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iki Paris 
Fransız Parisi 

A lman Parisi 
Yazan : 

Rebia Tevfik OKÇUBAŞI 
B

a,·an BeWa Te,-flk Okçaba-
• ~N ,uı.ın < rarts Oellfıll a-

.,. rtaldUJll.) baflıldı yuı 
&ıl .. u • 
ııertsi ba .. yunncsa bitti. 

-A•n -.ııyarak kıymetli 
varı- 0-"7 

arkad_.,nnrsın (1kl parlt) blı9-
1ıklı çok nıeraldı bir ııerl> e bat' 

1ıyoruz. J&ebla Tedik, yirmi tte-
Bayan AJeaıl· 

ne Partste t"ranınz moda 
nln mühim bir rüknü ıııfatlle ) ... 
ljBDUI}. Farisi iyice tanınuttır. 
AIJnU if pll aıı.ad&kl paritl de 

yaJuadaD (Ördlii,ttlr• 
(1ki Parfs) )lakkrada yaaaca

tı tefrika pek tabii bir allka J· 

Je takip olUDIK'aktar. 

Amerika - Mijch, kulu!;k•• ,.._ l>ir sünd• evvel çlkart.Jonm ! 

• 

Yıl: 1 - Sayı: t99 • 

Konvoy Sistemini icat 
Eden Türklerdir 

Yazan: Cemal Bardakçı 
Busün Oçiincü Sayfamızda 

Almanya 
Türkiyeye Neler 

Teklif Etmiş 
So!ya, O (A.A.) - Bıtarnf a.skcı1 

müşahitler, Almanların 48 saat zar
fında Makedonya \'C garbi Trakya
ya yUrUycccklerl fikrindedirler. Bu
nunla beraber başka bazı dclıllcrc 

bakılırsa Almanlar diplomatik gay
ı·etıerlnln inkişaf etmesini beklemek
tedirler. 

B. Roosevelt 

Teşvikte 

Bulunmamış 
Va"'ington, 9 (A.A.) _. Rea· 

mt mahfiller, B. Rooıevelt'in Al· 
man tazyikine mukavemet için 
~~oslavyayı leşçi ve teıvik et· 
tıgı hakkındaki haberleri kati ola
rak ynlanlamaktadırlar. 

Hitler, Yunanistana 
Ültimatom Vermemiş 

Mina. G (A.A.) - Hitlcırin 
Yunan hlik<imetine bir ultimatom 
verdiği ve Alman kıtalarının hu
dudu geçeceği hab~rleri tekzip 
cdılmektedir. 

Müsabaka m ı zı 
Takip Ediyor musunuz? 
Memldtetin her tarafınd 

~nlü. ~on~ mevzula~ 
rından bıri (Vatan) l .. ın ev cn-
me mu~bakuıdıt. Şimdiye 
kadar reHnlcri nctrcdilen .ka
dınlardan ıhangisinin ıhang· 
kekle evlenmesi daha . ı e.r-

1 
• ımunasıp 

o acagına dair ımu" -'- 1 · d'd n~aıa ar 
tım ı en batlamıştJ 
. Pek çokları, neı~~dilen Te• 

ıımlerle bazı tanıdıkla 
da ıh ('LI rı arasın· 

• cnzer ı~ er arıyorlar. Sa
natkar Ramız tinle .. 'h ld • · · ..... rını ayattan 
ad ıgı rç.ın btitün bütüne de al
anmı)'lorlar. 

Ramiz." e müracaade: cBc-

nim tipime ve vasıfJanma uy
g~n b~r resim yapar mısınız~> 
dıye rıcada bulunanlar da yok 
değildir. Bunlann maksadı hal
kın ıkendilerinc ne gibı bir tip 
kadın veya erkek münae· .. 
d 

.• . ıp gor-
ugunu araıtırmakbr. 
Musa!bakayı .dikkatle takip 

etmem.eniz ekıik nüehalvı
nızı tamamlayınız ve bu eğlen· 
celi fınsab !kaçırmayınız. 2 75 
lıra kıymetinde eon model bi 
F'l' r ı ıpe radyosu ve diğer yüz elli 
~edıycden birinı kazanabilecc
gınızı hesaba ık~unuzl 

GONON S ESi 

Büyük 
Muammalar 

Yazan: 
BiAT NUBi 

Baaı devletler muharebenin M-

auna dotru hanıt taratın ela • 
Dl t V88I utacaldannı lleallı. anlatmıı 
deflllentlr. Bu- onlann muam· 
maları itimi 'crUl)or. Muamnıaam 
t,!lıncllllk M karaalıtı So~t Ruıı
yaya alt olanıdır. Orada harbin 
baıtlamune INıralter büttl• •klar 
aöndürWmllftllr. Zaman umaa a
ralanan bir PflllfettıYe ttlrltl m&nl
lar verUmckie taka& bu karanlılıa 
•rkaaıncla neJt1r seçtttlnt kimse 
kerıtırenuımeldecllr. 

ikinci muamma v1.,1 Frantıaaın• 
da4ar. U\ıal onu 'ar kuvveUle Al· 
naaaya. o.eni Dl Gaale lqtHe
n tuafıu dotn ~. IUaı 
ba yana, Mil ö• ,.... aneyt• edi
yor sfbl PtrtbM!ll .na ..,.._ .. 
nettcıeıle ._.. .....,. ~ 

llW'Clluldllr w. ~ bir manhlı lııa 

llH!Mleyl fbndlden kesip atmata 
muktedir deflldlr. 

Kim blllr befld aradıfmus lııala 
zannetttftmllldea çok dala& lıMtt

tlr. Zavallı Framıada ı,lmdl Od nala 
TW. Evvel& büyük hrtnuıdan mi· 
nM't kuvveti sıfır olarak çdmuf 
nıal16bua rahu. Matlftp ndla .._ 
tün un htıyflCarılWı ~ .. 
r.lk ve küçük bir ruhtar. 811 bina 
açılnuya yüz tutar n 1ag1Jlder ı..a 
vul)'Mte görilnlirlene ba ndl AJ. 
ınanyaya kati blatlal yap.cak 98 lro 

lay bir ıılllh zaferlle ~ 
tf!mln için fllllı:I mlttenlderlle ~ 
pn:maktan da çe1r1lllDl,JeClelrUr. Fa
kat banan alralne m1lftlfaldyet 
llflrlsl tng1Jldffe rtUene ap1 nt

hun boı.pn telnde ....,. •• J1lbelr 
kalm11p tarafı salebe edeeelır '" ne 
hllha!Un olana olınln Fransa M· 
k I ıollü arkadatl11111 .. narına ce· 
Ç«ekttr. 

Büytlk de' letlerJn maanunaJan ! 
Banlarm llaldlrl nuıhlvetlnl kendi· 
1er1 de belld blzdee fazla bıtmtyep. 
lar .. •rarenctı. r.'eaa _......: 
rl altı ... aadece \'~• 
..... Y&nm1I --prna lııeUlselka • 



Anlatan : Nuri ( Paşa ) 
Modern Silahlara Karşı Çakmaklı 

Tüfekle Haı·p Ediiirmi? 
-12-

Nıılut Belediye reisi Ömer bin ı dince görülürler ve Nurinin küçük 
Asker. çakm kıı tüfekle nasıl mu·, çaplı mavzerle attığı kurşunlarn 
harcôe cchtdiğini. Nuriye bııfol ,mükemmeı hedef olurlardı. 
gostermi,.•ir. Lor bir şey olan Birknç ıünün 'hadiseleri 
çak.mB!4tlı tüfekle atışı Nuri, §ÖY· Nuri için 6 ş:ıba:t gününün mü 
le anlatıyor: cBedcv.i yere bağda§ ıhim hadisesi bir mnhallebi pişirt 
kurar .dolu olan uzun tiıtcğı- ı.nek ve yemek olmuş, 9 da aske· 
ni hedefe çevirir, ni§an alır ve te· ri mat\kemenin idamına hüküm 
:ı~i çeker, horoz dü§i.ınce ona ,·emiği bir katil asılmış 1 l de İ
bağh olan çnkımak taşı demire talyanlaTın Homs'dan sabit bir 
çarparak bir kıvılcım hasıl olur. ::,alonları yükselmiş, 12 de Trab· 
öu şerrare kanaldaki ıııyah bn- İuŞtan Homs'a bir ltalyan uçağı 
rutu aıtc§ler, ateş küçük delikıten gelerek mevzilerimiz üzcrind'e uç. 
geçerek tufeğin iç.indeki barutu muştu. Mücalhitler bunlara çok 
tutu;ıturur ve ha:sıl olan gaz taz· ıtüfek attılar. 
yrıu ıle. yu ·ar.ak bir kurşundan Bugün, lctndbutdan bir veya 
ibaret olan mı-rmıyı ve yahut da· .~irhç gemi gel l:ği haberi geldi· 
bn yaıun meaateler içın ve b:l- .~i için jandarma yüzba~ısı Hasan 
t.assa av mabndile doldurulan .le Marga?'d:.ıki cebel bataryası· 
saçımayı hedefe sürer. mn (2 top) kumamdanı olan top 

cBu ameliye scıbcbile çakmaklı çu yüz.başısı Abdurrahman bun· 
tüfekle atışta iki seda çıkar: fis.. lan karşılama'~ için .Mı"Srataya git 
Bom. llk seda, çakmak taşının mişler. 13 §Ubatta Tavurga mü· 
bağıı olduğu horozun düşmesi ve (;.alhitleri geldiği gı'bi bugün De
oemire çıı.rpmaııile, ikincisi de tü. de Kiıni Lcbdaya gelmiş ve Nu· 
teğın patlamasile hasıl olur. A· ıiye misafir olmuştu. 
~ıştan sonra bedevi. sırt üstü ye- Dede Kini 
ıc yatar. Bu suretle hem hedef JXnadolu Türıklerinden olan 
to.ıisülmüş hem de tüfeği doldur- Kani. Nakşbendi tarrkatlne men· 

macB~~:;:t~:i:~:L~;· tüfe· ~~p y8;~7~}irtf~~~~r. ~=:=~ 
ğin di:pçiği bedevinin iki ayağı· elinde ta~ıdığı tarikat bayrağı ile 
nın araaında ve ağzı da göğsün-
de bulunur. Ondan aonra, bedevi lji:mali Afrikayı ba~tan başa yaya 

olarak, hem de biılkaç d'efalar, 
tufeğin hamisini (yan, doldur- dolaşml§. Fas, Cezayir, Tunus, 
mn ve temizleme çubuğunu) çe· ifrablus ve Mısır Arepçalarını 
ker. Tüfeğin içine ölçülü barut 

d bizzat yerli halkın kon~uklan 
koyup n..\r.,.wa tıkar. Alkasın an 

r"""T"' d" gibi kıonuşur, natuk ve cerbezeli 
kur,.unu ('veya saçmayı) in ıre· 

" So bir adamdır. tek V"ine paçıııvra tıkar. nra J·~· Mavi gözlü, sakallı ve sağ eli 
doğru.ur ve horozun altındaki ya 
tak ta açılmış olduğundan biraz (nerede nasıl aldığı mallım olmı. 
barut koyarak yukandııı tarif et- van yamsile) çolakça olan De-

_..ı de Kani !bir yere geldiği zaman 
tiğim veohöe tekrar aıeı cx.ıer. 

<Bir mücahit bu i!ri ne kadar kendini daima şu uy~urma bey-
r .. huk yapar ve üstelık ne kadar aile takdim ederdi veya daima 
y- b' · şu şekilde imzasını atardı: 
iyi nişan alırsa o derecede .ı:rın· 
ci muharip sayılır. Fakat ne olur Guban payi erbap ehli meani 

l Har.itni alem, seyyahı şehir Kani 
ııa olsun çak!flaklı tüfek er csa- (Arkası var) 
sen ağızdan dolma kaval olduk· 
lannda.n bunlann azami atı§ me-
ııafcl.eri pek azdır. Gerek bu ııe· Koca:1i Haberieri 
heple ve gerek at~ sürat ve sıh-
hati pek cüz'i olma'k itibarile lıımit (ıhususi) Beden Terbi
çabnakh tüfekle bu asırda, mo· yesi genel Direktörlüğü General 
aern tüfekli aakerlere ka~ı harp Cemil Taner şehrimize gehni§ ~ 
edilemez. Bu seıbeple Tra.'blus'un tetkiklerde bulunarak Ankaraya 
bu kof muharcbesİııdc yine baş dönmüştür. General Taner, İz. 
rolde büyük çaplı ~erler gör mkdcki mevcut klübleri. kendi 
mil§tür. Ancak bunların cephane arzulan ile gençlik klübüne ilhak 
o kadar azdı ki, sayı ile ve bü- etm~ ve İzrnitde Gençlik klübü
o/Ük tasarrufla atmak lfızlredı. nü açmış·tır. Genel direktör bu 
- İtalyanlar Homs'un etrafına ~esile ile Halkevfode bir konfe· 

dikenli tel koyduktan baıka ırans verım~ir. 
timdi de latımlarla muhkem-

lettiriyorlar _ * Şehrimizde güzel bir Stad· 
Mücahitlerin münferit, birkaç ~'lOmun yapıldığını e;"_'ek~ y~z

kivi veya toplu olarak yaptı'kları mı~ım. Bu ~t84yo,m ıçın ~nn~ı~e 
ı__ '- - ~L- la b b"I !tal Z<.adar 32 bm lıra sarf edtlmıştır. taHUJ ve ,oaıuun r se e ı e • . • 

1_ .ı.·1 · · "ttikre ıher S~adyomun toprak tesvıyesı, fut-
vanHır mev.ıı;;ı crmı gı ~ • 1.. h 1 · · • · ""k 
ı.ürlü vasıtalarla muhafaza etmek ı ıuol ııa ası, at etızım pistı, yu • 

d. · d" ··1 Dik 1· ıtel sek ve uzun atkama havuzları, ,::n ışCfillle u§iu er. en ı • . f 
pr.güleri. o ıkadar geniş ve yük- ıvıolheybf ol s~~ası.' ikpist~n ecf.{a _ın_ın 
JlCk, adda bir duvar halinde, in· mu a azası ış en ma ı mıştır. 
ııa edilmişti ki, bunlaY İtalyan iş- * İzmit (Hususi) Şehrimizde 
galmdeki kasnbayı bir ~ale du- Zeytinciliğin islnhı için vilayet 
,.,arlan gibi çepe çevre ihata et· !büyük bir ehemmiyet vcr.mekte
ıni!ti. Bundan bagka. bu tel örsü· ıdf;... Bu cümleden olarak zeytin 
ierine karanhk:ta ya'klaşılabilecek bakım ve budama için Gebzede, 
plan yerlerde bi:rçıok yer liığımla- Danca-da, Tıavşancılda, Hercke· 
n tertip 'O!umn~u. Bu yer lağım de. Yarımcada, Geyvede ve <li
iarı. üzerlerine basılır !basılmaz ier ze)'ltin ımıntakalannda da 
patladrldan g"bi. elektrikle de i~- ıkurelnr açılacaktır. 
tial c'ttiriliyordu. ltalyanlar bun- Kurslara devam eden köylü
iarın be.r iki tlklüsünü bo] lbol Jer, Hükumet.in lbu yaTdımına 
kulıanmışlardır. Birim mücahitler minnetle mukabele etmektedir. 
ıde bunlar~n yüzünden telefat ve- * İz.mit (Hususi) Şehrimiz 
re vere nihayet akıllanmışlar ve .Hall:evi Temsil «c.olu, faaliyetine 
tecrübeli olm~ş_l.ardır.. .tyi bir gidiş vermiştir. Kafa tamir-

Mazgal golundekı İtalyan cisinden sonra Has Bahçe ismin· 
askerlerinin avlanması deki komediy~de :muvoffakiyetle 

Homa kasa.ba3ının .cenup ba- sahneye okonulmıtştur. Temsil ko
tısında ve 1_taly~n gen ha.tlan~ın ıu knndıraya giderek bir temsil 
sol cenahı ılerşınde uzayan yuk· ıverecekür. 
s~ç~ a1ırtt1a ;ı,1ir ta:klbım 

1
evler var: * lznüt (Hu-susi) C.H.P. böl-

dı kı. ta yan ar un arın gen • '"f ,,.. · T k " d w Meb 
_ ı_ k b" .. ıgeınız: mu c •• ıŞ?ı c ır ag 

taraflarını yaı.ara • rze mute· R ı1.. • "Apak eh · · gel 
---~L la · d .. 1 wu anmı ~ runıze -veçç.w o n evın uva. ann· .. 

..ı 11 1 d B m~tır. 
µ& maz;ga ar a9ınış al" ı. u se· l . d k . . kil 
bCl)le bu uzun,a.maı <!elikler hn- * zmıt e ~n et~m osu 
vaya mürteecm dü§crek. İtalyan 90, kuy~_uk ya_gı~ın kılosu 1 1 O 
askerleri bunlann arkatanna ge- kur~'IA -uk.selmışttı. 
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GÜNEŞ: 7,22 12,13 

öGLE: 18,25 6,16 

1KlNDt: 16,41 9,31 

AKŞAM: 19,09 12,00 
YATSI: 20,38 ı,ao 

1.MSAK: 5,44 10,35 

-o---
Spor birliği intihabatı 

Taşova (Vatan) - Uzun za· 
mandanberi faaliyetini tatil et
mitı bulunan Taşova Spor birliği 
heyeti umumiyesi toplanarak ku
lübün tekrar faaliyete geçmesine 
karar venni" ve yapılan seçimde : 
C. M. umumisi Hüseyin Fırat. 
Belediye Ka. H. Teşova, H. So
lak, O. Dilek, Öğretmen B. Al· 
tıok, B. Göcüncü idare heyetine 
scçil~lerdir. Kıymetli spircula· 
nmızdan Hüseyin Fırat'ın neza· 
ret ve murakl\l>csi altında genç· 
lerin yakın bir atide güzel ve ıme· 
aut ba~nlar elde edeceği kuvvet
le ümit edilmektedir. 

,------..... 

l
.(aşar Peynirinin de 
Lüks ·i Olur mu? 

Fiyat Murakabe komisyonunun 
IUks peynir olduğu iddia edilen Bııl
kan kaşarlanna hakikaten IUks bir 
fiyat koyması üzerine bir çol{ pey
nirciler, kendi kaşar peynirlerinin de 
lüks olması ı1:ın mUracnat ctmlye 
başlamışlardır. 

Koyun ve inek slltünden yapılmak 
ta olan kaşarlar lUkstUr. Buna fiyat 
konması için müracaat edenler: 

- Biz peynirleri keçi \'C manda 
sütü kanşt.mnadan yapıyoruz, de
mişler ve lüks kaşar diye bir pey
nir yaratnuşlar, ona da IUks bir fi· 
yat: koydurmuşlardır. 

Son günlerde yoğıll't fiyatlarının 

da bu yüzden artmış olduğU iddia 
edilebilir. 

VATAN 

Tramvaylarda 

Bugün 
Tek ·Bilet 

Tramvaylarda. bu sabahtan ıtiba· 

ren kıta farktan kııldırılmıştır. Bl· 
rlncl mcvkle binen herkes 7 kuruş. 

lklncJye binenler ise 5 kuruş vere
cekler. Talebe, er ve malQllcr birin· 
elde 4, ikinci de 2 kuruşa gldeblle· 
ceklerdlr. Bundan başka orta okul, 
ve lise talebeleri de yüksek mektep 
talebeleri gibi bütün hat Uzerinde 
seyahat edebileceklerdir. 

Ekmek 

10 - 3 - 941 -
... 

DfıE 
o~E 

===~~~;;;;~ 
(Gazoz Şişelerinin 1 Çarpı mak 

Bugün l:<apaklarıNeOiuyoı Teh.ikesi 
Harp \'azlyeti dolayısile piyasada fJl'İ" 

20 Para T TCUZ ı gazoz şişelerinin agızınrının kapatıl· Başmuharririmi· Ahnıe~ 5ıııe V 1 masında kullanılan kapsüller son d~ Yalman, dünl.ü baş~ e set' 

Ekmek bugilnden itibaren 20 pa· 
ra ucuz olarak 12 kunış 30 paradan 
satılacaktır. Belediye Daimi Encü
meni bu kararı tasdik etmlştır. Top 
rak Mahsulleri Ofisi de cumartesi 

rece a7.almış ve elinde malı olanlar «Balkanlar tekin değildtr• 
da fiyatları son derecede arttırmış- levhasını koymuştu. . , ,te
lardır. Bu sebeple, gazoz fabrlkalıın Bilirniniz ki, bir yer ı~ il" 
çok mUşkUl bir vaziyette kalmışlar· kin değildir» demek; ora ~ 
dır. Gm~oz satan gazino, bakkal \"e sanlan (bilhassa yabancı ~ 
sucular do., kuUanılmış kapsUllerln lan) çarpacak bir takırrı. :~· 

gUnUndcn itibaren İstanbul değir- kilosunu yirmi, otuz kuruşa. b:ı.zı ga· kuvvetlerin bulunduğuna iP'" 
menlerinde un öğtltUlmesl işini Uzer! zoz fabrlkalanna. fabrikaların da tir. il" 
ne almıştır. bunlan kullandıkları maUıaamıza ltalyanlnr B lko.nların .bU ~' 

Belediye Toprak Mahsulleri OCl· bildirilmektedir. saısını tecrübeden geçirdı~~b~ 
Binden sert ve yumuşak buğday mik· Sağlık bakımından her halde mah çare ki başk lannın tccru :p-
tannın tesbiti ile Jmal olunacak ek· d d ı k b k-'ad• zuı·lu olan bu halin önüne geçilmesi en ers a ma azı ıu 
meklerin kalitelerinin iyi olmasını 

ve bu kalitede bir istikrar teminini 
istemiştir. 

IAzımdır. sanların kim değil... ı.I 
eJ· 

Flyat Mürakabc komisyonunun bu 
işi tekrar tetkikten geçirerek lUks 
kaşar peyniri adını ortadan kaldıra
cağını tahmin ediyoruz. 

Aktarma blleUerle, Ucretll pasolar 
4 nisan cuma gününden itibaren kul 
lanılacak ve bu tarihten itibaren bl· 
rlncl sınıf malQller 50 kuru~ muka
blllnde aldıkları senelik kartlarla. se
yahat edebileceklerdir. 

Yarından itibaren ucuz olarak pi· 
ya.saya çıknrılacnk ekmek, çeşnlsl

mcıvkl itibarile eskisinden daha iyi olacak· 
talebe tır. 

SlvUler için aylık blrlncl 
paso 840, ikinci mevki 600, 

Çal<ır Keyf 
Çakır İzzet 

~ 
B

. k .. ,p; 
ır o. fam gazetesının t>" 

tor Diyor ki» sütununda 
dum: ~ 

«Çnhşmıyan insanlar ~e~ 
çalıpn inısanlar için çok ~ 
yemek maruf tıp üstad ;c" 
da kabul ettikl •ri gibi tedr 
zehirlenmek deı.ıekmiş.» d .. i' 

Altın ve Platin 
Yerine Teneke mi 

Bazı Dişçi'er Hl:kn 
Sıhhıtiyla mi Oy.myor? 
Diş tababıi mektebi, diş ta

biplcrini tenvir ~tmek üzere bir 
seri konferanslar tertip etmiştir. 
Profesör Ziya Cemal, ağız cer· 
rahisi ve ıkanamalar; doçent Dr. 
Feyzullah Doğnıder'in modern 
protez !birer ~onf erans vermiş· 
lerdir. 

Doçent Dr. Feyzulla1ı, lkonfe
ranısındar !halkı yakından alaka
dar eden mevzulara ltemas et· 
m~tir. Verdiği malumata göre: 

-« Bir takım dişçi .kalfaları 
halkın zararına. ve aleyhine ola
rak .sarı, beyaz teneke. altın ve 
platin •ta'klid'i ımndenler kullan· 
maktadırlar. Bunların tecziyesi 
için nustMi ıkanunlarda hüküm
ler bulunmadığı için umumi ah· 
kamdan hare'ket etmek me~elesi 
düşünülmelidir.> -

için birinci mevki 480, ikinci mevki 
240 kuruştur. 

Aktarma biletlerin şekli 15 mart
tan sonro. halka bildirilecektir. 

Beykozda Meyvasız Ağaç
lar Satı~a Çıkarılıyor 

Beykoz .Meyvasız Ağaçlnı· Fidan
lığı yetiştirdiği fidanları Uç sınıt ha
linde satışa çıkarmağa karar ver
miştir. Fidanlar, yaşlannıı. göre, bir 
fiyat tesblt edilmiştir. Birinci sınıf· 
ta bulunan yerli ve yabancı on altı 
çeşit toh11mdan yetiştirilen 1:amların 

beher yaşı için on beşer kuruş tcsbit 
etmiştir. 

Bu fidanlar tava.dan alınırsa yUz 
para, tarladan ahnırıııa. on kuruş, 

kapıdan alınırsa on beş kuruştur. 
Meşe, tefne, kara yemiş gibi ikinci 

sınıf fidal)larm yaşlanna göre 2,5, 
5, 10 kuruş, at kestanesi, kel ibrişim, 
Sokora gibi UçUncU sınıf fidanlar da 
2, 3, 4 kuruşa satılacaktır. 

Bu i'ldanlıkta yedi yaşına basan 
her cins çam 70 le 105 kuru, arasın
da satılmaktadır. Bu çamlan hariç· 
ten sncak, beş, altı liraya temin et
mek mümkllndUr. 

Fidanlık idaresi fiyat listesini bil· 
tlin köylere göndermiştir. 

lstanbulda Doldurulan 
Plaklar 

İstanbulda doldurulan p!Aldardan, 

Gardenbar Müdürünü 
Ağır Yara:adı 

birer matbua gibi tetkik edilmek U· Taksimde Kobalyan apartmanın· 

zere MUddeiumumlllğe ikişer nUsha da oturan sabıkalı Çakır ızzet, ev· 
aynlmaktudır. Mllddelumumillk, bun ı velki gece saat iki raddelerinde ça
ları. dolduran fabrikada dınlcdikten kır k~yl! blr halde Gardenbara git· 
ve tetkik ettikten sonra hıfzedllmek mlştlr. Çakır lzzet, öteye beriye mu· 
Uzere yine fabrikaya bırakıyordu. sallat olmağa başladığ"I bir sırada 

Sekiz, on senedenberi hayli pllık top- barın idare memuru kendisini ikaz 
lanmıştı. Bunlardan bir kısmı An· etmiş, buna kızan Çakrr İzzet, ora
kara Etnografya milzeslnc gönderil· dakl kııdınlara daha fazla musallat 
miştl. Ög"rendiğtmizc göre. bundan olmağa başlamıştır. İşe tekrar mU
sonra bu plAklardan birer tanesi de dahale eden idnre memuru Ahmet 
Şehir ve İnkrlı'lp mUzesinc verilecek· Baş ile Çakır lzzet arasında kavga 
tir. bUyUmUş, zaten çakır keyif olsn İz

Toplanan Gazete ve Mec
mualar Müzeye Nakledildi 

BaşvekAlet İstanbul matbuat me· 
murluğunda altı scnedenberl toplıı· 

nan bUtün gazete, mecmua ve ki
tapları İstanbul şehir vesikaları mü
ze ve kUtUphaneslne vermeyi karar
laştırmış ve Matbuat memurluğuna 
tebligat yapmıştır. Bu gazete, mec· 
mua. ve kitaplar altı kamyon ile mU
zeye nakledllml~tlr. Burada tasnif e· 
dilerek ciltlenecek ve okuyuculara 
verilecektir. 

zet, sustalı çakısını çekerek idare 
memunınu muhtelif yerlerinden ya
ralamıştır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, sa
bıkalı izzet Çakır yakalanmıştır. 

Alacak Yüzünden Bir 
Cinayet Daha 

Evvelki nkfam, Ali oğlu İbrahim, 
Mehmet oğlu Şükrü, kardeşi Saba· 
hattın, KaragUmrilkte Sarmaşık cad 
desinde Velinin kahvesi önüne gel· 
dikleri bir sırada aralannda alacak 
yUzUnden ağız kavgası başlamıştır. 

İbrahim, bu ağız kavgasını dnha ile· 
rl götürerek kavgayı bUyüttUğU bir 
sırndıı iş yumnığa binmiş ve işte bu 

Bunu okuyun a şöyle ıı 
düm: iti 

Kim bilir, Alman işgali~ 
daki ülkelerde yafıyan inSkJ! 
böyle zehirlenmeyi ne 
rzu ediyorlar! .. 

Kitapsız P~ ., 
«Yüksek Ticaret mekt~> 

lebcsiı.den bir grup» bir 
mb::e §U mektubu yollarnıf:ı/. 

«Üniversite ve yük&~ 
teplerde derste not ~ ~ 
çok sıkıntı çckrnekteyu. . -.1. 
sör terin ağzından söZJerı~ 
racağız diye acele ya;Jf. 
dersleri layıkile dinliY 'J 
ruz. Hocalarımız arasınd• ;!, 
30 senedir profesörlük >'iJI. 
lar vardır. Bunlar hep 1''#, 
talebesine not yazdır~ 
yerde neden kitap çıka (J 
lar? Bu meselenin önüne 
geçilmiyor.» ~ 

Bakınız, bu hususta, ~ 
kil der& veren bir doçdll/ 
bir yıl kadar evvel, ne 
miştir: F eyzullnh Doğruder, konfe

ransının eonunda, Amerikada 
di§ ta'hipleri cemiyetlerile lhüku· 
metin lbirlqere'k 'V'iieude İr· 
dikleri atandardisation usullerin· 
den lbahsetmiş ve lbizde de bu 
usullerin kabulünü ileri ısürmÜş· 
tür. 

Rüştü Saracoğlu Dün Defned:f di 
sırada İbrahim yanında taşıdığı ka· 
masını çıkartarak Şükrü ve Saba
hattin! blr çok yerlerlndeıı ağır su
rette yaralamıştır. Vaka mahalline 
yetişen polisler İbrnhlml elindeki 
&ama ile yakalnmışlardır. Şükrü ve 
Sabahattin, tedavi edilmek Uzere 
Guraba hastahanesine kaldmlmışlnr· 
dır. 

«Profesör talebeye 
yazmıya mecbur değildir: 
rupada 25 • 30 sene kürıi' 
etmiş öyle profesörler 
ki, hiç kitaplan yokotur.» 

Bir M. hkO:n: lstanbulda 
B"nim H.:yahm 

T~hlikejedir Diyor 

r: 

Soruyorlar? 

' Bir talebe \'ellsl okuyucumuz 

Bana kalır a, bu profe 
«kitap yaz» diye fazla ıffl' 
memeliyiz. Kürsüsüz pr 
ler bulunduğu gibi varsı11ı 
da: «Kitapsız profczör» 
lar! •• 

Çorap Ö 

lktısat V ekiıletinin h~ 
ğı «Kadın çorapları st• 
nizamnamesi» kadın çor•P 
üç cinse ayınyomıuş: 

a) Salon çorabı, 
b) İnce çorap, 

İstanbul mUddeJumumlllği ceza u
suıu muhakemeleri kanununun on se 
nedcnberl hiç tatbik edllmlyen 14 I 
üncU maddesine göre, Ammenin em· 
niyetini muhafaza maksadlle bir ka· 
çakçılıktan dolayı lstanbul hnplsha
neslndc mevkuf bulunan ve ayrıca 

yaralama, sllAhlı ve slltı.hsız tehdit, 
si!Ah atma, hakaret ve kaçakçılık 

suçlarından da maznun bulunan kU· 
çük Alinin muhakemesini Bolu As
liye Ceza mahkemesine naklettirmiş
tir. Suçlu da Bolu tevkithnncslne 
gönderilmiştir. 

Hariciye Veklll ŞllkrC Saracoğlu· 

rıun, kardeşini kaybettiğini dün te· 
cssilrlc yazmıştık. Hariciye Vekıll· 

mlz dlin sabah 1stnnbuiıı. gelmiş ve 
kardeşinin cenaze resminde bulun
n:uştur. 

Reisi Doktor LQtfi Kırdar, Parti 
Müfettişi Reşat Mlmaroğlu. Harp 
Akademisi mUdUrU Ocneral Ali Fu
at, Varşova sefirimiz Cemal HUsnü, 
bir çok mebuslar ve Şükrü Saracoğ
lunun dostları hazır bulunuyordu. 
Bir, iki konsolos ta vardı. 

soruyor ,.e diyor ki: Sirkecide 
:Saffeti Paşa sokağı ağzındaki 

tramvay durnğı son verilen ka
rnr üzerine kaldırılmıştır. Hal
buki bu sokakta. iki mektep bu
hınmaktadır. Ba mekteplerin 
talebesi, mw.lllmlerl bu durak
tan istUade ediyorlardı. Kaldırıl· 
nıı' olnn bu durak yeniden va-
1.oollemcı. mi'? Gerçl bir çok yer
lerılen bıı gibi lklııcl derocede 
duraklar kah1ırılmıştır. Fakat 
belki de oraları için durağa lh· 
tlyaç dnh.i lklncl veya UçlincU 
derecededir. ı··nkat Saffeti Paşa 
durağı ~uktarımız için her imi· 
de lü.zumlu bir me\·klde bulan· 

c) Gündelik çorap. rıJı 
Görüyorsunuz ya! D ~ 

bu karııık halinde, en 
meselelerin nrasında bile 
çoraplan mcsclesite kar~ 
ruz... İnşallah bu dereli J% 
buk halledilir de, kat'JI 
kızlarımı çorap paraııı 1-t.W 
miyen erkeklerin yüzü '1'1~.J.J RU.ştü Saracoğ\uıımı cenaze nama· 

muhakeme esnasında: zı B":,azıt camlindc.ı J:ılındıktan son-
- Benim hayatım, İstanbul tev- rr. F.dlmekapı şe'ı!tllğino defnolun

klthaneslnde tehlikededir! gibi iddl· m•·~tur. 

alar o:-aı.ya sürmesi, davalarının Ad· Hariciye Vekilimiz teessürlerini 
liye VekAleti tarafından Botuya nak blldlrmiye ve raslmede bulunmağa 

1i itin karar alınmasını icap ettir· gelenlC'l" arasında Dahlllye Vek111 
mlştlr. Faik öztrak, örfi idare kumandanı 
MUddeiumuml dooyayr tetkik etmek General All Rıza, Eski Dahfllye Ve
tstedlği için °do.va talik edilmiştir. kili ŞUkrU Kaya, Vali ve Belediye 

Merhum RUştü Saracoğlu, ölUmUn 
den pek az evvel ailesi efradını yata 
ğmın yanına 1:ağırarak kabrine çe
lenk konmaması, çelenge verilecek 
paranın, memleket müdafaası yolun
da çalışan TUrk Hava Kurumuna ve
rilmesini söyleml~tır. 

maktadır. Bu lüzum takdir bu· 

Fakat, ne yalan sÖY it'1/ 
benim küç~k bir kor~.w 
Ya, nizamnamede göstcfV"" 
cins çorap da bayanl•~ 
hoıuna gitmezse?.. O ~ 
erkeklerin baıına başk~ 4"' 

Oda hlzmct~lm Klarls beni odamdıı bek
liyordu. Kapıyı kilitledik, mektepli ı;ocuklo.r 
gibi glUUp e-ğlcnlyorduk. Gtlzel elbl!!em ya
tağın ttterlnde yayıJmış, beni bekliyordu. 
Klarls omıulamııdan eeıvabı gt"Çirlrken: 

- Ne güzel eJbl!!e madam. Size eminim ki 
çok yakışacak dlyordıı. 

Aynaya baktığım zaman kendimi tanı

yamadım. Silik 9ah ·ıyetım blrdenblr~ parla
mıştı. 

- Acaba Mak~hn ne di)ecek! 
Diye düşilnıJUm. Tam o tilr&(la oda knııısr 

vuraldu. Ben telli11 'e lıl'ye<>anlıı: 
- Kim 01. Xe 1 tıyorsunıı:r:. 
Diye ısor(lum. Gelen Rratrls'di a~A-ıya in· 

ınedcn e\'\"cl beni görmek istiyordu. Onu 
lçerl~·e almadıın. 

- Geç knlmaynıız. Hepimiz elbl enlzl çıık 
nıerak eıllyonız. A,ağuta ııfzl bekliyorura 

Diyerek çekildi, gitti. 
Alnada keRdlme bakıyordum. Karşımda a

dt>tn gli1Rl MT kadın duruyordu. Acaba bu 
büyük giit.el, lnrmıu dudaklr, knucık saçlı 
kadın ben mi idim 'l 

- Kopı~ı açınız, Klarl hazırım, dedim ... 
l\lerdh en başından aşağıya baktım: G ll 

Araıı kıyafetine girmişti. Kef~ eli ,.e maşlahlı 
idi. Br.nt:rls'ıte rengll.renk tilttere ı;arıJmışh. 

ı~rank korsan Jnhlf'ıncla idi. Hepsi ~k tuhaf 
bir lınldc idiler, tçlerlnıle yalnız Makslm ııor 
mal kıyafette lcll. 

tabloyu baktım. 

yurulmaz mı acaba'? 

Paralar dlln, Hava Kurumu vezne
sine yatmlmıştır. 

ÜZÜN TÜ 
Yazan: Dafne du Maurier -48- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

Onun ayni idim. S~tarım, e.tblımm, etimde

ki Şllllkalll, hepsi tablodaki gibi idi. U ulca
('lk merdh't'nlerdeo indim. Onlar beni gör

müyorlardı. l\luz.Ikacılartlao kemancı orada 
duruyordu. 

Ona yava~a: 
- Da' ukuya söyleyin, benim geh\iğlml 

haber yen;ln ,.c Karolln de \•tnter diye i mini 
l üksek seste bağınıın, de<llm. 
Dediğimi yaptı. D&\'ul bir dans numara..g 

haber \·erir gibi uzun \'e ıı\ireJdl bir ,eklldo 
çaldı. Keınaneı ismi tınykıri'lı. Ben he~kesln 
Kiilerek beni atkışlıyacağmı ümit ediyordum. 
ı~akat hiç kimse yerinden kınuldanıadı, gül
nmll. el çırpmaıh. llepı;l olduğu l·erde don· 
ıııuş gibi ko.frnışlardı. Beatrl 

- «Ey"\"8h» diyerek yü:ı.Dnü kapattı. 
- l\llster de \"lnter, naMlsmız! Dedim. 
l\laksim sap :m idi. Bir şey söylemiyordu. 

Frank ona dojtnı yaklaşıp bir şey ~ylem<>.k 
istedi, Makslm e!Ue itti. 

Ne otu3 orlardı 'l Mokslm niçin öfkeli idi! 
:Seden donmuş g'ibi yerlerinden kımıldamı· 

/ . 

yorlardı! Nfbayet Makslm bana doğru yak· 
la tı. Gözleri öfkeden alc\•lcr saçıyordu. Ren· 
gl kiit gibi arıydı. 

- Ne ynptm '? Dedi. 
Ben r:a•:umıştmı. 
- Tablodaki kıyafeti kopya ettim. Mer

diven başındaki tablo ..• Dlyehlldi.m. 
ırakııt o ce,·ııp ,·cm1edl. Kim e bir ey söy 

tenıedl. ~lc:lıı susuyorlardı'! Anlamak btl
yonlum: Ne \'tlrdı! l'\lnkslm tanımadığım 

tıur. gibi bir sesle: 
- Haydi, git odana dedi, bu elbi eyi çı

kar. Ne giyersen giy •. Koş. misafirler gelme 
den ev\'e1 üstilnU değiş. 

Hiç ce\"atı \'ernılyordum, yerlmıten knnıl· 
<'lanamıyonluın. 1\laksimln ytlzündeki 111 nA 

beni korkutmu1tu: 
- Ne bekllyorımn 'l 1'\c duruyor un! Hay

di git. hu elbiseyi çıkar. Detll. 
Koşa koşn merdivenlerden çıktım. Gözle

rimden yaşlar boşnnımştı. Ba ıma gelen şe-
31 anlamaktan acizdim. Etrafta Klü.rl11I ara
dım. ı~akat onun yerine lisis Danvers'I bul· 

önniye yeltenmezler rrı11 , 
• ? J• 

DiZ ·ş·dtabeddin UZ~ 
~ (1 

dum. l'UzUndc muzaffer, meınnun tıl~ 
\'ardı. İşini görmüş bir şeytı:!.D gtlJI e'

1 

du. Bana glllerek bnlayordo.. Hiç rıır 
söylemiyordu, fııl.-nt memnundu. ~ 
Koşarak odama kad~r lm~tım. ı;tt 

ayaklanma dolnşı)ordu. Az lml!!lll c:'ll 
tim. 

~·vı ,,ı 

KJari beni odamd:ı bekll)orctu. IJl' / 
rUr görmez hıclnrarnk n •lnmnğıı ~ 
Hiç bir şey 50:tlcml3ordnm. Fakat ııt ~ 
kJ elbl e-yl parıılnrc:ı mn tıknrrnnA"O ,.,rr 
yordum. Klnrls bir tnrnftan dıı ıı:ın.' ) 
etmcğc çalrşl)ordu: ~ıııJ 

- Gllzel ell.ıl.,enlr.c ne yazık! ... ., 
glyeoolainiz 0 

. ? 
- Bilmem .. Hiç bir ~Y bllml)"tu 
NRıayet elbisey1 çıkıırfablldlk. 

~· - Beni :•;nlı111. bırnl:mız. Klnrıı;. 
etmeyiniz, İıır şey ~ pmaın. il ırı tıtl 
Mdlselerl unutunuz. Bu nW.:am rı;I / 
istiyorum. 

- fi'lzc b&!Jka bir gece elbise 1 lltil" ,J 
onu gi~ ip nşuj;'l)"n ininiz. ~.J 

1 
- Hayır, Klnrls, hiç bir lj Y ı.,t~ıll / 

yalmz izden bir ri '1!m \/Br· 1\11 ı' 
&alnn kimseye b:ı.hsetmrrlnl:ı. olrı~ rııt' 
• - Peki efendim, af;'Zıını ııç-nu)-nrll 
mln olsblllrslntz. ı1l 

(A.rkaSJ " 
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Siyasi icmal 

Yardım Kanunu
nun Kabulünden 

Sonra Bu Usulü Tam 152 Sene 
Önce Biz Tatbik Etmiştik 

Yazan : çemal BARDAKCI d 1789 Yılı şub•tında J.tanbul· 
c ıı. "kmcıc buhranı baı ~crımi~, 
b ~d: fiyatları yükeebnit. lt.tikAr 
Clşlarnı tı. D 1 t b. bu.,uk ıc· 

netı eve µ- ,.. • • 
1\ ır Rıışya ile harp halmcle idL 
~doluda eli eilih ıtutanlann 
d·ltn~n. kaffesi cep'hclcrc ecvkc· 
l ı' ıttı. Marhe ittir.k eden V~· 
1 erle tancak Beylerinin yerlew h: bıra:~ttkları müteııell.Ü!'ler d: 

d Uu eoyup aoğana ,evınyoriar 
ı. Bu yüzden iştihsal affhnlf· A· 

~1'doludan İatan\bula z&''tıire veaa, 
ır Yİ.Yecek maddeleri g!'lmez ol· 
rnuıtu, Zahire tiıcAreti de •llYl•• 
~lli kim•elerin inhiearı altında 
ulunuyordu. 

Tarihin anlattıiına bakılır•,. 
Pclc çok küçU-k memurlar' da 05

: 
naf · · ha~• . ın aırtından seçırııyor. . o·r 

E.kj KonJa Valisi -·· 

• 

l'ülc~k mevki ve nüflız eah~ı 1 

kısım memurlar <la ıacirlerın eı· 
rıaf ın karlarına ortak oluyorlar· ff _..,ilerinin himayesinde a~ deniacle Hmd~ Wr lnriia 
dı. arp gemi kafileıi 

Bu ıcıb~lerdıen ırrıuraka~•l o: . . ~ll&ım • m~eıkirler i todik erı 1 menlannda depo edılıotttı. Bun lahazalllr i.iurine Sam un. taraf-
g~b· lY n w baf)amı,lardı· 

1 
rd n bir kı•ıu Rusçukta kı"la- !arının rnuhafazaııı Trabzon BC'y· 

1 at aıynaımua -r hal· • a d ·· d ·ı k 1 B · S Ail-d 11 h P Her pahalaıwnıftı. ı afTll . 1 makta olan or uya gon erı ece . er eyı an r."U u a aşnya, 
kı mteY l .. ulüımlcrinden. ır· ro eri kalam da lstanbula naklolu. Sınop l'manının lkonınmaaı da 

• emur arın• fc at c- "" d , _ _J • • t K · V d (Al K trıci,p ve irtitaları:ndan ry k i . nacakıtı· Karn enıı:tıe ısc emnıye. astamonı oyvo ası tı u· 
dedcen Jstanıbuld• da okıne 1 ı ı yoktu. Orada Ru• hnrp gemılerı la~ Zade) ye te)"di edildi. !Rume
lik, pahalılik yliıUndeıı boınuEt~ dolaıJYIQrdu. Za'hizc yüklü .gemi· li sa'hiller

0

nde e;nniyctln temini 
lı.ı;l(. d d·kodu çoiıılroıftı. ( • !erin bunlar tarafından müsadc-, lüzumu ordu.:a yazıldı. 
Qktl.aııc 0~ ıekia paraY• 't:\:~ re olunma•ı kuvvotli ihtimal da· Falrnt ı:ahirc: ıücculım b\I ted· 
tnun tan.-i bir p.trayka). ıar.ıında hilinde bulunuyordu. Bu h~~ıta birleri kafi ıörmedılcr. K•Tadc· 

· ol~ · er· .. d .. wü kaptan paS'"'Uan 
neye rnunccr l P•difah bı· ne Uflln0duı b d. nize i1liyecck ,emilerinin mutlalc 
yijkıolen pf..Yol c:r. cdi· soruldu. a ıu ~cva ı ver ı. . . . . 
tinci Abduih•midi rahalJıT- u z:a· (AllMiohırıun KaradenCt sahille· lm emnıyet ve serbesti ıçınde se· 
lor hatti korkutuyordu. f m ri rüzair ahı yerlerdir. Düfm•n fer yapmalarının ten:m olunma· 
valİı ve aciı pa~~h,dcfeıı:ıu:(Al ,erııileri gelse do barınamaz. Bu sında israr ettiler. Meclis c:Jü§iln· 
vekile toblli ettı&ı ır~ ddcsi· bakımdan vo.vete ohın:maua da dü. Ta;ındı. N )lpyct b~ de:rd~ 
lah ~{n olaun fU zahıTe. m• ·al va· ihtiy~t tedbirini ıılmık muvafık bir çare keofetti: Kom •Y usulu. 
rı~ bir çare oranım) dırc > olur. Yalnıı Sinop linıanı böyle Bugün lngil:Zlcrln yaptıkları gibi 
rıyprd~. dciikfir, Bu limanın muhafazaıı zahire ve erzak yiiklı.i gemil~rin 

Şubatın on üçünde . topl.anarı ı:ıwn.dır. Hele hırMiY•nlann çok h:ırp gemilerir.in muhafaza ve hi· 
bir meçliet• Jıtanbul~."..1'JiJt mA: luık buhın~u'·ları Rı,ımeli kıyıla· mnyc)erj altında g dıp gelmeleri· ı 
eeletıi U1!UR uıadlYa. ~ruf J":n\irı rmın mı,ıhtfa;ı:a..,ına biiyuk ebem· ne karar verildi 'Ve bu karar tat• 

;,;adan baııları iıı~r ~h~r:eini m\ycıt vetll1ek İ~P eder, bu mü· I bi.k olundv. 

Dok tor Diyor ki: 

Kansızlığın Zararları 

ı. ld ı.nuı horkMID a -.a. ırı . '_..J·~· fiy•tla ve h~r 
getırerck .iıltRıltJ1 •• 
. ttı)'•n• ıerbcstçc ,aıma11ına mu· 
:ade olunnı1tı fikrinde byhındu 
~~ n d Seliın:t , go\oşu tara anrı a 

w ym 'r 1 n ıı ·il · iiç tqt.elU ıoebeplud n do~ kaa·ı ~i J'lt~ uaıır. Uatta 
\IBu olduğundan bunıa yirmi Pi· lan ....... ,_...,, .,..,_... ııdonh· be• ~,.......,. bu ...,.Uk 1-41 7 ... 

kuı c:dT bi~k :klıtl•clerln ıara dllfar oll•....,.··· Çüaklt 11-ın ~HCdl bir derfl('fJCI ıetır. Bu laaJ 
fil ıam ı1 ıTIC bula zahire getire ıcınetekl krrmızı yuvarlakcıklann Jıapsmar!la o kaa.r CCJJc ıörlWlr ki 
qralar?~n. t_ırn .

1 
r Bir kısıın bcıd«'..nln IHıalenmealndo bO,Uk rolle- hunun kamnı.lık dcdlllmlı. llMtahk· 

çc:klennı ıddıa ct~ı Ct· ya· rl ,,.rıtır. llunJann aoklanlıklan bil· lor için lılr ebep nıl, yo~ta bir 11et1-
. ( hirc fiyil mil ıam llıil ısc, za . d·rheanlcrini tün bu 11Jnnhların "ili .,.,.. 8ebe· c·ç mi oldııfu ~"kınlla uıruq '11iltıa· 

G eçen haJJ>te denlultı •Uva
rlsl BJfatfle b\lytUt bir töh· 

ret kazanan bir Alınan bahriyelisi 
var: Ntem6ller .•• 

Bu adam mntarekec1en sonrıı 

lwehrlyc subaylıtını bıral<mıf, pro· 
teşllJı pıpaı;ı olmıı~tnr. Fakat gok 
gariptir ki asıl bUy\lk kahramanlı· 
ğını papaz ıııfatlle yapmıştır. Ta· 
rihte bu ırıtatıa ;>'er alacaktır. 

Nlemöller, Almanrad•kl yeni I· 
dırenln tazyikine, Jıabıalıtma. 
başka lçtihatıanı kaN,11 saygıyı öl· 
dUrmcslnc karşı kafa tutan, isyan 
bayratı açan adamdır. 

Bundan dolayı ırçnclerdenbcrt bir 
temerkUz kampmda 11\lrllnUyor. 
Fakat kuvveto bo~n etmiyor. 
Kendlılne kartı ~r tuylk vaaıta· 
111 kullanılmııtır. Hepıl boff rlt• 
mittir. Etini "e ooeuktarını ıellr

ıılı ve meakenılz bıra~arak kendi· 
ıılnl yum\tfatmata da çalı,ılmıf, 

bu da netice vermeml9tır. 
Yolu UıtUne çıkanları eıen tılr 

idare neden Nlemlllerl bUıbUtUn 

yok etml\ror: CUnkU ölU ve mal• 
dur bir Nlenıöller, hUkdmet için, 
bir kıımpta ya,ıyım bJr mJhpuı· 

tan dnh~ telllıkoli olablllr do itte 
ondan .•• 

Son haftalar içlndtı bUtUn Al· 
ın•n)'ada fU ıarlp rivayet ç"1kan· 
dı. harp tilin her e•Y unutuJch~: 
Nieınöller mezhobınl d•llttlnnlş, 
katolllt olmuş ... 

Du rivaye~ sonradan tckıJbe uıt· 
radı Hayır, meşhur protestan pa· 
pazı katollk olmamış, fakllt ken· 
dl.sile bll'Jlktc mahpus bulunan ka· 
tollk papıızı Mayer ile uzun ınU· 

n(\knşalardıı. bulunmuş \'c l\lmnn· 
rada, protest.an ve katollk Jtlllsc
lerl arasında mçyc:ut !ıır%ı kn ldır
mağa ve ileride bu Jdllaelert blrle1'· 
tlrmrle doğrµ mUl}lm bir !ldrm ııt· 
mış .. 

ı vın esaaı aranırsa on yedin· 
el asırdaki mezhep mı,ıhare· 

t>flerlnln t~crlnl •llmok ,.e iki ki· 
liseyi bııı~ttrmek lçın Alman~

da umumı bir harcxet ı;aten b•t· 
lımtıftır. Nlemöllcr'ln ~ahst &u«ıl· 

to atlı~ı adım. bu harol\clc kırı•· 
lllAklan \'e bu mııkSid!' ]Ç\ıvvetıı 

bir lçöprll olntaktıın lbımıtt.jr. 

A.lmany~da dlql l\lı SQk derin• 
()lr, Ycrıı i~arcpin tamklcıi ve tel 
kinleri genı:llğl kı.emen ldllşe<l~ 

yl&klattınnakla ~rabı:r h•lkm bir 
krsmm'1altl dini all}çaları ~~•ine 

olartı-k derın1e~tfrmlştır. Şlmdlyıı 
kadar l»rWrlılc r•ldp vo d!lfmım 
olaıı Alm..n prot"ı.nıuııa Jcıto
Jlklerf ıntlfterel& tıtıtman k•rfJıııı· 
(:la mU.,terek bir çepha kımn\ltl.r· 
dır. 

Bunµ ıOYil 11tme'k illere proı.,.
tanlar. bHı kı\oll~ iYlnl,.rlnl l{I· 
il elcre sokmuı,laı·, katollklerc tY• 
nl Slll ette cemileler ((M\tınnJfler· 

dlr. Cepheltr<ıe ukorl HPulmtan 
yu.de aeksen Mfl kı\clllk ~ıı. 

B. Hitlere 
Kafa Tutan 

Adam 
Protestan Papazı 

Niemöller 

Yazan; 
11.B.ZAL 

Geçen harptı d..U..lh .Uvariai 
diy• f(thret alan tiındlki Prottt• 

tan papası N~Uer 
protc~lan klllseşj namma dııgiJ. 

sadece b1rllk dini hesabma telkin· 
lcn1o hulunmaktadır. 

Geçenlerde cıtua pPnt.eatan papa
Sl, lçtU,at ve kapaatıerlndon dola. 
~ takibat. utr•ymca Jkrıtn ka• 
tolik reakopo'u Ven l'reyıılns hun 
lann aellmeU ic.ıtn bUtUn katollk 
kUlselerlndo ayinler nn11m11mı 

emretmiştir. 

Ke.tollk kUlsrlerl Alınan)'ftnın 

ztiferi için dua Qtn1ckten imtina 
tmekledlr. f.ladoce sulh için duıı· 

lardn bul\lrıuyor. Almanya halkm· 
dan yirmi dtsrt milyon kitinin ko· 
yu kalollk olduğu göz önUne getl· 
rillrso bu harck<'tin ne demek ol· 
dııJu pek kolay aııl~ılır. 

A Jman •ueteıerlıtde saterclen 
ba~a lı\f olmadılt bir sıra· 

da, kato11k peskoposu Kont Von 
Oalem klllselere bir tamim yarıa· 

rak zafer için değil, ısulh tçtn dua 
t"dllmeslnl doğr\ıdan ıtol'ruyll tm· 
r~tınlttır, Tamim şu s()alcrle biti· 
yor: 

cAllahım. bizi ııu'lha kavuttur.> 

Almanyada klhseye \'C dine kar· 
~ı mUcadelede en tlerl ~rn CKa· 
ra KuvvcUcr) mecmuası bu tamim 
mlbt&Mbetfle ya.adılı bir makale· 
de dlYor ki: 

cPıırıaalnr, .Alman askerinin ,;a
!er ze\•klııl bozqyorlar. Bu harbe 
niçin glrl,Uğlmlze dair bir tek kc· 
lime .söylemlYorlar. Zafer kazan· 
n1amız için dua ctıncktcn lmUna 
ediyorlar. Sadece ımlhe kavu,ma· 
mıs için dua e41Yorlar.> 

Harp deytrıc• l;'ÖZUmU.Un ö
nUne hep tayyare, top t\1-

te.14 t:lbl ~ylıır ıeıır. Halbuki bu 
harp, bir takım mtıballgah iddia· 
larla girişilen bir tccavUz harbi· 
dir, ayni zamanda da bir sinir mU· 
cadelesl olduğunu lnklr eden yok· 
tur. 

Bu takdırde tecavüa harbi ya· 
pan taratın dahllt cephesini her 
zaman göz önUndo bulundurmak 
zahmete defer bir feydtr. 

Almanyllda 1933 ıene:ılnden be· 
ı1 hep dinamik olmaktan, hareket· 
ten, taarruzdan maddi lnymeUer. 
den bahıedllmlttlr . 

Bır gUn geliyor ki inHnlar \l· 
kQnun ve mAnevt kıymetlerin hlB· 

retlnl duymağıı. başlıyorlar. Alman 
yanın '-l\llln reamı din aleyhtarlı· 

tına ratmen 1938 ••neflrıden be
ri lnefl aatııı Hnaden ıeneye art• 
mı,tır. 1933 de eııld Alm-.ııyada 

130,00() Jncıı ııatılmıt. 1939 aa bu 
mlktu l,216,000 lııcııe. ıe•o da da 
1,fioo.ooo der.011ın11 ç1)(m19. 

KUlaey«ı aid•nlerin nılktım da 
001' artmış, Htm de bu aidenterin 
ooaıı "Kltıl ılbl k~nlar dett1mı9. 
Ookl\ltu tUcqar, sanal adamlan, 
IJlnll ı•k•r, hııt.& lıııçl t(lfkll e<ll· 
YOm\\ll ld b\r va~IUer b\lf\lann a .. 
Yatı kllt.eltn!~ \tm•nılle ı:ekll· 
mlf. 

Duıtlar; Uı;erlndo dunıtaca.l< me. 
selelerdlr. Şunu hesaba f<atmak lA 
zımcıır ki Almanlann harice doğ
ru kuvveUeri d.tıldıkça, ynyıldtk· 
ça ve a~vıot arllıl<ça dahili coptıe 
JOYfe!ftleğe, ııaraılmata ve çUrUmt
ğe ınahhkl\mdur. Almanyanın lç 
hJyttında 8ytc kuvvetler vardır 

~I ~Cl\I hUk0111et bunlarla ne barı9 
1\ura.blllr, ne do b'l}nlarm Uzertne 
(inha fazla varmaıa cuaret e1e· 
bilir. 

~gltl {1erılıalh sUvarlst1 bııallnl<U 

ıırot~tan papazı Ntem~ler • .Alman 
)110.ald içtimaı rnul-:a\~mr.t ruhunu 

fO lW"''.~tlLlemşll eden, '1elir.c ıll· 
J>erlle ~ ı lit'4mlne lu•rtı ~n 

canlı feJIP~o ~ah tuı.n aclıımdır 

Niemöfh:r ne ı adyo IRtaııyonıınıı, 
ne de dl!er bir netrl;yat vrsıtası• 
na ihtiyaç görJlleden Alma'lyada 

zindan k&ıpelerinden bUttın bır içti· 
:rrı~t hareket idare ediyor ve dUnkU 
Almanyad•n yannkl 1'1r .Almanya. 
ya k6prU koruyor. 

M. H. ZAJ. 

. l\ıtle.rikan Birleıik devletlwi· 1 
ıun lnaütereye yvdun ( ecödüııç 
venne ve kiralama») kuunu, 
haftalardanberi süren müzakere· 
lerden sonra nihayet Senato ta· 
rafından da kabul edildi. Daha 
evvel mebualar meclisince kabul 
~ilerek Senatoya aönderibnit 
olan kanuna burada h.11 tadil. 
ler illve olundu ve bunların da 
tekrar mebuelar larafında11 H• 
bulü için layiha yine Houae of 
Repreaenlativea' e verildi. Mec· 
Iİ•İn bunları ta.dikinden sonra 
layiha cUmburreİli tarafından im 
la edilecek ve kuıuniyet ke.be· 
dcrek tatbikına geçilecektir. 

Birluik devletler lnıiltereye 
e,.Mn bu kanundan 4JVVel d• 
yardım •tmek1e vo bu yardun 
her rin birH daha artlMkta 
idi. B11aiin, AJrnanr• ii~d• 
uçan bombArdıman tayyarele
rinden bir coiu Amrian ya· 
pa11dır ve Mihver dovletltri .. ,i. 
yaıi tarikleri vı mPevraluı ilo, 
Aaıerilwun hıailteroye yarduıu 
liaerinde müeNir olmıya çalvw· 
ken bu tanareJ.r onların kQlfk. 
INıııa kendilerinin ~ 1akwn· 
d1a olduiunu hal'kwan bomw· 
tulanm eklik etnMımQlerdir, ln
sUterey• ve, ayni ı~. 
harp eden bütün d.rnokraıilere 
yardam kanunu Amrian mec .. 
lialerinde mu..kere "ilirken, 
Bijyijk Okyanuı'u kmttırmak 
ve Aınerikada efkanurnumiyeyi 
A'mlpa harbinı birine kamuJ• 
tepik ebnık p yapalan Jqcm 
maftPJ'UI fayda ·~ A• 
nqn kabul e4Urnittir. 
~. yardan k11ıq. -.un tatbik 11\fttdine kotıabM· 

11 il-, Anwlkuua lıııiJttr'" 
:raoac;atı .uü, .. ,.,..... " nml 
""-b \taba pnİf bir ~ 
oluak, diier taraftan, ~-. 
nan, Faıi.t cıeph•İll• karte alclı· 
tı vasiyet daha miiabcıt ltiı ..,. 
kilde ortua ~ 0~. 

İngiltereyı yard1111 kanunuaun 
kabul ediliti tüph .. is ki MihYW 
devletlerini rMmn11n b~
mıftu'. Zira, bilba ... AlftllPU'a. 
lnsiltercıye kartı deniaden ve ha· 
vadan tecrübe ettiii taarruz ve 
iatila ı.ateketlerinde Qluv.ıfak 
.a.,..dııtuu ~.Fabl 
Almanya, batka topraklarda ya. 
palac:ak muharebelerin de İNl°b 
tereye kartı hir darbe iadimıiye 
yaramıyacaıun da anlamwtır. 
Binaenaleyh, ilkbahan bir taar. 
rua için bekler ıHrünilPken kan· 
dl.in• daha tidd•tli bir taarru. 
.un baılıyacatını da akald ... P" 
karmam11 olmaaı 14Jundar • 

pılırsa ckmeklcrın . ku ela de· bldlr. &\~~ar 'ımtır, DYn\14n dol~ıdır ki 
inc!imıck ltaım ~elır. . k bu Ka ... ı&ıuııı. her ~ydcn CV\el \Ü· Qmıı~arcta mııa1111ıt ı,~hur.J•IOıu ,,. 
d.kodııyıı mucip ohır) dıyere lk. 

1 

tları 114l)'tfiar. Renkleri nranr. hır. Onl•rın bu l~tu~ııJıkJarını orhl 
nkrc itirıı.ı: ettiler. f a'kl)t e:v~c~: ~~ıııcrtnln ıeıno. dlo etlerlntı ta.kar· dan kaldınnak \°C Jmıttaları .~oeı 
lcr (İstarrbul baııkı rc.rlcr klu· 1 t!ltllll tnınlann. rU&el P1rlalc pcınbc Mtill~ebllnwk itin ınlde ıım111nı•n hu 

• ~1~Bur~~n~~re~~~~~~~~~~Q~~~roo~~nı .. ın~~m~ "~~~~~=~~~~~~=~~~~~~~~~~~-~~~=~~~~~~~~~~~~= 
iu. fırıniıırda '.bir gun h !ılık manfar• alnnt olduklarını ı&rür u-

1 
m~k kap etler. ÇUnkU l)I blr lttaba 

bulı,mmadı mı, kıtlı'k, ıpa 8 i n\\z. 111allk olup nıUic~mmrl aıct. alalJU· 
nice hid'1eicr mhuruna ve •a::. :rnıunıl olarak , Umıtta halı>lı.lik 1 ınek unıııılık de41ğlnılz Jtaat.ı!lt 
feı11t hudunurı• ee~cp olur. a· qlQlttl&U" nrdır .. Ufak bir ı,ıe a-ı b:ıtle edeçc~ ('O ·~ 1 ı;arclerden "lrtsı. 

Almanyanın lnptere üzerin. 
de, hava hUcumlan ile hlr neti
ce elde edemedili lafiklrdıır. 
Son rakkamlara ,a..._ bir .ene
,,. yakın hir Amall ..veJ l»atla• 
nut olan Londra UHrindeki ha
n taunaalaruula tehrin aneak 
ylbıde ikiai kadar bir klSllU tah· 
•ip edUebllmittlr. Hele, Almaa 
tayYaN hüoumlua11da ukwt he
d•fl..in •&-düiü ura• hiç el•· 
nec:ek kadar a11clı.r. Almanı .... 
ruzlannın aon aylar sarfında 
••tedltlni dlltünecek olur.ak 
Almanyanın havadan taanuz 
larla ln,Utereyo lMr darlMı hadir· 
mekten çok uaak oldutunu ve 
bundan kendlalnln de lhnit kes· 
mit ltulundutunu kallul edelti
lirla. 

h"cına ., c nşkliy~ıne ba~ı~ırı~k- bir müddet uğr.,tıkt&a e;onra bu dlr. 
rak h Jştanbula kafı. nı ıılaH1' bir kat daha fulalll!"· Kaıısı&lı!dar tUrlU türlü olc1ukla-

cmh~.n erzak f;etırmck haJ ıan ...... d6ıımelorl N" nndan onlann "''ı 'e dtr~elerlnl 
tardil n ırc "c l ·ı Zaman zan ~ • . . Uu rJlÜlahaza ar ı c· 

1 
uıule 1eıır. Jtaatalllr, o- ta) in cdebrtmel( ant ak l(aıııu IA~ra-

l~ı~ridır) yo·lerindc r.>rar ettiler. ajrtlar :. ,,,,... )attıkları yenlen tu'•rlarda dikkatli bir tahUU ile 
rMı ııu~cıck re~ !da bjr karar ver· tunl~~ kaUıarlarA dalla tldiletll mllntkthJ4Ur, Haııt•ııın kanında -ır-

cçluı de bu yo blnletıb 
1 
__ ..,. •• 1 r mm v11\&rlakcrldar """ onlann ha'I 

d · dbnmelerl h __. e • ., ~ ı. d f .da bafka zor- l>lf 
1 

cııımaJın k&lllllli l(alma· oıd11ğu bemeıtoblq lle\lt~nln ınlk· 
1 Fıılcat bu e kt Garbi Ana· JSu hal ~rİ.eeıenemcmeslnden Jlcrl tar 'o ekı11'11klrrt tıu qretlc bf!lll o-
uklar meyda çt d: Akd~niz li· liJPUAt I) Jur \·e takip OlQn&l'•k tecıevl yolu da 

doluda kıdık v~r • ktu Yalnız pUrıer. t en ı;ok boıulaa uıu'' ona &"öre ayctınlaf\ır. 
rnanlarında zahıre yol · bul· ~lık 3 

1 k fWiın(1a mide· Dr. Nuri Y-ROl!N1i 
Orta Amıdoluda.n top anan • il· midedir. J'aPlil& 

1 ea 

10 
10 

Bayın Mıbruro Şıkır 
ortıı $ahlllU \"C ort. Nr ......... Ja. 

"5 yaoııncıadır. • " ttıbarlle pek gür.el tttotDcllr am-
zıdır. Kerıdltıl ~eıbre uıel seti , ardrr. Arada tırıada r'Mlyo-
ma. harikuJı\de g • ,..ı bl kmtır 
da da okur. Ka..,.t~r "e 1Q r ' 

General Vavel'in Alhn Saati 
- Ben, JSrıtu3 a orcJuQ J"*f•· 

ı.rııldan Wanl'lln 1'1•'-"'• mtpev~ 
lamadan ı•llfonuıı. 

Chnf Mblt, ııok l)'I ~· ko1ta· 
ou.rorctn. t•..a.t, a.111 p<ılf*rl. &Uılo
rlnt ehemmiyet 'ermadllefı ftııı&'Unl\ 
aractıtar ve Mr k.,_11141• cnuıll..U 
ya&dı bir zarf buldular. RU8 ı::r~ıu
Jlarblftllnclen atırılm'1 lllr Y.-U ol 
4utun• MUc"9t , .. lttrutenu rat• 
men hapte tıktılar. 

~·nzbafı l\'•,-eı. "1rk .r111ı .... , 

Fraua4a lıled• meV(:adu ......... 

Cıtı. bartOtftt ~'*""'" imkanı bu· 
hnamadı&l lpst •Y•k~larmUI alt• 
ı.nu dallta Heelo» ko1ft\:ık karu 
ı.ştJT&lmı!fo ı.nkıt lnınc'l•~ra ıhla• 
mur qacntcblJ, ı,dl ku1ta......ı.r. "• 
ntetııe ve ııcn1Jı a!a·<'PMlall khtle ko. 
aaı~or. Dlrlnt'Dfr nhbtten laaftt o. 

Buna lftukabil Almanya ize. 
rindeki İngiliz taarruzlan hemen 
hMt• eıki tlddetl ile d"IUft et· 
mektedir. K" aylannuı bu t.... 
naslara .-dlti bina sa-teklik 
,Upheaiz ki önümüzdeki aflarda 
ıerek ha .. lana mlitaaclesi, r· 
rek Arnerilladan ıeleoek yeni 
tayyarelerin hlicumu ne aail ola· 
cak ve Almanya ~ddeUi taar
raalar albnda kalaeaktır. 

Bal&aalarda kendialne ~ 
bir harp cephesi açmak cibf bit 
....... ,a ablmak u.ere ltulanıan 
AJmuıyanın bunu ııı~hıi11inde 
lutlllul icap eder aanıns. Bal· 
........ mlltte•li kuned .... 
kartı harekete ~ bif Ya. 
,.... ordu.unun faaU1etWe W.. 
yük bir rol OJ'IUJAQ l..,ru. tay• 
yareleri yeni bir cephede Al· 
..-..~ da karııuaa Çlkabile~ 
ceklerini her sün hatırlatmek· 
tadar. VAHDET OOL TEldN 

Cım Pençeler Siliflı• G~lik F..ıiJeti 
Bir .\llMa kad1u'aol. ldiffle der· Sılifke. (Hueuıi) - Halkcvı 

hıyonnu'I· 

cllne bir ~·re balm&71 dlfOmqUf, N• nin fuliyc:ti a;_ün geçtikçe artmak. 
'-,Jet ÇMa4tan IJtUHt)'Cl karar \Cf• tadır. Evimızde Hrılecek olan 

?iOVJO,- pzettıertnbt JN4ılına 1lllto 111s....,.....rın eıtıu. khtlı ,...,. ko~er•nılar ıerlı'nl" hlrınelei vop 
_...... cKontıerYı "raıs. Homwd u.. ..._ lrrrttm. pm4a rılrnı,tir. ilk konfer•nat CZdllrU 
la• eş ~ oktutu Mille ıımn~ 0 par~• ,... ıazlara kart• konınmn) ya •lt ıc!ı. 

Lf "r "9~1or \e ttlrtt turtl nınJdert bo- Geceleri de muhtelıf tomallkr vcı 
Amerlkeh Erlceııı; er kedı"le.. &il~ Jlllı11. ......,, «lhlu ,.,.. • .,. o.. ,_-., t* ..,_. rilnsıktechr. Evimiıin E .. hyıti 

nndın Niçin Ayrılmık rooc1 Oom.....,. tn cUNtört idi. 11rm çok Jıotaoa ııwtt '° w.p ~ Kaymakam Nih•t Danıflllan ta. 
• Ytıwl& mad4elerlala MMen'e ,. '91dıll ~ Almasa ....,.._, .,_ rafında~ • idare edUmelctedır, 

istiyorlar? ,...,_ .... ,..,. 1111 fit'-' w ,_. Nr imi 11111 .. trtllk ..._ .. Gençlınm~ her fırtattan ıstifadı 
........... ıMO eeatehlle H.• ........ ederek muhtelif ubelerde çalıt• 

Nt ...... .. maktadırlu. 
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( • • ) Paris 
Posta Gişesi Erken Kapatılmış! --ı 

i.S.941 tarihinde Tokat po•!a· 
lı&JHl!"tlnde havale dalreır-lne mtıra

<·aatta bulunmuştum. Kapanı~ -.a
aU olan 16 b~a ylm1I dakika 
&'lbl bir ı:aman olduğu halde, me· 

, m1UUn; cK.apanm.,trr* c."C"vablle 
ı\_ 

karııı~tım. Benim gibi dalı& bl r 
kae kf'i olduğu halde lı:hnJzl g'ör
diıremedlk. Bu hareket doğru 01u

dur'! 

Tokat Orta Okul talebe· 
sinden Bayram Uğurlu 

Dörtler Kupası Maçları 

enerbahçe Galatasarayı 2-0 Yendi 

Cehenneminden Nasıl-~ 
Kurtuldum--------
1 Yazan: Rebia 'levllk BAŞOK@ 

-13 -
Nihayet İşte İstanbul ! T evf:k Fikret rJer 
hu.nun Köhne Bizans De:liği F.tnei Cazip· 

UllCAVE 
Beşiktaş lstanbulsporu 3 - O Mağlup Efti . Tren durdu. Uzuköprlldeylz. t

Çi1ndek1 sevtnce biraz da korku 

kanşık. GtlmrUk meeelesL.. Geçen 
defa İatanbula VenedJk yollle ve 
vapurla gelmiştim. Galata gtlrnrU

tunde "'lYamı didik didik etınlşler
di. Gece giymek için getirdiğim bir 
kürk kapı zaptebnişlerdi de gün
lerce gümrUfe koşmu~tum. Bazı 
tecrUbealz gençlerin yolculara kar
ıp: tuhat hareketleri sinirime do-

F. Bahçe - G. Saray B. Takımları Berabere Kaldılar 
. Fenerb.ahçe, Galataaaray, Be-

K AD l N 
Yazan: NcclA MAB ş 

fikt~. lstanoulqpor ,kulüpleri 
ara.aında tert'P edıien dlört ier ku
pası ımaçlarınıno ilk kar§ılqma.la
rı dün :;ieref stadında np1ldı. iki 
ezeli ra.kip Galatasaray .. Fener
bahçe kulüplerimizin oynamaları 

l.ıefan köyü Karadenizin açık kil'Cliın. sahaya yed~ eekiz bin ktşilik bir 
'dalgalarına göğüs vermiş ufak bir - Mu lafa kim? Ben onu bil· meraklı kütlesi toplamış bulunu· 
baııkçı köyiidür. Ahalisinden bir miyorum ki yerini bileyim. Tek- yıordu. 
kaç bakkal müoteana hemen hep. rar elini uzattı. Sesi daha ağır ve Dün Fenerbahçe • Galatasaray 
si denizcidirler. İnsanları ne A- mütdıak.kim. maÇJnın taıhminini ya.parken bu 
nadolunun ürkC"k tavırlı aıhhatlt - Doğru söyle dedi onunla kar~ıla..Ş111a d ... müsabakadan ev· 
samimi ha!.kına ne d~ Karadcni- hiç mi konu madın ~ vel tahmin yürütmenin insanı da
zin kırmızı yanaklı girgin ve cev· - Bilmem belki de konutmu· ima aldatabileceğini kaycleLmi' 
va] ahalisine benzer. Sanki iki §wndur. fakat asabına hakim olacak takı-
cınsın. iki kanın , iki memleketin Ba~ını öbtlr tarafa çevird.i. mın kazanmaı!llnın daha kuvvetli 
.nahıutudurlar ... Aradan birbiri· _ Ben zAti anladıındı. Daha bir ihıiml olduğunu da Mve el· 

' ..._...... . ....,.._ ____ _ 
• 

kunmuştu. 

Bir kere Berllnde gtimrllk işleri· 
le meşgul bir zata tesadüf etmif~ 
tim. Kendisine ŞU sözlerJ söylemek 
ten kendimi alamadnn: 

- Beyefendi ıstersentz her şey
den gtlmrük alm. Fakat memur
Iarmızı haksız muhakemelerden ve 
yolcuları istihzadan 14.Ubalillkler

den koruyun, Bunlar daha Uk ba
kı~ta fena bir tesir yapıyor 

n_i kovalıya_rak u~n ıene.~e~- g.~- da beni kandıracak. Sen geleli o- ·m~.t:İm. Nitekim sarı lacivertliler 
t ı. Sıcak hır Hazıran gunu ıdL nu görmedim. ni..beten zayıf bir ıkadro ile saha·\ Fenerbahçenin kıymetli kaleciai Cılıadın güzel bii kurta.rıfı 
Yolumuz, tesadüfle lstefan köyü- y · ı .. 1 · d b '-'- '. k Ya çıkmalarına rag"men ~L•a şu b 'l il b' k h · h d • .. .. - d"" .. h . . hll I ~§l goz erın en uoırı ar a- . aıan - ı g i ır oyun oynıyara Ucum a evveli. o-muzlara kalkıyor. 

Geçen detadan bu güne kadar 

altı sene geçti. Fakat bu defa U
zunköprüde eşyalarımı kontrol e
den memurlar büsbütün b&fka ... 
l\.fcdcnt bir millete la.yık bir neza
ket ve ciddiyetle valizler muaye
neden geçtJ. Ben hayranlık ve tak 
dirJerimf saklamadım. YUzümUzU 
ağartan bu memurlarrmızı tebrik 
ettim. Alb senede bu ne büyük de· 
ı'tlşlkllk... Sonra ayni hayranlığı 
Sirkeci garındaki memurlarnnıza 

nun onu:ıc uşuncc ~pı;mız. sa il sına ya§lar İniyor. Tabiatın bin· ~!Iu ıbrr o~nla ezeli rakiplerini 1 haıttını işletiyor. Merkezde Kadri Onun arkasından sırasile büyük 
halkının candan •amı,.,uyell e b ' k fed k . led' " • b 2 O yenmıye muv•Hak oldular b' · · k d l Fik 
k l ık K.. .. d . bak ır eme sar ere ış ıgı u • .• - . · ı ırıncı ta ım a yer amanın se- · reli, küçük Fikreti omuzlarda 
ar,dı aşı d. okyunk ednıze lan müs tesna dağ çiçeği, şimdi bütün Dıger maçlarda .da. Beşiktaş 19- vincile olacak, atak bir oyun oy· görü)'<)ruz. 

mey anın a ona ıye anı an h ·--' · ib' b"yiik' ·b · k tanbul~oru zor hır oyun] 3 " Fik hak' '- - ·· ı K emcıru>ıerı g ı u ır ıs· ., . ·r . a ""' nuyor ve rete """'ten guze ulu"p taraftarlarını heyecan. 
Hacı Ömer Ağanın kerpiçten ya· k çl k buh .1 d · J · F b 

l 
'k ' k ti . I b" h aro ı ram e yanıyor u. s· magıup etti. ener ahçe, Galata- paslar veriyor. Bu arada Salahad· dan bunaltan bu iki ezeli rakip 

pı r.ıış ı t a ı evı yanız ıze ta t · k .... 1.. .. ~ _ıt. aaray B ta·kımları da 2 2 •Lera· d. kı y · b' k k l 1 ed'ld' B f I ik . emıyere onun uzun usune ııeoep • "' ın çı ı. erıne genç ır çocu arşı aşması da d 'ost uk tezahür-
a.ıs ı l. . ~ aza ra.m v: czı· olduğumda11 içimde büyük bir a· bere kaldılar. Günün en mühim girdi. feri arasında 1böyle kapanını§ 
.yet karşı~ı·n".ak n~. y:ı;,acab~m:l cı duydum. Örgülerden kurtulan ml\Çl san lacivert • san kırmızı F eneıhııhçe hücumları iki açık. oluyor. Kemal Onan 
~aşınn"!d· . uyduk Aır m • cu !!° e uzun aarı saçlarını okşarken: ka~ılafmaaından ·ba§lıyarak mü· !ar va.,tasile biı>birini takip edi- B <Ş .· kfaş • ı ~.flı.l• · UIS'lOr 
ıtaat e ıyor u yancıga ugraya M . eabakaların tafsilatını veriyoruz: yıor. Sarı kırmJzılıların müdafaası - - .., t6 
cak olan vo.pura daha dört gün - crak etnıe Fadıme de-

kartı da hissettim. 
UzunköprUden birkaç zabit tre

ne bindi. l\laiyet neterlerile veda 
ediyorlar. Bu vedada öyle bir sa
mimiyet ve bUyUklUk var ki yüre· 
#imi titretiyor. Kahraman Meh
metçik, senJn beklediğin bu topra
ğa dUşrnan ayaklan eriırJemiyecek, 
l5en onun ebedi sahibisin! 

d . B M f bil · Fenerbahr~ • Galata.aaray bu hücumlara bir parça sertlikle 
olGuğundan bu zamanın yarısını ım. en scni'n usta anı mı- 7-

b d · -"- ' l k ik K b Sı,.dı dolduran lıer iki kulüp mukabele eLmek aneoburıyetinde ura a ge~ır.,uı oce ·t , öye a· yorum ile... k J 
dır:ı attığımızdan beri etrafımız· taraharları maçtan evvel heye- a ıyor. 

'da dola~an çocuklar peşimizi bı- * candan titriyorlar. Herkeste bir Küçük Fikreti yıldın mgibi Ga-
rakmıyorlar, en küçükten en büyü • Aradan iki gün daha gegmi;ı merak, Fenerbahçe, Galatasaray lat .. aray aklesin~ inerken görü
·ğünc kadar bütün erkekler bu ye köyden ayrılma zamanımız gel- sahaya nasıl çıkacak? Kulüp has- Y'.'ruz. .Adna? durdurabıımek 
ni konuklara hizmete ko,uyorlar, mt~ti. F adimcyi 

0 
sabahki hidi- taları ayrı aftı kendi aralarında ıçın gayrı ka&dı de olsa, çok sert 

·fakat kadınlar garip bir ürkeklik. seden sonra bir daha görmek kıo takmı yapıyorlar. Nihayet hake· bir çıkış yaptı ve Fikret ufak bir 
. ıe adeta bizden karıyorlardı. E· im H kik b k min d!üdüğile takımlar sahada gö. sakatlık geçiriyor. Galatasaray 

' met o amıştı. a · aten ÜyÜ ründüle~, kaplanı sportmence bir hareketle 
1 vir.de misafir olduğumuz Hacı bir kabahat i~lemi;ıim gibi ona da h k d ] Ad 
•Ön.er ag"anın kı•ı ı' le de ancak kı · k' b F enerbaohçeliler bütün tahmin- a em en evve nanın ceza· .. ır ımscye ir ~ey &<>ramıyor, a. k d . . d . d 
sara konu~a.bilmi.~tim, Ortalık da deıa şüpheyi celbet.nekten kor· !eri altü•t edecek bir kadro ile knı en t.!ı ver ı ve oyun an çı· 
ha yrn\ aydınlanıyordu. Sivri si· k d K 1 sahaya çıktı. Eut yok, Niyazi oy. ardı. . . 

'-1 d b ah uyor um. apının önüne top a- nam~r. Muavin hattı taraftar- Sarı kırmızılılar on ktşı oynu· 
, ncr: er en iraz r atsız olmuş ve nan köylülerin arasından geçerek ·.r - J F b h h l 
•e•. kenden kalkm·~. ım. Oda '-pı•ı· b l b d Şöf d la.rın ümidini kıracak, hatta fark· :yor ar. ener a çe Ucum arı - " otomo i e in ik. .. ör ire'ksi- d h ıdıl'k !' b. kil l 
;nı açıp &af~ya çıkınca merdiven- yona geç ti. Tam 

0 
sırada ufak bir lı 'bir mağlü:biyctten korkutacak ~ a r e 1 ı_r 'c . a ıy~r. 

'ler~ '~~. yapı~M bır" .w;lge far- - k k ld'"' kadar zayıf ,,: ( r.Üyor. Galata· ~it.ayet oyunun bıtmuıne o. n <la. - =~ ,,,, .. , o- çocugun o,ara ge ıgıni gör· - kik k 1 Gal 1 h bi 
kett~m . Bı'ra• dana ı· leıl-~'m · d El aaraylılar ezeli rakiplerini adeta a a a atasa. ra_ Ya ey ıne r -.. ~ cu.... üm. inde kenarları iri oyalar· f ] Ud K 1 
Genç bir kız elinde tahta bezi la çevr~i.' bir ya:ııma vardı. fenerşiz yakalamış bulunuyorlar. ı:vu c_ez~ı ver L k a ~e yan 
ile yuinden doğruldu, Mahcup Doğru bana uzattı. Sarı liM:ivertWerin taraftarları çok .ır v.uıyet eve otu~ .. ır metre· 
hır tavırla. ve büyiik bir kabahat haklı olarak mağlubiyeti oyundan Lk bı~ m"'."a.feden kuçuk Fikreh.n 
ışiemjş gibi, - Aba de<li. Bunu sana Fa- evvel kabul etmiş bir vaziyetteler. sı.kı hır şutu he_rkesı ~ayrete du· 

_ Ku•uP kalma aba dedi. dir.ıe gönderdi. Kendi gelecekti Takımlar ıkar,ılıklı olarak ~u ı_rurecek bır şekılde aglara takılı-
Erc'en kalkacağını bilemedim. Ba. am• yataktan kalkamıyor. Sağlı- kadrolarla dizildiler: yor. 
tını oyalı bir yazma ile dolırrnı~. cakla gitsin, kusura kalmasın de- Fenerbahçe: Cihat. Taci, Mu· - Gol!... 
belıni yollu peftemalı ile sıkmıı· di. Mustafayı bu sabah denizden rad • Nazil, Omer, Lebip • Fikret, Şapkaları havada uçarken gö-

çıkarmışlar öte günkü fırtınada Naci, Yaşar, Fikret, Rebii. rüyoruz, alkış tufanı bir uğultu 
tı. _ Ne kw.uru dedi:n. Sen Ö· boğulmuş. .. Gözlerimin yana ya· Galataoaray: Osman • Adnan, halinde otadı aannı§ 'bulunuyor. 
mer Ağanın n<'ti•in? na dolduğunu, içimde bir yara- Faruk • Musa, Enver, E.olak • Artık günün galibi Fenerbah· 

_ Kızıyım. Bir anda ka911lak nın acıdığını duydunı. Otomobil Mustafa, Salahaddin, Nin~. Sa- çedir. Yaşa ••eslerinin ardı ara» 
har.;...t etmi•.ti. Elimle penr#re· ı · Sa f' ke.ıilmiyor. Bu sevinç tezahüratı "'er gibi uhaf hareketler yapı· .- un, ra un. 

vor •uallerımC:en ıkıldığını his- den F adimeye son bir selam yol· Fenerliler rüzgarı lehlerine al· devam ederken, F enerbahçe mu. 
•etıır'yordu. Daima kalın bir ör- lam~an ba•ka bir ~ yapama• dılar. Ve daha ilk dakikadan üst hacimlerini yine Galatasaray ka-
tiı a'tında kalmağa mahkum kıvır dım. üııte birkaç tehlikeli hücum da· leei önünde görüyoruz ve ayak-
cık sarı saçları bugün nedense Necli MARAŞ Yau.tılar. Bu arada Naci muhak· 't~n ayağa dol'.4an .t<>~, Yaşarın 
Y•7.rnasının altından omuzuna kak denecek lbir gol kaçırıyor. guzel hır vuru,ıle ikıncı defa ola-
doğru dökulmü•tü . Bulanık ha· Ümitsiz Fenerbahçe taraftarları rak Galataaaray. kal .... inin ağ· 
kı,ıı iri ye,il gözlerı safiyetin bi-~ ü.mitleniyorlar ve stadı: larına takılıyor. · Bır dakika aonra 
rer Lmsali idiler. - Ya ya ya fa fa §&. Fener· hakemin düdüğü iki ezel! ,rakip 

Yanına biraz daha •okuldum: bahçe çok ya,<a, se.ıleri inletiyor, kartıls"!'laaını 2 • O earı liic;ıvert· 
- Adın ne senin? Sesini i~- San lAcivertliler güzel bir oyun hler lehınc olarak ~na ~rdırıyor. 

tıın.ekten korkar gibi kıatı. oynuyorlar. Ve Galatasaray ka.- .. Halk sahadadır. S..Vınç t'7a· 
_ Fadime diye ırnırıldandı. BV::>ONKO PROGRAM ]esi mütemaıdiyen tehlike atlatı· buratı yapılıyor. F enerbahçelıle-
- Fad'mc nişanlın var mı? 8 Program 8.03 Ajans haberleri yor. Bu arada b:ir Fener bücu· rin, yalnız Fenerlilerin değil, 
Suallerimd~n ürkmüş gibi göz 8.18 Hafit program (Pi) 8.30 Konuş munda sıkı bir şüt Oamanın elin· Türk futbolünün göz bebeği Ci· 

İf'rini tekrar t !'krar etrafta gezdir- ma 8.35 J\.lUzik programmm devamı den ·kurtuluyor Ve .kale direğinın r 
;,;d~öğsünü hol bir h•va ile şi- <P~~-3~·4;;.:::mk~~~ -ı:~u:,:ı. ~neıa~iıd:e~:rt:\~~a!.b~~~~ Bölgenin Nazan 

- Aaah yok dodı. Ve ilave lar 12.50 ı\jana haberleri 13.05 Ha· yıor. Bu muhakkak 1!'01ün kaçışı 
e:ti: fit farkılar programının devamı (Pi) ~alateaarıcy"!ılan b.ir parça can· o ı' k kat' n 

- y elltenci Mustafayı tanıyor 13.20/ 14 Karıtık program (Pi.) !andırır gibi oluyor. Ve hücuma 1 e 

Dörtler kupasının ilk karşılaş· 
ması İstanbul şampıyonu Beşık
taşla lsıarnbulspor arasında oidu. 

Muzafferin idaresindeki bu 
oyuna takımlar şu kadrolarla çık
tılar: 

Beşiktaş: M. Aii • Yavuz, Hüs. 
nü • Rıfat, Haili, Sabih • Sabr~ 
Saurı. Memd11h, Şeref, Şükrü. 

J. spor: F ll<ret • Hayr~ Sefer • 
Muzaffer, Rü~tü, Ceial • Fahri, 
Süleyman, MU4errem, Cihat, Js ... 
met. 

Tren hareket etti. Y anımızdakl 
kompartımanda zabitler var. 
Bir doktorla. bir topçu kumandanı 
trende Paristen bir yolcu bulundu
ğunu işitmi9ler: 

Oyuna Beşiktaşlılar b~ladı. - Son haberler bu bayandadır. 
Oyun ilk dakiKalarda mütevazin MUs11,ade ederlerse görüşelim. 
geçıyordu. Diyerek benim kompartrmana 

Bir lstanbulapor hücumunda. girdiler. 
Mehmet Alinin mütereddit bir Kendi kendilerini takdim et.
hareketi az kalşın bir gole mal tiler. Vç eski arkad~ gibi ıamimJ· 
oiuyctrdu.. Fahri bu mwıakkak gol yetle konuşuyoruz:... Bu akşam 
fırsatını kaçırmış oldu. yılbaş.ı gecesi, tren Jslanbula bi· 

İ.stanıbulsoorlular onuncu da- raz geç varacak. Hepimizin için
ki·kad.an eonra canlandılar ve de bu gece evlerimizde olmak için 
oyunv B~iktA.§ nısıf aaha.aına da büyük bir heyecan var. Onlar da 
intikal ettirdıler. U.st üste yapılan altı aydır ailelerini görmemif!er. 
hücu.nlar Beşiktaş kaleaine büyük B. Doktor bu akşam hemen Anka· 
bir tehlike oluyordu. raya hareket edecek. Kendlal, An· 

Bir l.tanbulopor llücwnunda karalı, Ankara trenin! kaçırmasam 
Cihat güzel bir inişle Beşiktaı ka· diye tel~ ediyor: 
lesine girdi ve bu aıraola topu ya- - Artık çocuklara oyuncak ff .. 
kalıyan lamet sıkı bir şütle kaleye ıa.n almaya vakit kalmıyacak, dl· 
soktu. Fakat hakem avantaj kai· yor. 
desini orta-dan kaldırarak, lstan· Sarayburnuna yaklaşıyoruz. Ni
bulgpor lehine favu] verme.k ga· ı hayet i'te İstanbul: Merhum Tev
rabetini gösterdi ve avut)a neti- fik FJkretin : Ey köhne Bizans! De 
celendi. diği o fitnel cazip! 

Beşikta§ bozuk bir oyun oynu·· O, köhne değildir. Her zamandan 
yordu ve ]ptan'bulspor hakimdi. daha genç, daha cazip, daha g";-

33 üncü dakikada ini bir Be- zel .... Dünyanın bütün renklerin· 
şikta§ hücmnunda bir penaltı ka· den toplanan alevler içinde Mar
zandılar. Fakat J5tanbulspor ka· mara tistUnden batan bır kızıl gli· 

lecisi bunu kurtardL '44 üncü da- neş, Çamlıca tepelerinden yükse

kikada ooidan bir hücumda Be· 1"n pırlantalardan daha parlak na 
tikta§ ·birinci golü kaY.ciCtti ve rln bir ay, göklere uzanan bu aa
devTe 1 - O bitti. yısız inco minareler. İniş çııu,Iı 

ikinci devre yine mütevazin tepelerde kurulmuş binalar, Ziya
balladı. Ve dakikalar ilerledikçe la.r, gölgeler, ucu bucağı bitmez 
J. sporun ağır ba..ıığı görüldü. gibi görünen bu muazzam ""1rin 

25 inci dakikadan sonra Be· üzerine gök'Un penbellğl ince bir 
şikta§ hücumlan ııkla§tı. Nihayet tül gibi yayılmı9. Yarabb~ bu ne 
40 ncı dakikada bir korner atı· emsalsiz bir gtlzcllik! ... 

rımlz daha flddetll vurur· ICS" 
Ne onun çirkin kaldrrll"" IO el< •• lan, ne o harabezar evıerı. 11 

bır çok tr8.91 uzamı' ınııania.t•uJ' 
de büyük bir gtlrtillU Ue ~ 
genzine doğru çeken eok __,q,j" 

tüküren bir k~rm halkın sa~.:ur 
lığı ... Hiç, hiç, bir 'ey, bU f"'"" ııil 
ğl, bu hayranlığı, bu heyeeat'~.,.ıı 
de susturamaz. Bu heyecarı ~ 
kollarımız uzanır, uzanır.~ 

bu mukaddes TUrk top 1 · 
ba~ başa bir huduttan ısıı: • 
duda kadar kollamnızın ıç~ 
tanca kuvvetimizle sarıp d' 
Onun temiz göğı!Une b8""'ıSI ti' 
yar, gözler kapalı, uzun h~ 
rln Uk ateş dolu öpu.ıınu bu 

anaama verirken: e4" 
Seni hiç bir dUmanrn ı." 

varları kollamnızdan koparll' f! 
ramryacak. AtatürkUn örıünd&.d ı 
met Jnönünün önünde bun& ,,ıı ~ 
~. Vatan! Seni ebediyete ~ 
götüreceğiz. Dalma yüksel1 ti 

Zamanla o kaldmmlar h~ 
falt olacak, o, evler zenrJıt1 ff 
o traşlx halk, sokaklar& yartı' ,ır 
kalla çıkmaktan çekinecek· f ıt 
re tUkUren.ler, burun çekenler, '1 
9ılarmdakinl lğrendlrecek ııtıt ıti 
lU çirkin 'eylerden )<aÇll'., 
tramvaylara, vapurlara binlll .-ti 
kı9ta herke& birbirin! itip ]<&>'", 

tan korkacak. Her tUrlO allf,.; 
rl9te herkes birbirine da,ha -'. 
ketle muamele edecek. t1~ 
yerlerde mu840rete muhalif rfl'. 
açık sözlerden yahut etrafı I 
sız edecek gürültWtl muaıııcl 
den geri duracak. Ve nttıaY•:, 
tün bunlan kUçUk bir k•~ 
yüzünden itiyat edinenler d...., 
cekler ki bu ehemmlyetııiz r 
rUnen fakat ilk bakışta g6fl 
çarpan çirkinlikler, bUtün l>1f 
Jete fena bir rekli..m. olur. ti/.ı 

Dtlnyanm en büyük "" 
doğuştan sahip olan TUrkltl 
tün bu sevgili vatandaşlar. 

yatlarına hAkim olma~_ ~~.JI -
hetinden bir kUçUk fedak&l"" 
pacaklar. _,/ 

Göze çirkinlik veren .f~ 
kendilerini kurlardıklan 

duyacakları gurur fJlnlı bit / 

nun cephedeki zaferinden 
kalmıyacaktır. .,1. 

TUrkUn eon derecedeki lC ~ 
ti, ruhundaki hassasiyet. o ',I. 
a.slt'larm bakımsızlığından/ 
fena şeylerden onları kur 

tir. ı,J 
Yeni dünya Türkleri bir 6' 

al peflnde koşacaklardır. O 
birlijti ile şerefli mllletiıT'~I. 
noktada ayni derecede yük 

6 
ÇünkU, e'8iz vatan, sana 
imanımız, ve andımız vard~f. 

Rebia Te\·flk BA'O ~ 
(Bu lrnmn bitti. B•""" .,/. 

nm hatıra.larmın bnndıın I 
kısmı işgal altındaki ... / 

Yanl'dır ffl'lt••tll 
2a t: tunlarda t 

Bayan Rebia T e1.{ 
OKÇUBA.'f'r.1" 

şa y eaı ,. aıı, sırW 
BatbJ'or: 

iKİ PARI-
şından Sabri ikinci golü yaptı. Jki Karadan ve denizden, her 1stan 
dakika eonra da Saim üçüncü Be. bula gellfte gllya onu ilk defa ırö- Fraaııı ParlS fi 

mlışun? 18 Program, 18.03 Radyo caz or· ge2Y'orlar. Fakat her hücum ya 
- Nereden tanıyacağım. k ... traaı 18.40 Radyo ince SM faslı Muradda, ya Tacide ve yahut da Dün Fenerbaho;e • Galatasa-

Bu cevabım üzerinr ellerini 19.15 Kllba havaları (Pi.) 19.30 A· Cihadın ellerinde neticesiz kalı
b:iyiik bir kuvvetle omuzuma sar jans haberleri 19.45 Tek ve mUşto- yor. 
,1, ve: rek fJlrkılar 20.15 Radyo gazetesi Galatasaray yİneortıLdan ini· 

- Gözünü aevem aba dedi. 20.45 Müzik: Xilofon soloları 21 Jllil yor ve favul, Salaha~:l'inin mü· 
.1u$tafanın nerede oldt•ğunu de· zik Dinleyici istekleri 21.30 Konuş- kemmel bir §iitünü, CUlat uç.arak 

ı· ıveı bana. ma 21.45 Radyo orkestraııx 22.30 A· harikulade bir §el<ilde kurtarıyıor. 
Kolumu sıkan parmaklarından jans haberleri 22.45 cazband (Pi.) Ve haklı olarak stadı: 

kurtulmak için bir adım geri çe· 23.25/ 23.30 Kapanı:ı - Yaşa Cihat, Y&fa uçan 

============================ kaleci sesleri ile dakikalarca 

t\l'IOHAÇ muharebesinden Sonra Türk 
Süngüleri Avrupa Merkezine Dayandı 
'i'drk MedenlyeU • Ttlrk Klltlrl 

DahiU harp ve kargaşalıklarla. harabeye dönen memleketleri n1a

mureye «;evirdi. Macartstfln Budin (Bugünkü Budapeş,te) cengtı.ver 

ecdatlarımızın bir kUçUk vtlAyeti ileri ordularımızın bir kara.rgAJu idf. 

J4;n gt\zel şark artistleri tarafından fevkab.de bir surette 

hazırlanan bu tarihi devirlere alt 

inliyor. 
Yine o e<lki günler; ha.tırlıyo

ruz, o eski F enerbahçe • Galata• 
saray rekabetinin en b-a.raretli 
devrindeki heye<:anı duytcyıorırz. 
F ener'bahçeliler oyuna hakim, 
Fikret içte muhacim hattını ida· 
re ediyorlar. J.ki açıklar, küçük 
Fikret ve Rebii mütemadiyen l<a
]eye iniyorlar, Acfrıan - Faruk 
müdafaaoı bu hücumlara giiçlük· 
le karşı koyabiliyor ve devre bu 
suretle goloüz olarak O • O bera· 
bere neticeleniyor. 

ray B takım.lan oynuyorlardı. t
klncl devrenin ortasında dlllıull· 
ye ta.rafında bulunan halk, aaıuı,. 
nm içinden tribünlere doğru 

bUcwna ~r ve maç dört 
be~ dakika kadar lııkrtaa ufra
dı. 

Sabada miisaOOkalar baııtcya
cağt dakikadan itibaren tertibat 
a.lmnıasx !Amıı ctılirken, aluıma

DlJl/tL Bir tek zabıta kuvveti da.
hl cörUnmUyordu. 

Maal""ef, Şeref stadında bu 
gibi bA.diaeler son Zamanlarda 
tekerrür etmektedir. 

Eter milli küme m&çlannda da 
sahada inzibat temJn edilmez ve 
1llzmı gelen tertibat almnuyacak 
olursa, mUhlın ruUsabak.a!ıU'lla 

her türlü MdJscler beklenebilir 
,~e ltu vaziyet dahllinde bu Saha· 
da maç yapmak lmkıinm; bir 
hal alabilir. 

~iktaş golünü kayıdett~ Bu suret· rllyormuşuz gibi onun gQzelliğin· 
le lstanbulapor güzel bir oyun oy- den Ş&fırtrIZ. İçiınlzden \a9an hay A'. mu Parll ~ 
namaeına rağmen 'bir parça da retlerden gözlerimiz açılır, kalple.. ,,_. ~ 

ha.kemin fena idaresi. yiizünden ========================="'/""' 
3 • o sahadan mağlup ayrıldı. l OR T 1 A. T T rz 
Fener B • Galdasaray B U V l Y V, 
Şeref stadmda dün Fener. Gala- so· Y'LI.YELf·,,,J tasaray kUçUklerl geçen hafta sarı yJ 

lAclvorW!erln lehine neticelen ma· r"'-----------.~ 
çın reva.nşmı yapılar ve çok zevkli 
bir oyundan ooııra bu ınllaabaka 2·2 
berabere olarak sona erdL 

ikinci Küme Maçlan 
Fener stadında yapılan ikinci kU

n1e maçlarında Galata. Gençler, Fe
rlköytl 1 • o, Şi9ll Fenerytlmazx 2·1 
mağ!Qp etml9tır. 

Bisiklet Müsabakaları 

Kahve Bulamıyoruz, 
l - tlıOOıdarııa mlltelmlt Şev

ket Babıı.caıı eonıyor: Gazeteler
de görilyonız. Şehrimiz töccarla
rma kah\'e teni edllmlf "" edili· 
yor. (800), (l!OO), (1000) çtnal 
kahve gtlnırUkten çıkarılarak da
jttılmıştır, diye yazılryor. Bu ha
berler doğru değil midir T 

Yogurt Paha!ı~ 
ı - Kadıköyilnde llltib ~ 

Bayuı Şevkiye Atamor ,.;;;-! 
Bnrada yoturtu altını' Jı1I ~ 
&IJaİi" al&mtyoruz. Bu fU,.ı 
lamxyıwak mı T ~ 

cevap - Yoğurt flY"~ 
yUkaekliğinl indirmek içi• ~ 
!erde Ticaret VekAletınd•"u ı' 
cek emir Ozerine aatıf tlY" 
bit edUecektır. 

1 ürkç.: söz,ü-Türkçe şarkılı filmi 
Bize bu hakikat/arı gösterecektir. 

fenerliler ikinci devreye ta· 
kımlarınc:la ufak bir tadilat yapa· 
rak çıkıyorlar. Fikret merkez 
muavine, küçüklerden Kadri mer
kez muhacime alınmı§. Nazif çı· 
kanlmış, oyun ç'* seri batladı. 
Her iki taraf da muhakkak galip 
gelmek azmile oynuyor. F utbo· 
!ün en ileri günlerinden miru 
kalmış Fikret, merkez mua-rinde 

totanbul bölgesi direktörlütUn· 
den halkın herhangi vaziyet kar· 
~uımd& sahaya girmesini me.. 
nedecek tertibat ahnmab1 itin 
harekete geı;m.,.lnl bekliyoruz. 
Al<•I takdirde bir lıAdlse vuku· 
unda meıml olacak yine t.,kUiit
tır. 

Dtin Şişli ile Hacı Oaman bayırı 
arasında yapilan 42 kilometrelik bl· 
•lklot yat!l'Dlda Topkapıdan Sabri, 
tıır saat 23 dakikada birine~ FenOl'· 
vılmazdan Niyazi ikinci olmuştur. 

Kı:ı: Atletlerin Ko~usu 
Eminönü halkevi ta.rafından Jctz 

ıporcular arasında tertip edilen ko
;u da dün Gtllhane parkı dahilinde 
, 000 metre Uzerinde yapılmış, 80 kız 
porcu iştirak ebnl9tir. Neticede Flk· 
et b!rlnci, Güzin ikinci, Belkiıı Ü· 

;Uncu olmuşlardır. 

Cevap - Gilmrllkten çıkaı-ilan 
kahveler, kahve tticcarlarma tevzi. 
edUmektedlr. Fakat o kadar çok 
kahve tlryakl.81 var k~ bu kahve
leri ancak aıra bel<llyerek onlar al 
maktadırlar. Maamaflh çıkanlan 

kahveler şehrin lhtlyacrru k&rfllı· 
yacak miktarda değildir. Der aile 

bir kaç paket kahve alıp saldadt· 
ğı için kahve satıcılarında her va
kit kahve bulunamıyor, 

* ~ 
s - Ankarada Fikri o~ 

rayor: Blkt.ye nıuharrlfl • .. ~....,,, 
Attl!Anın adnıolnl bildirir ~ 

Cevap - Mahmut ı\ttU~ ~ 
~ta Ktlıçall cadde8ind• tJll'I ıJ 
Marka tıcarethandınin un' 
tibidir. 

Pek yalanda. en bli)'ülı: llıl •inemacla birden 



,. .... 

l Ecnebi .~u·-.~·~,.~··~~-
A.t· K • . · den •arı nasıl kovablltrtz. 

t te illa, 9 (A.A.) - Katımerinl sa• atimennı e1An9 baZI çirkin ııareketter 
;

1 
Si, dUn, mUdlrl Yorgl Vlabos'Un Eks 1d ~nları biz yapamayız. 

tu~~re hitaben yazdığı açık bir mek 8 Hı•t)ere va;:: bızden istemek, sarih bir SU• 

neŞretmiştir: • lJ\ tıiZ hareket etmemizi ta· 
tı Bu uzun mektubun baZı mUJılnı k rette :r: olur Biz ne ölUlerl ne de 
a~c;aıarını a4ağ1ya dercedfyoruı:: Açık Me tup ~~~ıı:rı ~ovam~yz. Hiç kimıeyi kov-

u unanıstan kime müracaat etme- ğız \'e onlarla burada kasır· 
idi? Torpil parçaları elimize ge• ba,.yka olınalartnd& hiç· mıyacal de yeni bir güneşin Uk ıtt· 

~taıen ve imzasının kıymeti olınlYan 1 rtnln bat:ktu. ga g~:nunctye kadar ~anyana du· 
~Ya mı? Fakat ltalya biR JıaJ'P bir ın!n Y d & a göre o zaman gı g 

Ua.n k Ek· Bu yapılma ıeın ' i racağtz. 
seı:._~tm14 bulunuyordu. Yo ': Fa· ıstan sefertnln zaruri b r se· Fakat siz ne yapacakısınız? Sızın 

-.ı.sınızıı. mı başvurmalydık · Yunan ı ılıyor. Acaba şlm· t bbUs edece· 
kat 28 llkt i abahı sız maalesef fer oımadıfı an aş d r" Niçin ol· ı Yunıınlstanı işgale eşe at 

eıtr n s et var mı ı • öyl ı ·or Fakat biz 11 ve 
i;;:~~~da bulunuyor:u::~aı~~:~ :nb~ t~~:Crcye karşı 

1 
Ba::ı~nı:;:;. ~~~ :uh:~zl~ buna inanmıyoruz. 

Fakat m:~1::~~: : hava kuvvedtl, bir ccphbee pk%=~n 1~~a bir f'!.Y Almd an dordtausukd~;:u~:~~=;.~~e ~~:: 
ne harp rası ne e ıe bir se t tarihli tın an a 
donanma:alze~esı~e v!~yet' karl!'ı· değildir. Fılhnktka ta6 ;•~ildlğl S"i· nesini lnkAr ederek kendi ini, kl\çUk 
sında taa~h~~e~nl hatırlatarak ln· resml tebliğde de o~arnk mantıkın dUşOrtkU bir hareketle k\rleteblltıee• 
tlllzler mecbUrlyetinde bl ve daha kuvvetli •ttlrdlği veç- gine inanmak IJJteml:roruz. Biz mUt
kaklı ~ mUraca~: d nöbet bekli· ve aldı sellmln de icap e TUrklvenln hl• derecede ıılla.tılanmı4 'e dUnyada 
Yen ~e anş ıd:ntl ~ e alevler içinde hile, ne Yunanlstanın.hn;~ ne de 1n· 1 :reni bir nizam kurmağa çalışan M 
Yanan t m~~ ~ e e k !azla va.sıtala· ne Yugosıavyanın ve h~I genişlet· ' milyonluk bfiyUk bir mllletın hürrl· 
tı olmad~~ ~.~~e ~:rtuz, iddlsaız ve gllterenln ment~I le bir 4ey ancak yett u!tnında 4!) milyonluk bir lm::· 
Pazarlıksız lmdadımısa koştuıar. O mekte değildir. vu~ıukta dllştUklerl ratorluğa kar'ı mUcadele eden ğ • 
gUndenbert neler oıduğıınu ıılz de bl· ttaıyanlan .Arna rmllk için ıstenebi· çUk bır mllletl arkadan vuraca ına 
lıl·orııunuz bUtUn dUnya da bUlyor. vazıyetten tku~ta nlara nasıl yardım 1 ınanamıyoruz. EkleJAns acaba Yuna· 
ltaıy l • zayıf olan bizler ıır. Fakat ta ya askeri Yunan nlstan piyade ve topçu fırkaları ye-

an arı, az ''e bili ., tık Alınan k l bacakııız kal· 
Yendık lnglllzler değil. lngtllZ as- edile r . k basU#J anda bUtUn rlne hududa o ~ ve k 
kerleri~ln Arnavutluk toprağın• a· toprağın• m7;nluk kUçUk b r mille· mış 20 bın harp malUIU g~:~ec;u 
Yak basmadığını biliyorsunuz. BU dllnya 8 nUfusluk İtalyanın te· ı olursa ordunuz ne yapaca . 

~~~~~:evek~::~:le:~~ ::::;~: !:,~::;:~~::!~n~:!~:;~:ı~ıd!~; :~~d~~d:::::ı~~ı:ıı:~~ r~~~~ 
dar etmediğini söyledınlZ ve bir k mıdır? Eğer İtalyanlar tlıbl bu böyle o mıyaca ı . l 
dediniz· ıamıyaca isti orıarsa Bizin İtalya- veya kUçUk bir Yunan ordusu em r 

cBu, .İtalyanlara ait bir ~:ı::·sr::. ::t~ı::eunf kıracak bir şekilde alacak olursa, dEplr~d:r:at:ec::C~~'. 
acak mUhlm 1ngiliZ J<UVVe QdaJıale Udahalenlz şart mıdır? Biz onları gibi Trakyayı a m ız O· 
nike ihraç edildiği zaman ın ın n· bir surette kurtarablllrlz. Bu- Ne yap&bllecek diye aorm~:'n . b 

,ere ı tl ""' da da rarplf&Cak, ölece.. ve et edeceğim.> nu 80• i in ttalyanların Amavu Ue .. ra "' . 
O zamandanberl biz. size şu ~:ıy~ etmeleri kAfidlr. Biz her yer· aene cwel me,aleılnl Olemp in nur· 

ı-ablUrdik: niz var· de onların bizi yendiklerini söyleme· lu ışığında yakan kof\ICunun elinde, 
«O halde Floransada ne işi terine ve takipten yoruldukları için yangın çıkarmak için bir gazlı pa· 

dı ?> 
1 

ekilip gittıklerlni iddia etmelerine ça\Tll haline soktufu o m..-ıe bulun 
uuın dQnya radyoları A • ~Usaade ederiz. Fakat çeklllp g!Uıln· duğu halde mesahuı kUçUk fakat 

BqUn b tanı tııt!IA. edecek· mAnevt bUyüklUğU ölçWere sıtma&. 
lllanların Yunanlll Ben 1ıze ao- ıer. 
!erinden ~ıyor~ar. mihver için Fakat EkBelAns belki bize şıınu olan Yunanlatanı tutuşturmak mak· 
ru m · Niçin" Eeer aorabllirslnlz: sadıle Berllnden dönmesine intizar 

yonı . 11 bir zaruret ldı 1 1 Ulzler ne fJla edecektir. Evet, Yunanıatan \'aktıle, Yunanıstanın lfP 
1 
Grazırlnin cHepll iyi, !Ak n ng • 

ise bu lllill dört ay evve cak ?> bUlUn dQnyaya ya,amayı nasıl 6ğ· 
1 etJ ile ba4lamıştı. ltalya, BiZ slze •u cevabı verebiliriz: 61 k lD. 

sabah z yar l zamanda birer W· ., retmlŞ8e, bugUn de nuıl me • 
\'e Almanya ayn ln'"""izlerl Yunanlstana biz gelir-

i müracaat edebllirlerdl. 6.. zım gelditfnl öğretecektir. tımatum a 
1 

ve mealle· medlk. ıtaıyanlar getirdi. Ölillerlnln 
Bu wumatumıarm met n 

Amerikanın 

Ambarlan 

Amerikanın 
Yardımı 

<~ı ı ıncide> 1* 1 
her tUrlll plan ve fotoğrafları vcrdlr· 

Yunanlılardan 
Neler 

İstiyecekler? 
mek. 

KabUl edl1elı U.dA t.kUlla'l .... lca· ( ..... ı ...... ) * 
nunla Kel8lc0mhura verilen ıı&)Ablyet Almaftl>', Yueoelavy&:)'I methur 

Do:udur,Fakat 

M • h lerin 30 tıaziran 1943 te munkazl o- üçüzlü p•ktın cnaiyct bölüiüne Fa kaf, 1 V ~re ıacafını bildirmekte, .Amerikan aa· kaydetmeyi pek ister. Fakat kuv-
kert mtıesseııelerlnden daınıdan doğ· vete müracaat etmeden bunu ya-

l M • h iktarmı ce- ~n1ıyacağına !Mth ceaerse Yu· 

O .,, . ver nıya aımacak malzemem r-eg 1 I 1 man 325 milyon lngtllz ııraaı oııı.rak goşlavyayı ateııe vermekten ve 
R •-ıcUmhurun oradaki maden, erzak vesaire tahdit etmekte ve e ... 

A 1 eyhta rl a rl na 1 ı lk .Amerika hUkQmetlne alt mu sevkiyatmı ıkeamckten korkar. 
Breş d ·"·el r::.er Yu-lavıya iti. yukarıda 
dafaa maızemeslnln devrin en e. • ~ .. --

) 
De\'let çltt· f kuvvetleri başkumandanla· yazdığımız gibi, tirndililt bit' pa· 

Vaşington, 9 (A.A. - ıl ınUda aa l yıemek muk ipliğine baığlanmıo- Alman. 
likleıine ait işletme programınını yk· Ue lsUşare etmesini derp 9 e • yanın Yunani9tana 4ca1Jl akşama 
döntımU mnnaııebetlle cumartes a • ~edlr Yine sall!Jılyctl bu tadı! ka· ıabaha .bir ta1cnn taleplerde bu· 
"amı radyod• Irat ettiği bir nutukta, rarı.:.X mucibince, ;eı~~:~;:;. lunması !beklenebilir. Bu istekle-
., ı tJr· kendisine '·erilen sıı.l ye n rı·n mahı·yetı,· Balkanlardaki hfl. 
Roosevelt şöyle dem ş · kk da kongreye 

mı ınUdataa le kullandığı ha ın disclerin ıbundan eonraki ıidiıine 
Amerikan çiftçi~~!= d1l4en rolll muntazamın matQmat vermesi icap hareket noktası olacaktır. 

ıırogrıunında ken ı ttedlr An· etn1ekted_:.1:...r·------- Almanyanın ne ;.tiyeceji ka· 
oynayabııecck bir vaz yle iht.ıvat· - . • . d '- d. 

1 
dur zah re • d dar nasıl j&tıyccegı e mera~ e ı-

barıanmız do u . k diğer Ha be c: i st an a lccck bir noktadır. Bui\ine ka· 
!arımız gerek bıztm, gere ibtl· y dar Almanya, Yunan - ltalyan 
ınem.ıeketlerdekl dosUar1ım:~~tarda· (~ı 1 tıaclde) X harbine kartı bitaraf bulunmakla 
Yacmı kat411ryabııecek b r kendi mev . H b ve Sudan kuv· kalmamış. böyle 'bir harbin bat· 
dır. Bu dostlar bugiln hem Jtrasi pren· miıler.d~r. za~•~ pek azdır. ladıiını ve <levam ettijini bile 
CUdlyetleri, heJn de demo 1"• BU vederınan l T kuvvetleri, "'örmemezlil7e gelmiftir. Am. a· 

d 1 ediyor..... Sornalide ngı iZ e ... ı 
Bipleri için mUca e e a hA· . •• . Habeı harekltı eı· vutluk cephesinde talyanın tın· 
lllUcadele diktatörlerin dUnr7: yapıl· Grazıanı H~beşiıtana girdiği ara• dadına bir tek ıtayyare bile sön• 
kını olma.sına m~nl oımak ç kOn naaında lrnuılardır. Dolo zap· derilmcmiftir. Aluıanya Yuna· 
tnaktadır. çıttçDer cephe•:n:e~y~ste· ziy~ v~ıııı.l o Britanya kuvvetlerile nist.ana adeta do.t davunmıf. 
rnUdııfaa uğrunda kendlS tedılmiıftır. d 200 mil meaafe İtalyanın Balkanlarda gür~ltü ~-
necek her şeyi vermeğe ııazırd!T· Negelli araeın a karmaeına kızdığını vakıt vakıt 

nrald dQnya· kalmıştır. . . (A.A.) - belli ~tmi,tir. Atmadaki Ahnan 
Roosevelt. harpten 

50 olduğ\l· M--adııect0. 9 h b. · · y 11 1 olan 
nın 1939 eylQ!Unde tanım1' k far"'' "'<> • hususi mu a ırı elçisi \le eşı unan ı ·~ a. .. 
muz bugUnkll dUnyadan ço ,... Reuter aJanıının münasebetlerinde yarınkı fbır duş. 
olacağını söylemifttr. bilcfoiyor: lck 1 henüz nepe· man değil, yakın bir doet gibi ha-

-o-~---- Resmi r~ ~ 1i:eraber halyan reket etmi§lerdir. 

Ç K Şek dilı:n~~~ 0 m;ereyan eden hare· Şimdi Almanya Yunıan~na an • ay • Somalısınde j iliz zayiatının birdenbire ne clıyecek) Ne ıııtıye. 
Ut esnasında ':!J olduiu öğ· cek? Küçikük tkahraman Yuna· 

(Ba9' 1 ıaftde) - . O ·ı 200 arası a Af · ı. n= ... ana La...,.ı b>c:aman ltalyanın 
1 ..ı· ..ı yakın bır 15 • ı ~ . Bunlar cenubi .. u~a. - a ·~ 

o acaktır. Bu takaırae, • u· renıkniftı~· Hint ve lnsıhz er· h&misi diye davranmayı Mihve-
~arn d ··him bir asken m ıark·ı Afrika, rin oururuna naeıl yedirecek.) an a mu bil k ve o ~- .__ 
Vaffakıyet elde edile ece. 1938 1 ·dir olması, Kocaman bir dütmana -rıı • 
2:iltnan muharebe eephcsı ak· erzı --~..tın bu kadar azt vvare, tiklilini bu kadar fedaklrlıkla 
d lunac ,,,, _. k t eden a..., ed ,_ .. .. ,,ı. f- ı. t 

en evvelki hatta irca o b. Hkte hare e 1 . . düt· müdafaa en "AUÇUCUA, -• 
tır. ır ve tank kuvvet ~ının aaına 'kahraman .bir milleti arkadan teh-

ç ·· i9tleri kcn· ıopçu rninevjyatını ozm,..ıeki ..ıı•t etme pi hareketin çirkinli-
d. ankay,.:k, komun . kefirde manın f _ .Jahk arazııa 'U 

1 
.. . ı cak) 

itile it'b. ..... ettiklerı ta ve kıtaatın .u_nu •. yet• tirilmİf ğini n•ı orlml)'.e ~ ~ •. • • 
hiikCiznet; ı~~ndilerine kartı :: uharebeler ıçın 111 eli lf Almanlann tur. iJu sun ıçmde 
~;~ri~b~ir~ha~re~k~et~te~b:u:lu:nını~;y~•==m::::a;t;fecl;i~lme~k~t=e=r.:;: ortaya koYac:aklan talepler, bu· llını temin eylemiftir. ~=::;;;;;;iiiiil tün bu suallere cCMtp olacalctır. Eğer Almanlann ilki>lhar bare-

etleri böyle taleplerle ba9lıya• 
'ak ise kendi iıee9Planna her ~-

j!!!!~;.;~=~=~ ~le 4cötü bir baflanR dernektır. .1.... Ahmet Emin y ALMAN 
mer11aaı auat Bitek· 

l)lyaDet lflerl BeJal Jlad 
Afgan BUyllk ı.:ıçislDlJlo ~ngtn bedeli ytb llraJI ~ 
çlııln cenazesine gö~tt bir mernnunlyeUc 
kannnnna teberru ett1ğilll derla 

alt U.- oıun-
baJunuyoraz. _. bOJllaktl 4lblfa 

Da bayırlı hareketi, biç o:~,.ııyıı:. i~ 
cıya kadar hepimiz örnek tlerln ,.e ölenlere • ' receıtnıl% buke vertnıelt 11111-
!:vleneceklere sönde Türk JIA'• &OJ'11ft1una lr ki. all-
hllz çelenklerin paraJarOll cJallA nıes•t ve nıaJlaldıa 

eriJle pıealer 
bakbk ki. cJlblya .... olut• 
ret ev111e ~rba rtdlll ..... 

DaJllllJ8 VülU 
&akarara Dllldl 
0 .. rt bet ıündenberi ıeluimiz

d b:lunan Daıhiliye Vekili Faik 
~ k dün aktamki trenle An· 

ra dönınÜf, latanbukla Vali 
~:rİfdecliye Reiti Dr. LGtfi Kır· 
darla Vi'6yet ve Belcdıye erklnı 
tarafından ujurlanaııflır. 

T 1 . f T 1 f A. H b 1 . 

Hangi Tarihte 
Girecektir? 

Londra, 9 (A.A.) - lngiliz 
Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork • Sun babriye nezaretinin tebliği: 
gazetesi yazıyor: 1 1 7 milimetrelik 4 topla mü· 

Kongrenin bu uzun celselerinin teş ce'hhez olup Hind denizinde kor· 
kil ettiği duman peçesinin arkasın· ıanlık yapan çok seri bir ltalyan 
dan Roosevelt hUkQmetlııln mihver ticaret gemİ!İ, Yeni Zclanda fılo· 
devletlerine karşı açık bir harbe ıuna mensup Leander kruvazörü 
doğru sUrUklendlği görUlebillr. HU· tarafından batırılmı,tır. 
kQmette, ordu. donanma ve kongre· İtalyan hükümetine ait olan bu 
de yllksek mevki ı,gaı edenler pek gcnunın adı cRamb Un> dur. 
mantıkt olarak harpten maada hıç· 3667 tonilatoluktur ve siirati 
bir tedbirin kAfi olmıyacafı ve borç 19, 5 mildir. Leander kruvazörü 
ve Ariyet verme kanununun da nlha· tarafından yakalandığı vakit tica
yet bir zaruri neticeye sevkeden yol· ret ba,.·rağını taııyordu. 

da buit bir merhaleden bqka bir Ramb Un vapuru «dur> işare· 
fey olmadığı neUcealne varmışlardır. tini alır almaz dertıal ltalyan harp 
Bu netice ancak, kanun harlçlerl ta· bayrağını ç.ekmi§ ve toplarile 
rafından karıştırılan bir dUnyada ate§ DÇffil!ltır. Leander kruvazörü 
kanun ve nizam kuvvetlerine mev- hemen mukabele etmiştir. Kru· 
kllerinl iade etmekten ibaıet olabl· vazcir beş salvo attıktan sonra 
lir. Ramb Un bayrağını indiıımiştir. 

Buna binaen, kongre meselenin Bu vapurun 1 1 subay ve 69 as· 
BJrlqlk Amerikanın harbe gtrıp gir- keri kruvazör tarafından kurtarıl
miyeceğı değil, hangi tarihte karbe mı§ ve harp C3İri olarak alınmıt· 
rıreceği meselesi olduğu kanaatine tır, Bunların arasında beJi yara· 
varmıştır. lıdır. Ramb Un'da büyük bir yan· 

HUkQmet, mlh\er devletlerinin gın çıkmıo ve 50 dakika kadar 
mağlOp olmaları !Azım gc-leceğl, ve sonra batmıştır. Leander kruva
bafk& blltiln mUIAhaulıırın ikinci zöriinde ne huar ne de insanca 
derecede ehemmiyeti haiz olduğu hak zayiat yoktur. 
kındııkl sarsılmaz kanaatine varma· 
dan evvel geçtiği muhtelif merha· 
leleri kaydeden gazete, BUyUk Brl
tanya.ya yard1'11 hakkındaki lA.ylha· 
nın milyarlarca dolara mal olacağını 
bildirdikten sonra, yazısına şöyle de· 
vam etmektedir: 

Geçen ve lnglltereyJ muharebe 
mevziinin ba41nda m\hver devlelıerl
nln kuvvetlerini Akim bırakmı9 va
ziyette bulan her glln Amerlk• hU· 
kQmetıne şu iki muazzam vazifenin 
ırası için munzam bir zanıan kaza'l· 
dırmaktadır: 

ı - Birleşik Aıneı ikanın l tlkbııl· 
de mıhver devletlerine yapmağa mce 
bur kalabllecegi her tllrlU lhlan si
lahla takviye edebilecek şekilde sl-
111.hlanmak, 

2 - EtkArı umumlyeyl, mevcudl· 
yetinde en mUhını şeyin nazllerl dur· 
durmak olduğu kanaatine vardır· 

mak, 
Birleşık Amerika hUk<lmett hu I· 

ki vazifeye bütün kuvveUlc bağlon· 

llliflıi':'" 

Eden 'in 
Ankarayı 

Ziyareti 
Kahiraye Göre 

Al nanlara Haki~i 
Bir Cevaptır 

Kahire, 9 (A.A ) F..denln Tür· 
kiye ziyareti hakkında aonılan sual· 
ıere cevap veren salAhlyeUI mahfil· 
ıer bu seyahatin İngiltere ile Türk!· 
ye arasmdakı itimada mUstenll kar
tılıklı sadakati teyit et.Uğlnl IÖyle
me'ktedlrler. Bu mahfl1lere göre mez 
kQr sı:raret Almanların Balkanlarda 
iUmatllızlık tevlldlne matur mUcade
lelerlne hakiki bir cevap teşkil el· 
mt9tır. 

Bugün Kanun 
Oiacak 

Vatincton, 9 (A.A.) - Dün 
ayan meclisince kabul olunan 
harp malzemesi kira layihasının 
pazarteei veya nh ıünü kanuni· 
yet keabetmm muhtemeldir. 

Bu kanun ln.ailtereye Amerİ· 
kadan hemen hemen ıonıuz her 
çeoit harp malzemesi almaıını 
temin eylemektedır. 

Li.yiha leiıinde rey veren ek· 
acriyet 49 demokrat, 1 O cümhuri. 
yetçi ve bir mü.etakilden mürek· 
keptir. 13 dernokra.t, 11 climhu· 
riyetçi ve bir .teralduperver aleyh. 
le rey vermiflerdir. 

-----<>-

Harp Aleyhta~ları 
Azalıyor 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nev· 
york Sun gazetcei yazır,or: 

lnfiratçılar Rooııevelt ın Ame· 
Tikayı harbe ıiırüklcmesine m&nı 
olmak için ıbe)'fıude uğrattılar. 
SiyHl mu,.hitlerin ~iıtalla91na 
göre. infiratc;ılar. ~merikanın har. 
be girımeaine manı olmıyacaldar
dır. lnfıratçılar bugüne kadar an· 
cak Amerikanın harbe ıirmeeini 
teıhir eımıye muvaffak olmuılar· 
dır. Harp aleyiıinde olan Ameri· 
kalıların eayısı gunden güne azal
maktadw. 

Uzak Şarkta 
JAPON HARlclYE NAZiRi 

BERLINE GlD<::CEK 
Tokyo, 9 (A.A.) - Siyası mUşa

hltler Matsuoka'nm Avrupa scyaha· 
tini Japonyanın, Sovyetler Blrlltı I· 
le bir ademi tecavUz pak!J akdi için 
sarfetllğl gayretlerin son merhalesi 
telO.kki etmekte n\Utte!lktlrler. 

llatsuoka'nın Hlndlçlnt ile Siyam 
arasında sulh muahedenameslnln lm
za merasiminden sonra yola çıkacağı 
1:annedllmr.ktedlr. Bu imza merasi
minin bugUn yahut yarın yapılması 
muhtemeldir. 

Matauoka'nın seyahati csnasındll 
Hariciye Nezareti işlerini eııkl ma· 
Uye nazırı Tokl ile eski bUyUk elçi· 
terden Şljo \'e doktor Saltc tedvir C· 

deceklerdlr. 

SULH MUAHEDESi 
HAZIRLANIYOR 

Tokyo, 9 (A.A.) - Stetanl ajan· 
sından: 

Hariciye Nazırının lkametgAhında 
Thailand ile Hlndlçlnl arasmda sulh 
ltllAfnameslnln tanzimi fçln mıırah· 

ha~lar bir içtima akdetmtşlerdlr. 
Thalland heyeti reiııi Harlelye Na

zırı MaUıuoka fle görl}4erek hUkOmc
tınln sulh fartlarını kabul ctmıı:ı ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Fransız sefiri Asene l:lenrl de VI· 
fi hUkOmeUnden talimat almıftır. Bu 
talimatı bııgUn Japon Hariciye Na· 
zırına blldırccektlr. 

AMERİKALILAR HOLLANDA 
HINDİSTANINDAN 
AYRILIYORLAR 

Nevyork, 9 (A.A.) - Tasa: 
Asııoclated Press'ln verdiği bir 

habere g!Sre, bir çok Amerikalılar, 

Holanda Hlndlııtanını terketmekte· 
dlr. Bunlardan bir çojttı tayyare ile 
Avustralyaya gitmekte, oradan da 
vapurla Amertkaya dönmektedir. 

HALA V AZlYET ŞOPHELI 
Hanol, 9 (A.A.) - Burada, Fnın· 

ıuz • Sıyam anl84ması imzasının pek 
yakın olduğu hakkındaki Japon ha· 
berlerlnl toylt eden hıçblr ma!Qmat 
mevcut değlldır. Resmi mahfiller lh· 
tlyatlı ve ketum görllnmektedlrltr 'e 
Tokyo konferansında zuhur eden bU· 
tun zorluklann henUz izale edilme
diği lnlıbaı mevcuttur. 

Bir Hırsız Çetesi 
Kurmuşlar 

AJldhiaar (Huwu.i) - Kaza
mız.a bağlı .köylerde lhıraızlık 
yaıpmak üzere naı:ırlanmı§ bir 
çet~ ele gcçirılmi!tir. Malat:ra· 
nın Ovacık kazuından MeMıet 
ince, Zeynel ince, Ke-kö oğlu 
Hüeeyin, Munzur Buztat. Ter· 
canlı Yusuf Yılmaz ve Akhisar
lı Halil Gülmezden mütctekki1 
olan bu çete Süleymanlı 41cöyün· 
de bakkal Şewetin dükkanına 
girerek yüz elli lira ile altı kılo 
çay, bir miktar tütün ve sigara 
ve bir de tabanca çaldıktan eon* 
ra. yine ayni nıak.atla ciğer bir 
köye ciderlerken Yayaköyü jan
darma dcvriycailc kar§ılatmlt· 
!ardır. Yakalanacaklannı anlıyan 
hıreızlar, jandarmalarla müsade
me cüretinde ıbulunmutlar ve ne· 
ticed• cümlesi teılim olmu9lar· 
dır. Çalınan ef.Yalar aahiplerine, 
hıNtZlar .da Akhiaar hapithane· 
•me teelim edilmiftir. 

HavaHarbindel Mart Sonunda 

. Bir Aylık 480 Gemi 
lngiliz Zayiatı 

Londra, 9 (A.A.) - Dahili 
emniyet nezaretinin bildirdiğine 
göre, guıbat ayı jçinde Jngilterc 
üzerine yapılan dütman hava hü
cumlarında 769 sivil ölmü~. ve 
1066 ıivıl yaralanmıştır. Olen 
789 ldşıden 363 ü erkek, 312 si 
kadın, 91 i de 16 yaıından &§ağı 
çocuktur. 

Yaralıların 596 zi erkek, 365 
fi kadın, 105 şi de 16 yaıından 
aşağı çocuktur. 

EylCıl, teırirU.evvel, teşrinisani 
ve kAnunuevvel ve kanunusanide 
sırasiyle 6954, 6334, 4588, 3793 
ve 1503 ki§i ölmüş ve yine bu 
arlar içinde ııiraııiyle 10.615. 
8.695, 6.202, 5.044 ve 2.0l 2 
ki§i yaralanm!.§tır. 

Antoneskonun 
Beyannamesi 

Almanya Romanyayı 
Değil Kendini 

Zengin Etmeklstiyor 

Romanya Ekonomisi 
Mihvare Ca ış:cak 

' Bükreı. 9 (A.A.) - Rador 
ajanıı bıldiriyor: 

General Antonaco memlekete 
hıtaben ne rettiğı bir teblığde 
göyle demektedir: 

lngiliz Harp 
Gemileri Arasında 
Londra, 9 (A.A.) - Amirallik dal· 

real Mali Müsteşarı Varrender, dUn 
söylediği bir nutukta, bahrıye lnf&&· 
u sah ınd lngiltcrenln yapmakta 
olduğu mllll gayretlerin bUyUklOl11· 
nU tebarllz ettlrmlf ve demlfUr ki: 

En geç bu ay nihayetinden enel, 
on iki aylık devamlı mllU gayretle
rin neUcesı olarak kUçUk ve bllyllk1 
aagart 480 harp gemisinin lnf&&b 
bltlrllml' olacaktır. Bu rakkam, c!e
nlz ln48atı programının tatblkln~ 
baflanılmaaından~ı l herhangi aene 
içindeki gemi infaatının bef mlslldlr. 

Bundan bafka eski gemiler de ta· 
mir edilmektedir. Bu tamir, o dere
ce mükemmel yapılmaktadır kl, 
bu, be1denmlyen neticeler vermekte
dir. 

Varrender, tnglllz destroyerlerin· 
den birinin, harbin ilk seneli sarfın· 
da 274 gUn açık denizde seçmlf ve 
62 bın mil yol katetmlt oldutwıu l· 
lAve eünlftlr. 

Havacılık 

Bahisleri 
INGlL TERENiN ŞUBAT 

iNŞAATI 
Londra, 9 (A.A.) - lnrtltere, ba· 

vacılık ln4aatında son günlerde bir 
rekor kırmıttır. 

Öfrenlldltfne göre, şubat ayı ar
tında ln9a olunan tayyarelerin mec
muu, klnunuaanl ayında lnf& edl1en 
mlktın mllhim surette .-ec;mektedlr. 
Klnunusanl ln\laah rakkamı lae, dlln 
ya rekoru tetkU eden 1918 te,rlnlev· 

Sınai veya zirai iktısadıyatnnı· al rakkam.larını tecavllıı etmekte l· 
zı mkiıaf ettirmiye matuf bi.ıti.ın dl. 
iktısadı anlumalar, General An· Şubat a)ı in aalı ara ında, hAJen 
tonosco tarafından Berlin, Roma gizil tutulan tiplerde bombardıman 
ve Viyana ziyaretleri esnasında tayyareleri ile yenl Short Stırllq 
ortaya konulan ve Fiıhrer, Duçe bombardıman tayyareleri, VhlrMnd 
ve Mareşal Cöring tarafından tayyareleri ,.e fkl bin beygir kuwe
tabii olduğu beyanile tamamen llnde motörle mUteharrik Kavker 
kabul edilmis olan şu iki ana Tornado muharebe tayyareleri var· 
pren.sibc riayet edilerek aktcdılc· ı dır. 
ccktır: tNGlLTEREDE ALMAN 

1 - Milli servetin ziyaa uE:· 
r11tıltnam .. 

2 - Milli ekonomiye aerek 
y&hudı veya yabancı aermayenın 
)'erine kaim olmak içın, gerekse 
iktıaadi istiklihmizi alakadar 
eden yeni eermayeler yatırmak 
auretıle hiçbir nüfuz iıükümetin ı 
muvafakati olmadan vuku bula
n11yacaktır. HükUınetin muvafa
katı de, yalnız devlete ana eko· 
nomüıini acvk, idare ve kontrol 
imkanını temin eden seviye haeıl 
oluncıya kadar va.ki olacaktır. 

Führer, yukııek yapıcı kiyaseti 
ile, ıurasını rcamen beyan etmig
tir ki, Almanya Romanyaya ka· 
zanç temini makıadile değil, Ro· 
manyanın yeni Avrupa niza.mmo 
ve bizzat Almanyanın ekonomik 
menfaatlerine fay_ilası dokunacak 
olan seri iktısadi inkiıafma yar· 
dım içın gdmektedır. Buna hına· 
en taavW>i olmadan hi9'>ir kati 
muamele yapılamıyacaktır. Bu 
kabil gayri muntazam muamele
lere tevcssul eden Romenler iha: 
net cürmü ile ıuçlandırılarak tec
ziye, yabancılar ise 24 ıaat zar· 
fında teb'id edileceklerdir. 

Romanyaya giren veya Ro
manyada kalan Alman kıtalan 
hakkında teblığde ,öyle derul· 
mcktcdır: 

Bu kıtaların yiyecekleri buyuk 
bir kaemı itibarile Almanyadan 
gelmekte, Romanyanın iftiraki 
iktıaadi anlatmalarla derpİf edi· 
len ihracat kontenjanlarına mün· 
hatır kalmaktadır. Romanya hü
kUrneti tarafından çairılan veya 
tranıit olarak 1lCÇCn Alman krta· 
ları için Romen devletine hiçbir 
fedakarlık tahmil edilmemiotir. 
Romen devleti Alman tallın kı· 
talan için 100 milyon ley tediye· 
'ilini taahhüt etmig, buna mukabil 
Romen orduıunun ayni zamanda 
tarlalara İ§ temin eden terhie.ine 
ımkan vermek suretile bir milyar 
leyden fazla teıarruf temin eyle· 
m111tir. 

Dahili hatlı hareketimize hiç 
bir yabancı devlet hiçbir suretle 
müdahale etmemektedir. Romen 
milleti mukadderatına sahip ol· 
makta berdevamdır. Milli ıİyasi 
bunyeei hakkında karar vermek 

ZAYIATI 
Londra, 9 {.A.A.) 8 Mut gece 

ycırıaı hıtam buJan batta sartmd& 
Almanlarm tnglltere ttııertne kaydet· 
tikleri tAyyare zayiatı 84&frdadır: 

2 martta ı tayyare, 
3 martta 3 tayyare, 
4 martta 3 tayyare, 
8 martta 2 tayyare, yekQn: 9 tay

yare. 
Bunun sekizi bombardıman tayya

rcsldlr. 
Ayııi de' re zarfında 1nglllzler bir 

n'cı toyyareaı kayl>etmlflerdlr. 

ALMANLARIN BALKANLAR· 

DA GAYRETi 
Londra, 9 (AA) M tlBtakll Fran 

sız ajan ı bildiriyor: 
Dally Telegraph guetealnfn Bel· 

grad muhabiri, Almanların her feY·ı 
den e\'\ el Dalkanlann cenubunda 
hau U tUnlllğllnU temin etmete ut· 
raışacaklannı tahmin etmektedir. E· 
aaaen So!yadan gelen nakil vıuntala· 
rının çojttınun üzerinde hava kuV· 
vetlerl işaretinin buhınmuı da bu· 
nu izah etmektedir. Bir ço'k kamyon 
ların hava bombardımanlarına k&l'fl 
ycı,11 lekelerle peçelendltf görlllmllf
tUr. 

Romanya Tehlike 
Gördüğü için Alman

ya ya Baş Vurmuş 
BUkrC4, 9 (A.A ) - (DNB): Pro

paganda Nasırı Crauılc radyoda u
kerlere ve Alman ukeı1 heyetine bar 
hitabede bulunmuştur. 

Nazır, Alman ukerl heyeUnln Ro
manyaya hUkQmet tarafından d&Yet 
edildlttni beyan etmlf ve •emlfllr ki: 

Roma,ya tehlikede oldutu !Qln 
yardıma ihtiyacı bulunmu9 ve bu 
yardımı Altnanyadan 1•temlfllr. Al• 
manya Ronıanyanrn blebınl 1laf et 
mı,ur. Almanya 11e Romanya ara 
sında ljlmdlden iki mUleU blrlqtlr· 
meU.dlr. 

İngiliz HavaKuvvet 
lerinin Büyük 

B ombardımanlan 
hakkını tamamen muhafaza eyle- Londra. 9 (A.A.) 7 mart a&b6· 
mektedir. Ahnarıya ile olan bu hı ıpatak vakti aona eren batt& sar
ıamimi ve sadıkane anlatma fmda lnsill• bava kuvnUerl Alnıan
preneipleri Berlin, Roma ve aon ya Ue 1Wall altmdakl arui üaerint 
defa d'a Vıyanada yapılan aö· mahdut mlk1aata akın yapmıflardır. 
rutmelere eMe teıkil etmiştir. Ro- Bomtıardmıın e.aııen bedeller arum. 
men mılleti buyuk Alman Reich'i da VJl)lehnab&ven de vardır. Bundan 
ve muttefik devletlerle olan an· bafka Baahavtn ve Hlperhaven de
la~aya tam bir itimad ve imarı 1 nls lnf&at tetıphlan da hllcuma nt- t 
ile dayanabılır. ramJflır 
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üsabakamız 
Nasıl Yapılacak? 

Otuz Çift Birbirferile Nasrf Evlendirilecek? 
Seçmenin Münasip 

Olup Olmadığı Nasıl Ölçülecek ? 

Çorluda Tıbbi 
Konferanslar 

Büyük hastahane tıbbi müsa· 
mcrde:nn;n ııeku:n-.·~: Ea:l.ekim 
Asun Türenin rcisliğ:ode ve kon· 
fcr"U ıs salonunda kalabaiık bir 
doktor l.-ütlesinin huzurıyle ve· 
rilmiştir. Ön söz Besim Enere· • 
n.in Ür<>loji 1940 senesi grafiği 
ile ba~lamı~ Ziya Göqin tara· 
fmdan Tiramot.i.. yapılarak çıka· 
rılan bançerecle fibro vasküier 
poÜp Dr. Muzaffer Tezonar tara
fından kl?Surlu yaratılış, Hayri 
Alkanrmak ak.ciğer apresi, Dr. 
Tarık tarafmclan :bağırsak.ta iğne, 
Azer Aran tarafından fünükilcr 
m~eloz, Hayati tarnfından me

---- --

VATA!( 

Devlet Demiryollan llinlan 
1 - Tam vagon hamulcli tntün, pamuk, yUn, yap$ ve tiftik nak· 

liy&tma mahsus tarife, 1700 den :Cazla kllıOmetreler için ton başına. 2,6 
~ ücret almmak üzere 1700 kilcımetreden fazla mcsa.felere teşmil 
cdilmişUr. 

2 - Ecnebi memlekcUerdc QÇLlac&k c:f'uar, sergi, panaya, festival vo 
kongre> !ere iştirak edecek yoJculara malısus yeni bir tarife ihdaa edil· 
ınişttr. Bu tarifenin bangi milna.sabetlerc ne şartlarla. ta.tbik edileceği 
her defamnda aynca tayın edilecektiT. 

3 - Haydarpaşa. - Adape.zan, Sirkeci • Kırkla.reli • Edirne ve lzmir 
- Denlzl1 <Söke, Tire. Ödemiş ~elcri dal!fi> kı:smmda., 100 kilometre
den az mesafelerde fotografl& tevtrlk ednmek kaydı olma.kstZm ta.m 
flcrete mbi yolcularn. gidiş - dönOş biteti ~trla.caJrtrr. Bu biletlertn 
döntiş kısmılannm meriyet mMdeti yedi gündftr. 

Bu hustıs& ait tartfe!cr 15/3/Dn tarihinden itibaren tat'blk edilecek· 
ttr. 

1',azta ta!'Sillt.t için tstasyonla:ra mÜ'raeaAt edilmelidir. (1331 • 1758) 

nenldk.ok ıspetiseminisine piron· -----------------=------------
tozil tedıı.vizi vak.alan anlatılmı~ .::§~~~~-jf~~~~- - -Dr. Berk.kanın akciğer vereminin 
tedavisi hak.kında fW.rleri din. 
lenımiş. ou konulara Ruhi Onat. 
Beslın E.nercn. Ziya Gök§in. Nuri 
Ergene, M. Sakarya.. Hasan, Kor 
gün, Muzaffer T czonar, Sami 
Gürün. Haqri Akarırmak ve A· 
zer Aran iştirak e~.lcrc:lir. * Çorlu Tarım Kredi Koope· 
ratifi !fl}bk umumi toplantı• 
sını bir Martta Kooperatif bina· 
suıda aktet.m~tir. Muvaffakıyet· 
le.de dolu bir yıllık faaliy~ u· 
mumi toplantının takclir ve tas· 
vibindan geç.tikten sonra idare 
heyeti seçimine geçilmiş ve yeni 
idare heyeti ihsan Y egiın. Musa 
Kaptan. Mehmet Sadık Anıl, 
lsmail Köprülü, ve Ha.,«rim Şinik· 
ten teşekkül etmiş ve re~liğe İh· 
san Y qen seçilmiştir. Koopera· 
tifin intizam ve muvn.ffakıyetinde 
banka memurin ve Müdür Selçu· 
kun yardım ve uptdarı görül
mü~r. * Çorlu orta okulu fakir tale
belere göğüslük, ayak.kabı, yelek 
ve ders levazımı dağıtarak tale· 
beye yardımda bulunmuştur. 

Müsabakammn birincisine hediye edeceğimiz radyo, bu resimde 
görüldüğü üzere Ph!lips acentasımn Voyvoda caddesindeki ma· 

ğ zasının ,,.ftrininde tqbir edilmektedir. 

* Okul idare heyeti talede ve· 
!ileriyle temaslarını arthrm•k 
maksadiyle Orduevi ealonların· 
dan istifade ederek toplantılara 
ve terbiyevi hashıhailere ba~la
mıştır. Aynı salonlarda iftihar 
listc;sine ismi geçen 30 talebeye 
mektep talim heyeti :tarafından 
da bir çay ziyafeti verilmiştir. Karllerlmlz mektupla, telefonla, 

~lfııben sarayorl:ır: Müsabakanın 

tatbU.-atı nasıl olacak 'l 
Anlatalnn : Bir defa hergün g"B· 

zetede namzetler çıktıkça kesecek· 
1ı1lnli. Kuponla beraber akhyacak· 
ı;ınır:. 

Otuz erkek ,.e otur. kadından fba· 
ret eri tamam olunca buıılan bir 
nray g ttrc.rck ~ cut itinde her 

erke o en uygun kadını s~c.rek 

otuz çifti kenıll takdirinize göre 
te.~'--U edC<'ekslnlz. fe5el11. beş nu· 
maralı erkeğe 20 numaralı kadın. 
l numaralı kadınla otur. numaralı 
erkek dl)erek bize neticeleri liste 
halinde bildirecek iniz. Biz blitün 
hu ce\aplan Noter Gııllp Blngöle 
te,,-di edeceğiz. Gilııü gelince bun· 
lar Noter tarafından isteyenler do 

Müsabakamızın 
Birinclllğl kazanana: nır lüks 

rad)o. 
İkinciliği kazanan iki ki9iye: 

nırer çal takımı. 
üçUncUIUğü kazanan Ud ki'1ye: 

Birer kol aatl. 

DördUncUl ğU kazanan iki kişi

ye: Birer cHnk çantası. 

Ecsinclllği kaza.nan iki kişiye: 

Birer kadın el çantası. 

Altıncılığı kazanan Uç ldşlye: 

Birer llkör takımı. 

Yedlnclliği kazanan beş ki~iyc: 

Elrer vazo. 

hazır bulunduğu baldo bir tasnif 
yapdacak. Mese~ bir numaralı er
keğin hangi kadınla evlenmesi hak· 
:kında ekseriyet bolundnğu anı,tırı· 
Jacak. Eğer fiizin \erdlğlnlz rf!y 
ekseriyet reyine uygunsa o çlft içJn 
tam namara alacaJ.."f>ınn:. Her çift 
hakkmda bu ta nlf ayni usulle ya· 
pıhnea neticede klın ekseriyetin 
k naatlne en uygun !Kl<)meler yııp· 

mrŞ&a birinci ikramiyeyi, yani 275 

lira kıymetindeki Flllıls radyosunu 

kar.anacaktır. Diğerleri i nbet ı;ıra

silc diğer yllz em hedtye~1 alacak· 

lardtr. 

275 Jlralık radyo, Galatada PHJps 

mUtı5stı6cslnln camekCımnda t ,bir 

edilmektedir. Yolu11uz dll!ı}en;e göz

den g~lrlnlz. 

KIZ SANAT ENSTITOSO 

Edirne (Vatan) - Edimemi· 
zin vücudiyle iftihar ettiği mü
etıseselcrden biri de Kız Sanat 
EnıstitüsüdüT. Bu kıymetli mücıs· 
eescmiz dört aylık çalıpalarının 
mahsullerini bugün Halkevinde 
muhtC?cm bir sergi ile büyük bir 
takdir kazanmı bulunuyor. 

Enstitü muallımlerin<len Ba· 
yan Nimet Alkentin veciz bir nut 
kuyla açılan ıbu sergiyi gezenler 
kızlarımızın muvaffakıyetlerini 
tebrik ve muallimlerini de tak· 1 

dir etmekten kendilerini alama· 
rnışlardır. 

Sergiyi gezenler yine kızları· 
mizın yine kendi elleriyle hazır· 
ladıklnrı pastalarla izu edilmiş
lerdir. 150 Gönderdiğim re im, foto mu· 
habirimizin sergıyc ait güzel bir 

Sekizinciliği kazanan beş kışiye: resmidir. 

Hediyesi 
Beyoğlu sincmalan için altışar 

bilet. 

Dokuzunculuğu kazanan ~ ki· 

MURATLIDA ORMAN 
YET1Ş1iRlLlYOR 

Muratlı ve havalisinde f,iddet· 
Onunculuğu kazanan altı kişiye: li aouklar olmu tur. EJdlmi§lerin 

donmasından korkulmaktadır. 

fiyc: Birer mUrckkepll knlem. 

Birer kravat. 

On birincfllğl kazanan yedi kişi- Muratlıda halk fidanlığa çok 
ehemmiyet vermekte. Bu sene 
fazla fidan dikmek için yerler 

on kişiye: hazırlanmaktadır. Az zamanda 
Muratlı Trakyanın en yeşil bir 

ye: Birer ipek çorap. 

On ikinciliği kazanan 

İkişer iyi cins mendil. 
On UçilncUden yUzllncUyc kadar yeri olacaktır. 

ltazanaca.k olanlara a.Şağıd:ı.kl te
selli hediyclcrl vcrllecektır. 

---0-

Edirncde Bahar 

TESELLi HEDiYELERİ: 
Edirne, (Hususi) - Havalar ıon 

günlerde dUzelmcktc ve ısınmakta· 
dn'. Her kışın mUthiş soğukhm bu 
sene oldukça hafif geçmiştir. Baha· 
rm mUJdecisl olan cemrelerden Uçlin 
cilsil de bugün toprağa dllşmUşt.Ur. 

Kauın nlardan on dördüncüden itibaren nrilccek teselli hcdJyclerl· 
nln adedi yiiz t nedir. Bunlardan on klş:lyo birer liralık Tayynro bileti, 
on ki i.l e tnnınmı, romanCJlarnnızın birer cııerl, on kişiye (Ramiz) in 
birer knrlkatitr albümü. on kişiye Gül ~ kitabı, on klşlyo Salon 
Çi!"ekJerl kitabı, on kişiye (l'edlgtln) mermuasnun istanbul albllmü, on 
kt-:ı.rc Ömer cyrottlnln hlkiılelerl, on ldşlyc birer paro 1:f!nta ı. Birin· 
<'Diğl kazanacak okuyucumuza \Creceğlmlz (Lüks Radyo) Galstada 
Bankalar cadde inde (Fflps) mağaz.aeının ,·ıtrtnlnde teşhir edilmiştir. 

Havalann mUsalt gitmesi yüziln· 
den birçok yerlerde ağaçlar çiçek aç
mıştır. Fılhakika ağaçların bu uya· 
mşı Trakya için pek erken olduğu 

söyleniyor. Bundan sonra ani bastı
racak olan bir soğuk dalgası ve ya
hut yağacak bir kırağı bütün meyve 
çiçeklerini yakmasından korkulabi· 

Askerlik işleri 
Şt'BE1'E DA \'ET 

J'atlh A kerllk ı;ubeıılnden: 
Fatıh Aekcrlık şubesinden Ali Naz 

mi oğ. Mehmet Muzaffer (1936) 
315 doğumlu acele şubeye müraca
atı llıln olunur. 

Yeni Neşriyat: 
blıinı • Türk Aruıiklopedi i 

9 uncu sayısı intişar etmiştir. Bu 
sayı mühim bahtslcnle müteııddlt 

resimler ve Je\'halarla, tanınmış pro· 
fesör ve cdlplerımızm yazıları var-
dır. 

1 
ÇOCUK ESİRGEME KURUMU lir 

BALOSU * Edirne (Hususi) - \'ilayetlmi· 
Çocuk Esirgeme Kurumunun yıl· ze bağlı Havsa, Tcklrdağı vilfıyeti-

hk balosu, bu sene martın 15 inci nin Çorlu kazasına bağlı Muralll na· 
cumartesi gecesi Taksim Belediye hiyc merkezlerinde yeniden ihdası 
Kazinosunda verilecektir. teknrrür ettiğini evvelce bildirdiğim 

Yeniden açılması kararlaştırılan belediye tcşkıllltı ıçln hazıı·lıklara 
Çocuk dispanser \'e kreşlerinin ilk başlanmL,tır. Her iki yerde yapıla· 
tesıs masraflarına karşılık tutula· cnk olan Belediye teşki!A.b önUmUz· 
cak olan mczkfır balonun İstanbul deki malt yılı iptidası olan Haziran 
halkı tara.fından bUyUk bir rağbet ayı başında faaliyete geçmiş olacak· 
göreceği.ne şüphe edilmemektedir. tardır. 

----0-

Aboae IJcrad Türkiyenin Coğrafi Vaziyeti 

Mani8a (Vatan) - C. H. P. -------
Senelik 

Cenel sekreterliğince Manisada 
Ayım bir konferans vermek üzere gen· 

-------------- derilen, siyasi bilgiler okulu coğ· 
Bayındırlık Dergisi HOO 750 400 100 Kr. rafya profesörü Hamit s •• di Selen 

Nafıa Veklı..leti tarafından nc.şre- lıartç memleketler: Halkevimiz ıalonundn •(Türkiye· 
dllmektc olan (Bayındırlık İşleri t!enellk 1 .,.w. 1 aylık A 1 k nin coğrafi vaziyeti) mevzuunda 
Dergisi) nln altıncı ve yedinci sayı- -------------)_•_ bir konferaps vermişler ve bütün 
ıım kıymeUI malClmat Ue dolu ola· 21oo UlO 800 Kr. yoktı.r I Manisa halkı bu değerli toplantı· 
r k neşredllmı~tır. ---... ----'9-ll!lll!ISI.,._ da hazır bulunmu,lardır. 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Plaııı 

t Hl 1:-:RAMIYELERt--" 
1 adet 2GOO Liralık= 2000.- Lir 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2> 150> 
4: > 500 > 

=1500.- > 
=2000.- > 

8 > 250 > =2000.- > 
35 > 100 > = 3500.- > 
80 > 60 > =4000.- > 

300 > 20 > =6000.- > 1 
Ke~ideler: 4 Şubat, 2 Mayrs, ı Ağus· 

tos, 3 İkincıteşrin tarihlerinde ya· 
pılır. 

Deniz Levazım Satınalma KfJmisyonu ;ll?lllrı 

I\r.armara Üssübahri K. Sahnalma 
Komisyonundan: 

Toz Şeker hanı 
1 - Bir kilosuna. tahmin edilen fiy&tı 37,75 kuruş olan 10,000 kilo 

toz şeker, puarhkla sa~ alınacaktır. 
2 - Pazarlığı ıı mart su salı günU saat 1' te tzmitte tersane ka· 

pısındak1 komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Teminatı, pazarlık gUnU takarrur edecek ihale bedeli l1zerin· 

den yüzde 15 nısbctinde derhal almaca.kur. 
4 - İsteklilerin bu işle ilgili ticaret veslkalarile birlikte muayyen 

gUn ve saatte komisyona mliracaatıarr, (1756) 

l lstanbul Komutaniıgı Satmalm1 i<omisytmu:-a jıJ 
Keşi! bedeli c794> lira 20 kuruş olan bir ambarın kiremit aktarma 

işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görWebl· 
lir. 1stcklllcı1n ıı.S.941 gfuıü saat 10 da Fındıklıda. satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (1803) 

* 12/3/941 gUnU saat: 11,SO da. ra· cekleri fiyata göre yüzde on beı, te-
zarlıkla 6 çift araba. koşum takımı mlnalları ile beraber Fındıklıda sa
satın alınacaktır. Vermek isteyenle- tın alma komisyonuna gelmeleri. 
rln mezkCır gUıı ve saatte teklif ede· (1732) 
ceklert fiyata göre kati teminatları 11-
!le birlikte Fındıklıda satınalma ko- Lüzum olan parçalar verltrnek 
misyonuna gelmeler!. (1753) ~rtile pazarlıkla bir miktar kamyın * tamir ettlrllecektlr. Bu I~ yapabile-

Dört binek 2 mekkari hayvanı pa- ccklcrin ta.fsilA.t almak üzere her 
zarlıkla satın alınacaktır. Vermek gün Fındıklıda &atın alma komiayo· 
l&teyenlcrln her gUn iş saatlerinde nunıı. gelmclerL (1731) 

hayvanlarlle Fındıklıda. satınalma. Jl. 
komlsyonuna gelmeleri. (l7M) Beher kilosuna 60 kuruş fiyat tah· I * min edilen 22 ton yazlık vakum yağı 

Bir kamyon şasesi üzerine mevcut 11.3.941 günU saat 11 de pazarlıkla. 
resim ve şartlarına göre bir karoseri satın alınacaktır. Şartnamesi her 
yaptırılacaktır. Pazarlığı ll.3.9U gün komisyonda görUleblllr. Teml
gUnU saat 14 tedlr. Şartnamesi her nn.tı 1980 liradır. İsteklilerin belli 
gUn komisyonda görülebilir. İstekli- gUn ve saatte Fmdıklıda satm alma 
ıcrtn belli gUn ve saatt:e teklif ede· komisyonuna gelmeleri, (1659) 

Edime Asliye Hukuk Mahkemesinden: Es: 941/146. 
Edirne Askeri hastahanesinde ka· 

rantına memuru Yahya Oresln ta

rafmd:ı.n, Edimenln Molla Fahrettln 
mahallesinde Horozlu bayırında Bal· 

tacı Mehmet Uydur yanında ölU Ha
san kızı Cevriye aleyhine terke müs· 

sadUf eden perşembe gUnU 11a.at 9 za. 
talikine karar verilmiş olduğundan 

mezkCr tarlhte bizzat veya. bir vekil 
göndermediği takdirde gıyabında da
vanın rüyet edileceği tebliğ makamı· 
na kaiın elmak Uzere olfln olunur. 

tenit açtığı boşanma da\'a.sı üzerine --------------

• 

ŞEHht TİYATROSU 
davalının fkametgtı.hını terkle nere- Komedi Kısmı 
ye gittiği meçhul bulunduğu anla- ır. BU AKŞAM 
şılmakla llA.nen tebligat lcrasma ve 1 Sr.at 20,30 da. 
duru81llanın da 10.4 941 tarihine to- ' KİBALIK ODALAB 

TO • 3- 941 -------
. ' . 1 . . et < • ' .... ·~. '- -·· .. . ". . ~ .. ,, .. :, <Çw~... . 

Ba,, Di9,- llezle, Grip, Roma~ 
Nevralji, Kınk'Tık •e Bütün Ağrılarınızı Dernl Keaet 

icabında rtıno. 3 tqe eııutıflı.. T.Ati:Lln.ERIND.EN SAKfllllNIZ-
HER VElfOF. fUtLU KUTl'LARI ISRARLA ISTEVl..:17. 

t.skeri Fc:brikalar Sa:ma:ma Kom:syonu J;aıüll'· 
T&hmin edilen bedeli <3~> lira olan elli ton Avrupa tutyaSl: 

mart 941 sa.lı gUntl saat 14 te Salıpazarı a.s.kerl fabrikalar yoııanıaSJll ıı 
ki satm alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. İlk teıni1', 
<2437 ,5> Ura olup '8rlJlamesi 163 kunı~ muknb111nde komisyondan \'llr{lıl' 

Isteklllerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaiki h!ınll ~ 
bu işle alAkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası vesikasil• 
gün ve saatte komiııyonda. bulunma.lan. (1577) 

İstanbul Belediyesi llanl.ırı 
ı;ır::· 

Kerestecilerde kAin merkez hOJ.lndekJ kavun karpuz sergileri 'P ıJı 
da bulunan aşci dllkkAnı bir scne mUddeUe kiraya verilmek üzere ·~J; 
arttırma.ya konulmuştur. Yıllık kıra b <i ı muhammen! 720 llrn. ve 
teminat mikda.n 54 liradır. Şartname ~abıt ve Muaıneh\t :MUdilf

1 ı 
kaleminde görWebillr. lhnle 13.3.941. Pe?lcnbe ı;ünll saat 14 de d~P' 
encümende yapılacaktır. Taltplerln Dk tem.inat makbuz veya ıııek 
larilc ihale günU muayyen saatta da1m1 encUmende bulunmafal'l-

(1463) ____./ 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesinden : 

1ı 
Şubemizin 1941 llıtiyacı olan vasati Oç bin &(yon ihraç sandı~ 

mart l9il ısalı güntı saat u; de karVtlJklı paza.rlıklaı yaptırıiacağtl\ ., 
taliplerin ~ lira teminat akçeslle yevmi mezkfu'da şubemizin l~ 
hanmdakl merkezinde hazir bulunınalan ve sandık şartna.nıel 
pazarlıkdan evvel şubeden almalan. (167~ 

Emn"yet Sandığı ilanları: 
Talcsitıi Emlak Satışı Sekiı 
Senede oıo 8,5 Faizle Ödenit 
~u 01nfil ~~ 
Stıtfücedc AbdUssclAm Sütlüce Arsa "° me.halleel AbdüsselA.m aokağmda 
eski 25, 27 yeni 25 ve 27 No. Ju 
Kadıköy Ha.sanpa.,a maJıallcslnde İki ev 2rfl 
eski Adalet yeni Htlrriyet sokağın 
d& eski 7 mü. yeni 1/1, 1/2, 8 No. ıu 

ı - Arttımıa lD/Mart/Ofl tarihine dO n çar'9llm'b& g'(ln'd ya 
cak ve 18 den 15 e kadar devam edecektir. 

l!ıale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 1 ntsbt 

de pey akçesi yatırmak lAzımdır. ~" 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin gerl knlanı sekiz scfl' 

sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler r.~ 8.5 faize tabidir. 
4- - Taksitler tidcnlnceye kadar gayri menkul sandığa blrlncl 6 

eede ipotekli kalır. 
5 - Binaların fotograflan sandık binasındaki satış salonunds 

hir olunmaktadır. Fazla tafsilat n.Jmak için salona mUracaat edlllf 

Emlak a!mak ve satmak isteyen.et~ 
İstanbulun her semtinde her çeşit emlAk almak ve satmak tçiJI 

kısa yol satış salonumuzu ziyarettir. 
İstenildiği takdirde saWığa konan emlAk mukabUinde ne ınlJ 

borç verileceği tayin edilerek alakadarlara. blld1rillr. Bunun ıçuı 
lira Ucret alınır. 

Teşhir tlcreU: Bir liradan aşağı olmamak üzere Uç ay için bili 
rada on iki buçuk kuruştur. Ne satıcıdan ne de nlıcıdan bal}ka bit 
ret alınmaz. ~ 

T1..rklye Camlnıl'lyetl 

Ziraat Bankası 
Kurul\lf tarihi: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 Türk ıırası 

Şube ve ııJaıu adedi: 265. 
Ztral n t1car1 her nevi banka muo.melelerL 

'Para blrlktlıenlere :s,ooo lira ikmmlJ'e veriş~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf ııesa~~ 
en az 60 lirası bulunanlara senede 4 deta. çekilecek kur'a ilO s; 

da.ki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet l,000 Unhk 4,000 lira ~i (l(!O Jil' 
4 » 600 » %,OOO > 100 adet 50 ilmi.ık ~ 800 1 

' » uo » 1 000 » 120 » 40 » oO , '° » 100 » .:ooo » 180 • 20 • s.~ ~· 
DİK.liT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 ıı.raıdsI' eıtil' 

ğı dn.,miYenlere ikramiye çıkt.Iğı takdirde % 20 fazlasile \terflcC 
Kur'alar llfltlede f defa. l eylfll, ı blrinclkinuıı, 1 nııır' ., 

1 harlran tarihlerinde çekllooekttr • 

Sahfbl ve Neşriyat MUdUrü: A.m .. ~..ı. ..c..uJ..'i --..-i..LJ~~ 
Basıldtğı Yer: VATAN MATBAASI 


