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Kan dlJkme rekorunu 
kazanmağa çalışıyorlar 

t't e 1 e fon: 24136 - T~l&raf VATAN tst. 
41'.\Ngyj · Cat olot lu, Molla Fenart 8. H · iZ 

SfYASf SABAH SAZETESf Fiyı+. 5 Kuruı 

Yazan : Hüsomettin OLSEL 
Yazısı 3 üncü sayfamızda 

8 e r r o k f ı ğ a d o ğ ru = 2 

l/ratlarımızla 
_ te/ritlerimiz 

lskoçyalı dostumun sözü: 

lllltbe 1'e ü11vanları kaldırmalı hususunda en güzel, 
•11 dellı9kratça hamleler de sizde, huluskarlığın eski 

rktan kalan ve demokrat memleketlerde artık 
tesadüf edilmeyen şekilleri de ••. ,, 

Yazan: Almet imla \'ALMAR 
ı•~li dostumdan sonra ) 

size İ&koçyah dostumu da 

Orfi idare 

·Milli Şef ' 
Bayram 

tebriklerine 
teşekkür etti · 
Ankara, 25 (A.A,) - Riya. 

.seticümhur umuml kitiplıjin. 
den: 

Bayram münasebetile Reisi
cümhurumuza her taraftan 
gönderilen tebrik telıraf ve 
mektupları kendiler inin seya. 
hatte bulunmaları dolayısile 
geç ahnmı~tır. Reisicümhur 
bu suretle de ibraz o lunan 
bailılık ve saygıya karşı te. 
~kkürlerinin beyanına Ana . 
dolu Ajansını memur etmiıler. 
dir. '-·------_., >"un: Tam manasile Kör K a

~en bir aazetecidir. Riya 
n tamam ile mahrumdur. 

le)'j do&ru bulursa söylemedet:l 
z. Bir defa haksız bir mu· 

•• Amerika 
Orfi idare mıntakası Ayan encümeni e u&ram'f. Bunu yapanlar 

birk~ gün sonra demiş 

S,n falan ve filAn milhim ve 
adamın kardefi imişsin. 

neden vaktile söylemedin? 
böyle bir muamelede 

h.....~·-zdık. 

vili yetlerine Vedaı tadili kabul etti 

.~ derhal şapkası.na sarıl-

" Sarsılması ihtimali olmay•n milli vahdet varlr
ğmm mütez6yit feragat ve Fedakarlıklarla dev11m 
edeceğini anlamış olarak size veda ediyorum . .. 

' ..\ffedersiniz, demi§, aranız-
ıt.larnam Kararlarını vicdan· Örfi id.,e 1111-'akasındald vi&i yetleria ,.,. .. balluaa: 

emri~ ve itin icaplarına O n bir ay ka. ve iftihar ftudut. 
' ~iil, iş sahiplerinın mevki· dar örfi idare /-.: ~,.._~, &uzdur. 
IOre veren adamların clinı sı. 11 komutanı olarak "' ' Sarsılı:ııası Hı. 

ve kendilerile konuşa. aranızda vazife t imali olmayan 
t.: gördüm bu milll vahdet 
'1't bu Kör Kadı ile bir akşam İlk v~zifeyi ele varlıtının . ımt. 

, ia dalmışt.ım : aldığım zaman tezayit feracat 
.!'nim bir müşkiılUm var, de· neşrettiğim be. ve fedaklrli°klar. 

kalım, halledebilir misiniz? yannamedeki te. la devam edece. 

aaıweıt ısrar . . 
et111or 

Amerikan siyasetinin 
hedefi Hitlerizm 

tehlikesini ortadan 
koldırmakhr 

lngiltere. lfmerika11 sarmç 
gemilerini iade «liyor ~leketinizi çok seviyorum, mennileriml; asil tini yakinen an. 

haklunızda ne hüküm vere. ve temiz
0 

Türk ır lamış olarak ve, Vqlncton, 25 (A.A.~ -:ıY!e:" 
bir tüı"lü kestiremiyorum. ~una ve onun he; bunu umuma da 1 tunl!lnden sonra turilı i dıf e 
~~Alla .tafdt arasında anif Ye"- ~ ecUrek ..ız ,6n iy&n encümeni, Amerikan va-

1.nııanı.r f«medim. Bir sahiplerine mah- lere anı Wcla ;_ı~ W9ııi""<i .... Il ı 9 
Otaumrz, ayrı ayrı öyle miJ· sus yüksek eın. der ,.e uyııı i~ ceklerine d&Jr tadilAtı 10 reye aı,ı 

1ildrler oyle ileri hareket. niyet. duygu ve hepinizt .elAm. 13 reyle ka.bul etmiştir. . 
liyıe adam ti1>\eri var ki, bu anlayışla ve kıy_ larım, Nevyork, 25 (A.A.) - Harlcl sı· 

ket dünyanın ilerisinde. . . 1 d 1 b k .. _ İd yaset cemiyeti azalarına blr meaaj met i yar ım a. Sa ı Oıu are .. d R 
1 1 

rnh 'n 
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~ bir başka tarafa çeviri. rınızla tamamen ~ K ta gon ıoren e ıı cu ur .n.uzve t fOY· 
"·. Aman yarabbi, bu ne omu tH le demiştir: 
-. yapılmış olduğu. Ko reaeral 'ı:? Eski şark usulü hulüs· r «- Şirnall Amer ika harici slyaae-

ı.. nu &örmekten •11 Rt 
"it, •• Yalancıktan bir takım ~ •a tinın hakiki ve muktedir hedefi Hit· 

\ ~tler, taklit şeklinde oyna. duyduium 2'M'k Ariaakal lerlzm tehdidini ortadan kaldırm&k· 
roller Bazan kendinize ait tır. Bu neticeye lntizaren me.'uliye· 
I~ bit'. şeyi hor ıörüyorsu- y d d 1 timiz ayni maksat uğrunda çarpı· 
dı~rıu belenen yabancıları Ade- ur um uz a a hn ve gümüş fan memlekeUerln mee'ullyetı kadar 
..:-nan sayıyorsunuz ve yaban· • bilytikUir. Memleketimizin, kendialn· 
,ili ve an'anelerl bölün kusur- den istenilen fedaklrlıtın derec•I 

~:ndi~!~~a ma~:;:~ı~:r~~ Sen ede 500 k ı· ı o a 1 tın, on ·ı kı' ~:r=~ac=: ve~ak~~=:a: 
neticesinde kabul edihniş yoluna sapmayacağına eminim.> 

bir teye omuz silkiyorsuauz Londra, 2.5 (A.A.) - Bilyük Brl· 
'atzlm uınalümllz budur. Ca· b k t 11 11 k tanyanm, Birleııik Amerika.dan ari· 

isteraeı .... diye müfrit bir UÇU on gumuş ÇI aracağız yet aldığı kırk petrol ıemialni iade 
tel»erverlik gö&.teriyonunuz. etmesi denl.z Uzerindeki durumun dil· 
t Ve tefrit her yerde var. Fa· zeldlğlni gösteren bir allınettır. 

hıa,ir memlekette bunların a. Bu petrol gemilerinden on b~i. 
ı....:-ki mesafe TUrkiyede oldu· Ergani ile müsavi zenginlikte olan Amerikaya, ikincil8frin başında., 25 
~r büyük delildir. taneal, sonunda iade edilecektir. 
~biler arasında şöyle sözler Morgu mad,e1ıi de işletilecek 

: «Türkler koltuktan hoş. 

·Onlarla dost olmak isterse. --- ----- 1 Maden Aram a İdaresi Bulıar da. 
""tı.ıta her yaptıklarına hay. ,__ __________ , ıındaki altın ve ıüınüt kaynakla. 

tösteriniz ve kendilerini j rı hakkında te tkiklerini bitirmiı, 
iniz. ıo S /h • • •? bu kay~ldarın sürekli ve iılet· 
~ bu sırada sizinle dost Ol· u l ç l n m le ıneğe &alih okiuju neticesine var. 
~ili için çok mcdhedili- mıştır. 
Uz. Halbuki ben .sizin ha· İş, işletme safhasına konulmak 

ISoatunuzum. İnsa.tı hayran apanın Umum üzere Eti Banka devredilmiıtir. 
k eserlerinizi gördükçe a. Yapılan tetkiklere ıöre Bulıar 

lh... ki her terin buna yakın Müşaviri daiından senede ele ıeçecek saf aı. 
~n bir seviyede olmaması- tının asgari miktarı beı yüz kilo 
~>"orum. Yabancılara sami. .Amerikaya gı· ttİ gramdır. Bununla seksen bin kü. 
~tte hayranlık telkin edebi· sur Tiırk altını yapılabliir ki bu· 

istidat ve meziyetlere cid- günkü kıymeti iki milyon liradır. 
1'ıalikııiniz. Karanlıkta yilrü· Bir Japon gazetesi : Ayrıca her sene on iki bin bef yüz 

vaı;g~erek berraklığa kilo saf gümüş ihraç edilecektir. 
litseniz ifratlarla tefritler Japonyanın Ora Yalnız şurası var k i, yurdumu. 
ıozünüze batacak, ortalı· b 1 t zun altın ve gümüşüne derhal ka. 
t tenkit ölçiılerilc ölç. U masını is iyor vu~mıyacaiız. Birtakım teııiaatın 

iL baılıyacıık ve duzclteceksi. Lizbon, 25 (A.A.) - Papalık hariçten gelmesi lAzımdır ki, ıim. 
~Ua tefritin yanyana hüküm makamı umumi milşavlri Carlo dilik buna imkan yoktur. 
ı...~ine meydan bırakacak yer· Pacelli ile, Vatıkan !en sen·ısleri Hopa civarındaki Morau made. 
~~ınızın her kısmını ahenk- umum mUdUrü PıPlro Cacazzi \e ni de ayni sebeple derhal işletilme 

"lllünlük manzarası verecek Vatlkan umwnl vali.si Adolfo safhasına ciremiyor. Yoksa bu ma. 
hamur edeceksiniz:. enini Gallto'dan milt8'ekkıl bır mu- den hakkındaki tetkikler de Ma. 

--~ Uyduracaksınız. rahhas heyeti, bir kaç günden· den Arama İdaresince tamamlan. 
1"•1!, canlı bir misal: Siz bir beri Llzbon'da !bulunmakta olup, mı~ ve icap eden raporla iş Eti 

'-ı n eski şarkı tasfiye etmek. Clipper transatlantik tayyaresi- Banka devredilmiştir. Varılan ne 
. ~lldınız, bizden çok ileri git- le Birleşik Amerikaya hareket ticelere göre Morıu madeni, bil. 

er turlü Unvanları, dalka- etmi~lerdir. tün dünyanın sayılı madenlerinden 
ifade eden kelimeleri kal. :. sayılan Ergani madenine miısavi 

·~. Bay derneği bile bazan Tokyo, 25 (A.A.) - Unıt.d bir zenginlikted ir. 
!t-ek en büyük adamlarınızı Press: Japonya Hariciye Nazır· 

l\ı lldlarile anıyorsunuz. De· lığının gazetesi olan Kmjapan 
l bakımından bundan güzel ömee And Advertiser, Japonya· 

\ 11°Iarnaz. Böylece kimse rüt. nın sulh işinde aracılık yapması· 
1."~an şeklinde uydurma bir nı ıbir kere daha tavsiye e"tmek· 
61'tnlyor, her tsme sahibinin te ve şöyle yazmaktadır: 
1ne göre kıymet verilmiş Böyl~ .bir sulh dllşünceslne 
~ l>aha ileri giderek nişan kimse !Uraz edemez. 
(~~· bicllf şeyleri de tama. 
"""•nn Sa: 3 Si: 5 de) X 

llsur ve Mader ada/arma 
takviye kıtaatı gönderildi 
Lidıon, 2.5 (A.A.) - Acoree ve 

Madere ada.lannda.kl carnlzonlan 
takviye ma.kaadile her iki adaya ye
niden takviye kıtaıarı rönderllm"· 
tir. 

• 
lran-Sovget 

• 
lngiliz 

itti/akı 

lngiliz hariciy·e nazırı 
yakında bu ittifakın 
akdini bildireceğini 

söyledi 

/nglltere Yakın 
Şarkta bügülı bir 
cephe hazırlı11or 

Manchester, 2:J <A.A.) - B~ün 
Mancherterde bir nutuk irat eden 
Hariciye Nazırı Eden demiıtir ki: 

lnıilizler İranda en apil yüz 
kişi kaybetmişlerdir. İran hükU.. 
metı daha şimdiden Sovyetler Bir • 
liii ve 1nailtere He bir ittifak akdi 
teklifini prensip itibar ile kabul et
miıtir. 

Eden, yakında bu havalide iatik. 
rarın teminine geniş mikyaata 
yardım edecek olan bir ittifAkın 

aktedlld!iini b ildirmeyi ümit etti. 
jinl ilive etmiştir. 

Şimdi İranda, Irakta, Suriyede, 
Fllistinde ve Mıaırdan ıeçerek 
ıarp çölüne kadar inkıtasız uza. 
nan müttefik bir cephe mevcu ttur. 
Bu cepheye yazın mütemadiyen 

<Devamı Sa: 3 Si : 7 de) §§ 
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AhnMlar taraf.,.U.. lfıal edlltlltt t.dtl.lrlletı llarlı:of"n blytlk Mnalarmdu Wrf Enternuy-oıuıl otel. 

ASKERİ VAZIYET 

Rus '!lÜdaf aası 
Uzak Şark 
fırhnası 

Knoks' a göre : 
Harkof şehrinin sukutundan sonra Rusların 

cenup cephesi ve Rostof müdafaası Harbin eli 
kulağında Yazan: Ihsan BORAN 

( yazısı 3 üncü sayf amızdadır. ) 
Japonyanın Amerika 

Büyük Elçisi 
Tokyoya dönüyor 

Sovyetlere göre 
Rumen erleri 

Ruslara · 
kaçıyorlar 

Moskova önünde 
1cat'f muftorebe 

başladı. 

Voroşilof ve Budyeni 
y~ni ordulanmn 

teşkilini tamamladJ/!r 
Moskova, 25 CA.A.) - Ream! 

Sovyet istihbarat ajansı bildiriyor : 
Taze ihtiyat kuvvetler ıetirmiı 

olan Almanlar Moskova istikame
tinde bir &edik açmata harareUe 
çalışmaktadırlar, Dünkü Cuma 
ıünü Moskovaya ıiden üç büyilk 
yol uzunlutunda muharebeler de. 
vam etmiftir. 

Londra, 25 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebliği zeyli: 

Le.ninırad'm, Almanlar tarafın. 

dan i§gal edilen bir kesiminde, 
çete faaliyetinin, iki aydanberi fa . 
sılasız devam ettiği haber veril. 
mektedir. Almanlar tarafından iı. 
gal edilen arazideki yollar ve köp. 
rüler, Almanların ilerlemesine ma. 
ni olacak ıekilde laiımlarla dolu. 
dur. Rumen ordusunda, har p a
leyhtarı hislerin yayıldı&ını birçok 
Rumen askerinin kaçarak Kızılor • 
duya teslim olduiu haber veril. 
mektedir. Rumen kumandanı, tay. 
yareler tarafından atılan Sovyet 
beyannamellerinin tesirü altında 
kalan askerlerin hususi surette 
göz hapsinde tutulmasını ·emret.' 
miştlr. 

<DeTapu 8a:·3 Sii: 6 da) ı.-.ı 

Almanlara göre 
Ha~koj· 

işgal 
edildi 

Moskovodo kat'i 
muhoreb.ler 

boşladı 

22 Hazirandan 30 Eylüle 
kadar 200 Sovyet 

fJrkası imha edildi 
Berlln, 2~ (A.A.J - Alma.n or Japonyanın Va11lngton büyük e1çl91 

duları b1l4kumandanlığının tebıı&i: Amiral Nomııra 

Harkof 24 llkt· •rinde alı!1mı~tır. Va§ington, 25 CA.A.) - Uııited 
B" ı;uretle en mllhim si!Ah :;:uıayıi Press' in haber verdiğine göre Al
~·e lktıaat merkezlerinden biri Al· bay Knoks, Japonların, yayılma 
man kıtalarırun elinde bulunmakta.· programından sarfınazar edecekle. 
dır. rlni zannetmediğıni soylemiştir. 

Ayni ıün Alman kıtaları Ha.rko· Albay Knoks, bu programın, 
tun ,75 kilometre şimal doğllsunda Japonya ıle Birleşik Amerika ara. 
Belgorod münakale iltisak noktasını sında bir çarpısmayı intaç edece
zeptetmişlerdır. jini ve müsademenin, 24 saat zar. 

Hava kuvveUerinln gece taarruz· fında vukuu muhtemel oldujunu 
ları Moekovanın asken tesisatına beyan etmiştir. 
tevcih edılmiştir. Vaşington, 25 (A.A. ) - Bahriye 

Berlln, 25 (A.A.) - Askeri bir Nazırı .Albay Knoks, uArmy And 
kaynaktan haber veriliyor: Navy Journalıı gazetesinde neşret. 

Sarih araftırmalar neticesinde, 22 tiği bir makalede, Uzak .Şarkı, bü
h&zıran~a.n 30 eyliUe' kadar 200 den tün Okyanosta işitilecek bir gü. 
fazla Rus fırkasının imha edlldığı rültU ile infilAka hazır, büyük bir 
a.nlqılmı,tır. Bu fırkalar ya kAmilen barut fıçısı diye tavsif etmektedir. 
imha, ya eısir edilml~ veya 0 .kadar Albay Knoks. ezcümle diyor ki · 
ağır bir lnhllAle uğramıştır ki, dağı· Mihver kıtaları, Şarki Afrika 
nık küçUk birliklerden ibaret kalmış· için ve Afrika'nın Atlantiğln öte 
tır. tarafında, kendi m emleketimizle 
A)Tıca, müteaddit Rus fırkaları, kar§ı karşıya olan Afrika sahili i. 

harp kablllyeUerınin yüzde ellisinden ç_ln tehditten de büyük bir mahi. 
fazluını ka)"betmlşlerdlr. · ~et arzcder. Hindistan ile Sinıa. 
'Kırkı zırhlı olmak Uzere 260 fır· pur'un, mihver listes~n~e. bundan 

kanın ve daha bır çok birliğin tahrip <Devamı Sa. 3, Sü. 1 del 

• · <~vamı Sa. 3, · Sü. 7 de) 

• 
Vfttt\ 

Hayret verici . 
bir baber 

' Halifaks, 
haini 
itham 

vatan 
olarak 
ediliyormuş ! 

(}örçilin dostları 
Hali/ aksa hücu
ma başlamışlar 
Berlln, 25 (A.A.) - Volkischer 

Beobachter gazetesi Cuhchill'in 
dostları tarafından Halifaksa karşı 
yapılan hücumları tebarüz ettir
mektedir. İngilterenin Vaıln&ton 
sefiri, Avrupa kıtasının istilislna 
dair yapılan İngiliz pllnlarının 
mlnasızlığından akllselime uyıun 
bir lisanla bahsettiği için hemen 
hemen vatan haini omakla itham 

Moekoft hlblde cere,aa eda tullda •• kanla müarebealnin lattkunetı.t edilmektedir. 
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Soruyorlar : IDl~E~ 

~ 
Ya7.an: Mourus YOKA Y 

Artık harbin •• onune •• 

geçilem ez 
tıUtün '1}nü gelıncc ~alonun btitunı Delikanlının o kadar hoş ve ı;e. 

salonluında sofralar kuruldu. Da 11 vımll bir hali vardı ki, l\füel hld. 
'°eUiler arasında Türk ordusunul'l detıni unııttu. Prensin vekılını 
nımlı kum ndanlarınd:ın Ahmet Pa· kolları arasma alarak muhabbet. 
şa ile Ferıt b<!y de vardr. Mtşel ııot• le şıktı ve yilzlinden optU. Sonra 
raları haıırlatırken kendı kendine Telekinin kızı Florayı sağına, dcli
soyleniyordu: kanlıyı soluna alarak buyük saıo. 

- Ahmet Pa~a içın sofranın ba. na girdi. 
§ına. ipekli bır sedır koydurmak Gelin Mariya, vücudünün her 
lflıım, Y nına Fcrıt Beyi oturtu. çlzgısi ayrı bir incelik ve cazibe 
rum. Bunların !kısının oturacağı gostercn bir esmer güzeliydi. Yu
yere ç11tal bıçak koymama{:a dik· zünde bir zambak matlığı vardı. 
kat etmeli. Tam karşılarına Ma. Guzel ı;üzel kızların ortasında, zl. 
car asilzadesi Paul Beldi, karısı yafet salonuna girdiği ıaman uzun 
ve kızı gelmelı •.. Beldinin dilber kirpikli gozlerini utanarak, şıkılıı. 
kııı Aranka He Ferit Beyin kilçük rak yere dikmişti. Kadife yumu. 
yaıtanberi kar&ıdan karşıya sevi~. ~khğındaki siyah saçları arasına 
tıklerl soylcniyor. Bari blribırlc. dizi dizi halis inciler karı tırılarak 
rini doya doya seyretsinler. örgillcr yapılmıştı. Bütan utan. 

Ahmet Paşanın onune §ıırap de· saçhğlle beraber kırmızı dudak
gıl, şerbet bardagı koymaı:a dik· Iarında kızgın zevkler vadeden iş. 
kat etm li, şarabı şerbet barda- tihalı bir hal vardı. Biltiln erkek 
gından içer c günah işlemediğine gözlerini çekiyordu. 
kendi kendını ınandırıyormuş, Güvey kalktı, geline doğru yil. 

Yufkacılar neden 
ufka yapmıyorlar? 

u.... AUlmi iiyaUarı konul. 
duktan sonra, böreklik yufka 
Ue tel ve yııssı kadayıflar da 
ortadan kalktı. Satıcılar, ya 
kısaca yok diyerek, yahut da 
yeni fiyatla idare etmediği için 
yapılam dığını soyliyerek muı 
teriler! baştan savıyorlar. Bu 
ıddia doğru mu, dctil mi bil. 
anıyoruz. Doğru olduğuna gö. 
re bu narın. Ofi:sten un alıp 
almadıklarını, ı:ıyet alıyorlar 

i e bu unları ne yaptıklarım 
da merak etmiyoruz. İddianın 
dokru olmadı ına. göre de, 
hunlara ne için ytıfka ve k.a. 
dayıf yapıp satmadıklarının, 

sorulup ı;orulmamaı;ına da hiç 
alaka go tcrmlyoruz. Yalnız, 
başıbo bırakılan bu ve emsali 
esnafın ellerinden daha neler 
çekeceğimizi düıünüyor ''e iç. 
lcniyoruz_.,,, 

Bunu bir okurumuz yazıyor 
\C soruyor: 

u- Duıiınüp lçlennıekte 
haksız mıyız acaba? .•• n 

Çok feci 
bir kaza 

ÜniVersıte muazzam l\apısı bunda n evvelki Cümburi)·ct Bayramında 

Cümhuriyetin 18 incJ yı dönümünde 
Halk kürsüleri y~rleri ve soz 
söyliyecek hatiplor tayin edildi 

Bey~ ııt 

meydanı 
genişliyecek 

Marmara sinemasının 
önündeki ada do 

yıkılacak 
B"yu:.ıt meydan.ının asf'e.lUa..nma 

ışının 21'1 ~rinlevvel Cumhuriyet 
bayramına kadar ıkmali !çın faali· 
yet arttırılmıştır. Dl.ğer taraftan ye· 
ni plana sore Marmara sinemasının 
onUnU kapayan adarım da lııtlmlAki· 
ne yakıııda bqllU'lacak ve ıııtımlA.k· 

ten ·onra. burası da yıkılacaktır. 

l'll1mık Görgücün fotoğraf 
CUmhurlyetın 18 inci yıldönUnıU tın, Nuriye Nuri, Ali Nej;ıt, Nuııret. 

mUnaııtıbellle yapılacak merasim tçln Safa, Hasan Talısın Ayni, doktor sergJSI 
şehrlmiıdeki hazırlıklar iknıa.l edıl· Osman Şcre!ettın, Zıya. Şakir, Me· Foto r&!ı;ı a.rl\a.dafunız Namık 
mek üezeredir. 6ehrin ana caddeleri-! dıha Baysal, Salim sıret, Hıkmet Gorgüçün C:ümhuriyet Halk Partisi· 
ne muhtelif mUcssescler ta.ra.Cından Ağar, Adnan öğüt; EyUpte Yahya nln })ımaycalnde tıazırladığı fotoğraf 
muazz3m taklar kurulmaktadır. ' Galıp, doktor Hılmi, muallim tsmaıl sergisi dlln Eminönü Halken saio· 

Cümhuriyet Halk Partisi halk kUr· Hakkı, muallim İbra.hını, Sabri So· nunda. açılmıştır. 

• 
Güzel bir sergı 

{IY 

ski arkadaşlarımdall ~·" 
l'İBIP"'" 

togruf muhabiri e-ı· 
ld J1lll ııı Görgüç, ~ lrml sene) i do 0 eÇlre' 

lek lıa;)atıııda objekUflnden g ~· 
haJlııdtı 

rek birer t ırUıJ \e ika öPor 
ı;ıtıur üzerine tesbit ettiği r rı· 

fi pdBll taj \C h!l.dl&» fotoğra arı dl c, 
zel bir ergi me.}dana getır ~cll'l' 
H. P. nln ka.dlrşlnas teŞ' din' 
ku'" et 'o ccı;aret alarak pıe),eı1" 
ı;ıkardığını &İ>l lcdlgl bıJ ~ 
ErnlııonU HalkC\ inin eski b 

daki 6alonu su ırmektedır. ı;r1'' 
DUn, Parti idare reisi BaY !#. 

1ııtsbt' 
l\llmaroğlunun kı a bir .,ı-
den onra da\eUllerle blr!l.kte ıııt 
gll i gezdikten sonra Na.Jllığı ,,ıııı' 
daha ta.kdlr ettım. ısamı1'ı ),afi', 
me~lcl• hayatında değil, roıcğ Jııılll' 
rıaı tasnif , e sergiyi tcrtlP 1' aJ· 
!;unda da tanıamile ınu\affB 
muştur. cstrlır 

er i, N mığın tıınJeroe 11sıııt 
den tarihi blrer kıymet ~tJitt' 

i etııı anc>..ak 925 tanesini Uıt ' 3 
1 tı '~ dJr. Bu 925 fotoğraf on ı;cr) )lll• 

edi \il 
nlmıştır. Birinci seri Eb blrfil'. 
li Şeflerimizin ayrı a) rı 'e 11111ııtl' 
teki resimlerini; ikinci serl ~ 
lif şehlrlerlmlz.ln 'e Hata)'lll e}tfll" 
ıu,unu, lstıkl 1 mahkCl.11 

1 
,P

Türkllel f zı,ııret eden er~~ 
ı;afirlere alt fotoğrrı.filerl: ~ 
Mlrf milli rnlldafaa ku\\etw'11 ,.r'_ 
değfı;lk hatıralarını, dördUOC~ 

Da\ etııler bırer birer sclmcge rüdU, Geniş omuzlu, kuvvctlf gö
başladılar. l\lişcl, hepsini kapıdan ğüslü bir erkek Gtlzeli idi, U. 
karşılıyor, a~ırlıyordu, Yalnız zun siyah saçları omuılarına do
Erdcl prensinin gecikmesine pek külüyor, uzun kirpikli, parlak ka. 
uzuluyordu. Nıhayet prensin sır- ra gozlerile, simsiyah bıyıgile ce. 
malı, ipek perdeli arabasile diğer sur ve atılgan bir adam tesirini 
bir araba uzaktan ı;:orundü, Mişel yapıyordu. 
ae~ canla ileri atıldı. Sırmalı kaf. Tam gelinin salona gfrdifi sıra· 
tanını düzeltti, kalpacını çıkardı, da l\li~el de bir tarafında Erdel 
ırabıının kapışını kendi elilc açtı. prensinin mümessili, di~er tarafın 
Fakat açmasilc kalpağını başına da gUzel Flora olduğu halde salon. 
:;eçirmesi bir oldu. Prens arabada da ilerledi, Delikanlıyı ve nişan. 
de lldı. İçeride bir delikanlıdan Iısını herkese tanıttı ve prensle Tc. 
ba§ka kimse yoktu. leklnin verdiği vekillet vazifelerini 

Bir amelenin beyni 
patlıyorok öldü 

Beyoğlunda Suterazlsı sokağında 

7 numaralı Nil apa.rtımanında dör• 
dUncU katt.ıı. badana. yapan Pctro, a· 
aansörün üzerinde olduğu halde ta· 
vanı bada?lalarken asansör birdenbl· 
ro hareket etmiş ve Pctro l>ı.r kaç 
merdivenden aşağıya dUşmUştUr. 

&ülerJnin yerlerini aıazırlamış ve ııöz 1 
ran, Zıya Onay; Fatihte Sırrı Enver, Namığın arkadııfla.rından vcı sanat 

ııöyliyec~ 'hatipleri de tayın etmiş· Baha Şenl<a.l, Tevtık Moral; Kara· kıymetıni takdır adenlerden mUrek· 
tır. Hazırla.nan listeye ;öre Bakır· gUmrUkte Vasfi Aktın, avukat Beh· kep bLr daveUı kUtleııinln bulunduğu 
köy merkez kau.sında. Orlıan Veli çet, doktor Zıya Cemal; Şehremlni.n· ııe~lyl Parti ldarc h<'yctl rc!sı Reşat 
TUre, Faruk Gtirtunca, Sa!der; Be· .de Ha.sene Ilgaz, Emin Ali Yaşın, Mimaroğlu bir nutukla açmıştır.! 

şikt.aşta doktor Etem .4.kif, RUştU Ekrem Ertena, Yusuf ~1ya YUrükan, 

1 
Bundan sonra her bıri tarUıı bir kıy· 

Dik, CiJlat Arcıl, muallim Saffet Ra· ı' Saadet ÖlcgUn; Samatyada Arif 01- met olan blnlerce fotoğraf görülmüş· 
na; Beykoula doktor HUsnü, Sabri kll, Salım Ahmet Çalışlcan, Abdullah tur. 
Alt.ıok, Ali UlvJ, Vasfi A.ziı; Bcyoğ• Tekta.ş, Kadıköy merkez nahiyesinde Sergtnm gl'zilmesınden sonra baş· 
!unda İhsan Arif, Samih Nafız, Bilr• Roflk Gorbon, Niyazı Tov!ik; Sarı· ta Reşat Mlmaroğlu olmak Uzcre 1 
han Arpat, R~ Gllner, Halit Yaşar·! yerde Fuat Köseralt', Sait 'OzUn, Ha· bUtUn daveUıler tarafından kıymetli ı 
oğlu, Sırrı Tulpar, Lltif Topçu, Edip san Yılmaz; "OskUdarğa avukat Re· cıanatkar tebrik edllmıştir. 

HalkC\lerl fnallyetıerlnl: ıı9' 
seri inkılapları, terakki ,e rt1 \'f 
hAdl clerlnl: altıncı seri ~141,ıııı: 
ı;entllk ba,ramları barclı ,ar 
yedinci 11erl ınuhtellf ııpor t ıııt!'1 özkq,ynak, Şevket Arıkan, İsmet Sa·; şat Kaynar, İhsan Tezer, Ecvet GU· 

mur, Şerit Trogay; Emlnl!nllndc Tah 1 resin; Kızıl toprakta ZühtU İnhan; 
sin Hamdi, Efdalettln, Muzaffer Ercnköyde İffet Oruz· Kart.alda. Ta· 

1 1 
Esen, Aliye Esat, HUsnU Atılgan, ı hlr Memduh ös-et, ŞerefetUn özer, 

Delikanlı guler yti:dü bir adam· nasıl yerine getirdlAini canlı söz. 
dı. Kendı kcndıni derhal tanıttı: lcrlc anlattı. Herkes bu ne 'eli de· 

Adım Emeri Tokoli, kont Ukanlıdan hoşlandı. Davetlilerden 
Tokoli .. Prensin vekili sıfatilc ge- birço u kendisini kucaklıyarak 

Badanacı dUşerken etrafa ı:ıı.rrıa· 

rak muhtelit yerleı·incJen yaralan· 
mıf, bryni patlayarak hemen ölmUf· 
tUr. Hlldiseyo MUddeluınumllik el 
koymuş, tııhlukatıı. başlamı9tır. 

Halil Nimetullah, İ!lkender Fahrct· 1 Ekrem Vardar Eöz ııöyl!yccekterd!r. 

Ziya Gökalp • • 
ıçın 

g 

Üsküdar hapishanesind:=n 
kaçanlar bulunamadı 

OtkUdar hapı.sanesinden kaçan 
maııncırnıar, bUtUn taharrtyata rağ· 
men hcnUz ele gcçlrllememlşlcrdır. 

liyorun1. Prense,, akşama sabaha alnından öptüler. 
yeni bır çocuk bekliyor. Vaktile 
ba~ka bir çcıcuğunun doğuraca{:ı 
sırada Alı ra a kendi ini sefere 
d111;d etmiş, o da: dlnyır. diyeme. 
mi,tl. Fakat karı mdan uınk, o 
kad r uıunt\l cekmiştl ki, bunu bir 
de.fa daha ı:ozc alamıyor. Bu ci. 
h U kendı tc-hrıklerile beraber 
PMMin. ve pren c in tcbriklerıni 
su:l' cetırmek oıifc 1 bana veril. 

Dün Ankarada merasim 
hatırası anıld ı 

'Oskildar MUddeiıımumUiğı vaziye· 
tl telgrafla bUtUn memleket MUddeı· 
wnumlllkJerllcı zabıtııııınıı. bildirnııı;-. 

ka.tlll rJn de fotoğraflarını tcksiı· et· 
tırerek kıırakoUara dağıtmıştır. F ,. 
r.rilerin bir ka.ç ı;Une kadar yaka· 
JBJ1maları mu?ıakl\ak sayılmıkttı.dır. 

mı:tır. 

?.füol ne diyece ini bilmiyordu. 
Içınden •vah, vah, çok canım sı. 

kıldı demek ;ellyordu. Fakat ne· 
~kcıt, bu delikanlıya: cYa öyle mi, 
siıın ;cldiCinize memnun oldum,D 
dcme~i icap ettiriyordu. Sôyliye
cek hiçbir şey bulmıyarak ileri 
gelen asılzadelerdcn Mişel Tcleki. 
ye ait olduğunu bildiği arabaya 
do ruldu. 

G nç Tokoli yoluna devam et. 

Bu şen ve samimi kabul deli- Kafayı tütsüledikten 
kanlıya cesaret vermişti. Birden-
bire gelinin önürıe dikildi: sonra kavga etmişler 

- Size karııı da yapılacak bir Muammer ve Alı admcla. iki arka· 
vazüem var, dedi. Prens.es ile ba. daş evvelki gUn Samatya civarında• 
yan Telek! buııelerini ııizc götür. ki gazinoJarda bır hayli içtikten son• 
meh beni memur etmislcrdlr. ra yolda ~lddeUt bir kavgaya tutuş• 

Genç kont isi Uırta bırakmadı, mu,ıardır. Kavga SQll\lnd~ Ali bıça• 
)'. k" f k t ~ ğını .Mue.nunerln ense kökUne eap· ne yaper.aı;ını ·ırn:1e ar e me0 e . 

~. k"t b ı ..ı ı· ğ'ld' .. 1 l lamış, Muammer de elındeki rakı ~i· va ı ll ma.,.an ;e ınc e 1 ı, guze .. 
1 ·· · b' b k d d fesını Alının lbaoına lı1dlrmlştir. a nı uzerıne ır ııse on ur u. 

Z 11 eli t d k k 
Yaralanan lkl ka,·gacı yakalanmış, 

ava ı ı: n u anmasın an ıp ·ır c ah ... t 
1 

J 
crr paşa uas anes ne yatırılmış• 

mızı o muş, ne yapaçagını şaşırmış. t 
tı. Fakat bu delikanlı arsızlığı o ır. 
kadar ince bir nezaket ile karış. 
tırmı5tı ki kimse kıımağa imkfın 
gormcdi, Zaten Korıt Tôköli ko. 
lunda bulunan ni~anlısını ilerl sü. 
rerck geline hitaben şu sözleri flft. 
ve etti: 

- Nişanlımın beraberinde nl-

Otomobil altmda ka/iırak 
yaralandı 

yapılarak 

EmıtıUJ.şU tal•l>el~i Deli Dum_rul ef· 
sanesinı temsil etmişler ve Ziya Gök. 
alpıp qlirlerlni okwnuşlardu'. 

• 
imkansız bir • 

lŞ 

me!lne meydan bırakmadan dedi ması, bu busenin bir ııayeının ifa. 
ki: desi olduğuna en açık bir alamet. 

Ü'skildarda oturan SIUeynıın a.dnı· 
da :tıirişl, evvelki l:'Un KöprUden ı;eo 

ı;cırkcn 2057 numıralı fo!ör SıdıJun 
otomobili altında kalm~. ağır suret· 
te ye.rıılımarıı.k Beyoğlu hastanesıne 
ltaldırılmıştır. 

İzmir Belediye 
Reisliğine kim 

M uharrir rkada~lıtrdan O!i· ı bu )·a, bir kaç wıattenberl ı;;alıştıkla· 
man Cemal Kaygılı)• hUcu- rı hllde hiç blri bir şey yakalnynnu· 

mıı. kalkan mahut Uı!! lıakkmd!Jo Kt• yor. Derken başk"' bir li&ndal geliyor 
zılny'a yazılmış harndl!>tc, bu gaze· , .• f~lndcki ad:ım olta ını atar atmaz 
tenin tııbı ''o tertibini ilstüne almı" yarım kiloluk bir balık çel iyor. Her
ıUndellk gaz hı lehine bir rcJd ı~ kr.s h~yret ,.e ~ıpta cdlyor. nıknt 
havası sezen meğer yalnız bon dcill· adam balığı e\·irlp ı;e,·lrlp beğenme· 
mlşim. Ba ka snıet~cl arka~lar mlş gibi denlıe atıynr. Biraz sonra 
da buna işaret ettiler. • ikinci ' 8 daha frl bir balık alıyor, 

Bu hll'msta mli"b<'t bir 1,:cy rıoylc- 3 ncak bunu da beğenntlycrek derılzo 
atıyor. Diğer ııandaJlarda homurdaıı- Padişahın Macaristanda yeni 

bır seferi var. Teleki bUtiln Tran· 
5ilvanya kuvvetlerini toplıyarak 

sadrlızama iltıhak için emir al. 
mıştır. Bu emrin geri bırakılma
sına imkan olmadıı;ı için ve.kil sı. 
ratUe kızı ve nisanlım Florayi bu. 
raya göndermiştir. Sizi de kucak· 
lama a ve sclAmını getirmeğe be· 
ni memur etmiştir. 

HERGüN BiR FlkRA 
MeliK Arslan ve 

zenci kızı 
5elçuldlerin Kavurt haneda. 

a..ına. mensup Tuğrul Şahın dört 
oflundan ul\fellk Arslanıı adlı. 
sı son derecede yakışıklı, çok 
terbiyeli ve akıllı olmak, fakat, 
ne yazık ki içkiye a ın derece. 
de diişkun bulunmak ile tanın. 
mı..,tır. lUcllk Arslan, vakitli 
vakit iz, hem de pek çok içer, 
her içtikçe kendini kaybeder, 
güzel çirkin demez, onunc gele. 
n i kucaklar ve öpermis. Etra. 
fındakller ve kendisini seven
ler, onun bu halini ho rörür, 
y.ine hurmette kusur etmezler. 
mi • 

l~llk Arslan, hır ak am yine 
idet cdinditi')il n çok fazla içer 
ve kendinden geçer. Tam o es
nada, mecliste akllik eden mü. 
tenasip endamla bir zenci kızı 

göziıne çarpar, sevi m.e hl ve ar 
:r.u"lu yine kabarır. Hemen kıza 
yanasır. yanaklarını apır apır 

opmeie kalkı ır • .l\lecli te bulu. 
nanlar da hayretlerlnden apışır. 
•çıerinden biri l\1ellk Anlam 
,oııarından tutup arı;ar \e o. 
,ar: 

- İçki gozl rini mi kararttı 
arslanım?. 

lHelik Ar lan, ,umulu gözle. 
·ini siızerek: 

- Hayır •.• der. Haspanın ya. 
kı ıklı endamı, edalı reftnrı ba. 
na gul yuzlu, kml dudaklı yos. 
maları hatırlattı ve aklımı oy. 
nattı. Ho;ı gorun benJ. 

tir. ..... _... ..... __ o ..... .._--~ 
meğe mmaffıık olamayan tkdam gıı· getirilecek? zcteslnin c,mbız imzalı rnuhıurlri Bu sözlere rağmen gelinle bera. 

ber Floranın da yanakları kızardı. 
Kadınlar, bazı meselelerde §aka. 
dan pek ho&lanmazlar. Bu ı;ılı;ınca 
hareket iki kadının dn kalbinde 

birer yara açtı, birisinde gülün di. 
kenile, diğerinde kıskançlık yıla

nının diş ile •• • 

Halk Partisi nahiye 
kongreleri Son gilnl~de lımlr .Selediye re.ısı.. ancak: u taş, bir reklamdır iddla· 

ıunda ol:ın arkadaşın başına ~arpsay
tine Reşat Lebltıblcinln .ıntıhap edll· dı b<'lkl taş zcdelenlrdl !ı> ıll)·ehillyor. 

m• başlıy<1r. Adam ı;cktl i ütUneü 
ve kiloluk balığı da ıtenlzo atınca. 
umumt bir l!ıyao kopu)or: 

Bir taraftan da Gilvcy bu §akıı. 
ya pek kızmı&tı. Güz:cl bıyıklarını 
koparaeikmış ;ibi çekerek kendi 
kendine söylendi: 

Haliç Partisi İstanbul ne.biye kon. 
grelerı l/ll/!Hl de b :ayıp 15/ll/ 
9U de bitecektır. Bütün Wı.rıalar bu 
kongreler içın hazırlıklannı ikmal 
etmiş bulunma.ktadı.rlar. Ve her ka· 
za.nın kongı·e tarihleri Halk Par
Usi İstanbul idare heyetince tesblt 
edılrnlştlr. 

dlfl 9aylala.rı dotaşmağa. ba.şla.nu~tır. Ctmbı~ın attı ı bu yeni taşta, lıi· 
İzmir muhG,blrtmize telefonla bu şa• 

yiale.rın nekadar hakikate yakın ol· 
dutunu sorduk. Aldığımız cevaptan 
bbyle ıbır intlltabı.n henU.z yapılma· 
mış oldufunu öfrendik. 

dlst'l'l'I ıı;aret ctıııl'} diğer arkadaşlar• 

la birlikte belki benim do bir payım 
olar.ağını dii~iinrrek derhal kendlalni 
tatmlu cdcyJm ki, rnemup olduğu 

J:rBZetenin bütiin bir tahrir aileeıl a· 
rıı.sandan ısapaııağlam kurtuımağa. 

muvalfsk ohm oınhut ta,ın, bir ha· 
udi5le bir reJd6ını &lırd cd~ck in· 
cclikteki l•afalarda ıe~elenmc:.ine 
imkan \c ihtimul ;)"oktur. 

- Bizimle nlay mı ediyorsun ya· 
hu! Biz: ı;aştkırdenberı bir ~ey yaka· 
lllllladık. :Sen bJrblrindcn frl Uç ba
lık teldln, hl!; blrinl bcğennıcdln de
nize attııı? 

- Hasır orkada~lar, l·anl!ışınıı: 
,.ar. Beğenmedim detfJ, çok beğen· 
dim, Sakat tuttuğum balıklar c,:ok 
irJ, halbuki I'\ dekJ tavam !,'ok ufak! 

Memur maaş/an yarm 
veriliyor 

- Vay mel'un herif! karımı ben 
den evvel öpmenin yolunu buldu, 
henı de bütun halkın ı;oıü ö11Un. 

Cümhuriyet Bayramından evvel 
verilmesine karar vcrllen memuı 
ınııa§larının tevıline yaı·ın resmi 
ve hmusl blitiln devairde baslana. 
cakta·. 

1zmir gibi mUtıim lbir şehriil Be· 
ledlyc l't>lslııtne Jdmin seUrileçeğ'i 

henüz belll olmamış dcıncktir. Dr. 
Behçet Vıım halefinln l'ıenUz seçil· 
memLş olması Behçet Uzun Belediye l'AZII\ DEG1L Mt ': 

l'üı. on bin torik buı: yctlşmedlğln. 
den lhraı;ı e<JUcmlyerck clcnuc döktil· 
müş. na,di diyelim ki bu halıld:ırı 
kendimiz; yeml'k Jı;ln ta,-alarıınız mü. 
salt drflJ, la.kat nlrln, ihraç etmek 
maksadUc bir konsen·c fabrikaııııı, 
kAfl buz çıkaracak buzbanemlz yok 'f de ••• 

(Arkası var ) 

Yol yürildüklerl yok ki ..• Hepsi ol
dukları yerde dururlar. İçlerinde yüksek 
tepelere tırmanmayı hatırına sctırcn yok. 
tur. 

Kocalar trene bindiler. Pencerelerden 
uzanarak son veda i§aretlerlni yapıyor. 
lardı. Eller okşanıyor, yanaklar sevili. 
yordu. Birinci mevki bir vagonun önfın· 
de duran bir 'enç kadın birdenbire Flo
rentin gcizUnu aldı. Delıkanlı memura 
t;ordu: 

- Bu güzel kız kim? 
- Muniohli Madam Giesin,er, büyuk 

bir yağ fabrikacısının karısı .. 
- l\Tadam mı? Ne kadar cenc •• 

da güzel .. 
Çok 

Florentin'in halinden kadını çok be. 
cenmiş oldu'u belll idi. 

Madam Glcsinı:er öteki kadınlardan 

cidden farklı idi. Saçları mavi bir bas 
brtüsile ortulü idi. Bilekleri ve bacak. 
ları o kadar narin ve ince idi ki fıdcta 

hastalıklı imiş gibi dta-uyordu. Öteki 
kadınların yüzi.ınde bomboş ve zoraki 
bir tebessüm vardı. Halbuki madam Gi· 
esingcr kocasının yüzüne saf bir cocuk 
bı.ıkışile bakıyor, söyliycce~i sözleri dik
katle dinlemese çalışıyordu. Erkek son 
tavsiyelerde bulunuyordu: 

Her §eyden evci §Una dikktıt et pilı. 
cim. Sakın ayakların ıslanmasın. Her 
vakit lAstiklerini ciysen daha iyi olur. 

LokDmotif hareket etti. Herkes men. 

reisllCındekl yeruun kolay kolay dol· 
durulanuya.catına del&let otmektc· 
dir. 

Be~ on sandal denize açılmı~. iı;.in
dekller balı]( tutuyor, daha do,rusu 
tutmağa. uğraşıyor. Çünkü te:ıadüf 

TA1'LJSERT 

l'EFRİKA No. 2 VA.TANIN EDEBİ ROl\tANI: 
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Yazan: Vikki Baum 

dil sallıyordu. Florentinin eşyalarını ~a. 
ğı taşıdılar. Tren uzakla,ırken , birinci 
mevki vagonlarından birinden batı eyu 
bir adam hUA el sallı:rordu. 

Florentin, bunun Ciesinıer oldu,unu 
tahmin etti: 

- Ne feci herif!. Karısı 'üzel, ama 
ne yazık ki çok yüzük takıyor, diye dü
&ündü. 

Otelci Lonı;:kofler karşıcı J:elmioti. Ba. 
cakları dizlerine kadar çıplaktı. Bu ba. 
caklar öyle kemikli ve adaleli id i ld, ı;an. 
ki dliğı.im düğüm yap·:nış halattan ba
caklara benziyordu. 

Katır Lisclc J1.1fasını salladıkça çın. 
gırakları çalıyor ve zeki bakışlı gozlcrile 
ve dimdık kulaklarile etrafa bakıyor ve 
her sesi dinliyordu. Florentin hayvanı 
okşıyarak: 

Merhaba Lisele, nasılsın? Samı. bol 
tol şeker var, dedi. 

Hcyvan yumuşak dudaklarllc cllerlnl 
~aladı, nnkl soylcdiklerini anlamış t;ibi 
delikanlının yüz:ilne tatlı tatlı baktı. 

Mavi ba§ ortulü genç kadın bir kenara 

Çeviren: Rezzam A. E. l" ALI\IAN 

durmuş etraft uslu bir çocuk gibi seyre. 
diyordu. Biraz hayret C'dcr gibi, biraz: 
da birocy bekler gibi etrafa bakan, tatlı 
bakı~lı, altın pırıltılı koyu gözleri vardı. 
Otelci bütün zevceleri bir otobli e dol· 
durdu. Bunların çoi;u etine dolgun ka. 
dınlardı. 

Florentin bu kadar kadınla bir arada 
bulunmaktan ürk!'t.ü ve otelciye: 

- Ben yayan gfdecegim, dedi, Bayana 
ı;öyle, bana Silzel bir Puding hazırlasın. 

Longkofler gülerek genç adamın ba. 
vullarını otobüse yükledi. 

Bayan Giesinger hayretle karışık ve 
dikkatle arabanın halini seyrediyordu. 

Liselc çıngıraklarını çalarak yola ko. 
yudu. Florentin de ylirilmcğe hazırlanır
ken bir de baktı ki mavi başörtülü ka
dın ortadan kaybolmustu. 

-2-
Tren ve araba ortadan kaybolduktan 

sonra etraftaki sükut bir kat daha derin. 
leşti, Bir kuşun ötmesi, gizli sizli akan 
bir dereciğin şırıltısı bıle etrafta akisler 
bırakıyordu. c..Oniki bas.D tepelerinde• 

güneş, ışık ve parlak bir sis birbirine ka 
rışmılitı. Bu renk ve lliıklar da4ın biltiı~ 
Yamacından sşa,ıya doğru iniyordu Be· 
yaz büyük bulut ta parlıyordu fakat 
derinleşen ovada bir taraftan da sular 
kararıyor. so~eler tepelere doğru yiik
scliyordu. Uyumağa Gitmeden evvel ço. 
euklar nasıl oyuncaklarını yerli yerine 
koyarlarsa gölge:Jer de ovadaki her §eyi 
sarıp sarmalıyorlardı. Evvela çayırlar 
sarılıyordu. Bunlar mavileşiyor, ~dcıta 
derinliklerini kaybediyorlardı. Sonra 

tepler alçalıyor, yalnız çam a{iaçları bir 
tek çam manzarasını alıyordu. Bu çam 
siyah dallarını tıpkı insan kolları gibi 
gökyüzüne uzatıyordu. Sonra sıra çift. 
liklcrc, küçük ve mütevazı yassı damlı 
binalara geldi. E\rafla?1nı sar:an tarla· 
cıklar parçalı bohçaya benziyordu Ak
"am, biitün bunları birer birer ~lıyor, 
göğsünün derinliklerinde saklıyordu. Et. 
rafa yaydığı karanlık içinde kayboluyor. 
du. 

Bir tarafta köy kilisesi aksam duası 

için çanlarını çalıyordu. Orman da artık 
uykuya dalmak istiyordu. 
Akşam dağlara do~ru gittıkçe yüksC"· 

liyordu. Kızıl Kayaya kadar varmı§tı. 

Uzanan ovaya oradan bakıyor, işi bitmili 
ı;:ibi rahat nefes alıyor, memnun göru

nüyordu. 
(Arkası 'l"Rl') 

lerlni: seldı.lncl seri umunU ,,. 
lntıbalarmı: dokuzuncu scıı:ıeıı ,< 
~a 'e muslld hareketıerUe 51,,.ı r 
l aşa~ an bazı tan nınış şul10;ırell" 
rl, ı;ocul•, kadın \e kö)lll P_.,boJol' 
rlnl, onuncu eri c h~ 8 P 
mulıtcllf ınıııızaralurını ib ' 
mcktedlr. ,.aJı ,,. 

"'crgldekl en eski e er. )"B ,ıd fi' 
\uz dretnotumuzun taıııJre tt'~,ı 1' 

c\ ,,.;'it' rasında \ e l lrml ıı.ı ı;cne f '> ..-
lınmışt r. (}fğf!r 02' fotoğr8uı:flflr' 
J-13 enin &on ) lrrnl encllk nı dl' 4' 
fakat muhtn ar oldu u ~r 
fa~ dalı 'c canlı bir tarllıl .;ııı~~ 
Namı ı tebrik edl'rken 1111!Jll' 

Jlulko\ 1 reisine ır,ekl,llrıl 11 

mak da bir \8Zlfedfr. 
. Hl!:LE ~OKtmı t.!f~· 

JfurI \O dil lnkı!Cıp h re1':11ııııııl' 
den &oııra Gramer ı.on1l•~ ~ı ıtl" 
dJrekt!fleriııe göre 'ııcude _,.ııı' 
rnlş ilk cı;er olarak reyant1 ae !# 

)llJlilt ~ grameri Jdi~iık bir ıı;:1tur Cl11t!IJI 
tl~i)r etti. Eı;erln mukodd 1 (i~ 
Ali '.l'o.) ı;ı.ır"ın blldirdjğl ı;ib ~trfl 
mcr ltoml ~onu n51l okul g~rıııJd' 
ha~rlayıncaya kadar oliııl ıı•'' 
gramersiz hırnkmamak 1'1ı;.,t ,ı 
me nlınan bu kitap 1110'11

" ~ı~ 
malda beraber ille okul ot el Jı' 
'ıı talcbelerJn(I şimdJlil• e~ 
bir ltıla\'U:ı hlznll'tinl ı;oı1et il 
Bu küı;Uk eser, uzun mlld d tdil' 
'am ettlrllmls bir bo,1uf0 ~ıf • nlll"" .• ı-
racağı lcin lntlşarını n1eı11 d~ ,.. 
le karşıladık. A ıl gran1rrııı11 ı~ 
rünccmcdıı kalmılurak bUP 
etme ini temenni o~lerlı. ~ı Ji/ 

=='l,=A=K=V=/ Al 
. . ıı.;ı. a•• 26 TEŞRINIEV\' tf 

PAZAR fl'' J S 
AY: ıo - GUN: 299 _ aıırill: 's 
RUl\11 : 1357 - sırındte~,,~~I 
HİCRİ: 1860 şt P'/ 
VAKİT ZEV ,ALi / .ıı 

-- 1 ' GÜNEŞ: 6,24 ! :. 
ÖGLE: 11,58 ".n 
+.~i İ 5n 1w ıAıND : 14, " l $) 
AKŞAM: 17,14 • 1 
YATSI: 18,4~ ~ 
İMSAK: 4,44 
iımt@fw:n;lf~ 

ıJ1~5 
Ballı yoğurt lok ~ıf 

5 !!lffı ,<'_ 
400 gram ka)maa1 ·ııl "t'ıd 

taze ve tatlı y.oğurda 1rts 1'1 ı• 
has un ile dôrt yuJllU "'" J 

l çıJ1 •" katmalı. t zerine b r bir " 1 
karbonat serpip tahta urı' ~ J 
ile, sulu bir lokma btıll~ol'~ı. 
line gelinceye kadar. ct "'ı• 

b·r çıı; " çarpmalı_ Czerine, ı 1' 1'" ııJ 
l;ı vanilya ve iki ycıııe ı 4',f' 
erimiş bal doltııP bi_r~ııP ~ı. 
çarpnulı. Ka!lık kaşı~{iııe 11,. 
ıın tereyağı ve:>~ r 8ıı;ıt111 •' 
miş zeytinyağı içıne 

9
111il"61J 

Bu uretle hamur tııJ11 urıl r'' 
zartılıp lokma halİ~6 ':ed1 I' 
ten ve yatları bır t11D' L 
suzduruldukten sonr3

• >"~1 

koYuc:.ı . ....,t 
alnıalı. Uzerıne . cıo"'~ıl 
nuş sıcak bal şerbeh ar•"' 1~ 
bır ltapakla ortmelı, 3 ı;etısı',,. 

·bi ter l " 1 adar olduğu gı uı.crlll r1<' 
Soğuduktan sonra . sı.ıf !'( 
m•zı ~ekcrle susıeyıP 

51 
1'" f 

gondcrmeli. Ya1111~ıııılel' 
az ımı: raflı, nefis ve J:lS°• 
bi yumuşak bir tatlı 0 

" 
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Harp Vaziyeti ·---
Rus müdafaası 
i"--- Yazan : 

Ihsan BORAN 
._ '-tu. cepa..tnde yeni hareketler 
" ._..temel vulyeUer fOYle ball· 
~: 

' - lıtoeluı' a taarruı.u: 
.... ~ twruıu M•Jaak ile cenu· 
~ Jlaloywoela' • aruıaclakl 
~ Cok artmıt 'e MCMiko\ aya 
"t:" llerıemete b .. lamııtar. Bura· 
~ taarruı.unwa ta&Jp ettJtl 

Oka aeJu1D1D timal \e 
~ lllllalllerl boyunca m.makta
..._ 4bnanıar cephe.) e yeai ve teıe 
~r ııQrmütlercllr. Bıalarııı bu 
~ twrw.lar lıUM'l)ııııada adım 
1ıı.._ ~ -....eıe.rı muJat.emeıdlr . .Buli· 
~ ...._ bir cihet vana. o da 
' le Ka.UaUa mevldlerlndeki Al
~ "-rruıaruua durmut oım..ı
~IN& muhltladekl AJGaaa 
lııt, IWIC9k ucıe biri mevcut· 
~ 4hnaaıar ı:enıberi matJnağa 
~._\'Ufak ola.maDJııJl&rdır. Bu 
~te Raa orduııu, doğuya çekil-
a -.IU .. muhafaza ed.13or. 

11ıı.._ .._ Cea•p cepbeaiııde Harkof 
~ aakatu: 
~ Harkof fdırlnia f91al 
~ tıtldirdUer. lloetof Almaa 
~ tlnldl yüz yüae l'elmittir. 
~ ifpll de mulltemel J'örW• 
~ ~. Ar&lk Kunk böll'MiDde
~ kuveUerlaia \Ul.)etl de teb 
~. INlılm &'öru,ümllıe &'in 
~ cea11p orduau yorsun \le 
,~, -*ea Donetz hattuada eid· 
lı...._~e bulıt.fmuını dotru 
~,... •ueı orduıtlUIU bmbü· 
'~ktuae, nehir kutmle
' ltl'heıı.. ..Uarebelerile u
~ lıa.anmak, dotuya ~kilmek 
~ ......,.tu. t'akat Ro11torc1aa 
\ ~ '9kilmek bu • IW· 
~~ ve Orel'dea Dea llftrl 
\....~ ~ek de MMkova 
~ t.elUlkeye dü9Urecektlr. 
\ "9 Narkof zaten cepbede W
' llkııtı tfıtkll ediyordu. Ruıla· 
~ lae\ kileri terketmelerl ancak 
~· '-lwnıadan zararlıdır. 111111& 
~ ...._ kıta ltlr cepbe tuta-
~· IJlmdt Bolı&of, Kur9k wt 
~ ... lllerido )eai Alman laue
~ lnUzar edilebllir. 

\ ' i(afkas mlldafaaaında ııa,;l· 
~~ lbüdalaa planı: 
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Kan dökme rekorunu 
kazanmağa çalışıyorlar 

Bakalım tahammül rekorunu 

§!·loM, H4,lllll!ER'll3 
Bulgar meclisi açılıyor 

ir İtalyan gazetesine 
göre: 

Avrupanın 
iktısadi 

• 
nızamı 

Kralın vereceği 
nutuk alaka 
uyandırıyor 

Ziraat ameleıi 
sef .:rber edildi 

UoUncU horp ~ııı, tnı~ı~ ~~ İ Di!: ~:! .. :ı~a .~.:~:~.~ Düıman .,.ırur b~ iti.1 
man haUçı için pek çok acıhklar rmdan blri rehavetten şikftyet e- mattan uyanmış, huıursuı bir en· 
ve &üçlükler lçindeı ba§lamakta. (ien bir lişanla diyor ki: dişeye düşmelç iıtıdatlarını btlli 
dır. Arzın kuruldu~u ·dakikadan. «İngillzlcrln düşmanı, Hi.tler ile etmiştir. Bu endişe, yıkılmanın 
beri bu kadar büyük olçiıde blr beraber Jakaydi ve rehavettir. Bu yaklaştısı gün ümitsizliğe döne. 
mücadele olmadı. Bunun içine düş iki düşmanın imhasından henilı U· ccl\tir. Rakibimiz henüz mailup 
mek bedbahtlığına uğrıyan bugün. edilmemiştir, .Fakat biz düşmanın 
kü nesil, dünyanın en merhamete Ci y aza n : ~ mağlubiyeti için kuvvetli temelle. 

ltal yanın i ktrsadr 
hayat sahası : 

Alıdentz, Tuna 
ve Balkanlar 

Sofya, 25 (A.A. ) - Sobranya, 
yirmi beşinci de\'Te içtirrıaını, 28 
BlrinclteJrinde yapacaktır. Siyasi 
nıahfclierde, bu içtimaa, büyük bir 
chemmlyet verilmektedir. filha. 
klka halihazırdaki vaılyet dolayı. 
sile Kral tarafından, ilk celsede 
okunacak nutkun, yüksek bir e
hemmiyet arzetmesi ihtimali var. 
dır. Nutka verilecek cevap hak. 
kındaki müzakereler, daha şimdi
den parlamento mahfellerlni ve 
c!JtArı umumlyeyi alakadar etmek. 
tedir. 

muhtaç çocuklarıdır. fi' ÜLSEL ri koyduk. Neticeden eminiz,11 
Medeniyetin en yiıksek derecesi. S ame 1 R İki tarafın ruh! vaziyetlerini 

ne vardığını iddia eden iki bilyuk ki Bahriye Mıiııt~n tasvir eden bu ifadeler her iki ta. 
millet, en basit fikırlı kabileler· .. rafın da sinirlerinin Gev~emiş ol. 
den daha aşası seviyelere inerek za~tayız. Duşmanlarımızı uzun ve duğunu göstermektedir. İki taraf. 
hem birbirlerin!, hem diı:er mıı. I müşkul b~r iayrctten s~nra ezece. ta kamçılanmak ihtiyacındadır. 
letlerl öldürmekte rekor kurmak ' ı:iz, m~ilup edeceı!z, halA fırtına. Busünün nesli, belki ıeçen har· 
. . d'd ' . duruyorlar lı denızin ortasındayız. Ve liman bi yapan nesiller kadar kuvvetli 
ıçın 1 ışıp : . daha pek uzaktır. Görünürde bile sinirlere sahip değildir. Maneviyat 

Alman. ihtlnsı, İngllı:ı: tahakkU. dejildir.» bakımından bugün daha zayıf o. 
mü, Rus ıdeol~Jlsl, Am.erikan me~· tnıillz hava nazırı iie şu müta- lan iki kuvvet biı'birlerUe çarpış. 
hebi hep aynı ıayenın muhtelıf lealarda bulunuyor: maktadır. Fransanın cösterdlii zll 
tez~hürleridir. Her giin yeni ~lr qÖnümüzdeki kıı içinde Alman buna bir delil olabilir. Amerikanın 
ihtıras ve taassubun ruhlara ış- ı ha\'a taarruzlarının yenileşeceğini tereddütlü hareketleri de ayni ne· 
kence veren gilrültUlerl arasında beklemeli bunlara tahammül vi zafı'n bir alameti sayılabilir. 
zavallı insanlıiın mukadderatile 1kudretini

1

1Cjstermeli ve kendimizi Fakat her iki taraf ta atılmış 
bir oyuncak Sibl oynanmaktadır. ahştırmalıyı7.. Belki bu taarruzlar, olduğu bu harbi kendisine yarar 

Hergün binlerce insan ölilyor.. şimdiye kadar olanlardan daha ke. bir tarzda neticelendirmek aımin
Tonlarca eemi batıyor.. Her iki sif ve daha büyük olacaktır. Rus. dedir. Ordusile insiltereye çıka. 
taraf bu hareketi, k,.ndislnin- bir lıır hakkındaki takdlrlerimiz hu mıyan bir Almanya ve donanma· 
kahramanlıiı diye llAn etmekte dutsuzdur. Fakat Rusya, harbi bl: sile Bcrlini iş&ale muva!{ak ola. 
bir sevinç duyuyor. Kendisini ma· zim için kazanmıyacaktır. Amcri. mıyacak olan bir 1neiltere arasın. 
sum, karşuıandakini zalim kabul kaya minnet ve §ilkranlarımızın dn devam eden bu harbin nas1l bir 
ediyor. sonu yoktur. Fakat harbi Amerl neticeye varabilmca ciddttn dU. 

tnciliz • Alman rekabeti denilen ka da kazanmıyacaktır. Bizim için şünmeee deeer bir meseledir. 
fena tohumu dün ekenlerin ceza. tehlike: gayretimizi zlıfa düşüre- Sinirleri daha kuvvetlice olan 
ııını buıünkü çocukları çekiyor. cek meyillere kapılarak, zaferin tarafın zamanla vaı.iyete hakim 1 
Yarının evlatları da bu faciaları başka millet tarafından bizim he. olması imkanı tabiidir. Avrupa. 
başka başka şekillerde devam et. sabımıza kazanılııcaiını sanmak nın üstündeki hadiseler, tıpkı bir 
tireceklerdir, gibi bir Caflete düşmektir. Reha. fırtınanın, denizlerde vücude ge. 1 

Bir taraftan Alman naz! partisi- vet en büyük tehlikedir. Zafer için tirdlli şiddetli dalgalar şeklillde, 
nin cazetesi olan Mancheneı· Neus- yalnız kendimize itimat etmeli. daimi bir meddü cezir halinde gö •. 
te Nachriohten cazetesi, kış harbi. )'İZ, • rünmektedir. İki taraf da vaziyet. 
nin yaklaştığına ayırdığı bir yazı. Hindistan askeri ba~kumandanı lcrlnc göre diğer zavallı milletle. 
da: aAlmanlar daha ağır fedakar. General Vavo! de ilave ediyor: rln hayatları ile oynamakta, ma. 
Iıklara tahammül etmek mecburi- aÖnümüıde aşılacak uzun bir sum milletlerin başlarına ~ökten 
yetinden korkmamalıdır. Son zafe. yolumuz ve güç zamanlarımız var. inml~ belA çibi yaimakta, bu mll-

Roma, 25 (A.A.) - Glornale 
d'İtalla gazetesinde Gayd;;ı. yazı· 
yor: 

Nazır Funk ve Rlt.eardı Av· 
rupanın yent iktlndi nizamının 
esas hatlarını tdbit etm~ilerdır. 
İki nazırın Romada hazırladık· 

ları itılA!lar iki ..müttefik ml1le· 
tJn lktısadl menfaatleri arasında 
mil&avat temin etmektedir. ltal· 
ya ve Almanya ınUtekab.Jen ik· 
tııadl birer hayat s&huına hak· 
ları oldu&unu tanımaktldırlar. 

ltaJyanın lktıa&dl hayat sahası 
Akdenlıle Tuna ve Balkan Avru· 
pumın bUy\lk bir kıamıdır. 

Tedlyata ceıınce Avrupada 
belllb&fh iki para bulunacaktır: 
Mark ve Uret. Klerinı usuıu sa· 
yesinde altın artık kat'l ve Na&• 

lı bir rol oyn&Jnıyacaktır. 
Duço Cloclluu kallQl etti 

Roma, 25 (.\.A.) C.... Duı;e bı&· 

&iln Venedik aarayında 4lman 
orta elçlsl doktor Clod1UJU k&· 
19ı.ıl etmlf tir. 

MWlkat uıwı ve ııa.ınlml ol· 

Cibutide 
harp başladı 

Dö Golcüler Senaitoyu 
işgal ettiler 

Sof ya, 25 (A.A. ) - Bulgarista. 
nın ziraat amelesi, 2S İlkteşrinden ı 

1 

itibaren, tarla işleri için seferber 
edileceklerdir. Nazırlar meclisi 
kararlle yapılacak olan bu sivil 
ıe!erberlije, bıhasıa mUtehassıa 
amele, yani ziraat ve harman ma. 
klneleri kullanmasını bilen amele 
dahildir, Bu amele, ziraat nezare. 
tinin emrinde çalışacaktır. 

Sovyetlere göre 
<Bqı 1 laclde) / .•.ı 

Kuybiftf, 26 (A.A.) - Timo. 
çenkonun cenup orduları kuman. 
danlılına tayininin iıtanında son. 
rı Lozovski, Marepl Budyenı ile 
Mareıaı Voroıilof'un, yakında har. 
be lıtirak edecek olan yeni ordu. 
ların tetckkülil ilini nihayete er. 
dirmekte olduklarını ıöylemiıtir. 

Moskova, 25 (A,A.) - Tasa a
janaına cenup cephesinden ıelen 
bir telcrafa ıöre Roıtof, Don ya. 
kınlarında ıiddetlf blr muharebe 
baılamııtır. 

1 ıjıvAŞI ·ıeMAL 
Uzak Şarkta 

kapışacaklar mı? 
Yazan: M. H. ZA\. 

Y eni Japon kablneei ......,,. 

na blr JaU\ affaldyet: A· 
merika \"lidhotıtok yelwıu Upalı 

58~ ıyor, oradan Ruıı.) aya &l't&Jl lllN
zcme gliuderml3 ecek, ııe\'kiya& lru 
)'oJwaa ınıu.ar edecek ... 

Buau nlçla 5aptılar f ılapo11 t.b
cUdladen mı ~khadllu T .Japesllan 
kartı yumufak dauanarak A'Ü·iltu 
UıtimaUelilll ortadan ~· 
mı ten:lll ettUerT Buaa AmeriP 
mı karar \erdJT l'eluıa .Japoalaıı 

ı.Jırik ederek lkl cepbede une 
tutu91map meydan kalmuaa dl) e 
Buya mı bu .)'olun tıkaaıa•uu be· 
JAların ebnoJ buldu f 

Herbalde ı,ıa l~lade ıu aokta M 
var kl Amerika hUkCUDeU, 4YN 
Harici encümen reJai Felfar ve 
Bahriye ~azarı Kaokıı l'tbl be&& •· 
tıll'anlarıa arzularına uşmata &a· 
J'altv delUdlr. ılapoD.flY• beoi& 
meydan okıunak bıteınl)or, dırut 

bu fll'ıı&ltır • .ıaııoaya lle J'ÜQUıı bi· 
rinde ba.,ımız ~ıl oba belaya J'İ· 

recek. Bari hazır &uııya, ~'in 'e la· 
l'litere ortalıkta dö\ iltüıı dururt.u 
biz de .Jaıt0nyanıa ltilll bUlreUıa.» 
fikri IJlmdWk pek de Uerl l'lclepü· 
yor. BilyUk Okyaa1111ta barp olacı6k. 
aa bile buaua mee'ulJyetJJaj Japu11· 
yaya bırakmak fikri ıaliptJr. 

.Ja1t0alar da ortalıtı yoklam..,a 
metıuldürler: Amerika lle wa.e 
meydaa kalmadaa bli.Oe, tebdJUe 
ne ko~rablllrler f 

B111ıyaya ııaJdırulana 4aaerilia 
bunu .ıaponyaya kartı arp ~INk 
lslll Mr Hbep aayacak mı T Buau 
bllea yoktur. 
Yalnız fUJ'Uı mııJtaldıalltu kl 

Aıaerlka Çlal feci& ederek •• ,... 
larla bir aalapaaya , . ..,_rec.tk. 
tır. oı.. olaa Mançu \'O Heqel.la
tandaJd .Japon ltsallıü W.a•ü ıtM 
btr U&la9maya lıııolkl raıu elalllUr. 
Fakat Japoalarıa JatNitı Pbi, 
kenclllerlnl Çlnde Mrlleet ltıraluaa· 
ta , .• 8l•l'•Par ve Fel.....ı& illa· 
dbıtanına el uıatmaıanu ıh JUi· 
nıata ruı olama&. 

...._ ~ \e petrol kaya.klım ~ 
'~& n.rdun 7olu, fikrimi• l'Ö
\... ..._ -..arı tol •hlllala elde -.u
~ kabildir. Almanlar Bos
~ lfaaer denizi istikametinde 
~tll &alkN yoluau Jitjmete 
\... ~ edebilirler. tnıllla • Rus 
\°' plam hazırlaıunış hıe, bu
\~· ıalll&IU gelmi~tlr, Tat
-._ ~ be, o balde öııUıniUdekl 
\~ Don nehri a,atı kısmıqda 
~~ Kafkuta tnglllz kavvets. te Ctinnek akla l'f!)eblllr. Al· 

ri kazanmak jçin her aile azasm. dlr. Fakat .düşmanın daha za).'.ıfla. Jetlere felaketler, lstıfaplar ver. lııondra, ;:s ~.A.} - Frauız So· 
dan birlrıl belki kaybedecektir. dılına dair pek çok wııareler ,1ö. mekten çcklnmemektedU-, maıwı unıQDd ..u. ... ııı bfldJıdJlüie 

Stokholm, 26 <A.A.) - Mosko. 
vanın müda!aa&ına memur olan 
General Jukof radyo ile bir be
yanname neşrederek halktan hU. 
kQmet ~rkezini sonuna kadar 
nıüddaa etmesJ"f fateınif ve Al. 
man pişdarlarının şehre 2!5 kilo
metrelik bir mesafede bulunduk. 
!arını soyleıniştir. 

Unktarkta kıyamet koptıa ile· 
pacak deaJyor, fakat bir t'fler ol· 
dutu yok • .Japoııya 1'UM daı _.. 
mi tutmayın da baddlnl bildireyim» 
diyerek yerlade sayan bir ka..._. 
yı rolündedir. Aınerlka d9 ••tlaka 
met·bur olınadıkça Jaarbe llnMılea 
.iti YliriiWeie .....,........, 

ltö11e blr tedbiri nktlnde 
benıJyorlar. Roıtof lıtlka
dtınu4an ilerlemeleri buau 

Bu yüzden teessilr delil, surur Londrada Oksford mücsseşesin. göre 300 klşl<Hın mllrekkep ık! hafit 
duymalıdır. Bu cidalin şimdiye de, NapoJyonun Avrupayı istilası·, İngiliz ve De Gaullc'cü kol Dattato· 
kadar yaptıklarımızdan daha bil. nı tasvir eden bir tablo vardır. din ıclerek Fransız Somalisinde T&• 
yük ve daba mühlik olması milm· ş A R K Bu tabloda bütün Avrupa kıt'ası- Jura.'nın 30 kilometre şimal batısın· 
kündür.:ı> diyor. nın üzerine ağını kurmus büyük da Dagenaito'yu zaptetmiştir. 

ıcVölkischer Bcobachter» gaze. bir örümcek görürslinüı. Napol. Tajura Cibutı'nin 30 kilometre ka· 
lesinde Albay (Soldan) şu fikir- SİNEMASINDA yonun kafasını ~östcren bu örüm. dar ş.mal batısındadır. 
lcri ileri silrüyor: ı.tBolşeviklere cek, mağrur ba§ını ağının muhte. • • 
karşı olan harp, Almanların tim. BALIKÇIN 1 N lif noktalarına tutulmuş siheklere • . 
diye kadar tesadilf ettikleri en kuv çevirml;stir, Örümceğin yuvasında Cibuti, 2& (.A..A.) - De Gaulle 
vetll milcadeledlr, Geçen harpte «hudutsuz ihtiraslarıı yazılıdır. kıta.larının .A.datto'dan Cur&h'a ine· 
oldulu ıibl; ı11ciık, sefalet ve pe. K A R 1 s 1 Merkeze yakın olan sinek fü:erin- rek Scnaıto·y~ !fg&l etmeleri üıerlne 
rlpnlılın, kılıçların temin ettiği de e:çabuk yutulmıyan İspanya» Fransıı kıtaları mukavemete bqla· 
zaferi yok etmesi ihtimali acaba cümlesi vardır. Örümcek bu sine. mıtlardır. 
tekrar baı c&terebillr mi? .. 11 Emsalsi~ bir ınuvaUakiyetıe Ci öldilrmete. sonra da yutmata 

Londra, 25 CA.A.) - Bu &abah 
Pravda ıazetesine ıelen ve Moıko. 
va radyosu tarafından mevzuubahs 
edilen son telıraflara göre, AI. 
manlar, Moskova önündeki kat'i 
mı&harebeye baılamaktadırlar Dün 
mühim hiçbir delltiklik olmamış. 
sa da bütün ıun ılddetle çarpış. 
maya devam edilmiştir. Almanla. 
rın yeni ihtiyat kuvvetler ıetir
diklerl anlaıılıyor. 

iran -Sovyet 
<Batı 1 iaci del §i 

takviye kıtaları ve malzeme ıel. 
miıtir. Bunlar yalruı 1nılltereden 
deiil, Hindistandan, imparatorlu. 
tun diler kısımlarından ve Amt
r!kadan gönderllmlıtir, 

Mancheııtcr, 25 <A.A.) - Edu 
beyanatına devam ederek demlş. 
tir ki: 

I • D • e • Senenin en muazzam •ık ve kah. 

devam ediyor. ujraımaktadır. 
Mukavemetleri kırılmış ve tu. 

zaja dilıürülmüş diler sinekler, 
İtalya, Avusturya, küçük Hollan· 

Ri- dayı temsil etmektedir. 

1/ ratlarım ızla tef ritlerimiz 

İngilterenln Orta Şarkta](i vaıi
yeti geçen sene içinde fevkalldt 
takviye edilmiştir. Şimdi her tur. 
ıu meydan okumaya karıı huır 
bulunacak olan ihtiyat kuvvetleri 
teşkil ediyoruz. 

P E K ramınlık şaheşeri ıörünüz. 
........... Türkçe Sözlü ve Türk Mmlklll 

'l'İirk kahramanlık ve civanm erdliğini canlandıran şahane Film 

IAhaddini Eyyubi··Boz Aslan 
2 devre 13 kısım hepsi birden 

"- .\alan ıarkılarını Yeni ıırkıları ve Selmanın 
ıoyliyen 

MONIR 
NUREDDiN 

bütün musikiyi 
haZlrhyan: 1.tstad 

SADEDDİN 
KAYNAK 

şarkılarını 

ıöyliyen 

MOZEYYEN 
SENAR 

Buıün saat 11 de Tenzilatlı matine!••••••• 

4f ERLE OBERON ve 
LAURENCE OLIVIER1in 

Emsalsiz bir tarzda yarathkları ve 

ARAY Sinema-
sında 

'-ttilı bir safer kaıaamakta oldatu EMiLİE BBONTE'aln 

LMiYEN AŞK 
<Wutherlnı Beil'hta> 

~ıaı.ız şaheseri ve en bil yük aşk filmi ... BO!\IEO ve 
IULiETI'E'ln fevkinde bir ratbet görmektedir. 

........ Buıün saat 11 de &enzilith matine ....... ________________________________________ ____ 

Şirketi Hayriyeden: 
~ '°lııtçi vapurlarına mahsus kıı tarifesi l Sontelt'ln 19'1 
~~-eaı sabahından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler ıl

&ahlmaktadır. 

Fatih Sullt ikinci Hukuk 
kimlitinden: 9U/f9f 

Batkltip İhbarı ilinı 
ANASTAS: Samatya İmrahor 

l mahallesi Merhaba köşesi Hacı 
' Manol, yeni Hacı Manav s. No. 
19 da. 

Samatya İmrahor İlyas mahal. 
lesi Hacı Manol sokak atik 17, ce. 
dit 89 knpı No.lı bir bab haneden 
hissedar bulunmakhğınız itibarfy. 
le diier hissedardan Galata Ban
kalar Okçu Musa caddesi 108 No. 
Petro Polio tarafından mczkür 
gayri menkulün ıüyuunun izalesi 

1 
için aleyhinize açılan davanın HA. 
nen yapılan davetiye ve gıyap ka. 
rarına rağmen gelmedii;iniz mu. 
ayycn duruşmalarda bittalep gıya. 
bınızda dAvaya bakıldığı keşif ya. 
rııldıiı enli vukuf raııorunu verdi. 
ili 13/ 101941 tarihinde muhakeme 
nihayet bulduğundan mczkiır gay. 
ri menkulün şüyuunun izalesine 
karar verilmekle bir itirazınız var. 
sa ilAn tcblif inden itibaren sekiz 
gun içinde yapılması lüzumu be 
:vanile baıkatip ihbarnamesine ka: 
im olmak üzere on ıün müddetle 
llAn olunur. 

Diierlerinden daha semiz bir 
sinek §eklinde Gösterilen Rusya 
«ilOÇ ve fakat iyi uyandım» diyor. 

Türkiyeyi temsil eden dii:er bir 
sinek de ıckorkuyorum. Bundan 
sonra nöbet bana mı ıelecektr?• 
kelimclcrile endişesini izhar edi
yor. 
Dünyanın hangi asrında olursa 

olsun ihtiras, daima hudutsuz bir 
semayı andırmaktadır. Yüz otuz 
seneyi a~an bir zaman evvel Fran. 
sanın emellerini Avrupanın her 
tarafına taşıyan Napolyon ne ise, 
nasıl bir gayeye varmak için çalı. 
şıyor idiysc bugünkü Almanya da 
kendisini temsil eden lideri ile ay. 
ni ujurda çarpışıyor. Bakalım hl
diseler hangi tarafı okşıyacaktır. 
Yalnız muhakkak olan bir şey var. 
ııa §Udur ki büti.ln insanlık fe!A. 
kete doğru siiriikleniyor .. İki bil· 
yUk kuvvet hem birbirini yiyor, 
hem de ıöziine kestirdill her mil
leti beraberce fclAkete silrUklemek 
için her kalıba giriyor, her çareye 
baş vuruyor. 

Rüsamettln ULSEL 
Eski Bahriye Milsteıarı 

Devlet Demiryolları ilAnları 

ı 
İşletmemiz ihtiyacı için açık ekslltme ile alınacağı evvelce ilAn 

edilen 100 m,3 patinaj kumu için tcsbit edilen 20/ 10/ 941 Pazar. 
tcsl günü eksiltmeye talip çıkma dığından bu eksiltme 10 gün uza. 
tılarak 31/ 10/ 941 tarihine mi.lsad if Cuma gününe bırakılmıştır. 

İsteklilerin mezkür günde sa at 11 de 169 lira muvakkat temi. 
nat akçesi ile birinci Jşletme kom lsyonunda hazır bulunmaları lA
zımdır . 

<B~ı 1 iacitle) X 
mile ortadan kaldırdınız. Bir 
Türk; 1stik1Al madalyasından baş. 
ka ni:ıan ve madalya ta~ıyamaz. 
Bunun haricinde Türk nipnı ola. 
maz. Ecnebi nişanları da ancak 
hususi bir hatır' diye kabul edi· 
lir, takılamaz. 

Böyle auzel ve ileri hamleleri 
olan bir memlekette bir vekilin 
mutat şekilde Ankaradan 1stanbu· 
la iclmcsini istasyonda hele bir 
seyrediniz. Jfi baıından tapn vali 
ve belediye reisi her defasında ia. 
tasyona koşuyor, küme küme parti 
adamları, vekilin mensup olduiu 
dairemin İstanbu\daki memurfarı 
işlerini güçlerini bırakarak istik. 
bale gidiyorlar, Hiçbir vekil de 
buna kızmıyor: cVaktiniz size ve 
bana delil, halka aittir. Hul(ısklr. 
lık için lltasyona ıelmeje ne hak. 
kınız var?» demiyor. Demek ki, 
vekiller halk arasında herkes 
gibi serbestçe seyahat etmekten 
zevk alacak ve demokratça ha
reketile halka zevk verecek yerde 
pohpohtan hem hoşlanıyor, hem 
hoilandıjını belli ediyor, Böyle 
bir manzaraya hiçbir demokrat 
memlekette tesadüf edilme:r. 

iımet 1nönüniln Türk milletine 
cttfji hizmetler, tarihin herhangi 
bir devrinde pek az devlet adam. 
!arına müyesser olmuıtur. İsmet 
İnönil bütün dünyanın hayranlığı. 
nı va kendi milletinin en ıamimi 
şaygı ve sevılsini kazanmıştır. Ga. 
zetelerln birbirlerine bakarak yap. 
tıkları hulüskArlıia ihtiyacı yok
tur. Aksine olarak memlekete böy 
le bir hulüskArlık havası yaymak; 
milletle devlet reisinin arasına Cü. 
zuU şekilde ;irerek aradaki müna. 
sebetln ahenk ve samimiyetini boz. 
mak demektir, 

Bu hul(ısklrca neıriyatın yaban. 
cılar arasında nekadar yanlış bir 
tesir yaptılını tasavvur edemezsi
niz. Bu Sibi eskiden kalma hulCıs. 
kArlık itiyatları yüzünden Türki. 
ye; sathJ &örilşlülcr nazarında, 
milsavi surette muamele ıörmejc 
llyık bir demokrat memleket man. 
zaraaını kaybediyor ve o &ibilere, 
koltuktan hoılaıur bir şark mem
leketi intıbaını veriyor. cıSana 
neh diyeceksiniz. Ben Türk mil
letinin hakiki bir dostu olduium 
ve bu milletin büyüklüiüne ve 
yuksek lstlclatluına iman ettijim 
için bu havanın dalılmasını ve 
Türkiyenln dünyanın ıözUnde tam 
!Ayık olduju ilstiln mevkide iö. 
rUnmesini istiyorum. Böyle man. 
zaralar, Türkiye hesabına duydu. 
ium ıururu bozuyor.,. 

İskoçyalı dostumun bu sözleri: 
İsveçli Doktor Kolmodinin on ye, 
di sene evvel, berraklık ihtiyacına 
dair ıöyledili aözün bıraktıjı iz
leri canlandırdı ve o sözün tesiri. 
ni tamamladı. 

Eden, İn,sllterenln ne zaman ve 
nerede taarruza ıeçecellnl eöyli. 
yemlyecetini ilAve etmiıtir. Her 
fey hesap edildikten sonra karar 
vermek l§i yalnız harp kabineaiııe 
aittir, 

Uzakşark fırtınası 
<Bata 1 IMWe) 

sonraki hedefleri ıeıkil etmeleri 
muhtemeldir, Şimdi lUlarımızda 
devriye iCZen donanmamıza men. 
sup ;emiler, iOZi.ıken her mihver 
ıemlsini batırmak emri alınışlar. 
dır. 

Vaşıncton, 25 CA.A..) - United 
Prea: 

Japonya bUyUk elçlai Amiral Na· 
mura'nın yeni Japon hllkdnl.We la· 
tışarede bulunmak i(;in ya.kında 'Tek· 
yoya gideceği zannedllmektectır. A.· 
miralın kanaatine ıöre Japonya il• 
Amerika Blrl .. ik devleUorl aruın· 

d&ki bUtUn ihWl.tlarıa aulh yolilı 

halledilmesi kabildir. , 

Almanlara göre 
<Bata 1 blei•ı 

edilmif olmuı, llua kıtaıan iı;in. a· 
tır bir kısmı e1lr edilen milyonlarca 
aakerln aıyaı demektir. 

Stokholm, 2!5 (A.A..) - Telem..ın· 
dl&l ajanaının huauaı muıhal9iri bildi· 
riyor: 

Muhammen kum metre mlkiı bının bedeli 225 kuruştur. Fazla 
izahat ve şartname almak isteyen !er Haydarpaşa'da işletme kale. 
mine müracaat etmelidir. ((939811 

İSTANBUL BELEDiYESi Ş E H İ R T t Y AT R O S U 
TEPEBAŞI Dram g İstiklAl cıd. Komedi kısmı 

kımnında Buıiln 15,30 da, 
Bucün 15,30 da, akşam 20,30 da 
akfam 20.30 da Kibarlık Budaluı 

B 4 il L Z r Soll Baftuı 

Sonra gazetelerdeki hul<ı.kArlık 
havası ••. Bir devlet reisinin ken. 
di memleketi dahilinde bir şehir· 
den ba~ka şehre cıtmesi elbette 
bir havadistir, Birkaç satırla yazı. 

lır. Eğer seyahat münasebetile 
halkla temasları veya tetkikleri 
varsa havadisin kıymetine göre 
serJcvhalar tertip edilir ve resim • 
Icr konur. Fakat adevlet reisi is . 
tanbuldan Ankaraya varmıştır. -o 
yolunda bir ajans haberinin üç, 
dört, bazen altı, yedi sütunluk bir 
başlıkla gösterilmesi ve her defa. 
sında istasyona varış ve ayrılıŞ3 

ait fotografların neşrolunrnası, 
gazetecJllk ölçülerine ve demokrat 
memleketlerin teamüllerine uymı. 
yan bir harekettir ki e.ski prk hu
luıklrlıluun bir bakb·•l hWini 
rerbv. 

Artık duramadım. İskoçyalının 
ifratla tefriti ortaya koymak üzere 
bir tek noktaya çevirdiği berrak. 
lık projektörünil, umumi hayatı. 

mızın muhtelif ıahalarında dolaş. 
tırmak ve ıördüklerimi bir seri 
halinde oldutu gibi yazmak eme
lile kaleme sarıldım. 

Moskova meydan muharıbeıtnin 
kat'I ılıiha.sı b&fl&mlftır. Niabl bir 
ıllkQnla geçen bir haftadan ıonra 
Almanların mUt.hLf harp aleti bir 
kere daha harekete geçınif ve tablyf 
hareketlerine hiç ehemmiyet vermez 
ııbl &örünerek, do&rudan doğruya 
hedefe varan yollar boyunca, tuyi
kını biltUn kuvvetlle Moekova ü&eri· 
ne teıvcll ebnektecllr. 

Resmi m&lQmata ıöre, Rualar, .O 
kilometrelik bir saha d&hlllndo, bu 
ınuusaırı tu)1k k&rflllllda ~ 

Mm,..~--- 'Dll&t -



fı-ı1üsoboko kuponu 
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illi ezeli ra 1 P~ Ba 
G. ·saray ka 31 ka 

" Bu maçta temiz bir heyecan d uyacagız GaJatasarayın sembolil ~nı-& 
Fenerbabçenln eembolü Zekl 

Fenerbahteli futbolcnlar yıldöallinlerhıde klilp müenlslerlle 

.... • ' Yeai futbol me\'Slnılnln il.il 
Fenerbabç.e • Galataa&l'ay karttı· 

laşması bugün Şeref aııtadında 

"uku bulacak. 
Galata.ı.aray - Fenerbabı;e fut· 

bol maçları, bu iki klübün kuru· 
111,ıarındanberl daiına ea miıhim 
ııpor h&dl!.elerl arasına ıırmi,,tır. 

Bu neden böyle oımu,tur? Bu 
nun sebeplerini eski zamanlartln 
aramak lazımdır. Bu sebeplel'olen 
birincisi, kuruluşlarından ı.onra 

kuıa bir zamanda en uııta futl>ol · 

culardaa teşkll edilmi, en kU\'• 

ntll Türk takunlarını orta 
ya koyabllml. oiınaJarıdır. Bu 
kunetll takımlar, huı.u i tur· 
nu\·alarda olduğu kadar resmi 
maçlarda da umumiyetle difer 
takımlan )enerek ba-:ba,a kal
mı'), zaman zaman, ıle\ lr ıle\ lr, 
kah l'enerhahçe, klih (;ala.asa
ray Uı.tunlüfü lemine ıııu\aUak 
olmn!Jtur. 

Galatasaray \& Fenerbabı;enlu 

dl~er takunlara kar-:ı urekll bir 
falkjJet teınJn ederek hemayar· 
lık meydana ıetirıneleri, rcner
babçe - Galata11aray rekabetin! 
kamçılayan lklncl ıı.ebebl teşkil 

etmi~tır. Çtiııku Mhada wnwni· 

... .. 
... 

Ynkandakl Telim GaJataaaray birinci takımmı e11d kadroalle tesblt ediyor 

:~ıeg~~pı~,t~~7ı::: b~~;,~ek~ S ar z Kz r m z z ı lı la t 
alışan hıılk ya fillen bu lki kJüp· 

sahaya nasıl çıka~ak? ~1§~t~~I.f~~~=~f; sahaya nasıl çıkacakt. 
Bugin Galata.saray karşısında bilir. Hücum' hattına gelince, sağa· karşısında da iki tal.:un da.lmj 1 BugUn FenerbaJıçe stadında karşı• oynatılactı.ktır. Hiç şUplte eJI teııl 

ı;öreceğlmiz Fenerbahçe takımı öyle çıkta Kilçilk Fikret için bir şey söy- blr rekabet tempoı;u idame et- !aşacak iki ezeli rakip karşılaşma.· Mehmet Ali yine bu hattırı fl)<c'l,ııııt 

Sa rı Lii.civertliler-

zannedıyoruz ki, tam bir kadro ola· ıencmez. Sağlçtc İbrahim herhalde meğe mecbur kaımı,tır. sında sarı kırmızılıları da herhalde keli oyuncusu olarak ıö~ • ft' 
cak ve .bUtUn as oyuncuları arasında iş görebilir. tık haftada olduğu gibi Uçüncü bir •ebep, matbuatı· tam kadrolarile göreceğiz. Futbolda Ne olursa olsun Galatal Jı Jı" 
bulunduracaktır. Çünkü, idare heye- tbrahiml sol~e alma~ felce uğrat· mızda ilk apor yazılarının ı;ık- ilk rekabeti doğuran, halka futbol ner karşılaşmasının doğUI'ae~' 
tinin yanlış hareketile doğan ikilik maktır. Merkez mu}\acimde d~ Melih mata başladığı zamanlarda lipor zevkini aşılayan bu ık! klübUmllzlln yecan, futbol meraklıların& ıt '-
bu sabah toplanacak olan umumi he· rakıpslz addolunabı!lr. Soliçte Nal· yazıcılarının bu iki khihe ıneu- en bUyUk gayeleri kendi aralarında· zevk yine bUyiik olacak ve i1J1\ ~"' 
yet içümaında halledllecektlr ve bu- min bir parça ağır olmakla beraber liUp olmalarıdır. Bunlar bu reka· 1 ki karşıla.şmada galıp çıkmalarıdır. rlz ki bu maç bize gnzeı. z,it 
na muhakkak naza.rikı bakılmakta- muvaffak olacağını zanned;yoruz. bfotı ateşlemekte mühlnı rol oy. Fakat ne gariptir ki, bu temiz rekabet seyrettirecektir; / 
dır. Senelerce kalpleri Fenerbahçeli· So!a.çıkta genç oyuncu Turanın mu· namı~lardır. 1 halk Uzcrinde olduğu kadar futbolcu. ~ 
l'ık ruhlle rarpan 
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Ui.clvertlilerln vaffak olmamasına sebep yoktur. !arda da o derecede büytlk bir heye- ,- ---., Diğer miıteferri amilleri say- 1 d kl d k" lA · t D J J4 

bu
·"'kleri klUblln mukadderatı Uzerln Unutmamalıdır ki, haftalardanberi can oı\"urma a ır 1
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.,,; J'1 
de mühim ır ro oynayaca Uo- • 6UrUp giden lhtilAf dolayısıle sahaya , .azmak olur. d da ı,.. "' ekseriyetle tahmın cdılen neticeyi B.ugiln Fener s~ ın ~ 4 
kü toplantıda elbette hassas davra· tam o)arak çıkamayan bir Fenerbah· Bu rekabet ilk zamanlarda \e vermemekte zayıf tarafın kuvvetli rakıp kar§ılaşmasıle bef
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nacaklar ve bugüne kadar k!Uplerın- t k b d muhtelif aebeıllerle dejenere •ıl· li 1 d de artı 
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tad çe a ımı u tam ka rosile bUtiln tarafı yendıği çok defa vaki olmak· i mııç arına a v 

de hAdts olmayan bu ı ı& or an · .. duğu b d ı h · ı · k IAz L enerjlsını sarfedecek ve oyle oynaya- azı eHe er arıc· nde da- tadır. tir. ısııı'r 
kaldırmak lçın ne yapma ansa caktır. ima diırüst ~·e Türk 1'poru l"lo f t nbıl '...ti• klard B d h Qph yok ' Bugün Fenerbahçe karşısına. çıka.- Galatuarayın aaı Mehmet All Fener stadında sa F. 
yapaca ır. u a ~ ş e . Fenerbah~enln ası Cihat Şuna da işaret edelim ki, bu iki faydalı kalmı~tır. O guzel gün· cak Galatasaray takımında. geçen 1 il Kasımpa~a. SüleymaniYC ;.)efil"' 
kı, '" rrörecek, klüpte otorite te.sıs 1 d ü 'tsi b 1 ktad 1 Hal l ' Jer:Jn rekabeti d , · t 1 Osman • Faruk, Salim • sma , • ·.ı.• 

h
..,.U "' t t lkl edcc k ye i bir en mı z u unma ır ar. - ezeli rakip karşılaşmalarında sene· " urıııı 11 rnasın ı hafta.ya nazaran pek bUyUk bir de· Musa • G••"nfer, Arif, Mustafa, E•· Şeref stadında da BeYk0"·1,~· 

ve rme e n e n bukl biz oyle bıllyoruz ki, Fcnerbah· . . . temin eden amlllerinl ara!Jhrarak 1 1 .._. y • caJC tft" ıdare heyeti seçmekle kabıl olacak- çeli futbolcular maçlara iştirak et· lerdenberı tahmin yUrütUlememekte bundan böylesi için de bunların ğişık ik o acağını zannetmiyoruz. !ak, Mehmet Alı. Beşıktaş. Vefa kar§ılaŞS pat' ~· 
tır. B'.ı gibi teşekkUllerde herşeye memekle beraber antrenmanlarını ı ve maç Ozerinde en mUhlm rolU Asap 1 lhyaııı, kemiyet ve keJ flJ·eı iti· Yalnız o takıma Beşiktaş kar.,ısında Kalede Osman bıze geçen ha!taki İstanbulspor • Kası~ e "'' 
heyeti umumlyeler Mkım olduğuna bırakmamıı:ılar ve muntazaman ça1ı_,. I oynamaktadır. Sarı 14.clvertıl futbol·\ barlle mutlaka düşmü1 olan bu· oynayarnıyan . fa~at bu maç için An· oyununu gordükten sonra bir Umit j çının İstanbulspor Je~ı~. ~ 
göre, Fener.bahçe umumt heyetini mışlardır. Takım tetıklll Fcnerbahı;e 1 cular lls~pla~ma hakim olur ve bil· ıunkü futbolumuzu (·a nlandır- karadan geldığinı duyduğumuz Meh· vermiyor. Ve şunu da kavdetmek lenmesi ~bli bir netıC ç1114'.,ıç. 
teşkil eden san l~iverUUer bir kaç antrenörünün sa!Ahıyeti dahilinde ol· tUn enerJllerınl sarf ederek şuurlu bir 1 mak \"C jylJeştırmek yolunda en mct Alı iltihak f'decektir. Bu sureUe 1 mecburiyetindeyiz kl, GalaÜısaraylı· Sillcymaniye - Pera ıns çı ,-
kışinln .şahsi dD.şUncelerıne çok s.~v- duğuna göre, antr<>nbrUn ne düşUn- oyun oynarlarsa gallbly~Ueri uzak hayı rlı bir iş olur. ,;an kırmızılıların sahaya şöyle bir lann en zayıf tarafları da kalesidir. tahmin yQriıtmek bir par dıklcri ve Uzerlne tıtrcdiklcri klup· düğünü bilmiyoruz, fa.kat biz tam bır ihtimal olmaz zannedıyoruz. kadro ile çıkmaları muhtemeldır. MUdafaa.da Adnan cezalı oima.sı do- tür. ı;esl~~ 
~rl~Cedaclmcyec~~r~~ l ~~~ub~FM~~h~~~mın~=========================~=~================= ~yı.~eeyM~mcy~~tı~Buh~bn ~cls~dın~~vds-~ 

Bu lkıllk bu suretle ortadan kal- ı şekilde olabileceği kanaatindeyiz. I Faruk, Salım şeklinde çıkması bir maçında ,alibiyet şansı ,8ıııl~ 
dırıldıktan sonra Fene~ahçe birinci 
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Cıhat • Murat, Ali Rıza • Ömer. ;arurd oluyor. Maamafıh geçen tıaf- lehine ise de siyah be) çsllf~. 
~ımını bu sene ilk defa olarak eze· ta Beş kta.ş karşısında Salımi Fa· maçı kazanmak için ço!Cf 11ııt 6'· 
ıı rakibi Galatas:ıray karşısında en ı Esat, Aydın • KUçfik Fikret, İbra· ruktan daha iyi bir vaziyette gordUk. ları lhıındır. Çılnkti ve 'vv•' 
t<uvvetıi şeklilc gôreccğız. Belki de, him, Melıh, Naim, Turan. tsmail, Enver, Muııa muavin hatb de ihmal edilecek bir ,1'\J {' 
bir çok Fcnerbahçelllcr bazı oyı.ıncu- Muammer tstanbulda olmadığına Galatasarayın çıkarabileceği en kuv· ğıldir. el• 1" tll 
~rının son vazıyetlcr dolayısile sa· ~öre. Alı Rızayı mUdafaa hattına al- 1 vetli ı:ıekıklır. Hticum hattına gelin- Beykoz • Taksim msçıft }'\l~ 
hadan uzak kaldıklarını ve antren· mak bir zarurettir. Muavin hattı da Yen·ı b·ı r mu·· sabaka daha açıyoruz ce, Mehmet Alinin iltföakından son· kozun pkatanması dahB 
ınansız olduklarını dUşilncrek netice·! Ömer, Esat, Aydın' 9eklinde yapıla· ra Gazanfer pek tabii olarak sağaçlk bir ihtimaldır. 

iki ezeli rakip bir maç tan en·el yanyana 

Geçen hafta lig ve kupa maçla
rı üzerinde sporcu okuyucularımız 

için tertip ettiğimiz müsabaka bil. 

yük bir allıka gördU. Bugünkü 

dan cevap aldık. Yaptığımız tas
nifte bu 413 ki&iden 257 si Galata. 
sarayın, 131 l Fenerbahçcnin ga. 
lip geleceğini, 15 kişi de maçın 
beraberlikle neticeleneceğini tah-

Yeni müsabakamızın kısaca taf. 
sllıitını vermeden evvel size baş. 

ladıtımız müsabakanın gelecek 

hafta maçları üzerinde sualimizi 

maçlar ilzerinde 413 okuyucumuz. min ediyor. soralım: 

ı - Taksim - Süleymanlye, Fener • Vefa, İstanbulspor • Pera, Galatasaray • Kasımpap, Besik. 
taş • Beykoz maçlarında &ünün ga !ipleri hangi takımlardır? 

2 - Fenerbahçe. Vefa maçında gol farkı ne olacaktır? 

Yeni müsabakamız 
Bu yeni müsabakamızı da at ya. edecek ve cevaplarınızı Cumartesi 

rı§ları üzerine tertip edi):Ol'uz.,, An. günü akşamına kadar bize gönde. 

kara at yarışları programını Cuma receksiniz. En yakın neticeyi bu
günkü sayımızda vereceğiz. Sjz de !anlara da müteaddil mUkAfallar 
ıbize her yarışın birincisini tayin vereceğiz. 

Hafta ortasında bu at yarışları 

üzerinde açtı~ımız müsabaka ve 

vereceğimiz mükafatlar hakkında 
gazetemizde esaslı ve geniş taüilıit 
bulacaksınız. 
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