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Kafkcisya ve Stalingradda Meclis bugün Milli 
çarpışmalar şiddetlendi Şefin mühim bir 

Almanlar Stalingradda yeniden arazi kazandılar nutku ile açılıyor 
Stokholme göre taarruza geçen Timeçenko orduları 111 ı· D ı· G d.. B k ., s vl 
Al 1 b. · · ··d f h h .b . I ıv1.ec ıs rar ı rupu un aşve ı araçog u-man ann ınncı mu a aa attını ta r1 etmış er . 1. v. d t l d ı· · J · - · 

1 
___ nun reıs ıgın e op an ı mec ıs reıs ıgıne 

Salomon Almanlar Stalingradda Abdülhalik Renda seçildi 

adalarında yeni toprak kazandılar 
mabarebe 

Beri in 31 ( A.A.) - Alman Savat tayyarelerinden müt·ek· 
ordulara başkomutanlığının teb- keb hava filolarımız Aıhakamn 
fiği: fimalindeki demiryollarma ye • 

Nalçık yakininde Alman ve niden hücum etmİflerdir. 
5 Japon harb 

gemisi batınldı Rumen kıt'aları dağınık dütman İtalyan ve Maca~ kıt'aları, 
· unsurlarını yok etmişler ve çok Don nehrini 1reçmek üzere diit

ehemmiyetli bir noktada bir ne~ man tarafından yapılan tefeb • 

d 1 .. .. d hir l'eçidini zorlamışlardır. büıü püıkürtmü,lerdir. 
Salomon a a arı onun en Stalingradda hücum kıt'aları Doğu cephesinin diğer kesim-

çekHen Japon yeni arazi kazanmışlardır. Dü.,_ lerinde deiitiklik olmawıştır. 
man çok kayıb veı·diğ'İnden ~eh· Hücum kıt'alarnn17. bu büyük 

donanmasına hücumlar rin cenubunda hücumunu dur • sayıda blokhavz ve muharebe 

d d, durmuttur. (Devamı 5 inci sayfada) 
evam e ıyor 

Vaıin1rton 31 (A.A.) - Pearl 
Harbourdan bildirildiğine cöre 
aon on bet gün içind~ Salomon 
takım adalaranda vaziyet daha 
tnüaaid addedilmektediı-. Burada 

(Devamı 5 inci uyfada) 
- .... ---.-o--

• 
Mısırda lngiliz 

ordusu yeniden 
Alman hususi tebliği taarruza geçti Milli Şefimizi Cümhuriyet bayramı ,ünü geçıJ re11mt esna •rnüa gösteren bir resın 

Ankara 31 (Hususi) - Büyük lacaktır. Bu münasebetle sayın lık ve kasırgalı hava içinde harb 
Millet Medisi yarın (bugün) devlet reisimiz mutııd olım yıllık dışında ve sulhün ~önülden h~ Kanarya adalan , saat 14 de Cümhurreisi uiz Mil· nutkunu irad edecekti·. J)ünyn- dimi Türkiyenin dı\ ve İç politı· 

Londra mihver mukabil taarruzlarının li Şefimiz İnönü tarafından a'.;l- nın geçirmekte olduğu bu karen. (Devamı 5 inci sayfada) 

açıklarında 14 hiçbir netice vermediğini bildiriyor /' .............................................. ,";. 

müttefik gemisi Kahire 31 (A.A.) - Müşte - tefik hava birliği idame edilmiş Milli Şefe Devlet 
d h b ld rek Ortafark harb tebliği: 29/30 tlktetrin l'eCel'i ve güni..i 

a a atın ı 29/30 ııkte,rin geceııi ve dün ileri ini, •ahalar• ile diğer he- Reislerinin 
_ . yeni mevzilerimize karşı düşma· deflere yapılan taarruzlara de -

• ) Ahı nın yaptıiı taarruzlar zayiatla vam etmitlerdir. teb •k telgraf larl 
du~ b~~~~danlığınınl-.:'wı0~i reri püskürtü~ •aylada) rı 
htıblljıl: 

Şiddetli sonbahar fırtınal.rına 
rağmen Alman denizaltıları Atlan 
tik dıcnİztnde düpnan l'emi kafile
lerine kartı harebtlerlne dl!V'am 
~ı4fl-erdir. 

Dün bir A}rna•1 denizaltı grupu 
kanarya adaI.rı açıklarırnfa bir diif 
ınan geml kal'ilalni yakalaııııflır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Yeni zenginler 
nasıl para yiyorlar? 
"Son Posta,, da şayanı 
dikkat bir roportaj serisi 

=== Pek yakında -

C Askeri vaziyet :J 
Mısırdaki İngiliz taarruzu 

niçin inkişaf edemedi,. 
bundan sonra ne olacak? 

Yazan: Emekli General K. D. 

Ankara, 31 - Cümhuriyet 
bayrarntrnız rnünasebetile fngll. 
lıere kralı, İtalya kralı, Alman. 
ya devlet reisi Adolf Hitler, 
Fransa devlet reisi marqal Pe. 
ten, Japon imparatoru, Sovyet 

• Şüralar İttihadı yüksek tiırası 
reisi Kalenin, Efganistan kralı, 

Amerika cimıhurrcls.i Ruzvelt, 
mareşal Antonesko, Yugoslavya 
kralı, Macar kral naibi, İran Şa. 
hı, Çin devlet reisi, Yunan kra. 
lı, Mısır kralı, Bulgaristan kralı, 
Polonya cümhurreisl, prki Er • 
dün Emir! Emir Abdullah ta -

1 - .. Mısır c~phesinde.: k~~an deniz ve hava kuvvette· raflarından gönderilen tebrik tel 
İngılızlcr, Elalemeyn ıle ~ar. rının himayesinde f.a~at, !'ene : graflarına Milli Şef teşekkürle 

sa Matruh arasından, yanı bu muvaffak olamıyan ıkmcı hır çı- ! mUkabelede bulunmuş]ardır. 

Hapishanede tiyatro 
Cumhuriyet bayramı münasebetile mahkum

lar karşısında temsil veren Halkevi 
. gençleri neler gördüler ? 

Röportajı yapan: Nusret ::iafa Coıkun 

"'- ~ defa cepheden taarruı: eden kuv. karma teıebbüıündEf daha ı,uıun· \ • 
vetlerine daha yakıo bir nunta- (Devamı 6 ıncı sayfada) ,.,.............................................. Hapis1:arıedc ıemsıl verılırken 

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nazarı dl~a~lzl cdb~I ınl,ıC~e~~e de bir top~ıtı yapıl. bilmiyorum; dünkü sayımız.da Cüm d ığından bah.sed ili yordu. Bunda 
};ilTİyet bayramı ınerasiınl arasında (Devamı 6 ncı .!aytad~ 

Bulgar takımı Fenere 
2 -1 mağlôb oldu 



2 Say1\.. SON POSTA lkincite~rin l 

' RESiMLi Hatırlatılan lütuf tesirini kaybeder 
( 

Hergün MAKALE: ' Sabahtan Sabaha: 

Türk yurdunun her 
Sahada en bol ve 
Mes'ud bir memleket 
Olduğunu unutmıyalım 

\., Ekrem Uşaklıgil ...J 
JYI cmlekeıti.mizde hayat pa • 

Harb elbet biter 
Amma dünya cennet 
Olmaz 

Burhan Cahid 

JI er büyük had> yıkar, yakar, 
Bunlar zamanla tamir edilir 

Hatta giden canların yeri de do· 
lar. Faka:t kapanmıyan, yeri dol
durulmıyan bir şey kalır. Bu 
harbden önceki zamanın rahat 
ve emniyeti, yaşama şartlarının 
kolaylığı. 

Geçen Büyük Harb altını or
tadan kaldırdı ve bugünkü dün
ya muharebesine kadar piyasada 
altın görünmedi. 

nalılığı adını taşıyan bir 
derd vardır, ~i hükumetimiz bu 
clerdin önüne geç.meyi ilk iş ola
rak eline almı~tır. Gücünün en 
son had'dini kullanarak derdi or· 
tadan kaldırmıya çalışmaktadır, 
na ıl çalışmasm ki, zararın en 
büyüğüne uğrayan kendisidir. 
Zira bütçe ismini verdiğimiz va
ridat ve ısarfiya't hesablarının va· 
ridat kısmı vergiye dayandığı 
için daima s~~ kalmakta olma- ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d 

Geçen harbde bugünkü gibi 
her şey pahaya çıkmıştı. Harb 
bittikten sonra her şey aslına dö· 
necek sayılıyordu. Gerçi birçok 
şeyler ucuzladı fakat hiç biri eski 
haline gelmedi. Birçok maddeler 
arasında <ıkla ilk gelen mesela 
ekm~ Geçen Büyük harbden 
evvel hatmmda kaldığına göre 
elli para idi. Harbden sonra yedi 
kuru$fan aşağı düşmedi. 

sına kaırşılık sarfiyat kısmı tıpkı Eaki zamanl- la köşede kclmıı, çok değerli bir adama bek- Hayır, hatırlamamıştır, lakr.t hiaaetmiştir ki, kendisine gelen 
bir ferd gibi, fakat ferdle muka- lemediği bir .z anda büyük bir liıtuf geliyor. Lutfu temirı ede. lutuf bu eaki minnettanndandır. 
yese edilerniyecek kadar lbüyük nin ki~ olduğu bili değildir. Bir gün bu zatc bir ziyaretçi geli- Fransanın büyük edibi Corniclle «Theodoreı> adını 'fa~ıyan 
1 d 1 k h ah 11 v eserinde tahayyül ettiği vrık'umn kahramanlarından birinin Ji-Ö çü e o ara ayat p a ı ıgın· yor ve soruyor: 

k · linden fU hakikati ilan etmiştir: 
dan müteessir olaca vazıyette- - Beni tanıdınız nıı? - Yapılan bir lütuf sık 61h öne konur, hatta bir defa olaun 
dir. Ve mademki böyledir, diye· Hayır, tanımamııtır. Gelen anlatıyor: dile gelirse .zarafeti ile birlikte tesirini de kaybeder. 
biliriz, ki hükumet sabit gelirli - Yirmi yıl önce &İzcicn biri~ istemiştim. DÜfÜneyim, demİ{ti- Yaptığın liıtfun hatırlanmasını isteyoraan o liitlu yaptığını 
vatand .,.farın başında gelir. niz. Hiç ümidim yoktu. Fakat ertesi gün bir tayin emri aldım. bir üçncü fahsa aöylemek söyle dursun istifade edene bile aöyle. 

Bununla lberaber sabit gelirli Hatırladınız mı? miyecek8in, kendin bile unutncakaın •. __.._. ......... _______________ ..._ .... _______ ..... _____ ............... ---·--·-···--.. ,---·---.. -------- Her şey ekmeğe bağlı olduğu 
için bütün diğer maddeler bir 
dereceye kadar indi ve nihayet 
harlbd.en öncekine göre birkaç 
basamak yukarıda kaldı. 

vatandaşların ilk numaralısı. ile "' 

onu ta'kib edenle.r arasında mev- r e h .. b J 
cud fark yalnız büyüklük ve kü- r a e e 1. 
çüklüğünden ibaret değildir. \r '9 

Bugün sabit gelirli vatandaş-

ların hükumet ... bütçesi _ne ilgil~I Civi fabrikasından 1 
kısmına mesela ucuz fıata ek 1 

mek ve~erek, genve ucuz fiata ı'ptı'daı' maddesı'zl'ık-
başka yıyecek dagıtmanın ırn • 

kanlarını . araştırarak yarduı: de n ra n d 1 m an 
eden gene ılk numaralı vatan 
daştır. Ve lbu suretle yaptığı yar- 1 
dım neticesinde kendi yükü büs· a 1 namıyor 
bütün artmakıadır. 

İşte sabit gelirli vatandaşların 
bir numaralısı ile ondan sonra 
gelenleri arasındaki fark, bü • 
yiiklük küçüklük haricinde bu 
hususiyetteıı doğmaktadır. 

Çivi İmali için lüzumlu olan kan· 
ıral tel tedariki için birçok mem· 
leketlere baf vuruldu, bir iki ay 

içinde getirtilebileceği 
.zannolunuyor 

Ptyasanın çi0 ihtiyacını karşıla. 

istanbulda 290 bin kisi 
ucuz, 568 bin kisi de 

28 kuruştan ekmek alacak 
Lokantaların karnesiz ekmek vermesine 

mani olmak için, lokantalara ekmek 
verilmemesi düşünülüyor 

Bugün ~it gelirli vatandaş· 
lara ucıuz fiatln yiyecek veriyo
ruz, arada sırada vesika usulü • 
nün 'her türlü yiyecek ve içeçeğe 
tesmil edilmesi lüzumunu ileri 
sü.renlerin çıktığını düşünüyo • 

yabll'mdı; için Avrupadan ithal e • ikinoiteşıin ve 8irlnclkanun ay. k'işl kame abnıştır. İki fiatla ek _ 
dllenlerden ~ lüzumu kadar !arına ald ekmek karnelerinin tev. inek satııına evveke de yazdığımız 
yerli çivi yapablıntek için alakad~~ zlt ,ı dün bi~ıiJtir. Ancak herhan- gibi 15 İkinclteşrinden itibaren 
larca tetkiklere başlanmıştır. Çıvı gi bılr aelbeble henüz kamelerin.I ala.. başlanacaktır. 
1mruattnda yalnız ham adde ol~ak mamıı olan vatandaılar bugün del Diğer taraftan alakadarlar bir kı. 
kullanılan kangal tel tedarlkınde halk birliklerine müracaatla kame. sım fırıncıların lokan.talarn fazla 

ru~ akat unutuyoruz ki en bü· güçl~ ~~e . ve .mem~eket lerlnl ab.bllecehl€rdir. iaşe ve halle flatla ekmek satnınlarının önüne 
' dıili l nde büyük bır çlvı fabrıkası blinJd IJ b ·· tafl lı w •• ok •· ·"'k müstehlik bizzat hükumet • 1 ld v hald __ .ı p-- k 1 er • ugun. 1 0 nasına rag- geçmek uzere 1 antalarda muşte -

yu . . h o ugu e r&lKlıman a ıuıııama men faaliyetlenne devam edecek. , _, __ _ı_ lln · f 
tir. Hükumet ihtıyaçları ıse ta • tadır. Aldığımız malumata göre; lerdir r:Cere ~ııı.eK ve1" temesı etra ın. 
did edilemez. Milli emniyetimiz hariçten takas yo'lle kangal tel it - Bekdlye muamelat müdürlüğü da tetkikler yapmaktadırlar. v~u tak 
i İn ta'hdid edilmemesi de lazım· 1ı hali için alakadar memleketler nez- de dün ucuz ekmek alacaklara ald dlrcle herires fırından ekımeg_1:1!. a -
ç dinde tqebbüslerde bulunulmaya •~- _,_,.

1
._ tev 1. 1 • 1 ikmal ~u· laraıac lokantaya beraberce goture -

dır. f d k"f" a:.arn.eıı:ı.-u z.ı fln ç.m f· cekti 

D ıb ""t"" ruhu bir mü· baı'!anmı,tır. 1-2 ay zar ın a a 1 tir. Ucuz ekmek alacakların beyan- r. 
avanm u un kt d t' ı ıı-~ pİ'-'aııa ihtiyacı t fst bul h ı · de h ı · 

0
. · d ) mı ili' a e ge .. .,... ~ namderinfn tasnifi neliceeinde s. an ar cm n ıe r nuze ge. 

şaha~.e \·e ır n~tı~e e top anır. kar91lanabll1ece1<.t~ tanbu'da 290 bin kitinin 17 kuru§. lecv~ ~e ~ilde ekmek v~rHe. 
Muşahade şudı.ır · . • • .., • tan elıırnek temin edecekleri anlaııl- cegı de alikadarlarca teshlt o.un • 
- Türk vataru mu~areb.C:~~n ıBasın bırlıgı azalarını mı,hr. Ucuz demek karnelerinin m~tur. Buna göre hemen tnemle. 

dördüncü yılında dahı butun dünkü toplantısı 230 binr büyükle~. 53 bini çocuk- !ketin her tarafında mahalli kame. 
Avrupanın en bol, en ferah • •v. .. Lara ve 22 hini de ağır ltçiıere da. lerle elemek satııı yapıldığından 

ldket"d. Bu memlekette Basın .~ı~liği azaları d~ saat 14 ğıtılmıftır. 28 kuruş.tan ekmek ala-ı fstanbula gelecekler mahalli kame-
~em. ı ır. k l bi de Emlnönu Halk.evinde hır toplan cakluın sayı&ı da 558 bindir. Bu lerlni iate bürolarına bırakarak ls
hıç lımse aç a mamıştır, k çl tı yapmıtlardır. Bu toplantıda ba - suretle bu ay fs.Uınbulda 858 Mn tanbula mahsus ~ alacaklardır. 
kimse çıplak kalmamıştır ve n sın mmıwblarının rıda naddelerl 
mıyacaktır. Her istediğimizi bul· lbtiyaÇlarını temin edecek bir teıek 
duk her istediğimizi bulacağız. kül vücuda cetirtl~esl ctrafmda e-N · d . tücHer yapan heyetın izahatı din • 

otıce şuv ur· h . lcnmlp. Neticede Basın Birliği 
- Buldugumuz her ş_ey ı><:. a 1 mıntaı"ıa idare heyetinin müra.'kahe

lı.clır ve lbu pahalılık vıyecegın, •l altında az.aya iaşe maddeleri te. 
giyeceğin, işin her sahasına, bu· m9nıi ile ımükel'e! bir teıklJat kurul
laşıcı bir hastalık şeklinde bulaş· ması karar!Aqtırıhntftır. Bu tqkllit 

mıştır. . . . kısa bir zamanda faaliyete geçe. 

Yakalanan kumarbazlar 
Fatihte Sarıgüzelde bir kah -

vede kumar oynarlarken emniyet 
memurları tarafından cürmü 
me,hud halinde yakalanan Ha· 
di, Halil, Ali, Nuri ve Zeki adla. 
rında 5 kumarbaz adliyeye tes· 
lim edilmişlerdir. 

Diyoroma sergisi 
Rüyii'k Türk Za.ferleri Dlynroma ser. 

g1sinln gı.irdüğii büyük rağbete binun 

4/11/1942 ~:arşamba &'Ul\U &t'cc saat 
(24) df' kaııa.nacakt.ır. l\femleket ilim \"C 

sa.n'aL haya.tında Uk dclıı olarak yap•. 
lan bu sergiyi herıgün yüzıer<'c kişi grz. 
melııu-dir, 

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

C. H. P. kaza 
kongreleri 

bugün başlıyor 
Bu kongrelerde, ocak ve na
hiye kongrelerinde tesbit e· 
dilen dilekler üzerinde ehem. 
miyetle durularak takibleri 

için lüzumlu tedbirler 
alınacak 

Bugünkü dünya muharebesi 
evvelkine göre daha geniştir, da
ha çetindir ve daha yıpratıcıdır. 
Ne olursa olsun elbet bu harb 
de sona erecektir. Fakat harbi 
yapanların söyledikleri gibi dün· 
ya cennet olacak mıdır. Asla. 

Yakılanlar yapılacak, ölen le -
rin yerine yeni bir nesil yetişe· 
cek bugünkü müvazenesiz paha
lılık nihayet bulacak. Fakat Ge· 
çen Harb ne yadigar bıraktıysa 
onlar birkaç misli fazlasile gene 
kalacak. Yani her şey bu harb
den evvelkine göre gene pahalı, 

Cümhuriyet Halk Partisi hayat diğer harb arasındakine 
kaza k~ngrelerine bugünden Ik 

göre daha zahmetli olacak. Be i 
itibaren başlanacaktır. Bu -
gün aaat 11 de Adalar ve Şi- büyük yara ve iş buhranları baş 
le kaz.aları Parti kongreleri gösterecek. Haııb sanayiinin har· 
yapılacaktır. 5 lkincitepirıde cı alem eş:ya imaline çevrilmesi 
Yalova, 7 lkinciteşrindc Bey- için uzun zaman geçecek. Harb 
oğlu, 8 lkinciteşrinde Kadı • eden devletlerin hazinelerinde a-
köy, Balurköy, 9 /kindtcşrin- k 
de Eminönü, 14 /kincilcfrinde çılan büyük yaraların apanma· 
Kartal, 15 İkincitefrinde Sa. sı yıllar ve yıllar sürecek, bu -
rıyer, Fatih, 21 lkinciteşrin • nun için ağır vergiler devam ede· 
de Beykoz, 22 lkinciteşrinde ce'k. MemleJketten memlekete se 
Eyüb, 23 lkinciıe,rinde Siliv- yahat bir kat daha güçleşecek. 
ri, 26 /kincitctrinde Çatalca, Her devlet parasını korumak 
28 lkincitepinde Vsküdar ve • 
Besiktaf kazaları Parti kon- kaygı-sile döviz hesablarım ınce-
gr~leri yapılacaktır. levecek, 'büyük ticaret sahaları 

Parti haza kongreler·inde, y~rlcrini değiş.tirecek. Velhasıl 
nahiye kongrelerinde seçilen harb bittiği 'halde serpintileri, sı· 
delegeler hazır bulunacak ve kıntlları vıllarca sürecek. Bunlar 
ocak, nahiye kongreleri tara- 1 }" ·k h b ı· tecrübe i e ma um ı en ar ı-
lındfln tesbit olunan dilekler · 

derlerinin diinyayı ~ennete çevır etralrnda gÖrÜfÜlecek ve bun-
lar üzerinde ehemmiyetle du. me1c iddialarına ne buvurulur, 
rularah, takibleri için lüzum- Dünya altın devrinde belki cen· 
lu tedbirler alınacaktır. net savılırdı. Bu avdet etmiye • 

\._ _____________ ) cek devrin havali ilf" a:vunmak 

Yeni Şehir meclisi 
azalarına parti reisi 

çay ziyafeti verdi 
Şehir Meclisinin ilk devre toplan-

en samimi teselli olmak gerek. 

cJJuckan Ca/,id 
·························•·························· 

Av derileri pahalllaştı 

Bu ~ahlık neden ılerı gelı· cektir. -·-----·---------------------·~"I tısı :müna.sebetile dün öğled«ı son. , 
Ticaret borsasında kürklü av 

derileri fiatları son günlerde 
biraz yükselmiştir.Pouuk 400, 
tilki 325, sansar 100, kurt 250, 
tav§an derisi ise 47,5 kuruıtan 
muamele görmeğe başlamıştır. 

ra parti vlli.yet merkezinde parti i-yo~rz ve ıaıdb ve fiatlara in'rkas Yumur'a dahJ da 
kanunları doğruluklarını tecrübe pah ~lılaş lCakm Ş ! 

İSTER 
iSTER 

İNAN, 
İNANMA! 

; dare heyeti reisi Suad Hayri Or • 

ile ispat e•mi<tle!dir. Fakat b~ S:ın günlerde yumurta flatları ye 
yurd lbolluP.unu muh~fa~. ettı- niden artmaya b~amıştır. 100 a. lstanbul esnafına ne oldu? •• 
ğini üç yıllık tec .. Hbe ıle fnl SC\: dedlik sandık hesabile yumurtalar Müfteri ne demektir, ona na. 
hasın.da gösterdiğine göre derdı 450 lkuru'1an 500 kuruşa kadar çık .ıl muamele etmek gerek? 

k h d mıftır. Ali'kadarlara göre flatların Bunları hemen hemen tama • 
bu s-had"l arama ata ır. biraz daha yükselmesi "Ve 700 ku. men unuttular. lfte mi•alleri: 

Milli Şef Cumhuriyektl ba[ra· ~11 kadar çıkması muhtemeldir. Kaaaba gittik ve yağ ihtiya. 
mı ımünaseibetile yaptı arı oa3• cımızın bir kıamını kuyruktan 
bihalde: (ıSoysuzlardan bah<set· cezaya çarpılacaklarrn beşaretini çıkarmak arzuaile bir kilo 
tiler . ve ib•ı soysuzların maha • verdiler. kuyruk tartmaaını şöylcdik. 
retleri ne olu!"Şn ol un mutlaka Bu, ımühim, çok mühim bir Ka•ab parmağını bile hıpır --- . 

l 
noktadlr. Bu mühim noktanın dalmadan, burnunun ucile çen-

i 
· gelde a•ılı duran •apasağlam, 

1 AK V ı V1 r 2 nci teşrm arka!Sından da soysuzların soy • keailmemif kuyruğu gösterdi: 
------r----:--ı----ıi s\ızlu1darmı yapabilmelerinin _ Bir kilo vermem, hepsini 
Rumi sene 

1R:\8 -l nci teşrin 
10 

GONEŞ 
::,. o. 
7 81 

1 2-4 

1 Anbi sene 'k 1 k l 1851 maclli im an arım ortadan a - alıraanız tarlar, veririm! dedi. 
Pazar 

Ret nı ı ne 
1942 

Şevval 

21 

-Hı:r.ır 
ıSO 

IM:>AK 

s. l)· 

fi 

11 

dırnnak gelecektir. Ve bütün ısrarlarınıız;a rağ
Yeni bir bina net olarak te· men ne fikrinden, ne de lôkay. 

mizlenip hazırlanmış bir arsa disinden vazgeçmedi. 
Ekmek karnenizin hoçanile 

üzerinde kurulur. feker alacaksınız. Semtiniz.in 
Hükfunet aldığı muhtelif ted- bakkalına baş vuruyor ve fe -

birlerle zemını hazırlamıştır. ker gelip gelmediğini soru -

- Ne me gerek, gıaıp aı -
madım bile •• Kim uğratacak o
nunla? 

Diyor. 
Balık alacaksınız, balıkçıya 

toriğin hiloaunu aoruyoraunuz., 
biraz pahalı bulursanız, fU ka
dara olmaz mı gibilerden bir 
ıey söylüyorsunuz. Balıkçı bı. 
yık altından gülerek •iz.e bakı-
yor: 

- Paranı •akla da geler.ek 
bahara alır.ın! diyor. 

Et alacaksınız, gazetelerde 
et liatlarını daima takil: edi • 
yoraunuz., kasaba gidip de şi.ze 
fazla bir liat söylediği :aman: 

- Nasıl olur canım, gazete
ler fU kadara olduğunu yazı
yor! diyor.unuz. 

Kaaab aizi baftan ayağa sü
zerek: 

- O halde gazete yel diyor. 

Ot le 
s. o. 

ikindi Alqam 

S. l). S. D. 

1& '7 18 08 
9 41 ıt -

Yataı 

s. l). 

19 li~ 

1 BS 

Şimdi inceleme devrindedir. Bek vor:.sunu:z:. Yüzünü ekşiterek: 
liyelim ve yeni binanın sağlam 1 1 S T E R 1 N A N, 
~:J;!. üzerine 'kurulacağına ina· } IS T E R İ N A N M A ! E· u 68 

Ckt!etn 'll,ak/.ı.q.il 
v. b Sl 

- - --~ 

güb!ü tarafından Şehir Meclisi aza -
ları şerefine bir çay ziyafeti veril. 
miftir. Ziyafette Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Liıtfi Kırdar, vlli.yet parti 
ec'kanı ve Şehir Meclisi azalan ha.. 
zır bulunmu,Iardır. 

Acı Bir Kayıb 
Eski onlu kum.anda.nlarndan emekli 

GenuaJ AJl İhs:ın Sfı..blsln bu)ük otla 
, "eedet. !ibis ıfed;ı.vl &llırub bulund~iu 

Bıı:rükadıa sanıı.torvomnnaa vefat et.mis 

1 ·ı ft k d ld"' ve cenazesi dustl:ırmın omuı.larıntb ,;e ZCI er ND ara an ge 1 er bir mUfrcz.e :ıSrer rdakalinc1e Jhiyükd:l 

Cümhuriyet bayramı münıuebe - me:za.rltğma defnedilmiştir, Ebe\Tynlne 
tile, Ankarada yapılan büyük g«?çld sağlı.k cllleriz, 

resın~e iftir<lk etımek üzere Anka. -------------
raya gitnılt olan izciler Kabala§ li
sesi müdürü Nurinln reisliğinde 
dün Ankaradan fclır.lmlze dönmüı. 
lerdir. 

HADYO 
PAZAR 1/11/1942 

Bayram münasehetlle kapalı bu- 12.33: Pbno rolola.n ıı•ı.). 12,45: Aj:ı.ns 
Jwıan" resmi daire ve müesseselerle haberleri, 13: san.ı, tüı1tü ve oyun ba .. 
okullar yarın sabah açılacaklardır. \•ııhrı, 13.30.14.30: Rud>·o salon orkes.. 
.................................................... tra.sı, 18: Saat ayarı. 18.03: natl:yo dans 

NİŞAN 
Emelli dertcd'ra.r Şeref Perkerin kızı 

,.c ark:ıda.şmu:ı Foto Cemııl Işık.selin 

baldızı Süheyla Perker ııe alba.y Ziya 
Apak oğlu '\'eW:rlner hekim Recai Ap:ı_ 
tm nişan töl"l'nleri dün akşam evlvimk 
gilzld'e davetliler hm.urunda kutıa.mııış. 
tı.r, ~ ııişanhlan Ye alf~lerinl tebrik 

-Gerl7,. 

ork~ası, 18,45: saz e:serıerf. 19: Zira. 
a.t saa.tı>. 19.15: Ş:u'lular. 19,30: saat 
ayarı ve ajans haberleri, 19.45: erbed 
10 dakika, 19,55: Şarkı ve lüıitükr, 
20.15: (Derdleşme aU), 20,30: chu. 
be:r't Trio'su, ()p, 99. 1 Pi), 21.15: Fasıl 
Heyoeti, 21.50: Ankara. Sonb:ıhıı.r At Ko
şutarmm neticelerl, 22: Romantik De
vir operalarndan parçalar IPl.), %2.30: 
Sa.at ayan ve ajans ba~rlcrı. 
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SPOR Miisqhabes!.~ 
• 

Amerikan n askeri ve rı 

· Yazan: M. Sami Karayel 

tısadi Jcaynakları • 
ı r v sp 

Harb istihsalatı bakımından bugünkü vaziyet 
nedir, yarınki vaziyet ne olacaktır? 

S 
Geçeı:' . h:ı~tak.i müsahabem, 1 kurak bir cemiyete hitab z~ma· bı'r il por tarıh b k · .. zattı. k spor muharrirleri 

. ımızın ır ısmını tt"nvır nına rastladıg· ından m·u· ""• rı"r ol • d b etmı b J d S "''" e u, mecmuada loplanmış bu-
~ u unuyor, u. por tarihimi maktan uzak kalmıştı. Ve, jkin- lunuyordu. 

ze ~~d h .. azı vak alar, neşretmek ci Sultan Hamı"d devrı"nc aı"d 
0 

_ · 
b k l ilk spor muharr-=de.-i "Unlardı . ~gun. u nea e, neler çektiğimizi lan, bu, neo::riyat rnul\ı' tı"n"ı bula - ..., 

3 [ •] Biri ''- A "k t - l d "d "ki · ·· go t k f ..., Merhum Ali Şükrü, Ali Seyfi meı - - etı• merı arını ayyare gız arın a teyı cttı erıne go· ks erıp verme ena olmasa ge. mamasından dola ... ·ı meçhuller 
n undan önce yu:dıt,mız iatihaalatı da, bilhaı;ı;a 1939 yı. "re Amerika hükumetinin 1942 re . · · d b - ' h~m, Bürhan Felek, ben, Ali Sa-
~ l d A "k l d be . b k T·· k" d ıçın e ogulmu~tu. mı ... 

yazı ar a merı anın ın an rı, üyü bir süa·atle in. yılı için verdigi tayyare ııiparİtİ ur ıye e, moderı1 sporlan ve Asıl spor neşriyatı meşrutiyet 
tedricen bütün ba.rb cephelerin- kişaf etmektedir. İkinci dünya 60 bin, tayyare motörü siparışı neşriyatını vücudlandırmak için inkılabından sonra baslar. İdman mecmuası muntazaman 
de yavaş yavaş ağır basmağa harbinden önce Birle,ik Ameri· ise 130 bine kadar yük.selmi~ bu. neler çekilmiş, ne dcrdlere kat _ İlk , her hafta İntişar edı:rdi. Ve, i li< 
başladıgmı kaydetmiş ve bununl kanın yıllık tayare iatihaalatı lunınaktadır. lanılmış olduğunu Hlmelidir. olarak Türkiyemizde « İd- spor yazılarımızı burada yazm~. 

b d k k an· N manıı namile bir ~por mer.muası ğa başl m t k n d se ebieri üzerinde urmuştu ·· ca bin kadardı. Fakat 1940 yılı Yukarıda da aöyledigimiz, gİ· eşriyat diye geçme}İniz!. · · a ış ı ·· ->Un an sonra 
,,..l. b .. 1 .. h bl M H h . b" ıntışar etmişti. Ru, mecmuanın yevmi gazetelerde yazılar ya -uı ındiği iızere ugun uı ar ~r, ayısında 1rarb cephesinde baş- bi bu rakaınların hakikaten aşa- er angı ır .şub<."nİn yazıcıları 
her şeyden önce tekı\İk hatbler - layan harekatla be.-aber Amerİ· ğı da, yukarı da olması pek müm olmazsa ve, gene o şubenin ken. sahibi Cem'i Bey i~minde sporcu (Devamı 4/2 de) 
dir. Bunun için, sanayi itibarile kanın tayyare ist•hsal tempoı)U kündür. Fakat ortada gizlenmesi dine mahsus ilim ve, edebiyatı ( U =====------------ -.:. __ ...::_ __ "'-_ 
kud~tli olan milletler, er 1reç as- da arbnağa ba,ladı. Aylık tay. mümkün olmıyan bir hakikat tekevvün ve tekemmiil etmemiş ' Son pn~ta., nın buım~"fJsı 14 )' 
kerlik sahasında da keııdilerini yare İınalau 500 ~e çıkta. 1914 varsa, o da son yapıla:-ı Ameri- bulunursa ne halka, eski tahirle ' UU 11\11 1 : • (16) 
l:~stermeğe namzeddirler.. l~te yılının Haziranında, yani Rus _ kan tayyarelerinin kalite i~ibari· ı infazı meram ve i:ıma' kelanı ka-
bız, bundan evvelki yazılarımız- ~iman harbi ba~langıçlarında le gerek Alman, gerekse Ingil•'Z bil olur ve. ne de o ~ube ınüesse- Sold:ııı sağa tloğ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 l da hunu esas tutarak Amerika • 11e, ayhk iatihsalat lSOO zü bul- tayarelerinden daha yük&ek ol- seleşmiş bluunur ru: 
nın bugünkü yük .. ek ve modern du. Dünya seyahatinden dönü- duğudur. Bunu da tabii telakki * 1 

- !laftamn . 1 ,,---, - 1 1 1 1 1 ı -ı 
~a~b endüstrisine temel vazife- şünden sonra Vilki'nin yaptıgı etmek lazımdır. Çü.,kü Amerika. Bu haftaki müaahabemde spor ırünıe-riı:Y.I~.n <9> · ı 1 11'1 
sını gören sonsuz iptidai madde beyanata nazaran Bit·leıtik Ame- nın tayyare sanayü, gerek Al- muharrirlerinden, ve, ilk spor 2 - l'~ranın 2 --- - -------•. --- - 1 

kaynaklarından, nıukayeşeli bir rikanın aylık tayya;:e i~tihsal~tı man, gerekse İngiliz tayyare sa- nıuharrirlerile spor edebiyatımı. möfredı c .ı ı. Bü. 
~ekilde bahsetmiştik.. Şimdi, doğ 5000 sayısına yakla~ış bulun- nayiine nazaran daha yenidir. zın kimler tarafından vücudlan- YÜk (3 J. , ---------- -- ------

l'Udan doğruya harb sanayİinde maktadır. O itibarla günün bütün yenilikle- dırddığından bahsedeceğim. 3 - Eı.1,eıJ;. dadı. 
Lirinci derecede rol oynıyan bir Amerika yarı reami kaynakla. rini, son harblerden edinilen bü· Tanzimatı Hayriyeden sonra lar (7l . Bir ı:-ıda 4 --!111________ ~1.---
kaç maddeden ve Amerikanın rından verilen bu rakamların tün tec.-übeleri nefainae topla- ilk spor yazıcısı fifozof Riza TeY mat1~esi 12) S _- _- _- _-_--.

1

-_-_.- ı
bugünkü harb istihsalatındao kı. doğru olup olmadığını bilmiyo- mı§ olması lazımdır. fiktir. Filozof Rb:a Tevfik mer. i - E-;kid"n y~ 
saca bahsederek vaziyetin ne ruz. Fakat bugün Amerika harb Amerikanın son sistem tayya. hum doktor Besim Öıner Paşa • killeri.' denirdi (5) 

~~rkezde olduğunu lelkik ede - sanayii hiç şüphe yok ki, ayda relerinde bir beygir kuvvetine om ne~retmekte olduğu Nevsali 5 _ Para dolabı • 
lln. 5 binden fazla da tayyare yapa- isabet eden tayyare ağırlığı rnik. Afiyet mecmuasında beden ter· (4), B:ı~ına .i. ge -----
. Bir memleketl'e harb sanayii- bilecek bir mevkidedir. Nitekim tarı, ancak 400 . gramdır. Ne İn· biyesine aid vukuflu ya~ yaz. lirse ala olur .~ ), 7 ----.----- - -

nın kuvvetleniş ve harb istihsali- daha bu beyanattan önce Ame- giliz, ne de Alman tayyareleri mıştı. Ve, sporcu lisanını o, ya- Kısa umıa.n !21. 8 .---------- ------
tının artış temposunu en iyi göa~ rika gazetelerinin kaydettiğine henüz bu mertebeye erişememİ!- zılarile tesise yara\· olmuştu. G _ Bir l.talit'c •• 
~e~en şey, o memleketteki çelik nazaran Amerika tayyare sana- lerdir. Bilhassa Riza Tevfik, ilk ola- (3). Felak~t (4) . - ~ ------------ - I ----
13.hhsalatıdır. Akvaın Cenıiyeli- yii ayda 4 bin tayyare ve 12 bin Diğer taraftan «Uçan kale- rak bize İsveç jimnastikleri va. ı - j 
~ın resmi istatistiklerine nazaran tayyare motörü yapmakla imiş .. leler» ismini alan Amerikanın zii Hanri Lingi tanıtmakla spor, 

7 
- Talmnyl L -.~_ f __ ----- ---

1

· 

11
-

~37 yılında Birleşik Amerika Malum olduğu üzere en mühim ağar bombardıman tayyareleri u- ve, beden terbiyesi şubesinde il- (S), Eııer t4). 
~·l\Jnhuriyetlerinin çelik İstihsa - ve en güç cihet tayyare motörü zun mesafeleri aşmak bakımın- mi güreşlerimize ve, tetkikleri • 8 - Ruı.yada bir 

1~h 51,380,000; Ahnanyanın ise inşasıdır. Motörleı- elde olduk- dan henüz rakibsiz bir haldedir- mize pisva olmuştur. ya.rnn:l.ia (5). Bir harf C2 ı . 
(2 ) . 

5 - Not.a (2), (Birçoj<) ınaııasma C"~ 

Je.n biT kehme (4 ) • ,817,000 tondur. ta.n sonra tayyarenin diğer "k. ler. Gene Amerika gazetelerinin Riza Tevfikle berabei' doktor 9 - l\Iahruk.'ıt (7) , Ya!>allCı 
. klialbuki bugün Birleliik Ame· samını yapmak kolaydır. Verilen kaydettiklerine nazaı-an Ameri - Rusçuklu Hakkıyı da, yadetmeli- 18 - OlmAm~ (5). 6 - Türki,·enin garbi 161 . l\Iülk (3) . r1 anın çelik istihsalatı 1937 yı - bu rakamlar doğru ise Birlesik kanın tayyare fabrikaları yalnu; dir. Bu zat, mecmualarda ve, Yırka.ndan a.şa.ğıya dotru: i - Biir isim 15), Bir bari' (2J. 

ıı0na na. zaran iki misline, yanı Amerika devletleri tek başı~a bu ((Uçan kalelerı• den ayda 500 gazetelerde ilmi neşriyatta bu - 1 - Dl.r kU> ( '7 ), Bir emır 12). 
O 1 • ' 1 l ak ~ •• ·ı ı } 2 - Bir nevi baston ıaı . İ lgi (5). 8 - Ab m, EJ'M& !2 ). tnı yon tona çıkmıştır. Almanyanın tayyare motörü in- tane yapmakta ımlş er.. unar agır Jımna~tı < er a ey -
--- ~aatından 3 misli fazla motör İn· Verilen malumata göre 1941 hinde ve sporlar hakkında vakı. 3 - Ekıkl.rık çıng-ıt-:ığı m , Gölgede 9 - Beraber m , Sefare:.ıer erk.in-.. 

ltııJ•J Bundıı.11 önceki ya.:ıJar ı:aute • ~a ediyor demektir. yıh için Amerika harlı sanayiinin fane makaleler yar.mıslır. kalan, lyd belli olnuy:.ı.n (5). dan btrl <51. 
t.ı~n 24 ve 28 tılııicarln &V1lıan21fla Gene Anıerika gazete)eı·inin aldığı sipari,Ier şu rakamlarla Fakat gerek Rıza Tevfiğin, ge 4 - lfü l'li\lPI \"allılası ( 5ı. Bir kom.. 10 - Sı.kll (4). C'ek~tıe~ k<ınubn 

~. Yazdıkların1ı ve bjr,ok reımi 6'• (Davamı •a:Yla 4/2 ek) rekse Rusçuklunun neşriyaht fllDWZ m. Sfırl \'e kılda.n mamul kunıa.,ş !4), 
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.SOn PMW> mn tuibi telriba: 99 <&. Poda>> nm edebi namı: 150 

Gani Efendinin yüreği az da
ha agzına selecekti. Teli.ılı te.. 
l&§lı aord u : 

- Ya kangi taraf tan &ittiler 7 
- Saraçhanebatı ı~ap~ından 

eski ortalar yolu ile. (1] 
Köse adam bir deli gibi kahve

cinin yakasına sarılıp sarsaladı: 
- Bre meded, Lana §İmdi bir 

bevgir bulabilür misi:ı? 
Hafız yoldaf tirktü: 

Birkaç ihtilalci başhmn& sal • 
ladılar: 

- Geldi, seldi. 
- Muslu yoldaş dahi &ehli 

mi? 
- O dahi celdi. Ali yolda~ 

dahi geldi. 
Şimdi İçerideler mi? 

- Beli, içerüdeler. 
- !. ..... 
Sokaiın üst başmdan çatır 

lafa Beyle lcapıcılar kethüdası 
İbrahim ağa dış kapılara doğru 
seğirttiler, Mustafa Bey kapıcı 
muhafızlara yüksek sesle emiı 
verdi: 

- Bre Urlu ağa gelür, dur . 
man, kapuları açın! 

Demir kapı kanadları sağır 
gürültüler çıkararak ardına ka • 
dar dayandı. 

- Telif eylemen benim bu 
bam. Beygiri nideceksiz? 

- Anlara yetİfsem gerek. 
Kahveci dudaiını büktü: 
- Nafile zahmet eyliyecekaiz. 

• çatır at nalı .esleri geldiği için 
hep birden dönüp baktılar. Ce· 
lenler kırk elli süvarı kadar var. 
dı. İhtiyar adam titriycrek ha -
kınca gelenlerin başında dev gi
bi cüsaesile tıUrlu» yu tanımakta 
cecikmedi. Demek Urlu da geli· 
yordu? Urlunun bu kadar kuv
vetle gelmesi Halil ve muhafız
lariJe çarpıtmak için rıiydi? 

Anlar ıimdi saraya varmıştır! 
İhtiyar bir kelime söylemeden 

dörtyo) ağzına doğru koştu. Kala. 
veci Hafız kollannı gÖğ~Üne çap
razlıyarak ardından bak kaldı. 

Dörtyol ağzında sürücü tatar 
çocukları vardı. Bunlar gelene 
geçene beygir kiralar, hayvan • 
)arın kuyruğuna yapıfıp yalına
yaklarile sokak sokak seğirtir • 
lerdi. 

Köae adam aokulduğu kalaha. 
lık arasından bakıyordu. Bir -
denbire yüreği çarptı: Esirci Şü. 
ca Çelebiyi Urlunun yanında gör 
müştü. Artık bu adamların Pat
ronayı bugün mutlak öldürmeğe 
savaşacaklarına fÜpheai kalma
mı,tı. 

Urlu ile esirci beyıirlerden İn· 
diler, kendilerine ilerliycn Mus. 
tafa Beyin elini sıktılar. Esirci • 
nin gözlerinin <•eliflerİ ıı bile gÜ· 

Üçü beşi birden hayvanlarını 
çektiler, Abdülgani Efendinin 
beygirlerden birini seçmesini bek 
lediler. Patronanın baba11 at se
çecek halde değildi. Önüne ge· 
len beygire atlıyarak dürtükle • 
di. 

Sadrazam Mehmed Paşanın o
turduğu vezir sarayı önüne gel· 
dici zaman bir kalabalıktan baş. 
im bir şey göremedi. Sarayın ö
nündeki avlu kapıları kapanmıt· 
tı. Demir parmaklıklar önünde 
Patrona Hahlin birlikte getirmif 
olduj'ju kırk elli süvari vardı. 

Abdülgani Efendi Lunları kı·ı 
yafetlcrinden çabucı:.k tanıdı: 
"Yazık, bu seferki meclise bir a-ı 
vuç adamla gelmitl n diye acı ve 
İç burgucu bir üzüntü geçirdi. 
Altındaki beygiri aürücü çocuğa 
teslim ettikten sonra Patronanın 
muhafızlarına sokuldu: 

Halil ağa geldi mi yolda§• 
lar? 

[ ı] ŞemacJe .....U öııünde.n 4ane1ı 

obuor. 

Urlu ve ardındaki adamları 

sittikçe yaklaşıyorlardı. ihtiyar, 
görünmemek için kapı öniindeki 
kalabalık arasına kahşm~ıtı ki, 
İçeride, vezir sarayı dış merdi • 
venlerinde bir telaş vr. kcsuşma 
oldu. Sadrô.zam kethüda111 Mus • 

lüyordu. Mustafa Bey kenara çe· 
kilip Urluya yol gösterdi: 

Devlet Denizyolları 

f/Udürlüğü 

- Buyurun ağa hazretleri. 
(Arkası var) 

lşletme Umum 
ilanları 
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Gönül, çok ta§kın hareket e • 
diyor. H~r an onu kontrol im -
kanlarını bulamıyorum. 

Korkı:,yorum, Gönülün hayatı
ma serptiği ı~ığı türlü endiseler 
karartıyor. Mes'udum, bedb~h _ 
tım ... Hislerim karma karı~ık. 

Bunaldığım zamanlar, saade
te kotuyorum. Onun yanında ih
tirasların gürültüsü, kısa bi .. müd 
det için de olsa bana kendimi 
dinletmiyor. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

..................................... 

Ba§tan atağı titredim. Yeni e. 
ser, Gönülün ısrarı üzerine ve 
kendi için hazırlanıyordu. Bu 
eserim, aşkımızı terennüm ede • 
cekti. Ne müthiş bir haile oynu
yoruz. İkisi de nyni hislerle din. 
liyecekler bunu. İkisi de kendi
leri için yapılmıf, içinde kendile· 
ri var, sanacaklar. 

- Evet, dedim.. Çalıııyorum 
artık . . . Her zaman olduğu gibi 
ilhamı gene senden alıyorum Se. 
mabat ... 

Ne korkunç yalan!. 

dum. Dudaklarına götürdii. Ur 
perdim, iki damla yaş elimin üs
tünü yaktı. 

- Bana hala bağlısın değil 
mi Vedad! 

Kalbim parçalanıyor. 
Bu bedbaht kadını teselli vazi

femdir. Ellerini dudaklarıma çek 
tim. 

- Birbirimizi çok aevdik Se
mahat! 

- Hala da seviyoruz Vedad! 

- Y e,ilköye, sevinçle, heye. 
canla geldim Vedad! Fakat bu· 
rası beni boğuyor. Nereye bak.. 
sam, nereye gitsem, eski günle
rimizi hatırlıyorum. Düşfü1 biz 

• burada çok mes'ud zamanlar ya· 
fadık. Her köşede bir halara kar 
~ıma çıkıyor. Bugün, size uğrl\• 
dım biraz. Bizim köskün önün • 

Dün gece köye geç geldim. İa. 
tasyondan çıktıktan sonra köşk· 
)erinin önünden geçerken, Sema
hati bahçede tek başına otunlr -
ken gördüm. Gönül, misafirlerile 
Park cazinosuna gitmiş. Sema 
hat: 

- Biraz oturmaz mısın? 
Dedi. 
Bu teklifi memnuniyetle ka -

bul ettim. Şezlonkları çam ağa. 
cının dibine çektik. "Ne tuhaf:ı •. 
Artık eskisi gibi, Semahatin y·ü
züne bakamıyorum. Utandığım 
için mi? Yoksa, genç kopyasının 
yanında onu ihtiyarlamıı bulmak 
korkuıundan mı? 

Bu büyük bir aşktır. Yirmi yıl 
devam eden bir sevgiye kim ina· 
nır? Vedad, senin büyüklüö-iinü 
şimdi anlıyorum. Büyük 

0 

bir 
aan'atkarsın ! Etrafım çedrcn 
hayranlar seni türlü mnceralar:ı 
sürükliyehilirlerdi. Halhuki, sen 
yalnız benim olarak kaldı;.! Bu 
feragati ölünceye kada~ minnet· 
le anacağım. 

Yarabbi, bu ne müthiş bir vic. 
dan azabı.. kıvramyorum. Sema
hati bu gece bambaşkn. görüyo-

Köşkün antresinde yanan kü
çük ampülün ışıkları, dallar ara
sından bize kadar geliyor. Se • 
mahatin yaprak gölgeleri lupn"· 
dıyan yüzünde bu akşam bir hü. 
zün seziyorum. 

- Yalnızsın! 
- Bilmem neden Vedo.d, bu 

gece, çok ısrar ettikleri halde, 
kendimde bir halsizlik hissettim, 
yürümeği göze alamadım. Gönül 
~na da uğradı, beraber götüre
ceklerdi. İstersen git, bulursun 
orada ... 

Son cümlede, sesi titrer 
gibi geldi bana ... İçim buıkuldu. 

- Ben seninle oturmağı tercih 
ederim. 

- Teşekkür ederim Vedad! .. 
- Gönül söyledi, yeni bir ese-

re başlamışsın .. Memnun oldum, 
artık tembelliği bırak ... Bu yeni 
eserinde aene ben var mıyım? 

den geeçrken, gayriihtiyari dur
dum. Uzun uzun, içinde tı'lllı 
gençlik yılları geçirdiğim odamın 
pencerelerine, bahçeye, havuza 
baktım. 

içini çekti: 
- Kavgalarımız, sonra seni 

sevişim, evlendiğim gece bahçe
de bulusuşumuz .. 

Şiddetle ba.şmı sallac!ı: 

- Ooh, boğuluyorum Vedad!. 
Gittikçe kendimi daha muztarib 
hissediyorum. Bu gece, hepsi gi~ 
dip de yalnız kalınca, öyle fena 
oldum ki.. senin hala beni sevdi
ğin, düşündüğün tesellisi de o) • 

masa .. 
Ellerimi avuçları içinde bul _ 

rum, bir teYler mi sezinledi? 
Beni kaybedeceğini mi anlıyor? 
Sonzamanlarda bana hiç bQyle 
davranmamı,tı. Yaz gecesının 
romantizmi mi bu? Gençliği elin 
den giden hassas bir kadının m:ı
ziye tahassürü mü? Y okaa yaf
ianan kadınların, her çc,id iht\
rastan sıyrılmış, m nevi bağlılık· 
larının kuvvetlenmesinden doğan 
bir halet mi? 

Birdenbire sordu: 
- Yorgun musun? 
- Hayır! 

(Arkası var) 
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Kahvaltı ıtı bittikten sonra 

Affan: - Hareme geçelim de 
hanını teyzemin elini öpeyim.. de
mişti. Hanım teyzesinden ın&k· 
sad ennem idi. Hareme geçtik, 
o pek kibar eclaaile anneme bili.-. 
met vazifesini gördü, annem de 
ona birçok iltifat etti. Ben onun 
böyle mazbut hallerine phid ol
dukça ~hretinin L.u ~v halkında 
ne için tuhaf ve garib çecuk di
ye yayılmış olmasına bir mana 
veremiyonlum. 

Bi:z: tekrar selamlıia dönmek 
Üzere iken Kevaer Harumefeadi: 
-t- Affan! fletli, .en bu alqam 
l\alid Beyle benlber ltarem sof
rasında 1ıualusuasa iyi olur. 

O hemen cevalt Yet·di: - Ni
necijim! Bize hu akfam 111ibaa
de ediniz de seli.mlıkta yiyeliuı. 
Halidi büyük babama bey eniş
teme tanıtayım. Ondan b.şka 
Türkçe dersim var. Hoca Sal\lı 
Efendi adeti veçhile akşam ye
rneiine kalır, belki k.auni Ce· 
mal Bey de vardır ... 

Böylece karar verildi. Selim
lığa geçerken bahçede bir aralık 
Affan birtlenbire durdu, pan:ıa
iını dudaklarına götürerek ba
na: - Swı ! .. Dedi. Adeta titre
Yordu. parmaiım dudaklann.dan 
Çekerek cü~rcinliğe doğru uzat
tı, bana bir şey göstermek isti -
Yordu. 

- Ne var? Diye sordu-._. 
- Görmüyor mu&un? Dedi. 
- Kedil .• Dedim. Adeta diş.hr. 

rini gıcırdatarak: - Kuyruğu 
kesik sarı kedi!.. Güvercinleri 
lrÖzetiyor. Şimdi tüfek elimde ol
&aydı onun hakkından gelir, ken
disini arkadaşlannın yanına gön
derirdim. 
• Hiç bir şeye vakıf değilmşçe
sıne arkadaşlarının nerede olduk 
la.rını anlamak iatedi.m. - O u
l•r nerede? Diye sordum. Tek -
rar parmağını dudaklarma götü
l"erek: - Sus!.. Dedi ve ilave el· 
ti: - Onu bir ben bilirim bir de 
kedilerin allahı !.. 
d Gözlerinde öyle bir ifade var-' 

• 
1 ki onun ne için tuhaf ve ga· ;•b Çocuk töhreb1e uuldı.iuıı ifa
ıe ecliyor 8'İbiycli. 

Likwchyı değiştirdi. Haremle 
aelamlrk araaındaki kaply1 açar. 
ken bana Türkçe hocaaını anlat· 
mata bafladı. 

- Salih Efendi, dedi. aered~ 
ise gelir. B;.:ı: onunla ders yapal·· 
ken sen de dinler, bir yandan da 
kitablarımı karıştırırıım. f stan -
bulda çıkan birçok mecmualar 
var; ondan batka romanlar, ti
yatrolar, şiir kitbaları. Birçok 
eski d~nlar, Hurabat cjldler.i. 
Sen onu ıördün mü? 

Buna dair hiç bir fikrim yok
tu, cevab vermiyerek geçi,tir • 
dim. O devam etti: - Benim asıl 
,iir söylemeie heveaiın var. Bir 
iki tane gazel bile yaphm amma 
Salih Efendi beienmcdi. Daha 
iyiaini yape.rsam sana okurum. 
Salih Efendi çok i.lirıı ve yaman 
bir şairdir. Göreceksin ya, bilme
diti yoktur. Arabca, acemce, he
le türkçede eşi yoktur. Onunla 
beraber eski tairleri okuyurouz. 
Busün Nedim divanından iki Üç 
gazel okuyacağız. Bir yandan 
bana manalarını anlatır, bir yan~ 
dan vezinleri izah ed~r, takdi' u
aulWaü öiretir. Sen Aruz ne de
mektir, takdi' nedir, bilir misin? 

Yine cehlimi itiraf etmeği 
nefsime yediremedim. O benim 
MilıtUtumda tevakkuf etmiye~ek 
yine devam etti: - Bunları sana 
sonra izah ederim. Göreceksin 
ya, ltu Salih Efendi, pek taşıla
cak bir adamdır. Kürd müdür, 
Aral> mıchr, Acem midir,· Türk 
müdür, yoksa hepsinden karışık 
bir teY midir. Bağdad, Basr:a ya
hud Musul taraflarmdan Istan· 
bula gelmiş, orada kinı bilir ne 
aebeble hükumetin ~azabına ui 
rayarak İzmire nefyoluumuş. O
na hükU.met bir maaş da veriyoı
mut- Casustur diyenle,. de var; 
amma bize ne? . .. Büyük bn bam 
ona pek iltifat eder, dolgunca 
bir aylık da verir. Bize bir zaı·uı·ı 
dokunmasın da ... Ben 011dan çok 
seyler öğreniyorum, yakında hen 
de gazeller aöyliyeceğim, hatta 
bir de divan vücuda Ket\rmek is
tiyonım. Başlıca merakım bu ... 

Bu tafsilatı verirken selamlık 
daireJtİne varmı' oluyorduk. O -
JUUl otluma çıluu" $alih Efen-

SON POSTA 
yor! Büyük Beyefendi aizi bek.. 
liyor ! .. Dedi. 

Hep beraber kalktık ve yemek 
odasına geçtik. 

Büyük Beyefendiyi, Kerim 
Behçet Beyi birinci defa olarak 
görüyordum. Salime Hanım ve 

diyi orada bulduk. Bu adam iyi- Affan kadar büyük torunların 
ce esmer, kuru, zayıf ve oldukça dedesi olan bu adam çok yaşlı 
yaşlı idi; batmdan sarıklı fesini olmak li.zımgelirdi; fakat tama
çıkarmış yazı masa.&1nın üzerine mile ağarmış saçına, sakalına rağ 
koymuş, cübbesini bir sandalye- men hala pek dinç görünüyordu. 
ye atmış ve bir koltuğa kurulmuı Salih Efendiye hürmet makamın· 
tu. da ayağa kalkanca uzun boynu, 

Bulgar takımı Fenere 
2 - 1 ınağliih oldu 

Affan beni tanıtmağ& başla- dimdik endamını gördüm ve bir
dı: - Halid Bey! Dedi; Akraba- den hakkında bir sevgi duydum 
dan bir çocuk. İstanbuldan yeni O hala kim bilir nerelerde muta. 
geldiler, yakında rüşdiyeye gire- &arrıflık, hangi vilayetlerde def· 
cek. Müsaade ederseniıı derste terdarhk hayatından kalma bir 
hazır bulunsun... vakar, hatta kibri andıran bir 

Salih Efendi: Maşallalı ! azamet sahibi olmakla beraber 
Maşallah!.. Dedi; -1e bana gü • pek mültefit idi, beni yanına ~a
lümsiyerek: - Dua ederim ki, ğırdı. Ben onun elini öptüm, o be 
küçük bey, sen de Affan Bey gibi nim yanağımı okıadı, kulağımı 
çalışkan, zeki bir senç olursun. hafifçe çekti ve yu·a~a: - in-

Ders başladı. Salih Efendi biz şallah Affanla İyi arkadaşlık e
girerken karsıtırmakta o!duğu dersin. O biraz tuhaf, biraz garib 
Harabatın bir hüyük cildini gös.. bir çocuktur amma pek İyi yü. 
tererek: - Bugün Ziya Paşıırun reklidir; dedi. 
terci'i nden birkaç parça okuyh Yine o tabirler!.. 
lım. Bir kenarda sinerek oturan bi 

Ve hemen ba,ladılar. Bu terci'i ri daha vardı. Affan beni ona d.:ı 
bende az çok aşina idim. Ayrıca 1 götürdü, (( Eniştem Şevket Kemal 
basılmıf bir nüshası bizde de var Bey» diyerek .. . Onun da elini 
dı ve onu pek lezzetle okuyan öpmek li.zımgeldi, fakat bu va
babam, Saraçbanebaşmdaki evi.. zifeyi biraz irkilerek yaptım. O 
mizde -ah! O güzel evimiz! .. O ince uzun kavruk vücudlu, ancak 
nun acısını bir türlü unutamıyor- otuz yaşlarında bir adamdı. Onu 
dum.- bana da yüksek sesle oku.. görür görmez içimden: - İşte, 
turdu. Ben onların selis lisanını Naciye haba&ma çek.mi~. Ona 
anlardım, ve insiyaki bir hisle benziyor; dedim. 
mevzun olarak okuyarak babam· Sonra bu adamın gözlerinde 
dan: -Aferin Halid!.. Diye teş- öyle bir mi.na vardı ki beni üşüt
viklere nail olurdum. tü: - Kurnaz, mürai, hile ve de· 

Salih Efendi ile Affan bunları sise yapan bir adam olmalı; diye 
okurken büyük bir lezzetle din- kendimce bir karar verdim. 
ledim, sonra Salih Efendi Nedim Bu evde sıfatı bir İç güveğİ ~·
divanından bir gazel okudu, Af. fahnda ibaret olan l,u adam bız 
fana okuttu, vezinleri izaha bat- içeriye girerken _ka.yınbabası
ladı, mısra'ları takdi' etti. Affa· nın bir davasına daır ızahat ver 
na da tekrar ettirdi. mekle mşegul idi: ilk merasim 

Bunlardan hiçbir ş<}ylet" anla _ bittikten sonra Kerim Behçet ~ey 
mı yordum ve ıçın ıçın Alfa.na ona bakarak: - Sonra? Dıye 
nisbetle ne kadar geri, ne kadar izahatın arkasını istedi; ve Hoca 
cahil olduğumu hissederek bir Salih Efendiye hitab ederek: 
acı duyuyordum: - Hiçbir za- - Kanuni Cemal Beyi bekliyo
man ona yetişemiyeceğim; diye ruz, nerede ise gelir. O vakite 
büyük bir fütura kapılıyordum. kadar müsaade ederseniz. Sevket 

Ders uzun sürdü. Ben sıkılma· Kemal Beyden şu i~i anlayalım; 
dun. Affan bir yandan ders ya- dedi. 
pıyor, bir yandan böbürlenerek Pek muntazam konuşan bir da
gözünün ucile beni aüzüyordu. va vekili natukiyetile o: - Efen-

Nihayet aktam olurken kapı- dimiz, bunun üzerine ... Diye ha§ 
ya uruldu, Amavud Süleyman )adı. • 
içeri.ye perek: - Y em.k Mı • Ne el&vuı, ne d.e onun ıza• 

Sof yanın Leviski takımı dün 
Fenerbahçe ile yaptığı maçı da 
2-1 kaybetti. Artık dava halle
dilmiştir. Sofyanın kral kupası 
galibi ve lig şampiyonu için şeh. 
rimizde kazanabileceği tek maç 
kalmamııhr. Çünkü bugün Le -
viMci Fenerbahçe stadında (ki bu 
saha onlar için büşbütün yabancı 
gelecektir). F enerbahçe - Beşik
ta, muhleliti ile oynıyacakt\r. 
Şayed iki klüp idarecileri yapa -
cakları ku~etli bir muhtelit ta
kım için aralarında ihtili.fa dlit
memİJlerae, Levi•kinin kazana • 
bileceii maç her halde bu oyun 
olmıyacaktır. 

* Leviski - Fenerbahçe ınaçı İs-
tanbullular için garib bir sürpriz 
oldu. İlk olarak aahaya çıkan Le
viski, (ıarı - kırmızı) forma giy. 
mişti. Bu manzara stadı doldu
ranlara bu mevsim görmekten 
mahrum kaldıkları Galatasaray
F enerbabçe maçını hatırlattı. 

Mutad merasimde F enerbah -
çeliler gü:z:el bir buketle sahaya 
çıktılar, iki taraf arasında yapı
lan merasimden sonra oyun bat
ladı. Yerli takımlara karşı kul
landığı taktiği aynen tatbik eden 
Fenerbabçeliler, ani bir hücumla 
Leviski kalesinde uyandırdıklaW"ı 
ilk kargaşalığın iknci dakikasın
da Nacinin tütile birinci. gofü at
tılar. Bu kadar çabuk, hatta he
nüz beklenmedik anda yapılan 
sayıdan sonra . Leviski tak1mının 
bu maç için artık he\·esi bile 
kalmamıştı demekte yanlıslık 

batını anlamadım, o söyledikçe 
Kerim Behçet Bey haiif çe başıuı 
sallayarak memnun olmamış bir 
mana ile dinledi, dinledi; belki 
daha devam olunacaktı, birden 
kapı açıldı. İçeriye zayıf, hasta 
benizli, sanşın, seyrek sakallı, 
pek iyi kıyafetli birisi girdi~ hep 
ayağa kalkıldı, Affan yavaşça 
kulağıma: - Kanuni Cemal 
Bey! Dedi; Onu bir dinleaen ba
yılırsın ..• 

( A.rka.ı var) 
B. Z. Vf'lkhılil 

yoktur. Bu sayıdan sonra Leviski 
takımını kendi müdafaa hatla . 
larmda toplayan Fencrbahçeli. 
ler, hücumlarını durmadan de • 
vam ettirdiler ve 26 ncı aakika
da gene Nacinin .şütile ikinci go
lü yaptılar. 

Bu sayıdan sonra oyun alabil· 
diğine hızlandı, o kada't' ki Fe
nerbahçenin her hücumunu bü. 
yük heyecanla takib eden seyir. 
ciler zaman zaman adeta daki
kalarca soluksuz kaldılar, fakat 
buna rağmen yeni sayı olmadt, 
devre 2-0 Fenerbahçenin lehinde 
bitti. 

İkinci devrenin ba,lamasfle Sof. 
yanın m.uf takrmı Levisklnin ne 
ticeyi kurtarmak içfıı gf rlftiği gay: 
ret maçın sonuna kadar devam et. 
ti. Fenerbahçenin f(>hretli oyuncwu 
emdctar Büyük Fikretin bütün na. 
zarları üzıer1ne çeken hareketletofne 
rağmen oyon bit- türlü Leviskinfn 
tazyJıkfnden kwtalamryordu. Her -
ha.ide Bulgar dostlarımız da kabul 
edecıeklerdir ki, bütün bu hikirnfye,, 
le rağmen lriİcdn1 batlırında bek • 
lenaı neliceyff alacak, Fenerbalıçe
liler kader ayaklarına çabuk kim • 
.eler! yokta. Levlsklnln gözümüz • 
den kaçmıyan iki kuvvetli möhael· 
mi sağiç ile, merkez mühaclmlerl 
idi. Fakat onb.r da çok defa yaka. 
ladddarı golleri kaleye değıl, dı • 
farlya yapıyorlardı. Bilhassa ikiocl 
devredeki bazı güzel hücumları v~ 
hatta devamlı tazyikler! b1t' fut • 
bolden riyade pinpon oyununu ba. 
~ırla.tıyordu. Al, ver.. Fenerbahçe, 
müdafaası bu kadar bunaltıcı b1r 
tazyik içinde iken mutlaka bir gol 
ylyeceıkt'I ve o an 23 üncü dakl. 
kada geldi. Levlskf 50}içinin şütile 
ilk ve son sayı yapıldı, oyun ~ 
2.1 Fenerbah~in gatiblyetil.e bit
ti. 

Misafir takım dün kadrosunda 
barz:ı yer değiş.iklikleri yapnıtftı. 

Fenerbahçe: Cihad • Muammer· 
Murad _ Ömer, Ali Rıza, Aydın • 
K. Fikret, Naci, Müjdad, B. Flk • 
ret, Halid. 

Hakem: 
öney. 

l. Spordan Sami Açık, 
(Jmer Be.im 



4/2 Sa,ta SON POSTA • .lkincİleJ?rİn l 

İz mirde 
iz.mir turi&tik ~llrrnıla hummalı 

faaliyet deuam ediyor, bir 
~oklarının inf(Ut hitmck üz.ere 

'!,. ...... ,_,,, ................ _,,_, ........ "'\. 
l Şiki.y t er 1 

i İhtiyaçlar Kaz.o parti kongren yapıldı, 
bilhaasa okul ve öğretmen 
ihtiyacı üz.erinde dikkatle 

duruldu 
İznt'ir (Hususi) - fzmir turis· Korobük fabrikası 

tik yolları kanunu yürürlüğe gir Kat (Huwsi) - Kaza C. H. 
dikten sonra vilayetimizde temin kantininde gazete P. Kongresi yapılmış, idnre heye 
eylediii feyizli eserler simden d tine Avni Erdem, Mehmed Yüce· 
güne çoğalmaktadır. Cümhuri. ne en satftraJ mıyor? san, Kadri Öztürk, Tevfik Serin 
yetin on dokuzuncu yıldeinümün· • Durdali, Lutfi Arıaan, Reşat Gür 
de f zmir turistik yollar ~ebekesi Ktua0ükte gtuete bayiliti i soy seçilmiılerdir. 
ne iltihak eden yollar funlArdır: yapan bir vatandaf bize gel. • Kongreye Yusuf Erdil riyaset 

1 - Paralı köprüden Bayrak· Ji, fU fil«iyetini bildirdi: etmit ve Ebedi Şefin hatırasını 
lıya kadar devam eden JSQ() met - Karabük~ Demir • Çelilr tazizen bir an sükut edilerek ih. 
relik parke döteme yolu.. Faörilftuı •ebebile en münev- tiramatta bulunu1mu,tur. 

Yıllardanberi bozuk bir man. ver ltazalarımızdan biridir. Bunu müteakib memleketin di 
zara arzeden Kar,ıyaka yolunun Halkın büyük kıamını memur lekleri görüşülmüı, bilhassa mek 
bu parçası e5as1ı olarak parke lar, mütahaasıalar teıhil eder. teb vaziyeti üzerinde durulmuı • 
halinde inşasına karar 9erilmit Ben fabrikada bulunan mÜf.. tur. Nüfusuna ve çocuk adedine 
ve 138 bin lira sarfiyle bu iş ik- terilerimin daha rahat bir fe göre mektebi olmayan Jr,uamız· 
mnl edilmi .. tir. da mevcud mahdud miktardaki ... kilde gaz.ete okumalarım te.. 

2 - lzmir. Bergama yolunun mektebinde ööretmensiz ohr ası min için gazete ile mecmua- • 
son zamanlarda geçid vermiye- l 'k L d nazarı dikkate alınmışlır. arı labrı aya ~a ar götüri.i • J 
cek derecede bozulmuı olan Ber· rüm. Ôğle paydo•unda kan· 

1 
Devlet hissesini gecil.t;rmeden 

g ama yakınındaki 4 kilometrelik ofis anbarlarına teslim eden mi1s tin bina•ında •atmak isterim. : 
kısmı 29 bin lira sarfiyle ikmal • tahsil köylümüzün tohum ihtiya· Fakat nedense bu •atı~ mene- İ k 
edilmiştir. diliyor, •ebebini sorduğum 

1 
cı vilayet makamının dik al na. 

3 - Turistik yollarm en mü- ı z.arına arzeditmek üzere tesbit e-:zaman ise bana fU bat.it ce- 1 him eserlerinden biri olaa Arap vab veriliyor: : dilmi,tir. 
sı • Selçuk yolu da ikmal edil· · ı Bu ve mümasili ayni mahi)et. «- Gazeteyi alan ifÇi 'f 
mi~tir. Fennin en M>n icablarına te mübrem diğer delik ve ihtiyaç 
uygun bir fOkilde tanzim olunan : bQftnda çalı.mazi)) ı lar hususunda valimiz Ha!im İt-

: AlôkaJarların bilhaua na. 1
1 proje mucibince evvelce miiteah- : .zarar dikkatini celbedfırİm. ı canın alakasını ve kaymakamı • 

hid marifetiyle sarfolunan 110 J mızın ileisini kaza halkımız ta. 
bin liradan ba,ka emaneten aar· \.............................................. bii cörmektedir. 
folunan 280 bin lira ik, 20 kilo- Z t t Kongre vilayet kongresine iş-
metrelik bir şose ikmal edilmi§ İraa mÜS eşarı tirak ed'ecek mümessili olarak 
bulunmaktadır. L··ı b d 1 t son 4 devredir Katı temiil eden 

4 - Turistik yollar programı· U e urgaz eve Antalya avukatlarında.-ı Ka:zım 
na alınan İzmir - Torbalı yolca. çiftfiguin( gezdi Azmet Genci ve hususi muhase 
da çalı~malar hummalı bir faali- be memurlarından Kazım Uysal: 
yelle devam etmektediı·. Bu vo· &lime (Hususi) - Ziraat müs. seçmİftİr. 
lun bozuk olan 30 kilometrelik tqarı Abidin yanında zlraat umum Kazım Azametin bu temsil va· 
kısmından yirmisi 150 bin lira müdürü olduğu halde Lüleburgaz zifesini her devrede muvaffakı· 
mukabilinde esaslı surette tamir devlet çıTftliğine gelmift.ir. Umumi yelle başarını' olduğunu takdir 
edilmek üzere iki müteahhide müfettiş vekilimiz Salim Gündoğan eden kongre bu muralıhast hak· 
ihale edilmiştir. ziraat veteriner ı ıüpvlrlerile Trak. kında iyi temennilerini izhar et. 

5 - Tepecik - Asri· mezarlık ya bölgesin'in zirai durumu vazl • miştir. 
yolu: . .. yellerini görüpnüflerdir. Devlet çift ,--K-lJ.-Ç-O_"_K_H_A_B-ERLER) 

Asfalt olarak ",1§a~ı tekarr~rııı~· in latlbsal faa!ılyeü hakkında 1 
eden bu yol 35 bın lıra mukabı- gın '----------
linde müteahhide verilmiştir. Alt çiftlik müdüründen ~ alan müs * Kepirtepe köy eD$titüsü mü -
yapısı için ihzarata başlanmııbr. ı lCfM' Trakya bölgetmde tohınnluk- clürlüğüne tayin edlfrnif olen Trab
Şoşesi ikmal edildikten ıonra ö.1 ıarın vaktinde ve sürat1e dağıtılma. zon m.aar.if müdürü İhsan Kabalay 
nümüzdeki ilkbaharda asfaltına J ıından ve c;ift.91lerla. eklen fuliye- ~lmfze ıeılnılJ ~ va:r;lfesine bat 
başlanacaktır. ~ ~ ~ olmwtur. bmlflD'· 

Spor müsahabesi iktısadf tetkikler 
(Baş ıurut ı J/ ı -c. ,1 

( Baı tarafı 3/ 1 de) 
zılmağa başlandı. 

f dman mecmua~ı karandıktan 
ıı.onra Said Çelebinin Spor Alemi 
mecmuası' çıkmağa başladı. Bu 
mecmuada bafyaZ\CI Bürhan c-·e· 
lelCti. Bu, gazetenin ömrü uzun 
oldu ve, Türk spor alemine ge· 
niş manada faydaları dokundu. 
Ayni zamanda spor edebiyatı ba. 
kamından da lisan tekemmüle 
uğradı. 

f lk çıkan İdman mecmuaıı.ile 
Spor Alemi ynzıları arnsında 
külli farklar vardır. İdman mec
muasındaki yazılcır ne kndar ağ. 
dalı ve, munkabi:.ı: ise Spor Ale
mindeki yazılar o dere<:e sade 
ve, tekemmüle yüz tutmuş halde 
idi. 

Spor Alemi İııli~ar ederken 
ben, l•Türk Genci, namile bir 
spor mecmuası ne~rettim. Bili -
hare «Maç>ı ismile büyük ve, ol
gun mündericatlı bir spor mec . 
muası daha çıkardım. faknt ne 
yalan söyliyeyim; Said Çelebinin 
Spor Alemi mecmuası karşısında 
tutunamadım. Benden sonı-a Yu
suf Ziya; (eski Denizbank mü. 
dürü) bir spor mecmuası ~·ıkar
dı ve, epeyce zorlandı. Liıkin bu 
mecmua da, Spor Alemine kar~ı 
dayanamadı, kapandı. 

Hülaaa, Spor Alemi mecmua
sı Türk sporculuğuna hakim neş 
riyatile kaldı. 

* Umumi Harbden sonra spor 
yazıları, yevmi g~zetelerde ya
vaı yavaı yer bulma~a, revaç gör 
meğe baıladı. Aylıklı olarak yev 
mi gazetelerle d~ ilk yazı yazan 
ben, ve, Etref Şefiktir. Mihranın 
Sabah &'azetesinde Bürhan Fe • 
lektir. Mehmed Fetceri, Ali Sey· 
fi gibi sporcu ve, yazıcı arkadaş. 
ları da ilk yazıcılar meyan;ına 
koymak lazımdır. Ali Seyfi mer
hum, Donanma mecmuasının 
spor sayf alarmda lıir sürü il•ni 
makaleler neşretmiştir. Ali Sey
finin Tercümanı Hakikatte de 
spora aid tenkid yazıları vardır. 

Görülüyor ki, yar•m asra ya· 
km bir zaman içinde ilk spor ya
zıcılığı hamlesini yapanlar pek 
mah"cluddur. Üç beş kişiden iba
rettir. Ve, bu üç beş kişi cüm • 
huriyet devrine kadar sekiz on 
ohnamııbr. 

Cümhuriyet devrinden sonra 
sporlara fazlaca ehemmiyet ve 
himaye verildiğinden neşriyat 
gem:;iedi. Müteaddid s.,or mec • 
muaları çıkar oldu. Ve, yevmi 
gazetelerde aylıklı spor muhbir· 
leri, spor muhnrrirleı·i yer aldı • 
lar. Yirmi sene zarfında bugün, 
adedleri epeyce çogalan spor mu 
harrirleri türedi. 

Fakat bugünün spor muhar • 
rirleri yevmi gazetelerdeki hava
dis muhbirleri gibi aktiinlite <'· 
ren yazıcılardır. Spor ilmi hak
kında tetebbüleri yoktur. Am • 
prik yetişmiş bilginlerdir. Ya • 
zıları da bu, çetniniıı hl\ridne çı. 
kamamaktadır. Spor ve, beden 
terbiyesi şubesi ilmine vukufu o· 
larak yazı yazan bilmem var mı. 
dır? .. 

Bugün, eski ve ilk hamleyi yap 
mıı olan spor yaLıcıionndan bi~ 
kısmı rahmeti rahmann kavuş • 
tu Bir kısmı çekilip gitti. Orta • 
da Eşref Şefik dostumla, Bürhan 
Felek var. Eh!. Beni de sayar • 
larsa üç kişi var ... 

Ha! Sadun Galıhi unuttum. 
Şimdi, Bürhan Felek gibi fıkra 
yazıcısı olan Sadun Galib de, biz 
den sonra gelen önemli bir spor 
yazıcısıdır Bizler ilk hamleyi 
yaptıktan sonra Sadun, ortaya 
çıkmıfll. Kıymetli bir spor mu -
harriridir. 

ifade edilmekte imiş: 17 bin ağır 
25 bin küçük çapta top; 13 bin 
siper havanı: 9500 tank; 300 
bin makineli tüfek.. bu, geçen 
yıla aid verilen raltamlardı. 1942 
yılı siı· h imalatına aid hiçbir ra. 
mi rakam verilmiş değildir. An· 
latılan Birleşik Amerika hükume 
ti, propaganda kasılile de olaa, 
silah imalatı hakkında yuvarlak 
rakam vermenin fena neticeler 
tevlid ettiğini ve düşmanlarının 
işine yaradığını gÖrmiq olacak 
ki, artık bunlardan sarfınazar 
etmiş bulunuyor. 

* Tekrar edelim: Birleşik Ame
rika istihsal kudretinin nazarı iti 
bara alındığı takdirde ordaki 
harb istihsalatının, henüz en yük 
sek mertebeye varnıaktan bir 
hayli uzak olduğunu tahmin et• 
mek, hiç de güç bir teY değil
dir. Amerikanın harb gayretleri, 
harb istihıalatı, harb kudreti 
cidden korkunçtur. Bu muazzam 
harb makinesinin harekete geti. 
rildiği zaman ne kadar korkunç 
olduğunu bilen Japonya, henüz 
daha Amerika hazır olmadan a· 
ğır baskınla, düşmanı harb dııı 
kılmak istemişti. Fakat bu lah.. 
minler ve hesablar tahakkuk et. 
medi. Şimdi artık zaruri olarak 
Japonya da, uzun bir harbi gö
ze almak, ve gittikçe büyükmek
te olan Amerikanın harb iıtihsa· 
lalını hesaba katmak mecburiye
tindedir. 

• Spor muharriri. olmakla spor 
muhbirleri olmak arasmda fark 
vardır. Maalesef Türk matbuatı 
spor muharrirlerinden mahrum· 
dur. Çünkü muharr•ıı- olmak bir 
ilim ıubesine, ve, o ıubenin il • tında 
miyatfıe me§gul olan adam de • 

profesyonellikle yafadı. 

mektir. 
Spor muhbiri ise, gördüklerini 

gazetesine elifi elifine veren a • 
dam demektir. Bu, lrabil mat • 
buat mensubları ise bugün o ka. 
dar bollandı ki, yevmi gazetele
rimiz ucuzca itlerini görür oldu. 

Yarım asra yakın bir zaman 
içinde spor muharriri yenne spor 
muhbiri yeti,tirmişiz... Muhit 
bu, verimi vermiş demek . . Buna 
da tükretmeli degil mi? .. 

Acaba neden spor muharriri 
ve mütehassısı yerine daha ziya. 
de spor muhbiri yetistirir olduk? 

Bunun sebebleri mütenevvi de 
ğildi.r, birdir: Türkiye r.poı·u yir. 
mi senedir amatörlük perde:.i at· 

undan ötürüdür ki, spor müesse 
ıelerimiz milli ve ilmi bir mahiyet 
arzetmekten uzak oldular. Ve, ge 
ne bu sebeblerden dolayıdır ki, 
spor mütehassıı muharrirleri ye
rine spor rnuhbirlc'l'i türedi. Ve, 
bu muhbirler, yuknrıdn vasıflan
dırdığım Türk sporunun ilancısı 
mahiyetinde kaldılar. Allah be -
terinden saklasın 1 

Fakat İşin tuhnh şudur ki; ilk 
spor muharrirliğini yapan ve, 
sağ olan bir iki kişi her nedense 
daha hala bezirganlatamadılar. 
Yazılarında da, sözlerinde de, 
mevkilerinde de olduğu yerde 
duruyorlar. Çok garib değil mi? 

M. Şami Kara):el 
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bayramımızın •. [fil~ID~:~=-=~=· ı A'1'! L r M. N D ~ 
Amerikadaki ;;~#,@l©filı t:. 1 Ruslar Sta i gradda Almanları sovyetıer .sonbahar-

ı k · · t k · danben gecen akisleri Demokrasilerin Almanya 
hakkındaki görüşleri 

ve hüküm' eri 

Geçen harbden sonra İnaıiltere 
unutkan davranmış ve kazanılan 
zaferin neş'esi içinde alicenablık 
göstermiştir. Halbuki sulh demek 
gevşeklik demek değildir. Bu 
harbi kazandıktan sonra eski~i 
gibi hareket etmiyeceğimiz gibi 
bir ara bir tesadüf sayılan Hitler 
de bir alamet olmuş ve hırsını 
Alman milletine a~ılamıştır. 

ar a " vurma _ıcı~ a vıye zamindan meİnnun! 
f · 'aları g~t rmışler 

Radyoda milli marşı
mız çalındı, birçok 
hatibler nutuklar 

söylediler 

A merika harbe karı§madan 

Kiş taarruzu için Sovyetler Moskova 
civarına hava kuvvetleri yığdılar 

Zaman ve kayıblar 
Almanların aleyhine 
imiş, teşebbüste hep 

Ruslarda kalmış 
Londra, 1 (A.A.) - Sonba

harda vukua gelen muharebeler. 

evvel İngiltere hükumeti 
harb arayelerini ilan etmekten 
itina ile kaçınmıştı. Amerika 
harbe girip de İngiltere \le dava 
beraberliği yaptıktan sonra bu 

Nevyork 31 (A.A.) _ Türki- gayeler Atlantik beyannamesi 
ye cümhuriyetinin 19 uncu yıl - adı verilen bir deklarasyon ile 
dönümü günü olan 29 İlkteıı·in· açığa vuruldu. Fakat Atlantik 
de müteaddid tanınmış Ameri • deklarasyonunun vuzuh ar:ıet • 
kan §ahsiyetleri radyoda nutuk. miyen muhteviyatı zaman zaman 
lar söyliyerek kardeş cümhuri • yapılan demeçlerle aydınlatılma
yeti tebrik eylemişler ve nutuk- ya çalışıldı. lngiltere hariciyE" 

İngiliz hariciye nazırının bu 
sözlerinin sarih manası şu olu
yor: Artık Hitler ve bir nasyonal 
sosyalist rejimi ile ondan ve o. 
nun rejiminden ayrı biı· Alman 
milleti yoktur. Hitlerin hırııı A l
manya tarnfından benimsenmiıı.. 
tir. Bu ı1ebeble Hitlere yapılacak 
muamele Alman milletin"" yapı· 
lacak muamele olacaktır. 

Berli?, 1 ( A.A.) .- Ti~oçen· ı dahi ilerlemeleri boşa çıkmıştır. den sonra Sovyet Ruı.yada vazi. 
ko ~t.a~ın.ırrnda yem lak.vıyclor . Sovyet kuvvetleri Stalingradm yetin Sovyetler lehine olduğunu 
t!ehrmııtir. Maksadı Stalınsrradr ıımali garbisinde aldıkları hat • tebarüz ettiren Ruslar bu müd
ar~adan vurmaktır. Fakat bu ları tahkim etmektedirler. det zarfındaki kazançlarını şu 
~ıt alnr çok yorgun bir halde ol. Kafkasyada Almanlar Nalcık.. suretle tebellür ettirmektedirler. 
C:lukları halde hemen harbe sü • ta ilerlemişlerdir. Meskun -bir 1 - Zaman: Ayiar geldi feçti, 
:rülmüşlcr&!ir. mahallin harıci kısmına girmeğe Almanlar hala Stalingradı ala • 

nazırı Mister Edenin son irad etlarında dünyanın en genç, fakat 
her bakımdan muzaffel' elim • tiği nutuk da İşte bu mahiyette 

olan demeçlerden biridir. huriyete sempatilerini ve büyJ4 

_Moshova civarında muvafak olmuşlardır. madılar. 
Berlın, 1 (A.A.) - Sovyetler Nalçıkta muha,.ebcler 2 - Tahribat: A:man ordusu-

Amerika harbe girmeden ev. 
hayranlıklarını izhar etmişlerdir. vel İngiltere bu bahiste niçin 

Türk milli marşı çalmdıktan 

Harbin başında bazı demokra
si şefleri tarafından ileri sürülen 
görüşlerden tamamen foı-klı olan 
bu mülahazaya göre Almanya 
mağlub olduğu takdirde bugün
kü dü~manlarından eu ufak bir 
alicenablık bekliyemeıı:. Geçen 
harbden çok daha ağır şartlar 
içinde sulh yapması değil, müs. 
takil bir mevcudiyete sahib alup 
olamıyacağı bile teemmül edil -
mek lazım gelen bir kaziyyedir. 
Bunun bundan pek çok zaman 
evvel anlaşılmasıdır ki bugünkü 
harbin zaman zaman ;nıııann ha~
yet veren insanlığa aykırı mahi
yeti meydana getirmittir. 

kış taaruzl rına haznlık olarak Londra, 1 (A.A.) - Geçenler. nun en seçme kıtaatı yok oldu. 
Moakova civarıncla ~ühim mik· de Almanlar Nalçık'ı zaptettik- 3 - Teşebbüs: Teşebbüs dai. 
tarda hava kuvetlerı toplamıf - lerini bildirmi~ler ise de düh vu· ma Sovyetlerin elinde kalmııtır. 
lardı~.' Bu. tayya~elerdc? bir kis- hubulan neşriyatlarında şehrin Voronej'den itibaren Alman ha
mı dun bır demıryolu ıstasyonu- dahilinde hala aokak muharebe- ı-eket planı <farmadağın olmu§. 
na hücumda bulunmuşlarsa da leri yapıldıiını itiraf etmislerdir. tur. 

sükuti davrandı? Bunun sebebini 
sonra spiker dünyanm ha)Tanlı· kesin olarak tahmin etmek müm
ğmı Üzerine çeken a:;il Türk ınil. 

kün değildir. Fakat evvelce yal. leti İçin hususi bir neşriyat ya. İ 
pılmasına karar verilme:ıa dola- nız ngilterenin omuzlarına vük

lenen harb gayretlerinin yükunü yısile bütün Amerikan milleti · 
nin mes'ud olduğunu söyliyerek Amerika gibi paylaşabilecek bir 

kamilen düşürötmüflerdir. · - ·--- ---------------

Dün 
71 

Sovyet uçağı düşürül- _Mecıı·s bugu''n Mı.ll"ı seıı·n mu"hı·m 
v ( ) babayiğit ortaya çıktıktan sonra demiıtir ki: 1 I'\ Gl.J 1 t-i .!> b 

Eskiden '•Hasta adamı' namı unun böyle olması, bi.· ara ı;e· 

nıüştür. Bir Alman uçağı kayıp. 
altında tanılan Türk~y ~ terakki kingen davranmayı İcab eden bir 
yolunda dev adımlarile ilerliyf'· vaziyetin artık bugün iı;in bahis 
rek bugün hesaba katılmast ge· mevzuu olmaktan çıktığının bir tır. 

Londr;,o;~:::.:.före Dün gece bı•r nutku ı•ıe açılıyor 
~:;:~c;:s:e~~!;:.~~v:,e1-ru!~~~ğ~ 

rekli bir devlet olmuştur. ifadesi sayılmak İcab etmez mi? 
Hatibler arasında şimdi mezu Bu sebeb veya sebebler ne o-

nen Amerikada bulunan Ameri. lurlarsa olsunlar, bugün İngilte. 
kanın Türkiyedeki büyük elçisi re de, Amerika da, bu hususta 

nin şirnnli şarkiainde Novorosisk 
Yakınle.rıncla çarpışmdar vukua 
geldiğini, bundan l:ıa ka mühim 
tebeddül olmadığını bildirmekte
dir. Tehliğin ilavesinde StaHn. 
gradcla ltütün Alman hücumları
nın püskürtüldüğünü, Sovyetle · 
l'İn falirikalar mahalle&imle iki 
Alman hamlesini defi ve 2 Al
rnan pi:;~de talturunu imha ve 
miihim miktıp·da mah~eme tahrib 
"ttikleri'"i bildirmekt«!dİr. 

Al""-"''11! · n cenuh k .. ;mında 
································ ···················· 
Mısır cephesinden 

yeni haber yok 
londra, 1 (A.A.) \- Mı~ırda 

batı çölünden taze hiçbir halter 
alınaıne.mışhr. 

Be!gra~da aece 22 den sınra 
snkağa çıkmak yasat 

Belgrad, 1 (Radyo) - Bel
Krad ve Rojareve çevresi için mtt 
teber elmak tizere saat 22 den 
İtibaren saltahın be~İne kadar so
kağa çıltrnak yasaiı mer'iyet 
rnevkiine girmiştir. Elinde huau
ai nıüsa11.deyi havi vesika ll\llun· 
l'rlıyanlar .tellerde ve mümasil 
Yeı-lertle ancak saat 21 e kadar 
ke.la~i!eceklerdir. 

M~tare~ettin yıldinü11ü ıde 
merasim yapı~mıyacak 

Roma, 1 (Radyo) - Stok
holrnde Çtkan Dagens Nyheter 
gazetesinin Londra muhabirinin 
bildirdiğine ıöre İngiliz maka -
rn•tı 11 Tetrinisanide yapılması 
lnutad elan mütareke yıldön~ 
l'taü ıneı-asiminin yapılnıasından 
•arfınazar etmiılerdir. 

Satamıe adalanndı mu~ar~he 
( MClf to.r•fı I i"cı S«J•l':lda) 

Cetıe::-,al Mac Arthurun uçan ka
~eri ile orta bomba tayyareleri 
J•Poıı İff ali altmdil bulunan böl 
~ele:r-i ltombalamışlar, bir Japon 
• lll"b ıemisine veya kruvazödine 
~•ahetler kaydetmislf!r, bir tay • 
~•re gemisinin muhtemel olarak 

•sara uğratmışlar \ ' '3 Buin böl. 
~eainde hafif bir kruvazöre za-
arlar verdirmişlerdir. 

l Diğer cihetten albay Knoks 
ç "C·on filosunun Guadalcanaldan 
l"~ ıldiğini ve bu bölgedeki Ame
n~ an kuvvetlerinin iaşe edildiği-

1 Vafingtona bildirmiştir. 
V Hücumlar Jevam ediyor 

n •şington 31 (A.A.) - Ge • 
S e,~al Mac Arthurün uçakları, 
rn~ oınon takım adalarını terke:
... '• 0lınaaına rağmen, Japon do. 
·•annı 
de •sına karşı taarruzlarına 
~"anı etmektedirler. General .,,:c Arthurün hedefi Japonla -
t'\l ' Yeniden Guada!canala tear • 
~ek için aremilerini topla -

•mini olma.khr. 

L St · dt d d t açık bir vaziyet almış bulunu • 
Gf tara ı ınci •aylada) lantıya son verilmiıtir. b 1 k ] .. l . t' yorlar. Bu vazıyet, aon ngılız de. (B I 1 · 1 aurence eınnar a emeç e . i .. Bu şartlar içinde sulh bir ha

yaldir ve harb, taraflardan t:n 
zayıfın son katre kanını alcıtıp 
bitirmesine kadar durmadan de
vam edecek demektir. - ** 

k b d b k u unara §Un arı soy emış ır: . . • . •1 b' d f d h 
ası ve un an aş a lürlü yurd Büyük Millet Meclisi idare a. H • • 'kt • ı· · · mecının ıanesı ı e ır e a a a 

. 1 • b k ürrıyet ve ıstı a ı ıçın açh·ı .. 1 .. l ' h"t• d'l 
lf eı-ı u nutu ta ana ve esaslı mirleri: ğı kahramanca mücadeleyı mu- v~ .ezcum e şoy ece u a2a e ı e-
çizıiler halinde yer alacak ve Halid Bayrak Aarı. ff k' I d' T" bılır: 
h .. k~ · • va a ıyet e sona er ıren ur • 

u umetın bir yıllık faaliy~tine Avni Doean Çankırı. kiye rekor sayılacak derecede --M-----------------'-------·--- --
temel teıkil edecek direktifler İrfan Ferid Alpaya Mardin. - aarı·f Vekı'lı· 4 ·u·ncu" devlet resı·m ve b~ nutkun ~atlıca vasıflarını te§· BüY.ük Millet Meclisi riyast>t :~s~Y~~r ;:::::~aiç~°.ıd~ı:~l:•: ;:e_ 
Jul edecelı:tır. ~ivanı kitibleri: · b · 1 k 1 h k ı • 1 • t 
M.A11~kŞarf~nın siyasi mehafili, Necmeddin Sahir Sılan Bingöl. ::::ı:eı::~a~~ş,n:;':i\:!na:d; ey e seroısını ac 1 

ı ı • ımizin bu nutkuna hu- Bekir Kaleli Gaziantep. t · h · h siyasi, iktısadi ve askeri bakım-
su11 ır e ebmmiyet atf eylemekt,'! Hamdi Selçuk Hatay. lardan sayılı memleketlerden bi- A k 31 (A A ) D l 1 nl w 1 k~ ld b 
ve yaranı sa ırsızlıkla beklemek- Kemal Turan Isparta. n ara • • - ev et \ nsa ıgın geç nne te o uğu uh 
tcd ir. Vehbi Bilgin Konya. "i olmuştur. resim ve heykel sergisinin dör. ranın acısını biran içimizden silmelı 

Meclis Reiai ve reis vc:killeri Vecid Ü:r:gören. Kücahy..ı. S • d düncüsü bugün saat 16 de Ba~ sizin, hakiki medeniyetin ıııklarını 
Ankara 31 (A.A.) - c. H. P. P.artl 1neclls grupu ~dare heyeti KafkHya ve tahngra da vekilimiz Şükrü Saracoğlu tara· doğru adını adım yürüyen Türk mil 

Meclis arrupu umumi h~yeti hu. üyeleri: 1 · dd ti d" fmdan muvaffakiyetler dileğile leti ve onun aydınlan, aldıkları va. 
gün 31/10/1942 saat 11 de Ba.. Rasih Kaplan Antalya. Ç8rp1Şm8 ar Ş e en 1 a~ılmıştır. Törende Vekiller, .zifeleri yapmakta bugünün acıların 
vekil Şükrü Sarac-oğlunun reiısli· Adnan Mendere Aydın. ( Ba§ taralı ı inci sayfacJa) meb'uslar, temyiz mahkemesi ve dan a1l<l8.k hız alıyor ve kuvvet bu 
ğinde toplandı. Bu toplantı ruz- Feridun Fikıtl Dütün.sel Bingöl. mevzileri tahrib etmi§ler ve esir devlet §Urası reisleri, Riyaseti - luyorlar. 
nameai11i Büyük Millet Mecfüi Dr. Sadi Konuk Bursa. alınışlardır. cümhur umumi katibi, Cümhurİ· Dördüncü devlet resim ve heyke 
riyaset divanı inlhabı ve Parti Atıf Tüz.ü Çoruh. Alman hava kuvvetleri Volga yet Halk Partisi umumi katibi sergisinin eserlerini lncellyen jüri 
MecH.s •rupu reis veh:illeriJ,? ida- İsnıet Ektt Çorum. membalarında askeY" topluluk'a· idare heyeti azaları, Başvekalet reS!nıde birlncillğl , güzel ıan'atlar 
rf' heyeti tiyelerinin seçimleri teş- Emin İnanlruT İçel. rına, dtişman nakliyatına ve ia_şe müsteşarile Vekaletlet" ileri ge· akademisi öğretim heyetinden Ze. 
kil etliyordu. ~I Kök~ fzmlr. depolarına ve dü§man cephesi lenleri ve birçok seçkin davetliler ki Faik herin «masa ba§ında lJ lkir 

Genel lta~kanhk dtvamnc:n Bü Osman Arıkoilu Seyhanı nın çok gerilerinde sanayi tesi- hazır bulunmuşlardı.r. clliğl, gene Güzel San'atlar Alcade 
yük Millet Mecliai reisliğine n'lm Müstakil grup satına hücum eyleınişlerd.ir. Sergide 72 rn'\samın 341 tab. misi ö&ı-etlcilerinden Bedri Rahm 
-zed göaterilen Çankırı meb'usu Ankara 31 (A.A.) _ c. H. P. Sovyet tebligi losu bulunmahtadır. Eyühoğlunun «Peyzaj n, üçüncülü • 
Mustafa Abdülhalik Renda ile müstakil ırupu reis vekilliği!nden: Moskova 31 (A.A. - Bugün- Ankara, 31 (Hususi) - Maarif ğü, Ankara Atatürk Lsesl resim 
reis vekilliklerine namzed gös • C. H . P. müstakil grupu umumi kü Sovyel tebliği: Vet(ili Hasan Ali Yücel dördüncü öğretimi Ep-ef Berinin «Bira parkı » 
terilen Aydın meb'usu ,foktoe heyeti, 31/10/1942 Cumartesi gü. 30 İlkteırin gecesi kıt'alarımız devlet re-sim ve heykel sergisini bir isimli tablolarına venniıtlr. San'at 
Mazhar Germanın ve Bursa nü, reis veknı İ&tanbul me.b'usu A- Stalingrad bölgesinde, Tuapse - nutukla açmıı ve ezcümle demlı • kar arkadaJlarımı huzurunrzda tel-
meb'usu Refet Canıtez ile Sivas il Rana Tıarhanın reİ$liği altında nin şimali tarkisinde ve Nalçık tir ki: rik ederim. 
meb'uau Şemsettin Güna1t&Jyın toplannııf ve bu içtima devresi için bölgesinde düımanla çarpışını§· 
namzedlikleri müttefikan kııb•JI müstakil grup idare heyeti azalığı. lardır. ,_ Şeref ülkelerini Atan... Zafer Göklerine yükselen . .. ~ 
edilmiı ve grup rei.ı vekiU:kleri- na: Muğla meb'wu Hüsnü Kitabçı- finli.ndiya körfezinde tayy" • Şaheserler Şaheseri uTürtcçen 
ne ile Trabzon meb'uıu Haılln Rize m.eb'...u Fuad Slnnen ve To. relerimiz bir düşman muhribini • 
Saka ile Seyhan meb'u~u Hilmi kad ;meb'usu Nazım Poro'yu seç • batırmışlardır. DE M ı R T/J:_ Ç 
Uran müttefikan aeçilmi~lerdir. m·r~tlr. Sovyetlerin yeni taarruzu 

Bundan sonra Trabzon meb'u· Stokholm 31 ( A.A.) - Sta • 

su Hasan Sakanın reisliğinde Şehrimizdeki meb'uslar lingrad müdafilerinin yükünü ha Buou··n LALE sı·neması nda 
celseye devam olunarak icra eoi· A k 'ff'I fifletmek için Timoçcnko tehrİ· 
len intihal.da Büyük Mtllet Mec- n araya gı 1 er nin cenubunda yeni bir taarruza 
lisi idare i.mirliklerile riyuet di. Büyük Millet Meclisi bugün öğ. başlamıştır. Kupurosnoie ve Ba- Görühnemlı bir hcyU:n, sonsuz bir hayranlıkla durmadan 
vam ki.tiblikleri için asağıda leden sonra Reislcümhur Milli Şef ketovka mahaDeler inde şiddetli aJkıılanıyor. ı 
isimleri yazılı zatların Parti na:n İsmet İnönünün yıllık nutuklarile a· çarpışmalar devam etmektedir. Kapıda ezilmemek için llıtfen yerleı'lnl:ıi erkenden kapatınız. 
zedlikleri takarrür etmiş ve grup çılacağından ıehrimizde bulunmak_ Geeleyin Ruslar Volgll nehrin • Telefon: 43595 ı 
ida re heyeti azalıklarR da gene ta olan bütün meb'mlar toplantıya den tanklar geçirmişlerdir Al • DİKKAT: Bu film ayni zamanda İzınirde LALE ve TAN 
;-imleri aşa•ıda bildi.-ilmis olnn iştirak etmek üzere dün akpımkl manların birinci müdafaa hattı ' sinemalarında da gösterilmektedir. 1 
u tlar sedlmi tir. Ruznamede ekspresle Ankaraya hareket etmif • süratle tahrib edilmi, ve geni~ ••••••••••••••••••••••••••·-~ 
başka madde olmad••" ·- tlıın top let"dlr. Kuporosnie bölgesi geri alınarak * 

Mısırda lngiliz ordusu taarruza geçti 
(Baf taralı 1 inci &ayfada) kadar çıabUk tükenecektir. 
Ağır bomba tayyarelerimiz ye Perfeınbe alqamı ve Cuma günü 

ııiden taarruz etmişletdit'. yapılan bütün karşı taarruz.larııı de-
Alman tebliği fedilcliği saınılmaktadır. General 

Berlin 31 (A.A.) - Resmi Montgomery'nin, metodlu taktik • 
teblii: Mısırda düşman dün ge. lerlni tatbikat sahasına koyduğu 
niş ölçüde hücumlann~ devam muhakkaktır. 
etmemiıtir. Mevzii bir lngiliz hü- Romme"in, ta:nldarını ihtiyatla 

muhafaza edilmittir. Alman kar 
sı taarruzları akamete uğramıf
tır. Bu bölgeyi Rume.1 kuvvet • 
leri müdafaa etmekte idi. Bu 
kuvvetler ağır kayıblara uğra -
mıslardır . 

Stalingradda şiddetli çarpıs · 
malar olmaktadır, fakat bunlar 
mahduttur. Almanların artık bü
vük mikyRsta taarruzlarda bu -
lunmıyacakları muhtenıeldir. 

Alman hususi tebliği cumu akamete uğrnmıştır. kullandığı muhakkaktır. Fakat bu -
Röytere göre nu ancak, piyadeyi feda ederek ya· ( Ba~ taralı 1 inci sayfada) 

Londra 31 (A.A.) _ ;Mısırdaki pabilecektlr. O piyade ki, müdafa- Bu kafile cenubdan gelmekte ve İn
h.ardkat plan mucibince devam el • anın belkemiğlnl tefkll etmektedir. giltereye doğru gitmekte idi. Ka • 
ınektedir. Yeni taarruz; ranlık basınca denizaltılarımız kuv-

ReUterin uikeri yazarı, Cumartesi Londra 31 (A.. A.) - Rcuter: vetle müdafaa edilmiş olan kaflle-
aiinü nep'edilen Kahire tebliilnin Sekizinci İngiliz ordusunun. bu ye hep il>irden taarruz etmlıler ve 
memnuniyet verici olduğunu söy. sabah §8fakla, yeniden taarruza baş şafak sökünceye kadar lopye'klın 
i -m~tedlr. Yeni kazançlar elde e· ladığını. Alman haberler ajansı bu 111,000 tonllitoluk 14 gemiyi ba
dibn .. nıişse de, düşmanın hiçbir aktam bildirmektedir. tırnııılardır. Bu gemiler Afrikadan 
netı.iu el\: , edemeden kartı taarruz Ayni ajans ıunları ilave etmekte- iptidai madde get'irmekte idiler. 
tarda bulunmasına İşaret edilmek - dir: . , .. 
&da. DÜflnan ne kadar kar,ı ta. ((TtWll'ruxa yeniden bqlamak i . tlnniştlr. Bu takvıye kıt alan ,ıçın -
arnazaa bu'luauna kayıbları o ka. çin, general Mentgomery cenub ve de bilhassa topçu ve tank kıt aları 
tiar ful.a olacak ve lbt~vat1Mı o Dllbla ke.imierieden takviye ıe • vardır. 

, 

l 

Jean ARTHUR - Melwyn DOUGLAS 
Fred Mac MURA Y 

gıöi 3 büyük ve müstesna yıldızın beraber yarattıkları 

NE ÇOK B.OCAlVI VAR! 
Emsalsiz film, umumi bir heyecan uyandıracak ve önümü:ııdekl 

S A L l akşamından libaren 

SÜMER Sinemasında 
Yeni bir muvaffaklyeti olacaktır. 

Yıldızlar Yıldızı, Şen, Şirin ve güzel 

DEANNA DURBiN'i 
Bütün seyircileri eğlendiren ve gatyeden 

çiçEGi AŞK 
!Filminde takdir ~:ıarlarile seyretmek ve candan 

alkışlanıak için hences 

SÜMER SiNEMASINA 
Kotuyor. Siz de bugün gidiniz, görünüz. 



1 Köylü 
ucuz • s 

ve işçi Elbiseleri 
ALAM • D YANIKLI 

, optan satış yeri: 

İstanbul; Sultanhamaın; İrfaniye Ç.artııı; numara 18.19 

~Al..AHADDIN KARAKAŞLI 
İkinci partisi de pek kısa bir zamanda satılan köylü ve itçl elbl. 

ae ve pa~larının üçüncli partisi aatıp çıkarıhıllftlr. Tüccar ve 
ceıcıınaf•mıııjdan dolayısile )köy\ü ve ltÇllerlmizdon gördüğü 
r.z:.tbet v ve alakadan cesaret alan müessese, tqkilatını ce.. 
~ karar vermlıtir. Muhtelif vilayet ve kaza merke:z.lerln.. 
de miiıe111ese manıulitını satan mağazalar bulunnıakle ber&ber bir 
çok vflayet ve kaza merkezlerinde henüz köylü ve ifçl elbtselerini 
sataın maiualar yoktur. Bu ılbi yd'lerde müe.seae mamulatını sat
mak lstJyenlere fiat ve çeıld listesi l'önderflh-. Yalnız bu elbiaeleri 
satmak üz.ere ye.nlden açılacak maiar.a1.rın ıiparltleri evvelki par 1 
tUerde olduğu ıibi tercihan daha evvel gönderilmektedir. Slparlt
lerin bedell fstanbulda p-in alınır ' ~ . , 

Askeri vaziyet 

1. İŞ BA~Kı\SI 
Ji. TAS,UtıtUF 

llESABLARI 
2 iklncl.eşrl 

ı~eetdc ıne a> rıbn 
lkr.ounlyel"r: 

ı A.del 1000 liralık 
1 il 500 • 
2 • 250 » 

14 
19 
40 

• ,, 
100 

50 
::5 

• .. 
il 

SOM 

Hapishanede 
tiyatro 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

(TİYATROLAR) 
i&ta.nbul Belediyesi ~t>hir 'l'ıy:ı.lrotarı 

Bu akıı;ılın ..a.at 20.30 da 
Dra.m Kısmı 

K 1 Ş MASALI 

Komedi kısmı 

YALANCI 
yazan: C~lo Gotdon.i 

Cum:u'lf'Si ve Paza.r günleri 15,30 da 
ma.Un~ 

SADİ TEK TIY ATROSU 
Bugün günclüz JIA'.\ILET 

Gece FA'l'OŞ 

ZAYİ - Tıb Fakülteslnılcn aldığım 

.\374 ;\o, lı talel>f' hlh1yct varaka.mı za.. 
i "ttlm. \'entsiıı! ı:ıkar:u·akııııdnn <"Ski. 

inin hükmü yoktur, 

Öksürük ve Bro11fİl 

TURAL 
Komprimeleri derhal geçirir • .. !______ KUTUSU 35 Kl1RUŞTtJR. 

892,00 

700,00 

670,00 

413,00 

1139,00 

4.50,00 

672,00 

700,00 

490,00 

680,00 

827.0G 

1338,00 

2625,00 

850,60 

GG,90 Fatıhte B.ıb" llas:ııı ma.tıa.ıleeintu Medrese 10utınde t/l 

52.SO 

50,25 

30,98 

85,tl 

33.75 

5UO 

5"?.50 

36,75 

4.JJ.50 

62.00 

100,35 

196.88 

nunıarıı.ıı e\' ankazıııının sa.bşa, 

~chzad~basııd.ı :chude Pata caclıleainde !33.Z35.ZU/l .._ 
n1aralı ubı;ab bln:ı an...:uııun ııat11Jı. 

Sa.nıçharıe başında t>e.vb Ali llOkalmda üç numarala abfatJ 
C\' ,ınkazınıu .ı.alı~ı. 

Fallhl.e itaba Hasan nıabal~1nln Şe)'b All Mai'llllle 011 

numaralı alışa.b bin.1 anka.zmm ahıı. 
Fatihte D.t.b.& lla.s:ın nıahalainln Şeyh AtJ aokatuııd& 11 
ııum:ıraıı e\' ankaıuıın sa.t1ı11. 

Şeht-adeb~~mda ~elızadebatı caddellinıle !19.Z?l.Z23 11t1,. 

maralı dükkanlı bina ankacmm ut"ı. 
Sara.çbaneba~mda ~eyh Ali sok&tmda ıt numaralı &heü 
ev anka:uııın sat!! ı . 

S:ıraçhııncba~ınd.ı ~eyh Ali 80kaiında 5 numaralı abşlllt 

e\' anlıaz•nm uhşı. 

S~haneba ında !'!e)1ı AH dalında !Z numaralı .r.llealt 
e\' anka.ır:ımn atışı. 

$eluadebı ın:la Kava.lalı IOkaiınd.& S numau.h ahtab ey 
arı.kazının . alışı. 

l'atlhte Baba. llns:uı malıallflllintn M~ sokatın4e t ..._ 
maralı ,...,. ıınk:ıı.ının s:LtışL 

Fa.tihte Bıı.ba Hasan ımalıallesinln Şeyh Ali aokı&jındıı H. 
14/1 :numaralı ev aııka11nın satışı. 
~rlıı.adcl.ıaşınun ::,;rhzadeb.ı.şı ca.dıdefllnde 225 227.229.231 na 
nıar.ııı diikkiiıılı tW ı- nkaunın satlf:lı. 

63.'75 Şehı.adelıa')mth Jlo'ıka.dem medresesi 90kaimda 10 nuQt3.l"L 
lı e\' anı.azının satı.~ı. 

Tahmin btdeıled ll-e ilk temiruı.t ınlktarlan yakanda TMıU U Pallı• anku 
sa.tılma:k llıere a) rı a) n acık nrttırmay,. kunuım11•. Şar.t.namelerı Zabit n 
L\luamela.t MiııUrlüğü kaleminde görülebiiır. Dııleıeri 5/11/9-12 Prrşembe ~Ü. 
nü ı;aa.t 14 d • Daimi 1-:ndım~ıde ) apılaca.ktır. TaHblerin ilk ~mlııM maltbas 
veya mektubları \"e &anunen ibraıı liızrmgelen cltft veslk.alarlyle lbal• l'ÜUi 
mua.yyen saatt~ Daimı Eneümende bulunnr1lan (728) 

İstanbul Ça.pa 31.lllı('I İlk Okul binasının tamiri ~• elmUtmeye lııonalmaıt.. 

tıur. 
KeŞif bedeli 1142 ı!.-a 58 kur~ ve Uk 'l .. ,.,ı,..~t, 115 lira 89 kurloştıır. 
Keşif ve şartn:tme 7..ıb•t vr l'llumrlit ~Iilıliirfliiü kaleminde slriUebiıtr. 

İhale 5/11/94'! Perşembe ~ünü sıaıı.t 14 dD n::ı.lmi )l;l'll('i~nı .... y&p11M'•'·''r , ... 
llblerin ilk ttmlnat nukbuz VfTll mek1.ublan, .. ale tu4talnclen (il SÜll n. 
wı Villh~t Nafı:ı :Uüdiirlütünr mürara'l:ı a'ıleakla.n Fenni Ehliyet •e k!HIU. 
nıen n>razı lb:ımgelrn dl~r vttılkalariyle ihale cibıö muanen !aatı&e Bahai 
Encilm4'!flde bulunmııları. (727) 

Türkiye Cümhur.yeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube Ye aj;uıs n&dl: Z65 

Zirai ''e t:<'.ari ber nevi ba.nka muameleleri 

Zir:ı.a.t. Bou\ka.sıııd.ı ımmbııra.h ve ilıbarsıa taaarnır hesablannda es 
u: 50 Jlr<L~ı L>ulunanlaı-a sened<' 4 defa eeıldteeek kur'a ile af&liıd&ld 
ptina ıöre ikr.ımı e dağıtıla.calı:tır. 

4 Aded 1,0QO Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 1) 40 )) 4,800 )' 
160 )) 20 )) 3,200 ,, 
Dikkat: lles:ıblarımzd:ı'kl para'ar bır !lellt' jçlnıle SO liradan qatı 

düşmiyenlere ikramiye ctkhğı Uılı.dlr.:U. % 20 r..ıa.t\e wri~r. 
Kur'ıılara senede 4 defa, 11 l\lart. l.l Haziran, 11 Eylül, 11 Blrl114;i 

kanun tarlhlf'riıul;. ı:eklleecktlr • 
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Son Poata Matbaası: Nqriyat Miidürih M. Sami Kararel 

SAHlBI: A. Ekrem UŞAKI 'GD. 


