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Kağıtçı Cavit 
htik iir suçile 2 $eneDigarba-· 
ıra siırgün ve 500 lira öde-

1 

meğe mahkU n oldu
1 

gömle'!tlil cr:n ı;n ümit kest:
~Ze çal oon Duçe Japonlarh 
,, olm::ıı:;: sayesinde "yenecc
~ diyor. Fakat ço.-': zeki, z.arif ve 

Sirkeci civarında kıl.ğıtçılık yapa.n 50 top pa tim . 
Davit admda bir rousevi vatandaşımız res· k rş en kA.ğıdmm mlisade • ı 

ıne arar vermiştir 
asliye ildnCi ceza mahkemesince ihtı. • 

U *** ltA.r suçundan p:ıra ve s rgUn cezası- Emlnö Und n e ticaret nakliye işle 
na ça.rptırrımıştır. 1 rile m 

Davlt, parşümen kAğlUarmın azlı k!r eşgul ;ıan ve çivi Uzerinde ihU.. 
ğından bı istifade 10.5 lira.ya olan tc- ce yaphkan ~ dün ~liye ikinci 

za ma emesınce 80 lıra para ve 25 
punu 18,5 liradan sa Lrnak istemiş ve ) gün dUkkAn 
böylece 50 top k. ğıttan 400 lira gayrı mahktiın ed1= kapatılması cezasına. 

uhlk menfaat temlnine lcalkıQ ,. 1 ış, suç ortaklarından 
m ,,mı,. Ramazan ve Tevfik d 2" u 
tır. na idln suçunu sabit gö,en mab zaya çarptırılmıRlard:ı; ., şer ra ce-
keme keııdisın·n 500 lira p:ıra ve 2 se B d b - · 
ne Diyarbalara sürgün eı.Iiltncsine v; "ap: :ı a.şkkaa Aksarayda bakkallık 

.. m.a rna, SUlta'lhamamm 

a~a 

~leci olan sevgiü Duçe galebe 
Clt nıB.na.s na mı ".>"neceğiz" 

'.!JI', Yok.sa hapur hupur yutuir. 
tn5.nıısrna mı "yenece~jz" d. 

; burasmı JX'ık kestirl:m·yorıım. · 
"\lıt için ben de "göreceğiz"' diyo. ı 1 n g i i iz ileri 

da tUtUncUlUk yapan Bodos bira ihti. 
karından 2~ şer lira para, birer hafta I 
dUkkA.nlarınm kapatılma.91 cezasına 
ınahkfun edilmiş, tuhafiye üzerinde 
ihtikAr yapan kapauçarşıda Nesim, 
ınerclmeğ'i fazla fiyatla satan Yenı~
hirde bakkal Serkis, çorabı yük.şek 

"--- Yavm · · -, hl1..fekefi 
ae~ınca it alçın d edıljor 

!:uıv .. - . ... l . evam ....... ıdır ne~ ,·cueı soz erıı • 
.llla!u'UDl Italdı*1mtZ azi.ı Duçe.. --o-

1fiyatıa satan Cerrahpaşada tuha.liyecf 
Mustafa da tevkif olunmuşlardır. 

Örfi idare 
6a daha uzatı dı bılıayet politika S:! l acsJıio kah· 

il bir siması ola.raf< luırşmıız. 
~İil'ilük. Führ,a;in ad.ası sıra 

ele bir nutuk irat etti ve : • 
.~·a31 takiben o da Birleı:~~= A. 

~ıka de\·letlerlne cenk ~tı. 

ik ila1yan tüme ı n in 
çeklime voiiarı 

kesildi 

Büyük Millet Meclisi dün Re
fe~ Canitezin başkanlığında yap. 
trgı toplantıda. İstanbul Edirne 

ı ' (Devamı 4 üncüde) 
Fıt büyük AnıerilaW tayY&l'E'Si hangardan ~ık:ıyoı-

11~. bu son nutkile togUizlere 
llda diz çöktürmüş olmadı; 
t~tin gnn~ster diye ta\·sif et .. 
1trıerilm.n Climhurreisinl yere 

i. Fakat fa,istler ha.klan • 
Yanlış bir teliil<kiyi ki.1.>iinden 

I> a.ttı \"e ı;ıimillye kadar fa.şi-;t 
~ .hakkında yanlı5 bir fil~~ 
~~ olduğumuzdan dola), bızı 
~ et içinde bıraktı. 
l..'\iznı rejiminin fikir ,.e ifade 
~·etı tanımadJğmı zannediyor_ 
lııında ne kadar hn~-. ... ı;ımışız! 

'ada söz ve neşriyat Jıürriye.
ne kadar hudutsuz olcloğuna 
getirmek için şu fıkrayı dik. 

ı,.;. okuvunoz: 

Londra, ıs (;\.A,) - B.B.C. 
Libyada İnglliz ileri hareketi devam 

etmektedir. İngiliz lmvveUerinln Toı:. 
ruktw 6."S kilometre bntısmda Gazale. 
ye süratıc ilerleyişleri. Tobruk';111 §l • 

mall garbtsinde bulunan iki İtalyan 
tumenlnin geri çekilmesine mani ol • 
muştur. Kunı fırtınaları hava faali. 
yetine manl olmasına rağmen t.ayya • 
relerimiz. hava mubareba!eri.nde 7 
düşman tayyaresini dti:şürmtişlcr, dl • 
ğer bir çoklarını da hasara. uğratmış. 
!ar, Libyaya gelmekte olan 3 Ywıkers 
tayyaresini alevler içinde denize düşür 

(Devanu 4 üncüde) -------

!f8na.,aıat ,~ ekllfala beva~atı 

Tren ·seferlerinde 
geni tahdidat 

Bfr k sın ha~ arda yo cu . seferleri 
haf~anın bazı ünleı inae yapı ,mıyacak 

lllr adam hakiki , o tlemoku~· 
lıj.. •. k bi _,1R 1 Ankaradan bilcl.iriıdi.-ı"ine göre dev- denizde na.kil ;.,Ie'"'~'q' gürlı>~qtinlli• • n:ıüstebıt olan te r -.....m, B j ı 0 

.., • ......._.. "' ~ " 
Llsttz birta'.:mn entrikalarla bi~. U gar et deın.lryolları umum mUdUrlUğü ve ağırlaştırmıştır. Aynı vaziyet, yük.. 
'endi memleketinin halkmı bi•.. bazı yolcu trenlerini kaldırmıştır. sek Anadolu yaylasındaki şimendifer 
hır hile ile aldat.arak hıırbi j ... J "' [ Bundan böyle Haydarpaşa • Ankara llatlarımızda da aynı sebeble görül• 
\·e şeytani bir inatla. harbi gü. (.) ar amen os U ~ Sa.nısun'" İskenderun, Haydarpaşa mcktedlr. Deniz ve kara·na.kıiyatmda 

lıı~üne ho.zırladı." - Ankara, - Zonguldak, Haydarpa. memleketin hayati ihtiyaçlarına taal• 

LUZON 
Ada sının şimal 

kısmına 

Japonlarnı 
asker çıkarma 
teşebbüsü 
muvaffak 
olamadı 

iki noktaya para. 
şltçller inairlldi ıl"le bir cümlenin bir İtalyan Bugün fevkalade ~a - Afyon - tzınır katarıan hafta... Ii\k eden işleri birinci plA.nda naT.arı 

t~iııe dercedllebilecej:;rinc ihti- toplantıya çağrıldı da Uç gün; Haydarpaşa - Ankara - 1 <llkkatc aliyoruz. ve· bunıa.rın tem.inine • -.. 
'erir miydiniz! Bir italya.n Erzurum katarı haftada bir glln hare. ç~ıyoruz. Yalnız yolcu nakliyatında Guaın adasının işgali haber· 
l'r-iri a~ğısmı yukarısını bes. Sofyo, lS (A.A.) - Bulgar Par ket etmiyecekUr. halkımızın zahmet çektiğin! de bili• doğru çıkmadı 1 

l'tlen, bin türlü ihtiyat tedbir - ıa.mentosu. Bugün öğle vakti fev. Bu mUnasebetıe mUnakalil.t vekili yoruz. Muhterem halkımrroa.n bu 
almadan sadece bu sözleri kalade toplant"ya davet edilıniştir. amıraı Fahri Engin, şu beyanatta bu .. , kl§ aylarında çok ve katı ihtiyaç ol. BLondrbaa,hlS (kA.A,) --.. B.B O: 

R' B<u:ıvekil Filof tnühim beyanatla •unmuQtur· u sa er en Vası"ngt •d llzet-ede bastll'Savdı zanneder. ........ .. . . .. " · ma.dıkça seyahat etmemelerini ıste • ı ::~n , ~ . _ . .. on 3. 
ki derhal siya.si polis tara.fJTI. t-ulunacaktrr. Hukumetın ehemmi - Son zamanlarda kara ve deniz mekllğimiz !çin bir çok sebobıer var. nponle.şred Lresmı teblıP"e gore Ja. 
h.kaJamr ve bir daha geri dl'. yetti kararlar alm~sr beklenmekte. 'lakliyatımız çok arlmıştir. Bu sene• dır. ı . arın k uzo~ adasının şima. 
n. b" dir kışın ç k ldd tr ı ll!lde yaptı ları uç asker ık ~,,,i kabil olmıyacak nmk ır 1 , o ş e ı o uşu, bilhassa kara Normal zam.anlarda seyahatleri teşebbüsü muvaffak ç arı_:ıa 

~a, cenuptaki adalara gönderi.. teşvik vaziyetinde olan bizler, tevka.. 1 kürtülmüştür. Ada ıyetle. PUS:-
~~ !JaHlbı!.d işte Bay Dnçe b u Mlflet Meclisine verilen bir talırir lft.de zamanlarda. istemiycrek scya .. 1 aarbisinde iki noktan~~ şJımalı 

kar fıkranın okuyucularda ıı.a.. _ tıatıerı tahdit zaruretinde bulunuyo • paraşütçüleri yere i~i ·I a1;'ıı 
b"()eceği tesiri hiı: dü}ünmeden 1 s v I' ı • ruz. Bunu tembı için flyatııı.rı arttır. L o'nun en ş erd.r. 

iı. ~~ııın korl~ada.nbıtaa•:ne~ b:r: a m sun a 1s1n1 n huzurunda malt gibi bir fikir de hatrra gelirse de r d~man askerl~~~~r~~~nak b.azı 
.~ b'· ·ırıyor 'e za a en .. l bunu en sonra dU§Un.ınekliğimiz daha 1 roır ' ' "' <;ı mış" 
\ ti' Şey yapamıyor. Maıımatih doğru olur a · 

SovlJef 
hususi tebliği 

Klistra,. Klin 
Stalinogrosk 

Mikailov 
Yetison 

şer'firlerini 
geri aldık 

--<>--
ört glade 400 de 
~azla kasaba 

işgalden kurtarıldı 
---0---

38 tank, 4317 kamyon, 604 
motosiklet, 415 top, 

elimize geçti 

Moskova.. 13 (A,A.) - Sovye-t 
husu.si tebliği: 

ıı 1lk.kanunda ~lerimJ2ıdıeid 
vaziyet şudur: 

1 - General LlJ.~o kuvvet
leri birinci Alman tank tümenini 
ı 4 ve 36. cı motörlü piyade tümen 
!erini ezerek Rokaşevi zabt ve Klin 
~rini geri a.lırı.ışlardn·. 

2 - Gene.ra.l Giznetzoz kuvvet. 
leri Ya.krona ~lıdni zaptettikteu 
sonra Alınan aHıncı ve yedm{;i 
tank tümenlerini 23. cü piyade tü
menini takibe devam etmişler v 
Klin şehrinin oenup be. tısma ge ı -
mişlerdir. 

3 - Geuer-dl Vula.zov kuvvetle, ı 
ikinci talık ve 56. cı Alm.a.n piyadl 
tümenini takip ederek Solnesno • 
gork sehrini işgal etmişlerdir. 

4 - General Roskovski kuvn 
len ~ci, oınuncu ve on· biri.nt 
Alman tank tümenierilc hii<:um ]
taları tümenini ve 35. ci piyade t 
menini ta.kip ederek Klistra :-:dır. 
m ahnı:şla.rdır. 

5 - General Gogorov JruvvetJc. 
rı 252. 87. 78 ve 268. ci Alman pi. 
yadc tümenlerinin müdafaa ha.tla
ı mı delrak Gulibya.kin ve Lokot • 
naya. kesimlerini işgal etmişlerdir. 

6 - General Boldin kuvvetleri 
ucüncü. dördüncü. Alınan tank tii-

. (Devamı 4 üncüde) 

Bir vergi 
kaçakcllıtı -

Müzeyyen 
Sen ara 

Kıristatde gecede 40 lira 
verildigı nalde 

Defterde natta
d r 60 lira mı 
gösterılmış? 

(Yazısı •l üncüde) ~~eb:t!~!~t~~Q~d=b~:ı:::~i b ,. r adama dayak m 1 at ı I m 1 ş ' "' <Devamı 4 üncüde) 

~tllıaını~ , .e bu sö~l~r !"anki Ruz... j • sa· e . . alye c ~ · ı t 
• llakiunc11ıymı-, gıbı d:n·ranmı~- ,.. aaı e 
~b~~y!~ım bir ha'kikat daha i_ Meclis istida encOmenı, dayak bidlsesl · . . · -
~~''·eb:ınn~yı:·rorum,:esiı.de ızerıne Dahiliye Vekaletinin kararını · d&· b8tr8CBDll lr 
~ 0tı:ıtmoz kı ılogan güne.5 ım- doğra b I d J 
t<>rıu ~ askerlerinin yanmda D ma 1 : 

~·sınak bir imtiyazdır." Ankaradan haber :erildiğ~e göre, , vatandaşın şlkıi.yetinin BUyUk Millet 
~le realist l ta;rn.tm tecriib~le. Rize mebusu Fuat Sırmen bir takrir. Meclisinde müzakeresini istemiştir. Bı'r adan.. e'7·ı·ne giren 

e.ıı ders alrr bir de,·let adamına le Samsunda v:ı.Ii Fuat Tuksal huzu• . HM!.se arzıhal encUı:n . d tetkik • 1 ~ &I' 
l'.,rr bevanat. Çünkü knııı. gön:• · d enın e o· d hırsızı gece 9arısl 

n iha9·et koşuyu kazandr - runda dayak yediğini iddıa e en bir lurunu ... ve hazırlana b ta. saatlerce kova 'a ·ı ı ' e aynı zamanda kan taliH y n maz a umu- t 
lle.r ~Wıdlye lı:adnr nerede ya.1. • • nu heyete arzedllmlştır. Mesele şudur: 

'- haşıarına çarpışhlnrsa fcJii.kcte ımtıyazından istif~e edecekleri lıyas Tekyıldız adında biı zat, ken· 
~dıhr Onun ~in baska bir ümidine düşnıüşlcrdı. O '.l.ama.o bo. dl iddia ettlği.M göre, değirmeninin 
~l~I:et a_.,'kerlerini~ yanında 1 5a. 9ıkan tahminlerin bu sefer ta Yiktırılması Uzeıi.ne valiye bir proter .. 
~~'~ına.k imti~·:ızmdan istifadc~·i 1 ha.ldnık edece~ni ~u!dan ~I~- to Çekmiştir. Bundan doğan bir güce. 
Uııınek lüzumunu fakdir etmiş ş•hyor. Kara. gomleklılerınden unut Diklik.le İlyas Samsun emniyet mu • 
~klannr '"Örüyoruz tt· I:r:ın hal~ 1 ke-;tiği göze ~arpan Duçe Japonlar. dllrlUğUne çağrııarak, dövUlmüştür. 

t'ıı. kallıinde Lir iti:Uat ,~e emni. ı i.a birili< olmak saye!>indc "yene. Vakayı müteakip, iddia sahibinin 
\_ 'll~·andınnali istediği a~r olan 1 ceğiz" diyor, }~aliat ~,ok zeki, zarif ı~üracaatı Uzerlne emniyet müfeltişll. 

'e lıu nokj an mcmJel•~ efkal'l ve nükteci olan se,·gili Duçe gale. gı tarafmdan yapılan incelemede tıya.. 
tı.... · b t ek • "' mı ''yenec"' sın cu h ri t ba t 1 •ı ı "t'S

0 !\e bi''ınsso anlatma'kt:ı 1 e c m manasına '-". m u ye yrammda halkı ra • 
t~ :\ gö-!ilii<r"ür. (hrp cr:"Dhr.s:nne ğiz" diyor, yoksa hapur hupur yu. hatsız edecek kadar sarhoş olduğu ı. 

lıı tn11fuı H.,.r:ıtı t.aayyün ettik. t.uloo..'lğız manasına. mı "yeneceglz'' Çin karakola götürUlerek hakkında 
. Sonra Almanların'· yanm<la diyor; bura.<;mı ıt~k kestir<'miyo. kanuni muamele yaptlclığr blldiril 
'lu l On · • be ~ u .. -· '' m· t.i F k · \ nJ3'1 fa<oistler o zaman da rwn. un ıt.:ın n <,c goreceını · ış r. a at şahıtlcr dinlenme!< su• 
'cttilerin yanında çalJlı~mAk diyoııım~ ,(Devamı 4 üncüde) 

Evvelki gece yarısı, Silleyman.1yede 
g-arip bir hırsızlık ve heyecanlı bir 
kovalamaca va~ı cereyan eb:ıı.iştir. 
DUn de cUrmUmeşhut mahkemesine in 
tikaı eden hadise şöyle cereyan et -
miştir: 

Silleyman adında sabıkalı bir ııır • 
sız evvelki guce yarısı Silleyma.nlyed•?, 
SiyavUşp~a sokağında. 27 numarada 
oturan Haseki hastanesi dosya me • 
murlanndan Keına.i Çeilkin evine. ka· 
pıyı omuzlamak suretile girmiş ve o. 
dadaki elbisesinin cebinden 32,5 lira• 
sun çalarak kaç.nı:ığa ~ıamıştzr. All. 

cak Kemal Çe!ikin anncsı hırsızı gör 
müş, oğ"luna söylemiştir. Bunun Uu.
rine Kemal Çelik arkada hırsız öndı: 
evin içinde, sonra da sokakta heye. 
canlı bir ta.kip başlamıştır. 

Hırsız oldukça ayağına çabuk!-!a ıl 1 

Kemal Çe!L'ti de ondan geri kalmadı • 
ğmdan aralarmdakl mesafçyı azalta· 
rak Süleymaniye camisi bir ı.lcfa tur 
edilmiş ve müteakiben KUçUkpazanı 
ıloğru yollanılmıştır 

Hırsız Süleyman böylece yarım sa. 
atlık bir koşudan ı::onra kesilmiş \"ı.' 
Kemaı Çelik yetişip yakasına ı:arıl • 

ı:ıştır. J' k:ı t lııı sız ., üçlü !rnn ~. 
ı iri yarı bir adamdır. Kemal Ç<.l 1,, 

J:;ar,şı koyma!, !steıniş lal:in Kenı 
Çelik l:;endlsini kıskıvrak v:ıkalıyaıak . . 
vlne oradan drı B.eynzıt karakolırnıı 

ı:;ulliı müştür. 

Hıı sız lmrakolda surunu itiraf <'t • 
mi~. anc:ılt cUrmiJmeşhut mahkeme • 
sındc saC!ma: sapan konusıı.ral:; deli -
: ., ala.netler. gösterm;~ur. Bunuı 
üzerine mahkeme kendisini tıbbındl 
ıuil~ahcdehu.ncsinc sc-vkinc !Uzum ':' 
mliş. muhakemeyi başka bir güne 
raknıL~tır. 



Jltısralardan 

IB!tifflMI 
(Denerim) den istinsahlar 

• 7. 
ikinci Abclülhamit Jeninfü, hir 1 köl~nin lm~aı;ı~ıı u'·nrmu,,. nd&leti 

usul , ardı. A uupaya kaQ.anJar ~,.. yerme getırmış ! 
Yl\hen mahJtiım edilcl"ek emlaklerl :f. 
İıac:ı:eo.llrıli Fakat malıI.ümiyet ve SCbebi rlf'at olur maziye aebbü 

teeııı. haciz karan hemen 'lierihnez, fira. 
:rinin memlt!'.ietc di.iruncsi için on 
neı; e:ün, bir ay mühlet verilerek 
,e padi~m affına uğrıyacağt da 
ila,·e edilerek _pzetelerle ilan olu· 
nurdu. 

Şair EBref, Mısıra kaçtıktan son. 
ra onnn hakkında gazet.clerde: 
''Memlekete döndlüğü takdirde 
mazha.ı'I af ,·e hjJafet penaJıi ola. 
aığJ :ınlet etmediği takdirde mal•. 

' ~ı:ı -·u ki'un \·c cmlaldnln hacz~ eccgı 

tarzında bir i18n ~ıktl. Ş:ıiT. bunu 
okuyunca f:itl ~ut'ayı yazarak ala. 
\:alı makama yolladı: 

Koçnn ızek.l.inde hıfzettim, getir. 
dim Msrra bl.rlikte, 

Gıya.ben haczedin kim, mUşterisı 
kum kadar çoktur. 

Hicap etmekteyim amma efen
di, doğrusu lıi.fm : 

111 
•• kimden başka bende .ha.eze 

1Ay:ık ma.mii.lk yoktur! (1) 
:(. 

1ıısa.n her bilmediğini ayağının 
altına ~aydI. b:ı..51 göğe ererdi. 

Jla.let 

~· . 
Ne mühründen &a.fa ~bet, ne 

ıruı.lımda.n sa.a~et um, 
Salan aldanma bu dehre, ilci 

yüzlü mü.nafı:ktrr. 
Rıt.yaU 

:$. 

On altme-ı a.sırda salt.anat süren 
'as su'tanla.nndan Mev'!lrı Ab. 
dullah bir gü.iı bir nelıirden atla 
gE<".erkon a.z kalsm boğuluyormuş: 
'.lıenci kölelerinden biri hemen su.. 
ya atılnu , tam zamanmaa imdadı. 
na yetl}lp efeıu'!isini kurlııl'l.111§. 
l\le\'Iayı lmrtulnıu.5 ama. ı.a"·a.lh 
köle lütuf yerine cez.a. .;örml;;:;, 
m<>\:liı..'lllU bulmo~. Çünl.-ü, onun işi. 
•ıe kansmas' Tanmım inayetine 
kan-ı gelmeknıi."t Abdullah kınnış: 

...:... Helt• :.u münas.cbetm, ki.lir 
herife bakın. Ula •ranrı, benim ~i. 
lıi milba.rck ·e şerif bir insanı 1Wl. 
lrl lnır~ gibi, hadıUni bjJ. 
meden suya atılıyor! 

~ntlş, ve kılıcını çekeııek 7,enci 

!Başmdaletec' 
_---11,..., ~ • .....-

Vakıf 
.üım Us, bugt1nldi bfl§m:ıkalcsındo, 

yeni fedakArlıklaro. buırıanmamızı 

tamye ederek ,Oyle diyot': 
Bunan i~ndir ki eknıeğW vesi

kaya. h:ığlamnM1 gibi dUne kadar 
almmMmA ihtiy~ biMedilmiyffl 
lııaEl tedbirler ba~n ar.tık bir 7.a
mre1. J:ihi ~örtbıöyor. Bir kaç gün 
evvele gell1loeye bda.:r meınlel.;.eti
mhde bu seno hububat ist ibsa.lin • 
dctcl noksanı hari~ten getiree.ği -
miz buğday ~e unla kapatmak 
•imlriinıfö. Hüktimet de bilhassa 
.fakir halk t.abe.kalanma grifa mad
deai. olan ekmeti Vetdb.Ja bağJa.. 
111aya ~-ordu. Fakat Amerika 
~ laponya harbe girdikten 80l1I'& 
4lriık bu lmkin yoluna kapanmış 
diye dli$ilnmek en buit ihtiyat 
bide8i lcabrdrr. Bu itibarla Anka.
:ra, lstanbul ve İmıirdo ekmeğin 
•e."lilca tle d&ğ:ıtılnwıl yoloda bir 
iıedbir almmıa bundan mit.ehayyir 
lleJi;il, t3.ın tcnıine b\iylik halk ta... 
lıe.bımun en hayatı fbtiyaenu di
~eyebihnek için 111emna11 olmak 
limndrr. 

1!114. - 1918 haniııe uisbetJe bu 
defakj eUum h.urbi daha çOk ge
niştir. Denebilir ki insaıalık ilemi
n;n yüzde d~sa11 dolnmı bo~n 

nluh.arlp 'YlU'iy tine &ec:ınljtir. Ttir. 
kiye gibi geriye kalaa ?Dae bir 
kısma dahil men11eketıer harbe 
1.'\\l'Sı bitn.raf kalsalar bile mif_et
Ier arası münasebetler bünnmdaııt 
1 ıpkı rnoh:uip milletler ~IJJi yq.a
m.&k rnccbariyetmdedir. 'hbiıııtm 
ôvlt· amanr;ıı .lranetleri l'Udtr. ld 
OiJ!;(J. rin.~ et Mmsn.ek' ~ elin. 
oo ~dir. 
Yeni Sabah 

Hüseyin Ca.hit 1'.alçm, lfiüenrı SQIJ. 

m:ıtltundan bah!K'derek diyor J;ci: 
• HiUer bota çıkan TAadleııialu, fl!ll}.'j 

~ asken \-ıtı.l:ydla ~ iı:ln.. 
ıta t>ıwlit ııttij:i tıl'TedQtitkıri, 'beA&n• 
l\lüf>n ,.e mr.mııunfl:etairlikleri peıkAla 
fclcilir ~ olaeaktır J.i ilk det.a. oiooo 
.rak: ıl&lıilck*l ga.yrt memnunlar cıep _ 

.heolDdell ~ ftl ~:uhia 

~ olaolan öl~ tıeitm' 
-. fıılltluo 111!11 gitımf fl". Föhrnnhı 
•mtkundaa ~mir; par~ 
4bua.ııya NkJrmda p&rhııii btr fikir 
hR8'l ,.tmefııt 41r.,., 

Bu teŞebbtls m.a.."Ut hırsım için 
şMi mi? 

isterim ben d.... usulen yUeelUb 
yU.kscleyim, 

Ba.banm kabrine • • • sam acaba 
ki.fi mi? (2) 

~ 

Benim kulübeme yağmur da.rnbP 
sı girer, ktra.l giremez. 

tngilb: Ata sözü 
J(. 

Ellerinde yükselir h~r tıeY kadın 
mahlfikunun, 

Göz göre in.kat• edenler hep 
günah altındadır. 

Fnzladrr yalnız kadından asker 
a.lına.k doğrnf!u, 

On beııinde her kadm, zaten 
silah altındadır! (3) 

:(. 

İns9.11 mesut olmak içln eflk:i kl. 
taplan, yeni muha.rrideri., ya§lı 
dostlan -v ... g~ kadınlan sevme. 
lidir. Sacıa Kltri 

'!o 

Unut.ı.u la.r ooni biga:re hemen, 
ölmiye gör! 

~cyhülislim Yahya 
:/-

Öldükten sonra bizim türbemizi 
topraık )(,in.de arama. B.l.zi:ın meza.. 
rmm: 8.r.iflerin göğüsleri içindedir. 

Mevlbi. 
:(.. 

Harpte hırsızltkta.n baCka gaye 
} oktur. Volter ,,. 

Tolwli Z:o de Şekib 
kında BÖYie diyor: 

(Din) b.ak., 

Dikka.Ue bakıp da hile bence, 
!d'rD.k eyle ağlamak da dindir. 

J,A.J.."DRİ 

(1' 'Ostad lbnüiemın Mahmut 
Kemale göre, bu krt'a.nm ".sai.lci 
tahriri" filldur: "Mısrrdn. iken bi. 
Tinci (De<:C!ll) ı ne~rettiğinden do· 
la~"'l emlAlldrıin 11a.czi.le gıyahen 

maiıküm edileceği Jst.anbut gazete. 
lcrinde görüldiigiinden kıta.i. aliye. 
yl ya.zıp cina.ret reisine göndermiı;· 
tir.'' Son asrın Türk ~rleri. sayfa 
iIB4. 

(2) Krt.'a bUyük sa.na.tkar Ney. 
zen Tevfik'indir. Muharrirlerimi7. 
den birinin bi~ yıl evvel ecd~ 
d:rmJzm kahrama.nltklarını istihfaf 
ve ma.zi.yi hicveden ya?..ıl r yazma. 
sı ü~rine söylem.iştir. 

(3) Kıt'a Ha. yami ~ıimiz Hü
seyin Rifat Topuz'undur. Kadınla
rm askere rutnm3SI lxıJıis mevzuu 
<>lduğu zams.n bu güzel ve nüktea. 
o-ıiz kıt'a.yı söylemiştir. 

I stanbul m«aril mücliiTlüğü 
İstanbul maarif rnüdUrlüğllne, ma• 

tırit vekAl"li orta tedrisat şube mü
dilril P..etıa<'lm ta.yin edildiği haber a. • 
lmnuştrr. 

- Ze.ten ben de sen g'.ı:lince sı
kılıvordmn •dedim - hem pa.ra. ka.
zan'ir, hem de vakit geÇirmis olu -
nım .. 

--Mehp.ı.rem aen bir mesleıkain. 
Doğrusu geç~ hayabn kulekları
ma çalııımln'tz. Ama senin böyle ay 
Ja.rca zevksiz, muha.bbeuiz otura -
cağına a.kl.'m bir türlU enni}"()Nu. 
Sinema.ya bile gitmezsin he y&V -

rum.. Dünyayı kendine cehennem 
yaptm .. BcnD gibi bir !kocakari:r-
1.e oturup kaldın! 

- Ben seninle geÇirdiğim hayat 
tan öyle memnunum ki V:iktuvat' 
tep..e,diye CC'VlLP verince ~tiya.r ke. 
dmm gö~ri ya.,..c.-ararak tekrar be. 
ni öptü .• 

V.ilı::tuva:r teyu kıkantada açdMI. 
y~ bçı:mwnak icin o geec emen 
don ~ıkıp git.ti.. Beın. de merakla. 
sabahı belk:liyonium .• Fa.kaıt hlr sa
at sonra tel&§l:r tel.3.şlı kapr açıla
r<ık Viktu:vaır tey:r.e çıka geldi: 

- Ha.ydi evl8.dım.. Gözlerin a_y 
cim!. Patron ı:>eı~ bekliyor .. Bu ge 
eed~n işe ba171ıyacaksm... Hazırlan 
hemen giddim .. 

Srrtmıa Ji.dvert bir rop g-eçir -
cim .. Ben giyiniıtrcn Viktuvar tey. 
7:e oılazım gekti: 

- Kir.pik~ makyaj ya.p 
M ehpare'TI,. Dudaklarmr da. iri ~ 
tt:'Teeeı.k halde boya •. Giderken bir 
k<>v'Sfımı. ugrayıp sıa.çlıa.rJnr itrnrt~ 
lım .. Ba.,.~ w.rıu ~ .. 

Vi.ktuvar teyzenin <~ikJerjni 

yaptırrı .. Evden ~Ikt.ık .• Yolda s:ı -
kak icı ·eki berhere uğTtLya.rak a
et~c acc e .s~:!a1 ımı düzelttirdik. 

Lokıa.nt.&da pa.t.ronun 'l:ıW'OllWJ.a. 
girdik. Lokanta. ~ibi du!H, *5· 
l.k?kh em ~lik bil' hov c a. mtıııı. 

lid.6e, . .. , 
., .· '.. ı. . • 

' .. 

Ma1<aralar 
ne oldu? 

--0--

Makara alanlar ertesi günü 
''yok!,, demiıler 

Bundan bir müddet evvel ~ 
mize külliyetli miktarda diq ma. j 
karası gelmi§ ve bunun piya.aayı u
zun milddet irade edeceği muhak . 1 
kak addolunmuştu. Fakat ara.dan 
bir ay bile geçmeden yine makara 
bulunmama.ğa başlamıştır. Fiyat 
mürakabe bU?'06U bu hususta talı. 
kiks.t yapmaktadır. 

Mab.ra getirten firmadan lııın -
~"1 ticarethanelerin makara aldığı 
-.re miktarları maliim bulunmakta. 
dır. Bu ticaret.ha.nelerin bukadar 
makarayı nerelere verdi~ti araştı. 
ı'Ilaoa.kttr. 

!şin garibi bilhassa Ka.pahçe.rrjı .. 
da makara alan bazı dilkklnlar 
malı aldtklurnm hemen ertesj gıi • 
nünden itibaren müşterilere "yok, 
ka.lınadı!" ceva.bmr verdikleri an • 
la§ıl.n:uıttxr. 

Yeni fınnlar açdması lazım 
Ekmek meselesi etra.f:nda bele • 

dfyo müfett.~lerl bir rapor hazırla. 
ıruşla.rdxr. Bu raporlara göre. vehir. 
de ekmek fınnlarmm çoğaltılması 
ve ilk fll"l98.tta mekanik fırınlar ku
nılmasr l.bmıgelmektedir. Bundan 
başka maJıalleJerde satış yerleri 
aı;Ilme.sı ve ekmek 98.tl§tnm mllm. 
iEUıı olduğu kadar çok yerlerde ya. 
pıJması Ji12:umJu görlllınektedir. 
Diğer ta.rafta.n ya.pıla.n ta.ııkj.kat 

neticesinde B*'1ttaljta. duva.rlan 
~eeeği için bolJaltılan Azizin fırı. 
tundan 9 ~val unun simitçi Koz. 
maya verildiği meydana çrlunış, yi 
De Beşikt.aşta bir zahireci dtlkkA. 
ımıdan Lilleburgaza. gönderilmış 
yedi çuval un meydana çEka.tılmxş
br. Bwılar& aJt dosya, müddeiumu. 
mtliğe verlimf~tir. 
--~ 

Alman lteyeti bu sabah 
geleli 

Türk • Alman ticaret a.nıaumaaı mu• 
cibince yapılacak mal mUbadelesi et. 
ı·afında temaslarda. bulunmalt Uzere 
bir miilldel cv\'el Anitaraya giderı A1• 
maıı fabrika.ları mOrııt!ssillerlnden ml.l. 
rekkep hcyat, bu sabah şehrimize 

dönmliştür. 

Ankaradan verilen malümata göre 
heyet, temaslarını mUssit şekilde ik • 
mat etm~tir. 

Mezba ada 

Kesilen 
deve etleri 
ne oluyor? 

-0--

0eve kesiliyor, fakat hiçbir 
kasapta yok! 
--<>---

Keçi, sığır, martda ve 
dana etine nar .1 konacak 

Fiyat müraıka-be komisyonu bur.. 
dan bir müddet evvel şimdiye ka· 
dar narka tabi tutuI.rnıyan sığır, 
keci manda ve danays. da gerek 
~~ta canlı, gerek kesllmi.~ halde 
perakende satıştan için na.ric koy • 
muş, fa.kat Vali ve Belediye ReitJ'. 
nln isteği üzerine bu narkm tatbl· 
kı tehir oıuıunuştu. Atadan bir haf 
ta geçmeden komiayon bu defa da 
koyun eti fiyatlarına kiloda on ku 
ruş zam yaptığından ka.sapl!lr ke • 
çi, sığır, dana ve manda etine tat.. 
bl.k: oluna.caık narlcn da ancak o • 
nar kuruş zam yapılr .. fu.k suretlle 
ta.thilonı iStenrlşlerdir. 

Fiyaıt miJrakahe bU.rosu bu hu • 
susta tetkiklerde bulunm~ ve ya
p:ılııcak zanı:rnı tesbit etn1iştir. Ko 
txı:lsyonun pa.a.rtesi günü yapa.eağt 
içtimada k~i, dana, l!tğır ve maıı. 
<!aya konulacak na:rk üzerinde g<J. 
ruşülecektiT. Komisyon koyuna 
nark koym.ağı muvafık bulmadığı 
~ibi mezbahada . zaman zaman k€. 
silen ve Jüınlerın alıp yediği bir 
türlü anla.şıI..ı.nryan develerin et:
ne de bir nark teısbit olunup olun. 
mıyacağı maJüm değildir. 

Gümrük kanununun 
tadili. projesi 

Ticaret odası ınütaleasını 
bili:lirmek üzere 

Bazı noktaların 
tadil . istenecek 

it.ı\f)i~Eli 
.. ARlll 

Azılı bir Deaızımparatorı 
ve Ebibıl kaşıaı 

ha g dut Japon tAyyıı.reJeıinin bir ti 
---o-- i~lnde Ha\'11,Y ad.alarmda döı 

Jandarma üe miiaademede ı yük zırhlıyı ağır yarala.malıu 
aktul cl .. tü 1 zırhlıyı bo.tmnalan; Malaka 

m u 1 ınadaıııı sahillerinde otuz bt 
İzlrti:rtien bildirildiğine göre, M. tonluk yepyeni ,.e ~n siste 

ker~ten firari. TekaUd .Mehmet I zırhlı ile ona yakın büyüklük 
ııamıle maruf h!r haydut hır ?Uçuk diğerini sayılı dakikala.r zaı 
tene evvel :Mugla.n."D Köyceğız ka· 1 denizlere gömmeleri her t~ 
zn&mm bir köytinde muht:arm evini ı lın!Tet ,-e dehşet uyandırdı. 
basmış, muhtarın zevcesın~ teca - Bü.}iik gemilerin denizlerdt 
vUz etm'.Ş ve km Ümmiyeyı de ka- ı yük ve birinci derecede rol ~ 
Çl'l'DUl5tı. Bu haydut. umn ta.kipten mala.rı ilk olarak ısa de (L 
sonra Tavas kazasının Ba.hçekö - İnebahtı) mubarebesindedlr 
yilnde bir evde ba.stırılnuşt:r. Te. dan "oııra hangi devletin 1 
~üd M~e~,. teslim olmanıış, I gemileri çoksa. diğerlerine 
3anda.rrna ile ıki buçuk saat at~ 1 geliyor. GeQen dünya. ha 
teati etmiş, neticede maktul dü~. ılen sonra, bllyUk gemilerin 1 
müştür. hedef oJduklnrı, battıklan tı 

ılc teJafi eclilemedikleri, arh 
Bir çocuk tramvay altında: ıtl~Iere bakim olmak için küçl 

can verdi hızlı gcmil~ yapmak !a:r.ımg• 
Arna.vutkôy caddesinde feci bir İddia edildi; li'kin bn iddia 

tramvay kazası olmuıı, ktıçUk bir ço. rnğhet görmedi; de,·letloria 
cuk ölmü9tür. kunetlerj gene biiyill• :ı:ırhl 

Nuri adında. bir vatman idaresinde• sayıl.ıınna ~öre mukayese edl 
ki tramva.)la 8,50 de Bebekten ha.re. tc de\ıun olundu. 
ket et.mi§ tam Ama.vutköyUne gel • Küçücük tayyarelerin bu 
diti ınrada, klll koleji önUndc bir ÇO"' devlerine; dört yüz senede 
cukla. karşıl~mıştır. Bu çocuk, Arna.. ~urur '\'e ihti;amla d:ılgala 
wtköyUnde 214 numaralı Halil pa~ ran, ufok]an inlete~ gökler 
aoka#ınd& oturan Hüseyinln 7 ya.§nı.. snn bu deniz lmparatorlanna 
daki klZl Nuraydır. Nuray zerzevatçı clınlıklan yı1dmmlar Ye bu 
ya gitmek üzere aonesile sokağa çrk• nmlarm neticeleri karşısmdıı 
mIŞ ve daba evvel ptmek ~re anne- t-iinme ,.e mukayese kabfliyt 
•inin elinden kurtularak koşmağa baz ke<ılliyor. 
haflamı§tır. ı .. mm mltolojlıJndc oku)' 

Vatman Nuri sUratıe giden tram • Yemen hö'icümdan Ebreha 1' 
•ayı durdura.mıınll§ ve yavruyu aiti." üzerine yürüyordu; ordusnn 

'na. aJmI§t.ır. Nuray tekerlekler altın. n~nde filler ~ardı; -~babil o:; k 
da belinden ikiye ayrılın!§ ve H mette 1 agızlarmda. bırer kü!)illc t~la 
k _. __ da ~"-"'ki . t· 1 dırdılar; ta.~ yağdırdılar \"e ll 
a..- ...uu. emı.ş ır. kurh ld 
Nuray hemen ölm\i~tUr. Suçlu vat. M '

1
al;· ımadas rk 

man yakaJanmrş, ÇOCuğun cesedini 11 
& ya.r ~tn şa. 

ed dli d kto d f i fıillcrlnde ge~en ficıa bunun 
aıua.yene en a ye o ru e n ne d x.aı 'di o 

. ti eı;ı mı r • 
ruhsat verm~ r. Tan·a.renin bu kadar müthl 

[~ ~ l 
' 

flil ı;;Uah olacağını kim temJn edı cccMk ••t di. G~en bliyUk harpt.e •·~ 
1114 ve Midi11i'' ÇaımkkaJeden ç~ 

... _ . IAnıni adasındaki İngiliz üs ' 
"' H.umanyay<ı. s.par~ eaıJen bandaJ na.nrnasına hücum etmfstl J 

ıardan 177 taneSi yola çıkarrlmı.,tır. l>ettr- Yavuz Sil kesinıJnln ı 
Bıı.ndajJar, nihayet, on güne kadar &mda'n blrkıic )'al'a alı!r; geri 
ııehrimlze getırııecekth:·. . . dU; bob'S.Zda karsyıı. oturdu. ı 

"* Her kıur.a içln, buını.ııı bır pot.rol füı haft.ay:ı. ya.km ka1dr; ~ii• 
atı, yeri tem.iı:ı, edlJmifUr. llıtiyacı o. kurtanldr. İngiliz tayya.releı 
ıular, bUradan petrol almaktadırlıı.r: gün gemiye hil"nm ediyor 
A.nc&k be.zı kaz&llU'da. petrol tevzi l.şı yüzlerce b<ımba atiılar; ga' 
henUz yoluna konulamam11tır. Petro • hemmiyetsiz blr fki zarar u 
lllıl mahalle b&kk&ltan vası:l:&silo do diler. Hanı taarruzlarına !tnt' 
•tllınut için vil&.yet.;e tetkikler ya. fi derecede ~il:thlr olroJ•·a.n. Giimrlik kanununda. yapılmast " 

1 rk •. it kk J, • lüzümlu görülen tadilat için Juwr.. prlmııkt&dır. karaya utumıu5 bir zırhlıyı 
p ı teınıı k"akl ın a yenı la.nıp gümrük ve tiaret vekalet • Ank.&raya gö~erileeektir. bııbr3lnıy11.D tayyarelerin oğt 

tet ı er d Ya torunbn otuz mil sUr.ıt lcrince tasvip e Um.is olan proje Öğrrndiğimi7.C göre, pmje mad. 
Ankara.dan bildirildiğine göre mım• ı hükümetÇc görülen Jilzum üzerine ıie madde okunduktsın sonra konu. lik n dıı.ğla.n birkaç dakika i 

toluk yünlü ksı.dm kumll§ı doku~·o.n ve bir defa da btanbuı fı<'a.."'et ve !'111· lan hükiimler umumiyet.le gümrük rlNtlıin dJbine gönderebiUyorl 
1 ilk a tcs·satı bulunmıyan de~ ., Slmdi,·e lmdar ta'--varenin P - ya.pm • L ,. ı ua.yi erbabı 'i.ıe gümrükçülerinin ~ter;:ntn !lürtı.ti, gerek itlıalıi.t. ve • J J.r 

gAh sahipleri kendilerine ki.fi mikta.r- j mUtalcaları aıuımak Ü7;Cll'e lstıınbu gerekl'e ihracatın kolayla.<;tmlma- r;f'ml~inden \istün olup olnl 
d U i 11"" rfl d;,.; t kdlrde iş • d hakkmda hüküm 'erilemi}'ı a Y n p &•ve :ne ae• il fa gönderilmiş Ve ticaret odR.Stn a. !ji'. ookmun<lan çok muvafılJc görül. 
1 ..... _ d d t 1·• rt · Anka t arlık ,·erilebjllr. ı>ıJ.LLe eve.m e em yece"'1o nı · • teşekkül eden büyUlk bir heyet il.• !'l\Ü.Ş, yainı?. bunlara but ilaveler 
rııdald ıı.IA.kadnrlara. bildirdiklerinden rafından tetıkfilca. ba..,Jıuıın?Şhr. yaprlması:nm ve bMrac mı'. •. rnm Şimdiye kadar bilyük zırhlı 
hük\ımet, fabrika. ve nıüeııseaolere ig.,, Bu heyet yapt!ğı toplentrlar so. cia !..adilinin alak:ılT vekalctlerder, denizlere haldmiyet iı;in ilk ' 
tedlkleri kadar iplik vermek için tet• nunda. AnJta,nıdan suratle isten. temenni ed-i.lmeaine karar ve-rilmiı:ı oJdıı~ıı kabul olunuyordu. ~ 
!-"!kat yaptırrnaktadrr. İplikler, bade· mekte olan mütaleasmı te&bit. et .. j tir. l•~babil kur,ları bu deniz impat 
ma kiloyla verilecek, m.ukab11iDdc ~- miştir. Bu husustaki ra.por heyetin Yı'!pı:lfmıı9' del'p'.:Ş edilen t.udilat. farını t.ııhtlarındaıt yuvarlan11 
lenan mensucat kendilerinden kilo ıle son bir toplantmmda okunduktan 1 t.a bi•!tı8S6.'l. bugünün i<.-aplan göz ğillt>r midir? Şahinler balina 
aımacaktır. &onra oda m~lisine verilece-k Te <in"'1de tuf:Wm113tur, ~orlarl KADIRCAN KAf 

EDEBl ve HiSSl RO"VlAN 
~ -1-2~ ~ -- ~ 

-Do+dur bakalıuı elinle bir 
tek! 

Eli:erim t.itriyerdt ister istemez 
kadehi doı.iu"1um .. 

Saınki ömriiımde ilk defa bir er. 
koQği!t kadehine rakı dolduruyor 
l~ gibi yüzüm k:mı.rmı§tr .. 

.Pa.t~n yihOme ba.ygm balgm ba 
k&rak: 

- Raıkr böyle mi sunulur? • de-

45 Yazan: NEZiHE MUHiDDiN ~!~ı::yapaaağlm1 ııe-
- Neyse Y8-''Bi yavq öğre?W'

teyze görünilYot' Ve kulağıma fı&'ri !ıİI\ - dedirten aonra kocaman k&. veddes.i.ydi.. Beni göıiince Vlktu · 
var teyzeye .i}tjfatlaZ' yağdırmağa 
l:ıaşladı: 

- Ulan Viktuva.r! Sen iıblisi ce 
heruıemden çıkanrsm ! ne kansın 
aen ! bin yaşa yahu! .. Bu pilici ne
Z'8den asrrdmaa yaktın demektir .. 
Bu gfl.zelli'k ellerine yazık! Ama. 
ne. bileyim ta.lihli olur in..c;aallah .. 
Haydi kumrmn uğurlu kademli ol
emı.. 

Viktuva.r teyzeyle beraiber dışa. 
n cıktlk. Zavallı kadm sevincinden 
:ne~ yapa.cağım bilıniyordu. . 

Ben patromın ağzım, ve mil tema 
diyen garip garip ktrptrğı gözlerini 
hie. beğe~tim .. Gene mU'kad 
iter olalu görecektim.!. 

O l'eee iM başladııııı .• M.eze ta. -
baklanm ve rakı .kadehlerini ma
~ yerleştirirken yaptığnn Mc 

mil:licleri, eberiei etek ola.n mü. 
teriler t.arafmde.ıı affolunu}·orou ! . 
Yüzüme dlkbUice ha.kıp hafiften 
gö~\i& geçirnn, Ve\·a. ynyvnnlnşaıı 
<!t~a.rmm keırı.arınd:uı pus perde 
1'Pn bit' ~Na: mrtılduıatı çuır kc
:vifel:iıı öııüaıclen SN'lil'YWdum... • Yo 
melet~ ~r~ bir. 
yet<dcn alrrkerı a'l"fliln bir Viktm·ar 

drvor: 9lMd hir hamlede dikti. 
-- Ka evladını bir az güleryüv. ·~ ~ ~.Jknuığ& haarlan -

ta.km!. Bura.SI böyle götürür •• a. Jıllllİlbla. Ba aıaf~ ama~ kadehi
S?lt surat ınüsterileri ~.ınr. dlye ili -ttı: 
t.aliınat veriyord:u .. Bir a.raI* kü • - Bi.dm oaruı:ruz yo'k mu? Ha. 
çük bir garson Y&nıma. ,_. - Mt1rt111 lm.lır 'Y81UabJ... 
rak: Y...-ıı mM&ya dö«.eı'C'k onun 
~ Sizi patron istiyor .• deyiooe ela .mdehhıi doldurmağa mecbuı· 

yüreğim ağzıma rcldi. Patron ben ...... Bıu. it bittikten llOfll'I. müsa 
den ne :E.tiyebllirdi ! . . .itıc illtemeden kendimi clı!Jan a.t

lsttt- istemez bu da.veılc gide _ a. -"*'•iMi 1'iUti9üyorJa.rdı .• 
cektim!. Ve aYakJarmı geri geri lir'~~ böyle devam etti. 
gideırcit pe.tronun bürosuna lir • :ttııllıDD maıtlM& beni çağınp son 
diın. Lokanta 98luli bir aıbdaei• • elimden içiyor ve benimle 
le beraber küçük bir :rna.-dıa ke)İr ~: 
ga.tmakl& ~ içeri ıircİiil., - lilıal'M'O Jılehpe.re! Senden ~ 
mi .,.n...;;..,...e -';'er.J.: ~.. ~ c.. ,__ , · 

..~• ....,._ &"" Çl'I. ...... nııu ' w.rzıı.. ~ UlC ~ sen .. 
- Nasıl :meınnun musun ifJin. ·~ lı\)t d~ğilltin 8JD1! ksde-

oen '! '1' ~. ana lokanta.da. 
- Memııımu.ın cl'enıdiat.. iJt bir i& bu1ma.fa ~ • 
Pa.t.roo, ~ be'Di ~ :Me tıir az 18!ıftııt. E. doldur 

ederek göz kırptr, .. ıı.dıelıi llOllUDCQN sen. 
- Pa.!~:ı değil mi? ~öt..! .. - diyordu -
Bu sinü bana yarı işittirecek llıllatr ~ yüsüme tuhaf tli -

bir f~rıtr hnliııde aöylemiı}ti. W W.. buJmT 9&Jlıyordu .. 
On.uııh. beraber raik.t igeın aıt1ııll!l B ' ıle ~tini da.ha ta. 

:ıbcı ~la beııi ~- pat. lif i 'Je ~te!!. ~ bir 
?'Oll ba.na <5niin_d&ki buzl!J ko~.~ ...ar .. 
q~an r~r ~~ ftıuct etti-: 

Araba tar ifesı --Belediye verilecek ücreti 
&emtlere göre te•bit e• 
Belediye, Şehir chhilinde ç:ı.ı 

atlı binek ara.b3.larr için yen 
ta.rife tos.bit ctmis ve oün t 
kat.a geçi.imi.sür. 

Ara.balar dolu olar.ık Eminö 
den Sulta.nıı.hmedc elli kuruşa, 
yazıta yetmi;ı beji, Şehz:ı.dcba 

yüz, Fatihe yi.iz yirmi beş, Edi 
kapıya. yüz elli, KocamustafBP 
ya yüz atlmrs, Silivrikapıya 

yetmiş beş, Aksa.raya. yii?. ~ 
beş, Çapay3. yüz kırk, Şelırel'i 
ne yüz elli, Topkaprya yüz :re 
lıeş, Cerrahp:ıırıra yüz elti, :F\ 
musta.fapa..."laya yüz altını§, Sil 
kapıya yüz yetmiş be~. Kıunli 
ya yüz, Yenil,aprya yüz yirrrtI 
ku.rıeyı yoku ta.şcy~ardıı•. 

Karaköyden Şi~ha.n-Ol-"e } el 
beŞ, 'J'a.ksime ~ili, Osmanbeye 
yirmi l:ıeş, ~işli~e yüz elli, FElri 
ve Kuı-tulusa yüz yetnrlş ~. ): 
kaya yüz elli, Gümü.'ISuyuna. ~ 
Yirıni beş, Bee-ikta.~:ı yüz, oı-tııJC • 
yilı yinni be::;, Arnavutköyiine) t 
yetm~ ~. Bebeğe iki yüz;, :ftıJJl.l 
Hhisar:na iki yUz elli, Azapl~aı;;s· 
elli Kasonpaşaya yetmi!i be~ . .ı:> • 

köye yüz yirmi bes. Kağtth~e~ 
tki yliz elli, MecidiyeköyUne iki Y Jı:
kuruıı verilerek araba kiralanrıCf 
ttr. Bu ta.rife dr~mda para alall ~
ra.baoıl.a.r adlI~··e verllectklerdı · 
Bavullar idn ay~ para aJJııınrr~ -
ıeübr. 



b 
Mevcut 17 zırhtı, altı taware gemisi 
37 kruvazör, 192 muhripten başka,.._...._ ___ ...._..~ ...... ~~ 
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Roman 
Amerika il 
harp halinde 

1 wan adtmna yapılan taar. 
_,_ - Holantliı liloı; Sin. 
8 ;wcla-Çankanekin ha 
llllhfi - Japon Jonanm 
.. 6iiyiik gemüer ütilaak 
..,., - Şark cephesinde 
oe L"'7-/a 

Bikre.;Jten resmf ~iman &Jan. 
llD& werik11 bir habere '"re, Ru.. .._ya kendim !\merika harp 
bWh1 aWetm ktedir. 

Slovakya, bugilnden ıtibaren 
lmndisini Amer'ka ~ İngilt.ere 

· b n:> h ·ni aMet-
mck1tedir. 

Al:jantm meıbuaan meclisinin 
hlMln p reiııleri. ın imzasınt 
~ve Arja.nt·n parliment:>. 
ma tesaııüdunii bildiren b'r 
mesa Birle.şık AmerilwJın rntı_ 
JBe811iller meclisi n•sine gönde. 
~·. 
'J..,D11iaran laiicmıau 

Alnerika harbiye nezareti ta 
Nlmlan d n sabah neşred~ 
tl!IJliide, şöyle denilmelrtediT: 

Uzak p.rlt ba.,kumandanı, J a -
pmdann Lmon adasmm meneD
Be doğru i çok bücmıılM' yap -

n:ıı b ldirmektedlr. Laga.spi -
ve C es'nin garp sahili a. 

Çlğ'lnda düşman toplulu.klan mlip.. 
emimi'' rttr. OOşman Apani ve 

rhri arttrrmak-

13 lLKKANU - 1941 

dene.- dıMI a...ra uğram&nııftır. 
Birm: • daki lngili:: an. 

duıl .. m teblıii: 
<!an binz e\'Vel bir çok , • 

.. yy.ıre eri Ecnarr- · böl 

geHUıı bombardanan e So t t bl• w • 
Hasarat ehemmiyetlı değildir vye e ıgı 
\ reler mitralyôzlerle taamı e 
t ten 90llra süratle uzaklaşmışlar <.a.. tanlı 1 lmlde) 
Ir. meaJerile Cel7Da117& Mrnenine men 

7 kJşi ölmilştn • sup htleum Jatalanm bo7.gUD& uğ • 
Ç L-- •...L.. la -L-.a.! ra.ta.ak ve taarruzlanm muvaffa • 

an-ne'--... arCll'CU ayetle iDıldllaf etürerek 296. cı Al. 
Amerika r a d y o u n u .D mazı. ...ı.-.ı- Ulmeninl nn.k ..... ~:n 

"'-•-a.:-'den ~jmna ~-, N9J- ,.... .,~ 
v.....aıu·~, Ul§•-=.ıu Pt-· ... ,._.. ~ve çevirmişlerdir. 

Çan..Kay-Çek'ın şa.!• l kumanda. 1 - -General Deleoın sf1vari mu-
1 altında bulunan Çiıı kuvvetleri .Ja hafız kolordusu l'T. ci Atm.ı tank 

pon kunetlertnln gerilerine § ddetle Uhne~ni, 19. cu motörltl piyade 
titr taarruz yapmqlar ve Rongkoog'a tllm~ ve 1G7. ci dll§man piye. 

ı! r u .. rıemı,ıerdir. Çtn"lller, .Japon de tlmeaini bor.gu1ıa ufra.tmq, 
.ı kayıbla.r verdlrml.fkrdlr. bun1al'lll geri kalanlanııı takibe 

::;on 24 saat içinde 3 Ja.pon devam etmil ve Vinyev :fle StaH • 
gemisinın batm:ldığı ve bir ge. ~ felıirlerini tgal etmilJtir'. 

• minin de hasara uğra .. ıldığı res. 8 - General GoJikoe Gıvvetleri 
men bi-ldirilmektedir. cenup kbcta ıs. el Almaıı tank tn. 
Bir deniz malaarebeıi menini ve 10. cu motörl11 piyade 
Y aTıda kaldı twnemat ptisktrtmUe, Milaailov ve 

.Amerikanın Asya filosu ku Yetieıın: eehirlerlnlr alımıftır • 
mandanı amiral Hart emrindeki Taarruzmı bafladJtı 6 t•Hnun
f ılosunun Japon deniz kun-etle. oan 10 lHrki.nuns kadar, bitiikleri. 
riyle bir muharebeye girişüğini mJz 400 den fazla kalabal* ha&m 
bevan etmiştir. Japon filosu or. buhmduiu tehir ve lr:uabaJan ge
talik kararınca. \17.8.kla.gmıg ol r.i. aknıt Ve dtlşman işgalinden kur. 
duğu için muharebe hiç bir ne. f.anmttıı1 
tice vemıemiştir. 8-10 llckanun arfmda kuvvet .. 
Japon donanmaaına ittilaalı lerimil 388 tam, 4317 kamyon, 604 
Edecek gemiler motoddeıt. 395 top, 109 sJper h • 

J-.nft donanmasına yakfnd& eantopu. 655 mitralyös Ye 546 el 
.._.. mltraly&ıO. za.ptetnütlıer<tlr. 

biri 42.000. diğeri 45,000 ton· Aynı mGddet zarfmda kuvvet • 
luık iki Süper diritnot iltihak leıiıniz, '11 tank, 6615 kam)Ul. 92 
edecektir. Bundan başka önü.. 
mUmeki ay. 40,6 mDimetrelik top, 119 lliiper havuıtopu, 131 mJt. 
toplarla mücehhez safftharp ge_ \"Bly<Sz talJrip etmı.ıeıdir. 
mileri hizmete -'--ktir. Bu rakmnJara tayyare kuvvetıe.. 
C?-L ,.....a~ rimlz taratmdan. tahrip edilen düş 
~"' ceplaainıle man. maJızsne81 dahil deiildlr. 

Sovyei istihbarat l>ürosu ta. Bundan bqb. feıvb.lide bUyl1.k 
rafından neşredilen h~ teb. miktarda alJlhJarla mNıimmat 
liğ.1..•. şöyle denihnc:k~rctır· iaşe maddeleri, Uıılfonna ve aaı; 

Garb ve merkez cephelerlnde Sov. Mrçok harp malsemeel iğtinam 0 • 
yet onlularr yeniden blly11k munffa. lunmuştıır. 

ktyetler ka.z&nmqlardlr. AlmaııJar muharebe ~ 
lılukabil ta rnızlar netlcu1nde geri 30 'bfnden fazla öHl brrakmJ§laıdır 

alman yerler arumda Pogaçet, Sol.. · 16 Santetrinden 10 1Jkklmın~ 
neçnogorak, :tıllstra, Stavtnogorak Ve- kadar geçen m1idılet za.rf.mıda, tay. 
ut, lıllha11oıf bulunmaktadır Klln mu yarelerJıa:ı.im JuarekAtı dahil olmak 
ııuara edllmiftl.r. IJIZl!l dflşımmın 1434 tanla 3418 

MOllluna, U ( A.A) - Hu.euat bJr kamyonu, 8'm topu, 339 ıi~ he. 
Sovyet beyaıınamealnde blldirllditıne vantopu ve b1nJerce mitralytszll 
gGre, Kmkon muharebeleri unum. tahrip ediJmtltir. 
da 18 aoateptn De 8 Dkkl.nun arum. Almanla.mı bllytik bir bozguna 
da liG 000 Alman mma.uır. uğradıktan mulıakbktr. Alman • 
Hmmıl bir Sovyet beyanna.mQ.. lar kıştan şilrlyet ediyor ve Rueya.. 

alndıe IJOdirildifine göre, Mosko.. nın kış .ikliminin MOll!lrovamıı zaptı 
va muharebeleri esnasında 16 iıçin 'f&Ptlklan pllAJan tatbik me• 
sontenrln ile 6 ilkklnun arası~ kilne koymaktan kendilerini me • 
da. 55,000 Alman ölmüşt;Ur. nettiğini ~-
Libyada ŞU1'88t bUhım:elidir ki, lloalıDn 

civannda henllz bJ yokt1D'. ÇUnkll 
hararet dereceel burada Sifmlaıı 
qa.~ 3 il! 5 dereceden fazla deiiJ.. 
dir. 

Londradan bildiriliyor: 
Zıdılı kuvvetıerinin şimdi en 

büyük kısmından ma:hrum buJu. 
nan general Rommel ordusu Ub .. 
yada gittik~ ~ri itilmf'ktedi,. 
Sekizinci fnigliz erdusunun yeni 
kumandanı ~neral Richie'nin 
maıksa.clı, göıilnüşe göre, Alman 
lan sahle Sikl(ftırmaktadır. 

İngiliz zırhlı birlikleri Akro
ma'nin oenubu garbiSindıe nakli. 

H and filosu ızlı tutulan bir ~l:~ ~~.· 
JUld n Rmgam ra gelmittir. -.µU9"'<"~ 

Almanla.rm klltıııa bôyle acı bir 
şe]dlde lfllyet etmeleri, blıtOn 
~ bir q lllllharehe8lne ha. 
z.ır]anıdlk'Jan halmnda çoktambeıi 

verdiklıerl ı..berlıerin doğru oJmadı. 
ğmı ve cmlalarmJ q1* tııılforma • 
larla tecbb eDnediklerilli g&lter .. 
melrtedir. :nw. ...... Rmya seferi. 
ni kış mevsiminden enet bitiıme
ği tasavvur ~ krta.ıan. 
na ~l* e1bi8e Yerememtllerdlr. 6 Avu traıya bombardıman tay. Akroma, Tdbruk'un 40 kUomet .. •e&f Ja.ponlara ait oton ve Tobi re kadar garbinde bir mahaldir. 

.. imnlle tanılan Lord Noıth a- Bu bombardmıan lnPilizlerin bil 

.._ taamız etmitlerdir'. Bu tay- çevirme 'bereketi yapmakla be
)'al'eler, .Amtıon'da duran hava ktnr raber ~ aol cenahmm iJe.. 
..uenne meuııptur. Alllkerl mu. risinde de faali,.,c;te bulunduk.. 
-mseıere bir kaç tam ilıabetler larıru gc~uııeöeclir 
-..SedJ1miftir. Çaıp.mba g0nu-•a. Tobruktakı Polonya keeif kol. 
• 1 den J>eJ1eı11tbe gtınU &YJU ~ ları, Tobruk'un garbindeki mev. 
te .adar hic bir ha'l'eket kaydedil- zilere ait iki karakol poataaıru 
..--ttr. işgal etmişlerdir. Bunlar, kale. 

Japon bahriye aiWındazlan, nin etrafında mihverin elinde 
Amoy l>nünde kAin Kulangsuyu katan son postalardı. Bu ~-
JM8l ~r. ~ geniş]emekteyken başka tn.. 
"-'wlrong bombalandı gilis kuv9etleri dUl!D&D cenahla.. 

Cenubi ÇiOO.e bulunan bir n uzuııluiunca faaliyette bulun
.Japon üssünden b.'ldirı1diğine maktadırlar. Rommel, yaptığı 
~ Japon taYY<1 ı ri dün ricat hareketinin bir boquml 

balı B0ntrkons'u dd ~ e bombar _ c:evril~ ~ maruz kal 
clllllaıı etm ı rd r. Tayyareltt, bun,. dıinu anlıyacak olursa. IJiddetii 
du ba ita tng • Amerikan m hard:elerc girişecektir. Al
.aeıu, karşı .ı.syan etme#e ve bU... :rmm generali, elinde kalan zır"'. 

ln .Jı kuvvetleri kullanır .:ı.kta 
0

9e dd 
tamamlyle harap ol. 

lmak ıı•n her fır. 
il t etmek ınecbuıiye. 
tfnrlc kalmaktadırlar. 

met Meali ... • 
verllea lllr türlr 

<Bat tarafı 1 lnelcle) 
ı.u le mftddeh•mumlllk tarafından 

!l"'pdan tıt.Jıldkat 90J11Dlda 1ı,..n eıı:
Di}"9t mQdtlrıotttnde dövtlldqtı tMbi 

ed m1f " lıAdbentn memurin muhe
'kemat kaııumma glh'e tetk!kl Dalıt • 

ve veklUetlne btldtrUmittlr Bunun 
üze Dutıtye 'MWetı tarafından 
~ rtne bir pcıU.e mllfettif( gön • 
ll'ilmlf yak l d1aıımm ol. 
~ k JdDe emtk lnfze ıtlr, 

k ~ vek6lettn da7&1t h&d~ 
I• bulmumt ye!'!f!• nDÜf 

.,.. lıılıntmf muam ten n 

LlllJ•da 
(Baf tarafı 1 l.nclde) 

mU§Jer, BlDg&Zlye atrr bir htıcum 
yapmqlardır. ctcUyada Katanya lima• 
nmda bOytlk bir dllpna.n tlcaret p • 
mı.ıne tam lkl labet vukubulmut. ~ 
ter bir ticaret cemısı de &in' ııuua 
utratılllUftr. Battba bil barekl.ttan 
11 ~emlz dönmeml§tlr. 

AAdteıt .a.a. LlbJa ~,.u bak • 
kında demlttlr Jd: 

- İtalJUdar A1rdentwıWı npur ita. 
flleleri g~ snt1Jıııae ~Jdnl • 
yorlar. Aİmanlar Romele tabi,.. bY 
veUeri g&ldeıebilllter. h1llıt bir Ut
ıneıı gGnderebllmek içbı bir t:Umeııl 

gömden çıkarmaları gerektir. 
BugOn u~ mlhvıerbl elindo bu. 

ıu.aan limanlara ZD'h1ı ımn.tlerl ln • 
direbilmek çok gilçtDr. 

Bugilll ltal7anlann elinde 4•:5 Slt'hll 
2 &gır kıııvaZör, 8 hatif knn~r. 80.. 
35 muhrip vardır. Batı Akdentz1Dde 
Caallyette bulunan A1muı deulzalt.. 
lan fimdl dolu Akdenbde de faall • 
yete geçm1flerdlr. 

Almanya dalılll]"9 nearetmın tıebl1 
ğl: 

6 e1"111939 tartbli yabal'K\l•ar lıaJr. 
kmda tatbik edDeeek hDkllmlezııe alt 
kararname prellnce, bQytık Aımaa
~ a tıoprakl&rmda oturan 15 Y&flDda 
yakan 'bUttlıı flmaD Amerika de\rlet 
ı rt tebaalarr yirmi dCSrt aat sarfme 
da oturduklan yerlerin en yalan po • 
Ua merkezlerine mQracaat edecekler 

Dlıhnlye veldJ ttne blJdlr!lmeırtnl 
falda lıtecn.e •nretmlftb'. 

- dfr 15 yepndo aptı olanlarm bep 

tryaa dayalı hAdlılı ıı. r5ea bir mld 

- ..... 8tualltll'l' Eardeıl' Rul9 
'ftllJS'dııı ~ lılltımmaktea.. 

Mm lalmJert '" adrellerl kamml mo-
111e11Dlerl YUttulle kna aallUılyetU po. 
U. merbzlerlDI bildirmek mecbıa.rl 
yettrıt!edtr. 

Tasarruf haftasın
da parolamız: 

istihsali arttırmak ve istihlaki 
azaltmaktır. israfı milli bir 

hiyanet saymahyız 
Balta, din Maliye Vekili .. la mlblm bir ••tll• ile llltla me.ıeısette bqlad• 

:4-n Mıra, l' (Tel~[onla) - 12 fmıız alev içindeyken bizim nor. 
ncı tasarruf ve yerlı mallar haf. mal bir hayat sürmemi7.e im.kin 
tası. dün, Başvekil namına .A.ı yoktur Canla başla alışmalı 
kara lıalkevinde Maliye Yekili 'YIZ. tstiıısali arttırmalıyız. lsra • 
Fuat Ağralı rafından b r nu. fı milli b'r cinayet saymalıyız. 
tukla açılmıştır. Vekil ez<>umlt' H r gün nereden ne kadar ta. 
demiştır kı: s rruf edeeeğim'zi h saplamalı. 

- Ziraat istihsalatın artması yız .• 
hüldimetin başlıca ehemmiyet Ekonomi ve tutmn haftası 
verdiği meeelel~endir. Dığer l ~hrimi • b lamı tır. Dün sa.. 
~tan ~Iet eJıy~e. J&ı>dan is balı bütün ilk okullarda dersler 
tihsalı genİ31etmek ıçın de bOtün ekonomi Ye tutmn mevzuu etra 
tedb;hier. alimzıa.ktaı:in'. fında vc;ri.lm.iştir. • 

Millt bir dava halmde. el aldı Unıversitede ekonomı ha.fta.sı_ 
ğmn ve &e~~ Üzerin~ nı iktreat fakilltesi tertip edecek. 
durdufumuz 88Jl&yileşme hare- tir 
ketinin, ne kadar yerinde oktu. ---· ----------

~~ ~~~ Malezyada 
~,enidünn.lıari>i, muharebeler 
bir çok makine ve Atetten bizi 
malınım etmJ4'liı'. :&nunıa be oluyor raber bUtQn :rı>rıukbu'a rağme.i' 
sanayileşme 'PlAnJarmda. hedefi. Penonc adaıı Japonlar 
nme herhalde varmak amünde tarafından ifcal edildi 
~ugtln için ~ IUdur: Loaddt la (AA.) - B 8.(). 

Bütün gayretlerimizi aarfede. Şimali Kalesyaya yeni bİr Japon 
ret f abrikalanmı21dan en yük.. ukert çıkarma hareketi yapıldığına 
sek verim almak ve tstihllaJl dair b bir haber aJmmamqt.ır. Bu 
yUkseltmek.,, 'bölgede mah&rebeler Uert menilerde 

Mall,e VetiMJıden batka Ge. cıeNyan ecllyor. 
neral Kizmı ömlp dfln sa.at 19,5 Japonlar Taylandda atır bir taaı
ta radyoda bir konferans ver. rud& bulunmu,ı&r n bul yerıent 
ıWşt.ir. Kbmı ösatP te ezcüml; &iJ'mllludlr. Burada vu178t belir 
deııniştlr ki: etsdlr. lngfUs tanareıen ahilde, Ja 

··- Kuvvetimisle ~ruz. JICID a..tı olan SIDppura febriDl lfd • 
Fa.kat aynı ......oda ~ deUe bom'lıardlluıı. etmlflerdlr. 
ki her gün daha kUvwt)ıf olmak V!tt. u (A.A > - DOn K&lalta kASr 
çalışımaık]a kabildir. Bundan tntnde bu1mwi Peuoac aduııun Ja 
sonra daha mmtlh dnJerimis poalar tllrafmdan llPl edlldilL bUdt 
olacak. ÇU:n1dl balka bir Alemde rilmektedlr. Vlll,e söre Çankanekln 
deiiJ, her ta.raf tubı91mlŞ bir idare eWtt Çlıı taarram de-. et• 
dünyada yqayoruz. Dart tara. :mektedlr 

.... 1 ·: 1 J" l;·· : ~ 1 

ZAR AH 
LEANDER 

tarnfmdlıa ,...atılan 

KADIN 
Sevince 

Büyük kunetll ve harelr"1! 

Film. ba batta 

SES 

merikada 
Askerlik müddeti 18 
yaşandan 64 yaşına 

kadar uzatıldı 
Londra. 1$ ( A A.) _. B.B. 

Amerika topyektln harbe atzı. 
mıqtır. Amerıkada askerllk &! • 
v ıs ~an 64 yaşına kad 
uzatılmış. Amerikan dnNınma. 
sının yüzde 30 niEbetinde arttı. 
nlması kararla.,tı:nlmıştır. Ayan 
meclisi 11 milyar dolarlık yen 
tahsisat kabul etmi§lir. 

Lazon adamada 
<Bat ta.rafı 1 lndde) 

Amerikan bahriye Nazın, V 
ke ile Midvay ada ar: garnuııon. 
!arının mukawmet etmekte bu
lunduklarmı söyl iştır. Guam. 
un Japonlar tarafmdan isal 
teeyyüt eflnfmiltir. Ruzvdt Va. 
ke adaemc!akt kUçük Amerikan 
ga.rnimnuırun vazifesini kahra. 
manca yapmakta bulunduğunu 
eöylmıiftir. 

va.,•nıtin, 13 ( A.A.> - Bah. 
riye nezaretinin tebliği: 

Va.ke ve Vıdvay adalan halen 
Amerika Bfrleşik devletlerinin 
elinde bulunmakt jır. 

örfi idare 
<Bat tarafı 1 lnelde> 

Krrklarell, Tekirda w. Çanakkale 
Kocaeli villyetlennd ?3 IJdnci.. 
teşrin 1940 tarihinde ilAn ve BB. 
yük Millet M.iclısınin 1199, 1209 
sayılı karariyfe de 6 ay mDıddet
ie uzatrbnış olan ör!i id renin bit 
tıği tarihten it'ba.r n ay dalın 
uzatılması hakkındaJ,ı baıswki
let tezkeresi kabul olunmuttur. 

--()----

Vergi llaçallçıblı 
0eqen ütsm Be}oglunda Tak• 

slmdeki "Kristal" guinoeuncia bir 
vergi kaça~ılıit rmUm budu 
yapılnuftJr. 

Vakana aalı, Kriatalde fU'iıı 
söyliyen Mllseyyen Senaraı •eoede 
40 lira ilcret .bna11ma ralmen 
haftada 60 lira t1cretle ~· 
mut~"bl ~ vergi bgü. 
çılıjı yapıın.anw dair oJan bir ._ 
bardır. Maliye memurlan pzinoya 
Ple?'N, tbbar edikHği ıekllm: 
Pl'IOll tarafından 1ıltlftyyee s-. 
ra ve dijer ohyuculara verllmek 
u.sere hUll'lanmlt mrf iı;lndtold ,.. 
nJan ele l'eçirmitler '\19 mtt .... 
981ıibinin ofhmun cebinde baha z 
luıidJd ma.vaf defteri ile ,_, 
defterlerial de beraıbeıee tetldll: 1. 
çin ........ .1hbenn .. l8fbam 
~ aııi puoal&nn nÇlarla ytııtJdlii 
ve hakHd mu.raf defterinin gulDo 
Nhlbinin oflunmı cebinde bahmda 
ğu doiru çJlmultır. Tetk* b&dmQ 
güne Jmdar bitirilecek ve ...,.., 
aslı anlattlacaktır. 

Sant-Dealzl'n
aallllJ• ı••lll 

\lfi. IS (A.A.) - D. N. B. 
Framız Amiralbk da.ireel blJdiri.. 

yor: 
Ceza:Lrden Marailyaya ilde·' 

Fraıws Bent Denia nakliye ıemı. 
&i, 9 iHtkA.nunda Balears adaJ&n c 
nubunda bir İngilla denJultmı tan. 
fmclan toı-pi11aııerek batınkıuıtır 
Mtlrettebattan Uçtl 61niil.ş, d\ferle
ri kurtubnUftur 

BatırJlan remide Fraaa aMJitli 
içm pnp, meyva "ftt ~ eti fa. 

1 c maddeleri hamuleei vardı. 

.Douıs ... .Falrbaaks .lr. M'.UMtARET LOCK\'VOOD, GZOBGE 
BANcaorraa ,.......,. 

DENiZ KARTALI 

İki .~ dü~!a harbini birbirine en 
nıii._f~He bajbyan ilihi bir 
ıönil -el'891 

VIVIAN Ulall 
TCBKÇZ Nt)811! 1 

JP••te 
ROBERT TAYLOR 

twantv-Om 1"1'SBA81 -... 

Amerilradan tiir~e rtlll70 
ftef"İyafı 

Haber verildlllne ~n N,!l.I' adli 
tngtUs radyo lrketl, Nft)Cllktald 
sUldyoaundan eumartut ..,. pazar ıan

rl mn.teana hergiln 'I'Urkl7• ..ali
le 18 80 da ve 19 8 metre ima dala& 
tlzerindal ttırkçe handl.I neıırJJ&tm& 
bafla'IDlftlr. Nep"lyat aaat 19'& bdal' 

ft1ll etmektediT 

Bamıet awa .. ta 
• ellll n1181 tettılllata 

... ,ıadı 
Hamlet davaM.nmn ~ .... NM 

.eOOep olan yazılan tetkik --' 
kararl~lan UnfwrsiW, prde-
8'iılerinden Sadik Semi, AlaDlt 
Rılmdi Tanpsnar w dogeat 11111'• 
"8eWn'dt-Jı. ~ı ...,. 
kaf hey!'ti dOn ~ n 7 b
.meden alarak Uıüvaaltecle tet
k!lr.lerine tiaşlamıp-• 

Tetkikat pveııteei gü.nü bltiri· 
leelt w -.. le clıllivakllfua 
~ _. '"'YA ~areamb& ... 
bMıı mahlıant;t tevdi olunaeak.. 



. 
No:2~ 

KanJilliJe ~acının kızlan imif. Ha/iye Omıan 

·~nü oraya giderek Jıızları pa§aya getirdi. PGfa kız 

aörünce ha/iyeye emir V#erek Buraa .olıaiınd aki 
' de bir cıkfam ziya/eti #Kaırlanumnı ve lııslGTı o gece 

oraya götürme.ini aöyletli. Üç ltu o •ece IH'§Gftan 

.vindeydiler. 
t bir düf1Unoe emi: Dlli.ra 'i ri vermiş. (Sel:1"1 sövle .. T~ür 

t..rıiız kalpli kız: •Hoca, bu :'". etti de •• ) demış. . 
a kurban itden babamı sen (Bilm~a.bcJe ~ynı temennl)at -

lı:ba.r ettin? .... demlyeoek nıiY l9. t.es.ekkür edennı hocam .. ) 
'?tldJz mahkemelerinde, gizli 

tahkiıt:yelerde, zaptiye ne- Paşanın ) eni bir föduınr haber 
taıde Cf!Y&P vermek kolaydır; ald m? Ona ni. :i.n h~r ::ernııt • 
t ~:.. kizm muztarip bir tim".' I.zt.ırabla ınledım: (Gök1U de. 

gene .,.r- • 1 _,_t k'b r en <: k 
e sualme c vap vermek :ko • 't'esi) v~ n en 1 • • • 0 ra 

lllJdrr"'. 1>il.Araya ne rev p w.- et n-ören bı me.~ . 1 ~eli ••• Cuma 
rdlm ?. günleri bura~n butun vul1ela a ır. 

oo varah vollamış • leri (klk) f.3.b r o~n ı.nre saı•. 
: ~ yr • dallarla; iki il<; çifte Pı~ ad kayıl • 
·~- ı..:_ ı, utf w 'beJırc- !arla gezm('ğc ~elir l rdı. Bu nra 

tulumba m arkasına bir da bır çok pa.şa ' c\ mcı er '." . ...._, ._. e m ag:n " 1 •e mab · ·ı 
sak~. Onu bu akşam a• cc bul~urdu. Tabl~. pa,a d11 ıçle _ 

lf""UllllWU- Kadınlara ora&ı.n al .. rinde. Bır sandalda uc gc~ kız göı 
• ICotba pa.tlamaz Dctrlıe a - mü • Bunlar.o gençlık ne -
\'aıidsne b r § ;. si>ylem • v"'1yle tlkır f~ Jaıynqnıataın bu 

d bir şey be lcını) orum.. Juıd n a.vcmmm. ocr'lıal nazarı cik . 
ıtlnde .Allah canını nl ın.,, 1.a.tini celbt>bnı.'.}. Ka~illda elp<>n 

Mahmut ~abn <'C oturan hafiye Jsmaıle: 
<ıl1ınl l yumadan mektubu Baruthane cayırma çtk. B.r 
ede~ fti1n: sandala atla.. Şu. penbe •ndalda.Jcj 

1'n göııd AJllah ca.nmı :ıls:n ! > lıc genç krzı ~a ıc:p et: Bunların kı
bu · ı onun icin bir halas •11 ıı kızları oJ.dı:gunu a'kŞ8ft}a b:ı. 

· · de~?ı mi.:di? Yatakta la. na bildirecer..sı:ı. 
ı c.ı J _ B:ın ustune pasam. 

uş. Ka ırnmn der"ni yüzerun ya kadına 'lia.ldem. - t r 1r. ük 'b' • 
lılahmut Saiınden geli oruın. Akşam . sm~ ın ue ır jur 

iz bir dakı'ka kcndi!'-'nı go- nnh gclmuı:. . . • . 
Me-ele eok mühimdir. de (Kızla • Kandıllıde po3La muv z 

. ~ <h'kikıı. eonra l an·n:ı al • zii Jazla.rıd·r. O~U :e kardeotir. ı. 
r Zarfı ae m ktubu ok ııiınleri: Neıb:ı'hat, :-'elma, Behlce 
· . rp Jınu nir tka.metgı\h lnrı. Kandillide Mc · Reııfu k:~ ~ kııl~m i8 dıh.s. sulta.nm sarayı ıtt.lalind .. ki 

. ya m ~ ~ u cdm- küçlik cvd: r, .Arzolunur •. ) 
·· Y:ı.:r.ıl~n 8 

bu adrt ı alıT almaz; bu i§le 
Yazare.:k valideme mektubu gc de Odaima kullandığı hafiye Oı!ma. 

EN SON 
ODALARLA 

HENKTAR 
PARISIN 

YENİ PUDRA 
RENKLERi 

l1I C'..a.ğtrmış : 
..:.. <>ama.n! Şu adreei oku. 
- O.lcudum P8f8 hazretleri •• Za 

tı devl~tlerine liyııc Uc bıldtreın •. 
Pata kaba Jraba. gUlerek: 
_ Ha.. Ha.. Ha.. Yam1J1 adana. 

ı::m be Oeman! Şimdi ya~n akf&Dı 
benim B~ soka.ğn\d&Jtı ove bun 
1 r gelmeli.. Sen timdi do#nı kız. 
ınrrn babama jriderstn. Nereli, ki· 
min neli oldufunu a.nlanm. On. 
dıın 90ora bana Beyofllu mutaaar. 
rrflığına gelirsin. Bir mese~ı ~ 
Fiye va.rrn11 da bu ponta milvezzu 
ifı:ı:ı. ebıUB fMHyle hepeinl oraya ca 
gırım. Aqama da bUdlrcmlar .. 

_ Dofru cfendimiein l!Ofrai pUr 
iı.h engine .• 

- Y&f& be ()Mn&n! Ne ıtlzel d~ 
•C$bibler bulup uyduruyorsun! Ha~ 
rli .. Kuyruğunu omuzuna vur bak. 
ymı Kurnaz bır tilkl gibi bu pili 
leri ·yakala.. Akşama hazır olma 
ıııar. 

Jstibdad kuveti bu? K!m daYana 
bilir? Posta müven:ii .. (.Mühim bir 
ı::ırrı ifşa. etmiş k.aydiyle) Yakalan 
mr Evinde bır amma ya.p1bnı3; 
iç döl1. tane Idta.pJ.a beraber kız _ 
lıuı da ala.rl\k B<")oğlu muUı8arrıf. 
lığ-na getirm' ler. Kamsına c&ar. 

mr Jar .. 
Paşa ld~plara göz .. e~d.inn~. 

. gö' a posta mlivczznne acr. ı:onra., . ,_ 
...ıı.: bir tavır takma.rıt~ · 

mış !§...,• i b' 
__ Yo •• Yo. <:fendi kam l ır kim 

seye beıuiyor .. 
(Devamı var) 

Tahir ile 
Zürre 

-

Tefrikamızı ko) amadık, karileri. 
miıden özUr dileriz. 

aa:e 
Cı~ 
İNGILİZ 

UUfto&vu 
YENİ GELMiŞTiR 

Galata voyvoda Cad. 
Bereket Han No. 9 

R A B E R - Akşam postam • 
.. _... __ _.....,.. ............ ,..,... .. - ._, - W W W'™' w - ww ... --- - W.., ..,, ...... wwww...._......_.. _..,_......._.. ....._,.. ...._....~ 

b • -'~ -SUL BELW1} E.!Sl 

'i'll~lll~ ŞEHiR 
~ 

TIYATROSlJ 
FEPUAŞ) 

DllLA.M IUı;lıllN DA 
A1 f ütam llll.111 oa 
Müthi, Aile 
latlkllJ V&ddeMDde 

KOMEDi KISMINDA 
BugUn GündUz H cıe: 

ÇOCUK OYUNU 
&kfam ıue 111 

SAADET l' U V ASJ 
Bevo;;lu Halk Sinemaaı 

BugUn matine 11 de, gece 8 ie 
3 büyük film birden 1) Raz ali. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMA TiZMA 
NEY, ALJ1. KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

BUyUk rev11, 2) Asi generalin son 
emri. türkçe. :;) Kanlı Tuzak. Ma 
cera filmi. 

icabında Günde 3 Kqe Abnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lararla lateJinia. 

··-----------.-.. 

!lUGON, boş masraflardan kaçıNtabilir. 
Bu da cereyanı yutarcasına harcayan bazı lam· 
batarın yerine Tungsram l~mbaları kuttan· 
makla olur. 

Tunpram lambaları yalnız bol bir 1$tk vermekle 
k&tıı--7 , .. ., •• cue~~.Q.! ~ .. ~ .. idare de ederler. 

UllGSR 
BUR LA 
BİRADERLER. 

iSTANBUL •ANKARA• Z M 

(}eylet Demiryolları Ye Limanları l,ı~tme 
Umum idareıi ilinlan 

R 

bJetme peraoueu ı 1n 8§ a nsl, mllttarı muhammen bedelleri ve mu.. 
vakkat teminatları yazılı 2 kalem elbise, 2 kalem palto ile bir kalem kUt 
1 et komlayonda görW ek nUmun lerJne "Öre kapalı zart uıuıile satın a. 
lıruıcaktır. Ekıiltnıe 22.12.9'1 pazartesi günQ saat 11 de Slrkec de 9 

! leline binasında. A.E. komisyonu taratmd n yapıl&aLktır. 
lateklllerin t mlnat ~ k nunt \'e lkalarmı ibtiva edecek kapalı zarf• 

tarını aynı gün saat 10 a kadar komıayona vermeleri lA.zımdır. 
Rartnamel rı paramz olarak· komiayondan verilmektedir. (10647) 

Mubamm n bedeli Muvakka 
Elbis lira teminatı 
rııs k t açık yakaıı 
124 kat knpah yak ıı 

Palto 
237 ad t açık Ynk,ılı 
98 adet kapalı Yakalı 

Ka.aket 
62 adet 

14753.52 
2736.42 

5249 15 
20%6 04 

172 26 

1 24937.89 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüjünden: 

1870.80 

lmtlhanla ve ı&terocekleri liyakate g!Sre takdir edilecek aaaUlkle tor. 
nacı, tesviyeci, bakır borucu. demir borucu, akUmlA.tör tamlrciıti moUSrcO, 

ktrlkçl ve tUrbmcı aımacaktır. 
Gidip gelıne YCll muratları kendlleriruı ait olmak Uzere icap eden ve

ikalarfle ~lctık d ntz fabrlkalan umum mQdUrlUğüe mllracaat oıurımuı. 
(1061S2) 

V A K 1 T matbaası 
KitaD kısmı,ıı 
tanzım edip 

qenıdeı• 

açmıştıı 
K ıtap, mecmua, acızet~ 
·rph;ı.y .... -.......... _...• ·-~= ,,.,,... 

baıar. 

alır 

I KIZILAY CEMıVETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Saııdık imalivesi Eksiltmesi 
l - lıııaden •uyu §)feıerlne m hs s l plmlacak n az 2l500 ft en 

çok 7500 sandıfın imaUyesi için S-12-941 tarihinde yapılan ~k ek.. 
sııtmedc tcklit olutıAn fııı.Uar haddi ıtıyıkmll örUlmedlğinden ~11 
-Hı tarihinde saat 14 t.e pazarııkla ihalesi kararlS§tmJmı§tır. 

2 - İsteklilerin behemehal atölye sahibi olma.lan IJ.zımdır, 
3 l>a.zarlığa 11tırAk ıçln (800) ıırn tcmınat mektubu ftri1e. 

cekllr. 

' Şart.name ı n Y\lJU Postahane kaJ.'!ısında Mimar Vedat Cad.. 
deaınde (Kızıl Y Hanmd Kızılay ~ DlrektörlOğ'(lne mtınıcaat 
e<ıl.lmeal flln olunur. 

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

1 
stanbu Levazım amırıiğmden ~erılen ı 

.ıetr.c, dSKer ecıtaalı .ıimar ------Boher ınetrealno 7 ,u u t.uh.ınln dılcn 100.000 metre matra ıwır. 
>aı kwn86 kap ı zar ı y on n tur. .al ı 20.12.9u cumarte • 

si rtmU ııaat i2 de Ankarada .M M.v. unalma ltomlsyonunda yapılacaktır. 
:ıo 000 metrelik ayrı ayn t kll!lcr d bul edmr. Ş rtnameli 1783 kUJ'U§a 

komiayondan alınır. Talip! n teklif d cekleri miktar ilzertnden kuun 
lk tamı.natıartıe tekllt m k tinden b r saat evvel komi 
ona vermeler!. (l33 -10626) 

+ 
A§atıda Yazılı me~addın kapalı .zarfla cksiltmel rı bizalarmda yazı 

gllıı, aut ve nıahall:erdekl aakert satmalma komlsyonlaruıda yapıl&e&ktır 
Taliplerin belli vakitlerden bir ııu.t evvel alt olduğu komillyonlara unun 
ftdl&Jarlle teklif mektuplannı vermeleri. (1527·1~20) 

Cinsi Miktan Tuta.rı 'l mlnalı lh 1 un ııaat Ye 

Tahmil ,tahlıyc, 
Torı llra ı ra mah&lli 

nakliyat 2. 000 • 7 o 
110 50 2v 12.9.U 15.3Q Gellbo 11 

Sade J'ILtı kilo 116.840 198 828 14 897.10 22 Kırkıa eli 
Mete Odunu kilo 650,000 24.375 l '>et 13 2'.:? •• • 15 Konya 
SJlır eu kilo 60 000 16.800 ı~ o 2 ,. ıı Adaıa& 
Bakır bakraç adet 2000 26.100 191.,.00 "2 .. ., 115 Mcnlion 

Spor mabıemeet, kaıem 23 32.016 2401 28 23 ,. ,. l4 80 Ank ra .IA', 

Yem torbe.111 adet 900) 
&mirlltı 

Gebre adet 9000) 
K lı belleıne a.dt-t 4000) 
KaYlf yular baolığı ,. 6000) 

tp yular ba§lığı .. 6000) 53.660 39"3 2~ .. .. 15 t 111hlye 
:(. :(.~ 

Beher metreıılııe 3157 kuru tahmin d n 100.000 m tre apuuuk ku • 
ma kapalı zartla eksiltmeye it :r u tur. thnl .sl 20 12.941 umartes ~U 
Ba&t 11.30 da Ankarada M.M v. tınalın omlsyonund yapıl ktır 
50.000 metrelik ayn ayrı teklifi r de kııbu edilir. Evsaf ve artnamcsl 178 .. 
kurup komisyondruı lınır T ıllpl rtn tekllf ed ki rı m!kto ra gor kanun 
tik ~mlnat ve teklif mc tupla.rını lh 1 atin ıı b at \'\. 1 komlsyo. 
na vemırlcrl. (1531.10624) 

ı250 ton odun alıııac ı~t r, 
günil aut 15 te S ırtt 
rnın bedeli 2:1 000 ı.ra ilk t 
nrnıyona gelmeleri, Cll'>7t.1 

clt ltm 1 2!!.l2.9H pa26lrl:.eeı 

k 5'0nunda ~ pıl c ktır. Tah
r d r. T lıpl r n belli va.kitte ko-

Matbaactların Nazarı Dikkatine 
Mu('sseııemlı: tt rll cekUr. 

ı ri bUrosun 

Selimiye Sa\malma Komisyonu Uinları 
Kapalı znrf usu ıl ek it :t n n 600 ton kok ' ya ömlkok k6 • 

ınürUne talip çıkmadı ınd n ~ nld n n)nt , f ve şartlar dahUlnde ve blı 
ay zarfında pa rlı ·ıa satın 11 ktır. }<'\ C rtnam si h rglln komi -
yonda g!SrUleb lir. Teminatı mu\akkaU llıO ıra olup p zarlığa i tırak e. 
deceklerln S limıy d komisyona mUr c tı rı . 109301 

Deniz Leva11111 Satmalma 
Komııyoau ıllaları 

Mann11ra "Cıııı"bahrl K, Sutm ılma li• mlı>)onıı ıdau: 

Sığır et; ilanı 
B!rlnln umum tutarı ıo OOO 11 ad n ıl>a t ~5000 k lo ve d g ı. ı 
umum tutan 120 000 1 d n r t 00 000 ı lo ı r U u.ı &)Tı a t 

namede olmak u rı ~ 1 ı p 1 zart usum ek iltmeye konul. 
muıtur. 

2 - Ekailtınelerı 19 ı. kAn n {IU cuma l ü t 11 ' l.ı.30 da 1zmıtt 
Teranekapıauıdakı komllyon bin mda yapılaçaktır. 

3 - 2ISOOO kllo ettn ilk t mi.nalı 7!50 ıımdır. 300000 kllo etin de mu'nıkkat 
teminatı 721SO hr olup rtn mesı 6 Ura mukablllnde kornlayondan 
almablUr. 

4 - EkJllltmeye ııtırak edec k Lal pl r 11 bu le- le Uglh olduklarına dair 
tiolıret veaUcalarmı 99 JU)tarda yazılı teminaUarlle birlikte 2480 ayılı 

kanunun tar'l.latı veçhlle tanz!m e c ti rl Ukllf ınektupıamu beU1 itin w 
:!&atlerden tam bir ate Un kadar komisyon ba'kantJtma ~T 
l~. (lorl82) 



Gala tasaraya lngiliz 
e 2~ufu~::üin~~i~ı;;:~:;,i:: ta k 1 mı' n 1 n el takımı, 5 nci mnçmı bu• 
ün Galatasarayla Fenerbah• •• e stadında yapıyor. 

Ankarada.ki Gala tasaray 
alibiyetinden sonnı, bugün 
apılacak olan çek h y ec.ın. 

h revan§ muhakka Kı lngi• 
!izlerin memleket mı e ya· 
pacakları en ha ırı sayılır 

aç olacaktır. 
lngilizler, t<>lıretlerinin 

prestijini kaybetmemek ve 
ir mağlubiyetle, yarın yapı. 

acak Fener, maçın a akip· 
)erine çok üstün b:r mar:cvi· 
ya•, bırakmamak için bugün 
!Üphe yok ki çok dikkati bu 
lunacaklardır. 

Ankaradaki maçta lngi • 
Jizler bir noktayı çok iyi ha• 
tu·l ıyorlar: Galatacaray ta· 
kımına her arzu edildiği za • 
man gol atmanın pek nhhn • 
kün olmadığı noktasını .•. 

Bir veyahut iki üstiın sa• 
yı ile oyunu idame ettırerck 
netice e ulaşı.ı.1a11ın ne kadar 
yanlış ve f af solu bir Fol dik 
olduguna lngilizler Ankara. 
daki maçta gördüler. Eğer 
Ankaradaki oyunda, birincı 
devre te:ıis enikleri hakim • 
yel'Lcıı azami şekilde gol ka· 
zanmak yoluna sapmıf olsa
lardı, l. ~ rhalde birinci dev • 
ı·eyi daha ziyade gollü ola • 
rak lenlerine çevirirler ve 
öe'1Ki de ikinci tlevre düttük
leri müşkül vaziyetlerle kaı
~ılaımıyarak neticeyi taraf • 
!arına çevirir!erdi. 

İngilizlerin bugünkü maç. 
ta, oyun hatlar başlamaz bat 
vuracak!arı çarenin hemen 
sayı adedini .. r tırmak ve a • 
rayı açmak olduğunu anla • 
mak için ülema olmağa lü • 
zum yoktur. 

Binaenaleyh Galataıa • 
ray gene geriye ehemm~yet 

vermek mecburiyetindedir .. 
Fakat, bu geriye ehemmiyet 
veri~te en mühim rol şüphe 
yok ki haf hattındadır. (A• 
man gol yemiyelim) diye, 
haf hal"LI bütün enerjisini ge. 
ri tarafa hasrederae, Ankara 
da da birinci devre olduğu 
gibi hücum hattının işlemesi, 
akın yapabilmesi ve rakip ka 
le önünde biran olsun tutun• 
ması güçleıir. 

Demek bugünkü maçta en 
ağır ve mühim y <: Galata • 
saray haf attı üzerindedir. 

Galatasaray haf hattında 
da en yorucu vazife Enverin 
üzerindedir. Jngilizlerin en 
meıhur oyuncusu ve hücum. 
lann nizımı vaziyetinde o • 
lan merkez muhacimi lehli • 
kesiz vaziyete getirmeğe uğ. 
raşmak güç.tür. 

fıin asıl güç olan ikinci bir 
nok•Lası vardır ki onu da i · 
zah edelim: Eıtbolde vasat 
kıymette bir oyuncu, pek yük 
sek kabiliyette diğer bir o • 
yuncuyu ekseriya muvaff aki. 
yelle marke edebil.r. Buna 
halk dilinde (balta olmak) 
diyorlar. Bazı maçlarda, ha· 
zı oyuncuların diğer bazıJa· 
rına balta olması tatbik edi -
len bazı sıstemlerin içinde 
yer alır. F akal bu balta ol • 
mak keyfiyeti bir merkez 
muavin için düıünülemez. 
Santrhafı balta vazifesile 
mükellef bir futbol \:akımın· 
da, hücumlar daima isabet • 

Ankarada çok ener jile ve güzel bir 
oqundan s ıra ra~ ibiRi mağlii.p eden 

ancı Galatasa ay bugünkü maçta y 
değildir,· Anl~aradaki taktiği b .. n 
kullanırsa, Galatasaray ço ş re/ 

bir galebe dalıa kazanabilir. 

de 

I 

ingtllz muhadmlcri Gnlatnsarny kal"Şrsında 4-2 m:ı.tmp vaziyete dilştilkten SQllr&. gol ~ılmnnnı.-n uğr:ı.:ıı:)or ••• 

ıiz, daima hafif ve daima sa· 
man alevi gibi olmağa mah • 
kiimdur. Binaenaleyh hiçbir 
zaman bir santrhaf tam ma • 
nasile (balb) olmamalıdır. 
Şuurlu ve enerjik bir çalış • 
mayla ve şüphesiz fazla yo. 
rulmağı da göze alarak En• 
ver meşhur Feltonun marke 
edilmesinde muvaffak olur 
ve her zaman içi de santrhaf 
lık vazifesini yapabilir. 

Buna misal olarak Anka • 
radaki Galatasaray lngiliz 
maçım gösterebiliriz. Birin • 
ci devre Enver, hemen he • 
men 3 üncü bir bek gibi ça· 
lıştığı ve sadece F eltonu mar 

ke ettiği halde, ikinci devre 
bu tarzı değiştirdi. Ve deği • 
şen bu tarzın takımının mu • 

vaff akiye' .. inde hissesi oldu. 
Binaenaleyh Enver gözü • 

nün önüne aynen Ankarada. 

Galatasarn~· kalesi ününde lnglll71er ••• 

ki ikinci d .... vreyi getirmeli • 
dir. 

Ankaradaki maçta tam bir 
muvaff akiye~ kazanan Gala• 
tasaray müdafaasının bugün 
muvff ak olamaması için bir 
sebeb yoktur. 

Ankaradaki maçta, birinci 
devre takımın aksayan bazı 
taraflarını gördük. Fakat i. 
kinci devre bu arızaların hiç 
birinden eser yoktu. Takım 
tam manasi'e muvaffak olu • 
yordu. Demel: ki bunlar önü• 
ne geçilmez birer illet değil • 
miş.. Arzu, etsek, hüsnü ni • 
yet olunca oluyornıuş. 

Bunun busün de ~ 
lazımdır. Yani Ankara _. 
çındaki tempoyu bulmak li : 
zımdır. Bu olunca, kartıcla • 
kilerin Onıiliz profeayoııe 
li) olması hiçbir tey ifade et: 
mez. Nitekim Ankarada et 
medi de •. 

lnıiliz takımmm o)'UD tal' 
zı bizimkinden pek ayklf! 
değildir. içlerinde kıyın~ 
altınla ölçülen meıhur bit, 
kaç As olmakla beraber.~ 
zim futbolcülerimiz ayard' 
da bulunanlar mevcu~~ 
Hem de bu mevcudiyet bi 
zim lehimize olacak tekilde • 
dır. Yani lngiliz takunJJI!" 
her oyuncusu As dejildit· 
Bizimkiler, bu yıldızları ııol: 
lıyarak ve diğeı-lerinin z .. f 
tarından istifade ederek, _. 
ticeyi pekili lehlerine çefİ • 
rirler. 

1 ihayet tuna inanmalı~ 
ve kabul etmeliyiz ki, meıll 
leketimize b-.ı ayarda kıf• 
melli bir !akım gelmemit de" 
bı dir. O lakınılara kartı k0 

muş kiminden çok ,eref 
galebeler '"emin etmif, kirı 
rı.e kuvvetini tanıtmış futbol· 
cumuz vardır. 

llugun belki kalitemiz da; 
ıı.ül cc ... fakat içimizde zaf~ 
T • ~ 
re susamıslık var.. EnerJ ' 
gayret, fedakarlık bunu ge; 
ne teLliD edeceklir. Bu s•! 
ret, enerjiyi sade heyeca!',_: 
ç.lncl'e maçı seyredecek~· 
değil, sporcu lngiliz dost~~ 
mıza da bir kere daha jsor 
etmenin fırıatları vardır. 
Galatasarayın bu fır••" 

kaçırmaı;nasını temenni ed6' 
rız. 

lngilizleri gözden geçirİ( 
sek: . bİ' 

Kalecı: Vaıa"t ... fazla 
istidat sayılamaz. ..., 

Sağ bek: Çok güzel.. .,. 
kemmel kesitlerinden ~ 
çok güzel degajmanları ~· 
Hiçbir çıkıt tesadüfi des"'' 
fa.·ıma tam bir emniyet fi•• 
ren değerli bir oyuncu .. 

Sol bek: Bizde bu ayarP 
futbolcular çok .• 

Haf hattı: Bu hatta iyi o.' 
yuncular var. Fakat fazla b~ 
arada oynamadıkları, biri 
birlerine alıpmadıklan ıö ' 
rülüyor. Binaenalerb bu ~ 
ta da Galataaaraya, ha~ 
Fenere faik bir nokta ıöttl 
remeyız. 

Hücum ha\tı: Sol .çd' 
(yani Mak Kuer) ve merk" 

muhacim F enton hakiki bir" 
üıtad .. Fakat hemen tunU dl 
işaret edelim ki bu üatad~ 
bu takımda pek yetim blı 
yorlar .• 

Uzun müddet merkez fdıJ• 
hacimin pu alamadıtnu, ~ 
le ikinci devre büıbütiiD ,. 
yirci kaldıimı Ankaracla ,ar 
dük. 

Demek oluyor ki ~ 
bu noktada zaafı vardır. 

Bütün bu aaydıklarnDIZcı
miıafirlerin yenilip yutuı. • 

at maz teYler olmadrldarıoı 1 
terir. 

Son söz olarak, Gala~ • 
·ıe raya, Anb.radaki ıalebea• .• 

mütenasip ve hepimizi aevııı 
dirocek bir netice almaıııı• 
temenni ederiz. 


