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Berrakhğa doğru : 17 

igige ve _güzele ger 
veren bir hazin·e 

Almanlar, bize yapacakları 
ihracat için üç tröst kurdular 
I stanbulda, 
bir Alman 

Selô.niğe bağlı olacak 
ticaret bürosu açılıyor 

Böyle kıymetlere saygı göstermeyi 
bilmemek barbarlık olur. 

.uursuz bir insan başkası· ı 
nın dcdigini korkorüne doğ. 

diye kabul eder. Şuurlu insan, 
nacası şeyi akıl suzgecinden 

eden rahat edemez. 

tski nesle mensupsanız mektep 
lllanlarınıı::ı hatıra getiriniz. Di· 
akaıd dersinde. akıl süzgecini 
lrnek ıhtıyacile hocaya serar· 

l\ız: 

Bu neden böyle? 
Sus, dC'rdı, kAfir olur~un. So· \ 

ltnaz, inanıhl', çiınkü öyle bu. 
Ulmuştur. 

1 
İyi amma akla uymuyor. 
O dedigin şcy, içtihattır. Bu. 

n içtihat kapısı kapanmıştır. 
Vakit vakit kulağıma çalınan şu 
tıhat kapısı.,, sozü senelerce 
nlmdc cevobı bulunmamı ş bir 
aı diye kaldı: 
..._ Bu kapı nasıl şeydi? Kim ka. 

ı, ne zaman kapandı? 
Neden sonra aklım erdi ki ha
lın her şubesi gibi din de ha· 
lla beraber yürümek, zamanın 
işine uymak ve akılla bir hizn
gclmC'ğc çalı!;mak zarurctinde

r. Yoksa ilk adım olarak men
Plarının yolunu keser, sonra da 
nctisi pa tanır. kuflenlr. 
iste· «İçtihat kapısı kapandı» 
~en yobazlar; çok üstün bir iyi· 

ve güzellik hazinesinin hayatın 
ı;inc yabancı ve uzak kalma· 
ın günahını v.c mcsuliyctini ta
<>rlar. 'l'ürk mmcttnln nayat 
<:adclcsinde gerilemesine, en 

rı ola,·ak da İstikliıl mücadelesi
n bin bir engeline kendi taraf. 
tından zorlu engeller katılınası

Onlar sebeptir. Yeni neslin di· 
Yabancı kalmaSlnın ve buna 

rı, örümCC'kli ve inkıliıbın gidi. 
uymaz bir şey gozlle bakma· 

rncylctmcsinm mesulü de yine 
lardtr. 

F'akat bu yobazlar kötülük. ca
llık etti, taassuba veya menfaa. 
kapıldı diye bizim de yanlış bir 

lllda yürümemiz Uızım gelmez. 
ve gilzcl hangi kaynaktan ge· 

Be gelsin, ona saygı gösterme
"k ve böyic kıymetlerle dolu bir 
~incdcn yeni nesli ve gelecek 
illeri mahrum bırakmak bar

tltktır. Biç fıırkında olmadan 
r çoklarımız din bahsınde bar. 

en bır görüşe e lr kalıyoruz. 

tııı bir takım yoha7.lar vardı diye 
ı: de başka türlü yobazlık edi· 
llruz. 
Su meseleyi geniş ve yüksek fl
l'lı bir arkadaşımla münakaşa et. 

-. Haklısın, ckdi, fakat zamanı 
·ı. .. Taassubun bıraktığı fena 

l~r silinsin diye daha on, on beş 
ne beklemek Ulzımdır. 
İnsanlar için en güç şey, kati 
rette mecbur olmadan kafa yor· 
1ıktır. Zıhnimizde yer eden fikir
e bir yenisini katmak, bir ha· 
lın en ağır bir yilkü taşımasııı

daha büyük bir zahmettir. 
lldan koçmak için de .sırası 

ilİdıru der, gcccrlz. 
lialbukl bu meselenin on, on 
ş sene sonra sırası tamamile 
~tniş olacaktır. Çilnkli bu hazi- . 
ı:l<:ki kıymetleri tanıyanlarin ve ' 
ltıcği bilenlerin çoğu altmışı 

"ılış adamlardır. On, on beş se
sonrn mevcutları kahnıyaeak. 

Gunün birinde aklımız başı

~ gelse bile ayni kıymetleri 
'ap ı;ayfalnrındnn devşirip can
<iırmak imkansız olacaktır. Sırf 
~.l.k ve ıleriltk damgalarını 

k ı.: yere taşıyan bir cehalet ve 
~barlık :-. uzünden mazının bir 
ıtırn hazlnclcriııden kendi ken

ti boşuna mahrum etmiş ola. 
~ .... 
<r>evamı Sa. 3; Sü. 5 de) - -

V TAN 
Tenzil Atlı 

kitap kupona 
~~============== 

Yazan: Alımet Emin YALMAN 

Yenice süvarisi anlatıyor· 

Viyanadan Selaniğe 40 bin ame:enin ça lışması ile yapılmakta olan 
Autostrasse, Almanyaya yapılacak itha at v~ ihracatta kullanılacak 

"Torpili yiyince 
havaya uçtuk,, 

"Torpili 100 metre uzakta iken 
görse idim gemiyi kurtarırdım,, 

Almanyadan yeni gelen bir ah- r= 
bap şunlan anlattı: Tiirkiyeye ih· t 
racat işlerine düzen vermek üzere 
Almanyada üç büyük trost kurul
muştur. 

Bunlardan biri Hcrman Göring 
Werke'dir. Avusturya ile Çekoslo
vakyanın, Yugoslavyanın, Polon· 
yanın işgal sahalarındaki Albing 
Monta, Lunz, Wlttkonvitzcr Stahl
wcrke, Poldi ı;:ibi bize yakın saha
lardaki çelik ve demir fabrikaları 
bu tröste dahildir. Buralardan bi. 
ze profil, yarım profil. tel, potrel 
gibi malzeme gelecektir. 

İkincisi Frôyd'dır ki harp mal· 
zemesi gönderecektir. 

Üçüncüsü Humbold Dcul~'dir 
ki makine, motör vesaire ile meş· 
gul olacaktır. 

Bunların üçü birden Türkiycde 
- bürolar kurarak Tilrkiycye itha

'9 \ • IAt ticaretini idare edeceklerdir. 
~·r-- _ Türkly;den ihracata gelince Al· 
'J~• maıılar bunun için de Amerikalı-

, !arın tütün tcşkililtına benzer tes· - • 
kilnt yapacaklar ve ihtiyac gör· ln~illzltr r;.ec;en ı.ene Llh.rsdakl Uer

(De,·amı :->a: 8, Sü: 4 de) «- 11 , ı~melel'I eıma.o;ındıı Bardl~a;\·ı alılık

------------- 1 ları zaman hu ~rin bir !\Okağının 

....J Mısır-Japonya ! ı,,mını degi,tirmişıerd i. sakalım bu 
~erer bu ;yere ne ı~ını koyac.'aklar ! 

Bardia 
işgal 
edildi 

lng;lizlerin hedefi 
mihver tankları nı 

imha etmek 

ltalyanlara göre, taar. 
ruzlar geri püskürtüldü 

Kahire, 23 (A.A.) - Hind kıta
Jarı Sldi Ömer Nuovoyı zaptet
mişlerdir. Burası Stdl Ömcr'in 14 

1 

kilometre kadar şlmalincle bulun· 
maktadır. 

Kahire, 23 (A.A.) İngiliz kı· 

1 
lalarının Bardia'yı işgal ettikleri 
resmen bildirilmektedir. 

Yenl<'e' ikinci knptanr Hayrullah 

Ayın 18 inci gUnU Buı gazdan ge
lirken meçhul bir denizaltı tarafın

dan torplllcncrek batırılan Yenice va 
vurundan kurtulabilen birinci sUvarı 
Maksut Şaşmaz ile ıklnci silvarl 
Hayru11nh Denizci, diln sabah Bul
gnristandan Edirne yoluyla şehrimi· 
Z<'gelmlşlerdir. Gemi sUvnrlsi Maksut 
Şaşmaz başından geçen bu feci hCı
dıscyi .şöyle anlatmıştır: 

Venke ~iharisl Mak ut kaı>tan 

lak oldu. Ben ve Hayrullah, kaptan 
köprUsUnde bulunuyorduk. Sadcnıe· 

nin dehşctile beraber 15 metre ha
vaya fırladık ve kendimizi d·enizde 
bulduk. BBI/ tamfta gözcOIUk vazi
fesini Ismall yapıyor, dUmendr. de 
Hasan dayı bulunuyordu. Diğer tay
falar çok soğuk olduğundan kazanın 
etra!ına toplanmışlardı Bu ani in· 
filfıkla zavallıların hiç biri kurtula
madı. Hepsi yanarak Karadenlzln ka 
ra sularında kayboldular. 

münasebah 
kesiliyor 

lngiltere Mısırdan si
yasi münasebetlerini 

kesmesini istedi 

Rus ve Libya 
cepheleri 

Kahırc, 23 (AA) - Libya mey 
dan muharebesinin daha iki veya 
iiç gün devıım edeceği zannedlli· 
yor. Düşmanın tank itibarile çok 
miıhlm zayiatı vardır. 

Düşman an uda ne çarpısıyor. A • 
merika mamuH'ıtından tanklar mu 
harebenin büyük yukünli üzerine 
almışlardır. 

Umumiyet itibarile bu muhare
benin bariz vasfı, Kraliyet havn 
kuvvetlerinin elde ettikleri muaz. 
zam hava hfıkimlyetldir. 

- Ayın on sekizinci gUnU Bur
gazdan hareket ettik. Sahili takiben 
yolumuza devam ediyorduk. Gemi· 
mizln hamulesi yoktu. Saat 15,30 su
larında Vnsllikosun yarım nıll açığın 
da ve yarım mil gerisinde yirmi met
ı c mesafede bize doğru gelen bir tor
pili dehşetle gördUk. Torpll ı;ok ya
kın bir mesafede olduğundan ve 40 
mil sürııUe geldığindeıı kaçmamıza 

imkan yoktu. Torpll. kazan lstıltamc 
tinde isabet ederek milthış bir lnfl-

Geminin bir dakika glbl kısa bir 
zamanda batışı tayfaların kurlan!- ' 
masına imkan vermedi. 

Deniz dalgalı \'e çok soğuktu. Be
nim elime bir tahta parçası geçtı. O· 
nun "yardımllC' dalgalarla mUcadele 
ediyordum. Hayrullah, gemiden ko
pan bir simidı tutuyordu. Aramızda 
yetmiş metı e kadar bir mesafe var-

(De,-amı a. 3 Su. 4 de) + 

Spor 

Kahire, 23 (A.A.) - Haber a
lındığına göre, İngiltere hükumeti 
Mısır'ın Japonya ile siyasi müna· 
scbetlerinl kesmesini ve Japon el· 
çisine Kahircden ayrılması lüzu
munu bildirmesini Mısır hilkiıme. 
tinden istemiştir. 

Londradahi 
Japon Deniz 

A iaşesi azledildi 
Tokio, 23 (A.A,) - Londradaki 

J apon büyuk elçiliği deniz ataşesi 
tuğamiral Kondo'nın vazifesine 
son verildiği resmen bildiriliyor. 

D Ün, Beşiktaşlılar 1 - O 
mağlup iken sahayı terkettiler 

Bölge direktörü hakemleri tahkir r.tti. Onlar 
tarziye iskdiler, o vermedi. Hakemler de• maç 
idare eimiyecek Ierini bildlrdılcr. Dün bu yüzden 
senenin en ınUhi m maçını ikinci sınıf bır ha.kemr 
ıdarc 4'ttirdilcr. Ne oldu? Maç yarım kaldı. Spor 
işlerinde, sporcu ya, hakeme, seyirciye, gazeteciye 

bahane bulan bölge dlrektbrü biraz da kendi 

~ 

hatCıları yüzünden meydana gelen hadiselere mAna 
bulsa yerinde olacak. 

Dün resimde gördüğünüz şekilde heyecanla de
vam eden maçın yarım kalmasında ne seyircinin, 
ne sporcunun, ne gazetecinin hatası vardır. Du ha. 
ta, hakemleri gücendiren bolge • dırektörUndedir. 
Spor haberlerimiz. ikinci sayfamızdadır. 

Libyada Bardianın işgali ne demektir? Rostof'un 
işgalinden sonra Rus cenup cephesinde vaziyet Kahire, 23 (A.A.) - Reuter A

jansının muhabiri bfldirlyor: 

Yazan: ihsan BORAN Capuzzo kakslnln yeni Zelanda 
kıtaları tarafından zaptedilmesi pek 
mühim neticeler \'erecektir. Bu 
sayede cenupta Herliyen seyyar kuv
vetlerimiz ııımdi Sollumun karşısın

daki mevzilere yerleşmiş olan ve Ha· 
raya boğazının elrtıfında bulunan 
mihver kıtaln.rmın hemen arkaları· 

na dUşmUş oluyorlar. Mühim kuv
vetler bu kıtaları cepheden sıkıştı

rırken bir yandaıf da capuzzo'yu zap 
tcden kuvvetler bunları arkadan teh· 
dit etmektedirler. Arkadan gelen a
teş kadar kıtalann maneviyatını sar
san bir şey yoktur. 

( Yazısı 3 üncü sayfamızda ) 

Sovyetlere göre 
Alman 
tazyikı 

ümitsiz 
Almanlar, her ne 
bahasına o!ursa 
olsun Moskovayı 
almak istiyorlar 

Kuibychev, 23 (A.A.) - Cephe
den gelen son haberlere gorc, kış 

gelmeden evvel bitirilmek maksadi· 
le, Almanların Moskova cephesine 
yaptıklarr Umltslz taz;,}k haret<etı, 

Rus müdafaa hatlarını dC'lmiye mu
\'Rffak olamamış ve pek az arazi ka· 
zandırabilmtştlr. 1 

Moskova. 23 (A.A.) - Kızıl Yıl

dız gazetesinin hususi muhabirinin 
bit· haberine atfen Tas istihbarat a
jansı Almanların Rostofqn ccn\lp 
müdafaa hatlarına girdiklerini ve 

1 

şehrin sokaklarında muharebeler ce
reyan ettiğini bildirmektedir. 
Şimcndıfer istasyonunda bılhassa 

.şiddetli çarpı,malar olmaktadır. 

Moskova, 23 (A.A.) - Moskova 
radyosunun blldırdlğlne gôrc Volo
kolamsk kesiminde vaziyet ciddidir. 
Fakat Rus kıtaları düşmanı her ne 
bahasına olursa olsun durdurmıya 

azmetmişlerdir. 

Moskova, 23 ( A .A.) - cPı·avda> 

gazetesi yazıyor: 
Moskova yakınlarında bUtUn .şld

detile devam etmekte ollln meydan 
muharebesi bu harbin en dehşetlisi· 
dır. Almanlar her ne bahasına olur
sa olsun Moskovaya varmak \'e bu 
suret le kıtalarına bir kışlak temin 
etmek için biltUn gayretlennl Sllr
fediyorlar. 

Bazı noklalarda dUşmc.nın baskısı 
bllha.ssa kuvvetli olduğuncian Ruslar 
;,eni mevzilere çokil~erer. 

Almanlara göre 
Libgada 

harp 
şiddetlendi 

Rusların Leningradda 
yaptıklara bir yarma 

hareketi akim 
bırakıl dı 

Führerln umumi karargAhı, 23 (A. 
A.) - Alman orduları başkuman
danlığının tebllğı: 

Şark cephesinde yeni tnarruzl mu

( Devaıwı Sa. 3, ~il. 7 de X 

Londrn, 23 (A.A.) - Kahiredeki 
lnglllz sözcüsüniln bıldirdıklerine da
yanarak Almanların kaybettiği tank 
miktarını ölçmek gllçtUr Sözcü Al· 
mantarın tank kuvvetlerinin yarısını 
kaybettiklerini söyledi. FElkat, Lib· 
yadaki dllşman tümenlerinin adetle· 
rile Avrupa harp sahalarında Alman 
tUmenlerinln tank sayılan biribirl
nin ayni olmamalıdır. Bu şartlar da
hlllnde, tUmen başına <tOO tank bu· 
lunmnsı ihtimalı \'arsa da, bu mlk· 
tardan daha az olması da mUmkUıı
dür. 

(~nnu Sa. 3 !i. ~ da) X ~ 

YENi TEFRIKAMIZ 

Bir Aşk Gecesi 
Yazan: Çevil"en : 

Karen Bramson Rezzan A.E. Yalman 
Vikkı: 8aun'1:Jn ·· KJZJ/ Kaya " adlı nefis eseri 

bugünkü sayımızda soRa erdi. Yarınki nüsha
mızdan baş/Jyarak Karen Bramson 'un " Bir lfşk 
Gecesi" isimli eserini neşre haş/Jyoruz. 

BİR AŞK GECESİ 
Mer~kli. heyecanlı. hareketli bir aşk hikaye

sidir. içinde gürültüler. vak'a/ar. heyecanlı sah
neler, deriR ruh tahlilleri vardtr. 

Bu eseri de her halde beğeneceksiniz. 
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rl Soruyorlar : 

Y az8n : Movrus YOKA Y 

Hıristigan, bir hıristigan 
ile döğüşebilır mi? 

Çift tedrisatlı kız 
mekteplerinin çıkış 

saatleri 
« ... Kabataı} kız it celne alt bl

nalardaıı biri mimarlar tarafın
dan g&terilen fenni lilzwn öze
rhte boşaltılmış, mecmuu sekiz 
yüzü bulan taliıbenln diğer bhıa.
da ''e çift tedrisat tarzlle oku
tulması zarureti ha ıt olmaşbır. 

Dünkü hödise, yazılanmızın 
doğruluğunu teyid etti 

Belki de yola çıkmamız la
zım gelecek. 

Yola çıkmak mı? Benim ha. 
limi unutuy-0r musun? 

Dük Kiga karısının yüzüne 
baktı. Kadın bu halde seyahate 
çıkarsa ölebilirdi. Marlyanın, yav. 
rusu için duyduğu derin üzüntü 
guzel yüzünde okunuyordu. 

Dı.ik o kadar teessür duydu ki 
elindeki kıhctı bütün şiddetlle 
masaya çarptı. Kılıcın kabzesl 
elinde knldı: 

Hayır, diye bağırdı, yerim
den kımıldamayacağım. Gökler 
yere inse yine saxuşmayacağım. 

Aman, kocacığım, ne olu· 
yor. Bana her şeyi söyle. 

Dük, karı nı kolları arasına 
alarak sevgi ile sıktı: 

Üzalmc, dedi, aklımdan bir 
duşuncc gecmişti. Şmtdl vazgeç
tim Şimdiye kadar olan sözlerimi 
ve hareketlerimi unut. 

- Fakat için rahat değil. 
- O da geçer. Sebebini sorma, be-

nim delnlğıme glilersin. Hı:ı.ydi , ya
tağına yat, tatlı tatlı uyu, iyi rüya
lar gör. 

Dükün l'llerl nrtık tıtrl'mlyordu. 

Kansını bir c;ok öptll, sükCinet vere· 
cek tatlı. okşayıcı sözler söyledi. 

Dudaktan da eskisi gibi soğuk de
ğildi. 

Fakat şimdi de kadının içi buz ke
silmişti. Kocası gôz kııpaklannr Ö· 

perek uyumnsını tavsiye ederken u
yur ı;'ibi yaptı. DUk. bunun Uzerinl' 
odadan uuıklaşınca genç kadın yata
ğından fırladı, gecelik mantosunu 
giydi.Saray kadınlarını uyandırarak 
onlarla beraber nşağı kata indi. Dü
kün sadık u~ağı Yovayı uyandırarak 
sordu: 

- Yova, sen dilkün yanından hiç 
ayrılmadın. Her şeyi bilirsin bana 
dog-ruyu ~yıe. Ne gördUn, ne işittin? 
l<ocama ne oldu? 

- Ah, hanımım. Ailah yardım· 

cımız ol un. Tilrklcrln Sen Gotard 
muharebesini kııybctmelerinin sebebi 
bizim Macar ordu ile d6vUşmiyerek 
çekilmernlzdır. Çekilmeyip te ne ya
pacaktık? Hırlstıynn bir hırlstiyan
la dövüşebilir mi? GUnah işlemiş ol
maz mı idik? Bu yilzdl'n Türk or
dusu perişan oldu. Padişah gazaba 
geldi. Peşte kumandanı Hasan Paşa 
kendini kurtarnbilmek için bütün 
kabahati bizim dUkUmllzc atıyor. 

- Aman Allah, bu yüzden o.caba 
neler çıkacak? 

- Padi ahın gazabı gcçlnciye ka
dar dükle beraber uzak bir yere sa
vuşsanız çok iyi edersiniz. 

- Eflllka, babamın yanına git.sek 
olur mu? 

- Hayır, daha uzaidara savuş
mak 111.zmı ... 

- Transilvnnyaya gidebiliriz. o
rada bir çok dosUarımız var. 

- O da olmaz. En iyisi Lchlstana 
kaçmııktır. 

- Demek ki, t<ıPlike o kadar bU
yUk ... 

HERGüN BiR FIKRA 

Ya yüz onu da top 
sesi sevselerdi? 
UçlincU Sultan Murat çok kor

kaktı. Bahası \e dedeı.lnc hJç ben· 
zemezdl. Oeııgc gitmek ııöyle dur-
un cunta elAmlığma çıkmaktan 

bile çcldnlnll. Fakat, sarayında 

gıizei car!J eler arasında kilkremls 
bir boğa kesilirdi. Şeh\etc olan a: 
şm deroocdckl düşkUnlllğündendJr 
ki bedelfi gibi dimağı da kunıyup 
bltmlı;;, c.anlı eenaxe denIIC<'ek bir 
bakı gimılştl. :.r..amanında de\ let 
lnkıra:t.a doğru ı;ürüklcnlp gidiyor, 
fakat o, ana ı :Surhanunun ke) fi. 
ne hizmet ediyor. SC\'lill!ii olan 
Vt'nedlkll bir Yahudi kızı ile gönül 
eğtendlrllor 'e bu hareketleri ile 
halkı kendimleıı lğttndirlyortlu. 
Sultan Murat, toıı sesini se\·en bir 
şehzade.81nl avutup eğlendirmek i
çin, Kızkulesi açıklarında bulunan 
donanma)a giiniln birinde ansızın 
bfillln topların atcşlcnn1cslııl \ c a
teşe bir ııaat dn-aın edilmesi em
rini verir. işin hakikatini bllml
) en halk meraka, telişa, düşer. 

küdarlılar hep deniz kenarına 
üşer. Biraz onra toııların bir şeh
zadeyi eğlendirmek lfin attırıldı

ğı anlaşılır. Halk, bu deliliği hay
ret 'e nefretle karşılıynrak Ö.). 

lene söylene dafıhr. O sırada de
nir. kenarında bulunan bocanın bl· 
rl yanmılakl bektaşl babasına so
rar: 

- Ne cıcrıiln hnzrct bu işe:.' 

Baba. ala.)<'ı bir eda. ne güler: 
- Şükrcdcllm hocam. l'a !'ÜZ 

on şehzad inin heıı l de top sesi
ni e' elerdi mJlletın !inli nice o
lurdu. 

Der, )"U1 kuna yutk1111a ı:ekllifı gi
der. 

- Kc.şkl o kadar b\l~ olmasa da 
ben aldanmış olsam ... 

- Çok teşekkür ederim, Yova, 
yarın sabah karanını kocama bil· 
dlreceğim. 

- Sabaha kalmasanız çok l;yl e
dersbıiz. 

- Ne diy<trsun? 
- H~men bu saatte yola çıkmak 

Uizım. Ben atla önde giderek fener 
tutacağım. Bır diğer uşak arkadan 
yedek at yetiştirecek. GUn dofma
dan buralardan uzaklaşmanız mut-
laka J:i.zımdıı-. 

Kadın, derhal yukarı çıktı. BHtUn 
kıymeUI eŞyasını topladı, hemen yo· 
la çıkmıyn hazırlandı. Kocnsının ya
tak odası kapalı idi. Kendisini uyan
dırmayı kıyamadı. Tekrar yatağına 
dönerek UzUntüler içinde saat1er ge
çirdi \'e şafak zamanını bekledi. Bir 
dakika bile gözUnü kapaynmadı. Uy
ku ile uyanıklık arasında göza ö
nünden korkunç sahneler geçiyordu. 
Vücudu da, ruhu da bitkin bir halde 
idi. 
Şafak sllkmlye başlayınca p<'ncc

reye yaklaşarak şatonun havlusuna 
baktı. 

Bu ~e talebe<len bir kıo;mı 
gündüzleri 12,SO da, diğer kı mı 
da ak~amları 1'7,SG da mektepten 
çıkmakta ,.e bu yüzden öğleden 
"'onraki toorl ata kalan talebeler 
evlerine dönmek lı:ia, mevslm i· 
tibarile karanlıb"B kalmaktadır-

lar.» 
Bunu. u .. c talcbelertmlen bi

rioJn velisi olan bir okurumuı; ya
zıyor 'e soruyor: 

- Bu talebeleri mektepten bl-
rar. daha erkence çıkarmak lı;ln 

l 
şknıli yapılmakta olan on beşer 
dakikalık iki kııhvaltı tatilini ter 

ketmek, teııcrru lcrl df' beşer da
kikaya indirmek urctıle anıan

dan ta arruf edilemez nü acaba.'! 

\., 

Börekçiler An
karaya hey' et 
gönderiyorlar 

Aşağısı uyanıp canlnnıyordu. U- Pasta, gato, kurabiye vcısalre-
şaklar, hayvanlar takım takım orta- nin, bucday unundan yapılmasına 
ya çıkıyor, köylU kızlar erzak ge- müsaade olunan şeyler arasında 
tlriyor, kuyulann çıkrı~ı taraf taraf bulunmaml\Sı şehrimizde bu gibi 
işliyordu. Şuradan buradan şen şar- lüks yiylntileri ötcdcnbcrl yapıp 
kılar dn aksediyordu. satmakta olanlar tarafından tabil 
Şatonun hergUnkU manzarası Ma- bır seklide karşılnnrnıştır. Bu es. 

riyanın gözüne yabancı geliyordu. I· naf badema zaten az kullanmakta 
dama mahkCim olan bir adam höc- oldukları buğday ununu bilsblltlin 
resinin deHğinden dünyaya ne göz- terk ile mısır unu, irmik, pirinç 
le bakarsa genç kadın da şatonun unu ve bunların benzeri diğer un· 
avlusuna, bahçesine, her tarafa 0 lar ve fındık, ceviz, fıstık, badem 
gözle bakıyordu. gibi kuru yemiş ezmeleri ile cski-

Bu surada kapı açıldı, lcooası gel- sinden daha kuvvetli ve besleyici 
dl. Marıyayı kuvvetli, meUn bir sesle pasta ve kurabiyeler yapılabilc

selAmladı. Geyik crerislnden kısa bir ceğini söylemekte, hattA, bunun 
avcı cck~tt giymiş ve ayaklarına Po- için hazırlığa bile geçtlklerJni ilft· 
lonya usuın, kocaman mahmuzlu, ve etmektedirler. 
yüksek çizmeler gı'.!çlrnıfştl. 

Martya, kendini kocasının kuvvet
li kolları arasında bulunca h<'.r şe
yi birdenbire unuttu. Şu suali sordu: 

- Ava mı gitmlye hazırlandın, 
kocacığım? 

- Evet, ava gidiyorum. Fakat 
başka tilrlU bir av ... içimden bir şey
ler kaynıyor. Bugün karşıma çıkaıı 
sakınsın! 

- Aman sana bir şeyler olmasın 
kocam ... 

- Bana mı, bana ne olabilir? 
Dllk, kuvvetli yumruğunu Herkil

liln göğsUnU hatırlatan geniş göğsU
ne \'Urarak dUnyaya meydan okuyor
du. 

Mariya, çocukça hır inanla bu göğ 

se kapandı. Sonra kocasının kartal 
Ulylerile sUslü avcı şnpkn.c;ını aldı, 

başına geçirdi. DUk Klga'nın bu kı
yafeUe pek heybetli \'C yakışıklı bir 
hali vardı. Marlyıı, tekrar sarılıp 

kocasını öptü, gece sadık uşaktan 

duyduğu l<orkunç hikliycyi unuttu. 
Bu saniyede kocasına dünyanın en 
kudreUi adamı gözüyle bakıyor ve 
onun başına bir fenalık gelcmiyece
ğine lnanıyotôu. 

Dük, karısına veda edip odadan 
a)Tıldı. Mariya pencereyi açtı. Ko
casının ata bindiğini seyredecekti. 

DUi< Klga, merdivenlerden indiği 

sırada dUşkUn kıyafetlı bir Türk ta
tarı, avlunun kapısından girerek o
rada bulunanların arasına karıştı. 

Posta ta.tarı mektup getirip götür
mek için sık sık buralara gelirdi. Bu 
defa gelmesine kimse aldırmadı. 

Dük, avludaki sahanlığa çıkıp a
tının yaklaştınlmasını sert bir sesle 
emrettiği sırada Tllrk tatarı yak
laştı. Cübbesinin iç tarafından bir 
mektup çıkardı, öpüp başına koy
duktan sonra Moldavya beyine uzat· 
tı. 

<Arkası var> 

Öğrendiğimize gore, şehrimizde
ki börekçi ve çorckçllerle biskUvi 

yapıcıları, nralnrındnn seçtikleri 

heyetleri, bu işlerle uğraşanlara 

koordinasyon heyetinin son verdi· 
ği kararın vaziyetlerinde yaptığı 
degişlk!lği bildirmek ve bazı yar· 
dımlar dilemek üzere. Ankaraya 
göndermek kararını vermişlerdir. 

Ankara c-t yarışları 
Ankara, 23 (Telefonla) - Anka

ra at yanşlarmın 9 uncu hafta. ko
şuları yine mUhlm bir meraklı küt
lesi öııilnde ynpılmı.-, ve slirprizli ne
ticeler vererek bahsi mliştereklerde, 
çifte bahisle Ceylf!.n - Kara.biber çif
tine oynayanlar 198, Ceylfın tek gan 
yanı d:ı. 92 lira vermiştir. 

Yarışların teknlk neticeleri şunlar 
dır: 

Birinci yanş: 
ı - 1ıınnl, 2 - Yıldırım. Ganyan 

14-0. 

İkinci yartş : 
1 - CeylAn Tek, 2 - Sava, 3 -

MihrUlcan. Ganyan 92 lira, plAse 
645, 130 kuruş. 

Üçüncü yanş: 
ı - Karabiber, 2 - Alişah, 3 -

Şen kız. Ganyan 460, plAseler 125, 
160, 530. 

Dördüıcü yanş: 

1 - Gonca, 2 - 3_ 
Karanfil. Ganyan 175, p~scler 165, 
225. 200. 

Beşinci yanş : 
ı -Şehnaz, 2 - §ahin. Ganyan 

105 kuruş, çifte bahis 198 lira. 

Fenerbahçeliler, 
Beşiktaşlılar 

1 - o galip vaziyette iken 
sahadan çekildiler 

Bölge direktörilc, izzeti nefisle
rinden icdakfırlık yapmıyan birin
ci sınıf hakemlerimiz arasındaki 

ihtilaftan sonra esasen J11ühlm o
lan dünkü maçlartm alf!kası bir 
kat daha artmış bulunuyordu. 

Dünkü spor sayfamızda bu ha· 
diseleri tahlil ve maç tahminleri· 
mizi yaparken bir kaç nokta üze
rinde durmuştuk. EvvelA yazıları. 
mıı.da ne kadar haklı olduğumu. 
zu gösteren vaziyetleri şurada. göz 
den geçirelim. 

DUşüncelerimlzi ileri sürerken, 
1 - Birinci sınıf hakemlerimi

zin haklı bir vaziyette sahadan çe
kilmelerinden sonra bu maçların 
tehiri icap ettiğini, 

2 - İstanbul futbol ajanının bu 
maçların tehiri cihetine gitmesin
de amil olması lazım geldiğini, 

3 - Arkadaslarının uğradığı 

bariz hakaret karsısında sahadan 
çekilmelerinden sonra Nuri Bosü· 
tün futbol ajanlığından istifasını 

beklediğimizi, 

4 - İkinci sınır hakcmlcrlc ya
pılacak maçlarda temenni cdilml
yen idaresi:ıili~erin vukua gck· 

•• w • .. rç;zı; • 
-~--·-·.........-- _.-.. 

Resim dünkü mühim maçın hakemi Halit Galibi tesblt ediyor. , 
eğer iki taraf oyuncularının hüs- de Fenerbahçc taraftarları bile ta· 
nü niyetleri olmamış olsaydı, bel. lumlarınm galibiyetini beklcmlyor
ki de spor tarihimize çok acı bir lardı. Fakat biz her şeye rağmen tah 
§Ckildc geçecek blr hadise ile kar- mlnlmizi yaparken, sarı Ui.civerUile
§ılaşabilirdlk . Maç yarıda kaldı rin galibiyetlerinin uzak bir ıhtımal 
fakat bu oyuncular aleyhine kay- olmndığını kaydetmiştik. Nıtekim, 
dcdilccck bir hfidise değil, hake- Fcnerbahçeli futbolcüler bugün ener 
tnin zaafını ortaya koyan bir ida- jllerlnl ortaya koyarak öyle blr O· 

ceğini, yun çıkardılar ki haklı bir şekilde 
1 resiz! tkU. 5 - Sarsıntı ar geçirmiş ve ay. sahadan galip çıktılar. 

nl zamanda da Cihad gibi en kıy. DUnkü Mdisclerden sonra yine H iki h k er takım sa aya çı tığı va-
mctli bir oyuncusundan mahrum tekrar ediyoruz ve diyoruz ki: kit sarı ltıclvcrUllerin Cihattan mah 
Fenerb:ıhçenin zarına rağmen Be. Evvelfı futbol ajanının istifası rum olduktan görllldü ve şu kadro 
siktaş karşılaşmasını kazanması- lazımdır. Bu hareketi yapacağını Ue Beşiktaş karşısında yer aldılıır · 
nın pek uzak bir ihtimal olmadı- Umit etmemekle beraber bunun Nuri • l\lurat. Muammer • Omcr, 
ğını açıkça yazmstık. 

1 

kendisi için bir mecburiyet olrlu- 1'-eynel, Aydın • Fikret, lbrahlm, 
Dünkü karşılaşmalar, vukun gc sunu ?a ilave etmeliyiz. l\lellh, E at, NacJ. 

len hadiseler, yazılarımızda ne ka- Sanıycn sporumuzun kurtulma· Buna mukabil Beşlkta.,lılar da. ı:u 
dar haklı olduğumuzu müsbct bir sı için işinin ehli olmadığı sabit şeklide idi: 
şekilde gösterdi. olan kimselerin yerlerini iş gorc· Mehmet Ali - Feyzi, Yani • :'\lcııı-

Maçlar dediğimiz gibi iklncl sı- cek ihtısas sahibi sporculara terki, tluh, llUseyln, Çaı:ı - Sabri, Hakkı, 
nıf hakemlerle yapıldı, izzeti ne· yoksa bugünkü halıylc sporumu. lbrahlm, Şeref, Şlikrü. 
fis sahibi hakemlerimiz noktai na- zun bu acıne.cak vaziyetinden kur_ Oyun Fenerbahçenin ortadan yap-
zarlarında ısrarla yerlerini zay1f tutmasına imkfın yoktur. lığı bir hücumla başladı. Daha ilk 
hakemlere bıraktılar. Fcnerbahçe- Şimdi günün en mühim maçın. dakikadan serJ bir şekil alan oyun 
liler maı;ı kazandılar. Hakemin dan başlıyarak karşılaşmaların sürattcn güç seyredilir bir hal aldı. 
idaresizliği gllnün en mUhim kar. t.afsllatını verelim. 1 San llıcivertliler dakikalar ılcrlcdık
şılaşmasının yarım kalmasına se. Günün en mühim maçında belki (Devamı Sa. 4, Sii. 1 de) IXI 
bep oldu. 

ı Şuna da işaret edelim ki, dün· 
kü hadiseler, işinin ehli olmıyan 
kimselerin cfkArı umumiye mu· 
vacchesinde ne fena blr vaziyete 
düşebileceğini de gösterdi. Bilgisiz 
bir insanın bilmediği bir mevzu et. 
rafında konuşmasının kendisini ne 
feci bir hale sokabileceğini bize 
bir defa daha anlattı. Eğer bölge 
direktörü blr söz sôylemlş olmak 
için söylediği o sözleri sarletme
miş olsaydı ne böyle bir hlidise 
doğacak, ve ne de kendisini böyle 
bir çıkmaza sokacak ve ne de isti· 
fasını icap ettirecek bir mUşkUltıt. 
la karşılaşacaktı. 

Bir parça Fencrbahçe, Besiktaş 
karşılaşmasmı idare eden arkRdaş 
üzerinde duralım. 

Bugüne kadar idare ettiği maç
larla sah.ittir ki; bu arkadaş böy
le mühim bir maçı idare edebile. 
cek kabiliyette d<'ğildir. Ne gaı-ip 
tesadüf ve ne hikmettir ki, bun
dan evvel yine böyle bir hfi.dlse 
arifesinde Uhdesine verilen Fe· 
nerbahçe _ Beşiktaş maçında bir 
hadise çıkmış ve mUsubaka da ya· 
rıda kalmıştı. Bugün yıllar geçtik
ten sonra ayni vaziyetle knr~ılaşı
yoruz. 

Görülüyor ki, bu arkadaşın lda· 
re kabiliyeti olmadığı artık su gö. 
türmez bir hakikattir. 
Şunu da kaydedelim ki, dUn 

!Vıaruf 

M illi Piyanronun ııon tal!Hlerhıl 

blldlren havadise röz gezdi· 

rlrken ~u cümle~l gördUm: clktncl 
on bin lira Ankarada isminin neş

rini istenılyen maruf bir şahsiyete 
çık:mı,tır.> 

Once, bu elimle 'cslleslle bir da
ha tekrarlıyayım ki, yazarken çok 
dlkkaf!llz ,.c kayı~n da\'ranıyor, 

J ersiz yanlışlar yapıyoruz. ı,te yu. 
kardaki climleyl oku)"Unca sanıyoruz 
ki ikramiye kazanan adam ı~mlnln 
yalnız Ankarada neşrini istemiyor, 
ve başka yerlerde neşrcdllmcslnde 

mahzur görmiiyor. Halbuki öyle de
ğildir. 

Şu halde düzeltelim de: dkinti on 
bin lira lsmJnin nc..,rlnl lstemlyen 
Ankarada maruf bir şalı!!lyete ı:ık· 
mı,tır:D nu diyelim? Bu da yanlış o
lur. Çünkü bu adam, anlatılmak 1 -
tc.ndlğlne göre, yalnı:ı .ı\nkarada ıle
ğll, bWJka ycderde de maruftur. 

Demek kl en doğ'ru u şudur: o:I
klnci on bin Ura tanınmış, fakat a
dının neşrin! istemlycn Ankarada bir 
kimseye Çlkmıştır.» 

şahsiyet 
Gelelim ikinci noktaya: lkranılye 

kazanan hlr kim e adının yazılma ı
na 1.ı.ln \erip \'ermemekle taınamile 
crhest \'e haklıdır. Ancak i:r.ln \'er
mediği hallerde )'llkardakl gibi ma
ruf olduğunu :lnzmakta ne nıak at 
\e m!ina ''ar? Adı blllnnıedikten 

sonra bo maruf zat, havadJ!!l oku· 
yanlar ıı:ın cıı:meı:huJ bir maruf!» tan 
ba ka bir şey olamaz. 

KAPILARA DiKKAT 
Gazeteler yazıyor: o:llarp şimdi 

Mo1>ko\'a kaıııla.rına dayandı»; o:tıı

glllıler Tobruk kapılarında». 
Harp tarzı ne olur<1a olsun, sonun· 

da kaınlara dayanıyor. Bunun iı,;lıı 

kafıı1arı iyi muhafa:r.a etmek gerek
tir. 

:N'E GORGUSUZ ŞEYI\11;5! 

Şimdi ne olsa başına lıemcn bir 
ctarlhln görıncdiğiı> yapı~1ırılı)or: 

o:Tarlhln görmediği bir mulıarebeıt; 
o:Tarlhln görınedJğl bir silah»; cıı:Ta

rlhln görmediği bir harp geınlsb; 

«Tarihin görmediği bir açltk» .. 

l\lei\er şu tarih denilen şey ne ıı:ör
gllsllzmU, ı 

TATLI ERT 

Önünde uzanan şerit gibi yollardan ya· VATANIN EDEBC KOMANI: 'l!EFKİKA :Ne. 31 rısını asıl isınllc ı;ağırmıştı. Sonra kadı. 
nın ellerine bakarak hafüçe sarardı ve 
fU suali sordu: 

vaşço. yürümeğc başladı. Dizleri kesiliyor, 
çok güçlükle adım atabiliyordu. 

Gece yağan yağmurdan bütün çukurl!ır 
sular ile dolmuştu. Vlldiye doğru hAJ.A sel. 
!er akıyordu. KilçUcilk bahçeye de su bu -
mıştı. Fakat değirmen hfıUi dönüyor ve 
çalışıyordu. 

O ölmüştü, fakat dcgirmcn Mla yaşı
yordu. 

nir pazar gUnU değil miydi? Genç, gür. 
büz: ve yakışıklı bir adam gelmişti. Zarif 
bir hareketle bavullarını arabanın tepe
sine fırlatmıştı. O ağır bavulları böyle tek 
bir el hareketilc fırlatmak kolay iş de
gildi. Bu hareketten sonra esrarlı ve sı · 

hırli bir hafta geçmişti. Bütün dünyanın 
sevgisin!. neşesini, zevkini içinde toplı· 

yan bir hafla ... Esrar dolu ümitlerile ve 
korku dolu gUnlerile uzun bir hafta .. . 

Sonra c:-tcsl pazar günıi her scy bıt· 

Y11uın: Vikki Bawn 

meczup Mozc'nln çaldığı mahzun havalar 
duyuluyordu. Tren de geçti. Vadiden iler. 
liycrek schre doğru gitti. Orada da hayat 
eskisi gibi devam ediyordu. İşte şöylç en
dişelerle ve alAkalarla dolu idi: Hizmet
ç. Nannl her akşam gezmeğe çıkmak isti· 
yormuş ... Kış bahçesindeki yeşillik yeni 
lıır yaprak açmış. Her gün öğleden sonra 
babası ziyaretlerine gelecekmiş ... 

Yalnız hulyalı ümitler değişmişti. Bun· 
Jnr artık iz bırakmadan sönmüş, gitmişti. 

Otelde her pazar olduğu gibi kocaların 

mlştl. Yıkılan bir rüya ve hayal dilnyası• esleri, oynadıkları oyunların patırdısı, 
r.ın içinde yalnız ve yalnız küçük b,1 o· tabak ve çntnl şakırtıları duyuluyordu. 
yuncak değirmen hAU't yaşıyordu. Fakat birdenbire her şey sustu. Ortalığı 
Kadın kendi kendine §Unu düşündU: derin bir süküt kapladı. Tam o sırada ba· 
- «Başka günler de ölilyor., di)!en şa. yan Gleslnger otele varmıştı. Herkes ol-

irin ne kadar hakkı var! duğu yerde durmuş, ihtiyar bir kadına 
Otele doğru giden bir otomobil tam ya. bakıyordu. Bu kadın ağ,amadan yürU

nındaı:ı Bir.il. Uaailf.a, sessidik içindo y.ordu. F.i~r'un gözlcri»e benziyen l!İ'Z• 

Çeviren: Benan A. E. YALMAN 

leri ve dört kö§eli, kuvvetli bir r:eaesi 
vardı. 

• Kimse gidip bu kadının elini öpmedi. 

Dünyada yapılması mutad olan işler bir 

an için durmuş gibi idi. Herkes bu ihtl. 

yar kadının Fiyor'un annesi olduğunu 

sezll'lt~fi. Kadın kaskatı kesilmiş bir hal
de bir tek damla. göz yaşını yabancılara 
göstermeden kalabalığın arasından geçti. 

Llscle'yi ahırdan çıkarmışlardı. Çıngı

raklarını sallıyarak tepreşiyordu. Araba
ya koştular. Bay Gicsinger'in eşyaları ha· 
zırdı. Kaınsma dikkatle baktı. Kadın ba· 
sındaki mavi baş ortüyü çıkarı:> sessizce 
çantasına koydu. Giesinger'ln bu bakışın
daki mAnayı, ne dUşUndUğünü, ne anladı
l!ını, nelerden §Üphe ettiğini yainız Allah 
bilebilirdi: 

- Bu da geçer, Helene, dedi. 
Bu defa artık upilieim1> demem~, ka· 

- Biltlln hafta yüzilklerini takmadın 
mı? 

- Hayır, takmadım. 

- Ben hepsini toplayıp masanın üzeri-
ne koydum. 

- Teşekkür ederim. 
- Bari nipn yüzüğünü olsun taksan .. 

Yoksa bizi evlenmemiş, bir çift scvgiII 
zannedecekler. 

Bayan Gicsingcr uysal ve munis tavrilo 
masaya yaklaştı. Ve bütün yüzükleri bi· 
rer birer parmaklarına taktıktan sonra: 

- İşte .. diyerek ellerini gosterdi. 
Son defa olarak bir kere daha balkona 

çıktı ve kırmızı karanfillere doğru eiildl 
Ellerilc tahta parmaklığı okşadı. iste o 
kadar ... 
Başka bir sey yapmadı. Uzakta istns

yonun yanında meczup l\lozc armonik ça
lıyordu. Bnyan Giesinger kocasına: 

- Ben hazırım, dedi . 
Karşıdaki boğnzın üzerinde küçük bir 

bulut asılmış gibi duruyordu. 
Kır.ıl Kayanın arka taraflarında. yeni 

bir fırtına kopmağa hazırlanıyordu. 
-SON-

f(?J ınl N fıD llE N H 
GÜ~R 

Keşki dileğlP1 
kabul edilmeınİŞ 

olaydı! 
11=>anım şöyle cüzel bir Jfl' 
~ pirı.olllbı lııtedl, ama keJllll" ~) • 

pı,ırınek şartUe... n 
Bir nrkada!la sordum: 
- Kur.u il~ keçiyi nasıl .,,ı' 

dersin! ,/ 
- Gayet kolay: Kuzu o::rneet' a, 

diye bağırır, keçi cıı:beeee...11 dl'' ıltrı ka~ 
- 1)1 bir u ol ama ben dl .,,,- tat 

rmdan değil, kasaplardaldndetl \tfar 
ediyorum. k 

- Doğrusu, ona aklını errttl" <\tın 
Arkadaştan ayrıldmı. ~·urUr:; c 

bu o:meece .. » 'c o:beece .. 11 usulil ~ 
ilhanı alarak: o:Xe olur .ı\I~ le 
Ahş vcrlfi!crlnıiı.de eşyalar dile ~ ~e 
ııeler!» dlleğlnılc hulunılum. Ol"; her 
hu ya, dileğim kabul cdllnıe-ı ~ 1 

Trunnnyda bozukluk yok ,. 
aksi bir lılletçiJ 1 çantasında1'1 tr 
fııkhklar yalanlayınca aramız~~ 
mir. bir ağız kavgruıı oldu. ~ ... 
ıkıldı. Taksimde inecekken (i.

tııı.arayda trum\aydan atladıJll- I'' 
Mıığaı.a 'itrinlcrlne baka bŞll' ,ı 

lcrli)ordwn. Çok hoşwna. gide• 1 ~;\ 
hazır goınlck gordüm. Gönılefe 
lhtl)acıın \ardı. ı\ln 

- Kaça bu gömlek t \ııııa 
- On altı lfrn. faa 
- Ne suylü)orsun! Ue 
- Bize mal olu,u on Ud liP' ti' liııde 
Gömlek hu kırdı: - lnaruıı., r11e 

kiden kaldırıİmış kumaşlardall ~ li!ını~ 
pdılım, ııermayem dört buçui' 1. ıı 
ııeldlr. O' ._, 

Hiddetle mağazadan ı,:ıkt.... tııı 

nlime ilk çıkan tlitllnl'iiye: ~ 'n 
- Bir on liçlllk l!igara 'er, ' ~ 

.ak olsun kuzwn, dedim. ,,j/ 11.ın 

r tten bir ııakct aldı, kul9'"' "da 
s:ılladı \C uzattı: 1 ı 

- Kadife gibi ba)ın1. ut 4ıı-. 
igaralar hep bir ağızda& p,..- it 

to ettiler: ıı, 
- Kazık glbi)iz \&ilahi. t "\e 
Pak~tl almadan ) UrUdüm. str rJ l>a 

nemanın öııündcn gCi'erken •""; ~ 
reklamına Hişti: cSenenln eşstı "'1t~ 
mi» el'~ 

- Aman şuraya gireyim de.,,. 'tı, 
nınun sıkıntısını unntayıııı, deıı' 

Rckll\ın ihtar etti: 
- Aldanma, hayli tapon bir ı9' ~o 

dir. f' '- o 
_ .Aııla.şıldı, dedim, bari :IJII ..dl llu 

:zolalığı alayını da ~kip eve Y 
)h. ~ 

Ka aba girdim. ,; ~I 
- Pin.ola i tiyorwn, kmu ' 
- Buz gibi kuzudur, dedi- t 

Et barbar ba •ırdı: ıtİ 'thu 
- Vallahi kcçlyim, bWMıl 1' '1 

ylm!. ,? ~ 
Hcınen orada dl;r; çöktüntı tJ' ~k 

rinıl açtım ,.e yal\'&rdun: « f" tıtı 

hmı! Ben lıir hatadır ctUrn, -~tdl' ltıc~ 
ııın dillerini koııar! Yoksa ~ '-ııı 
kııı;acak!ı> KÖR ı<~ ~h 

MEVLODU ŞERiF 
Radyolin diş macwıu sa. 
hl.rleri Neclp ve Cenıil 
Akar Kardeşlerin pedet" 

leri nıuteveffa 
HÜSEYİN AvNi 
AKAR'ın 

vefatının kırkıncı ıiinüıae 
tesadüf eden 25 Teşrini· 
sani 941 yarınki Sah günP 
Öğle namazını müteakıP 
Beyazıt Oamli ljerifiode 
ınerlıunıun ruhuna itbafeJI 
l\lcvhidü Nebevi kıraat 
ettirileceğinden bilcümle 
ihvanı dinin tcşrirleri ri· 
ca olunur. 

jH4;tft!J3:U:J1@:il 
• 

Balık ciğeri pi1a1<i5' 
oJe'' Torik ciğeri ile pek.nefiS ti 

tıığerlerl iyice yıkadıktan so;,. 
ke kin sirke kanştırılrmş &U 1 S" 
de en az bır gece bırakmalı· ,J 
bahleyln tekrar yıkamalı \'6 ::..-_ 

ufak doğram alı. Tencere~ e ~ ,J 
küçük kcpı:e zeytin l·ağı ko)':ı· 
Iı,:lne iki ısoğan ile bir baş ~ 
sak çenterck güzelce ka\'U ,. 
So{:aııların rengi dönünce eli'~. 
rl teııcer~yc atmalı. Tw:unu, ,., 
harını serıımeli. Biraz da keıcl1' 

0
, 

:zatcr crplştlrmell. Kaşık U~ 
dakika. kadar karıştırıp <:e' i .
U :ıerlne dört lemck ka.'}ığı JılP ,., 
\O yahut J;:alcta toz~ bir i'81;_. 
lm,ığı toz hardal <'rııcrek bl ti' 
daha karıştınnah ,.e iki )eJ111 •• 
kaşığı lrke döküp orta akşte r"' 
ııılye hırnlmıalı. Ara sıra sU)11tıl. 
bakmalı. uyu çekildikçe )ıer ~· 
rafını\ ılık 11u ile yarı yarı.) ıt t' 

rıı;;ık ZCl tin yağı akıtmalı. Ciıt11ı 
lıır ııl~lncc, üzerine bol nıaydafl el' 
ıloj;rayıp karıştırmalı 'o l Cfl1)'1' 
tabağına alınıılı. Jklşer ) cn1ei' ııı' 
şığı ılık su ile zeytin yağı içlJıC _, 
yumurta kırmalı, buna yarJJll :,. 
kaşığı toz hardalı katmalı. ç...ı ,., 
yıp köpürterek üzerine dökIPeli 
sofra~a göndcm;oll. 

'-il 
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Harp Vaziyeti 

Rus ve Libya 
cepheleri 

:--__ Yszan: 

ihsaıı BORAN 
l) Şark C('pheslnde Alınan ordu

nıerkcz \e ~nup bölgt'lrrlnde 
z.a de\am etmiştir. Mosko\·n 

bindeki Rus müdafaa cephesi 
0lokoJamsk - l'lloju k - Tula hat

a, üstün Alman taarruzlarına 

ka\emet edeml;)t'rek bir parça 
!.'<'kllmfş, fakat ;) eııl çekildiği 

larda tekrar cephe tutmıya mu· 
fak olmm;tur. 

ı\lınnn tıuırruzlan Rus ceılhcsl
- <:cnahlarınıı dil'j<'n \'olokolam k 
'llııa bölgelerinde muharebeye 
len yeni zırhlı ,.e ıılynde tıi-

nıerııe taltvlye eılllınlştl. Runıın
lıtraber Almıuılıır Ru-;ılarm cc
larım lıcnUz ka' nıyamaınışlıır, 

cephe 'eya mUdafaa koltukla-
karşılaşıuışlıırdır. 

llenııeblllr ki, .Mosko\a garhinde-

Parça serllcmlş olma ıııa rağ

n henüz ;) arılınamış ,.e büyük 

l.)a!ita bir yarma \e.)n Imşat

harekctl olmamıştır. 

ı\Iıuan zırhlı blrllklerl. en elkl 
rebelerde olduğu glhl Rus mii 

ıı cephesinde dcrlnlli:rfne sürat
Ueruyeml;) orlar. l\loskorn. gar
e cereyan eden yeni muharebe

de, gerileri ınotörlll blrllklerlıı ke 
iş olan Rus kttalcırının tcr~i t·eıı 

~ile nıuhardıcleı· yupnııya mct·-
kaldıkları görUlnıiiyor. Rusla· 

'ııı bu 'a7.l;)l'te dilşmemclcrl, Al
İlan ıırblı blrliklcrlnln ara7.l \ıe 
~slın gıiçllıklerlle Rıı tulıklma-

n dayandığı t nk m!\nllerl ara· 
lııııta hareket 'c maneHa kablli~e
llııı iyice ka3 bettlğlnl gıistcrınc.kte-
1ir. Tesirleri ne kadar inkar ediUr
lt edil tin, gtırUiiıyor ki, harbin gl· 

ine karı!i&n general kıs nııı; mu
~\enıetın~ yardımCl k~llmlı:Ur. 

li'akat C('nuııta, I>oneç ha\'Zıısınıla 
.\ııııan ordusunun ı;ağ ecnıdunıla 1-
ltı.-ııyen kU\'\'eUcr '.\'eni hir ıMmaf· 
~Yet kBUlnmıı;-lıı;dır. Alınaıı teb· 
::_ Rost.>tun ııJınuığıııı bildirdi. 
.......,. bunu teyit etmemekle be
"- Rof,·tof bölgesinde sol cenah
"'1nın geriled!J;-iııl \C ''8ziyeUn fe· 
-- olduğunu saklanu3urlar. 

llu haber doğru ise, Almanlar 
~Ofa almakla Rwıları Rakü pet
~ _se\"ldyatrndan mahrum etmiş· 
'l'lllr. Bundan sonra l>on nchrhıl 

'tıautıa geçerek Ro...tof şarkından 
ttteıı Kafkas demlryohmu da ke
~lllrler. Kafkasa ı;arlcmak için 
~ harekAt iltN>Ü kuanmıı;lardır 
~toru kayheden l\lareı;ıal Tlnıo
~o Do~ nehri şarkımla nıııka
~ 
tttıcıe dc11 ıun edeblllr mi? J\u teh-

lıııeıı bir durus olur. Ceauılta.n ku· 
"ıııımanıak l~ln bütnıı müdafaa 
'1ıhestnl geri almıya mocbur kala
taıctır. Almanların l\laM"~al '.Iimo· 

"ko ordularmı tanınnıilc mağliııı 
~den 'eyn Don nehri gerisine 
tru atmadan Kafkaı.~aya. sark· 

rı pek tc \ 11J'lt değildir. Bu iti· 
rıa Almanların bu cephede, Rus 
t cenahını kuo:atmak ü:ıere Don 

1 sağ ı;ahIII bonınca. fi&l'ka. 'e 
"'naıı şarki e doğ~u har~kllta de
~ e&melerl muhtemeldir. Bu ay-
~ lamanda Kafkas yolunun ~ıl
'sı \'e genlşlctllnıesJ demektir. 

lıuna kar,ı Rıl!>lar Don nehri ağ

tıı.dan itibaren sol sahilini ı<iınale 
'-l"tfı tutacaklar, muhtemel ~uşat
ltıa~ına ml'lnl olmıya gayret edecek 
~rııır. • 

2) Llb;)ada \'aıl~et Jnglllzlcrln le 
~ile inkişaf edhor. Alman ~lll'I, 
~lilk bir muharebenin başladığı
-. blldlrınl,.tlr. Alman - ltalyan or
~u Sollu~ - • idi Omer battı Ue 

0bruk • f'lıll Rezek hattı ara5tn-
4a1tı bölgede şarktan, cenuptan ,.e 
tıırptan muharebeye mecbur edil· 
llıt,_'IC, bu Inglllzlerln lehinedir 

llu harekt'ıtn dair Uk yazınında 
;:nuptan kuşatma yapan kuvvetler 

'l'obruktan taarruz eden kuvvet· 
~l'in Alman - ltalyan ordusunun a· 
-.,. muvasala yolu ltterlnde yerleş
~tıilne faz.la ehemmiyet vermiştik. 
luıtııızıer 1Jlmdl bu haberi sabırsız· 
~ la beklemektedirler. Belki de b u 
tı\"\·cuer blrleşmlye mu\-affak ol· 

'-ıllşlardır. Alman kumandam Rom
llıf:l'ln cenup ~e garp istikametinde 
~Cdlk atmak l~ln yaptığı t~blis· 

r ilkim kalmı,tır. Alman kuman
Qanının buna mecbur kalması, cc
lttııı ;)ıınının 'e geri ınu,·ıu;a!aı;ının 
Ilı- büyük tehlikeye düştüğünü apa
tıl( göstem1ektedlr. 

-- VATAN ANADOLU DA ~I SON HAllRl!ER 1$1 (SiYASl ıcMli 
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Sinop'un miıtemi 
Amerika, 
Japonya 

müzakereleri 

A lman 
Amerikan 
düellosu 

Amerika sanayi
inde mütareke 

Yazan: 1\1. ff. ZAL 

A merlka Dc\'let Rel5l B. Ro-

o e\elt, milli müdafaa ha· 

zırlıklarını fa ıladan ve tehlikeden 
korumak lıııkıııııııdnıı )'eni bir za-

Bu matemi kaldırmak için, ihracatı 3 61,000 kilodan Stfıra 
ihya etmek, Samsun'la 

şose yapmak, Sin o p li m anından 
istihsalôtı n ı inen hamsi salamura sı 

Sinop orasında bir 
layı kıy le isti fade etmek lazımdır. 

MIZakerelere Çla 
murabbası da 
ı,urik ediyor 

Amerikanın vaziyeti 
üzerine Vişi Alman

lara istediklerini 
verm ~yecek gibi 

Londra, 23 (A.A.) - Sunday 

Sinop kasabası, İsadan iki bin 
beş yüz, üç bin yıl önce Sümerler 
zamanında bu havaliye gelip yer
leşmiş olan Türkler tarafından 
kurulmuştur. İlk ve (asli • otok. 
ton) sakinleri Türklerdir. Sümer
ler (Ay) a da taparlardı ve ona 
(Sin) derlerdi. Bu Tanrı yemln
lc.rin, mukavelelerin hAınisi ve 
daha sonraları tuğla, bina yapan
ların piri sayılırdı. Karadcnizin 
cenup kıyılarında (Ay) a tapmak 
adeti pek yayılmıştı. Bu ilahın 
remzi de (30) sayısı idi, Ninele_ 
rimizin yeni ayı gôrüncc (ay gör
düm Allah, amentü billfth, aylar 
mOO>arek <?lhamdülillAlh) dedik
lerine bakılırsa bu adetin izleri
nin aramızda haltı yaşamakta ol
duğu sanılır. Memleketimizin ba. 
zı bölgelerinde (Sin) kelimesi 
mezar manasında bugün de kul
lanılmaktadır. Hitit tabletlerinde 
Sinoptan (Sinuva) diye bahsedil
mektedir. 

palamut balıkları burada salamu
ra yapılark Yunnistana, İtalyaya 
gönderilir ve fakir halkın baıJıca 
gıdasını teşkil ederdi. Barbunya, 
yunus balıkları da tutarlardı. Yu-

hem Amasya, Tokad, Siyas, Ma. 
latya, Kayseri, Yozgad, Çorum 
vi!Ayetlerlmizin ihraç malları kış 
aylarında depolarda bekletilmlye
rck en kısa yoldan scvkedilmlş 

hem d<ı Sinop limanının Maliyeti 
arttırılmış olur. 

Neticenin ne olacağı 
kestirilemiyor 

Vaşington, ::?3 (A.A.) - .Birle~ik 
Amerika hariciye nezaretinde, Ja. 
ponlarla hiçbir anlaşma yapılma· 
dığı söyleniyor. 

Times'ln diplomatik muhabiri ya· 
zıyor: 

Almal'lların cmrlle, Mareşal 

r- \azan : ' 
ı _cemaı Bardakçı 1 
nus balıgının yaeı, ciğeri hekim. 
liktc kullanılırdı, Salamura balık 
ticareti bundan on seoo evveline 
kadar devam etmiş, ondan sonra 
gümrük engelleri yüzünden azal. 
mıştır. Bugün tamamile sönmüş 
gibidir. Büyük İskcnderln hocası 
Cilosof Aristo da Sinoptan bahse
diyor, (Sinobun siyasi, fdarl tcş. 

kilfıtı bir esere mevzu olmağa de
ğer) diyor. Bu çok eski zaman
larda ze~in, mamur olan, refah 
içinde yüzen Sinobun yıldızı, Ro
ma istilasından sonra sönmüştür. 
Romalıların Ege sahillerinden şar. 
ka do~ru Kızılırmak, Fırat kıyı

larına kadar yaptıkları geniş, sağ
lam, emniyetli yollar ticaret kiır

vanlarının Sinoptan yüz çevirme· 
lcrine sebep olmuştur. Onu iç A· 
nadoluya bağlıyan yollar da za
manla kuş uçmaz, kervan geçmez 
bir hale dönmüştür. 

3 - Boyabad ile Kargı arasın
da da kırk kilometrelik bir şoseye 
liizuın vardır. Bu yolda Kargı'nın 
Tosyanın, Osmancığın milyonlar
ca kiloyu bulan pirinçlerinin ve 
Çorum ile Köprü kazasının (İnal· 
özü) mıntakalarımn hatta Çankı
rının hububatının yine en kısa 
yoldan Karadenizin en emniyetli 
limanına akmasuu temin eyliye. 
cektlr. 

Gazeteciler tarafından sorulan 
suallere Lord Halifaks, Japonların 
uzla~nıa taraftarı göründüklerini 
fakat noktai naıar ihtilA!ının ne 
pek hafif ne de pek ağır olmadı. 
ğını beyan ve müzakereleri fayda
lı kılmak için süküneti muhafaza 
etmenin en iyi çare olduğunu ila
ve eyleml;ıtlr. 

Çin büyük elçisi M. Hu·Chin'in 
müznk<--relere iştirak ettiği haberi 
Va5irigtonda adeta heyecan do· 
ğurmuştur. Amerikalıların bazı 
musaadeler vermeğc meyyal ol
du\darı söyleniyor:;a da, M. Hull 
ile müzakereler yapan dört diplo
matın görüşme sonunda çehrele
rinde böyle bir ifade sezmek ka. 
bil olamamıştır. 

Petain'ln Veygand'ı azletmesi, Al
manyanın Fransa üzerinde tesis 
ettill nüf~ı bakımından bir mu. 
vaf!aklyctlir. Mamııflh Amerika
nın aksii!Amc!l o kadar şiddetli 
olmuştur ki, Almanlar bundan 
sonra Mareşal Pctain'den. istedik. 
lerinl çok güç-lükle alabilecekler
dir. Vichr'de Amerikalılarla Al
manlar arasında diplomatik bir 
düello oluyor. Amerika büyük el· 
çisi Amiral Leahy yakında Mare· 
şal Petaln'lo tekrar görüşecektir. 

Sinop, Anadolunun uğradığı si
yasi, idari deği~ikliklcrden çok 
müteessir olmuştur. Hitit devleti 
yıkıldıktan sonra Asurluların, i. 
ranlıların, ('Krezüs) zamanında 

kısa bir müddet Sidyalılarm, Ma
kedonyalı İskenderln, Sclcfkosla
rın, 'Mitridatların lhfıkimiyctleri 
altında kalmış, .Romalı generaller
den Silküllüs, Pompe ve Sczar
ları görmüş ve nihayet Malazglrd 
harbinden (1071) sonra Oğuz 

Türklerinden Danişmcnd gazinin 
arkadaşlarından (Karatckin) in 
eliyle hiirriyctine kavuşmuştur. 

(Diyojen) in doğduğunu da 
görmüş olan Sinop, Karadeııizin 

en· emniyetli limanı olduğu için 
Hititler ve Asurlulaı- devrinde 
çok mühim bir ticaret iskelesi idi. 
Biri, Boyabad, Kızılırmak vadisi, 
Osmancık, Çorum, diğeri Boya. 
had, Taşköprü. Çnnkırı, Sungur. 
ludan geçen yollarla Hitit fmpa. 
ratorluğunun merkezi (Boğazköy 

• Hatusas) a bağh idi. Şark mem
leketlerinin malları, orta Anado· 
Iunun hububatı. canlı hayvanlar, 
esirler, Sinobun cenubundan şar
ka dogru uzanan dağlarda istih. 
sal olunan demir, bakır, gümüş 
ve Kapadokyanın, Kızılırmağa adı 
nı veren kırmızı toprağı bu iskc
l~den gemilerle garbe. Yunanis
tana, İlalyaya gönderilirdi. Kır· 
mızı toprak, evleri, gemileri, tah
tadan yapılmış ev eşyasını boya. 
makta kullanılırdı. Bununla ça
mur banyosu da yaparlardı. Taşı
ma işleri Yunanlılardan çok daha 
evvel Fenikelilerin inhisarında 
idi· Onlardan sonra (Milet) lilerin 
eline geçti ve Sinoba Yunan mu· 
hacirlcri geldi. (Strabon) un ri· 
vayetine gör<ı o zamanlar bu mın
taka zeytin ağaçlarile örtülü imiş. 
Bugün de tek tük zeytin ağacı gö_ 
rülmeklcdir. Yine (Strabon) Si. 
nobun balık ticaretinin ehemmi. 
yetinden bahsediyor. Hamsi ve 

. PERf KTZI l 
Güzellerin en güzeli. Türkçe 

sözlü - şarkılı. Pek yakında 

ELHAMRA'da 

KADIN 
KALBi 

Türkçe sözlü büyük hayat 
ve AŞK ROMANI 

TAKSiM 
Sinemasında fevkalade rağbet 

Dört bin beş yüz nüfuslu Sino. 
bıın bugünkü durumwnu, Fahri 
Alperin, her kelimesi, duygulu 
ruhundan damla damla döküldüğü 
anlaşılan bir şiirinden aldığım şu 
parçalar ne iyi tasvir etmektedir: 
Hıçkırıklar duyıd.uğ"lım ~ikiyetsiz 

sesind e 
Fırtmalar çarpışır, n için, böyle 

derdin nt'? 
İçlisin, kederlisin, l·eis var nefe. 

sinıle, 

Gönl üm ıibi ıamhsın, Sinop söyle 
derdin ne? 

Zemhel'ide sümb üller, güller açar 
topratın. 

Yaseminler, zambakla r verıisldir 
h e r bağın. 

Ned en solmuş öyleyse o l)embe 
gül yanağın, 

Gönlünı gibi ıamlısın, Sinop ~öy
le derdin ne? 

Desem sana yer id ir güller b irincisi 
Bu sahilin bir icik pembe yüzlü 

inciı;i, 

Fakat seni yiy~e ne, içinden ııinsi 
sinsi 

Gönlüm gibi . ...• . ....•....•..... 
İki züm rüt g ülerken o renıin ku

cağında, 

4 - Zeytinci1ik, arıcılık. keres. 
tecilik mevzuları da önemle ince
lenmelidir. 

Boyabadda yapılmakta olan 
petrol araştırmaları, beliren alA
me.tlere bakılarak kuvvetle umul
duğu gibi müı:;bet neticeler verdi· 
ği takdirde ise Sinobun, yalnız 

memleketimizin değil, dünyanın 

en mamur ve müreffoh ~ehirleri 
arasında yer alacağı ve eski za
manlardaki şöhretini gölgede bı

rakacak bir zenginlik .seviyesine 
yükseleceği şüphesizdir. 

Cemal B ARDAKÇI . 

Afrika Şimali 
başkumandanı 

Veygand'm yerine GI. 
Juin tayin olundu ve 

vazifesi basına hareket etti 

Filhakika, Çin büyük elçisi. mü
zakere sonunda pek beşus görü
nüyordu. Çlnden tavizler istenll· 
mlş olaydı bUyUk elçinin güler 
yüzlü görünmlyeceği muhakkaktı. 

Çinin, !\llançukonun Japonyaya 
bırakılmasını kabul ctmlyeceği de 
ileri sürüll\yor. Halbuki M. Hull 
hazı şartlarla. Mançukonun Japon· 
yaya terkedilcbileceği fikrindedir. 

Vaşington, 23 (A.A .) - Japon 
btiyiik elçisi Amiral N'omura ve 
B . Kurusu hariciye nazırı B . Cor· 
dell Hull'ın evinde üç ı;aat sliren 
,bir görüşme yapmışlardır. Hari
ciye nezareti erkanı müzakerele
rin yeni inkişafı hakkında hiçbir 
malümat vermemişlerdir. Bu haf. 
ta zarfında yeni görüşmeler olma. 
sı bekleniyor. Japonlar da bu hu· 

Rabat, 23 (A.A.l - Şimali Afri- susta hkbir mütalaa serdetmemiş. 
kada Fransız kuvvetleri başkuman- !erdir. 
danı general Juin resmen vazifesine 
başlamak (]zere Rabattan Cczayfrc 
hnrcket etmiştir General bir kaç ı;Un 
sonra Rabata dönecektir. 

Yenice hadisesi 
(Ba~ı 1 incid e) + 

dı. Bu şekilde bir saat kadar dldin
dık, baygın bir halde dalgalarla mU
cadt'le ediyorduk. Bıı sırada sahilden 
1nti1Akııı sesini işiten Bulgar bahri
ye \'e kayıkçıları ı;andallarla geldi
ler ve bızi kurtardılar. 

Amerikada 
grevler 

• 
soııa erıyor 

Bir buçuk milyon şi 
mendifer amelesi 

:Seclen ateş yanınıyor kararmı Sahile çıktığım zaman simsiyah grevden vazgeçti 
ocağında, kesilmiş ve bayılmışım .. Eğer biraz · 

Yazık saaa 1Mı m ateM, bu ıüzellik Vaşington. 23 (AA.) - Demır. 
çağında, daha gecikmiş olsalardı soğuktan yolları kumpanyaları idarecileri 

donarak ölebilirdik. Vasllikosta bizi ile bir buçuk milyon işçinin mü-
Gönliim gib i .... • .•..•.••...•.•.. 

t - · l sabaha kadar tedavi ettiler, sunı tc- messillerl, reis Roo~evelt'in, kati-Beş gün içinde yap ıeım ınce c-
• ·x.· yen grev yapmamak davetine ica. lemelerden elde cdebıldı.,ım ka· neffUs ile sabaha karşı ayıldım. Bize 

betle, ücretlerin yükseltilmesi mü
naate göre ~Uzel Sinobu bu ma· konyak ve sıcak çay verdiler. Bul· 
t mden kurtarmak yüzünün sol. . . zakcrelcrine devama karar ver-
e • . . . . garlardan çok iyı muamele gördUk. 1 d ' gunluğunu gidermek ıçın ::lmdılık miş er ır. 

l b 1 b·l"ır· I Sabah olunca bizi konsolosha.nemlze va.,ington, 23 (AA.) - John 
şu çare ere aş vuru a ı . · 

1 
. " 

ı _ Sinopta fonni ~ekılde sala. teslım ettiler. Lewis'in kömür madenlerinde tek. 
mura yapacak tesisat vücudr. ı:e- Maksut kaptana torpili görmüş ol- rar i§e başlanması hususunda vcr
tirmek. Romanya, Bulgaristan. saydı ne yapardı diye sorulduğu za- diği karar, bir haftadanberi de· 
Yunanı·~tan, İtalya ve Almanya vam eden ve çelik istihsalini ve 

~ man gemi sUvarisi sert bir tavırla 
ile yapılacak ticaret anlaşmala- bu münasebetle de teshhat prog· 
rında Sinobun balık salamurala- şöyle den\iştır: ramını ciddi bir tehlike karşisın-
rına genişçe bir yer ayırmak, - Torpili 100 metre mesafede gör da bırakan grev hareketini sona 
Dört bin yıllık tarih gösteriyor ki se idim gemiyi yana çevirir ve tor- erdirmiştir. Reis Roosevelt'ln, mil. 
bu memleketler bu salamuraya pili yanlama..»ına yerdim. Torpil li müdafaayı alakadar eden istih
muhtacdır. 931 senesinde burala- bu şekilde yandan sıyırırsa katiyen sellere, halihazır şartları dahilin. 
ra (361,000) kilo hamsi salamu· de. grev yapmak suretile zarar 
rası gönderilmiştir. Fakat o sene- paUamaz. Bundan sonra ilk işim tor verenin kaliyen makbul bir harc-
den sonra bu miktar gittikçe azal- pil istikametinde denizaltının üze- ket olmıyacağı hakkındaki nokta! 
mış 937 de (23) bine, bugün sılı. rine yUrUmek ve bodoslama bindir- na.zarı, bu defa da galip gelmiş 
ra dü~müştür. Dediğim tedbirler mek olurdu. bulunuyor. 
alınırsa ihracatın sekiz on milyon 
kiloyu bulacağı muhakkak sayıla
biliyor. Alman ar1a 

(.Ba.91 1 lnclde) «-» 

dükleri maddeleri tüccarın vasıta
sına müracaat etmeden bizzat alıp 
ihraç edeceklerdir. 

İyiye ve güzele yer 

veren bir hazine 
(Başı ı incide) - -

' görmektedir. -~ 

2 - Samsun ile Sinop arasında 
bir şose açılmalıdır. Samsunda, 
senenin yüz elli gününde va.P'tr
ları yüklemek, boşaltmak kabil 
olmadığını söylüyorlar. İstanbul. 
dan yüklenen eşyanın fırtınalı 
günlerde Samsuna çıkarılamıya
rak İstanbul ile Rize arasında bir 
iki sefer yaptığı oluyormuş. Hal. 
buki Sinop limanı senenin her gü
nünde yi.iklemiye boşaltmıya mü
saittir. B u şose yapıldığı takdi rde 

Bir Ita!yan 
kruvazörü 
batırı:dı 

Bir kafiieye refakat eden 
kruv.Jzör İngiliz tayyare
leri taraf1ndan torpillendi 

Kahire. 23 (A.A.) - Ingillz orta 
şark hava kun•etıeri umumi karar
gthının teblığl: 

21/22 soııteşrln gecesi lnglllz ha· 
vıı. kuv,·etıerine mensup tayyareler 
ile donanmaya mensup tayyareler or 
ta Akdenlzde bir kru\'azör ve beş 
muhrip refakatinde giden bir düş
man kafilesine rnstgelmişlerdır. 

Atılan bir torpil, kruvazöre isabet 
ederek gemide bil)"tik bir ateş çıkar
mış ve siyah duman bulutları tıusu

Je grtirmi1'tir. Oldukça bUyUk bir 
ticaret vapuruna muhtemel olarak 
bir ısabet ltaydcdilnılş ve bomba 
gruplıın diğer gemilerin etrafını çe
virnıiı;ıtir. 

Londra, 23 (A.A.) - Pazar ak
şamı amirallik dairesi tarafından 
n~redllen tebliğ: 

Bir düı;man kruvazörü İngilte
renln Akdeniz filosuna mensup 
bir denizaltı tarafından torpillen
miştir. Bu kruvazörün bntmış ol
maı;ı muhtemeldir. Bu gemi üç 
kruvazörle üç muhripten mCırek
kep bir kuvvete dahildi. Bu kU\'
vct sonradan ta~·yarnlcrimlz tara
!ından keşfedildiği zaman ancak 
iki kruvazör görillınü~tür. Bunla
rın yanında denizin üstünde geniş 
bir saha petrolle kaplı idi. 

Bir düşman muhribine iki tor. 
pil isabet ettirilmiş ve bu gemi 
büyük bir ihtimalle batırılmıştır. 

Bundan başka düşmanın iki iaşe 
gemisi torpillenmiştir. Bu muvaf
fakiyetler orta Akdcnizde kazanı!. 
mıştır. 

Bardia işgal 
edildi 
(8~1 1 incide) x~ 

Natrobi, 23 ( A.A . l - Askerl ·ku-
mandanlık \'e Ingiliz hava kuvvetleri 
karargıl.hının tebliğinde Goııdordaki 

harbin şiddetlendiğı ve Tana gö!U 
doğusunda KUlkaber ve Ferkaberde
ki Italyanların teslim olduğu bıldirll
mekte ve KU!kaberin zaptı ile cenu
ba doğru olan yolun açıldığı söylen
mektedir. 

ıtatyan tebliği 

Roma. 23 {A.A.) - ltalyan or
duları umumi Jc:ararglhınrn 539 nu
ralı tebliği: 

DUn Marmariktc. Tobrukta ve Mı
sırın Sircnalk hududu Uzerinde bU
tün cephede muharebeler devam et
miştir. 

Tünıenleriml.z düşmanın btitlin ta
arruzlarını kolaylıkla. piliıkUrtmtı.ş

tür. OOşmıwı vahim zayiata uğra

mıştır. Ariete tümeni. son harekAt 
esnasında diilpnanın 250 zırhlı va
sıtasmı tahrip etmiştir. Bunların a
ra11nda SS sillhlı araba. vardır. Bir 
kaç yüz de t6ir alırunlftır. 

Sireııaik çölUnde münferit olarak 
hareket eden bir dU.şman makineli 
kolu Alman ve Italyan kuvvetleri 
tarafından keffedilmiş ve hilcuma 
maruz kalmıştır. Yüz kadar zırhlı 

otomobil ve kamyon yakılmıştır. 

fer ka'lanıııı'itır. c;;:on •ıanıanlarda 

bir gilıı köınlir, bir gun dernlryolu, 
dlJter bir glln nı ıı sana.) 1 şuhe!oln
de ba!jgö .. tcreıı grevler, blitl\n A
merika lo;tlhsal sbtemlnl gevı:etı

yordu. Çlinkli sıkı bir 1 böllimii ha
linde <:alışan ileri hlr sanııyi siste
mi içinde bir kısım faall~etln dur
ma"•• dll'er kısımlarda tam \'erimle 
çalışnuyu dc,am imkanını bıraka· 
ıııa:ı. 

Sermaye ile l~çl ara-.ında anla-:· 
nıa temini İ\'İn \·alı,an rc .. ıııi he
yetler clı-, ııılllı müdafaa hazırlıkla 
rının gı-rl kahııama .. ı bakımından 

gıu.ctcler Hı halk tarafıııılan ~ a

ııılan ta1~ lklı-r de m1tksıuh temin 
ı•tıni.\ e kiıfl gt'lııılyordu. <;ıinkii lıir 

kıı.ıın işçi ı;endlkıthırının hlrlclk ı·n
tllşesl, fırsattan ı .. tıf.aıle t•ılerc-k 

1111'\ kllerlııl kunntlcııdlrmcktl. Bu 
.. endlka lılemlııde ıle takım takım 

diktatörler olduğu için onlar da 
kendilerini go~krnıck için bii~ le ._,_ 
kı hlr zamandan lstlfaılerc bakı~or
lar<lı. 

t'akat Ray Roo,.e\elt'ln ~ah .. cn 
arııya glrıııc i Uzcrine ıııanı.ar?ı de

ğişti. ~urası l>f'k belli ki, l':\'l -.cıı· 

dlkaları. ellrrlnılcn g«-1"e, Ha)· Rou
ı;c\elt'ln ara)n glrnıe!'line. umumi 
ıneııfaatl<'n lı;ı hcraberllf:I hi1.umun 
dan hahsetnıeslıw helkl de aldı rım· 

yft<'aklardı, fakat Amerika konA"rı:
"inden gre\ ale) hlnıle hlr kanun 
çıkrna.,ındnıı \'C Roo"C\'t'ltiin l'i ba
<;>ına gel('lhlenh<'rl tı:çllerln temin et
tiği bıi) l\k menfaatlerin rlıll·n ı;it

nıe51ııdeıı ciddi ı.urettc korktular. 
Gre\ babının kaııaııınasının hikme
ti buradadır. 

Böylece on zamanlarda de\ anı e
den bliyllk mllcıtdl'le, iki mühim 
netice 'erıııi'jtfr: 

Rirlndsl, Amerikan milli ıııiida

faa proı:ramının hundan ı.onra h<'l

llha~lı ı:rtw tcbllkclcrlndcn kur tul· 
nıa ı ,.e Ronsmr.lt'ln ~·eni l>lr zaft'r 
kaıanma ... ulır, . 

lkinl'l-.1 ılr., .\nıcrlkaıı l~i ku\
' rllnlıı. krndlnl slya..<>i bir fımll di
~ e kaimi t>ttirnıek it;lıı fır"aftaıı ı ... 
tlfaılc dıneyl h('("crınl' olınaM ' " 
Aııır.rlkaıla Jr~lliı. :ınwlt' fırka"I 

';'•·klinıle bir fırka kuruJnıa"ı l~·in 

ıeııılııi i~ ke hazırlaıııış bulunmuı

dır. 

Almanlara gör.:: 
(Baı:ı 1 incide) X 

vıı.ffakı~·ctıcr elde edilmiştir. 
Şimali Afrlkada Alman ı:e Italyan 

teşkilleri cenubu ş3rkldcn gelen In
gıllz kuvvetlenle ynptıklan muvaf
faluyctli muharebeler neticesinde 260 
tank ,.e tal<riben 200 zırhlı araba 
tahrip ctmlşlrrdlr. 

Cl•reyan edem şiddetli hava muha· 
rehelcrlndc dUşman 25 tayyare kay· 
betmiştir. 

Şlmııll Afrika muharebesi devam 
etmektedir. Şiddetli çarpışmalar ol· 
maktadır. 

Berlin, 23 (A.A.) - D.N.B. öğ· 

rendiğlne göre, bolşe,ikler Lenlngrad 
muhasara hattını yarmak için 22 
sontcşrlnde yeni bır teşebbüste bu
lunmuşlardır. Bin kadar bolfe\"lk 
Nevanın buzları Uzerinden geçerek 
mllteaddlt noktalarda Alman mev· 
zllerlnc doğru ilerlemiye teşcbbUs et· 
miştlr. So\·yeUerln şimdiye karlar 
yaptıkları bütün çık•ş teşebbüsleri 

gibı bu da düşman iı;;ııı kanlı kayıp

larla tardedllmlşUr. 500 den fazla 
Sovyet askeri Ne\'a:nın buzları üze
rinde kalmıştır. Geri kalanları d:.ı 

çabucak geıi çekilmiştir. 

himmatı bittikten sonra dUşmana ya 
im kılıç ile hUcum etmiştir. Taburun 
bUtUn me,cudu ö1mllştur. 

Kahire, 23 (A.A.) - Lıbya mu· 
harebesi hakkındaki resmi tefsirler 
harekltta ikinci safhanın başla.ch!Jnı 
bildirmektedir. DUşma.m gafil avh
yan Britanyalılar bu fırsattan en az 
iki gin faydalanmışlardır. Şimdi ge
neral Rommel kendisini toplamakta
dır. Cereyan etmekte olan şiddetli 

muharebelerde Ingllizlerin hede.fi 
zırhlı Alman - ltalyan kuvvetleri
nin tamamen yok edilmesi, Almanla
rın hedefi ise ayrı dUştUkleri unsur
larla doğrudan doğruya irtibatı tek
rar tesis etmektir. Bir Alman geri 
çekilmesinden bahsetmek doğru ol
mıyacaktır. 

Kahirede çıkan EgypUen gazetesi. 
Libya muharebesi hakkında şu sa
tırları yazıyor: 

Ilı lng1111.ıer Bardla3 ı işgal etmlşler-
r. nu Almnn • Itıılyan ordm-.unun 

~'tbe çekllmek btedl~lni gösterir. 
f'~kat Jnglllz lddlalarıııu bakılırsa 
~l!tleraı Rommel g~ kalmıştır. Biz 
~ ilyJe tahmin ediyoruz. ı:'imdlllk 
~ 0brukta muhasara. huttını yaran 
tıv\•etıerlıı <'Cnuba ı;üratıe llerle
'l bu ml!alıuna) ı halledecektir 

DEHŞETL İ 

SON 
~ İ R MEVZU 

ŞAHID 

Türkiyeye yapılan satıli teklif
lerinde hn.rptcn evvelki fiyatların 
Lç mislinin esas diye kabul edil. 
mcsl kararlaştırılmıştır. Gösteri
len sebep, malzeme fiyatının yük· 
selmcsi ve Türklyedekl ihracat 
maddelerinin de !iyatlanmas~ır. 

Vlyanadan Saraybosna, Üsküp 
üzerinden SPliıniğe kadar motörlii 
vasıtalara mahsus geniş bir şose 
yapılmaktadır. Almanyada Autos
trassc denilen yollara benziyen bu 
şose üzerinde 40,000 isçi çalışıyor. 
Selfınik. Al:nan Yakınşark ve Ak
drniz ticaretinin rr.erkezi haline 
konulacaktır. Orada tcsl.ı:at ta
mamlmınca btanbuldaki Alman 
Ticaret teşkilatı da Selfıniğe bağ· 

lanac&khr. 

Dün saydığımız beş esasa saygı 
göstermek, yani siyasete alet ol
mamak, milll inkişafın yolunu 
kesmemek, aklın ve ilmin 1:idişine 
karşı gelmemek şartile islfım dini 
bugünkü ve yarınki Türk hayatı· 
na ne gibi hazineler katabllir? Bu· 
nu araştırmak faydalı bir şey olur. 
Yalnız şunu unutmıyalım ki bu 
hazinelerin muhtelif vasıtalarla 
diinden bize geçen mirası, eski 
neslin içinde yaşıyor, faydaları 

hfılfi görülüyor, yalnız yeni nesle 
geçirmenin münasip bir yolu bu
hınmuyor. 

Bugünkü varlığımızın esas un

surlarından ve inkılabımızın pren. 

slplerinden bir şey eksiltmiyecek, 

aksine olarak bunlara yeni kıy

metler katacak hazinelcrd<!n ya
rınki yazımızda bahsedeceğiz. 

Bardia şimalindeki hareklt esna
sında. bir düşman deniz cüzütamın
da yangın çıkarılmış ve sahilde ka
yalıklara oturmıya. mecbur edilmiş
tir. 
Doğu Afrikadn, 21 sonteşrin öğle

den sonra KUlkaber ve Farkaberde
ki kuvvetlerimiz el bombaları \'C sUn 
gU ile muharebeye devam etmişlerse 
de dUfrnanu. müthiş sayı üstünlUğU 
karşısında ezllınlşlerdlr. Kraliyet Ka
rabinyer taburlcınndan biri kahra
manca dövUşmUştUr. Bu tabur mU-

cBu muharebe geçen senekinden 
bambaşka bir muharebedir. Geı;:en 

sene başlıca hedefimiz toprak oldu
ğu halde, bu defa.ki hedefimiz düş
man tanklarını tahrip etmektir.> 

Kıı.hlre, 23 (A.A.) - Ingiliz orta 
şark kuvvellerl umumi kararı;l.lıının 
tebliği: 

lngiliz \'e Alman zırhlı kuvvetleri 
arasında.ki başlıca tank muharebesi
nin siklet merkezi görünU.şe göre, 
şimdi Sldi Rczegh civarına geçmiş
tir. Bütün gece durmıyan muhare.
be bugünkü pazar sabahı da denm 
etmektedir. 

~====================== 
ŞEHİR TİYATROSU 

Komedi kısmı 
Bu gece saat 20,30 da 

KÖR DÖVÜŞÜ 

Yakında M E L EK Sinemasında 
AJmı.et Emin YALMAN 

• 
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BiT EVi DB 
almız. BUtlhı kitapları 

Jeceğınız gibi Ankara neşnya

Unın, A ".TUP!lllln model 
mccınualanrun Ba.bıAl..ida 

gA.nc :tı.ş yeridir. 
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~--·DOKTOR ' 

HAFIZ CEMAL 
LOK tAN HEKİM 

Dahiliye ıiıteha.ssısı 
Divanyolu ICl!l 

Muayene saatleri: Pazar 
haric hergôn 2,5. Tel: 23898 

OOK'l'OR .. 

o!iA ~ı!r~!!151 1 
(PNÖMOTO.R~ TATBİK r ER son modaya muvafık 

Tünel, ~~;; S. No. 
5 1 ı1 ~ ~e! ~k":lan b~~b~'! ~.! ~ ~ !~a~d~ G~ ~.~ 1 DIET FEYZi'nla ASRI llOBIL'f A 

Mağazasından alınız. ., ' 

OLA DOBB Tl•ı 
Adc~i iktidarın çaresidir. Re. Çuval yapıcılıgıv eksı·:ıme ı·la""' Dl 
t;<'te ıle kutusu 200 kuruştur. .. 

DOKT-OR 

ÇİPRUT 
Cildiye ve Zühreviye Miitchas· 
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa
zarı karşısında Posta sokağı 
köşesinde Mcy~net apartmanı 

Tel: 43353 

DOKTOR 

ORF ANİ DİS 
Cıld ve Zührevi mtttehusısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
N .. ıı.partman 2 cı kat Tel 4373l 

ZAYİ 
Fatih Askerlik şubesinden yok

lamam yaz.ılı ohm hüviyet cüzda· 
nımı zayi ettim ve yenisini çıkar
dığımdan eskisinin hi.ıkmu olmtı

dığını iHln cd<!rım. 
Yorr;i oğlu İskarla 337 doğumlu 

Bug-ünkü Program 

7,30 Program 19,30 Saat ayan 
7 33 MUzik 19 4.5 Serbest 10 
7,45 Ajans dakika 
8 00 'Mlizik 19,SS Müzik 
! ıs Evin saati. 
3,30/8,45 Müzik 
12 30 Program 
12,33 MUzlk 
12,45 Ajans 

20,15 Radyo Ga. 
20,45 MUzik 
21,00 Ziraat tak. 
21,10 Müzik 

21,30 Temsil 
rn,oo Müzik 21 45 Müzik 
ı 3,30 H ,00 MUzlk ' 

22,30 Ajans 

22,45 Müzik 
(8,00 Program 
•s.o:ı MUzik 
18,50 MUzık 22,55 23 Kapanış 

TAKViM 
2:1 'l'E IÜNİSANİ 1941 

PAZARTESİ 
AY: 11 - GU ': 328 - Kasım: 17 
BU " : 1357 - lkinclteşrin: 11 
UICIU: 1360 - ZiLKADE: 5 

\'AKi'l' ZEVALi llANJ 

3ÜNEŞ: 
ÖÖLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,58 
12,00 
14,30 
16,44 
18,21 

5,14 

2,13 
7,16 
9,45 

12,00 
1,36 

12,29 

Toprak mahsulieri ofisi umum 
müdürlüğünden 

l - Bezi teşekkül tarafından verilmek üzere beş yüz bin lla 
bir milyon raddesinde jut, kendir v_,a pamuk ipligınc un ve mik. 
set çuvalı yaptırılacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında lm&l edilecek miktar yirmi bindir. 

3 - Taliplerin eksiltme günü ve saatinden evvel şimdiye ka. 
dar çuvalcılıkla meşgul olduklarına ve bu işi yapacak kıı.biliyel 

ve teşkilata malik bulunduklarına dair Ticaret ve Sonnyi odaların· 
dan vesika almaları, muvakkat teminat olarak beş bin Türk lirası
nı Ofıs veznesine teslim ile makbuz almaları veya hu miktarı, 

mektupları devletçe kabul cdtlrni ş bir milli bankanın muvakkat 
teminat mektubıle temin etmeleri ve eksiltme gunil imfıl ettikleri 
blr çuvalı numune olarıı.k getirmeleri ve bu günd~·ı itibaren Top. 
rak Mahsullerı Ofısinın Ankarada Umum Müdurlük Mübayaa ko
mi!!yonunda ve İsta.nbutda Sirkeci Liman handa İstanbul Şubesi 
Mudilrıyetindc her isteyene verilmek üzere hazırlanmıli bulunan 
şartnameye göre hareket etmeleri lfızımdır. 

4 - Eksiltme, ikinci maddede zikri geçen şartnamede yazılı 

olduğu tarzda kapalı zarf usulilc icra edilecektir. 

5.- Teklıf mektupları 3 - 12 - 1941 tarihine rastlayan çarşam. 
ba günü saat 15 şc kadar Ankarada Umum Müdurluk mübayaa 
komisyonuna, İsto.nbulda İstanbul şubesi müdiırlüğtin<' makbuz 
mukabilind" teslim edilmiş olmalıdır. T<'klif mektupları mezkür 
gürl ve saatten evvel bildirilen makamlarda bulunacak tarzda ıa_ 
deli taahhütlu mektupla da gönderilebilir. 

6 - Talipler tekliflerini mü hürlü bir zarf içine koyacaklar, 
zarfın üzerine isim ve adreslerini yazacaklar, bu mtihtirlU zarfı 

muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektubu ve 2 nci 
maddede yazılı vesika ile birlikte başka bir zarfa vaz ve bu uırfı 
da temhir edecekler, dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun 
çuval imal işine ait olduğunu işaret cyliyeccklerdir Teklif mek· 
tuplarına şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği yazılmakla 
beraber, imlilfıtın ji.ıtlc, kendir veya pamuk lpllgile yapılacağına 
göre, teklif olunan fiyatın hem yazı ve hem rakkamla açık olarak 
derci lflzımdır. Mektuplarda hak ve silinti olmıyncaktır. 

7 - İhale Umum MUdürlilkçe yapılacak ve teklif mektuı>la
rmın açılması icin knrarla~tırılan günden itibaren nihayet on gün 
içinde teklifi kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü bir mektup
la tcblig olunacaktır. Umum Müdürlük ihaleyi yapıp yapmamak. 
ta tamamen serbesttir. Teklif sah ipleri ihale için muayyen mlid-
det zarfinda tekliflerinden dönemezler. 111025h 

Devlet Demiryolları 
Muhammen bedeli (81250) lira olan 11000 adedi Tulum 1500 

adedi caket ve pantalondan ibaret takım olmak üzere ·ce 
12500 adet işci elbisesi 8 12/941 Pazartesi günü saat 15,30 da~:~ 
palı zarf u~lü ile Ankarada İdare binasında satın nlınacakt:r. 

Bu işe gırmek isteyenlC'rln 531 ~.';O liralık muvakkat te'mi r.t 
ile kanunun tayin ettıc' veslknla rı ve tekliflerini ayni giin s:~t 
1-1,30 a kadar Komısycn Rı•.sllğinc •ermeleri lfızımdır. 

. .:a .. ım.ımcıer (200) kuı t•c;a :\r::._ ara • Haydarpaşa ve fzmir vez
nelerinde satılmaktadır (10211) 

nkü 1 
<Ba ı 2 nclde) /X / 

tc. daha gUz 1 b r oyun tutturarak 
h~klm l t kurmakta da gecikmedi
ler. Yerdc.'l \ c kı a paslarla hakimi-

yctlcrıni arttırdılar ve kendi o
yunlar. ı B "ikt a da kabul et
tirdiler. Bu UraUi oyunun 25 
dıtkikalıl{ devamı sırasında san la
cıvertliler l< ikrC'tln hazırladığı bir 
kaç gollük ursatı da kaçırdılar. He-
1 bir def mdil t reddüdli muhak-
kak bır gollın kııçma.cıına da SC'bep 
oldu. Fak t b ı n mukabil Boşiklai
lıl r da b r iki Cırsa tı heba. ettiler. 
q r ta e de dırek Fenerlileri 

karşısında bocalıyac B ş ktaşlı1ar 
hakemin de z afını gordtikten onra 
işi bır parta s rtllğe \'Urur gıbı ol· 
dular. Esasen heyecandan ne yaptı
ğını bilmez b r hale gele:ı hak m 

den doltıyı tebr k edeı kcn, Be ıktaf
lılara da lekcrrllr eden bu hareket
lcrlnı dotru olmadığını hatırlatmak 
isteriz. 

bUsbıitUn şaşırdı. Bu vnzlyet turıh • 
tekerrurd n tbaretur dcd kteri gıbı lstanbt.:'spor - Taksim 

Kemal OXAX 

mıu;ın bundan evvel idare ettığı bir ırener stadında ilk lılrin<'i kiimc 
maç gibi müsabakanın nl'llcclencrıtl- ' .karşıtaşnınsı lst.ınhıılspur • Tnlcsim 
yeceğınl go teriyordu. Dnkık lar i- nra•ında ~·nııılıııış, hlrlnl'I df!\ rc~i :!- 1 

lerledikçe tatsızlu"mıya lınşlıyan ma lstanbulspoı lelıiııe kııpnııan hu maç 
çın devamı sıralarında her ıkı tarof ta IstanhulsııorluJar •I - ı galip gel
gollUk vaziyetlere gırıyorla.rdı. Bu mişlcrdlr. 

arada Melıh elınl'.' dlişen b r fırsatı 

kale boş olduğu halde arnta atmak Şeref si adında : 
sureUle kaçırdı b ınu hakem tara-

ası Fıkret- fınaan or vd dd dıı n Beşıktaş go Beykoz-Kasımpoşa 
t a~ ı n b r hı umda top avut çiz- IU takip ettı 20 ın 1 dak kadan sonra Şeref tadında yapıl n Deykoz _ 

ı ı'le k dar g !dikten onra ortayı Io'ener taz) k tekrar arttı Fakat gol l{nsımpa ::ı maçı etr ftan hakem a
buldu Bu topa yeti en Ibrahlm hafıf kaydedilemedi. Nıhnytt 38 net da- ı rananık bulunduktan sonra oynan
bir 'uru takımını galibiyete ulaş- kıkada beklenen htldl e oldu. nır çar mış "ı• nctıcede her iki takım bırcr 
tıran ıl ıyı yaptı. Bu gol, Beşiktaş- pış c.'lna ında hakem Be!!lltlaştnn gol yaparak berabere knlmışlru d•r. 
lıları harekete etırdl tse de Fener HU eyini çıkarmak istedi. Sıyah be
mUdafaasının muavın hattının gU- yazlılar bu karara. itiraz ctliJC'r. Ba

zcı ovunu hn.cıımlarına gol fırsatı zı idarccl.erınln çckllmcmek hususun 
Hrnırul. Yalnız bir hUcunıda Şcrc- dakl sözlerine rat;'lllen hazılarınm da 
füı çektiği bir ~Ut, l<'ener ağlarına teşınkllc sahadan çckıldller. 

Vefa - Beyoğluspor 
Şeref stadında yapılan Vefa • Be

yoğhısııor ara ındakı ııını;;ta ha.kim 
bir oyun oynıyan Vefalılar sahadan 
5 - O galip a)Tılmrşlardır. takıldı ise d h •kem bunu ofsayd iki 5Cnedenberl tstanbulda hıç mağ 

addettı Dc\ rl' d<' b ı ır tıc 1 • O Fc- lüp olmamış Beşıktnş takımı da 1-0 
n r lehi k p dı mağ!Op vaziyC'ttc iken bır tek pu\an G. saray - Sü "eymaniye 

Ikır.cl de\Tedl' d Fencrlılcr aynı dahı nlmamalarına sebep olan bır ha Galatasaray - Sllleymaniyc ara-
caıılılıJda oynadılar. Beşiktaş hU- reketle sahadan çekJldller. 1 sında oynanan m~ı. sarı kırmıulı· 
cum hatU h da b rtbirtnl bulamı-1 Fenerlılt>..rl oyııadıkları gllul oyun, lar rahat bır oyundan sonra 6 • o 
~ordu Fcnerbahçenin güzel oyunu kazandıklan muvaffal.uyeUl derece-

1 
kazanmışlardır. 

. >'. ~.-~; .. ' . 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ı. - Mevcut şartname, nümıme ve müfredat listeleri mucibince 
idare ihtiyacı için ıııı53, kalem malzeme alınacaktır. Bunlardan 
oıl8P kalemi için son Türk • Alman anlaşmasından idarece kon
ta.njan tefrik ettirilmiş ohıp di:erleri serbest kısımdan tedarik 
olunacaktır. 

ıı. - Şartname, nümune ve listeler her,ün Kabataşta levazım 

şubemizden alınabilir. 

III. - Fob-Sif fiyatlarını ayrı ayrı göstermek üzere her cins 
malzeme için vaki olacak kat'! tekliflerin 15/XII/941 gününe 
kadar İnhisarlar umum müdürlüğı.ine yapılmış olması lAzımdır. 

IV. - Bu malzeme için Almanyada.n gayrı memleketlerden da· 
hi teklif yapılabileceğı ilAn olunur. u1026h 

İstanbul Fiyat Murakabe komisyonu ada~: 
han No. su 126: 

İstanbul Fiyat murakabe komisyonu 20/11İ941 tarihli toplantı
sında asağıdn cınslerl yazılı makaraların perakende azami satış fı. 

yatlarını şu suretle tesbit etm.iş bulunmaktadır. Mezkür fiyatlardaı 

fazlaya satış yapanlar hakkında Milli korunma kanununa göre takı. 
bat yapılacağı ilAn olunur. 

Makaranın evsafı 

cinsi 
No. su Perakende nzami 

!§&tı~ fiyatı 

Tüfcnkli 3 katlı 155 'M. beyaz ve 
siyah 

Tüfenkli 3 katlı 155 M. beyaz ve 
ı;iyah 

Tüfenkli 3 katlı 155 M. renkli 

Tiifenkli :l katlı 155 M. renkli 

Tufenkli 3 katlı 915 M. beyaz ve 
siyah 

Tiiknkli 3 katlı 915 M. beyaz ve 
siyah 

Ti.ıfcnklt 3 katlı 915 M. renkli 

Tüfenkll 3 katlı 915 '.:\f. renkli 

Zincirli 6 katlı 183 M. beyaz ve 
siyah 

Zıncirli 6 katlı 183 M beyaz ve 
siyah 

Zincirli 6 katlı 183 M. renkli 
Zinclrli 4 katlı 915 ;ıı. beyaz ve 
siyah 

Zincirli 6 katlı 457 M. beyaz 

Zincirli 6 katlı 366 M. beyaz ve 
siyah 
Zincirli 6 katlı 366 M. beyaz ve 
siyah 

Kurckli 6 katlı 183 M. beyaz ve 
siyah 
Demirli 6 katlı 183 M. beyaz ve 
siyah 

Fılli 6 katlı 183 M. beyaz ve siyah 
Kupalı 4 katlı 183 M. beyaz ve 

siyah 
Çatallı 4 katlı 183 M. b<'ya:z ve 

siyah 
Çatallı 4 kııtlı 183 M. beyaz ve 

siyah 

Keçili 3 katlı 183 .M. beyaz VP 

siyah 

Abacı 183 M. beyaz ve siyah 

Abacı 183 M beyaz ve siyah 

Abacı 183 M. beyaz ve siyah 

Çapalı ı katlı 02 1\1. naklş renkli 

Çapalı 2 katlı 10 gram nakış beyaz 

Çapalı 2 katlı 10 gram nııkış beyaz 

Çapalı 2 katlı 10 gram nakış beyaz. 

Ço.palı 2 katlı 1 O gr. nakış renkli 

Çapalı 2 katlı 25 gr. nakış beyaz 

Çapalı 2 katlı 25 gr. nakış beyaz 

Çapalı 2 katlı :.ı5 gr. nakıs beyaz 

Çapalı 2 katlı 25 gr. nakıs beyaz 

2incirli ve <'apalı 20 gram beyaz 

Zıneirli ve çapalı 20. gram beyaz 

Zincirlı ve çapalı 20 gram beyaz 

Çapalı 10 gram koton pcrle renkli 

Çapalı pamukakı çile beyaz 

Çapalı p:ımukaki çıle beyaz 

11: 
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40 

24 

40 

24 

40 

24 60 
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30/50 
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10 

40 
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30/40 

16'24 

1 
2 

3 

50 
30 

50 

60 
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30/40 

50 

60 
80 

40 
50 

60 
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14 

10 

49 

42 

55 

48,5 

23 

20 
20 
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51 

47 

29,5 

23 

22 

19 

13 

17,5 

49 

46 

43 

9,5 

21,5 

26 

29,5 

29,5 

57,5 

63 

72 

86 

26 

30 

32 
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6,5 
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İstanbul Nafıa MüdürL.ğün :!e . 
ıı 12 941 perşembe gunü saat 15 de İstanbulda Nafıa Mu· 

di.ırliığu Eksiltme Komisyonu odasında. c 3659 82• lira keşıf bedel· 
li Taksim Lisesi tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

·Mukavele, Eksiltme, 13ayındı rlık i~leri genel, hususi ve fcnııi 

şartnameleri, proje keşıf hu!Asasile buna n'ütcicrri diğer evrak 
dairesinde gorülcccktır. 

Muvnkkat teminat (275) liradır. 

İ: .. tcklilerin en al bir taahhütte (2000) liralık bu işe benzer iş • 
yaptığına daır idarelerlnclcn all!l ış oldugu vesikalara istinaden 

İstanbul Vılfıyctinc muracanllc eksiltme tarihinden tatil giınleri 

harıç 3,. gün C\'VCI alınmış ehliyet ve 941 yılına ail 'l'ıcaret Oda. 
sı vesikelarile gelmeleri. (] 0248) 

s.hibi ve Nqriyaı Müdüri: AHMl!."1' EMİN YAJ.JıLA..'11! 
Besılclıtı yer: \'ATAN t.iATBAASI 

r REKOR! ••• 
• a&KBALLABA mOLA'fLI 

Teminatlı Jtek9r z<:vti.nyaQ\, Alcmdag tcreyaı;ı tevzi olornob • 
linden arayınız. 

Zeytin,..,.ğlarının halisiyetinin aksini isbat eden" 

-o O· Lira ikramiye Veri!ir. 
Adrese dikkat: İstnnbol Tütün Gumrük Kemerli okak 

Tel: 24197. 

~------------------------------::__...; 

30 J'o5int!a iht(yot 
40Yo ındo gen~! 

---... _ 

30 YAŞINDA u11surıa"'"'" oa· 
ip ol mıaından m ;tevellid çızgı ve bu 
rutukluklıır, zayıflamış adaleıer. 

Cild hüccyrelerlnden istihsal 
edilen bu kıymetlı ve yeni cevher. 
hail sıhhatte bir genç kızın c11-
dindeki tabii unsurlarına muşa

bihtir. Vıyana Unlvcrsıtesı rro
fesbrlerınden Dr. K. StcJskal tara
fından keşr ve cBİOCEL> tabir e
dilen bu cevher. clld gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kremin
de mevcuttur. Onu her akşam 

yat.nıazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken. cildiniz, bu kıymetli cev
heri masseder. Her Sabah uyan
dığınızda cildiniz daha taze. daha 
beyaz, daha yumuşak ve DAHA 
GENÇ olduğunu gorursunuz. G~ın
düzleri için beyaz .renkteki !yağ
sız> Tokalon kremini kultr.n nız Bir 
kaç gun zarfında C'n sert ve en do-
Lııuk bir cildi yumu~atıp bc}azluur 

• Bayan M. D. nın şu mektubu
Mu okuyunuz: •Zevcım gozlerlnc 
~1nllnamıyor ve bu adeta bir mu- ı 
t-cızedl~. dıyordu . Yuzumde, alnım-
da VC' gozlerımle ağzımın etrafın-

40 YAŞINOA Bu korkulu~ 
da clld n k•J 

1
,, 

il n ta bıl unsurlarla besleJen kad1
" d r 

için hıç bfr endlııe mutasavver deÖ 
0 

Meşhur bir ·mOte!ıası;ısın 1<es:,;1 
lup 40 yıışı11dı gerıç hlmıık ıçlıt 

01
• 

nasıl beslemek lhımgeldigi haki<•" 
ki lzıhatln ı okuyunı.z : 

da çizgiler ve buruşukluklM~ 
v.ırdı Hemen hemen elli yaşııı1, 
yakl:ışmışa benzıyordum. sıı'~· 
blltün arkadaşlarım bir genÇ • 
zınkl gibi açık ve tnze tenırne gı~ 
tn nazarıyle bakıyorlar. sen ,ı 
hepsine benim y.:ıptı!;ım gibi ıı •. 
iki Tokalon kremlerıni kullanJll 
!arını soyledtm.> 

Bu basit günluk tedavi 5'~ 
sinde. her kadın bir ço1' st 
gcnçleşcbılir ve her genç ıcıı 1 
muftehir olacağı şayanı hliyrt 
bir tene mallk olabllır. Bugull~JI 
itibaren clld ı;:ıdaları olan her-" 
Toknloo kremlerinden birer "ıJ' 
veya birer tüp alınız. <YnS5 e 
beyazı gunduz için ve penbesi g~ 
ıçındır. 'Fokalon kreminden ın.;sı 
mir neticeler garantil!dlr. • 
takdirde paranız ıade olunu!:;/ 

e----------...~~~~---aı:ısıı11il&lii~--• 
' Türkiye Cüm/ıuriİJeli 

ra Si 
~{uruıı:ş tarihi: ısss. sermayMı: ıoo.000.000 Türk ıırssı 

Şube ve aja..ıı adedi: 265. 
Zırat '"" l.cart her ov banka muameleleri. 

Para bırıktırenlnc 28,03.l • r"' ikrnmıye veriyor 

Ziraat Bankasınd kumbaralı ve ilıbaTtıız ~amıt hesapıarındll 
eı. az 50 liribiı hJlunanlara sen~e 4 defa çekilecek: kur'a ile a.,at•· 
daki plfına göre ikramiye dağmlıı.caktır. 

4 det 1,000 liralık 4,000 llra 100 adet 50 liralık 5,()(10 ll.rt' 
4 » 500 .. 2.000 1) 

4 1> 250 » 1.000 it 
129 I> 

40 1) 100 » 4,toO > 160 » 20 » 

4,800 ,, 

8,200 ,, 

D1KKAT: Hesaplarunızda.kl paralar bır sene 
r.şağı cfüşmıyrnlere ıkramıyc c;lJC tığı takdirde 
\"erl!ecekctr. Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, ll 

11 BirlncikAnun da çekilecektir. 

içinde 50 ıırad,.ıı 
% 20 razıaS ' 
Hazıran. 11 s:yın 


