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Gece gelen . 
telgraflar 

Son ddrikada alıhğımız telgrafları 
3 ünctt eayf amızda okuyunuz. 

An karada Ciimhuriyet bayramı / 
f 

<::arn!ıuriyet bayramı. llnkarada da parlak tezahüratfa kutlanmışhr. Yukardak i resimler. srra ile Milli Şef ismet İnönü, Mareşal ve diğer vekillerin geçit resmini takiplerini, izcilerimizin 
geçişlerini ve Reisicümhurumuzun Cümhuriy et bayramı münasebetiyle söyledik/eri miifrim hn'i!b~yi irat ederlerken g östermektedir. 

'----------~~~----~~~--~~~~~~~--~ 

Amerikadan ~ ~$lLYSFUP~UP..sacxa 

Hava mürettebatı nasıl 
geliştiriliyor? 

AmerlJEan Hariciye Encllmeaı Beial 
Connally 

Cümhuriyet bayramımız 
dünyaca anıldı 

Amerika Hariciye Encümeni Reisi 
''Türkiye, Demokrasinin dostu olarak 
kalacaktır. Tecavüz halinde bir milyon 
süngü ile yolu kapayacaktır.,, dedi. ~rnerikada bir şehirde G. Saray· 

lılar ile geçirdiğimiz birkaç saat 
Yazan: Ahmet Emin YALJIAN 

-, V'as!ngton, 30 (A.A.) - Türkiye 
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münasebetlle Ayan meclisinde bir hı- ~ 

lng ·ı ı·ız Kral 1 ::ı i~:~n~~ d=~:~eld:EncUmeni 8. M. M e c ı ı· s ı· 
cTUrklye demokrasinin dostu ola-4' l'nerikanın muhtelif yerle. 

~Oe 
1 

r!ndekl ;ı;iyaretlerimlzde, ge. 
CJ r n ter h tayyarelerin, tankların, 
lt ıı arp malzemesinin s..crl usu. 
"t bı~ıı Yapıldığını, donanmaya 
-.ıı h tek merkezde yüz bin klşl. 
~IJ Cı> bir arada ve bir defada. 
trııı11laı1ın ettirilip yetlştlrlldlğlnt 
~ b·itUk. Cenupta ziyaret ettiği~ 
'l 

1
r Şehrin etrafındaki tayyare 

rak kalacaktır. Tecavüz halinde bır 

Milli ~efi mil;;~s~: ~:r~~.: :~p:.~;:t~~ır. yarın toplanıyor 'l Stelnhardt da güı.el bir hata.bede 
bull.UldU 

tebrl• k attı• Nevyork, 30 (A.A. ) - Bırleşlk A· 
merıkada illnının 19 uncu yıldönOmU 

ıı:rında da, hava milrettebatı-
1\ıl:lt sıı Yetiştirildiğini tetkik fır. 
t u bulduk. Zlyaret1mlzln Hk 
~ab P1Yade erlerini tcçhlz;aUle 
i;~ertt nakletmek üzere yapılan 
1~~ t nakliye tayyarelerlne bliıe
,,~aınaını ı e uçaklaştırılntı~ til
~tltt~en birini, ziyaret ettik. A. 
"'11, aı 1n eski Ankara ataşcmlll.. 
llıı~d1ı bay Willlamson, beraberi.. 
'ıc11a:dı. Tilrklycye alt hatırala. ~> . 
~l'ıır blrdtı:dye sevgiyle bahse-
~~ ~1 duydugu hasreti ifade için 
ı.llı1ırıCak kelimeler buluyoTdu. -
~~r~tl ll1crkezinde, nakliye tay. , 
~ıı •ü ilden mürekkep takımların, 
~Cltı r(i Yere lnme1crlnl ve içle. I 
~· ita erlerle tcçhlz.ııtı, otomobil. 
'kit tnyonları, topları, tankları 

'ijr•l ~alarını gördük. lntizam ve 
.\~ aYret verici idi. 

~lııı1t. rn bir sürpriz karşısında 
~>Cık Bulunduğumuz şehrln en 
C ·~s 10kantasının sahibi olan 

Amerfl<anın yaptığı tayyarele r bir npara ylikJenirlren 

Londroda Türk 
dostluğu tez: hü rotla 

' o r ı ıyor 

Londra , 30 (A.A.) - TUrkiycde 
cümhurıyet ilanının yıldönUmU yal
nız bızzat TUrklye tarıhinde büyük 
bir gUn değil, bUtun dünya tari.hinde 
önemli bir gündür. Londranın htirrı

yetlcri ve lstiklllleri için sava,an 
bUtün memleket htik1lmetlerinın mer 

(J)e\&nu SL S, Sü. il de) /«»/ 

Soylu milletin arasına 
sokulan soysuzlar 

t-~ata~alllcger Bursalı ve eski b ir 
~l~t t raylı imiş, Samimi bir zl. 
~ ~~ttlp ederek, civarda. ~ehl r. 
1( U h eıı Tetkık ve Arama EnstL 
• r~l'lıesabına · tahsil eden Galata. 
·~~ 1'(j > \ it rk talebcslle bizi bir a. 

Radyo gazetesi bunlar hakkmda 
çok şiddetli bir neşriyat yaptı ~ ~ıı. ~lirdi, Ve blrdüzlye TürkL 

> td1&1111 Ursanın, Galatasarayın Ui
l;~ııı dö etu. Galatasarayın, dOn. 
~ "rıaa rt tarafına bu kadar kol 

1<tırı
1 

araınızdakı Galatasaraylı B ""d il n k d ki ıı-trı~1Daverln kollarını kabarttı. ug ay ÇUVQ arı ın, şe er SQn f Qrlnln 
~~~~~ıııa:lu~.oı!:r.~~r~~~c~:tı~~i;~ üzerin(! çullanan, vatandaşın kanını 
t Urtıı1ı~a:Yarecl ve makinist ye. 

~~-~11ıntı~~~~cr~~~~:,a~ı~ı:rk~~~: çalan soysuzlaJ; er geç liıgık oldukları 
ı' bit ~~lu ,~uyordı;k. Yerlerinde • cezaya çarpılacaklardır. 

ı r~~a "~1.gcc, 'en geçtikten sonra. 
\ 1 dah l:dncıc:ilcn pilot naınze•Jc. ı 
~ ~ \'~ a sıkı bir silzgeçten geçir '----------
l~re !( layyar,.,rıt~l'c hazırlamak Ankara. 80 (Radyo Gar.ett"SI) - ı ist iyoruz. Dofru yolda ;\ilrüyen bir l Buğday çuvallarının, ~ker ııaııdık-

l' Uruıan merkezde yirmi bin Büyük bayramımız ılolayııııJe berke- m!Uetln içindeki soysuzlardan... !arının üz.erine bir 'i ırtlan glhl ~·un.a-
~ ~atıra k dl k •- aln yU'dl !lf!Vlaçle, nqe ile güler- Sayın Başbuğun irat e-ttlil ııutua- nan, sokaktaki \'atandaşın yiizünıte»I .,11 ltsı c:ı ve ye rece "'"· 
)~ ~. ~Sat bulunduğunu tahmin ken yalnız bir güruhun IÖ7.lerl bU· ta, O 80J'fiUt.lar hakkında bir yaylım kanı çalan bu ııoyı;ıızlar, bu Ş8nl3·ı 

ı l'ııı:, tesisat arasınçta, bln iki lanmış, feri sönmu,ıur. Anlıyorsunuz ateşi vardı. Bunlar eninde \'e !ionun· ı rın hızını yüzlerinde duymu~ olm:l
(IJ!ötlı bır hastane vardır ki, ki, bu fioylu milletin arasına sokul- da y&kaJaıuu:aklar, layık oldukları lıdırw. Şimdi doJmadıla rıoa u \ 'C• 

' ama S"- s, Sü. % de) •u• ma isteyen ıoy u~ b~tmeJ. c~zaya çarpılacaklardır. ya geç duyacaklardır. 

tesit edilen TUrkiye Cümhurıyeti, şe. 
retle anıı~~ştır. Birleşik Amerika· 
nın Ankara Büyük El~isi olup hllen 
Vaşingtonda bulunan M. Stelnhard, 
demiştir ki: 

Hükumet, lstanbulun iaşesi 
için tedbirler alacak 

cTürkiyenln bugün işgal etmekte 
olduğu çok gUzel mevkl, 1tiraf etmek Ankara, 30 (Telefonla) - Büyük 
IAzmıdır ki, en ziyade bu milleti lda- Millet Meclisi l Teşrinlsanide topla
re eden, ·fıtratan devlet adamı olan nıyor. Milli Şefin Büyük Millet Mec
r icalin yUksek kıymeti sayesinde el· lislnde 1 Teşrinlsanlde söyJtyeceğl 
de cdilmlııtır. Şef olarak son derece nutuktan sonra meclis dahili nızam· 
zeki, kabiliyetli ve müstakim böyle namesi mucibince encllmenlerin inti· 
şahsiyetleri, bütün dünya için habı için bir hafta müddetle faalıye
bu derece nazik bir devrede baıımda 1 tini tatil e<lecektlr. 
bulundurmak bu millet içln bir saa- ı Y&l'ın (bugUn) saat ıo da mllsta· 
dettir. 

1 

kil grup, 11 de de Fırka. grupu top-
Slr Percy Loralne'tn makaleııl !anacaktır. 

Londra, 30 (A.A.) - I ngilterenın :. 
(Sona Sa: 3, Sö : 4 M) «=• Ankara, 30 (Telefonla) - Hü. 

kumet İstanbula ve istihlak mcr. 

kezlerlne bol miktarda gıda mad

desi sevki ır;ln birçok tcdbırlcr 

düşünmektedir. Hükümct la~c mc. 

seleleri hakkında tcsbit ettiği yeni 

kararlarını yakında llfın edecek ve 

tatblkında geclkmlycccktir. Bu 

itibarla Bilyük Millet Meclislnın 

önümüzdeki içtima devresine bu

rada bilyük bir ehemmiyet verll 
mcktcdtr. 

Eminönü halkevinde köy sergisi 

---

4 
1 

ı 
1 .... 
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Eminönü Halkninde- dün köy ı,ıe-rl ııerJtlS I açılmı,hr. Arkada,ımız Faruk ı.·enlk'ln bu r.f'rglJe alt bir röpor
tajını btırUn ikinci sayfamızda bulacaksııus. 



ı 

Eminönü Halk2vinde 

Köy ü el isleri 
dokuma sergisi 

~ergide köylüler kendi elleriyle 
köy san' atlarını gösteriyorlar 

E mlnönil Halkevinln köycü- / Orta y~ı bir kadın yl.l.ıı çorap 

llik ve köy el işler i sergisi, / örüyor. 
oerıt mulıltlmizde yepyeni bir Canlı dekor, hem ejtlendlrlci 
çıfır a~tı. Halk hem de öğretici 
evinin önünd n r--- Yazan: •• '( mahiyettedir ... 

ı:eçlp de el iş. l F • J Duvarları İs-

~~~ı se:,;~anı~!: _ ~l'_U~ _ ~~ ::ı.~ı'"u:dek:ll~~ 
ıçerlde, bet' z~ - - - - - - lerde yapılmış 

man karşılaştıkları bit sürü iflen -ı binblr türlü el işleri süsle.m lş . Ki. 
miş bez, örtü, havlu ve salre ile lirn, heybe, minder örtüsü , uçkur, 
karşılaşacaklarını umarla.rken, or!l. 

1 

havlu, keten (iş şalvarı) , dıJcen ko
da, bu sanatın nasıl m cvdana g.e l- paran denilen keten bezler, başör
dlğini, köylünün bu eserleri nasıJ tül.er ve 88.ir-e her birisinde ayrı 
meydana retirdif.ini canlı b ir şe j ayrı el emeği ve göz nuru sezUl. 
kUde ıördüler. yor. 

Ş e h i r 
Haberleri 

Muhtelif 
esnafa şeker 
tevzi edilecek 

T f!Vziato, önümüzdeki 
Pazartesi günü 

başlanıyor 
Türkiye Şeker Fabrikaları Şirketi, 

vlJAyeUn emrile ~ekerli madde imal 
eden esnafa şeker tevzilne pazartesi 
günllnden itibaren bSll&yacaktır. Pas 
tacı, kurabiyeci, atmltçi, börekçiler, 
Börekçi Esnafı Cemiyetleri vurtul
Je, tekerci , ftkerlemecl. çikolata fab
rikatörleri ve tahin helvacılar teker 
ve şekerlemeciler cemiyti vı.sıtasUe 

,.ker alacaklardır 

Her eena.f bugün akşama kadar 
eskldenberl şirketten veya toptancı

dan aldıkları şekeri birer vesika ve 
fatura ile tevsik ederek hazırtana.cak 

Serrt salonuna girdiğiJ.n zaman İstanbul vilayetinin 
·"ndlml bir köy odas ında zannet_ 833,599. Bunun 125.111 nl 
t, m. Bir koyun postunun üzerin~ ler te-ş kil ediyorlarmış. 

nü.fusu listeye dahU olacaklardır. Tevziat, 
köylü- cemlyetler kanalile yapılacaktır. 

d•zçökmtiş, mısır ufalaya..~ Bakır- Orada eski biçimde tezgahta ku
ldiyiln Çekmece köytinde c Zeynel maş dokuyan kadının yanına ya_ 
\ğ bana, Türk köylü tıptn~ tam naşarak, sordum: 
rümu~tnı verdi. - Ha!A bu eski tezııAhl•rd~ mı 

Birinci sayfadaki re~lmde de lşltyorsuouz? 
; ördütUnüz gibi bu seorgı, küçcı,, Güldü. 
çapta bı r k öy sergisid ir. - Biz bunlara alıştık bı rakamı-

Ev1n ağası, hatunu, ço~ukları yoruz. Bak, kızım yenlslle doku. 
Jıep bu oca k için çalışırlar. yor ve benden beş misli fazla tş 

Burada canlandırılmış bir köy çıkarıyor. Gençleri yenilere alıştı_ 
l•blosu buldum. Gelin tahta be_ rıyoru z, dedi. G idin de onu görün. 
siktc ÇO'Cuğunu sallıyor , d iğer bir Döndüm, genç kız etrafına bile 
cocuk kan•pentn üzerinde uyuyor. bakmadan bir makine hızile mü
İlı\iyRr büyük anne bir koyun pos_ temadiyen dokuyordu. Hayret içe. 
tunu n ü zerine d lzçökm ü.$ ke ndisi- risinde kaldım. Damalı bir şekilde 
ni hayr etle d inleyen uCacık blr ÇO- çıkardığı kumaş, o kadar güzel ve 
cuğa kurt kuzu masalı a n•atıyor. o k adar yumu~akt.ı kl, bana bunu 

14 _ 15 yaşlarında kadar genç dışarıda gösterselerdi ve el doku_ 
b;r kız el dokuma tezgdhır.m ba- ma tez.ıAhında yapıldığını iddia et.. 
p na g-cçmiş mütemadiyen kumaş selerdi muhakkak ki 1nanamıya-

dokuyor. cakttm. - Paruk Fe•lk 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden : 

• 
Bakkalların şekeri de. Bakkallar 

Cemiyeti vaıııWUe dağıtılacaktır. 

SUtçO ve mahallebiC'llere verilecek 
feker miktarını SUtcUler ve SUt MQs. 
tahsltıert cemiyeU mahallinde tkl ekB-
perle tetkik ettirerek teıbit etmi,tlr. 
Lokantac ıtar Cemiyeti lokantacılara 

tatlı jçin verilecek 'e.kerl tesbttıe 

me,guldür. 

Azı'ı müşteri 
bakkalı vurdu 

Evvelki r;Un KQçUkpazarda J<Uçilk 
bir çocuk tabanca kurşunu ile bir 
bakkalı yaraıamıştır . 

Bundan btr müddet evvel Ferikö

yünde btr adamı öldüren bu on altı 

~ınd&k.t Ha!tt adını taşıyan çocuk. 

ya,ının kUçl\klüğtıne bınaen hatif hlr 
ceza ne hapisten kurtulup, tekrar ser 
best ka l ınca, onun bunun dUkkAnına 
giderek bedava alıf verlfl btr meslek 
ittihaz etJn1'tlr. 

Bu yüzden ıabıtaya kısmen akset
meyen ulak tefok döğüflerle bu be
davacılık ve ulak mlkyuta soygun
culuk lşınde geçinmekte iken evvelki 
gtln KUçUkpazard& bir bakkale g1-

VATA1' 

~I FiKiRLER il 
Konuşmaya 

dair , ..... -- .......... ~ .... 
,...,,. FW"& n 
~ ...... , ............ ........ -....-.. 

Konuşma san' ati, insanın içti11ıa i 
l iyakat ini ta.y in eden bir migardır 

K onuşrnak tnsanı mahsus 

manevi bir kudrettir; bu

na ha.tt! mucize de denilebilir. 
lns&n, meramını anıatmak için 
onbin~rce kellmeilk Jlıanlara 
malik bulunmaktadır, "" bildlll 
kelime adedi nlsbe!inde düşüne_ 

bilmektedir. 
Nasıl bulunduiu, ne suretle 

yerleıtlil çok esa.slı tetkiklere 
ihtiyaç hissettiren bu lisan mucl. 
zeslnln insandaki tezahürü ko
nuşmakla olut; bu yüzdendir ki 
konuşm•k, ferdin içtimai Jlyakat 
sevlyeslnin mlyacı addedlJlr. 

İçtimai davranışlarımızı itiyadı 
mız olan konuşma karakteri tL 
ytn eder; tecavüz, tetkin, veya 
izah suretinde türlü tUrlU olan 
bu davranışlar manevi hayatımı
zı aksettiren iç dünyamızın hal. 
teridir. 
Konuşmayı bir tecavüz usulü 

yaparak buna göre tabya kuran 
mizaçlar vardır; bunlara küstah 
veya zeki denlr: yine konuşmayı 
bir tzah vasıtası yapan mizaçlar 
vardır kl, bunlar karınca emellle 
topladıkları geniş malQmatı ya. 
vaş ve sabırlı mlzaçlarlle herh&il&l 
mevzuun mah olarak kullanır

lar; bu fibilerl de bazıları Alim 
bazılaTt aptal diye vasıflandırır. 

Konuşmak, arzettltı bu muad_ 
del halile, kullanılması bir san. 
at olan manm bir kudrettir. 

Sirkecide tPreyen b;;:-! 
bardak hırsız ı yaka'an "'ı I 

Sirkecide Orta kıraathanesinde bir 

Y on : Ce"AI Si l.AY 
~ urün susan adam anormal 

1iiiJt sayılıyor; konuşan ise, dil 

döktüilü bahsin mevzuu ve bu 
mevzudaki ehliyet ve nlsbetine 
göre mevki alıy(jr. 

Dedikodu mahlyetlnl aşama-

yan bazı konuşmaların, zihni it. 
letecek yerde körleıt'ği, ve be. 
denin faaliyel arzusunu bu na.(L 
le konuşma yolile boşaltmak su. 
rctlle ınsanı gevşetici bir hal ar
zettiğl görülmüştür. 

Bu türlü konuşma, insanhjın 
iftiharı olan lisan kudr.etirıi bir 
afet haline ı;etırmlştlr; bu gibi 
sohbetlerde kelimeler hakikate 
tutunmak lilzumunu hissetmez. 
hissin dlledlli Jibl kullandılı afa. 
kl mtnalara aırer. 

Diğer bazı sohbet meclislerin_ 

de ise konuşma. tavırları; mev

zuun deflşmesi, konuşan klmsr

lerin adedi ntsbetinde fayda.h o. 

lur. Bahis, bir thtısas veya san

at mevzuuna ıtrtnce bu mevzu. 

dakl bUgiler canlanaro.k hüküm_ 

ler, kanaatler serdedilir. Mesela 

kitap, zihni ha.yatın inkişafında 

meclis konuırnalarınm temin et.. 

till uyanıklık imkAnını veremez; 

çUnkü kitap bir bahsin ancak 

uzunbc ylu i zahın ı yapabilir; bu 

suretle kazandırdıJı malQmat 

d..: rin , fakat yavaş işler. Mecmu

alarda ise k ıtabrn aksine birçok 

malQmat bulunabilir; faltat kısa. 

ca dokunulan bu mevzular nok~ 
san kalır. 

N ok.sanların verdiği utanç, 

bilmenin temin eltljl tak, 

d lrle t .. hlh ve lekAmüliln yolı. 
tutulur; böylece ferdin cemiyet 
içinde olgunlaşma:!!!ında , ~enlş vr 
faydalı fikirler kazanmasında bu 
gibi m.ı:- clis hasbihallcrlnln yardı
mı olur. 

Muh•yyelenln kolay 

dilin dönmeslndekl ucuz 

faaliyeti . 

israfla 

kullanılıveren kellmeler insanın 

ahl.§.kt hüviyetinin mes'ullyctinl 
taşımaktadır. Böyle bir endişesi 

olmayanlar ictn, lisan hertürHl 
Jş hakkında kullanılabilir. 

Sözünün eri olmak tabiri, bu 
bakımdan son de rece mühim bir 
kıymet ifade etmektedir. Fikir. 
teri fl 1Her!ne oymayanların tel: 
kin ettikleri emniyetsizlik o ldtL 
!eri ıpurdar k ı lar. 

Yanlış bir söz bilgi kuıurunu ; 

yalan bir 1if, ehlRki sukutu; kü. 
!ür. tecavü z kaldının kötü niye
tini gösteren belllbaştı r uh çökün_ 
lülerldir. 

lnsan, kendi ker.ıll•ile ya.ptığı 
konuşmalardSJ.. bile bir gerilem.e 
veya ilerleme yolu tutabilir . 

IE" ste tik bakımdan da konuı 
ıs., manın ayrıca bir mevkii 

var. lnsan, sesine kandığı ruh 
şıcaklığı ile, kellmelerl kullMıJ 

tarzındaki şive hususlllli konuı
mada ince bir sanat yaratmıştır. 

BilhaS!a cinsiyetleri icabı be
tenılmek mevkilnde olan kadın. 

1ar tçin bu muhtevasız, fakat 
sihirli konuşma kuvvetli bir sL 
IAh oluyor. 

Buhar ma kineler i.. Dizel ve benzin motörlert tamiratında çal ıştrnl

mak Uzere bir inci suııt tesviyecilere ihtiyaç ftrdır. Talip olanların bon· 
ıervla ve iyi hal kAıı-ttlarlle birlikte imtihan edilınelt llzere Gölcük Deniz 
fabrikaları genel mUdilrlutUne mUracaatları. (l~) 

rerek lkt şişe rakı alıp çıkarken bak· bardak hırsızı y&katanmı~tn'. 
Halbuki sohbet meclisi tnsıın

dak:l içUmai ıururu ve hayatt 
canlılıfı ateşl lyerek zihni bUtün 
zer rele rile açar; yalnız dinlemek. 
le değil , ona cevap hazırlamc.k 
ve söz söylemek sureti~ zihin 
fa.zla mlktarda çalışır. 

Elhasıl bir insan konuşurken, 

onu n ahlA.k, sanat ve bilgi sevi
yesi kullandığı kelimelerle birer 
birer meydana çıkar. Ve muha_ 
tabımız böylece karpmızda ma
nen soyunmuş olur. 

kal parasını ı.tlA!m1'tlr. 1'0hra.n admı taşıyan bu hırsız k ab 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden : 

Bedavacı, bu talebe hiddeUenerek vesinl içtikten eonra bardağı cebine 

G8lcilk Deniz fabrikalan iç in dökUmcUye !htiya.ç görillatlğUnden ıs

tekHlerin iyilik klğıdı ve bonservialert1e imtihan edilmek Uzere genel 
müdürlüğe mUracaatıa.rı. (1006) 

Dikilide Liman Binası inşası 
pazarlığa konmuştur 

lzmir Nafı a Müd ü rlüğünden: 
213'10 lira 36 kuruş keşif bedeli ile kapalı eksiltmeye komıuş olan Di

k ili Liman Bın .. ı inşaatı= istekli çıkmadığından bu " {.10.H2 tari
hinden i tibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmu,!j tur. 

IsteklUerin 18 ıo Ura 53 kuruş muvakkat teminat lle ehliyet ve Ti
caret Oda sı vealkalanie birlikte taW gUnleriııden maada her gtln lzm!r 
Nafıa Mtidür!Ugünde mUteşel<l<il Komisyona ba.ıjvurmaları. (865) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Yddızda bulunan okulumuzun makine liboratuvarları bina:nnda 
mevcut pencereler e 1133 lira 40 kuruş keşıf bedeUi 124,55 M2 cam 
takılması 9.11.942 pazar tesi ıünü Gümüş Suyunda Yüksek Mü
hendis mektebi muhasebesinde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye ko n ulmuştur . 

tk teminllt 85 lira dır. btekillcrln bu g 'bl işler yaptığına dair 

ve t ıcaret cda.s ı vesik ala r ile belli günde ve saat 
Keşif ve şartname ok ulda görülür. (798) 

14 de gelmeleri. 

~~~~~~~~~ 

şöyle mukabelede bulurunu,: 

- Ne parası: be? 

Bakkal bu tUrJU muameleye <Llı.jık 
olmadığı için tekrar hakkı olan pa
rayı lsteytnce katli çocuk tabancaaını 
çekerek bakkala ate~ eımı.tır. 
Çıkan kurfun Bahaeddin ad1ndUi 

dUkkAn sahibinin bacağına isabet et
mlf; mUtecaviz kaçarken yakalana
rak adliyeye teslim edilmiştir. Bak
k&J hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu _en eki tütün 
m3hsu!ü iyi 

Bu sene, tUtün mahsulUnün iyi 
olduğu anlaşılmıştır. Yaptlan tet
kiklerden, yalnız şehrimlzde 12 -
13 mllyon kilo miktarında tütün 
stoku bulunduğu anlaşılmıştır. Bu 
sena 10 milyon kada r tütünün ha_ 
rice satıldığı da teshil edllmı.tır. 

Fiyatlar, 250 kuruş arasındadır. 

Bir tayin 
1nhisarl&r idaresi, Denizbank ve 

Etibankla mubtell! vazifeler gö. 
ren deniz ln~aiye mühendisi Os
man Sezainln Devlet Limanla.rı U. 
mum Müdürlüğü Fen heyeti rels
Iil 'ne tayin edlldiğl haber alınmış. 
tır. 

Kız kaçmağa çabaladı, fakat roavi ipek 
elbiseH adam onu kolundan sımsıkı tu. 
ta rak : 

Blekovt kutusu 

- Kaçmayınız Anlya, sizi tanıdım. diye 
ıs rar ettı . 

Çingene kızı kahkahalarla gülerek yL 
ne kaçmağa ç•balıyt>edu. Nihayet kaça. 
bildi. Mavi ipek elbi<cll adam bir masa. 
da oturan prenses Manierska'ya yaklaşa.. 
rak selUmiadı . 

Prenses hemen onu tanıdı: 
- Esten siz misiniz? Ya lı:ardeilnlz ne

rede? 
E ten omuzlarını silkerek: 

yerleş:tirtrken ganon tara.tından gö· 

rUlmU,, ve kahve hal kının önUnde tet

hir edllerek btr hırsıza yapılm$.Sı ta 
bil olan hakaretle zabıtaya teslim e· 
dilmiştir. 

Blr müddettenberl Sirkeci kahvele
rinde eksilen bardakların hrrsrzı ol
duğu sanılan Mihran evvelki gün bi
rinci sulh cezada 20 ı;Un hapoe mah 
kfun edllmi,UI'. 

Celil SILAY 

Harp insanileşiyor mu? 
fa lr ltalyan pzetabıln Berlln I dünyadaki \·ozlyııt blrdenlıll'fl !'Ok n&

~ mabalılrlne btıJnlırsa Ru.slar 191 ı • lkl~tırecek.• 
(Marmara) gazetasi 

5 yaşınd?. lı"9 ve dinamitle dolu tanklar l<ullan- Bu cllmledeld: cYeıdkale dtlnyad&-
lzmitte çıkmakta olan Marmara mış.lar. i çi.fide mürettebat bulunmryan ı ki~ nln Mh her h&lde cYeoJJcaledonya

ıazetesi dördüncü yıhnr doldurarak 5 bu tanklar dU,man hatl:aruıa dofru dakl:t olacaktır; fakat mUavedde A
ya.şına basmıştır. 5 senedenberi neşir ha reket ettlrlHyormuş. Jtalyan mu- rap hartıerlle yazdınca dldcl llflD I· 
vazıtesln<!e dürilatlilk ve temiz ha.- habt r bu tanklar. cAJmanlann bile çlnden çı.kanııyNN bunu )'1lkard.ııı 
reketi ile muhit.ine kendini sevdiren befendlklerlnJ• eöyliiyor. yanlı!} tekilde dhn:tf!. 
arkadaşımızı t ebrik eder, ilerdeki ne
fir hayatı için de. muvaffakıyetler 

dileriz. 

Yeni Sümer Bank 
Umum Müdü ü 

Bu taınklan ~nl&r r;llııl harp BU DA MUHJ'EMELDIK 
ibtatları da befend.Jkten sonra Bus
lann bu bulııtu belki harbe lnııanl bir 
veçhe verir: iki tarafı o ~ tanklan 
blrbJ rile savatır, blrblrlnJ tahrip eder, 
irıaanl&r daı kayıp vermeden bu mtt· 
cadeleyt se1reder. Haydi hayırlısı ! 

Londra, Staltnc radda lılr Bumen 
bölllğUnlln yok oldutunu blldlriyor. 
Bu bölllfUn Stallnr;radıa kimin elin
de olduf u bWnmeyen ıay-.z ve kar· 
m& k&r!Jll< IOkakJ&nnda lkaybolml!J 
bulwınıaııı muht.emeldlr. 

SUmerbank Umum Müdürlüğü. BiR AZl ZLlK DAHA SIKA ONLUtNI 
ne kıymetli mühendislerimizden Araı• harflerinin azlz.11.klerJnJ ars. 
Bülent Menemencloğlu tayin edil-ı sıra bu 5ütunlarda. kaydetn1eden re
mlşUr. _..,..., DiioltU Haı- r;azeteMrıde ,.ı. 

Pastacılar, şeker yerine bal kul
lanm•ğa başladıkları için bal fiyat
ları yükselmeğe başlımuş- Demek ki, 
şimdi biraz da, «bal tııtanıan par
maJdarını yalayacaklar. 

B Bülendl tebrik eder kendisi_! ne böyle bir a:ılzUğe uğramı, bir 
ne yeni vazifesinde de muvaffak!- başlık gözüme ilişti. Başhk ,,.ınur: 

yeller dilerlz, cBa takdirde Salonıoq Ye Yenlkale TATLISERT 
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- Benden kaçma. güzel çingene! dedi. 
- Benl kovalamaktan va.ıgeç mavi 

el blsell yabancıl 
D iyerek A nlya onunla alaya başladı. 

Biraz sonra dansa başladılar. 
- Ne diye bu kadar neşesizsin mavi 

elbiseli yabancı! 
- Ne yapayım Anlya! Kabahat sizde .. 

bml tanımak blle istemiyorsunuz.. nasıl 
neşeli olabilirim. 

- Bu akşauı bana Aniya deme? Mas. 
keli balod• oldujlumuzu unuttun mu? 
Ben bu gecelik Carmen'im. Sen de mavi 
clblsell b ir yabancıl 

le._ Uıirbaı; Ulkabllc anılan ve btr 

c;;;;:;JJ tok mühim icatları olan Ame

r i kalı mühendis Lee Foreet şimdi de 

çok mühim bir illet icat etmı,. Bu 

hir tahta kutu ı,ekJlnde olup radyo

lara rapt~yor \·e bava tehlike. J 

ı~a.retJlc radyo ı .. ta11yoou ne,riyatm ı 

tatil ettl,tJ anda kf"Ddl kendine oto

n1atlk olarak düdük <o~J , ·ermekte 

Jmiş. Bu liiiu.reUe hava tehllketıılnJn yak 

la. tığından haberdar ohın dlnleyJcJ

lcr derhal hlıım gelen tertfbatı al· 

n1&J<t.alarmı,. 

- Ben kardeşimin ne yaptığını ve ne. 
rede olduğunu bilmiyorum. Herhalde k•
marasındadır, somurtmuş oturur. 

Prenses siyah maskenin altında parh
yan gözlere dikkatle bakarak: 

ya'nın parası yoktur. Fakat çok kıymetli 
bir şahsiyeti vardır. Ona her şeyl layık 
bulurum .. bayatta mesut olması benim en 
büyük gayemdir. 

yaı nın çanta&ı bende kaldı. Kendisine ve. 
rir misiniz? 

Esten prensesin uzattığı çantayı alarak: 

- Memnuniyetle .. dedl ve kalabalıl!ın 

arasında kaybc>ldu. Bir kaç adım altıktan 

sonra karşıda.o hızla ıelcn bir Toreador 
Esten'e çarptı ve elindeki çantayı yere 
düşürdü. çanta açıldı ve içinden bir pucL 
ra kutusu bir dudak boyası, küçük bir 
para çantası, bir ayna ve bir deste de 
anahtar yere yuvarlandı. 

- Peki Carmen! Öyle olsun! 
Tatlı musiki naj:meleri, genç kızın ne

Ş<;Si Esten'ln somurtganlığıru yavaş yavaş: 
gideriyordu. O da güzel çingeneye uya.. 
rak gülüp şaka etmeğe başladı. Sevdiği 
kadını kolları arasında tutmak, onu ideta 
sarhoş etmişti. 

icatlar birbirini bu ,ekllde takip 

edecek olursa bJr gün dUr:ınan uç&k· 

tarının ,eh.re J-1llk~ ruwolle toplann. 
1 

ate,e. düdtik1f"rln çalma~a ba'lama,.. 

ınndan ba,ka ot-0matlk olarak sokak. 

ta.kileri yaka .. ından tntup "ağın.akla

ra tıkacak makine adamlar çıkacak 
mı der iıı.lz. 

- Kardeşleriz çok kıskanç! .. Herhalde 
siz in Aniya ile fazla meşauı olmanız ho. 
şuna gltmlyor. 

- Olabilir. Kızınızın boşuna gitsin de 
benlm için lazım olan budur. Eğer siz de 
bu hareketlerimi hoş görürseniz benden 
mesut insan olmaz ... Herhalde neler dü
şli ndüğümü ve ıstedlğlml anlıyorsunuz 
değil mi prenses? 

- Evet Esten! Fakat sizinle açık ko
rı uşacağ ım. Kızımın arzularına ben hiçbir 

an karışmak istemem. Benim tesirim 
altında kalmamasını ve kendi kalbinin 
!s leklermı yapmasını cönlüm dil« .. Ani. 

Genç İsveçli eğUdl ve prensesin elini 
öptü. Sonra ciddt bir sesle sözlerine de
vam elti: 

- Teşekkür ederim! Anlya'nın gönlü
nü etmeğe çalışacağım. Onu ne kadar sev. 
dığimı ve takdir ettiğimi size anlatamam. 

- O halde gayr et ediniz .. onun bu ak. 
şam .oe kıyafette b aloya geldlğlnl blllyor 
musunuz? 

- G ilzel çingene kızının Anlya olduğu. 
nu görür görmez anladım. Allaha ısmar_ 
la.dık prenses! Gidip kendisini arıyayım 
Müsaadenizle .. d iyerek oradan uzaklaş•r_ 
kcn prenses seslendi ve : 

- Rica ederim mösyö Lund, dedi. Ani. 

• 

Este;"hemen eğilerek bütün bu e§yayı 
topladı, tekrar çantaya koydu ve Aniya
yı aramak üzere oradan ayrıldı. B iraz 
sonra güzel ç ingenenin bir canbaz kıya· 
!etli f(lamla dans ettiğini gördü. Dansın 
sonuna kadar gözünoü genç kızdan ayır
madı. Dans bit.er bilmez yanına giderek: 

Prkestra susunca icnç kız: 
- Yoruldum, dedi. 
- Haydi fidip birer kadeh şampanya-

içeUm carmen! 
- Peki mavi elbiseli yabanct! 
Büfeye yaklaştılar. Esten şampanya 

ısmarladı. İkisi de içtiler ve tallı tatlı ko
nu5mağa devam ettiler. Esten çok neşeli 
idi. Adet& bambaşka bir insan olmuştu. 
Aniya onu o zamana. k&dar hiç bu halde 
görmemitti. 

Sl-11-llC -

Bir bayrak 
hikayesi __,, 

n omlra radyoemıda "' 
16 Fran~a» tarafrndan y•P' d' 

yapml&rdan birinde bir bayrol' 
:kası anlatıldı: ,41· 

Alman hır, Alsa~ ve ı.ortıttl ,ıı· 
manyaya ilhak etti1dertnJ Jtie:tı tı1f 
tatmak itin her tarafa Alnl~ 
raklan asıyorlarmıt- A l... ,ı" 
Jaruıdan bJr indt1, her taraf• •• 1115-
yllksekçe bir kuleye .. ııan bU ı<" 
raldar Akuh va-v...ıert oı-ı*' 
halde ııln!rlondlr!yonnQJ. B• ı"" 
bazdan karanlık bir r;eeecle ~ 
tırmanmı,,lar ve direkteki b .,,, 
lndlrerek kooamarı bir Frıwd'° ,..,.
ra.tı çek~ler. Eıteol .,.ııeıı ~ 
balılar bi r yaylım at..,ıe UY . ,.. 
korku ve mf!rakla pencere:ıere _,.,,

muşlar ve yilkaek k nlede l<~ıl'" 
bir Fransız hayratı cıaıp1 ,.ıtll< 
askerlorln ba hayrata at"' ;,.,.ı' 
rinl gönnü1ler. -~ıefer bu I"' 
oraya takanlar dJreğe uı.,tır&" ti!" 
oıuneJdı.n da tökmetf tıı..-1 •il'' 
dikleri !~in Almn .. kerıeıi tıı"'' 
ratı yayhm aıe,ıe ta·h rl~ ~ad:" 
tcıı bap& ••rl bir çare b~ 
!ar . r" 

Bu vak& gerçnk mldlr, yokıll' tı 
.....ıı• sızları kHtkırtmak mak r-J' 

propaganda mıdır b Ue.ment• ~ 
radyoda bnnu dJaler.ken »*' .-: 
acı gllnlerimlze alt ba'l<a Jıl< 
rak hlkli.yesl caoı....ı ı . 

* .... Vak&, ı,gaı günlerinde I•ı;;ııP~ 
cı.. g~ml,tır. O •aman, BeY0 ~ 
göbeğinde Ollmplya ad~ 
bir bar \·ardı. • f 

Bir Noel gecesi, barın bftli!l'
1 
i 

lonuu k ocaman bi1' (SlD ~-"' 
ldlmlş- Ağa9 ta ufak ampul ~il 
wP<a müttefiklerln ve mutı.e~ll 
raftarlarının çarşaf glbi b&~,.ı1fl' 
rUtı dona.tılmışb. Ağacın bit ~ 
oa da nasılsa ufacık bir Tilt" 

rağı !Uştlrllrnl'}tl. bf' 11 

Salon l5(al kuvvetlerinin •0 ;J 
erJerlle t•tlt •• firellgl kO~()~ 
insanlar tarafından doldurul01" · 
lşin garibi, o gece de, ıa.,ıorıl~t · 
tidadı daha fazla bu ıkoz.ınoi>° 
oıuıl&rda ı;;DrU!Uyordu- f' 

Gece yarısına doğru lkl Tilr~ 
ol, ne olup blttlğlnl giSrmelı lf r· 
kile Ollmplyaya r;trdiler ve bl))l ı' 
ııard& nasılaa boŞ kalmış ıcUÇ f 
......,.ya l119tıler . Bl.nu; soııı"' İl 
d.akl masada oturan dört ~1,ı' 
mopolltln çam afacmdald ~ 
Türk bayrağına bir hakaret , 
tıazuiJıunakta olduğlutUJl 1 
vardılar. ,.1, 

Gece yansuıa ııe, dakll<• iıJ 
Dd genç aralarında bir şeyte' ı' 
daştılar. Biraz ıonra, tam. r!"' il, 
rı11 Noel ve yılbaşı gecelertı><'!ı, İ 
oldufu üzere elektrikler ı~ ~ 
leldrllder tffrar yandıp ~.ti 1 
r;-. komıopollt s1111<aat9"'" ,ı1 
ğ.açtakl Türk bayraınuıı 11• ,ı/ 
ıııuıu. nereye gitHJlnl, p'IOJl ';t 
birbirlerine eoruşlarmı ı.ıdl' 
aeyred17orlardı. 

KÖB~ 
Amerikan KollejleriPin 

temsi.i 
Amerikan Kız Koleji ve Jl~,ı 

Kolej Türk Talebe Birllklet
1 ~· 

fından Cümhurlyet bayroını ~· 
nasebetUe Reşat Nun Gil!l~ııl 
•Va.tan iç.in• plyeı;; temsil "" 
tir. 

1 
:-

Piyesin sahneye konması~ 1' 
hlr tiyatrosu artlstlerindeJI J>
!At Artemel yardım elmlştlr· -;ı 

Temsilde Kolej talebclerı ,#. 
yUk bir muvaffakiyet ıcaıJI ti 
Jardır. Piyesi seyredenler tal;rı 
ri dakikalarca alkışlayarak if
sa!ıneleri tekrar ettlrml•Jerd .1 

Talebeleri bu muvaf!•~1:,~· 
rlnden dolayı ayrı ayrı 

ederiz. 

Ticaret OdasınıP 
Kızılaya teberru~ 

.ı 
İst•nbul Ticaret Odası •' 

I' . Kızılayın !stanbulda açac• d• 
nelere 200 bin lira teberru 
lunmuşlardır. HükUrnetin >;~,, 
ğt yacdıma llB.ve edilecek O ·C 

para ile 1stanbulda bergüıı ~ 
yiyeceklerin miktarı 15,00 0 
30,000 e çıkarılacaktır. şı~i~ 
bu hususta tedbirler alının• 16' 
Malüın. olduğu üzere tstıı1'b~1, 
aşhaneler 1 k3nunuey.vctdefl 
ren faaliyete geçeceklerdA 

r- TAK V IM, 
31 BİRİNClTESIUN 19

1
' 

CUMARTESİ ıı 
AY 10 - GÜN 304 - Jtı<ıt ti 
RU~ıt 1358 - Blrinclteıiri" ~ 
HICRl 1361 - ŞEVVA1' p~ 
VAKİT ZEV ALI f: ıl 
GÜNEŞ 7,30 6 tJ 
ÖGLE 12,58 9:1! 
i1<1NDİ 15.48 

1
.i 

AKŞA:vı 18,07 J.~ 
YATSI 19,41 j l·I' 
İMSAK 5,50 

, 
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_.:~ADY.O·}T,.E.LE F-ON .. TELGRAF HA B'ER LE Rı ,,· 
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Askeri durum Alman-Rus harbi , ___ _ 
1 

Yantn: 

-.. bıııa ROBAN 
~ğu cephesinde: 

2!!P vaziyeti 

'ı Stalingrad savası kanlı 
sekilde devam ediyor {O Uıılı:tı yammzda Alman ontasa-

mm lafa k.MaT' neler yapabHe-

tetiııı kllllıta anlatmwşt1k. Alman ita-- Rus fa' r, c e p heye içinde pati ay 1 c i 
~ harbi, dofu ~heeinde ,·arabl-

~ = e:~= = =:::;madde bulunan tanklar sürdüler 
:tfnek ~Jeri hedener ba.,lıca Sta- Meskov , 30 {A.A.) - Sovyet teb- ı duları B0a1rumandanlı~ının tcbll•i: 
~. Taapee llıın1Mıı ,.e GrM.ny'dlr. ~ 0 

~ ltğinc ek : ' Tuapee yolunun şimal ve cenubun-
'<et ...,,:. ·~:u;::;~= Stalingrad bölgcslnıte şiddetli OO- ı •akı daflrk bölgede düşmanın yaptığı 
~ ııa~lar ola<-alı:, ha 8avaıl(!lsT savaş olmaktadır. Taft.kla?ia. destek- kallt taarruzllıl' ptıskl!rtUlmü~ür. 
~ilde yukarda adı geçıf'n S şeh· lenen bır Alman piyade tftburu taar- Alman - Rumen taarn.ızlarının ~st
"in ~tıerf taayythı edttekttr. ruzlar yapmıştrr. Bil.tün bu taarruz- rile mtinakale yolları bozulan Terek 

AhnanJarm Taap8ıeden Batmna ı-e ıar pU9kUrtUlmllftür ve Sovyet kıta- k•tmindeki di1fmllll kuvvetleri do
G~ıt)"den de Hazer ııahUI boyuoca ları mevzilerinde !tkı tutunmaktadır- ğu ıstike.metmde boşuboşuna çıkış 
8aicft:ra ylirliye<-eklertrıe ihtimal ve.- Jar. Fabrika. çevresinde Alman taıtlc- teşebbüsleri yapmışlardır, 
re111er de var. Bw lhttmal. artık ~- lan ilerlemeğe çalışmışlardır. Fakat Rııalenn kolJandıldarı lnIDft.kJı 
ı~ ııeneye k.almtf&ır. mukavemet edememişler ve ssyı tıs- tanldar 

Ulnltlklerine rağmen ~eri çekilmeğe 
Ac.-at>a Rular k• kadar ,.e kış •· mecbur olmuşlardır. 

tl841e ne yap11ıeaklar 't ŞlmdlkJ gibi 
~ nriiclafaada mı kalacaklar~ 81· Ruslar, bir Rumen piyade bölüğünü 
ıt111 &'örtlfllmtir.e göre tekmil eephe yok ettiler 

RG"'8, 30 (A.A.) - Glornale d'I
talia gazetesinin Berlin muhabirinin 
öğrendiğine göre, Ruslar Şark cep
hesinde Alman hatlarına karşı için-

~ mödfaada lralacaldarma lh· Londra, 30 (A.A.) - Moskova ge-
ce yansı tebliğine yapılan ttrıve: , de mürettebat yerine patlayıcı mad-

"-aı nr:flemeL <'~henin bazı aıli· Stallngrad şehrinin ..ı ... al batı~m- deler bı.nunan tanklar kullanmaktadır 
llilll aokt.alanadıa ~ taarrazlanna .,,u .. 
rı da Ruslar hatı.aruu tahkim ebn!'1er- !ar. 
bı ~ki«, ceçen Jnş yaptüllkanı ıt· dır • .Moskova radyosu Ttmorenko cm 1 Stalingradın cenubunda yapılan za. 

"ım.n MdotRlnwn hazırı annı ' "' boan. rl t- r lndeki kuvvetlerin 12 Uncü Rumen yıf bir taarruz esnasında bu tank-
1ıııı ..... ata Ye bau kesimlerden ıe a 1 piyade bölilğ1lnU inıha ettiklerini ve ı lar tahrip edi!dlklerı zaman iÇlerln-
-,a ça.l"acaklardır. 1 Us ı 8a ...._.. batmmrza ıelen fllll• 1 m tahkem mevkii zapt.ettiklerini de biç kiınsenN'l bUlunmadıfı görül-
1-r: bildirmektedir. müştUr. Bu taarruzlarda kullanılan 

• Alman tcblltl tankların modelini Almanlar bile be-
d l - Rmlar, Celecek sene Lenlnça- Berl!n, 30 {A.A,) - Alman or- ğenmektedirler. 
•• batında DMII lrir ~ıyamet kopa-

'-tııu el~ blllyorlar; bu lttbarla 
a., ~ndaııhtı bu ...nstallkem 
ll'ıe.Jtiı muhasaradan kv.rtarmağa PY 

Amerikadan telsizle 
ret edecektir. (Başı 1 incide) •n• ıer yapılmaması ve talebeyi en tyl 

~ckılde pilot yapmak mes'ulıyct ve 
sallhlyet:nin takım limlrlerine bı
rakılmasıdır. 

P'inıaada mlbTeır taraflle beraber- maksadı tayyareci olmağa istidatlı 
dit; fakat Fiolanda lstUl Cleğil, mü- gençlerdeki vücut arızalarını kaL 
d'ra., harbi yapmaktadır. 4,5 mil· dırarak bünyelerlnl milkemmel
)"oııJ1ak Flo mllletluha oe btiyilk fe69- lcşUrınekttr. NamzeUerden yüzde 
kirlJ.kJara katlanrak bir ordu me.r- ellislııln dişlerinde ısllh edilecek 
dana ıetırdlfl ve harbin ctevam eden arızalara tesadllf ediliyor. Bundan 
'''lket Ye eefalet18t'lle her gttn blnuı: başka, burun, kulak arızalarlle, fı. 
daha 4'rldlğl bir haklkatt1r. Fin ma- 1 tık ve diğer lilzumlu ameliyatla 
li1t9t ve ffıta&dt, nan bir berbe da· meşgul olunuyor. İptidai. es86, ve 
>"•ıı.eak kadar Rn&il değildir. Roela- ılerl tayyarecilik talim ve terbiye. 
l'l1ı, ~elecek seneye kadar F)nlerıe slnı kısa zamanlara sıkıştırarak, 
"'-la)mak lçfn fCDI teşchbU.'llerde bu- mektep sahalarında kalltcdcn hiç 
"uunaaı (>Ok muhtemeldtr. bir fedakArhk yapılmadan, bir de-

Burada, Anw!rikanın en yeni ve 
ileri hava meydanı bulunuyor. 
Meydan, eski İspanyol ve Anda. 
lus mimarisi tarzmda binalar ve 
bol yeşillik ve çıçeklerlc o şekilde 
ışJcnmlştir ki göz dinleniyor ve 
binlerce tayyarenin vızıltısı alışık 
olmayan bu sahada, insan bir isti
rahat hissi duyabiliyor. Burada. 
talebenin yemekhanelerind en birin. 
de ve talebe arasında. herkese 
mahsus leziz ve besleyici ycmeeı 

bol. Kıymetli hava ataşemiz bcı-a. 

berdl. Amerikan tayyarccılert a. 
rasında nekadar sevgi ve saygı ka
zandığını lftih•rln ~ördük. 

2 - Don MllriafD orta mecraaı, fada, binlerce talebenin ne ıibi 
hat Voronej He 8taHnırad al'88ında· u sullerle yetlşUrlldlilnl gördük. "I kıanu, RU61ann Doneç hal'U6111A Tecrübe bölükleri, daha rıilratli ve 
llotı-11 t.aarruzlar yapmalarına eh·e- mükemmel usuller bulmak üzere 
tiıtlldfr. &ıareşaı ·rımoçcnko son btr blrdüziye tecrübeler yapmaktadır. 
ay T.&rfında böyle çok taarruzlar yap- Terbiye usulünün en dikkate lİl. 
lıyq da Alman <·epheslnl yarmağa yık tarafı uz:unboylu tallmatname Abmet Emin YALMAN 
ltıa.aft.ak •madı. Bu cepheden ya
~ bir BM Uerle~ı. Kafkaar
dt, •e StallRl'ftMldald Alman ordula
tııt111 yan ve gemini tehlikeye dü

til.ir. Bu itibarla bu c.-ephe vaz.tye
llıtm .....,lk ehemmiyeti ÇGk bU
~tür. &o 11ehri kışın donaeatm· 
~ 114ılmaı: bir ınAnl olmaktan çı· 
~t..r. Bu sebeple kUuılk 9ekilde 
laelı&r bo111Dcla muharebe vermek 1r1ec 

~eti k.,m•~· 1 
l!ffır Rullar, ıeJeeek atme AJnıan 

0'11uııuau muhtemel hareket llar
biıu ı.e... katarla1'9& ,.e k'ışcian bu· 
il& Cöre ı.tifade edecdderlle Doo .eh· 
"'-hı orta raecruı boyundaki bu 
lıtratejlk vazl~te bllytlk ehfınnntyet 
\·el'lbek mecbal"lyettndedlrlet. Mos
ko,-ayı cenuba kartı korumak irin, 
lt11111al'ln Don nehri doğu sahilinde tu- ı 
tunnıa.ıarını icap ettiriyor; Kafka8· 
)'llcf&kl Alman harekAtını tebllke.re 
dliftirtnf'k için de Don lun"Uama doğ
'11 taarnıı7.lar yapmalan ıaznn ıell· 
3·or. 

1 - RU8la.r Alman cephetılnln Sta
llnl1'adda Volgaya dayanan bllytık bir 
!:•1'lntı hbıl etttttnı l'e bunun ,ımat
~n \f) C'eaaptan taarruz iı;ln mö
lıernnıeı btT' hedef oldufw>a çoktan 
an~ balurnıyorlar. 

kııtın Don nehri buz tutunca, Ma· 

. T AKSiM Sinemasında 
:}lmdl)'e kadar ıördüğlinilz Türkçe n Türkçe dublaj tllmlerinl 

ıölpd• MJMacaK ltlr phfW!er 

KOY KIZI 
Türk dublajının. Türk mU!likhlnin en büyük ufert. TürkoP aözlil • 

Türk musikJll - Türkçe tarkıh .•• 
Okuyanlar: Muallı}. ı,ııay - Saııt Gün - Leyli. Murat - Y11~uf 

Vf'lıbl - Tabiye Muhammet - Enver VerdJaia ;rarattıkla.n ~k 
\'C lhtlru filmi 

SeaNllar: 11,15. 1"5 • t,10 • i,46 - 9,15 de. 

• ARTRlffi. HELWYN DOUGLAS. FRED l\IAC-MURAY 

gibi 8 büyük ,. ~ Yıldır.'ın beraber yaratt.dtlan 

NE COK KOCAM VAR! 
Emsalsl:ı film, uma.mi bir heyecan uyandrrac&k ve önü

mülAlekl lalı akı;Mıuıclan lUbuen 

SUMER Sinemasının 
r~ı Tlmoç.enko Volga - Don dlr· ı·en1 bir munffMcıyeti olacaktır 

~ti ıraıındakJ araziden taarruz et-1 ... •••ı••••••••••••••••••••••mı .. ltıeye mttbur lnl)acaktır. lklkl da· iT ·• 
ha bahdan. meselA Kletskaya'dan da Şeref ülkelerini aşan ... Zafer ıoklerlne yükselen •.. ŞaMserler şahetıerl 
lıış taarruzlım yapablllr. « T U R K Ç E ,. 

t - Ruı.ların Kafüıvınıda muk1t- : D E M 1 R 
hil 'earnı:ılar y&{lmaları, .onı<Rkl kuv T A ç 
'etlerini kış blrllklerllf! boka takvl· 
~ .. f'tırıelrrlne bağlıdır. Bunun i!:ln 

lıa1.ırlık görrlliklerlne ve oraya "im- L A L E 
cııdf!ll :-:ııaıa.r ı;e,·kettlklerıne daır e- Bugün Sin emastnda 
111 '~"ıı:r \ıtrrlrr. 

l>ikkat etınl!J"lıılıdir ki. Alman c.-ep
hesinin hugtinkll vaziyeti uyak IKU 

'· . 1 nını;radıta ,·c ha'ı Katka yada, fa-
1 

Görülnıeıni' hlr hryC(•an, Hnsuz bir hayranhkla dıırmadan alkı .. lanı· 
~ or. Keprda ez.llmcmek için lfttfen .Jerlerhdzt erkenden kapatmız. 

Tel~fon: 415&Ş 
kat aJ::1.1 l)oncç ha\-zasınA 'e Kara-
denııc diınlik bir istifham l~aretino DiKKAT: nu film a~nl zamanda hmlrde LALE ,.e TAN elnenıalann-
1~7.cJnektedlr. ı,te Ru tar bu Aı- l &ıımmm••• ıhl da gösterilmektedir. 

"'&a lsHfhsmının ayak ucunu n• l lfABl•••••••••••••••••••••••••-.ıı.-
ıı.,.nı büttln kı' yoklayacaklar, bil· ı 
lıas..a "'"kin bu mı pöl'!lütmcğe ve 
l'ok f'tı~~i!e 4,,'alı~t·aklanlır. 

Geıec-ek ııen,nln hal'flk"'t harbini hu 
1ı,,&an önlemek, Ruı;kr için harp plA.
tıın 

ın temel ~ıdrr. 

Danimarka Kıralı 
iyileşiyor 

h Stokholm, 30 (A.A.) - Kopen.. 
~!:'da.n buraya gelen h&.bcrlcre t0rc Kral Chrıstlan tehlikeyi at-
;ıını~r. Ken.disll'i tedavi eden 

BUGUN TYRONE POVVER 
ve 

~!nemasında DOROTH Y LAMOUR 
zafıoılao ~ne bir ııurette yaratılan 

.J©lhoııy ApoDDo 

Kirli Miras 
BilyUk, hıtı..i ,.e heyecanlı bir .,.11eııer. 

1 °klorların sayısı dörtten ı~ıye 

l:<ilnlnıifti.r. ··-----------------------

Mısir cephesinde siY~iiatl 
lngı1iz taarruzu 
inkişaf ediyor 

.: 

Orta cephe 
T dl Ye ikinci cephe eküDI u

t-. b!r anfa bıftl.lmlmt. Jldn. 

d tt>phe l9kl blll'Ö1le kadar ID&
~ btr 997 olm~ tek cephe eö
d t1e ....... llltan ~.,kabir ,ey 
deflldlr. 

1 ngilizler, Mihverin 5 milyon litre 
benzinini tahrip ettiler 

mıkikatte, bu harbin muhteltf cep 
heleri nırdll' Ve bunların başbcallı 

Avmpa. Asya 'e Afrika cepheleri
dir. Al'rupa ve Asya ceııhe:lerllM" 

,.an. A frika,ra orta c~pbe adım Wl' 

rebtUıf:r:. 
Kahire, ~ (A.A.) - CWM gUnU 1 Keza petrol yüklU iki bUytlk t"1tt da· 

neşredilen onıa..-rx mll.ştere.k tebh- h& batırdmıştır. Ingilız uçaklannın 

t;tnde de11KQ-or iti: ~ ~Uara refakat eden ge-
Orta tt.phedl'ki olo.ylar, yıtn c~ 

heh~rc., yani hem .A vn:ıpa ve hcım rle 
A~ya ~phclerine mües ir olacafı f

ı:ln ett inemH cephe elm9k ntidlıdtn
dadır. 

28/ %9 Ilkteşrin gecesi peyademiz mile.re değil. taşıtların kendilerine 
vaktııe da,ımuı elinde bulunan t<ıp- hücum etmektir. 
raklcdaıki kaz~lar.ını artırm~trr. Berlln, 30 (A.A.) - M~ır cephe
Yeaiıılen bir miktar ef!ir aJırun~r. sinde dUşman topçu ve zırhlı vası

DUn dtlfm8nl1l Driılı kıtalat'Ye fkind 

clereee6e aa.va;tı.ar yapıtnuş ve düş

mana kayıplar verd!rllmlftk. Mu
harebe dıen.nl etmeıcted!r. 

talarla de.ııtekleyerek yaptığı btiyilk 
ve şiddeth bir piyade muharebesi so 
nunda gedik açmak ıçin vA.kt olan te
şebb!l.stl akamete uğratmıştır. Dtiı:ı· 
manın 39 zırhlı tankı tahrip edildijtl 

Bunua lçtndtr ld mftttenkJenn 
orta cepheye umulduğundan ve l!tB· 

nrldığıntlan fada bir dikklıt göe
terdlkle.rine ~t olmaldeyrz. 

Kahire, 30 (A.A.) - Yapıl.,. nıu- bildiriliyor. Savaşın baıılıca şıddetlne 
tedil hesaplar, Ingi!İZ uçaklarmın 72 maruz kalan bir Alman bombacı ta· 
saat zarfında Mısırda.ki mlıhver kı· buru 39 tank tahrip etmiştir. 
tatarına gönderilen 5 mily• litre MarSJı. • Matnıh bölgesinde iki nok 

lıelızinl tahrıp ettiklerini ıebat eU,,ek tadan yapılan 811Jcer çıkarma teteb
tedır. Fdha.l<lka Tobruğa a.z bir m~ -, bUsU, uçakrıavar toplarile Stukala.r 
safede 3 peW'el gemı.si batırılmıotır. tarafından bozulmuştur. 

Resmi ve hutılltii; açık ye kapalı 
hiltlin haber'ler müttefiklerin değil, 
yalnı7. Afrika ~malinde, bUttin Al· 
rtkaıda büyük pyretier •rlettnde
rlnl meyct&oa koymaktadır. 

Btr taratıan · ektzillCI onla tear
rur.a geçmiş balımarkea, diğer ta
raft&n Rod~'& kın~ Mare
pl Sra11tıı'un euırtne ,·erlhnlşm; 

.BelrJ)ul Kongoeund& ,.e Jıattd&tha 
Afrika&ınde epey btr müddetteaooi 
lril,.WC bir ordu haı:ırlanma.ktadır; 

Amerika askerlerlıdn ~ya t:ı
k111 yeal değildir ,.e ancak bir i1· 
tihaktır, :r.ira ilk Aınerika ukeTleri 
bftraya t\ç ay enet çıknnştardır ve 
Llberya climhunyeUle yapılıua bir 
anlaıtma1a göre erüa lbıler kur
makta .e :r.encllenlen mürekkep bir 
onla IJMO'daaa gf'tlrmektedlrler; 
Mllllllz dana "'e fta,·ad11G eıtaı eu
ğinl ı:ekmlş ııwutaa lla~tanın 
c<'Ttgflver bıdkmdan modern slllılı

larta müeeJIMK Wr onla yettşttrll
matedlr. 

Devlet · Demiryolları Umum 
Müdürlüğü~den: 

1 - Devlet Demlryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek Uzere 
mUsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi alı· 

nacaktır. 
2 - .MUSabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - MOsabaka imtihanı 14/ 11/ 942 cumartesi gUnU saat H de Hay· 

darpsşa, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Ada.na, Afyon, Izmir, Sir
keci, Erzurum ve Eskişehir işletme merkezlerinde Srva.s cer atelyeslnde 
yapılacaktır. MUracaatıar bu ı,ıetmeler ve atelye mtldürlUğU ve lst.as
yon şeruklerlnce kabul olunur. 

4 - Milsab:ıkaya iştirak şartları 'unlardır: 
ı - Türk olmak, 
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak, 
3 - 18 yaşını bitirmL? ve 30 zu geçmemiş olmak (30 y~ dahil) 
4 - Askerllginl yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir 
sene zaman kalmış olmak {Emsalleri aifah altında bulunan vey& 
celbe t.Abi olanlardan taheil veya aıhhl se~plerle ert~ı aeneye 
bırakılanlar iştirak edemezler) 
5 - Askerliğin i yapmış ve ihtiyata ıeçmlf ola.nlar aynı derecede 
kazananlara tercih edilecektir. 
6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du
rumları demlryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunmak. 

5 - Müracaat lstidnlarına bağlanacak vesikalar •IHllardır: Nüfus 
cüzdanı, diploma veya tasdikname, askerlik vesikaaı Ve askerlik yokla· 
maları, polisten tasdikli iyi huy kl\ğıdı, çiçek ~ı ktfldı, • evli i9e • 
evlenme cUzdanı, altr adet vesikalık fotograt. 

6 - Daha fazla malümat almak isteyenlerin 14lctme mlldür!Wtl«ine 
veya istasyçm şefliklerine mUracaat etmelidirler. 

7 - ıstıdalıır en son 12/11/!M2 gUnU ~aat 12 ye kadar kabul olu
nur. (861) 

inhisarlar U. Müdürlüğü Ilanlan 
Mlkt.an I mı 

ı Ade Elektrik motörU 22/380 1 HP. 
3 > > > > 1,5 HP. 
1 > > > > 2 HP. 
1 > Şerit testere makinesi 70 cm. lik 

1 - Yukarıdaki e\"snfı yazılı beş adet elektrik motörll tıe ı adet 
şerit tc:ıtere makinesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 3/ 11/942 günü aaat 10 da Kabata~ta levazım şube· 
sindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Istekl!lerin pazarlık için tayin olunan gtin ve saatte teklif ede
cekleri fiyat üzerinden '}'o 15 teminat parasiyle birlikte mezk1lr koml'I· 
yona müracaatları l!A.n olunur. (935) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
ünlvcr~ltcyc yazılma 3 İklncitcşrin salı günü akşamı sona ere. 

c"ktir. (937) 

Sahibi ve Ne,riyat l\tüdüru: t\hmet Emin l"Alr~'S 
Vatan NeJriyat 'l'iirk Ltd. Sti. Vatan M.a*lıeMı 

ize.le,- Ankaradan 
dön~uıer 

Ankara, 30 (Vatan) - Bayram 
do-layısllc Ankaraya gelen izciler 
latanbula dönmüşlerdir. 

Yeni Barlin Ticaret 
Ataşesi 

Ankara, 30 (Vatan) 
ticaret &tatellilne Namık 
tayin edilmıştlr. 

ZAYi 

Bernn 
Se,.dıı 

Şişli XUfus memurluğundan aldı

ğım nUfus cüzdanımı kaybettim. Ye- , 
nlstnl aıacafmıdan f'Mdslnın hilkmU 
yoktUT'. 

1139 dotamlu r..aı,. otta A.11-
met PIM}&rtıl 

Bittüıı bıanlıw «Orta ttphe> nln 
yaklll bir UMaDda ita harpte ... ıı 
bir ret 0111ar--t•- "'e cyan cep· 
belere> nam ..tıeMıtr ~ ıı,. 
retaıerer. 

Elektrik, Tramvay, Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Nafıa Vekl.letince tanztm otunup 27.10.9!l2 taı-lhlnde B&şveklUetçe tas 
vlp buyurtttan yeni elektrik tarifeleri .. atıya dercedUmiıfUr. Bu ta.rtht'n 

itibaren okunacak eayaçlua istinaden ha.zırtanacak olan faturaıamı mez. 
k1lr tarifelere göre tahaklnık ettirileceği •yın ahonelerınuze Ulln olunur. 

UMUM ~IUDUB 

A .. 'l'ıaYlrat Tarllell: 

Birinci tertip: Kilovat ııaat başına H kımıf 
!kinci tertip: Kilovat saat başına 9 kuruş ..._ · 
UçllncU tertip: Kilovat saat başına. 5 kuruş. (Yalnız; Ticarethanelere 

tntblk olunur.) 
(Çifte tarife 1000 vattan fazla bir takatta tlct kullanan mUşterUerlıı 

bUtUn lstlh1Ak1ne) 
Saat 17-21 ıarasında Kw. s. başın& 14 kuruş 
Bu saatler haricinde Kw s . başwa 9 ~ 

P. TA.Rll'ESI: 

(Meskenlerde buz dolabı kullanan büt.Un lst[hltıkatma} 
Çifte Sayaçlı müşteriler. 

Sııat 16 - 22 ıaraanda Kw. S. başına H kuru~ 
Bu ıa.atler hanclnde Kw. S. başrna 5 kuruş 
Ad1 sa:ıUi aboneler Kw. S. başına {Azami tazife üzerinden % '10 

tenzilatla). 

N. TABIF.:c.il: 

{T:icarethaneJerde yalnız buz dolabı ietfl:liUd için) 
saa.t 16 - 22 s.ra&ında Kw, s. başına 14 ıuaruş. 
Bu saatler haricinde K'1. S. bıu;tna 5 kuruf.. 
ASA~SOR TARiFESi: 

a) 5 Kllov.ıtlalı ruJağı müesses takat için: 
ı - MUeısses kllo\-at başma ayda sarfolunan ilk on iulovat sant (kll 

surat yu\"arle.k hesapla 500 vat olarak) 
Tenvir tam tarifesine göre: 
2 - :Müesses kilovat başına 10 dan scı::ırakl 50 kilovat saat başın:ı. {l 

:ınıru.ş. 

3 - Sarfiyatın bundan fazla .. , Kw. Saati 5 kuruşta~ 
b) 5 kllov&tlık ı.·e daha fula mUesses bir takat Jçin 
Saat 17 - 21: Kw. S. başına 14 kuruş. 
Saat 21 - 17: ı<w. S. başma 9 Jcunış 
c - BüyUk y'ı.ık asansörlerinbı iııtlhICtklnc ldl sınat tatbikat tarife.s' 

ta.tbik olunnr . 

Reldim Tarllııl: 
Birinci tertip: Kw. S. b~ma 14 kuru~ 
ikinci tertip: Kw. S. b114ına 9 lwTuş 
Resmi ve Beledi daireler ve hayır mU~ssoselori tenvimtma: 

VlraUaa: 
Adi tarife üzerinden % 50 Tc.nzila.tıa Kw. S. b~ı.na; 7 kuru~ 

Smal T atltUıat: 
Adi TarJfe: 
Birl.,ci tertip ıcw. S. ~ 7 ku~ 
lkmci tertip Kw. S. başına :; kuruş. 
(Bu tarlfecle % 10 teczlllt ~ıb:n1'tır-) • (iN) 



çe, 
Büyük Fikret, F. Bahçe 
takımında yer alacak 

Fenerbah~elJ Fikret bir m~ ta elene aruında a.rkada,larDe 

Sofya muhtelill bugün ikinci ma... 
çını y ine Şeref stadında Fenerbah 
çeye karşı yapıyor. Beşiktaş çok 
güzel bir oyunln galip geldikten 
sonra bugünkü maçın alAkası daha 
ziyade arlmış ve bütün spor me
rak\ı\at"\nın kafasında Bcşlktas 

,)'eııtJı, ııcab~ FcnCTbhhc;c ne yapa· 
cak diye bir istifham bükülmüş. 
tür. 

Gördük ki, canlı bir oyun Bul
garları yenmek için kMi gelebil!. 
yor. Yalr.ız şu var ki Bulı::arlerı 
da ilk cilnkü gıbl yakalamak me· 
selesı insanı dilşündürilyor. Çünkü 
sahaya alışmış, yorgunluğunu al. 
mış bir takım elbette ki daha iyi 
bir oyun c.ynayabıllr. Demek olu. 
yor ki. Bulgar takımının hakiki 

Fenerbabı:enia l'lloeU 

kıymetlnı bugiln anlayabileceğiz. 

Bcşlktaşın galibiyetinden so:-ra 
Fenerbahçelller de maçı kazanmak 
için oynayacak ve bütün enerjile
rini ortaya koyacaklardır. 

Asıl mesele Fenerbehçc takımı· 
nro teşkilindedir. Öi:rendiğlmlze 
ve kat'iyetle haber aldığı mıza gö. 
re Fikret bu maçta oynamak üze-
re Anknradan istanbulıı gelmiştir. 
Bugün takımda yer alacaktır. Se
nelerce futbol ı;ahasınd<t alkışladı· 

ğımız ve çok zaman!ar ı.ıa üzerine 
tltredığlmlz Fikretl lekr&r sar1 l:i. 
clvert forma ile arkadıışları ara
sında görmek bizim için olduğu ka. 
dar bütün futbol meraklıları için 
de sevinilecek bir hadisedir. 

FikreUn oynadığına göre Fcrıcr
bahçe takımının sahaya şöyle b ir 
kadro ile çıkması beklenebll!r. 

Cihat • :Muammer. Murat _ Ö
mer, Ali Rıza, Aydın - Fikret, Na.. 
el, Miizdat, Fikret. Halit. 

Fenerbnhçe hücum hattından bl. 

Biz şurada Fenerbahçell futbol· 
culara bazı tavsiyelerde de bulu. 
nacağız. 

Evvelft şu tavsiyeyi Naciye ya. 
pacağız. Meşin topun fışıkı olan ve 
bir buçuk snatı ynlnı.z kendisi oy. 
r.amak isteyen Naciye arkadnşlara 
da oyun oynamak ımkanını ver· 
meslni tavs.ye cdeceğlz 

Gördük ki; Bulgar takımı sert 
bir takımdır. Bu gibi sert bir ta. 
kıma karşı ayakta tc.p tutmamak 
lazımdır. Çünkü topla beraber 
ayni zamanda oyuncuya gelen bir 
futbolcu karşısında çalım yapmuk 
hem o oyuncu lçl.n ve hem de ta
kım için zaral'lı olur. Yapılacak 
iş seri ve çalımsız oyundur. Böyle 
bir oyun biz öyle zannediyoruz ki, 
Fenerbahçeyl sahadan galip çıka
rır. 

Fcnerbahçe kaptanı Cihadın da 
bizim bu tavsiye ettiğimiz nokta· 
1arı düşüneceğini zannediyoruz. 

Kaleci Cihat gibi bir oyuncu ta. 
rafından müdafaa edilen Fener. 
bahçe defansı Beşiktaş oyununu 
gözönünde tutarak diyebiliriz ki, 
Bulgar hücum hattına bir iş gör
dürmez. Fakat Fener hücum hattı 
ise bır pnrr:tt zayıf ve birbirini la. 
kip eden hücumlar karşısında ken 
dini şaşıran, ne yaptığını bilmlyen 
müdafaayı deler \'e her zaman iş 
görebilir. Kaldı ki, bu hat yine 

bir çalım hastalığına tutulmasın 

ve bu mlkrc.p Fener hilcum hattı:. 

na girmesin. Fakat Fikret gibi nl. 

zım rol oynayacak bir oyuncuyu 

içine alan bu hattın bu hastalık. 

tan kurtulacağını da kuvvetle üm!t 
ediyoruz. 

Futbol meraklıları öyle zanne. 
diyoruz ki, bugün güzel bir oyun 
seyredecek ve futbol zevklerinl 
tatmin edeceklerdir. 

Kemal ONAN 

Rebllnln cezası 

lstaııbul Bölgesi direktörü tara
fından iki maçtan mahrum edilen 
Fenerbahçell Rebllnln Bölge Ceza 
heyetinde yapılan duruşmasında 
kendlslr,in suçu olmadığı anlaşıl. 

mış ve Bolgc direktörünün tayin 
ettiği 15 günlük ceza un görül. 
müştür. 

tin1versltede spor 

Maarif Vekıllmlz tarafından Ce
mal Gökdağ Üniversitede bir teş. 
kllat yapması için memur edilmiş. 
se de henüz bir hareket olmamı~. 

zlnı ilk mnçtıı. gördıiğümUz Bulgar ~ •• 
müdafaası ö nünde bilyük işler bek 
leneblllr. Müzdat ve Halit gibi iki 
canlı genç arasındn Fikret gibi za 
manının sembolü olmuş bir futbol: 

1 

cu hem bize zevkli bir oyun sey
rettirecek ve hem de ne de olsa 
bugan için tecrilbesı az olan Müz
dat ile Halldln de randımanını art. 
tırabUlr. Fikretln takımda yer alı. 
şı maneviyat bakımından da bü
yük bir rcl oynayabilir. 

$AKA 

Meşhurlar 
Nuri hakemlik c11ı1•, kurdunu dokccekml' 
• ahanın ortasında Bayımız çökl'eekmlş 

Korkulur k1ybolmasın l>eJnelnıilel um·anı 

Adnan Akın nerede, ne için hakem dıırmaz 
Çekti~ dil belii-.ı, o klııı"el·e ylir olmaz 
Bir diline dolar .. a ıJcll eder insanı 

Kel Zl)a ümitlendi, hakem olurum diye 
O ııul l'fnu•r. lisan'lı, duyduk n•rıııı, geri.) e 
Rüyük hakem olmaya, hP~·hat ı,:eknıl~tı c-anr 

~azJ Tf'Lc.an hu ~·otun ılıinme:r yolru~u oldu 
Futbol sah&lıırın111 o bır kolcusu ohlu 
Hak namrdan ııakla.."ın blıim ~ıul 1'ezeanı 

Ellinmlycn Adıım 

Hakem tayini meselesi, 
otorite ve disiplin 

lkl gün evvel yazdı17:ımız bir ya
zıda. Futbol Federasyonunun ha 
kem tayini mese~eslnde düştüğü 

hata ü:erlnde durmuş, uzun za. 
ınandanberl maç idare etmemiş ve 
y:?lnız ismen beynelmilel bir ha
'kem olan Nuri Bosutlıı, Qalntasa. 
r ı .:":.!~ı-ı clmnkla hakemlik 
evsafını kaybetmiş Ahmet Ade· 
min bu maçlara hakem tayin edil. 
mesın:n bize p~ k garip geldl(:lni 
de ilave etmi~tık. 

Fenerbahçe ve Bcsiklaş k luplc. 
•rinin bu hususta yaptıkln rı müra. 
caat üzerine bilmem doğru. h!l · 
.mem yalan. günah ı söyleyenlerin 
•boyr.una olsun B . den Terbiyesi 
.Umum l\Iüdürü İstanbul Bölgesi 
direktörlü!üne şöyle bir cevap 
vermiş: 

Ahmet Adem bir Galata o;aray maçrnda merasimde 

.sporda disiplin esastır. Otcrite 
Jfizımdır. Mademki, her iki klüp 
Ahmet Ademi hakem olarak iste. 
mlyorlar değiştirerek diğer b!rfsi. 
nln tayinini ve bu sure tle dislpli. 
nln bozulmasına. otoritenin ihlal 
edılmeslne meydan verllmemesınl 
dılerlm .• 

Ne güzel değil m i? Ama diye· 
ceksiniz ki; hakem evsafını haiz 
de~! !dir diye tenkit ediy0rsun, de
ğıştırınce takdır etmiyorsun .. 

Biz bu sütunlarda Futbol Fede
rasyonunun açık vaziyetle r kar~ı. 

sında düşlüğü hata\·t tenkit ettık. 

Uzun zamandanberl maç idare et· 
memlş, hamlaşmış bir hakeme, bir 
klübün idareciliğini deruhdc ve 

yine o klüp hakkında gazetelere 
beyanatta bulunmuş, artık bitaraf 
olmasına imkan görülemediği. maç 
verilmesinin doğru oıamıyacağı 

Bölge Futbol Ajanlıtı ve Hakem 
komitesi tarafından kendilerine 
bildirilmiş bir arkadaşı hakem ola 
rak tayin etmenin garabeti karşı. 

sında çok haklı c,larak tenkit yap. 
mıştık 

Bu defa da Beden Terbiyesi U· 

G. Cemil Taner 

dOştüğUnü de kabul etmıştlr. O 
halde disiplin burada temin edil 
memckte blUıkls bozulmaktadır 

Fakat şu da olabilir. Belki de tel. 
graf düşünuldüğü gibi yazılama

mıştır. istenen şey ıfade edıleme-
mıştır. 

Oığer bir nokta daha; Beden 
Terbıyesı Umum Müdi.ırlüğunün 

bu yazısından sonra hakem değls· 
tırıldl. Fakat Nuri Bosut bir ek. 
'"zcrsıs maçında bile maç idare ede· 
mlyecek vaziyette olduğunu söyle· 
yen Nuri Bo:;ut muhtelıt maçının 
hıı.kemllğlnl üzerine almış. Evvelce 
bu mesele üzerinde durduğumuı 

lçın fazla bırşey söylememekle bC" 

rabcr doğrusu ya bu arkadaşın cc. 
sııretıne hayran olduk. Bizim kcr· 

'b l kumuz şu veya bu değ il bu gı 
mılhlm bir maçın idaresinde acı 
gösterilerek mısaflrlere karşı mah· 
cublyettır. Maamafih bu eesarcl 
gösterlldığlne göre iyi idare edil· 
sın de zarar yok biz mahcup ola. 
lım. 

mum Müdürlüğünün yanlış bir ha- - - -l 
reketi üzerinde duracak ve yalnız 1 Bölge Atletizm Ajanhtı 
sporda disiplinin ve otoritenin ne i:stanbul Bölgesi Atletizm Aja.. 
demek oldugunu daha bllmedikle- nın ın istifası üzerine halen İstan. 1 
rtnı ortaya kc.yacağız. bulda bulunmayan eski atlet Se-ı 

Evvela biz verilmiş b ir karar mlh ajan tayin edilmiş ve bir mUd
üzerinde durduk. Böyle bir hare. det için kendisine Haydarpaşa ıı. 
ketin yanlış olduğunu, Futbol Fe· sesinin iki yıllık atletlulnden Rem 
derasyonunun isme kıymet vere. zlnln vekalet etmesi kararlaşmış. 
rek hatava düştüğü r. ti anlatmak tır. 

ıstcdik. Eğer bu telgraf doğru ise Semih gibi bir ajana Bölge dl. 
_ ki doğru clduğunu kat'ly( tle söy rektörünün isteğlle daha henüz 
lediler Ve hakemin dcğlştlrılmcsi pek genç, idarecilik hayatında hiç 
de bunu gostermiıjlir . BP.den Ter· bulunmamış, atletizm sahasındak! 
bıyesı Umum Mi.iclı.irluğu kendı o. hayatı iki yıl elan bir genç vekA. 
toritesini kendısı bozmuştur. Ken. Jet etmektedir. 
il teşkilatının büyük bir hataya 

l . Bugünkü maçın hakemi 
Bugün oynanacak olan Fener. 

bahçe _ Bulgar maçını Samı Açık. 
öncy idare edecektir. 

Yarınki maçın hakemi 
Yarın Fenerbahçe stadında oy. 

nanacak olan Fenerbahçe _ Beşik
taş muhtellti ile Bulgarlar arasın. 
dnkl müsabakayı Futbol Federas
yonunun tensibile Nuri Bosut idare 
edecektir. 
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Düşünceler 
Spor nıal:ıPnıe..,ı "afan nısğn1Jılarda lııt~nlldlğl gibi futbol ayakkabı!U 

hulmııl• ta gli~l~ti. Saı{ıı sola kn,an çocuklar ı~tedlklerlni hulaPJıyorlar . 

J>ün bir ~rka.Ja-: ıuılattı. Doj;rusu ya ıe\"incllk. I-:tc tl''}kl!4tta l~k gll· 
:ıel "e yerinde bir dıi-,ünce, ıleclik. 

Te~kili\t memurlarınrlan biri 1 bir biilgedrn ffllne ge-;irıtl~I rutbo· 
a~-akkahılarını Jerıi tes!'il eılllen çocuklarla !llpor klUpterlne, bölge mer• 
kezlodekJ !Iİ<'il bllrClStınıh\ ııstıyormu,. 

Her ne kadar resmi tılr ılalrcde krndlııinr. menıııııp tc,ekkllllPre ,.e 
"POrt·ulara. satı, .raılmak 'e ticarette bulunmak ılo~ru dekllse" de böy lı 
hayırlı işlere ı-an kurban .. 

FPna mı acizim, hem giıtcr tıölı:-ede işini ~örllr ,.e hem de ayakkııbıil 
alır ~·ıkarsın . Var 0J<;u11 bö~ le hayırlı l~ goren nıcmar •.• 

Kulak Miııatırl 


