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Veteriner tahsilinin 100 Oncü yıl dönOmO 
Ankarada törenle kutlandı _______ ., ____ ,, 

Müttefikler 
şimdi Norveçe 
. bir ihraç 
yaparlar mı? 

SVKRV AHMEIJ 

Rus· Alınan harbinin eııemmı. 
Yet kazandığı bugiinlerde, Mi* 

·dllılerln Anupaya :v...ı bir ili· 
raç yapmaları ih&.ımali ortaya çılunıt
lır, Gelen te1&-ra1Jara, .ıön, Mıi'Cl'e· 
IYdcr, harbi Gnbi Avrupa topr.ıkla
rıua. int•k~ el.f.,rcbihnek Ieln, Norve-
9" bir llıraç yap:ıcakJanlır, Çöıı.lı.U. 
Notvep, Avrupa kıt.asının m uyıt 1.a.
rafıdır ve bııtada mıwatfa.k olmak da.. 
ha kolaydır. 

• 

lliı><Veçin ı...,ıhe deier bir iMah 
ııla, ana vaLan. Aln:La.nya.slDA en ya-
kın cephe olınasıdır • 

Mullclk!crın 19-13 '•ıh ~nde Mlh
vere darbe indlrmete aı:meUikleri •tL 
t.ardlT. Ancak, bu darbe hemen ş\m. 
dl mi, yoksa, önümüzdeki ha.harda Dll 
lndı<llllccklir? Mıitlefllderln lıa.zırlı
tı bolumuulan, önümüzdeki bahara 
kadar ycııı ve •enlş mikyasta' bir 
M.iiUefik ha.r.eıketı beklemek mantıki 
olnı:u. Ancal< şu da var ti, Almanya
nın, büt-ıiu diğer cephelerden Rus Cf'p~ 
hcsiıle takvıyc almak mecburiyetinde 
bulunduiu böyle bir sıkışık anı, ikin. 

el C<"ı>he •emalt l~ıı seııım•ll, daha dot
ru ulur. 

Aziz ımnı Şefımbı İsmet bıö nü, enıelM gil~, Aıonmrada, Y~ ~ Milhe~~ 
rıefelenıd;re.ııek, verilen bir koofe ransı diııfomişlerdi. Yukandaki resımde Şefi.mızı 

dinlerk~n, Bırşvo.kilnııiz Şükrii Saraçoğlu ile birlikte görüyursunu z. 

!Birliğini ı;e- I 
bu konCeraıw 

l\.U.i.ttcfikteır, lklnol cepheyi, diiu 
bir tabirle A vnıpaya ihraç bat'ek.etlul 
timdi Jerhal yapmaia karar vermişler 
mld<r7 Bwıa ihllm.U vermeı.: kolay 
<leilldlr. 

Ankara- 23 (A.A.) - Bngiln m...,.. 
leketimizde veLeriner tal~Jlı başlan&ı~•· 
11;ın Yilzün.cü yıldönümü müna.scıbet.y
~ Reisicü:ınııurumu-a Milli Şd İt!ı'Dl6i 
loöııii, saat 12..20 de retakailtrlndc 
J\ıa..rlf Vekili olduğu lıoltle Yiiksdı. 
Z•raat Enslllüsllnü teşrif bnyıırmuş-
1"' ve Enstl!üde Ziraat Vekili roiı:
tör ve profesOrle.r tarafından ~arşı
J:ınmışla.dır. 

Reıs•oünıJuırumu, dofruoa Veleri. 
Der Fokiilteslne gidertık-, F;>külfe D•· 
ka.n.uıı, profesörleri hnzurl;ırına ka,.. 
bul buynrm.nşlar vcı talebe evJlt:tnnı 
!ajtif eylemişlerdir 

Aziz Milli Şcfintlz Y. z. Enstitü
sünde buhındukJa.rı sırada. vrterlner 
meslcltl IJe tahsil hakkında tewik, tal· 
Uf ve Jrşad edlcj ıu &(izleri EÖ:y1emjş. 
lerdtr: 

Nurvetc Uıtoc Y•ıııiı>cah hallkmd:ı
ki haberler de daha ziyade propa. 

randa mah;yetlııde ıelakıltl edllnıete «Ö~rotımfDln ilk çıoğlanıı<l:ın ı.erı 

tıkça mille& kültürü ve lenılll mllld 
varbiı içinde veterinerin büyük TO

ıUnü a.nlayı'jla k:ıvradım. Bu meslekin 
Jmkinlan, sela.hiycttcıri artnıası için 

kUdTeUm yettikçe yardım etmnye Ç(Loo 

]JŞtım.. veteriner konu..qmu vata.nda1· 
la.rımın benim kavradığım gibi a.nıa. 

malannı isterim. Millettn fende kaJ.. 
knrm.a.aı ve gelişmesi için voet.eriner 
baş roı ~ahibl olanJard:ındır. BryoJoJj, 
~eterlneı-in himmeti ile u!uld 1•nnı ıo

nl!jlelebıı;r. B·rçok hekimi!< m<"el<· 
k:rlnl halletmek ancak bayvanJar üze· 
rinde araştırmalar yapmakla mümkün 
olur. 

DenilebiJf<ro ki, insan he-kimliğ'i ve· 
Cerinerfn yanında. Okyanusa ka.rşı to 
deni~ cibldir. 

Veteı:ncrliilmirln .. yü:ıiincü seneel.. 
nl hcpim!z, milIE"tfu kıym~tıı bir va:r
ıı.tı aibl •eviııçle kutluyoruz.» 

deier kıYlllette olsa ı.ezektrr. Cüııkii ensLenk sevki ile VPterint-T mec-lekln 
Alman orduları Rus cephesinde raıı" r;cnişllflni bl,,etn1ı,ıım. Görilşüm a.-ı. (D"vnmı 2 ~i sayf'lda) 
mcı-,-ıuldür. Norvece biT ihrag hartke- 1 
U fa.ylu_ı ortaıa atıJaru, Avrupa --

balısuıda lelıl•k• havası nra•mak Emnı"yet Mu·· dürlüg"' üne get.irilince. 
&rau.su, Yerinde bir aldatıcı stratıeJl 

1 
oyunıı olur. l\Iültcf•kler, bütiiJı •lnıal -----------••-----------
't'e cenup bat1 Avrupa. kıyılarını her 

... bir lhra9 tc!ıl>ltcslie karşı karşıya 8 .. saatte 414 bı'"n sostermek. ca.yretindcdlrler. Bu ga.yre- r 
tin, biç tilphe J'Ok ki, RWi Ordu.la.ı'J 1 
ipin bü:vük raydası vardır. MüttcfiJL. 

lor, Ruqay bit de bıı fekilde :vardım l ıııı ray 1 u 1 u p o-de -
etııuı alrna1'tadır:ar. ma 

Norveee yapılP.cak bir lhrao hııre. 

ketınin da.ha önce işaa ediltnek &ibl •• k 11 f 
,bir b•Laya düsiıltcei•ni zamı.ttmlyo. yen mu ' e e 
ruz. Büt.lın &:ilk.eri lıarcketier1 biıh~a 
ilrraoJlr. aut ba-skın ıekUnde yapdır
la muvtıffak olur. Bhıaen:ıleyb l\tüt. 
ter.at zweı kurmayının Norv '1 . 

• eıı; •ım-
dlde.n ortaya alacağına hio ihtimal 
'Vd'mi)'oru:ı, Bu ıaylayı ileri süren bir 
Vqlnckın telırafıdır. Tel,grat ı>ek de 
sar lı adde<;JiJc:nez. va,.ınıton haberı, 
:Norveçte mühiUJ bir ta.kını olaylar 
tteklenmtk tiıı.m celdiiinl ka.ydedlyor 

Hatırlardadır ki, harbin ilk başla-· 
dıiı mene. inciliıler, Fra.mwa.rıa anüş. 
Cerekea Norveoe blr lbrae Jaı>mışlar. 
41. O vakitler. hazırhksaı. balwıan 
Müttefikler, lo.biıı.tlle bn iJı•a••·· • ...... mq. 
vaffak olamamıııla.rdı. Ve 1939 ha•bL 
aln baı;ında ilk Müttefik ıuuvarraıu.. 
yelsbllğl bu hadl5edlr. 

!$imdi, Mü•teflkler •• .....,ıce muvaf. 
falı: olamadıkları bir cephede, ikinci 
bir ihra~ yapmafı tasa·rJayarıık vak. 
tiJ 1 • J 

e nelnmlt olan umumi etkir ıııru .. 
l'tur11 okşamak isteyebilirler 

'
J."akat, biitün bu fhtimalle;e raz.mcn 

tmal b • · 
' atı " 8 cf'nup Avrup~ kırıl:ın

llın neresine 
• ne vakit <·iddi blr ~ıkar 

cna Yapı1arak ik1 1 
1 ~ı k 

1 
ne cephrnin tesis dl. 

ece at oJaru.k k·es.Urıı~oıt"ı;, ı 
=--

iKDAM -~ 
SPOR -

4 üncü Sahifede 

Makbuzu gösterdi, evine gitti 
-------

Cün geced 5 boçrlu toplandı 
BorçJ:ı;rına ödemcmfş o1:ın v•rWıi:: 

vergi.si nıükellft:lerinin eeJpJCl'lue ve 
haciz ınnamelf' ]erine d iln do devam 
olunmuıtur. Dün 5 kişi Emniyet mü
diirliiğü neıa.reıhao~inc geUrilnıİt ve 
bunlar ıecc 24,15 vapurile Kadıköyö
he &'etlrilnıişlerdir. Dün ccJbed.lleıı 
borçlular IUUhı:.rdır; 

Maiımutpaşada 11.iirkçii hanında 
Kostaı.ı PoPa"'1flu, Yakaskya v~ oiul· 
pr-ı Ga.vriJ ile Avraın. Cakmak.çılarüa 
Bayrisaf" hanında komisyoncu Benba· 
ısn.t Bobor, manifaturacı Ha't"ık Kaıan. 
cly;nı, tüec.r Taranto l\olorjs, tiiucar 
\'e koUJlsyoncu Davit UaJ•ant>1. 

Bunlatdan Yak-askya ve iki oflu 
t().planıtJ.;ı ka.mıuna sevlı:ediln ek ü:tP~~ 
\'C Emili:\- et müdürlüğUı e get idik 
lt>ri sıracl ınü'kfllei' oldu rı 414 bhı 
1h·a.1·ı dt'fh 1 ödı-.reeeklerı .i söl·lemi9 
ve bunun temini ictn bir iki Yt"re ıe .. 
ıeroıı edilmesine mü aade cdJJmeslnl 
rica. etmi~Jerdir, ist.:di!der-1 mU :ı:tde 
,~eritmi, ve ihlir:ır l~ah:ı~kya b11 mü-

saadeyl aldıkt.1n sonra iki yere: telefon 
etmiştir. Bu teJe{oa muha\ rel~rlndrn 
tam bir uat sonra ı:n nıycı ıntidür
lüiüne 414 biu liranın maJiyeye Y•· 
tll"ıldıfuıa. dair ma:kbuz. lbraı edUmi~ 
*· Yarnla• kna btr tab.ktbı -ıeti~ 

olııde hakikat.en 414 bin liranın m•JI. 
yeye teslim eüilmişı olduğu f~blt edil .. 
m•ı ihtiyar Y•haskya ile lki oilu ..,.. 
beoı buulıılmıtludır. 

HacWerd• 
31apılıyo.r 

Haezedllen menlı:ul maP•na ••ıt· 
)arına dün sabah saat QD birden .ııı .. 
baren Sandal Bedesteninde başlanıl

mıştır. Ekseri.sini yrlınhane 'ft e,. et
yası tqkli ede:ı bu malların ••'"' 'lk 
gün olmasına rağmen çok bara.retti 
ol.muştur. Sandal Bedestenini doldu.

ı. n esli bir alıcı kütlesi tahmin kıy
Aiı!t ri tir.erlerinde yazıtı olan mal
ları !'atL1tan evvel g&rrr.üljl ve ber e~ .. 
ya ayrı aytı müza;yed"") e çıkarıltuıı.; 

tır. Muhaınmcn dt-ğerini huJmay n 
e$Yalar salı11n.:ı1arak lldnet bir mü

ny tt~ye ala'konulmuş&ur. S11tı11.ara 
yarın ds devam olunac:ıktıl. Ga,,ri
nlt~{'ll:ulh.·rin .,atışına %3 cön 'JOnra- .ıa

ıetelf'rle ll;in yapıt:ırak h1~1anıfat"~k" 
tır "Ahct buhınmnyan ga:rri menkul
ıer ebU hJbrrlerin veree ii fiya& öıe· 
!'inden :haz.ine nanıına &atın alıuatak· ..... 

<Dt-van1'ı 2 ırrci sayfada ) 

En son 
Daki~.ada 
Aldığımız 
f;Jgraflar 
Dögolcü:er 

Peyrcnton'u 
rstemiyorlar 

L<>nılra Z3 (A.At) - L<>ndrak! müs
takil Fraıw.1 ajansı blJd.iriyor: 

S,av;a..şaıı Fra.u~ızha..rın Londradakl 
sözcüsü, •eenraı de GanUe'ün 1'1. ı 

Pcyrouton•un C:eı:aYtr umumi valiliği. 
ne tayln;nı 1"sd:k ettlfiui bildiren, 
Amerikan kaynaklarından sızan b1r 
haberi ka.tl surette tLkzlp etmektedir.

1 
Sa.va.şan FTansızlann sözcüsü p.nta

rı 113.vo ı~mştir: 

De GauHe'e bU t:ıy1n bw;usmıda da· 
nışdı.nadı. De Gaullc l\f. PcyN>uLo i'· 
ün bu mevlde tayin.ini tasdik .eme. 
dl. -------
Bir ana katili 

tulu~du 
Evvelk!li gece BeyoğJ un da Ri

zede ..nı:esini öldi.ıdiilkten sıonra 
şehrimize kaçan hır .ge"ç fö<Lüc- · 
düğü annesinin saııdığır.<lan çal· 
dığı paraıları sef.ıhat ıi.leminde 
yerken ya.kalanmıctır ' . 

Hadise şudur: 
Rizer.in Karadere nalıi.vesine 

'bağlı Çağhyan kö}iinden Tahsin 
Sek!ban, Jki ay k.ıclar önce a.rme
si Sırmadar. ıbir kaç defa para 
istem:~, fıılkat alamamıştır. 

Tahsin nihayet bir gece uyıku
(Devamı 2 nci sayfada) 

~··· ,. 

Şeff n df rekUfi 
Aziz Milli Şef İnönü, diın .A1l>o 

'karada, Veteriner Türldye<le 
tı.lısi!inin yfizüncü yıl iiinümil 
münasebetiyle, yüksek ta1ısl! 
~neliği arasında Lirkaç saat gc
çird·ler ve gen ·!iğe kııymetli di
relitider verdiler, 

Şı>füı iltifat dolu bu teşvik 
ıüzleri, çok derin nt3na t· ~ ımaık
tadır. Şef, bir giine - a~ ılml;ğ, l!e, 
'l ürk yiiksck ıah il geneli gine, 
nıüspet ilmin iltiıııalar·nı çiz. 
m. ti~ 

fnöuiiniin bnşınll7da Oi!n1nc;ı, AJ ... 
lahın Tiir·k milletine bahşettiği 
ea büvük UılihUr 

R. SABİT 

GAZETESi 

----

Tunusta Mihver hareketi durdu 
Londra 23 ( A.A.) - C•zay ir radyosunun bildirdiğine gö

re, Amerikan kıtaları bugün Tunu• cepheainJfl Kairou:uı'm 
fİmal batuııntla saııa§lara iftir ak etmi§lerdir. Mih.ver kuvvet
lerinin ileri hareketi durdurul mırı ııe bazı noktalarda ııeri 
çekilmi§lerdir. 

---·-----

Ruslar Armavir 
şehrini aldılar 

-~~~~~~~~-.. 
V oroşilovgrad Düşmek Uzere! 
Alman tebliği 
üstün düşman 
taarruzundan 

bahsediyor .. 
(Şark cephesine•ait cq. 
keri muharririmizin tet 
kiklerini ikinci aahile
mi:ule okuyunuz) 

Mosıkxıv,a 23 (AA.) - Bu gece 
Mo.sıkova<Ll neşredilen :Ouswıi 
tebliğ; 

23 So~ gütrııü.rıde, Sw· 
yet kuıvvE'1!1eri Arma.vir şmrini 
zapt.etmişlerdir. 

Kw.lordU'j'a me?ısup b'rlildler 
Vol.kıonov!k.a şehir ve demiryclu 
istasyonwııu da eL! geçirmi§ler· 
dir. 

Voronej cephes.lnde 17 AJ1. 
ınan ve 9 Romec tümeni bozgu
na uğl'atrlıımştı.r. Dün, b ı cephe 
de 12.000 esir d.Jıa alınmıştır. 

Böylelikle Voronej cephesinde 
ele geçirilen esir adedi 64.000 i 
buılını.ıştı.ıır. 

Londra, 23 (Rııdyo) - Cenu
bli Rusyada bir çok n()ktalarda 
Rı.ı;s lwvve1lleri yrni danbe-ler 
ir.dirmlşledi. Rostofun şımal ve 
cenuıbunda Almanlar lı;in teh
like artamkatdır. Ruslar 'bir 
noktada Varoşilofgrad'ın on iBci 
kilometre yaıkrnınıı solkulmuşlar. 
dı.r. 

Deyli Tetgra! gaz&esınin as
keri muıhırbiri Korgrneral Mal'
tlı. yazd>ğı bir mahalede: 
•- Ka.Jlkasyadaki Alman ric· 

atinin er. göze çarpan n.>ıctası M. 
Hl ti erin orada bulmağı üır.it et
tiği benzin.den artık malınım 

kaılmasl'dır. Almaıdann. kar sa
yabilecekleri yegane malıal Ma
llrop petrdlüdür. Eğer Armavir 
işgal edilirse Almanlar mühim 
bir demiryalunu c:a kaybedecek
lerdir. M. Hit·Jer petrol lı,a~!ni 
lr.ay'betmeil<ıtir. Modern ha.1-p ise 
petrolsüız yapılamaz ... demekte· 
dir. 

Salsk ıehri düş
tükten sonra 

Sals'k şellırinir.. zaptejildiğini 
RU1Slar, husus! bir tebliğ ile 'bii
dirmiştir. Bu şehi~ Rostofun ce
nup doğu'Slll?ldad>r. Sal"1t alın
dıktan sonra, Rostaf Ş9hri et.
rafır.<bki :kıskaç a.ha zitade da· 
ralmıştır. Şimali Ka!:<aslarda 
Piyatigorsk'un cl'T'Up doğusun -
da .Mikoyançakar J>asaoa<ı ve 
Komosontimorskaya, Vese~ey 
idare moıJk zleriyle 1fövyyeıg<ı
rik meskun mahalli, ce,1up !ıa:tı 
orduları da Star.itocfrın-0 • Lu· 
gam:kaye şehriy ı~ idare merl<e
zini Kondaskevskoye demiryolu 
'kavşağını, Movo Aydar idare 
uıerke?.ini ve Evo"g idare mer
kezini almıŞladır. 

VMonıei 
kesiminde • 

Voı'Or.ej ceplhes;.ndeki Rus (111'

duları evve!ki istikametlerde 
taarruızlarmıa devam ederek, ay 
rı ayrı, kuvvetlerle çember içi· 
ne alınan Alman tünenlerini 
yok etmektedirler. Bu kesimde, 
Ruslar ,mu'Vaffakr)etıl.i gece bas 
kır.lan yopmaıktad,rlar. 

Rus kıtaları cer.up cephesinde 
Maniç neJhrini geçrni.~erdır. Bu~ 
rada bir çok me9kıin mahal'ler is
tirdad edilmiştir. Bu kesimde 

yü1Jerce esir alınmıştır 

Almanlar ne 
diyor? 

AJınar.yada., B<.'rlın gazet!erl, 
Doğu cep'hesı haıı<katmdan ıı.r
trk daha açık bır lisanl:ı bahset
.ır.c'kte ve Ruslaı;ı u;stün 1..-u'VVet 
ve ma}zeme ile 'hiç dıırmadan 
~ald.rd,klarır.ı ııöylemektccir>Jer. 

Diğer cephelerde 
• en son vazıyet 

8 inci Ordu 

cephesi 
Trablus ŞE hri 
nesil c'üştü ?. 

---· 
Lor.dra %af eri 
te~id ediyor 

Loııdra 23 (radyo) - 8 inci 
İngiliz ordusunun ileri kıt'alan 
bu sabah T<'lblusgarp şe:hrône 
girmişlerdir. . 

Birleş k milletler halin ve Bri
UınY• caması hdkı tarafından bu 
zafer tes'it olunmaktadır. 

Traıblı.rsgarbın sukuti ile bir
likte Mosolinin:n imparatorlu
ğu d11 sukut etm:ş bulunmakta· 

dır. 

Kahire karargahın-dan şu res
mi tebl'ğ neşrolunmuştur: 

.tıeri kıt'alarımız bu sabah 
Tra'blusgarp şehrine girmişlcr<lir. 
Dün Trab~ı.rsga.rp şehr;nden on 
beş kilometreden b'ra-z daha şar· 
kındl\ buJunan K•s1:elvada'yı iş
gal eden kuvvetlerlnıiız ile.rleme· 
Jerine şa1"ktan ve cenruptan de
vam etmişlerdir .. H::ıva kuV\'et
lerimiz bu zaferde büyük rol oy• 
na.mışlardır.• 

Şehir nasd 
zaptedildi? 

Royter ajansmın muh>biri de 
bu sa>bah şafakla birliıkte 8 inci 
ordunun mekanize kuıvvetler'nin 
Trablusgarp sokak!arıından ge
çerek har•beye dönmÜ'Ş ':e Y"': 
yer yanan şehirde ilerledıklerın1 
bildirmişiir. 

Trablusgarp şeıı.-~ yüz ltilo
me<\relik b'r cephede m seçme 
üç koldan yap\1ğı mu'Vazi hamle-
lerle sukut etmiştlr. , 

Rommelin başl1<:a cnd<§eleri
nln şehi kurta•mak değil ~ı 
kıt'alannın rkatin;, tem'n etmek 
olduğu anlaşilmişhr. 

flommcl ufak taze kıı'olan 
tıevkederek son bir gayretle İn· 
ıın', nvvetlerini durdıfrmak iSte

mişiir. 

Rommel hata 
mı yaptı?. 

Bu harekAtın en canlı sa!ha· 
lanndan biri tak'betm;ş ve Ela• 

lemeyinde olduğu gibi Rommel 
8 inci İnı;ıiliz ordusunun ilerle
yiş süratini tahminde bata etti• 
f.ni görerek kaçmıştır. 

General Mongcı(l1eri m.ızaffer 
kuwetli:rinin Trablusga.rp şeh-

(Devamı ı ncl sayfada) 

Uzak 
_, Doğuda 

Gu2dafcatal dakl 
Japon zayiatı fazla .. 
Uzak şark cephesinde 
şid<ietii yağmur!ar. 

Melbolll'ne :ta (A.A,) - Guadalca
nal adasında Japon kuvvetleri J"&Pllll.Q 

&ahminlt:re cöre 15 bin k-ş{Jen dört 
l>lıı Jı.iş•y• dıişmüı;tür. Çevrilınlş ol· 
du'kJa·rı halde mukave:ıpeı CÖ!;teren. 
Japon kıtalar~ Aın.rn'ka.n kıta.an ta.
ra.ruıdan 7ok edilmektedir. Bazı k.o. • 
.aimJerde Amerikan hatları da.ha ıı. 
l'l.ııe alwllllfllr, 

Hava akını 
neticesinde 

Atnttikan hava kuvvetleri tıopyekôn 
21 bin ıonıuıı. 4 r•mi batırmışL,roır. 
Onunctı Amer·ka bava ordusuna nıtU-ı 
ıop buyiık bombarduna.n uçakları 

Blrmaıııv•d• 'lha.>ı·eı:ıkı cJeml.cyoU... 

rile teS&,EJerı ve 1\1andalay ~ Ra.ugon 
demiryoJJ.arının ayrıldığı noktadakl 
depolata hücum etmişlerdir, Demtryo 
lu k:avşafuıa. hanrar.tara. depola.ra, 
V-' başka binalara birçok bombalar isa· 
bd etmlttl-r, Büyük YADl'Ullar çık
mqlır. Buradaki akar ,ya.kıt:arın Yil· 
kılml.JJ olduğu anlaştlmakt.adır. Büıün 

Amtr•kan t&y)•areler.l U!erıne dOn
milşJerdlr. 

japonların 

taarruzları' 

cama ıecesl az miktarda Japoıı 
Uçaiı dvfu Beuı(al~'de ba.Lı yerıt:!re 

bomo>~Iar a..m.ış.ı..uııır. lla.fiJ Iıa::.ar k.ay~ 
dedılwiş J.s-eı de o,Lıi ve Yarah 7ukuır 
Ötleye doğru ba.p.a Japon nç.lı.l~ 
Cııuon• o ... vre&ıne ta~ etllll§Jer
d.r. 

Arakan n.ı.biy'CSinde ça.rpı~alar 
devam etm.ek.edir, Mayu l'a.n~na.Ja,.. 
ısında Donbadt'daki Japon ~ısJ.erl do 
bumbala.nJJlL!itır. Prome nahlye.sıne u.e 
akınlar )apıımı~Lır, Bu har~ke.ı 'relen 
iki Mü.Ltefık u~iı Ü!iıı;üne dö~emiı .. 
ıir. 

Şiddetli yağan 
)lağmurlar 

Sananda'da dara)! ıJa.n bir cepte 150 
JaPon OlduTüluıi.:§'lti.r. j:ı~o!ôl.ı.r daha 
aiır kayıplar vcrın;ştir. Bu ha\·a.t!de 
ha'\·alar fenadır. ş:ddetli yaftnUl'l::lJ' 
yutınaJ<iadır. 

Amerfkan orta bon1b:ırdrllan tay. 
yaı-eteri, japonla.nn 'l:"cnt n:n.~dekJ 
hava meydanını bombala.mı"~tr D rt . . o 
bü:rük bom.bardtmdan nça.fı japoııJa-
nn ZS av uçafı ile muharebe1·e tutufa 
mu:ı;tur. Sava!} br uaten fazla silrm.ilf 

tür. 12 di.işınau uçağı ha.sara ujira.tıJ,. 
mıt!ır. Am•rtk"'1 açak]aruıd&n ıı:-.. yıp 
l'Ok•v. 

Tasa kuşu öldü 

B izim """"11,.rnnızda bir Tau. l 
k~o ııöylenip durur. Hııngi ~, 

tur, bll.eıncylı. Belki de pek eı:.ki Türk 
efsanf'lel'indcn bir Jruşun adı. • 

Fakat bu kuş, ,u ıı•(en yıl içlnde1 

bayafı, b:ııılarının beyin ta"O'anllll'ı· 

na tiinemlt gibiydi, Bl'IC kı_, baoımda 
cı<>klarımm bir sümsüğü dWıüklük, bir 
tasakı,~llk kaplamıştı. Odun kOmür 
buiunmay.acak, etin yüıünö röremiye. 
twilz, ekmek fırınlara bir ay sonra 
tem ta.kını kesile<"ck, ne yiyecek. Re 

ıtY«•k ka!rnıYaeaklt. 

Ba •wlı lıalk lst<~r;ası, blreoıı.ı...,.. 

l'azan: HAYRI MUHtonr19 

harıl hanı memleket pa7arlarmda.n 
nıık ra1maya1 zahire ve mal yığma. 
,-a ve ha.ydntca!ına pa.ra vurma scfll
liklcrine sürükledi. 

Bugün taferli hakikat ortada: 

K:tş reMi geçiyol'. Fırınlar dola. m-. 
mılar tıktım tılı.JıJ\., (ly:ıltar sinmiştir. 
hükUrne:t franrala, irmik, ma·' :- rna da 
hl cı'karfıyor, ihUJ.:ii'l"m kanunvn bal .. 
t.asııe kafası koparJIJı, hükümet !a.

kir fukarayı ba:frın:t ba.stırmı,ttr. de9. 
Jet otoritesi her kudretin üstünde pal'· 

lamaklır. Sa~ao.oğlo hlikilmeU o tea
-111 Taoa kaflll>U ildiirılil. 



SAY!'A-1 İ-11 DAM 

( G1]11 ~,l!t!lm::t) r KÜÇÜK rr ... , ~ARADAN) IDIS m.rfl~ı-snıANR'EŞAT--f 
Yazın, ,artık Rusların da tearruz ?·- H ~BERLER \.. Ha>;:ti,~~'ik:ek6atıar• · Trablusgarp., ] 1TT1HATÇ1 LA R [ 
h b h ıd Vilayet ııe Beledi~ .o\nk'S.Ta 23 l,lkdam 1muhabi· ] j 

ar . ne girişmesi mu teme ir * 3 kişiden rnürekk<öp İtal- tinden) - Ziraat Vekaleti yem AH x-aı s- 1 Tefrika 1 Yazan: ZİYA ŞAKİ!& No. 117 [ 
1 enf nebafün yetişti:rihncsi huswun· TraMıısgarp da elden git>-

'.fralılus şch:ı-1, f~ 1 bıiyük mağlil· ~=.~:o ::;:~i ~:~ müz:; da alakad~rlara müh'm bir ta· tiklıen 90nra italı.vanın Af· .._.,.._,..._.,.._,_,..._,.__..._..._,..._.,..__.. 
~a~:~;,xdui·.ta~·· ı Yaz n: Emekli Kurmay ltiyete~re Ui· memlek~tim"Qle gelecktır. Hy'et mim. göııdenniştiır. Bu ~amlıne riikaılaki imparatmiuğu; taıllıe (.Şehzade Vahdeddin efendi) ye Böyle olmakla ber~ber, Mah· 

:.;~ _ J. SAC/T ~atı.hır. 
15 

Şubat pazartesi akştmı sa•t göre: kanpnış dem~~. 1881 Tuııus mütemayildi. Eğer fı.rka kuvvet· mut Şevket pa?ya karşı o kadar 
ecii:lmi~ fa. A 1 m a • J a· 

21 
de ....ı.;~ tiYııtrosunun <14-am A : Her zirai müessesenin mu• F.rauızla:r tarai-mdaıı alınmış, lenecek olursa; heı11ıangi bir se- takdirkar bir çehre takınıyor ..• V~ 

l<at &mel orılm.ıı Tunusa değ- r- • n iiaiimiizdekl Y a z ııe- ..-- . • k bitlerine UYgun 'yem nebatları bun11a üzerine Babıali de 'ftab- bep ve baılııwe He kendisini, bal' öyle sam,;mi ilııbtJar gösteriyor. 
rıı çckilın~ ir. Bu eriu, Tunus- feri için bilyi IHı:z:ırlik yaopQılı,.- kısmında ilk konscrtnt vere<.~ - lusgarptıa heır ilıtlınale !;arşı mü- ı 

1~ t''"· Hey'e'. şehrimizden An.kar•· yetiştirilmesi ;çın ısah• tefrhk e· _._.._ edebilirler .•. Zaten veliaht Yuwf du ki ... Gören er: 
tıx.'-i diğer i.\lrll\ı;r ordu•u cephe- ·hırı sliylcniyor. J!'ııkat bıı husus- ~ id kt·r d~eklerdir. ..,.... tertibatı almağa teşebblls İzzettin efendinin sinir hastalığı l _ Ne kııymet1inas hü'kıüıııı. 
siue ilti:lıak c<!chilec,lkt.ir. ta • wdan tabıuhı.lttde bulun- ya oradan da İı.mire gi eee ı · B H . ,... • l , etıııiştl. · 1 , k b h 1 ..... Büyük adamları ıta.ıı:dlr eO. 

blrus :-ı.: '1 K-'-•ay bu koruıerlttden elde e- : er zır ... muessese erı.n• da artık glZ enemıyece lr a e .,... 
Tra .şıelı.riWıı ~...;~ e mal< iınkıtnsniiU",; tlevaın edea = ed k y yem nebatlarrndan hangilerini Çi>ıııkU Ttınusu iAedli;i halde geldiği için onu da b'r tııo:afa çe- mesini ne iyi biliyor. 

tııı;ilizler, İta13an Afril.a iml"'I- Rus taarruzlaı~.nın daha büyük ueceği hasılatla !ktifa _,':,e a • aldıklarım ve her çeşitten eke- alamıyan İtal'yıııuı bir gljn 'l'r&b- kcl'U, 
0 

kadar sevdikleri v" bü· [)em~ten kendilerini men~• 
,.ı:Uırl-uğunu lıaı'i!Jrlruı tam<uni· !nkişafla:ı., gösta~mesl ihtimal da· rı<:> balo tertip etmiyeceıuır. iusgacl!ı almalıı istlycceği :ıı..ı- -=ya.la.dl. 
le sihnt1 aluyo~ıar. Ha~ıı Tıı· l:ıilindedir. Meseli Ahnıınlanıı * ?1 bin kisiyi bulan dul ve cekleri tohum m'ktırını bildire- be!!; ı;brünüyordu. Nlhayct İ· yük ikbal günleri bekledikleri şeb- ~ 
AUs topraklaııııa intikal etroit- Tagaı:.--oı; • Stall.ıw. Harlrof Ur yetimlerle, me,'.ııurlara verilecek ceklerdiır. talyaf»tl 1911 ~si eyliilünde zade Vahdettin efendiyi tahta ge-
tir. ımuni batımı tıulabileceJrJıetini ucuz aylık şeker tevzia:tıruı sırlı C : !Her müesse, ~raf~i TrabJusgıılllıe nasd taarnız etti- çirivor'rlcrdl. 

8 i~i ordu , iip'ııesiz faamız bugün kat'i olar.ı. ldm5e ıddia e· veya ÇS.l'ŞL'llba günü bi§laııacak· löylerden yem nebot uı yet•ş· ği unutulur gibf değildir. Harp Fakat şu hakikati de kabul e> 
,,9 takibe de.-am edecek ve <!eıı:ıcz. Vru-~ad şeıllili düş- tirnıeğe müsait peşir.i takibede- hali bir sene !'Ütıuiiş, 91Z :ıonbıı- mek li\zrmdrr ki, fırka<:ılığ'ın en 
1 inci logili. ı>rdıı<Jyle h~et n>Ek t~h!il;ıs,iue maı-uzı!ur. Bu ay· tır* Vali ve Belediye oe!sl salı cclı: ve bunlardan her birinde b~ş harıntin Babıali ile ltah'a arasın· fena cereyanlara ve en.çirkin ihti-
hirUği yııpa,rdk J\Iilıver ı;,-dusu- nı zamandı!, Roslıof ve Taganrg sabahı Anlraraıdaıı şehrimize dö çirtçiyi tohum vermek sur.,ti e da bir muahede ~aıanıı;ıtır. raslara alet olduğu öyle bir de. 
nıı Tunıı&tan da çıbrmağa gay- bölı;elcııinin çevrilmeoi demet.- tavz'f edecekler, bunların l.sôm· F&kat Tnı:blıı._"!larp ile Biııgaziıie- virde sultan Re~at kend'slni o ka-
ııııt e!lecektir. Oı ta Tunıısla va. tir. Yanılnııyorı:aoı., Rus l>•t- nec*ektŞeir.htr meclisi, sal;; gfrr.ti lerinl ve ne miktar yem verdik· ti mı>kavemtıt de"'1ltl etmiş, lıii· dar me!lıarcUe ldare etmişti ki; 
7iyetoe hıi,Jfı Mihver taraf hiikim kwnantlanhğı, Diny"l"'r boyuruı tevkaıado ıtop!an~ını yap:ııcakt !erini ayrıca Vekalete bildirecek· t n Lil>yada ltal~,ıuı.ın iılat"Ct!i bt>n• cü.-et.etmeınek mümkün de-
göriiniiyor; miıttefilier biı:ıız ulapncaya kadar Wımızla.ra de- !erdir. nl tesis ..debilmt'.i< iÇin )•nni ...,. ğildir. 
daha gerl çekilmi5le.rdir. vam ~-ırtir. tr.r. • Posta idaresinde ne lizım gehni§tk Geçen umu- Bazı münasebetlerle de arzet-

Fakat i§ uzamış olma'kkı be-1 Buıulan başlaı, eailmli2deki ,E:Fwnamı:_ yeni tayinler mi harpfo ve ondan ronral<i se- miştik ki, &wltan Reşat, diğer b'r•· 
rab6r, Tuousta <la ,.ıııziı'•t umu- :yaza RasL.rın · devıııiı .,den * Dün bİı' reşl<Jiye alını•nın Aıı!cara 23 (İkdam muhabirin· ıı.lerd.o i~anlar Trablus,,"lltfıı derler! gibi yüksek zekayı mti'k 
miyede müttefiklerin lehinde- bu bii:Jük mıtvı·H:ıkıy~tletılen fıyıtfı 32 liraya, külçe a:ltumıııun den) - Pos"'- telgraf, telefon ve Bingazinlıı içeri havalisinalekl değildi. Orta derecede zeki oldu· 
dir. GeM:rlll Moıı.,.meri ordusu. s-.ı • tela-ar ınii~a çeıki- bir .g:ı,ram f'yatı ise 405kuruştur. merkez müdürü bay Kenan Ça· mulınvemeti vafıştıranıaınışlar- ğu gibi, mu-hakeme kudreti de 
nu TUD'115 toprakiıınna sevlret- foceı.lcleri kat'i ola!'Sk siiylrnebi-· * HiilkÜtn<!t, hariçten yerl· nakkale Posta Telgraf ve Tel~ dı. Ancaık Slııy-or Musolini 930- pek bııs:tti. İlim ve irfan kuvve-
rneıklle IH>günlrJi vazjşet birden- lir mi? Belki .ı,.. büyük ihtiyat- den 50 bin ton .\)ğdaıy gt"tirtmek fon müdii1"1üğüne, Posta Telgr•f da AN:ık Libyanın en cenup nok. ti ise ortadan aşağı b'r ır:edrese 
bire değ'Moceldir. Maam&fih, lanııa ve elde aülderi hedefle- tedir. Bu bu;ğday milsat'I parti• ve Telefon umum müdürlüğü fası illan KuiraJa kadar İQlyan taıhsUi ile andın biraz fazlaca 
Rome.1 ordusu'1n Tunusa l.."açır- re giivcnerck turruza ıle\·am e- ler halinde yak:ı::Cn ge:ecel<tir. mııaınelat müdürü lbay Be6im nühııı: ve hikimiyetirı:in tesis e- olan f-arisi lisanım vakıf olmak-
mak bir a•luıri hata "3;nlacakt-.r. deııklE-rdir. Önümimlekl yu, Bl' Müteferrik: Gürniişh:ı.ne merkez müdürlüğü- dildiğini iftilıarta ilan •di;,w, tan ibaretti. Ve bayatını da 00-
8 inci ordunun ıe.lerdigi sür- tık Rmların da faal'TIW lıubine -- ne tayin oiU1UJ1uşUrdır. bu11:11 ı..mılliWn yapmıığa mu- tün insanlaırdaıı uzak geçirmişti .•• 
ale mlllrabil Ttı'lustaki ruultt>- girl..,,~i ihtimal dabiliııdoolı". * .,.,._k Ressam vo h_eyke!- vııllıık olduğunu anhtıyordu. .... !•-•·--'----- Böyle olmakla beraber. - arı<:t· fik e>r:lıımın durguniuğ ınsaııda Bamın irfa, Alnıanlanıı önü- traŞ!ar cemiyetir:e !bağlı O, gnı· ._....,.....,.., ~garba lıl· ı ih ı 
hı.yt'&t vyandınyor. Bakıı.l.m, mtlzd<-lri yaza muluıad<:ık t:uııru- pu ressamlarınıı:. sergisi dün sa· Em n yat m üdürf Ü• arnızv ile b~nil.n nrhtnda o- tiğm'-z bigi - tür il 1 tıras aTltl 

1 . el ı· u· 1 • d kl . . R ··' il ,-..,c •• ı s . ·ta ..... ..... "·ı· "-e """'n•ı.. bul••M•OC-·•. çarpı, tıırt o d•viı-de. türlü emelle-ın ng u orııw.-u, ı;ım .,,,_ li<>D ,... geç~ce ermı ve u"'arın mıı· at 14,3() da ~ an 3 r _... ~ • t• ı · ,.., ""' ~ ,,_, -. -·~,-

ra 8 in<:i İngiJ;" 1>l'ı.!usu filııl.,,. d1t.faada kıılaca.ltlaTJnı bbul ede- demisinde açılınışl.ır. AJcademi 9 l(~• "'~_Şe1 ,~ ~-~~!)e İta}yanm Afrikadaki inıpa.-atJol'.. re kapılan inııan!arı Jrull'anmak 
parlak. ~ler rö,eı.,ı ~k mi? Be~ meyiz. Geçen &eMlere ait başla- müdürü Burlıan Topr•I<. O. gru- --.: ...,_. ~ ~· luğıı artK geçn:.iş senclu arası. husınmnd~. l'<l_lc zeki ve yüksek 
ki de Tunu harlıiııia idaresi g<>- yş vu>yetl&?i artık ölçü tutcla· puımın onınııcu yıh müııasciıetile Tediye yapan• nıı gömü.idil. llmt irfan sııhibi bir Avrupa pren-
nerıtl Mon;r.nuet·.ye vor~ mıız. bir nuP.ik siiyl..miı;tir. Sergi on lar Baıbs.iıı diğer tanfına gelmek si derecesine nıeharct göstermlşti. 

tir • Şimdi, tekmil J)cneç baua!ll- ..;;., açık tk.alacaktıl' , Bul mükelle'llerQı akrabaları fçla limnı: Anglo S.ıkson ililminin O tarihte yalnız sultan Reşadın 
..c.. o-·~ .toplama yeri•ne göDCleril.~•·er besa· Tr 1..L._ :t __ ,__ d ğ"! ld "'" k Ih .. · DOıxU ("1.;PHE<;(ND'I':: run R•u orduları tar.tlırulaıı is- Adi• p ı· a ... uıı garp ..., ""'°' "'"'·..,'·"• e ı, -0 u....,a a ur uzerne go-

ıye Ve O IS 1 buıa mürauatla bulunarak lediJf'I fa ~ ~~ \ t• 
Rusl.ır .. c•eıı sene altı ay ar'- tinlaılı bahis . mewuudur. Ben )'e:ıl ;ıeğiuar. len münevver zw,tı11 bi e, paır ... 

,,,._ 'l' pacaklarmı bftdlrmlt!eırdlr. ~ek bu 
fada kavbettfldcri yerleri bıı Almnniarm n-- --•-,ı Lovn~. Trablusgarp ı;ahi!lrıindtn mantıırizın sistemi ve bilhassa ' ~v·-ı. ucıı • • - Zabıtı dün Cibali.de bir &len· ıılbllcrın, nrd<se borçlarını öd~ 
sene i.ki ay içinde g<>rl alôls.r da tulunabileeelcloriue ihtimal dll<Jrri l<;J• bedeni bı mükeUot:;relino b.ll<an gıemici!er l'olliırda tü:,lü fırkacılık incel:kleri hakkında he-
ve füotelik Mihver ordıılar.nı da •·enniyomnı • çl mektebi meydana çıka~ıştır. tiil>I ıaıuı..,.ı.ı~nnı uıamııı bulunan· mace.rıJua girü;I \Jdcri için İn- nüz pek fazla bilgrıeri yoktıu.ı\ 

c::=.b KISA Dl~ HAEERLER ::::::°'::= 
L~------~----.---------------..) * J.ondra t3 (A.A.) - Alinada 

Ye.na». val:illıS:e-verJcrlaia bir 'klilaJ'& 
aUı!Wn boınl."3 iıa J'lnni kahr iı..ı. 
y.,. :ı:'lkeri iilımışfür_ 

~rapalıa bolreslıxle, Plwoo dajJa. 

tt hrii.ıe.etnde Y1111&11 ~teloti Ut ~u. .. 
b•Y •• e< ölılü:riilınek .. dretiJle İla!
raın &'&ra•zunu, r•-..--ı:tia mecbur etmi.ş
ledir. 

* Be<llu n IAA.) -·Dij,ı &qam 
balı AlmaJı.ya iiurinde bil-kap İca'lliıı 
uoaiı u~~Lur. Atılan mü~;;rit bom 
balar h~ tk arasında pekaz ka71pla'lll 
&ebcı> olrnll'f ve binala.r ı!a _pdt u ıı. 
11&ra ctram.q;tır ,. 

'-k l.oııdra 23 (A.A.) - Dün ette. 
Jnı;lterenin :;imal dota. böl:-eleP'ınt 
Alman hoııılıa uçakl:ıı:mııı taarrm e&. 
Uk.Jcrf. bildirilmektedir, 

Bir düşman uçağı lahri• edlmlt'ir. 

Ciba,!ide Melek ism<'nde bır ka tarın evv.lkl gün ve dibı yaptıkarl ıe. gillı: .,:emicilerle urahırıııda me- Frrkahr. kuvvet ve kudreti elle-
dının kiraladığı bir evde Osman diyatıar Varlık vel'l<lsl lahslJitı 93 sele de eıksik olmadı. Garıp o- rin:C gcı;irmek :ç<n birbirlerile mü-
ismlnde birirtn bir t;aknı sakat milyon U2,000 lirayı bııtmuştur. caklarınm deniz adıı.nıları azak cadeleye girişmiş olan lıirer hırs 
çocukları toplayarak bunlara dl- Sevkiyat denizlere giderler, h~ Alııde- kaynağına benziyordu. 
leaçilik san'atı öğrett' ği habcr a· buf(ün! nl:z sabıısuıda istl"'lllideri gibi Ordu:rn kiımHen elinde tuttuğu 
lınmış ve dün yaplıan aramada celpo\ımanların •AJıkelc•re se•k· yelken a;;arla.rdı. Avrupa tfe.v - için, (İttihat 've Terokki) cemiyet 
()sınan d,.ıs verirken yaıkalao- lerlne bu ~m b•$lanıla.:alıc.r. Bu letlvi ile BabıaU al'a;ında bu 

ak•am s:ıaı 1930 da r-roma ha-· .. d k 1 ve fll'kası vaziyete tama mile ha· 
rnştR". . 
Qsmanın bir çok kimselert bu 

şekilde d;lençiliğe sevkettiği ve 
bu sayede Lir hayli para kazan

dığı anlaşılm•şt'r. Osman ve bu
rada Osmandan dil,.ıııçil\ği öğre
nenler adliyeye verilmiştir. 

,. ~· •• •• Yll" en <fllÜna aşa ar ~ıkıır:dı. 
Tr:ı-hlusgn.wtaki Kar2m:ınlı Alfı- k'm bulunuyor ... Karşısında hiç k.et edec('k- olan trHe hususi vaıton

lar ll'kılı..catl n borçlular nezart"l 
alt~da bu V'91füdlarla Aşk&lf'ye rötft.. 
rültrel< N&fta IDfllllU1'UDa leıilim edilo-

met paşa orada bildiği gibi ha· b;r rakip l!Ö"nıek i$temiyor ... Bi-
relaıt ediyordu. Nıhayet bu hail rer birer türeyen fırkaları, kuv-
gören İngili~ler ve Amerilmh • vetlendlrınemok için mii<emadl-
lar dab:ı uneli hareket <!ıni.<Acr- yen ş!ddet ve deru,et siyaseti ta· 

1 
di. • kip ediyordu. 
Babıiliye müracaattaı. va:ı:ge- S:,ılt&n Reşat; itıt hatçıların ku-v. 

~ktir, 

* 
lttibıı<fıçılar, padişahı mi11ete ta• 

nıtmak ve asırlard•nberi, ayrı bi
rer kutup gibi birbirinden u-ıak 
yaşamı~ olan bu yeni kuvveti biP 
bi:rine yaklaştırmak istiyorlar ..• 
Bunııu için de su itan Reşad. da 
sıılı: sık seYahttlar tavsiye ediyor-
1..rdı. 

Padişah. ilk seyahati, (Here
k•) ye vuku bulmuştu... Fakat 
bu seya!hat, u~un sürmedi. (Eı
tuğrulJ yatı ile sabahleyin Here
Jrey• giden sultan Reşat, akşam 
geç vak't, ayni yat ile İstanbula 
avdet etti. 

İkinci seyahat (İzmit)e yapıldı. 
Snultan Reş&t, oradaki sarayd• 
W; gün kadar kaldı. lttihırtçılar, 

bütün o civardaki halkı, v-..ktile 
suıluıo Azizin yaptırmış o!duğu 
küıçük sarayın etrafına 'topladılar. 
Coşkun tezahürat ,j]e pad;şahın 

gözlerini kamaştırdılar. Ve böyle
ce de, (cem'yet)in nüfuz ve kml' 
vetinin yalnız 1sıarrbulda değil; 
{aşrada tamam>le hakim oid~u· 
nu pa~m• anlattılar . 

Suıltan Reşa:t, İttihatçılann bu 
rıüiuz ve kudretler.ini g&.-diılcçe, 
onlara bir kat daha sarılıyordu. 
HükUmet umuruna en küçük bir 
müdahalede bul,unntam•k şu• ta· 
rafı du.rsun, 1ıt:hatçılarııı takip 
ettiği s yasetin muhakkak olarak 
doğruluğuna son derecede kanaat 
hasıl etmiş glbi görünüyordu,. 

Sultan Reştd, tttiha,,,.ılara ce
mile gOOterabi'lmek için hiç bil' 
fı.rsa'ı 'kaçıırmak istemiyoırdu. 

Rfmazan geıhniştL. Eski de
viderde, devlet erB<tanınd:uı l:>aş
layaroi< orta rütbeli revata llmr 
dar bir ~ 'kimselerin 3ürü sü.
rü sa~"aya iftara gitmele.'i adet
ti. Fakat saraıy masrhlı en aaga 
ı1 d~rec,eye indirildiği için bu 

(Devamı v"") 

1* Loııdr• U IA,,A.) - l>B ikl&
'1ıe!l &OUl'& bi' tıı.iU& t,arpil aoaiı ~or~ 1 
veo &ııhiJI acıktaıuıd& lHr A.1m&D le
"Vaı.."?ım gemı~ne isabel. kayde&miftl.r. 

* B<tliıı !! <A,,A.) - şırua.ıde, Ka
na..tatat.,rba 7a.kınlarındıı, Alman sa-

* Ha\ı.:ıoğ'iunda Halloe; soka· 
ğında oturan Mustafa Uysalın ı. 
daıres'ndeki 23M numa"h kam
yon dü:n akşam H"Skövd<ın g~
cerken 'TUJY1kar sokağmdaık;, vı

rajda 6 Yaşında Ömer o~lu Ergü
ne ça"Pmıştır. Tekerlekler altın
da 2() rn<0tre kadar sürük 1 enen 
çocuki derha~ ölm~r, Şoför 
Mlıstafa 1 yakalanmu,<tır. 

Bu Ol' '"1J'alı müteakip vlllvet ta. 
r.ııfmdan h3%1rlan:w llı:tnel U• Em
nlypt mii"~ÖJ"li1",..e hildlri1Prek ve E"ftı. 
11iyeı m.ü.tfW·ttttne davpt edl1eee'k boro 
lıılar Kadıki7i1.ne gitü.rtlleccl:l!!rdll'. 

çerck do~dan ıl<ığruya filiyat. vetli bulundukları müddet zarfıo· ı 

ta vaziy..te hakim olan la.raf iJe &.ı. dalına cnlara sa.dık k21mıştı. -------------. * Par-is 23 (A.A.) - JIWcümetln \'aş uçakıa·rs mühim bir Su.vy~t. ~.ilih 
blr knra1'11am~ı1ıe Fransız ııollte'k· fa!J;rjka.sma, laaı'ru'I etm>şlcr ve bi.rpok 
nik ce&tcblnın tdare~indf. bir de- tam lsabeUer ka7detmişlerdir. 
ğ:şntlik Jı'&pdmıı ve ilk def.a cJa.r1'k 
bo -e'1 m kltbe &lvıl bir muılür * Berlln 2S (A.AJ - ~ ••ııkinmı· 

da ı.aoııı., '"' AJıdeol• bölı:'rsiııde in. tayin t:diltn!Şllr. 
İ.ugl[izlcr 15 t 1l:wa savqfaru.da vo * Talor.ın ?3 (A.A.i : BU' Jl<'Uler 1 ol uçal<savv 14>P1an •"1'afmdan 

Ju.herin ..... •ö ....... , '--- .1~ ... '-'n••.• 'n·'c de"'· d .. ·· ··ım 
"""" #, ·v ınu:ı ,..,..,. .... - u &"' 

1 
UŞU'J"U ek &uretlyle 2:? uçak k.a.:rbe&. 

,~1.Jik.JeI' tllm.ası m.u.htemtldi.r. mişlerdir, B.u'ilar da 2Z .onkinımda ·* B<rne 23 (A.A.) - La Mani. bava ııav~laruıda 29 uı;ak ICl)'l>c:m•ı· 
n'ıtı\! a.da!ll ıarnfs(.nu kumJ1vd3nının lerdır .. 
JJe GaııJl~'cüJt"..rr Uiib.ll eWil • 'cv
)'Vi'ktın b.tltlJ.rJmek~dir. * lll!rtıe !l (A.A.) - i:alya, Al
~ı.y ~e Ja.JlıOD1J' anı.nda bJr tktla 
:,,.r:i anlaşma i.mui&IURl:}llr. Da an
l:\.',;rn..,:un mıuiJ.cU U\:lü paktın müd· 
ileti kahrdrr. * Her"iıı ıa (A.A.) - Akdenl• 
l;t'ıl .;:-.1 iizsrlıute bel' i'ki tır:lf hava 

kU\'\'ctiııl'n fal.J.Jyetl g-örül'nüıtür. 1 
dö;ınıuı 11\"llfJ dütii,rütmU..tir. 

* LooJra %3 CAA.l - Fransn çöl 
'kuvvetleri JJeri b.asekeUeriode devam 
~-keldlrler İld r.ıha ıl<ı.ha eı., ge. 

1 • 

çlr-bıııw ve bir tanesi ele klJ'lı>!ı1'ııış

t.ır. 

* Londra !l (A,A.) - Taııusla. 
Amerlka11 ve İugilla urat::'""rı tam 16 
~l'h\."U a~fını ta.h·;ip etml~terdlr. 
l\Iüttc(ilcler yalnız 3 upak ka.ırbctmlş. 
(erdir. Bir !11lhver tll,bl b&l.rılmıştır. 

* Mehmıet Fidanın idaresin
dek kirec yüklü (DHya) motö
rü Deykozdan haoreket ettikten 
bire.z sonra dall(llların tcsir'le bat 
mıs tayfol:ı:n kurlarılmı<:tir. * Beyoğhrnda Londra barı 
sahibi Yasin blrda nohutla karı· 
şık kahveyi fir.canı 330 kuruşa 
sattığından adliyeye veriJm;ş 2 
ay hapse mahküm edilm'ştir. * Şişlide nohutla karışık k>h
ve satan bakkal Tom> da 4 ay 
hapse mahkUm edilmiştir. 

-~~~~-~-~~-~,~--~-~~~~ 

•İKDAM. ın Tefrikası: 4 

SEVGiLiM ELA GOZLO 
. Türkçeye Çeviren: Muammer Alatur 

on~ k;ziyurum. 

Layn J>oşnı salladı, O z•manlar· 
da Ç"ıııdo geçen bazı umumt ha
reketlerden bahsediliyordu. Çin.
den bafıscd'liym:du. Tarnng bu 
.:nemleketten geliyordu. Ona o
da ~insa-n ~vc!sı. ismini: vermiş~ 
l0 rdl, Şanghaydakl giızli polie te
reddüt .,diyordu. Tarliog ~öyle 
bir söz s.ıyled: 

- Niçin beni aradığınızi anli
,; o,~m lll,Iek1:ubımuzuu mwhte
viyutinı da bilı1orum. Senelc.r
clc :hı:ri devam eden 'bızı lı=z
l:k'.ar var. Biz b!inları takipsiz 
mi birak:ıcaJı 'l?. 

- MiLburga ne kadar yevmiye 
veriyorsunuz ? 
Layn dedi lti: 

Lany 1icd; k\; 
- Senede yü:ı: İngiliz lirası ve

rryoruz . 
Layn duraklodı: 
- Hayır, dedi, bu iş bir~ da· 

ha beklıyebiliır. 
Arkadan bir ses duyuldu: 
- Beni mi çağITdınız? 
La.Ym başını -geriye ıçeviırdi. 

Kapının önünde bir adam ayakta 
duruyo.rdu, Şişmanca, güler yüz· 
lü b:r adam. 

İlk bak•şta da kendi 'kendisi
ne şöyle lbir hüküm verdi. Kel 
kafalı sırtı kanb~ b'r adam ... 
Demek ki hayatı o1dLığu ribi 
kabul ·~. kendini pek o kııdar 
yorınak istememiş bir adam! 

- Kapıyı kapayınız VD şöyle 
oturunz. 

Teşekkür ederim. 
Malburh başnı salladı, gösıe

rilcn yere otı.du. Fakat k:ı:rşı

sırıdaloi adamın tehlikeli b'.,isi 
olduğunu hemen anlamıştı. 

Göz ucu ile Lingçu'ya baktı. 
Tarling bu bakışı gördü. 
LaYn kendi kendine düşündü. 
- Tarliıı.g bir sivil memurdur. 
Sonra memura döndü: 

- Ben Çinde üç aylık, bir se
yahat yaphm, S·zin bundan ma
lUmatıntz var mı? 

Bankaların 
laaliveti 

Milli !OOnkalar, dün, bar.ika 
ile ili~'kleri bulı.ran kimselere 
müracaa tederek .. arbk VPrgisini 
ödeyip üd<'medık!Prini s.>rmıış • 
lartl:ır. Ödeyerl··r, ellerindeki 
ma.kib;,ız!arı ııösteerak t•aziyet
lei.ııi not ettirnıaklf'dirler,, 

Bankalar. varlıiı: ve~si hem;· 
larmı ödl'memiş buılımanlarır. 
mrnuatlarina hacrı: lroyn:uşb.r-
dır. 

Bankallar ve bu ar<ıda Emqan.: 
Ban'kası, 'kar.um şartları haiz 
olup vaı•llk vergisi borçlaı'ını. ö
<lPmel< üzere meııkul ve gayri 
meraku!Uerini teıihın içi•. yapı• 
la müracaatları kabil!! ,ı:nekte
diııLer. Emlaık Ban!kıasın•, şimdi 
ye 'kadar 10 biıı "':ürac~at yapıt
<!• beş 'bininin is'af cdi1diği 
ha'ber alır.m>ştı:r. 

İş Bankas~ ise dallıa zivade 
kuımaş ve manifa!uıra e~} "s; ve 
çorap terhin edi!n,ekte::lir. 

Varhk veııgisi dolayısi•·le sa
tışa cıkarılaca.k m.ılların ' , ma
sı içir. Ticaret Oiisi emr·ae 3 
milyon Urahk tah>isat verilmiş
tir, Ofis. şimdiye :tadar bit mil
ycn lirıııhk mal ır.il'bayaa <'tmiş· 
!emir. Yalkmda O"ı.l'I, piyi;aya 
kitllivetli mfktarıla maıdatura 
c~ası çı'loarac;ktıı,. Ilun 'ar ara
sında Macar .mall&n da vardJr. 

----ı•• ----
8 incj ordu 

Cf'fhesi 
(Baş tarafı 1 in~i sayf•da) 

rinc g;ri~;ne b'zzat ş•h•t olmuş 

ve hareket• civardaki tepeden 
seyretmiştir. 

mümkereye girişnrişledir.. Fa· Hatta, it'Hhatıçıların hoş!•rına gi· 
ka1 işler o kadıır lrolay bitine- decek sur-ette ha.,eket etmek için 
ntl$, hatta Amerika ile TraHus hiç bir fırsatı kaçu,,,,amı~tı. 
garp :ırasında ıuırh&?1>he bile İttihatçılar, mevkil·,,;rıi muhı-
olmuıştıır. Amnikan gemilerinin faza edebilmek 'çin. (Mnhmut Şev r 
mı.lıafauısı için Trablu; gal'!>la- ket paş•)ya çok geniş salahiyetler 1 
kiler AmerikalılaHlan 'llııayycn vermişlerdi, Bu z~t. bütün mana· '-

Bugünkü Proeram _) 

bi:'" para ahr!ardL &ınra bnmu sile, b;r diktatr.r kes!lm;<ti . ., &al-
daJ1a ~rttınno~ iste)"incı> Anıe- tan Reşı>t, bu zattan sou der'X'ede 

8..30 Program 
B.lı Milı;k 

8.40 Haberler 

19,00 Şarkılar 
19.15 Tür.iıo.ü.Je?' 

19,lO A,i•nı riıkahlar da para yerine harp gc- çekiniy<ırdu. Hatta keudl hususi 
misi yoJlaınışlardır, Nihayet bir bendeganına: 8..55 Müzik 

9.30 Protr•uı 

H:ı.ln<lerı 

muahede il!' r.ııl!ı ak1tcıl:Jiyor. 
Bugün o vakayiın balı.rla11rua .. 

sı gö:i i1nüne tür!ü sahneler gc.. 
tirnıckledir. 

Am.,rlkalılar için o nnrnn Şi· 
mali Afrikımın Tr&blu• j?arp ile 
orada karş:l21tıklan ba~'ka bir 
alem den>elcti. 

reketleri bakımından da tabiye
vi bir ehemmiveti haizdir, Bu 
en müh;m lim•n şimdi ıeıı:ı'zle

nip &ullanılnbill'('ek ve bu suret
le kora nakliyatının yerini deniz 
nakliyatı alacakur. 

8 inci İngil' z ordusu tam W; ay 
evve' yani 23 Teşrinı evvelde bil· 
yük taarruza başlam:ş ve 23 Ka
nunu s:ınide, b~gün Trablusgarp 
şohrini işgale muv:ırfak olmuş· 
tur. 

Ankara Roı/yo ga· 
ze!esr ne diyor? .• 

- Bu adamı g(ırdüği>m zamnn, • lZ.30 l'ro~ram 
adeta sırtımda bir' Ü•Üme h sse- lZ,33 Millik 

diyorum,I;Iele o dimdik sakalı ile L'l.U A~.ına 
ll&l>l"'rleri 

bıyığından fe:ıa ra 'de sinirleııi- 13,0ll Türkü!.,, 
yorum ... Pek w,kutııç bir adam... ıuo Minik 

Dıye. ondar g:ıret ınaıhr{'lm ola- ıs.oo l"ron:ı~ 
rak şikayet ettiği rivayet edil'- j ıs.03 Müzik 
yordu. 18.'5 Konuşma 

19.45 Setbesl 
19,55 Şarlnlar 
20.15 Konu~ 
ıo.:o l\Iüz:k 

21.00 Kon"~ 
21.15 Müzik. 
21.45 ~liız'k 
22.30 Ajam 

Ilnbt"rLerl 

2ZJiO Kapaııq 

Mi 11 i Şefimiz· 
(Ba! tara.fı ı inci sayfada) 1 ttikralı1amıım hmıınuıuda telı:Tl.rı. 

Yapılan merasim ma71 en ...ı.ıı vadi• bQlrlm.» 

Ankara 23 (A.A,) - Buciln Yiik· Diier nataklar 
•ek Ziraat erutılüsılnde ..,at 15.:ıo da Milleoklbon veter;ııer fakWlesl d.,. 
v<ter;ner labslt nlıı :rüzüncü yıldönü· ltanı J>rof, Salihatlln Yalkı dejertl 
mil Lörcnl J'&Jtıbnışhr. bir alyltt Y"MmJı, bunu 1trcf. Hilmi 

Törene Ba.şveklt. Milli Müdafaa Dil#imert1n Türklyed~ yeter!nerlliiıı 
Vekili, Dah;Jlye V~klli. Maa.U Ve- doMu. ııel~I ·~ bnır!lnkü vul• 
k;ıı .. İl'lbis~rlar VekUi, Sıhhiye V•kl- ye"' """11 ert.Uil hakkındaki etrarlt 
il ve b.U!a.t Vekili ne Zi""'-t tı'P!:İli •e bir eiiylt"vl takip eml~ir. Sonra talehe-
Rlyaseticilmhur nmuml kitlbl KP.mal den Suat A.künal heyecanlı bir hit.a• 
Geöele(' ve parti mii<Jtak:U lt'Ull ıreisl bf'de balanm11$ ve buna taklbf"._n meo 
AU R:ın:! Tarhan, mebuslar ,.e vekl-- ~me ton verttmıs. m~&flıt1~T bqut.o 
Iet.~r Uerl getencrl ve ytilı:H'k ckullsr bnaa. aenctn btiledıe lzu edUmlşle& 
d.ebn ve profe6ÖTleri hasır bulun· dJr. 

mutJardlr, 
Rektörün nutka 

Törene ı~tikl:aı marşı Ue başJanmış. 
ve rektör Süreyya Genca'ru.n söyle.Ti 
ile aeı..lnnşlır. 

Süreyya G<neay bllha .. a demiştir 
lı:i: 

Bir ana kefili 
(B~ş tar.O 1 hıd sayf11dn) 

daki annesini öldürmüş ve sam 
dvktaki büıtün paraları çalaralt 
ortadan duıyholml1§1.ur. 

İki aydar:tıeri aranmakla olan 
ar.ne katili Tahsinın 9C>fl günllet 

3JO 
20. 
l>lY 
ye 
ha 

f' 

- Git MHburg'a söyle meclis 
od:ısına gel&in. 

O z•m•n ziya...elcisine-yaklaştı: 
- Bu had se üzerindeki "tah

k'k:ıtı hir;ıe gec'.kt'rmek iyt olıır, 
dedi. 

Tarllog etı~fa. bir oı<iı attı ve 
sodru.. 

AVINDAN VAZGEÇEN AVCI 
- İşte Malburh geldi. 
Malburlı patronunun son sö~ 

lerıni işitmişti. Fakat yüzünde 
hiç bİ< değişlldtk yoktu. Baakia 
güler b'l" halde idi, 

Tarlung baktı. !çeriye giren 
ger.c'n o dakikadaki ruhi haleti· 
iti anlamak lstcyordu. 

- Elbette! Hatta Bund oteie 
indiğ:n;zi dahi biliyorum. Oraya 
geldiğil)iz zaman, hep yexli ma
hallelerinde doiaştılll2. 

Layn kızardı ve sonra giilme
ğe başladı. 

- Sen benden d•ha çok iyi bi
lirsin. 

- Olamaz, olamaz. 
Layıı yine güldü. (Devamı ııar) 

Roma radyosu Trablusgarp 
şehrinin sukutunu bildirditen 
sonca M. Mu~r,i'nİnin askerleri· 
nin s;lfö ve '' ,~t itibarile faik 
kuvvetlerle Ç•''P'Şarak azim ka· 
yıpl3ra maruz k' ldığını beyan 
etmiştir, 

Bu hadisenin 

j ehemmiyeti 
Tr>b1usgarp şehrinin zaptı 8 

inci İngiii.z ordusunua gelecek ha 

Ankara 23 (Radyo gazetesi) -
Trablusga rp 8 inci tnıgi1iz ordu· 
su \arafından işgal edihntştir. 
Bu suretle İtalya lmp&ratorluğuı 
tanıamile tasf:ye edilmiştir, 1911 
ne kadar Trablus O s m a n 1 ı 
imparatorluğunun bir vilayeti i· 
di, İtalya burava ansızın a~ker 

çıkarmış fakat buradakt Türk 
kıtalarmin mukavemetini kirma· 
ğa muvaffak olanıamişti. Ba'.l!kan 
harbi çıkınca Osmanlı impara· 
torluğu burasını İtalyava terket· 
mek zorunda kalmıştı, Hali: ta 
İtalyaya senelerce mukaı•<'met 

etmişti. İtalya ancak 1914 har· 
binden sonra Tr.bl:.ısıın cenubu
na ndaz otrr. 'sti, 1930 da da Fi• 
zaru ala-bilmıişlerdi. 

- Buı:ünün b'.71m için a:vrr ve mils-ı 
&esna bir dcğert dah3 vaırdır. B:tıtımıı
da bulunan Büyük Adam, Mili Şefi. 
tnf7 1"e en evvet Türk veterlnerlrrlnln 
bu kutla g-iınüuil tebrik"' lcMan o Ril· 
71.lk Th'rkllir Bu ve9ile lle RelsfcUm. t . ' 
bunımuı.un, hncaları. taf&belerl tebrtt1 

edf'rken sl)ylernl.ş o1<1ufu ı~zler htılnı 
lçfn tUkenm"z ~vk kaynaft n12ca\~ 
lflkba1 tein en d<'ff"l'll trad olarak ka 
Iaeakhr. ?\'tücs~f'ı:f'mf:r·n biiyük kuru. 
ausu ve koru.rucus11 i~met İnönüne 

de sahte bir ırüfus kıağıdı temin 
ederek phrim ,ze geldiği ıesıhit 
edilmtş ve Tahsin aranm2ra bal ~t• 
ianmı~tır, Anne kı;tili ç:ıldığt 
paraları Seynğlu!:da katlı~lı ve 
içkili bir sefahet alemın ie har
c.rkerı yaıkslanmıştır. Tal <i!I 

suçıınu itiraf eım' tir. YAkında 

Rizeye göndcrUecoktir. 

s 

r• 
<I 
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( Denizcilik Bahisleri ~ 
T~ 

Harp . ne Z'amen 

Amerikada 
şası da • 

1 

• 
gemı 

rekor 

Bitecek? 

Gazeteci :ırk:ıdaşlarmızdan 
Reşat Mahmut bu :ıd altııı<la de-
ğerli bir anket kitabı neşretti. 

içinde bütiin b:ışmuiııırrirler!o 
en tanınmış fıkı·a ınuharirler»
nin vo a~keıi vaziye•.ç'lorin ce· 
vaplaort buiunan bu klt.>pta ha.p 
ne :ı:am:ın bitecek? Ve ikloci cep· 
he açılJicak ım? gibi günün tki 

Sega/ıatımız esnasında gemi 
tezgahlarında neler gördük?. 

·ın; sualıne verilen cevaplar 

G ~. saoeteloode tô7~ 1ı1ır 1 
ıeı.raı iıa:.ert ~lkt.ı: -=-w · llı>alıe.u.s ""' bir 

il ><•l, 1 (A.,A.) - Heurl Kııi;>DC<', 

Birleş."" ı~ 4~iıJllll, batı t ,_ı..nıat.1ki l 
Jh!Jiu<r..mt. ç~!. \~ <l'c?ııı.t• ht!.)"dÇ• 

l>:.-uıo ıem.a ..- mn'lıı;adı ıe qa .;;.. 1 

trrınt.i ol~ ı:k 't .1ASak, ıı.r:ın..tı.rLn A'Üı

~.t. r"Uıil?'!4U.. Ya.;ıtn..lŞ\lr. D:J hl~ 

'betle ıra:• 1.mt olu.$J. n-,ı>ıA!<ta Hol>· 
r K~·. l't\l )"l.M!if'~ tırvı..ar ~~·e.:\6-
" · nıc.j..ılr ııı.lııı...ı.-i<I '«zl;~ruı& Yal· 
= 4>aibın ııa """""U>de Llbertı 
tı;;'!ltlo bin ı:emi izlj& ~ 
ı::ıi A.I,) OlllkJ:.i:'. 

!111 moAJsesıelUı ccıı.ı:ı °"'l: C?UJ kıl· 
~.,. 11.·~a:ı.ı le ııanıım., "'321 ocak. 
hra ""ıx<•:deu l;.~l'l<. 

ıı. .. ~:>tın ,.ıciJd;ll ~··· Bl•ltJtlk 
i\tnerıluıu.u urla.ııaıcla, f~k.a.l mt1Ul~ 

Jkloltn cl< .. MUD:lan ıılyade b&lı.\ma J'~ 
kın ol.ın «1Uy"1ı cı.jlaııo bota:e<ldlr. 
JI,aTi K.a7ur,ı,,.,, Am"<·iwwl batı kı. 
yılarlll<b b<rçı;& icnal ...,.~..ıııan olan 
'bir it ~ır. P@rUanıı.l l.nuıUtcla 
ve ba liına.wn bu.lw«h!iu böJ.ıeı.le, 

Soit.o.-1''~1.Jro ci \o-&~·.;uu.a b11 •ciarnan b r · 
OOk" S1WU lauc"l11t.-'AAt l Va.c'Uır • ~l&r
d.ı.n l'o<tlanü'Jak-leJ'<n 'i<l,Di ıe..ıuıt 

~• lelc'tafıa ı.u.ı •- ı 'i>erli 7aııl 
hOJT•Jd "'1111 bu 1'"'1'iu dooiae ııı. 
'1i1 me 'öL"01141Uie bllJ.lt.b.IDGf'-Wl. LiOer .. 

'ler 10.508 1Un.l1* U-14 Dlll •ıira.U 
&ctn!1".rd"'. K'61ııuı4a k.Opru.lert. uçak.o 
la.rm m, 'incJı t.ulek ye 1-p •~lrc-•ıı.& 
kax ıı sırblaı.lOUf~ır. Deu.~alı.uara ve 
ı>çalı.la .... k&n,ı l Oop "...-ı..ı-, Kay .... 
lt-ı;-ihlarıod&, tıual&rcl.aü bor ı..ııesı bL 
ı1iJn Aınert.hua v•.tJ.u:ı.uus ıral:ırda 
om~.s.ou kı...aja kunui ... llktan 11 
l'Üa llNll",. d.colat· •ıu.Urılmtş ve t cüa 
1ıonra da 8tifll'e 91kmai; were ieWtıll 
edilm'ftlr ıı.u, 10.iOI tonıııııı. b-r uımı.. 
oin nııaı.ı....ta b•'fl&d ·&r.l&A eoara H 
&iiaJe """"" ommuı cı..-ur ır.~ 
b.ülkalen akl& ba.7"'l wer'<Ji bir rrkor
dur, Fakal bu <oltor da ııonrada.ıı la

nı~: St cUnft, • b111>ult aline, lıaL 
liı Z l'ÜD U aaat 48 dU.•b...va lnılirtl,. 
ID-~Ur, Yalıus ba 110D rek&rua H ... rt 
Kay-ı,. 7"'Plıtı mublcl f t . .,.. ,_ı. 

!erden "-ia-ao alı olclaiuna bibaL 
....,,,.,,., Ben.ri Kaner, ~erıdisltt•QO 
t>;r ı:ııııı.ıe bir ıemı d.>w~ lwürmu 
.,...ıı.ı. bölün bu ba rekorları ~ırma. 
1anna "" emr•ım"tır, Fııkaı bunlar 
ıı.c,, birer "*"•dur, nonau olarak 
Libe'rtı sınıfı l'•miler, blzlm leqıi.h. 
l:u'J rndli!mia ı.to•hlo, bir .,. leinde 
•- odi!iyorctu. Yalnıa '11 nr ki, ...,. 
ı..,,,-ı..rıa ber.t>er normaı c<ml ,...,. 

nıuddell de ..._lmat«adı<_ Ntlek.,,. 
L -bert< llUUfı hlr. ıem&Ju, 80-90 Cimde 
:rn1>1idılı hald8 "°"".&!arı bu mudıld 
b'r aya io""lıtr. .itı.r C•l,.kco artan 
t>u hu UJe,,tndedır ki. Ytnl Am<'ri. 
kan ~tın, bir t.11lf1arı lcvruı 
ken Wior taraftan ti& O&.ııd&l ,,.:; 
~::,ı gem.l 7~pıyor1ar ve ffeeetıı ~UIJ 
.., ınd i ._. rAam l.OO!l,Btt lo11-
luk Pl IO~ir. Bu., C.wtde lU,lUU 'VU· 
luktan daha buyuk 3 c.e:ru.l deımk:: 
i'I'. rUl.7tttbı bı'.lim rOrd.ütüm.ib tez. 
ırıı:.ı.rı 10.iOG tonluk Llt>erll sınıfı. 
3500 twıuı. tank QMılcye ıemlsl ve 
20.soo IGalıllı: bilyji& oanııc eemısı ya 
pıyoı lardı, Bu ayda 1 ml.yonluk tonluk 
Hnl ıemı 7apmının eylilldenberl da
ha arllıfına flipho ,. ... ıur. Faka• o 
,.oıki:ttıfabert durmadan et-,abt eWı .. 
cimls ~- ••lık J'ekbları ıörüp ı.s. 
bit ""-· Yahua, Amrrlka har
~. aird•k""' "°""' il. llouveııta HU 
>'ılanrla nPllacotını ııilylediif ı mıı. 
yon tonla l"etalnt0 ..._ e-41·ld!fl re'illlt 
.l\mer'lwa makamlara lılldll'Dlı.Jonttr. 

H<url Kuar ,.._ blr adamdır: 

lıcr sü7ledlitııl -llalıa J'&Pm1'lu; ıaa'ı. 
ti, ......,._, kendi la!ımlnler>nl V• yt.. 

idl>fiııl de ıerı ~t.ır. 19u de 

Ya:anı. ABiDiN DAV.ER 

tle 4-llı. ..... lıatı Ti.Dl Puıtllı. b· 
FJ!aruıoı..tı.t ltQihlarıncı.a ıı.. lOOt •• 
mı,.ı fllPmai& ııaııpeaı.Lır 1111)8 ı.ı. 
b<tü ouııfı ,....ı t1eme1r. H b_.. mil

•"" toııluk mü.lr.emm•I n rep7enl ti· 
lep tlemel<Ur, 

lia 10 baçuk ml!ıoa ıoa, 7alnıs 
Htıırı Karı.erin te-ııa.ııı.an l&T&fmdan 
7•ıaılu&lı.tır vo Amerllu>da Benrı ıta,y. 
serııı t.cıııra.tı1&ruıda.n bqu bh:ııok 

le?.ıriıh Ye le1'1i&ııo Yarılır BuııLıır da 

dıırmatıaıı liearet ve lı•p
0 

ı•mlJI Y•P' 
-l&dırlar. Libet<I ıu.ı.ıı birçolı. 10-
llıiDla de Yeni U;ler.nılaki leıciblaı' 
dıa 7apıJdıi'uıı ba t*li ve ennn·m 

limanını ••""1<• -..ııır.. 
• •• 

Wr Alnllln ıebl•if. Alınan den'• ve 
ıu.... kııV\'e•ıecıııın ıtu Jllı tçlııdo 
1.Me,tte y.uıı qatı 7uluarı 9 mibon 
lonl,,. Mu"-'fk lic-1 ı•m·• batar. 
d.ı::lıı.ruu ~;ldlıi7orda_ MıiUetkler ba· 
taat aıt'm-l!':rlUlıı \.OllAJID& l"İllı tutmak
la bcorııber Alın.ın lddialar ... ua mııba
liıa.ıı ohlutunıı 8Ö71"7orlor, 

Bl•, la.rat11:1 davra.ıaa..,ır. Alman 
iddlaJaıruun da, 1'&1JAC•klannı ileri stlJ'. 
clülüert miktıırm dı. rarı , ... ·11a ,..... 
baldgatı oı......,...a bl.ıul et"'11: dolıi, 
bu ıa.IJrfp ve lnp J'lll'J.fl"• ,.ıne A{tlt.. 

ıet.Jtlerıa ka%aaacatı aeuoo.~dne Ylll'I· 

t'-". Çulll<il llliillelllı.L .. cwplı,...ncle ıo
ml l'&Pa.Jl J'ala.a Amert&a def!Jdır. 
iugılt*rt). Kan.da. AY'a.ı;U'a..J& ~ 
D•lerl, hat.ıi Hladlsaııda kıı."lllan ;ro
lıi C.C:ı:PlıJa.r, d1.t.rmadan cem.l YA> 

m.aktadırla..r. OnUll tçın Aluıa.DJ.a.rm 
sdUfUl&D. d1W1i1 7ollat·ua karft 7apı. 
lan mll<:adclo o bdaT büy•ıa. ki, 
bıınlaruı ıenı lııtaa I& -nb4 b•le 
C:.lsllll ~lift o.ııım...ao lmıkau 7•ktuu 
:r•lunda.kı lalımiuJeruı.., dofr11 oılr.ına. 
1acağmı AD.&yoru. NUek'm. flmd.ı1e 
tı....ıar, ba•ınlı!ıiı idd.ıa ed<.leıı mıı. 
J'ODiU'C& &onJuk leml;re nim:eıı_ mU~ 
IU•kler, h•o bh' ..._.. ,..,.... lı:al.Jna. 
IDV/lardır. 

mı .ın ···'I . 
s:ıralanmaktad:tl·. Aıllcct s.._ e"· 
ne cevap verın ·71!11 mühim şah
siyetleri bile 'ıronuşturm•ğR rnu-
\•afiak obn arkadaşımı.·z Reşat 

IM•hmut noşrett.iği bu kitabın 
şehrimi2l ftkir hay~ına nıakırıı 
olan mu.!ııelif kanaattak• m~~_r· 
rirlerin harp hadı;elerinl goruş 
ve anla)"t1 tarzl..,ını da belirtmiş 
bulunmaktadtr. F.se-rde Etem 1.7· 
zet Benice, Zek(:riya Sertı:l. Hır 
seyin Cahrt..e NecnıcJJin Sa-dak 
ve Yunus Nadi gibi bıınııııhal'
rirl.erle Seıbiha Zrktriya ve P_e
vam'. Safa gibi fıkz•cıl•d•. ~ef:~ 
Halid ve Osman c .. mal gıb4 mı
zahcılann da f11vkalA.de entere
san cev>pları 'bulunmaUa ve Nl
zameddin Nazifle yapıl•n ko~u'· 
rnanın r .. vım:18de zarif bir şekilde 
yazıld1ğı görühnekwdir. 

Bu değerli eseri bü;:liu oku
yucularm•za ha«ı.retlt tavs;ye e
der'z. K. O. 

• 
Hil,distanc' aki 
gı, ZE-feci E rimtz 
ıt..lk1ila !! (AA.) - Tilılı ,_ ... 

c\l('J'hıdf".n mii.rckkt-p he7e-t tuba\ ayı 
ba~ında dirt gün kolmıılr. lberr 1taJ. 
küt.l)"a ı'_lıl,rilr, hı. lr.alıııl re.<ml 
bir Mibliıınaa pzelesl tarafından ve
rileoektlr Zanncdild'l'ne ri>re, bv ilk 
kabul n: '.,,.ını ~uul.r bklp rdeeektlr: 

i7ulve,r..ltıt, ln&bafll maka.nıla-1', bele. 
dJye ve mtislUma.n Adli7e Nann ta.. 
ratındu verllf:cck kabu1 rc::imlerı. 

Tıio1< ra .. ıee;ınt, Kollrütar.ı ıril

me:u1eo evv•ı Acn'dıı. duracakl&T ve 
n•nctlstanm en büyük •hidc1erinde.o 

biri olan ToJ Mahal'! • 7& eı o 1n:elı.
lttdtr, Gazeteoiler unı samanda Ek· 
btr'tn meunnı da sı1a.reı edecekl«· 
dlr. 

BJ.r noll:l&J'ı da ualm· •k llzua. 
dlr ır.ı. Milı..,.. .,. .,....._ Abaaa ..._ 
c:ıi.lııarııı.a bol bol l'ı.ı>ldı.l&rı 4.,,,,,.. YENİ NF.ŞRİYATı 
'.'llllar d. "tr -ıat V-eltledJrl~ 
ı ... .ı .. 11;o1a.,10 N .... ruua u ~..,.: Sen de Eevec~ks:n 
~ıa llHZ de 81iı1"'1-iiııo &Iİ"'e, ıu.rtıın Tilrk edebiyat tarihine Yakı-
~ bert no HJlaver clenl...ı&w lacak Kitap, Aşk Güneşi, Göz 

baLınlnuflır • 
Yaşlan gibi birçok değerli eser-

nı;,.. ıarartan MiiUtftr.lor ceplı&. ler nıal eden güzide edip "" ro-
•lnde, den1ra.ııı avCllarınıa _.., da mancı Ethem İzzet Benicenin 
dunnadaa a.rlmakiadır Vo bu.ıılarıo ' il · •Sen dr Seveceksin• ısim ro-uğ"t·adıkla.rı zayiat n~ aı.ı1.1r ~°" ~ ' ı · t 

. manı '·itap halinae ntış:ır e •• 
11t lirJtianda l"ezd•fımJz Dll'cens mu-- " t 
ıorboı leq&lıl•rıııda 60 ıruı sıiraliJJde miştir. MuJıarririn en kıym~t' 
hem hücumbotu. tıem deııl4ll>ı. avcw eserl.orinden biri olan bu kıta· 
olarak kgll"'1llmalı. mre .J&plimış bı biilün okuyucularımıza ha· 
kiirUk l'enı•ler PııdUk k•, bunlardan rnrctlc tavsiye ederiz. 
;;o t<UıUt '''"''m dlılmelr. Wıer• h&W' inkılap kitlüphanes.i tarafm 
l>ulunuyordu, Bir .,-ı.rı cıa oerl ha· dan çıkarılan bu güzel cildin 
l•nde ııa,., edilmekte idi Ytue Saa- fiyatı 150 kuruştur. 
Fra.uslsko bö' 1 ~f\'ıılttdt, ~cr•kan baJ.ı. 

&4 R ..... ,.... .... 
rl,.5.p;D ... ...,, le.qalıl&nJd•n birin r l•tarıbuL ae:ed;ye9' ii F 
de 6.aymata ı.naıuı butamadıiunı:c 1 · 

ŞEllİR TIYATROS! , . m.ık..arda Korv"'• ıoabcip. JıücuınbutD 
d.eııır.attı yapıldıfını etı""dük Burad ... ı.:· Saat 2a

1
30 da 

Ame•ikıuı dL•niz subı.ylar~ 0 ka.d.a 
coıı. ıremı den»• tnd•nyoru• ki ,.rı... DRA.\ıI KISMI 
blllllann hu birt Jpjn blr '~ f;.ım- i F L A ,W, 

panya ı>atlalmata lmlin blllanuyo '):azan: B. BJÖRNSON 
l'U2; demişltrdl. A-rılı.anuı bir yıl Tiltkçosl: VALA NUREDDİN 
içinde 110 yeni mubrib1 de11tze i.ndir. t.rihi pi1es 

mit Olt!ujunu aö,ylı:111ek Amcrikı..ıı Her perşembe sa.at 16.30 da 
lezsatıı.ıriiuıı canell lııLk:kında bir 

KOMEDİ IUS:\U 
fikir \lermefe kiridir. Geren yaz &. Sa•'' t0.30 da 

nlze ind;rflip de fimıli hianeıe g-ir,;&i vı•lar ll''ğ•"'·-'~or 
resmen blld!r.ıen dört ,, ... urlılul:uİ - .. .. ...... ,, 
bahse lil- cörmüyorum y..-: A. D. 

Bii!ioa, mihver tarafından bU;riik Tiirlı.oeoi: i. GALİP AltCAN 
ır,•Y~Uer ve f•Ylı&lide reı!:ıkirlıklar. Her ~ .;aaı. l~ de Çoctılt 
la Y•Pılan dooıaıı. lıarblnln, ııer 7ı1 piyesleri. Cumartesı ve pazar 
lllilJ'onla..,a lon remı batırmalı.ta ol- gür.leci 15,30 da mat ne 

ı· 

.._ rafmeıa, llllill•••klerı ıreml>la
lllı:ten mai'IOp edobilocet·nı bl>.ı et.. 
- milmklbı cirlinmi17or, 

ista.nbuı tı.ıncl icra Jll~mıırlutuo· 
dan: 42/3Ql7 

u. Oqniz Yolları iSIFfmR u. M. ilanıarı 
Btr br>l'çian dolayı mabcus ve para.-

1'll oevrllmesl mukarrer 16 metro muh 
telif )'iiıa maıılolul< lı.ıımat 28-1-9'3 .... 
ri.iıine oui.tııadif IH'l\embe &UDU sut 

15 den 17 ye bdal' Saıltaııamaıuıw!& 
AILuıt.op mafaııt.sı önünde açlk. arthr· 
ma su.rtLile satdacaktır. l\Iahammın 
kıJ"metln % 75 tini bulotadıiı takdir. 
de ikinci art.lırma 1/2/9-ll tarihin~ 
müadıf paı.arLesl gü.nil •J'nı saatte ıc. 
N edllecetfndcn tnlip ola:ı1arın 7t"Vml 
mezkürda ma.Jı.allinde buluııac.ak me· 
mura mu.ral'aatJa.rı il.in oıanar. (8488) 

Şebil' il.alları -a. lÔlı.de vo ı>alonıa r ücretı~rıı 
rlfelarJ, Y~ınlan r.amlar dolll.rıi!tt, tadil editntşUr e araba V&purlan ücret ta.. 

leni taıttelcrın l/Şl>b~l/94S ta•lbl Ddea ıııb..r •·-·L 
ca&ı nan olunur. ea. ........ ohmm.ta batlana· 

(678) 

İst nbul Umumi Meclisi azasına 
lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 

İ•lanbuı Uuıunıı '.\letıll i Şubat lçUm n dtvl'<SI D\lbalr.e,..,
1 

rı 
•ı.rle>• Cilııll -· 14,:ıe d b.şlamJoı lo arrlir elllflnd • . ne l/Z/IMJ pa. 

t&.rı mCt"Us.I W-.riflt>11 rica olu.nur. eıı • cu.a ~UJJ'CD ia-

11. UZN AlllB: 

D '11t DiLECEK imi A BERATI 

n l ~ ıu al ıuaıı nlt idare b•saplarJ llakl<ında Daimi Enctiıuen ma.balası 
l
" Z - Ka 7 llllwıelerı Et nakli7e llcretı hakl<tnda tekl•f • 

«Çocukara m:ı.h:.us baDJ'O. pliJ, oyun 
ve Jimnastik elbi!ı>eİf ıl• baJ."kındaki 

Uıtira Jçln İktis:ıL Vekil liııdcn ahn .. 
au, oıau 30 Son Unun 1911 tarl ve 
%991 No. Ju lhtir.ı beratının ihtiva 
etUjl hukuk, bu kerre ba.şkasma de .. 
vir •e 7ahut icadı Türkl7~e m vtU 
~ile koya.bilinmesi tein sa.lahi7t& d:ıhl 

yerllelıllettfl ıeır.ıır eılllmelı.te olmak· 
la bu hususa fazt maliimat edinm k 
Wuealeron Galatada, Asl&a lı&n S ıa.

1 et b& 1·3 N'o. lara mUrura;ı& q·Jeıut> 

• S - f'ltktrik Tr.ın ı.. • 
·• 'lııl 1nun<.ınıa' va7, Tünel ql•lınelerl Umam MüdUl'liıii mihlahdemlo 
.., ""' lellıik ve lasditı.ı hdk anda iıı. adtqrı., '--•·-·--~-- m"•-ı-·er tekJıf ~~ '""v .. ğY 

' (7'11) 

Sahibi: E. İZZET. Neşriyat 
B.uılclıgı y cı; SON 

Direlııtürü: Ce....ı..t Karal>llghı. 

'lELGRA.F • U. lilıaa:ı& ı.ı liaumn llaıı olımvr. · 

J ı 
lstanbul Levazım Amirlilllnden 

( Şehirden Re portaj l ar : __ ,..v_er_ı ... ıe._n_A._• ... k_e~r_t ,..K._• ... '• .. • ... t_ir.-a..,n.;.;;ıa;.;.r.;.• --'" 
~ Betıeriue ş43 kurut labın!ıı ~ şooo ..ıet kiMm ııautr~ ııatuı aıı.n.. 

ı .:aktır. İhaı.tıt 29/1/1143 cuma Q\lnfi oaat 1.6 de~ M. M. v, 3 No ı.ı 

ısta n bu 1 tra m Vay "'tın~ yapılaaılıı!U'. Kat1 temJnoıtı 4072 Ura 50 ıı..ı-..1"U'r, 'Tıı-
- llpledn beW ''*!Ue ~ona ırelbeleıi, (2156 - 400) 

ları bir lastik torba 
~~~~~-~ .. '~~~~~~-

Kepit bedeli lG,llQl lira S3 lııuruıı olln Ka;ı8eri -rt t r :la!ıa'M'61n!n torııı. 
it p&zarlı!w ekıılltıncye_!iııom~. tık ten.- wı ııraw-. Talipıutiaı :ıc.-
ııert lllll<ert &atın a1mıı ktıım~:ına mfıracaıa~ (2234 - 6~?) 

Doldur, doldur, dolmak bilmez. 
• 

Mlite:ıtıblt naıın "" hreat .3 18/l/t43 ~ ıt>llnal""'"'ı. l1!m c,lunaıı 
200 l<Jll kuru ı.u:<re ı.toı> Çilcmıxl'ğiu<hın lclı:rar pm:ar1%1<1a el<slfm<'o1ıo lııNıtı.ılrı..., 
t&ır, E\'sat ve ı..u.ı prtıaırı ~ &Gri~. 8ı.r' lrilouunı.-, muı.ı.n. 
nren !'yatı 9G lııurı:ştur . .:IOI ton lt1JZ\ıı ır.C:rla ._ az 18 tonuna ıaı'P ç•ktıtı tak;. 
,,,,.. illal"'1 ya[>llabnır. u...ı.. 3/%/941 ça'lemba tr(ll>O. - ıı de 7aı><lz,or.. 
p,dan istdclllet'\n katı tornlnaııarııı. Baıtı<'y- Y-~ okullındalal .A#-binende pişman binmeyende 

Tramvayl&rdı yer bulup otur
m.all. ayrı bir az:ab sınki. SıraYa 
oturmak b1şkalarının yerine hak 
sız yere ı;nbip olmak gibi bir şe· 
yi aya.kdakıler bütün ağıwlıklar .. 
nı onlara veriyorı.r. Gözler hep 
onların üzerinde, her fırsatta ~a

Akşam saat &ltı buçuk. Beyazıt 1 
durağından ıl:Iarbi.Je - A.ksar9Y 
tramvayına bineceğim gelen tram ı 
vay tıklım tıklım cıoıu. Fak•t bu· 
rad;ı d• arabanın aııe•k b ~ a~am. , 
geçebilecek kapı.sına on beş yırın< 

b . · ı.......; --ın k•şi asılıyor. Her ın ... ~.". ".-~ 
dalabilmek endişeslle 'birbırnt ıti· 
yor. İçeriden.sesler geliyor: 

_ Dolmuştuır a.rttlt. .. 
- Daha alır efendim alır yolun 

başındayız, Sıkı~ ortal3ra doğ
ru gid<n. Bu böyled'r. Başka çare 

yok! ... 
Basamakta kalabalığın arı;ıı;ın· 

hı>tsız ed liyorlır. 
- Kolunuzu, p-'kctinizi çekiş. 

_ - Ayağınız, ~yağ•m• basıyor

SUAlUZ. 
- Dlrseğiniı;le böjjıiltnü do

lece\sink. 
_ Siz bari bi,, otomob>le bin

seydio · z oc yıpİı.lım arkadan iti
yoı lar tutunacak ytt bu.laıın•Yo· 

kert )lQl1ta P20 lllltı DRhnıl !wıuieyooLJ1tS ,,,....,,_lan, (222Ş - 651) 

Aşajl>od )'Utlı ııu.ı:c çelikler pazollcla ııet:ın .ı--. lııaıe.ı 21/2/Mll 
salı !liinü saat U de Aıılct.r:>dıı. M.M. V. 2 No, u ııat..ıma ~ ,_ 
lacütır. Kllt1 teımıaı. 27H l:rıt 00 k:ıJNı;ıır. Tnlipicriıı belli ...ııoıtte ~ 
7'1lla l!'lınet..ı, (Z:H - 819) 

w.:ı:o 11111. Br-lıer ıı.ıı.a Karlıuı 
~a.,.. 

11.558 39 77 Z-T6W ) 
8,721 48X3 83 ZT8 ) pol<IJ. 
1,700• 12 se ZT8 ) QOUil. . 893 il 78 ZT1 

15 ton -tır e4l pııtartılda ""illa alı t>Oa>l<ttr, bıaı..ı llG/1/913 alt filıı& 
888'1 ıo . da OO~n""° rr i<Jero k Ö7''- -..ı .atJn alına kom~ 
nunıla yapılodktıı', Ta!tmiıı brdell 15 .000 lll'll temı.n.a.tı 1125 l!r:ıdır, Tarp. 
!erin belli vakit.le ~ gelmolel'f. (21%7 - 294) 

M ' lıhit. ıuırıı ve he ırı.a 15/11943 ~ pııııarlık:ta ~ IJje dayım. Arkad•ktlcırln taıyıkı gey 
reli olmasa belki binmılıl'cceğim. 
Onltrın sayesinde tam vatmanın 
'hizasına geldiğim sırada şangır 

b . do"külü. b'r kırılış du 
şungur ır ~ , 
yuluyor. Küçük b•r crkeıc çocuk 
ağlıyan bir !Jsanlı söyien'.yo<': 

rum, 
Bir yer buhnuş otUJ"LLUŞ olan

taxd• <başka bir aiem. ne kiiıçük 1 
büyüğe, çocuklu ka.dına, hastll'- 1 
ya, aldtrış ediyor bu oturu~~ ~r 
d•h• ele geçmez b<r fırsat bllı-

Dltm'111 5') 1>orı prl.rıe ıılbunuDa talip ç~ tdtnı.r p&:srıkta e<ı.ut<r.~ 
:ve lıonı.lbJı.vlur, Ev.sa( "" husı.ml J:ırthrı Lııtols30.ıda cö•a!cJ,.!lr, ibaı..ıı 
Z/2/943 sou ıı!inil saat 11 ac l""Pll<ıcaı'lJrıdan hleld!tortn k9t't la:lı.lr.all.arlle 
Haı~\yed<> Yeıle;ı; ~ <blııadı;.!d. Jae<I ı><>&ta m - &!ına , 
rnıiir<ıcutla.-ı. (2203 - 586 ı -------

:ıo ton •ıtır ell pazarldda .,.ı..ı alınacaktır. İhaleıd 36/t /943 oalı sfuın ta.ot 
15 de Bilyfil(~cce H<ıfdorc kü,;ln<leAM!ı:crt saım alıtıA ıromı...;uuunda ;~\>t• 
lau.ktır. Tıtl>mln be<toli 30.000 lira teınlnatı 2250 liradır. To1lplcr 0 belli v•lli~ 

_ Durun, cturıı.n e:ı:mqlnl bll9-

mayın! .. rilr 
Bu zamanda onu kim go • 

d. \ Çocuk delinmiş kese kim ın er. 
J[Ağldından yerlere d_a~ılan .~Cjj~ 
me şekerleri toplıf1b4lınek ~_'.'.1 

lbu,_. ı kon•se 
dile çırpınıyor. H• " 1 on 

ı.ne şeker. bakmıyor, ald•rmıyor vı · 
leri yolcuların tabanları altı>nd.a 
kütiır kütür eziliyor. 

thtiy•r b'r kad>n bu aralık mt· 
nld~nma~• vakit buluyor: . r 

_ Töbeler olsun Alla.lı•m d•Y'l 
A mübarek adamlar yumTuk ka
dar çocuğun şckerin.i ,°~ip goç~ 
Ci!ğin'ze onlan elbirl•ğ• ,ıe topla 

. ""k- dediğin. altındın 
yı verın. "T" -

ağır bugün. . 
Ona rahat 7erlnl bulmuş bır de- · 

likanh cevap veriyor: 
-Nasıl toplasınla, teyıec'ğ'm? 

yor. ... 
Hele buı halin tçinde boş bir 

salondan geçer gibi bir ba~tan 
b T 'b:ışa dolaşan biler<;i ile kont
rol memın·~arı, kalabalığı bir d!al 
ga halinde ileri geri sağ• sola it.e 
ite yürümüyorl!IF mı işte ~unlar 
ada.mı S3'1tlerce yaya yürüm<:di· 
ğine pişman ed\yorlıır. 

Biletçi neş'eli b'r turist sesle 

bnğınyor: 

_ Yol vcırin ınec•k var ... 
Herkeste bir sevinç: 
_ Aman ins;tl'1er, insinlc-r, 

Gayet nazik bir adam müsaa-

de istiyor: . . 
_ Lütfen geçey'm, mrceğım 

efendim, 
_ Buyu'1ln, buyurun goçln., 

to koımJ..yona ııolmoerl, (2126 - 292) ------
~ıtıaa :r•Ellı •tlerfn •palı mrt!a ek:ıiltnıelert :ıtl/l/943 :ııınıa saaı 

ış de Adapıızaruırla asıtert ._tın aLT.a komls,Y'Onu'lda Y•pılacn::l!r. TaU?I&. 
l"'n l<&nani vosl:raiarile tddlt ~tu(ı lanıu ihüe •••fin""oı bir 111\at evvel 
~· vermeleri. 

clNst 

Sıtır eU, 
Koyun ett. 

M•lı.\&l'ı 
lıl!o 

80.000 
l-0,000 

"8.000 
40,000 

T•l'lllnalı 
lira 

MOO 
3000 

(!112 - 241) 

T-.•zlad3 bctont.Tme lsk•le yaı.tırı ~tır K"palı zarfla tıksllml!llf' 
25/1/1143 pa:ıarteııı ııilnü saat 11 de Eıa.ı~~ askert satın aln1'l kom ... 
;!'Qlnında yapılA<ı81rtır. Ke.ıt bedeli 71, 211 Ura 3 lrurı.vıtur. Talipl~rln kaı.mt 
ves>kaı.rıı.e t<i<l.lt melrtup~ruu lh&la ı~ bir oa&t evv~l lo=!:zyooa ver 
meler!. (2114 - 242) 

ısoo M3 Toır.l\lk K11rıısa1taı ve K ar&ldlt(lc ci<1ıolarıt>dan beyUk ahıra 

nakil ve beylik lllurda bic);tmasl ve Is~ nakil vı;, vagona tabnıll \'e ıs. 
~ iti kupalı ••rflıı elmilt~'31' koorn uıı1>Jr. İhalesi U/l/043 salı ~ .... t 
ıı de FS<.lşehl~ iıskerl mtuı alma k omiııyonllfld& yaıpLlacalttır. Bclıer 
metre mibbırıa 38 lire 50 kıtl'ıış tıyat taıı..tNı eclllmiştır. Tallplcl""" kanuııl 
vosiltalarile td<l t mektuplarını. ihale l<o miı-~ v~ (2132 • ~!ı) İnsan tramvaya binerken kendi leli" 

fasını yere düşü .. se kendi ayağile 
ezer geçer. Bu trtmvay İstanbul 
tramvayı<lır. Bu halk ta İ!ıtanbur 
halkıdır. İkisini do yola ıı•tirmek 
bir düzene koym•k imkAns17.dır. 

1 
Yan yan inerken terbiyeli ter

bi~!; mfü•aade istiyor, ~a 

l 
binerken O\roa h!ç to IUzum ger- 10000 ton ..,.., Hallçleltl ~tınne ~en Si~ nolı.il, ı.tı.:ın ve 
müyor, ~.,.ı kapalı zart uoullle müna!aıu TR loon~. H'""""l 1&rlla1'1 ko-

- Elbette, nereye girip nere- ~ g6rölebllr. Muv-..t teminatı 383t ıır:ıı:ıır. İha<sl 28/1/943 pcr. 
dm ç•kıyor, ıımrlbe a:kıö .. at Hl da rı>• ..... ,,.,..." ""+ııı- ıtıaıe saa.ıoıı.n bir saııt 

- Tıamvay Adabı bu!... evveı '"nı.lruıı ve tel<Uf molı:tuplarlle H -~ Y- SUbaı.1 altul~ndald 
Nihayet tramvaydan ıncek ild -eri - HO satın &ime locwnleyonu na m1lraca&Uıirı. (2099 - 226) * kişin ~ 'b!'la yol açılıyor, go- 12.000 kllı> ~ dil pazarlıkle oa ttn alınacaktır, bı.a!...ı 26/1/943 ı:nno 

'Durakta tr:ı.mvan binmeyen çip gldiyorlaT. Fakat ?"l~rın ye· saat 15 de Çorlu -erl oaı.., alma kıoml9Y'MUDda y.ıpLl&a>k1lr. İlk IM:inatı. 
kalmıyor. Şokl'rl"" dökülen ~~- rine içeri sekiz on ki<• gıriyor, 1080 Jjradlr. TaliplerUı belli vatı:itte la>mfısyoııa ı:t=el...ı. (2148 - 372) 

cuk ne oldu? Kimse faırk•nda d.,.. İki üç d3rt du~•k hep ooyle Komlsyonta mevrut cllmııneoine göre OO!l5 ad<a &ı>balAJ 6'1Dd:ğ, ,. .. ıtın.. 
ğil. İçerideki kalabalık biraz da- dev•m ed yor. 'll~~nci durakta lacıd"'4r, :PMilrlıkla "°"'11m<Ei 2/2/94:ı solı ~ "'"t 15 ele Ank::ıracta· M. :..ı: 
lıa sıkışıyor. Buna rağmen tram- bir genç arka~·na bir .J>ey>t <>- V. 4 No, lu ... ım •lma ~•11'Uluıı yapıla~ır. Tah-n;n boneli lDD.!'l>t llTa 

vay "kahveler'n önünden geçer- k.uyor: tlO .ıwrı.; ııı...ı·ı Li'mln.1tı 22,500 ltr.ı<hr, Talı.p belU •'Blo!:t lro:nl'Y'>'la c•l· 
k~ ı,;, kerre ıllak bullak olu- _ cÇekmez kürenin SlrtL bu meler!. (2%30 - 658) 

yor, ileri geri gidiyor, ve 'bir baş tabutu ces;mi!. öteki: Ellerinde 89 111100 bahar btulrllk komnl• lokonwıbil elek....,J«ı b 
dönmesinden bir öğürtüden son· - Çeker çekl'r diynr bu traın- lunı.'l'l.ı bı:.nu ııotm..ıt lsı..y•nterln !tn:ıl ev an.roı. birlik~ !i•t "'" ,:r;:m 0 

: 

rı tekrar yoluna dev•m ed:yor. vavda sihirli lastik bir torbaya lanııı Md•r•r .'..'~ıır m<klımla"'.'ı. en oon 5tı/P43 cuma ı:ününe hd:u- An. 
Yolcular birb;rlerine manidar lx'~zH o. Do~<lu• doldur dolmak kara 1\1.'ILV . .,... ... daire.si rtl\l•!•n '"Y• MJl!.V. 2 No, lu otın alma k(\o 

b , k I ,_.1 1 mi yr-nuıa g-öedcrmelerl. (:!l9•• 
5

•
8

, bir ıar• '' '<tiıR onuşuycıır ar: ·u> mea.... • , 

- Yerle<t".k. 'l'ram\•avdan lu .r.~e d<rm bir 0•1ı kil •o.. 1 h . dl 1 
,. J .uç tJ' Q~W1a ., .uru.ş .a n11n. e 1en 5 &on üstiibeo paarhkl:s 8%1' 1 _ Öıı.ti.mu.ıdPk.i duaıı.klarda nefPS alıyorum. Şu İsıınbul 1 nacaklrr. İbalesl 8/~/943 J!at&l'te,<;I ril'iı saat 15 4• AnkaradA M..'1';,~ ~ 

bekleşenlere yer açılıvor, tramvaylarına bincn. de, bir:me· Ko. lu . •m ahna koml>yo"unrl yapı.ocaktır, Pu<"l•1'1l bölün•••!< de 
1 - İstif tamamlandı. yeıde pışman... bllr. Ta.l'rl.rin ı.,kn eder.kterı m!lr.lar ü>erlnden lı.atı ıem1n,ııarlıe l>•l~ L::-

- Henüz nefes ala.biliyoruz, Neriman HiKMET - • kiti,, .k0>11b7ona r<lınel•rl. Ct!7B - 1l97ı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 16. 2.nci kf.ınun 1943 Vaziy;·-
A k t l f Pasif · 
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Bugünkü Lik Maçlar1nda : Dün ynanan 
Beşiktaş VJfa ila, Beykoz Taksimle, lstanbulspor Davutpaşa ile, 
G. Saray Sülaymaniye ile, f. Bahce K. Pasa ile k.arsılaşıyorlar 

~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~-
Maktep!er arasındaki futhol mffc~arında Erkak öğrrfmrn 
lsfanbul lis!si.ni, Partevniyal Kabıfaş lisesini maQIOp etti 

Beşiktaş Vefa maçı haftanın en 
enteresan müsabakasıdır 

Muntazam bir program altın
da cereyan etmeıktE: dlup İstan
buıl Maaril Miidirrlüği.\ tcrafır..
d<3II tertip edile.~ r.•eMephierimiz 
aırasında!ki futiıol i«ırş~il;,şma.~a
rına dün de Şeref S4ıd:nda ka· 
Lı4>ablk lbir seyird önünde de
vam edilmiştir. 'Havar.111 fe>.'ika
lMe l!'ÜWI oluışu maçılann ze'1iki
ni bir kat daha arttınnış bU!lu· 
nuıyordu. 

İstanbul Lik maçlarıru bugün 
de Fenerba-~e ve Şeref statla· 
rında devam eı1'lecektir. Musa
bakaların bidayettenbeıi bir kör 
döğllşü h.alinde tatsız, fozsuz bir 
cereyan taki-lıe~cek mi fvtbol 
meraklılarının caoırio adetA tak 
etti~di. Kime rastlasam kimi se-
15.ınlasam; ki:ınônle,spor için dert 
leşsem hep ayni nakarat, hey ay
ni dert... Yahu diyorlar bu. ne 

pman düzelecek, biz ne zaman 
hakiki futbol zevkimizi tatmin 
cd(!ceğiz. Bu suale spora bilhas· 
sa yaka olmamızın elemile boy
numuz bllkllk ses veremiyoruz. 
Ve :oalnız omuz silkmekle geçi
yoruz. 

Eski-den hiç böyle yapmıyo.
duk, herkese kllçüğe, •büyüğe i· 
z1hat vermeğe muktedir bulurru
y-0r veya çalışıyorduk. Fakat 
şimdi bunların ya.nına bile vara
myoruz. Ne oluyoruz, biz de bil

miyoruz. Nereye gidiyoru.z onun 
da farkında değiliz. Artık maç· 
!ardan zevk almamağa b>şlad~k. 
Çünkü nasıl alalım; j>\r maça 
gitmeğe kalkıyoruz. Bin bir müş
kilattan sonra sahalar1!'1ızda te
miz fcrrbol yerine kiirüre k•cfar 
varan nağra sesleri; seyrü sefer 
rnemurr~rını kulaklarımrz da çın
latan düdük sesleri, ve nihayet 
favül, tekme ve hatta t-0kat se· 
rileri.. •• 

Bunun >çön y-01 mihn•tiıne kat
laııalım. Meslek v•z'femlz -0l
mas1 m wh1kkak ki biz de futbol 
meraklıları gibi bu iŞlere paso ... 
Fa.kat alruyuıcıımuz, es1ı:i kurtlar 
bi.zi şeytana uyduruyor .ve yille 
stadlarda hep nyni tıpler yan ya
na, yan1 yakıla oturuyor, notla
rımızı a.Iıyoruz. Veya çaotam•za 
-0 günkü fuılbol festivalin; yer
J.cştirmeğe uğraşıyaruz. İşte bi
~im de nasibimiz bu imiş. 

Geçen s .. baıh esk> spor üstat· 
!arından birile konuştı<k•n o dev
rin yıld12larıoı bir arada gördüm, 
Zeki, Arslan Nihad, Ulvl... 

Tesad'üfen hanı bahşettiği bu 

buluşmada onlar da ayni der<k 
tema~ etmiş olacaklat' ki beni 
görüncer.... • 

Bir suç işlemiş insan ;mişim 
gibi; işte bunlar bizim bırakıı
ğ>mız fut'bolu bu hale soktular 
dediler. Yarı şaka, yarı cWi bu 
serzenişten abnmadim deorsem ya -
lan söylemiş olurum. Onlar• fut· 
bolun o usta yldızlanno cevap 
veremeyince yine omuzlarım 
kal'ktr ve onu sükı'.itum takH>eıti. 
Muhataplarıma ne söyliyebilir
d'm. Ve bugünkü hali nasıl mü
dafaa edebilirdim. Bu Yaraya 
dokunmak hiç te doğru değildi. 
Fakat bunun seyyiatın> da kime 
yüklem<?k lazım geliyorcl!u. für 
nııı düşündüm. 

Aca:ba fuıtbolun veya sporun 
bu hale sliri.i'kler.nıesinde yaDımz 
teşkilat mı mes'ul<liir. Ha!)rır, 
Vakıa teşkilat 1>u işi ymiteme
miştir. Fakat futhdl ~rek kali
te ve gerıık karakter lıaıJı:ınun,. 

dan sııkıııt etmesinde m<'s'uft o-

Maçları hangi takunlw 
kazanuııkilar? 

lstanıbulçor • DavutJ18f8 
Şeref Stadında giiınün ı~ kal' 

şı.la§ması.m İsta.nbuJspor.ar - Da· 
vutpaşalılar yapacaklardır. Her 
iki taıkımın genç ve enerjik ele
manlardan müteşekıkill bwunma
sı da ıraÇJII seri ve çet\ı: olaca
ğına bir aM.met ~ de l:ıtanbu!· 
sporun raıkibine nazaran daha 
çok tecrüıbeli bulunuşu oıyuntın 

kendil~rl tara.tıından kazan.ıllma· ı 
ııı icap edeceğina iş.ar.?t;.u-. 

Galalasal'ay - Süleymanlye 

~~ ayni stadda giiınıir. ikinci 
kan<jılaşmasını Galatasaray iJ.e 
Sülymaıııiye yapavaokfiard>r. Kii>
menin sonunc1:1luğundan güçlülk
le kend.>ni lrurtar~n Süleymani
yeniı: Galatasaray gibi çok lkıuv· 
vetli bir E'kip öııü.ncie ;nu!<.ave
met etmesi bekler.:memekle be
raber siyah •byaz~larm asabiye
te kapılmadan ve Galatasarayın 
fıırsatçı mülhacileriı:i iyi :na11ke 
ederek oyınamağa muıvaüak ol
dukları takdirde :ıradaki sa()'ı · 
Wkının nmmal olması l{EJ!dile
ri için lbijyiiik bir kazançtir. Bu.. 
ııııur. iiin Süleymaniyeliler bu· 

Fenellll Bebli 1 
gün ~ Jti b:ıpah b!r müda
faa sistemine ba,.·vuracaldar ve 
bu suretle az ı;ol yiyerek safha
dan ayrıtımıl:a uğrıışıcdk!laırtl:ır. 

Fcncrbabçe - Kasımp~a 

Şeref Stadm'.la ••iiniiın sor. kar· 
fllaşmasıınıı Fenerbahçe ile Ka· 
sımpaşa taıknnları yapacalkllar

dır. Feııel'lilerin son yeptı•kllan 

iki B e-j'kıoz maçı r.ria gıös terdihle

ri kabiliyet ve randınıan Fener
lileri s2venlerh; futbol meraklı
lari üzerinde ÇO« ümitli ve mü- ' 
aait a:kisler yapmıştır. ' 

Milli kfune maçlarına yslk~a· 
§l!Tiken sarı lacivertlHerın ta'kım· 
larındaki ıilienk Ye lb:ınun neti-

Erlk.,Jı: Öğre.tnıen: 10 • btanbul: 1 
Günün ilk k:ar! .. la!jlllasmı İs· 

tar.bul lisesi tle Erkek Öğret
men takı.man yııpbar. Oywı •baş
lar başlamaz Mki~eıti ele alan 
Eı1kek Ö.(;'Teılnne'll~ İstanbul 
lisesi ka(ieslne y:.iklendiler. Ve 
bugün çok zayı:f ·bır ~adro ile çık 

ce5l iyi randıman hakikaten tak
dire değer bir muvaffak:ıyettir. 
Likin bıış>ı:da eı .. manlarının id
mansızlığı yüızıünden 'hiç de iyi 
bir durumda olmaôğı kanaatini 
veren Fenerlilerin buıgüı: genç, 
f81kaıt ı;eçen senye naa:ar.uı zaıyıf 
lbir mamara arzedLn Kas:mpaşa
War ör.ünde mU'\'affak olmama· 
Si İÇİll 5ebeP' yokluır. V~ bu ra· 
kibi yenerek saiıurıan da ayrıfa
caktır. Yaln11: Fenerlilerden 'bcık 
lediğimiz ga:;'l'et ve oyun önıümii.L 
de.ki lik ve milli ltiime ma~arı 
için hakiki bir ümtt verici ma· 
hiyet ikıtisap eder f c:>t'vol gös· 
termeleridir. ~asımpaşalıılara 
geliı:ce; orJlar da tıjlkl Süleyma· 

Spnr Eğitmen kursu mezunları ne iş görüyor?. 
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·Fenerli l\1:ü1:dad 

lanlar nasında başta klüp !da· 
recileri, biz ha,iten,Jer ve fu<lıbol
cualr da vandıır. Bur.rarın ' mes
'uıliyet şümul ve derecelerıni 

baŞ'ka bir güne bırakmağı fay· 
dalı bıılarak bugı!nkü maçların 
kısa bır tetk}kinz geçiyorum. 

Bugün kimler karşılaşıyor? 

Lik maçlarının ikinci devresi· 
nir. ortalarında bulunuyoruz. Bu
na rağmen liktekı takı:nlarımız 
hakiki itabiliyctl+rini gösltere· 
cek ve rand1man "ercek kudi·ete 
yıüıkselmemiş bulJnuyorıar. Bu
nun sebepleri ço' olduğu içir.. 
ay.rıca tebklb d~ger mahiyette
dir Btlgiin gene b·: tıı:umlarınuz 

iBeden Teiibiye1i Genel Direltr 
törlüğü flkı tcşt!kkıülü enıaıda 
yaptığı· muazzam i~lerclen birini 
de spor eğitmen kursları açma
ğa hasretmişti. D~ha g~n tıaf. 

taya kadar 'bu ~e~iliıtm umumi 
kıatipliğini 'bütün salıvetiyle i<la· 
re eder., zatın Avrupada beden 
teıibiye;i iıhtisası yapmış olma
sından cesaret ve gayret gören
ler, hemen spor cğıtmen kurs la
n açtılar ve bu ku·rslara gelişl 

güzel bir çok insanılar d.>ldurdu
lar. Hocalar tn_yin o\undu, ders
lere başlaooı, hep ınuıvaff.ı.luyet
lerle dolu olan b•ı kurslar bir 
çok mıızunlar verdi. Bunlar mean 
le!oetin muihtelif •J,.<işeleıine böl
ge başkanı v:hlilerin spor ınüşa
viri olabilmek düşimcesiyıle gön
derildi. 

Ma~lar, yevmiyeler ihsan (). 
lundu. Bir aralık oa Geıede de 
kayak kursu açıld.L Bütün spcl<' 

eği~men!eri orada envaı hüınıer 
ve marifet gösterdiJ.er. 

Bu spor eğitmrruleri için her
•kes, i;yi, fena söyledi, yazdı, .t.u:r
du. Biz; yalı:ız bu gençlerin 
memleket sporuna faydası <ılma
sını temenni ~ttik ve b.ıkledilk. 
Fa.kat bundan eser çıkmadı. Spor 
eğitmenı)eri, spor~ faydalı değil, 
l'ararlı olmağa bile başl•ııılar. 

~ 

Mük.,llefiyet kli .. >plerih<.te hiç 
bir işe yaramııya:ı bu pr0fesörle· 
rin muvafifakzyetmJHği üzerine 
miilkellefiyet de la!hredildi. Son . a 
kararla Istaırbul için dört mü-

kellefiyet lklülbü !kurulması ika 
rarlaştırı!ldı. Bundan 'la bir 
hayı!i zaman geçti. Ses çıkmadı. 
Merak etUk. Tak1p ettik ve 
tah:kik eyledik. Meğer bu rr.ülk.el
}efi:yet kllüplerir..L1 tedıki.katı ·1ıı. 
taııJl>uıJ bölıgesince henüz !'kırail 

olunırnamış; yalnız .bir tanesi Fa
tiıh kazaSJ dahilinde faaliyete 

. , 

Fenerli Ali Rız!\ 

geçmış imiş; fakat K~ raı;üınriLl< 
Karaglmriik Std.fı..,da j:.ıpılması 
lazım gelen mükellefiyet çalış 

malanna kimse gelmiyor ve kimse 
kulak asmzyormu§; bu hal, acı 1 

olduğu kııdar da tllıhaftır. De· 
mek iti ıkimse ıbu eğitmenilere 
kıymet vermiy><>r; eleme!< ki ıkJm· 
se bu işe dört elle sanılmıyor. Ve 
işe dört eJle sarıılmryan kimler
dir, 'biliyor musuruz? &şta e· 
kitmen olan bu :ınü:kellefiyet 
şefleri!. 

Buna inat'.ıyonrz. Zira şebri
mWde mülkellefiyet mevzııuiylle 
alakalı biT iş görcmiyıoroz. Biz 
görmediğimzi gibi İstanbul bö1l· 
gesi de •buna iman etmiş olacak 
ki son bir kararla Güneş kılühü· 
DJih1 o şaşaalı salonlarında biri,ken 
ve adad.i al1ıyı imlan eğitmeni 
işsiz ~makmamak için, bölge di· 
rektörü !bunları. Eminönü ve 
Bey-0ğl:ı Halkevlenne gör.dere· 
rek bilgilerinden istifadeyi dü
fii:nmüş; faıkat liyakatli ellerde 
bı.tlunan Halltevlerinıizin spor 
~heleri lbu eğitmt>nılere şu işle
ri vermiş: Temizlığe nezaret!. · 

İşte Jıepsi bu b.<far. İşte bu 
haberi duyur:.caı yeniden üıru1· 
diilk. 
Meğer avuç do!ı..su para ile a

çlan spor kurslarından çıkan e· 
ğitmenler; temizliğe nezart için 
yetiştirilmiş; o hald bu kursilara 
eğitmen kursu y-e• ıne başka bir 
isim buılmıık daha doğu olur di
ye düşünüyoruz. 

Cll\1-KAF 
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~ . . • 1l'u lxıhtiy.ır1lğa kavıq.m!ardan muıip bir ar-
i kada§ım dün maıba<m11ı mıerdiven lerind.en çika•· ; 

k.en sesi.endi: 

Vergi mükellefiyeti dola· 
yısile hafta içinde 

ikametgah değiştirenler! 
Con Ktmal - Babıalıden Aşka leye, 
Berber Kel Ziya - Balo saka {ii nd.ın MacOI' 

ri.st<mdaki sarayım gömı.Ek için Peşteye 
Ş.ızi Teua11 - Taksimderı, Ey übe 

mış bulur.an İstaııli:>ul lisesini 
sılkı bir çember içme aklılar. Er
reik Öğıetmenirı, oı.: la21yiki seme· 
re ;·remğe başladı ve Erıkek Öğ· 
retmenler bir tek sayıya on .sa;. 
yı ile mukabele ederek bir gul 
rekoru yaptılar ve maç da bu 
şekilde 10 - 1 Eı1kcl:. öğı·etmenin 
ga.lebasiyle 'bitti. 

Pcrlevniyal: 1 • Kabataş: O 

İkinci ~Yl Pertevni
yal ve Kabala§ liseleri yaptıJlar. 
Oyur, bidaye1ıte çdk mütevazin 
ljeçi:y<lrdu. Fa.Jı:af Pertevniya.l!li
ler daha :birsatcı~ gÖ7JÜkuyorlar· 
eh. Nitekim devre 9'mlarma doğ· 
nı yaphl<aan ı:ıir ş.ayı İ!e haftay
mı 1 - O galip blli:d11er. İkinci 

niyeye ta~ ettiğimiz şeQtillde 
enerjik ve kapalı 'tir müdafaaya 
ehemmiyet ve kıymet vermeli· 
<lirler. Btı takdird-. oyun hem 
zevkli ve hem de kendl:Ul iç.in 
!ııar ve randmıanJ.ı <Uur. 

Be~ • Taksim 

'.Fene?1baıhçe stad.ıında illJı: kar
§!Mlaşmayı kıümenın OOll'Uncusu 
Taksim ile Beylııoz talkımaln ya
paca!klardır. Bey'kıoaJ!uların lik 
bidayetiDdeki zayıf lkaı:irolarııu 

j 

Beşik~lı Jlüscyiu 

gür. geçttkçe kuıvvetlendirmiş ~ 
maları bu ma.çm lehlerıııp ·bite· 
ceğine del;l,let edN. Fa·kat her 
ne olursa alsun Btyılroz ıçin ra · 
kibi asla ihmal etınemek esaıstır. 
Zira, bu Boğaz mcısi bir de ma
hir ve müstaıkar bır futbol ıka'1i
tesi göstermemekle meşhurdur. 

Vefa - lkt:iktaş · 
HaJlta,naa:ı eo son ve n·.üıhim 

karşı:la5masını Veia ile Beşjktaş 
takımları yapaca1,;ardın Bu iki 
takımın kadro ve li!kte"i oyun
larını ır.ukayese tdinıce Bcş•kta· 
şın her zaman ağır hast.ığı gö· 
rülme:ı:tedir. Lill< liderlig·r.i em
niyet>le muhafaz3. eden oeş~ktaş
hlar buıgünıkü rak:pleri önünde 
belki çok tehlikeli zamanlar ge
çirerek epey terleyece&.ler ve 
çetin oir mücadele ile kfrşılaşa
caJclardıır. 

Fakat ne dl ursa olsun V efan.111 
karşı.sından mırzaffer çrk:rruı4t 
için ne lilzıımsa yapaıcaklıudın 

_ Maiha.za Vefa tak:mııı.ı kolaıYUI 

devred;ı halkim çalışmalarma d~ 
vam eden Perte•rozyalJ,ıer Ka
tıataşın kıu<vvetli •ıüd.ı.faası ö
nüıııde t>apa sayı yapamadıla.r 

ve maç 1 • O Penevniyalin gali. 
hiyetiyle nihayetleıdi. 

Hayriye Z - Işık: O 

Son '-e mühim karşı:laşmaYt 
Hııy·riye ve .lş.ııi :Weleri yaphlar. 
Çok çetin ve heye.:anlı oyııanaıı 
bu, maçta Ha.yriyE<lil<ır rakiple
rine nazaran daha ,gdlcü bir ha}. 

de ldile;r, Bu tefevvıJk .seıneres.i• 
ni verdi ve Ha.yriyeliler bilhassa 
lkiı:ıci dıevı'edeki haltiıniyet'leıi
n~ neticesini iki say~ ile temin 
ettiler ve maçtan 2 • O g~ip aıy
nldılar. 

yenecekıleıinıi kestirip atmak M· 

1 

raız da kehaı:et cıcltll' kanaatin.de
Yiın. BeşiktB§War mevsimin en 
anaforın ve en sevilen oir e!k:ibi 
malini alın>§ olım=a mukal:ıii 
Vefalılar da giiındeo güne Jaw. 
vet ve lkuıdTetlerıni toplamağa 
b~ış ve likla sayılı takım!~ 
n arasına girmiş bu.!uruııakta

d•,.. Bilhassa milli küroeJ e gire
cek ta:laml 9.1' arasına k.a tllmağa: 
ııamzed bıalunan Vefalılar l:ıı» 
giinkıü I alkipleri Önıi.iırb. iyi ·bir 
derece ypamağa bütüııı gayret ve 
enerjijleri~ çal.o;acağa iıen.ze. 
ı:ı:ııe'kıtedirler. Vefal:ıların takım

larında bir çok ık.::'lıiliyetli eJ.e.. 
manlarıın yer alm~ 'bnlur.duğu 
işaret etmekle beraber evvel ce 
~et Pttiği.mİl'I mü.<Lıfaıilarına 
bizim de itimat ve emniyetimiz 
rokıtw-. Müvalrhid, Enver ve 
Hakıkıııdan mütejeJ.-Jkil bulunan 
enerjileriy;le çalışıcağı. beııze
ran daha randı.m~-ısız bir halı:le
dir. Ve bu hattı. e€çip sayı yaıp

mak raıkip1er için dai:na kolay 
olnıaktadıır. 

Muavin ibatıtın<İ:;. Şükrü.nün 
lbuilı.mınay11Ş1 da VefaiıJar için 
bir ziyadrr, Mlilıu:im hatların· 

da Hakıkı.mıı fıol"nunu bulmuş 
olduğunu kabul o tıne.mck!e O:ıe
ralber fLrsaıtcı'.ı bir eleman olan 
bu oyuTllCu. ile Haydarır, B~ih 
taş müdala=ı> 01'.l'l\layacağ:ıu 
ka!l>ıı:l ediy<:ıroz. Bütün bu mü· 
lah.azalaııdan SOllra gene lik !ide 
ri Beşiktaşın saılıadar. galip çı.Jıı. 
maması için bir SLbep görmiyo-
ruz. Adnan AKIN 

Gathıtaııarayh ('.u~nfeı 

- T ahu! hazret oümpiyada yol cuıtık 1Xl1' mı? \ 
Bird..11 şaş•!adım. Ve ı1k 1ıamledıe bu s'ltdli kav 

rııyamadım. 

- Hayır ola .. Ne olmıpiyudı. ı 

Diye mırıld.mdim. Muhatabım aanki frrsa.t kol 1 

Kemal H.ılim - Cihamğirdeıı Moda palasa 
Hakem lbTahim - FifeTden, Tunaya 
Fenerli Hasan Kamil Spcn'<l - KonyadAn Mi§l- ' ' 

• 
luyormıış bomhA gibi pa.t!adı- l 
- M ii.leellefter E rzuf'Uim oliım.pi yaditta gidiyor

bır. Orada kıayak sporu YllP'JCak 1"'11tlş. Bunun i 

çin ZekiMı mağaz,,sindıırı mıılze mıeı;,,rinıi ahniş· 
!.ar H11.berin yok mu/ dedi. ~ 

·----------!!!!1!!1!111111111_.ll!!!!ll!!!lll!ll~I 

gana 
Nuri Bosut - Nur Ziya sokağın dan Holivuta 
AbduUah Güz - Beledlyed;en d iinya evine 
Ömer Besimı Ko§alay - Rejans tan lsıanbııl ba 

lık pazarirı.a 

Niza.mtddi11 Nazif - Çenbe:rli t<1 t•;tan Kizt•şına 

~!'!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!~!!!!511!!!11!!ıı!!!ll!!!!!!!'. Tıık&im taluıııı 
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