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Fiyatı 5 Kuruş .. 

SPORCULAR 
Bugün spor sayf amrzı 
okumayı ihmal etmeyin 

illi Ş~I, Tarihi NutllDDD Söyledi 
ideal bir 
alemden 
akseden 

sözler 
ismet İnönü, düııya hadise

:ttin,e bu iilenıin devlet olçu. 
ttile bakmıştır. 

~lıan : Ahmet Emin YALMAN 

4 nkara, 1 İkıncitcşrin (Te-
lefonla) - Bugunku dunya 

~~~niln uzc.rındeki biricik sulh ve 
... ~an \abasından asn bir ses yilk. 

'4!ltiı. Bu ses, 'lılli Şef ve rehbcri
llıııın sesi idi. Her ınezih insanın 
~lbınden taşan elem ve ıztırapla. 
tını en. ince ve hassas kelimelerle 
u•de etmenin yolunu buldu. 

0 tlir taraftan yarınki manzaranın 
lall&Unkunden elemli olaco.ğını an-

ttı, diğer taraftan dünyanın has
~:ı~ bekledıği \e mühtaç olduğu 
"'ll'ışın kayııagı olabilirşck bun. 
ıı.n duy,acagımız sevkıcin pek bil. 
>!Ut olacağını ileri sürdü. 
İnönü, bugünkü nutku ile, dün

t:•n ve memleketin ihtiyaçlarını 
d na getirmek bakımından cid
tn bir harika yaratmıştır. Şuur
~ harabb e giden medeniyet 
ltıninc; hazin hazin hatırlatmı~. 

lckat kimseyi incitmiycrek her in. 
~tıın ruhunu ihtizaza ge~irece.k 
~ tlırnelcr bulmu,tur. Denılcbllır 
1 bu nutkun bugünkü kôtil dun. 

)a ile alllkası yoktur. İçinde "sulh, 
~nıyct. insanlık, ahde vefa gibi 
lı .tinctıer hAlfı ya .. ayan ideal bir 
tınden çıkmış bir sestir, 
İsmet inonü, bugUnün hiıdıselc

t,ııe bakarken, ideal bir fı.lcmin ol
~lllttıne tamamılc sadık kalmıştır. 
it klml:nltı beraberiz? Mücerret 
e temiz bir mefhum halınde ola-

1•1t insanlıkla, medeniyetle, sulh 
e eınnlyetlo... Böyle olçulere 

tı.gıı kalmak cesaretini, mcsuliye. 
Ilı ve hauını tamamıle muhafaza 
~-Yoruz. lfarefgirlik tanımıyoruz. 
'tlal altındaki memleketlerdeki 
~IAkeUerc ve ıztıraplara kim se. 
d ı:ı olursa oı.un, bunların acısını 
, 11:.>uyoruz. bt9' en evvel kalkına. 
1llt l:Onlümüz istiyor, Yunanistan· 

da Olduğu gibi ıztırap ve elemleri 
•~altınak içln elimizden bir şey 
:•ı:ınıak gelebilirse yapmayı vazüe 

1lıYoruz Balkan memleketlerinin 
~11kla1ı. takip ettiğimiz siyasetin 
, ll'ıellcrinden biridlı:. Bunun üze. 
e '-ilde hassasiyetle duruyoruz. Bu. 
t "ne kadar temennilerimiz ve gay_ 
~lerimiz nasıl bu istiklallerin 

1 hfı.ız kalması üzerinde merkez. 
elldiyse gelecek zamanlar için de 
~lerfmiz ve dileklerimiz ayni 
ile lacaktır. İranın iligelinl de saik 
~ Olursa olsun bir facia saymak· 
~ n ieri durmuyoruz. 18 Haziran 
rrı.'.ıhınde Almanya ile akdettiği. 
tıı ıı dostluk ve saldırmamazlık 
~ llltavcıcslnin hlikümleri her §art 
~ 1lldcı mahfuz olarak devam edi. 
t 0t Ve devam edecektir. ingillzTe. 
~ kar§ı kara gün dostu olduğu. 
b ıu 1940 da Fran~anın mağlô· 
~ tcıtı sırasında İngllızler en müs
~l bır vaziyete uğramış iken is. 

t ettık ve ittifak muahedesine 
~lılığımızı açıktan açığa söyle. 

Ilı Taahhütlere sadakat, Türk 

11 ıııetının şiarına tam uyan ve 
lllumı menfaatlerimize ve bey

h tln-ıııeı ah!Aka ycgAne uygun olan 
1t Prensiptir. 

~ll.'t\.{'ndi kendimize karşı olan va· 
~ elerımızı de ismet İnonu en va. 
~t, kari ve samımi bir lisanla 
~de etmlsttr: Hıçblr 5art altında 

ra boyı.ın cgmiyeccğiz. 
'il. l'aahhutlcnmıze ve dosUukları. 
t~~ıa sadakat çerçevesi ıçinde şe. 
~ ll\ızı ve cmniyctımızi koruyan 
h arzusu, sıyasctımızin mesne. 

~ı teşkil edecektir. Memleketi· 
!it 1 bu kadar yakından alakalan

tan a keri hareketler uyanıkhgı. 
1
lt arttırmıştır, Ordumuza her 

ct!tıtten zı;> ade güven duyuyoruz. 

~ l\ternteketımızdc yaramakta olan 
tıı tltes bu tun haklarından ve ffi"§. 

t;ı~Pnenf.ı:ıatıerınden serbestçe isti. 
~ edcbılır. Fakat umumi men· 
tı"ı •tı bozmak hakkı yoktur. Buna 
~et e<k>nlcr lfıyık olduğu mua. 
~leyı göreceklcrdır. Yine mem. 
et n bırlığınl ve emniyetin! ız. 

t 
, {'trnek, ayrılık ve aykırılık u. 
it dırmak, yabancı emellere siı· 

l'.Yici telkinler yapmak hak ve 
, "t 1Yctı yokt•ır. Bu gibi istldatıa. 
r ~arşı milli nizom, vakar ve ba. 

c korunacaktır. 
<nevamı Sa· 3 ~ıi: 5 de) &~ 

Meclise ve hükGmete gösterilen 
itimadı sevinçle görüyorum. 

Hiçbir şart altında zor 
. ~· . .' ···-... - . . .. - . ..·- .·;..""t-".'. ·ı.··.: .·~;tt-:..·· . . •. 1 
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kabul etmiyeceğiz 
.. • """·.: ' ... ' •• .. .. • f ' _· • • • • l • ~ :.~~ . • • - - - : - ' -

İ ç e r i d e m i ili b e r a b e r 1 i ·ğ e 

güveniyoruz. Bunu korumak 

için gerekli olursa her tedbiri 

almaktan kaçınmıyacağız 

Siyasi münasebetlerimizde si

yasetimizi duru, dürüst olarak 
söyliyeceğiz ve ahıtlerimizin 

samimi yolunda yürüyeceğiz 

Ankara, 1 "(A.A.) - Cümhurre· 
dsi İsmet 1nönU. bugün, BUyUk Mil

.... Jet Meclisi altıncı intihap deVTesi
nin üçüncü içtima senesini aşağıda· 
ki nutukla. açmışlardır: 

l\filli Şef İsmet İnönü, Biiy iik Millet lleclisi kürsüsünde 
nutuk Irat ederken 

Al.manlara göre · 

Donetz 
nehri 

geçildi 
Moskovaya en 

şiddetli hava 

akını yopcldı 

t Sovyetlere gore 
Rosto/ta 

Siper harbi 
başladı 

Bazı bölgelerde 

Alman ilerlemesi 

durduruldu 
Berlin, l (A.A.) - Alman ordu_ Kuibişef, 1 (A.A.) - Sovyet 

!arı başkumandanlığının tebliği: hükümetinin sözci.ıstl l\l. Lozovskl 
Kırımda Alman "e Rumen or- şu beyanatta bulun~ştur: 

duları, mağlup edllmiş düşman :'\loskova cephesindeki Mojaisk, 
kuvvetlerini durmadan takip ey. Maroyaroslavetz ve Volokolmask 
!emektedir. _ bölgelerinde Alman ilerlemesi dur 

Donetz havzasında ordu kuv- durulmuştur. 

vetleri birçok noktada Done.tz neh. Moskova cephesinin birkaç böl-
rinin şimal mecrasını geçmıştir. ı::esinde Ruslar mukabil hücumla. 

Şark cephesinin şimal ~esimin. ra başlamışlardır. 
de Volhof batısında bir pıy~de a· ı Almanların techizat ve asker o 
layı kuvvetli bir dlişınan ~üdafaa larak verdikleri pek ağır kayıpla: 
mevziini yarmış ve şiddetlı muha. ra nisbetle pek az arazi kazandık 
rebeler netıcesinde 533 duşman j ları anlaşılıyor • 
kalesini zaptett11iştir. Kuby,.h 1" (A A ) _ Re t · . ,, ev, . . u er. 

Lenlngrnd çemberi cephesındc Tula"da · rı ·d iltı d"l 
d ·· • i · 1 or l are n e ı mıs-
uşmanın . Neva yı J:C'çmek çı~ tir. Biltün halk tahkimatı bır an 

c- Büyük Mıllet .Mecll.sinin ııa· 

yın 8ZM1, 

Altıncı intihap devresinin UçUııcü 

içtima senesini açıyorum. Sayın 

Uyclerl sevgi ve saygıyla sellmla· 
run. 

Geçen bir ııene zal'fında dUnya 
1 bltbrPm .,,,. ... 11k iq n 'bUvük ~ tcnp· 
,f tar lçl.hde geçti TUrk" mıııen. bd acı 

yılı da. kendı derin anlayışı ve mil· 
U kuvvetine gUvenile karşılamış, 

tehlikeli anlarda soğukkcı.nlıltğı:ıı 

bırakmaksızın, Cümhuriyet hUkQ· 
metinin içeride ve dışanda vatanın 
emniyetini korumak için yap':.ığı 

gayretlere yardımcı olmuştur. Mıl· 

!etimiz, kaygusu Yatanın seıtı.ınetl 

ve nizamı olan bliytlk meclisimizin 
yakından izinde yürUmüştUr. 

Yurdumuzun her tarafında dirlik, 
memnun olacağımız bir haldedir. 
OUnyanın bu devrinde, vatanda.şiarı· 
mızın ve memleketimizde yaşamak· 
ta olan her.kesin bütlln haklarından 
ve meşru menfaatlerinden serbestçe 
lstlfade etmekte olduklarını stfyleı
ken iftihar duymaktayız. 

Memleketin hcı· köşesindeki sami· 
nıl birliği ve Türk devletini idare 
cdeu bi.lytik meclise ve CUmhuriyet 
hllkQmetlne karşı milletçe gl>sterilen 
itimadı sevinçle görllyoruz. Yabancı 
emellere stlrUkleylcı telkınler, orta· 
nıı:.:da yayılma \'e tesir aianı bula
mamışlardır. Mıllet yapısının sağlığı 

Ve sağlamlığı, her vakıtten kıymeUI 
dayancımız olacaktir. 

Tabiidir ki, vatan selAmetlnln is· 
terlerine uygun olarak dahlllye ve 
adliyemizin dıkkatlt'rl, normal za· 
manlarda olduğundan ziyade milli 
nizamlar üzerinde toplanmı'1ırlar. 

Millctln sayın vekilleri, yaptıgı bırçok teşebbüsler gerı . . . . . . 
püskurtülmüştür. evvel bıtırmck ıçln clbırltğılc ça. Geçen toplantı yılının ba~ından-

Berlin, ı <A.A.) _ Alman rad. lışmaktadır. beri dünya durumunun göstcrdın-ı 
yosu evvelki gece l\loskova uzeri· l\Ioskova, l (A.A.) - Krasnaya gelişmeler neticesinde, o zamanki 
ne yapılan hava akınının şimdiye 1 zvezda gazetesi, Almanların halen tahminlerimize uygun ~larak, harp 
kadar yapılagların en şiddetlisi ı Rostof önlerinde bir siper harbin<! 1 <Devamı Sa: 3, Su: 2 de) § 0 § 
olduğunu bildiriyor. girmiş olduklarını bildirmektedir.•----·---------

Bu harpte tan·arenin mühim rol oynadılı muhakkak ise de tank netice üzerinde müesıdr biı silah 
olmıı•tur. R~mimiz diismandatı kor11nmıık için hlr tanktn snn'i -io: ... ., .. +.ır • .,ı ırncfrrl""r .• 

Biiyük Millet Meclisi azaları içtima halind-e 

Abdülhalik Renda genidenı--
Meclis Reisi seçildi Uzak Şark 

Ankua, 1 (Telefonla) - Bug:l'I 
talil devresini bitiren BUyUk Mille: 
Meclisi fevkallde heyecanlı gilnlı:· 

rlnden birini daha ya.şamı~tır. Daha 
ıaat U ten itibaren Ankara me7· 
danlarını, Büyük Millet Meclisi kar· 
şı kaldırımlarını Relsicümhurumu
zun bir nutuk irat edeceğini öğrenen 
binlerce meraklı doldurmuştu. Saat 
14 ten bıraz sonra yüksek rütbeli 
de\·let memurları, gUzide bir dinle· ı 
ylcl ta.bakası, gazeteciler Meclis bi
nasındaki aamlin sıralarında. yer 
!erini almağa başlamışlar, saat l:'i e 
doğru da şehrimizde bulunan ya· 
bancı memleket sefirleri localarını 

• 

<Devamı Sa: 3 Sü: 6 da) ı:.ı 

r ~ Yeniden B. M, l\leclisi Reisliğine 
eçilen Abdülhalik Renda 1938 ikramiyeli 

tahvillerinin 7 inci 
keşidesi çekildi 
Ankara, 1 (A.A.) - Yüzde 

5 faizli 1938 ikramiyeli tah. 
villerlnin bugün l\Ierkez Ban. 
kasında Maliye Vekaleti, Mer
kez Bankası ve diğer bankalar 
mumessillcri ile noter buzu. 
runda icra edilen 7 nci ikra
miye keşidesinde: 

177381, 10.000 lira, 324391, 
10.000 lira, 13625 numara 
5.000 lira, 310902 numara 
5.000 lira, 69055 numara 
1.000, 177385 numara ·ı.ooo 
lira, 00516 numara l.000 lira, 
321773 numara 1.000 lira, 
327192 numara 1.000, 357707 
numara ı.ooo. 389144 numa. 
ı-a l.000 lira. 8572 numara 303 
lira, 48929 numara 303, 64605 
No. 303, 191899 No. 303 lira, 
27-6419 No. 303, 309152 No. 
303. 309154 No. 303 lira, 
310904 No. 303 lira, 321593 
No. 303 lira, 346986 No. 303, 
368973 No. 303, 368980 No. 
303, 389943 No. 303 lirp ve 
ayrıca 586 numaraya 40 lira 
ikramiye isabet etmiştir. 

1 Halifaks ve 
1 
: Beaverbroock 

istifa etmiş 
Madrid, 1 (A.A.) - D. N. B. 
M. Lloyd Gcorge'un yeni in. 

gilu kabinesine iştiraki reddetme. 
sinden bahseden Alcaz.ar ı:azetesi 

şunları yazıyor: 

•Bu hal, Londrada en ön safta 
celen şahsiyetler arasında huküm 
si.ıren bedbinliği gôstcrmcktedir. 
Bedbinliğin başlıca sebebi de Reis 
Ruz.velt'in söylcdıği son nutukta 
müessir bir yardım hakkında sa. 
rih hiçbir mtınayı muhtevi bulun. 
mamış olmasıdır. 

Lord Halifaks ile Lord Beavcrb. 1 
rook'un bu meseleden istifaları da 1 
çok manidardlr. 'il 

hô.diseleri 

Amerika, İngiliz 
üslerini 

kullanacak 

Almanlar, Japonlara 
Avustralyayı istila 

etmeyi tavsiye 
ettiler 

Va5lngton, 1 (A.A.) - Ko. 
lumblya radyosu bıldiriyor: 
Amerikanın dlplomatık ve 

siyasi mahafıline göre Japon. 
ya ile Birleşik Amerika ara. 
smdakl gerginlik gittikçe va· 
hamct kcsbetmektedir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Basın 

toplantısında Alman gazeteci. 
lcri tarnfından sorulan bir su. 
ale cevap veren hükumetin 
resmi sôzcusü M. İşii şu beya. 
natta bulunmu5tur: 

Amerikan donanmasının ile· 
ride Singnpur ve Hong - Kong 
gıbi fngiltcreye ait deniz üsle. 
rini kullanabileceği hakkında. 
ki haberlerden endişe duyma. 
mız pek tabiidir. 

Camberra, 1 (A.A.) - Al· 
man radyosunun Japonyaya 
hıtaben neşrettiği ve Alman 
Bahriye Nezaretinin sözciısü. 
ne atfedilen beyanatta Japon. 
lara Avustralyanın istilası tav. 
siye edilmekte ve bu kolay bir 
hareket olacağı sôylenilmek. 
tedir. 

Beyanat Avustralyada heye· 
can uyandırmııı ve hararetli 
tefsirlere yol açmıştır. Başve. 

kil l\1. Curtin, bundan şu şc. 
kilde bahsetmiştir: 

Gelebilirler. tecavüze karşı 
~t ... hcızırJ7' ..... vnln•z 

es 1 z. 

Ncvyork, l (A,A.) - Resmen 
tekzip edilmesine rağmen Lord 
Beavcrbrook'un istifası rivayetleri 
Amerika matbuatında ısrarlı bir 
mfıkes bulınaktadır. Gazetecilerin 
bir kısmı Li>rdun hast.a oldu,...ı 

-------------A.J sövlüvnrhır. j \. __________ _.~ 
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Yaz.an; Maurus YOKAY 

iki delikanlı birbirine 
sarılarak barıştılar 

dımıı "1 rııladığını hic dµymamı§· yordu, Ferit çlbl bir tek kadını 
tı. Fakat delil meydanda ıdı. Yü- everek böyle bir aşka biıtiln bir 
z.ınden al kanlar akıyordu. ha.vat baglı.vanları kar§ıdan karşı. 

Tokolı, derhal kılıcını indirdi. ya pek beğeniyordu.Fakat ayni ~· 
~ ndi boynundakı bf'yaz argıyı ı l l yapmak kepdj harcı değilc;U, 
çıkararek lla mına m habbet ve İki delikanlı bahsı daha fazla 
semlml~eU~ okı.ı}du Yuzundeki oteJ~§tirmedjler. Bırlbirkrinin boy 
kanları kendı dıle ve bilyuk bir nuna ,arılarak tam mlınaslle ba. 
şefkatle sıldl. Bu arada gayet saf. rıştıklarını gosterdiler. Sonra be. 
fetle, dedi kı: raberce yol ağzına dondiıler. Fe~ 

- Bey, s nı ikaz etmıştim, :Su rit yaralı olduğu ıçin Tolöki, ata 
nevı hamled n kendini korumıya binmesine mAni oldu, lıdeta zorla 
alışmış de{iilsın. Sözümü dinleme. kendi arabasına sokarak: 
din. Boşuna yaralandın. - Bu araba ile İbraile kadar 

Cerrah ta yetişmişti. Yarayı mu çidersiniz. Benim arabaya ıhtiya. 
ayene ettikten sonra: cım yok, dedi. 1 

- Hiç ehemmiyeti yok, dedi. Ferit hareket e~ten sonra u. 
Yalnız deri biraz zedelenmiş. Üç ak TB1okiy yakla3tı, ir zarf u. 
günde eıeri bile kalmaz zatarak dedı ki· 
Tolokı sevinçle Feridln ellnı sık. - Bu mektubu nişanlınız Ba-

tı ve dedı ki: yan Flora Telcki size gonderdı. 
Bu dı:ıkıkadan itıbaren dos. Genç kont zarfı açtı. İçinde kfı. 

tuz. Due!lo arUk olup bıttığıne ğıt fılan yoktu. Yalnız genç kıza 
gore soylcmeme mahzur kalmadı: hedıye ettigl nişan yuzuğO vardı, 
Sana temin edebıllrım kı, be de Kız, yaramaz ve ~akacı gcncın ge. 
enı uzccek bır rekabet hl si yok. lini opmcsini ve dığer hi!flflikle· 

tu Hu umct beslcmcne sebep ola- rini affcdemcmışti, yUzüğünu geri 
cak duşuncc ıvc hare} etlerde bu· göndererek nışanı bozuyordu. 
lumn ğım. Makşadım lA.tifedcn i. Toloki, hu beklenmez harekc
berettı. Duk de. ben de hareketi. te hayret edip dona kaldı. O ka· 
m~ yanlış mfına v rirı &aldırınca dar 1'i, altındaki at bile bir fev. 
bır tek kelime ile bu nnlaşmamaz- kalfıdelık sezerek oldııgu yerde 
lıiı ortadan kaldırablljrdiıp, Fa· durdu. 
k t kaldırmadım. Çünkü o zaman Delikanlı başını onüne eğerek 
bına korkak diyebilirdiniz ve za. bir müddet düşündü· 
t'p ıki ı.uvvctli hasımla üçüzlü - Hakkı var, dcc\i, çok ağı~. 
bir dUelloya ı:lriım"k. gibi bir fır. başlı ve ciddi kız •.. lliı; bir hafif, 
sıtı kaçırmak istemedim. Hayat. lığı affedemiyor. Ben onu mesut 
la ın na taın ı vk ve h yecan ve t':Pf'm~zpim Ferıt de doğru so~lc. 
r cck fır&at o adar a kı... dı. Bir adam bır kadına hayatını 

Fent v ·ur bır tavırla ce.,.,I, baslamak için onu fcdnkarca seve 
vP-rdi: bilmeli, hem bunu yapamıyorum. 

.... J)o tl ı unu memnuniy t}e Sonra cebini karıştırdı, Bır gün 
kabı.ıl ecleriın., f11kat bu dostlu un evvel dostu Helene'den aldığı mek 
devam etrnc..ı- ni ister en soyliyc tubu gozden geçirdi. Kendi kendi. 
ceğını oıe dikkat et· Biraz evvel ne ııoylc rluşündü: 

rl,_S_o_ru_y_or_·a_r _:," 
Seyyar astar 

satanlar 
c... on uman1a.ı0a pl~da 

bir takım adamlar redl, uıı· 

lar, ellerinde lçlerl teli, kol o...c;· 
tan vo &atro gthl terzilik levn
zıma h dolu birer IJUşıik ça.nt.a 

olduğu halde ateı ., \e ten;lha
neleri dolaşı) or, muayyen narh• 
lardan ytiksek flntıarla mal sa~ 
hyoNr. Getenlerdt>.., bu a!)!k· 
gözlerden bld, Yerli l\lallar Pa· 
zarı knMjısında l\fesrurl) P. hanı· 

mo üçüncü katında terzi Hamdi 
Almana, metr 1 '72 buçuk ku
ruşa ,·erllmeı;I icap eden koJ 81· 

tarını 140 kuru1a atmali tıte· 

dlği bir sıratın, Fi~'tlt lıirakabe 

memurları tarafından, koltuğu.,. 

dokl koca bir top kol astarı ile 
blrll}!:tc \O sup l tUn~e tutul 
muştur. Bu adam tıakkında ne 
muamele yapıldı~mı bllmlyo
nım. :Fakat, koltuğunda line 
topu Ue diikk!n dükk!n dolaştı· 
ğını &ık ık görüyorum .. > 

Bnnn bir okuyucumuz: yqıyor 
\e sonıyQr: 

- Bu adam m hkeme) e " 
rllmedl mi acaba?,. \,. ________ im'!".,,.,.,) 

Çocuklarımız 
sayılacak 

Sayım ve yazım ayın 
sekizinde olacak 

Halkımızdan bu mühim 
işte yardım bekle11iyor 
Ayın ekizinci günü §ehrimizde 

çocuk sayımı ve yazımı yapılacak. 
tır. Halkımıa; o gün evlerine çele. 
cek sayını memurlarınn Hızım ge. 
len iı;ahatı vcrccckJcrdir, Bu cok 
mühim memleket işinde halkımı· 
zın lflzım gelen yardımı yapaca
ğında hiı; uuphe ~dilmemektedir. 

o 

Suftçnahmette bir 
yfJngın h1Jşlang1Cı 

-;en bana bir dost nasihati verınlş - Bu giizel ve ııen dulla ikimiz 
tın. ~tın ıtır 'cmedım, derh 1 ce•a biribirimizi anlıyoruz, İkimiz de 
sını çektım. Ben de sana bir nasl- eğlence taraftarıyız. Onu aldatmış 
hatle mukabele edeccllm: Sevme· olmuyorum, o da beni aldatmıyor, l)ıin saat 16.30 da Sultımıhmet. 
dıj!ın bir kıza kelebek hi ile so. Benim yerim, ıimdılik onun yanın. tramvay durağı karııısmda Milk. 
kulm , kendıni ona sevdlrmiyc uÇ dadır. rimin'in 38 numaralı a~çı dükkA. 
ramıı Fakat bir kızı seversen nıııda bacadaki kurvmun atc5 al. 
tam ııev. kendıni değil, onu dil. ----------------~ ması neticeııi b1r yanım ba§lıngı-
~unerek ı vdanı isbat. et ve o kızı y ı:ı....olmutıur erb!ll v.ak'a mah'1-
mesut etmeyi hayatına ıaye yap. ,- :l line gelen itfaiye ve etraftan yeti. 

_ Namuıum üzerine yemin e. PROGRAM genlerin yardımile yangın daha 
derim ki, s ninle tanı tığım dakl l .taıla bUyUmeden sondUrillmUştilr. 
kadanb ri tanıştı ım ve bernber 
bulundu um kızı rdan hiı; birini 
sevmiyorum ve hiç birinin benı 
sevmeıılnl istemiyorum. 

1'crlt Bey hafifçe cüldü. Sonra 
başını ııallıyarak dedi ki: 

..... llahscttiğin kadınlar arasın. 
d;ı galiba ni anlının d bulundu. 
ğunu unutuyorsun. 

8,80 Program 19,80 Saat ayuı 
,33 rnzık 10,fti Serbest ıo 

8.(5 Ajanıı daldka 
0,00 MUzlk 10,55 Müzik 
0,15 Evin saati 20,15 Konıışme. 
0,30·9.tti MUz:l'k 20, O MUztl< 

12,80 Progrwn 21,00 Ziraat tak. 
12,33 MUzlk 21,10 Müzık 
12,45 Ajans 21,35 Ankara at 
13,00 Uzilt 21,45 Temsil 
13,30·14.30 MUr:lk 2M5 lüılk 

TolöRi cevap vermedi. Tereddut 
içinde dudaklarını ısırdı. Hayat 
hakkındaki telAkkilerı Fcridın cıd. 

22.80 Saat ayarı 
22,45 Spor servi.al 
28,00 Kaı:ıanı~ 

d1 teUıkkilerinc uymuyordu, ka- 18•00 Program 
dınlara 'elr nevi av mahlCıku go. l8,03 Mlizlk 
ıüyle bakmaktan k ndlni alamı. 18,40 MUzik ---------------a 

HERGüN BiR FlkRA 

Seraskerin zevki 
Osmanlı devri rlcaOnden meş. 

bur serasker Husrev paşa, ho. 
calar ve ıeyblcrle görüımekten, 
onları blriblrine tutuşturup mü
naka alarmı dinleme}(ten bnyük 
bir haı duyarmıs. Bu ebeple, 
konlfıncla ve sofrasında daima 
bir kaç hoca ''e şeyh bulunur, 
çıkan münakaşalarda ekseriyet. 
le paşanın m· firlerine yapa. 
cağı lütuf ve muavenetlere bi. 

TA/(V/IJI 
z TE RİNiSA.Ni ıeu 

PAZAR 
AY: 11 - Gun: 306

1
- BIZIR: Ul 

RUMi: 1857 - Birinclte rln: 20 
utcni: 1360 EVV AL: 12 

VA.KiT ZEVALİ EZANI 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDi: 
AKSAM: 
YATSI: 
İMSAK: 

6,32 
11,58 
14.•6 
17.04 
18,38 
4.52 

1,27 
6,53 
9,U 

12,00 
1,33 

11,45 

Muhtekir kömürcüler 
tevkif edildiler 

Bir muddet evvel Mı.u;tafa, idris 
ve Mehmet adında ilç kömUrcü, 
komUrü topten olırtk 5,5 kuruşa 
satmak suçundan R!Uye ikinci ce
za mahkemesince tevkif edilmiş. 

lerdi. 
Bunlar, komurlcri, Kilndırada 

toptancı tacır ibrahimdon 5 kuru. 
şa aldıklarmdan 5,5 ~uru~a sattık
larmı söylcmlıılerdir, Tacir İbra· 
him de mahkemeye celbcdilmiş ve 
dün )'apılan iOriudan sonra tev
kif olunmuıtur. 

Dört çivi muhtekiri cürmü 
meşhut halinde ydkalandı 

Dün kara borsada Lıtepan, Ser. 
kls, Ahmet Süreyya, Nurkan iı. 

minde dört çivi muhtekiri 130 ku. 
ruşluk çiviyi 400 kuruşa satış ya· 
parlarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardır. Çivi stokları 
henuz meydana çıkarılmamakla 

beraber muht~kirler adliyeye tes. 
lim edilmişlerdir. 

. . . ~ - ~ 
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Şehir Meclisinin açılı ında Vali nutkunu söylıiyor 

Belediye mecrs· dün op:andı 

Milli Şefimize, Başvekilimize 
tazim telgrafları çekildi 

Taksim gezisine lnönü, TozkoparlJn caddesine 
Refik Saydam ismi veri/meşine kqrar verJldi 

iıta!}bul ~ehir Meclisi iıçiıncu 
devr~sJ İ!çinciteşrjn toplantılarına 
dUn başlanmıııtır. Toplantı saat 
ıo.30 da Vali ve Belediye Reisi 
t>oktor L!ıtfi Kırdar'ın baııkanlığı 
altında Vali ve Belediye Reisinin 
6\1 ı;özlerile açılmıştır: 

•İstanbul Umuml Meclisinin de. 
~erli Azaları, 

tlçtmcü intihap devrenıizin dör. 
düncu yılı ikincite~in iı;timaını 
açıır ve hepinizi saygı ile selAmla. 
nm. 

Bı.ı içtima devresindeki mesai• 
niıin de §ehrimiı ve vUAyetimiJG 
için feyizli ve muvaffakıyetli ol
masını hararetle dilerim. 
Sayın arkadaşlarım, 

Binaena\e1h Taksfm ıçı:Iı;ine b. 
m t tııonfi ismi vernmesjni ve o. 
raya da blr heykelinin dlkHmeııJnJ, 
Toıı:koparan C"adde~irıe <le Refik 
Saydam ismi veri1m1ıŞini tr;klif 
ederim. 

Atıf Ödül'Ufl hu t"kHtl alkı~lar, 
la Jçabul edildikten rıonra şoz alım 
Meliha Avni de demiştir ki: 

- İstanbul Şehir MecUsi bulJUn 
çok y rinde bir karar aJmı§ bulu· 
nuyor. Türk vatanını, Türk mille. 
tinl hayatından üstün tutım MiUt 
Şefin beykeli m!lletin kalbine yer. 
leşmj§tir, Böyle bjr karar ah1ı ı. 
mızı ttızimlerimh:le Milli Şefimi· 
ze ve IJa~vekilimi~e bildirllm ini 
teklif ediyorum. 

Bu teklif de alkı!ilarla kabul e. 
<lilmi§ ve J)alml Enciımen intiha. 
bma geçilıni~tir. Yapılan tntihşp 
ne\lcesinde Aı;alıklara Refik Ah. 
met Sevonıil, Bican a cıo hı, 
Avni Yatır:, Suphi Artel, Ekrem 
Tı,ır, Fuat Fa~lı ve Asım ıeçilmi~· 
lerdlr. 

Meclis, tekrar salı guniı toplan. 
mak üzere dağılmı~tır. 

Fı ın:arda 
İzd.ham 

Valinin gazetemize 

beyanatı 

lzdihllmm önüne geçmek 
için her türlü tedbir alındı 
tlç gyndenberi fırınların onu 

bir ızdjham halhıı almakta ve ek
mek almak guç bir vaziyete gır. 
mcktedtr. 

İstanbyJ elediyesj bı.ıtun fırın. 
lıtrın mevcut unlvrını işlemeleri 
için kat'l tedblrler almı~a da dun 
Bk sın yine l:>ircok kimseJer ekmek 
almak imk4nını bulamıyarak ev. 
!erine donmek mecburiyetinde 
kalmı~Jarı;hr. 

İştanblll Beledi>"esi bu va~ıyetin 
önune geçmek için ıcap eden ted· 
birleri almak adır. Beleffü•c Reis 
Muavini :X.Cıtfi Aksoy, iktısşt Mu· 
dürü. enrın muhtehf yerlerinde 
tetkıkler yaparak neticeyi Vali ve 
eledıy Reisine bllclmnışlerdir. 

Vali ve eJediye Jleışj, Ofısle de 
by hıuusta temasta buh•{llllUltur. 

Vali ve Bcledife Rei~i, dıin, pu 
hY u tıı kendfııiJe förüııen bir mu. 
h rrlrimlıc rn beyanatta bl\lun. 
muıtur: 

..... ÇUmhurWeL ayramı milna· 
ııebı:tUe ;•hrimiıe hariçten ge\ep. 
Jer çok olmu§1ur. Bu t~ktı uf dole. 
yışile ekmek ı;arfiyatı ~rtmıfitır. 

Sşpiyen Ticcıret VeMlehnin em. 
rile r;ki tine naz~rsn ekmeğe YIJZ· 

de Uç miktuında ~epeğin katıl· 

me ı ~hrlmııe tnlnirHmiş ve üç 
ıuncıenberf tle delirmenler unları 
by ,el\llde ımalc bailamıılardır. 

13umı dyyan halk ne bir yerine 
be§ ckıpek aJmağ11 kailçınca ta bf. 
atile bu izdiham olmuftur. Ofisten 
fırınlara fagla un verilmesini ka. 
rarJaştırdı)( ve tatbikata da geç. 
tik. Umunuı boldur. Halkın ıhtl
yacınctan teıla ekmek almaşım da 
doCrı.ı bulmuyorum. 

İstanbul 5e1ediyeşi, el\m ~ tev· 
~iatının normal bir hale r;lrmesi 
için her türlü tedbJrleri de almak
tadır. 

İşt{ın.byl~a Belediye Rei~I ınte. 
ıne vı~i!e aldığım tarihterıberi 
tı~r ııene bY içtima devrcml~in ba. 
şında, geçen 'bir ııenelik icraatnnı. 
ıın inl'um temııil ettijimiı t:ıtan· 
bul halkı namına sizlere taJtilfıtile 
anetmeyi §erefli bir vazife Qlarak 
kabııl etmi§tim. Btı ıeneki lcr!!aP 
tımı; heklunda dı lAıım g hm in, 
hatı verme~e hazır bulunmaKt • 
yım. Fakat bu ilk içtimaunızın 
rıan•mtılnde riYatct. cllvenı inti· 
hibı. ihtise:; ncümenleri inutıabı 
ve nihayet Oaim1 EncUm ıı intih • 
bı ılbi ıamanımııı uzunca j"al e
decek ınJlddeler bulunması dolıırı. 
tılle bu iı.hatı müteakip iı;tlm a 
tAlik ediyorum. 

Hava nısbetinde hava 
İstarıbulurnuı: en baııında MilU 

Şefimiı ve Reislcilmhurumuz İ6. 
met İnönü oldulu halde Cümhurl. 

yet hilkürnetlrıln ve bilhassa sayın 
Be§vekilimizin ve b!itiln bUyllklc· 
rimizin dainıt ve hayırhah alAka

larındın büyük muıaheretler aor. 
ınektc ve bunun çok feyizli neU. 
celerinl idrfik etmektedir. 

Bµ itibarla ilk l;J olarak kendi
lerine derin t4zlmlerimizi, baJ;lı· 
hklarunızı, ınlnnet ve şükranları
mızı telgraflarla arzetmeyi teklif 
ve bunu yüksek tasvibinize arzc. 
dlyorum.:t 

Milll Şefimize ve Ba~ekillmiı.e 
t~zim telgrafları çekilmesi alkıfi. 
lar araşında kabul olundu~tan 
şonra Aıadşn avukat Atıf Ödül 
söz: alarak demiştir ki: 

- Ben yalnız; telgrafla kifayet 
edilmesine tarafdar dejilim. Rei· 
sicümhurwnuz: l\'lilll Şefimizle, 
Ba~vekilimiz, İştanbulun imarına 
büyük ehemmiyet vermekte ve 
yardımlarını esirgememektedirler. 

re::' iyut Mürakabe bUrcı unıı. 
U- Ha,·agazl ,ırket!ııden bir 

~ol( şfk6yetıer olu~ Qrmu~. ŞlkAyetJe. 

rln esnsı <il §\!; lrket, ıu; taı,ylkll 

gaz \eriyor, bu suretle gar.in licretl· 
nl bir rnl~Une çıkarmış olu~·ormuş. 

Daha a~ıkç~ı ,. rdlğl ha,ragıWnıle 

gazden ı.l~ade •ha,·a» \'arrrıış. 

l\IUrakabe bUroıu bu ıtktyetlcrl 
Belediyeye bildirmiş, Belediye tr.tklk 
edecekmiş. 

Eğer ytlriltiilerı ~ikfıyeUer doeru 
fı;e • ki umuınJ~etle doğru olduğunıı 
şüphe etmiyorum, ~llnkU hlı.lm e' de 
de ha\agazl \&r • Belediye, ylrkete 
karşı, Nasrettin Hocanın ke!ıııP91ya 

~aptığıru yapmalıdır. 

Hlk!yeyl belki bllir&lnlz: Nasret
tin Hoc.anın kadılığı zamanında, h
klr bir adam eline bir dlllm ekruek 
g~mıJş, fakat ekmeğine katıl< bu. 
lanıamış. Bir kebapçının onlin•Jen 
,c~ken ekmeğini Jllıtmekt.e olıın 

kebapların duınanına. tutarak f'k· 
meğlnl yemiş. KebaI>ÇJ faklJ'ln yaka.
srua yapışmış, kırk para l!!temlıt. 

Olurdu, olmazdı derken kadının hu
ıuruna cıkmışlar. 

Nasrettin Hac. da't&eıyı dinledik
ten \e cdumanl'> parası istediğini oğ· 
J'l'lndlkten ıtonra cehlnden bJr kese 
çıkarmış, &alla.ntıt 'e davacıya sor
muş: 

- Şıkırtıyı işittin ml '?' 
- El·ct, MtUm. 
- Kebap dumanının iıeretl paro 

ışıkırtasıdır. Hak1'ınr ııldnı, artık 3'1i· 
rü Kit! 
Eğer Be2tdiye şlkAyeUeri haklı 

buJurşa, mü terllerln ba,"agaıJ Uc
retle!'fnJ ı;ue kanştmlan «~ıa» 
n!ııbettnde •hına> ile ödemelerine 
karar vermelldlr. 

!ABm lLE ... 
Milli PJyungonun Cumhuriyet 

ba)Tamı keşldesJnde em bin ıır.yı 

!tar.anan ımacı l'usul Gon)e: 
- On dört senedir bUet alırım. 

llk defa ı;eçen keşldede bir a.mortı 
ı:ıktı. O para ile bu bileti aldım 'e 
elli bin lira. kaZ1U1dım, diyor. 

Sabır ile dut yaprağının ipek, ko· 
rutun heh·a olduğu glhi yine abır 
ile piyango biletinin sen·et oJdu;-ı.ına 
bundan parlak ml981 bulunamaz. 

TATLI ERT 

rer ve1lle olurmus. Bir cün, ko. r 
nakta yine boyle bir sohbet Bunlar mfınasız şeyleri Ayaklarım ısla. VATANIN EDEBi ROMANI: TEFRİKA No. 9 - Yaparız. 

meclisi kurulur. Tes dıif bu ya. nırsa lyı dcğilmiş, yol yurürsem yorulur-
B iktaş mcdr inde oturan muşum, «Şunu yapma .. dokunurı.,, «Bu· 
,., o zamanın bektaıl ricsll ara. raya gitme, iışürsUn•, abbyle gezmen doğ. 
uıda hazır cevaphtı ile pek ru de~Udir. ayakların ıslanırsa hadala. 
meşhur olan Ahmet baba da bu nır, ölilrsUnı> diyorlar. TA çocukluğum. 
ıncdl tc her nasılsa bulunur. danbcri bu sözleri hep duyaw;; Doğru 
Görü me eıınımnda Hu rev pa. olmadığını da biliyorum, çünkü daima 
anın yine muıipliil tutar. Al. ayaklarım ıslaktır, MlA da ölmedim. Sade 
!ahın vırlıt• hakkında hocalar. pazarları kurudur, ı;ünkü o gün kocam 
dan birine bir ual orar. Mü. geliyor. O ıslak &:örmcsln diye ıılanma-
bahase uzar, münaka a başlar. mağa bakıyorum. 
o sırada hocalardan biri, ıöze Birdenbire durdu. Kızardı, parmakla. 
karııan Ahmet babaya: rile bir takım hareketler yaptı ve ilave 

- Erenler, der. Allahın ne. etti: 
rede olduğunu so)iliyebllirsen - Ben evlıyım. Kocam da var, biliyor 
haddim olmıyarak sana bir mer. musunuz? 
kep bağışlarım. oyllyemeısen - Evet bılıyorum, matmazel! 
rötürur ıeni onun ~anına bağ'. • O halde ne diye bana boyuna mat. 
larım. mazel diye hitap ediyorsunuz? 

Ahmet baba, muhatabına ve - Çunku boylc soylemek hoşuma gidi. 
o esnada gülü en dl er bocala. yor. Evli olduğunuzu düıünmck istemi. 
ra alayh bir eda ile baktıktan yorum. DUn ben buraya icldiğim zaman 
sonra: kocanız gitti, Pazar gunU o geldi~! za. 

- :Eksik olma hocam. Fakat, man ben gitmi§ olacağım, Uzaklara, şu 
Allabın nerede olmadığını hele karşıki ovalardan otcyc gideceğl.ın. Ko. 
<1~n soylc bir bakalım. Şayet canızın mevcut olduğunu o vakite kadar 
sôyllyemc~en bil ki senin de bilmek istemiyorum. Size matmazel de. 
anğını yular gibi oovnuna do. mek ho3uma gidiyor. Bana evli oldu~u. 

lar, J)a anın katırları arastnıı nuzu s ylerken tıpkı oyunda blöf yapmış 
tıa 1arım. cibı bir haliniz var. Münich'li zengin yağ 

Der, pa!ayı gfilmeğe, hocaları tuccarının karısı Bayan Gıesinger'in kılı. 
da hl efmefe mecbur eder. ftına glrmiıı gibi ss.}ıte bir haliniz var. 

Yazan: Vfkkl Baum 

Siz hakikatte bamba§ka bir ınnıuınız, 
Kadın bUyilk bir dikkatle dinliyordu. 

Ciddi. vekarlı bfr bakışı vardı, Anlamak 
istiyen gözlerini Florentin'in cillen goz. 
lerine dikmişti. DO Undüğü, derin dUıün
dfiğü belli idi. Biran sonra kıpkırmızı ol. 
du. Ba~ındaki örtü hafifçe titredi: 

- Belki de öyledir, dedi. Bunu ıimdl. 
ye kadar hiç düşünmemiştim, Bayan 
Giesinger değllscm ~u halde neyim? Ki. 
mim? Sız biliyor musunuı? Bende acaba 
esas olan nedir? 

Bu suali tatlı ve masum bir tavırlı sor .. 
muştu, Sbzlerinde en küçük bir fUhluk 
izi yoktu. 

Cevabı beklıyordu. Fakat dunyanın 
terbiye ve saygı kaideleri Florentin'in 
vermek istediği cevaba mani idi. 

- Sevllmeğe ltıyıksın.. demek lAzım. 
dı, fakat bu &ozler soylenemeıdl. insan 
bu sdzleri kalbinde, bobzında, parmak
larının ucunda duyardı, fakat &öyliye. 
mezdi. 

Florentin ancak böyle cevap verebildi: 
- Hayır, matmazel, ı.bde, asıl pbabse .. 

Çeviren: Rezzam A, E. YALMAN 

tinizde olan §eyleri bilmiyorum. Fakat 
butUn pazartesi ••• Perşembeye kadar bu. 
radayım. Sizinle bugünler zarfında gö. 
rüıürııek belki sizin nasıl bir insan oldu. 
tunuıu öCrenmem mümkün olur. öCre. 
nırsem size de söylerim. Bunu ben de 
ılmdi ılzin kadar merak ettim. Bazı şey. 
ler vardlr ki sırlarına varmak insanı se
vindirir. Benimle yola çıkmak ister mi. 
siniz, matmazel? Slıfnle beraber gidip 
eüneşin dolmasını, ayın batmasını seyre .. 
delim. İnAnların ve eşyaların bizi aldat. 
masına meydan vermlyelim. Biz de bir. 
blrimııi ıldatmıyalım. 

Sonra P'lorentin bu söyledilı sezlere 
kendi kendine kızdı: uBu eUzel ve tenha 
yerde yine yapyalnız kalamıyacağımD 

diye ctilşündU, Bu sözleri şehirde süslü 
elbisclerile beraber do1aba kiliUediği oah. 
siyeti soylemlf ti. Derhal yeniden dağcı 
Florentin kalıbına lirdi: 

- Çayırlarda taklak atmasına baytlı. 
run, dedi. 

- Sahi mi? Sahce.me yel dejirmeni de 
yapacalc m111mz? 

- Dağlarda açan nadir ı;;iı;ekleri de 
gormek istlyoruın. 

- Onları da çorünüz. 
- Tll zirveye çıkıp baııunı bulutlara 

:sokmak ne güzel olacak. 
- Evet, pek ho,tur, 
- Bir fırtına görmek istiyorum, :!ırtı. 

naya tutulmak istiyorum. Rüyasını bile 
gördüm. 

- O da olur. 
Sonra daha yavaş sesle il4ve etti: 
- Bir de ismim olsun istiyorum. Bana 

boyuna matmazel diye hitap etmeıuz: ho. 
şuma gitmiyor. 

Florentin kulak kabarttı: 
- Kalabalık basıyor, dedı, Bayanlıır 

kahvaltıya geliyorlar. Hemen buradan 
kaçalım. 

Genç kadını elinden yakmdı, dı§arıya 
doaru koşarak çıkttıar. Florentin avucu. 
nun ıçindc canlı birer kalb gıbi çırpınan 
parmakları yeniden hissetti. 

Pazartesi nbahı olduğu için yağ tücca. 
rı Giesinger iş ba~1nda .•• Sinirli bir hali 
var, yazı masasının tozu iyi alınmamış, 
telefoncu kız çabuk cevap vermiyor ... 

Bu dakikada mavı başörtuıa karısı Flo. 
rentin ile beraber geziyordu, Evveli yu. 
karılara çıktılar. Dai çiçeklerini seyret. 
tiler. Sonra ovada akan çajlıyanın yaru. 
na kadar &ittiler. Kucücük bahçenin yel 

-<.Arkalı var) 

·cadı lazı nı 
bazı aletler 

.4lOil 
lr ghıJlik t aV\'1lr el& 

ki bı,ı ginJUMı hJUP 
!)" tıJı• 

gıııetenlzdekl telgraflara ~~ 11• 

nn: uın.ın diJnyanın dön. ta 
1

0
e 

dan Hrllen haberlf'.rln altında &
mannJar gizli oldufunu derıısl J w-

ö ı"'' ı;.8~ rU~onmnuz;. l ine bu g ı uı> gt· 
"11'.l;'le hangi haberin )alan, '1S"aııl1. 
ı;lnln doğru ofduğ'gnu tıeroen 
~ orsunuz. Jd 

Bir projektor tahayyül edtııfı ııır 
hcrh:ıngl bir mıığaz.aya, herh&D~ııt· 
depo~ıı çe' lrdlğlnlz: 7Jl!lllH1• p<ı«I' 
gen gibi. o mağazada, o de dı· 
gizlenmiş mal bulunup balu.ııros 
ğmı göıUnUzUn önüne ıerı:vor• 

Bir alet düşününüz: ki ~ 
gelen bir tram\ aya t.evdlt etttıt efl• 
ı:ında tramvayın lı:.lndeld ın!it~. 
lerden onu ipnotize oluyor 114! _ _., 

h:ı.dan tnl)nr, r.lz rahat rant tlH'"" 

\llŞB blqlyor~nngz. 

Bir U-razJ farzedi~ ki ~ 
gram kah\;e tut anııı l!ekteıl lf' 
mınm nfJhut, bir litre liilt t.a~ 

rek Jltr il\in ~Ilı )Wım 1AJJ 
Urfı> rş ı tut anır; Lld ~:ıı..ad 
rımıının lrnYn1k )'8~ .nlfU'""" 

hll Hrh rrJygr. 

Aklınıza bir hap cetirlal• ld; 
rlfe yutturduğunmı zam&llı " 

derin bir uykuya dahyer \141 ı"İK 
turduğıınnı; hapın iriliğine ,ar-_.-· 
gUn, beş glin, bir hafta, bir a.Y 1'• 
ra uyanıyor o;e denizden t'eai "r 
mı glhJ taptaze, dlptllrl o~ 
h şlıyor. fi 

Bir kul3kh ınız: ur ld ,~~ 
ni~ t$.s:lnlrı fitıforlle ~on11ff 
bu ı,letl kulal;ınıza takınca. ;;::;. 
terim \81'» ııo:r.Unü size d tııt• 
bo,hır, hu'.\-urunuı:t; 41benzl~ şj• 
mek lir.ere» cümlefilnl !'ize ,..,.. 

nim boldur, blnJnlı:ı>: ~~. 
garaJıma glı\lyoruın, artık lfıJI 

me s-ldcmemı> mazeretini ı;i~..aı9" 
&ime değil mi, hay hay» ~;;... 
nakl t'\bQr \6 memnun oloY"'

nur:. 

Ru tlcırln icat eımm~ldl -;-
tşcız ., bunlan ie$t ~ 
hakkak r.en«ln ol:ıcaklardır. 

KÖB~ 
;:::Z-

r inasyon 
heyetikararlat1 

Dört motöre hükurnıf· 
çe el kom.ıyar 

lstanbu/ belediyes!ne ,,. 
tahsis edilen bir milY~ 

luk kredi iptal ~di/dl 
1Jfjjll 

Ankara, 1 (Telefonla) - ıs ır•' 
birkaç mühim koordinuyon ",ı;tt 
rı n redilıniıtır, Bu karara \1 

Vekiller Heyeti İzmit okJUe.1'ıd•t 
buz fabrikası ıahıbıne ait i1'15 wl· 
250 kilovaUık ve bir adet ıs töt 
lovatlık üç 1ane Dızel jenaı';ıc:• 
grupuna el konulacaktır. > ııf' 
lstanbulda Osman oğlu Muıt• dl· 
ait 65 tonluk (Türkgücii) adlleril. 
niz motörune değer pahalı ., 
mek ilzere elkonmuutur. 1,ıı Diğer taraftan Ticaret VekA tıt1' 
hesabına bazı ınübayaalar~• 0ıaıı 
lunması için tahsis edilrnıŞ sır· 
2,5 milyon liralık miltedav_ı\ı51rıe 
maye ile İstanbul Beledırir,ııtc 
tahsis olunan bir milyon _:..ııJf" 
kredi hükıimetçc iptal· olı»»-

tur. ~ 

jl!jJf[!]j :D 11 flid 
Portakal kabuğll 

reçeli 
11•· 

Portakal kabuğu reç.elıtlıt ~ 
tiıl yapıldığını soran okPrıı 
cevap: ~· 

On portakalın kabufllD11• ,ı. 
ter dilim dilim kesiniz. 1sur tf & 

ma kabu~u soyar gibi irıc• oeil• 
halinde keslnlı.. Bunları ı~11e111ıs 
bir iplifc diıinız. En az bl~ r11' 
gün ız bir yerde uılı 0 1 

od• 
terkedınb. Sonra. her defal~ ,11 
kevgıre alıp uzerioden soi11

101r 
ıı:eçirmek şartile uç defa 1'• 11i· 
5uda ha§)ayınız ve acıııtııı11111ıs 
cc gideriniz. Son kaynattı "ııo. 
ı;udau, tartı ıle bir buçuk e1'et 
5unu alınız. Buna iki kilO t ,e· 
katıp kaynatımı. Kıv•:"1!~1'11p 
leceğine l'akın ipliklerııu 6 pııııı 
kabukları atınız. Tam k1':01o. 
bulunca ateşten alınız.. "tarı· 
duktan 50nra kavanoza akil"' 
nız. Ka\•anozu kaparke~ 11r· 
ğını ince bir yat kitıd•. 1~41r. 
mayı unutmayınız. Akil iıai'
de açmakta zorluk çek•rt 
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Harp Vaziyefi 
"""-
Şimalde ve merkezde 

J\lman taarruzu 

~ Y&zan:~ 
~san BOR_~I 
~~~h.1(1.i-tebUğlere i;öre. dol\& 

''"' umumi 'ır.lyet şöyle 
l edllet>UJr: 
~- §lnıolilP. 1'Jıpr~l \"f)n Ltth 
~ arı, Lentnırad onündııın ayır· 
t.~ ~\'\'etlerle \'olngdıt tııttllıme· 
"'Mı il~mel\ t elıbüıüıutııı huhı 

1 •r. Bu ~r \'nll'e nl uhntnd11 
'fıfııtko\a Ue 8uı denizi nJıUln· 
,ı ArkanJ Umş nı aruınd• mü 
'--~' muvapla ynlu 1,ir.erlnde htJ• 
~~ır. ~urHı lfpl ~Ulree, 
~rfkt.nm yardım ıpakııodUe kı,ıJ· 
' k lııtettltt ArkanJeJ llmtnın 
~ltJl•de imk6nı Jıalm(lYVAktır. 
~ lmta.Jde f'ln kıt4-!truun de, 

Urt ffhJr IJTI ın_ıtıkl lrtfbah kM• 
k ll'ltkl8lllle, Oftefa ıımı timt· 

' Mrkt dotru hlr llui hare 
~ bulımmaıı rı '•rlt nlttııllr. 

ı.._ - MP-r}feıde Almanl•rı" Mnp• 
.'"t lttrruru, K•ll11ln. Moja"lk, Kıı. 
'\' böııe~rJnde ko'ffe deter ma· 
ıu.,~~· hl~ bir fnklMf go~terme 
~· ne.ak. Orr.J'den tlma.le Oka 
'~ d gru IJerl"l en .Al'"'" kgv· 
~ Tula ~hrlnln nro,lanna 
._, ~lar, ıtdırln dı ""1defaa ltat· 
~~ larmışlırdır. ŞeJırln ıınksk 
... ~ 1l4detıi rrıuharetıeler c-ere.· 
\ııİ "'nektedir. lhı!!ların bu ehri 
' bre etmeleri \'8rlt nlatıllir. Tu· 
~ l!Jeydan muharebefjnl JlusJar 
~etsf'ler de. Mosl<n:Ja t>ii)iik bir 
~ l<P,re düşmıit ~m11ı. 8u şrhlr 
.. ~lı&\'8nın 160 1'1Jnmetre rerıııban 
~ '' bg lıi.fle )f!I 'kouı a.ra• 
"r dof;u1a ıtojru ~tttkçe g-enı, 
~ P.rı Oka ne.hrl \a.rdır. 'ı'anl J'luıı · 
~ t)ıüde.tuJ ı u"'-t:maları itin 
~.~inde kafi miktarda mfln~at ... 

~ bölg* UJıl•r ı,.;n Wlıllke, 
~ ltlarm r.enurt-.ıı l'rfn&kevaya 
, •Iınaıe df!ğll l}&rka llerlf'mefil 
ı.._:"'ııııba. tııanan Ru11 <'ef'llr.!llni 
~~•dır. IUar.arı \,o,tik•metJnfle 
" ' bir hareket 41tnanlar hoatıı• 
\t Bevkuıcf!nl iyt MtkelPr '""bl· 
~ llu neticelerin en mlıhi1"1 Mıı"'· 
~11111 doğa fle irtibatının k~il 
' Ve r.enupta'kl Rn!I 11ri1u•ll• 
~~~ki Jh.J• nrıtın1unuıı tama• 
~ birbirinden ayrılmuıdır. 41 

•r böyle Mr harekete smte· 
"l'let. Zat~D JlU!!l•mı cenur t'ep• 
'ı tP!}J rıe sanırlmıştır. ?Jlr de · • 
' ~il.ahından )ani OreJ • Vnrn 
'lıtıkaınetind1ı bir taarruza ui' 
~~ 1ttı5Jar artık Don nefırlne 
\t,h' hattA ''olga nf'.lırlne doğru 

~ekten başka hir çare bulıl· 
ı. r. Bö,ir, bir hu.,JcAt fla 1ılr 

'ttıııte y~pıla:btllr. 
~llpta '·aıh et Alm•nJ•r lehine 
'Ilı '' etme~lr. ..,,~, "e Kı• 
~ tı.ruhındaki meydan muhan 
ıı, tlıu., netl00$l henliz belll dflill· 
,; ittıstGf cl\artnda tılr haraj ha 

' tlturuımut n Almaıdann iler· 
'-• it lııtfldJği :oı•cıl MJ.lar altında kal 
'lıt. ltu ma16ntata &'lire Alfttan• 
'tı ltoatora JNık tada yaklafbk 
\ '1lı..11ıyar. Vaıiyet t~iktll· 

' llu.ıar hu tehrt de Almanlara 
tırJana., artık tran • Kafku 

lııı ıı muhafaT.a tıtmelwJ tUphell 
~. ir. 
·~rnda Alnın taemıılan kar· 
~a Rus mlidafaa battı moka· 
\ı. edf".meml , <'ephe ~arılmı,tır. 

r cepheJ1 J;'erldekl lhtJ:rat kuv 
~e tak\·lye. etmlıtlerdlr. F;ıkat 
'tıJ ar 'henalıı tama,,,ilfl "Alftllba 
1- er~ artık Kınm müdafaa111 
-:.~,. dmt~ktir. 
~tof ve Kınm ~·un m11ha· 
- 1'1 hakkında hilklim verm~k 
\hı, kaç ailn ~•aı.11et• tnti.Pr l!t· 
~u olur. 

ŞARK 
~qNF.MASJNDA 

BAUKÇININ 
KARiSi 

'lalı bir muvaffaki,.tle 
devam ediyor. '::::::::----... BORSA 

1 S 1 Tqrln1nl1i lHl 
~rlizı a,20 

~olar 128,1923 
~ laCÇeta 12,84 

"içre kronu 30,86 
F.abam ve Tall.W.t 

a 
aıa ~lt~k borcu ı 
aa tikru.ı dahili 

' ' ~kl'an)iyeli Erııni 
~ l\ı'ns - Erzurum 

lu Demiryolu tahvili 
t NUKUT 

ı.. JL. 
23 35 
J2 00 
20 30 
20 30 
f9 00 

Milli Şef'in tarihi nutku 
(Başı ı incide> § 0 § doetluk vf. itimat: sıyuwnın ha· ı ona ıore ayarlamak her vatandaşa 

aJ~ı Smrkun~ bir tum cen!fledı. yırlı it>lr semMesi olarak Uilkkl du en milll bir borçtur. 
liUtUn ,Avrurayı ve hemen hemt>n edfimet;e layıkbr. lnönU, bundan sonra memleketin 
bUtUn .\5ya ve .Afrikayı ısarmıt olan S&Yll'I a.rk1.d~Jar, chrhill vazıydi hakkında iza:hatta 
hıı.rp ve i~gal faciaları, memleketi· 19t0 yazında. Franı;anın rMtlObl· bulunmuş ve toprak kanununun Mec 
ınııın ıılr&fında. bu fel JuıUerd~ ma. yeti, İfl«'ıliıleri en müpiil !bjr vui• hee unulmak üzere olduğunu, i&fl' 

sun kalmış bir tel( mlllet bırakmadı. yete uğratmıf bylımurken, 'Nı'kıye. tı9Hlikasının halkın ve mlllJ mUda· 
Jl:sefle rörliynrıız ki, yarınki man· nin müdafaa ve maı;uniyet umdt'le· raanın ihtiyaçlarını karşılamak ol· 

ıaranın medeniyet Alt>trıı çln buştin· rıle takip etrnış olquğ\ı siya:ıetin !bir ı:lıığı.ınu, lhtik!l'la nıticadelede halkın 
gnn<ien dı1!a PJemlı olmeııı ve yı'kıcı nokta.ııınu. halel gelmedi, ve Türkiyo hUkOmetc yardım .etmesini sunı için· 
hşrhin lıiltiln dilnyeya daha. ziyade lttif k mı.ı'1ledeş1M ~ıdakatini •çık· de mUstesrıa bir memleketin evlAdı 
gf'n~lem.-si, gıt,gldc l<oklcşen hır ih· tan açıfa söyledı. Tfirklye, dünyanın şerefini taşıyanların o memlcketın 
timal halındedir. en büytik devletlerinden hirine kR.· kanunlarına ve nizamlarına hürmet 
Tıınrmltr lçınde inlıytn .Avrupa ra giin dm;tu tıldutynu. o zaman bır P.tmek n ettirmek Mtellsın cp bU· 

\re As:v' kıtelarının tıttışlk Mklııım· kf!re daha tsraL etmlftlr. Ayni mü· yilk hşkkı o)dutunu bllhassa tf'be· 
da ımlh \'e ~Uktln yurdu aıll; vatanı· defee. \'e JJllfUJllYet umdelerlnc iı;ti· rüz ettirml,tir. 
mııdır. tterpten doğan hın ltirltl fe· nal etmeğe devam edeçek olan l'ıa · Mılll Şef, hUkfım~tin milli korun· 
ltık,.t içinde blitUn mllhıtlerc karşı rkl slyeseumız, teehhüt.Jt>rine ı;11da· ma kanununda JüAımh.ı gbrdilğll tek 
ln11ııl vaııfesını ~udretı nır;bd nde kati, Türk mılletınırı '"rırıe tam lıflerıni .Meclise arzedeceğı.ni, petrol 
yıpmaklıı. lftıhır duyarı. memleJ..;etı· tevafuk ed~. umuml mr.nfnUerı· arapta. sondajlarının Raman bolg · 
rniz. tıir gijn de dUnyenın lıeklt.diği filize ve beYJ'\elmUeJ ıı.hl4ke. yer4n,. ıılnde t~pık cdıci mahiyette devınl'l 
ve muhtaı; nldtığu tıarıom 'knyııağı uygun o)en bir rırenıılp olarak tat· ettığlnı. Urfa, Eğirdir, Boyabad(\a 
ola'hıllrşe, tıundan tjuyerııtımız e· hlk edecektir. e"ıı:;lı tct.Kıkler yepıldJnırıı. ıpaden 
vınç JIP.k hti~ ol11caktır. Azız ıırkadQ.flar, ııra.m~Jırınıı d~ ehmmiyetıc devam 
Saygıdeğer arkadaşlar, Anet.mı.ş tıldutum l'ıu ~yv,.t. nhmduğıınıı. Jışncer ekiminin H bin 
St1n foplııntımızın b11{1lnd11rılıe.ri mt>mleketimiıirı cofnfl vulyeti \'e hektarı geçt,iğini. koylüye ı mlh·on 

Vukua g,.J,.n ihtilA tıar nyılamıya· htrlıın tnki~ıflerındıın defan husıı· lira;·ıı yıkın pıra verıleceC-lnl. Türk 
eek l<•~•r Çflklı,ır. sıyctler füıUnı;le, ıı.rtık her ti.rafta ki>yJilı>iinll zirai alııle şeJıip kılntek 

Balkan olayla.rıYla ~lıY•n h11rc J>alml ve takdır edllm"k )izam &relen için geçen sene 17 \•ıl4ycte tezgA.h 
ketler. Irıık ve Sıırl'itde'ki gelışm"· dijrust mehlyellnl tehıırüz r.ttırmiş· gmı«ıı:ırıldıtıni, demiryoJıı ıı~u.tınm 
!er]" tııtı ve renur komşıılıırımıtı tir. de\'lilYI Pyledığıni, Diy1Jrb!}kır • Irak 
muhııreloııı \'e ffgal alanı tiıılıne koy· Jliıstıı'lql, Jnreketltrlrıe htkım Hı h1Jttr"(lıı 77 ııci. E!Aııt • Va.n het 
du vıı tıırdl'nbire hır dr.v atlımı elıı· kuvı:elJI Tlirklye, kimı>flyl tehdit et· tında 135 incı kılom,.lreyf! kadar 
rak Almıı.n • f;o\yPt sillih'ı ıhtıl4fını miyen bir sulh Yl,l\'Hl tıılındt>, \'e ılerlcdığinı , su işlerı faıı.llyeUnln 5ô 
l'll"Ydı.ına çıkardı. Rnylere şımal knm mcdtnıyet için faydıılı tıir ımı;ur milyon ıır.ııhk prograrrı tahtıııde ııer
ışumuz da. harbın vırgırıle"ı ıçint 1 kıymetinde kf'ndıni ~osterlyl'lr. M .. m. lt>dığinl, ı.ıaarıf işlr.rtnde, )<oy enstı· 
Pirdıkten 1511nr11, ıjığf'r ktırınunı ız lekettmızin ı;ıyııaetındekı asil hf'def· tijJerınln ade4inin ,ı7 ye cı}tlı~mı 
1ra.n t(:gıtl fııdasını gordtl l•r w gayreller, takdir olunmakta· l•l,.be r;ayısının rınnn e çık;akt4 ol· 
Mem)eketımlzl hu kader yakından dır Umıdındeyiz. rlıığıınu, tekııik oğretım içuı 1ıfearlf 

ş14kşlıı-rıdıran asker1 hare"kctıer. b'· CUmhuriy~t: f'rtlııııunıın kı~vvellrn· Ve~Alell!ıde tr.J\nık temel teoKılAlı· 
zim uyşnıklığımızı 11n11 derece ıı.rl· JllCSJ ve ihtiy11çl11rının tamamlenma• nın kıır11Jıjuğ11nu, hUyiık rrognnı 
tırıııı• \'P. tarıhhlltlerımızc VP. lfoı:t. 61, hllytik JTit'ChJl!n \'" hıikOnıetın *'11 Mt'cliı:,. ~unıılac~ğını. jnkıltp tıı· 
luldarımu:ı sadakat çerçevesi için baş Işı eld11ğunu 'rıır kere dıhıp ..,,.. rıhi ,.,. TiirkiyP. Ciimhurıyttı ujımi 
dP şerefimizi Vf' r.m11iyelımızi koru· Jırtınrlt lstf'rim. TUrk Yatandrışının, ,.trııfında tetkıklerdf' bulunmak tiZ(I· 

yan sıılh arzusu. slya~etlmızln me.'i· kendısinin de tçind~ vazife aldığı \'e re cınkıltr tarihi n Climhuriy,.t 
nedini letkll etmiştir. varm da alııı:ııt;ı. Tıirk Nduısu itin. P.nsti.t.il•U, kurıılmaE<ının kararlı,.şt.ığı. 

Pewıln bahsetllğim Şalkın hşre· ıstenllen her fedakflrhğı ve yırdım• yr.nı nP./ilt yetı~Urmeltl,. iti~ bir ı:;-e 
ketlerf, memlel<etJn1ıııın emnıyet ''e lereddU~uz yııptıfını gtırm•kle duy. dkn1eye m"'ydsn ,·erlhnlvecetinl. 
masuniyeti tıakıryıındırn Uzerindr. çok l duğtımuz ı;evlnç bUkyUktUr. 1\§)lra· ma)ıyemiziı, va.ziyetı,,ın g-ay~t 1'1af• 
biiyUk hıuısıu;lyetle durdu~muz bır man Türk orduısunun her vaıifeyi lam nlduguı'lll, Tıısarnıf tınnn:;unun 
meselr. olmuştur. Bılırsiniz: kı. Bal- yapmağa. ehıl olduğuna yek1nda11 nıllletu J:"1rdüğU rııt-1'ıett .. .Pı dolaYJ 
kan milletlerinin istıkliıh. Oumhun· ı ılımadıı:nız: vardır. milleti h\ırık ııt.menln bir her~ nl· 
y.ıt Tür~ıyesinln . t~kıp clliğı sıy 11el MUnel\al~t V.el\6le i, ltendırnne tev du!ıı"IJ öyliyen MIJll Şef nutkıınu 
temtll~rmden tıın(}ır. . dl olunan iŞlerı, zamanın ıığır ~art.· şôyle hitlrmiştır: 

Buglıne kadar temı-ıınilerıınlz ''e tarı altında başarmaya çalışmakta.· Tilrl( milletinin değerli v~ldlleri, 
gayretlerıınlz, nııs1l bu ıstlklAllerın dır. 

Eızi. hızmetı il .. Şf!refle."direJ' bii• 
mıhtuı; kşlrrmıı li~erfndc mer)(eı· SıhJııl ifltrin1izde rrotrımlı ç•· 

yüı. mlilııtın emanetini, tır.rlmlz ('I· lf!ndiyse, gelecek z manlar içindr lışma devam etmekle ~raber, t'lf! 
nımıtdıan üıtlın tutarak vuıfe yıırıı• 

hl11Jerimiı; ve dıleklerimi?; ayni kala· meınle)Set dahillnde bUyUk salgıı1 
c&klardır. hastalıkl!U' görillrntiş, ve ne de di• 

ynrıu;. Süyilk nıel"H:<ı,n ayrılıtıı n 
aykırılığı 111111 yüı "·~rmi.ren tecrlı· 

Mılletln ~ııyın vt>killel'l. trr memlekellerdekı salgınların hıı· bP.li idııre~ı. milletimizın batlır:ı dıı• 
Cümhurlyet hllk<ımetı, Avrııpe ıiqt\11rımızı ah'asına meydan veril· 

yancıdır. Mıllet mııkıddPr•tının idıı· 
hu1'inln Mn tlunımunde. hıtua!Jı/:'ı· ınlı:ıtlr. reııl ı:ok nazık olduğu bir dtıvırdt 
nr ilW etmitUr. undan b&\!'kB, nıu· ·1

1 
Ziraat VekAletirniz ıst~alı art· 

yaşıyoruı;. Sıy15elte ına temelleri· htr•be içindeki 'tıUtUn de\1etlerlıl\ tırma. çe'iiUe.ndlmıe ve v~ıfla.rını 
miıin ı:ade ve ısçılt olmuından ~uv• 

ınünuehet.lerımiı: eşi(! ve yeınl mua· ı yllkEeltme yolundaki çal"rnıtlıırına \·et ıılıyoruı: 
l\..S.lerl4 t..n.ılm ..edllm!f hulunuy.oı-:.- 4tııva.m ,.tmakt.edlr. Ewelk1 tne !A· 
lu. u mqaJıedelt:rln hükUml•rl ta allyete tıa~layan makırıel~me t~ı 

m&m!lt mrr'ldırler. Bunları şöyledık. seçen ::.ene bir mlsh arttırıl. 

te:n .c>nrıı. T\lrktyenin bugı.ınkU 'harp n1ı~tır. Türk kdylüsünUn an. 

lcuıd• mım tlttrah@rlıt" su''•nı· 
yoruC'i. Bunu korumak içln. gerekli 
olursa her tedbiri almaktan ııakın· 

Ol'\llndeki durumunu !ylce ıınla.tmış Jayı§lı çalışma\arı da, bu i~leri mıyac~ğıı. 
olmak iı;ln, kartıhkh sa!le.rda bulu· lcolayla~hrmakta ve zirai ıstihsalj· Vatandaşların e!Ame.tintı ıylmı 
n.n biflıca devleUerle mUnaıebetle· miz artmakta ve vaşıfc;a yüksel. nlırak. dotru ve kanaatli yoldan 
rlmlıı beilrt.mak lal.erim. mektedir. Bununla beraber, mem. ı;•r•caklı.ra. bulanık ıamandın l'ii· 

Abna.ny• ile mUnu betıerlmız lekdin ve ordu ihtiyacının kar~ı. yuflt veya. ticaret 'kArı uaya.cal<la-
Be.lkan hı.rekeUerı e:ınasuıdıı en c;e· !anması için iştıh~a!j arttırmaya r.ı ktfiin, kat'ı olarak l<&r4il J<oyl.('a· 
tin imhhımnı geçirml,tır, denllebı· daha çok cnemmiyet. vermek zo. ğıı. Oıttrı ile mlinuebetlenmlıde 
lır. O za.mın. biıdeki al&k• ve endi rundayıı:. Türk koy\üsiinne.n bu eoıyasetımlıi dımı, dUrllııL olarak 
~eyi llyık oldufu thammiyeUe &ö· gayreti bekl~riz. Ayni ıaınanrla söylıyP.cıııiı, ,.e ahitleriınlıın ı;aml· 
ren va anlayın Alman dovtetının a· tnustehlikten de, kolaylıkla ve i~- mi ynlunda yiirliyece~lz. Hiç bır 
yın rei11i Hitıer, bana yaıdığı huıuıl !ediği kadar bulabildlf:i nimetin şart altında, zor kabul et:miyeceğiz. 
bir mektupla.. :mernlekettmızc kar~ı kadrini bilerek fez:la iııtlhltkten Sevgili arkadqluım. 
dostluğunu göııtenni,, vo hUk<ımettn ı;on derece çekinmesini iştemek HUr ,,

11 
şerefli vatanı faydalı ola· 

tasvıbile kendlSU\e vermiş olduğum hakkımız:dır. auıfinün §artlarını, 
cevıır. ve bir ktre daha. vaki olan dunyanın geçirmekte oldusu buh- bilmek, hepimiıin tek bahtıyulıtı· 
mektupla,mamız. 18 hazıran 19"1 ranı göz:önünde tutarak, ya§ıyı~ını mızdrr.> 
tarihlı Türk - Alman muahedesini 

ideal bir alemden Abdülhalik [SiYA'S}JeMAL 
akseden sözler Ren da meclis reisi I .. .. · 

(Baş 1 incide) §§ (Bqı 1 jncide) 1:.1 mha UStUDe 
Mebuslarımız kara gün dostu gale b~lamışlardır. Kordıplorna· • h 

oldUSUmuza, taahhütlerimize VC tik }OC&larından birisini demokrnsı Vf! 1 m a 
dostluklarımıza sadık kalacağunı. ona tıı.raftar milletlerin mUmessılle· 
za, hjçbir ıart ;dtında zora boyun rl, di~erinl de mihver. ve ~na meyyııl 
eğmiyeccğimize ve memlek~tin memleketler mllmessıllerı ış:al ed.
nlzamını ve milletin tımumı men- yorlırdı. Sıımiin de karşı karfıY• 
!aatlerlni her türlıl aYrthk ve ay· olan localarda birbirlerlle harbeden 
kırılık emellerine kar~ı koruyaca. mrmleketlP-rin mUmessillerlni seyre· 
ğımıza aJt nnktaları sürekli suret. dıyor, onların -uzaktan da olsa
tc alkışlamışlardır. birb.rlcr ne nMıl muamele edecekle· 

Dün l\1cclisin diplomat lnc•lerı rlnl merak ediyorlardı. 
ikiye ayrılmıştı. Birincisi dcmok. Nthayct ısıut 15 te Reis vekıli Re· 
raııiye, diğeri mihvere tehsis edil. fet C nıteı: kUrsUye ı;elerek yokla· 
mlşti. Yerin darlıgı doJayısJh: ba· ma yapılmıo ve ReuıicUmhurun ~· 
zı bjtarat memleketlerin tcsşdüfi Mllk nutuklarını irad edeccklennl 
surette §ll veya bu tımı!a gitmcle- blldırmi~tlr. 
rl harlç bırakılırsa iki zümre ta. Bir kaç dakika ııonra CUmhurrc· 
rnımıilc &Yrılmı§tı. Birinin ba~ ye. ı"mizln riyaset kUrııUısUnU ltral tıt· 
rinde J3ay Ton Pıpen , di,erınde melerı M.ccll tc büyük tezıhUnt ya 
İnı;iıtı: ve Amerikan büyük elçile. rıılma ına veıılle olmu,, mebuı;lar, 
ri oturuyordu. kordırılomatik ve hıılk Cümhurre· 

ismet inonii, in:ıınlııın; ayrılık ısımh:l ay h kalkmak ısuretlle al 
tanımıyın şulh ve emniyet j~teyen kışlar aruında ı.e1Amlımış1erdır. 
liHf!l Ue knnu~ıırken bu iki ayrı Cilnıhurreu;imizin alkışlarla ısıl< 
loça; dünyıı yiiı:ündek! ikihk ve ısık k11sıJr.n nuluklıırından sonra 
hu:ıumtıt mımı:erıısının ıoznnünde Medı. Jteısı intihabatı vapılmış ve 
c•nhınmaımıa l'}iımet ediyordu, rrıshğr. tr.lmır Abdlllh•llk nendı ll· 

İn an bunlara bakarak kendi tıC klı 11 çllmtştır Bunu nıilteakıp 
kendine oruyordu: Ahdlllhıllk enda kUrııUye 'elerek 

• Çöl ortaşındakj vahadş lik n kendıııine ı:-o.-.terdı i 1Umethın do· 
berrak ve temiı ıulh ve f!mnly t 'a"ı Mcr'tııc tr ekkUrlcr nl bildir· 
ksynı ındtn iı;tlfade etmenin haı;· mi , bundan eonra da ~ıs vekıllerl, 

• Atırıter H ıdıırıı AmJrleri intihap 
f'rlllml tır . Kr\tıpler ın~ında b"r 
tebeddlll olıııuş, Zıya Gevher yerine 
r<emnl 'Orııl Vf' mUnhal bulunan ida• 
"e Amlrlil(lerLnden bırin• de Avni 
r>otan Feçilml•lerdır. Tekrar lntl· 
tıarı edilf'n )fediıs Jltelll vekıllerıle 
'dııre Amirlerı wı kfot1plcr mebul'llara. 

retini ne zaman duyaeaklardır! 
Versay tecnıbe~i ve taril'lin bb

tiin tccrub leri isbat f!tmedi mi ki 
sulh kt!vEeri ancak boyle bir in. 
ı;anlık kıyıı.aiından içilebilir. Zn. 
re dayanın ı;ulh öqıürlti ve ıiıyı. 
nıklJ rılıbilir mi? 

Bunu pl~nla korumanın, yarın 

belki yf"niden siliıhla miıdafaa ei· 
menin kul!ctini hangi millet gtıze 
alabilir? 

Ahmet Emiıı l' ALl'IAN 

~ekt>r dağıtmı~Jardır. 

?>reeli~ 'hundan &nnra <'.ncUmenle
rın feçilmt11i ıçin önUmllıdekl t:uma· 
vı kodar tatil kararı vr.rmıştJr. 

. · ~ . \ . . . 

ILESABA;1, OÖLE ve AKŞAM 
Her yemek,ten şonra f'İıtde uı: defa muntar.aman 

dl,terinld fırçalayınız.. 

.ELEK 
Sinemasında 

Bulun iııtanbul halkının 
b,.tcndi&i, alkı~ladığı film 

KARA 
EVDA 

Bıı rollerde: 
SPENCER TltACY -

CLAUDE1'TE COLBERT -
CLARK GABLE
HEDDY LAMARR 

Baıuıı ıeanslar: 
Z.15 ,,30 • 8-30 ·..e 9 da 

Saat ıi de tenzilitlı matine 

'---~--~ 

iPEK.-.. 
Sinema ında 

~nenin en çok beeenilen filmi 

SALARATTİNİ 
EYYUll 

ve 
BOZ ABLAN 
Turkçe çe Türk 
Soılü Musiki i 

DİKKAT: Bu film &inemamız. 
da Sah ıünıi ak amına kadar 

goııterilecektir. 

Buıün tieanslar: 

lZ.30.Z,S0·•.30,5.30 n 9 da 
Saat 10,30 da tenzilatlı matine 

~ezan: M. H. ZAL 
le- 6kl masallarda auJıtırJ.,. 

U::. dı: Maceraya ~ıkın adam. 
bir de\'e rastlıyor. il erneıı kılı. 
cını çekip kafasını uçuruy11r, 
fakatu ohıı derneğe meydan kıl. 

nıadan kesilen kafanın yerinde 
bir dahası peyda olu)or. Bir da. 
ha uçuru1ıır, haydi yeni bir ka. 
fa biliyor ... 

Bu nıa alların akıl ölçulerine 
uymacJı#ını anırdık. Fakat bu· 
1:ıin goruyorıız ki bu mr.ter mum 
kurı olabillrml 

Ddal rla Alman teblifltrinde: 
nuı; (ırdu unun tamtmile ı.,,ha 

edıldiğini okumuo ve inanmı tık. 
Arka~ından muka\·emetın ıınnu. 

na celmr.diğinl'! ve Ru ların do. 
viişlü,Cune, hatla yer yer rırnka. 
bil taarrur.lara ceçtiklerintı dair 
habr.rlf'r ı:eldi, n. N, B, nin hir 
tr.lırafında hu mi' l'le ir:ah r.di. 
li •or: ultıı tiinıe.nlerlni har;iran 
''e tr.nımuırta ok r.ttik. Snnra· 
dan bu tumenler ikinci dda te _ 
kil edildi. Ağusto içlndr ''f!ııi 
dt.n yok f!tlik. Kundan ımııra ~ <' 
niıten te kil olundu. Ah: rf,.. '"· 
niden yok etmekle m culu1.n 

\'alnız surası var ki imha e •ı 
Jen ku\'\'etlerlnl ~niden tl'!~l;ıl 

etmek kudretinde hıılunan hır 

ordu yok olıırken hf'rhalde hir 
az da yol< f'd«'r. Henı tir: Ru& fa. 
rarıntta olduğu ıihl Alman tara . 
fınrla da ilk hamlelerde yok o. 
lanlar, .,_,ki<le.n ha:rırlanmış. ol. 

ııın un:ıurlardır. Runların '~ri· 
nl dnldınanlar ayni nlı:-unlukta 

rle&iJdir, Bıınun için Rıısyad,ıd 
mP•ıah-Jlcre, imkanlara. Rus re, 
Jiıninln ro terdiğl 1ıekluıme7 

dayanılUığa göre iki asker kuv. 
\•etin hiribirinc çarpa carpa kar-
ılıkh nlarak yok olmakta dt

\•ını elti~ine hukmehnek cai7· 
dir. 

Almanlar ~f!r ~·er muvafrak 
oluyorlar. Fakat mu\•affak tılun. 
mn ı lhımr;r.len sahalar tıirdr:n 
<'Ok fazladır. Rlr İ!itikamett .. 
enınlyPlle prk fa7la iltrliyırhil. 

ııtek ic;iıı difer isti kametll'!rin Cif' 
emin hir hale gelmesi lazımdır. 

Alman matbuat idare inin ikin 
ci müdürü, yaıdıgı bir ınakıledc 
var.iyeli nyle iuh edihf'r: .. ftir 
harhin iki f!lfba ı nrdır: l\lqıc: ... 
\'emeli kırmak, onra te.mitlik 
,aJ'mak ... Bhı birinci safhayı ı.. 
mamladık, ~imdi temiılikle nu~ • 
culür._ Ru rla uıun siirebilir,,, 

Hadisclcrın mahiyetini kelimi'! 
oyunlarile iirtmek t'flk ı;üdür. 
Hakikatte muknemeli kırnlali: 

safhası tamamlandıktan snnra 
tenıiıleme i~i bir meı1ele t.r.~. 

kıl r.lmez. fif'('en harpt11 l!ıts

yada rtjint de\•rilip muka'·", 
mf't kırıldıktıın :;nnra, u:ı:an , .,. 
,.nrlu hlr temir:lemc değil, umumi 

htr c;nküntü ,,:örmÜ:!iiÜk, 

\'iJeuda çeUre.n ku~lıklı itimat ha.· 
va..sını yaratmıştır. Bu nelieeyı mem. 
nuniyetle ka.ydetmek ieterim. Dünya Edebiyatıntn olduğu kadar Türk dublôjlarının da şaheseri Sa.hlbl ve Nefrlyat MUdtlrO 

AHMET EMİN Y A4\IAS 

Ba:1ıldıtı yer: VA.TAN Matbııa.sı 

hin doğrusu udıır ki mündc. 
le devam cdi ·or \'e edcr.ekfü. 
Ru lar Zll'ilcrinin ücte lkiıılni, 

nüfuslarının buyuk bir kıımını 

b:gal altındaki yerlerde bırak. 

mt:!ilardır. l.llerindc'ki vuıtalar 
çok azalmıştır. Fakat Almanlar 

da ilk tar.eliti muhafaza etmi. 
yorlar. Şark cephesindeki umu 
mi mücadele şanuna gdmektr.ı 
henüz uzaktır. 

Türk • Alman mUnuebetleri, o 
tanhtenberl hiç bir zaman hulaıımı· 
yan bir dostluk takip cdiyer. 18 ha· 
zırıın 190 ta.rihlı do~Uuk ve t1aldır· 
rnazlık muahedesınin hilkllml~i, he.r 
,arı içınde mahfuz nlarak devam 
ediyorlar ve devam edr.ceklerdır, 
Son günlerde ımzasına muvaffaldyet 
elveren ve ya.kında. yllkst.k ta6dlkini• 
z:e arzedıleeek nlan TUrk • Alman 
tıeaut ve d~Uuk anlaşmn.c;r, bu 

LADAM O KAM EL YA 

' 

(KAMELYALI KADIN) TÜRKÇE SÖZLÜ 
Büyük Bir A~kın, Büyük Bir Maceranın Romam 

Genç • ihtiyar herkesin iftiharla &ördüğü film 
Ebedi Şef: Atatürk Milli Şef: İsınd Jnonii 

Umumi Harp İstikJil Mücadelesi 
25 senelik dünya vakayiinl 2 saatte gösteren btiyük filJll 

TURKÇE SOZLÜ 

1914 DEN SONRA 
İlaveten: Tü~ sazile i6tanbal hatıraları 

ELHAMRA Sineması 
Matineler 11 de başlar 

- En güzel yıldızların •••••• 
En nefis Şarkıların ...... 

En me~hur fillmlerin Krali,esi ...... 

ALiCE FAYE 
DON AMECBE ve RENRi FONDA ile beraber 

• Nefis ve şahane bir filimde ıizi teshir edecektir. 

AL TIN YILDIZ 
(LİLİAN RUSSEL) 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E R i R T İ Y A T R O S U 

Tepeba~ı dram kısmında 

Buıiin saat 15,30 da 

Ve ak~am &aat 20,SO da 

HAMLET 

İstikıtai Cad. Komedi kısmında 

Bugün saat 15,311 da 
Ve akGam 20,30 da 

KÖRDÖVU Ü 

Herkesin ağzında dola§an ---.. 
ÖLMEYEN AŞK ~ 

( WUTHERIN6 HEIGHTS) 
Kelimderi 

MERLE OBERON ve lf/URENCE OLiVlER 
tarafından harikuUıde bir tarzda yaratılan ve 

SARAY Sinemasında 
s~n'atta eşi, kudrette benzeri o!mıyan 
Bilyiık Rejisor CECİL B. DE MİLLE'in yarattıi:ı 

Öniimiizdeld 
ÇAR§ANBA 

• M ELEK Bu hafta biıtün zaferlerin rekorunu kıran ~hane fılmin ismidir. 

SİNE.MASINDA ı ----- Bugün saat 10,30 da tcrızil~tlı matine r 

QARY COOPER. MI/DELE/NE Cf/ROLL. PJJULETT. 
OODflRD, PRESTON FOSTER 

ve daha beş büyük yıldızın hayat verd1'i Renkli 

ZAFER ORDUSU 
Şaheseri 

Bugün LALESinemasında 
Rakiki bir zafer gibi yeniden aııuılaucak. 

Ucuz: matineler: Pazar 11 • 13 

._ ______________ ,_. HİLDE KRAHL'in güzelliği 

OLGA TCHEKOW A ile 
BRiGiTTE HORNEY'E 1 

iKi ASIK ARASINDA 
Filminde hıy ran olaeauuuı; 

Birbirine rakip iki kadın... Candan seven iki kadın ••• 

• Buyuk aşkıDın heyecanlı, meraklı esrarı 

ISABEL 
Filminin harikulade ihtişamJ ic;inde yüreklere öyle 

tatlı bir helecan veriyor ki: 

Sineması 
.o~~ '"n• ner ıcce hıncahınç doluyor. 

' 

~ •ltuı1 (R.eşat) 
~4ıı lltJıu (Hamit) 
~ beşibirlik 

ttaıa. 

25,10 
24,10 

117,00 
a~ıı .................................. .. 



Geçen riiıılerde idareciler araaıadald en hararetli karşalaşma bu kenırelenll 

Bil !erimizde 
Hadiseler neden do var? 

Bir idarecide aranacak 
başlıca vasıflar nelerdir? 

1 Yazan: Kemal ONAN 1 

Kluplerimizde, zaman zaman 
tutulan yanlış yollar, duşillen ha. 
talar, anlasamamazlıklar neticesi, 
o klubu bcklenmıyen maglubiyet
lerc surukle;, en ve feci vaziyetle
re duşuren hadıselcrle karşılaşıyo· 
ruz. Bu hiıdisclerın doğuş sebep. 
ler1nı araştırdığımız zaman da 
vardığımız netıce muhakkak su. 
rette ıdarccılcrtn belki de hüsnü 
niyetle fakat bilmemezlık netice-
6İ ldarcsizliğı oluyor. 

Bır ıdarecı, klübun mukaddera
tına hakim olan in andır. Bır ıda· 
recinin muvaffak olnbılmesı için 
husnU nıyetlc hareketi şart oldu. 
ğu gibi, klubun menfaatlerını tak. 
dır etmesi \e zamanı geldiği anda 
gerek maddi ve gerekse manevi 
her turlü fedakarlıktan çekinme
mesi lAzımdır. 

Bir klup ıdarecic:i her şeyden 

evvel hi !erile dcğıl, doğan hadise. 
lerde \ azıyetc göre, klubun men· 
faatlne olarak o ış ne.) ı Amir ise 
ona gore hareket etmesi icap eder. 

Spor tcşkılatım1z bugun her ne 
kadar amatorluk kaidelerıne ay_ 
kırı olarak maaşlı memurlarla do. 
lu ise de, eldekı nııamlar sporcu 
gençligı tam amator olarak tanı

yor. Bu hal karşısında da tam a
matö~ tanınan klüplerde idarecıllk 
yapmak çok guç bir ıstır. 

Biliyoruz kı, bır kltlbun mukad· 
deratına h<'r eyden <'Vvel spor sa. 
hasında o klubu t<.'msıl <'den genç. 
ler hı'lkımdır. O tc ekkulün mu
vaffakıl ctı, o çocukların sahada 

'Ta111 1'ir idareci olarak tanıdıtımız 
Merhum Şeref 

elde ettiğı netıcelerle ôlçulur. O 
halde bir ıdarecının evvelA klübü 
sahada temsil eden çocuğu iyi ida. 
re etmesini bilmesi IAzımdır. 

Bir idarecide aranacak başlıca 

neler olabilir? Şurada mümkün 
olduğu kadar bunu kayda çalışa· 
lım· 

ı - Klubün sahadaki miımcssi. 
11 gençliğe karşı hurmet telkin et. 
mek, 

2 - Çocukların diUnden anlıya
rak her çocuğun halctı ruhiyesini 
bilmek ve ona gore hareket et. 
mek, 

3 - Çocuğu kırarak dcğıl, ok· 
şavarak bırınci maddede kaydet. 
tıglmiz vechlle hürmet telkınl su. 

retilc, samimiyet havası içinde 
sporda esas olan disiplini kurmak, 

4 - Kendi menfaatini düşUne
rek ve klüp menfaatini ayaklar al. 
ima almak suretile çocukları ez· 
dirmemel( 

GorülUyor ki, bir klüpte her 
şeyden evvel idarecilerle sporcu. 
!ar arasında bir bağlılık tesisi He 
samimiyet kurmak muvaffakıye. 

tin başlıca şartıdır. 
Maalesef birçok klilplerimizde 

bu böyle olmuyor. İdarecilerimiz 
sağa sola koşmayı, geceli gUndüz
lü klüpte bulunmayı muvaffakıye_ 
tin sırrı olarak tclAkki ediyorlar. 
Şu var ki, yalnız spor sahasında 
değil, her sahada muvaffak olmak 
için çlışmasını bilmek, icaplara 
göre hareket etmek şarttır. Onun 
içindir ki, bilerek çalı~an bir in· 
san bir saatlik mesai ile, bilmiye. 
rek çalışan bir insanın saatlerce 
hatta günlerce didinerek yapama. 
dığını yapar ve muvaffak olur. 

Bu spor sahasında biz öyle ida
reciler tanıyoruz ki, onun bütün 
gayesi klüptc bir mevki kapmak 
ve bu sandalye sayesinde de, göz 
önünde bulunmak, şahsi menfaat. 
ler temin etmektir. Böyle insan· 
lar da mevki hırslle hareket ettik. 
!eri içindir ki, sandalye elimden 
gider korkusile o kHlbün temiz 
havasını bozacak hareketler yap. 
mak yoluna sapıyorlar. Diğer ta . 
raftan klüp sevglslle hareket eden. 
ler de bu vaziyetler karşısında 
mücadeleye girişince işte yazımı· 

Klüp hastalan arasında! 

Hafız Yaşar Salahattin ve Ftıyzi'nln ortasında 

dında Galata.saray • Fenerbahçe kar

şılaıııyormuş O hem eJınde te!i saza 

ı.ştirak edıyor ve hem de staddan 

gPlecek seslere kulak veriyormuş. 
Senelerin \"erd ğı hır tecrübe ile en 

ufak bir nağmeden fasıllar bulan bu 

musıkl üstadı sesin Fenerba.hçe trt· 
bUnUnden geldiğıne kanaat getırincc, 

elınden tefi atarak SalAhattinın Uze

r.nden atladığı g bl solug-u - ne ol· 

du diye, stadyomda almış. Fenerbah. 

çenın birbirini takip eden şu mağ 

Jöbıyet günlerinde Hafız YaiJarın 

haline acımamak kabil midir? 

Okuyuçularımıza her hafta bir 

klup hastasını tanıtacağız ve on. 

Bir !arın spor şahasındaki herkesçe 
bılinmeyen taraflarını da yine şu 

sutunlarda başlarından geçen hı\. 

'lpc;ır meraklıları tanıyacaklardır 

Fenerbııhçe hastası -olan ..Hafız Ya
arın b r gUn KüçUkçıftlık parkında 

ı Düşüncemi 
Soran 

Fenerbahçelilere 
G~MI!} günlerılekl sper .. a 

harrirllA'lmi hatırlayan ve bu 
hatıra)·& bir kı)·met vCl'naek ne-
7.aketlnl götıteren tarııdıtım ltazı 
Jo"eRerbabçfllller, rasgeldlkçe ba
na, Fenerbahçe flltbnl takımının 
"on zamanlarda ıti(in hlr ıtlrılve 
yenlkHğlıtl ve URM1miyetle de 
"I>" senelerde •~111 e.c,kl nau\ af· 
fakiyriterlRi ıieterMJecliği.ni 5"· 

TU_\'Orlar. 
Epey bir za11t-dır spor Ate· 

mi1ıdea 117.ak b11l11ndtı!•llMtaR, 

b&ı rmı.-atfMil)·et&UHkwr \'flY• 
maflübiyetlerill htwıgl eelııcpter· 

df'n crotdutunu 1ık" blr sayarak 
tahffl fllbnek beıtim a-;in lrnkıln. 

ıı171hr. An('ak flkrlnal ıııınual.arı 

ef',·aptHı: bırakmı' olm:.mak ~hı 
hu tıuııue&a kendHt'rlne 11nı11ond 

bir mötalia yüril.t>lllrklı: 

Bir .. atln Hada 1ıılr, bir ct.k!· 
k" geri kalnt88ı: arada hlr, ilci 
dakika ilf'ri ırıtmt'!ll mtihlm• bir 

ıteY delildir. Her euUn her n· 
rnaa mutlaka dakika~ daktkaın· 
na ı,ıem•l IAtMm gel~ı:. Ta· 

kınaJ&nD r;atlblyet ve Mallflb1· 

yetlerl Jlbl, UM .. I lnHzamı 

bozmayaa ilerleme ,.e gerfteme
ler aaatterln de ba.,ıu retebllen 
'eylerdlr. Fakat zamanı ıkt.e· 

rea aletinllı: berıün kırk dakl· 
ka ıerl kalırsa bu mühimdir, 
bizi t•9'•rtır, 19'lerlnlizl aksatır. 

Bu takdirde, blrblriae batlı ela
rak ı,ıeyen ve aaatlmlz.ln zaman 
bllrlslndeki umumi intizamını 

belirten 111lnlrntınl ~:arklardan 

birinde ' ·eya daha fazluında 

mutlaka bir arıza vardır. 
Artık, aaatçlnln arızayı bula· 

eak, tamir edectıll. çarkları• 

birbirine intıbakile ummnl lntl· 
zamı geri getlrttek ıröı.l\ne ,.e 
elinf' mubtaeız demektir. 

Sanatkar zann~ttiğlmlz ada
mın elinden geçtikten !IOnra da 
uatlmlz. yine gttnde kırk dakl· 
ka ıerl kalır ,.e hatta daha fe· 

oala,arak hu gerlleyl~ elll daki· 
kaya çıkarııa saatçiyi değt,tır· 

mek ve saatlmh:ı bir ehlinin ~ıı

ne te,·dl etmek lbım l"ellr. 
Bilmem yanılı)·or muyum': 

Saclun G. Sa\"('ı 

~------.1 
zın başında kaydettiğimiz ı;lbi klü. 
bü mağlübiyetlere sürükleyen. fe. 
ci vaziyetlere dUşürcn hAdlseler 
doğuyor. 

Biz öyle kimseler de tanıyoruz 

ki, hiçbir menfaati olmadııtı hal
de her ne pahasına olursa olsun 

idare mekanizmasında bir yer al. 

mak için her yola saparlar. Fakat 
bunlar iş başına geldikten sonra, 
ne bugünkü hayat şartlarına göre, 

esasen yardıma mühtaç olan ço· 

cuklara ne maddi ve ne manevi 

yardımda bulunurlar ve ne de 
khip için herhangi bir kimseye, 

bir büyüğe bir tek kelime söyle. 
mek zahmetine katlanırlar. Onla. 
rın bütün düşünceleri, bulunduk. 

ları klubün ıdare heyeti arasında 
yer almak ve o payeyi saltanat 

devrinin rütbesiz paşaları iibi 

uzerlerinde taşımaktır. 
Yine biz öyle idareeılcr tanıyo. 

ruz ki, yıllarca klubiın semtine 
ugramamış, çok zaman aleyhinde 
söylemiş, yazılar yazmış, o günku 
menıuriyetı icabı maglübiyetini 
iııtcmişllr. 

Menfaati o klubun basında yer 
almasını icap cturdığı zaman, klu· 
biın yıkılması pahasına da olsa her 
çareye bı:Ş\ urımıştur. İşte böyle 
idarecılcrın bır dılşınan nauırıle 
baktıkları kimseler de, o klupte 
muvaffak olmuş, başlı başına bir 
tsrıh yapmış, abideler kurmuş es. 
Ki ıdarceılerdır. Ve böyle kimse. 
ıerı kırmak içın de her turlu ha. 
rekcti yapmaktan <:$inmezler. 

Netlcc şudur ki, bır klilbun mu. 
vaffak olması. bilerek çalışan kim
selere imkan verml~en bu 'Paye 
füşktinlcrlni, mucadelc edıp uzak. 
·aştırmakr söz so;,liyccek bi.r va. 
iyete sokmaınakra k;ıbıldir. 

Kemal ONAN 

maçında Melihin Ve la kalesiae 1-jr llüc .. • 

BugiinlEI Lill 
Ma lan ve tahminlerimit 
F. Bahçe- Vefamaçıgüniifl 

çetin karşılaşması olacaktıt 
j l'azan: G (J RENE R 1 

Lik maçlarına bugUn Fenerbahç• 
ve Şeref stadında devam edilecek, 
Şerefte 1stanbulspor • Pera, Galata· 
saray • Kaııımpaşa, Beşlklaf • Bey
koa; Vener atadında da SWeymanl• 
ye • Taksim. Fenerbahçe • Vefa kar· 
şılaşacaklardır. 

BugUne kadar yapılan karşılaş

malarda Beşiktaş geçen seneye nts
betle zayıf olmasına rağmen en mü· 
hlm rakibi Galatasarayı da yenerek 
puvan cetvelinde b.rıncillğı muhafa
za ediyor. Siyah beyazlıları da iki 
puvan farkla Galatasaraylılar takip 
ediyorlar. Yalnız bu sene, geçirdiği 

buhranlar dolayıslle Fenerbahçel11er 
maalesef ne bugün ve ne de yarın 
için ümit \"erecek bır vaziyette bu
lunmuyorlar. Sarı lAcivertlllerin fe· 
na bir durumda oluşları da yalnız 

'kendilerini değil, diA"er k!Uplerln de 
fena bir vaziyete sokmuş bulunmak· 
tadır. ÇUnkU bu 6ev len k!UbUmU
zUn bu zAfı lfk maçlarının alAkasını 
kırmış ve bUtUn klüplerl de mail za· 
rarlara uğratmıştır. 

Günün yine en mühim maçı ola· 
rak Fenerbahçe • Vefa kar,ılaşması· 
nı gösterebiliriz. Son üç maçından 
ikisini İstanbulspor, birisini de ezeli 
rakibi Galatasaray önünde kaybe· 
den sarı lı\civertlllerin bundan son· 
ra yapacakları her maç çok haklı 

olarak taraftarlarını bilytik hir kor
kuya sevketmektedir. Evvel! Fencr
bahı;;e takımında eksik olan taraf 
takım içinde aylardanberl bir arada 
oynamamak neticesi anlaşamamaz· 

!ık ayni zamanda da kuvve! mane· 

Lig ve şild maçları üzerinde ter· 
tip ettiğinıiz tahmin müsabakasın. 
da birinci haftanın neticelerini ve. 
rirken, miisabakamızı tam olarak 
Üsküdar orta okulundan Fikret 
lsmailin, ikinciliği Adada Zartar
yanın, üçüncüliığü de Tuna Bal
tacıoğlunun kazandığını ilan et· 
miştik. 

Tahminlerde ıı;abet gostercrek 

derece alan bu. sporcu okuyucula. 

rımız hafta arasında matbaamıza 

gelerek mukAfatlarını almışlar. 

dır. 

Müsabakamızın birincisi Fikret 
koyu bir Fenerbahçeli olduğu hal
de, takımının vaziyetini gozonı..in

de tutarak tam bir gorüşle bir tah· 
min yaparak neticeyi bulmuştur. 

Fıkret İsmail ıle Tuna Baltacı. 
oğlunun reslmlcrıni vukarıya ve. 
ri~·oruz. 

Mucabakamıza yalnız lig maı:· 

Fenerbabçenin yerine it röreeek 
muhaciml Fikret 

vlye bozukluğudur. 
Unutmamalıdır ki, Ve!a takımı, 

en zayıf günlerinde bile kendıslnden 
kat kat !aik olan Fen~rbahçeye kar· 
şı iyi oyunlar çıkaran bir takımdır. 
Sarı lı\civertlllerin bugUnkU iyi ol· 
mayan vaziyetini de gözönUnde tu· 
tacak olursak, Fenerbahçe taraftar· 
larına korktuklarında, hak vermek 
icap eder. 

Sarı lA.civertlllerin bu maçı kazan· 
maları için tam kadrolarile çıkma

ları icap ettiği gibi, bUtUn enerjile· 
rlni de ortaya koyarak oynamaları 
llzımdır. 

GUnUn diğer karşılaşmalarında 

SUlt'ymaniye Taksim arasındaki 
maçta SU!eymanlyelilerin galibiyeU 

da.ha kuvveUı 
dır. 

tstanbulspor • 
nın lstanbulıpor lehine tt' 
ce!lnl flmdldtn kabul etınek 
eder. t~ 

tstanbulspor • Pera k&rfl ~ 
nın İstanbulspor lehine netıcel ,,ı 
t nl şimdiden kabul etnı•k 
eder. ~· 

Galatasaray • Kuımp~ fi 

lafması da herhalde günün ~ 
ıeyı-edilir maçlarından bir!Sl ~ 
tır. Bu karşılaşmada Kaıııırı bil' 1) 

beraberliği· ve galiöiyeti hi9 "" 
retle akla gelmeue de gen9 ., ,.a il 
jik oyunculardan mUtefekkU ~ 
kımın galibiyet ıçln aata 1 ~ 
çok çalı~a&-a mec'btır edeceıt" 
detmekten kendimlaı a1anıı~ ,. 

Beşiktaş • Beykoz ar.-~ 
yunda da Beflktqlıların t , 
muhakkaktır. Enerjik vaziye #:' 
ğunu kabul ederek ona ıö'r" :,_"tdll' 
yan İstanbul şampiyonu .uı1"~ 
meydan verecek bir taktı!l 
gözUkmUyor. 

~ ------ JO 
Mehmet Ali Anka~ 

Galatasarayın • kıymetli ,,. 
Mehmet Ali Anka.raya gl~wt"' 
den Terbiyesi En.tfttısüne fi ~ 
Mehmet Alı antrenmanJat.ıll~~ 
rada de\'am edecek ve l'f' 
mllhim maçlarında tsıantılJla tıl'
rek takımdaki yerini al~ 

_, ... 
Müsabakammn birincisi Fikret Cçüncüıü Tuna &alta tıl· 

!arı iizerinde devama karar ver- ı iiz. Lıg maçları ta~i~!"ııt-' 
dık. Kupa maçları için de ayrıca kamızı da önümuzdekı tal'i # 
bir müsabaka hazırlıyoruz. Onu da ı olmadıtı !çın gelecek tıaf 
ayrıca hafta ortasında llAn edece. sayfamıza bırakıyoruz. 


