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Milli Sef • 

-------
Dün Ankara Halkevinde Başve-
kilin • ve cız bir hitabesile acıldı , 

Çorumdan zel. 
zele bölgelerine l 
hareket ettiler 

Zelzele 
felaketi 
Yeni tip bir inşa 

siste mi 
' k abu 1 et m eliyiz 

Balıkeıir ııe Çorum dep· 
remleri Erzincan lelRii· 
kelinden sonra bizi bü

_tün butiin İR.az edecek 
tabiat İ§aretleridir ••• 

--- --- -
Yıuan: ŞUKRO AHMED 

S
on bir ay içinde m<mJ!eket 
hemen hemen cenup sınır· 

!arı bölge'i nıüst.cma ol
maJ.< iizere her tarafta yer dcpre· 
mine uğradi. 

Anaı.,.nu Ajansın n ilk tebliği, 
sayın Dah,J ıye \ "k l:i Recep Pci<· 
cr'ın liu)·iik i\lJ.et ue<:U""'1deki 
izahatını tab alın reva gördügü 
bu ;:aaı· 'll hac:m ve tahr.p ölçü
silnu oıtaya ÇJ;ka.ı.ınıştır. 

Sarı. ıılı en çok ~alılie>i:rde ve 
~mdi de Çorwn v laJctmde talı· 
rıbat yapmış, öknlcr, yaralanan· 
1ar olmuş, üç b<ne yakın ev ya 
.)....,.ımı!j, y .. ha ara uğ"anııştır. 

Feulı..eLn ortaya çıkard gı tah· 
r ·bat karşısında ba~la .Milli Şef 
ve Ciimhurre:S mili lııönü ol.ıu· 

ıiu hal e l.ı.itün meclis, hii!Uımet 
en hassas Oİçu~ü -le ilıi göst<'r
mi~ Şef mi>. tieproem 1"1L1-tine· 
ugray aıı sahalara kadar bizzat 
ı.ahmet ihtiyar buyurm~. 

Krzılay, hükfuııet ve halk da 
feliı.kete .uğı ayanlarm ıztı.rap ve 
:ı.arannı hafıfletmek yolunda. i
:r;ami ı:ayret içindedir. En .lGsa l>r 
ı.aman fasılası i.çiııde kul\baıılar 
d.ışmda her şeyin telil.ı olUllA
rak yerme get rllec.,P.den §ilı>
he edilemez. Ancak, ibeıindo 
duracağımız b.i:r ııı*ta vardır. 
BaltlocSr ve Çorum depremleri, 
Erzıncan felakeimden sonra bu 
bütiin bütün iliaz edecek tabiat 
işaretleridir. 

B !hassa 60Jl ay iç'ıode hemen 
hemen memlekıetin cenup bölgesi 
dış nda ıistiısııasız saısı:nıtı:ya ma
ruz kalınası bize için<!e yaşadı
ğrmız vatan topraklarının jeGlo
j.Jc teşekkülünün henüz t•nıam
laıım:adığ»ıı, ifade etmekt~. 
Anadolu tarihten önce ve tar'h 
içmde yer yer ve zaman zamanı 
.bü)iik, feliL:.ı.11 d.cırrenı f.acia· 
lanna sahne olmu~>tr. h~J<Jıa:ilın 
tabiatı arz bilimındıın neler 
ha:ıırladığ ıu tay n edcibilmek 
kım,,.,nin sal1ı.lıiyet hududu iç n

de değ;.td'.•r. Belld, jeoloj lk te
şckkiil u •hai ~tikrarmı buhnuş· 
tur, belloi de bu t-Opra.kları bin
ler ve on b nlc:rce yıllar çer~e

vesi iç:n<Le rahatsız edeh::J.ecek 
tabiatın J.Wr nda te!revvün halın. 
dedir. Bütün bu ilıt mailer ve 
meınlekelıfanizi.n deprem bakımın· 
dan fade ve iŞMd ett ği husu. 
siy.et anlatıyor ki istikbalde vu
kun nıuwıeınel sarm:•ıılara karşı 
ye... tıı•p bir inşa s ıs temi kabul 
etmeye mecbıma. Bu inşa .ıs. 
temi köyden en büyük şcltire ka· 
OJr z.:ılze!..nıın tah•~lrni ön'.leye • 
.cek, şiddeti ne olursa olsun en 
az tahribe ve yık lmıya müsa>t 
bir inşa "s•lemi olab fü. Japon
yada ve Yunanistanda memklke
t \nizle kıyas kabiil ..tın yccek 
şek:Ide zelzeleler sıksık vukua 
gı;ıtliğ::ne nazaran inşa .istemlc
r:ııı!e yapılan tad a1c:- bir ha~·li 
mii 'r c:!mu~tur. Bilh;ı a bü
yük Kareni bÖlgesi depreminden 
sonra bu m takada yap an 
•zelıel~' e karş '"!er• tip'ı son 
K>ıenıl dcprcm1nde bU)ük b r 
muka\Cmotl g&. lerın"ş ,.c hemen 
yüzde dok an beş yıkıılmaktan 
kurtul ludır. Buııı> b:Z de 
ynpabiliı .. -z. 

Başvekil diyor ki 
İnönü, mesut bir millet, mamur 
bir vatan yaratmağa çalışıyor 
r 
Her Türk çocuıu her gUn bir ku• 
ruşluk fazla mal istihsal eder ve 
bir lturutluk noksan mal lstlhf ik 
ec!'erse yılda 140 milyon llrallk 
bir varlık yıAını hasıl olur 

\.. ___ _ 

Çorum 12 (A.A.) - Milli 
Şd ismet lnönü ceçenlerde 
yer sarsmtı ı geçirm'ş olan 
vilayetler' m~ bölgelerine cit
mek üzere bu sabah t o 
fChr:'nÜzden aynlm11 ve eoş· 
kun t=tbüratla uturlaıun. ş
tu. 

Afrika Harbi 

Tun usta 
Mihver taarru
zu akim kaldı -·-Ankara 12 (AA.) - Başvekil 

Şükrü Sa.raçoğlu rın üçüncü tasa• 
ruJ ve yerli maUar h•ftasıııı bu. 
gün Balkevind~ söj' kıl.iği aşağıda• 
ki nutuk ile açml§tır; 

ı1Müttefiklerln taar· 

•- Vatandaşlar, 

. M'lletimizı vevatanımızııende-
• rin sevgiler ve saygılarla scLam· 
lıyarak on üçüncü tasarruf ve yeı: 
li malfar haftasını açtyorum. 

Mcınlekffimizde çok hayırlı bir 
gelenek olarak yerkşmiş olan bu 
h;ı1t• bize, ferd olar.ı.k, aile ola
rak; millet olarak her sene iletir 
sadi alanda yaptığımız işlerııı. n~ 
leı- -0!duğunu ve yapacağımız plJ.n 
1ı işlerin neler olacağı.cı toplue1 
g,özdm geçirmek fırsatını ~k 
te ve içlcrimiııdeki hızı artırırak 
evler.;niz.de, ırat.ınımır.da yeni vı 
iktisadi h•mlel~r yaratmaktadır .. 

Ar'ka.daşlar, . 

Ciimhuriyetimizin ~rltesçe bl
l!nen büyük davası her manasile 

(Devamı Z nci sayfada) Başvek:l Şl11ırii Saracoilu 

----------------- ---- ---
Salnk lran lmpara• 
toriçesl Fillstinde 

ruzu pek yakın 
Londra, 12 (A.A.) - Ş.mali 

Afr ka Müttefik umumi kararga
hından bildiriliyor; 
Doğudan J1eri hareket edec 

başka l:ı a: düŞ.ıııan kolu Tunus
da 1"eburba eenup tıatı.-;ma 30 
ltil1ımetre kadar mesateae Mee
ze.ıı:ıı:ıl:> mevkı.mm en az ik.i 1'ı J.o.. 
metre 'kadar yakın.na ulaşm~tır, 
Müttet•k topçu ve 'hava kuvvet· 
Jer !ilin şiddetli taarruzlarına uğ 
rayar,, lbu düşman Jrolu gel'i çe· 
~lmek 2ı0runda kabıuştır • 

Alınan Tobllği 
Berlin, 12 (A.A.) - Alman 

tebliği: Tuııııstu Alman v :l.tal
)"an .k;.talıın hücumlarına devam 
etmışlerdir. Merserda lresi:rıtlrin 
cenıibunda düşman taraimdan 
şiddetle müdafaa eclılen 00- k!öp-

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Varlık 

Napollye dtın de •in' bir hava hiicumu yapan Amu ikan ·Uçan kalh lerinden birine biiyiik 
Jıonıbabr yükleniyor 

FINLANDİYA 1 Na1?_oli 
Ağır bir hücu
ma daha uğradı MOnferit sulh müza

kerelerine başlıyor! 
Romada binlerce insan Papanın 

karşısında 
''yaşasın sulh,, diye 

ı 
ı----... 
ı 

Nevyoı·k 12 (AA.) - Sk:ındl· 
navya ,kaynaklarından gelen ha
berlere göre, mürJerit bir sulh 
•kdi için müzakereler y.tpılmak 
üzeredir. Finlandiya, Birleşik A
merika ve İngiltere hra!ından 
guantl edtd:ği takdirde sulhü 
kabul edeeekti:r. B'l'ÇQk diplo
matlar, işçi partisi şefleri, banka. 
cılar ve endüstri erbab1; istenilen 
bu sulh ;ehin.de İsveç >tıükı'.ımeti· ı 
nin tavassut etmesinden baht;y3:1' 
olacaklardır. Ahnan kuvvetler1n'n 
halen m..'?Irlekl!t içinde bulunması ı 
yO:zünden Fin miJıtetinin bu arzu
sunun tahakkuku Noel günü ;çın ' 
mlimkün olmasa bile pek muhte- 1 
mel ola:rak paskalya yortuları sı-

(Devamı 3 üncü 8ayfa.da) 

vergisi 

bağırdı 

-··--ltalyan tebliği ha~ar 
ve kaybın ağır 

olduğunu bildiriyor 
Londra 12 (AA.) - İngiliz teb

liği: Dün, NapcıJ, uçaklarımız ta. 
rafından bombalanmıştır. Rıhhrr.
larda ve limınlardJki t:caret ge
mi•crine isal>etkr kııyded imiş ve 
cıenize k-rşı oLı.n bü:ün kısım bo
-•uuca y:ıngınlaı· ve inffraklar hu· 
5u.e gelmiştir. 

Roma 12 (A.A.) - İtalyan teb
liği; Dü§man dün öğ'.ed•n sonr.ı, 
akşama doğru, tekrar N•poliye 
bir ak:n yapmış lmaıı bölgesinde 
ve şehrin merkezinde ağır kayıp. 
lar ve hasarlar vukua sebep ol • 
muştur. Sivil halk arasırula tesbit 
edilen kay1plar 57 ölü ve 138 ya
ralıya yükselmiştir. Av- uçakl1rı
mız havalanmış ve dört motörlii 
üç düşm1n uçağı düşurmlişlerdU". 
Bunlardan biri Kapri cenubunda 
denize, ik ncısi Kastella Mare di 
Stabi körfezine ve üçüncüsü de 
Valle De!la Lukan:a civarlarına 
düşmüştür. Üçüncü dü!flllan uça• 
ğınm mürettebatını teşkil eden 
Amerikalı 10 pifot esir edilmôşler-

ı dir. Bışka iki düşman uçağı da 

Arnavut 
çeteleri Kudüs 12 ( A.A.) - Sabık İran 

;mparatori.çesi rE'fakatinde bira· 
deri prens Haydar K<ılay ve ma1-
yeti erkanı bulunduğu halde .Talı: 

raıı<lan Hayfay• ge!rniştir, İranın 
Filistindeki general konso?<ısu nez 
dinde bir ay misafir kalacaktır. 

Aydın, Muğla ve Edirnede listeler. asıldı. 
U m u mi yekun 2903609 l ı r a Amerika 

ıes·rli surette harekete geçen 
uçaksavar bataryahrı.nıız tarafın.. 
daİı düşürülmüştür. Av uçakları· 
m.ızdan biri geri dönmemiştir. 

Dün gece Torino civarlarında 

Prosinone bölgesine ve Aosta vı· ----ı---

İtalyanları çok 
rahatsız ed.yor 

--ı••-

'

Telefon santrala 
havaya uçuruldu 
Londro, 12 (A.A.) - A':""''trt w... 

tan perv<:rle:rinin f:ta'.iiycti I~anlarl 
Arnavu.t.n.Jcta bilıyük .kuvv~er k.uJ... 
lar..rr ... ::t :zlorurıda bı: _·.n1 .. ~t~ıır. Son 
h.Jbcr'!er~ göro Anıavut çeteleri dUI'· 
ma.d.m İt,a4ran kJ.Cc:et İl'lt ta.a!UZ t1mdt 
tt-1 la~ ve malzuıne il.e s l<Aıhları mıüı
sadır-re ~· ar.ıckteJir. It.11yanlac tara.
foıdlan t..yln edl!cn ""'"11>1'1at'8 karşı 
devamlı sulltasller vaaıd.tr. Am.xvut 
vtan,pcrvı•rlerl son gü'll!er<iıe ~ra,.n.a.d.a 

iki cle:ton merke>Zlerin·i l?:lvaya uçur
<hik.!:rrı Ca ÖğrıJr..ilmht::. 

Amanlar ---
200 b'. n Sovyet 
askerini çevirdi 

Mevzii karşıfıkh 
tar uz.ar; yapıhyor 

'Berliıı 12 (A.A.) - A.;...m o,.. 
dula.-ı b~kwnımd ııLığınııı teb

liğ:: 
Doğu cephesinin cenup kesi

mınde h•va toşkl.Jer; tarafından 
d stıoklenen A.man, lulyaa, Ru
men taları dün bırçr>k düşman 
hücLmlarıııı el ~anı -kayı.pıar 

verdir-el'cık püsk · .. ! r<irr, 
(D<'vanı.1 3 üncıl u;ı;fada) 

~. 12 (AA.) - Bııallıı akh
ğımıı tdgr..ıur bir ltısm vôl~:rdlor· 

ele t.1'ıe<lil<n varlı.it v.rı:ııi mil<l<ırla· 

ıı ite ınôlkelldkr.inl bi!dlren cetvel. 
!la-in a.ıı:e.ıoğ:<ıı. bllc!İl'rDd<led.i.r. 

Londra ve me
ri ka intibalaı"'ı 1 

BUDa nozırııa Aydın merd<n lıau 
W>CL t.aNıecJrren ve''ii mikton 632.362 
lir:ıdır. Boulı>ğ3n k..ızasJnm 79.000 
Karıa!u kczos:nın b4.450, Nazillıi k.a.
zasının 271.~, Söke kaza.sının 20~.752 
Çine k.;.ıusınm isı: lfS.900 }lradlJ". 

Bo ...:elle bill.U-,ı ~n v.l(ly<ti içhl 
h.h::Wruk f"t.t.L:..ı..mış olaın v.ı.~ vergisi 
mika. ı ı .:.aı.GOO lirayı b.ıJ.rna.'<tadır. 
verı;;ye tabi tutu.<muo olan m(l;<ellct 
51eyısı 950 dlr 

Eiirne mc .ta Gnı.2z.mcia Uıhalkl:\ık 

Bugün 3 •• uncu •• say/ada 

ct\i.rJen vtTgi rr: kta~ı 648.880 liradıır. 

1 

İpsala kaca.ıo:ıı:ıtı 18.800, Meriç lta2'lo 
tn.ı.s 10.:.50 lı."1t<l;r. 

1 
Bütün Edime vl!dy.ı:tCıcle vaı.ı!t 

1 
v~ · · t'"' .. i:t,t.a.r1;~,. t·.:ur.e~öpTIU \."e Ke
'I"" iınr. leın le b 'r!"': e 800 .000 Jıir-:y J 

oşace ğı oncl:maktadr. 
Bütün Muı;t. ""'iıy<Undc 551 mil

bl ~ctl(:3 E~ -lı.'\J'l \'~lk ver~isl ~ta· 
rı ise 722 000 l'radır, 

-------
Harice 1 mil-

yon asker 
yolladı 

-------
Busyaya ı 11.Hy2r 
612 mu OD lEg ı z 
liralık malz e 

g nd~ralcıl 
Vaşiııgt.'.m, 12 (A.A_) - Reis 

Ruzvdt, bu ayın soııuı.da Ame
-ı- -~anın dcr.IJ'Z aş.ı;rı mem!ek:etle
r .r.e gönıderdıiği kuvvetlerin bir 
:ırıilyonıu bulacağını söylem ştir. 

Amerika geçen sene Rusyaya 

. disine birkaç bomba atı1mıştır, 

Torinodaki uçaksavar bataryalar 
nndan isabet alan b r d~man 
ııÇ:ığL Fussano Kuneb c:vann<la 
yere dii~,...... ::,..+ti?", 

r= Bugün 
4 Üncü sahif~m!z 

Spora tahsis 
edilm· ştir 

Bugiiııkü maçta Fener vo 
Galatasaraym alacakları not"
cl · e·.~ıafın:laki talım:cJefle 
haftanın bütün spor hareket· 
ler'..ııe dair haberleri 4 üncü 
sahifemizde bulacaks .nı:ı: 

Ne garip bir tesadüf ki Abidin 
Daver yer n a Şükrü 

Esmer'in yazıtarır.ı neşrediyoruz 
Abidin Daver arkada~ınını İkdam başmuharrir; sıfatQyle 

( İng"itcre ve Amerikayı :ıiyarete davcıt ec!ildi. Ve son dakika- ı 

swa kadar da bu sıfalnu nıuhafa :ıa ett .• Fa~at, İkdam ıçın ııe 

(Devamı 3 üncü sayfada) '- ___ .,, 

Karabekir'in r;I ;;;;;~~~m~,. 
takriri 1 luuio b ~ talllı eseridir ki Af>.din Da~jn •Cumlıur··yıet. de 

intibaluım neşredeceğini ref• kim ::dn bi:r'nci sayfas.nda intişar e- \ 
den ilindan öğrenmiş bulımuyor uz. Bunun içindir k.-, biz de 
bundan öıteye aıU<ııdaşıınıızı •Cu ınhı111lyet. le haşhaşa kalmak 1 

arzusunda seroost bırakarak •Ulus• refikimizin ıtüı/ de dış 1 
politika m uharr İ.ri Şükrü Esmer' in Londra \'C Aıner "ika seyaba 1 

tine t ntıJıabrını gaı.etcmizde na~le bnşlamış bulunuyoruz. 1 
Amel' kadan dönüşüne kadar (İKDAl'ıf) ba~nıuharirrllği 

ıfatuu uhdesinde taşıyan vo sırf bu münasebetle seyahat 

/ fırsatını kazanan arkada~ mu Ab"din Dave 'in sc·ydhat intı-

l baların ne,rotnıck elbette ki • Cuınburi~~h e d~i;'l ·İkdam• a 

yakışndı. Fakat, ne )apalıın ki •llem nalıı:.:ı, hem m.hına• 

muharriri bu tcrihi yapmış bulunuyor. Sai!ı.'k olsun! 

Şükrü Esmer'in i k yazısı 

l 
bugün 3 Üncü 

/ 
sayfada •• 

, ........ __ ................. ...._ ......... ...-. ________ ..-..u 

• 
Teşkilit 1 esasiye 
encümeni nazarı 
dikkate a.ınmama· 
sına karar ·er-'i 

Ankara 12 (İkdam muhabir:n- ı 
d<?n) - Bilyük illi Jet Meclisi teş
kdatı cs>siyc enc4ocnl trplana
rak oecocb ka. nlar:a ev olanla
rın meb:;s seçılmeme'er· hakkın
da General Kazım Karabekırin 

Meclis um~-ıni heyetten s vk ı. 
len tak"ll"ini tcdk'k etmiştir. E.~
cümen bu taıı . u-.ki'atı e-; • 
ye .kanunu tad 1 a'ıiyc1i de gör
m ve naz ı dil·kate alıumama-
6ln11 kar r ve rmi:. tir. 

TASARR.UF YILI 
SELAMI iZZET SEDES 

Vurguncularla istifçi::,, işi. 

azıtıp uluorta ahlaksızlığa 
gerın vermeğe başladıkları za. 
man: 

- Ayıptır, kar yılında deiiJ, 
ar yılında)·ız! dem"şlim. 

Bugiln de: 
- :llilli tasarruf hafta• nda 

değil, m.Ui tasarruf yılındayız! 
diyorum. 

Ta uruf yılı deyiş"m de bcl· ı 
ki ı;unler nunısıyorum; belki de 
harp bir ene iç nde b"tmeı. n ı. ı 
harp b"ie iycdck tutumlu dav· 
ran n k ~oru dayız. 

Biz derken kend:nıi ,.e ı:eliri 

•ayılı vatanıdaşları kast eıtmi. 
yorum. Varlıklı olanlarımız b1ı a:ı; 
daha akıllarını başlarına topla
malıdırlar. Ve varlık verg:Ier ni 
verdikten sonra da cller'nde ka
lanı bar vurup hannaq savura• 
rnk, m~•elô elli liradan on ç ft 
iskarıı n, kırkar li-radan düzıinc
lerle gömlek, ÇU\'al ÇU\'nl er.ak 
almaga devam edip, ş şirıU<.leri 
göbek, katnıerlend >rdikleri cnoe 
adına piya-·~ 'l bu<landmıı:ıldan 
vaz geçmel dirlcr. 

Ka tim al nlı>nnın teri ~e, 

namuslu, duru \'C düı üst çal şa • 

( Deıı411'ı 3 uncu sa. fcdaJ 
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. SEHiR~ --=:::==:=VE 
ITTiHATCILAR 

iOavalan 1 j Ycı.zan: ZlYA ŞAKIB r No. 82 j 
Rume:i İttihadçılan, veliaht ı 

Re'§•d Efendiy', Avrupa ve Mısır
İttıhatçı.aruıd.ın daha iyi anla- 1 
m~lardı. Bu müstakbel hüküm· 
darın, ne k(}kar, ve ne de bula· 
şır takımdan olmadığını biliyor· 
!ardı. Ve aşığı yukarı altm1ş ya. 
şına gelmiş vlan veliahtın ş.mdi
ye kadar geçirmi~ olduğu hayalı 
nazarı dik>tate alarak kendisin
den büyük bir fayda ümit etmi
yorlardı. Bundan dolayı da ken
dıs;ne peh faz.a ehemmiyet ver· 
mi yor lard1. · 

E\'Ve.a Ing:lterc kralı il• Rus· 
ya imparaL cu, biraz sonra da yi. I 
ne Ru;) a unpaı atoru ile Frans" 
C. re'<>İ arasın:!a cereyan eden iki 
(lteval miı.ıakatı)mn Rumeli kıt
as= taksirr:e matuf olduğunu 

anlıyan HuT.eli lttilıatgıları, Se
lanik: ve .Manastırda M~Tllltiyeti 
il&na karar verdikleri.. ve bu 
muksatla harekete g~tcklerj za. 
man, Sult"n Hzm~bten en .ıdlçük 
L-ı.r ruukavem::t görmediler. Ve 
hatta, istJi.>dadtn timsali diye ta
nman bu Hu;ı.ümdarm, kepdile
rın.deıı fazla meşrutiyetpen ... -rlik 
gv.;terü1guııı g-OI'U:r.o<ıe, adeta hay
l'et ettiler. Ve artık onun hal'ini 
ve yer .ne bir başkasının getıril
me,:;in.d. diı.s lin:merliler .. 

Avrupa IJtJhatçıları.nm (Kız'! 

Su·lt.an) diye tahkir etti'.klen, zu• 
lüm ve seyy.atını bütün cJhana 
ilfut etıiklerı Sultan Hamide, en 
kiıçü.'k isti:>kal ve ist.iıhd'af göster
mek şu tarafa dursun. biliık.s 
ona O<aı'§ı biı.yük bi:r merbutiyet 
göstendiler. 

lstan:bulcUı, Meşrutiyetin i.Uı=
ıı.ı ınüıaeıeyen rnutukılar; (Padi
şahım çok yaşa) kelime;erile baş· 
lıyor .. yme ayni cümle nlha)"'t 
buluyordu. Ve otuz dört serreıik 
ztılüm ve seyyiatın mes'uliı. Qla
_rak., Su Lan Haıniciln elraf"1a 
topla.nmış olanlar gösterit.yruuu. 

.ou vo.z.iy.et, .biraz da İttihatçı· 
larıın akıliıne siyasetinin esen 
ioi. ÇUıııoü, Meşrutiyeti ilan e
derken ael\ılaı Sultan Hamidin 
iskatıın.a da te§ebbüs etmek. kan
lı b'r müt.: .. .-eıeye sebebiyet ve
rebilirdi. I,ı..e, bu akılaıı.e düşiiın
ce sayesJnde inkılap kans~ geç
m~- l:>ul.an Hamit de mevk.ı:.ın.i 
muhafaza edebilmişti. 

Fakat İttir.atçJarın bu düşünce 
v.e harel«!t1eri, Veliaıht Reşat E
fon:li'n.:r.ı daiı:-esinde, çok fena bir 
tesk husule getirdi. Çünkü o 
c.cııırelWl çat;sı altımda y~ıyan· 
1ar .n lir tek dü;ünceler; vardı 
ki o da, mem!·ekdtc herhangi b:r 
~ekilıde bir inkılap olursa olsun, , 
derhal Su.itan Hamit hal'edile
cek .• ve yerine, • senelerdenberi 
saltanat gi:oünün gelrr.esirui bek
llyen - Re;:at Efcndin'n hüküm• 
darhk m<'··kiine getirilmesi me
selesi idi. 

Fakat, ~ek Reşat Efendinin 
ve gerek onun sayesir.ıde fildıal 
ve saadet bekliye.nlerin düşünce-

leri t.ahakkıuk etmedi. Bundan 
dolayı, ittilhatçılar tarafından 
ilin edilen Meşrutiyet de, Ve
liaht Reşat Efçndi ile taraftar· 
larırun lııoşlar ~a gitmedi. 
Mazmafı:h Reşat Efendi ile ta· 

raftarları, birkaç gün ürn;ıtlerini 
kesmeclıle>r. Bırdcnıoire ortalığı 
altüst <?den hürriyet şenlikleri>
nin geçmesini beklediler. O he
yecanlı günler geçtık!ten sonra, 
Meşrw .. yet; ilan eden kuvvetin, 

~~ 

Bu bayram bize 
düşen vazife 
lıkokullardaki yavru
arJa Kızılay aş evleri• 

ni unutmamaktır 
Sultan }fa midi de hel'edıerek sal· önümüzdeki cuma günü Kur· 
tar..at ma•rnmını 1'er,;uıeı·.ne bah· bau b•yraınını kutlayacağız. O 
ş~ece"lalrn um ot etiller, gün şehir bayı-aklarla dıonatıla-

HaJ;mıci, bu ünut de tahakkıuk cak, herkes güzel elbise:eren gi-
etmedi, ~kıun nümayışçı kafi- y<-cek, sinerr.alar bayram prog· 
leleri akın akın Yılcı.ız sar.ay Jıa rami' arı tatb'ık ed'€Cek ve şehir 
g.aerek ::Sultan Ham1<tc go,,lenş b>stan <'ağı zevk, ne§e ve eğ .. en· 
yaptıkları halde bunıaraan hıç •1 . d' lk • ac k 
bi . lı ce çın e ça aıaıı a . 

rı, Dolma.bahçe sarayın.n Ve - ı . H f ı · k ti - am•mış bir 
ailı.t dairesi ön.i.ıru:ie a.warak; arpı ket_a eb ~re-mugrgun·· ·u·ne ya 

Y V "- '-·:t R t E mem e c ın a, • • - aşasm e"""' eşa · 
I d . kMan wy de budur. Yalnız o mut. en ı. ... ':s 

D . b - r.., t · lu gu .. ııde unutulması doğru olma-
ıye agırınayı a"-U e memlŞ-' .. .. . 

Jer .. vey'1ıl!ut buna lü:.:um gor· yan birşey vars1 o da ~uşkün aı· 
memişkrdi. lıi'.cr, yoksul -dullar, k•m~esiz -~· 

Velıaht Reşart Eier:diye, is- cuk!'.ar ve fa:k ruere y,ar;ıım ııçı.n 
tar.bul gazeteieri de ehemmiyet açılan Kızılay aşevlerıd.h. . .. 
vermemış.eıui. Yaln=z bir iki K~-silen kurbanlardan muhım 
gaz.ete tarafından, ehemmiyet- bir kısmıru yoksullara vermelr 
sı.z birkaç saLr yazı yazılmış.. ve dini ve ahlak\ 'bir borçtur. Bu 
su.tı.n .harr•a:;n re.omm.n aıtına bayram kesilecdc kurbanlardan 
da, eski ·bir resmi dercedilınlşt.i. ayrılacak bir kısım etlerin Kızılay 

M<:şrthiyetin ilan.ır..cıan bıırkaç aşcv:erine veri.mesi çok insan1 b' r 
gün sonra, .'oel<in..ct.en Istarılo.ula hareket olacaktır. Hele bazı aile-
bir hey'et g.eldi. Bunlar, inkılabı !er, keseeekleri :kurban için ayı. 
yapan (İttir.atçılar)m mümesill· racakları parayı Çocuk Es;rgeme 
!eri kli ... Bu hey'etfaı İsta"'bula Kurumuna tebcrrü edecek med€· 
gelmesi, Reşa.t Efendi ile taraf- ni jesti gösterirle;se ilk:.okullarda-
tarlarına yeni ün.ith!r verdi. Hal- ki sayısı çok yoksullara çetin kış 
bıık~ hey'et, saıdrazamla ve diğer günler'nde f€v:O.rnHıde önemli bir 
huk_umet ma,;,amJa11_le ve hatıt:il yardımda bulumnu~ olacaklardır. 
Ytl~ız .. sarayile ~un~sebetlere Şehir davası, şehrin temelini 
gırıştigı halde, bey et azasından teşkil "d·en a'le yuvalorımn yü-
hiçb.iri,. Veliaht dariesi.le temasa künü hafôfletmektir. Hele ilkolıı:uf· 
gelmedı. (Arkası var) lardo inJ<işafa muhtaç çccuk'ara 

et, seker, süt ve benzeri gıda mad-{ 
de1eri hediye ed lirse f.€r.haWe bu. 
gün bir zengin tan.ıdığ.ı on liralıık 
bir demet çiçek göndermekten 
çok daha hayırlı ve zevkli bir iş 
yapılmış olur. 

KÜCÜK HABERLER 

* İkinci devre iş rnüikel!efiye
t;ne tabi bilumum kamyon:arın 

6 ın.cı kaiilesi önümüzdeki salı gü
nü sevkedilecekt'r, 

Bugün<: kadar yapılan tebllgata 
113.ğmen getirilmeyct' kamyonların 
sahip veya soförleri Mıi:i Korun· 
ma mahkemesine veri:nı&le be
raber benzin karneleri istirdat ed. 
lecek, herhangi bir şekJ. de ç1lış
malarına meydan veriTmiyecektir. * Macaristaııla yapıl-cak tica-

• ret müzakere 1 crind~ m.mleket'
miz namına Burhan Zihni S>nu
sun re;sl',/'i!' P altı kiş'i"k b'r he. 
yet Peşteye g:d -c~kt<r. Heyet, şeb 
r··rrİze ,,..,,,m:f:tir. J-Jı:ıYete Ticaret 
ve HarÖ'Ciye vek;llik<'~~iu.c>en ikişer 
murahhas da dahildir. 

,.,-- Yurtiaş: 

1 
Kahvenıi sade "ç, çayına br 1 

şeker at, k.ıyam~t kopmaz. 
Ulusal Ek<>n om 

ve Arttırma Kurınnu 

Ş€hir zenginlerinin bu bayram, 
yapaeakları en hayırh i'! y.oksul 
çocuklara şeker, Kızılay ll§ev!eri
ne et hediye:eridir, 

şEH1Bı.t 

Tramvay ve elektrik ücret
lerine zam 

Bildiril<l'ğine göre tramvay fü:· 
retlerine ve elcktr>k fütla.rma 2 
şer kuruş zam yıın;1 ması kabul 
edilmiş ve karar Nafta Vek.alet'
ne ver:Um'§tir. Vekalet bugünlel'
de kararı imza ed<>eektir, 

ihracat vesikaları 
Ti.caret Vekıl.ieti, ih~a.cat taeir· 

[erin 'n almış oldukları ihracat 
vc;'•kalarını yeniden tetkik etımek 
üzer" lisansların vek"lliğe göı:de
.-ip vi1e l'>dccck1erdir Vize ettir
me müddet ilcincik.anunun sonu- ı 
na kadar<iır, 
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Genç kıza bir sandalya uzattı, 
kapıyı kapattı ve bir sigara u
zattı, 

Elen eli!e sigaray; red<fot.ti. 
S1ııdalyaya da oturmadı. Salonda 
yürüye"ak, şövale üzerir..de du -
ra~ bir tabloyu seyret.meğe iko • 
yuldu. Henüz tamamlanmzmış o
lan bu tablonun üstünü toz kap
lamıştı. DE.inek iti bu l!v epey 
zamJJldaııberi metrıik bir ha.ldey
.di. 

Bütün bunlar endişe'erini ll'rt· 
tıı ıy<>tdu. Kendisini buraya ge
tiren ys.baneı adama döndü. Şo. 
för dedi ki: 

- Bu İspanyol tuvaleti si>:i o 
kadar güzelleştiıuyur ki. .• 

Elen soğuk bir ta vır b cevap 
verdi: 

- Beni bırraya komp;Jmanla
rıruzı dinletmek için mi getirdi

. ? 
:ıı.ız. 

~ Otıırunuz rica ederim, kız
mağa hiç lüzum yok. 

Bu yabancı ad!ın orta boyJ.ı.ı, 

t arunıs sivri sa. 

yıtrosunda veııilmekıe olan suva. 
reden neş'e ile bahsediyordu. 

Fakat dakikalar g~tlkıça. adam 
da asabileşiyordu. Bir kaç defa 
pencereye giderek, avlunun ka· 
ranlığına baktı. • 

Elen, birdenbire kalbinin :kor· 
kudan çarpmağa başladığını his
setti. Çünkü o anda Sebastiye
nin bir sözünü hatırlamıştı. Pıt. 
roou ona düşmanları oklu,ğunu 

ve •kend'sine ier.alik yapmak is
tecLklerini söylemem~ miydi? Bu 
adambrın ba~nda da Amos Ka· 
zim'r isminde bir adamdın bah
setmemiş miydi? 

Acaba bir tuzağa mı düşürül
müştü? 

Elen, kendislııl oraya getiren 
yabancı odamın karşısına dikil
di: 

- Daha çok bekliyecek miyiz? 
dedi, 

Fak•t yabana bir adam avu • 
cunu açıp uzatarak kızı sustur
ılıı .,, lı.tmft pteıwıı:re1a ):otar'"d. 
yine karanlığa baktı. 

Elen sanki işitmemı;ş gibiydi. A· 
caba karanlık avluda ne görmüştü 

Elen biimiyordu. Her halde içi 
rahatlamıştı k', adam pen·eere • 
den çekildi, gelip şömineye dıa -
yandı. Bir şey söyl<;pıemişti am
ma Elen birisine intizar edilmek. 
te olduğunu anlamıştı. 

O sırada dış merd;ve-tıJden bi<ı
ayak ses· duyuldu. Kapı aralandı. 
İki ilıç sanjye ses olmadı . 

Adam yerinden knnıld.ama -
mışfı. Sadece fısıldar gibi: 

- - Her şey yolundadır, dedi. 
O zaman kapının aralığından 

bir el uzandı, elektrik düğmesini 
ç~vird; ve ortalık karaıılı'k içmde 
k•ldı. 

Elen korkusundan bağırae&k 
oldu. Fakat kendis'ni tutı:u. Ar· 
t~k tam karanlığın içinde ne olup 
lıiteceğini göremiy0tdu. 

Merdiven başında bir altın o
yunu oynand1ğını ihsas edecek 
hiç bir gürültü yoktu. Yalnız o 
nb~ içinde, yavaşça aöylen
mes'ne rağmen, bir cümle Ele • 

A 

IKDA~ 
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Dünya tersine dönüyor 
Romadan dün ve bugün yükself n 
seslere, temkin'i bir imzaya, Beh· 
çet Kema~ 'in "mevlOd,, üne ve 
bir davet isteyen miza hcıya dair 

Son günlerde lıiıd'seler şimdi
ye kadar alışılanların al<:sine ce
reyan başladı. Daim! müdafaa 
muharebesi yapan Sovyetler ta.. 
arruza, intizar s;yasetinden ııYr'll· 
may.ın İng:J'zjer hücuma geçtiler 
ve daima milyaı•lık rakamla~la iş 
gören Amerikalılar milyonlu·k w
dularla barcı:<'ıta hakm olmağa 
başladılar. He'.c bir zamanlar cCi· 
ğetfrr i ni sökeceğôz!> gibi tehdit· 
ler yükselen Rornada Papanın 

önünde d'.z çöken d:elo'kanlıların 
sulh lehindeki tezahüratı insana 
alışmadıgı bir elbise 'çinde <lolo· 
şıyor h iss ·ni veri yor. 

sıyaset di1ny.,ında olduğu ka. 
dar gazeteci'ik ve edebiyat saha
sında da işler birdenbire ters'ttıe 
dönüverdi. Dün<! kadar s·yasl ve 
ciddi bir ga.retenin başında 1:€m
ıkinli yazıl arını görmeğe al'.ıştığı· 

.ın'!Z Necmeddin Sadak imzası ye
ni b'.r mizıh gazetesinin ortasın
da göründü. Siyasi polem;klerle 
meşhur olan Hüseyin Cabit üsta. 
d1mı.z tıafbnm en mizahi cümle
lErini siyasi mikalesinjn içine se~ 
pişt'rerek bay Eı·kilet' çok müış
kül b'r mevkide bırsıHı. 

Sonra kendisini ı;enç neslin en 
büyük şairi ilan etmE·kten çekin· 
meyen Beheet Kema.l Ç•§.far da 
iışi (Mevlud) a döktü. :Bunlardan 
sonra Çı.naraltı.mn yeş'l ve karan· 

YAZAN: KEMAL S. 

lık gölgesinde şiirl€rini nıeşreden 
aruzcu edip Ayel de kafiye zaru. 
retinden (Gazi)yi" cmazi. yaparak 
münevvelerin ikazına, hatta hü· 
cumuna uğradı. Evvelce; Arnp 
harfleri zamanmda b'r (nolkta) 
ilP, .göz., .kör. ol!urdu amma Ga· 
zi m 1Zİ o'mazdı.. Bu lıata nerede 
yapılıyor bilir misiniz? Beyoğ

lumın en monıden pastahaneler;n. 
de oturan şairin bir dehliz seyaha
ı·nde. Bı.mnha•r1rler bir taraftan 
Yeni dünyanın her köşesini uçıok.. 
la g~zerken buradaki seyyah 1 ara 
da dehlizde dol~mak isabet edi
yor doemek. 
Dobşın:ik deyiııce hatı.ıi!adım. 

Evvelce kir,- U<endi isteğini açı

ğa vurmaz, ebeni, davet ed'niz• 
demezdi. Şimdi mizahta inkıM.p 
yaptığını sanan Cemal Nadir de 
bu adette inkılap yaptı, Yeni çı
kan rr.ecmuasının ikinci saıyıs1nda 
kendisin' medheden yaztları sıra· 
la<lığı sütunun yanında !ıerlıangi 
bir yeıxlen daveı bekliyor. İ•ter 
Mrhvercilerden, ist·er Müttefiıkler· 

. den. cAmaıı, diyor, beni de davet 
ediniz. Her defa seyahatlar baş
muharrirleı'e siyasi yazarlara na
sip oluyor. Burada bız de varız 
yahu!. İş bu ;stekten sonra neye 
varacak bilm'yorum amma bu tu. 
ha(!ıklarla bizim ~iltun doluver
di, 

rE d d" 1 ı· _.')= =::;c= snafı a ın eye ım:; 

içkili lokantalar 
tahdit edilmelidir 

~~-~~~ ... ~~~~~-
Meyhanf:Cİ l er, bundan başka, alkol kulla

nan YeşiJaycıların meydan 
dayağına yatırılmalarını istiyorlar 

c Y eşilaycılann. hilkfune<te te
~kür telgrafları çekmekte hak
iarı varmış.• 

Dün meyharredlerle görüşmek· 
ten gelen muharririmiz, içeri gi. 
rer girmez böyle söyledi ve ilave 
ett1: 

- Meyh anecilerl'(! görüşürken 
geçen sene mart a)'1nda bazı in· 
hisar ma·nııilatına zam yaparken 
İnh'sar Vd<'li Raif Karadenizin 
matbuata verdiği beyanatta sar
feLtiğ; bir cümle aklıma ge'di: 
cMilli Şefimhı n buyudrukları gi 
bi içenin parasından, iıçmeyen:n 

ınbhatinden kazanıyoruz .• 
Meyhaneciler şöy!e diyorlar: 
cHilıkumetin zaman zaman pek 

yerlnıde olar:ıık alfüğı tedbirlerle 
bugün çok şükür şehri.ınizd•e al
kollü içkiye düşkünler azalmağa 
başlamıştır. Şimdi daha z;yade 
ayran, şira ve alkol derecesi •z 
olan bira içmt!ktedir. Mese'ia bep, 
bi~a 16 <kuru§ iken her gün 2 bin 
şişe bira h2 •·cardım. Fiyat 20 ye 
çıkınca bu rakıtm bin ~ze in

dl 30 kurı.ış olduğu vakit rakım\ 
daha indi ve nihayet 200 şişeyi 

bUldu. Şimdi ben günde 200 şişe 
bira zor satıyorum. Bu, umum.i 
sıhhat bakımından memnun ol un
mayae1k bir netice d€1ğHdir. Rak> 
iıoj.n de bu b3y1ediır. Demin, bir . ' 
arabacı gclm:'Şti. Eskiden her ge-
lişinde 5 baraınk şarap içerdi, 25 

kuruş verir g;derdi. Şimdi bir bar
dak için gitti, 

Maına:Çh, meyhaııecilikte ımev. 
simlerin, haifta başı; ay b>şı; yıl 

başı gibi zaman1arın mülıim rol
ler! vardır. Bana kalırsa bugünler· 
de ;çki sarfiyatının azalmasına ü.ıç 
sebep vardır: 1 -~Bayramın yak· 
laş-ması, 2 - Ay ortasına gelişi
miz, 3 - Yılbaşı. Şimdi· herkf!S 
bayrımla yılbaşım kırşıla·l"" 0 1'a 

hazırlanıyor. Bunlar da mühim 
8miEerdir.> 

- Bizde €n fazla içki içilen ay 
hangi ayıdır? 

- Ağustos ve şubat. 
- Bir meyhan,eci ne ıkazanabi-

lir? 
- Günde 1() liradan 50 liraya 

kadar kazananlar var. Tabii büyük 
içki!' yerlerden ba'hset.ıniyorum. 

- Şimdi en çok ne satılıyor? 
-Ş>rap. 

B r kadeh şarap ne Jca.r !bırakır? 
- Kırk para. Meyhaneciler, m.e. 

zeden kar ederlerse ederler. 

- Bir ş\kliyetiniz, temenniniz 
var mı? 

- Şi•kayetimiz yo'<. Temenni
m 'z, meyhane ve içkili lokaııtala
ll'm taılıdidiıd'İr. Bir de allııol kullıin 
dıklan ~c m•lum olan bazı Ye
şilaycıların meydın dayağına ya· 
tınlmalad'ını canü .gönıiilden d-!le
rlz!! ! -------

Baro idare heyeti Toprak mahsulleri 
seçi 1 d i fi~Uarı düşüyor 

İstanbul Barosu Umumi Heye- Anadolu.nun muhteltf bölıgele-
ti dün öğleden ı;onra lbir>nci ağır r.inden pynsamrza gelen ih.ıl'l:ıerle--
ceza ına!hkemesi salonunda tıop· re göre ·bu bQlgelerde Toprak 
Ianmııştı<r. maı!ısııllerinin bir çoğuoon f.lyat-

Toplar;t,da h.emen yetl.i idare la~ıı::da düşü-ş ibaşladığı ~ğrenil -
heyeti ~'ine ibaşlarumr,ı.,r. mıştir. Patates yel' ne . gore 18 · 

R . 1.• _ _,_, · M "·' Hikmet 23 kuruş arasında teklıf ed·lm• e s ıge =ıu reıs e"' ted · 
Gelenbe-ğ reis muavicl~ğine ır. 
Farulı;. O<!~el, asli qzalıklara Salih En İY' ve lbüyıü·k taneli Seliınik 
ZÜl!ıtü., Hasan Fehim, Asım Sar· fasulyf!Si aya~rnda'k fasulyeler 60 
gan, Nuısret Erk, y€de'k azalık:la- kuruştan, [yi nohutlara 55 • 58 
ıra da Sabı< Samerk, Baki Tan lruruştan satıcı vardır . İrıi. taneli 
seçilmişlerdir. yeşil mercime[fn en alas1 83 ku· 

Baro aym 26 ır.cı günü tekrar l'!UŞtan. teklif edilm'·ştir. İkinci 
top!an .. rak mürakip ~aPol'larını kalite merciıneklerin ftyatlan 

tkik e;;lece'klerdir. yüzde 15 • 20 noksanıdır. 

Hayret! ---·----
Fırıncılar ekme
ğe şimdi de kül 
karıştırıyorlar! 

• 
Belediyeye bu 

yolda ihtarlar 
yapıldı 

Bazı fırınların eknıekL!k ha· 
murlara '1 mdi d.e kül kar;.ştıınııa· 
ğa başladıkları yolurııda Beledi
ye İkıLısad Müırlüğüne ifr-Jbarlar 
vaki olmuştu.r. Bele<t ye uııbtası 
/hemen sıkt kıcmtrollara ·lıaŞ!a • 
mL~t;,r, Bu böyle olmakla !bera · 
ıb.er halkın da belediye memuır
larma yruıdımı isterunck1cdir. 

Kül ağı'f olduğundan fırı.-.ıcı 

larm llıem tartıdan kaoandıklan 
hem de mühim mJktarda un ta
. sarrırf yolunu tu;ttwklan anfa. 
şılmaktadır. Hallan bu en taıhii 
gıda maddesl He ıbu kadar insaf. 
ızea oynayan f>rın.:ılar tutuldıu· 
ğu taladirde şiddetle cezalanıdırı
~akıtır. 

Sinema locasın. 
daki cinayet 

-------
Katil 7 
hapis 

~ene 7 ay 
yatacak 

Başvekilin 
dünkü nutku 

(Baş tarat.ı 1 incide) 

Türk olan dipdiri bir Türkiye ya. 
ratmaktır. Bugün bu büyük da
~anın 'bizden en çok gayr~ ve fa· 
aliyet isteyen köşeleri daha ziya• 
de ikfü"<!i cephemizde 't>Oplanmıt 
bulunuyor. Topuklarım1zı süsle
yen Türk gençleri bu ;ktisadt 
yolda da muvaffak olmanın sırrını 
ellerinde tutuyorlar. Çünı.1<ü bu sır 
bütün bir düşmanlık dün•yasınaı 
kaTŞı b;ı.e istiklal muharebelerini 
kazandıran bi,lik ve bcraber1'!k 
sırrıdır. Onun için bir tek yo:ıdaıı 
ve bir tek hedefe doğru hep be· 
raber yürüyeceğ·z, hıttıa bu yü., 
rüyüş, bu yol, bu hedef, bize, 
varlık vergisinde olduğu gibi, 
ağır fedaıkilrlıklar yüklese dahi 
tuttu,ğumuz yol Türk iktısadi yo
lu, varacağımız hedef de ;kt:Sadt 
istiklal ve Türkün refahıdır. 

Bu birlik ve beraberlik sayesiııı
de ..stiklal muharebesini kazanı
dııktan sonra bir ara'..ı.'k bu sihirli 
sırrı unutur gibi olduk. Bir mille. 
ti ölüme sürükleyen şaşkınltkla.r 
ıztır~plar, eski hastalıklar; birer; 
birer şurada bu:rada belirroeğe 
başladı. Bu büyük ve öldürücü 
·tehlikeyi sezen Türk çocwkfara 
hemen ve yen! baştan birliğe ve 
beraberliğe sarrldı. O günd.enberi 
okullarımızın saytsı ve kiymeti 
çoğaldı, yollarımız uzadı ve ge. 
n;şledı. Yıkıcı sularımız yapıcı 
olmak yolunu tuttu. Yabaııeı şir
ketlerin imtiyazlı malları mHletin 
eline geçt'. Şehirlerimiz ve evleri· 

Sekıiz aıy evvel Çemlberlitaş ~~z .?~e_l_leşnıe~e başladı. Tilı~~ 
sinemas.nda b.\r 0 r.ayet olmıış, kQylusunun cebı beş on para go"" 
Cem.! ismirııde bir maranıgoz, si· ı dü. Yer yer fabr:ıkalar ~uruklu. 
~emanın Jocasınd~ kar.sı Güzin Büyük ve kudretli barılkalar ve Dil 
.le oturan dostu Muzafferi ta- li tesisler yaratıldı. 'Türk sesi her 
banca ile ağır surette yaralamış- yerde saygı ile dinlenir bir sevi. 
tı.r. yeye yükseldi. Hatta her yerde 

H8>ltanıeye kaldıırılan Muza! - beğenilen dış politika Türk.yenin 
fer ölmüş, Güızin d.e iki aylı!:. sağlam kanaati.ere dayanan taraf• 
lbit· ted.av den sonra kurtulmuş- sızhk politiıkası bile yine bu bir-
tur. Bu yil:zden mahkemeye ve· lik ve be.r~berli:k sayesinde kökıieş-
r len Cemilin durU§tnaSı dün ikin ti. 
ci ağır ce.z~ mahkeıneslı:ıde b.t . Şu b;r lkısç kelômc içônde hUı as•wa 
~t-a', çmlaşağım bü.tün bu vari l<lan b-r :in 
Malı.keme Cemili, Muzafferi öl- ôoin l"'I< clTl1>1.:ı:p t.ı-ıodec<'k <ıl'.uru.U: 

dreııb.al ha,ya:im.lzde s.ııltaoot devüı.,c. 
dü;rdüğü iç n 18 sene hapse malı,. rin;u =!um, mwıtar'p, beytk bo-
kfun etmiş, taibrik görıerek cezayı i)'Unlu ye..;ın i-u.ı.: ırulıetilli gmımcğ• 
6 seneye indirmiştir, ıı.aıııarız ve bwgü.., - olım..ı.t lçuı 

Güızı :ıııi yaralama!Man da 22 se- pe.< 9'>.< işler gı>ımü, •""'-ı.ıiuınuza wa· 
ne hapse m:ıihküm etmiş, fakat mnz. CW.nıllw.zyeı .. J.m.onız.n Tu;ıllt 
ağıır talhrik görerek bu cezayı da mil.reti.D>c ve ·ı·- y,t.,,ına hediye ..... 

1 sere 7 ay 16 güne indirmiştir. tğ• bu v.ırlıld.r bi2li SU•tanlar d..v. 
r.yle her 'tüıılü ıtıy..ıaııı<cyı iüzum. ce 

Bu suretle suçlu 7 sene 16 gün kılacaık ı1ı:ooar ço.<tur ve bi.\YU>.<~ür. 
hapse mahkı'.lm olmuştur, Bu böyle oım;:ı<ııa beraber- o.. y;ıpııaıı 
Kömürden tasarruf kararı ve Y"{>Jn"'ıl<"' wan ;şl<.U yoplilllış ve 

ckıkıyor b'""'i ..ı;ıer 11<.!"'"'"1.iyoııuz. &z bu Y•· 
Kömür tasal'rufu .için a.1.ınmasL 1 püm j~cr acxiıeı ... 'llıİyuru'Z • .Br.ı o~ ya .. 

mt§ ve 4Jit.miş ışı.er .u.o~ tIUJJ"Oruz. Biz 
lazım gelen kararların bayram- bu y.ııpıL.n ve y....pılmo/kt.. olan i§"'r' 
ertesi bir koordinasyon heyeti ka- sao.ec yapa<!aııımız a.ı;na biiyü<. aa.aa 
ran ile ilan €d'.leceği haber v~ c.nlı >şlcnn b,,.,. b.4>1.an&ıcı s;ıyıyo. 

r.i!mektedir. Bu karar neşredildik. ruz. Çllı1iıru At..ıü."lr. mesıu bir m.llet 
ten SOQl'a saat 23 den sonra h'ç ve tnıl"nur bil' va.ıao ;rara.mağa ç..,* 

tı. Çü..Jkü Lımet inonü ın<suu t..r 
bir eğlence yeri aç:ık buhın<'lıu·rulı- miılct, ırJl1'lmır b r vat..cı. ya.-aı.rıuga 
m1yaıcak, vitrin tenviratı yapıl- ç.ıl;şı.l"Or. Bu w büıy.Uk aciamıın i.;a• 

m.ıyacaktır. rew. ye arzı.u;u bilti.ıın Türıi;ç. ÇOCl..lkl.ort 
Milli korunma mahkeınesine için mtıllwCıies wr ''-"'eci>r. lh•un '''n 

onlıarın ist.ed·:ı..<l-eı•itıi Yafl4Il1Blic. ı.çın., 
Verilenler bi<Jilt Ve beraD<»~k hal<1>Ue yeni lu.n,. 

Çembt:rJilaşl.a Ye!li Turan kah.vesi leler bazırlıyoı':u.ı.. Bu ha.mleler,.m nr-
sahıibi .İLrahlm f.az.la. f(Yaıtla k'fhve sat d.ukrı dıaha. Lz.l ı. ... ıııS-.t alan:a..ııia ve 
tığı, C)'.,ıu:ı.-;,ı:.rde otur.an Panayot 450 •biltıama tı..kn:k bi!gi!ıtr ve tdd:nl-t tjw 
k:·trl'U§luik dıerUyi 825 kurtt;a sıı.ttı.ğı, Ier 1&.Elnd& toıp:..uuıc~ ve önfrlr.ıür!· 
Kar~güırı~·Lkie oturan İb:V.im 76 detti ,.ılJacın ptanlatı ve çarpı.şm.al:ıı1. 
kuruştan c·:lunek s~ttıığı, Gedlk[>aşada hı.:p bu hedıeie yürütüJ.ecek.t.i.l'. Çü_ı.:ı.ıü 
Krflror BJ:lbüıl sa.ttğt 90 şişe şarllba Ti.t.'lt çocuklorı .t\.1:.at.ü.ılkü da.Gru ya. 
fa,tura v~rmeQiğ.i, B.ıkıı~de körnü-r ŞJ1mak, İnön.iJi,U ~.ma bııh~i).u..r et. 
aü vaS.; getirt.biği bir vagon kömıi,lı. mek, Çıdk maunu'!.' biır vatan ve çok 
ru fazla fiyat~ı !ıatt.t~ iddia &dklerek: rn.esud bır .miilet yuratmak kuraı-m.-
y:::ıka!~nmışlar ve milli ıloorunıma mob dadl:r. 
~e!me· 1'ne Yeri!•mislerdd.r. Arıkıaıda9lar1 
----- '.V.S.rru.f ve Y"'li mal1ar ba!tasııııo 

General Franko 
İsp1nya devlet reisi general 

Fraııko son ll'Utkunu söyledrk~ 
sonra günün en çok bahis mevzuu 
edilen siyasi şahısı oldu. 

General Franko hi.r hafta evvel 
ellinci Y1ldönümünü ıkutlamıştır. 
1892 yıhn<l' El Ferrol şehrinde do
ğan Fraııko den'zci olmak istemiş 
ise de denizeiHk mektebine gire
ceği sırada bir kanunla bu okula 
yeni talebe alınmaması kararlaş· 
tırılmış bunun üzerine Fraruko 
piyadeye ayrı lmışıır. 

General asker;,ik mesileğini· 1912 
de Afr'ıkada ileriletti. 1916 da tey. 
menlikten tabur 1oomutanlığına 
yük6eldi. O S1<0alarda kuru lan Ai
riıka lejiyonunda temayüz eden 
general Franko Rif kabilesile ya· 
pılan savaşh lejiyonile bi~ok mu
vaffakıyetler göstermi,tir. 
İspanyO.:a d>hili harp bıışla

yınc• cumhuriyetcı mHliy>etpe?'
ver)erle Guadett•ma, Madrid, Al· 
kazar gibi mühim Y<"rierde sava
şan general Franko n<>tieede A 1. 
ııruı.ıı ;1e İtalyan yardımı il~ hare-

yaraşlt&ını can<:bğım E:ade bir aUşünıe 
c~yi aılere söyl~t-e.n va.ı. geçemi
yoce,;iın. 

Derler kıi, ıisıthlAk islihsa1l, istıilisal 

die istihlilti !ah™< e~ı-. Bu doğrudur. 
Fıılkat bun.o rağııwn ben her Tilrk ço
auğund.n bcr gUo <>ı-talam; bôr ku· 
ruşltJ!< fazl:ı mal ist:tısaı et.ıne<;ııi vo 
bi.r kıut'U"Şl\llc .Dt.ıka3an mal istırhldk et. 
mes.ini ist'.yeccğim. Bu düşü.nct:ıin 
doğru vey:ı miin'ıkU.., olup o:ma1ı.f!l. 
niÜnakaşa...c:.ını bir tarıtfa btrakal:m.. 
Bunu, ;yalnız ta.lbik eimcğe Ça~ş:ı'.·m. 

~et muvaffaı.1.c olut'Sak y11da 140 rril 
yon llratk bir vaTlık y.ığı.nı i~ mcm 
ltt.-reUın:zl tkuvvetılendi? m~ o!ul"U7.. 
Onun için s.4zlrrd~n b'.}ha93a rica edi~ 

yorum. Bu lurp yr!J:ınnda isf~h..~a
ı.:TJ'l;zi çoğ<ıqtmafıt ve: tstiıhlaki. .. !zi a• 
zaltır.ak içôn ç<ik dJk;kıı.bll olalım. 

A.rke.dcşl-3r, 

Hrp'.m.~ıe rahat çabSm.'lk iırJk!ınla• 

rmt yarat.an TCırf.r:: t"lf'cL.ısunu sehlT.. 11~ 
,.ırrak sözleriırr.e :rıih: yet veriy-orcm. 

Vali gEldi 
Vali ve Beiedıye Reisi Dciktor 

Lutii Kırdar dün sabah Ankara• 
dan şehT:mi.,.e dönmü tür. Vali 
dün v·• VP.~ ve bP/e-Oi , de~· rr. =
sa arkadaşları ile uzun görüşme
ler yapm:•tır. 

katı g1löb:yetle b't'rrcist;r_ O gii• 
denberi genera· Franıko İspaııya· 
nın başındadıt 



,. 
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ıc Haberleri JI 
kanalizasyonu· 

....t:.----------------------------------.:l__ Londra ve Amerika intibaları Gllnlln Tenkitleri BULMAC Ankara -~~· __ ...;::;;.;;;.;.~.....;.---------------------------;r- (Bat taralı 1 ioci nbiledcj 
rak vad.k sahibi olmuş vatan. 
daşlar değ lıf r; hükllmeti soya
rak, halluiı. derısin; yüzere.it ka
salarl.Di ve ke>eler.n.ı a<J<1ıuan° 
!arı kastediyoıuw. Alınteri ile 
namu~ ıle kazanmış olan \·:ıtao. 
daş, bana yard lllI dokunan ya
bancı tasarruf yı1uıa, hatta ytlla
ruuı girı!ığmıiııı müd1iktir. Y• 
öteki er? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ankara Ankara'dan Kahire' ye 
7 l''i" 

ih 
on liraya 
·e edildi; 

bir Alman şirketine 
946 da bitE CE k 

An ...... , 12 (İ'kdam muhabirin
den) - A1>kara kan;ı.lizasyon te
sisac,. Horştil adlı bir Alman ş r
ketine iha'k edilmiştir. Bn şonk:et 
memleketimizde Trakyada asfalt 

yolarla Seyhan barajını yapmıştır. 
Şirket halen fen heyetini teŞkil 
ve Avrıupadan get'rileoek m•fzc.. 

meyi teminle meşguldür. İhale be
edli 7 mHyon 200 bin liradır, İn
şaat 946 senesinde bitecektir. Şir
k-et memleketimizde künk imaline 
mzhsus bir fabr kı vücude geti· 
recek ve işin sonund• bu fabri

kayı N aba vekiiltoıine bırakacak. 
tır. 

Acanadan havalandı!ttan dört saat sonra Kahire'de • 
Mı! ır halkı ve Mihver taarruzu • Hava tehlıkesı işareti • 
Develerin üç senede geçtiği yol ş:mdi 10 saatte allnıyor 

·------
Alrika harbi 

Tayyar, bu.e;ün, en mı.in seyahat 
vasta.~..dv. BıJ, son zımanltrda tayya.. 
ren.in c:n:ıi,yct bWn:udaın. teka,'Tiıü:l 

el.mit oıru....mdtın zQ·.de d<ol!z yo'.;y. 

le S<ya.hatin CMıa •~ eır.ln bi.r lul al· 
~ ileri gd..;'Yor. HaLt.a denebi.. I 
lir k:i U.."'lm yol i~n ta;yy11re yegin.e 

&-yılfıaı \'81Sltaslriır. BunUD içi.n tay. 
Y"" ıae yalcuiıuğon t..lılıkeler.ıM gö
ze alrr.ck i(;t-Oın yen seyahQıtkın b~· ı 
biJ".ıiln vaz gCQ:neidir. 

rYazan:) 

ı~şakra 1s~1 

~ görünrn(~ ve İ:ııeiii.zkrin Cin· 

riYl• K<ı:ııirenin boş.Jlı.Im.ı.ıa da baş 
lar.mış · .iş. İıı&tliılcrin mhver kllV
v.ı.kı.Jni KiJemeyncic tuuı,.:e«'.~ 

Ji.'lıde:n k.dll:li~tt·n.İ.3 de pıt.ı: enHn ol
nıadlloW ı anlaŞlld:ı. hka.t biz Mısıra 
varciJ!ın~.z zaman, İngı:.ızıcr vaziyet
ten omın görünüyorlardı. Bi.r k.:ı.rşı tıa 

•rt'UZ. lua.r.:.sımaktıa c-:dı.A.i&.rmı .söyie. 

liugıın hiı.e dillen vazife yal. 
wz lıLlumu mümkün olduğu kıı· 
dar arttırmak değ J, bu ta>;arruf 
plları İç.ıode israf edenlere boz. 
gıııw:u. .-e .-atan haini &ÖZÜY ı. 
baılaııak>tu. 

SOLDA..~ SACA: 

/defam ı«dosl. (Ecaıtıl ke!iım 
2 - Kenkj&ı i~in~, ses. 3 - x-1 

4 - Ad3'1~ı. 5 - Yaz, e - No 
~ luUar, ~ ı - Z 
liiın, e:at.. 9 - Son, G.n çcıvinııC.. 

YUK.AJUDA .. ~ ASA(;IYA: Alman • Rus harbi [ 
( Ba, tarafı J iııcide) 

Sovv<'tler. dün takviye kllaları 
ge!IDl<ten sonra füjev'in cenubun· 
ela Aim•n eephes"ne karşı yeniden 
büyük b:r J.ucumda bulunmuş
l>ır ve ıııühım miktarda piyadoe ve 
tank kuvv·et~eri kufün•rak Al
mın cephc:s'ni yarmaya çalışmış. 

(Baı u.r~fı 1 incide) 
riiıh&şı !lııireumla zaptedilıniş ve 
buradaki garnızon tamamen i!ln
ba olunmuşiu.r. 

Gı."Ccn ağu.gto&un ortalarma doğru 

dört gazeteci a~lu bir.:.i: tıe İn· 
gi"ercyJ \o:.: Ameı iı:'lııı:vı ziya.ret J.;in 
d•vet c .1olthn z:uıwı, ;rolLtn uzun, 
ve teh. · 1 i tlduğunu. b ki:ğim hzıl.Q:t: 
bu dtıveti k. bı ld~ t<T«'.J.!lt -dlm. 
Düı;iL"'<! · n: İ ~il t <-r<'n.'n luı ~ g.ı;y r. t. 
lerı, Am'r.:bn h:tıp .s.ar~:yjinin verimi 
hakkında 1ı~r IJ.in yarzı yazıyorı.m. 
Bı.:tıl&ı ı ycnin1ci AQI mek l"e ba mev
zular Uu-,i:nde ı..tktkte bıümm* !,;in 

b .. l}"I'ağ:rıtn ,,.nanınak"Uı alına.l(Ydı.. A 
m<l'iltalı:&rın büLiln A!rikac:U ve Or 
ta;arkt.. ıayya,. n:ey<hın4rı kumı..ıcta 
olduklarıuı öğnendik. KlJdllıstcki tay· 
;y~ m<;!'<I= da 80nl'I l:<lk - bil· 
yı:lklı:rini gört'Ce!imtz; lllq,}·dani!.ard;1n 
lıiriYdi. Lda'daloi tesisat hOIJiiz tımıam 
bDmaom~ tı. BiJıyllklü k(l~Uiklü OirQD'.< 
çcıhlıar llouruılmuı- Yüzk,cc işci de 
l<>ı>ra!ı: loaz.yocr ve l:ıı;IY'Ordu. ,\m>r!. 
taıı.ıarın hafi> gaıyrct1erlne ilk defa 
olarak 'burada ı-&ü.ı <!\ilk. 

mcciiler, Pd\.at M~ırı mı..ı.td&l ""'1.r
bl.ıo~u . ..ıcr.io den '""·n olcb<larnıi b.~. 
d:rciıler, Mırsı. lu:kj iloi ka:n:ı. syrıl· 
mış gıbı goriıııl\yıtr; s:r kı;ml mih· 
Veıiın D.fc:rini io;WyıH', Bu gerçi ?ı.ir 
ıSJr bw,;:;>.ı.n.kU vuı.yctlnciıe "rıı•ın::.'l ~y;~. 

maz. M.sı.r tiıüllli İoQİn en b >I 
tclı!J<• in;::ı&rdi<. İnq:llterenin Mı· 
nn ~1 edec~..r olan mihver devl.t...t... 
leri de Mısır istiklali için l>lr t.-ıı· ,e 
~l.<..ı e~i;. r. ~a.....at ~1 •. h~ kar 
~ğı yeni tehl.ö!tıo ile de moşıtul. 
oAıC:ık:U.r, Y•ni hı:i!1ere gits::o. de &.>

ntı ne olur,a olsı:rı, d'Y~t bll'inci 
zUır_,,.,,i kş:<il od'yoı !ar, .İkinci bir 
zu.nre, .Mıs;,r isl.ltkıllnıo ~ ~ 

rr.aXrnt de\ ledıtrin z:ıfc~y:.C tmıi.n e· 
"1leccğiııe lmıım:ıl<B<ltr. Bunlar <I• 
ı,"i>r~ıen~; şöyJe aıt~tı!ar: M?hV'rin 
t.as.n-vu: cttijii milletler ..,_ miial

ao~Ittinıo. çerçcvıt&f i~inde hiç bir 
dcvfele l5tlk.a! hak'<t \"Cril<:ınez, Uzun 

.K..rşıLğı ohnadığı ifa her ~yi 
karneye ba,i:layamı)"O'J'UZ, fakat 
&'"fek eı2.8k ve e-erek eşyada 
toptancıhğı, esnaf ile halk arasın 
dakı topl&n1'ılığı önleyecek Jecl 
birler alamaz m.yız! 

Bu tasarruf haftasında fııı ted. 
biri diışüa.ı;k ve bu tasarruf J >.f. 
!arı i mde, hırıp b te&i)-dek, Ah
met kencli.,ine ı.:r sene İsİn<le 
)irmi çift iskarpia yaplırmaı.a 
ve l\leJınıet hakıkalda,. ell çuval 
p:rinç, elli teneke yat alnnasa .... 

1 - İDISa%l!.r ve hayvanları ll. 
rcz:ı alet, 1:erai c: t.i serpuş, ı - G 
,..,.i, Tcpı'il<lar. 3 - B.aşı.ıu E i 
vC$ly;1e 1DrYVa1 ~una E M~wsi! 
c= sa1<ızı 4 - Y .ııntı, n ld.a eı:b 1ı. 5 
M· "' sö6m. 6 - i ~>:n ,J& bırl 
i!Jkaı. 7 _ T~ lorm, ler&! n<'l:ı, 8 
' ı._ •~<'len emir 9 - Çili 

lardır. 
Bu hüeum düşmana ai7ır 'kavıp

lar verdir:ler<ık püskürtülm~. 
Almın han kuvvetleri 127 si 

yıllnız bir piyade tümeninin tut. 
tuğu kesmde olmak üzere 170 
Sovyet tankı tahrip etm~lerdir. 
Düşmanın giriştiğ; bütün kurlu· 
1~ teşebbü ı lerine rağmen çev· 
rilmiş dan Sovyet tümenleri daha 
dır bir sarada sıktşlırılmışlardir. 

Stokholrn 12 (AA.) - Toropez 
ile Kalinôn arasındrki cephe kesi
m'nde buluran b'r harp muha· 
birinin b!ldirdiğine göre, Alman
lar 200 bin askerin çevri imiş bu. 
lunduğı.ı b'r cebin temizlenmesi 
harclcıiihn• devam ed:vorbr. 

SOVYET TEBİLlGt 
M.oskova 12 (AA.) - Bugı1n

kü Sovyet teb'iğine ektir: 
Sıalmgradın şimal dtş mahalle-

Düşmanım Cczairdeki iaşe l" • 
manlan gece ve gündüz oomıba • 
lanmıştır. 

Taarrıu pek ya:k·n 
Londra, 12 (A.A.) - Daily Tel

legraplı'ın askeri muharraiı:ıe gö
re şimali Afıik.ada müıttellilcler.ın 
son giiclerde yapt;ğı hazırlı'klar 
İrı,;,ıl ı; - Amerikan krtalarının 
pek yakınıda Tur.ı:.s \'e L !Oyada 
taarruza geçeceklerine delil&. 
iıava 'kuıvV'etforin. talwiye ebtik 
Alınan !haberler müttefikler ıı 

hava kuvwtlcriı:.ı takviye ettik· 
!erin w iejelfuüsü tekrar ele al· 
dıklarını göstermektedir. Al· 
manlar Tdl>urba bölgesiJDde, 
müttefikler büyük b::r hücuma 
teşdbbfu; etmedikleri halde ,]k 

mcvzüoıinıe çek.llmişlerdl r. 

!erinde kıtalarımız Alnı.anları 
müstahkem mevzilerden çıkanp 
atmışlardır. F•brikalar ~resin-, 
de yedi müstahlkem nokta z•pte
d•~cı ~tir. 

f Voe:riLyor. Şta \'ey& bu düşünce 

ile bu ~tı ree.dc:bnek mesleği!D!n 
icap.Lı.rı..ıa uygun bir hareket oln!az. 
Seytılıat tolı.mi • otıi~rndon çak uzun 
•üırdil. Ve ı;ok yorucu oldu. Fa!bt bu 
zabmele· katıı:ınd:ihmdon dolayı piş

man olıt-.uş d<,ği!'m. V• bıı oollmımt 
douıyec:ı!< ""l'l l:ı lc..r;:eıiın, görcliA<
lerimin, her z Jun<:le değer oldutunu 
a.nıl.ı:YacaCJ.nıır. 

, . " 
fiüzeller güzeli DORC>THY LAMOUR'un 

Tıeyyare ~~l Adaı>ı!ld.m •tusto. 
••n yimı! L'ıc;llncü gilnü başltdı. İn. 
gll.ı.cttye bdaır i1141'Iiz h!!kilmcl.inin 
i~:Jıt(·ttden eonra Almenikava kadar 
W Am~ı~ geri Oıhü$tıe dr A"'DeTİ 
ita hilıru.mc!.inLn misa:tJ.R olacağım.'..z. 

da:n biııl Ad n.>dan K•lfr·eyc göfüc<n 
lt"'1r• bir İngiliz yolcu t.ıyy1resiydi. 
Bu ~.,onın, her pa.zar giinil, Ada· 
na ile Kahire al'3.sı:'ld.a lşliyaı Gl.dia· 
tor t:ipindo bir f..\YY'l.-e alduiun.u gör· 
dük. Bu lip ~"'lJ"el~·r, sonra b~iği
mi.z t;ryyıırtl~ nazaran k:ılıçii!'-türlcr. 

Bunlar aın't'&~< yedt vıeyw e':f.<iz .}'Olcu 

t:lf1tyıan iki n:otöı•la ~t-ı:ilr. Tay 
yare, bicim b•" :<ı-t edeceğ'mc h,üta 
o;,, ııüın geç k.:>la··a.k pamartes' ö,tleye 
<klğru ge!di ve b!ır t1d aıt sanrt1 da ha 
reket cbt;. Adan iale Kahire ••-.st dört 
.,,,.ı b': y<ı:rulı.tdur. Ada.tudan h•...&td 
~ aanrı Kudiilsü.ı lıa,yyarc mey 

dmt oJ.an Lida'ya lndik. BU<11<1a dik· 
!ı:atı Q<l<en ;liı; ıı<Y tan"are meyd.o-ıo. 
n·n lwlmnda bOı;-ük: bir Arnertka.a 

ALO MA 
Rerıldi. C<llll<~ ••• ~ malıe1t,. HeyccM 

A<S:ıl'.:ıe!ı:ı hare.~et et\l.lden oort saat 
sonra Kıdıirenin lieJIYOpo!;, la.yyare 
meyO>.nını i<xilic.. Bu me;rd.olı ııi.vü 

ı.:.n. ... "51.IS}-ooıı o!OOJu iı;in btra· 
daa meml<ke!e gi..-.n l'<J\cu, Mı~ pa 
S.Ç>ol1, gthnıif& ·muaır.etesıttJt t.Abidir. 
Gerl dönJşte öğ,...,,C..'lı: ki A '1\erİkal1· 
ların v• l~nn lrıJlı.,,d:kJ4,ı el· 
ğcr bir ..:Ceı-1 tayyare istasy<>r..ındaa 

Mı>ıra ıg'ı..,r'...-. h'\bir Gaa,Yıt ve mwı· 
""'l'lı'• ~ c!eiildir. 

• 
Kahıirer.e She:!>h~t'd oteline m.lf.:dir 

edl\ı;ik. Mıs..ı sı>lh mrıwıın.!v. z?<l ı-e. 
t;m Sırt:ı:ındııı da bir defa bu o!.e'k mi~ 
113fir ohlıll6tum. ii":ıka·t .t-u ~fa kr">' J 
sı:n:ıan i.c<'ri ~mı ;rtt'.itrr. ~{!plı~rd: 
o~!iııdn beni:n ...,,.,; b~diA'm Shf'Plıt:!r 
ote!ıl o&ııX>dığm, ııört:<lrn. l>hsıl'U> <n 
mrlru' •teli olan Slıqjh•n:I b:r ..W:.
karal'JIMıma b.nz;yordu, Oteı&. oo. 
ve h-.ttA yll'!'l1İ if'ıı'tiz ve ~ın 
sub~yma karşı ba.ıt'i de blr si\·Ü.misa. 
:fir varm_ O!ıe:\in b;r-..l.rı ca~. SJ· 

toı •1Cı e<J>• "miı;, 1•!.ııı< oda'!.a
ı'.,ıllc KaM ... ,,,;, boş"'1ılm""""' da b(IŞ
zartıA. \.-ardı. Otelde yu-}dışip dt$flrl cik. 

tımız """"°' ruı-:oır•. ,.,, fng.1.'z -
k...mJ.eriyle do'ru oldu~,""" rör·"Xtt. B3· 
zı ~:!:arda yer;ı 1.ıalk loa*1r o<lker 
vardı. 

z:ıınrau n.\Sta....iil P..,,,ı;l yaŞ:J.n·.ı:ı: o!u.rı 
mllel.tt bile ıs:tkt4ll<rmd<n mabrwn 
t~ÜkJt 501lra MJSJrın mJı\•C<r zafe-

riOC• iI .<..>lal ara:na.ı andı: sa!lıkt.:.r. 
Bu i'.tlnc! zu.ı < .ı:ı kıuıa.ü ek bu ;.ı;. 

.Mısl><h b~ ..,umuz '°"" Alm:n 
~.ıJ·c.eı·ı K.rJ•:ro.Cn y~ k.1.
dar e,di. ""' ;a:ın, etı.ıomlarıı 7"""-• 
Mina ot< .:odc <-!.; ~ m;.saı;r; olt· 
r'-1.-t yen: .4..C ~-ıy ır.iıu~. Tdılllu 4-t.rtti 
vod<ii. Yan karı~ ola:ı i<J!ı~ blis
bü1U:1 k3frd1. !Uç bı ~ taarl't;ı tr-~ ve 
ya heyee ı: e "'11 C:örtib:r"')'bl'au . .H r. 
kos .şir.r c.t;:'\:a.,n .,tti_ Bi:r mM::!eot ro·ır• 
da •ı.-hl ite g<-çt;• işaret; voıi!.di. Öii· 
ttr. ·ğ .. T. Lt: ı~.Jrc: bir goc;-c (T\f\·tı: rr.:h. 
v.-r &J'Yarclcrl s;:vcyı ık..:malmm ÜU-. 

rine b-r •.Ak n y p:r. :ar ve bu ltkın:i3 

bir t.~!eri d~ıülmillll!. 

Kahi,«fe moık b:r gece kal<i>:<. Er· f 
tcsi. gün scb.:tı sut Oönte aJ'D.i li;ıte 
bir ing:fü ıey;ı;ıı'Cıôyl. dovcl•rin üç 
&'f"D«lo go;;liği yo;.;ı, KIU»rc • E't· şr, 

' J 

Ai)usl."'111 """""~ h•tlııst Mısı.r. 
dan geçd«n, bu m.m1d\t"1 ıı-,}k1, h.,_ 
n~ bir Jroc: •Y evv~ muV""Af- kıiyf!t. 
li m!bve,. tııı.arrunını.-n M•rczc:-ı ıçin· 
de idi. A~rl ve ftalv~rı!J,rı F.'D'e • 
m"""* kıd:ır g.t;rw-n bu t..a•ruzun 
Kdıi!'Cde b~ bı·y<o.n uy>r-iırd>
ğmı öjreru2t. Bir ara.!ı"< İngillz!cr:n 
:ı.mrı ırııo.ta. edeblleeol:ieri çok 

da.tor tı:.p!r.de bir İngiliz a.JYATaiiyl~ 
Hc'1;ropo'.l; m.-yd •!llll<bı hav.ı.rutık. 

Y•»unu, on 5"at1e h tetımt.c !ç·n GJ.a.. I 

lUillı tuarrufıı ben lıöylo an· 
lıyonım!. 

fİNLANDA 
(Ba1 ıwa.t.ı 1 inc'de) 

rJıS;nda ımydana gelıni§ olab.le. 
cektir. 

Vf.§'ngtona gelen bazı ha·berlo: 
l\!o~kovanın, hat!.i ayrı bir sulh 
n.iızakcrcs:ne razı o·ııcağını -:!• bi'.

1 

dirmtktedir. 

PAPANIN ÖNÜNDE •YAŞA.SIN 
SULH• DlYE BACIRDILAR 
Berne 12 (AA.) - Brltanova: 

İtılyan sansörü, salı günü Roma
daki Saint l'i•rre k Iis • .sinde pa· 
pır'.ık tarafından yapı an ruhani 
serv sın yayımı için halen ecnebi 
nıuhabirlere izin vermiş bulun· 
maktadır. Papa, kil~en çıkın-
ca diz çökmüş binlerce ins:ın ıya. 
ŞlSın sulh. diye b-t'"mışlardır. 
Derin hr siı<~ı içinde yükselen 
bu ses inananla"n bir h tabı ha:i-

glırı, llC>r=zJ.ık. 

(Bq tarafı 1 incide) 

2 m.ilyoıı. 500 bin l :ralı.k mal gö 
derm.şt.ır. 

1941 seı:-eıs.in.Uı mart ay .ıı:ıa ıı 
ber teslım ediıen. maJ.ın kıymeti 
b.ır milyar 612 milyon 500 bın 1 
g.iliz )ırasıdır. 

V aşingtoı:, 12 (A.A.) - Ame
rika Mıs.ra fıııbat ayındanben •b n 
uçak, yüiıerce tank, 20.000 U.am· 
yon gôr:dermştir. 

LALE rA.nomı~1nda. 

,l-----------------------~ 
Sarıyer Ma1müdür1üğünden 

n almıştır. Polis mü-:lahaleye ce
scrct oocmcrni_ltr Sa•ı günün· 
denberi faşist şef er bu sesleı in, 
ha-çok defala1" insanları harb;n e! 
lakctlerindcıı kurtmnağa teş.,b
büs eden papaya karşı gösterilmiş 
saygı ve takd r du;-ogulan oldu. 
ğuna !nandırmağa ça'ışnaktadır-
lar. Yabancı muh•birıer nez<Lnde, 
birçok hezi.ıtıeıl.-:<J,,n sonra bozu-
lan İtalyan mil'ctönln m:ınev:ya· 

ZAYİ - Kod.ıJ<9y M.almU'1arI ıın. 
dıeıı altiığmı maaş cll:ad.:uum!.a n,ılus 
kat;<!lmı uy; et.ıim. Yen.ileriııl çık:u-
1ıa.caPn<!a.ı dııiloriniıı hillı:ım:ı Yoiı:
ıa.. 

Kııdt.ııü7 Yelcio4irmenl EJrof oğlıı 
.oak.llı: • nwnanıd• Z<'lını Toye.r 

I Aşı ve Serum_satı~ı 
KIZILAY CEMiYETi 

UMUMİ 1\1 ER.KEZİNDEN : 
REFİK Saydam ı.ımez · Hıfzıgsıhha mliesı.esesinde yııpı· 

laa AJI ve Seruınlımn Cem "ye t:mizin istanbulda Yeni Postane 
civarında Kızılay hanındaki depoınU2da satılmakta olduğuıı.u 1 
« füzum!lDda mezkiır Depo l\Uidürlüğüno müracaatları ilin 
olUDur. 

~------------------·----~ Şose ve köprü.er 
c!ürlüğünden : 

lst. ıntaka mü· 

A...'.teri. ;yollx ihtly"cı •ı;in niirnune ve ııartn.:ımei'5ne tevi.ik= ....,.lt>cb f""vlt 
m.J.luı..,uıiu imali nçi~ ol~silt.mey~ ikonmu:;t:ur 

KüçOOı: Pcyra f.00 Ad. 
D.urübı: > 300 > 
K~<l.< Hıcy[<.a 600 • .Reı>dtÜ) 
B.(!U< ı 300 • • 
H~ ~le benbt-r i>lr büyilk ı>tYf• 240 kuruştur. 

,. a > küçüiic: :.. 210 • ?t.iUıbeanm.en bedc~J 1'980 lii'3 

.El'.aoiltme 14/12, &-l2 p:oı.ı·tcoi gü.nü - l~ da Ga:!al;ıcfa Ka.-ıLkıöy Perçemi 
11J1ı<ak C<ı:neıl hanındı Ş<>sc ve KöpriJ]er i,t_ Mtetaka. Mii:l<llüğ;ı .;c.;l!tme ko
tnib~.» !.!:U Tl'::P!lıc:ıkttr. 

İs\d:dilcrı,, (Hıı.:ıoı liraltıı; ..,...,.,,akıkat ı.om;ruUa h<nber 2490 No. lu lwl\ın 
hLfıi'u:ntl.et i a. in-.1.nde ibrazı zaruri Vrsikalar1 h.lmi!-en muo.yyen gün ve sruattc 
k.olı>iı;yone ceJmelcri. 
N~rl ~ ve şarlaarnele,.i alımalt için """1mme müdilt1lilğWıe mü r- oQilm>el'dôr. (23'7) 

Şc.se ve köı,rüle.r lst. .ın 
Müdürlüğünden: 

aka 

cıın. __ _ 
:ııa,,lı'.c ıu>;-ıt< tc:nbcru iç;ıı. 

• bu,;& • • 
Lspı t<L.çu.t • • 

• biqük • • 
Bu-;-iU pa.nQfı: 

F'yall 

200 
220 
40 
50 
20 

ıs 

1800 
3800 ) 

) 

) 7500 
• 

1200 
650 

14W 
900 

1960 • ---
6160 Lira 

D<oiltme 14/l?/V4~ p.ızartesi günu ır.ıat 15 de ~do. Ktı ai<öy Pe..çemli 
Qtl ıık C\Ola.al }'jjct:20a ~ v~ köprCler İst ?.'fLrıtM.a 1'-fld;..ı-r.ıü.ğü C:~ilt!Y'.-c kQ.. 

oııın>d. 1' pı l:ıe.ldu 
iıı•.CffJerin 462 lir- ık mcıvııa.-..C. tonoinatla be·:ılb<I' 2490 No. w kanun hil· 

ltürrllc ı c.:ı 11 lee jci.>c.'(:t.-n vecik.tları hl:ntl:n llltlSS.ft n aüa ve s;uıte komls:y°" 

' tır .. mil· 1 
Dia &ı W.e:cri. 

Ni.: ~·kri gOrrnek '"" :ırtr~ ~1rmak ~in M:Jıe.-nc 1\1 
ra.caat o .ı~ide- l2348) 

Sıra ~fikellcliıı Cinsi 
No. Adı 

12 Vosil vırıııoa 

> V~ ioıkel...ı No. 1 

14 Ro.it Sapan > 

> > Hıt<lın Ala No. 4! 

Na. 10 

17 Emlııa 

MLrgün Holoim Ai& No. 2SO 

KBhve!ıımO 

20 Klryaklçe i9kHi lokanta B, Dere c ıd&r;i No. 276 - 278 

~1 Jı!ustdı ~· Kuııdurr Suıy<-r Orta ~le No. 21 

Mden Koğoı a. No, il 

23 Vahit Demit .Jemir s:ıtıcı.. &ı-.;rer Dcrıo acılı:, No. li 

24 isır.aa çilıı:ıı;tr 

Matrah Nev'i 

K. 4 86 
B. 2 :8 
F. 3 22 

S8 00 M ktu 8 05 
K. g 63 
B. 1 73 
F.. 2 16 

90 00 
K. 17 Sl 
B. 3 50 
F. 4 38 

t3 00 

:?2 00 

36 00 

18 00 

311 00 

45 08 

218 00 

45 00 

• 00 

43 00 

K. 
B. 
F. 

K. 
B. 
F. 

K. 
B. 
F. 
c. 

K . 
B. 
F. 

K. 
B. 
:F. 

1 Ot 
20 
25 

2 38 
48 
59 

37 
7 
9 
8 

2 34 
47 
55 

ı 59 
52 
65 

x. 22 la 
B. 4 43 
F. 11 08 

K. 
B. 
F. 

K. 
F. 
B. 

x. 
F . 
B. 

K. 
B. 
:F. 

S 01 
60 
75 

1 .88 
83 
27 

2 95 
1 47 

59 

7 54 
ı 51 
3 77 

15/38 

1sn 

15/31 

15/27 

• 1/25 

2/ i 

11/. 

17/22 

10/M 

17/38 

18/23 

440 

> 

• 

Hl 

> 

• 

tını g:zlenwk için bu kilde tef· 
sir etmeler hususunda ısrarla mü. 
dahı;.leler yapılm•ktadır, Bu te. 
zahür, 18 ay sustuktan oonra, kra
lın Cenovayı ziyareti sırasında, 

yalnız bir kadının •Yaşasın sulh> 
diye bağırmış olduğunu söyliyen 
Mussolinin son nutkuna •n mü· 
kemmtol blr cevaptır. 

~~~--~-------------;;;;;;.;;;o;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-, 
15.tana..ut Le"azım Amtr.a9inoen 1 l Veri'en Askeri Kıtaat ilanları 

--------~...;._------~ 4ll ton sığır dl ı...,..ı, ~ oblit. 
Sailı g{i:ıQ aut 16 Ja Kasbnoni &;. 

.lac:.:..-tı._ Tdımın b.:deli 28,000 in ilk 
nunt \'t .Jcala:-.r e kkttf re<tk.tuplıı~ 
ım.yoru venn.1""'. (1826 - 1875) 

* 

=r• kcırını..,.ı.,.... ih.ı..sı ıs1121942 
ao.rt Srtın Alm:ı Komisy<>.">Un<io yopı
temioatı 2100 lirac.ı•. Talipieria k,. 
,.. lbale aaatoııı:ien uir oaot wvel KD-

B<'4ıtt k'ioou 2 kuru,,ot.a. 1000 toıı. udun pııırııırlılcla .,tın &!ı-ıcr. hıl..ı. 
IS/12/!»2 ıik>!i &a&t 15 de Yalovodıo Ekorl ... ıa alma k-omityonun~ ,..,.ı:a. 
ook.tır. t;., .. ıdn teıdnatlari.c biıi&l< ~ valtittc kı:ıımi>yoı•a ~meler;. 

(WSl - 2'336) 

* 4400 kilo W- itik""' 350 kuruştan loeınilaıiz k<>yun et: kavunrııosı v-
kilb"' !25 aruru,t.n zıtır eti ltavum>ıısı puar'!*"a sa\Jn aiıııacakt.ır. İ!ı&'esl 
17/12/!M? g(lc(l ....,t 15 do Yılovı~ı aı;Jc.rt 811cın Uına komı5yoounda :yapa • 

ı:L.tı . T-..!iı> e:iıı tımı<ıat'ari:e bel:.- va:·.t te kDmisyoa.a i:CBU<d. (!Q52 - 2337) 

1 O. Oamir Yollan isleime U. l\ff, ilanları 1 
.Mub:ımrnen O. i (2450) iki bin s.-!dz !l'ikr elli Jlr:ı o!ao UOOoı bin t;;Jo 

>ar•t.iıı (22 Birinc>kI<oı.:n 19U) Salı lliJ.1(1 -.ı 04.3ll) "" döl\ otuz;la Hayda, 
,>aŞ3da Gar binası dahlllndolı:i iw<n:cy<ı• ı.n.ımı.n aç'lk akısi!lme usWile S1tın 
ahn.Dc-ıılkt1r .. 

Bu 'se gimı<!k lstjyenlerin (213) ilkl )'Oz on llç Iina (75> yeltMf ~uk 
rnuwl~ıGat cmin;ı.t ve lkanırnun tay:n etti~ \IW&lkle birlıiıkte ebil'me C'üna aıa. 
tine lk.:iiu ıkomis-.fo?ll. müıracaatlar.ıı lh!mdır. 

Bu işo eiı şaı1.ııllll1e)er .ıc~m'6;0DdaDJ>9RQz ol>r.ılı: ~ılmakiodır. Ji318) 

inhisarlar Umum MUdUrlüOü ilanlan 1 
~----------iıiııııiiilll.. 

ı - Nilmoıncsi tnuciblnce 3,000,000 odol 100 cranıı.. ç~ kutwu pazar!"· 
la a.tı.n alıııacat:-tır, 

2 _ P.ız:,rlı!ı: ,5/12/9~2 t:l1"1üne cas\lı;ym S.lı gUDi! .. a.ı 9,50 dıe Kaııcı.. 
t.fta Lev:aım Şllbesln~ A:.m Kaır..Lyonunda 71p:lııcai<tıı-. 

3 - N~ her gün ııtızO. g..;e~ şubede görtt:obiUr, 
4 _ ~ıı: • ..;,, _.-!ık iı;in tayin olun:>n ıöo ,,. saa.'te .,. 7,5 ıiiv-

pııı.ra.l.ari:yle bil':O:.te ~<lı geçeıL ......,.i:ryolllı gelmeleri ilan ohnlU<. (2279) 
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Ezeli Rakip Karşı Karşıya! 

F. - G. Bahce • Saray 

...<-- Yapılıyor 
DosUuk m.çııı.ın bhramaııı Galatasaray Dostluk maçının favorisi Ftllf'l'bahçe 

Bugün 
• 

' 

Fenuin kaptanı utan kaleci 
O: bat 

Aylar var ki bütün spor m~'
rJk~ı!Jrında bilhassa futbol has. 
ta'lrııı:ıı kablanntla tek b 1· is
tlınam sürüop gitti. Galatasaray 
n ç!n llk maçlarında ezeli rakibi 
Fener karşısına çrlanıyor? Gala· 
t.ısar>y yine İstanbulun atuvvetli 
ekibi Beşiktaşla boy ölçüşmek 
i,;temiyor? ıBu hususta });len bi.1-
miy~n, •nlıyan anlamıyan, taraf
lı; tarafsız herkes söyledi. Yaıdı, 
hadiseyi teşril>e uğr~tı. durdıu. 
Kimisi, Gat:Ltasarayı hakh bul -
du. Bu karara taraftar oldu, ki. 
misi ateş püskürdü. Bu iş' aşağı 
yukarı memleket sporuna ih.ınet 
saydı. 

Neyse hamdolsun dedikodu 
bitli. Galatasaraylılar enerjik ka
rarlarında ısrar ettiler. Lilk maç· 
!arının 1•dı tuzu kalmadı. Seyi:r
ci maçlara gelm-ez oldu. Fıııtlıol 

günden gii.ne.,.çOkıneğe yüz tut
tu. Ve bu hal böyle sürüp gitti. 

Ve İstanbul !'itinin birinci dev
resi maçları da nihayete erdi, 

* Sarı Kırmızı 
kongr esi 

Hal böyle iken arJda bir Sa. 
n - Kırmızı kongres, toplandı. 
Bütün nazarlar oraya çevrildi. 
Yeni idareciler esko karaı{arnda 

ısrar edecekler mi~ Yoksa cSki 
arkadl§larının verd ği k.ırardan 

dönecekler mi? 
Bu iki muamma bugün de he· 

nüz çözülmüş değild:r. Ya!nız bir 
tek yol bizi, yani futbol sevenle· 
ri, sporcuları ve daha doğrusu la
rafs:zlan sevind'.rdi. Galatasara. 
yın yeni · d>recileri es}Qi kararın 

tetkik;ni geriye bır.ıkarak acae 
olarak spor meraklıların bılhasS> 
futbol has'.alarının hayrım yapa. 
bilt'Ceğ; b•r harekele atıldı. Ve 
ezeli r;ıok:bo Fenerbahçe ile 1stan· 
bulun en kuvvetli takımı olı.m 

Bcşiktaşla an:aşarak b"r dostluk 
kupası maçı tertibine muv ffak 
oldu. Bu hareket her üç klüp i
cl, ec!leri için cidden büyüık bir 
mU\ affak"yettir. 

Ki ;ı .da. t i'er nin bu mwa -
fak ti ' rşısır.da İstanbul futbol 
merak ı 'rı da çoık miıt··hassis 
olacaklar ve b.._gündcn ba.,;!<a bıy
rarr. n b. ·ıncı ve • 'nci.ı. günleri 
bırbi d n cJZ p ı bir n<!m en. 

n uç xuvve'li tabmın üç 
t ı·.<ct le ze,·klene -

göre bugün Fendbahçe .J'-Oalıi· 
tasaray ile bayramın biıılnci gü • 
ıı!l dr Beş'lktaş - Fenerba!ı.çe ile 
üçüncü günü de Galatasaray -
Beşiktaşla dostluk kupası iç!n 
Şeref stadında karşı karşıya ge
lewklerdir. 

Bu mülah•ud.au sonra bugün 
c;nkleşecek olan Sarı.- - Kırmızı. 
ve Sarı - Lacivert futbdlcülerinin 
nasrı bir netice alabiloce:klerine 
işaret edeyim. 

* Türk futbolu ve 
ik i ezelt rakip 
Bugün Şeref st\dında karşıla· 

şa.cak olan iki ezeli rak"p ve Türk 
sporunun ban.~ı olan dost haki
•k•ten dostluk içın çarp4acülar
dır. 

Ağabeylerinin Tür'k futoblüne 
yapı·kl.ırı hizmetleri he.. zaman 
kafa:'.arından çıkarmıyan bugün. 
kii genç v.e cLnç futbolcüleri eskl 
zamanın Ztkil~ri, Al:fılar:ı, Aslan 
Nih•tlan ve Yavuz 1smi!t1eri gi· 
bi gükreyerek 942 başındanberi 
heı•kesin her sporcunun, her ta -
.. aftarın hasret çektiği biricik maç 
ta gönül istiyor ki tem'z, fu,bol 
heyecanile dotu, Türk'e yak ·şır 
centilmenlik ve guruı'la bugün 
evvel{ı dostça stkacakları elleri 
yine doı;tça Jruccltlasınlar ve fJy· 
lece on binlence ki§inin gözü ö • 

Fenerin sönnıiyen yıldızı 
K. Fikret 

nUnden Slıinfp g'tsinler. Hep a,.. , 
zumuz, hep düşüıııcemiz ve hep 
anlatı.şımız buduır, Bu odstluk 
havasını bugün teneffüs edecek ,,.. 
lan Fenerbalıçe ve Gil.tasaray 
t:ılrım!:ın hiç şüphe yok iti er 
meydanına en lruvevtli kadrola
rile ç:ııkacaktır. 

* ' Fener oyuncu fa• 
rına bir bakı' 
Fenerbahçe ilk maçlarından r 

tıoaren ya'kinen takip etmiş bu • 
lunduğumuz iç'n şwıu söylemek 
mecbUl'iyetindeyiz ki San • La. 
civertliler geçen seneki takımla
rını nazaran çok fa rkll bir cık'.p, 
çok gayretli bir çalışm.ağa malik 
bulunmakla beraber muhacim 
hatlarındaki kıymetli elemanlar,,. 
nın ~üt almaktan z'yade dirib· 
ling yapmak huyundan bi.- türlü 
sayı •detlerini yükseltemcmckte
dirler, 

Bilhassa V.efaya karşı oyna. 
dılcları muvafiaklyetı;iz oyun ile 
geeçn Beykoz karşısında mille -
reddit ve rand:ımansız mesaileri 
Fenerbahçe taluını ;çin beslenen 
veya beklen<>n oyun tarzı ile kuv
veti irae e&ememektedi~. V8:oa 
Fenerin bugünkü takımında çok 
kuvvetli, çOk. namlı ve şöhretli 
elemanları mevcut bu unmakta
dıl'. Fa.kat bu elem•nlann idin•· 
m.nın her haJ.dc eks'!k oluşu tam 
randıman ver.melerirıe iınıkıan 
bıralanama.ktadır. Bl§t• takımın 
kaptanı Ci.lıat olmak üzere Esat, 
ve K. Fi:krot haıkiki valörlerltıl 
bir türlü verememişlerdir. Ma:ı-

baza bugünkü moçta yani ezeli 
~ııltip Gala.tasaraym k.arşısında 
Sat> • Lacivert foırma şahlanır, 

ve hiç beklenmiyen oyunu, kudı
reti, enerjiyi gösterir ve herkesi 
şaşırtabilir, Esasen Fenerbahçe 
Ga.lat2Saray 1<arş>laşmalarının 

hususiyeti de bınada.d:ı.r. O "iki 
fornıa sahada birbirini görünce 
A<k?tJi .kükeeıniş aslanlar gibi bir
birine s~dırır, ve neriyec: kendi 
taraflanna çevirmek azmıli! uı}
raşır, işte bu uğraşma ve bu h•· 
rikulade gayrettir ki bu iki lalo
mm yaptığı maçların neticeleri. 
ni olsun kest;rm.,ğe iınıkan bırak· 
maz. Fenerl.1er 942 !ikinde pekte 
parl"1t bir n~e almama'arna 
rağmen takımları kuvvetlid"x. 
Li!!erde normal ~andımanı Vel'

memelerine biraz aa likteki ta -
lkımların zayıf oluşu ve maçların 
hiç b"r cepheden alakalı olmayı· 
şıdır. Bir t~afsız gözile ~ııer 

_.... ... r O K A D A 1 lf ~':;;;ı--
~~~~~~~~~~~~..) 

İstanbul - Ankara temsili 
müsabakası bugün yapılıyor 
Memleloetin en enteresan spol'

larmdan olı:p diğerleri gibi ih· 
male uğrayan boks sporumuz a· 
ra sı:ra canlanıyor. Ve gaz"1.e SÜ· 
tunlannda, vitrin, afişlerinde 
gözümüze çarpıyor. Bunlar bir 
ik; organizatörün, daha doğrusu 
hlr .ki mü .. cşcbbisin gayreti ile 
olup b ~iyor. 

kipleri saat 11 de Şeh ır Tiyatro
.sunun 'k<>medi kıısmı binoas:nda 
biribiTin oJ<şayacaklar. Bir emri 
hayra tahsis olunan bu oııganı.. 
zasyonlardan memnun o!nıamald 
kabil değil, fakat merak ettiğimiz 
nokta bakalfm bu ovganiz~sy<ınu 
k.m tekabbül edocek! 

Bugünkü karşı~ma çok çetin 
geçeı:tğe benzemekıted:ir. İ9;.an. 
ibul takımında şöhret sc"hibi bu· 
lunan Hiıseyin Er, Ankaranın 

'bu s kletlcki boksörler k:ıqıs,n
da lbakatm ne net oee alacaklar. 

Bu an h 'ııse 'kapanlar ıh.eır.en 
bemen _ gaııyor. Başta beden 
ter b yesinıir. m utcöel.>:l makamla- • 
rı .. Fakat bu h sseye ar:cak on.. 
!arı 'tertip e<lel erin sahip olma
sı tap e erken her i,de olduğu 
gil:ı or.lar! zeylinyagı gıhi üs'.e Geçen senl'kf temasta puvan he· 
çıkıyorlar. Hatla bcyenat verme· ı sabıyle Ankaralılar kaza.nmı,tı
ğe bi:e l<a kıyorlar.. !ar. Bu sefer lstanbulun kazan· 

1ş.te bugün Çc lsıa,nbul Yarılım : ması:l\ı bekitmek her !lalde h:ık
~,..,,.,Jp_- r--t-4-ı ~;ı i_i'1 kımi1d-...... _..... 7, 

takımıru tetkik edecek olursak 
Sarı - Lacivertlilerin en aksaklıık 
gösreren hattın.ın muhakkak ki 
muhacim hatlı olduğunu kabul 
etmek K:ap eder. 

Yukarıda işaret ettiğim;z gibi 
bu muhacimler nedense kendile. 
rine karşı az itimatlarıodan bir 
türlü şüt atmak istememekte ve 
daha çok çalım ve şahsi ~ gör
ımeğe kalkmaktı>dırla,,. Ftıner b· 

(W) nin e§Sb elemanı 
Galtasaraylı Arif 

lmnının bugün en onform oyun• 
cusu hiç şüphesiz ki Naıcid'r. 

Fikretin idmanının az bulıın.u. 

fU. Mclihin gelişigüzel \$'aşışı, 
Rebiinin fevkalade teknik olu • 
şuna muk.ab1J a-ı: nefesli oluşu ve 
Halidfo de fazla maç tecrübesi 
bulunmayışı yııJmazarda Fener -
bahçe muhacim hallı için gayri 
mütocanis bir manzara a.rzetmek
ti!dlr. Fakat yine işaret etliği • 
miz g bi bu gayri mütecanislik 
h~ bir zaman Sarı · Kırmıo:ı ö -
nünde canlanamaz. BUJ\u da nor. 
mal sayıyoruz. 

Muhacim hallı bu halde i!keo 
muavin hattının en iyl ha'.d~ b~ 
lunduğunu işaret etmek isterim. 
Yalnız bu hatta Esadın idman
sız:ığı giderilmiş ·se bu hat yani 
Esat, Ali Ri1a, Ömet<!Pn müte • 
şekki! Sarı_ Lacivert müd':ltaası 
kolayca aşılamaz b'r poz'syon 
arzetmektedır. Feneı-l'lerin geri 
müdafaasında -Cihat, Murat, Mu. 
ammi!r- müse'.lcsi nedense son 
maçlarda ta~ bir anlaşmaya sa
hip olamama•ktadı:r. Cihadın ev • 
velce müdafaa ettiği ve -Majino.. 
tabir olunan müdafaa çemberi 
günden güne zayıflamış bulun -
maktadır. Hele bugünkü maçta 
Muammer y:ne hasta ise o vakit 
bu müdafaa hattı b'raz daha ror
lu.~a dü~ek durumdadır. Fene
rin bugÜn ç''<araca_!iı en kuvvetli 
t3kım kanatimizce şöyle olma4-
dır. 

Cihat • Muammer, Mu.at -
Ömer, Ali Riza; Esat · Fi:kret, 
Naci; Mel'h; Rebi:; H.ılit - Fe
nerLler bu halde "kcn Galat ~a
ray:ıl r d• h;ç ~Li '1e yok ki 942 
nin en müh•mı olan bu dost -
luk karş 'a .'•ına el erinden ge. 
len ~n kuvvet!i trkı>n'a çıka:.ık· 
!ardır. Ve hatta söylenrnlerc in ı
nılacak o!ur~a y kıtı z1man ev

vel Ana<ay.ı gitmi olan Sarı -
K. mız lı r:n üç y'd•zı Enver, 
;\ ' afa ve l\lusa d• ycı· alacak
nııi! 

1 
Bu rivayeti t utııke :mkan bu.. J 

lamamakla berabtr şayet bu üç 
güz.ide eleman Galatasoray saf· 
lıı.-ında yer alır d• on bir San • 
.kamızıh eskilerin tabirlle pilav 
aşkilc Fenerba!ı.çeye karşı dav
ı-anırla.rsa o vakit bu Sarı - Kır

mızı - San • Llcivert d•vası çe· , 
tin bir imtihan zor bir mücAdele 
şeıtlini alır .ki bu da maçın zevki· 
ni, heyecanını arttırır, belki de 
bu suretle eski günleri y8'jama
mıza imkan bahşeder. 

Galatasaray takımında Anka -
raya ;itmi~ bulunan üç eleman 
yer alamazsa bugünkü Galatasa
ray ekibin'n Fenere tefevvü.k e· 
debileceğinl pek :kolay hesapla. 
yamayız. Yatnız pilav aşkı, renk 
gay..eti ve ki üp sevgisi bu maçı 

. ümjt edilme<l?k ve tahmine sığ -
mıyan bir neti«>ye sürü.kley-eb'.
Jior. 

Galatasaraylılar l;Jt maç~ann
da oynadııkları zayı1 ekipleri ö -
nünde sayı farkı, itibarile bir 
üstünlük göstermiı;lc.rse de h'ç 
bir zaman f~vkalade bir futbol 
lrudrel"ni gfü'ermeğe muvaffak 
olama.mışlaroıır. Be:'ki bu onların 
kuvvetli ekipler önünde maç yap· 
maktan m•hTum bulunmaların • 
dan JJeri gelmiştir, Malum ya 
ikuvvetli takımlar çaııpışması 

hem foıbolün kalkınmasına hem 
de oynanan cıyunun f€vkolade o
ıluşuna hizmet eder. Bu yüzden 
Galatasaray~ ancak bugün eski 
dostu ve ezeli rakibi Fenerbah
çc önUnde yine bir dostluk hav• 
ve gayreti ile cenkleş'rken göre
bil~iz. 

Galatasaraylılar .Arııkaradak~ e
leınoo.lardan mahrum iseler şöy
le .bir tertiple çıkmağa çalı:şaea.k. 
!ardır: 

Osman - Faru'.k, Salim - Ke
mal, Ari!, Faruk - Hikmet, Gün· 
düz, Cemil; Muzıdfer, Gaxan!er. 

Bu takım gerek muhacim ve 
gerekse muavin hatları lt'barile 
tam rand:man verebiLçek bir 
halde değildr. Muhacim hattın • 
da bulunan genç o\ema.nlar fır • 
sattan isl"fade etmesini b;Jd'[<l~ 
ri halde bir korkakhk karaık.teri 
taşımaktadJrlar. Bu yüzden rak"p 
kale<ıi ör.lerinde hiç bir eaman 
zor pozisyonlara girmemckıe • 
dirler, 

l\Juıvin hattı da orta ha-f müs· 
tesna hiç bir zaman Galatasaray 
muhac'mlerini destekliyecek ve 
geı·i müdafaaya yardım edeb"lc-

cek evsaf ve bilgide değildir Ya!:. 
nlll: A~f kafalı ve n&fesll oyunu 

'ile bufunduğu her mevkide.ki 
vaa:ifesini muvaffakiyetle yap • 
maktadır. Galatas:rrayın en kuv. 
vetli tara.fı şüphe yQk k1 gerl 
mudafaa.5JJClır. Ve bu bat, Fene
.. in:kine nazaran faik bir vaziyet 
göstemıeı: ve hatta antrenman 
cephesinden Fenerliler bu dost· 
:kına üstün görüniirler. 

Fak• l Ankaradaki elemanlarla 
takviye edilerek olursa Sarı•Jur. 
mızı takımın Fenere karşı müsavi 
ve lıatta !biraz da üstünlüğünü 

kabul etmek zarun"dir. Maama· 
fih bu dost lak;mlann her za. 
manki karşılaşmaları 90k çetin 
ve tahmin.in hilafına netice ile •. 
bittiği için evvelden kestirme 'bir 
takdirde bulunmak biraz da ke
hanet olur. Çünkü re~ ve pilav 

aşkı lbu maçııı gidişıııl değiştiri!
bilecei;'İ gibi nelioceyi de altüst 
edebilir. Bugünkü durum buma· 
çın lam !bir dostlukla ve bdr be
raber Ukle lbitc<:eğine bizi inan· 
dırmak istiyor. 

Im eski dosta her zaman be· 
raberce hareket etmesini ve bu· 
gün de dostıça bir maç yapma
laf'Y:t temenni etmeyi bir ·borç 
bitiyor ve muvaffakiyeot ıllleyo. 
ruz, 

Ad.nan AKIN 

Fenerln harikast Esat 
,~~~~~~~~~~~~, 
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Dan di 'nin ölümünden en çok 
•• • 

muteessır o1an merak ı kim ? 
Ge;en hafta kO<jlldan evvel ha· 

~ta göıılerin i kapayan emektar 
Dandinin ölümünden en çok mU,. 
t eESSir olan şüphes'z ki sahibi Ha.. 
san Alagaşlır. Faıkat bunun ka
dar müteessir olan bir de at me
raklısı v..-dır. O da kimdir bili
yor musunuz? Beşiklaşın kara 
kaptanı Sadri ..... . 

Zateıı Sadri ötedenberi mü!r:t 
bir at merak im id. Veliefendi ko· 
şu yerinde, bahs;müşterek kişele
ı• nin ör.oür.de, yazın sıcağında tren 
isl.ısyonlarında vapurd.ı, tı-am. 

vaydJ, hatta Bcyoğlunun en civ
civli yerinde ve zamanında Sadri 
i.le .kzrşı!aş:ın "k da~lal'ı 011u: 

- Ooo ... Halo ... D.ınd: diyerek 
selfımlarlar. 

Dandi öldü. Fakat kendisinin 
b•r süı ü para kızıudırfü.ğı ve \el-

ki de Dandi yüzünden varlık ver
gisine tabi olacak olan Sadri ya· 
tıyor ve hem de çok yaşayacak! •• , 
Zira okefaretini verdi. 

Yazan: Nurkut 

Mektep maçları 
Mektep liğ m~lar.n. dün de 

devam ed ·lmiştir, 
Günün ilk karşılaşmasını Işık 

• Darüşşafaka yapmışlar vo çok 
heyecanlı geçen bu m\lsa!bakayı 
Işık 1 • O ka>anm tır. 

ikinci karşı! ı Ş şli T rak· 
ki • Vefa yapm , bu maçla 2 • O 
Şi li Terakkir. n galı ~eUyle 
nihayell m ır. 

Ş ı::- çı Hayri e • Galata • 
raı alt mlan yapr. • ..,,lar w bu 
maç da 2 O Havriyenin ga'ibi
yetıyle net ceıenm tir, 

Galatasaraym kaptanı uçan 
müdafi Salim 

At meraklılarının 
büy ük yası 

• 
Dandi öldü 
İ'ki üç yı!dauberi memlekette 

spor brarı.şlarınuız/ın en temizi 
ve en asili olan at yarıŞlan ve 
atıçıh.k merakı artmış, :t#danın:ış 
bulunuyor. 

Bilhassa Ankaralıların at ya· 
rışlarma kaş gösterdikleri rağ. 
bet cidden ~ayan §'Ükrandır. Buı 
aliıka gı:çen yıldanberi İslmbui
luları da geçm ·ş bulunuyor. Ya· 
zın oolup boşalan o taı-ihi Veli
efen.cli çayırı, baharların bütfüı 
letafetini gendinde h•fzed<n An· 
karamızın Hpodroınu hep .1t me
..aklıları, hep at sahiplerile do.. 
!up boşalıyor. Ne mutlu bir Hl• 
pod:rom. 

Geçen haftaya kadar at nesi;,. 
nin 1$..ıihına son bir gayret ııös
tereo Ankara Hipodromu bu se· 
ıneki şehidini verdi, EmekdJr 
(Dandi) k~uya çıl<arken seb<bi 
henüz bil-n.ıneyen bir kr'z~e ar .. 
tık koşu pi,tine veda etl'. 

Dandinin ölümü bütün at sa. 
hiplerini üzdü asıl bu ölüm b;h
si müşter~ke •şt:ı»k edrnlcre a-
C) bir darl:e lnd rdi, 

Zira Dandı her girdini k şuyu 
kendine ır.ahs~s bir v~karla hep 
mouva!lf.'1< bir dertte ile b irir
d . Yine Dandı bir çok döst .rı· 
na bir hayli para kazandmndı. 

Dandinin ö'üıründe muhak.>
kak ki bir esrarı eııgizlik Yar. Bu 
hala çözü'cmedi, Çözü:cm yor 
da .. . Kula~ımıza kıdar ta A•'<a. 
radan gelen sesler şunu fı::ldı

yor, Ona iğne vaptılar faıkot ak• 
si tesir onu mahvetti 

Şayet· bu dedik.odu doğru ise 
hakikaten üzerinde eheır.miyetle 
durulması lazıır.dı". Bu St'ne An
karada sonbahar koşularında bir 
çok hadi•eler geçli veya dNi'ko
dusu fstınbıJ!da b\'.hassa Bıbıa1i. 
de çalkalandı. Islah encümen'n
de'1 bilhı«a basındaki bay AM 
Esenb .. ld n (Dandinin) h 1<ikt 
ölüm sebebinin aydınlat•lm nı 
bek:'.;yoruz. SPiKER 

u ··nkü m-ç ar 
B ,taş - Beykoz saat 11 (Hu

susi maç) 
İ tk bulsp r - Ka .mpa-a sa r 

13 (Resır· hpa m c•) 
F~..-- ... :..ı,iıçe - Ga'atasz..ray sa

t 14,30 (Dost ıık maçı) 


