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Barp •onrası. 
para vaziyeti - , 

Alfm ortadan çekilmekle beraber, . 

·Milletler Arası sabit ve umumi 
mübadele vaSıtası aranacak 

- Yazan: Alamet l•ID YALMAN 
t.oııdra, 19 (Loodrada bulunan , 

Bqmuharrit'tm1men telsizle> - ... -----------------------. 

L ord K eynes bu devrin en 
berrak m.al! kafa.sadır. Dün.. 

yanm mali Wlkball bu kadar kL 
ranhk göründülü blr 11cada ken. 
dlsUe görüşmek fırsatını kaçırma.. 

dık. Keynes Lordlar kam&.r88ı a. 
zası ve İngill:ı Hazinesinin mali 
milpıvh-lc:Ur. HHlne Ne:ıaretindeki 
odaılwvta blzl kabul etti. Ortaya 
bu k~r para çıktıjı, mal ve ltçl 

' azaldılı halde lo;llterede entlas. 
yon (inllation) dan eaer görUlme
metıine, hlssedllme:ı farkla ~anın 
iştira kudretini ve halkın emniye
Uoi mu hafaza -etmesine hayretimi. 

' Ticaret Odalan ve 
Borsa kanunu 

Kın unda 
layiha 

tadilat için 
hazırlanıyor 

bir 

Ankara, 19 (Vatan) - Tiearet Vekile« Tkareı \ '& Sanayi O- · 
zi bildirdik. Dedi k i: dalan , . ., Borea kananana ~ edecek yent bir llyiba U.rla-

c- B u neticeye tedbir sayesin- maktadır. Yeal ı&ytllada Odal&r Ye Bonalara 901c paı, ll&IAhlyet 
de vardık. Alır vergiler, vesika ~erilmektecllr. Ba bmuta SaaaJI Otlalarile Beınrahn• da mtltalla· 
sistemi ve halkı tap.rrufa HVk Jarı alınmaktadır. Ba makaatla bmlnlea fUrbn1&e bir lleyet pl· 
lsin muvaffaklyetll propaganda mı,ı&r. Heyet, 'Jl.kıaret VekMıetıl Müıiteıf81uua NlıtQt allılada ~·-
yaptık. Vergi hem harp masrafını ıuırnalanna ba§lamı!}tır. 

k8l'şıl&yor, hem de parayı hususi 1..----------------... ----------tedavülden ~kiyor. Vesika sistemi 
p&llUJ1\ iftJra kudreU.ıu tahdit ede. 
rek külfet ve mahruml7ette ıbO. 
savat yarattıktan b&fka mahdut 
miktardaki eşyanın halka evzllni 
ayarlayor. Fiyat sabit kalıyor. fa. 
kat tedarik için verlle~k kupon 
miktarı !)J;yuna değişiyor. Bol 
ıniktardaki eşyanın lsUhlaklnl teş
vik için a:ı kuponla veriyoruz. 
Miktarca az eşya için kupon mik. 
tannı çoğaltıyoruz. Kupon her va
tandaşa. müsavalla tevzi edilen ih. 
tiyar ve tercihe göre kulla.nılan 
ikinci blr para vazifesini görilyor.• 

Sordum: 
Para bollu~u lleride ktyme. 

tlnln düşmesine sebep olmayacak 
mı? 

Cevap: 
•- Eşya miktarı ihtiyaçtan a:ı 

kahra& evet. Bunu karşılamak için 
sulhtan sonra eşya bolla.nmcaya 
k&.ciar tahdlt tedbirlerimizi devam 
ettlrecejlz. Halkın p&raya ve hü
k umete emniyeti vardır. Panık yo
lile düşmesi tehlikesi yoktur. Bir 
aralık parayı düşürmek sayesinde 
ihracatın çoğalacağı vehmi vardı, 

Yanlı~tır. Bu, malı ucuza satmak 
demektir, ki parayı dü5ürme~ 
de yapılabilir .• 

Sual: 
- Vergilerin ağırlığı, vergi ka

çakçılığına yol açmıyor mu? in. 
gilteredc kaçak verginin nlsbcti 
nekadardır? 

Cevap: 

i:ondradak' g•Hfecilerimiz~ 

Hüseyin Cahil Yalcın 
beyanatında dedi ki: 

1ngi1 izler arasında kendimizi 
evlerimizde imi~iz gibi hissettik 

Bay R üeeyln eıahlt J'alçın 

Londra, 19 (A.A.) - Türk ga_ 
zetecllerile T ürkiye büyük elçisi, 
M. Edward Hulton ile ~ritanova 
ajansının direktörleri tarafından 

5eMlerine verilen ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. 

Gazeteciler ve büyük elçi Brltıı. 
nova ajansının tesislerini tetkik 
etmişlerdir. Konuşmalar çok hara. 
retli olmuştur. 

M. Huıton, Türk milletinin, bu. 
rada bulunan Türk gazetecileri gl. 
bi mütefekkirlere malik bulunma. 
sı bakımıor.dan kendisini bahtiyar 
sayması gerekli olduğunu ve bu 
fikir adamlarının İngnterede harp 
gayreti lçln neler yapıldığını Türk 
milletine bildirmek fırsatını bula_ 
caklarındaıı. İngilizlerin de kendı
lerini mes'ut saymaları icap ettiği. 
ni söylemiştir. · 

Heyet rel$J B. H üseyin Cahil 
Yalçın. Britannva ajansının mesa

(DeTamı: Sa. a, Si. 2 ; de) •• 

Taksilere benzin 
arttırılıyor mu? 

Ofrhclltfnaize eöre Memleketbn.lze h&ı1çta ,trmJ 
ht ... t.oe bensın l'ehnift.lr. 

Dtter taTaftan talalilere itıtlhkaklarının n19fı mtk· 
tarnnla benzin , ·erUl'Dfllll hakkındaki kararın ay ba'ın· 
da kaldmlacatı tahmin edJlmektedlr. 

Knoks'un 
sözleri 

"En büyük denizal 
tılara oçfığı:rıız 

mücadele de 1 ,.,. ............ , ı 
........ , 1.ıı.ıtt1r,,ı 

V~ington, 19 (A.A.) - Ameri· 
kan lejyonunun Kansas City'de ya
pılan t.oplantwıı mllnasebetile söz 
söyleyen Birleşik Amerika Bahriye 
Nazırı albay Knox şöyle demiştir: 

c- H,alen karşı koymak mecburi· 
(l*amı: &L. 1, ~ ; ; de) o/. 

1 

Ruıılar bütün ('('phelerde inatla muknemet f':diyorlar. l·ukarıılakl resim Rus gönlillülerinı röstennektedir. 

4.Jba_, 1\aokı 

----------~.----ı .,,_,__..___._~~.....,~ 

Ruslar, V orone jde ~ört 
koldan taarruza geçtiler 
Terek kıyılarında Rus müstahkem 

hatları delindi 
ı ı Madagaskar-1 

da lngilizler 1 
ilerliyorlar ı 

StnkhoTm. 19 (A.A.) - Ruslar 
Stallngr:ı4 :n yüktinü hafiCJetmck 
maksadile Voronejde taarruza geç
rnişkrdlr. Ruslar dört istil<anıcttcn 

taarruz etmektedir. Planlan Von 

Bric Kavil işgal 
edilci 

lagtllzlır Taaaaarlyı 
10 .... J•kl••tılar 

Bock ordusunun cenahı üzerine dUş
mektlr. Ruslar bat?da bll)1lk terak· 
kiler kaydetmi~lerdir. r:.us ;pilot arı 
Stallngrad UstUndc nus ve Amcri-

kan yapısı uçaklarla Alman tayya-

1 
relerlle çarpışmaktadırlar. Bu çar
Plfll'llll_.. nriihnıiit ~Ual"I bit'bt• 

rlnc girmekte ve korkunç bir durum 
l meydana gelmektedir. Stallngrad, 

( uzun bir hat teşkil eden ağır A'man 
1 b taryalarmın de\·amlı ate'i R!tm

fFr5::==:=:=::==::==:=:~ 

1 

dadır. ı.ntralyözlerle techlz edllmlş 

MADAGASKAR 
Alman piyadeleri yıkılan evlerden 
yükselen toz bulutları arasında l'er
lcmcktedir. Her taş yığınının geri· 
sinde, her çukurda, her pencerede 

(De,·amr: sa. 8, Sü. 8 ; de) = ~lareşal Tlnı~enko "\-'on Bock 

Samuel Hoare'un sözleri fY8Pa0ciia71 
ıstırap çeken Avrupa fiçin beyanna-ı 
sürat diye haykınyor me müddeti 1 

~ ,, ~ •. a; '"· 

Port - Louls, 19 ( A.A.) - CMau
rlce adası) Bugün öğle vakti Mada
saskardaıı yayılan Fransız umumi 

Kazanacağımız zaferi
mizde hiç şüphe yoktur 

kararglhı tebliği, Brlcksvllle'in bu' Londra, 19 (A.A.) - Rcutcr: 1 mevkline koymak aı.mlmh:e lnar.
sabah hafif Ingillz kuvvetleri tara-ı Diin akşam Lond~ada bir nutuk dınnamız o kadar çabuk mümkün 
Cından işgal edildiğini, fakat Ingl- söyleyen İogllterenin Madrit bU- olacaktır. 
lizlerın henüz Ankazobe önünde dur- yük elçisi Sır Samuel Hoare de. DUştlndU&"\}milz müstakbel Avru-
duru!duklarını bildirmektedir. mi5tir ki: pa Hltlerin yenı nizamına rlmedll-

Tananarlve belediye reisi halk• •r- Avrupalılar, müttefikler za. miş devletlerin tam _aksi olmalıdır. 
ferinin uzun zaman isteveccgwinden ı Yeni Avrupada. istedığlmlz yekna-sükQneti muhafazaya davet eden bir J ı ı 
\ '-C bu medeniyetin çökeceğ inden ııaklık değil fakat değlş .. k lktir. Her 

tebliğ neşretmiş ve bir şeyden kork· korkuyorlar. Istırap çeken Avrupa memleket için bir dlktatorUn ültims-
mamaları lUzumunu befütmlştlr. usürat, sürat, sürat,. diye . haykırı. tomu tehdit altınd~ bulunmaksızın 

Londra, 19 (A.A.) - Inglllz kuv- yor. kendi hllkı'.ımet şeklınl ve kendi iŞ· 

vetıerl Tananarive'nln 60 kilometre ı d . . _._ ti !erini id&re tarzını ı;eçmcl< hürrlye-spanya a en ıyı u"s arımız. 

Müd det Sa l ı günu 1 

1 
akşamı sona eriyor 1 
Ba mltrdıt zarlı•da 

) b9faDume 'flralflD· ) 
1 ler ceu girecekler 1 

«- Kaçak vergi olduğunu bil. 
sek delikleri tıkarız. Kaçak yok 
gibidir. Kaçakçı eninde sor.unda 
elimize düşeceğini bilir. Slstemiml:ı 
iyi işler, Hazine menfaati diye hal
kı sıkmayız. Verfl memuru Hazi_ 
nenin ödeme ka•r.ununa sadık kal
tııak suretlle asgari vergi vermek 
Yollarını halka öğretir. Hazine 
~nfaatl zihniyeti zahiren Ha:ılne 

için kiırlı görürdüğU halde haki. 
katte zararlıdır. Ortalrğı çöle ı;e. 
vlrlr, halkı kafa tutmağa sevke. 
der .• 

kadar yakınına ula.şmışlardır. birçok defa ben<k!n müttefikler za. tidir. 
----------------....;..---------------- --------- (erinden sonra Avrupada neler o. 

M~I hra .... ·ı'lr::_.O•V,:l·Ç-..-.. 1 LJ.., ·,, l•V er·s ı·f· ede ~~:!ı:r::;:u~:~:~~s~~zig!~~~ 

Ankara, 19 (A.A.) - İcra Ve
k illeri heyetlr.in kararllc ha'ltiki 
ve hükmi bilumum şahıslar el!n. 
deki her nevi yapağı ve yünlerin 
beyana tlıbl tutulduğuna ve bun. 
!ara el konulduğuna dair 386 sa. 
yılı Koordinasyon heyeti kararı 

12 eylöl tarihinde yüıiirliiğe gir_ 
mi& bulunuyor. Bu kıırarla tayin 
edilt"n 10 günlük beyanname ver-

( Deva1111: Sa. S; Sö..' de) «> (Devamı: Sa. S, Sll. 2; de) )·( 

_, Harp kazıınçları için geriye 
ıamıı vergi koydunuz mu? 

•- Pıırlamento ıcrlye şamU her 
verginin aleyhindedir,.,, 

(Devamı: Sa. S. Stl. 7 ele) -

Demiryo~u Meslek 
Mektebine talebe 

alınıyor 
nevlet Demlryolları idaresi Ankara
dı. Yeni kurulan Demlryol Meslek O
kuluna talebe kabulilne bqlamıttır. 
Bu husustaki tartlar üçüncü Myfa
tnl&daıd idarenin illrunda izah edil
~ek~ir. -

derin bir surette arzu etmekle be-
raber bu dostlarımız, Almanyada 
hükümet organizminln yıkılması-

k u v ve ti eri spor ~aaliyeti ~~~:~:~:~=~~{~i·1~ J ~ rupa kıtasına yayılmasından kork
maktadır1ar. 

Hırvatistanın 
cenuba garbi-
sine hakim 

Moskova, 19 (A.A.) - Moııko

va radyosu, Yugoslavların Hırva. 

Ustanın cenubu garbi kısmına ıim. 
dl tamamlle hakim bulunduklarmı 
bildlrmekwdir. 

Spikerin anlathlına göre, . çete. 
eller tarafmclen kazanılan yeni mu
zafferiyet f~gal kuvvetlerinin ve 

(Deffml: 8&. .. 8ö. .. .. , = 

Bu ·ders yıhndan itibaren kurula
cak teşkilat faaliyete geçecek 
Ankara, 19 (Vatan) - Ma~r.if Ve-ı ve bu ders yılından itibaren Univer· 

Wetl Beden Terbiyeai ve Iı.cıl~k Şu- slte gençliğini spor sahasında hare
beli Müdürü Vildan A~ir, Gazı Ter-, 

ket ve faaliyete geçirmek için ge-
blye EnstitUaü beden öğretmenlerin· . 
den Mehmet, Maarif Vekllllğinden reklı tedbirleri alacaklardır. Oğren-
verilen bir emirle I&tanbula gitm~- diğlmi:ıe göre kurulacak spor teşkl· 
lerdY.. Heyet. I.st.&nbul Umversite- ıatı Talebe Cemiyetinin bünyesi i· 
•inde . kurulmuı dU.Unülen spor tef- çlnde olacak ve ayni teşekkUlün or
kllttı için al&kalı.lırla lemu edecek ganları tara!ın<lan idare edilecektir. 

Buna cevabıınız, tabiatilc. Atlan. 
tik (!emeci, Ruzvelt, Çörçll, Hull 
ve Eden'ln nutuklarıdır. Müttefık. 
ler siyaseti hakkındaki bu düı;ü
~rek yapılmış demeçler, htırp so. 
nunda Avrupanın hercümerce ve 
anarşiye düşmesine müsaade etmi. 
yeceğini sarih suı-ctte antatmalıy_ 
dı. Bununla beraber, Avrupa kıta. 
sl-r.da şüphe edenler, hAla tatmin 
edllmcmi5lerdir. Bu sebepten do
layı planlarımızı nekadar müsbet 
bir hale sokarsak kıtayı yalnı:ı iyi 
niyeUerlmlze değil fakat ayni za. 
manda bu iyi nly.etlerlml:ıi t&tbik 

Japon amiralleri 
Ankaraya gitti 
Hey'et bugün tekrar tay-

• 
yare ile lstanhula geligo_r 
Ankara. 19 (Vatan) - Almanya· ı refakat etmektedir. Amiral ve dlplo· 

da Japon bahrlyeslnl temsil eden maUarı Japon elçiliği crkA.nlle mlh· 
Kontramlral Namura ile Italyada ver devletleri ataşena\'allerl ve se· 

- K t 1 al faretlerl mensuplan karşılamışlardır. 
ayni vazifede bulunan on ram r Amiraller ysrın tayyare ile tekrar 
Abe bu sabah tayyare ile şehrimize Istanbula döneceklerdir. Bugün şeh
gelml;ıierdlr. Amirallere Japon dip- rlmlzln görtllecck ycrler!lll gumlş
lomaUarından Haisita n Sonaki de lerdlr. 



Ok ve kurşun yağmuru· 
Yazan: ZİYA ŞAKİB 

- 73 - ci hücum kollarına da, geri çekll

Şehir 
Haberleri 

Balık 
bollaştı 

iki gönde 50.0CO 
çift polcrr.ut futu!du 
Şchrimızd, balık bollaşmıya ba.'-

Sadaları yükscllyordu.... Bazan meleri için emir verdi. 
lamı.ştır. Dün ve evvelki gün yirmi 

da korkunç nAralar, Bizanslıların Türklerin birdenbire hücun-ıu 1 bel}ler bin çift olmak Uzere SO.OOO 
kalplerini tltretıyordu. Bir aralık •. durdurarak geri çekllmeleri, LA- c:ırt palamut tutulmu!ftur. Palamut
(Fa.t>b) in emrlle Zagnos Pap. kol_ i !inlere ve Bizanslılara çılgınca 

tarın çitti, balıkhanede toptan 20 
ordusu köprüyil gectL BugUn (Tek bir sevircç verdi. .. Şarampolun !lii. k 

uruşa, balıkçılarda perakende ola
fursıarayı) dcdiğlmlz (Poriırc Je- perlerindcn ve surların üzerinden, 

rak tanesi 1~ - 20 kuruşa aatılmak-
net) saravının önündeki surlarda coşkun zafeır sadaları yükseldi. 

J tadır, Palamuttan ba...,ka dUn ı:ok 
Türk ıüIIclıe-rinin açtığı küçük bir Hatta biraz evvel, artık Türklerin miktarda aa.rdaJya balı~ı da satı1-
gedige taarruz etti. hücum dalgalarını d11rduramıyaca. mı.ştır. KUO'Ju 80 • 80 arasında satı· 

Fakat bu hareket, hakiki bi.r ta- ğına kanaat getiren (Jan Jüstin_ Lan bu aardalya balıklarının mikta{ı 
arruz dıcği:ldi. (Fatih) in. düşmanı yani) bile birdenbire büyük bir 1000 - 1500 kilo arasındadır. Alika· 
~aşırtmak içı:n yaptırdıj:ı bir harp ümide kapılars.k; darlardan aldığımız malilmata göre 
manevra._"Çindan ibarettL .. _ Ha.şmetpenah!... Daha bir balık mevfilmı daha yeni bal}ladığın-

Nitekim bu taarruz başlar baş- müddet için, müsterıh olabılırsi- dan öntimUzdekt gUnlerde hem bol, 
lamaz, (Edirnekapıtit) surlarında. ;1~· k~~z;!~r krlılıçlarımız, iste 1 hem de ucuz balık yememiz kabil o· 
müdafaa kuvveti biraz gevşedi. ti Ur c-rı rar . cate mecbur eL Lecaktır. 

Çünkil İmparator, sarayın önünde- ·Diye, İmparttora haber g°"der- , !ki giln evvel ç!Ctı 80 kuruşa sa
kl surların tehhkeye girdiğin! ha_ dl. 

1 

tılan palamutun bir gün içinde 20 

ber alır &lmaz. oradaki kuvvetler. Jan Jüstinyaninin askerleri, gc. kuru~ düşmesi, et fiyatlarına da 
den bir kısmını ayırmış.. ck:rhal, niş b. f 1 şl d y /tesir etn1eğ'e ba.flamu~:tır. Et flyat-
z P ın t~ ettıği nok ır ne es a mı ar r. orgun. 1 diln 1 ' 

agnos a-şan _.,rruz - lukt n ve açlıktan bltab bir hale a~ı 10 - 120 kuruş arasında 
taya gönd<rmlftl. • •tı 

1 
B. 

1 1 
. ti idı. Balığın bollaşm•li, bu fiyatı çok 

gelen JJd n er ve ızans ı ar, ıs -
(Fatih), Edirnckapısı Civ&rında ra•·t ~-k . 1 . 1 . k da.ha •"1ğıya da dU~rebllecektır. uo euıtc" ıç n sıper crın zır a_ 

· tahrıp etliği surları da hakiki hil- sında, yerlere uzanmışlardı. Fa'.tat. 
cum hedefi olarak seçtl~J halde, blrkS<; dakika bile. aradıkları r•
birder.b.irc buraya yükJenmectf. hah bulamamrş1ardı. Zira Tiirk 
Çünkü onun a.s1l maksadı. TopkL a5>kcrleri, siperlerin önünden çeki
pıdakt i'ediktekl ~rampolu sukut :tir ~kilmez, Türk topları bütün 
ettirmek .. ve şehre, oradan gir- şiddctile şarampôlu ve iki tarafın_ 

mekti. daki surları bombardım&na başla_ 
Bunun için kendisi de oradan mışle.rdı. 

bir an 111yrılmıyor .. şiddetle devam Arkası var 

eden ka.nlı taarruzu idare ediyor. --------------
du. 

Cesur bir CE-ngftver okluğu ka_ 
dar ayni zamanda anlayıflı bir ku
mandan da olan Venedlktl (Jetn 
Jüsflnyar.i), (Falih) in mekSAdıRı 

keşfetmlştl. Ve hakiki hücum nok. 
tasının. kendi mıntakası olduğuna 

Bir zehir kaçakçısı 
yakayı ele verdi 

Üniversite h?ftasına iş
tirak edecek profesörler 

bugün gidiyorlar 
Unlversitede eleme imtJhanlarının 

baı11ıya.cağmı bildirdiğimiz dilnkU 
!ayımız.da 28 EylQI olatı imtihan gU
ntl yanlışlıkJıa. 23 olarak çıkmıştır, 

tashih edtriz. Oğrendlğimize göre 
Iktısat FakUltesi imtihanlarına Hu-
koktan bir gUn sonra, yani 29 Ey· 
!(ilde ba.ıılana.caktır. 

Bundan başka haber aldı~ımıza gö 
re EIA.zığ'da açılacak Unlversite 
haftasına da 23 Eyl(llde b-.ıanacak
tır. Unlversite ha!t.&sında. ElAzığ'da 

VATAN 

1 ı·ı Haftadan haftaya iti 

Yeni şiir denemeleri 
Çalışfım,çabaladım,ben de yazdım 
yalnız benimkiler biraz manalı oldu 

H aft.alık mecmUa ve cazete· 
lerde fiirler görUyorum. U. 

muml olarak hepsine birden c:yenl>
ıRdı verilen bu şiirlere husust ola· 
rak ckUblk> mi, cae.rodinamlk• mi, 
«arşimodern> mi, ne diyorlar bilmi
yorum. Ne derlerse desinler, ben 
iş:in teferrUatına değil, aslına ilgi
lendim. Çalıftım, çabaladım, bu ~
lrlerden ben de Yazdmı; yaln1z be
nimkiler biraz mAnah oldu. Bu tfc 
yeni giriştiğim için bu kadarctk ku
surun hoş görUleceğlni umarım. 

Şlmdl size bir pazar gezlntısln· 

den ilham alarak yazdığım şu şliri 

takdim edeyim: 

YOLCU 

Oturmaktan, 
Yayılmaktan, 

Dinlenmekten 
Nasibi 

Fasulys.. sırığı, 
SardaJy& balığı, 

Slrık hamah 

Gibi dik, 
Ezik 
Bitik 

Birare1er blçare!lt? 1'~edir adın 1 

- Akıldaır, 

Jı;'andan, 

l'tlantıkta.n 

1'·asibi 
Odun kafa. 
Sulu bryln, 
Tamtakır ba, 

Ta,ıyan echel, 

Yazan: Sadun 
FENERBAHÇE STADINDA 

\·apur mah,er, 
Stad mah,er ... 
Şak, ,ak. ,ak. ı;ak. ş11k ..• 
Va.rol! \'arof ! Varol! 
DUUüütit ••. 

Diiiiihiüt .•• 

llaydl Ali! 
Daşan Veli! 

Ofsayt... 01madr go! 
- Geber, kahrol! 

Dtiüüüiit ... 

Penaltı ... Oldu gol 
- Ya~a. va.rol! 

Şak, ~ak. ~ak, ~ak, şale ••• 
Yol nıah~r. 

"rapor m:J:h}er ... • 
Bir giln de tarihi bir ~lit' y~zmak 

hf'veslne kapıldtm. BtltUn harp teb· 
liğlerinf okuduktan sonra .,u satır

lar doğdu: 
1939 EYLULU 

HRrp llıihı I\lar~ haykırdı: 

- Açıın! 

Oni.ınt geJ('n.I devirdi kırdı: 

- J\.cın1! 

l"ıld,rımla. ~lnl~t-,tl inıdacl& çı:tğırdı: 

- Açım! 

Gırtla~ını ~ırtal'C'1tıınA batırdı: 

- Açım! 

~ledeni diinvanrn va.h~I ın .. anları 
Telf,':'a dii,Hiler 
Sllılhlara ii"tWer. 

- "Siıı;an al!. .. 
Pat .. Ki\t. .• Pat. .. Küt •. 
Sulh ı:tn Pr('lnlnl ,-urdular: 
Gh\trrin kC'bap oldu 

Kan -:oaraı> oldu 

Galip SAVCI 
l'ttarı'ın sorrasmı kurdular 

Aşa#ıdaki 1;1lir de son 
yazdıklarımdan biridir: 

günlerde 

VURGUNCU 
Raftan al kapkara vicdanını, 
Da,ula d.,.I g~lrir gibi 
Kafana tak' llılkılıp aıta.nroaz; bir 

sor at; 
Hayd' oltaru bulanık su.ya atı 

Al&llere yap, 
Dala\ ere yap, 
Katırına alığı, 

Sonra 
En!ele balığı, 

.••••••••.. cebeUe%1! 

Dolaptan çıkaı- kurt fH)8tunu, 
Tipi aralan <'ana,·ar t:ibl 
Karlı ha\ ada izini be:llJ etn1cde.n 

yiirü; 
işte ka.rşldan geliyor p.ğlı bir alirö! 

J\la,·er~ yaıp, 

Dala vere )rap. 
G~t.er hU)'a.lnu, 
.\,·Ja koyuau, 

Rnnra. ••.•••• ~ •.. cebellf'zt! 

1.'lylp yuttuklarını haı.medemlye

rek 

ln)a.llah bJr gün de 
Geberellezl! 

şu fıirı de-, evvelki giln Beyolt
lunda ~ördUğtim bir kadının ayağı 

l~i·1 karalarlım: 

APARTDIAJ\ IS!KARPIN 

Bir kıirıdın ayağ°• gördUn1 
(Do,·amı: S&. ilı; Sil- l de) 

kanaat &clJrmlşti. 

Bu yılmaz adam, bütün kuvvr. 
tini ora.ya topluyordu. Ve civarda
ki surlardan da, bütün zıriıılı Bi_ 
zans askerlerini ayni noktaya ge_ 
tirtiyor .• kendi demir gömleklileri. 
nı mUtemadlyen takviye ediyordu. 

(?mbeıti~.ş; Sofular hanında. 3 
numarada oturan Salih Peneg-in 
z~hir kaçakçılığı yaptığı haber a· 
hnnff· evvelisl gün emniyet ka.· 
(akçılık mt-murlart tarafından ya· 
kalanmıştır. 

konferanslar verecek olan heyet bu F;<·v<>r. 

:::: ed°:c:~ıe:ı:elin riyasetinde ha- E~ek ı-r: ı ..., 
1 

Anadolu 84ikerteri, karşılarına 

gerilen bu kuvvetli m~iay1 çiğ. 

t:eyifı aeçnı.ek tein bütlin kuvvet 
v.- cesarEUcrint sarfediyorlardr. Fa 
kat şarampolun iki tarafındaki 

surlardan mütemadiyen yağdırılan 
ok ve kurşll!n yafmurlarının altın
da. fena halde eziliyorlar .. o dAra
cık yerdi? birbirlerinin üzerine yr_ 
ğı!arak. ehemmly•tli derecede te_ 
lcfat veriyorlardı. 

Sebilin Usttınde 12 gram afyon 
bulunmu.,tur. 

89bekte bir çatı çöktü 
Bebekte yeni yapılmakta olan 

bir gazinonun çatl8ını tutan direk
lerden b1rlrn.R kaym&Sı yUzUnden 
~a.tı yıkıhnı• ve qatı. 'UalUnde duc 

bir ameJe yere dOterek ağır suret
te yaralanmıştır. 

Ha..'t8Jt edında bu iŞ";I yeti.şen can 
kurtaran otobüsU ile hastaneye 
kaldınlmJ.1;1tır. 

Bir katil altı 
mahkum 

seneye 
oldu 

ŞU:ı::~~s verecek Profesörler Bud~::::. ba:::·~,:L\ m~ıa~~:;; ı, :v-4 a, ~:,ili\ 
Cemil Bilsel, Fahrettln Kerim Gö- Tuh, Allah belilnı \erınefitin •-

kay, Ali Nihat Tarlan, Sıddık Sami, Yoleudur benin1 adım! 1 T • f d • 
Şevket Salih, Sedat Tava.t, Zlyaettın o-I zga roya Ql1" 
Fahri. BHtm Darkut, Fahri Aral, Şu 84R.ğıdaki.ni de gazctelt"rd<' 
Doçent NaşJt Erer ve Sabri Esad, '~ kömür havadislerini okurken tF::!!, güztl bir fıkra dinledim ,·e
Hıfzı Vetdet. yazdLm: ~ y~ okudwn mu anlatnı.ada.n 

- JıanJ llçünrü perdede kapı ...,_ 
rol ur da kad1n: «Girilmez• diye ba
ğırır ... 1,te orada. kaıpıyı ben vurur-

Un tevziatı Salı günleri 
yapılacak 

DilnkU nll.ihamızdn mOtemet bak
kalların her hafta pazartesi günleri 
halka un tevzi edeceğini yazmıştık. 

DiLEK 

1."'ağmur ... 
Kar ..• 

Buz ... 

BOOOOV ... BOOOOOV ••• 

Bora ... 
Kasırga,_ 

ır·ırtına .... 

YCya yazmadan yaı..amam. Bana öy-
k 1 t 

dum. le lt'lir ı ao a maum veya. )8.z.MB· 
Bunu da dlleditlnize anlatınız. san1 o fıkrıı btr dah& gilo görml)-e-

cek, kaybolup ı;tdecek: ~WHl:'lf Bm KEŞiF 
f'.NJ·~tro)·a aft iki frkra okuduın. Son zaınanl&rdft, zabıta tarlh.inde 

Slnen1a mcvs!ml baı.1adığına, tfyat. büyük bir lnkılip yapacak mü.hJm 
ro me\·81ntJ de y&kla,tıtına göre tam bir ke,lfte bulunulmu,. Bu ke~fin j 
zamanıd.r. ft1le biTineı .. ı: 'sahibi Londra. ı.:abıtasında çalıM..n · 

Sahnede ş~rkı söyleyen bir artit1t, Doktor Bobert l:ltger adında bir. el~ 
perd~ kapandıkta.n -;onra tekrar ıah- nayet müteha1s911d1r. 

Alman ordusu 
Avrupa ve 

/?!!:! eçenlerde bir glln Amerika 
~ Cümhurrehl B. Ruz.va 

cSrruı gelditl zaman Almanyayı 
Avrupada vurabUecetfm.lz en •~ 
bir düzine yer var> dıemJ.,tf. Bir 
yazımda. bu ·on iki yerln nereleri 
ola.bileceğini lncelemlyttm. 

Son gti.nlerde M'"'rclaıı relen bir 
mecmua da. btma benzer bir lnceJe
me yapmış.. Fakat onunki lşpl al
tında bulunan yerlerde lntbamı t;e. 

mJn etmek veya hUenma uframası 
muhtemel yerlerde tkJncl bfr cephe 
a~ılmasıaı önlemek J.çln Almanların 
Avrupanın muht.elif yerlerlntle ne ı 

kad&r •ker bnl11ndordapna ait
tir. 

Bu meemuanıın, lmrltada Jpıeb 
edenılı g-öotenllfl Alman aakerle
rinln b9landutu yeri.er de, "'rk 
cephe51 hariç olmak izere, tam oa 
ikidir. 

Salıi.llerı glrlntlll r*mtlh el&111 
ve ikinci ttplıe için m .-tt )'M· 

lerden biri ... yı1an N&rv~ .ı.oe.ooo 
&&iter vardır. 

Fran..ıııa, Bel(ılka ve RolAndad& 
asayişi temin •• kabında bn top
ra.kları müdafaa i~n. &yrılmllJ kuv· 
vet flll0.000 ıtır. iDanlmark&ya 10-000 
asker ayrrhJtıftır. 

Mee.-..uaya cil<e Ahnanp lıfll' 

lhtlmale karşı ltalyada 400.000, Sl
cily'1da 200.00-0 uker balmım

maktad1r. 

Yog'ool&ryada, Ge- ımmu ... 
,,~ kuV"Petlerine karşı IU.lyanlar

dan ba'ka 100.000 Alman -..ı 

tutulmaktadır. 

Ama"-uttukt. 20.090, 

tanda 800.808 Alman 

tadır. 

l\fecmua Romanyal1a W..n Af .. 
man a ker1E-rlnln sayısını 1eo.ooo, 
Bulgari!'lit&ndaklnJ ise z.se.ooe tah
min etmlştlr. 

l';lgal eıtındaltl memlekeGerden 
en fazla AJman askeri bulunan yer 
Polonyadır. Buradaki Mkerlerin sa. 
yısı 7:SO.OOO dlr. Şüphesiz, bunda 
Rus3·aya yakınlıfın da tesiri var-
dır. 

En nihayet, AJmanyWının Alman .. 
yada tuttuğu ku,·vet 600.000 dfr. 

Bütlin bu ra.kamlan kaleme vu .. 
ra<"ak o1ur&ıtk Almanya, şaTk 

cepb~l hesaba katılmamak lttere 
A'nıpanLn böyiik bir kısmını lda· 
re \'e işgal altında tutmak ve bu· 
ralarını muht.e.mel taarruzlara kar· 
şı mbdafaa etmek tein 3.680.000 
ki1'1YI &115.h altıoda bulundurmak 
zorunda kalmaktadır. Buna prk 
oephe•inln icap ettlrdlğ-1 büyük ra
kam da eklenecek olursa yüklln ha,. 

fif olmadığı anlaşılır. 

KÖR KADI 

(Fatih), hücum kollarının ncka
dar müşkül mevki.de kaldıklarını .. 
fakat huna rağmC"n. e yüksek bir 
gayret ve fedakArhkla çarpıştıkla

rını tamamrn ~örüyordu. Fakat 
bugün mutlaka h&.rbin neticesini 
almaya azmettiği için, telefata 

Bundan bir müddet evvel Beşik
t~ta Tekin adında bir adam arka
daşı Has;ı,nı aralarında geçen bir 
mUna.k.aşa yü:z:Unden kavga eder
ken cebinden çıkardığı bir bıçak

la yaralayıp öldürmU;ıtU. 

O~rendiğtmize göre Belediye Ik~ 

tısat Mtidür!Uğü Pazar gUnleri ka
palı bulundukları icin bakkallara un 
tevzi edllemiyeceğini na.zarı dikka
te atmış ve un tevzlinin Sah günleri 
yapılmasın:\. karar vermiştir. 

BOOOOV ... BOOOOOV ... 

Mademki odun ;yok, 
Komür az; 
kı,, 

nt'.)f' f;ıkmak ll!lteıni,. Müdür m8.n1 Bir gün esrarııe.nglz bir <'inayet ı,-

olınu,: lt-nJ)OI". CA.nl, ortada parmak lzJn- ( 
_ DeJJ misin yahu' hllk çalan· den ba.,ka hiçbir emare bırakn11)•or. I 
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ehemmiy-ct vermiyordu. 

Bu büyük kumandaro, kaleye 

Iklnci Ağırcezada bakılmakla o· 
lan bu dAva. dün neticelenmi.ş ve 
katil Tekin 6 sene hap.<ıe, 1000 lira 
para cezasına mahkQm edJlmiştir. 

Kumarbazlarla mücadele 
edilıyor 

Ekmek 17 kuruş 
Belediye Daimt Encümeni. fuıın

cıların cıkmek fiyatlarına zam ya
pılması hususundaki teklifini kabul 
etmi' olduğundan ekmekler, dünden 
itlbarl'rı fırınlartln, 17 kuruşa satıl

mağa başlannu~tır. 

Gelm~in 

Gitmesin yaz! 

Fırtına ..•• 
KaMrJ;"a ... 

Bora ... 
BOOOO" ... B()()()OOY .• 

Buz ... 
Kar ... 

Yağmur ... 

tarı işitmiyor nıusun? 1 Doktor lleger: «Parmak lztnJ bana 
- ı-~akat bir iki de alkılJ ı,ıttyo- \("rlniz. cllnlnhı eşkıi.Jlni sfu btldı- 1 

reylm» diyor. Meğer Heger )1rm1 bet} 

sene parrnak izleri üzerinde lncelen1e
- Çocuk olnıa. Onlar, sana ı&hk terde bulunarak nihayet yapmak Is-

çalanları alkı~hyorlar! 1 tedlğine uı~. Kendl81ne verilen 

ruın! 

Bu fıkrayı blln1Jyorduysa.nız, sırası parınak lzlnl aldıktan sonra bir res
dü,erse "Ve kendinJ dev aynasında ~an11n yard1m111ı temin ediyor. Par
gören ta.nıclı~nnız b•r a:röst 'a 111 mak lzlnJ lnceleye lnec.leye ressama 
ona anlatırsınız. tıillmat "·eriyor: 

ı,te lklnclıııl: - Şöyle Mr burup çtzlnlz, ,t;yle 
Kendlnı bUyllk bir aktör zanneden bir alın yapımz, şuraya bir çizgi lco

PAZAR 
AY 9 - GUN 263 - HızıT 138 
RUMi 1358 - EYLÜL 7 
HİCRİ 1361 - RAMAZAN 9 
' ZEYAl.i l':ZAI\ İ 
GÜNEŞ 6,45 11,34 
ÖGLE 13.07 5,56 
İKiNDi 16.35 9,24 
AKŞAM 19,11 12,UO 
YATSI 20,45 1,32 
İMSAK 5.05 9,53 

muzaf!eren gtr<'bilm!"'k icln, zaten 
ordusunun ilçte birini feda etmeye 
k:-tra::- vermlştl. Ve b:rbirlnl müte
akıp yaptırdıCı bu iki hücumdan 
mak adı da tele/ata ('hemmlyet 
vermiyerek o büyük gediğı zorla
mak .. ve oradaki müdafllerı saat_ 
lerce uğrastırarak tamam ile yor. 
maktan lbaretU ..• LiıUı:lerin ve 
Bizanslıların artık ~~tice yorulduk
larına kanaat ccti.rdlkten sonra. 
üçüncü defa olarak hücuma gcçe
('ek .. ve nctiNyi almak için. arhk 
bütün kuvvehnl sarfcdccekti. 

Bir mUddettenbert şehrimizde 

faaJiJ'eUcrim arttırmış oldu-lan 
görfilen kumarbazlarla. emniyet mil 
dUrJUğll çetin bir mücadele açmış
tır. 

1 O yaşınd ki çocuğa 
tramvay çarpt 

BOOOOV ... BOOOO<>V •• 
l\l.1Lden1kl kömür yok, 

Odun az; blrl, iş istemek için bir tiyatro dJ. yunuz, şöyle bir kulak, ı,öyle bir =============== 

(Fatıh), harp plAnını tam bir 
isabet ve büyük bir soğukkanlı. 

lıkta. tatbik etti. Anadolu askerle
rinin, durmayan bir dalga gibi hü. 

Evvelsi gün ikinci şube mUdilr
IUğil fehirde bulunan ~abıkalı ku· 
marbazları mUdUrlyete çağırarak, 

bundan sonra kumar oynar veya 
oynatırken yakalandı~arı takdir
de kendilerınln silrgün edllecekle-

1 ı·tnl ihtar elmiştir. 

Bcşikta.şta Aşık Kerim sokağ°ın
da oturan Abdullahın oğlu 15 ya
şında S:!lAhattin Caddeden geçmek
le o·a~ tramvaya çaı·pa.rK.k yere 
yuvarlanmış, ağır surette yarala
narak BeyoğhJ' hastanesine ka.ldı
rıtmıştır. 

Geln1~ln kış, 

BltınNJn yaz.! 

Bir gün bızim cCon Kemal• zor
ladı, beni bir futbol maçına götür
dü. Aşağıdaki filri bu maçı seyret
tikten sonra yazdım: 

rektörüne ba'vurur. KabfHyetlnden, g'Öz. •• 
yükbek sanatlnden bahseder. 1 Resim bltı.oe bunu Amirlerine ve. 

- Ya, dcnıek aktör&Unüz' rJyor; poltA a,e koyuhı..vor; nıe:me tı· 
- E\·et ... Falan tiyatroda. leımlU patıp benz.e)len birini yakalıyorlar ve 

henüz biten meşhur pJyes-te oyna- parmak Jzlnt alıyorlar: Evvelce bu-
dım. ı •unan pa.rm•k lzhtln synJ ! 

- Hangi rolü yapıyordunuz.' TATLISERT 

cumları bir müddet dAha devam ,,,,._. ................................................................... ,..,..,..,..,..,..,..,.. .. ,..,..,..,....,,...,.,..,..,..,..,..,..,...,.,..,..,..,~,_,..,...,.,..,..,..,..,..,..,..,..""!,_,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.." 
ettikten ~onra. llrtrk di.i. man kuv. 
vetl('r)ntn bir hRyli yorulmuş ol
duklarına ka.naat getirdi. Bu ikin. 

Kederi'.1 öiçüsü 
a ranın bar::ı mıntakalarında ce-
0 nazelerde garip bir A.det hUkilm 

P.tirm~ktr inli,.. Cenaze mera.,lmlnde 
bulanan ehe,·e.)'n, akraba ve doıtıaTı 
kederlerini göz )'ll~ı ,ekJlnde ortaya 
koyarlarken hu cHı; y&":'lan bir tas 
içinde toplanırınış \.(' bu ~nada bln· 
ıerce (kalbden t.Rı.lye-ler) veya (eok 
kederliyim) kehmeleri fısılda.nırnu • 
;\fera imin "Onanda öltıni.l:n aHf':"il ta
sa bakarak gelenlerin ölUye kar,ı o .. 

1 

l&n balhhklarını h;·indekl tuzlu ma- i 

yHn miktarı ile öJçerlerml":• • 
~onra bu y&Jj1ar husw.i bir ı,ı,e 1-

(.'lnılr. toplanır "·e 'jl~nin atzı "ıkıca 

kapalılırını":. Ohllerin ailf"lne alt o
lan bu göz ya,ı ';t,elcrl, k11ı;kançhk.la 
~akl:1nır ve nefııUden ne ... Jt' intikal e
dernıLı:ı· ~\.ile efradı da öhi1erinia laa
tuaJ&nnı bu )')f'Jerle anar:JarmJJti. 

SE&ÇE 

Georges Cannlng de cephede idi. Gla
dys yapyalnız kalmıştı. Her tarafı ka. 
ranhk ve hüzün dolu görüyordu. esans 
Souci) artık ismi gibi tasaaız bir yer de. 
&;il. Kapıları her türlü e~lerıceye kapa. ı, 
k:ı,vctll bir ev olmu$lu. Buraya kimse
ler gelip gitmiyordu. Gladys bütün upk 
\ :zmctçıleri ~avmış yalnız bir tek ka .. 
d. 1 alako~muştu. Bır de bahçeye bakan 
genç bir oğlan vardı. Marie Thcrese bil. 
tU.n ,un ya odasında yalnız başına yatı
yor ya yıne yalnız başına bahçede gezi .. 
yordu. r .. na kız ancak yemeklerde bu. 
.'J:,~ıyorlQ.1 dı. Ar;ıia-:nda hc.m~r. hemen 
h•ç konuşmuyorlar, ikisinin de aklı fikri 
doğacak çocukta idi. 

Gladys }tlunın zayılladığı.nı, sararıp 

solduğunu fark bile etmiyordu ve yal
nız arasıra yüzüne bakrp da onu bu hal. 
de görünce acıyor ve teselliye çalıprak: 

- Biraz !aı.la yemek ye. Bcslenmi .. 
yorsun, zayıf dü~eceksin. Ne yapalım 
bir felakettir başına geldL Daha genç
sin, bu da geçer ve unutulur, diyordu. 

- Anr.e ben Olivier'yi düşünmüyo_ 

rum artık! Anlıyor musunuz. Sadece 
doğacak çocuğu düşünüyorum. Ah ne 
CllUT bir hayırlısı ile ,u çocuk dogsa da 
ben de doya daya O"tl sevsem. 

- Hep bu çocuk .. bu çocuk alnıııasay_ 

dı, sen ne pe.rlak bir tekilde evlenir, 
me6i4ıtt o!wrdun ..• 

- Ama aıın. ben CoCQ.IUJllü ııııın<i>denS 

Yu.arı: lrene NemJronky 

ıeviyorum, 

-SO- Çeviren: Rezzan A- E. YAL'IAN 

(;iadys kin 
kara~ 

dolu gözlerile kızına ba... 

- Evet .. farkindayım, diyordu. 
Aralarında §una karar vermişlerdi. 

Çocuk doğacacma yakın Marie Therese 
Carmen'nin evine a:idecck ve orada do .. 
ğuracaktı. Carmen sonradan çocukla 
meşgul olacak ve ona bakacak veya 
baktıracaklı. 

Faka! birdenbire Marie Therese bun
dan vezg·.çti ve ann~ine: 

- Ben o kadının evine gitmek iste. 
miyorum. Ondan hem ilreniyorum, hem 
de korkuyorum. 

Orada doğurursa.n kims<>ler duy. 
maz. 

İsterse dünya duysun bana ne? 
- Evet biliyorum sana ne? Fakat ben 

kcnd.am lçi.n bu rezaletin meydana çık
tıtını istemiyorum. Artık bu çec:w.Jıctan 

bana bahsetme ne c.lur? Ben onu unut
mak la~orum. Sen de durmadan anu 
k~oraı.ın. 

Marle Thcrese vahı! bir muhabbetle 
henüz doğmam~ olan ç).cuğı\nu sevL 
yordu. Vücudu her gün bl.raz daha ağır. 
!aşıyordu. Artık zor yürüyor ve ancak 
evin içinde dolaşabiliyordu. Bu zatını 

gördükçe içine korku doluyordu. Anne_ 
.sile başa çıkamıyaca&ını anhyarak en_ 
dişe ediyordu. Henüz on dokuz yaşında 
id'. Gençliğinden ve srhhatinden başka 

hiçbir şcyt yoktu. Parası pulu hep an. 
ne.sinde idi. Daha iki sene onun boyun. 
duruğundan kurtulmasına lmkA.n yoklu. 
Bazan kend>smi o kadac zayıf ve halsiz 
hissediyordu kl ölüm hatırına acllyordu 
Şayet ölürse çocuğuna iyi bakmasını 

a.nnıesinden rica etmek tsüyor. !&kat blr 
kelimo bile söylemeğe cesaret ~iemL 
yordu. Gladys'in kin dolu bakışlarını hL 
tırlıyarak ürperiyordu. Çocuğunu, için_ 
de y14amağa başhyan çocuğunu ne kıı_ 

dar çok seviy"rdu. Şeklini, sesini, bakı
şrr.ı s&nki görmüş gibi hayalinde can-
1.andn-ıy<mlu. Gözlermin ._,;ni bile 
Diliyuı!L 

Ollvler'nirt öldüjjinil artık için• ya. 
tıştırmıştı. Onu vaiıandan uzak bir kö
şede toprak altında yatan bir vilcut 
oları.k düşilnüyordu. Fakat çocuğu ya_ 
şıyor V(! yaşıyacaktı. Onu dünyaya ge_ 
tirmek ve mesut etmek vazl!esiydi. Bu
nu başaracaktı. Gtidys'den Carmen'den 
korkuyordu. Hele Carmen'den .. tombul 
ellerinden, sesindeo, ağır ağır adımlarla 
sessiz yürllyüşiinden ilrkilyordu. 

Kendi kendine kaldığı zama.n Ş(iyle 

düşünüyordu: 

- Elimden alacıakla.r .. benim basta ve 
zayıf olduğum bir andan isUfade ederek 
çocutumu elımd-.ı alacaklar, ona bak. 
mıyacaklar, sefil ve perişan olarak 
bırakacaklar. Çocuğum, yavrum yap
yaJıuz kalacak. 

Vaktılc küçilk iken duyduğu korkunç 
bir blkilyeyi ha.bırlıyordu. Gece doğan 

bir çocucu büyik anası alıp boğmuş, 
sonra d& bahçeyac gömmü~. Zavallı ana 
saba.hleyin uyarıdıfı zaman yavrusunu 
yanında bulamamış. 

- Ben çoculJımu onlara vermlyece

flm, diye kendi kendine söyleniyordu. 

Baeı geceler uykusuz kaldıfı zaman 

yavrusile konuıııyordu: 

- Korkma .. sıeni kimselere vermem. 
Beraber yaşıııaca&ız. mesut olac1.ıız, 
di:ıf'C'du. ı 

Dcm::ıtes so!ç-sı 
~az yemeklerine bol bol tau do

l( mat.es kull.1ııntlı:r tadını getirir, 

fakat kı' gelince et yemeklerine ol· 
swı, sebzelere olsun domatel!I saltDSl 
koymak ~orunda. kalırız. Domates gir 
mlyen yemek ~ok tatlı olmaz. Bak· 
kaJlarda. satılan f.çı salçalarının sa
fiyetine ne kadar inanmalı!' Kutular 
içindeki konserve salçalar ise tok be· 
rekebJlz olur. Fakat bu mevılmde 

evde salça yapılırsa, hefft t.emız, hem 
hilesiz oluT. Domates. salça.gm1n bir 
~k yapı.hlfları vart'br. I"akat htr 
hayli tecrübelerden 80D.l& en lytıl ta
rU edeceğim şeklidir. 

Arzu edl1dJkf kadar doma.test «iri
ce ''e etli oluna daha. iyi olun orta .. 
tarından ikiye ayırarak tepsuen, ta
baklara, lı1<tl& alça.k damlann llze
rine yayılacak temiı; bezlerin iizer
lıerine aıralanır "'e güne,e kNUr. Her 
birerlerlnln l(lerlne birer totatn tuı; 

konarak Ud gUn giiMşte bıraknıab. 

cRütubeUl ve hava yatıştıysa fece.le-
rl içeri almalı,. Ut:lincü gtinö doma
tesleri et maı.ı~eolnden geçirerek te
miz kal>lar içinde iki gttn dıı.lıa gü
neşte lcarutmaJı. Ka\·anoz.lana. koy

duktan 80nra ltterlerlne asma yap· 
rakı ve,.ıwt ıAıuıa yaprafı koydak
t&n sonra ha\-a De borulmamuı için 

zeytiny&tfle örtmeli. Bu usulle yapr .. 
lan salça. çok lezsctll v~ g-ilzel renk
li oluyot. 

EV KADINI 

• 
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Askeri durum 
( Yazan: ) 

1 lbsan BOBAN l 

Doğu cephesinde 
~ talin&TMl'da Almanlar şeb

~ re tamarııile hildm olmak 

için ha,ııea iki harekette bulunu
\'Orlar: 

1) tuhasara çemberinin ~mal ,.e 
·enup uçlarmı Volga garp phllinl 
yalıyarak kapamak; 

:!) S<l\yetkrln yardım krtalart 
almuına \.'cya Volga şark ııahillne 

çekUnıe!ine nıAnl olmak tl:fn, şeh

rin \"olga ile mu' asala..<iını kesmek. 
Bu mak!i'.ıtla Alman haşkuman· 

dıı.ıılıtJ, ı,chrin t hna.l hatı ındakJ 
<'cphede yapılan ınuharehrlere çok 
elıf'mnııl·et vermf'kledlr. Alman kı· 
talan l ıtphk larr ııUrekll hü<'umlar 
n~tice!'lncle ~lırln bu kı!!mında bir 
kaç 110kağa glrıııde ,.e Volga ü:r.e· 
rlndr. de iki odacığa çıkmata mu· 
\&ffak olmu,la.rdır. Buna mukabil. 
Km; haşkumandanlrlı da müdafaa 
tatriyfl(tfnl kısmen detf1!ıtlrmlşffr. 
staUn, Stallngradı müdafaa eden 
Rus ordusuna taarruz emri vermiş· 
ti r . Bu taarruzun esas hedefi , ·akit 
kazanmaktır. Bundan batka Mare
.. aı Tlm~enko, Voronej - Don orta 
;necra"ı - Volga kanalı §lınall hat
tında bulunan kuv,·etJerlle de tek
rar taarruza ha,ıaınıştır. Bundan 
ıraye dt, Stallng-rad müdafaası nı o· 
ıatnıa.k ,.,, belki de Alman -0rdusu 
-:imal yanına ml1e1181r olmak üml
rlllf' muharebenin '".ereyanını değ!'· 
lirmtktlr. 

Jtu,., haşkumandanlığının yeni ka
rım. bizim diltünccmizl teyit et
mf'k lcdlr. 817., St:ıllngrad düşse de 
Ru,larm yeni kun·etıerle harbe de
,·a mda n \ 'e taarruz ebnekten fariğ 
nlmıyacaklarını. böylellkle AJman 
ordusunu yayıldıtı mıntakada meş
~ul etmiye çahpeak'tannı söyle
m işt i k. Umnml \"lluyet bugün bu 

merkezdedir. 
;'\luharehe bu l}ektıdc bir ypran

maya lnkrlA.p edil' uzadıkça, Kaf
kas~ ada büytik Alman hamleleri 
beklenemez. Zah!>n Rmlar, Novro
ı;hık , .e Terek nehri ooyunda da ta
arruz etmekten, bu suretle \'akit 
kaunmaktan gtrl kalmıyorlar. Al
-.1an kun·etlerfnln takviyeye lhtfi. 
y~ları \'ar. Bu ı,, Stallngradda Rus 
ordusunun mağlOp \'e perişan ol
nıaaına beğlıdtr. 

Yeni şiir denemeieri 
(Ba.ı}I Z incide) 

.Aman Al... lalı! ... 
!'le toıbağa ~ .,ı, 
Xe ııHıjıla pişmiş 
Xe de knbartma lrarltalarıo mavi 

boyalı 

Sthlrletl gibi damar 
ranıuk gibi, 
Hayır ..• lpel< gibi; 
Ucunda rla Kanadah 

damar. 

be!Jlzlere ben
zeyen 

.Penbe tenli, ıiil yü.r.lil parmaklar 

Adre5lnl aldım: 
B~ katlı bir bkarplnde oturuyor. 
Y&Lık ki 
Bu güu:I ayağa inmek için 
Beş kah tırmanmak lazım! 
ı,te bu beni yoruyor •.• 

Sadun G. SA \ 'Cl 

ÖLfJM 
Donanma Kumandanı merhum Ta

hir Bey eşi, Doktor Zckli Tahir Bu· 
rak, Tayyare BaşmBklnlBli Tahir 
Burak ve Ressam Ratıp Tahir Bu
rak"m anneleri Bayan Saime Tahir 
Burak dün akşam Allahın rahmeti· 
ne kavuıımuştıır. 

Cenazesi yannki Pazartesi glinll 
Usktida.r Kaptanpaşadakı evlerinden 
kaldırılarak cenaze namazı öğleyi 

mllteakip Usklldar Yenlcamiinde kı
lmacak ve Karacaahmettekl aile 
makberesine tevdi edilecektir. 

Akraba ve dostlarının merasime 

Çeif'nk söndermemelcri merhumenin 

vasiyeti ikbzaaındandır. 

Merhumeye Allahtan rahmet dı· 

lerktn, arkada.şımız Ratıp Tahire 
ve kederli ailesine tazlyeUerimizl 
sunarız 

MELEK'te 
SONJA HENJE -

RAY MILLASD -
K<>BERT CUMMl:'lıiOS 

taratmdan neflfl bir ıurette 
tem.il edile .1 

GEC E 
GUNEŞi 

AYB I CA: 
h taabalda Zafer Bayramı \'e 
INONU Gf!dıılnln ~lıf tôr~ 

Milli Müdafaa 
istikraz tahvilleri 

Sahşla r her yerde hararetle 
devam ediyor 

Ankara, 19 (A.A . ) - BugUn de 
muba.bırlerimizden aldığımız telgraf· 
lar. MıUI Müdafaa iStlkraz tahville· 
rl sauşlarının bütün yurt içinde ha· 
rareUe devam etmekte olduğunu bil· 
dirmektedlr. 

Bu arada dUn de kaydettiğimiz 

vlllyet ve kazalardan başka, Antal· 
ya, Bolvadin, Bozdoğan. Orhanbeyli, 
Diyarbakır, Elmalı, G~dis, Ergani, 
GUnan, Ordu, Orhanlı, Salihli, Sm· 
dırgı ve Unyede ilk partı gönderil-

Yapağılar için 
beyanname müddeti 

ca..ı 1 inride) ) :( 

mc müddeti ise 22 eyliıl sah günü 
akşamı iş saatin\rı nihayetinde so.. 
na ercccktır. 

fktısıa.t Vekaletinden btze veri. 
len malumata göre. beyanname 
vermekte gecikmiş olan ılgil'ilerin 
bu kalan müddet içinde bcyanna. 
meler! en yakın Zira.at Bankası 
şube veya ajBJllarına ve bu a jan
ların bulunmadığı yerlerde en bü
yük mülki Amire vermeleri lazım 
gelmektedir. Beyannamelerini mild 
detl zarfında v.ermeyenler MUli 
Korunma kanununun l53 Oncü mad 
desinin 54 üncü bcndl hükmUne 
tevfikan 25 liradan 250 ltraya ka
dar pa.ra cezasına mahkOm edile
cekleri gibi, yine ayni kanunun 
55 inci maddestnin birinci fıkrası 
hilkmünc müsteniden el konan y&. 
pağ ve yünleri teslimden imtina 
edenle.r, saklayanlar veya sakla. 
maya veya ıcaçımıaya t~ebbüs 
edenlerle bu fi.illere bılcrek yar
dım edenler veya bu fiilleri yaplı
ıanlar 250 D:trad• n 10.000 1'ra.ya 
k~ar ağır para cezasUe birlikte 
Uç e.ydan bir &eneye kada.r hapse 
mahköm edilecekler ve suç mev
zuu ola.n yapağı ve yünlerın tama
mı da musade!'e oluna.bilecektir. 

El konma müddetleri, normal 
yapağılar için Ticaret Vek~Ietince 
23/ 4 1942. tarlhlnde, r,andımanı 
yüksclt yapa~ılar lc;in de yine Ti. 
caret VekAletince 7/ 5/ 1942 ~rihin. 
de llb cd lmlş olan fiyatlardır. 

Gazetecilerimiz 

mi~ olan tahvillerin tamamen satıl
dığı ve yenideıi tahvil gönderilmesi 
için müracaatta bulunulduğu bllhas· 
sa teb&rllz ettirilmektedir. Oğ'ren· 
dlğimize g!ire halkımızın bu devlet 
istiknu:ına gÖStcrdlğt yakın altı.kaya 

cevap vermek lçın bu vlllyet ve ka

zalara yeniden Milll MUdafaa istik
raz tahviller i gönderilmiş ve hiçbir 

talebin karşılıksız kalmaması husu

sunda gerekli tedbirler alınmıştır. 

Şark cephesinde 
<Batı ı lndde) = 

yer alan R us askerleri mukavemet 
etmtktedlr. Bunlar şehirde mukave· 
meti arttırmak için her cinsten e~· 
yadan duvarlar ve barikaUar yap· 
maktadırlar. Almanlar Rusları çı· 

karmak için savaştıkları topraklar· 
da ta., taş ü.stUne kalmıyacak kadar 
~deta etraflarında bir boı,luk yarat· 
mağa savaşıyorlar denilebilir. Sovyet 
istlhkllm efradının koydukları ma
ytnlerle her evin mahzeni iç.indeki 
kı;Iık mahrukat la birlikte !havaya 
uçmaktadır. 

Londra, 119 (.A.A.) - Şiddelli çar· 
pışmalara rağmen Almanllll' Stalin· 
grad mUdafaa hatlarına dUn biraz 
daha fazla rııUfuz etmişlerdir. 

Moskovada :neşredilen Sovyet ~
ce yansı tebliği, Stalln.grad sahasın
da ve Mozdok kesiminde ~elli ÇIU'

pışmalardan behsetme.ktedir. 
Rus resmi tebliği ilk defa olarak 

Stallngrad sahası demekte.dır. 

Londra , 19 (A.A.) - Moskova rad 
yoau bugünkü yayımında Pra\'danın 
şu yazısını neşrebnektedir: 

~lordu askerl~nln faşlliUere 

karşı duydukları kin he.sap tdileml· 
yecek kadar bUyllktUr. Sta.ıl~ad 

müdafilert şehri ellerinde tutmağa 

kat'iyetle karar vcrmlş.lerdir. 

Berlln, 19 (A.A.) - Alman ordu· 
ları başkumandanlığının tebliği ez· 
cümle, Terek kıyıl1!-fında Alınan kı

talannın çetin savaşlardan sonra düş 
man mU.tabkem haUamı d.ıdikle
rinı ve dllfmanı bUl"lllardan attıkla

nnı bildirmektedir. 
StaJıngrad için yapılan mUcadele, 

dllşm.anın fiddetli mukavemetine 
:rağmen başarı ile devam etmekte· 
dir. 

(e.şı ı incide) •• 
Moskova. 19 (A.A.) - Reuterin 

Brltanova'nm isini ve bu arada 
Türkiye mümcssillnin 
sena etmiştir. 

husust muhabiri Harold King yazı· 
çalışmasını 

B . Hüseyın Cahil Yalçın şöyle 

demiştir: 

•- Burndakı lkam,tlmlzl iste. 
dlf:lmiz kll<Jar uzatamıyacağız, bu. 
nunla beraber, muazıam tezgfıhlar 
halinde bulunan bu adalarda ı;ö

rlilecek birçok ~yler vardır. Bu
rada hiç btr f11claya şahit olma.ksı
zın çok ~ylcr gördük. İngilizler 
arasında kendimizi hemen evlerL 
mlzde imişiz gibi hissettik. Yol yor. 
gunluğumuz kayboldu. Her tarafı 
görebilmek içtn mntemadlyen a. 
yakta bulunduğumuz halde hiç bir 
yorgunluk duymuyoruz,,, 

B. Şükrü F.smer, Türk gazctecl
lcrirıin ~ll1ıereyi ;dyarcUertnin 
hiç değilse, lnglllzlerle Türkler a_ 
rasındaki görüş ve düşünce birliği. 
nln daha gô:ıe görünür şekil al
ması gibi b1r faydası dokunacağını 
beHrtmi~tir. 

B. Abidin Davcr, Portsmouth'da 
Vlktorya zırhlısına evvelce yaptı. 
ğı ziyareti anlatmakla bltıremiyor. 
B- Zekerlyya Sertel de İngiliz sa.h. 
nesinden h6raretle bahsetmiştir. 

Sir Percy L<>rraine, Türklerle 
İngilizler arasında akiedilen lttı_ 
fak muahedesine ait menkıbeleri 
anlatmı,.oct1r. Türkiye büyük elçisi 
şöyle demiştir: 

11- Muahede Sir Percy'nin ese-
ridir . 

News Chroniele bafnıuharriri de 
şunları söylemiştir: • 

c- Turkiyeyi ve Türkleri tanı. 
rım. Türkler :istlklfıllerl için bü
yük bir mücadele yapmaktadırlar. 
Ne olursa olsun Türkler, hiç 'kimse 
ve dQnyada hiç bir mnıet için is. 
tlklfillerlnl feda etmiyeceklerdir.» 

Varnada Sovyet konsc· 
losluguna hucum 

Moskova, 19 (A.A.) - Taas a
jansı bildhfyor: 

15 Eyl~J günü üniformalı ve sivil 
bazı Bulgar poUa memurlU'J ile ayak 
takımına menMıp Jdmeelerden mil
rekkep bir grup Vamade.ki Sovyet 
konsoloshaneBine hllcum ederelt si
lahla tehdit etmek auretile kasayı 

soymuşlar ve mobilyayı tahrip et
mişlerdir. 

Sovyet hllk1lmetlnin Bulgaristan
dakl sf)"&.81 mUmesalH M. Lavrlçef, 
bu hA.diuyi Bulgar hllk<ımell nez.. 
dınde ~dcleUe protesto etmifUr. 

yor: 
Almanlar dlln Stalingrad'ın şimali 

garbl savaşlan Uzerlndekl baskıla

rını artlırm!lilardır. Birçok sokak 
muharebeleri yapılmakta.dır. Bu mu
harebelerde Almnnlar bazen sokak 
mlldafaalarına karşı 20 tank kullan
mışlardır. Almanlar bazı sokaklarda 
yerlefrlleğe muvaffak olmuşlardır. 

Varoşların bir kısmında muharebe 
kUçUk bir derenin zaptı için devam 
etmektedir. Buradan Almanlar Vol
ga kıyılarına varabileceklerdir. . 

Lon<ir•, 19 (Radyo • 23.45) -
R esml bir Alman 4ljansının blldlr
di~ine göre Stallngrad ştnıalinde 

Mareşal Timoçenko kuvvetleri mu_ 
kabil bir taarruza geçmiştir. 

Londra. 19 (A.A.) - Moskova 
radyosu bu akşamki yayımında 

Yc ronej cephcslr:de taarruz: eden 
Sovyet kuvvetlerinin Stalingradın 

takriben 480 kilometre kndar şi

malindi? bütün giin devam .eden 
b ir çarpışmadan. sonra başka bir 
köyü geri aldıklarını bildlrmlştlr. 

Almanlar burada 1300 ölü bırak. 
m~ardır· 

Radyo, Almanların Mozdok çev 
resir:de baekılarını muhafaza. mak
sadlle diğer cephelerden buraya 
iki tüm.en getirdiklerini ilave et. 
mektedlr. 

Mihailoviç k uvvetleri 
(Başı 1 hıcıi~) = 

Quisll~ kıt.alarm mukaveıneU
ni kırmıştır. Gerı çekilen Hırvat 
kıtaları şehirlerin ve kasabaların 
halkını kendilerini blkibe icbar 
etmektedirler. Bu sözde ııımültecl. 
Ier- Una vadisine yerleşUrlJmlştır. 
Orada cebir altmdıa. çetecilere kar. 
şı istlhkfımlar ka:ımaktadırlar. 

Londra. 19 (A.A.) - Buradaki 
Yugoslav mahfillerinde öirenildiil. 
ne göre Alffi41.nlar iki Alman aske. 
rinln b'iT pusuda öldürülmesine 
karşılık o1arak Bugoselo adındaki 
Hı:-vat köyünden 20 tutaeı kurşu
na dizmişlerdir. 

Bu haberi veren Hrvetskl Ma.. 
r<>d ga~. Zagrebde ve Prigorje 
çe,·rod.nde örfi idarenin i!An edil
diğini lave ebncktcdir. 

Sahibi ve NCfrlya.t MUdi1r11 
Allme& l!:mla Y ALMAM 

Vatan Nefrlyat Türk Ltd. ŞU. 
VMıu llMh'nn 

Havagazından 
şikayetler 

Belediye Ji)<ôyetleri 
i ncelemeğe ba~ladı 

Htıvagazı ~darelcrinden 'Son gün· 
lerde halkın §ikAyelleri çoğalmağa 

başlamıştır. Şfldiyetlerle Belediye 
Fen Işleri MUdUrlllğU yakından meş· 
gul olmaktadır. 

Devlet Demiryolları Meslek 
Okuluna Talebe Alınacakhr. 

Devlet Demiryol1arı Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Denıiryollarının muhtelt! ihtis&s şubeleri için meınur yetiştiril

mek tlzere Ankarada bir cDemlryol Mes~k Okulu> tesis edilmiştir. Mek
tep )'atılı olup tedN mllddctl Uç senedir. Talebenin her türlü elbise, yl· 
yec:ek, yatacak ve tedris malzemesi iclacece parasız temın edilir. 

Işbu mektep mezunları Devlet Demiryollarında lise mezunlarına 
mahsus maaş ve haklara sahip oluılar. Askcrllk mtıkelletiyetıerinde kısa 
hizmete tAbl tutulurlar. 

Demiryol melllek okulunu iyi derecelerde de bihrcnler arasmdan ve· 
yahut meslek ha.yatında yllluıek ehliyet gös t.erenlerinden ccnebt mem· 
lekeUerde idare heubına ytiksek tahsil ve lhtısas yaptırılmak üzere her 
sene ayrıca talebe ve memur ııeçilecektlr. 

KA YiT \'e KABUL ŞATI.ARI: 

l - Türk olmak, 

Yapılan tetkikler lizerine halka 
şlktıyetlerl gazın tazyik noksanlığı, 
gaz saatlerinde görUlen aksaklıklar 
etrafında toplanmaktadır. Şimdiye 
kadar yapılan şlkAyeUer 300 U at· 
mıştır. 

Gıız tazyikının az olmasının sebe
bi, havagazı abonelerinin bil~ııa 

son günlerde artmıv olması ve mev· 
cut şebekenin ihtiyaca kafi gelmeme
sinden ileri gelmektedir. Bu nokaan
lıklar bilhassa Kadıköy, Moda, Sua· 
diye. Bostancı semUerile, Beyoğlu· 

nun Şişli, Nişantaşı semtlerinde da· 
ha fazla görülmektedir. 

2 - idaremiz bektmler l tarafından ~apılacak ,;ıhhat '"e psiknteknlk 
IDuaycnelertnde &ıhhatte -0lduğu anl~ılmak, 

Buralara gaz veren idareler, şebe· 
kelerde değişmeler yapmağa karar 
vermiş ,.e hazırlıklara başlanu~ır. 
Kadıköy semtinde yeni bir teıılsa.t 

yapmağa ve mevcut gaz boruların
da tazyikı erttırmağa lmkln -0lma
dığından, buradaHi gazan tazylkını 

arttırmak içln yeni bir (pompa mer· 
kezi) kurulacaktır. Bu sureUe bu 
merkezin diğer tarafına normal şe

kilde tazyikli gaz verllebl!ecektir. 
Şişli, Nişantaşı semtlerinde de •ıs 

milimetre kutrunda bir boru illi.ve t· 
dilecek ve bu semtin gazı bu boru· 
dan verilecektir. 

Belediye havagazı kullananların 

dikkat edecekleri husu5lar ha.kl<ında 
bir broşilr hazırlamaktadır. !Broşür

ler yakmda. havagazı abonelerine da
ğıtılacaktır. Gaz tazylkı nokııanlığı 

dolayısile \'erilen fazla tıcretıerle 

belediye ayrıca meşgul olmaktadır. 

Hariciye 
umumi katibi 

An karada 
Ankara, 19 (Vatan) - Hariciye 

Vekilliği umuml kAtlpliğine tayin e· 
dilen eski Sofya elçimiz Şevki Ber· 
ker bu sabahki ekspresle şehrimize 
gelmiş ve yeni v.ıızlfeslne ba.,Jamı.ş

tır. Umumi kAtlpUk lıu&usl kalem 
müdUrlllğilne de Tarık Emin tayin 
edilmiştir. 

Samoel Haore'in 
sözleri 

(Başı 1 incide) n 
KA!irlerin SalAha.ddi'nln yaptığı 

tahriplerden çok daha tehlıkeli ve 
ı;eytanca hUcumları karşısında yenı 

bir haçlılar seferi baııetıyor gibi gö· 
zUkUyor.'> 

Sir Samoel Hoare, ııozlerini ~öyle 

bitirmiştir : 

c- Kazanacağımız zaferimizde 
hiçbir şUpbe yoktur, fa.kat Avrupa 
medeniyetinin menfaati için zafer 
günfuı'.lıı gelmesini tersin bahsinde 
hepimiz eilmizd«n ~elen! ya~ı· 

yız.> 

Amerika şilep tayyareler ı 
Vaşington. 19 (A.A.) - .AmerL 

ka cşllep _ tay~relerı; inşa ede. 
cektlr. Altmış tonluk çifte tekneli 
olan bu tayyarelerden üçü Howard 
Ilugucs fabrikalarında yapılacak

tır. He.rp istihsalAt bilrosunun dl. 
rektörü Donald Nclson'un talebi 
ü zerine d)ıenfell!'e Plan Corpora. 
lionı1 idaresi Ametlkanın garp sa
hllln<iekl inşalyecllcrinden Henry 
Kaver'e bahriye için bu tayyarele. 
rl inşa etmek müsaadesini verm~ 
tir. Bu tayyarelerin her biri trGlenn 
Martinıı ve f;l\lars. ttpı dmiz 1ay
yarelerinin maliyet fiyatlarının iki 
mislir..c yani on sekiz mllyon do. 
lara çık8(.'6ktır. Şilep • tayyarele
rin yedi~er motörlU olacatı söylen 
mektedir. 

Yerli Mallar Teftiş 
heyeti Amirliği 

Gazeteci arkads.şlarımrzd!n LAUf 
Erenel'in Sümer Bank Yerli Mallar 
Mtle88eSesl yazı işleri şefliğine tayin 
edildiğini evvelce yazmıftık. Arka· 
daşımızın bu defa terfian mezkilr 
müessesenin tefUş ve murakabe be· 
yeti Amlrligine tayin edlldiğtnl mem· 
nuniyetle haber aldık. 

Uzun zamandanberi matbuat ıtile

m~ lc;lnde yaşamLŞ ve muhtelif ga· 
zeteler:ln yazı l1jleri mtldUrtuğünU li
yakat ve muvaffakıyetle başararak 

meslekdaşlan arasında :samiml bir 
sempati bırakmış olan arkadaşımıza 
yeni işinde de muva.ffakfyetler te· 
menni ederiz. 

Enılaemıtta h ububat tiiceadaf1 
~plandtlar 

Erzincan. 19 (A.A.) - Bugi.ın 
mebusl&rımızan huzurile vaJ,nln 
reisliğinde Erzincan hububat tüc

3 - H )ıtşını doldurma, ve 18 yaşını bitirmemi' oln1ak, 
4 - Açılac-ak nıUsa~ lnıtlhanınıls kazanmak, dmtıhanlar tlirkc;f', 

matematik ve tabiat bUglıdnden yapılar.rktır.» 
5 - E n az orta okul m'1unu olınak, <ıTah"il ~\·i,Ye..,I ortadan Ji\koıtk 

olanla rdan mealek ok111anun birinci t-ınıfına kabul olunu;lar .» 
1'IUSABAKA L\ITillA'SLARI: 

Ankara, Istanbul, cHaydarpaş:ı ve Sirkecide> Eskışehir, Balıkesir, 

Afyon, tzmir, Kayseri, Adana, Malatya. Erzurum. şehirlerınde işletme 

müdürltlklerinde ı Birlnciteşrin 942 perşembe gilnU yap ılacaktır. 

Talipler nihayet 80 EyHU 9!2 tarihine kadar imtihan olmak lstedlk
Jer:i şehirlerdeki Demlryolla.n işletme mUdUrlllklcrlne bırer dHekçe il• 
mUracaat etmelidirler. 

Dilekçelere lllştirllecek vesıkalar şunlardır: 
l - Isteklinln bugUnkU haline uygun fotoğrafı t~ıyan nUfus hUvl· 

yet cüzdanı, 
2 - Mektep diploması ve yahut tasdiknamesi c Bunlara yapıştı.ıul3n 

fotoğraflar da talebenin bugünkü halini gösterecektir.> 
3 - Iyi huy kAğıdı, 

4 - Aşı klğıdı. 

Işletme merkezlerinde bıılunan iııtek.lllf'.r yukarda gösterilen d ilf'kçe 
ve vesikalarını biua.t ifletme mUdilrlUklerint götürerek bfr kayıt numa· 
rası alacaklardır. 

Difer yerlerden gclccek istekliler, 20 den 28 l~yıuıe kadar en yakın 
domiryol iswyonuna gelerek işbu dilekçe ve \'e~ikalarını ıstaııyon şefi
ne g06terecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mUhUrıle mü· 
hürlettikten ~onra seyahat edecekleri, trenin, tarih, numara ve saatini 
yudıracaklar ve bu vesika ve dilekçe i le trenc!c ikinci mevkide parasız 
seyahat edeceklerdir. 

I\lhu istekliler mllracaat ettikl~ri istasyona göre en yakın işletme 
merkezine giderek orada imtihan olmağn mecburdurlar. 

Ancak milracaat tarihlerindeki tren vaziyetine göre gidecek\ert en ya. 
kın işletme merkezine 30 eylOl 9f2 tarihinden evvel yetişemedikleri tak· 
d irde bu tarihten evvel yetfşeblleeekleri d iğer işletme mtrkezlerinden erı 
yakınına ı;iderek orada imtihana girebileceklerdir. Talebe yolda kon· 
trol esnasında Uzerlerinde bulıındurıı.cakları işbu vesikaları katar me· 
murlanna göstereceklerdir. 

lsta.syonlardan bu suretle ışletme merkezlerine gelen talebe derhal iş
letme müdürlüklerine nıiiracaat ederek yanlarındaki vesikaları yukarda 
yazıldığı gibi bizzat alA.kadar lşletmeye verecek ve kayıt numarası ala.. 
caklardır. istasyonlara mllracaat edeceklerin. gerek trenleri beklemek tı
zere, vakit kaybetmemek ve rahatsız. olmamak ve gerek yukarda.ki ta· 
rihlerde işletme merkezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvel· 
den tahkik etmeleri menfaatleri i<'abındandtr. 

Istcklilerin işletme merkezlerine mtlracaat tarihlerine göre mUsaba
kadan evvel ve yahut mll!aba.kadan sonra lfletme mUdürlüklerince tcs
bit edilecek tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerince tesbit edilecek tarih 
ve .saatlerde sıhhat heyetlerince muayeaeler:i yapılacaktır. 

H U,,abaka fmt.Dıanından ve muayeneden sonra istekliler, neticeyi 
beklemeksizin işletme mUdllrlllkleriııden alacakları parasız scyaha t mllsa
adenamelerile geldikleri ıstasyona döneceklerdir. Bunların arasında neti· 
ceyi imtihan yapılan şehirlerde almak istiyenler bulunursa bu arzula· 
rını ve oradaki adreslerini dilekı;elerinin altı.na yazdırmalıdırlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri yerlere parasız 
seyahat ha.kkmı gaybederler. S ıhhat muayenuinde ve müsabaka imti· 
hanında kazananların adreslerine tebıtrat yapılır ve Ankara.ya kadar pa
rıuuz sehaya Ueri ayrıca. temin olunur. 

Işbu meslek okulunda tahsil edenler beş senelik ınecburf hizmete tabi 
tutulacaklarından mektebe girerken getirecekleri noterden mulla.ddak 
taahhüt aene-dinin numunesini if}etme mtıdUrJUklerinden tedarik edecek· 
lerdlr. (7822 - 9975) 

lstanbul Emniyet 
Sandığından: 

Müessesemizden para almak istiyen 
sayın müşterilerimizin behemehal fo. 
toğraflı h Ü v iye t cüzdanlarile birlikte 
müracaat etmeleri rica olunur. (10155) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
ı - Siya.sal bilgiler okuhl yanında.ki yeni Acun soka.tından bıı.şlzya

rak aakert baatalıane iaUkıuneUnde mevcut parke kııldırun ile iltisak 
edecek foee :ytılun yapılması ifl on beş gün müddetle ve kapalı zarf USU· 

hle eksiltmeye konulmuşur. 
2 - Muhammen bedelı <106.093> lira c93• kuru.,tur. 
3 - Teminatı C'65M> Hra «70> kuruftur. 
t - Bunun %/ 10/ 942 cuma gUnU ı;aııt 11 de talibine ihal•I mukar~ 

rer bulunduğundan şartname ve ke.,'!i! cetvelini görmek isteyenlerin her 
glln encümen kalemine mUracaaUarı ve isteldller:ln de 2490 numaralı ka
:ıunun 32 nci maddesi sarahati v~hlle ünaim edecekleri teklif mektup
larını ihale günU olan 2/10/942 cuma &1lnll saat ona kadar Belediye 
dalrMinde mtlte,ekkil encllmene vermeleri. cl0012• c795b 
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E : ~: k lstiklll Lisesi 
Talebe kaydı ic;in her gün mtlraca.&t edilebilir. 
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Vilki Hindistana 
titmiyecek 

Yeni Delhi, 19 (AA.) - M. Vilki· 
nin bu defa.ki seyahatinde Hindlsta
nı ziyaret etıniyeceği öğrenilmi9tir. 

1 Sterlin 5 ,24 
100 Dola.r 130.70 
100 İsviçre frangı 3\l,365 
100 Pezela -12,9375 

carlarından mürdtkep btr 'toplan. cacla;rı:mıZJ;n vilAyet dahili ve diler 
tı yapılmıştrr. Bu toplantıda seh- 'butday ~~arınd4n belediye 
rin ekmeklik ihtiyacı üzerinde hesabına buğday ıılerak ekmeklik 
uzun görü~eler yapılmıştır. Ne- ihtiyacını önk ll)clerl kararlaşt ırıl. 

ticede zahire~ ~ tQc. mıştır. 

100 İsveç kr.onu 31,16 
ESHAM ft TAHVİLAT 

~ 7.5 933 Türk borcu 
tran1 1 

~ '° & ıw 

Rus yadaki 
kanaat 

B erlin radyosunun bildlrd'U:ine 

göre Mosko\'ada ~ıkıuı Pr:ff

da gazct~I: cS9,·,reUer Blrllfinile 
lnglltcrl": ile Amerlkada perde nr
kasında saklaıı:ınların So\·~ etlere 
yardım edllmeslne ~nf olacnld:ırı 
kanallll haldı \•cya halaiız olarak 
me\·cuttun diye yaz.mı'}. 

Bu sntırlan yazan blr Socyet gn. 

:ut<'"I oldu~una göre bahsedilen kn
naat Ru!.yada. ge~ekten mC\'('ut dr
mr.ktJr. nr.ak hu ksnaat halkt:t 
mıdır. memleketi idare edenfonl ~ 
midir, yoksa her lkmnde mldlr; hu 
kanaati besliyenler h&klı mıdırbr, 

lıııknr. mıdırlar? 

ln&llterc Ba~veklll B. Churdılll , 

A \"8m Kamarasındaki son nutkun
ılıı, Rn,yıutR böyle bir teıA.kklnln 

mMcodl~·ctini ortaya koy:moş. fakat 
,\fn"kO\'&)'a yaptJğı ziyaret \'e R. 
Stallnlc nlan mWAkatında bn t~l:'lk· 
kinin izale edildiğini de memno'll· 
Jetle blldlrmlşU. Şn hald~ Pra\'d:ı· 
nın bah ettiği kanaat, 1dArecl.ltrılen 

tlyade halktadır. Zati, guetcntn 
crllaklı H"ya haksn olarak meH~nt· 

tur:ı> demesi de bunu göııte.rmel\tC· 

cHr. Zira bu kanaat memleketi ida
re edenlerde olsaydı l'r&\ dcnın 

cha.Jclı olarak me\·cuttur> deme"i li
zım gcllrdl. Demek iki, Pnn da lıl'm 
ha kl\ ... ue olan halkı tam h:ıl.h 

ba lmnmakta, hem de lngiltere \'e 
Amerlkaya bir ~ rüşveti şt'kllndl'! 
bir sikmde bulunmaktadır. Bu !

temden maksat, Rusyanın müşl..'ill 

dUTumuıın kar'ı yapılan ymdnnın 

art1ınlınasını istemektir. 

Kanaati bcsUyoolerln llaklı mı \ 'C

ya tıabıı. mı olduktan mesele tne 
geline.. her lld9( de münakaşaya el
\'flrl,ıfdlr. Zira Jnglltere l"e Amerl
kannı But;yaya yardım ettikleri 
muhakkaktır. Bu, rra,·danın «yar
dım edllmtı!line mini olclaklarn de· 
meyip te «yamm edilmesine m!ı.nl 
olıw'M<ları» demesiDdmı ite ..ıa.~I· 

maktadır. 81Unlnla bcraf)er, yurc 
mtwafa.asnun ~k güç f8rtlarla kar. 
,ııa,tığrnı gören Rus halkmı:n ya· 
pılan yardımın yalnız malzeme Ye 
milllhnınata inhisar etme)ip Alman· 
Jarı me..,J1ll edttek bir şekle glrme
tılnl l8t.emes.I ele ıablldlr. 

Ruııyanm dc\·rlhnes'f, Amerika 't 
lngfltcrenln rnağlQbi~·eti ~k ol· 
ma. bile böyle bir şey onlann um
dutu zaferi hayli ur.aklara götüre· 
<'eğl ,çln hm' iki büyük demokrasinin 
mlbnkiln olan ller yardnnı Ru~~a· 
dan estrgernedlklerl \C esirgemlye
t'.eklcrı bedihidir. ;-:.u h&lde Pra,·da· 
nın herhangi bir sitemden :r.lyade 
nıluıe\iyatı sarsablle<>ek kanaatle
rin efkarı umumlyede yer e~lnl 
önllyecek neşrJyntta bolunına!lı, <l:ı
vala.rı uğrunda daha hayırlı olur gi
bi görUıunektedlr. 

Sa - ip 

Lond:·adan 
Türkiyeye 

(Ba,ı l lnclde) 

- Harpten son ra para 'De o la. 
cak? Kredi sistem lerine doncb.lc. 
cıek miyiz? 

c- Altın orta dan çekilmekle 
beraber mllleUcrarası sa bit ve 
umumi mübade le vasıtası o.nına

cakiır. Kredi elbe t avdet edecek
tir. Kalkma.sına sebep takas u~u1. 

lerl ve lstikra.rsızlıkbr. Harpten 
sonra dünyanın beraberce kcılk11. 

mll6ı için müşterek mali pllı.nlara 
lhtlyaç ()lıı.caktır.,. 

Keynes' tcn şu k anaaUc a~Tıldım 
k i harpten sonr a b Utiln dünya t'l 
mali kurtulu~una rehber ola c3k 
muvazeneıı, berrak kafası var. 
Halkevimlzde ziyaretimiz vcsllc
site verilen çaya Londra. fıkir ' ~ 
l ktısat filcminln ilcrlgclcr.lcrı se ve
rek koştu, topland ı. Burası yurd
dan tatlı b ir parça hıssinl verıyor
du. &flr im iz Halkevlntn her ış!le 
alfikalıdır. Kırk senedir Türklu~u 
gayri:resmt clçı gibl i nrHt•· r edc 
şerefle l<.'mstl cd ..,n türkçe prc re. 
sörii lzmirll Ali Rıza H alkevirin 
muvnffaklyct.Jne canlabaşla çnlı"ı. 
yor. 

Ahmet Emin Y ALMA!\' 

Knoks'un söz eri 
(~ı l lnrldel CJc, 

yetinde bulunduğumuz en bUyUk tth 
llke denizaltılarına karşı açtığımız 
mUcadclede toplanmaktadır. Bu me 
11ele Avrupada ikinci b ir cephe ku· 
ruJmaıın l.şlle sıkı mOnasebet halin· 
dedir. Bundan başka yine a yni ba
kımdan geni~ ölçüde batı Pasifikte 
bir karşılık laarruz:ı geçmek fşllc 
de ilgilidir. Ayrıca Ruı;yanın ordu· 
la.rını çarpışabllecek halde tutmak 
için lllzumıu malzeme sC'•kiyatı da 
aynı mficadelc safluı.sına da hi'dir. 

Mercan denlZl ve Midvay z.afer ler i 
Pas!Cikte mn\•azeneyi iade ve tek
rar tes is etmiş v e son günlerde Sa
lomon adalarında iki muva!fakiyeti 
kazanmamız ımkfm ını vermiştir. Bu 
mUnascbeUc şimdiye kadar yenilme· 
mi~ olan Japon donanması birbir i 
ardmca 3 defa mağl!l.blyctln acı m ev 
naını tatmalı: 7.0J'UDO& kalmıtlır.> 



~~-~."'~Ck~"'. 

r-fkSiliı1rtateliin1ı 
l doğurduğu ihtilif f 1 

IBir yıllık spor faaligetinin l 
ı öldürülmesi mesuliyeti f 

' 

yebiliriz ki, Ga.latasara.yın tt.kllfı 
karşısında bu hafif bile kalmakta. 
dır 

Şöyle en basit bir şekılde hesap 
yapılsa, sarı kırmızılıların bu tc}:. 
liflcrı kabul edildll! takdirde, hiç 
şüphe yok ki. Galatasaray dJha 
karlı çıkacaktır. 

Stad yap. blnbir kül!cte k•tlan, 
çimenini, suyunu, duşun~ düşün. 

klra ver, saha müdürü"'!e, bekçisi. 
ne, kapıcısma aylık öde, buna mu
kabil karşındaki hiç bir külfet" ı 
katlanmadan sana açıktan ortak 1 

olsun ve hem de öyle bir ortakhk 
ki bir stadda değı.l de her ikisine 1 

tıt 1ıoıTu ısa,vPkillmlz ŞUkrU Saraeoflu Anknrn.da ]!) l\fayr~ stadında 

llaş kili• Bay Ali lluhlttln Hacıbeklr 

f'enerbnhçe :.:areel 1 Cihat 

de ortak olmak!. .. 
İşi bir parça ircehyecek olur. 

P.k görülür ki, Fenerbahçe ve Be. 
şiktaş klüplerlmlz kendi stadların. 

dan yüzde altmış h1sse alırken, Ga 
Iatasaray her ikislrden yü1dc 
seksen hisse almak teklifinde bu
lurmaktsdırlar. 1 

Bir tek1i( yapılırken, bir parça 
da hesaba vurmak. kanun ve ni. j 
zamı bir yana bırakıhm da akıl ' 
ve mantıkla hareket etmek !Azım. 
dır. Görülüyor ki, G&.latasaraylıla. 

rın teklifi hiç bir hesaba uyma. 
maktadır. 

Sarı kırmızılıların haksız olduk. 
ları bir işi prensip meselesi ya.p_ 
mal arı da doğru değildir. 

Galatasaraylı idareciler. geçer. 
sene verdiler, bu sene neye ver
miyorlar diye bir iddiada buluna
mazlar. Çünkü geçen sene düşülen ı 

bir hataya tekrar düı~k. ic:ln blr 1 
mecburiyet yoktur. 

Etrafta da birçok şayialar dönü
yor. Birçok kimseler diyorlar ki: 

Bu sene de slad hissesi meselesi, - Galatasaray takımı bu sece 
i~leri altüst eltl ve lig maçlarında iyi bir vaziyette değildir. Bunu 
bir !ırtır.a kopardı. Galatasaraylı- bir vesile ittihaz ederek maçları 1 

tarın stadlardan hisse istemek yo. yapmak istemiyorlar ... 
lundaki teklifleri üz.erine lşi pren- Biz bu şayialara inanmak tste. 
slp meselesi yapan Fen rbahçc Ye m1yoruz. Memleketin en eski bir 
Be~ktaş klüplerin!n bu teklifi klübünün idaresini deruhdc <tmiş 
reddetmeleri üzerine sarı kırmızı. kimselerin, bir sporcu ruhile ka_ 
lılar da oyur.ları cynamamak YO. bili telif olmaya.rı. bir düşünce ta.. 
luna saptılar. o;:ıyacakları:ıı kabur edemiyeceğ:lz. 

Gıtl?tasaraylılar diyorlar ki: Biliyoruz ki, Fenerbahçelilerln ge-
- Biz kuvvetll bir takrmız, çen sene geçirdikleri buhranla Ug 

"'::adırrı· ~·.,k ama taraftarımız maçları hcyec.a.nını kay~tm1ştl. 
var. B:zım yüzümüzden hası lat ya İşin bu sene düzelmesi, buhra.r.ı n 
pa.caksmız. Binaenaleyh bu st&d geçiştirilmesi üzerine Hg maçların
hlsseslnden bir mi ktarını, geçen da yine eski heyecanın yaratılaca
sene olduğu gibi yüzde kırkrr.ı is-, ğı sevincini duymuştuk. Ne yazık 
teriz. Eğer bu hisseyi vcrmiyecek ı ki , bu sene de bu mesele ortaya 
olursanız, biz de oynamayız. çıktı. Birkaç klştr. in yanlış düşün-

Evvelil ~arı kırmızılıların böyle cesf, görülüyor ki, lig maçlarını 
blr hisseyi ne kanunen. r.c r.iza- altüst edecek ve bundan da yi~ 
men lstcm~ğe, kabul edilmediği memleket sporu zarar görecektir. 
takdirde de böyle bir hareket yap. Yazımızı bitirirken şu noktaya 
mafa hakları ycktur. da işaret edelim ki, Galatasaraylı 

Eğer bir misal gö5termek icep idareciler böyle yarıhş bir hare. 
etse de Galatasaraylıların tekl'fl I ketle, altından kalkamıyacaklarr 

için. şöyle bir. mi.$al .. göstc~ebiliriz: 1 bir mes'uhyeti de il1'E'rl~rfne al 
Bır ev sahıblne şoyle bır tekit! mrş bulurmaktadırlar. Btr klübün 

yapılsa ve denilse ki; bir senelik spor faaliyetini ~ekte-ye 
- Biz sizin mahallenize taşına. uğratmak ve hattA öldürmek yo

cağrz. ~tahallentze gelmemiz size lunda bir karar vermek. kendi 
bir şeref verecektir. Getireceğimiz kaprislerine kurban etmek kolay 
~erefe mukabil, siz de bize •vlnl.1 bir iş d•ğlldlr. Şuna eminiz ki, bu 
zin kirasından bir miktar ı!sıı::f' 1 karar birçok Galata.saraylılar ilze-
verecekslniz. rinde de iyi bir tesir yapmayacak 

İş_te Gala~asarey id&t""'cılcrlnln j ve hes:ap vermek mccburlyetlnde 
teklırı de buna benziyor, hatta dı. kalacaklardır. 

t 

' 

Ff'nf'rbahçt"den Mf'!:Uh 

n 
lnönü stad ının inşasına müsaade, 

bize ilerisi için ümitler veriyor 
f--: Yazan : 
ı ıtemaı c NAN] 
mizden en büyük yardıını görecek .. 
tir. Ve bu yardım da sporumuzun 
kurtulmasını elbette temın edecek· 
Ur. 

Biz bunu memleket sporunun kur· 
tulması yolunda bir dönüm nokta..<tt 
o arak görUyor ve büyük bir sevint 
duyuyoruz. 1-[emleket gentliğl, Sayı..n 

Başvekile ve onun memleket sporu· 
nu, memleket dAvası yaparak çsh· 
şan arkadaşı ıraal'lf Vekilimize bu 
yoldaki çalışmalarından ve yardım· 
tarından dolayı minnet duymRktadlr-

W-uw Afi rtlc-el lar. Biz şuna kanliz ki, Başveki limiz ,~aıı Doktor LO.tfl Kırdar 
H rta t memleket sporunun kurtulması yo· 

b 
aald k oAr a.skında sevinçli bir ha· I !unda kendilerinden istenilen her Şimdi lnönU stadının bir an evvel 

er ı . n aradan dönen Vallmiz, lk ıı ı k t il'" ı 
Do'mab<thçedeki ?ı.tilll etimiz adına tlirl~ yardımı yapmakta tcreddUt ma ve .mem e e genç 6ıne açı -
. k .. Ş . etmıyecek, bilA.kls bundan bir zevk ması için ış, aynı zamanda lstanbul 
yapılaca lnor.U stadının ın.,asına duyacaktır. 

1 

Bölgesinin başkanı olan valimize dU· 
mUSaade edildiğin1 bize müjdeledi. kıvrandık durduk, seneler var ki, şüyor. Istanbulun gUzelleştlrilmesl 

Beden Terbiyesi Umum lıtUdtirlU· Türk sporunun kurtulması yolunda yolunda büyük bir faaliyet gösteren 
gu Maarif Vekaletine bağlandı. Ba· iŞ' görmek şöyle dursun mütemadiyen ve bunu eserlerile bize isbat eden 
şımızda Ba1,!vekil Saraeoğlu glbi ha· çelme takan ve sporumuzu baltalı:.- Vali ve Belediye Reisi Doktor Lütfi 
klkt bir sporcu ve bir sporsever bü· yan kimselerle acı duyarak mücade- ı Kırdarın, stadın en yakın bir za
yUğ'UmUz var. le ettik. Fakat bugün Sayın Başve· manda ikmali için bUyUk bır faaliyet 

?tlaarlt Vekili gibi spor da.vasını klltmlz, nıemleket ~porunun kurtul- ı göstereceğinde de şttphemlz yoktur. 
memleket da.vası yapan ve bu dil· ması için ne yapmak !Azım.sa yapı· GörUlUyor ki, biz yalnız Istanbula 
fUnce ile hareket eden bir idare a· lacağını ve her tilr!U yardımın eslr· ı bir stad kazandırmak sevincini duy
d&m!, Ba.şvekilimiz gibi sporsever genmiyeccğlni bize mUJdellyor. Ve makta kalmıyoruz, bu hareket bize 
bir hA.ml olduktan sonra mtmleket bıze bu düşünce ile hareket edilece- 1 llerlsl için bUyUk ümitler vermekte 
sporu elbette kurtulma yoluna gl· ğinin ilk mUjdesı olarak, 1\.lilll Şe· ve bu suretle sevincin1iz bir kat da. 
recek ve spor d.a.vası da halledilmış fimiz adına inşa edilecek stadın in· ha artmaktadır. 
olacaktır. .,asına müsaade edildiğ'lnl bildiriyor. Seneler var ki ıztırap çektik, sene. 

Sayın Maarif Vekl'imiz bu ı_,te ça· Bu. sporcu Başvekllimizln sporcu ler var ki, memleket sporunun ölU-
lışırken hiç şüphe yok ki, Ba.,vekilı- gençliğe ilk hediyesidir. J me doğru sürüklenmesi aza.bı içinde 

.,.._ r -;, I> 

ı 

-· 
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Ba,\.tklllmiz l stanb6'da ~ere.f sııtd ınd:ı 'Ulara il ttfatta bolunank hstrrtannr ıtöruyor 

ır FeWbihifeSlkfiiil 
1

1 bur.ü _ı karş ı sıvor 1 
1 Fener stadında iki takım 1 
J bir kupa maçı yapacaklar 1 

Sta.d his~e~v den doğan ihtiliıf 

ı yüzünden Galata ·a raylılar Fencr
bahçc ve Bcsikta~la karsılaşmıya. 

1 caklarını bir tebliğ nc~rcdcrek cf. 
: karı umum; yeye blldi~diler. 

Dür. İı:;t2n\Ju l Bô~"esl ba~kanıı. 
.r,·~<la - ::>~dl~!f'~~?: bir tt"blı~ ne h;ı1k 

ü~erl:-d~kl blitün şüpheleri de ar
tıdan kaldırdı. Ya son dakikada 
Galatasaraylrlar !>i?.haya gelirse dl.4. 
şüncesi de kalmadı. 

İstanbul Bölgesi artık resmen 
bugünkü Galatasaray - Beş~ktaş 
arao;;ındakl maçın yapılmıyacağını 

bildirmektedir. 
Bu vaziyet kar~ısında dlin bir 

t-0plantr yapan Fenerbahçe ve Be. 
şiktaş idarecil<Eri futbol meraklısı 

halkın, zevklerini tatmin j:!Ryeslle 
karşılaşm;:ık kararını vermişlerdir. 

Vt'rilen karara ,ı:::örc, bugün Ferer 
stadında ~aat 16,30 da Fen,...rbah. 
çe . Beşiktaş birinci takımları bir 
kupa ma~ı yapacaklardır. 

Beıllnaş kaptanı ll•kln 

Fikstürlere göre. bugün sarı ıa. 

civcrtlilerin Taksim Gençlik klü
bile aynl stadda maçları vardır. 

Fenerba.hce idarı~cllcri hem Jie; ma. 
çtnr ve hem de Beşiktaşa karşı 

kupa maçını yapmak kararını ver. 1' 

ml~lcrdir. 

Fenerbahçeliler Beşiktaş maçını 

birinci plidnda tutarak bu karşıla~
maya en kuvvetli şekill.erile çıka. 

, cakJardır. 

Diğer taraftan Beşiktaşlılar da 
tam kadrolarıle Fe:ııerbahçe kar-
15ıs1nda yer a.la.caklardır. 

Bu maç •ynl zamanda, Ga' 0 fa . 
saray li~dekl vaziyetini bugün oy
namamakl& tamamen kaybettiğine 

göre bize lstan:.uı futbol şampiyo
Be,lktaştan Ibrahlm 

nası l,çln bir tikir vermiş olacak., bu maclar üzerinde şunları söyJe. 
tır. ml~tir: 

Fenerbahçelllerln Beşiktaş kar./ •- Galatasaraylılar bizden hak. 
şısu:da şöyle bir kadro ne yer aJ_ ları olmayan bır talepte bulunu
ınaları kuvvetle muhtemeldir. ı yorlar .. Stadların büt~n masrafla. 

Cihat _ Murat. Muammer • Esat, tını bız dcruhde ettıkten sonra 
Ali Rıza, Ömer _ Küçük Fikret, Galatasaray klübünün her iki stad. 
Naci, Melih, Müzdat, Halit. dan da yüzde kırk hisse istemcle. 

Buna mukabil Beşiktaşlıhtr da 
İzmir Fuar şampiyonasında çıkar. 
dıkları takımı muhafaza edecek. 
lerdlr. 

lkı güzide klübilmüz arasında 
yapılacak bu karşılaşma 'Üzerinde
ki düşü.ncelerimizt yukarıya kay. 
dettlkten sonra, diğer noktalar 
üzerinde alınan kararları şuraya 

ri, ne dcreoeyc kadar dofru oldu
ğu hakkında karar vermeği iyi Jlj.i
şünen spor efkArı umumlyesine 
bırakıyoruz. Bu öyle bir hesap ki, 
blzen ve Beşiktaştan aldıkları his
selerle Fenerbahçe ve Ga.latasara. 
ym '8ldığından dah& fazla bir para 
istemek gibi kabul edilmesine ve 
hattA üzerinde konuşulmasına bile 
imkan olmayan bir teklif yapıyor 

geçirelim. lar. Biz kortgrelerimize hesap vcr-
Bugün yapıl acak maç hasılatın- mek mecburiyetindeyiz. Böyle bir 

dan ayni zamt.r:.da diğer klüplerl. rnes'uliyeti üzerimize alamayız . 
miz de istifade edeotk ve hlssele. Kıa.ldı ki, bu bizim için bir prensip 
rlnl tamLmen alacaklardır. lstan. meselesidir. Onun içindir ki kat'i 
bul Bölgesile yapılan anlasmada kararımızı verdik. Esasen bu me
bu nok ta üzer inde mutabakat ha- sele üzerinde de konuşmak istemi. 
sıl olmuştur. yoruz. Ancak makul olan teklifler 

..Diğer taraftan verilen. karara j üzerinde konu~ulabilir.> 

gore, Fenerbahçe • Beşıktaş ara.. Beşiktaş ldaNcileri de ayni söz. 
smdaki kupa maçı iki defa oyna. lerl söylüyorlar. 
nacak ve iki m açta gol farkı da .. 
nazarı itibara alınarak en iyi dere_ Bu sozlerden artık kararlarının 
eeyi alan takım ortaya konan ku. kat'i olduğu anlaşılmaktadır. 
payı kazana.caklır. 1 D emek oluyor ki, geçen sen~ b~ 
j Dün bu hususta kendisne go- buhran devresi içinde sahaya tek 
rilştüğümüz Fenerbahçe Umumi 1 bir takımı güçlükle çıkaran sar1 
KA.tibt Hactbek irzade Ali Muhlttin, I IAclvertlileri bugün iKI takımı bir 
bu son b~dıseler ve tertip edilen ı günde çıkarmı5 olarak göree<ğlz. 

h"'şlkt~ş:a n ŞUkril 


