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Yeni tefrik'lmız 

Bir daha genç 
olmak istemem 
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2inci teşrin 
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ntt,M; MI' aau ııe talrttt fllllıe. - bir ...,.... ,....... 
tan Rebeka mubarriTinln Ihun Boran tor&fından 

tercüme edilen bu e!erlnl l!llllı günü 11eşn1 baıfnyorw... 

Yeni kurmay subaylanmız Libyadalngiliz-Alman çarpışmasr 

liarp Akademisinden lngilizlervaziyet~ hikim 
7 4 subay mezun oldu çölde ilerliyorlar 

Yeni kurmag/arımızın diplomaları 
dün Ankara Harp Akademisinde 

büyük merasimle verildi 
"ıııt it~ lrıı., 'T CVatan) - Bııgtln sa- ı 
~ ı:te liarp Akademisinde diplo· 
'd ti merasimi yapılmı,t.ır. Me· 
~ e Bliyijk Mtl1et Mecltsi Reisi 
,.l'~ik Renda, vekiller, GenelkUr 
~~ A.aba,kanı Asım Gündüz ve bır 
"111ııteneratıer ve ,ah!iyeUer nsı:ır 'I ll'ıuştur. Bu yıl kara harp aka· 
G.. Slrıd 
"ll~ı en 58 subay, deniz harp aka-
~ ~ilden 4 subay, hava harp akade 
ı.r. erı a subay diploma almışlar· 

~tı:u ı 
'tt ~ narın dıplomo.ları Büyük Mil· 
' l!clist Reisi AbdUlhallk Renda 
ı •ııııan ~ Jı verilmiştir. Bundan aon· 
t <tt arl> Akademisi komutanı Ali 
~ı F.::rdenı mezunlara hıtaben '3· 

drr dıkkat bir hıtabede bulunmu'· 
' llu hıtab~e ez.cümle şu cllm· 

go~ Çarpmakta idi: 
""tk I':).°% adaşlar, kurmay camiasına ı;I-

~~~~~~~~~~~~~ 

Esir mikdarı 20 bini buldu. Da bat' daki hava alanı f ngilizlerin 
eline geçti. Mihv.er kuvv~tl ~ ri takib:di'iyor 

Kahire. 7 (A.A.) - Ortaşark 
İngiliz umumi ka.ra.r~ebının milş. 

terek tebliği: 

5 • 6 ı:onte~rin gecesi. ve dUn 
8 ıncı ordu düşmanı garba doğru 
takibe devam etmtştır. DUşman 
zırhlı kuvvetleri bakiyesi Fuka 
!ırtları üzerınde ıleri harekctimız ı 

durdurmaga çalışmışlardır. Fakat 
zırhlı kuvvetlerımızır. kuvvetli hü· 
cumları netic=sı olnrak garba do~. 
ru dııha ziyade çekllmck mccbu
r iyellnde kalmışlardır Elde edilen 
esir miktarı şımdı 20.000 ı tecavüz 
etmektedir Buı:üne kadar zapte· 
dilen malzeme arasında 350 tank. 
400 top ve blnk rcc araba vardır. 

Cenupta terkedller İtalyan tUmen. 
lerintn temizlcr.mesine de,·am edll· 
mektcdlr 8 inci ordunun ileri ha· 
rcketı devam ediyor Bir gece ev
velki ağır bombardımanlardar. son. 
ra tayyarelerimiz dün daima ricat 
halinde bulunan düşmıP' a karşı al· 
çaktan hücumlarına devam etmiş. 
lerdlr Marsa · Matruh'un garbın· 
da yapılan ve bilhassa muvaffak!-

' d nuz l~urmay camiası fertler· 
~. ~tıı, •ahsıyetıerden mürekkep· 
tıı.-1111 camianın mümtaz vasfı. or· 
~, bU llt hlzmetine nefsi vakfetmek 
~. ~k ISJçtıde feragatıe çtı.Jışms.k· 
~~ Utnıay ııubaymm !iklr ve 
~11 lll'ında ağırlık merkezi bilgtde 
\. ~ ftklrded!r. Bılgi hedef değil· 
, ~ tı!er için vasıtadır. En özlU fili"' 
~ etnıek için irade ve enerji IA· 
\ ~t, irade ve enerjınln kaynağı 
'ra.kterdir. Gerek harpte, gerek 

, yetlc neticelenen hOcu~ neticesi r.. 
de düşmana ağır kayıplar verdiril· 

l mlş. kıtalsrlle arabalarına büyük 
• (De\&ml ~ .. 3; sn. 2 de) ~1lltteflk tankları bombardıman U('.aklarınm lştiraklle harp saha,.ında nerllyorlar 

~ eaas olanı yapmaktır. 
~ ~Y aubay genç yafında ~a.
'~e kullanılacaktır. Yaşın hiç e
~· lıf.tetı olmıyan meslek ktlrmay· 'l' b 111 Şetimfz, Yemende ordu kur 
~lt aşltanı iken 27 ya,ında. bUyUk 
~ 

1 
karargııh umumı şubeSI mU· 

~;en 32 yıı..şında idiler.> 
l!:tdern kurmayın vazifelerini ~ 

~&mı Sa. 3, 511. ı de) ..--« 

Mu·n Şef'in 
nutukları 
- -----

~anif aturacılar 
t.... .. .. ' •. .. onu nun 

hdirektifleri yle 
areket edecek 

1 
JIL •ta.ııb 
~ıııı ul, 7 CA.A.) - Perakende 

ll~lura tacirleri, C H. P. İs· 
t~ '1itayet idare heyeti reisli· 

r n:Uracaat etmişler ve Cüm
~~l' ~lınizln son nutuklarındaki 
·11~:lcrdcn mülhem olarak va. 

tt~ h 'rın mcnfaallerlnl koruya· 
tlhı ı? fcdaktırlığa hazır oldukJa. 

ll<ie eylemişlerdir. 

Ruueltio şahsi mllme91JW Vilki ıon tetkik ıeyahattacle 

" 

Vilki diyor ki: 
"T ürkiyenin efraf ındaki 
çevre harbi kazanaca
ğımız veya kaybedece

yer olacaktır, 
"' . . 
gımız 

NevyQrk, 7 CA.A.) - M. Wan· ı hlnde ana yol olarak kullanmak 
deli Wlllkle, burada söykdlft bir isteyecek bir mütecaviz; için çok 
nutukta demiştir kl: korkunç bir mesele teşkil etmek. 

•- Şimal Afrika ve Türkiye. tedlr.,, 
nin etrafındaki çevre harblmiz;ı Nevyork, 7 (A.A.) - Söylediği nu
kaz.anacağımız veya kaybedeceğı. tukta Vilki ilk dünya harbinden son
mlz yer olacaktır. ra Tilrkiyede vUcude getirilen escr-

tntrbaım şudur kl, Tilrklye, bu den bahsetmiştir. Vilki, bu eseri A· 
memleketı bilhassa dosunun fct· (Devamı Sa. a, su. a de) <+> 

Milli bir dava lr---------- """( -4J4L&A4.~ 

Şark t 
ceplhesıl 

~ir harp ekonomisi davamız, 
~irde milli müdafaa politikası 

davamız var 

Stalingratta 
sükunet var 

" 1' k.,ikatü•Un mo:,:~o;, .·, mo~f~:~ ~ •• ~,':.~~ :.,;.~ ~a· 
~ha~lck yavrularır.dan biri. ten bu ve biraz aşağıdaki misali , 
lıa !Ql.ı§t ak üzere, yuvasında alı· busun başlıca mllll davalarımız 
ı \>a,:ta l..ır; ikinci yavrusunu da içine aldığımız bir meselenın, hlç 
~~ fırlatmıştır. Leyleğin üs. bir kötü niyeti olmıyanlar tarafın. 

Almanlar on günde 
10 bi n ölü verdi!er 

Londra, 7 (A.A.) - Rus cephesln· 
de kışın gelmesi ile Alman orduları
nın kayıpları yeniden yUkselmlştlr. 

Staiingrad kesiminde 5 11~ 10 gUn l· 
çlnde dUşman 10 bi:ı 61U vermiştir. 

Uıı11:l'•rdımD. yuvadaki y~vru 
~t> "llletnu?» \.'e atılan yavru dan dahi. hazan, nekadar hafife a· 
~ a itı de o:halkD yazılıdır En lrndığını göstermek için yazıyoruz;. 

~liJ.rı~ haber verelim k\ ne bu So~nak isterdik: Buğdayına ve 
~l'lltr\in· ?ıktığı gazete. ne d ' b ka mahsullerine en yUksck cı. 

aturu yapan ressam lcin 1 <Devanı• Sa. 2, ~ü. 1 de) + 

Kafkaslarda. :-."alçlk'in cenup b&tı
sında Rus kuvvctıerı elfLn Almanları 
durdurmaktadırlar. 

Stokholm, 7 (A.A.) - Süılingrad 

kesiminde 48 saattcnbcrl ni3bl sUkQn 
(Devamı S.. 3, Sil. :t de) •u• 

Emniyet '.'üdUrlüğüne ıVurguncular ergeç fakat muhak- Kabul resminde 

Hafuk Nıhot .Pep~yı kak surette mukadder akibet- J Başvekil ve HJr:ciye ~ 
t~yin edıld ı ) Vekilimiz d! bulu:ıdu ( 

lltanbıılhıların ~ok yakından 1 erini bu 1acak1ard1 r diyor 
tallldığı kıymetli idare bnlrlerl· Ankara, 7 (Vatap) - Bugün 

SovyeUcr Birl!ğlntn yıldönümU mlzden Burdur \ 'alisi llalQk St
ba& Pepeyi, tstat1buJ Emt1iyet 
mtldürlütune tayin edllmı, ve 
emri de dün vlliayete re&men t~b-

111 edilmiştir. t<ııtanbul Emniyet 
Müdürü Kıimran da Bnrdur va· 
Hlltıne tayin olunmu,tıır. 

İstanbul Bclediyesı gerek la~ 
ve gerekse ekmek meselesi üze. mQnasebetile Sovyct sefarethane· 
rinde esaslı tedbirler almaktadır. sinde saat 17 den 20.30 a kada
Dün bu hususta kendisile görUşen devam eden bir resmikabul yapıl· 
bir muharrırlİnize Vail ve Beloedi· mıştır. Toplantıda Başvekil, Harl. 
:re Reisi doktor Lutfi Kırdar şu ciye \'ekili, Vekiller, RlyasetıcUm
bcyanatta bulunmuştur: hur Başkatibi. Kalemi Mahsus mi: 
•- Yeni ekmek karnelerini~ dürU, demokrat milletler sefirleri 

tevzllnl mütcakıp alınan bazr ka· ve birçok şahs!yetler hazır bulun-
(DevUlb Sa. 1. ~L & ele) / 111. muşlardır. 

Haluk Nihat Pepeyi ııencler<"e 
mulıtellf idare amirliklerinde ça· 
ıı,ını' ,.e kendl!linl sevdlrmı.,tır. 

Kendloıl uzun müddet Fatih kay· 
makanılığında buJunınu, 'e son
ra da lst.aabul \ali muavlnlitlnl 
muvaffakıyetle idare etmı~. An
kara Çankaya kıı.ymakamlııtında 
buJunmu' 'e nlbayf't SIJrt, ora· 
dan da Burdur \allllğlne tayin 

,,,-
1 Stalinin nutku 

e<lllmlo:tir. 
Her buluoduğo , ·azlft'de mu

vaffakıyet gö .. tcren ve kendbılnl 
sevdiren yeni Emnlyf't Müdürü· 
mü"Zü tebrik eder ve başarılar dt-
leriz. 

yaıı ur. LUtTJ ııı.ırtıar 

Türk inkılap 
Enstitüsü 

Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel'in beyannamesi 

Ankara, 7 (A.A.) - Maarif Ve· ı ne 4204 numaralı kanunla kuru· 
kllt Hasan AH Yücel vatandaşları· lan Türk inkıl~p Tarihi Enstitüsü 

mıza Türk 1nkılfıp Enstitüsünün i İlmi danışma ve yonetim kurulu 

kurulduğunu bildirmek ve onları çalışmalarına başlamıştır Eşsiz in. 

enst!tüye celp ve eşya vermeğe kıUıbınıızı incelemek, onun Bneml· 
davet içic a~ağtdak! beyaıınameyı I nl yurdun içl. de ve dışında tanıta· 
neşretmiştir rak ebedıleştırmek amacını güden 

Büyük milletimize <.>nstltü. mııksadını gerçekleştı:mek 

Aziz yurddaşlarım. üzere bir kütüphane. bir müze. 
Büyük Milli Şefimizin geçen yıl bir arşiv kurmayı ilk ödev şay_ 

Büyük Mlllct l\~celisinl açış nutuk- mıştır. Bu müesseselerde lnkılfıbı

larındalti işaret ve irşalları üzeri. (Dc\·amı IS&. S, Sil.. ' de) -

Hitler, bir Türk 
generaline ne demiş 
" Stalin, Hitlerizm yıkdıncaya 
kadar mücadele edeceğiz,, diyor 

B. Stalla 

Moskov:ı., 7 (A.A.) - Stalinin be· 
yana.tının devamı: 

cÇörçllln Moskovayı ziyareti de mfı 
hlm hA.dlSedır. Bu ziyaret esnasında 
tam bir anlaşmaya varılmıştır. B.r 
rurk generıı.Ji ile yo.ptrğı bir görllş· 
me esnll.'lında Hıtıer şunu söylemls 
tir: 
Rusyayı tnl:trlp edeceğiz \'e bu mern 

Jeket bır daha kalkınıımıyacaktır. 
Bu saçma bir iddiadır. Bız Alman· 

yayı t&hrlp ,..tmek mcseıeslle kafı 
~·ormuyoruz. çünkU Rusyayı tahrlı 

etmek mümkUn olıradığı gıbl Alman· 
yayı taJırlp etm~k te mUmktin değil· 
dir Fak'lt HJtler devletının tahribi 
mUmkün ve zaruridir. 

ilk hednfi:nız Hltlrr devletini v. 
ona ilha:-ı veren adamları yok etmek 
tir. Hedefimiz bUtUn Alman mll.sı-1 

ldh kuvvetlerini tahrip etmek detil 
(Denmı Sa. S, bU... 1 de) c:-

.. 
' 
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MİLLi BiR DAVA 

Bir harp onomisi davamız, 
Bir de mil i müdafaa politikası 

davam z var 
Yazan: FALİH RIFKI ATA Y 

Başı 1 tncide) + ı;unu duşünUnuz· a- Öyle ya, eğer 
)&tı verdiğimız çiftçi, acaba yu· tıukumet becerikli olabilse. eğer 

\'lldıin at1ıf:tm12 11halk• arasında bu akıllı ve hüncrh tüccarın keş. 
mıdtr? Acaba kazancını ve günde- f ı.rıden ısttfade edebilse, hıem barı~ 
tığıni bugünkü hayat pahalılığına de vri fiyatına ekmek yeriz; hem 
uydura n serbest esnaf. 25 kuruş· de dükkilnlarımızda hamur işlerin. 
luk zeyttnyağlarmı 250 kuruşa sn. den geçilmez! • Cenup Amerlkasın· 
tan tUccar. Kuruceşme'den Bostan· da buğday va r : Kanadada buğday 
cı'ya kUçücuk yefken lı sandalı ile var. Buna ne ha~t. bizzat Amerl-
9 liraya kömur taşıyan kayıkçı, kalılar bize buğday vadetmişler· 
bahçelerde günde iki buçuk liraya d ir Bugünkü mc.sclc, Ok yanuslar 
kırlzme yapan işçi, ayda lkı yüz ı.istü ndc ihtiyaç maddel crlıfl•n bu. 
Urad n aşağı olmamak üzere Is. ı unmaaı mıdır. onların nakled lle. 
tanbul'da klralanmo.dlk boş y er bilmesi midir'! Burgazla lstanbul 
bırakmıyan yığın yığın mısafir va · arasında ki.ıçücilk kay ıklarımızın 

tandaşlar. yuvadan attığımız halk fcltıketlerinl yazanlar gene gazete· 
arasında mıdır' Mesele nedir? Muh lerlmız değil midir? Anglo • Sak· 
terem SSraçoljlunun da ilk out. sonların tekne kayıpları ve sıkın. 

kunda söylediği Ozere, hayat pa· tıları hakkında hergQn bol bo{ ma. 
halıhğındıı.n bilhassa ı.stırap çeken. IQmatı gazetelerimizd en oğrenml· 
lt'r, gelirleri değişmlyen vatandaş· yor muyuz? Bu tüccarın, çölün 
ı ard ır Bunların da ı rtı: safında ay. meçhul bir noktasında define bul· 
lıkh ve Ocrctll memurluı- ıeıtr. du!'\Jnu baber verenlerden farkı 
Devlet mOdnhalesinin bütün va- nedir? 
zifclerlni bu memurlara gördOrü- Geçen sene şehlrlertmıze çok 
yoruz. Bu memurların maaşlarına kar yağdı, bckdıyelerden bazıları 
zam yapmak demek. diğer fiyatın· birkaç gün caddelerı ~amadılar. 
rı dahi alablldlğlne a.rttrrmak, pa. O vakitler bütün memlekette bir 
ra bolluğunun bütün çilelertnl cek· İstanbul nüktesın1n dola!Jtığını bel. 
mek, gene Başvek111mlzln tabiri kt hatırlarsınız: •- Akşam üctü 
ıle, bir fasit daire ~inde dönüp hUkQmctten bir el koma kararı a. 
kalmak olduğunu biliyoruz. Kaldı ltntz, yarın sabah sokaklarda bir 
ki bütan karlkatOrler. bir lk1 sen~ avuç kar bulamazsınız!• Eğer bu
denberl adcee memurlar sınıfınm nu d iyen bir, gülen birkaç olsaydı. 
sdalettne tercüman olmuşlardtı'. ehemmiyeti yoktu. El koyma siya· 
Önce memur, mütekait. dul. yetim setine konan umumi teşhis bu idi. 
gıbl, beslemek zorundıı oldukları O klldar ki bu siyaset. eimdl bizi 
ile beraber. yalnız 1stanbul şehrtn. bugUnkUnden iki misli daha iyi 
de b!rkaç on bini bayii aşan bu sı· halde bulunduracak bile o.ısaydı. 
nıfa yardrm edeceğiz. Acaba sabit en ağll' felOket tçlnde bocaladığımı· 
g~llrll ve yardım edilecek vatan. zı söyllyeccktlk Acaba Saraçotlu 
daşlar sadece bunlar mıdır? Hiç hOkOmctınln tedbirleri daha cid
blr geliri olmıya.nları halk aşhane· dıye mi alınmıştır? Dün dü5ilnO
lerlnde besleme tedbirleri dabl a- yorduk ki sıkı devlet müdahalesi 
lan hükUmct. diğer Mklkt muh· içine aldıfımız köylü. artık bir 
taçları arayıp bulmakta ve imdat. buğday tanesi ckmiyeccktl: üstüne 
ıarına yeUşmekte devam edecek· varırsanız datıs cıkacaktı : zati, t>!I· 

tır. Bu bahiste. gazeteler dahi. sa· k i tOtOn kaçakçılarına benz<?r , c: I· 
Hih!yetl• ola:J<lar gibi hükumete la hlı kervanlarr dağlarda gören 
tavsıye!erde bulunurlarsa bundan vardı! Bu. zavallı köylü idi Bugün 
kim memnun olmaz' Fakat leyle k tera ne başkadır : Köye refah değıl, 
\r11rlkn türünOn mevzuu bu mu· kumar. tçkl \ 'C dağılma gotürOyo· 
d ur ' Bu karikatürden alınabilecek ruz Birinci sınıf kadın terzileri 

k d<'rs. hükOmet kendi memur- köy kadınlarına 150 liraya e!'lvap 
la rilc beraber kendi başının çare· yetlştlrememektedlrler. Yahut. dev 
ıını aramakta ve halk tabiri tçlne let. Türklyentn hışe talihini s .. ıo. 
g l"('n milyonları kendi talihine ter. m()fl'un ham\ycttne bırakmıştır. 

ketmcktc olduğudur Bldm bu mOlfthazalarımız. mem 
Gene b ir başka arkadaşımızm lekette pahalılık olmadığı. sıkıntı 

ilk sayfasında ırl harflerle bir tüc· bulunmadığı lddıaıarı mıdır? Bu 
carımızın dıs piyasalarda°' dört mülfıhazalardn , vurgunculuk. fiyat 
buçuk kuruşa buğday temin etmıs oyunculuğu . yolsuzluk olmad ığı 

oldu~u ilan edilmektedir. Bu ar. ii avas ı mı vardır? Hayırı Fakat 
k daş:mo:ın da iyi niyetinden şüp· yuk.arıda~ı neşriyat hRvasında. pe. 
he ettığimlz yoktur. Fakat, mese- rlşanlık verici. şaşkınlık verici. 
IA hiç salAhlyetlmlz yokken ken· ha lkı hakik e tte.n uzak tutucu ve 
dısıne ı:ene şu cevabı \•erebiliriz· onu her tedbirden şüphe ettirlCI, 
• Bu t Ucearr bulunuz, get1rebllece- bilmt>m ki ne demeli, herhalde kö
iH bUtu r buğdayları Toprak Mah· tü bir şey vardır. Geçen gün oku· 
suller ı Ofisi b irkaç m isli karla sa.. duğum bir yazısında . barış devrin· 
tın alacaktır. Ke ndisinin kazanaca· d ek i mes' uliyetsiz gazeteciliğin 
ğı milyonlara da asla \"Urgun dam. Frnnsaya verdlji :zararlardan bah
gnsı vurmıyacağız! • Dünyanın her scden Françols Mauriac diyordu 
tarafı>:da ihraç çares i bulunamadı· ki nÇok defa hakir olduğumuz za. 
ğı lçiır . bol ve ucuz maddeler ol. m l!J) da haksızdık!. 
duğunu kim b ilmez? Gene BB.ive. Bir harp ekonomisi davamız, bil' 
k 'limlz bir y anda açlıktan adam de m illi müdafaa politikası dava. 
oli1rk cn. dünyanın öbür ucunda mız vardır. Vurgunculuk, yolsuz
Cnzln buğdaylarını yak::ın milletler luk, bu tedbiri bırakmak . bir ye· 
olduğunu sbylememiş m idir? Ar· nls inl almak, t edbir tamamlamak. 
kaclaşımızın bahsettiği tüccnr, ucu:t. bunlar, birinci davamız içindedir . 
buğdayını T ürk iyeye taşımak için ler . İşi bu çerçeveden çıkarıp , hal . 
hukümettcn küçücük iki yardım kı blrblrl~ k in besler. hükumetten 
ist em k tedlr : Dolar ve gemi! An. şuphe cdt"r, umu mi vaziyeti takdir 
cak bi r de bu başlığı olduğu gibi 1 etmez, zamamr: ve şartların zorla. 
c·kuynn vatandaşl:ırın ilk duygu· d ı41 fodnkArlıktardan her b ir ini 

a ncak ıdarenln kusuru savar, va · 
(Oe\'Mh: Sa. S; Sil. 5 te) /X/ 

Şehir 
Haberleri 

Zeytinyağ 
piyasası sıkı 

kontrol ediliyor 

Fiyatf Jrı arttıran bir 
kaç muhtekir hokk:n 
do takiba t yapılıyor 
Zcyunyagı satışlarında ~on gün· 

terde görUlmckte oıa.n tıyat yüksek· 
hkle.rlnı Mill1 Korunma Mtiddeıumu· 
mtuği l;nemıt tahkik ve tctkl.k mev
zuu ittihaz etmel<tedır 

Zeytinyağı tUccarlan istihııal mm· 
takalarında fıyat yükselmiş olduğun. 

flan lsta.nbul fıyatıarırun da artmış 
olduğunu söylemtşlerdı Halbuki me· 
seıa Balıkesır vllAyetl bOtün kaza.la· 
rlle birlikte zeytınyağına çıplak ola
rak en lyısıne. flzam1 yüz yirmi. yüz 
otuz kuru fıyatın vilayet d:ıl'ııl ınde 

muhik olduğunu ve fiyat vazıyctt se

vtyesınln burada durduğunu bildir· 
mlştlr 

Buna rağmen yağcı tüccarlardan 
Sönmez Kard~ler, menşe fa.turaları 

olarak ibraz ettikleri faturlarda zey
tin yağının kilosunu çıplak ve top
tan olmak Uzere y1lz yetmiş kuruş 

olarak göstermışıerdi. 

Burada şayanı dikkat olan nokta, 
Sönmez Kardeşlerin yağ istihsal mın
takalarından biri olan Ayvalıktıın 

kendilerine bu faturatan 170 den ke
ııen adamın da S6nmez kardeşlerden 
biri olmasıdır. 

OC-rendlğ'lmtzo göre, Mıllf Korun
ma MUdde!umumlllğt bu gibi 'hileli 

satışlara mUracant eden muhteklrle· 
rl şiddetle takibe başlamış ve bir ka
çını da adllyeye vermiştir. 

Yine yağ tUccarlarından Yağcıgıl. 

Burhanlyeden Ari! namında birisin
den çıplak kilosu 163 kuruştan %ey· 
ttnyagı alıp &'etlrdlğinl, bu ~ebeple 

Istanbulda 180 kuruşa satmak zo
runda kaldığını tdd1a etmiştir. 

htıhaal mınt.akası fiyatı, bu fatu· 
ranın çok a,ağııında olduğundan 

MUddelumumlllk bu hususta •lddetıe 
tahkikat yapmaktadır. 

Şehrımlzde Belediye ve Ticaret o
dasının murakebe memurları da ay
rıca yağ mueıeslle yakınd•n ıı.18.ka

dar olmağa başlamışlardtr. 

Kontrolörler dlln piyasada dolaşa
rak yağ fiyatları Uzertnde tetkikler 
yapmıtlardır. 

Y~ fiyatları birkaç gündenberl es 
ki anormalllğlnl ' kaybetmiş bulun
maktadır. Sıkı kontroller neticesin· 
de bı.mtann daha da düşecotı söylen
mektedtr 

Karne s2ht3kArl gı yapan 
döi t kiş ; yakaland ı 

Ki.ıçUkpazarda dört adam, sahte o
larak baatırdıkları ekmek karneleri
m satarlarken yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir Bunlar, Haydar. Bur· 
han, Haydar ve Hüseyin adındııki 
kimselerdir. Sahteklrlık suçundan b i
rinci atır ceza mahkemesine scvkedil 
mlşlerdlr. Duruşmaları esnasında. ma 
halle birli~ azasından olan Burha
nın UstUne atmışlardır. Duruııma. bu 
suçu U.Sblt eden memurların şehadeti 
için ba!Jka ı:nne bırakılmıştır. 

Kı şlık ekim arttırı · d ı 
Yurdun muhtelit bölgelerinden ge

len haberlerden anlaşıldığına göre, 
bU sene kışlık zeriyat iflne ehemmi
yetle devam edilmektedir. Köylll, top
ra.J< mahaullertnln ıetırdiğl bol pa
raya bal<arsJt eklıne hız verm~tlr. 
Kışlık ektm, geçen senekine nıi.z.aran 
ynzdc 20 • 30 nlsbeUnde fazlııdır. 

yemez. Takip etUğtniz bu ız her halde pek 
yanlış. buna emln olunur 

A .. ~ ~hıır rlynzJyoci Elnst~ln, ye-

1 O W lı mck e..'inll!.,nda köpeğini yama 

da mıtundururnıuş. ~ofrada yanına 

ko\·dufu bir sur.dıılynyn oturan \O ' 

"n.hlbinln önündeki tabaka koydağu 
utıkları ) I~ en köpek, yeıne)ti bittiği 

Polis hafiyesi kaptanı~ sözünü kesti: 
- P.fö·'lYÖ Lund'u fazla rahatsız edecek 

değilim. Kendisine bazı sualler sormağa 
mecburdum. Nitekim ki mühendis Knlt'c 
de ayni şeyi yapacağım. 

Dedi ve kapıyı vurdu. İçcrden bir ses: 
- G lrtniz.' d iye cevap verdi. 
İkisi de kamaraya girdiler. 

__ _.... .. , 

VATAN 

:ı: Haftadan Haftaya :ı ı:ı 
Avru p anın hali 

n 
svt'ç 'lre İsviçre btr derece

y e kadar müstesna. . lı. 

panya ve Portekiz de dahil ol· 
dutu halde • bütün Avrupada st· 
kı bir sansnr bulundutu için bu 
kıt'anm b ugün ne halde olduğu. 

nu tamamile bilmek kabil detll. 
dıT ama. azçok k estirmek müm
ltürdür. 

GWü tarife ne bac:et. ne çı~kttr 

bllirtı 

Donun paçası pantalond ıır. ıı· 

zun olunca, · ustü r. c çc.r ap çek ip 
nekadar örtülmeğe çalışılsa • boş 
bulunulduğu bir ~ırada paça pan. 
talonun uciyle çorabın üstü ara. 
sından sırıtır ve göze batar. Bu
nun gib i, Avrupada da sar sür 
nelı:adar kuvveti! olursa olsun bir 
haberin yazılış tarzı. b ir propa· 
gands t<!vlli, lekttik yolcuııırın a· 
tızlarından kaçırdıklnr1 bir keli
me ve nihayet h<'rşeyln üstünde 
olarak akrl ve man tık, vazlydi 
açıja vuruveriyor. 

Bugün Avrupada. yer yer, ha. 
lımize bin şukur vesllsl olacak 
ne aranırsa mevcuttur: 

Harbedilen yeri var, havadan 
bombalanan Y<'rl var. açlık çeki. 
len yeri var. me.;;kensiz kalınan 

yeri var, se{a!ete düşi.ile :-ı y eri 
var. kurşunıı dizilme 1ehllkcsi o. 
lan yeri var, çeteci bombaslle 
uçurulma ihtimali bulunan yeri 
var. kısacası bunlara benzer her 
şey var; yalnız bır ıey yok: Ra· 
hat. 

Bu cher şey var yalnız blr ~ey 
yoka sözü bfına gEçcnlerde anla· 
tılan hoş b ir hlkayeyt hatırlattı : 

G üyıı. bir adam • bu adam 

har. g t memleket tendir. o

rası mnlüm değil • Avrupa. kıt'a. 
sında serbestçe seyahat etmek. 
her vere girip her şeyi görmelt' 
içın müsaade - bu müsaadeyi kim 
den almış. o da malum delil • al· 
mış . Memleketinden ayrılıp yola 
çıkacağı zamım arkada$ları ona 
şöyle soylemışler : 

Lastik tevz · at ı-~I 
haz ari klar 

Yazan: Sadaa Galip SAVCI 
- Sen simdi gıd!p Avrupayı 

baştanba.şa dol~ca:ıt, her veyi 
yakından fÖreceksin. Avrupsnın 
ne halde olduiunu bize açıkça 
yaz 

- Yahu stz çıldırdınız m ı? 
Normal bır zamanda deilllz, her 
tarafta s&nsür var. Farzedinlı k i 
Cılan yerdf! k oleradan ~Unde bir. 
klsı ölüyor d iyC' yazr:ıak Hızım 
gelse bunu yazdırırlar mı? 

- Kolayı var. Mektubunu ma. 
vi mürekkeple ~·a zac:ı k olurı:an 
lçtndek ı haberleri rı hepsını d:ı ~ . 

ru olarak alırız ; kırmızı miirek· 
keple ya1ac11k oltır'len bildirdik· 
!erinin tersin~ hükmederı z . 191 

buna göre idare et. 
Uzatmıvalrm . adam Avr:.ıp~ 

kıt'asına çıkmış. gczmıs do!aşmış 
ve memleket ine kararl:ıştırıldığı 
şekilde ilk m ektubunu göncıer · 

mlş. Memlekeıtek ı e rkadaşhı rı 

mektubu nçıncJ mavi m!lrckkcp 
ıc yazılı olduğunu görmüş:er: 

- Ho. demişler. mektupta bil. 
dirilen scylcri doiru ole rak k8-
bul ı:dcceğız 

Mektubu okumaja başlam ış· 

!ar· 
11Avrupayı baştanbaşa dolas· 

tım Yapılan rlcdikodular. propa· 
ge r dalar tanıııınlle asılsızdır. Her 
yerde halk ncş'e ve saadet için. 
dedlr .• . 11 

- Vay canı !"a ' Mektup mavi 
murckkep!c l)Jduğun:ı göre d t . 
mek k i bız!m ~ahmlnlerlm i z yan· 
lışmış. 

Devam: ~ Avrupa halkının re · 
fahı gıpla cd lecck ckrecedcdlr 
Her yerde yepyc ı b!:ıal;ır yap: ~ . 

maktadır. H'c t.ı lr yerd r hava 
bombnrdımanı:-a utromış, harap 
olmuc yer görmedim . Akınlarını 

gazetelerde. ajans telgraflarında 

okuduiumuz tayyareler, bomba. 
larını hep boş tarlalara, ıssız yer. 
!ere atmı~lıır ... 

- Olur scy değil! Mektup ma· 
vi mürekkeple yazıldığına göre 
demek ki bize mütemadiyen yut· 
t u rmuııtar. 

Devam: «Herkes !şile güclle 
meşgul. Fabrikalar tam verimle 
işliyor. fşçllC'rde abotaj dcVJ. en 
ufak btr 1taatsfzlik 'örUlmU· 

- Allah Allah! :\1ektup mavi 
mürekkeple yazılmış ol.masa in. 
san bir tür \U lnanmıyacak! 

Devam: ... Her tarafta müthiş 
bir bolluk var. Yiyecekten. içe . 
cek ten geçilmiyor Glyecettn her 
türlilsü mebzul. Yakacak çcşıt 

çeşit, Kuş sütü aransa bulunuyor 
Kısa.ca.cıı her şey var •.. a 

- Çıld ırmak işten dcCll! Mck· 
tup mavi miırckkepl<! olmnsıı 

böyle bir bolluk bulundutunu 
akı l almıyacak 

Devam· .Yaln ız b ir şey yok : 
Bütür. Avrupayı aradım, bir iİ· 
ee kırmızı mürekkep bulama· 
dım . 11 

Artıl: bu cümle tlzcri rı e Avru. 
panın ıı illtist.an olduğuna 'ı.iphe 

kalır mı'l ... 
Hoş, A vrupanın halini bilmek 

ıç.n bövlc sa n-u r kaça~ı mektup. 
ıara d.ı !uzum yok Avrupalılar 

bazı 'limanlar 'kendilerinin V"r· 
dikleri haberlerle de perdenin bır 

ucunu kaldırıp arkadaki dcko· 
run ne oldu~umı yarımyama.lak 

gösteriyorlar Me!clA geçenlerde 
b ilm. m nereden bir telıraf' var· 
dı · • Aytıaşır da ıı ·tlbRren yumur. 
ııının haCt ada nilfııs başına ikiye 
lr.dlrilece(ıinJ • bildiriyordu 

:\dam:.. biri b ' r Bektaşi faki. 
r lnc on p~ra vermiş, On paray ı 

vermekle kalsa lyl , bir de şöyle 

b ı r nasihatte bulunmuş. 
- Ru para ile sakın meyha· 

ney<.' g ıtme hal 
Bektıı şi , herifin sur tına şöyle 

bir baktıktan sonra cevabı yap ıs

tırmış: 

- Be adamı On para lle de 
Hacca g tdHmez yal 

Hofüıda iki yumurta ile de om· 
l~t. pasta, mayonez. tatlı yapıl. 
maz ya! 
Adamın biri otomobilinin bir 

tarafını yeşil, öbür tarafını kır. 

mızı boyatmış. Bunu ı:ören bir 
arkadaŞl böyle garip bir hareke-
tin sebebini sormuş. • 

- Bir kaza yapacak olursam 
şahitlerin verecekleri lf'adcler blr· 
birini tutmasın diye böyle yap· 
tım. 

Avrupa da iki renklidir: Ada. 
mına cöre siyah, adamına göre 
gUl pembesi. 

LAıUk tcvzıatı için haıırlrklar de· yor ... -. 
vam etmektedir Ticaret Ofisi, Ve· 

Sadnn G. SAVCI 

kaletten 11Jdığı emir UzCTlne bu sefer 
taksimatı v1H1yetlcre göre yapacak· 
tır. Tevzi listeleri, vllAyetle.rln otomo
bıl adedi esas tutularak hazrrlıı.nmak 
tadır. Bu defa tevzi olunacak ll!!ttk· 

lerin yüzde yitml belli resmi otomo-
billerin ihtiyacına tııhl!Ls olunmuş• 

tur YUzde yetmı., ~i villyetlert 
gonderllecekt:lr 

Her vllil.yette, vali veya muavfut· 
nln riyasetı altında toplanacak olıı.n 

bir heyet tevziatı idare edecektir. 
Şehrimizde bu işle Ahmet Kmıl< 

m~gul olmaktadır. Oğrondlfimlze 

göre Uk olarak 8ilc geçindiren kim· 
sclerln hiç ıtuıtl.ği olmıyan arabala· 
rına. lAalik verilecektir, Ticaret ofl<ıl 

15 gUne kadar bUlUn vil!yetıerin lis· 
teslnl göndermiş bulunacaktır. 

Ş sk~r hakkın da yeni 
i ararla" ha ~ ırlanıyor 
Yeni bir emre kadar .,eker şirketi, 

her nevi ı;ıeker ııatışını durdurmu,tur. 
Şeker hnkl>ında yeni kararlar hazır• 
Jandığ"J bıldJrılmektedır. 

Minimini 
l'R\ iia, StaUncracf nnabarebef;lnln 

lb:r9 ylztln<:U c-Un üydti. B•, tariht.e
ki yüz Q,ene moharebe81nfl minimin i 
bir naziredlr, fakat arıc•ak lıllm ben
zerllfl bakımından. Yoko;a, 1nı yüz 
J1ljtıtllc muha rebfonln kıl dıjtı l'.Anlar, 
tehrlp etti~ ,-aı1ık1Ar vanında tari
hin yiu: c;ent muhıne'Mo'ıl yaya kalı r . 

HARP IKTIS ADIYATJ 

F 1'&11N.d& ttitüncüler bOş bir kibrit 
k utuc;u getırmlycnlero kibrit \ ermJ
J<"Ot"klermt,. F'tna bir tedbir değil. 
Oyle bir zamAnda bulunuyoruı ld en 
ehemrnlyet<ııb ~bı t;~rilnen 9eylerde 
tkh-ıat etmf'k ır;ı-rek. 

hir 
bu suretle Amerlkada yüı milyon a
nahtar &oplana bllecejCinl ve bunların 
madenlerinin e ndü11t rlde kullanılabUe
cetını "öylemı..,. 

f;rtec;i hllfta ,ıta:ıeteler, rad)'elar, 
10lnemala r cll.lzum .. u7 anabtarla"nızı 
harp endlioıtrı .. 1n~ vtrinlı!ıı tffye müt
h i., b rr faaliyet gö ... terml~ler. 

On bet; ~ün "üren faaliyet ııonu

d a lli:ıumııux anahtarların t~llm c
dlltn yekQnu hayret edilecek kadar 
kabarık olmu,. 

MDddet blttttı 7IMU t;azf'teler en 
faıla a11atıtar verwerin llıteltıinl 

neşretmı,ıer. Bu li'ltenln ba'ındl\ Ba-
Amerlkada da buna benıer bir ted- ya.o R -00'\C\ tlt'ın Be)'37. ıı;,·den Jllıum-

bi r ia hlkı\)'e ini okudum : su ~örerek \erditl 13'.! anahtar ge-
,\.merlka Jstlh!!al Dlrektorü Dona.Jd liyormu,. 

Alf m 38,90 lira 
~el•oll, CUmhurrel"lne bıa.t•urarak it}. En ehemmiyet•lı. görünen ~eylerde 
:ıwn m: aıısbta.rTatın toplarunuı ıçtn U 5arruf ,.fi lkh•t edf<"ek blT devlr

Altın flyausrı y1lkselmckte devam bir mUc.adele açılma.c;ım teklif eımı,. 1 deyl.ı. Bu gibi m1~1ler bt'ıe de örnek 
ediyor. DUn bir altının fiyatı 3& li· ı her on anahtardan hiç defil,,e yedi· olmalıdır. 
ra 90 kuruştu . s inin kulranılmadıftnı Uert 'lürm~ ve , TaUıuırt 

lliNDE 

A 

Knlt bu sözleri gayet sinirli bir sesle 
~öylemlştl Hessen ise ak!lne olarak çok 
solukkanta cevap verdi : 

- Size isnad ettiğim sadece bu değil· 
dir. MC15ela size şu ~ok yakışan sakalınız 
yok mu? Hiç de tabiiye ~nzemiyor. 
Maskeli balo oldu bitti . Devamlı şekilde 
tebdil ı~zmek herhalde doğru bir hare. 
kt!t dej ildir. Saçlarınızın da hakiki ren. 
ginj görebilir miyiz? 

1. mln pen ı;ll le efendi .. }nln kotunu 
durtcrek' ondan yeni bir şeyler is1er
ıntş. 

Genç mühendis yatağının üzerine u· 
zanmış kitap okuy ordu. Onları görür.cc 
hemen yerinden doğruldu. Soyunmamıştı . 
GC'ccnln bu saatinde kamarasına giren a· 
cl::ımlara hayretle bakıyordu. Hcssen ka. 
pının e_,lğlnde durdu. Kaptan ise koca· 
mnn ellerini uğuşturarak yatala doğru 
:, aklaştı. Çok sıkılgan bir hali vardı Ne 
söyleyeceğini bilemiyordu. Nihayet şu 
tarzda. konuştu; 

Yazan: Wel.oıer E . 111.atz - 18 - Çe-.iren: Reu.&n A. E . 1'ahnu ..., _ _, 

Kaptan Siemscn hayreUe gözlerini aç· 
m~ dinliyordu. K nlt ba~ındaki takma 
saçlarla sakalı çıkarınca bu hayreti bir 
kat daha arttı . 

Bunun lı:ıcrlne El tein da ç-0k ...... 
dl~ köpeğine bir kaç parça kemik dD· 
hA atarmı>:. l<;Jnsteln bir giln keı:ıdl-

llc tanı,nıak \e konuşmak lstf'dlkf 
yıikı>ek aileden bir komşusunu yeme
(: da' et eder 'e yemek !lamlmi- 1 

yetle de\ am ederl•cıı hliyUk fıllnı hal· 
llyle uğra tığı bir m~leyr. ıtıılıırak 

ı.111,unm('f°C hıtşl:ı r. Bu eıınnda kadın 
ıınlııttıklannın doğ'ru oluıı ıılmadığmı 

tahkik knııdı)'ln elini prof~ürün ko· 
ıon!l götliriir. Bu hareketin !'ilim ilze
rlndt!hl nk!lli t lı1 çok tuhaf olur. zı
rn t;ınsteln önünden bir kemik alıp 
ola doğru dl.inerek: 

- ı,te kemlA-ln beni durmadan ra
hatsız etme, der. 

- Affedersiniz J.Hisyü Knlt Sizi geç 
,·akit rahatsız ediyoruz. Fakat vapurda 
çok ecel bir hadise oldu. Her yolcu ıle 
görüşmeğc mecbur kalacağız. 

Genç dam büsbütiln hayret etti: 
- Buyurunuz. Benden ne istcdl~lnlzl 

pek anlayamadım ama ne ise ... 
- Size vapurumuzun polis hafiyesi 

Müsyü Hessen'I takdim edeyim. 
Sellımlaştıtar. Hessen hemen söze ba&· 

lııdı. 

- Size meseleyi açıkça anlatayım. va_ 
purda garip bir clnay$t oldu. Biraı ev · 

vcl meydana çıkan bu cinayet hakkında 
size bir kaç .sual soracaı:ım. 

Mühendis iki sandalya göstererek : 
- Buyurunuz oturunuz. Fakat mc!:'e· 

leyi hAl:l anlayamadım. 

- Şimdi anlatacaeım. Bunu size hu
susi olarak söyliiyorum. Dlier yolcuların 
bu cinayeti haber alıp da telaş etmelc· 
ıınt istemiyoruz. Bır bu~uk saat kadar ev 
vcl prenses Manierska'nın Rus uşağı ka . 
marada gırtlağı kesilerek öldürUlmtiş. 
Bu clnıı.yetl kitap sayfası açmata mah. 
sus bir kama ne ~aprnı,ınr. Öldilrı.ilen 
bu adamı tanıyor mlydınız MUsyö Knıt? 

Wllllam Knlt bu sözleri duyunca biraz 
hc~canlandı ve: 

- Bu uşağı görmüştüm. Rus kıyafc· 
uıe gezerdi. Buna dikkat etmemek ve 
farkında olmamak mümkun detlJdl t&-

bil... 
- Tabii.. fakat mesele yalnız bu ci· 

nayetten ibaret değil. Bir de prense.sin 
~ok kıymetli olan mücevherleri de ça· 
lınmış. Rus uşaji 1 öldürmelerin~ ~Mp 

bu hırsızlık hadisesine şahit oluşudur. 

Hırsızı gördüğü ve t&nıdrğı için onu öL 
dürdıHer. Mühendis dikkatle dinlemiş. 

ti Nlh<1yet: 
- Bu anlattıklarınız cidden çok me· 

raklı Mösyö Hesscn .. fakat ~ni neden 
bu işle alakadar tellkkl ediyorsunuz. 
Bunu anlıyamadım. 

- Bu mücevherkrin prensesin kama. 
rasında duvarın için~ gizil olan kasada 
oldu~nnu s iz blllyormu,~unuz. Öyle mi? 

- ~n mi? Bunu nereden bilebilirim. 
Bana böyle bir ~nadda nasıl bulunablll· 
yorsun uz? 

Mühlncfüıln saçları ııarı ve kıvırcıktı. 
- Çok m ahir bir pc;lls hafiyesi im iş.. 

siniz Mösyö Hessen! S izi tebrik ederim. 
B <>n de sizin gibi bir polis hariyesiylm. 
Belki de i.smlmi işit:nişsl n lzdir. Ben Gre· 
gor Sonius'um. 
Heıısen gülerek: 
- Yanılmadı:ınııa em in misiniz? ' de· 

dl. 
- Ne demek istiyorsunuz? 

- Ne ise bu meseleyi şimdil ik bir 
tarara. bırakalım ve asıl cinayet işine 

gelelim. Neredcı kalm~tık. Ha! Evet! 
Size mücevherJoerin nerede saklı oldueu
nu biliyordunuz demiştim del:ll mi? Bu
na eminim, çünkü sizi koridorda gör · 
mUşlcr. Kapıdan prensesin kamarasında 
konuşulanları dtnliyorırıuşsunuz. Tam o 

(Dnamı Tir) 

a -u-Ml> 

Tabldot ~ 
uıııll re eledlye, dünya durUJll 6!" 

liİİİ1 furdof u Uı;tısMIJ prıı.t' er'f: 
layı!'lle yeaJ bir karar cSa» ~ <1'' 
Pf'k yakında lokanta.Aerc!a ~~Ö f 
bir bedel mukabilinde üç t~ ~ıb' 
mrktr.n ibaret tabldot uııolil f1Jfl' 
edil~cektir. Lokantaların ~tt!Sf 
na gi>re tabldot fiyatları da ııt 
tarafından tavın olunacaktır · ... ı . ıı•· · 

Ttı bldot u<ıulll. bu tedbire 11Jjf 

\r.rllmrden önce de ba7ı ıoı.ıuı "" t , ~ t• 
da calakarh denilen serbe& cJ~ 
ı,ltll yemek U!!ulünUn yaııınü eri" 
ıdl. i steyenler alılkart. 19t~~,f 
tahldot uoıulihwe ' erlerdi. il• .~rt 

• tT"'~ 
ulilkart. \·emek "f"nıenln • P 

• .J dl 
de», tabldot ıı.toptan:ıt şeiıUY ._,J 

Şimdi az ç~itll tabldot ııtl' 
tatbik edilmekle mii,terııer f('ll'•tıf . ~·(.' yUk bir değı,ıkllk otm•. 111~1'1 
Zira eskiden lokanta tav1l~ .o it" 
hir kenara kordu; tavuk ııoJtil• 0ııtl' 
tedlk mı "uyunu "tizer, ta"uğll 51 ıt 
mfi7,e gf'tirlrdi, tanık haşt11 ıı1B11,41 

d 
,-e 

tedil< mı !!uyunu Jlı'he e r r. ,.ııll d 
Çerk~ ta\'U~ı l41tt'\dik nıı. r.tı, 19,P 
ça~·· ıı~tUne döker g!Jnderırdl;t1ııı • 
dolınuı ı~tedik mi. tu·uğ11 d~,1 ır 
dik e~r. yanına üLllmllt pll•llelı'tı 
yar, buyur ederdi. l'tne ta 11 ı:t 
yapar bir tarafa kordu: orlfl:~ıel 
babı l'lter~tk ta" kebabınlll eli ' ,r 
htra7 k~klk ~erpl~tlrlr gettrlrıı~ !' 
C'r kebabı '"~"'ek t.aa kebabı 81~1 
nına biraz ha,ıanm" beztlY~••ıt' 
111, Beykoı kebabı ısut!lrlt ~ 
mı' iki peyin parça"' Ul\' t1 rcl;r~l•'' 
derlrdl. Beyin ha,ıa111 .. ı t ol Dl' e• 
dl. beyin ;atatuı ıuy11 11 ll7nı Jı~ 
ttine uytlnyafı dökWerelt y-9 .t' 

•"' {Tzatmağa lüzum yok : şur ıı•' 
dı ;ı..ım tavuk ha11lama • l>f'Y1" ..ı\ 

& ' j '1 Jr 
lam~r. ta" kebabı ve iç pU ıct cl' 
dört a na yf'mektea &ize bir 

10 

lbt~sl çıktrayım. , ti 
at11•"1• 

TB\'nk !!Uytl; tavuk 1111.şl ,.,.-; 
vuk .. aA-u,u: ('erke• ta,-uıu : "'"' 
dolmn-.ı: ta• kebılbı; orınat' tıı ' tıt 
bı; a1"<'t kebalu: Beyko~ ktb•. 1~ / 
yln ha,ıarruı.sı; beyin ..ıaı.t" 
IA.vı. l)f 

lCÖ~ 
-U-rf_a_y-ağ-l-arıtı1~ 

başına gelenfel 

lstonbula gelen yağ10'
1 

m~ğer T rubıo" 
. yeğ• imiş ,, 

Son gUnterde şehrimize tJtf ıı4 
mUhim miktarda yağ rel1'11;ut: 
tik olarak SOOO teneke yağ ı ~~ 
Diğer partiler de yolda old!lf~Jd1 
bir kaç güne kadar şehrimize "; ti 
bulunacaktır. Oğrenildiğine görr• ~ 
yağlar Istanbula. gelinceye lıil~ll ı(. 
garip bir macera geçirmi91erd ıl'· 
dlse §Udur: ti 

Ista.nbuln Trabzon yağı diYt. r' 
bu yağlar, Torul yaylnıarında~ 

1 
lanm ıştır. Bu yaylada yağ toP /o 
lar 15 bin teneke kadar blr y•' e•' 
ku vücude getirmişler ve bunıar~ı ı 
liye masrafını g oze aıarıık t1 ( 
nııkletmlşlerdir. YaA'lar Urfll~t 
lince, oradaki tüccarların ga'.~ 
bildikleri usullerle, kabak iCI ~. ~ 
gibi maddelerle karıştırııarıı.I' l 
bir hale konmuş ve bundan soıU'~ 
fa men~ll olarak ıst.ıınbula 

rilmi~tir. ~ 

Bu ~ayanı dikkat iddia il ıı• 
gerek Belediye, gerekse ].{ ıntB J, 
caret MtldUr!Uğtl ehentmı1ctlt.·,J. 
makta.da'. Yatların Torul yarJıı.:c ~ 
ve civarında.n 200 - 250 .ktırU~~ 
ııında toplandığı iddia ed!Jrııt' fı1~ 
Halbuki bu yağ'lar şimdi şeJır tf'ç 

500 kuruşa halt! daha fazle.1" 
maktadır. J. 

~VKÖS~~ 
Pastırma l ı yu rr: urlı" f 

H er ~ün faııulye, ,,pa~~ 
mekten bıkan oocuk19,. ,,t 

dt'li~fk bir yemek yedlrftteğf ıı.Jl~ 
düm. Dün BAlıkpazanodA" ~ ır 
hali~ JiayW:rf putirmaBllU 1J1 ~ 
dofratb m. 1kJ yUz eW graı11 ~ 
ma kin dört ba<ı büyllk flO~ '/' 
ka blka doğrad;m. Ta'flllllf1 W J(6.I 
ka'ık yağ koyarak oğanfarı vP 
mıyarak biraz öldürdüm. sır ,,"I 
ç.lnde kaynayan aıcak auya ~ . ~ı 
yı att ml. ıc".'. r 

Bir k aç dakika 11on.r& çı ;,J 
Soğan \'e pa"tırm&)'ı karı,t•~ f!Y 
çlne bir kaşık sirke, üç p•r:,, S1 
koyal'&k u farak bir teP"I I(' "tf'. 
dım. Yanm flacan su fJi"" ,.1' f' 
hafif ate,te biraz pı,ırdin1· ~ _.,.,, ~ 
vatar açarak yumurt.ıarı fç.a' f''.A 
ctım. Tuz ektim. Yum~r tlff' 

t ce ate~ten alarak sıcak •~ 1" f 
ya lerdlm. Clddr.n ı-uıel olsD 

1 roeğlıı tadnıa doyum :::;.,tf'lı 



, 
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ı j ~ ~ 3 i• J :J ij ~ ~ X1 1 : rJ:] ~ J ~ ~ JI 1Y eni kararlardan 
A k • b d . · ı sonra s uri durum Lı ya a ıngı iZ • rarlar var kı v~':::et\::;>oi:::k 
r--- Yazan: Al ıazeteler t&ı-afından ilan edlldlğını 

1 la ') man çarpışması bltlyorsunuz. Bunlar arasında va· ..___ SAN BOP: A-J 1 tand~rın bır k• ını kolaylıklar. 
t'1 (Ba!JI ı ln"ide) kuvvetlerlne menrup bir alay ef- dan ıstıfadelerı trıhdlt edilmekte. 
~ cephesinde harp hasarlar ika ed1lmittlr, radı. Dabat'da kAın hava aı.anını dlr. Mesela lokar,t.alarda karne mu 

İıızilb:ler lleıflyerek ceJlfıeye zaptetmlşlerdlr. kabilinde dahi olsa mü~rlye ek. 
·azıyeti ya .. •ılıyorla.r mek verilmemesi ve müşterinin 
-..::....:..:.: ~ Çördl'e verilen rapor k 

Londra. 7 (A.A.) - En son ha. c ıneğini beraber getlrmcğe mec· 
R t&l)·an tebliğine göre, ,ım&l ce- berlcrc gorc Mısırdaki vaziyet şöy Londra. 7 C A-A. l - Bugün öğle bur tutulması gibi. 
U ilahta muharebe l·'uka • Mer- ledlr: üze:i. neşredilen bir toebll~de blldt· Tatbikatta lkı hal birçok suilstl· 

• 

Aidatlı Tahsildarlar 
lstanbul Belediyesi hesı.p işleri 

Müdürlüğünden: 
Hesap işleri mUdUrlilğtl kadrosunda ml.lnhal bulunan aidatlı tahsildar· 

lrklar lçın aşn~da yazılı evsafı haiz olnn taliplerin 21.11.942 tarihine 
mtisadlf cumarteaı gUnUne kadar Bcledıyc Rlyıı.setine lstıda ne mUra· 
caat ederek istenilen vesaiki geUrmcleri llzımdır. 

l - Türk olmak, 2 - Askerliğini yapm111 olmak, 3 - Okur, yazar ol
mak, 4 - 85 ya~mdan aşağı ve 50 yaşından yukan olmamak. 

IstenHen vesaik: 1 :- Hüviyet cUzdanı, 2 - Askerlik veıılka.sı, 3 -
6Xt,5 ebadında dort fotoğraf. (1229) 

~ M&t.rııb aruındald bölgCJe tntl· Sekizinci ordu Romm€'1'ln zırhlı rıldısıne g~re, Ç~rçll. 
1 

Genc:al mailerin müşevviki olarak gôrül· 

~ •tını.ıur. Hemen ili\ e edeyim ki., artçıları tarafında.n l~kll edilen Montgo:;ery den es r ~11 en ~ilş· müştür. Müşteri lokantaya karne. 1 s tan b u 1 G u·· m r uoe k ı e r ı· 
::_ lrlubarehe, ardçıya bırakılmış o· perdeyi yıkmakla ve çekilmekte man ~s k~rl dile elef ~:~ı r ~7 ma ze· siz Citmek~ vıe müşterisini kay. 
"il bazı Alman - ttaıyan mUfre· olan mihver kuvvetlerini muhare- ı mc a ın a ta sı ı r rapor betmemek ve memnun etmek ıs. 
~rtııın kendllerını feda eder<'e!ltne beyi kabule icbar için batı istika- al~ı~ıı~İ.r.ıer bir noktaya ,·ardılar tcycn müessese sahibi karnesiz ek· BaşmÜdÜrlüg"' Ünden: 
ı. .• ~rcltklert muvakkat \'e küçUk mu metınde büyük bir kavis halinde Londra. 7 (A.A.l - Sallhtyetll mek temir.1 ıçin çareler aramakta 
,.. - ti ı ı h ıı ıı k ıl ktn.. 1 ve fiyat farkına bakmaksızın şura· ,.. ..._ ._.. .. .._.,. 
L lr-·•e erden ibarettir. ngi iz zır • er yel"(! yay ma .... ır maht'illerdf'n bıldirlldi,..;"e göre, Se- l'fukaddema l!>tanbııJda "eşildirek Çlttesaraylar Ne. 65/1 ...., ....... o .. .,.,,.ı 
'l uv d s ı hta Ka.tt b 0 "' ya buraya başvurup yolsuzluğu ıı- vetıerl, uıl mth\·er or usunun ° cena ' ara atağı ke- kizinci ordu flmdl Mersa Matruhun K.BÇo andalddl<ı'e: 
•··,"'\' hıt bırakmamak için tnı mihver narından llerltycn Yeni Zclanda cenubunda bı'r noktaya kAdar var. tcvltt, teşvik ve idame etmekte· 

d di Miktarı, mahiyeti ve neden do!lduğu 2 9.942 günlü. 1985 sayılı cTecU 
t \'ılarını bir slllndJr ıfbl çfğne)1P kuvvetleri Mısır hududu istıkame- mıştır r. Gazetesi> ile ilan edilen 3309 lira 6t k"'""" borcunuzu 1723 sayılı ka· 
,1~eceıc ve Menıa Matruhta mlh\e- tindeki yarışta Rom mel kuvvetle· · · Diğer taraftan mürakabe lama- - ..,. 
" ~tunmunıa meydan vermlye- 1 rını geçmtşlerd\r. :\lağHııı ve rallp J'f'ftf'raUer katıı men süçleşmekte. her müşterıntn nunla. gösterilen 30 günlük müddet uırfında ödemediğinlzden bu parayı 

~ ..... tı kar,.ıva lokantad ld - k )t k bi nihayet 10 gün içinde veznemıze yatırmadığınız takdirde Ta.hslll Emval '" r. El· ı 'I • ., an a ıır e -me mu a • 
lıı ıı cmeyn n 188 kilometre ba. Kanunu hUkUmlerine g"re hakkınızda takJba.t yapılacatı teb11ğ yerine 

..... rtı~ıer de m. aharebcnln EUUe- tısında bulunan Marsa l\tatruh mu· KıUlire, 7 C'A.A.) - Perşembe ak· linde karne verip vermedığint ta. 
'""'~nı l"" bat d ki şamı Sekı'zı·nci ordunun umumı· karar yın ve tc~bit ımk .. nsız bir hal al· kaim olmak llzere Uln olunur. 11190 
,,;. n uv kilometre ısın ıı a- harebesi belki de başlamıştır. Fu· • y "' 

dir.1ıf11 ~N!,..nn ettttbü bllt'Jlrmı,ıer· ka Ue Marsa Matruh arasında Rom gAhında galip ~eneral Montgomery ı. maktadır. Lokantadan ekmek ve· -------------------
~ı·-a .. ıatruhun hu"'"n ":ırın 1,. ld b le ma"'IOP ve harp esiri General Rıt- rilmesi menedlllnce saıkcc tokan· lzmı•t Dcnı"z Satınalına Komı·syonundan: lıı il o .. ,, " "u : me ın ger e ıraktığı bUlUn kıL r. 

• ~ lıter tarafından t-:gaı edılmeı;I atar onları çeviren İnal!" t kl ter von Thomas geceyi de umumı ka· tayı tefti~ etmek, müessesede ek-
,()~_rııuhı.meıotr. ve topları tarafından .,d~~uı:ek~;~ rargAhta geçirmiş. ertesi gilnU gene· mck bulundurulmaması ıçln kafi 
~~erat l'llontgomcry, 1ımal ccna- dır ral Montgomery ile sabah kahvaltısı 

1 
gelecektir. 

k ı üraUe t.«klp harekiıtıına ı;e\·· S .kl 
1 

• ettlkten sonra Alman Afrika ordu- Bunu vatandaş ıçın büyük blr 
,...~erken, cenupta kalan mlh,·er pi· e z ncı on!~ düşmanı taklp .!;Unun sabık kumandanı cephe gerisi- külfet addetmek de doğru def il-

de ku·n·etlerlnl kuşatmayı una._ ed 1or ne gönderilmiştir. dır. Karne kuponları ıkiye ayrıla. 
11\aın,,hr. Burada s lta.ly&n tüme- Londra, 7 (A.A.) - Mısır cep· ltalyan tümenleri çember l<'lndl' bilir. Fırınlar ve satış yerleri her 
111 bir çok noktalarda çevrllmlttlr. heslndckı İngiliz sekizinci ordusu Londra. 7 'A.A.l - Habe/ alı~dı· yerde vardır. Lokantaya gitmeden 

~lrııaJıle mihver ko~·f'tlerlnln yeni- düşmanı takıbe devam etmektedir. ğın:ı göre, Polonya ve Trieste ttlmen- 1 evvel vatandaş en yakın yerden 
1"trı. 1000 f'ııir vermesi ,·e 70 ~ 80 tan.k 1 Harp muha.tıirlerl, şimdl çarpış. lcrl de dahil olmak Uzere :5 Italyan ekmeğıni alıp öyle gelebllır. Bu 
~~l>etmesı ,.e cenupta da ıumen bu- ı• maların EH'ılcmcyn'ln 150 kllomet· tümeni Mısır cephe!!lntn şıırl< l<esi- 1 da büyük bir zahmet değildir. 
lııkıu~llnde mihver plya.de kUntt· re batısında bulunan bir noktada mlnde bir tuzatıı. dUşUrUJmUştUr. 2 - Yıne bu meyanda muvakkat 
lı>rtııın ku,atılması, \'e nihayet in· cereyan ettiğlnı bildirmektedirler. Amerikada söylendiğine göre, Fo· karnelerı vermek vazlfesı Uç ek· 
tilı, ııat t'enahınm 2 glln lı;indt>kl Ellılcmeyn'ln 100 kilometre batı· ıogore tUmenl olduğu gibi teslim oı-1 mek bürosuna hasredlimlştır. Bun-
41\lp ltıueketı ile Merta Matruh ya· ısında bulunan Fuke. hava alanı şlm muştur. Rommelln vaziyeti sUratle !or Haydarpaşa, Slrkecı ve Galata 
:;nıarıno. \annacıı, mihver ceph~I· dl İngiliz hava kuvvetlerinin elin- vahimleşmcktedlr . Bu vazıyet u~ra- 1 

Yolcu salonları ekmek yerleridir. 
ııı~ lratt!Jlk "aha.da yarıldığ'ına ~e de bu~unmaktadır. dığı ınşa.nca . kayıpl&rın ve binlerce ı tan bula ılk gelen vatandaş nü· 
btı l\pr ordurıunun bilyi\k bir mağlu- Bır hava alnnı işgal edildi ı taşıtların lngıllzlcr tarafından zapte· tus tezkeresi. o günkıi seyahat bl. 
ta ete uğrayarak bozgun halinde rl· Kahıre, 7 (A,A,) _ trıgUiz hava dUmesının neticesidir. letl, diğer vestkaları yanında ola-

ı - Beht!T' a.dedınin muhammen oedelı 220 liradan 220 \'olt mUtema
dl cereyanlı ve asga.rt 19 m/m c ~;adar delık açnbılecck evsafta 3 adet 
Elektrik dellJc motörU pazarlıkla satın alınacaktır EkSiltmesi 11 ıkln· 

cit~rln 942 çar~amba gUnU sa.at 15 de lzmltte tersane ltapı.sındakl ko
mLsyonck yapılacaktır. 

2 - Temlna.tı 99 lira.dır. Pazarlığa iştirak edeceklerin ilgili tıcaret 

veslkalarlle birlikte belli gün ve saatte komisyona mUr.acaatıarı. 
(1107) 

ÜsKüdar As. Ş. Başkan ' ığınd::ın: 
Şubemiz yedek subay defterinde kayıtlı bulunan emekli \"C yedek eu· 

bayların ikişer kıta. vesika foto(>rnflarıııın alınmasına !Uzum gbrUlmUş 
olduğundan ~ubemizc mensup emekli ve yed<'k stıbayta.rm ikişer krta. fo
toğraflarını bizzat veya bllva.sıt11 tez elden şubeye getlrmeıerl ve Cotoğ
raflarınm arkasına da kayıtlı bulunduğu defter 'lırn numarası!e sınıfla· 
nnı yazmaları ıüıumu lllln oıunur.1 1637 - 12351 

1 Buruşukluklarımı 
ı ·Nasıl 1 

Giderdim 
8aıellık Mute • 
f.assıslarının ve 
•ôzoe• ·Buruşuk· 

lukları karşı · 
1nilstahzaratın 

aoemı muvatta. 
ltıyetinden sonra 

ıv•.ol ""ucu 
ıun ıııı rcoawı 
uıuu uınnoı. 

Akşamları 

ntmaıdan e•· 
•el. terkibine 
rcnç haran· 
lann huceyre
l~rtnden t.stlh· 
nç edilen BI · 
OCEL kar~ı· 
nhnı~ bir krem 
tatbik ediyo
rum. Bu . tıpkJ 
c:1ldini7Jn Bl · 
OCEL'I gibi· 
dtr. Slhriamls 
olan bu cevher sayesinde UJlfill· 
mış <'lidlruz beslenecek. weleştp 
grnçleşecek Bu ctld gıdası. bfıtuo 

dunyada tanınmış bir cıld müte
hassısı tarafından keşf •e hali ha· 
zırda pembe renkteki TokaJon kre· 
minin terkibine ithal edllmıştl.r. 

Her aksam yatmazdan enel ye
gane cild gıdası olan bu BIOCEL1J 
kremi kullanınn. Sabahlan da 
beyaı renkteld Tokaloo t.reminJ 
kullanınız. O. cildi besler. açık me· 
sameler\ sıklaştırır •e •Ma'lcya]ı 

için mümkun olan en mükemmel 
bır4 e3as teşkil eder Bu tkı kremin 
lstımallnde müessır neticeler g..,. 
rantllldlr. Aksi halde •erdlltnıl 

1 paranın iki misil tade olunur. u-----------1 t tltlğine artık şUphe bıraıunamak· rak lstanbula çıkacağ• lçln kolay. 

11.ilır. Ş k h 1 5 ı· • tıkla vaziyetini tesblt ettirerek mu 
lı G"IW'raı :\tontı;omery şu beyanatta ar Cep esi ta 10Jn nutku vakkat karnesini alacaktır Muvak· 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Ulunrnu~tor: (Ba,ı 1 incide) •c:a• (~r 1 hlcide) «=• kat karneler beş günlüktür. Daha 

<- Cenupta çc\Tllml.ş mlhver hfikUm sUrmektedır. Alman • Rumen dır. ÇünkU buna lmkAn yoktur. Fa- !azla oturıı.cak olanlar bulunduk· 
kuvvetıerlnln kurtulma.sına. lmka.n 1 taarruzlarının azalması ile beraber kat ikinci hedefimiz Bitler ordusu· !arı kaza ve laşe bürosunda ıka· 
~oktur, bunlar esir edilecektir. Ha· Don ile Volga arasındaki cepheyi yar- nu tahrip etmek ve onun liderlerini metlerini temdit cdeccklerını ıs. 
tektıtr gevşeteceğim izi sanmayınız. mak itin Tlmoçenko tarafından yapı- ortadan kaldırmnktır. Hltlercller Sov ı bat ederek muvakkat karnelerini (Ba'ı 2 incide) IXI 
l:ıaskıya devam edeceğiz, ve mlhverı lan teşebbüsler de seyrekleşmiştir. yet esirlerine işkence etmek ve on· t~bdllcn . alacaklardır. zıfc, hak ve mes'uhyct ölçusunü 
.\frtk4ldan atacağız.> 1 Berlin, 7 (A.A.) _ Alman ordu· ıarın yilzlercesinl açlıkt.ıı.n öldürmek Bu şekılde her defasmda yolcu sa.- kaybeder bir hale sokmak ıkl.ncl 

' ftu bf'yanattao çıkan a~keri mi.na 1 ıa.rı başkumandanlığlnın tebliği: gibi eski bir usul kullanıyorlar. On· ı !onlarına kadar gitmek zahmetınden davamızı alakalandırır. IIalbukı 
.u::,r

1
:
1
, d d .. A umu.mi Batı Kafkasyada mevt:ll bir bu· lar memleketımizin halkını erkek, kw·tulmu~ bulunacaklardır. bızim ıçın bu cıhan fııclası tmtıha -
·~ or uıa '\'tya aua klldın. çocuk, lhtıyar, kardetleriml:ı.i I 3 - Yıne !!On alınan kararlar ara· nı ıçi.ndc m\111 varlığı masun tut-

:yı,yeıırn, müttefikler rölde bir yer- kın hUeumu ile dilşman bir dağ mev- ve hemşırelerımızı oldUrüyorlar sında lokantalar ıçln Ka.bul edilen mnk en başta. her gerekllfl vakit, 
dııtıııak niyetinde değildir. Durma- zllnden atılmıştır. Be ·az Rus ad mahdut yemek ııstelı ve sabıt t'lyatlı oçlı~ın da. çıplaklı~ın da başında 

~an llerli:o;""~klt'r 'e nerede bir mlh· limen gölUnUn şimal doğusunda B ~ d 1/ a, Baltık bölgesinde, tabldot usulü de ,·ardır ki, maksat gelir Hem vatanlarını, hem hür. 
'' lt.u · ı ı h 1 taar· ' uğ an a., ırımda.. Kafkıı.ayeda mu. yalnız fiyatların lıstelcrde alabildi· 1 riyetlerinl. hem yüzblnlerce evlAt. 'Uz ''et ne çalarlarsa 1 er a 1 çevrllm~ Olan bir dUşman grupu çok dafaaı:ız kimselere karşı yapılan ha· 

CdN-o.klerıtlr B iL de lngillz ordıı· a-ıne her gün yllkselmestnln onünc tarını harpte kaybeden. ve onur 
'lllJın hu glJ\ e 

0

1le hıuırlandıJ?ıJ\a 'e A.nZAlı llI"U!de günleroe st)ren bir 1 ~e~e~ere an~ak insanlık ve ı,eref his· geçmek tleğfldl~.' Bu maksadın yanın. orkıısından da ne C!kmek, he pa· 
1'reıcata ,ırİ,ııtınrı ihtimal \·ermi • muharebeden sonra imha. oollmlştlr. er n en ma rum hayvanlık sevıyosl- d ııstelerı dolduran sayısız yemek· buç, ~ esvap bulamayan kadınla· 
ll1t. Moskova, 7 (A.A.) - Bugünkü ne inen mahlOklar tenezzül edebilir. lerl munyyen sayılara indırnıek t>U· rı ve erkekleri zilrrlyet vermez 

Almanlara gelince, l\fersa ~ıatruh· Sovyet tebliğine ek: Onlar bUtUn A vrupada dara.taçları 1 yUk ckserİyetın katlandığı maru'.uml· zaafa dil şen komşulardan soluk 
~ 'e il ?\lı"ır - 1.tb1a hududundnld Stallngradda fabrikalar mmtak•· k~~mu!ar~ı~.I Avrupayı milletler ha- yetıer karşısında zenginlerin sadece mesafesı •JZOkta yaşıyoruz. 
•• 

111
'•.\ü geı;lilltıde ,.e· \'ahut huılut U· sında bir Sovyet nırllğl Almanları ~~~;a ~en~ n: gctlrmi,ıe1r ve blulna para kuvvetine dayanarak mahrum!- Kurtuluş mücadelem!zı devam 

~tlııııekı kaleltre day~narak bir rep- lkı müstahkem noktadan atmı, ve . " n za.mı ısmın \"erm şer 1 yet çekenlerin gözleri önünde lüks ve ettıren gene bir mlllt mücadele 
tlltnıa• ·ı Umlt A4ivorlnr. b r dllş b ıu11.u u t ı t• dır. B~ cUr~lerden mesul olanların israrıarına meydan vermemek umuml devrlııdeytz. Daha ciddi olmalıyız. ı\l .• ~- • 1 man ° b n yok e m ş ır. ıs!mlennt bıhyoruz. . 

1 tnarıların Mersa Matrubta tutu· hayatta tasarruf ve ıktısat zihnJye· Sadece iyi niyetlere hıtap ediyoruz: 
ı:bııf('eklcrıne ihtimal vermiyoruz: . U?UncU hedefimiz Avrupa.d.1 bu ye· tını Mklm kılmRktır. Kötü nlvetlerın hiç bir sözü. len-
' l!'lllı ıırbh kolları buraya çok yak· yeni kurma Y nı nızamt tahrip ve onu kuranları tec 4 - Piyasada lüzumsuz fiyat te· 1 l<ldı um~rumuzda değildir Me mlc. 
lı~~ltıtştır. Halfa~"& g~ldl cenaptan b 1 z!ye etmektir.> re!fUlerlne meydan vermemek !~ln e· I keti, \•atlyetin gerektirm~l~I bir 
,, ~lılahrnr. Bizce en mıı,-nfıj'ı. ~fı· SU aytarımız Stalin netice olarak tıınları söyle· llnılzd<-ki ınıkA.nların son n~dlne ka- baskı altında bunaltmak' zarureti 
lt.t - I.lbya hududu n~erinde kotc- cna~ı 1 ln<'lde) ·- m!ştlr: dar çalışmakta olduğumuz nıa!O.m· de yoktur. Daha iyimser, daha 
ı '" <lıl\Anark bir ccı•he tutmaktır. saydıktan sonra kıymetli hıtabcslnl cArkadaflar, bUyük bir kurtuluş dur. BugUn için mesaimizi en çok baş· şevkli, faknt daha vazife. hak ve 
ı •ltaı bozgun halinde rlcıat eden mlh· şu suretle bltlrmlştlr : harbine &1rlşmlş bulunuyoruz. Fakat lıca za.rurl gıdn maddeleri Uzcrinde mes'uliyet ~ayar bir ruh ile, ayırı. 
eGr'~•rduı.u huntJ yapabilecek mi! tekııif etmiş bulıınuyoru:r;. cı, bozucu ve da ıc.ıtıct de>lll, birleş· 

11 • 1 <Blr kurmay aubayınm ideali c:.Ma. bu çarpışmada yıılnız değiliz. MUtte· 6 6 

tıı /runuşıı gurr., ınlh\fır ardçılnrı n· reşaldlr> BugUnUn ve gelecek kur· tiklerle yanyana. harp ediyoruz. Bu Yakında veni '°~ daha esaslı karar- tlrlcl, yapı<'r \•e toplayıcı bir ten· 
" orduı;unu taklııten alıkoyamı· !arla kontr.ol ve murakı1 be işini daha kit ile, zorlug· u harp dc"am ettlk"e ·ıı~. may ne.~lllerintn istikamet nokta.!!J harp bızo ınsıınlık dllşmnnlarınn, fa· • ' 
'•tı' ı:nk iı ... llin olan lnglli:ı hava J;:uv- semereli bır hale getirmek işi Uze· daha artonak olan İ"lmlz .,....şı"nde 
~ e ı Al budur şist empcryallst Alnınnlnra ka~ı za. k "' ._ " ... ~ 

Ilı r de rlı•at hallndr bulunnn • ft!rl temin cdeeektlr • rindeyiz. Meşru aza.nçlann fevki· olalım. 
d 1111 • lt~lrnn kun etıcrlrıin tepesin· Ebed iyot yolunda uzaklaşan ve yUk ne çıkan ve memlekl.'tin içinde bulun 
~ıı anıın;".OI' Rıı ııu.lyetfc mlh,er selen Ebedi Şefimiz AtatUrkUn kalb· Londra, 7 (A.A.J - Stalln, bu SA- duıtıı sıkıntılı şartları herhangı bır 
::ıı ''"Un ;lı!;ır _ J,lb~·a hududun· lcrlmlzdc ve vlcdanlarınıızda hlikim bah Rus ordusuna hıtabcn ne.'}reltlği şekilde ve h:ısls ıııenfaatlf'ri için ıstis
il dııtuıı c·eplıtı tutıııa!>ı '~ hir mey- olnn aziz hatırasını anıırken topçu gilnlUk bir cmlrdt, şimdiye kadar 8 nıara kalkanlıır rrgcç, fakat muhak· 
, aıı rııuıı ~.,.cheslni kabul etmesi 11<'1• kurınııyı olan ve ilk okuldan erklnı 1 milyon Almanın muhareb~ harici e· kak surette nıuı,acldcr akıbetlennı bu 
~;·ır hlr llıtlmııldlr. h:ırblye m<'klcblne gelinceye kadar dlldit'inl bildirmiştir. lacaklardır. 
l:ı fııı:\ ı..ı, mnJ:IOp mlh\('r ordu ıı h!ı· her okulda, her .sınıfta birinci olan Londra, 7 (A.A.) - Sovycl inkı· 
~ .. ;ı<·at J\allndoolr. Ru ordunun ~ u~ Milli Şefimiz hayatta ve tarihte birin· lAbının yıldönUmu mUnasehetllc lngi- Hu 0!U t atı l tt1slim 
t6tı edip dunnoM muhllrehf', 1,ı1ıva ci olan Şefimiz YUco Başbuğumuz Is· liz Hariciye Nazırı Eden, Rus mil· .. • .1 1· f 1..1 
Ilı liinc intikal cU,iktcn sonra bahis met InönUnUn iyi lturm:ıyları olma· Jetine şu ?tusust mesajı g!Sndernıiştir: mu ue l UZ8 1 t:I 
~ltıu nlıı.bilir. nız.ı dılerlm.> (Hitler orduların& karşı kahraman \ 'ltl\yf!ttf'n tebliğ eılllml~tlr: 
(1~ ca mukavemetinlz, Rus milletinin mil Vilfıyctlmlz dahilinde buğday, çav-

. na - a Çarşamba Allşamı neVi kuvvetini ve maddi kudretini IS· dar, nuıh!Cıt ak dnrı, arpa ve yulafm 

ve iPEK 
Sinenu,Jannda ayni zamanda 

bat etmekte:dir. teslim tarihi Bırineıteşrın sonunda 
OUşma.ııın ı~gal ettiği topraklardan hıtani bulmuş YC mısırın teslim tarl· 

atılma. eünü ~~maktadır. Şimdi hi lkinclteşrin sonuna. kadar uzalı!· 
olduğu gibi bundan sonra da, sulh de· mıştır. Bu mUddeUertn sonunda hU· 

kQmete oorçlandıklnrı hububat mil\· 
\'irlerlnde, Sovyet B1 rllğl ile Inglltere tannı alım merkezlerine teslim et· 

f'.ılih Rıfkı ATAY 

Cilt has· ahkları cemiye
tinin yıll k kongreleri 
Deri ve Cild hastalıklan eemiyf'· 

tinin yıllık kongresi bu aym 21 !.ne 
kalmıııtır. Toplantı, Ettbba Odası sa. 
lonlarında 15,30 da yapııaca.ıctır. 

~mlnöıtü Halke,·lnden: 

Tamamen rcnkiı .... dünyauın 8 inci harikll'll 

Bağdat Hı sızı 
Artistleri 

CO'nrad Veid- Sabu - Gune Duprez ,,,,,,, . . -· ·- -

. 'ln~ınn ılıio)asının en bUriik zaferi .•. 
5inenııı lleminln t"Şslz. bir -:ahcseri olall 

TU&KÇJ': 

teşriki mesai edeceklerdir.> 

Vilki diyor ki : 
(BalJr 1 lndde) ( +) 

mcrlkalılara ve insanlıp iman vere· 
eek bir misal olarak ıtlkrctml~tir. Ha 
tip eski engelluden kurhılan ve han
gi ırktan Mng1 memleketten olursa 
olsun lnsa.nlıı.rın kabiliyetini lsbat e· 
den 'l'Urklerln sevncııltlerlnl söylemiş. 
tir. Vllki Ttlrklerln kendilerine tur· 
ruz edecek olan her memleketle çar· 
pışmak azminde bulunduklarını, TUr
klyenin harbe g~k l.!;teme<1lğlnl ve 
kiminle görllştU ise herkesin kendi· 

1942 senesi halkevleri amatör re· 
sim ve fotoğraf sergisi 16 Birlncikl· 
nun 1942 de evimizde açılacak ve on 
beş gUn devam edecektir. Sergiye iş
tirak edecek ascrlerden scçUerek kı· 

srmlar şubatta Anka.rada açılacak 

sergiye gön<'lerilecek birinci, ikinci ve 
üçUncUlcre de mUnR.Sip hediyeler Ve· 
rilecektlr. F..scrler her sene olduğu 

gibi fot.oğr.af, yağlı boya, desC'rl, ıra· 
vür ve natürmorttan ibarettir. 

memlş bulunan müstahsillerin elle· 
rindeki bilQmum hububatma 1391 sa
yılı karar mucibince el konacaktır. 

Mahsullerine bu suretle el konacak o· 
lan mUsta.hı<lllerin el konma tarihin· 
den itibaren on beş gUn içinde mev· 
cut bllQmum hububatı parası muka· 
bilinde alım merkezlerine teslim et
meleri mecburidir. Bu mecburiyeti ye 
rine geUrmlyenier hakkında Milll Kn 
runma kanununun muaddel M ve · 

56 ıncr maddelerinin tatbik edileceği 

Sahibi ve NeP"iyat MOdürll 
AHMET EMİN YAI.MAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd, SU. 
VAT AN Matbaası 

D .. . R T _ Ç 
':.GUnlerıiP.nhı"ri t!rtnnbulu yerinden oynatan bir banka 

d rr:ı ' ( 

~crt•f J01l11rı açan en bliyilk (llmıllr 
KıtKllll !!.IWt 11 de tt-07.ll!\tlı maliııP 

e 
sine Ttlrk hududunu geçecek olan 

ilk askerin ve onu takibe cesaret e· 

decck olan diğer askerlerin yok 00.1· 

tebliğ olunur. 

Türk İnkı:ap 
Enstiliisü 

(~ı l lndcle) -

mızla tta:ill kendı ~erçeklerlmlzi 
ıeceği kanaatinde bulundufunu söy· aydınlatacak, milli başarılarımızı 
ıedlğlni belirtmiştir. bclırtccck her türlü kitap, belge, 

Aşağıda kUnyelerl yazılı Yd Sb. ve memurların şubemize müracaat
ları aksi takdırdc kanuni muameleye tevessUı olunacağı. 

Sn. 6 Hs. M . Bekir oğlu Vehbi Arı UskUp 329 • 14. Top Tğm. :Mch· 
met nğlu Mustafa Li'llfl 50637. Top. olç. Tğm. ısmall oğ. M. Mithat Er· 
aener 50742. Ecz. Utgm. Yasef og-. !sak Adatao 38341. Top. Tğrn. Adil 
Soyar 50·163. P. Tğm. Remzi oğ. Mahmut Plrını:çt 49405. Nk. Tğm. izzet 
og. Arif Hikmet Beton 13686. (1620 • 1163) 

' 
'1f&'" sıQH:w•wa 

ro; + 

L 
20 A~h>1 1942 tarihinden itibaren tstanhGI Ha)'Tall Bol"!la6m· 

da H! mubahada keJ"Un satı.ş ışlertmı camamea tcri<etmtş oldutumu 
bild1r:nıtş ~e mııkuız.ı muatnelilt reıınıen te1cıı eclihntş olduğ'u b.alde, ce· 
ne bazı ta.tep ve mUracaatlara dev&• edllnıeLrnı oklutun• gonUtğinl· 
dea, keyfiyeti bir dalla tavz.ıtıe ıttıam görliyormn. 

Otmdcmlecek mafü~nn hiç bir •mrN Ye sebeple satı~ı deraJate et.
meyeoectlmı \e ~·ç bir me~lyet ka.bw ot.mlyeceğimi, yaıılJltlığa ••· 
tıaı kalmamak Uz.ere bir defa daha ilA.n eder. ..1Ul nıü,t~rm eMgi 

~ .. te.eecWıUae ILl'SI ~ürt1 vaz.ite bitirim. (6.l1.M2> 
MEIDIET B&Y.~ 

mm~'71l~ 
ınll~®~ 

PARAN iZ iN 
MEYVASINI 

• ~ . {\..ı ... . lstanbul 2. No. lu Satınalnıa 
Komisvon undan: 

~ l.luhtellf mahallerden ka.myonla 38 to~ kadar hurda na.klet!lrılecek· 
~ Su lte talip olanların ıo lklnctteşrın 942 salı günU saat 10 da pa· 

lıtı yapılacağından bclll gUn ve sa.atte koml!yona mUrıı.caatıarı. 
(118•> 

Pasifikte çarpışın lar 
Melbourne. 7 (A.A.) - Pasifik 

batı cenubu umumt karargahın. 

dan resmen bıldirlliyor: 
Qivi'de Amerikalılarla Japo.nı ka· 

r& kuvvetleri arasında muharebe 
bütün şlddetilc hüküm s6rmekte. 
dlr. 

eşya toplanacak ve vatandaşlara 

açık bulundurulacaktır . 

Cen Jvaya hava hücumu 
Londra. 7 CA.A.) -

blldirildlCine göre. lngillz 

Resmen 

bomba 

uçakları dün ı:ccc ltalyada Ceno. 

va şehrine hücum etm~lerdlc. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde a kaşe alınabilir. 

,. 
... 
r 
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01llata,aray reisi Tevfik Ali bir karı,mıorn.....,. -
atasaragı 

111<.urt ar alım 
Bir 

bir 
hata Sarıkırmızılılan f~na 
vaziy~fe 

tamirini 

düşürdü. Bunun 
bekliyoruz 

Fcnerbahçe ve Beşiktaş klüple- Organizasyon yapılsa da !steni· 
rimız ışbırltğı yaparak memlekete len hasılatı temin edemiyecekleri
ocnebı takım getirtmek yolunda nl düşiındüler. Vaziyet bu noktada 
milsbet ışler gordüler. Son olarak da kendilerini tekzip etti. 
ı la"lbula getirttikleri Bulgar takı- GörQIUyor ki, hadiseler sarı kır· 
mı da hem mail ve hem d-e spo-rttr mızılı idarecilerin hatalı hareket 
bakımdan herhalde iyi neticeler ettiklerin! meydana koymuştur. 
verdi. Bulgar maçları yukarıda da kay_ 

l\lnli bakımdan kasalarına öyle dcttiğımlz büyük bir rağbrt gö· 
zannedıyoruz ki, senelik masrafla_ N!rek bilyUk bir hasılat temin ct
rını karşılayacak yüklü bir para mlştlr. 

girdı. Spor cephesinden de hem Verilen karardan sonra ve tek 
'utbol meraklılarının ecnebi bir başına kalınca da bugün Galatasa· 
.akımla z vklertnl tatmin ve hem 
de Türk futbol tarihine üç Bulgar 
Tiağlublyetl kaydetmiş oldular 

tşln bu bilinen tararın 1 kaydet· 
tikten sonra b lzlm asıl üzerl.ı:de 

durmak istediğimiz meseleyi ele 
alalım: 

Biz burada yine Galatasaray 
klübllmüzün vaziyeti üzerinde bir 
<aç söz söylemek \'c memleket 
JPGTU namına bu sütunlarda tees· 
ıürümüzii liade etmek isteriz. 

Sarı kırmrulıların stad hissesi 
meseles inden doğan ihtilaf üzerl r:e 
Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısın. 

dan çckllmeler.nln bir hata o~du
ğunu ve Galatasaray kliibümüz 
için bu hareketin büyük zararları 

raylılar öyle zannediyoruz ki, ha. 
ilet temas yapmak lmkantar1ı0ı da 
öldiirmUş bulunmaktadırlar. 

Biz memleket sporunu düşüne· 
rek Galatasaray klübümüzün bu 
vaziyete düşmesinden, düşürülme
sinden acı duymaktayız. Kulakla· 
rımıza kadar gelen haberlere göre, 
5ar1 kırmızılıların takımlarını da 
ayakta lutamıyacak vazıyele düş
müş bulıınmaktadırlar. 

Bırincl futbGI takımının iki üç 
as oyuncusunun bu hal karşısında 
Ankaraya gitmek iizere oldukları
nı duyduk. Görülüyor kt, yapılan 
hata çok acı neticeler vermekte. 
dir. 

.>lacağını da dcfaatıe işaret ettik. Gelecek hafla Galatasaraylılar 
Memleket futbolunun yükselme. kongrelerini yapıyorlar. Herhalde 

.ınde başlıca ômll elan bir Fener· bu meseleler gbrüşülecck ve idare 
bahçe - Galatasaray rekabeti var. heyetinden bu yanlış hareketin ne
dı Bu rekabet bugün tamamlle te- den dolay1 yapıldığı sorulacaktır. 
~elzU1e uğratılmış bulunmaktadır. Bugün Galatasaray idare heyetinin 

Evve!A bir klüp idarecisi yalnız başında bizim kendisine şahsan 

bir klUp ld reclsı değil herhangi hürmet ettığlmlz ve iyi bir idareci 
b r teşckkiılün başında yer alan olarak tanıdıf:ımız Tevfik Ali ve 
bir ln!;an korşısındaklne kafa tu· İhsan ipekçi gibi !ki kıymetli !da
larken k ndl vaz.:.yetlni ve yapaca- reci de vardır. Bu iki idarecinin 
~ı tesiri düşünmek mecburiyetin- br>yle bir hatay1 yapabileceğini bir 
Jcdlr. tilrlü kabul ed miyeceğlmiz için 
Evveliı şurası muhakkaktır ki. kendilerini bu yola süruklıyenlerl 

G <> lata.,aray takımı lşblrllğl yapmış 

1 

kongre önünde bildırccekterd ir . 

Beşlktnş ve Fcnerbahçe organlzas. Hata bir kere yapılmıştır. Fakat 
ıonura kafa tutaca k bir vaziyet· bizim tahminimize göre bu kon. 
te dC'ğildl. İdareciler ilk iş olarak gerede yeni kararlar alınacak ve 
bu noktada yanıldılar. Fenerbahçe hlslerlle hareket ctmiyccek bir 
\ e Beşik taşın harici temas organı. idare heyeti kurarak memlektte 
za yonu yapamıyacağını zannetti· sporun temelini atmış olan bu klü
ler. HAd1scler btınun da aksini is- biımüz kurtarılacaktır. 
bat etti. Kemal ONAN 

Kulaktan kulağa ] 
Ajanın liitf Ü 

fakat za\'nllı 7.Jya şa ce,·abı al· Bir .ıırl<aıla' \ar. ;sporculıır ara ın· ı muş, 
b. Kel Ziya namlle maruftur. Bu işi mış: 
o.ten bllmrl en, oyruıl an, oynıımaynn, 
hl'Yatınd .. "flor olnrnk bir kaç de.fa 
kürek «""kmltı ohn h.r çok kimseler 

Ben esasen "ana o hakem ehJı. 
lCtlnl liıtfen \Cnnlştlm. 

Bu ns"ıl iş? Kim k me ,.e neyi lQt
fedlyor T t~ğer ehllyetı yoksa o hakem 
il ansrnı n!lııııl ,·ermişler, hur.u biz 
!lorınağıı iliz.um gormcden Ziya dn, 

J,.i h:ıl.rı llğc ılolıünrr. bizim Ziya da 
kurs ı::e lrrrck eline bir hııkl'm dlıı· 
om:'lsı alıu!rıll. 

l"nkat her nedense "'enelerc·e, sa- JOtfcn olarnk \'erildiği iı~ !enen li· 
ha krnıırındn yan hakem olarak l:o· ııansı lılr uırf içine koyduğu glhl: 
şan bu çocuğu ort:ı hakemliği na ip a:Ben Jcıtuf lstemlyorunu; dl.) f'rck fut-
olnındı. lhC>I federasyonuna gönd.Prh·,.rmlş. 

n r tlırlü ortaya çıknınamnk, Zl- Ru hftıfüıeyl konuşu ·orla!'dr. Ben de 
yunm o kadar knnınıı dokunmuş ki, kulak m ımflrl olılııın. Jloğrusu yn 
nlhnyet bundan bir iki hafta f'\'\'CI şaştım kalılını. 

rutbol Ajnnı, nl ni zamanda dn hn· I lliitlln spor efkı\rı uınumlyeslne iş
kem komlteslnlıı reisi bulunan hey- lf'rın nıııııl görüldüğünü anlatmak 11,;ln 
nclmllel hııkeınlınlz Nuri Bo uta lı 'r kentli slltıımının geçirdim. 
parça (!"; .. rt bir f ·l' ·ır~3 rpb lıö l •o·- Kulak Misafir. 
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Lig lilaçl 1 
Fener, lstanbulspor 

bugün karşllaşıyor 

Galata .. arayın Env..,.. 

f ngilizlerin 
futbol tekniği 

Fulbolun bütün inceliklerini biz: 
gösteren bir film münasebefilc 

af akadarlardan bir dilek 
• b• 

me.~ için yapbklan fe•lnkArlı,. 11• eri· 
küçük fedakfirlığı da U:he etnıel 

bettlrmıştır. ~ampıyonadakı rakip· 
\eri Beşıktaşla o-lan puvan vazıyet· 
!erini daha tehliketı bir vaziyete 
sckmamak ıçın yaptıkları her mL 
c;ı kazanmak mecburıyetind<' otıı.n 

Fenerliler bugün herhalde hasım
larını ihmal etmlyccck ve oyie oy
nayacaklardır. 'l'abli netice 1-'ener· 
bahçenin galibıyetidir. 

Futbol meraklıları beyBT perdedn 
de ol-.a haklkf lngillz futbolünü gör· 
mek fır atını elde etmi' bulunuyor-

l lar. 
tnglllzler tarafından getirilen ve 

bütün futbol kaidelerini, ınrellklerlnl 

m beklemekteyiz.. ••• 

Katoc1 CDıacJm kurtarqı 

Lig maçlarına bugün de Fener
bahçe ve Şeref sladlarında devam 
edilecek, Haftalar ller~dikçe şam
piyona da hiç şüphe yok ki alfıka

lr bir vaziyet almakta, maçlar da 
hararetli bir devreye girmektedir. 

Eldeki !ıkslür bugün Fenerbab
çe stadında Beykoz • Süleymanı
ye, Galatasaray _ Knsımpnşa, Fe
nerbahçc • İstanbulsporu. Şeref 
stadında da Vefa - Taksim, Beşik
taş - Davutpaşay1 karşı karşıya 
getiriyor. 

Fenerbahçe • lstanbulı;por 
Lig şampiyonasında Fenerbahçe. 

nln Vefa ile berabere kalması bu· 
gün yapılacak Fener • tstanbulspor 
karşılaşması da her bakımdan ala
kalı bir vaziyete sokmu~tur. 

Son Bulgar maçında bize güzel 
bir oyun seyrettiren ve Bulgar ta.. 
kımını da mağlüp eden sarı Jacf· 
vertlllcrln iyi bir durumda olduk. 
Iarı anlaşılmaktadır. Ve Vefa be· 
rabcrllğl de kendilerine iyi bir ders 
olduğundnn daha muntazam bir 
şekilde çalışmalarına devam et· 
mektedlr. 

GalataS".nay - Kasımp:ışa 

Fener stııdı:"clı ovnıınıı ,.<ıl~ o!an 
Galatasaray • Kasınıpaşa maçı uze. 
rinde fazla bir şey söylemeğe lü
tum yoktur. Bu sene sahada o ıe
~en yılın canlı Kasımpaşa takımını 

göremedik. Saha lhtılMJ yüzünden 
lıgden çekilmesi her nekadar Ga· 
latasnrayı da zaafa uğratmışsa da 
yınc sarı kırmızılıların sahanın ga
libi olması pek tabii görülmelidir. 

111 
1 

• . 

\taınms11rayın Arifi 

Fenerliler hiç şüphe yok ki. bu- Beykoz • Süleymaniye 
gün İstanbulsp0r karşısına en kuv_ Fener stadında üçüncü maç da 
\·etli kadrolsrlle çıkacaklardır. Fc- Beykoz • Sülcymanlyc karşılaşma. 
ncrbahçc takımının bugün ~ahaya sıdır. Kendi ayarındakı takımlara 
şu kadro ile çıkması heklcnebılir: karşı daima muv3ffaklyetslz oyun-

Clhııt - Muammer. Murat . Ö· lar cynaynn Ocykozlular için bu 
mcr. Ali Rıza. Aydın • Fıkret. Na- müsabaka da cok tchlıkeli olacak· 
el. Mfjzdot. Rcbit, Halit tır. Oyle lanncdıyoruı. ki Bcyko1 

Bugünkii vaziyette Vefa maçı bu oyunu kazanabılmek !çın güç· 
sarı tacıvertlilcrc bır puvan kay· !ık cekecektır. 

Galata!'iarayın S:ıllml 

Be!5iktaş • Davutpaşa 
Şeref stadının da en güzel maçı 

bu sene lige yeni girmesine rağ

men canlı oyunlar gösteren Da· 
vutpaşanın Beşlktaşta yapacağı 

maçtrr. Beşiktnşı yenmesi htç bir 
suretle akla ge lmezse de herhalde 
bu Gyun meraklıları tatmin ede
cek bir maç olacaktır. 

Taksim • Vefa 
Şeref stadında Vefa - Taksimle 

karşılaşacaktır. Vefalılar, iyi bir 
vaziyette olduklarını Fenere karsı 
çıkardıkları oyunda göstermıştır . 
Bu vaziyete göre bu maçı Vefanın 
açık bir farkla kazanması icap et. 
mektedlr. 

~lllli takım l\laC'arlstana dıu·et edildi 
Macar Futbol Federasyonu, spor 

te,kilA.tına bir telgraf göndererek 
Tfirk milli takımını 22 Birlnclktınun-

da Pqtcye davet etmiştir. 
:Maear Federasyonunun bu teklifi 

Futbol Federasyonuna bildlrılmlştlr. 

Bu teklif lrnbul edildiği takdirde Ma. 
carlar da ziyareti lacte ederek mem
leketimize geleceklerdir. 

Bir ~faear takımı geliyor 
Fencrb.ıhçe ve Beş kta, klüplerl

mh: bir l\tar.ar takımının Kurban bay 
ramında lstanhulıı gelıııesl lı;in te. 
ma,ıara hto\<:lamışlarılır. 

Merkez l!iti'1are lleJeti tnııtanı,rnr 

Beden Terbiyesi umum müdllrlllğU 
merkez isti.•;mre heyetı Aııkarnda top
lanarak son yapılan tetk ı k ve te!tış 

raporlarını gözden g~çırccek ve bu 
hususta yenı kararlar alacaklardır. 

Vuknrdakl re !m •por tıırlhlmlzln ilk ~Unlrrlni <'nnlnndırı:mr. Cu reslmıle merhum Gııl plerl, .!\ıırllel'l, Arlf
ıuı l)ilr!.i~ur• ur.:·ı. lstc 17 • Fencrbnhç. nl.· ilk Ru ·~ ·· "' .': : ı • lı t ı ra~ı 

"inema perdeıı;Jnde bize 11eyrettıren bir 
gıizel film, geçen ak,am Eminönü 
halke,·lnde gösterildi. Fakat ne yazık 
ki, intizamsızlık bu fılml bir çok klm
ı.<eltrln görememe<Jlne ııebep oldu. 

Hatta o kadar ki, a111l böyle bir fil
mi görmesi ırap edenlerdl'n l'ltanbul 
Bölgec;I Direktörü ile mükl'lleflyet 
servisi şefinJ içeriye girmek imkanını 
huJamıyarak geri dönerken gördtik. 
t~te onun lçlndirkl alakadarlardan bu 
glin•I nımı t~tanbula getirenlerden, 
futbol meraklılan, btJhaMa fotbol
rülerhnlzle hakt'mlertmlz nıımına bir 
ricada bulana.cağız. 

Bu film, hiç ıüphe yok 11:1, bizim 
için büyük hlr ders olacaktır. Belld 
de bl r çok ldm .. eler bllmeıllklerlnl 

öı'trenec"ekler "e ona ıı;-öre de futbol 
bilgilerini arttırBL'aklardır. 

Blz<>e yapdacak '' şu olma.lıdır. Bu 
fJlıni bir 11inemaya almak ve hf'r klü
be l'lnemanın istiap hıHl<ll göz önün
df' tutularak gir?' kar,ları butır .. 
mak \'e lstanbuııta me\·rut klüplcre 
göndermek ... işte o zaman her ışey hal 
ledilmlı \:e yerinde bir hareket ya· 
pılmı" olur. 

KIUplertmiz de kendilerine gönde· 
rllmI" olarak hu davetiyeleri futbol
C'İilf'rİnf', futbolle ilgili aularına ,·er-
melidirlPr. 

Ne ~·a1ık ki, biz dp glttlğtmıı: 1a
man 1~t'rlye girmek imkanını hulamı· 
.Yanlar ara'lmda bulunuyoru7~ Knpının 
.,aylf' bir köşe•dnde hlr kac: dakika 
ıevredehildik. Futbohin heşlğlnl "al· 
ıa;,,,,, hakiki futhot oynayan meoıhur 
tnglUı. profesyonellPrlnlıı bir kaQ ha
reketini göreblld1k. Jllç şUphe yok ki 
görillme ... ı lazım gelen bir film ... 
Böyle bir fırsatı bütün 'lporcularm 
kaçırmaması lazımdır. 

lngiliz futholünU m<'mleketlml7.de de 
heyaı; perdede olsun gÖ11termt'k lııte

\'E'n ala klldarlardan bu mesele Uze
rlnde durmalannı ,.e bütün ftbowii
lf'rin, futbol meraklılannın görebil· 

Ankarada futbol mac:taı·ı ,,.et 
Ankara 7 (A'A) - Cümhur.., 

).fi" 
kupası futbol maçlarına bugün. Jllf 
karagUcU stadında devam edildi· 

ııÇ" 
mac; saat 14 de Maskespor Ue Ge f 

ler birliği oynadılar. Maske!porıuııı 
msc;ı 3-1 kazandılar. r· 

Bundan sonra vapılan Demırsr0 

,, . ht' 
Ankaragücü maçı çok zevkli ve 

a1ıı.rı 
yecanlı oldu . Demirsporlular ar l' 

na Fenerbahc;;eli bUyUk Fikret! aı71; 
!ardı. Maçı 3-3 berabere bltırnl 
muvaffak oldulor. 

Ahmet Adrm paralı memıır 
değil mi' 

Galata11aray Gen('lik Kli\bUndcn: 1 . r{nC ' 
Muhterem gazetenizin 29 B! .. 41 

teşrin 912 perşembe tarlhll ve 'ıı· 
!!ayılı nüshaııının sekizinci sayfıı~o· 
da. cVe minelgaraip> başlıklı ,.e ' 11• 
ke> imzalı spor yazısının birinCİ 6 

it 
tununda, hakem Ahmet Adeın hB y 
kında: (ÇUnkll kendisi Galatasarıı 

1 
KIUbümUzün idarecisi bir memurdur 
denilmektedir. o· 

Ahmet Adem. f ilhakika kJUbllf11 t 
ırııt<• zUn futbol şubesi kaptanıdır. ırıı 

denildiği gibi memuru değildir. Z 
11

• 

bu vazifesinden dolayı kendislne ~c· 
zife tazminatı, masarıfi zanırlfC• r' 
ret, aylık namı altında hiç bir P~e 
verilmediğinin, ancak tam amatlS ... 

da u~· 
c;alı•tığınm yine ayni sUtuntar c· 
zlhan neşrine mllsaadelerinlzl rıca 
derim. 

Bulgar maçları hHıtatı !· 

Fenerbahçe ve Beşiktaş 1<IUPIC~~ 
çııır" mlz. Bulgarlarla yaptıkları mil rfl ı r 

H biıı kUsur liralık bır hasılat t~67, 
etmişler ve klUplerin hesabrn& -
zar lira kll.r tsabet etmı,tır. 

Büyük Fikret maçlara ı-cle<'"" f't" 

Geçen hafta Bulgarlara karşı -Oi< 
nerbahc;;e taJumrnda yer alan Bil> ıı· 

ı yoP Fikret Ankarada ekzersislerln d• 
cak ve klübUnUn mühim msc;;ııırı~ıı.f 
yer almak üzere davet edildiği nıııç 
için Istanbula gelecektir. 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~_...., --
Acı hakikatler -

iş bilenler 
Bir yangın yeri hallnıle olan Şeref 

11tadının mU bet bir çalı-:ına lle az 
bir 7..amanda ne va7.lyete glrdllinl 
gorıllik. ıırıılnılzin gördıikı,:c, iftihar 
duyn•·nf,ı AHunai bir stnıl halini al· 
mı-: ... Fcııf'rbah cel ln bundan l'nel 
ilk harrkct olarak ',. S"f'<-Cll gıindıiı

lii ç:ılıo:nrak, her tlirlli frdııkllrlı~ı e· 
irgemı.)·erck mı-m!ekctc kendi "taıl· 

larıııı kazamltrdrlar, buı;iin dP Ue
';'lktaıı;;lı i ılareC'iler ~errf stııdını ha
kikaten güzf'I bir ~ekle ı:;-etlrdller. 

!!o· 
mantar ı,, acılar l!:inde pıete w1I 
tunlarına ako;etti. Do~rudan do.ğr ışl' 
hu ı.. hlr llıtısa!I l<ıldlr, runatör c· • • 1 \ 
dlr diye çırpındık. \'arakı mıbr ıctl 
fayı ktın okJr, klm dinler, dcJlk 
glbl &ldıran olmadı. 

rıııt 
Klüp ldarcçilerl, 11enelerC'e oır. 

t tn'" titredikleri yuvalarını ayakta u biJ 
için u~ra.'11P \e di~er taraftan d:.1. r· 
gibi giizel eserler ~·aratmağa çaM;c. 
!arken lstanbul böl~esl de o n11ılı 

aıı•'' 't'm binasını, krl .. tal Nitnlı mıt~ 
ıırr· Göriililyor ki, ınemlrkctte ııpor 11ıı,. maroken koltuklar, aJnlllı aııır11 

. ı~tll ha'ımcla mü-.bet ı, ~ören yalnıı. ama

törce çalı~nn kllııı lclarerllerldlr. El· 
le ~ü~lemek \·olunda I~ ı:orılll. 

. ıdı•rr· 
amatör porC'u ıle profe3yoııcl 

11" ı· !erinde her türlü lnıkün olan şu leş· rl arasındaki fark.. Birisi genç 

kilat ılürt ~nelik ömrü hayatında hl- 1 !:. in çalı!lıyor, birloıi ılı'! kf'ndlsi Jçlf1"' 
' d !'1' ze ne (:'ibl hir esrr ,·erdi'! Çok za- ı Bı lınmeye!: A 11 ' ' 


