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MISIR TAARRUZUŞAŞILACAK ŞEV 
'--~------------------_, 

ö~~.=~~.~e;-ıMü t t ef ik ordular mih- Bulgarlar milli emelle
; !::~;:~:s;' ver hatlarına kismen :rine hlllii erişememiş/er 
~~~°"E: hulUA 1 ettı•ıer Romanyadan Dobriceyi, Yugoslavya ve Yuna. 
lh8M muva.ffüı~füı ~ e gale-"":t. ~.!;!!;".ı;~- - ı nistandan tekmil Makedonya ve Garbi Trakyayı 
Hnı1"nsevkveidaresfo;. Karada,lı.avada ve denizdektşimdilik ilhak etmiş gibi olan Bulgaristanın milli 

=:~~;em~~~~~1:~: çarpışmal • J J tl• l emellerinin hakiki hududu acaba nerededir? ~elen icabı, daha zor biı· du- ar Şlu u e l o uyor . rumdadırlar. Sabtrsız umumi ef- 17 birinciteşrin 1942 taı.fü haıbin ı:;vnumla, ı:;ulh masası. 
ikir, telaşlı llk->clis, heyecanlı • •"=-• - ...-....... ~~ ve 761 num.aı'alı Sofyada çı_ nın bat'iına oturulduğu zam,ın 
matbuat iffba.~da'lci adamları Hava har 8 k a" t 1: o en,. z ha re k af 1 : kan La Parole Bulgare gazete. Resm"ı bı' r Bulgar bellı oJacaktır. 
çak iz'aç VP. rahat.sız edebilirler. Kara ha r 8 k a"' f 1 sinin birinci sahifesinde c;ıkıın * Durgunluğu aa.e, harekotsi7Jiği : bir yazının "Bulgaristanın Al_ t • d .. .. .. Mu,·aklrnlen \eya ınücbbc_ 
llkaydiye atfetmek ve bu fikir- J man ordusu sayesinde milli it_ uaze asın e uozumu den Gaı bi Tı cıkyaya '" bütün 
fer etrafında edebiyat yapmak Müttefikler ha- ngiliz denı·z Mu·· ttef •. kler tihadını hemen hemen tr.ma_ Mak<..-dm ~aya tesahi"p edt.:n 
en zor işlerden değildir \'e böy- miyle elde ettiğinden1 , h.ıhso_ ze carpan bı'r nokta Bulgar kom-ulaı ımız bu kolay 
~ di.i§ünce ve tezahürler kin } / / • lunuyôr. mıl\.ı.ffakl\ etleri elde edince 
her vesile ve fırsat iyi sayıla· Va ara tama- Q f l QTln IR ye 0 J m e V • Yunanlılann, kat kat Ustün t1ılı,ıf bir adet et.liucrl r: Ne bilir. lfa.lyan kuvvetlM'ine y i _ maı;a~mın ba~nıa cıı.urulduğu 1 ıaman g,ı:wtelcrınde bu kiilfet .. 

·ı h~ k• fi w • k k · zaman bt>lli olacaktır. Hatırlardadır ki bir atııhk mi e a l ffi ffl U VQ Q- zı·ıer l• şgal g ı l ç e arşı oyup ı ~ t> sız. fiituh:ıttan bı hseclceek ol 
Londrada, meydanlarda. a;mek• Almanların da karışmalaıı ü_ * l'alar lakudıya hep: 
KftlPları ikınci cephenin ac;ılmn- b J J k zerine nihayet sayı iistünlüğü Düı?man lıamlesındt"f\ 7.iva<lc - · Milli ıttih, ı h~men he. 
ftl İÇin mıtingler tertip etmış\er- u unuyor ar ıg eti et ti 1 er kaı:şısında }>t.'t) etnıe)el j komsu dahili katı~tklJklaı ına botdll ffial tam&mİ\' e ~ide PlffiİŞ !). 

di. Erki.nıharplerin sessiz oda· muz Bulgarl.a.ra bir tek füıek olan Yugosla\•vanın e-.1.ı!meı4i lan B~~lg,ıı ıst.an ... Diye başlı_ 
ltırde., gün ve güriHtü sızmaz kii- bile patlatma.da.n biı hayli top koımıumıız Bulgarlara za.hırt-n yorlaı-. Nicin "tamamİ\ le., de. 
ıtelerde hazırlıyacaklan planla- raklar kazandınr gibi oldu. Ka_ hütün Mnke<lonvavı kıızırndır ğıl ıle. "H(·nH•n. hemen tama_ 
1'a sokak va.ygarası karıştırıla- A m erlkan tayga- ••ura •alzam• '"' tar af ordu la- zandırır gibi oldu diyoruz. zi_ mı. oldu. Za°hirc>n di .. ruz. mıyle.. D<'mek oluyor kı Bul 
lıilir mi? Ne kadar demokratık / i bil Ü ı. i l N••JD ll&I .... ra hakiki kazanç veya kayıp çünkü Makedony· yı k~ı rnıp I gar· kombularımızın m ili bli 
oh&raa. olaun bir hiötümet..aak~i r f! eFı IJ fi TO ~r ..... Ffnf R lıUVV~fl ancak harbin sonunda, sulh kazanroodıktarı y•nc> ancak (Sonu Sa. S Sıı 7 d.) 

:~~~~~:v:i~~i~nın·;·c oynuyor ltabrıldı n~ kadardır? 1. 1 bu zümrenin tazyikıerınc hoyun Knhiıe, 25 ıAA.ı - Röyter Londra. 25 (A.A.> - Ami _ Kahire, 25 <A.A.) - orta- H. d• t d 'l ta yaya yapılan 
eğmek :mecburiyetinde kc ın-sa ajansının Kahircdekı huısusi rallık makamının tebliği: şark İngiliz kuvvetleri pazar 10 IS an a 
durum çak fena olabilir. Çiinkii muhabiri Roland bildiriyor: Akdenizde faaliyette bulu_ müşterek tebl'ğı: 
askeri düşüncelere siyasi encli· I Garp cölün!:leki müttefik ha_ (Sonu Sa. 3 Si.ı 6 da) (Sonu Sa. 3 Sü. 4 tel yenı· hava akınları ~er QOk az karı maıı "e hatta Harp e • irleri a ra-
tabil olun;a hiç k tışmnmalı 1 r. va ktı\'\ etleri diin düsmanlara 
Bu hakikat üç yıl mÜ<'acle1edcn şıındı)c k«la görülmemi sıd n 1 R h b. •ında 52 ltalyaa 
sonra arUk lngihz ve Amenka- dctte darbeler indiımisler ve' m an ' s ar 1 r 
blann kafala.rma ıyicc yerle~- rekor teşkil edecek sayıda çı_ - generct ı var 
mi0 tir. Maamafih fal. o se;ler ı kış baı eketleıin<le bulunınuslar Londra, 25 (Radyo) - Hın· 
henüz hiç yükselmıyor dt•mek, d dıstanda bulunan harp esirlc-
d 

w ı~ ı egildir. Fakat iki yıl evvelıne ri arasında 52 talyan generali 
nazaran çok terakki görüldüğü Hafif ve orta bomba tayya_ Jıloskova 491 Berlln olduğu haber veriliyor. Bun-
nıtilıakkaktır. rclerile av bomba tayyareleri lardan bır çog~u sıkışık \'azi-

ve avcılar bu akınlara il'ltırak b •td3 i · bll'~i • Faraza geçenlcıde Avam I\:a- etınir;lerdir. · l ır yor: ftCI •tin u rıyor: yette olan Afrıka cephesinj· 
marasında Stalin Yoldaşın A- 8 takviye maksadiyle daha biı-
nıeıika matbuatına ıkincı cephı: Diişmanın hava faaliyeti kü_ kaç ay evvel İbılyadan aynl-
hakkuıda verdiği meşhur beva- c;ük bir ölçfüie ve tamamiyle Yen ı· Alman Stalı"ng radda mışıaraı. 
nat üzerine münakaşa cereyan tedafüi mahiyette olmuştur. \... 
edeıicen, ışç· fırkas•ndan (M ~ Hava bombardıman gayreti_ h 1 d ----------
Leanl BrHÜ lin bu bapta yenı mizin başlıca noktaları dün ücum arı a yeni mevkiler B"uy·u·k bir Japon 
bir ~~ ~oyle 1em1..:~ hususunda kara kuvvetlerimizin ileri ha_ 
gösteru..ğı ıstar ve taannüt kar- ıcketini desteklemek maksacliy pu" sku" rlu" ldu"' 1 . · ıd· şısında şöyle garıp biı soz :Xll- le dii~man mayin tarlalarında e e geçırı 1 tayyare gımı'si 
t'etm.ek liizumunu hissetmiş idi: ac;ılan ~.edikler civarındaki he_ ., __ _ 
"iBu mesele dolayısıyle lngilız defler üzerinde toplanmı~tır. ha ara u.. ad ~ileri arasında binbir tüılü mü Bombardıman hareketleri es_ Mare~aı Timoçenko'nun Ladoga gölü üzerinde s ur 1 
INl:kaşanın açılmış olduğundnn na ında Amerikan Cenubi Afri_ T 
galiba Mister Churchill'in ha- ka ve Avustralya tayyareleri I harekata İnkişaf ediyor şiddetli bir h8V8 harbi OfdU 
beri yoktur." birinci derecede bir rol ovna_ 

B ·r--ı · ı m~1e n1 b ısıı J Moskova, 25 (A.A.) - Cep-u ı nuesıy e a \:'.ı c '· mıslardır. İdıp;iliz efkarında bir nf'vi ıkilik beden gelen telvraflara. göre, T i· 
elduğwıu ima etmek istiyoı ve Günün başlangıeında düş. monçenko tarafından Stalingrad 

Berlin, 25 ( A.A.) - Alman 
orduları başkumandanlığının 
tebliği: 

Milano, Lombardiga ve ciı,arına gapı
/an akınlarda i ta /yanlar yüzlerce ölü 

1 ve yaralı oldıığunu bildiriyorlar 
Londı-a, 25 (A.A.) - Hava Mılano banliyösünde atılan 

nezaretinin tebliğinde . öyle dt: \'angın bombalariyle evlerde n: 
nilmektediı : h.ılk aı asında oldukça mühim 

Dün gece, Milano üzcııne giin hu ar 'e k.ıyıplar yapılmıştır. 
düz yapılan ha\'a akınından bir • ımdiye kadar 48 <llü ve 
kat: saat soma bomba er visint·ı 254 yaralı olduğu bildirilmiı:; _ 
mensup ta.y •aı elerımız hu şeh tir. Novarada ölen yoksa da 
rin h<"deflerıne yeniden taaıı uzı J O yaralı vaı dır. Savona akı_ 
etmişlc-rdir. nında 35 kişi ölmüş, 77 kişi ya 

Ba~kn. tayyareleı imiz şimali ı·alanmıştır. 
İtalya da başka hedefleı i bom_ Ceno\'aya yapılan ilk ha\ n 
balamışlardır. akınınclaki kayıplar 34 olü ile 

l:jgal altındaki topı>aklar ii - bii\'iik kıı;mı hafif olarak 190 
zt•ı-indc kt"'sıf ııcuşları yapan a'' ya; alıdır. 11 faiye kuv\'etleı i 
S<'rvisine mı•n!'up tayyaı·eleı ı va1.ife:ımi tam yapmak suretiy 
miz bir ~imPndıfc>re "" başka le her taraft:~ yararhk gt\ster_ 
hedeflere ta an uz ~tmiRleı dır. mistir. 
Beş bomba lıı\'\ ar~miz ek_ 

·k · Milano bölgeı:;inde 3 düşman 
~· tır. w /lalymu11 , a !I;;, e uçagı ve geçen g~e Ce-novaya 

lşçilerin daha ziyade Kı eJnlin- ınan kuvvetlninin dağılması ı;iınal batısında girişilen şiddet
den gelen sese kulak astıklaı·ını dolayrniyle nadiren görülen he_ li şaşırtma taarruzu Bozkırlarda 
ifıab edıyordu. lngiliz ımpara- dctler akı:;aına doğru coğalmııı ilerlemeye devam etmektedir. 
t<>rluğunun mukadderabnı şu ve diismana ağır kayıplar \'er_ Buraları yarı yarıya eriyen kar-
larihi saat~de omuzunda Ull'U- diı ilmiştir. hırla bırer bataklık halini almış-
malc tjeref ve mesuliyetini du- tır. T imonc;enko kuvvetleri üç 

Kafkasyanın g:,arbinde hava 
kuvvetlerinin müessır yardımı 
ile harekete gecen Alman ve 
Romen kıtaları dağlarda yeni_ 
den bazı yamaçları hücumla 
zaptetmişle-rdir. 

Ronrn. 25 ( A.A.) _ Dün yapılan aJc nda da 4 maıt.örlü 
öğleden som ıı. ve rlıin gece I"°ın j başka 4 dfü:m .. an uçağı dii§i..irül 
bardia, PiC'.mont vt> bilhassa 

1 
miiş ,.e tahrip edilmiştir. 

Vaşington, 25 (A.A.) _ Gua Milano ,.e Novara gıbi bazı merı Halkın ve Milin-Oda ve diğer 
dalcanaldaki Amerikan kuvvet 

1 
ke1.lcre az <10k önemli y~ni ha . chirlerdeki durumu sakin ve 

leri, japonların Amerikan Jne\' 1 _,_.a_a_k_ı_n_ıa_r_ı ..;~;_·a..;p_ı_lm_ı._t ı_r_. ____ iı_1 t_.iza_ı_n_ıı_o_ım_uş.;..l_u_r_. ----

Amerikan tayya
releri ayrıca bir 
Japon kruvazö
rünü batırdılar 

van Mister Cburchill Aert bir eda Aııı{ ri1.."mı i"Y.IJ<O f'/eric1ıin noktadan Alman hatlaı ına gir-
;le müdahale elmiş ve meclısten fu~ıliyeti 

zilcrini yoklamak için yaptık_ 
(Sonu lı. 3 Sü. 5 te) ( Sonu Sa. 3 Sü 4 te) 

Diişman, mukabil taarnızlaı ı 
(Sonu Sa. 3 ~ü. 5 te) 

kendisine yardwn etmesini dile
Verek, ili.ve edecek yeni luç bir 
JeY olmadığını tekrarlamıştır. 
Avam Kamarası şefi tamamiylc 
takip etmi.ştir. 

Amerikada da artlk harp i~
Aerinde fazla seri>esti ve iaaata 
karJllM ceryanla.nnuı azalnth"ta 
ve hatta "°'1nııekte olduğu götii
kt>ilir. Çünkü yine (Stalin) in 
Udııci cephe ltakkmda.ki beyana
tı dolaVL'Jllle Bi~ De\•letler 
efkinnrla ·hasıl olan cereyanlar 
ti.zeri.He ay.an meclisinın a.rkeri 
encümenı :reıai M:ist:P-r lRey
DOlds) ;uul ve basiretm iradesi 
olan şu ı.x.oıyanatta bu)unmu~-tur: 
~'Bi,, bütün i.tiınadımızı askeri 
teflere bağiamağa mecburuz. 

Sonu a.. 3 Sü. 7 ae) 

Kahiıe, 25 IA.A.) - Orta 
saıktaki Birleşik Amerika or 
dusunun umumi kaıarg-d.hı ta_ 
rafından neşredilen tebliğde 
kaydedildiğine göre, Amerikan 
hava kuvvetlerinin hU6USi ser 
visinc mensup av, a~v_bom~ 
\'e ort:a bomba tayyueleri 24 
ilkteşnn günü akşama kadar 
düşman mevzilerine, top mevki 
lerine ve taşıtlarına taanı.tz 
ederek bir cok yangınlar c;:ıkar 
mışlar<hr. 

Düşman hava bataryaları_ 
nııı hedefler üzerinde büyük 
bir faaliyet göstemıiş olmala_ 
rına rağmen düşman avcıları_ 
nın muhalefeti pek :aeyıf ol_ 
muş.tur. 

SON DAKiKA 
~~~~~~~~._,.,.,...,...,..,...,,YVt,Y~ 

-==::= BADYI iLi 
Rusya Bolgaristalu protesto etti * Mosk~va, 25 (Radyo) - Sofyada &9tl&ıı ::;o,'Y« Rwıya 

ale) hwdc·ki sergiden dolayı Sovyet Rusya hökiuneti ~
la.t1 hükinnet.ine ücma defa 6l&ra.k şiddetli 1ıM ~ JH>tası 
"ermn}tir. 

Amerikan tayyareleri Motlg K-.. bontbala1h 
* lcv\-0rk, 25 (Radyo) - AmeriAn ll@liR bWeri- ~ 

'Kong'\l ~ ~. A'blaa ~~ *" 
l ' ptığı teınbit edibmetir. 

-SİL~HlAf'tMA PROJ\~\ 

Ameriluı - Büyük yumurtladun dİjl.c alay ettiler amma. valımda ciııcivler 
cıkınca llÖ'İ#ler. 

loLAYLARIN MIZAHıj 
Blr ya1111a dalla glrelba 



-
üR HABlE:RL~Rô 1 ~~ 

== =-= - l Ticaret filosu 

O yucu ,_,,,_. ~ J r.._ Diy r ki: 
aret davası Fırınlarda yapılan ( Abluka;.:-mütessiT ololl 

ani kont rolla r hangi tm·aftır? 
ir ha 'Cı:============:;;iiii""""'r......,•....:.=::::ıı========' Bir talebenin ~ikaveti 

Yazan: No. 661"'" Nakil ve ,- ~ 
M. Zeki Korgunal lktıbas h•klu mahfuzdur Bcyoglu Er;cck Ort O ulu ıa 

lcbc inden Kemaı Tercan yazı= - Beru eo hassas yerimden bundan dolayı herkes tarafından yor: 
'l raladın Dilbaz. Senın sadık sevrTıyorlar, candan alkışlanı _ 
b.r cariyem olduğunu bilirdim, yorlardı. 
fakat bu derece fedakar olabi- Fa'kat bu gizli buluşmataı da-
eceğine ihtimal veıırnezdim.. ha ne kadar devı:ım edecekti? .. 
ana karşı beslediğim kötü Genç Cafer, sevgilisini bir hır_ 

n yetten dolayı şimdi ne ka- sız gibi hep böyle g"zli gizlı mi 
r utandığmıı söylersem sa- ziyaret edecekt1? Ona resmen 
"miyctime i nmalısın. Vasi- sahip olamıyacak mıydi? Kız 

'Bır kıtapçıdan 1941 baskılı 
bır coğrofJ' .ı kitabı ald m. öcrct_ 
men aynı kıtııbın 1942 baskılı 

olanını ıstcdı. Kıt, pçıya goUır_ 
dum, d t r nedı. Ac b kıtap_ 

Müstakbel damadın, kaynana
sında da gözü varmış meğer ... 

~n m#-e d'ilim varmıyor, C.ücrle birlikt:e knçınağa bir 
.hatini her halde tutacağım. ttırlü yanasmıyordu. Kaçma tek 

1 acı güzelini, hudutsuz aş- lifine karşı hep ~yle cevap ve_ 

çılar lh 1 rı k l< p ra kcndı 

ÜIJ ının d..ımg l.ırını basa_ 
m zl r mı?., 

)' eru Sab h - Her evden ev 

· hudutsuz aşkını da riyordu: I 
"el dıinyaıun halin1 rmiycrck 
t lobeden ıllc ayııı kıtabm bir 
ene n akı tabılı say ını isti re ederek sewoeğiın. 

- Teşekkür edermı Sulta
nım! 

Şemsicıhan, fedakar cariyesi
ıi tek taraflı aşkı ve ağır der
di ile başba.§a bırakarak ora
dan aynldı. Sarayın en göz 
kamaştırıcı dairelerinden biri 
olan dan esine gidip kuştüyü 
ile doldurulmuş bir şilteye u
zmıdı; zavallı carıyeSi Dilbaz 
no.mına hüngür hüngür ağla
ınağa. başladı . 

- ISıtbiriınızi seviyoruz, ba_ en oğrctmenın bu m n z ısra= 
bamdan gizli de olsa her giin rınm scbcbıııl nnlıyaınadık. Han_ 
buluşup seviRiyoruz. Gideceği_ , ı zamaııdJ yaşıyoı uz 

miz yerde de evişecek değil mi_ I Fa k ,· r ta I eben 
1
• n 

yiz? Kaçm.ağa ne lüzum var? 
Bu cevap üzerine Caf erin se 

si Çlıkmı) Ol", lfı.kin ook {:8.Ul sıkı- h i m a \/esi 
lıyordu. Çünkü o, •alnız sev_ ' 

Elli kiloluk bira 
Sehrin !ıçılan gıbi yusyu_ 
' varlak, canlı kanlı 
içinden ortaya yakın boy_ 

•---- lu yaşlıca bir kadın 
sôylene söylene mahkeme sa. 
lonundan ı eri girdi: 
-Adın? 
- Fatın. 
- SoyaJın? 
- Pekg rgirı. 
- Kaç · ınclasın? 
- Asıl yaşım kırk altı. Fa. 

kat nifos kagıdına büyük ya_ 1 
zılmı~ım. 

- B iyiığii, küçüğü bu ak da 
nüfus kfıgıdındaki yaşını söy _ 
le .. 

- Elli iki. 
- .... VI 

GtzL! BULUŞMALAR 

melde, sevilmekle kalmak iste_ 
rniyor; mesut bil' yuva kurmak, 
çoluk "'OC'..ı.k sahibi olmak eme_ 
ı:ni güdüyordu. Şemsicihan ise. I 
evlenmek ctl:ıetiı:ıe pek yanaşmı_ 

C. H. Partis· ilk okul yoksul 
çocuklara ye.rdım b"rl ğıne bağ
:Lı yardun cenuyetler·n !l h~ma
yesinde bulunan fakir talebe a-
dedi 12.000 küsurdur. Gıda mad- - Anlat balmlıM, bu deli_ 

-d kanlıda.n ne en ı:;ikayetçisin. 
e!errnın fiyat!annın vtlks lişi _ ~ d~ ilciyeki olmıya_ 

yüz" nden ıstenılen randımanı cnkm ım efendim. Tramvayla_ 
veremıyeoek duruma düşen bu rın • 1i m l "ım. Zor zahmet 

yordu. 

dım dedim. Vay sen misin dL 
yen, hem.en herkesin içinde 
Azrail Aleyhisselii.m gibi soru 
suallere başladı: 

- İnşallah yakında dama_ 
dın olur. Kızın kaç yaşında? 
Senin gibi güzelse eğer, ben 
şimdiden talibim. 1stersen bu 
akşam beraber evinize gide_ 
lim, Allahın emriyle kızını is_ 
tiyeyim; gibi ileri geri laflar 
etti. 

- Peki bun un n s nde bir 
tecaviiz var. Allahın emrıyle 
kızını istemiş. İstersen verirsin 
i tersen verme7.sin. 

- Aman halcirn bey, yazdı L 
se bozsun; ben bövle çapkına 
hız değ"l, kıı k paralık sakız 
b"lc vermem. Herkesin içinde 
bana utanmadan "kızın da se_ 
nin g)bi gü?.e]se., dedi, böyle 
kaynanasının ~zelliğinde şim_ 
diden gözü olanlara hiç kız ve_ 
rilir mi? 

Un stoku yapmağa teşeb. 
biis eden fırmcllar 
cezalandıralacaklar 

Hal.km clmıek alabilmesı son 
bn iki gün içinde bir hayli me
sele olmuştur ve fırınlar önünde 
biriken halle :sa.atlerce beklemek 
m cbuiryetinde .kalmıştır. Fırın-
cılar hakkında vaki olan şikfiy-0t
ler de günden güne artmakta-
dır. Bu rui.inasebetle bazı fınn
cılann kendilerine ver"kn un
d:ın tasarruf ederek bu unları 

stok yaptıkları \'e bilahare çıkar 
mış olduktan ekmekleri de giz
liden gızliye 50 - 60 kurus ara
sında sattıkları da görülmü.cıtür. 

Ru işle yakuıda.., nHikodar o
lan emniyet 6 nt:ı şube m<.>mur
ları şehrin muhtelif semtlerinde 
bulunan fırınlara ani baskınlar 
yaparak ellerinde mevcut olan 
un stoklarım tesb.t etmektediı
ler. Yolsuzluk! rı görülen fıruı 
sahipler: derhal teczıye .edıloock 
lercl:ı:ı. 

o 
A hn lı_'\"a Jıarbln b:ı 1ndıt.Jı 

beri Anglo Saksoıı!ı:rt 
ve miirtcfildeı ine ait 24.r,oo.111:f 
t.on ge111} batırdığını flin edi~ ot• 
Bu Jaesabı doğru ola mk pbııf 
edersek Angto Saksonlar'ın ıeaU, 
~ slı.ın • -harbin başmd ki 
ti ret ,filo undmı- on l edi, 111 

z miS) Oil fuıı tutarında r 

mi kaJmı • demektir. Alman 1 

bu hcs ba d a ıareli:: 
- On r bi'd abluka t-decei'-

1 rdi; biz onbn n.b!ukı:ı edi.fGr 
~z. Biz nç lrnlmad1k, fulmt i .. 
gıltere açlık telıdiai a tıııdıu1ır. 

Diyorl .. r .. \1 an. umu aç ııL 
rnfl hgı rmıhakJ..,.,I._ I al~at, Lı,. 1. 
tere:ıin de hugtine lm far bti) ıı 
bir sıkrnfl}a düşmed Ji rnuh!~"· 
lra.l•tar. l.oııdran1 ~idrn hiı.ıt' 
gnz teciler, 

0

ralla eJnncğiJı, 
meJ \'ftWn ,.e se!Jc7.enin se~t 
sataldığııu gonnüşJer.lir. nu ~·· 
dn. rn dclerinde pahalılık ~-o~· 
de ıo;ı beş, ,'.\imıi ııi~IJ!f'tindedir· 

fnı.11izJer ile nıiıttefildt r· ili 
ha:rıı ~t>nıisi larak k:n'lplurı:ıl 
·l ~ bili~·oruz; fakat · tkarf't 
filo~m ka) ıbmı gizli) orlar. j\L 

Ulutanrı, Mısır Emirinin göz 
ler-mi kör, kulaklarını sağır et
mışti. Herkesın gördüğünü gö
remiyor, herkesin lŞ1t!tiğini işi 1 
temiyordu 
Şems cıh:ın ıle Helvacı güze

ıın · n hasbahçede da:ma buluş. 
tuklanru Fmır Hazretlerinden 
başka görmiyen, ı;,:miyen kal
manuştı. Onların en hararetli 
b" r şekilde nasıl sevıştiklerini 
biitün tcförrüa.tma \'3l'1ncaya 
kadar Em rden baska herkes 
·şitmişti; hatta hakiki s ğırlar 
tıile. .. 

Böylece aradan bir müddet 
daha ~. Bir sabah yine er_ 
kenden scvgillsW ziyarete gi_ 
den Cafer, sarayın kapısını ka_ 
}Sllı buldu. Buna b"r mana ve_ 
remiyerESk içerı bir mani attı: 
Damar geleli. kan gelmez, 
Cisim geldi, can gelmez, 
Kapın kilitli yirim, 

Bundan sana şan gelmez. 

cemıyctler Maar f Müdiırfüğüne Karaköyden bir tramvaya bin_ 
rniiracaat ederek hiıkümetın de- dım, ı ışe, k kışa ic.cri girebiL 
Jaletiyle ucuz gıda marldeleri te- dim. Eh ne de olsa ihtiyar sa_ 
min ed lmesini istemışlerdir. yılmam, herkes bu gayretime!' 
Maarif Mı.idüılüğii cem yellerin parmalt ısırdı. Hattfı bir adam: 
bu dtleğlni 'birliğme arzetmiştir. _ Maşallah hanım, ihtiyar 

Di~er taraftan J{ızılay ve Va- mihtiyar ama, henüz sapasağ_ . 
kıflar idaresinin ışbırlifri yap- ı dedı" t ~ anı, . 
mak ·suretıyle muhtefü yerlerde Ben nazar değrıcsin diye 
ascı·Icri açacağını ve 15.000 !ka- tahtaya vururken şu yanımda 
dar fakirin bu surette doyurul- duran delikanlı hemen lafa ka_ 

F enerbahçe-Vef a 
berabere kaldılar 

man tal~ n- 'e demzaJtalarıııı 1 

her torp"fi isabet 11".tmiş ,,.. Jıı t 
isabet l>ir genıh·i h.·ıtınmıo. ol.J 
\"e ıgemi tra._yıa.tJ İla.."l · en k. nw* 
hıs rakama \:amıış olsa dahi lı1!• 
An~lo S:alisonl:um pe.<> detTl<' ı. 
ne hi~ de kii.ii fri>ep değiıdit· 
Çiml<ii şu eUerin~le kaldığı:ı• 
1\fih\erin de kabul zonuıda t 1. 
duğu toımja ~:r:ni inşaatı i1ii'" 
etmek iaznudır: 

Helvacı Gw:eli her gün erken 
den gidıyor, daha evvel açılnuş 
o n kapıdan kendi evıne girer 
g bı emniyet.Le girtyor ve dai -
ma. bulum·- sev:şfkleri yerde 
sa.hlrsızlıkla bekliyen Şemsici
ha.nı kollan arasma alıyordu. 

Ancak onların bu sev'ıgme_ 
icri çok nezih ve çok samimi 
ohıvordu. 

Helvacı güzeli, sevr;ilisinın 
boynuınıdaıı aşağı kısmına el sür_ 
ırıckten bilhasaa kaçınıyordu. 
Zaten Şernsicihaıı da buna mü. 
sa.ade edecek bir kız değildi. On_ 
lann ısee.rişmelerini uzaktan sey _ 
reden canyeler~ kardeş olmayıp 
eevg"li olduklarmı bıldikleri bal_ 
de ikisini kardeş san:rorlardı. 
Dilbaz, Şemsicihana soz verdi_ 
ğ'i gündenberı bahçeye çıkmaz 
olmuştu. Hep oda~ nda oturu 
yor ve gizli gizli ağlıyarak kanlı 
güz yaşlarını içine akrtıyordu. 
Şemsicihan, Caferdcn ayrıldık.. 
tan sonn. Dilbuııı yanına geli_ 
yor; onu mümkün mertebe a 
vutmağa çalışıyordu. 

Helvacı gineli ·ıe Şemsicilıa_ 
auı • maceraları d" llerde des. 
tan olmuştu. Hemen her mec_ 
üste onlardan bahsediliyordu. 
Fakat bt.ı hususta Emir hazret_ 
terine bir şey çıtlatmak cesare_ 
tini kimse österemıyordu. Bu 
yüzden Emir hau-etleı:'i vaziye~ 
tin tamamen cahili idı. Şa •rler 
harekete, besteklirlar gayrete 
gelmişler; isim gdstermernek 
§art.ile iki genem aşkıru gtizel 
!}lırlerle, şarkılarla terennüm et_ 
meğe başlamışlaı'dı. Bu şiir ve 
prkılarda da yüzde yüz temız 
bir ifade ve rUh hl.kimdi. Çün
kü bu şiır Ye şarkılann kalını_ 
manlan a§kın kudsiyetine halel 
getirmekten um kalmışlardı. 

Fakat, içimde mübh m bir !!JY.ı 
-vardı: Darılmış mıydı? Hayır, 
hayret ediyordu. Bu gece, ide_ 
ta (0) nun için rüya, benim i
çın bır komedya i<li. Fakat er
tesi gün aksi olacaktı. Ben yi_ 
ne eski esvaplanmı giyip ma -
kinemin başına gcçtiğım za -
man, bir kaç saat ı<".in a.vdet 
ettiğim eski lüks hayat, benim 
için bir riiya, bir gece e\ vclki 
beyaz tül yığı.n.ru-ı içinde uçan 
genç kızın gı.izel ihtişamı (O)_ 
nım için bir gUJtinç gey olacak
tı. 

Ne olursa olsun bu gecenin 
fHsatlanndan mümkün olduğu 
kadar istifade etmeğe, çılgınca 
eğlenmeğe karar venniırtim. Fa 
kat işte birinci fırsatı kendi ar
zumla reddetmiştim. Sanki ni
çin onunla dans etmeğc razı oL 
mauııştıın? Bir kaç d!lkika o • 
ıuuı kolları a.rasmda bulunmak 
saadetini ahmakça bir inada 
feda etmiştim. 

Kendi kendime duyduğınn 
hiddeti yenmeğe çalı.şarak a
ğır, ağır Jaleye doğru yürU _ 
düm. Jale, kolumu tuttu, ya -
vança kulağıma eğilerek aordu-: 

- Kimdi o konu'jtttğusı pl'ss 
caruı.plan ?. 

- Karadağ prensi .. 
- Doğru söyle allahaşkına .• 

Kimdi? Sahiden çok kibar, çok 
d yakışıklı_ 

- Bizim r,a.tronun katibi, 
hususi katibi. Az ta.ııışınz ama 
bmi burada görc<:eğini umma_ 
dığı jçlıı şaşırdı. 

Ama. bak biti aaııa 'Da_ 

Kapının arkasından cariyeler_ 
den birisme ait olduğu anlaşı_ 
lan ince tir ses duyuldu. Bu 
ses. yine mani ile Caf ere cevap 
veriyor u: 
Ölmek ister olemcz, 
Gülmek ister gülemez, 
Babasından ız::n yOk, 
Yi.r gelemez gelemez. 

Cafer, meselenin nıhayet E_ 
mtr tarafından cakıldığını an_ 
la tan bu maniyi duyunca pek 
fena oldu. Hemen hemen bayı_ 
lacak hale geldi. 

Bu, haberlerin en kötü.sil ve 
en hazini idi. "\.•veli, iki sevgili 
bır daha buluşamıyacaklardı. 
Sonra, babesı Şemsicihanı kim 
b:lir ne kadar aza.rlıyacak, hat_ 
ti kımb"lir ne kadar dövecekti. 
Belki de zında.na, yahut zmdan· 
benzer knpalı bir yere atarak 
güneşten, vyadan, havadan ve 
n·hayet hürriyetten mahrum e_ 
decekti. 

Helvacı gii7.eli, orayı terkedip 
dükkana nasıl vnrdıgını bilroo_ 
di. Kend"sıni sahte bır şaşkın_ 
lıkla karşılıyan F~u Ali Sinaya · 

- Bıze oldu olruılar, dedi. Ne 
~vgili kaldı, ne de sevgıliyi u_ 
zaktan görmek umidi... 

Ebu Ali Sina, Caferi dükkfı_ 
nın arka tarafındaki odaya gö_ 
türdü: 

- Sevgilin ölmüş mu. Cafer! 
- Keekı ölseydi. O zaman 

ben de kendimi öldürür, öte 
dünyada ona kavuşurdum. 

- Sevgilin ölm rnL'j de niçin 
telii.ş ediyorstm? 

- Teli§ etmemek elde mi? 
Babası meseleyı çakmış. 

- Çakmış drı ne olmtı§? 
- Ne olduğunu ne bilirim 

ban! Belk'i azarlamış, belki döv_ 
müş, belki de zindana atmıştır. 

(Arkası \'U) 

• 
masına çalısılacağını yazmıştık. B • kt 

Maanf Mudurlügu-··, Kızılay ve rıştı: eşı aş 
- Neresi ihtiyar hanımın. 

lstanbulsporu, 
Vakıflar idaresinin bu faaliye- daha orta yaşlı sayılır, dedi. 
tınden ilk okul yoksul çocukla- Ne bileyim 00n, bu adamın 
rının da istıfade ettirılmelerini benim kızımda gözü olduğunu, 
düşünmüş ve alakadar makam- ah, ben de 0 kadar geçkin sa_ 
lar nezdinde birlik vasıtasiyle yılmazdım. Bu laflarına kan_ 
icabeden tesebbüslcrde bulun- dım, hPmen ona açıldım, başla. 
:muştuı_ Bu suretle cemiyetler- dım derdımı dokmiye. 
le mahalli Kızılay işbirliği yap- - Hiç ınsan tanıf!ladığı kim_ 
mak suretıyle hem fakir halka seye derdini açar mı? ı 
ve hem de fakir ilk okul talebe- _ Orasına öyle ama, oldu 
sıııe yardımda bulunacaklardır. bir kere. Hem o akşam yüre_ 
Mfısa.ileri bu suertle dilıene ğim dolup dolup taşmıştı. Kü _ 
konulamıyan okul himaye cemi- çük gelinimden geliyordum. 
yetleri birbirler.:ııe yakın okul Bir :aralık dokuz ay karnımda 
laı cemiyetleriyle işbirliği yapa- taşıdığım oğluma gelinim olacak 
rak müsterclt yemek temin et- <> musıbet k :a r ı : "Senin 
mek suretiyle eskisı gıbi faali- anan da bir türlü gebermedi. 
vetlerine dPvam edeceklredir. ne de canı çıkmaz cadalozmuş,. 

----.>uıc----

Vesaiti aaıııırere 
binip inme. 

Şırlce.ti H.ayrıye, De\•Jet Dc
mıryolları, ve Tramvay 1darele
rivle Emniyet 6 ncı Şube Müdür
lüğ-ü temaslaı da bUlW1arak, ve
saiti ookUyeye müteallik bele
rıve niumnamcsi maddelerinin 
süratle tntbikı için gereken esas
lan karaı Jaştınnışlardır. Vapur, 
tren ve tramva vlarda yolcular 
inmeden ve yolcular çıkmadan 
eı-:va konması, usum katiyen me
nedılmiştir. Bu münasebetle el
lerinde bü,.ük paket ıveya val'.iz 
bulunanlaı· ancak eşya konurken 
vesaitı 1111ı1Miyeye girebilecekler
dir. Tramvaylarda iEle halkın 
bilhassa ön kapıdan çıkıp arka 
kapıdan --irmesi esası tutulacak
tır. Bu işlerin kontrolü .için kili 
mıktarda memur nynlmış ve 
fua.Uyete başlamıştır. 

dedi. Tabii bu lif gücüme giL 
ti. Şu delikanlı da o akşam 
böyle "sen henüz orta yaşl~
sın teyzcceğim,, deyince sa.nkı 
biı·az ferahladım: 

- Ah ah evladım, dedim. 
Sen gel de benı gelinLrime sor. 
İsmimi "Canı çıkasıca ihtiyar 
cadaloz.. koydular. Araya bir 
kere gelin girnıiye dursun, c:_r
kek evlatlarda hoşafın yagı 
gesiliveriyor. Kanlar ne derse 
hepsine "peki!. . 

- Hanım oralarını bırak da 
esas şikayetini anlat. 

- Evet ne diyordum hakim 
bey. Ha aklıma geldi. Ben böy 
le dert yanarken bu çapkın: 
"- Hanım teyze, gelinler 

kaynanalrırını sevmezler ama. 
damatlaı· kaynanaları için deli 
divane olurlar,. dedi. 
Baktım doğru söz. Ben de 

hak verdim. Benim de Allah 
bağı§lasın, nurtopu gibi yetiş. 
mi§ bir kızcağızım var .. 

,_. Doğru. söylüyorsun evli_ 

tasaray da Beylcozu yendi 
Liğ maçlannın altıncı hafta_' 

sı karşılaşmaları dün Fener_ 
bahçe ve Şeref stadlannda ya_ 
pıldı. Havanın güzel ve maçla. 
rın oldukça enteresan olması 
her iki stada da oldukça kala_ 
balık bir seyirci kütlesi topla_ 
dı. Maçların ekserisinden nor _ 
mal neticeler alındı. 

Geçen hafta Bcşiktaşın kar_ 
şısında çok enerjik ve gü7.el 
bir oyun çıkaran Vefa dün de 
Fenerbahçe ile 3 - 3 berabe_ 
re kalmağa muvaffak oldu. 

Maçların tafsilatını sırasiyle 
veriyoruz: 
ŞEREF STADINDA: 
Süleymanfye _ ! D. Paşa _ 2 
Şeref stadında güniin ilk ma_ 

çı Süleymaniye ile Davutpaşa 

Balgar Levlılrl 
takımı geliyor 
Cumhuriyet bayramı tati

linden istifade edilerek lstan
bula davet edilen Bulgar Lc
viski ve 8".C.K. muhtelitinin 
çarşamba günü şelırıınize gel
mesi takarrür etmiştir. Bulgar 
muhteliti ilk maçını 29 Bırin-
citeşrin Cumhuriyet bayra
mında Şeref stadında Beşik
taşla, ikinci maçını da 31 Bi
rinci~ cumartesi günü ay
nı sta.dta Fenerbahçe ile ya
pacaktır. Üçüncü ve son kar
şılaşma da pazar günü Fener
bahçe stadında Beşiktaş - Fe
ner muhteliti ile olacaktır. 

arasında yapıldı. Da\'utpaşa en 
kuvvetli kadrosunu muhafaza 
edivordu. Buna ıııukabil Süley_ 
maniye, Danıs, Ruhı gibı ıyı 
oyuncularından mahrumdu. 
Macın bırinci devresi müte _ 

vazin ·bir şekilde geçti. Davut_ 
pa§a Fethinın bır karı§ıklıkt.aıı 
ıist1fade ederek att..ığı golle dev_, 
reyi l - O galip bitirdi. 

İkinci devrede rüzgfın lehi_ 
ne alan Süleymaniye ovu11da 
esaslı bir üstünlük temınine 
mu\•affak oldu. Penaltıdan bı _ 
rinci, hemen bir duli:iku sonra 
da Tayyarın a?..aktan sa,•urrlu _ 
ğu şiltle ikinci gole kavuştu. 

Da\'utpaşa avunun sonlarına 
doğru Fethi v:ı.sıtasiyle bir sa. 
yı daha kazanarak beı abc-rliğe 
ul:ıştılaı. Takımlar sn.hadan 
2 - 2 beraberlikle ayrıldılar. 

Kası1111w1rt S Talc.~in. _ ..., 
Günün ikinci mnc;ı Kasınıpa_ 

5a ile Tnksim arasında yaJııl_ j 
dı.O b" . . d . K I yunun ırmcı evıesı a_ 
sımpaşamn ezici üstiinliigü al_ 
trnda geçti. Taksiı:ı.liler gayret 
li oyunlaıına rağmen toµu bir 
türlü nısıf sahalarından uzak_ 
laştıranııyorlnrdı. Kasım pasa. 
arka arkaya kazandığt sayılar_ 
la devreyi 3 -- O galip bitirdi. 

İkinci devrede Kasımpn.şanın 
yorulduğıı, buna muknbil Tak_ 
simin c;ok '"anlı oynadığı göıiL 
lUyordu. Sıkı bir çembeı· icine 
alınan Kasımpaşa kalesi ci<ldi 
tehlikeler atra.tıy0rdu. Tt>ksim 
liler iistiln oyunlannın neticesi 
ni almakta gecikmediler. lki 
sayı kazandılp.r, maç 3 - 2 
Kas•n:ıpa.~nın lehine b"tti. 

AmN-ika Libert.r ismi ,ni!f d 
hir tip t:earet ı.:~mi i insıı~ır ' 
ba~lJ~'ttlı bir ene oldu. :Bu ııir 
som• id:ıde tıam 500 Uherh ıJt. 
ni7.e hıifüihn'iştir ki bunhıı ı~ 
tutan 5.S00.000 tondr. llallnılJ 
ge~.eo .\ ıl bu~ inde Alm:uıl ır, 
Aıw·rika tt"-~lıhtrınrn bir ~.ıı·. 
de '11nm rm1) on tondan fııı:l:t 
gemi ~ apanu) noaklarıııı idu :ı 
Ni.i~ or "\'e lngittemin 19-12 be .. 111" 

dan itibare.11 a~ kahteağmı ııc·. 
sa.ı)(a~ ordu. 

nu 5.300.000 fona tnı..rtlt.-.rt'• 
nin yaphğı gemileri de ilih I" ,.r. 
mel• lazmıdır. tnı;ıu-re harııt ıı 
e\'\et nede bir lbueıik mii\ rı 
t.onluk !ti :tret fi'°""'ı. yaJı:l ·, ._ 
~-ordu. Bu ·n.-ra.::ıt tenıpo'tu.ı 11 
iki mtSli, bt ki daha fazla ı ı • 
Jaitdmlmı, obnaSI muhb"ı ·I. 
dir. flakat a\ nen kahul eh•t·'· 1' 

buna 'KttnıMİa':lın in~atını · 1 

ila,•e ede~k A ıı:;lo Sak~otıı '· 
rın .-Ji.nde ndiıotuz mil)on to ı. 
•uk ~emi b .. lundu~ınıı ~örur ,1• 
('cnuhi Anıt•rika ~\~tlerin.I t1 

liir ı:. ili hHıüı !lrnntnt•1 'eı t•Jll ·
mi~. t>fekiler 'riihin i'khsadı ı.: ı' • 
naklnnm, tiean.•t filolannı Nt ,ıl 
Anwn~tt>t.ıa arzetn~lerdir°. 

Yaı.aa: 

Bedld Esen Sevdiğim Ada~ Telrllla 
No.11 

karşılaştım. Jale ile birbirleı i. 
ne tanıtarak gülümsedim: 

- Artık benimle dans etm 
misiniz? Sizi bo1, bol, serbest 
bıraktım, ben de kafi dereeed 
dinlendim. 

BP ik~aş _ (; lst. S1">0r _ l 
Aynı stadda günttıı son m:ı.çı 

Beşikt::ı.şla _ 1manbulf:~r ara_ 
sında yapıldı. 

Takımlar: 

Halbuki bı.~t Uirh·sik ,. 
nwrika.da ~h le 'ıir hız nln;ı~ 1ı i 
im hızı ge<_10n yıl lmndıl< n f •' 
tahmirı edemenıt51t'rdi. I..ilw (' 
tipinde 10.500 tonluk ~emi.• r. 
!'!'inwli 1f!'.l~.ı.lı.'l atıt11~11dan oıı 
~n sonra denİ7,e indinlo ur. ır· 
lln hızla iki ~ son~ ) aıii i ~ ~ 
bi ("rkon Amerika ter.gfthl ın ı ı 
İtlSlUtb 8.000.000 '.fonu bul.<' ·• 
~ Setle 24.000.000 t()Jl 11. 

lac~ıkhr. Bu hızla, deni7.u1hl J ııı 

yan et:ınesi k: bil <teğildi r. h 1. 
dl, •d bata.A gemilerin 1\) ısı !! • 

t!ik<;~ 37.aJı~-ur H" hahrıhtn rlı"'''''° 
ult1i:ır -lnt-"11iz k•hri3 c• n.nı ı. 
mn idiliası ı:(bi ;;so nclrıd~ , .• • 
mamıs Vılsa. hik>-- gittik~ ar 
1:ı)Or. 

İnb"Ütel't') ı abluka 'l.:ıbrı olm·•· 
mıştu. J<""ah~ lıu~in hütun \ \ • 
ruP'.ı fiilen abluka alhnd ı ıı'· 
Alm.ı.nyn bu ablukadan pt'li ı ıı~ 
~ blmaih, çimlrli 7Jmarn:t·ır .. 
!laruun da gizlcnmr'likleri ~ :ı · · kıy..or. Oo !.. Öyle sinirli bir 

bakış ki.. Adeta azap icinde bir 
hali va.r. Bu adam galiba sana 
tutkun Sevda! 

Bir kahkaha sa.vurdum. İçim 
de esen fırtınayı saklamak L 
Çin başka bir Jest bulamadım. 

- tıahi Jale, böyle tJeyleri 
dö..c1ünecek mevkide değilim. 
Mümkün olduğu kadar ciddiyet_ 
le işime bakıyorul!l. 

- Doğru söyle ama bu adam 
pek katibe benzemi~or. Uzak_ 
tan öyle bir hali var ki, nasıl 
söyliyeyim .. Mesela, filmlerde 
lordlar görürüz. İşte onlara 
benziyor.. Kifir aldattın mı 
yoksa beni.. Sakın bu pa tro_ 
nun kendisi olmasın .. 

tkinci kahkahayı za.ptedeme_ 
diın: 

- Güzel Jaleciğim benim. 
&na baksana bir kere. Berı 
~ avallı fakir bir da.ktiJ.oya 
benziyor muyum bu gece?. Ze .. 
va.bire inanılır mı? 

J&le, mağrur bir ana tavr.iy_ 
le beni BÜMÜ: 

- Hakkın var, dedi. Bir 
kral* gibi tnuhteşcm, mrJek_ 
ler kadar da gilzelsm.. Seninre 
iftibw ediyorum. 
·- Meni Ja.ıec·~· 

benimle çene yan · r a 
cağınfl, ııi?aıilınla d ı t de 
ben de s:.ınıe iffilınr t-dt-y·m 
~. &m yain?Y. bırokmama.k 

için böyle awkinizden ka.Jaca._ 
ğınızı bilsem gelmezdim bu a.k_ 
şam .. 

Böyle söyliyerek annesının 
yanına oturdum. Geniş bir pat 
miyenin yaprakları altına sı_ 
ğındırn. Ara sıra, belli e1mcden 
"O,, na bakıyordum. "O,, mü_ 
tema.diyen beni tarassut edL 
yor, ben bakınca gözlerini ka._ 
çınyordu. Adeta yanındaki ka_ 
dınları unutmuş gibiydi. Onlar 
muttasıl bir içki uzatarak, bir 
şey sorarak kendisiyle meşgul 
oldukları halde "O,, yn gözleri 
bende olduğu halde dalgın daL 
gın başını sallıyor, ya söylenen 
şeyi hiç duymuyordu. 

Bir aralık sağ tarafında o_ 
turan kadın ona bir şey söyle_ 
di, galiba dans etmek istiyor_ 
du. Hemen yerinden kalkb ve 

gözlerini çeı;1rdi ve ko1undaki 
kadının kulağın ağzını biraz 
daha yaklaştırdı. 
İçimden ta.san azapla yerim_ 

den kalktım, başka salonlara 
ve koridora geçtim. 

Birdenbire içimde, ondan öc 
almak için dayanılmaz bir arzu 
tutuştu. Onu üzmek, kahret_ 
mek istiyordum. Zannettiği gi_ 
bi aptal, görgüsüz bir kız oL 
madığımı fsba.t etmeliydim. 

Onu üzmek için §erefiınden 
var.geçecek değildim, fakat öy_ 
le yalanlar bulacaktım ki pat_ 
ronla ar roda bir münasebet 
var zannedecekti, patronun bi _ 
le ehemmiyet verdiği bir kız 
zannedecekti beni. Onu kandı_ 
racaktım. Benimle bir oyuncak 
gibi oynamanın acısını alacak_ 
tım. 

önünde eğildi. Kolunda bu gü_ Ah biliyorum bu pek baya_ 
zel kadınla dans ederken o ka_ ğı bir his.. Fakat bu arzu o 
dar güzel, o kadar zalimce ·kadar dayanılmaz bir §iddetle 
giizeldi ki, bu güzelliğiyle içi_ benliğimi sardı ki büttin mu. 
me kin dolduruyordu. kavemetim kırıldı. Düşünmelıi 

Y. vaş, yavaş o kadına bir bile bir adilık olrm bu şeyi tat. 
Re~ ler ıi(; •lüyordu '\'e sanki bu bika karar Yerdim. Ona pat_ 
anda. c!ı nyayı unutmuş görü_ roodan bahsettiğim zaman dlL 
nüyordı; ya.cağı hayıeti \e şaşkınlığı ta.. 

Parrn ktanmla mütemadiyen savvur ettikçe kemiklerimin i_ 
lıoltu !"tin kenarlarını sıkıyor_ çine kadar hazla doluyordum. 
dum. Onilmd"'tl geçerken bir an Sabaha karşıydı. Salonlar ar_ 
gö-Aerııniz karsılasb. Her han_ tık yavaş, yavaş b alıyonh. 
~i bir Şf'!ye bakmış gibi lfı.kayt Tenhaca bir llalmda onUllla 

Terbiyeli bir tavırla öni.imd 
eğildi: 

- Rica ederim. 
Elimi omuzuna koydum oka_ 

dar uzak tutuyordı ki adımla_ 
rımız karışıyordu. 

- Az evvel o kadar mUkem_ 
mel dans ettiğinizi görmüş ol_ 
masam sizi acemi zannedece 
ğim, diye güldüm. O da gül., 
dü ve biraz daha yaklaştı. 

(Mavi Tuna) çalınıyordu. En 
çok sevdiğim bir parçayla, dün 
yada en çok sevdiğim adamın 

kollarında yine en sevdiğim bi 
dansı yapıyordum. Birbirimize 
o kadar uyuyorduk, hele "O, 
o kada.r güzel dans ediyordu ki 
yavaş yavaş çiftlerin çekildiği_ 
ni ortada bizi yalnız bıraktık_ 
larını hissetmiyecek kadar ken_ 
dimden uzaklaşmıştım. 

Orkestra valsin arkasını bi 
türlü getirmiyordu. Ve biz git_ 
tikçe biraz daha. birbirimi 
sokularak dönüyor dönüyorduk. 
Ansızm çılgın bir alkış tufa.. 
iliyle, sanki uyandım. Sanki 
göklerde uçuyordum da bir 
denbire yere indinı. 

O zaman, onunla adeta bi 
numara yaptığımızı anladım 
Ye kulaklarıma kadar kızaı dım 

(Arkası \ar) 

Beşiktaş: Mehmet A!i; Hris_ 
to, İbrahim; Sa.im. Ömer, Ça_ 
çi: Sabri, Hiıseyin, Hakkı, Şc_ 
ref, Şükrü. 

il:stanbulspor: FJkrct; Sefer. 
Faruk: Muzaffer, Rfüıtü, Pa_ 
ruk; Vakur, Toros, Kenan, l\a_j 
dir, Mustafa. 

Hakem: Muzaffer. 

evvelli keneli kamını do) urm ... t 
Avrupa.da ne bulduys& :ılı ı .. .. 
tır. .l'\lkat, nırılınımİ) etler 'e 

Oyuna Beşiktaş ba§ladı. A_ 
vutla neticelenen ilk siyah be_ 
yaz akını derhal mukabele gör 
dü. Vakurı.in sağdan sürüp or_ 
taıadığı top Beşiktaş kalesini r 
sıkı bir imtihandan geçirdi. 1 
Mehmet Alinin fedakar hamle ' 

harbin -bütün 'aatlara ı !1-
mcn- bir türlü bitirik·mcnw.,i 
bü1i.in \TU.l*Yl ıçiı1 için ka) ıı~· 
ya.n '\ e her taı-afrndan ıak i l t .. 
meller fışkımn bir kaı.an Jıarıı 
koyırttttjtur. Bu da mc~<landa. 

BEIIÇJIT SA'i'. 

TAKViM 

si tehlikeyi bertaraf etti. l llıSIJ' 174 iGVN 299 A) l O 

Dakikalar ilerledikçe oyun 
hızını arttırıyor, top her iki 1181 26 1318 

kale arasında durma.dan melcik ŞEVVAL ilk r~~. 
dokuyordu. 20 inci dakikaya 111 
kadar mütevazin bir şekilde 15_ l ın ~ 2 13 

linci tc 

cereyan eden oyun ya.v~ ya. m--- 7 .. •---·-. 
va§ Beşiktaşın baskısı altına 
girmeğe baı§ladı. 26 ıncı dalti. 
kada siyah beyazın sok.lan in_ 
ki11af eden akınında. ortalanan 
topa kaleci lakayt kaldı. Şeref 
Slkı bir §iltlıe talmnının ilk go_ 
lünü yaptı. 

Bu golden sonra ~ın 
oywıa iyfoe hikim olduğu gö_ 
rUlfiyordu. Şitkrüntilı. ortasma 
yetişen Sabri ikinci hemen bi_ 
raz sonra da DK--··· ;Mün •· ..... ~m .. w cu 
siyah beyM gıollinü 3'1lptı, bi_ 

(S.nu: Sa 4, $ü: 3 de\ 
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12.00 
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12.58 15.5f Va ati 
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Ya.zan : .;,ermet n1.uhtal" Alus ı 

ıi!;~=:.=::: va~·~ı~~~~~'.?:'.IFinRJa~~i~a db~vlet Mütf f kler yeni mevzi- Romanya. hakkında 
. ~ı:·~~~~Uk delileri) clenil- ~l=~:r~:~~. a~~~ eısının ır 1 er ,. şga 1 e it ı· ı er Çıkan rıvayefler 

- Ha, fUi...Ww mı? ~ a- edilecek yerler mi oralar? n U t k U 
f'!na çıkarlardı. Taşlan tuz ruhuyla, arena ile 
1.}emızliğe fazla düşkünlere, kar gıbi edilip t.ki yanma, önü
"" kırk yaranlara hemen: ne keten yavgıla.r yayılmış; fl-

-VaJı biçare, temizlik delisıl dişi kakmalı, kadife kaplı lalın
~ardet}lerın eşi olmuş da ha- lar, tel fırcalarla ~ğulup ağar- 1 

yok! ... u yllplj!ftınrlardı. tılıruş; kalaylı ibrık ayına.dan 
liem reıer sahideıı gfUüne - farksız. 

cek acınacak. pabucu büytiie üst kattakiler hanıme.f endi
Oltun cak haldeydiler. Garibi, ııinki; orta kattakiler teşr f ede
daha doğrusu pek tabmi nere- cek misafirlere mahsus: bodrum 
de r. lımetli anneleri ve anne taşlıfündaki tekcağızın kapısın
a n. erı de hu illetle akla kara- da da. kıvranarak sıra bekliyen 
Yı zor seçerlermiş. bekliyene. 
kıdaruluı gene ~a çekiş mi, En yukan helalarda Terkos 

l'iırenek mi dıyelim, artık orası- veya tulumba ile çekılen Halka
ltl kestıren kestırsın... Jı t~vziatL"ldan baı::ka mermer

• Şimdi. iç yüzlerine sıkı fıkı den.ı kurnam.,ı, musluklu bır ha- ı 
:Ciıh, eski b r tanıdığın anlat~ zınec k de var. İ<:i Karakulak su- 1 

tkla.nnı yazacagım. lnanın kı yu !ile dondolu. Zira 'l'eı kos. Hal- ı 
~<t_}~ıtibaliğasız \·e tamamiyle kalı suları bulanık, kurtlarla, 
~atür. Okuyunca şaşıp ka- solucanlarla pıtıraktır. Kuvu-
~·mz, nun, samıcınkilcre de, kova 'le 
Evveıa surasından girlşelım: taşırken, usakların, ahı etlikle
liatunlar ehıl ve ayal, ev bark rin pis parm~k1arı girer. 
~ ~qayışc;a hayli (ferih f~hur) Karakulak fıçısı, kavıktan, a-
'°~ıyette. Kocalan rütbelı, ha- ra.badan indirffr mdirilmez pu
tı.rıı, gel ıh zevat. 1stanbulda lu, damgalı kurşunu gayet dik
~ık konaklan, Boğaziçinde yaz katle muayene e<l"lir, bardaJ!a, 

Yl.Wan Yar. konup tortulu olmamasına. b r 
... ~~em tarafı dolu, selamlık yudum içilip tazeliğine, bay:ıtlı
._"11 kalüalık. Atlar, arabalar, ğına bakılır, 80llra o mermer ha
'-dallar, futalar. Allah bağışla- zıneciğe bosalWıp kapağı, tis
~ erkek, .kız, boy ~Y evlat- tüne de sakız gibı tülbend örtü-ı 
~ arada ... Gelgelelım rahat, lümıüs. 

kimde! l{oca koca rocuk oldukları 
SebeWılrilM buyurun: halde mahdum ve ker·meler.n 

...,_!onakta. yalıda. her evde ol- bası.na elenleri de sonna• m. 
--.u gibi ortaWı sipünne iu:ietı Abdesthaneye .adım atmak, he
l'ok. Zıra süpürge toz kabartır, le bunlara büsbütiin yasak. Öy
--.ıa yayar. le ya, k rli sular üstlerine baş
.._!anrıma. sabahı halayıkların, iarma sıcrar: murdar olup <:ıkar
~elerm ilk ışi. elleıinde ye- !ar, ortalıP.ı da batırırlar; 40 ke
~ boş tütün tenekeleri, Cki re şartla.san (pırüpak) obnaz. 
~Üin. pösteki sayarcasına ha- R naena.leyh. tava.n arasına 
k • hasarlar, muşambalar, yol eepsi.nin boy boy. yany.ana otu
,_~eri üstündeki çöpleri, toz- rakları d zıli. Kulplarımn üs-! 
""'1 toplamak. tünde sabunlu bezler. Halayık
lı Arkasından bol tüylü Bursa lar bunları aşağıya taşıyıp dur-

lYlulanru ısla.tıp, ıslabp bat- mada. 
~ aşağı oraları silmek. Bu b:t- O mevkiilı. şanlı şöhretli be
~~ havluların hepsini pence- yefcnd;Jerin halleri de içler acı-

en deıuze veya arka vıra- sı: Daıre dönüşü selamlık bö
be:ye atmak. lüğüne girerken lostrb kaloş-
1..!iR~ herkeetekı olagan üzere luını çıkardıktan sonra mabe
~a, on beş günde bir ça- vin kaoısmda fotinlerini de çı-
1;9tt'hkta ocak yakılıp. kazan- kanp: 
N...t.1.~aynatılıp çamaşır yıkama, - Ya hu!.. Yamen hu! .. d;yc 
""YTIJeme, iplere asıp kurutma. seslenerek harem korıdormıa 
~lara yavıp Utilleme, bohça- dalacaklar ... Derhal yetisen ha
~ koyma idetı de yok. nımeilendi ensede. Yere b"r ya
...!_ç Çamaşırları, yastık ve yor- tak çarşafı ··ayılmış. Hazret, or
...... Y6zleri, yatak çarsaflan, tasına ~ecio tepeden tırnağa so:kiii minderi örtüleri kırlendı yunacak. GetirJen üq liğen yan 
~ tlaba.h sabah yıne pencereler vana duruyor. B:rincisı.nde he-

~··· Haydi aşağı... men .hemen kaynara yakı~ .~u, 
'lll &Zln lltrafuı kavıkçıları, kı- ikmciaiode bol sabunlu sn, uçun
.,.,.A ... ta.kir fıkarası dudüğü ç_al- cüsü boş ve yanında büyük bir 
~alar: i~ kakısa, boihı~a ba'tva ile mis sabunu. 
~yukarıdan yağanlaıı ka- tik liğende ayakların kaba ki-
"'"'911ladalr... ri defeöılecek. Ortadaki liğende 

.A.tıla.nların yerine ne mi konu- diz kapaklara kadar kese sabun. 
~? .. Mevdancık caddesindekı Ardından nihayct.ndekinin ö
~~ YankQDUll, Çarşı içinde- nüne çömelip saç, sa.kal, boyun, 
ı ~çi Hacı Muhiddin e- kollar, eller: 
~1nin dükkanları ıne güne du- - Olmadı. bir da:ha !.. Allah 

Yor? aşkıııa bir defa daha!,, larln tek 
Qı Geıatn top top keten, patiska, rar tekrar yıkandıktan sonra 
~~ercıahi... Boyuna yenilen hiç kullanılmamış. yepyeni ca 

ıyor, dikiliyor, ıstiflenıvor. maşırlımn üstüne gecelik enta-

o 

Finlandiya sadece kendi 
mevcudiyetini muhafaza 

için çarpışıyormuş 
Helslııki, 25 (A.A.) - Devlet 

Reısi Ryti, F-in yurdu ve ailet:.ı 
iç:n tertip ed len nropagaında 
haftasını bugun öğle üzeri ı ad
voda söylediği uzun hır nutukla 
açm~crt.ır. 

Ryti. deım ·t11· ki: 
- Biz k 1 wer.m·z, Bol~cvik

lerin KareJ de yant.1l t rı gıbı a
hır veya sinema h.tline geıtirerelç 
tezlil etmek ıstem yoruz. n.z 
gelecek nesıller 1 devamlı bir 
har korkusu iç lde va. amaına
sı ve harb.n ta.ıı :ıtı v~ ôelı:;;e· 
ti içinde ıstırap C'Ckmt:mesı · ç n 
milletim:ze sulhu ve emnıvctı 
temin etın~ istıyoruz. 1939 da 
Bolşev:k .st.lasınn uğradıi:'lmız 
zamandanben biz"m ıç.n tak n 
eiilecek biric.k yolun butt;n kuv 
vetimızle kend"m.zı mudafaa et
mekten ibaret olduğunu taına
miyle anlamı.ş bulwıuvoruz.'' - ___ g 

risı, mevsim ne göre feyyum ve
ya samur kürk giyilır giyilmez, 
tıptş tıpış mertlıvenden yuk..ırı ... 

Bir kenardaki fes, ceket, pan
talon, kravat, frenk gömleği 
doaru selamlığa. Sağa sola fo·
latılınış hiliJi gbımlek, faıniliı., 
don ve çoraplar da y~re yayılı 
yatak çarşafına tıkılıp yallah 
yme pencereden denize veya \'i· 
raneye ... 

Bu oidi~ata Pencıktı esir ta
hammül etmez: her ş,eyi göze a
lıp isyan eder. Nihayet zavallı 
adamcağızlar, arada biraz olsun 
(oh! ) deme ça.releriw bulmuş
lar. 

Biri: 
- .Mabeyinci filin beyefendi, 

hiç uğramıyorsun; diye sitem 
ediyor, oitmekliıi"ftll fanze! .. Ser 
seccadeci falan beyefendi ak
şam yemeğine davet etti. .. Ya
veri hususi feşmekan paşa, ya
lısında bır mehtap eğlentisi ya
pacak! .. diye evden basıp basıp 
durur, en seQDe icokonalarla gö
nfil avuturmuş. 

Öbüründe de ayıu ağızlar, yal
nız oncağız işi kuoıara vurmuş. 
Beşlik banknottan cüzdanına 
doldurur, Beyoğl11, Ay.astafa
J1<>S, (şimdiki Yeşilköyl. Büyük
ada kulüplerinde sabahlara ka
dar masa başından kalkmaz
mış ... 

Rabbin, hikmetınden sual o
lunmaz. En akıl, sır ermiyen 
noktaya gelelim: 

Meraklar vehimler, boşboşu
na üzüntülerle kendilerinı heli.'k 
eden o iki hemşirenin hasapça 
sıska, etsiz. ca~ız. havali fener 
olmaları aerekmez mi? 

Hayır. Drl;i de şışko mu şiş
ko, yağ tuhımu, haa duba ... 

~~================================================== 

- Ba. tarafı ı inoı.:ue - tüınenleridir. İtalyan piyade 
Sekizinci ordunun ıleri kolla- kuvvetleri de Bresc a, Pavia, 

rı dün sabah giin doğarken d~- Trento, Bolonya, PLStoıa, Fol
man ana mevzıinın bazı nokta- gore tiimenleriyle başka bir tu
larını delmicı bulwıuyordu. Gün- menden müteşekkildir. 
di.ız d~an kar ılı~ taarnızln- Sekizinci İngiliz ordusunun 
rına ragmen elde edılen kazanç- taarruzu, Ortaşark başkomutan· 
ların muhafazasına devam olun- lığının General Alexander'e tev
mu~u~. . 1 d inden üç ay ve Mareşal Rom-
Buy~ kuvvetJenn toplanma- rnelın El Alameyn'e karşı girış

sı suretiyle El Alemeyn hattına Uği 80n taarruzdan )i cdi hafta 
karşı ~ıwıla~ taarruz cuma sa- sonra başlamış bulu 1maktadır. 
babı ~ dogarkeıı başlamıştıı. Mareşal Rommel'in hnlen Mısır
B rleş k Amer_karun M ırdakı da 0 tup olmadığı bih1memelrte
um..ımı karargilıı. Amcrı.;.an ha- d 1 • Maresal son defa Bcrlinde 
va kuvvet~cı ıyle . tank ordu_su: Bitlerle görüsnıcs'ndcn sonra, 
nuıı çarpı maya t r k cttıg nı Mihver n İsken leı ye ve ~üwv
hııd ı ı .e!:tedıl'. lngıl z den z şe karşı yeni bir baskı) a hazır
kuvvetler. gece Marsamatruh ıandıaı sanılm ... kt dır Alınan 
v.ıkınındaki d~man kı.)'ı miıd:ı- btitu~ haberler b·r M hver taar
faa mevziler.ne ta.aıTuz etm ş- ruzunun hazırlandı ru uöster-
lerdir. Bu taarı1: z es.1d..31nda lı r mekte bulunuyordu~ " 
İngıl.z gem sı :Mıhveı h.ı. va kuv
vetleri tarafından sathi ve pek 
hııfıf hasara ugı-amı~tır. 

Büttiu du man h.ı.va .... !anları, 
son 10 giın zarfında yapıl n ş;d
detli hava hazırlığı yüzfüıden 
ta.mamıyle ez lmis ve harap ol

Sekiz"nci İngilız o d 1 u son 
günlerde, uçak, tank ve başka 
Amerikan harp malz m i ola
rak cok önemli takvıyel~r almıs
tır. lngıliz ha\ a kuv' etleri Af
rika gökleıin"n hakiıniJetini mu
hafaza etmektedir. muştur. 

Bazı alametlere göre, Alman Mıs?rda b şlıyrn sek z nci or-
kumandanlığı, y lnız Birleşik dunun taarruzuna ist•rak eden 
Milletler tarafından yapılan cep· Mütttfık b'rl:kler arasıııda ta
he taarruzundan dolayı değıl, nınnuş İngiliz alaylan .le Avus
aynı zam.ı:ıda, fe\•kalade seyyar tralva cenubi Afrika Hint mu
ve hareket ku' yeti İngiliz haripleri, Fransa ve Yunan bir-
kuvvetJer:nin tehdıd.i yüzünden 1 kleri bulunmaktadır. • 
.M hver mm·asa.la yollaruun muh İtalyan Resmi Tebliğ~ 
temel olarnk kesilebılmcsi endi- Roma, 25 (A.A.) - İtalyan 
şcsivle çok mf«'rrul göriı.nmekte- orduları umumi karargahının 
d.r. Seyyar İngiliz kuvvetıer·n·n 882 numaralı tebliği: 
hareketsiz kalmadıkları. çölü Düşman şiddetli bıı· topçu ba
kuşatbkları ve düşman ger le- zırlığından sonra kudretlı zırhlı 
rine taarruz ettikleri söylen· ve pı'-•ade lruvveterıye ı::ı AJe-
mektedir. J meyn cephesinin şimal v:e eeaup 

Büyük sayıda malzeme gemi- kesimlerinde taarruza geçmi.ş-
si kayıplarına rağmen Mihver tir. Her tarafta. püskürtülen 
kuvvetlerinin elan muazzam b:r 
niabette olduğu sanılmaktadır. düşman, bilhassa 7.trhh vasıta-
Bu kuvvetler·.n, iki Alman ve iki lar bakımından ağır kaytplara 

uğramış ve şimdiye k dar 47 
İtalyan zırhlı tümeniyle motör- tank t-'-n'p olunmtt."·tur. Muha-
lü bir Alman tümeni, 164 üncü ıı.ıı •1

• 

Alman piyade tümeni ve teçhi- rebe devam etmektedır. 
zatı tam olmıyan takr:ben altı İngılız hava kuvvetleri çok 
İtalyan niyade tümeninden iba-1 bü0 ük teşkillerle kara hareket· 
ret olduğu söyleruyor. 1 lerini desteklemek için mü~aha-

Ahnan Afrika ordusu i}i t«· j le etmişse de her tarafta Mıhver 
hiz edi~ ve seçkin askerler- hnva kuvvetleri tarafından ön
den teşkil olunmuştur. 164 ün- lenmiş ve alevler içmdc 15 düş
eli Alman piyade tümeni yaz man uça.Tı düşürülmüştür. Hava 
mevsıminin ortasına kadar Gı- karşıkoyma ateşiyle .isabet alan 
ritte bulunuyordu. İtalyan zırh- başka 4 düşman uçağı da yere 
lı kıtala.rı Arrietta ve Littorio 1 düşmü.ı;; ve parçalanmıştır. 

MOSKOVA 
bildiriyor 

BERLİN 
bildiriyor 

- ... ıa, atı 1 ıl'Clde - - a., tar•fı 1 ınclde -

m~e muvaffak olmuşlai-dır. geri püskürtülmüş ve düşman 
Mareşalin, pek yakında. Alman kanlı kavınlara uğramı.~tır. 
Sol kanadını yarabıleceği ve pla- Stalingrad muharebesinde 
nını tahakkuk ettirmek suretiy- bir hal. bazı mevziler ve ev 
le, diişrnanı Stalıngrad batısın- blokları müstesna olmak üzere 
da çevirebileceği sanılmaktadır. "Kızıl iHrteşrin,, fabrikalarının 

Stalircrrad'da müdafıler, AJ- bütün atölyeleri r.apted.ilmi§tir. 
manlann şehrin ş'mal batısında- SWingraddaki düşman üs. 
ki fabrikalara kuşı yaptıkları lerine ve Volganın şarkındaki 

Bükreı bunlana 
hepsini tekzip 

ediyor 
Bükreş, 25 (A.A.) - Romen 

k~lannı, cepheden ger.i çekil_ 
dıgıne, Mareşal Antonesko'nun 
hastalığına, Romen ordusunun 
uğradığı muhayyel kayıplara ve 
Romanyada endişeli bir dunım 
vücuda '"'eldığine dair olarak ya
bancı kaynaklardan sızan veba
zı ajanslar tarafından yayılan 
halberler tam b.r kat:yetle ya
lanlanmaktadır. Bu haber tama
men uydurmadır. Hi<}bir asıl \'e 
esası yoktur. 

Mısırda hür ltal
yan hareketi 
genişliyor 

Kahire, 25 (A.A.) - Röyter: 
Kalıirede oturan İtalyanlar, 

İtalyayı fa. izınin zulmünden 
ve Alman esaretinden kurtar 
mak maksa.diyle müttefikleri; 
:Lşbirliğ"i yapmak üzere hür l_ 
talyan hareketine iltihak et_ 
mişlcrdir. 

----•uıc----

Deniz harekatı: 
- Baı braı• 1 lncıae -· 

nan İngiliz denizııltıları Libya_ 
da bulunan Mıhver ordularının 
deniz mU\ asala \'e ia~ yolları 
Ü?.erinde yeni muvaffakıyetler 
ıkıuanmtf}lar<iır. 

Bes iaşe gemisi batın'mı!'\, 
bir detrtroye-ı ile silahlı bır ti. 
ca~t krm azörü muhtemel ola 
rak batırılmış, beı:1 iaRe gemısi 
de hasara ut;rratılmı~tır. Dört 
denizaltımız bu hareketlerin 
muyaffakıyetini paylaşmışlar_ 
dır. 

Tahrip edile.'l gemiler arasın 
da petrol nakleden orta torınj 
da bir gemi ile evvelce hnıı:ara 
uğratılmış ve bir hava taaITU 
zu neticesinde durdurulmuş o _ 
lan motörlü taşıtlar nflklcden 
bir gemi de bulunmakta idi. 
Diğer üç iaşe gemisi yiyecek 

ve mühimmat taşımakta idi. 
Bir kafileye refakat etmekte 
olan bir destroyer kafilenin L 
arre gemilerinden biriyle ayın 
zamanda torpillenm ş Ye muh_ 
temel olarak batırılmıştır. 

Torpiller isabet ettirilen di_ 
ğ~r dört iaşe gemisinin vaziye 
ti hakkında kati bir netice tes 
bit edilememiştir. 

Silahlı ticaret kruvazörü. Sar· 
dunya sahilleri açığında seyre 
den bir kafileye refakat etmek 
teydi. Bu gemi batmış ve deni. 
zin dibine inmiştir. 

C•s h' ıc1erı 4ev ) A 1-! 81.;a 
AAat takdirde mah~aını:. ınu-
halllc~. Askeri fefler mille· 
iJa ve bia: ayanın büdi.kleı iıniz· 
den bin kere f1a2la malfunata 
maliktirler. {Stalln) in end·şeli 
olmasını ve müttefiklerden yar
dım beklemesini pek haklı ve 
tabii bulurum. Fakat blıtfuı 
inan ve güvencim bu ı"leri biz
den pek iyi bilen reislerdedir. 
Rusyaya yardım arzumuz, ne 
.kadar kuvvetli olursa olsun as· 
keri endiseler bütün tefekkürle· 
rimıı.e hiklın olmalıdır." Bu sez
ler uzayıp gidoo. harp senelerı
nın Demokrasi efkirını olgun· 
la.ştırm.ış olduğuna kat'i bir de
liklır. 

Söz bitip toplar patladıktan 
sonra önde yi.ırüyen politika de
ğil, askeri hareket ve mıilihaza
lardır. 

Demolmısi cephesince bu ha
kikatlerin anlaşılmıs ve kabul 
edılmis bulunması muvaffak e
tin ve galebenin kabilse yen r 
tem.n tı \'e müey)'!desidir. 

l'ENİ SABAH 

Şaşılacak şey 
• • Baı ıanıfı ı lnL ae -

tünlüklerini "tanıamiyle,. elde 
edebilmeleri icin Garbi Tıakya 
ve Makedonyadan başka dil!er 
topraklarda gözle.ri ''ardır. Ro. 
manya.dan Dohrucanın da g ri 
alındığına g(.iı e bu "hewen 
hemen .. in manasını anlaınd 
biraz gücle: iyor. 

Her ve ile ile dostluktRr 
bahseden Bulgar ref'klerimiz 

• de gozümiize batan bu imalar 
ho a gitmemekle kalmıyor, ga_ 
lıba biraz da ayıp oluvor. 
Sabık Bu r B:ı vekili Köse 

i\•ıınofun Tink _ Bu'gar dost_ 
lu - ından t:ıhcederken, arala. 
rtncla b·z at benin de bı \uı du_ 
ğum. Ti.irk ve Bu gar gwr.cteci_ 
fer.ne: 

- Dostluk çok .nazık bır 
çi c~e benzer. Solmaması, bo_ 
zulınaması icin çok dikkat ve 
ihtimam ister. dcdıf;ini batır'ı_ 
yorum ama bu dostluk çiçe~ini 
mulıafaza -.azifesi yalnız Türk 
gazetecilerine tevdi edilmistir 
Bulgar meslckta..'}lanr.ıız bu nn 
rin fidanın üstünde hoı a tepe 
bihr er. demiş olduğunu hatır 
lıyanuyorunı. 

Mali.ıma d<>Rtluk karşılıklı () 
lur. tıpkı düşmanlık gibi ... 

Akim kalan bir 
Japon hi!cun1u 
Çunking, 25 (A.A.) - ç; ı 

tebliğinde kaydedil<liğine g·· .. 
Japonlar topcunun himaye si•1 
de 15 ilktesrinde Knihvardnn 
Çin me\'zilerine taarruz etmiş 
lerse de geri atılı uslardtr. 

Aynı tarihte garbi Hupt'.'hde 
düşman kıtalan lc;angdan si 
mal istikametinde ilerlemış'cr 
ise de geri püskürtülmüşler 'e 
bu arada yüz kışi kadar kay . 
betmislerdir. 

r"".._ __ ""*8 J;.~ A~ ~ı.ı i 'OffiTAD ümitsızce taarruzların hepsini Sovyet .i.&şe ~tlarına karşı ya_ m A,;A ~ ~ x 1A n °'\ püskürtmüşler v~ 5 gündcnberil pılan şıddetlı hava taaı:r~ı-
111111m ıg1H aJtulda "Almanya ile Danimaı ka ara- Sosyal - Demokratların lideri bir adım bile gerilemeı.nışlerdir. na durmadan. devam edılmişür. 

Bu gemi ile Akdcnizde İngi_ 
liz denizaltıları tarafından ilk 
teşrin ayında batırılan veya 
hasara u~ratılan mihver iaşe 
gem.ilerinin savısı 24 ü bulmak 
tadır. w s Es 

Bu yekiın Uzerindcn on dört •••• •••' 

sındaki münasebetleıi bozabile- Falketing g.d>i... Şehrin dığer mahalleler·ndck ~. cephesın~e Romen kıta. 
Dantmarlla cek" haberleri nef;retmekten Bununlaı beraıber, Danimarka Alınan taa.rruzl:ın iddetini kay- ları duşmanın bırkaç taarruzu_ 

9 menedilmisl •rdı. Bununla bel'a- harp f:losunu ka~betti. En mo- bctmiştir. ~ağmurlar, soğuklar nu geri püskürtmüşlerdir. Ro. 
lb.. .... Hisan 1940 yılında, Dani- her, hükumet u bir işgal ıhtima- dem gemilerinden sekız torpido ve rusla.nn kendilerıne vurduğu men hava kuvvetleri düşman 
~-ıca sükfuı iç"nde ıRgal edıldi. lini gözönünde bulundurması yu Almanlar aldılat'. darbelerden ileri gelen kayıDlal' mevzilerine ve demiryolu nakli 

geminin battığı müşahede o_ , 
Junmuştur. 

------------~~-
Yeni netriyat 

ÇOCUK 
~lar, ao~niar gôı ülmediı!i lazımdı. Be)kı de hükumet, bo- Bugün 40, 50 bın Darumar'ka- vüzünden dftşntan kuvvetlerinin )11.tına. taarruz etmişlerdir, 
~~ Jriç bır teiıir de harap ol- şuna kan dokmemck ic"n evvel- lı işçi Almanyada ~alışmakta- azaldı~ ve ~mal mahallelerine Ladoga gölü üzerinde Almaıı Cocutc Es rgeme Kurumu Genel 
--uı. - b'" "'k ta ruz 'çi Fi ta l · tarafından Merkez, tar fından çıka ılmakt. 0 Anı....... . dell boyu eğmeğe hazırlan- dır. yapacagı uyu ar ı n ve n yyare en 1 (ÇOCUK 
~ ~anetle olmasına rağmen. mıştı. l kuvvetlerini tekrar bir araya desteklenen bir Alman _ ltaı. ıın > adlı derginin (298) 
~ ~ı Dıaıumarkalıhr ıçin a- Şopene lıarfı açı an toplamakla m"Rgttl oldugu- saml- yan deniz t,,cıkili, 22 iJk+ ..... rin cı sayısı çıkm• tır. Yurt yavruları 
.., "'' Alman jc:KYnı: Danıınarka siya- '- "'"" ~ ~ ~ tır1r daıVe oldu. Bu, harpten '>'!'>°"' 3 mücatleıe maktadır. gecesi sahilin Sovyetlerin işga nın 5 'lık, sos.Yal, kültürel durum 

Sel Danimarka hükfımetmin si hayatında büyük bir ueğışık- V . ·--ı- Ze Yu""zlerce Alman uçag-ı Rus li altında 'bulunan bir kısmına larının ınkı :ıfına hıunet eden bu 
...u.· - ı:.:ı.-- b" lik meydana getirmedi. Matbuat Şopen arşova cıvarlUWI • k u d 

Slnenı ı buyuk sanatkar 

KAY FRANCİ'in 
Yarattı ı meraklı, heyce.anlı b 

:ı - \"C ıhtira macerası 

Kadın etrikalan 
filıninı ı;:o ter vor. Ayrıra W::ılt 

Di ney ın renklı Mikı M:ıus 
iL..:--' id~.ı.~uwa.auın ır ~ne- sansuru·· .. daha Riddetlt>nft'lia, ha- lazova Vola'da doğmuştur. Var mevzllerme taarruz etmiştir. Kı- karşı harekete ge m"stir. ı ıyme ı erııy1 çocuklara, çocuklu 
~ ı .sonra h:::..ı: 'li"' ~---ır · b"td·ro·ğ· ann ve babalara ta\ iye eder z . .__~. • • c.ı.u- ıt0va civannın man~arası ınsa zılyıldız gazetCE nm ı ı ı ıne ~ıı••---

~ aldıgıv -V1r de bu polıti- riçle ola.n bütün münasebetler .. 1500 bo ba 111••••••••111!1••••••••••••••1 .. ~&eti~. kesilmiş; fakat, ne kral tahbn- na hüzün verir. Bu havalide o- göre cuma günu m wAW. •tr • 
1~ dan indıri'-; .. , ne de Staunıng _ turan halkın şiiri, musikisi ve atılmıştır. Bu gazete, Almanların BI~ ..... u l&p08j 1 • a R 1• K a R 0- K K 
~ ~ yılında, Versailles mua- Munıch hUk~eti ist fa etmişti. her türlü örfü ideti wsana hü- ı.foodok çevres"nde en şiddetli fa -••f ,,.. ,,.. 
~Yle Şimali Şlezuig Dani- zUn verecek bir mahiyettedır. muharelbelerin yapılın kta oldu- nare llau. ş A H A N E D A rt S 
~~ verijdı. Bu suretle, Al- lirtmatldsahasD ~da, ~ değişrkbliku·· Her Polonyalı Şopen'ın nağı ğu Terek vadi.,inde bund n ıki bııara gA-adı l "I 
~ 19.000 Danimarka· büyük o u. ammardnın - melerini ezbe, e bilır. Ezlldikleri ay evel işgal et.tikleri mevzileri •• 1 
t.r• llUlkabit, Da.mmarkaya 30 tün ihraç maddeleri Almanyaya k · p muhafazaya devam eyled kleri- - B•ı tarafı 1 ine de - SES S NE lf AS 1 N D A 
~ .. '--- · ·thali.t. "kt rd.a dev=rde Şopenin musı ısı, o-
~ :--ı gıeçınıt oldu. 1933 f~t1 :. ı .. ~se, ~ m~ 1 ak lonyalılara E.:""zle söylıyemedık- ni bild=mıelctedir. lan taarruzları önlemek üzere '•••••••••••••••••••••••••' 
~ ~~anya, bu poli- silomdi urDanm~ nka, ·nı~bıy ~- e- leri hislerini na.eömelerle üade Alnıan Za' iah daima uyanık bulunmaktadu. 
ı.- ~· iktısadi k

1
aa.nç-. · ımar a mı an'l\,ası- Londra, 25 (A.A.) - Stalın- Düşmanın bu taarru .. larmı.n. 

""il' t nın nıllOrlanna göre Almanya etmek fırsatını YermıŞtı. Polon- 1'••••• ~ . baışladı. .<tı9adi • - .1• ed Şo grad cephes"nde şiddetli carpıs- adanın başka tarafında yapa_ .. 
~lliı veya takas uaul yle ticari ının Danımarkaya kliring borcu yayı her isti a en, penın mu- malar devam ebnektedir. Al- cağı geniş ölçüde taarı uzu giz.. 

Rad7onU%dan b.r i k.Ayeünız \"arsa 

...... .__,_r temm etmt><,.;, 6 ya- 2,3 lllJlvar d&nimarka .kuronuna sikis.ndeki sihır kun·etıni, ken 1 ·a . :ıld b 1 1 k •- ti . . . rt ...,'":"Y<IWl.- ... s• man ar yen· en fi m e u u:ıan eme ve J\.uvve enmızı şaşı _, SIYrl BULMAN 
~anunarkayı askerlık yükselmiştir. di hesabına anlamıştır. fabrıkalar kesiminde 80 tank ve mak maksadivle tatbik olundu 
.... n zavıf bırakmağı he- Bugüne kadar Dan'markada 1939 da Polonyanın işgali üze- iki p'yade tümeni ıle taarruza ğu sanılınakt..1dır. 1 s~vlm Radgo Tamir Atölgeaine 
~~lllnıişti. Daamıarka, bey- bıç b r kıshng htikümeti kuru- rine Almanlar Şopene karşı miı geçmişlerdir. Bir ı'l<>ktada düs- Bu' arada, Mac Artlıurün u _ Müraca t cdıı iz. Tıtiz b r itina ile ucuz ve teminatlı olarak tam ı 
~ bir harpte tarafsız kal- lamadığı gıbı, siyasi nüfuı: da c.adeleye giriştiler. Umumi ma man bir fabr kaya nüfuz edebil- çar kaleleri Rabaulde bir düş_ edıleccf;inc ltımad edebilirsiniz. (Hususi ııervislfniz vasıta:;ile radyolar 
~ .9'&Ye edınm syul par- pek ehemmıyet.siz oldu. Dığeı hallerde Şopenin parçalarını çal- miş, fakat bütün d'ğer kesim- man kruvazörü ile bir muhrip yerınde \cya icabında kendi vasıt tuzla at61,.eye alınara·~ tamir edı. 
"'8k._~. an'ane it bariyle, anti- İskanduıavya memleketlerinde mak yasak edildi. Hususi bi !erde Ruslar mevzılerini t•ıtmuş- ve başka iki g miyi batırml§_ lir.) 
~'bir prensıp ttibaz et- olduğu gibi, liderleri Frıç Kla.v- toplantıda yükselen Şopenin b: ıardır. Almanlar 1500 kişı kay- lar ve diğer altı düşman gemi_ Gnl ta Fer&cmbe pazarı Sınaon Ban No. 5 

~ İ<'ind bulundu~umuz zen, onda biri olan Nasyonal - nağmesi, Alman aleyhtarı bir betmislerdir. sini de has a uğratınışlardıı. ·••••••••••••••••••••••••••I 
~ ftatladJğı muan Danımar- Sosyalistler, parlamentodaki 149 hareket olarak telakki ediliyor Staİingrad şehrinin şımal ha- Owen Stanley'de müttefik f I bul Eı Lf ·'k ,,, •• 
tlbı..~~ ~ ŞU şekilde ıdi: Da- mebusluktan ancak 3 ünü elle- du. tısında da şiddetli çarpısmalar baskısı, japonlan ağır ağır 88 an eM r.ı. ' .. ramııag De Tun el 
~·Almanya hududu tah- rmde bulunduruyorlardı. Varşovanm güzel bir meyda olmaktadır. Burada Aln anla g~ri atmağa devam etmekte_ Jelelmelerl Umum UiJdiirlu"g'"'nnden 
~~ ve Kopenhağın İşgaldenberi bUtün intihaplar nma dikilmiş olan Şopen aıbide blrk1lç gün içinde 7 bin olli ver- dır. Y' lU.ı U 
~ hiç bir Ul'aksava.r ha- creıi bırakıldı. Memleketin iç iş- si, büyük beste'kan bir söğüt a- m şlerdir. Tank kayıpları 57 'e Hasara uğrayan tayya.re gmn.ift 

b-.; Yel"leştirilmemişt.i. lerine nüfuz da'.ha .ziyade menfi ğacmın altına oturmuş olarak uçak kayıptan da 26 dır. Mclbounıe, 25 (A.A.) - Ce. 
~~ka hl\ritlmeti Alman- (ınega.tif) bir §ekilde yapıldı. tasvir ediyordu. Almanlar Şo Kafkasvada Mozdok ke imin- nup batı pasifik müttefik umu. 
~ k&rp bazı tavııl ;de daha Yana, Nasyonal - Sosyalizme mu- pene karşı giriştikten mücadele de son iki ay zarfında Almanlar mi lrnrargahmdan: 
l'~ ~u · matbu t gavri halefetiyle tanınmış siyaset a, de bu heykeli de yıktılar. Parça pek öyle b!r iler.leyi§te buluna- Rabaul'a yapılan bir bava 
~; fak t ~ kı şekiİde da.nılan mühim mevkilerden çe- parça edilen he~el, harp faıbr • mamı.şlardıı. Kızılvıldız gaze- taa1TUZ1ı esnasında 17,600 toni 
~ a a nmıştı. 1934- kilm&k 7.0~unda ~akıldılar. Sağ kalannda ~llanılmak i.ı?.ere Al· tesi son ıki ay içinde Vık"n,g tü- lato tutarında bır deniz uçak 

Da.rumarka üetelcri, ceo.ahuı lideri Kıistmas Moller, manyaya göudsildi. meninin burada çaııqtığm.ı bıl- ana gemisinin tam ieabet aldı. 
d rmit_ıft;ir. tı resmen bildirilroolrtedir. 

l - Takribi ~ bedeli 45218,70 lıra olan Sılihtarda bir ınal.zeıne 
ambarı inşası işi mektupla fiat ve teklll i tıemek u u!il ile ekı;ıUıne7e 
konmuşW.r. 

2 - Muvakkat tcm·nat 3391 40 lıradır. 
3 - Asgari 25000 lır lık bu nf!\•ı bın in ını temelinden çatı ına 

kadar yapnıış oldu.tuna d lr v k ibr zı lAz mdır. 
4 - Tekliflerin en eç 4.11.19 2 çar mb nü saat 17 ye k dar 

1&rtnamelindeki tanfata uygun o rııık Metro Han 4 üncu katında Le. 
ruı.ın Mudtlrlüiilne te\'dii il rnd r ( .... ) 
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Çingene Şoparla ha::;mınm celenııi bilmeliydi. İhtiyar Caz_ 
gtireşı hıı çın başlamı::jtı. Şo· gır, eski baş pehlivanlar dan \'e 
!~lr, gaddar lığ'a başlavmca has kurtlarından olduğu ıçin pchli_ 
mı da mukabelede kusur etme- vaııların içini. dışını biliıdi. Ça_ 
dı. Bu sebeple iki pehlıvanın lı~ın hemşehrisi olan Cazgır, da_ 
guı c~. biı boğuşma manzarası ıma onunla bulunurdu. Çalık, 
.ı dı. Anal~ılıyorclu ki iki ta· Cazgınn yanından ayrılmazdı. 
raf du birbirlerini ezecekleı di. Kazan dibinde yer alm.lı. Sonra. 

Mehmet Molla ile Küntecinin Cazgıı·, Yöriiğü, hem~hı isi ol. 
gıu eşı gayet tatlı ve hcycanlı o_ duğu için scveıüi. Nihayet kcn_ 
luyordu. Her ikisi de usta ve, <li pchlıvanlan demektı. Bu sc_ 
ol~un birer pchiıvan olduklaı m_ bcplc it'tihar duyal·dı. Oıtacla o_ 
d~ n diisiinccli hareket e<ii_rcır _ lan on be~ dakıkalık giiresten 
1. ı dı Bırbirlcrini oyuna dü<:ür. sonra. Çalık, Cazgıı a soı·du: 
ı. c.k için sert ve, küçük hareket- - Usta! .. Nasıl gôrdiin gti_ 
lcıle hamleler yapıyorlardı. ı eşleri? .. F...sler yerinde düştü ... 

Yörük AH, güıefli on dakıka. - EYet, yalnız yanlı~ bir is 
da kendi tarafına Çl!\'Jrdi. Hacı, yaptım. ~·vaslı bha~ı, Yörük 
·oı ilğün hakımiyctuıe ~ıı me . Aliye \'Cı nıclıyd m. 

mek içın uğraştı. l<'akat mu\'aC Deyince, Ç.ılık: 
!ak olamadı. On dakika sonra - Ne «le<lın. n dedin ? .. Hiç 
Yörük, güreş taı'Zım habruına öyle şey mi olurdu? ... 
bakım kıldı. Hacı. artık Yörü_ Dıye dikildi. Cazgır, mahsus 
ğijn oyuncağı halıne gelmiş de_ söylemişti böyle ... Çalığı kızdır_ 
mekti. Hacı, tam man~siylc ya_ mak ıçın. Çalık, hicldt>·tlenip kö_ 
rı müdafaa güreıııne girmisti. piirünı•e ~i.ildü ,·c: 

Yoriik Ali, hasmına güreşini'! - Gördün mü Sivaslıyı? .. 
iıkiım kıldıktan soıır a ıı.ırala· Tam c· ... ini buldu. tkısi de mt'.'se 

nna baçla<lı: 1 odunu mu, me~ odıınu ! .. Tanı 
- Hayda Haeı b " ! . bir güıeş oluyor ... Kıral'a.k he_ 
- Hay ma.c:allah be!.. 1 rıfler bırbırlerini... 811 ısmden 
Çalık . oğlunun naralarına ku birisi fena yenilecek. hem de 

\ 

Beşıktaş İstanbulsporu, Gala- ! 
1
. ;•

1 
• / 

tasaray da Beykozu yendi s ı • ı ı : • . 
(Baştaraft 2 ıııcı Sayfada) 

rinci devre 3 O Beşıktaşın 
lehine bıttı. 

İkinci devreye İstanbulspor 
başladı. Topu kapan Bc.·iktaş 
derha l 11ücuma gecti. Rakip 
kaleye kolaylıkla inen siyah 
beytı.zlı Iar hemen bit inci da ki_ 
kada Şerefin sıkı şütiyle dör_ 

Orta şarkta 
müttefik hava 

kuvvetleri 

düncü gollerine kavuştular. Bu 
~ayıdan sonra oyun tamamen 
B~iktaşın baskısı altına girdi. 

1'"'aknt kale önlerinde lüzum. 
~uz paslaşmaları sayı adedinin 
artmasıııa mani oluyordu. DC\·_ 
renin sonlarına <loğ.ru ~ıni bir 
akın yapan İstanbulsponın bir 
s::ı yı kazanmaı;ı Bel3iktası tek_ 
rnr harekete getirdi. Hakkı ka_ 
fa ile arka arkaya iki gol çı_ 
kardı. Maç 6 - 1 Besikta~ın 
galibiyeti ile bitti. 

FENERHAHÇE STADINDA: 
r;,, 1atmwıııy 4 Bt yl:o-: _ 1 
Fcııcrbah<;c stadında güniin 

ilk maçt Galı.tasarayla Beykoz. 
K a hire husuıooi nmhahirinı1z takımhırı arasında yapıldı. 

hilılirı:,or: Bu maça Galatasaray: Os_ 
Bııiti.n çdldc hüylik bir faa. man; Salim, Fanık: Kemal. 

li.}et göze ~arpıyor. "Spiti'ıre., Em·er, :Musa: Mahm ut, Musta_ 
"Kıttyhawk", "Hunicain., av fa, Cemil. ~uzaffer, Gazanfer_ 
tayyar elcı inin, oı ta ve hafif deıı milrekkep kadrosiyle çıktı. 
"B.ılt moı e bomba m;.aklarınııı Bevkoz her zamanki takımı_ 
dıumı.ın hatlarına doğı·u lll'tuk_ nı mİıhafa?.a eciiyordu. Birinci 
laı ını VP. ht•p::>İl'ın iblerine dön 1 devrede Beykozun canlı oyunu 
diikleı nı gnnliirıı. karşı~ında Galata:>aray kendin_ 

~I IH·eı· u.:ıklarııım Bııtanya den beklenen neticeyi ,·ereml'. 
t :ıy~ aı el••ı ıyle ve b;lhaAAa "Spit di. 

6 i 1 I• 1 I• 1 

1 1• 1• 11-T 
8 • • • 
9. 1 •• 

SOL DAN SAGA 

ı - Hir kuş, 2 - R.ıbıt edatı -
bır <;algı, 3 - Fnknt - isim, 4 -
Nota - bir nm 1 dıım:ın - eı'kek 
5 - Mm~kkcp olınıyan, 6 - F..dat, 
yaz kış yapraı:;ını dokmıyen bir n· 
ğaç - bır znmnn öl~·listi, 7 - Ustu 
knpalı Jnla mak - bcroberlik ifndr 
eder, 8 - Ş rt ed tı - ila\e, !.I -
Bıt·ka~· kiş1 laı :ı ı ından yapılan 

ııev i l',ınb:ıı.lık 

Y U K ARI D AN AŞAG IYA 

biri 

Tufeylı, 2 - F..dat - ı~arct 

(üz. tüı'kçc'), :ı - Duz onı1.1 - Jı;

ynn eden, 4 - E<lat - basta bulu· 
nur, 5 - K ıle, G - lli:ırct sıfatı -
gümi.ış - ılaç (oz turl.ı;c), 7 - ı~ı. 

rafı su olnn k:ıra - rakam, R -
ile - bu· eınır, !) - nul.ı:;;malc. 

Dünkü hulln8(>.ıU1m ııam -
12345678 9 

1 

NEZLE· GRİP· BAŞ· DİŞ 
' e hcitiiıı ıa~rıları derhıı l "~r. H t>r e<.-zaned en ara,ytnı ı 

TIJrk Basın Birliği ve Ortakları•• 

R·esmi i ıa n la r 
KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN : 

İstanbul sıcilli ticaı et dairesinin 28733 sieil numaı asında 
mukayyt>t ve ı~tanbulun bütiin yevmi gazetelerinin hissedar 
oldul,!u Şirk~tinıizın nmkavelef:inin 6 ııcı maddesinde şiı keti· 
mi7.in ml'\'zııu islı~ali: 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin v• 
müesseselerin t!cari mahiyette olmayan ilin
larının gazete ve mecmualarda vesair ilan ya
pılan yerlerde neşri için kabul ve neşir vasrta· 
larına sevkedip neşrine tavassuttur. 

Bu itibarla Rt:SMI DAJRELER, bütün ga7.ett•leı ·de ve. 
mecmualarda neşı·mi isl<.>dikleri ilinlannı bw1dan böyle: 

latanbul Ankara ccıddeai No: 80 Je bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar şirketi 
ne giint1t>ı'ibnt>hin ı \'C ilanlanngi.inii gününe neşrini temin pt· 

t.iğimizi ilan eyleriz. 

!kık veııyordu. Güı eşe hakım karakucak oymıuyla. F'akat ~1e_ 
vaziyete geldığıru göriiyordu. mı!i. tt.:mk.nli giircsıyor bugün ... 
Yorük Alı. ırnı:ılarını attıkta.1 ı Dedı. Y\kük Alı ıle Hacının 1 
sonra <;ıı pın.u •tk Hacının üzeı ı_ p;hrt>şi ı.:ın de: 
r.e yiirüyor Vf>, H:.ıcı da korku_ / _ On llakika ı:>ıJnra Yöı iik, 
sı~ıd~!ı ~?~!~~ıp bii~üliiyordu. giirc;;;c hakim oldu. 1 

Çunku l' orugun~ deı·ınleme=-.nc Jt _ Uzayacak mı giıres ıleı·_ 
de topuklara dogru dalması meş . ., 
burdu. Çı~ı>ınıp .hasım üzerınc ı ~11~.:.:· fklli olmaz! .. Hacıııın i<la-

firr: .. h·t lC' har b4~ tutu. maktan ~ahnda·ı :'.\fustafanın attığı 
Çf•kınd kt(~trn~ dıkkat cttım. En golle ancak l - O galip ayrıl_ 
muk•·n~ıncl Alman av ucakları dı. tkınc•i ılcvr~e Beykozun 
olan "M<'sset l hın dt 10tı,. !ar vc<r[me savısına sarı kırml7.ılı. 
lııle lııı t.ayyaıelL·ıclcn <ckiııiyor İ aı:' iiç golle mukabele ettiler.

1 Jnr. l\fac 4 - l Gahıtasarnyın le_ 
lng ıt .. ı 1.><lcn dö fü~i.indı> gene hine bitti. 

r..ıl .Auchiıılck'in :ıekızınt'İ ordu_ F< ııcı llfthre _ .'J Vefa ,'J Demiryolları ilanları 
7 

,ı Devlet 
gelırken bıı denbıre da.la rdı. Ha b ~kar 
cı, Yörü~ün bu, µotkal:uı.u bıl. 1 e.,,.ne ... , 
dj~i cıhetle toparlanıp büziilıi _ - ~ilah vere de ıız~masa .... 
yordu. Fakat kuınaz Yöı iik, - Öyle .. d~~a ed~c··ı...ın~: .. Alfa

1
h 

~elirken ellerini ha\·av:ı do"'ru vere de \ oı uk Alı, kaz,ı) a gc -
lıaldırıyor Vt', hasmın bnkısl~ıı. nıesın diye du.~ et!.. ı 
ıu yukaıı çekıyordu. HöyleJık_ - Allah gostermesın ... 
W., fırsat kolluyordu. Hacı, rü_ J - Künteci ile Mehın 't ~ıuı_ 
ktia vaı mı:-; gıbı eğ"'liyor. elleri_ Jnnın ıriireşi amma d.ı (•e1 ın o_ 
o topluyor \'C, öııiınii mııhafaza lııyor ha!.. . . 
ya çalı.ı:uyordu. Yöriik, dalacak - l !<"si de bırbıı ıııı buldu. 
ulunıa: derhal karnıhyncakt1. Tam eş buıılar da ... 
Yiiriik, ensP bnğlıyoı, ikıde bir - Su Çingene Şoım ra bR.k ... 
de ense degışt.rırken hasmın.ı ı Daha hi\lfı vurucu w. kı!:ıcı::· 
lınf f iç tır ıianl.w ı \'uruyoı du. j Gtlreşı ) ine boğuşmaya tloktı:. 
Bunl.n hr•p yokl:ı mık \'e, bozuk - F kat hasını ondan a agı 
cnr Wraf aıamaktı. kalmıyor.. İyi ıııuknbelelerde ı 
Çalık, Cazcrırd._n ayrılmazdı. bulun~yor. . . .. . • 

İl tıyar Cazgır. huytik gür<'şk•t'_ - Şu, Şopcır ıyı guur ~ş~ı. ia
de mutlaka buhınıı dıı. Knkpı_ kırı bu, sırncı~ık lclbtnt.ı olmasa .. 
'fı. nn ıht yar Cazgırı, herkesın Yorük Ali. gürcı)in yirmincı 
gozdesı idı. Onu 1 iclan' ettiğı dakik al. ı ına do~~ru naralanııı 
gür · ba..1ka kim e ıdaı·e ede _ daha fa.1.la sıklaştlr'dı ve, ham 
mezdi. Biı ker<' eş bağlamak lelerini daha kes kın 'c dah.ı. 
mühim bn ışti. P<'hli\'aulann canlı yapmağa koyuldu. •'arası_ 
:hepsini tanımak k:ıt gelmezd.. ru atıyor: 

(Arkası var) Giıreş tartlannı ve, gtlre. <lcrc_ 

istaııbul sElı lıi müesseseler artırma 
ve eksiltme kom isyonu11da11 

Lcylı Tıp Talebe Yurdu talebe! rınc aıt 5ı:.! Jdet p ltoıı ın ımalıy ı 

ç. 3 lı la ek lltmcye ko ulmu ur. 
ı - F: iltmc her çar mb;.ı gunıı 1 t bul Sıhhat \ e t t , .tı Mu -

~ et 1ud.ırlı ı,u bınasınd.1 toplanan komı yoııcla yapılac tır. 

2 - '-1ul ı men bedel beher paltonun imalı i.i 13 lıı. 50 lrn.u.,ıur. 

3 
4 ş,ırtn. mcyı ç.ılı m.ı ınkıindc komı ~uı cin orcbıl ı. 

ı~r. 

1942 ~ılı Tic ıct Od. ı VL ı ,ı ıle 2490 yılı k nurda 

1 İnhisarlar U.Müdi!!:lüğündcn l 1 

Hi U\P!lll n 

,~ ..... _. ..... n••~ ..................... ~ 
TÜRKiYE CÜMHURiVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu.- tarihi: 1&88 - &: rnla) esi.: 100.000.000 '.l'ürk lira.olJJ 

:. uhe ve Ajans adedi : 26.5 

ya Ö) ledığ"ı ü:derıni takdır e_ Fencrbahçc stadının son \'e 
debılnıck ir;:n. H. A F'. ın c:m. hafüının en mühim maçı Fe.. 
<.iekı harekatını yakınılan takip ncrbah<'e ile Vefa. arasında ya_ 
etmış olm;ık hi7.ımdır. Gene_ pılclı. 
ral ı-.öyle dem ışti: Takımlar: Mtlsamere '"Jln\'a kuvvetlcrıınızın Elale_ Fenerbahc-e: Cihat: Mııam_ 

h b 1 • · b" '"k "itırat~ Ömer A lı' Rı"a s. rıyer ka1ası ilk okullıınndı:ıld ınc\ n ıııu arc l>sın< e;cı . uyu mer, •v . • 1
• • 

\'e · •. 1 cfli his.'lelcı ini memnuni_ A vdın: F'ikrct, Naci, Müjdat, yok uı çocukl,ıro y;ırchnı u•mıyetin. 
uetlc kavdetmet!'c ıııecburum. İbrahim. H alit. den. 
Onl::u ın bu yaı"Wlunı olmasaydı, Vefa: Muvahh it; Süleyman, 31 ılkte. nn 1942 cumm1c,;i guıııı 
bu muharnbenin tarıhi b. mbaıj Cihat: ~üleyman, Hakkı, Mus. nkş.ımı s.mt 2J de Buyukrit>rcde Sa
ka olacaktı... tafa; Muhteşem, Şükrü, Zeki. nyer Halkevt ~!onunda ccınıl'ctı. 

R. A. F. in km tarma ser\'İS. H üSt'yin, Haydar. miz menfantıne biı· nıuscınıerc 'eı ı, 
h·rı <fp çok faaldu. Yaral:ınmı~ Hakem: Sdfımi A kal. lecektir. Da"f'!ıyelcr S:ırı)er lrnzıısıl 
cıl:.n La\ van·l~r, umumiyetle Oyunun b:ı.~lam~siyle hızla 1 Maariı ':\lt~mul'lugu ıle HalkC'vi 1-, 
ht>r tıırafmıl:ı tabıi inis sahaln_ nan sarı lacİ\'ertli takım ilk dnre ml'mıırıu .. uı1d.111 tNlıırik edıle·ı 
n bulu Hın, <:öle inebılirler. Bu anlardn Vefa kalesini karıştı_ bilir. 
1<uı taı ma sc·ı' isleri yaı alı pilot rı,·erdi. Hemen sıkı bir çember !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~'!!'""~!'!"!!'!'!~~~ 
lclr tıı ırndadına koı,aı ve haı;ara içine alınan yeşil beyazlı kale. Vefanın üçüncü goliinii yaptı, 
u~ı aıms olan ta.} yarelen ta mır' tehlikeli anlar gec;irnıeğe b~. oyunun bitmcnne 4 dakika ka_ 
~ tolvelerınc nakleder !er. larlı. Nihayet, 6 ıncı dakikada la İbrahim Fcnerbahcenin be_ 

Kal y ve komuru id.1rı• t.ıı alınılan \ erilmck surellle muhıelif cin ' 1 

eb·ncllla (15110) Biıı beıJ yuz kilo pırınç kaynak teli imal ettirilecekur 
J\lııhamımn lıc<ll'Jı (G!:!OU) Bc·t bin ıkı yuz liradır. Kapalı zarfla eksJll. 

nw::ıı (:l. ıkineı TP rin. 1!142) Pazaı it-si gunii saat (15.30) on bes buçu1''-' 
lf,1yrlarpaşnda nar hiııası cltıhılindekı Kıınıisyon taraündon yapılnc::ı}dıf• 

Bu ışc ginnek btcyrnler111 (390) uç ytiz doksan Iirnlık muvnkkat tc. 
mımıt, kanunun uıy n ettıgı \it";İl\alarla tekliflerini muhtevi uırllarını aY!J. 
gun -ıa ıt ( 14.30) ıın düı t 01\1)~-ı kadar Komisyon Reisliğine_ ;_;\'ermeleri ı' 
zıındıı. 

Bu ı'c aıt .ı ın.mıcler Kıını yo.ndnn parasız olar:ık da~tıtılmnktndır 
'(625) 

l\JuhanıııH n lıtdelı 3:!!1:! ı (ııttız ıkı bin dokuz yiiz otuz bir 1irn) : 
l.ın 14 .• ılem pursd<'ıı yemrk t.;ıkı:nl ıı lll,11,1942 salı giinil sna.ı. 15 e 
koµ::ılı 1. rf tı-tılu ilt' .<\nı..-urada İdare bina ıııriı.ı toplanan Mcl'kcz 9 urı· 
l tı omi ~ onıım:.ı sJtın .ılın .. eaktır. 
Bu c gıı mC', , lı:1 cnleı ın 24G9,83 ( ıkı bin dort yuz nltını dokuz. ILr; 

k <'n uç kuı u ) lıralık rıım. kkat tcı,1111. t ıle k.ınunuıı t.:ıyın ettlt:ı ' 
ı .. ıl. rı \ r t• klıfl<'rııı vııı gün ,ıt 14 de kı:ıdıır :ıdı gcl'en kom• > 

He 1 ıtıne \ ~ ı ı t<leri ı.ı.ı:ımdıı. 

it ı ınrll•n it ı ıı ohıııur. 

Taıırnmiylc harap olmuFj olan Halidin mükemmel bir şekilde raberlik golünü yapmağa mu 
tdyyaı·elf'lın parc:ıl,ırı d.ı ihmal attığı kornerden Fikret \'e Na_ vaffak oldu. Her iki tak ım un 
ecI lmrz. Bu paıc;alar, biraz ii ci müstcrek bir şekilde takım _ ~ahadan 3 - :~ beraberlikle 
zerımle iı;:lendiklen sonra, lü_ tarını~ ilk sayısını ~ıkar<lılar. ayrıldılar. 

ınuk;ıh •"ııdc Aııkaııı ve H ıydmp ıı ,cı t\ 

(RbO) 

r ~ 

Ticaret ve Sanayi ' 
zumiu ) t>dek par•.a olur. Bu ~ol. Vefa takımını hız. Reşiktıış kliibilııiin vc11i i<lm c. 

J\:tııiarına kamyonları ve Iandırdı. 15 inci dakikada Muh lıcycli • 
nıutcharnk vinı.;ler gere sefere teşemin savurduğu şiltle bera_ Be~iktaş klübüniın fevkalade 
l ıkaı lar. Dfü;;man topçu unun bcrliğe ulaştı. Oyunun bundan olarak dün Bcşiktns Parti Mer_ 
atcsı altında, hatla terkedilmi~ sonraki kısmı miitevazin bir kezinde yaptığı kongre netkc 
dü ... nıan t ıyyareleıinı \e her şekil<le geçti. Devre 1 - 1 be_ sinde: Reisliğe yük.sek mimar 1 
ttlı lü ılıihlarım t oplnrlar. ı a berlikle bitti. Abdullah Ziya Kozan oğlu, :ıza_ 

Ha .ı.ra uğradığı zannedilen İkinci dc\Tedc Vefa ~ok can_ JıkJal'a fJ1san, Ekrem, Suphi, 
lıiı tc1yyarey1 arayıp bulmaları h ve gayretli oynuyordu. Bu Hazım, Remzi, umumi kaptan_' 
ic'n bıı ha\·a meydanınıı gönde gfüel oyunun 7 inci dakikada lığa da Sadri s~ilmişlerdir. 
ı ilen bu kurtarma bırlıklı.,rin_ semeresini aldı. Şükrü İkinci ,"rtcvsimiıı ilk Kıos mii.~ıbakasr 
dE>n bııine ait hoş bır hikaye ye~il beyaz golünü yaptı. ll"'ener Mevsimin ilk kros müsaba_ 
anlattılar. Bu lJ1rlik meydana bahçe 20 inci dakikada Naci kası dün sabah Üsküdar ile 
geldığı zaman ortalığı bomboş yasıtasiyle buna mukabele etti. Beylerbeyi arasırıda yapılmış.! 
bıılınus; has:-ıra uğrayan tay. Karşılıklı yapılan goller oyunun tır'. 
yaıe iiıstüııkörü bir Lamird<'n gittikce heyecanım arttırıyor. Beylerbeyi ile Mithat Nemli , 
sonra h:ıvalanabilmisıııiı;;. du. Genc:lik klüpleri tarafından ter_ 

Kt11 .-aıma birliği, geıi dön. THkımlann bütiin gayn!tleri_ tip edilen bu miisabakaya 15 
nı1.-gc hazırlanırken. R. A. F. ne rağmen bir türlü galibiyet atlet i!;itil'ak etti Neticede: 
komutanı: sayısına kavuşamamaları oyu_ Haydarpaşadan Raif birinci. 

- Bir dakika, demıs. inme_ mm sertleŞmesinc vesile oldu. Beylerbeyinden Sevfi ikind. 
ğe hazırlanan bir "Thoma_ Hakem Vefadan Hakkıyı çıkar_ ~Hthat Nemlidcn Halit ücünc·ü 
h.ıwk., gi.irüyornm. Yaı alanmış ma k mecburiyetinde kaldı . geldiler. Derrc-e alanlara müsa_ 
olac·nk. j Oyun, scr.t bir ~kilde dcvıım bakalardan ı-:onnı ma<lalya lt'\'. 

Kllı-t.,, ı·m.l ck1bi rlcrhal faalı_ " ederken 37 inci dakikada Zeki zi edildi. 
yete et:miş \'e has~ra uğ.l'am1ş ~-••••••••••••••••••••••••• oln.n ı ayva re yeı e ıneı ınmez 

kamyona atılmış ,.e geıiye gö. o 1 t o • il ,. u M "I" 1 ı ı 
~~l~ii~~~ri:~~:~~~~~i~:::.~ eve enızyo arı . • • ı an arı 
R. A. F'. in Fukfülaki )tihveı 26-10·942 -1-11-942 tarihlerine kadar 
hava mı>ydanla ı ına yaptığı bii_ muhteliı# hatlarımıza kalkacak 1 
yük tahribatı göste!'İyor. ı 
~ R. A. F. teşkilatı ve bu teş_ l l I / • Jı /k ·· 
kılatın !!östcrdiğı faaliyet harı_ vapur, arın s m erı ve a ış gun v 1 
kulad~dir. Bu tahrip makinesi Saatleri Vt! kalkacak/arı rıhtım/ar 1 
ni iş başında gören hıc bır kim 
se, R. A. F. komutanhğtnın ma 
kinleri yolladığı, bu tahııp mın 
takasında bulunmak istemez. 

Karadeniz. hattı - S lı 4.00 de (Tarı), cuınn 4.00 de (r;rzul'Um) G:ı-
lata rıhtımından. 

Bartın haltı - Cumal'tcsj 18,00 de (Kadc:ı) Sırkcci l'ıhtımınrlun. 
Mudanya battı - Pazartcsı. salı 9.00 da (1'nıl•). ı;.ır amba lü.O(J 

da (Maıakaz). pel' eınlıe ı6 .00 cl:ı (Tıak), ı•umı 
16.00 d1 (Marakaz), cumartesı 14.llO de (Su~. pn· 
zar 9 00 da (Mıırakaz) Galata rıhtımıııdmı. 

Odasından 
Pulluk ve misali ziraat aletleri imal 

eden fabrika ve atelyelere 
ve 

Ham kauçuktan imal y ... 
fabrika ve atelyelere 

TC'\ l.ı ed•lc ı r' ı • 1.. \ c ~. :ık) d n kcııdilerrne ıuzunıu ol ' 
m•J,t.ırı a lnb I• wk 'ın 38-39 40 uırlcı ıııdc i tıhUık cttıkleı ı ıp ı, 

rlaı ıı~.ıcldller ıı :' t,ırınııı tt ılltc y:ıı, v.1< ık ı csmı ve ılrnl. rııc b ılı tc 
25 :rn. 27 2P ıl tlcsrın ı !142 ta 'lı uüc'.'de Bfıh<;c1rnpıcl:ı Doı dun< •1 

Vıl.ıf llnııı 11.;unı·u !,.ııta Ouuın ı <.; ııi.iy· Şı.1hcsı !\ludııı luguııı' nıll, 

racr: t'·ırı J, '1 oluoıur. (7!~1) 

Zirai ve kari her türlü banka muameleleri 
Para bıriktirenlere 2&800 lfra ikramiye veriyor 

f RADYO PROGRA~!J 1- 26 ilk Teırin 1942 
Bandırm3 t.atb - Pazartesi, çnr nmba ve cumn 8.15 de (Sus) Gala

ta rıhtımındıın, ayrıca çarşamba \ c cumartesi 20 Ot• 
de (Annfıırtal Toptıanc rıhtımından. 

Karabiga hattı - Salı \e cuma 19,00 da <Bnıhn) Tophane rıhtımın· 
dnn. 

Zıraat Bankasında kumbaralı •e kumbarasız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaj!ı da ki 
plfına gorc ikramiye d;ığıtıl:ıcaktır. 

4 aded 1.olO LINlık 4Jlll LIN 100 _. • MllıMI .... Mili . . .. . ..... . .. . . . .. . 
I
~ : : : = : 1IO a • • .... a 

o ı K K ._ T: H<: nlarındı.kl pa nlar bir sene ıçindc 50 liradan aşağı 
r.uc:miycnlerc ikrnmiyL çıktıfl tt."k lırdc % 20 faila.slyle VCl'llccektlr. 

Kur'alar eeMC1e dört def• u Mart, ıı •·· -. ıı .,. 
lü1ve11 BirincilridKın tariblerindıe pkib n k* .. 

7 .30 Program. 
7 .32 Vucudumü • 

z(i çalı tıra _ 
hm. 

7 .40 .Ajans, 
8.30 l\!uzik. 

knml .. rdan 
,aıkıl .. r. 

20.15 R:odyo ga
zetesi. 

20.45 Bir halk tür 
kusil öğre. 

12.30 Pıogram. niyoruz. 
12.33 K ll!i•k pro - 21.00 Konusma. 

gı om (pl.) 21.Ul ş.,n solo-
12.45 AJans. ları. 

13.30 K:ırı~k şar- 21.30 Kontılj.ITID. 
kılar. (kıtap se-

18.00 Pıogram. veTikr sa-
18.fr3 Fasıl heye- atı.) 

ti. 21.45 R dyo sen-
18. 45 Radyo d. ns i< ni orkc • 

orkestra ı. t • ı. 

19 30 Ajan . 22.30 Al 
19.45 Serbc t 10 22.50 Pıog ,m \C 

dakika. lcr r 
19."5 K ırn -

imroz Hnth 
.Ayvalık hattı 

l:ıınlr Sür~t 

- Pazar 9.0u da (Antalya) Tophane rılıtınıınclan. 
- Çnr~nmba 12.00 de (Hursn). cunuırte i 1:!.011 dt> 

(Ülgen) Sirkeci rıhtımıncl<ın. 
- Pazar 13.00 de (İzmir), pcr embe 13.00 rie CTır. 

han) Gnlntn rıhtımıııdnn. 
İskenderon Hattı- 30/10/942 cuma 18 00 de (Konya) Si. kt:c1 d 1 

Bııt acenta: 

Sube acenteliii 

Subc acenteli!i 

tımından. 

NOT: 

rapur seforleri hııkkıncfa her ıurliı mııliınıat asıı ,ıd. 
telefon nuınar;ıları yaııh a ı.;entaı. rıınız:dan ögrı•nıh l)ı. 
linir. 

Galata - Galata rıhtımı Limonlar Umum Müdurlil· 
eu binası altında. 42362 
Galata - Galata rıhtımı Mınhıka Liman Reislıgı 
binası altında. 40133 
Sirkeci - Sirkeci yolcu salonu, 22740 

(881) 

Sahıbl: A. Cemaleddin Saraçcğlu ~tplyat Müdürü: M. Sami Karayc:I 
E:-sıldıgı yer: (H. Bekir Gursovlnr ve A. Ceı.-ıalc:ddın S:ıraçoglu M tb ~ ı 

'J'. 1 .• RA:'\ KA~I 
J{. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 Jkin ı•lf P~rin 

....t-şidt'~ine ayrılan 
lkramh eln: 

ı adet ıoöo Lırah k 
1 " 500 " 
2 ,. 250 " 

- 14 " 100 ,, 
" 10 " 50 " 

40 " 25 " 
60 10 


