarruzu akinı kzılm~h.r. 

ıBu harek 0 t iki taraf tankları 
arasın.da ilk çarpışma olmuştur. 
İnıtilizlerin almağa devam et 
tikleri esiT sayısı giı;gide art
nıa:ktadır. 

Orta Şark Amerikan tebliği 
Oııta şa.rk Amerikan kararga 

hı, 29 (A.A.) - Reaıni tebliğ: 
Orta şark Amerikan orousuna 

mensup tayyareler dün seki.zin
ci İngiliz omusunun carpı~ğı 
harp meydanı ü:z.erinde, 'ba-şka 

yerlerde Ye A.Jroeniu!e gen>,: ha 
rketH!rdc lbulnmu.~':ı>rdır. Aıkde

ni<ıde ağ• r OOınba ta~ yarelerlmiz 
mihver gernilerirıe taarrırz et
ıniş1erdir. Düşınan. hava mey
danları ile bir kafileye refaka~ 

eden düşman gemileri bomlha
lanmıştır. Orta bomba ta~'Yare
rel:eı:imiz mo{örlü ko.J.lara. t,ç.ınk

lara ve dü~man tıesisl.erine taar 
ruz C'tıni.şlerdir. 

Deniz k:.filelerine .'''P"lonta 
taa!'rt.zle:r esnasında af~;r bcın1 -
ha ta;:·areler 011 z büıyük bir cifr;

man ı:ıetr~ı gemisine i'<• 'sa.bet 
k"'ydnrl"ıışler<lir. 

Alınan tcbli,(i 

Bcrlin, ~9 (A.A.J - Almıın 
teb.1ği: 

durum Amerika da 
hakkında biraz cn

göstcrilmektc dişe 

Londra, 29 (A.A.) - Japoala 
rın, 11ihayet, bu harp ~nundıa 
yenil-ecekleri bilniınıekle berı:" 
ber, Salon:on adoalrındae<i du
rum ihakkında Birl~ik Ameri
ka<la biraz -cn<l'şe gösterilmek
tedir. Eı;asen tabın addar çev
resinde ve biz.7.at ıakım adalaı~ 
da Japonlar, Amerikalıların sim 
iliye k<ldar uğ-ramad>k lan da!ha 
ağ'lr kayı.pfara uğraın•s 'bulunu
yarlar. Japonlar, haip gerırisi 
olarak, iba,hnlmış veya 'hasara 
uğratılmış 139 gemiden ,başka 
ıpet.ıol Ye yük gemisi olmak üze
re baıjlııeca 133 gemi daıha kı;y
betm;.µeridr. 

Bu;na karşı 63 Amerikan ge
misi baıtınlımış veya hasanı. uğ
ratıhmşt:ır. B'll1llar, 1 zırhlı, 3 u
çak gemisi, 5 krw~ırı..ör, 12 nıtıh
r;p, 2 denizaltrdrr. Bu gemiler 
balımıştır. 1 zı rhlı, 1 uçak gemi
si, 4 kruvaı:OOr, 6 muıhrip, 1 de
niz<1ltı da hasara uğratılmıştır. 

Amerikalılar, ekserisi mulhrip ol
mak üzere, kurtaraınıadıkLan 9 
gemiyi de tahr:p e"·lemiı;lerdir. 
j apc-ıı kayı>plan a:rasıntla 6 uçak 
gemi."'· J l kmvaızör, 26 muihri,p, 
6 denizaltı baürılııııı.ş, 6 zııihlı, 9 
uçak gemisi. 24 kruva.Wr, 22 
muiırip, 5 denizaltı gemi;;; de 
hasam uğraı!ılrnı.ştır. 

...,.,,.... . .... ... . . ... ... ........... 

Hirecik' te tar ]ıi 

e s er ler 
•Biı'ecik, (İkdo.m) - Ş<hrirni

z:n y.:tk!nır.d.l \e tar:hi bıe r kC"Zi 

o\:-ıı kalen~n y1.kılmak tcbi!.ke
s~r.-c lllö.ruz e>~u.n kı.s .. mları üıe- ı 
rinde yop:lan i<C~aatta ve tadil-

Meı,;in (İkdam) - Mersin, 
:z.enggın Çulılur ovanın ve doğu 
viiiıyetlerimizin bütün mahısulle
rini lhraç eoden önemli b ir Ilınan 
şehrimizdir. Bııwya ])ir çok ya
bancı va!purlar gel.\p mal alır, 

mal J:ıaı;;altırlar. Bilha&ıa, şarki 
Aıkdeniz yolu tehlikey-e girdik
ten sonra Mersin, d.ıha çı:lk ö
nı~ın kazanmışıır. 

Fakat, harp çık!Lktan oonra 
Mersin Jimauı hffiilen hemen ıbo 
şaltılrn.ştır. Bir çok Elıraç malr 
krm vapurguzhık ylızünden sev 
kedilcrnemekıtedir. Mersinin ;Jı.. 
rac•<ıt işlerile a'oakalı mahıfilieri
nin kanaatine göre, bugünkü 
dünya durumu içinde bu ihra
cat, anc~Jt bayrağımızı taşıyan 

kel'l>di va,purlal'mızla yapılaıbilir. 
:Elğer, mevcut vapurlarınıız ve 
şikplerimiz bu i§e .kaıfi değilse 

o zaman sa tın tJına.k dahi eko
nomiktir. Çünkü miOi servet 

lbakmııodan büyük kazançlar 

elde edilecek.tir. Mersin ihracat 

tacirleri ara:ıann<la :J.ıir birlik 

lnıarak da bu işe ~l:fuüs t:>ıırnek 
aı">Jusunıdadırlar. 

Bayramımız ve 
dost devletler 

(Baş tarafı 1 ind sahifede) 
söyliyen Büyük Ekimiz Saf· 
fet Arıkanın bitabe;iııi plakla 
neşretmek nezaketini gös1CT
m4tir. l\Ioskova xad~·osu da 
saat 19 emisyonunda Bayra
nunıız hakkında n eşri~ at yap
mı.şür, FiHs.tin rad~<>Su i:se 
saat 20. de yaptığı tiirkçe ya
yıınmda Bayramınıızı kutln
nuş ve n~'1'iyatın ı İstiklal 
l\Iar!j.lım1'ı çalarak kavaını~-

Mısınla cereyan e<J.en sitldetli 
m ııılıarebe, müdafaa S&V'«~ımn 
~inci .günü dallıa şiC:dc1ıleımıi.ş
'İl~r . Dlişmruı yaptığı çok şiddetli 
h i.i.cmn1ara , ... e son der.ece ki.iiii
yetli mikLarda mübi'!l:!rnat kul· 
lanmaııma rağmEm Alman _ İtal
yan k1t'ıdannın cesa-rdle mliıda
faası sayesinde mll'Vaffalciıyet 
kayde<'emeım:i§tir. Yüzlerce esir 
almın:;.1:ır . 

1et<le Lıa.zı he~yk-e~i'?r. .ş.c;,.ınd~- l t rr. B&mb~y radyosu da Bay-

ı l!'Jll~~.r~· ~v~c!!""'d~~~e~r!"""cs•'~·a..,.o.u•l•ı~~n!!!!u~ş~lur!!!!. !!!!!!!!~rıı~m!!!!ı~m•a!!!!ı~ku!!!!t~la~ru!l!!!'IŞ'llT!!!!~·!!!!!!!!!!!!!!!!!"' 

I~ DÜ N YA HARBi İN-. ...... ---....,- ......__~ 
,'- "' ,_ YENi MESELELER~-' 

TAKSİMDE 
• 

resım geçit 
B.abram an o r dvmu 
zan m&bte!U mtaıam ı 
rı geçerken meydan 
alk ı ş t aıanıııa 

sarsıldı 
(Baş l&rafı 1 inci sahifede) 

Lütfü Kuda.r1 ş€'briıı00cil,ki a..<~.ı·i 

~ ~ıı.-il e rıkirooo, t(·~rifa.ta dah'il zıc

w1.:ıı "·e :_vUks.f•..K. tr.i.ırn·ı.trhı.nn teb
rii<lerO:ıi :ıc--,.ı,,~ <'imiştir. 

Tt:br~ı.. ınet"ll8mıindR,l seınra T.:ık
,,;m•e çıkllmış\'ır. Bllra<la vall v-0 W>
ll~~ r~i l)r. Li:tfü Kıtc~. yıe.

tmda lümg~:al Asını T~e 
ve Pa rti ; ı1a re heyeti ı:ea Su• d H•·Y
ri Ürgitplii o!dl·ğu haJôe IU{>yda!ı
da ,,.er alm:ş 00!~ aSkc.ri kıt'a
l:an, mektepitleı-i, bl rlik It:ri tıed'ti :i e ... 
derek bıı,r.-..nlarını ku<Jaroıştır. 

59.at 10,35 te İstiklar m~~ae bir
ı:~ !i-.n.I• b311,.,.ğ>ır.ıız direğ'l çe.
Oı:ilmiş ve MJOO,ye çEIMlı.ler lron
ruu;rtur. 

Bı>;Yrıık çekme ve ~-e!~ ko-yına 
töI'(!ninQıcn 90tlra :gıeçid rı.:sınl.nıe bcı.9-

Jaamiııtır. 

Bt.JCk bir intizam içLdl'- ~o:.1-aya.r.. 
gt>çi<I ~U-.de il:!< oJ;,ra,k rn<"yd.anı 
Co!dı..;ran onbinıl('rce in'.;uvn ardl a
k~ı kıe~ilme')"E"ı;ı alkışlar arasında 
a2.'z h<..[-p ma1Uı1J..er~miz;e şeiı-ıd a.oa
lc:.r.t ge~f'rdir. 

Boola.rı g.e.nıe ı;ü rPk1i p . ı 
önde blr!('~ ~ııı.klar.ilt- kr i 

cilıe:rim.l-z wı ktı. liseleri, ( ıi\Ck. izci
lı,;ı' v-c lale~r taı..:b ~·· l. l<:r<fr. 

Slra 'kahı·amü.D orıd-_ınun. g .. ç~.11e 
geldiği z9t]Jtın hry.pcan son hadd~ni 
bu!cı. 1 u~, kalıra.mt,n a.:1laer],prim'z; vP 
mt:.iülel.e kuvv~~ımılz bU.y~ bir 
\i.'lti.za(]"lla gecerlt•ı'kf"n IDO.>·u-iill alkış 

tt .fan ı ile sa1·sılml$itır. 
Bu sırada uçaklaır da mf"Y-...dn i12){'

rinde uçanlr bu b\i:yl>L: te;,ahüra,ta 
i'Şttrdc etrrııişl.erüir. 

Kal'.r•man -..,.j.,,-iıl"7.in geç'.şô-

ru pol4ı. '11&1re ve di&er teııeı<üllcr 
talkih N cek Tak:s~u· ci&,ı;:i üiren 
QODa ı:nnı.,:.ır 

Dünya lıarbinin kat 'i ııeticesi Ru.s 
A lman l1arbinde mi belli o~acak? 

Yazan: ALI KEM.4.L SU NMAN 

Öyle görünü,yc:- ki harp ve si 
:ra.::ıt:t Uicminin biriı.ıel sııada gc. 
len meseleieri ar:;;;:nda §" da 
varciu·; Rusyanın hol'p kll\ vet 

-.:e hıbiliyeti. Gerek Mi:ıver, ge
rek müttef''kkr tardırı-?aki ııeı 

rjyat ,bu bal!ısi hep taze!r=mekte 
olduj1~ı giıbi \rr~kit vakit &öyleı..'en 
bazı nutuklarla d" Jıarbm bu 
safr,f!s:nda F.usy~nkn buı.<lc.n 
sonTa-;ı için ol.:ı.·n mukli\;e~11.~l.aıc, 

'kuvvetine ve ist'!hsul kabiliyeti
ne dair en nü\hlm noktalara te
ma:s e<J1me krt.edır. 

MaWmdur ki Aı:ı.glo _ S al<Bon 
tarırfı için bu ha:rpte üç büy ük 
diyar l:>illıasrn unutclur gl'bi de
ğiklir: Rusya, Hind.,ıStaıı ve Çin. 
Bu üç diya:rm da ıı.üfusu ~k
tur, ar ttıla;;a artmaktadıT. Onu n 
için gerek .bu harpte, gerek 
ha,rp geçtlMen onra nüfusu çok 
olan ülkeleı•jn siyasi, askeıi, 
cr.ğı oii ve D:tı~adi ehemm.yetle
rine göre bü}ük roJler ıeynrya
cakları kolay<:a bekleıımektediı'. 
Bunlardan Çin Aıı.glo - Sak:soıı 
alemi ile berai:ıertlir; Japonlarla 
dövüşüyor. Hind.isianın da ınu
har'p olan Jhınal edibm;yecek 

ir rı. sını J\ı~gı-0 - Sakson la.t'a!fı 

ilenir, harbe karı~c.Lştır. Fakat 
bu kadarla kalına<:ak gibi görün
ınüı qr. Hindistar:ııı bll haq:ıtt'.;,• 
rrlt.:-...·k.ii claıha z1ya<lt: bı..inCİ<ın SL-n
raki safhalaı"Oa keı;,,:ıi .; ;,u ,,·ı c
cektir; uen.i)' r. Hndislan bU.' uk 
bir üs !'"':kıl erıecekLr. Oradaı. 

etra"" g«iilebilecek. Buna daha 
vakıt var. Faka·t ~;md ki .]ıl)Zır

hk o merk€Ql<ledır. 
Şiıı.ı:iki. ıboılıc,;a en ziyade' ;ıöz 

götürür tarafını Ru.syanın bun
dan soııra.sı için mı.;ka\'emet de
reces ne olaıcagı, nam madde 
istih!'ali ile faıbrikalarırrdaki iıma-

litt;n n.sbetl -~ereye vara-ctg_ı ıc 3. 
l<ıil etrrektw.r. .Nüi~su çok cıl
<lq;u i<;:ın Rueya bu ı'~rpt., in
san kun·cti itibarile bh"ıı": >a
;l'llmaktarlır. O cihe'.lc A:ıglo _ 
Sakscn tarafınm da bu harıOi lrn
zamnak hususuında Rti~svaıdan 
bek!.,..]'klcri '<ardır. Fakat ·görü
lüvor 1:- Rus t&rr r~rı;,n ea ,.'\ı"al'<> _ 

• • '.O 

Sakson alemıııden l:>eklC'6Jaı· vok 
'-·'- ,, . değildir. NiteM.I1' R"-'>l~r vaki·t 

vakit bunu hatırlattılar. 

Bugiin de daha z·;;yade e!herıl'
ımı:yetli olan me\-"ZU Rus:v&n .. n 
gösberece.ğ i muıkaven:eün ·dtr~
cesi ne olö.cağıclır. Burada b2!1>.is 
daha gc nioşlemektedir. Jı,gil;.,ler, 
A.rı:er'.kalılar lıer vesile . ie şuna 
emin olduklarını tekrar l-<brler: 
Rusya dayana>caktır. Bunun için 

maddi he"apl•r ve sebepler va:r
dır. Çü!"kü Rusyanın a~ıl ku'V

veli felce uğratılama,rı,,.,tır. O
nun için mulkruveT.et de d<.'". .... m 
cdE«:ektir. 

Lakin bu dün; a haı·h nin kat'i 
ı:c-. ~ce~:d RLs - Alr11arı n:tıJH.ı.rtb~
lerinde m i belli olacak?. Bu ·ada 
Ang1o _ Sakson tarafının r.e <iü
_şündiiğü de anlıışılın&ktadır . İn
gıltere ile Amerika bu horut·e 
er: büylı:k birer fö-;ti~vat k-...zv: ·tt 
mt~Joa t~k.il edi'j"Orla r. Harpte 
k0,2anı!; ncl:ın ziyade kazanı'ırı · 
oLn. n.L ,..faza edı::O.:lmek ır.ı.;,

lı .ne ır Onun i<;'n hatlıin t:ı.Lv 
euec:t.:~ı :'-o]u.n nereye ~ .h:öJ..:.agı
na daır •azla t<l'lırninlere gitmek
tense 0" k C:{'m(k daha uygllin 
olacagını söylürnrlar: Ru..">,) anın 
r:~!ı..ou imal \e :Stih>al m-en
baların•n arkaoıınaa İngillerenın 
ve AJT'erikanın i~beten hiç ili
şilmemiş denece - :ıi:tiyat m~n- 1 
balarl vardır. 

Amerikeh subaylar Liberyaltfarı harp 
için yetiştirmeye başladılar 

A
tı·ıkada, adıru çok s&yTEI,;. du:y
duğ\IQ}_UZ b~ cumhuriyet var
dır: Li>Prya cwnbur>y,;ı; .. , 

On milyuıı t;a.dr nuCu>u ola.n ve 
ışaık Afrika.sının ol~ça ze11gin. t.op.. 
ı-nkJ.arıııda kuruları bu cı.ımhu.riyetin 
ntamıaşlan tamamen siralı derili, 
yani Mniciir. 
~-<e bu .tuır4nıriy.etin met}jsi, bun

dan yi:tmıi gıün ik..a<iıar önee yaptığı 

bir topl:ın1.ıda. Milrvcr devlel'erile 
po!it.!.k al5kasmı ke.;11ncye kaJ:Uı- ·ver ... 
mişliı: . Bu loat'lir harp ilam m<lı.i
:yet.iOO.e olımarn•kla bexaiber 11.'ber
ya, mütt.Et«Iem a.Sker ve rr•a!eeme 
yaırdJmıı:ıda bul.unac<iık.tı:r. 

H:ııt-11-a .. bu A:fu·i.ıkn devleiinin ne 
g'..bd. ma.J~cıre y-aN.i•m·ınd:a. b~l\.l,lla
h!tt'<.'egi ge!<fl!JJ-lr. IIan.cn 01...fV~P vc
;reJirn ki bu yardın1, bl'.~°Rti Lıbt_ı•ya ... 
H~rın h~atıl•mıd.~ Joiı; gön11'!·<l'k• 
!eri \·-e mu'hc'-:f::iai~ !ti m-eml<.ii.1...~tLeri
r.ıe g!nn't'1n!ş ola..o t~ alev ~an 
nınkiooler veeıairı• g~>i ~·eı:ıi Juutbin 
icad~arı dPğil; .b.."""{LUÇ\Jk, deri, çeşldll 
ma.dca1e- g·bi n:ü.tif:fhl~rin ti.3ıilr..ri. 
1nuhtaç oldukla-rı haın ~-6.~··!er
oo. Bu.rıln• al'll6ır:da bilıııı..sa kauçuk 
en müiıim yıtıri alrr.r.Cdadır. 

* F
ak;,ıt Almanya ,.e İkı!ya için 
<'n nı;li:hm\ süı·priz, ks.rşıla.rLn

da siyah deri:i b1r ordu gör-
meleri ol:iia grre..~ •• ir. 
. L!bery.nnuı miiti, .rrı:.:L-cr emr•:ne 
verecrği o~un mrvcud::..ı til yüz 
bin ki~:r<" y~ıkın o1ac~-1ı.ı·. Bu orou
yu Aımc,r!:kt..'l suOOyh.1' ş\:n'lri~ ye· 
tl.:tlit'lt:<':ı--.C baş] amış: <.ı.rdır. 

E5k.:dcrbcırl şöyle bir ksna:;.t Yar
dır: S~y::.:h der~ll, c-esarr tı. az ol.an 
bir insan.dır, iJ,~.i d.öğ~-om4"'z. zorlu
ğa ve güçltike Q{..yanma kabiı:Şı··lt. 

r~ır. T~biat in:.6.:...n ... l2i~ arile n1lica-

dele eı!emeı-. .. 
.Bu. !bellıi düğru<lur ~ Anııio -

Saıkıoonlu bu du1•mmı bildlitlcrin
d<'n zenol<ıri, llartm mı.ııa başkıa. 
işJ;ıraııı,e ır"lkım:crk lkarnrıhı al
mışlanhr. Bıı arada reı1l.Zım tr,\i<i
lf;tı ba,,"<la ııeııı,.ır. 

Bel'k.i manıt\11 harp \~f'ıtlatı, ya
ni cesaret ve aWg~lıgı mt.11-.:lud o
lan zt.ı.ncide. mesela; Habeş vstan
per;.·e-rleri gibi mızrak.Ja tankı dur
dunna!)-a çalt;;""tnak veya b!.r ağ:::ı.c1n 
d&lına s.nthınarak altntd.'n g,;~r
l.."'fn. zırtıl ~ otomobHin şoförün Jn Qs.. 
tüne keııdtıini &tp onu boğa.r."Jk bu 
rnolörlü "'"ıtuyl harp dışL h>raılı.
rnak gibi Fin aa\:erlerinde ıı&dü-

ğümile :kah1'3ın:ın-!lk.~ara raı.:,""t.laya-

lll!;}'acaığıız a:ı::ımrı, onlarln b · Jha.$3 
s;a:k bötge-l('rd-c muıhr:.!b~~l'e, Ie\·~ızım 

\·e yar<:lın1 t~'b-nia fcı,;k3!fıde 

fao-"daiı oJacCL".clttrı anl:t,o;ıl~r. İlk 
'Ye'ti§tiri1C'n zt~oci kıt'aJ<iruuu ~üu 

M·JSJrda tear·uz hal~ ola.n flt~i
z;rh oı·duntLn bir&ltrı ar::ıs1ı1:1da ol
d l~U söy ! e:n.rook teıd.ir, 

* L lbtry-a cunlhu.riy. etlnin . vı.. t...ın-
daŞa·nııı, A:fnkarn.n ar]{·ı· n
~!kİ '.Zlencil<'r g;t>ı cuhll v<' ge-

ri k~l:mış SQli.'m3,Y\rı.J2: Kıl·kl~;rı, kı- 1 

Y&İl\ll-Ori. y~Uyışicıı, ~.ı..vrupalı;ar 

ve -~:.er~aJıJar gil:ı -dir. Daf'l."' etn1('

sini, km:..n c;alnıaslJll, .sYnokin giy
ftl...ı:>s:nl b .• ir:>t..\r. Ü.r..!\-.e"I":5i • e; -'ri, ·.se
Jeri, n~:ı-k mf"ir~ıpler' l·~ı .Ju-. Dok-
1.o'r-laf'ı, avukatları, mü,v-nıdlsleri 
kendilEır·rqı•nti!l.... Dı·n-. iry-o~l·<oıTl, ha
,~..ı hıta-.")·-0n1 aı ına, liır.:ar.I..~rco rr:a.;ık-

t ·!t l' 

B:•~ta.f rn, Juıva.t ve yaş<yt;o1arı 

g.,.rp'.!._:t.:a. ç:)~ brnze.y n z· r.<.:. r c-r 
m"!Yd"3ıl1 rı..da r2s.:. nırticf'l a:!le'. :.ClJ.r? 

( Aı4ERİKAOAN M~Şi\HEDELER ) 

Holivt•t a Artistler 
Aras~nda Geçen 

Günlere Ait Notlar 
Hükl:ıır,.t gerr.i inşc.&t tezg;llı

ln rın ı ge"".?Jelfkteıı soı:ra. o Lnrr.ob:l 
ile San F ran-s.6J..·'C} a girli)''ClrUZ. 
irn;aa.t tezg&hlarının cive raooa 
harpteıı.h<'ri lnırulm<:~ )eni şe
n tr (erin ô.lrasırectan geç j ll)r"li.Z. 

}1c-hbEr1m:Z rı::ütemadiJ·e:-1 fiağ 

ve snlurnuııdaki küçük YC ymi 
haı aka YC e-..rleri göstererek k!:-
1· is ~1in !Jir &e!:~. 1:'rnisir.jp altı 

a,I' e\·vel ı,atta bir k:smmın üç 
a;t e\'vel beı:~ ansa veya ta!'la ıaıt 

i·baret oldq~uııu söylüyor. San 
Fransislroya kadar altml') kilıo
metre Jıoyur:ca gö1'düği.o·mi:.: 

nı~ıızaıa bu idi. Bir sıcnt:dcr.ı:>eri 
kul'Ulan Y'-'llİ şdr rler henüz şe
hir lıal'•ıc gelmerr.~ yerlercie de 
binler"" ctomdbil arkasıra takı
lıp çe!<i!<)n seyyar evler gördük 
Bu,ıılar haı·p ~anayiinde \e inşaat 
tE:Z;g'iıhlarında yer ve "ş bulmak 
wzere memkket içinden gelen 
yeni işçilere aitti. 
GC.ı·ii:L.yC1·Cıu ki AıN"'r'•h.-:ln;n g.arp 

s;-,ıli.llı ri-o<le harp yü:ıür-'.lde1:ı ~'"€'l'. b·r 
~r:r, i"r b;:ı~l..,.trııış .,. e.0t =:r;•.:r lı· 
~rk:4rıf.. yrıt.:ı;-e! ·-e?: o •1 V" S:-ı!ı. r·ra.r.
c: .:.uya : 1!!:.la{~Jı~ç~. y..ıl g.' r.:.:::y<J.r 
vı· o·..orı~ 1 ~.ı.:·eüi r:rl.y.ır p.ert. x:ı: \'f' 

h' :~ t:--hd:.ra<!. <' ,. .. :.ş.lna ~~ • 

yn <·'~.o:·<i~n görürmtz C'Juycır 
n•.lııa.y f'I. on k•.oo.ı~ı·t.re ~l .• ~•H .. CG. 
•ı;.:ı- u:'!üıC ı· tunel· · !;.öp!'~n ::;:~~ 

çt>r. •'n: 3eh:ı.; giri!l(•ruz San Fı R-PS'.t:i

l!to P'~f.'l~ sa...ı.,i'indf'. .1\ .. TTKriketlL!1 

;ü_:ı:ci büyÜik \\.01. ·ı-0pn-l~t st1hri. Fa
ll<•t biııce bı:ra.ıım hıı.sıı;L',-.,c;: Pasi
fik ce:ı,)h._3 nd{? On İ\.<ı tt.a buh:C".UŞU

-ctı • r. :De-J}i'Zıdıe jlal'".P gt.ıl11ilt:rhıJ, havad& 
t.ı:'.l'Yafl'!<E1"i. görüne~ c.-epin ca .. c bu-
lı:TXlt:ğL~Pzu sn: ry-orsı..:.DıLız. GN:e 
ı .... :1Utu· yr..-!··~;ı ~önl:.k. So+.ü.lk-:Sı· c.vt('l 

ye lcP.tt:<:'t&Iar (..iğe:- ŞE'hirkrcrc oldu-
ğ-,.a:ııann ta.z:a a~e-ı-lr do!u. Şehir 

civıa:r.rndakl a..-k~M üslerden :t)lr'nıi 

dol<>~t:ı·k, 

A...ınP-Mantn buıa,:tı herh?.ngi bir 
ı..·ca\' üze k~!"Şı na.sil h~N'.i.and:ğıw 

göt'CiC.k. Ertesi gJn cie Los Aı;gelo
"" !Y.>J'CW1 otl.i\<. 19 B'rinciteş!''n sa
b2tti pE"'k nlod·e.rn ı;e kon.torlu korn
pa:ro~LTr..a n:a.r;,mzda uyandığımız za
"i"ı3.·n t.·t.ı.~fa bir gö~ ıa.tınca çıplaık ha· 
sın \·e 'k:wa dagla!"' cı. ~nds.n ge-crn 
bir v:ın~c 1.T. unC L .ııı.u gö:rr.;.\:k. 
Los An~ 1o ..:ı cing; ı: g'c!-yorıız. Yolttll 
bir t:ı.raLı büyü'k ('<ık fahrik:a
arı \cır. H.:r t;..raf yc..ıi bıtrnış tay

yar·eJ.t' le dv:u. Gök,,. f\c b -u 
tıı.y"yarc lK:'cı übe uçı u yaµ:ı~yoı Set. 
at 9 e.g t:r nd n ..n • Ote de bl.ı an 
din~enrikın sorıTa L>s \ng· 1c--. !a 
Iiolivut arasında'ki tim studyo.la
rını z·ya ı·te g1tt.!1':. İ"k ör"'" '"n 'llf'r 
b: .. :ı.crcdcı "n &tud~ u gf'Z.dJ • .\.r
tU erle ı-e;;Jırr.ler çıkardık S\ ı<iıy<>. 
\aı: bir ıt~unı. DUno wn he.L· kJ.l.ıAtlı. 

h.rt• tco;"a"ı htt rrı.-t1!n likıl•t.ı ve her 
rtJıxı .ıdlıo.v<".d:o top.h.11,.ınış o:rı..ıJtıı·. 

Mı.ı'l...-ao\'"\tacian. bu slt:.~ -&.!"l uzun 
uzn.dıya a.alt:·..ı:"lo.gl uOr. - o 1 eo.r..ıy ı
roo~. Y<. 1ı·.? ~u ka<lıı· ::::;~· yel n ı~. 
\T&r!H'l' B:.:-::?d21'1€'r sttt.C.,,YO."Lr,u ci<J._ 

·~~ıt .. .::fP.. !.;: r'.ıe!irnizi e::.'.':i il~ :,eıı:n:.n 

tf.o·rir.f Sar1'it'ğl ~:.p l,.I J:üık 

~-c!ıı IJ\rie buldcik. Eın."1lG.a (,.c, kçi 
S. '.ır:a, IT?'l!.\")(.~ '?.1.i§ıon. 9t:~.erl"1 1ws
t.a.fd Gü.l hür..au11 kiı-a.:.k °' · i .. Kan, 
lrJı·ıı)'!l çö,.t.Ll• clö~-.ı·ıo(v:r g.Q~ '.i.·
n•_•: .... irıln ·~ı-J<."ıt--ı c_.._,.;;ru 1 ... i_ -: lı:i'l y<.."11-
:!ş lfı;lw..f:r göodlilc. BUti.~ b .• n:ı
r.ar.f> .Anksr.r.da çr~":len t>:: 1.ı ı:;e 

ıkL-- 1 :n:r.ı1ıyomıu~. F:J.ır.'.n ~J.h:ıe .erı çt -

!;:;J.r ~en <le ~..,..yr•1 t...ik. At b:::.;.ieı. ·c Qc-

1'1!.bf·r l"l'ti. 'fr.•İ.ı1'"'ılz.i c..1".Jlı aı• F~ rıoin 

mev.luu cirJ'.ı~ ~:ra.de T•ii•l''t-~ -'iyi lıör

bt' sü1·C~!El'nt.ıc i(in A cr.<i!~l.arl:ı R "-
1 :ı.r a.rns:n:c aki m üca<i+-' leyi g()A~eri

yor. Y..l""''!ıur AmerJı:ah ar~t Krntt 
da .A"r..e..ı~ı-~lı bir c2lSUS ~üıoJ. o:vnıı... .... 
yvı· . .A!~'.~il·Ta m~ıallc -:nc!t'lk -..·~czı-

J.arın bıt.ı.l y;.n' ış1:-.kları.n.ı. 00--.LL~l~l:rc:.~.:. 
c..rı:~tt~ı·in lc-arJ.alar<l. yC......-:.t."'< yı ~. 

Burada Nazım Ka',ka,-an is
minde Gafat"-'ôTayh h•r genç 
Türk.iyeye ait filmlerde rejisö
re yardun e!ıme:<tedir. Ögk<len 
wnra çok da.ha büyük ve çok 
daba mükemmel olan Fvx stüd
YOo"'tlnu geulik. Burada m<·şlrnr 
Arjanthna fil'ıı1'in1 oynıyan güzel 
yıhlızl.a resi!l'Jer c;ıkartlı.k. Bu 

sriid)'OJU da ~miz saatkr 
scirdü. Eı'tesi gün bıı yıldız çi

çek ve güneş şei:ıTinde bütoo 
'bunlarla tam bir tezat teı;ıkil e
tlecek ölüm mü~terini u.
çak fabrfkalarıru gezdik. Öğle
yin Holiv:ııtta deniz k enarmda 

plaja nazır mtlıt~m bir kulüp 
te yemek yedhk. Çiçek tohumla

rı satan büyük bir bah~yi gez.

dik. Öğleden sonra uçaık. y&pan 
başka bir fab<ika gez<filc. Bura

sı da çok seri çalışıı.ı-.:ır. Büyüık 

bir yenilik olarak bir ta,;o·aenin 
!binlerce parçası lhozuk olup ol

ımadığı anlşıahnak için birer 

!birer röntgenden geçiriliyıor. 
Hlolivu~ şekerci Hayri :ip<:nn 

ailesi ile de görüştük ve ertesi 

sa;bah <buradan hareket ett'ık. 

Holivut ve ch~rı Ametikada 
şıIT'diye kad2T gördüğiiımfü en 
gii2el en şirin şclıirdir. BU'rnsı 

Yalnız ~ :ldızlar değil çiçek r<?ak 
~·e şık d.iyandtr. 

ABIDlN l'.>AVER 
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~ 
Deli de alıyorum, 
akıllı da alıyorum 1 

Geçenlerde Felek Büriıan va
purda bir deli ile tt.ıııştığıııı aıı

!.atı~'<:ırdu. Dün, lbunlardan biri
le de ben şere!ywb oldum. Sa
lbahleyin işe gidic)."Ordum. Çar
şarrlba tara<Gurı.daki tenh<ıea 
sc;ka.Itların birinden geç-erken, 
yarı hırpani kılıklı, gençten bi
ri, bir köşe başndan önüme çık
tı ve meri1~ bryım dedikten 
sonra sordu: 

- S izde kimyon bulnur mu? 
(Ben de ona sordU'lD: 
- Ne yapaeaksın kin<,yonu~ 
- Tahta kurlarının btırnun.a 

s.ıkacaklım! 

- Kimyon sıkaeağına limon 
sık.sanal 

- Limon nerede yalıu, 1'1ın
nu bulsam kendi burnuma sık.a. 
rım! Sen şimdi limonu bırak da 
bana biraz kimyon veı·! 

T am bu sırada ayni köşeden 
eskci yalıudi sökün erli, Ben de 
hemen berikini onun bı:şına 

sardım: 
- Nah, işte kim)'<:ın lbu he-

:riJ'te çok.tur, ondan iste! 
:Bu sefer eskiciye döndü: 
- Bana 'biraz kimyıon versene! 
Yalıu<li i§i çakarak: 
- Bende kim)'On yok bah.:u 

\'&r! 

- Ver öyle ise yarını kilo ba
har bana? 

- İlk bahar mı isti)'Orsun, 
son bahar mı? 

Beriki afalladı, durdu ve ben 
atıldım: 

- Karış•k istiyor bez.i.,,.;.in, 
karışık .. İki yüz elli ilık 'bail:ıar, 
ki ~iiz elli son bahar! 

Yahudi anıma da hazır ce
vapmış h•·! Demes'nmi ki: 

- OyJeysa Fatin Hocaya it
sin, Fatin H.ocaya, 

Yarı {ıırpani kılık! genç. avni 
~e:·ri ya.c:hca bir k;ichrıdan ister
ken, eskici yal'nudi hem gülüyor, 
hem de 3lay için bağ:rı~-.:ırdu: 

- Haniya yun a1ı.-o.ru.m., ba
kir alıyol'Um, eski papuç. eTu;.se 
yai<Jt, yorgan, kimj on, bahar; 
tarçın, karanfil alıyonu:ı! Deli 
de alıyorum, akıllı da al;yo.nım! 

iy: amma deli ile akıllının 
kc ra bo~adaki piyasalan ka_çtı 

acaıb::ı~ yahutliye bunu SO("ima!Yl 
unu\:tmn ... 

An karada bü. 
• yük mcrasım 

\Baş to:rafı 1 inci sahifede) 
kabirlcr;ııi ziyaret iç;n Etııoğ

raf,r.a müzelerine ge4Ierinde 
Büyük Miilet Mcdisi Reisi A!!ı
<lü".:ıal:k Renda, Bı:.şH•kil Şükrü 
Saracoğlu, bütün ı.·ekiller, n1ec
bs rei3 vekilleri. Part.i a.,nel 
Sekreteri, Part; müs'a.kil Grup 
Re:.Si, Ankara Vali$: \'C Emn:yet 
1ıüdürü taraiı:ıci.n k'.rşılan
mı~lardır. Milli Şef 'bu zylareti 
müteakip dcığruca tetıikleri ka 
lbul buyuracakları B~~ ük MLild 
Mc'<:"sini ~il buycrmıışlar ve 
n:-ec]is bins.61 öni.:o<ie biril.en 
Jrn!abalık bir halk kütlesi i 1ıe 
baş<ia mızıka clciuğu halde i.'lıti
r•m resmini iia etor.ekte olan bir 
kıt'a <S~:er tarafından selamlan 
m~ardır. 

:Mi!Jet Meclisindeki hususi 
duire!erindc kısa bir istira.lıat.i 

müteakip Milli Şef Büyük Millçt 
Meclisi Reisile B~-ekil ve İcra 
Vekilleri heyetini, Büyük Mil
Veb ileri heyetiıı.i, Bü~·ük Mmet 
Meclisi az11S1ru, kana., h ava ve 
d eniz k u vvetleri men.su,p:ılrım 
Temyiz mahkemesi. Devlet şu
rası, Divanı Mu.hasebat reis ve 
azalarını Vekaletler ve Ptrti 
erkanını, bar.aktar ve diğer mil 
li teqekkür!er mümes<iflerini ve 
'buııl&rı talı"ben de renelıi dev
letler biiyük ,4)l'ta el,çHeri ile bu 
elçilki müsteşarlarını ve kara, 
0enh:, hava ataşelerin;ıı te'bTlk
lerini kabul buyurmuşlardır. 

MiLlet Meclisindeki merasimi 
müteakip Cümlıurreisimiz yan
l~ında Genel Kurmay Başkam 
olduğu ha1de merasim sahasını 
tesrif etmişler ve burada toplan 
mış olan on b inlerce balkın 
ooşkun tezahili'leriLe arasınd;;n 
geçerek geçit resrnlı>e iştirak 
eyliyecek oloo iııcileri, askeri 
kıtaları tıeftiş buyıırmu..;laMır. 

A.skeri merasimden sıonra 

Cümtıurreisimiz halkın içten 
gelen se.ygı ve sevgileri iiadesi 
olan al.k~ları arasıl'l>dan geçe
re$; Çank aya l«işküne avdet bu· 
yurmuşalrda. 
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Yeni Elektrik Tarif esi 

Havuz Kenarında 

MiLLi 
Piyango 

---o--

Dünkü çekilişte ka-
Beşiktaş Leviskiyi 
2-0 Mağlup Etti 

Elektrik, Tramvay, Tünel İşlet
meleri Umum Müdürlüğünden 

Yazan: M. FERiDUN 

lbir bardak su verdiler. 
zanan ,numaralar 

Nafi.a \T~!etincP tanzim olunup 27/10,. 942 ta:-ih!nd B·~c.-\· 'lkot.(·t.. te.~-
v!p buyrulc.n yeni e-tr\t'lrik tarif-eteri aşağ1yn ct~.ırct·d~'.mşt ... Bt. t .. 1~cn !ıtıb.;, .. 
ren okı.;naoak sayaçla-ra ist.naden h:azırlanaea.k o:1Wl 1atura!r:rın m~lfku .. tJ ·._ 

reler-e gijrı• ta..hlılklkuk et1'r1ll"C<"gi sayvı a.banelerın1i!Ze i!&ı olu;1.,, 

r~ınn Mı nı R 
Mehtapsız. sıcak biir yaz ge

cesi idi. Yaprak kımıldamıyor
d·u. Pencereleri ve kapısı açık 
b.rakılan od--<la Necdet yalağl
nç, uzanmış bir türlü gelmek 
i.stc.niyen uy.l<U!'U bekliyordu. 
Havada b:r sı.kıntı vardı. Sı

caktan nefes olmakt.:. adeta guç 
lJk çeikyordu. 

• • • 
Ertesi gün mesele anl3§1ldı: 

Necdetin komşusu Zeh:ralb E
fendi genç karısından şüıpl>e e
<iiyor ve onu bir müddetten beri 
kolluyornmş... Kadının hafta
da bir ikj geec ~·dağından kal
karak bir saat kadar kaydblma
sı nazarı dilokaıini celbetmiş ... 
Tecrübeli bir a<iam olduğu için 
hiç bir '#EY söylememiş, fakat 
yine lböyle bir gece uygusun
dan uyantp karısınrn yatağını 
boş bulunca kapınıı önüne inc
re>k beklc.rneğe başlamşı... Bır 

müdrdet sonra genç kadını bah
çede görünce önüne çıJımış: 

Büyük ikramiye 
Ankaraya çıktı Oyun Çok Çetin Oldu Adi tenvirat tarifesi : 

Yanındaki ltaryo'.ada karısı 
sakın, derın bır uykuya dalmış
ı:. Ortalıkt.uı çı< yoktu. Yalnız 

dı§:lrlda kırlarda ağll6too höcek
lı>rı ebedi ~arkılarını yeknasaık 
bır ahenkle yo..ulrnadan tekrar 
edVv(lr;lrdı. 

~ğda, sofadaki saat ikıyi 
ça!dı. 

Necdet sıkıntıd&n yatağın 

i\'in<le oonuY"Or '~ döndükıçe bü 
tün gayl'€tine rağmen k.aıryo'.,a 

l!:t'ırdıyordu. Nlh~t sabrı tü-
·kenerek yavaşça kalktı, pijam.a
s•nı, terliklerini giyci Yanına 
.,;~-.ra paketıni ve bır lrntu kLb
rıt alarak yava,"Ça aşağı indi. 
Mutfağın kapısından bahçeye 
çıktı ve bir s:g&ra yaktı. 

S'yah ağaçların ortasından ge 
çen ince .rollu bE:yaz birer ikilim 
g ui uzaıı'p gid.i)X>rdu. Nc"<ltlet 
ha\"<z ba,ında ki kan<~ye gi
de:ek oturunca bir iki kurbağa 
rnya J<d Sonra yine sükut 
bütün ağr.krJe f:"trafa ~..(·"..::ı:ü. 

-ecdet kanapenin arkasına 

yaslanmış, ağır har!"ketlerle si
garasının dum:nlarını ha\·::ıya 

s•vurt'}"Ordu, Gözl.,i g•der g:ibi 
karaniığa alı~yordu. Yalnız o
r<::<ia lirr.ıon sa·J.rsısnın )·anınd..:,ki 

ciımıin ne olduğunu henüz iyi
ce anl.oy~mam1ştı. Oraya. ündüz 
ne ~orrnuş olab'lcceğinı düşiln 

meğe b~şiadı, f,.kat aklına bir 
~ey eldi. Ş mdi gözkrini diltmış 
oraya 'bakıy".lrdu. Çünkü o cis
min kımıldandığını görür g>bı 

olmuştu. 

İı:ine bir endişe, bir nC".i kor
ku girdi. Çocukluğunda cinleri 
kı~~c:k boylu, tıknaz, küçü:k 

uva.la.k gözlerle. koc, !l'an bir 
burı:nla tahayyül edeıtli. Soks:
nın yanır.ad da şhr..di bu tarif 
uyun b'r mahluk )"OYnnJ:<l:? 
Biraz kcr.ıl:ni koyıverse g.::eotn:n 
l;"J se&izi.ği ıçınde ko!"ku:;· .... ka 
pıla..::aktı. Kcn.;tnc cesaret v<'<
ırek için h:zlı h;zJı gü.:dü. Fa
kat gözlcr'ni yine oradan ayıra

nn\l:>:du. Saksının yan.nda;:? o 
n-.;-f;~~< veya her ne ise o:dPğ:.ı 
yerde !>~lirsiz b'r ha~ekct'c k:
mı'<l;ıırağa d<'varr. ro·yıordu. 

Bu ni'hay€l f;u~nç bir hal 
ai:n,ş'.ı. Necdet ani bir kararLa 
''<·::-;nden fır!.ı,ıJığ1 va:k:t saksı
sının yanınd~i cisim karan:ık
ta uzar go•bi o'du ve yakkşnğı 
.zacnan \cııd'~ine d Çru uıza"'an 

bir el g;;r...ı u. Mesc ic anla~hıış 
tı. Oraya >ak~nan b'r kadındı. 
Fakat bu kad:n ki.m<l;? !'i!E ma.lt 
sadla saklanmıştı? 

Necdet bir ad:ıırı da!lıa yalda 
rarak rr:erai<la sorıdu: 

- Burada ne y~.pı:vıomıınuz? 
Kadın her halde bir cevap 

verrcekti. Fal<::• o !"Snada ka
ranlıkta iki el s:ıatı p: 0tladı Ya 
kında bil' ses: 

- Seni geberteceğim~... Al.. 
çak!. .. 

Diye !bağırdı. Bir çığ:lıi buna 
cevap verdi. Necdet neye ı:ğra
tlığını ~nta.mamıştı. Y"'rah de
i: .. •Ji. Her hal<le yaralar.dı ise 
bile ş'1nıdilik bir acı hiss'E'tmiy0r
du. BiI<len mütlhiş bir paniğe 
kapılarak bütün louvvetlle eve 
do_~ru kcıı;;m::ğa başladı. Ter;ik
lcrinden b:ri ayağından çıkmış
tı. 

Mutfağın kapısından eve ge
çerken ·bir erke,k sesinin hağır
dıi(ını, 'bir k::.dın sesinin de fel"
yat et.ıiğini, yal!vard,ğını işitti. 

Evdekiler, hatta kıom~ul< r 'bile 
uyanmştı. Malıalkde JX>l's dü
dükleri işiti!tli. Ne o',uyordıı. 

r'ccdc• izah edemedi E"rafı
na toplananlara başın~, gelenleri 
h~vccanlı bir >esle anlatmakla 
ıktüa c<t;, S:nir:.eri y·Hl.,«510 diye 

- Nel't'dcn ge!Jyoı<mn? 
- Başı.nı. ağrıyQr ... Uyuyamı-

yorum ... Hava almak için biraz 
bahçeye çı.lctım ... 

Makul' ... Ne d~neıbilır? ... Fa
kot Zehrııb Efendi bıı baş ağrı
sının arkasında bir kd'b ağrısı
olab:Jcceğini düsürı.müış... Bir 
gcce yine yalandcn horlarken 
karısının bin tür'·ii thtima.ınla 
kapıyı açıp aşağı in<'~·ini görün 
er bir miidtlet sonra o da y«vaş
ca ankasından giım'~... BaılıÇ€-
yi aram1s, taramış kimseler 
yc.k ... N;fı.a.yet bir hasır kı>ltu
ğun ar~.sına ~aklanarak bekle
meğc başldmış ... At'adan yanm 

1 
sat.!., bı saat g<'çınee b:r de 
bakmış ki karısı >arma5;klı tel
lerin üzerinden atlayarak lrom-
§'U Necdet Be.t·in bah~inden 
geli)'()T ... Deırck ne o'uyon;a. o
rada olu;"Or ... Peka!a!... Zeh
ra1b Efendi ye ilhk1erin arasın

dan bir kedi gıbi at'oyarak ka
rı~ından enıel yatağa giıımiş ve 
gözlerini ka.paınış ... 

Nihayet he.lise gecesi .. o ge-
ce Zehrab Efendi yanına bir ta 
banca almış ve k.:.rısı karanJ.:k-
ta kaıfu-0lunc. o da saıımş:ı<lı 

tellerin arkasına sak1anrnıı: ... 
Fakat ·bu sc.f .. r arlık beklenıc

ııfu§ ..• YaprakJ~.rın arasından bir 
fJf!'Y öremc:v·r!ce te"er:n i.ı~ür.

den atlr.ıyar"'k ayaklcrının ll<'U

na basa hcı.11 i:erl"m~~ \'C b'raz 
ileride görrne.k ısted:[!i şeyi gör
müş ... Karısı Necdet B<yin kol
lar! aras•~da im"?... O zaman 
her ik'sıni de korkulmak i\'in 
'lıav<.ıya b>r ıki el slah atrnı.ı ... 
Ne::det Bc-y korkup kaçını~. o 
da -:Sarısını ~ıçlarırıd:ın y•a:.t.a 1ıa 

m·ş ... 
İ;'.e Zclır:b Efer.d.nin kara. 

k:o,lda i:fa.O,.si IJJıı idi. Ş'mdi hcım 
kansını, hem de korr.ışıısu Nec
det Beyi da'\/a ed;yordu. 

Necd-L'<e ne d,ycceği ooruklu
duğu zaman az ckha · klını oy
natıyordu. Taılı;i ki'.pürdü, itiraz 
etti, isyan etti, yem:n etıL .. 

- Ben lx~çeye bir s'..g::ra iç
meğe çıkmış>m ... &nim hiç bir 
;eyrd<>n h:ıberim. yok ... Hanıma 1 
rorabilirsiniz ... Rica ederim ha-
nıı-nefEndi siz b'E'ni.rnle ·ba.hçcde .. 
pardon ... Ben szinle b.-hç{'de ... 

M,J.:ı P•ranıııonun 29/İ.l:<~n/1942 
r~-.1<aliide çck.il;ş; dİJ/l A.ııGrar.ı 5"t'
g!cvi..'1dC ua.t 17 de yapUımış \"C. çe
kilişi kalı-ba.JCt. bir ba'.'k k:ı.tlt"6'i ta
kib <tm;şt.ir 

B" ç<k'liş'tc lkrorruyt• k•=n nu
mar•:aı'l ~ı.gıya y.~,yoruz: 
5-0.000 .i·ra ihr .. n;iy~ kaZôi:l'""11. nınnu.ra: 

l3H43 
20.()()() lil'a i~r'*~niyl' k<:..ı.an::..n nuıua!';.: 

2.51445 
l-0.000 I·ra lkramiy .. · kuc'-1nan nutna.ı-.t.: 

0899~ 
5.000 .hJ'a ı.trcı:nı:ye ıkc.ız.o.nan No. ı~~: 

020608, 101551, 1-09967. 362082 

2.000 ltt'a .it ;:ınüye kaz.JJ~n No. lU": 
0173971 04:!695, 040950, 1)7445:!. 

015108, 1347()3, IJ6198, 22!1344, 263837, 
2938.12. 
1.000 J:ra .J.;rGn•ye k•za11an Ml. la .ı-: 

025960, 052H8, 071405, 07185(). 
088568, l.J94065, 11408i, 1~42, l~i699, 
1799-43, 187155, li8if2, 199003, 20'2241,ı 
2'!2581. ~ .. ;,•. 2fl'J096. 2ü"53J, 230io.5.

1 
• 233245. 2:Hl5!1. 243472, ~52368, 263957, 

277200, 2781~9. 280222, 292289, 299004,1 
296435, 2Wd74, 3Z4396, 32876ti, 332178,, 
34.4-09e, 3571.Sb, 36~112, 362578, 36·i'QJ4,I 
393830. 
5-00 lira j§t1·~tr.,yıe !k<.1.zana-n No. la.r: 

Son dö~·t raık2·:nı (3696) "e (7492) 
ile r.ıhayı·t bu!an tt:{'t~<"r. 
1()0 Jira ikı~ırn:y-e kaz<auın numra.ra··ar: 

&>n i.iç r•kamı (210) tt~ nihay~:ı 
buJ~n bl!ecer. 
50 lını: ikı-.to~ıy(• ktı:can·•1 nuınu;.ıa:a : 

Son uç rco.K .. nu 3.IJt.ı ''' 590 İı.<: r: -
~et bı..1:an bılt·L.cr 

10 11:-• ik o...ı.ı •. y e k4.7.ci1H•n numa.ra..ar: 
Son ıl\. ı al:aaıı (()ot) iJ~ n"'1.ı.Y•.:t 

bJı<>.n 4.000 b.:.:e-t. 
2 lira İISw1ln-.ı:y._• Jtazana.,,, nllffiı&.~·a 'ı:: 

Son r1ll<am1 (5) '" (9) ile n'ha
~"C>t bula-n b e!.:.el' :!'kr•ftr.i)·l' &.ull::!!'. 
İKRAMİYF,Ll.& NERELERE ÇUCTI? 

5-0.000 li"al.ik. bliyUı.1< ~ • ..;m~yı·y n.:r..-j1 

z.ana.., 157-143 rıuıu.ara.11 b'lct Ank: -
.:J·ada s:ıtı!mı~ttaı·. 

2().000 lira. iıkrrı.m~y~ k'az:ıuan 

25 1 4 i.5 nu.m.a.ralı b:J-et İ~:.:ı.nOlıJ..::<ı, 
l-0;000 lira ik!'"ani'y•t• kaza."'ları 

000'950 nurr. .. , r'ıl '.ı biJ<-ı Burse.de sa
tıLmı<;tır. 

5.(100 ,ira ~ra:n:y~ kazar.an b l12t.. 
ltı'd<'n 2 ta«!i~ i '~ rıbul, ~r ta )1- 11t 

A:-.•ıt. ra, b'r tanıt'5t Kırşotıı.,roe S{Jlt ı

m'Ş(l!". 

.! 000 J ra ık .. a.."";")iyt· K:w.<:in.ın U. <t
leı'Ckn ı u.:nc A~ •.;., h·r t ns' 
i ·;anl>cl, b r 1"n<:s. ı.! ." a~"'· ıı-, la
:r.ı M~i!'.s, b.- td.1es N . .ti!:.i. lxr ta-
1 ~ B ;. h .. t.;he;; K !"\;l;;,::'lf']i \~ 

b r i ~ O.e Sii:oüç~.f' rJIL11ı~:r 

1.Cıi{) 1L•a :i!<raıniı:l't' kc:.~:.J'!B.o. bi-
1~!.cı~n 14. ti.in&! İs!.<..ı:ıbulıd:ı 4 L
nı si AM:11;\t:1. 3 'iır..ı · l..:.t'l"İ:-d':!', 2 
~nesi F~k.şet.Crdı\ ve d::ğ:cr 17 tanc

yt.: dumnun tTiuh i.it Ş"hlr 

<..b~l . t."lda sntrJmı')~ır. 

aıŞ .r .. ASALI 
Yazan: Vl. ~akt!'.~fare 
TU. r:c;c11; J,~,.fh:ı et Ersin 

li0:\1EDİ Rl~:'\II 

v n. ı !! r; c ı 

1 

ı 

Evvelki ,gün şehrimize ıgelen 
Sofyanın Leviski futbol takımı 
dün Şeref stadında yeni stadın 
dörtbir tarafını hıncahınç dbldu
ran on b.lne ya>kın bir meraklı 
kwlie;;inin önünde ilk maçını 
yaptı. Çok çetin bir mücadele 
halinde ıgeçen •bu oyunda Bul
garbr yalnıız lronu~akla vakit 
geçirdiler ve rakipleri önünde 
mağlC.·biyetten kendilerini tabi
atile kuuıtaı amadılar. 

Buna mwkabil Beş 'ktaşlılar 
dün yeni mükcmmEl stadlacımn 
açılışı mün.a,,.,.!Jetile de ht'nlı bir 
gururla .sahada adeta kiikre:ıı:Ş 
gibi ~;;l.ştılaı· ve enerjilerinin 
mükafatını alarak yen! stadla
rının yeni mübabaka. defterine 
ili< galebeyi yaz.dırmıya mu,·af
fak oldular . 

Lev;,,ki dün bcir gün evvel de 
işaret e<ıtiğim ·~ ıg".bı Rapid ,.e 
Admirll'J'ı yenen c;r tak:ım man
:roras.nı hiçbir zaman göstere
medi. Yalnız '"°l açıklarile orta 
hırfiarı Ye sağ r.çıkları takımla
rıııı mağli>r yet ten kurtarmak 
";in <,"Ok uğra~t1lar. Fakat ta.lrnn 
b.alir..d.(· rand.nnan \"-e! ırıiyE-n ar
ka<laşlarını .:ı,!:r·:ke n1ı...;·affak o
JanıGCılar . B .... i·'~ıtaş dün .çaJ ·~k.an 
cynad', fakat 'hiçbir zaman çuk 
gü~el bir o.vu:n çıkararak bu ra
kibini yendı denilemez. Takını 

içir.de Şükrü yine mii.>lağni bir 
vaıziyette iıdota yürüunemek .çin 
miL.adde eder bir halde idi. Bu 
mü.·1ait .fotlbQJciinün kaıpta.ııına 
k.ar;ı ya>ptı•ğı hareketi müsama
ha ile karşılamak mü:mkün de
ğietlir, 

MAÇ NA.SiL OLDU 

Oyun saati yakla.ştıgı zarr.aıı 
Şerd sıtaciının dörtb r taralı a
dcrnıüıi;ı ÔJlmuş bulunuıyordu. 
Bu s1r~da ~ıktaşlılar sla<lları
na yeni koyc urdukları Eıoroi ye 
l\lıllı Şeflerin büstlerinin açılış 
t()rı.:11ıni YUf•hlar. ~~unbul Va.i.~.si 
Liıl·fü Kırdar hu nıera~ımi açtı. 
\'e ·bw1dan sonra ~-çovclcl Lc\1iski 
onu rr.ıiıteakiben de Broi'Haşlılar 
s.O:h~ya çıktılar, Ve l:ayr«k me
ras:1111.:inden sonr,ı takımlar şu 
hdrolarile karşı karşıyı: dizildi;. 
Jer. 

Lc:•"bKi: Ald.v - Zograpof, 
Pc:tkuv - Parof, istar.louiy<:'f, 
ill:ıkcrf - Sinonıof, l\larnQ~~vf, 
Tafetk'Of, Bekkopc;f, Şinov. 

Beşiktaş: Mcıhmcl Ali - Hı
ri:sto, Yavwz - Saım, Örıwr, Hü
seyin - S"bri, Arb, Hakkı, Şe
rd, Şi!krü - Hakem Şazi Tez
can. 

<'. un ·başlar ba~hma< Leviski 
taklm.nın .Bcşikta.~ kulesine bir-

Ya.,n: Carlv Goldonı b.rini takip t'<len sıkı hiicwnlar 
Türkçes:: s. Mo:·ay yaptığı görülüyordu . Fakat bu 

Cuma rtesi Ve! P azar günleri Bulgar taııyiki uızıın sünnetli, 
15,30 da mat ine B~;'ktaşlılar b1J!hassa Hakkının 

Bereket versin 'kadın inkiır 

ecliycrd u. 
- &na son zamaulardz· baş 

ağrıları geldi, diyımiu. Hava a'
mak için bahçeye çılccyordum ... 
Necdet Beylerin h<-VUZU öteden 
berı lı.otjuma .c:'dH ... O"ada isti
rahat e<liy<l<dum... Kenarında 

g<on°'J bir de k nn.pe var ... 

Her Çar~o.mba .. at H de Çocuk sürü'kkdiği hiicuıın hattile daha 

''

.• Tiyatrosu fazla Şeref ve S'1ıhri CLnahından 
p,,..,,.,,,l>r ı:nnü ııa3( Hi,3-0 da taı;- mukclbil ta-,,yı ka gcçtjler. Bu taz-

ı. lıi n~l~. h 

Bu kadın her halde geni.§ k:
napen.n halın için rar.devuları
rını orada veri)'()ıdu. O akıjam 
da sevgilisi ilıer halde geç bJ
m;.ştı. Yahut da hiç ge!memcşti. 
Fakat d,;rdinızi kime ani.alırsı
nız? ... 

Re-alet bütün mahdleye ya
yıldı. Bütün ~eneler ~lemeğe 
başladı. Necdelin karısı bu ha
lberi duyunca asaıbi bir buh<an 
geçiTdi. Sonra dü~üp bayıldı. 

Bir k•ç ay sonra z.,hra.b E
fendi kansından ayrılım•şt.ı. 

Genç l<ad;nın ~c kiminle 
fbu'.uştuğu anta~~amadı. F22<at 
Necdet del:ller kôfi ad.dedilme
diği ç!n ber eı etti Kaç para e
der? l.Un . ..;1 masunı olduğuna 

Pnartr·>i ~ünü Dca.m, ·alı günü yik Bulgarlar için e~ an tchli-

1 

J..:, n.ıfdj ··y ıtro~aıı kap .. 1.dır. keli olU)"'Ordu. 
iilm:m:aııtıımiıiiıiıl:ııiiıiiıı .. mam i I Nihayet sekizinrci dalııtkada 
inanmıyor ve oııun!a konU§'Ilu- \ Hakkı Şerefe kafa ile ve!\.iiği 
oyrdu. b!r pası Şeref lb<m:·ba ,gibi ıin· 

O gür.den beri h.11~ ü.a1'gıll du ~üllc Bulgar kalecisinin hareke-
ru;,or! ti1'e bik imkan bıra;;rr:adan Le-

.Esasen N<X'<let masum o!du- ...,;,,,,: kalesine attı ve bu suretle 
ı;una kimı;;?yi ina,,dıramam ştı. tak mının birinci golünü yaptı. 
Akı abası, arkadaşları, loomş·ula- Bu golden .oonra Beşiı:<aşlılar 
rı. ::.h b<,p'arı hepsi gece havuzun büs'bü.tün canlantlılar, 'buna mu-
k:~arında genç bir kadınla bu- kaoil ·Bulgar fotl>olcüleri daha 
luştuğuna kani idıler... foz4ı iavul yf.pmakla vak'.tleri-

Bu emniyetsizlik .karşı.sırda n.i kaybctb:Jer ve binnti devre 
Necdetin iıdela ağlıyac•ği geli- , l - O Bcşik.ta.~ın lehine bitti, 

}"Ord'.I. İkinci dC'\·reyc Beşiktaşlılar 
- Sizi temin ederim ki lx.1im hda başladılar. İlk anlarda or-

bir şeyd,.n haberim yo.1< .•. o ge 1ıdan inen s:yaıh-b0yaz hücı:m-
ce uykum kaçmıştı. .. Bir sigara larıı:a mukab 1 Bulgarlar da bil-
içın»k için havuzun kenarına 'hassa sol açıklarından rok iş 
gitmiştim... bckEyorlardı. Fakat ~i!<taş 

- Evet, evet ... }.~a1fim... müda!aas:nın iyi ve akıllı .,yunu 
D:yere'.c 'ba.şJa.rını saUı~r'.aT- önünde bundan istifadeye im1<iın 

dı. Fakat bıyık aJt,n<lan gülü- bulırmodılar. Oyun iki tarafını 

)X>rlardı. ~ct'n mücadelesi halinde devam 

ederken 1.5 inci dakikada Beşik;. 
taş sağ aç>ğı Vecdinin ortalaı:l>ğı 
biT toptan ıistiıfade eden Şeref 
bu sefer de güzel bir şüdle ta
kımının filcinci golünü de yaptı . 
Bu "ayı Bulgarları çok sar9lı ,.e 
artık oyundan ümitlerini kesmiş 
bir halde çal!ojmıya, bu ı:ırada fa
Yuller yapmıya ve oyunu sert
leştirmiye de savaştıkr. Hake
min mlitemadiyen vE.'ltlikleJ1', 
cezalara 'l""ğm<m kararlara iti-
raz ve kaideleri 'bilm€c'Il<.'k h.usu• 

sundaki inat ve :~ırazları Le
viskili oyuncuları mqin toptan 
r;ok uzı.klaş~ırmış biı w.ıziıyctte 
oyunun dakikalarını geçirmele-
r.ne sebep oltlu ve n·ıa~~ın ~onları 
gcidiğı halde fırsatlardan istifa-
de edemiyen Bulgar .futbolcü-
leri 'hala itirazlarıııı 'bitinme-

B;rinci ııerıt;p: Koov&t ıa:rt başına 14 Kur~ 
Bı!nci 1ertip: Kilovat sa<ıt başımı 9 Kuruş 
t,~,;ünoü tıerl'P: Ki!ova.l sa.~t baema s Kun.ış 

biı: olunır..) 

(ÇH•te tarı.t.e 1000 vallan f<>Z·a. bir lallıalta :..let lnılliın•n müo;~.,:. nn l>\i. 
Uün '9\ih ı id<me ı 

Saat 17--21 ara-mda Kw. S. ba.şına 14. K:.ıru, 

Bu: 6EH.ıUer haric:nde Kw S. OOeına 9 Kur!.::; 

P . TARİFESİ: 

(Mt .Jı;:cnl>t.."l"di!: Buz do}ubı 'kulla.nan aibofw..1eı" bütün it.ıf.,hli..K...rıı.na) 
Çi!te Say~h nıi.i'Ştt'riJer. 

Sarut 16 - 22 a""•ında Kw. S. baş;na 14 Kuı'Uf 
Bu ~aıaıller }yJı•icınıO-e Kw. S. ba$1.Jlıôl 5 K~ 

, Adl sa'i.tli abunfll('ır Kw. S. ~na {.Arza.m.1 t&rif-c üı.ennd<n % (:J 
liitl•). 

N. TARİFESİ: 

(Tica .. t:lhant"~~'!'ti 1' )'ö:lnn BU2 ~doJabı isiblakı :ç.in) 
Sa.at 16 - 22 arınıında Kw. S. başına 14 Kuı"tJ:'. 
Bu tıaaıl.ı<•r ha.rM'-jnde ~w. S. ba.ş..rn.a. 5 Kut"uc:. 

A SA!\SÖR TARİFESİ: 

cı) 5 Kilo"-a.ttan 2t;:·a.ğ1 nıties-l('S taka.t 1~: m r;lcrdi. Beşi'ktaşlılar bu arada 
yrni hir fır~at yakaladılar, fa• ı..ı 
kal bu arada yapılan l:ıir favul 
11,-ün.cü sayılarını yapn1a1arına 
lmkiın bırakmadı ve maç da bu 
suretle Beşikta§ın 2 _O galr,besi

ı - A-fücmr.s kıkıvai ba~ına ayd:ı srfolı.m:iin 
yuvaTJıc.lk hesapla. 500 \'at oJcı.rak) 

ilk on ki'.<t\laıt sa.at (kiıtıU· 

1 
Teıı\-'İ.l' taJn ı.a.r;!Psme :örfi: 
2 - 1.ı-ltirt'f'BCFı k·ılovat baş.ın.a 10 da.o oonrakl 50 klJ.ovaıt 

KUTUŞ. 

3 - Saı1iya.tın bU"TI'<Y..n fc.ızlası Kw. Saati 5 Kuru~. 
b) - 5 kf}oyc;ıt;Jk \'t~ dabı r~!a n1ü~.:.6€s b:r t;.kat i.çin 
S3at 17 - 21: Kw. S. ba~ma H Kuruş. 

Sdaıt ~n.a 9 

le sona erdı . 

Ad nan AKIN 

1 ' 
11 Y urınki Maç 

Bulgar Le\ iski futbolcüle

ri yarın da Şeref s-ladında 

saat 15,30 da ik inci karşılaş· 

malarını Fenerbahçe ile yapa

cakl ardır. Bu mav h akeın Sa

mi ._'\çıköncy idare edecek tir. I 

7,30 
7,32 
1 . .:0 

7,f,J 

8,30 

8,45 

9.15 
n,ao 

30/I0/19U CU!llA 

Prt<g.'3.m v.e rrc11n 
!ı.1üz ~: M::.·· l. r 

ı\Jzır-..s habı·rier, 

).!üz1k: 

Kwıı.~a 

.:\IJz:k: 

1'.uı:,ı~:tıı, 

:'\tilz 1':· 

ayarı. 

9.1°5 J\:r,;ı1.ı.:;Tı~:l 

10,10 J\'IU:L.k; ne-·~ tii~\ciii<rl. 
10}0 Kon:ışn~a (l<.ızı:a.y Kurt<tr 1 

! .:; -:J 
11," 5 

1 ı •. 
l c t :ı 

l~.15 

l:!_..;.) 
l \ , l•d 

13.~r 

1 ı.ı:; 

J-1,30 

15,00 

15,15 

15,43 

18100 
18 03 

Gd.uJ:.). 
l\1İ.ı:!.•'...: lie:t(r' mUZık: 
Konuşrr~ı CC..:t.>:rı.ıh;.. ·ıytt 

kı·z Bartk:...!tı aO:Jıa). 
ll~z.k. 

l\.!ıf' ·-

J~ ,• ı: ... ;;n~ :1 (Bcıc ., t.erb;yı -"' 

Uır: Jm n.·t.;a:iılüı;· adınn). 

liı..z.ik: 

.1~J,ı:ıs 1! .. l·ı r)e t ı. 

!1Liz.c: ~;..rk' v~ türku.:er. 
Ko.1 ... ~ın.ı. 
J\i:.iz.:k: (Jperl't p:ırçi..J"arı. 

I~onu91t1a (Çoc~ E ·i."gıetn~ 
K;ırl•mu adın-<!) 
J\.Iüı.~'Jc 

Konuşma (Tüo•k }.f.aa rJt 
rniyeti a<iına). 

lVIU.zJc: Dans nri.iriei: 
Konuşma: 

Ct1
-

Proğram "~ ım<Vn. sa.at oııyarı. 
1.liluk: 

19,00 Kont:f:ITG: (Titrk Hava Kuru .. 
mu a.dL'1a). 

19,15 
19,30 

19,45 
20,15 
20.<5 
21 00 
21.1.) 

22.0fl 
2~30 

22,5-0 

l\lüz-'!c Dns müzi!t: 
lllr'mlelieıt saat ayarı 
jans habrrleri. 
lllüzO<: Kifı<Ok Tür1t 
Radyo ga~t1ı si. 

v<ı A-

Müzlk: Oyun haı..-a1arı. 
Konuşn1h: E-w·ir. s..ıR1.i 

Tcrr,sJ. 
l\H.izi:k.: 
l\lt·ırh1 ket soot 301arı v<ı A

jtır.ıs haber1eri. 
Yaru1ki prc·ir-<lm ve kapanıış. 

n:r. B~dız 
WK.ll1AN HEKİM 

O. E.ILİYE l\lÜTE HASSISI 
Diva nyolu 104 

\fr.·~'f'erı e A ltlf' rl : % .. 7- 15. T~l !t311 

, ... , ............ , ..... . .. .......... .. 
Sah ibi: E. 1 Z Z E T. N~§Jiyat 

Direktörü: c~vd~t Jtarobilı:ia. 
Basıld ı (ı vu: •S•n Tuı:raf• 

Sa~t 2.1 - 17: K"~·. S. b31.5.ıııa 9 Kuruııı:. 
c - Büyük y · ~ .. r-..n:1Ö1°lt ı-1.ı'.n .stihhlk-mt J4.ii Sınat t.aıtıb4\2.4 ta"ıft"'_ ti tb.lıı

olunı..::r 

Rek lam tarifesi • • 
B•rinci tf'rt'p: Kw. S. b-..,ına 14. Kurue 
Ilk'nc: tertip: K\v. S. başırıa 9 Kuruış. 
Re..·Mri \'e Bı·!e<il Dajpeler ve Haıyır mü.essesele-ri 1enviratuıa: 

Viratina: 
A.Ci Taı•i!r üzerrn.:ien % 50 'l'enı.ilatıa Kw. S. b~ 7 Kuru 

Sınai tatbikat: 
Adi Tarifıe: 

B :~ncı t.erıt.!p Kw. S. bal}lna 7 ıturtı9" 

:i!"ti.i!1ci ttr4p K.w S. br.~ınrı 5 Kuruş. 
(Bu ta~~!<:d.P % 1-0 tenzi:aı k.ald1'fll~rr) 

'.l . 19 
BA N K AS I 
K. TASARRUF 

HESAPLAR! 
2 j kinci teşrin 

Ke;j:İd<!.;i::ı..t ayrı.an 

ikran11Yeler 
1 a4et 1000 liralılı 

ı > 500 > 
2 > 250 • 

14 • 100 • .,.~ 10 • 50 • ,~ 

40 • 25 • J -

(99&. 

[rnhiser lar Umum Müdürlü~ündsil 

ı - İdarf'lmİz iltfya.cı için ya:llck pıe.Ta Ln..el.:i.OOıe k.ullr.uul.~ ÜlJ"Pe 1000 
l<ilo !<1.ııl burd<ı plrlnç po.uırlıkla sa'lm alına.c.ı.-ur. 

ı2 - P=lık 6/11/942 tariıônc raııt.!.oyllll cuma günü '°"L 11.10 da KA--
bataşt.a levazım şubeYindeki al.an konı.isylonunci'a ynp.ı;a.cai;tır. 

3 - İslci<i!Herln pıızarl:'k 9<ı ~;,, o]uoan gün v.e ....,ıte % 15 güve 
paralarilf bôrlikte adJ ~ ~a gc·ıır.,.leri. (976) 

• 
• •• 

l - İd"1'flmizir> Poşt.balııQe f.attikasır .a. bir~ oıan t.IViber. (4.00Dı 
kGo çuV'1ol kırpıntısı poızarl.ı.k.la a&tılacaktır. 

2 - Pauıııl.ık 8/11/IM2 cuma cünil s.:ı~ 9. ~ dQ K•bala'ıda l<-•·azım 0ı
btt,ııitJdıeki merit~ sa.03 ~onunda yapı~r.ır:aık.tır. 

3 - Ç"""Q.J kırpı.ı>lı.;ı nwTıUDe< ber ı:un ög'.eden '°" a '<>7.Ü g ~.., 
,ooc..ı.~ görü! el»! 0r. 

4 - İsOOklt.lerın pazar: ık ~in tayin_ }utX'!n gWı \-.e ıwı.at!t• tt:!(. r C'<lfC• ık.Teri 
fia..t üz"C"rinden <:o }j teminat p<ı.ral:ii.lc bir ktc nr.zln1r )coru.o,:;;I'\< na. .ı " . .;.-

lan llan olunur (753) 

•• •• y 1 
"'· r. unıuml nrem ve ka ..:ıızl ıkta gı <' a snretil<' v!.iuı da afi yet ve.-... :<"<!!irne kıın e t ve gıd a kaynağıd .r. Birin •· ' ,_.., ik inci vcremleri kat'iyet!<> iyi eder. fştihayı tez~·id roer. Balıkyağuıdan ve hiitün m ukavvi ilaclardan vc biilün • 'obr-

. ılan da n~ i~·idir. ' ı t"min ve kalori itibarile en zcııı:in bir yaf!dıT, Bir kilosu on kılo halık y a ğına muadil:!;", Bir kilo icen mutlaka b ir kac kile lııtifade ...ı..r. H asan Deı-u .-e Şubeleri. 


