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VARA TTIGI HAVA 

Çorumun geçirdiği 
zelzele f elô.keti 

)ünün ve bugünün ölçüleri arasın· 
faki farktan anlamıyanlar çoktur. 

Yazan: Ablllet imla 'fALMAN 
~ ışarcian, memlekete döününee 

1 

_ ~ ":'.' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
""'Varlık vergisinin yarattığı ha- r....w••.n:KbC.lta<b4'4l.Saıur.wıcx:svuxz 

'birdenbire göze .. çarpıy~r: Insan Memurl 1 r bı·r derece ~ adımda dert. doken, şıkayet e· , 
ltrt adamlara tesadüf ediyor. 
Olçüleri belli olmıyan, itiraz ka-
~ etmiyen bir vergi yükü elbette 

teri i edebilecekler 
Terfi için en az dört s.ene 
beklemeleri mecburi sayılıyor 

'1r bir yüktür. Bunun alakalılar 
"°atından gülerek, sevinerek kar
lla.nrnası beklenemez. Hükumet te 
lıtıeıerdenbcri titiz şekilde riayet 
ittiği malt prensiplerin haricine el
lttte seve seve çıkmamış, böyle bir 
"'1rn atmağa mecbur kalmayı acı 
'ııırnuştur. Fakat yaşların ~·anında 
~uların da yanması tehlikesine, i 
~ı haksızlıkların zaruri surette 
'ıt1tıenmesine, tatbikatta mesela ban 
~I ------------- Ankara, 5 (Vatan) - Meclis•n ra· 

ar bakımından hatalı hareketler ~ ı zartesi günkü ruznametinde deviet 
t~Pılmış olmasına rağmen tedbirin memurları aylıklarının tevhit ve le· 
"-sını alkışlamamak ve hükumeti 

1 
adülüne dair olan 3656 sayılı k:ınu-

~retinden dolayı tebrik etmemek nun 7 nci maddesinin te:siri h.ıkkında 
llıiırnkün değildir. Başvekalet tezkeresi ve BütQı? l'n~ü-
d.:icaret aleminde bulunan vatan- meninin tefsiri müzakere edi'.ccı.:ktır. 
:"'flanmızdan bir takımı. bugünkü Bu tefsire göre yukan tlereceye terfi 
diiiıya felaketinin acı mtmasını kav- için en az dört sene bir dereceic t.u-
~~amamı.şlardır. Bir milyan geçen ! !unmuş ve bu kadar müddet o d~rccc 
~İlttarda insan bijgün boğaz boğaza maaşı fiilen almış olmak prttır. Yuk-
uotuşuyor veya açlığın, hastalığın, sek mektepten mezun olanlar için bü 
~· müddet üç senedir, Her ne suretle o-
d 

1 görülmemiş facıaların pcnçesin- !ursa olsun bir dereceden fazla terfi 
e kıvranıyor. caiz değildir. Bütçe encümeni bu 

dt liarp eden memleketlerin hepsin- maddenin gayet sarih olduğunu ve 
hususi menfaat çark ve dolap- tefsire muhtaç bulunmadığı kararına 

~ı durmuş veya durdurulmuştur. v~tır. 
stlar alışta veı;lşte görsün diye Mec~. muharip yabancı ordu men 

"baıay<p ;, görenle< kAdanndan 

1

,.pl.,.•ndan Tü,Jtiy.,.. llılco ed~lu 
~~~de doksan beşe kadar olan bir (DeYQıa; ıle. 3; Sü. J ü) 

~ını hükumete veriyorlar. Har:t- 11. Uuai01lnl 
~anında dimallarındaki kabiliye-
1 \'e işlerindeki tecrfibeyi kolay

Ca trıilyonlara çevirebilecek en seç
llıc iş adamları nefıslerini vatan biz
'llletine vakfetmişlerdir. Dünyanın 
~ aristokrat memleketi say1lan In
~tere tarihin en esaslı inkılapların· 
darı birini geçirmiş, harp zamanın-

her zahmet ve yükü müsavi su
tttte taşır bir muhit olmuştur. 
el I>ünyanın en büyük zcnglnlcrin-
tn biri olan Leydi Astor'un şato
~a gittiğimiz zaman ortalıkta bir ilt hizmetçi görmedik, hizmetçiler
i t!ıt bir kısmı fabrikalarda çalışma-
11 tercih etmiş, diğerleri askere a
ı:rnıştı. Şato uydurma yardımcı
• rJa tevrilip gidiyordu. On beş ki· 
illik çay masasında kendimiz hiz
~et etlik. 
~ngiJterenin eski Ankara sefiri ve 
lı lin kömür madenleri sahibi Sir 
ltıercy Loraine bizi sayfiyesine ye
l eğe çağırdı. Evde hizmetçi yok
'l.IJ.. l3ir büfede soğuk bir yemek ha
t~tlanrnış duruyordu. Sofra hlzme
~~l ev sahibine yardım suretile he
~1.1:11iz yaptık ve bunu zevkli bulduk. 
, \lrıltu lngilterede yeni bir alemin 
~llrulduğunu duyuyor, fedakarlığın 
h a1tbu1 bir moda, bir haz kaynağı 

iline girdiğini görüyorduk. 
Aicrnleketimiz fıilen harbe girme

....___ (Denmı: Sa. 4; Sil.. 2 del 

Napoli bombalandı 
Hasar çok mühim 

bir çok ölü var 
Mussolini 

tahliyesi 
büyük şehirlerin 

verdi • • 
emrını 

Roma, 5 (A.A.) - Resmi tebliğ: 1 nın mermisi isabet eden motörlü bir 
Düşman pil~tları~da~ ?ir A.~erika.n Ingiliı .uçağ.~ al~vl~r içinde körfez
yüzbaşısı esır edilmışlır. Dun öğle· de denıze duşmuştur. 
den sonra düşman uçakları, Napoli 1 Goscnza civarında da bir iki bom
üzerine kısa ve şiddetli bir akın yap- ba atılmış ve bir kaç ev hasara uğ
mışlar \'C Tunustnki hareketlerin- ramıştır. 
den dönen uçaklarımızı yakından ta- Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) - Ro
ldp etmişlerdir. Düşman tarafınctan ma radyosunun bildirdiğine ıöre, 
ika edilen hasarat mühimdir. Ve Mussolini bütün valilere bir tamim 
sivil ahali arasında bir çok telefat göndererek büyük şehirlerin sürat
vardır. Olcnlerin miktarı 150 ve ya- le boşaltılması hakkında emir ver
ralannnların sayısı 358 kişiye balığ ıniştlr. Duçe, emrinde şöyle demek-
olmaktadır. Uçaksavar bataryaları- (De·nnu: sa. 3; Sü. 3 te) 

Ruslar · Smolensk'i 
tehdit ediyorlar_ 

Stalingrad ş:hri içind ~ ilerileyen 
bir çok mahalli işgal ettiler 

Ruslar 

la~loltJıoJm, 5 (A.A) - Reuler mu- .. _ .. - .,. ... ~····" 
hi bildiriyor: 

\i ~ct'kezt cephede Rus ileri hareke. 
ı1.'1tndi Smolensk esas mevkiini teh

• altına almış bulunmaktadır. 

r.!'Oskova, 5 (A.A.) - Sovyet gece 
181 tebliği· s . 

!itaı llkkanun gününde kuvvetlcrlmlı. 
bıt ın::.'l·nd Şl'hl'i içinde ilerlemişler ve 
ı l'ok ınnhnllı ışgnl etmi§lcrdlr. Bun• 
lt.ıqkrasınrl.a Votkl. Taşvi. ~ink, 

P.t 1, ve Diy..:v bulunmaktadır. 
Oskova, 5 (AA.) - Reuter ajan-

~n hu usi muhobiri bildiriyor. 
t 1 ""uı> ıstııı:.ımctnıdc Don bozkırl..a
td Ilı:, ı·in<le ilerlrmcktc olan Sovyct 
-ııı lı 11 Suro\ ıkno'nun 53 kilometr.: 
r-. 

1n la r.cni" bır saha uzerinde · -rıı, 1 
rı 1 n\'1tı kl\•Llrına vı.ı-ınt5 "e dc-

t)"oıu lUı, c ı 111 uunda nehrin balı 
(Dnamı: Sa. 3: Sil. 5 te) General Timoçenko General ZiikOY 

Çörçil neti
ceden emin 

Fakat zaferin ko
layhkla elde edile

miyeceğini de 
söyledi 

Göbeb'de askeri ve 

• 

yüzlerce ev 
' 

yıklldı, hasar çok 
mühim ölü ve yaralılar var 

Çerum. 5 (A.A.) - Burada :! ilk- de ıarar ccirmu,tıir. Lacir kci) ünde :ıo dır. A) az kô3-ünde ı:; ev yıkılmış, 15 
kanun ıttesi vuku bulan )er sarsın- ! ev oturulamı)acak derttede )er sar· ev de oturuJamı)acak derec:t'Cfe uru 
tısı, alınan mütentınim malômata gö.

1 
~ıntısından mut~sir olmuş \C ıtt"tri l ıörmü~tür Patak koyünde lı.e ot~r~

re. Osınancık kauı merkezi ile civar kalan e\•ler de tamamen 'ıkılmı~tır. labilecek bir ev kalmamı~hr. Blitiin 
nahiye ve köylerde büyük hasarlara Kiıçiık l,adr ikci) ü 2 C\" müstc,na ta- bu mıntakada tesbit edilen ölü mık
sebebiyet vermiştir. Osmancık kaıa n:ıamen harap olmu tur. \'arun kö- tarı 5 \'e :raraJı mlktarı de 9 dur. Ha~ 
merkezinde 28 ev yıkılmış ~·e 3.!'. ev yündeki evlerin ~·ü7de 80 i urar gör- ı \"an Utyiatına ıelincl', diier y~r~~r•e
de ha ara ujTamıştır. Koınba koyun. müştür. Türkll'r kö) iinde 10 C\" çok· ki zu iaıa mukabil, Komba uyıı•de· 
ıle 71 evden se si yıkılmış \·e 21 e\• nıiio;, diğ'er ('\'ll'rde dl' çatlaklar ''ar- ki ha~ ,·an kayıbı "'ühilfttlir. 

Tunus lıarbi şiddetlendi 

Teburba ·da Almanlar 
tarafından işgal edildi 

Londra. 5 (Radyo - 12.45) - Gc· ı---
neral Eıscnhover'in karargahından 1 v 1 k • • 
bild~rildiğine göre, Teburba'd~ şid· ı a r 1 v e r g 1 s 1 
detlı savaşlar olmaktadır. Duşına· _ 
nın bazı piyade ve motörlü birlik· 

leri şehre girmişlerdir. Le 1 h d 
t,ondra. 5 (A.A.) - $imali Afri· ıste er er yer e 

~:~:~a t1::~er~:: ·~~lg~::iı:~7 ;~:: 
suna mühım miktarda takviye kuv 1 
vetleri ve malzeme gelmiştir. Bu tamam anıyor 
tıık\'iyc kuvvetlerinin me.~ür ~r· 
dunun Tunus - Bizcrte museııcsın· 
de toplanmış olan Italyan ve Al· 
man kuvvetlerıine karşı yakında 

kati hücuma gesmesini mümkün 
kılması muhtemeldir. 
Müttefık kuvveflerj Djedeidılı -

Teburba - Mateur hattı boyunda-
Sİ yO Sİ voziyetianlattı ki tepelerde kilin mevzileri tutmak Ankara s (Vatan) - Memleketin ı--. . ı tadırlar. Müttefik başkum~n?anlı,!itı: hemen her tarafında Varlık vergı i .. -------------. 
Bradfod, 5 (A.A ) - lngıllerenın umumi taarruza geçmek l"i.n kafı . · · ı b" · b 8 1 1 d 

. b . . . . " k lıstelerının hazır anması ıtmı, gı ı- u ga sta a 

An karanın listeleri, Pazarfesi 
veya Çarşamba günü asılacak 

şimal doğusundaki harp fa rıka- miktarda bırleşmış mılletler u~- dir. Dün de bildirdiğim gibi .4.nlcara r 1 n 
!arını ziyaret ettikten sonra Brad- \•elleri gelinceye kadar bu me\·zı-ı .. . . . . 

1 ford şehri belediye dairesinin pe- !erin tutunabilecek1erinc fevkalade mukelleflcrı lısteslnın p.ızarteçı, :ııa· 
ronunda büyük bir l1alk kütlesine iti d d mi çarşamba günü asılması beklcn-

hıtap eden Çörçil şöyle demiştir: ~=r~d~a~a~:·ut icra eden Ameri- mektedir. Diğer vilayetlerin listele- o"rf "ı ı'dare 
Savaş, en şiddetli safhasına yak- (O.nmı: sa. 3: Su. 1 de) j ri de pek yakında asılacaklardır. 

!aşmaktadır. Bütün kuvvetlerimizi 1 
bir araya getirmemiz lazımdır ve 
tesadüf eseri olarak beklemediği
miz halde iyj haberler alacak olur
sak bundan memnun olmalıyız. Fa 
kat böyle şeylere guvenmemcmiz 
lazımdır. Kendi kuvvetli kolları

mıza, çalışmamıza ve bu harp es
nasında maruz kaldıaımız iç \'e dış 

(Denmı: Sa. 3: S\i. 1 del 

Şarlo 

Bugün Türki
yeye hıtap 

edecek 
Nevyork, 5 (A A.) - Şarlonun Tür 

kiyeye hıtaben yapacağı radyo de
meci yarınki 6 ilkkanun pazar gü. 
nü, •Türk - Amerikan dostluk pro
gramı• ismi verilen yayım sırasında 
verilecektir. 

(Denmı: Sa. 3: Sü. l de) 

Çiçek aşısı 
muhakkak 
olunuz 

Hayat v= 5ıhh~tinızı 

korum:Jk için bu b:r 
rr:ec uriyettir 

Birkaç gündenberi yayılan ha· 
berlere gore. blanbulda çiçek 
hastalığının salgın bir halde ol
duğu bildirilmektedir. Diın bu 
hususla blanbul Sıhhat ·n iç· 
tlmai Muannet Müdürlüğün

den aldJgımıa bir mektupla çi
çeğin soylendigi gibi blanbul· 

Amerika ve lngmereden 
Külliyetli miktarda 
ithal eşyası geliyor 
Ankara, 5 (Vatan) - Memlekete : daha esaslı bir şekle sokulmuştur. Al-

50 •• ı d hariçten birçok ithalat manya \'e orta Avrupa memleketle-
n g~ er e rinden de büyük partide eşya beklen 

eııyası gelmiştir. Bir kısmı da yolda- mektedir. Bunların miktarı 40 bin to-
dır. Yalnız İskenderun limanına A- nu aşacaktır. Bunlar arasında demir
merika ve İngiltere'dcn \'e İngiliz İm- yollarına alt mühim miktarda malze
par torluğu memleketlerinden her ay me ve bu ıamanda ehemmiyeti qi-
20 :in tona yakın lthalit eşyası gel- kAr olan bin tondan fazla vagon ban
mektedir. Son aylarda İskenderun lı- dajı vardır. Ayrıca birço.k makine ve 
manındaki tahınil ve tahliye işleri de aksamı da beklenmcktedır. 

Sofyad3 sey
rüsefer durdu 

Birçok komünist 

tevkif edildi 
ve d 0 k ô n l · r k o pot: k' ı 
Londra, 5 (Radyo) - Bildirildi

line göre, Sofyada örfi idare ilan 
edilmiştir. Şehirde seyrüsefer dur
muş, dilkkanlar kapanmıştır. Za
bıta ahaliyi süklınete davet etmek
tedir. Bir çok komünist tevltit edıl· 
mişlir. 

Seyahatimiz imrenilmeğe 
ı a y ı k m ı y d ı, d e ğ i ı m i y d i 1 

Yazan: 

M cşhı.:4· Türk sc:·ya hı Eı:l iya Ç~lcbinln hika~ 

ycsi malum: Ruyasında Hazretı Mulıaınmedı 

gôrmüş. Peygamber sormuş: ·~en~en n~ dilersin?• 
(Şefaat> diye cevaP vermek nıyetınde ıken agzın. 
dan nasılsa •Seyahat• kelimesi kaçmış, ondan sonra 
bütün ömrünce sürtmüş. du,.muş. 

Ben de çocukluğumda seyyah olncağıın diye tut
turmuştum. Buna önüne gelen şöylece itiraz edi
yordu: 

- Canım, 6eyyahlık dıye bir meslek yok. insan 
başka bir mesleğin icabile seyahat eder ama mes
lek dıye seyyah olmaz. 
Benım cevabım şuydu: 

Ahmet Emin YALMAN 
Oyle anlıyorum ki, küçük iken asi ruhlu, iza· 

delık tnraftarı bir mahliı kmuşum. Nitekim hayıltı
mın ilk ideali hamal olmaktı ki bu da azadelik 
hasretinden ileri geliyordu. Cünkü korktuğum şey 
mektebe gitmekti. •Gitmezsen hamal olursun.• di
ye beni tehdit. ediyorlardı. •Ben zaten hamal ola
cağım• demek suretilc tehdidın altından sıyrıl

manın pek akla yakın bir yolunu buldum ve: •Ha
mal olmağı kabul ettiğime göre, mektebe gitmek 
yok• diye ferahlardım.Maksadımın cıddi oldutunu 
anlatmak için evde hnmallık talımleri yapıp duru-

l. (D•.,amı: Sa. 3: Sü. 5 le) ı 

1 '--"ı---.ıi--.~-' 

- Ben seyyahlığı meslek yapacağım. Başka 

·wnJo.<ıw-lSJ l(~[s~w 

yor, sırtıma yük alıp: ·Hamal geldi> dıye oda kapı
larına vuruyormuşum 

(Dnamıı Sa. Jı 8'L 4 a.) 

• 
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H<§lft<§ldall'il Haftaya Şehir 

Derede 
Tepeden 

Yazan: ladan Galip IAVCI 

A rkadaşların bir toplantısın- 1 yatro mudurune vermiş. Aradan bır 
daydım. Hiç hır mevzuda müddet gcçmış, mudürden ses sada 

çıkmadığını ~onmce telefonu açarak 
uzun uzun durmadan konuşuluyordu muduriı bulm . 
Bir aralık soz, her işini menfaat dü- ı _ Eserimı ::~dunuz. dcğıl mı? Bı
ıuncesile yapanlara intikal etti Bu lirsınız ki ben onu sırf kend; zevkinı 
'nün cbeUe «kaz gelen yerden ta- içın yazdım 
vuk esirgenmez• sozi.ı de sarfedildi. Müdür ,.e·\·ap v rml . 
B işi . • 'mizd b'rl · e ş. 

unu .. tince ıçı en ı · - Bende de tamıımıle o kanaat ha-
- Oyle bir umanda bulunuyoruz sıl oldu. efendim 

ki, dedi, tavuk veren kazla kanaat et- Nıhayet bır a k d dcd' k" 
• Tvukl kı U lib .. raaş ı ı 

mıyor. a ar yme ene u soz - Yazmak iyi bl şeyd· a yaz-
k . . k be tl ş· d' fil 1 r ır am ıymeünı ay t · ım 1 • ge en masını hılmeli Ben bir Fransız mah-
yerden pire esirgenmez- demeli ld bir kemesının bir kararını okudum, öyle 
şeye bcnz~ln. güzel vnzılmıştı kı bayıldım. 
Başka bırl: Sordular: 
- Hele, dedi, insanların munferit _ Nasıldı? 

ve kl!lldi başlarına birbirine yardımı 
işı, bu yüzden bir hayli ı.arar gördü 
Bereket vmıdn ki Kızılay, Yardım Se
v~nler cemiyeti, Çocuk Esirgeme Ku
rumu gibi hayır müesseseleri insan
ları şahst menfaat gorcneklerlne ka
pılmaktan kurtarıyor. 

Bir arkadaş~ 
- Aman, dedi, yardım dediniz do 

hatınma ı;:eldl. Sızc hoş bir hikaye 
.ınlatayırn· 

Adamın bırme, acele bir iş için yüz 
ira Uizım olmuş. Aramış taramış, hiç 
bır yerden tedarik edememiş. Ertesi 
~un rastladığı bir flostu: 

- Nasılsın'J diye gorunca derdine 
lerman <>lur düşüncesilc: 

- Sorma, mühim bir iş için biraz 
paraya ihtiyacım vardı. bulamadım. 
::ııkıntıdan dün gece gozQ;me uyku gir 
mcdi, cevabını vermiş 

Öteki eseflenmiş: 
- Keşke bana dün raslasaydın? 
Sıkıntıd•ki zat sevinmiş: 

Parayı hemen verirdin, değB 

mi" 
Yok canım, sana bir uyku il;'lcı 

"·crirdım. Rahat rahat U}·urdun. 
Başka bir arkadaş: 
- Vermek, hele para vermek her

{esin kari değildir insanlar umumi
tle kendilerini ilgilendirmlyen, ucu 
okunmıynn §eyleri vermekte cömerı 

tırler. Ben de size hır hikaye anlata
~ım: 

Bir koylü, zengin bır şehirlinin ya
nında çalışıyormuş. Bir gün, patronu 
k<.'rıdi ıni kederli gorunce: 

Hayrola, birşcy mi var? diyo 
sormuş. 

Sorma)',D efendim, köyden mek
tup aldım, karım ölmüş. 

- Vah vah, başın sağ olsun. 
- Bu yetmiyormuş gibi öküzüm de 

geberm~. 
- Vah vah, neyse üzülme._ Hemşe

·ilerin sana yardım ederler. 
- Doğru söylüyorsunuz. Aldığım 

mektupta hepsi başka bir kan teklif 
t'dıyorlar. 

- Sahi mi? 
- Evet, fakat hiç biri ba~ka bir 

okuz tcklır etmiyor. 

* Soz. şunun bunun üstünde dol~-
ıktan sonra sinemaya geldi. Muhtelli 

memleketlerin meydana getirdikleri 
fılmlcr mukayese edildikten sonra A
merika film endüstrisinin nzamcünde, 
blr Cılm yapmak için ihtiyar edilen 
nll!ra!ların yuksckliğınde hayranlık
·a ıttılıık edildi. 

Bir arkadaş, bir Amerika sinema 
mecmuasında vaktile okuduğu bt: 
fıkrayı anlattı: 

Holıvuddn iki filmci bir işten bnh-
edıyorlarmış. Nihayet biri ötekine 

;ovlc demiş: 
- Demek tnmnmile mutabıkız. Ya

rından tezi yok, filmi çevirmeğe baş
layalım. 20,000 dolar sen alırsın, 20,000 
dolar ben alırım. 30,000 dolar yıldıza, 
10,000 dolar da rejisöre veririz. İıJ 
1000 dolara biıtün senaryoyu yazacak 
bir muharrir bulmağa kaldı. 
Başka bir arkadaş güldil: 
- Orada da mı muharrirler ön saf

ta' 
Başka bin de: 

- Durun soylıyeyım· «Filanın ka
rısı falan sağ bacağını tamamile kay· 
b,,.tmiş görünerek dilendıği ve jandar
maları görunce bacağını bulanık kaç
nuığa başladığı ıçin şu kadar gün hap
se mahküm cdilmıştir. 

Sadan G. SA \'CI 

Baro 
foplan.dı 

Avukatlar, sigorta 

kabul projesini 
etmediler 

11vukat/ara yardım i çin bir 
yardımlaşma sandığı 

ihd1Js olunuyor 
İstanbul avukatları dün Baro mer

kezmde Mekki Hikmet Gelenbek'in 
nyasetindc bir içtima yapmışlar ve 
avukatların slgortnları hususunda ev
velce alınan kararlar etrafında gorüş
müşlerdir. 

Toplantı hararetli bir şekilde de
vam etmiş ve neticede sigortanın kal
dırılmasına ve bunun yerine bir yar
dımlaşma sandığının ihdasına karar 
vcrilmi§tir. 
Alınan karar Vekilete yazılmıştır. 

Fırını a hariçten un 
sokarken yakal an~ ı 

Ayvansarayda Tokuludere sokağın
da 3 numııradıı oturan ve Balatkapısı 
fınnı sahibı Zekeriyanın, ayni sokak
ta oturan kıırdeşt Mustafanın ardiye
sine 8 çuval un sakladığı haber alın
mıştır 

Fırıncı Zckeriyanın bu fazla unları 
fırındakı unlarla karıştırması ihtima
lıne binaen unlar musadere edilerek 
tahldkata başhmılmı tır. 

Paket Pastahanesinde 
hırsızlık 

Sirkecide Paket Postanesinde uzun 
müddet devam eden bir hırsızlık vak
ası meydana çıkarılmı31Jr. 

Bu postanenin bekçilerinden Os
man; yeğeni Galip adında bir gençle 
uyuşarak nöbeti esnasında Galibin 
postaneye girip koli çalmasına miisa
adc ve onunla iştirak ederek bu suı,-u 
bir miiddel birlikte işlemi..51erdir. 

Nihayet iki gün evvel Galip sırtın
da çaldığı eşya ile yakalanmq,, ve sır
tındaki yükte yüz elliden far.la posta 
paketi bulunmuştur. 
Zabıta bu suçun tahkikatını smI,. 

Jetcrek havale memuru Muhı:.!n a
dında birile, hamal Hasanın da bu 
fşlc alakalı olduğunu meydana -;ı
karmıştır. 

Haberleri 
Köylüye ucuz 
manifatura 
vermek • • 

ıçın 

Ticaret Ofi~i, hariçt _ n 
milyon l i ra l ık mal 14 

ge~i rti yor 

Bu malları karşı/lk 
kdyluden ucuz 
ı ugday almac.Jk 

Öğrendığımize gore huk(ımet ko.1-
hiye yarrlını ve koylunün elinde bu
lunan maddelerden bir kısmından ıs
lifade ıçın yenı tedbirler fllmaktndıı 

Ticaret Ofisı bunun için hariçten 
kullıyetlı mıktarda mal getirtmc%ı 
kararlaştırmış ve ilk partı olarak Hln
dıstan ve Çekoslovakyaya 14 mılyon 
liralık mal sıparişınde bulunmuştur. 

Bu mallardan hir kısmı memleketi
nııze gclmış bulunmaktadır. Bunların 

ıçınde şayak, hasma ve herturlü ma
nifatura eşyası, ve t.irnat ışlerine ya
rayan ôletler vardır. 

OCis bu malları harpten ~vvelki fı
Yııtlarla köylüye dağıtacak ve mukıı
bılınde köylüden kilosu 7 kuruştan 
Yant harpten evvelki fiyatlarla buğ
day mubayaa edecektir. 

Bu buğdaylardan elde edılecck un
lıır, fırınlara tahsis edilmek üzere Top 
rak Ofise verilecektir. 

Sanayi biı 1 gi u:r.umi 
katibi Ankaraya gitti 

llfilli Sanayi Birlığı Umumi Katibi 
:Halit Güleryüz., Ankııraya gitmlştır. 
Guleryüzün, Sanayi Birlikleri projesi 
etrafında alakadarlardan direktifler 
alacağı anlaşılmaktadır. 

150 gram ekmeğ i 
17 kuruşa satmış 

Eyüpte İskele caddesinde bakkal 
Halil oğlu İbrahim ekmeksiz karne 
satmaktan suçlu olarak yııkalanmış
tır. Suçtu bakkal 150 gramlık ekme
ği l7 kuruşa satmak sureüle haksız 
menfaat temin etmeğe çalıştığından 
Milli Korunma mahkemesine sevkc
dilmiŞtir. 

Bir diş dokto: unun 
altmlarm ı çalmışlar 

EVVeJkj gün bir dlştabiblnin mua
yenehanesinde camekilnda bulunan al 
tın dişler çalınmıştır. • 
Boğnıkesen caddesinde 184 numara

lı binada dişçilik yapan c~mal, o g{in 
muare~ehanesini kapayacağı sırada 
camekana göz: atmış ve altın dişlerin 
yerinde Yeller estiğini hayretle gör
muştür. 

Derhal vak'ayı zabıtaya haber ve
nm Cenıaı, bu hırsızlığ111 henüz ki
min tarafından yapıldığı hııkkında bir 
fikre sahip değildir, tahkikat yapıl
maktadır. 

Bir Çocuğun namusunu 
kirletenler mahkum 

edildiler 
Bundan ~ş altı ay evvel 

0

Bcşiktaş
ta bir canu avlusunda oynamağa gı
den aklın~an hasta bir çocuğun na
musunu kırleten 7 şerefsiz adam mah
kemeye verilmişti. 

Rıza adındaki bu 12 yaşınJakı has
ta. çocuğu:. birlikte oynamak balıane
sile izbe bır k(işcye çekerek onu kiı·
letcn bu ıneı'um suçu lşllyenlerin be
şi dün fki~cl Ağırceza mahkemesince 
tecziye edılınltler, ikisi beraet otmlş
tir. 

Bunlardan kemal ve Mt'hmet Alı 
birer buçuk sene, Ali ve Hüseyin se
kizer ay he1>3e mahküm edilmişlf'!r J 
H.asnn ve Alı bcraet etmişlerdir. • ' 

VATAN 

Seyahatimiz imtenilmeğe 
liyık mıydı, değil miydi? 

Yazan : Ahmet Emin YALJJ.IAN 
fBaljı 1 incide} 

:::ieyyahlık idealine ~elince be
nım o zamankı aklımla, memlt'kt't 
mt'mleket dolaşmak, dünyayı scy· 
retmek, yeni ufuklar, yeni insan· 
!ar ~örmek bütün bir omril tatlı 
tatlı dolduracak bir meslek R"•hi g\• 
rünüyordu. Seyahate aıt ıır~·ıy:.ı 
tıpkı Evliya Çelebi gibi eşref sant· 
te ortaya koymuş olacağım ki, 
emelim epeyce gerçekleşlı Bun· 
dan t'Vvcl Amcrlkayn '>ekiz seya· 
hat yaptım, yani Okyanusu on al· 
tı defa aştım, Geçen harpte harp 
muhabiri diye kô eyi bucağı do
laştım, bır aralık ta tô lsv~ln şi
malinde Kutup havahsine ve La
ponynya kadar yolum duştu. Ote· 
beri Avrupa sehayatlerı caba . 

Bu defa lngıltere, Kanada, Ame· 
rika ve Afrikaya seyahat fırsatı çı
kınca seyyah dağarcığımdaki kilo
metrelere ellı bin kıodar kilomet· 
re daha bindi. Buna ömrümün en 
ıstifadeli seyahati diyeceğim, <,'Ün
kü mücadele halindeki koca bır 

ntemı her zaviyeden kendi go· 
ziimüzlc görmek, harp gayretini, 
hazırlığını, düşüncelerini incele· 
mck, en buyükten en küçüğüne 
kadar ınsanlaril<? goruşmek fırsa· 

tını bulduk. Bir gazete kadrosu i
çinde durmuş. oturmuş bir hale 
geldikten sonra Hayti adasına, 

Guyana, Bı:ezilyaya, Napolyonun 
Sen Helen adasına komşu bir ada 
olan Asansiyon adasına, Nijcryaya, 
Çat gölüne, Darfura, Sudana gide
ccğım hatır ve hayalime gelmez
di. 

Şunu da söylcmelı ki bu mem· 
lekette seyahat hevesi elbette be
nim inhisanm altında değil .. 

Her nevi seyahat fırsatına ayı
lan, bayılan her halde pek çok ... 
Hele bizim yaptığımız ölçü ve şe
kilde bir seyahat hemen herkesi 
ımrendirmlştlr. Hatta, kulağıma 

gelen dedikodu doğru ıse, hısleri· 
ni hiç gizlemiyen açık yürekli bir 
seyahat meraklısı bayan şu sozleri 
söylemiş: 

I 

gibi dort tatlı ıhtımal karşısında 

bulunuyorduk. Fakat dUnya cen· 
netınden bır parça olan Huyti a
dasınıı. ıninec hayata yenıckn doğ. 
muş gibi olduk ve geçırdiğımız o
lüm heyecanı yanımıza kar kal 
dı. 

Hüseyin Cahıt Yalçın, Ankara· 
da gazete muhabırlerinc adadan 
bahsederken bilmem neler söyl"· 
mıs. Biriken işler arasında henuz 
okumağa vakit tmlamadım Fakat 
öni.ıme çıkan her dostum. yamvam 
lnrın atlasımı di.ıştüği.ımuz ve vah 
şilere vem olmak tchlikesınden n&· 
•nlsa kurtulduğumuzdan dolayı 

alaka gösterip duruyor Eğer mak· 
sat Hayti adasına inmemiz ise 
ben kendı hesabıma bu adada yam 
yamlarla karşıla!jmııdırrı. Yalnız. 

kırmızı derılırlcrle zencilerin ve 
beyazların ihtiliıtındnn doğan ve 
adlarına Kıreoı denilen bir nrıvı 

afet gibi mahluklar var ki lslan 
da adasındakı sarı saçlı kıı.ların 

hatırı için bınlerce mıllık denızle· 
ri aşmaktan çekınmıyen eskı Tiırk 
korsanlarının :rnmanında bu mah
luklar bulunsaydı elbette Antil de
nizlcrıne kadar uzanmağı t.abı1 bu· 
lurlardı Bereket kı biz yaşımız sa· 
yesinde tehlikeyı atlattık. 
Geçırdığim küçük kazaya gelin

ce, bir akşam Nevyorktrı tam ote
lin köşesini döncccgim sırada meç· 
hul bir kuvvet hiç sebep olmadan 
bir ayağımı yaya kaldırımından 

aşağı bastırdı. Ayni anda sarhoş 

bir şoförün kullandığı bir otomo· 
bil dı> yaya kaldırımına sürüne
cek şekilde köşeyi saptı. Aya
ğımın üzerinden bir otomobil liıs

tlğinin geçliğini, dizime bir ça
murluk çarptığını farkettim. Ken
dimi yokladım, ayağım biraz e
zilmiş, fakat kırılmamış. Dizimde 
bir bere olmuş, hayli kanamış, fa
kat sağlam dııruy r Otomobil bır, 
ıki sruılimetre farkla üzerime gel
se her halde ölüm veya sakatlıkla 
neticelenebilecek bir kaza olacak
tı. Bunu azami derecede hafif nt-
latmışım Demek kı bu kazanın 

- Bu seyahate p kadar imrcnı- M d 
goz ve ımrenmenın mahsulu ol U· 

yorum ki eğer yola çıkan gazete-
cilerin başına bir şey gclirs~ bunu ,-
bcnden bılsınlcr . 

ğunu kabul etsek bıle iş yine şa
ka hududunu aşmamıştır 

l..fıtifeyi bır tarafa bırakarak şu
nu sovlC'vebi lirım kı seyahatimiz, 
bir gazetecı için rüya şcklınde bir 
fırsat olmakla beraber bır gazete· 
ci olmıyan içın ımrenılecek tarafı 

pek voktu Hele bulutlu havalarda 
tayyare scyahalı çok üzücü olabi
liyor Ne dedim de rahat rahat e · 
vimde oturmadım· söz.~ msanın sık 
sık hatırından geçıyor. Gittiğıniz 

yerlerde. sabahtan akşama kadar 
yorucu bir program takip ediyor· 
sunuz Boyuna dolaşıyorsunuz. Ga· 
zeteniz ve bulunduğunuz yerin ga· 
zetclerınc yazı yetiştirmek için sa· 
bal'. beşte. altıda kalkmak zorun
dasınız Bunun üzerıne akşam ser
be"' kalsanız bile eğlence düşün· 
meğe ne halınız, ne de vaktiniz 
vardır. On buçukta, on birde yat
mağı, en büyük zevk biliyorsunuz. 
Boy!" mühim zamanlarda bir kaç 
haftv ıçın ziyaret ettiğiniz bir mem 
lckctte bır gazeteci için görülecek, 
ogrC'nilecek. konuşulacak sayısız 

şeyler. memleketin düşünce ve gö
rüşlerini duyurmak bakımından 
yapılacak turlu tiırlü vazifeler var 
dır 

Seyahatımize imrenenlerin ayni 
scyahatı bızim yaşadığımız gibi ya 
şamak, çalıştığımız gibi çalı~ak 
şartile, hele bu değişik havalı mev 
simde yapmaları tazım gelse im
renilecek pek çok taraf bulacak
larını sanmıyorum. 

Fakat itiraf edeyim ki, bir ga
zeteci için bundan yaman fırsat O· 

lamazdı, bütün zahmetlcrimizin ve 
yorgunluklarımızın karşılığı ola· 
cak kadar malCımat ve fikir topla· 
dık ve meslek balpmından bu 
seyahatten cidden istifade ettik. 

lngiltere ve Amerikada yalnız. 
bugünün hal ve şartlarını ve ihti
mallerini görml kle kalmadık, ya • 
rının dünyasının ufuklarını da se
ze bildik 

Gördüklerimden ve duydukla
rımdan anlatmağa değeri olan ta· 
rafları bu siıtunlarda sırasilc hi
kAyc edeceğim. 

Ma c! .. em ki kabilmiş ••• 

Bu seyahatte, başımdan bırı kil-ı f 
çiik, biri buyük iki kaza ı:eçti. Fa· 
kat bunları seyahate imrenen ba
yandan bilıniycceğim. lstanbulda 
duran bir çift gözün Nevyorkun 
bir :köşesinde bir sarhoş şoföre yan 
lış manevra yaptıracak bır kud- ş öyle bir havadis okudum: hazırladıgına göre. o da hakkını tes· 
rette olduğuna ve Antil deniı.inde ·Evk af ile Belodiyo arasında.! li~ et~rmiş deme~tir. Su h~l~e. hu· 
uçan bir tayyarcnın benzin tulum- ki anlaşmazlıklardan yalnız sulara kumetın araya gırmeıile ılcı taraf 
basını tutuşturabileceğine inana- ait varidat kalmıştı. Belediye. hakem anlaşmılj oluyor. 
mıyorum. Eğer insanların ruhun- kararile bu anlaşmazlığın önü alı- Made mki neticede böyle bir an· 
dan göz yoluyla çıkan radyo dal- namıyacağını düıünmi.ış ve bir ka· laşmak imkanı varmış, n e d iye ha
gaları hakkındaki malumatımız nun llıyıhası projesi ha:ı:ırlamıstı. Bu k emle işi cabucak halletmemişler. 
noksansa ve bir çift gözün höyle k anun projesi etrafında Vakıflar U- Beled iye uıun uzun layıha ha:ı:ırla
bir nüfuz ve kudreti varsa bile se-, mum Müdürlüğünün de mütaliıaıı mak, hukümet bu nu incelemek, Va · 
yahat heveslisi bayan işi çok şii- alınmıstır. Kanun kati şeklini aldılr· kıflar Umum Mudurlug\nden mü
kür şakaya vurmuş ve lıizi biraz t an sonra Meclise sevkedilecektir. talaa sorma k. Vakıflar Umum Mü
korkutmakln kalmıştır. Bu kanun ile Evkaftan Belediye ve dü rlügü bu na cevap haurlamak :ı:o · 

Hüseyin Cahıt Yalçınla beraber senede en a~agı yü:ı: bin liralık bir run de kalmııı n ne diye Millet 
bindiğımiz tayyarede hir buçuk sa- varidat temin edileceği tahm in e:!i· Meclisi bu ka nunla me§gul ed ile· 
at müddet ölümlerden ölüm be- liyor.. cek? 
ğenmckle vakit geçirdik. Benzin Kanun layıhası hakkında Vakıflar Bu olay gosteriyor ki. anıa,ma 
tulumbasından çıkan yangının si- U mum Müdi.ırlüğüniın mütalhıı a· imkanın mevcut olduğu yukardakl 
rayetile yavaş yavaş kebap olmak, lındığına gode Vakıflardan Beledi· 1 neticeyle meydana çıkan bir menuu 
benzin deposunun patlamasile par yeye her sene temin edilecek yuz biıı 1 kırtasiyecilik a detlerinden geçirmek 
ça parça olmak. denizde boğulmak lirayı Vakıflar Müdürlügu haklı ı daha kolayımıza geliyor. 
ve köpek balıklarına yem olmak görmuş. kanun layıhasını Belediye T ATLI,«iEKT 

- Muharrire gelince, unutmamalı 
ki her mcslclrte olduğu gibi onda da 
muharrir var, muharrireik var, dedi 
ve ili hikayeyi anlattı. r-------------------------------------

Yüksek bir mevki sahibi bir zat, 
ho zamanlarında tiyatro yazınağa he
veslenmiş. Nihayet bitirdiği eserini 
okunmak ve oynanmak üzere bir ti- ı 

1)4ll)A\t\l 1 

~l)A\l/l 
Tuhaf olaylar 

M issııride bir inema sırf i~ık 
çiftlere mahsus bir seans t er

tip etmiJ ' e içeriye tek bilet alınarak 
glrili)ormu5. Saat il da baslıyan bu 
uarenin en hoş tarafı kapıda ilitıı 
edildiği ıtibi «ışıklar 9 a ü kala iiç 
dakika deum etmek üzere söndürüle· 
ccktir ' sözleri imi . * Amerika knımn!Krı münascbcı:ıc 
resmen evli bulunmadı~ı halde 5 ço· 
c:ufıı olan \'C "ehlree ha~ ırhahlıi:J le 1 
•.anınmış bir zenci kadın olüm dere
cesind<• hastalaıırnı · Yatağı ctrafı.ıa 
lopl1111an dostları olduğü takdirde o
nun hatır~ını taziz için ne )apmala
rı li:ıım geldiiinl dü~iınmiislcr ,.e nc
tirede kendisine • Madam lakabının 
tevc:lhlni müna ip görmu'ilcr. ı 

,Çr. 1 

Kaptan ofke inden kıpkırmızı olmUŞtu. 

- Siz boyle düşünebıllrsiniz Mösyö Sc· 
nius fakat muhakkak olarak katil odur. 
Çünku Lund kardeşlerden ve Kersten'den 
başka mücevherlerin nerede olduğunu bilen 
yoktur. Mademki İsveçli kardeşlerin katil 
olmadığı muhakkak, şu halde kalıyor Kers-
ten! Eğer hakiki katilı bulmak istiyorsanız 
ıuzler Kersten'in peşine düşiinüz. 

- Sizin de hakkınız var kaptan! Fakat 
bir adamı katil diye tutmak için aleyhine 
bir takım deliller bulmak lazım 

- Deliller var .. Kersten mademki h" ban 
kayı dolandırmıştır, Cinayet de lşliyebllir. 
Sonra üzerinde gördüğ\ımüz kan lekeleri, 
ortadan kayboluşu! Ne diye saklanıyor, ma
ııum olan adam kaçar saklanır mı? Bütün 
bunlardan iyi delil mi istersiniz. Şajı.yorum 
s.ze Mösyo Senius hfılii bu adamı ne diye 
müdafaa ediyorsunuz aplamıyorum. 

- Bu adamın bu cinayeti yapmış olma
~ına bir türlü inanamıyorum. 

- Ama isvcçlılcrin yapabileccklerıne ına
nıyorsunuz. Çok mantıksızsınız doğrusu! Bi
risi hırsız dolandırıcı, otckiler ise milyoner: 

Senius gülıınısıycrek: 

Hakkınız var kaptan! Belkı mantıksız 
ıorunuyorum. Fakat cihette benim de bll
<İığim birşcy var. Mademki öyle istıyorsu
nuz bu andan itibaren Kerstcn'i arama"a 
ha layalım Belki de sandığ1111z gibi nsıl ka
tı. odur. 

r 
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- Ben buna yuzde yüz eminim. Haydi 
boş l:ıkırdıl.:ırla vakit geçireceğimize katilı 
arvYalım. 

- Arayalım. Fakat bu işe nereden başla
yalım" 

Hessen bir an düşündü. Sonra şoyle soy
lrdı: 

- Bu esrarengiz Kcrsten'lc kamarasında 
ordliğümüz adam arasında herhalde bır 

mun " r 
Senius sordu: 
- Muiıt'n lls William Knlt'lc mı' 

· :r;vct .. Bu adamın vaziy •j çok qnripti. 
Güya kamarada uzerine birısi hucum etmiş. 
Kloroform \•enniş, uyutmuş. Sonra yine or
taya çıkarmış. Bütün bunlar acaip ve şüp
heli 

Doğru' Haydi gidıp bır bakalım. 
1l'apıya doğru yiırı.idüler. Kapıyı açınca 

Çeviren : Rezıan A. E. Yalman -

karşılarında Wıllıam Knit'ı gorduler Alay
cı bir tavırla onlara bakıyordu Hessen ke
hliycrek: 

- Sizin burada ne işiniz var, dedi. 
- Nasılsa heni görmek istediğinizi tahmin 

(itim ve bana kadar rahatsız olmamanız için 
hen size geldim. 

- Size geleceğimizi nereden biliyordu
Puz? 

F.srnreııgiz mühendıs gulümsiycrck: 
- Kaptanın kamarasında o kadar yuksek 

seı>lc konuııuyordumız kı her söylediğinizi 
işlttım. 

Goriıyorum ki yine kamlardan dinledi
ııi:z:. 

- Dinlemek mi? Kat'iyyen hayirl Kori
dorda dolaşıyordum. Bu fırtınalı havada in
~an glivcrtede gezinemiyor ki Hareket etmek 
de liizım. Ben sıhhatim için boyle dolaşıyo-

rum. 
Senlus bu adamın bu kadar rahat konuş

masına hayranlıkla baktı. Yangözlc de Hes
sen'in öfkesini seyrediyordu. Hesscn mü
hendise yaklaşarak: 

- Benimle beraber kamaranıza kadar ge
lir nıisini:z:? dedi. 

- Memnuniyetle.. Sizinle 
nim için büyük bir ze~·ktir. 

konuşmak be-

- Bu görüşmemizin bir zevk olacağını 

nek tahmin etmiyorum. 

- Bakalım. Haydi gidelim. Herhalde 
profesör Senius da bizimle beraber geliyor 
değil mi? 

- Şüphesiz geliyorum. 
Bu sözleri konuşurken kamaranın 

varmışlardı . Knlt kapısını açarak: 

- Buyurunuz, dedi. 

Hessen gaye t aksi bir tavırla: 

- EvveH\ siz giriniz, diye söylendi, 

önüne 

, - Peki öyle olsun. Yoksa kaçarım diye 
mi korkuyorsunuz. Böyle acaip ve manasız 
şeyler cllişiinmeyiniz Bilakis beni kama
ramda ziyaret edişi niz beni son derecede 
memnun etti. 

Üçü de kamaraya girdiler. Mühendis ka
pıy~ kapadı ve nazik bir tavırla: 

- Rıca ederim oturunuz, dedi. Sigara bu
yurunuz. Emrederseniz viski ısmarlayayım. 

- Hayır istemez! Te t- • r ederiz:. 
- Fakdt belki prolc~vr .,, aıus ister. 

(Arkası var) 

•• 12 - 942 

Emri vaki 

N e umandanberidir ki. beıti 
t•nıyanlar. ikide bird•: 

- C•nırn. derler. sen ne lroraün. 
ne de kadılıkla uzaktan yakından 
bir münasebetin var. Bırak bu Kor
kadı imzasını da kendi adını kullanl 

Bu ısrar. döne dola•• matbaada• 
k i arkadat lanma da siraret etti. He
le sek reter fırsat buldu kça: 

- Kör Kadıyı ne :ııamaD lcaldıra
caiı.:ı:? diye sorar du rurdu. 

Ben d e söyle derelim: • 
- Adın ne ehemmiyeti var1 Es~ı· 

denber i destiye bardak. bardaga 
desti. kapıya pencere, pencereye :a
pı, vapura sandal. sandala va!ur d:~ 
selerd i şimdiye kadar alışır gıder 
ve mesela simdi: · Bardaktan dol · 
du r da bir desti su Yer içayitıı•• •IO· 

kak penceresi vurulduğu ı•nt•n ge• 
lenin k im olduğunu görmek için;•· 
lonun kapısına koştum• •• diill • · 
dıkoy sandalı bir vapura çal'J'n11!J ve 
vapuru batırmıştır •• dediğirnlı ıa · 

• d 'k " • l ·ı bunların m an ıım ı ı mana an • 
• destiden doldurda bir bard•lr 1

1
u 

ver içeyim •• •sokak kapısı vuru • 
duğu zama n gelenin kim otdutu_nu 

. areııne gormek için salonun penc bir 
kostum•, · Dün Kadıköy npuru 

batır· sandala çarpmış ve sandalı k 
m UJhr • demek olduğunu aıııard~ı' 
Bunun g ibi Kör Kadı adın• aıı,ıl ' 
ne d iye d..;,,istireyim? 

-.. • - 1 n• 
- Be lki haklısın ama. sof • 

sam an değiıtireceğiz? 
1 

- Balık kavağa çıktığı ıam•" 
nır· Ben balık ka va g- a çıkmaı ı• ..... 

dım. Meğer arkadaılardan bırı le 
velki gün bir balık almış. ta•~ 

• • • ek11'
1
'' agacına asmış. resmını de ç de 

biıim sekret er e Yermiş. sekreter d • 
balık kavağa çıktı diye xör ıca 1 

nın yerine adımı koymuş. ·ı· . bl. 
Muzipler , olma z sanılan ,eyı ~ it 

olur yapıyorlar ve insanı işte 1'0{ t 
emri -.aki karşısında bırakıf0~; 

Sadun G. SA y 

=================~ 
Sirkecj -Reşadiye 

muvakkat hattı 
kaldırllmıyacak 

Bu hattan ist ifade ile 
'dı 1100 v ağo :ı boşalf ı 

ıı· 

Sirkeci - Reşadiye arasında ~ıı· 
vakkat bir demiryolu hattı kur0

1 
eti 

ğu malümdur. Bu hattın eheitlıı:ı >rıi· 
görülerek is bittikten sonra kal 

1 

masındnn vazgeçilmiştir. 'frlll< 
Ma!Cım olduğu üzere bu hat. \·•· 

yıı demir yollarında bekleyen 6(IO ııı ltl 
gonun sürııtle boştılttırı lmasını ıe gıbi 
maksadile tefriş edilmişti. İki ~)' t(ııde 
kısa bir zamandıı bu hattaıı ısttıJl>'t 
ederek bütiin bu vagonlar tıı i]<ıif3 
edilmiştir. Hatta, bu vagonlarla bil 
cdllmlyerek yeniden vagonların ı:rı•~ 
hatta alınıp boşaltılmasına ııaşıan t 
4'e şimdiye kadar tam 1100 vaı:oıı ı• 

· ıcıı şaltılmıştır. Bu vagonlar, kan11 lı • 
halat eşyası yüklü idi. 1100 vııı;on tı. 
mulf'~i tonaja tahvil edilirse k158 el 
manda memleketimize IO bin to~aıı 
fnzla ithalat eşyası geldil:i ıne> 
çıkar. 

Bir çocuk kaza ile u 
dayısı tarafmdan vur11ld 

ırııı•· 
Dün gece Silivrıde bir kaııı 0 tır· 

bir çocuk ağır surette yarıı la""?1~13• 
Mehmet adında bir adam yc~~ıerlf' 

ğı tabancasını arkadaşlarına ~r k •Jl" 
ken silah birdenbire patlanıııı \'C·;ı.$1 r.· 
şun yeğeni Fünun adındaki l 1 > 
daki çocuğa isabet etmiştiı. )11pı l· 

Hedise hakkında tahkikat 
maktadır. 

r- TAKViM 
ı eiRiNciKAsuN 19.fZ 

PA ZAR (l\f !9 
AY 12 - GÜS 349 - J(~\S z7 

HİCRİ 1361 - ziLKADE ·s :J 
RUMİ 1358 - İKi'lciTE.5RI• 2~ 
GÜNEŞ s.ıo 1:ı4 
ÖGLE I ,OS 9,47 
İKİNDİ ıs,28 ız.00 
AKŞAM 17,41 ı.38 
YATSI 19,19 ız.44 
İMSAK 6.25 

h llebi 
Pekmezli mu 0 ·r-

• 1 gibi " . 

Ş eker her e\"C es k•S ııe gib1 

d .•• ı . roeuklar& dl• me ıgı çın ,. ·ye 
. • ·ler bıılııP ..... eı 

ISltlC'I \"C besle) ICI l!e) fcıu·· 
·· ·· .. ·oruL ıl•'' rehltcceğimi1i du unu~ . 1111 ,·ıP 
h . uaıı .,, • • 

nlsbcten daha e ven. 'ı ~adc ı1 ·· • d d'"lınJ • il ve su mahallebisı e ıg ,.,ai t .
1 ·· tı '°aP ı.ı h ııllehivi hu deCa ~u e · ·arını 

· ·· tc ) •' ·· d "'m '-'arım kilo su •-'ııl'tln şun u . _.. ~ı pırı · 1 İl su kattım. Bir çorba kaşı ı; , ııf•" ' 
- · asta' · ·ııc h'ır ,...,r ba kaı~ıgı da nı~ . · 1•ccr•~1 

,. • · ııııı , ... 
kapta irire eriterek su pl~11 

_ k r1,tıra .. ,,rı 
bosalttım. Karı5tıra a ' SaiiudU• 
dl'm Tabaklara bosaıttıtn· diil'iitc· 

· • kıncı i· sonra sofrada üzerine pc 511 ile P 
11 rck yendi. llcrlıaldc :ratıııı k ıcıtt1 

cıı mıılınllcbiden dnhu c:o·edilcr•, 
oldu ,.ocuklar SC\'C :se,·e .~ .. oJ~I 

':> ı;\'~ --
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1 i ~ ~ ~ i.] : 1 i ~ (f1 hfj ' : t1:] 4 J ~ ~ ;,D BAŞMAKALEDEN DEVAM ~~~~;t :~~::;,::i SiYASi-f CMALı 
tr•• "( • ı d . (Bqı 1 hıddo) şelerlr tahlil <UnC!lt llnmdrr. mi· ( .... 1 incidol 

"rorçı emın Ko"' mu" r tevzı at 1 n a yo 1 SUZi u k ~. fakat halimizin harptt,rı far- lı:funet. Tlirlı: mlllelınio ... rııtnu lri-1 1cr,..,,..,c1a bir ınıktar mahalli işgal et- 1 

anlarında hiç <:::a!a~~!~en . !: fs~i~~~ini~:~==~çi:1::c::~ ~;~=:c~i :::::i b~~~= ~D.,~~~~~~n:nar:=~~ı: d::udikl~ ltalyaya karşi 
ruhi harp 

olmamış olan cesaretimize lerle Türk erini evinden ve ishh-1 cu1ara karşı memleketin canını mü- mında ~re-yan e-bnektedir. Ru~ gece" 

~iyonu; s b •• f l • sal sahalarından alarak vatan va .. dafaa zaruretinde kalmıştır. Bunu tebliıf'inde bildirilen üıimler bunu a· 
~sef· erbanle. rinded.an son n:rbehsa Şiemaltmı'iş A...,f- atış urosu şe erın rifesine çağırdık_ Bu asayişsiz dün- böyle bilmek ,.e görmek llzımdır. çık~a gi:Nite-r~ekt~ir . Panhi~ .. Popov · · ,., fi. ·· d ve- ()ıcev Ş@'hırlerı Chır nehrının !"Ol 

yada sılah~1z durmağı ve gafil av- .'YJ.utat vollardan bu ne :s mu a· k d b 1 k d ı 
"'-- · " · - d • ıyısın a u unma ta ır 
·ne demiştir: Janmagı goze alamazdık Alınması faasını yapmak dogrudan ogruya S 0 , t ~ d S k. . 

Yazan: ı,1 . H. Z;\L 

d S •• 1 M h • · - · · · · · · " r "ev kitaba on ... a;aa ıarıın 8 urovı nıo nun , 09 onunel ku\ ,-etleri Elall"m<'~ n.: 

nu-uı.• cesinde bir kısım müstahsi1ler müs- uydurulmus. sipcrleı kazılmıştı. Sovve-t ileri hareketi tcrakkiler elde 1ıtt>lıp da)-anarak. ::\Jı..,111. !"in-
~ti~fi!~~. 'l-Amyaerikbır·a.lılakıarlna ybeap·-ı en u eyman a ır zaruri olan ıhtıyat tedbırlerı netı- ımkansızdı. cunku he . . doğusunda demirvolunun cenubunria ~ . - - . 

\ ~ pek az bir zaman ıçınde Atlas tehlik haline geldiler, memleketin Ml"mlcket ölçüsile en haklı ~ir da- etmi~tir Don nehrinin batı kıyısı ~·a- \-l-ıı;ı...,i, Yakın~arkı tebdil etti~i 1an'.~" 
~usundan hemen hemen Akde- k •f iktısadi muvazenesinin esa<ı de~iş- \'a bile açıkgö1 bir müşa\'ırın reh· kınlarında üt mahal i gol edilmi•tir 1 dcıno.kl'&."ıi bu.nu bir can da\al'ıı d!\P 
' merkezine kadar Uerledik. Bu tev 

1 
ede ld e ti, buna harf') yüzünden gck·n dar- berlıgile scnelercC' sürliklenilebıhı. Bunlar Savinsk~._ Verkhn;e Yf' Chirs- kar~ılamı;.tı: Elaleme~n elden_ ,-ihrt -

e, 1400 kilometredir. Daha kate- ı J tıklar, yokluklar da bindi. \'e izi belıı sız bır hale gC>tirilc-bilirdi ky şehırleridir Bu Ü<.' yer Surovikino di ınth\ l.'riu oniinc c~ni ... imka.nl~r •\~ 
~ 32 kilometre vardır. Bu B "k" b Den'e'· kı \'arlık "er•ı<ıne olcu·· dan k11ılkan \'t> eenup cloi;u h.tikan11· c;ılaı:ak, JaponlarlA bırll" .. ntek ihhn1 ı unun yu u ütün millrti ezer- . " ~ ı:- _, • ıı mesafe katedilmeden ve düşmR· .. ' lind<' ya\'ılan hat tizerinde bulunmak belirtt<'k ' " Irak \-e fran petro aı ı 

S ken bir takım a kg·· ı · d' - konulr.::ıaması. ,.apulcuJ,uk ~·oluyla · · j askeri satveü tam.amile mağlO.p İstanbul Kömi.ır Tevzi ve atış mu- - Bu işte bize nakliye müteahhidi çı oz erın ıger " tadırlı:ı.r Chir nehrinin Sl'ÜC'lükle ~et'i- ka,·u<..mak nıumkun olahilecekti. 
" - • b ·ı.ıı 1 h" s··ı vatanda,larının 1 ı; k t Tu··ı·k 111"11·. oktısadi ,.c ıctımai ,·ar· c-· d' 1 d -· · • H 'd' 1 · -neoen ve düpnan kuvvetleri de- essewslnde mühim ir suı ma a- u eyman Kasap yardım ettl " aç te-ını. sı ın ısını, . .. . . . .. . lebileceğı az muhtemeldir. .-,un ı rul er ec ı . nu) tu·. a ıse er•n 

dökülmeden evvel çok çetin mu- disesinin meydana çıkarıldığını ev- Süleyman Ka~ap bütün mubayaa- paraya. zeYke, lükse çevirmelerine, hgına yapılan tC'cavuıun olçu;.e g~J- ı\lmanların birkaç kilometre daha akı ı ak<..i i .. ıikanıc l almı~!ır. Mih'"' 
~beler olacaktır. Elde edilecek ne- velce bildirmiştik larda hazır bulunmuş ve Nikoya sa- fiyatları diledikleri gibi yükseltme. memesinden dolayıdır. yok~a. bu ol· 1 gerı\'e atıldıkları Don nehrinin doQ:u 1 Tunu~ta Akdeniz .volunu, ltalya)ı. ı•. 
'-'den kariyyen :süPhem yoktur, flı- Milli Korunmaya intikal eden bu tılan 36,5 ton kömürün parası olan !erine. en çirkin hilelercı ba.şvurma- c;ü<:ü-luk kc"fi harekt>t nuı.nasına ,·:ıkasında. Stalinerı.ııd ,·akınlarındR 1R 1 rupa ka l ctı1nin on o;;ınırlarıo ı mudafu 
\t aizlerln bu nebcenin kolaylıkla slliistimal davasına dün birinci Milli 12i0 lirayı Baha alırken orada bu- )arına. Türk parasının iştira kudw gelnıez Hüküınet keyfi ~urette fi· .,8;ıttenberi şiddeİli b\ivük bir muh~- f'tınektedir. Tunu!i ve Li byııı elden gi-

edileceğin.i tahmin etmenize mil· Korunma mahkemesinde başlanmı., lunmuştur retıni ,.e kı;.·ınetini baltalamalarına 13:n veklınu doldurınak fıkrile hare- rtN> ctrt>yan et~ektedir Bu mı:h:l- clcr-.e. demokra<..i Akdenize bitkim oltıı-
~e edemem. ŞhnaU Ahikanın di- ve suçlu sanılanlardan Etibankın Sa- Mahkeme. namına ikinci defa fa- tahammül edilemezdı ket etseydi bır kaç saat içınde lıs· ~he bilhaı:.ıa ku,·vl"tl<' müdafaa edil- 1 cak. lta l yanın mudafaası pek CUC' blı 

~ tarahnda ordularımız Uerlemekte- ... bür0&u şeflerinden Süleyman Met- !ura tanzim edilmiş şahitleri ve:. bu teleri hazırla\:.•abılirdı }ş:ın e!lash su-! mis bir k<'t!iiaba vakınlarındıı \.'1.lkl.l:ı hale gelecektir. 
-s Hükümet tedbırlcr aldı. Bu ted-

• binlerce esir almıştır ve düşmanı hir dinlenmiştir. arada ecza deposu sahibi Hasan Ozişi rettt'" fC'lkik cdilmc·kte olması. hu. gelmektedir Kuabanın şimal bat. Taarruz 'ielleriuin birdenbire İ'llf İ 
""-- 1<a--~ p!!-'-''-__.__ektedir, fa- ~-ki şeflerden Baha ve Cu"mhurı'yet de dı·nıemışlı'r birler tecrübesiz kadrolar tarafın- 1 k 1 d .- ı· . - ı·ı 1 1 ,~ ~ WSAu.cvn co k(ımctin tıüvük bu cesaretle ü1erı- kısmı c:;imdıden So,·yetler farafındr.n amC' f'ıı; 1 !'.ı ınne..-. 1 uı.erıne • ~·a n-
" ~- d ti bir ulı be · k o d e kı SaUş şu•-·eı· şef dan tatbik edilh.'Ordu liükiımetin · I • ı · • ı tı ı 'it uura a çe n m are ye ın- pastanesi sahibi Ni o adresle-rinde uru.şma a s ue., - - ne aldığı mesulı:vetın nıi:ınevi icap. işııal ilmis buluıımaktadır- f\.fuhareo- pun a,.ıına re mı ~ .,u unolor a ··:: 
~ etmek icap eder. bulunamadıklarından dün mahkeme- !erinden Satış milt'sscscsindekı \'Bzife- ikttsadi scft'rberli~i noksandı Teş- d'• b 1 be devanı t kt·'r Tunus ıaarruzilf' \ 'C hava hliC'umlar ilt· 

larını ,·erınC' J'tetirınC'k"iste ı,.. ını e · ı . . l" me euı 

~W._ Çörçiltir •. : ·, nutkunun sonunda şöyle ye getirHe-memi~lerdir ınl" nihayet verilen Nihadın da ismi kililtı maksada kiı!i değildi N'a· li ctmPktedir \'ar]:.;. ,·eraısınde ~c- 1\.fosko,a_ 5 <A A \ .. Rutt. cephe- tehdit edilmeklr kalnıı~·or. Demokra-

d geçmiştir. muslu i~ adanılarını mU.ttcfik ha· "' d b ı h b ı · Al ..,i (ephe ... i İta l ~a}'a karc;ı ruhi hırp dt 
' -Bu son ikinciteşrin ayı, büyük d 1 :\iahkeme Suleyman Mahırın tev- lınC' koyn1ak vahı bır turhı buluna· . nıcın kıı\·,·rtl!'rının burad::ıki ,·an\'c'ı rtC'ın ı oı;tır Amcrikada hu l untıın nıil:ı.11 

Süleyman Mahir ünkü duruşınada ·· - · . . . kil bakımındaıı öl ·i vnksa hük(ı \"''n e u unan mu a ir er<- R'ore. · 

~• aydır. Bunu size so"ylemeliyı'm, kendisine isna o unan su~u inkcir et- ı. . k k d d. 1 n1ett<' ,·ardır I ı-te r nıhaveı hal 1 i l 1 d 1 . d " h d h' b o>.ıtin!' .~rar. vcrere '. '.ıruş.mavı. ı· 1 madı Tüccarın açıkgoz kısmı bun~ .· '" ~ · - ciridi bir rle\' "!\."e intik<-1 etrnı..:tı: !::)~- arca .a )'ana lİ)ntan. muamt- e..-.ı t' 
miş ve & a an ıç ir zaman ödünç k k d d h k 

a yumUŞak. söz:ler söylemek hava- para almadığını. saat 16 dan sontil ger şahıtlerı dınleme uzeıe başka dan :c:t_,fadP ('dC'rf>k V(" dolaplarını ın \ ıc anı huzurun a ~u ~ ~m_e· 1 lingrad müda.aasın::-ı sima! h~tı cc.rı· , ıncıu~ ... ı. hakkında '\Crılcn karar. lou 
vaidlerde bulunmak doğru de- .1 d ld _ 1 d ::nr ı;tune bırakmı!')tır , kitaba uydurarak har ,·urup harınan de.n C('<:'t•ceklıt HaH• ıa 'ıedanı ol- 1 hec:lnin Ruslar tarafından flı:-lin-nf'- 1 ha.rhı rı ı lk adonı., d ı. ıtaı.,-an halkn l 

" ' ' . B'•A gelen ı'yi haberlerı'n daha müşterı f"r en a ıgı para arı a erte- · 1 h N · d faa h - ' 1 k · 1 ·ı ""'1r ~ d savuı·dular. Namuslu ıu·ccar bu"tu'·n çu <.'re :'a iptır l C'tsı mlı a ~·a aıt 1 ~indenheı-i Almanl.lr ,-eni bir cierrn. . iı~unı<"tr ra..,nıcn \'arı nıa ı" f'nı t·n 
"-'e ıı'ddetle ·--L ıç' ı'n ~ vesı·... si tünü vMneye yatır ığını söylemiş- _ 
-l llQ YU1-uklA - ou- tir. Tunus harbi fenalıkları bıliyordu. f<'nalığın na- tedbir olması dolayısıl<" şeklen el-: lrmf' l'l":üdafa~ taktiği kullanmağa ça-. bir bar_ı,ın ha .. ıanııcıd ır. Df'mok ı-;--.,i 
~en ha.oka birfey olmanıuı ihtima- 1 Malı' ht be sıJ _vapıldıttını. kimll'r tarafından va. bc-tte Öl('ÜSÜZ bır nıanıara gösterrn l lışmnktadıı-lar Ruoııl::ır. Rt1!'lnr. e ac: tara f.•. ~~Jıan rt"jimile lt,.al:t·an. l~a ı ı.~ 
ı:ıi nazarı dikkııtiıen uzak: tutmamalı- Sü eyman ır. sa e yanname •dd t) d • ,. J bir hart:ket, tatbikatta cok muva. hattı \"Ardıktan ınnr~ kıı:;ıın kı~ı..,., nı bırbırınden a)TI tulhıa:unu. ~ınıd ı-
ı... tanzim edildiği iddiasına da ıtıraı et şı e e n l pıldığını bütün ıefrrruatıle takip e- 1 
·•ql.• - zrnelı neticel<.'r ~osterE'bılir. ı~hrjp c.ı~temini kullanmaktadırlar ~e kadar Alınan rejinıi ""Aman hAı 1 

8eriin, 5 (A.A.) - Bugün Bertin· miş ve demiştir ki'. I Başı 1 incide! di:vordu F'aknt hilklimctın vardımı '11h,·eı :tc.k:erlf'ri c.ra'iınriA fir;ır vak kı hakkındA apaçık ifaded:?:n kaı;ındı 
Spor sarayında bir nutuk söyle- - Müessese bayiler vasıtQ.!Sile halka kan paraşütçı.ilerinin ku,·\'C'tlc des· na koşmağa bir türlü karar \"ere· Sın1dıve kadar g:eçırılcn uınunı1 .rı qrtm11ıkt~chr Jı bir ıarzrla belll e tmio;;tir 

l~ Propaganda Naı:ırı doktor Gö- ı 30 bin beyanname dağıtmıştı. Bunların teklcdikleri Fransız kuv\'C'tlerinin 1 m('dı veya bunun volunu kestır('- t('crubeo sudur kı. bız mutaı usul· B !\tu!" .. olininin o;on nutku. bundan 
~la son siy851 ve askerl hi<:li!!ielerin 25 bini birden müesseseye getirildı Sidi Bouzid kasabasını zaptetmelc· 1 mC'di lerle kırtasi \'Ollarda yürüttti.ğümüı ç i ç e k a s 1 , t ev\'el alı .. tığımı7 Ji .. anla ka'""ııa.,tırı la 
~ tab105Unu çizmiş ve Almanyanın ! Günde 700 - 800 muamele oluyordu. ri bır Amerikan - Fransız muvaf· Blı haller~ karş~. mcmJt·ketın u- 1 işlerdC' bü~·Ük haıal.ır ~:apabılıri?. ( Ba1 ı 1 incidel cak olurc;;a rC'iimin kendi kendini h~I 
_ riinkü vaziyetlle 1939 daki vaziye- 'Ben de bunları tanzim ctmi!-·or ve fakıyetı olmuştur mumi menfaati, Turk ,·atandaşının , 

1 
da ~algın ı,ı· halde olmad·t:ı valnız 1 J..~ kar<..ı sağlam du'.'-madıiını "·e <· 1-

~ mukayeı;e ederek neticelerin iyi, tetkik ettikten ttonra Üzerlerine para- racıama hakkını T" ·k fakctt vatanı l'ır cndı~<' 1 e ,.e aldı· d k d. 
0

. . 'r' 'h· _ c-u lcl"ini o;a-.ırdıı{ ı nı J><'k bell i c-ımi .. '" 
'ıltfuğunu söylemi$tir. Bundan sonra , fımı koyuyorrlum Bazı alilmetlcrc gore, mti.hım mi.ıt . ., uı parasının db 1 sıın ıye ·a ar ı• cogu atı cıva- deınokra..,i ın<"ntl C'kctlcrinr bir kat d 

t::ı.- tefık kuvvetlerinin bugün Tunu~ kıymetinı korumak ıçın C'~asl• tcd- ğımız fl"\·kaliıdt-~ tf' ı"." f'r ı~ın u· rındn olınah lİ7ere ~ekız vaka gö 
""<lr şarkta Almanya için en lüzum- Ben ne beyanname phrım, ne- de b' 1 1 ti tani hPdrfe U\"j?Un bır j ha <'e<ıaret \erıııhtir. 
- d k Bızortc miJscllesindC' harekette bu· ır er a ınmaması ınıkansızdı ll~t nıuınıyc C' ,.a _ · - rüldi.ıa.·u hildırilmektcdıı · 1 
L tnümbit araz.inin el c edilecek •- ordino veririm. b k k ı A llal)·an halkının •laklanmatııı. ta l 
"4l' n---: rr;.ı.o1 .. u:ıı.; ... ; ve '•ın' .... ının ıunan mihver ku\"vctlcri ile Lybıc· perdelerr çıkan \'C hic: bir \'erde- eşi şekıldC' ıat i · _ ım an arı ar rı? \'C' 1 Bununfa berab<.'r lstanbula girmış b' b d ··ı 

uıı::ı-ı .... ~.... ...., Bu iddia üzerine Etibank müfettiş- .. · ı - . . · . b ı · B ıtıbarla hareket len du· . 'anın "·"·rı ı r arış .,·apına"na c~ı 
bu olduğunu ilave etmiştir. deki mıh\·er kLl\'\'l'lleri arasındaki goru nıı)en ıezaletın gen tepıneınesı .~1 uruz tı _ _ olan bu hastahgın asısızlar arasında ..,intdilik i tal:ı.-an ıı ı. tıpkı Fran..,a , (' 

Ş A R L Q !erinden Bay Rasim Akyaşar dinlen- münakale yollarını kcşmış olmaları 1 ne. karşılık şiddet u:vandırmaması 1 r~st ,.e Yıcda~ları t~ıılıZ olanlaı • hu· yayılnıası da nıumkün ,rörülmf'kte· B<"lc:i ka eibi. i~e;al altında hir mrml" 
miştir. muhtemeldır na ihtimal ta~a\"vur crliJ('mezdı kumctın aldııu teclbırın netıcesını e_· 1 dır kf'I mantıırao;;ı alntasına yol a('aC'a'k hlr 

(Batı 1 incide) Akyaşar ifadesinde suçluların na~ıl Bu ger t · sas bakınıından ıtıınatla bC'kleme.lı.. Cok a•ır "A tehlıkelı' bır ha<. talık harek•I ol •-aktır. Daha ,.imdidt"n 
Berhn, 5 (AA ) - Resmi teblığ 1 ı epmenın n1anasını dune f k t f k h t 1 . olun~a bunu J\'11 ,.. ,- ' .. 

1 
Yayım Türkiye yaz saatile 19 dan meyadana çıkarıldığını anlatmış ve aıt 0· ı u'leı·le . . __ u a e <.' a a ar . · olan cı'ce•· ıtıtuhnamak ıcın mu- İtah. ad~ hu m:tn7ara biraı: ,·ardır 

9 demi.tir kı"· Tunusta şıddetli muharebeler ecre- Ç degıl bugunun ac ki ı <• ,ıo a kadardır. · ı ı. nıycte ,.e zarurete bagış amalıdır- h 1 d S 1 ,,an etmektedir. Birka,. aiJn sürE"n f l'k ti' d" , _ _ · akkak asılan1na ı ır on atı av J> ı d ~ ., " e a C' ı unyasına aıt olc;i.ılerle \"C lar · R ı dl ı " hl T tr ostalat şun ar ır: ,.arpı.,malardan sonra mühim bir yol ı ıarfı:ıd.1 .aşılanarak aşısı tutmuş o- Jct .... ı.,.. ,. P ~·eııı ·~e r i.va n-.a 
'" 1 19 5 t 15 350 k'l 'ki N (" b b ) d ., yarının karanlık 3lcmine ait endi. Ahmet Emin YALMAN i " t "O an d ~ru • me re, ' l osı . apo 1 om a an 1 ve demiryolu iltisak noktası hücuınla !anlardan bcl~ka genç. ihtiyaıı h('f· .:;ıaa ... .• :\ 
W'ruw 16,9 metre, 17,750 kilosikl. zaptedilmiştir. Bu münasebetle epey • kesın aşılannıa!ilı J~zımdır. Ve ka- Komedı Kı!mr 
Yayımın duyuluşu hafif olduğu (Bası l incide! bir mesafe üzerınde ilerlemiş olan ve nunerı n1ecburidir \'Rn~F.~E'\ 8 4..RA 

laltdirde program, 8 ilkkiinun sah, tcdir; •Derhal faalıyctc geçin, kır- Tunusa karşı düsman vayı ima hare- Zerafeti. deği•ik ve g\lzel tuva letleri gozleri kama•hran Henl kinuni t:lır n1ecburıyeti ifa Yuan $piro r.felu 
Ci.inü ayni saatte ayni radyo merkez 

1 tasiyeci1iğe kapılmayın, çünkü bu u- ketini örtecek olan mÜhim bir İngi- j Q A N 8 E N E T 7 ctnıck \'(' henı de hayat ve sıhhat- TürkÇPl'llt A H.a.C'opulN 
~rinden ve yukardaki dalga uzun- sul faşizmın yolu değildir. Bu işle- liz - Amerikan kuvveti hemen hem(>n \ h~rını korunıiik ıcın ciçek _aşısını hal Her c:1r~1tmba ~a~t ı t dP <;ocnk pt\·es 
1Uktarı üzerinden tekrarlanacaktır. rin süratle yapılmast' lflzırndır, der- imha edilmiştir Düşman insanca ve Se.,.ımli artiıı kınıızın ihnuıl ctnıemelerını tavsıvc Cumartf'l'l ,.f' ııaz.ıır gllnlf'r; 
Şarli Şaplin doğrudan doğruya hal başlayınız ve bana bildırıniz.. malzemece ağır kayıplara uğramıştır 

1 
G E Q R G R A F T 1 l'dcrız l!),3(l da ~tatıne 

~UrJtiyeye hıtap edecektir. Londra. 5 (A.A) - Müttefik!erın Slokholm, 5 (AA l - Aftonbladct ı ı 
~. ~azetesinin Berlin muhabiri, Libyada-lflemur lar bir derece Şimali Afrikayı tamamile işgal et· ki Alman hava kuvvetleri kumanda-

tıkten sonra ltalyaya yapmaları nı General Kesserling·in müttcfikle-
tcrfi edebilecekler muhtemel hücumlar do!ayısile !tal- rın yapacaklarını tahmin ettiğini bek 

(Ba•• 1 incide) 
1"1tıtındaki 4104 sayılı kanunun 4 ün
cu tnaddesinin değiştirilmesine dair 
~ hir li.yiha verilmiştir ve bu layiha 
tQ. 'Pazartesi günü müzakere edilecek-

~·Gedikli erbaşların maaşlannın tev
~~t ve teadülilne dair olan 3779 sayılı 
~una ek liyiha da Meclise ~elmiş
i"· Bu liyibarun birinci maddeslne 
(_te gedikli subaylar da, gedikli er
~lar gibi 3779 sayılı kanunun 9 un
İ·ll tn.ad.desine göre iaşe ve ilbas edi
\~ler. Ikinci maddeye göre de 1010 
~ 1453 sayılı kanunlarda gedikli su
~ ~lara birer er tayini verilmesine 
iır hükümler kaldınlmıştır. 

yan filosu, hareket üsleri Napoli ve ledi(rt Şimal Afrika bölgesinin isti13sı
Taranto o1mak üzere ikiye ayrıl- na karşı durmak maksadile kuman
mışttr. Bu ayırdetmenın sebebi. müt dasındaki hava filolarını Libyadan ba
tefiklerin bir hücumda bulunmaları tıya doğru götürmek kin Rommel'den 
korkusudur. ltalyaya karşı yapıla- ayrıldığını söylediğini bildirmektedir 
cak müstakbel hücumların, Italyan Nevyork. 5 (A.A.) - Fas radyosu. 
filosu için çok mühim olan bu iki Matour çe\.'resinde şıddetli bir çar
üssü hedC'f ittihaz etmeleri muhte· pışma baş1adıf(ını ve müttPCik hatları 
meldir. Ingiliz V<" Amerikan bom- fi?erilerine indirilen Alman paraşülçü
bardıman uçakları, Italyan filosunu ]erinin derhal ele geçırildiklerini hil
kati bir çarpışma için açığa c;ıkmı- dirmıştir. 
ya icbar edeceklerdir. ---------------

Londra, 5 {A.A.) - Tricstc'dC'n 

gelmekte olan yolcular. ltalyaya mü Ş A R K , d a 
temadiyen Alman kıtalarının gel· 
mekte olduğunu söylemektedirler. 

1 

iKi YOZLU ADAM 
Son Senelerin En Heyecanlı Filmi.. Aıtisleri: 

SPENCER TRACY- LANA TURNER 
T• Greta G•rbo'nun ,..nni dolduran 

/NGR/D BERGMA!V 
?ıırlı:çe 
lCopyaıı iPEK ~:;~a:~ MELEK 

Sinemalarında 

Bugün ıean&lar: il . 16.15 • 18.3D n t am 21 de 

1 :] ~ g,~ 1 i f •J' 
İdrar yolları iltihabı yeni ve eslci belsoğukluğu, idrar zorluğu ve 

mesane, prostat iltihabı, sistit, koı.i sistitlere, böbrek rahatsızlıklarına 
~ en mükemmel bir ilaçtır. BE LSA.'dİTOL kullananlar bu hasta
İıklıırdan çabuk kurtulurlar. Bütün Eczane ve Ecza depolarından ara
Yınız. Deposu : Saml Akau. İş Banlcası arkası Rahvancılar '.'iokak No. 5 

6tanbul 

BUOÜ l'I 

Yüksek heyecanlar. son· 
suz ıstıraplar, şaheserı, 

aşkı için her şeyini feda 
eden, scvgısinc sadık ka
lan bir kalbin romanı. 

DAG 
KIZI 

HEIDE MARIE - HATHEYER 
•o WINNlE MARKUS 

Şırıldayan ırmakların ... 
Cıvıldayan kuşların .. Me
leyen kuzu ve koyunla
rın .• Uçsuz bucaksız ova
lardan dikleşerek bulut
ları aşan Jisli ve karlı 
dağların yamaçlarında 
geçen bir aşkın dramı .. 

Gece için yerlerinizi evvelden 
aldırınız. Telefon: 40380 

KAŞELERi 

1 A f, D 1 Ş, N 1 Z L E, O B i P, ROMATiZMA. 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

VEtı:ALETINİN !lUB SATI:SI HAİZDiR. İCABL,'DA GÜNDE 3 llAŞE ALINAJllLiıı. 

en güzel ve en heyecanlı bir filmde bulu~tu lar. 

TEHLIKELIYO 
Edremit Belediye Riyaseti .: :!en : 

(227) hektar a,razı U7.erınde mebnı ve va.'l::ı.tl 36 '36 meyill· bulunan 
Edremit kasabasınl11 kanalizasyon plAn ve proıe~erı yaptırıla<'ağından 

talip olanltlrın tekliflertnı 21 • 12 - 9-42 tarihine ka.dar Belediye Riyase-
tine bildırmeıerı ilAn olunur (18481 

IInhisarlar U. Müdürlüğü ilanları \ 
1 - ,..fevc:..ıt şartname!it mucıbince 2150 melresı rakor ve lanssız 520 

metresı rakor "e lan.-ılarıle bitlikte 8."i m ln1 yas.•:ıı gcnışlikte 15 atntosfer 
tazyıka mUtehammıl ceman 2670 metre kendir hortum ile 6 adet 6-5 lik 
rakor kapalı zarf usulile satın alınaca.ktrr 

2 Muhammen })edeli 8-13i .80 llra muvakkat tenlinatı 633 lirad ır. 

3 Eksıltme 11/12 912 cuma günü saat 10 da Kaba.ta~te levazım 
'fube'lı alım komısyonunda yapılacaktır 

1 Şartnan1eler her giln öğleden sonra sözü geçen şubeden alına-

oılır 

5 Ek~ıltnıeye gıreceklerın mılhUrlü teklıf n1ektupıarını. s-... 7,5 gU. 
venme parası nıakbuzunu veya banka temınat mektubunu ıhtiv• t"decek 
olan kapalı zarnar nı ihale günü eksiltme saatinden bir saat evvehne 
kadar mezkOr komi.Syon başkanlığına makbuz mukabılınde vermeJerı 

18.zımdır 

Postada vuKua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (1888) 

, * 
l - Mevcut keşıf proj<" ve şartnamelerı mucıbıncc Paşabahçe fab-

rıkası re\·ir etrafındaki istinat du\'arlarının ikmaJi işı kapalı zar!Ja 
eksiltmeye konmuştur 

2 - Muhammen bedeli 8056,90 !ıra ve muvakkat teminat 604.28 li
radır. 

3 - Eksiltme 22 12.942 salı günü •aat ı J.50 de Kabataşta Levazım 
şubesi alım komısyonunda yapılacaktır 

4 - Keşif, proje ve şartnameler her gün öğleden sonra sözü geçen 
şubeden 40 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektuplarının kanu
ni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale günü eksiltnle 
saatinden bir saat evveline kadar mezkür komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri ıazımdır. Postada vtıkua gelecek gecik
meler kabul olunmaz. (2042) 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Istanbul. Izmir, Trabzon liman işletme tarifelerin in bu kere tadil 
olunan bazı m addelerile ücret cedvellerinin Istanbul ve Jzm ir ıtin 
15.12.942 ve Trabzon için de 28.12.942 tarihinden itibaren tatbik ol una
cağı ilan olunur. (2086) 

Orman Ko:·uma Müsta1<'. I Tabur 

1 - Orman koruma mü.-;takil taburun beş a~·lık yevnıi 5C'b7{" 1htlva 
cı bulunan a::jagıda <'ınslC'rı yazılı dört kalenı sebze i 12 942 paz . tc: 
günü saat ıkıd(' münakasası yapllacaktır. 

2 - Taliplcrın şerait \'C miktarlarını öğrcnnıt·k uzerc tabur satıı ı 

alma komisyonuna müracaatları. 
3 - Mi.ı~akasaya ıştirak etmek arzu cdcnlerın yuzdC' yedi buçu~ 

nısbctinde pey akçalarının orman l incı ınıntaka ıııetı:ul muhasıpliğinC" 
yatırarak alacakları makbuzla m u.na.kasaya iştıraklcri ılan olunur. 
Cinıi 

Ispa nak 
Liiıhana 
Pırasa 

Havuç 

Kilo 

50b 
1000 
2000 

400 
( 205~, 

lzmi t Deniz Satınalma Ko :· isyonundan: 
ınıalıye bedelı beher kılo~una ıo:; kuruş tahmin olunan 1!">00 

kılo 9 11 nı, m ku t rundaki bakır çubuktan z. 10 m m kutn ına kadar 
te.I cektirılme~i işinin ikincı pızarlıA"t 7 12 012 prızartl"Si ~Unu saat l fi 
da. Izn11tte tersane kapısındaki koml~yon bina:.ında yapılacaktır 

2 - Fennt ev!&( ve şartna.rnesı kon11syoııda görülebılır Kati tC'm ı

nau 236.25 liradır. 

3 - TaJıpler ln ılgLlı ehhyet \·e ticaret ,·esika.larını }"Ukarıda yazııı 

te-mınatlarUe bırltkte pazarlıA'a. iı,hrak etmek o.zere. muayyen gli:l \'c aaııı.t-

te komıs.von ba.şkanhfına vermelerı (1929 l 

* llodas· Burgata Kilosu 

ı• l 735 

IU 1.3/4 1550 

20 2 3960 

15 2.1/4 3915 

30 2.1/2 9210 

20 2 8560 

8 3.1/4 4096 

:4 3.1/2 8540 

7 3.3/4 4816 

9 4. 6930 

148 52312 

t - Bir kilosuna 200 kuruş fiyat tahmin o1unan yllkarda yaz.ılı 
148 roda \'e muhtelit burgatahk 52312 kilo galvanilli çelık tel ha la t · 
tarın pazarlıkla eksiltmesi 11.12.942 cuma günü saat 15 de l zmHt C" 
tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Bir partıde teslim olun acak i~bu halatların şartname ve c \'· 
safı komisyonda &örülebilir. Teminatı 12962 lira 40 kuruştuı 

3 - Pazarhj:a iştirak edecek taliplerin ilgili oldukları ticaret Y~i · 
katarın ı ve yuk arda yazılı teminat makbuz veya mektuplarLnt tieL 
gün ve saatte k om isyon başkanlığına vermeleri. (1986) 

• 

Salttbl " e Ne,rlyat Müdürü.: Ahmet Emin YALMAN 
l'ataıı N°'rlyat TUrk U d, Ştı . Vatan Ma-
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Centilmence 
Bir itir a f 

Beşiktaşlı lbrahimin sporcu 
karakterini anlatan bir hareketi 

, 
• 

Beıildaş bir inci futbol takımı 

Nurmi'yi yetislireDl 
sporcu Finlandiya 

Fener - Beşiktaş maçında Fener aleyhine 
verilen gol, gol miydi, değil miydi ? 

.· 
f"enerbahçe birinc:f fuibol takımı 

Fe erbahçe -Beykoz 
bu· .. n karstlaşıyor 

Finlandiya, Nurmi gibi bir çok 
dünya şampiyonları yetiştirm i ştir 
Yabancı boyunduruğu altında bu- j Fin jimnastik ve spor federasyonu

lunan Fınlandada 19 uncu asırda teş- : nu kurmuşlardır. Buyuk fcdakarlık
kılatlandırılan spor milli bir uyanış 1 lar pahasına kazanılan istiklat örnek 
halıni almıştır. Toplanmak. atletler: teşkil edecek derecede mükemmel 
ycüştırmck. istıklal için yapılacak bir spor teşkilatının vücude getiril· 
savaşa hazırlanmanın ilk şartların· mcsini mümkun kılmıştır. 
dan b_ırıydı. Beynclmil.~l musaba~a- Evvela. • Pesapallo• <yuva topu) 
!ara ıştı.rak et~ck .dunyanın dık- denilen ve beyzbol'a bcnzıyen bir 
ıatın~ Fın~anda uzerınc çekm:k ~e- oyun canlandırıldı ve faal bir pro· 
mektı. Olımpık oyunlarına ılk ış· ı paganda sarcsinde memleketin bil· 
tırak eden dört Finlandalı AUna7a' tün klüplerine ve mekteplerine SO· 

haıeket etlığı vakıt onları butun kuldu Artık serbestçe inkisaf ede· 
Fın milletı kalben uğurlamıştır. bilen ve (sivil muhafızlar• adını ta-
Finlandanın olimpık oyunlarına şıyan teşkilatın lızn adedi 100 b · 

' 

ılk ıştırak cttigi tarihtenbcri bu buldu Bu teşkilat memleketin ~n~ 
memkkefte olımpık şampıyonları ye uznk köşelerıne varıncaya kadar !epktaş kaptanı Halclcı 
tiştı!'('n nıleler mevcuttur. Atina 0 • kliıpler ve 350 stadyom kurdu Fın· Fcnerbahçe • ~ıktaş arasındıld 
IVımpiklcrJine . iştır~k ~edeni dıs~lçi landada spor sadece hoş bir meş- lig rna'ilnda sarı tfıcivertliler hakemin 

erner arvınnen ın uç at et og u gale değil. ilerde herhangi bir duş- hatasına kurban gıtiller Binlerce se· 
.ardır. ~aile, Akilks ve Hatti mania yapılabilecek mücadele için yircu11n gorduğü bu vazıyet tabiatile 
Olımpık oyunlarında muvaffakı· bir hazırlık safhası telakki ed'l · - spor efk.:rı umumiyesinde blr infial 

1et kazanan ilk Finlandalı Vecltman tir. Spor, memleketin ihtiyaçı~::'~!. uyandırdı 
olmuştur. Gı.ireş birinciliğini ka- yani orman harbine, adapte cdılmiş· Üzerinden iki hafta gcçtıği halde 
anmıştır. tir. halıi bu maçın dedikodusu devam edi-
1908 de Londrada yapılan müsa- or fencrbahçc taraftarlarına bunuıı 

Finlerce. sporda en şerefli mevkii k 
ıakalara 71 Fin atleti iştirak etmiş- acısı o adar i~·emiş ki: üçü beşi biı 
ır. Henüz iptidai olan antrenman ski işgal etmektedir Bidayette, Fin- araya selince mevzu. hep bJ. hakc
metotlarına rağmen, umumi tasnif- ler düz arazide ski ynpmnğa alışık- min hatası, verilen hiıdısclı gol on-

tılar ve arızalı arazide antrenman d n- d te on birinci, gureştc ikinci ve yüz- :ın so ... a barız penaltı mcsciesı 
mede altıncı gelmişlerdır yapmak mecburiyetinde kalmışlar- konuşuluY'>r 

1912 de Stokholmda . 1 l' - dır. Sivil muhafızlar tarafından t"!r- Fenerbahçe taraftarlarının bu· acı''' yapı an o ım . 
1 

,_. ü b k , 
oık oyunlarında Finlandal J h 1 tıp 0 unan sr.ı m sa 8 alarma S"'ne· duyması Jl(!k tabiidir Senenin en mü· 

ı ar er d 86 b' k' · · k "~--eşıt musabakayn ıştirak ctmışler- e . ın s ıcı ıştıra • etmekteydi. him bir .....-şılıışmasındıı takımlarının 
!ır. Skı'cı Hannes Kolehmaınen iki Keza bır sene zarfında 23 bin atıcı, bır hataYa kurban gidişine nekadar 
·ckor tesis elmıştir. 5000 metrelik 6,SOO yüzücü ve 7,400 •pesapallo• o- teessür duysalar ve bundan dolayı 
l'rdi yarışta 14 dakıka 36,6 saniye, yuncusu müsabakalara giriyordu Si- nekadar sıılansalar haktandır. Bu. 

vil muhafızların en buyuk meziye- işın Fcncrbahç!!lıler tarafıdır Fakat 
3000 metrelik takım yarışında 3 da- ti şu olmuştur: 30 ita 40 yaşındaki ben şurada bir spcrcu centilmenliğin-
!(lka 36,0 saniye. Uç Finlandalı cırıt erkekleri spor faaliyetlerine devamı dl!n. b:ıh.sedC<?eğlm ve bu hareketi spor 
atmada bütün mükiıfatları kazan- ihl c !I k h k etme"e teşvik ctmic:Jerdir. Halbuki tar mız Ül l!Çcce bir are et ola -
mışlar, dığer iki Fınlandalı da disk 6 " k b s unı ı r:· 
ntmada temeyyüz etmişlerdir. Fin- başka mcmlcketlerd~ bu yaştaki er- ra u 'lın ara geç rece ım 

keklcrın tQğu yorucu sporları genç- Bu centi ence hareketi ıınlatmn-
landalı güreşçiler dığer memleket- tere bırakırlar. dan evvel .bunun bir benzerini de ha-
lcrın gıireşçılerinden fazla puvan ka tırlatmak ısterlm 
zıınmışla.rdır ve ılk defa olarak Fin 1930 senesine kadar sivil muha-

uzmc takımına kadınlar dnhil ol- fızlar teşkilatının programında at
muştur. O sene. umumi tasnifte, Fın letizmin yeri vardı Lakin on senc
landa (lsveç, Bırleşik Amerika ve denberi •performans sporları• bir 
ngıltereden sonra) dördüncü gel- yana bırakılmış. milli müdafaaya en 

ı tır. uygun antrenmanlara kıymet vcril
HC"nuz yabancı boyunduruğu al- miştir. 3,700,000 nüfusluk Fınlanda

.ında bulundukları sırada Finler da ntletızm federasyonuna en az,70 
Spor cemiyetleri umumi bırliğini ve bin atlet 'dahıldi. - 1940 olimpık oyunlnrının Fınlan

diyada ynpılması kararlaştırılmıştı. 

F1nlanda bu münasebetle muhteşem 
bir stadyom inşa ettirmişti. Oyun-

\

lar için gelecek turlstlerın her tür
lü lhtıvaçlarını knrşılamnk üzere 
memleketin bütün imkanları sefer
ber ediliyordu. Lakin Finlanda har
be girdi, ve Fin atletleri daha mu-
kaddes bir vazifeye davet edildı. 
Şimdiye kadar şehıt düşen tnnınmış 
Fin atletleri arasında şunlar var
dır· Patinajçı Vı:ısenius, skici Nur
mi, koşucu Tıınala, 3000 metre ga
libi HockncrL 

F ~ n Jr, Gzllta _ aray, 83-
s ktaş rası.:da tur l uv1 
Stad hissesinden doğan ihtilaf do

layı::.ılc Galatasaray; Fener ve Be
şıktaş maçları oynanamamıştı Mem
nuniyetle oğrendiğimızc\göre bu ih
tilüf ortadan kalkmış \ e yeni ida
re hcyC'tinın ll'ınız duşüncelerile i.ıç 

güzıde klubumı.iz clcle vermişlerdır. 
Bunun tezahürü olarak bayramda 
O\ nanmak üzere Fener, Beşiktaş, 

ıtuı:arav arasında bır turnuva 
'r1, tır 

Hatırımdıı knldığına göre bir B"
şiktnş - Vefn maçında idi hak<'ı11 
Vefa aleyhine bir gol vcrdı Hake
min bu kaı·arına ıt.raz ı?den \cım -;ıl
du bılır mislrılz> Bır Bcsiktaş!ı fut
bolcu' GolÜ Yapnn Beşıktaş merkez 
muhacim! Su":r "ıakemc toou kale 
ye elle soktuaunu, bınaenalcyh gol 

~ 
~, 

Fenerbahçeden Omer 

olmadığını soyledı Hakem de bu söz
ler üzerine kararını değiştirdi. Hem 
de bu tek gol Beşıktaşa galıbıyetı te
min edece'.ti 
Takımının bu nazik vı.Z1yetınde bu 

ıporcunun yaptığı hareket, hıc; şup
he yok kı, takımına galibiyet temin 
edecek bir golden çok daha kıymetlı 

ıdı Bu hareket ? sporcu hesabına 
Turk spor tnrıhınc sporcu centilmen
liğini tam manasıle ünde P.dcn bır ha
reket olarak kııydedildı BeşıktDf;ilılar 
da Şükrünün bu ıpıortmence hare
ketile bir galibıyctten daha çok sevin 
diler ve kendi bünyelerinden boy!~ 

bir sporcu çıkardıkları için ıftihar 
duydular. 

Bugün bu sütunlarda kaydedect-
gım bir hareket her nekadar hatayı 
tamir ~demiyeceksc de, sportmenliğin 
hır ifadcsı olarak çok kıymetli ve spor 
tanhımıze sporcu centilmenliğıni an
latan ıkıncı bır hareket olarak geçe
bılır. 

Spor alemınde dedıkodusu hala 
dev'am eden Bcşıktaş • Fener maçın
da fıakemin f'enerbalıçe aleyhine ver
dığı ıkıncı ı;ol hıidisesı üzerinde ı;ol 

poı.ısyonuna gıren Beşiktaş merkez 
mulıacimi İbrahim sportmence bir ıtı· 
rafta bulunuvnr ve d•v"'• kJ 

Centilmen sporcu Ibrahim 

lşitUm. Bıı.ım ale)•himızc favul vcr
diğıni zannederek ben de geriye dön
düm Fakat hayretle gol verdığıııi 
gördüm Doğrusu ya bu karara Ş9· 
§ınnıştım 

İbrahım bu sözleri bırkac; klşıni.ı 
lçinde s<>ylüvor ve Fenerbahçenin ha
kcmın hatasına kurban gıttığıni ilôve 
ediyor 

Beşiktaşlılar aralarında İbrahim gi
bi bir sporcunun bulunmasından do
layı ütihar duyma1ıdırlar. İbrahim bu 
itiraf: y. ptı dıy" ona muğber olaca!:-

• larını - ..lımıza 'lıle ı;etirmıyoruz Kal 
dı ki. sahadan gaııp olarak c;ıkarılmı.s
lar ve ıki puvanı da almışlardır 

i •••rea hçe iı..pnını Cihaı 

- Topa en ''akın vazıyette beıı
dım Goı olsaydı ben yapacaktım 

Gol değildı Gol yapabılmek için mü
cadııle ederken h.ıkcmı:ı du_çjüğünf. 

F ener bahçeden Haııı 

Gôruluyor kı: sarı Jacıvcrtlılcr ha
kikaten hakemin bir halasına kurban 
olmuşlardır. İbrahımır. bu ıtıra{ı 
hakem meseleleri üzcrındc bir par
ça ağlı- da olsa. yaptığımız neşrıyatta 
nekadar haklı olduğumuzu bütün a
çıklığı ıle meydana koymaktadır Bu 
vaziyet hic; şi.ıphe yok ki, eğer düşun
cclerinde samimt ise. mac; hakemınc 
daha büyük bir vıcdan ııuıbı çektire
cektir. Buna mukabıl sarı io7ıc,\ ı>r\ ta
raftarları da daha çok acı duyacak
ıardır 

Olan oldu. Beşıkıaşın kazandığı ikı 
puvana mukabıl Fencrbahr;elıler iki 
puvan kaybetıtler Yegiır.e kazancımız 

İbrahimır. sporcu ::entılmenlığını lfıı
rle eden "larekctının Turk spor tarı
himıze gcçmc,,ıdır 

KEMAL OS.\ .S 

.. 

Her iki takımı bugün sahada 
g~nç oyuncularla göreceğiz 

Lig maçlarına bugun :le Fenerbah
çc ve Şeref sıadlarında devam edile· 
cek Bu maçlarla da birinci devre 
karşılaşmaları sona erccektır. 
Sarı lacıvcrtlılerın Mersin seyahati 

milnascbetilc tehir edilen Be}•koz ma
çı bugün Fener stadında oynanacak
tır Dığer taraftan Beşiktaş da Tak
simle iz.mır Fuarı münasebctilc tehire 
uğrayan maçın: yapacaktır. 

Hiç şüphe yok ki, günün muhim 
karşılaşması Be>·koz • Fener maçı
dır Beykozluların son mi.ısabakada 
Vefayı mağlüp etmeleri bu oyunun 
ehemmıyetıni daha ı.iyade arttırrr:ı, 
bulunmaktadır Sarı siyahlılıınn bu 
muvalfakıyetlerı elde etmesinde amıl 
olan. takımını gençleştirmek yoluı:a 
gıtrnesıdır Şu muhakkaktır ki. spcr 
herşcyden evvel genç ışidir Bunu yap 
mak her takım için bir zanırettır 
Her nekadar bir futbolcuda tecrubo 
ve mayanın bulunması lazımsa da. 
ıçı geçmiş. enerıisini kaybetmiş bir 
futbolcu nekadar usta ve futbolu an
lamış olursa olsun o. oyuncudan ı-.\n• 

dıman almak kabil değildir. Takını 

için taydalı olamaz bılBkis zararlı <ı • 
lur 

Fenerhahçelilerin dl! son maçta ta
kımlarını gençleştirmek yoluna gıttı· 
ğinl gördük Anlaşılıyor ki ı;arı liıcı
vcrt takımın kaptanı ve idarccfü·ri 
bunu bir zaruret olarak kabul etmiş
lerdir Tabiatile bu da imkan nisbe
tindc ve eldeki oyunculara gore Yı:!· 
pılabillr 

Biz ôyle zannediyoruz ki. Fencrbnh 
-;eliler de bugtin Beykoz karşısına 
genç oyunculardan ·müteşekkil ka<lro
larile çıkacaklardır Ve şoyle bir tn
kımla sahada görüneceklerini zannedı
yoruz· 
Cıhat - Murat, Lcblp • Aydın, Ali 

Rıza. Esat - İbrahım. Naci, Melih, Ö
mer.ı Hallt" 

ileride ~rı lacivert takımda daha 
büyük bır değışiklik olacağı tahmin 
edill!bilır 

BİZi! knlırsn miicadele kabiliyeti pek 
fazla olan. futbolu da anlamış bir fut
bolcu olarak gördüğümüz Boncuk 0-
merin hücum hattına alınması t•n 
verinde bir hareket olmuştur. Solıctr. 
oynaması dola}·ısile ayni zamnndıı bır 
defans oyuncusu da bulunması itıba
rlle geriye de yardım etmiş olacıık ve 
bu suretle hem hücum ve hem or 
müdafaa hattında istifade edilmek su
retile bir taşla iki kuş vurulacaktır. 

ll 0~~ ;·;I~~:· :m~I .;ı;; 1 
macları 1 

Okul Futbol/maçlarına diln Şeref! 
ve Falih stadlarında devam edilmiş 
her iki statta kalabalık bir talebe 1 
grupu maçları alaka ile takip et-

i 
miştir~ · 

Bu haftanın en muhinı m:ıçları,, 
1 Şeref stadında Haydarpaşa I~·ı. 
\ \'e Boğaziçi - Perte\ niyal liseleri 
1 arasında yapıldı 

Şercı ı,.ıdınclJ hıık<'nı Sazı Tez· 
canın idaresındL yaoılıın Bogazıçı· 
Pertevnıyal maçın Boğazic;. uç gol 
yapmak suretılo kazanın ştır 

Geçen ~·ılın Bc''<ıZ kume şaınpiyo· 
r.:.ı olan Haydarpaşa takımı ı e yı· 
ne ayni senenın kırmızı küme şam· 
piyonu olan Işık lısesı maçı 1 O Hay 
darpa.şanın galbı;yetılc bıtmışlir 

Fatıh sladyorr.undakı maçlar ha· 
kem A Adcrnın idaresınd' O} nan- ı 
mış lst,klfıl lıscsı . Erkek oğrC'tınen 
okulunu 4-1, Ta-ks:m lısesı d Şı Jı . ı 

TC'rakkı lisesını 4-: rC'nmlştrrd 

hıJl' icııp etse. neticenın FencrbahÇC le dı 
olduğunu söyliyebiliriz. Fakat şu h• 
var ki. ufak bir ihmalin de FcncrbBh 

d a· 
scye p<ıhalıya mal olabileceğini c 
tırlatmak isteriz. şi1' 
Şeref stadında oynanacak Be ' ~ 

taş- Taksim maçına gelince bu 0 >"1. 
üzerinde fazla durmağı lüzumsuz ~
rüyoruz. Aradaki kuvvet farkı J3~.şi hO 
taşın galibiyetine en ufak bir şıJP 
bile getiremeı. 

coı<f: 

ŞAKA 

Kel Ziya 
berber oldu 

J(el 
Duydum ki sporcular arasında ıte• 

namılc maruf senelerce, orta .ha bB' 
mi olamamış. yan hakemHğın Ji#C 
tapu mutasarrıfı Ziya işi bcrab~~ cc 
dökmüş,1 yalnız berberlik dcnılıt11ıı. 
bunu saz berberi manasına aJJllB>' 
Hakikaten berber olmuş. 11• 

Beyoğlunda Tokatliyı:ının Y~~~r
daki sokaktan aşağıya doğru ' 
ken birisi seslendi. ı· 

Döndlim, baktım. Bizim J{cl 
ya!. 

- Ne \•ar, diye sordum. · 
Gülerek: ttaı· 
- Ne olacak işi berbcrli#C •er· 

tüb Şu dükkanı açtık. Lutfcn \ıııc 
dikleri diploma ile hakem oıaı:ııa (le• 

ama, bak pek aıa berber oıdukı 
di, lalt8" 
Saçının azlığı dolayısilc J{cl ı;i. 

hını alan Ziya,J öyle anlaşılı.>'0r rıık 
arkadaşlarını bir araya toplıır11d1ğı 
tıraş ettirdikçe, kendi alaı118 

zevki tıraş ettirmekle aJacıık"j 5111, 

Nuri Bosutun kulakları çın; il• 
Tıraşçı\Snit duymasın. Her bal t zi· 
zülcccklerdir. Çünkü bizim I{~ıtisiJll 
ya bu suretle sanatlerinin bakı 
yapmış oldu. k i· 

Artık, Kel Ziyadan bııhsC~cp c· 
çin berber Ziya mı demek ıcB 
dccck. 

Adaıss' 
Bilinmiyeo 
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