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Mes'ut bir J •ı• t J • j ngı iZ ayyare erı- r Alman pro· 
yıldönümü 

nin büyük hava akını pagan da r--
Tıirkl~-.ı iittdıdm ü~ yıl 

~"'"'" taahlıüüeriııe her za
lnıı.nJdıaden 'Ziyade sadıktır. 
li~ l~uıgi bir tec&vıiz karşı
blnda durumtmnız eskisinin 
ıı.yuı.ıll' ve ordumm.un bötiin 
kunt"t ve J.ı:ılıramanhğma 

---"--'• Nazırının 
Fransız Greusot silah fabrikasının sözleri 
büyük zarar gördüğü anlaşılıyor 

Göbels, muhakak olan 
ıkı.~ıuımakta.dır. Bu rneMJt ltl Londra, 18 (A.A.) - Res_ 
diinümünde ,e hu ,e'<İlf'h men haber verildiğine göre, 
l"ÜQ_ıde ederek müttefik vf' , "Le Creıısot,, fabrikası üzeri_ 
dostunnıza ohuı ~bğmım ne yapılan akın, harbin başın_ 
aı.ıı;a vıınnıayı bir ödf'v sa- danberi İngiliz bombardıman 

L
yıuız. S<;rvisi tarafından gündüzün 

yapılan akınların en ağırların_ 
dan biri olmuştur. 

O ç yıl evvel bugün, Tür-
kıye Cüınburiyeti Hü- Fabrika, işgal altında bulun_ 

1n mıyan Fransa hududuna an 
ili'r kCımeti giltere ve cak 20 kilometı e kadar mesa_ 

1 :ll!ı>a ile bir itt fak ve do•l· fede<lir. Lankaster bomba n. 

b
uk muahedenamesi ımzalamış 
ulıınuyordıı_ Esasen bu mua- ç:ı.kları mürettebatı hücumu 

hedetıM imzasından bir müddet kabil olduğu kadar çabnk bi_ 
evvel d -· mi k t .. t k tirnıek üzere enı;r almıslardır. 
b. e uç me e e muş ere Tegkil halinde taarruz etmcle_ 
ır dı>klarasyooda bulunarak - -

tl'<'avüzkar siyasetlere karşı ko- rine mü•aade olunmadığı için 
~aklarım ifade ve teshit et- her uçak t•arrnzunu yapmak 
lllişlerdi. Yani muahedename için münasip zamanı seçmek 
tnuayyen bir politikaıuıı tabii zorundaydı. 
hır gel,ronesi ve neticesi sayıl- Akın 20 dakika zarfında 
IUak icabeder. tamamlanmıştır. Cartel Scheiıı 

Bu mnahedenin akdi zamanı der fabrikaları son aylar zı;r _ 
<liişünülecek olnisa, muhtelif fında çok faaliyet göstermiş. 
ıuem!cketler matbuatında ne Alman modeli çok ağır çapta 
kadar büyük akisler hasıl etmi~ toplar yapmıştı. 
Olduğu lrendiliğ:inden anlaşılır. Bu fabrikalar aynı zamanda 
Bu mukaveleden memleketimi- Almanya için JokÔmotifler, o_ 
zi.ıı taraflardan birine tamamiy- tomatik te?..giih sanayii i~in 
le 'iltihak ederek onunla mukad· büyük kalıplar ile Alman Joko 
<!erat hir~ği yarattığı zan ve motifleri ve zırh çeliği levha _ 
Vehmi hasıl olmuştu. Gerek İn-
giliz, Fransız; gerek Mihver ga- lan yapıyordu. 100 hektardan 

fazla bir ..ahayı i~gaJ eden bu 
ıı:etelerinden bu siyasi vesikayı büvük fabrikanın istihsal etti. 
bu yolda tefsir edenler eksik ol- ği · bütiin malzeme Almanya ya 
ıııamıştı. Fakat muahede metni gidiyo:-du. 
biraz yakından ıncelenPCek o-
lunıa, Türkiyıenin her tlirlü ta- Londra, ıs• (A.A.) - Hava 
arruz ve tecavüz filtirler'nden _n_a_zı_r_lı""Ç,~_t_e_b_li'-ğı-· '-----
Uzak, yalnız harp ateşi, hayati 
lnenfaati ohn çevrelerde bize 
kar~ı tec:ı.vio1.kAr bir mahiyet a
lır&a iki h!iyiık garp devleti ıle 
ışbiı-tiği yapmayı mücahhft oı
duif.ınu giistemııektedir. B'rinci 
llUıddede aynen ~öyle deniyor· 
du: 

"Türkiyeye kaııu bir Avrupai 
devleti tarafından vaki bir te~a
Viiz ndic.-e;ıinde 1'iirkiye bu d~v
ldiretle muııa-nata gırlı!tiği tak-

de Fransa ve Birleşik kral· 
lık fiilen 'I'ürkiye hükümetiyle 
~şri ki mesai edecek !er ve ona 
Yedi ıktiJarlarınJa o!ım bütün 
Yardım ve bütün müzahareti 
y:ıpat .aJ.tiat'( .ı..." 

An a1 ada !evlet adamlarımız 
ııeıJ'a ı.,- bu tecavüz fikrinden 
daıma uzak bulundukları i~in c-....., belli istenmesini te.:avü
~f' uğranı:ı.klığıınızla m"şrut 
kılınışhrdı . .Mütekabileıı Akde
lıizin emniyeti içın de hep bu 
ll".ahiyette taahhütlere girisrniş
\.ik_ Bu ittifak tecavüzi olmak· 
tan o kadar çok uzaktı ki itfr 
faknanıı,ye ilişik bir protokolla 
'1 '\irkiye her hal ve karda bu ve
ı·ıkadarı doğacak icap ve zaru
t ·~t!Pr ne olursa olsu.n hiç bir 
Veçhile komşumuz Sovyet Cüm-

( Soou Sa. S Sü. 7 do) 

L yonda çıkan 
son hadise 

Lava/in polis ve 
hücum kıta/arı 

halka el bomba
/arife saldırdı 
Nevyork, 18 (A.A.) - Bir 

ln!?iliz kaynıaıhndan haber veril· 
diğine ~öre, Lyon'da Laval'i:ı 
zabıt.ası ve hücum kıta.lan el 
bombalan attıkları ve halka a
teş açtıkları sırada 40 kişi öl· 
müş, 200 kişi yarala.runıştır. 

Anberieu'de 15 ki•i öbnüş ve ay
nı şartlar dahilinde daha fazla 
inb3Jl ya.ralannııstır. 

Bn tenkil ha.relretinın sebebi, 
Ahnanya.ya ;,.c; nakline mahsus 
bir trenin birçok vagonlarının 

tahriıı edilmesidir. Bu lıMise· 
!erden dolayı Lyon'a Gestapo 
rnemurlan ~rildiği sövleni· 
yor. 

SON DAKiKA 
""'"""""',.,,...""""""""'o/V'"""""'""'""'""~ 

-:::=:=RADYO iLI 
Liberyaya lngiliz tayyareleri de geldi * Londra, 18 (Radyo) - Liberya'ya Amerikan kıtalanından 

bıuıka çok miktarda İı:ı.g'iliz hava kuvvetlen de gelmiş ve hava 
meydanlarına inmişlerdir. Bunlar sahilden 600 mil -safeye ka
dar devriye vazifesi görmektedirler. Liberya'daki Alınanlar Fran
ql? tayyareler'ıyle gitmışlerdir. 

Hollanda Kraliçesinin nutku * Londra, 18 (Radyo) - Bir nutuk söyliyen Hollanda Kra
tı~esi Wilhelmina, Hollanda halkının düşmaJ>a. hiç bir şelı:ilde yar
dı.m eııtt:mt.'Sinı talep etmiştir. Kraliçe bilhassa Yahudilere kar
şı Aı.,, •n otoritelerinin hareket tarzını tenkit etmiştir. 

lngiltereye gelen Amerikan kuvvetleri 1 * Londra. 18 (Radyo) - Uzun bir seyahatten sonra İngilte· 
11>ye mıiltom miktarda yenı Amerikan kuvvetleri gelın'iştir. B·ı 
kuvvetler AUantikte Mihver denizaltıları tarafından takip olun· 
tııu~tıır. Fa.kat İngiliz ve Amerikan deniz ve hava kuvvetleri o 
kaılar iyi hareket etmişlıerd'ir ki denizaltılardan hiç biri tek bir 
torpil bile atamamıştır. 

Amerikaya verilen dört Us . * Londra, 18 (Radyo) - Son yapılan bir anla.şma netice
ai:ııde. Birleşık Amerika emrine Şimali Irlandada dört deniz üssü 
V~rilmiştir. 

Macar Başvekilinin nutku * Budapcşte, 18 (Radyo) - Macar Başvekili Mösyö Kal
ı~,,. bugün milli ~kküller mümessillerının \'e kalabalık bir halk 
kiitlertı.nln huznrnnd:ı. bir nutuk söykıııi~tir. Başvekil, Yahudile· 
rin lıer türlü iktı.<ıadi ve ı.oeyal sahalaı'diın atıldığım söylentiş ve 
Var.arlara birlik tavsiye etıni~tir. 

Rusyadaki lspanyol çocukları 

Creusot'daki Schneid('r silah Alman zaferi icin halktau 
fabrikalarına kar~ı Lancaster • 
bomba uçaklariyle yapılan ha_ bıraz daha feraget ve 
va akını hakkında ş.mdi daha gayret i1>tedi 
tamamlayıcı raporlar alınmış_ 
tır Münib, 18 (A.A.) - Na_ 

· 1 zır doktor Göb;,is, 1\Iünih 
Hedefe _ilk varan birinci te Feledherrnhalled~ ya: 

bom.ha _fılatıllası fılo şefi Les_ pılan r,•uazzam b;r g,ö~te_ 
leenın ıdaresıııde bulnnuy.ordu. 1 ride bugünkü p~zar günü 
Bombardıman yedı dakıkada Münib halkına lııtal;en 
yapılmıştır. "mücadele nıhu ve yuma 

Bu kadar kısa bir zaman sadakat,, mevzun etrafın_ 
zarfında fahri kaya tonilil.tolar _ da yaptığı bir konu.şmada. 
la bomba atılmı~tır. für çok ezcümle şöyle demiştiı·: 
yan.,ınlar çıkını~ ve az sonra "Bu güzel şehrin nalkı_ 
bii··-ik bir infilak vukubnlmnş na son defa bir kac yıl ev_ 
tur. ve! söz söylemiştim. Bu 

Ba~ka bir bomba teşkili 
Schneider fabrikalarına c,;re. 
yan veren elektrik santralini 
bombalamıştır, 

Bu harekete iştirak eden 
topyekiın 94 uçaktan yamız 
biri bu taarnıznn tek kaybını 
teşkil etmektedir. 

Üç ara do deniz uçağının 
taarruzuna uğrayan Lancast~ı 
uçaklarımızdan biri, bunlar_ 
dan ikisini denize diişürmüş_ 

tür. 

· son senelerde dünyanın 
manzarası baştan bc.şa de_ 
pşti. Büyük devletler yı. 
kıldı. D:inyanın dıs hüc. 
resi başta şekil aldı. Eğer 
bugiin "Nazi hareketinin 
merkezinde,, tekrar söz a_ 
Jıyorsam, bunu. y•lnız na_ 
zır olduğum için d(,ğ:il, 
aynı zamanda Berlin vali_ 
si sıfatını taşıdığım için 

1 

yapıyorum. Bunn royle. 
mekle, yeşil maca baı;ıın. 

(Sonu Sa. 1 &ü. 4 ttı) 

\.. == I 

us har i 1 Alman-----
Moskova 
bildiriyor: 

485 Berfin 
bildiriyor: ncı 

Almanlar büyük 
zayiat vermekte 
devam ediyorlar 

Rua pike tayya
releri faaliyete 

geçti 
Moskova, 18 (A.A.) - Sta

lingrad bölgesinde Sovyet kıta
ları, düşman piyadesini ve tank
lannı püskürtmüşlerdir Alman· 
tar, bir Sovyet piyade birlıği ta· 
rafından işgal edilmekte bulu
nan bir kesime altı defa hücum 
etmişlerdir. Bwıunla beraber, 
kıtalarınuz sıkı tutulmuş, 300 
Alman öldüıımii!> ve 6 tankı tah· 
rip etıni.ştir. Bir Sovyet birli· 
ğinin ateşi takriben 600 Alman 
öldürmüş, 8 tank, 26 kLmyon 
tah;ip etmiştir. 

stalingradın batı şimabnde 
bir birlik, düşmanın taarruzlan
nı püskürtmüş Ve taknlıen bir 
düşnan piyade bölüğünü yol<-1 

(Sonu Sa 1 SU. & tel 

T~1ik a !tında: 

gün 

Kafkasyada mühim 
yeni terakkiler 

elde edildi 
Stalingradın bü

yük bir kısmı 
iııal edildi 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman 
ordnlan baş kumandanlığ:uı.ın 
tebliği: 

Novorosisk • Tuapı;e kesimin· 
de Alman ve müttefik kıtaları· 
nın düşmanın der.nliğine kade
meli mevZ:lerin.e karşı yapmağa 
devam ettikleri ta.anıızlar yeni
den toprak kazançları temin et· 
mektedir. 

Yalnız bir avcı tümeriıııiın bu
lnndnğu kesimde dün 60 müs
tahkem mevzi elle geçir'llmiştir. 

Hava kuvvetlerinin bomba ta· 
arruzları Sovyet taşıt vollanna 
ve d:ufök mmtakalara tev -h 
olunmuştur. 

Terek cenubunda karı;ılık ta
t Son~ Sa. 3 Sü. 9 da> 

Vali Ankarada bugün 
temaslara başlıyor 

Ekmek işinin müsbet bir şeki 
I ~! ~!!.?.~acağı ümi~ !:~!!il' .. o!_ 

İstanbıılda çıkarılacak olan halk daşlamı ekmeklerinin te~ 
ek.meğ:ne ait huğda} ın beledi- 1 ' V ı · ' d yirmi beş bin ton buğday sartA 
yece rnübayaasma imkan olma· zmır a ısı e suretiyle mümkün olmu>ıtur a. 
dığını gözönüne alan lstımbul A k d meyanda ve yiıımi !!:Ün evvelini 
Vali ve Belediye Reısi Doktor n ara a kadar Ofis İstanbula. yevmı~ 
Liıtfi Kırdarı:ı bu ~ok mühim iki bin yedi yüz çuval ur. ve.-
meseleyi lıalletmE:ğe çalışmak Son zamanlarda yapılan bir mi.ştir. Llı.kin .bu ay b .... ,ID<L' dr 
gayesiyle Ankara.ya gittiğini hesaba nazaran Toprak MahsuJ- ğer yerlerden kame .kaldı!"idığı 
yazmıştık. Alınan haberlere gö- !eri Ofisi yurtta karne usulü ~ bu karnelerden bır ı;ogwıuıı 
re Vali bugünden itibaren Tica· tatbikine başladığı gündenberi da İ•tanbula gelenler el'nd< kal
ret vıe DahJiye vekaletleriyle te- blr senede 300 bin ton buğday dığı cıheUe bu mıktar Ü· bır dd 
maslara başlamıştır. mübayaa ve tevzi etmiştir. Ya- ısonu sa. 3 Sv ' •• 

Kalinin'in 
bir nutku 

Sovyet Ruayanın 
durumu geçen ae· 

nekinden dah 
• • • • a ıyı ımış 

1 

Harp vaziyeti 

Muharebe mevsimi _ _____ ,..,. _____ _ 
Mevsimlerin tahavviilü harp ha
rekatı üzerinde ne dereceye 

hadar müessir olabilir? 

Yazan: Emekli General Kemal Kor·eı 

Moskova, 18 tA.A.) - Sov· 
yet Ciimhuriyetleri Bırliği Yük· 
ııek Şiınısı ~anı Ka.J:ınin, Ya· 
roslav'da i..,.;ilerın yaptığı bü
yük bir mitingde bir nutuk 'IÖy
lenıiş, Alınan cw.uslartle balta· 
layıcılara karşı teyakkuzu ar
tırmanın son dert:<'e acıı bir e- ========================- -=· 
hemmiyeti c>ldnğunu belirtmış, 
şehlr!ı&e ve kasabalara gelen 
her yabancıya karşı milleti uya
nıklığa davet etmiştir. 

Kalinın, svıı 15 gün içinde ge· 
çen hadiseleri ba.his mevzuu e· 
derek gayet büyıik toprak lca· 
yıplarıııa rağmen durumun ge
çen sıeru:ye nazaıan şiındi daha 
ınUsait olduğunu soylem'iş, Sta
lingrad ve Mozdok hRd -deri:ıtin 
de gösterdiği g'.bi Rus onlusn
nun bu sene dana azimle ve da· 
ha tesırli surette dövüştüğünü 
ilive e~. Katinin sözüne 
devamla; düşm.ı.run başlıca Rus 
sanayi markezlerilli zaptettiği 
hakkındaki iddiası hilifma So·. -
yet harp mruzeıııo ·;;i istilHıallnin 
günden "Üne arttığını ve ordu· 
nnn ilk cihan harbinde oldı,ı;.1 
~bi, siliiJı yokluğundan şikayet 
edemiyeceğini izah etmişti!". 
Sovym harp sanayii yeni model 
ta·-·ue, tank ve top bakımın
dan olduğu ~bi, top .atıeşlerinin 
arttırılması bakımından da. mü· 
temadi t.erakkilcr ka.vdetmek 
tedir. 
Norvecte yeni baltalama 

' hareketleri 
Stokholm., 18 (A.A.) - İsveç 

gazetelerinin bildirdiklıerine gö
re Oslo civarındaki birçok en· 
düstri merkezlerinde yeni balta
lama hareketleri keşfedilınişt'ir. 
işçilerden büyük trnımının tev· 
kif edildiei. söylenmektedir. 

"'Muharebe mevsimi", düne 
kadar geçer bir terkipti. Büyük 
harbe hemen tekaddüm eden 
yıllarda, kı.ş m1i:llevraları, birçok 
memleketlerde günlere inhisar 
ederdi ve mevııii mahiyetten ö
teye geçemeoxli. 

Tarih, ha.-ekatını k~ sürük
liven ordulara felaketler de va
detmiştir. Büyük harpte, büwk 
oephelerde, ilkbahar, sonbahar 
taarruzları ka.ydediyordu. 

Alman ordnau, 1941 - 22 Ha-

zirarun<la Şark seferine baş, .. 
ken, nisbetle zayıf or d ulru o 
nünde çöken Çar ordusuyla ltı 
zılordu arasında. niı;bet aramır 
mıştır, denemez: 3 haft de~ 
se, ik ay hasmın yere sediıol.f' 
sine, her halde, yeteeekı 1 f'ır 
kat, olaylar ruleklere, t '•ın ıt' 
re uymanu ·tı. Ruslaz, takat • ı.ı-
ket kısJ,arına ve onun '·Ô< ' 
ni yenmek lwdretlerine gc1 • r~· 
yorhırdı. 

(Sonu Sa, 4, St.ı 3 1 

Liğ maçlarının 
beşinci haftası 

Beşiktaş-Vafayı 0-2, Fenerbahçe· 
Kasımpaşayı 0-3, Galatasaray

Süleymaniyeyi 0-4 yendi 
Liğ maçlarının beşinc'i hafta.

Si karşıJaşn:ı.ları dün Flenerbah
çe ve Şeref stadlannda yapıldı. 
Her iki stad da oldukça kalaba· 
hk bir seyirci kütlesi topladı. 
Bilhassa haftanın en mühim 
müsabakası olan Beşikta§ - Ve
fa maçı alaka ile takip edild'i. 
Dünkü k.arşıla'!'llal•nn neticeJe. 
rini sıra.siyle bildıriyoruz: 
FEJNERBAHÇE STADI: 
lstanbulspor - 3; Davutpeşa - O 

Sezonun başındanberi çıkar-

dığı ca:ıJ.ı \"e enerjik uyun.arla 
kendin! göstet·e" Davutp• ,,,T.ın 
bu sene zayıi görünen İ"lar,i.,ııl
spor kaJ'ŞISında al:ıcağl neı "e 
merakJ.a bekleniyordu. F<ıkR~ o
yunun her iki devresiı,de •h~ı. • 
li ve güzel bır oyun ~ık" •;.r. '·" 
rı siyahlı takım üsliinlü!; L .,,u.ı 

etmeğe mu\'a!fak oldn. Bırıhci 
devreyi Vakurun uzaktan .. nıg:ı 
golle 1 • O galip bit.J"di, 

(Sonu Sa. 4 811.S ..b) 

1 olA YLARI N MiZA~ 
Natu kala, aahl marmerı ı 

B 
ırlal beni Karpiç'in ~..vAM-~v..v..v.· ~ Ben Karagöz ga:ıeıe1,rnın 
Amerikan barın.da ~ Yazan > baş,yaıarlı~ıyıe müdi.l.rıugun 
yakaladı. Uzun •• ~ . de ça.lıııyordum. Karagöze 

kemleye oturması ile Al IAk G , d . yeni bir çeıni verf1"ek 
ınan So'/yet mutıarcbe_ a Un ÜZ için bir sey düti..ır.dUm., 
eini halletmesi bir oldu! ~ Karagözle HaclvadE rıı 
Askeri deh:ısına agzım a 'ı:..vw,YIV"t'I'\~ .,.. ~ rer oğul t c a t et 
çık kaldı. iki özür birkaç pardon. tim, (Yumurcak) la (Afacan 
la sıvıttım Bır gUn çok amma çok tanırın- 4 

Blr ba1ka11 bizim aillhçı Ahmet pa,alardan bit'I idareye geld; fı:arıa 

ustanın di.ikkir.ında kartıma dikil sunları söyledi: 
dl. lır sigaranın yarısının yarısını - Evlit! Bilir miıln nlçın yet.-
içinceye kadar iaşe ı,ıerimizi, dl. dlm Son QUn!erde Karagözü bıra31 
ğer iç i•lerimizi ve dünyanın yük zayıflamılJ gördüm. Reıimlerı d• 
aek şiyasf ielerinl tertemiz etmesi bunu gösteriyor, Sanırsam afılu Yu .. 
bir oldu!. idari ve siyasi dehası murcak babasını çok UzUyor. A.., 
kar.~ısında beynim zonkladı. Affe_ damcaAız bundan dolayı zayıflam ıı 
derıınle karı•ık hlr iki kekeleme olsa gerek. Maarif Nazırına aöyl•~ 
ile sıyrıldım, sen de Yumurcağı parasız yatıh 

Bir di(ıer 1 lıt<1nbul pastaneainın mektebe al•a. Babası biraz rah~ 
önünde kula6ıma yapıttı. Maarif etmiş olur. , 
Veklletinin rıcye bir ortaoyunu - Ba,Ü$lÜne Paıa Hazretlertl 
enst.tüaü ac;rıadıQ'ını tenkit ett: ve dedim. Bendeniz de aynı fıkirde4 
burıuıı çok rizırıı bir mUea.cse ol yiın. Fakat Maarif Ner:aretlnir. t'-ı 
d;,.ıyunu, dört adım ötedeki otobüa limatıııa uygun değildlr Alamq 
duraUına gelinceyt kadar isbat et Çünku Karagöz kulunuz eı;:ıeyç.f 
ti!, ilmi ve terbiyevi dch2sı kar§ı "arlık'• bır l'attıi-! 
a:nda iQneli fıcıyaı Qirm $e dOndum. Muhtcrer.1 ve me•hur Pa~ H• .. 
Ne söyl!!digiını· u.lmiyı>rt.ını. ıı.:tlıb.J. ıetter, bana hak vererek ve Ka 
>ıtç bir fey eOylemeden t:ıbanl.arı rag, zt.n ::r:ayıflamasına •ı ·va ~ 
t~ithr<klW'~ çıkı Q ttll 

Bunıar Gende hCI' bir olay carı Vara h Su dlınvaya nt"lc-r .. a * Madrid, 18 (R:ıdyo} - Rıısyad:ı. son jşgal edilen topnı.k
!aıda, 1937 !l<'nesln<le Is~ uıy •laıı Hıısvaya ~öt;.;rülınüş <-()('uidıır 

vt'f·u ,lnu~ıt.Jr. 
!rlö•yö Laoı.l - Franıız ir1ileri gelin! SizJ~ beı im gibi raf.at eaersfr :-. 'ı 'Jat • .1•31 r!at&.ı 

• 
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lkt1baa hakkı mahfuzdur 
Yazan! 

M. Zeki Kor;unal 

Barem harici memurla 
neden tefrık edıldi ? e li v 1 Gefm ve bu harp arasırıdil 

küçlılr bir mukayue Xüçük ve in<:e dudaklı ağzı 
aıas b:ı.hQCnin henüz açılan en 
gill~I goncasına benziyor; kıv
nm kıvrım saçları sünbül de
m.el:ini andırıyordu. O, o dere
~ bakird'i ki bakışları aşka 
Mmr bir mAıı.a ifade ecm:ı 
J&ba.ncı bir erkekle riiyasında 
bile yüzyüze, gözgöze gelme
txd ti. 

. cihan, bir gun kırk 

~ny ile birlikte sarayın 
h s bahçesinde renk renk a
Clf:mış bin.b"r kakulu gUllıer ve 
ç çekler arasında dolaşıyordu. 
D ]3.I'Jda.n at.eş gibi yakıcı, su 
gıb akıCl bir erkek . işitti. 
Car yelerinden birisine: 

- Ne g{izcl ses, dedi. Hel
vacı dervı in helvası ancak böy 
le bir sesle sa.tılmağa üiyıktır. 
'Kabıl olsa. da şu &eSm sahibin
den binı.z helva alıp yesek ... 

Cnr!yc, derin \>"r gögüs geçır 
eti: 

- Tavsiye etmem sultanım! 
- N"ıçin? Sattığı helva, hel-
acı dervişin helvaSi değıl mi 

yoksa? 
- Tavsiye etmey'ı.şimin sebe

Di bu değildir sultanım! 
- Ya nedir? 
- Geçen sabah kafes arka-

aında <t..uruyordum. Aynı sesi 
duyarak okağa baktım ve bir 
tuhaf oldum. 

- İnsan sokağa balnnca tu-

niz bencileyin dertli olursunıız. 
Geceleri mışıl mışıl uyuyauıa.z
sıwz. Gözler.:niz kararır, başınız 
döner, kalbinız yanar, gül yfu.:ü
nüz solar. Artık gülemez, nasıl 
v~ bilemez olursunı\Z. 

Bu sözleri diğer ca.r.iyeler de 
dinli ·orlar ıve Şemşic!ihanla 
birlikte katıla katıla gülüyorlar
dı. Çünkü onlar daiınn sarayın 
yüksek duvarları arasında ya
sadıkları iç.in helvacı güzelinh: 
yüzünü görmemişler ve d Herde 
fustan olan güzelliği hakkındal 
b'lr şey duYU).amışlardı. Aşık ca-
riye. .aşlon ne olduğunu bilmi
yen hamını ile birlikte arkadaş
larının da gUlınesine tahammül 
edemedi. Onlardan topyektın n 
tika.m almak ıçm kosa koşa git
ti. Has b hçemn kapısını açı 
az ileride bekliyen helvacı ~
lini el işareti ile içeri çağırdı. 
Fakat kendisi orada duramadı, 
saraya kaçtı, bir odaya kan:ınıp 
hüngür hüngür ağlamağn baş
ladı. 

Helvacı güzeli, başında helva 
ta:bkisı olduiu halde büyük ka.
pıdan içeri girdi: Şemsicıhan ile 
cariyebi:n c.ıvıldaştıklan tara
fa doğru salına salma ilerle
mes'F:e başladı. Hem gidiyor. 
hem de mal{;lılllla söylediği şu 
mam ile helvıu:;uu methediyor
du: 

(Arkası var) 

tmza ve adresı f>izde mahfuz b 
okuyucumuz yazıyor. 

"Hukf.lmet, ekmek mesclcsinde 
verdıgi son bir karada barem ka_ 
nununa tflbl devlet meınurlllrına 

ucuz ekmek temin cd lccek; dl_ 
ğcr geliri mdhdut fakat bareme 
tftbi olınıyan kimseler bundan is_ 
tifade cdemiyecekler. 

Halbuki bugun bilhassa tstnn_ 
bulda bareme tabi olmıyan ve 
hususi mu clerde çalışan bin_ 
lcrce vatan ardır. Bunlar da, 
muayyen gelire sahip oldukları 

halde acaba bu haktan ne iç r. 
ist.i!adc Uirllmiyor Hususi mil_ 

lışan klınsclerin ha_ 
y t pah ı dolayısıyle bol, bol 
aylık aldıkl..ın zannedılıyorsa bu 
hiç de \arit el g ldir. 

Meseın, a. d 120 lırn nyl k a_ 
lan bir memuru ele alalım. B'r 
kere bu paranın tnkr ben 30 lira_ 
sı VeJVYe kes ld ıne ğore elde 
90 Jrra lrnlm ktad r. BugUnkil ha_ 
yat pahalılı ının dJ ' sati yüzde 
300 olduğu kabul cdıldı 'ı taktirde 
elde k l:m 30 lırn le bır aıle bıl 
mem ne dereceye k 'd r eç nebi_ 
Ur? B r de bunun ızcrlne 3-4 
nQ" • u bir ailenin gfinde bır lt_ 
ra ekmek p r sı \ erdi;;ı tnktirde 
bu :ulcn n vazıyet ne olur'? Bu 
cihet u erınde alfıkııdar makam_ 
tar f' dıkknt n"znrını çekmenizi 
bilha "D r!cn ede-r m ..• 

• 
Universiteliler Vakıflar 

Umum Müdürlüğünden vakıf 
emliık gelirlerinin kendile
rine verilmesini istediler 

Tıp ve eczacılık f akü tel erine girmek isti yen 
ta ebenin imtihanı Çarşamba günü yapılacak 

Yüksek tahsile devam eden { 
fakir talebenin himayesi rnak_ 
sadiyle Ünh ers te Talebe Bir_ 
liğınin bazı tedbirler aldığım 
ve bu meyanda bir yemekhane 
vücuda getinleceğinı yazmış_ 
tık. 

Birlik, bu mesaisini daha 

sini alikadarlardan ist~tir. • 
tJNtvERBITEDE 

TEDRiSAT 
Üniversitenin 1942 _ 1943 

Eczacılık fakülteleriyle diş tn_ 
babeti okuluna alınacak talebe 
mikdannı tahdit etiğini ve ta_ 
!ipler bu mikdann fevkinde 
olduğu taktirde müracaat eden 
talebe arasında bir seçme im_ 
tihanı yapılacağını yazmıştık. 

Bu fakiilte ve okullardan yal 
nız diş tababeti okulu hariç ol_ 

-·-
E Hf'ı İ .. Amerika. g& 

lcc k 1943 yılında ı4 
ril) on t.on:tuk f,retııi lsa ede~· 
i.:rini lıaber \"emı"şti. Uım :ı;erfi11 
har • buı:-i.ı:::ıe lcad;ıt 
Alnmnvn ve mütrefi rini:t , 
tnUyon· 600 bin t.onluk AnFto 
Sak onlara ve miittıroilde~' 
ıt g . tınlı v 1 bil 1 ~ 

r i da tmsa ._..-ıı 
kabil Alma.n ... ·-
~') e hbffl1"" 
gece, • ea ve bu u rdan ·~ 
f: baıtmhldan ofıv 
rin tonajm1 hakikate pek • akd 
olarak nasıl fa3:" tti d Dl ~ 
lı!fl u her tes 
ba bnı~ laneüıp tınt 11 ı.111 

• mi)onız. Y ruz muhakkali ~ 
n tlm·,.. ki İngiltcroj i ·,..g 

c--Oeı:ımnm Aln ar ilti \ l =t11" 
btt"ri inb>iltereye btiyiık l1s~ 
bı>J'2 <t nizlerde ' um - .ltf1tl • 
ni unmyorlar re u e 
durma an den1'.ııaıltl i., 
lar. Bu:ıa ıııuk bil \ ıı:,,rlo 

n nn tmaret ~ misi 
son dere i b ılım ur: G ı 

:ı.t olur mu? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~ 

geniş bir sahada yapmak ve 
halen Mannara smemasının 

bulunduğu binanın Ust katın_ 
dald salonu kiralayarak genç. 
liğin boş znmanlannda kahve_ 
lcre gitmesini ünlemek maksa. 
diyle de bazı teşebbüslerde bu... 
lunmuştur. 

ders yılı tedrisatına 2 ikinci 
teşrin sabahı başlo.nacağını yaz 
mıştık. Bu münasebetle o gün 
Üniversite konferans salonun. 
da bütün fakülteler profesör 
ve talebelerinin iştirakiyle her 
yıl yapıldığı gibi mutad açış 
merasimi yapılacak, Üniversite 
Rektôrü Cemil Bilselin riyaset 
edeceği bu merasimi yine bil. 
tün talebeye verilecek mtişle_ 
rek ilk ders takip edecektir. 

mak üzere Tıp ve Eczacılk fa_ 
kültelerine namzet olarak kay_ 
dedilen talebe mih."tarl normal 
haddi aşmıştır. Üniversite ta_ 

ü gemi ile. geçe;ı a} bir m l ~ 1j 
d fazla fon ticaret es r... 1 

yalnız Aı rii-tı demz in ı . ": 
ti. Buna gıltere \"C Ksn \d!' iJl 
!> hnı da liJi \'e edef'S lot«JI 
lann enrdki n) verdi ~-ri tJ 

)iili k torpilleıne raks.mı ' ·'~ 
Uir m:d)"ODU hu • tm g lÇ ı:.• 
Di goriiıill. 

- Bilmem nasıl anlatayım? 
Bu güzel sesin sahibini görUn
ce a.nsızın içime bir ateş düştü. 
O güodcnberi geceleri uyku u
yuyamıyorum. Korkarun ki sız 
de benim gibi olursunuz. 

- Korkunç bir adam mı bu? 
- Keşkı rkunç olsa ... Da· 

ha fena. .. O kadar fena. k1 tarif 
edemem. 

Ç
. ~. .., - ırıon mı. 

- B"Jmooı •• Belki... Belki 
9irki.ndlr de bana güzel görün
dU. 
Şemaicilmı, ne söylediğini 

Avukatların 
sigorta meselesi 

• 
Seçilen bir heyet bu işi halletmek 
üzere yakında Ankaraya gidecek 

Mecburi sigort.a işi etrafın_ f 
da görüsmck üzere cumartesi 
günü öğleden sonra avukatlar 
Eminönü Halk&\'lnde bır top_ 
lantı ynpmıslardır. 

İlk rlef tı. söz alan baro reısı 
hu toplantının sebepleri hale 

kında izahat vcrmış bili.hare 
da toplantıya ışi dolnyısile iş. 
tirak edemıy ıı bir avukatın 
yazılı takriri okunmuştur. 

Birlik bu planlnnru tabak. 
kuk sahasına vazetmek için 

TIP VE ECZACILIK FAK.OL.. 
TESILE DiŞç/ OKU!JUNA GI 

RECEKLERIN 
iMTiHANLARI 

ribiınizde ilk defa yapılacak o_ 
lan bu imtihan rektörlüğün tes 
bit ettiği dershaneler ile üni_ 

Vakıflar umum mUdürlüğü nez 
dinde temaslara l>aşlamıştır. 

Bu temasların mevzuunu Maarif vekilliğinin bu yıl Tıp, 

veı'Site konferans salonunda 
çarşamba günü icra edilecek..: 
tir. 

Yüksek Tahsil talebesi için ö_ 
tedcnberi vakfedilmiş bina ve 
sair emvalin gelirleri işidir. 
Va'kıflnr idaresi bu gelirlerden 
yüksek tahsil talebesini fay_ 
dalandırmak cihetini düşün_ 
memiş ve bunları senelerden.. 
beri tnmir ve onarma işlerine 
sarf ededurmuştur. 

Osküdar fmnmlan birbirlerile 
mücadele ediyorlar 

Birlik ise, bu gelirlerin ken.. p ·ı Jd d•J • •• ••ı 
di hakkı olduğunu ve şimdiye ara 1 e e e e 1 en motorcu er 
kadar teraküm etmiş meblağ 
ile bundan sonra tahakkuk e.. b f ne ların unl u·· k .. 
decck gelirin birliğe verilme. azı ırı ı arını s u-

Al11üıılurın derrizalb ka :-ıpt~· 
n ne kndardır? Bunu her tiri u•· 
raf da gızii)"OI'. G~ lnnıt~ 
Ahmıny am 343 · tn a "" 
hiıı i>ldu~ "e bunl nlau İ99 u· 
mın l\lii~filder bra.fı dan 1~· 
tJ nl ğı harp nnıa,. ı · 
mı ı. Bugünkü hıh•iliz bahri) 1 

nazın M. Alcksandr .. Atmaa M 
nb;aJtıbnm:ı ~yet ağır za · tıı 
maruz" ka.ldddannı Öl 1enw.ı.ı_ı 
ildi .a ediyor. Yalnız bugüııl•1 

derur.alb ruüdafa~1sunn gcef! 
harı>too ~ kat'i '~ mü<~r 
olJuğu ila.ve edili)or. il 

Jl:ilmiyen cariyosinin böyle ko
nu.şnıasrndan hoşlandı. Has hah 
çenin yüksek duvarını aşarak 
sokağa taşan uzun ve çmlnk 
b!r kahkaha salıverdi. Bu kah· 
kaha yükselince dışarıdaki bel
va.c.mm sesi kesildi ve b"r müd
det sonra daha yakıcı, daha a
kıcı bir şekilde tekrar duyul- ------------

4ıı: BM bahçenin gülleri, Yasağa rağrr e J pasta 

Baro reisi aldığı sözde: ''Ve 
ldiletle temas edildiğini, ancak 
Vekaletten akıt borcu yoktur, 
vnit borcu vardır. Anadolu Si_ 
gorta Şırketinin şeraiti uygun 
dur. Binaenaleyh avukatlar 
buraya sigorta olmalıdır. Aksi 
taktirde avulrntlnnn avukatlık 
yapmaları imkiinsızdır.,, tarzın_ 
da bir cevo.p ldıklıınnı bildir_ 
mistir. 

Eğlence yerlerinin 
kapanış saatleri 

tlara nakletmiyorlarmış 

Cn.'<'e.1 harpte tıa.yyare ~" ıı 
olduğu gibi denh<le de pek ı.ı~ 
yrl' hir "Jftbtl. Halbuki şiıfl~ 
gentilPre hücumda muhinı (ıı~ 
s"ıtah oki~üu gibi tayyarcl. rı 
ke; fetmekte de tayya.r.e mühııO 
bir rol oymınıa..~tadır. RUl)(}il~ 
\e .J1C1" ~!'!.-'Ok tedbirlerde'Jı dO 
b~ı ha.tan dec.iialtl SJ: 'lSlJllO 
çok ~ üksek olnıasa nnıhtenıc~ 
Nır. \·a.kı:ı Alnıanlann \ar kU'. 
, r~ d iz in . ..aatma '\'eroi'<k•tl 
il· mulıu.hi..-aktır. Yalnrı u ıııe
sele ' r: Decimita için kmnau· 
dan '\e genrici, p:ı • ., tayyare< mr 
ri kudıır b'Üç yetişiyor. Multr 
lms~ısb.n.n Yt'~-mMİ 8t'nelctc! 
muhtac;tır. Batan deftimlt.ıarıtı 
içinde kurtulanlar, tan ar:d• 
kurtutaularda.:.ı hile azds . B~~ 
ltı,cr AJma:n a ~wa.ba tti,.· 
denizc!l"'rin "yerine ,COh • .ai ~ 
t~1irmi mi.filr! 

Şakıyor bülbiıllerı, 

Helv.a.cı güzefyim, ı'mal edenler Yakanın gönülleri. 

* Haa bahçeye gıreyım, 
Gonca güller dereyım, 
Gfile param geçme?.Se, 
Taze helva \ieıeyım ... 

Şeımsicihan, ilk göriışte hel· 
vacı güzeline ~k olduğunu a
çıktan açığa söylemek cesareti
ni göstercmiyen cariyesine: 

- Kız, dedı.. Bu nasıl helva· 
cı? Bb:.m bah"eye gırıp gül top
lamak t y Kapıyı açıver de 
gelsin; iste<l g1 Kadar gül top
la.sın; biz de lıch asını yiyelim. 

Cariye, tcl·rnı- gö~üs geçırdi: 
- Onun maksadı gül topla-

mak değ ld.i.r, sultanım! 
- Ya nedir? 
- Gül yüzlerı soldurmak ... 
- Bugün sana blı' hal oldu. 

.Anlaşılmn.z şeyler soylilyorsun. 
- Anlarsınız sultanım! Doğ

rusunu sö~ hyı yım de günah 
bend~ gıtsın .•. Onun has bah
çeve girmesine müsaade ederse-

r 
18-Eylül: 
Bir iki yer tecrübe ettim .. 

Hepsi nafile .. Bana göre değil. 
Her gittiğim yerde yoluma bir 
zcvı.ek çıkıyor, altın saçımdan 
zümrüt gozümdcn ac gözlü bir 
mıicevhcr meraklısı g:bi dem 
vurup bir kaç gün iç.inde işL 
mi terkctmeğc beni mecbur e. 
diyorlar. Ne yapacağım bil _ 
m m? Gittikçe kı bastırıyor .• 
Eğer iyi bir ış bulamazsam kı. 
şın ve bu. .. Koskocaman dün_ 
yanın içinde yalnızca ne yapa. 
cağım? 

28 - Eylül: 
(,azetclerin bırınde bir ilfu:ı 

g rmü.stüm. Tütün ticaret _ 
ha.nesi daktilo arıyor. Bugün 
bir de onu tecriibe etmeğe ka. 
rar verdim. Yüzüm o kadar 

;ı ç k \e ne "eli ki ne kadar 
ı ciddi dursam kimseye ne hür_ 

ı 
met, ne emniyet telkin edemi. 
yorum. Onun için mümldln ol 
duğu kad r sade ve ağır baş. 
lı g"yinm ğe gayret ed"yonun. 

Siynh bir tayyör ve şapka 
giy rck gittim. Beni gözlüklü. 
taht.ı uratlı bir adam kabul 
etti. Şu Alman filmlerinde bL 
zı güldiiren Teolingen'in kar_ 
d şi olsa bu kadar benzemez _ 
d Daire müdürü imi§. Yılışık 
b"r b ı~ı var amma müessese. 
nı ı \: iyeli, memur kalabalığı 

bu adrunla ılişit;;rimizin 
az ol u bana cesaret \•erdi. 
"Beni 1ditıplerio ve daktiloların 

~ odaya bir hademe gö_ 
ı ı rnı;ınrunı r:östc.rdi . . 

Belediye pirinç ve 
patate& unllndan 

pasla ta.alinin 
önüne geçecek 
Sıınitçiler ve börekçiler ce. 

miyeti tarafından Belediyeye 
verilen bir istida Beyoğlunda 

ki bazı pastahanelerle lokan_ 
taların memnu olmasına rağ_ 
men pirinç ve patates unları 
kullandıkları bıldirilmi. ti. 

Cemiyete mensup olan sanat 
karlar eğer bu gibi unlardan 
pasta, tatlı ımali memnu de_ 
ğilsc bu hususta kendilerinin 
çalışmalanna da müsaa.d • cdiL 
mesini istemişlerdi. 

Belediye bu istidaya cevap 
vermiştir. Verilen bu cevapta 

Bunun tizeııne vukat1ardan 
Mekki Sait. bunun doğru ol_ 
madığı, bir avukatın mezkiır 
sigorta şirketine 20 senede 
1200 lira verip 500 lira alaca_ 
ğını, ailesinin rızkından bu pa_ 
rayı kesip bir ticari şirkete 
veremiyecegini söylemiştir. 

Bel~diye Encü
meni meselegi 
bugün incell

y ece lı 
T9P1antıya nihayet verilme_ ' 

den iki teklif reye konularak 
ittifakla kabul edil~crtir. Bu 
teklifler şunlardır: 

Şehirde kömürden tasarruf 
yapılması için eğlence mahal_ 
lerinin muayyen saatte kapa_ 
tılması ve nakil vasıtalannm 

işleme tarifelerinin bu saate 
göre tanzimi kararlaş.ml§tı. 

1 - Bir heyet seçilecek ve bu 
heyet, meseleyi halletmek için 
derlıal Ankara.ya gönderilecek.. 
tir. 

2 - Celsenın sonunda Ve_ 
kalete bir telgraf çekilerek 15 
ilkteşrine kadar olan milhletin 
uzatılması istenecek. 

pasta ve emsalı imalinin koor_ 
dinasyon heyeti karariyle mem 
nu oldtıl;'U ve imaline müsaade 
edilemiyeceğı zikredilmiştir. 

Belediye taııüından bu işle_ 

re dair hazırlanan proje, DaL 
mi Encümen tarafından tetkik 
edilmiştir. 

Encümen, bu mesele hakkın 
daki kararı bugün verecek ve 
ona göre ta!bikata başlanacak 
tır. 

Yazan: 
Bedld Esea Sevdiğim Adam 1 

Telrllıa 

No. 4 

Hepsi i lerinı bırakıp beni lar? Mütemadiyen erkek arka. parmağımla resimler ciulim. 
süzdüler ve bir.birlerine baktı. daşlarla yüz kızartıcı şakalar Bu oyun, kafamın içinde yıl_ 
lar. Sonra, "Ne kadar zaman • yapıyorlar. Ben asıl C>imdi bir larca evvelki küçük sevdayı 
danberi daktiloluk ettiğime, kaç illa mektep içinde bulunuyo_ canlandırdı. O ?.amanlar da 
yerde, nerelerde çalıştığıma, rum. Bu hayata girdikten son_ böyle küçük başımı pencereye 
e\ velce ne kadar aylık aldığı _ ra sendelemeden devam etmek dayar, buğulanan cama acayip 
ma ve şimdı ne verdiklerine için çok mücadele lazım. şekiller çizmekle eğlenirdim. 
dair sualler dört taraftan yağ_ Akşam, sokak kapısında bir. Bence geçen senelerin hiç bir 
mağa başladı. Dudak büküşler l~tiler. Çift, çift sinemalara kıyme~i yok. Sadece in~ı, ba._ 
tezyifkar veya gıı>talı bakışlar ve kimbiliı daha nerelere? Da_ zan eglendıren, bazan aglatan 
karsısında renkten renge giri_ ğıldılar. Ben bu küçUk hanım. hatıralardaıı ibaret. İnsan ya_ 
yor, lakayt ve tabii görünmcğe lara ibretle baktım ve ko.ran. şadığı o katlar günü, koca, ko_ 
gayret ederek kısa cevaplar ve. lıkta üşüyen oda:nu ısıtmağa ca seneleri nasıl hissetm,..den 
riyordum. koştum. arkaya atıyor? 

İsminin Güzin <Slduğunu son Bu işin bu kadar kolay ola. Vaktiyle o kadar seve seve 
radan öğrend~ğim güzel bi~- kı.. cağını ummamıştım. Böyle ça_ yaşanılan, 'yahut o k dar ıztı_ 
zın hafifÇe omuz silkip dıger_ bucak beni kabul edişleri içim.. rap çekilen günler nasıl olu_ 
lerini "amma yapbmz ha!. Bu deki neşeyi çoğalttı. GündUz, yor da birer kof hatıra olmak_ 
aptala da ne kadar clıemmıyet yeni arkadaşlar arasında bir tan başka işe yaramıyorlar? 
v~~~iz,, der vgıbi a!aylı alay~ı an geçirdiğim çocukça heyeca. Bir aydanberi her akşam 
süzüşU ortı;ııga sükunet veı:u. na güldüm. ~eni. hayat yıldır_ olduğu gibi dokuz buçukta yat 

Bu kızcagı~ k~np. he~ mm_ mıyor .. Ciddiy~ ve gayre_ tım. Bu akşam okumak için L 
net, hem tarif edı~mez_bır kır_ timle onu yenecegun. çimde heves yok. Yorgun vü.. 
gınlık duydum. Gö:rlenme ka. Odamda ıslık çaldım ve ee_ ~udum ve kafam yavaş yavaş 
dar çıkan yaşlar akmadan kıı. kiden yaptığım gibi yatağımın uykuya gömülüyor. 
rudular. üzerine arkaüstü uzanıp yavaş 11 K'cinu · 

Ne kadar büyük bir ticaret. sesle şarkı söyledim. Sonra, nı""'°"' 
hane... Telefon s:uıtralı müte. biraz söğüş etle karnımı do. Dört. aya yaklaştı. Bu mües_ 
rnadiyen çalısıyor, bız beş dak_ yurdum. Penceremden sokağı sesedeyim. Daha patronu ne 
tilo mUtemadiyen çalışıyoruz seyrediyorum. Altı kat yukarı_ kapı aralığından, ne koridorda 
ve .• memurlar ... memurlar. dan Beyoğlu aydınlık bir mah. bir defa olsun göremedim. 

0

.Alışmı~ parmaklarım bay_ şer gibı görünüyor. Otomobil O kadar ~ert, aksi, ciddi i_ 
li yoruldu. Sabahtan akşama ler, trnmvaylar birer oyuncak miş ki kızlar yaka s"lkiyorlar. 
kadar yazmak pak kolay de;;il. g"bi. caddeyı kaplıyan halk Onu, aksi yüzünde sıvııh çer_ 
Ya.vaş, ya.vaş al nca 1 e'bet.. nr 1 dan kayıyorlar. çeveli gözli"ltlerı. kır u mür 

Bu daktilolar ıe •uiı r •ız_ Nefcsımden buğulanan cama saçl~ kc ..malikli blyık r yle 

Üsküdar cihetindeki bazı fı_ nun dog·ru olup ol d v ma ıgı ya_ 
nncılann birbirlerinin satışla_ pılacak tahkikattan- sonra an. 
rını baltalamak kastiyle bazı laşılacaktır. 
yolsuz hareketlerde bulunduk. Diğer taraftan kazanın ba;-.ı 
lan alakadar memurlar tara. mahallelerindeki fırınların 0 
fmdan habet• alınmış ve bu i. fisten aldıkları una baklıı, no= 
şin önüne g ilnıesi için Hi.zım but ve sairedeıı mamul un ka 
gelen tedbirlere baş vurulmuş_ rıştırdıkları da söylenmekte. 
tur. dir. 

Haber aldığımıza göre, bu Alakadar memurlar bu mc 
fırıncılardan bazıları kendile_ sele hakkında dahi tetkika~ 
rine rakip addettikleri her han başlamışlardır. 
gi bir fırına değirmenlerden ---~---------

Üsküdara un çeken motörler Bo k I . 
mürettebatını elde etmişler ve zu un mese esı 
bu gibi f1nnlara ait unlan nak 
letmemeleri için bu mürette_ 
batla uyuşmuşlardır. 

Bu vaziyeti haber alan de. 
ğirmen ofisi memuru Hüsnii i_ 
le belediye müfettişlerinden 
Kamil, derhal işe vaziyet etmiş 
ler ve Üskiidara ait unların 
kiffesini sevkettirmişlerdir. 

Üsküdardan lstanbula un ta. 
şıyan bir motörcünün yolda 
çuvallardan sonda ile un çekti! 
ği de söylenmekte ise de bu _ 

" dimdik ve sert karşım\)a gö_ 
diyor gibiyim. 
Arkadaşlara böylece tarif e. 

dip tahayyül ettiğim gibi yü_ 
rüyüşünün de taklidini yapı. 
yorum. Birbirlerine bakıp gül_ 
mekten katılıyorlar. Tıpkı ken. 
disine benzettiğ1mi soylüyorlar. 

Allah erı-inden emin eyle_ 1 
sin. 

25 Kanutıı<.sani 

Bu daire müdürü canımı sık. 
mağa başladı. İki defa bcı aber 
yemek teklif etti, naı.ikane red. 
dettim. 

Yalnız olduğumu, eve erken 
dönmem icap ettiğini ıleri sür. 
düm Bugün yıne akşam ye_ 
me w mi ''başba a,. yememiz için 
rica etti. Nazik kelimeler bul 
m ğu çalışıp dü ünerek, dudak_ 
lannı büzüp, kelebek gözlüfüi_ 
nü duzelterek, eğilip doğrula 
rak yalvanşı o kadar gülüne 
ve bulanık gôzbebeklerinm 
manası o kadar iğrenç idi ki. 
ce\ ap vermek bile istemedım. 
Gülmek istiyor, hırstan da bo 
ğuluyordum. 

Dehşetli bir kuvvet sarf ede 
rek: 

- Rica ederim efendim. 1m 
kanı olmadığını evvelce d 
söyledim. Lfıtfen başka b"r ar 
kadaş bulun. Si?.inle "b b a. 
yemek yiyemiyecejfm. d iın 
Hızla yürüyiip uzakla tım 
lcbek gözlü Wo ti elin a 
Zcrafetl ( ! ) biızduğü 
n ~nyretten ltlı. 
da.:1 bnka k~ldı. ( 1rk ı 

Cu uaıın ce\1.!lhmı da il1'z ,,_
re l. halde değiliz. AMSk tıı· 

Zarar gören fırıncılar giliz ,,.. nıenlmlılar ~ ınrP 
te olduğu gibi zayiatın bu hll'I,.. 

Mumhane değirmenini tt• d .. nı.ataroğmdan emindirler· 
mahkemeye verdiler Goçe:ı harptP. 1917 Wasanm:l• 

lnıanJ:ı.r bir milyon 200 titt {<lrt 
Ofis nam ve hesabına çalışan h:ıtırıhldanın an etmt~ir· 

Mumhane değirmeninin bun_ 1917 dP torpitlenen g~miler·ıı 
dan bir hafta evvel Galata ve va ~1i'öi rayda 700 hhı tonu tııı· 
Beşiktaş semtlerindeki ıbazı fı lu~ orılu. 1918 00 bu vasa1i mil•· 
ı:ınlara mahiyeti meçhul bi; t~ 500 tfm tmt!l hımisttr. Hll 
nevi un verdiğini ve bu yüz_ 1912 dı· iSt" yasa.ti a)hk ~!'mi ı.a.· 
den mezkur fırınlarda çıkan GO< hin -tond 
ekmeklerin alô.kadar memurları l ıhı } ur. 
tarafından toplandığım yaz_ Şurab1 da muhakkaktır 1d, 

k Anglo Saksoıılar, lbltak \'e J\'1· mıştı . ,.ı 
Bu yüzden mutazarrır olan ıii~ • gibi bir üdsinde:ı f;;ı~ • 

ve müşkül bir me\ kie giren bütün clÜDJ'a dn.-izlerind .. s..-; 11 

bazı fırıncılar mezkür değir_ Sf•füri teımiu ettildt-ri tur:ck .. ı· 
men sal1ibini dava etmişler_ m:uıyanm açık deııizlcrin IıiC 
d. hit'-.:ndc· bir tek gooıi i gonııı· ır. 

Bu hususta İstanbul Müd merot°'l<tedir. 
dclwnumiliğine verHcn bir is~ ______ .B_El_lÇ.;;..ET_°' __ s_A_F_·f\ 
tida a"diyeti cihetiyle milli ko_ 
runma müddeiumumiliğine gön Sümer Bank Umum 
derilmiştir. Müdürü Adanada 

Mezkur müddeiumumilik bu Adana, (Hususi) - Sumer 
işe dair olan tahkikata bu haf Bank umum müdürü Hulki /\... 
ta içinde başlıyacaktır. lisba.h, Sümer Bank miıc:ss .,e. 

Üsküdar halkevindeki 
konferans • 

Dün. saat 15.30 dn Üsküdar 
Hatkcvinde Necip Fazıl Kısa 
k" r k tarafmdan "Abdülhak 
Hamid \'e yenileşme da\amız,. 
m vzulu b r konf rans veı il_ 

• t. 
mı ~ır. 

Konferans seçkin bir halk 
kütlesi tarafından takip edil. 
miştir. 

:Erbaada sıtma arttı 

Erbaa, (Yeni Sabah) - Bü_ 
yük zclzclcdcnberi şehrimiz ve 
civarındaki kasabalarda sıtma 
gittikçe artmaktadır. 

Son günlerde kinin gibi bu 
hu t lığa karşı müessir illi.çla. 
rın bulunmayışı hastıı.lığııı art 
ma ına sebep olmaktadır. 

Bu hususta Sıhhat \'ekfı.letı 
nin bu mınt kalarda ıtm 

d le t kıl"tı kurm ı T k 
u g·· ~t dır 

lerini tetkik etmek üzere seh
rimize gelmiştir. 
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Yazan : Sermet Muhtar Alus 

lnı horoz dövüştür. 
~e m .ı tarihin kaydetti. 
~ tlk çağlardanbcri varmış. 
'\: uruını tanın Atinalıları, !s_ 
P..ı.rtal ı , sonra Romalılar, 
'Bızan 1 r buna pek düşkün_ 
rnüşl r. Oıta Asyalılar arasın_ 
da rr;craldılan görtilmüş. 

Halk bırıkir, horozlar kal'Şı_ 
1 Rt lır. ki taraf olunup (o 
kaza c k bu kazanacak!) di_ 
Y a.hısler tutulur, i§ enikonu 
.u ııar halini rJırmış. 
Mıl"dın 79 uncu yılı (Ve u_ 

v "1 > yan dağının lavla.nna 
r.ümulen Pompci şehrinden 
Napoliye taşının~ mozayilder_ 
de Çanakkale boğazı y kının_ 
dakı ( o"e) hri havalisinde 
bulun mad !arda, hfıkKo. 
lunmu taş levhalarda, bilh s_ 
8a boyalı vazolarda bu cenlJe_ 
rin resımlerine, yazılarına ra t 
lanıyor 

S nraki devirl"rin ıressam ve 
heykcltraşlan içinde pek canlı 
horoz dövüşleri tasvir etmiş_ 
~r çoktur. Madrid. Bt.:rlin, Ce_ 
llUa ve Pıırisin (Louvre} mü_ 
telerindc bu eserler mevcut. 
M ıtekim 19 uncu nsnn maruf 
ressam ve heykeltrnşlanndan 
Fransalı (Gerome) in tablosu 
en dikkat çekenlerdendir. 

• • • 
Bizim f.stanbulda da bundan! 

35, 40 sene evveline kadar 
bu yolun hayli meraklıları varı 
dı. Dövüşken horoz beslenilir, 
canı gibi sevip üstüne titreyen 
ler bulunurdu. 

Hemen hepsi bıçkmlıklan 
Yetişme, tulumbacı reisi, san_ 
dık omuzdaşı, Tersane efesi, 
kuşbaz, kabzımal, tütün kaçak 
~ısı kabilinden, saçı bıyığı a. 
~ğı halde hiılfı. afilikten 
bezmemiş kişilerdi. Bir vakitki 
kabadayılık ve hovardalık a_ 
lenılerinin namlıları. 

Dövüşler, Şeker ve Kurbnn 
bayramlarında, sair zamanlar 
t!11"a günleri yıı,pılu:dı. Yer.le_ 
l'i ınuayyen: 

A.ksara.yda, Muradpaşa cami 
&iııin avlusunda, Onikilerın 
~ olan kahvenin önü; 
l\üçükmustapaşada pehlivan_ 
l&ı- kahvesine bitişik arsa; 
Şehremininde Hastane çayırı, 
kale bedenlerinin dışında Kava 
'1n bağı; Kasımpaşada, Kulak 
~ mezarlığının yamacı; Ok_ 
~:_ydanın ın ilerisinde Havuz_ 
~ı bahçesi ••• 

Horoz.Unu alan oralann bi_ 
l'İndc; öpe öpe ne okşamalar: 

- Ulan göreyim seni, yüzü_ 
ınu ağart! .. 

- Koltuklarmıı kabartacak, 
llaoetramı bozmıyacaksın ha! 

- Zifaslarsan Rabbena hak_ 
kına boynunu koparırım sc.. 
-ıtı!.. 
Babayiğit horozun evsafı da 

lltnlar: 
Evvela halis Hind olması 

tart. Kafası dik, boynu gergin 
ilgam iri. rengi kırmızımtırak 
~Ynılı:: tüyleri seyrek, kalça.la_ r etli, bacakları uzun, pençe_ 
erı. geniş, tırnakları taşkın o_ 
!!_:~k ;_ ustclik törpU ile törpü_ 
"""ıerett sipsivri edilecek. 

'l'akıtan isimleri de kıyaktı: 
t Şahin, Arslan, Haydar, Rüs_ 
ıe-· Tosun, Iikıran, Yedibe_ 

O ÜŞülen kahvenin, meyda_ 

nın dört yanı mahşer kesilir_ 
di; zira seyre meraklılar tü_ 
men tümen. Kahveci de kckil._ 
da, çıraklar okkalılnn, az şe _ 
kerlileri, sadeleri yetiştiremL 
yor .. 

Temyiz mahke-
bomba 1 

mesı 

davasını nakzefH 
Seyırciler halka olur, hayvan 

ları peşin gözden geçirdikleri 
ıçin tıpkı at yarışlarında ol. 
duğu gıbı kalıp kıyafete, hela_ Ankarada Atatılrk bulvarın
vete göre tahminlere koyulur_ da Almanya Buyuk Elçısi Fon 
lar, yarısı bir taraflı, yansı Papen'e karşı suikast tC;rtibin
öbür taraflı, ikiye ayrılırlardı. den dolayı Ankara Ağırceza 

Adeta boks maçının aynı. mahkemes'nce yırmişer s=nc 
Onun (n kavut) olan veya ağır hapse mnhkUm. edılen Sov
ringi bırakan gibi bunda dn yet tebaasından Pavlof, Korni
yere serilen, fellek fellek ka_, lof ve onar sencve malıkUnı e<fr 

WIA len Abdurrnhman ve Süleyman 
çan mag up... h kkı d ' , . k 

Nihayet horozlar ortaya suh a n ak'ı ; arar temyı~ nn -
nı rdı. On meyo mı yadırga_ zed imi:;; ve e\ ı .;ı: Ankara Ct.İm
rr.'1.dnlnr. Yukla.ş!ria yok ikisi hur yet Müddcıu numılı~me ia
de cekinh n ç ki g n b'rbirle_ de ed"lm'ı:;tır. Te. ,. moh eme-
rıni s<.1zm . sı kar<:.rı başlıca şu noktaLrdanJ 

bozıııuştur: Sah plcrinde ve tnraftarların 
da ler. 1 - Ankara Pol s Enst'itüsü 

- H ·di Hnyd:ır, Zülfikarı_ kürninakjı mu~ ı.s.sısı Payyo-
na dayan!. mm raporunun okunmaması. 

- Arş Alıkırau, kır, ez!. 2 - Abdurr..ıhınanın ılk tah-
l{ahramanlar karşı karşı ' 1 kikattaki ifadelcr:ı.n n okunıma

fıynkalı fiyrı. ı. lı bakısla.rdn.n 1 nıası, 
sonra şımdi c! burun buruna, 
gaga ölçmcdcler. 3 - İtalyan sefaret' Jc~ ıcısı-

Bağırtılnr kopaduruyor: nın şahit olarak çağınlıp ifade-
B. t · gu· m r siııın c.tnl.?ıllmenıesı, - ın epcsıne çocu., .. 

- Davransana be vavrum!. 4 - Maznunlar hakkındn 6t 
lık hamleleri, arnh aralı, üncü maddenin ne suretle tatbik 

pehlivanların kuvvet denedik_ edild.ğinm karaı-da izah edilme
leri elenselervari, kısa kısa sa_ me;i. 
vu.şturduktan. ikisi de yanpiri -ç-·ı_n_ar_a_ğ_a_c_ın_clı_a_n_y_u_v_ar_la_n_cl_ı 
ynnpiri ç kilip dönfu lerden 
sonra karman çorman oluve_ Beşiktaşlı\ Tuzbabada Tabak 
rirlerdi. cıhasaıı sokağında oturan 

ıcrayıp sı<'rayıp pençeleşir_ Sabrinin 8 yaşındaki oğlu Tay 
lcrken tüyler ~mada, toz top fur, dün arkadaşlariyle c.ynar _ 
rak havalanmada... kcn çıh-mış olduğu çınar ağa _ 

Derken efendim, acarı ibiği cından aşağı düşeı·ek e.ğır su_ 
gagasına sıkıştırmış, silkim sil rette yaralanmıştır. 
kim silkiyor; beriki, hali bitik, Çocuk, Şişli hastahanesine 
knn revan içinde, hn yıkıldı, kaldırılmıştır. 
ha yıkılacak,_ J, 

Haykuıkfor ayukta: Denize ılüten a am 
- Kocn arslan, yediklerin kurtarıldı 

helm o ınt Cerrahpa.şada Camişeıif so_ 
- ttoglu it zavallıyı geber_ kağında 14/1 numarada oturan 

tecek be!. İbrahim oğlu Mustafa, dün 
Yaman horoz daha kükreye_ köprünün Ada iskelesinde ge_ 

rek bir daha saldınp mahmu_ zerken ayağı kayarak denize 
zunu hasmının gözlerine savu_ düşmü se de etraftnn yetişen_ 
rur savurma?.., biçare yere yu_ ler tarafından ku~anlmıştır. 
varlanmış, (pes) der gibi me_ 
lul mabzun bakarken galip, Ağafian düJtü 
kanatlarını çırpa çırpa mağrur Kücük Bebek Boyun so. 
ma.,..örur öter, aHo§ tufanı ya_ kağında oturan Ramazan oğlu 
ğardı. Arif Balkan, dün c\:lerinin balı 

Masnllahlar, ya~lar!. Bir çesinde bulunan armut ağacın_ 
yandan da 51Unturlu küfürler, dan a~ağı düşerek yaralanmış, 
lanet okumalar... Beyoğlu hastahanesine kaldı. 

Bu lıarrangii.rra aı :ısında rılmıştır. 
taraf tutanlamı ağız dal~ları 
eksPJiya kızı ır. glrt1ak gırt.la_ tistirmişsin !. 
ğa gefü:ıler azıtılıp su talılara, I<oltukları kabank ahbab e_ 
söğüt yapraklarına. saldırma_ fendi mürlivvetkarlık edip: 
lara yanaşılır, hacamatJanan_ - Seninkini de yabana at _ 
lnr ya (Gurebavi Müslimin), ma kardaşım, benim Haydar 
ya (Bahriy merkez). ya da fstanlıulda bir tane ise ikincisi 
AlUncıdaire (Mecruhin) hasta_ de senin Alikıranııı!.. diye ağı_ 
nesini boylardı. za b·r parmak bal çalar, key_ 

Sonun . tatlıya ba~landığı, finden nara atarcasına kalıve_ 
çıngarın önlendiği de çok kere ciye sayhayı basnrdı: 
vaki. - Hacım bize iki okkalı, 

Yenik oorozun sahibi pişkin iki de nıırgile yolla, parası 
lerden. daha doğrusu yılgınlar_ benden! .. 
dan Vt:. nniyeti de derme çat_ 
nıa ise kabadayı horozun sa_ 
hibine yanasıverirdi: 

- Ahbab. Allah bı-ığlşlasın 
rnahlükçuğun essiz, tırtanbulda 
bir tane olduğuna kalıbımı ba_ 
sarım. 'Doğt"Usu aşkolf;un. p r. 
don, danı kasına beslemiş, ye_ 

O zamanki sa.yılı fırt.mala_ 
rın her dem ağıZiarıııdakini de 
öğrenin: • 

"Erkekte horoz. menıkı bnş_ 
l&dı mı bil ki ıhtiyarlık ala. 
metidir .... , 

.~M-nıet lıfu1ıror ALUS 

r Meraklı notlar ''; w: 4 

llarp tledlkodl!lan ~~ıı =~~~ nıfüıt"nleri bir 

it A.vrupnda işgal ordularına 
L. ı yaklanmalardan, bat 
...,.lama harckeUerinden ve 
b~ıara karşı alınan şiddetli 
l!zıci tedbırlerden sık sık bah_ 
Sedihnektedır. 
d '!abii bunların bir kısmı 
ogru, bır kısmı ise sırf jpro_ 

l>aganda gaye "yle uyduruL :UR, hayal mahsulü haberler_ 
b ıt-. Son gelen gazetelerden 
~~ tipik hadiseleri 'tllıyo_ 

1G:ıı;.1lfl· mu.1ıafızkm 

50 RisJıngin muhafaza kıtası 
l" ~i. iye çıkaıılmış. Norveç 
tna ıst şefinin hayatını koru_ 
it akla mi.ikellef olan bu dclL 
~l'lhlat, tamamiyle Almanlar 
t'afından yetıışurilmiş. 

~ lsvcc ga.zetclerıne göre, bu 
So rtıbat bazı hadiselerden 
~ alınmıs. Kislingin otur_ 
~ bına mn nrc defi top_ 
'b nıulıafa.z.a edildiği gL 
lU kcndısı hava almak istedi_ 
'h 1~an, dolastığı yerlerde 

a kn.pntılı:vormuş. 

kal ve sivaset 
~Oı>cnhagda bır berber, iki 
· ub:ı.yını braş etmek 

ı i ın bir ay hapse 
l:rn lm. 

ltıı.ıllapı::;tP,n ıktı • ı gün dük_ 
n~n Kap sına bır çelenk 
lg ı bonniı . günden_ 

Ga;;etcLcrc kmı.lct abone 
o abileccl. 1 

Çek gazete sahipleri, bun_ 
dan böyl yalnız ari ırka 
mensup olan okuyuculnn. ı 
abone etmege karar vermiş_ 
!erdir. 

Prngda .çıkan "Svenska 
Dagbladet,, gazetesinin yazdı_ 
ğına göre, yarımkan ari olan_ 
lar ve Yahudilerle aynı evde 
oturanlar bu haktan istifade 
edemiyeceklerdir. 
Papazlar da 1oantrdl cdil:iyor 

Holandada bulunan Alman 
makamları, yalnız papazları 
kontrol etmek için bir casus 
teşkilatı kuımuşlardır. 

Alman taraftarı "Valk en 
Vaderland,, gazetesi kilise a. 
leyhinde yazdığı bir makale_ 
de şu hadiseyi anlatıyor: 

Bir Hansisken papazı genç_ 
Jiği irşat için bir toplantı 
tertip etmiş. Alman makam_ 
lan küçük bir çocuğu burada 
bulunmağa memur etmişler. 
Çocuk, papazın Alman asker_ 
!erini tahkir ettiğini, armala_ 
n kunıkafn olan .. ölüm ala_ 
yı,, mensupl nna "6Cytanın 
askerleri,, dediğini haber l\er_ 
miş. 

Gazete, bu kabil toplantıla_ 
nn yasak edilmesini ve kilise 
mücssesclerınin kapatılması_ 

nı isteyeı ek yazısına n ve_ 
riyor. 
En büyük arzunu.:: 'tıedir1 
İsveç gazetelerinden bıri o_ 

kuyucularına gu suali sormus: 
En büyilk aı·zunuz nedir? 

Aldığı binlerce cevapt su 
neticeye varmış: 

Okuyucuların yüzde 38 zi, 
hayattan tam mfınasilc isti_ 
fade edebılmek için, zengın 
olma.k istiyorlnrmı . 

Yüzde 16 si, sanat, tiyat_ 
ro, spor, veya politika snha_ 
smda meşhur olma'k dil ğin_ 
deymi ler. 
Çoğunu kadınlar teşkıl e_ 

den yüzde 11 gibı bir azlık, 
bambaşka bir ideal peşinde L 
mişler. Her türlü arzularını, 
emellet ini yerine getirecek 
bir koca -ve:va karıya snhip 
olmak istiyoı larmış. 

Bu rnüsabaknya gençler de 
iştirak ctmış. Bunlnnn yüzde 
9 u. ailelerine yük olmaktan 
kurtulmak için hayatlarını 
lrazanmak isteğini gösteriyor_ 
larmış. 

Eu gençlerin bir tanesi bL 
le, parlak ve şerefli me\ kid 
denwurmuyormuş. 

Ankete cevap 'er~ yaşlı_ 
ların hepsi de, ne para, ne de 
şöhrete tama ediyor, yalnız i 
yi bir sıhhat istiyorlarmış. 

Müo::abakaya iştirak ed nl 
rin hepsinin ittifak ettikleri ' 
tek bir noJrta vannı~; o ia 
uzun ömür .... 

!!ay.fa : 1 
·-!!b-

-.. F~!:~~:B~~ J 1 [111n SABAH~ 
a e kanal uharebesi Ber~~ .. ~~~~.~~!yor Ankar;,~~~gesinin 

a.rnızlar yapan Alman kuvvet-

ş i d etle devam ediyor ;;i~:r:ık~~~d==:k 
suretiyle ilk hareket mev,zi!eri

1'•z•n: A • C. Saraçoll-ıı 
l 939 yılı İlkte§rininlıı O.il do-

1 

kuzundn Ankarada lln7..a' 
l~ığmıız Türk - Frnnsız - tngr 
~ ~~.a~ı lb~güııle tiçüncti y.ı.I 
donum.unu idriı..k etnıis bulumr 
yor. Bu üç yıl iç:inde neler olma· 
dı? Fransa çoktü, Balkanlar .ıs
~ya uğradı, Sovyet Rusya -
Mihver haıbi başladı. Yani harp 
ateşi e~ Garp hudutlarnruza 
gelip dayandı. Nasıl ki şimdi de 
Şark sınırlarımıza gelip dayan· 
ma.k üzere bulunuyor. Fakat 
i>iitün bu olaylara, bizi sözümüz. 
den caydırmak ıçin yapılan 
vaatlara.. hatta tazyıJ.ı:l ı e rağ
men Türk sözün durdu kara· 
gün dostu olduğunu ısbat etti. 

-Af eut adaları bölgesinde Japon
ların bat an ve hasara uğrıyan 

gemileri 43 ü buldu 

ne kadar geri atmıştır. 
StalinP:ratlda hücum kıtalan 

diismanın ısrarlı mukavemetini 
lomu.51ar, kızıl barikat top f.a'b
rikasını tama.men h ücumln al
mışlar ve düşmana; kanlı kayıp
lar verdirerek yaptığı şiddetli 
karşılık taarruzları püskürttük
ten sonra fabrika civarındaki 

Mclbourne, 18 (A.A.) - Pa
sifık batı cenubu Müttefik umu
mi karargahının tebl:iği: 

saldırmadıklarını 
dir. 

söylemekte- mahalleye kadar geri sürmil§
lerdir. 

Owen Staıney: l{arı:ı.daki kuv
vetlerim zin gilı>'ide artan bas
k dı.ın d ma.n 'Dı:.mpleton 
gec~d ndekı mudafcıa mevzilerin-ı 
den çek lm'F:t·r. 

Loııdra, 18 (A.A.) - General 
M.nc Artlmr mnumi kararo-ahın
da.n l>Jdırıliyor: 

Ow=en Stanley daı!la.rında A
vustrnlya kuvvetlen mühim bir 
yol lt.snk noktasını iooal etmiş· 
lerdir. Dü~ma.nın buradan şıd
detle mukavemet ed cı:ri saı :ıı
yordu. 

Vişi, 18 (A.A.) - Amerikan 
bahriye ııez.azoet!iıun neşrettiği 
bir tebliğ. Guadalca.nal adasını 
müh:m miktarda Japon askerı 
çıktığını, f.nkat daha Japonların 

Alman Propaganda 
Nazırının sözleri 

Vaşington, 18 (A.A.) - Bah
riye nazrlığmın di.inkü tebliğin
de d:niliyor ~: 
"M~uders" bomba uçakları 

'ilk defa olarak Aleut adaların
da ~özülrmüştür. Bu uçakların 
bu havaJiye gelmesi, Japonlan 
bu stratejik bölgeden tardet
mek ıçin büyü] nıiktnrda hava 
kuvvetlerinin gcldığini gösterir. 
Japonların bu bölgedeki kayıp
ları :yıekünu ş;mdi 13 ü batmış, 
3 il muhtemel olarak batmış, 
25 i de hasara uğramış 43 ge
midir .. 

Ncvyor-k, 18 (A.A.) - Bütün 
memleket halkı, dikkatini ce-
1111., Pasifikle cereyan eden mu
harebeve çevirmiş, üç hnftil son 
ra yapılacak olan se.ç:mleri ikin· 
ci nlana bırakmıştır. 

Moskova 
bildiriyor 

, Öll3Illli ha va &şkilleri tara
fından y. ılan kuvvetlı taanıı~ 
lar kara hareketlerini destekle
miş \C Volga. doğu kıyısındaki 
topların biıyük kısmını tahrıp 
ctmi tir. 

1sparta Kevka mahallesi-nin 
ş"ıınal batısında kuf}atılan Bolşe
vik kuvvetleri yok edilmişler
dır. 

Bu mıla.şm ya ra,.,Oınen yurou· 
muzun henüz sulh ve silkfuıun 
bütün nimetlerinden i tifad '°1P. 
d ram edeb:Imesi keyfiyet 
g linae. bu durumnıı ımzaladı· 

Cep~in simal ve merkez ke- ğıınız ıttifak muahed 'ne aylu· 
simlerinde haşan ile bıtirılen n bir ciheti _roktur ve b nu 
Alman devr'ye faaliyetlerinden müttcfiki.m.tt IngilW r de ta· 
başka düşm3nın mahalli tnaı- mamıyle takdir ve ta rip et· 
ruz hareketler yle gösterdiğ'ı fa- mektedirlcr. Türk bır ıtt f • 
aliyetli ve başa.nlı mukavemd- muahedesı anzalamıştır ve bu 
ten maa<h. önemli hıc bir hare- mua.hededeki ımzasına şiındive 
ket olmamıştır. kada.r §eref1 sadık kaldığı gL· 

Fena havaya rağmen s v..ış ibi bundan sonra da a}nı saon· 
uçak birliklerimiz Sovyet taşıt k..'tti göst.er.ın kte d "vam edı...-c K• 

hareketlerine karşı taarn.ı?Jarı- tir. Bunu bU •ilklerim z her ve· 
na devam etmişlerdir. sil ile tekrar "ltiler \ etmek· 

lla\"a Üstünlii~fü ted rler. Genu .,,:y lngıltere) 
--=- ziyaret eden Ti.irk gazetecıleı:ı 

Berlin, 18 (A.A.) - !{alinin - heyeti :reis.ı başmuhurr r:rniz üs
To opez bölgesinde Alman u- tad Hüseyin Cahid Yalçın diyor 
çakları Bolşe\ik kıtalarının ha- du ki: 

- ı...ıs t.r•fı ı ııv -ı.J - - Baı tarafı 1 ın~ de - reketlerine kı:ırşı muvaffakıyet- '1ııgiltered bulu duğumuıı; 
dan kalkıp buraya gelme_ etmi.~. Bunu mütcakıp Sov- le sa\·a.cmuşlardır. Doğu cephe- müddetçe nazırlardan b9.Şlıy -
miş olduğumu ifade et. yet kıtaları bir karşı tanrnıza sin.in orta ke5.minde haftnlarca nık konuştuğumuz s yasi, aske-

mek isterim. geçmişler ve düşmanı müştah- silren b'r vakfeden sonra piy - ri ve mali ş:ılı.;.ıyetle11n heps n-
"Çetin ve ciddi zamanlnrın, kom mevzileıindoo çıkannıslar· de istikşaf kuvvetlerinin verdik- de memleke mız.e karsı hak1ki 

nüfus kesafeti a.'}ln ve fazla dır. lcri maliimat ve ha'\: adan alı- b:.r tnkd!r ve muhabbet du~ gu
olan şehirlere ne bı.iyük kül_ Len'ingrad cenhesi:nde Sovyet nan resimler, Timocenko'nun tarı görmekl gerçekten bnlhı
fetler ve güçlükler yüklediğini Birlikleri iki gün süren hare- yeni b'r şaşırtma taarruzu yap- ynı olduk. Bir Tüık olmaktat 
pek iyi bilil'inı. Hnrp zamanın_ ketler esnasında 200 Alman öl· ma.k niyet.~ old~öunu nç ça burr.da hakıki bir ıtuh r hıcıse
da herkesin çektiğı zahmeti ve dürmüşlerdır. 6 düşman uçağı gösterrnfştir. Alman uçaklatı- dıhyor. Şahıslarımız hakkındıı 
duyduğu duyguyu da bildığim 1 düşüıiilınüştür. mn kıta toplulukla.nna, dem ·r- g.öıst.etilen nezaket ve ikram 
gibi, yine bu yıllarda, - gö_ yolu hedeflerine ve muvasala memleketinuziıı dürüst pofaikı:L-
riişüme göıe bence en lüzum - Sovyct Pil~e Ta~')'ftreleri kavuşak noktalarına iki hafta suıın '\"C kuvvetlenme yolunda-
lusu da budur - En son ve Moskova, 18 (A-A.) - Sta- müddetle yaptıkları taanuzlnr. Jd mesaısinin semeresı olduğu 
aynı zamanda milli ta.rihımi_ lingraildan bildirıldiğ'ıne göre, bu teşcbbiL<ıil daha başlangıcın- için \"ı:t.taııda bugünkü vaziyetı 
zin en büyük şansını ele g,e_ ordu Alman taan"Uzlnrının art- da durdum1ağa ki.fi gelmiştir. hnzırlıyan v teının ede:ı büyük 
çirdiğimizi de biliyorum. Biz. masına rağmen dayanmakta ve Düşürülen Bolşevik uçaklannın lere ger-Oekten minnettar obna
ölüm ve kalım içın çaı-pışıyo_ Sovyet lıava .te§killeri pike bom- nisbeten mahdut miktarda olu- byız." 
ruz. Bu harbi kaybetmekle, ba uçakları fılolanna ve Alnı.an şu, doğuda.ki Alman av uçakla- -------------
milli tarihimize sahip olmak müdafaa mevzilerine muvaffa· rının mutlak bir üstünlüğe sa- 1'/les'ut bı·r 
hakkını da kaybediyoruz.. kıyeUi hücumlnr yapmaktadır. h'.ip olduğwıu gösbarmektir. 1 .lVl 
Düşmanlannıız bizi bekli_ Bu raporlara göre, şiddetli Sovyet hava ordusunun pilot ld •• •• -

yen akibeH haber vermek için Alman hücumları, müdafilerin ve malzeme bakımından uğradı- YI 00UffiU 
çok açık konu§tular. Onlar.

1 
teşkil ettikleri çelik duvar önün- ğı ağır kayıplar Sovyetleri tec· 

bize yükletilecek ikinci" bir de toprak knzarunağa henüz riibesiz mürctteba.t tarafından (Başınn.kalec.kn <le\'lun) 
Versavd"n, o'l-aganüstü bır Ver mU\'ftççak olam"mı...,laı...ıır. Ru huri~etlerı ile muhasım b'r hn 

.J u u.u ...... ~ u kullaıulan talim tayyarelerine k · -ı...- ed"l · - · · 
saydan bahsettiler. hava filosu, dü.şman layyarcle- ba.şvurmağa mecbur cimistir. n: ette lıt~rnl 1 emıyebc~gını eı~ 

Büyilk devletlerle ve büyük rine onun sayı üstünlüğüne rağ- nıye a ına ıyor ve unu açı -
dünya kılalariyle yapılan mü. men ilk defa olarak meydı.ın o- ça te.sbit ecl'yordu. 
cadelelcr sırasında Saksonyalı_ kumaktadırlar. Vali Ankarada Türk polit kasının bu dürü t 
larla Vörtenbergliler, Prusya_! ....._ t asi ve temiz düşünüşü muahed n •• · 
lılarla Ba'\'Yeralılar arasındaki Korkunç ~~lar bau..,.. 881 ara mcn·n rmuısı zamanl rındn şu 
anlnşmazlıklardan bahsetmek Londra, 18 (A.A.) - Stalin- 'lt&lb O veya. bu şck'ildc, tevil ve~ a tef 
yalnız ahmukça değıl, ayııı Z8 grad şehrindç vaziyet ciddidir. ' r sir edilobilm~e de ·mdı m -
manda çok korkakça olur. tn_ Almanlar kuvvetlerinı toplamak - ••ı urafı 1 ıaclde - dan Uç yıl geçt ktcn ve zam:uım 
sanlık bugun·· , tamamen ba.şlm ictn bir liihza durmu~Jarsa da ·· ala kadar u;1ı.. .. Aım· ti 1>i!'Ct'i.lbe ve imtihanlarına uğı -

~ . yuz ÇUV 3 ~ 1§ r. dı'"" n·- S·'W'a hl" bı"r ta raf nı."·•t-zeminde ihtılıülarla meşgul_ sonra yeniden taarruza geçmış- Binaenaleyh Oflisçe yapılan bu nw.u v :ı •-
dür. Şimdi j vo.inız ıdeolojiler lerdir. nıuazzam tevziat işinde şımdiye ler mizın samuniyetind< n, ah
de, taç. taht ve uıihrabta de_ Düşman şimalde ilerliyerek .kadar hiç bir a.ksa.kbk olmadı- d"mize, 1.'efömızdau §ÜJ1h ve 
ğildir. Bizim yaşamak hakkı_ Volga sahiline tnmamiyle yer- ğına gi.ire dün de yaulığımız veç t~eddüt etmek hakkım luı /. Je
mızda ve bilhassa yn.qa.mak im leşmek niyetindedir. Alman hıte belediye mübayaa teşk'ilatı ğ ld r. Bu anla ma 'e itt f k 
kanlarımızı elde etmek ~dir. kuv\-atleıi .son iki üç ay iç'inde ikmal edilinceye kadar tevziat bazan nazik dakikalar yaşamı-

"İstikhaliıuizi temin edebil. epey kayıplara uğramışsa da e- i§i.nin yine Ofis tarafından ya- mış yılamu.z.. Filhak ''t Fı an· 
mek için bugiinkündı.:n daha 13.n taaıTuz ct.mektcdir. "ılmasına hükumetçe müsaade ız hüküın"ti parüyi l:aybt.~ l 1-
müsrut bir fır.satı bır ·ahn ka_ Gece yarısı MoskO\r-ada neşre- edilece"'i" kuvvetle tahmin olun- ani· · Y ral· t • l m olu. ğ-u \e 
ti yen elde edcmeyız. Bu harp.! d.len Sovyet tebli<Yi. Stalin-rad· maktadır. 1 Surive tonı · klarınd11 müd 1f ı~l
bir Saksonyalılar ve Vörten. da cere .. an ebnekte olan kor- Vali ve Belediye Reisi Doktor :rn gecıneğı dıi· ünmed'ğ zaman 
bergliler. yahut bır Prusyalı_ kunç ç.arrnşmalardan bahset- Lutfi Kırdar bu mesele hakkın- her tarc1ftau bu paktın lıuk ki 
lar ve Bavyera1ılar lŞI eğil, mektedir. dn konuşmaların vereceği neti· durwnu soıuştuı ulmağa w -.:U-
fakat bütün AJmaul nn mi.iş Stalingr.ndın bir kesiminde ceyi aldıktan sonra lstanhula miilü araştırılmnğa kıdJnmı tı. 
terek davasıdır .. Atman tankları 1JU' yere nüfuz gelecektir. Belediye beyanname Halbuki bizi e p~kt v . ?';: h rbe 

"Hayat se\1Jtenuzw d giş etm qlcr, fakat ş..'lfak sokmeden te·ı1zü "şine bugün başliyacak- devam ed~n lngılterc ıçın tanıa
miş olmasını istıyoruz. ımdi imha edilnri. tır. tır. Vilayet ıtebliğfnde diz ya.zıl-, m ylc cari bulunuyorou .. 1 ~ n _ 
)·c kadar j'alnız mı ti ulkülel'le, =-===-l!!!!:!!!=::::ıı!ı==::ı=ı======ıı=ıı:= dığı gib'i beyamıa.ıne işi ayın y.ir- buhranlı safha. A:lman oı du.ı n 
muhayyel idcolojıler için, Ha E~elce lınyat sahamız olmı ımi beşine kadar bit.miş olacak- ııın Balkanlarda. ıte:leJıkJ~ı·ı za.· 
bsbuıgla Prusya 1çm Burjuva yan bir millettik. Şimdi bu da tır. Tatb"kat kısmına valinin geı ıman tahakkuk ~?11 ~ ıdı kı _!>u~-
zi veya Proletary veyahut J var. mesini müteakıp 'başlanacakt1r. ı da c;ia Alman Fu~rer.nın Turkr 

·f· h kk k k"ld yeııın hakkınd:ıkı do ·t temm.ıb 
mag ıret a ının te c 1 e 1kincj cepheyı kurmak için İsta.nbtıl Va:risi LUtfi Kırdar- ve bu hareketlerin b zc mütc-
vcrılip verilr.ıemesı gibı bep yapılacak te§ebbı.isün ceza gö la birli~te ~ir V~i de~- \CCcih hiç bir bulunmaması ba-
ler için çarpıştık uı uk. rccek bir harehet o1acağmı söy raya gıtmiştir. Bugun Tıcarett z.ı gergin suıırleri ya.Uşbrm:ı.ğa 

"Bu sefeı·, dn.ba c.ok muhıın lcıniştim. lngıli:Jer bu ihtara Vekilinin riyn.setinde yapılacak kafı gclnıişti. 
sebepler var. Mnden komürü. kulak asmadılar. Diel pe çıkışı b'' nl d b Tü ki üze · d u 1 
pcb·oı, demiı \ e bilııassa buğ' gülihı" bir tatzda akamete ug· er to aptı a u üç büyilk vilft.- ı r ye, rın en ç yı ge-

k " ydin ekmek vaziyetleri önemle çon ta.nhhütlerıne her zama.rr 
day yani gün uk e me · ru e r.adı. Eğer bugün kıymetli bir tetkik edilecek ve bı.r karara 

1 

kind 1 ziyade sadıktıı. llerlı .n-
lesi ön saft:ı aehyor Bu hare t ··be ak · ted'klen'nı· 

>'> ecru yapm ıs ı bag.lnnacaktır. gi bır tecavüz kaI'SlSlnda dt~ru-
ketli ve feci ydlarıu vasi ve "dd' d' ı l · ı a e ıyor arsa, on ara şu .. . . . mumuz eskkiinm aynıdır ve or· 
askeri olaylarını bu akımlar cevabı verebiliriz: .Munıh şehnnm nasyonaJ sos .dumuzun bütün kuvvet ve kah· 
dan mütalea eonek zorunda li · ı..._. • - Id - h lus t da budur· - en son ve ya zmın uc.cı~g! '! ugunu a~ır raın lığına dayaıımalrtadır. Bu 
yız. "Bu hakkı si?.e sev s~ e ve latıın.cı ,.e Mınıihın gelecek guı: mesut vıldönüınünde \'e bu veısı 

"Fakat biz, topı 81;1 y .. lnız ı rd d b k t. • ., riyoruz. Daima aynı tccriıbeleri e e e, sa ır, uv.vc , sag am leden istifade ederek muttcfik tasarruf için işgal tm voruz. - tan l"k f t -
1 1 dı yapmağa devam edi.'liz... va perver ı • cra.ga , feda ve dostumuza olruı bağlılıgınuzı 

Kendimiz için ı:eg n ati n r D'" 
1 

h ~ karlık ve milli im denin timsali I açığa vuı:ms.yı lb:r ödev •-'yarız. 
mak mak:;adiyle kazaıuyoruz. u :.nan arımız, .. arp n ~n olması dil ı?-ıni tekrarı mışt YE 'İ · ABAll 

"Son a'-•larda. BoL<ı0vik l u ra Alman harp mucı ıınl ınm :-, a ır ... 
.J ~~,m!DlrmM1ma111•1 .. =i11111111~msı ...... ma .......... 11m .... :a1m1FA•aıı.. ln.nmn sağ kolunu k ık. mı.ittcf'klcr tarafından kurula tr - 71 

, 

Bir gUn, Kafkasyay apueı cn1{ bir mahkeme huzuruna y su·· MER 
mız taarruz bitince l"Jp nın çıkarılacnklnnnı söyliyerek bu arm akşam • 
en zengin petrol çevreleı · eli korlmlnrını örtmek ist·yorlar. 

Sinemasmda 
mir.e geçmiş bulunacaktır. Kim temin edc'h.ilir ki, aynı 
Almanların müdaf y e e stnttilcri biz harpten sonrn, 

cekleri lıakkında İngilizler tn tamtim edenler h< klonda hü 
rafından ileti sürül iddialar küm \'ermek icin kullanmıya 
~üiinç sayılabilir. Eğer . mdi cağız'! 
l' ıttuğumuz lokmaları kısmen Günahsız shil halkımıza 
hazmetmekle meşgul ı t ta.b't yapıl.ın hava baskınlarına kar 
bu hazım hareketı bn gun nal şı neden m·smeme yapmadığı 
ermiş olacaktır. mızı soranlar 'ardır. O:ılara 
Artık J.tiç kımsc Sovyet or Yerebilece;im cevap, bomba 

dularını bu.1dan bôyl~ Alman uçaklarımızın b-yiık kıranının 
va hudutl rını tehdıt ed b'le hu • Stalln" l -ve Kaf"asya 

k l;uvvette o\dqi;"Un.u · · • ıçi d:ıha lüzu lu o1du • r. 
edewt~ 1 azır -zl rini bitir'flten.1 

Rtn BİRADERi.Ei: 'e ANDJUffi' HEI\tŞ1Rlill.EK 
Hollywood'un en meşhur yıl lı .larının i~tirakile 

Çok güzel b:r taı i a çevirdik} ri 

• 
1 



sa.vr. , 4 -'.~n.1. ~AB4U 
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Nakil ve iktibas hakkı mahfuz~'"°' - s., ••·••ı 1 ;nclde - \ rakı~m ak yüzüyle ~atmasına 2 ı•I 1 1 l•I 1 
Lilvinof1 vurdunda döııen az knldı. 3 • '• 1 

Pom<~k Murada merakla sor lı ayandan Cemil beyin çiftliğı- ka.ıılı maceradan da ders alan Ş '.ı.udi, harekat, Voronej - Sta- 4 1 IBI 1 1 
dıım ne misafir ettiler. Bu, Cemil bir basiretle ve bir soruya cevap J,.ngrad belkerniğinde, hem iki 5 • ··ı •I 

- Ağ°'.i, nasıl geldı Yörük bey gibi Kav.alarla kaç tane a · vererek, muharebe içiaı mevsim hayat uktes'nde geli<mıektedir. 1 

ııaaıa.!.. V<>n ·--' Zen · Ce aranmı'"acaiı hak:J<:atini canlan S t k ·d · · • 6 BI 1 l•I 1 J-• '""'""'· gın yer... mil ovye sev ve ı aresmm, uzagı ı 1 
- Doğrusunu iı<terseıı ilJ.. beyin çifthğinde yüzlerce kişi dırıyor. Evet, askeıHk gü~lük- l!'Öıen bir zeka ılıc, cephenin de- 7 / f -,-,., ı •=+!--+/-11 

ellerde ,şöyle böyle geldi. Ben. misafir vardı. Bir çok la peh- leri yenmek sanatıdır. Hazer tinliklırmdeki Staıingradı asri B I I l•I I / l•I 
ne de olsa onu idare edeceğim.. livan ınisafir olmuştu. Kavala- tatbikat ve manevralarında çı- ihtiya<:lara göre tahkim etmiş 
zannedıyordum. İlk ellerde şöy lılar, da.vem ı:ırisafirlerini çift - karılan zorluk.iar nisbetinde ıs· oldui;unu İtalyan teblığlerinden 9 ' • 
le böyle tuttınn. Meğıer o da ökJere yerleştiriyorlardı. titadeler çekilir ve müte-arife- dıe öğrenmek mümkündür. Mü
öyle tutuvormuş .. Beni deniyor - Siz de davetliler meyanın· miz: "Kurtlar dumanlı günler dafı.a cephe., , Leningrad, Mos· 
mllş. Biraz iıar"!tırayım dedim da mıydınız? de avlanırlar" ihtariyle intibahı kova., Voronej, Stalingrad gibi 
güreşi .. Bir de baktım Yörük, - Elbette.. Yörük AJiye de, davet eder! kılit noktalarına dayanıyor. 
cin leşti. Ben, kanştırdıkça o, bana da da~ıet gelmişti. Libya harekiı.tında çölün ta- Stalıngrad etrafında 70 tüme-
ba~ır, ıo,.tı . O, ba"kal...t.kça "'-~ • hammülsüz fırtınalarına ve be- · ça ~.- tıeıni ed"ld ... ,,..._..., ., ..,,... - •'""'-etı. .. inl . nın rpuıugı n ı ıgıne 
\Mı dt> başka.laştnn. Nihayet - lıeri gelen ~ileri da· Y en kayoatan sıcaklarına ü- göre, mıı.harebeııin bugünkü 
idman giire:ıi ciddi giireıı g'ıhi veUe çağınrlar. Bu usuldendir. mit bağ"lıyanlar, fe:ınin ve irade m'ıhrnkı Vnlga derülharekatına 
bzıştı . Sıkı bir boğıu;ma oldu. Sonra ne kadar iyi pehlivan top- kudretirıtn yarattığı vaziyetler int;kal etmi<; gibidir. 
" -(' '--1 · y·· ··k' N ı k kar~ısında, alıla.nınışlardı. Giı· mrg r rııe ..,.. ayını~ oru ·· c anıma o ad~r ŞPnl!k olur... Doia<-ık ve çapraı;ık mlidafaa 
kadar lıızl ndnnsa o karlar hız Ev t D 'l t • ı "a ki, Romnıcl. herkes iç.n ~cız - c .. ugru " ura agu... d - b rcıı!ıes n . .n ikı b:ıs,·i.,le dayandıgı" 
-... 00 N d l \ d. B kil !" 02uran u aemin ve uuna ndan J 
1111 ı. e erece a ev en ımse u u, es er ya.manınış v~~ aın. "' ve lk 1 deı uı a.<fıylc anılan kale-
de ece 1 lendi <»ıyıe '-'- to- N di be · • N kuvvet almak istemişti! r a l'V · ..,_, uu· - e yur...un, yun.. e· !erin b ı·bırleriy!e nasıl ınüsaba-
pıırlayıp götüreyim dedım, sen rede o vakitler. Öbiiryandan, 19'11 şark sefc- ka edet'- klcr.ni olayların gel'şi-
miBin götüren, bir elde kesiver Görüyorsunuz ki, Murat ağa: rUıi pli'ı.nla.nan zaman içaıcie ba- ın.iyle ,..1lıyacağız. 
di beni .. Buda.yarak çözdü oyu- - Nerede 0 vakitler? şaramıyan sevk ve idare, kara 
numu üste de oyununa g'ırdım. Diye sızlanıyor ... Bunları ba kış basınca. cephede duraklama Bu anda, Starngrad evleri· 

SOLDAN SACl.A J 
l - Bi.r silah nevi, 2 - F.skidenl 

ba~ giyilirdi - kOtü, 3 - Bir e t 

~~. - Belde, 4 - Biı· . mesnfe öl 1 
çusu - çalgı, 5 - Musikide sCildJ 
işareti - nota, 6 Yanın -
atmak için kullanılır, 7 - Yap_ 
mak - edat, 8 - japon parası -
katıksız, 9 - Liter:.rtür, 
Yukarıdan a§ağıya: 

ikramiye 
Adedi 

1 
1 
1 
4 

10 
411 
80 

400 
800 

4.000 
80.000 

85.337 

lkranriy• ikramiye 
MJkdarı Tutarı 
Lira Llrı 
50.000 50.000 
20.009 26.000 
10.000 10.000 
5.000 20.000 
2.090 20.000 
1.000 -W.000 

600 f0.000 
100 40.000 
so 40.000 
10 40.000 

j 2 160.000 - -Yelı:Osı 480.CIOO 

Anladım ki, Yörük, bizim gör- n.a. Murat ağa, bin dokuz yüz !ara, düzeltmelere, hatta ka- nin ve manzumelerinın fışkudı
dilğüınüzden daha çok pehli- beş sen<ısinde söylemişti. Demek yıpla.ra mecbur kalmıştı. ğı a.te.)lcı e d~yana.ıı Timoçenko 
vandı. Tevekkeli değil, Şahın. aşağı yukarı kırk sene demd<- Bu yıl da taamıza, temenıı.i· kuvvetleri, artık lrnt'i bir mü· 
zade ile Mehmet Mollayı ve di· tir, ki; o va.kitler peynirir lam !ere rağmen, çok daha geç baş- da.fa.aya azmetmiş gibidirler. 
ğer hasımlarım silıp süpünnü~ dört yüz dirhem okkası, hem de lamlmıştır ve harekat. bir böl- Kafkas şahikalarına doğru 
tü. en brri.nci Kızanlık yağlı peyni- ged~n ötekine atlamak şartıyle, yönelt. kın Jarbeledn lıenliz bü· 

1 - Bazı bahçelerde buluruln bir 
nevi Kt'li'be, 2 - Fransanın meş_ 

hor şehirle .. inden biri - Suların 

yükselme--i, 3 - Bağışlama - ko_ 
kulu ve b._ıharlı bir neba~ 4 - Ka_ 
bul etmf'!mek - Mısırı sula:ran ne_ 
hir, 5 - B:r emir - nota, 6 -
Emir - derenin b'jyüğü, 7 - Be. Tam lıOıet 2 lira, yanm bilıet ~ tir.ıdır. 
rahcr do:::;an iki kardeş - nota, 8 - ~ 

- Ağa, ciddi olsaydı ne olur Tinin, (o va.kitler Bulgaristan esa• cephen;n cenup kesi.ıninde yük mk ı<aflar kaydettiğ:ne dair 
il.il den;in? b,z'm vılayetdmiz idi. K•zarılık u~reyan etın.i~tir. Bu oynak ve haberler voktur. İki lıuçuk ayın 

Vazıh - tenek•~in kalını 9 - 0-ri Türk BB6ln Bir/igvi U(J Orlak/B ı 
perac:yon. r 

-~3~m;7n1h:ıı;- Resmi ilanlar 
- gimdi bu sualıni bir tara da b:zim bir kasabamız.) tam g.ttıkçe çok kanlı harekatta he- hadiseleri. ı:~çen yılın stratejı 

fa bırilk!. Benim Yörüklıe tam üç buçuk kuruştu !stanbulda... ml"Il bütün ortaklar yerlerini ve mclodlarının, şimdilik kestiri
beş güreşim vardır. Başpehlı • iElkmeğ'in tam okkası da yrrmi ödevlcr,ni almıoılardır. $ovyet lem yen ~ebepler yüzılnd.,n, de
v>anlık güreşi .. Onu sıra>U gel - beş para. Etin okka."11 yüz pa· ordusu, büyük ağırlık merke2li· ğiş kfk ar7~tt'ğ'i göze çarpıyor. 
dl.~ zaman anlatırım. ra. .. Böyle olmakla. beraber Mu· le yapılan laaınızu sezince <le, Acaba, öniiınüzdeki birkaç haf-

- Peki bu idman güreşiınde rat ağa, sızlaruyordu. Ve, ah o kat'i b>r ın iıdafaaya girışmiye- tal.' k kısa bir devreye Rus ana 
ne ayarda buldun Yörüı'tü.. ?. vakitlıer; diyerek kırk sene daha rck, oyalamakla w çekilmekle ordusunun muharebe dışı edil 

- Başpehlivan ayarında.. evvelini habrlıyarak hayıflanı· demgii73r olmuş, cephenin öbür mc-m VL Kafkasiarda çelık b:r 
Elınden gelse bozacak ve ye yordu. Bugün değil öyle yüzler- kısırılannda iı;e, tr ıcbbüs ve iş· sed kuııılma.•ı i.•ini taarruz ı.r
nceek OClıi .. Ne de olsa körpey ce pehlivanı ve, m·safirleti bir gal rolü oynamıştır. Bu strate- dusu Hkıştırnbııf.cek mi? Yok
di o vakıt, fakat o kadar terB çif't:likte bedava beslemek. bir j:dPn i~tihdai e<Men gaye, kuv- sa, bu k:~ da ı.evakku' ,.e intizar 
geldi güreşi bana ki, korktum çoban köpeğıri bile barındır- vetleıini yıpratmamak, ve arazi nn gere~eceK? Ancak, ne deuir
ondan .. Hayatımda bu derece mak meselıedir. Her ne io;e. Mu- kayıpLın p:.hasma da olsa, va· se densin, m<·vsim, harekat ü· 
ters güreşçi görmedim. Arna • rat ağayı dinliyelim: kit kaZ.ınmaktı. Böylece, SO>n zennde tetıirin.i göstel"ir: İşte 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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vutoğlu bir, o ikiydi. Ha, Kara· - Cemil beyin C<'ftlığinde ne bahar günlıeri gelip geçti ve ka· değişmez b.r hakikat! 

göz Aliyi de unulnıamalı. O da yoktu? Kazanlarla yemekler pi·l-------------1 RADYO PROGRAMI ı · belaydı. tşi.yor, tepsilerle böt'ekler yapı- \ 
_ Usta!. Hep lx.lalılann is· lıyor, meydan sofralan kurulu- L • W ı · 

miAli.. Mesela, Araavutoğlu yor,yüzlereemisafir ağırlanr ıg maç arının -ı91ıkTeşrinl942-
Al'.i, Yörük Ali, Karagöz Ali.. yordu. Güneşe üç gün kala biz, 7 30 Pr d 

KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN : 
İstanbul sicilli ticaret dairesinin 28733 sicil numarasında 

uk~yyet ye İsta.nbulun bütün yevmi gazetelerin.'ııı hissl'dal' 
ol~~gu Şirke~ mukavelesinin 6 ncı maddıesi.nde şırketı· 
=n mevzuu ıştigali: 

Resmi daire veya o hükümdeki daireler in va 
müesseselerin ticari mahiyette olmayan ilin· 
!arının gazete ve mecmualarda vesair ilan ya· 
pılan yerlerde neşri için kabul ve neşir vasıta· 
larına sevkedip neşrine tavassuttur. 

Bu itibarla RESMi DAİRELER, bütün gazetelerde Vt 

mecmualarda neşr'in.i istedikleri ilAnlamıı bundan böyle: 
lstanbul Ankara caddeai No: 80 ık bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar şirketi - Ne zannettin ya!. Onlar Yörükle idına.ru bıraktık. Tam b e • h f t 7.~2 vü:::;:;,u 19.55 M~:~· 
ondan .. Fakat bu, Yörük çol' tutarız, idmanımız kaçar diye zu çalıştıro 20·15 Radyo gaze_ ne gönderilmesinı ve ilanlarmgünü gününe neşriini. temin e<· da Hazreti Ali kuvveti var da bir dinlenme yapıyorduk ... Yağ eşıncı a ası 
başkaydı veı.;sel:im. Her ne hal sabahları dağa yürüyüş yapı· lım. te.i. pr..--------iitiillğlii:ını;;izı;;.' _;;:il;iin;;._;e~y~leriz.;;;";. ______ _, 

Y 
• d K 1 k ı 7 40 AJ:.ını:: 20,45 Bir marş öğ_ 

i.>;e, örüğün kuyün e ava a yorduk.. Glireşe iki gün a a - ı!aı tarafı ı ;noode - ler'i karşısında ezihxıedcn oynu- 8~0 M~zi~: j!'Üreşine kadar kaldım. Beni Arnavutoğlu, Kavasoglu ile be- yorl:ırdı. Oyun her ıki takımın reniyoruz. Üniversite A. E. P. Kıomtsyonandall 
salverınedi. İdmanlarnnızı mü- raber geldi. Onlar, birbirlerine İkinci devrenin ılk anlarında karşılıklı akıııl.a.riyle gaçerkcn 12.30 Program, 21 oo Konuşma. 
kemmel yaptık. Yedik içtik.. hasrm olmakla beraber yine bır Davutpaşalılar İslanbulspor ka- haftayım sarı Jacivertli takınıın 12.33 Hatif sololar 21.15 Müzik. CerrahP">•da birinci cerrahi kliniğındo 1000 Ura keşi!li eleklrllı: ~ 
Doğrusu ıx...,, d• 9o.vlanmıştım .. gezerlıı;rdi. E! .. lırisi de p.ıclişah le•;oııde bir iki gol pozisyonu ya· ı . O üstüıılü,,üü ile bitti. (pi.) 

21 ·30 (Kitap se_ satı tami ı 26/10/942 Pazarle<i günü saat 15 de Rektörlükte açık eırsi!W'' 
Yörük Ali, Kavala güreşhde pehlivanı idL Arnavutoğlu, beni kaladılarsa da forvetlerinin be- 12,45 Ajans. venler sa_ ile ihale ediioce~tir. 
yrtmiş J:w>ş. yetmiş ı.ltı okka aratmıştı. Buldular. Yanına git· ceı· ı ksızliği yüziinden ~tice ala- Maç.ın ilrinci devresi de sıkı 13.3o Fasıl heyeti. ati.) İsteklilerin 75 liralık muvakkat tem.inat ve en .. bir taahhutıe 50() ~-
gl'lıyordu. Ve eski haline naza- tim. Kavaaoğlu, Pomak oldu- madılar. Bu devrede de Kadirin geı;ti. Kasımpaşalılar Fena-balı- 18.00 Program. 21.45 Radyo S<!n. ralık bu i'e benzer iş yaptığıM dair İstanbul Vi!8yot.ınden ihaleden ııl 
ran daha çok gelişmişti. Ba.~al- ğunda.n hemşehrim idi. Arnavut savurdu?;tı şi:tle ikinci ve oyu- <:e kales:ınde elde ettikleri gol 18.03 Şarkı >e loni orkes_ gün evvel alınmış ehliyet Yesi'.<ası ve Ticaret Odaıu kijıdı getirmeler>· 
bnı sılip ~ıipüreclği muhakkak oğlu derhal Yörüüü sordu: mm sonlarına doğru da Davut- fırs::ıtlanını gelişi gü7,el vuruşlar türkiıier. u-ası. Keşif Şartnamo: Muka,·eıe Rektörlükte görülür. (47~) 

Bi 
·· y·· .. · ' b da. • paşa sol mlidafii Hüsemnin fal- 18.45 Muzık, 22.30 Saat ayarı 

. r g-"11 oruge: - Yörük ura mı... '-· ile heba ederken Halit penaltı· 
_ Yörük, sen artık ba.,"8. gü- _ Beraber geldik Yörükle... solu bır vuruşla kendi kalesine 19.30 Saat .ya ı ve ajanı; . 

tt - ll ·· .. ·· ıl dan ikinci, hemıe.ıı biraz sonra def!.. Cemil beyin (liitliğinde mi.s.ıfi- a ıgı go e uçuneu say arına ve aians. 22.50 Kapanı~. 
Yok usta!. Ne haddimize. tiz. kavuş341 lstanbulsporlular saha- da Müjd:ı.d sıkı bir şütle üçüncü 19.45 Serbest 10 

D ,__ ı-•- B"zle · ed ,_ __ ,__ ldı · • da:ıı 3 · O galip aynldılar Fenerbahçc gollerini ya:pWar. 
ur ~. ı r senın a- - N en""''""'" ge mz ... 

yınnda olmak için bor kaç fı- _ Köyüne gittim... Gıata.truııuıı.y·4; Siık>ymani}e-11 Maç 3 • O san lıicivertli talo-
rm t•kmek isler. Diye vakayı anlatbm. Bir ay mrn galibıyetiyle bitti. 

Karar Hüli.o;asıdır 
c. 942/1312 Dıye mukahelede bulundu. kadar Ropsada kaldığımı söyle- Fernerba.hçe stadının ikinci 

Yclriik, rok mütevazı bir çocuk dim. İdmandan bahsettim. Ar- maçı Galatasaray • Süleyrnani· ŞEREF STADI: 
tu. H;r. büyüklük se\·mezdi. navutoğlu, kulak kabarttı ve: ye takımları arasında yapıldı. Beykoz. 2; '.l'a:lı:sim. O 

Milli Korunma Kanur:ıına mu_ 
halcfetten Kasımpaşada Kulaksız_ 

da AUnmataş Dogr<"ımacı sok'ak 30 
numarada sakin kömürcülük tica_ 
retiyle meşgul Mecit oğlu Mustaf-' 

lfolbııki, ıdınan güreşlerimizde - Yörükle idman mı yaptın? Tak.ımlu: 
b.nan b~.u bliıüyordu. Doğı u- - Ya! .. Bir ay beraber id- Galat.a.aııray: Osman; Faruk, Bu maçın ilk devresi kaı-şılık-
sıınu söyl r.>em: Ben onu hiç man.laştık .. Çok iyi bir idman Mahmut; Musa, Enver, Kemal; lı ve müsavi ~ar~ geçti ve 
dı> bozao~uı11etım. oldu bana'.. Muzaffer, Mıı.stafa, Cemil, Bü- O - O berabere bitti. "nci devre-

- Cidül bir güreş yaparııa - _ Nasıl buldun Yörüğü ?.. lent, Gazanfer. de da.ha düzgün oynıyan Bey-

özler bakkmdn İstanbul asliye i. N E Z LE • O B İP • B A Ş • D 1 Cl 
kinci. ceza mahkemesinde cereyan ~ 

nı? n;> olurdu 7 _ Çok mükemmel... Dışarı- Jrozlular üstiiste iki sayı kaza-
. Sülevmaniye: Her zamanki ---•- 2 O gaı· b"tirdi" All"h bılırdi beyrm !. Çok dan go""ründ" ugun·· ... den daha bela- ' '"'"'""' maçı • ıp ı • 

eden mubnkemcsi neticc,inde suç ,-e bütliıı ağrıları dcrhı.l lı!eııer. Her ~ ars)-ıııtf f 

-~-----------------~· lunun fiili s.\bit o1clu~undan Milli M.L.\LA.LAıh.L.\.LA.LA.LA.L.WlRı-<.J,..il.LilLnıxı.>.LA-
kadrosunu muhafaza ediyordu. ı 

teı s ı:ürı'f«;.yd:. Kolay kolay lı ... Çok sarp ve, ters bir gü- er 
Korul\ma .Ranunu.uun 31, 59 ye T. , 

V<"nem<'zıiı adam onu. Çapraşık . Sarı lurınızlı takım oyuna 
"" k:rrı,.ık bir güreşi vardı. Ne l'ıfflÇl..Nasıl geliyordu sana?.. çok hızlı başladı. Süleymaniye 
re. hı<len tuhan ii.zerinde kalır _ Sorma ora.sını usta!.. De- kalesi ilk aıılarda sıkı bir çeın-
dı . tn~an ııel'<'>·inrleıı tutacaı:tı diklerin ç;ıktı. Bu, çocuk fa.?Ja ber içlllıe alındı. Fakat çok ener-
ırıı ""'~ınrdı. \' e ii.-keklik gelir- galecek bize. • jik oyruyan siyah beyazlı müda-
d , faa kaleslııde beliren tehlıkeleri 

ı. - Amma yaptın Murat aga • 
ı:ı. n, idman 1 üıa.~i yaparken be?.. çetin hamleler:le önlemege mu· 

ıTl<i. nrl'm 1>n·l~ ı .. Bo:ruverirdi - vaffak oldu. 
k Son k 

- Böyle .. Çok ters ~ı. 
adoını. ~a ka<ı Y" lu. ra o Çok güç ona güreş uydurmak. Galatasaray ilk sayısını an-
kıı>ı hafit'ti ama, çelik grbiy- _ Nasıl, oki<a koydu mu Y'o- cak devren.in ortalannda Cemi-
dı. O derece ><!rt. ~e keskın kuv lin yakın mesafeden savurduğu 
vl'lliı .Ji k:. aıl ·ta yüz crn okka rük?.. ııütle ka"'1ndı. Hemen hücuma 
Jık h J>-!hlivar gibi hasma a.· - Koymuş. .. Gelirken tartıl- geçen Süleyman.iyelileı: mükem-
ı'ıı h;,sardı. dık. Tam yetmiş altı okka gel- mel bır gol fırsatı elde ettiler. 

Kaı.ıa güıeo;i'>e kimle.rl<> ~~ir iki okka daha koymuş Fethinin ııütünü kale direkleri 
)('tlınL .?, 

1 
kurtardı. Galatasaray, Mustafa· 

Rı•ba"1, bm, Yi ı ik Ali.. - dınanı naaıl? nı.n falsolu bir vuruşuyla ikinci 
P ' oıı ko} :ığa.sı .. Ölruz arn· - Tam... sayılarını da elde ettiler. Devre 
trJ"n"ı iisl!'<lk yola çıkt 1c. - Ok_lta koymakla. hıwıı kay- 2 _ o san Iurmızıh takımın !ehi-
l' o ı~klaya ko:ıaklaya Kavaıa· bettrwsniş ya.?.. ne bitti. 
y· ·•eklik. Kaval:ı.yıı gidt>'ll··r - Yoo ... Dağ keçisi gı1ıi... 
çoktu. Yolda knHeltı t.. 'ıel kül Bu sözlerimizi Arnavutoğlu - lırinci devrede Galatasaray 
etmişti. Hırrkes güle oy .ıa va.. nun oğlu Deh Mııst;afa. da işiti- hızım ıyice arttırdı. Topla hep 
davul zurna ~ala, çing-cııe kızla yordu. Deli Mustafa safi kulak Süleyman.iye kalesi yakınların-

d. kes·ıı-;a+; . ..,_ y0··r~;ı;.;; methet- da oynuyordu. Fakat enerjik bir 
nıu ovnata O}nata g, ıso .. lu. ı.u...,~ ~.,, . ...,- alik ı · h 

He!~ her konakladığunız ka- tikçe güzlerini kırpıp önüne ba- müdafaaya. m o an sıya 
s;ı.bahr .la., hanlarda ~ok cğlenl- kıyordu. En son sözümüz bittik- beyazlılar &ayı adedin.in artma· 
yorduk .. . Tiirlü yem~kler ~işiri· ten sonra Arnavutoğlu, oğluna sına mani oldular. Galatasaray 
yorduk. Kafileler birbiıierini ye dönerek: bu devrede Cemil ve Bülent va-
r .. cic davet edi"orlıı.rdı. Serez· - Mustafa, işittin mi Murat eıtasiyle birer sayı kazanabildi. 

- ' Saballan 4 • O galip a.yrıldı. 
Jiler, bize ~ok ikram ettiler. Se· ağanın dediklerill'i .•• 
rczl.iler brni ~ok severdi. Orada- - • • • • • ~~ • S; Kasmlpa§& ·O 
ki <iiftlik beyleri beni himaye e- - Yörüğüıı neı olduğunu an-
diyorlardı. Yörük Ali de Serez· !adın mı? .. Bu, herif sizin hepi- Fenerbahc;e be.hstadınd&ile S: ka.r
lik!ı·e kend:sini scvdirmi.şti. Yö- n:zi meydandan çıkarır.. Hem şılaşma Fener ııe asım· 
rük Se. •,:l'ler ı~iıı bır destandı. de soluksuz... PR4!l1o arasında yapıldı. Takım· 
Scr~iler. iki gün bizi misafir _ .. . .. !ar: 
etliler .• ie hindi dolmaları ye- Mustafa, baba.sına ceva~ v~r- Fenerl:ıe.hçe: Cihat; Muaın-
dik s~re7..d~ ... Hele Serezın aaç miyordu. Onwı &klı da.ha lıili mer, Mustafa; Ömer, Ali Rıza, 
gözlıemesi, aman Allah; o derece Yörükte idi. Onu mağlup etmok Lebib; Fikret, Naci, Müjdad, Re 
güzel yaparlar ki, insan elli ta· için tıam bir besiye ve idmana bii, Halit. 
ne yese yine ~.ınez ve, doymaz. yatmıştı. Kavalaya bile yalnız Ka&mpa.şa.: Her zamanki 
lDt.'li.im ya ... Biz yolda ense ya- Yörükle boy ölçüşmek için gel- kadro<ıunu muhafau ediyordu. 
paralı: geliyorduk. Öküz araba- mişti. Arnavutoğlu, Pomak D.."- Oyım başından sonu.na kadar 
laııyle yol aldıf,ım.ız irin ezilm'i· li Murada. dönerek: Çetin bir hava içinde geclı. Fe-
yorduk. Yolu duymuyorduk i- - Murat ağa! .. SenJnki, bil.la nerba.hçc devrenin .;ekizincı da· 
Qinde uzanıp yatıyorduk. N'lha- Yörilğü yeııeceğim d;ye peşin· k.ikasında Fikretin ferdi gayre-
ye,t güreFtcn üç dört gön evvel de- tiyle ycı:iıne S'IYL•ına kaVU§hı. 

· İ · 1 • (Ark•u v•r) ~111 , k!J\'\retJi ~ 

C. K. 76 ıncı maddeleri mucibince 

Betji.kiBı>. 2 ; Vefa. o ~~;e b~·u···~~~ p::~l;ş~ga;~döde" eu:·nc~:~i Devlet Dcmiryolları ilanları 
Şref stadının son maçını Be-

şiktaşla • Vefa talcnnları yaptı- suçluya ait olmak üzere karar hü_ 
lar. Takımlar: lôsasının Yeni Sabah &azeteııinde Muhammen bedeli (25000) J1ra olan 1000 ton yükaek kalitede ,.oru<1'-

Beşiktaş: :Mehmet Ali; lbra- n_.,,·edilm .. ine 25·2 ·942 tarihinde miş kireç 2/11/9-12 Pazarte.i fl)nü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ao~'· 
him, Hristo; Sai:m, ömer, Hüse· karar · verildi. <611> rada İdare Bin~ındtJ. toplanan Meı·kez 9 uncu Komisyooca s1.1Lt. nl>jll. 

yin; Sabri, Halis, Hakkı, Şeref,=========== caktır. 
Şükrü. 1 Bu işe girmek isley~lerin (1875) liralık muvakkat temlruıt i.l• ~""~ 

'~-""'d C Askerlik itleri 1 nun tayin ettigi vesikaları ve tekliD•r!ni •:mi ıtın saat u.30 • ıuıdat .1 
Vefa: Mü.va.uıu ; ihat, Sil- _ • geçen Komisyon Iteisligine vermeleri !Azımdır. 

leyman ; Mustafa, Şükrü, Süley- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, JiaYd" 
~;~~akkı, Fikret, Davet paşada Tesellüm ve Sevk Şe!liğ;nden lemin olunur. (527) 

Hak.em, Şazi. Tezcan 
milel hakEIJ'l). 

(Beyne!-

EmlnônU yerli As. ıubeılnden: ,,. _______________________ •• 

P. tğm, Abdullah Osm•n oglu Ü 1 328 Pertek dogumlu (52368) kayıtlı T RK YE CÜMHURIYETI 
Oyuna Beşiktaş başladı. Sab- subayın hangi şubede kayıtlı oldu_ • 

rinin sağdan slirüp ortaladıi(ı &unun bizzat veya mcktupln şube_ Z J R A A T B A N K A S l 
top bir anda Vefa kalesini ka- mize acele bildirmes' ilan olunur. 
nştınverdi. Telıl.ıkeyi güçlükle ------------1 
savuşturan Yeşil beyazWar Be- DOKTOR ••ıım-ıııı 
şi.ktaş kalesine mukabele et-
mekte ıl<ecikmediler. Fikretiıı HAFIZ CEMAL 
Savurduğu şilt, kale direklerinin 1 

üstii;ııden a.vudu ooyıac1ı. za· Lokman Hekı'm 
1

. 
mania Beşikt&ş hızını kaybetti. 
Oyun &deta mütevazin hır şekil· Dahiliye MüteJıass. 
de geçıneğe ba.şladı. Topla ek
seriyetle ortalarda ovruı.yor, her 
iki talum da bütiin "" "retlerine 
rağmen b'.r türlü sayı imkii.nla-
nnı elde edooıivordu. Nihayet 
Şükrü 30 ımcu dakikada soldan 
kapıp Vefa müdafileri arasın • 
dan sökerek götürdüm topu sı
kı bir şiltle rakip kaleye soktu. 
Bir.inci devre 1 - o Be~iktaşuı 
üstünlüğü ile bitti. 

İkinci devrede yeşil beyazlı
ların çok sıkı oynadıkları görü
lüyordu. Beşiktaş kalesi sık, sık 
tehlikeler atlatıyor, uzaktan, 
yalandan savrulan şütleri Meh
met Ali maharetle tonluyordu. 
Sabriııin fevkaliLde ortasını Şe
ref':in gerişi. güzel bir vuruşla 
tıopu kale yakınlarında havalan 
dırmMı Booiktaııı muhakkak bir 1 

Divan yolu 

sayıdan malı.nıın etti. 
Düzgün paslarla siyah beyaz

lı kaleve yollanan V efaJıların . 
ııeri akınını Saim. ancak topu el-· 
le çelerek kesebildi. Hakem pen-ı 
altı verdi. Şükrü topu Melıını>t 
Alinin elıne attı ve takımını be· 
raberlikten uzaklaştırdı. 

Devren'in sonlarına doğru Be
şiktaşlıların hızlandıkları görli· 
lüyordu. Soldan Şükı ünün çek
tiği! komer Vefa kalesini karış· 
tırdı. Topa güzel bir kafa kon
duran Hüseyin takımının ikinci 
ı:olünü yaptı. Maç böylelikle 
2 - O Bt>.'<lktaşıiı galibiyetiyle 
m.w. 

Knnıluıı tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk tin8I 
Şube ve Ajan& adedi: 265 

Zirai ve icarl her türlü banlca muameleleri 
Para biriktirenlere 2&800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı Te kumbartWZ truıanı.ıf beapıarındil 
en az 50 lirR:Jı bulunanlara S<:nede 4 dela çekilecek kur'a ile apbdaıd 
pldna göre ikramiye da&ıtılacaktır. 

4 -.ı 1.- Llnlık 4- Lira ı 100 - M '"'-

4 • - • l.OOll • 111••. 
4 • - • 1.- • , ,.. • • • 

40•,.. ·-· 

... ~ ..... .... ' 
DiKKAT: Hesapların<lakJ pa alar bir sene içinde 50 liradan aıd1 

dü~iyenlere ikramty..: çıkhiı t=•k lnde % 20 fazlasiyle verilecektlr• 

Kur'alar -ıe dü'i d~fa 11 Mut, ll ilaırin8, ll Er 
itil ve ll Blıincildiınııı noribleriııde geıru-ıı;w, 

.. ı::m:ııı:c:ı!::ıı:WA!~·;mı:Li?ll~==-=--------.·----~~ 
Sahib.: A Cema'et' ın Si1 ~,..e~•;.:, Neıı-iyat MildOrli: M. Sami K•''~,· 
~;ı.· 1 ""'' .. " A. Cem~l~.jrlırt ~;aı-arni-tu. ııvı;ıtt--• 


