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laönl taribi nutkunu bn 
gin Mecliste siiyliyecell 
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Günün mevzuu olan iaşe işlerine işaret edecek olan Milli 
Şef, birçok meseleler üzeı inde de direktifler verecek 
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Ankara, 31 (Vatan) - '.:-.1\lli Şefin • 31/ 10/ 1912 • saat ıı de Başvekil 
yarınki nutku çok büyük bir alf1ka ŞlikrU Saracoğlunun reisliğinde top· 
ile beklenmektedir. Re!slclimhurun l a ndı. Bu toplantı nıznamcıılnl BU
nufüu radyo ile yayılacaktır. Daha yllk Millet Meclisi riyaset divanı in· 
şimdiden Ankaraya birçok ecnebi ga- tihabı ve Parti l\Iedls Gnıpu re!s 
zete muhabirleri gelmiş bu:unuyor- 1 \'ekil"erile idare heyeti Oyelerinln se· 
ıar. Milli şefin bu nutımnda birçok çimlen teşkil ediyordu. 
meseleler hakkında direktlC!er vere· G~ncl başkanlık divanınca Büyük 
ceği ve iaşe me.qeJelcri gllnfln mevzuu ' Millet McclLsi Reisliğine namzet gös
olması itibarile bu nutukta mUhlm 'I terilen Çankırı mebusu Mustafa Ab· 
lşa.retler oıacn~ı zanncdt mektedir. dUlhalik 1'.:end~ ile reis veldl iltlerlne 
Meclis, yarınki ıçtlıııaından ııonra bir I namzet goslerılcn Ay~n mebusu Dr. 
hafta. müddetle tatil yapacak ve Ö· Mazhar Gcrmen'in ve Durs:l mebu:su 
bUr Pazartesi gUnU tekrar toplana.-! Refet Canıtez ile Sıvas mebusu Şem
caktır. Tatil müddetinde encUmenle· ııcttin GUnaltay"in namzetırklcrl mUt 
rln intihabı yapılacaktır. l teflkan kabul edilmiş ve grup reis 

--~liıı~-----------------.... 
' :\f!X',llste tarlhI nutkunu &Oyllyecek ola.n MUli Şef Iıımet lnönli 

Ankara, 31 (A.A.) - C. H. P. ı vekllllklerlne de Trabzon mebusu 
Meclis Grupu umumi heyet! bugUn (Dev..ma ~ ı, ~il. 4 de) //// 

Amerikan radyosunda \ B. Ede;ı 
~nıerikanın tanınmışadamları diyor ki 
sıta yişkir nutuklar söylediler 
~----......--......---wr.s-

Rekor sayılacak kısa bir zamanda medeniyet 
~olunda en ileri memleket halina gelen Türkiye 

!-Libya cephesinde 

8 inci ordu yeniden 
taarruza geçti 

işgal edilen mevzilere yapılan 
Mihver taarruzu püskürtüldü 

'ti!( Berlin, 31 (A.A.) - Reuter: Se. I Roma, 31 (A.A.) - İtalyan or. 
~ anın Ankara elt'lst Stclnh:ırdt kizlnci lnglllz ordusunun, bu sabah duları umumi karargahının 8Sf 

Hitler, bir arıza 
değil bir 
alamettir 

Hitler, Alman genç
liğine akideyi 
aşı1amışhr 

ltalra bombardımanları 
ıakıa leliketla bir 

ııarıtl 

ı~ "'York, 31 ( A.A.) _ Türkiye şafakla, yeniden taarruza başladı- numaralı teb!l~l: _ 1 
t~nuhıırıyctinln 1(} u:ıcu yıldönUmU ğını, ~iman haberler aJansı bu ak- Mısır cephcsınde dun muharebe'\ 
~ Olan 29 llktcşrinde mUleaddlt şam bıldlrmektedlr. muvakkaten durmuştur. Dün yal 
•'lıltrırrıış Anıerikan şahsiyetleri r Ed· ı Ayol ajans şunları ilave etmek· nı;ı; keşir unsurları arasında çar 
'ltı~ ııutuıtıar söyllyerek kardeş tcdlr: pışmalar ve topçu dücllolaır ol. 
~ Ur!yeu tebrik eyıemlslcr ve nu- ı uTaarruza yeniden baslamak muştur. Gerilerlmlzc sarkmak ı s 
~~r ~1 da dUnyanm en ğenç fakat için, General Montı;omery cenup teycn bazı hafi[ zırhlı taşıtlar siir. 
it 't lkıntdan muzaffer cUmhurlye-1 ve merkez kesımlerlnden takviye alle kcşfcdılerek tahrlp olunmuş ı 
~ııı~Datilcrinl \'e bUyUk hayranlık· getirmiştir. Bu takvlye kıtaları tur. 

'Zhar C>lmlşlerdir. ıçlnde bilha5sa topçu ve tank kıt. Kahire. 31 CA.A.) - CGeclk. 
~ıunı : sa. 3, Sil' 5 tc> «/» aıarı vardır.. (bııvamı: Sa. ı, Si. &: da) n 

ıng'lllz ~ l'bun R. Eden 

Londra, 31 (A.A.) - 1skoı;yr 
B!rllğı toplantısında beyanatta bu. 
tunan Harlciye Nazırı Eden harp. 
ten sonra Almanyanın bülUn me 
;elelerın en korkuncu olmasa de, 
vam edecef:lni sôylemlştır. 

Eden demiştir ki: 
•- Bir dünya devleti olan ln. 

!illere 1ınparatc,rluğu bu mevki. 
4 en çekilemez. irgiliz camiası va· 
tandaş1 srfatile bu hususta ı;ckln . 
gen olmayalım. l\lillctlmlz idare hu 
,usunda uzun bir tecriıbe sahibi. 
ır. 

Eden ~özlerine şöyle devam et 
mlştir : 

ft - Acı ı;eylcr söylemek zorun. 

1 

:to. !'..nlciığrma miitcesslrlm. Fakat 
şimdi bunları söylemek lazımdır. 
3ulhu blr istirahat ve gcv~cmc 
devre.si ı:aymak dlğru değildir. Sul 
hu bir mükilfat saymak da doğn 
olamaz. Sulh tecrübelerle yapılan 

.1e daha büyük t ccriibr1cr1n ldaınr 

~dilen bir ı;~ycllr ""·•~ ' 

Başvekil, devlet 
resim ve hey kel 

• • • 
sergısını açıtı 

Sergide, birinciliği öğretmen
lerden Zeki Faik aldı 

Ankara. 31 (A.A.) - Devlet 
resim ve heykel sergisinin dördün
cüsü bugun saat 15 de Başvck!ll
mh: Şükriı Sarnçoğlu tarafından 

nıuvaffaklyctler dileğilc açılmıştır. 

Törende Vcktllcr, mebuslar, Tem· 

yiz mahkemesi ve Devlet Ştirası 

reisleri, Rlyaseticümhur Umumi 
Klıtlbl, Cümhurlyet Halk Partisi 
Umumi İdare heyeti azalan. Bas. 
vekalet Müsteşarı ile VekAletler 

ıDevamı Sa. 3, su. 1 de) C/ /) 

\ ADm©\n .. Ru~ lhıaırl!:Jıü 1 

Timoçenko Stalingrat-, 

ta taarruza geçti 
Ruslar, Volga nehrinden 
geceleyin t:ınklar geçirdi 
Stokholm, 31 (A.A.) - Stallnı;TBd 

mUdafilerlnln yükUnU ha!i!letmek 
için Timoçcnko şehrin cenubunda ye. 
nl bir taarruza ba.,ıamıştır. Kupu· 
rosnoie ve Baketovka mahallelerin· 

de ş!ddeUl çarpışmalar devam etmek
tedir. Geceleyin Ruslar Volga neh
rinden tanklar geçirmişlerdir. Al
manlarrn birinci mUdafaa hattı silr-

( De\·arnı: Sa. S, Sü. 6 tıe) «» 

fCü;hürt;ıl 
1 bayramı mü- 1 

nasebetila 1 
Devlet reisleri Mil:i 

j Şefe tebriklerini 
J bildirdiler 

Ankarn, 31 (A.A.) - Şarki ErdUn 
Emlri Jt"ahameUO AbdUllllah, Sovyet 

Sosyalist ŞOra.lar Ittlhadı YUksek 

ŞOrası Reisi Knlinin, Macar Kra' i 

Naibi Son Altes Amiral Nıkola Hor· 

ty, Rumen de\•letl kondlkatörU Mare

şal Antonesku. Çın CUmhuriyeU Reı

sl EkSelf1ns l.ln Sen, Bulgaristıır 
Kralı Majeste UçUncU Borls, Yunar 
Kralı Majeste lkinci Corç, Mısır Kra. 
1ı Majeste Faruk, Polonya CUmhur· 
rel!il Kockjcwleck, Fıı.ha.metıO Vası 

Emir Abdullah. ltalyan Kralı ve im · 
para.toru Majeste Victor Emanuel, 
Almanya Rc\h Ş3nsölyesi Ekscllrns 
Adolf Bitler, Fransa Devlet Rci 0 

Ekselfı.ns Mareşal F. Petaln, Japon 
ya imparatoru Majeste Hiro Hlto. 
Afganistan Kralı HaşmetlO Mehmet 
Zahir Şah, Ingillere Kral ve Impa· 
ratoru Majeste Altmcı Corç, Amerl· 
ka Birleşik Devletler Reisi Eksclf1nı; 
F. Roosevelt:, Yugoslav Krarı lkınd 
Plyer, Iran Şehlnş:ıhı Majeste Meh· 
met Rıza Pchle\•i Ue RcısicUmhur 

lsmet lnHnU arasında tebrik ve tc· 
şekkUr telgrafları gönderilmiştir. 

FALİH RIFKI ATAY'IN BiR MAKALESİ 

Cihan davasında milli varllğı masun 
tutmak her isin basında gelir 

Hükumet, zeyfinyağını 250 kuruşa satan 
bir vurguncuyu değil, geliri sabit 

bir memuru, bir mütekaidi düşünmektedir biz or.un için pratik ve tesirli bir t 
organizasyon yapmaA \ ... , •u ı.ı.. ) 
:lnfaa için vasıtalara mal!k olmak 
-zorundayız. Geçen sefer biz bunu 

).. ~._....._~......._..,. ........_.--.-,..._...-.......... '""" 
Anksra, 81 (RadJo Gazetesi) -ı ylik bir leylek iki ya,Tusundan birini 1 ne karikatürü neşreden gazete hak

Bııgünkli Ulus gıızı-tesinde Falih i baca ilstünde tutmakta, di,iterlnl fır· kında, ne de onu ~lzen i!,"ln ml"nfl bir 

:- • ::ıının oınııt·ı ;;unu n amı Anltıı'"R Pala!! salonlarında verilen baloyu 
·,.:er ~crrtl~r.dırııfr~lcrdır. Bu ~im Mllh Sefi \ C uyın reflkalarını baloda 

Şerlmlz ıle 

röıı~rml'ktedlr. 

; ... pmaclık. Karşıleş:ıcağımız me:.e
·~ıerln en korkunç olanı Almanya 
dır. Hrtler bir ariza dcğU b' r nlfı. 
oncttır. Buı:u harpten sc.nrn iyi ve 
fıliC<>nnplık -anlarında hiç kimse 

(Del"amı !'a. 8, Sü. 4 de) -

Rıfkı Atay yauhf:ı bir b:ışnıakalede !atmaktadır. Büyük 1Py1ek UzerJnde I duşUnoomlz yoktur. Zaten aşağıdaki 
şöylP demektedir: cBlr gtu.etede hlr yardım, ha<-anın Uıerlnde kalan yav- misallerle hiçbir kötli nl~etl olmı

le)'lek b."tlrlkntlirli ~ıktr. '.:\le\ :r.uu ı:u· ruya memur, dlğrr atdanrn üz.erimle yanlar tarafından bunlarm hakikate 
dur: llir hat'nnın üstlımlr. oturan hU- 1 de halk kelimeleri yaz:rlıdır. Blz.lın (Deva.mı Sa. 3, Si&. 2 de) XX 
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• e ının arka-
s 

Yazan: 
1a undan önceki yazılarımdan 

le birinde yeşil Tire'nln, eski. 

den bir ilim ve irfan mcrkczlıt ol_ 
duğunu, br çok• namlı medrese
lerinin bulunduğunu tebarüz et
tırdt.m. Ayrıca bu güzel ilçede 
bakkallık yapan ve yazma eser. 
teri toplamak uğrunda hiçbir fe
dakarlıktan çeklnmiyen ckttabn 
tışık9 Faik Şlsık'ten de bahse:yle
-:tım. 

Bugunkü yazımda. Tire'nltı se. 
vtmll ve mfitevazı eczacısı say 
!\ll'yl tnnıtmıya çalışacağım. Yıl-, 
ardanbcrt pslkolojı ile uğrnşan ve 
fransızcayı çok tyt bilen Bay Alt, 
ğlam yapılı ve zekt bakışlı btr 

adamdır. Gözlerinde ve sesinde 
1nsana kuvvetle testr eden btr eda 
mevcuttur. 

Az zamıında kaynaşrverdlğlmlz 

bu kültUrHl ecuıcıya bir a.ralJk 
dedim ki' 

_ El çlzgflerlnden ve fizyono. 
miden ın ana karakterini okudu. 
ğunuzu bylüyorlar. sızı bu hu
ıusta tenvir buyurur musunuz?. 

Sabit nazarlarlle ben1 bir hayfi 
süzdükten YC göıılüklertnı değlŞ

tlrdlkten sonra cevap verdi: 
- insan ruhunun ne kadar kn. 

rışık ve bu yoldaki bllgtlerln ne 
kadar kifayetsiz olduğu malQm. 
dur. Bugüne dek; psikolojinin bL 
ze öğrettlklcrt. kanaatime côre, 
ışın alfabesidir. 

Henüz tahlR edflemcmlş. derin. 
llğlne varılamamış bir sllrQ cruht 
haller, vardır Bununla beraber 
az de olsa wlr şey bildiğimizi., 

söyllycbntrlm •.. 
El çizglerne ?C flzyonomlye ge_ 

lince: muhakkak kı ruhumuzla 
vilcudllmOz arasında sıkı bir mü
nasebet mevcuttur. Gözlerimiz. 
duygu ve. dUşüncelertmlze ayna. 
Irk ettiği gibi. yüzümüzün biçimi 
de mAnevf varlığımızla alakalıdır. 

Şunu bllmcllslniz ki. btzı uzun 
uzadıya me~gul eden fıktrlıer ve 
tahakkukunu şiddeUe isted?ğlmtz 
arzular: vücudümüzün muhtelif 
yerlerine damgalarıru vurmuşlor. 
drr. 

İşte bu dcrtn 1zlerdcn. tnsan 
ruhunu okumak bir dereceye kn.. 
dar mftmkündür ...• 

Bay Ali kalktı ve kenardaki 
masadan biiyük bir kitap getirdi. 
Bu resimli fransızca eseri önüme 
kovarnk devam etti: 

:Bu koca cilt: konuştuğumuz 
meseleleri tncelemektedir. Aynı 
konuya dair bende. on beş kitap 

ses ... 
l'aat dip Baksı 
dabo vardır. Yapılan bir çok tec. 
rübelerl ve elde edilen netıcelerı 
blldlren bu eserler, denizi andıran 
insan ruhunun bir damlacığıdır ... 

Psikoloji için ikide bir tekrar. 
Jndığrm bu o:bllgt kıtlığı& nı gen
dislle muh6bere ettğım İsviçreli 
bir profesör. bana yazdığı bir 
mektupta şöyle anlatıyor: 

.,yirmi yıllık ur.un ve yıpratıcı 
blr yolculuktan sonra önüme de. 
mir bir kapı çıktı. Bir türlü aça
madığım bu kapının ~kasından 
derin bir ses işıttım. Bu ses bana 
ağır ağır dcdı ki: Git, bu kapıyı 
açncak anahtarın demtrını bul! .. 
Anahtnr1 kendin yap!.. İçeri gtr 
ve ruh bUgtsı öğrenmiye başla!··• 

Görillüyor ki, Isvlçrel1 üstadı. 
mzı bile yınarca suren mesaisini 
hiçe sııyıyor ve bu işte kendini 
tllmlz addediyor •.. 

BeR. on yılı aşan bir zamandan. 
berı psikoloji ne uğraşıyorum. 
Benı en çok tlgnendlren konu; te
lepati meselesidir. Şlmdıye kadar 
edindiğim kanaate nazaran. sinir. 
ıerlmlr, birer anıen vazıfcslnt gör. 
mekte, duygu ve dUşüncelerm 
elektrik dalgaları bu antene çar. 
parak bize sevdiklerimizi. tanı

dıklarımızı hatırlatmaktadır. 

Yalnız psıkolojı bfldlselerı, fi. 
ztk hAdtselertnın aksidir. Fizikte 
müspet menfiyi çektiği halde. psı. 
kolojide müspet müspeti, menli 
menfiyi çeker .. bu itibarla başka. 
ıarını11 bizim lçtn clyl9 düşüncele. 

rını istiyorsak, bizim herkese kar. 
sı .ıyt. duygular beslememiz lll
zımdır ...• 

Eı::zacı Bay All'ntn mli~terilerı 

gıttıkçe çoğalıyordu. Bu tam mı\. 
naslle mütekçmll arkada~ın tat:: 
konuşmasını böhnek lstemtyor
dum amn, bekllyenlerın sabırsız

landıkları hallerinden belliydi. Gö 
rüşmemlzı bir sona bağlamak ar. 
zuslle elimi uzattım ve: 

- Bu çlzgtler neler söylüyor 
üstad? .. dedim. Zeki muhatabım 
gilldü: 

- Falcılığın yaşak oldutunu 
bHmlyor musunuz? .. 

Gözlüklerini düzeltti; ve açık 
duran eiımln lzlerlnı bir kitap g!. 
bl okumıya bn!;ladı. Bana verdiği 
en sevinçli haber. çizgilerimde. 
11yakın bir servete delfıleh eden 
ışaretlcrin bulunmasıdır! . 

Kim bilir, bu upslkoloA• eczacı, 
belkt de bent teseııı etmek için 
böyle söyledi. .. 

Fuat Edip Baksı 
~~~----~~--~~~~~~~~~-

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdür üğü den: 

Buhar makineleri. Dizel ve benzin motörlerı tamiratında çalıftmı
mak üzere birinci sınıf tcsvlyecllcre ihtiyaç vardır Talip oıanıann bon
servis ve iyi hal kfı.ğltlarile btrıntte ımtnuın edilmek Uzcre GölcUk Denız 
fabrikaları genel mUdUrlUğUne mürncaatları. ( 1005> 

• De iZ a rikalar~ Umum 
üdürı··ğii den: 

Ekmek 
tevziatı 

Yeni karnelerin dağı 
tım işi sona erdi 

Yeni ekmek karnelerinin tcvzttne 
dün de devam olunmuştur. Bugüne 
kadar herhangi bir ebeple ekmek 
karnesi almamış bulunanlar bulun
dukları mahalle bırliklerıne ntifus 
kfığıtlarlle müracaat ederek ekmek 
karnelerini alabileceklerdır. 

Memurlar içın dağıtılan beyanna
melerin tııBnlfl lfi de bltmt.,tıı•. Be
yannamelerin tasnifinden ınla.ı,ıldı

ğlna göre, şehrlm12lde ucuz yıtrı! ı i 
kuruştan ekmek alacakların saY1sı 

290 bini bulmaktadır. Bunların 230 
bini büyüklere, 53 bini çocuklara. 22 
bini de ağır işçilere dağıtıtmı.ştır. 

28 ıruruştan ekmek olacaklar da 
568 bın kişidir. 

Tek fiyat şekli 15 Iklncltep1ne 
kadar devam edecek. iki fiyat usulü 
15 lklnclteşrlnden sonra başııyacak-
tır. 

Hariçten 
idhal 

manifatura 
edildi 

Son zamanla~da ktllllyettl miktar
da manifatura eşyn.sı ithal edildiği 
malQmdur. IAkln toptancıya az k~r 
haddı verildiği iddi&lille btr ıusım 

toptancı tacırıenn mallarını. pera
kendecJ dükkAnıııra vertp perakerıde 
sattş ke.rıarından tatıfade yoluna sap
tıkları anıaşıtmı,tır Bbylellkle ma
nifatura eşyası ftyıı.tlıı.rınm ztnclrle
me auretlle yttk.selmesıne sebebiyet 
venldtğl.nden tahk.Bta.t yapılmaktadır. 

Kundura fiyat:arı 
düşüyor 

Sorı zamenla.rda hariçten bol wıtlt

tarda deri ve kösele getınımı.ur. 

Yenı mallann ithali lçın de te~eb

büslere geçllmı.ştlr. Dahılde de ktll· 
llyetl! miktarda deri ve kö!!Cle ya
pılmaktadır Bundan dolayı. kundu
rJ fiyatlarında hafif dUfilklükler 
kaydedilmeğc başlamıştır. Kun<iu
racılıı.r, bilhassa 'eker bayramından 
sonra kundura satışının nlsscdil!r de
recede aza.imasından dolayı fıyatla

rm dllşmek ı.stıd&dını göaterdığini 

söylemektedırler. 

Vapur navlun fiy_atları 
arttırı l iı 

TUrk karasularında yapılacş.k şı

lep seferleri ıçın hazırlanan navıon 

tarıfest bugünden ıtlba.ren tatbi..k 
mevklıne glrmlf bulunmaktadır. 

Kabul edUen yeni tarife, eskisine 
nazaran ton başma 20 kuruş kadar 
tııtr zam göstermektedır. 

Bundan başka eski tarifelerde ka
bUI edUmeyen staryıı tıcretl yeni tA.
ritede ,ı1epçllerln lehine olarak ka
btıl edilmiştir. Fırtına vesatr 5ebep
ıer yUıtlnden matı yüklemeyen ar
matör starya Ucretl alabilecektir. 

Bundan başka 2500 tona kadar &

lan TUrk gemllcrlnln Bulgartstarı 

.sularına seter etmelerlne müsaade 
verildiği yazılmu:ıtı . 

TATAM l-ll-H2 

Bir az şiddet! 
1-1' 

R zmtrde, inhisarlar ~:,1' 

·k~ le ı . aye .. • U tayla ett1t:ı flyattaJI ~~ 
çııy atan ~ozef Dono uıoıl• 6ıil1 
nıllli korunma mabkemeslntıe r' tt' 
:rıı np ha~ ,.e 3000 ııro pli ot1' 

.,.,. bO 
z;ısına mahktmı edllmlş. •""' ıtıl'r 
se bari! E,·eı. şimdiye kadar 1 

1 
~ı 

ğe alı~tığımız on lira para c-.,. ·~· 
h rta tfükkllnın kapat.ılmaııt ıt .if 

T ün~ kayışnttn daha 

buçuk senelik omrü 

btr 

el. 

masına ratmen Tünel idaresi bu 
sefer tedbtrl1 davranarak Ame
rıkaya, Almanyaya ve İsvcçe ka
yışlar ııtpıı.rış etmiı. 

Kayışı;ızhk yüzünden tünetkı 

:ştıyemedlğı günlerde Tünel lda. 
resU.e muhbir arkadaşlanmız el
eıe vererek &ltt ay mı . :.ekız ay 
mı ne, •ıetmeka ve cgetırmekıı 
fııllerlnt tasrif etmışler. tünelin 
kayışını yılan hikAyeslllC dön-
dürmüslerdi Bugün kullanıl. 

makta olan k.ayış esktyınceye kıı
dar 1n~allııh yen!lcrl gel\t' ~ 
ıkıncı btr yılan lalkayesıne mey
dan ks.lmaz. 

Bıı: bakıma, tünel kayışının 

yılanla münasebeti de yok de. 
illdır hanı. Çocukluğumda btr 
sürü bılmcceler tşitmıştım Bun
ıardan biri de, cyeraltında yat}lı 

kayış. tı ve yılan dcmektı Tu
ne1 kayışı da yeraıtındo ya:ıı k.a. 
yış değil mı? 

Her sahada terakki edıJdıji cL 
bt cbllmece.o de yerlnı 11bulma.. 
caıı ya bt!'&kt1 ve çocuklaruı at 
zındnn gazete ı!ltunlarına ıntlkal 

etli Sıyahlı beyazlı karelerin içi. 
ne ııarflcr sıralayarak anlatılan 

kctımelert bulmak çoktandır bu
yı.lklerın baş eğlencesi oldu 

Geçenlerde tarudık bir okurum 
şik(ıy.ct ediyor: 

- Gazetelerde bulmacaları çok 
kolay rapıyorsunuz. diye bayağı 
üzülüyordu. 

- Peki, naı;rt yapmalı? diye 
sordum. 

- Farzedellm ki bulmacada 

Fazla fiyatla elemek 
satan bir lokanta 

krpatıldı 
Beyoğlunda Yordan lokantası, 

fazla fiyatla ekmek satmaktan suç 
lu olarak Milli Korunmaya veril
miş ve mahkeme kararile on beı; 

gün kapatılmağa mahköm olmuş. 
tur. 

İddiaya göre. btı lokantada iki 
dillm ekmek ıçln 40 kuruş fiyat 
lstenmlştır. 

Yazan: Sadaa OaUp AVCI 
Osmanbeye bir metropoliten pla. 
m hazıriamış. Eğer bu yeraltı 

trenine de. şimdiki tücellmlz gı. 

bl kayış Hizım olacaksa ışte o za. 
man yandık: Kayışların •Slparı~ 
edilmesi•, «(elmeiı,., cgetırılme
,ı, asıl 0 z.amıı.n yılan hlkiyesı o
lacak. 

cYılan hikAyesi• de nedir? Ga. 
llba yılanla ılgıtı bir olay ani;.. 
tıldığı zaman hazır bulunanlar 
yılana bir sürü hfidlseler. fıkra
lar, hatıralar hıkaye etmekten 
kendllcrlnı atamaılarmış kı ardı 
arası kesllmıyen şeylere oyıtnn 

hlkAyesı" adı verilmiş 

Eskiden, boyle söylendikçe soy 
ıenen, biri bitince biri anlatılan 

hikayeler birkaç neviden ibaret. 
tı: «NasrettLn Hoca fıkralarııı, 
cBektaşı tıkraları,., .. Av hıkayc
lcrııı, cyılan t11kayclerta .• . 
Şimdi bu kabil yılan hıkiycle

rl çoğaldıkça çoğaldı: lkincl cep. 
henm açılması, Statınerad muha. 
rebesl, ıhtlkarıe ınucadele, kö
mür meselesi. taşıt sıkıntısı ... Şu 
ve bu... Hepsi bırer yılan hıka. 

yeııldır. sır yerde ıtlkincı. dcmc
~e ıeımıyor, b ri bırakıyeır, biri 
ba~ııyor. ıkincı cepheyi kapsya
btlirser kapa~ Stallngrad oyle, 
ıh tıkar or•c ... 

Sanki bu ınodcrn yılan hlkft. 
yclcrını anlatmak ve dinlemek 
hoşumuza gıdlyor. Hanı •hım

hım. ır. konuşması ı;ot>uğun ho
~una gıttl:i gibi... Bılmem hıka· 
yeyt biliyor musunuz'! 

Bir şimendtfer ~t.asyonunda 

bır adam, altı yedi yaşındaki ço. 
cuğunu elinden tutarak iııtaşyon 

mcmurunıı başvurmuş: 

- Affe~rşınız, Perıd lie jimdt 
kaçta tren var? 

istasyon memuru hımhımnuş 

Genzinden konuşa konuşa cevap 
vermtş: 

beŞ geçe. 
zaman feçtnlş, 

adam çocukla birlikte, ylne lstus
yon memuruna yanaşmış: 

- Affedersiniz, Pcndığe trcı 

kaçtaydı? 

- Beşı kırk beş geçe 
Çok Geçmemış, adam çocukı ı 

btrJ!ktP lckrnı ıstaşyon meıııu 

runa müracaat etmış: 
- Aflederstnlz, Pendığe tren 

kaçta demıştınız? 
Hımhım memur kızmış ve kız. 

gınlıktan adamııkıllı genzinden 
konuşarak adama çıkışmış: 

- Beşı kırk beş "cçe dedik 
ye! Inşallnh artık BArcndınl 

- Öğrenmesine ben öğrendım 
ama scrdu~umun sebebı başırn· 

Burundan konuşmanız çocuğun 

hoşuna gidiyor c:Uı ... 
Evet, modern yılan hlktıyelerl 

hoşumuzıı sldlyor ama. ben sızr 

hatırıma gcımışken eskilerinden 
bir av tıtkfı.yesı ııntatayırn: 

Tabll blllrstnıı. kı avcılar da 
propaııanda memur ıarı gıbı hol 
bol atmasına bayılırlar Bunlar. 
dan blrı arkadaşına bir gün fıV

velkl av menkıbelerin i anlatıyor· 

muş: 

Çıflcyı omuzladım· Pan, 
pan! Bir tavşan Pan panı Bir bıl. 
dırcın. Pıın pan• Oır sulün Pan 
pan• Bır bıldırcın dahn Pan paoı 
Sır t vş:ın daha Pan panı ... 

- Peki dostum. çı{leyı rıe va
ktt dolduruyordun? 

- Doldurmağo vakit bulnmı. 
yordum. 

Görüyorsunuz ya. avcıların 
propagandacılarden ,yahut pro· 
pagandacıların avcılardan hiç 
farkı yok: 

- Pan pan! Üç yüz tank. Pan 
pan! Beş bin ölü. Pan pan! Yüz 
elli tayyare ••. 

- Peki ama. aziz propagan. 
dacılar, biraz nefes alın! d esek 
alncağımız cevap muhakkak: 

- Nefes alma(;n vakit bulamı. 
yoruz! olacaktır. 

Sl'dnn G. SAVCI 

Halkın ve 
Belediyeye 

esnafın 
gardımı 

fC3) ır hatta f~lnde Belediye tram- ı Lenıkt Bulgar takımı, Beşikt:a, ve 
ıg ,·aylardan atlayan 900 kişiye Fenerbahçe ile yaptığı m~larm lkJ-

1 
aıai de ka)bettt. 

birer lira para <·e-za 1 vermı,_ Diğer Te-mduf bu :va: Otedenberl fotttol 
ı.rattan da mallarfflın la tilae etiket 1 m~tarQlda euİıar t.'\kımlarına kar
koymayan esıuıftan 7lt lıd:,f CM&l'& ~1 bir tallh'>lzllğlmlz \ardır. En kuv
çarptuılmı~. ~·etli yabancı takımlara karşı çol< Jyi 

Etıket koymayanlardan n• ee-T.a a- neticeler alırdık da ıerek ınemle
hndıkını bilmiyorum. Be,er lira far- ketim.izde, gerek memleketlerlnde 
zedel"ltflk lk-lediye tıoomny yol<'uJa- Bulgarlarla yaptı~mıı maçlar, hem 
rlle esnafllln bir haftada 4870 lira de galibl~·et kap etttren oyunlardan 
almı' demektir. Bu minval üzere gı- aonra, wnumlyeUe fena nettceleulrdl. 
den>6 Belediye bir yılda yalnız tram- Galiba bu aefer, BedJlkta, ve Fener
vayda.n ııtta)·anlıula etlket koymayan bahçe 'JC)·hmın ayağını ınrdılar. 
esnaftan iki )U'- kllı.UJ' bin lira eeı.a ACABA JIANGI81f 

Üniversite yarm açı' ıyor alıu:aJı. lstanbulda 290 bin kişi 17 kuruş-
lstantruı Unlversitesı 1942 • 1943 Trann·ay yoleuları ve eNıaf b.lr f.a.. tan, 668 bin klft de 28 kuru,taıı ek-

ders yılına yarın b~lıyor. Yarın bu raftan kabahat ediyorlar anuQ:a bll' mek alaC1lkmı,. Şu halde daf;ıtılan 
mUnasebeUe Unlversltede bir toptan- taraftan da hiç olmazsa Beledl7ele- karne ıaylfiı ~8 bindir. 
tı yapılacak, Cemli Bilsel bir açış rinln biltl:~ine yardmıda bulunrıy•r~ Soa aayuna gi>re acaba lıtanbolun 

--~-ı.rt J" 
rakulak soyundan haftf ~- ıııf 

rı· dort yıl atır haptı \'8 6006 
ı> ua cezaıu neySE- bari! ~ 

Ooğro5unu &öylP.mek ll~ı11l ~ır 
e nırgunculokla mUcadeleslllı·1 • 

111l)·alını11 anlan avına beırıaıl 'ı#' 
1ıenste' :\larııllyalının bin btT ııt -' 

ıuııtıam., ve metelllulz _,ı:~,ıolo 
hem,ertsıntn ıcertt teni rt~et ıt' 
parmaklarında kıymedl yttt.111' ..ıa J1 
r,ıdıtınr rörünce bu dettşlldl.a-
r('ı!en ıeldlğlnl eonnq: 1.r' 

- Afrika.da a1'9lt.n .,.edıl' r'tl 
tım: çok ıuslan öldllrdtlm, P 
ko.zanduıı. J' 

- Arslan aveılıfı bo lt...,-
la\· mı! -' . ..~,~ 

- Kolay det!! amma beo 
buldum. 

- Aman 111l!ıl ! ıçı• ff 
- Amanlar~ 111 temelr r< 

kenanııa gelirler. EtraftaJd ~ 
lardan h'rtne O'fkar. ıreee el ,,r 
beklenin. Arslantarm ı&ıteri 11'f,f 

'fil 
lıliıta fkt fener ı;1M parı.T'· ıılti 
ıtojtrulhır, tici fenerhı araııınıt ,,, 

L--ı~tJ" 
alır, atf'.Ş edersin, IW'8tanl uc;;r 

\lıtnmnm. 
1
,rl 

- ADah eeıden rnt ft11MH1l 

Afrlkaya :idiyonım. ~ 

Aradan Uc; ay :eçmtş. ıı.t htftl 

yhıe bulu,moştar. "' 
·Sll'I"' 

- Afrika.ya pdeceJdin, gı 

mi! 
.-ıır' 

Gittim. fakat tdl andlM' 

mad1111. il 
- Neden'! Anlattıjtım 11!!11111 

blk etmedin mi! 
ıııll'' 

_ Ettim, fakat arslanlar • f 
mı,. ikişer lkt~er :eıtyor ve ttfl ,fi 
terini kapıyorlar. iki parıltfltı11 ~; 

&ffla ate!} ettin mi klll'fun rrı~ 
boşa gidiyor. r;I , 

Vurgunenlar akıllı. Kolayır'fl 1 nı• 
mıtlar. Tek ıö7.fcrlnl bll11 kJJ'P v 
hacet ka.lnuıctan, on Ura 'e })ir ti 
ta dllkk!ln kapatmaktan 1b#re( 

0
" 

karşunlarımız da.ima boşa gidl1 ııl 
KÖR~ 

Şehrimizde 
balık bolluğ~ 

iki günde bir mi1Y00 

kilo Torik tutuldLl ~ 
Bahk akını devam etmektedif' (. 

gün ıc;iMe balıkhanede ı muycıı ,P 
loya yakın torik, 1:>0 bin çl!l )( 

da palamut satılmıştır. tD' 
Palamutun kilosu 16 ku~ ~l 

ğin kilosu da 15 • 20 kuruşa 
maktadır. t 

Torik için hariç plyasal~ 
lıpkC• fazladır. Bunlardan 40 4~ 
kilo kadarı lhrıı.catı;;ıkıra sn.tılıtl~ıl' 
Inhısarlar idaresi balık lhrac.$ 
nna tuz vermeğe başlamıştır· 

Altın 37 lira {1>" 
DUn bir Reşadiye altınının !if' 

37 lira., külçe altının bir &Ta.J11 
ise 515 kuruştu. ; 

Pamuk tohumu kü3V65 
GölcUk Deniz fabrikaları için dökUmcOye ihtiyaç görUluOC'Qnden 18· 

teklllerln iyilik kAğıdı ve bonservısıerıle Lmtıhnn edilmek Uzere geneı 
mOdUr O~e müracaatları. (1006) 

Oğrendlğiınlze göre. TUrk Arma
torld Bırllfi, bu hususta Ankaraya 
bır heyet göndererek hUkümetle te
mas edecek ve dileklerini bildire
ceklerdir. Armatörlerın iddııı:;ına go
re ecnebi acenteler, bugünkü şeraite 
göre mal sahiplerinden yüksek üc
reUe navlon almakta, fakat vapur 
sahiplerine normal hadlerden navlon 
parası vermeyi teklif etmektedirler. 
Armatörler, dış hatlar için navlon ve 
sigorta mcS(!leslnln hallıni de isteye
cekterdır. 

nulkile yeni ders yılmı açacaktır. 1 lar. attfuau mu arttı, yok8& kame esyısı 
Nutuktan sonra bütOn fakültelerde ! BULGAR FUTBOLU mıT 

ragbstte 
ırnııdC 

1 r" - Ne kadar sevimli oldun .. mavı elbl. 
~eıı yabnncıı Sana mutlaka bir mükfıfat 

ermek ıtızım .. ne istersin? 

ı 
Cinsi c azibe ve sansür 1 

nas·I doğmuş 
~enlerde Hollywood'un 

hur Santa '\Ioıticn plajında 

bUl Uk sahne , fizu Ech\ard 1~rancl 

Cline'ln 25 inci sanat yllı kutlanmış-
tır. 

Şimdi Rltz knrtleşlerin filmlerini 

idare eden bu rcjlsör ÇC\ lrdlğl bir 

filmde denize düşmesi icap eden bir 

kadınıı, dJlıa gUlUnç bir \aı.lyete 

;irırıcsl lı;in uğır tumletler 

kısa bl r erkek ııantalonlyle bir göm

lek gil dlrııılş. t<'uku t rıım çekildik
ten ~onra gürUlınıi' ki ı lak ınayo 
, i\ ucliinr ) ııpıştığı kadıııı f('' knladc 
Gillelle!ltlrmlş. Pek ı;;ok bef'enllen bu 
rıııııın ı <: netlce"i olmu.: e, \ela ka
ılın ına~oları tndilılb uğrıuııı~n ba -
ı ınış. cnrn hllk(iınet Çl'\'rllen bu tip 
rumıcrl göı.Clnllnd" tutarak tnemaya 
• n llr koymuş 'e Scx:v.ppel oonllen 
l'ln!il cazibe kellmesı amı~u c•• ın~. 

SERÇE 

- Ne mi isterim? Bilmem ki .. 
Benimle tekrar dans .etmek lsteme1. 

mısın? 

- Yalnız bu kadar mı? Ben daha çok 
şeyler Umlt etmiştim. 

- Amma da aç gözlüsün? 
- Hakkım yok mu gUzel carmen? 
O ' rek g"'nç kıza doğru eğildt. Maske-

ı. ..d coz!crı alev saçıyordu. Bir. 
denblre sarhoşlaşmıştı. 

- Anıya Anlya. 
Dıycrek geı:ç kızın kolunu yakaladı. 

Onu cipmcğe çalıştı. Antya sert bir hare· 
ketle kolunu kurtardı ve öfke ne: 

- Çıldırdınız mı Esten? S zı bu hald 
~örmek istemezdim. 

- Affcdersltıfz Anlya ne yaptı~ımı 
bilmiyorum. Kusuruma bakmayınız. 

EtraCtan insanlar bu sahneyi seyrcdl_ 
yordu. Anıya tıtreyerek yavaş sesle: 

- Beni bırakınız, buradan gitmellyl•n. 
dedi. Esten ısrarın: 

- Hoyır Anlyo sizinle konuşmam la
zım. Beni dinleyiniz, diye yalvardı. Fa.. 
kot Anlya onu dinlemedi ve oradan kaç. 
tı, kalabalık arasında kayboldu. O zaman 
genç isveçhnln maskesi altında gözleri 
yine alev s~mağa başladı. Bara yakla-
şarak garsona emretti: 

- Çabuk b1r kokteyl haz.ırla.ı 

dersler başlamış bulunacaktır. Sofya mo.htelıtc adı ahıada «elep TATLl!':'ERT 

~--'!'aza.n: Wetner E. Hlntz - 11 -

iV 
Orkestranın sesı makinelerin durmak 

dinlenmek bılmiycn gOrültülerlne karışı. 
yordu. Kamaralardan bu sesler daha ha. 
fil bir surette lşltlllyordu. 

Milhendls Wllliam Kn!t yatnğının üze. 
rlne oturmuş dlişünUyordu. Kamaranın 
yuvarlak penceresi açıktı. Denizden gc. 
len nemli ve tuzlu rüzgar etrafa serinlik 
veriyordu. 

Balo çok nescli ve eğlenceli bir tarzda 
devam ediyordu. Kontes Aniya durma. 
don dan~ ediyordu. K nlt yanına gidip git_ 
memekte mfriereddld idi. Bu karma ka.. 
rışık ve neşeli halkın arasına girmeyi ca. 
nı lstı?mlyordu. Mcyustu. Dudaklarında 
acı ve bedbin bir teb~üm vardı. Adeta 
kcnd: kendlsile alay eder gibi idi. Bır. 
denbıre yerinden kalktı, pencereden dı-

şarıya baktı. Gözünün önilnde alabildiğine 
dalgalı denizle karanlık gök yüzU uzanı. 
yordu. Gök kubbede tek tük parlıyen 
yıldızlar da vardı. 

Sağına baktı. Yanındaki kameranın yu. 
varlak penceresinden bir ışık süzülüyor
du. Demek ki baloya gltmiyen yalnz 
kendisi deglldi. Profesör Greglus da ka. 
marasında idi. Zaten o acalp kıye!et!Je 
baloya nasıl ilckbllirdl. Kılığı süslü ve 
kibar halkın arasına karışmağa müSalt 
değildi. Knit yuvarlak pencereyi kapattı. 
Çekmeden ince bir kAğıda sarılı bir pa. 
kel aldı ve kamarasından çıktı. Korldor
lardı:ı kimseler yoktu. Garsonlar b!le 
do!aemıyordu. Her!telde baloda hizmet
le mesguldliler. Bir k2~ dakika sonra mü. 
hendis Knlt prense.,;ln kamarasının bulun. 
duğu ta.rafa .ardı. Etrafına bakt.r. Kim. 

seler yoktu. Kaşlarını çattı. Halbuki bL 
rislne rast geleceğine emindi .• , Tekrar 
seri döndü. İki koridorun blrleştiğt nok
tada durdu. Birdenbire bir kamara kapı_ 
sının hızla açıldığını duydu. Hemen etra. 
!ına baktı. Kim olduğunu seçemedi. Fa. 
kat bir insanın koridorun ucundan doğru 
yürüdüğünü gördü. Prensesirı kamara 
kapısı da aralıktı. Etrafta hiç kimsenin 
dolaşmadığına emin olunca Knit bu ka
pıya dotru hızla yürilmeee başladı. 

........... ····· ....... . 
Anlya annesinin yanına yaklaştı. O ara. 

lık mavi ipek elbiseli yabancı da bar ta. 
rafından geliyordu. AQlya bunun kendine 
doğru yaklaştığım gördü. Bu defa mııvl 
elbiseli yabıı.ncı YüzUndckl maskeyi çı_ 
karmı§tı. Esten o kBdar sararmış. zavallı 
ve meyus bir hali vardı ki Aniya ona 
acıdı ve elini uzatarak: 

-Neniz var Esten? diye sordu. Genç 
kız bu sözleri söylerken yüzünden mas. 
kesini çıkarmıştı. 

- Ne olacak Aniya? Size karşı o ka
dar kaba davrandım ki bu halimden do. 
layı beni hiç affetmeyeceğiniz! saruyo. 
rum. 

- Artık bu Mdlseden bir daha bah
sctmlyel!m Esten .• bir maskl'\11 balo ak. 
şamı olan biten şeyleri ciddi tclfikkl et
mek doğru olmaz .. hem bu teessürürıüz 
pek ani oldu. Bir.ı?z evve; çok neşeli idi-
niz. <Devamı var) 

Ba)'Tam tatUL"lde şehr si , 
bin kilo pamuk tohumu kU5bC ~ 
tıldığı tesblt edilmiştir. FiyaUııf ıı' 
me 15,5 kuruştur. Bu kUsbel·ct~eııl 
van yemi olarak rağbet gör ıı 
dir. Zira. malQm oldu~u uzcre 5 ~ 
otun fiyatı 2(, samanın fiyatı 1 

rUfjtur. 

Ticaret Orlasi ya ·ın 
fevkalade bir topl8otı 

Yapt"Or 
.ce'" Ticaret Odası meclisi yarın odJ' 

!!de bir toplantı yaparak yeni teli' 
ve borsalar kanun projelerini ı;ır! 

iJltl edecektir. Bu toplantıda ıfl' 
mUcadele işinde Ticaret ()dtı. ,ıe 
ve Borsaya dUşen mühim 111c5 ,e 
görüştllecek ve alınmaı:'ı ıa.zifll 
tedbirler kararlaştırılacaktı~ 

/"" 
r-TAKVIM 

1 lIÜNCİTEŞR1N 194Z 
. PAZAR 

1
st 

AY 11 - GÜN 305 - unır ı9 
RU:\ıi 1358 - Blrlnclteşrlll ~I 
HİCRİ 1361 - ŞJ'\'V.AL ~~I 
VAKlT ZI::V"'-...,l EZ',, 
GÜNEŞ 7,31 ~'5J 
ÖGLE 12.58 n, 41 
• t "' 1 IKCt\D. 15,47 oO 

I ~ AKŞAM 18,06 12 3S 
1 YATSI lt,3U l·~· 1 i İMSAK 5,51 ll• 
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DM:ı:iib.UmlltC1;f;1lil;i.l]l.S!3t11 ! lnönü'nün tarihi 1 
Amerikan 

radyosunda 
A k " d 2 9 • } A nutku s erı urum v 1 ayet ı· n (~ ı incide) ,,,, Tlh1t mim: ~=~n·~-

r Ha..cıan Saka ne Sey!ıan mebaetı H11- ra aplker, dOtıiantn b&yranbğıf\l Q.. 
· Yazan: ") mı Oraıı Mfttte!tka.n seçflmtşı.enttr. zenne Çtıtte.n a.sn -r.rk mittetl için. 

611 1 k ki• k b 'W d Bundan sonn. Trabzon mebumı Ha- husust btr ~t ~ma ka-
iıdJilD e m e l ug ayı san Saka'mrı retsllğ'inde celseye de· 1 ntr venim~ dotayısile büttln Ame· 

p vam olunar&k k:ra edilen intihapta rtltan mmetl.ıı.in mesut oldufunu eöy. 
esifikte harp vaziyeti BüyUlt Millet .Med?Bı idare Amirlik· Uyerek demlşttr ki: 

1 
T• f v k" 1 t• f f d lerfle nyaset divanı kfitlpllklen iÇ1n Eskiden cha.sta adam~ namı artm-

~ lrltııJik Amerika De ~laııka 1 ca re e a e 1 ara 1 n an aşatıdıı . !Slmleri yazılı zatların Parti da tanılan Türkiye, terakki yolunda 
~ """'rtm:ıdası arıı!lındakl ı100 namzetlıklerl tekarrür etmiş ve grup d d lft-'' il il k b ""' h .,_ d ı ev a ım ..... ue er yere ub"n e-

ııkllometreUk yol bitmiş \"C i':'lt'tmeye b U g.., ay art ta h~ s •. s e d •· ı d ,· idare heyeti Azalıklanna da yine saba katılması 0 erekl1 bir devlet Ol· 
~•lını,tu. Amerikan kamyon kolla- lsımlerl aş~ğıda bfldlrilmiş olan zat- muşttır. " 

' 1 t\.J:ısJcaya harp nıalzcme!li ta~ıma~ Ankara, 31 (A.A.) - Memur. ay emrine 200 Un bulgurluk bu~- !ar seçUmıştır. Ruznamede başka Hatipler arasında şimdi mezunen 
&;a ha':lamışlardır. Bu yol ile Rırte.-;lk mustahdeın. tekaüt, dul ve yetim day vermlftlr. madde olmadığından toplantıya son Amerlkada bulunan Amerikanın 'I'11r-
\rııerlkanm ,iman :ra lfiktekl .. t~- maaşı alanlarla bunların besleme· • vcrl~~ı.ı;tır. klyedeki bUyUk elı;il51 M. Laurence 
lcjlk vaziyeti sa.ğlamlaşmı, bulunu- ğe mecbur oldu}darı kimseler sa- Yeni si lalar mşa ~u~;~k;ımet l\lecllsl idare amirleri: Steinhardt da demeçte bulunarak 
Jot. Alaekadan Ru )aya malzeme,yısını şimdiye kadar 29 \'llhct TL. d'I• a ayrak (A~), Avni Doğnnışunlorı söylemlşUr: 
"e\ketmek, Aleoutienne ıııdalarmdald caret Vekliletıne bfldırmlş oldu· e I ıyor (Çankırı), Ir!an Ferit Alpaya (?.far· Hürriyet ve latlkllli için açtığı 
~tnerlkan füılerinl takliye etmek \'C ğundan bu \'llüyctlere Toprak Mah Ankara, 31 (A.A.) - Toprak din):.. . • kahramanca mücadeleyi muvaffakl· 
"lli>on aıtalanna karşı ha,·a akınları sullcrı Ofi51 Umum Müdürlüğü ta. Mahsulleri Ofisi Umum MtidurlU- . BU) n_k , utll~et l\let'llil Riyaset Dl- yetle ıona erdlren TUrkiye rökor aa

>ıırı.,,ak artlk mtiml.ilndür. Çlndeld rafından ekmeklik butday tahsis ğil emrinde Devlet Oemiryolları ı ••rı: kııtıplerı: yılacak derecede kısa bir zaman 
~nıf'rtluuı ~mhR tayyanılerlle A"hlıı· edllmıştır. Dığer vilAyetlerden cet- Umum Müdürlü~ü ve Ziraat Ve·, Necnı~d~ Sahir Sılay <B!ng!HL içinde yalnız medeniyet yolunda <:n 
il ~e Alemıtt<"nfle'lerılcki Uslenlen veller geldikçe tahsisler yapılacak- kiıleti Silolar koml.,yonundan dev- Bekir halen (Gaziantep>. Hamdi l!eri terttkkipcrver bir memleket 01. 

ka.tkft.('ak Amerlkaıı hava fllolan ı tır. ren alınan 44 bin ton hacminde si- Selçuk {Hatayl · Kemal Turan <Is· makla kalmamış. ayni zamanda .tl· 
~ıinüş uçuşlarına mecbur olmadan Bundan evvel haber vcrdığimlz lo ve ambar ve Ofis tarafından pa.rtaı. _Vehbi Bilgin (Konya), Ve- yast. iktısadi ve askeri bakımlardan 
••rıon adalarını bombardıman edebi·ı ka İ muhtelif yerlerde inşa ettlrllen 60 cit Uzgören (Kiltahya). sayılı memleketlerden btrl olmuştur. 
lfrıllt". Anwırik-'ılarlft böyle bir tıava gtbt An ra, stanbul ve lzmır şe- bin tonluk ambar mevcuttur. Bun• Parti Ml'clls Grupu idare heyttl Türk devlet adamları zamanımrzm 
l1IAıı1 tıurrladrklarma ,.e yaknda işe hlrlerinde lkıncltcşrlnln 15 lnei ıü- !ara ilave olarak Ofis Umum Mü- ilyeierl: bu kadar güç bir devl'inde bllUln 
tlrı~klulne km"eUe lhUm&l ,·e· nünden itibaren ekmek haıka tak· dürlüğü 942 ıseneslnde mcml keti., Rasih Kaplan (Antalya). Adnan gUç!Uklere rağmen haltlmane ve 
rflebillr. rlben 28 ll.uruşte.n \'e dcı;!ı.i nez gc . mızın muhtelif yerlerinde 14 bin M~ndcres (Aydınl, Feridun Fikri d:>ğru hareketlerlle en takdire değer 
,. JaPıtnıar Doğu Çlnde Çddang vl- ltrlllerle bunların besle ,, , tonluk ambar inşaatına başlamış-, DilşUnscl (n!ngöl), Dr. Sat'li Konuk sltayişlcrc llyık ohn:ışlardır. 
""'eti-A fkl k-'d •-k ta ... rrur..a meöc mec- tı (Bursa), Atıf TUzUn (Çorum), lımıet Amerikanın eski .•nka.ra , ... To•:. 
.. e ..... e ._.. an K: rar ...... , bur oldLıkıarı klm!lclcrc eski fiyııt· r. ., ~ ·" ... Çrnıaı dl • -- •ı Kin \ a • Eker (Çorum). Emin lnankur (lçel), yo bU""'k elç'-ı· bulunan .... J h 
.. 1 . ., er r. ...... • ... \'e - tan verileceğinden bu ,,,. vtl"ayetın Al a den alt 1 .fU "' ... osep 
., l>j mUblm şehirleri 'e bu \il!i)etl gonderecc{ll cet\'eller ~~klenmek- m n iZ 1 arının Rahmi Köken (lzmtr), Damar Arı· Grew de, çok az millete nasip olan 
~~~tınflktıen korkuyorlar. Çünkü tedlr. faaliyet ·! koğlu (Seyhan). saadcUerden biri olarak cvvell Ebe· 
'.'•1tlflcr buralarını raptedecek olur- 1 Ankara, 31 (A.A.) - C. H. P . dl . .sonra Mılll Şefler tarafından Jda-
lıırııı., h&\'t\ llslerlnl de t"J" geçirecek· Kızılay emrine 200 Beriin, 31 (A.A.) - Beynelmilel Müstakil Grupu Rel.s Vekllliğlnd<'n: re edilme'1i eave.cıınde muzaffer Lo-
ler ve Japon adalarına. h~·a bom- u istiJlbarat btirot;unun verdiği bir ha· 1 C. H. P. mllstaktl gnıpu umumi zan muahedesinden sonra 29 Ukteş· 
ba d ton b ugday heyeti. 31/101942 Cumartesi gUnll, ' mıa.ntarı yapabt1cccklerdlr. bere gcire Alman denlzıtltıları Atlan· 1 .11 I rln 1923 de kut'u•an Türkiye CUmhu· 
~n bf P ınk'd J larm Sa rcıs ve" etanbul mebusu All Ra· r· t ı t~"rı'k aylemi•tır 

u al! e, apon • Ank 3 tikte faallyetıerlnc devam ederek ye. na Tarhan·ın reislı""'i altında toplan- ıye ın ""' ~ " · 
l<ınıon a4alannda yaptıkta.rı karı..! r • ; ara, 1 ( A.A.) - Ticaret 1 ,. 
ha,·a ,.e ıteniz taamızları Amerikan 'eKuletL muhtel!( §Chlrlcrdeki fa.. nidt'n 100.000 tondan fazla gemı ba- mış ,.c bu içtima senesi için mUsta-ı 
ıı,llka,·e:neti kanrnıında '11mdillk dur- kirlere tevzi echlmck üzere Kızıl· tınnı~ardır. kil grup idare heyeti ft.zalığına: Mtı~-
ııııtı ,.e netJl.'eııl~ kalmıştır. Londra· la mebusu lillsnll Kitııpçı, Rize me- (Raşı l ln<.'lde) o:11 

Alman Rus harbi 

ıf ın \ 'erllcn habere göre Japon b1ırp Cihan davasında milli varlı2'ımız busu Fuat Sirmcn ve Tokat mebusu atle tahrip edtımlş ve geniş J{upu-
~ecnııerı, Uıılcrlne ~ekllml"lerdir. Ru· ....... 1 Na.zım Poro'yu seçmiştir. rosnolc bölgeı;J geri alınarak muha· 
nıını:ı heraber Guııdalkıınnl'da Japon (Ba 1 ı incide) xx ı halde ôJlliyclim, lııı nttıındaşın ge- E · fa:2 cdılmlştlr. Alman ltarşı taar· 
•· ı ı1ı~ den ~ı·y<1" J .. ~ "il\ vetıeri yerlerinde durmalrtadır- a rn ,.ını gö termek istiyor ve soru- tlre«cğl huğdayı 'l'oprak l\tah ullerl v. ruzları akamete uı:;ramıştır. Bu böl-
lar. Amerikalılar bımların taarruz- yonız: Bugün bir amele bu~ııkü 1 Otl6i üç ınl il fiyata atın alacak ve 1 (Başı J incide) geyi Rumen kuvvetleri mlidataa et-
larına kar 

1 
menilcrinl nmvaffakı- \a:t.lyete göre izamı li<:ret a.lınakta· kıuanaca~ı ınilyonlnra kRt'lyycn nır unutmamalıdır, Hıtıcr ve Hıtlerızm, mckte idi. Bu kuvvetler ağır lı:ayıp

\~U.. müdafaa etmt!Jlerdir; Amcrlka· ı dır. 7.eytınyağını 260 ye sata• esnaf, gunco ılamgaı.ı 'urmı_, araktır. na.,. mazlye karıştığı zaman biz yine 1 lnra uğramışlardır. 
!clıı.nsn Guadalkanal'dn rmıkAbD ta· ı .~n.bulda Usk~dar~n karşı ıahlle ,·~ilimizin. 'l~yle<U~ı gibi dünyanın ayni Almanya meselesi karşısında 1 Moskova, 31 (A.A.>. - Sovyct kı· I 
rrımı g-ccmclerı ,.e daılOnları bu o- komurü 9 ttraya nal .. lederı k&yıkçr, ~ı~ kısım ~erınde ın anlar ııçlıktan bulunacağız. Almanya son zaman- talnn bUt~n Alman hUı:u_mıanm geri 

llat1a11 nı.nıarnile Çlkamı~ı muh- 200 llrayo 1 tanbulda apartıman tu-1 olurken dlger bir kısmında bu~ılay- lardıı. ıkl kere ve b,!r asırd:ı beş pücıkılrtmilşlerdlr. Dünkü Cuma gl\· 
teıne1<1ır, 1 tanlar halk ura ındııdır, mesele ne- lar yakılmaktadır. nu tnı·car satış kere bu olçüsüz lstllt'ı arzusuna kB- ntı Almanlar durmadan bUtUn gü r. 

\ 'eni Ginede muttefik kuı"·etler dlrT Gcllrlerı degllJlneyen vatandat· 
1 
için hükOmetten iki kllçük yarılım-, pılmıştır. BU tür. bunların bir an-1 taıırruz etmişlerse de ilcrlemc~e mu

trııı\aflal<ıyetle ilerlemekte "e ~•- la.rın ttk ııalında aylıklı ve ücretli da bnlunmasını hstemı,tlr. ı. Dolur, da. sadece bir kağıt p:ırçasına atı. 1 vaffak olamamışlardır. 
l•tınları ~imale doğru ııUnnektcdlrler; memurlar g-eıtr. Bu memurJarm ma- n. Gf'ml. Buna gazetede okuyan tıal- l:ıcak birkaç imza ile ortadan kalk ' Tuapse·n~n şim~ll gnrbislndekı 
bıı kın \etler ,tmdlkl halde Kokodn a,ıarına zam )·apmak, diğer nyatt11· kın ilk duygu~uno dU')bnUnUz. Ce· masını beklemek tehlikeli bir iş. I So\•yet denız tıssU b_öıgeslııde Rus kı· 
~akıııındu bulunan Aoomon k!lyttni\ nn arttırılmasına ııebep olur. ea,ve· nubf Amerlkada, Kunadada buğday lir. Almanya meselesi bakı kala.1 t~lan dUşmanı mlıdaf:uıda kalmak 
l~rraı etnılı,ılordlr. JaponJtırın K:oko- klllmlzan dediği gibi böylece f&5it bir v~rdır. _Buna ne haeet. Ameıikalılıu caktır. Cünkil Hltlerlzm Alman\ zorunda. bırakmışlardır. Sovyct kı-
lla) ı kaybelmelerl muhtemeldir. dıılrc lçhtde kalmış olurın. bize buı;-day \'cmıc~ 1 \&lldetmlşferdlr, gcnçllğıne bu korkunç akideyi aşı· taları bırkaç gün devam eden bir 

ltu!A a Pat)fffk'de harp vadyetl llUkCımeı, Unce memur. mlltcl<alt, fakat orta<ta bir nıa1'll meselesi \Br· ıamıştır. muharebeden sonra Tuapse clvarın-
ıınıunıtyc•lr. müttefllderin lehlnodlr. dal, yetim gibi getlm ~orunda kalan· dır. Anııo • Sak onların tekqe ha· Bur.dan sonra harpten b:ıhsedcn 1 da hAklm bir ı;ırtı uıptcttlkten aon
\ınertkalılar Japon adalarına karşı lıırt:ı. (yalnız lstanbulda ıo blnl • kımından sıkıntılar ı:ekti4'lnl blllyo- Eden şunları söylemiştir: ra bu bölgede ağır ağır llcr•eml.şlcr-
lıır ha\a l•edefl har.ırtamııJda rn~gul. şan) bu kı ma yardım edecektir. A· l ruz. «- Harp yeni bir mahlyct alma dtr 
hcnıUfıı~ harbine de çok t'hcmmiyeılcaba sabit gelirli yardım edlleı:e~ Bu tfü·carın hare.ketinin, ;iillin orta ğa baııtamıştır. Diz her tarafta mü- Berlın, 31 (A.A.l - Alman ordu-
'trdlklerine ~liıllıe cdilemCL Japon· vatandaş bunlar mıdır! HJçhtr gelin ında define otdnğunu haber ,·er- 1 dı:ıfaada dcğ!ltz. l\'Ians denizine hô. ları başkomutanlığının tebliği: 
hırın Salomon adalarile \'eni mne olmıyanlar için halk aşıı.andcrl va· mekten farkı nedir 'f kim bulunuyoruz. Frnnsanın şimal Nalçık yaltınında Alman ve Ru· 
'-dıııtndakl stratejik va1\iyetıe11 ııar- sıtas11e yardım ed.ile<'ckttr. Bu b&- Bizim de mülı\ha:ıalarımız memle- sahilinde \'e daha uzaklarda hakL men kıtaları dağınık dllşman unsur
~ılmağa l Uıtut:muştur. MIHtefik bıı- ~undan gaı.etelerln fikirlerinin ya~- kette pahalılık olmadığına dnJr mi- mlyet b 'zdcd!r. Hava kuvvetleri. lnrını yok etmişler ve çok ehemmi· 
a kunetıerf, Japnıdara denizde 'e ımı dokunacaktır, fakat urikatu· dir, hayır. Fakat )ukarıdakl neşriyat miz gündüz ltalyaya giderek MI· yet!l bir noktada bir nehir geçidini 

l\aracra tılr mutıarehe kaza.nmıığa ••· rlin mevzuu bu mudur't perl~nlık, şa,kınlrk ,·crlcl; hallu lano'yu ve Mussolini'yl bombala. zorlamışJaı·dır. 
kıt btrakmıy(•r, fıM1at cta. ,·ermlynr. . Başka bir arkada.ı da bir hiikQmetten uzak tutucu iter halde yabiliyorlar. Bu lngillz hava kuv- ---------------
ltu ınUttcnk h:na üstunlUğU karşı- tüccarımızın piya:,alardan t,5 kuru· kötü bir ,eydlr. vctlcri tarihinde bile mükemmel Acı bir kayıp 
~nda Jaılonlarm Salfttnon ,.e Yeni şa buğday temin edeceğini yazıyor. Bizim için l'than dlvasındı mim bir başarıdır. Ve .l\1ussolini !çln ya· 
{,lneıte uzun zaman nıuka,·cmet et· 1>1 niyetlerloden fliphe etmiyoruz, kın felaketi haber \'eren bir lşa· Eski Ordu Kumandanlarında.n 
ll'ıclerl hıı.nf bir lhtlmaldlr. fakat lrtç saL'\hlyetlmlz olnıadıi't vartığı masun tutmak, açlıfın, çıp· laJdığln ~ında gellr. rettir .• emekli General Ali İhsan S~bls'ln 
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DEANNA DURBIN,; 
BUtün seyircilerin eğ lcndiren ve ga.şyeden 

ÇiÇ GI AŞ 
J.<'Hmindl: 

-~-------------~ Dalla ciddi olmayl a<lec-e iyi ni- Hariciye ,·ekili ga7.ctecller iJe 
yetlere bitap edJyl)ruı: kotlı niyet- konuşacak 

ler umut11mozda değlldtr. Ankara, 31 (Vatnnl - Yarın öğ· 
Daha lff, daha k11vveW, fakat va- leden so~a. Meclishı toplantısını 

zife, hak ve mes'11llyet rnhu tanrr, müteakip, Hariciye Vekili Numan 
yap.cı Mr tenkit Ue zorlu, harp de· Menemencloğ\unun gazetccılerle bir 

ı nm ettikfe daha artacak lflmlz pe- has.bihal yapm86ı kuvvetle muhte-
l ~lmSe olalı.m.:t 1 meldir. 

NECDET sAsts 
tedavi altında bulunduğu Btiyük
.ıda sarratoryomunda vefat etmiş 

ve cenazesi dostlarının omuzlıtTın· 

da ve btr mU!reze asker ~faka. 
tinde Büyükada mezarlığına def
nedilmiştir. Ebeveyniııe sağlık dL 
!eriz. 

\ Baş, diş, nezie, fp,romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde !J kaşe alınabilir. 
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Libya cephesinde Başvekil diyor ki: 
(J!efı 1 laclde) n (Bafı ı incide) (//) 

mtftjr) S~Wn<:i ordu nezdinde.ki ileri gelenleri ve b!rçok seçkin da. 
Rcuter aıaıwmm muhabiri bllc\lrL 1 V(t'ller hazır bulunmuşlardır. 
yor: Sergide 72 ressamın 341 tablo-
~le~eyn'ln garbında çarşam. su bulunmaktadır. Bu ressamlar 
~ gilnu sekizinci ordu beş gUn a.rasıoda Güzel Sanatlar Birliğine. 
süren muharebelerden sonra zap· D ,grupuna, Anırara profesyonel 
tett1ğl mevzileri muhafaza etmış- ressamlar grupuna, MUSlakıl res· 
Ur. Tanklarla tank toplATl arası:o.. sam ve ~ykeltraşlar Birliğine da. 
da sıtttkçe srklapn çarpışmalar bil olanlarla hl- bır bi ·'i1t 1 Ucesf de 1 · ..... r~ o.ı:>e gırm -
ne n ngilız ve Amerikan yenler de vardır. Se.J'Gitlc 6 hey. 
tanklarının UstünlQlQ bilfın mey. kcltraşın 10 büstu val'dır. 
dana çrkmı~tır. Cuma gilnündenbe· Jüri heyetince tetkıik cdllerek 
rl hemen hıç durmadan gece gün. mük!ifat verlJenler c:unla 0 . 
d .. a an ( t .. r ır. 

uz ç rpı;; maru mparatorluk 1 _ Güzel Sanatlar Akıı:d i 
kıtaları dün akşam ve bugün lş- oğretlm heyctı den Zeki e:aı~ 
ga1 etmeye muvaffak oldukları İzer'in •Masa başındtı tablosu 
mevzilere karşı yapılan lkı mu 2 c·· 1 Sa ati Ak d" I • - uze n ar a emıı; 

kabil taarruzu ;:eri atmışl::ırdır. öğretlcllertndcn Bedri Rahmi E· 
Bcrlln. 31 (A.A.) - Tebliğ: .Mı· ü "'I n · 

ı d d.. dü i -ı Y po~ u un peyz.aJı. 
11 r a u~an n gen ş 0 çUde htl- 3 - Ankara Atafürk lisesi re 
c:~mlarıa. devam etmem~tlr. Mev. sim öğreimeni Eşref • Üren'ln uBlra 
z.lı bir 1ngi!!z hilcunau akamete uğ· parktıı tablolarıdır. 
ramıştır. Başvekil ~ daYCtliler açılma tci. 
~iman ve İtalyan hava kuvvet- reninden sonra sergiyi ı ı 

lerı d"' an t" ı .. k tl i sezm ş N. 
uşm mo or ~ uvve er ne tablola,rı ve büstleri birer birer 

ve faşe kollarına hucum etmiştir. tetkik etmişlerdir. B • kili: ı 
8 Brltanya :Jı d .. ·· .. 1 ü t- aşı;e m z 

uça6ı uşuru m ş ur. sergiden ayrılırken Maarif Vekilı 
Londra, 31 (A.A.) - Mısır cep. tarafından k~disine takdim edilen 

hesinden n.lınan son haberlere gö_ milU.fat kaz:ın....n sanatk~ la ·· u f k k • '"" ar rı ay 
re, mu c ı · uvveUerf biraz daluı rı ayrı tebrik etmişti 
ilerlemiş ve bir miktar esir daha Sergi yal'lnda ıtıb:· n halka 8 r.lmışlardır n re 

çık bulundurulacaktır. 
Perşembe günü hafif mikyasta 

çarpışmalar 'l!muş. Dllşman ağır 
kayıplara uttramıştır. 

Bir noktada. 200 Alman tankı 
taıtrruza geçmiş fakat müttefik mil 
c:iafaa hatları karşısına gelince bu 
kuvvet. durarak geri dönmüştür. 

Kalı re. 31 (A.A.} - Milııterek 
Or aşark harp tebliği: 

29 • 30 ilkleşrln gecesi ,.c dün 
yeni mevzllerımlze karşı düşmanın 
yaptJğı taarruzlar zayiatla geri 
püskürtülmüştür. Çolde müttefik 
hava birliği idame edilmiş, :?9 _ 30 
ilkte~rln gecesi ve gürü ileri lnış 

sahaları ile diğer hedeflere yapılan 
taarruzlara devam edilmiştir. 

~ "*m.tLZ 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez. 
cildi yumuş1tır. 

Her yerde 

PO EE R 
1 

Traş brcakJarmı ara,..s ~ 

'= LWWW rlJ 
/ Devlet Denizyolları lanlar1 

1 

f'~~UDANYA HATTI KIŞ TARİFESi 
lstanbuldan 2/11/9f2 Pazartesi gOnU kalkacak seferden itıbarcn 

Mudanya hattında KIŞ tfirifeslnln tn tbikine bıı.şlanacald.ır. Bu tArifcyc 
g'öre postalar Istanbuldan Pazar, Po. zarte.si, Çarşamba ve Cuma gllnlerl 
saat 9.00 da ve Cumartesi 14.00 de kalka~k ve ertesi günler Istanbula 
döneceklerdir. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi postaları Geml.ğe ka· 
dar gider. {980) 
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iLAN 
Fen Memuru ve D sinatör 

Alınacak: 
Ankara Belediyesi imar 

Müdürlüğünden: 
Ankara Şehri imar MildUrlUğU kadrosunda münhal bulunan va

zifelere 3656 numaralı knnun mucibince ve aylık ücretle Fen Memu
ru ve Desinatör tayin edilecektir. Askerlikle ilişiği olmayan ve plAn f 
ve kadastro işlerinde mUmıı.resesl bulunanların vesaiklyle birlikte ~ 
lmar .MUdUrltlğtıne müracaatları. 

--------------------~-~ Teşvikiyede Satıaık Arsa 
TEŞVİKIYE E:\ILAK CADDESl ÜZERİ:SDE HER 1'ÜRLÜ '31NA 

YAP:\llYA l\IÜSAİD İKİ ARSA SATILIYOR 
takdir no.za.rlarl le seyretmek ve candan 

allaşlama.k içiıı herkes 

~ Koşuy~~~dobugftn~L~~!!SINA 1 

~-ın;ma ~""z; .. ~·.bel;-~;'; o N 1 

' ,._..'~ ·•·_:::...·-··JJ 1 
Em!ik ve Eytam Bankasından: 

Esas No. YERi Kı,rmetl Mcsaha"'ı TemJnatı 
Ura J,lra 

399 'T'e.şvikiye • Harbiye Va!lko· 21.325.- 426.50 :M2 2133.-
nağı mahallcsı 

B & W D 1 Z EL 
t.ılra.!wdan yaratılan tamamlyle renkli "" baştan nihayete kadar 

ÇEYiZ AVCILARI DENİZ ve SABİT ~l~OT9R LARI 
KABİLİYl:.'TTE i:\IAL VE TESLiM OLUNUR. UER TAKAT VE 

TÜRiih'E ''I''KİLl: 

c & w~1.IN 
Daniınaı-ka ) 

ŞERBETÇİ 

M 1 BU EK 'te KOPENHAGEN ( 
MECVETTIN 

~--------------llmll------' KURU KAUVECl HAN ı. NCİ KAT - TELEFON: 20083 - İSTANBUJ, p. K. 529 

~n \'C 

Emlak caddeleri eski S/t, 
yeni 23 numaralı arsa. 

401 Teşviklye - Harbiye Vallko· 30.130.- 50iM2 3013.-
nağı mahallesi Bostan ve 
Eınltık caddeleri eski 8/6, 
yeni 2i numa.ro.lı arsa. 

lzahatı yukarıda yazılı gayrimenkuller pc in p:ıra ile ve açık arttır 
ma usulllc satılacaktır. !he.le 11/11/942 çarşamba gilnll saat 14 de Ban· 
kamız Istanbul Şubesi Satış Komisyonu huzurunda yapılacak ve en yük
selt bedel Merkeze b!ldirilecek ve haddi lAyık görU!dUğU takdırde Maliye 
VekAJetınden ıstizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kat'ı 

ihalesi yapılacaktır. 

Satış esnasında verilen bede' mukadder kıymeti geçtiği takdirde te· 
mlnat nkccs. dO?rhal nı·ttJrılmıvaro. < ıhnlc kimin uhdcsıne icra cdılirs• 
aradaki fark ondan talı.~ıı edll<>c.•kt 

Müzeyedeye iŞtlrnk edcceklerl:ı m.ıkaddcr kıymetin yilzde onu nls· 
betinde teminat yatırmaları liz.mJrr. Iııtcldllcrtn teminat akçesi, nUfuıı 

tezkeresi Ve llç adet fotcgrafl:ı birlikte, bJdlr.lı:n gün ve sa.ate kadar ISabüıJ \e Neşriyat ltlliililrıJ: Ahmet t:ınlıı l'Al.MAl'o 
\'ataa :Sqrtyaı 'llll'k Ud. ısu. \ 'atao MatbıLlltlN l~ı._. ...................... mm ................. .__, Şuheml.z Enıllk Scr\'lslnc mUraca.a.t etmeleri mcrcudur. (526) 
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• abçe, Bu gar takımını Z· 
,=======================================================================================~ 
1 Bire·r ateş parçası kesilen Sarılacivertli çocuklar bilhassa 1 inci devrede Bulgar 

kalesine bir sel gibi aktılar ve Türk spor tarihine bir zafer daha kaydettiler. 

"OD yapıJao maçtan evl·eı bayrak meraslnü 

~ ulgar takımı lklnci maçını 

~ dün Şeref stadında Fener

bahc:eye k'lrşı yaplJ. Bc~iktaşın ga_ 
libiyctir:den sonra bu maçın alA
kası artmış ve futbol meraklıları 

Fencrb::ıhçe np yapa<.-&k diye dü. 
~ünmcğe b:.şlamış, ka(alarda blr 
istifham bükülmüştü. 

Fencrbahtenln !!iğ içi Naci 

Dün biz sahada Mütareke yılla
rının ı-~enerbahçeslni gördük. S11rı 

13civertt: çccuklar bi.ıti.in enerjHe
rini ortaya koydular, her birisi bl· 
rer ate3 parçası kesildiler, ok yay. 
'.lan fır11r g'bı hasım kaleslr.e fır

adılar ve b~ t-ıassa blrinci devrede 
bir klas oyunu ı::•kararak Türk 
!'por ta rlh ne bir Bulgar muzaffe
riyeti k~·vdettil r 

İki dost k!üp Bcş·ktaş ve Fener-

bahçe bu suretle bu sahadan yüz. 
lerlnin akı ile çıktılar. 

Biz çok zamanlar Bulgar takım
larına karşı şanssızlık içinde bo
caladık. Fakat bu lki dost klübün 
birer ateş parçası kesilen çocukla· 
rı, Rapitlerl, Viyanaları ve daha 
bunun gibi Avrupanın birinci sınıf 
takımlarını yendiğini söyleyen Bul 
garları yenmek suretile o şan~sız. 

lığı da kırdılar. Biz bu kazanılan 
zaferleri Tilrk sporu ıçln bir dÖ
nilm noktası olarak da kabul ede
biliriz. 

Dün şöyle birinci devrede halk 
arasında dolaşıyordum. Bülün fut
bol meraklılarının gözlerinden se. 
vinç yaşları döküldüğünü gördüm. 
Çocukları tcşcı için zafer sevıncile 

seslenenlerin arasında sesi kısılan

lara rastladım. O r.e sevinç, o ne 
heyecandı? 

Fenerbahçe dün yukarıda da 
kaydettiğim glbl birinci devrede 
bir klas cyunu oynadı. Eğer mi. 
safirlerlmizln lüzumsuz hareketle· 
rt olmasaydı, hiç şüphe yok ki fut. 
bol meraklıları daha zevkli blr o
yun seyredeceklerdi. 
Şimdi maçın tafs!IAtına geçellm: 
EvveH'ı sahada Bulgar takımı

... , görüyoruz. Halkı sel3mlıyor \"e 
.. ıkışlan?ycrlar. Bu;u Fenerbahçe· 
Jiler takip ediyor. Bir a'.kış tufanı 

koptu. Sarı lfı.civertliler arasında 

dün haber vcrdiğımiı gibi Büyük 
Fikretl de görüyoruz. Ate tilrk, 
İnönü kö.,eslne bir çelenk koydu. 
!ar ve ondan sonra sahanın crtas[
na gelerek halkı ~elD.mtadılar. Al .. 
kış daklkalarl"a ~ti dü. l\tlutnd me· 
raslmden Fonra Bulgar takımının 

karşısına Fenerliler dün yıı!dığı· 

mız ~eklldc ve şu kadro ile dizil 
diler: 

Cihat _ I\1urat, l\1u3mmf'r • ö. 
mcr, Ali Rıza. Aydın _ Fıkrct, Na. 
el, Müzdat, F;kret, Halit 

Oyun Samlnln idaresinde başlı· 

yor. Fener hilcum hattı bir ok gibı 
Bulgar ka.Jcslnc iniyor ve bir taz_ 
ylk çemberi ;cine alınan Bulgar 
müdafaası bu blrbirln1 takip eden 
hücumlardan bunalıyor. Bu tazyik 
("Ok gcçm den !=:err.creslnl v~riyor 
Soldan açılan blr hücumda Naci~ 
geçen t=ıpun .sıkı bir şütle ağ1l'.r3 
takıldığını görüyoruz. Tribünler. 
ierden: 

- Ya ya şa. şa şa .. Fcncrbahçe 
çc.k yaşa diye tempolu bir ses yük
seliyor ve alkış tufa:ıı dakikalarca 
E:ürüyor. Gözlerden s<.vinç yl'şl<ırı 

d0külüyor. 
- Var ol Ferıer diye ~c.coılcr or

talığı çınlatı)Or. 

Bu dôrtlünru dok:k•dakl gel 
sarı 15.ch .. ı:-ri!ı çorukları dah::ı: z~ya
de rJ.n r . .ı·rclı. Ha~Im kal~s'ne bir 
sel gibi rerıcrt>?hçelı çocııY.lnrı r'.3.. 
k:p oyunc-ıılar ar.caıc lüzurrı:cuz hA
r<'ketlerle ciurdt,rablliyorlar l\.fü~ 

temadiy n haltem!n düdJğUr.ü iş:_ 

tiyoruz. Bir favul ~eri~t sı:yrediyo. 
ruz. ~lisaflrlcr ka~di h:ırf!kCtl<.'r 

yaparlarke ·, sarı 13.c-ivertli!cr ise 
bunı bir klas oyunu ile mukabele 
ed:yorlar. 

Cok zan1andanberi futbol saha
sında göremediğimiz Fikret, bu 
uzun süren ayrılığa ra~men yine 
cevherini ortaya koyuyor \'e bu 
h'lt'a b;r n:1:;n rcl;.i oynııyor. Fe· 

Diln yapıl&n .ka.rşılaşmada Fenerbabçenln mu.hııclmle.rJ lsaJgar blest önllnde bir rol pe,lnde n1 

Fener- Besiktas muhtelili bugrn 
Bulgarlarla karsııasıvor 

• 

' 

! , 

l'~enf'T"IH kıtplanı ka1C<"I C'Hıst 

r.erbahçcnın ("alım hastası, inatçı 

çocuğu Nacı bugün t..ımamilc bu 
hasta!ıkt&n kurtulmuş ve haklka .. 
ten güıcl bir cıyun ç·kar·yor. J\Tu. 
av n hattının de<;tck'.cr;:~i ln.:urn 
h:ıttınd:ı bı.llün çoc..ıkl~r ko:-1:>ine 
bir o~· unla kc.layca misRf' ,-lcr!ınL 

in ka e~i <! ir.crck daimi b r tc h
'ike o~u~·or. 

s:r an İÇ 1 U b~r korku ;eçirlyo 
rL!7· O <;anssız gU(llcr :z;üzll"tfın!zin 

öııtındc cenlanıyor. l\.Iütemad!vcn 
gel fırsatları kaçıyor, atılan şüİler 
direkleri buluyor. l\.lüdafaayı at. 
Jat.ı.91 \'e ka 1cci ile karşı karşıya 
kadar geh n :\lüzdat •opu kalecL 
nin ellerine veriyor. Halidin mil
kE'mmel b!r şütü dıre~I sıy,rıyor. 

Bu arada blrknç gol kaydetmek lş
tcn d('i!: 1 l v,. ~an-; yardım ediyor v .. 

l 
• 

nc,lkta, kaptanı Hakkı 

oir tUrlü olmuyor. 
28 inci dakıkadayız. sarı 

vcrtlilcr misafir kalesin(' 
lclct. 

indiler. 
Nacl ayağına geçirdiği topu lkir:ci 
dcCa olarak ağla:-a t::tkıyor. Yaşa 

Fer.ı.r sesleri stadı çınlatıyor. 

l\1ısaflr takım rıı·tık ortada yok
tur. Yalnız sarı ıacivcrtlllcr ~yunu 

oynuyor. Yapılan favullardan ço
cuklı:ır da, hakcnl de bi?ar. JJattd 
haketl'. oyuıın durdurarcık kafile 
reislerine milracaat n:ecOur!yetin
dc kalıyor. 

Diyebiliriz ki. futbol sahasında 

bu kadar favullu bir oyun görül. 

mE'mtştir. IfakclJ!ln güzel idaresi 
ve otori~C'~i her zaman içi,, çıkma
sı bek~C'ncn bir h§.d:ı;(•yl önlüyor; 
bfri:ı.cl devre de bu ~urctle 2 ·O 

• -
Hf'ırtlkra' sol ırı Şeref 

,.. 

' "' . 
~·* 

Fener ~:'\g açr ... ı Fikret 

Fcnerb, hr;c lehine ncticelcniyor. 

tk'nci devreye Fer.ertr hc,.'e ayrl 

kndı·o ile çıktı. Fakat bu devrede 

s<ı rı l;lcıvertlilcrdc bıri'" cı devre. 
d ki cı;.n;ıL::;ı gorcr.1;yor11z. Oyu~. 
da b!r parça tc\'"ZJ'1 c.luyor. Fa .. 
kc.;t yir.e fcnerlılcr gol poıı..:~·o:ı· 
l&rın~ g~lyorhtr, S:ı:.-~ :c.'ır'\'~!·tlılc

ra1 durı,;:un!u&u :nısafı··icr mızc de 
hi.ıcum tıcs tt ver:yor. B;r hücun1. 
da Cihad:n harlkulade bır kurta
rı§ını seyrcd:yc.ruz. Haklı b:r a:kış 
tufanı kcpuyor. Buru ba· Fener 
hücumu ve kaç;ın bir hrsat takıp 
edıyor. Bu d vrc iyı bır O)'Un sey· 
redcmedik. Gır hücumda Fener
bahçc müdafıi:ıın hizumsuz b.r ha. 
reketi mi$af:r 1 erıınize bır korner 
kazaudır:yor. ve bu korner atış ı 
bir kafa \'t•:-•ı :lt• golle netlC'clcnı_ 

Dün yapılan ma(tan gUzel bt• -ıa~ı:!..oe 

yor Bundan sonra sıkı bir muca· 
del~ ıçınae geçen oyundan sarı 

ıac:vertliler 2 _ ı galip olarak çı . 

kıyorlar. 

NASIL OYNADILAR" 
F· nerbahçe t.ıkımı dün bilhassa 

birlncı devrede güzel bır c;yurı ı.;ı

kardı Cıhat ıçLr, iaııa blrşcy soy· 
leıneııe li.ızum giJrmuyoruz. O bırı 

klas oyuncusu oidu~unu bir ıki 

kurtarışı ile bilen bızlere dcğ:l, 

misafırlerlm'.ze de gösterdi. 
Fener müdafaasında l\.furat 1ü. 

nün asları arasında ıdi. Tek hata 
müstesna çok güze'.ri .. Mua\•ın hat
tında Ömer en güzel oyunlarır,dan 
bırısını çıkardı. 

Alt Rıza bugün için bırinci sınıf 

b ir merkez muavın clduğunu gös
terdi. Aydın blrıncı devre.de çok 
iyi ıctı. Yalr.ız ıkır.cı devrede yeri· 
,ı kaybetti ve ortaya kaçtı. Hü. 
cum hattına gelince, Küçük Fıkret 
iyi bır gününde idı. Dalmi bir teh. 
llke oldu. Nacı, hastalığı geçmlf 
bır Naci olarak gözüktü ve galibl 
yetle amildi, 

Bu ona bir ders olursa ne mut 
lu,. 

J\.1üzdat çok canlı fakat tecrübe 
sizliği ve fazla heyecanı fırsatlar 

kaçırmasına sebep oluyor. Büyü) 
Flkret ıçin ne diyebilirız. Uzun biı 

zaman sahad1:1n ayrıldıktan ~onrı 

;:1< c.yununu yı:ııptı;:-ı böyle mühln:. 
bir ma~ta ancak Fikret gibi bir o
yuncu olmalı ki, böyle bir maç çı.. 

karabil~nn. 

Halit bugünün iyi bir futbolcu
su, yarının yıldızı 

Bulgar misafırlcr1miıe gelince, 
fazla blrşcy söyJcyemlyeccğlz. Yu. 
karıda yazdıklarımız herşeyi anla
tabilir zannındayız. 

l\1açın hakemi, Sami hok 1katcn 
oyunu iyi idare etti. Bu kadar fa
vullü bir oyunu hadisesiz bitirmek, 
normal olarak nctlceler.dırmE k bir 
mesele ld: . Kendlsınl tebrık ve tak· 
dir blr vazifedir. 

8ugünkü maç 
Bulgar misefir1erln1!z bu~Un tlçUn. 

cU ve ROn maçlarını Fener st:\dında 
Fcnerbah~e - Beşıkta.ş muhtelitine 
karşı yapıyorlar. 

Siyah beyazlılnrlll sarı lAcivertll· 

lerln galibiyetlerinden sonra bu ild 

klUp muhtelitinden galibiyet bekle· 

mek t:ı.bıt hakkımızdır. Bir Fener

bahı;:e • Bt'>Şikla1' muhtC''iti karf'tısın· 

da BuJ~·ar t•k1ıı11nın tutu'l:tl!!\~ını 

zannrtmıyoruz. Bız ::un-ı er.ıirıiz kl, 
Ttirk ~ftOr tarihine 1~t;i}'Ucd:lccck za. 
ter .fııyısı ıü::üı· 

P~ı k :ip kaptan• .. r•nın bt:!!'lnkU 
m;ı.c: ı · ıt.ırı:ıc-akları )ladrorıun ınr. 

:;ıe!<lı 11 hıln1cr.~ekh:· h('r:.ber hızım ıçin 
muhtelit s haya Şu ı,•ıretle çı.ıoıhılır: 

Cihat . Yavuı, !'.!urııt • Omrr. Ali 
Rıza. IJHı;«>yın • Kiir;Uk Fıkrct, Na.el. 
Hakkı. !-f ret, Ş'.L:ru 

Hıç şüphe yok kt, bugünkü n1a.ç da 
meraklılar ıçın blr futbol zıyaf('ti, bır 
hP.yecan H:ayr.a~ı olacaktır. Btılgar 

mısaCırlerimiz karşısında birer ateş 

p.:trça~ı olan 11 as f1.1.tbolcü gd:ecek, 
on''-rın bir sel gıhi akı~la: 1nı seyre· 
decek "'e bundan en bUyUk zevki du· 
yacağız. 

}y{lsaflrlerimlz, he,- 1kl maçta da 

l 

f 

ren erba".'l~e mit<lafil !\lurat 

gördük Sffl bir c-yun o:rna:naKtadır 

lar. Böyle b:r takımın maçını tdarc 

etmek çok gtlçtUr. Bundan evvel yL\ı~ 

dığ1mız yazılarda bu maçın idaresi· 

nl üzerine alan arkadaşın uzun zs· 
mandanberi saha.dan uzak bulunm~' 

dolayısllc blzim gözUmUzü tutmadı# 

ğınt kaydetmı~. futbol fcdera.syontı

nun bir hataya düştüğünü de 11t1.ve 

etmiştik. Bilhassa bJ hakt:rı arıcı 

daı;:ın konuştuğu kimseler karşısınd'l 
.kendislnl sUk:üm püklil.m eden ne:ıll· 

keti biz.l korkutayor. Bu mesele Uzt· 
rinde çok durduk, çflk yazdık, yır:e 

gonuı blz:m neticede mahcup oıms.· 

mızı ıst;yor. Yc:..~r ki arzu edil· 
meyen bir vaziyet olma~ın. 

Kemal ONAN 


