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Çölde Mihver hanında ~azı gedikler açıl~ı 
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l da: 

A> Ebedi Şer AtatUrk'Un <>ilim 
gttn ve ııaatıne tesa<IU! ııdf'n 10 Tkın
cıteşrin l!f42 Sıııı gllnU saat 9 05 dı> 

hfltfln Halkevlerinde ve Halkodııla

rında. Halkr.\• ı \'f' Odası olrn ı yan yt•r
lf'rde hılOmnm P~rıı m<'rkP7lnı•ıclP. 

bır lht.fal toptarıtııu y11nııııcııkl ır 

Bl Bu toplantıyı HalkPvı vP HRlk· 

J 
odıu:ı olan yerlertlf' Hl\lkPvi vP Hıılk· 

oda!lı reisleri. olmıyan yerlrrıfr ıı ka
demenin Parti RP.1!'11ert tanzım ve ı . 

dare edectoklerd!r. Halkevı vr Halk· 
odaı:ıı olmıyan vt C. H P teşkılfitı 

bulunmayan yerlerde bu toplııntı . o 
J mahallln mUnasip bır bın a sınrla ya
l pııacak ve bu yerlerdeki toplantıları 

mahallin en bilytik lıflkOmct Amırl 

tanı:ım ve idare eaccPktır 

cı Bu toplantı umum için olmak· . 
la beraber; bilha,sa o .şehır \'e kasa
b~dakl ,.n bilyilk mUtkıye memur• 
başta olmak Uzere, asker! mak ·.rn ' 
mırıertyle, devaır reoicıJerl, Parti Bu 
kcvi ve Halkodası mensupları, ~•·ıt! 
ve husus! te.,ekkUllerln mUmeSJıllcri 

dlvet edilecektir. 
Dl Toplanılan yerin münasip ma· 

halline AtatUrk'Un bir bUstU, yoksa 
bır fotoğrafı konacak ve bu köşe 

TUrk ve Parti bayraklarlle ve çi
çeklerle stısıenecektır. Tam o saatte, 

Mihverin, 
bir 

Ak denizde beş iaşe gemisi, 
silahlı t icaret kruvazörü 

bir muhrip, 
bahnldı 

(De,·anu Sa: t, Sil: ı de ) *+* Batı çöldA Jnl{illz uçaksa,·ar to~ulıırı her an deki"11 da~ ıöre toplanm:a Y8Slyet&al det19Urlyorlar. 

-, l<ahıre. 25 ı A . A. ı - Ort~ark ın
gıhz kuvvet l erı Pazar müşterek teb· Lava 1 ve Dar 1 an ı lığ~~kızlncı ordunun ılerı kolları ı:Hın Timoçenko 

Almanlan çevirebilecek mi ? 
sahııh &"tin cıoğarken düşman ana 

ı Mri öiiô ... iiü' ser er···de 
1 gündüz bombalandı 

1 

Ate I• be f ı • mevzllnın bazı nnktalarını delmış 

Ş 1 lr a a ıyet bulunuyordu. Gttndüıı: düfman karf&• 
lık taarruzlarına rıığmen f'lde Pdi· 
len kazançların muhafazasına devam 

' 1 

1 

' 

sarf ediyorlar • 

Amiral Darlan, sömürge ·eri dolaştıktan sonra J Fas Sultanına Lavalin şahsi mektubunu verd i 

Fransa U•• stu•• nde sahte ı Vichy, 25 CA.A.) - Cuma gı.i. 
ı nü uçakla Dakardan Rahata gelen 

Am raı Darlan. 1''as umumi valisi 

1 1 
1 • • t 1 • General Nogues ve ş.maı Afrika n g 1 1 z ayyar e e rı Başkomuta.nı General Juin ve bı;s· 

1 ka Fransız şahsıyetlerlle görüşme-

londraya göre bu uçaklar Viıi ve dolayla- ı 

1 
rına Lavol'in matbaasında bası lmış sahte 

1

1 
• 

İ::giliz beyannameleri attılar : 
ı, 

Londra, 
liğı: 

25 (A.A.) - tnılltere Hava Nazırhimm pazar sabahı teb. 

Dun gündüz Lankaster bomba uçaklarından mürekkep mühim bir 
teşkil Mllanodakl endüstri hedeflerini bombalamıştır. Lankaster 
bornba uçakları Fransa üzerindeki r --
Yolculukları sırasında az bir mild. Al 
det bazı av fılolarımızın refakatin· ma n 
de bulunmuşlardır. H edef üstünde 

hava kapalı ve oldukça bulutlu bu- Den ı·z it I lunrnuşsa da, bomba uçaklarımızın a 1 arı 
büyuk kısmı bulut seviyelerinden 
a.şıtğılara kadar inmiş ve $iddetle 

ler yaptıtı söylenmektedir. 
Dığer taraftan M. LavHI Vichy'. 

de devamlı olarak Fransız kara. 
hava ve denız yüksek subaylı•rıle 
görilşmeler yapmış ve Alman ve 
Amerikan iş güderlerlnl kabul. et. 
miştlr. 

Dünkü cumartesi gilnil, iş bera· 
berllti politikası temellerinin ku
ruldu ju Petain - Hltler arasında
daki Montolre mülAkatının ikinci 
yıl dönümüdür. Alman makam. 
tarı bu vesileden istifade ederek. 
Fransanın 24 tlkteşrın 940 danberl Amlral Darlan 

tekerrür etmekte bulunan hatala· herler ajansının bıldırdlğlne göre. 
ra rağmen dalma mihverin yeni cuma günü Dakardan Rahata ge. 
Avrupa nizamında yer alabtleceğlni len Amıral Darlan Fas sultanı ttı. 
öne sürmektedirler. rafından kabul edilmiş ve Mareşal 

Fa• Sultanı nezdinde Pctenın şahst bir mektubunu sul· 
Lor.dra, 25 <A.A.) - Vlchy ha. tana vermiştır. 

olunmuştur . 
Son 21 saat zarfında hava kuvvet· 

lermız muharebe sahasında Azamı 

.şıddetle dUşman mevzilerine ve ka-
ra kuvvethırıne taarruza devam et· 
miştir. 

Kuvvetleri şimdil ik üç noktadan 
Alman hatlarına girmeğe 

muvaffak oldc. Çok şiddetli dUşman hava karşı· 

koyma ateşıne rağmen bomba ve av· 
bomba uçaklıırı tarafından kısa irtl· 
fadan yapılan taarruzların hepsi ba· 
şarı ile hedefe tevcıh edılmiştlr. 

Moskova. 25 (A.A.) - Cephe- ! ( ') 
den gelen telgraflara göre. Tlmo- ı Dlter taraftan Almanlar, Staıın-
çcnko tarafından Stalingrad şimal grad'da cKızıJ llkteşrlnıt fabrl-

BUtUn harekeUer avdılarmıızın 

( D•wanu Sa. S, SU. 2 de) cc•n 
batısrnda girişilen şiddetli şaşırtma kalarının blltün atölyelerini. 

,De,·amı Sa. 1, 8L 1 ele) (//) Spartakovka \"arotunu zaptet-

,rTeşebbüs 
Müttefiklere mi geçiyor? 

8 inci orduyla Timoçenko kuvvetlerinin 
taarruzları buna başlangıç gibi görünüyor 

.,....,._........._..Yazan : İllıaa loraa-.-..,... ........ 

S eklziJICj lncııız ordusu, mlb· bllslerinde bulunmak •aretile ba ta
ver ordusunun denize dayalı arrma lıttlrak etmektedir. l ncWzler 

!}imal cenahına taarruz etmektedir. Llbyada ilk defa bir kara taarruzuua 
l nclliz donanmaııı, topçuslle "e mlh· lhraç baıekeUerlle deıı&ekliyorlar. 

"erın sahil mevztlerıne Ilı~ ~b- (Devamı Sa. 3, Sü. 1 de> (-) 

tlklerlnl, Kalkaıya'da yeniden 
llerledllderlnl bildiriyorlar 

Mare,.ı TlmO(ellko 
taarruz ederek bombalarını atmı$
lardır. İlk alınan haberler taarru. 
~un başarı ile bitirlldığlni bildirmek 
ledır. Bomba uçaklarımızdan üçü 
eksiktir. 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Ne· 
~rettnin tebliğinde &öyle denilmek 
ledlr: 

Yenaden 104 .000 ton · 

~:;.~,;:;F!r~~~~i: .. fDÜnküf~fi;ifig~~ı u~~~~;~~~~--~~~-"' 
)arı başkumandanlığının hususı teb- ' Japonların bir kruvazör, bir muhrip 

Dün "Cce, Mllano üzerine gün-d" .. 
Uz yapılan hava akınından bir kaç 

~aat sonra bomba scrvlsir.e mensup 
ayyarl'lcrlmız bu ş hrin hedefle

tin 
e Ycııldcn taarruz etmişlerdir. 

ı Başka tavvarclerlmız şimali İ 
aı • • · Yada başka hedefleri bombala· 
tnışıardır. 
d lşgaı altındaki topraklar ilzerin. 

e keşif uçuşları yapan av servisine 
~ensup tayyarelerimiz bir şlmen
"1fer et c ve başka h(deflere taarruz 

l'lllşlerdır. 
l3cş bomba tayyarcmlz eksiktir. 

Jiğ~ıman denizaltılarının hareketle- Neticeler ve iki gemisi batırıldı, başka altı 
rint gilçleştiren şiddetli sonbahar 

fırtınalarına rağmen. kuvvetle ko- gemisi hasara uğratıldı 
runmuş deniz kafılelerıle yapılan Besikfac 6 
çarpışmalarda ve mUnferıt hareket· I Y 

ter sonunda denizaltılarımız Şimal • SPor 1 
Atlantlktc, Buz denizinde, Kanada 
kıyıları açığ'ında, Trinldad yakının· 

da Kongo berzahı ile Cap şehri ön· 
Ierlnde topyekCln 101.000 tonillto tu
tarında 16 gemi ile bir düşman muh· 
ribl batırmışlardır. Bundan başka 

Uç gemi ile başka bir düşman mub· 
rıbi torpillerle hasara uğratılm!Jlır 

• 
G.Saray4 
Beykoz 1 

• 

Büyük bir uçak ana gemisi tam isabet a l dı 

1 
Va,ln&'fon. 25 (A.A.) - Guadalcanal'dakl Amerikan kunetlerl, •a

ponların Amerikan mevzllerhıl yoklamak l~Ja yaptıklan taarruzları on· 
lenwk Uze* daima uyanık balun maktadır. Dütnı-ın ba taarruzları· 
aın. adanın b&tka tarafında yapacajtı cenltf ölçüde taarrıuu gb.lemek ve 
kun-ellerimlzı '8-,'lrtmak maksadlle ~tblk olunduta sanılmaktadır. 

Bu arada, Mac Arthür'Un Uçanka-----·- - ---
leleri Rabaul'de bir dU.man kruva·ı Amerikanı n müttefik
zörU lie bir muhrip ve başka iki ge-

Cenovada t-..hrlbat 
" Vaşington. 25 (A.A.) - Ceno. DANİMARKA KB.ALI HASTA 
Cadan Vatıkana bildırlldlğine göre. 
r enovanın son bombardımanı sı· 
;sırıda belediye dalrc!li ile Salnte 
tn nııoncıaıc kilisrsl hasara uğra
utBhr. l>apa. bu iki eski abidenin 
d rlldığı hasarın mahiyeti hakkın. 

F.Bahçe 3 
Vefa 3 

miyi batırmışlar \"e dijter altı dllş· lere malzeme yard:m 
man gemisini de hasara uğratmışlar- ve t ı · 1 . 
dır. es ım erı 

as rnaıomat verilmesini istemiştir. 
alı lokholm, 25 (A.A.) - Haber 
da;ı1tına göre. İngilizler tarafın. 
ar Cenovaya yapılan son hava ta· 

tuzu neticesinde İsveç konsolos. 
<Devamı sa. a, SiL a •> •=• 

Kopenha.ıı. 25 (A.A.) - Kral 
Krlstian'ın sağlık durumu hakkın. 
da gece yarısından sonra şu tcb· 
liğ neşredilmiştir: 

Rahat geçen bir günden sonra 
kralın durumu fenalaşmıştır. Kalp 
hareketi süratll ve lntlzamsızdır. 
Gece yarısından sonra tatbik edi. 
jen tesirli tedavi sonunda hafif bir 
düzelme görülmüşse de vaziyet 
ciddiyetini muhafaza etmektedir. 
Hararet 37,7 derecedir. 

• 
Süleym. 2 
D. Paıo 2 

• 
K. Paıa 3 
Taksim 2 Dllnkü Beşlkıa, - htanbulspor maçından bir görllnll' 

(Spor yazılarımız üçUncil ıayfadadır. ) 

Owen Stantey de müttefik baskısı, Vaşlsgton, 25 (A.A.) ·- Beyaz 
Sarayda bil":.;tA:ı.· ·· Japonları ağ'ır ağır geri atm:ığa de- n . ~.._ıııe g~. ödünç 

\'am etmektedir. verme ve J[lraJama ~ muci
bince eyMl. ayı Z8l"lmda ya-ı..-Melbourne. 25 (A.A.) - Cenup .' -r _ . -

Batı Pasifik müttefik umumi karar-ı ~:Qk.~'.~ı t~634~1m ~en malzem~gAhından: • > - milyoıa doları buı. 
maktadır. I>u av .::arf1Ddakı tesU 

Rabaura karşı yapılan bir hs.··a ma-;ıı ~ ~r.. 75 : :.Jred 
taarruzu esnasında 17.600 tonllAto malzeme ~ üzere ~ff ..a,ıoa 
tutarında bir deniz uçak ana gem!.ı.!· dolardır. Bt: rakkamAar ~ 
nln tam isabet aldığı resmen blldlril- kadaı: ~~in M -.--
mektedir. ..-.

diı'. 



Şehir 

Haberi eri 
Kıyamet 

alametleri mi? l. H. Baltacıoğlu
bir giin gelecek, huzurun, 1 nun konferansı Hagıı·; 

saadetin 

Türk Belkis Şevk~t 
- Havacılık tarihimizi yazacaklara 

ucu 
Aka GüNnOZ Yozan 

bir iplik 

M- M - N ! 

Tabiat Babanın 
keki 

T anıdrk bir Bayanı llly.,.U 

giımtftim. Be.yap !Af aruın· 

da ttlr •ırasını l'etJrerek belıclea ,ıy· 
le hlr dilekte buJundu: 

- Ah, ne olul'!IUJtuı. Siıin laftı 

kinde ve int ikamda değil, 
karşı lıklı sevgide ve yardımda 

bulunabileceğini anlayacağız 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 

"Biz kendi ken .'imize 
t e ·ızeriı, kendi ken ~ 

dimize benzer B czirgan züjürneytnee eskt 
dcflerlerı ke.rııtırırmış. 

çi1'm1i!er l'tk Türk kııı:ı Bel· 
kıs Şevket demeğe d·llcr l Y&r
mamıs lalim muhaddcresı. 
O.smanlı hatun klşısı. Alemt lslA. 
mıyctln göz bcbeğı c:ibt mticer. 
red sıfatlar. kclımelcr kullanmış_ 
lar. Türk: Belkıs demekten )'l\ 

ç~klnml,li!r. ya kaba "örmüıler. 
yıı dın. mezhep vurguncularından 
korkmuşlar. 

Hürrıyet tcpeı;lne tndi. Biz mil. dıklarınız ('ek ~oktur. Baua bir iki 
tıyetçl Türkler ve bütün dış dün- kilo unla bir iki kilo ~eker balu\er
ya Turk Belkı:ı ~?ddetlc alkışla. senize ... 

kalocoğ ı z ,, 

H acp canavarı kocaldıkça. kölelerd<!n farksız bır duruma dü· 
kuduruyor. Azgınlıjını art. i şuyorlnr, Ftklr. vıcdan, ırfan. sol Dün, ÜskUdar Halkevlndc profe. 

tırıyor, bu genç. bu lht1y.ar. bu ka_ hürriyetini, haksızlığa. zulme karşı sbr İsmaıl H~ıkkı Baltacıoğlu «Tür· 
dın, bu çocuk demıyor. her onüne haykırmak. doiruyu söylemek, cü. ke Doğru• mevzuu Uzerlndc. kala. 
geleni, gözünün gördüğu, elinin e. ret ve cesnrellnl kaybediyorlar. balık ve atizlde bir halk kut:es! 
rıştığı her şeyı sll.p süpürüyor. ya- Kahramanlık. fedakarlık. feragat, huwrunda aliika uyandıran bir 
layıp yutuyor.Beslendıkçe büyüyor, haysıyet, şeref. yurda. mılletc. ın- korferans vermlştır. 
kuvvetleniyor, yıkım alanını ge· sanhta hizmet duyıuları yosun Profesör, ıözlerine mılllyetln. 
nlşlctiyor, bulutların üstüne çıkı- bağlıyor. Çocuklarını da ellerinin d'ndl" ıevkte ı.ihl{lkta .-nane bir· 
yor, denlzlcrln derlnllklcrlrıe lnlyor. emetı. ahnlarının tcrile kayatlarını liğt oldutunu, ananesız bir mllll. 
el dctmemtş karanlık ormanlara, kazanmak zevkınden, nımetlndcn yetc:llığın olmayacağını ızah l.'derek 
yerin dibine gıriyor, en tenha, üc- mahrum bırakıyorlar. Hayatın renk başlamış, sonra, ananelerlnı terket· 
ra kö~lcre sokuluyor. Bu korkunç lerlne, acıhklarına dayanma güçle. men n oıcnsuz ve korkunc tehltke. 
canavarın daha ne kadar yaşaya- rlnl körletiyorlar. Hiç bir ışc yara- ler doğuracağını llAve etmiştir . 
catı. oe zaman çatlayıp gebereceği maz. bir pula değmez bit' hale so. lsmaıı Hakkı Baltacıocıu bu a-
bclll değil kuyorlar. Günün birinde önlerine rada dinle~;lellerlnc· 

tnsanlıCın genç, dinç, en gürbüz çıkacak en ufnk. en önemsiz bir en- - Avrupadan ne alacağız, r.e 
gel, bir zorluk karşısında apıcıp kal 1 almwaca~ız? sualini sormuc ve pro 

çocuklarının işleri güçlCf'i, cephe- w ~ • .. 
lcrde. gök gürJemelerıne, yıldırım- mağa mahküm ediyorlar. Hul~sa fesör, bu soruya şu ) olda ce\'ap ver 
\ara rahmet okutan top, tüfek, u· kendilerini de. cocuklarırı, torun-1 mıştır· 
çak, bomba iilrilltülerl, toz duman tarını da tereddiye, sürüklüyorlar. •- Avrupa medcnıyellnln, ilmt
bulutları arasında, aleş yafmurlL Göreblk:n, düşünebflenlcrı dcrın nl, tekn!Çınl, fennini, kayıtsız kabul 
rı altında dondurucu soğukların, elemler. ıstıraplar lckıde bırakan edccc~ız Fakat ahlA\onı, muaşe· 
yakıcı, mdürUcü sıcnkl.artn hü- bu haller acaba kıyamet alamet· rctlni Avrupa zevkini, sanat an. 
kilm sürdüğü steplerde, çö!lerde. lerl midir? layışını, dlltnl, mimiğini almayaca-
kalın kar tabakaları üstilndc. du· * 1 ğız En büyUk tehlike Avrupalılar. 
manlı dağ başlarında türlü yoksul. Saltıhlyetıı blliinler. ince. uzun cl;ı kendimizi aşası ı;örmek duy· 
luklar, ıstıraplar, plstıkler. pis ko- hesaplara dayanarak. (y941 bir kııc ıusudur. 
kular içinde birbirini boğazlamak· mılyarı aşmış bulunan yer yuvar. k( motıflert. melodileri, s1• 
tan lbar~t kaldı. la~ı üzerinde tnıııın nevi Oç yüz bin ylntşl. mimarı c erleri hAlll Afrlka-

Gcrllcrdc {abrıkalaröıı., diğer iş yıl önce belirmiştir. Bundan sonra nın. Avrupanın ve Asyonın en bü
alanlarında çalışanlar dn tam, yeter daha iki milyar sene yaşıyacaktır.) yük sokaklarırıı doldurmuyor mu., 
gıda alamadıkları ~in yağları tü. diyorlar Su halde insanlık henüz Türk uludur, Türk yaratıcıdır. 
benmiş kandiller gibi ağır ağır 50· emeklemcğe başlamış bir çocuk gl. 1 Türkte en bilyük düstur. biz bize 
nüp ildtyorlar. b1dlr Medeniyet merdiveninin de benzeriz hikmetidir. Ahl{tkıınııı 

Gözlerini hırs bürümüş bir kısım en asağı basamaklarında bulunu- mllll bünyemizde yaşıyan gelenek· 
zavallılar do türlU yollardan gide· yoruz demektir. Bugün yüreklerim! terden alacııı:ız Bu ,·olda en bü. 
rck yurddaşlarının zararına, a.ç çıp zı sızlatan, içimizi hüzünle, kederle yük anane. büyüklere karıı ~ay
lak kalmaları bahasma da olsa zen. dolduran olayları, boğu~maları, fa. gı. kiiçilklere karşı sevgidir Bir 
glnleşmdc kasalannı, keselerini, cıaları. bir oyunca4ın başında dö. set -etrafında toplanmaktır . 
evlerini, depolarını doldurmağa. ba_ vüşerek birbırinln başını gözunü Ahlakını, zevkini. hayat anlayışı
kıyorlar. Allmları, apartmanları. yaran kötil huylu. kıskanç, yara- nı Avrupaya benzetenll!r memlf'ket 
ı tıf cttlklerı zahlrelcrı s.ayestode maz çocukların. kardcşlcrın kav· düşmanıdırlar .• 
hayatın maddi sefaletlerinden, çır- galarına benzetmek de hata olma Profe~or tsmai\ Hakkı Baltacı· 
gınlıklcrlnden, acılarındo.n kurtuıa. an gerek. 'Oç bef yOz mllyon sen~ oğlu. ~ık sık alkışlanan konfcran. 
cnkliırını sanıy orıar. Aldanıyor bu sonra akıllı uslu, atır baştı. yetiş- sını şu sözlerle bitirmiştir: 
zavallılar.. Birdtklerı dalları kes:. kın inseler haline gelince, medcnL «- Biz kendi kendimize benze. 
~ orlar. Hemen her gün şurada, bu. yet merdiveninde daha yük>ek ba· rlz, kendi kendimize benzer kala. 
rada, milyonlara, kocaman sarayla_ samaklara çıkınca eski huysuzluk. cağız .... 
ra. gE:nlş, verlmlı çiftliklere sah·P larımızı rerkederek, geçimsizlikle- lstanbu· . Ya'ova 
bulunan sayısız ktmselerLn açlıktan. rlmizi unutarak aramızda lyı mü-
oğuktan, daha başka türlü sebep· nasebetler. ıyı geçimler kuracağı· telefon ücret;eri 

!erden can vermekte olduklarını mızı umablllrlı. 
unutuyorlar, yahut hatırlamak, gör 
mek ı !emiyorlar. 

Zcnglnlık, yurdun, milletin ve nl. 
hayet insanlığın hayrına yaraya.. 
cak işlere kcndımızı \'Crcbllm . ğl, 

bıı uğurda harcamak Ozcre bUtün 
cncrjllcrimızı gcllşttrmeğl sağla. 
mak için aranır. istenir, elde edl· 
hrsc makbuld(ır, faydalıdır, fakır. 

1 kten iyidir Fakat her vakit, hele 
bu zamanda böyle düşunülmüyor. 
Her memlC'kcttc, millette görülmek 
t' olan blU:tuniln vurguncularının, 

oy1:ur cularının kafalarında ne yıı. 

zık ki, böyle insanca dOşOnceler • .) er bulamıyor. Onlar, milyonlarca 
yurddaşları darlıktan kıvranırken. 
'"Oğukten titrerken bolluk içinde. 
ılık apartmanların binlerce lira har 
canarak döşenmiş geniş salonların
da içki ve cyun maııt1.ları başında 
levk, safa, eğlence ile yaşamak, 
dolmuş, doğnco.k çocuklarının 
(nazü naım) içinde büyümelerini, 
sıkıntıya, yokluğa düşmeden yaşa· 
malar~nı temin eylemek maksadlle 
her çareye başvurarak çabuk ve 
çok para kaz.anmak peşinde koşu. 
yorlar, bu maksatla ve böylellkle 
servet yapmak. zengin olmak ar
zusu ve sonra onu elden kaçırmak, 
fakir dlışmck korkusu adiliğin, 
mAn.vi dO kOrlOğün, türlü fena
lıkların, ahlAk bozukluklarının en 
bUyük flmillcrı oluyor Bu kabil 
zenginler, yalnız, servete. lUkse. 
mcvkie tapanlar. zir:cıre vurulmuş 

Şairin saadet raçetesi 

Kanadalı bır doktor. kırk yıl ev. İstanbul • Yalova arasında 75 
vel yazmış oldugu IJtr kltııbında kuruş olan telefon ücretinin csktsi 
(Kevni şuur) adını verdıtı bir hı- gibi 25 klıruşa i'ldirllmcsi Münaka. 
lettcn, bir şuur aleminden bahscdi. 

1 
!At Vcklılc~lı_ıden ıstenilmlştlr, Ve. 

yor. Ytikıck hayvan nevilcrilc, ın· 1 kalcı vcrdıfı cevapta evvelce kuş 
san nevi arasında o kadar fark var uçuı;;u ıncsafr.sınc göre alınan 25 
dır. diyor Esasen ıımdlyc kida; kuruş ücretin hat ,siizerı:ahı itıbarL 
gclmış. geçmiş Ncbılcr Resuller, "a oqı · lstaııbul telefon şc. 
Vclllerıc. hakimlerlıı, {llosofların. rr' ·ın yıız kılometrcyl 'cçmesın 
bu asil ruhlu, ck?rln ez.işli büyük den 75 kuruşa çıkarılmış olduğunu 
adamların hemen hep..;I de blzc ve şımdıı·k ındırılmcyeceı!I bıldlrll. 
böyle bir alemden haber vermiş· mlştır 
lerdlr Zamenımız.ın bı.iyüklcrl de, l ~ i gsnç bir tramvay 

kazasmda yaratand ı 
bu haberin doğruluğunu kabul ve 
tasdik ediyorlar. O (ıleıne. o yilk
sek şuur seviyesine ulaşınca varlı • 
ğın esası, temeli <sevgi) olduğunu, 
kfıır. atta her Ş<ıyın cil~crlnln hayrı. 
na yarad•Aını. bu maksatta yara. 
tıldığını, huzurun, saadetin, kinde. 
düşmanlıkta. 1 n t ı k a m d a 
dqğll, k a T ş ı 1 ı k ı ı sev
gi) de, yardımda bulunablleccğ1nl, 

başkalarını şu veya bu şekilde za· 
rara sokmanın hakikatte kendimi. 
ze fenalık yapmak. birini öldürme
nin bir uz\'umuzu kesip atmak, nL 
hayet kendimizi öldürmek demek 
olduaunu görup anlayacatız Ve ıs· 
te ancak o zaman yeryüzi.ınde cen. 
net havntıntı kavuşmuş" olacağız. 

Dun Ortakuydc •ki gencin yara. 
lanmaslk neticelenen bır tramvay 
kazası olmuştur. 

Bcy:.ızıtta Dicle talebe yurdufıda 
oturan Halil Ulus ve Mehmet cğlu 
Mustafa Suba,ı, Orlaköydc, Ga. 
ıatesaray Lisesi önUnde tramvaydan 
atlamak ısterken muveıenelerlni 
kaybederek her !kısı de krıldırım 
taşlarının üzerlne düşmüjler ve baş 
:arından ağır surette yaralanmış_ 
lardır Yaralılar imdadı sıhhi oto· 
mobılı ıle hastaneye kaldırılmışlar. 
dır. Zabıta. kaza etratında tahkikat 
yapmaktadır 1 

tHllmar Lund hemen olduğu yerden 
fırladı ve onları karşılamak üzere koş. 
10. İki kadının arkasından Lund'a çok 
benzlycn aynı kılıkta bir genç vardı. Bu 
Hllmar'ın kardeşi Eııten Lund ıdl. 

Hilmar onu görün~· 

- Vay! Ne kadar erken kalkmışsın 
bu sabah! dedi. Sonra kadınlara döne. 
rek: ~·-sJ _:q@ 

Ben de bunun başka tfit'liisünü 
yaparım: Ruhum ve duygularım 
züğürlle:rıp cıfclenmek ısteyınce 
hemen eqkt gazetelcrı. eskı mec
muaları, cskı kttaplnr1 karı~ırı. 

rım. 

Bugünkü bir adamın ruhu ve 
duyguları r.asıl lügürtleyip cife. 
leşır? 

Tarifi kolaydır, nefsimde tcc. 
dibe ettığım ıçın en ıyı ben tarıf 
edebilirim: 

Üc eski dc\•lr gören bir adam 
,u inkılabın içinde herhangi bir 
gün o eskt devırlere hasret çek. 
me~e başlarsa. ruhu ı:uğürtlcme
ce. yanı tam milnasUc ruhsuzlnş. 
maCa başlıyor demektir. Ve eser 
o sarilılmış kimse bir de büyük 
ınkıl~bımızla bugünkü devri be. 
ğenmczllğe başlarsa. zutürtleşcn 

ruhu l.şleşmeğe yüz tutmus de. 
mcklir. 

Bu sınlr buhranına düşmeyen 

yok glbıdlr. Kesiğe tcntUrd!ot. 
~1;1tlıcana lapa neyse bu buhrana 
da o devirlerin neşriyatını gözden 
~ec;lrmek odur En basit veya en 
ulvi hAdlseler karşısında o devir. 
lcrın ne kadar bayatı şeyler ol. 
duğunu görünce bUyUk !nkılAbın 
btı memlekette neler başardığı 
bir dahli anlnşılr)'or ve ruh ar"•". 
tadan kurtulup tazclltc kavuşu

yor Çünkü mukayesenin neticesi 
yuzd milyon farklı çıkıyor. 

G cçen :ün yine böyle oldu. 

Valinin birine veya btr ka. 
çtna mı kızdım, Toprak Oflsln 
kantarcısına mantarcısına mı içer_ 
lcdlm. muhterem ış görmezlere mı 
sinirlcndım? Ne oldu bilmiyorum. 
Hükumet hakkında epeyce tatsız 
d!lşUncclcre daldım Bir kaç saat 
sürdü fnkılApçı tarafım galip IJC
lcrek blrdcnbiro silkindim. Kendi 

Halbuki Cümhurlyet devrinin 
Turk havacılttında. hav•cı Türk 
kızları şehıt, gazi bile vermişler
dir Ve bu~ün onlara Türk hL 
vasının Türk kızı demekle ;urur, 
tftlhar duyuluyor. 

O günlerin bu tanı!ını yarım 

yamalak hatw-ladım Manş'ı tik 
geçen Fr.<n;;rz ta ynırccı Bleryo 
lstar.bula gelnılştl Okıncydanın. 
da b•r şeyler yapmak isterken 
burnunun sivrisine kakılıp mem
leketine dönmüştü lkl yıl "eçti. 
Tayyarecilik yıldırım hıziyle ilcr. 
liyordu. Fran:>ızlar bir Parıs • 
fc;tanblll . Kahire hava seyahati 
tertip ettilerdi. Avrupayı hava. 
dan geçen ve İstanbulit ilk .:elen 
Doktor oldu . Arkasından meşhur 
Vcdrln gelcti. Galiba 1913 'dı De, 
kor lstanbul . Kcıhlrc ar;ıstndcı 
bir sıs kazasına u~rıyarak k<ıldı 

Vedrın ~eçtı ~ttt! 

o "Ünlerde idi ki dcnız su. 

b•yı Fethi ile topc;u yüz. 
başı arkadaşım ve ı r. kılAp karele. 
~ım Erzurumlu Drıdaş Salim gibi 
scııç Türkler. Türk gök, rinde 
ycnı yeni uçmasa baslaınışlardı . 

O yılm eylül conlarına do~ru !d• , 
Tarihini şaşırdımsıı bBğıı,;layın, 

Fcthı Kahraman Ycş•lkoy • JHır. 
riyct tepesi arasındıı bir 11öııteri 
ve şevki arttırma uc:uşu yapa
caktı Belkıs Şe\'kct adında bir 
Tiirk kızı Fethl;ve ri<'a etti, y&l, 
ı..·ardı. ve gönüllü olarak tayy11. 
resine bindi. Çok muvaffak el. 

d ı lar Kendim içlıı daltl arayıp INllMai• 
Yınc hatırlıyorum ki o gün Os. kalkmadığım ,e)·Jert Bayana. nereden 

ınanlıcı lar mülec~;;.ır oldular ve bulablHrdlm? Bununla beraber: ne· 
dı~ ıslllın fllemıntn matbuatı Türk ıaket ıeal>ı: 
lcrın l>u bldctini (!) şiddetle \en. - Ummayor• • .mma, ktıui• 
kıt cttıler. Hakıkat böyle olduğu çaıı,ırım, dedim. 
halde bir çok gazeteler. mecmua. ~ara llıhe etU..: 
lar bu mU~lüman kızının hareke. - Hayrola! &kltnaya llaeret m i 

Urıl ısı~m ma.tbuatı ıtc cihanının l<Mdınu: yoksa! 
takdır ctın~ oldu~unu ıbylemck- - Fok CIUIN, kMMltm iolll delll ... 
le bller+k bır yalan attılar. lldıtellt v&ktıl birer ..,._. ...,... ile• 

... Ç«aklara kek y ......... . 

B u yurckler acııı şeyleri 
uzatmıyorum. Gelellm ko. 

nunıuza. o zamanki hükumet 
dcmeytm ama o z.amankl hUkO. 
melin lç!ndekı lnkıl{ıpçı, tOrkçU 
klm~eler kabineden. zorla dent!
cek bir urctte bır karar aldılar 
ve bu kınar i.izerlne Türk Belkıs 
Şe\'ketı·ı bir fc.toaraflıl Ayasof. 
yadak ı askeri müzenin bir köşt. 
slnc konuldu 

TUrk Bclkts Şevket şimdi nere. 
de bllmlyoruın . Çocuklarını. to
runlarını gördü nıU? inkılapları. 
mıza yctl~lp karıştı mı? o sünkü 
ulkU \'C tıcycca:ılarının tıı.hakkuk 

ettiğini biliyor mu'! Hiçbir şey. 

den hab.rlm yok. Satsa çok ya. 
şa~ııı. öldlyse Türk inkılap tarı. 

hinin bütün rahmetleri ustilnc 
ye~sı 

işte ben o gece kitap raCl•rım
da yıkeyıp temlzledığım ruhumun 
bUlün samlmlllat ile Tilrk H&\'• 
Kurumundan şunu rica edlyo. 
rum: Türk ııoklerinc ilk ~fa ııe. 
vinçle ve ülkil ile yükselen bu 
Türk kızının !otografını bulsun 
ve bue;unkU kız kıı.rde~leriııe ta. 
nıtsın. Eter müzenin şeref köıe
sindekl fotoıırafı yerinde yoksı... 

onu kaldırıı.nı öğrensin ve meza, 
rına bir bidon petrol dökilp ate. 
şe veuln! 

Ne1.e. effmden ....... ~ 
tekrar vaadedeftıtl llaJ' ..... .,...ı· 
da. 

* Eve geldljim uma• - .....,, 
bir torba ile lııtt' tüta llllt. aı.,11u. 

- Nedir bunlar f 
- Torbayı Gel'fllHIJ9dan .-ıı bir 

arkacla,ın, katuyu cta l....ırden ,.. 
len ba,ka bil' ....ucı.,.a ....... 
Torbayı ~tnn : 1'ahM• alMlld&n 

tleftl, çür ükleri iNie a1ııklMnN' ve 
• anki hwnadan ı~lrlknlt &'MM ayni 
boyda fırHhk. K11turu eçt1111: Çlplc
rl dahi ı,:ıkarıhntf te,......_ teld,._· 
ıl~ kuru' fü:llm. 

1'1r anıç fııtdıkla bir &Vllf ~il 
karı,tırarak yemefe kfleıdnn. Jlo· 
9uma rıttl. F.llmdek!Jer MU.. tik· 
rar torba.'·• ,.l' kuteya el a*-k üst:· 
rtı iken aklıma koir ,ey ıeı.a. 'l'•rlr•· 
daeı iki anaç fındık, kuhlüa lld •· 
'uç tlıllm alarak paket 1-.ıttm, ıo· 

kab fırladım, Mr Mat enrel :llya· 
ret etlltlm ta11 ıdtk .. ,...,. 9rialn 
J·olunıı tuttum. 

Bir saat lçlndf! !irinci defa .... iti· 
ntl H! elimdeki ll•ketl ıören S.yanı 

- l"nla ı:ıekerı ptlrdlftfııı •~e 
flm ammı& ellnladekl pMet llfü, ile· 
dl. 

- Hayır, un ,.e ,eker ,ettrıwedln 
amma ba,ka ':tY retı rdlnı. 

Paketi ııçarak fındrk ve ücibnU ü• 
nlkne kttyılum: 

kendime ne yapıyorsun be adam" rnus bir hava scılntıstndcn sonra A K A GÜND1'Z - 1,ı1tfeıı ı:unları karı~urııl blraı 

dedim. 1nkılfıp devrinin akla ha·ı----------------------------
yale sclmiyecck kadar kötü far- • 

zolunan bir hüktimetl blle Abdili. 
hamld ve meşrutiyet devrinin 

Cbütük kabine) terinden milyar 

defa ü~tündür. faziletlidir. Acı acı 

~er mı ... ınLr. '! 

J.< l 
Dedl~lınl ~uph. 

~ eıt• -l\'a ... ıl tıulılunu:ıf 
... , ~ - i\efi ..... Hatta en~ ... 

düşunüp durma! Hadi kitap raf. 

13 rına baş vurup eski defterleri 

karıştır O ~ünler bugunü ters 1,i. 

;1;'"'''"wı..~'''"'·"''"'"'"~""'"'''~ .,, ·~'~'~"'"""''"~\\~~Wı-'"""''w - A. iki ınıüm ete..Um ... J[ek'lıt, 

P ·y -sanın fı n 1 ık çı l ıg~ ı , ~:~~.'.~1' ~~~~~:;~ _:ı:~'.~~~~ıı:;. :: 
1 

)aımıak h:Jn hııla unla .,eker arıyor• 

S pekuhiltor tuc<·arlar alakala- adamı dudak boy&larını f•ıla fü·a.tıa ı.unu7 .. ~imdi t anıdıklua f>lp&rl' ,e. 1 
• ı · n 1 ı •·ı ı.e ., r dık rı olrnadıA'ı hııkle piu,~n ıııtı,,ormu~ diye mim korunma nıah- ı r P 1111~ ' re&urıı 111 "" r a lll ' 

• ~ kt>me ı ıQ• K 1 Iıınirdeıı iki k utu ü~üm gl!tlrttwe· 
den geçir. Ruhur.un sapıtkanlığını yükseltmek için rındık tıc.ırctl l&P- " ne lerm rer. H unun l'&p· 1. 

ıa ·· h · .... ft_ h ı:-lm. 
Yola ,.,etir. mafa ba.,ıaın1!1lt1r. rına gorf' f'r "urgunc.......,, csap .... • · ı lh\ıtn .. a .. ı.ın .. ıı. .. krn lUZ.Ume oa• 

:'\c •·ıkar ·· •• l'i a!tan f ı· <ıornt~k dotrudur amma ben ou k a- • • · • · ' Karıştırıp anıştırına sırasında ' ' t ;tnım' ·' ın « 11 
. . karken ,ııpkamı alııı ııokaA-a fır!•· 

. f dıkçılığı» birat. ı.lah11 aeli"llll~ ulur. 1 bıl itik;. ~ya füıtünde yapılan \'Ur· ı .. • 
çok şeylere raıııtladırn kı onları ı • ı •unt·ulukhrın '"""inden ko .. uJrna<ıını 1 dıın. KOR KADI 

BIB TAR ffE ;\IUN'.\SEBETJJ.F; • ' ,,. · · 
bugi.inkU nesle söyleseniz. öh.iınal_ G J d \'akit kaybetmek "ay·ıyor \e H•rinde Bı" r y ralall' a vak' ası 

1 
CA;"en er e btr okurun1un bana b 

1 
• • 1 

IHh ınanmaz. Bu arada par ak kc. ~<inderdli{I bir mektup üzerine Oeb. 11 mu~orıun. . • . 
llm!crle yazılmasına özenilmiş ku. 1 zedf! bir doktort1n «aynlub eıuuıına Bcnı·e aıııı mucadt>le f'<lilfi•ek \Ur· Evvrlkt ~ece Beyo~l~nda oir scY 
ı;ük bir haber ~özilmUn cllflni el- darnnan venl hır tarifesi~den bııh .. et- ı ıunı·ul:u gıda H' ihtly~· maddııılerı ı y;,ır satıcının nıetre!-ını yaralama• 
vllcdl. Haber şudur: fstıınbulde l mİ,ttm. · llıtünd49 'urgunculuk edenlerdir. El- ı s:ıe ııctır<'le ııeıı bır v.tkıı olmu~· 
lslam cihanına takdirlere. hayret. OJi'r«"ndlflmc Kore, belki de ~ u· ı "·' P mal ettıtı lllrlnci iki ~tize, iki tur. • . 
lere boCan bir hadlsl' c,lmuştur. dıklarım kar•wunda. bu tari fıo tatbik y~ıe mı! etti(~ .>•tı be' yüze, yir· I liu~lsc ,şuylc c~rcyan etıni~tır: _ 
D lkıs Şevket Hanım adında bir edilmedf'n ortatfan kallcmı,. Yine bu mı~e mal ettlğı kundura~ı elll~·e !'la- C::ıır.h "i cnLşchıı de Derecıtu ş0 
miisluman kızı ilk defa olarak tay_ kalkmanın nf'tl<'61 ola<·•k ki ayni o· tanlar ılururkıon dudak boya ı , btl· I kasındıı 16 numaralı evde. ~turan 
yareye, kendi arzuslle binmiştir. kurumdan ııldıı{ım bir mr~tııııta kf'n- 1 •nt>m n~ levıı.nta., ı 'f' ımdra<jı ü~tün- 1 v~ O clv-.rda seyyar ·~ebzecılık Y:: 
Halbuki şimdiye kadar hep lngl. cll•lndt>n bu ı,ın lekllp ettll'llnt"l l!I· clr \Utrunruluk yapılmaıı tıııtünde y.ııı Alt adında bir.dır. Servet ı 
lit. Fransız, Almıın kadııılarınd<ı tenmlı,. -:lddeti fa;r. la buluyorum. l dın?a bir k<ıdınla uzun z:ı ıııandaı~· 
bu " ·bi hareketler görüH.ıyr,rdu. Vuııta herhangi bir doktorun adı Hlı, itiz olahm da dudak boyB!lı ıta, 1 berı nıetrP.S hayatı ya~ayan Ali <•\ • 
tıan:aşallah bugünden itibaren zikredllmedli{lne \C alı·~·bte tta~·ılatıı. lrvantara \'C ı>udraya nu~ tlolu.,u l vclkl scce evınde bıt içki sofri'li

1 

müslüman kadınları da terakki yo lrcek bir dü1Jünee de lıhar l'ldllmedl- Jlara \'f!rmlyf'llm, bakı n o zaman her kurmuş, eGlenceye Serveti de c;a 
!una atılmak arwsunu fıllen gös- &;ine ıöre ııa:ııııer tarafından IÖ!ltf'- hangi hir ıtrıya~ıdıı \· urıuncul uk et- Klrmışt:r. Ge<'enln geç vakitlerınc 
ıermeğe başlamışlardır 1 rilen arzuyu yerine ıetırmete hiçbir ıneı{e ılMICaol ve hevee kalU" Nı! kadar devam eden bu içki Aleııı 1 

nıecburıy·etlm olmam•kla beraber, Fakat ııtrinç, y·ağ, '"ker, kundura.! e nasındn, bir kıskançlık mesel~; 

D ıkkat ettim, gazeteler l>aş. 9..,ın okuru mun hahrı l<:ln hu ıatır- kum•• \'etıalrr \Ur•" fM' .. •- - k , sıııden Alı ile metrC>sl &1r11sında b 
• .. • • ._-y .. - .._.na •f'Jfl 1 ı & 

ka memleket kadınlarının 1 ları karaladım. ınni .. ilahla mukabele edemeyiz: Bu· ı ağız kavga 1 çıkmış. b raz ~nr 
mUletlcrinl. milıllyetler n:I suylc· ! l"EFERRUATA BOGULUYORUZ n~ın için, a"ıl onlarla utraııımaJı ~ iş dövüş halini almı~tır. Merteefnl 
d•klerı halde bızımklnı yan ' Beyoğlun4a ıtriyatçıhtc )"apan lrir TATl.ISERT 1 dayakla yola getlrem!ycceğlnl ":1· 

koşarak uzakl.ı~tı. k3maraya örtü alma. 
l;n gitti 

Esl<~n bu sahneyi büyük bir merak 
, .e ali'ıka ile seyretmişti. 

- Bu Basil ne aarfp adam! dedi. Kor
kunç bir hali vıır. Tıpkı Rus romanların
cl&ıkl lhtllAlcl tiplere benziyor. Ben ol. 
sam ona pek emniyet edemem. 

Anlya kaılarını çatarak cevap verdi: 

- Böyle bir ~eyi nuıı düşünüp SÖ)'· 

lıycbillrsinlz Esten? B3sll'ln bize yaptı
l:ı fedakarlıi<ları bır bilseniz 

lıyan Ali bu arııda bıçağını çeknı ·~· 

k:ııdıı.cağız1 miitcoddlt yerleriııılr ıı 
ajır surt:tte Y"'raıa~:hkt•n iC•nrıı ıcıı. 
(,;ip sitınlsttr. 

Serv<!lin canhıra:j fcrytftlarınP 
koşanlar yaralı kadını hasl•n~P3 

kaldırmıııardır. Ali zabıta tar1fıı1 

dan tutulmuş, tahkikata ha•lall' 
nıııtır. 

Katarlarda h~sta:' ra 
hususi kompartıman 
Katarlarda yer oldujiu ve ışıal 

Rlr şairin ııaadet reçetesi: 

- Nasılsınız prensesi İyi uyudunu z 
mu Kontes Anlyıı? dlye sordu. Prenses 
diye hıtap ctUğl kadının elini öptü. Kızı 
c:lan Kontes Anlyn'nın da elini pek sa. 
mlml bir tavırla sıktı. Genç kız &lllüm. 
seyerek· Gözlerinde Anı bir öfke parlamıştı. tı. Bu defa Aniya'ya dönerek: 

Esten cevap vermedi ve sadece omuı. 
hı.rını siikıt. Fakat prenses Ma.nlerika 
söze kıırışaruk· 

1 olunacak kompartımanlardaki "ier 
adedine göre bilet ücreti v<"rild ııı 
llikdlrde h~talar;ı miliitii.kii bır 'ktJJl1 

partınıan ~hı~ olun,bll~·dı l)e\ • 
ıct Demlryoll;ırı id•rf!'ii tarafın.un 
hıtaşyon teJJiklerıne teblıi ed.llnı•f. 
Ur. 

Bir m!ktar ümit alınıı 
Buna birkaç kilo lıatır~lna !ık 

.Ayni miktar !~ilik 
Biraz daha fıı7.la emnJyet 
:..ır ııaklama \'C neş'e 

Dört ™"' şl~ itaat 
Bir kllcı yumuşaklık 

\ 'e ~ ekna aklık tan ı;ekinnıc 

Keyif rn hlrkUQ damla ı;ılgınlık 
iki kilo 11abır 
llfn e edinir. 'e bun lan 
I~ lce ~ uturarak a~k 'e dorıtluk 

A tc"I.) le uıınmış 
Bir fırına 11alını .. 
Bu -:ekllde elde edecetlnlı 
J\ckten her übah bir par~a 
ı:eınc1' hayatı ~İl.1.CllqUrmeie ki· 

i ,,.,ur. l'.BÇE 1 

Çoklyl uyudum Hllmar. dedi. Ya 
siz? 

Uyudum ama. kardeşim kadar ra
hat ve devamlı de411. Kalkalı pek çok 
"'du. Estr.n, aCatx>yim oldu~u ıçtn bana 
ı:nvertenln gilneıli ve ılık bir yerinde 
sandalye hazırlamıımı emretmişti. Ben 
de bunu yaptım. Nerede ise garson dört 
tane koltuk getirecek. Burası giizel ve 
rahat bir yer de~il mi Anlya? 

llllmar'ın bu şakacı sözleri genç kızı 

gUldUrdü: 
- Aferin Hilmar. Ne nazik ve bece. 

rlkll bir yol arkadaşısınıı.:. Ke~ki Esten 
ae biraz sizden örnek nlsa .. 

Esten acele sordu: 
- Benden bu kadar şikAyet.çl misi. 

r:..tz Anlya? 

YüzUnde uzaktan belli olmıyan haf!( bir 
takım kırışıklar vardı. Kardeşinden epey 
büyOk olduğu anlaşılıyordu Bu Ani hır. 
sı yenerek kRrdeşlne gülerek baktı ve: 

- Azizim, dedi Aniya ile fazla meş. 
sul olmala başladın. Böyle devam eder. 
ıe ben sonra kıskanırım 

Bıı ~özleri iÜya şaka ıınlş gib' söylü. 
yord:ı. Sani(! kardeşine ehemmiyet ver
mlyormus .albl kayıtsız ve mağrur bir 
tavır takındı ve PrensP.slc konuşmata 
başladı: ' 

_ Kı;;ınızın sitemlerine JAyık mıyım? 
diye sordu. 

Prenses gülümseyerek: 
- BllAkls! Ben lsr. onu fazla şımarttı. 

tınız için sizden şlkfıyctçl olacaktım. 
Esteııı'ln bu &özle• ço~ OOjuııa :itmiş. 

- Demin H llmar ile şaka ettim, dedi 
:şte ıarson dıı koltukları ıetirdl. 

OördU de oturdular. Hava güneşli ol
ıııaklıı beraber oldukça serindi Prenses 
Mnr.leraka üşüyor gibi old u ve y:ıkaı;ını 

ı.aldırdr . Kızı hemen merakla sordu: 
- Sana bir örtü nlayım mı anne? 
Bu sözleri duyan Esten hemen .rerln. 

den fırlıyarak: 
- Ben ı:ctlreyim prenses dedi. 
- Rahatsız olmayınız. lşte Bu!l ;el-

c!I. Ondan isterim, bana getirir. 
YOzü buruşmuı. sakallı, iri yarı bir 

uıak yanla.rına yaklnımıştı. Arkaı;ında 

bir Rus 'ümletı. ayajınd11 meşin çizme
lcı· vardı. Bu prensesin emektar Uf&Cı 
ihtiyar Basll idi. p .. ~nse-ıe rusça bir 
ıeylcr konuıtular. Basıl hemen oradan 

- Basil için söyledikleriniz pek hak
sız Mösyl.i Lund! Q11un fedaklthtı ve 
sadakati ıayeslr.de biz Ruıı lhtlliılınden 
kaçına~a muvaffak olduk. O olmaııaydı 
Parı.e kadar ıeleme7dık. Bir çok def•lar 

biıim için hayatını tchllkPyc atmr&tır. 
·- Oiıblllr Ben bunları bllm~yoruın. 
Hılmııı-. ıı'"bcyslııc a.ksıllk ol~un dıye 

derhal l<adıı:ların tar8'1r.ı luttı.; ve: 
- Do~rusı• Ba:-il benim çok h~uma 

gidiyor, dedi. 
Es!en kardeşinin bu ~fu.ı.trkW' fena 

halde ktzdı, P'Akat lifkesld t;.c!:I ("4fN:dl. 
Tabakasını çıka.rarak eıgara ıı.r-ım etti. 

-- Haydi hlr.-r t.lne ~elim de bu ça. 
tallı müııaı.a,ayı k:eE"~lim, dedi. 
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·· RADYO;.TELEFON . TEtGRAF HABERLERi· 
Askeri durum 

,__, __ Y11zan: °' 
l __ lb_ı_aa_B_O_IA_N__,j 
Mı ı::ır ve Doğu cephelerinde 

harp vaziyeti 

Çölde Mihver hattında 
bazı gedikler açıldı 

(Ba,ı 1 incide) ««•n' ta idi. OIAer üç iaşe gemiııl yiye, 
kudretli çılu,lulle himaye edilmiş 1 cek ve mühimmat t aşımakta lcJı 
ve dOf~an tarafından pek az muha- B ir kafileye refakat etmekte olar. 

(Jb•ı 1 incide) <-) lefet görUlmllştOr. Avcılarımız bir bir deıtrorer kalllcnln iaşe gemi 
Aırıerikan tank kıtalarlle Amerlkan dUşmnn uçat\'ı dllşUrmUşterdfr. f lerinden blrile &ıynl zamanda ıor 
hha ku' ,·etleri de bu tng-lliz taarru- Malta UstUnde. dUfman &\' • bomba plllenmi ve muhtemel olarak bıı 
zuna katılmı ... lardır. tn•lllzl•r ha\'ll uçaklarının faalıy ti devam etmekte 1 ı tş .. .. ·, ırı mış ır. 

İllUinlütUne sahlptlrh~r. ise .de neticeler evvelkiler glbl pek, Tor iller lsabct ettirilen dtıt"r 
J1 hafif bulunmaktadır. Av.,•~ ı · p . . " llnd•n ... ka. tn"llı tebliğinde 1: ... rımır: ıa e gcmı:;ınln v<ızlycti hakkınd 

hu, seyyar ln .. Ur. lrıtalarmın ce~ b~rada iki dUş~an uçatı tahrip et- kati bir netice lesblt edllcmemlo: 
111ıptan çlilü kuşattıkları ,.e mihver mışler, ba,ka bır mihver uçağı da j tir. 
orııu u certıerlne taarruz ettikleri de :;;a karşıkoyma ateşlle dUşUrlHmüş- . Silahlı ticaret kruvazörü, Sar· 
lıildlrtımııktedlr. ftu \'llZil·ete röre fn- ~Ukarıda dünya sahilleri açığında seyreder 
~lll7 kumandam GPnerat Aleksancl~- bildirilen bu genlıı here- bir kafileye refakat etmekte idi 
tin büyük bir taarruza glrlştli{I. mlh- ketler sonunda uçaklarımızdan l 2 si Ru gemi batmış ve denizin dibin~ 
'erın 'Jlmal renalıırıa cepheden ,·ilk· Uslerfne dllnmenılşlerııe de en az: 2 inrniııtir. Bu gemi ile Akdl'nlzdE 
lenlrk1>n cenuptan da. kuşatma t;~eb· bomba uçağına mensup mürettebatla İngiliz derıizalttları tarafından ilk-
hü!!ünde bulundu~u anıa.,ılrnaktadır. dört av pilotu kurtuımutlardır. teşrin ayında batırılan veya hasa. 

0"1e rörUnU)·or iri, Gen"ral Alek· TaarruPun ha.,Janrırr taf'lllUı · " ,. " ra uğratılan mıhvcr ıa,e gemile. 
" 1 1\der mlbver nrdu.anu iki cenah· Mısır çölUndekl Inglliz umumi ka- t'inln sayıııı 24 il bulmaktadır. Bu 
tıın kanamak, bu suretle onu geri rargAhından, 2~ <A.A.) - lngillz yekun Uzcrlnden 14 geminin bat
C:e1Jıtrne8fne meyc!an ,·ermeden mağ- ve Amerikan bava kuvvetleri dU~- tığı müşııhade olunmuştur. 
ınp etmek flkrlle hareket etmekte· man uçaklarmr Mısır çö!U göklerin· ınıillz tayyare kıt~·ıpları 
dlr. 1'ayle bir taarruz plAnr çok ku\·- den atarken Sekizinci Ingillz ordusu- Ber!in. 2:> {A.A.) - D. N. B. ye 
'ete ihtiyaç ~ö11terlr: şu halele lnıcfllı: nun belki de kat'ı otan taarruz hare. ~elen bir habere göre nıihver hava 
0rdııııurıun 80ll aylarda çok iyi tak-1 keti lnkltat etmektedir. BUyllk kuv· kuvvetleri 24 Ilkteşrinde Mısır cep
\·1.re edlldt!tl anıa,ılmaktadır. Zatc.-n veUerln toplanmuı suretlle El Ale- heslnde Ing'illz hava kuvvetlerini a
lıırnıı: hava lmvntlerloln, ıon bir- mcyn hattına kar~ı yapılan taarruz ğır kayıplara utratmı,ıardır. Cerc
i(~ ~ün !~inde ~österdlll bllyük faa- Cuma sabahı gUn doğarken başta- yan eden şlddetıt ha\'a muharebele
llyf't hunu gö!ltermt"k~dlr. Bııl kuv-ı mıştır. Brleşlk Amerikanın Muıırda· rinde Alman ve ltatyan av tayyare
't'tl"rlc ;vapılan ho Jnglllz taarruı.u, ki umumi karargahı, ATiıErikan ha- teri ile have bataryalıırl 30 Inglliz 
7•~·fata bııknıadan ıiirekll bir şckihlr. I va kuvvetıerıte tank ordusunun çar· tayyareii dll,UrmUşlerdir. 
""'ada, karada ve denizde de~am pışmaya iştirak ettiğini bildirmek- Kahlredekl Italyanlar 
ettlrlle<·ek olurııa, mlh\'er ordo!!wııın tedlr. Ingillz deniz kuvvetleri gece Kahire, 25 (A.A.) _ Reuter: 
lıfr ma~liıbJyete utraması ihtimal Marsamatruh yakınındaki dllşman Kahirede oturan Italyanlar. ltal-
11ah1Jlnıll'ıllr. kryı mUdo.!aa mevzilerine taarruz yayı faşizm zulmünden ve Alman e-

lnrlllı ordutu taarruza &'CCfl't'kle. ctml..şlerdlr. Bu taarruz esnaıımda saretindt'n kurtarmak makııadilc 
llıfh\'erin muhtemf'l hlr taa1'1'9ııuno bir lnglliz gemisi mihver hava kuv- mUttefiklerle işbirliği yapmak üzere 
11k safhada önlenılıı bulunuyor. Fa-1 vetıerı tarafından sathi ve pek ha- hlir Italyan hareketine ııtihak etmiş-
kat hu mu,akkat bİr kaı:anctır. Asılı fit 'hasara \Jğramıttır. lerdlr. 
nı~ıc.-, mlh\'er ordusunun mağJClp BUtUn dllşman ha\'a alanları, son 
"ılilrnesı \'eya Mısır _ Libya hududu- 10 gUn Zarfında yapılan şiddetli ha- ---------------

nl\ kadar gf'rl atılmasıdır. l\laama- va hazlt'lr~ı yUzUnden tamamlle ezil- Mı· la" Do bu se
rıı. Orta Afrikada Çad göılil ch·arın- mlş ve harap olmuştur. 
ıla Amerlkıtlılann ı;irlştlklerl askeri Bazı atn.mctıere göre, Alman ku-
lıaıJrlıklar mlh\·er orduııunun ihmal mandan1ıtı, );al'Z Birleşik TAlllet'· fer de gu•• nd uz 
"""llli~·e<·tğl hlr tehlikedir. Inglliz ler tarafından yapılan cephe taar- U 
taarruwnu kırmağa muvaffak ol"a ruzundan dolayı değil, ayni zaman- b b ) d 
hlil', lllUkllbil taarrU7.I\ g~·nJMİ \C 1 <la, fevkala.de seyyar ve hareket ka· om a an 1 
1 "kenııeri\'f•\·e Jlrrleme!ll hiç de ko- blllyetı çok Ingllız kuvvetlerinin tch-
lıt,\· drğlldlr: Yakında Çad ,;ölll cl\'ll· ı dldl Ytlzfinden mlh\'er muvuala yol- (Bqı 1 i.Jlclde) «==» 
' 1 rııta. uçan Amerikan bomha tan·a· larının muht11mel olarak kesltcbil- luğu atılan bombalarla harap ol
'"'"rinln Lih,\·a ha,·alarrnda uı:u'!la-ı mest endlfeslle çok meşgııl .görlin· muştur. isvcç Hariciye Nezareti 
' 1111 '" bombalamalarını tebliğlerde mektedir. Seyyar Ing'lllı. :kuvvetleri- Ccnovada bulunan bütün 1sveç te. 
1ıkuyaı·a~17~ nln hareket.siz kalmadıkları. çöl!l J<u- beasının sıhhatte oldui:unu lsve-

Duna kar,, mih\ er tarafın rlıldi şattıkları vı dUşman gerilerine taar- çin Roma elçlli~i vaı,:ıtasllc haber aL 
1~•1bır alaı·ağı ıımhakkaktır, O hıtl<le ruz ettikleri ı;öylcnmektcdlr. ını~tır. 
~inıali ,\frikada harp gittikçe büyü· Bun~ başka. mUtle!llt hava kuv- -+ Fransa fu;tünde • 
'"tektir, vetlerl, Yıi.lnız Da a, Fü1ia,Tı4l R'i· Mont Luçon, tl6 :(ıA.A.) - Dün 

'2::.1,u cephesinde 
neyş ve Kettiye'dekl dQşman hava ak§am saat 17 ye dof1ru dört mo. 
alanlanna taarruzla kalmıımış Mar- törlü ln~lllz bomba uçaklarından 
sa Matruh, Tobruk ve Blngazl il- mürekkep takriben 50 kadar uçak 

:-itaJln,..radın !"'inde Almanlar, dr- ma.nl .. .. armdakı malzeme ve ikmal mer- bir dalga halinde şehir üstünde uç-
Ş•l)cla Ru,Jar taarnı21 hallndc<fir. Al- kezlerin! de bombalıtmı~tır. muşlardır. Çok kısa irtlfaa kııdnr 
llııırııar ı;rhrin ı;lmal kısmında Kl7.ll Bu arada başka mllttefik bomba inen bunlardan biri, evveHi demir 
t. Te,rı~ fıtbrlkasıM hiil•uın etmiş· uçakları Navarln körfezine ve de- yoluyla gar mahall(lsini ve sonra 
lerrıı 1. nlzdekı düşman gemi kafilelerine ta- da kı .. lay1 mltralyo"z ... a"ııaıııııa tut-r. Hurarn rlrdiklerini ııöyl ı~·or· '" " a e> 
ı · arruz etmişlerdir. muştur. Hemen tchllke 1~aretl ve-
ıır. Ru. tara g1Srt1 hu Alman taarruıu BUuilk k " 

~ · sayıda malzeme gemL'l a.- rilmiş ve halk sığınaklara iltica el. 
l•Uııkurttilrnlio: ,.e Rtıoı miiılafllrr 3 yıplarına rnğmen mihver kuvvetle- mlştir. Üçü rnııklnell llif<'k merml-
~ıinıte-nhr.ri hir adım hile gerl'eme- rinln eltin muazzam bir nisbctte ol- sile lokomotiflc.-r üstünde yaralanan 
111i~lerdir, ~l'hrln ıtiğrr mııJıallrJerln- duğu sanılmaktadır. Bu kuvvl.'tlerln, demir~·olu memurlarından gayri 
dı:k· k iki Alman ve iki ltalyan zırhlı tU- başka telefat olduğu da blldlrnmck 

ı Alınan taarrur.lıırı ı:lıldetlnl ay- menile motör!U bir Alman tUmcnl, tedir. 
hetıni~tır. 6 1 4 Uncu Alman piyade tümeni ve Marşandiz "arı civarındaki evler 

~11\rı-11,al Tlmoı.·cııkQ, '. ıırtlımrı or- techz.atı ta·m ı t ,_.be allı 9 
-• o mıyan aıu ı n den bir çoğuna mermi lsubet ct-

dı.ı IJ .. ~talingrad stınal batısındaki ltatyan piyade tllmenlnden ibaret mlştir. Saat 20 de ~ehllke hali elan 
1'"'-krrlarda. ecnub: doğru ilerlemek- olduğu söyleniyor. Alman Afrika or- devam etmekte bulunuyordu. 
1 dusu 1)1 techlz edilmiş ve seçkin aıı-
'1lir, Alınanlar bu Bus taarruzunu k ı d Londra ne diyor? 

ı. er er en teşkil olunmuştur. 164 ün- Londra, 25 (Rad ... ·o) _ fngilterc 
ırıtıklırını h~r glin hllıllrl~•orlarsa cU Alman piyade tUmenl vnz me\'Si- h k ti 

1 
t ., f d F 

ıJa • ava uvvc er ara ın an ranııa 
• ~·ardmıı-ı Rus ordusunun taarruz- minin ortasına kadar Glrid'de bulu- topraklarına zaman zaman atılması 

ılan 1 t ·· nııyordu. ltalyan zrrhh kıtalan Ani-
\aıgeı;ıııedlğl, ,.e t.ıty a ı goze etta ve Ltttorlo tüm•nl•rldlr. ltatyan mutat olan beyannamelerin sahte. 

alarak ilertc-ıneyc ıle\·am ettiği anla- " "' terinin basılmakla olduğunu vc bun '•I piyade k\lwetterı de Brescla, Pavia, 
· •rıaktadır. ların yakında inıılllz. '1şnrctlerlni ta-

Trento, Bolonya, Pistola, Folgore 
Ruslara gört-, ::\lart-sııl Tlmo~nko tümenlerile bafka. bir tümenden mU- şıyan tayyareler tarafrndı:ın Fran. 

ku,,.etıerı s ııoktadan ·Alman milda- teşekkUdlr. saya atılacağını ve Fransız halkının 
r._ h d Sekizinci Inglllz ordusunun taarru- bunlara aldanmamasını ı:ünlercc ev atlarına stnnete pek yakın a 
tııu zu, Ortqark b••komutantı•ının G•· ve! blldlrmiştlk. Söylediğimiz ta. 
• l}larıhr. )lar~alln pek yakında -, e ... h kk k t 1 d .. vı 1 
"'I neral Aleksander'e levdlinden llç ay a u e m ş ve un ş sema. 
\ l'l'ıan on kanıı.ılını yarahlleceğl \'C larında güya 40 - 50 kadar tngl-
1; lrrıan ordusunu taılngrad batısında "e Mareşal Rommel'ln El Alemeyn'e llz işaretli tayyare görülmüş ve bun 
U'8tabıte<·eğt ııanılnıaktaılır. kartı glrlljltl#l eon taarruZdan yedi lar Lavalln Clermont - Ferrand'-

.. Görüın .. ·or, ki Almanlar da, Ruslar hafta sonra başlamış bulunmakta.. ., ~ dakl matbaasında basılan ve Lavale 
~ hu ı.on H\'atlara büyük Umltlerle dır. Mareşal Rommel'ln halen Mısır· bir hayli kar getiren 2 milyon sah_ 

flanmııtlardır. Talihin hanJ"I tarafa da olup olmadığı blllnn• mektedlr. te beyannameyi Vlşl ve dolayları
!."" ola<'a*ını '--akında göreceğiz. :Mareşalin son dcfıı Berllnde Hltlerle ~'t ~ na atmıılardır. 
,; '" !Jehlrdekl Ru!J mUılafaa ordusu g6rUşmdlnden sonra, mihverin Is- tşe hakiki bir manzara vermek 
~ btıtUn kunl'tlle taarru:ı.a geçer- kenderiye ve Sllveyşe karşı yeni bir için Vlşi uçak savar topları harc
ıı o ı:aman ~ımaldekl Rus yarılımcı baskıya hazırlandıfaı sanılmaktadır. kete geçmişse de tabiatilc hiç bir 

t •dı.ınıın Alman ıol cenahını .eıkı•- Alınan bUtUn haberler bir mihver 
ırd ., tayyareye zarar vermemiştir. 

I< •tına ,.e ıtrat<'jlk bir mU\'&ffa- taarruzunun hazırlandığını göster. VATAN: Londra radyo!!undan aldı-
ı~!·et elde ede<-ek \·azlyete erittiğine melde bulunuyordu. tımı:ı~ bu haberin ~-ukardakl .)font 
ırı 11lıal '·erllebWr. Ak&I takdirde Al- Sekizinci Inglllz ordusu son gUn- l..oçon telgraflyle tıglll olma!lı muh
tu 'rı ordusunun ku,atılması çok stl!:· ıerde, uçak. tank ve bafka Amerikan t~ldlr. Zira Mont Lo('on vı,ı <'lva-

r. harp malzemesi olarak çok önemli nnıladır n telgrafta da 50 kadar Jn-
te, JftıJtaa 1. Teşrin ayı bitmek üze- takviyeler almıştır. lnglllz hava filiz tayyareı1tnden bah~edllmekt~ir. 
l' Artık 3 cün içinde 8tallngradın, kuvvetleri Afrika ı;öklerlnin hAklml· lngllt,reye akın 
1ıı';-~'nlıı n Groıny'ııln dU,mest yetini muhafaza etmektedir. Bertin, 2~ CA.A.> _ Alman bom-
lt .\lırıan murlze81ne bağlıdır. Za- tnıWder denlsde de faaftyette ba uçaklarınm 23 Ilkteşrin gecesi 
,.," ev\·etkı yazılarımızda ı. Teşrin Londra 25 (A.A.) _ Amirallik Doğu Ingillercdekı bazı ııehlrlerde 
" 11"11 bö. 1 .ır.ı 1 • k - ö d h • .\ttııc .r e l'~ecea n yazmıttık. makamının teblljl: L'! erı nem e edefler v, teeUılere 

-. bu kış Almanların Cenubi Akdenlzde faaliyette buluna.n taarruz ettikleri Berllnde öğrenilmı,. 
11111':;-Y•ya inmeleri \'eya \'olga ba· İnglllz denizaltıları Llbyada bu. Ur. Bombalar hedenere isabet etmlş
'<.ı an şimale yllriiınelerl ihtlrnall lunan mihver ordularının deniz mu ur. Atman uçaktan tam olarak u~ıe-
~ı,tır. vasala ve iaşe yolları üıednde ye- rine dönmUflerdlr. 

nl muvaf!akıyetler kazanmışl11.rdır. Amsterdam, 25 (A.A.) - D. N. B. 
... ada""!") R uzvelt Lon Beş iaşe gemisi batırılm~. bir des- lnglliz haberler servisi, dUn gece Do. 

d trcycr 11" stJahlı bir ticaret kruva- ~u lng-iltereye bombalar atıldığını 
rayı dolaşmaya zörü muhtemel olarak balırılmıı;, bildirmektedir. Rt-smt lııglllz tebliği 

b ı d beş iaşe gemisi de hasara uğratıl. hasar ve telefat olduğunu kabul et • 
.\ aş a 1 mıştır. Dört denizaltımız bu hare- mektedir. 

Ilı t'Slcrdam, 25 (A.A.) - İniL ketlerin muva!fakıyetlnl paylaş. Berııe, 25 (A.A.l - Diln akşam 
~ Btlhbarat servisinin bildlrdlğt. mışlardır. saat 9 u ~ geçe Berne'de h~va tehli-
tıa iörc, Madam Ruzvelt Bucklng- Tahrip edilen gemi! r arasında ke işareti verilmiş ve gece yarısın
rnunı sarayında iki günlük ikamet petrol nakleden orta tonajda bir dan 34 dakika sonra bitmiştir. Teh
\oc~deUn! tamamladıktan sonra ev gemi ile evvelce hasara u:ratılmış ilke böylece Uç buçuk saat slirmliş· 
bu Londradakt Vaşington ki • ve bir hnvn taarruzu neticesinde tur. Havıı karşı koyma bataryaları 
rıln "U l.lyarct etmek surctllc turne- durdurulmuş olan motörlü taşıtlar şimdiye kadar Bcrne'de hiç görlllme-

e baıilamıştır. nakleden bir gemi de bulunmak. miş bir şiddetle müteaddit defalar 

Y A T A 1'f 

Fenerbahçe, Vefa ile 3 -3 
berabere kaldı 

Beşiktaş .. lstanbulsporu, Ga!atasaray - Beykozu, 
Kasımpaşa - Taksin11 mağ:fıp etti 

Lig maçlarına. dün Fcnerbahçel mukabele etti ve oyun bund.~n.seı~. kika devam etti. Bu dakikadan ıU. 
ve Şeref stndlarında devam ell. ra ı;üratli ve sert bir şekle dokuldlı. baren Beşiktaşlılar üstünlük kur
miı:tlr. Havanın gilzel v karşılaş.! Bu sırada Vefalı Hakkıyı hakem o- clular ve 26 ıncı dakikada kalecinin 
maların ~~dukça enteresan bulun· yundan çıkadığın~~n _Yefahl~r on bariz hatasından istifade edc.-n Şe
ması yllzunden her iki stada bü- kişi i1e kaldılar. Munı:kaşalı bır şc- re! t\k golu çıkıırdı. Canlı oynadık. 
yük bir kalabalık toplanmıştı. Maç. I kilde d<>vam edi:n oyunun 37 inci !arı halde kalecinin hatasından Y". 
!arın ekserisi normal neticelerle 1 daklkaşında Zeki, Vefanın, 41 inci dikleri bu gel sarı siyahlıları boz
kapanmış ve geçen ha!ta Beılktıt. dakikasında İbrahim Fenerbahı:e- du ve 34 üncü dakikada Şükrü
şın karşısında enerjik ve sUzel bir nln üçüncü gollerini çıkardılar ve nün 0rtıısından istifade eden Sabri 
oyun çıkaran Vefalılar dlin de mu· müsabaka bu netice değişmeden ikinci golü de çıkardı. Bur.u llü
vaf!akıyetli bir maçtan sonra. Fe- 3-3 beraberlikle nihayetlendi, seylnln yaptığı üçüncü ~ol takip et. 
nerbahçe ile 3-3 berabere kalmış. Bu maçlar hnkkındnkı giiruelc. ti. Devre 3-0 bitli. 
!ardır. Karşıla~maların tafsilatını rlmizi dığcr bir güne bırakıyoruz. İkinci devre tamamen Beşiktaş 
srra$ile veriyoruz: Dl1vut,oaşa2-Süleymaniye 2 baııkısı altında geçli ve blr gole 

mukabil üç gol daha yapan Besi\•· 
G:Jlatasaray 4 B~ykoz 1 Şeref stadında süniln ilk birinci taşlılal' maçı 6-1 gibi açık sayı 
Fenerbahçe stadında günün ilk küme maçı, Davutpa~a ile Siilcy· furkile ka7.andılar. 

maçı Galatasaray ile Beykoz ar<ı. maniye arasında oynandı. Hakem B "k ki -·h .. .. . 
ŞllZI Tczcanırı idaresiNle her iki eşi f8Ş U Unun yeni 

ı-ında yapıldı. Hakem Tarığın lele-
re ettiği bu maça Galataşaraylıl.ıır takım Rahaya mutat kadrolnrilc c;rk idar~ hey'eti 
~u kadro lle çıkmı~larciı: mışlar ve oyunun ilk anlnrı ınli!C'- Beşikl:t~ kli\bünün fcvkaH\de o-
o~man - Salim. Faruk - Ke- vazın bir sekilclc cereyan f'tml~lir. ları1k dün Beşiktaş Parti merkc

mal, Enver, Musa - Mahınut. Muı Çok gcc:ıned<'n Davutpa'jalılar iis- ?.inde yaptı:• kcngre neticesinde 
tafa. Cemil. Muzaffer, Gawnfer. tünlüğü krnıuşlar ve bu sırada da reisliğe yüksek mimar Abdullah 

Oyuna Galatasarayııı hücumu 1. kı:ırışıkhktan lstlfnde eden Fethi. ' Ziya ve idare a?.nlıklarına İh
lc başlandı. Üstüste yapılan bu hi.i. birinci Davutpaşa golünii yapmış. san. Ekrem. Suphi, Hazım, fleını.I, 
cumlara Beykozlular ancak 18 da- hr ve devre de bu suretle 1-0 na- umumi knptanlı(;a Sadri sı:çllmış-
kika mukavemet cdebıldllcr. Mus- \'utpaşa lehine kııpanmıııtır. !erdir. 
ta!a, bu karı§ıklıktan lstifad ede- İk\ncl devrede rü1gtırı l~h\ne a. Bulgar l~vski takımı 
rck, ilk golü yaptı. Dr.vrc 1_ 0 bit tarak oyuna heşlayıuı Süte •mor.i-
ti. İkinci devrede Rcykozun bir go: yelllcr Davutp<ışa kıılesinl bir çem. geliyor 
liine üç sayı ile mukabele eden Sa. öcr ic:inc almışlardır V(' orlodan hlr B~şlklaş \'e Fcnerbahçc kli\plerl 

hücumda da penaltıdan bt'raherlik t ! d c ·· h 1 t b a 1 rı Kırmızılılar. mıı!;tan 4-l gııllp arn ır an um ur ye ayr m n-
çıktılar. ve hlr dakika sonra da ikinci goll~- dan istifade edilerek davet cdil<'n 

rini yapnıı~l;ırdır. D1tvulpaşa bu nııtı::nr Lcvski ve J. C. K. mııhtc-
Fenerbahçe 3 Vefa 3 Aolc devre nilıayelıne cio~ru yine litlnn çıırşamba ~UnU ı;chrlınlzc gel 

Bu stadda günün son ve mühiııı Fethi vasıtasllc mukabele etmiş ve m t'sl takarrur ctmi~tlr. Bulgar muh 
maçı. Fen<'rbahçc ile Vefa arasın. maç tn 2-2 berahere ncliccknmlş-, tclitl ilk maçını w ı. Tcşrlr. Cüm
da yapıldı. Hakem Sclfııniııin ldo tir. hurlyct bayr"Qmında Şeref ştadır.da 
re cttil!i im karşılaşm;ıyR takımın; Kasımpaşa 3. Taksim 2 Beşiktaşla yapacaktır. 1kincl mııç. 
şu şekilde çıktılar. Şeref stadındR ~iinün ikinci mii- '31 Blrinclteşrin cumartcı;i günü "Y. 

Fenerbahçc; Cihat - l\Iuammer 1 ı t dd F b h 11 1 k .. · • sab:tkası Ka51mpaşa tlc Taksim a. n _ s ". a ener a ce e o aca • u-
Mıırat - Ömer, Ali Rıza, Avdın - ·· ü ka J d a " rasında oynanmıştır. Bu maça Ka· çunc ve son rşı n;ima a PIZ r 
Fıkrct, Naci. Müzdad, İbrahim, Ha- mnpaşalıtor çn kuvvetli kRdrolarl. giirU Fenerbnhçe stadında Fener, 
llt. le çıkmışlardır. DcrhRI oyunda hA- Bcılkta:ı muhtelltl ile yR,pı}ecaktır. 

Vefa: Muvahhit - Sülcvman 
• · klınly<>t kuran Kasıınpaşalılar bu Mevsimin i:'k kros 

Cihat - Süleyman. Hakkı, Mııs- 1 
tafa - Muhteı;em. Şükrü, Zeki, Hii devre 3 g~~ ~ayd~tmlşlc~dir. kinci müsabakası 
scyin, Haydar. devrede bıınık bır en~rJl sarfcdcn ı 

Taksim iki ·gel yapabilmiş ve maç .?fovslınln .. ilk .. kros. müsabakası. 
Oyuna başlar başlamaz hücuma ta 3_ 2 Ka·ımpaşıı.nın ealiblyelilc, dun sabah Uskudar ıle l3cylerbeyi 

gecen Fenerliler hemen Vefa kale. cı ı t B ı b ı ı mıtıc:clcnmlilir. • arasın a yapı mış ır. ey er ey -
~ine indil~r. H!rblrlnı kovalayan hu . . J le I\fithat Nemli gençlik klüplerl 
akınlar Vefa kalesini la1,ylk Ç"mbe. Beşıktaş 6 - lstanbulspor 1 tarafından tertip edilen bu mi.l~a
ri içir<> almış bulunuyordu. Nlhıı- Şeref ı;tadıı~da günün son \'C mü bııkaya 15 atlet iştirak etmiş ve 
~ret 6 ıncı dakikada Halidln çnk hlm maçı Bcşıktaş llr fc;l\anbul5pnr neticede Haydarpaşadan Raif birin. 
güzel attığı kornt'rdcn Fikret V<' arasında yapıldı. Hakem Muzarre. el, Beylerbeyinden Seyfi Jkhıcl, 
Naci müşterek bir $ekllde takım. rln idare ettiği bu maça takımlar Mlthat Nemli klübünden Hamit ü· 
tarının birinci goliin(j çıknrdılar. şu seklide çıkmı!'llardı: çüncü olmuşlar ve derece kaı'.a-

Bıı ıtol. Fent-rlll«'ri ııcvke getir. Be lktaş: Mehmet Ali - Hırls· nanlora müsabakadan !onra ma. 
diği kadar Vefalıları da canlı çalış_ to, İbrahim - Saim, Ömer, Çaçl- dalyalar ver!Jmi tir. 
rnağa sevketmlştl. Mukabil hücum Sabri. Hüseyin, Hakkı, Şeref, Şük
larJa Fener kalesini l"hdlt eden Ve· rü. 
!alılar 15 inci dakikadıl Muhteşem 1stanbulspor: Fikrc't - Set r. 
vasıtııslle bcrabcrliğ" kııvuştular. Faruk - Mm:nffer, Rüştü, Fn
Oyun bundan sonra m{ilev~:dn geç. ruk - Vakur. Toros. Canko Kc. 
ti ve devre 1-l h l'rabcrllklc nlha. nan, Kııdlr, Muııtafa. 
yet buldu. Oyun Beşlktaşın seri bir ukıııll~ 

İkinci dc\'rf"dc Vcfilııın c:ok ('anlı başladı. İlk anlarda istanbıılı;porun 
çalıştığı göriildi.i. Nit<>kiın 7 fr.cl canlı oyunu ve Beşiktaş kar5ısın· 
dakikada Şükrü \'asıtasilc ikinci da ezilmeden çalışması takdir u
gollerini yaptılar. 20 inci dakiknde. yandıracak dercccdr mi.lkemmeldi. 
Fenerbahçc Nacı va.sıtasilc buna Fakat bu mukavemet ancak 2 dıı-

Yeni ne$riyat 

ÇOCUK 
Çocuk Ssirgc~e Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılmakta o
lan CÇOCUK) adlı derginin 298 inci 
sayısı çıkmıştır. Yurt yavnılarınm 

ssğlık, SO.'lyal, ktiıtUrel durumlarının 

inki11afına hizmet eden bu kıymetli 
dergiyi çocuklara, çocuklu ana va 
babalara tavılye ederiz. 

• 

SiYASTiCMAI -- : ; 

Fransanın 
durumu 

H •ta o~lunu riyaret 1""1(şadi· 

le ~imal Afrika mibtenıleke

ıerine geçtlji bildlrllen ,\mira! Dar 
lan'rn, - bu haber ,·crlhliğl zanutn 
hemen herkeııln tahmin ettltf ~
bl - muhtemel bir hllcuma ka~t e>o· 
mUrgelert11 durumunu gözden geçir
mek \l' bazı tedbirler alrn•k l!:fıı bu 
'l.'yahatl Uatlyar ettiği artık şimı'i 

tanıamlle anıa,ılını' bulunmaktadır. 

Bu e~ hat. hirkııç gün ev,·eı Pır. 

rlı pır.etrJerlnln J~ransa müstenıll· 

kelerlnin Almanlar tararıpdao mli· 
dafaa edlhııcısl hakkındaki yazılarilı 

'e Orta Arrlka taarruı kun:ctıerlnr 
Utihal' etmek üzere yeni Amerilm 
kıtalarının I.ilıcryaya çıkma~ııe aı 

çol< ilgilidir. 
Diğer tarartun, ı~tenllc.-n mfttl.'haı>· 

!'ili ı,çiler temin edilmeı~e 1-:gal al· 
tmda olııuyan Fransıının da iı:ı;:ııl e· 
dlle<'e~I hakkında A.lma[\.\1l~ın \"l~i· 

)'l tl'hıllt etti~lne dair demokrat.' 
kaynaldRrının \CrıU~t haberin de ı.e 
klr.ind ordunun taarnn:lle ayni ıa 
mana teııadlif e,tnıcsi ıllkkate il.yık 

tır. 

Anla'iıiıy·or ki, Fran~annt durunm, 
bir dünüın nokta<.ına gelnıl~tlr. na,. 
tukllcr mlhH~rle tam bir 1-:blrllfine 
doğru ı;ıhnek l'lterken bir taraftan 
lçrrlılr. bunıı t•lılr.n ı;eldlğl kadar tıaı · 
talanıağıı \'tılı~an lıir kullenin 'üı·ut 

bulduıı.u, di"er taraflıı.n dı;-arıda bir· 
l~lk milletler tııı.7ırlıklarınm hir tr• 
kıın ilıtllf.ıtlara meydan \erdi&i hb· 
"rclill.) or. 

SeklLlnei ordunun t:tarru:ııı ıt~nıe

ı-1, ,\lmanyanııı rİ\LQet eılilen i-:;;al 
telullcllnl tatbikten ahko~ma'ı \arh1· 
dir. Zira höJlC bır halin 'ukuunılı 

Afrika l'ran .. a ının Vlşl Frarısa~lll' 

olan baı';lılıi!:ını, frrSAt bu fır,,attır di
ye kesme. ... ı ve General De Gol'~ 1111. 
hak heH~~lne kapılması alda gf'1"' 

bilir. 
:\(' olur.sa ol un, olaylar, Frıın• 

.) ı <;ok nıvlk bir duruma g-etlrml~t 
Sa - ip 

Timoçenko 
{Ba-:ı 1 Jllf'ide) (/ /) 

taarruzu bozkıı,larda llcrlcnııelc ele 
vam etmektedir. Buralan yarı ya. 
rıya eriyen karlarla birer bataklık 
halini almıitır. Timoç~nko kuvvet· 
!eri üç noktadan Alman hatların.ı. 
ilrmcğe muvaffak olmu~ıardır. M;ı 
reşal n, pok )'akında Alman ,.,: 
kanadını ynrabllccefi ve planını ta. 
hakkuk ettlrmck suretllc, düşm.a. 
nı Stalinçr11d batısında çevirobll.!. 
ceğl ınılmnktadır. 

StaUngradda müdafıler. Alman· 
ların şehrin ş1 nıal batısındaki fab
rikalara karşı ;faptıklnrı ümltsiı'.CC 

taarruzların hepsini pi.lskürtmü~'er 
V<' bcı:ı güncienbcrl bir adım bil,. 
gerilcmcmlşlerdlr. Şehrin diğ,.r 

mahallelerindeki Almam. taarruzları 
şiddetini kaybetmiştir. Yağmurlar, 

so~uklar \'C Rusların kendllerlrt 
vurduau dıırbelerden ileri gelcr. 
.kayıplar yüzünden düşman kU\·· 
vctlcrinlr. azaldığı ve §lm'll mıha •• 
lelerine yııpacıtğı büyük taarruz I· 
çln kuvvt'tlcrlnı tekrar bir arayıı 

toplnmakla mc,gul oldutu sanıı. 

maktadır. 
YUılccc Alman uçağı Rus mc\'

zllcrlne taarruz etmiştir. Kızıl Yıl . 

dız gazetesinin bildirdiğine söre, 
cuma gUnü 1!500 bomba atılmı~tır 
Bu gazete, Almanların Mozdok çev 
resinde en ~lddetıı muharebeleri!' 
yapılmakta olduğu Terek vac;iislndc 
bundan lki ay evvel ts~ai ettlklc·:i 

" ,. · ~ "'' mevziler! muhafazaya devam eylc-harekete germl•tlr 1 "Ancnln t'n nadide '<an'at inci ı ı••••••lll~ 

Fran5aya taarrur. 1 T u k diklerini bildirmektedir. 
LOndra, 25 (A.A.l - DUn gece ln· U f Ç e Londra, 26 (A.A.) - Kafkasya. 

glliz av tayyareleri parlak bir ay ışı- ı D E M .
1 
R T A ç da Mozdok kesiminde son iki ay 

(;ı altında Fransanın geniş bir böl· zarfında Almanlar pek öyle bir 1 
gesi Uzerlnden uçmu~tardır. Bugtın lerleylşte bulunamamı~hırdır . 
öğrenildiğine göre bu tayyarelerden ' n A n ıe- D ~ , Bertin, 25 (A.A.) - Alman or-
bazıları Fransanın içlerine doğru ır.o 16 lJ;a 15ii. \\ıı;ll e ••••• r duları Bnşkumandanlığının tebliğ': 
kilometre kadar firmişlerdir. On iki Kafkasyanın garbında hava kuv 
kadar tren mitralyöz ateşi altına a· 111•••••••••••••••••••••••••••••~ vetlerlnln müessir yardımı ile ha-
lınmış ve durmak zorunda bırakıl· I~te hiç tereddüt etmeden ... Iddiaedlyoruz. BugUne kadar gördilğUnUz rckete geçen Alınan ve Rumen kı-
mıştır. Bu trenlerin lokomotifleri en komik film taları dağlarda yeniden bazı yamaç 

hasara uğratılmııştır. Bazı trenler de 3 AHBAP ÇAVUŞLAR !arı hücumla zaptetml~lerdlr. Dıi~. 
vagonları tahrip cditdfk'i için dur· man mukebll taarruzları geri J>{lı:ı-

:~i:~r~::~~~z~a~~a~:~d~ı:ı:~ı~~~ (ARŞA K PALA 8 iYI KY AN) ~::ı~~~~~r:~,ş~~r~man !'anlı )"" 

~~:g;:~~~~. fabrikalar ve bir fstas· p o Lı • s H ft F 
1
• y E s 

1
• ba;1ta!:~:~!;::~:\~b~~~~~:r~i~~:~ 

Amerikan u~kları tesna olmak üzere aKızıl tikteşrlno 
Kahire. 25 (A.A.) - Orta Şark 1 fabrlltalarının bütün atölyeleri zaı:-

takl Birleşik Amerika ordusunun u- 1, t.:dllmi:ıtır. Şimalde bulunan Spar. 
muml kararJ:'ıihı tarafından neşredl· SÖ lJJ) takovka varoşu, bir kaç ev müs-
len tebliğde kaydedildiğine göre. A- 1 ( Tiirkçe Z U • tcsna olmak ü:tcre. münferit §İd-
merikan Jıava kU\'Vct lerinln husust Bu çarşaınba matinelerden itibaren dctll muharebeler son\lr.da ıapto-
servisine mensup a\', av - bomba ve iPEK ve SARA y sln~malarında lunmuştur. Stalln~raddaki düşmıın 
orta bomba tııyyareleri 2~ Ilkteşrin birden üslerine ve Volganın şarkındaki 

gUnll ak~ama kadar dllşman mevzi- Sovyet laie hatlarına kar~ı yapılan 
terine, top mevkilerine ve taşıtlarına 1 $İddetll hava taarruzlarına durmô' . 

taarruz ederek bir~ok yangınlar <;ı· •••••••••••••••••••••••••••-• ctan devam edilmiştir 
karmışlardır. DU9nıan hava batarya- M. A R i K _A R Ô K K -. Ladoeıı gölU üzerinde Alman vo 
!arının, hedefler üzerinde bUyUk bir • 1~ Fin tayyıırclcri tarafından cleilek. 
faaliyet olmalarına rağmen düşman !enen bir Alman - i alyan d<'nlz 
avcılarının muhalefeti pek zayıt ol- ş a h 8 ne Da n 5 teşkili. 2~ İlk teşrin ııccc<ıi sahilin 
muştur. Sovyetlerin işgali altındz bulunan 

Lavalln mülakatları 

Vich:r, 25 (A.A.) - Başvekil La 
vaı, dun Almanya başkonsolosu ::\1. 
Nochring'i kabul ile yemeğe alı. 
koymuş ve ayrıca Roma:oya orta 
elçisi ile Frarmz Ziraat ve Bahriye 
Nazırlarını da kabul ederek görii~
müştür. 

bir kısmına karşı har"~f"te geçm.ş. 

S ES S • d Ur. Knraya çıkarılan bir uıüfreze 
1 nema Sin a Feneri tııhrıp etmh; ve hir mi,tar 

esir plmışt:r. Bıı dcr.lı t('1k•li di.i. 

B ""I A k 1 •k Ş b • d 'l~r" n düc:rı". ,l..ltnt~•e>ılrı llc dur eyog u s er .ı u CS?D en : :naılıı.n ça:-ç:,:naıı.r o!mu~ ve &\"Cı 
Top. teğmen Mehmet o~Ju MU!tafa Lfllfı Avunduk ~0637 nln şubc-ı ıarımı~l;ı ilanı :,~!•rv-ı?:ırımıı düş. 

rnlze acele milracaatı, etmediği takdirde hakkında kanuni muamele ya- manın 21 tayy-;rcsiı1i dü~Qrm:.ieler. 
pılacağı. (1522 - 83S) dır. 
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B A SAN PISTIB ÖZÖ \'AÖI 
Za&lı mnaml verem ve k&n<h2Wrta &"da ııa~tll~ \Ücndf' Any.-t veren yeK&ne kan et Vf' gıda kayuaf'ı4ır. Blrfncl l"e lldncl veremlerl lrattyfltte lyt •c1cır. l 9tfha71 t«ıytt f'dtor. Bahk yatından ve bftttlıl m'lllta..,.. DAçl arclan ve blltftn gıd&l•daa claha 1)1dlr. Vltaml• 

H kalori itiha rlle en zengin bir yağdır. Bir kilosu on kilo baJık)'atına moadUdlr. Bir kDo içen mutlaka bir kA9 kile iRtllacla eder. 11&."an ~ ve ŞalMılePL 

1 1 

Bara gitmek için teyzesinin 

BULMACA 

( 

t 
t--+--+-< 

J 

paralaı·ını almış ı; 
Gayet IJlk bir ddllkanlı idi; mah·ı Dedı: benim ~ehimde o ak,ıım içın sahnesi görUnce hemen yerimden fır· B d• ş ı • t• 

keme salonuna utan arak giriyordu; fazla para olmamakla beraber iste-ı !ayarak' delı gibi sokaklara daldım ' a ş' 1 ' nez e' g rı p' roma 1 z m a 
yaptığından pı,man olduğu ve ııe o- dıği ıc;;kiyl aımarladım.. ve kı>ndımf kaybederek teyzeme doğ- " t--+--+--1--6--+--+--1-
lursa olsun blr daha böy1e yerlere Hakim sabırsızlıkla: ru yUrUmeğe başladım.. '' N ı · • k k 1 k b •• t .. " 1 d h 1 k 
gelmemeJta:ı:mlndeimlşgtbiblrh:t.· -Sen~uh!disevianlst!dedf. 1 Zavalltteyzt-mbenlmerakveen· l-Cerrah, T ah- evra 11 1 ırı 3 ve U un agrı arın,zı er a eser 
11 vardı. _ Aıtlo.tıvorum ·Bay hftklm; h!r-' dişe.ne karşıladı, ona heyecanla şöy- Soldan sağa: • 

Hllklm, onun bu lyı tarafını far· kaç gün Mnra, tt-krar 
0 

bara gittim: le soyledım: kic nidası, 2 - Maden! ip; İşaret. j cabınd8 günde 3 kafle alınabilir. 
T b 3 - K aradcnizdc bir liman; Bir 1 ~ 

ketmiş olacak ki, yumuşak bir sesle 1 yıne Tllrlo\nı darsa kalrlırdım: 0 giln t-yze ana para v .. r .. çok pa-
rd fhtl , d dl meyva. 4 - Ufak çocukların yc-

so u: bir P!lM;O. " llrnm vardı: lstedlı'.','i ka- raya yacım var.. e m. ,. ı t ı meg-i; İlave. 5 - Hadise: Nefere. 
- Söyle bakalım oğlum, na.sıl o- dar ic;kl ıST'llıf!.rladım. ;; ersen z kendı5ine de sorunuz. 

Jup ta bu ~1 yaptın'!. HAklm: 6 - T ersi: hücum; Akıl. 7 -Bağ: Ral<dl'J© ' 
-·ô""um Vllk'ayı anlat! a· h-k- d a m T · Q "°"'"" Gene;; delikanlı önilne miblanmış t>• - Teyzeni şahit sıfatile dinleyece· ır u um ar ensup; ersı: l J 

gibi duran başını yavaşça hakime - Derken Bay hAklm, o JrCCC kız ğiz. dedi. k alil 8 - Tarihi sevgililerden; Bir 
'doğru kaldırdı: isterse kendiın:nl kur- ı ile blrltkte gezmeğc J:lttlk .. B!lna bıı ı . Delikanlı devem etti: soru. 9 - Tanrıdan dilek; Değnek; 
tarabılecek olan bu kudretlı insanın gezmeler ve dans çok tatlt gelmeğe - 7.avallr ihtiyar, vaziyetimden Geminin başı. 10 - Kapitalist 11-

Bugünkiı P rogram 

S ABAH 

'l.'icdanını okumak ister gıbl yürek- başladı .. Fa:kat kazancım ailemi ge- ilrkm!\ş olacak ki bana çekmecesln- Vasati. Yağlı knra. 
ten bır bakışla gö:ı:lertnJ onıı dıkmiş- c;lndlrmeğe ancak yeterken, şimdi den on lira çıkarıp verdi. Bu parayı Yukardan aşağıya: 1 - B•r la
ti. bir de bu ba:r helltsı hqıma sarılmış- kı\fi bulmadıtım için ben hızla çek· şıt: Sckağın. ba~ı. 2 - Ayakla iş_ 

7.30 Program ve saat ayarı, 

7 "12 VUcudwnuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajansa haberleı1, 7.:;:; nad· 

Yavaş yavaş kendisini bu maznun tı. TUrklını görmeğc gidemediğim meceye koştum Ve elime ne kadar !etilen makine; Baba. 3 - Unsur: 
sandalyesine kadar Rftrilkleyen va· geceler fena oluyordum. para geçlrdimııe oldım; b u sırada Vatan. 4 - Farkında olmadan ko
kayı anlatmaga başlad ı: Hı\klm yine tekrar ihtarda bulun· teyzem percere perdr.sıne 11arılmış, nu~mak ve ne söylediğini oilfT'e. 

_ Bay hlildm; ben 27 yaşında- du: bana şöyle diyordu: mek. 5 - T ersi: su berdi; Bır renk. 

yo salon orkestra.~ı. 

OGLE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık progrıı m ( Pl.) 
12 4.5 Ajans haberler!, 13.00 Ka
rışık ııarkılar. 

yım; hiçbir zaman karakola veya - Sana vakayı anlat diyorum ev- «- Yazıklar oleun ~enin gibi ev- 6 - Uzak lsaretl; Haber yayma; 

ahk du 1 Um A b ]At ' N ı ı d J"d y ki ı Elin içi. 7 - Ceset; Zehir. 8 - Sır, m emeye şmem ş . namı, a . a.sı o up a teyzenin e\.,ne gl· " a.. azı ar o sun ... :. 
bamı geçindirmek için çalışıp dldinır- der ek o ihtiyar kadının ytizUnfl bir Işte Bay hllkim, benim kabahatim Yapıda. 9 - E~ki e·erler meşheri. 
dlm. Bir akşam arkada.şiarla bera· örtU ite bağladın da, parasını çaldın? bundan ibarettir. 10 - Yalanc•ktan hastalanma; Elr 
ber Beyoğlundo. bir bara git tik. Bu· - Hayır Bay hAkfm, ben teyze· Dedi ve mahcup yUzUnU tekrar ye· renk. 11 - B ir musiki lıletl: Ara· 
rada TUrklin adında bir kıZ ile bır- mln yUzUnU bağlamadım; o, utancın- re mıhladı... tık. 

AKŞA:'\I 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Faıııl hf'yeti. rn.45 Iıadyo 

dans orke!<lrası, 19.30 Saat ayarı 
''e ajıı.ns habcrlerı, 19 41i Serbest 
10 dakika, 19.55 Karışık nıaknnı· 
lo.rdan şarkılar, 20 15 Radyo Ga· 
zetesi, 20.45 Bir halk tUrkUsU öğ
reniyoruz. 21.00 Konuşmıı, 2ı.ı:; 

MUı!k, 21.30 Konuşma, 21.4:5 
Radyo senfoni orkestrası 22 30 
Saat ayarı, ajans hub<'rlerı ve 
borsalar, 22.45 Yarınki program 
ve kapanış. 

kaç dansetum.. dan perdeyi çekerek yllzUne kapadı. Şghitlerden teyze dinlendi; bu ter-
Kız bana her d~sta 9öylc bir rl· ı Bana şöyle bağrnyordu: biyeli kadın şöyle söy:edi: 

cada bulunuyordu· c- Yazıklar olsun senin gibi ev- - Bugüne kadar h iç yolunu şa!}ır· 
- Beni bir daha dansa davet eder- lada!. Yazıklar olsun .. > diyordu. O· mayan bu evlat, bir kerecik ~t'ytana 

sen kokteyl veya bol ısmarlaman IA- nun bu lhUyar ve titrek sesi hAlı\ ku- uymuş .. Ben kendisinden dAvacı de-
zım- !aktarımda çınlıyor. Nll.'lıl olup da ğllim .• 

- Neden? yaptım bunu, aklım hflltl almıyor. Mahkl'me. suçluyu ıslıı.hı hal eder 
- ÇünkU patronlar bir fey ısmar- Rlrl gece bara gitmeınt'k için kı>ndl· bir ruhta görerek hııfit bir hapis ka· 

!anmadıkça, ayni kız ile UstUste dans mi avutmak dUşllnceslle slnemay!l rarını tecille kurtardı. 
edilmesini istemezler .. gittim; fal<at filmde de yine bir bar ŞAHiT 

Ebedi Şef Atatürk'ün 
•• 

Olümünün 4 üncü yıldönümünde 

B AL J,İ 

Soldan ~ağa: l - İspenç; Sıı.da. 

2 - La: Aileler. 3 - İğrenç. 4 -
K a (ak); Kem. 5 - Çökerten, 6-
Z amir; Riaşa (aşair). 7 - 1kircide. 
8 - E ti; Ki. 9 - Avuçla. 10 - Dl 
dikle; En. 11 - Eşit; CT>cncere. 

Yukardan aştığıya: 1 - İlik; 
Z iyade. 2 - Sağanak; İş, 3 - Mi. 
lii.di. 4 - Çin; it. 5 - Nankörce. 
6 - Çiçek. 1talc. 7 - Merdh.-cn 
8 - Se; Rlc. 9 - Allita (Atilla), 
10 - De; Eşikler, 11 - Arakna 
(Ankara), iane. 

Bir kamyon, bir genç 
kıza çarptı 

C ihangirde Kumrulu sokakta 50 

Askerlik 
Fatih A <Jker lik Şuhr.,i ndrn : 

1/11. Teşrın/91'.? gUnU Ankara Ye· 

dek Subay Okulunda bu'unmaları )a
zını gelen yüksek ehlıyetnarnP.lilcrlc 

hazırlık kıtasına evkleri icap eden 

ehllyetnııme:=ıiılerin CUmhurlyet Bay. 

yapılacak ihtifal program ı 
numaralı evde ot uran Zehra adın • 

• da 12 yaşında bir çocuk Tophane_ ramından evvel Şubeye mUracnatlıı 

(Ba,ı 1 incide) *+* mlllt"tlnln bu büyUk f'lr mlne katıla· etm rttlr. t.lkönce ehemmi~·etl kav
\'&Zi!ell kılınacak bir zat, AtatUrkUn rak t4zlmen ım~uyor ) ranmamı' olan ~Jr seıı;I, asla yıpran. 

o gün, o saatte ö!dUğUuU kısa ve ve- SözO ile nc~rlyntını talı! edecek· m ayan bir kuvvetle nihayet bütün 
ciz bir ifade ile anlat arak, hazır bu- tir. cihanın .,uuruns nüfuz etmı,tır. 

lunanlarr ayakta b~ dakika saygı Ak.,am ftf'~riyatın<ta : En büyük zaferleri kazandıktan 
swımasır.a davet edecektir . d At t Evvelll ajans haberleri söylenecek, sonra ıı a Urk, ömrünü, yalnız 

E) Bundan sonra, bir haUp Ata- müteakiben Atatilrk'ün hayatı. şah- T ürk millet inin haklarını, ln'1lnlyete 
türk'Un hayatı, memleket ve mfllet ı · h l tl ı sıyetı, memleket ve millet için yap- eze ı ı:me f'r nl ve tarihe hakket -
Jçin yaptığı bUyilk hizmetler ve kah. tığı bUyUk hizmetleri ve Tllrk lnkı· tıtı nıeı: lyetlerlnl lsb!l.t etmekle ge-
ramanlıklar hakkında bir hitabede t i ,..il lAbı hakkında yarım saatlik bır rııd· çlrnıl'l r. .u letlmlzln büyüklüğü· 
bulunacak ve bunu mOtcakip Millt yo gazetesı konuşması yapılarak: ne. kudretine, faziletine, mf'denlyet 
Şef ismet InönU'nUn AtalUrk hak- (Azh: yurtta o;la r : Bug ün Ebedi Sef l ı;tidadına '\'e mükellef oldutu ln'la
kındskl bağlı beyannamesi okuna- AtatUrk' lln öİumunUn dördilncli ;.11 • n iyet 'l.'azlfelerlne aarııılrnu itikadı 
rak toplantıya sou verilecektir. dr>nümUdiir. T il rkl•'f! rad"·o<ıu oıiı~dl I vardı. cXe mutlu Tilrklim diyene» 

F) T ı tı b ti bittikten "' · • • op an u sure c . 1 o r;iln bu hÜ\'lik IU' I dolavı'llle Milli dt"dijtl zama n, kendi encm ruhunun, 
sonra, varsa AtatUrk"Un hcykelı ve- ~ı>f t <1mf!t ınrinü'nlin T iirk millf'tine ~ hiç <.önmeyen a,kını en mıinah bir 
ya bUstU olan meydanıı., yoksa CUm· yaydıtı heyannam t'vl okuya r ak "f' 1 sure t te hula"a etmı,u. 
huriyet meydanına topluca gıdl!erek .. t ki .. - · . · 1 

1 
mu f'll "" n A1l7 AtRmınn Ciırnhu-ı Fena zihniyet , .e idare l!e ıerl bı· 

bir. çelenk konacak ve merasime n • rl~· .-tın onunru yılında necip mllletl- rakılmı' Türk remlyet1nl, en kı'la 
haJet verilecektir. mh:e yaphtı ta rihi hitabeyi kı>nıll yoldan lncıanlığrn f'n mütekamil ve 

G > Bu merasımın köylere de teş· "~"lf'rly l~ naklede<·t•k, Tnrk mllletı-1 en temlı: ılhniyetlerlyle mücehhez, 
miline lmkAn ııranacaktır. nın bu htlyilk elenııne kıı tı larak ta li - modern bir de.,let haline getl~k 

il. '1ekU'plf'rıle: me n "tı~at•a ktır ı. onun ba'! llC'a k:ıygu<ıu olmu,tur. Te,. 
10 lklnclteşrtn 1942 gUnU bütiln Dıyecek \'e ev\•cın. beyannameyi 0 • kilfıt ı esaro;f)·emlzde ve bugün hizmet 

mekteplerde 11aat !t05 te talebe ve kU}"llP, mOteaklbcn hılo.beyt naklcde- ba'!ında, irfan muhitinde vf' geni' 
öğretmenler mektebin münasip bir cektir. BugfinkU konuşmalar muh· halk itinde bulunan blltün \'&tandaş· 
salonunda toplanacak ve ayni şekli- te'lf yabancı dillerle tekrarlanacak- !arın vicdanlarında yerle,miıt olan 
de beş dakika ayakta saygı susmaaı tır IAik , :\lllllyetçl, Halkçı, lnkılA~r, 
yapacak, mUteaklben bir öğretmen Oe\letı;I ("ümhurlyet, bb-e bütün ev-
tarafındıın AtatUrk'lln hayatı, mem· .SOT: aflyle Atatiirk'ün en kıymetn em&· 
lel<et ve mlllct için yaptığı büyllk «Radyo bug1lnkU sabah ne.,rlyatr- netldlr. 
hızmeUeri ve kahramanlıkları hak- nı, ihtifal kısmı 9.05 c gelecek 'ekil· 
kında kısa bir hıtabede bulunulacak de tanzim edecektir.> Ufulündenhf'rt Ata ttlrk'lln azlıı: adı 
ve Milli Şef lsmet InonU'nUn bağlı \ '. l"ort ctı,ında: , .e hatıra.<ır, biitün halJumn.ın en ean-
beyannamesı okunarak merMune ni- Yabancı memleketlerde bulunan dan duyıularf)·le ııarılmnptır. Mf'm· 
ha,,.~t verıı~ekttr l1>'ketimlzln her kö--lnde ve bUtün 

,, '" ·~· . yurtta.şiar o gUn, ayni saatte bulun- mlllet"e 'kı-ndl•ln .. ':~terdl"'lml• • a. 111. )lathuat: ~ ·~ oe. .. 6 h -

10 Ikinclteşrln 1942 gfinU biltUn dukları yerlerC:ek! elçilik veyn ko~- mimi haklılık, de\'lf't ve mlUeUmiıı: 
T Urk matbuatı baş sayfalarını alyah solosluk bıno.tarında toplana;k· t~~~ 

1 
ıı:ın kudret n~ \efanın belit mls&ll· 

ı;erçcvc içine alacak!ar ve Atatilrkün nl merasim! yapacaklardır. u dlr. Til:rk mllletlnln aziz Atatürk'e 
hayal ve cserlerlnl canlandıran, ölü- lantıları elçiler veya konsoloslar tan- _ı:-ôo;t 40rdltl lle\gl 'l.e uyrı, onun niçin 
münUn mucip olduğu bUyUk teessürü zlm ve idare edeceklerdir. Atatiirk Klbl bir evllt yettttl~billr 
ifade eden ve Kemalizmin Uelebed \'I. bir ka~ nak oldutunu büttin dünyaya 
ya.şatılacağını tebarüz ettiren yazı- 10/11/1912 Salı günll Ankara Hal· göııtermi,ttr. 
lar ya:ı:acaklardrr. kevinde yopılacak merasim! mUtea· Atatilrk'e tbtm \"HlfemJ:rl ifa et-

iV. Radyoda: kip, At{ıtürk'Un muvakkat kabirle- tı~nılz bu arıda, halkımı7'..&, kalbim· 
10 lklnclteşrln 1942 gUnO T ürkiye rtnln bulunduğu bina umumun ziya- den ı:elen şükran duyplarınr l!ade 

radyosu 11abah neşriyatında ajans reUne açık bulundurulacaktır. etmt)i ödenmesi liı.ını bir bor aa • 
haberlerinden sonra: Ebedi Şef AtatUrk'lln ölUmU dola - dım. ç y 
(Aziz yurttaşlar: Bugün Ebedi Şef yrslle Milli Şef Ismet InönU'nOn )llllefler araunda kardeşçe bir in· 
A ta tü rk'fin iillımbnUn dordUncü yıl· 21/11/938 de BUyük Türk Milletine anlık hayatı Atatürk'iin en kıymet-
dön llnıüdiir. T ürkiye radyoııu ,tmdl, beyannamesi: 1i ideali idi . Bütün dünyada ollimü-
o giin hu büyük IM'ı d()!ayııılyle l\lllli Ankara: !?1.IJ.938 nün gördüğü ihtiramı, insanlığın 
Şef i sm et lnönü'nün bllyUk Türk Bliyük Türk :\lfllf'tlnc ; ati~I için ümit verid hlr müjde ola· 
nıllletlne ya~·dığı beyannameyi oku· Bütlin iimriinU hl7.mctlne \'akfetti- rak sel~nılarım. Bu söı.lertm, yaz1• 

y lM"&k , .e ınlllf"tln bu büyük elrmlne fi Sf"\ g:lll milletin in ihtiram kolları larly le ,.e topratrmızda ,avaıye \·e 
katılarak flizlmmı ~Aktır. ) Ü"ltiinıle. rıu AtatUrk'lin fı'l nl \ 'Ü<'U• a.. .. kerleri H ' mümtaz ,ahıılyfltlerlyle 

Diyecek ve beyannameyi okuya - dti l ııU rııhat yerine tflldl f'dilm lştlr. 
caktır. Hakikatti" yattıAı ~ P.r, Tiirk mille ti · 

OA'le neşriyatında: nJn onun iç in aşk ,.e iftiharla d11fu 

de Necatibey caddesinden geçerken muamelelerini ikmal ettirmeleri IH\n 
bir kamyonun altında kalmı~. ağır olunur. 
surette yaralanmıştır. Zehra, has· =============== 
taneye kaldırllm ış, kamyon şoförü 
yakalanmıştır. 

K aza etrafında. 

lanmıştır. 

tahkikata baş. 

Sa hibi ve Neşriyat Müdürü 
AHMET E~lİN YAL!\IAN 

Va tan Neşriyat T ürk Ltd. ŞU 
VATAN Matbaası ,,_. ............................... -~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT B AN KASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermay~l: 100.000.000 Türk Uram 

Şube ve ajan.1 adedi: 26:S 

Ziral ve ticari her nevi banka muameleleri. 

~ara birik tirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. . 

Ziraat Banka11mda kumbaralr ve lhbarsıı t asarruf hesaplannda 
en aı: 50 lir~ı 'bulunanlara senede ( defa çek ilecek kur·a ile aşağı· 
d&ki pllna göre ikramiye dağltılacaktır. 

o& adet 1,000 Uralık 4,000 Ura 100 adet 60 liralık 6,000 Ura 

' lt 508 lt 2,000 lt 
120 lt 

' lt '° lt 

250 
100 

lt .. 
1,000 lt 

ol.oot lt ıee • a,:roe » 

DiKKAT : He.ııaplarındakl pa.rala.r bir s ene içinde 50 liradan a.,a
ğı dU.Şmiyenlere ikramiye çık tığı takdirde ro 20 fa:ı:luUe ver ilecektir. 

Kura.lar senede • defa, 11 mart. 11 haziran. 11 ey!Cl, 
11 .Birinciklııunda çekilecektir. 

Eşstı: kahraman Atatürk! 

Vatan fl&Da minnettardır. 

Bııtn.n ömrünü htzrnf'tlne l"flrdiA'ln 

Tllrk milleti ile berahf:r flf'nin hozo

runda. ta:rim ile e~11yonı7. Rütün 

hayahrıda bh~e rııhonıl3ki ate,teın 
• 

canlılık verdin. Emin ol, aı:iz batıran 

., 
Abone Ücreti 

'l'tirkJye clahW.n4e: 
Senelllı: e aylık a aJh)[ Aylık 

1'80 7(51 400 150.K.. 

H&ric mtmleketlerde: 

6eDeUk 6 aylık S a:rlıt: Aylık 

2700 Hıt 80tJL 
Gene yalnız ajans haberlerini aöy- olan kahraman " e vefalı gö)tsUdür. 

llyecek ve ajans haberlerini müteakip Atattirk, tarihte uğradığının en 
(A:r.lz yurttaşlar, bugtin Ebedi Şef ıı:aJlm \ e hakııız lttlham gününde 
AtatUrk'ün öliimUnUn dördüncü yıl· m eydana atılmış, TUrk mll letlnln ma.
d önUmüdll.r. TtlrkJye ndyoH Türk sum ve haklı olduğunu iddia ' e llAn 

ya .. ımı7.a ı,tirak f'df'n bilyttk millet. 
lere, Türk mille ti adına ~ranları
mın ifadesidir. 

•önmeT. me,aJ.e olar.ak ruhlarnnızı 
Devletimiz.i n bAnhıl , ·e mtlletlmlzln 

daima aıeı,u n uyanık tutacaktır. 

7okkv 

fedaklr, sadık hAdlml, 

insanlık idealinin işık ve mümtaz 
almaı;ı. 

Relskümhur 

ismet lnönü 

O.Zeteye ~ünderllea evrak deı-e 

edilsin edllmttlıı iade elanmaz. zı. 

)'.&&Ddaıa m~·wıyet kabul ecWmez. 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez. 
cildi yumuş3fır 

Her yer de 

POKER 
Tra' i>rçaklarmı a.rayınn 

~apalı Z~rf Usulile Eksiltme ilanı 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Göynük • Nallıhan yolunda yapılacak 

Çiller ve Uzundere betonarme köprUlerlle 10 adet betonarme menfez 
inşaatı. Keşif bedeli 100147 lira 30 kuruştur. 

2 - Bu işe aıt şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

D - Köprü ve menfezlere dair fenni ve hususi ~artname. 

E - Keşıf hulasası, silsllei fiya t,mesahat cetvelleri. 
F - Şose ve köprüler fenni şartnemesi. 

lstt'yenlcr bu şartnameleri ve evrakı Bolu Nafıa. Mildürltiğünde göre 
bilirler. 

3 - Eksiltme 4/11/942 tarihinin çarşamba gilnU saat 16 da Botud• 
hUkQmet konağında Nafıa MUdUrlUğll odasında. 

4 - Eksiltme kapalı zart usullle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gırebltmek için isteklinin 62.iS lira mu\•akkat temi· 

nat \'ermesi bundan başka aşağıdaki veslkalım haiz olup göstermesi ıa.
zımdır. 

1 - Ticaret Oda'Sında kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - Isteklller eksiltmeden en az Uc;; gün C\"VCl vllQyetten alınmı!J 

ehliyet vesikasının teklif mektuplarına koyııcaklıırd;r. 
6 - Teklif mektupları yukardıt UçllncU maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Bolu Nafıa MUdllrlllğU dairesine getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz m ukabıllnde \'erilecektir. Posta !le 
gönderilecek mektupların nihayet Uı;;llncli maddt'<le yazılı saate kadar gel· 
mi.ş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kaı>atılınış olması la-
zımdır. Postada olacak gecikıne:er kabul edilmez. (:)64) 

Şose ve köprüler Istanbul 
mijdürlüğünden : 

mıntaka 

Nafia VekA.lctince inşa edilmekte olan yollar ihtiyacı 1çin (9750} 
lira muhammen bedelli 200 litrelik içi dışı galvanizli 1.5 • 2 mm. saç 
kalınlık ve 25 • 30 Kg. sıkletinde kendinden çenberll 150 adet ycnı bidon 
mübayaası kapalı zarf ueu!lyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5/11/912 Perşembe gUnll eaıı.t 15.30 da Galatada Karaköy 
Perçemli sokak Cemaat hanında Şose ve KoprU!er Ist. :\ııntalca MU· 
dUrlUğil eksıltme komisyonunda yapılacaktır. 

Istekli firmaların (731,25) lira muvakkat teminatla beraber kanu
nun tayin ettıği vesikaları ve tck!lf!erinl ayni gtin muayyen saatten 
bır saat evvel idaremiz Malzeme Mlldiir!Ug-ilne vermeleri. Şartname,,ı 
parasız olarak daireısin<ien tedarik edilebilir. (i16) 

T . iŞ BA.."-'KASI 
K. TASAltRUF 

HESAPLARI 
ı Ddnclteşria 

Ke,tdeslne aynlan 
tkramlyeler: 

1 adet 1000 liralık 
1 > 500 > 
2 

10 
4i 

> 

> 
> 
> 

250 
100 

50 
25 

> 
> 
> 
> 


