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'nit'tn tab91 mlimM!tlll Vllki yarın •aat 1 '7 de ~ehı1-
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Londradan - . . . 

w ...... ~ ... s.....,,..-•w .......................... ...,.._......._.._. Tl~lliyeve 1 Başvekil T rabzona gelirken yol
.11 1 larda köylülerle temasta bulundu

1 
Başmuharririmiz, Londradan telsizle 

gönderdiği yazısmda diyor ki : 

Mihverin harp makinesi sür' ate, 
Demokrasinin harp makinesi 
"ıukavemete göre ayar edilıniştir 

Yazan: Ahmet Emin l'ALlfAN ı-
Londra, 5 (Lcndrada bulunan 

Daşmuharrlrımlzdcn telsizle) • 1 
1l !140 nısanında Inglltcrcde 

bulur.muştum. Memleket o 

z.aman r<'smen harp halinde dl. 
Fakat mıllet hcniıı harp haline 
girmemişti; halkın harp alakası 
kcndılcrtnı temsil eden b•r spor 
takımı:-.a karşı duydukları alaka
dan fa7.IR rlcgildl. Harb•n sıkıntı· 
!arını manasız bir angarya diye 
ltarşılayıınlar çoktu; çi.ınkii dos
rudan dc.ğruyıı lt'hdlt ııl_tır.da ol· ı 
mayan h!r mlllcU prcnsıp namına 

ve varınkı ıchlıkd r namına harp 

1 

aıc~ınc ~okmıık kolııy iş değıldı. 
Harp hali; deki tııgıltcreyı ge

çen harple h rp muhab.rı veya 
ı:azctcci sıratılc çok yakından ta
nıdığım Almanya ile 28 ay f'Vve:
kl zıyaretıınde mukay seye çalıs

tımr Eakat buna .z.e.n in bulama- -ıM•ll 
öım; çılnkU lnglllzlcr m ıı .. t 'itfa
t le heruz harp halindı• gorünmü· 
:rorlardı Bu defa inglltereye ge
iıııce harp halinde bütün bir mil
let bııldunı B11giinki.ı İngılizler 
kııdııılarlle çocuklarılc ve ıht:yat· 
lıırılr b rabcr boğuşuyorlar; hem 
de bunu ghlcryfü;le ve kanaatle 
yapıyu 111 r. Karşılaı·ı da ki tchlıke. ,, 
yı i~ lce kavramışlardır Duııgcrk· 

ten sonra hazcre yakın bir kuvvet· 
le miıcadr.lcyc atıldıklannı. ha

Gümüşane, 5 (A.A.) - Başve- kında konu~ınuşlardır. rek Halkevlnc giden Baş~killmiı 
kilimlz ve sayın eşleri, dün sabah Başvekilimiz, saat 11 de ~y· Bayburtluların by •heyecanlı sev· 
saat 9 da beraberlerindeki zevatla burt'a gelmişlerdir. Bır kıta asker, gl tezahürlerine Halkevlnln balko-

1 
A~kaleckn Trabzon.a hareket et- mC!ktcpliler, futbolcular ve şehir nur.dan teşekkür etmek ıuret•l <! 

, mışlerdlr. Başvekllımlz Aşkale · mcydanır:ı dolduran binlerce Bay. mukabelede bulunmuşlardır. r.u 
Trabzon yolu üzerinde bulur.an burtlu tarafından karşılanmışlar· rada kısa bir müddet istlrahatt"'n 
bütün köyler halkı tarafından sev- d ır. Kiiçük bir kız çocuğu Bayan vıe Halkcvlilerle temastan sonra 
gl tezahürlerile kar~ılanmış ve bu Saraçoğlıı'ya bir buket Vl!rerck yine halkın coşkun tezahürleri P.. 

köylerde tevakkuf ederek köy:ü- kendilerine ho~ ge:dinlz demlşt!r. I rası r. da Bayburtt~n ayrılmtslardrr. 
lerle ihtiyaçları ve dilekleri hak. 1 Halkın alkışları arasır.da yüriiyc. I (De,·amı: Sa. 3, SU. IS; de) (0 ) 

inhisarlar Vekilinin beyanat. 
• 
inhisarlar idaresi kahve, 
çay fiyatlarını tesbit etti 

Bir ay sonra piyasaya çıkacak çekirdek 
kahv e 500 çekilmişi 600 kuruşa satılacak 

Bır h<ıftrda berı ~hrlmizde tet
kiklerde bul :.ınnn P2H Karadeniz 
inhi-:ır ic'<'rl ctrafınd11 dair" mü· 

1 dur!er.nc!en mürekkep b r komls-
ytıne rıya el cim ş \'e uzun gcirüş
me·c~de~ :mnrıı csıısl• kararlar a-

kend~Ue 

görüşen bir muh!!rrlrımizc şu be· 
yanatta bulunmuştur: 

«- İnhl~arların kahve ve çay 
lşlerı zahiren biraz yavaş takat 
hakikııt halde mümkün olan sür
atle ve in!iıam çinde yürlimckte
dir. f lk mes. 1c mevcut kahve ve 

(De\amı : Sa. 3, Sü. 4; '4e) ~o l nhlurlar \ 'ektll Raif Karadenl$ 

,---
' Sovveı 
uçakları 
Budapeşteyi 
bombaladılar 

zırlıklı ve teşkılatlı bir düşmanla Rmılar çeklllrken ~trol M\hasını da at~e veriyor. Re!!lm bir Alman tan kını ve hu ~ongrnları gö,tcrmektedlr 
çarpışırken bu yüzden uzunca bir 

müddet ağır bedeller ödemek lA· 
1 Al ı T · k Ticaret ve Ziraat 

VEkiUeri Eskisehirde 
llulaJı ... lllnmtla , ••• 
lllr ıUD ladla .... lar 
Budapeştc, 5 (A.Ao) - SalAh·

yettar askeri makamlardan ö:rc· 

nlldlğlne göre dün seee Rus boın· 
ba uçaklarınm Macarlstana karşı 

yaptıkları hava akını neticesinde 
8 kişi ölmUş ve 21 kl~i ağır yara· 
lanmıştır. Vukua gelen hasaı 

ehemınlyctslzdlr. 

zım gclcceğınl, Almanların mar.~v-

ralarda itina ılc yetiştlrdıklerl ku- man ar amans a-
mandanları kendilerinin harp mey 
dantarında hata yapa yapa yetiş· • 
tlrmcyc mecbur olduklarını hesaba ı 

1 ~~~~~'~:~:~~e~;~:r :~~~k:~~iu~~~:~ yayı ı· ş g a et t ı· er 
k~ollcrinl daha türlü türlü acıla.. Vekillerimiz yapılan bir toplanfld a 

köylülerin dileklerini dinlediler 
nn beklediği ni biliyorlar. Öyle ol· 
ma:ıına rağmen harbin dörduncü 

ser.esinin başında b~. milletin mu: s t a l in g r a t ş eh r in in k a la b a l ık 
kavemet azmi ve mucadele ~vkı 

(Denmı: Sa. S. Sil. %; de) )-( 
Ankara, 5 (Vatan) - Şehrimize,-

gelen malQmata göre, Ziraat ve Ti· - - - - ----.....-- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -bir sene, iki sene evvelinden çok h 
1 

• 
fazhıdır; bir sene sonra daha eksik m a a l el erın e 
olmayacaktır. ÇünkU harp gayre· 
tinin kayr.ajı cebir ve şiddet de. 
111, anlayı~ ve kanaattir. Londray:ı 
kısmen b lr harabe halinde bulaca
ğımı sanmıştım. Halbuki ,chlr ba
rış zamanırdakl manzara ve haya
tını muhafaza edivor. Şurada, bu-

kadar 
Berlin, 5 (A.A.) - Resml teb- mu şiddetli sava3lar içinde devam 

lll: ediyor. Nc;vroslsk limanında iki 
Taman yarımadasında l\lzlı bir nakliyıc vapuru hasara ugratılmış· 

ilerleme neticesinde Tamanskaya tır. 
ıehlr ve limanı işgal edilmiştir. Stokholm, 5 (A.A.) - Ofi: Ma-

Novroslskl şimal batısında, Al- reşal Von Bock kıtaları dlln ak
man \'c Rumen kıtalarının hücu • .şam Stalingrad şehrinin kalabalık (De,·amı: Sa. S, SU. ~; de) X 

Türk gazetecileri 

Hüseyin Cahidin Lon
drada bir hıtabesi 

''l ng i lt! r ~. yıkılmaz bir azimle 
hareket ettiği ni göstermişti r ,, 

rAndra. rı (A.A.) - Türk gazete-' suretle lng11lz milletinin geçirdiği im_ 
:ileri dllıı ı.,s-ııız şehirleri ısmt verL tihan hakkında bir fıklr edinmiş olur
. en ~,.hlrl ı 6E'n ikisini PolkcstonC' ile duk. 
O:ant,.rb.ıry ;ı;,yarct clmlşlerdır. Şark Gazeteciler, Cantcrbury'de bllyUk 
sahilinde başk b şehir de ziyaret klll?enln etrafındaki tahribatı göre
cd•lmlşt.r. G ızete ı eı ıll< defa ola· rek mllteesslr olmuşlar ve içlerinden 
•al< hın ı mUdaf3o ll.letlermın .se.,Je- biri bunun <blltUn insanlığın mUşte. 
rlni lşltmlşleı d... rck mirası olduğunu söylemiştir. 

TUı g ı.- tecllcrlnden biri Brlt no. Başka bir gazeteci de şunl rı aoyle· 
va aj::ı .:ı: • m ı ne'! ılıne şunları söy- mlştır: 
J, m t.ı: cB ı manzara, blr \&hşrt Cıkrj tel· 

Dil nı :ı l yyaı elet inin akınların· k :ı edi"or Fakat. h z ö~· e dUşOnti. 
dıı., bıı ınc ·ahıt olmak lalerdık. Bu (De\ amı: :sa.3, u. 5; de) W 

lngiliz 
uçaklan. 
Bremen'i 

bombaladılar 
-

Mlttıllkler, Bawr il••· 
maa bl o.. ettiler 

Londra, 5 r A.A.) - Hava Nazır
lığının tebliği : 

Dllnkü cumıı al<şamı bombardıman 

tayyarelcrimlzden mUrckkep mühim 
bir teşkil Bremen limanına taarruz 
etmiştir. Çok miktarda bombalar a.tıl 
mış \'e hedef gözden kaybolurken bir 
Ç'lk yangınluın devam ettiği teyit 
cdllmıştlr. 

Av ıırr\'icıine mcnııup tayyareler ge 
(De\-amı: Sa. S, Si. J; de) = 

Z444> ...................... <$.UY4A4P<LV"'74>zaxa><aar<za 

girildi 
mahallerine glrmlşlerdir. Burada 
sokak muharebeleri başlamıştır. 

Bu suretle bu büyük çelik şehri
nin akıbeti taayyün etmiş sayıla· 

bilir. Stallngrad esasen bir harabe 
halirdNfü. A'nıarı mcmhıı.larından 

caret Vekilleri bugUn liğleden eonra ı 

Eskişehir Halkevinde bUlün civar Ar~ da - s 1 r a d a 
çiftçilerin lştirakile mühim bir top· Qiiili 
lımtı yapmıştır. Bu içtimada çiftçi. 

lerjn dile~lerinl dinllyen ve~liler. hll· e·ızde pek olamaz 
kQmetın ıcap f'den her tUrlil yardım 
ve kolaylığa de\·am •ieceflni eöyle
mişlcr, çiftçilerimiz kendilerine i'lis. 

(Devamı: Sa. S, Sü. 3; de) = (~umı: Sa. S, SU. 2; de) ** 

Libya cephesinde 
. 

Savaş, bütün 
cepheye yayıldı 
Çölde şiddetli m 2harel eler 

devam ediyor 
Lordra, 5 (AA.) - Batı çöliln· ı ifşa edilmektedir. 

de çarpışmalar bütün cephe~ si- Londra, 5 (A.A.) - Çolde. şld· 
rayet etmiştir. MütteClkler bntün detll hava muharebeleri · devam 
cephe boyunca düşmanla muhare- etmektedir. Perşemb1 günü en 
beye tutuşmuıl•rdır. aşağı 6 mihver uçalı tahrip edll-

Mlhver kuvvetleri çekildikleri ınlşUr. Evvelki gece muharebe sa. 
sahada birçok tank ve motörlU 1 hası Uzerlr.de uçaklarımız dUşmi!n 
nakliyatı bırakmışlardır. Bunlar 1 tank topluluklarına taarruz etmlş-
İngilız ktıv\•ctlerl tarafından tah· lerdlr. Tobruk ~hrl de taarruza 
rlp "Cdilmtıtır. uğramıştır. 

Amcrıkan tank kıtaatının bul Berlin, 5 (A.A. l - TPblil· Mı· 
muharebelere iştirak ettiği şimdi (Deftlltı: Sa. 1, l!HL !: de) + 

P orteklz hUkamet relı.I B. Salazar, bir k~ ay enel Setuba1 ka " 

ba.~ından bir süril mektup almı~ Bu mektuplarda Setutıal ~ünırlUı. 

ldarfl!llndekl lbmalJerden, kayıtsızhklardan, kırt.aıılJec:·IUkten ~ikityet edJ
llyormu,. 

B. Salar.ar, bir &abah Setubal'e yollanarak dofru rllınrilk icJareelne 
gltmı,. 

- ~IUdürle görü,mek istiyorum. 
Odacı ce,·ap ,·ennı.,: 

- Müdürle mi! ~üdürle o kadar •olay nu görU~tlftir unıyorauna ~ 
- A<·ele bir ı, görü,eceğlm. 

- :Sc yapalım, müdür burada detil. 
- Peki ama ııaat on oldu. 

- Ahbap, müdür biç bir zaman aeat !itten e\'nl K"Clmez. 

- Beklerim. 

- Çok aabırlıı.;nız. Zir& mUdllrUn lyle ittlerl vardır ki ald kabaJ 
edtteğlnl hl;- 11anmam. 

- GörUrllz. 
Sala.zar oturmu,. D0&yalarmı, dolmakalemlnt çıkarmı,, ~ışmata 

beşlıunı.,. Yemek nktl reçtltl h~de llükantet reisi ı,ıne de,am etm"
Oi leden 90nra uat dörtte müdtlr nlha) .. t çıkaseımı,. Fakat Sftlaunn 
buhındutu odadan yıldırnn flbl lflOO~ kendi odaaına dalmı,. Salaur 
odacıyı çatırmı': 

- Bekledltlml haber ver. 
Od&C.'ı &itmı, l'elml,, .,u ceuln l'etlrmı,: 
- Mlidllriln ~-aktl mlkalt ıteill, sizi kabul edenıly~eK . 
Salaz:ır beklemlye de,-am etmiş. ı&at do• t buı;ukl~ odnn n kapıtı açıl. 

mış.mlldür ~pkası batında 1.1ıkarkf!!l S11lau.r ka~ııwıa dıkllmlt: 
_ Bay müdür. benimle birlikte odanır.a tltonünUz. B~ bat'ekblm. 

Tc-kaüde J>e\"keCllldlnlı. ... 
Bizde Baş,eldl 'e~-a bir \"ekil bö)le bir ~.Y yapmaJa kallua •• 

,·aff&Jc olantını !Wlnmıyomm. Bir kere ~dC('eklerl )ere k-.adU•I• ... 
enel «&'eliyor. halw.rlnl ulaştıra111ar blllunar: 10nra bldmkller "9va. 
ldlkrtal \-ey& \"fıldllerlnl, fotetpa11Arn11 ıncelr3 e lnceleTe eıherlemltlerdlr. 

••• 



• 

Koca ir Tü k amirali 
Yczon· Ziya 

Şehir 
Haberleri 

Bono 
sahtekarları 

T cmyiz m;; hkemesi 

moh~eme:ıin verd i ği 
1 

.... ea - tc»nı ıştu k., bulun o m tak• c•· karc-rı bozdu 
- Her r,a de 1{0<.·• TUrkun dQ.. hennrıni b!r ateş h;ındt. kaynıyor · j Gayr.mliba.dllı<"r ~t..nolaru1da 

• ·---~ıı! d •·c d.. •• d s la ın b•rbok kısınıları e.-.. . .umuna ~1 e C•l .... e ... J:,, u · ur r ... • _ . ı r cvhur;ı şahı hu ın ısını.ler nt k~ı -
fcndilerının doium Yıl donumUr.u ha ytkılmış, burçtiir bir K•ıt dah 1 :anarak . .;alıl karlık yapan b.r ş . 
te:..c:ıt ediyorlar. 1 harap olınu!>1U. 

- Ke ki öyle olsa •d ı Fakat hal O m<"vk!. I. .. dtınlc.r ve hı1 h.ı .. .l 

yır ... Gündüz, piladr. sıpcrlcrinir. Vcncd'klılcr muda[aa ediyorlardı 

ArkasJn• taşman m.erd \·enl<'rı, ok Bu harcıp surlar1n va burçl:ır:-n ır

d•'"stelerıni, icabında hendpklerc dol· kısın<la. tehlıkcl b-r v~.ı.) ~tf- t;:r
durulacak olan çal· çırpı dcınetlc. m• olu ·c.rlaeiı. 
ri(". 1 görmcd nız m:? Uızans mUci1{ıJ!, .ın en n1iıhıın 

.................. ah~ıyC'llC'r;ndt>n tırjni i!'şki1 c en 
_Fa.kat, ne acı acı ba ırıyorlar Venedik CBa!l.ıo) ~u, orade\k ı. ·1. 

.~ ~b;ı;. ne diyorlar? tırılerl tchliked.cn koruma:.; ıcın 
_ Ne diyecekler? {Ey l\luh•m· !;l·hr.c bır lakı:n eyyar s:pfd"'r 

medln ogul1ar1! Se\-1nint.ıı:. Yar:t'. yciptrrtlt Bu·.~&.rı .1rab2~r·J yfık· 
Outün Bizıns hırisU:>anları esirimiz :ettirerek, a~ılan '' 1ıklcrc •ışr~t:r
olacık. l{er b!rl, blrCT ci·ıka ettr. İ u ı Ş!mdı bu sey.}-.a•· sipc~-ıcr. bJrç
n·~3. satılacak. buraya, on parasız; ların üzcrlerinc ÇJc(..'ır!llii.~<"l.~. tc·ap 
:e:dık f'ak•t. bO"·ük bırer servet eden .rrrlerc konul caktı. Bu .ş ı . 
,e saman lçlrıde doneceğız.) dıyor- t;•n c:kı elli, ı:ı.itmış k4d3r Eizan.;ır 
hır. . n.~·m <;-ağrıln11§t1. 

_ Dıkkat cdi)-·or ntıısunuz? Bu. Rumlar ev'\·rl.i. böyle 01 .;.r vr- ~::; 
ti.ın orduglhta, en küçük bır telaş rucu bir i

0

şc ~irernl)·eı""ckl;rıııi. 1>oy· 
tsrrt yok. lcdllcr. Sonra da, bu ~i yapnıa'< 

leke yw,k~; .J., nıı tı. 

Ur.un z11n:-tndanbrrı cl•·t·.ı,n <'ri ~·l 

r.ıuhit.kC"mrlerııı;n n&ti'""CS• .dr. 6 !<i
şi nıahkum C'd lnıl~tı. :\-1ahkr·nıc, 
1 ıC'r ~uç ıı·in a~·rı C!'lR ·..-er nck .;ı ı 

r('tt1(' ktırara.rt \ermiş \(' 'ou sn-1 
rıtıc ıuçıuıardan NinRt ~O !i!'•\e 
'.ı.ı~c ırahk\1111 <ll1ın ş 1 K anun· 
,·n :1n fc·1e h• pıs kar. fi o~rr·H·l i:'.l 
ır,Jn ou eczanın 20 ı.enl"' ... ı kdiril-! 
nılf ve suçlu 30 ser.e~c m~hküm J 

olmu~tu 
TcnıylJ: mahkezn~ j ..ıyr• ı) rı ış . 

h•ncn bu suc;!tırı hlrle~tircrek kül 
halinde tctkikıııı fsltmiş ve kar~

rı boın1u~ ve Gıl'>çer ~ l~rde bu 
bozma kcı.rarına uyul'ırak yenidC'O 
dfl\•aya başlanmı~tır 

_ BllAk , bliyük bir ze\·k ve ne- i ı . f4-t.cdil 
• . J c; n paıa - er. rrklcrı düşür:ce~ilc mevkuf bulu· ~· He trampete:erlnı, dudük erini! L•tınler, fona halele :tızdılor: . . •. ., J 

Dünkü duruşmn.dR 'fc-ınyiz mah
kenıcslnin hozn1a kararına. uyul11 -
·ak, uçltıların tahkikalı 1 k.fıl n1p-

·t alarını çahl·orlar nan flusn.u. 11<1.lıt, Nihat, Husc:\ n 
\""e gı ar • - Yapa.ca~ııuz iş, m,1~addf•s Avn lJ.ı vvil \"fl llukukt.}"C'nin tah-ı 
Yanı (davullarını, zurnalarını ve bcldenJzln mudafaa~una aı tt ır., R.~z ' . . · 

• ı ) k ı~· ' ' lıyelerınc ve do!'!yantn ıd<ltı:t ma-&a.zlarını çauyor ar reme ~dyor- hiç bir menfaat beklemeden :lır•s· ' ', . . 
1 d . · kamınca t-..:tkikl ıçın Muddeıumu· ı 

- Artık, b•ztm yapabıl<--ct&lmiz mızı feda cdl'-·oruz ıız ise kendi . 
k t o1 • • nıl tır 

ar ı. . ' . . 1 tıya".l:1k namına bura~a hayatı;ırı-tnıiliğc vollanmasın"- karar vrril~ 
~aınız bir şe~ a mıştrr. O da, haf·· yurdunuzun müdafaasına yarıya· 
talardanbert tltred•Ctmlz fc!akettcn l c•k bir hizmet için para ı,tıyor.u· Bakırköyü soyan hırsız 
bfıj koruması lçın, Cenabı Hakka ı nuz ... Yaptıgınız bu hareketten u· 
yaıvarm•k... tar.mıyor musunuı? yakalaildl 

- Evet ... Dua etm•k. ağlamak. D're bagırdılar. . .. 
erkf"k ve kad1n, çoluk: ve çocuk he B?zanslı Rumlar ut&llmadrlar. Bakırkoy~nun l.erısı koyUnder:. 
pimiz, muJı::adciıfs beldcnbı sokak- _ Bız bedav 'hammallrk ede- İsmail adında bir c.dam. köyde gc· 

, a . k iarında alaylar teşkil ederek muka.d meyiz. cc yarı!t muhtel•[ evlerı ~c..yara 
des tasvirler dolaştırmak ~ ltize Diye. dayattJlar. aylardanbcrl köy halkını telB5a 

bıc mu.ctzc lh~ın ederek ltu felil·. ı (Aııkuı •ar) düiUrmı:-kt~ .iken_ )"Akalanarak Ad-
ketten kurtarması !çın, C•nabı \iyeye teslım od'1mlştlr. 
Hakka yalvarmak... ı Dün iklncı asliyede yapılan du-

Ve, o~c yapmı~!eotrdr. O geceyı s 1 1 ıuşmada. 20 den f'lzl.ı sahidi olan 
tamamı;,, uyku uz geç•rdıkten son_ r oru yor ar : ' bu dava. gelmiyen şahitlerin celbi 
ra. sabah ıbadeti iein çanlar çal· j if;ın ba~k& güne bırakılmıştır. 

""Y• ı.a.ıar baıl•maz •vıerinden Serbest dövizle sat lacak . 
!ırlam~l•r, ktı::><ltre kOJinuşlar. Mo hrukof Of isi, 

5emada bulunan bUtün aztz: ve ._ 
ı z~tett ya.Jv&rm;ya: 

Cenabı Hakka. Ha7.retl Mcryeme, mallar 
halka neden odun 

- Y•rap~ sen, mukadd s belde· 
:re muzafferiJıet ih..-ao et... B~ıi 

Putper .. tlerın ayaklwı altında çit 
netme. 

Diye, feryat ederek hıçkırıklar· 
!• aglamaya başlamışlardı. 

Asıl dikkate şayan olan cihet 
şurasıdır ki, kilısclerde bu beyhu· 
de dualaır, ricalar ve lst·rhanı.l&r 

devam ederken FaUh atına binmtş, 
evvela. Ycdlku:cdcn Ha'1ce kadar 
a;:r ağır dola .. ar•k surların son 
vazlyetlcrlnf letklk etmiş .. Fasıla
sız: bir şckHdr bomb11.rdımana d~· 
\ am cdllmrs- için b::a.'arya kuman-, 
dar:l~rına em!rler vermiş .. Ve son ı 
ra, Gala ta ordugAh1na glderck o· 
radRkt vaziyeti de tefti~lcn geçlr
ml§ .. Dolmabahçcyc lnmlş .. {Aml
rlll liamz:.ı BC'y) i karaya cclbede· 
rek donarrnanın ;htlJ.raçlarr hllk· 
kında ızıhat tstemt Koca Ti.ırk. 
am:ral1nln· 

- sayende, hiç hır thtıy3(:':tml7. 

~·ok. Vazifeye atılmak çin emir 
bck'ivoruz. 

DiJ c; cevap vermesi uı.erıne. bü 
yük bir Se\·inc:lc kararg!ıhı 1a av 
Jet eylenıl~tl. 

liaH!buki, y!nr! dikkate şayan 

o!an rnese1eler cümlesindendir ki .• 
CF:~tıh) bu tcr~ışlerini icra eder· 
k~n. Bizans surlarının iç tarar n 
da da · Bızanslıların ruhi haletle· 
rtn. bariz bir şekilde gOstereo. -
şôyle bir vaka cereyan etmekte 
'di; 
Topkapı surlarının bon1bard1ma 

11 o kııdJr siddctll b!r dereceyl 

vermiyor? 
DunkU gaıetede okuduk.; 
«- l\lahruka.t Oflbf, odun &· 

tı.,ı i(ln bi1tün hazırhklarını lk· 
n1al ttm~ ve To;tanhu1a -:lındile 

kadar 57 blu çeki odun l•tıf et. 
nılşUr. 

Ofis, pren!tip ltfbarlle, odun~ 
tı~ını e,·,·elA, memurlı1.ra ta~ı°'ll~ 

etını,ur. Memurlara yapılarak 

satı.tan cıonra elde kalan blok 
~a.klanaeak , .e h'"l':lll oı:hln<'ular 

halktan odun gi7.len1l~·e kalkar. 
lar8a olhı elindeki odunları o za_ 
n1an ptya"aya '(' Jkaracaktcr.ı. 

Gazetemizdr çıkan bu haberi 
hir oku."uru a}·nen tekr:ırladık

tan ~onra dl.yor ld: 
«- orı ... ın odun ı. tir etınt ... ı 

güztl, n1eınurlara dağıtnı&!IJ da. 
i~·i. Fakat biz zal.ulJı h11lk, ı;:ünu 

gunline kazanarak geçinen kiın· 
.. eler ne ) &l"lll-Cağn: ~· "ttuhteklr O
duO<"unun elinde ~·Jne e . .,ır olınak· 
ta. dc\am n11 ede<.~A'i1.? Yoksa gıf"
(en ıı.ene nlduku gibi 'M>ğukta 

tırtır lltril('('t'k nıl.) Jı: ~· 

Ofl..,in, ıneınurlaırı dU~UndUğü 

kadar, hattü. ondan (Ok fazla hal. 
kı clü~Unın{'sl l:i~ın1dı. Ar:aba o
rı ... bir nlemurlar kooı>eratıfı mi 

ki mE"ınurları dit-:ti.nlip, :ı..,ıl ih
tiyaç ahlhl olan bizleri bır ta. 
rafa bırakıyor·.'> 

Ticaret VckaJctınııı vcrdıtı bır 

kararla, zcytlr.yağı. plrlnayagı, 
tiftik. pal~mut hülasa.sı, pamuk 
döküntüsü, küçükba~ hayvan de
risi. kelen, kcndır, ha~lıiş. ayçıçe

gi, susam, yerfıstrğl gibı yağlı to. 
humlarla fasulyanın :)Crbest dö
vizle sa.tılma51na müs&ade edılmiş
tir. 

Di&er t&l'a.ltaın öğrendiJ:!'ınize 

göre ihracat~ılar bwıdan sonra 
mezkllr mllddeleri Ticllrel Vckıile

tinln tayin etliği nı:ktar üzerinden 
ttvıi ed<.:ceklerdır. 

Açık şarabın kilosu 
50 kuruş 

Inhı~arlar idaresı hUlldaıı evvel 
a.çık ,arabır, k~loslınu 40 kurı..o'j· 

tan vermekte idı . Şarap imalc•leri 
İnhisarlar id:~resino müracaatla bu 
{iyahn kendilerini idare etn1edigi. 
ni, binaenale;yh fiyat birllGt yapmak 
lç:n ıo kuruş zaın taı~bit.dc bu· 
tunınu lar ve bu talepleri kabul 
edilerek şarabın kilosu 50 kuruşa 
çıkarılmi..;tır. 

Rakı istihlaki artıyor 
Rakı fıyatlarının yüksclnlcsiııe 

rağ:men rakı istihlaki günden gü
ne artmaktadır. l~vvelce rakı is
tthhlki 7 milyon litre iken bu is· 
tihlllk 9 milyor.a kader yük.sc!

mlştlr. 

Marie Thercse de .sizi çok seviyor. 
Bize daha sık gelmeniz ıazım dedi.• 

- Yakında babam da gelecek 
-... Ne iyı? DcmC'k k1 i viı;rede de 

oturmakt:ın vac ı::cçtı. 

Ha,)·Jr. Yine oradt1. oturacak , fakat 
ı,.)eri için bir k:ı:ı~· gun Parise &elccck. 

Bu habere c;ok :sevindim. 
Benimle dar:s E>der mish.iz' 

VATAN 

111 
Haftadan haft.aya 

-- .. .. 
Uzuc.u bir illet Dikkat, geliyoı:! 

Bu illete yakalanalı, 
dokunulmaz zenginlikler 

tutulmaz ve 
ortasında oe 

rf fi,yatla.mn kontrole memur elan 
Bel•~iye lklı'lllt 't:üdürlüğü, elinde. 
ki nıahdut ~a)"ıdakl kontrol memur· 
ll\rıntn \·azlff!lrrlnl ayrı a~·rı tayin 
f'tmi~. ::\tf"<Wl& Bay AhrtlPt. plrJnı;o 

fi;\·a.tlarrnı kontrol ed:Nek; Bay 
!\f~Jıınf\t 3·a fl.\·etlarUf' llglltne("ek;.. 
B~l J[a."-8.n Jl"'.Vnir fl~·atla.rını göı;

den kaf~. ırnuyıu.•ak : Bn~· RUııf!'yin 

TPytln ~·ağ ı fi~·atıannı takip ede. 
C",.k ... 

zava[ı bir hiç o~duğumu anlıyorum ..• 
Sadun Galip SA VCI 

fE3) aıı1 bir n1üddett,nberı blr 
tQ) ıllct t.rıc: o:du; , S!'klzlncl,, 

kOmPdh•irdC' kıymetli srhst mer
hum Şadinin unutulmııı blr kud 
r<'tle C"HnlandırdıJı Na.bilenin ko .. 
cası !\-tısırlı gibi her çördügümc. 
kıymet biçer oldum. 

i~te, büyUkçe bir kundura ma .. 
ğazafının Oründen geçiyoruın. Vit 
rinde, be":> kHtlı apa r tmAn i~kar
pınd!'ll fil \ ·ıbanı ,Jtibı dümdüz ve 
kapkalın ~pr.r kundurasına. kadar 
c;cşit ç!'ş'.t a~·akkaplıır 1 sıralar.ınış. 
Yü7. çift k;ıdar tahmin !'ttiğim bu 
,kunduralar:ı ortal ~ına otuz hr'A· 

dan 3000 lira kıymet bıçtlm. 3000 
lira. su camın arkıı~ın:;:ı kurulmuş 

oturuyor. 
ÖnümdE>n bir kamron e:cçiyor. 

Dakıyorunı. pirinç çuvalları taşı .. 
yc.r. Uç tonluk bir kamyon. P irin 
cin kilo~unu yu1. kuruşt~n h"''ıı:3P 

, lsenı 3000 Jıra cdE>r- :lOOO lıra, 

l<Jstik tekerlC'kler Ü1'1tünde yürü~ 

:-or. 
.Dikka t edıyorum: Kamyonun 

ön tekerlc.klcrinde iki, arka te
kerl<'kl<>r:ııde dbrt ta r(' ycpye-nl 
lishk yar. Yeni bir kamyon !is· 
tiainln kara borsada 1600 liraya. 

tılchjır.1 du~·muştum . Altı kcre
blrı altı yliı 9600 lira Vay canı· 
n•: R600 Mra tekerlek hatlnd' do· 
nüp gldıyor. 

K amyonun_ hlshklcrine dal

mışım. Bırez da.ha bu dal

ı ·ılıktan sllklnnlCSt"n1 bir otoma· 
bılin attır.da kalr)ordum . Kendi
n1i kfl'n&rA. atarken otomobile ba· 
kıyorum Meml~J«otimize grlebil
ıniş ~n ~on modetl erden bir Aınc
rıkar. ıraba~r. Bugün sokaC;a at
.san - sb7. gc:--Jl'<i.., Yoksa böylf:" bir 
ara.bayı hartı babsyii:l !"oka'1a 
Htar · 10000 lira eder. A• kaldı, 
10000 liranın altında yıımyas!ı o-

Yazan: 
sun için kurk flyatlarırı pek blJ· 
m;yoruın. Fakat ~u vltrindrki ellı 

parc:a kurk bozuk duzen bir he · 
sapl:ı h"."r halde 25000 llradnn a· 
ıel:;ı değildir. 25000 liran ın tüy
lenmiş nısnzarası \"ÜCttdüme tat· 

11 b~r ılıkltk veriyor 

~ r ünldf" yürüyen şi_şmanca. 

~ bir adam y.lnınd1;1kı :--;ıskq· 

y.1 bir kflgıt u zatıl-·or: .. Alıı diyor 
Elti tc,;t k .rp;Un konşimC'nto-;u .. 

Cç ~ünd" gümrlıkl•yip çıkarnıa· 
Iısın . Gilmrtik koml!'yorC'usıı ol
duğu anla~ılan ~ıska adan1 ko;1ş ·~ 

mcntoyu cıtıdanın11. yerl('~tırtp ay 
rıhyor, tünele do;:ru gidiyor. Kar 
piti bPn yalnız lüfer avında kul· 
lanırım· fakat bıı maddenin en
düstr ide g!'nl~ b1r kullanıh~ _:;,ıhtt 

sı bulunduğunu da biliyorum. 
Kara borsa)·a karışmam. fukat 
makul V(' m~şrıı bir fiyatla kilosu 
o;:&lib11 yli7. elli kuru~tur. 75000 
lira sı;;ka Adamııı clizdanında Ga
latay;ı dcığru yol alıyor, 

~ u yuk arabasının, ön(inde 

~ durdtı ."lu k~,1%Itçı dilkkıinı 
na dort s~ndık lndiriyorll!lr , Se.n· 
dıkların üstül'dı>kl :yazılara 1 hakı· 
yorum ve her !Rıtndıkta onat ta
ne yazı maki rC"s i bulunduı;unu 

anlıyorum . Beh r makine t..:çcr 
yüz: lirndan olıı;a 12000 Hr:ıyı san· 
dıklAınıslar, dilkkAna tr~llm edl· 
yGrlar 

CC:. ıı dOrdUncU ve son katı 

~ bitl--ilmck üzere olan ol 

dukça buyuk bınanın beher katı ı 
- bilınent aınn1a · 20000 \.raya 
ma olsa 80000 lrrır. 1 :-: ihf şanı!! 
bır botonlas•şıu şahlt oiuyorum. I 
~ cy,·~r bir ~alıcı tek bey· 

~ gfr. arabasınq trpcicme 

k2vun dc.ldurmuş ... el\i~('r kuru
'" '· bat kııhı~u .•.• di.re bdgırıp 
~etlyor. il Sabı kolay: Beşyüı 
kavun o!.:-;.. şu tf'kC'rlrgi çarpık 
'-i r ::ıba 250 li!"'a]ık • Tophan( gül· 
l('~t ıotürüyor , 

K&ba.b1. bakıyorum : On hayva.n 

kan!'ad:ı On bc~<'r kile.dan yüz 

elli kilo . Yül. elli kilo; Kflo.;:u iki· 

şı:-r liradan ilç yü .. lira ÇPn&('llE>r· 
.de Rsılı duruyor 

Yandakı n1ağaza yeni seı,.n rad 
.vo!arda.n on tanesini vitrine .:-ıra

laını~; iki ~:üc <lllşer lirad;ın ol· 
sa ıki b•n beş yt.iz !ira. dti[i:ıne~i

nc baeıncw cJ.ıle gE'lmtk üzere bek 
liyc. r 

Daha yandaki mağr1zanın vltrl
nlnd!' gOıUme p('k ıtüzel gUmü:j 
bir semaver ili~iyor. İki tepsi üs
türde ü~er parçadan tbarc-t gü
müşten ıkı çay takımı ve yine 
gümüşten bir meyva tabagı vit
rıni tamamlıyor. Kef~ }'Orup de
ger blçn1(\~e lüzum yok~ hP.r b!· 
rin i:ı etiketi ü~tündc duruyor: 

Pl .reı-.l!ldıt \·urgun<'uhıfa ahşmı, ,.e 
.va hro\·M ctml. kin1'ıt">ler bnnu haber 
ahn(·a. raaıı:vet !tahnlanna. ta.yln fl-

dll('n knntrnl nıen1un1nun klm ol
du-tunu ôtrf'nme-ğe ,.t kim blllr bel_ 
ki dp daınat hakkınila malQma.t ala.n 
kız alle"'ı gibi nıen1ıırnn mükemmel 
bir tlosyaıı;ını tufmağa. başlamışlar. 

Pe~ nlr tk·aretlnin kontrol memu
ru BY' lJe ... an fktı~at l\lüdürliiğUn· 

deki odıı..,ıııdan c;ıkarken peynir ,,ı_ 

)·a1;ao;ı hatx-r alarak. 
Şln1di h:ll:i 'l.ar mı bnmtm, \'lk· 

fil(' Vuk .. f"kkalchrınlfla şemsiye ü111-
tlinl'!(' papa~ oyunu)\& tıafdilleri do_ 

'" landıran •'lanitacıtar"' 'e bunlann 
.. okak ba~larında gt)uüleı1 vardı. 

811 gÖ7..t'Ülf>rdf'n hlri «Aynasız» &T· 
goı;;1Jp poJt.,in göründü:ğünil habtr 

\'f'rir \·cırmf'c, f."'n1slJf' katlanır. p&· 

ral :.t r t!dPn c-lf' J;"~Pr, mani tacılar 
('il )a\·ruc:u gJbl dağılırlılrdr. 

tktııı;;lf mildUrlugünün, kontrol 
nlf"murl.ırının , .Hr.if"eltrlnl muayyen 
sahalara lnhitıar rttlrme~I tturlne 
rlya .. ada da - lyüksckkaldırımdakl 

,.-m .. ıy~llerlnkl ~ibl - gözctUer 
f!P:\dR olaı•ak; µlrlntı memuru har•. 
keff'. gptlnc•r. bir kı~ın1 pirJnççfier, 
~·aıt nıcn1uru Yazlfcye gerince ba.zı 
)·aıicılar Pklerfnl bt"lll etmemek için 
tllerlııden gf'"Jeni yapat.•aklardır. 

KÖR KADI 

Yeni açılacak san'at 
mektepleri 

Btrl bin (' lli; :k isi bin yüzer, bırl 

d<' bl. Ur;ı Yanı ı::umüş gibl çil 1 
çil 4230 ll ı«t. Ankat:ı, r; {Vatan) - ~femtek.ftil 

ll-- !'flnatkl'ır ihtlya.cınr gidermek llilı 

Kııır~kl sinrmada TürkçE"IC"ştl

rlJmiş bir J\.Yısır filmi gOc:terillyor. 
Hatırhyorun1 kl gecen mevsim bu 
filmi ilk df"fi\ gösttren sinema t•nl 
on beş gün dolup dolup boşalmış· 
tı. Her gün beş sr.ans ve hec se· 
anst a 500 lira bilet Fattsı h"sıbilc 
bu !Hın o ıa.man <'il a1; 37500 lira 
yapmıştı. S:nemA.rın kıtpı stndak t 

kcC'aman afiş :l7500 llranın ran
fi.17. ı:ibl dur11n cRnh bir h1t1rası-

l1tc.!l khm . drr. 
Otoıııcbil biraz ilcrıde bir ma.· 

j :!\f·ıarif VPkılliğt, hazırladığı progra.. 
~ u kahrola sı illtl hana ne- mr tatblkE> d·?vam r.tmektcdir Bir $c

~ red<"n rnu~a llat oldu. Ne nrd(' yf'nldtrı. 10 kadar ~a.nat mtl<fl. 

tar fıma baksam blr servet gt'ı· 'ı tı: a<;ma~a karar \•e..riimiştir. OrM:> 
rUyorum ve mPydanda durdUS"!l n1Uzdckl drrs yılında faaliyete gaç 
halde bu tutulmaz ve dokunu l· ı erk olaıı bu mekteplerin ilk kıs 
mıı servcrf'r ort11s1nda ne zc-val · Ka)'!'f"ri, E:·klşchlr ~ Çorumda ola.. 
h bir hıç oldu~Hmu anlıyorum . cak 1·1r 

s. G. SAVCI 
Umumi mura.kabe hey'eti 

azalığı 
~azının önünde duruyor; •raba-1- -

~aa:ı~~n v~.~~~~~::r.c~:ı~~~ ~r~I:~::, Cal r, ..., ~ 1 .-.m 
tskarptn ve elindekı zarı! çantaj ,A._ .!. ... -~ 
en kötü bir he~apJa 1000 lira. E· :.u..~,~~Wıı'XMJUtucq 

Ankar.·, 5 (VatP.n) - t1mum1 m,. 
rakabe heyeti a.~a.lığ'ına 1\tahye ve .. 
kıileti Birın(·ı f!uııf bes~ p mUteh&.s. 
~ı 0 lar .nd~n Cc,·at Adıglln 500 lira it. 
ta.y!n t"dilnıi-;ıtir 

lirdeki çantaya bakarken parma- G •• ı •• f 
ğınd• irice b ir pırlsntan'ın etrafa u unç şey . 
ateş saçtığını görüyorum. Bu tas 
yalancı de~ilsc • ki benzemiyor · 
10000 lira)& kelepir sayılır. 11000 
lira · Kadının ıc; çamaştrlttrı ve 
kendisi he•aba dahil dcgil • bir 
«insi ıatif halirde mağazaya gtri· 
yor. 

İlerliyorun1 . Kad1nın ı:;:irdiğı 
ma~aı:anııı Önüne gchyc.rum: Bi r 
"ürk ın•G:azAsı. Vitrinde hiç de
ğilse elli parça lr;li ufaklı çrşit 

çeşit kürk var. Anlaşılan güzel 
k~dın kışlık n1antosunu ted'-rik 
pcşındl. Hayatımda tllk i olup bir 
gün kürkçü dükkanına ginnedi-

1 ıtiml&k edllttek odalı bir dük- zetede g-örtlUtlhu nıalQmatı 'ertyln1: 
U kA.n hakkındıtı gııetede gör_ ı 'flM'arların 200 nakliye tay)"-aresl E LENME 

düfü U• bak durn1adan ~taC".arli'tandan Rommet as Ta!:virı Efk8.r ve Son T~lgr!'!f p. m -:u n.ns. ınız: 

B & 1 1 R 1. lıJ d ' kerlerlne ~f'bte, ekmek 'e buı ta">ı- zcteleri mükine ı:ıefi Zihni Ildız ile « o.,at ç nı.Je ume ı sarın ıı. e!!i ı • 

ki tfa(•ı Kemalettin, Yeni RumellhJ- ·'·orln.rn1ıd,. b . t " Topkapı N"ünıunc Bağı !fa.hibl Remzi 
Bu 1110 <."rn a.rp u., unde durulacak Ma~l\ZalınJn kızı Bayan Hikmet Ma· ~arı nıahaller.lndt", c--ki Ti.ırbe, ~'euf 

Runıt"Uhlsarı _ Bebek <'adde'l-lndr, ~afhalnr gösterınly<' baı;laı.Jı. Bf>IJri blr ğazahnın 8\'IPnnttt törl'nleri, dün ak-
•• ki • ., 1 SO 3• . 1 k &;\· ~nra du Roınan~a nakllyf' tay· ·1111 Yeni )"o1<·u 5a:onu ı:ızinosund& -v ~ ., .. 'fi"". - - M1 ;,en Apı 
~- 1 •• 1· •ı kk . ya.rel('ri Ronhınyadı.n to:ıark cephe .. ıne s..ınıml bır aılf! topluluğu ıçınde kut. ~-.o. r ""'a ı u ı an ... ı> • A • • 

. . hu7. ,\trınc ouun 'c kön1ur tli~ıl a.
1 
ıa.nmı ~tır. ,\ rkad .n11z Zıhııı Ildız la 

DUn~ Anın hıç l>lr ~hrtnde böl le caklardır. eflıa tebrık eder re &&adetler dileriz. 
ehklli yenlll bir kıw: lııin1U mahalle 1 Rl" OA, R \SKA NAKJ .. ITAT 1 
\.6 caddf>, f!'"'ki ;,enili '6 f'O ;\·~nlll bir \hna.nlar ht>Jooa.,bına tay~are lif' nak- ZA.l'J 

kaç nunıaralı bina ;\Oktur. "P':ıskl l'hll ıı~at ;\alnız "'f'bze \"f' buza inhlh:ı.r et· Jı'atıh :54. lı:H.:u tik okuldan 37 • l8 
\"6 nurnaralar lU1un1 "örülerek ye_ tntn1f'ktedlr. Alman~ a rorteklzdcn tJ.rihindc olmı~ olduğun1 şahadctna
nUe')tlriln1l'"'f' bi7: ~alnız; yeni J<;;inı- ınühim ınlktnrda ı.Jornuz Joa\·ru .. u ,e nıcyl kaybl'ttinı. Ycni~•inı alac:ı_ğın1. 

Bira istihsali arttırılıyor ı-.ıe kB•dedUen Jerl ,.e bln:ıJı bula- yılan ~alıı{ı ııilmaktadır. OomuıJar, 1 d•n ••kisinin lıüknıU yoktur. 
ını.r~k abda1lard.a.n n11yız ki bu. ka_ Porleklzden Ahnanyaya t.a.).}&relerle :je!.ızadc 16 l\lart ~thitlerl Cad 

c:zeçen seı.1e ~rpa yokıu.gu do_ıa-ı bil Uıl.n 1ar?a. .yarı~ ah pe<.llgrl~ı çı- $t'ötiirü1Uyor, ,\ıJaıı balıkları 1..,6 trenle SO/I Fazlı Ca,ant 
yı~ ı l-c b;ra Iabrıkaları lhtıyacı kCJr- ~rılır glbı t"'•n1 \<' numara.lnrın &U- ntl<letlillyornuış. Yılan hahl.ları "ı&n. 
şıla~acak ~ıra is tihsal cdemPmi ~- ı ~ile i 7lkttdlli;\'·or. Ottlltn(! ,ey dol .. ' dıklırının u~tune büyük buz parça- - T A K v i M ~ 
lcrdı. İnh ısarlar VekAletı ald 1 gı rusu. farı yerlef?tlrlliyorn1uş. l 'a.\a) ya,·a, 1 f 1 
tedbirler le bu sene Ankara blraJ MODERN HARBiN ULVELERI crı3 cn boıların sofuk suları .andık· 6 EYL(L 1942 
fabrıka51, BomonU bırden faali. Şimal Afrlktt ttphe•fnde ~eklJ 'e lstra. nUroz cdt' ede yılan bı:ıltklarnn PAZAR 
yc1e geçerek bol i5:lih ~al yapacak~ netlceırtl henii"ı bf'-111 o1mıyan bir kı- ı Almanya:,·a. kadar boı.ulınadan getir. AY 9 - GUN '?48 - Hızır 124 
!ar ve p tyasaya iıı;teni1dl'ı kadar ınılda.runa. haber ,·tr0i1'ken ben de mek kabll öluyormu,. RU!\Iİ 1358 - AGUS1.'0S %·1 
bira çıkarılacaktır. bu cephe hakkında yabı>ncı bir ııa- TATUSERT HiCRi 1361 ABAN !4 
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yorsun uz. S izi 'örcmez oldum. Soğuk , l 
ve kayıtsız bir adam oldur.uz. Benden 
kaçıyorsunuz . Beni artık cskıs: gibi sev· 
ınlyorsunuz 1'1arkl 

VAKtr ZEVAJ! EZANI 
GÜNEŞ 6.32 10,56 
ÖGLE 13.12 5.37 
İKİNDİ 16.50 9.15 
AKŞAM 19.35 12,00 
YAI'SI 21.11 1.35 
İMSAK 4,48 n,12 

Değişe., z"lmonlor 
-=il 837 ~t"n..tfii.nde Aınrr1kad.a. 'it. 
U Htılyobft kız: koJr jin#' kaydola· 

bJln'l~k h,:ln taJi"bP bir taJuın ~artla· 

ra tabi tutulur '"" hunları ya(mını. 

'fanlar kcıl'.i<" tah:•bt• ol:ır3k glrmf'k 
.mı.. nını hula ına.:ı.larnu-:~ kıuıı; bu 

Dans etliler. o.ır.s bıtt.kten sonra b•I· 
kona c;ıktılar. Taş parmaklıgu davındı 

!ar. Glını'cı:tC'n aldıgı lv•r&rC'li taşlar mu · 
ı1afaza etmiş ve ıJık kafını~tı. Gecenin 
• crınlıi;ının tesıri oln1;~1nı:;tı. Biraz son· 
a onlaı·ı orada gOren Mark da balkona 

qcldi. Gl•dys sordu. 

:ror.-;anız, daha doSru.su siz kimseyi scv
ınC'zsın!z ya.. Bana karşı en ufak bir 
drt!'.itluk hlsslniL var.:-a bana acımanız ıa
zını. B«-n çok bC'dbaht bir adamım . 

Gladys lakayd bır tavırla. 
- Çok aksı .. vah. vah, dedi . 
J\;fark'ın elini luttu. Ona ~okuldu. Fa· 

kat ;\f•rk'a bu haller hiç tesir etmedi. 
Yorıun ve hasta idi. Gladys b u soğuk 
nıuamcle karşısında kahncA. fena halde 
kırıldı. Gözleri doldu. İzl.eti nefsi zede
lenmişti. Yüz.ünden heye!'an ve üzüntü 
belli idi. Bunu saktamaAa ç .. lıştı. Mark 
bunun farkına vardı ve hayret etti. Ka· 
dınlar e kser iya ısOıra(4ların1 saklamaz
lar, bilftkis gö::itcrın~kteıı hoşlınırlır. 

- Gh~dys zaman ergcı;: lçtmlzd('kl r.n 
harlı hlsJeri bile söndürüyor. Yora-u· 
num. Artık kı,kanç bir k•dının Cilndellk 
sitem ve kinayelerindcn kıskanı;lık sah
nelerinden beıdlm. Çocuklarım da. 8n· 
nelerinin tarafın! tultu Kızını z sizi de
licesine seviyor. Her yaptıgınızr hoş so 
rüyor. Hele ;;-tir.ün birinde onunlH zıtla
şacak olursijntz o za.man çocukların ba- Bıldırcın 1 ı pilôv 

rtlar Rf'lf'r: 

- J[frlıanJi hir at""'I \U1<abiln1c"-, 
- ruta.t i )ılianııMını 'e :'tO)'rtta· 

.. rnı hilmt"k. 

- l\f'rrat <· .. ıht·linl trkrar e tın,.k . 

- Ter .,a,.....ınfı..,ı. \ağınur. kar ,. 
fırtınalı IHt\a lar mlı.,t na hıo.:r A" ~in 

hir mil J'l'>I ) urun1 .. k. 
Bundan ha~ka taJ('hrnln KUndc bir 

:utt.-n faıla 11ıuh·nc\\İ ,\.tt:ılıtr uıe

r\ndP mütaJ;üula bn1uun1aı.1 nıf"ınnu 

olıiutu gibi muallinı ,.t~·a hir ha::ı ır 

t~nı1-"t"tindt" a1-a bulun111adıkça htr_ 
h:ao~i bır f"rkf'kh• de kono~m;1..,ı Yil
... .11.k edlfnıi~tlr. 

DIÇf, 

- Karınız gitti n11? 
- Evet.. ,!meli ı:•ttl. Sız daha çok ka· 

laca k nııstntz? 

Gla.cl.Ys &üzcl ıOzlcrini şuzcrck cevap 
verdi: 

- H~yır .. c;ok yorgunun1. 
- O halde &•delım. 
Beraber ı·ıktılar. Şalak sökuyordu. 

~l.rk çok heyceanlı ıdl; 

- Glact,>·s ~ızınle kollu marn ıaz.ım. 

- Ş>ındl mi? S•ıbahııı bOŞi oldu B n 
eve donecegım. 

- Fakat mutlak·ı konu:;-n1~1ıyım. 

Bera~r bır ar"'-baya biodiler. Yol de· 
nlz kenarından Ant ibcs'e dogru uzanı
yordu. 

-G!adys beni dinleyını", Be nı sevi-

Glady::i omuzlirını sllkerek: 
Amma ettinil J\.fark. 

-. Karım ... 

- E' et. n<' s6yli.>cceginizi biJiyorunı . 
Kork u , .e vıcdan lll&bı «:ektığlni b ili· 

_vordt .. Orta .:-eviyede bir Yahudi allesın
den olduğu için karısının şöhret ve ~er
" t;:" .ne ınuhtaçtı. Karı!'ı da bundan ıstt-
1,ı.de C'dcrek ~ her vesile tlc onu tehdit 
c-tn1ektcn kcı dinı alamıyordu. 

Gladys ile c.lan rnünasebetilıi kes~z
sc mutiıtka ayrılacac;ını ~ OJlüyordu. 

I-Jeyccanla Gl&ctys'e V'1tlye-tı anlatma· 
gtt çalışıyordu. 

- Bu talaktan sonra ben artık va~ı
y1111a.ın. ingilterede talakın ne demek ol
duGunu bılcmezsinız. Ne yapayım Gla 
drt:, '~likb.alimi sizin için feda edebilirim. 
Fakat pek ger.ç degiljm. l!ayahm ı yeni
ci n kurmak çok güç iş? 

Yavaşça t~krar .ordu : 
- Gladys şimdi ne yapacagız? 
- Yeni bir va;.dyel yok ki. Taı:ıştck 

t•nışalı hep bu lehlıko vardı. 
- F•kat bu haya.t3 dayauamıyacağ ın1 

artrk! Sizi çok s<-vlyorun1. 
Gladys titreyerek Mark'ı susturdu ve: 

Bö3 le söylemeymlz, dedi . 
- Gladys .. •izi çok sevdiwiml inkar 

mı odfyorsunuz? 
-- Hayır. Sevmi ~ oldu(:unuz muha.K.· 

k•k· Fakat bir senedenberi artık sıvml· 

zan ne kadar merhametsiz olduklarrnı 

öircnlrsiniz. 

Gladyş bıışın ı ö r. üne eğmiş dinliyordu . 

- Söylcd•klorlml duyuyor musunuz? 

- Evet .. 
Mark birdenbire içinden la~a..1 S!!l1im1 

bır allı1':11 ı! e· 

- Glady ı.;, de::.:ı. Sizden 'lyrtl"tlc"ian 
evvel ölmeyı •s tcrd m . Allah l::u d•ıam ı 

ki!ll,,ul etmedi. 

c:adys ya.vaşça: 

- Karınız kazandı. Btn yenildim. 
- Ha.yır. böyle demeyiniz. I<:arım b a· 

na son ıünlerlml rahat 
bir silkıln kaynagında n 
.. ~,·i;'ldir. 

'tçlrtecek olan 
ba~ka bir sey 

- Siz s.ı':!_.. · : .• , ndi 
nüyor.sunu:t 1\1.ark. 

saadet•n\zi dü~iJ -

{Arkuı var) 

B a sabah Kartaldan ~elet> bir 

ahbabım, kendi avladığı tur· 
fanda dört t~uc bıldırcın cetırdl 

M~kbuh.• geç·tlğinı ..,öyJcınlJe lü7.un1 
görn1ü~·oruı11. {'O<'uklara gULt>I bir pl
li.\' yapayıın dcdln1. Çok şi.ikHr Jl:l. 
halı da ol~o. hakkalda pirinç buJu-
3oruz. Bir kilo ı>irlnçtcn, Trab.:on ya. 
ğitA bir llll<i\· Japtuu. B"dırcınl4f.rı 

tenıizliyerrk doınatc.l'ıll'ri .)'ağda pi· 
';ıirdlktcn 80nra i.-c;:ine ku'jlarr ko3 duru 
\f"' blraı da :ı.ıcaı .. ~u na.,·e~ne pişir. 

diın, taba,ı;-a bo~:tlttı!tın1 pll:J\ ın ü
Rrine ~aJ~asllP h.:-raber döktüm ,.c 
hemen ıı.ofr:ı.) a ,.~,tim. Bu pU:l.\·ın 

Jezutlnl oku.)·utularınıın anlaması ı .. 
ı:ın bu me\!dnıde bolla-:acak olan bıl. 
dır<'ın alarak yapınaJarsnr (&"\'Siye e
debilirim. 

EV ~INI 
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durum l Askeri Libya cephesinde 

Savaş bütün cepheye yayı ldı 
,..-
1 

') 

1 

Yaz ,. · 

fbsan IO~AN 
."'11str cephesinde· 

M lh' <'r ku\"\etleri dun ~eni bir (Ba.~ı 1 i~id~) + 1 edeccklcrinj iimil etmişlerdir. Fa • 
taarruz.da bulunmnmı ıardır. ::cır ceph s kc 1n:!,!ndc, lngıllz.Icrın kat suttcn ağzı yanan yoğurdu ur. 

An<·ak müttefik ku\\t'tleıı. milner zırhlı unsurları destcklcme:.ılc lıyerek yer. 
ordu.,.unun daha bü) uk olç.tııle taar. yaptıkları mütcaddıt hucum fr·' t~ g'lız' r Almanlara :ığır kn},P 
rum gt>Çıııl":5inf' mfıııt olmak irin tek- sebbuskrı akim kalmıstır. Du - lar vcrdırmcklc iktıfu ctm ş Cakal 
mil cephP. ıızer1nde muharebfi tema· ınan o'lC'mlı kayıplar ve bırkaç Romırr_l'ln ümit cttı~ı hiı<'umn t· 
l'ına ba~larnış ,,. ha\lı 1.-ı.ıHl'tlerllr ;}UZ csır vermısur. Bu esirler ara- şcbbus bile> etmcmtşlcrcl r Bun 
ı<iıld(•tli bombardımanlara ılt'uım rt_ sıı da 6 ncı Yonı Zclanda lh aı;ının mukabil bomba ve ;:ı\i uç.ıklar mu 
rııio:tir. M•r•I Romınrl'ln ııon ~ap· kumandunı el vardır. düşmanın asker lcpluluklarıntı , 
tıtı taarrur.da 39 tankı tama- Lor:dra. 5 CA.A.) - Annalı,,t taşıt vasıtııJar ı na arasız akınlaı 
mile tahrip edilmiştir. Mlh\erln Hu- a kcri durumu şnylc tahlıl edı- yapmı3lerdıl'. Rommcl'ln buıw 
"",pnat ile RuH~yr.at orasında litkı<:- yor: huhırduı;u yerdl~ bir \'<'VD iki glr 
"'''" olan tı&l}lıoa kıt.a toplalııkları ı L h~ ada Alıuarı ordusu biraz dcıı fazla kıılmasına ımkan yo' 
mll t teflk kuV\oHer tararın<ıan şimdi ilcrledıkten ~onra i!Crı çckılmış ,-e ı tur. Alman komutanı tekrar 0 .. 
mütemaıtlyen hırrıalanmaktadır. Bun insı!izlcrirı hücuma gcçm~slni bek cııma gcçec.ck yHhut eski me\•zi· 
elan bafka t nglHzler .-eplıt'nlıı sima) lenılştir. Bu suretle Almırnlar AS Jnrınc çekilecektir. H•,mınel'ln bu 
kr: .. hnlnde bir ~ok noktalard~ da milımetr<.>lik tanksavar topla - on şıkkı tercih etmesi deha muh 
mihver ort1ualle t<'m~ ~eçmktir. tankl3rımızı tahrıp fırsatını e!dc tcmcldır. 

llfııreşal Romıne1, Jngillı olcımahın

.ıa ı .. unat noktaAı 'az.Jf ı gfıren •~
fi"~ i alaınamı , bu maksatla l aptığı 
illi te~ebbüııti akim kahnı~trr. 

Ticaret ve z ;raat 
vekilleri Eskişehirde 

Alma nlar Tamaı s 
kayayı iş~al ettile _· 

8u Jenl \UI f\ttf'n, lnır!llz ordu- (Başı l iD<'iıle) ** l~ı ı incide) _ 
ı-unun IJiOt' k u\ ' etU \C me\-ı.llerlnln terilen ve go leı llccek o'an geniş mu l rcsıncıı bıldlrıldiğıne göre Sovyct 
de çok ~aflam o1dutu aııla~ıhna:ı.- zaheret V<.' yardımlardan dolayı bil· muka\'emetl şimdiden kırılmıştır 
t adı r. Mih\'(~r orll~u ~öldıı ilk defa kQmete mınnct \'C şOkranlarını ar· Birkaç ciındenberl muharebeye 
ilci l'enahı a,ılmn manilere da ·alı zetmışlerdır. Ziraat Vckılj Şevket Ra. bin Alman tayyaresi ıştlrıık ,_ t. 
t>Jr mlidıafıta nıeu:İioo karşı taar;İız. şıt Hatıpoğlu bu ııkşamJ<i ekı;presle mektPdır. Şehre dalgalar halinde 
ediyor. Mı rf'_şal Romnıcl kusatma gece yarısından sonrH F..ı;kişehlrden yapılan taarru.ı: m•ıhtelıf ıstikıı· 
ıııan,nuınıt ıtay&nan c"·rlkl taar. Kocaeli nııntııkasına ha.r~kt't etmiş- metlerden devam etmekte ve bom
ruı pl~nlarıııı flu ra<la tC'k~tır ede-! tır. :'ekıl, önce Adapazarında pulluk balar SovyeUerin son müdafaa hal 
nıl'l. ' a'l.!yet, blrblrfie döğ'usr.ıı iki fabnkasını, köy cnstitUsünil ve Zı· !arını te kil eden tııbvala 1 
bofanın toslama!!lna benzemektedir. raat Vckiı.leti teşkilatım tf'tkik ede. Ye beton

5 
11 •• r opçu il mevz er uz.erınde patla. 

lğer taraftan ln.gllUler, nılld~f~a CC'k ve Kocaeli zira&U Uzeıinde alı\· ı maktadır. Kara kıtaları ıs himen 
t-h.temlnde nıukabıl iaarrııZ& büyuk kalılarla temMlarda bulunacaktır. olarak t h t dil t a m n c mck ·. dtr. Al· 
y<'r bırakm ışlardır. Bu da onlann e-llnd~ boı nııktanıa tank olduğuna. Sovyet uçakları man ustünıu~u czıc1d1r. şımdı 
tank ııa,ar Uıplarile uç.ak 'bulunda. <'enuptan gelen kıtalar Vo1ga dır. 

(Ra~ı l l.ncfde) ).( Sl'ğinin ucunda en mühim ıki ma-

;~::n~~k=~~:"~e:~:ı;a:ı':..C''Pfın! BukN~. 5 (A.A.) Harbiye halle olan Krasna, Ermeısk'e gir-
Nezareti bir tcbllg ne§rederek, miş bulunuyorlar. 

Y.'" <'U..i tsarnulRrında 1'\lareşal 
R111ıınıt'I 4 - 5 ~ndo lngUiz menl
Jerl:ıo girer Hı muharebe mfidafaa 
hnt ları l1;1lnde <'c~yan ~erdi. B u se
fer 4 gUn g~t!Ai ha.ide hu vazı~ et 
lıliııı l olnıamııthr. Aksine olarak in. 
glllıler mihver taarruzunu f'n Ç<ık 

hekledlklerl llOI c.-nıahta tanklarla bi
raz; llf'r l ı.:rkmıtlardrr. Cephede nltıbi 

durrunluk oldutuna Ctair ' erilen ha
her1erln t a bii u.tı yokt.ur. i ki taraf 
la hareket hal lndedfl' \ C )Cnl bir çar. 
ııı~ma irin tetikh!dlr. 

dü~mall uçakları._nın taarruzları Dün akşam ilk Alman - Rumer 
esnasında kullandıkları yeni bir u~surları Novroslsk'in garp kıs. 
silaha karşı tedbirli davranmaları. mına varmış1ardır. Bu şehirde 
nı h&Jktan islemcktcd1r. Mevzuu şimdiden sokak muharebelerinin 
bahis olan ) eni silah bir şi§cdir. ba~lamış olması muhtemeldir. 
Bu ıişenln içinde esası fosfor olan Kafkıı~ın şark kı~mında \'eni 
ve çsbuk nteş alan bir madde bu· bir Alman taarruzu Rusları T~rek 
ıunmaktadır. Bu şişelerin tıpaları ten Mlrô~nl ist ıknrnetiııde daha 
çıkarılmadan gömülmeleri tavsivc çok çr.kilmek Zôrunda bırakmış· 
edilmektedir. • tır. Burada muharebeler büyük 

Londra. 5 (Radyo) - Berlind<m bir şiddetle devam etmekte ve 
bildrrildığine göre, Budapeşteyl bom. Ruslar dtişmanlarının ileri hllreke
balaya.n Rus tayyareleri Breslav ve tini geciktirmek maksadlle mev
Vıyan ya da taarruz ctmlı:ılerdır. zii mahiyette mukabil taarruzlar 

yapmaktadırlar. 

Alm-.n kıtalaı'ı Ke~ bofuını ~ BAŞ f\'1AP' ALEDEN Moı:ko,·a, 5 CA A.) - So\~ct 
c;erek Taman yarını adıuıında ıtark- lJ E V A tebliği ekinde Stallnır•dın dolu 

Doğu cephesinde: 

şımalinde bir Sovyet birliğinin Al-
la n .:elen kıta tarla birleşmı,ıer. B b; 

1 

· '· man müdafaa hatlnrınn girdiği bil· 
hunu cephr. gerl!dndc bir hartket o. (B:ı.~ı 1 incide) X dirilmektedir. İki giinclcnberi kan-
Jorak sayorır.. ıratmt Stallngrad, ~ov rada bomba dü§miiş veya yanmış lı bir muharebe c-creyan ediyor. 
""o t· •· hl ı ı d. k pta bınalar Londranın biıyüklüı;iine Almanlar tankların ve pivade ile 
• " ~.- t;ıe r er mıme 'r. t•cnu 1 " ... . • r. sbetlc hiç göz.c çarpmıyor. Zah- miiteınadi hücumlar yııprnnktıı ve 
hrozn ' petrol hanaıu da lstllıi. tchli- met ve yiikü müsavi surette tak- ağır kayıplara uğraınaktndırlar. 
k~I geçlrmekfodir. losko,·a rad30- sim için sıkı tedbirler alınmıştır. ~unun bil 11 1111-1 11 K r•· V. işi. 5 (A.A.) - Bir Bcrlln ha-
" ı rı ,,, nP. g re, a .-aı ~anın Herkese dü0 cn ylvecck payı, ·"''· 
1 

ıv .. ,, "u bP..slnc göre, Rus kuv\'etlerinln 
ı ar ılaf'> getltlerlnde r:ldd~tli ınuha. cudun sağlık ve kııv\•etini, zc'·ki 

b
-• ı kt d Al 

1 
... 1 y büyük bir kısmının Moskova d<>-

r.e uıer o ma • ır. man arın ., a- t miıı edecek kadardır. Gi"eC"k ı rad hl b 
1 

hll ... b ,, -. !aylarında toplandığr sanılmaktıı· 
ıng a ımn r <'C r cum\AA u- pa~ı temizce giy'nmeğc katldır. 

ıumnal n Hı şehrin 'aro ,larına gir Ortalıkta sıkıntı n bcrz bi dır. 
ııırl .. rJ muhtl'mel görlınmektedlr. '-'Oktur; her tar:Cta .. uıccrryu"lu··rşlcn~ Vişi 5 (A.A -) - Alman kuvvet-

" ., .. lcri Stallnıradın batı mahaU.rine 

ZA l"l J.ll\IAN CUZDMn 
sanlııra. tesadüf edılıyor. Dün ak- girmiş bulunuyorlar. Şehrin şlma· 
şam iki buçuk saatlik bir sinema !inde ve cenubunda şldd(!tll çar-

Istanbul Liman Reısllğınden almış programı seyrcttl.k. Baştana5aııı pışmıılar devam etmektedir. 
f')!duğum Liman cüzdanımı ve Fatıh harp propascındıısıdır Fakat zo· 
Askerlık ~ubt'slndc."'I muamelAtı as-' rakl ve zevksiz hiç bir lararı yok- k Berlln, 

5 
<AA:> -;- Stallngrad 

kerlyem yazılı olan nUfus klğ1dımı, tu. Arada ı;cnç Başvekil P:tt'iı ~~sımın~e ~ah ş.ınmldcn gelen 
yeddiınde bulunnn w· alr evraklarımı Nnpolyon'la olan mucadclesıne aıt ... man ıta arının bal ı Cl'llUplan 
zayi ettim. Bunbrın yrnisini çıkarta- b r fılnı vardı kı bugunün emniyet ı "'..,e:~na kıt~lar.l~ .•rtlbat tesis ctt~~
cağımtlan kisinın lıUkmU olmadı. [davasının mntta ını v tcırlb{:uu ~·or. ~kerı bıı kııyııaktan blldlrılı. 
ğını ll:\ıı ederim. foglllz halkınıı ııpaçık bcllrtl~·ordu .• 

< aUI ojlıı 326 clofunılu Elctem Geçen harple taıııctıjiırrı Alıııahya j . ~o~dra, 5 ( A.A.) - Stalıngnıd 
O&men buglinkU Almtıııyarıın elbette avn· ön.crınde Alman taarruzu durctu· 

değildir. }'aknl şlddcfe dayanan· v~ r~lmuştur. Takviye kıtaatı alan 
serbest münakıışndnn istıfadc ede. duşmaıı a~ır ka)'ıplara ue!ratıl
meyen her gidişte takati nşmağa maktadır. 

Leyli 
DERSLER 

meyleden bir zorlanma ursuru var Klctskıı.yada Ruslar teşebbüsü 
dır ki insan ruhu üzerlnd kı son ellerine ;;laruk mevzilerini düzelt· 
tesiri her zamnn ve her yerde mü· miş1crdlr. 
savldır. tçimde harbin neUccslre --------''---....... ---
daır en kilçilk bir tereddüt varsn lngiliz uçı kları 
İngiliz ruhlle temas ettikten ve <Başı ı incide) = 
serbest kanaate dayanan şevk ve ce şlmalt Fransa Uzcrlnde taarruz 
mukavetln derlnll~lnl gördiik-11-eşlfleıinde buhııımu\llardır. Boıııbar
t en sonra bu da geçmiştir. Za· dıman servisine mcnsuJ'I 1 ı tayyare. 
Cer yarışının en csaslr dcsteğı hal· mlz dönmPnıl.~tir. 
kın şevkli ve ferahlı ruhi muka- Londnı, 5 ı Radyo ı - Yüz kadar 
vcmctıdlr. İşte bu sahada demok· lngillz vıı Anı~rikan uçan kalelerile 
rasl lı~mlnde bariz bir Ustanliik Boston tayyıırelcrı i~gal altındaki 
vardır. Mihver harp makinesi sUr- Fııuısa. topraklıınna hlicum f'derek 
ate, demokrasi harp makine i mu- H&\Te limanım bonıbnrdıman etmiş-
kavemcte göre ayar edilmiştir. lerdır. 
Süratle mukavecmtln elele yilrü· Blltün Anıeı1kan t:a.yyart.Jeıi geri· 
yemlyıeecll ı. c tabla tin değişmez ye dönmliı;tlır. A Ilı Inglllz tayyaresi 
b r kanunudur. kaybolmuş, iki Alnıan tayyaresi füL 

Ahmet Emin YAl.MAN şiirülmüştUr. 

ve Neh3!İ bütün kay!thlr kapanmıştır. 
24 EW~ CL PlliŞ.fMII E OfJNfJ BAŞL~ NACAKTIE 

Ll'yli talebenin 23 E\ lnJ Çarı:3nıb.'l a;unll ak.şamı mektepte bulunma~ı liumıdır. 

'fEODIDI KAnT: Erkek l.ısntmda 21 }~ylfll 1-.zartet<l \ e 2:? E.l lfıJ salı ırtmJeridtr. Kır. JQAJllJllda: ~ 
EylCU :salı , .. 28 F.: ICU Ç.a"'amba r unlerldft. 

Yeni ve .. ı;Xı bUtUn Webenın but;Unlerde son kayrt i~n müracaaUa.rı sereklıdı.r. 

V AT A N 1 .... 

Cezaevinde san'at 
atölyeleri 

~KIZILAY CEMiYETi 

Hikmet 
bir 

Onat, 
hıtabc 

atölyeleri 
ile açh 

Ouıı Ceza E\'lndc Ya.ıııl an açilrş to rerıi r.t1 e 

Diin F.abııh MUddclumumf Hlknıt't Size ve:rıltn bu çalı ma lmklnı 
Onııt, Hapishaneler umum mUdUrll mıllctln \'<.' drv!..,tın bUvtlk b.r n ınc· 
Sak p, Ba.şmuavln NaJI. Cezae,•ı mil· tidir. Burada ~Jışmakla beraber. ay. 
dliri.i HU11nU Konukçu ,.e gllzelecller nı zamanda. bu şlerl ayni zımıınd 1 
hupıshaneye gıtmişlcrdlr. arkadll.Şlarınıza da oğretmcllıılnlz. Bir : 

.Açılacak olan atölyeler dairesinin hapıshanede yaşamak elbette fecidir 
kurdelesini Hikmet Onat k~miş. atol .Fakat bu ~lbı ışlerde bu gıbı bir ha_ 
Y"ler gezilmiştir. Atölyeler ~ a.dct. ystııı yüklinli tahfıf etmek ımkıi.nları l 
tir. Marangozluk, çorapçılık ve kun- vardır ve diğeı· hUllin malık\)mlara 
durııcılık şubcl'erinı ihth·a etmekte· da hır meşgale bulunacaktır.> 
dtr. 50 mahkQmun talııtt.Jğı bu atol. Mrnınuniyetle öğH•ndi~lmlze göre. 
yeler yakında. grnlşletılerck lM mah yrni cezaevi mUdürU Hlisnil Konuk· 
kOmun çalışma imkı\nları temin edl- ı çunun iş~ma ~eçtiğınd.nbcrl ha· 
leeektlr. 1 pi!=ıhaneyc hiç bır miktar eroin vev:ı. 

.Atölyeler ge:ıaldiklcn sonra MUd· esrar getirilernemektedır. Bu suretle 
deıumumı Hikmet Onat. hapıshan~do l mnhpuslarm öllim .ebcbı ol n beyaz 
çalışan mahkQmlara hıtaben şu sör.. zehir hapishaneden tanrnmcn uzak. 
lcri soylemışur: • la.ştırılmıştır. . 

lnhisarlar V ... ki" i:1 in b-:yanah 
(Ra-:ı ı lnl'iıte) ~ 1 vet ka d { b lk J d 

çayların ınuayeııe ve satın alma 11 ~andım:§~s~~;nk
8 v: ;;tl~~a~~ a~~:~~ 

işi idi. Verilen beyıuıramc adedi rılınası için esaslı tedb"rler ald:k. 
6000 nı mütecşvlzdir. Şimdiye ka- ı Bıı t.edbtrlcr verimli cla.caktır. An· 
dar bunların hep~i hırer bır<>r el- cak, aldı~ımız te<lhlrlerln tama. 
<icn geçli-ilmış, stoklar tcsblt oııın- ı men tatbik t:ıhasınn glr{'bllmesl 
muştur. 1 kfıfi zaman istediği için blr müd· 

Bir taraftan da muayene \ c det daha hu sıkırtıları çekm<'ğc 

tesllm alınmalarına başlanmıştır. mecbur kalaeağız.» 
.MClşkülf.t bilhas .. a t'.'ldeki çl\yların 
nevık>rine ve men§f!lerinc göre de· 
j?lşcn, maliyet fiyatlarının hskıkl· 
sini bulmak, V<'rilen bcdetı tesblt 
etmek ve ekseriya çav elmııyan 

otlarla karıştırılmış çnylnrı nyırr~ 

bilmekten ilc>ri gelmiştir. BunB 
rağmen başlayan munycne ve tf's
llm :ılma ışle:d ikmal edilmek üzC'· 
redir. 

İkinci mesele: bu malları pa. 
kıeUeyip İnhisar ınrıh olarak tev· 
zlc başlama işi !dl. Paketleme iş· 
lerini yap&C'ak atclyelcrln kurul· 
ınalıırı ve bir aıı evvel işe başla· 

maları işlerllc m<'şguluz. Yaptığı· 

mız tctkıkattan tekn•k zorluklar
dan dolayı bu l~ln bir milddc-t da· 
ha geclkcccğınl öğrcnc:Uk. Bunun 
i\zerir.e yurdun her tarafında tek 
fıyatın bir an evvel tatbikı için 
:ıı:ık satmak sul"C10c de olsa, in · 
hlcar mallıırııtın satışa çıkarılmıı.

sına karar verdik. Bir an ~onra 
eski halde devPın etmekte olar 
sııtışhıra nihayet \'erilerek her la· 
rafta çay ve kıtlıve münhasıran 
İnhisar idarclcrı tarafından İnhisar 
flyatlarilc satılacaktır. Kıınune 

göre İrhlsar mallarının ne zaman 
sııtışa çıkarılacağını bir ay evvel 
ilim mcchurlyct 1 vardır. nu lltırıı 

şimdi yapıyoruz. Paketleme işleri 
d_ llerlcdlkçe tedricen açık satma 
ortadan kaJdırılat:aktır. Rlr tiY son· 
rn tatbik cdllecC'k İnhisar fiyatları 
•öyle olacaktır: 

Tür.: gazetecileri 
(B:ı.şı l lnctıte) W 

~·oruz ki, bu aureUe hareket etmekle 
lııgillz mılletlnin eğileceğini sanan· 
lar pek çok aldanmışlardır.~ 

Ziyaretıçiler Folkestone'dc bu mu· ı 
harebe esnasın<la Paı; _ de • Calals'· ı 

nin hir snhlllnden dlğt'rınc atılnrnı 

olan ilk merminin husule ı.:-etıı ditİ 
hasarları görmllşlerdlr. Dou"res Şa· 

to .. unıı, l<'ra.nsız ı>ahilinı dÖVl'Jl uzun 
menzilli topları da g~ren gazeteciler 

kayalıkların içine kazılmış olan de

rin sığınaklara fnmtşlcrdlr. Burada. 

bınlcrce kişi hna tehlikesine karşı 
korunmak imkA.nını bulur. 

Kısa bir hıtabe ırat edrn Bay Yal. 
çın şunları söyl~iştır: 

«Bir kaç sene 'ıçlndıı f.çimlzden blı· 
ytik bir kısmı UçUm::U defa olarak ın. 
glltere.vı zıyaret elmiş oluyor. Şlnı. 

diki zlys.retımlz bu mUthış lhtı Mtan 
!lOnrn yapıhy"r. Ing{lterf' hlltlln dun. 1 
yaya bu ilıtiH\fı kaı şılıy01cak vıızl· 

yı•tte olduğunu ve yılulmaz hır a. 
zimle hareket ettiğini gösteı ınlştir. 

MemlekeUml:ılıı BtıyUk Britanyaya 
çözUlmez bıı~lnrla. bağlı bulıınduğun. 
dan ve bizim ada'et \'c hUrrlyet da· ı 
\'nsının kazanılacağından emin bu. 
lunduğllmuza ŞUphesız 1timadımız 1 
\'&ıdır.> 

Londraan çıkan Hellas ismindeki 
Ytınan gazetesı Türk gazetecileri hOf 
geldiniz dedikten sonra şunlsırı yaz· 
maktadır: 

Umumi Merkezinden : 

ATEBRIN SATIŞI 
hteabuJda Depomuzda satrhnak ta elMt Atebrtnlori11 aoMlaj ,e· 

kUterHe ttyattarr aşalıda g6eterUmltfü: 
ika &r. 

O, 10 X l a 
o. 10 x soo 

Atebrin 
.\ tcbrln 

S.ompriıneı.t şk,e.'ıl 

ı.omprimesl ,ı e"i 
10 

:n -

Satııık Em.ak 
Emlak· ve Eytam Bankasından 

Sı!l 

579 

!•~3 

1009 

lHS 

116!1 

1170 

1177 

1222 

1310 

1859 

1552 

. ,oo 

184:! 

2157 

2166 

2295 

2t40 

267ö 

2690 

2750 

2848 

3061 

3229 

3311 

3410 

Al,snı·ııy, Yıtlı mah Hlsard1bl sokak Es 67 mhk. Taj 
67 mllk. !\o. lı tahmıııen 147,60 M2 arıra 

Bak,rkoy, Hatboyu c-addeııı ıoo. 102 No. Jı e\·in 2 110 
hıSSC!H 

Brşıktnş, s.nıınp:ışaı cedit mah. Asa.rlye sokak, Es. 
31. Y" 4,ı, 17 No lı tahminen 4092.SS M2 arsa 
f<~ı:-ner, Cükaml malı, Fener caddesi, Es. 263 mtik. 
263, Ye. 277, 279 No. lı tahmJncn 120 :M2 arsa. 
Yeşllköy, ŞcvkcUye mah. Rum mezarlığı sokak 10 
:'lrn. No. lı tahmınf'n 330~.12 M2 nrsa 
Ferikö~". ikıncı kısım mah. Şişli Kflğılhane caddcsı, 
Es. 21. 29 milk. No. 1ı tahminen 1138,75 l\12 arsa. 
Fer!Jsöy. Rum kllıse i arka sokak, Es. 61 No.h tah
mlnrn 241,33 M2 ar :ı 

Ferıkoy, Bırıncı kısım mah. Fer koy caddesı. Rum 
kilisesi arka sokak F..s. 1~4. Ttıj s:; No, Jı tahminen 
413,-ii M2 ıı.rsa 

Tophane, Su tan Beyazıt m!th. 1.tuslafa ef. «MU8tafa 
P,ı'i'tt, Cerrah başı,. sok k Es. 8. Ye. ıo :-Io. Jı ııo M2 
har~p "" ve dükkfının 47/HO hissesi 
Beyoğlu. Slirurf Mehmet Et. mıh. ln<:ekaş sokak 
Eı:. 19, 20. 23, Yf'. 29, 31, 38 No. lı tahminen 156,28 
M:: ar~a. 
Feriköy, Kostant;n Bay Sungur> sokak, Es. 53. 
mUk . .No. lı tahmınen 133,37 M2 arsa 
Kasımpa.şa. Eyyühllm Ahmf!t of. Msh. Es. Pa.pa.s, 
Ye. Şcrbethanc sokllk, Es. 16 No. lı tahminen 1061,16 
M2 a.rsa 
Beyoğlu, Hillıeyın ağa mah. Kılburun eokak Es. 88 
No' 1ı tahminen 733,78 M2 arsa. 
EminönU. Çaknıakçılaı-. Dayehıtlun m h, Büyük Ye· 
nl h"n, 2 el katta f::S. 65 Ye. 5-1 No. lı tahminen 20 
M2 oda 
Bnyoğlu Kurtuluş caddesi, Yokuşbaşı sokak Es. 19 
.No. 1ı tehnıinen 1811,63 M2 arsa 
Tophane, Kt>mani Om(r Paşn mah. Akarsu caddesi 
Es. 4, 6 taj 4, 6 No. lı tahminen 320 M2 hlllcn zemin· 
dtn ibaret ll:l.Ş baraka \'il hamam hakiyelerl 
Beyoğlu. Kulogıu mah. Es. Mescit, Ye Kalaycı çık. 
mazı şokak Es. 4, Ye. 3 No Jı tahminen 39 M2 arsa 
Beyog:u, Ağa l·&mli mah. Es. EUlbUI df'xe.<ıi, Ye. De
reotu sokak Es. 4~ No. lı tahminen 68,P4 M2 ana 
Aksaray, Kiıtip KMım mah. Es. Musalla. caddesi, Ye 
Nefer sokak. E.q, 152 mUk. Ye. 156 No. lı tahminen 
59,50 M2 arı;a 
Mahmut.pa,şa J3Uyük çorapçı h 11 11Jt kdmda Es ~6 
Ye. 19 Taj 19 No. 1ı tahminen 51 M2 o4ıunn 10/12 
hissesi 
Haııköy, Abd!lııscl!m mah. Yağhane sokak Es. e Ye. 
8, Tııj 8 Nt> 1ı tııhmınen ırn,34 M2 evin l / 2 hissesi 
K11palı~ar1ı, Bodrum han alt kat Ea. 24, Taj 24 No.lt 

tahminen 20,50 M2 oda 
Kıımkıı.pı, .Nı~ncı nıah. Havuzlu hostan cNi~ncı bos 
tan ııokak. Es. 1 mUk. Ya 38 No. it tahminen 55 M2 
bahçeli e\• 
BUyllk çarşı. Dıvrik Mıkak Es. 61, Tıj 61 ~o. lı 2,50 

M2 dolap 
Aksa.ray, Es. Katip Kasım mah, Ye. Y.tı mdı. Es. 
Orta. Yt. Çorbacı başı eokak. Es ~. Ye 20 No. lı 

'12 M2 arsa 
EmlnönU, Dayahatun malı. BllyUk Yeni han UçUncU 
kat Es. Ye. 41 No. tı odanın 2/5 hl88CSI 
Aksany. lnebey mah. Koçubcy sokak, 73 ~o. lı 

tahminen 55,08 M2. arsa. 
Aks!lJ'ay, E&. Bo6tan yolu Ye Ko.;ubey sokak. Efl. 32, 
34. No. lı 52,50 ~2 arsa. 
GaJQta, Berokrtza.de mah. Şerbcthanc, Ye. Şerbetçi 

sokak. Es. Ye. 33 No. it tahminen 23,16 M2 arsa 
Kasınıpıı~a. Bf'drettin mah. Ycnlyol caddesi. en Ye. 
Çilr1lklilk sokak, Es 25, Ye. ı·ı, 411 No. lı tahmınen 

50 M2 odalı dükkA.nın 166 168 hıswe!'i. 

Kıymetı 

T. Lira~r 

H!l,-· 

400,-

20f6,-

240,-

993,-

!278,-

362.-

g21,-

ıoo.-

400, 

1281,-

7Si,-

225,-

458,-

1600.~ 

195,-

172,-

179-

3825,-

1813-

615.-

12~.-

10!,-

ıes.-

300.-

l73,-

263,-

185.-

1532-
YukAl'di atltes v~ ı.ar.sııtıı yaztıı ~yı ı meftkUllct ~ pua ııtı , r 

açık arttıfma usulll ne HU1acaktır. 
lhal~ 23.9.~42 çarşamba gUnU saat tmtladır. 
Sıtıt ~aııında verilen bedel mulcAdder kıymeti t~tfli t.ııktfüdt te· 

mlniil aJtçe§i dethtll atltırfli'ilt)'IU'ak lhtı.le :klMln uhtı~sliie icra Mlllrst 
aradaki fark ondan tahsıl edilecek lir. 

Müzayedeye iştirak edecekler muk dder kıymetfo yttade onu nlebc. 
tinde teminat yatıımaları llıımdır. 

Isteklilerin teminat akçesi, nU!us tczke.rcs1 ve üç adet foto~fla 
biı llkte bildirilen gUn ve saate kadar şubemiz cnilli.k sen isine milr ... 
caat cıtmeleri. (939 - 9663) Her tarafta çekirdek kah\'enln 

kilosu 500 kuru , cekllmiş kahve. 
nln kilosu dn 630 kuruştur. 

Ç:ı.yın kilosu iki ncvı olmak üze
re 13 ve 17 liradır. Bu fıya tlar pc

rıı kendc fiyatıdır. 

Ancak ı 7 Jiralık 1:ayı pakcl~iz 
olarak plyasaya çıkarmak istcnıc
dlğtmiz lçın bunun piyasaya arzı 

belki biraz gP.cikecckt.ir. 

«Tllrk gazctecilerı hUrrlyetleri için 
nıUcadele eden hllr milletlerin dava-r U...K • ORTA - LJ E 1 
sına karşı sempatile.ı'i olduğunu is. K ı ı; ı t• ki A ı L• • l"atrl 
bat e.trtıişlerdir. Bıtru·at TUrklcr de ·~ r k ek s 1 a ıs esı Yatıı:a 
hislt'rıni ve l!'rcih ettikleri ~ylert 
hıç bir zanıaıı gizlemcmlşlerdlr. :'>til· Talebe .kaydı için her gtln mUrncaat edlltı:bllir. Eski takbe kayıd· ı 
letlel'llı ve insanların hUrriyet ldı> ı-1 1 ıarmın yenılenmcslne 10 eyırue kadıır devam cdilocektir. 
!erinin ınuvaffakıyetıni istemektedir. ŞEJIZADEBAı:tl , POLiS .KARAKOLU ARKASI 
ler.> ~ 

" T e 1 e ı o n : 2:?S.'ll • Tesblt ıettiğinıiz hu fiy<'tlar cal'I 

rıyatlarrn nstnndccllr. ÇiinkU; ma- Başvek·!~.-~ h . 
lüm olduğu üzere halen satıldığı - :;ey a ?..! 
yerlere göre çekirdek kahve fiyat· <Ba.-:ı ı incld11) (O) 

!arı 515 kunışt n 600 kuruşa kD- Saat 11 ,30 da Başvckllııniz Cu-
dar değışm~kte ve çay Iıyatları df mü;ıırneyc ~elmtşlcrdır. Burada d3 
malların nev'ln<' ve satıldığı yer· b'r kıta asker, ınekteplıler ve holk 
lerc göre 1550 kuruşla 22 llrn ara· tarafındnn karşılanmışlardır. Halk. 
sında temevvik ctmekt dlr. evinde bir müddet istirahatten ve 

Her tarafta. inhisar mallnrırır oğlc yemeğini burll.da ycdlklcn 
bulunmamakta olmasına gelıncc so .. ra sant 15 ele halkın teznhUrleri 

l bıı vakıll ekseriya bcrtaruf edilme- arasında Trabzona hareket 'tml~ 1 
sı clımiz.de olmayan sebeplerden !erdir. 
.leri gelmckl<"dlı• Bııııların blrl Tınhzon. r; ı A.ı\ .) _ Vıl!ıyct. hu· 
istihsal zorluğu, ölt'rı de nakllyr.I dudund:ı Y~li . belediyi.' re sı, ıle Parti 
i<'•dlr, Umumiyetle lr.hlsar malla· B:ışkanı \'e mehuslar tarafınd:ı.n is. 
rının ıstıhlaki artmaktadır. Biz tikb:ıl C'dilen Baş'ickıl ŞUkrU Sara
mart ayı .çindl' fi)atlııra zam ;yu roğlu ve sayın eşleri, dün saat 19 da 
p:ırkcn ıstıhlAktn azalacağını tah- ı;chrlmizc g-elmi.o;ılerdlr. Ba!ıvekll!mlz 
min edl~ orduk. Böyle olmadı şehir clı!'lında mülki \'<' askeri crkAn 
bilakis azalacak ~erde artmağa baş bir kıla asker ilC' m~t.eplilıır ve Cad· 

ı ladı. Dlger tıttaftan malüm olar deleri dolduran binlerce Trabzonlu ta.. 
sebeplerdciı Balayı bilh!lsaa ki rafından tezahürlerle kar~lanmı!l ve 
aylarında fenrikıılarıınız her tar I halkın alkışları arasında bır müddet 
ıa tam randımanla lşlc~·ı•mcdl. Bu yaya yürüyerek halkla tem11s ettık
yUzden bau mıntakalardnkl ma- ten ııonra. 1kaıneUerln tahııit; edilen 
muıat stokların\Ii efldi. Bu vıazl..keifke '1~erdir. 

Çevalye Satın Alınacak 
M 'inakalat Vekaleti Devlet Limanları 

l ı U M ·: ~ .. ı .. " .. d 
ş ~l~·e !!" um .t r u~un e~: 

Yıllık 1hUyaç olara.k 15000 adet Erc~ıı. 5000 adet kok, SOOO adet ortıı 
pasa ~ t 1000 adet kUoük paEia çevlll:i es, s:ı.t.n alıruıca.ktır. 

'l'aliplerln 15.9.942 akşamına kadar nUmunl'lcrllc blrllktc <telle •• \. 
rılmak suretile takviye edUmlı; çe\•alye teklifleri te.rt:1hın tetktlt !!dile. 
eektlr.> Tekliflerini idare mcrkulndekl Uwazım mUdtlrlliğ'Dne tevd! et. 

melcrt ilAn olunur. (9i03) 

Münakalat Veka!eti Dev c; Limanları 
işletme U-:r.um Müdürlüğünden: 

Kaptan, çarkçı, Şôfor, yağcı, gemıcı, att' .çı aluıar.aktır. Matlup şe.. 
ıaıtı hıuz olanların C:a!o.t.ada tdnıe mcrkezındekı baf en.cıpektor!Uğc m.!· 

racaatl.4.ı ıl:J.\ olunur. (9599) 

Is t·. Lv . .. ı\ınirliğinden: 
72 tik Harieôn t:ipt ml)c4'ddt.l veva mllstsmf'I çorap ınaJdn~ı alınıı 

caktır. Bu makineleri satmak arzu edenleri mufassal teklif mektupta. 
rını bir hafta zarfında Toph3nede lst. ı.tva.ıını A.mirlıtıneı ~eri. 

'8aa), 



f 

Fenerl:>ah('edea Cihat 

• 
l:tnerbalıçedeo Fikret 

-' 

OaJatasarayd.1n En\·eor 

De 1 
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ı Talebelerin klüplerde l 
f oynaması zarurettir 1 
f Maarif Vekilimizin esasen bunal 
l mani olacağını zannetmiyoruz ı 

Bundan bırkaç gün evvel mck· Bu hareket yapıldıktan sonra. şu

teplilerin klüplerde oynaması el- na kanilz kl, sayın Ve:kiHn hayır 

rafında vcrilıncsinı beklcdi&imiz demrslne imkan yoktur. Çünkü, 
karar Uzerir.dc durmuş ve bazı Maarı( Vekilimiz: spor işlerimizi 

noktalara da ışaret etmiştik. kurtarmak, kurtarma yoluna sok· 
Yine tekrar edelim ki, klilple· mak düşünceslle hareket etmekte· 

rtn yaşaması için mekteplilere mü dir ve bunu bir vaz•fe olarak ka· 
saade etmek bır zarurcttır. Aksı bul etmişlerdir. 
halde klüpl .. rln yaşamasına ım· Bugün esasen talebelerımizı, 

kfln yoktur. ?t1ektepler klüpler:ml- gençliği ~por sahasında yetiştir· 
zın elr l'nan kaynağıdırlar Kaydağı mck için ek klüplcrde oynama!a· 
kurutulmtış bir çeşme nasıl a.k· rına müsaade etmek bir zaruret 
maz.sa, mektQplerdcn ayrl4lmış olarak gorı.ilm<Elıdlr Şur.u kabul 
klüplcr de elemansızlık yüzünden ctmelıyiz ki, mekteplerlmlzdc spo· 
yıkılmağa mehküm olur. J ru~. birçok. ş~~elerlnde, gençleri· 

Beşikta,tan Hakkı 

İstanbul bölgesı futbol ajar.lı· 

ğı mevsimi bugün Fener stad lnda 
büyük merasimle açıyor. Uzun za
mandanbcri futbole hasret kalan 
meraklılar bugün yır,e heyecan
sız da olsa futbol aslarını sahada 
görerek kurtlarını dtikeceklcr 

Ajanlığın yaptığı merasim prog· 
ramına göre saat 15 de geç:t rcs· 
mi yaP.ılacak ve bunu eski IVlillt 
takım oyuncularında:ı mürekkep 
iki takımın yapacağı bır karşılaş· 

ma takip edecektir. Bu maç hiç 
şüphe yok ki, alilka ile ve zevkle 
seyredilecek bıze de hayal olan 
o eski günlerı hatırlatacaktır Beden Terbıycsı teşkıl9tı daha mızın lstenıldıgı şekılde yetişme· 

lerl ir·n ınık'nla ı d ~·ıct· Gu· nu··n son maçı da tkl İstanbul ne bekhyor? Bu m'üşkülilt reden ..,. 0 r mevcu e6 ı ır. 
çıkarılıyor? Hüsnüniyetle hareket B·r ge:ıcın yetişmesi için evvela muhtelit! arasır:.da olacaktır. Fut· 

Saha ,.e t•sıs ıaz· ımdır B · k" bol aı·anlığının bu takımları ne su~ bu ışı derhal hal yoluna sokabılır '" · u ım an-
lar bugün hangı mektebımızde retle teşkil edeccğ:nı bılmemcklr. 

Bugün spor ı~lerımtizn ba~ında mevC'uttur? J ve esasen bu gibi maçlarda !•ha· 
Maarif V kıJinı z Hasan Alı Yü· 

Bundan evvelki bir yazımızda ya kim gelirse o şekilci'! takım y•-
cel gıbi iş görmek ve memleket 

kaydettiğimiz gtbi rt'r:!kteplerimiz· pılacağına göre iki kadro üzerinde 
sporunu kurtarmak. verımli bır i cieki spor hareketlerini yine klüp· kat'i bir şey söylemek-. kabil de:ğil-
ha1c sokmak isteyen b:risl var. ı 1 d -

.er ogurmakta ve orada.ki ger.çle· dır. 
}..faarif Vekll~ız de daha evvel rin yehşmes·n klü ı ı t hl Çağırılan oyuncuları nhepsinln 
kaydettiğimiz gibi '.şi kurtarmak · .e P er m 1 z· 

met etmeklcdır Mtktep saatleri gelaıceğını kabul edersek sızan ha· 
içın ne yapmak liı.zımsa yapılaca· harıcinde kaçamak suretile. gay- berlere göre bir takım şu şekilde 
~ı. mekt.C'plilcre klüplcrde c.yna-

. .. rir .. smi maçlarda klüp takrmların· çıkarılacaktır 
m~ları ıçın musaade olunması ıcap Qa ver alan ki kt 

1 ederse edıleceğı vaadınde bulun·: dek.1 bu ha çkocıuı ar. t me ı ep cro· Cihat. Muammer, l\.1urat, Aydın, 
' re e yara ıyor ar Enver, Ömer, Küçük Fikret, Hak? 

muşlardır. Bu va_ad bır hakıkat· halde m~klPplE- klüp birbirine bağ· kı. Melıh. Şeref, Şükrü 
ken. Beden Tcrbıyesl erkfinrnın lıdır, bır küldür Verimlı Is !{ör· Bu takıını bu şekilde kabul et· 
h11I yoluna gıtmıyerek, gıtrıp te(· m•k her ıkısı·nı bı.rbı'r·.ne .. bağ· tıkten sonra dığer taraf ta bıze ka· 
sırlere kalkış01aları hlıll iyi niyet· lamak bir mecburıyettir. 1 ili 
le harektt ctmedıklcrine bir delil Me•ela' peka·ıa· •o'yle bir lırsa şöy e olııb r ... 

'i karar Mehmet Ah, Salim, Faruk, Rifat, 
sayılamaz mı? ·ı ,. 

ver: ebi.ır· .. saha ,.e tesisi olma· Esat, Hüseyın, Sabri, Arif, Gündüz, 
.aıaarıf Vekilimizin karşısına çı· yan mektepler talebeleri klüpJer· Naci, Gazar.fer Yine tekrar ede· 

kıp da: de oyrayabilir .• denirse, öyle zan· Hm ki, bu maçlar bir göst,rişlen 
- l\.1evsim geldi. Klüplerın ya.· ncdiycruz kı iş de kt>künden hal· ıbaret olacaktır. 

,.aması için mekteplllere müsaade !edilmiş oluyor ögrendiğimize göre İstanbul böl 
lftzımdır ... Bu hususta esitsen bir 

1 
Fakat yukarıda da işaret ettı· gesi büyük bır kadirşinaslık eseri 

vaadde bulunmuştunuz. Vaadlr.izi ğimiz gibi, Merkez İstişare heye· göstererek bugünkü törenin hasıla 
hatırlatıyoruz, müsaade istiyoruz. tinde de talebelerin klüplerde oy· tı, spor teşktliı.tına senelerce çalı~· 
dıyecek bır tek kişı de mı yok. namaları yolunda bir görüşme ya· mak suretile büyük mevkilerde bu 

açılıyor. Eski milli takım 
goreceğiz. Büyük 

Sedadın mezarları yapılacak 

evv: la prof2syon - '. Teşkilatı 
idarecilcrd ::: n kurtarm::lıyız 

Beden Terbiyesi tcşkUfltının fa· Sayır, l\1aarıf Vekilımlzın za-
aliyette bulunduğu dört sene ıçj;,- manla da olsa bu ışlerc bir düze:1 
de ıdari hatalar. bilinmiycrek y1· vereceğine itimadımız vardır. Fa
pılan işler, sporcuları ve klüp'.cri 

1 

kat ne yazık ki, bu or_tadan silinen 
baltalama siyaseti, ne spGrcuda ve ruhu tekrar yaratmaK, o bezmlş 

ne de idarecide çalışma zevki bı· idart;cilere çalışma zevkinı tekrar 
raknıam1s, en küçüğünd'n e: bü- aşıl2mak çok güçtür. 
yü4Une kadar hepstnı bezdırmış· 1 Bugür, o eskı !darecilerı klüp
tı. j ı: rir.e karşr uzaktan scyircı ve 

Bu baltalama siyasetlnln. anıatör hatta alakasız b r vaziyette görü· 
sporcuları profesyonel :darC'rllc;·ın ~·oruz. Fcıkat şuna da kanilz ki, 
idare etmesı harckctı.-:n doğurdu· prpnsıp itibarile l!'l'C uzaktan scyir
ğu bezginhk o ideal ldarecilcrln ci kalmak mecbur:yetl onları üz· 
bu sahadan uzaklaşmasına sebep mekte ve. acılar içınde kıvrandır

olmuş ve bunların yerını de pro- maktadır 

(esycnel l?areci~~rın e!ırde ~irer j Esas meseleye gelelim: 
memur gıbi çatışacak b:r zumre Bizce üzerinde çalışılması tcsp 
peyda olmuştur 

eden en mühim ış, o eski sporcu
TeşkilA.tın kuruluş, çalışmR tar-

lara, ıdea: :darecilere yıne o ruhu 
zı. andalyaları dolduran eleman· 

tar bunu b·r zaruret halıne koy

muştu. Çünkü. ser.elerce klübünc 

aşılayaçak bir hareket yapmak ve 

profcsyınel ıdarccilerın elinde or· 

kur· 
emek vermış, yuvasına 

vakfetmiş, çok lı"Cclerlnl 

tahğa ya,yılan zümreden ışı 
hayatrnt tarmaktır 
l<IUbün 

Bu da ancak şu şekilde bir de-
kırık bit sandalyası üzerinde uyu. receye kadar kabiJ olabHir· 
yarak geçtrmış ideal bir ıdarcci 

profesyonel 1darecilerle bu sahada 

işbirhj 1 yapamazdı. 

Hakıkt bır klüp idarecislnir kal

bi k1ilbüııün renkleri için çarpar. 

O, klübünün menfaatı için hıç bir 

fedakArlıktan çck1nmiyen, icap 

ettiği takdirde klübünün forması· 

nı taşıyan, renklerını sRhada mil· 

dafaa eden bacak kadar bir çccu

ğun kul kölesi olur. Fakat o ço

cuğa da yine hürmet etmesini, oto

ritesini kuJlanmasını bilir. 

Beden Terbiyesi teşki18tının bo· 

zuk düzen işleri, profesyonellik, 

Evvelft Beden Tcrbtyesi tcşkil3· 

tır.ı profesyonel ldarecilerden kur

tarmak, saniyen Beden Terbiyesi-
nir. başına b:zlm yukarıda tarif 
ettiğımiz gıbı o ~porcu ruhunu ta
şıyan ideal idarecilfri getirmek 

Salisen, klüpleri amatör ruhfle 
idare edilmek üzere serbest bırak· 
m•k 

Eğer say• ı Maarif Vekilimiz 
bilhassa bu üç mühim noktayı 
gözönündc tutarak bir hareket 
yaparsa öyle zannediyoruz kı, iş 
kendiliğinden halledilmiş olur. 

COKE 

-Gala.tasu .. y;.!_oı: 
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Galatıısaraydon SJ.Um 

-li;,j--;o;;;;iii;iiiiii;iıi;iöo;;;ii;i;;;;;iii;iiiiii;;iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ji;;;;:-- pıldıktan sonra sayııı Maarif Ve· tur.an eskı futbol federasyonu re· 
killmize i$ anlatılır ve va.adleri isi mt"rhum Suat Rıza ile, İstan
hatırlatılırsa iş derhal hallolunur bul bölgesı başkanı merhum Fethi 

amatörlük davaslr.dan doğan Zlh- ·ı 
niyet farkları ne yazıktır ki, bizde 
ideal idarecilik ruhunun ortadan 
tamamen denecek bir şekilde sllın· 
mesine sebep olmuştur. 

kö es 

Fa nerbahçenin kongresi 
.te.a:bahçcliler, Fer:trbahçe t&· 

raftariarı bir iki yıl var ki çok acı 
çektiler. I<::ıtırRp iç.nde kıvrandı· 
!ar. Artık futbol maçı seyretmck
teın bezdiler. 

Nihayet Fenerbahçelılerin, F(· 
nerbahçe taraftarlarının da ün1lt 
gü"ejlerl doğdu. Önümüzdeki haf
ta umumi bır toplantı yaparak bu 
acılara son verınck üzere kararlar 
alacaklardır. 

Ya~nız b'.z şura.da F nerb&.hçell· 
ler, bu yuvanın eski kurucularına 
bir noktayı tıat·rlatmak i~Uycruz. 

Ayın o üçtaıc-ü günü sabahı 

~&t 10.3{) da KadtkOyündc kiüp 
n1erkt.ız"nctc yapılacak umumi top~ 
J.1!'ltı. h~yatı baKır.ıdan klüp için 
çok milhı•1 dir. Rc>.Y sahibi olan s9.· 
rı ı:.:·'.·eı ~·ı rtn hepslnln bu gün· Had Bekir Zade Ali ~luhl.ttln 

de bulıırıınnları lazımdır. Bu ya· 
8 

.. 1 b · d b k .. ··k fe .. . ov c ır gun e u uçu · 
rırr ~ur,ı:..ık Ccdaktı.rl•k klüp~crıl d k."l - 1 ' F b h . a ar ı~ı snze a mayan er.er a · 
ıç.n r:·· rtoııGm noktru:;ı olacaktır 1 · 

1 
'k ı• ı . çe ı açı~ soy eme ozım ge ırse 

fener'· tl(;Phl~r! 13 eyıı.)ı 1942 ' . . 
paz:tr guı.(i ..,:ıbnhıeyırı kTübünü 7e Fencrbahçetı değıldır. 
k~·.::;u:ıuz. 81.ı nıuvrtffaktyet~i 7 ·.k. Hr·r Cl"m:yetln hayatında bu gt. 
\er;n nere:i"n gı:-ldıgını amıller·1.,1 ı bı vatı} eller olabılır. Yalnız şu 

kPnd. araıı:ı.da rnü.rakaş-ı cdtırPk ,·ar kl yarayı d 1 şmek. ve onun te· 
meytioı.na çrk .. rıp ış.eriı1 da.>:f'•ınest da•·ısı cıh~t·r.e gıtmek de o cemı· 
yo:unda t•e ,· ıpmak C ·nısa Y~ :•~! n!CO.iUi~ları ıçl:: 'cır vazifedir. 
p. z! Kliipçü 

v-e mesele de kalmaz. Başaranın mezarlarının ya pılması 
Kemal ONAN için sarfedllecektir. 

Atçıların pir; 
Atçılann bu yolda, Salih Temel piridir 
Elde bir .ırtın at mı.kin, bir g1ln de dlpdlr!aı• 
GemJ11lnl kurtaran, kaptandır denizlerde 

Hamı.yunun ta<'ııu deviren kimdi &cep'!' 
Allah.ın Kadir kulu ne yapar şimdi a.eep 
BJr ı, yapayım derken d~tan ol tu dillerde 

Varad bir ı, ,yaptı da sahibine \erdi ,.ns 
Fikret Atlı ,e,·indl, Prens ise tuttu yıs 
Anl~.-dı nJhaye:t, bJr saJtanat çökmede 

Bizim ı\JI Ersan d:ı bir atçı oldu çıktı 

Tomurcukl:ı. Sava.yr, babıı lhu.nı ~·ıktt 

Tomurcuğun uğruna, ne 'ar ne yok dökmedf 

l'ıllarca k°'tu koştu, DUi Dille ka.Jdı Kiıırm 
Anın, cUmle ahırlar. ona. hay,an ne tazım 
Bu .) olların yolcu!ıu, !iade gıcır bükmede 

Biz rakJrlz zenginin, malt çenemiz yorar 
ffay\i&n geçer, geçilir bl~den gider parala~ 
Bir rahat nere" al~ak ,u yarışlar bft'e db 

BILL~~UYEN Aı:ı.-L'll 

Bir kavuk devrildi 
tırdı. Nasıl bağırtmasın ki, şam· 

piymıluk tacını giyen bu ata varı. 
nı yoğunu \"Crenler cepleri bom
boş, arpacı kumrusu gibi düşür.e· 

rck yarış sahasından ayrıldılar. 
Bir flşina ,·ar. Yarışlarda dalm·ı 

ters oynar ve her zaman da kay_ 
beder. Tabiatile bu defa da tPrs 
iş gördüğü için şansı yaver gitti 
B.r de baktım her vakit yüzü gül· 
meycn çocuk, bu defa sevinçten 
yerir.de duramıyordu. 

rlir de benim çc.k s<vdiğim bir 

arkadaş var. O Humayunun yaşa 

1 dıkça bu krallık tacını giyeceğine 

kan'dir. Hatta bu kar.aatledir ki. 
sahibi hayvanr yarısa. sokmak is-

~ tcmcd iği halde, keLdi iırayr~ defte· 
Fa,·o r1 atlardan biri 1 1 rlne kendi ismini geçirınl~.. Bir 5 

muzl.p: kendini ~Jl ... hın hefşL>y 
Geçcn hafla at yarışlarında bek· yapmağa kadir ~" u olarak gür\'"· 

len'11;ycn tılr sürprizle karşılaşıl-ı arkadaşa şöylr. b!r y;.:1n.aştı ''" dC"· 

1 
dt~ lkı y···.)!ı taylarda şampıyonluk di k:: 
tacını gıymlş ve o tahttan jnmesi· - Az:zlm bir kavuk dct•r!le,!ı 
ne de lı""kfln gbrülmıyen 1-it.ma· 11<.'r zanıan bunu ku:ak:ar: c-nhı 
yun'u şu uzun zamandanberı bu sın Hazım oynamaz _..r:, ışte bu 
sahadakt şanssızlığı d:llerf' destan gü?ı efe se"1 oynıld!.n, 'l< hcır; d. 
olan Fikret Atlının Vara.dl vı..· ı liunıa.vun'ı..a katı!ı ol3"1lk d1?d1. 
ruverdi. Bu vuruş mahdut kimse- Dem:?k kı. \'f'~ırfcndıde de b:r 
ler: sevt:·dird: fakat bırçok k.:m· kral tarını k~).·bcttı ve bir kavui' 
selere de yangın var dıye bağırt·d~'"r'ldl Giırünnıe~·e-n Adanı 

SahJbJ ,.e ~e~rlyat ~füdilrU: A.~"..,t f:mın Y.\L:'.J,.\~ 

Vatan Scş"iyn t Tur~ L td. Şrl. \ 'Atan ~lath.ı~'\"'ı 


