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Once gözlsri doyurmak ıazım· 
• 8ubomoza ıtlkan vermek kudretini kazanmanı" laek btitün 

kftennlan, JkUaadl nlzamlan bir takım aÇlkgk lıtlfçllerin karına 
blmlet eW.rmlı olanı&-

• Vurswıcuya karlı koymak için lıer ke&Jn devletin aldığı tedbir 
J'8lllDda yapACatJ bir kudret '-ardır: Blrblriml7.lıı cö:r.llntt doyurmak. 

Yazan: SADBi EBTIM 
htlfplik aleyhinde kanon bakı

ınmdan bir takını kararlar abndı. 
Ve bu kararlarm alınması da ta
biidir. Amme hlzmetı gören de\'
let lciıı hukuki müeyyideli hare

ketlerden ba~ yapılacak pek az 
iıt vardtl'. Fakat her işi hllkimıete 
bırakmak, her iti onun yapaeağmı 
tasavvur etmek garip bir gaflet o
hll'. Hele mtihbn zamanlarda bir 
~etln bütün danlarmı yalnız 
bir hukuk kaidesi ile halledeceğini 
!l&nmak cehaletten daha aşağı bir 
IJeydlr. 

retinl kazanmam" isek bütün bu 
kaaanlan, bütün bu lktısadi nj
.ıamlan bir takım ~ıkgözlerln, 
lstlfçilerin, .kinna hizmet etürmı .. 
olunu. 1stifçUerin en büyük ya- ! 
tağı, r.ürüm ortağı kimdir! 

Ruhu sUkün bulmayan, lhtiya 
<'JDdan fazla<ımı almak l"tiyen pl
ya."aya ürperti salan adamdır. İs
tifçi böyle bir ka'eye dayanırAA, 
nırgunr.u onun tabii neticelerini 
delıtirlr, fiyatlar her Şeye rağmen 
clel" gibi yük~Ur. İhtiyaç madde
leri ortadan kalkar. E~asen darlık 
içinde bulunan hayat bir de J)8iko
loji cephesinden muka,·emethti 
kaybedc""'e bundan ~-urgunca lstJ. 
fade eder. Vo,ganraya kanfıkoy· 
mak için heı'l<~in devletin aldığı 
tedbirler yanmda yapacağı bir biz. 
met vardır. Bu hlmıet gayd bo
~ıtttr. 

Blrbirlmb;ln gözünü doyurmak l 
Madde madde ile doyar, g6z in

!t&ll ruhunun muvazene peyda et-1 
mesi ve hakikati görmesi ve Ur-
penneden kartulmMı ile.. 

Ba reatm. .Japon t&yyarelfırtnln 

Can'yı bomlıardanancla bir 90kak· 

Bir cemiyetin bünyesini t~kll 
eda bltün kuvvetler -bu tnıv
Yetler arumcla milll menfaatler, 
altllld blcleler, ekonomik ı,,artlar, 
PallıoolJik koclretler de lvdll'.
CemlJet için zararlı sonuçlar ve
Pecelr ftdyetbt ortadan kalkma· 
!lllla hbmet ederle!', bonon için 
haglD J111Mlıtnmz ıtartlar içindt' 
kananlan, nizamlan, hü'kfunet e
ndrlertni yalnız kiğıd üstünde y&• 

lllmıl ve formalitesine uyulduğu 
-.. ... her teYf olup bitmiş san
'Dalr klft olamaz. Bugünün vatanda....-. lst.eaen öyle hizmetler 
VUdll' ki, banlan bir kanunun çer
t41Yeei idnde deill, :fakat bir sev
~ 1111' atlan, bir ahili: dij8tunl
.... huveU De ölçmek JlamcJır. 

Gıda maddeleri bugün Amerika 
. v Taarruza ge-ADI t.atldlrde top1aluğun kud

l'eti ellllllnce, (ÖZü!meJer ~
tem. 

- İllİll her seyden enel 
~ Mr kuTiete, sailam bir 
ı,,tı ..ıüetiae ihtiyaç vardır. Her 
'8Jd• evvel ODU temin etmek ge.. 
tektir. Devlet kanan yaptı. tJrtaa.. 
eli tutJan faııılın etti. Fakat va
~ psikolojik sağlamlıjı, ra
.... .._• Wia etm .. ilre iMI. .._ 
lrlamd Jaeaı de lktlll8dl tedlılıterl 
...-.-ıa yarar. 

ba kkall ara dagıtthvor çecek mi? 

Dımek kartlannm dairtdmaya 
-...ua1ı Dk glnlerl batırhyo
l'alll. O DIDUl vatandaşlarm 1~
tle brlnmç bit' takım bitma1ar c&D

ı..nn.ı.. Btltlba ruhlar ttrpennlf
tl. Fa'kat kartlar daptıldı ve her
lres ekmeğe rahat rahat kavqta. 
!'eli§larm, manasız Dttlyatlann 
dltinf'1üğti kendinden ortaya~ 

G~ircliğlmiz btiytlk kı3 bir lfet
fi Bizim gibi nakil vaıntalan aya
.._ gllne~e tabi olan memleketlerde 
karın )&ğrnunın manası pek bil· 
Yüktür. Ranun tabii neticesi ola
l'lllr har.ı yerlerde bur vaziyetler 
de o1dn. Fa.kat llanlar. blltBn dftn
Jl\ mlkyMmda bltlin plyualan 
altttst eden l.fetlerln yanmda ger. 
~en birer ldlçtik hidi11e Jdl. 
Dtbayanm artlıumı dn,ttDerek bi
'Pn daha ıkrlacağmım ıtimdfden 
bhnl etmek llznndır. Hayatınım 
1911 dtblya le&planna göre fan. 
dm ~ek meebarlyeUnde olduğa. 
1lnml ma.ntdd bir hareket olant< 
bha1 etmdr gerektir. 

Ba e.. lrabal edllnılyeeek olur
• Ms lst.ecliıfmfz kadar kanunlar 
:vapahm, ~t nizamlar koya-
11111, ndlamma 9ttk6a vermdl imci-

Tlcaret ..,. Toprak mamullerl oft8l 
taratmdUl mutıemed bakkallara 1'fJril 
m-ı kan.rl&fbnlaıı gıda maddeleri.. 

Milli şairimiz 
HAmit 

S sene evvel buaün 
aramızdan aytılmı.ıbr 

Boıttn m1DI f&(rlmlz Abd8lllak 
BAmld Tarllan'a lllmlbatba 1'epad 

JddöntbnOdtır. 2 lncl ao~·famır.cla bil. 
ytlk plrlmldn hayatına ve bAtınla

rma dair bir yazı ~nız. 

Din te\IZllne bug1ln -.ı-••br . .,_ 
yatlar !JU suretle tublt ecttlm'jtılıı. 

Hatay, Jıılareteııt -- pktnç 
toptan M, perallende 51; lamı faeul
ye toptan .aı, penlle'Dde 2', b..ıgur 

toptan 215 perakende 28, beyaz peynir 

!CJ>~ 66, ~~ 78.ı..., ııa4e Yalı 
topa.a w.s • ı..ateade' 1'111 ....... 

Her bakkal. beher ııOtaa hububat. 
ian birer kilo, yal " pe1'ftlrden 215() 

oer gram wreeak w bunları, abcmm 
Smıiyle huıruat bir deftere yazacaktır. 

Kut.emet b&kallara bu ınıretle tev. 
zlat a)"dan aya yapılacaktır. 

Şark cephesinde 

Doneçte 
RuslaT en tiddetli 

hücmnu yapb 

Ballıaıra ıablllerı 
ı••• bombalaadı 

Bertin, 12 (A.A.) - Alman 
orduları başkomutanlı:ğm.m teb. 
liği: • 

Kerç yanmadasmda tank \"e 
hava kuvvetleri himayesinde ha
reket eden mühim dll§man kuv
vetlerinin yeni hUeumlan da pUs 
kürtülmilştür. Yeniden 14: tank 
tahrip edilmiştir. 

(Devamı Sa. 2 St1 5 de) 

Beşiktaş 3-2 galip 
Fenerbahçe de istanbulspora yenildi 
Galatasaray Şokrunun oynamasına itiraz etti 

Vela.e.Amerilm i• __.._--............_ 'S 

naannm .öaleri • 
---0--

Berlinia 
mütalaası 

Londra, 1! (A.A.) - Brita.no
va ajıwısınm diplanatik yaza.nn.
dan: 
~erat M'.aJ1al w Heni Hop

kim:'in Londrada gjrigt:Jlderi mU
z:aJcercler bilyillt biır önem almak
-tadır. Mihvere kartı bir ilkbaıhar 
veya yaz mücıadeleıai plt.nla.nnm 
görlifüldüğü u,eyyüt etmektedir. 
ÖOilmtl2ıdeki bir bç ay içinde bar
ımı yürlit.Wme8i jgin hayatf önem
de kara.rlar aı1:ımııc8tbr. 

tı num ne d17ot'? 
Loadıa, 12 (A.A.) - Pazar gU

nU Yor.lqayr'da bir topııımtıda IÖZ 
!JC>yleyen iıJ D8Zll"l Devin escUmle 
'5Ylc demittir: 

"Harp talihi delilmek UJJeredir. 
Bunurı na.sil ve ne r.aman ola.mğt
nı söyleyemem. Fakat, pek yaıtm
da müdafaadan tM.tTUım geçece. 
ğiz. Gelecek aılt.ı, ay hayati ehem
miyette bi;r devre olacaktır. Daha 
ağrr zamanlar ~ Bu me· 
selıP baklanda hiç bir hayale kap1l
ruıyonız. Ce~ ka~t.meyi
niz. Tayyare imali işinde BUyWt 

(Deoomı Sa. 2 Sü. 3 de) 

Galatasaray - Fener 
oynanmıyor mu? 

Galatasamyta F~ mub 
telitler.inin Mmıra gideceı1dıeri 
söylenmekte ve bu eebept.ftl haf
taya Şeref stad:mda yapdacak o. 
lan Gala.tasara.v - Fener maçına 
her iki taJnmm dıa. gelmiyeceği 
ve bu aebeple maçm yapılmıya
cağı 91>yldJDle]rt.edir. 

Urlanın kurtuluş günü 
Urfa. ıı (A.A) - Urfa bugün kurtulU§unun 

22 inci dönüm yılını büyük tezahürlerle kutla. 
maktadır. Belediye reisi tarafından verilen kısa 

blr söylevde Urfanın kurtuluşunu anlatmış ve 
UrfallJ&rm Ebedi w Milli Şeflerine minnet ve 

I ballıllkları irade edllml§tlr. _J 

ASRIMIZIN EN BOYOK EDlBt ANDRE 
i 

MORUVA'NIN BtR ROMANI: tı 

Bu roman hakkında yarınki sayımızda 

MUZAFFER ESEN'in nefis bir yazısını ı 

Gandi'nin 
makalesi 
Şiddete miiTacaat 
etmeksizin Japon 

mukavemeti içın ne 
yapılabilir? 

Dombay, 12 (A.A.) - "Şid
dete müracaat etmeksizin müs. 
tevli Japona mukavemet için 
ne yapabiliriz 1 Sualine -cevap 
veren Gandi, "Hariyan'' gaze
tesinde neşrettiği bir yazıda 
şöyle demektedir: 

"Şiddetsizlik tarııftarlan ne
rede bulunurlarsa b':.llurumnlaı 
orada sükünetle ö!eccklerdir. 
Fakat saldmcmm karşısmda 
diz çökmiyeoe:klerdir. Sözler ve 
vaidlerle aldatılmalarına mü. 
saade etmiyeceklerdir. Bunlar 
üçüncü bir kuvvetin yardımiy
le İngiliz boyunduruğunbın 
kllrtvlma.k çaresini aramıyor
ı.r. Kendi çarpışma kabiliyet.. 
lerine büyük bu imanla bağ
lldll'lf.r. Şiddet giıstetmemek 
taraAn.ıtlan Büyük Britanya 
için ~in ve Japonya için sevgi 
t~lar. ~r hür bir 
memleket olaydık, Japonlarm 
metı blıete ginnelerine mani 
Olma\ iıgin şiddıetsiz yapda.bi
-...,,.... ....... ŞiddeL 
sizllk taraftarfan Jtb:umunda 
Japonların su içmek için i~te· 
dikleri yardmıı tbile reddedebi- ı 
leeıelderdir. Dünyada hi\:bir 
kuvvet bu tarafta.r~an kendi 1 

(Deoamı Sa. 2 Si 5 d-', 

Kırips Hindis
tandan ayrıldı 

Kongıre reisi red 
cevabının sebeplerini 

izah etti 

Müslümanlar 
Muhtar bir devlet 

istiyorlar 
K....,ı. u (AA) - Bir Stattord 

Kiripa buglln 6fleden eonra maiyeti 
Ue birlikte Lorıdn.ya gitmek tir.ere 
yeni Delhlden buraya gelml§tk. 

.Londra, 12 (A.A.) - Sir K'lipl 
3 balta suren ça.qm.adan soan. 

1 (Deoam ı Sa. 2 Sü 4 d~ 

Nehru 
diyor ki: 
İngilizler önünde 

eğilmedikse müstevli 
önünde de eğilmeyiz 

Yeni Deilıi, 12 <A.A.) -
Nebnı bu saıbah, reis Ruzveltiıı 
mümessili Albay Johnsonla 
tdcrar görüşmüştür. 

Müzakerelerin akamete uğ
raması karpımda. hükumeti 
güçlüğe düşürmemek j~jn kon
olmıya.ca.ğını soran gazetecile.. 
gıre durwnunda lbir fark oluµ 
re verdiği cevapta. Nehnı şöy
le demiştir: 

"Hınç beslemeyi düşünme
meliyiz, garez fildrler· karar. 
tır. Esaslı imi! Brıtanya hü
kOmetinin bize karşı ne yaptı
ğı veya, bunun çok tesiri oL 
malda beraber, bizm ona k~ 
şı ne ~ meseiesi d&
ğildir. En eeaalı amil Hin. 
dietamn bugün karşılaştığı 
tehlike ve buna k&r11 ne yal>' 
ma:ldrğmuız li.zım geldıği me
sek!eidir. Bu itibarla, aramiır 
da gıeıçenlere rağmen Hindış
t.t..ndaki 1ngiliz harp gayretmi 
...,. Amee ·ı 'ı dıolltianm•ww 
blme ~ olan gayret.la. 
ri güçleftimıi~ğiz. Bu bam. 
lenin 9)ic lbüıyük sür'atle ya
pıknasnıı istiyoruz. Halkın 

.iek'riYie oldukları ~ kal-
(IHoaınt Sa. J Si ' HJ.. 

...,.._, x· 
ten ite•·· 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Moskova mı, Kafkas ya mı ? 
Alman teblill. Kafkas 1rıyıt&. J Almanya Ukra.ynanm ımmbıt 

rmın bombardımanını birinci ovalarına kavuşınuttur. Fa.kat 
planda !dkretmiye b&.'ladı, Al- bu topraklara hakim olaalmeliii 
man - Rus harbi başlame.dan ön. için Ka.ftcasyanm zengin petrol. 
ce Abnanya Rusya ile yaptığı lerine de ka~sı i<:abetmekte
~laşnuya sadık !bulunurken, ln- dir. Bunun içindir, ki ilk.bahar 
giliz başvekili Çörçil, b!r nu-kun- harbinde ilk akla gelen Alman be. 

1 da Almanların er g~ Ukroynr. defi Ka.fkasyadır. 
ı ve Kafkasya.ya saldıracaklarını Kafkas istilaaına mani oknak 
söylemişti. O vak.it bu demeç icın Va.vel buraları gezmiş. W.. 
Rusya ile Abnanyanın arasını kiklerde bulunmuştu. Faltat şaıik 
bomuya matuf propagandalar. e<-nhesi harbi ibütün kış bütifn 
dan biri addedilmişti. Zaman, f! lİdeti ile devam ederlren Kafir• 
Çörçilin yanılmadığını gösterd1. yada nasıl tedloirler ahn!r.ıştrr? 
lngiliz başvekili bu sözlerjni bel- Bir müddet önce bir aj&Nım ver
ki bazı gizli istihbarata atfen ct:ği bir haberle mühim Rus ılıiliıh 
söylemişti. Fa.kat şimdi Alman- fabrikalıa.rının Alman lat:IYsnda 
ların bu harbi ac:malarmın sı. to.hr'p edildiği bildiıilmift!. Rus -
yas! ve askeri sebepleriyle bera- yn, Kafk:ıs ktyı!ı:.ırmr ~ 
ber iktısadi sebeplerinı de bir ~- M gidecek Alman tayywe..-ıı 
rada mütalaa ediyorlar. (JH1HN111 ~. 2 Sa 6 IHJ 



2 

nlDmünün 5 inci yıh munasebetile 
VA KIT 

Kırıp ı Bladlıtaadall 
ayrlldı 

l - 1- H142 

Şarll cepb.esiade 

Abdülhak Hamit 
Kalinin 

diyor ki: 
(Ba$ tarafı 1 inci sayfada) 

Alman savaş uçaklan Kafkas. 
(Bıışlara ı 1 inci m•foda) ya aahlllerindeki liman tesis1erl-

bug11n Yeni Delhlden ~:aya ha ne hlicwn ederek bir Sovyet yot
reket ediyor. Başvekil Çö~ bu 1 cu vapurunu bombalam11lardır. 
mUnucbetıe kend~ ~~ ~ Doğu cephesinin merke.::. ve şi.
rafta demtıtir ki:_. ~ elinizden mal kesimlerinde düşnan mııhte
yap+ıJw. Göet.erd ~ sel:ıet ~ete.. 1 lif noktalarda yeniden muvaffa.. 
!ıebbUa fikri ile Bntanyanm bir hal laYetsiz hücu.mlara 1:.e.tehbüs et-

Birmangad.a 
Japonlar 5 bin ölü 

verdi 
I.ona.ra., 12 (A.A.> - llıgmz rad

y06unun bildı°l"d:lğtne g6re, B:.nnaıı
ya.dan alınan son haberler, İngiliz 
kuvvetlerinin l?Tavadi cephesinde 
eimalc doğru geri &ekilmelrte de· 
vam eder giJ:ıi oldu.klarmt g&teı<" 
mektedir 

Yazan: NİYAZİ ABMET 
Büyük Hfunid'in rnaddJ haya. 

tmı kısaca §Öyle kaydedebiliriz. 

Bundan sonraki darbe· 
lerimiz çok ıiddetli 

olacak 
5 şubat 1851 de Bebekte Çer

kes cariyesi Münteha hannnla 
tarihçi Hayrullah efendinin yu
vasında. gözlerini hayata· açt~ 
Evvela Bebekte Fransız mektebı. 
ne sonra Hobert Koleje girdı. 
12' yaşında iken ağabeysi ile 
Parise gitti. Dönüşte gene Ro
bert. Kolejde okudu. 14 yaşındb. 
iken iba.'bıam ile Tahran'a. gitti. 
Baba.sının Tanranda. ölümü üze
rine ı 7 yaşında lbir genç olarak 
tstanbula dönünce sırasiyle J\.fa. 
lıyede milhimme kalemine, Şu
rayı Devlete, Sadaret kalemine 
memur oldu. 25 yaşında Pnris 
llOfareti ikinci ki.tibi, sonra Pati 
ve Golos şehbenderliği yaptı. 
1884 de mridistana gitti. 18S6 
da Londra sefareti baş kfttibi ol
du. 1908 de Br.üksel sefa.retine 
tayin olundu. Burada iken. azlo. 
1undu. Ayan azalığı ve reJS vo
killiği yaptı. 1928 de İstanbul me
busu seçildi. 

ta çıktılar ve Hamid'in büyük 
kıyameti burada. koptu, Fat?rui 
gözlerini hayata kaJ>attı. 

Hamid isyan etti ve ''M,ı.k
ber"i "Ölü" yü, "Bunlar Odur'·u 
yarattı. 

Loaclra. U (.Blıdyo 16,1.5) - 8ov. 
yeUer Blrl.111 Reiat KaliDiıı ,..,.1r cep. 
heai muharebekri hakkında beyanatta 
bulunmuı, SovyeUerin tank " tay. 
yare taikiyetinl eıe aldıklannı 86yle. 
mlıUr. Kalln1n deml§tlr kl: 

şekline eri~ek umhıl gögt.erdi • mi§tir · 
rJz. Omftleıinlz husul bıılma.ınJll8 ~ buz denizinde savaş u
da bUyük itler gôrdilnU.Z: _Hndie.. çaidarnnız himayesi altında bulu. 
uuıtn müstakbel teraldd&ı ;çın te • nan bir vapur kafilesine hilcurr. 
meller atıldı." ederek iki ticaret gemisinde yan-Fatma için yazılanları oku

yanlar, Himid'in hayatını bır 
hayal peşinde ~e~cek, kalbi ~·e 
gözleri yaşlı, nıh u yaslı bu· 
insan olacağını sandılar. Fakat 
öyle olmadı. İn.gilterede ~r İn. 
giliz Misi ile evlendi. Lüsıyen'lc 
scvi§ti ve hayatın bütün güzel
liklerini, biitün zevkini tatmakta 
devam etti. 

Almanlara karıı hava faa.Uyetlmlz 
bql&ngıca nazaran yllk.lektır. Alm&ıı 
kuvveUerinin kuvve!manevlyelerl ar. 
srlmıobr. Almanların hUcum Jut&ları 
bile telllm olmaktadır. DU§nwıa §im. 
d(ye kadar indirilen darbeler bundan 
sonraki taarruzl&rmuzda. indlrece#i 
mlz darbelere nazaran hiç bir §OY de. 
ğildfr. Askerimizin kuvvelmanevıyeat 
mUkemmeıdlr. 

HinWlerin te-kllfi reddetmelerı gm çıkarmışlardır. Diğı?r bıı 
lıer t&r&fta hayal euıkutuna sebep vapur da hasara uğratılmıştır. 
olmuttur. Timea bu redde katJ na. 

Diğer taraftan, Çunking'dcn a
lman bir habere göre, Şima.1 Bir 
manyada çarpışan Çin kuvvetleri, 
Japonlara çarş:ımba gtlnU Manda· 
lııy yolu Uz:rlnde Yeda.,e'in şimal 
be.İl5'Ilda yapılan bir çarpışmada 
iki binden fazla kaYJI: verdimı · 
lerdlr. 

za.rDe batıla.nuy:scağı:ıu yazarak dJ. SOVYET TEB.LtGt 
Yol' ki: "Teklif edilen plln Ceri a.. Moskova, 12 (A.A.) - Roy-
lmmıttD", fakat aıllqıma poll~ ter: Sovyet tebliğine ektir: 
kalıyor. Hindil!ltan ne zaman ister.. Moskova ve Katinin ceph("Sin_ 
ae,,yenlden mUT.akereye bqlıabl. de Alman karşı hücumları b~l
hr y . Deılb" ız (AA.) _ DUn dirilmektedir. Moskova cep~esır! 

l'eni Delhl, 12 (A.A.) - Blrmanya. 
dakl 1ng1llz bqkumandaıılıfm.m tıb. 
llğl: 

Dahi şairimizin !hayat felsefe
sini izah eden bir sözünü bu vesile 
ile bir daha yazmadan geçemlye
ceğim. Milli şairimizin çocuklu.1< 
nrlkadaşı ve sevgili bir dostu olan 
Sami paşa zade Süreyyayı kay. 
bettiğimiz zaman ziyarefne. g}t. 
miş, elini öpmüştüm. Mazının 
rongin hatrraları şaire birer a
teşten ~ek olmuş, Süreyya
nın elemi ile tutuşmu§tu. Bana 
geçmiş günleri gözlerinde bir yaş 
tabakası titreşttek anlattı. O kar
dar tatlı bir dil, o derece insanı 
büyüliyen heyecanla a."llatıyord~ 
ki kahveler uğumuştu. HAmid 
so;tu gelmez hatıralarını bir elim 
le ile bitirmiş ve: 

enı top~t:ı ~!erinden bi· de savaşlar bilha~a şiddetlı <>l· 
en uzun . ·tes muştur Almanlar 200 510 bır~ 

DU~man k~ıt kolıan Magrec:e oeııu. 
bunda geniş bir cephe llzerlnde şimal 
istikametinde ilerlemektedirler. 
ŞlmdUlk dUJMan ktlltt kuvveUeri 

henüz aaV&§a glrmeml§tfr. Dtlfman 
tayyareeırı bütün cepht! üzerinde cok 
faaliyette bulunmU§, lnglllz ön aana 
rmı bomba ve mltralylSz ate§ine tut. 
muıtur. 

Amerika taarraıa 
geçecek mi 7 

r;nJ bitiren kongre ıcra konu ı, 1 k rak tam . 1 .. kürtülmüş -
kor..grc komitesinin 29.30 nL..qnda a . amıy e pus 
Allahabadda bir toplantİya 98ğı • lerdıkı.slNKtYE HCCUM 
rJlmumr kara.rJ~tırmJJtır. İcra ko 

Bu ~-uru lıal tercümesinin için. 
de llamidi'n dalına üstün ve hiı
l:im san'atmı. heyecanını ve zev
kini buluruz. ki her safhası ede
biyat tarihimizin parlak bir sar 
hifcsidir. 
Hayatı, aşk fırtınaları içinde 

çalkana.rak geçen Hamid, insani 
hazlann en ulvisini tatmış ve 
insani elemlerin en tahammül e
dilmezlerine göğüs germi§ ve her 
değişikliği ile birer san'at şahe
seri yaratmıştır. 

lG vaşmda. yetim ka.ian Ha
mid, 2o - 21 yıaşla.nnda iken 15 
yaşında yetim bir kı:z olan Fnl
ma ile evlenmişti. Fakir bir k~ 
olmasına rağmen ç.ok hassas bır 
kalb taşıyan Fatma, gü3el yapı
lı şaire bütün ruhu iJe lbağl<m -
mış. tapınmıştı .. Fatmayı H3.ır.ıu 
de çılgmca. seviyordu, ~akat ya. 
ı'isin yillaıek sosyetesınde güzel 
ibir erkeğin yaşryncağı hayatı da 
ihmal etmiyor, her zevki tadı. 
yordu. . ...,.,,.,...., 

Fabna lbetki de içinı ,~. 
mlithifj aşka talban'mUl ed~
ği için Verem oldu. Hfiln1d onu 
Hindistana götürdü. Bura.da 
ha tnhğı artınca Boğazcinin ılJ.A 
rtlzgarlarma kavuşması iç~ı~ Y?la 
çıktılar Fakat kısmet değilmiş, 
Fatma 'vapurda. ağırlaştı, Berut.. 

- Acıyan yer başka, acıkan 
yer başka.. diyerek kahveyi iç
mek 18.zmı geldiğini anlatmıştı. 

(: . "' 
Tat yok gecesinde, giindüzün<le 
Ben neyleyeyim bu yer ytizUncle 

Beytini söylediği vakit H8.mid 
ihtiyarlamıştı ve 'belki de "Ö. 
lüm" e en müthiş isyanlar hııy
kıra.n ve: 
Mahl6 tozarak mezara binsin, 
Çarpıp küreler kml<Jm, insin!. . 
Yansın nesi \"&1'58 kiinatm, 
Ukin bu derin stikfit dinsin. 

diyen coşkun ruh, §imdi ebedi 
bir süklln ve sükCıneti istiyordu. 

- Gözlerimle ellerim Urnnıi 
oldu: ellerim yamm.ıyor, gözle
rim dkuyamıvor, ben kendimi o. 
kur yazar insanlardan sayınıyo--
nım 

DCmesi de. hayatta Hamid'ı 
ta.'tmin edecek zevklerin kalmadı
ğmı e.nlatuuyoır mu?. 

Nll"AZI AHMET 

( Ba$ la rafı 1 i11ci ıayfuda) 
Britanya Almanya ile mil!Javi va
ziyete gelmipe de, gelecek ~ş. al. 
h h:sfta içinde Birlefik Amcrilka
mn tayyare :imal:la A'lmanya, ı. 
talya ve Japooyanuı hep birlikte 
ki tayyare imalltI yeıkflnuna mn
"Ja\~ olacaıkt.rr. Rusyanm.kini bu he. 
s:ı.ba ka tınıyoruz. 

\'els'ln sözleri 
Vaşington, 21 (A.A.) - Vels, 

g:m~ral Ma.rvaJın Londradaki va.zi
f es! ve bu yıl Anglosak.sonlarla 
mütt<>fiklerin4n bir taarruz hare
keti yapm.-:ı.Ian ihtmiall hakkında
ki B'.ı&.llere "'1 cevabı vermi§t.ir: 

"Bu hususta söyliyeceğfm, reis 
Ruzveltin s<ızJcrini tekrarlamak O· 

lo..caktJr. Re·s Ruzvelt demi.3tir, ki: 
B!trleşi!k devletletin ve müttefik 
milletlerin hedefi, her defa im
.kln hasrl olduk~ mevcut ibütün 
kuvvetler dii.şmanla:rdah her biri. 
ne ezici darbeler Jndirmektir. 

BERLtN NE DİYOR? 
Berlin, 12 (A.A.) - Yarı rcs

mr bir kaynaktan bildiriliyor: 
Sovyet ha.berler dairesi reisi 

Kızılordunun Rus topraklannda
ki Alman ordularını 1942 de kati 
eureıt.e f'zooeflni timfilden iddi
aya başl~tzr. Sovyet sözcü
sü ıbu iddiayı ileri sürerken RliS
ların mutad t.Abirlerinden "~ 
fiye etmek" sözünü J...-ullanmlfi
tır. 

Mihver taraftarı 1 Japonyanın B~rli~ 
iranhlar soruldu ve Ankara etçıler.ı 

Bedin mahfilleri bu iddiayı 
VQŞinıgtondaki Sovyet .bıiiyük ei. 
çİlti M. Litvinof'wı ibeyanatı i!e 
kargıla,urarak aradaki tezadı be
lirtmell4.eclir. Bilindiği gibi Li:.. 
viaof iham bafJca, ve kaygılı bir 
Lw.n k11ltemnaittadır. '.bhnıı, .U (A.A.) - lraın hU. s~~ 

lcümeti, Mlhftl' Jıtıhine propaganda vı JGUG 
yapmıııık1a auıçlıı 6 maruf İranlıyı 

cenup, doğu eyaletlerine sUırdilre_ 
rek orada poijs nemreti altmda 
bulundunm.!a karar vemıiıJtir. res 
men bUdlrildiğine göre 1ıu tedbir, 
o.evJ.ctin ~ tehdit edCll 
unıınntar blr ihtar tetıkil eytcmcsi 
maksadi'e alımnıvtır. ----o,---

lrana 40.000 ton buğday 
ithal ediltli 

Sot7a, 12 <A.A> - on: 
.Japonyanm Berlin büyük elçisi gc· 

neral Oıihlma Berllne dönmeden evvel 
Attnada bir kaç gtln geçirmek üzere 
yamı Sofyad&n ayrılacaktır. General, 
Sofyadakl Japon orta c}Çisl M. Ya
madjl ve Ankara bQyük clçisl M. ıtu
rihara ile uzun mUddet görllşmll§tür. 

••• 
Sof,\·11, 12 (A.A)- Japonyanrn Ber. 

lln elçisi demi§tlr ki: 

Pil hiııa: Bit.inof nasrooaJ 
~üt ~·a ile müttctit.. 
lerinin ne aıx.&a ile ne de bu 
memleketlerdeki faıbrikalarm bom 
bardrmanı suretiyle yenilemiyc
ceğini, bunları mağlup etme!~ 
için büyük meydan ır.uhıırebe!e
ri 18.zım geldiğini, lbu iş için de en 
mühim cephenin Rus cephesi ol. 
duğunu söylemi§tir. 

Rus elçisine göre Hitleri ez
mek için İngilizlerle Rusların .bü
tün kuvvetelrini birle§tirmesi lü. 
zumu vardır Hatta bu da yet
mez. bu kuwetlere Amerikanın 
vardım etmeei de zaruridir. 
• Berliııdeki siyasi mnhfiller Li t 
vinof'un eöderinl Rusların müt
tefiklerine ~i ve müstacel ~iı 
müracaatı teklinde tefsir ediyor. 
ıar. 

miteei de, aynı §ehirde 28 nfanda 
toplanaca.kb:r. 

Difer tan!tan öğrenildiğine gö-
1-e, Krips ile görli!llZlleler'..ıı muvaf. 
fa.kıyPtsizlik!.c neticelenmesi hak -
kmds fikrini bildirmekten çekine~ 
Gandi, kongre komitesinin önUmU.z 
'ieki bu toplantmıııa i~k etmi. 
yocekUr. 

KONGIBI: BEl8tNtN KIRlPSE 
MEKTUBU 

Yeni Delbl, U (A..A.) Kongre relııi 
Azad, St&Uord Krlps'e kongrenin aı_ 
drğı kan.rlann aebepleriııl izah eden 
bir mektup s&ıderml§Ur. Au.d bu 
mektupta ılSyle demektedir. 

Kongre, DU neticeye varmak mecbu_ 
riyeUndedlr k1 lngiUz hllkQmeU. Hin_ 
dlstan kendisln1 tehdit eden saldırış 
ve iatllA.lara. karfı tesirli bir tarzda 
müdafaa etmekten ziyade, aynı Hin. 
dlatanı mUmkUn olduğu kadar daha 
fazla zaman idareye devam:ı. bUyUk 
ehemmiyet vermekte ve bunun için de 
dahili aynlıkJan de.teklemektedlr • 

İngiliz hUkQmeti, Hind mllletinl 
keııdiaiDl mUdafaad&n meaul blr du. 
ru.ma ııokmak ve Hind miJletine bu 
mesullyet hissini vermezse, Hlnd!a. 
tanın mUdafaaamı mUeaelr bir tarzda 
bqaramıya.caktır. 

:waı.r, kongrenin, koncre olarak 
ıll&lA.blyetıerUit ~tnaalyle a. 
!Akalı değiliz. Biz, umumI heyetiyle 
Hind mWeUnin iktidar ve hürriyete 
ııahip olmaaiyle allkau bulunuyoruz. 

Yeal Delbl, U (A.A.) - Hind 
mll.ıUman blrllğl Krlps'in tekJltlerine 
verdiği cevapUı ezcümle diyor Jd: 

Tahran, 12 (A.A.) - Bu gün 
neşredilen it.ha.l&t rak!kamlıa.n, 1n_ 
gilt<-rc ve Rusyayı, !ra.nlrla:rı YİYO. 
ceksiz btrakmakla itham eden 
Mihver propagandasının ya:ydığı 
haberleri ya.lanla.mnktadtr. Bu rak 
kamlar 1941 Eylülünden beri, 
1,300.000 İngiliz lirolık ithalat ya_ 
pmııştır. İthalat ara...-mda 40.898 
torı buğdny varılır. 

---o---
Makedonya için dini 

iyin 

Umumi durum mUtteflklere son de· 
reco clverl§lidlr. Bu sene kat'l bir ne. 
tice elde edebileceğimlzl kuvveUe tah. 
min ediyorum. .Japonlann bUyUk mu · 
vaflaklyeUerlnde Awupa mUtt.e!lkleri 
mızın cı.. o..lasest vardır. Birblrlııden on 
bin kilometrelik bir me8a!e ile ayrı
lan lkl Alemın sllOJı arkada,ıığı tarih. 
to ilk defa görUlen bir hA.dlacdir. Biz 
bu vaziyetten Mlltne bir barfl yap. 
mak için 18tlfadc edecet1z. 

'Rus elçisinin maksadı Avrupa.. 
da ikinci bir cephe kurulmasın: 
temin etmektir. Halbuki İngiliz
lerle .Amerikalılar böyle bir ~e. 
yin olmazıwunı tercih etmekte -

Baklatanm mUht&r bir mllalUman 
devleti olarak kurulmıı.sı BUyUk Brl. 
tanya taratmdan zımni olarak kabuı 
edilmek ve bu zlhnlyctıe iki \"eya 
daha fazla mllstakll Hind blrlltt vtl 
cuda getlrllmcsı dıı,,tlnUlmck gerekU. 
MUslüman birliği komltesl teklifler 
heyeU umumlyealnin mukabil teklif_ 
!ere yol açacalt ş~klWe ladll edileme 
mcstne mUteeaslltlr. Bu uzlaşmaz du~ 
rum tekliflerin bugünkU ıek1llerlyle 
kabullerine imkAn olmadıfmr söyıe 
mlyc birlik komttcslni mecbur etmek· 
tedlr. Blrli~e girmemek Uzere eyalet 
!ere verilen hak, Hindlstandan ayrı( 
mak ıatıycn mU8IUmantann isteği u 
zerine vcrllml§Ur. Bununla berabe; 
eyaletler mantık esası Uzeriııe defi! 
sırt' idare esası tlzertne kurul"?u' oı. 
duklaruıdan bu teklı!in hiç değeri 
yoktur. Hind mUslClmanJarı geleceğe 
alt olan hayatı meaeleler bahılndc 
böyle bir proje ile iktifa edemezler. 
Bu itibarla bu noktaları açıkga anla 
tan blr bcyannnmo f11temektedlrler. 
Hind meaelealnl, reaııteleri hesaba 
katmadan halletmek için yapılacak 
her türlU te~bbU. bozulmağa mah 
Jromdur. 

KONGIRE RE!S1N1N KlRlPSE 
MEKTUBU 

di ... _ TJıl~tün bunlar I.Jtvinor'-
jJOC .Dl4 Yeni De!bi, 12 (A.A.) - Kon-

1.111 M Lo7Dvski'nin iddiası hi. gıro reisi Azad Stafford Kıripge Maltaya hucum 
Sof ya, J 2 (A.A.) - Sofya §Ch

ri, Makedonyanm kurt.ulu§ yrldö
uiimiinU dini bir aymle kutlamış
tır. M c.raaimc na.zırlarla elçın&ie:r 
crk•nı da i t.rok e~tir. 

l~L .... , ... _: .... ;, """""J 

lif~ mıenn o kadar yakın oJ,. kongrre kararlarınm hedeflerini 
madığı kanaatinde bulunduğunu anlatan bir mektup göndermis • 

~rUn, 12 (A.A.) - Alman or- ~tedir. Her şeyden ev- tir . .A2Jad di}'Or ki: 
dul.an başkumıa.ndanlı teblği: wl zafeı-i ümit ettirebilecek va- "Kongırenin vardJğı neticeye 

Cumartesi günil Alman ha.va ziyeti hazırlamak lazımclJr. Bu göre İngiliz h.UkUmeti Hindistanı 
lruvvetieıinin Malta adasmdalci güne kadar Ruslar bu hususta saldırı§ ve istililara karfı tesirli 
nSkeri tesislere karşı yapıüğı ta- doğru bir yol tutama.mıB}ardır. bir tarzda müdafaa etmekten zi
amız esnasında muazzam ibir a.lev Zafer ıyolunun büsbütün kapan- ya.de bu memleketi miSnkün ol
: ütunu çıkaran bombanın tam isa- maması için Ruslarla. müttefik • duğu kadar ımın zaman elinde 

• Darven'in tekA.mUl nazariyesi sa· 
lııh olııa maymunlar insanlara mUnka
ıp olduğundan maymunlarm nesli 
mUnk11rız olmak llzım gelirdi. 

• Neyçe, hayatta hakiki bir ııevinç 
lakiknaınm \"ücudünü ınkA.r ediyordu, 
bununıa beraber hiç değil c çocuklu
ğundaki huzuzatı inkCır ctmcmclıydl. 

Ondaki hc<lblnlık mide ve göz hasta. 

betile Frcnşdok kapalı seddinln lerinin acele etmesi lazımdır. ttıtmrya lbüyijk ehemmiyet ver. 
knprar ta.ln·.ip edilmiştir. Dokta bo- mekte ve bunun için dahili :ıy-
lunan muhribc 3 tam isabet olmuş, 1 rılrklan deetelclemektedjr. !ngi-
bunlardan biri gentinhı güvertcsi- ı Ne dememeU 7 ı1z hüklımeti Hintlileri kendilerini 
ııc ve diğer ikisi karinesini tahrip muhafa:lll.dan mes'ul bir duruma 
ctrnistir. 11.------------ sokmaz ve onlara bu metı'uliyet 

Radyomuzun verdiği ajans haber. hissini vemıezee H.indi8tanm m{L 

Hclsinki, 12 (A.A.) - Ruslar 
Pclroza.:vook ile SVIr arasındaJ.:ı 
Olonetz kesimin& bu yılbaşından 
beri yapılan hücumlarm en şid· 
detlisini yapmışlardır. Hücum 
püskürtülmüştü:. Dllfm3112.GOO 
ıki§i kay'betmiştır. 

aaadl 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

memleketlerinin çalınmasına 
yardıma mecbur edemez. Fıı. 
kat eğer bir Japonyalı yolu
nu kaybeder ve bir insan sıfa
tiyle susuzluktan ölmek üzere 
iken yardım isterse, her kim 
olursa ol6un, kimse~·ı kenıWne 
d~'1?nan sayrnıyan §iddel.si~ik 
raroftn.rlan :..usuzhıkla.n ölen 
adama su vereceklerdir. ~icl
det jstcrnemek tara.ft.arı olan
lar Japonların kalbsiz olduk
larını ve öldürdükleri insanla. 
mı sayısından kaygısızlanma.
dıldanru göreceklerdir. ŞiddeL 
sizlik taraftarları boyun eğme. 
dense yok edilmeyi tercih et 
meleri ytlzünden büyüd< bir za. 
fer kazanmış olacaklardır." ... 
Nelara direr ld : 

Çunklnr, u (A.A.) - Tungwiun 
almı§t Japonlara be§ bin 610 ve ya_ 

ralıya malolmuııtur, Japonlar Uç IB. 
Ukametten Tunguya bUcum ettikleri 
zaman, Çf.nl!Jer, bunlarm yakmlara 
kadar g~lerine mllsaado eylemlfler 
ve aonra yıldınm .ura•tıyle yaptl&n 
bir ategıle Japonlan blçmlflerdlr. Çtn_ 
lller, 29 martta geri cekllmek emrin! 
almt§l&rdı. Fakat Japonlar o derece 
bitkin " o derec. ağır ka)'Jplara ut. 
ramrı bulunuyorlardı ki Tunguya an. 
cak erteal gUnll glrebllmllJerdfr. 

Cepllelerde daram 
<Baı ttJl'tlfı ı inci «111/adnJ 

önlemei için bumJarda Wi mik
tarda tayyare ~ da:fi top bulun 
u urabilecek mi? Bunun cevabau 
devam edecPık olan bomlıardımaıı
La.r verecektir. 

Diğer tue.ftan ,Moekova ve Le. 
ningrada karşı harblo !Pddetleıı
dirildi~ Rus tebJjğlerinde haber 
veriliyor. Fakat bUyUk taamız, e
riyen karl&rm çan:ıurlan ortadan 
knllmıadan yaprlamıyacaıktrr. 

Alınanlar, bu camnrlann karlar 
kftdar ha.rekAu gllçleetirdiğini n
ı.-uı etmekte ve töyle demektedir· 
lP.r: "Rualar kıta aJıııpld:rlap. Nls. 
beten bizi !azla. sarstı. Fakat bunn. 
kal'fl geldik. Rua cephemnhı ça. 
mur ve sellerini daha evvelden dU
§Uncrek tedbir almıt bulunuyor. 
clıık. Şimdi, bu hldlleden bizim 
kadar Ruslar d& mltemıir oluyor-

(Baş tarafı l i1ıcı sayfada) 
mnlarını istiyoruz. Bizim me · 
selemiz hür ve müstakil Hin

: cüstan üssümUzde kendi haii:i. 
"'~ki iharp gayretimizi nasıl teş
kilitla.ndırmak olduğunu bii-

. mekte toplanıyor. Hint birli- ıaı-iWta aJmıJa.n ıiddctini azalt • 
ği kongıre komitesinin yakm- ma.mış, billtilı aı1ırnuştır. Altdc
da yapacağı toplantıda bu me.- nizde bir ha.relretin bqbyacağı u
seleyı inceliyeccğini ve bize ne mula.bilir. Anlamlan Rommel ha • 
,ınpmanuz lbn geldiğini bil. ztrlıklarmı galiba ikmal cdeme-
direceğini ümit ediyoruz.'' mif'l!r. 

Mihverden bal.seden Nehru Jspı:myaya gelince; pek yakm. 
. mları söylemiştir: ıfa. çok ıiddetli bir htıeuma geçc-

"Almanya ve Japoııyanın bt: ~oği u.ınulabilir. ÇUnkU fstilı\ siya
~.arbi kazanmalarının dilnya yueti takip eden bir kuvvet fa.zln 
: in bir fecaat olacağı açık ka- L~k1iyem~z. Röytcıin askt.ri ten 
naatindeyi.m. Bunlar kazanrr- J.:ltçiai ıstilı\ hedefini blrinoi derc
. .ırsa diinyava ha.kim olacak • ccde Avmttralya sonra Siva.m ve 
:ardır. Bu ihtimalin meydana Hindistnn, ilçllncU derecnde de 
• lrrıctıini istennyorum. Ruııyn.yı kabul ediyor. 

Bu dünya facasında. daha te Bu mıtwıda aynf fi'kri çok dahu 
rli bir rol oynamayı istedı. ence ısGbepler.ini izah ederek ks •• 

·ım içindir ki Britanyn htikı"t- rlctrnfo bulunuyorduk. Ya.lnıı: eu 
netiyle bir nnln.şmıya var- \'ar. ki evveli AvustnUya mı. Sı. 
ı ıak Uzere imkan hudutlnrı. 1 :un mı? . .Avustranlayanrn biran 
·n "!1 uzağına kadar gittin·.. ı->vvcl >ş;;a.li hiç fiÜpheslz dana nz 
:On iki senedir nasıl lngi!i:.- .Tapon kanı akmll!lmn ~cbcp ola • 
er önünde eğilmedikse müt- c=ıktrr. Çünkü Avustralyanın tah 
evliye de ve y&.bancı istlicı. kimi devam ediyor. Bununhı b rs-

va da boyun eğmiyeceğiz;. Or· ber, Jeponlarm Blrmanya haı binı 
tadan kalkması için çarp15 biran cvvr.-1 bitirmPk istediklM'h i 
rnak istediğim bir düşünüş tar hadiseler göstermektedir. 
zı vardır. Bu düşünü:'?. pasif-------------
k'aıkmamız tazım geldiği ve 
.Japon müstevliye kan;ı bir şey 
yapmıyaca.ğmuz, hakjkatte bı. 
rinin öbürü kadar iyi ve di
ğerinin beriki kadar kötü ol
duğu dUşünü§lldilr. Böyle dil. 
RÜnoelere mmamaha edemeı,1 .•• 
.. *** 

Yeni Delhi, 12 (A.A.) -
Nebru §Öyle demigtir: 
"Hindiatanın istiklAlini tanı

mak şart.iylc müttefik millet.. 
lerin yardımlarmı reddedecek 
d v•li.z.'' 
~endi şahst ideolojisinin Çi

ne ve Rusyaya doiru olduğu. 
nu kaydeden Hint ldierl, aon o
larak §UllU aöyiemiftlr: 

·•F«er Hindiatan ır.alıvi>la
caksa, diğer milletlerin yqa
malarmm hiçbir kıymeti yok. 
tur.'' 

Bayrak birincilikleri 
12. 4. 942 •al 16 da Şeref st.a. 

<lı:ndn İstn.nbul ntletizm ajanlığı 
tarafından tertip olunan, Bayrak 
btriı:ıclliltleri yapı mrstır. 

N etieede: fXZOO K. ı. 
1-Fenerba.hçc 1.40.2/10. 2-

Maarif takımı. 
4Xtoo K. S 
1 - Maarif talomt 47, 2 -

Maarif taknru. 
8Xt00 K. 4 
1 - Maarif takımı l.•ı.6, 2 -

Feaa.ne. 
4XHOO K. 1 
1 - Maarif takımı 19.40, 
4XROO K. S 
1 - M'aa.rif t.abaı 9,22; 2 -

Kurtultı1. 

ığuııı. mUptelA olmasından ileri gel. 
ını., olmalıdır. 

• ''İnsanlar asrın zaaf ve ıztırab-
ınncıan ancak muztarlb\erin intiha. 

ılylc kurt.ulur,. demek ki g nç\lğlnde 
çok ıztırab ı;ekmlf olan Ş:ıtobrlyan 

ve pir Göte glbilerı intıbara Revk 
oıunaalardı beşeriyet için çok lyl o\a_ 
caktr, öyıe mi? Halbuki Yunsnlıtarı 

mlllot haline koyan Omirosun O lrlerl 
mi§ dıyorlar. 

B:raz .sonra :vine bir mulıribc 
!rn.rşı lıa.rekete gcce-n Alman av 
tayyareleri geminin dokta suya 
gömUldUğünti ,.e ~ıalmz bacaauıın 
s~dıın <lıMrıda kaldığını görmU"
lerdir. 

lcrlnde pek tık geçen bir cUmle de ıu: dafaasmr ba§&1'8J1Uyacaktır. Biz.. 
'•Ed(ldfğl muhtemeldir.. Ier, önde ~a.18.hiyetlerinin fazla

• TUrk ııveainc uymayan bir ifade... laştırıhnıuu ;Je ilgili d~liz. Bi.. 
(Edılmeal, edilmiş olması muhtemel) zi dilşündüren şey Hint milleti
dcmek Jıhım fakat şu (muhtemel)lc· nin iktidar ve hürriyete sahip ol
rı de atmanın, azaltmanın yolu var: masıdır. 

Ameriia lapan1tJYa ilıtuatli 
yartlımtla bıılanmıyacalı mı? 

Takım t.ıdf'uıde 108 ayı ile 
1etanbuı MaarJt takımlan 1*inci
Ilk kupamnı kazenmı:etu. 

luet Molla'tlan usmeler: 

Cum<ı.rtesi _ pazar gecesi Almaıı 1 ı ihtimal "er ıebillr), <cdllml olabl. 
snvaş tayyare~cri Ma.lta mUstah.

1 

lir.) deseı. bu ihtimali ııöylemlo ol· 
kem adasında.ki hava alanların maz mıyı:ıı? 
bomb:ılarla taarruza devam etmiş Kıııa a < ybc1ilm1§ olabilir), Cka. 
1erdi"r. Halfarda <'ok uzun sürC'n yıb a hl• ııl Hrlle~ r) demrll (e· 
bir yangın çıktığı görUlmUı!.Ur. dlldığı muhtemeldır) dememeli. 

VAKIT'A 
ABONE 

OW,WUZ 

V~ıf4a, 12 (A.A.) - Gue· 
teciler, Amerlta1rlarm İlpaııyay:ı. 

iktisadi y&rdım yapmaya devam 
edJp ctmiyec&.klerini Senuıer ile 
Velles 10rmu6lardlT. Velice verdi· 
Sf Ce\•apta bu melf'Jcyc dalr ofm 
dill< hiç bir malClma.tr olmadığım 
söylemiştir. 

-
Oldu htaalıal ebau.t lllllllla da 
Yere geçtikte lıu 711 fl*r.J ~ 

tut-tl baJeb, 
'l'mu'ub her birinin climen.J aabn, 

dedllerı 
Bne yangın yeti1'1r, zelzele vumf', 

)"I reb: 
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:? f?__O ~ . ~H:; 
Beşiktaş~ lstanbul- mr::e... . ~~P ... ~i~ii~ 

8 or galip Murakabe komısyonu bugü ntoplanacakl 
Zeyti yağı 
Toptan ve perakende Gül dik ns z olmaz .amma .. 

REŞ1Jir.ı\Ş - GALAT.ASA.KAY 

1 l!l.nbul ilk gamplyonunu tayin 
t:-1 n bu mUhlaı maç Fener aıtadında 
• n C:ııatasaray Uc Be~!ktaf arasında 

nw. 
l!.ı sene yap!.lklnrı iki maçta her i. 

.:m da bırer dc!a (3- 2) birbir• 
; cnmıe bulunuyorlardı. 

m Şazı luc.:uıın idtı.rcstnde ta 
a t J6,15 de ısahac:ıa §U fekli. 

r n dıtar: 
B • l•taş: l\lehmet Ali. lbrahlm, 

1. Hıfat, HlhcJ in (Hakkı), ça~ı. 

1, , Uknl, Hakkı (HllBeyWı). Şe

"f fı: ırcf. 
tı•:.ıı.aray: Osman. t'aruk, Salim. 

Ja. En\·cr, Eıfalı: Hikmet., A.rU, 
1111, Uüau~ Oaı.anru •• 

(Jıunn Be§lktaşlıtar başladı, ve Ga 
• • aray mUdn.faaamdan tıert attlan 
' P derhal .Bcşlkta şkaleslni ziyaret 
etu. 

l.a.ıatasaraylılar, ilk anlarda netice 
~k ı.suyorıar: akm tıatUne akın. 
~ınc.ı dakikada Cernlldcn Gazanfcre 

ı:cu top Feyzinin ayağiyle kornere 
Gllttı. 

Soldan çekilen kornerden gelen top 
'-rltlQ mllkcmmeı bir kafa vuruşlyle 
Cıı.ıataaray Dk goıu kazandı. 

Su gol GalatasarayWan daha Cazla 
tai'retıcnmeğe s~vltcdlp, onlarm ade
cliJı ı • ıutıracaklan tahmin olunurken, 
nc~lktagın canlandıtı ve Gaıatasara. 
l'ı:n Yavagladığl gtsrU:dU. Akmlar ·mU. 
leJtabn olmakla beraber Beşlktq da· 
ha nn-ır basıyor, Galatasaraylılar bir 
!layı kUi ımlg gibi gayretsiz oynu • 
l'orıardr. 

Su esnada Hakkının çevirml§ oldu. 
~ lopu S.ıbrl yerlndo bir vole Ue Ga· 

latarny kales:lnc soktu ise de ha • 
kem daha evvel dUdUI~ çaldığından bu 
toıu saymadı. 

Bır kaç dakika sonra. yani on UçUn 
ctı dakikada E~re!iD • fakat ofsayt 
"1)'ılııc::uı: bir vaziyette • ortaamı Sab 
?"! !:Ok gtlzel bir §UUe sağ zaviyeden 
0•ınanın mlldahaleslno imkAn bırak· 
lllacıan knleye soktu. Vaziyet: (1-1). 

Ştnıdl her iki takım da ç&lışryor, 
0.>ıı.ı çolt seri. Galntnsaraym hD.kiml. 
l"e·, bari&. 

llu sırada Ccnıll ceza çlzglııi içinde, 
tOJ> YOk iken Feyzi t&rafmd&D sert 

r t ekilde dUşUı1lldO. 
liakcın bu hareketi penaltı ile ce

ıa.ıandırdı. "Kanaatımızcga bu vazı • 
~tte bu harekele penaltı •ermek doğ 
tıı dcğndt. Feyzlye ihtar nrmek klf1 
fdı .,. 

l>enaıtıyı Arif yavq attı. Mehmet 
.\li güze} bir plonjonla bunu kurtardı. 
Caıataaaray hft.kimlycti devam ettıri -
l'or. Be§iktıışlılar pek seyrek hUcum 
1'nklnznı bulabiliyorlar. Bu hUcumlar 
~tı blrtndc Hakkı mUkemmel bir kafa 

11 kaleye yolladı. Fakat Osman uça. 
~lk bunu kurtanp takımmm ikinci f01U yemelfne mlni oldu. Son dakika 
'"da oyunda tc\•aztln h.lıııl oıdtı. Ve 

IUt devre berabere btttl. 

ı1c1ncı deVre: 
OYUn 1'&1lar baflamaz Galatasaray. 

ht.r Bejlkt.q kalealne indiler. Ve on 
d'ktka kadar tek kale halinde oyna· 
duar. Bu ,.aman zartmda iki tane Ga. 
~ertn ve blr tane de GUndUzUn ka. 
Çrrdttı frnaUar bilhassa zikre değer. 

l!:ııı beflnct dakikadan itibaren hA· 
~ltniyet Bo,lkta§a gecu ve 68 pıcl da 
~ikada Şeref. Faruk'un ı;alıın yapıp 

1 
'Ptırdığr topu fcvkıı.tAde bir vole fle 
kine! defn olarak Galataaar&y ağla. 
"1ııa taktı 

1 
ilu gol~n sonra oyun bir az .art. 

~iti. Blfiıuaa Gllndtlz daima hatalı 
fllltUde durdurulmata haf landı. I"& • 
lttt hakemin yerinde mUdabaleJerl ma 
~ fena bir oekllde netrcetenmeılne 
tlıttı.1 Oldu. 
it Caıataaaray akınları devam eder • 
en, birden Babrlye seçen ve onun ta. 
~llldan ortalanan topu Faruk çok 
boıuk bir kafa vuruflyıc, pas verir 
~1bı, Şcrcttn ayaklanna attı. *re: 
e ummadıfr bu tıraatı 0

kac;ırmıyarak 
•ıuea bir vurua,la Galatuııraya Beşik 
~ın UçUncU goJUnU attı. 

it .\rtık Gala tasa rayın mağlubiyeti 
lt'tıc~mi§tl. Galatasarayın yaptığı 

rıcYnlldnne bUcunılar, hep birden mU. 
:llfaaya çeltllcn Bf'ş!ktnşlılar tarafın · 

an dı~:ırı atrJmak suretiyle bertarar 
~ılınek isteniyordu. 

t OYIJnun nctıccmıc on dakika kala 
bl'&hım hiç aebcp yok iken ceza c;l.z-
tltı llatUndc topu elle tuttu. En\'ilr, 
'llltı bir vunııııa Galataaaravın ikinci 
~OlUnU yaptı. • 

Son on dakika topun tnca gitmesi 
"• 1-cdan gelmesiyle geçti. Bu suret. 
e OYUn (3-2) Be:tktaşm galebesiyle 

41hayeuendl. 
Begtktaşm bu galcbeslnde, Galata. 

~)' ıaUda!aasının bozuk oyunu ve 
"'"9fhl eıe seçlrdifl fıratlard&lı hak· 
~:vte latltade ctmemesl. en bUyUk A. 
llıll Olmuflardır. Galatau.ray attığı 

Od k •• •• 1• ı Diin, muhterem bir tabutun ar- ya kf'ndi ~akınlarından birilli gön. un ve om ur ıyat arı kasıntlan, surl:ır (lıı:nnclaki mezar- dererek s i, ı1oslu haberdar ede-
!ı/:'ll !!,itnıl~iik. IIal.ll'lılt i~lerih.• uğ- cek l'fını ınııUıaı:.lara yetiştlrlrler. 

k ~ ld l 
Bundan b.r mUddct cvcl An!;n: ada rac:;:uıhr arasrn:la buluıımalr, ba:ıa Trd ı ı·, pro~ramdn bulunsun; fa. 

nar l 
"'Q lTl toplanan zeytinya(;-cılar he~- ır. ı z:ey b zı ~e~ Jer öğretti. Relcdiy .nin, ı,:ı1 c~rak istiy n.cr bund!\ll fay-'- ıg o r 1 Unyağı vazlyeU h..'ll:lmıd:ı T cıı.rct ve. ccn 111.! kaltlırın:d;: itin, kunltığu <1;l .ı.ıı :ıı. ht.cıriy.:;nlerln de vere· 

klUctine izahat vcrd .Icrı , ve· ·~tın ıeşld arta, aksnyıuı bazı noktn 'a r <' ·l.lc.i z rn<' na bu mas raf ln<liril-
Flyat mUrakabe ko:nisyonu bugtın etratmda o gUn acele karar verilme· I de z:ıyUnyağı ıiy~tıo.rı.nı te .. '!> ı t cdcce· ı göru~m: . .. .. "in. l ahit 1 1 <le böye1<1'r. Çiçek 

mutad toplantılarından birini daha ya mlşU. Bu ciheUe, bugUnkU toplantıda ğl ynzılınıgtı. lhıncı \"e Uç\lncu sınıf ocnaz~lo.- ,.l' ç"knk i<;temiycnler de ola.bi
pacak ve odun, kömür narkmm kaL narkm kaldırılarak gebre bol mlkdnr- 1 Haber a:dığımıza göre bu flyııtıar ~n ~·aça l~U~t~ğını bl~miyonım. Bl- ıir. B.m·ımn tutan ne ise Jeabnı
dlnlmuı etratmd& mUS&kerelerde bu· d• odun ve kömtır geUrUmesbılD te. tesbıt ed1tml:;ıtır. Yakında Uf.in oluna. ııncı.er lçın ıki yüz lıra alıyor. Bu ı1a ) ı l< ilnıbın indır"Jmeli, yahut hıı 
ıunacaktır. Esasen geçen celııelerde.n mini cihetine gidileceği kuvetıe aöy _ caktır. Buna naz:ıran Vcklllet sabun. J)8raom lçlııde gazetelerde llunlıır, nıa'lraflnra karsıl '..t olarak me5f'la 
birinde de bu r.ıe5ele mevzuubah8edll. ıcnmektedlr. Nark kaldmldığı takdir- luk yağlara toptan 87, yemeklik yağ· llfnl merMim, çlı;ck, relcnk, yinni dört ofolJÜ-• ;\·erine, ıı.lt.ı!in, yedf!il 
ınlıJ, blr kmm Aza narkın tpkaaiy'e de et işinde olduğu gtbl bidayette fi. fara 87, dört buçuk aaıtıı blrnıci ye. llil:s araba yahut <lört otobil!>, li- \"erilcbilm" :hlir. 
beraber artırılm&Bmı, bir kıatm da yatlar biraz artacak, sonra rekabet mekllk yağlara 00, Uç b:.ıçuk aaiWle. ' !ıit, techiz ve tekfin dahlld r. ldnrr lıiı; biı ini kllbnl etmiyor. 
bUsbtıtUn kaldırılmasını lsteml~ıerdir. neticesinde normale dotru dllşccektır. re 93. iki buçuk aside k::ı.ı.<:ır olnn!ıır:ı 

1

. J<iyatm ucuzluğu ilk bakışta an. Sizin l:ıhfünl:r. ol a da. tlçek fsff'!
Narkın kaldırılmaaını lateyenler ek • Et iti bu ihtimallere mlal olarak göe 97, bir buçuk aside kndar olnnlarn ln~ılır. Bu kadar önemU bir ı,ı il- mesf'nfz de.. gazetelere ilinı ken
serlyette idi. Buna rağmen bu mesele terilmektedlr. 101 kunl§ teablt etmlgUr. Bu flyaU:ır :r.erin~ aldığı ve iyi ba~r<lığı iç!n, tlln

1
z verseniz de bunların panuıı

çıp'ak ve toptan satl§lar ıçlııü r. ~--nv. bclcıliye, ancak methe liyıktır. nı alıyor. 

Et fiyatları düşüyor 
tun, teneke, sigorta maıırnfııırı nnzıı.· Fu.lmt ııal'lann ötesi, bel0<1lye sı- - <!cmaatimiz ı;oktu, bualann 
rı dikkate alınarak toptnncılnra a} rı. nırlıınnın dı,ında sayılıyormuş. yerine hhe fa7.la lltl otobüs ,·eri
ca ytısde G, perakendecilere yllsde 10 Dunun için masrafı otur lira artırı- niz. 
klr haddi de verilmlftlr. \'Orlar. ))erseniz: 
Diğer taraftan geçande ylrml trne. Şehir, yalnız surların ~ korsası - Olmaz ,ıllyorlar. Bu usulü. 

LJ /k K •• ••k k J t " keden yukarı mlkdarda zey linyag. o· l ~iodeki parça mıdır? Beyoğlu da, mtiT.rl t' ~ ok. 
fl Q UÇ U Ç e m e C e U e e l . lanlardan beyanname lstenml~U. Be • ~·fülJ de surlAnn dı~mdadır. Bura- r. iP 1iye hunlara bir de iman\ 

721 
C y&nname ile 88 mllyon kUo zeytinya.. lan belediyenin sınll'Janna girdiği llih ·p <:'t m!" Vn• 1yctlerl olmaya.n-

J kuruşa Ql ıgor iı°ı blldlrllml§Ur. Beyannameye tabi halde. acıabn Topkapmm bir &(}•m inr irin bunda c:::klnileeek bir ~y 
tutulmayan mikdarm da ' 5 mllyon ötesi, neden bu hududa m.:;'Jllı- :ı.kln •clcmez. Fakat bazı kbıı...e

Tecrtıbe mahiyetinde olmak ~re yet hududuna yalan köylerde etin pe. kilo oldu&u tahmin edllmektedlr. Bu. yorf Sonra tutalım, ki böyle olsun lcr, falan ,.<'~'a filA.n lmamm na. 
et narla, bir mtlddet evvel kaldın! _ rakende kllocu l~ Jwnıp atılmak. / tıa nazaran ılmdikl halde memleketi· otu7 Urahk biiyii'k fark neye! Bu m~lnrmı !nldımınsmı \'llslyet r,. 

ınıştı. İlk zamanlarda et flyatlan, tadır. Bunu haber a1aJı bir ıaaun halk, m!zde ~ mUyon kiloya yakm zeyUn miktar, hangi öltüye nırularak derJ<'r. 811 ic;bldcr, g~r!dc kalan
uıırk kalkar kalkmaz hayli fırlamı§· pek ucuz olan tiren paruma söse a· Yatı vardrr. Henllz yeni rekolte alm. kararla.,trnlmı~trr? lar t<:ln mukaddestJr. Belediyenin 
sa da son gllıılerde normale dotru in. tarak Küçük çekmeceye kadar git _ mamıştır. Bu ııene rekoltenin 30 • 35 tik ~azüme ı;:ı.rpan bu oldu. Son. de huna «aygı göst<-nnesi JUım 
meğe başladığı görUlmtıştUr. Alaka _ mekte ve bir haftalık et fhUyacmı mUyon kilo olacağı hesap olunmakta· ra, be1edlyc gazetelerle ilanı ka- gelir. 
darlar, mayıs ayı içinde etin kilosu. tedarik ederek ,ehrimız, dönmekte • dır. Dahill lstlhlA.ke gelince bu normal bnl etmi~tlr. İyi ama, çok kel'C bu· Resmi imamlanııa. emir ve~U, 
nun bir liraya kadar dll§eceğinl iddia dir. DUn pazar olduğu için bu sureUe zamanlarda 16 - 18 mUyon kilo idi. [ na 1-ıı.kit lmlrruı.z. Çünkü mesela namnda.n evvel, renazenln yakın· 
ebnektedlrler. DUn, blr çok kasaplar· ICUçUk çekmeceye cideııJerln aa)'W bir Şlmdl bu mlkc:lann Cok çok 2:1 mUyo. I gc&', son nefesini \'eren bir hasta larmda.n bir VMlyet.I olup olmadı· 
da kuzu eti perakende 150 kuruştu. mLsll artmıftı. nu bulacağı söylenmektedir. itin ertesi günkü ~telcre btt ğnn sordurmalıdır. 
Bundan başka ktlı;:W<cekmece gibi vilA. - t~'lrlli\t Hfuı ,.ereme7 .. Bunu a11e· HAKKI SUHA GEZGiN 

~~=rl=:=:=:=;=:=~=o=~=:=:===~=:=.=~=;=:~:=:=.=~=;=:=:=P=~=:=:=~=®=~=a=~=~=~=~=~=tt=L=~=~~~m~ı~~-kııelısl~ln~~~~fi~~~ ~, 
ği§ebillrdi. kümeden Veto. - Beykoz maçı oldukça 

Haber aldıgmııza göre: Galatasaray heyecanlı geçU ve Hakkı ilk devrenlJı 
ŞUkrUnUn oynatıımasma itiraz ebnl§· 41 ı.ııcı dakika.smda Beyk~ kaleci&. Sahipsiz .J:>ir m•,aıun 
tir. Bu !Uraz ŞUkrUnUn Befikta§tan nln ellndea Jcacırdıfı topu kaleye ııo.. L k t d • ı • 
çıkanldığı ve onun ADk&rad& bir ku- klUU:akpVtıef. anın ilk golUnU galibiyet go Ayupapda doktor İlyas Bey'111 o an a 1 1 
IUpte -oynadığı oekllDdedlr. Eğer itiraz ,, mahdumunun evine içeride kirıllle bu-
varid addedillrae GaJatu&r&y hükmen İkinci devrede Beykozlular beraber· lunm&dığı aırada pencereden bir may· 
galip aayıl&caktır. lifi temin irin cok çalı§tılarsa da ne- mu girınişUr. Hlzmotçl kovmak b. 1 E VET... Hs.1kımız arasmda 

Fener stadmda il!< oyun Altmtuğ 

ile BWeymaaiJN a.....a& idi. 
Hakem Şazi Tezcanın idare etUği 

bu mtıaabaka oldukça heyecanlı geç. 
tt ve Altıntuğ ikinci devrenbl ortaıa· 
rma doğru bir fOl yaparak oyunu O
l kazamnağa muvaffak oldu. 

BEYOOLUSPOR - TAKstM 
İkinci oyun Beyoğhıspor - Tak • 

sim arasında oynandı. Hakem Adnan 
Akm ld1. Çok eaki bir rekabet ve ao. 
nuncu olmak endifui maçın oldukça 
heyecanlı ve aert ıeçmealne aebep oı· 
du. Oyun gittikçe aertıe,erek zaman 
zaman oyu.nculann 19rJere •rll4lklerl 
görUldU. Neticede Takırim yediği iki 
gole mukabil Uç gol yaparak •oyunu 
3-2 kazandı. 

Şeref stCıclında 
Dllıı Şeref stadında d& tehir maç. 

larma devam olundu. 
Blrlncl küme maçlarmdan evvel ya. 

pılan ikinci kllmeden Demlrsporla Hl. 
ıa.ı arasında yapılan mtıAbaka 6-1 

Bütün tarudtkl8nrurı. ve bu va
da yiğeni Antuvanm da kendiıırıine 
sevgj ve selAmlar yoll&dıklann: 

söyledim .. 
Bu eöZleri aöyledlen Gerda Buhr 

güldü. Kadar da güldü. Fa.kat genç 
adamın bu tebemümU uzun &ürmc. 
di. :tki dakika soııırıı ııomurt tu. De. 
mck ki Katyn hasta idi. 

- Aca.bo. çok hasta. mı 7 
- Hayır .. zıı.nnetnıiyorum .. fa. .. 

ıcat gelecek sefer eJıze dabA ka.l'i 
bir <'ev&p getirebilirim. 

- Demek ki tekrar eve telefon 
edeceksiniz •• 

- Tabii .. 
Bu Gerda Buhr hakikaten gari;ı 

bir kadındı. K1IS3. enerjik hareket
leri. kat't ve hlikim&ne sözleri var_ 
dı. Onu görmlyım, tanımıyan bir 
kimse. onun bir genç ltu: olduğu
nu ... Fakat acaln kaç ynşında ola
bilirdi? Yinni dört yirmi ~ten 
fazla görünmüyordu. Yüzünde, al. 
nmda bir te-k Janpk bile yoktu. 
Naza.rl:ırı saf ve delici idi, )ilzünUn 
gölgf>leıinde erkeğe bt'...nzer !)ir hai 
vareı. Biltün varlığında taze ve 
r,ert bir h'l.I göze çarpıyordu. Ge
liyor. uzun zaman kalınıyor, bir 
sey yapm:ık laum gelirse yapıyor, 
~--ğlenceli ve cesaret verici sözler 
~yledikten soıım ~idi:rı>rdu. Gidi. 
yor, fak:ıt s:ı.nki <Jaima orada ya. 
nmda imLı gibi bir his brrakıyor. 
du. f U< sekiz on giln Kadar pcJc 
UT.Un be>ylu bir· şeyler konuşmadı . . 
Rrhhati iyi ieğildi, harareti faz!a 
idi ve doktor ha~tahğın böbrelı.lcr
ıle bir ihtilat yapmuı ihtimalinden 
korltuyonlu. Kadar yatalmda ar. 
kıı Ustu yat.Iyor. hlçbir ıey ile aliı
kadar olmuyordu. 

tice deği§mcden oyun 0-1 Vefanın terken maynıun tlzertne hUcum etmi§ . 
\•liblyetiyle bitti. ve kız be.yılmf§, Jn!\ymun B bil\. liralık 

kendine mahsus bir ''lo

kanla dili,, vardll' ve bu dit git
tik~.e gen~yor... Bilhama Jo
kani.akıroa. yemeğe ~ kalan 

ena kırmI§tır. Kimse bu zlyankO.r 
FENER - 1STANBULSPOR malılt\ka. sahip çıkmamaktadır. 

- ' • . • ~ beı'karlu-aabir bmıl aıum~ bir 
lldnci maç Fcncrbahçe ile latanbul 

apor araaında oynandı. ~--~..----~----- ne\'f moda halini ahyor. 

Pzoartesil Salı Hakem Halit Gall'bln ldareıllnde oy. 
naıı8ll bu nw; sürprizle neticelenerek 
lstanbulBporwı 0-1 pllblyetcyle bitti. 

Fenerbıahçe Melihteıı ekalt olarak 
şu kadro Ue sahada yer alllll§tı: 

Nuri. Muammer, Murat. Ali Rıza. 
Aydm, ömer. Fikret, Esat. İbrahim, 
Naim, Turan. 

latanbulçor da en kuneW §eklly. 
le OJD&Dlakt& idi.-

İlk devrenin on tıçüncU dakikasında 
tınnet tarafmdan letanbulapor, bir 
gol kuamp, maçm 90DUDa kadar sıkı 
bir mtldafaa yaparak hlç gol yemeden 
Feneri yenmete muvaffak oldu, 

Bllhaua lklDcl deYre Fenerbahçe· 
nln tek kade 07Jladılt halde gol at • 
mata muvaffak Ol&m&Dll§ ve bu ııeııe 
ikinci defa olarak ilk m&ÇJ&rmd& ı._ 
tanbulapora kal'fı mağlup vulye dUı· 
mU,tQr. N. 'OYKEN 

V azan: F ransuoa Körmendi 

:E - 13 Nisan 14 Nisan > 
~ 

B. •mi•,.!; • .,..,,, n C[ .__ 
Kasım: 1117 Ka111m: 158 

Vakitleı " &"4 u l'.:uul) \'&Mtı t;zanJ 
onneoın 

u:s do tuşu 10.Sl 5.2, ıo.aa 

~le 1!.15 15.Sl JUG 15.29 
İkindi U.57 9.IS 13.157 9.1! 
Akşam 18.4:1 ıı.oo 18.•7 12.00 
Yatın 20.22 1.86 !US J.S'J 
1maak 8.42 8.58 uo 8.Sl5 

-
VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

Çeviren: Muzaller Aca1 
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Hasta bakıcı bir gün bir guete 
g-etirmişti .. fakat okuyabilec~ va
.ıiyeıttP. değildi. Uyandrğı zamsn mu 
tadı olduğu iiure tavam &e)Te 
ba§"lıyor, ~ kimseyi, ne haatn 
Katya'yı ne günde ~aç dakika 
gördüğü Gerda'yr ne de hast.a.ıık 
s~bobiyle kaybettiği altı haftayı 
hiçhir Şeyi dillünmemek içlD cebri 
nefo ediyordu. Bazan öteki ya. 
takti\ yatan çocuk kendlaiyle Jto. 
JjU'Jrna.."< için vt'Silt' anyordu. 

Bu oda arkadaşı ha.kikaten ga.. 
-:ip bir çocuktu. Uyanır uya.nma:ı: 
ynt:ığın içine oturuyor YO gözleri
ni diğer yatağa çevirerek bekli
yordu 

Katlar'm gözlerini açtığını gö
zür görme: derhal sualler yağdır
mrys. haşlıyordu: 

- Hiç bir veye iht.iyacnıtz yok 
mu? 

- Hasta b&kJcryı çağırayım mı? 
- Bir ıey okumak iıter misi. 

ı:Jz? 

- Yo'rtlldunuz mu! 
- Size bir şey sorarsam cevap 

vere bilecek vaziyette misiniz ? 
- Evvelce asker miydiniz? 
- Kaç yaşmdaamn! 
Kadar t1lı: zamanlar bu çocuğun 

ardı ıarası keailmiyecek 8Ual1erile 
rahatsız edUeceitni amaoUlii i-

çin milşkU!Atb revap vermiıti. Fa . 
kat sonrola.n oda arkadeşınm ani 
ve acele suallerine yavaş yaVB§ r.
lış.mıya ba.'ladı. 
lsml Pol..Poli He&layn'dı, on yedi 
~"S.tmdaydr. Sarışmdı. baltit S!rtı 
gibi gri çizgili gözleri vardı .. 

Kadar bir defasmds bu genç ço
cuğu dikkatle bakınca. derisinin 
bir genç 1az der~ kadar ince ol
duğunu ve ellerinin bir kadın e. 
iimlen farksız bulunduğunu gördü, 

Bir gün bu gp.rip oda arka~: 
- Her gün sizi al"ıı.ye.n, srhha.ti. 

?ıizden. hayntm"Zda.n haoor soran 
birisi bulunduğu için kendinizi 
mes'ut saymalısnuz .. dedi.. halbu
ki ben•m sıhhatime verilen ehem • 
miyet muh:ı.kka.k ki daha az .. 

VP dUşUnceli bir lisanlı\ ilA\·e 
ıotti: 

- Buna sebep ailem ile aramın 
blra7. açık olınasıd!I'. 
Eğer Kadar bu sözlerde içten 

gelen bir acı hissetmemi~ olsaydı, 
Föyleniş tarzt ilC' doğnı.v.u eğlene
cekti. Fn.lı:nt bunu yapmadı, ve 
ı:o'l'du: 

- Peki ama. ailen ile aran ne
den i~i değil? 

- Oh bu ~ok e.kl bir mesele • 
dir. 

Bu on yedi yap>daki, geDQ Juz 

Bizim yemek isimleri ötedcn
beri pek şatafatlr sesler çWır
nınkta:iır. Her yemek a.dr, h!tI
ramızd:ı bir ba:ika manzara ca.n
la:ndmr. Bir lcsmı :ins:ın ,;ıcudu
mm ötesinden berisinden bahse
der; onlara izafe edilmiştir. Bir 
kısmı, ş:ı.hrsl:ırm zevkini ifade 
eden :isimler taşır. Ha.ttA bazıları 
o derece münasebetsiz dilşmilş
tilr ki, yüksek sesıe istemekten 
knçm1Nı·nız. Bazıla.nna. lolaı.nla
ctlar, yüksdk. r.esle istense dahi, 
pek ziyade göze <'arpmamn diye, 
UatU örtülii ye<k-k :isimler t.o.kmııi
lal'dır. 

Hepsini birer bL-er sayacak de
ğilim, yalnız aWra.nga ycmC'l< çe
şitlerinden bir kısmının, ço;'U lo
kantalarda., li9telo,re yn.nhJ g('Çl
rilmesi yilzUnden , lxızı b;lmiyen
ıe-r:n de gillilnç mC\·lde sokuldu-

halli se:rr-ı-m ~.ocuğun: ''oh bu ~k 
eski bir meseledir." demesi hsldka. 
ten glilünç idi. 

- Dbıle .. diye Pol-Poli devam 
Pi.ti. c:ıen bunu belki de bir aptal. 
hk ya.iıut bir ç;onık şnn"nklıl;I zan. 
ı~cderııin .. hayır meu.,ele zann ettiğin 
gibi değil.. Mesele chhn benim 
dünyaya. gelişimden ; anormal va
ziyette dUnyaya g<?llı:mıdm bajlı
yor. Benim do~uğum s relnrda an 
nemin bir crkek s.rlmd:ı •, yani işlıı 
doğrusu bir g€nç kıtlik Mığı var
nuş •. 

- KUçük apta.1, rı.nnen hakkın
cla böyle sözler Mrtetmekten u
tannuyor musun? cliye Kadıı.r ~ö
zUnU kesti. Fakat diğeri ıidet3 is
~anla : 

- Beni dikkatle elinle ''e hiç 
sözilmil kesme .. dedi. Ikn bu söy. 
lediklerim hakkında mllsoot vcsl
kııl:ıra sahibim .. Bunda•ı ki seme 
Pvvel annem sanatoı:>·omdn yatt.:
ğı sımlnrda eski bir dolnbı •knrrı· 
t.;rırkl'n roınemfo babnmnı birbir
lerine ynzdrklan mektttpl. rı fli. 
rne geçirdim.. Mil~kül b:r :tirafın 

delillerini saklayan bu muhah<'ra t 
her halde bir aile fncia.s n n dtiğü
rnlinU te~ll edebilirdi .. Fakat vn
riyet hiç de böyle olmam1ştr. Amn 
ben s 7.t> buıılan söylemek izt <'reJ
yorduın. Ne diyecel:tim? Evcıt bU· 
t.Un bu mektup'!.a.rdan çok yakm 
biT arkrıd~ bııh3ettim, bilmem 
hiç dikkat ettiniz mi ? Bn-..:ın bu
raya gelir. uzun boylu e~er bir 
arkadaş, şimdi tıbb·yenin dördün
cü smrfmda .. Ruh hnstnlrklnn mU
tehaetrHı oL-na.k i9t.iyor .. 1,tc o ba
na vaziyeti izah etti, o zaman an-
ladım (Devamı \"ar) 

ğuna jşarct etmek istiyorum. 
DUn o neviden bir lokanta.ya 

gimı:lşi:z. Masa.ya otı.ırduk. Lilte
yc bir göz atmaı, nıe d1yeoeğimi 
ŞB.§Irdmı . "Andlri Got" lar mı a
rarsmız ''Gotelet Pant•• ler mi?.ı 
"'O~· mı ~? Heplin. 
den var .• 

Ht11c bir yat:1f tanı gijrdUm ki 
giilmem<'k için !kelldimi zor tut
tum : BÜFJ'EK !_ 

Bazı çıt k!.n1dımlarm, ''Ö" ihnı. 
fini bir nevi ldJ:ıariı'1[ olarak kul
landıklamu biliriz; fakat yu1mn
ki kelimede, doğrudan doğru §i· 
veye yorleşmş 001' felaket intiba· 
mı bı:relcıyordu. 

Çoğu liste!.crde böyledir. Bu 
isimler mutla.ka kullarulm&k Ia
z"m.sa, da.ha çok d:ntka.tle y.azıl
malr değil midir? Lokanta liste
lerini kimler hazırlar? Bu.nlarm 
üniver.sitcye gidC'l'Cılt, muhtchf 
yabancı diller öğrenip b~C!" "al
lılme., olma.lamu istcy<'mcyiz. 
Faka.t hlç obr.1!2Sa, kendi ismi ve 
:ıdıuiıni yamb!len bir i1191ln nis-
1>etinde, \'azifelerinin incelikle
rinı ifade edeblleoek b'r ~i 
seviyesi gösterobilme!eri 18.zım 
gelmez mi? 

Ayni ilsteyi booıimle birillte 
gözden geçireaı b!r a.ıbdepm, 
bu gibi yanlışlara. .sık sık natıa
dığını ve her de!asJtY.le bir caz
bant dinliyormuş, eğlenceli bir 
fim seyrediyormuş gibi Jııeyif
le-ndiğini. söyleyerak, beni byrt
•-.zhğa sevketmek istediyee de, 
yapnnuıd')ll. Dilkki.n is"ımleriııde, 
tiyatro ve sinema flAnlarmda., 
~kak tabcl.Alannda y.:ınlrş bir te.. 
18.ffuz örneki gördüğümüz zaman 
na5Jl s:kıhyor ve hemC"Jl gazet.e
lCTle teşhir edecek kadar bir ifa. 
de taa.ssı bu göetcriyol'Mk, bunda 
ela n.yııj tass.3uha sadık kalmak 
iPtt>ınc!cte hakslz değiliz sanının. 
Gerci i simler, frenk isnıldll'. Fa
kat -ikinci 1>'~ tedbir olmak u. 
zere- ya inml:ırdllll bilsbUtUn 
\"nıgcçercik, hcr bir !renk ycane
ı:;inc t iirkçe adlar Ukmahlır. Ya
lmt rlof'rusunu oldu~ SlÖl te
lfiffuz cffrecek del!Uçtlerde bu
lunmulr ... 

U!!Zı kereler küçüctik bU- lo
ka.ntanın yt'nıek &tesi bile, bilg! 
derecesinin vecika.sı M.yrlııbilir. 

HiKMET MUNIR ------_-____ -=-:.==== 
Bir hırsız yakalandı 

Bunda..-ı on beş g\ln eve! Dlyarba· 
kırdıı.n §ehrlmlze ı;elcn '\"e Sirkeci o. 
tdlcrlnden birinde yatıp kalkan Fikri 
admdn birls!, cve'kl gecc,v Karagtlm. 
rUltte Muhteslp İbrahim maba!lealr 
d1'.l Dcr:;IA.ı:ı sokağında 8 numaralı ..,. 
girmiş, bir gtımU!,! Mat ~eUt ... 
lılar vesaire çalml§, kaçarken yaka • 
lanml§br. Fikri, adliyeye verllmJttir. 



' 

~WHA-YEJ l 1 

Hangisi borçlu? 
7,30 Program, ~l~ket aaat ayan 

7,33 Radyo aalon orkestrası 1,45 mtı.. 

zl.k 8,115 - 8,80 Evin saati 12,80 prog 
ram, ııa.a.t ayarı 12,38 Saz eserleri 
12,45 Ajan,, 13,00 - 13,SO Şarlalor. 

18,00 program ve memleket saat a· 
yan 18,03 Radyo danıı orkestruı 18, 

di meraktan, heyecandan titrt- 45 ziraat takvimi 18,55 Fasıl heyeti 

13 - 4 - 194:2 

Alunet Bican efendi, yazın ilk 
günlerinden istifade için pe.'lOO
reyi açnuş, ağaçlar.n taze yap. 
raklariyle oyn2§arak gelen rtiz
gira göğsünü vermi§, sabah ga .. 
zetesini a.ç.'lll§. hem hıwa alı. 
yor, hem de harp hava1islerini 
okuyordu. Karısı Paluze ile kay
nanası aşağıda günlük işleri lıı
tirmi.~ler, Pakize bahçedeki ku. 
yudan su taşıyor, kaynanası dn 
m:ıtfzfi..-ta ~ama.cıır yL1<ıyordu. 

yordu.. artık aşağıya da baka-

~~o~et~~nıb~~fi~oJ~~rna ai. ~!
0

ıs-::!ı::a;;.~eş:~~llv~
9

~~~ı!~;; ı 9aş o·ış Nezle Gr.ıp Romatizma 
Aradan asrı larca dakikalar ('l'e- 20,15 Radyo gazetesi 20,45 Bir halk ' 7 , ' 

!"> tllrktlstı öğreniyoruz _ Hattanm tıır- 7 ~ 
çince Ahmet Bican efendi aşağı- O h 1 K 
~:nk~~;~a~~ıak bir sesi sonra EJ!~~;~~~~;: E!=?i~:?: Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı er a eser 

- Kurtuldu •• kurtuldu... · E 3 K A ş E A L 1 N A 8 t L l R Avazelerinl duydu ve bir ne- m 22,30 memleket saat ayarı, ajans 1 C A 8 1 N DA G UN D 

~~k~sini~~~~.. n~~un~-~~~~pq ·······················~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kadınlar kazazedeyi yemek <r ram ve kapaanı~. ı 

dasına almışlardı. Ahmet Bican - ll R h · 
efendi merdivenden iner inmez Kandi i asat anesı j 
daıba. odaya airmeden Dayranı Yurda ve devlete olan en bUytlk bir Müdürlüğünden: 

l°' borcumuz da varını ellerine buakaca· ı 
;ığıınm mütebessim Sİ..'llasiyle tnnız Ttlrk ~pnu dllJü.nm<·kttr- 27.4.942 pazartesi günü saat 14 de 
kaq;ı1aştı.. Bayram ağa hakilrn. I lstanbulda Cafaloğlunda ytlk.8ek mek 
ten ~terdiği fedakarlığın l'ar- Çocuk Esirgeme Koru.mu Genel tepler muhasebesi eksiltme komlayo- ı 

- Aşkolswı Bayram ağa, de- bedell1 Kandilli raaathanesl kalorifer 

l q}evıeı Demlryolları ve !.tmanları 
ışıetm e Umum idaresi ılAlllari 

Sirkeci _ Edim1l ve Kırklareli araamda ~leyezı yolcu katarlarmm M'f· 

rllsefer tarifeleri 15.4.942 tarilıinde b&flamak tızere a,ağıd& yazıu f6kllde 
tadil edllml§tlr. 

Ahm.ıt Bican efendi ana kız.ın 
b;;yle sessiz sadasIZ, güıiiltüsilz. 
patuıdıs1z iş görü-lıne memnuu 
0Rıy-0r ve doğruEU biraz da hay
ret cdıyordu. Çünkü ara sı
ra giri. tikleri ur.lu ka\'['.alar 
şu eaz~te:fa ol:uckğu ha~ har 
berlcrini a::ıe ~c;ı~ede bırakac:?.k 
kadar dehşetli oluyor \'C cilhaı;_ 
sa kaynanas: etrafı kasıp ka•. u
ruyor, 60Zlra da tecavi.lze uğı a
llllŞ bir ma.zlum gir ,i tizerine fo. 
nalıklar geliyor, öğüre öğüre ba. 
yılıyordu. · 

şıhğınt hak etmişti. Merkezi 1 nu odaamda 807 lira 59 kuruş keşi! 

di. Haıkikaten fed:ıkar adammış.. ------------- dairesi tamlri açık eksiltmeye konul. 

s·n.. sana şükran borçluyum.. ..••••••••••••• mu~tur. Bu ı,e alt evrak rasathanede • 
lY.:ni bir dakika bekle.. 0 0 6 1 0 K her gUn saat ıo dan 17 ye kadar ıö-

Arzu edenlerin, latasyonlardan fazla izahat al&bilcceklert 11.ln olunur. 
(~) 

Ve Ahmet Bican efe'Q.di beş da- HAFIZ CEMAL rtllebillr. Muvakkat teminat 61 lira • 
kika geçmeden kazazedenin ya- dır İsteklilerin en az bir teahhütte 

Ahmet Bican, harp haberlerı
ni veren bir satrra takılıp bu ~e
kildc düşünürken aşağıda bir kı
yamcttri koptu. 

nından çrkınca Bayram ağay: "LOKMAN HEKiM,, 500 liralık bu ı.,e benzer iş yaptığına 
ayni verde buldu: o.utlLJYI; tfUTEBA881~1 dair idarelerinden almIJ olduklan ve. 

- Bayram ağa, dedi, Sen fa Dtvanyolu 104 slkalara l.ırtinaden 1atanbul vUAyetine 
kir fakat gönlü 7.Cn.ırin bir adam- Muayene saatleri· 2.6.R l'Pl ıı:uı mUracaatıa eksiltme tarihinden tauı 

- Düştü .. ye~in a dostlar ku
yuya düştü., 

sın, söyle bakalnn sana kaç lira günleri hariç Uç gün evvel aımml§ eh· 

vereyim.. ---------- j liyet ve 19'1 yılına alt ticaret odası 
Ahmet Bican efendi derhal ya.. 

rı beüne kadar pencereden fır
ladı, konu komşu da pencereye 
koşuşmuş hatta bir k~smı kuyu
nuıı ba.,ına toplanmıştı bile .. fo_ 
Jwu. .. -t büyüktü ve bu büyük fe!:1-
ket Ahmet Bican efendiyi oldu .. 
ğu yere mrhlamıştı, bir adun bt 
le atamıyor, yardmuı. koşamıyor
du .. o da yalvaillll}a ba~ladı: 

Bayram ağa: ı ım 1 l. 
_ Vallahi efendim biliyorsu- vesikalarly e ge e er 

nuz haniya benim halimi .. hem de 
t - . . ~ ~ 

yı:.p ıgım ışı... ~ n., Murat R A •• ~.n ~ SAHlBt : ASIM US 
BasıJdıAı yer: VAKİT MATBAASI 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Sevengil 

Dive boyun hüktü .• muhakkak ~ · · P q • ~ 
ki bir şey istiyor, fakat utan?· ı ~ ~yo.tıu Parmakkapt tmam cnloü< ~ 
yordu. Ahmet Bican efendi cesa- ~ ~" .,..."· .... ~~ !!,5~ ,.. ,.. ,.. .,... .,... 
ret k . . ı.; ..., ""' ..., ..., ""' ""' ""' ""' ..., ""' ""' '" I verme ıçın: 

- Haydi canmı, dedi, sıkılmı_ --------------------
yıa hacet yok .. sen kavnana.nım 23 Nisan 1942 bayramına mahsus fevkalade 
havatmı kurtardın, seni muhak- Piyango Planı 

- Ey Ümmeti Muhammet ıçl
ni.zden bir fedakar çıkıp da ku. 
yuya inemez mi? Karımı kurta
rın. sonra benden ne diler.5eniz 
dileyin. 

kak memnun etmemiz tazım .• 
Bu sözler üzerine BaıTam n

ğan rn başı dofm.ıldu, gözlerinde
ki mana değişmişti: 

- Nasıl efendim, dedi, kayna,. 
nanm mı kurt:ırdmı? 

Süngi.isU düşmü.,, boynu ~nı
den bükülmüş, mahcuL', sıkılmı~ 
bir hal almıştı. 

Yava.<j bir hareketle elini iç ce. 
bine attı: 

' 

Herkes çırpınıyordu . Ama f & 

liketzedeyi kurtamuya kimsenin 
niyeti yoktu .. ancak Ahmet Bi. 
can efendinin ağzından: "Ben
den ne dilerseniz dileyin .. " s&
leri çrkmca birkaç kişi ileri atıl. 
dı, çünkü zaihmetlerinin karşrlı
ğmı göreoo.lderdi .. Bunların ara.
sn:&. Bayram ağa namında bir 
babçivan vardı. Az ilerideki ku. 
lübede oturur, fakir bfr adamdı. 
Hemen reline ibir ip bağlayıp ku-
1'JYa sarktı .. Ahmet Biran efenr 

- Affedersiniz beyjm beni. 
dedi Ben fakir ibir. a,damrm, had~ 
dlm ·değil, fa.kat ~- . ·. l 1tfen 
ne kadar istiyorsunuz, çünlrli şin• 
eti sim asıl ben borçlı.ı,y~ . '!: ramiye İkraml;fe ikrar 

MUZAFFER ACAR ndedi mikdan Qıt.c.. 

Lira Jlrı 

itret ıevbası : 1 , 60.000 60 (\f ............. ------·····-··· 1 2-J.000 20 

inktikam hırs~ ı nsana neler y•rr ? 2 ıııo.ooo 21 

Şaveru~dı, iktidar mevkimı dan işgal edilmesini &enerle 60 
karbedince Sultan Nureddine bin Jira mukabilinde tahtı temi 
baş vurdu. Mısırda haçlılara ne aldı 
karşı yapacağı harp için yardım Nureddin, bu vaziyetten som 
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istedi. Nureddin, bu ricayı ıne.m- fazla sabredemedi. Şirg:üha: 
nuniyetle tel:ikki ederek Şaveri - Sözleriniz.in dotrulr:,ihı mc} 
meşhur S:ılfilladdinın amcası E- dana çıktı, dedi. Düşn:an a,si(P. 
sadettin Şirgüh ile bera:ber Mı. rinin zulmü taha.."Dmül edilmez 
srra gönderdi, bir hai almT~. İstimdat c0ivorlar. 

8'.630 YekO~ ••• 

Cesur kumand9.n Şirgüh, haçlı. Kafi kuvvetle Ehlisalibi Mıs;r
lardan ibrete değecek bir intikam dan ihraç eyle.. . 
alacaktı Fakat iktidar In"vkiını Şirgüh igin bu emir boklcniie 
alan Şaver, derhal Frr nk!ai!v. bir fırsattı: 

.'mıımi bilet satı, hasılatrnm % GC 
iluımılye olarak te\'ZI edlle<'A'ktlı . 
'I'am bilet 2, ynrım bilet l lfraGır, 

birleşerek ŞirgUhu MMrı bo<;alt. - Şav{'r bundan sonra elım-
mıya mecbur et.ti. den kur~ ,,.. ~az. Eğer Sultan ce-

Çetin bir vaziyet hasıl olmU§· zasını ,·cr:n<?z.sc, ben o işi yapa
ta. Şirgüh az bır kuvvetle kat cağnn .. diyerek yürüdü. 
kat fazla btir dü.~mnn kar§ffmda Haçlılar ordusu Şirgühun gel · 
idi Buna rağm:!n kaçmadı. mekte olduğunu haber almc~. 
cerçi :Mısın ta'!ılive <'lti, fakat Rakınrlmaz bir felaketin yaklaş- •' llllJllıııtıeıitf 
muvaffnkıye1.li b•r ı ..ır 1> yaparak nı:ı!,ta olduğunu hissettiler. I 
askeri namusunu !,nt:.ı.rdı. Hnçlılarordm,-u kumandanı Şa- 1 Bununla beraber Şirgüh, keıı- vere: -..-.. .. 
·disine yapılan oyunun ir.tikn- - Bu felflketin önüne geçmek 
rnmı alm.ıya azmetmişti. Tarih lazrm. Şirgiih harp halinde fie· 
intikam gününü 1174 yılı 15 n~a- hire girerse hepimiz mahvolamı . 
yrs günü kaydeder. O gün, ku. ğız. 
mandan en çetin bir harple ga. Fakat Şaver artık y:-.. pacak bi: 
libiyetini ve zaferini ilan etmi§ şey bulamıyordu: 

Jandarma Genel K. Ankara 
Komisyonundan 

Satına ima 

lskenderiyeyi zaptederek y<>rlcş- - Ne diyelim, nasıl durdura. 
mişti. Bu muzafferiyet için tari- hm? Diye sordu: 
hçi Miço "askeri iktıdnrm en par Kumandan: 
lak misali" cümlesini ku1lnnır. - Bunu sen bileceksin .• sora-

Ibnil ~ir de söyle der ••bin ka. iun ne istivonıa onu yapalım. 
dar .süvarinin Mısırlılarla Frank. Me~lcket iaptctmek istiyorna 
Iarın müttef k ordusuna karşı kontı.?UP bir şerait hazırlıyalım. 
icra ettiği galeb<>, t·•ı iP;in en huri Para ,stivorsa verelim .• 

Bir adedıne 395 kuru~ fiyat tahmin edilen 6000 - 7000 adet evsafile 
şartnaımııine uy~n kilim 20. NİSAN, 942 pazartesi gllnU saat 15 de An
l:arada komisyonumuzun bUlunduğu mahalde kapalı zart ekaUtmesHe satın 
almacaktır. Mum::..nt teminat 2073 Jlrn 75 kuruştur. Nllmu.ne her gün ko. 
ml3yonumuzda görUltlr. Ş:ırtnamesl 189 lmruıı bcd~ı luıtjiılığında Ankara 
\"e İstanbul Jandarma eatı.nalma komisyonlarından alınır. İsteklilerin ka. 
nuna uygun \'e temlnntltı.rını muhtevi k:ıpalı zarf ~klit mektuplarını ek· 
siltme vaktindt-n bir sent evveline kadar komisyonumuza vermeleri. 

kula.de bir hndi!:esklir.' - Ha}-ır, o bunlardan hiç bi-
Bir müddct sonra Mrnrlıiar rini ;stemiyor. lım. Yokca biz ya.cı:ı.<lıkça günah-

Franklar Sultan ~urcddin1e mu- - Pe!d istcdi_ği ncdır? sız .nsnn!arm kam mütenıadiyen 
salahrı akdettiler. Bunn güı·e :\- Saver }'itT-iinü biisıbütün bun..ş- a! ı.calı:. " 
suri askeri Mıs~.tl:ı.n çcki!rrek ve tu;arak ve bıtkin bır ı-.c~?e: ~1..H:r srıp:nrı kesilmışti. T,t...,. 
ŞirMihta 50.000 iira n~ukabl!ıntle - O intiltam istiyor .. dedi. y::ı·Ju. 
Smiycy~ dfüıece!di.. Evet, ŞirgU:ı intik2m i~ti- I~ur.nndan: 

Sirgillı ~uredd·ııe: vordu. Ö} le bir intika.m ki. şun. - lstediginizi yap·nız, dedi 
Bu ·r.in ir·nde genl' bir nı.ı- diye kadar yaptığı mii~dc!••lerin Ben mukrtldez-atıma boyun et:;. 

galata çıkncnk. ncı.c;ım crkaracaktı. nıektcn ··- ._a bır eey yapaır.ı -
galata C''kac, k. dedi. f:'nver 11.er H:ı. ... !ılar ordusu kumanüum ik yacat,w. 
an diı.c .. m::uılarh.ı anla-:ıvor, dedı. arkadaşı bu suretle konu;ıurl~r- * 11- '* 

Nured 1ın bu sü~1n<' r 1d rnıa- ken bir mektup aldılar. Bu, Şır- ş·rruh da büyük bır ~.zr.met'ı:. 
dı Sulhu akii~tm"l·1e harn1erın gühtandı. Şöyle diyc:'Clu: "Ş~- Kah:re;·e gm.li. Gaz.ıha gelen 
5r{une geetniş o'<'"a -mı du ·timi · ver seninle uzun senelerdır hilkümdan, Şavcre: 

~ e;: _:; ~i bu!du. :~c~~~~d~~~i~uz.oı:~aa~t r; hakkı~~~ni~:r1r);iiz~n2~ ~~mt~~ 
., .... C1li.ri1m oıırrinrek hazırlan. B•rbirimi.zi yer yüzün- dilmek .. dedı , 
!~ ~ Mkericri tarafın- den kaldırıncayft kadar çarpışa- 1 Hükum verildığinden birkaç 

(2319--4101) 

saat sonra mücaueie.-:ı ve cııtrl- , 
kacı Şaver, artık yoktu. ı 

Şirgiih da ş mdi B:ışvekil ve 
b'.l..5kumandaıı (EınirUkilyüs) naı:ı 
beclilmisti 

En ku~-vetli rakibınin orta. 
dan kalkması ,·üziinden mi'iir, 
ki.mb lır. Şırgüh da bu h:1.discden 
sonra ancak iki ay yaşıyabi!di, 
O da, falrnt rahat yaf.aüında ~oz 
lerinic°'-:'tlıyen cHinvaya kapadı. 

Öldüğü v:ıkit şöyle uem.işlcrc ·: 
- Şir;riihte ~nvlf'"tl~rınP dl'vam j 

ediyor, Rakibini öbür dünyada f 
bile ralı&t b·rıücmanı:ı.k ;çin h<' 
men arkasından gittı. ı 

A. REŞAT 

t&tanbnt 
Ha.dımlt()y 

Çerkeısköy 

Çorlu 
Al pullu 
Uı:unköprtı 

Babaeski 
Kırklarell 

8 

K - 8,15 
K - 10,25 
K - lS,10 
K - lS,41 
K - 115,40 

v - 16,42 
K - 16,40 
v - 18,00 

• 
K - 21,00 

%2,M 
l,!7 

V- 6,U 
K- 5,M 
v - 7,10 

••• 

1 

V - 5,SO 

K - 8,%5 
K -2S,M 
K-2%.U 
K -20,35 
K -19,1:1 
K -19,20 
K -18,10 

7 

v -n,act 
K -11,10 
K -ıa,ı5 
K -1%,st 
K -10,40 
K - 9,20 
K - 9,18 
K - 7,60 

1 - Her gün Y~gilköy Ue Sirkeci arasmda işlemekte bulunan ıcs No. Ju 
banliyö treni 115.4.942 sabahından itibaren istasyonlardan &§&ğıdald aaat· 
!ere göre hareket edecektir ' 

16 

. 
YeellldSy K-7,H 
Bakırköy '7,21 
YMI mahalle 7,U 
Zeytin bumu '7,28 
Balıklı '7.31 
Yedi.kule '7,M 
Samatya '7,37 

· Yenlkapı 7,U 
Kwnkapı '7,46 
Oan kurt.aran 7,öl 
latanbaJ 7,~ 

:z - Sirkeciden saat 18,40 ''e Ye§ilköyden saat 20,19 da hareket etmeli:. te olan 46 ve ısı No. lu bantlyll katarları da 115.4.942 tarihinden iUb&reıı 
yeniden aeyrtlaetere konulacaktır. 

S&yrn halka ll!n olunur. 

••• 
Kuhammen bedeli 8048,M lira olnn 10 adet tip harici ngon 24.4.1H2 

Cuma g'llnU saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara'da tdare binumda 
arttırma auretlle satılacaktır. 

Bu f§e girmek isteyenlerin 6-03,64 liralık muvakkat teminat il• kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklitlerinl ayni gün saat 14,30 za kadar ko· 
misyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartna.meıer Ankara'da Malzeme Dairesinde ve Haydarp&§&'da TeseJ· 
lUın ve Sevk Şefliğinde dağıtılacaktır, (4197) 

1 URl<iVE i~ BANKASI 
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1 • 16() • - ırıoo-
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