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Ottawa, 26 (A.A.) - Kanada büktmıeti doğacak 90Cu· 
ğun Holanda 1ıoprağında doğm.u § bulunmasını temin iıçio 
Sonkıammda olıçüncü ~u doğurıı.cak olan Holan.ad 
premesi Julyan~ ı-tıılıaııedeki el>~ odasım bariciez
mem!eket aııyma ltararDll vermiş tir. 

Varlık vergisinde 
yeni kolayııkıar .. ~~~~~~~~~~~~~-
Türk Ticaret Bankası ile Halk 
Sandıkları da Kredi acacaklar , 
Almanla 

Çözülüyor mu? 
• 

Durum 
naz: ki. şiyor 

Souyct iddia ue reımi 
tebliğleri tamamile doi· 
nı çıharıa Almanların 
doğa cepheıindehi da
nımları bir hayli ıarıı· ' 
lacah, demektir .. 

Yazan: SOK~O~HMED 1 

(R\ oğu cephesinde Alınan -
l!::JI .>ovyet barlıi birdenbi

re ve b.r bayii dikkate 
pyan gelişmeler kaydetmiyo 
başladı. 
~ovyet taarruzu başladığı ı.a

manlarda belki de Alman başko
mutanlığı bu taanuzun vüs'at 
dereceı;ini pek umursam;yordu. 
Fakat, bugünkü durum Alınan 
başkoruut.anlığı l"e Alınan cep
hesi için hakikaten nazik bir saf 
ha yaralmıya ba~lamıştır. Rus 
taarruzu: 

Dün akşama kadar 
2770241 lira ödendi 

Varhk vergisi mükellefleri ver
gilerini ödemeğe devam etmek
tedirler. BankalaTı" mükelleflere 
açmış olduğu kredilerden istifade 
etmek üzere birçok kimseler ban
kalara müraıcaat etmişlerdir. Ban
kalar mükellcflC'fe çek vermekte
dirler. Bu çekler· maliye şubeleri 
tarafından kabul edilmektedir. 

Diğr taraıftan b;rçok kimseler 

de mallarını ipotek ettirmek üzere 
Eytam b•nkasına, Emniyet sandı
ğına ınfüa<:aat etmektedirler. 

Düo bütün maliye şubelerine 
yatırılan para miktarı 2,770,241 li
r.ı.dır. Sümeroank şubelel'i ken· 
disine yarayan malları varlık ver
gisi mükelleflerindn piyasa fiyatı
na satın almaktadır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

İngilizlerin işgal ..ıttikleri S
0

rte kasabasının mevlciiıı:i ve lıattkilt 
sahasını gösterir harita 

ı5uu ~;:~~adaki işgal &aha- 8 i n c 1 1 n g i 1 iz ordusu 
cc_-ş::;~~~yı Si rteyi işga 1 ·tti 
Hedef ıutarak yer yer tehl'ke- 1 

li olnııya başlamıştır. Stalirıguıd 
&arp bölgeside 22 Alman tünıe- İngiliz ve Ameril a 'ılar tekrar ileri harekete 
nıırin çember için~e bulunduğu, b 1 k T 20 k.I lcl ·ı 
Roslof istikametindelııi taarru. aş ayara Unusa 1 ometreye ge 1 er 
zun b r bayii ilerlediği ve bir 
çok mühim kavuşak merkezleri
J>İ tehdidi altına ald.j:ı, Kafkas 
ve Stalingrad bölgelerinde çarpı· 
pn Alman ordularının r .cal bal• 
lıır nııı kesilmek üzere bufoıı4u 
iu • Rusla.tUJI iddiasına ve tehlığ
ı~rine esas olmaktadır, Eier, 
bütiin bu haberler doğru ç>ka.r· 
sa ve Alman ordusu Sovyet ıaar

nızunu bilha sa Rosl:Of ve Uk· 
ranyan.n diğer bölgeleri t&lika· 
ınelindc durdurmıya ve hatta 
ger letmiye muvaffak olaDNJzsa 
Alma11lar için çok ciddi ve hatta 

Londra 26 (A.A.) - Ortışark 
tebliği: 

Kıtalarımız dün öğle vakti Sir
teyı işgal etmiş vP düşmanla te
m2ı1 ederek düşmanı .batıya doğ· 
ru sürmektedir. 

Muharebe çevresinde önemli 
hava harekatı olmamıştır. Dün 
avcılanmız Tunus açıklannda ce
nup doğrusunda yol alan ağır 

yü.klü iıki mavnaya ve Stusse ya 
kınında demir yoluna muvaffa
kıyetle hücum etm!şlerdir. 

Kahire 26 (A.A.) - Sirte'ti iş
gal eden müttclik kuvvet~eri, 

mayın tarlalarını ve diğer abus· 
Jarı temizlemekle m~guldürler. 
İleri kuvvetleri, düşmanı çok ya
kından ta.kip etmektedir. 

Londra 26 (A.A.) - Fas radyo-
su bildiriyor: , 
Libyanın cenup müntehasında 

Tchad'dan gelen müttefik kuvvet
leri ileri hareketlerine devam et-

vahim bir tehlike ortaya çıkıyoz; mektedirler. 
demekh. Anlaşııl yor ki, Alınan- 6 KiLOMETRE !LERLED!LER 
lar iki sebeple bu kötü durum Londra 26 (A.A.) _ Şimal Af-
karşısında kaldılar: rika müttfik kuvvet:er tebliği: 

1 - K şlaklara çekilmek ve İngiliz • Amerikan Jrnvvetle6nin 
zayıf kuvveel"".Jo cepolıeyi tuta· Meczelbab şimal &oğusunda 6 ki-
bilecelderinıi zannetmek, Rus ta- lometre i lerlediklerin; ve Fransız 
arruzWlu umursamamak 

2 _ Sovyet askeri kudretinin kıtal arının da Kaioruan bat; çevre. 
bu derece üstün l"e taze bir ka- sinde d!üşman taarrırzlarını başarı 
bii"yet an.edebileceğine inan. ile püskürterek birçok esir ve mal-
mamak. zeme aldklarını bildirmektedir. 

Gerçekten SovyetJ.ern bütün ALMANLAR T AKV1YE 
J'BZ Sta·»ngrad nıüdafaası.ndan ALlYORI,AR 
istüade ederek kış taarruzu için Londra 26 (A.A.) - Reuterin 
iyi hntrland kla.rı ıuUaşılıyor. Tunus cephesôndeki mllıh11obirinden 
Yine b~ hakıikaı meydana çıkı- İngiltereııiıı ortaşank baş'ınmaıı.. (Devamı 3 üncü sayfada) 
yor: Sovyetlerin Asya içinde a- danı General Aleksaııder --------------
iır harp sanayii kurduJd,.rı ve 
miittefikJerclen ııeni§ ölçüde YBl'

dım gördükleri. Rodosa bir taarruz
Sovyetler tank, tayyare, top 

bakımından zayiata aldAmadan m u hazırlanıyor? 
(Devamı 3 ilncü sayfsda) 

r-Spor~ 
• 

Dördüncü sahife· 
miz bugün spora 
tahsis ecilmiştir -------

Ankarada dilnkü maçla, şeh
rimizde dünkü w bugünkü 
maçlar hakkındaki yilllarımt
a orada bulacabııı.ı&. 

_________ ; ... 
General Aleksanorın Kıbrısa gelişi 
böyle bir ihtimale yol 2çnıaktadır 

Ankara 26 (R-'Ci •·o gaızetesi) - ı 
İngilıerenin Ortaşark kumanda
nı general Aleksandrın KLbrıs 
geldiği bildtrilmişri. Bu gelişe se
bp olarak Mihverin bir taa.ruzu
na karşı adadaki müd•faa tertiple
rini görmek ve tcltiş etmek gibi 
gösterilmiştir. 

Generalin bu seyahati etrafın
da muhtelif tahminler yürütülnriİf 
tO. Bunlar aruıada .. 1Pııiıı-l 
~ıııduro 

Müttefikler mihverin Adalar 
denizindeki adalardan toplaytp 

Libya ve Tunusa kuvvet çekme
sino mani olmak için Adalar de

nizinin anab1arı olan Rodos ada
sına mahdud hedefli lıir taarruz . 
yapmak isteyebilirler. Böylece 
mihver bir kısım kuvvetlerini 

Adalardan ayırınamağa icbar edi
lebileceği gibi mihverin ayni za
ma.ııda Rodos, T•şoz gibi •dalan da 
tahkim etmeaı lırtiza ..i«rktiT. 

Dün Zeyfnburnunda vukul:ıulan çarpışmada banl'",-ö btanrun lokomotifi ile birbirine r~ neon lar.ı 

'"' 
MILLl ŞEF -·-Dün Ankarada· 
ki konseri 

şereflend rdifer 
Ankara, 26 (İkdam muha

birinden) - Miilll Şef İsmet 
İnönü bugün Riyaseticümhur 

1 
flarmonik orkesttasınm kon
serini fl'l'Oflendirınişlcrdttı. 

Demir yolları 

Yolcu tarifelerine 
zam yüzde 30 ı 

Ankar• 26 (İkdam muhabirin- . 
den) _ Devlet df!miryolları ida- j 
resi kömür ve malzeme fiyatların
da husule gelen artış farkile izdi- \ 
hamı karşılamak rnaksadile ay ba
§lndan İ!İ'baren yolcu ve eşya ıgrİ· 
.f!1lerıne zamlar y .. pmı_!hr. 

Dün iki tren kazası oldu 
Zeytinburnunda yolcu treni 

yük vagonlarına çarptı 
---------

2 kişi öldü, 3 Ü ağır 12 yaralı var 
kaza, makascının ihmalinden çıktı 

1 

1 

Eti mesutta da iki 
marşandiz çarpıştı 

------~-... --------
yedi kişi yaralandı, üçü hastaneye kaldı rıld 

Dün Zeyt~burnu j.Stasyonımd• 
{eci bir tren kaza.- olmu.ştur. 

Vak• yerinde geç vakte kadar 
meşgul olan arkadaşımızın getir
diği malümata göre nacfue §iıyle 
c ~yan etmi~tir: 

Saat 14 de Sirkeciden kalkan 
maık.inist Rasimin ida.Tesindeki 
banliyö treni saat 14,22 de Zeytııı. 
burnu İı;tasyonuna 105 metre me
safede iken; bir kaıç dakika evvel 

(Devamı. 3 üncü sayfada) Eş ·a naJdiyatındı yapılan zam 
600 kilometrede kilo ba~ın• 10, 20 i 
ve 30 para gibi cüzi m;ktar>:ladır. 
Yolcu ücretlerine yopıhn zam j 
miktarı da yüzde 30 kadaı<lır. Bu k@:~~~ 
suretle Ankara - lst•nbul yo~cu 
b!leti ücretleri birinci mevkide 
4,5, ikinci ınevk;de 3.5 ve üçün
cü me\'kide 2,5 Bra artmak:adır. 

Amiral Darlanın 
katili idam edildı 

Şaı k cepheside karlar i(nde ı.-
1.eş eden b"r Alınan mitralyözil 

Sovyetler 9 şehri 1~~:J:.';1e Jiro seçiliyor 

a d 11 a r ı12:~9r=~ ':'~i D::::~~: ... d,..... G e ne r a ı J ı· ro daha • 
gerı Ceuylr oaat le 18 de amııoJ Darı-ır 

ı.a.ı.ını idama mahküm etmiştir. mı .. 1 
lı:iım !I llkl<anun oabahı lofu edll-

Sovyet teb iğ ne göre, Alman'ar 10 
g Ün d e 1 O O b i n z a y i at ve r diler 

IDİftlr.• 1 
Radyo, katilin Frana1s libltyet.ındo 

eldutunun örfi dlva.n &ardından "-' 
blL edild•tlnl ıl&ve et.mektec:Ur. KatL 1 
lia anası İLa1yandır ve hal.en. iıaııa-

Alman·1: rdan ayın 16 sından düne " 1•şam.akıaı1ır. 

kadar 57200 €sir ve 107 uçak ahncı• 
1\losl<ova, 26 (.ı\.A.) - RWIUSI teb I dlrler. Yabıı• bir kesimde 4000 J\1- 1 

Başlta bir t bUf, kaWln -'allı 
milli emnyet bakımındu it$& <dil
mek'ı.cdir. K~ lll, bayatınan btıyük klS 
ınını Parl5de l(~rmıı ve İtalya.da d.& 
oturmutolur. Grçl~ sene ünıvenit.eye 
7a%Wllai< ıçln c . zaylre c<:lmlttlr. 

lif: man üsti.ın kuyetler karşısıııd hemen 
ı t>rl"meı-te ol~n Rus kuvvetleri 

1 
teslim olmuttur. 

Vrro11rJ • Rol'or demfryo1u ilzl."l'lnde RILiJar t.e~ebbilsü ellerinde tutmak 
unı .ed Pres.~n Ceıaylrden ötren-

4i1ine &'öre, Bilim kararı. ba sabah 
Aınerikan umumi k&n.J"l'ihm& davet 
edJJ~n ca?et clltre FtanSllı 7ük.l~k 

kom.l>erlltt m...,nrlanndan lılrl tara 
fıDcl&n OkWID1Uftur. 

mühim blr noktayı dalı"' ı cat etm.11· tadırlar. 

Ur, 
Dün 7n1lden 1500 Kir alınmış ve 

7C'nn Alman öldürülmüştür. Böyle. 
Jllcle 10 ıründ~n beri ölü ve y·rah 
olarak AlmanJar bu kesimde 100.000 
lı.lşl luı:ybetml,erdlr. 

Ayni wildde• içinde 300 den fazla 
1anJr ve 2000 &oı> tahrip •dilmiş veya 
ba•ara rfralılml!llll'. 100 lli:ak do 
ce~iri1mf$tl r. 

Sta11 ı•«r d önlerinde kuşahl~1' 
tıl"htn"'n '.11'"> t 1 '1"İ°·av1 ~urfaıt.,.,...k loin. 
Almanlar bll7ük ı•Y••I ııarfetm.kte. 

İngilteredeki 
Amerikan Elçisi .. 
Rozvetle görüş• 
mek üzere Va· 

ş·ngtona giC:iyor 
Londra 26 (A.A.) - Birleşik 

Amerikanın lngilt<'redeki büyük 
elçi.si M. Jobn G. Winant, Reisi
cümhur M. Rooscvelt ve diğer hü
kümet erkiınile gö~f>şmek üzere 
Vasinııtona hareket eımif!ir. 

Mookova, 26 (.ı\ • .ı\.) - Sovyel Jıa
bel'ler bürosunun hususi tebllfl: 

Orta Don revreslnde kuvvetleri· 
mlı.Jn taarr,·zu edvam etmektecUr .. 

!5 İlkkinun rinü orta Don çevre.. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Abidin 

(Deva.mı 3 üncü sayfada) 

Da ver 
gazetemizde 

neşre başhyor 
Yarından itlta .·en 
baş yazrları. ı 

A.rkada~mız Abidin Dııver yarm dan lt'lb- lkdaınıda 4ekrar 
başmuharrirJıik vazfesini İlaya başlamL~ olacaktır. .. ·• . 

Başmuhanirimn"n İrıgilt.-e ve Aınerikadan ~onuşilnü 
müteakip ..,yahat iıı~lbalarmsn Cumhuriyet ı_az~ı.;_sınde neş
redilcceği baJı.k nda mezkur gu eted<ı çıkan bir ıJan arka~a
tıınızla aramızda bir sufltcfohhü mü mucip .,.mu~u;B~. s ... 'le
febhüm arkada~ım zın yazı!arm.ı .ikdam• a tahsısı uzerıne 
izale edilmiş bulunmaktadıa-. 

ş · mdi bize dü-en vazife, ark_a da.şımna itizar beyan e~~k
tir. Bu suitefehbümün izale edıl mış bulunmasından bi'Z D\ 

kadar mnhlea:em okuyucularımnın da memnun ofacaklan ve 
üstadın değerli yaulıınnı eüiU ır",bl sıe'Vkle o)ruyacaklıın 
fÜ pheslıdir. ' 

-------
Hür Fransız
larla biri eş
meğe taraf tar -·-
Savaşan Fransız· 
larda Jiro'yu mü 
sait karşı.ayor 
Cezayir, 26 (A.A.) - General 

Jiro, Onited Press'e yazı ile bir 
mülakat verm şıir. &>rulan su
aller ve alınan cevaplar şunlaI' 
dır: 

Fransız ba:tt Afn"kasmın hare
kete geçirebileceği asker sayısı 
ne kadı.rdır? 

Cevap: 3000.000 kişi 

PJ.anlanmız general de Gaulle 
lruvvetlerile .işbirl i;i yapmak ve
ya birleşmek kıoı!Itiarını da i:Mi
va etmekte midir? Cevap: Ee
vet, pek tabii olarak. 

Yapılan planlar b'r1eşik mil
letler ara.sır.da askeri bak!..>ndın 
tanı bir iş beraberliği icapettiı
diğine göre, bu iş bemberl ği ls
kenderiye ve başka limanlarda 
buJunan Fransız geınilerir.e de 
teşmil ett ri!ecek midir? 

Amerikan milletine veya ba5-
ka bir birieşik millete verilec-<-k 
b 17 mesajınız var mıd.r? Cevap: 
~rikan milletinin şurasını bil 
mesini isterim: Fransa, çok bü. 

(Devamı 3 tlncll sayfada) 
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SULTAN REŞAT 
--===::==·VE 

ITTiHATCILAR 
j taıan: ,.ll A ŞAKIB. l\o. 93 1 
- Aınaaı Mwıtıafa, kendine gel, 

Pencerlere bııJotğmı!ll farbıda 
olurlarsa, beci el>ııneğıimden e
dersin, demişti. 

Fakat Mt.lfitafa, kadın mevzuıu 
karşısında 1<ıenıciıini derhal ~ 
edeced< kadar zay .f biır ruba ma
lik<ti. Bir daha pencereye bakmı
yacağma da r heın:şerisi.r.e söz 
vermekle beraber, kadıın za!n:ııa 
bir türlü galebe edemedi, 

Bir giın, kaaınları.n bll'lunduğu 1 
peıx-ercye giıziice •bir mektup fır- 1 
'atacak de!'OOEde cür'et gösterdi.! 
Mustafa.nın bu mk.etu'lıu, ce

V.tpsrz kıal:madı. Bir ikıJ gün son
ra, Musta:fa yir.e iç a'Vluya ge
çerKer., kafe:;lern bm bir karı§ 
kadar kalktı. Oradan, narin bir 
el .M~fanm ön ime bir kağıt at
tı. Bu kağıtta, ~ mealde satır· 
lar vardı: 

(Biz, deniz ta:rafında, birinci 

!kattı. ( .. ,) i.-:ıc peneerer.ôn buru- ı' 
lu:ndı.rğu 00.ada yal>yoruız. Bir 
gece saıbr.h.a ka.l'Şı gel .. Peru:ere
nin oommı kaldır. içeri gir. Bi
rıız eğler.elim.) 

Mustafıa, bu mektıııbun müın
derecat.-na viikı.f olur olmaız a
deta sersemledi. işin tehJikesir.e 
ltat'iyyerı eh~ WTrnedi. 
Hemen bir berbere koşarak sa
kalına bıyığına Ç€ki düzen ver
di.rdı. 

(1324 senesi Kanunuevvel ayı
rur. 13 üncü salı güıııüne tesa
düi eden) o güınfuı akşamı, Dol· 
mıııhahçc sarayının hünkar dai
resindeki bır hemşerisıine misa· 
fir gi\t•, Geceyi orada geçirdi. 
&ı!b'lha ikıi saat kala, yattığı 
yerden ·usulcac,k kalktı. Hava 
soğuk oldu,ğu için, rıhtımdaki 
ıııöbetçi.kr birer tarafa uy~ -
muşlardı. 

O zi!'..ri ka.raııilikta Muıstaia si
ne sine ~liaht dakeı.ine ya..~ 
tı. Kendisine tarif edilen peoce
rer..in altıaıa vardı. Yavaş yııvaş 
camı kaklırıruya başladı, 

ibi.ııc<!, şu İfadeyi verdi: 
' - Mütecav z; saçlı sakal!lı lroc

kunç suxaili bir adamdı. Bir e
l.inde, ki05lroca bir bıçak vardı. 
Sultar. Hamidin tü!ekçi·leri<ıden 
Ülküplü Mustafaya bemett.ık.. 
Hiç şüphesiz ki bu adam pence
reden .çeriye dalacak, ve veliaht 
hazretlerine suikast yapacaktı. 

Hadise, deriıal gııcetelere ak
setti. Çok to!ıiid.ir ki, ferıa bir 
tes ıı .. lııısuıle getirdi. Ertl!:;i gün 
çıkan gazeteler vaoic'ayı ı:akletıti· 
ler. Ve ayni zam.anıda; 

(Velialhdı saltanat Reşad efen 
di hazretleri, makama saltan.ala 
namz€d olduklarıındıın, zatı ne
capetpenahiıleri umum Osman
lılarca mukadde;;tır.. Müşecün
Uey hazretle.-ıinın da relerıne vu
ku buıla.r. bu tecaviiz.e teessür ve 
le>esüfl-er beyan eder; kondilıeri· 
nin da:lıa büyük bır dik.katle mu
hafazı;. olımmalarıru talep ey !e
riz.) 

Diye birer mütalea il.ive ede
rek el!kıarı u.ımnnıyede Suıha.n 
Haınıidi. tıüsbütün §Upheye dü-
şürdüler. 

Sulta.c Hamid', bu hadiseyi 
haber alı~ almaz son derece bi<l
detlendi. Derhal tahkikat 'ttasıı
nı emret1ıi. Ürkıüplü Mustafa 
bulundu. Deıiıa-! adlıyeye teıshm 
edilerek. isıtıcvap olundu. 

Bu kesltiıı zampara, macerası
nı gayet açık ve sarih bir l sazı 
ile itira.f etti. Hatta, saray lııl.ar 
tarafır.dııaı kendisine atıl.an da
vetnameyıi de göstermekten çe
ltinıııi.'d i. 

V az ~·et bu merkeze geolince, 
Reşad efendinin sarayıında'kiler 
de yelkerleri de~hal suya irıdi· 
rivermışlerdi.. Vel.lhat, dertıaJ 
müddeiumr.ımi:ye bir adam voJıla-
yarak; ' 

- Harem meselelıerinin ş.ıra 
da buroda mevııuu bahro!ması 
muvafı:k değildir. Bu mesele, sür
aUe kapaWsın diye dı.aber göııı
derdi. Tam o za.maırı, kacanlık odanın \ 

lç.i.nden: ======(=Ar=ka=sı=var~)=== 
- Kim:Ur o~. 
Diye bir erkek sesi y<iikseoldi. 

Sonra bu lieıs: 

- Y etişln.. dışarıdaıı. canu ikal
dınyoriar ... 

Diye feryed ederek ortabğı 
velveleye verdi. Bu ses;.n sah bi, 
ve;,ahdın oğullarından, Necıııed· 
<Ün efendi >dıi.. 

Mııslsfa bu gürültüyü du>yu 
duymaz deı'iıaıl tırma:ııdı.ğı perı.. 
cereden loecdisini yere attı. Ev
vela b~ek' taflanlar arasın
da 'aklıındı. B'raz yaşl:ca olma.
sııı.t ra,ğınen çevik bir adam oJ. 
dı..ğu i9iIJ sa.rayın rıı.'ıtım boyun· 
dan saat kulesi tarafu:a doğru 
kaçtı. H1ç bir iz bırakmadı. 

Vak'a, dt>ıtı.al Beşiktaş sara
yına ı>ks<>tti. Hemen b r heyet 
gıo<lerek ~vvelô şahzade Necıned
din efendiyi, sonra da iıcap e
denleri ıstiovaptan geçirdi. Bü 
Necnıedu::U ve Ziyaeddin efen
tün ist'ıcvap edilerJer, şelhzade 
<Llerdeıı aklıkları talimat muci· 

Jiidit müstelıziyane sordu: 

KOCOK HABERLER 1 ..__ __ 
* Memurlar ooperatifi yılba

şından itibaren azasına patates ve 
erzak tevzi etmeğe başlayacaktır. 

* İzmirdeki zeytinyağı fiyat
lanndao sonra şehrimi2deki fiyat· 
lar ôa diişmeğe ba.*1a~tır. İs
tanbulda bır ara toptan 205 kuru
şa kadar çıkan zeytinyağı fiyatı, 
dün 17-0 kuruştu. 

*Ticaret VekJleti, mıntaoka ti
caret müdürlüğünden barsak, 
(ıa!mumu ve yumurta fiyatları· 
nın hergün muntazaman vekalete 
bildirilmes'ni istem iştir. Günlük 
fiyat listeleri ıroncerilmeğe baş
lanmıştır. Ôğrend:.gimize göre yu
murta fiyatlannda yeniden dü
şüklükler olmuştur. Dün taze iri 
malların büyük sandık fiyatı 65· 
70, buzhane ma-llarmın 45-50 lira 
idi. Yukarııki m•ddeler, ba§lıca ih
caıc•t mallarımızdandır. 

J SEHiR~ 1 Memurlar !DIS PoLir;KAJ 
Malımız ve canımız kimindir? Ana kar neler Amiral Darlan •• 

=-~Davaları Yazanı HAYRI MUHiDDiN nasıl kullanılacak 
Milli Şefin parti kongresindıe müddet bütün mahsulünü, bir V ) "' b bl • w 

Mahalle birlikle· 
rinde çalışanlar 

Sabit gelirli'.er gibi 
yardım görmelidir 

Mahalle birliklerinde hiç bir 
ü<:ret almadan çalışan hamiyetli 
yurcldaşların karne tevzii, fiş da
gıtma ve benzeri işlerde başarılar 1 
gösterdiklerı her gün .birçok mi· 
sallerile meydandadır. Bilhassa ev 
ev dolaşıp n'Üfus cüzdanlarını mü
hürliyerek hatta imza alarak ek
mek karnesi dığııma işlerindıe 
göster;\en sürat ve muvaffakıyet 
bu yurcldaşların ~ir işlerine fe
ragatla çahşm•ktan zC'Vk aldıkla
rı'lı anlatan birer ı'.e!ild: r. Biz şe
hir hayatıno giren mıhalle bırlik
lerindcıki vatand aşların bu işlere 
kendilerini vermeleri mukabilin
de hususi ışlerinden fedakarlıklar 
y•ptı.klarına kani bulunuyoruz, 
Bunları göz <infrnde tutarak bu 
hamiyetli vatandaşlara ve eski 
muhtarlar gibi miJhür parası da 
almadan çalışan maha!le mümes· 
silerin• hiç olmazsa mahdud ge
lirlilere göSterilen yardımlar gibi 
çelışma gay.etini artbraıcaık avan · 
tajlar vcrilmsini dilemek yerinde 
lbic- hareket olur kanaatindayız. 

Mütemadiyen çahşan ve bir çok 
suiistimaller olması ihtimaline rağ 
men büyük bir titizlikle vazifele
rini hüsnü idaTe eden bu yurd
daşların ıııcuz ekmek karensı ve·' 
rilmesini ve binneitce ucuz şeker
den 1aydalandırılmaları yerinde ' 
olur. 

Bu suretle hamiyetle ve feragat 
la çalışan vatan.cl:tşlar hem teşvik 
gıörmüş o!acak, hem de bu gibi 
vatar.daşların çoğalmasına yar
dım edilmiş olacaktır. 

ŞEHlRLl 

Karne tevziatı 
imza mukabilinde 

yapılacak 
İstanbul VllAyetindcn tebliğ 

edilmioştir: 

Kanunusani - Şubat aylarına ait 
ekmek kartları halka ~zi edil· 
mek üzere dağıtma birliklerine 
tamamen verilmi§!ir. 

Tevziat a.ile rC'isinin imzasını al
mak suretile yapılac•ğından tevzi 
esnasında ya aile reisinin veye aile 
~isi namına imzaya saL\lhiyetli bir 
şahsın evde bulunması oehemm.iyet
le tebliğ olunur. 

Et o üşüyor 
Balık bollu4iu devam etmekte 

v• bu yüzden el [;yatları da islik· 
rar Jresbetmektedir. Dün mezba
hada mutad kesim miktarından 
1 ;00 kadar noksan kesilmi§tir. Et 
fiyatl-.ının on kuru;; kadar düştü
ğü giirülmü,tür. 

söyledikleri nutku bütün millet müddet de yüzde yiımi beşini al- 1 ayet İr te ıg 
son damlasına kadar içti. Şef, ta- madı mı? n e ş r e t t i 
ze ve dirilt!cl hc.yecanlarla vic· Biz şehir halkları için köylü ve-
danlarımızı yeni baştan aydınlı.ğa rlr, daima verir de bir gün şehir-
boğmu~tur. Varlık vergisinin bir liye vcrrook fedakarlığı düştüğü 
kısım vatandaşlara yüklediği fe- zaman bu yurdun n'mctlerine .bo· 
dakarl•ktan kocunarak: ğulmuş olan varlıklı vatandaşlar 

- Adalet bu mu? raftan adaret ve haklann kara-
Diye sormaya dilleri varanlar, kablı kitabını mı indirmeye kal-

Şef!n şuurlaıldırdrğı adalet ölçüsü karlar? 

önünde elbette b>§larını utaoçfa Elbette vereceğ;z. Türk olma-
eğm:şlerdir. 

nın şerefini taşıyf>bilmek o ~adar Büyük Şefimiz, adaletin en yü- ı 
kolay değildir. Cedler!miz şan ar 

ce ölçüde nasıl belirmiş oldu:flu- dolu koca bir tarihi bize <bedava 
ıiu, en ta~ yürekliyi titretecek bir 

bırakmadılar. Her Türk her an 
şekilde şuurlandırdı. Adaleti mi kahraman olabilmeye mecburdur. 
soruyorsunuz? 

İstiklôl harbinde, ibu yurd ve K;me, hangimize ne vakit fe 
dakiirlıkların en ağırı isabet ederdevlet için gerekt;ği zaman, va
se ,verimizdcn ikahramaoea fırla-tanm yalnız bir parc;:ısı kanlar ' 

içinde Türıkiyeyi, malının son lok- yıp fc<!ay :cesine vcr<"C<ığiz, 
masına ve kanının son damlasına Değil mallarmızı, can!anmtzı 
kadar sırtında t:ı 1m:şlır. Daha da. M:ılımızın canımızin vatan• 
dün, şe'h irli vatandaşlarımızı dar- ait olduğunu hala yalruz 'bır ede-
lıktan kurtarmak i<;in devlet bil· biyat sananlar, bu asırda, hiç 
tün Türkiye köyliisünıden bir uyanmam"i cenazelcrd;rıer, 

,------------------------~ ___ ...:-_Haftalık notlar :;:J= 
~------------------------'-
Şoför Beyefendi! 

-------------
Teksil~rin yo larına, varlık vergisi 
ve 

. ,. 
ı.ını aşka tE.kE üf lüğe c:f a ~r 

Her ~ense şıoförler .m~§" 1 
terileri her tarafa götur- ı 

meık istemiyorlar. Taksimde tak· 
si bekleyen biris' gideceği ye· 
rin Fatih olduğunu yaılıut Sir
keci de şoföre Bebeğe gitmek 
ı.s~diğ ıni bildirince şoförler: 

cBenzir.im yok!• 
Diye cevap vermekte devam 

ediyorlar. 
iş saatleri yüzünden otomobil

lere binmek, yani şoförlere yüz 
sı.ıyu dök.ınek meabuı"yetinde 
olanlardan üstad Ömer Riza 
Doğrula geçer. akş<= Sirkecide 
sıralanmııış l.akısiJoere dğoru yü 
türken -bir şoföre sordu: 

- Nereye be'yefen di? 
Öır.er Rıza Doğrul, •kendisine 1 

has nezaket ve sükılnetile: 
- Haddimıze mi beyefendi! 

dedi. Zozıtaliniı hangi t:rrafa giı
mek istiyorsanız bildirin z de 
evvela yolumw: bir olup olmadı· 
ğwı.ı anlı;,yalıro! 

YAZAN: KEMAL S. 
Her !halde geıııç 8.şıklar, yağ

murlulclarınuı yakas:nın • mo
da yü:ünden - kir ne, kundura
larının ilti nuanara lbüyük olma 
sına, ceketlerinin · ob~lluğur.daın 
ve uzunluğundan · l<endileriıne 
ait oldoğur.u gösteımckte güç
lük çekmelerine rağmen sevgi 
işin.de pek tali.hlidirler. Varlık 
vergisi iliıını a.şk içinde mükem
mel bir •Hızır. oldu. Zira bar 
balarının varl;.ğı, züğürtılükle-rir 
ni .kapattı. 

• •• 

Seliıml İ:ıızet Sedes t'>yatro 
mür.elclcidliğini bıraktığ ."11 

ilan ettıği bir yazısında •bert 
kendi ken.cl mi tekaüde çkardım• 
diyor. Bwıu okuyan biır arka
daş: 

·Desene dedi, SeJam; de u
cuz şekerle u~uz ekmeğe giie 
dikti?· 

• •• 
V a~lık vergisi ç:ktıktan son-

ra ger.ç delikar.!ılaT il:iını 

aşk ednb ya'lına şöyle cümleler 
ık.az:ı.rıdınn :ıya başladıılar: 

Manifatura şirketi 

uc ız kumöş c'ağıtacak 

cSevgiiliın, ba.ba.m devlete 
500000 lira varlık vel'gisi vere
rek. Anlıyorsun ki servetimiz 
beş altı milyonu buluyor. Ba
bam da yaş ıtibar' yle ilerledi. 
Miras bana 'kalacak, Milyon"arı 
hat da da bar.a bir raındevu ver. 
Sevgilim işteı gazete ve işte ba- ı 
bamın adı.. 

İzmirli tacir11'rin teşkil ettikleri 
man:ıtatura ş;rketi, dt•vlct memur
larına ve resmi teşekkül mensup
laına ucuz kumaş Yes•:re vermek. 
için hazırlıklar yapm>ştır. Bu ara· 
da fiş: er bnsı!mı§ ve a~akadarl ara 
dağıtılml§hr. Tevziat kayıt diiışü
~ülmek suı'!>tile ve nüfus başına 
muayyen nisbeti g€çmemek şarti· 
le yaplı:ıca-ktır. 

--------

YılbaŞıııdan iHbaren memu.rla
ra ve az gelirlilere yapılac3tk gıda 
maddeleri tevziatı ıçin vilayet bir 
talunalname hazırlamış ve bu hu
susta b:r tebliğ nC,iretmiştir. Teb
liğ şudur: 

Memur ve müsiabdrmlerıe dul, 
,.-et.im ve mü~kattıe.re iktnelkaneın J 
1943 den IUbaren (Ana karneler) 
l<ulla.nıJmal< IUl'eılle dJıiıtmalara bat
lanacal< tır. 

B11 kartlara kullanına.mda. ·~atı
dakl nak•aJil-f'lD. dik:kate almm»ı teb 
Ui olunur. 

l - lhıkO.naeli)e ekme& ve ekmek
ı k hububat ve ~ıur eşya ve m;;,ddele
ri.n c.ı..aht.lm.asına dair t.ı matname
mcnlıı 5 •nci ıaaddt-Sine söre hazır..a· 
nan c.A.na kll.ruca 'e.r, d..j:-.nıt~.t 1'e-
1ıruı~re ,,.·apıl::ca.k her tü.rhi eraı.k ve 
eşya daiıtm;-;.larında la..ibkakın esas 
&eıikil ejeo..,.ki.r. Tevziat sıra.....u.Ja 

i.:8.i'.ı..edeo mad.ı. bışkaca ve»lka aran. 
nuyc.tkt1r. 

Z - Karnenin ip ııahifeıolndekl (25), 
bölmedon, 1, ı, 3, 4, 5, 6 numaraları • 
taş-17.ı.nJ.ardan h~r biri, ekmek kartı 

tatbik Nlilt"n yerlerde sıras.lyle İkin. 
clki.nuıı 1943 den IUxıren ikişer, &J'· 
ilk ektnek karh dağıtımına. kart tat 
b..t olunmıya.n maJıall<"Ne 1.se, .-ene 
ayni memurlar, tev.ıl cdllecek iki.şer 

aylık un veya ekmeklJk hububat lh
t.)'açlarına tahsis edibniştlr. 

a - (1) numaralı bölme, lklocl
l<Aııllll. Şubat ıet3, (Z) No, lı böl· 
me Mart, Nisan l9U illh ... ikişer •1· 
1ık ekmek kartı Vf'7• ekmekl.ık: Jıu

bubat ılolılımında lrullanılacatma 
göre, her datıl.uıa devresinde, bı.ınu 
tekabill etUfi devre num.vuı 11441•· 
da röoterlldlfl ttkilde iptal edJeeok· 
ür. 

' - Dafılılaealı: e'laıı•I< kanlan, 
lallmaloameye batlı (8) No. lı n;ı.. 

muneye muvafık cEkınek kartı tevzi 
bordroatı» ile mutemetlere tt-v7f 001-
lecektiJ', Daire mute-metlerl. aile re
Lslertıe bunların beledlklerl kbn&el&
re alt ekm:._1<. karttrım tevzi Mlerk'e.D 
ana karnenin bir!ncl sahifesindeki 
matıbu karne nurna.ra. .. ını, dl:me1c kal". 
tına yaz:oaldan ctbl, bölmeyi de 
(i:klnclkiinun • Şubat 1913 için cb 
numaralı bölme), dört t"Ö'ıevl bit•. 
l.,.tireeek mertte ( X) eeldlode bir 
işaretle iptal edf'tt11;1,r ..., teni &'ÜDİI 
tarihini, bu iprd üurlne 1<&1eded· 
ce*.lerdlr. 

Gerek t~t n •erek tarJh.ln mi
relı:keplo ve ıllnml1ecek surette ra· 
zılnuıı lazımdır. Bu fdı:llde iptal ecll
lel\, her nı•tnAJ'ah böltne, kelilmlye-
eek ve oldııfu rıbl yerinde l<al:ıe..ı<

tır. 

5 - Ekmelclllı nn ve hububat da
fılmalatı tallmaıname1e batlı (9) 
numantlı nümuneye munf~ teTT.I 
bordrosn ile :yapı]aca:ktır. İkinclki.
nun l9t3 den ltıbar•n llaı"T aylık 

tftvrelerl\ alt 1.evziatta. bölmelrr J'U· 
lı:a.rıd ( 4) üncü maddede izah edil· 
d fi tanda iptal oh-nacaktır. 

6 - (7) No. la bölme, i'<lnclU. 
nun, Şubat, l\lırl l94S d'Vr.sl i<ln 
üç aYlıi'ı bir drfada datıtttıca~ o1a.n 
(Şeker) e tahsis edllnılş.IUr, Bu ti.ç 
aylık deVTenln ~'kert dahtılırkeıı, 

(7) No, lu bölme, ( 4) üne~ [ılcraıı. 
röc;terJdlğl ıtel.. 11-*e h::t.:ıt ohınarakhr. 

'1 _ (6) nurmr.dan itibaren her 
bölm•nln h~ngl mad'1clerln datıtıı. 

masına tahsis t"dlle-eetJ a1rıca bltdri
leeektr. 

A miral Darlan'ıo bir Fran • 
sız ı:-enci tarafından öldü· 

rülmüı olduğuna dair verilen 
W.biır karşısında dünya matbıı· 
atı pek muhtel'! ı:.~ıyeleroen 
miitalealar yüriiteoeJı. görünü
yor, Sıiyasi bı>yatı ile ömrünün 
§ti son seneleri ketıdis nden çolıı 
bahsctt:·mıekle geçen bir şahsi· 
yetin bu tarzdali ieci ölümü 
etrafında ıizun tafsilata yol a· 
çılmıtktadrıı. Verilecek tafsilatın 
da merakla okunup öğreıııiılmek 
isteneceği ayrıca anla ılıyor. 

Amiral Darlan 1881 de doğ
mu~ olduğuna göre daha ahm ş 
iki yaşından pek 'leri geçıneıniJ 
demekti. Vazifesini yapını§ ve 
bir köşeye çek imi§ de ömrünün 
son senelerini sükut ite geçirm&
ğe katlanacak gibi değildi. A
miral iç'n şimdiye kadar leh ve 
aleyhte, fakat etrnClı sı..rette ya
zılmış olanların hellı ba~l lann. 
dan çıkan bir hüküm de onun 
daima faal rol oynanıa·k isteyen 
ve hiç hır vakit iş sahasından 
çok lmeğe ka:tlanmıyacak l»r 
ruhu olduğu mo:•kezindedir, 

Bu itibarla Amiral Darlan 
hep birinci s .rada olmak fate -
miştir, Fakat yalnız ön sırada 
olmaj:ı 'stemek kafi değildir. A· 
miral ayni zamanda kendıisinl 
yukarılal'B çıkartacak ıkstd<lc
re tutumnağı da bilir, h:ıngi ta· 
lafa güvenebilecoğini çabuk an.o 
!ardı. 

Lakin her ıpeyden e•-wl Ami
ral Darlacı mesleğioiın adamı e
larak tamnnı~tır. Meslejij' ken
disinden ne istemiş ise nu me
N.kla, hevesle, yorıılmadan öğ
renmiş, yapmıştu. Onun için 
Fransan·n en seçme b'r deıı.izciYl 
sayılıyordu. Riyaziyota olan de
rin bilgisi ile yaradılışında.ki 

kuvvetli zekası sayesinde Dar· 
lan sağlam muhakeme yü.rüt
meği de şühes'z kazonm ~hr. 

Hangi işin sonu gelebilir, haı:ı.
gl iş~n bir netice çıkmaz? bunu 
kestirebiliyordu. Daha uzun u
zadıya anlatmağı lüzum kalma
dan şu son senelerde Fr8'11S8nın 
1940 da uğradığı felikettenberi 
geçen za.man zarfında e>ntıo b'T· 
birini takip edt>rek. ald ğı vazi
yetleri göz önüne getirmek kafi. 
dir. 

Askerflk sahasındak~ fikirl~ 
ne ve bilha.sa bugünkü gibi 
büyük bir harbin nereye varaca
ğı yolundaki mütalea!ar na ge
lince; Amiral Darlan denzi kuv· 
vet'n'n daiına son ve kal'i ooti
ceyl elde ed~bilet'eği hııaatin· 
d<'n ayrılmamışt,,.. Bu hususta 
İngilizler gibi düşiinüyordu. O
na göre kuvvetli bir donanma 
yaln12 harpte fi' veya bu yolun 
münakalatın · tem·'Il etmekle ka
lacak dıeğildir, Donanmanın 
bundan çok büyük .-yasi ve as
keri işleri vardtr. 

Onun için deniz kuvveti o!Jnı
yan taraf için büyük lir harbi 
kazanmak ve kazandığın elde tıı 
tabilmLk 'mkansızdır. Falrnt u· 
nırtmaınalı ki donnııma meselesi 
ın:un bir gayret ve faaliyet işi
dir. Çalışmak, "8b <l'h olmak lıi· 
znn olduğu g bi uzun bir zama
nın geçmes' de elıemdir. 

- ESl•n sizın misa.f;rperver ça
tınız altında rahat değil mi? - '" 1 K O A ~ ,, ı n T E F R 1 K A S 1 No. 71 

ikimiz pekal§ çalışabllirdik. 
- Fakat amma, büıün bu ioşleri 

teferrüatına kadar tertip eden o 
dur. Sanki siz bunu bilmiyor mu
sunuz? 

8 - Gerek ekmek kartı ctbl lev
z!at brt1annm cbiıtmında ve p. 
rek aynen ,..a.pılan tevziat ~asınd.ı, 
da!r•Jertnin bulundutu ~hlrden mu
vakkaten amtan all~ rel lett * fsıerler 
98 (Ana kame) )~J'in:le'.kl bölme nu
tnaral•nnı glti•kle<i eehlrde lp-.ıı .ı. 

Urmt'k auretlle f"Uhkak:Jannı ora.dan 
alabttlrJer. 

Amiral Darlan bu harpte git
gide hangi tarahn daha kuvvet
lerunekte olduğunu görmü• ve 
kararmı vererek Amerika! lara 
•misafir- olmuştu. Ondan son· 
ra Şimali Mrikada lirln<-' d&o 
recede bir rol oynadL Mtjter 
kendisini böyle bir akıaıet bek· 
liyormuş. 

- Ew' çok rahat Çünkii 
bu kıza bakmak masr&fını s.iz ba· 
ll<l ödüyorsunuz. Sonra ben öm
~ümde OOş bin lırıryı bu ka:dar 
kolay kazanımş insan <!eğilim. 

- Fat:<at daha kazanmadınız 
iti ..• 

- Evet, para daha cebime gir
medi amma, ya hiç bekl~iği
m!z bir uğursuzluk çıkarsa, diye 
lııorkuyorum. 

Jüdit emniyetle cevap verdi: 
- Bir uığursuzluk çıkmaz. Ba

na gelince, siz de biliyorsunuz ki, 
ihtiyar öldr.kten sonra, altı ay geç 
.:neden benim de elime op para 
Jeçe::ek değildir. Sonra ihtiyarın 
d• hiç <ilmcte niyeti yok. 

Seb .. stiyen hem dirıli)"Or, hem 
de ır.an:-kürlü tırnJkl•rına bakı· 
yordu. 

Birden ıyllğs kalktı: 
- O halde, dedi, tab;i zorlamak 

için hiç ·bir teşebbüste bulımma
dınız mı? 

- Ne söylüyorsu1uz? Başınm 
ıııcuııd• cin giıbi bir hastabakıcı 
v.r. Sonra ben ıkıafi derecede teh
like içinde bulunuyorum. 

- Biraz lhtiyaılı olalım. Ha.k>
kınız var amma, sizin de daha 
uzun mllddet hekt-emeniz acına
cak bir şeydir. Kov.:ııt tlyarosu 

balosuna geleceğiniz! neden b:ına 
haber vermediniz? 

Jüdit omuzlarını silkti: 

-Evet, haber vermeliyd'.m am· 
ma, sonradan aklıma geldi, dedi, 
zalıen Elen Şt•o!ıop ile danslarınız. 
dıki muvaf!akıyetinizden dolayı 
sizi evvelce tebı iık etmiştim. Bu 
kız hakikaten çok güzel! Hanıgi er
kek ona aşık olsa ha.kh<iır. 

Sebastiyen itiraz etti: 

- Yok canım, ded;, ne tuhaf 
konuşuyorsunuz. Geçen gece ben 
sizi son derece perişan b>lde ol
duğunuza dikkat etmiştlm. Doğ
rusu çok üzüldüm ve bu sebepten 
sizi ziyarete geldim. Siz artık be· 
ni anlamak istemiyorsunuz. 

- O kadar zahmete !üızum var 
mı? Benım de anlamak istf!diğim 
şey, bu kızı sevdiğinizi neden ben
den sakl.ıdı'ğınızdır. F&lı:at sizin 
şahsınızın rol oynadığı yerlerde 
aşk k•Lmesıııin beıın manası yok
tur, 

-- ~"9V_, 

Muammer ALATUB ~~ 

Sebastiyen sakın görünmeğe ça
lıştı: 

- Elen benim umu.rumda de
ğil, dedi, ben size onu 'birkaç ay 
bir kenarda muhafaza edeceğimi 
vadettim, Daha doğrusu sız m!ra· 
sa ·konuncaya kd.dar ... Ben de ar
tık ODU tam manasiJe bir mahpUS 
gibi alıkoyamam ya? O zaman ben
den ~iiphclenir. Onun için ken
disini biraz avutmak !Azım. Nite
kim ben de öy!e yapıyorum. 

- Evet, böyle konuşabilirsiniz. 
Fak•t ·ben de müsaadenizle kendi 
gözlerime peı.1< iyi inarurım. Bu 
kızla ne yaparsaoız yapınız, benim 
de umurumda değ;ldir, İsterseaiz 
onu mt!res alıeız, Laıimerin kız 
kardeşi Oliv'i nasıl kullandınızsa 
onu da öyle kullanmız. O seni de 
koka.ine alı:ştırınız, Nasıl isterse
niz, öyle ya.ııınız. Fakat ŞtanhGp
un mirasını almadan evvel, bu ha
re~tlerinizi kabul etmem. 

Jüdit devam etti: 
- Bu hareketleriniz )'iizünden 

günün birinde Eleni Ştanhop'un 
sağ olduğunu öğreneceloler. Son
ra bu sözler ihti)'.arın, yahut no
ter;n kulağına gidecek. Ondan 
sonra 'benim halim ne olacak? 
Buralarını hiç ciü?ilnmüyorsunuz. 

Sebastiyen hafifçe öksürdü. 

Jüd.it sordu: 

- Yoksa müstakbel metres:ni. 
zin mi iıki yüz b;n !İralık mirasa 
konması daha :şinİze geliyor? 

- Çok uzun konuşuyorsunuz. 

Sebasti~n tekrar yerinden kalk-
tı: 

- Hakikaten bu gece pek tu
haf konuşuyorsunuz, dedi, hatta 
hudutları geç;yorsunuz. Fakat 
ben neden böyle düşünmeğe baş
ladığınızı pek iyi biliyorum, Gali
ba Amas Kaıimir denilen şu fitne 
fücur herif sizin z;hn:nizi çeli· 
yor. Onun elinde bir alet olduğu
nuzu anlayamıyor musunuz? Ni
çin lıu i:ılere karışıyorsunuz? Biz 

- Evet biliyorum. Hatta htr
şey; tamanıı!anmadan sizin ıkanını· 
.u emeceğini de biliyorum. 

Bir saniye tereddüt etti. Son
ra renç kadının yanınasokıılarak 
dedi ki: 

- Geçen hafla Kazimir beni 
görmcğe geld;, Ba~ka şeyler an
lattı. Bu adam cBeyaz kulüp•Ün 
gizli faal:yetini nereden öğrenıdi? 
Sizden şjiphesiz ... 

(Arkası var) 

Memarl:ret maharu ~ olup 
ela muvak-katcn ııe~rlnue rcı..- aile 
re1'ı'ertnln ba nıa•cte lıtllıllmlcrlnden 
ı.ıııt..ıe ee<Jblıı-1 tein balan.dap 1 
..-rlyd han&'I vct<al.C. ""Ilı ise 
t.tu.balda ela o:t'111 Yd<ileUa • ı.I n 
paa d&lrelnla bonlro<ıuna ithal <ıclll· 
mpl tkmt!ır, 

9 - Yıılrarıda•ı luJıa.ttaıı anla.ııı· 
lacafı il'lere nnmanıh her bitme, hü 
lı.iimetce datıtıırea.k maddelerin alın 
nıauu tfı.mlnc yaradıfmdan l'"rek 
cAna lcanıe• nf0 ve l'trek böhneltrf. 
n..ln Jyl bir sıtre~te muhafazası lit:ım· 
dır. 

10 - Ba teblif a:rnı .,manda •1.f.. 
kalı bUtün dair•• ve müe&eseler 1~ 
tamim mahiyetindedir. 

lstanbuJ Dokumacı, Yaı:macı 
lşlemec"ler cemiyetinden: 

ve 

:h· terıbul Dokumacı, YaıJmaeı ve i~ emeoller ceD'l(Yctl \NTllUml: h""Yetlnin 
26/12/942 cumor!e>i g(ln\l saat 10 dan 12 ye kadar Türbede Esna! cemiyetleri 
binasır.d.al 1ıoplan:-cağı llAn e<tf.lmLstJr. Me21k:Or gün ve S<?otte ceıniyet mef1(_e .. 
;otne gelkerek uımunıl hıyete iştimk ec·en ımmın tadat nel'ceslnde cemiyet 
n!ı>;;;mnamcslnln Amtr bulunduğu ek:serıyetic temin ·edilmediği gôrüleretc umu
mi h<'yc1J;n i.kincl de[a olarak 31/12/942 perşerrıbe rllnil .,, .. ı 1() dan 12 ye lı:a· 
dar ,-;ne Tiil'bede E.mat ceınlyctleli t>ıııos.:nda toolana "ı •Un olunur, 

ltUZNAlllE: 
l - idare heyet'.nln ça!llŞ!T& rapoıu. 
a - Hesap müfctti\lerlnin raporu 
3 - 1943 en .. l biltçe ve kedrosurun lı:abulOı. 
{ - Azarun lekli!ler•, 

(807 • <l.OiJ 

il - İdare heyet!n°n lı.itiıcn nı.>tı ı;lo ııeçim ,-apılman. 

. . ' 

Arıslk.le>Pt;?cll• 

MrJ. T moçenko 
Bütün Kafkas kesimınde ve or

ta Don bölgesinde Sovyet taarruz. 
!arını idare ed•n mareşal T:moı;en· 
1ro ilk tahsHini b;r köy okulunda 
yaptıktan sonra Rus - Alman har· 
bine iştirak etti ve 1917 SovyC'ı ıh· 
tilaline karıştı. 1918 de Karade
nizde bir müfrezecy giren ve Don 
k•zaklarına kJrşı S!\'lhŞıın Tımo
çen konun ilk şöhretini Fin mare· 
şalı Manue~aym'ın Fin müdafaa 
hattını yarm•sıle başlad Sonra
d>n Lenıng•adda vaz!e aldı ve ma. 
reşal o'du. 

A'm•n'ar Sovyet!ere ıe rruz 
edince ct-phe kesimleı-ndcn bir• 1-

de başkum•ndan obn re reşal 
birçok strntej'ık r·cıt!ar yaptı. 
şı.,,di de kış •,arruzlırını tdare 
etınekteıiir. 



SON HABERLER . . - .. 
Danimarkalılar bize 
bir fabrika satacak 

-------------
9ahk unu, konservesi, yağı yapacak 
olan tıu fabrika istanbulda kurulacak 

An.kara 26 {İkram muhabirin- ! 
den) - Danimarkalılar balıık unu, 
balık konservesi, baltk zamkı, ba· 
lıkyağı ve bunlara ait tenekeleri 
final edecek tesisatüe birlikte bir 
fabrikayı hükumetitr.ize satmak 
teklifinde bulunmuşlardır. Tedkki 
edilmekte .olan bu teklif üzerinde 
müSbet bir karara varılıTSa f"bri
ka İstanbulda Danimarkalılar ta· 
rafından kurulacaık işletilm<'si 
Türk işçUeriruı öğreıild'ikten son· 

ra hükÜmete teslim edilecektir. 
500 bin Ji~aya mıl olacak bu te

sisat sayesinde balık sanayii biz
de de modem hir şekil<;le kurul
muş olacağı gibi konserve balık ioh
<acatı da mümkün olaeakur. 

Diğer taraftan Ankarada balık 
satışının tanzimi ve her cins ba· 
!ık bulundurulması için .bu işlerin 
Memurin ve Elektrik şirketi ko
operatifleri tara.'fından idaresi t ed
kik edilmektedir. 

~--~~--·~------

"tal fyatla ının 
t esb;t .ş .,kti 

Ankara 216 (İkd•m muhabirin
den) _ Ticaret Vekaleti, müs· 
tııOısiller için bosma, yünlü ve pa
muklu mensuırat tevziatında kul
lanılmak üzeer •na karneler bazı r

;atmaktadır. 

Dün iki tren 
kazas1 oldu 
{Baı tarafı 1 inci sayfada) 

aksi istikametten gelen ve İstan· 
bula geçen 1-61 numaralı marşan
diz için açılan ve bir daha düzel
tilmeyen mako ... an geçm~tôr. 

T.rt.'11 ordan da aynı hata yüzün.
den sa.dcec y.ük •boşaltılırken ikul
lım.ılan yola geçm>ş ve orada bo
şaltılmakta ol~n buğday ve <ıt 
yüklü v~nlara bütün hızile çarp• 

m>Ş~~~ışma net~esinde süutle 1 
yüruyen tren önüne gelen iki va
gonu hurdaha~ etmiştir, Bu sıra
da vagonlar<ian yük boşaltm kta 1 
olan İbraıhim, Durmu~, Osman, 
Halil ve Hayrettin ı>ğır surette ya.. 
Talanmıştır . Yaralılardan İbrahim 
hastaha:ney k• 1 d••ıiır1<en, Durmuş 

ise ameliyat masasında ;Jı:en öl · 
-müştür. Diğer üç yaralının hayatı 
tehl:k"<Clidir. 

Aynca ça,pışına. uet:ıcesinde 

banlly6nün d• 4 vagonu üstüste 
binmiş~ ıı.c ktS:n1lart rı:ırı,..alan

mıştır. Banliyö içinde bulunan yoı.. 
culardan İbrahim, Aril, Mustal.ı, 
Erkal, Hüseyin, Ahmed Rıza, Meh 
med ve Melahat ta mtı!htelif yer
lerinden yaralanıruşlardır. 

Hadiseye vaziyet eden rnüddei
umuımi muavini Kemal Ö~oban 
derhal vak• yerine gidE'rek tabki· 
kata başlamıştır. 

İlk tahkücata göre kazaya hem 
makascı Cavi-din, hem jslasy<ın şe
fi Recebin, hem bat bekçisi Şeri,. 
!in vazifelerini ihmallerinin sebe· 
bryet verdiği an l~ı:maktadır. Çün 
kü: Maıkasçı makasları iyi idare 
etmemiş, istasyon şefi kontrol 
edip .kitlememiştir. Maznunlar su
çu işletmede bulmakta iseler de 
hakikat ancak yııpılacak keşifler
den oonra belli oloıcaktır. 

Bosnada bir 
şehri zaptEttiler -·-Eir kasaba da ku· 
şcıtıldı. 300 İtalyan 

öldürüldü 
l.ıondra, 26 ( A.A.) - Roma 

radyoou Yu,g<l.>l:ıv çetecileri· 
nin Bos.ıı.ada Llvno şolırıni e
le geç rcüklorini ve 300 ka
dar düşman öldurerek tıopçu 
ma.lwmesi alaıklar.ını teyit 
etnX'ktedir. 
Çetecıler bundan başka yi· 

ne Bosna.da Saııask.imot ka-
6alba.>ını kuşatm .;ılardır. 
Diğer taraft~n TraVllJlk böl· 

gesir.de !birçok A1m2ll ve itaJ
y an asker nin öldüıiildüğü 

biJ.diırilmeıktcd ir. 

Sovyetler & şehri 
geri ı..lcaılar 

(Baş tarafı 1 .inci sayfada) 

ıılncle ~uuu baş.on Ue ırellşliren 
kuvveUL-r,ınıı&, .,.....,.ıeJco (lliJcı.Jr.ı~ ..._ 1 
t.Vame.Jerd: aJertıye• ek tıı ö .... emlJo-

rl, FMSe.u.kovo. ha.uten11ro1r"Ska l.ıalı- ı 
anda !Lrkuvka, Busacvık.a, Ro:;Loho
vau, huna.~•'e"il.;;., t..l\.lko~o, ia...ıı1J1. 

ka, Ku..elnt..k.ov ~ıe nuı.blm bir M1ari 
merkez -vr oemlryul G-ragı ola.o M.4.l 
çevskayı ele .1eçtnnl.lerdtr. 

25 İ.lk'kaıı.uıı ırıınu al<.şıı.mı düşman
dan alman esir sayLSı '1.508 kı.şiye 

~ükselmif.lr, 16 lla 25 İ.kkinun zar· 
fmda kuv\etlcrhni& d~mand.a..n 49 
b·n 700 er ve bay e.slr alnuşlardar, 

11 ili t5 iıkk&nıwı za fınlia y.1.pı-
1.an ç:ırp1.Ş1Jıalard:ı :Sovycl bırliklerl 

11Z lank, 1817 lop, 54.000 tüfelı., BZ 
radyo merke.J, 1.177 motosıııı t, 
Lll5 araba, 6.783 bt.c.ek hayvanı ve 
91 muh mm.at, silitı ve 7l7ecdl. depo.. 
BU •le ıreçlrmlşlerdir. 
AyrıcR 10'1 uçak, 133 tan!(, muhte

lif çapd.'\ 251 top tahrip olunm.uş:.ur. 
24 İfkkinunda dil.,,,.,.an asvaş saha· 

sın.da- 7.000 den fazla er ve suba7 ölü 
bıraknuş&ır. 

KAI"KASLARDA 
M!>Skova, 26 ( A.A.) - Sıwye& ha

berler bÜT«;u bi!d.Jrlyor: 

Stalin -------
Ukrayna partisine 
yolladığı bir t~lgraf ta -------
"Ukrayna Bolşevik 
kalaca!\.tır,, a i) or 

Mnskova, 26 (!LA.) - lif. Stalin 
\'e 1\-L ?tluiotof. UM;r4yoada Sovyet re 
JlmJo..n lo.urı,;,JWJuııUD 21 •ncl 711 do
nü.mü. münswbet le Sovye& hatk. k.'().o 
mt.~crleri ııeyc&J ve SüvyeUer birliil 
komUni!n. pa.r1.ı:J merk.u komlitesl 

adına U.lıi.r&)·na ko~ıunrıt panW. mer. 1 
kea Jr.om.it.cel ııe hsik. koID.ISl!rl .. rı he
ye1.ln .. ,.o Ukt'aynı SuvYelleri yiık
.... divanına bir ~raf sjnderm·ıı
lerchr. Bunda eLcti..ı.Je d_niyor ki: 

&25 yıl evvell1kn7ııa milleti bol· 
tev·k partlşlnln aev-k ve ldare&lnde 
ayUJ.ı.narak Lqrr:dakl zalimleri .~ 
llUf ve ?!>•ır.lekelle luıklld bir halk 
idaresi kurm'Qftr. 

ll·tlı:..rcJ kUV\'t:tler Ukrayna.do bir 
pak tehirleri ve Jilzlerce -lröyü tahrip 
etılll·cn t;~ı uı..raynalılann milli 
ldiltürilne ali bit" çok d l;erll A.blde
Jeri vt estrleri de •mha etnıişlerdir. 

Kadın, r-rkelt ve çocuk fart l'ÖZ!'lll .. 
me-kslıin yüz blr)e-rc• Ukraynph iş. 

lenceye marus: bırakılm1t veya öldü 
rüln:~lür. İhtirasına hudut tanıma· 
yan Jlltler Ukra7na:vı bir AJ .... 90-
miirı-esl hnUne e:etlrmıek ve hüriretle 
rlne be.th t/kT ı7naltl rı tta.ret atlı

na ıJ~rak Cerm~n1eşt.irmdt hül'"a.5ı· 

na dü.""1ü,tUr. Fakat bnna miioa&de 
ed i)nı ı., ''°" 'ktir. 

Bol('evik olall Ukn;JDa :rlne bolte
yf'k kalcaktır. 

Amiral Darlan 
(Baş tarafı 1 iııci sayfada) 

Dün Oi!edtn onn halk, umumi n 
Jlllk Eıarayuıa konul. n amiral D.t.r· 
lanın tabutu 6nünd~·n l"~,ur. ora.. 
but Fransız bayratma sr-rılm1$tJ. Va.. 
lın ~ıho dört subıJ'" ve J\ffi.Jüman as
keri ~tn·• nöbet bek1eme'kted•r. 

RUZVELTİN SÖZLERİ 
Va$1nır on, Z6 (A.A.) - Amiral 

D-rlanın k~tlinl tefsir eden rrb B.m 
Yelt ,ı;y•e dP-m 1şl~r: 

•- Bu alçJı kça clna1et en ön pl.ln 
dı reltn bir ciirilmdür. Bh·I~k\:mll. 

Je'l ·r ~f1erlnin b!"psl bu noktada be
ra"~rd · r'<'r. jS"f'i ·,.m, fa.:J7"ft trve u
k•>i l<l!hd•d t.roffarlal'l ba•ka türlü 
dü.•tin,..bllrlPr. Adaletin l'el"hal y-rlııf ı 

k·ıtllJ,..rlrıln tı:-m veı hak'ı h . .,. c•z.:o.yı 

çarptırılca"k:J"rını Umtı Nltrlm.• 

Londra 26 (A.A.) - Tokyo r•d
y<'SU, Darlnnın·ölümü hakkınılaıki 

tcfs'rlerinde İn.giliz ihanetinden 
bah<etmekle berJber. sözlerinde 
mutad o:mayan bir ihtiyatlılık gös 
te-,....,.,ı ~tir. 

Reut•rin rn1ı.Peobiri!le göre, A
vusbılyada etıoar ,flldur: 

cDnrtanın yerine Lıvalin ölme-
mi~ <ılma<ı ,eınacak bir şeydir• 

BULGAR BASINI fNr:fLlZLER 
iTHAM EDiYOR 

Sofya 26 (A.A.) - I'G\'B. Bul
gar bo.•ını amiral Darlanın öldü
ğü haberini büyük başlıklarla 
ne.,retmiıjtir. 

Zor: gazetesi, Reuter ajansının 
bu yüzden hiçbir sur.tle karışıik
lık çıkmoyaeı.ğını bildirm'ış oldu
ğunu kaydediyor. 

Utto gazetesi, bu cin&yetten 
lntellicens Service'i mesut tutu
yor. 

Nevyork 26 {A.A.) - Nevy<ırk 

Times gazct<'.'si yazıvor: 
Amiral Darlanı ~'mal ve batı 

Afrikadn Fransız yüksek ik c :ııise-

ll[OAM 

Almanlar 
Çözü.üyor mu? 

{Baş taralı 1 inci sayfada) 
taan-uz ed·l)'orlar ve her baldo 
insan kuvveti halinde de kışa a
hş k bol p"yade ve SÜ\'ari kuUa
uryoralr. Bn duruın k~ısıuda 

her halde Alınan başk<ımu1ıanlı
ğı Ru• taarruzunu durdurmak, 
tehlikeye düşmemek için ihtiyat 
lannı cepheye sürmek yölu.nda 
bulunsa gıerektir. Fakat, buna 
rağmen harp şansı Sovyetlere 
yardım eder, ve klljın Ruslarla 
olan Htliakı da devam e)-ler&e 
Almanlar iki )'I boyllllca dökıtük 
!eri kanın bütün mubassalaları· 
nı en a1 yarı yarıya kaybetmeye 
ınalıkiım kalırlar k :, bu da Al· 
manya için isti.lı!bal ve gelecek 
yaz bakım Dilan çok tehlikeli, va 
him b ır akıbet yaratabiliıı. Her 
halde, henüz durum kıesin b·r 
hüküm vermeye müsaid olma· 
malda beraber 90k ciddidir. Rus
lar için zafCI' ümidiyle şahlan. 
mak ve gerçek bir muvaliakıye: 
le doğru yak ulaşmak mümkün 
olduğu kadar Almanlar içf'lı va· 
:ıı:yet toparlayıp Ruslara sı>n im
kiınl8'l'J da sarfetıirmiş olarak a
ğır \'e mukıabil bir da•be lndir&
bilmek de huıüz hesap vo ihti
mal dahil"ndeıfir. Bu itibarla 
g~çecek günlerin büyük bir o
hemmiyeti ,....,d :c. 

ŞVKRVAHMED 

Varlık vcrğ~sl 
(Ba1 tarafı 1 incide) 

Türk T'caret Bankası da kredi 
Açacak 

Ankara, 26 (AA.) - Maliye 
Vekaletinden öğendigimize gö
re, varlık verg si müıkelleflerine 
mU'tad usullerle kredi açacak 
bankalar moyaruna Türk Tica· 
ret Bankası şuheleri ole Ha~k 
sandııkları ve ajansları da iltiftıak 
etmişlerdir. Bundan maada Em
liik ve eytam bankası şuıbeleri 
gayri mekul mukabil ınde aça· 
cakları kredilere iliiveten emıtı a 
ve saire mukabilinde de iııredi 

açmak hı+suswıda teııtiıbat al
m~lardır. 

Zonguldıtkta varlık vergi9l 
Zoıı:gulda.k, 26 (A.A.) - Bura

da asılan varlık veııgisi l~teleri
zıe göre 521.075 lirası Zoıııguldak 

Merkez kazaSJ.llda ohnak üzere 
bütün vilayet iç n tarh ~.hniş O· 

lan vergi mıktan 1.630.277 lira
drr. 

ri olarak tanımağa ş:ddet!:e mu
ba1elet edenler bile bu cinayeti 
takbih etmektedirler. Yalnız dü
şüncesrzler ve akılısızlardır ki,böy
lc bir günde 'lıu cinayeti güç bir ' 
muade:cy; b•lletmiş buhırıduğu
nu ileri sürebilirler. Birleşik mil
letlerin şimal Afri.kada kal'jılaş· 
tıkları meseleler olduğu gibi yc
r:nde kalmak!ıdır. 
Am~rikalılu Jironun halef 
olacnğ nı tahmin ediyorl"'r 
V"'iingtoın., 26 (A.A.) - Hal-

leflecek ilk is, Darlanın ll:ıalefi
r:in tayini ır.es"elesidir. Muftıarip 
F'r:msıızlar tarafından da kOOııl 
edileceği sanılan ı:en<>ral J"ıronun 
bu maıkama seçileceğ' tahmir: e
diliyor. 

lstanbul Sim tçi ve l öre kçiıer 
CEmiyetinden : 

Vaka mahallinde tahk;Jı:aıını bi
tiren müddeiumuımi muavini Ke
mal ôııçoban yanında Adli ta· 
b>b olduğu halde hastaneleri ge
zerek yaralıları muayene etm:ş ve 
ölülerin defni için ruhsat vermiş
tir. Bugün bir eiıli vukuf hyetl 
hadige yerinde keşif yapa<:aldır. 
\"aka yerine çok geç ge'.diği içın 
ehli vukuf keşfini Dokuzuncu iş
:etme müdürü, cer ve fen mii'fet
tişleri de vaka yerine gelerek tah
kikat y•pmı§lardır. 

Na.terk cenup doiwl nda kuvvetle· 
rlm1zle diifman ara!ında. (m.Tpqmala
ra devam tdilmlt ve d&itJna.n işıal et 
tiJI bir \><'lı: m.,,~ ôn malıallerdrn alıl
m.ı.ştır. Kuvv,t.lerimlz ileri bal'ekei
lert sırasında 3Z Al1"11n ı.nk., 30 ba 
hrya to,ı, SOO .... mermi ve büyülr 

9&71da obtle ft ID&7inler ele ~ 
lenllr. 

Cemiyetimizin ..,...ilk alelade 1ıoı>.,.,tısı 24/12/1942 pel'Ş<'lnlbe giin(l sa&t 
10 dl>n 12 ye kadar Gal.3'tada Küçilk MUlet hanında cemiyet mel'kcz.lnde top
laoocağı gaızetet.rde !lan edil.T·~u. Me-,kOr günde e'kseri~·t tıJ?nin ed~ lemedi· 
ğ:ooen toplantmm Jknci dıefa olar-at.~ Wt!ar TilTbeCe &nuf <' -•myetTerd bina. 
sı nra 29/12/1942 sal gün(!'""'' 10 dan 12 ye latdar 1xıplanecatnı bildirir ıı,,IJ 
,...Jarznrzın d.iııdınlarlle lştiraklerilıi rica edel'l;ı;, 

Hat ma:kasçısı Cavit, istasyon 
şefi Receb, hat bck'Çlsi Şerif neza
ret altına ahnmış.tır. 

ANKARADAKİ KAZA 
Anl'1<a, 26 •A.ı\,) - Buı-ün 26/ 

1%/1942 ıarihlnde sece 7rıouıdan bL 
ra1 sonra Eılme~ut istasyonu 7akırun. 
da iki maqar.db katarının ~"<Pvıma 
11 uret.ile bil' ı.:a:ıa olmuştur. 

S'neaulı6y ısı..:ron memurn Sln
caıılköyde bulunan bir marpndh h.
tannı EUmeqı tan ıel onk Dl•n dl.
fer b -r ma,....ndlı: ka.tannm vürudu: 
na kadar he lemesl liıım reliTken 
J"Olda tren oldutunu unutarak bnnun. 
b:ırekeUne mü...aade etmlt ve EUm~ .. 
aut ya.kınında iki tTen çarpqnıı.ştır. 

Oc ylik vaC"onu deTrilmif. dok.u'I 
neon 7o!dan çıkmq:tır. Carpq1n 
treııltrln n -~stahdt1Tlf'l'4' 'en 'J kfşl 
7arJ Ja·1r:İş ,,,, l:ıun'Z!'dau liçil Nü. 
anıne- ba~tJhn r.ı<ln'" cüııderiımr1ur .. 
Yaraları hafiftir. 

Yolda b ir m'kfar h:ıur cldrfu leln 
«rr.nJerc aktarma raptırılmq:tır. Tol 
d~am. a('1lm1Jtır. 
Kau:rın tıMdJıl whf'plt-rl tl%•1Wde 

dtmlryo1u müteha!at .. nnca )'erinde 
Wtkbt yıpllmakta.dır. \ 

tüddthur.om1 ike~ de a1rı~ ta~ .. 
t.lkala batlenmqi• 

General Jiro 
(Bat tarafı 1 i:nci sayfada) 

yük 'Miyac.ı olan en modern si.. 
lii!hların bir an evvel ve mümkün 
olan sür'atJe Birl~ik Amerika 
tarafından kendisine verileee
ği'Th<' kat'iyyen em ndir. Fransız 
ordusu bu silahları kullandığı 
zaman, zafer gi.iııünıiin çok sür
atle yaklaşacağını AmerikalıJar 
.göreceklerdir. Frasanm Ameri
k.aya tam bir itimadı vardır. A· 
mer ka.nın da Fransaya l.timad 
etmesini rica ederim. 
Ht'R FRANSIZLAR DA TARAFTAR 

Londra, Z8 (A.A.) - :ı..ou.ıra.ı:.ı.ı j 
ıava~n FnlmızJar. nnert Giraod- 1 
nun Dar1ua baıer o.Jtnası takdrindt
k"endllerl tıe IJ!mal Afrikad.ııkl Fran
ıu:lar lr&$tnda de11:ıal bir 7a1tınhk 
hatıl olacaıiı mütalea1nda bulunmak. 
tadırl r. f.:tıa rı DOc-ol ile Gira.ud •· 
ra.smda hlo br uman nl7& ve mUna .. 

"- olmamıtlfT. HaUedllmesl icap 
- 7e~ln• m<ı•le, lmp;ıralorluk 1 
meclbf nlihlyr•lerlnln ~ulü me· 
ıı"ifl'9id~r. Mii.tftfikteria 11olı:la.I D"' Z•· 
rırıa ıorı:ı ccnr..raJ Girt·ct. Darl.uıa ha.. 
W olmafa lir oaııır 

B.UZNAlllE: 

1 - İdae lıeyetiııln çalşınıa raporu 2 - H.,ap müıtett4lerbln raporu, 
8 - 943 7ılı b:ıtçe ve l<edt"a>unu.ı kal:\:111. 4 - Aıa- teQ<liflerL 5 - Mües
"""""'n heyetJııi.n ;renlden idare heyeti intihabı. 

TURKIYE 

ZiRAAT 
CUt..KURIYETI 

BANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: l 00,000,000 Tüı'k 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her ne\•i banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikraıİ1ye veriyo~. 

Ziraat Bank.asır.da kumberalı \•e ilıbansu: tasarruf besap
larmda, en az 50 lirası bulunaı: !ara senede 4 defa çekile
cek kur'a ile aşağıdak plana göre ikramiye dağıt.laıcakıtır: 

4 A. 1,000 liral..k 4,000 ı. 100 Adel 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 120 • 40 • 4.800 

40 • 100 • 4,000 • lGO • 211 • 3,200 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar !bir sene IÇ!nde 50 lira 
dan aşağı düşmyenlere ikramiye çrl.-tıJ;':ı takdırde % 20 fazla
sile vcrilecelotir • 

Kur'alar senede 4 defa 1 Eylul 1 Birinclkinun, 
Mart ve 1 Huarllll tarihlerinde çekilecektir, 

6ıhıhi• a;, 1 ' 7 t T !\ eşr ~ ı Jl• r•klii•il• Cnd•t Kuabqia 
Dasıldıiı 7er: •SON TELGRAF. matba .. 

SA.D'A.-S 

Saadabat Paktı\ n. Deniz Yollan 1 h~fmq il, M. ll~"ları -Plüddet bittiğin
den kendiliğincien 

tezelendi 
Ankara, H (Rad70 ırazetesi) - lla 

sttn memlekdlmlde İran, İrak n 
ı:rr .. lslan araoı. .. dald Sadabid ıı•k· 
tının :rıl dönümüdür. Bu mnahede
n•a mliddell bltmlt oldupndan, lh· 
tlv.ı ettf~i hıikumler~ tevfikan, ke• 
ıliıtlııcla tazeıenmı, bulunmaktadır. 

1·ıitlrlye bn paktı 1-alaı<ken kom· 
to.?ıı!rlJe fyl mönsebetL·r kurmak n 
81llh idealinden llham almıştır. AJ'nl 
,._ dan;n baırünlıil ııolllikam

ıla ilham byuatı lqklJ e1me1<1eı1ır. 

8 inci lı glliz cırtuıu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

geçikrek gelen bir telgrafta şöyle 
deniliyor: 

cŞimal Afrikadaki Fransız kuv
vetleri daılıa ş<mdid<'n Amerikan 
malzemesiyle techiz ~:!ilmekte ise 
de, henüz sür'atli hareketler için 
gereklili ıkolaylığı elde ermiş de
ğildir. Bu bakımdan, teşebbüs e.t
tikl~ri bütün taarruz hareketleri 
şimdilik mahdud ölçüde kalmak
tadır. Hava yolu ile, tışıt uçakları 
ve plankrlerle gelen Alınan ve 
İtalyan takviyeleri memleketin 
yalnız şimal ct>ğusuna dğil, aynı 
zamanda cenup kesimlerine de in· 
dirilmekt<dir .• 
MÜTTEFiKLER TUNUSA 20 

KiLOMETREDE 
Londra 26 (A.A.) - Cezayir 

radyosu, müttofik öncülerinin Tu
nusa 20 kilometre kadar yaklaş
tıklarını bildirmektedır. 

L<>ndra 26 (A.A.) - Afi ajan· 
6lnın, W'><<ı:>i mooab I' tnı.ıJ:l)'Qr: 1 

Noel başındanberi Tunustan 
gel<>r, iJ3be<-ler oldu'kıça önemli f 
bir surette takıviye e<l lmiş müt
tefik l<uvvetl<ıri ileri hareketle- ' 
rine tekrar b~lıımış ve şimdi · 
den c:d-0.i terakk"ler kaydetmiş
tir. Bugünden Tu~usun 20 ki· 
lometre y 3kmuıda Anderoon kı
talarının bulur.dutu bildirilt
yordu. 

Bunun manası Teburilıanın ye
nider. ya diiışınüş, yahut çevı:il
miş olduğudur. M111'Ver k taJarı 
bu kes'mde kuvvetli siperlere 
yerleşmiş olduğu için olaylar . 
dan daha çabuk hüküm verilme l 
mesi gerekmcl<le beraber, Neh
ring n köprübaşını genişletmek 
tasa\t\R:ırunu tatbik ediemediği 

düşünülebilir. 

BULMACA~ 
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SOLDAN SAGA, 
AŞAGIYA: 

l' UKARIDA.'1 

1 - Bir nevi toprak, kolay. 
2 - !\Iuharip devıcacrden biri. 
3 - iıc.t hart 7anya.na, bir emir, .biT 

hayvan. 
« - "\·erine ko1mst. 
5 - Bir ha.rfla okunmam, noksan de 

fil. 
6 - Sportmen, doV11r. 
1 - B'r h :rfln '*unman, 1'okamlıll 

kJil•tlanndan biri. 
8 - 1'1t-kteplerdr okUDalan bir den. 
t - Tf"miz, bir nevi denla na.kil V•· 

•tası. 

DenizyoUarı umumi yolcu na vul tarifesi, yapılan zaml&r dol 
yısile, tadll ıedi l:ıniştlr. 

1/Son kanun/943 tarihinde Lı tan'buldan hareket eedıc<k olan po 
taılardan it>"baren yeni zamlı tarife tatbik olunıcaktr. 

Acentala.rdan izahat alınabilir. (2597) 

İstanbul Deniz komutanlığında 
Deniz vooUııarınd'> mtlnhell <>lııın llcapt.ıınlo.ğ:a ypılsıı md)eld lıılllıt•ıdıı. m 

,.,.u..ıc olıedıar (75) Lra !lcrolle ııJıı.ncıoıktır. İ:olcl<lila<A aıoPldı:l ..-.it il• 
ilkle kıomutoıı!ıpnıza ~n. 

1 - Dllela,;e 
2 - Nütııs b!l.viyet c<ızo- ve ••erlik Teolkıa1'r" 6mıtl, 
a - ~ r«lerdeki hiaımOı.lel'in. •it v~ .......ı..ı<i. 

4 - Limon kap,3ru$. o«ıocWııa :ti- t.ısdliüi ourell, 
6 - İD odol vosôluı fotoğrafı. (2465) 

r 1 lstanUul Levazım Amırhğinden 
Verilen Askeri Kıtaat İlanları 

~------....;..------~------...;. . ...;.;...;;..._~ 15,000 kilo kuru üzüm paza, ı ıkla satın alınacaktır. İhalesi 4/ 
943 pazartesi ııunü saat 14 de En urum askeri sdın alma kcnıisy 
nuııda y~ılaca.kıır. Tahmin bed(' li 16,500 lira k•ti taminatı 2476 li 
dır, Taliplerin belli vakitte kom yona gelmeleri. (1845 - 249 

* A4:>ğıcla yaulı ıc:ıvu~lır puarlf. ı sa'bo ol:naaılctır İho.!esl 11/1/943 
- 15 de AnC<,..a&ı M. M. V. &r N .. ıu ı;ll'IJn olma lwcı!i'O"OIJUQd ;r·..,.ı.cıı.ıı 
tı:ır. Talfpleriıtı bc~li vA'it.te ~)'OD ' go!meleri. 

Cinsi Mlktan Tutan Temma 

Koyun ~I kaıvurmasıı.. 
Sığır eli kavurması • 

Ton LTa 
20 54.COO 7900 
%0 40,000 6000 

(201• - 2S83) 

L.ra 

"""'8d ;raza14 bottcJ!ye ve ..-!'im p ızaı'lllda. •tın llı""C.ldır. lh..looi 30 
12/1942 çarş::ıml>a günü .,., 18 dıo A ·...O. M. M. V' 3 No. Ju salto 
koınioQ<>Jl<Jllda y..p>l.ııoıkt.ı.r. Ttıllplerin ı., Jli valcitu ~ ge'rnel..ı., 

O>n>i Miktan. Tut.an To:mlnı&t.ı 
adet llnı Ura. 

Baitarı;;ye 

Kil.im. 
10,000:40.000 591,200 54,79(1 
U,000;50,QC1 379,500 37,860 

Cl981 - 3482) 

~l!dı Y""'~ ~ pııca.r1*J , .. ta. e!Jnı:ıaıktır. İh•'eıl.rl 
9'll'$aln.ba gıımı .... t 15 de Adııanıda M. 1!, V. 3 No. lu &IUln ıı6ma 
nu.nda ya~:r ı r, T&lıiıier<a. ~ va}- 't..e kom.İSIYOOA e('"lu:ır!c:rL 

ll0/12/ 
ıwm.ır 

~ Mıırtan Tulart 
metre lir~ 

.ooo:ıso.ooo 9611.000 
ı.ooo : 10.000 533.300 

Tem!ııatt 
l:rıo 

85.02 
50.56 

Cl98() - 2481) 

* Beher e•arnıno 83 kuruş t.hınUı od. en 273 adet 11 loi!o 708 gram ..,ot m<ı• 
den blem ucu p.ı.url:lklıa s>lm a•maca>.t:r. İha.lcli 30/12/912 ça..ş:ınıba gtir!Q 
paat 15 de Atik.r..dı.ı M. M .. V. 2 No. tu. l.tm almı. komİ:9'Uır ı undıa ya.pılacaktır. 
:iıstek.lilerin k4'li! ..Oecaltlcıt! .ınJktar üz •ndon kat1 ı..w.,. Jı.cı:e beli vakit 
l;.om~la ııelnı~ri ( 198'4 - 2·o il!!) . . * 

Müteafıhlt nam ve he'alı- 4..26 000 odı>t J"!ll8 oarnındo:ı mamuA 
eanpu.1 pazaılıkla satın alınac8kt.l'. İha '~ 7/1/943 perf001be günQ saat ıı; d" 
Ankamda M. M. V. O No, lu -•n aımn ~nunda yapılacakt:r. Talın. 
bedeli 33,910 lira k!"l ıemlnat.ı 5-067 lır~:ilr. Taiq>le:ı>n bcU: valttte la:ımJ..y 
gelmeleri. (2027) (2629) • 

B<tıer ld"'6una ııo kurut tatırron • <!llen l!O ·- 30 ton rıes :ratı P=lıi<t.. 
satın alınoc. ı/ ır. İhieoi 8/1/~ Clllll& günü sut 11 de Ar.brade M., M , V. 

2 Nlo ıu ıa\Jn almo ~ yıas:Llacakt1r. Kat•t toınna1l 4-05-0 ıtradlr. 
Tıtl;pİeoo belli vaım.tte ıoorn.;,.-yona gcln"eleri.. (2021) (2638) • Beher lolı:ıou 45 1tunr,la11 ıo t<ın 1< .Plıca. ve bdıer klk-oou 115 lııuwştan 

8800 
kilo •abuaı pıoıarLl<tla aaı... ııilJ'.aca<ıtır. Ibald 28/12/1142 gibü ... ı s ı!'e 

Yaiovada a.s.<erl ..,tın alma Joomi11Y'JGUruia ya,prl•oITTıtır. Tal>plaron belli , .... 
ldtte Jkomisyona gelmelel'1. (2029 (2632) .. 

Mütftıllih'I am ve he<abırııı ip W1• tel ball'tlh 1,393.~18 lcolo kwıı ot ı;ç:Gt 
-ltmeye kool,,.,şWr. İhaleşi l~/1/9(3 cuma günü saat 14 de Erzurum Ni<e
r! satıa alma loıl'ıl<ıyonuncla l""l'•lacal< r Tahn,in bedel\ 139,341 lira !ile te
ll>'IIDlı 8218 Uradır. Teolpleı>iıı belli valcitte kıomlyona &"el.mel•rt. 2016 (2635 

..... 
40 ton ~ ve sıi!ır ol! paıori<lıı satm &ı.-aktır h.aıeoı 18/1/943 ı;ıı. 

nil oaat 15 de Kııtı;hy...U ~ •atın am. loomisyooonda y..,ılaoolc • Ta•ı> 
!erin belli v-.ıı.ıı.ıe komisyona gemeleıi. (20'M) (2628) ... 

Betı.er k•loouna 725 '.kuru.ş tabmıa edilen 1(),000 ldlo son sabunlu kwele 
6/1/943 ça.rş;;ın-.!ıa gimü 931lt 16 da AnAııl<arada M. M. V 5 N'v, lu .. trn aı..,,. 

kx>.nloyonun<b yapı!:ıı>ııtır. T\J\Jırı 12.5<0 lira l<at"I tmıin>tı 9750 lirl<hr, Ta· 
Vplcnn !>.:ili '".ı .dtle kami!yona geim<ler. (~20) (26U) ... 

700 M3 gü:rg·'.'fl 4ro1Rdı .Aırikarada mert<eı: OıİDlllk ilzere 760 l\ci.loırrt""tre n ('· "1e 
de \jtasyonda tetJ..1ın1 tıop~an veya pal"Li parti böH.iwıerı:lt paza~tikla &al111 a 
eoı1<tır. İhalc'Si 31/l~J942 pl!r$00llıe gürü a-ı l• oe An.'oı • adl M. l\I. \' 4 >>. 
lu satın alıno arocrı>;yan.unı!a yapılacal<tır. Talplerin belli vakitle 1.emlnı::tia-
r'Je lloonıi>:YOO" &"elmelert. (2019) (2G31) ... 

Beher edeıhıe 45 lira tbm!n e<llen 1000 ııdel bir kıilik demJr ıc.ryola p .. 
zarl:l<lJt s:nm ıt1maaail<l<c. İıba)o&i 8/l/!>43 perşembe günu ... t ıs de A<ıkaraca 
M. M. v. ş No, lu ...ım aı.ıı-a komUcyorıand:a yııpılacakt&r. Kııt'I ı.,.-nı.,..ıı 6750 
-· Talıpıer.., beli< Vakitte lıxımıiı>,oo& gemelerl. (2017) - (2634) 

+ 
(Dünkü buJma~amrı•n "•ili) 
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OK• L E CIE • E 

Beher çlfl.ine 85 kur<11 taımıin edl.\<ıı 2150,00Ô çift :rlln ooıaıı llo beher çlf. 
tıiııe 60 ........ ıl'')'llt tabmln <dılen 85,000 çift yllı:ı eldl1ren ıct.;J!ı zartla ekslit
meye lrontnUlj(ur. İhlcsl ll/1/943 pazaıte... rt1ııı4 aaııt 18 da Ankarada M. M. 
V. 3 No. lu sa.tın aım. loomtvoo.ında yap.ı.aoe:a4aıor. Taliplerin k:ırnunl veooka· 
Lanl-e tek.hf mektuplarını .i.hale saatine en b4- aaa.t evvel komAayOu&. vermeleri. 

Rm R U'H •• A M 
Aj_ş A • 1 L _E R 1 
PAZAR•DIL 

'• 8 -, ~iH IF A 

~ı~ ~I~ ~ ~ ~~ i 
s 1 • • o R AII> ;\ 9 

Çorplann ilk lanln•tı 9375 Ura eldıvemenıı 3800 llradı.r. (2021!) (2e39) ... 
~ı<la yu;ıtı larvunnalar pazarlıl<la satın alınacaık:tır, İ!ıalesl 4/1/943 g,ji. 

nü saaı 15 de Aı.lkarada M. M. V. 1 Ne, 111 satın alma lc<>m-6yonıında yôp.Ja. 

Cllfı;lır, Taliplerın belit ....ı:oııte kıxııisyuıa g-lmeleri. 
Cinai kilo Jlıa 

-------------- Mikla_ı __ Tutan 

lira 
Teminatı 

Koyuıı etl ı.avumıeaı 
Sıtır • • 

* 
15.000 
16,000 

(2028) 

4-0 ,500 ti.O' 5 
30,000 4500 

(2630) 

Afağıda :yaz.ılı rneva.dm pamrlıkla pltmeler hbıaları:rla :rmıılı gün, saat ve mahallcroeld aılk•rt s:ılın •ima k1> 
ın.lsyonlannda yap•lacaılctır. Ta.:pıerln belli W,itle sil ol<fuiu lroın!'yotıla:da bu!unmaiarı:. (W:ZS> (2642) 

Cinsi l\Ilk&arı Tutarı Tmılntı. İhale 11un, aaal n mahalli 
k lo lira lira 

~~-..:..:.::...~-----:-:-:'.:---;:---::----

&ğır eti 16,000 16,000 30/12/942 14.30 İ3nl!r Lv. A. 

K ıru 02ıilm 50.GOO 55.000 8250 6/ 1/943 14 Erzurum 

K<>yurı e la>\'Unll8"1 /25,UOO 2, rrı. ooo 131,310 • 
S>ğır eti kavtılması 62,000 1~5,000 13,000 •/1/943 16 Er:ılJl"um 

Koyun eii 151 938, 83 74, 91 • 
İacl< yoğunlc 714 499. 80 35, 24 • 
:lne'lc ı!lliı 1000 500 37,50 19/12/94% 1~,30 Rami Topçular 

I ıs.ooo eı:;o • • 
Pırasa loŞ.000 18,000 • • 
LA.ha.na ~.000 15.300 • 8067,50 'IS/ 1/%43 18 G<libolu 

Sıfır el& 14.DOCI 1',000 2100 11/ 1/9~3 18 Gelbola 

Odun 600.000 13 (1() 1950 11/ 1/943 16 Gelbo1'ı 

Pa.ta! .. tıalJIOO 40,000 6000 ' B/ l/9'13 15,30 13ahkesr 



-

Beykcmm kaptanı 

Geçen bayram günlerindeki 
hararetli ve he~Jnlı spor teza
bürleıJnden sonra İstan bulluılar 
bugünden itibaren yine ·bir sürü 
sönük cansız ve hareketsizlikle 
dolu fu~bol günleri y'§amığa mec· 
bur oluyorlar, İstanb·~l futbol li
k.inin ikinci devresi klrŞl1aşmala· 
nn• devam edenken Galatasara
yın birinci devrenin başında Fo
nerbahçe ve Beşiktaşla maç yap
maması hakkındakı kararında 

- yeni kongre yapılmış ve idare 
heyeti tebdil edilııtiş olmasına rağ-

men - ısar edişi, Galatasaray ca
miası hesabına şayanı memnu.ni
yet ise de memleket hesabına da 
ıayanı teessür bir !hare.ketin mu
hassalasından ibarettir. 

İşte Galata.sar ayın bu dönmez 

kararıada bugün de ısrar etmesi 

lig maçlarım gen-k alamete ge· 
rek heyecan b:ı.kımından bir hiç 
mertebesine düşmekten asla kur
taramıyor. Lig:n 'birinci turunda 
imi olarak çıkan bu ihtHM Fener
bahçe ile Beşiktaş birbirine daha 
çok yaklaşhraraık hemen hususi 
bir organizasyona sevketti ve obu 
anlaşma bidayette matlup randı
manı verdi, bu arada bazı taraıfkir-

1 ler ileri geri neşriyata da·~ vu· 
rarak Golatasarayın çekilmesile 

lig maçlarının alakasını ve hatta 
heyecanın kaybetmiy.cl"ğini mü
dll'faa etmek yoluna bile saptılar 
Fıııkat evvelce de müteaddid y•· 
zılamuzda bitarafane bir görüşle 
mütalaa ettiğimiz gibi haki.kat hiç 
de böyle çıkmadJ. Ve Ga.lahsaray· 
sn İstanbul ligi de tı~ı bir boş 
gaz tenekesi gibi yuvarlana yu
varlana birinci devresini bitirdi. 
Giren takımlar ne maddeten ve 

ne de manen tatmin edilemedi
ler. Buna üstelik de güzelim fut
bol ~mleektıek; kalitesini kay· 
betti. Seyircisini kaybetti. Sahala
r• adedi sayıl~ak derccetle ve 
adeta hemen hiç derıileek meı1e
bede seyirci girdi. Maçlar hiç bir 
cilıtıen kimseyi tatmin edemedi. 

Günler ve ha.ftalar geçti, ömür
ler tükendi. Beden terbiyesi teşki· 
latının lig maçlarının birioci dev
resi de yalruz ıavassutsu:z ve yal
nız b'.r pire için yorgan yakmaJ<
la geçti. Ve bugüne kadar geldi. 
Bugün lig maçları için sezon ba
şınd:ı, bin bir itina ile hazırlanan 

cicili, bicili programa göz atınca 
yine canımız sıkılıyor. 

Bugüne gelince ! 
'Orogr:ımın ellinci sahifesine 

Bugilnkü Maçlar_ı 
Beykoz· Davutpaşa, F. Bahçe- Taksim, 1. Spor -Kasım
paşa Vefa - Süleymaniye_ takımları karşılaşı_yorlar 

• 

Velalı Muhteşem 

Dün ye. pılan mek• 

tep maçı arın da 

Anbr.tdaki dilnkil maçta Gençler Birliğini .Z • 3 ;vıenen Beşiktaşlıl'ar Bugün zor hı bir rakip ilnil n~ 

göz gezdürrken bugünkü maçlara 
rastlıyoruz. ,_iiiiiii;iii;iil ANKARADAKi MAÇ 

Fenerbahçe stadında: 

Beykoz · Davutpaşa iJe Feneı:

bahçe -Taksim!e lstanbuaspor da 
Kasımpaşa ile :Carşılaşıyar. 

Beşikt5ş Gençlerbirliğini 3-2 yendi 

çıkacak Beykozlular 

Taksim·Muallim 
mektebini, Boğa
ziçi -1 şık Lise 
sini mağ:Op etti 

ray önün.ren fevıkalade bir çalış
madan sonra beubere kalmağa 

muvM:bk olan Davubpaşalıların 
karşısındaki Beykozlular iışi kolay
ca atlatacağa. benzememektedir
ler. Davutıpaşanın enerjisi ve genç

liği karşısında BeykozlulaTda da 1 
günden güne bir kuvvetlenme 
müşahede ed'ılmektedir. Bilhassa 
gçen hafıa lstanbulspor önündeki 
muvaffakıyetleri dl'kkate şayan 

bir varlıktır. Bu mülıiılıazaya na
za.ran bu iki takı.mm maçının bir 
hayli çetin g~i kanaatına 
vararalit gaHb hakkı müsavi olarak 
kabul edryoruz. 

Bu sahada üç maçı da oynaya-

cak kahramanlar mevcut, fa.lfaı 
ne yaz•k ki hiç birisi gerek kuvvet 

ve gerekse alaka itibaril.e seyJrciyil 
toplayabileck kalitede değil; oru 
sa'haya mütenazır olara:k şeı:ef sta-

dında şu maçla:ra yer verilm~: 

Süleymaniye - V e!a ve Galata

saray - Beş:·kıaş! 

Bunların da birincisi hiç şüp
hesiz yapllıcak, f•kat asıl günün 
ilgin en enteresan karşılaşması 

maaleSC!f Galabsarayın maçlar
dan imtin:ı etmesi yüzünden yine 

oynan1mıy0t. Bu boşluğu doldur

m~• imkan görmüyoruz. 

Bundan kim 
bahsediyor! 

Galatasanyın prensip kararı: 

B•şikt~ın Ankara seyahati, iki 
güzide kulübümüzü de mazur 
göstrecek sebeplerdendir. Bu ara
da en mağdur olan lstanbulıın 

futbol meraklıları ve İstanbul lut

bolüdür. 

Bir kaç gün evveline 
gelince! 

Resmi maıhiyctte bu maçın ya
pılamadığına üzülürken birkaç 
gün evvel yani bayramda yapı
lan dostluk kupası maçlarına rü

eu ediyoruz. 

Aziz okuyucularımızın da ça
bukça hatırladıkları yani daha ge· 
çen pazar yine ayni kudretli ta
kım Şeref stadında fevkalade bir 
zevkle seyrettiğ'.miz bir maçtan ha
.kiki biı kahraman gibi, ıkol Jrola 

girmiş ve çtkmış i<lil:er. Ve o gün
.k.ü maç Galatasarayla Beşikta

şın temiz, ve enfes bir mücadele· 
sinden sonra beraberlikle nihayet-

Anlııara, 26 (Telefonla hıısusl 1 
mulıab.ni.mizden) - İki maç yap
mak üz.ere şehrimize gelmiş bu· 
1ıınan İstanbuhın Beş'ktaş takı
mı bugüın ilk karş:Iaşmasını 19 
Mayıs Stad;rıda altı bini aşan bir 
seyirci kalabalığı önünde Genç
ler Bixl"ği takımiyle yapın:~ı.r. 

ba§ladı ve beş·nci daloikada Genç 
ler İbrah>nıin Halide verdiği gü
zel bir pastan istifade eden Ha
lid ·-n gyağiY're ilk golü kazandı. 
Bu golden sonra oyun fevkalade 
sür'atkndi. Beşiktaş çok canlt ve 
ata.k bir oyunJa Gençler kalesine 
üst üste hii.cwn ediyordu. ·Bu 
tazy k 14 iincü dakikada Be
§İıktaşlı Şükri1n-ün ayağiyle kor
nerden gli2el bir gol kauına.rak 
berabere vaziyete girdi. Her iki 
takım ,bu golden sor.ıra lıeraber· 
ilkten kUTtu•lmak iç n canla ~ 
la ıığraşııyorlardı. 20 inci dalcika.
da Şük.rünün güzel bir ortasını 
Hakkı Dıılüle geçirxli. O da takı
mır.ın ik ırıci golünü yapti. O· 
yun tekra.r başlay1nca Gençler 
buna mukabeleye muvaffak ol
dular. Ve MelJh bernberlik sa
)'1Sını yapü, dc-vrc bu SUTetle 2 · 
2 beralıere bitti. 

1 
1 

çe açıldııla·r. Fakat Beşiktaşlılar 
çok takd r gören üstün l:ıir taq. 

yik ile 15 inci dakikadan itiba -
ren Gençler nı.sd ~ahasına y6'1eş
mi§ bir vaziyette 'diler. Bu ara· 
da bfol:ııixi ardıına çekilen sıra 
şiltleri ya Gençler kalecisi kur
tarıyor, yahut da b"r ş.ı_ns eseri 
olarak ıkaltye gimıiyorou. Beşik.
taşın bu amansız t~iki karşı
sl!llda Gençler miidaıfaası feda
karane gayret sarfedi'Yorou. Bu 
hal devam ede"loen dewenl."1 
sonlarına doğru Hakkı şahsi bir 
gayreti< üçür.cü golü de atarak 
takımını galip ç;kardı. Ve maç 
da bu suretle 2 - 3 B~ lktaşin 
galebesiyle nihayetlendi. Beşik· 
taş klas oyunu ile bugün fe-vkaılıi
de müsbet bir tesir b:a-alctı ve 
bütün Aı>karada tak<l~r edild'. 

• 

İsanbulhtların yapt ğı bu ma
çı takip etmek iilere sporcu Baş
vekıilimiz Şükrü Saracoğlu da 
stada şeref vermi§ bulumcyoırdu. 
Ha!kem, Ziya Ozanın dare etti· 
ği maç iki taılcım da şu k.adr~ 
r'yle çıkmış bulunuyordu. 
. Beşikaş: Mehmet Ali, Yavuz, 

Hrristo; Saim, Arap İbraıhim, Har 
!is, Hüseyin, Hal<kı, Cahil, Şük-
rü. . 

Ger.çler Birliğ' : Rahim Riza, 
Ahmet( tbrahını, Keşfi, Selôm, 
Seli.rn, Halid. Münir, Ali, Tanık. Beşlktaşlıla.r yaır:n (ll:>u,gün) 

ikinci maçlarını Drnıirsporla ya
pacaklardlil'. 

Fenerbahçe • Taksirr 
İkinci karşılaşmayı Fenerba.hçe 

ile Taksimliler yapacaklardır. Tak· 
s:min Fenerbahçe önünde muvaf
fak ol~b;lmcsi ôçin maçı çok dik
•katle tak1p etmesi ve kmıvetli ra.
kibine karşı iyi b:r müdafaa yap· 
ması lazımchr. Bu halde maçı nis
bi bir sayı f>rkile karbedcbilirler. 
Aksi h.ılde Fenerbahçe önünde 

\ fazla S•Yl jle mağlup olıııJmalan
) na sebep yoktur. 

Oyun mütevazin başladı. Bu te· I 
vazün yavaş yav~ çöııülrııeğe İkinci devrede Gençler gibtiJt,. 

~-"""!!!!-----·~----....,!!"!!!!!!'"_.....,.....,".!!!""!!!!! .... ___ ,..._ ____ "'!!!!"_, 1. Spor - Kasımpaşa 
lenmişti. Bu tcmzi ve heyecanlı B " ı," ka ı koz - Davutpaşa maçı J:ıir hayli 
pazardan soııra, tabiatın devam ugunr.U rşı aş- enteresandır. L:gin birinci turun- Ayni sahada son maçı İstanbul-
edip gitmekte olduğu güzelliğe 

1 1
. da bu sene birinci kümeye geç- spor >!e Kasımpaşa takımları ya-

rağmen Gılatasaray maçsız; repo- m a ara g e 1rıc8 : miş olan genç Davutpaşalıların .bu- pacaklardır. Bu maç da günıün en 
da . Beşiktaş ta bundan istifade gün rakiplerin; yendiklerini hatır· enteres~n ha'.eketi olaraık kabul l 
ederek hü.kUmet merkezimizde Bt ykoz • Da VU l P 2 şa ladıktan ve geçen hafta da yanı oluııaJ:ıılır. Zıra g~en hafta bu 

. iki takım arasındakı kupa maçını 
oradaki arkadaşlarile temas ha- Fene ·bahçe sı:ıd:ında günün ilk Gala\lsaray - Beş:kıaş maçından 1stanl:ıulsporlular ancak bir tek 
lit'<le. karşılaşmasını yapacak olan Bey• biT gün sonra kuvvetli Galata~- sayı farkile ve güıçlükle ıkazana· 

r BİRAZ DA ŞAKA: ----------·""' 

Yeni Yıla Girerken 
MESLEK DEG iŞTiREN'LER 

Gazeteci Con Kemal Çalgılı gazinoculuğa 

At yarışları mütehass;sı Kii.zun: Gn~·r.i menkul komisyoncufu 

Foto Ali 

Yan hakem! Kel Ziya 
Hakem Adnan Akm 

Beykozlu Kelle İbrahim 

ğunu. 

At nesli 
azahğına. 

ı Berberliğe 

ıslah encümeni 

: Bankac . lıktan fırmcılığa 
Bey kozlu Şclıabın nıenecer
liğinc 

Manıako Saim 
Feridun Diri.mtekin 
FııtboJ ajanı Nuri Bosut 

: Futbol ayakkab1oSı ticarct'ne 
Con Kemalin yerine gazete- clliğ 

: Şehir Tiy .. trosu rejisöilil 
ğüne 

Beş
0

klaşli futbolcu Hüsnü baba: Birinci Ramzes'io 

,.~--------------·---,----

8 u günkü r,~açlar 
~~~~~~~~·~~~~ 

Fenc-rbahçe 
Stadı: 

Bf ykoz. Davutpasa 
Hakem: Rrpt Na7ır, Sat 10.30 

FenPrbahçe - 1 aks m 
Bak'eDI; Adnan Akın Saat 12,30 

ı~. ~por -1:\a-ıı pa~a 
Hakem: l\luı:affer çıur. Sa3t lt.SO 

Şt.rc:f Stadı: 

Vf"fa. Sü·eymari .. 
Bü._: tul Te-n. 8aal HM 

otahtına J 

•• 

bilm'şlerdir. İstanJ:ıulsporun gün-
' güne düşen ek'bi önünde Kı

sımpaşalılar bugün iyi bir taılıiye 
kullanırlarsa maçtan galip de çı
kabilirler. İki takımın evı:e1ki ma-
ça nazaran durumu beraberlik ar
zetmcktcdir. 

Vefa • Süleyman iye 
Şeref stadında yegane futbol 

temasını yapacak olan Vefa ile 
Süleymaniye arasındaki maç alıi· 
kası.zlığını bu sefer de muhafaza 
eder.ektir. Vefanın son Be)•k9z ma
çında mağlüp oluşu bu maç için 
Süleymaniyelilere hiç bir ümid 
beliı1memektedir. Bu oyunun nor· 
mal şartlarla geçmesi ve Vefanın 
galebesi ile bitmesi bbiidir. 

İstanbul Maarif Müdürlüğü ta. 
rafından tert.p ed len Mci<tepler 
ıuasındaki futbol maçlarına dün 
Şeref Stad.ında kalabalık biır 
seyirci külesi Önür.de devam e
dilmiştir. 

İlk karşılaşna Taksim ve Mu.. 
all ın mektebi takımları arasın 
da hakem Şazinıin idaresinde 
oynanmışt.ıır. 

Taksim Lisesi maça 9 kİ§i iJe 
~lamış olmasına rağmEn hiı
k aniyet tesiste geç k.auruı.dı. Ve 
birbiri arama dört ı;ol yaptı. 

Mua.llim IDA!ktebi, Tai®ının 'bu 
hakim oyunu k&rşısında ancak 
bir tek sayı yapa.bilerek de-vre
den 4-1 mağlup ayrıldı. 

İk nci devrede Taksim JU~ 
rüzgar ahır.da oyı.awğmdan bir 
türlü mu:vaffak olaın;yordu. Bu 
arada Muallim Mektebi ta!k ımı 
b4- sayı daılıa yapmaığa muvafıak 

olunca Taksmıililer rowlöl!'.fillar ve 
oclar da muka:b ıl sayılarını ya
parak maçtan ·5 - 1 galip ayrıldı
lar. 

Boğaziçi - Işık arasınd•ki ikin. 
ci oyun günün en mii1im karşı· 
la;.onasıru teşkil edwyoıdu. Yi 
ie hakem Şaz ·nin idare ettiği 
bu maça iki takım da şu kadro 
laıriyle çıJ<.m~ bulunuıyorciu: 

Boğaziçi: Sabri, Ceıfıi, Şeref, 
Feridun, Mahir, Ali, Bibend, Er 
tıuğrul, İsmet, Niyaz Faruk. 

Işık: Selim Halük, M~ı taza, 
Osman, Hasan, Ahmet, Ktmil, 
Reha Bülend, Melih, N iy ;u •. 
-Oyunun il'k d:ı:kiluılar. ~il!t sı 
kı cer.,ya,., ediyordu. Bu h..ıl 14 
üıru:ü dakika,ya kadar de\·aın et 
t'. Bu esnada Bogazi<;i penaltı 

dan ilk golümü yaptı. Bu g~J,e Is
me~in yaptığı ikinci sayı ir._ırr:am 
edir.ce devre 2 - O Bogli'.Ziç nin 
lehine bitti. 

İkiınci devrede Işllk rt.zgar al· 
tında çalışıoyordu. Bu hal B<>ğaz 

iıçi çin ayrıca bir avantaj teşkil 
ediyordu. Bundan istifa::le eden 
Boğaziç takınu oyunu tek kale 
h.aline inkılap ettirdi ve bu ara
da İsmet takmunın üçilııcii go
lünü de yaptı ve ruaç da bu su· 
retle 3 - O BoğaziçirJn gadebe-
siıy le bitti. 


