
,... 
Ba~muharrirl 

Ahmet Emin YALMAN 

23 İkincite~rin 1941 
PAZAR 

•· 
Telefon: 241M - 'l'elgraf VATAN bt, 

SPOBCIJLAR 
Sizin için itina ile hazırladığımız 

spor sahifemizi okuyunuz 

ı... VATAN'EVf • Ca~olf'a, ~Iiıı l"enart ~. 30. 3! Yıl: 2 Sayı 448 • OOGRUYA DOGRU • iGRIYE fGRI• Fiyatı 5 Kuru1 

Refah h§disesin-i tahkik için ı . Koord i nasyo n he y' etinin iki kara r r 

llr!o •• ,.y,..- ...... . .c. • ~ 

.!!'.__•~!t_., _ _ !.~ - - • - - ---- -- • • ~ -----~- ~ ~-·-- - _ _ _ • 

Divanıili . ıma l edılmıyecek 

karar verildi 
.:,.,_ ... " .. .'. ' " • • • • l • ' • -

---- ~- -

/Jivanıllli lüzum görürse, Meclisten 
bazı meb' usl'!-rın teşrii masuniyet

lerin in kaldırılmasını istigecek 
Berraklığa doğru 16 

Daima, 

Ankara, 2~ (Huııuıı i Muhablrlmlzden Telefonla) - Refa h vapuru 
Jladlııe!llnl tahkike meın11r olan diva nıharp, bu hlldlsede yUk!lf'k rilt bede 
subay \ 'e memurlarla yüksek rütbede de,·ıet erkAnı~ın muha keme edil
mesi llzım ıeldlflnl ıör~lif ve ba muhakemeyi yapmak sallhl~·ettnl 

kl'.ndlslıtde blllmamııttır. 

Ha1'er aldıjı•ııza ıere, lülklnletç. bir ıl.f\·anı Ali kurulmasına karar 
,·erYmlştlr. 

Dh·anı All lüMtftl ıöı.terlne evvelce aldıkları mühim vazJfele.r dola
yısDe bu i~lerle alAkalı g'öriilebllet"ek mebusların do malümatına raüra

Hayvanlara verilen yem 
miktarları azaltılacak 

Ankara. 22 (Husust Muha.blrlmlz· ı
den Telefonla) - ~·akında Koordi· 
nasyon Heyetinin iki yeni karan ne•· 
redllecektir. Bu karara göre buğday 
unundan yapılacak olan ekmek, fro.n- ı 

cala, makarna şehriye gibi yiyecek ! 
maddelerin yapılması \'e satılması 1 
serbest olacaktır. Karar, menolunan 

Asker lik san' atine dair bir 
münakaşa mevzuu 

değ-il, daha ziyade serbest o!Rn mad
deleri saymıştı!'. Bu sı*eUe pasta, 
gato ve tatlı gibi lüks addedilecek 
yiyecek maddelerinin imalinin önUne 
geçilecektir Yalnız lokanta, mutfak 
ve evlerde yapılacak hamur işleri bu 
karar ha.ricinde bırakılmıştır. 
P~tacılara e\'velce tevzi edilmiş 

olan unları knrarnameye göre hUkQ· 

Emekli GI. Erkilet 
neler demişti? Şimdi 

met satın alacaktır. Bunun için lUks 
addcdllen pasta, taUı ve enısall gibi 
maddeleri imal edenler ellerinde bu-

<Devamı Sa, 3, Sü, '1 • e> X 

1 

neıer söylüyor? 
Yazan : Ihsan BORAN bekçisi olacağımız 

beş esas 
l'&at edecek \ 'e kap edene bu mebu sların te,rü masunl)·etıerlnln reflnl L b d 
Biiyük Millet Mecllıiaden lstlyecek tir. _l · i ya a Askeri muharnrlerlmlzden emekli 

General Erkllet'in şar1< cephesini zi
yaretten d:ıceki aylarda ,.e sonraki 
gUnler ic;inde Alman - So\·yet harbi
ne d4ir yazdığı fikirleri karşılaştı

rınca insan şaşıp kalıyor. Bunların 

arasında yerle ı;ök kadar dehşetli 

Bütün dünyada bir din ihti lali vardır. 
Akıl ile his arasında köprü kurmağa 

en istidatlı din de Müslümaniı ktı r . 

Alunt!t Emin Y .A:EMAN 

T urk ınkılabı, din mese· din ileri atılmış, mevcut boşhıkla
lesinde, mazideki acı tee- rı bir takım ltikatlarla doldur

rübelerin tesiri altındadır. Bekçi- muştu. Bugün bu :.abayı ilim be
si bulunduğu hayati prensiple.r i nl~ e~iş bulunuyor. Din, il· 
adına fiU noktalarda gözü açık 1 mm karşısına çıkarak yolunu 
durmnk zaruretindedir: 1 kesmeğe çalışmak imkanını bul-

1 ,.... Din akli& değil, hisse hitap mamalı~'.r. 
eder. Korku, esrar, kutsilik ile 5 - Oyle devirler vardı kl in. 
dolu bir alemle münasebeti \'ar· sanlar korku l~·inde, istibdadın 
dır. Din siyasete alet edillrı;e ca- kahrı altında ne yapacaklarını 
bil halk his yolile karanlığa doğ. bilmiyorlardı. Böyle zamanlarda 
ru sürüklenebilir, fena niyetıı a- tevekkül lüzumlu bir seyd i. Gö
damların oyuncatı olur. Bunuıa rünmez bir takım yük<sek kuv· 
için taassubu hortlatmağa çahsa- ı vetıerin )ardımına sığınarak aciz 
cak bir karakuv,·etln veya ikti- duyg-u undan kurtulmak ve le. 
dar mevkiine varmak için her si- , rahla nefes almak bir nimetti. 
iihı ho gören politikacıların ~er- 1 Öyle zamanlar için iyi bir şey 
rinden T-urk inkılabının ve Türk 1 olan hazı inanlar bugün i<:in re
halkmın korunması Hi:tmıdır. ı 1!ndır. Çünkü bugünkü hayat mü· 

2 - Aramızdaki cahiller \'C cadeleslnde Ü tün çıkmanın sırrı 
fena nlyetJller ve hariçte varlı. 1 şudur: Hayatta di l ediği hed efe 
ğımna g-öz dikenler; dini tesıtnÜ· 1 varmak için h er vatanda~ kendi 
<lü Türk milli tesanüdünü yık· ! kuv~etı~e.: ken di azmine güven· 
mak ve gevşetmek için ale-t diye melı, gozune. ke~tirdiği gayeyi el· 
kullanmağa veltenmi~lerclir. Türk de etmek lcın ıcap ed e n kuvvet 
milli tesanüdii; Türk milletinin \'e zahmeti hesaplayarak bun u 
bekasını, lnkl arını korumak, sarfetnıejtl lptidadan ldne yatır. 
Türklere birlik duygusu, birlik malidır. Başarma imkinla•m: 
hazZl '\"e elcle caJıı;mak kudreti dua yolile, ihadet ve a da k ~ibi 
\•ermek için en " ıümmlu bir te 1 bir bt"dcl ödemek usu ille nıeC,'hul 
meldir. Ba ka bir nevi tes11nüdÜ ktl\'"\·etıcrden dilenmcmelidtr. Bu 
daha ü tün tutmak iıldlasile Türk 1 <De,'1lmı Sa. :; ü. 6 da) XS 
milli te anüdünün 'l:İfa uğratıl
masına meydan bırakılamaz. 

,. 

Libyad a inıiliz ller i harekatı muvaffakiyıetıe devam ediyor. 
Gener al Rommel rie•t etmtfe çalışmaktadır. 

Sovyetlere göre 
iVloskova 
tehlikede 

Almanlara göre 
Kostof 

işgal edildi 

Görülmem iş bir . t Almanlar Mosk :;vay'I 
meydan muharebesı ahrsa baraj hattı 

oluyor tesis edecekler 
Berlin, 22 ( A.A.) - Alman ordu

ları başkumandanhğının husust teb· 
liğl: 

General Pon Klelst kumandasın
daki seri kuvvetlerle Alman hUeum 
kıtalan şiddetli muharebelerden son
ra Rostov şehrini 'Zllptetmı,ıerdlr. 

Alman kıtıUan, bu suretle, mühim 
münakale yolları Uzerlndc bulunan 
kıymetli blr ticaret ve mUstakbel as-

Kaputzo 
alındı 

Bir Al~an generali 
maktul düştü 

Alman l ar, zırhlı 

kuvvetlerinin 
yarı sını kaybettiler 

İngilizler, ytldmm 
harbi yapıyorlar 

~ 

General Rommel 
Kahire, 22 (A.A. ) - Oğ-rcnlldlğl

ne göre, Yeni Zelfı.nda kıtaları I<'ort
eap\zzo kalesine girmişlerdir. 

~evyork, 22 (AA.) - Kahlrede 
salihlyetli kaynaklardan bildirildiği
ne göre, Tobruk limanında muhasa-

<Devamı Sa. 3; Sü, 5 de> - -

l 
farklar \'ar. 

Emekli General, Sovyet - Alman 
harbinin altıncı gUnU, yani 28 Ha

ı ziran 19U tarihli <Cumhuriyet> de 
şöyle diyordu: 

«~r tarihinin en bllyUk H'. ea 
kat'1 .. , .. ~arı şimdi Baltık Ue Ka..-.1a ara.tında olmakta de\-.m & 
mektedlr. Bunlar daha % - S \e,}a 4 
harta ürebillr. Dnlyeper, Don, \"ol
l'a ndılrferine kadar uzanablllr. On
dan onra olacak muharehell'r Al
manlar için birer takip ,.e lmlla sa-
nşlarından ibaret olM·akhr.» Emekli General Erkflet 

Bu göril.şle ardı arkası kesllmiyen - ----------
hldlselC"!" arasındaki ölçUsiizlilğU öte- ı 

leşUrmeğe lüzum yoktur. Zıı.ten bu· Av 
nu, General Erkilet harbin yinrıln- r u p Q yolu 
ei haftasında, yani 19/II Teşrin/ 9U 
gUnU <Cwnhuriyet> de haber veri-
yor: 

«Almanlar bu kışın donundan l . 

tlfade ederek \'oJga ile Urallara 'c 
Kafkaııyaya dayandıktan 11onra ' 
demlryollarllc Jolları buralarn kada# 
tAmlr ,·e ı lah ettikten onra gelecek 
ilkbahardan itibaren ne ,rapacakla· 
n ke) fl3ettne gelince bizce onJarın 

l"o,yet Ru Jada tek bir kun·et kal· 

açılıyor 

Bulgaristan bize transit 

hattı verecek 
Sofya, 22 ( A.A.) - Burada blldı

rlldlğlne göre Bulgaristan ile TUrki· 

ma.r1ncaya kadar harbe de\ftm et- ye arasında demlryolu mUnakalAtı 
melerl zaruridir. ÇUnkü Alınanlar 

yeniden bir kun·et \e hir tehlike tet
kil edebilecek olan Rusyayı \'olga 
\·e tTral dağları gerilerinde hAll lllr
re hırakamazlar. Onlar h•';'laılıklnrı 

bu ıniışkUI 'e muazzam işi ne kaılar 
çetin olursa olsun sonuna kadar gö. 
türme-k me•·hurlJ etini duyacaklardır. 
Bu urf'tle görUJ oruz ki Almıın • Ru 
harbi en az 19-12 onbaharına kadar 

yakındn ba.şlıyacaktır. Bu, Türkiye

ye deniz A vrupası memlekcUeri ile 

ticaret milnasebetlerinln grUşmesJn

dE bUyUk kolaylıklar verecektir. Bul 

garlstan, Tilrkiyeyr demlryolu ile 

transit hattı verecek ve bu sureUe 

TUrkıye ile iyi milnasebetlerlnl ida

me etmek arzusunun açık bir delilı-

(De,aını ~a: 3, Sü: 4 de) cıc-» ni gösterecektir. 

3 - Aklın \'C .zamanın icapla
rına uymak ve bu icaplara göre 
ileri gitmek içln yolumuz uçık 

olmalıdır. Mazide olduğu ıibi, 

İPEKIŞ YÜNLÜ 
KUJJIAŞLARI 

Moskova, 22 (A.A.) - Pravda 
gazetesinin hususi muhabiri, şim

di Moskova yakınlarında belkı de 
asla i\Ori1lmcın1fi derecede büyük 
bir meydan muharebesinin son 
~iddetile devam etmekte olduiunu 
söylemektedir. Muharebeye bUtün 
silahlar i§Urak etmektedir. Rus· 
ıar. Qlr kaç noktada yeni hatlara 
çekilmişlerdir ve buralarda kuv
vetlenerek dÜ~manı çok fiİddetli 
bir ateşle ve mukabil taarrutlarla 
karşılamışlardır. 

( evamı Sa, 3 Sü. 6 da) (-) 
--------------~~----- r Kuyudaki ceset cıkanldı 

Cflni taassubun, bu yolu 
0

kesmek IPEKIŞ Şirketi. Fahrlkaları

için 'kendinde salihiyeUer veh· I nın btlhsalAtınılan erkek ,.e ka· 
nıelme ine ,.e bu ıcalahiyetleri ılın :ı iinlii elbiselik, paltoluk, 
kullannıağa kalkı nınsına müsaa. rohluk \ e mantoluk kuma.şiarı 
de edilemez. Dini taassup yüziin. htıınhul Yenlılo!ılane caddesin-
den zaten çok ;,"ol kaybettik, has. de 47 !'\o.hı eı.kl Tayyare Plyan-
ka milletlerden geri kaldık. İle. 1 go :UllılUrlllğii bina ında açtıkı 
rlye doğru hıımlelcrimizdc onu- ı>atış ııı:ığazasında doğrudan 
nıüz tamamil~ açık olmalıdır. su 1 ıluğru)a perakrnıle olarak sat-
kadar asır evvel, filan muhit için makta olduğunu sayın nıli,terl-
bfö ük bir inkılap demek olan lrrc bildirir. 
bir takım içtimai esa"1arm. bıı. 

günün ileri cemiyetini de idareye 

Rusların mukaeil taarruza geç. 
tikleri Tula cenup do~usunda ba
zı kasabalarda sokak muharebe· 
leri yapılmaktadır. 

• • •. f 
Bern, 22 (A.A.) - Sovyetlerin 

Pravda gazetesi, Almanların Mos· 
kova üzerine yaptıkları tazyikın 
arttığını yazmaktadır." Gazete dl· 
yor ki~ 

Bütün Sovyet yurtseverleri, 
(Deumı: Sa. 8; ü. 6 da) /§/ 

kifl olduğu hakkında bir iddiaya 
yer yoktur. 

4 - İn anların dunya \'e hayat 
hakkında cehn.let içinde hulun. 
dukları karanlık zamanlarda, 

Yenice'den kurtulanlar 
lst~~bula geliyorlar 

VATAN 
'f ennlAtlı 

~fta .. cponu 

Edil'nc, 22 (A.A.) - Bir denizat- Sofyaya gelen mahimata göre, va
tının toplarııc bntan Yenice vapuru- pur, Burgazdan hareketinden döl't 
nun 12 kişilik mUrettcbııtından ye- saat sonra batmıştır, Bulgarlar, dal
gtınc kurtulun sUvari Maksut ile i- gaların şiddetine rağmen, vapurun 

1 
ki 1 k t H il h b il h 

mürettebatına yardıma çalışmışlarsa 

Lıstc!eri 4 UncU sayfada. 
okuyunuz. 

ne ap an ayru a ug n u-
da yalnız iki kişi kurtulmuştur. Türk 

, duttan geçerek Istanbula hareket vapurunun kaptanı vapurun batma-

Japonya 
harbe doğru 

gidiyor 

Vaşington müzake
releri kesildi 

hükumeti r ic'at Japon 
etmiyecek vaziyette 

lfmerika dayatıyor 

Tokio, 22 (A.A.) - Tokio'nun 
gayriresmi fakat her zaman ıyı 

haber alan Japon diplomatik mah 
filleri, Vaşington müzakereleri 
meselesinde yüzde yüz kötümser
dirler. Amerikan diplomatik mah
filleri gerginliği ancak bir muci
zenin h-rlfletcbilcccği mülblAa
sındadırlar. Ve yerli gazetelerin 
Amerikadan' . aldıkları . haberler, 
bn mütalaayı haklı göstermekte· 

Üç gündcnbcri Tünel halkının uykularını 
kaçıran kuyudaki ceset nihayet dün çıkarı
labilmiştjr. Araştırma yapıldığı müddetçe 
apartıman halkı ve aparlımana komfiu otu
ranlar kendi !erini evlerinden dışarı atmışlar 

ve konu komşuya, abt)aba, eşe dosta misa· 

fir gltmi~erdir. Ceset kuyudan çıkarılınca 

zabıta katilleri getirerek cesedi göstermiı· 

tir. Katiller bu manzara karşısında ölüm 

korkuslle bilyuk bir azap içerisinde kıvran-
mışlardır. (Yuı ı 2 nl'I sayfada) 

' 

etmişlerdir. srndan pek az evvel bir denizaltı ge============== Sofya, 22 (A.A.) - Karadentzde 

1 
misinln pertskopunu görmUş olduğ'u-

bat~n Yenice TUrk vapuru hakkında nu blldirm!4tir. 
(Denmı Sa. 3 Sil. t de) + , ~--------------------------------------~-..-'! 
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rl~oruyorlar : 
Bekçiden bir şey 

sormak suç mudur? 

Yaz.an: Maurus YOKAY 
« ••.•• 9/11/9.tl gUnü ıınat 22.80 

da EskJşehlr :istasyonunun biti
şiğinde bıılunan poll karakolu• 
nun önünde birçok khııselerln 

toıılandığını ıörilüm. Merakla a
ralarına ben de okuldum, bek
çiye sordwn. llıidlscnin adi bir 
lıırsıılık vaka ı olduğunu öğre
nerek geri döndilm. O sırada bir 
polis yanıma geldi 'e beni kara
kola davet otu. Komi er Bay 
Ismall, isim ve hllvlyetlınl öğ

rendikten sonra, bekçiden ne)i 
IJğrenmck lstcrllğlıııl sordu. Ta
bii aaklanuığa !Uz.um gorınedim 
\C öylcdim. Biraz. onra, lrtlra
ya uğra) ıp suçsuzluğu anlaşılan 
bir adam gibi erbcst bırakıl

dım .•• » 

Kan davası ile 
işlenen cinayet 

~· rıncı ar şirke
ti feshed ·ti yor 

Bir gece yatak odasının 
kapısı vuruldu Hüseyinin cesedi dün atıldığı 

kuyudan çıkarıldı 

Bu kararın alınmasında 
son vaziyetler amil oldu 

Ekmek işini halletmek ilzere 
alınan tedbirler müsbet bir netı. 

cc vererek ekmek bollaşmıs hat.. 
tA bir çok fırınlarda elde fazla 
miktarda ekmek kalmı5tır. Ek· 
meğin bakkallar vasıtasile satıl
ması için de tetkikler yapılmak
tadır. 

Huın beyitler okuyarak buraltu
bu saatlerde dolaşan kun? Knh· 

man Ferit, Arslan Ferit... Kcndısl 
in ölenlere, TUrk vatanına hızmet 
enlere borcunu ödcmlye gelmiş, 

uharebe meydanında canını veren 
r kıza hakkı olan buseyi dağıtı

t, gUzcl perilerin ruhunu şad e-

-6-
Bu hık!iycnln baş kısmında sö· 

geçen gU! 1 Mattyayı elbette 
utmadınız. Haniya Dük Kiga 
evlenmişti de birbirine hasret 

ken Ferit Beyle dilber Aranka 
ldı düğününde karşılaşmışlar

• sonra Aranka uğuruna OçüzlU 
r de duello olmuştu. 
Mariyn çok mes'uttur. Çunkil 
ne olmak üzeredir. Hassas kız, 
rnıntlakl yavruyu şimdiden de· 
gıbi seviyor. 
Bir giın gurup :zamanında şato
nun balkonunda oturuyor, gö· 
nu uzaklara dikmiş,· mes'ut is

kbnli düşünüyor. Bu istikbalin 
orta ında, henüz yiiziınü gör. 

ediği yavru vardır. 
Moldavya beyi r:>Un Klganın 
tosu küçük bir saray hallnde
r. Marıyanın etrafında takım 

ltım saray kadınları dönilp do. 
şıyor. Hepsi beklenen yavru 
in minimini elbiseler, çamaşır

r dikiyorlar. Mariya bunlara 
ktıkçn içi haz doluyor, tatlı tat· 
gülüyor. 
Mariya bütan çocukları sevl
r. Çocuğunu kucağında taşıyan 
"ylü kadınlarına yollarda rns· 
!dikçe çocuğu ellerinden alıyor, 
viyor, 6pilyor, yavruya tatlı 

zler söyluyor. 
Civarda her dofan çocuğun 

im anası Marlyadır. Her çocuk 
ın ayrı ayrı kiliseye gidiyor, sa
eti için dualar ediyor. 
Dünyada keder de var. GOzel 
ariya, herkesin kederini kendi

mal ediyor. O taze, güzel yü-
nden asil bir ifade eksik olmu
r . Bu ifnde herkesin gamına ta 
!binden ortak olmasından ileri 
iyor. 

Sen Cotard muharebesinden 
nra Dllk Kiga, karısına bir ha
rd ıönd<ırerek hayatta olduğu. 
, kendisi için üzUlmemeslnl, 
oldavyahların hiç zaylala uğ
madıAını blldirdi. Bu sayede 
ariya, kocasının bayatta oldu· 
na alt haberi, Sen Gotard mu· 
rcbeslnin kaybedildiğine ve 

uharebcye karışanlardan çoğu· 

n oldiıl!üne nit haberden evvel 
dı. Hezimetin haberini daha ön
alsaydı gebelik halinde olduğu 

in kocası için pek fazla iızule· 

kti. 
Mariya derhal sokağa fırladı. 

HERGüN BiR FlkRA 

Hüner, sadrazam 
olmak değil 

Tarttı. A \C'I Sultan l\fehntedln 
Sadnhaınlarından Ebşlr lwıtara 

Pa!layı ldnrıı lşl~rlnde gafil \e 
kurnaslığı ılerece8lnclc de c·ahll bir 
adam olarak tt\rff l'der. Kı!la boy
lu, afak tefek olma!lına rağmen -..n derecede :ıt0rba 'e atak, bl
raır: ela az.ametıı \'e ahmak olan 
btt p1Uf8, llaleııtıı \ali iken Tar
huncu Ahınet Paşanın lerine ııad
razam ta)in edilir \e fe\kalAde 
bir iltifat olmak üzere l!ıtllnbula 

gelill<'e Ayşe Sultan ile e\'leıı<llrl

le.rek kadri bir kat daha yllkseı
tlUr. Bu .. retle ne oldum deli 1 o
lan paşa, dalma yanmda bulun· 
dardu~ akıl h0<·alarından 'e ~a
manınm 68.) ılı Rekta.-:ııerlnd<'o 

Konyalı Zahit Baba'), bir gtln 
huzuruna catmr ,.e gururlu bir 
edA ile batınr: 

- Ey Baba ıruıtan, &adnh:am
lık makamına ulapcağımı, bir 
sunan He .,.,göz edlllp damad o
Iacatunı söylediğim 7.aman dalma 
lnpllab der \"e HUda hayırlar ~ 
tinin n,ınma diye dua ederdin. 
Ve bu arada bM,rnı öne eğerek gü
ler Vfl bu gUm,ıerın ne ben! 111<'1-
tlr ve ~ndlrlrllln. Bak sözlerim 
nMal çıkıt. Ne cllyeceksln baka· 
hm timdi'? 

Zahit Baha, gör.lerlnl p&faya di
ker, Adeti vecblle yine kıalus gü
ler \'e: 

- Ne dl.}ecetfm a pa.,aın. yi
ne lnf&llah dlyooej'lm, llUdadan 
hayırlar dlleye<-eğlm Marifet iMi· 
riaam olmak defil, o mallanılar
da korunup durmaktır hüner .. 

Der. Paşa da hu söze lılddct ile 
Babayı yanınclan defeder. Fakat 
iki 9.7 IODI'&, Pap, celıll ve saı
letl ykünden &adrha.mlıktan atı
lır, Sultanı elinden alınır ve boy
na wrdurularak IMnl şehit \'eı:.lr
lei' arasıaa katılll'. 

kocaları, oğulları, kardesleri için 
üzUntü çeken kadınlara iyi habe. 
rı kendi ağzile uıaıtırdı. 

Güzel kadının artık kocasını 

beklemekten başka işi kalmamıs

tı. Gece kUçUk bir gürültü olsa 
uyanıyordu. Sokaktan her at geç
tikçe pencereye koşuyordu. Bir 
taraftan bir trampete sesi akset. 
se kocasının geldiğini umarak se
viniyordu. 

1 
Bir gece yalak od:ı.sının kapısı 

vuruldu. cıKlmdir?:rı diye sorunca 
kocasının sesi: 

- Aç, Mariya... diye cevap 
verdi. 

Mariya hemen kapıyı açtı. Ko· 
casının boynuna sarıldı, onu bu· 
selere boğdu. Fakat derhal farkı
na vardı ki kocasının buseleri so· 
~uk, kendisindeki buluşma se
vincine ayni sıcaklıkla ortak ol. 
muyor •.• 

Dükün kolları titriyordu, her
halde bir sıkıntısı vardı Mariya 
telaşla kocıısırun yüzüne baktı. 
Adamın suratı asıktı, herhalde 
büyük bir üzUntUsü vardı. 

Hassas kadın, sesf titreyerek 
sordu: 

- Kocam, beni niçin bu kadar 
so#uk kucaklıyorsun? 

Sonra karnındaki yavruyu ha. 
tırlnyarak iUive etti: 

- Bizi artık sevmiyor musun? 
DUk Klga cevap verdi: 

Sizi cok seviyorum. Kederim 
iııte ondandır. 

Bunu bize, Malatyada Şark 

Tlltünlerl Islah 1 tasyonu ümiri 
5160 sicil numaralı Faik Deniz 
yazıyor \'e soru3'·or: 
«- llerlıangı bir 'atandnşın 

bir bekçiden böyle bir şeyi sorup 
öğrenmesi neden suç oodedlllyor 
\e o \'atanda.,, yolundan (}evrile
rek halkın mütoceıııılıı nazarları 

altmda ezdirilerek ne için kara• 
kola gctlrtıllyor n<'aba ! » 

L J 

izcilik teşkilatı 
yeniden 

kuru:uyor 

Maarif Vekôleti lise 
ve orta okullara 

bir tamim gönderdi 
Kuvvetli, cesur bir adam oldu Maarif Vckilll~i orta okul ve lise

titriyordu. lcrde izci teşkllAtını yeniden teşkil ğu halde her tarafı 
Kadın tekrar sordu: 

- Ne oldu. nen var? etmcğc karar vermiş ve bunun için 

- Bir şey değil, üzülme. Belki mekteplere bir tllmlm göndererek 
de korkularım yersizdir. ·Haydi jimnastik muallimlerinden mektep 
yatağına yat. Benim bazı işlerim mUdltrUnUn tensip ettiği birisi oy
var. Bu gc~den teıl yok yapma· mak beyi olarak seçllecek ve Vekil-

~r~mka:rnr:o~:;~r:z~llrfm. İst~df· l!kçe ta.sdlk ed!lecektlr. Aynı zaman-
da mekteplerdeki ızcı levazımının 

Marlya itaat etti. Yatağına yat- da miktarlarının ayın 30 una kadar 
tı, imdi o da titriyordu. Fakat blld 11 1 1 t ı ti 
endişelerin sebebi ne olduğuna 

ır mes s enm ş r. 

aklı ermiyordu. Kocasının başı· 

na herhalde fena bir şey gclmış- D .. 
ti. Pek fena bir şey olmalıydı ki un, yakayı e1e veren 

muhtekirler buluşma daklkasınGa karısına kar 
fı bu kadar soğuk davranmıştı. 

Dük, dışarıda blrisllc fısıltı ha. 
linde konuştu, sonra. içeri geldi. 
Kılıcını belinden çl>zmOştO, sağ 
elinde tutuyordu. 

Karısına sordu: 
- Haz.ine odasının anahtarları

nı iyi sakladın mı? 
Evet, şurada dolabımın için· 

dedir. 
Dük anahtarları dolaptan ala.. 

rak uzaklaştı. Mariya geniş nefes 
aldı: 

- Oh, çok şükilr, para sıkıntı
sından başka bir şey değil .. Para.
arını belki de yolda kaybetti, ya· 

hut da Türklere yeniden haraç 
ödemesi JA~ım... Ne $rarı var. 
Babamın paraları ne gilne duru
yor? 

Dük biraz sonra geri geldi. Ha. 
llnde bir tcre"ddi.ıt vardı. Konuş. 
mak mı, susmnk mı deha fyl ola. 
cağını kestiremiyordu. Nihayet 
dedi ki: 

- Mariya, paran var mı? 
- Evet, on bin talerlm var. 

San& llzım mı? 
- Hayır, hayır, sen parayı ha

zır bulundur. milcevhcrlerlnl de 
toplayıp hazırlasan iyi olur. 

- Neden kocacığım? 
<Arkası var) 

r 

Çiçekpazarında Fındıklıyan ha· 
nında manifaturacılık yapan Av
rom ve Sabatay Abnaş Vllli mah
dumların manifatura lizerlnde 
ihtikl\r yaptıkları haber alınmış 
ve 1200 liralık mal için ayrıca 
730 lira. alırlarken yakalanmışlar
dır. 

Evvelki akşam Adliyeye veri· 
len Sabatay ile Avram ikinci as
liye ceza mahkemesinde sorgula
rını mütcakıp tevkif olunmuşlar. 
dır. 

Bundan başka. 75 kuruşa satıl
ması lAztm gelen pulluk demirini 
275 kuruşa satan Ga.latada Zi· 
ral Aletler Türk Llmltet şirketi 
şeriklerinden Hnmparsum da ya
kalanmış ve ayni mahkeme tara. 
fından tevkif olunmuştur. 

Ayrıca bir kilo odunu 100 para 
yerine 3 kurustan satan Aksaray
da kömürcü Cemal bir hafta dük· 
kdnının kapatılması ile 25 lira 
para cezasına, bir şişe birayı 21 
kuruşa satan KüçUkpazarda mUS
kiratçı Mehmet Mirza, 375 ku
ruşa satılması ıtızım gelen kun. 
dura çlvlsinl 925 kuruştan satan 
KOçUkpa.zarda Yani, komls:yıoncu 
Kemal, Mehmet ve Dlmltrlnin de 
tevkiflerlne karar verilmiştir. 

Haber aldığımıza göre ekmek 
buhranını yaratan amiller arasın. 
da Ekmekçiler şirketinin mühim 
bir rol oynadığı da nazarı dikka· 
te alınarak bu şirketin feshi cl· 
hetine gidilmiş ve ka.t'l karar da 
alınmıştır. 

ce edl kuyudan çıkaranları yan yana gö .. terlyor 

Bir kaç gUndenbcri bUtUn İs- dik bir yardan yuvarlanarak a... 
tanbulu dehşete vermiş bulCınan kar suyun içine duşnıUş. 
kan davası cinayeti nihayet dün Bu vak'adan sonra Hliseyln 
aydınlanmıştır. yengesini ve onun yetim kalan 

Dün sabah saat sekizde vak'a dört cocuğunu yanına almış, ken
mahalline gelen memurlar mU- di ancsile bugl\ne kadar birlikte 
hürlü kuyuyu açmışlar ve itfaiye- geçinmişler ve hrnazan bnyra
nln pompıusı vas,ıtasile kuyunun mından bir kac ı::Un evvel İstan· 
suyunu boşaltmışllırdır. Bundan bula gelerek ÜskOdarda amcnza
sonra Mustafa ve Koço lsmlnde des\ 1brah\mln evine misafir in. 
iki kişi kuyuya inerek taşları çı· mlştir . • 
karmııılardır. isin garip tarafı bundan sonra 

Haydnrla Hüseyin ailesi arasında 
Ceset kuyudan çıkarıldığı za-

bir dargınlığın bulunmamasıdtr. 
man müthiş koku etrafı sarmış Çünkü HUseyinln kızı, Uaydarın 
ve çaheanlar ancak eczalı p.:o kardeşi İsmallln oğluna nl5t>.nlıdır. 
muklar kullanmak surctile b Bu onların aralarındaki kinin da. 
\okudan kurtulmak çaresini bul. ıoı 1 ld n d .ı ı 

6 1 mış o uı>unu a gvster yor. 
lUşlardır. Külliyetli bir parn ile 1stanbu1B 

Kuyuya inen Mustafa ve !{oço gelen Hüseyin! Haydar parasına 
.. Lcmadiycn konyak içerek su· tamnen öldurebilir. Çiınki.ı İstik· 

\ .1 • • • cunu ti lAl Harbinden evvel eşkıyalık 
rmei!c ço.Iışmışlardır. yapmı$. çok adam oldUrmtlş. 
ki adam Hi.ı:seyinln boynuna Çıkarılan cesedin ensekökünde 

ai!lı bulunan ipi kesmişler ve bir kur un yarası vardır Ceset 
uğrnşmışlardır. Morga k ldırılmı$ ve katl1ler Ad· 

Nihayet dalgıç Mustafa son Uyeyc teslim edilmişlerdir. 

!Uaturka saz san'atkfırları 

için bir talimatname 
Alaturka saz sanatkarlarının 

bir esnaf gibi Esnaf cemiyetlerin· 
de ehliyet verilmek ilzcre yapılan 
imtihanlarından onra Bayan Sa· 
!!yenin Konservatuarda imtihan 
oluşu yeniden bir dedikodu mev
zuu olmuştur. Haber aldı~ımızıı 
göre Konservatuar tarafından bu 
iş için bir talimatname hazırlan

maktadır Saz sanatkArları bu ta. 
limatname hükUmlerlnc ba~lana· 

caklardır. 

Y eşilköyde feci bir 
tren kozası 

Bu sabah Yeşilköyde feci bir 
tren kazast olmuş, bir vatandaş 
ortadan bölünmek suretile ölmüş· 
tur. 

sa.at 8,10 sıralarında KOçiik
çekmercdcn gelen 21 numaralı 
katar Yeşilköy istasyonunda du
runca trenden inen yolculardan 
Kleantl Karacaoğlu hat boyunda. 
ki evine gitmek üzere knrşıyn geç
mek istemiş. bu sırada Sirkeciden 
gelen 18 numaralı katarın altında 
kalarak belinden ikiye bölünmek 
fıurctile ölmuştür. Vak'aya Müd· 
delumumilik el koyarak tahkike· 
ta başlanmıştır. 

bir gayret sarCcderek suyun içe· -'!!!'!!'!!!!!!!!!!"'"'!'" ______ """!!~!"!""!~lll!IJlll~!!!!!l'""!!!!!'I 

ı c girml5 ve bir dakika kadar 
'c okulu suyun ı_çcri in. 

de kıılarak cesedi çekip suyun 
yüzüne çıkarmıştır. Cesedi çı. 

r ıak lc:in snat ı 2 ye kadar ça. 
1 ı oımak mecburiyeti hasıl olmu5-
tur. 

edi glSrilnce nıısıl bir tesir 
"" ('tığ nı ve bu tesirin !aydala. 

rını dOşUnen zabıta, katilleri HU
soylnln ölüsU yanına getirmiştir. 

Katiller Tevkifane otomobilinden 
ındiklcri zaman yüzlerinde vic· 
dan azabından ziyade ölum kor
kusu seziliyordu. Klgılılı hcmşc

rllerl katile ve corum ortalına 

nefrette bakıyorlardı. 

Cinayetin içyuzü 

Meğer işin içinde dnha başka 
şeyler de varmış .. Ortada kan da
vası mevcut değllmlş.. Bu mUte· 
selsil blr kinden ibaret bir garaz 
ve eşkıyalık ruhu imiş! .. 

Hüseyin yirmi sene evvel ev
lenmiş, dört çocuk sahibi bir ba
badır. Kendisi koyünUn muhtar. 
lığını etmiş çalı5kan ve açıkgöz 
iyi bir adammış. Bundan yedi se
ne evvel Haydarın kardeşi isma· 
il Hüseylnin kardesi Aliyi bir 
meseleden dolayı tehdit etmiş. 
Ali bu tehditten dolayı İsmail! 
Erzincan mahkemesine giderken 
Erzincan dağlarında bir üç yol 
ağzında arkasından mavzerle vur· 
mu5. Ve vurulan Alinin cesedi 

t' uf bol ve musık.ı 
D irkaç sporcu, Ankarayıı gelc· ı gar Ba,veklJI. l\ledl teki son bir nut
'D cek lngHlz prof yoııcl futbol· kunda: 

eliler! hakkında konuşuyorltlrdı. iç- cBulgarlstan kat'I hareket tanı 
Jerlndcn hlrl dedi ki: ile muhtelif telklnl<'rl reddetmiş ve 

_ Futbol Jnglllzlerln hemen he- n1lhver de\·lctlerlne karşı 100 tUmf!· 

men mllll sporudur ıaçlar her hal· nln t~ekkUIUnn akim bırakm.,ıır» 
de ~ok gl17.<'I olacak. Ne yapıp yaıııp demı,. 
Ankaraya gtdecetım. Bana öyle ıellyor ki Amerika, in· 
Başka biri sordu: gllterede ,.e Ruı<)'llda bu cümleye bi· 

- Almanlar da böyle bir dotıUuk rer mum yapıştırıldı. 
te7.ahUrUndc bulunmak l~teııeler on- YAKillı'LAŞl\IA VE UZAKLAŞMA 
ların milli sporu hangisidir f A<'aha Reuter'ln bildirdi tine göre General 
ne takımı gönderirler'! Weygand'ın uzakla.,tırılma ında Al· 

Gençler dtişUndiller, dtişündiill'r, 

buna bir cevap bulamadılar. Ben de 
mlbbet bir şey söyllyemedlın. 

Matbaaya gelince, Almanların An
karaya l>li.}1lk bir flArmonlk orkes
tra heyeti ı;önderec...eklerlnl öğren

diın. 

Doğrusu Almanların milli poru da 
musikidir. Ben bunu biraz. en-el dii
tUnememiş \'C .rençlere aöyJlyerıın
mlştlm. 

Blr tarafta fut.bel, bir tarafta mu· 
ılkl... Sulh5e\ er bir millet için ne i) ı 
şeyler. 

Darı ı muharip milletlerin baejına. 
UNUTMAMAK IÇJS 

Bugünlerde liık ıık konuşan Bal· 

manların tesiri olmuş. Oyle anlaşılı· 
yor ki bazı halluılc •yakınlaşma» l!i· 
tldadı gösterenlerin sonu «uzaklaş
ma» oluyor. 

TEZEK VE ŞARAP 
Refik Halit KaraY'ın bir yazı· 

sından: « obayı gö tercrck - Ne 
yakıyo~unuz efendim'!' - <llye oru· 
!unca, çalım sat.arcaııına: - A'HUpa 
tezeği derdik \O Bonlo şarabı iri· 
yormuşuz gibi keytnenlrdlk.» 

Mesela Karıllf kömUrll yakıyormu· 
ıur. cibl keyiflenirdik diye yu.ılsaydı 
daha iyi olmaz mıydı f ÇünkU tezek
le ııarap biraz tuhaf kaçıyor. f<'akat 
kim bilir Ustad belki de tuhaf ol uıı 
diye böyle yaır.nuştır. 

TATLISERT 

Genç kadın vücudünün soğuduğunu, 
kazık gibi kesildilini hissetti. Hareket 
edemiyordu. Bayılmadı, ağzındnn kan da 
gelmedi. Ah, gelseydi ne bahtiyar olacak
tı. Ellerini uzattı, nefesi tıkandı. Sonra 
kendini biraz topladı ve hareketsizce yat
tı. Derin dcl'ln nefes alıyordu. Hisleri 
:iptal edilmeden nmeliyat edilmiş bir has· 
t& glbi idi. Hiçbir şey düşOnmeden yal. 
nız nefes alıyordu. Epey zaman sonra 
gözlerindeki mutad ciddi ifade ile koca· 
sına bakarak sordu: 

VATANIN EDEBi: ROMANI: T,FJ:RİKA No. 30 nenler de var ... 

- Yıldırımın çarptıfı insanlar ne olur? 
Gieslnger omuzlarını silkti. Şafak ta· 

mamile' sökmüştü. BUyük kus tüyü yastı
ğın üzerine uzanmış olan genç kadının 
yüzü ne kadar küçUlmüs, gözlerinin çev
resi ne kadar morarmıştı! Kendi kendine: 

- Ne eşek herüim beni Karımı 
ne diye buralara geUrdim? Burası benim 
plUcime göre yer değil •.• İnsanı halccana 
düşüren hftdlselcr oluyor. 

Diye dUşündu. Sonra karısına dedi ki: 
- Burada kalmak sana yaramadı, pi. 

licim! DUn akşamki ateşten sonra bu sa. 
bahki heyecan çok aksi oldu. İnsan dllşen 
adamı bile tanımasa, yine üzülüyor. Bak. 
benim de içim buz gibi dondu .. Diln gece 
dala çıkmak istediğini söylemistın. HlılA 

istiyor musun? 
Kadın hiç cevap vermedi. Yatak arasıra 

gıcırdıyor, kadın hafif hafif kımıldıyordu. 

Giesinger, elemini gizlemeğe çalşarak 

Y11zan: Vikkl Ba111n 

sabahı bekledi. Yalnız bir aralık dedi ki: 
- Artık uyumak mümkün değil, eğer 

ser. de razı isen erkenden eşyamızı topla
)'IP buradan gidelim, ilk trene yetişelim. 
Ne dersin? 
Kadın yine cevap vermedi. Saatler ge

çiyordu. Yağmur dinmişti. Nemli havada 
gUneş yükselmeğe bafladı. Daf tepeleri 
birer birer buğular içinde görünüyordu. 
Kızıl Kaya sanki başına. beyaz bir baş 6r
tüsü bağlanmıs gibi bir bulut tabaka.sile 
rcvrilmişti. Aşağıda sabah kahvaltısı zill 
çaldı. Bay Gicslnger'ln uzun saatler olu· 
yor sormuş oldui:u, hatta kendisinin bile 
ıınuttu~u suale kadın cevap verdi: 

- Evet, eşyaları toplıyalun. Artık gl· 
de biliriz. 

Gieslnger karısının korkunç ve garip 
tebessümlU yüzünil mahzun mahzun sey
rediyor ve hiçbir şey anlamıyordu. Ka
lın bir sigaryaktı ve odadan çıktı. Ka. 
dıncağız blr mUddct daha ha,reketsiz ve 
düşilnceslz yattı. Artık düşünecek bir şey 
kalmamıştı ki. .. Her şey tekrar eskisi gi. 

Çeviren: Benan A. E. YALMAN 

bl olmuştu. Arlık söylenecek bir şey yok. 
tu. Artık bura.dan gidebilirlerdi. 

Dünyada sanki bütün renk ve ışıklar 
sönmOş gibi idL Kalbi şöyle diyordu: 

- Bundan sonra benim için h!çbir yer, 
hiçbir şey aydınlannuyacak 

Sonra aklı da şunu iHve ediyordu: 
- Bundan evvel de bir şey parlama

mıştı ki •.• 
Biraz sonra aklına, günlerdenberi ha. 

tırlama~a çalıştığı şiirin iki mısraı daha 
geldi: 

Başka gUnler de yorgun 
Ba~ka gilnler de koı-kuyor 
Başka ıUnlcr gelmiyccek 
Başka günler de ölecek 
Biz de burada öleceğiz. 

Hayalinde evine dönüsünü görüyordu. 
Kapıdnkl iki taş heykelin arasından ge· 
çecek ve sonra yasamağa devam cdecek
tı, bUtOn insanların yaşadığı gibi yaşama
ğa ... Bunların arasında tft zirvelere ka· 
dar çıkıp da yıldırımla vurulanlar oldu
fu gibi yarı yola kadar gidip te geri dö. 

Gözleri yaşlarla dolarak düşündü: 
- Acaba benim için kopa.rdığ1 Kızıl 

Kaya parçası cebinde mi? 
Sonra içinden yükselen bir ses dedi ki: 
- Bu adamın sana yalan söyleyip söy. 

lemediğini hiçbir zaman bilmiyeceksin. 
Acaba seni sahiden bekllyecek ve dağla. 
rın öto tarafındaki vadiye götürecek miy
di? Bunu da hiçbir zaman ôğrenmiyecek
sln. 

İşte Maya bütün bunları dOsünüyordu. 
Eilmedlği bir ismi ve hüviyeti gazetedeki 
kazıı havadislnde nerede ise okuyacaktı. 
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Genç kadın balkonda ayakta duruyor

du. Biraz sonra ellerinde üstü kapalı bir 
yük taşıyan adamlar, sessiz adımlarla 
otele yaklaştılar. Sert ve kuvvetli ellerin
de taşıdık! rı bu yük, ağaç dallarından 
yapılmış bir tezkere idi. 

Genç kadının kalbi çarpmağa başladı. 

İçinde bir üzüntü duyuyordu. Fakat olan 
biten şeyler şimdi arlık ona pek uzak 
görilnliyordu. Kocası aşağıya, bahçeye 
lnml5tl. Elindeki sigarı birdenbire yere 
attı ve tezkere, önünden geçerken eğilip 
başile selAm verdi. Yabancı bir ölüye 
karşı son saygı vazifesini yapmıştı Ka
dın buna da hayret etti. Şimdi her şeye 
daha çok hayret ediyordu Başına mavi 
baş örtilsilnü örttü, sonra a~ağıya indi. 

(Devamı var) 

t:[?J lıll N fıDllE N 
<l?lll NIE 

Uçan bomba 
A. J.\I, Low ailıoda bir profesör bir 

lnglllz. gazetesinde şöyle yaımuı: 
uKat'i neticeye fi.mil olabilecek 

~·eni bir sllAh harp bitmeden mey· 
dana '-'ıkacaktrr. Yerden radyo ile 
idare edilen bombardıman tayyare
leri mürettebat ız uçabilecek "·e bir 
kaç yüz kilometre mesafedeki düş
man hedeflerini bombalamağa gt
dehlle<·cklcrdlr.» 

Bu atırlıırı alan başka bir mec
muanın bu hususta venllğl maıo
nıntın lıutıisası şudur: 

dfuhtcllf kara, deniz ve hava 
\'a ıtalıırının hertz dalgalarlle lda
re. .. ı esasen bir mUddcttenberl ger
çekle me yoluna girmiştir. Fakat 
istikbal bize daha fazlasını \'&ade
dlyor. Amerikalı iki teknisyen ha
kiki bir uçan bomba ~·apmayı dU
şiinmUşlerdlr. Bu merminin kanat
ları. bir motörU, yönelme Ye :1:lik· 
sclme tUetlerl olacaktır. Asıl şaşıla
cak tarafı bu merminin bir insan 
kadar \1\r:ıh görecek bir gözü hu
luna<'nktır. Bu, t<'le\•lzyondo.kl te
rakkllerle mümkün olacaktır. icat 
edenlerin söylediklerine göre behe
ri iki bin lngillz lira ınılan faalaya 
mal olnııya<'ak olan hu alet, hava 
boınbardımanlarınm tesirini arttı

racaktır. 

Ha"·a bombaııı, açarken, yirmi 
kllometre mesafede kalacak hlr 
kontrol tayyaresi tarafından radyo 
ile idare ctUlecektır. 

icat edenler, bliytlk bir bomba 
yeya daha. küc:lik birçok bomba ile 
yttklll tek motHrıtt 'e itinde verlel 
bir teıe,·fzyon aletlle radyo clalga
lanm alıcı bir po ta. bulunan bir 
tayyare ta arlıımaktadırlar. Kon
trol tayyaresinin pilotu önlindekl 
fılettc, uı:an bombanın üstUnden 
g~tlğl hedefierl görebilecektir. Bu 
suretle münasip bir anda uçan 
bomba doğrudan doğruya hedefe 
MI\' kı-ılll cccldl r. 

Uçan bomba ~·erden, yenlekl bir 
radyo i .. ta yonunun kontrolll altın
da lıa\ nlanacaktır. Uçuşta ise onu 
kontrol tana.resi idare cd~ktlr. 

Bonıbnrdımaolann dışında m;an 
bombadan alçak keşır uı:uşları ,., 
lıedefJC'rln yakını'laıı foto~ranarı a· 
lınınası lı;;ln istifade cclllece-ktır. 

Bir tek tayyare, utan bombalar 
dan me~·dana getlrllmlş hakiki blı 
ha\'a filo unu kontrol ve idare ede
bilecektir.» 

Bu t;abrlara ben de ~unları lll\'l 
ede~lm: 

Ru uçan bomba, cerı;ekleştırll· 

meğe ı:alı,ılan birçok mtithl' si· 
Jl\htan ancak bir tane91ıllr. Bunları 
okudultl)a insanların ecellerine &a• 

sadıklarına adamakıllı inanıyorum. 

KÖR KADI 

Milli Piyangoda 
kazanan talihliler 

Mllll Pıyangonun 15 Sontcşrin çe. 
kllişinde ikramiye kazanan talihli· 
lerden blr kısmı belli oımağa. başla· 
mıştır. Bu keşidenln piyango zen. 
ıgfnlerl arasında şu isimler vardır: 

20.000 llrıılık bUyUk ikramiye A· 
danndn. bir halıcı yanında çalışan 

iF'errnç Altınoluk ve ortağına. çık· 

mıştır. 10 bin lirayı Ankııradn. polis 
Nazminln kaymvııldcsi Melek Aka· 
lın kazanmıştır. Ikincl on bin lira 
Ankıı.rada. isminin neşrini istemlyen 
m:ll'Uf bir şahsiyete çıkmıştır. B~ 
bin liralık ikramiyeler Adanada 
mensucat fabrikasında işçi Klmll 
Bayrakdara, Bursada Kuruçeşmede 
Bayan Simo Slllan'a, Cihangirde 
Kasatura sokağında Şaban Şengil· 

lene, yine Istanbulda. Romanya va
puru acentesi memurlarından Olu
\'lye çıkmıştır. 

HERGüN BiR. YEMEK 

Puding 
«Pudlnp in naıııl yaprldıfmı 

11ornn oluıruma CC\'np: 
Anu ettiğiniz miktarda fran

c.ala 'cya ckmej:;-1 dilim dilim kes
meli. Her <llllmln iki tarananna • 
tereyağı silrdUkten ı.onra lokma 
lokma doğramah. Kenarlı bir 
tep!ilyl hafifı:e yağlamaıı. Ekmek 
lokmalarını birbiri llzerlne iki 11-

radan fazla olmamak Uzere ya.o
yana dlunell. Aralarına ve Uzerle
rlne Ud yemek katıfı toz şekerle 
dlledlflnlz kadar kuş Ur.Umu serp
meli. Bir kllo sille 800 ğl'am ~ker 
katarak kanştıra kan~tıra erit
meli. sut kabarmağa başlayınca 
ateşten çcklıı ak ve sarılan Ue 
tel ne çarpılnıış dört yumurtayı 
ı;Ute yn\'a.'j yınaş dökerek yedir
meli. Sonra bu yumurtalı sllUl 
ekmeklerin üzerlno gezdirerek 
dökmeli \'e hemen U:ı:erlne bir ka
pak iirtınell. Ekmekler konulan 
slltll çekln<·e tepsi) l orta lilcak
lıkta bir fırına liiırmell. Bir ı;.aat 

sonra dışarı çekmeli. Kabınızda 

sUt artmış ise tekrar gezdirerek 
dökmeli. Uzerlne bol miktarda 
döğülmüş Şaınfıstığı, badem \'O. 

yahut her 1kl inden münasip mik
tarlarda lmnştınp serpmeli. Tek
rar fırına sllrmell. On dakika 
sonra çekmeli. iyice soğutup ta
bağa almalı. 
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Haro Vaziyefi f1J Vmüab bir 8fkaa. .. Der1a bir l8ldılann.... =ı r 
KorkUJ19 bir Cinayeti•- s-maz bir Uati..- Romanı olaa 

TÜRKÇE 
VENEDI K llllD ArtLABl•D A 

SON r.=- "\ıızan: 

j~an BORAN 
Libya cepheelnde va:ı:.lyet birden· 

bire lnkl,at etti. Bay Çörçll, bu ha

reklt c1olaynUe aöyledltl nutukta, 
zırhla blrlUderln muharebe teması 
hallncle netlcenJn bir deniz barbl 
rlbl birkaç aaat içinde anlaı,ılaeağı
aı söylemişti. 

Llhyada \•a:ı:.lyet hu hale döklll
mllştilr. Tahmin etttliml:ı:. \'tthlle 
lngfll:ı:.Jer Uç yerden taarru:ı:.a ~tıÇ

mlşlerdlr. Bu taarruz.lan l11Celi1e
llm: 

1 - lngDJ&Jerln Sollum - 81dl 
Omer bttma yaptrkJan cephe ta
arruzu kat'I netice alacak değildir. 
Almanlar \"e Jtalyanlar bu ('Jl'phe 
taanu&unu kırihklarmı bUdlrdller. 
Olablllr, fakat bu mu,·atfaluyet Al· 
man • ltalyan orduıuna fayda clfıtll 
belki ele unr verebUlr. Zira Jngt
ll&lerla lsteclltl teY Alman • ltal
yan ordmunu Sollum • Sldl Otner 
hattında Ciddi bir muharebeye icbar 
etmekti. Alman - ltalyan ordusu 
Cerabıdfclan ve Tobruk'dan yapılan 
kıskao turrulan11 atına d~I 
l~ln Sollmn • Sldl Omer hattaada 
mukavemet etmMI IAumdı. 

Bu malaanıbede, Kaltlreden selen 
haberlere sin. Alm- tank kolor
dasd lmmuclanı ~ral Rommel'JI\ 
nzlyetl fenalal}mry, zarlllı kuVTetle
rhda yaıuuu kaybetnaı,Ur. 

Netice: Alman - ltalyan onlusu 
~ilam - SlcU O•er llattada teeı.ıt 
edUmll}tl ... 

2 - Oerabub'dan hareket eden 
ku.,atma blrltkle-rlnln şllwall sarbl
ye doğru ae kadar UerledikJerl ...,_ 
IOm defllcllr. Fakat Alnla• General 
Rommel'I• blr çekUme teşebbllslln
de buluadufuna, hattA bir yarma
yı göze aldafuıa hlnlınıa Jngillz 
ku,atm.sı tıehllkell Mr l&fllaya gir· 
mit demektir. 

S - Tobnlk bılesialn t'ellabu 
garblıılnde taarnna ~ lnCillzler 
cenuba dotna 18 Jdlometre Uerle
mftler ve Rezesb ntt'J\"kllnl alm117-
lardrr. Eter bu taarruz kollle Cera
bub'du Uerllyen ln&ilb 111otörlll 
blrllklerl robnls cenabundakJ mu
,...... J01a lserlade blrlflflne AJ. 

maa - lt.l)'U orc1au IOID ~ 
yerlr......_ 

lnstJlslerln Tobruk kaleltacleld 
taarram lnld9af ettll'Mek için Tob
ralr u.aaına takviye kavvetıerı 

slnclenlelert l'Ok lllalltemeldlr. BJr 
lmlla mllllarebeel yapabllmek, vasi
yet, rollndr"dald tun... MTkW
Cf!ytl blr 1M1117et .....ue çok alA
kadardar. 

Alman - ltalyan onlmanun teb
llkeJI sezdlfllle ve yan , .e gerisin- ' 
deki Jnslllz tebclkU bllytlnteden gar
ba clotra rkıat etmek lst.emeslnfl 
fhndlden hllkllm verlleltWr. .Bmla 
muvaffak o1m... da l)llpheHcltt'. in· 
gtllder, artık vasiyetin balta mllu
tt olm9dıtanı bUdlrlyorlar. 

HalAaa: Alman • ltaıyan on1aııu 
~ cepheden llerllyen lnrUlz t;aa.,_ 
ruz kollan ortumda kalmqtır. Jn
lillsler barlcl hat tlserlndecllr. AJ. 
rnaa • ıtalyan ordun o kadar dar 
bir Mhada bulunuyor, ki iN taar
nı&lan ayn ayn karfdlyacak ka
dar kunetll cleğldir. Bu sebeple ln
trllzlerin kHaamal•n lbtimall ~ 
kuvn&Udlr. 

TAKViM 
!3 TlŞRİNiSANİ 19U 

PAZAR 

AY: 11 - GÜN: 327 - ltasUD: H 
RUMİ: 1317 - İklncltefrln: 18 
HtCRi: 1389 - ZİLKADE: 4 

\! A1'JT .u:v ALl UA.NJ 

GÜNEŞ: 6,57 2,12 
OOLE: 12,00 7,15 
iKiNDl: H,31 9,45 
AKŞAM: 16,45 12,00 
YATSI: 18,22 1,38 
İl'flSAK: 5,13 12,28 

Evlenme Merasimi 
Güzide emniyet memurlarımız. 

dan Abdurrahman Şimşek ile Şc
" Bilcinln kızı Efruze'nin evlen

t renleri diln gece Fatih Sarı. 
el Hnlkevl salonlarında t<ıra

in akrabası ve birçok güzide 
J vetll huzurunda icra edilmlıtir. 
uenç evlilere; saadet dileriz. 

Göz kam~ıran bir lUks... Gön Ul alan bir ihUşam içinde bütUn 
kalbleri titretiyor. Senenin en güzel uTÜRKÇE11 filmi olan 

.. şa.heser 

[ Bugün LA LE Sinemasında 
,. .. •••••Buıün saat 11 de tenzllltlı matine 

İSTANBUL BELEDiYESİ ŞEHİR TİYATROSU 
Dram kısman•a btlklil caddesi itemedi kllllUDia 

Bugün 15,30 da, akşam D Rugün 15,30 da, akşam 
20,30 da 20,30 da 

MERDİVENDE 
BİR IŞll[ KÖR DÖVUşti 

RADYO NUZHET 
MOESSESESI 

Radyo maklnaları imal ve tamir atelyesi her kudrette 
Amplifikatör ve tesisatı, Transformatör ve Redresör 
Boblnajı, billrnum Radyo aksamı, llmba, oparlör V.S. 

GALATA: VoJTOda • Bankalar Caddesi Vo1Yoda Haa No. 11 
Telefon: U711, P esta kat..u: HH 

l,_a,_e_vie_t _D_em_i_ry __ ol_ia_rı _i_ia_nl_ar_ı _, 
Bir sene içinde İzmit deposuna gelecek tahminen 5 bin ton 

maden kömüründen 3700 tonunun İzmlt'e ve 1300 tonunun da 
Adapazarı'nda vaıonlarden yere indirilmesi ve a:ırnı miktac- kö· 
mürün yine aynı mahallerde yer den makine ve ic&bında vaıon· 
lara yükletilmesi işi açık eksiltm eye konmuıtur. Yükleme mu
hammen bedeli 50 ve boşaltma muhammen bedeli 45 kuruıtur. 

Elulltme 10/ 12/941 T.ne müsa dif ça.rpmba ıünü saat 11 de 
H.paıiada 1 el İıiletme komisyonu nda yapılacaktır. 'Muvakkat te
minat 356 lira 25 kuruştur. 

İsteklilerin muayyen IÜI\ ve sa atte komisyonda bulunmaları ll. 
zamdır. 

Fazla izahat ve şartname almak isteyenler işletmeye mQracaat 
etmelidir. d0265., 

Nafıa Müdürlüğ5nden: 
27.11.941 perıembe &ünü saat 15 te !stanbulda Nafıa MUdQr· 

liilü eksiltme komisyonu odasında (l48ıo,02) lira keşif bedelli 
Ayazala kötkQ tamiri kapalı ~arf usulile ekalltmeye konulmuş. 

tur. 
Muka.ele, eksiltme, Bayındırlık isleri ıenel, huauat ve fenni 

1&dnamelerl, proje, keşif hullsasile buna milteferri diler evrak 
daireeinde görülecektir. , 

Muvakkat teminat (1112) liradır. 
İstekUlerln teklif mektupları ve en az bir taahhütte (10.000) 

liral* -W--il9" benzer t.IM bllle-•mirat.. iti yaptıitna-dair idsn· 
lerinden almıı oldutu vesflcalar a istinaden latan bul Vlll)'etine 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası ves.llı:alarını havi 
kapalı zarflarını 27.11.941 perşembe gün(l saat (14) e kadar Nafıa 
Müdürlülüne vermeleri. (9598) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden\ 
ı. - Mevcut şartname, numune ve müfredat listeleri mucibince 

idare ihtıy.acı için cıl53• kalem malzeme alınacaktır. Bunlardan 
• 18» kalemi için son Türk • Alman anlaşmasından idarece kon
taojan tefrik ettirilmiş olup dile rleri serbesı kuıımdan tedarik 
olunacaktır. 

il. - Şartname, nilmune ve listeler herıün Kabataıta levazun 
subernizden alınabilir. 1 

111. - Fob-Sif fiyatlarını ayn ayrı göstermek ilzere her cins 
malzeme için vaki olacak kat'i tekliflerin l!VXII/ 941 gününe 
kadar İnhisarlar umum müdUrlüğtıne yapılmış olması lfızımdır. 

IV. - Bu malzeme için Alman yadan gayrı memleketlerden da· 
hi teklif yapılabileceği ilAn olunur. tl026h 

RADY O 
Bqinkii Prqrua 

8,30 Program 19,45 Serbest 10 
8,33 Müzik d'kika 
8,45 Ajans 19,55 Müzik 
9,00 Müzik 20,15 Konupna 
9,15 Evin saati 20,30 MUzık 
9,30.9,45 Müzik 21 ,00 Konuşma 

12,30 Program 21,10 Miizlk 
12,33 'Müzik 21,35 Ankara at 
12,45 Ajans yarısları 

13,00 Müzik . 21,45 Müzik 
13,30-14,30 Müzıl 22,00 Müzik 
18,00 Program 
18,03 Müzik 22,30 Saat ayarı 
18,40 Müzik 22,45 Spor servis 
19,30 Saat ayarı 22,55·23 Kapanış 

BOR-SA 

1 
100 
100 
100 

22 TEŞRiNİSANİ 19U 
Sterlin 5,20 

132,20 
12,84 
30,75 

Dolar 
Pezeta 
İsveç krona 

BaU.·H'l'aJaYiJlt 

1933 Türk borcu I 
Türk altını (Rflat) 

Türk altını (Hamit) 

Anadolu Demiryolu tabvili 

NUKUT 
Türk altını (fütfat) 
Türk altını (Hami&) 

Kalın befibirllk 
Altın ıramı 

ı.. "' 
23 80 
28 10 

Z5 00 
t9 25 

28 10 

25 00 

118 00 
3 88 

S.WW "Netri1aı Müdürü: AHMET EMlN YALIC,All 
Buıldıiı ,_. VAT AN MATBAASI 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, G iP, RO 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılannızı erh l Keser 

. . . . ' 

Japonya harbe·I 
doğru gidiyor 

< .... ı lacıNe) + 
dir. Vaıington görüşmelerinin ke
silmesi, dcrh•l harp Hlnı manası. 
na gelmemekle beraber Japonya. 
yı harbe sUrilkleyebllecek bir ha· 
reketi pek az bir zaman 1çlnde 
zaruri kılabilecek bir vaziyet ih· 
das etmesi muhtemeldir. Bu hare· 
ket, Birmanya yoluna dotru iler
leylı, Tayland'ı i'8al, yahut Fe
lemenk Hlndiıtanının iptidai mad 
delerini ele ıeçtrmele te,ebbila 
gibi şeyler olabilir. 

Londra, 22 (A.A.) - Vaşlng. 
tondan bildirıldiğine göre Japon -
Amerikan müzakereleri tehir 
edilmiştir. Milzakerelerin ne za· 
man tekrar b91lıyacatı belli de
ğildir. Amerika Hariciye Nazırı 
B. Cordell Hull, ıimdiye kadar 
vuku bulmuş olan konuşmaların 
ihzari safhada bulunduğunu söy. 
lemiştir. 

Londra, 22 (A.A.) - Japon 
devlet adamlarının heyecanlı be. 
yanatı, Tokio matbuatının Birle
fik Amerika hakkın~ reva ıör
düğtt hakaretler, askeri kredile· 
rln, Japon parlamentosu tarafın
dan sevinçle kabulü, Japon hü
k1lmetini şlmdf, bir rlcat hareke. 
tinde zorlukla kar_.ıa,tırmakta· 
dır. 

V&tfnıton, 22 (A.A.) - Şimdi
ye kadar Amerika • Japonya mil. 
zakereleri hakkında hiç blr res· 
mi beyana~apılmam11tır. Maa· 
mafih, bazı ıiyasl mUphitler, A· 
rnlraı Namura ile M. Kurusu'nun 
bir hafta zarfında bir çok defalar 
Toklo'dan tallmat istemlı olmala
rını, Birleşik Amerlk• durumu. 
nun sarsılmaz oldutuna bir alt. 
met saymakta ve bu vaziyet mu
vacehesinde Japon milzakeredle
rlnin evvelden verilmesi derplı 
edilen milaaade ve imtiyazları 
arttırmak maksadlle Japonyad.an 
talimat istediklerine hükmetmek. 
tedlrler. 

Eler Hariciye Nazırı, askeri mu 
vaffaklyetlerine son verdill ve 
ha.rlcl siyasetini tadil ettlli tak
dirde, kendi iktısadiyatına lü
zumlu bütün ham maddeleri elde 
edebileceği hususunda Japonyayı 
iknaa muvaffak olursa, memnu. 
niyet verici bir anlaşma meydana 
ıelecekttr. 

Askerl~k san' atine 
dair b:r münakaşa 

mevzuu 
(Jlafı 1 llldde) 

atlrebllecektar •• 
«-» 

Netice fU: General Erkllel Alman 
- Sovyet harbinin nihayet 4 haftada 
neticeleneceflnl iddia etmifU Şlmdi 
UM2 aonbahanna kadu allrebllece
flnl, yani 72 hatta devam edebUece
ğlnl t&hm1n ediyor. 

Bmekll General, kıt dola)'l.llle 4 
Atuatoa ' 941 tarihli makaleainde 
şöyle demlfti: 

«iki taratıa •ullarebelenı eoktak
lan kuvvetler o kadar ~ ve kud
reWcllr, ld ba AY&flanıl daha ~k 
uayank mllanlnk19melert thUmaıı 

.Yok .......-. Zaten Almular böyle 
bir •Umal \"e lmkAna raeydaa ver
memek lçlll ber mllmktln olalu. ut
t6 P7rf mllmkllnll bile yapmata ea· 
lqıyorlar. ODlann baflıca pyelerl
nln kıt bubrmadu Bae ord.ıanm 
llllU etmek olclutua 91lpbe yoktur. 
ÇllDldl buna muvaftü olamamak Al 
:--ıar lçJa bD)'Wı felüettn '-fla· 
..... demelı:Ur •• 

Fakat General, bu 1&tırlan yazdı
ğını unutmUf olmalı ki 23 Atuıtos 
941 tar1hU makal•lnde akainl möylU
yor: 

c8ovyetleda o .-ı, anWyl a4ım 
a&m mDdalaa etmek ı.temea1 Al· 
maalanll me.faatlaecUr. ÇQnkll Al
..... Sov,et ordularulın yıpran
.--. Volprua prlalae ve Unlla
ra bc1ar rloat edebllmelerl •taına
UDclen korktölan kadar loftan 
korkr"•······ 

Bu da bir flldr41r. LfJdn Emekli 
General JCrkllet, f&l'k cephe8ln1 rez
cllkten sonra döntlfte bu flkrl de 
kendisi çQrtltüyor ve 19/U T .. rln/ 
941 t&rthll makaleainde fil bWunü 
veriyor: 

cAlmanlann MOllEoq Ye ...W -
DMeo ........ laeals ele ~
yenil ID)"IBllW .... vakit kayMtme-

lerl Maat - onhllanDıa mllkave
metlnden ~ yollana ve ara&inln 
çamurlu. )'lllDU,ak, batak olmum
dıaacbr.ıt 

•Va1r:tUe Anibal ve Napolyon, dlln
yanm f&heııer mAnllertnden sayılan 
Alpleri dtı.fman mukavemetine rat
men geçmeıılnl bUdller. Eğer tam 
bir mukavemet IGnelerdl o qılmu 
sanılan Alplerl geçebUlrler miydi? 
Rus mukavemetine 4 haftalık bir ö
mllr bile çok görillınClfk• 20 hafta
dır Yaf1Yor1& ' plecek 80nbahara 
kadar 52 batta daba &nllr •Urecetı 
tahmin edlllyo• Alman ordularını 
)'abus arazi ve mevsim mQfkWAtııun 
durclurdıılu hlllanOnll ftl1Mk .... 

HABERLER l [ sıYiSI ıCMAi 
lngiliz - Rus 
cephe birliği AYrupa 

dev:et~erinin 
istiklilleri 

il/manya, bütün lfvrup11 
muharip ve bitaraf 

devletlerini konferansa 
çağ1racakmış 

Vaşlnıton, 22 (A.A.) - Beyaz. 
ev'den haber verlldillne ıore, 
Vaşlnıton'a gelen bazı haberler, 
bütün Avrupa memleketlerinin 
iktısadi itibarlarının iadesi ve is
tiklallerinin ihyası için bir for
mül tesbit etmek üzere Almanya 
bir konferans toplamak tasavvu
rundadır. Bu beyanatı veren Ruz
velt'in katibi Early, fngllterenin 
konferansa davet edilen milletler 
listesinin dı11nda bırakılacaAı{lı 
BAve etmistir. 

Hitler-Peten 
görüşecek:er 

H :tler hu görüşmede 
Fra.ısı= donanmasını 

. ı· k . ? ıs .gec~ mış. 

AnkMa, 22 (Radyo Gazetesi) -
İngiliz kaynaklarından verilen 
haberlere 16re Alman devlet re· 
isi HIUer ıelecek hafta içinde 
Mare1&l Petaln'le bir görilfme 
yapact*tır. Görüşme isgal altın· 

da bulunan Fransız topraklarının 

bir yerinde vuku bulacaktır. 
Amerlkan kaynakları Hltler'in, 

Pet•ln'den Fransız donanmaaını 

istlyecellnl sö~emektedlrler, fa
kat Almanların Fransız donanma. 
sını istemeleri rivayeti o kadar 
çok tekerrür etmlstlr ki bunun da 
lhtlyat kaydile alınması lAzım. 
dır. Bu konferans, ilk veya ikinci

kanun ayında toplanacak ve kon. 
feransa bir kaç muharip millet, U k Ş k f • 1 • 
bütün mihver devıetıeri ve btr za ar ng lUZ 
kaç da Avrupalı bitaraf memle- ı ( .. O-ı - .._ a SI 
ket davet edilecektir. Garp yarım- • .. .aauU: 
küresinden hiç bir millet konfe- ta ·vi ve ediliyor 
ransa çalırılmıyacaktır. -

Libyada Ka

'ufzo alındı 
<Batı 1 incide) - -

ra altmda bulunan Britanya kuvvet-
leri cenup batı iıtlkameUnde muha-
sara hattını yarmlflardır. Bu hattan 
IS kilometre kadar dıprda bul mev
kUeri ele geçirınlt olan lnıtll• kuv
veUerl ilerlemekte olan ve Tobruk 
cenubunda mühim mevsiler saptet
mı, bulunan Brltanya motörltı kolla 
rlle birlefmeğe çalıfmıtlardJr. 
Diğer taraftan 8 inci lncills or

dusunun barekltı müsait bir fe)tllde 
gellfıftekte ise de taarrusun tam ne
ticelerfnl ölçmek için vakit henUz 
erkendir 

Kahire, 22 (A..A.) - Umumi ka· 
rarpJun bir tebllfinde, P'ortcaptazo, 
Gabrale, Rezeg aruındakl bUyUk 
bölgede fiddeUI bir tank muharebe
sinde dUnktl cuma rtınü inklf&f et
mı., olduğu haber verilmektedir. Al· 

Nevyork, 22 (A.A..) - Londra a
janslanndan alınan haberlere göre, 
Bahriye Na:ı:.ırı M. Alekaander, Ingi· 
llz donanmuının uzak ,arka takvl· 
ye kuvveti gönderdiğini söylemiştir. 
Nazır. ta!sllA.t vermemi,, fakat tak· 
viyenin pek çok oldufunu belirtmlf· 
Ur. 

_ ovy _fl _ r _ gör: 
<Başı l incide) /§/ 

dUşmanı tardetmek için biltün 
kuvvetlerile mücadele etmeli ve 
hilkumet merkezi etrafında hu
sule gelen vaziyetin son derece 
vehaınetlni idrak eylemeUdirler. 

Moskova, 22 (A.A.) - Tass a
jansı bildiri;ror: 

Krasnaya Zvuda ıazt.e.inin ce
nup cephesindeki muhabiri, tim. 
dl Roıtov şehrinin zaptı için ıid
dctli muhırebeler cereyan ett!li· 
ni söylemekte ve Sovyet kıtaları· 

nın ıerlledilinl itiraf etmektedir. 

manların garba dofru gedik açmak A ı ı .. 
lefebbllsleri akim bırakılm1'tır. m an a r a g o re 
. ôWUitnc-haftı. 4utmanm tütp eUı- <llafı 1 laclde> <-> 

tı t.Ablyenln ununlufwldan t&mami kert hareklt bakmundan fevkalld 
le istifade ederek esaah zırhlı kuv- ehemmiyeUI bir me\"kii lfl'al etm~ 

1 
vetıerini Almanlann şarktaki ~h- 'ı bulunmaktadır. 
ca tank toplulukları arasına eokmuş General Rltter "P'on Greim kuman
ve daha az ehemmiyette tank kuvve- daaındakl hava tetklllerf, bllhusa 
tini i'&rb& yerleftirrniftir. Düşmanın bUyUk faaliyet rtı-tererek bu zafe· 
zayiatı bl:ı:.!m :ı:.ayiatımı:ı:.dan l'ene rin tahakkukunda lmll olmuflardır. 
fula oldufu blllnmektedlr. Berlln, 22 (A.A.) - M9'hur Al· 

Kahire, 22 (A.A.) - SalAhlyettar man askeri muharrirlerinden biri o
blr membadan bUdirlldiğine ıöre. Al· lan General Haase, Şark cepheslnde
manlar şimdiye kadar zırhlı kuvvet- ki askert durumu mütalla ederek 
terinin yarısını kaybetmlf)erd!r. escUmle diyor kl: 

Kahire, 22 (A.A.) - S&llblyeUI Ese.alı iki hedef olan Don nehri ile 
bir membadan bildirildiğine söre. Moekovaya. varmamm mllteaklp Al· 
Libyadaki harp l.nlayallvt ln&'WaJerbı man orduluı taanıız hattkeUerine 
elindedJr. devam edebtl~kler, yahut da Jl'llb-

Rommel"ln vuiyeti fi.meli dalaa f•· rer dahi mUnaslp giSrUrııe Sovyetler 
nadır. BirUtınm mtltebaki kmmlan ile ara 

lnl'illZ kara ve hava kuvveUeri a- yerde sıkı bir baraj hattı tesis ede-
raaında sııtı ifblrllği olmu.ştur. ceklerdlr. Bu hat, nende ve nasıl 

Rommel yalnız bir ricat hareketi arzu ediline 0 fektlde yapılabilecek· 
yapmakla kalm&mıf ayni zamanda tir. 
bir yarma hareketine de tefebbtla et-
mı.tır. 

Kahire, 22 (A..A..) - Batı çölünde· 
ki yıldırım hareketinin aUr"att, Inal· 
liz kara kuvveUerinln kuıa bir mu
harebeyi mUtealdp, Elldem'deki bU· 
yük dUıpnan hava meydanlarından 

bir ,.Unlük uzak mH&fede bulunan 
Sidl Rl:ı:.ech inif yerinin bl bir bu
kın ile zaptedildltine alt haberlerle 
anlaşılmı,tır. 

In(illz zırhlı blrllklerl o kadar 
sür'atle hareket etml.flerdir ki, dllf· 
manın inl.ş yerinde bulunan elli pi· 
lotu ve d1ger askerleri ne oldUIUJıu 
anlamaksızın birdenbire eair dUfmllf

Dai_ma bekçisi 
olacağ ı mız 

beş esas 
<Batı 1 laehle> X§ 

7elda bir tevekkül ve meskenete 
1ol •9&11 ltlr alhn11et, Tirk mil
letinla cir1'titı bii1iik lleri laare. 
ke& için aararhdu. Dbt meer1181a. 
U. umumi ha1ata bö11e Mr alil· 

ler ve kendilerini nakledecek vtsalt niyet akama•ahdır. 
gelinceye kadar derin .1llr şaşkınlık 
içinde muhafaza altına alınmtflardır. Yalnız şurası vardır ki bu say_ 

Berlln, 22 (A.A.) - Alman ordu- dıtımız beş esas, ancak bir inti. 
lan başkumandanlığı tebllfl: kal devreaine mahsus korunma 

Afrika •imalinde, Alman - lta.ıyan tedbirleridir. Meeelenln bir de 
kuvvetleri, 19 Sonteşrindenberi re- milsbet tarafı vardır. Mahzurlu 
nif bir cephe tızerınde kUlliyelli ln· noktalardan l6ıil.m'1.lil ayırma
gillz zırhlı t94kiillerlle flddetli blr mak prtlle acaba bu mOlbet ta· 
muharebeye tutuşmuşla.rdJr. Muba- rafı ele alıp balledeblllr mt7 la? 
rebe devam etmektedir. 

20 Sontef?inde dolu cephesinde Karakuvvete ve politika)"& Alet 
vukua gelen muharebelerin birinde 01~ mllll telaalde el 
piyade generali Von Brleeen maktul uzatın~ ~ :rolunu 

it~ ilme ka'1l ıelnıe7e-
=dü=f=m=Uş=tür=. ======== ce1t, bayat mOcadeleslne ensel ol

ma79cak bir cllal hayata acaba 
yer yok mu? 

salaya sıtar bir mantık olmasa ge
rektir. 

KehaneUerde bulunan bir liyut 
muharririn hataamı ölçmek için elde 
ölçü yoktur. Hldiıeler ya dedl#i gibi 
çıkar, ya çıkmaz. Bir askeri muhar
rir de aldanabilir Fakat elinde tAbi· 
ye ve sevkuleen ölçttıert vardır. 

Bunlar harp meJdanmd&n usaklard& 
kullanılırken blle, hatalı tahminlerde 
makul bir tolerans qılmamalıdır. 

Eğer aşılacak olursa yazı, teknik bir 
ukert mntaı&a mah1,.tln11taJtMıder, 
dotrudan dotruya muan-ıı bir r&
rtışe ıısre y&Zllmıf bir a1yu1 makale 
olur. 

J)Qf(lnllf ufkumun ıentpeterek 
meseleye bu zaYiyeden bakacak 
olursak bltmu tokenmea hazine
lerle, imkinlarla, hazlarla dolu 
bir içtimai llem keşfederiz. 

Din adı altında biriken batıl 

lttbtlardan. ee~ttea, ~P
tan, k6kleeınit hUIU9l menfaat
lerden, nüfuz dolaplarından kur· 

tutarak uzun asırlardanberl bir 
defa Jruru1nuq bulunan mecra. 
lardan ı,ı lettma! maksatlar içılD 

l'azan:M.B.ZAL 

L onclrada yaprlu bir toplantı-

da lnıtılz Başvekili, 1asWz 
llartclye Nuırı \"e Sovyetler llll'U
ltnln Lnndra ııeltrl nutuklar .UJle
m~lr. Bu nutaklarda prek 
harp umaaına ve ,.erek barptea 
sonraya alt cephe birliğinden bab
ııedllmektedlr. 

Her üç nutuktan çıkan lllA• ,.. 
dur ki, harp aamanında ayn, pyn 
yoktur. Ortada mllşterek bir dllt
maa 'ardır. Bunu eurıek için .. rk. 
prp \"e ceaup cephelerinde ll&l'Jll· 
ı,an ukerler bir tek ku'""·et teıfkU 
ederler. 

Harpten 10nnMm1& lellnce dün 
yaya \"erUecıek banlflll rubu ve ye 
al lrunılacalr dtlnya alununın fek 
il luakkmda Jngtltere ile Sovyf' 
Blrlltl arasında tam bir ıtrOt bir 
lltı nrdrr. 

Hark-1 &lemin, hele Sovyetlen 
komtu olan memleketlerla ta DOk 
talı claba yakından ötreamele lb 

tlyaçlan \'ardır: iki memlelret •n 
&I noktalarda blrlf!tlyor! R•yanın 
harpten 110nrasına alt emelleri, ı.1-

yaııetl ne olacaktır f Fllllancla, Bal-
tık rnemlelcetlerl, Leltlatan ae mu
amele görecektir. 

Gerek lagtltere Ye prek ~t 
Ru8)8; blrblrlerile olan mllaaf!elıet
lerlnde ,.e baı,kalarlle olan mlnaııe
betlerlnde pek 1"akın bir rnbkle 
bazı fena imtihanlar pçlnnlşlerdlr. 
Ha~ \ 'e l8panya ı,ıertnde Ana
panın en kllçllk memleketler! blle 
mllfterek f'.mniyet aanuna m•all
yı-tler yllklenmete baaır olduklan, 
Alman aııkeri kun·ett korkonç bir 
dereceye ,·annadığı, Ruııya, yeni 
harp 18tlclaUanna karşı \'akit u u 
naa•lle mllcıedeleJi IMltaa hTftllle 
lııtedıtt bir wıracla lngtltere pvpll 
da\'J'BDmıftır. Çekoslovakya lflnde 
ayni Stn"tekllk devam etm"- ._. 
yayı lüz.umııuz yere kıracak ve los
clıl'IM';alr bir yol tatnhrn19tur. 

Sonra ctınDn birinde l acfltere, 
p..-.ip lçi11 mikılMleleye karar ver

dili bir tıırada Rusya yilzçe\irmlf, 
ea MUlı prenslplerllll bir tanla .. 
tarak PaMlavtat ntüat emellerl· 
nl C'anlandımut Ye lbuı ke ... alarr
na uldrrarü bqlln ~ bir 
emalyetalsllk baVlllll ,.............,. 

Ba iki memleket ....,.. ..... 
preaalplerde blrleflYorJarf Yolma 
blrlaıç ay evvel Tbne9 pset 1 de 
~llraa prtp bir .,.... ..... -'· 
tlrdJtl ıtbl. praııı•pler feta ..... 
.... eı.kt mı bir ... ,_,. tetna 
•• putmlftlr! 

Bugtbı So\·ye&ler lllrlltl ......._ 
daya lifi temlaat ve.........,. 1"111 

barbl 10Dm plelllllrdl. Rna.nt 
Flaler puarhk kapala• 9'ik .._. 
raktddan halde lı:eaclllerlne 1llel* 
yeni teklifte bulunulınanuftır. Sov

retlerln bütlln diğer kOIDf'llan ... 
9uaa anlamak ibtlyaıcıaacladlrW: 

Ruıı * lngWz &öl'ÖIJ blrlltl S..,
R11t1yanın ftUahat alyueu.dea....., 
seçtiğine ,.e mtll)terek emal)'Ot -. 

temlllcle tıailam ,.e kat'l Mr y•r a

lacağı- delAW edecek 7o1cJa -
dar 1' l" oksa harp aruıeUerl ...._ 
)'l&lle eııki usul u•l&f'DalN'& ve p.. 
il mualaedelere \ 'anlllllf olmuı telt
llkeal akla geleblllr mi ! 

Koordinasyon 
hay3tinin kararı 

(Bql ı lacide) X 
lunan un miktarını Uç ,.Un zarflndl 

bir beyanname ile bildireceklerdir. 
Bu suretle kal"l lhtıyaç maddelertn
den olmıy'an undan mamru maddele

rin imal edılmemesıle undan büyUk 

bir t.a.sarruf yapılması mubtemeld&I' 

lklnci karar da, hububata el k~ 

ma kararının 4 llncU bendinln 1 ncı 
maddesinin ı inci fıkrasma g6re ko
şu hayvanlarma ayda 75 kilo, k~
mıyan hayvanlara 46 kilo ve kQc;Qk 
baş hayvanlara 15 kilo arpa Ye )'U• 

laf verilmekle idi. Fakat tecı11be bu 
mlktann fazla oldııtunu s&ıtermif
Ur. Yeni alınan karara göre arpa ve 
yulaftan ibaret olan yemin Sontef
rinden itibaren koşulan h&yvanlU'& 
ayda 45, kOfU)mıyan hayvanlara 11 
kilo verilecek ve kllçllk b8f hayvan
lara verilmiyecektlr. Bu suretle ka
rarın tatbik edllmesile hWdbnete 
teslim edilecek arpa, bufday mlktan 
artacaktır. 

buhran vardır. 

Alemi arasında tatlı bir sulh ku. 
rabllmek, her cemiyeUn tabU ~ 
defidir. Fakat maziden blrlten 
enkaz o kadar yer tutuYor ki bun• 
Iarın arasından faydalı ile sarar 
1171, iyi ile kötüyü ayırmak o-
tin bir lştir. 

İşte bu çeUn .tşi bq&rmala en 
uyıun din müslümanlıktar. Daf. 
;rı halletmek içln en mUAlt ..._ 
tide olan mi11et de bW.z. 

Niçin? Bunu ıelecek nada 
anlatacatım. 
~ ........ , ... 
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maç/an için 

erbahçe-Beıiktaş kal'şılaşıyofı 
Günün en mühim maçını ikinci 
sınıf bir hakem idare edecek 

Fenerbahçenin 
pek uzak 

zaafına rağmen gali~iyeti 

bir ihtimal değild ir. 
Beşikt&c:tan lbrahlm Beşiktaş Kaptanı Hakkı 

S<Jn lılldise 
münasebetile 

İstanbul bölgesi futbol ajanının 
da istifasını bek~iyoruz 

Y ~zan! Kemal ONAN 1 

t":' ''---
Yukarıki resim, hakemin ldare<tlz llğl yüzünden bir hfırll<-e ile kapanan 

,-- Fener Kaptanı Esat Feıı.erin Genç mua"l-inl Aydın 

Seyirci halkın 
spor terbiyesi 

Bölge direktörünün sözlerıni 
kendi hesabıma reddederim 
1 SAVCI 1 

şılaıJmasını tesblt ediyor .. Hakemin aczi, futbolciilerin kenıliı.Ue olan ın ünaka.,ru.ından 

Hakem Şazi Teı:c.aa Hakem Ahmet Adem 

Bugün lik maçlarının en mühim 
ve en heyecanlı gününü yaşıyacağız. 
Fener stadında Fenerbahçe Be'lik
taşla, Taksim - Istanbulspor ve Şe-

Bölge direktörUnUn Beden Terbi- yapmışlardır. Kendilerini bu hare- ref stadında da Beykoz - Kasımpa

si mecmuasında intişar eden söz- ketlerinden dolayı tahtie etmek kim- şa, Beyoğluspor - Vefa, Galata.sa
ri ile hakarete uğrayan izzeti ne- senin aklından geçemez. Madem ki, ray - SUleymaniye karşılaşacaklar-

sahibi hakem arkadaşlar futbol biz aciziz. bizim yüzümüzden ha.di- dır. 

asından çekilmiş bulunuyorlar. selet' doğuyor ve Ttirk sporu zarar Maçlar üzerindeki dilşUnceleriml-

Bu hA.dise bize, amatör bir spor- görüyor. o halde biz çekilelim dıo ze geçmeden _evvel bir noktaya işa
ile bir profesyonel memur ara- hem hAdiseler önlensin ve hem de ret etmek isteriz ki, bugünkü kar

daki farkı gösteriyor. Bugüne Türk sporu kurtulsun dıyen bu spor- şılaşmalarda temenni etmediğimiz ba 
adar bilgisizliği sabit olan bölge culara ne söylenebilir? Şimdi yapı- zı idaresizlikler de beklenebilit". Çtln-
rektöril bir çok h{ldlseler karşısın- lacak bir iş kalıyor. O da şu olabi- ı kil bölge direktörü ile hakemler a-

sandalyesine sıkı bir şekilde sa- lir:Amatör sporcularr. bir memur ' rasındaki ihtilfı.fla birinci sınıf ha
ldığı halde, amatör birer sporcu gibi kullanmak i9tiyen ve kendi ac- 1 kemlerimizin sahadan çekilmeleri 
an hakemlerimiz, profesyonel bir zine bakmıyarak hakaret etmek cü- üzerıne bu mühim günde nıll~aba

emurdan gelen bir hakaret karşı- retini gösteren bu gibi kimselerle kaların idaresi zayıf hakemler eline 
nda isyan ederek futbol sahasın- iş birliği yapamıyacakların' amatör kalmış bulunmaktadır. 
n çekilmekte biran bile tereddüd sporcuların açıkça bıldırerek çeki· Asabm mühim bir rol oynıyacağı 

mediler. IzzeU nefis sahibi birer lip ~itmeleridir. Fenerbahçe - Beşiktaş knrşıiaşma-
Bir noktaya daha işaret edelim: sının zaafı tecrübelerle sabit bir ha

Buglin lstanbul futbol ajanlığ"ı vazı- kemin eline kalması bizi oldu~u ka
fesini üzerinde bulunduran Nuri Bo- ı dar herkesi korkutmaktadır. Hatrr
süt bu işi tam amatörce ve bir zevk lardadır kı: bundan ev\'el oynanan 
olarak yapan bu arkadaş, bugün bir Fener - Beşiktaş maçı yine bu
bölge direktörünUn hakaretine uğra- 1 günkü hakem elinE' verilmiş, yuka.
yan sporcular arasından yetişti ve rıya koyduğumuz fotografta d:ı gö
bugün beynelmilel bir hakem sıfa- rüleceği veçhile maç biiyUk biı· lıa

tını da taşıyor. Arkadaşları bıı ha- dise ile kapanmıştı Bıınıın g!bi iLla
reketi yaptıktan sonra h!\la ne du· re ettiği maçlarda çıkan Mdisele
ruyor? rlıı bir değil, birçoğunu da burada 

rcu oJduldarını götiterdiler. Fa

at şunu da ilfwe edeyim ki,_ iki se
elik bir memuriyet içinde kırılan 

n pot, devı·ilen çamlardan sonra 
··;re direkiöri.intin, futbol tekniği 

akkında saz söylemek cesaretine 
hayret etmemek elden gelmiyor. 

akat şu da var ki; bu işi bil
iyen bir kimseyi de ancak bu gıbi 
diseler sürfikleyip götürecek ve 

ürk sporunu da böylece yapı-

gafln.r, kırılan potlar, bu gibi 
il olmıyan kimseler elinden kur
racaktır. Yeter ki, karşılarına ha

emlcriO}tz gibi izzeti nefislerinden 
dakfırlık yapnuyan, hareketlerinde 
ran olsun tereddüd etmlyen kim-
ler çıksın. 
Hakemlerimiz en doğru hareketi 

Nuri Bosut'un bu vaziyet karşı- sıralamak kabildır. Onun içindir ki 
sında yapacağı en doğru hareket, dünkü yazımızda da kaydettiğimiz 
bir dakika bile tereddüt etmeden isti- gibi maçların idaresini zayıf ha
fa etmektir. Hakemlere yapılan ha- kemler eline bırakmaktansa tehiri 
karet ayni zamanda kendisine de cihetine gitmek herhalde daha doğ
yapılmış bir hakaret telAkki edile- ru bir h&l"eket olurdu. Bugilnkli :nü
bileceğine göre, bize kalırsa istifa him karşılaşmada temenni edilmi
etmekte geç bile kalmıştır. yen bir vaziyet M.dis olursa bunun 

Kemal Onan 1 mesuliyeti doğrudan dogruya lstan-

r------------------------- _ bul futbol ajanının omuzlarına yük
lenecektir. Bir hadise çıkmaz da. 

Yeni futbol tahmin 

müsabakamız 
Geçen haftakı mlişabakamızda ka
ananların mliklı.fatlarınr verdik. 
nümüzdeki halta karşılaşmaları ü
erındPkt suallcrimızi soruyoruz: 

1 - Beykoz - Pera, Fener - Tak
ın, Galatasaray - Istanbulspor, Ve

- Süleymanlye, Beşiktaş - Kasım

şa maçlarının gnlıplm, 

2 - Be iktaş - Kıısımpaşa mıı.çt
n gol farkı ve ilk golU hangi dev
de hangi takım yapacak? 

Cevapların kuponumuzla birlikte 

martesi günü akşamına kadar ga

temiz spor servisi adresine gönde

ilmesini rıca ederiz. Beşikta~ müdafii Hfuınü 

karşılaşma hfı.dlsesız neticelenirse 
bunu hakemin ıdaresinde değil. iki 
takım gençlerinin hüsnüniyetle ha
reket etmelerinde aramak icR p eder. 

Bugün futbol meraklıları bir bu
çuk saatl!k heyecanlI bir mnç sey· 
redeceklerdir. Istanbul şampıyonuııu 
sahada ilk defa olarak tam kadro
sile göreceğiz. Siyah Beyazlılar Fe
nerliler karşısında tam kadrolarile 
yer alııcaklar, buna mukabil Fener
liler de öyle zannedıyoruz ki, yalnız 

kıymetli kalecileri Cihaddan mah
rum olarak çıkacaklardır. Her iki 
takımı karşılıklı olarak şu kadro
larla sahada görmemiz muhtemel
dir. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Feyzi - Çaçi, Hüseyin, Memduh -

Ff!nerin ası FlkrPt 

Sabri, Hakkı, Ibrahim, Şeref, ŞUkrü, 
Fenerbahçe: Nuri • Muammer, 

Murad - Omer, Esat, Aydın - Fikret, 
Ibrahim, Melih, Naci, Rebif. 

Yalnız Fener kadrosunda Rebi!-

nın yerine Nacının ve insayda da 
Turanın almma~T daha doğru bir 
hareket olur. Çünkü uzun zaman- 1 
d:ınberı sahada görünmemiş ve ay
ni zamanda da artık yaşını doldur
muş Rebii'den böyle sıkı bir maçta 
muvaffakıyet beklemek yersizdir. 

Diğer taraftan enerjisi az, bünye
si zayıf Naime takımda yer ver
mektense bugüne kadar oynadrğı o
yunlarda bütün acemiliğine rağmen 

atak bir genç olan Tuı'anı oynatmak 
herhalde daha doğru bir hareket 
olur kanaatindeyiz. 

Sarı Laciverdlilerin bu sene geçir-

Futbol r,ezonuna böyle mua·L zam bir törenlı> girmiştik 

Beden Terbiyesi mecmuasının res- i spor terbıyesi kılfi değıldir. Seyirci 
mi kısmında, futbol maçlarında çı- halktan bir kısmı, lıattfı. - muhakkak 
kan bazı çfrkın hfıdiseler üzerine u- ki - ufak bir kısmı spor terbiye~iıı· 
mum müdürlilgi.in verdiği bir takrir den mahrum olabilir. Fakat bu fena 
etrafında istişare heyetinin milzake- zan nasıl oluyor da bütün seyirci 
re zaptını okudum. halka teşmil edilebiliyor. Ara srra se-

Bu zabıttan anladığıma göre fut- yirci halk arasında bulunan ben lten
bolUn bti~bütün kaldırtlması bile ba- di hesabıma ve tanıdığım birçok ter
his mevzuu olmuş, fakat heyet aza- biyeli ııeylrcller hesabına bu fena 
sı. futbollin de diğer sporlar gibi zannı şiddetle reddederim. 

faydaları olduğunu gözönünde tuta- Yine Bay Dlrimtekin'e göre gaze
rak bu gibi hadiselere meydan veril- teler hasılatı yükseltmek maksadile 
miyecek tedbirlerin alınmasında itti- maçlardan evvel neşriyatta bulun· 

diği sarsıntılardan sonra bu maç ü- fak etmişler. I~in doğrusu da budur. makta ,.e ha\·ayı geı·gin bir hale ge
zerinde bir tahmin yürütmek lılzım 

Ara sıra bir adama. çarpıyor. kaza tirmektedir. 
gelirse galibiyet şansının Be~ıktaı,ı oluyor diye tramvayları kaldırmak, Bu söz ancak, bazı hadiseleri ön
tnrafmda olduğunu kabul etmek bazı kirli adamlar senede ancak bir levecek tedbirleri bulmakta ve tat
icap eder. Yalnız şu var ki. Beşlkta- defıı uğruyorlar dıye bütün hamam- 1 bik etmekte fıciz kalıp da kabahati 

şın galibiyetini de muhakkak adde- ı ları k~patmak. e\' yemekleri ~-a~a gazetecilere yüklemek kolayına ka-
demeyiz unutmamalıdır ki, Sarı , sıhht \e lezzetlı oluyor dı~e. butun çan bir ı:ıpor idarecisine yakışrr. 

. . l lokantaların kapılarını kılıtlemek Dünyanın her tarafında mühim 
Lacivcrdlıler çok defa zayıf bır kad- . . . nasıl ganp olursa ve ortadan kalkan spor müsabakalarından önce gazete· 
ro ile Beı;ııktaşı en kuvvetlı zaman- j faydalarile nasıl ölçü kabul etmez- !erde tahmlnler,tenldtler yürütüliir, 
lıırıııda mai\'lup ettikleri va l<i ol- se: biı-kaç kendini bilmezin ara sıra hattA herhangi bir sporcuya veya ta
muştur. Onun içindir ki Feııerlileı·l!1 sebep olduklan hacliseler yüzünderı kıma hasmını nıa~!Cıp edebilmek tçiP 

k k de futbo!U spor çerçevesinden çıka- al<ıl öğrctlllr. Bu müsabakalardan 
çı araca !arı güzel bir oyun kendi-

rıp atmak tuha_f olur_du. Bunun için 1 birkaçında arzu edilmiyen hadiseler 
!erini sahadan galip de çıkarabilir. ıst!şare heyetının selım aklı, futbo- çıktı~ı vakidir, birçoğunda da hiçbir 

Diğer karşılaşmalara geI!nce, Is- !Un kaldırrlmasma değil, ancak ma- şeycik olmaz. Fakat bir iki hli.dise
tanbulspor - Taksim maçrnın galibi hut hAdlseleri önliyecek tedbit'lerin nin mes'uliyetlni gazetelere yUkle

herhalde Istanbulspor olacaktır. Bey- aranma~ı ve bulunmasr yoluna git- mek kimsenin hatırrndan geçmez. 

k miştir. Çünkü onlar bı!iı !er ki hAdise çıka-
oz - Kasımpaşa karşılaşmasında · ti k d d Bunu memnunıye e ay e erken, ranlar spor terbiye!'linden, hattı\ dog--

Beykozun galibiyeti daha kuvvetli zabıtta göziinıe ilişen iki noktaya te- rudan doğrnya terbiyeden mahrum 

bir ihtimaldir. Galatasaray - Süley- ı mas etmek isterim. Bunlar, Beden mahdut sporcu ve seyircilerdir. Işte 
maniye maçında Sarı Kırmızılıların Terbiyesi. ı~_tanbul. ~ölges_i _Dtr~~tö- bu gibllere karşı tedbir ararlar ve 
galibiyetinden sUphe edilemez Yal- rü Bay l< eı ıdun Dırımtekının soyle- çok defa da bulurlar ve bulmuşlar-

, j diğl sözlel' arasındadır. dır. 
nız Vefa - Beyoğ"lwıpor karşılaşma- ı Dirimtekin'e göre seyirci halkın Sadun O. S.'\ \Ti 

sı lc;ın Beyoğlusponın geçen hafta - ---'"---------------------------
Galatasaraya oynadığı oyun gözö-

nünde tutulursa netice üzerinde tah· 

mın yürütmek güçtür 

Görent'r 

Gofotas -rayın yeni 

i dere h~ y ti 
Galataı=ıaraylılar dün öğleden :;onra 

klüp merkezlerinde kongre]('rini ak
tederek yeni idare heyetlerini de seç
mişlerdir. Yeni idare heyti şu suret
le teşkil edilmiştir: 

Lise ve ortaokullar 
spor bayramı 

Kız erkek orta okul ve liselerin 
spor bayramları dUn I:<'cner stadında 
oldul<ça ruühlm bir kalabalık kütleşi 

· ı önünde yapılmıştır. 

ı Merasim Istiklrıl nıarştle açılmış. 

,

1 

bundan sonra kız ve erkek talebeJe, 

, rimlz and ıçmlşlerdır. And içme me

rasimini müteakip muntazam bir ge

çit yaprlarak günUn maçlarına ge

çilmiştir. 
Reis Tevfik Ali, umumi kAtip Ya

şar, muhasebeci Fuat, veznedar Hı
san ikinci, teknik Aza Adnan. 

Işrk - Istiklfıl maçı 7 - 1 Işık lehi

ne, Haydarpaşa - Pertevniyal karşı

laşması da 2 - O Haydıırpaşaıım gn
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Yeni idare heyethıe muvaffakıyet. 
ler dileriz. 
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