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Afrikadan 
Röportaj 

Af rikanın göbeğine 
doğ.ru uçuş 

Kahirenin, Harfumun asfalt yollarında dolaşır

ken insan İstanbul hesabına utanma hissi duyuyor 

Yazan : rAJımet Emin YALMAN 

A de.nadan ayrıldıktan sonra •

1
-

yezdıgım ilk ycıı:ıda umumi 
Afrika intıbalarımı anlatmnğa ça-
11§1..ım. 
Şimdi ta ba~tan ba~layarak se. 

~ ahatımlzdcn kısaca b&hsedece
glm. 

Adaradan havalandıktan sonra 
saatte üç ) üz yirmi ile üç yüz elll 
kilometre araı;ında b·r sı.iratle me. 
sa!cler ) utma~ıı. başladık. 
Gözümü~ önünden Suriye sahil. 

lerl, F llstlnln çollerl ve bir tabur 
lntit<lmllc birbirini takip ed..:n por. 
lakal bahçclerl uçuyor. 

Bir aralık ufukta bir su birikin. 
Us! belirdi ... Acaba Lüt gölü müh I 
diye :;orımığa meydan kalmadan 1 
ı~U\'eyş kanalını, Kızıldenizi, Akde. 
nfzı farkettlk. Harp hedefleri ara. 
sında bu kadar yer tutan Süveyş 
karaltı, havadan gayet mutevaz:ı 

bir su şeridi glbl gcirUnüyor. 
Biraz: sonra Kahire civarındaki 

blr ha\'a mC'ydanındayız. Nazik \'C 

tevimH J\:ahlre sefirimiz Numan 
'fa.hır ve r ret erk nı bızi karşı
layorlar. B 1rdenblre kendimize 
gelemiyoruz. Rahat bir koltuf;a 
uzar.arak havada uçmak hoş bir 
r;cy ama, yere indikten sonra irtifa 
ve tazyik farkları dolayısilc insanın 
kulakları bir muddct uğuldayor. 

Benim l\Iısıra ilk gelişim... Şc. 

ferd oteline ı;:ldcrken, Kahircyl 
hııyrnn hayr~n seyrediyorum. Mad 
di memurluk bakımından Kahire 
her Avrup11 şehrlle boy ölçUşebl

lir. Geniş asfnıt caddeler. güzel bl. 
nalar, bol yeşillik. her tarafta 
zevk uyandıracak \'e .ferahlık ve. 
rccek bir hoş'luk ve intizam ... 
Yalnıı bunların arasında fes gö. 

te batıyor. Eser fes bu iklime uy
~un bir kafa örtnsü ve güneş sıpe
rl olsa sırf başkalarına benzemiş 

olmak lç.n kaldırılmasını kimse 
isteyemez. Fakat Mısırın kızgın 

suııeşl allındıı gözlerı. ytizı.i koru
Y&nrnyan, başı için. için kaynatan 
bu serpuş: "Ben bir pilskiillü bel!i . 
. Ylnı: geriliğin, taassubun. akılsız. 

lığın canlanmış bir alıimetiylm.• 

uun Ankıuada bir konferans l e ren Alınan profesör ve dlnleylclled 

anıeliyat daha geçirdi 
Profesör doktor Sauarburk 

dün bir konferans verdi 
Ankara, 26 (\0 a tan) - Rarklye Veklll Numan l'llenemendoğluna 

bu abalı ı.aat 111,SO da Ankara Niimune haııtahıuıe inde Alma n profe· 
ı.ürlerl tararınılan lklnd bir a mcllyat yapılmı, t ir . Numa n l\lcncnıcncı · 

oğlunun ıbhi \ar.lyetı normaldir. 
VATAN: Kıymetli Hariciye Vekilimize s-eçml~ olsun der, kendisine 

acll şifalar dileriz. 
Dün Ankarada r rofesör Saaerbruch tarafından a li ka ile dinlenen 

bir konferan!I \'Crllml~tlr. 

Ribbaiıtrop çetin savaşlar 
bizi bekliyor diyor 

Ciano da sulhun beşeriyete 
kazandırılacağını söyledi 

Barbaros ihtilclli 
Kırallara taç dağıtan Amiral için 

bugün merasim yapılacak 
B us-ün (27 cylQI 1538). TUrklerl 

bilttin Avrupa.ya. hAklm kılan 

bir deniz: zaferinin yıldönUmildUr. Ad· 
riyattk ve Ceneviz sahillerinin girin· 
tlti ve çıiqnta ı koUaııtıa sıA"uın~ş 
yabancı bir deniz kurdunun ve onun 
dayandığı kuvvetli, bir Akdeniz dev
letinin Osmanlı Ulkesine zaman za
man yaptığı akınlar Osmanlı hUkUm. 
darını rahatı;ız ediyor, slnlrlendlri· 
yordu. K~relti Kanuni bu mlı.nevl 
ıstırabın verdigi neşeslzllk ıçinde çır. 
pııııp duruyordu. 

Bir gün TUrk deniz kurtlarının 

kurduğu garp uçaklarına b~lı t:!) 
kadırga ve (8) çektirlden ıbaret bir 

(Devamı: Sa. :J, Sfi. 5; de) (0) 

r------TfltDT#tD..,.,,11-( ı 

Edenin il 
1 nutku 1 
J "Amacımız Al- J 
! manyayı felce J ı 
uğratmaktır.. 1 

J l ı k mücadelesidir,, 
Lc:r:Jra. 26 (A.A..) - DUn Lea.· 

mtııs-toııda bır nutuk söyliyen Harf· 
eıye Naı;ırı Eden şöyle demiştir: 

Son ::ünlerde Rıısyaya varan l(afi· 
le öncırılı harp malzcmcsl teslim ct
mıştir. Arasında bir çok uçak, tank, 
top ve her nen milhlmmat ve iaşe 

bulunan bu malzcmeııl,1 ycrınc var· 
ması bliyük bır lllll\'llffıtkıycttır. 

Nazır yapılan işin gcnlşlıği hakkın 

da bır fıklr vermek için ı,unu söyle
mıştır: 

Bu ışte muhtelif bUyüklUkte en ez 
75 In~lllz harp gemisi kullanılmıştır. 
Bu malz.cmenın nus miltlefiklcrim!ze 

nazik bir anda yetışmiş olması mem., Bugün Be,u.ta'taki tftrbestllla önlbtde btlytlk meraııim yapılac.-ak ola n Amiral Barhıarn 
nunluğu muciptir. -------- - ----------------- -----------·-----· 

M. Eden sözlerine şöyle devam et-. s l d' d mıştir: t • 
Stalıngrad muharebesi öyle bir kah a ıngr a a 

ram~~~-.:~:c~d:l~.i~~. ~; :~u c:a· 

Iranda harp 
tehlikesi mi? 
Ankara. 26 (Radyo Gaz:etesl) -

Verılen bir habere göre Ortaşark in· 
g-illz: ordulı.rı Başkumandanı Tahra· 

Almanlar, şehirden kuvvet 
çekmek zorunda kaldılar 

na ı;ıtmi~tlr. Burada General Vavel Vişi, 26 (A.A.) - Almanlar, Sta· 
!le Iranın mUdafaası hakkında muza. Ungrad şehri içinde şiddetli muhare· 

diye adeta bağırıyor. Vakit vakit 
CcsJerini çıkarıp terlerini silen. 
kendi kendflcrlııl zorla işkenceye 
Fokan 1\lısırlı1.era acıyarak bakıyo. 

tuz. Akıl ve lradC'lerinl biraz kul. 
lansalıır. taassubun köleliğinden 
kcndilcrh;I kurtarmaları güç bır 
~ey olmayac:ak. hele sözleri onün
.ie bizim gibi bir kurtuluş örne. 
.. J olduktan sonra .•• 

Bertin, 26 (A·A·> - Üçlü pak. 
tın yıldönümı.i münasebetlle rad. 
yoda bir nutuk veren Alman ııa. 
rlclye Nazırı M. Von Rlbbentrop, 
Alman milleti ve hükumeti namı. 
na, bu paktla Almanyanın mütte
f ıkleri olmuş olan milletleri se-

lfımlamış \ e ezciimle ~öyle demiş. k ede bulunacaktır. belerden sonra Vols-a kıyılarına var-
tır: Berlın, cŞımdı harcltfit tarafı Irana ı ınış:ardır. Bir çok blokları ve eski 

Kafkıuıyada Tuapse ve Grozniye 
karşı tehlike artmıştır. Almanlar 
Kafkasyanın merkezindeki dağ sllsl
lMlnln 4000 metrelik zın·eıerinl, a,. 

Londra, 26 (A.A.) - Stalin!)rad 
şehrinin lçlnde Ruslar muvaffakıyet
ler elde etmekle kalmam~Jar. Alman 
!ar, sol eenahlarını tehdit eden Tlmo-

Nil kenarında, Mısırın en güzel 
(Deumı: Sa. S. SU.:?; de) )·{ 

11- Üçlü paktı imzalamakla, geçmek üzeredir. Fakat Iran harbe belediye binası da işgal edılmlştir. 
hı:ırbtn Avrupoda genışlcmeslne girmemek için bUtUn gayretini sar· ı Ruslar Cephenin kışlalarında muka· 

(De\atnı : Sa. 3 ; SU. 6 da) + 1 fedecektır> diyor. vemete çalışıyorlar. . 

mı.f ardır. Moskova, Novroslskln ee- çenk o kuvı:etıer!ne karşı 'ehlrdcn 
nup doğusunda yeniden Alman ta.ar- kuvvet çekip oraya göndermek me<:· 
ruzunun ,başladığını blldlnnektedlr. , (Deumı ~a. 3, Sü. S de) / - / 

Küçük haberler Yuftta.Dil Bayramı Bomba dô.vô.sı 

Suçluların mü
dafaaları yapıldı 

"(.. \·a~lnı;ton, 26 (.\.A.) - Demlr yolu ldar~I Amlrlerl, denılryollıı.;,ın 
hu .,ene ha ı ı• falldkalarına 4,50 0.s;;.; ton hurda Jeınir u~rdlkleriru 
,,;~·ıemektcıllrler. 

~ Kudü!4, 26 ( Rad~o • 22,4ii) - 8 Ukrc.-:ten blldlrlldif;lnc ı,;'iire ·ov
l et ""kerlerlnı• karşı harp etmek 1 tem iyen numen a kcrlerl na7.I 
u .. ıı l ııJ I~ ınblllcme c·ezaliına ç.a r ptırılac•aktır. J>ıişmıına firar eden Ru. 
men M'lkerlerinln en lakın .akrabaları kur~una ıllı llecek tır . 

.... .\nkara, :?G {Radl u Uaıcte!tl) - ~rk cephe ine alt Jıarckfıt !nema il<' 
Rcrllnılc halka gü .. tcrllmcktedlr. Berllndcn \·erilen bir tc·lı;rnf bu film· 
krın Alınan lmlkıııa ~tali ngradılnkl ,\ Jıııan ıafcrini canlı olarak an· 
la ll ı~ı bild i rilınck ted lr. 

.. Ruıta ııe'itc. !!6 (,\ • .\.) - t 'zun ıılircn mulıarebelcrılrıı •mıra H ın·at 
h u, Hllcrlnln D tl\lna, l,h·no ' c Posı:u ja nalıiyelerlle cl ıı laylıtrını ı~

ı:.ıı ctmı-, hulıınan ı;etelerden temiı kndi7-ınl ~ann nu~na'da çıkmak 1. 

t14. oıan Jliın lli .. t ı:ın:ctm;i !ılldlrl~or. ı 

llto~ı.o,ıı . :.!6 (A.A.) - i ki -.ııctrnl ~cm isi 'e iki ılcstro~·crrlen mil
rekkc ıı nlen bir Rumen gemi kafilc .. ı ne Kıırarlc niıdc taarruı eden hlr 
Rm, dcnlz.altı -.ı ~fareccstı Rumen de,trıı) erini hatınn:şlır. R11 gemi· 
ıin 150 kl'llllk ınlırcltebntı da gemi ile beraber hll\ll)tı U\·muştur. 

ı:un ıeıı lilo unun 4 dcstr.eycrlndeıı biri olan bu ı;cınl lijO lonilıHoluk· 
t ur. RU!i denizaltısı bir kaı; ı;Un pu,,uda kalını tır. 1 

.f l..ondrıı. 26 (A .A.) - Dlln. Jnglllı. bomba uı:akları Nof\ eçtc Oslo 
,c ıı rınc taar ruz. et mişlerdir. 'taarruz.un :>nıııldığı giln <!ııbllng'in bir rlmi ba{ilama tar.hinin 10 uncu dö 
parti tl'ı:ıı hürii 'ardı. Parti rııe.n .. upları \ r. quı .. ııng ıııahzcııJcre ı.i;ııı- ni.ım ) Ilı munasebotile butüıı Halk 
ı ıını. met huri.) elinde kalmı .. ıardır. (<etil re mi de l nıııluıııamı~tır. 1 cı•lerinde tophıntılar yapılnrak bu 

ö cmli günü belirten konferanslar 
ve söylevler verilınlştlr. 

Halkevlcrlndckl bu toplantılıır. 

da ı;c;k ~cnış dinleyici kütleleri 

Birinci ceza dairesi maznunların 
gıyabında karar verecek 

1 
: Ankara, :?6 (A.A .) - Tcmyl~] nı bugiin tetkike başlamıştır. ict-
I mahkemesi Birinci Ceza dalrcsı dfa ınakamın1 Başmüddclumumi 

HaJll Özyörük'ün başkanlığında Başmuavlni Nazif Çağlıyan ı:gal 
yaptığı toplantıda Almanyanın ediyordu. 
Ankara büyük elçisi Von Papen'e Birinci Ceza daire~! müzakere 
karşı suika.sd tertip etmekle suçlu salonunda yapılan bu açık tetkik 
K ornllo! ile Pavlo!. Abdurrah. esnasında salonda yerli, ecrebl a • 

hazır bulunmu!'tur. Bu arada Bey. man ve Süleyman haklarında An. janslar ve basın mümessilleri ılc 
oğlu Halkevi tarc.ıfından da Tepe- 1 kara asırc.za mahkemesi tarafın.. meraklı bir dinleyici kütlesi de 
ba~ı bahçc.,,lnde bir toren tertip 1 dan verilen ve zanlılar tarafından hazır bulunmakta idi Saat tam 

(De\a.mı: S a. 3 ; Sil. ı de) - temyiz cdOcn mahkümlyet kararı (Delanıı : Sa. 3; SU. '1 de) o 



O mir gömlekliler kaçıyorlar 
Yazan : ZIYA ş.&K ' B 

- 85 - kil eden Sarkl Roma İmparatorlu. 
Bunla.,. ancak 450.500 mctrclık ğunun son ve tallhsız hükümdarını 

b r mc afeyı ~ ıldırım süratilc gcç. I yalnız başına bırakmışlardı. 
tiler. Edirnekapıy geldiler. Ve o. imparator KostanUn, bu büyük 
rada, bırdcnb re şaşkına donen ka. I hatlcnin karşıstnda evvela kendini 
pı muhafızlarının usUine hücum kaybetmlştı. Sonra, en son bir limit 
ciltler. ile nıaıyctlndekilere: 
Boğazlaşma. uzun sürmedi. Ye- - Beni takip ediniz. 

ntçeriler, galfp geldi. Kapı, TUrk. Diye scslerunl§U ..• Fakat altın.. 
Jerın elin<' gC'ç.ın.şt . Bu müddet dakl Arap atını, Topkapıdao ~hrin 
zarfında, (S rkaporta) yn bir Türk lstıkametine dof:ru sürdükten son. 
akını başlamıştı. Yeniçeri böli.ık1c. ra, arkasına bakıp da kimSl',,)-·I gö
riııln arkasından, Karaca. Beyin remeyi•ıce, derhal atından indi. Bü
hücum kolları bu küçilcük kapı. tün muhasara müddellııce ekseriya 
dan giriyorlar.. harici sur lle da. üzerine btndlğı o cins hayvaı:ı, ken
hfli sur arasındaki o daracık as- dl mukadderat.na terket•I. 
keri yolu dolduruyorlar. Bir kıs- Kaçanlardan i>'r çokıarır.ın rlvı. 
mr (Tekfursarayı) na, diğer kısmı yctlerlnc nazaran, artık imparator 
da. (Edirnckapı) ya doğru koşu. tamam ne şaşalam1ştı... Evvela, o. 
yorlardı. muzlarmdakl erguvan reı:kli v~ 

Bu Türk akını, surların Uzerln. yakası s:rma işlemeli harmanlyey: 
dckt Bızans mudafilcrlnl de altüst çıkar•p bir tarafa attı. Sonra göğ. 
ediyordu Bunla.rdlın, 'Dürklcrln sünün ortasındaki ç fte başlı kar. 
yollarını kt'smek isleyenler. eğri taldan mürekkep, altın ve elmastan 
kılıçların darbeleri altında can yapılmış Blzııns armasını da çekti 
veri) orlar .. diğerleri de, dııhlli sur kopardı. Onu da bir kenara fırlattı. 
!ara tırmanarak şehre kaçmak Is. Üzerinde. hnparatorluk alAmetı ola. 
ttyorlar •. fakat arkalarından yeti. rak yalnız. (Kampajlya) denilen 
o:en Türk mızraklarlle delik deşik erguvan renkli ve kırmızı ~erfta 

tarak yerlere serUlyorlardı. ·.ııcc deriden çizmeler. k:ılmıştı. Bu 
Bu suretle E-Oirnekapıyı tutan çizmelerin üzerinde de birer altın 

Türk askerleri, şlmdı tkl kısma ay. Bizans arması vardı. 
rılmı§lardı. Bir kısmı. büyük bir İmparator, kaçanlardan blrlr:ın 
korku ve dehşete kapılarak surlar :ıtmış olduğu bir kalkanı yerden 
dakl burçlara kapanan ve oradan aldı. Kılıcı111 çekerek, bir mecnun 
ok yağdırmıya çalışan Blzanslrla- gibi, gcltşl güzel ko~mıya başladı. 
rın Uzcrlcrlne hücum ediyorlardı... (Fatih) e gellnce .. 
Diler kısmı t e, büyük bir faaliyet. O, yeniçeriler ş~rampol'ün siper. 
le kalenin bu meşhur kapısını, ha. lcrlnl zapdeder etmez der'.hal atını 
lçt kı Türk ordusuna açmıya ça. mahmuzlamış .•• BntUn şiddeUlc ilC'. 

lrşryorlardı. rl atılmış. Duşmanları önLnc kata. 
Burada bu faaliyet devam eder. rak şehre giren y-.:n.çerilerln ara . 

ken, bizzat (Fatih) in kuma::-da et- sına karı,o:mıştı. 
tt~I ye !çeri bulUklerl de - dayanıl Eski ve enanevi :h ayetlere na. 
maz bir deniz dalgası gibi - 'l'op. z:ıran <Fatih), a~ını ~crampllün si. 
kapıdaki varoşun siperlerini aşmı~. pcrlerl iızcrlr.dcn atktarak hayva
lar .. imparator Kostantln'in Cmu- rıın b:ı.~ını derhal sata çcvi!'dl. Bir 
kaddcs belde) slntn topraklnrın:ı hamlede, Topknpıya geldi. Kendi. 
ayak basmışlardı. &lnı takip edenlere ve peş sıra ko-

Fakat .. tarihin büyük bir takd·r şup gelen yeniçerilere, derhal (To"l. 
ve tekrlm ile kaydettiği bu parlak kapı) nın açılmasını emretti. 
muvaffaklyct, pek kolay olmamıı;. Kapı muhafızları, derha! kılıc;
tı ... Yeniçeriler, henüz mevkilerin. tan geçirildi Dalma (Fauh) ı takip 
de şiddetle sebat eden bir kısım de eden sancaklardan biri, Topkapı. 
mir gömleklılerl.. ve artık hayatla. nın sağ tarafındaki burcun üzerl e 
rrn1 biçe sayarak son bir mukave. dıkfldl. 
mel ~ostcrml~c k•rar veren Bizans Kapı açılır açılmaz. hücum ko•. 
askerlerini çlğn ylp geçlnci:te ka- !arından blrı, buraya atıldı. Yeni. 
dar. duşmanların zırhları ve tuğla. cerl böli.ıklerl, koşar adımla bu ka. 
rı üzerinde b r çok kılıç kırmışlar. pıdan girerek şehre dağı!mıya ba!':. 
bir hayli kalkan parçalamışlardı. ladı. 

Demır gömlekliler. artık kaçı- Artık, b ılün ihtiyat kuvvetleri 
;} orlardı. Jan JO linyanı'nln çekilıp de harekete ~clml~erdi. O nlar d:ı, 
~ltUğı o kuçuk kapıdan geçebilmek hlran cvveı ~ehre girmek için ace
çln oraya o derece şiddetle hücum le etmcktelerdl, Yine ananevi ri
cdiyorlardı ki birbirlerini eziyor. vayetlere nazaran Fatih, Topkapı
ıar. .hatta, önlerindeki arkadaşla. nın sol tarafında (bugün, Topkapı 
rını arkadan bit- balta darbesile ye. tramva.yl11rının son istasyonu olan 
re kapatlıktan sonra, onun kanlı noktanın cenup tarmnda, yakın 
cesedin ba arak geçmekten btle zamanlara kadar (cumartesi tekke. 
çekinmiyorlardı. si) denilen blnanrn bulunduğu ye-

Son saat zarfırda demir g!Smlck- re tesadüf eden) meydanın tam or. 
lılere yardım ıçın getirilmiş olan tasında dimdik duruyor. Kapıdan 
B uıns askc-rlC'r•nden bir kısmı da. şehre doğru, oluktan bo:ıanır 'ibi 
ne ) ııptıklarını bılml) erek. şaşkın. dağılan askerlerini seyrediyor.. o 
!ıkla kendılerlnl oradaki surlardan sırada da atının başını Kıllı Yusuf 
aşa 1 ntmıslnr, derin hendeklerin isminde bir (şatır) tutuyordu. fl) 
lçlerlı c yuvarla mıŞlardı. Arkuı "'..,. 

Fııkat. bütiln bu kaç~•nlarm veya. 
hut srıklanacak yer arıyanların en. 
eJcrlnc, artık (Fa.tih) fn yeniçeri. 

IC'rl, kanlı kılıçlarını dayamışlardı ... 
Onları mbtemadıyen o daracık ka.. 
pıdan şehre surüyorlar .. keııdllerl 
de onlarla. karma karışık bir halde 
kapıdan girerek, şiddetle takipte 
devam cdıyorlardı. 

BcdbPht imparatorun maiyetin. 

[ 1 1 (Şatır>, bir nevi m<tiyet aske. 
ridlr ve bu zatrn lsmJ de bazıları 
1' rafında.. (Kıll ı l'mıu() , b•ıla rı 
tarafıııdan da < Kıyılı Ytbuf) d iye 
zlkr~llmektedtr. Hu zat. sonraları. 
(Fatihi in durduğu o mevkle bir 
mecslt in.,.~ ettinnl .. bllah<tre bu 
cami, tekkeye ka..,edilmt tir. 

Şehir 
Hab·erleri 

lstanbulda 
gece hayatı 

Nakil vasıta l orı 
saat 22 den sonra 

iş femiyecek 
Bundan bir kaç gün evvel kömUr· 

den tasarruf gayes!le gece saa Unln 
geriye alınması dUşilnUldilğllnU ve na
kil vasıtalarının Azami saat 22 den 
sonra işlemlyeceğlnl haber vermiştik. 

BugUn, bu verdlğlrııız haber, ta
hakkuk etmiş bulunınaktedır. Oğren
diğlnıizc göre na.kil vıısıtalarının ce
celerl lşleUlmemesı ve tahdldı ir,in 
Vekiller Heyetinde d\ görUşülmUş ve 
bu hususta bir karar verilmıştir. 

Emrin bir iki gUne ka.dıır lstanbula 
bildirileceği ve derhal nakil vasıtaJa. 
rında bu tahdide g!Sre yapılacak ta
J'.l!enln tatbik cdflcceğl haber alın

mıştır. Bu suretle Istanbulda gerek 
sinemalarda, ve gerekse eğlence yer
lerinde de sece hayatı tahdide uğra
yacaktır. 

Fitre zarfl~rmı açarak 
paraları aşırmış 

Bundan bir müddet evvel Eyüpsul. 
tanda oturan Salim adında bir adam 
Kızılaya ait resmi fitre zarflarını 
açıp fçlıt'den bir miktarını alarak zar
fı değiştirdiği ve bu suretle emnlyelt 
suiistimal ettiği tcsblt edildiğinden 
mahkemeye vcrlınlşll. 

DUn lklnci Astıye Ceza.da yapılan 
duruşmasında dinlenen şahitler suç
lunun ölmUş oldugUiıu blldlrmlşlcrsc 
de mahkeme, maznunun ölüp olmcdi
g-lnln tahkl!d için duruşmayı başka 
bır gUne bırakmıştır. 

'malathanelerin çimento 
ihtiyaçla rı teshil ediliyor 

Iktısııt VekAleti lst.anbulda çimen· 
to kullanan sa.nayı müesseseler! ile 
mozayık, boru, kUnk vesaire imal e· 
den imalMhantlerln çimento ihtiyaç
larının belediye kanalllc değil, vekA· 
let teşkllltı tarafından tesblt oluna
rak tcvzilne karar verml~Ur. 

Ankarayıı gitmiş .olan çimento ile 
iş yapan sanayi erbabı namına ve· 
k~ete vertıen liste lfllanbul Mıntaka 
lktısat Mlldllrlııttıne gelmiş ve 1\fın· 

takıı lktısat MUdUrlUğU de Milli Sa· 
nayı MUdUrlUğünden bu listede bulu
nan blltUn mUesseselcrln aylık çimen
to ihtiyacının teebit ed!lmC3inl iste· 
miştlr. Listenin barldnde kalan bazı 
mUessescler de bulunduğu anlaşıldl· 

ğından bunların da imal kudretleri 
tesblt edılecektir. 

Milli sanayi blrllğ"i mütehassısları 

yarından itibaren çimento ıma!Atha· 
nelerini gezerek c;lmcnlo ihtiyaçlarını 
tc.sblt edeceklerdir. 

Alacakhsım bıçakla 
yaralad ı 

Nuruosnıanlycde Mustafa adında 

bir dam aylardanberl alacaklısı ol· 
dutu Saltten evvelki ı;-Un parasını tek 
rar istemişse de Salt, borcunu ver· 
mcmlş. bu yllzdeıı aralarında bır kav. 
ga çıkmıştır. 

Borçlu Salt, Arkadaşının bu tale· 
bine Ç(Jk kızmıı,ı olacak ki, bıçağını 
çekerek alacaklısını başından yara· 
lanuştır. Yaralı h&Staneyc kaldırıl· 

mış, suçlu yakalanmşıtır. 

Altın 
. 

pıyasası 
Dtin bir Reşadiye altını 3305 ku· 

ruştah ve 2ıl ayar bir gram kUlçe al· 
tın 454 kuruş Uzerlnden muamele sör
mtlştUr. 

Haftadan haftaya 
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Mektuplaşan hayvanlar 
Yazan: Sadun Galip SACVI 

Sayın afabcylm köpckciğlm 
Hırlaşma timsali oluşumuzun 

artık bir manıı.sı kalmadığını tak. 
dlr buyuracağınız ümldılc ~u sn. 
tırları karalıyor ve samimi bir 
barı~ teklif ediyorum. İnsanların 
tamamlle blze benzedikleri bir 
devirde daimi bir hırgür içinde 
yaşamamız abestir. Muvafaknl 
cevabınızı dört gözle btkler, sev. 
gi ve say~ılarımı sunarım. 

Pamuk 

İki gözüm kardeşim kedlc.lğim 
:Barış teklif eden meklubı..ınu. 

zu derin bir ~evlnçle aldrm. Dü
şüncenizde pek haklısınız. Artık 
hırı:tir bize deiıl, insanlara ya. 
kışmaktadı:. 

Barışımız: kutlamak üzere ço. 
hıı.. çocukıa rık~am yemeğine h'
z;> buyurm:onızı rica €der, ı:o71~ 

rinlzden Ö;'>Pl ım sevgllı lrnrrle~ 

ilm. Bobı 

Sev~lll babacığım, 
Evlendikten sonra ayrı ve ye. 

nl bir yuvn kuran oğlunu te>crü
bclcrtnden ve yardımından ıPah. 
rum bırakmıyacağına emı:ıını. 

Kllerimlz bomboştur. Yiyecek 
maddelerini kolaylıkla nereler. 
den tedarik cdeblleceCiml bildir. 
meni rica ederim. Çuvalları tk. 
llp crzakı taşımagı kendim be. 
ceririm. 
Eşim ve kızın Boncukgöz hür

metle ellerinden opcr. Ben de 
ellerinden operck a~le cevabını 
bcklcrlm sevgUI babııcığım. 

Fındık 

Oğlum Fındık, 
Mektubunu aldım. Sana yol 

göstermek vazifemdir. Bu itıbar. 

la İstanbul vurguncularının mu. 
fassal bir )istesin! ilişik olaruk 
~önderlyorum. Bu listedekilerden 
kolaylıkla değil ya, güçlUklc bile 
birşey tedarik etmene lınk{lrı 

yoktur. Bunların dışında bir yer 
blliyorsıın bana da bildir. Zira 
bizim kiler de boşalmak uzeredir. 

Boncu kgözün ve senin gözleri. 
nlzden öp rım oğlum. 

sıvrlburun 

Sayın bayım, 

Uzun zamandan beri siz.den 
mektup alamamaktayım . Neka. 
dar vefalı oldueunuzu blldiglm 
için mektup yazmadığınızı değil, 

mektuplarınızı eski adresime gön 
derdi,inizl tahmin ediyorum. 

Abanozda bir gece alemi 
ne nef ce verdi 

Artık bizim için .sık sık ev dc
?iştırmek bir moda oldu. Her. 
gün blrbirındeıı rahat ve gilzel 
o kadar gemi batıyor ki konfor 
hangisinde fazla ise hemen ona 
göç ediyoruz. Halen Tobruk on. 
!erinde bir İtalyan gemisinin kap. 
tan kamarasında ikamet etmek. 
leyim. Kardeşim de, allesile al. 
trmızdaki daireyi kiraladı 

Mektuplarınızı yeni adresime 
;?öndermenlzi rica eder. bu vesi. 
le ile de saygılarımı tekrarla. 
rım. 

Yunusbalıgı 

Hamiş: Şimdi kardeşim geldi. 
Yeni bir geminin dibe inmek üze. 
re yolda oldugur.u habcı· verdi, 
Şayet onda daha iyi bır daire 
bulursak taşınmamız muhtemel. 
dlr. Keyfıycti ayrıca bildiririm. 

y, 

Sayın bayım. 

Mektubunuz. muhtelif cıdrcs. 

leri dolaşa dola!ia henüz bugün 
e11ıne vasıl oldu. Bereket versln 
ki her çıktı,ım 'cınlyc ycnı ad. 
rc::.lml bırakmıştım. 

Biz de tıpkı sizin vaziyctlniz
deyfz. O kadar çoğaldılar ki han. 
gı gemide oturacairınızı şaşırıyo. 
ruz. En son bır sarnıçlı gemide 
oturuyordum. petrol kokusuna 
dayanamıyarak çıktım. Bugün 
Brc:dlya açıklarmda güzel btr 
yQk gemisinin ambarında oturu. 
yorum. Geniş ve rahat bir daire. 
Ycglıne kusuru biraz fazla. rutu. 
betli olması BakEtlım, belki bu
günlerde daha iyi bır yere taşı. 

nırım. 

Saygılarımı blld rlr. mektupla. 
rınızı beklerim 

Kardeşlnızc de hürmctlerıml 
takdımc tavassutunuzu dilerim 
sayın bayım 

Köpekbalıgı 

Arı kardeş, 

Gaıetelcrdck i ı;on havadislere 
bakılırsa Avrupadıı nıiltchııssıs 
işçiye bü,rHk ihtiyaç vardır. Bu.. 
mı öğrenir ö~renmez aklıma .en 
gcldln. Bilirsin ki seni daiınn mii. 
rcffeh ve mes'ut görmek isterim. 
Senin ~lbl sanalır:ın ehi! ve ça. 
lışkan bir işçiye değ r biçilmez. 

Kcyfl>elı blldfrmeklc kardeş. 
Jık vazifemi y pıyorum. İcap 
eden kararı· vermek sana aittir. 
Gözlerinden öperim arı kardeş. 

Karınca 

Karınca k'-rdeş, 
Mektubunu aldrm, Beni dü. 

~ündü{:ünc nekadar scvlndlf:lmi 
bllcmczsln. Avrupada yalnız be
nim g1bl mütehassıs işçiye ôcf:ll, 
senin ~lbl nakliyecilikle, sıgrnak 

inşasında, erzak stokları yapma. 
sında mütehassıs olanlara da bü
yük ihtiyaç var. Elclc verip gide. 
cck olursak yüksek vazifelerde 
dolgun maa~ıara kavuşacıığımız 

muhakkaktır. 

Cevabını bekler. gozlerinden 
öperim karınca kardeş. 

~I 

Arı kardeş. 

Sen benim nekadar ihtiyatlı ve 
lcdblrli cldu4umu bclkı IAyıkile 

b lmezsln Bu hususta a#ustos
böceilnde:ı malümat alabilirsin 

Ben .. karınca, kadcrlncco diylp 
olduğum yerde kalmağı tercih 
ediyorum. Gözlerinden bpcrım. 

"'<:arınca 

Sehlr noterliğine 
Senelerdenberi Beyoğlu ve İs

tanbul ~cmtlerlndc mukim olan 
ben karasinek. soo zamanlarda 
slvrisine!ln bu semtlere yerleşip 
benim pabucumu dama atmak 
istemesini şiddetle protesto ve 
gelecek yaz bu semtlerden çeki. 
!ip gitmesini kendl-;lr.e ihtar ede. 
rim. Üç nüsha olarak kaleme a. 
tınan bu protesto ve lhtarnam~. 
lcrden bir nüshasının sivrisineğe 

tcbliğile bir nüshasının daireniz. 
de hıfzını, musaddak bir nllsha
sır.ın tarafıma iadesini say,ıln. 

rımla dllerım. 

Karasinek 

Şehir noterliğine 

Karasinek tarafrndan gonderi. 
len protesto ve ıhtarnamcye ce
vaptır. 

Belediye ve ilgili makamların 

karaslncgc göııtcrdlklcri müsa. 
mahanın bana da gösterilmesi ye. 
rinde bir milsavatgüdcrlik oldu. 
ğuna :?öre mczkür protesto ve 
ıh ta rna ıneyl reddeder. i~bu üç 
nil!Ohadau ibaret cevabımın bir 
nüshasının karasinege tebliglnl, 
bir nüshasının dairenizde hıfzını, 
bir nüsllRsının da tasdik edilerek 
tarafıma iadesini eaygılarımla 

dilerim. 
Sivrisinek 

BGtün bu mektuplar ıı.sıllarına 
uygurdur. 

Sadun G. Sa,·cı 

Tarlabaşında LUlecl sokağında 27 
numaralı e\'de oturan Nlyıızl, cwvel· 
ki ı;-ece metresi Azime ile evinde bir 
lc;kı tılemı yapmıştır. 

Azime, rakıyı fazla kaçırınca, ge· 
cenin yarısından sonra yUksek sesle 
~rkılar söylemeğe başlamıştır. Sev· 
gl!islnln böyle Yakltslz bağırıp ça
ğırmasına nıAnl olnınk lstiycn Niyazi, 
susması için Azlmeye ihtarna. bulun· 
muştur. Bu ihtara kızan 6arhoş l(a· 
dın, manı;aldan maşayı kaptığı ı;ltıl 

sevgilisinin bacağına batırmış. hafif 
surette yaralamıştır. 

fa tr Yaşlngtoıı telı:-rafı: dng-1-ı ~eker \erilmesi !~i nden, lmkiın ız ol· 
19 lizlt-rle ı\ ıne rikalıJar taarruz- dutu anla'jıldıkı 1\·ln vaıgeçllınlş. J.ia
larını on haclıie tıkardıkları zaman ! zeteler, ayla:'tfan~rJ evirip te,~f.ıp 
Alınan orduları hemen kamilen erlml<J yazdıkları tath bir h&\adlııten nlha

.} el mahrum kaldılar demektir. ıra.. 

kat bir müddet te, kışın 1!.tanbulıİa 
fakirle~ ı-rasır; \erllttek yenıefi 
Ja1.&lım. ha.kalım ne ohır ! 

Ve.kaya yetl.\;en zabıta memurları 

tarafından hadisenin büyilmeslnc mft. 
ni olunmuş, yn.ra.lı hutııncde pansı· 

manı yapılarak eve gönrlcrılmiştır. 

Okçuluk ihya edil:yor 

olau.ktır. Ru hadiı.enin ıeıecek !lon· 
bahardan en"CI 'ulrnagelmetııJ ~k
lertme)(tedlr:11 df~·or. 

t!MS ya:ı:ının müthl~ ıı;J('aklar ya· 
ı•acn~ı anJa-:ılıyor. Rlr dı- Cumhuri· 
.lel gazetesi 'oğuk ha.,·a depolarını 
kapatmağa )(alkıyor ~ 

BA~AR!\fAK HIR.SI 
Rir diikkıinı ıı;oyan l'rntk hı rı.171 bi r 

ı:ot·uk iiı: a~· hapı. • .) attıktan fionra 
ı;erheı;t bırakılınca ayni dükkanı tek
rar liOYlJlU~ \.C ~ine yakayı ele ' 'er
ml<;o., 

Vali \'e Belediye Reisi Doktor Llitfl 1 Me .. ıektc ıocbatkllrlık l>ona der ler 
Kırdar. ananev1 sporunıuz olan okçu. ama. 16 )"»,ınıtakl bu hayliı; hıreıdı· 
!uğun ihyası için dUn Oknıeydanına .tı meı.lek edinmemi' olsa! 
giderek mahallinde tetkiklerde bulun. AATIK l"AZ.UfJVACAGIZ 
muştur. l "aklr ailelere parasıı: '\-eya uruı: 

\ ' l R'.\fAK 1'"'f~ KF.UME ~ 
T&!t\'lrl Efkarda bir harndls ha.,. 

lıJı: «Rlr Ermeni tadr, bakır ı:ivl'I 
lı;.lnden .) liz blıı lira. \ urmıı<J.ıo 

O, l·iir bin lirayı vurmamı,, çhl· 
lemı, &7.17.lm çMleml'J! 

BiR 1''EZAKET ESERi 
Bir IAındra telgrafına bakılırı;a Ja. 

pon•rın Atıantığe a,iır zırhlılar ıe· 
tirec-C'klerl rlnyetı dola,ıyormu11. 

Amf'rika ılonanma!'Jın ı P~ın;:-e ka. 
dar gitmek uüımetlnden kurtarmak 
J~ia oı.a ıerck ! 

Tatlııer1 

%1 - 9 - 9C 

Semere hücum 
C umhurt,\·et Gaııııteaı parlak 

bir tekllfte bulunuyor: il· 

tanbıılda mewut Uç be' ııoğuk ha· 
la deposu, gıda maddeleri bu depo· 
larda uıun müddet saklandıfı ve 
bunların nıu&y.)'en bir :ıamand:ı pi· 
y~aya çıkarılma.!!ı kontrol ve te· 
mın edilemediği lçln kapatılmalı I· 

mı,; bu sa retle \'Urg'Unculuğwı Ö· 

nüne. ıteçlUrmı,. 
Pirinçte ihtikar olduğu muhak· 

kak. Pirinçler ~otuk ha,·a depolarm· 

da mı saklanıyor? Baı:ı kondura· 
la rda ihtikir yapıldıfl muhakkak. 
Kanduralıa r buı:hanelerde mı duru· 

yor 't Bu yıl naaıldır pek bUmlyo· 

r om, fakat ıteı:en sene odun kllmllr 

Uıerlnde ihtikar yapıldı. Bu yakıt· 

!ar soğuk ha\.·a depolarına mı ıtok 

edllmlştif 

Conıhuriyetln parlak tedbirini ge
rri<:l~tmek tmretile Jhttldnn finllne 

geçme~e kalkıJılacak olursa, lalan· 

bolun yalnız so*uk ho.,·a depolarını 

dekli, bıitün d('polarınt kapatmak 

llzundır. Zira aaklanaa \C keyfe JÖ· 

re pilu&ya ~kanlan nic'e mallar 
okaklarda değil, depolarda bulun· 
maktadır. 

lhtlklrı önlemek fçln ea " cldetu 
tedbirlere lüzum oldutu muhakkak 

tır. Fa kat kont rol edilmiyor veya 

kontr ol vazifesi ihmal ediliyor diye 

soğuk hava depolarını kapamata. 
kalkmak boca he .. abınca e.,..ğı döve

me)lnce semerini dihmete kalkma

~· benzer. Marl!et muhuklrln hak

kından ,eımekttr. Yoksa deposunun 
değil! 

Ettf: ihtikar mı yapılıyert Mez;

balıa~·ı kllpat: Balık ı:.ok tutulunca 
faılası denlı,e mi dökülllyorf Balık

çı kayıklarını batır! Mevcut odun, 

kömür, ihtiyacı mı karşılamıyor": 

Sobaları, kaloriteıılleı:i kal4tr ! Ki· 

tap, defter mi az! !\fekteplerl aç
ma: Et·ZA ve Uiç ı;ıkıntıı;l mr var' 

Ra.ı.tahaneleri lıifvet! Hububat mı 

bulunmuyor-: Silolan yık! 

Cumlıuriyot'inkl gibi M>klı: on ta
ne parlak bulu~la ortada ne ih tikar, 
ne muht~lr, ne depo, ne bina kalır, 

ortalık dünıdUz olur. 

~arifet muhtekirin hakkmdan gel 

mektlr, yoksa depo_ unun dt-ğll? Bu 

huııu ta bildiğin ustu akıUı bir ~

bir \&rıoa onu •i>~le Cumhuriyet J\. 

i'llbey! 

KÖR KADI 

Bufgar ticaret heyeti 
dun gitti 

Bir :mllddettenberi şehrunlzde ticıı.

rl meseleler üzerinde allı.kada.rlarla 

temaslarda bulunmakta olan Bulgar 
Tıcaret heyeti şerefine diln Takslnı 
Belediye sazlnosunda, Ticııret Ofisi 
tarafından bir o~lc ziyafeti verllmlŞ· 
Ur. Heyet, dUn akşam Bul;;-arislana. 
hareket etmiştir. 

Bir çivi muhtakiri 
mahkemeye verildi 

GRlatada J!rank hıını karşısında blr 
mağazada. çivi tlcareUle iştigal eden 
Zodikyan, dükkanında mevcut 60 hin 
kilo çivinin kilosunda bir lira.dan !az
la lhtikdr yapmaktan suı;lu olaraJ( 
Millt Korunma mahkemesine vcrıl· 

mlştir. 

DUn yapılan duruşmada şahıtlc!" 

dinlenmiştir. Vaka hakkında ehem· 
mı:ı·ctıc durulmaktadır. 

Jckllcr de tamamilc dagılıp kaç. 
mıstar. oo ırdan fazla, dünyam<'
dcırtyC!tının büyuk b r varlığını tcş-

- Güzel kadın, muhakkak... Fakat 
balta olmasını istemem. 

Komik Cevdet yalan yere 
"" h d . dunun ve yüzilnün scnç kalması. un şe a et etmemış 

' 

İngiliz parlamentosunun 
ilk kadın ôzosı 

G nglliz p.-ı.rlinıcnl-Osunun ilk ka

U dın ıızu ı Lady A tor ile o u.

tnanın U 'j\l'kill Lo.>d George'un a· 
ntla rı çok nı:ılmıı.. Her cel ede mil· 
temadi.> en k 'ı;ıı eder, lıirblrlerlle a
tıı>ırlanııı"· Bir glln .>1nc t>ö\ le hara
re0tll lılr lçtımııdıın onra ;uıaınen· 
tonun koridorunda birbirine r.ıstg~ 

Jcıı bu lkl de\ let adanıı ılerlıal atıı;. 

ıııa~ıı ha-'llamış. FC\ knla.te hiıldetı;,. 
nen L&d\' A tor, Lo.>d Gcorge'a: 

- )<;ger iz b<>nlııı kocam olsay
dınız. ı;lze muhakknk zehJr ,·eri;, öl· 
dılrürdllrn, demiş. 

Baş' ekil gUlrn!ı' rn gn) et sakin: 
- Siz; d eter bl'nlm karım olsay

d•nız, o zehir!, C\e !le\<' içerdim, di· 
J" c~\ap 'ermtv. 

• 

Diye düşünüyordu. B azan çok genç ve 
fı>y olanlar onu istediği gibi seviyorlardı. 
Fakat az: zamanda onlar da bıkıyordu. 
Gladys, içine dolan yaşamak ve sevilmek 
bırsilc: 

_ Ah asıl şimdi genç olmalıydım, di
yordu. Eski seneleri, gençlik zamanını 
duşündukçe içine kıskanç blr aeı dolu. 
yordu. 

Erkekler de ne kadar değlsmlsierdl. 
Nerede o ıcskl sevgilileri Rlchard, Mark. 
Georgcs Cannlng ve Bcauchamps .•. Onlar 
sevml'sinJ, kadın ruhunu okşamasını b i. 
llrlcrdı. Şimdikilerin soğuk tavırları. do. 
nuk gözleri, bıkmış yüzleri llc ani ve ha. 
şin arzuları ne eskilerden ne kadar farklı 
idiler. 

Yine şafak sökerken eve gellyordu. Fa. 
kut bu defa otomobille ve yalnız olarak 
dônüyordu Eski gerçlik demlerini, atlr 
arabaları, beyaz eldivenli, nazik ve kibar 
aşıkları ııcrcdc ıcli: 

- Nasıl her şey değişti? diye dil~ünü
yordu, 

Sonra k<'ndl kendine: Aptal kadın! A. 
sıl değişen sensin. Her şey elden gidiyor. 
Gençlik, güzellık, aşk! 

Çantasındaki küçük aynaya bakınca 
ka.rpsında yine eskisi gibi terütaze bir 
kadın görüyordu. O z:aman içine ferahlık 
sellyıor ve: 
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- Berı korkunç rüyalar soruyorum. 
Yine eskisi gibi gene ve güzelim. O tuz 
yaşında olmadıfıma kim inanır. Fazla 
gÖ5lermlyorum ki ... 

l 925 senesinde kadroların ) aşına c. 
hemmlyet veren yoktu. !Kırk yaşında bir 
kadın, hfılA genç sayılryordu. Gladys, 
bunu blldijl için: 

- Ah kcşkl kırk ya~da olsaydım. 
Bir zamanlar kırk yaşına geldim diye 
korkuyord um. Halbuki o yıış tam otıun
luk, kuvvet ve gUzcllik çatı imiş. Halbuki 
şımdl elli yaşındayım. Elli yaşında olmak 
ın;c. acı, aman Yarabbi! Ne ae1• 

Bazan, yanına sokulmuş olan gencin 
vücudunu zevkle okşadı ğını görünce: 

- Vücudum hAlA ne ıü~elJ Ara ba. 
kalım bur..clan gUzclinl bulahillr misin? 

Demek istiyordu. Sonra da ayni gence 
bir başkası: 

- Gladys mi? O clll yaşındadır, diye. 
ceğinl duşUnüyor ve lçl kapanıyordu. 

- Ah ne olur. Beni yine eskisi eıbl 
~cvsclcr. Artık dünya yüzünde sahiht.cn 

se\·en bir tek kul kalmadı, diye üzUlü. 
yordu. 

caba eskiden olduğu gibi erkekler, 
aşk ve sevda IUları etmiyorlar mıydı? 
Yoksa bu tatlı sözleri başkalarına mr SÖY. 
lı.iyorlardı? Gladys bu ikinci lhtlmall, 
zihninden atmağa ve kendi kendini tcsel. 
Iiyc uğraşıyordu. 

Erkekler ' değlşmlştı. B u muhakkaktı. 
Daha haşin ve hırçın, daha soğuk ve a.. 
celeci olmuşlardı. Bir kadını atlatmak ve 
ya verdıklcri sözü tutup ta geldikleri za. 
man surat etmek, bir nevi adet olmuştu. 
Adeta kadına iltifatı lüzumsuz bir kül. 
ret addediyorlardı . Kadın •< Beni seviyor 
musunıı diye sorduğu zaman «A mma da 
eski kafalısın., diye cevap veriyorlardı. 
Sevmek J<ırlnc hoşa gitmek eeçmlştl . 
Gladys'in beğendiği erkek neslinden son. 
rakl nesil böyle idi. Şimdi artık onlar da 
daha genç~rl tle, yirmi yaşındakiler fit' 
düşüp kalkmaga başlamışlardı. Bu nesil 
da.ha sıcak. daha hisli, fakat daha hırçın 
idi. Bunlarla uyuşmak i"ın sack!ce vi.ıcu. 

gelmiyordu. Onlar :lbi duymak, onlH.r ıt- Dün gaz.elemizdc Kristal gazino. 
bl konusmak lAzımdı. Bu yirmi yaşındaki sunun bir hitdbeden dolayı Milli 
çocuklara muamele etmek ne kadar gUç Korunma mahkemesine vcrndlgll'i 
fdi. Çok ya5amı:ı oldugu, daha eski bir bildirirken duruşma safhasında 
devrin kadını oldu~u hemen belli olu- Komik Cevdet Güldüri.icünün yıı. 
;ı;ordu. !ancı şehadetten dolııyı hakkında 

Gladys o aralık kız gibi güzel ve lale takibat yapıldığını da ilave elmiş. 
bir 1nı:i11zin rmtresl idi. O na mütemadiyen tik. 
soruyordu: Dili\ Komik Cevdet ga?ı:lemizft 

- Beni çok seviyor musun 
İngl)lz durmadan sorulan bu sual\! ev. 

vda cevap vermiyor, ~onra da hırçınla. 
şarek: 

- Bırak bu saçmaları Gladys, İnsan 
durmadan sabahtan akşama kadar sev. 
mektcn mi bah edecek. Hoşuma gldiyor
f>Un bu klıfi dceıı mi? diyordu. 

G ladys içine dolan bu acaip ve korkunç -4• 

ihtiyarlamamak hevesi onu git gide ran. 
devu evlerioe kadar düşürdü. B u kötü 
yerlerde sıra beklerken kalbi heyecanla 
ve ümitle çRrpa.rdı. Orada beğenilmek 
hAIA :;:üze! ve genç oldui;una bfr miyar 
oluyordu. Kalbi zevkle çarparak müşto. 
rlnln gözünün içine bakıyordu. 

Her türlü hırs gibi bu da ona biran ra. 
ha t ve huzur vermiyordu. Hasis nasıl a.I. 
tına harlı:, nasıl şöhrete düşkür.se Gladys 
ae gençllje ve güzelliğe hayrandı. Fakat 
kendı ~nçlik ve güıclJlğlne .•. 

<Arka.sa var) 

müraeaatla böyle bir hadisenin ol
madığını, kendisınln şehadette bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Geç vakit olması itlbıırlle tahkı. 

kat yapamadıtımızdan Komik Ccv 
detin bu müracaatını şlmdılik ay
nen kaydetmekle iktifa ediyoruz. 

TAKVİM 
27 F.l 'LCL 1942 

PA ZAR 
AY 9 - G ÜN 270 - Hızır 1 15 
RUMi 1358 - l.:YLUL 14 
HİCRİ 1361 - RAMAZAN 16 
VAKİT ZEVALİ EZANİ 
GÜNEŞ 6,53 11,53 
ÖGLE l 3,05 6,05 
İKiNDİ 16.25 9,27 
AKSAM 18.50 12,00 
YATSI 20,32 1,31 
İMSAK 5,13 10,13 



s VATAN 

Askeri durum 
r Yazan: ' 

Afrikadan röportaJ· ~.ah~ukat ~fisi, 
. komür tevzıatını 

Barbaros ihtifali Stalin ile Vi ki 
tekrar görüştü 1 lbs!n IO~AN 1 

<&fi ı laell9t ).( 1 Abdarrnman Kiftf Tımıır her. 

ve ıe't'kll biınılartnd&n ~ olan se. \ h•l<k: 1*t ~n bir adam olacak. nası 1 yapacak ? 
faretımlze ln;harla giriyoruz. Bu ~a)rabm. dwası kabul olunacak ı 

{1aafı 1 ilH!Mt) (0) 

kl"lrtıan filotlNtuıti e-ıenaı~ MflM'ı· 
buoııtur. 

B&t'Mf'61iı kar~lerm AkdMıiZltl gar 
bında ve Atrıkarun fımahnde kurduk~ 
ları r;M'J) uqaklarını. MıtUn Akd~niz 

ll&hfHerine deh~tler saçan rnoıarını 

dolduran kahramanların kendilerine 
pren&p oll8rak ltabul ettiltlerl c solu· 
mtıdan can •ermek• parolasıdır. 

1 rar:da neler oluyor? 

B lr lı\·e~ gaıeteı;inde lran· 

da.ki »kert ,uıyete dair bir 

~ au okudu.k. Ru yaunın bazı kı~ını· 
!arını naklediyoruz: 

bina birkac ay evvel 31.000 'Mııır mı? 
lir86ımı a.lınrnış ki yalnız arsuı 
21,000 lira ede!'· O miikellel mer. Hartum ... Btiyiikc-e bir köy bek. 

lerlı~ Nil kenat-mda blr maınure 
buluyoruz. Geniş asialt caddeler. 
den. apçhklardan. zevkle yapıl. 
mı.ş binalar ara:undan geçerken 
İstanbul tıcsa5tna bir utanma his. 
sıfid~n ınsan kendın! kurtaramı. 

Ofis, tevziot İçin bir 
tpfimo :neme hazırladı 

na gelerek yurdun e.~vgılı ve kahra
lnan bir çocuğunun ~ılıklarını aun 
rnak ioin izin lııt.9ditlnl öt're:ndl. 

Atldenisin l'a.rbu\da ku.a.nılan za. 
ferler, Cesayirde kurulan yem dev
let hakkında Osmanlı ha.kanına ha· 
herler geUrea, aaavatan d"ınd&kl 
biltUn Türk yanuıarının doğdukları 
diyara kar91 duydukları hUrmtt ile 
çırpınıı.n kilblP.rlnln tenıizliklerlnt ta. 
şıyan hu filo Barbarosun kıymetli Al'· 
kadaşlarından (Aydın Relıı) in ku· 
mandasında idi. Barbaros Akdenizin 
'°arp kıyılarmda Ispa.nyol donanma· 
aını m~ljlp ederek sindirmiş olan bu 
değerli meslckdaşının kazand ığı :z:.a. 
feri ..kendi li.\'anından Otıınan· ı hOkUm. 
darma anlatmasını ö:ı:lc.nıişU. 

Bu görüşme. ikbc i 
cephe ile olôk ... dar 

dra.n g~en BüyUk Harpte oyna· 
ılığı rolü 3ine oynamak \azi)etine 
düşecek mi'! Bu &'&)Ti mümkün de· 
·;ildir. 19.S:? lkindkinanunda Londrıı. 
'loı.ko\ıa \"C Tahran hUkfımetıcri bir 
••ıuahedc skdettffer. Bu muahede ah
klı mı na göre. mlU.teflk işgal ku1. vet
lr.ri ıranın toprak hüt.finlilğilnll 'c 
ı .. tıklıillni tanı)acaklar, buna muka
bil. müttefikler ı randa lııtcıdlklerl ka-
dıar ku" et bulunduracaklar, m8\a
~ala hat~arını kontrol edeblleoelder, 

mcr merdiveni 5,MO liradan apjı. 
ya çıkmaz 

Bayan Numan Tahir ~I neuı. 
ketle kabul ediyor. Mısır hayatını, 
aarayda g6raüklerlnl kıllar ve za. 
rif bir lisanla ve tam b1r anla•ışıa 
anlatıyor. insana şu karlftat geliyor 
ki mcmlckcll hariçte temsil bakı· 
mından bir sefırenln adeta bir sc. 
f"r kadar kıymeti ve ehenunlyeti 
va.r. Bunu Harlctyenln ölı;ii ve 
usullertnde he aba katmak belki 
de ıüç, fakat tı,111 doğrusu bu ... 

Ehrnmların tam karşısındaki 
'f' ~·oJlar 1 nşa ı için de malzeme ,.e 

sazcı bir otelin bahçesinde sefiri. 
l .çl alablleceklenllr. 

ıo uncu ln&iHz ordusu H' So,·yet mlzln tertip ettif. yemekte bulu. 
ı..ıtaları Ruıyaya yapılt&.n Anglo _ nuyoruı. İngiliz ve Mısır gazete
.\meriluı9n malzeme 8e\ luyatını te- cilerl .den ve Mısır Hariciye e rkA
mlne hurecHlml,ıerdlr. on on ııene nından mürekkep bir heyetin ve 

sefaret crkanımızm arasında büt.a rfınd& yapılmış olan ı;e ıranı ce-
nuptan ı;lmale dotru kateden demir· tün bir akşam geçirmek: bize b 1r 
Hılu ı~ körlc.ı..indr. Benclerşapur 11· k~ sa.ut tçin olsun, Mısırm haya.. 

·;nanı ne Haz.er denizi ahlllndc Ben· tına karıımak fırsatını veriyor. 
derMhı birleıı;Umıektedlr. Bu bat Etrafımızdaki hiç b1rıey' cephe
TahranClan g~.r. :Buradan Mr ~ubel nln lki yüz küsur kilometre uz.a. 
hftttı Ku\ine ayrılmıştır. fında olduğumuzu .. hatırlatmıyo:· 

Kal\'ln 8e1Jrlnden malı.eme kara Kahlredc tam bir sükun ma.nzar. -
.) otuyla Te

0

brlı.e \e oradan başlıyan 1 sı var. Eltılemf!yn muhıı.rebesının 
demlryolu~la Ruoıya torrağıncla Eri- nrlfcsındeki ani tcla§tan hiç bir 
\an Hı Timse sevkediffıblllr. Her gün ız kalmamış. 
ıran körfezine &iren gemiler yUklc· l\fısrrh meslekdaıjlar ı:ı öteden 
rlnl Baııra1·a bMaltmAkta ve buradan beriden konuşmak çok ~tifadcli... 
ıran hud~dnnck Hanikln'e ,.e ora- Komşu memleketlerle matbuat te. 
dan ela kamyonlarla Tebme Cc;rıcle- maslarımızın bu ltad&r az olmasma 
rllrnP.ktedlr. Nihayet liçU11cU bir yol insan eseflenlyor. 
daha ,·ardıt' ki, bu da Htmıistanda Sabah erkenden hava meyda. 
Kara!lden baflıyor, baradaa m.anan nmdayız. Bizi teşyi edenler arasm. 
ıtemlrlolu BlftriatandAn geçerek ı- da Anadolu 4ljansının faal muha. 
ran hududuna 'an)or. Buradaa b- biri ve Osmanlı nazırlarından Se.. 
ra ) eluyla Tllrkiatan battı lb:erlnde yit Haşlmln kardeşi B. Abdul\ab 
hulunan Aı:kahada \'aıııl oluyor. Tür- var. Herkesi tanıyor. her tuafa 
l.:Man hattı bir tal'llft.İan Orta Asyayı koşuyor. her zorluğµ Hızır gıb\ 
\ e dl~er taraftan Kuybl et - MM- hallediyor. 
ı.:o,a hattını blrhlrine beğlamaktadır. Havalardan güneşin doimasını 

1 te 1MI üç lıtlkaınet üzerinde ya- teyrctmdc ne hoş oluyor! Nil va. 
p.lan Anglo • Amerikan ııevkıyatı- dislnl takip ediyoruı. İki tarafa 
nı" ldame.I ,.e kontrolil Generılı \~il· uzanan hudutsuz çoUer arasında 
'"" kumanduına l'erilecı Iran \·e 1- Nil, havadan, uzun blr yeşil şerit 
rak ı,pı ku'l-'\etlerlne düşme-ktedir. gibi görilnüyor. Mısırın ıstıhsaı ve 
llu yabe.n<'ı kun·etler}n ""''"cudlyett iskan sahası bundan ibaret ••• 
'e Kızı lordu tarafından ı,.·aı altın· Üç saat sonra yere ınlyoruz. Su. 
da bulunaıı mıntakaların So\·3etıeş- dan hUkumetlmn hoş ve pkacı 
tirllmeaf, ıranda be:ı.ı kargaşalıklara ' mümessili Abdurrahman Kıi6ıC Ti. 
1.ebf!p oıma,tur. Bir çok kabtne buh· mur pasaportlarımıza ba.kıyor. Is. 
ranları • Sonuncusu J apatofıta • tanbulda bulunmuş. BUdıği birkaç 
ı:-öııterlyor ki, hök6meı muhalefete türkçe ke11meyi yerinde kuUanı. 
k•f'f• koy1nap mu,·atfak olamamak- yor. Abidin Davcrin pasaportunda. 
tadır. Mlllf3et~ı unrurlar ara ında ya.. .ki ismi lıecelc.m~ie çalı~ırkcn Ah
Jlılan bir tok tevkifler, ~n uma· met Şükrü ı:smcr, bu işi kolayı~. 
ınl)e~i yatıştırmata klfl ~lmlyor. trrmak ve Mısır hakkındaki vuku-

8u ı.urdle. Alman kıtalannın Kar- funu göstermek için: e.K~rı Abl. 
ka .. yada elde etttklerl mu,-.ffakıyet- din . .•• diyor. Sudanlı, lakırdının 
'"""· I~andakl gayri memnunları ı,. aJtı.r.da kalmıyor. derhal: 
J:l\I kıtalanrıa kar~ı harekete CeM· _ Dolmabahçe ••• 
retlcndlrmeııine hayret ctmemelldJr. Diye cevap vcrJyor ve kcndısı. 
Halk. P.tikl !"ali de unutmuş değildir. nln Türkiye hakkındaki malumatı. 

Dl•) nın Ahmet ŞiikrUnün Mısır hak. 
Yurtta Bayramı kındakı malumatından ekslk oı. 

(Bafı ı bicide) - madı~ını bcUI ediyor. 
edilmiş ve muhtelif milli oyunlar On dakika içinde kırk yıllık 
Ol.nanmı ştı r. dost kesildiğimiz Abdurrahman 

Ankara. 26 (A.A.) - Birinci Kfıştfc veda ederken, avdette sö
Dıl Kurultayının açılması ve dil rüşmek dileğinde ve ümidinde ol. 
devriminin başlaması tarıhı olan duğumuzu söylüyoruz. Yeni dos. 
26 <'Ylül 1932 nln onuncu yıldönU. tumuz şu cevabı veriyor: 
mU dolayısllc bugün saat 10,30 da - Sizden gönlüm hoşlandı. Tek. 
na~ııı l\1"arlf Vekili ve Türk Dil rar görilşmeğl çok lsterlm, Fakat 
Kurumu başkanı Hasan Ali Yücel kcr.dl hesabıma fedakirlık. edip 
<:.ldu#u halde biıtOn Dıl Kurumu iU dılektc bulunacağım: dnşallah 
mensupları Ebedi Şef AtatürkOn o zamana kadar harp biter, yollar 
muvakkat kabrini ziyaret etmiş., açılır, siz de kıstt yoldan yurdunu. 
•erdir. za dönersınlz.:n 

K ı z 

P.: r k c k 

n,K • ORTA - UsF. 

istiklal Lisesi 
1'alebe kaydı lc;ln her glln mUracaat edilebilir. 

l'atılı 

ı·atı'<u: 

ŞF.HZADEBA':'I, rou~ KARAKOl.U ARKA 1 

'-••••••••• 1' ele fon: 2:?1134 ••••••••••'• 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

l'Or. 
Harlumun glizcl c;tcll yüzümüze 

gülüyor. istanbuld.a bu ayar ve ın. 
Uzamda bir otel bulunmamasının 

acısını duyuyoruz. 
Hartumda .ı&ncak oğle ycmegı 

yiyecek kadar duracağız. Sudan 
hükAmetı ıçın doktor , mühendi.
\"e diğer nevi meslek adamları ,.e 
memurları yetıştıren yüksek mes. 
lek mektebini l'l.ya.rete vaktimlt 
yok. 

AksUıge bakın ki sabah Kahlre
de elımlzc verilen yemek kutusu 
türlü türlü nefis ytycccklerte clo. 
luydu. B(r kısmını kahvaltı, bir 
krsmt.nJ aa ~le yemeği clıyc kc
yıfle tayyarede yemiştim İkıncl 
bir öğle yemei;ı yememek kıı.rarile 
sofraya olurdum. Meğer havn her 
~eyi anf surette ertUyormu~. Şöyle 
tadına bakayım derken ıktncl öğle 
yemeğini de basından sonuna ka. 
dar yedim. 

Yemekten sonra üc;Uncü defa 
olarak havalanıyoruz. Ara.sıra yal. 
pa var, ha\·a boşluklarına raslııet. 

dikçe yukarıdan aşağı hoplamalar 
da eksik olmuyor. Fıtkat slltlkçc 
alışıyoruz. 

Nihayet bir günde 2500 kilomet-
re uçtukta.n sonra bol minareli, 
büyükçe bir kasabanın civarına 
lnıyoruz. 

Bir günde gıttiğlml:ı: yolu eskı 

kervan zamanında gitmek için 
yüz gün yol tepmek Uwm gele. 
cektl. Demek ki düryanın nabzı 

bir buçuk asırda yüz kcre hızlan. 
mış ..• Ahmet Emin ı•AL:\lA:'ıl 

Stalingrad' da 
<Ba.oıı ı ı~lde) /-/ 

buriyetinde bırakılmışlardır. 

Londra. 28 CA.A.) - :\1oskova 
radyosu, 29 uncu Alman tUmeni 
kınn~d8"1ı Ge(neral Rettau ile 
daha birçok yüksek rütbeli suba. 
yın Rjev'de öldUklerlnı dün haber 
vermiştir. Alay mevcutları 600 c 
inmiş ve mevcudu 25 • 30 dan lba 
~et bölük\er n aay1&t yüzleri bul: 
muştur. 

Nevyork, 28 CA.A.) - 'Bcrl ln. 
Alman ve h.alyan torpldolarımn 
Hazer denizine g~tlklcrinl ihsas et 
mektcdlrlP.r. Rerllnc gorc bu ı:c. 
miler Haz.er denlzlr: i aradeniı'e 
birleştiren kanaldan geçmişler ve 
orada Sovyet donanma.sınn mensup 
semılere taarruz etmişlerdir. 

l\Ioskova, 28 (A.A.) - Nefsi 
staıt-ıradda Sovyet lqılalat"ının 
mukavemeti arttılrndan Almanlar, 
başlıca ıayrctlcrlnl sokak muharc. 
belerlne de(:ll, Tlmoı;enkonun Al. 
man ordusu Eol cenahı üz.c.rlr.e yap 
tığı taarruzu zapletmcje hasredı. 
yorlar. 

Stokholm, 20 (A.A.) - Stok. 
holm'da, Ruslıırın Stalingrad ~lı
rlr..c hflklm kalmak şoınslarının 

günden gunc arttıtr söylenmekte. 
dir. Şimdilik Ruslaı-ın bütiin limit. 
lcrinl Tımoçenkonun Alma.ıı sol 
kanadına yapırtı taarruza ko.v-
muşla.rdır. Berlin radyosu, Stallıı. 

C!'rad şehrinin düşeeeji günü söy. 
lcmez olmuştur. 

Edenin nutku 
<llafı ı mdde) «» 

sıflandırmata hiç btr ötme llbirl ye. 
Uşmcıı. 

Nazır şunlıırı ilave ctnıiştır: 

Alnıanyaya yaptığımız hava bom· 
bardımanı taarruzumuzun hlitün har. 
bin gelişimi llzcrınde.ki tesirin! ktiçUm 
s~ınek büyük bir yanlı~ olur. 

Atılan bombaların sayısı artarak 
gitmiş ve hu ııyın ilk H gUnıi içinde 
yapılan dokuz akındıı. be, bin tonll 
yükselmiştir. Amacımız Alınanı kor. 

l!ıtanbul Mahrukat Ofi81 :r~ı da· 
irelere. hususi mueıs.~eseıere. Memur 
\"e milstahdemlere, halka ne suretle 
kömilr ve odun tevzı ed«eğl hakkın· 
dıı bir tallmatnamt. hazırlamıştır. 

lstanbul v !ftyetinclcn tebliğ edllcn 
bu talimatnameyi aynen şağıyn a· 
lıyoruz: 

ı - BesınLdaireler '" m~u: 

Gittikçe artan gemilerlne levend· 
N ~·york, 26 CA A.) - Nevyork Tı . lf'r ve erlert csolmadan can 1.·erecek· 

nıes gazetesi b .. şmakalesınde Vend ı ten in bayrağı altında ıtahrama.f\-
Vflklnln Stalingraddakl mlltbış mu· 

lıldar yaratmak lstıyenlcrdcn seçer- harebe <'n harareUı salb&slnda iken 
lerdl. 

nıırbar<>'Sun Pre\"eZC muharebesin· St.aıın ile iki saat yaptığı müzakere 
esnasında hlc V{iphes!z Rus etkim 

de adetçe !iç mısll. top bakımından 
umumlyesını şıddeUe alli.kad:n cde:ı 

on aJu misli UstllnlUğe sahip dUşma· 
ikıncı cephe mC' esıne temas etlığı · 

nını ezerek Akdenlaın hakımlyetln( 
n! belirtmektcdır. Gerçi Vill..-i, bu mev 

ka:ı:anmış oldu~ıınu :.öylersek bu ıa- zu li2:crlnde Cı.lmhurreısı RUZ\'elt V<" 
ferin yllluıekli~inl anlatmış olabiliriz. 

ya çorçll kad r salahiyetle konuşa· 
Onun bu harpte ku'landı~ı stralt'!jıyi 

maz ise de lklncı cepheyt bır an e\ • 
Osmanlı hakanı, Avrupa.da kumıalt aaırlıırca sonra fogfliz Amirali Nel· 

\•el teşkıl etmenin gerek lnı;ıHz. "'e· 
nicamide Mısırçar"ısı ''ıınındıı Ma- istcdi"'i bll'-"ilk imparatorhııı.un endı· sonun Trafalkarda tatbik etmiş <'.'ldıı. 

' J " J " rek Amerikan menfaatıerı bakımın· 

A) Resmi daireler ve müessMeler 
odun \"e odun kömUrU ihtiyaçlarını 

Ofisten aldıracakları ( ı) numaralı 

numuneye göre do'duracııldarı liste 
ile lO ilkteşrln 912 tarihine kadar Ye-

kulyan hanında bulunan Ofis Umum şeslz, plli'Uzsliz ve devamlı olmllsır.ı ğuııu da iftiharla ilhe edebiliriz. 
Müdilrın.une bildlrecek!" .. d'~. Bıu-baıos Tilrk tarihinin hudutları dan acil bir zaruret tcşkll eltığtri 

ue ... .,. dUşUnüyor ve ıatlyordu. Osmanlı bah· gayri resmi surette de olsa söylemiş 
!? - Fınncılar, hamamcılar ,.e em- t'İ"esinin henilz •• m .. scınıemlş oldu"'"'·· içınde kalmış oir kahraman değildir. 

J J '6" b" bulunmak gcrektır. 
ali nıüM&eSeler: nu biliyordu. Derln t!!eSSUrlcr lçlnae 'ŞöhreU. kudretı , biltiln Avrııf)ayı kap 

A) Fırıncı ''e hamamcı gibl mcs· bulunduğu bir zanıa11da garp uçak· 'anıış. başlı hn~ına elldlı>r dolduracak Mo..,kO\'&, 26 (A.A.) - Vilkl, ya· 
lek erbabına mUesscselerı için otla· lannın eşsiz kahranııınhklarını doğu· kahramanlıklar y~ratarak dUnya ta· bancı basına verdiği yazılı dcme;;te, 
ten verllecek mahrukat için rnllesse· ran Barbarosun gbndcrdlfı deniz fı· rlhl('rine karışmıştır. ::;ıaJınle görUştfiktcn sonra lk!ncl cep. 
selerın mensup oldukları cemlyP.tlcr Jösunu memnunly<'tlc karşıladı. Dflnva dP.nlzcUlk Aleminde Bar· henin derhal açılması lllzumuna J>a'l 
Ofisle temasa geçerek Ye ihtiyaç 11s- Bar barosun bc.1f)•f'JCrini, lhtlr:ım· b8rOS •Ayarında birini daha göster• ! o!du~nu söylemiş, <Gelecek yaz çok 
tcleri (2! numaralı nlimuneslnl O· !arını taşıyan bu filonun komutanını. mck kolay dc~ıldır O. yalnız başı· geç kıılınmış olacak~ demışUr. 

Bomba davası 
fıstcn aldırıp 10 Ilktcşrln 942 tarihi · subaylarını. Jc\·endlerınl huzuruna k&· nn çalışarak Akdeıılzdr dertırller .ııa
nc kadar Ofise tevdı ctm~ olacaklar- bul etUği zanııuı kalbıni iğneleyen R· çan bır donanma kurmuş \ 'e mU\ af· 
dır. Bu listeler Ofisce cenılyetlere bil 

1 

zabın ted \"i edıleceğını fark ve hiS· fak oımııştıır Osmanlı dc\·tcltnln :ı:.a • 
dirilecclt mıktarlara ve depolara gö- setti. Bir ay kadar kendine nıisafı r yıf Mlrnı. olıtn Benizelll!inı yUkseıt. (B:ı~ı: 1 lndde) «> 

re tertip edilecek ve ihtiyaç fazla· o·duklarırı soylcdı \'c hususi bir mck mış ve tmparatoritlı!u btı yol6 n ı:e· 9,l 5 öc hiık ımler salcı na girın1ş 'r 
Jarı plyasedan temin olunacaktır tubu ne bir murahhası :kor.san fılo· k cck ölan tcHllkelerCletı kuttınm•,.;tır. I yerk rint :ıldrktan sor.ra nnznur. 

~ - Memurlar ll" müstahdemler: su ile Barbaro::a gtınelerdı. rıcvcır.e mııharrbeo;inden sekız se· lar cnğırılmıştır. Yapılan çaı; · 
Al Memurler kooperatlfıne ka· Oşnınnlr hfikllmdarı kalbıni hurı;u. ne ı<onrR. !Hl ı.ıfbnıuz l!i!61 ela yarat·! sonunda gelmedikleri nn~asıll' 

yıtlı memur ve mUstahdf!mlerin odun ıa~·an bu eııdlşcşlnden RarbRrosıı h'. t 'lt'ı şnnlı tiirlhl11ln lialelerı arnı.ınela ve bunun üıerlııe reis .ad ıı. nır. 
ve kömUr ihtiyaçları koopr.rallne O· br.rda,. etli. TUrk camıasının yUks('J· ebedlyC'le ı,avıışmuştıır. Mat• reı· ı kamına hıtabcr. maznunların c • 
fls arasında yapılacak anıa~ma ıle mesı için bırleşnıek lilzumunu bclır· tilbalit• cUınlcsi ôlUmllnilıı tarihidir. muhnkemelcri usulleri kanununu '! 
lemin olunacaktır. terek lstanhıııa avdet ı.:t'i Hii.,,\meltın UL~EL 318 lnci maddesine da~annrak b '" 

IH odunlann depolardan ldırılma. AkdenlzJn ga.rp sularında. dlinyala· Jf.. ı larındnkl kararın Temy.z mehl c . 
sı işi kooperatıt'ten verilecek v~lkR· ra şôhreUcr saçan mutM a~ı bır ge.

1 

f}iıyıık Türk deni1cisl iç1n bu mcsL·de tetkiki esnasında dunı~-
larıa ala.kadarlar tarafından yapılır. mlcı hUkllnıd r fe Osmanlı lmpara· ı:ıbnh B kta<;:tokl türbesi önünde mn isteklerini işaret c.dcrek demt •. 
Veya bedelı mukabtıınde kooperatif torhığıınun YUrc Hakıını aı"lisında hilyllk mc-rfl ·'m yapı!acak V<' a.z:lz tir kı: 
tarafından memur t-vlcrlne teslımi görüşmeler. yılmaz deııız kurdunun, natıra•ır \J;ı ılc ıı ılacaktır. ~- Bu maddeye göre alırccza. 
şeklinde de temin olunabilir TUrk dtinyasmın tC"mlz b,r r .. rdı ola· 

CI Kooperatife kayıUı memur ve rak Osmanlı hirllğ! ıçınd!! çalışma· 

mUstalıdemlcre odun ve kömUr koo· sını kııbul edecek kadar bliyiik tc· 
!:.o· cr:::-~rı dcô ki 

yn ınUt ::ılllk hilkUmlcrde Tem~ 

mahkeme~! tetkikatını maznunun 
tem) !ı~ istıda~ındaki talebi uz.er :- -peratifce ht-r ayki maaş'arındaıı kP.· vazuu ve feraf;°ati ile netıcelendl Ve (Ba'fı 1 ını·i<le) + 
vcy11 dllr.rse rc'sen duruljma ıerll ı silmek suretıle mUna.-;lp takııııUe ve- R11rb ·ros elindeki meınlek•tlcri (l:ı. tı1ı\nı olınnı.: sulhun tesisini koin.ı;. 

d s~retılc y par. 
rilcbıllr. Ofıse karsı kooperatıf borç- manlı hakıınınıı lıcdh·r etmı'K ~ıhi dli., .?~t:rnı .. k ve :ırlalclc st.rat c en 
!anır, kooperatifte txırcıınu Ofisle ya· I yada hiç bır ferclln yapanı.yıtı.!ağı bU. yenj dün) • lZl'mmı kıırmıık k :ı.. Duruşma ~ünün~en evvel .. m• 
paeıı.kları anlaşma mıı<'lbince öder. 

1 
ytlk'il~ıl göııtrrdı .ı'ıncltyclık. Ön!inc ı,;Pdlnıcz bu 

1 
nuııa veya ia_l<'bl Uz.erine mudaf. 

D) Odun ve komi\rlerln ınemur \'I! RıııhartJ" ı:abur \'<' ıız:mlı ı;alışnıa· ha.' a: müc:ldclcsi esnasında üçltl huber verllıı;. Maznun duru~mı 
nıUstahdC'mler<ı tevzi şekli ve bedel· ı lıırına b>.şlad r. Ç.ıılışmalarıııır. netı. I p:ıkt dr\'l r>\1,-..rl 'karada. cıeıılzlerdc 1 a hazır olabıleceğl gibi ~-~ndlsıı,' 
leriı•i tahsil şartları koopcrallke ta· ~e . Q,:;maııl de\lctinln AHııp:ıya \"e h:.ı\":ıuo muazzam uırcrl.r ka. vekaletnameyi haiz bi · mudafl l 

karrUr ettlrıllr. hAklm olm:'lsma cn~rl olmak lııllyM •anını,; ve güc !Parruz cdlllr mev- ı temsil ettirebıllr dcı ılmektedır. 
El Kooperatif tcskilAh bulunıııı di- ı Alman inıporntorıı ı;;ıırlken!n meşhur ... r :.'.aptclnı ş'crdh·. Buna rnğmcn 

1 

Ancak bu maddenin en son fak 
ğer mUesııeselı-re memur ve mUstah- Amiral .Ander\'ıı Dorya'yı Prcveıe'dc ôt\~m Jn cldC' ctll~lmlz me:vz.lcrl rasınd<ı ma.znun. mevkuf bulun~ 
demlerine de memurlar hakkında tat. yenerek TUı k ba!;!buğıınun UzUntUle· gcrı nlın3k L"tt'm"kled•r. Çelin mu ğu takdirde bızzat ısbatı vücut c: 
bık edilecek usulle.re kıya en mua· rini gldeı dı. hl! rcb lcr bltl hcklıyor. 

1 mele yapılır Artık Akdrnt:ı hlr Ol'lmftrılı _golll OJV"l"''ın~ı' adn1cl nı ıdrak et. mek talebınde bu U"amtyaca:ı t · 
4 - Halk: olmuştu. O .. m rılı ıın<- tını ta,ıynn nılş ve azımlc hareket l'lnıctc k . rih cdılml olm"sın:ı bınaen b ı 

A) Muhterem halkınuzden ııablt ,.(' hlr g ... mı yolda tcsıııdDf ettiği yıabıu~c.ı rar vcrmlıı olan uçlu pakt dcvlet'e. dıl klcrının ycrınc gctlrılemıyecc ı 

muayyen gelirli olan1arın Ofisten mlı · drvlrt gemileri tuafından en ~'ilks,.ıc ı I ı;özUı:rceği hrr ycrd~ ve ııı,:lu kendtlerınc bıldlr 'dı 
bayaa etmek istedikleri odun \e kri· ihtiramla .,.lfımlan•,•ordu. o·mıın·ı pakt dc\•k lrrinın ha~·at sahası dı. lk ncı bır milracaetıarı da mad. 
mUr ihtiyaçları kaymaknmlıl\larca genıilcriııin kRptım'arına h~lyt.ler şındn h:r kı:~,~ı,. 1 anlııyıncaya ka. der.in sarahati karşısında redde. 
Of!. ten altiınll!cak aört numaralı Jıs. 'crıııC'k ll:ı-trC' kndrı yllksclttııynrdıı. clar darbeler ındırıncı;c devam ede. I 
lelere \'<' O(iscıı verilecek taiınıata lnıpRnlor Şarlkcn. bu dorbenın in-• cck C',.d!r.• , daldl.. · 
ı;öre nıahalle b~llklerln<'e leshit ,.e llk_nm~ııı. r.lnıcık ı,I~ Cezeylr Uzeıi· l Roma. 26 l/\.A) _ UçlU pakt im· ! .Reis ızahatırıa devam ederek 
karnelcrı tevzi ettlrll!r. ne a•ıı bır ba kın ~aptı. Bnbarosun 1 7.alannıa~ı y1•e1onilmU nılına:;('b<'lile m.ıınunlıırdıın Abrlurrahma.nın m 

Karneler dörder kııponlııdur ve bu kıırdııgu ~arp uı;aklarını yıkmak l· Herl<'ıye Na.zırı Kont Cıano ile r od· daftı a'•ıı kat Şak · r Z ~anın da Arı. 
kuponlar numaralıdır. Bırlnc! tertip •,in ufraştı. Mm·affak olma.kaızuı ge. yo ile r.eşredilen bir mesajında şöyle karR.da bi\ro nçınanıış olması doJı:. 
kömUr karnclerı ellişer ltlloluk dört ri döndU Arlık Fransa Uzerlne yilk· deml~tlr: yıslle Barod:ın ısmı sllkmış bulur. 
kupon \'C yine birincı tE>.rtlp odun kar 1 lenmek istiyordu. Fr~nsa hUkUmdarı Bundan lkı Eene evvel. 27 eylfll 9rn duğuna dair Bıır~ relslıf:inden tez. 
neleri birer çeklllk dort kuponu ınuh· namma Osmanlı devletine başvuru!· da Italya. Almanya ve Japonya Ber· kere geldiğini H<t\'C eylem~. lddıa 
tevldlr. du Yardrın istenildi linde a~·nlmaz ittifak uğrunda tıç makamının bu husustaki mütalAa. 

B) Her mahalll'.) e tc\·zı oluna. Bubaros hırçın bir lntlkam için devletin kuV\·et \'e gayelerini topla· sını sormustur. 
cak odun ve kömürün listesi tev. fırsat bekliyordu. TUrk ulusunun cm mık maksadıle ilçlil pa.klı imzalamış. İddia makamı ceza muhakeme. 
ziden bir hafuı evvel aıt oldu~ıı rlle bUUln denlz kUV\'etlerlnl toplı· lardır. usulleri kanunurun 318 lncl mad-
dcpoya sönderlllr, ve nahiye mu. yarak Fransenın yardımına koştu.! Diln.ra nizamı içın adalet \'e haklı desinin son fıkrasının sarahatıne 
dürlcrl bekçiler vasıtas!lc halkı Bunu duyan imparator 1',rans.~ tacı. bır sulha dair olan arzularını gerçek· da.yanarak Temyiz tckıklnln du. 
vazlyC'lt"n hnbcrd ır .eder. na tecavüz etmıyeceğlni ilin elti. Jc.-;ıtırmek, bu arzular bizi idare eden ruıimasız yapılmasını istemiştir. 

C) Halk tayın eciilrn slinlerde Mar:ıılyada ve Tulondıı bulunduğu şeflerin ulvi gayesi ile tescil edılmiş- Mahkt'me suikasd zanhlan bak-
dl'polnra miıracacıt ederek parala. zamanlar Fransa donanmasını yeni· ıır. Onların dehaları \"C Avrupa or· kındakl karara aıt tetkikatın du. 
rıı ı -.:erir. octun ve komi.ırlerlni den tl".nsik etti Jı;panyol donanmesı:ıı 1 duı-arının zaferi bıı Adil ımlhu mulıak· rıı~maııız yapılmasına oyblr\lgıle 
alır. \'C sahlllerlnı baştanba.şa yaktı vel kı..k 6urette be.<Jeriıete kazandıracak· kHrar veıınlş \e toplantıya ton 

Şarlkım'in ispanya ile olan deniz mu· tır. verıni~llr. 
'lA\ ' I 

I<~zıne mıılivP.slnden henlrn maaşı 
alnıakt.a old11fum nıUhUrüınU kaybet
tim. Yenisin( yoptıracağımdan eski· 
sinin hUkmU kalmadığı ilan <>lunur. 
Ahdlilft7.l7 Zeki oflu Bllrhan GUncş 

ZAYi 
FaUh kauuıının 21 üncU ilk oku· 

!undan aldığımız 1 el sınıftan Sevinin 
Pil 22 numaralı ,;e 3 cU. ıımıft.un 

Sabahat 970 121 ve Sl:\IA.hattln 969/20 
numaralı tııs<llknamelcri kaybettik. 
Yenilerini alacağımızdan eskilerinin 
hUkmU yoktur. 

~~iM' Çukurbe>ı.hın içinde 2/1 
~'in, ~bahat, Sallbaıun 

va. alasını keserek Fransızları arka· 
drn vumıak ıstıyl'n lspanyolları bu 
fmıatt.&n istifade ettirmedi. Ve Fran. 
ı;ayı kurtardı. lşte Fransa kralına 
tacını kazandıran TUrk dentzc~ı. Bar-

Ac- bir kayıp 
lzmir ve şehrimiz tüccarlarından 

Nuri Sc\"llln of;lıı Hukuk Fakultesi 
ikinci sınıf t.a.lebelerinden . 

ESIS SE\' O, 

Henilz 21 yaşında olduğu halde ev· 
velki glin 17.mlrcle tanrının rahmetine 
kavuşnıu~tur. Kl!derll ailesıııe sabır· 

lar dileriz. 

GÖZEN KREM 
Hakiki güzellik kremi 

GOZENPUDRA 
en ınce tutan pudra yeni renkler 

~Gözen Briyantini 
Krlstallze ,.e likit 

Yağlı • Yağsız -Cildi tahriş efmf!Z. 

cildi yumuş!lftr. 
Her yerde 

PO Ki R 

· kutmak değil, felce uğratmak, fena.· 
lık yapıruıta devam edemez bir hale 
getirmektir. Küçük haberler 

Güz ellik Sütü - Cildi gençleştirir. 

Kadife gibi bir ten yarahr. 

rra. tnçaklannı arayuus 

lstanbulda Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

<'.Inıl Fl~atı Miktarı ilk teminata Şartname bedeli 
Kr Kilo ı..tra KW'Uf 

Dağlıç eU 145 24000 ) 

h:&raman eli 135 34000 ) 6662,50 Ml 
Sıfır etl 125 21500 ) 

Komisyonumuza bağlı 6 yatılı lisenin 1942 Blrlnclteşrln. lklncıteşrin 
,.(! nırlnclkfmun ayları ihtiyaçları olan ve mU!redalı yukarda yazılı et· 
lcrı kapnlı z1rf usuli'e eJtsl!tnıc)C konmuştur. Ek..<ılltme 29.IX'9U B&Jı 
gUnU saat 15 de Beyoğlunda Liseler Satın .Alma komisyonu binasında 

Yapılacaktır. lstcklller teminat makbuzu. 1942 yılı ticaret Odası vesi· 
kası \'e tekliflerini lıavl kapalı zarflarını sözü geçen aaatte.n bir aaat 
e\"\•eJlnc kadar lcoml.syon reisliğine makbuz mukabllinde vermeleri. Pos· 
lada olacak gecikmeler kabul edilmez. Teminat 3atmnak ve ,artname. 
Yi almı:ık tstlyenlerın Galatasaray li.Besinde konu8;1on kltlpllfine mtl· 
l'lcaat clmelerı. (9771) 

Eden sözlerine şöyle devam elıııiş· 
tir: 

Alman yıldırım harbi 19H de akım )!f.. 
kalmıştır. ÇünkU Alman hava kuv. 
\"etlerlnin hücumları kAfl derecede 
uzun müddet .sürmemiş ve yeter de
recede kuvvP.tli olmamıştır. Alman Jf. 
hava kuvvetleri büyilk Britanya mey 
dan muharebesindeki gilndüz hücum 
lannda bitkin dfişmU~ ve netice al· 
mak için gereken ta.lışldatı hiç bir 
zaman temin edememiştir. Şinıdl de 'f 
temin edememektedir. BI~ böyle ol· 
dutu halde bu hücumlardan mUtel'S· 
sır olmuştuk. 

~·unklnK, :?6 (A.A.) - :.Jepoalar tarafından kanılan Çin JIUkCUnetble 
ita.at ~n !liaıı. (jhan,'dakl Çin kU\\Ptlert isyan edeff'k ~an Kay ~k 
ku\\etleriıır. llUhsk ctml~lerdlr. ı .. yan eden kv\\r.tkrfn kumandı&nı, 

d»ponlar tarafından kur,una dlzllmlşUr. 
Budapeşte, Z8 (A.A.) - Bulgar Bq,;f'kiU .M. Filofua M. Rlbbentro• 
ı•un dnetl üzerine yakında Atnıan~"»ya ~id«f'i'l hakkında bir f&yl& 
dolaşmaktadır. Şayia)& ıöre, ttu Sf')abat, Ma~şal Antoneııko ile Hır· 
'"Rt Uderl Po&la,·nlk'ln «~enlerde yaptıkları ııeyabat procraJlllU da
hil bulunnıllktadır. 

Moııkın·ıa, %6 (A.A.) - 23 Unl'U tank tünıtonl komutanı General Mark 
\.(' 29 unc·u tllmt'!nln komutanı cen«'ral Rettau'iıun Cf'l,hede ölmU,lerdlr. 
Rje\·'de bir !;Ok yUkıtek AJmu ttubay9'ının öldükleri de bUdlrllmek· 
tec.'ir. 

SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSi ------.. -._ 

Kır; - Erkek 
Aaa · Dk HAYRiYE LiSELERi Yatalı - V•tuıır; 

Orta. LIM 

Talebe kaydına devam edilmektedir. Eski talebr.nln taluııUerlnı yatırarak kayıtlarını yenilemeleri ll· 
sımdır. Müracaat: Her glln 10 dan 17 ye kadardır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan başlar. GUndllzJU talebe mek· 

tebln husust vcsaitile nakledilir. Telefon: 20530 

GÖZEN ALLIGI cazip renkler LAvanta çiçeği 

[

SE\' BE~'l 
O\' A 

GOZEN'in dörl kokulu Joııyonla.rı E8~1F.:R 

Hl'Ll.A 

GÖZEN'in Dudal<tan Kalbe parfumu 
ft.rlyat depoları Gözen m~seff81 BUyllk Postane radd~I ~o. 5 

Kn ve Erkek kı"ımları 

BOÖAZİÇI LİSELERİ 
ilk Orta 
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$ ığ.ı!:ık I"ikret 

• 

• , •n ·~ u lıu 'illul:ı. ı 

B i r sen e 1 i k spor fa~ 1 i:y·e tin i n şa h s 1 
dü_şüncelere kurban edildiğ i aiılaşllıyor 
Fener bahçe - Beşiktti.ş kar şılaşıgor 

1 
Stad his-esinden do&an ihtilaf ,._ .,.11111!9,_ _________ _.

1 
Gal;,tasarayı Fenerbahçe ve Be. 

Berline gidecek 
kafileye Kema! 
Halim riyaset 

edecek 
btanhl mulltfji•nJn Beriln 

"eyahatt artı.k tahakknk etmı, 
bulunuyor: On altı futbolcüden 
nıürekkı-p kanle, ldare<'llert 'e 
aralarına ala.t'akları hir be)nel· 
mUel hakemi~ hlrUkta Blrlnol· 
teşrlıtla on lkblnde 1 tanbuldan 
hareket edecf'k. 

l'ııtbolcuların teııbitl l~i ile 
teknik bir m~ele olduiu .~in ta
biatlle bölge 5por ~rı ile futbol 
ajanı m9suı oı,caktır. idari el· 
ileti ~ bölgenin ba,ıcanı olmak 
ıh>la3 , .. · ıe 'afi ım,unecektir. 

Bllf: kalır!>A \'ali Hı Belf'diye 

Rei•lml7 bl'ha!>"• kıtfllc b-tk•ıu · 

nı 'eçerken ı;ok ttth; du ranması 
kur f'der. 

Ro3 I~ bir 1'4ır kAtlleıo.inio ha· 
ı:ıuda ~iılt'<'t'k arkada ,ın hf'r !tl'Y· 
tlrn, '-Jlon •ulırın ıtlllndt'n anhyan 
n "'ııo rrıılııra hürmt'l telkin ede· 
bile«ek bir .. ınıı olma .. ı lıiıımdır. 

Bu~ün için blt inı ilk al..hmıza 

~~len ıırkada, boljl't.nln 'PU şe· 
fi Keınal Halim olmu,tur. 

hemı'I HAl!m, lıatırıınızda kal · 
ılığ ı na ~örf', n)öteaddlt e~·ahat

lerdc ı..anıeı~rılr. ıdarecl olarak 

bulunn111'> '' bııı,arılı ı,ıer ı:-or· 
miiştur. 

811 arkıutı1~. dllrt defa Tlırk 

nıllli tal.ınıının RıL")a"a ) aptıtı 
'c~ ah~t,. ışllrak f'ttl . '936 ollm· 
Jll)ıtdınd.• "'il' r kafl1f'•i1e Berllne 
ı;ıttı. 8u:;iht. J\l'nttl H11l11nı .... , · 

mi~ en ',. ona hil •·ınet hl .. !!I ~le· 

nıl3f'n bir tek ~ııor<-u ~oktur 

Kf'mal flallnı. olnrıtt.r l:>lr !· 
dare<-1 oldug ıı kadar d.& ~·oı·uklıt· 

1 
şlktaş karşısından çekmişti. Hafta 
orta~nda çıkan iki yazımızcia sarı 
kırmızılıların verdiği bu knrarın 
sakat oldu:unu ka~:delmlş ve eze
li r;;klb! Fenerbahçe karşısına her 
ne suretle olursa olsuc çıkmasının 
d• bir zaruret oıduiuııu · ıta}·e et. 
mi~tik. 

Klübünil seven, klübünün fstlk. 
ballnl, çocuklarının b •J saheda mu 
atta! b r vaziyete ookulması·ın 
doğru olm11yacagını düsünen b ir 
idare hcyellnb böyle bir :.;:arar 

1 vermemesi yanlış bir hareket )·a. 
pılmı~sa o kararın hatalı olduğu. 

nu tnladıktan sonra dönme.si liı. 
zımdı. 

Kanunen ve nlz.amen h•kları 
olmayan ve teşk!Jatın bile en ufak 
bir müdahalede buluna.Nlıyaca:ı 
bir talebin yerine getlrilmcme:.ıni · 
bir prer.slp meselesı y•pmak ve 
takımı oyun c.ynamakta n mahrum 
etmenin aklın. ve mıintı;ın kabul 
etmiyecc~I bir hareket o'du~unu 

1 
düşünerek Galatıısarayın h.c; ol. 
maısa bu hafta sahaya ·ç:kmasının 

1 

1 

ı 

ra ka,.,ı dalına bir kıı.rdı>-, ıııua

melMı )apmı' Hı onı:n olorlte'i · I 
kıu•let(e muamelf'nln ı;-nçeH•i ~ 
tıukine çıkmamı,tır. ! 

Kf'..ınıl Halim, bt.aaboJ bölge· ı · 
.. ı dlrel.;törünün m.eıun bulundu· 

~flidafl )furat ' T ğu zamın uf'fında \'aliala ltfma
tlına mazhar olarak dlrekU>rllığe 
\ek61et etrnı,, gerek klfıplerimlıe 
' c &'erek'le wporrulara l'}ln i'.'ln
den ) efi!tnıl1 bir ldareel ile ı-por 
cerhC!'I tılç olmıJaa bir hlarect a . 
ra .. ınıtaı..ı farkı da göstermek ım. 
kıin•nı \ l"rmi,tir. 

.:-.:.ı ınkar edilllll'l bir hakikat
tir.ki. Kemııl Hallın, hak

0

lkat~n hu 

1~e ~neler't(- .emek lermı~. tam 
l irınt be, .) ıl bu .,~ hayatını nk

fetmlş, bf'm 'ahadı \f' heın de I· 
dari ba)atta mu,affak otmu,, en 
ufak bir leke.! olmı~·an bir arka· 

da.,tı.r. 

Buglin ı tanbul botı:e. .. ı hu ı,. 

t en )Ctltmemı, klm~lf'r elinde 
bir J•'lrçaı·ık ı, Korehll~o~a hlı;
~üphl' ~ok ki, Kf'mal Hallın amil 
olmaktadır. t;ıter lstanbuJ böl(e· 
!>indr bir de Kemal olmamıtı ol· 
'a~·dı, ,u nıuhakkak ki, blilge hu 
dort yıl içinde daha fena bir u
ı:I) ete dil,ebllirdl. 

Oğrf'ndlğimlr.e ıöre, kafile ile 

l
t Kemal Halimin rttmi!!'I de ~asen 

\'allmlı tarafından tu,ıp edil· 

' ml~tlr. 
coın:; 

olr ıarurct o!ouğun J açıkça ) •z. 
1 mıştık Galalasaraydan buJı..: :1E 
1 kadar bır ~es çıkmadı, istaninı' 

Dölge:r· tcbl .[lıncc bu maçı ı~,n 
Ptıneqı . .Arlık a la~ıl!yor )-:;, biz ı 

1 Galatasaray ıdarecllul klupler.nır 
bır .ene lk spor faelıyetlnı kap :- ıs. 

l tcrıne kurben clmektedırler.. 
1 , 
• Gala.~asarc.y gıoı oır klübün sc 
1 nelik mıısrafmı l buyuk ofdu'ğu.1 

1 

ve ounu karşılamanın ~üçlügun:< 
bız de takdır edenlcrdenız,, Fıke. 

şu da var ki, bu yılzde l<ırk his~c. 

1 

yr Fenerbahçe ve BC3iktaş klüı= 
lcrı kabul etseler bıle atc~k G&. 

ı lat.asarayın b•r aylık mnsra!u: 
karştlııyab!llr. 0 ğZT laraft tl ger .. ) 
mnddi \'c ı;:erckse mane' i bakı::ıı 
dan neler kaybettiklerini de (IÜ 

~iit'.melerl ıcap eder. Ye bunu nr 
yazık ki artık kaybetmişh:rd!r • ,. 
tclAf.s! de ımk~nsızdırt , / : 

Bu ,:aziyct dahilinde· Penerbah 
çe ve Beşiktaş klüplerf bugün. Fe: 
ner stadında geçen hıtfu yaptık . . 
tarı maçın rcvanşır. ı cynayacak. 
tardır. 

İlk kar ıla mdda sarı llciverUi. 
ıc:- hem T •': :ne ve hem de Be. 

Kaleci CUtat •• ıfrt 

~ikta~a tııkını çıkarmak \'&ziyctin. 
de ıdilcr. Bu sıyah beyazlılar için 
büyük bir avantajdı. Bu~n de bu 
avantaj Fcııerbehçededir. Beşiktaş 

Şeref ı<tadında Btykozıı ve Fer.er 
stadında dıı. Fcnerbahc;cyc takım 

çıkarmak vaziyetindedir. Şu da 
var ki. Beykoz ihmal edilemez. 
Geçen hafta Beykozlubrın Oa\·ut. 
pa'Şaya yenilmelerini zaaflarına 
hamletmenu1idır. Bilhass4 Beyko. 
zun büyük maçlarda beklcnme)'en 
neticeler e'<le eden nctamc!I b·T 
takım olöusur:. u da hatırdan <;I

kitt ma::1a:~dı:·. 
Fe:ıcrb~hçe, Beşıkt~ 

tam. kııdroslle çıkacaktır. 
b ir ihtim~!e şu şekild i? 

karşısına 

K u' vctl! 
sahad;ı 

~erkeı: mua1i,. • ıı lt!f.a 

Cıhat • Murat, Muan:mer • ö. ,
mer! .~li Rıza. Aydın • Fikret, Na. .-~~~-----ırınpı--;: 

ciı 

Dlier taraftan Beşikte lıların da 
•s •c,yunculenm Fcncrbahçe maçı. 
aa sak!ayaca:..ıarını mane\'İ b r 
k:ıy-;1e\i o:a~ bu karşıla~m2ya bü
rü~ b:r eh'!.nn~lyet 'ermekte ol, 
oıiukları . öy:e::lyor. 

H&kkıl!r, Şe:-e:ler, SUkrüler sc
tcn harta s'-İı:ı.da görciG~ümü.: o 
(eı:ç e:e.m:.nla:- Fcn~rbs.hce k<'r 
11.m:cia oy.1; ye.caklt rciır. 

H'.ç ş:iphe j o'..; ki. FcnerbJ:ıçe . 
Beş:ktaş mc.c;• blze çok zevki~ bir 
oyun seyr~ttfreccktlr. 

Günün d·: t r karşılc- şmalar:n:ı 
gelince: lig nl&çlarının en miJhi,n 
maçi hlç ş4phe yok k i. 1''encr stB. 
dında İ(ta r bulspor • Vefa arasın. 
da o'acaktır. Seneler va.· ki hu iki 
ktüp arasında.kı rek;abct bir i"e. 
nerbahçe • Gaiatn.sara) rckahc·tı 

1eklln1 almıştır. Müta\·I kuvvetle. 
ritı ç~rpı&tıi• bu mü~abal\a da lılze 
heyecanlı bir maç seyır.ttlrecc.k. 

tir. 
F ener stdaınd ~ or::anıı.cc.k ~u. 

le~ m;.ıı:iye Ta.ks lm müsab:ık 11ı:t 

~ttıdnrt }fınmmrr 

ıa 'h<?:-halde ç€°t~•' , 0 1 aklır. 

::· ·:: r rc.ha..,mdn c. 11 X ,.,ı.,,ra·~ • 
Dn· ı .. ;> . şa !:le, Bcs!ktaş da Bey'koı. 
ta ka:-,;·!a.ş:yor. Fenerhahçcyı• d~ 

1 ay:ıi 7.. n1a:·de b' \· tekım çılrnr:;,ak I 
mecbı:rl)ctinde olan B . iJlkt .. ~ııı 

Be} irozJcı. :;ııpacagı maç "İınu r: c .. ~ 
alakalı ınü;:Pba:-nsı olaca'<fır. 

Kemal ON.";\ 

Ga :~ t.s1ray, ~·ugü.t 
F:ev: ozd .. 

-C.alabııanly Gençlik l\lübü•ıden: 
1 KlübUmU.";!!n B:rınct takımı 27.9. 

·t:! pazar gil.lU Bcyltoz sa!ıaı:.nda sa
t 17 de Beyoriluspo. blrln<'I te kımı 

e hususi bir ma~ yapacağından ar· 
u eden Galatasaı aylıların sıı.a t l 1, 15 
e Küprüde!; Beykoza kalkacak vu.
urda bulunmaları. 
• ~SJK'rcu okuyucıal•ramıza 
·Bugu,ı l~e~rbahçe takımının 

~li~'ftterıni koyduk. Yalnız iki üç 
.. tboTcu resim~rinl almak im. 

• ::Anını bulamadık. Bundan dolayı 

·zür dilerken her haftR bir lRkı. 

1nın kaöro!!unu bu ~ayfada verece. 
gimizl de sporcu okuyucularım12:a 
blldlrlr!z . 

B :;c~~ n t~·rbiyesi ı 
mükeaefiyet iş
rerine yeni bir . 
şekH verriyor f 
~·~ ın ~taarlt Ye1'illmiı: !jpor f 

ı,ıerlni ~ iirür bir hııle ı.o:ynıal' 

Hı Uerde &1ac:ağı ,ekllde ~ine bir : 
hatl!l)& dii,menıek lçlıı et1'.i~lı t.el-

1
· 

k!.kler :ntpı)or. 
Vekil, htanbulıJa bulunduğu 1 

ı,nlid'1et ıarfında ı,emen henıuı ~ 
her g-füıUnü htanbul bölge11lndelci ı; 

tetkiklerle g-eçlnnl~ttr. f 
O günlerde oolge dlrel<t-Orllno t 

H~kalct cöen lienı3I Hallm, Ye· 1 
kile her saha~a geniş ILahat ver · 
ınıı: ,..e yapdm .. , 1'.r.rm gelen l'f· i 
ler t>frafında. direktor H!kllhıln i· 
ıahe.tı 'laarlf \'eklUmiıi ö~ le zan 
nt'41i~·oruı. ki tatmin etnıi~ '~ kcn
dllerlnı:ı hir fikir vern1:ştir. 

o;.ı.~· !Jir ~a!.ımızda l~ret ~t
tif.' l ııı i• ı;;hı Kemal llallm hu ı,ı 

1 itilir Mr arltada~ old!Jgu k:ıtlur 

ı1u,1ın r.:,.!crini ac;ıkc;a. !<Öylt'ın"~ttcn 1 
ı · J,lııml~ <>n e~ki bir !'fl?rcu"nr ıla. 
l ~te bu n<ılı tr.,ıa11 v·rllcıı lıulH· 

t ıı .. :ı.Hu \ekili lııtınin rfnılı: o· 

ı. <'..t~ıı·ı hı•ı;t ctın~lıtP.yı;. l 
E"H'kt' t.I~ kll.\ ıfettiı:{iıni;• ı:ihi 

mllk~lle!iJl't i ,!erinin iyi tnC ui · 
nı:ı1•.f na ,.c y.1pıllln tc~kilat!a 

~ ii~!i<illemcdlıtine de :uauıf '.'e· ı 
killnıiz urt:k kanaat gellrm:,,ıir. 
Onun ıç:nttir ki, mjikellfJ~i~·cL İ<:· 

1 rl llrlık tıımam('n eski "ııor kllip 
!e rinden r ~·rılaı·ak ' c hu 1 ~ l~ln l 
a~· rı !'tir organiz:ı··~ ı•n ~ ııpıiıırak • 
a;:laıı> te11tf'llcrlc : e niden ı;eııı.;· r 

ııı. :.lilpleri l:uru lacnki ı~. P.•J :·:i"!l ~ 
IPr de m~lı·i~t ı>lar3':ifır. ş;r.ı,;·~ı 1 
haiti c 1!!!! "ln!uJ'. K V:th \a:" ;;. 'J o{· 

hı. E~~.ikta.-, olınitk iir.err d•)rt C· 
.. aı.ı. gl'nı;ll!. r.•ti!J:) ı. u·uhıu~ı ~ü· I 
·, iik b·r i'ıti ın ti ılıı!'iliıııl •t:ır. i\l.ı· l 
kul lııw f Ml'i ı.ı:lı:.ıl et;;ıı l.ie \C " )f 
i7 ıir.Pfr•ıl • ı >iılı~· i•ıt~ 1 tt'öc•l iti~ 
etml~ r•ı o;.ıj · ıı \ e:.li ıııı..:. • Jı,ilı ı·· .ı 

... ı • ı :ı ıı:'ıjılc~i nıe "'~'ırt ,k('nı•. a 
llğinl her h:ıııgl bir ı·u\'\ ı•tle 

,gftlrtnıe:.. .. ure l ilP. d •!(il, ıtr7ıılıı · j 
rilı- !>ura~ a tepi -~ ıtc k h1r 'lekil· l 
ılc ku•nı!\k ta ..... ,~ :ı u,Hı •el r. lj 

:'>fın~~e" hnccılrı, lı-k:ıli 'c 
duıl ı·Hı- l•er tlırlıı nn 'c nnlJ.rı d • 1 
>:linfüer~k kurulmu, h!r ı;rııı;lı!> j 
klillıünf' · h"r Ç()('Uk cıtıctt" '1C\ e· 1 
rcı;-1 ı ..... l!Pllk '~ ı:ı; lı~ ır . ı,t.~. 

Ynk":\ herhıı nl;'I hl r tıll'J damı 

'~ırlll lnplıuını ı~ 'r hir ıı..ı ... u• l · ı 

l!k hir rnlı~nad1111 .. orıra dini, İ 
~ lirıını\ ' ·ka ,·ıH·ak tı:r dJ ınlro ~u ' 
İıııın11) a~ ·ı: ,;ıık elll~I tı> kı, hıı i)I i 
hlr un .. ar,·a ola ral< \'arı!r. ı->anl· 1 
~ e" E~I·.~ Terbi: e-.1. l .'munı .\fıi · l· 
tJUrl!igoi ı nı••l;eıtc•ıycı~ıı C .ıt l ikhıe ~ 
h~şl:ıı1 · f · , , m•l\n , .. ı:ıiı 11 \ ·•)r ıle- . 
l l lrt:.,': l•·i·ı '"'ki Jd!irıl•r•tı ar ı,u . l: 
"l:'V 1}fr :.· ·ı~ I ,, ı~tı:J ~ 1Jo.ıı~ \4t t 
talhl:rl'll ı.• . .zılc •c l · ıı·xı.m .. ~:. 'l ı. i 
tı'nti!r hıı ll1r ~·ıı lılı ıı! ı , .:',.!fh ::ılı: I 
kHipler ıll' lııı !":i ı r-:-a r~ a olaral\ ' 
~ap:nca ma ... ı.eıer •' ı•:tu, i~ tc • 
.ı;l\lünr bir ,a,i:·c: n' I•. f!nr ':'C)'I 

• lııt:edc ·ı ınc ,.~·c trtl..lk cıl"" i\Jau
rif \'ekili, ı~ bll('n \r bu ı-ahatla 

f!.ÔZ .. atılhi ohhllecci< kim~::lerl 

dinledlliten sonrt!. mül,l'llt>ftyet I· 
-:ıne Jenı blr ~t'kll 'ı• rnıenhı 1.,1 . 

ruret olduJ);u11u gorıhı. '°' arlıli 
anJa,ılıyor ki co,kl 'ekle ı.ı•m ' e· ı· 
rllecektir. K. o. 

• uw www:u;p; ··~ 

iola!:ık nıım 


