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Pek önemli bil'1f~~1 imalar, açığa 
1• • ı d • Mıhvere şedıt~ J I narar Vel'I 1 birnotaverdif ~uru ma.=ı==· 

Hüseyin Cahid Yalçının, lsmayıl Hakkı Baltacıoğlu' - 1 

nun ve Peyami Safanın gazetecilik mesleğinin 
1 muhtemel görülüyor 

d 
A b · > temizliğini bozanlar hakkında bir bildikleri varsa ceden müsaa eye ta 1 ı MeksikanrnBir!eşik ( açıkça söylemelerini bekleriz 

) lfmerika ile münase- l ' • -==============-" 

Malta 
hörikası 

- , Ankar.a, 16 (Telefonla) - Bü-ı Bu karara göre gUmrük kımu· 
tün .~hradHın önceden müsaade nuna istinaden mllll mahsul ,.e 
usulunc tabi tutulması hakkında mamullerin ve gümrük resmi ö
Ticarct VekAlettnce hazırlanan ka· denerek veya muaflık tatb'k olu. 
rarname Heyeti Vekllcce tasd.k narak Türklycye ithal cd·len \'a· 
edilmiştrr. (Devamı Sa. S; Sil. 5 te) § 

) beti geçen btiyük C 
) harpteki gibi şeker ( 
J renk değil ( 

Vaş:ngton, 16 (A.A.) - Portcz 
del Llano petrol geıntslnın torpil· 
lenmesi üzer.ne 1\Iekslkanın ınlh. 
vere harp ilan etmesi htım;ıl da
hilinde görülmektcdır· Bu gemi 
harbin başlangıcındıuıber. l\Ieksi· 
kanın k&ybetUği ilk g('midir. nu 
torp.liel!le hfıdisesındcn sonra '.:\lt'k 
sika hi.ikiımeti Berline Romıwa ve 
Tokyoya şiddetli bir 

1

protcst;, no. 
tası gönderm•ştir. Ült mz-tom ma. 
hlyetinde olan bu notada 21 mıı· 
yıstan evvel baten v:ıpur iç n taz
minat verilmesi istenmektedir. 
Mekslkanın bazı mahfıllerinde ha
sıl olan kanaate göre bu nota Mek 
sıkanın m hver devletlerine hHp 

~ .. , 

, ' yeni alem için 
Yeni bir nevi 
İngilize ihtiyaç 1 

var 
= , 

l'aı.an: Ahmet Emin TA.J.MA.."J 

~Al altada çıleslni doldurduk
U WU tan soN"a başka bir vaz.i· 

feyc geçlrılen İngtlız kumandanı, 
Maltızlar hakkında şu lisanı. kul
lanınıştır: uinsiltcrc Kralından 
~aha ln~ılız, I'apa'dan daha kato-
k •.. I) 
l\faltanın müdafaası cidden bir 

harlk dır. Avlardnnbcrı adanın 
lızerinc ateş ~e olüm yağmıştır. 
Burnsı butun dünya yüzünde nü
fus kesafet belki de en fazla olan 
Yerdir. Atılan her bomba mutlaka 
ev Yıkar ve m öldürür. Öyle 
Oldu~u halde mihverin butün fe
dakflrhgı boşa gitmiş, Maltanın 
lnüdnfaası gltt kcc tcslrlı 5ekıller 
almı.tır. 

Du banka h'ç şüphe yok ki 
r.lA.n ve hazırlık bakımından lngi· 
• ız kumandanlıcının bir eserid r. 
Tatbikatta İng llz askeri parlak bir 
surette vaz fesini yapmıştır. Fakat 
Mallızların da bu işte biıyük bir 
~0•1 .aldıkları çekilen kumandanm 

_uYÜk bir heyecanla söylediği 
sözlerden bellıdlr. 

d Malta Akdcnizln kılid!dir. Bura
a tistunlük kurmak isteyen her 

~ıuk(ımet, Mnltanı.n. kapılarını zor
daınıştır. Fakat yerli halkın yar

ınını temin etmed!!n Maltayı ele 
Geçlr<'n kuv\'et yok gibidır. 

Roma İmparatorluğunun taksi
m nde Malta "Bizanc;1nı h;sseslne 
dus .. t· 
1 

muş U. Bızans ldaresı Maltız-

General V avel, 
karargôhını 

Seylôna nakletti 

Çine nakliyat artık hcva 
yoluyla yapılmaktadır 
Ankara, 16 {Radyo Gazetesi) -

Blrmanyada Japonlar hlı.lA ilerle· 
mektcdlrler. Bu llerleyı.~ Ingilizlerl 
ve Çmlıleri birbirinden ayırmıştır. 

Halen biri Çin, biri Hint hudutları 
önünde iki cephe mevcuttur. Japon
lar ıher ıki cephede de i'erllyorlar. 
Bununla beraber asıl hareltflt için 
hangi ccpl'ıeyı tercih edeceklett -'bi· 
linmlyor. 

Blrmanya yolunun kesllmcsı Çan
Kay...Şek'ln mukavemet azmini kıra
mnmıştır. Dığer taı aftan Çıne yar
dım için tayyare nakllyatından isti
fade cdılmektedlr. 

Japonların Bim1a.nya muharebe
sinden -sonra ne yapacaklarına ge
llnce hır ihtimale göre fırsattan ie
U!ade ederek Çın davasını halle ça· 

{Devamı: ·a. 3; Sii. '1 de) «/> 

Almanlar, 

Harkofto Rus taarruzu 
d:vam ediyor 

Bir taral lsatlmlan, 
ltlr taral amelefl 
ceplaelerı 11rtl7or 

)lefum 1.5 Ma~·ıs tarihi, Alınan 

taarru:r.u başlıyamadan geçti 

{Devamı Sa. S: Sil. 6; de) ( !) 

Çörçilin 
yeni 

nutku 
Ankara, 16 (Radyo Gazetesi) - "LJ •• • • 

~esmen bildirildiğine {;öre Kerç şeh-' rıenuz Zirveye erış-
rı dllşmUş ve Almanlar Kerç boğazı- ı d · k • f k t t k 
nın batı sah11lerlne \'armış!ardır. Al-• me f > a a ar : 
marJar yirmi kilometreyi go;mlycn 1 zirveyi _görüyoruz 
genişlikte ,.e Azami sek en ldlomet-ı " 
re derinlikteki bu cephede gerçekten 
bUyUk bir mıınıffakıyet göstermiş- SABIR \'F. SEBAT BİZİ iNSA:'ll
lerdlr. Almanlar bu iharekCıtı tistUn LICl:S ŞİMDİYE KADAR GÖR. 
sillıh ve Ustun kuv\'ellc başarmış ol- .MF.DİGİ "t'E TA:'lllMADI{a 
makla beraber Rusarın da önem ver- SÖl\:"l\lEZ JSI(iA KA \'US-
diklerl buraya. m\lhim kuvvetler tah· T URACAKTIR • 
sis ettlklerı bir hakikattir. 

Bu başarı lle Kafkasya. kıyılarına 
sekiz kilometreye kadar yaklaşmış 
olan Almanların şimdilik Kaflcasva· 

(Devanıı; l"a. 8; su. 3 de) (-) 

Lıındr:ı, 16 ı A.A.) lngllterenln 
şimal doıtıı şehirler tııdeıı birinde bu
gü•ı nutuk veren ~ı. <;hurchill şöyle 
demiştir: 

T<ömail TI:ıkkı Baltncıoğltı Peyami ~ala 

Hilseyin Cahit Yıılçının, geçenler-, nız bir lnbaknya hasredemcyiz. En 
de yazdığı bir yazı, bizim de vakıl kUçUk bir odncıdnn en yük.sek resmi 
\'akit kurcaladığımız bir dAvayı ta· zatııı \'arıncayn kadar herkes sarfct-
zelcmiştir: Gazetelerin temiı.lık mP.· ti~! paranın nereden geldiğini sbyle-

HusP~ia Cahit l"al~·ırı selesi... I 1 yl'bllmclldlr. HattA resmi va?.ifc sa-
Hüseyln Cahidln, (Yeni Sabah) ın cUmunıi Jıayata knr1şan tı~r Ya· 1 hlbl addedilmeyen gazeteciler bile ve 

7 Mayıs tarihli sayısında (Bir te· taı:da.ş servet kaynalcları hakkııı· ı' bl hassa gazeteciler ... 
mi:r.lik meselesi:. ba.şlıt;ile c;ıkan ma- da açık bir hesap \'ermek mecburi-~ Bir gazetenin ~uglin~ü dünyada ne 
kalesinde şu satırlar vardır: yeti altında bulunmalıdır. Runu yal- ı (Devaını: Sa. S; Su. 5 te) (~) 

Y ~ni bir şefkat ocağı 
. 

İcfimaimevki sahibi kimsesizler 
bir yurt kuruluyor • • 

ıçın 

Darülô.ceze gardım cemige-(-G 1. Gir a u d 
tinin kongresinde ilk elden Afrikaya geçmiş 

Fırıncılar nasıl 
hile yapıyorlar? 

c).fı:harehenln iiylc bir dc\·rcslne 
geldik ki, zlrı:eye erişmiş bıı ur.dıığıı
muzu ı;öylcnıek ht'nliz nıe\•sııısiz o
lur, f:ıknt ~imdi zirveyi g<jrllycıruz. 

18 bin lira toplandı. 
Birleşik milletler burn\'a crişcccldcr j . , ,.c yanız, d0.1yayı llk defa lıarabt ve Dun çok hayırlı bir işin temeli 1 hcrkesın a: rı odaları ~lac~ktır~ 
yağ-maya uğratmıığa "cbcp otan fi!. 1 kurulmuştur. Darülfıce1(:: Yardın~ Kudrctı ol. n tam pansb on ucre 

Bir Don'morkolı nazır-

do İ ıgiltereye hayati 

malumat götürmüş 

arı 0 kadar bıktırmıştı ki 870 se-

ll<'slncf<.' Araplar Mnltaya baskın 81• r f f r 1 n C b • b h 1 1 Yaptıkları :r. man yerli halk Arap· 1; 1ze1 U İ e er İn 
larla 1 tıb rliğı etmış ve 3000 BL ı 

1 nalıl• kU\'\'et.lcrinl r.zmek ve inkıyat 1 cemiyctlnın senelik kongre_ . Vah 1 tin! .verecek, ol~~~anlar me~ela 
ettirmı>k"e kalmıvacaklnr, fakat mü- doktor L(ıtfi Kırdarın re sliğı al- ı tek~~t maaşını 'C) _a mevcut dığ~r 
cade!cnin sisleri ll:r.eı inden ,.0 çarpış- tında Darulacezedc topla,..mış, hem gelırın. Yurda baglamak suretıle 
nıanın kargıışal:kları rııııından daha mücsscsen.n açığını kapatııc: l• tam .. rahata .. kavuş:ı~aktır .. n~yatın 
yeni \'e da.ha bUyUk bi~ rnanuıra gö- ~ olda lcdblrlt>r almış. hcrrı de ye- t_ürlu tUrlu a:ıza arı 

1 
yüz~ıııdcn 

rccekterdir.> nı bir :ıefkat \'e se\'g! ora~ı kur· kendine bııkmak ve. ç~ ışma.k iktl-
M. Chnrchlll tııından ı;oıır~. muh· j mak ;çin ilk :ıdımlıırı atını~tı.r ._ 1 Bu 1 darınciıın. nıahr~m k,a sn k ı ınseslz 

tclıı kıta larda nıılyoıılnı-ıa "nlulıır ocak, ıçt mai bir mcvk: salııbı ı.• e "I 

1 

V(' ~ellrsız munev\ e~lcr de bu 
veren \'c mll~tcrc·k d vaya birlikle türlü tiirlü arıza lar nctlccsmdc Yurddan lst ftıde edebıleceklerdi r. 

Londra, 16 (A.A.) - V•şi Ge
neral Gulraud'nun lzinı kaybet. 
mi~tlr. Generalin, büyük bir şôh
ret kazandığı şimal Afrlkaya gcç
t ı;ı sanılıyor. Son giinlcrde De 
Gnulle'a iltihak için Ccbclütıarıga 
gelen Fre nsız subay grupu içinde 
Gcnerııl Gulraud'nun bulunmadıı;ı 
muhakkaktır. 7 

rs a krrın. kor.dl elllc yok C't- nası yapıldıg" ınr anlatıyor 
ın t Kurtarıcı sıfat le 1;elen A-
-rap ar, Mnltızlnrn · munmele et- Alınan son tedbirler ü 

çalı~anlara cesaret \'rı·en sözler ı-oy- ~arsılıp kimses iz kalanhra V(';'a I Glin gC'c:ıncz ki: ~~en mcm~e
lenıiştlr. havai 1 r ın "erı kalan kısmın' ai•C'- kete hizmet eden fılan klnısey•nı 

Burada şöyle demiştir: <:l:l nylık sin.e yuk ;ımayarak sukün ,.c ı .ı. ve)~ filim kimsen n eşly m, gC'~ .. . 
etmekte olduklarından bahis ve muharebede'! sonra hiç klmı:e b~z. h;;t .çlııde tamamlamak isleycrle· ncmıyccck ve c:alışamıyacak hal· 

Londra. 16 (A.A.) - Dan'mar
ka esk• Tıcarct Nazırı olup son 
günlerde Dan markadan kaçan 
Chrlstmfıs Moller'ln, İngiltercyc 
Buyük flrilanyıı iç.n hayati haber
ler getirm.ş olduğu bfrenllm şt r . 

rnı tır B ·zerine, 
~alnı · unun netle sı olarak. halk şehr mizln bazı fırıncıları diln Be. 

otuz sene suren bu işgal ledıycye mürae atla b ·· k " 
(0eHımı· ~n S· U 4 te) // • UCUn U 

_ · · • • narh ve şartlar dahilınde zarar 

{Kad.~K:S~:dal 

Hun H ıılılt ı\ • a nt o 11 kulıınıt hlr dcfll.- t 
:t.ırl,ıdık!arı l en il c ,.eri r nl k dl .

1 
erttrı eılllntlş Hı kıılarımız ha-. 

en ı ll'rlerlnde te,..hlr r.derek da\etlllerln 
takdlrlcrlnl ka7,annıı,ıard;r, 

şlkAyct etmişler ve ~dctleri ,·eç. ci d y m di\'c Vllıiy t B 1 d l hil b' (DcYıımı: ::-;:: 3: 'iıı. i ele> = re mahsus olacaktır. Yurt, ı,ı: ın 1 c • · ' e e, e c ~·eye 
. e .r çok masraflar ve 5ebcpler \'e erkeklere mahsus a'·rı bırer ve Ankaradaki m akamlara milra. 
ıleri sürerek k k i ıı "' D s c mc ma ye ve r ~ pansiyon manzarasını sô:.ter<'<'Ck,' 1 C\-,unı : • a. 3; Sü. 7 de) •• 
tezgahtarlık ücretlerinin id • yenen BM __ _ , ~:i~g~~;f ~g~::föf;: u acı ar f A .......... m~e---r .... ı. k .... ,a-- nrw-avk ..... ı"T.&z ....... ıek .... o ....... l~J:---,. ·nanıa .. deanıa .. e-1 
:~~~:~::::.:::;:~·.,~:,::. ':::~:: gazete eri- f 1 

(IJ1'nmı: ~a. 8; Sü. 6 da} (**) n"' e d e n e 
MARTİ r':iK'TE -

Radyo,Amerika 
kontrol una 

girdi 

oluyor? 
Ankara, 16 ( Rad~ o <:a1etr

<il) - i\ta<•ıtr Baş,rklll .'\fikir"' 
Kala) 'ın ;:;ark ctııhcslnc ı;lc lr~ 
l\lacar a"kr.rlerini ıığurtarken 
.. öyleıliğl nutku rn rke hllıtlril 

ıni..ti. Bir :\laı·ar gl\Letrsl bıı , e· 
ı;ll~ ile cTarfh te n alınaı·aı. der,.. 
ltr» ha':'lıitı altın<lıı ~cr-.n: \I' lll

nın1su;r. bir ı:rkihlr. ~lıır. Tiirkler-
den bah ... etıııektcdir. .\Jac·ıır hıl

/(.1rşı /Jk.'ı ilk notalann tam kfıml"ti Tiirklrıh' cıı,..ııuı.t a n ,e 

metni ne~redildi karde,iikten ı!rnt \Urıırlwn "OD 

Ankara. 16 (R~d~o Gazetesi) - zamanlarda l\la<·ar ı=u1.etı"ff>rlnılc 
J\Tart r.lk meselesi Amerika gorU. Türk'.erd.•n Jt' rll ~t·rı.17. lı ıı luwt~ 
ı-üne uygun olarak hullcdilmckte· ııwk ıti.,at haline J:'ı•lnıi.,tlr. 1'a. 
d r rihi ola)·lar Macar gıır.ctı•ll'rinln 

Doğrudan doğru.re :1da kuman. yar:dıklarınıı ' e hakikate hiç ctr. 
danı Amiral Robcrt'le yapılf.n an- uygun değildir. l\larnr gaıotelerl 
laşma sonunda Mart ntk radyosu l\la.carları Türkler aleyhine kı!)-
Amer kap murakabesi altına alın. kırtnwdan yazı )'Rzıamı;rnrlar 

mıştır. Bundan maksat, bu radyo· mı~! ... 
(Deı-amı Sa. 3, SU. 1 de) >-« ... 

~----------------' 
Dün Arnaı·utköy Ameriknn Kıı Kolejnıl~ hi~yük ıblr ııpnr mii!.&mt'r~ı Terllmlş , .e sıınrru kıdamnız ııpor 
c-österllerl yaıımll}lanlır. Bo ıpor göstt>rUerindc hareketler bütilll da\·~UJer tara!rodaıı ze\·kle Myred.ilmt,ti.r. 

• 



•ATAN 

n=[Qı<®ır®lb>~v•~ vel' Şehir'~~~ FİKİRLER 
' t©~ıra~ - ~avaso .,.ffaberleri R d .. . d 
Ağaları , beni can evimden vurmak Unları kesilen 8 YO uzerın e 
için tertibat aldıklarını anlamıştım fırınlar 1 d e r t 1 e ş m e 

Yazan : Cemal BABDAKÇI v 1 Ah t 1 an r.sanın hangi konu uzcrl. rtımu dc•dl, Bu ikizlik süredur- diri b:r tOrlü bulamıyan saatler. 
o 1• muov'ıni me .. k ra r 

5 - 1 1 d ttı bil. l sun ko··ıu·· .rest. so-y1evicUerl ı11 "k- den bir ele bu çocu saa ' 1 murları da yer er n n a ra ır- ne o urscı olsun, t rafsız ~ ,, 

\\ n e \i kı a b r an ç n olsun 

W tclfış 'c he> ecana, korku

1 ( k dest k i d K • ' J • ' h çocukların ''E.vık yayık konuş-lcrdi Böy c ç ıru. e ere 8 • ıntk, VOZtye11 ıZ~ kalması pek gliç blr iştır. Hele rofondin uzaklaştırmalıdır. Bo- ., " 
vanarak onları darıltmak akıllı iş! bu konu radyo g b! binb.r yanı ğuk , hrmhım, çatlak sesler her- malan hiç ho uma gitmi;ı or. B •n 

\ .ı du m ktc hak ı ıdım • Çür.ku 
ğ tarın beni U\ cnn e\ mden vur
ak u:ı.e e t rt ~l u dık arıı ı nn
m~tım. Hukümet halk ~ ıgın. 
rı arasındnk der n uçurumun üs. 
ne üç ay sure ı bunca z .. hmetler, 

~lamı:r.dı Ç(l'·ku bö,>lc b r hareke- ediyor ' olan \'e l<'r)iızUndckf insanlara kesi s nlrlendlriyor. Fasıl heyeti Iarr uz.un z.nman çocuk t klid 
t.n kotu Akıbetler doğurduğu geç. Yolsuz hareketleri den dol, yı a.'iz:ını aça. blr§C.:>· olursa! ... ·apan bii.vük ınc:a lar sanmış.! 

k d r l 1 il tü o denilen ~eyi hfç anlayamıyorum. J 
m ·te pek ço e a ar goril m ş · kapatılan fırın c:nhlplcr ndcıı bazı. Çare yok; bUtün d kkatlmizl tım! 

Bu kabil dtışunee'ere kapılacak larınııı Be'cd ... e~·c müracaatla ba- B"r uğultudur ~:(diyor. Tek ki 1. b ._1 c:es 
• " toplrmalı, v cdımım1zı uyanık · k k h l d 11 Bir ele bu 11 Ayc:e A aw " olan köylüler de tabıatilc yer:ldcn zı itiraz \'C dileklerde bulundukla- ye söyıetme · ço. ayır ı ır. e. . \b a 

b 1 d l d h be . 1 1 ı "t t k d J pek ll'.·~u su7. b rşeydır. "' , , hlıkiımctten uzakl;ı arak boyundu- rını dürkli sayımızda "'azmıştık. u un urrna ı a mu ·sc mız, e ~es nl tı re P.n a ı-: ar vnr. •-\arın 
~ ' d' . ı . ı 1 B 11 b ki ·, ,.abcv.' hala,, gıbi yapm cı.- 1 

l .ra malarla kurdu~ınıuz köprU
r. n altına dinamit koymuşlardı 

rukları altından hentız kurtulduk- Vali nıua,··nı Ahmet Kı.-1k dün c:a. ten.<i ımıı oy~ ~apma ıyız. as. Bu ses tremc. u yapmacı ar .. ok.ull&rdan ctıln-

ları e ki cfoı dilerinP y klaşıp sığı. bah gıızetecılcrc bu mesele hıık- tn şunu sbylc- 11 çok oldu .. B 

F vakt ndc yet ip de bu d na-
nacaklardı. Hiç şliphes; l kendi- kında şunları söylem!şt'r: ıncgı b'r vit·- Yazan .· ......... füz.·.uı·.ı bit l~Uba-
lerınc verd ğtmlz ve vcrmPkle oL ((- Halkın en milbrem lht ya. ela n borcu bili-! 1 lllıktır. 

m ar r ız ha gf'tirltmczse köp-
ru h r tı İki taraf a -

dugumuz toprakları da ı>nlara iade cın 1 suiistimal eden bu fırırcıl r' rinı ki Aıık:.ra k B / 
'"'Ceklercll. Nitekim ileride sıruı ! tamamen İt m dımıı.ı kaybetmiş. radyosu }H' ı han l s m ayıl Hak l al~ a c l og"' u sc:~.k~ Km~·liı .. ;!:Bnu\':t~m~C-.e-_ 

g • ııc cı ıb.taca •ım gıbl, Çar ikin. !erdir. Bunlnra mu,·akk:ıt b r zıı- gi ölü istasyon ,_ , 
ci Aleks:ındr zamanında Rusyada man. fç.n değil bundan sonra hiç değildir B•ı ~.,d sllli ~naı:aylhi 
da bur.a benzer hüdlseler olmuştu.! bir zaman un verllmemesınl kat'i yo, başında bu· d 

Öylece biz de t>a_ludıgımız i l ınırette kararı c:tırmıs bulunu) 0 _ ıu ~n Vedat Ncdmi Tor ve de- bayağı miistekrch! Temiz ses ·s- ahlaklye~ nin çocuklar üzer" e 
b 1 t 1 kl. tü i C ı ı k h l d '·ile miısbet so_vdtm b r t s·rı olae ğı 3 

yuziımUze gozümilze u ::ış ırmışl ruz. Bu kararın geri nlmması ve)a ğcrl• arkDd:ış arının · ır ru \'C t yoruz. - gı ı ·a ve er e u , 
1 · · b d l \"'" f lna -.nı,-rd"n de" lım. • i~ımgı • olacaktık. y::ırıdrı bırakmak zorun- tash h edilmesi mcn.uubahls de- lzanı «ayeslr.de dünyanın en ç.- çekıhn yen u e a ara n\ r..ro oo- .. .. ., 

1 1 ki h "l t li" T rdı d"' go·· tcri.vor k : şın .ç ndc da kalacı:ıktık, hatta )Olu daha ya. ğlldir. Eğer bu suretle un \cr·ı. .ıli ve brz:ın da c~ iz ka an çe • c dıı nasıl ta ammu e mc • ar - • " 
1• ı lh d hl l -• l b l dn Amcrl'-.. hıı.,ronhğı gibi bir~.,,. rı etmemiştik. Bug\ıre kadar yap- miyen fırınların pek yakı ı rınd ~a~ınını :ı·apan mil ı b r c 1 ır. p ren ar cavpt r, un nr ...... 

tıklarımızln yc1lnız hastnrın dokto. faal b~ ka bir fırın yoksa oralarda Agırbaşlı!ığı her mezl~ctln.n Us- 1'ürkhik Hır. H•lk lQrk(\)er· ne \'ar! Çocuk saatlarında ço s • 
Ç .• kll T \ kt" ü 1 H I'- » 11 ·· l dl»t zn m mı· olm:ır. "erektir. ra, yanı rejime, hükumete karşı ekmek satış şubeleri açılacak vı' tur.de dolaşır. un t r ur ''c gt ze ! a " aEoz c soy en 6 - ,.., 

glivenlnı, snygı ve scvgls nl Sc'1ğlı-ı k2patılnn fırınların unlarından pay züppe. zlb d. olan şe;ısc h'ç Turk man h ~ doyulmuyor. 
yabilınlştlk, asıl tedavi, bunda'ı alan fırınlar fnzla çıkardıkları ek· dcğıldir. 
sonra bnşlıyacnktı. 1 meklcrl buralarda ı:atacaklardır. Bu htsapla5nıa ve tenkitten KONUSMALAR: .Konuşmıı-

İşte telefonda polis müdliriinü ı Qd I d.. maksat radyonuzu Jıırp'llaınnk lııru dC'yircc h:ıtıra önce doktor 
d .nlerken zlhn'mden sim ek g.bl uncu ar, un olmayıp onun iı;ln blzdc doğan Galip Ata geliyor. Bu kU\'\'Ctli 

1 1 
1 

ti dl ktl vülgarlzatör iş ni çok iyi b lıy or. uımaıl:ırda mahküm edılmlş olan- geçen, sk mır ~ -~mdnn gderen v'ıla"y""_tfe toplandı şuuru kuvve en rme r. 
bırakı"orduk İs3ana sebep: bu kara ctuşunecler, bu kor. - Ben onun baş,rısını ilk tf'sllm 
olanu_;rı tutup İstik-' kunç ihtimaller olmustu. 1 Dün abih odun miistaru Uleri SPİKERLER. Radyomuz b r C'clcnlcrdcnlm. Y:.lnız e~pr!ler:nc 
1 

harp divanlarına Carsıdıın geçerken, herkes gör- Vali muavini Ahmet Ktnık'ın baş- ~ok sp ker değiştirdi. Simd kiler itiraz ctm1$fm; o kadar! Nuret-
k zoıunda dik. Ha- sUn dıye Hacı Hamid knlabehk b r kanlıgı altında toplanarak lst hsal 

1 
pek yerli ycrindcd r. Knd ı~ ses - tin Artam'ı hiç u-utmam;ı\ı. Çok 

da böyle yapma~ 1 bu 1 yerde otomob lden ndlr p bırak- bölgelerindeki durumu izah etml~- nln erkek sesinden daha radyo. tabii konuşmasını bilen nsan-
)ıold~ .. yür~meyi 7.aruri kılıy;rdu. tım, doğru ordu miıfcttişllğlne g.t., !erdir. Bu arada da Vilfıyctten bu 1 fo ık olduğunu sanıyorum. Ba- dır. Her akşam yanımızda rra-

B r tarafta ted p \iC temizleme ha- tim. (Arkut var) l~'Cl tanzimi için taleplerde bulun- yan Emel zaten çok iyi ve tccril- mızds g oid"r. Radyo Ga;ıetcslıl-
1 d beli b·r sp'ker olduıı.u lrl.r. iıs- d b ki dı" .:.imiz h"ber d .. g· il r ketleri devam edrp dururken öte c. Bardakrı muş ar ır. l!i ... en e e .,. " .. ~ .. ' 

tarafta b r kısrm {ı ertn kollarım Mahrukat Ofı l nıudürl1 İzzet tünlüğü hep elde tutuyor. Rad- senteLClir. Haberleri aj :-stan. 
aU•vn salh)a ortulıkla dohısmala- İdhal eşyalarını Ofis de salı günü istihsal mıntakaların. yomuzdo tU,.kçcyl yanlış söyle. gündelik gazctelerckn alıyoruz. 

'J d 6 bir tetkik gezlct'ne rıkacak \'e yen sp ker ktlnıamıştır Bu nok- Rad.vo Gozcte~lnde ·ç ola.' tara da 
rtna goz yummak, bur meydan edecek " . ... 
\e mkfin \ermek dogru olamazdı tevzi tetkiklerinin ııeticesıni b r rııporla ta çok önemlidir. Ajans haber- önemini vermek ~erektir. Ko-

l 1 1 blld rec:ekt•r. terinde raslaclığımız tiirk~e bo- ıııışma deyince bir de Zira:il Tak 
tabi ... Fak t bıı. l aptrğrmız ın~- Şimdiye kadar lttıalfıt bir k er zuklukları~dan sp'.kerl"ı·in1iz .ptıc 1' B ı d 

H ık D 8 1 ki " " ~ vimi hatıra ge ı yor. u rn nr 
<'melcrlc Hacı Hamd nisyana kn- tarafından tevz ed.lmektc bulu- O OQvıfmo 1'r 1· erı· lu tulu1anı"·,1ar. 

ti .... ia)'dalı b!ı·~eyi bu derece yap-
rt!'ımamış olduğuna kanaat ge r- nan teneke, çivi, k11lay, demir. çu- • 1 • ı Sp'.kerlcr;mlzin ırcfc<::"ni tasur- macık bir d lle riçin vermeli? 
m şt k Ve bu kannatC' v rdıktan ,•al, kanavı<;l'. kıiğıt, mukavva, seçım erı ~1 op1ı1yOr ruf ctmcllyl.L: «S&yın dlnl!"yicL Bu, bir ı.it"aa t yöyı~ ı değil, saıı-
onradır ki elınc vesika vcrmiştfk. pamuklu ve vunlii \"C .pekli men- . ı 1 dlv · 1 l b i t d . k. 1 il 'th l I Halk Dağıtma B rllklcrl seçımi ler: plaklar a d nlt' g nlz ınu 1- ki b r cfl propagıııda ı! Fakat 
Şlmdı llgll makam arı u nanımı.. suca ' er1, ose c \11:! emc;a ı a j ı;in bütün kazalarda facıllyctc ge. tc!.t şarkılar b.ttı? ~ Bu sözlere tesiri kafi! Öz türkçe !le oyn:ı-
za ortak: etmek gerek.lyOTdu Ya eşya ve maddelerin bur:dan sonra 11 "ştl şı dl k d 1 ne lu""zum ,·ar". Gon" ,.aldı·, :\'et- 1 H k ı t c; m r m ye a ar yanız ., .. . nııya ım. er a ~anı •S emez. ouna mm:a!fak ol mazsak'! Hacı yeni teşkı cd:len ~gıtnıa Ofisi · • · 

· • .. 1 Bskırköy ve Adalar kazaları idrrc mcz mi? Haftada bir yeter. Şükrü Esınc-
Hamıt tevkif ed lecekU. O hapse dağıtacaktır. Ilnlen gtıınruk er ve h ti . 1 1 dl B .

1 
d ır. ı ı 

eye erın c:eçm ş er r ugı n c rln konuşmssını çok be.,en r m . 
ır ncc de b m d!ı"'·tı.1'ımız vcs•- de'""'l"rda -"'vcut buiunan ı..u g bi ~ · l\IUSİKİI ER l'nd~·onlu•da nıtı 

~ ~ ~"' """' " Beyoğlu kazasında scc m yapıta- ' : ' " • • Marlfetn tarafı h 'ç yoktur; sa. 
kal:ırın birer tuzak olduğu zannı madde ve eşya stok,arile dığer b 1- eaktır. si kiler varı Niç n mus•ki ) ok da mlmlllğl vardır Sccte.z.lcrl 
meydan alacak "'e Uc bin "beş yüz elimle ithalat eşya t.okları Dağı.t.- Böl ı d" 1 1 et musikiler 'ar~ ÇOrkO lk 0zlık hıı- f:'.'dalandırıcıdır. 
-"ah'""4

·- h p b ... <k t kr r köyle- ........, Of~· emr ne. veı:ilmegc bap'an ge aşe mu uru u ıa~"'.,ı t R d 'h t b" 
"'· r.um '' ""' "' • it' mahşllenln ı:credc toplanacağını yat a da var. a yo nı aye r 
re, daj!ara ek lece.ktı. ;De.re.beyle- mrc;tır. bir ilanla bildırecekt!r. BiitUn ka- yayın kurumudur; lnkılfıp ku- ÇOCUK SAATİ: Henüz Jcen-
rıle o ret re slerlnın ellerinden aL İstanbul vilayetine ait y,yecek, 

zaların se<;imi ayba!;ına kadar bi-
cıı"ımız askerlerini yc!llden ve ken. l"ecc~ .. ıvccek 0 ibt llitl .... a,. mad.. 

b "' &, .. • .. " .. tlrilecek ,.e birlikler ele faaliyete 
dı el mi.zlc onl rın lnıca~ır.a atmış deleri tevziatı ş mdi oldugu gib 

geçecektir. 
olacaktık Bö!gc fa e müdurlu u tarafırdan 

Hnm t hakkında ihbarda bulu-1 ynpılacııktır. Hükumet torofı ·. dan 

Tur yağ!arıno yanl ı ş 

fiyat konmuş 

1'1'JMSİLLZR: Rady0<ll km·
vctll b.ı· tcm,-U heyet· var. Fnkal 
rcpertu:lr çok zı:ıyırtır Çogıı dcr
m~;ıtma ~eyler,, hcvcskfır ıııleri! 
Bir de nr-sıhııt veren, nhlak der
si , NC ı pıyeslcrclcn korkmnlı. 
na1k bu {;lb" oyunlu ögiHlerc 
.Tırn ~~ u yor. Temctl\ kadro ıı 
dardır. Dııll..'l ktör a nınlt ve yc
t·şt rmcli. Bir de her cuma ve 1 
pazar ~eri biı· temsil vermek 
el'mlzdc değil Bu zamanı do\du
rııcak kadar radyofon k piyes 
yoktur. Muvaffak ol<ın piyesleri 
tekrıır tekrar oyntmak doğru
dur. B.r de radyofonik olmgyan 
plyc.<leri hiç oynamamalıdır. 

PROGRAl\I; Prot:raının <'n l:ti· 
zel husu~!yet: çeşitl'l gldlr. Rcıd
vomuz bu iı:1e pek mu\'lffak o. 
Iuyor. Konuşma zamar.hırının kı
.a olması, 10 • 15 dakiknyi gcıç· 

memesi de cok lyi blrşe:\"d'r 1 
Spikerleri faydasız ve lilnımsuz 

tekrarlardan kurtarmalıdır. Söı.
cül~r de selamlaşma torenir.i pek 
kısa yapmalıdırlar. Böyiece her. 
gün taı:arruf edilerek 15 - 20 da
k·kahk bir zaman faydalı konu. 
lar ic;b kulbnılab.lir. 

ı. ff. Ra1t.tcıoğhı 

11 - s - sı:: 

' 

Gözü kör o sun ... 
il§ ıı~ılıklı ırntıılnnlan 110nra 
~ i\lartlnik l>:lnd Amerika ile 

rraı sn nnısımla de •ilse Wlc ad:ı 

,.ıllslle Aınrrika nr:ı mıl;ı ııııla-;nıa 

lıııo:l:ıd• •ı &"i.ıl'Uldii. Uk i~ olarak 
l'rnıı'iı'.1'.larııı tnrtlnlk'de bulıına11 

hlr ur:ıık geıni"'lle iki kruvnforiiııün 
· •ızlmıdırıl.nı:ı".ın glrlo:Udlğ! hB

hcr 'uUdi. IJ!.lnılan mıra l\lıırtlnlk· 

t~lti ti<'aret gl'milerbla .\me.rrt<Byıı 

•leut 'e dalu .lia n~ ei"ler ~ar· 
rlır. ,\ıılıupııa hn~l:ıdığııı:ı J:"Öre bii· 
tüo ın('"ele•crılc 117. ~ok cleğişl'dlk 
',. fcd.lkürlıklarla unıımıi bir UJ uş
mııyıı ~itlllec(•ll-1 ımılınkkaJ;; glblıJlr. 

Frı•mıa: D kar •• ~uriJe, 1\lad:ıgas· 
kar 11lj\J. lnr nda. lılrt>lr u:ı:laşmaJ,I' 

,\·ıı1111ş111:ı~·ıp sllitlıa da\ranıtı~ı hııl · 

ılf' ııa'<ıl oıu, or ela )fart1nlk Yali"! 
ıı~·n i J nlıLın ~ ürüınlh·or~ rrans11.
lar<l ' Amerlkaya kar ı dah:ı fa:r.lıl 
hlr sempati ileri Urülebllin;e dl' 
ht•ııı·e en lıirlnl'f timil, mUtnrrkecll'lt 
bnı•c Frun.•ıulan kaçınlaıı altınlıı
rııı Mnrtlııık'd<' buluııııı:ısııhr. 'F.ğer 

m 1i kofıı tutar da Aınerlk\l Mnrtl· 
nlk'I "' hla i gale kalka Fran· 
'-•:t ııltını·ıklarının da tehlik<' c dilo:
ınesl ııek 'itrittır. 

* Jnglliıler lngapuru Japnntarn 
teslim cıl'rlerkeıı, ka~ınlması fnt· 
lıiını olııı ıın 'bir \e)a iki huçu1' 
ıııll~on lira lıı~mcUnde.kl ~inıii' 
pıtralıırı ılenizı• dökıııii..'!lcr. Kl'nıll 

ka~ uaklarııııbn hildlrlldlğlne göre 
şlnıdi J111>onb.r lki yl.i7. mctrP. derlP· 
l!Jıt,., lbulıırıan ihtı ııarnlan - P<'k aktl 
elim alıuı~or mnrna - tarak maki· 

ııelerll!' ı:ıknrı,\ orlannış. lng11pur· 
ita b ,:kıt ne l~ler J nptrklarını bP• 
ıllrme~ en Jnı>onlorın ilk 1-z olıırall 
ılenf-, dibindeki p.uacıklara aldır· 

dı lilurı kcııdl ifadelerinden aııl111'• 

Jı.\or. 

* Amerikanın F illplnlcrtlt"kI rııırll' 

larııı n, dalın ornları1a ıııulınrcbelt1 

o!urken Amerll·n a'<kcrlcrlnc wll· 
!ılının t götllren blr lle.nluıtı tarJ' 
fınrian kaçınlma ıu::ı mın·affak o 
ıunduğunu öj;'renl~oru,, Flliplnte'; 
ılckl Ame.-lka a"lu~rlf'rl. mcesllt.t 
"' çıı rl'lcri kıılnıa~ ınca) u J;;nd•1 

kahmm ll<'a dl>ğtisilUer, kaf,;t\ll'ıı 
bir an itin c.lsuu. akıllarından bllt 
~eçmectl. Fakat ayni Amcrikalılıı1 
her Şt) dCll ö~ dol l'('fklunnı "' 
çırınanın yolunu buldular. 

* .\h, &ör.ü !kiır olsun paraaın! ... 

KÖR KADI 

Mes'ut bir evlenme 
Ankara, 16 (Telcfonla.) - :Mııdt 

Arama Petrol kl!mı mUdlirU Ce'• 
r•· Taşnıen ile Maden Arama Mikro 

lcontoloJI mUtchassısı Bayan l'!{ell1 

nanların güttukler maksat da bu H lk d .. 1 l k d 
"di. Bu adamı tc\k f ettir blllrlerse O O OQIJt OCO gı O r: ofın alınacak şilepler 
onun ha mı ol n beyin tagallüp ve maddeleri İÇ in yeni Bazı firmalara ;ıfl Gcr.ç, Er<'f:ıi, 

Bu defa halka tevz! ctlllmektc 
oltn Tuı·yagları :-a konulan 180 
kuruş fiyatın yanlış o!du~tı Bolgc 
İaşe miidi.ıdUğii tı:ırnfınd ·n anla. 
şılmıştır. Bunun üzerine yağın ma. 
liyct fiyatı ve hesaplnrı ve fabrl
kn~ın defterleri tekrar gozdcn ge. 
çlrılerck tr.celennılşt r. Neticede 
tesb"t <'dilmiş bulun:ın fiyatın yan. 
hş olduğu görülmüştür. Fiyat Mil
r.rkcıbe :komisyonu yarın bu işle 

bilhassa meşgul olacak \'t' Turyağ. 
]arına yf'nl b r fiyı;t koyacaktır. 

7; b ka Izglnin nll llhı Ankara Beledi) 
v ıÇ yıllık t ecrü e si nlk{Uı memurlıığun<lıı. yapı.lnıışt~ 

Iktısat Vcklll Sın'I Day ne Anttıır, 
ufuzunun kırılm:ıyıp sapcsaglam f d b' 1 j oem:rtaş. Namazg~h. Kutlu, YıL 
er ndc> durmakta olduğunu her- e ır er maz ve Karınca adlnrındskl ş lep. 

• n«illzler'n Thf'ls adınılakı de

l niF.alt~r,ının bundan ~ ;111 ka-

yiik,.ı-k nılikfifatla taıtır f'<lf'<.'ekml!}. Vali3i Nevzat Tandoğan kendllet'IJI 

k in gözlındc pat etm ş ve bu su. Alakalı Vekalcllcr, badema IıaL lcrln hUkl'ınıetçc satın alınaea~ı 
Cemi~etfo ,a.ıettl~I mıik&fatı \'a - şahitlik ctmş'crd r. 

tan nıatbaa.,ırwla Tıtth"ı-rt adre!;lne Bayan Mchltkanın Emüıı. mcC111ıı 
pnılf'rme!'4nl rk-a ederim. 1..lra beıı sının son nUroalarınd'a Reman d'e
aranan maı\del\ln AIA..-..111 bulılum: sondnjlnrı hakkında yazdığı llt111 it 
raııtırıu. tUd ilim adanılan arasında çolc d , 

et e koylıl er n o bey aleyhinde k dağıtılncnk pirinç, yağ ve dl- öğrcnilmlşt . Satışa a t muamcİc
hukümf't mak mlıtrtnu muracaat ğcr gıd maddeleri üzerınde bü- Koordinasyon hçyetı kHrrllc ıe. 

e kfı\C te bulunmalarını önle- yük \'e küçilklerln ıhtiyaçlarının, kC!mmül etmı • r. Pek vakında bu 
mıı, ol cak ardı Artık kıms<' b zim ekmekte oldufu gib tesblt ed 1. .:llep!cr Devlet Denizy~lları !d:ır€. 
ozJcrım:zc h r<'kt'tler mlıe inan- mes! ve bu ihtl;ı ııc':ırın haflalara si vapurlarıı:a iltihak cdecckler-
ııyacaktı Tcr!lne olarak: hakkı- gi>rc hesap olunması kararını ver- dır 

rnızd.ı ç knrılıın şa) talara propa- mlşlerd r. Bunun için halka, ek-

dar önce Lherpool kiirfe-dndf' battı
J{lnı , le bıdeldleı1n kurlanbp kartan
lamıya"ağı meee~ntn o zaman bi
ttin dün~·a), llgilendlnHtfnl okarları-
11111 belki hı.trTlarlar. 

:Wf'ker bn ~awa.'tı aradan KN:f'" 

Pi~a6ada umumi~·ctı<' Ö) ıe p.aı;;tır. l katı cclbetmlştir. Ikl mcslekda.Ş:ı.# 
malar ,ar ki blrilK'i nevi kÖ81!1edt'fl yat yolunda l\henk ve saadet d 1 

r..aman tçtntl# )iİ7.diirülRI~ taı11ir e- J"arillHl'4 

~nd tara Juym('t verılcc kt . Öyle' mek karr.elerı gibi &ıd~ maddele
~ , lıfıUı fstt'd klcr l hap ett rmek rl karnesi de da •ıtılacaktır. 

Gök~u p'ôjı 
kombine 

için 
bi!etler 

)lıikiralı beldiyeruıo. 

1 mlnıt~ 'f' son tMr ~fer1nıle diitpma-
{- T A K V İ M - ) ı nııı iki denlzııltr.lle ~rt hl~ ı<'ml- l'~N UYGUS JIEDil'E 

kudrC't nı tr.;lcrcn bey er, evvel le. 
rı o'du u glb , ıstcmed klerl mc-

Sivil Japonların isti'ôsı 
~ kiden bir ıneml ket halkının 

~ dJ er r!r memlf'ket1 tstiliiM 

harp şekllndıı olurclıı. Japonlar, ulh 
7.:ımanınıtn 'e gl-1.'I hlr pliın dalre"ln
dı> bir mcıııl keti l'ltlla ('tmentn tUr
lli turlu orıı('klerlnl , amtıruşlardır. 

C ('Jıtıbi dcnf-ılerıı doğru yaptıkları 

;:n.ınllnln bu ltadar kolny Hı tıu ko- 1 
l'1 r tam netlee u•rm ini' sd>ep, bu
rııhırınm çok 7.amnn C\"\ el Japon 1-
\1Uert tarafınılan 1 fllii)a uğ'rama!'iı 

'e kn'Nıln iç fnrııfmdıın fethedllme
.. ı4ır. cJnııon ııkr.rl kun etlen ndece 
ıılgurı rne\ \1lları top! mı!Jlardır. 

'lt.,•d ifa\ \ 1 ııdJıl nnda lli0.000 
Japon 'llrdır. lHitıln beyn1Jnrın ayı

"' !\O 110.000 dl'n ııınrett1r. l'örl Har. 
bor h ~kını, lln'a)ldl' 3erleı,ml Ja
ren genclerln n 'crdiklc•rt N.aretler 
ln~ctf ;\ apılını tır. AmerikaMnr, 
hunu bllıllklrrl huhle rno.ooo .Jııııoııa 
!";lr nıu mel ı ~I(' nem! lenllr, Bu 
kuT.ı r nd11ını b ,kıı bir tararn t('Jwl
rc lnılıfııı ;\Ol,, ı•!<lr knnıııları kurmok 
ln1k 11"11., ıakrı bu Japonlar her l<;e 
<ı.\ll' ırıokıılrnu hır lıl buıılan topla
nuık 1 :r.ıın ge•~r tıdalıuın bUtUrı hR
~ tı (hı rne k. lln \ K~ ldr çıknn iki Ja· 
poıwa gaz.ete, ha kın ll1..crlne tatlı e
ıUhnı, iken ) rnlden nc-,ı1ne nıllo;ıuade 
f'dllmlştlr. (, Onkll da[)(lnlııra ba,ka 
tilrllı hllkOınet ı.:arnrlatını bllcllrrnP.
f:e lınk!in ~ok ... 

merlkalılnr g filrt.!t'tlnfn CCZAMnı 
pe1' f<'ıı c eki) orl r. ı 

811RÇF. 

Kinin satışları hak
kındaki karar 

Vilayete bildirildi 

17 .\IA YJS 191:? "'ini balırmı.,. Kat.Aya ~n~l :Atr11cat ,.e lt1ıR-
Şlrkcti Hayriye !dorc!!ti, KöprU !le F' AZAR Ru h8'Rr• TheıWln hakkHlır; ~lin· ı ıiı.:ıları tarafından ltıtl~· an mnhııriop-

S:dacak ve Gökllu pf!jları arasında- AT 5 - Gün 137 - lllZIR r! 1 kli Ü\' M"neye yakın hlT :r.ıunan deni- terine hedi)e edl~n '700.0041 liret 
1 ki kombine bllctlcııi önUmUzclekl haf- n U:\Iİ ı 358 _ MA Yl~ 4 1ln altrn<ta kalma":" ohmN ltlbariif' lu~ metindeki ııortakallını ta~ı.nın 

Son verilen bir kararla klnlr.c 
hukümdçe el konmuştu. Dün VL 
llıJ,ete bu husustaki kıırar tebl"ğ 

edllm!şt.r. Vlla:retin dl'! bir tebll
~at yaparak 48 saııt zarfında elin. 
de kin n bulur.anları resmen be
yanr?ame vermeğc davet ederek 
"atı larn el koy.;cnktır. 

tadan itibaren gişelerde sııttn mağa HİCUİ 1361 - Cemazlyiilevvel ı ! denlı.allılarm etı t.e<·rülırli"I meYkH~ altı , .ac'On R•"' eephe!!lne hareket et-
başlıyacn.ktır. Bu biletlere bu yıl bir- \.".\KİT IEY .\ t ( •:Zl\~S l"l'lmlş olma~ ,;erektir. mı,. 
kaç kuruş zammedlleceg-i ııoylen- GÜN'F.Ş 5,41 9,20 Bl;~ BUJ,I)l' 'f ;:;ark l'fo!~heı-inin ı·eheonemi at~I 
mektedir. Şirket, U8kUdar ve Kadı- ÖGLE 13.J O 4,'49 Aya.kkahıcılar eemı~·et.ı, arı~ a-

1 
ıt:~ haTarcttf'n yanıp tuh.,anlarıı. 

köy Halk TramHıy·arı Idaresllc yap- fKL 'Dİ 17,07 8,46 yakkabf1•nn ıtf'ri , .• kösele )"9ıtııl 1 !'trlnlf'ık·I tılr Portalı;aJ ~eti ne 
tıtı hir anlaşma 1'c KöprU - UskU- AKŞAM 20,22 12,00 tutua1' hf'rhanıt 4rir mffd~ 1Je ;\"&- maktıulfl ge~etek 1tlr ,eydir. Bu ttl-
dar - Kısıklı hattı Uzcrindc kullanıl- ı YATSI 22.l 2 ı .51 pdmMınm ururıtı haline S'eldlttaf ı barla Kataııyalılar eft münasip ite-
makta olan kombine blletıcrl ka'dır- İMSAK 3,36 7

1
15 dlt,linerek, dut 'f' kö~le yertnl tu- diyeyl &eÇ'tniş sayılabHlrler. 

mıştır. 1 ------------_) ta<-.ak mad~yl bulabUttelc klmııeyl TATLISP;RT 

SÖNMI Y EN ATES 
Tefrika No. 57 

Gece y takta, hayatıma ve lstıkbali
mc it yenı ve esaslı programlar çiziyo
rum. Ondan sonra da kararını vermiş 
lnııanlara mah uıı bir huzur çlndc sak n 
bir uykuyn dalıyorum .. 

Sabahleyın, ilk ışım ya.zıhaneye g t
m k ve kAt P Hikmet beyden b r haCtn 
lçlr.de ornda olup bitenleri öğrenmek 
olu)or. Ynzıhııncnln antresine g:rdlf m 
znmıın, ktıtlb n camekiınla bölUnmüş 
odasından bir takım gnrlp sesler işiti
yorum, durup dinliyorum: Bir erkek, 
ofkell öfkeli soylenlyor: 

Bu rıc rezalet efendim? .. Bıınıı mu
hakkak gelcccğfil slız verdi. Artık bu 
muhakemede işi kati olarak b tirecektf. 
Üç oydanber dir mahkeme ne bu yazı. 
har.c ıırasındn sOrlım sildim sUrilnüyo. 
rum. P rııyıı gelince, nsnnın elinden şa. 
hin gıbl kıpıyor. DAvn ıilniı geldi mi, 
vekll beyi koydunsa bul •.• 

Dun yal\·nrdım, yakardım. Şahitlerim · 

son mahkemeye kadar bckletum. Gclm • 
yecekse cvvc'dcn haber gôndcrmeliyd . 

Yazan: ismet ZIYA 

HcrkeR onun e[:lcnccsı değil .• . Bent, şa
hltlerlmc kar ı rezil etti. 

Klıt P bu hiddeti adımlın sôzünu kesi
yor. Yalvıırır gibi mukabele cd.yor: 

-Efendim .. malüm ya ... Hastalık ... 
Alhıhtan, bir hartadanberl üzeriıılzc !H -
yet ... 

Hlddctlı adam, bu sefer d~ha mıilc
hevvlr bir sesle klltlbln sö~leı·.ni kesiyol' : 

- Bırak canım ... Ne hastalığı ... Da
ha evvelki akşam Feneryo1unda otomo
bille görnıll15lcr. Makineyi kendi kullanı. 
yormu,. Arabıırla da bir alııy karı var
mış ... 

Sôzc; nezlc:ll bir kı:clın sesi de karışı. 
yor: 

- Oooh ... Ne lillı ... Biz buralardli sii
rünclim. Vek Hmlz gelecek de işimizi gö. 
recek diye sabahlardan akşamlara ka
dar bekllyellm. Beyefendi, Feneryolların
da otomobil gczlnUI~·I yapsın ... Karısı
nın kcyfıne hizmet etmek tçin bizi, yüz
üstü bıraksın ... 

za,raııı kat.p, hafakanlardan boğulur 

glb kadının da söztinU kesmeee ı;alı~ı
yor: 

- Yanlı~ dllşünuyorsur.uz hanımefen
di. .. ı-;min olunuz ki ..• 

Kcıdııı pt"rlıyor. Artık avaz avaz hay. 
kırma~a başlıyor: 

N<:ye emin olayım katip eler.dl? .. 
Hakkımı kaybedcceğimc m!Z.. İtiraz 
mllddetim geçiyor. F.fer bugün de mah
kemeden llamımı alıp itiraz etmlyecek 
olur anı, yirmi ·b n liralık koca köşküm, 
bağıra çujıra g diyor ... Verdıı:im para
lar haram olsun ... Çoluğunun, çocuı;u
nun gın.unc, cllzir.e dursun ..• 

Yazıhanenin bulunduğu o koca bina 
dönüyor dönüyor, setr:ki ba9ma geçiyor. 
Dl7:1cr.ın vlıcudUınUn ağırlığına taham
mııl edemiyor, düşmemek için duvara 
dayanıyorum. İçeriden çıkmaları muhte. 
mel olıın haklı şikayetçilerle karşı kar
şıyn gemcmek ~çin duvarlara tutur.a tutu. 
Jıa kocamın oda~ır.a giriyorum. Kendimi 
bir kaııapcyc atıyol'um. Dirsckler!ml 
dizlerime dayıyorum, parmakl:ırımla ku. 
lı:ıkl rımı tıkıyorum. !({ı.tlb"n l)dıtsınaa!ı 

buraya kııdı:ır gelen ba,tırıp çağırnmları 
lşitmemeğe çalıiıyonım. Dışarıda camlı 

kııpılıır mütemadiyen açılıp kapanı/or. 

Hlddetıı Fesler, yavas yavaş uzaklaşıyor. 
T11m o zaman, telefonun zlll çalınıyor. 
Katip koşup geliyor. Beni yalnız b;;şıma 
solgun ve perişan çehre ile görünce &a-
sırıyor: • 

- A ... Hanımefendi. .. S ı. misiniz? .. 
.Ne zaman teerl! ettiniz? .. d iye mırılda
nıyor. Parmağımı dudaklerımrn Qzcrlne 
koyuyorum. Telefonu gostcrlyorum. KA
tlp telefonu açıyor. Konu§maja başlı. 

yor: 
- Burası ... Nlh&t beyin yazıhanesi. .• 
- Ben ... Kfltlp Hikmet. 
Teleforda kocamın boğuk ve hırıltılı 

sestnl duyuyorum: 
- Hikmet erendi .. ne h·abcr?. Gelen, 

gld~n \'ar mı? .. 
Kiıt p, be.nim yanımda ne cevap vcre

ccgini şaşırıyor. Adeta rengi sararıyor. 
Göz uciyle bana bakarken, karma ka. 
rı~ık b.r ifade ile cevap vcrmeğe çalışı
yor. Kocam, bu cevaplara ehemmiyet 
bile vermiyor: 

- Anladım ... Anladım ... Seh b.r kaç 
gün daha vn:dyetl idare et .. . 

Dt'dlklen sor.ra şu emri veriyor: 

- Şimct hemen Limıın hana git .. tüc
car Naf.z beye sclAm söyle ... Benlnı he
sabıma beş yiiz ıw.; versin, çııbuk buna 
getir. Acele bckllyoruJn. diyor. 

Telefon kapc:nıyor. Kütlp ile ı:öz göze 
gel'yoruz. Zavt.ıllı adam, cürüm haliıııdc 
yakalannııs acemi b.r hırsıza benziyor. 
Vicdan mcsullyetlnl bUtün rntınasile ld. 
rak eden ve onun ağırlığı altında ezilen 
b'r insan hassaslığı ile gö~lcrlnl yere fn. 
dlrlyor. 

(Arkaeı ,·ar) 

Karton kufulcrla ü:ür1' 
ihraç edilebil~cek 

Anknra, 16 (Telefonla) - ııı:; 
o:unıın çekirdeksiz kuru nzumıer J<tl 
anıbnlAj olarak kullaııılan tııJıla t 

ı;t 
tuların, dUnya harbinin memlc ı{lll 
mlz Uzcl'lnde görmen tesirleri yU fJ' 
den tedariki çok gli~ bir devreye .41 

orıı•" m...ştlr. Bu yolda rnstıannn z ~f\' 

hafifletmek ilze"c çekirdeksiz .~(.! 
l1zUmlcrm kalite. dayanıltlık, ~ ~ıı' 

tt"' 
!ık vesait· evsaf bakımından ııt 
edilen ôrneklcrc uygun karton JC JJ 
Jarlıı. da ihracına. izin verilrnişt.lt· f 
kutuların tahta kutulnrda oıduğtl ıııır 
bl 00., tıırnfma earıl:ın tellerle 
knvemetı arttırılacaktır. 

'
o'' Sümerbank memur 

için- yardım birli~~1r 
Ankara, 16 ı Telefonla) - 11; 

Bank Umum MllCIUrlUğU ve rn 1,ıırl 
selcrlle bunlara bağ'h trşk!lAt• ~ 
k a memur ve mUst~demlcT\1,ı ' 
sında SUmr.r Bank Yardım V~ırt 1 
dı Uc bir birlik kurulmustur. 11ııtle" 
gayesi, AzaJanndnn ölenlerin . .ııı 

tıır 
ı·lndcn 'cya mcnsupl:ırından 111 jl1 

dc<,;eklcr1 k m!K?lerc veya 1<1ıııll 01111 
ra ı;ılarınn. bir defa~ a mah!lll8 nıı',J" 

~:;:~ n:ı~ı!1de ;.::~:~ın~:ı~~:; 
9.zayo. alt olan bazı aı•c c!rlltıt11'l1' 
biri öldUğU takdirde ylll'dıt11 

]{tJf' 
farını Rra!llak veya ynp~a 

BORSA 
ltl ~IAl'lS J94Z t ~' 

ı StcrJln 13o,1~ 
ı 00 Dolar JO.S~11 

1 oo ı .. vec trantt• 1z,S11 
100 Pczeta 3o,'i2 
ı 00 İsveç kronu 

1 
ESHAM ve TAııvtJ;" 21 ~ 

İkramiyeli ~< 5 938 ı9 tlJ 
Sıvas - Erzurum 1 

11 
~1 oO 

Anadolu D"m ryo'•ı I 'c tl• 
Anadolu Mumcssil 
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VATA:ııf 

- " -•-•"' BAŞlllAKAı.....,"" »JEVAlll Ima~ar açığa vurulmabdır Çörçil'in yeni 

1 J l 1 !l ,, j ~ 1 i 4(1 l!] il ! t.!J: j 4 tj ! 4 j] M a ta harikası . <Daf• , ınc1••><·~M. ~~::,:;::;:.'"~;":~:::"'" .,, bir ,:::,~k.'.!..., = 
1 -1 "I -t --- - •• _, • - • - •• • - •- (Ra~ ı ı.dd<) il kadu ı..ıdı bir ku~nt '"'"" "-· ' . . • glnhk ••tınrJ> d•ğtld~. Anm""• 

. k !hlkkmd•k 'apo<!a""'· k<ndl.ını o- Almanı ar l'-a t Kasy a <Sn.s•n•n k end i d>Hn hemen t•- bl on!ac .. r-t alabll!rlo.. Rl!şvc· <ooillunun ( y "'' Adan>) m•cmu•~· !Otur ~lmn!y"' Eğor ........ kabo malf.ımdur. HCikOmet memurları gi· Fakat şlmdı Ismaıl Htıkkı Balta- , hiç kimse dilşmandan herhangi bir h.arşılıklı Amerı a rnyıı tayin etmiş ve yliksek komiser- k"l t mamile bıraknrak arapça oı!rc~- ti geniş bir mltnada kabul etmek nın son SAyısındıı çıkan bir yazısı, \'e l?ıı~n da~Taruma biz de kaba \'e 1 
Uk Un>"•mm kerdlsino """' oyt.mı., dan 8 1 ome ro mı,trr, acapçay> o L,mand>n"""· m"bUriy•t!ndo,1~ F"""'d• N•pnl· .... ı.cıı .. ın ocnebl k•ynokl•N!nn ı ha>ln olab!füiz. Yi;oe.tımız .., ... Fransız nota arının bulunan Fransız makamatma bildir- f d yani on ıki asırdır konuıiUYOr. yon muharP.belerl zamantndt\ meşhur para alması \'oya menfaat görmlle i ler ne olursa o~n. cesaretıml& ek-

·- k 1 t kl k d mesa e e Asıı·l,..rc." mı'lddet, Türk ı;ald:rış ı · un1I blı· dAvıı ha ne! t 
- mokt<n mono ... e • '"" •o • oc " ·• d r Haric!yo N•zm T•!!•y<nnd'a Ru• hU- m""''" no um •llm!y0<•k ,., d""a büyllk owa ..,. tam me nt ağ>' bir tal<pto bulunmaktad>r k! (Baı• 1 1 ... !do) (=) l.aml led k"" "nda he< he, e kCmoU, R"'yaya Ucmt •!Y•» !t- koymuştu<. '""'il Hakk> Baltacooft- O•hk '""oceğ!z. 

(11"1• ı ""1 .. ) ~ ,.,. .. , hUkOm•U bunu '""'•lm•yi ya ta•m"''" bah" mmuu ola- oma"> go!m!şl '· Bunun bldc!k '•- h.ıi ·oıu b!< vesik• vom>lşl!. ""'"pa !u, Ank,.·ada ""'° Ç•J>• m""mu;m· Rily!!k Butanyno'" ba,.,....erlilli lt ı ına ylıra- bir vaz fe tclA.kkl eder. mb~ Böyle 'bir taarruz ancak uzun t smısı Malt dır. l 427 senesinden b' k ü betli H ile u onuncu yıldönümünden bahse er- j haf i<. ad t ı r 

1 

k d r ll!ıın mlh\·er deniza ı ar ~ b b::ı .,Ja'-"'r .. k •u::ıll"ya yaptığımız her n o ası m nase e, usya • nın 
0 11 

k ömrü Çığır nıu aza ;ın c .ı çı g n ı e cce-
' '"k mad hnbo<lo<• ver>lme ,. l1 F<d.,ai hUkOmeU bundan b>' hnuehk '"nunda ,., b•!k! do " ., , .. "' " "'''' "'""'' dc-ğlld!. \ocnk i!ha!At kon dly0< '" ' n Y> ' • ! d 1.,novamn m..,., • .,~ m°"'m"'=n-
d ,. Adodakt Fe•"'" h 'P geme başka >-•ti! adalnnnda hmkoı.i< bi' butuk ay !tlnd• mUmkUn o!•bl- •aldm> akim ka!moşhe Malla~m mO,and"i alanı;, m•! mkedobO!· .,h!bin! kim bllk no gUo duruma~• da bah•ndon ., Chureh!U, .. ,.,, •~ 
ler nln silah ızlnndırılmasınn dl! bir ihale gct!rllmlf olan ticaret gemi- lir. Diğer taraftan hazırlıklar t a- mukavemeti, den.z üstiinlüğUmuze yorlar ve tırbii bUytik para kaZAnı- bırakmıştır. nunu en iyi anliyn.b e- miştir: 
lınşlnnnuşt". Difor noktala< hak· !oeln!n k•>d~!no t.,Um edilrno,,nt maml•nm~ bl' oı,. Kafk3'yaya tn- b!"1ü•lyc balla vuemu" deni• t - yo•! N. lşta Rus!a< Tai!cy<,.d"• ko· "'" o'ar. Yon! Adam"d ' · QUokü ~"· <Ş•md• " "' '°"'n!ann allAhl• •· 
kında henUz haber yoktur. . tem~kted,r. Böyle bir hareketin arruz biraz da Rosto! bOlgesindekı caretlmiz cm ·yet yuzü gör~e- zanmak lı;in ona dn bu lthnlAt vesi- lerln kasalarımızda sUb,·tms!yon ar damlar ltarıp mUc de.lesi bahis mcv-

BnY!e olmakb beeabce daho ,.,_ ~utareko •hk•m•l kot1 surette muvaflsk•yot!m baıtbd' Tagan· mt<l·<- Voncdlkl lo<!e, Cencv.'11- ka; <mm tad•m taltmn,ş!or<h. Buna V• kannat "°"""ncu!uk!"' yoktu<. ouu değtldn, !•kat az•m!e Yli<UlU!" nı. ,,;eselc olue•k Amoeiko - v < memnu olduğtmu Ama-ika hUknm .. «><'don hn.-ekel ndoo•k Alman kuv '"''• hattll Papnhkl• ynpl:!•m:~ bugt!nkU ""' kanunı, ,. <Uşvot dor <Sllb>~n•iyon> gaute!oeln d •!· "nyn! i.m,.da ,,,.hlonm>ı olan bfr 
münasebetleri halledilmem ş ola- tı bittabi bl'mcz dc.,lildir. Eğer Fran- , tleri Rostofu almnd kça Ka!kasyr.- anlaşmalar bile Maltızları yo C mi ., Fakat anladığımız nılına ile t.ı dan para alıp kanaaUcrlnı s tına· mllletln ınlicndelı si işi ''ardır. 
rak durmaktadır. Amer ka Lavnı· :L hUkflmetı Amerikanın bu talebi-!~: taarruz az çok hatalı olu ... Çil~~ü tlrmlğe kil!. gelmemıştır. Bir Ha- rllş~·etın bundan daha Rcnli olur mu? 1 n mı i!ade eden fransıu:n bir kelime T krar cdı~orum, zirvenin üstilnc c

m•hTcr taraftar< '"' d•ll• iç n v " n! kobu! <de<•k oluna mUtaeek• mu- ;...,,,.ak mllnf "il b" hm kelin on- hk Mallndo Tuck cs"r!ee o k•d•< s,, gnzotedy• ' de işte' bôy!o mfüm•- ~~uğuna &"" ı.man H•kk• B•"l•· ,
1 

lflrn!•l ..,ylomok m"-""'"· 
ile teması ıstcmlyor. Vişi'n.n VA· ka,·eıenamcsin,o muhnllC hareket et- lenmcsl ihtimali vnrdır. Bu itibarla çogalmıştır kt hıılkın ·yarıdan .{az- delC'r göstcrllchlllr, Hlııı vcrhıek su- o oğlunun böyle bir ifadede 'bulunma-, fakat zırvenın gözlerimizin önUndc 
""<on nola" ecvllps" k>lm'il>~· ""' ohu k! husulo g•lli=llf notk~ A:m~la•m l<ofknaynya ko"' mtı.,- '"'' TU<ktQ. Ea.elee ncnı;mdak!1;:; relilc ynnhm Y"P•l•b•li< ,., anu» ~:. •= b>şka gmt• '"' me<m.,ıo. •"uğ>mu '" ,.,.,._ vo oebntm bi•! ku· 

Gerek \'işi ve gerek Parıs de !er fUbarlle Fransız 'hUkömetlnln, terek bir hareketi tercıh edecekleri kız MuLsarrt.rı Mustafa Paşa - uğursuz knlcml ''atıın alcyhlne çıılış· I · kasalarına el altııı6an prıra sır- ranlık ve tehlıkelı ovalardan geı;lre-
P<>l.t•ko fa•l•yclloel de""m elmek· bOy!o "'' haeo!oettc bu!unma.u>a hn· ,nph.S!•<fü. de kolcy! lçe••de. ıe."'etmoğc kal: ""!ab!I"·' ~~~ hokkmda hl< im• mln";'•na gcl!e. "''" lnoant>ğ>n ••md!ye .. kad" .. ,. 
ledk. DUn Laval'ln V~!ye •llllğ kAn yoktu<. Haekof k.,!ml~d• Ru• taa"u.u k>şm•o Te bu teoebb"' ble kah":: Bu Y"" !lm!no T•m1'1 EfkA'm ' ııemok k! ııU,.y!n Cahil hlçm gibi m0<1!J" '"' tnmmad"'' '°"~" 'i•!• blldlrilmlştl. Lavnl şimdi geri don- 12 - Federal hükflmetl Antil a- de,·am etmektedir. Almanlar dn bu deki bosboğazlık yüzünden pt.d. - Mayıs tnrlhli savısında CHUseyln Ca· ısmaıı Hakkı BııltaC'ıoğ.unuıı da <l l- ka\'Uşturncağ.111 eöykyebıllrız.> m!lştilr. aalannda bulunan harp gemilerinin kesimde çekildlklerJnl kabul etmek- dnn duyularnk zalimane bir ~e,k 1· hlt \'C ahlak~ b~şlığiie Peyami Safa- linin altında blr şeyler vardır. 

FRANSIZ NOTASl haccl"tt'° At>! b!< holo konulmala- ted!'1"· Ruolann A!m,.ıarm b!rln· de ~''"''m•şl" Mnllndak! bm:,;- mn b!< '""' ç>kt>. Bu YRZ>dn şöy!o ""°''"'° ha!!, \Çino "nob! P ,,. yeni bir şefkat Vlctıy, 16 (A.A.) - Havas • Ofı rım talep etmekle bu gemilerin A- ci müdafaa haUarını yardıklarını le- cc Turk esiri ond:ın sonra y deniyor: cRlmdir bu g zetecller? 1 fakat millt menfaat nikabı 
ajansı bildiriyor: merlkan menfaaUerı aleyhinde her- .... ıt eden bir haber yoktur. Bununla halk arasında ermiş gitmiştir. G~- ı Her namuslu mcslckda.şı şUphe al- Si ge en.kalem yürilten gazetelerin ocag"' 1 hUkQ h 

""" bir ha k t ""melerlnden ,, ·· b' ı d l\l ıt d ·apılacak bı r ı altında u ... , Amerikan notal!Ula Fransa · n'"b' re e e g"" '--raber Almanlar Rus taarruzunu r.un ır n l' a a n ) ' tında bıraknn bu rene! hüküm, Ba· 
1 

keti ne gibi fclAke ere ou-

1 

........ ) , t ki dlr,ı 1 ·· t kl dl Federal "" • bi i · · rok me· " bir menı c 
0 

(R:ışı 1 ncı..., ,~ motı ı.,.rmdan '~rll•n emı.n m• . " n • n "°' "m' ' '· k•bul, f•kat bu taattuzun püokllrtll!- '·""' arnşUema 'm >ç.n • "" E <!!ğfn!n m.rke- '"'" hoyol!n· bit..,.gfn! ~bat etmişti<. ,_ ! d" k d 
nl şudur: hükOmett bu yolda.ki iddiaları muhik dtl"'"ünU iddia etmektedirler. r•kh olnbil r. de bu;unnn HUsey n .. Cnhit Yalçrııın rlldkley: nya bu gazeteci hakkınd~ canılar )apılmasın. Ş mb ıyed fa in'~ lnlnd Ame 

~tcrebl'ecek <>•kerl mahiyette h

1

"'· 

0 

b" " ta a ş Uk" ti re ~·np:lnn o.:'' bunlara r~:: e a '" 
1910 aenesi blrfnclteşr e, • 

6

..,., • ..., "' ı 11- 1919 ve ı !l20 de Mu ita yen •r kalemine yakışmaz. HCJ·kc.cı glol ken- ı ......... 
1
e ,.n.pheler varsa b ume n, - " .. ..__· Jı· d cccslnd, bir '-·ar Uz h bir delil serdedemez. Hnrkofta şiddetli yağmur ar YBo· uv., ..,ıı Ba • m .,,_.ş ıra er -.: ,, -

tlka Birl~fk De\'letlcrl hen arp ·" U d harcka.tın duraklama Türk j t "ü na uıırodı. Fnkat bu dlsı ele bılır ki ynbnı cı !Jlı memleket- jıml ta.....,fl eden Partinin ve s.ın ~ ,. , ı " t kt lbarettı· '"I kcn-hnlin<Jc değilken Fransa hUkOmetl ı- 13 Vcrdlği sözlerin hiçbirisine ması :yut. n en edi - b • ki ne • .,.. .. ~ t n· •anı"nm haber- d •ın gus erme. en r. 
le A-...rlkan F,...ft..,.1 hUkQmeU ara- karşı hiçbir vakit riayetsizlik gös- sı muhtemel göri.11mekt r. sllflhsız J,,.tılnda llO Tur er.n, tc'l para a dığı en çok sö~lcncn mıı· Kurumu Haysiye n 1 dılrr n sef Jetten korumağa elbet · 

""" ""...,.. 1 d h ı 1 . de !\fa tı !arın parn.1agı ~oktu . Sn- hl'Trır bll!'.z. t HUsc~in Cahit Yalçın_· dar edılmesi }Az?mdır. Kan_a atinl;m•-~~ tc klıfl der.ııct·ı Ycıı·ı Yurd, '~tc bu 
8ında, ta"-aAOU•- edebllecck ,ıızıyet- tenncmLş olan Fran!a hUkOmetl, bu Mo•ko\'a cephcs n c ava ar yı- d k ta k e\ )'-"' b .,. 

" uu..., k si d h t sı dece o :ıam-nl. Inr,lllz ar s • dır. Fakat biz kcnd'slnl de, öte faal muko.b !inde "'a ea lb • dı lht vaçlarını da de-lere kA,..r Safnt Pierre, l\Uquelon, hususta herhangi bir şüpheyi izale ıeşmcktedlr. Bu e m c arare • k C 
1 1 

lf 

0 

uteclllk> de· g )nr m 

--. 
11 1 1 

M taj ı b r takım Tllrk ·ı t' e· mc.o;"el<daş1nrım.zı da bu alçakça • o•nn hiçbir adama. ' a , •nt e· vunılı b ir "eklld~ karı:ıJavacaktır Antıııcs "e .......... "~ız Guvar'dan mü- için evvelce Uzer ine almış olduğu ta- fırın üstünde on e Y rm arnsın\.ia· .. n 

1 

s ull ... ~, ,.. ~· ,, ., 

• .r ,. .. ..., ,, 
1 Ow u bU r i iç [ zllldan dly e seçmişll· Bu ga. tlraııı rd:ııı tenz.lh etmek tsteriz. Eğer nllen nğ:r ,.c ince m m~ " . . .. ır bulıın"" tekkcp olan Amerfkadakı mUstemle- ahhlldU tatbik edeceğini blr kere da- dır. Bunun·a beraber nrnz r. z - rıp had '"e Ttirklcrlc l\l;ıllızların onun yaptığı gibi isabet iz im:ı. mll· n"d rdı!emez. Bir gazeteci için 'r. Düııku topltıntıda ~aı. il .. ,. keleıimı.,:11 

hlt9U!t statUlerlni göste- ha teyit eder. yUk km'VeUerln hareld\tına elverişli ~ ' m.... ı ;ı.· ı-ın <le ekiz tciccarımız bıııer ~a ver-

., ! r • ·"lm·donbc'i ilk defa o!mk b ,_ b·•h """""" k0<kulu< ld bu """' bUtUn •"''""lik mos '•' ç ou ' . ' ! ,,.,.,, • ifa ·u· <ir au,.tto bi< ani-• aktedilrn'>· H - F>-an" hllkCm•U Amodkan b" hal• ge!mom ş "· b ekein! l mmak,.no " bfrb!de- h•k= llh&c»l,.,. Uk kU<h•n• k•n- bundan •t" bl•· !th•m ol•m.,. m<ğl t nhhub! ctm şbb~ . ~ • 
"'· mlll•tile olan mun .. cb<U.,!miU !h· snvyoll" "°'knrn vo Kal!n!n <ep· ld c h"t Ya!ç• sah!plec n!n u teıe usc umum• 

i ' r t kt r le anl- ş nalarıııa vesile o u. dlsl olur! Bu:ıun için I:Jll~t'!yin a ı . t ı~t nk edecek len ve az za· 2 9 Mayıs tarlhlm:le Amiral No- IAI edcbllccck bir h'rel{el n mes u ı- helerini takviyeye devam c me e- H ti g. ·d k k Mıtltn mıı- Hllse.''ln Cahit Yalçın, hl'rkesten k B 'l""ıo""unun sure te r ti hl bir kit 
....,. ı almıyaea 1 h be ı ·· So"'-·et ayrc e oı u ' ·' ı'l dn. Is. nıall Hak ı 3 ".~ ,.;• anda ı 50,000 lı'ra toplan .. caı-. . OV•r, beraberinde llariciye ~znreti ye nı ç va uz.er ne - dirler. Gelen a r ere gore .,, • 11 d kol lk 1 bu n P m .-

" t :ıi n c. h b r muz<.'sl .ha n c - • ziyade kcndis: t •in naz o an n n1a ... ·ollu bir lisan ku. ı anan .c- ınııılm klacıır. Bu para rıe h""" 
rn•-u..ıarı-.a...- ..... Ro..._r old .. lh• hal- ğ"mı bugün de aleni bir surette teyt ler cepheye kadınlardan mUrekkcp bl .. d 'kk t 

1 

ol d ,, l il "'" 

~.. .. uuıuı.... ....., -u mı~tır. l\Ialtızlar kilçHk. r. mu. mevzuı:.nda <;ok titiz ve ı a · nıııl S Canın da bir bi'dıklcıi '.' ısa 
1 

Yurd \Ücude rrelec ... "k, hem d" de, "-111 adalarında bıılunan Fransız eder. kıta'ar da gönderm~lerdlr. Bundan k ..... 1 rl b !I nda y.. K ,_ ~ 
""'' O ne\\' r " nıf harı: oJın, uze.", ma81 mecbur muharrıı e n n,ı U ·O ..... "e. Partiye ve Bıısırı un'.· " h 1 !ık yu··zünden DarülAceze >11;.,k kom!sttlnden bu statüyü tA- 15 '"'""'• hllkOmott Am!<al anl.,>hyo< ki so,.,..u" top ''' n d havat.no eçte"yo''"' dil- g U " ... ' ,. ~!h"k sa"""'"• pa '' 

dil etm-e matuf bazı taleplerde bu- Robcrt nsıtasııe Fransanın hUkUm, harp "asıtalarına b Ş\'llrtırak seneyi unun · ' ; .. kki c · b z•'"' u; a b:ld m r ti blıl"t' lı;de uçılan a~ık bununla ka-~a nün kı:,"" fctlcı .. e, düni.ı le« • ll ey n Cah t Yal<;ın u !>" ~..,, 
1 

temiılığı ve memlekc n " • 
ıun"'n..+-r. ranlık lhakla.nna \'e tarafsızlığına rl, kazanmayı düşünmekte . Almanlar da F l· t 

1 
b nsibl mesleğin n dl! pr.nac-aktır . 

... ....,..... ıer.ıne bag 1 k lmı~lnrdır. u .ıı CC\' p ·pnncdi. t:mum ır prc 
1 

b r mt-n!nntl namına. e· • 
3 - Bu talepler Fransanın AnW ayet etmek şartııe garp nısıf küre- Ustun kuvveUer toplamıığa çalış- b r taraftan da geç·m tcm"ni ç n ınüdafaa iç n yazdıt,ı bir yazı Uzeri· en esn ı İlk hamlede biner lira veren adaları tızerin 

.. -kl ...... k•-iyet hakkı- sindeki mQstemlekelerimlze bir sta- maktadırlar. Almnıılnr fabrikalardan 11 d 
1 

• .,_., ... ~i bir rlz. tuccnrın1ı:ı. arasında "U zevat var-
"" , ... "'" karınca gıbl çL>l: <'ıyorlar, ÇOJU a ne kcn-:!ls ne karşı yapı nn ....-'"" .. " nı en a#tr şekilde 01141 cd~ mahi· Ul nazırlamak Jçln yapılacak bütün top'amakta oldukları nmclelcrlc yenı temiz, seciye sah b. lrs .. nlardır. l dır: 

Yelkdf,, Böyle o!m8'ma _... l•kliO.... ••""'Un• alm•ıt• ,., mu. k•ta'" t.,ku otm~l•n"'. Bu ad,da ikt " .,, ,..... "'' ' • F ı ;·ı : cı la r ::: as H>H R>pa•. A<manak Şekml-
Hooyor •• taıopı .. kabul .OdmodlJO zak'"'" glrlşmoğo h"'"'"· Ankara, 16 (Radyo Gmteai) znman keyfi bic •u<ellc mahpm Pek Önemli oır • ·1 yan .. Alber sıyon, Muiz Havakln. lakdırde .. _cıika ?ıUk(lmctlnln Fran 16 - Fransa hükOmetinin ne ka- Şark cephesi hnrcklıtında Almıı.nlar d d 1 k dl hes·ıbı. ·ıd· "l e ""'P'YC' ... a . Vit ı· Pollkar Mıtat ve İzzet Kal-

.ruu kaldığım an o ayı en • ka ... _ .. "~' ver1 ı .• • - a 
1 

• "" hAkimlyottn! ltı için Wn!n ede- dn bedbaht bir vazlyot !ç!ndo bulun· ven! tip uçnkla< kultanmaktad>etae. m• lngm,ıe,. kaeş, en kuçilk b r "-
1
s.,, ı ıno·itlrl <.,) dom, N"!m Miuoh!, Andoo Za. nıiyecetını blldlnntştir. duğunu ve ytlksek Ye astı an'aneler!- Bu yeni tip uçakların mahiyeti hak- kin saki· madım: 11 oıagıın şey: .. o (~ı ı incirle) § ı . . t l{ı ve mal\.ıınatını sordu. haryadıs. Mıhal Ç kbasvll' l. Burlıı 

4 - ,... larlhlndenberl m"'ly<t nl takip ed"'k mom!•k•t! ytlU. ıt- kmda maJOmat v"llm•m•kledl" >.ama' ki htlk C.mcl!u halnh bie d ü- bo C"' mah•u! "' m~mu l!e"n Tiu·· ;ak• :; u .~, ;.,,..,. """""d • n i'- Bfrtde,ıe,, B. Danon, Suca•ki !ilah 
"'"ki"'d• olan atatu "" Od m=i•· mel• çahştıtm, pek !y! b!len Am.. ,u, u-n, hotah bir haeokc!L..,, d•- ki: c>den '""'" gihmUk amh ' ve ;;~::,·edilen hommu. P •'' <i ve dum!a"· Say>k Akmen, Antalya ketın esasıı rnen!aaUerine tekabUl rlkıı Federal hUkOmetl iki millet n- y P geçt m . antrepolarına vey~ scrbc.,ı mo- , ,.ır~k ücrctlerlle pasa uıhtaları, tc. Ambarı Mehmet Slpahoğlu, Selim 

"f "' uu• Fakat ıa ıı n geç r m • h llere \'C gümrük on ro. - ke ki.ırek gib ı vası a • • • o. 
etm•• ve iki ""Uk"-et arasında ge- rasında dalına mevcut bulunan dost- ,. Bu{Ün 

1 

l\~ lt d ı diğı zaman k t ılı altın " l "e Metle Bil 

ı:en Mart ayı zar!mda ycni<len teyit luk bağlannı, mazur göeteremiyece-~.., p E ' zı:rfında Brltanya İmparatorluk da bulunan sair yerlere veya vu~ ~: bugunku fiyatları ."c. nıhn~ct --------------
.ve lesblt olunmuibır. ği bir şiddet hareketile. kıracak olur- idarcsı hakkındo iki hiikme vnr. sıtnlnra çıkarılmış olan m lları ı 'fopr. k Mahsulleri Of•sln n sos- İran da bir Japon 

!'i - p .... __ hUkQmctJ bütUn taah- sa tarih huzurunda çok ağrr bir me- b l h b zaman sı ı k l a'·tırmus l d alınaı1 un. 
• ·-- d>m I< un ae < ' • >"abone, meme ete"' • lc,dlğ! d<ğ.emen e' en . • • 

hlldatma hünnot ebnlft!r. Yeni ka· sul!yot yOkl .. mı, olacakt". Meıh"' Pol~ HUiy"'J ı nmeo:, Bu ldaeen n hak"''•!• ve ., 'heae• orecdeô m ''""de usu· '"' iç• ve<!len yUksek la"m~ ue~ Alman bir)eşmesı mı 
binenin leşckkillUndekf< de~J.Jtlikler Al\fERiKAN NOTASI N • K KARTE '• beceriksizl"ğl hakk d derin bir ıonc Ulbf tutulmaktadır ret! rılc ekmek f şlerln n top am (lla~ı J Jndde «/> 
>'ran,.nm bu honkot "=m hiçbir Lond<a. 16 <A.A.) Havu - on 1 in knnaat ed ndlm. ihracat Usa.,ıa" T.ca.-et VekA- ve ''"·dm•" '"'" tç;n Od.runekte ı,..oakl•ni". Di#u b!e !htimalo JO. 
'"•kit dot!tt,,._ mah!yotte ...,,. aJ•=•• •"'• A1"lnl Hoovtt"in A· Malta avuç !ç! knda' b!e Y"··· lcU ta.,.fmd<n ve"'""" 'h"ç .mad bulun~n tn!a m";'"'" hakkmdo n do H!ndl•tana sa!dmu-ak ""''' dır. mira! Robert'e 9 Ma)'l5ta verdltı no- Son M~ceraları Halkın .daresı gayet kolay ... Ne delerinin ne suretle \'erllecdı Tı... uzun uzadt~'tl malumat verdikten yollle Iranda Almanlarla blrle~e· 

6 - Am.,ikamn v.,ıd•ki bllyllk tanın metni •udın' t~ ''" ki fng!li>lee bunu gli<lip ••- '""• !kU••l ve Zi>nat VekMel!e- ,onca d•m'•"' ki' it' $•faoak!anl"· F"'at Japon!•· elçl~l Amiral L.eahy tarafından yapı- VIChy bUkflmetinln şimdıki "efl, lamnk imkanından mahnımdulnr. 
1
• !lce müştereken tanzim olu acak •- Billiln bu fiyat arlımların- rm bunu b""arabnmesl için deniz-,. Müthiş Sahnelerle dolu ı :ık ı nn ..,. 

!•n b<yanattan da •nt..,!d>#>, ıob! A!monynmn on g•n!f bl< !fb!<llfi a!- Cibkü kendi mem!ekelle,!nde gö- "" ıo!'mntname ·ıe ı;y:n o unac dnn doğ.n zo<luki&< Y• n» . - dnn S•vl•n ,., do«-• k>ydann4• >rod 
>"<ansa hllkCm•tı h!çb!e "akıt A~. yuaeti takip "'""-' b!!di<mı., oldu- Büyük F.tm. Baı Rnlie<de, ,u,ıceın!n bmokhğma, an!ey,.ıo- "" Hudude mileavl' ycdoeim!,de mU<!u ve dü'"'' '"'""'"" 'ddeu ,.., ,.; K•llrl!ta>" alma!•" !A~m•"· 
rlkaya ,....,. de<Uhle ehnış o!dnğu ğundan F'8Manm bat. yanm kQ,.. V fi TER p / D G E ON ,.08 n•»ketledne hay,an knid>- ku.u!an P"'"'"'don mub•Y•" ""·· ,.,,.. '""·""'· Fakat, ".•·.aUnn ~- B8y!o b!< ıcşebbU• ""kl•~m•kt<dl<. 
t •hhUdal• "'' '"' lnkA< etmoy! dll· aind•k! mU.ıomı<k.ım hokk>bda A· ğm•; 0 cnwn lng ıı,ıe,_ lmpaca- ıooek ve k•ymeli b!e ! ""' ge<;me- tifndc ile vu,guneulu•a glelşen Yont D•!h!, 18 (A.A.) - Gon.,al ~nmeml~, bllAlds }'rnnsız - .Ameri- mlrııl GrecMland lle Amiral Hoorne FLORENCE R) C E - torluk tırazislnc giderken berbat ven hububat ve sair gıda madde- köli.i I kirlilerin de ekmekler.ne Wawell karargahını Seylftna na.k-
kon mnn,.•both>rln! bolold" •d•cck ''"""'da akt.d!tmı, olan " .,..,,,. J OH N C fi R R Ol b, empeeya!bl m.,k.,i tak>yo•- i.,;, k•ymetl 15 lleay• gcçme>en yoğ ,n,n,-o'· vıı•rot· boz> 

1
"""- lotm~U<. 

mahiyette hiçbir şey yapmamak hu- tatmin edici mahiyette görülen an- larl Topraklarını işgal ettikleri ımlr cşva ve küçükbaş ha:ı-·va-nlar, !arın ununu kesmek derecesinde --------------
•uounda kat'! bir ''"m ""''"''llfn! bi< ,.,malan mut"'" tutmak B"''"" J o s E p H halk• muU•ka hnkfr gdn>eeklo<, k•ymeİ• 15 füay• c<emeyen bil· ~ddetli hnc<ktle çok hakhd"· ACI BİR KA YIB 
çok defalar teyit etmiştir. Devletler için artık mUmkUn değil- S C H İl DK R Fi N T mutlaka kendllerile onlar nrhsın- Yilkbaş havvanlar. Tilrklyedcn Çünkı.i, çlm 'zdcn bazıları vlcdan 

hOkOmetınln Fransa da'hlll siyaseti- sız rnllstemlekelerlnl gerek yilksek Ayrıca: Renklı edecekler, eski )'olda bir arıstok- taları, nilmune~er. modeller ve dl. '\'tlzdcn pek haklı olarak hukCı.mc-7 - Fransa hl1k0mctl, Amerika dir. Bu nn'aşmaların hükmü, Fran- 1 da bir mes<.!e bulunmasında ısrar ~al almak üzere gelen nak'I vası· ve ınsar hudutlartr.ı nşmış \'e bu 

ne m(ldahaleslne karşı protesto eder. komiserin evvelden yapacağı bir ih- il f g 1 rasl ve avıım farkını muhafaza 
1 
ğcr maddelerin ihrccı bu karar ~ın de, halkın da sabrı nthaycl 

8 - Amerika Federal hilkftmetı bu barla gerekse yeni blr yUkseJc komi- edecekler!.. 
1 

hükmiinden istisna edilmşlıir. Bü- taşmıştır. 
•u""' ho<ekot otmckl• .-,..,.. m!!- '""" gönd•rllm""' mihvorln tau- Buoün aaat il de lenrl!Ath •ıaıtada kend. d~iee •d•n, he- tün lhcacol" vera boz> maddolee Vu,guncu!uğ' ah,.n ff"nc•la"n 
l<'tlne kn~ı niht bakımdan b(lyftk bir ruz ilslerl haline getlrmeğe mttsaıt- matine I yaz ırklarctın, medeni insnnlarla lhrtcının lisans usuliine tfıbi tutul· berce zarar iddiasına hiç de hak. Y•nhıhk da yapmnktad.,. ti<. Almanyanm bu yolda blr -un k•n1'1'.şl<kl•" ve M Hamu şeeofll .. ..,, hakk>ndok, bihlmum • .,,.,_ '"" yoklu<. On!ac, meselA ekmcJl! 

Gaybubetılc blzlerı der'n elem. 

lere garkeden esim ve kıymetli 

babamız Fatihte Fabrikatör 

AVNİ PARS 

O Fod.,.! hUkCmoUnln gönd"· h<k!onll•bl!". Bu mU•l•m!okoı.,., b"' ta< hi bulunduğu holde '"1-
1
., ilga cdllm"ıe,dle. tam o!mk pioiemem~k, '"'na '."· nı~ olduğu tekllfierJn kabul edilme- Fransız hUr idaresinin bir tn\Jmessııı •ı••••••••••••l;lla..llıl tızlar hakkında bile bir lstisnıı rUleıı hamurları birb ırlerlne b tı5. 

''· hUkum,,nhk ••kk'"' tatbik hu- addodUmlye<•k olon "'· ....... ,. .... .... "il Y•Pm-lh haOea geH<em!yo,ı ... ,, Meksika mihvere ticmok succtılc ç>k.,d•klm kav-

'"'Unda yegtlno .,, .. ,,..,tt., olon <! altında bu!unmaktad"· Bau '8<l· B .. ün •Bue<ria dononmom<z du.uyo" d • cuk ve """' nok"'n ekmoklerlo •dllec<ji, kcndis>n! tamyan ve '"-Fransıı hUkflınetınln, a asırdanbcrl !ar kabul edlldlğl takdirde Amerika M memlekete para nkıtıyoruz, bize c:.edit bir nota ver t kendilerine her ekmek bapna onar venlere mah'\m olmak Qure bild
1
-l<"ransız. toprağı olan bu mUstemlek<'- hükOmetl Antn ve GUyan yU)teek ko- ELEK 'te minnettar olsunlar, sndnkatle hlz. ~ (Batı ı laelde) (!} gram bir anafor çıkarırlar ki, bu rirlz. 

1

" "'"i•de, "'' h•klanm tatbik m~orln!, ......... adma ve ..,.._ mel et>iole<!• diye dU,ünllyo<I"· !An elmeğe haz>' bu!unduğuou fu<k 12 çuval un ı,ıeycn bfr fm- AOes! T"·h!de P..-s, Ev!Alla"' 

dUn gece Allahın Rahmetine ka. 
vu~muştur. Cenaz<! m<!raslml bu. 

gün evinden kaldırılmak suret le 

Falih Camlhıde ö~le .namazı eda 

etnıck ihtimalini ortadan kaldıracak- ba)Tağı altında fakat Vlclıy'den mUıı dı. Bir İngiliz .neferi, en yiiksck k d ' na açıktan en az 21 • 25 ekmek Ferhunda Pars; Namık Pars, tır k .. _ k t ed b Büyük bir müzik film 1 gdsterme ·te ır. 1) i k d 1 k 1 
· takll olara ..... re e en lr idare içtimai mevkideki b r Maltızın evi. Ankara, 

16 
(Radyo Gazelcs_ -

1

e kazandırır. ş bu a ara asa Ayten Pars ıo ı;-ederal hUkOmeU Amiral reisi olarak tanımata hazardır. M u z K ne, bir İnglllz subnyı Mnltızlarm :Mekslka{lın mihvere karşı boyk iyi ... Bazılarımız da Ol isten aldık. llob.,ı·, ka..,, m•m!ok•lln !daro•i (Xola••• - ._,, i klUbüne ayak baamay, hnhea ••- ''"' b!e , • .,Q·ct alın"' Amoe! • "" un!m nohut, f"u!y& ve bak-

rn Q ._ t"rmıyordu. kıtasında tesaniit sagllımlı#ını,1 ~- lıı unu karıştırıyorlar,# bu suretle ı • Hayır, insanlara vücut gıdası merlka _ Meks ka münasebet er - fazla ekmek çıkarıyorlar. Sizler G Z L ı EM ı R Memleketlerin mukad<!eratına R u YASI kfıfi değ.ldir, ruh gıdasına da lh· ı:: n samimi olduğunu göstermekte. belki buna lnanmıyacak, bu gibi 
hukmeden bir kudret 1 tlyaçları var. Maltızlar a~ağı un. dır. Geçmiş zamanlarda Amerika - unların rnıvesllc yapılacak halita. G 1 Z L ı EM f R Vazifenin azametiyle slblenen bir I sur muamelesi görmekten o kadar Meksika mün~sebeUerı daim:ı saL nı.n p.halıya mal olae"4lğını ileri sil-
hayat romanı Şen Operet musikisi ..• Nefis acı duyuyorlardı ki İngllızlerc mimi olmamıştı. 

19
14 te Amer reeeks ni:z. Haklısınız. Fakat, hc-G 1 Z L J EM J R Fed:ıkArlıktan heyecan ahm en Opera Orkestrası .•• Zevkli ve kar§I aksllik olsun diye italyanca ka • Meksika münasebetleri bazı men şu ciheti ila\"e edeyim ki, bu 

güzel eser mükemmel bir film. 1 bğreniyorlar ve kendi idare işle. h1idiseler yilzllndcn kcsllmış \'C o fazla ekmekler karnesiz tallplerc, G l Z L f EM J R Harpten ateş... Aşktan ilh am rtnde, mahkemelerinde mllli lisan znman Almanya Meksikayı AnlC- bu ıırada birııhane ve lokantalara 
alan bir şaheser Baş Rollerde: dıve ıtalyancayı kullanıyorlardı. rlka aleyhine }tışkırtınağlı çalış- 25 • 30 • 35 kuruşa kadar ver;J G 1 Z L 1 E M ı LA ' BENlAMİNO GİGLI 1 mcktııı, yulumda söy~ıflm gıbl .. R Bugün LE 'nin Buna rağmen Maltızların kara· mış ı. vurgunculara cidden yajlr \"e ballı g t 

ALB.ERT SCBÖNHALS gu··n dostu .ı!ibl hareket ettiklerini İ ı lhtly~ç var- b!r kAr temin etmektedir .• i 
0

~ ere~ il müstesna b.r filmdir. t} ~ yeni bir nevi ngil ze 
0 

ç,ocak baııtahklerı miltebaıM1111 

Dr. Nenat Ziya 

" 
D KKA1 : MIKi BAYRAlUI denm ediyor. LIZI WALDM LLER ve tasavvur haricinde sıkıntılara dır. Bu İngiliz de yen den .yor.tu· Bu fırıncı vat2nda3 isminin ga. 

"ini. Ku. hafta ~ r birinden guzel iki Mikl b'rden Bugün saat 11 de tenzllütlı ve fclftketlcrc kahr~ancn göğüs lup yetlştırllccek bir mahluk de. zeleye dercedllmemes!nl ısrarla ıs-ı - " 1 HOltF. Y ŞMıPiYONU. 2 
_ ŞA. KIN ÖRDEK vererek adalarını İngilizlerle be- ğlldir. İngllterede yaş yan muvıı1- -.ıııı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ B 

matfoo r"ber müdafaa ettiklerini; eski ku. . i illzin harice g • ugun saat 11 de tenzllfith matine. - l zenclı kafalı ng ' k 

mandanın heyecan ı sozlerindl:'ıı derken cmpcryal·st mas~c h:~n~ 
anlayoruz. Fclı'iket gü~ünde ııin- maktan vazgeçmesi, tab ı. t krat 
glltere Kralından daha lnglllz. gibi muhafaza etmesi ve (~rıs o b 
h~rekct eden insanların, mCisavi millet) idd:alarını bir tarafıı ı. 
insan muamelesi görme1'e lfıyık rakmasl maksadın yerine gelme· 
ofdukla•ını İngilizler h<?rhaldc gör. sine tamamlle kifayet ~r. 

temlş ve aksi takdirde vurguncu
lar beni fırı.na atar ve odun yer. 
ne yakarlar diye bir de lf!t fe et. 
mlştir. 

DO YOU SPEAK ENGLISH 

iLE SABAH, AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişl~rinizl fırçala.rınız. 

OGLE ve 

müş anlamışlardır. Bir kısım inglllz gıızete ve ml:'c-
~ltızlar, ing!llzlerln hatasını mualarında çıkan yazılardan anln

pek as'l bir şeklide yüzlerine 'VUr. yoruz ki İngilizlerin bUyUk bir 
muş oluyorlar. Fakat diinyenın kısmı hAdiselerden bu yolda dcrıı
ba ka tarııflarındn öyle olmamış. ler ç;karmak ıç:n har~teki clost
İngllizJcr arlstokrnt bir mlHet tav- !arının ikazına muhtaç bulunmu
rını takınmanın bedelin! çok acı yorlar, bu harbin tecriibelerl nc~
bir surette ödemişlcrd r. Buhran rcs'ndc kafa ve sistemlerini ko. 
gününde yerli halk, kcndilerlr:e künden değ şUrm.ğe hazır bulu. 
karşı yabnncı, h:ıttlı d!işmıın ta. nuyorlnr. Mıılta harikasında Mal
vırlar takınmıştır. General Wavel, tızların oyn dığı rol, daha muha. 
B"rmanyalıların İnglttz askerin fazakAr unsurların da herhalde 
blrdüzlye ıırkadan vurduğundan gözlerini açmağa hizmet edecek. 
acıktan nçığa !:lkiıyet ediyor. 

tir. 
Yarınki dünyanın düzen, fçın Ahınet Emin YALMAN 

Her Hafta P",,embe &ilıaltrl lntı,.r Ntr.n 

INGILIZCE - TORKÇE LiSAN MECMUASI 
lçhıde tanınmış Ll8an JıCK"alarının hazırladrjtı dt•rsler, Ntdeleştlrllml' 
edebi eı.erler, ~lrl~r. kllçtıık hikayeler 'e lt'UzeJ r~lnıll!r , ardır. 
~n~>, Jhtlyar htr türlü okul U<"unun 7.e\·klne \ anwal'ı hlr ımıemua.. 
l~ill7A'C ~trımnıek hıteyenll'rhı l'n bllyllk .\Mrrlım<'ııtı . •·ıatı ~ kuruş 

Inebolu Belediyesinden: 
Inebolu belediyesi itfaiyesi lç.n 2f - 32 beygır kuw" de çift sUln· 

diril ve altında J(&stlk tekerlekli arabalı bir adet motopomp alınacağın
dan bu makineyi ''ermeyi tekli! edecek olan firmalar bu baptaki tediye 
şartlan ııe fennt evsar ve feralUnı öğrenmek tlzere teklif mektuplarını 
llAnın hitam müddeti olan 20/ CI 9~2 gUnUne ı, dar Inebolıı belediyesine 
söndermekle şartnameyi bedel&z isteyecekleri ilin olunur. 



iki Ezeli Rakibin Bayram Giinlnde 
Fef1erbahçe klübümüz-

1 .,-Ga atasaray klübümüi: 
. 

nasıl kur ·ldu? 
1907 yılında idi. Türk spor sema- , 

smda bir gUneş dog-du. Kadıköy genç
liği ~lannda Ziya :-1uri, Ayetullah, 
Enver, Asaf, Yahya olduğ"u halde 
Türk spor taıihlnde şerefli sayfalar 
açan, butiln başlı başına bir tarihi 
olan Fencrbahçenın temelini attılar. 

Bu temız yuvayı kurdular. 
Fcnerbahçenln ilk kuruluş gtinle

rln<le bil~;ik 7.orluklara rağmen yıl

madan çalışan gençler, her türlti 
rnUşkUtı\tı yendiler ve memleket spo
runa bu eş.:ıiz denecek yuvayı sarsıl
maz bir cemiyet haline getirdiler. 

Fenerbahçe !BmhJ KııdıköytlnUn, o 
tablati'l bUtün gUzelhklerınl bir ara
ya getırmiŞ Fcnerbah-;eden, rcnk:cri
ni de o zUmrUt çayırları süsleyen, 
baharın Ik çiçeği papatyanın san 
beyaz ren~indcn aklılar. 

Iı,;te bU arada merhum Galibi, Fuat 
HUsnUyU, meşhur Hasanı, HMüt HUs 
nfiy\l, Tevfik Haocan, Hasan K€ı.mill. 
Kemal Aşluyı, Mustafa ElkAtibi, Sa
ıt Saltıhaddinl, Yıı.hyayı Fenerbahi;e
lller arasına karışını., görUyonn. 

Fenerbahçe Umumi harpten evvel 
çok eıkıntı geçirdL Fakat azrmkAr 
gençierln çalışmnslle bu bırhranlara 
göğüs gerildi. Kemal Aşkının verdiği 
bır tek ku!Ubede çalışmalarına devam 
etti. Ve Moda - Kadıköy, Strogles
Jerin yanında yer aldı. 

Fenerbahçe her gUn daha kuvvetli 
bir hale geliyor ve yeni elemanları 

arasına alıyordu. ElkAtip Musta!anın 
geceli gf.lndilz.Hl çalııpnnsile TUrk fut
bol tarihinde birer )-ıldız olarak par
lıyan Zekiler, Bekirler, Sabthleor, Is
meUcr, Arifler, merhum Sırrılar, Ra
gıp:ar, Fenerbahçe kadrosunda yer 
aldılar. 

Bız ybıe Fenerbahçenin o ı:ıer~i 

tarihine geçelim: 1''enerbahçc bu sı
rada. bir butıran devresi geçirdi. Be
kir ve Otomobil Nurl de dahil olduğu 
halde blrJnd takımın sekiz dokuz kf. 
şısı B)Tr'arak diğer bir klllbil tesis 
ettıler. Fakat bu buhran Fenerl>ah· 
çeyi sarsmadı. Bilt\kls daha ziyade 
çalışmıya 6evketU. işte bu aradadır 
ki, Fcnecbahçe takmıında yeıtl yıl

dızlar parladı. 

Umumi harp sıralnnnda idi, genç· 
ler memleket müdafaası için vatan 
sınıriarına k«>litı.ılar. Spor faaliyeti 
sekteye .uğradı. I.ştc bu buhranlı dev
rede merhum Sabri Toprağı Fener
bahçenin başında. görüyoruz. Bu bU
yUk insanın lıimmeU ile Fenerbahçe 
bu arada yeni bir binaya da sahip 
oldu ve Kuşdilindeki yanan bın;ı.ya 

yerle~tı. 

Feaerb~enin M"mbolii •J.z 
fa~CÜ9Ü Zeki 

Zeki Rıza 

-~~" .. ~---
Ff'nerbahçenin lt'd:ılc:ılr ldr.recllerln-1 

it-n Bay AH :Muhittin 

anlatıyor: 

F.Bahçe takımında 
nasıl ger aldım ? 

Fenerbahçe üçUncU takımında oy- ı kiplerlmiz evvclA bize bir çocuk na
nuyordum. KIUbe karşı öyle bir bağ- zarlle baktılar. Herkes Anadolunun 
lılığımız vardı ki, Sarı Lllclverd for- maçı bUyük bir farkla kazanacağına 
mayı giyerek sahaya çıklığ'ımız za- muhakkak nazıı.rlle bakıyordu. 
man lçnnlzde, bir sevinçle beraber, BUrhan Felek, Elklltip Mustafa 
o renkleri hakkile müdafaa edeme- ile çoluk çocukla çelik çomak mı oy
mek korkusu da vardı. Bu heyecan nıyacağ'ız diye alay ediyor, foto8'raf
lçlnde daha maçtan bir kaç gfln ev- çılar bizim takımın resmini almak 
veı uykularımız kaçar, o formayı gi- lli7.umunu bile hlG.'letmlyorlardı, ıe-
ycceğlmlz gtlnll beldcrdik. kat. •. 

Birinci takımdan yedi sekiz ki~ O çocuklar, Anadoluyu bilyi.lk bir 
a)Tılarak diğer bir kJUbU te.'!is etmi,. farkla yendiler. Gollerden dört tane
lerdi. Bunların 00.,ında Otomobil Nu- ıo!nl de ben yaptım. Işte ondan sonra ı 
ri. Bekir bulunuyordu. Bu ıırrada as- Fenerbahc;c birinci takımında yer al. 
kerl mektepte idim. O hafta da Ana- dım. 

dolu ile maçımız vardı. Bfırhan Fe-ı Ben UçilncU takımda meı·kez mu· 
leğ'ln idare ettiği Anadolu da çok 

1 

hacim oynuyor<ium. Bu mevldcle da· 
kuvvetli idi. ha ziyade muvaffak o"uutumu gören 

Fenerbahçe birinci takımında yer 1 arkadaşlarımız çolt ~eçmeden beni 
alacağım aklıma bne g<'lmlyordu. Ar- merkez muhacimde oynatınıya baş
kada.şiarım bana b r mektup getirdi- )adılar. 

ler. Bu mektupta Anadoluya. karşı! Benden evvel tnkım kaptanı mer
birlncl taknnda oynıyacağım bildiri-' hum Gal!p"di. Fakat Galip kHibUn 
Hyordu. Mektubu okurken kendimden her şeyi lıii. Başka sahalarda da ça
gcçınlştlm. Büyük bir heyecan için- 1 !ışıyordu. Onun lçiııdır ki, G11lip bana 
de klim. Bununla beraber se,·lncımc tak mı kı-ı.ptanlıf.ını da terkettl Ye ı 
de pıiyan yoktu. futbolU bıraktıt,ını g!ine kadar da 

Maç gllnU ldi. Solru;ık oynıyacak- bu şe.refli \'azıf<'yl baş;ırabliınek ic;in 1 

tım. ~ız__~~a: ç~~~z:a:u~ ra~ ~al~t:. _ 1 

Fenerb2htcniıı ~·ptıştirdiği eıJ6İL 

fııth~ldi Deı..ir 

Spor-= 
rekabeti 
Galata!ınraJ·la l"€'nPrbabçe a

ra..,ında. lrnrulıı~larındanbe.ri sü
rüp gt'lt-n, zanı:ın zaınan tavsa
"& bik-, ~iirüp gidf'<'t>k olan ~·por 
rekabeti nır.,hurdor. Bu reka
~t daha zJya<lp, futbol ~aJta-

smda te<-elli NIPr. 
Bu rclnıbetln hütiin kfüpler

dt-n fv.L.-ı Gıılata!'.ıtrayl:ı FenPr
haltçe ara11.ınJa olarak şöhret 

buJmac;ı ve hu rt-kıı.hetin daha 
zl_yaıle futboltle ~örillme~i nP· 
de0<llr ~ 

Bunun 6Chrplerl şıınlarıtır: 
1 - ı~rnı•ıbabçe ~le Galata

suay, 'J"lirl.iJ·cıle fulhol t>a·lla
dığı 1.anıan, t:tkınılarının kuv
vet ve oyun h:ın.ları aı; çok bir
birine ~akın ilk iki Tlİıi\ l•lii· 
bii idiler. 

"! - Kınulu')lllrı <UUnanında 

oldo~1 ~hi ,ıınıti de biri ı:-eni' 

bir m•ılı!tle, ôtrki ıne1.11n 'e 
men uplını hol hi.ı;ı. lik bir mek
teple ilgilidir. 

3 - M.Mu!e!.:ette futbol ha,
ladıib ;,.aman Jı:ılk ikisinden 
birine tararıter olmııc:tıır, f,.'Ün
kü far fıl:u olııhllecl'.ğl ba!;lka 
t:\kımlar görenıt'ml~tir. 

ı - Otel<i klbpleriıı tuUml 
takımları 7.aman :t.amnn Gala
t."l~ay 'cyn Fenerhtıhı:e (ı:ra

rına gelfr.et' t' k:ıılar tarnf<lar
ların Jl,t ı,liipten birine l;a_ttılı

ğı kola;\· kola;\' Nlrs:lını)·ıl<'a.k 

kıular kil:ı:t~ı,ıl~ 'e bu tm,tlı

lık <luyguc;u aile lllUh!tlrrlne 
kadar ı;-lrerek ;\ rrll'';ml~tlr. 

nasll kuruldu • 
-, Ilkte,rin 1905 de GalatM!l.1'ayın 

yaratıcı muhitl.n<lr, talebeden Ali Sa• 
minin teşebblisU ve ilk iltihıtk eden 
A!<ım, Em.in Billent, merhum CelAl, 
Bekir Ye mfttealdben Tahsin Nahit, 
Şirvatıl Z!de Reşat, Cevdet, Dıtver. 

KAmll ve Kl\çük Alinm yardımları 

i!e spor klübil meYzuu ve milll fut· 
bol oyunu yenlden ortıı.ya atıldı. 

Galatasara~·ın sembolU me,hur 
an.lanı ~lhat 

Gnlata.-.ara~-ın yf'ti'}tlrdlğl milli 
futbolciimüz Leblebi Mehmet 

Nasıl Galatasaraylı oldum, nasıl Bir de nasıl birirı<:i takıma kaptan 
bırlnci takıma geçtim, onu soruyor- oldum. Ol'}U soruyor.s~nuz öyle mi? 
sunuz öyle mi 7 , Söyledim ya, ben birinci takıma 

Ben çekirdekten Galatasaraylıpm. geçtiğim zaman Necip Hoca takım 
Sarı Kırmızılılar arasına Galatasaray kaptanı idi. Nihayet Necip Hoca ta
lisestnde okuduğum günlerde dah! knn kaptanlı~ını da kendisi bana tcr
pek kUçtikken karı~tım. ketti. Beni birinci takıma. alan Necip 

UçUncU takımlarda oynuyordum. merkez muhacimdekl yerini bana ilk 
Bu sırada mektepten ayrılarak Bah- olarak bıraktığı gibı kaptanlığını da 
rıyc mektebine girdim. Fakat yine vermişti. 

1 kllipte üçüncü takım maçlarına işti- Tam on yedi yıl birinci tııkım kap-
rak ediyordum. 

tanlığmı yaptım. Bakın şur.u unut-
0 zaman Galatasaray takımının 

)captanı ve merkez muhaclmi Necip tunuz, onu da ben .vöyllyey!m: 

Hoca idi. Bana mektebe geldi. Kendi Bana Arslan ismini de ~u bizim 

!linln hasta olduğunu, Idman Yurduna ipekçi Ihsan verdi. Ihsan bizim ta-
karşı benim merkez muhııcim oy:ıı

yacağmıı söyledi. Necip Hocanın bu 
sözleri l:>e.ni şa.şıı-Lmıştı. Beni bir kor
kudur aldı. Ya oynayamazsam diye 
dUşUnUyordum. 

ldıııan Yurdunu o giln 13-0 mağlQp 
ettik. Ben de tek ba.'iınıa 9 gol ysp
tım. Bundan ı;onra takımda sağaçık, 

kımdaki çocukların hemen hemen 

hepsinin isim babasıdır. 
Sadinin Sıçan ismini Mehmedin 

Le!>lebl iomlni alışı h"P lhsanın işidir. 

Ben en büyük heyecanı l<'enerbahçe 

maçlarında duyardım. Ismetıe çar

pışır dururduk. Hele Zekiyi tutmak 
sağ haf. bek oynadım ve en sonra da için neler çekerdim. ÇUnkU hiç göz 
merkez muavine ge<;tinı. Son gllne 
kadar da bu mevkide kaldım. açtııınıya gelmezdi. Boş bıraktın mı 

!~le be,rı.im Galııtaııarııylı oluşum hemen bir köşeyi bulur sokardı kı\-

ve birinci takıma. geçişim. fir ..• 

Intihabı\t yapılmadı, fakat m<'l;I' 
ı;uliyetlere göre ::afatlar da kend!li· 
ğinden alılkadarları Uzerinde kaldı. 

Ali Sami'ye reıı>, Asrma veznedar. 
Emin Billende kltlp dendi ve bazı· 

ıannın bu .vazifeleri senelerce devanı 
etti. 

O tarihten bir mUddet evvel (Fred 
ler mektebinden Galata.saraya gelen 
talebeden merhum Bedri (fion vazi· 
!e'>i maarif mUfetti~ligi idi) mektebe 
bir futbol topu getırmi;t idi. Gala· 
tasarayda. futbol bilgl&j yoktu. Tops 
geli.<;igtizel '"'ırulurdu; hattA klübU!l 
teşekkU'UnU takip eden ilk zaman· 
!arda. mektep bahıçeeinde yapııaıı 

müsabakalara. birkaç yUz kitrinin iş
tirak ettiği ve bir harp manzarasını 
gösteren bu rnUsabakalardan birçvl< 
yaralı çıktığı görUlürdü. KIUp teşel<· 
ki.il edince, Galatasaray, Ingiliz ti\· 
kımlarının O\"Unıınu taklide kovnld\1 

KIUbe bir isİm takmak m~vzu
0

uball5 
o'duğu zaman. spora ve sporcuya 0 

cııralarda ancak ecnebi bir fsinı ys· 
kı,tırılablldiğındcn bir taraftıııt 
•Gloryu yani Zafer ..,.e cAudax> ya· 
nl Cür'et isimleri ileri sUrülürJ<ell 
bir taraftan da •Kartah i5ml teki.! 
ediliyordu. Kabulli tercih edllen ttirl<· 
çe i'l!m ile ecnebi isim arasında 0 

kadar bocalandı ki müsabaka sa?ı11• 
cıına Gk çıkıldıA'ı zaman Galatasars)" 
takımının ısını yoktu. Fakat Kad•· 
:t'öyün, o zaman ecnebi ve Rumdııfl 
mtlrekkep seyirci muhiti, bu takıl'f1 111 

Gala tasar ay ile alAkasını duyuıı~" 
kendisine c.Gala tasa ray> dediler. \ e 
bu suretle GAiatasaray klübUnil ,e 
Türk ::ıporıınu yetiştiren mektcb!.JI 
iı<mi Galatasaray takımına halk t•· 
rafından spor sahasında takılmış ol· 
du. 

O zaman futbol mUsabakalıırı ııe 
Istanbulda valnız •Levant Herald' . ~ 

gazetesi me~I olurdu. Bu gaZC 
de Galatasaray ismi yer.ine, pot !<•~ 
mamış olmak için, cAn Othcr> Y'11 

(Bir ba_,kası) ismini kullanırdı. 1 
Galatasaray llk formasını nt11 

renklerlmızden, kırmı:ı.t beyaz oı•· 
çı· 

rak seçtııtı hAlde, .bundan mana 
l<arıldı ve terketme~e mecbur oJd~ı: 
Ondan sonra Stırı siyaJu kabul cLııSI 
fakat, billıhare, daiıa parlak o\Jll f 

dolayısile, sarı - kırrnır:.ıda ı.ııfl 
kı!dı. 

uıı· 

Penerba.hçe asıl tarihml, o ölmez 
sevgtsmı miltar<'ke yıllarındaki ga
lıbiyetlerıle yaptı. Se\"glsını bir mez
hep 'haline getirdi. Her önUne gelen 
ecnebi takımını yenerek spor tarihi
mizde .şerefli sayfalar açtı. 

Fenerbahçe tarihinde .Mustafa El· 
kA.tipten sonra merhum Mucuğu da 
unutmamak tcap eder. Mucuk zama
nın MusWası olmuştu. Onun çalt.ş

masıdır ki, bUyük FJkret, Muzaffer, 
Niyazi, M. Reşad gibi futboJ yıldız

ları parladı. 

FCF.&LUFaa.CAMC.AaMSWOJlWa>a<WJ4.AJQ lid~3'flA:aır1tQl.qzat'1('fJ; 1 
1 iki <.:zeli rakibin Mısır seyahati 1 

5 - Futbol her mrmlekette 
ntıtn.~u ~iM iitel\i ııparlardan 

f117la ~.'~rel bıılımı~; Galııta

sarıly H~ ıc·cnerba.lıçe tAkımları 

ilk günJP.,leı t>ıı• lı,rarak he;·e
<·an ılil~l.liıııl ~e~ l:·eileri talmin 
eı\t>:ı•ln·i~ Jenllr. 

~--------......_._............_~,.... ..... ~ 
1 1 Galatasaray - Slavya maçında 1 

Galataıııaray tamamen yaba..'lC1 ıtı 
surlardan mUrekkep bir .spor rnıJlı tf 
içinde, o zamanki hllkfımctin de }Ilı\ 
türlil tazyikıne. u..ı-..ayarak ve nı~e 

Fencrbahçe futbolde olduğu gibi 
diğer spor sahalannda da bSAta yer 
aldı. Bilhassa teniste memlekete, mer 
hum Galipleri, Sualleri, Sedatlarr, 
Zekilen, Saitlcrl, Tcv!ıklerl kazan
dırdı. 

Denizde, atletizmde de bUytlk mu
vaffakiyetler gösterdi. l<'enerbahçcye 
hizmet edenler arasında. merhum 
Sabrı Toprak, sporcu Hariciye Veki
limiz Şükrll Saracokltı, eşsiz sporcu 
m<'rhum Galip, Ali .Muhittin Hacıbe
klr, Zeki Rıza Sporel, Hasan Kamil, 
Fuat Hüsnü, Hamit HUsnü, Te\fık 
Taşçı, Salt, Hayri CelAI, Muvaffak 
Mcnemcncoğlunun isimlerini mkrede
bılıriz. 

Fcnerba'Ju;e tarihinöe açılmış bir 
şerefit yaprak daha \'ar. O da 1'.:!bedi 
Şef .Atatürk'ün klllbtl ziyaretındr 

hatıra defterıne kaydettlj\"l bır kaç 
satırdır. Büyük kurtancı ihtisasları
nı Ş:>lrle 6fade edıyor: 

c... Fenerbahçe klUbllnil'l her ta
rafta mazharı ta~:.dir olmuş llsarı me
saisbU işitnuş ve bu kllıbü z.ıyarct ve 
erbabı hımmetln:ı tehrık etmeyi \"a?J
fc edlnmıştım • .Ru va:r.ıfcnln ıfası an
cak bugün miiyC'ascr olabllmtştir.1 

Takdirat ve tebrlkCltımı buraya kayd 
ile mübahiyim ... > 

Fenerbırhçe tarıht ı ı;Uc;lcyen 

.şerefli sayfalar nrnsında Sllı.~ya, El· 
itUhad galibiyetleri ve daha bunun 
yüzlerce açılouş zafer saytaıan da 
\" ı dır. 

Fımerbnhçcnfn ölmez bir tarihi, ŞE
refll bir nıazlsı v,ır vç bundan sonra 
da daha blr çok sayfalar clilha aça-
caktır. Bir Fenerbalıçell 

1 

' 

iki kartfe, klübün Mısıra yaptıklan ııeyallatlıı çok canlı bir hatıruı 

1 

1 

1 
1 
1 

l~te buııım i"·lmlir ki kuru
iıı<,!larıı.tle·•l.ıcrl 'iunlıı ı;-eleıı 

c;nıata~ar:ıy - Fenepbah\·e re- İ 
Iı.ıı ıı~~ı btır.ıi:ın !Jil~ le tir. • liriip 1 
gideı·r!.tlr. "!ı olrn &t,l• lrn'l'ııı :;ı • I 
her'"'e·ir. i, .. tcdiğl ~u !ur ld hn '1' 
r.?lmhct, <'ı•!.: •!\n•rm olıhı;(u gi- ! 
hi . sıı••.M y\ 1 -rlt'X!ek amlni ı' 1 

j H' ıhirl,'ll ıl ı:.g.ıl:•ra d:l,ran ... ın. 
1 f'. G. ~Avcı 1 

iil ii 

1 
1 iki ezeli rakrp Fı.:nahahçe. Galata-

1 

saray kıno:erimııo: hııguıı Fenerbahçe 
stadında hııyramlnrını kııtlııln,·acak-

1 

la.raır. Bu ba \"ranı gllnllııde lki ı;U-

7.ıdc takımı karın karı:ııy,\ goreceğ11.. 

1 
H!t:r.ırlan •ı p w.,.ı.,.ıııa gorc saat 

1;:,30 dıı gen'C' takımlar oyıııyaC'.ıık, 

saat 14.30 da b r geç.t resmı tlc me-
rasim hu.ı!ıy caktır 

1 Spoı·cu ıar s:ıJıada yer aidıktan son-
1 ra lstiklli.l ffil\rlil l'e bayrak <:d<ilecek 

ve bunu ımıteaklp Galatasaıayın ku. 
ı ııc~u Alı Stı.mi, ıki Juu deş klUbiln 
O yıll!k temiz rekıı.NıtıooPıı l>&Jıse-

oen birko'!; ~Ö?. ooylıyecektır. 
Saat :ı.'l de aUetfzm müsabakaları 

yapı'acak ve ou arada iki klübün 

1 
mUtekait takıml.ll"l karşıla.şaca-ktır. 

Saat li.S(l da da Gııı.Ir..a.saray - I<'e
nerh:ılı~e birinci takımları karşı kar-
şıya gelecektir. 

Sahil.ıi ve Ne,rlyııt Mtld!!:-11 
Alunct Eıııin YAL:'.\lA.~ 

Vatan Neşriyat Ttlrk Ltd. Şti. 
\'atan Mı&~lıauı 

- 6' • t~r 
vapurda iki llç talebe yanyana 0 ·w 
dultlarından dolayı bile takip CÔ~ııe 
rek ner 1J0rluğa rağmen gaye5 
doğru yUrtidU. bipe 

Ilk maçını 19-05 de For meJ<lC tetl 

kar~ı yaparak 2 • O galip gcıdıl< 11' 
sonra llkte~in 1907 de ilk defi:\ 

0 

11, 

rak ecnebı takımlarından cıırı~0p 
Ingiliz gemici takımını 2 • O mil )(lll· 
etti. Birinclte~in 1908 de Modıı. 1161 
bilnll de bire karşı dört golle yr.•et· 
,.e kendi:slni birçok acı mağJ~bUoııt 
!ere u~ratan Kadıköy !utbOl ıdUb d' 
karşı ilk galebeyi de 31/1/1909 ~el' 
sıfıra ka'"'ı dört golle tenıln ed~ tt 
Türk ~porculuğıınun tıiı.klmiyetln 
sis etti. J<llrtı 

Galatasaray, Fenerbahçeyc 0ııı· 
ilk maçını 4/ l / 1909 da, yııııl ınır ,.tJ· 

yar 
şundan Uç buçuk sene sonra. ~ ı 

Ve tevali eden mllımbakaJarda t~'°'· 
1914 e kadar Fenerbahçe Galll ııd • 
raya hiçbir gol atamadan n1lllt'"~11 

r.f f.i yen mağlup oldu. Nihayet. yenr.r1ııı4 
~ ıti çenin bu ı>zell rakibine karşı .f /l ,ttı 

de ille galibiyeti Hasan K(lmi'I~ ~

• 

ğı golle temin edilebilmişti ' 'e 111 :tı'' 
Jebe. Galata.saray - FencrbahÇen 0 1<111 

kıkt rekabetinin bir ba.şJıı.ng!C1 

11oıı· 
Galatasaray i}k Istanbul şaJllJ9:;s 

lıığıınu 1908 senesinde a·nııŞ-rur1'1'' 
1939 senelerinde de ilk defe. 1~ur 
şampiyonu unvanını lhra!I et'~1orıil 

Galatasarııylılar Tilrk futb<ıııll ıl • 
müessisi roltinü oynııd11<t11ıı )( ,t 

ııı.ra ..,. 
memleketimizde ilk defa 0 • ııa•y 
Jetik jimnastik, beden tPrbiYcS~ıır'd' 
kAtı, su topu, patenle hoke~".ııt çeıı· 
hokey, bolcs, keşşaflık ""e bil ı)nrd'~ 
meyi tatbik etmişlerdir. 130,' f11t'ııı· 

Us meres · ..rıf maada ilk idman m a ili< Sl"' .. 
leket dahilinde ve Avrupadıı. 'fil'" 

gıt>l, d' 
seyahatierını yaptıkları dil 
spor teşkilıi tının J<Urıııuşıııı 1,p•t' 

r· oynaıT' Bu re!.im Türk fotbolUnde bir dönüm nokta!lı olan Sla\·ya - Galataııaray mensupları başlıca ro u rJ,J 
nıı"!;ından bir hatıradır dır. GALATA~ 

... 


