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Başvekil Dr. Refik 
Saydamın began(!.tı 

Amerikanın 
harbe 1942 de 

• • 
gır m.e s ı 

· muhtemel 

Avrupa ile 
rollerimiz değişti 

lhtikirın önüne geçmek 
için ne lizımsa yapacağız 

. 
Ruzvelt acele 
Vaıingtona 

d6nlla 

Japonlar, lngiltere 
ve Amerikayt 

terkediyorlar 

Hariçten gelen bir 
vatandaş anlatıgor.: 

''Koca hir milletin sırtından geçinin.eğe 'lJe 
zengin olmak için onun parasınJ çalmıga 
çalışanlara müsamaha göstermigeceğiz,, 

bir . zindandır. Hürriyet, 
emniyet, ferahlık gibi medeniyetle a 1 akalı 
kıymetlere ancak Türkiyeye dönünce kavuştum,, 

"Avrupa, karanltk 

Adana, Z8 <Buusi) - Bir a7lılı: 
menDiyeüni reçirmelı: ösere Mer. 
sl .. e bulunan Ba•nlı:ll Dokter 
Refik Saydam, din aabab oteme
bll ile, 1anlan acla Kalem Mauu 
müdürö, Jaasmi dolı:•nı ve ya· 
veri oldutu halde '9brimlse ıeı. 
mifler ve vali, belediye reisi ve 
vilayet idare heyeti reisi tarafıa
dan 'k11q11a...._aar«ır. 

'Başveldllais, hi khaet U.Ukir
la miiea••I• eılerlı:n llalkıa da ili . 
lı:iaete yanlaın e&meat il•• sel· 
dlfiai qaret ederek dem.....- ki: 

Ol, Tojo lngiliz ye 

;/l.merikan müdahaleleri· 
ni şiddetle re<Metti ----------·---------------• Bütün Avrupayı 41olqtıktan 

----------------------~'IJtonra bir, iki ıün evvel memleke· 

llllfvekll, ltJıedite iaiae ıeı
dWerl ....... çek kalabaltk Mr 
.. lk kltleal tarafıadalı içten ıe. 

~- teatairlerle •lilal&llmlflar. 
•ır· 

Sa:ruı hlı:tor Refik Sa1tt•m. 
JlUti aaloaanda partililer ve lıalk
la 1t1r 1aattea ful• memlekeU a• 
libdar etlen meMleler iserllHle 
•ilitndi.ıer, 111 ...... ,n.çı ..... 
rlle ~ J&IEIHu ali .... • r ehaq. 
ıum. 

Mukaddes ateşi 
•• • 

sonmıgen 

adamın lıikô.gesi 

Kağıda tapmaktan kurtulunca 

u- Ban• iti• yeni lı:anaalar 
çıkaraealU- tea• edene ihtıAI 
_..kemeleri •* yalaas b• itle 
• likadar o1aeak malllı:emeler lı:ua 
cafn: ve işin öniae ıeçmek lçla 
ne llmma J•PM&tı•· Çinkil ko· 
ca bir millet in •rtındu ı~iaanl· 
ye ve Mr a..- • acia .._.lı: 1çla 

eaaa ,..._. tal•1a ça ... lara 

u la • ll •u ıo.termi1ecetls-
Balkı ........ ............ .. 
• iwld ....... , ...... ....... 

......... " .. 111n •• A• ............. ıırlllyet kona· 
fi ... verile• f&Jl ..-..lult •at 
7,at tnalle ............. ,..,. .......... 

1 LIBY A CEPHESi 1 

lngilizler 
Bin gazide 

sahile vardılar 

Bir Alman generalı 
esir edildi 

Nevyorlı:, 31 <A.A·> - ..._ 
aenlt'ln Amerikalıl&na H U 
senesinde harbe ıirmek .... 
buriyetinde kalmalan malate
anel oldq uau üylemlşUr. 

VqlJll'&oD, 30 <A·A-> - Re· 
oaevelt B• r id ye Nasın a.ıı 1. 
le ~lefonla ıöra.&iiktea se~ra 
Vatlacteaa di nllli7e karar Yer 
mi!lir· Keu&er 'ln .... i...ıtı.e 
ıire ba iai avdeti• aelıleltl la
sUlslerla Amerikaldan prld 
.&s,.yı istismar etmekle Hila• 
.... General T•Je'au ... 1te
yaaMHlır. 

Ne"YYorlı:, it <A·A.> - Ja. 
pealann Nevyerklaa hareket 
ella•k emrini allhklanna uv 
verllea lı&lter tee71it e&IM
-.Ur· 

-•ala lııera1ter ba• Ja· 
pen aeentelerhrtn memwlllft 
111ı81Bleket:ı. .. ne •iam .... 1'411r· 
Diler ...... ..,..:.. da memleket. 
leriM di11111elı: emrini alddı. 
lan ..... ha,.ret e&mlJeeek-....... . •n- ... Jll. ftl> XI 

Fransadaki 
Alman askerleri 
Şarka gitmiyor 

"''" 

. o 
WAHOYO 

te ıeıen bir arkada.. intıbalannı 
sorduk. Bize ıunları anlattı: 

- tntıbatarım mı? Hlkim olan 
lntıbaım IU ki, bl&im memleket 
cennet.. İlı:I ıttndenberl yeniden 
dotmuı ılblyba. Tlrk olmanın, 
TOrldyede ,. ... manın ferahile 70· 
relim doludur. Bunun ]pymettnl 
anlamak için A vrupaya aöyle bir 

(...._ .._1;81.1 .. ) -

Beyaz Rusga 
/c.urııluger 

Minak bu Ruıyanın 
merkezi olacak 

Yeni hükümette kollektif 

1 
sistemi idame edilecek 
Berlln, 30 <A.A.) - Beyaz Jtus

yanın bGktmet merkezi ili~ o-
JeeK w or.U lıoUektif •ir ..._ 
ld81De edfteeelıtlr. Buauel eJamo. 
mi, pmdlllk yalnız lJtvany&da, 
Leto0)'9da ve yakında • l!:aton. 
yada tt!fis edilecektir. Ukrayna. 
bazı deliıUdlklerle kollelı:tif ılste. 
mini muhafaza edecektir. Beyaı 

Ruayada ve Ukraynada koUelı:W 
ailtem bu mıntaka ahallıinln mi. 
zacına tamamen uyıundur ve ra
Japa Adetlerine muvafıktır. 

ne yaman a~amlar olacağız 
Kahire, 30 (A..A.. ) - Orta fark 

Brttanya uaueıd k&rarph,nın teb
lilt: 

Lille garnizonu askerleri 
•hareket emri almca 

kışladan çıkmak 
istemediler 

X ellun"a l•llrtah ..,... .._ . .... ...._ ....... 1IHetlld ............ . 
A.._.tar i.er • .... ,,_ ...,_ ._ bra klf e+m•lh ... tu ..... Londradaki 

Türklerden 
haber 

Yazan: Ahmet Elnln YALMAN Tobruk m~Jertyle temuta bu· 
lunan kuvvetlerlmls araamdald mu· teltre ...._... lıtlcıam ~ 
vualanın iyll .. tirilmut için dUn a&• 

B u"ilnlerde Mehmet KAmil Göiaünde sönmez bir mukaddel • b&hld geçtei etlkClnetten t&mamlyle 1 
adında bir köy hocası yo· ırtef tafı;yor. Köy hocaııtı diye sac- istifade edUmiştir. Bunu mQteaktp 

lumun üatüne çıktı ve Alı;nan şai. tilt mealeie ballı mı batlı.·· On dtın öğleden ııorıra yeniden fi4deUI il asll• lnarlm j 
rı Adalbert Chamisso'nun yarattı- sekiz senedir Adanad•, İzmir, Bur- bir muharebe &'ell'"1efe b&fl&m••· dlslldl 1 L • dd 
tı Kohlhau iSMinöe bir katara- • ve İstanbul& kadar yurdun ta- tır. enıngra a 

Almanlara göre 

rnanın latıraıını hafızamda can· raf taraf köylerini dolaımıı. her Harekltın fimdlkl Mfhaaında alı· Moskova. 30 <A.A.) - 8oY)ı9t 
la.ndırdı· gittlli yerdeki mektebi canlandır- nan esirler aruında 21 nel Alman teblltl ekinde Jl'ranaa'nm Lllle .. b. Rus taarruzu 

Chamlsso, ihtililden kaçan b~r 1 mı,, çocuklan etrafına toplamı• mrbh tümeni kumandanı olan bir rlndekl carnlzond& bir Alman birli· 
Fransız asılzadeslnln otlu.. Fakat Köylüye rehberlik etmlı, içini ya. pneral, diler altı ıubay ve eoo Al· ttnln derhal Şark cepheıılne &itmek 
tahSllini Berlinde yapmıı. Alman kan mukaddes ateıl cömertçe da. man askeri bulunm&lctadır. Uzere emir aldıfı. fakat ukerlerin pu•• ku .. rtüldü 
edebiyatına merak etmlt- Babası tıtmış, çünkü menfa•te, ihtirasa, Kahire, 30 <A.A.) - Alman Udn· bu emri ifitir ifltmez kıflalarından S 
li'raruıaya dôndUkten sonı·a Alman· lğrlllje karşı kudretten eerbetli... el aırhh tUmenl kumandanı General çıkmak istemedikleri bUdirilmekte-
Yada yerleşmiş ve Alman edebi- Bulunduiu köylerden ıeçen as· Von Rovenft&yn, eelr edilmiştir. dlr. Bunun Uzerlne bir Nazi ceza B S t I 
Yatında bellibaşlı yer almıı. ker, sivil herkes yaptıtı ite bayıl· Garbe dotru yol &çmafa çalıfAn Jl\llfrezeet Lllle'e gelmı,, 21 ukwl İr 0Vye Q ayı 

Chamisso, uzunca bir hlklyenin mıılar, takdirlerini tomar tomar Alman ve lt&Jyan tank kuvvetlerine kul'fUn& dizmiş. 300 tanesi de bap· bozguna uğrahldı 
kahramanı olan Kohlhaasi bütün (Devama 8a. ı, SiL s d .. \ <-> <Devama sa. 3 Si- 7 ü) "' ıe atılm .. tır. bi*ln lıu•linde mi yarattı, yoksa _____________ _;,:_ _______ __;___ ___________ Berlin, 30 (A.A·> -Alman teb-

duydutu hakiki bir hiklyeyt mi S p O R illi: 
tıteyip nefts ve unutulmaz bir e. f Roatof ve diler muhtelif keılm 
ser haline koydu? Bunu bilmiyo. ı !erde düpn•n hücumları kıtaları-
rum. Fakat Kohlhaas ber halde •ı• ı H b• • mız taratmda.n püakürtülmOtwr. 
hak •rıyan neviden inaan tipi için ngı iZ er, ar ıyeyı 00111\ana mühim zayiat verdirll· 
c-lle tutulacak kadar canlı bır nü· miftlr. 
rnunedlr. 

1 
· &erlin, 30 CA·A·> - D.N.a. a-

Kohlhaaı, ~ok zenıin bir köy• 5 - 2 m a gv 1 UA p etti er janaı askeri bir kaynaktan bildiri. 
lüdür. Çalışması ve namusu saye. yor: 
•inde epeyce servete kavuımuı- 29 eontel&'in ıttntt ölleden son· 
tur. Herkesin hakkına sayıı IÖI· ra Lealqraddaki ehemmiyetli Sov 
lerir, fakat kendi hakkını da kim· I yet kuvvetleri tarafından yapılan 
seye çllnetmez. (.,._ lla: 1. 81: ' .. > c-ı. 

Sovyetlere göre 

Almanlar 
Moskovayı 

göremiyecek 

GI. Von Kleist, 
Mario pol' a kaçtı 

Moakova, 30 (A.A.) - StaliD 
dQn 'Mare .. ı Timoçenkoya ve ce
nup cephesi kumandanı ıeneral 
Cereviçenkoya birer meuJ aönde· 
rerek Rostofun kurtuldujunu btl
dirmlıtır. 

St&lln m ... Jında fÖyle demek
tedir: 

00tmana karsı kazandıjınız ve 
ıto.ıofu fqlst Alman mU.tevlile· 
rinden kurtaran muzafferiyetten 
dolayı ılzi tebrik ederim. 

Kulbifef, 30 <A·A·> - Sovyet 
( ...... Sa. ı. iti. 'I •> x 

Londr&daki Tür.ıerden bireo
lu dün Londra radyosunda topl • 
narak bizim •atlmlzle ikiyi ceY· 
rek ıeçe memleketteki akraba ve 
dostlarına hitap etmişlerdir. Bun. 
lardan her biri, ayrı· ayrı İstanbul, 
Ankara ve diler yerlerde adres
ler vererek akraba ve dostlarının 
iamlnt söylemlf, sonra bir odada 
•ıtelerlle tek batlaruua konUfU· 
yorlamus ıtbi hallerini anlatmıs
lar, mektup alall)&matttan llklyet 
rertni S6y1'tn'-ler ve ev halkına 
ayrı ayrı hitaplarda bulunm\lflar
dır. Bu hitapları cSıafttmek, s6a s6y 
liyen vatandaşları .. hsen tannnı. 
yanlar için bile meraklı ve heye
canlı bir teY olmuftur. 

tnıilteredekl bütün Türkler rad 
yoda toplanmıı olmamakla beraber 
Londra radyoaunun Türk spikeri 
hepsinin ııhhatte ve keylfierinin 
yerinde oldutunı.ı temin etmlştlr. 

Bir gün dişh bir adamın vekll· 
harcı gelivor. Namuslu köylünün 
bir kaç tını alıp savufuyor. On. 
dan ıonra koylilnun gözünde n& 
iş, ne rahat, ne de para pul kal. 
rruyor. Hakkını aramaktan ba'kı 
raye tanımıyor. Her tarafa bapu. 
ruyor, davasın\ duyurmak için 
lece gbndüz uğraşıyor. Bu uturda 
rnıııını. varını, yoğunu son habbe
ıılne kadar yiyor. Niıfuzlu ve be
ltıt• adamlarla .u~raşmak yüzün. 
deıı zindanlarda çüniyor. fakat i. 
t'adpsl kırılmıynr tlJıinriye kadar 1 

Bütün denizciler 

h .. 'kktm• diye bağırıyor. 

Kı>r •l2st·J 1m Mehmet Kfımi!. 
f(ohlhaas'ın bir başka türlüsü .• . 

VATAN 
Tenzt!Atb 

kitap ~ .,. • • 

sigorta ediliyor 

kil ede• t.,llbı ..... • bul ufak fm.tıan 
iyi kallanmtt " ..-çı lı:asaam..ar. tnctıts ta· 

Din, tnıilbler, Aalı:anta ikiael ~lannı k11D1n1'l iki M8f yapmak isere btaüala P· 

Armatörler Mümesşili yenid n 
Nakliyat komisyonuna alındı 

eyadılar. Ba ma~m biriaci dene1lnde Bar- leeetl haber ~ r· Dinki ili' maçlanmn 8on ıtınıa'de wkuaplen denla 

5 1 -"~lel't \'e A•""ara --- ._.._....... ıa.ı--a kualanadan •nra. lllr takım de-blyelfter 1 - t ıallıt lk 't!D ikinci denetle ı• ..... wuıı • - _ .. u • -

.. _. _ ___., .... ,. . __._ ler .__. .. _ .......... .. nl8Cllerin ailelllrllle ki.fi mtlıtU6 
yiyerek mallip oldalar. a.... ratme• oyu ~·..--. - .... - -· 
............. ı.rts bir il llı:tlllly.U al9Dda ce. Gaçler Bhlllt ....... aa lııe,...ah 1* am yardim ~ Ttlrk _.. 
nyaa ~- uat a fnbelcalardaa tetek· ıw.rt:J•r· j matlrllr lılrllll. amya utra1an 

'-4 .................................. ~ ................................ ~ ,..ıeuertawalltlel'blmlllttll'9ll_. 

lcln eoıc ,_..... w ....ır bir karar 1 rimbl ve ontann aUeler1 için 9111..., 
alıllqtır. netleeler dalVall ........_ • .. 

llu ımnra ,an. ticent flleple- tieelert 1ıalldan Mile '* •• • ., • 
rinde ç....-zı btltün abitan ve mu- lradar baflfletl1mtt .. ..,, ..... 
...u.lıat lrallP u.,.. tılprta etti- Tiril ...... ,,. 'tlrllll '*- .... 
rtleollcttr. lllllb• JMar ........ <Dnaam Sa: a Si: ı ta> /Al. 
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~: Ma.n YOKA Y I 

Erde[ Beyi, /stanbulun mü
messili karşısına çıkınca ••. 

Prens, Olug beyin bulunduğu 
odanın kaplStnı açtı. Sesi oldugu 
kadar bağırdı: 

Ey Oluğ bey, goruyorsun ya, 
ben geri geldim. Sana şunu söyli
ycccğim kt ... 

İhtiyar clçı, halım ve sevimli 
bir tavırla kitabından başnu kal-
dırarak sordu: 

Ne söyliyccektm, evllidım? 
Erdcl beyi, istnnbulu temsil 

Soruyor~ar: 

Neden yalnız 
beyannamelilere? 

« .•.• Aııker ailelerine yardım 
için yapılmakta olan tahMlat 
nok5anlarmı kıtt>atmak Uzere, 
beyannameye Uıbl kazanç \·er
gisi mükelleflerinin seıtellk ka
unç tahakkuklarına yüzde bq 
nlsbeti•de bir 7.am yapılnıaaınıa 
beledl~•c encümeninde kararıa,

tırıldığını gnıetclcrdc okudum. 
Her \'atandaşın &e\'e SC\'C l~tirak 

edecekleri ~üphealz hul•nan bu 
yardım şerefinin aeden milnha
ınrnn bf!JıtnR&me~·e tAbt mükel
leflere kauındırılmnk lstenllnıc

slndeki sebep \C hikmeti doğru
su anhyamadım."» 

Bunu blr okurumur. yazıyor \'e 
!40ruyor: 

- Beyannaınl'l"" tabi olmr
yan mukellefierden bu ,yardıma 
iştirak C41ecek yok mudur aca
ba ':' •. 

eden adamın karşısına çıkınca 

Ttirk idaresinin bütün" heybetini 
duydu. Hiddeti birdenbire gevşe· 
...ıı. Kuzu gibi bir sesle cevap verdi: 

Ş<.'y, şunu söyllyecektim kı 

müşavirleri toplamak için vakıt 

ister. Hıç biri burada oturmuyor
Bcldinin bulunduğu yer Bodola
dır. Tclcki, Zaki ve diğeri de 
başka. başkn yerlerde otururlar. 
Bunların hepsine haber gondere· 
ce~im, buraya gelinclye kadar va
kit geçecek. O zamana kadar ne 
dilersen yaparsın. İster burada 
kal, bekle. ister •.• 

bl dövüşllrilz. Bunun için bozgunun 
mesulıyctlni hakkile bıze yUklUyor
lar. Bu sebepten başımıza tel!ket 
gelmesi beklenirdi. Fakat Istanbul
da araya girenler oldu. Bızl padişa
hın gazabından korudular. Tam bu 
talihimize sevlnmeğe başlarken, E!
IAk beyinin karısı Mariya gebe, has
ta ve bitkin bir halde buraya iltica 
ctU. Türkler, kendisini teslim etme
mizi emrediyorlar. Şımdl iki bela
dan btrlnl seçmemiz !Azım geliyor. 
Ya bize sığınan zavallı, hasta bir ka
dını ksllm ederek rezil olacağız veya 
but Erdel lstıklalinin nihayet bul-

masını '\'c burasının bir TUrk paşa- \~-------·-----~ 

Bu sözlerden sonra kapıyı ol
dukça şiddetle çektı, gitti. Sözünü 
ancak ondan sonrn bir kufilrle ta· 
rnamlıyarak ihtiyar elçiye cesaret. 
'" meydan okuduğuna kendi ken
dini inandırdı. 

!) 

MARiYA'NJN AKIBF.Tf 

lığı haline gelmesini goze alacağız. 
Ik! beladan hangisini tercih edersi
niz? 

Paul Beldi taUı, zarif tavrile aya
ğa kalktı: 

- Uc;üncü bir ilılımal daha var, 
dedi, TOrklere yalvaralım, zavallı 

kadını elimizden almasınlar. 

Prens Apaffi cevap verdi: 
- Ben bunu yaptım. Netice çık· 

madı. 

- Buradaki elçiye yalvaralım, 

demiyorum, doğrudan doğruya pa
dişaha baş vuralım. 

Meclis llzasındıın genç Bethlen bu 
fıkrc iştirak etU: 

- Evet. dedi, yalvaralım. Nemse, 
Fransa ve Lchlstanın BabılUi nez
dindcki sefirleri de bize elbette yar· 

Er~J beyı, Oluğ beyı"'I yanından dım ederler. Mili!takll bir Erdl bu
ayrıldıktan sonrn her tarafn haber- Junması bunlarm hepsimn işine ge
ciler koşturarak mu~avırler mecli- ı llr. Şayet, bundan netice çıkmazsa 
sini toplantıya çağırdı. MUşavirle- istiklalimizi mUda!aa ederek ölU
rin hepsi vak yı duymuşlardı. Bir ruz. fakat zavallı kadını teslım et
idam hCkmünU dtnlenıeğc gclmış nııeyız. 

bir tavırla toplantı afonundakı yer- Delıkanlmın ateşli nutku derın 
lerine geçtıleı·. Paul Beldı, Mariya- bır tesir bıraktı. Herkes bu reye ta
ya balalın diye kızı Arankayı d& sa- raftnr görünüyordu. 

raya gctirnnşti. Nazır Teleki ayağa kalktı. Dedi 
Prene: nazır T~lnin koluna da- ki: 

yanarak gefdi. tahta çıktı. oturdu. 
Tclekl ayağa kalktı ve şu ızahatı 

\'erdi: 

- Bir dnklknlık tatlı rüyanızı 

dağıtacağım:ı sıkılıyorum. Faknl 

150 tondan 
küçük 

merakip için 

Yeni bir armatörler 
birliği kurulacak 

150 tondan bUyük gemiler için 
1 

kurulan Türk armatörler birliği_ 

nin başardığı iş takdirle karşılan_ 
mış, 150 tondan küçUk merakip te 
aralarında böyle bir birlik kurmı
ya karar vermişlerdir. 

Öğrendiğimize göre yeni bir bir
lik te~kiline karar veren küçilk 
meraklp mümessilleri vilayete mü 
racaat cdt'rck tasavvur halinde o
lan bu projeyi fiiliyata dökmek 
istediklerini söylemişlerdir. 

Küçük deniz motörleri nakliyat 
birliği adıyla teşekkül edecek o
lan bu yeni teşekktilün muamele
sinin tekemmül ettirilmesi için, 
vilayet birliğin dileklerini İstan
bul mıntaka liman reisliğine ha
vale etmiştir. 

Öğrendiğimize göre Liman ı·:-- Arkada.şiar, biz Nemse lmpa- acı hakikati oldu~u gibi görmek 14-

ratorluğu ile O&rııı.nlı imparatorlu- zımdır. Bızım hahmiz Avrupanın 
ğu arasuıa sıkışmış zavallı bir mil- umurunda değlldır. Sengotnrd muha- yaseti !Azım gelen formalitenin ik. 
etiz. 01'6le çekiç arasına dQşmllş mali için evrakı MünakalAt VckA
bıçarc bfr mahlQka benziyoruz. Av- rebesinden sonra imza edilen sulh lef.ine gondermİştir. 

rupa kendlsile Türkler arasında bir muahedesinde Erdele dair bir tek Önümüzdeki hafta içinde Mı.i
tampon bulunsun diye blzJ ilhaka &ÖZ yoktur. Halbuki Fransız, IngUlz naka!At Vekaletinin birliğin teşek_ 
kalkışmıyor, Turkleı de ayni sebeple ve Leh sefirlerı sulh mllzakerelerln-
bizl gı'.'.ıya isUklAl halinde bırakıyor, külü için karar vermesi ve teşck-
rakat blzlm haraç vermemızı ve mu- de hazır bulunmu~lardır. Bunlardan killün derhal a:Küçük Deı1lz l\Io
lıarebelcrdc kuv\'cl gondermemızi yardım bekllycmeyız. Babılıll de bl- törleri Nakliyat Birliği» adıyla 
bekliyor.. ze baş çcvlrmıyecektlr. Peşte muha- faaliyete geçmesi muhtemeldir. 

Sengotnrd muharebe meydanına fızı Hıısan pıı..şa. Erdcll de kendi ara
bır takını sebepler dolayısılc kuvvet zlsine katmayı kurmuştur. Vesile 
gönderemedik. Istanbul, ~emse im- anyor. Sadık adamı Atfan beyi bu
paratorluğu ile bir uzlaşma .sulhu 
lmzalamağa mecbur kaldı ve gözUne raya göndermiştir. Köy köy dolaş-

'kestirdlği bOyUk emellerden mah-

Güneş aportımanındoki 
yangının kurbanları 

lngilizler, Harbiyeyi de 
5 - 2 mağlôp ettiler 

lstanbulda G. Saray, lst. Sporu: Fener, Taksimi; 
Beykoz, Perayı; Beşiktaş da Kasımpaşayı yendi 

Dtlnlrü Galatasaray - lstaa'b ulspor m~mdan bir enstantane ve kulllpler bayraklarını alıyorlar 

Ankara, 30 (Telefonla) _ f n- kikada sağdan açılan bir hücum- ı ta bu suretle 5 _ 2 misafir takım 
glllz porfesyonelleri bugün ikinci d:ı top merkez muhacime geçti. lehine neticelendi. 
maçlarını Harp Okulu ile yaptı- Mllthls bir ş'Jt Harbiye kaleci~!- D .. k .. 1 
Jar. Birinci maçın ı _ o !ık neticesi nln fedak!irane bir mftdahalesile Un U maç ar 
belki de bu karşılaşmayı görml- ellerinde kaldı, bu suretle mu. Dün Fcnerbahçc ve Şeref stad-
ycnler üzerinde bu takım aleyhine h:.lkkıık bir golden kurtulmuş ol- Jarında yapılan lig mnçlarile bi
ınenfi bir tesir yspmıstır. F:ıkat duk. Fnknt çok geçmeden misafir rincl devre karşıla~malar sona er
futbol üstatlarının oy~ununu gö_ I takım üçüncü golünü de kaydetti . mlş oldu.lstanbul~por, Galatasaray 
renler hiç te böyle bir düşünce Bu gol, Harbiyelileri kırmamış ve kar5ısında mağlübiyetle üçUncll
hıı.tasına düşmediler. ÇünkU ma- blUıkf.s canlılığa ~evketmlştir Bu lük mevklinl de Fenerbahçede ter
çın neticesi bir gollük fark olma- arada bir kaç tehlikeli hücum da ketti. 
sına rağmen futbol kalitesi çok yaptılar. Bir hücumda Muzaffer, Dlln yapılan maçları yine ikin
yüksekti. müdafileri atlattı ve kaleci fle el sınıf hakemler idare etti. Yapı-

Sahaya büyük bir kalabalık karşı karşıya kaldı. Soğukkanlı lan müsabakaların neticelerini ve. 
kütlesi toplanmış bulunuyordu. bir hareketle İngiliz takımı kale- riyoruz. 
Şeref tribününde sporcu Hariciye clsini de atlatarak ikinci Harbiye Fener stadmda 
Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ile da.
ha bir çok tanınmış zevat göze 
çarpmakta idi. sa:ıt tam 13 te her 
iki takım sahada karşı karşıya 

yer aldılar. Takım kaptanları me 
rasfm yaptılar ve oyun başladı. 

Daha ilk dakikada seri bir oyun 
E-eyreimiyc başladık. Fakat İngi
lizlerin pek soğukkanlı hareket.. 
lerl Harbiyelilere hUcum lmkAnı
nı veriyordu. Nitekim bu arada 
Harbiyeliler bir de gol kazandılar 
ve birinci devre 1 - O Harbiyenin 
galibiyetilc neticelendi. 

golünü de yapmıya muvaffak ol-
du. İngilizler bundan sonra açıl- Ga'atasaray - lst.Spor 
dılar. 41 inci dakikadan itibaren Fener stadında günün en mil_ 
sol açıkları vasıtasile dördüncü ve hlm karşılaşması Galatasaray - is
beşincl gollerini de yaptılar. Maç <Devamı Sa. 4 Sü. l de) X 

EY 

Sadun Galibin 
cehaleti 

1,iyatroya dair 

S ıraımlır; tiyatroyla UgW lılf 
kaç fıkracık anlatayım: 

Fransızların on dokuzuncu asır 
ronıan<'ılarından Barbey d'AoreA 
vtlly, bir tiyatro plyeelnl batırrP"' 
~ıkarnıış. 

Bir kaç ay bonra romaııcı)a ra5• 

lıyan bir arkadaşı: 
- Dostum, demiş, sen hu pl)e-" 

al baltaladın durdun. Halbuki an· 
lamıyorum, aylardanberi tiyatro 
her akşam dolu. Halk ~.ok beğeni• 
yor. 

B. d'Aure\illV bu hakikat ön .... 
do de l8tlflnJ bozmanu!J \'e fil d" 

vahı verml": 
- E\·et amma yalnıı; o t>efed'

yor, başka beğeneni göatenıene! 

* Ti~atro mii,terllerl arasında ee1· 
redenlcrlc yanlla çıkıp gldenlerdell 
başka uyuyanlar da bulunur. 

Bir aılaın arkadaşına sonnu,: 

- Dlinkü pl)C51 gördün nıü! 
- Omrilmde tiyatroya gltftldll" 

- ~için? .. 

- Çünkü fazla horlaron da Y.-
nıında uyuyanlar olursa onları 11· 

yandırmaktan korkarım. 

• Komedi Fransezde, - blrble A 

ötekine B diyelim - iki tiyatro 11111· 

hanlrl locada oturuyor~ O 

aktaın da A ıun bir piyesi oY..-

yormu,. Bir aralık B meslek~ 

ön sırada uyuyan blr mU~yl ~ 

retle: 
- Adamcağw uyuttun, tebril' 

ederim 'lleD1 ! demı,. 

A yutkunma~, takat ltlr şey 11'1" 
Uyememl9. 

Ertesı aqam, yine bu lld aııı· 
harrlr ayni locada bulnnuyo~ 
Bn aeter de B nln bir plyeıll o,._, 
yormu,. Bir aralık A t8§I gecDllJlfJ 
koymak leteğlle, ön sırada uyuyıaı' 
bir mU~teriyl göstererek: 

- Adam<'ağm uyuttun, tebrlil 
ederim seni! yl yapıl}trrmı,. 

B hemen <"e\·ap vermll}: 
- Yanılıyorsun dostum! O, dtlll 

gece aenln uyuttuğun adamdır, ııi" 
il uyuyor! 

KÖR KADI 

Ankara at yarış
ları neticeleri 

Ankara 30 (Telefonla) - :SıJo 
günkü at yarışları neticelerini bil' 
diri yorum: 

Birinci yanş: 
1 - Mis. Ganyan 140· 

ikinci yarıs: 

rum oldu. Bundan bızi mesul tutu
yor. ÇUnkQ biz asker gönderemedik, 
yerimize EflAk kuvvetini koymağa 
mecbur oldular. EflAklılar muhare
be etmeden çekildiler ve bozguna 

tırıp hnlkın vergi \•erip vermediğine 

bakıyor Haraç ödememek için 

gösterdiğimiz özUr haklı değilse Ha

san paşanın bizi cezalandıracağını 

söyJUyor. DUşUnUn bir kere: Hasan 
paşa Erdel prensini cezalandırmak
tan bahse ctıret ediyor! 

İki gün evvel l\Iaçkada Güneş 
apartmanında olan yangın hakkın 
da şu haberleri aldık: 

İkinci devrede Harbiyeliler ine 
çok canlı başladılar ve bir kaç ta 
hücum yaptılar. Fakat çok geçme
den hakimiyet İngilizler tarafın
dan elde edildi ve oyun Harbiye 
nısıf sahasına intikal etU. Bu su
retle kısa paslı ::cvkll ve çok gU
Z<.'I b!r oyun seyretmlye başladık. 
Nitekim 12 inci dakikada İngiliz

tiyatro 
Sadun Galibe dedim ki: 
- Hamlet davasında, Peyami Sa

fa da senln tiyatrodan anJamadığııu 
tekrarlam111. Ne buyurulur! 

.A.rkada,ımız şu ce\'abı ,-erdi: 

bum tefti, heyeti 
mell. 

ı - Dandi, 2 - Gonca, 3 -
müdlirii"'• de- Yetiş. GanY.an 160 (Romans ~ 

1 
rol açtılar. Halbuki Türkler pek iyi 
bilırler ki biz bir defa harbe ginnce 
1<ancıklık etmeyiz. tıpkı TUrkler gi-

HERGuN BiR FIKRA 
l uh olsun s.ze 

Birinci Sultan AbıJUlhamit dev
ri sadmzanılanndan :\'ljtıleli sı

IUıta.r Seyit ]\fehnıet ııaşa, zama
nının bUyilklerf arasında zeka ,.e 
ılllrllstliJA'tlc şöhret kauınmış bir 
zattır. 8011 derecede ettmcr 'e çir
kin yllzlü, kı!>B bollu, fakat, 'e
karlı 'e 1) 1 huylu ol!'n bu paşanın, 
Enderunu hbnıayunuıı hazine ko
' uşun41l bulunduğu zamanlarılan 
iktidar \"C istidadını çekemlyen 
rakipleri, sadrazam oldufunu \ e 
Bel11ktaş sarayında milhril hüma
yun11n bizzat padh:ah eli) le ken
dine ,ııunuldufunu haber aldıkları 
gtln, toplandıklan Enderun dalre
~lnde kıekançhklarınclıuı yanıııa

ğa. atııı tutmak l~n nir '~ile 
aramağa ba,ıarlar. Her biri bir 
~y !iÖylemek, yeni sadrazamı bir 
az çcld!!tlrmek fı;ter, fakat, hiçbiri 
kötWlttlne clelilet edttek herhan• 
gi bir tavır \e hareketini bulup 
ortaya atama7.lar. "'lha)ct, kısa 

boylu \C esmer lilzlü olmasını ha
'1ane edel't'k kimi kara \e"dr, ki
mi de coc"' Pl'fA diye tezyit \C 111-
tlhza)a ı.rtrt11lr ve ur.un uzan gtl
IU~Urler. 1.Af ııırası, zıunawnın 

nUkteJI soı.lert ile meshur olanla
nndan ~kfır Baba • adında bir 
bekta.',!iye gelir. Baha, ıstıhzalt ba-
1aşıar11ıı mt!f'lbıte bulunanlann 
ytizlerinde gedlnllkten sonra kıs 
kıs g!Ucr. \'c: 

- ınırcnıllm şu '1.ata ıloğrusu. 

Bu kadar adam, aradını& taradı
nız lllç biriniz bir kul>ul"QQa bıılı&
madını:r. da nlha3 et, ) Uz.ünün es
merllğinl ııerı ürüp ilahi klldre
te aaldırdınız. Güya onu karabwh-
111& detfl nd ! l"uh olıtun size. 

ltablle oradaldleri fena baWe 
mallçup eder \e mecU.tem oekillp 
gider. 

- Aldırma! \'arsın bu kadar ti-

lerin birinci sınıf bir futbolcü olan yatro bllglDl arasında bir tanecik de 
sola,ığı topu miısalt bir vaziyette benim gibi cahlli bulunııun! Hiç ol
olan merkez mulıacime geçırirken mazsa, bu cehaletimi, kendilerinin 
Harbiye müdafii elle tuttu, vcrilerı 
penaltıyı gole çevirerek beraber- bu mdldekl bllgllerlnl yUkı.ek f:ır-

KARŞILIKLI ÖGÜNELiı\l 
Rdllc Halit Karay, tarhana, keı-

kek, mantı, bal kabatt. erişte gibi 
öz Türk yemeklerine dair bir )'Ki 

ya:t.mış: «Bunlan yapan öğllMlln! 

Yiyen öğünsün:» diyor. Uııtad şunla
rı bir yapsa \"e yaptım dJye öğünııe. 
bb.I de çağırıp bir ziyafet çekse ,·e 
hlıl de yedik dlye blr öğUmıek ne iyi 
olur. 

Yatagan girmedi) 

Üçüncü yarış: 

ı - Gül, 2 - Neriman, 
Sevinç. Ganyan 230 kuı1ı~ 

Dördiincü yarış: 

3 -

1 - Savn, 2 - Ceylantek, 3 -
Bozkurt, Ganyan 730, pltıse 150• 
535, 170. 

Be.!jlnci yfarış: 

Hıısan pa.şaya vesile vermemek 
ltızımdır. Şimdi Efltık beyinin karı
sını, elçi Oluğ beye tesllm etmezsek 
veya pudlşaha yah•armak Uzerc Is
tnnbula adam gönderdiğimiz! ileri 
sOrersek )'arın Hasan paşanm kuv
vetleri Erdell ıstntı edecektir. l<cndi
mlzl aldatmıyalım. 

Yangına maruz kalan dairenin 

kiracısı B. Sadullah ailesile be

raber İzmirdc bulunuyormuş. Ak· 

rabasından Bay Salahaddin, eşi ve 
15 yaşında oğluyln gelip apart
manda yerleşmiş, fazlaca knlucak 
ları için bütün elbise ve mücr>v. 
herleri beraberlerinde bulunuyor
muş. Yangın çıkıncn evde yalnız 
15 yaşındaki oğulları bulunuyor
muş. TeUış içinde yalnız babasının 
bir altın saatini alarak dışarı fır

lamış. B. Sadullahın eşynslle be
raber B. Salühaddln ve ailesinin 
bütün elbiseleri ve kıymetli eşya. 
sı yanmış. Yangın söndükten son
ra B. SaHihaddinin eşi, kısmen 

yanmış bir dolabın bir köşesinde 
yalnız tek ta:ı bir yUzUğünü bula
bilmiştir. 

liği temin ettiler. Dört dakika so" zetınelerlne yarıyacak bir miyar 
ra İngllizlerln merkez muhaclmi olarak kullanmak teaelllslnl bulur· 
şahsi bir hücumla Harbiye kalesi- lar! 

GERGİ:SLİGİN SON KERTESİ 1 - Davalaciro, 2 - Baron, 3_... 
Amerikan - Japon gerpnllğl do- Saron. Ganyan 160, çifte bahis 19 

layıslle Pa.'llflktekl Amerikan &lerl- lırn. Tam bu sırada kapıcı şu haberi 
verdi: 

- Eflak düşesi Marlya huzuru
nuza çıkmak istiyor. 

Prens red cevabı vermeğe hazır

lanırken, nuır Teleki peki diye eliy
le işaret etti. 

<Arkası nr) 

Antuanel aznp içinde kıvranıyordu. 
yaş dolu gözlerlle Lusiyen'e bakıyordu. 
Bu gözlerde öyle meraklı, meyus ve 
bedbin bir mana vardı ki Lusiy:cn kendi 
kendine 3u suali sordu: 

- Acaba yanılıyor muyum? 
Sonra öfkesi yine galebe etti: 
- Yine zaafa du,memeliyim. Bütün 

insanların düştüğü zaaftan kendimi k<>
rumalıyun. Hayır, hayır. boş hulyalara 
kapılmam dolru olmaz. Elimde deliller 
var. Deliller kuvvetlidir. Polis hafiyesi
.nin verdiği rapor var. Fakat ya polis ha
fiyesi bol para almak için sahte bir ra
por uydurdu ise .. Ya yanıldı ise ... 

Luslycn bütUn bunları b'r an içiftde 
fikrinden geçirmişti. Antuanet titriyordu. 
Durmadan saate bakıyor ve kocasının 
mutlaka gitmesi lAzım olduğunu hlssedı. 
yordu. Nihayet dayanamadı ve hafif bir 
tereddüt geçlrdikt<ın sonra yavaş sesle 
dedi ki: 

- Trenin saati geldi. Geç kalacaksın. 
Lusiyen karısının ellerinin titrediğini 

far ketti. 
- Korkuyor! Geç kalacağım da tren 

kncacak diye tıtrlyor. işte bir delil daha . 
Diye duşündü, sonra saate bOkarak sa

kın bir tavırla '. 

- Daha epey vaktıın var, dcdL 
Bu sözleri söylerken bir dakika bile 

vakit kaybetmlye meydan ohnadığını bili
Yordu. Btıdalaeasma geç kahp ta bütün 

ne aktı, güzel bir eşape ile ka'e 
cinin mildahalcslne rağmen !kine: 
misafir golilnü de kaydetti. Altı 
dakika içinde mağhlbiyetten galip 
vaziyete geçen İnglllzler daha akı
cı bir oyun oynamıya başladılar. 

Fakat Harbiyeliler de bu oyuna 
mukabele ediyorlardı. 22 inci da-

BELEDIYEmZ YAŞIYOR ne «hazır ol!» emri ,·erilmiş. Bu e
Son ~elgraf re.flklmlzde şu ba'jlı- ı ntlr bir şey değil, fakat «ileri marŞ» 

VATANIN EDEBi &OMANI: 

Yazan: Karen Bramson 

plfrtw bozmıya değmezdi. Treni kaçıraca
ğını hissederse belki k8"sı programını 
değiştirebilirdi. İhtiyatlı hareket eder. 
kendini ele vermezdi. Bir telefon her ~l 
düzeltebilirdi: 

- Artık gitmeliyim, ~i. Bllirsln ki, 
trene son dakikada yetişmeği hiç sev_ 
nletll· 

Bir çekmece açtı. İçinden tabancasını 
çıkardı. Antunnet, gözleri Ialtaşı gibi a
çılmış. kocasına bakıyordu. Nihayet: 

- Ne yapıyorsun? diye sordu. 

Tabancamı yanıma alıyorum. 

- Niye? 
- Kim bilir, belki !Azım ahır. Böyle 

zamanlarda seyahat etmek pek emin bir 

şey de~il. Gece yolculuğunda neler ola
bilir? 

Hakkın var. 

Bu sözleri söylerken genç kadının içi 
rahat dejlldi. Kocasının cebindeki ta
banca kendisine endişe veriyordu: aFa
kat deliliğin \Uzumu yok, Lusiyenin hak. 

~ı gCSrdUm: emri ,·erlli111e artık gerglnJlkten e-
«Merhum belediye teftiş heyeti lier kalmadıtına ,.e aradaki pamuk 

müdUrilnUn alle!'!lnc yapılacak yar- ıııllğlnln koptub'llDa hükmcdeblll
dım• çok -:rıkUr, beledlyenılz. hayat- rlz. 
tadır. Bunun l~ln cbeledlyenln ıner- Tatıısert 

TEFRİKA No. 7 

Çeviren: Renan A. E. YALMAN 

kı varn diye kendi kendini teskine çalış-
tı ... 

Lusiyen sert ve haşin bir sesle a:Allaha 
ısmarladık• dedi ve odadan çıktı. 

Oh, nihayet gitmişti. Antuanet'in bu
tün sinir buhranı bir an içinde dağıldı. 
Ne korkunç bir saat geçirmişti, ne kadar 
OzUlüp merak etmlsti! Fakat çok şilkür, 
kocası tam zamanında gidebilmişti. Göz
lerini kapadı ve kendi kendine gülilmsc
dı. Saadet ve sevincin harareti her tara_ 
fına tatlı tatlı yayılıyordu. 

Her şeye rağmen aşk gecesini yaşıya
bilecektı. 

il 
Saat on bir .•• 
Hizmetçiler odalarına çıktılar. Evin i

çinde ses sada yok. Antuanet salonun ışı
ğını söndürdü. Evvela perdeleri, sonra da 
yavaşça pencereyi açtı. Ilık ve tatlı bir 
ilkbahar gecesiydi. Güzel bir ay ışığı var
dı. Uzun uzun bahçeye baktı. Beyaz du
varın üzerine aitaçların koyu renk gölge
si aksetmişti. Parisln güri.iltüleri bu ten· 

, 
ha mahallenin bahçeleri ara.sına sokul
muş, ıssız eve kadar gelmiyordu. · 

Antuanct, dçrin derin nefes aldı. Kal
bi çarpıyordu. uBari Jak söz verdiği sa_ 
otte gelse, geç kalmas:ı.!11 diye düşündü. 
Bir otomobil geçiyordu. Acaba o muydu? 
Hayır. o değildi. Çünkü araba durmn. 
dan uzakla~•ı· Gcmç kadın heyecandan 
titriyordu. Bu bekleme kendisini hast:ı 

edecekti· 
Bir otomobil daha .. Bu defa durdu. E

vet, mutlaka o .. Biraz sonra bahçe kapı
sından bir insan girdi. Tereddüt içinde 
bir an duvarın dibinde durdu. Sonra ya
vaş adımlarla llerlemiye başladı. Çakıl 
taşları üzerinde yürürken ayak sesi du
yulur diye çimenlerin üstilnden ilerliyor
du. 

Antuanet, pencereyi kapattı. Ayakları
nın ucunn basarak aşağıya indi. Kabll 
olduğu kadar yavaşça sokak kapısını aç
tı. Sonra bir kaç basamaklık merdiveni 
tekrar koşarak çıktı ve salonda bekledi. 
Merdivenlerden çıkan birisinin ayak ses
lerini duyuyordu- Nihayet kapı açıldı ve 
içeriye Jak girdi. 

lık sözü şu oldu: 
Beni kimse görmedi. 

- Buna emin misin? Kalbim o kadar 
çarpıyor ki .. Dehşetli sinirliyim. 

- Her tarafa baktım. Sokakta kimse. 
ler yoktu. Hizmetçiler nerede? 

(Arkası var) 

Badem ezmeli 
tel kadayıfı 

Badem ezmeli tel kadayıtıllfll 

nasıl yapıldığını soran oknnuu• 
ce\·aı>: , 

Bir kilo has unla ~·aJHlmış tel 
kad&) ıfını, eğer ~ok kuru ise b•· 
fil~ ılık Hu serplştlr(rek yumu
şatmalı. Ateş iizerlnde suyunıı 

ç.ektırlp biraz kuruttuktan sonra 
ıllderek açmalı. Bir tencerede bal 
'e kızgın tcreyakJ ile kızartnıal•· 
Tatlı bir pembe renk alanlan kep
çe ne süzerek bir gevgire almall· 
IJ lcc l!lUzilldUkten fj()nra. bir k&P" 
ta fokurdayıncı.)"a kadar kil),.... 
tılmış l!iuyu kadayıflann üzeri119 
gezdirerek dökmeli. Sulan ~ 
len kadayıfı ikiye bölmeli. Bit 
kısmını )ağlanmı' bir tepsiye 
ya)mah. Bunun üzerine halis ı.iiC 
Ue uılatılıp yumuşatılmış IJadelll 
ezmesini .)"&)"arak döşemeli. Arta" 
diğer kısmı ile de badem ezmetıl• 
nın 111.erlnl örtmeli. Hafifçe keli• 
tirilmiş koyuca şeker şerbe&tnl 
ya\"a, ;>a,aş dökmeli. Hafif ııar•· 
retli bir fırına sünneli. Yarım _. 
at sonra ~ıkarıp keskin bıçakl• 
kesmeli. Pa~aları düz kepçe ne 
bozmadan yemek tabağına diı" 
ındL Soğuttuktan sonra Uzerloe 
biraz pudra şekeri serperek &01· 
raya göndermeli. Badem ezmd' 
yerine kaymak ela konur ve ,el' 
l~zettl ve nefl!J bir tath oıar. 

1 

• • 
' 
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Harp Vaziyeti 

Rostofta 
Aiman ric 'ati 

Yazan: 
ihsan BORAN 

l) 

Rmı merka orda.-.unu 
ova garblnde ıa.ta ederek 

ve hldla etmeleri illtlAttıll · 
cıe aulmıt1&1r. Belki Moskova-

alabUlrler; fakat Mtltekartp bir 
~ a. orduııu, adnn a

llllclaf- ile oeklHrken llePI
~ imha edtlecek çıktntl
\le kanetitt 1Mrakıllamak yo ... --.tar. 

C...pta Mareşel Tinlof.enke yap
ınakaMI taarrllZlula Bo9tofu 
lılntış ve lııiiytik lıılr t, l'Örm6İIJ· 

• BU. Rulılann BoMefu ......, .. 

teaar ~ .a.., 
rtaw ....... 8-dan 50IH'a MareıJltl 
,.,. __ ._o• yapeblUrf .,..._. ce-

toplayaceiı lnwvetlerte 'h-
• Orel Wtbmetlerhlde taarr. 

Moekova ntlldaftlerlne yar
b.ıa.nablllr. ı;llm•lye kadar 

~~ ....... -
~ a,,tlrak ecleme
r. Fakat inandan llOllr& ~ 

'l'lmoÇMko'dao INlıyle Mr ..... 
beldeaebiür. 

t) Llltyada, tahJDln etttttnm wç
Tobnk - Sldl Resa - B1re11obl 

ve ..,tuDclül Nlpde iki 
.......... Jenl bir ..... elle 

l~llllllltar .• Diler taraftu ...... ........ ._ ............ 
......... fi ~orlar. a.lo 

....... JqlB& mo&ldll 

lılcılılr ...... ~- .... 
......-ı lta17aa ...... 116-
..... edllllllttar. Yal 1f cep-
~ blbllar etlnellt.e-

Ba ~ ..,.,, llıletçe 
ollın taratın kın·• ..... 

etll Wr UaUmaldlr· Ba örtla
de ı........- bal1UIQOI'. 

Mi]I Piyango 
'1 tıklWt•n lHl pkWfl 

1 
1 
5 .. .. 

ızt ... 
•·ıtt ..... ...... 

PLANI 
Drraml7e 
lllkün 

Lira 
ZUM 
11 .... 

1-0H 
Z.111 
ı .... 

510 
111 

50 
ıt 
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İkraaiJ• 
Tlltan 

Lira 
JS.IH 
3t.ttt 
H.Ht ...... ...... ...... .. .... ...... 
H.OH 

Ht.tll 

lt.uı J'ekb 111.Ht 
Bu çekilifte yQz bilette 

~1,56 bllet ikramiye kazana
ttıttır. Tam biletler 3, yarım 
biletler 1,5 liradır. Sataş baaı-
1-tının yüzde altmııı itrami
lredir. 

'i ' AK V J M 
1 Birlncikinan 1941 

PAZARTESt 
~: U - GÖN: 315 - K._m: H 

: 115'1 - İklncliep'in: 1Z 
iti: IHI - zlLKADE: 12 

ti:Ktr UVAJ.t El.-\~I 
l!';Ş: 7,05 2,24 

l.1!: 12,03 7,21 
Dl: 14,28 946 

" .\M:: 16,41 12,00 
,_Si: 18,19 1,37 
.\Jt: 11,21 12,39 

iÇTiMAI DERTLER 

ihtikar 
1 htikar denilen, 

kazanmak 
çabuk ve çok para 

nasıl doğdu ? htrsı 
Cumhuriyet vapurunun üst sUvet'

te.inde dört arkad&f ha.sır koltukla
ra oturmuş. kıyılann ~siz gUzellilc· 
lerlnl seyre dalmıştık. Araaıra da 
dereden tepeden konuşuyorduk. B:r 
arahk arkadaf]ardan birisi sordu: 

- Yahu haberiniz var mı? 
- Hayır ola. 
- Geçen Cihan harbinin son yılla-

rack da kanı, sütü bozuk sayılı 
kimselerin damarlarında yaşamağR, 
Uremete mtlsait zemin ve zaman bul· 
du. MemlekelimLzde ihtiklr, eski za
manlarda, bir malı ucuzken alıp dP
po ederek pahalandığı zaınan sat
maktan ibaret mUtevazı bir hırsız· 

lıktr. SözU geçen hastalıklann bize 
de bulaşmasından sonra şeklini, kı

yafetini, mal'liyetini değiştirdi. TUr· 

- Amma yaptıRız lı.a! Slttin se
ne bu derdi çekip duracak mıyız 
böyle? 

- Belediyelerimiz bir ~k tedbır
ler alıyor. 

- Alıyor ama blltUn o tedbirler, 
kızım tılr saç liatttne dökWen su gibi 
buhar olup uçuyor, tesirsiz kalıyvr. 
Muhtekir efendiler de bildikleri, Is· 
tedlklerl gibi at oynatmakta devam rında memleketi kasıp kavuran kor

kunç hastalık yeniden depremiş. 
- Tifüs mU? 
- Hayır. 

- IepanYQI nezleei mi? 
- Değil. 

ediyor. 

ft ' 8Z8n : ;) - Işlndz Allaha kaldı öyleyse. C:e-•• ,._. • ._ - Arkadqlar, yeise, Umitslzllıte ..... .. ... ça dU.miyelim. Gerçi kökleri bu kadar 
- derinlerde olan bir temeli birden sö-

- Dizanteri mı? 
- Hayır, hayır. 

- Ya nedir? 
- Bu saydıklarınızın hepsinden 

daha berbad, daha korkunç bir has
talık. Yüze aldığını beş yUze, b~ş 

yüze aldığını bin beş yüze satarak, 
terlemeden para kazanmak, solumıı
dan zengin olmak illeti. Bunun adı:ıa 
lhtiklr diyorlar. Bu illetin, alış vıı

rişten başka işlerle meşgul olan, dolt· 
rudan doğruya müstahsil olmıyan, 

gelirleri artmayıp olduğu ~rtle sa· 
yan vataııdeflar üzerinde hasıl edece· 
ğl kötü tesirleri ve bu tesirlerin 
mef'um neticelerini bir dilşUntill, tüy
leriniz ürperir alimallah. 

lU dalavereler, entrikalarla Uç beş 1 küp atmak kolay bir lf de!ildlr. Fa· 
ay içinde on binlerce, yüz blnlerc.e kat dllşUnUn bir kere, biz bugüne 
lira kazanarak koca koca aparlı- dek nelerin, kimlerin hakkından gel
manlar kurmak hırsına inlcıllp etti. medlk ki. Muhtekirlerin karşısında 

- Bu illetten naad ve ae Z&Man da lciz, çar"'iz kalmıyacatınıız 
kurtulacağız? f'lpheslzdir. HUk6metimiz bu has-

- Galiba halık kavağa çıktığı talık için de şt!a buldurucu bir st-
za1B&J1. rum keşf ve tatbik eder elbet. 

Mukaddes· ateşi sönmiyen 
adamın hikayesi 

BaftClan evvelki BtıyUk Juırp esna· 
sııtda ve ondan sonra garp Alemin· 
de eski ahllk ve fazilet tellkkile'"i 
zayıfiach, yıkıldı. Onların yerine ko
nulınak istenilen yeni kıymetler dl· 
mallarda, kalblerde hill kök)efe
mecli. lçtimal, siyasi, iktııadt, tica
ri sahalarda derin lnkıllplar, lahav
vilHer vukua geldl. BUyUk sanaylf', 
korkunç silAhlara malik olan kal&.
balık, zengin milletler, daha fakir, 
zayıf, silAhsız milletlere karfı kendi· 
!erini her tUrHl ahllk ve adalet k3.· 
yıllarından Azade görmeğe başladı· 
lar. FerUerde de yaşayıf, du~. 

dtışünllş t.arzla131 değişti. Inaular, 
lsi!' vlcudUn birbirini tamamlıyan 

uzuvları olduklarını unuttular. Hod
prnlık, yalnız kendini dllfllnmek, 
cllter inaanlann kendine hizmet için 
yaratılmış olduklarını sanmak mu
kaddes bir akide oldu. ŞahBI ve ma•:. 
dl menfaat dtlfkUnlUkleri, kinlet', 
garezler, her Çetlt entrikalar, istir
kapJar, namusa, terefe, haysiyete 
tecavüzler alıp yUrUdt1. Ve bUtUn 
bunlann neticesi olarak da zuJUnı· 
ler, t&zyiJcJer, her lilrlll rezaletler, 
anwuıız bofu9malar ba.ş cösterdJ. 
Cemiyet 1'allnde y_,amanın llk ve 
bafhca farlı, H&al, temeH olan hak· 
ka, adalete. verUm1' sözlere, muka
velelere, ahlUere hürmet, riayet, v~ 
fa ortadan kalktı. Hakikatleri giz!t:
mekte, değf9tirmeıtte, pervasızca 

yalan söylemekte bir mahzur görü'· 
mez QJdu. Alulne olarak bunlar btr 
metıaret ve marifet eaert sayıldı. 

lladdl ıcuvvet ve cesaret, ahllkf, 
mt.nevt kahramanlıklara, feragatlt.
re, bir Fin mütefekkirinin dedili gi
bi manda bae&klı fakat koyun bfı

ytnU olanlar, narin vüctıUU, fakat 
yWaıek liyakat, zeki, kuvvetti sect
Ye ve f&hllyet a&blbi olanlara tercih 
edilir oldu. 
Atın zeııglnlitfn, konforun, IUzu

lllundan çok fazla sporun, etlenc.,_ 
ntn. mat ve aefahatin Hlks ve ke
mi)'etin, altlAka, fazilete, dirayete, 
keyfiyete o.t11n bulundujıl kanaati 
her tarafa yayıldı. Her kafaya girdi. 
Bütan o halleri s&-en ve böyle bir 
kanaat edinen Z&Yallıl&rın tek he
def ve caYelert, 1118fl'U olan olmıyan 

.... 1 l9clıie) '--> 
vesikalar ,eklinde J'UDUJlar, ltı. 
rakmıflar. 

Günün birinde meşhur Barem 
kanUftu çıkıyor. Meamet KAmHe 
diyorlar ki: 

- Sen köy muallbnlijl edemez
ıin, 'çünkü elinde orta mektep dip. 
loması olsun yok. 

Cevap veriyor: 
- İyi ama on sekiz senelik köy 

hoc•hiım var. Siz beni tanıyor· 
sunuz. En ufak bir iğriliğiml gör· 
dünüz mü? Vazifemde kusur mu 
ettim? Köy çocuklarını okutmaya 
aşkla çalıımadım mı? 

- Hepsi doğru... Fakat kAiı

dın eksik ... 
- Diplomam yok ama, ben Ku. 

leli askeri idadisinin son sınıfına 
kadar okudum. 

- Mükemmel... Bunu tevsik et, 
köy hocası olursun. 

Mehmet KAmil üşenmez, yorul
maz adam ... Dört tarafa başvuru· 
yor, istidalar yazıyor. takip edi· 
yor. Fakat mazinin uzak seneleri. 
ne gömülü kayıtlar bulunamıyor. 

Bunun üzerine başka bir iş ara
mak hatır.ıaa ge]miyor. Mutıaka 

köy hocası olarak yaşayacak ve 
ölecek ..• 

Chamisso'nun kahramanı Kohl
haas gibi hakkından emin, muhte· 
lif makamlara yazdılı istidaların 
yekünu yüz altmııı ıeçiyor. Her 
matbaaya başvuruyor, vesikaları

nı gösteriyor, derdini anlatıyor . 
Hemen her Türk gazetesinin ilk 
sayfasında Mehmet KAmlle dlldr 
bir yazı çıkıyor. Fakat kağıda ta. 
pan memurlar, hiç bir istidaya, hiç 
bir yazıya kulak vermiyorlar. Nuh 
diyorlar, peyıamber · demiyorlar. 
Bu arada Mehmet KAmil, yedi ay. 
dır varını yolunu birer birer sa
tıyor, sefaletin en korkunç dere· 
cesine dUıüyor. 

Barem kanunu hakkında yazdı
lım yazılar üzerine Mehmet KA. 
mil bana geldi. Meler yürellne 
biraz su serpmişim. Halini anlat. 
tı, vesikalarını gösterdi. Hayır, 
benden bir ricada bulunmıya gel
memişti. Barem kanununun hak
sızlığını görüp illn eden bir ga. 
zeteci stfatile bu kanunun dipdiri 

her vasıtadan ve fll'l&ttan fayd~- bir kurbanına alAka ıöstermenin 
narak ça:"!:ııve çok aena1Jı olmalt- borcum, vazifem oldutuna kanidi. 
tan ibare _,__u_:ıtr.catı tabiidir. Böy- 1 Mutlaka harekete ıeçmem, hakkın 
Ielerinln, m...... ve muradlanna ka· . . i in k "-i 1 k yerını bulması ç endiaine el u-
~alanna m..... o aca ahllkl, aıl· 

1
,.. d 

zatmam .. zım ı. 
il kayıtlan, ensellert çiğneyip geç- M h t KAmll bana dedi kt· 
mekte biran bile tereddllde dUşml· e me . · 
yeceklerinden ftlphe edllmeZdt. Ni- - Sırtımdaki yük çok alır ..• 
tekim bu uğurda feytana taş çıkar- Mücadeleden vazgeçmek, kendi ih. 
tacak hilelere, tedbirlere baf vur- tiyarımla göçüp gitmek hatırımdan 
matı. her türlU abWuıızlıtı, riyayı, geçiyor. Fakat böyle ke™!imi dü. 
dalkavukluğu, yaJancılıtr, d<>tru şünmiye hakkım var mı. Sonra 
yokla yUrUyenleri ııaptırmap, vıc- bea küçük yavrumun nafakasını 
darılan aa.tın aımaıa çalıfmafı, ııa- kim düşünecek? Ya tahsilsiz kalan 
idi akla gelen retmlyen namuaauz. köy çocukları? Yurdumuzda bin· 
luklan caiz ve mUbah sayma~ bq- lerce köyün hocasız olduğu, bun· 
ladılar. ıara hoca yetiştirmenin senelerce 

_ Yahu bu eöyledlklerin kıyameıt za.ınan alacalı söyleniyor • .işte ben 
alAmetlerine benziyor. yetişmiı hocayım. On sekiz senelik 

_ Evet, onlan, yirminci asır me- hizmetim, tecrübem var. Kırılmaz 
denlyeUnln kıyameti kopacafına işa- bir iradeye sahibim. İçimdeki ateş 
ret sayan garp mtltefekkirlerlnln sefalet karşısında bile sönmilyor. 
sayısı az defildir. Tahsil eörmemta köy çocuklarını 

- Bu hutaııkların ve kanaatle- geride bırakıp nereye giderim? 
rin bize de bulqmaması için etratt- Mehmet KAmilin itini takip et. 
mıza. Çin setleri gibi yüksek ve sat- meyi vazife bildim. İstanbul Maa
lam duvarlar çekmeli idik. rif Müdürüne başvurdum. B. Tev-

- .Maalesef ona lmkA.n yoktu, ya- flk dedi ki: 
pamadık. Hastalıkların mikropları, -.- Bana da mektup yazmıı· Ha· 
tıpkı Ispanyol nezlealnlnkiler ctbl, Une çok allka duyuyorum. Ken
Ulkeler, dallar, ovalar qar&k mem- ctı.lne bir, iki aylık ölretmen ve
leketimlze kadar sokuldu, girdi. Fa- kitlill verebiliriz. Fakat derdine 
kat bereket versin, yalnız bazı bO- derman olmaz. Tatilde maaşı ke. 
yUk '8hlrlerimlzde, huauslle Bab11 anır. Vali Muavini B. Abmede ıı. 
kuleatne beUlyen Iatanlıa1da ve o- derek k6y kitibl clt;ve kendlalnden 

istifade editip edilmlyeccjini sor· 
dum. 1mkh varmıs- Siz de takip 
ediaiz. 

Derhal valiliğe gittim. B. Aa· 
ınet encümende imiş, Diler vali 
muavini S. R&fidi buklum. İşi an. 
ıattıın. Her iki vali muavini ile 
Mülkiyede hoca ve talebe diye be
raber bulunduk. Hocalık hakkına 
dayanarak, Mehmet KAmilin işine 
yakından alaka göstermelerini ri
ca ettim. Meğer hem münhal iş, 
hem de kanuni imkan varmıı· 

Bunun üzerine arkadaşlardan biri, 
daha o akşam, Mehmet KAmili Fa· 
tlhte bir medresenin köşesinde sı· 
ğındıjı yerde aradı, buldu. Erte
si günü vali muavinliğine müra
caat etmesi lüzumunu bildirdi. 

Ertesi sabah erkenden evimin 
kap111 ~alındı. Mehmet KAmll, sı
kılgan, fakat iradeli tavrile karııım 
da idi. Yüzü &ülüyordu. Elinde 
Bursa Maarif Müdürlüğünün bir 
satırlık bir tezkeresi vardı. İnegöl· 
de bir köy mektebinin muallim 
vekilliğine tayin edildiği bildiri· 
liyordu. Dedim ki: 

- Tabii İstanbulda köy katibi 
olmayı tercih edersin. Maaşı, kırk 
elli lira ... Devamlı, emin iş ... Mu. 
anım vekilliiinde maaş 26 lira za. 
ten tatilde kesiliyor, dlplomasızlar 
için bu meslekte emniyet yok. 

- Evet ama, benim mesleiim 
hocalıktır. Köy çocuklarını oku
tacajım . 

- Etme, eyleme aileni düşün. 
- Meslejlme arka çeviremem. 

Tahsilsiz köy çocuğu beni bekli· 
yor. 

Bir daha bana uiramadı. Bel· 
ki kandırmıya çalışırım, mesletln. 
den ayırırım, diye korktu. Vali 
muavinliğine de gitmemiş. Hiç 
şüphe yok ki, İnegöliln bilmem 
hangi köyünün mektebinde bu sa. 
niyede hasretine kavuşmuş bulu
nuyor. Vakit bulsam İnegöle ka· 
dar uzanır, onu iş başında görmiye 
giderdim. 

En büyüjil on yaşını geçmiyen 
be§ aç çocuğunun karşısında mes· 
lelin!, tahsilsiz köy çocutunu dil. 
şünen, hakkını 160 istida ile arı
yan Mehmet Kflmilln mukaddes 
ateşi gilnlerdenberi içimi ısıtıyor. 

Tamamile eminim ki bu ateş ne 
olsa sönmiyecek, ölünclye kadar 
adamın yakasını bırakmıyacak. 
Düşündüm: Katlıda tapmaktan 

vazgeçtiğimiz ve Mehmet KAmll 
gibi mukaddes ateş sahiplerini kö· 
ıe köşe arayıp kendilerine yol ve 
serbest çalışma imkanı vermeli iş 
edindijimiz zaman ne yaman in
sanlar olabllecellz! Bu memleket 
ne kadar llerleme fırsatları bula. 
cak! 

Acaba Maden Arama idaresinin 
karşıhtı olarak bir (Adam Ara
ma) idaresi kursak fena mı olur? 

Ahmet Eml• YALMAN 

Almanlara göre 
( ... 1 lllCllde) «-» 

ve çember cephesini delmiye ma· 
tuf bulunan teşebbüs, dilfmana a. 
jır zayiat verdirerek püskürtül
müştür. 

Berlin, 30 (A.A·) - Alman rad 
yosu, Moskova kesiminde avcı tay 
yaresl teşkilleri tarafından bir 
Rus silvart alayının tamamen boz. 
ıuna utratıldılını haber vermek
tedir. Ayni kesimde, motörlil 100 
araba, 5 savaş arabası ve mütead
dit toplar, Alman hava kuvveUeri 
tarafından harp harici bırakılllllf
tır. 

aıl·so11 HAllllRt lJ 
Fransa j Çörçil 

Almangaga 67 inci yılını .. . 
usvermemış 

100 Fransız tayyare
sinin Msıra kaçhğı 
haberi yalanlanİyor 

kutladı 

Hindistam 
12 tank 

Hollanda 
Çörçil' e 

hediye etti 
Vlchy, 39 (A.A.) - Fransız ııi· Londra, 3G (A.A.) - Çörçll, bu 

ınall Afrikasındaki hava ve deniz ıilnkü pazar ıilnil dotumununun 
uslerinin mihver devletlerine ter, 67 inci yıldönumünü işbaşında ge
kedıleceiine dair Amerika.dan ve- çlrmiştlr. Kendisinin her zaman. 
rilen haberler resmi Vlchy mah- ki ıi'bi işlerile meşgul olduğu ve 
fillerlndc saçma olarak vasıflan· bu yıldonümünün işlerine sekte 
dırılmalttadır. Ayni mahfillerde, vurmasına meydan vermediil söy 
100 kadar Fransız' tayyaresinin !eniyor. 
Afrilı:ada üslerinden hareketle Mı- Baıveklle, buıün dünyanın her 
sırdaki İngiliz kuvvetlerine iltihak tarafından tebrikler gelmi!ıtlr. Yıl 
ettiklerine dair Amerkadan veri. döniimü münasebetile kendisine 
len haber de katiyetle tekzip e. gônderilcn hediyeler arasında Fe· 
ciilmektedir. lemenk Hindistanı halkı tarafın· 

Fransız hududu, 30 (A.A.) 
Almanların şimdi Nazıler tarafın

dan işgal edilen memleketler mü 
messillerlnin iştirak edeceği bir 
yeni Avrupa konferansı toplamak 
tasavvurlttl&a bulundukları söyle. 
niyor. 

dan verilen 12 tank vardın 

e~~ıu denizciler 
s·g:ırta ed!liyor 

Fransanın konferansa daveti Al· 
manların şimali AfriJ;aaya müte· 
alllk olarak ileri sürdükleri istek-

<Bqı 1 incide) ı .•.ı 
yetince verilen bu karar, deniz me· 
hafilinde memnuniyet \'e takdirle 

terin Fransa tarafından kabulüne 1 kRrşılarımıştır. 
ballı oldulu zannediliyor. Oğrendiğimlze göre, birlik idare 

Diler taraftan Alman istekleri- heyetinin aldıg-ı bu karar mmtaka 
nin Darlan ile Hava na7.ırı gene· liman reısllğine bildirilmiş, mıntaka 

ral Bergeret arasında c;iddetli mü· liman reisliği ve bUtUn alllkadarlar· 
nakaşalara sebep olduğu da söy. ca da ınemnunlyeUc kar,ııanmıştır. 
lenmektedlr. ArrnaUSrler BlrUtl mümeı1ıılll )"eni-

General Bergeret .. Attendez den -kliyat koml!lyonuna alındı 
Voir» isimli Fransız grupunun ıı. Bundan bir mUd:let e\•vel. gemile· 
deri tellkkl edilmektedir. rln \'aktlnde ve uygun bir şekilde iş· 

Avrupa ile 
rolüm~z değ.şti 

lere tahsisini temin makasadile kuru· 
lan nakliyat komisyonu, sırf istifa· 

rl mahiyette reyine mUracaat edil· 

meal llzım gelen Türk Armatörler ı 
bırlıği mUmesslllnl. komisyondan 

(Batı 1 lacide) - uzakla~tırmıştı. O zaman Aarmatör· 

Her taraf muam
malarla dolu 

Yuaa:M.R.ZAL 

B u daklluada dünyanın mu· 

amrnalarla delu bir •au&· 
rası var. B. Roose\·ett nutkunu kı
n ke!'erek iş başına dikımüştUr. 

Japonya hakkındaki Usaoı mey· 
dan okurcadır. Ayni zamanda ya· 
rım mllyonluk ln&111z - ln•t onla
•u Blrmanya yolunu, lyamı , .• 
Slnppuru müdafaaya lla&ır bala· 
nu)or. Gerek lnglltere ,.e gerek 
Amerika Çini feda etmetı hatır

lanndan ~lrrnlyorlar. Beklenen 
Japoa nota11 bana hesaba katmaz· 
sa Japonya ya statükoyu ııörllkle· 
ylp dunM'ak nya mücadeleyi ka· 
bul etmete mecbur kalacaktır. 
Rwıyada da muammalar ço~al· 

mıttır. Bostofan seri alınması bu 
barWn 1Ja9ınclanberi Rus ordu•u· 
nun bllşanlıtı en <'anlı harekettir. 
Moıko,·a cephNinden &'elen haber· 
l•r ıle buraflının akpm !lllbah dü
~tı hakkıacla ltalyan gazetele· 
rlnln orta,a ,.a.)dıtı nikbin ha\-aya 
unun görtlnmü)or. Buradaki Ruıı 
ordlll'u ıla dayanmakla kalmıyor. 
Mane' ra kabiliyetini u ı;ok muha
fau edl.)or. 

Rus)ad& beliren canlılıtın l.lb
ya harekf'tl ile a, nl zamana ra-.t. 
,elnıerıl dikkate IAyıkhr. Belli ki 
lnıtllzlerl• Raıılar araMada bt~ 

plln blrlltt \'ar. Ve her lklıl df' Al· 
manyanın iki ayrı ,.e uuk ceplır
de ayni zamanda tazylka maru7. 
kalmuını temine çalışıyor. 

Daha prpte Almanyanın Tulon 
\'e Blu.rt llnıanlarınclaıa bıttfade 

için Darlan , ... ıtaaUe )aptıtına 

fÜphe olıwyan t«ıebbüıı nf'tice nr
memlttlr. \'k'hy Almanya,ra müııa· 
&deler gÖfı~rlldltl hakkındaki lıa

\ adllil tek&lp ediyor. Demek ki 
Peta.ın böyle bir hareketin Amerl· 
kayı harekete retlre<-.etfnl, lııilr 

FranHnın tanınmaııına yol &ÇM'a· 

~ını 'r. Afrlkadakl Fran111z arazi· 
ainl tehlikeye dU,Ureeejial hetıap· 

hyarak mukavemette devam edl· 
gidip gelmek kilidir. ter mllmeBSllinin komisyondan uzak- yor. 

Eskiden Avrupa bizim için bir lıu:ıtınlması bazı dedikodulara sebep Uzak,arktaa Anıerlkaaın prbl-
ışık ve hareket diyarıydı. Oraya olmu, ve mümessilin, gemilerin vak· ne kadar uunan kocamu .. tra~ 
gitmiye can atardık. Trenle dön. tinde ve uygun bir şekilde tahsis ı tahtası üzerinde önümüzdeki bir 
düğümüz zaman Samatya ve Kum edllmediğ'lne itirazı bu ayrılışa se· iki hafta ~inde herhalde pek Me· 
kapı tarafındaki evleri görünce u- bep teşlcil ettiği söylenmişti. 1 rakh hamleler oynaNM"aktu. 
tanırdık .• Bu evleri yıkmalı, mem Aradan geçen kısa bir müddet ve 
lekete yeni &iren bir yabancı böy hidıseler Armatörler birliği mUmes· 
le bir manzara ile karşılaşmamalı!• silinin iddiumda haklı olduğunu Is· 
der, dururduk. pat etmlftlr. 

Ben de bu sözleri defalarla tek Ojıwıdliimlu aör• .komiayonun 

Sovy~tl :: re gör : 
(Başı 1 incide) X 

rar edenlerdenim. Fakat işte töv· kat'arlarda isabet temlnı gayeslle ist ihbarat burosunun Roırtofun ıs. 
be Ve istP'far ediyorum. Çünkü I sır! lsti.şarl mahiyette reyine m.U· 

ao tirdadı münasebetlle neşrettitl be. 
bu defa karanlık, sönük, hareket· racaat edilecek olan Türk Armatör· 
siz Avrupadan memlekete döndü- ler birliği mümessilinin tekrar na'k· yannamede şoyle denilm~ktedir. 
ğüm zaman, haftalardanberl man. j llyat komisyonuna alınması MUna· General Remizof, 28 sonteerin
zarasını unuttutum bol 1 şıklarla, kallt Veklletince kararla.şlınlmış de Don nehrini geçerek Rostora 
samatya ve Kumkapı gözüme me ve karar allkadarlara tebliğ edılmlıJ· girmiş ve 28 - 29 sonteşrln gec.:
deniyet aleminin göbeği gibi gö- ttr. " ı G 1 H it r k ti · 

Münakallt Veklletlnden gelen e· s encra . ar ono uvve erı 
ründü. . b 1 Uzerln TUrk Armatörler birli· 1 Alman tahkımatını yararak şeh-

Avrupayı ne sız sorun, ne en m r e . 
söyliyeyim. İntihar halinde bir ğl idare heyeti toplanarak. Arma- ı rl işgal etmişlerdir. Rostofun gerı 
,_ ta s· dam intihar etmiye törlerln rela vekili, Ali Sohtorg'I bir- alınması için yapılan mücadelede 
Nl ••• ır a , 
karar verince bir dakikada işini llğln salAhlyeUI murahhası olarak 14 ünci.ı ve 16 ıncı zırhlı tümenle. 
bitirir. Bütün bir kıtanın intlhat'ı nakliyat koml!yonuna göndenne!t rilc 6 ıncı motörlü tümen ve bir 
övle olmuyor. Kendi sinesini de- kararlaftınnıştır. hücum kuvvetinden mürekkep o· 
llyor, kendi medeniyetini söndü· Bundan böyle 150 tondan bUyUk lan Von Klelst ordusu grupları 
rüyor, kendi insanlarını öldürü- bil6mum meraklbtn vaktinde ve uy- imha edilmiştir. 
yor, fakat yavaş yavaş, en acı azap gun bir tekilde ite tanzim edılip e· Mo!!kova, 30 (A.A.) Pravda 
ve işkencelerle... dilmedl!fne karu verecek olan de· gazetesi, kıtaları hı-zimete utrı-

Harbln iptlıdasındanberl defa. nlz nakliyat komlayonu birlik mu- yan general von Klelst'in Tagan. 
Jarla hariçte seyahat ettim. Her messllinin de reyini almak mecbrrı- rog"dan Mariupol'a kaçtıtını bil • 
defasında biraz daha çökmüş bir yetlndedlr. 1 dirmektedir. 
Avrupa buldum. Moskova, 30 (A.A.) - Pravda 

Ziyaret ettiğim memle~~tıer 1- Amerikanın harbe 94 2 gazetesi bug'ln yazıyor: 
çlnde en ziyade sıkıntı Vışı Fran· 
sasındadır. Burada yağ, şeker yü· de girmesi rr.uhteme1 
zil görmedim. İsviçre mükemmel 
bir vesika sistemi ile idare edili
yor herkes hakkına razı, her şey 
mü~avl surette taksim ediliyor. 
Çok pahalı olmak üzere lüks eş. 
vanın her nevi de bulunuyor, iş 
fhtiyaç sahasının haricine çıkınca 
pahalılığa kimse aldırmıyor. Al
manyada insan zevkli surette ye
mek yemiyor, fakat karnını do· 
yuruyor. 

Hiç bir yerde taksi işlemiyor. 
Vlyanada otobüsler otellerin önün 
de (lurup yolcu atıyor. Tramvay· 
!ardan adam taşıyor, Trenler de 
çok *labalalc. .. Hiç ıeı1ıln\ıyor. 
Muhtelif saatlerde başlamak şar. 
tile, Vişi de dahil, bütün Avrupa. 
da ışıklar kısılıyor. Bu bakımdan 
en mesut y~ Viyanadır. Oracia 
karartı on birden sonra baflıyor. 

Umumiyetle Avrupa, insana ko
caman bir zindan hissini veriyor. 
Buna sebep maddi sıkıntı değildir. 
Miınevi tazyiktir. tnsan nefes alır· 
ken bile .acaba usulsüz bir 1Q' 
mi yopıyorumh diye tereddüt du.. 
yuyor-• 

Bizimle Avrupa arasında roller 
tamamile dellşmi.ttir. Buraya ıe
lince yalnız ışık, yalnız maddt bol
luk bulmuş olmazsınllz. medeni. 
yete alAkalı diye tanımaya al13tı· 
tımız hürriyeti, emniyeti, ferah· 
lığı burada buluruz, kanun hak. 
ların mahfuz bulunmasındaki de
rin hazza burada yeniden kavu· 
ıuruz. 

Bu defa Avrupa zindanında duy 
dutum sıkıntı hissinden kurtulmak 
için aradan günler, haftalar ıeç
mesi lazım gelecek. Bütün bir kı
ta korkulu bir rüya eeçirmekle 
meguldilr. Günün birinde uyan. 
ması çok acı olacak bir rüya ...• 

(Başı 1 incide> X§ 
Burad:ı Japon k•asolesllaae

sinln sizcüsü, din ak'81R ilen. 
solesbane memurlarının .. n 
dakikaya kadar Nev7orkta k&
lacalı.larını ltlldirmiştir. 

Londra, 31 (A.A.) - Japon. 
Amerikan serctnlltl neticesi 
olarak Lo .. rada Japoa elçili. 
ttne mensap re~ memulann 
ia&'niz payitalltanı terketmete 
başladıkları 1iril111ekteı1lr. En 
son rideıt, iki senedenberl Lon· 
drada deais atqesi olarak bu· 
lunmuş Yüzbaşı Konclo'dur. 
Kondo, avdet seyahati esna
sında kentramlralllle &ern et
miftl. 

Berlbı, 31 <A·A·> - Alman 
rad,..u. seaeral T•Jo'••n na 
siJltMllti 1tlr aldukta, müa
ma devletlere ve bllhuaa Bi-
7ik Brl&aaJa Ue Birleşik A. 
meribya brp tldde&le llicam 
eWtıDi, TokJedaa balıer yer. 
mek&Hlr. 

Teje, •-IPlr iti: 
Ba cle•leller, Aa)'a :mlllıetle

rlni her YllUta ile lıl&inaara ut 
rqı7orlar. Şarki AsJa millet. 
lerlnia n bilhaala Japoa1amn 
vazlferi, enerJlk blr saNUe ve 
vakit ıeçlnnedeu müdalaale et
mektir. 

Vaşln,ten, 31 (A.A.) - Ba· 
rlclye Nezareti, Japeafaya ve
rilen BDll uetuıaa laenis ce
vap almamqtar. Japon murah
hası Karasa. Vqlnıtead• kal· 
mı'*1r· RHeneH'la keatllBile 
a,.ni umanda Japon elçtst No. 
ıat11'11 ile priişınesi mü&eael 
addedttl1or. 

Sinrapar. 31 (A..A.> - Dl• 

Moskovarın kapılan, Alman nıUs· 
tevlllere knşı icap ettığl şekilde ka
palıdır. 

Moskova önleri 49 Alman tümeni· 

ne meur olaeaktır. Durmadan ya
pılan mukabil taarnızlann dU.mar.ı 
hırpalaması ve tanklarlle askerlerini 
imha etmesi kap eder. I>tlfman 
Moskovayı asla göremlyecektir. 

Pt'avda, cenup cepheainden bahae 
df'rek şu sözU llAve ediyor: 

Ve dUtman, petrolUmUzll aala ala· 
mıyacaktır. 

Libya cephesinde 
<Batı 1 incide> ~ 

k&rfı dUnkU cumartesi gUn11 öile· 
denberl tlddeUI bir tank mubarebe
ııi yapılmaktadır. lnglli& maldnell 
mUfreı;eal, J edabla ile Bingul ara
sındaki aahil kıamma girmiflerdlr. 

Kahire, 30, (A.A.) - Aelcerl 86a
ctl, M1hver makineli kuvvetlwlnln 
geri kalan blltUn kısmı flmdi Lib
ya muharebesine aevkeclilmlf oldu
ğunu aöylüyor. 

Milano, 30 (A.A.) - D. N. B: 
Stampa gazeteıd, lngi1lzlertn Kar

marika mulıarebeelne mtıtemadtyen 

ihUyat kuvvetleri attıklarını Jıaber 

veriyor. ınstılzler, UçUncü uvaıannı 
kaybetıniflerdlr. Bir lngiliz genera
li Mir edilmlf ve esir alınan lnl'ill& 
generali bununla üçü bulnlUftl&r. 

ve bqün Raqoea'daa Blatll 
ve inrUlz olmak iisere ailalm 
miktarda takTIJe kıtalan gel
miştir. 

sını.,_,, M <A-A-> - ai
tiin kltalaıü ldaler bNmL 
ıaqtır. Bitin dw .....,., 
rinde klflalanaa .U1aelırl lfbl 
askerlere nrilea emir.....
dllmektetlr. 
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Dahili luııdalıklar mütehus1aı 

(PNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR) 

TtbMl. ş.hdettrmen 8. Mo. ~ 
Tel: 49!16 

DOKTOlt 

ÇIPRUT 
Cildiye ve Zührevıye Mütehas-
mı. Beyollu Yerli Mallar Pa. 
zarı karlJSlftda Posta sokaiı 

köşesinde Meymenet apartmanı 
Tel: U353 

l ı 

1 

1. 

~T9R 

ORFANIDIS , Romatizma, 
Cild ve Zllhrevl mUteııa.saıaı 

Beyotlu 'Suterazi sokak No. 5 Ve Bütün Ağrtlart Derhal Keser. isim ve Markaya Dikkat. 8B1P1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
N.: apartman 2 el kat Tel 43731 
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REKOR! ••• 
8&••&LLAa& •8LATLIK 

Teminatlı ~kor zevtinya~, Alemdağ tereyağı tevzi otomobi. 
linden arayınız. 

Zeytia,.fhtnllHl lıııalisiyetiain abiw i9ltat e41flff 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
Mrme 4ikkat: istanltnl Titin Gimrik ıtemerli Mkak Z1 No. 

Tel: 24197. 

Kitaplarınızı 
aalr BOL&T 

lllTAB IYIX8J:t 
alınız. Bü tnıı kitapları 1Nlabl. 
leceğln'"' gibi A:ıka.rCL nefriya
tının, A·.TUp:ının mocleı veea·r 
ncemua:a.nnın Bal>ıAJkM 1•· 
gtne ar.tıf yeridir. 

.bkan ......... hl 

Türkiye Cümhurigetl 

Ziraat Bankas1 
Kıırul"f taribi: 1881. - s.rmsyeıu.: 100.000.oeo Tirk Urua 

jube .... aja:;a a4eCli: 266. 
Zirai ve t.lcarl her ııe vi tıı&r;ka muamelelerL 

Para bidkUreDlere 28.000 lira ikramiye veri,.or. 

Emniyet Sandığı llanlan 

Pazarlıkla Taksitli Emlak 

Satışı Sekiz Senede 
•ıo 5 Faizle Ödenir 

Emlakin semU Cinsi [}>evlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (5475) lira olan 850 metreden ibaret iki 

kalem muhtelif eb'atta demir gaz borusu (19/1211941) Cuma günü 
saat ( 15,30) on beş buçukta Haydar paşada Gar Binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf u5tllile satın alınacaktır. 

1 Edirnek~pıda Çakırağa mahalle- Arsa 
1 sinde Hançerli Kilise sokağında. es-

uOKTOR ' ki, yeni 22, 28 No. lı 

Bu işe girmek isteyenlerin (410) lira (63) kuruşluk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf- , 
ıarını ayni gün saat (14,30) on dört otuza kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri llızımdır. 

HAFiZ CEfv1A~ 
LOK)IAN BEKİM 

Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu lH 
Muayene saatleri: Pazar 

rrrlc hl"rr.1in 2 5. Tel: 2389"J 

tlsküdarda Pazarbaşı mahallesin· ts9 ar~ın 18 parmak miktarııtd• 
de Karamanlı sokağında eski 27 .arsa 
mu. yeni 21 No. Iı 

Üsküdarda Selılmialicfcndi mahal 400 zira arsa 
le. inde Keresteci sokağında eski 
ve yeni 2 No. ıı. Bu ~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtıl. 

maktadır. (10419} "I Beylerbeyinde Burhaniye mahal- Arsa 

En son modaya muvafık 

MOBIL1' A LABINIZI BfJTfJN 
RADYO 

Z!raat BankMında. kumb3r,l ı \'e itbe.""Sız u. .... rrut h~3aplanndl\ 
er- ız 50 iıra:ı: r.ııu:-a..,:a:-a se'l•1 4 (' ~a çekiltcek kur'a ile a,ağ:· 

<iakı plAna göre lkramlve dıığırıl::ı.caktır. 

' 

lesinde Raslmağa sokağında eski 
12 mO. yeni 1611, 16 2 No. lı. 

Beylerboyindc Burhaniye mahalle. 459 metre ftıı desimetre aıur•b
ri ~<' nııslmeğa Abdullah sokağın_ baı arsa. Çeşitleri Ç9k elan istanbal'da B&za Paşa yokuşunda 66 

&mllT rnzl•aıa .Ual llOBILYA 
No. Burinkü Prorram 

7,30 Program 19,30 Memleket 

Mafazasıadan alınız. 
7,33 MUzlk saat ayarı 
7,45 Ajans 19,-f5 MUzik 

4 ~t J,000 Uralık 4,000 lira \00 adet 50 liralık 

• > 600 » ~.ooo • 
ııo » 

5,000 Un 

4,800 > 

8,% .. 
ol > Z50 » 1,000 > 40 > 

J lstanbul Belediyesi Il3nları 
8,00 MUzık 20,15 Rad. gaze. 
8,15 Evin saati 20,45 Müzik 
8,30/8,45 Müzik 21,00 Zirat takv. 
12,30 Prngram 121,10 MUztk 

181 • 100 4,000 > (0 > • 
DİKKAT: Heaaplarımısda.kl paralar bir eene içinde 50 liradan • 

~şafta <'U~l;ı,erı:t:ro ikramiye çııetıtı takdirde ')lı JO tuluUt 
Yollar şu~ ınüteınadl tamirat lşçllerile şoförleri için yaptırı. 

Jacak 78 takım iş elbisesi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli 560 lira ve ilk teminatı 42 liradır. Şartname zabıt ve muame
lit müdürii.ığü kıı.lemfnde görU lcb!lir. İhale 8-12.941 pazartesi gü. 
nü saat 14 de Daimt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektuplaıı ve 941 yılına alt Tlc~ret odası vesi. 
k•larile ih&ie günü muayyen saatte Daimt Encümende bulunma. 

12.33 Müzik 2ı,3o Temsil \·erilecelc~ir. 

12,45 Ajans 21,45 Müzik 

ları. (10262) , 

13•00 Müzik 22,30 Memleket 
13,30/1'1,00 Müzik 
18,00 Program 
18,03 :MUzlk 
18,50 Müzik 
19,00 Müzik 

saat ayan 
2U5 Müzik 

22,5.5/23,60 Yarını. 1 
program, kapanış 

11 Bir:ncıklnu:ı da çekilecektir. 

&!SU! 

Basıldığı yer: VATAN MATBı\ ASI, Sa."ılb! V'l N~rlyat MildU.-11 

AHMET EMI '?\. Y ALM.\.N 

Dünkü spor hareketleri 
' & .$ 

(Başı 2 iadde) X 
tanbulspr arasında idi. Şamplyo· 
na.da rol oynamak noktasından ne 
tice ile alakası bekleniyordu. 
Takımlar sahaya çıktıkları va. 

kit sarı kırmızılıların şu kadro ile 
oldukları goruldü: 

Osman • Faruk, Salim - Musa, 
Enver, Eşfak, Hikmet, Arif, Ce· 
mil. Mustafa, Gazanfer. 

Buna mukabil istanbulspor da 
3u şekilde idi. 

Fikret • Hayri, Faruk • Medih, 
Rüştü, Tarık • Vakur, Süleyman, 
Mükerrem, Kadir, İsmet. 

Hakem eskl Fenerli Muzaffer 
Oyun çok seri başladı. İstanbul 

sporlular bütün enerjilerini orta
ya koyarak oynuyorlardı. Rüzgft. 
rın da yardımile Galatasaray nısıf 
sahasına girerek bir iki muhakkak 
gollük vaziyet tc yakaladılar. Bir 
tanesinde de O manın kabul gün· 
!erinden olmaması Galatasarayt 
muhakkak bir golden kurtardı ve 
tam köşeyi bulan topu Osman kur 
tardı. Bunu Galatasarayın bir hu. 
cumu takip etli ve büyük bir fır
sat kaçırdılar. 

15 inci dakikadan sonra Gala. 
tasarayhlar oyuna hAkim oldular. 
Hucumlar sıklaştı. ista.nbulspor 
müdafaası bunları defetmekte gQç 
luk çekiyordu. Fakat bütun gay· 
retlere rağmen beraberliği boza
cak gol kaydedilemedi. Devre de 
bu suretle O • O berabere sona er. 
dl 

İkınci devreye Galatasaraylılar 
çilk canlı başladılar ve derhal ha
kımiyet kurdular. Daha ıkinci da. 
kıkada Cemilden bir pas alan Hik
met. guzcl bır akış ve mükemmel 
bir vuruşla ılk Galatasaray golü
nü yaptı. Bu golden sonra istan
bulsporlular tamamile gevşediler 
ve sarı kırmızılılar daha ziyade 
bastırdılRr· ı 

Çok geçmeden soldan bir hu
cumda Gazafıfer ikinci Galatasa· 
ray golunu de kaydetlı Bunu Cc· 
milin yaptğı uçuncU gol takip et. 
u. Oyun artık istanbulspor nısıf 
saiuısında oynanıyordu. Fakat ne. 
tice değişmedi. Maç ta 3 - O Ga. 
Jatasarayın lehine neticelendi. 

f 

Fenerbahçe 
- Ta· ksı'm küme karşılaşması SUleymanlye - rmış, devre de 3 • l Beşiktaş lehine ı--.-----

Veta arasında olmu~ur. sona cnni~tlr. ı ı-+--+-+--
Fener stadında giınün ikinci Vc!alıların .soldan bir hUcum ile !kinci devrede Beşiktaşlılar çok :J •-----+--

maçı, Fenerbahçe • Taksim ara.. başlıyan oyunda derhal SU!eymanlye cansız biı· oyun oynnmışlıırdır. Hat- ı, 
sında idi. Sarı Ilıcivertliler saha- kalesine inmişlerdir. ilk dakikalıın Uı Kasımpa.şalılar hıı cıcuede tchlı· 5 
ya şu kadro ile çıkmışlardı. mUtcvazln geçen oyunun 17 nct da- keli hUt·umlarda bılc bulunmuşlar- 6 

Nuri _ Muammer, Cevat • Enis, kikasın~a Vefa kaledsintn hatAsın- dır. Fakat Bcşiklnşlıla.r bu dc\'redc 1 
Zeynel, Aydın • Fikret, İbrahim, j dan lstıfad~ eden Süleymanlyc mer- de Ibrahim ve Şeref vasıtaslle Lkl 1 
Melih, Esat. Taci. kez muhaeıml ilk ,go!U kaydetmiştir.' gol kaydctmışler, maç ta bu suretle 1..-.ı--+--+--t--

Bu gol Vefalılan canlandırmış, fakat 1 5 - ı Be.;ıiktaş lehine netieclcnmış-
Taksim de en kuvvetli kadro. ı yapılan bUtUn htieumlar SUieymani- ttr. 

sile Fener karşısında yer aldı. k 1 ye aiec sinin gilzel oyunu ytiztinden 
1 

, 

Bülendin idaresindeki bu oyun nctl_ec vcnncm.iştir. K'üpl :r b yrok arını 1 Soldan sa~a: l - Uç tarafı deniz; 
bastan nihayete kadar Fenerbah. 2.1 inci daJ.:ıkada ağdan bir hU· . . . K 
çenin hakimiyeti altında geçti ve eumda Vefalılar Ferdi va!ıtaslle be· 0 C I ar I urum. 2 

- B~ ~y; Kal~ur~an 
beşinci dakikada MeJlh vasıtasıle raberllğl temine muvarfalt olmuşlar- DUn Fener stadında lrulllpler ta· ı geçirme. 3 - Hatun kişi; Ikı yüz· 
ba§lıyan goller biribirl ardınca te dır. Bunu Muhteşemin Fikrctc ver- rafır.dan yaptırılan bayraklar yine lUIUk. 4 - Bir nida; Tamamlama. 
vali elti. Bu devrede sarı llıcivert. dlğl pasla yaptırdığı ikinci Vefa go- Hendılcriııc meraFımle \·erildi. BUtUn 5 _ Emeller; Kısa kılıç. 6 _ El· 
iller 6 gol kaydettiler. Devre de ıu takip ctmiştır. 1 kulüpler hu ır.rrasıme l',lt!rak etmiş bisenin iç kumaşı: Balık avı vasıta-
6 • O nihayetlendi. Oyun bundan sonra Vefa baskısı 'buiunuyorlnrdı Vali ve Belcdiye Re· 11 ~ . . • arınd:ı•ı. ı - Neti edatı; Londra-

Ikinci devrede Fenerliler gev- altına gırmıştir. Fakat ~ok geçıııe- ısi Dr. LOtfl hırdar da sahada hazırı 

şek bir oyun oynadılar ve devamlı 
htıkimiyetlcrıne rağmen Uç gol 
daha kaydedcblldiler. Maçı da bu 
suretle 9 • O kazandılar. 

Beykoz - Per.J 
Fener stadının ilk karşılaşması 

Beykoz • Pera arasında oldu. Son 
mnçlarda Peranın düzelmesi buna 
mukabil Beykozun da bozulması 

bu maç uzerlnde tahmin yapmağı 
gücleştirmişti. Her lkı takım sa· 
hada en kuvvetli şekillerilc yer 
aldılar. Oyun Fcncrbahçelt Meh
met Reşadın idaresinde başladı. 

Daha ilk dakikadan Beykozlu· 
!arın çok canlı bir oyun oynadık. 
!arını gordük. Bu canlı oyunla hii
kimiyeli de tesis ettiler ve üç gol 
de kaydettiler. Devre de 3 • O 

Beykoz lehınc bitti. 
İkinci devrede hakimiyet Pera

ya geçti ve Beykoı:lu'lara tehli. 
kelı dakikalar da geçirttiler. 

tlç gol gibi bir fark olmasaydı 
bu devre Beykozu mağlübiyete 

bile surükliyebillrdi. Peralıla.r 
bu devrede bir gol kaydedebildi· 
lcr Maç ta 3 - 1 Beykozun galibi· 
yetılc neticelendi. 

Şeref stadmda ; 

Vefa - Süfey.,,aniye 
Şerf'f stadında gUnUn llk birinci 

den bu tnzyll:tcn kıırtulnn SU!cymn- bulunu\'ordu. 1 nın meşhur hir fııtbol takımı. 8 -

nlyelller hUC'Umlarına başln.mı';'lardır. KulUpler ıwvclfi rnha ortasında O!Uden kalan; Kuru Ye dıkenl, ot. 
Fethi vasıtaslle de beraberli~ temin yer nldılar. Ve ayrı ayrı hepsinin 9 - lklsinln ortasına; Bir nota. 
etmlşlerdlr. Devre sonlarına doğru bayrakları verildi. Bunu bir geçıt 10 - Sarhoş haykrrması; Yüz. 11 -
Süleyman beraberlığl bozan Vefanın resmi takip etti. Çocuklar selA.mla.ş- Bir şehrimiz; Bir nııiiet. 
u u ü lü ü d tılar. Bu ımrcllc bu merasim de ni· 

Ç ne go n e yapmıştır. Devre ıh t b . 0 Old Yukarıdan a,ağlya: l _ Ele geç· 
de bu suretle 3 - 2 Vefa lehine sona ayc u.m ş u. 

1 • ' b me. 2 - Bır ne\'i kalın kumaşım; 
ermiştir. ı lnç._i:iz'.er 1 f skn U •da do Dı~cr. 3 - F('.nalık; Çok i);. f -

lkinci devrede SUleymaniyelıler k' Soğuğa çare bulma: Kolay. ı; _ Bıı.-
daha canlı bır oyun oynamı•lardır. rr:. ç y · p-cc ar 6 VJlA t .... T f d tı 7 Y zan. - .. ye : .~e ı c a . -
Ve de\Te .sonlarına doğru SUleyma- Ankaradan aldığımız. habere göre, Tasa; Bırli. s _ Bılg-ııı; Erke•ı de-
nlyeliler Hızır vasıtasile beraberlik Inglliz. profe.c;yonellc•ınin ayın ıs ~l; Bir nota. 9 _ Gilı ıcr: InC'c ya
go!Unü de yapmışlardır. Maç ta bu cumartesi ve 14 pazar günleri iki pılı. 10 _ Tesblh ucu; Kılinat. 11 _ 

suretle 3 - 3 berabere neticelenmiş- maç yapmak Uzere Istanbulıt gelme- Üç; Kuru ve dikenli ot; Bir hayvan 
tlr. leri takarrUr elm .stır. Bu işin taha.k· 

Beşiktaş 
kukunda hail•, Ankarada bulunan 

Kasıc pc Ş J eski mılli talum kıı.ptaıu Zeki Rıza 
Şeı·ef stadında günUn son karşı- da çok çjalışmış, nihayet muvaffak 

laşması Beşiktaş • Kasımpaşa ara- olunmuştur. l 1glllzler lstanbulda 
ınnda olmuştur. Bu maçın esasen yine Galatasaray \'C Fenerbahçe ile 
bUyUk bir farkla Beşiktaş lehine ne- revanş mahiyetinde karşılaşacaklar
ticelenmesi ümit ediliyordu. Nitekim drr. 
daha ilk dakikada Beşiktaşlılar o· 
yuna hA.kim olarak Kasımpaşa nısıf Puan cedveli 
sahMına y<'rleşmişlerdir. 13 Uncu Takım 

dakikada Siyah Beyazlılar Hayri va· G. Saray 
sıtaslle ilk gollerini kaydetmişlerdir. B"ikt.af 
Bunu takıp eden bir KllSrmpaşa hU- Fener 
cumunda Çaçlnin hat.Ası Beşiktaşa lsL Spor 
bir gole mal olmuştur. Bu go.ıe can- Vefa 
lanan Beşiktft.\llılar yine tazyiklerin! I KMımpaşa 
arttırmışlardır. Beykoz 

28 inci dakikada yine Hayri vası- SUleyman!ye 
taaıle ikinci ve bunu takiben de Ib- Taksim 
rahim UçUneü Be~lktaş go!UnU yap· Beyoğlu 

M. G. B . .M. A. Y. P. 
9 8 - l 39 4 25 
9 8 - 1 38 5 24 
9 7 - 2 34 5 23 
9 6 1 2 19 10 22 
9 4 2 3 19 12 19 

1 

9 3 1 5 16 29 15 
9 2 2 5 9 24 15 

9 2 2 5 14 29 15 
9 1- 8 4 39 11 

9-- 9 4 33 8 

EVVELKİ BULMACANIS HALLİ 
Soldan sağa: 1 - Patates; Pey. 

2 - İte kaka; La. 3 Rana; iten. 
4 - EŞ; Meltem. 5 - Leylek; Ad. 
6 - İlfı.ve. 7 - Nebat; Heves. 8 -
Adcl:ı; İde. 9 - Nebati. ıo - Te. 
Uıfi. 11 - Ko~; Atıl. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Pire
lenme. 2 - Ata~e; Do. 3 - Ten; 
Yaban. 4 - Aka; Adet. 5 - Ta; 
Mertebe. 6 - Ekmek; Tali. 7 
Sa;.İhata. 8 - İtab; ifa. 9 - Teda
vi; it. 10 - Elem; Veda. 11 - Yan, 
Kese; il. 

SERiR TİYATROSU 
lstiklfil cad. Komedı 

kısmında 

Bu nk5nm 20,30 d 
SAADET YUVASI 

~-ı eski 12 mü. yeni 12 5 No. lı 

1 - Paz.ıriık 9 12 941 tarihi ne dilşcn salı günü saat 14 ten ı• 
ya kadar kcımisyon huzurunda yapılacak ve gayri menkuller eıı 
çok bedel verenlere satılacaktır. 

2 - Pazarlıkla takarrur edecek satış bedelinin dôrtte biri pe
şin, geri kalanı sekiz senede se klz müsavi taksitte ödenir. TsltS t· 
!er yUzde 5 roıze tlıbldir. 

3 - Taksitler ôd~ninciye kadar gayri menkul Sandı4a bfrlrıcl 
derecede ipotekli kalır. 

4 - Fazla ta!sllfıt için Binalar servisine müracaat cdfırrıc' 
(10141) 

TORKiYE 
ŞBANKASI 

lı uç ilk la•arra/ 

h~•apları 11'42 
iKA.4.Mi YE Pı..ANI 

KBŞb>ELEK: 2 Şubat, 4 Ma

yıs, 3 A,tustos, 2 İklncitetriD 
tarihlerinde yapılır 

lHZ iKRAMİYELt:KI 

1 adet 2000 liralık = 2000. - ıJI' 
3 1000 =3000.-

, 
• • 

2 750 =1500.-
, 

> • 
3 500 =1500,-

, 
» • 

10 250 =2500,-
, 

> • 
40 • 100 = 4000,-

, 
• 

50 • 50 -2500,-
, 

» 

'200 25 =5000.-
, 

» • l 200 • 10 • =2000,-

. ~.a.m------------------~ 


