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Tıbbiyeliler bayramı ·seylai11'Millet Meclisi 
tezahüratla kutlandı adası garın açılıyor 

tehlikede Başvekilin mühim bir n~tuk Tıbbiyenin 115 inci gıldönümü 
münasebetile dün Universitede 

1 

parlak merasim yapıldı 
--------------~-~ 

1 Ganimet 
kavgası 

Se'ônik için kopan 
kıyametin derin 
mônoları vardır 

Y ... n: Almtet Emin YALMAN 

M ihver ccJiheslnde 'bir araya 
gelen memk'kct"er Selfıntğı 

bir tı.irlU paylaşamıyorlar. Gani. 
met kavgası bu defa adamakıllı 
okopm~ur. 

Almanya, Rus cephesinde aza. 
mi derecede kuvvetli olmak için 
:Batinin işgal sahalarındak· aske
Tinl çekmcğe mecbur olunca, or
taya şu mese"' çıkmıştır: Selanik 
kime emanet cdıleook? 

Burasını ha.nogi taraf '41al ebıe 
yerleşip ikalmağa hazırlanacak ... 
Bunun için Almanya; peyniri. 
mevcut ked•lerden hangisine ema.. 
net f"tmek caiz ıo'duğunu düşün. 
mele- mecbur olmuştur. İtalya ile 
Bulgaristan tetiktl' duruvor. Bun
lıırtian lbırinc emanet edilse diğeri 
kijplore Jb'neoek. Bunun icın lb ta
rar 'b'r umur -otarıa.k. SelAnftln 
i~ali Ma.car askerine bırakı'mış. 
tır. 

M 1hı·cr terafı harbi kazanırsa 
Sel~n1 k, nasıl olsa aslan payının 
bir pıırçası dlve Almanvaya dü
şec~k. l'trafte.kller pek fazla gü. 
cenme<ı1n diye tu şe ırMakedon
ya muhtar'vetln filan -ıı:ibi bir ad 
t.akı'lacak. Fakat harbin ııonuna 
kadar rmthvC'rle mukadderatını 
bir'eştlren memleketleri oyala. 
mak 7.arure-H var. 

Bu arada Sf'l(ıniit n Mııca r lşe:a
li al'tına vcrilmf'-C'\nln d ~er bir 
manası da ~uhmal'>'llr. Almanya; 
Romanya ile Maceric;tanı ayni za
manda hoşnut edr"Jilmekte cok 
1'0rluk çekm1şt.ir. tkı memleketin 
knşı'tklı menfaatleri, o kadar 
çapraşık ve avktrı ki birini kır. 
madan diğerfnl hofrlut etmek im. 
kAn"ız ... 

Diler taraftan Aimanıyanın 

w ~mlekenPrcten Htlslnl de 
memnım etmele ve arıkasından 
şark ce1)heslne sürilk1emefe şid
detle ihtiyacı var. Bu cephede ge. 
çen wrlbaharthı. tıerl neticeler al. 
mırk ve Rus as'kert 'kudretini yık 
mak jçln 9ellerle seçme Alma~ 
,-kanı akıtı'ımıştır. Kışın-, fiili bir 
f'nütareke olacafını ~ Rusların lda 
wierlenip topla!l'mak ve ilkbahar 
ı.&rruzunu karşılamak için aü.k6 
'l\ete ih'tfyaç duyacaklarını Al~ 
manlar hesaplamışlardır. Bu he
tı:•p bo'18 çık'm~ır. Alman ordusu 
kıŞtn, çarpışmağa mect>ur bırakıl 
m~. bir kat daha 'Yorulmuş v; 
ymranmıS{ır. Belli ki ilkbah 
. . h 1 ar 
it;ın azır anan taıırruz da ~r ıe-
l'int'den ibaret 'kalmayaca.k bl 
~k kan dökmek IAzım l~lecekr 
.'Neticede Almanlar Pr'kta zaf · 
kazansa1ar bile asıl dli-.anl er ..... arının 

•karsısına çOk zayıflıyarak ..._ 
kl Ç11~8-

ıca ar ve uzun bir ha11>in icapla. 
Tına göre- varlık göstermekte zor 
Jule çekeceklerdir. • 

$ark cephesinde kuUenılan yar
dı.mcı kLt'alar 'kalite bakımından 
A mnnları hoşnut etmemiştir. ·Fa. 
kat Mç olmazsa miktar baı'Jumın
dan bir takım delikleri kapamış 
tır. Binlerle kilometre uzunlutun~ 
da bir cephe merlnde böyle yar. 
dımlara lbu sene de elbette ihtl. 
yaç vardır. 

<".·eçen ~«?ne •bu yardımın en fbn 
" 1 . , kı~ını Romanya temin et: 
mf.;Ur. Besarabyayı ogeri almak ve 
re'cki 'de Ode!aya konmak emeli 
Rumenleri sarhoş etmiştir. Za.ten 
mihver cephesindeki memleketler 
arasında Alman nfifunma !karşı 
Pn mukavemebıfz hale ~len mem 
lekf"t. Romanyadır. -

Fa'kat 'bu sene hı deflşmlst r. 
Ru~enle-r ayılmışlar ve ~hlan. 
mıs artf1r. Harpten sonra bir R• 
ntmet ka~aeı k-ı>pacatını pek l7İ 
~ ........ I .. >++ 

Dün Unh·enılt.ede yaı>ılan toıılantıda Rektör C'Nnll Bllııel natuk !IÖ)füyor 

Gurabadakj cerrahi ve kadın hasta
:ıkları klinikleri de törenle aç~~dı 

Dün Tıbbiyelilerin bayramıydı. 
Bu ımiınascbetle bütün Tıp talebe
si saat 14 tc Üniversite konferans 
salonunda t'Oplanmış ve T~bbiye_ 
nin 115 inci kuruluş. yılını içten 
gelen bir coŞkunlukla kutlamı,_ 
tır. 

Merasimde Vali ve Beled ye Re
i!sl doktor LOtfi Kırdar, Parti b&f
kanı Reşat Mimaroğlu ve butiln 
tıp mensupları hazır bulunmuş. 
tur. Meras!.me talebenin ıöyledill 

· ısı.klal marşıte 'b~lanmıı ve bu
nu Rektör Cemil Bilselin açı~ 
nutku 1 ıklp etmiştir. 

Rektör nutkunda Tıbbiyenin 
·ıtt· , J, tar.hçe;lnı yapmı:ı ve «!9· 

·'kiye n9zaran kemiyet Ve keyfi-
· ... ,mdan bugünkü vazlye_ 

'tini anlatmış -ve lbugün Tıbbiyelde 
3890 talebe mevcut olduğunu ve 
yine bu ~ene 326 ımezun verdill
ni tebarüz etıtirmiştlr. Rektör he
k!ı."llliğin içleaıı. etrafında da- §un· 
lart söylemiştir: . 

Ttıtribhaneı.le yapılan te ı.n.....,-- «- Tür!k hekiminin ideali pa. 
P ....... bir lntıba ra kazanmak olmamalıdır. Para 

... _ _ _ _ __ _ _ _ kazanmayı kendine gaye edinen 

B .. ·ı· ..... ~ı, Alman lta,yan 1 ~;~~~~e~ı~;k~=~::~e~~:!: 
. u garıstan a 

1 
- ı I iE:,<~':,~11~~"~:'·.,:;.~·. ;:. 

Italya~ın ara- ,. k t 1 sa d "ı Rektör nu.~un~ 'bayramınız 
kut1u olsun sozlerıle bitirmlşttr. 

sı açılıyormu? (DevMltı= Sa. ı: sa.' de> <-> 

İ Ş b İ r 1 İ Uv i f RH • Almaa ı Mılllowara gire 

Bulgaristanda ltolya 
aleyhtarı temayüller 

fazlalaştı 

Bulgar nazır/an meclisi 
gece yar1sma kadar 

süren uzun bir top
lantı yaptı 

lıl'.oekova, 14 CA.A.) - Taas bildi
riyor: Sözüne inanılır kaynaklardan 
alınan haberlere göre BUlgaristanda 
birkaç zamandanberl Italya aleyhta.
n t.emayUUer çok fazlal&4ftlıştir. 

~ Nazırlar Mecllıllnln 
Toplantısı 

Sotya, 14 (A.A.) - Bulgar Nazır
lar Mecliat dUn aqam saat 18 den 
24'30 a kadar suren bir toplantı ya.p• 
mıftır. Toplantıdan evvel Kralın, 
Başvekil M. Fllov ile uzun bir gö
rüşme yaptığı eö7lenmektedlr. 

General List 
Norveçe gitti 

Stokbolm, 14 (A.A.) - Uk'ray. 
nadaki eski Alman kumandanı 
Gener&l Li!st, pek muhtemel ola.. 
ra.k, Alman sahil müdafaasını 
kuvvet'lendlrmek ve Jlmanlardald 
gemilerin korunması tedbiri-erini 
tatibl.k etmek ü~ere Norveçe gel. 
mt,Ur. 

Almanya ile ltalya 
cwa51 nda bir anlaşma 

imzalandı 

Yunanistanda iktisadi 
hayatrn yeniden b:ışla
ması için tedbirler almıyor 

Roma, 14 (A.A.) - Ita.lya Hari
ciye Nazırı Kont Clano ile Almanya
mn Roma. sefiri Von Mackensen ve 

llarlll 

Ruslar yeniden 
birçok yerleri 

geri aldılar 

naıa•dlJaaıa 
bazı bilgeleri 

Erkek nüfuslarının 
Nazır Claudlus, dün, Almanya ile 
Italya arasındaki iktısadl ve ma.11 iş- tamcmına yakın 
birliğini 1942 senesi nihayetine ka- k 
dar tanzim eden bir sıra anlaşmalar bir kısmını ay~eftiler 
imza etmişlerdir. Mosko\"a, 14 (A.A) - 22 Şubat 

Harp endllstrlsi programında iki ile 10 Mart arasında. flma.J cephesin
mernleket arasında.ki i~lrlığl daha de Sovyet kıtalan 84 mesk(Uı mahaJ
sıkı olacaktır. Bunlardan başka as- il geri almışlar, dllfmanın 150 topu· 
kerl ve ekonomik 'bakımdan iki nu, 22 tankını, 63 U nakliye olmak 
mihver devletinin harp gayretlerini Uzere 109 tayyaresini tahrip etmlş
ilgtiendlren mali meseleler de tet- !erdir. Almanlar bundan başka bu 
kik edilmiştir. cephede subay ve er olmak Uzere 14 

Bundan başka işgal altında bulu- bin ölü vermişlerdir. Sovyet cephe-
leri iki Alman trenini havaya tıçur

nan memleketlerde iki tarafın mUş- muşlardır. 

terek men!aatlerine taallQk eden bir Flnllndanın Bu Harpteki Kayt,. 
kaç mesele de halledilmiştir. Bilhaa- Atırıa,tı 

ııa Yunanistan hakkında, bu memle- .t.t\rih, 14 (A.A.) - Fin kabine& 
kette iktısadl hayatın yeniden baş- erkAnından biri, FlnlAndanın bu mu
laması için tedbirler alınmtftır. I ha.rebede, geçen defa Rusya ile yap-

Yunanlstandakl Alman ve ıtalya.n tığı harptekinden fazla zartat Vf'r
fevkallde elçDeri M. Altenburg ile mif olduğtınu teyit eylemiştir. Fln-
1'1. Ohigi Yunanlatanı llgfleyen me- llndanın birçok bölgeleri erkek nü
selelerin müzakeresinde hazır bulun- fus aayıaının tamamına yalltn bir 
nn19lardır. kısmını kaybetm;11ieıdir. 

Japonların Hindis-

tandan evvel bu söylemesi muhtemel 
adaya taarruzları 

bekreniyor 

JMüttefikler adaya yeni-ı 
) den takviye kıt'a/an 
) · gönderdiler 

Kolombo, 14 {A.A.) - Bazı alA· 
metler Japonların pek yakında Sey
lı\n adasına. hUcum edeceklerini gös
termektedir. Bu hücumun Hindistan 
harbine başlangıç olması muhtemel
dir. Japonlar Hindıstandan 1000 ki
lometre uzakta olan Nikobo \'e An
dabanı ele geçirirlerse vaziyet mllş
ktilleşecektir. Inglllz kuvvetleri şim
diden SeylAn adasına gelmişlerdir. 

Mi.lttefik hava ve deniz kuvvetleri de 
Seylı\n civarında üsler kurmu~lardır. 

Seylin adMmı pterlr harita 

Amerikalı 
a ·skar ·ıer 

Avustralyaya 
çıktılar 

Avustralya 
Amerikaya 

bir nutuk 

başvekili 
hıtaben 

söyledi 
ı Nevyoork, 14 (A.A.) - Chlcag~ 
Sun gazetesi bugünkü cumarteaı 
günü Can'berra ve Sydney'den ge
len ve Amerikan aekerlerinin A
vu.stTalyada karaya çıktıklarını 
bildiren haberleri lri harfH baş
lıklarla. neŞ'l"etmektectlr. 

A-.-tralya Bq,·eklllnln Nutku 

Can'berra, 14 (A.A.) - Avus. 
tralya Başvekili M. CurUn, dUn 
akşam radyo ile Amerikaya h tap 
eden bi'r nutuk söylemiştir. 

Fikirlerimiz, demiştir, milda
taadan zlyade hücuma mU.tevecc'h 
bulunuyor. Biz, hücumun en iyi 

(Devamı Sa: s ~ü: 7 de) % 

Ankara, 14 (Telefonla) - BUyllk 
Mıllet Meclisi yaz de\•resl ~tlmala
rına Pazartesi gUnU saat 15 de baş· 
lıyacaktır. 

.Meclisin ilk açılış gününde Baş,·e· 
kil Doktor Refik Saydamın mebusla
ra, tatil devresinde geçen siyası, lk
tısadl ve tıcarl münasebetlerlmlzl 
anlatan blr nutuk vermesi muhte

meldir. 
Bu nutku müteakip, ilk Salı günü 

Hariciye Vekili ŞUkrU Saracoğlunun 
da Parti Grupunda bir nutuli verme
Ei beklenmektedir. 

Başvekil, 16 martta bir nutuk irat 
ettiği takdirde bu nutkun 1'adyo ile 
bUtUn memlekete neşredileceği aiti.· 
kadarlarca şüphesiz addedilmekte-

dir. 

Japonlar şimdi ' 
nereye taarruz 

edecekler? 

General Vavel 
mühim bir 

nutuk söyledi 

Japonlarm Rusyaya 
hücum etmeleri 

kuvvetle muhtemel 
Yeni DeHıl, H (A.A.) - General 

Vavel fUnl&rı 13ylemiştlr: 
Yaptığımız lhazırlıklarda, hattA ce

reyan eden muharc'bclerde yanlıflık
lar yapıldığı muhale.kaktır, "dtlfma· 
nımız ileri hareketinin sür'ati ve ça
lılıklar arasında muharebe etmekte 
gösterdiğ'I maharetle bizi şUph,uılz 

ga.fll avlamıştır. 
Japonlar Hava.ydan Avustralyaya 

ve Mançuriden, Birmanyadan, Çin
den, Hindlstana. ve SeylAna kadar 
uzanan hedeflerin arasında hangile
rini seçecekleri meçhuldür. 

Intihap dairelerine gitml.ş ol• me
buslar .şehrimize dönmektedirler. 
Mccltsln ruznamesinde, yent seçtıen 
mebusların mazbata.lan, Londra se
fırllğlne tayin edilmiş bulunan Kas
tamonu mebusu Rauf Orbay ile Bur
sa vallliğine tayin edılen Fazlı GU
leçln mebusluktan ıstıfa ettıklerine 

dair takrirleri vardır. 

Bundan başka, geçen içtima de\'
reslnde birinci müzakeresi yapılmış 

olan seyyar küçük sıhhat memurla
rına hayvan yem bedeli verilmeaı 

hakkında kanun lAylhası, maadln 
nizamnamesinin bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair !Ayına ve na.kil 
vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı ka
nuna ek kanun 1Ayihası da ruzna.me
de bulunmaktadır. (B.B.) 

Kuen Mary 
transatlantiği 

torpillendi mi? 
Transatlantiğin tor

) pillendiği haberini 
J Lon dra yalanlıyor 

Queen Mary Trantıatlantlğl Ne,·york 
limanında iken 

Japonların Rusyaya taarruza. geç
meleri ihtimali hakkında General 
va,·el bu ihtimalin me\'·cut olduğunu 
söylemiştir. Ja.pon görUşUne göre 
Rusya Japon ana topraklan için bir 
tehlike teşkil etmektedir. Japonlar 
kendilerini kAfl derecede kuvveW 
addettikleri takdirde bu tehllkeyl 
derhal uzaklaştırmak istlyeblUrler. 
Fakat, Japon nokta! nazarına göre 
Rusyaya taarruz vukuunda bu mem
leketten gelecek hava taarruzları 

tehlikesi de mevcuttur. Ankara, 14 (Radyo Gazetes')
General Vavel Japonların seri \"e Mihver kaynakları. Brc!ily:ı su-

larında 81 b!Jı tonluk Queen Mary 
kolay bir muvaffakıyet elde edecek- transatlantiğinin bır mihver d 
!erinden tamamlle emin bulunmadık- N~altısı tarafın'd:ın torpl lerıd ğ . 
ça Rusyaya taarruz ctmiyeceklerlnl n• haber vermektedir. 
söylemiştir. Yalnız Rusya faamıza Gemide 10 bin kadar mi.ıttefik 

askeri vardı ve ın.1t yol le H · 
uğradığı veya Japon tnamızuna uğ- dlstana takviye !kıtaatı götürdüğü 
rıyacağını za.nnettlğl takdirde fıış de-• ızannediliyordu. 
ğlşeblllr. 1 (DO\amı Sa: S Sü: 7 de) = 

Yardunr.evttnler Cemiyeti Jstanbal şubesi konrl'flSI dün öğleden sonra F.mlnönli llalke\'I salonunda ya
pdnuş. başta Vali '~ Beolecllye Beisl Doktor LOtfl Kırdar, Parti idare Heyeti Bel!il Reşat 1'1lmaroğlu olıtuta 
balde cemiyet Azaları bıilunmuttur. 

Koa&'l'e riyasetine Hailde Edip set;lldlkten senra eski idare heyeti raporu okunarak kabul ecllbnlıt ve 
Mkl idare heyeti ibra ecllJerek yeni idare heyeti ııefMnlne &'&çllnııı,tlr. Yapılan tekUf ÜUlriRe Mir! fd'ltt! hf'· 
yeti aynea ipiöa <'ılRllllştlr. (Uftıdiml& dünkü teplaahda bulunaııl:m gö~!.-nnckt~ıllr.) 



VATAN 

Şehiriaşe işleriveTopal 
Ertuğrul gemisi Yokohama 

limanında 
Habıe~l~art lsm 8İ1 paşa 

şelıitleri 
iht~fali ;r 

l 
~in bir yıl geçse bile "iaşe işleri,., derdemez 
lsmail paşayı hatırlamamak mümkün müdür? 

1 
-ıs-

1 

-ı 
Küpeşteleri dolduran Türk bahriyelileri, Yarın azlz şehitleri

mizin hatırası anılacok AKA GÜNDÜZ · Japon kayıklarının içlerine cıgaralar. şe
kerler yağdırıyorlardı. Sanki birbirlerinin 
dillerini biliyorlarmış gibi, bağıra bağıra 
bir ş~yler söyleniyorlardı, 

Bundan tam yirmi üç yıl önce 
işgal kuvvetleri İstanbukı girmiş. 
Jer ve Şehzadcbaşındaki karakol
da ·bulunan a!fkerlerimizl şehit 
etm"Şlerdi. 

Yazan: 
(E5} uglin bir ihtfyat ve korunma 

lg) tedbiri olarak kurduğumuz, 
ve tecrübeler çoğaldıkça o niebette 
düzenlediğimiz iaşe teşkillbmız 

kendl sınrrlan içinde çalışadursun. 
Ben yahıız tedai yoUyle canlanan 
bazı hatıralardan, görgUlerden bah

lağı aşacak kadel' vardı. Fakat bi
ricik suçluları ne pa.(18. idi, ne Kara 
Kemal. P'ırsat konıyan, dehrin ah· 
k!mmı nasılsa ele geçiren fertlerde, 
ztımrelerde idi. Paspal, toprak, ko
çan kırı#r, çUrUk •ilp!lrge tohumu 
çamuruna ekmek deniliyordu. ipli
ğini bUkebilen; her ;ıeyl katkıııız, 

ucuz ve bol bulurken koca bir mil
let can ihtiyacının binde birini ol
sun bula.şık ve karışık bile olsa. bu
lamıyordu. Açık konuşmak, lıaydu· 

da haydut, alçağa alçak demek 
ml!mkUn değildi. 

zerre kadar tan'l'lklığını yoktu. 
Omrtımde iki defa, çoğun çogu üçer, 
beşer dakika konuftum. O da ha· 
plshanede. 1912 buçukta ikimiz de 
meşhur Beklrıı.ğa bölUğUnde mah
pustuk. llıtıllttl\ll memnu olarak 
yatbğrmra odalar karşı karşıya idi. 
Bir gUn paşa ağırca hasta oldu. Ha
in hUrrtyet ve ltlllfçılar bu hasta.· 
ya ne doktor gönderdiler, ne hasta· 
haneye kaldırdılar. Bir gün canımı 
dişime takarak en ba.şlarile kavga 
çı'kardım. Nihayet bana (Allah be--
1Ant versin!) diyerek ona doktor ge
tirdller. Iklnclel de iyi olduktan 
sonra karfidan karfıya bana teşek· 
kür etmesi otdu. 

Hiç kimse birbirini yadırg•mı. 

yordu. Ertuj!rulun genç ve terte
mız gıyinmiş zabitler: tarafından, 

lst!lcb&I heyetine kahveler, ş11rup· 

lar, lokumlar, şekerlemeler ve ku
rabiyeler ikram ediliyOf'du. 

:\likado, Osman paşanın Tokyoya 
geldıjiioi haber alır almaz, Türk 
heyetini bir an evvel görmek is
ledi. Ve yapılacak kabul n1era.11i· 
minin, cuma ıilnü akşamı icrasını 
irade etli. 

Büyük bir hüzünle hatırladı~ı. 
mız 16 mart için her sene olduğu 
gibi bu sene de bir iht1fal yapıla. 
caktır. 

Yarın yapılacak olan ihtıfal 
programtnL aşağıya. alıyoruz: 

setmek istiyorum. 

&donun ~ura~ında burasında top 1 Oeman Paşa derhal Yokohamaya 
ranan gruptar, blcblrler 1ne o kadar haber gönderdi merasim esnasın
dnlmrşlerdt ld, 6deta resmi vaaife. da, maiyetinde 'bulunacak zabıtanı 
lcrtnt unutmuşlardı. Bu ef"nada, getirtti. Bunlar Ga şu zatlardan 

1 - İhtifal 16 mart 1942 pa.. 
zartesl günü saat 15 te Eyüptekl 
Şehitlikte yapılacaktır. 

2 - 16 m•l't 1942 paıartc.;1 gü. 
nü saat 13,15 de Köprünün Haliç 
iskelcsioo.den :tcalkacak bir vapur 
askeri kltaları, saat 14 tc kalka
caik diğer bir vapur da davet'ltlerl 
alarak Ey"frbe gölilrecektir. 

Ilk aklıma gelen merhum ve ta
lihsiz Topal Ismoll Paııa oldu. Sade 
benim aklıma mı geldi? Bin bir yıl 
geçee bile <ia.te tfleri> der demez 
Topel l•mall P&f&YI hatırlamamak 
mUmkUn mUdUr? 

vüzler<e kayıklara dolmuş olan Ja mürekkeptl: Dört yıl süren geçen Umumt 
harbin çamurdan ekmeğinden ipek
li çorabına kadar her maddenin, ber 
nesnenin arasına IemeJl Pa.fanın 

adı Jıı:atışrrtlı; çok dıe!a acı acı ve 

O
" yl amma, Topal 1""8nın da hiç 

bir suçu, taksiri, ıünahı yok 

mıydı! Evet, yalnız iki gafleti var· 
dı. O kadar; iki gafleti. Birinci gaf
leti: Mllll bir ticaret hayatı yarat
mak. ŞUpheslz ki bu çok iyi bir fi
kir, bir idealdi. Ne yazıl< ki tatbiki 
sakattı. MllU ticaret, o~u ba.şarabl
leceklerin ellerine verilirse miliıbet 
cevap alınır. 

ponlar da, Ertu~rulun etrafmı ku
şatn1ışlard r Türk bandosunun Yo
kohema limanını dolduran muhte

~m nheng(ne, alkış sadalarlle mu 
kabele r-diyorJardı. 

Bu co.ş:kun tezahürat, Ertuğrulun 
mürettebatına da heyecan vel'mia. 
tl Al kadı!e ıaJondan tasan saml
mi hava, geminin giivertesine de 
ııırayet elmiıtı. Küpef(elerı doldu· 
ran Turk behriyellleri. J'apen ka
yıklarının i('lerine ctgaralar, teker
le-r yağdırıyorlardı. Sanki birbir_ 
Ierinln dillerini biliyorlarmış gibi, 
bilgıra bağıra bir ~eyler söyieni. 
yorlnrctı. 

Salondakt heye-can biraz hafi!· 
J"""likten 90nTB, ıra işaeorln müza. 
keres..ne geldi. Teşrtfat nazırı :r.t. 
ı.tanomya, Osman Pa~a He mUzake. 
reye g ri~rek merasim programı. 
ru te~bit etti. Bu program mucibin. 
ce Tilrk am;rali haziran .ayının 
5 ınci g ücıüee tesadüf eden çar~ 
şaınba g;Joü ma;yetine alacalı za. 
billerle (rMmen) Tokyoya gide
cek. (Mikado) ıtun huıtı1runa ka. 
bul e<Necek\i. Arad>ki dolcuz gün 
müddet zarfında da Osman Paşa, 
'"'eSITIİ d~vıet dairelerini ve ecnebi 
jCfirlertnl ziyaret etmekle vakit 
g.-çlrecektl. 

Ertuğrulun süvari&i kaymakam 
Ali Bey, Süvari muavini, kayma
kam Cemil Bey. Başmak:nlst, mi. 
ralıı~· Iprahlm Bey, Sertabip, bah
riye miralayı doktor Hiisnü Bey, 
torpido muallimi, sol kolağası Re
şat Bey. 

Bu zallar, cuma gilnil zeval vak
ti büyük ünlformal•rile Tokyoya 
geldiler. Osman Paşaya ilt'hak et-
ti~er. 

Biraz soBra, paşanın mihman 
darlıtına tayin olunan, lmparato= 
run (divan teşri.faiıçısı, Mil.!yil Ni· 
va) saray araba1arı, yaverler, has 
sa alayına mensup süvarilerle !\U
susi d.aiFeye geldi. Osman Paşayı 

saraya davet etti. 

Türk Amiralinin ikamet ettiği 

daire ile sarayın ar&!nnnaki cadde, 

halk ile dolmll$lu. Mıhtelif yer. 
lere, Türle heyetini !ll!iimlamıtok ı. 

çin ihtiram noktaları konmuıtu. 

Mikadonun armamnı taşıya11 mü .. 
ketıef arabalardaki TUrk bahriye_ 
hJeri g~erken, hAlkın alkış ses~ 

!eri yükseliyor .. coşkun bir dalga 
hal-inde, :a.Iikadonun sarayına doğ
ru sürükleniyordu . 

Arlraeı "Var 

3 - Merasime ""kert kttalar 
polis müJTczesl, mektepler v~ 
halk iştirak edecek ve bu heyet 
ter. şu ~tle sıralanacaktır: • 

4 - Merasime, şehir namına ko 
TIU$acak oları Umumi meclis azL 
smdan 'bir zatın söylevfle başlana
caktır. 

5 - c. H. P. ve HalkeVlerl na. 
mına Parti Vilayet İdare h<>yetl 
tarafın\lon gcçjlecek bir zat ve 
fençllk namına da Üniversiteden 
bir tale'be söz söyloyeceklerdir. 

6 - Nutuklardan sonra banclo 
matem hı>vas. çalacak, f.tanbul 
Komıztanlığr, Belediye ve Parti 
namrna şehitlere çelenk konacal<
tır. 

7 - Çelenkler konulduktan 
ııorıra bir ıru'b•y kumandasile 'bir 
ma~a ası.er havaya üç defa ateş 
ed..,..ktir. 

inhisarlar Vekili 
Ankoraya gitti 

az defa tatlı tatlı ... 
O devri ve slvrilcrtnı bu nesle ta

mtmak gerektir. O devrin karanlı· 
ğıru bUmiyen bu devrin - bUtUn ek
alkJerile beraber - aydınlığını anla
yıp takdir edemezler. BUyUk lnkılA
bımızı kökUnden tanıtmak !<;in, ya
kın mazimizi biltUn iç y!lzile yeni 
nesle öğrebneyi muıı biz:- ödev ola
rak almalıyız. Neyae, ukalA.lığı. br
rakayun da konuma geleyim. Topal 
Ism&ll Paşa ktmdl? 

Ikl•cl gafl<ıtı: DUr!lst olmalarına 
rağmen bu lflerln ehli olmıyanları 
himaye etti. Bu gafletJn sonuçları 
çok hazin oldu. Memleketin mttyon· 
Jarı o beceriksiz ellere geçti ve a.ra· 
dan Uç yıl geçmeden hepsi sapır sa
pır dökU!dUler ve mllyonlarr yel 
UfUrdU, su götUrd11. 

Ve auç yine o iki kiflnln omuzla· 
rında, kara damga yine o çiftin a• 
hnhınnda kaklı. Oyle hallere rtit
ladım ki hl1' ,.,,a, 98'& bir olurum. 
Mesel4 ~ geldl ki gerçek harami
lerle gerçek suçlular, ve yurdun 
iaşe kaynaklarını açıkça yağma 

edenler birer faznet merdiveni ku
rup UstUne çıktılar ve Topal Ismail 
He Kar& Kemale: Hll"Btz! dtye hay
kırdılar. Buntarm - ne cilvedlr ki • 
yüzde doksan dokuzu onların hima· 
ye ettikleri insanlardı. 

Şimdi bana kanaat veren tkl nok· 
tayı ellyllyeyim. ı ınclel: Bir gUn 
mecllete iaşe işleri ve Topal p1L9a 
hakkında flddetli tenkiller oldu. 
Yolsuz muhannerle Türk olmıyan
lar paşa.nın atılmasını Jıtediler. B(l. 

•yUk TUrk r&hmetll Tallt Paşa kUr
slye fırladı. A•aıt• yukarı 'öyle ıııy. 
ledl: 

- Onu atmakla cepheleri 11e ge· 
rtlerlnl aç bırakamayız. Bunu te
~ett'UI eden kim varsa yerimize 
geQein! 

l!:5) undaki önemli mAnayı anla~ 

~ mal< zor değildi. 

Fakat Mikadnn-. bir iradesi, bu 1--------------

Bir müdde\tenbcrl ;jehrimi'ı:de 
bulunan Gümrük ve İnhisarlar 
.Vekili Raif Karadeniz dün ak
.şa.mkl elmpreele Ankaraya dön
mft'!\Ur. 

YeMen ellerinde kan dökUp can 
veren TUrk ordumnun - evv-elkt el
llh arkada.,ıan gibi - vazifeye ta
pan bir yarbayı ldt. En az yUz yıl 

Yemen ellerine sUrUlen TUrJt ordu· 
•unu.n her terdi o çılllerde bir feY 
feda ede«!!. Yarbay Isına!! Hakkı 
bey de gonçll~en bir parça. ile 
bacaklarından bir tanesini bırak

miftı. Ana vatana albay olarak na. 
eılı& dönebildi ve , yerinde bir mQ
ktıfatı& generalliğe ytlkseldl. Genel 
kanaat mertebesine vara.n doğrulu
ğu yüzünden levazım. genel direk
törlüğüne getirildi. DUnya harbi çı
kar çıkmaz memleketin sivil late 
işlerin\ de ellne aldı. işte mrı.nevt 

feiAket UÇUTumunun ilk açılıfı ... 

Ben o devirde hırsı.za hırsız diyen 
doğrunun, hırsız tarafından taklba· 
ta uğratildrğın& da şa.lılt olmu~m
dur! Hayat çok defa bulanık, çir
keften bir seldir; ne mutlu paça
srRı, sandalını kurtarana. .. 

2 nclsl: Maltada geçen bir hldı· 
sedir. O devrin harbiye nazırJığı 

milsteşarhğ"rnı ve ordu komutanlı· 
ğını yapmıf olan Mahmut KAmil 
Pllf8., Malta.da esirlik arkad841ımdı. 
Hemen her gün bir •ki saat bu Ha· 
Jepll TUrkle konuşur, dertleşirdik . 

Bana çok .sırlarını veslkale.rtle aç
maktan çekinmemiştir. Paya pay 
iki yıl bir kale içinde yaşadık. Ha
yatında en çok sevdiği iki Uç yaş. 
larındakl biricik yavrusu ldl. Fakat 
bu derin sevgiyi hf~r zaman, o 
günkü \'atanın ıstırapları U!tUndc 
tutmamıftır. Topal tsmail Paşa ile 
eol< ~evlf!rlerdl. Bir glln kale avlu· 
sunun sıcak bir gölgNlnde rastı&· 

dım. Çok milte..,,ır olduğu belll idı. 

Saklıyamıyacağrnı blldlf:Lm için se
bebini sordum. Gözleri doldu ve ba
na Ahnanyadan gönderilmiş bir 
mektup uzatır. Mektup Topal Pa
tadan geliyordu. Açıklamıya hak
kım otmıyan uzun satırlardan son .. 
ra bir yerinde ve fU mealde bir kaç 

pr<>eramı allUst etti ... Qm>an Pa-
~a .Yokohamay& m>ı'7asalatın ertesi 
ıuoü, M>lı:adoya takdim edilecek 
nlpn lle hnparıtor!çeein tac ve 
gcrdanlıtınd•n maada bütün (he·, 
dıycl ~niye) lerl, (Tultyo) ya gön-, 
derdı. Kendisi cie, C..yrt resmi) i 
surette eraya ıiderelc sureti mah- 1 
suııada h•zırlaftımlııŞ elan daireye 
yerlC411· 

Suttan Hamtdln hediyeleri; 24 
Ayar altın Birma l3lenmi~ kıymel· 
tar bir ıotra örtils\i ile. Hereke !ab
rikısı mamuJitından halıla.r, ku. 
mı lar, e"mas ı~emelk çubuklar, 
fevkıltıde M-fiıııl tütüaler ve cı.ıa. 
rıılaria, gerek imparatorun ve ge. 
rek tmp4ratoriçenin ma.tytlerlnde
kl ıevata ve kadııtlara verilmek 
üzere ilıEerkrlnde (A. H.) harfleri 
bulunan altın oaatıer, tabakalar, 
vesair k"ad.ln ziynetlerinden mü. 
rekkep~... Pad'ph, bunlardan 
maada., tCflp edenlere verilmek ilze. 
re muhtelif rütbclerd<>n bir hayli 
nı.;;·aoı da Osman. Paşaya tevdi et· 
mlştı. 

Frarı sızla rın 

ne imiş 
duası 
? 

~ arlA honlbem.na.nı ll.zMlne 

il'" FraaAı:ılarl& lo&iffz~r arasın· 
dakl u1U11a8f"be-t m~esi g-Unlln IJk 
Haft.aki lff1erl arMma ka"'tı. Atman 
i<ppl! altmda y"'•)'&n veya Ylşlde 
f._,btJlte meyleden bir hilk&ınetln 

idan•.ııd altında buJunmakla ber&ber 
.....ı taraf partilerine ha.kir olmıyan 
l-'nu:aerıJar acaba harbin. neticesi Jıak. 
kıftda ne dÜfÜDü,yorlar, hAnct tarafm 
Jaıııtanm ını 1 tlyorlAr ! 

f raMn: tüm arl8'~triu4f'n Jean 
Gebln &"f'ıC!ıttllle-rde Ne\.·)·orka vardıfl 

7,aman llf'rakl pzetefıhtln blr ma. 
harrlrl kendisine bo uall tlOrmu.,. 
tur. J"ra fZ arU.tı u cevabı , .. er
m.,t1rı 

- iki M\"I •nrw.ız ,·ar. Bunıardaa 
hlr kMmı Inrilizlf'rf' tarafdar, blr 
kr p;1r dijofmall(lır. Dt.wit olanlar her 
ak,.ı.n1 u~ kura ~atn1adan lfU duayı 
tfııkrar ederl"r: 

cAHahım, kalıra.1nan lnJ"lltllerdeft 
IM)'f'thıl f'ftlrftHlf'. Bu harbi knan· 
nı.•larını n1Umkün kıl.• 

lnf11lx dü manı l'"ranrnr.Jır •a .. öylf. 
dan N!trl"'r: 

c \Jl:'lhım, ıtt• l"«;'flltJer berbat he· 
rlfltrdlr, fakat harbi kazanmalan 
bltinı 

harbi 

\U,> 

}("in lılıımılır. louyet et de; 

1 

çahok katanmaklıtt"a IMkıi.a 

•~E 

rl Soruyorlar: h 
Vaicıf Paralar İdare

sinden şikôyet 

Hal bekçisini yaralıyan 
Osman 9 ay hapse 

mahkum oldu 
Seb!e Halinde sıibzecll!k ya.pan 

Osman, geçenlerde bir gece yarı
sı, Hfıle gelerek dük'k:lnına gir. 
mek istemiştir. Hal 'bekçisi bu 
vakilisir ziyarete mUsaadc etlmi
yeceğlnı sı;ylemlş, Osman da kı-

~ Unyanın her devrinde, her 

H..:d' tarafında böyledir: Birisi ki 

büyük işlerin başına geQer, ve o iş

lerin çofu paraya, keseye dayanır; 
o adamın sebepsiz ve otomatik ola
rak dl\şmanı, kıskananı, iftira ede
ni peyda olur. Bunun önüne geçmek 
zordur; beşer henüz o mutlak fazl
ıete erememqıttr. Sak.iei hırsıza hır

B enim fa'hsl kanaatime göre 

Topal Ismall Pa,a o devrin 

ıaııe ı,ıerlnde gafil, fakat tam dU
rllBt bir insandı. Bu kanaatimi iki 
kaynaktan aldım. Yoksa paşa ile 
ne lqe, ne mllll ticaret tflerlnde (Dev&lllı saı 3, sa: ı cıeı «=> 

c .... E\'ln1l rehin koymaıik s11-
retik borç para aJnıak ü:r.ere Va
kıl Paralar ldareel'ne rnltracaat 
etthn. leap eden muamelelerlnt 
yaı>hnı. 2/S/042 Kilnll muhan1· 
nıln Ucretlnl de )"ahrdun ve bir 
mııkbuz aldım. Aradan bir hafta 
geçtıtı hakle muhamminin ret
ll'l('flleıd üzerl•o Y•ı>kğım lklacJ 
müracaatta, müdürün, ben bu 
kadar a.c le lfJe gelen1ern, ce\•abı 
ile karşllatLnı. Bu arada. bh:az 
da aı:arıandıktan !lonra idareden 

l 
zıp kondis+nl 'olÇ!lkla yüzünıden 
yarallmışltr. 

sız diyemezainiz, ıuçlu .stz olursu· -----------------------------
nuz. Fakat sahici doğruya ller kötil r 
ve kara sıfatı verebHirsiniz. Suç 
onun muum. boynuna demir bukağı 
ağırhfiyle sarılır. Beşerin lemylz 
kudreti ve gerçek faziletl natUrel 
oısa.ydı dünyaya sayısız önderler, 
peygamberler gelmezdi. Neyse, bil· 
glçllk tashyacağrma konuya döne

Yaca, bokıe;i Hamdinin yüzün. 
de da!ml iz bı.raktığın'dan asliye 
altıncı ceza mahkemesine verilen 
<uçlu 9 oy 18 gün müddetle hap's 
cezasına çarpılmı,tır. 

Yakıtsız misafir 
mahkum oldu yim. 

Ucuz hayat 
rc:::t lr fıkra muharriri: clJ&yatı tahmine uğraşryorlardı. 

1'iiilJ uc11:zlatmak mümkün defll Spor meraklılarına ben de tahmin· aynkhm. &n evinli &önnefe ce
Jfl«'ek muıkammlol beklerken 
11 /8/90 gün il de, idareden ta
pu seae4im Ue muhammin ücre
tini a-ert a-11nak Ur.ere mUracaatı· 
mi blkllren Wr tezkere aJdım '\'6 
bu suretle Jdareafn bana borç pa
ra vermJyecefinl anladım .... » 

Bunu bir okurıunuz yazıyor ,.e 
soruyor: 

- Ortada maktil ve mantık! 
bir sebep buJonmadığı halde, bJr 
vatanda5 5ıfat1Je para almak 
ha.kkından neilrn n1ııhrum edil· 

Khım adında bir şo!ör, ıeçen. 
lerde bir gece yarısı sa.rHoş ola
rak, tanrd141 Emine adındaki ka
dının Sultanahmettekl evine git
mJş, kadın uykuda iken odasına 
.ıi.rnılştir. 

Emine bu an! ziyaret kal"ıtsın_ 
da IOluğu alt kı>ttakl ev sablbinde 
alınca KAzım da arkasından koş
mıı:ş ve buraya girerek Elmlneyl 
zor'la çıkarmak lı;tem!ştır. 

Nihayet gürültü üzerine yeti. 
şen lbck.çncr tar..:ı!ından ya·kalanan 
K:lzım dün asliye altıncı ceza mah 
komesince 2 ay müddetle hapis 
cezasına mahkO.m edilmiş-tir. 

O g\ln<> kadar hiçbir lçthnal, ida· 
rl teşkili olmıyan bir memlekette 
isterse kırk yüz, seksen yUz Topal 
p:ışa olsun, i..~ler yine bozuk dUzen 
gider. Bu yüzden ta.şe işleri de va
kit vakit bozuk düzen gitmeğe baş
la.mı~tı. ŞlkAyetler, eızıltılar, mızır

gılar hep L<1mail Papnın omuzlo.rın
da yük, alnında kari\ damga oluyor. 
du. Nitekim o yükle o damga, pa
f&da.n sonra, bayatı boyunca bir 
santim calma.mış olan Kara Kemal'e 

midir f:t diye ıoruyor. Bu arkadq 
muharip dev1etlerln giınltik harp 
tebtığlerlot okumu' olsaydı insan 
lıayatının bu kadar ucuzladığı ba,ka 
bl:r devir bulun:ma.dıtını anlardı • 

SELA...'IJGIN llfUŞTERILERI 

Bir gazete: ıı::Selanlğe müşteri ı:o· 

falddı> diyor. Aman vurguncular 
duymasın, hemen fiyatını arttırırlar! 

G. SARAY - F. BAHÇE 
Dünkü gazetelerin spor muharrir~ 

lerJ, bugün Şeref stadında yapılacak 
olan Fener~e • Galatasaray ma. 
çında hangi tarafın kazan&blleceflnl 

Jerlmi bildireyim: 

1 - Fenerbahçe, hasmmı yenene 
muhakkak galip gelecektir. 

2 - Galatauray mat10p olmazsa 
nıaçı kaunacaktır. 

S - iki taraf ,.yrıı miktarda gol 
atarsa berabere kalacaklardır. 

Bu tahmlnlerlmln lsa.betlnl, bugün 
maça gidecekler yerinde görilp aqJı. 
yacaklsr ,.e yi•e anb:yacaklardır ki 
spor muharrlr1erln1n böyle mtildm 
ve nctleeftl belli olmıyan maçlarda 
yürUttüklcrl tahn:ıJnler, dolambaçlı 

bir şeklide ve aşağr yukarı benim 
tahminlerim gibidir. rA1'LISERT 

Bu son zamanlarda sizi görmekten 
ka~ınôtm, öniln!lze çıkacak halde olma
dıtımı hlose.diyordum. Ruhu okuyan o 
iyi ve zeki eözlcrintzle bana bakaca.jınızı 
ve: cJ..ıt itler fena gl'dlyor galiba ..• diye
cdlnlz! biliyordum. 

Ben o zaman size cevap veremlyecek· 
tim Lüsiyen'! öldürdüılüm gündentıerl 
beynim oankl kaynıyormuş ı;bi oluyor. 
du. Korkunç ve karanlık yollara sapmtr 
tım Şimdiye kadar bence meçhul bir sa
hada durmadan dolaşıyordum. Fakat 
dilndenber! bu karanlıklardan artık yavaş 
yavaş sıyrıhyorum ..• Kararımı verc:iim, 
içim rahat etti. 

Aziz VC' muhterem dostum, sevgili ho
cRm! Bazı ato.ç1ar vardır ki dilerlerinden 
1lyade fırtınalara göiüs "verebiHrler. Ba. 
ıı vücutlar vardır ki mikroplarla daha 
Jyl mücRdele ederler, bazı vicdanlar da 
,ardır ki diğerlerinden daha çabuk vic
dan aza'bına tutulurlar~ 

tJtıe ben bu m•ğlQp ruhlardanım. •Eden 
·bulur!• derler. Bu atalar sözU bu devir. 
lerde biraz &ülün<; gibi ııel!yor. HattA k&. 
nun adamları bre bunu tatbik el'mez ol-• du1ar Fakat eski insanlar, o ölmez ka-
nunla.rı koyanlar ve yazanlar, emin olu. 
nw. k{ bunlar büyük ruhiyat ftlünlerl 
un l ş'er Bu amansız kanunun mutlak ve 
mutlak blbik olunduiuna inaaıyorlar. 
mlf·· (-n bulur!> dU.tum çok doiru, 
ho~H•! - .İŞ.enen citulııet, caı>iyi a.tıoııan 

ciro edildi. 
O devirde bir iaşe ve idare bozuk. 

tutu yok mu idi! Vardı, hem gırt-

VATAN'IN EDEBl ROMANI: 

dışarı bıraJCnıw-or. Benim de cinayetim 
ben'c' yakaladı. Beynime, ruhuma, biltün 
benlijime dı4Icrtnt tırnaklarını taktı, beni 
bırakmryor. 

• Binlerce de:fa kendi kendime hattA 
yilksek S<!Sle konuştum ve dedhn ki: 

- O daldk•da onu ö'dilrmek senfü la
hit bir vazifenıcJ' .. Bunu ynpmıya mecbur. 
dun. !,ledllin şey cinayet değil, mildafa. 
sdır. 

Fakat ylne binlerce dera vicdanım be. 
ıı! llhıtm ederken başımı ~~d'm ve sus
tum. Vicdanım b•na böyle diyordu: 

- ~lemlş oldulun birinci bir clnaye. 
tin tabii net!c...ı oldu. Evvelil aldattın, 
sonra öldürdün.. bunların lk.;sl de ayrı 
a)~rı .birer cinayet.. hanıisinin olsa ceza_ 
tsını çekeceksin! 

Beni artık b:r daha ı:örmemek, bilirim, 
si?,~ üz-0cek, meyus edecektir, hocam .. 
(size bu ya~dığım şeyleri gelip de SÖYli. 
yemedim- Bunu yapmak d.ayanamtyaca
~ı.m kadar büyük bir heyeean ı>!urdu.) 
ll1.I. tl'On zamanla;rda rat~n çok fazla 1><>-
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yecanlanaım, o.rtık dayanamaz hale gel. 
dim-

Fakat şöyle b<r şey dilşilnürsen!z, ho
cam. be'1c! daha az üzülürsünüz: 

J ak. bir &Un ook spor yaptrktan sonra 
nasılsa dikkat etmedi, kendini üşilt\U. 
Ha.stalandı ve üJ:dü· Zavallı Jak pek de 
genç i.clt. Hayatta tnuva!fak olmuş, 'Şöh· 
ret ve para kazanmış kıyrnetll bir avu
kattı. Pek yazık oldu! 

Böyle düşüntinüz hocam! Beni son b:r 
tatlr tel:ıessüm ile anarken, fazla spor Y~
tıktan sonra ~üdüğümü değt! de .. büyük 
b!r ruhi ihtiyatsızlıktan. sonra hayalimin 
ve vicdanımın km'banı olarak öldüğümü 
ıh:t tırla.ymtz. Hissettiğim ve aşk sand1ğın1 
~ey, meğerse a.'k bile değilmiş .. 
Kafamın iç;tne saplanan sabit fikirler 

ıv.ar, kulaklarımda dalml surette çın'lıyan 
J:>lr ses: tÖderıecek b'r borç 'Var> diyor. 
İfte bütiln bunlar b•naı son kararımı Vei"

dirdl. 
B;;ına acıyın1'Z, h'oıca.m. Size lclyık oln1a 

ğa çok çalıştım. Hiç olmama ölmete ka
rar vermek cesaretin! göstertiillm için 
\Suçlarımı a.tfedin~. 

Bir ker-e daha size karşı olan sonsuz 
mirulet ve sevgimi tekrat'lıyaralı: t.eıek. 
kürler ederim. 

Jaic 
Haşiye: Son amılarrmı bildiren evrakı 

ayrıca ıönderiyorum. Bana yine yardım 
edeceğinlre eınlnlm. 

* Şimdi Tanlya'ya yatılacak olan mektup 
kalmıştr. Ka.dı.nm mutad ıaatte ıretmeaıne 
mAni olmak !Azımdı. Jak gözleı'i.'al kapa. 
dı. Tanlya'nın se....ılll yüzünü ıstırap 
içinde tasavvur etti. cA!ı ne olur bir ke. 
reeik oloun ()nu =öreeyd:ını. diye dU
şilndU. 

F~kat görürse kuvvetlrıl kaybetmek-
1en, zara düşmekten ıoor!ctu. Sinirli bir 
hareketle kAğıt ve kaleme sarrlarak yaı
mıy& 'başladı: 

Tanlya, dün size beni terketmemenlz, 
bir tek gün olsun slzi .gönnek.1\en beni 
ma'hrum etmemeniz için yalvaı'ıruft"'1. 
!Bugiln ise: «Artık bir da.ha ge?meyl:nlz.• 
ı:liyorum ve sizi' terkedip giden de ben 
"leyorum. Şu 'biı4hirlı:ıe zıt 'his ve sö2ler. 
iden anlaşılıyor ki bt.z insanlar meçhul 
kuvve~ertn elinde birer oyuncaktan bar
'k• bt'r şeyler del!il!z. 

15-S • !M~ 

Anca beraber, 
kanca beraber 

a ki taraf bir yandan harbedJ-

0 yw; lrir yaadan da, fınat dil· 

~iirdükte ku\.'Vetl propagandaya 
verip kar'!IJ ta.raf saflarında &J1rll
malar yaratmata caJıf17or. 

Bir glln Rooya ile A.hnanyarun 
aralarında sulh )'apacakları f&yla-
sı ~ıkartlıyor, ba..IJka bir gün lt.al
yada mahrumiyetlerin gittikçe art
ması yüzünden halk arasmda harp 
aleyhtarlıtı ba'ladığr blldlrlliyor. 
Yine bir gün, Blrmanya yolunun 
k.,..llnıe&! )1lzüuden bütün ümitleri 
de keı!illeo Çinin laponya Ue barı~ 
m&k d!lşUnce•lnde olduğu yayılı

yor. B~a bir g11n de, kend15lne 
yardım edilmeyen Avuettalyamn 
Japonya ile anlaşmak U-e olduğu 
Uorl sÜJ1ilUyor. 

Demen her zaman da, uounıl•n 
bu balonları ayrt sulh yapacatı 

söylenen devletin llaıf>e devam az. 
ıninl açığa '\"lU'an bir hareta:ettnln 
veya reııml bir demeolaln takip et
llğlnl görüyoruz. 

Ben bu haberleri ve yalanlamala.
rı okudukça Bllyllk Frederlk'I ba.
tırlıyorurn: 

Büyük Frederlk, parlak zaferler 
clduğu kadar, hele başlangıtta 

mağlilblyetler de gömılll)IUr. Mat
lüblyotlerlnln blrblrlRI takip ottığl 

Enratarda ordudan flra.rlar blr hay .. 
il çoğaJmıj. SeUlmctl firarda bulan 
Mkcrlerden birini yakala.yıp bozu .. 
runa c;ıkarnııştar. 

- Nlçlıı ka9tın f lla!bıılrl ••• iyi 
ve merd bir askersin. 

- Ne yapayın1 h~etıı. lşlorl
nlz fena g-Jdlyor, U.slü&te maflOp 

oluyoruz. 

Bunun Uzerlne Frederlk Mkere 

şöyle demiş: 

- Gel ka('mR. Blr te('rübe daha 

yapalım. Eğer bu sefer de yenilir

sek artık beraber kaçarı<B! 

Bunun gibi, iki taraftakUer de, 

un1an zaman utradıklar1 n1afto· 

blyetlere ratmen, ayrı b&rıl}& ya

na_,mıyacaklor, JınkAn oldukça btr 

te<'rUbe daha yapacaklar ve artık 

teerUbeye imkan kalmayınca hep 

blrllkte barı' Jstlyeceklerdlr. 

KOR KADJ 

TEŞEKK'OB 
Ailemizin sevıgUt ret.l Muıııtafa. Al

dıkaçtı'nın ebedi utulünden doğan 

derin kederlerimizi, telgraf, telefon 
ve mektup g8ndermek ve bizzat ce· 
nazede bulunmak suretlle paylar,an 
kıymetli akraba, dost ve ahbabları
mıza ayrı ayrı te~kJıı:üre elemleri· 
miz mı\nl olduğundan minnettarlıtı
mLZın lblAğına e:ayın gazetenizin ta· 
vassutunu rica ederiz. 

E,ı : Leman Aldık~tı 
Oğlu: Yehbl Aldıkaçb 

TAKVİM 
15 l\IART 942 

PAZAR 
AY 3 - GÜN 74 - Kasım 128 
RUJ\Iİ 1357 - MART 2 
HİCRİ 1361 - SEFER 27 
VAIİT ZEVALi l!ZANI 
GÜNEŞ 6,12 11,57 
ÖGLE 12,23 6,07 
1K1NDf 15,44 9,29 
AKŞAM 18,15 12,00 
YATSI 19,46 1,31 
İMSAK 4,34 10,l-8 

~KôS~ıLi 
Salata yaprağile 

et dolması 
'8 .,ıı •alala bollnştr. Bu aalıelt 

V pencereden baluyMdwn, se
petler içinde taze trtze ıal•talar ıre

çll'l.yortardı. Doğnısu imrendim, c.
mı VUJ'dum, satıcıyı tafrt"d1m •e blr
çok alclım. Et de aldınlmı, yapralrla· 
rı blnz haşladıktan 1JOnra kUçUlr. kll
çllk dolmalar sardmı, kn')l>aneye 
yerle,tırlrken aralanna taze ıofa.D"' 

lar da doj\"radmı, plşinllm. Sofraya 
\'erirken ku.,ıı&neyl büyük bir taba-
ta ı:evlrdlrn, gerek manzara!ı, gerek 
lozzetL çok iyi idi. Kalan salata ıö
beklerlnden de blrkıı9 katı yumurta 
TC zey1:1nle bir s.ala.ta yaptım. Çocuk
ların ke)'flnl tıuııamJanıak tçlo onla· 
ra pckme'i.ll su mahalleblsl p!~lrdtaı· 
BugUnkü yemekten bUyüklU, ktiçilk .. 
lil herkes memnundu. 

)f 

GÖZLER YAŞARlltADAN 

Soğan Royanlar bunun acı!llını ptl< 
iyi bUlrler. Plfinllflnt. yemek içi• 
kullanacafını:ı . ofanları evveli\. ka)·
nar suda blrkao dakika bırakbkt•• 
sonra. soyar '\"e dofrana.nız asla ağ· 
ıaruazamı:ı. BogUn o kadar aı!'ll'ln& 
cal< teY var ki bit de 50pn yüzMş 
den atlaınak fazla obnAz nn f 

EV RADJNl 
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Askeri duru m 1 <Bapn.akaJeclen c1enaa> 

G . t k 1 külfete ıöredin diye soğuk bir 
anıma avgası duşa marw: ~ışlardır. 

Yfizan =ı r İlaıan BOR~ 
11vrupada ikinci cephe: 

<Rafa 1 iDcJde) ++ , Bir t&;rattan da mewılm rıerH· 
b~tyorlar. Balkan H&lfuinin tec- ıyor. AFman gazeteleri, ilkbahar 
rubcshrt unutmamşlardır. Blr de-
fa d-ı..a 0.ı... la R ö taarruzunun derhal olmayacağı.. ...,, l"UU rını usyaya g n. ' 
.dcrırlcrse ve Macarlarla Bulgar. ;na, ntısanı, mayısı, belki de ha:ı.1-
lar ayni şekilde kan dökerek ,rant 'beklemek icap ~lti~lne hal
lcrülnzc kalırlarsa Romanya, ha'rp ıkı ııaeırJama"a çalışıYQrlar. 

A llnaalann Non·e11 '\'e }"'ranaa t k • 
en 1>0nra i ganimet k&vgasın- Alma.n satvetinin yıldırıcı man 

lıett loyıl"ı"anda tahklmal da yaya ıkalacak .... İşte bu düşün- ttıjl ilddetçe ga-
yaptıkları, Anglo - Saksonlara kar~ ce, Rumen hükCtınetin't ve hUkO- zarası devam e m • . 
bu kıyılanla bir müdafaa 'eya hiç metin haricinde kulan ;pırtı reis. .nimet ka....ralarının ehemmiyet· 
olmana ,ımdlllk bir göz.t'tlenw i«"r- lerln! telfışa dilşürmüştür. aifk yoktu, bunları kkme pek de açı. 
tıbah aldıkları nıallDndur. önce .Macarlarla Bulıarlar, sonra 4ıı. vuı-mata cesaret edcmczdı-

Alman ıonanması. Mnnş deniz mu- biz.... d Ye ayak direyorlar. J3ugUn Alman kudreti etrafında... 
harflbeslnden &0nra Şimal denizinde Mac:ı.rlarla Bulgarlar ise; cBiz· ki efisane\•i hava dağılımıştır. Al
daha topla bir şekilde sa\aşa<-ak du- den pasoı> diyip tluru:vorlar. Ma- manya, muayYen bir yük taşıyan 
nana gebniftlr. Müttefiklerin bllhM- caTların ağımı sulandırmak iç n Ne yüke mukavemet bakımından 
sa Norveç kıyılaruıa bir rıkarma 'Çok gilzel 'bir lokma lllzım iki o takatının nihayet btr hududu o
}·apmaları lJlmdl daha gilçleşmlttlr. ı 'da nnc!lk Sel1nlk olalbilir. Maca. Jan lbir kuvvet :manzarasını nı_ 
• Non·eç kıyılarına ~apılacak ı:ıkar- ı Tlstan, es'ki Avusturya • Macarlı· mı,ıır. Zaten harbin zarureUerl 
manın taydaeı ilk safhada Alman do- 1~n İmparatorluğunun 'bir parçası ıyüziln'den b'r takım sahalarda 
namnuını A.tıantlk'e <loğnı hareket d~c ~aten Se1lınik hu1ya~le uzun .Alm~ aakeri !galine de nihayet 

beaUııJfaden mahrum etmek do- I muddet meşgul olmuştur. .verilmiş, maddi tazyik de azal-
;:;..ue Ruayaya ur.onan Şlrn~ı de- Bakalım, 'bu defa SelAnilt bak- .mıştır. Böylece 'durum öyle bir 
al ohlDu emniyette bulundurmak kı.ndak! bir vaa:dle Macarları ha- ;hal almıştır ki mihver cephesin-

i Y 'rekete goç!rmeğe ve bu sayede de yarının ganimet 'kavgasının 
ve Atlanttk~ denlı:alh harbin! boıj.a Romanyayı da yola getirmeğe bugünden ıRerlememest ve ortalığı 
çlkannalrtır. Fakat Rualann ytlkü- ~mkfın bulunııcak mı'> için için kemlrmemosi imkftnsız-
nti ha.tltlekıcM Alman kara km"l·e- · 
ttol ekmek burada 1nllmklln değil- ~e1An\k .llçtn ellerlıtl uz~tan dır. 
dlr. ~le lıılr fayda ancak Fransa Btı garla.rı ~a Alınanlar: ıNırnet 
luyll9nDa ,.ap1hlcak büyük ölçüde' ---------------------------

Ahmet Emin YALMAN 

~· ıemlll edilebilir. Zaten 

1 == 2:~i~: ı Bugün PEK Sinemasında 
tanla etmeleri ve balın ba\·a kuv- • i ik "'IJ . L )'.;1 •l / 
v......., ıe.tekJemeleri !Azmldtr. nu Senenın Bir c ı . r1ı c ı m ve :'." -. .. - ..... ,., .... 1 Muazzam Muvaffakiyeti 

FallM ._lwm ini husmta ~hter
clllderl bllyök anuya raAmen müt
tefnller lııMUz ı.a.zrr detlldlrler. in
..,..,,..,,., Kaucla kuvvetleri gel

....... r, ve lıuntffl 'başında h•lunan 
k1mJaDdan lklltcl bir ceplHı ~,ılmuı
na tarafdanlır. Zaten doğu cephesln
tle ....,, tekrar ıuo,rnadan, yani Al
maaı.r lı4Uüa lruvvetlerinl Bıtlyatla
rlle blrllkte muharebeye sokmadaıı, 
mlttellldel'ln :Norveo u Fru.a ıa
J"ÜnMa ~ ~lerinde 
bahir lan beldeneRML 

Çlbnna, her ~yden hce deniz n 

hava kwnetlert -.eiMkUr. M\ltie- l J 
fUder "- ....._ etNedlkçe bll:ytlk 

Mçtkle bir teşefJbtke cfrmnezler; kU- ~---------------------çök 1'arelretlenle IDU\'affak da o'lııla- ~ ... 

a.s111 11 • :d,tl .. T CC& -tlaelerL 
DflW -1-r: ~ • 4,39 - 8,3& " 9 da 

lar ıt.ıua Mr tay._. olRlıyacM
tu. 

iaşe işleri 
ve Topal 

Ismail Paşa 
<a.,. ! adde) c:. 

satır okudum: ( ... Jtte böyle azizim 
XahnNt JCAmg: yıllarca, bUUln hü
cumlara Tafmen hknaye edip, milH 
ticaret nazarlyeler!le adam ettiğim 
adamların hemen, hemen hepsi ben
den dinek çevlrdller. Oturduğum 
p&n.et,onu.n ltlrtkntll} aylrklarmı - ki 
MtyUk btr yekOn değildir - olsun ri
calanma ve döktUğtlm yUz suyuna 
rafmen g~ed!ler. Bazıları da 
hakaretten bile Çekinmediler. Belki 
bir aylık blle geçineceğim kıılmadı. 
Bu gurbet ellerinde ne yapacağımı 
bllm!Jıorunı. l'akat bwılarla senl 
ne di)'e OzU;rwwn? Serbest bir eıl
rhı kapalı btr ealri üzmeel doğru 
olmaz. Sadece bir derUeşme ... ) 
~m bu satırları aynen detD

dlr. Fakat ona. yakındır-. Sea çıkar
madm1, ıuetum, çUnkft Mahmut Kl
mil P&flL aeesı21ee atlıyordu. Hayat
ta bir çok ,ey bilmem, ama böyle 
d8ktllen g6z Y&.fjllarına hUrmet e~ 
meyi bilirim. 

GözlerlnJn kunıdufu bir anda mı
rıldandım: Ne yapılabilir ki?-

- E\•et, dedi. Ne yazık Jd zengin 
değ!lkn. Fakat bir çare buldum. ıs
tanbulda Bakırköyilndekl eV!mde 
kendi malım olan husus! bir otomo
blll.n:ı var. Şimdi eve ya:ı.acag1m. 
Flyatma mtyatına b&Jmııuıınlar, ka
ça kaç satsınlar. 'l\ıtarmın yarısı
ru ona g&ıderebllmek çaresini ara
sınıar. Kalan yan bedelinin yarıaı
ru kendileri &lıkoyınınlar, öteki ya
rısını da bana gönöerstnler. 

V anımda yazdı, benimle pas
ta kutusuna attırdı, ve 0 l§ 

böyle 1'tttt. 

... Veclzedon nefret ederim. Fakat 
burada kalemimin U<:una Y&rnn ya
malak, bozuk dUun bir vecize tas
lalı takıldı; YU&Caltm: 

Btr ~t: lursw.a hınız, icıt
"'79 aoıru dt74'bt.ldlit l'iin kemale 
eıımlfttr. 

»H11e11 ...... tı11t PBED A.STA.IBE'I 
AB T l E 8 H A. W O A. Z 1 • - a blQ1lk KONSER.I 

Gıiir.e1 P A U L & T T E GODDAU',. ea büyük muvaffakıyetl 

CAZ FIRTINASI .-
Bugün LALE Sinemasında 

Görenler MI' daha r&1nek. eönııeyeı.ıer Yeniden alkışlamak ıçın bir 
ael Clbl L A. L E ' ye akıyor. 

DIKKAT: Programa lllve olarak WALT DlBNB:Y'in Renkli Harika
larmd&n Fml>INü'D A.TDj PU.SKURUYOB 

•••••• BucUn sut 11 de tenzilltlı matine. 
___ .,, 

Askeri fabrikalar sahnalma komisyonu llônları f 
Kınkkale ve Küçük Y ozgatta inşa Edilecek 

işçi Evleri ve Bekir Pavyonları 
1 - Beheri dokuz bin bet yi1z otuz sekiz lira kırk dokuz ku

ruş tahmin edile~ ve lklter daireden ibaret 40 çift ev He beheri 
on doku~ bin Ikı yU:ı. dokuz lira yirmi kuruş Oç adet iki katlı be
kAr pavıyonu yaptırılacaktır. 

2 - Bu evlerin Oç ~i Küçük Yoqatta ve otuz yedi ç!ftl Kı
rıkkale civarında ilç muhtelif yerde olmak üzere yaptırılacaktır. 

3 - Yapılacak bu evlerden üç bekAr pav!yonu hariç difer.crl 
tek katlıdır. Tavanlar betonarme delildir. 

4 - Pencere ve kapı lentoları He bodrum tavanı ve hatıllar 
ve! çift ka~ı Oç binaya ait betonarme kı11mların demirleri idare 
m zce temın edilecektir. • 

h!t5 lehl:eakdli~Aalt thtusubsuinda Devlet Deıniryolları nezdinde mUteah-
c ., c c u unutacaktır. 

.. 
6 

- Çimento için de dairemizce ta&hhildil taammun etmemek 
uzere alt olduğu makam n dl d . 

7 +- ez n e ıstırhamatta bulunulaca~tır. 
- ~ kapalı zart usulu ne lh ale edilecek Ur. 

8 - Muvakkat teminat akçeıl a21318 8Sl lir d 
9 - İnşaatın h . ı . . ' ı a ır. 

l 'ld" 'l'.>4.ı eJ)S'ln n birden bitfrılmesinl beklemek şart de-
ı ır. ~en binaların ıe.en·· ü d h 

lir. um er al yapılır ve parası ve•ilebi-

:: - Mukavele tarihinden itibaren azami 15 ıün sorra ihza
ra 11 :: ~~t~ı:ı;ra da. infaat& başlanmış olması şarltrr. 
yatı ilzerl e,,, 

30
e ten1inat ınek tubu mukabilinde mukavele fi. 

ne '" kadar avans verilecektir. 
Yukarıda yazılı lnpat Askeri Fabrf:kalar Merkez satın alma 

kom~onunca 31/3/942 salı ıünü saat 15 de ihale edllecektıfr. 
Teklıf mektup'arını:n me:ı.kt1r ıünde saat 14 de kada.r komisyona 
vermeleri. c3327ı 

Dosyasma bafb nslm "9 .. 1r...... eYMfıaıla 11"81 aclet me
'8 veya dlfbuc1ak ~lıerltk parmafı alınacalı. 

Tahınhı edilen bedell «2~99> llra olan yukarda yazılı 832490 adet 
mete ••ya difbu4ak tekerlek parmatı Aakerl Jl'abrlkalar Umum MU
dtırınttı Merkez Sıatınalma konıi.IJODuıica lll/3/9f2 c;arfamt>a g1lnll sa
at l6 de l>Uarhkla lhale edilecek.Ur. Şartname 133 kurıqtur. Ka.t'I temi-
nat c8989,SS. ltndlr. (3222) 

VATAN s 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat llônları 
Amerikalı askerler 

Avustralyaya çıkhlar 

Be!ıer ı;lrtlne 125 lira fiyat tahmin edilen 2000 çift nakliye koşum 
takıntı numunesine göre 20/3/942 cuma gllnU saat 10 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Ko,um takımlnn 500 çltttcn 8'ağı olmamak O.zere ayrı ayrı 
taliplere de ihale edlleblllr. NUmune ve '8rtnamesl her ~ komisyonda 
görUlebllir. Muhammen bedeli 250 bin lira olup kaU teminatı 27500 llra
dır. Isteklilcıin belll gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma. komisyo-
nuna gelmeleri. (2443 - 3237) 

* Aşnğıdıı cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı 2 kalem yfyccek 
maddesi 23/3/942 pazarte91 gUnU hlz:ılannöıı gösterilen saatlerde pnzar
lıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her gUn komisyonda görUleb!llr. 
lsteklilerln belli gün 'le saatlerde Fındıklıda satın alma kombyonuna 
gelmeler!. 
Cinsi Miktarı 

Ton 

K. Mercimek 
Sabun 

-15 
30 

Muh Bel. 
Lr. Kr. 

8975,00 
21000.00 

Hatl te. 
LJra Krş. 

896,25 
3150 

Jhalc zamanı 
Saat Dakika 

• 
11 
11,SO 

<24.60 - 2296) 

Afağıda ya.zılı mev&dın pazarlıkla ekslltmeleri hlzalannda yazılı gUn 
ve saaUerde Bolayirde nskert satııı alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin bclll vııkitlerde komisyona gelmeleri. (2482 - 3391) 

OIHi Miktara Fiyatı Teminatı ihale gün ve matı 
K.Jlo Kuruş Llra 

Zeytin yağı 6000 120 1080 28.3.942 15,30 
Sabun 6000 80 600 17.3.942 15 
Nohut 30,000 26 1170 17.3.942 16 
Sade yağı. 5()()() 189 H17,50 ) 
S~a. 4000 80 480 } 16.3.942 15 

* 30,000 kilo koyun eti alın&caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 16.3.942 
puarteei gllnU saat 18 da Konyada askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 75 kuruş, ilk teminatı 2109 

Ura 38 kuru,tur. Taliplerin kanunJ veslkalarUe teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (2351 - 2916) ,,. 

1200 ton muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla ekslltmesl 
16.S.942 gllnU eaa.t lG de Mutlada askeri satın alma komisyonunda yo.
pılacaktır. Tahmin bedeli 27.7:SO lira, ilk teminatı 20Sl lirndır. Talip
lerin kanunJ \'eslkalarlle teklif mektuplarını ihale ısaatfnden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (2362 - 2926) 

900,000 kilo odun alınacaktır. ı'tpaıı zarfla cksfltmesı 24/3/942 salı 
gUnU saat 10 da Çorumda askeri satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 18,000 Ura llk teminatı 1350 liradır. Taliplerin kanu
nJ veslkalarlle tekUf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (2397 • 3087) 

Afllğıda yazılı tuğlalar pazarlık? satın alınacaktır. Ihalesi 20/3/942 
g1lnU saat 15 de Gellboluda merkez satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeleri. 
oıuı :anıctan 

Deliksiz izıfa&t tuılası 
> 

Adet 

40,000 
30,000 

Bin adedi 
> > 

FfatJ 
Lira 

27 
27 
(2429 • 3187) 

* Beher kilosuna 75 kuruş tahmin edilen 44,000 kilo sıfır eti kapalı 
zarfla ekstıtmeye konmuştur. !halesi 28/3/942 cumarteai gilnU saat 11,45 
de Balıkes!rlie asker! satın alma komLc;yonunda yapılacaktır. Teminatı 

2475 liradır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mcktuplanru ihale s~
tlndcn bir satı.t evvel komisyona venneleri. Evsaf ve şartnamesi Anka
ra, Istanbul Lv. amırllklerf satın alma komiılyonlannda da ~rWQr. 

(2'36 • 819') 

• Kapalı zarf usullle (200) ton kuru incir mllnakaaaya Jconmu.t-
tur. Evsaf ve huau.ı şartları ve nUmuneal komlıSyonda &"örWebUir. iha

lesi 28.3.942 Cum&rlesl gUnU ıaat 11 de yapılacaktır. llı.vakkat temi
natı ssıso Ura.dır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mek
tuplarlle Harbiyede Yedek Subay okulunda koınişyona müracaatları. 

(2291 - 2716) 

(Daı tarafı ı incide) % 
6000 kilo toz şeker clınacaktn'. Pa- müdaf!l4l tarzı olduğuna kan~. 

zarlıkla eksiltmesi 26-S·IM2 Pe.11em- Avustral.rn, Amerikanın 'batı 
be gUnft Eaat 15 ele Geliboluda mer- kııyısı ile Japonlar arasında en 
kez ııabn alma komisyonunda yapı- son kaledir. Eğer Av~ratya dü
lacaktır. Tahmin bedeli 5880 liradır. şerse, şl.mal ve cenup Amerika, 

hücuma açık 'bir hale g ·recektlr. 
Taliplerin bellJ vakitte komisyona Bundan sonra Amerikaya bil· 
geimeler!. (2506> < 3~Sl) yük güveni ortıutunu belirten * Curti'n Avustralynlılarrn son erle 

Pazarlıkla SO ton sabun alınacak- rine kadar vatanlarını mUdafa~ 
tır. Evsaf ve husus! şartları komts- edeceklerini SÖ)'1emlş ve tarihte 
yonda g!lrUleb!llr. lhalesl 18/3/942 dalma bir Avustralya milleti ve 
ÇaJ1amba gUnU eaat 10 da yapıla- Avustralya hükitmeU ~iacallını 
caktır. Jsteklllerin tekllt edecekleri ilün ctml;ıtlr. 

fiyat tızer!nden kat'! temlnatlar!le BfitUn müttefik devleUcrin ha. 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda talar fsled ğlnJ söy'leyen Başvek 
komısyona mUracaatlan. bl tıossa İnglltcrenin yapacağı 

(2!Sl7) (3442) he~ yapmadığını 'Ve bu~an * dolayı İngilterenin ~ocukları <>-
Pazarlıkla 80 ton zeytin yağı ah- lan kendllerln:n il:ı.erine bir çok 

nacaktrr. Evsaf ve husus! 11artları mes'ullyetler yült'l{!n~ğ!nt aöyle
komlayonda görOlebUlr. Ihalesl 18/ m1ştir. 
3/942 çarfBnıba gUnU saat 10,6 da Curtin sözlerine söyle devam 
yapılacaktır. Ifiteklllerln teklif ede- ehnlş'lir: 
ceklcrJ fiyat Uzerlnden kat'! temi- 11- B'rlcşik devletlerden fikir 
netıarlle Harbiye Yedek Subay Oku- ve yardım istiyoruz. AVUl!tret,.e 
!unda komlsyonn müracaatları. Hariciye Nazırı, Blrleş14c dev1et1e. 

c 2:sı8) (3448) re hareket cdocektir. Çünktl :Ja. 
pon1arın 95 günlük yilfürım fler-. + lcmcsln:den sonra, hftUı Vaş!ngton-

Dört parU doksanar ton odun alı- dakl harp konseyi ile temasa ge_ 
nacaktır. Taliplerin teminaUarlle ç!lmemtşt!r. Har1ciye Nazırımıe 
17 - S - 942 Sah gUnU saat l4.30 da M. Evnlt, Vaşirrgtona bir dilenci 
Avcılar köytlndeki satın alma komls- olarak de~il. {akat ecda.dımızın 
yonuna gelmeleri. c2s14> <3ts9) yaptığı g"bi düı;manı durdurmağn 

... ve karşı lroym&ia kesin surette 
Komisyonda mevcut evsaf ve şaı·t- azmetm'lş tman.ların mümessili 0-

ları dahll!nde 10 ton Ispanak Selimi- larak gldcccktır.11 
yede anbara teslim şartlle, 5000 k!lo Bun\:'lan sonra darocye ~arbe 
ıspanak :Maıtepede teslim şartllc ve ile mukabe1e edileceğini fliive 
10 ton Havuç Sellmiyede anbara tes-

1 
C'rlen Curtln Avustralyanın ccsa. 

ıım şartlle ayrı ayrı pazarlıkla satın ret'e mUdaraa edlleceğlne imanı 
alınacaktır. ıo ton Ispanağın temi-

1 
olduğunu ı.söylcmlş ve dcm.1ŞUT kt: 

natı 300 lira, 5 ton Ispanağın teınl-ı 11- Avus'tnılya, Lincoln'un 
natı 165 ııra ve 10 ton Havucun te- «Millet, miJlctle, mlllet içlnı> düs· 
mlnatı 2:S5 lira olup pazarlığı 17-3- turunun medeniyet dünyasından 
9-12 Salı gtınU saat 15 de Sel!mlyede kakmaması için çaıı:nşıyoruz.1 
askeı1 satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. (2:S19) (3H4) 

* Ankarada 49,B-'~ lira 82 kunış ke-
şif bedelll lkl pavyon pazarlıkla yap
tırılacaktır. nıaıesı 24-3-942 Salı gU
nO saat 10 dıı Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapılacak
tırı Taliplerin 7473 lira 42 kuruş te
mlnaUarlle belll vakitte komisyona 
gelmeleri. ( 3407) (2498) 

+ 
Atafıda yazılı mevadın pazarlıkla 

ekslltmesl 28/3/942 Pazartesi gUnU 
saat 14,15 de Çanakkalede askeri sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tal!pler!n belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2504) (3429) 
Adet Olnsl 

l 
l 

l 

1 

1 

Mikroskop. 
Y8'1&rda lıık!ll&I' karinesi ta
yini için (Abb.) refrakt"ontet
relll. 
Maylatta daııslte taylnl için 
VesUal terazesL 
Mayiatta IUzUclyyet tayini i
çin viakozlmetre. 
6 numarı.llı bir adet elek. 

Tıbbiyeli'erin bayramı 
(Ba§ı 1 laclde) (-) 

Rc!kt-Ordon ISC>trra sıra ile Tıp 
Fakültesi dekanı Kemal Atay ve 
pr'ofcsör Mur.affer F.6at yarının 
hekimlerine vazl;fe ve mes'uliyet. 
lerlnl anlatmışlardır. 

Talebe namına son sınıftan Hı
ri·ka Özereıngin, Osman Arı ve 
Necati Ural da ıtısa hltabelerdP. 
bulunduktan sonra Başvekil dok
tor Refik Sayuam, Maarif Vekilf 
Haaan Ali Yücel ve Parti Genel 
Sekreteri Fikri Tilzerden celen 
telgraflar okunmuştur. 
' Tıbbi'ycUlerln davetlerine kar
şıt~ olarak B~kil Refik Say. 
dam b1r tc'eraf göndcreır.eık de
m stir kl: 

Profea& Kemal Atay 
Uah'Vllte Tip FaJdllı.t Debaı 

Tıp mekteblmlzfD 115 tnct :tıft.. 
lama tören1nde aranızda buluna
madığıma ~ok üzüldQm, güzel 
duyguları beni çok müteh8S5'1s 
eden arltadailarıma şükranlarımı 
vo muvaflaklyet dileklerimi bil. 
dirmen!zl rica .ederim. 

* Jf. A~da yazılı rncvadın pazarlıkla 

Dr. Refik Sajraa 
6aftt)a RIM!tanealnde 

20.2.9•2 gQn11 lıalest 1l1n oluna.'l 200 ton hurda incire talip çıkma- , ekslltmesi 25/3/942 ÇarşanTba gUr.U 
c!Jtmdan tekrar pazarlıkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve husuat saat 15 de Çanakkalcdc askeri satın 
.prtlan komisyonda görilleblllr. Beher kilosunun muhammen bedeli alma komisyonunda yapılacaktır. 

15 kuruştur. Ihaleei 17.3.942 salı gtlnQ saat 11 de yapılacaktır. Talip- Tallpleıin belli vakitte komisyona 
Jerin temlnaUartle Harbiyede Yedek Subay okulunda komtsyona mil- gelmeleri. (2500) (8480) 
racaauan. (24M - 3300) ımırtan CJlnsl 

* 28.2.N2 de tllale8i D&a olunan 50 ton pirine sabununa taıtp s;ıJana-
dıfmdan tekrar açık eksiltme lle mtınaltasaya konmUftur. Evaat ye hu
sus! şartlan komisyonda görUleb!llr. Beher kilosunun muhammen be
deli 43 kuruştur. 17.3.942 salı gtln1l saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin 
temlnaUarile Harbiyede Yedek subay okulunda koml.syona mUracaaUa
rı. (2456 - 3292) 

* 26.2.942 gUnU ihalesi !llln olunan 50 bin liralık pamuk y8'ına talip 
çıkmadığın.dan tekrar pazarlı!l'a konmuştur. Evsaf ve hu1U81 fartlan 
komlsyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedell 91 lcUl'Uf
tur. Ihalesl 17.3.942 sa.h gtlnU saat 1' te yapılacaktır. Taliplerin Har
biyede yedek subay okulunda komisyona mUracaatl&rı. (2ff2 • ~8) 

* Pazarlılüa 66 bin kilo benzin, 860 1cllo gaz, 8980 kilo Ta.kOm, 1320 
kllo valvalin, 660 kilo gıl'es satın alınacaktır. ihalesi 17.3.9'2 sah gllnU 
saat 15 te yapılacaktır. Katı teminatı 6100 liradır. Taliplerin Harbly .. 
de yedek subay okulunda komisyona mUra.caatıan. (2483 - 32") ,,. 

AIJağıda yazılı eller pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 31-3-tM2 
gUnU saat 15 ve 16 da Kırklarellnde ukeıi satın alma komisyonuna mil
racaaUarı. Evsaf ve şartnamesi Ankara, Ist'an'bul Lv. Amirlikleri ve 
Çorlu askeı1 .satın alma komlsyonlannda da glSrUIUr. 

Cln81 Miktarı Tutan TeMIDat1 
kilo Lira Lira 

Koyun eti. 97,600 07,MO 7312,50 
Keçi eti. 97,500 715,15e2,M 4115!5,92 
Koyun etf. 87,000 87,000 stı215 

Keçi eU. 87,000 87,425 e056,ST 
(2:;03) (3428) 

... ŞiRKETi HAYRIYEDEN: .... , 
Ba Salıdan lt11tare:ıa: 

ı - Yeahnall•Declen aabıabJarı 'J,IO .. bJkaa 57 .,,,_ -.aralı 
vapar 7,•5 de kalkacaktır. 

2 - Yenlmüalleden 13,46 de lralkan lS'J Miler nu.....ıı Tapar 
~-- u afnyac-aktır. 

ISTAN11t1L BELICDIYESI 

ŞERiR TiYATROSU 
Dram KINDmda 

Gündüz saıı.t 15,30 da 
Gece aaa.t 20,30 da 

PARA. 

Komedi kısmında 
Gilndü'z ... ı 15,30 da 

.Aqam 20,30 da 
ÖKSE VE S"UltSE 

BORSA 
H IUABT HZ 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolat 129,20 
100 Pezeta 12.937ts 
.ıoo t.vcç kroau aı,ıe 

BSBAM VE TABViLAT 
tkramlyell % 5 933 Erıanl 23,85 
.~ 7 941 Demiey'Olu 11 19,M 

4 
10 
l 
4 

50 
~o 

ao 
12 

l50 
1 

fS 
10 

1 

3 

3 

1 
2 
2 

Adet 
> 
> 
> 

> 
> 

Top 
Paket 

> 
> 

> 
Kutu 

> 

dllzlne 

Kutu 

> 
> 
> 

Kurye çantaa. 
LUkDs llmbasr. 
PIAn tahtası. 

Portatif yuı makine
si. 
Seferi sandık. 
Portatif sandalya ve 
masa. 
lnce makine klfıdı. 
Karbon kAğıdı. (Ad! 
ve şapograf için). 
Makine şerhli. 
'apograe makinesi. 
(Uç numara). 
MUhUr mumu. 
Pelikan (yapıştırıcı 
kola). 
12 dU:ı.i.Re ku~n ka
lem. 
Kurşun kalem ve mll· 
relckep lAst!ğl. 

Renkli kalem kutusu 
(taıkım) kalem sapı, 

ucu. 
Stilo. 
lm:za dosyllt!lı. 

7 veya 6 B. Kalem ha
rtta tebe\dr!. Yefll, 
kırmızı, mavi. 

2 dtızine Çini ıntırekkebl tara

(X) 
ma kalem ve sapı. 
Battal klfıt " rapor 
klll«b detterı. 

1 > 
Karton cıo.ıya. 

Delme makin"". 
Mumlu kAğıt. 1 Paket 

4 > Teksir maldneei aU-

16{ 
60 
40 

282 
282 

1311 

rPklul>I. 
> Bozukluk delterl. 
> Telsiz lfletme defteri. 
> Konuşma sıra det. 
> Alma det. 
> Verme def. 
> Haber (rapor) kAğıdı. 

• ısoo toıı tıo.lyalı kuru ot almacak-
t'lr. PazarWcla ekslltmeai 17/S/94% 
Salı gUnU saat 10 da Esk1'eı'hlrde as
keri satın alma komisyonunda ynpı
lacaktır. Kll09UDUD Uııhnlln fiyatı 7 
kUruftur. 100 tond&n ..,. olma
mak tısere qn ayn taliplere de iha
le edilebilir. Tallpleıln belli va.kitte 
komilyoaa ceblıelerL (2M7) (3432) 

Tıp bayramı milnascbetne dün 
sııbah saaıt l 1 de Gureba !hastane
sinde yeni tcsiıS <Olunan cerrahi ve 
kadın hastalıklarr lkllniğlntn açıl. 
ma'Sı ve Radyoloji EnstltüsQnün 
tcw!I münascbeti'le merasim ya
pılmıştır. 

Tıbbly~!fer bayramı milne.e. 
betile dün a.kşam Taks'lm gazlno
sun'lta 'bir balo ver\lmiştir. Balo 
sa'bahg kadar neşeli bli't' hava için
de tleva.m c-tmiştlr. 

Kuen Mory 
(Raf tarafı ı lllt'He) = 

Lorıdra, 14 (A.A.) - Londra
nın ısallhlyetli mahfilleri aQucen 
Maı-yıı 1nı:tıiz :v40ku ae~nln 
torpi!Jond"t1 hnkkıtidaki İtalyan 
id'dlası etrafında. hiç bir mütalAa
da bulunmamakta ve bu baberl 
atnlyanların malOınat almafa te_ 
şeljbUs tem lnıllan'dık'ları 'bfıo usul 
olarak saymaktadıı-lar. 

Acı bir kaytp 
Eıilci lbatırlye gediklllerrnden 

voe gaz~temtz serbayli Halit Atıl 
mfipte1A !bulunduğu hastalıktan 
.kurtulamtyarak dün Gurcba h~
ta11e1inrde ö1miltt,Ur. Cenazesi bu
gUn saat 11 de Gureba ı.astane. 
.ıtndcm :kaldırılacak ve :n:lmazı 
Edim.eka.pı ıcam\inde kl1ıncMctan 
sonra Edlrnekapıd:ıkJ aile kfıbri5-
tanına defnedilecektir. 
, Ailesine ve yakinlerl\te tazı. 
yeUerlmlzi sımarn. 

VErAT 
Eayan dul .Alda D. Kamili •e ottu 

Rifat, Bayan dul Yari Flores (Bulc
re,), Bayan dul Roza Kaınh!, tee.yan 
dul Klara KamJti, Bay ve Bayan 
lzak Kamb! ve anesı, Bay ve Bayan 
Alber Kamhl, Bay ve Bayan Jozef 
Kaınhl, Bay ve Bayan Rlfat s. Kun
hl, Bay ve Bayan Rltat J. Xaabl, 
Bay Edv!n Kamhı, Bay ve Bay&R Jak 
AlbuadllJ, 

Zevci pederleri, kardeflerl ve alc
rabalan olan 

Dr. DA YİT it. IAMBl 
Kısa bir hatıtalıktan sonra vefat 

etUfi ve cenaze meras!mhıln bugUn 
15 .mart 1942 p:ı.zar gUnU saat 11 de 
BUyfik'lıendek Keneset Iarael Slna
goi-Wtda i<.'ra oıunacaıı teeasilrle '"1-
dlrirler. 
Cenue~F.~ 
K&lyoneldndlak 'JIS - 'l'el. 41111 
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karş a ıyor 
Bu karşılaşmada Sarıkırrnızılıların galibiyetini 

Hayri Ottan Beden Terbiye8i D trektöl'Ünden direktif ahyor ... 

Mesleki haysiyetin 
-oğurduğu zaruret 

tabii bir netice olarak görmek icabeder. 

Dün takdir etti ğimiz bir a r ka d aşın 
bug :in düştüğü vaziyet 

Yazan : 

Iki ezell rakip Galatasaray - Fe
nerbahçe kulUplerimiz bugün bölge 
kupasını paylaşmak için Şeref stadın
da karşılaşıyorlar. 

Otuz yıllık rekabetle Sarı LAci
verd - Sarı Kırmızı karşılaşmasının 
doğ'urduğu heyecanı spor sahasında 
hiçbir hareket doğurmam111tır. 

f'utbolUmüzUn gUnden güne dUştU
ğü şu gi.lnlerde de, o geçen günlerin 
zevkli kar.!;Jila_,malarını seyredenler, 
o günleri ya.~ıyanlar, bugUn artık fut
bol seyretmekten zev·k duymazlarken 
bile. bir Galatasaray - Fenerbahçe 
karşılaşmasına gitmekten kendini 
alanuyorlar. 

Kema l O NAN 
1 

Diyeceksiniz ki; bugUnkU Sarı LA
, civerd - Sarı Kırnuzı karşılaşmala

'--------------------------------' rında dünkU heyecan, ve dilnkU alA.ka 
ma ,.e · llt~ııJ 1 tihdaf edJJdlğl görülen var mıdrr '? 
hu iki yazının ~latbuat kanununun Hiç şüphe yok ki dünkti heyecanın 
olbaptakl maddC1'ine ı.,tınııclf>n ayni bugün ayni şekilde olduğunu iddia 
punto ,.e a_)·ni stitunlurda tek7.lblni edemeyiz. Hatırlardadır ki, o geçen 
dilerim. günlerde, bir Galatasaray - FenP.r· 

• 

·. 

de oynıyacak. MUdafa!.da yine Mu
rat. Muammer görülecek. Muavin hat 
tına gelince, Omerin sakat olduğu, 

Esadın da geçen hafta oynamasına 
rağ'men ceza talimatnamesine göre. 
Be'jiktaş maçında saıhadan çıkarıldı

gı Jçin ikJ müteakip maçta oynama
ması ıAzım geldiğinden bugün oynı
yamıyacagı söyleniyor. Eger vaziyet 
böyle ise, Fenerbahçe muavin hattı
nın ne şekilde olacağını kestirmek 
güçtür. Olsa olsa, en yakın ihtimalle 
Aydın, Zeynel, Lebip şeklinde olabl· 
Ur. Naimin sakat olduğu söyleniyor. 
O halde şu hat ta böyle teşkil edile
bilir : 
Fikret, lbrahim, J.lelih, Orhan, Naci. 

Bu iki ta.kım Uzerinde düş:Uncen,i
zi ~u şekilde hulAsa edebili r iz : 

BugUn Galatasaray tak ımı en der
li toplu, çalışmış, birblrile anlaşmış 
oyunculard(ln mürekkep bir takımdır 
Hepsi de cüsselidir. Billıassa muha
cim hattının Uç ortası her takınıuı 

Karşısında çok ağır ba~ıyor. Müda· 
faasI kuvvet itibarile F. Bahçeye çok 
faiktir. l\tuavin halları bugünkü va
ziyette mukayese kabul etmez. 

Bu ;yazıları yazan muhahlrinizln bahçe maçından bir hafla evvelden 
i.ıtt;ta etn1edcn bir hRftıı ev\.f'llnden taraflarların gözlerine uyku girmez
bugünt" kadar da .)llZhnü dahi gönne- di. Vapurda, tramvaydıt., tünelde gü· 

dl~in1 Kibi l!ıtifamın 'ıehehl hakkında n1ln münak~a mevzuu bu maç olur
da bir mütalaa serdetmrdi,Cirnl ..,a,ygı-ı du. 
Jarınıla bildirJrlın. Bugün ise, mağlObiyette çocuk 
E.) i.ip C. H. P. kaza idare heyetinden bahçe maçının doğurduğu heyecan Bugün Fenerbahçe ile karşıl a<jD.("ak Galata~arayltlar eski kadrolarlle ... 

F. Bahçenin .kalec~"Ei zayıftır Müda
faası diğer hatlara nazaran en iyi ta
rafı. Eğer muavin hattı tahmin ettiği 

Hayri Ozcan yılların doğurduğu rekabetle> bir alış-
. . . kanlıktan ba~ka bir şey değildir. 

Bızi hilafı hakıkat ~eRriyatta bu- Rugün vaziyet değilJmiştlr. Çünkü, 
lunmak vazıyet..:ı.e dlişüren bn n1ek- ne G 1 tas 1 1 d d F 
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a a aray ı ar a ve ne e e-
l ıba btr gazeteci •ıfatile cevap ver- b·" lil rcl h k ı . . ner ı:uıçe e e o eyecan a mamıı;:-
mek mecburiyetınde olduğumuzu soy- t Dti b. F b·" 1. G ır. n ır ener a..ııçe ı, alatasa-
lerken, 1-Iayri Ozcan·a tenkitleriınız- k d "IQb. t ray arşısın a ma~ ıye e utravın-
de ne kadar haklı olduğumuzu bır ti 1 d .. k 1 · • 
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• ca, g n erce yaş o er, gece erl uy-

a.yr ız('a.nın enı..ı.'•ın n ga'l.eLenı-:ı:e defa daha orta.ya koymak vesilesini k 1 k d 
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u arı açar ı. 

gön erdiği fotograft bize verdiği için ayrıca bir teşekkür B aıı . "IOb. lt k 
bo 
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. j U6 "4n ıse, ma6 ıye e çocu acı 

Beden terbiye:ııi ltanbuı bölge~! Bre; uyu~ . acı duymuyor, sahadan çıkarken 
. . . ız hilafı hakrkat neşrıynt yapma-! mllkelle!Jyet kısım amırı Hayri Oz- . ma~IQp takımın futbolctuıünU güler-

' . . 1 dık. I~tıfa sebeplerini Hayrı Ozcan'ın . can n1 vaz:fesınden ayrıldığını bun- . . ken gOrUyoruz. Bunu gören meraklı-
, . . . kendıslnden dinlıyerek şu sütunlara . 

da.ı. evYel bildtnrken, lşsızlık ve ı..ş . da da te.biatııe heyecan kalmıyor. 
görmeden devletin para.~tnı almanın geçırdlk. . . . · BugUnkU karşılaşmada bir tahmin 
azabı içınde kıvranmaktansa tstı!a . Bu arkadaş benı ıstıfa.sından e\.·vel ı ytirUtmeğe çahşahm. 
etmeyi bir borç bildiğini ileri sürerek görmediğini ve tema~ta bulunmadı-, 
veya söyliyNek ayrıldı~ını da na.ve tını yazmak mecburiyetinde kalıyor -------------
etmi'ltık. veya bırakılıyor. nUn ne. olduğunu yalnız şu bildiğinizi,l 

Evvela. şunu kaydedeyim ki; istifa- daha bılinmıyen ve bölge direktörünü 
Beden tef'b.iyesl mllkelle!iyet itleri- ı dan bir kaç gün evvel öyle hahrh- fena vaziyetlere düşürecek tarafları ı 

nin bu organ~~n bo.zuklufu içinde\. yorum ki pazartesi günU idi. Bir ar- olduğunu da burada ka.ydedemlyece
memleket ~enç.lığine h..;bır fayda le- rkadaş beni de bölgeye sürükledi. ()... ğım bazı sözler sar!ederek bize anla
mın . etmedığinı ve de~let k~a.~unın rada Hayri Ozcan'la. kar!Jıla.ştJk. Böl- tan siz değU misiniz? 
bu ~e~ senevi yUz. bınlerce Jıra _za- : ge spor ıervisi şefi Kemal Halim, 4 - lşin öyle tarafları vardır ki, 
re.r gordüğilnn bu aütun-lard~ mütc-: spor herv~inden Şazi Tezcan, sicil siz onu biJmezsiniz. Yukarıdan gelen 
madıyen hAdıseler ve su götürmez fefi Ha.lit Tüccarbaşı, federasyon gU- bir çok yazJları, mahrem evrakı böl
hakikatlerle ortaya koyduğumuz gün reş antrenörll Saim, CUmhurlyet ve ge direktörüne gösteremiyorum. On
lerdeı lstanbuJ gıbı gerek nüfus ve Son POdta refiklerim izin spor mu. ıarı her akpm dosyaslle evime götü
gereb:e k1')1unun e"l&!lını teşkıl eden harriri Omer Be!fim, .1"''ener'bahçe ka- rüyor, tekr&r buraya getiriyorum di
mUeueeelenn 'Ç<>kluğu itibarile başta lecisi Cihat Arman da orada bulunu- y-en siz değil misiniz? 

Galatasaraylıları sahada. tam kad
rolarile ve şu şekilde göreceğiz: 

Osman • Salim. Faruk - Kemal. 
Enver, E•tak. - Hikmet, Arif, Cemil. 
GündUz, Gazanfer. 

Fener oağ açığı F ikret 

Bunı:ı mukabil Fenerbahçe takımı
nın da bu ı;ene gcçlrdığl buhranlar, 
dl"llplins\zlikler içinde hiçbir hafta 
!!&haya tam bir kadro ile çıkıldığını 

görmediğimiz için bugtln kar~ı karşı
ya gelrcrk bu ki takımımızdan han
gı tarai galip gelecektir diye bir tah
min yapmak, bır kaç satır yazı yaz
mak Uı.znn geliyor. 

Geçen yıltarda, bu maçların büyük 
heyecanını yaşadı6tmız günlerde Sa
rı Llı.civerd - Sarı Kırmızı karşılaş

maJarı üzerinde yazı yazmak çok 
kolaydı. Ad°eta bu bir kJi~e haline 
gelmişti. ŞOylE' yazılıyordu: 

cBugünkU maçta kimin galip çıka
cağı üzerinde tahmin yürütülemez. 
Esa.qen Galatasaray - Fencrba.hçe 
n1açlarında tahmin yapmak kabil de· 
ğ"ildir. Çünkü Sarı J°'ırmızı - Sarı LA
civerd karı:ıılaşmalarında en büyük 
rolü A~ap oynar. Hangi taraf Asabına 
hA.kim olur ve şuurlu bir oyun oynar
s·a o taraf galip gelecektir.> 

Maliye Vekaletinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda

vülden kaldırılması hakkında ilan bulunan lrir fflhrin, ilk kurtuıu., gü- yorlardı. 5 _ lstitadan sonra yazacağınız 
nündenberi mü.keJlefiyet işlerinde Dün hareketini takdirle kaydetti- bir yazının ne hakikaUer meydana 
mesul bir vaziyette çalı!}an bir büro ğim bu arkadaşı bugün çok fena bir çıkarabileceğini siz söylemediniz mi? Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelli bir kuruşluk· 
fdlnın bu tekilde isti.fasile iddiaları- \'aziyete dilfUrmek mecburiyetinde 6 _ Yazacağınız yazılara. ne Ucret larla bronz on paralıklar darp ve piyasaya k3fi miktarda çıkarll
mızda ne kadar ha.Jdt olduğumuz bir kalmak benim için ~ok acı olmakla verileceğini siz sormadınız mı? mış olduğundan eski nikel 5, 1 O ve 20 paralıkların 30. 6.19-t.2 ta. 
defa daha anlaşılmış olmaktan kendi- beraber ne yapayım ki, mesleki hay- 7 _ Bu davada tenkit yapanların rihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır, 
mize bır iftüıar hiMesi ayırırken, bu siyet bunu bir zaruret olarak belki ne k&dar haklı olduklarını ispat ede- l\IezkıJ.r ufak paralar 1 temmuz 942 tarihinden itibaren artık teda
arkads.şın düril.st dU"Unceslni, bir teessürle yaptırıyor. cek bu yazıların derhal alınabileceği- vül etmiyecek ve bu tarihten iti haren ancak bir sene müddetle yal 
memleket ~ocuğuna yakı-tacak hare- Yukarıya. tavzih mektubunu koy- ni ben söyledikten sonra beher yazı- nız mal sandıklarile Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine ve 
k~Ln. 1 takdırle kaydetmeyi de bir va~ 
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duğumuz ısta.n'bul bölgesi sabık mll- ya beş lira licret talep eden .siz de- Cümhuriyet Merkez Bankası şubesi o1mıyan yerlerde Ziraat B an-
zıfe bılmiştik. kellefJyet kısım Amiri c. H. Partısi ğil misiniz? kası şubeleri tarafından kabul edilebilecektir 

Bız bu hare'ketten bu sütur.kl.rda Eyüp kaza idare heyeti Azasından 8 - Stad. Spor mecmuasına da ha.f- ElJerinde bu ufak paralardan bulunanların. bunları mal sandık· 
takdirle baluıederken, hiç fUphe yok 1 Hayrl Ozcan'dan soruyorum. tada. bir yazı yazmak Uzere orada larile Cümhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası a:ubelerine 
ki ge.rek yazımızı okuyanlar ve ge-J ı _ llk günlerde geceli gUndUzlü bulunan arkad~ Omer Besim ile tebdil ettirmeleri HAn olunur. (4129) (5605) 
tek~e bu haberi kulaktan kulağa işi- çalıştıktan sonra. verlınsiz de olsa or- aranızda bir mutabakat ta olmadı ____ _ ________ _;_ _ _:_ _ _:_:_:.;__.;__.:_ ________ _ 

tenler de bU arkad"'ın dürtllt hare- taya .koydut;unuz eserlerin, bilgisiz- mı? T. c. Münakalat Vekaleti P. T. T. 
kelini takdirden kendini alamamış- lik yUzUnden bölge direktörU tarafın- Bu yukarıya sırala.dıfım noktalar B M • d 
!ardır. dan yıkıldıf:ını, bugün ortada hiçbır şahıt olarak göslerdif:irn arkadaşların ursa ı.i ürlüğünden : 

Hafla içinde Hayrt Ozcan'dan bir ~ey olmadığını, yapılan masrafların önünde cereyan etti. Istifadan sonra Bursı:t şehri telefon rehberi yeniden tabedileceğinden rcklAm vermek 
mektup aldık. O bizim takdirle kay- !Uzuli olduğunu, milkelle!iyet ~leri- cereyan eden iki nokta etrafında da istiyenlerin Burııad& Koza hanında 275 No. da Naci Aygon Kurtula mü-
dettigimJz hareketi ne acıdır ki, ev- nin bır tsimden baş:ka bir ,ey ifade ı:ıu sualleri sormıya mtısaadenizl rica ra.caatıarı. (3273) 
velA anlıyamadığımız. fskat bilAhare etmediğini söyleyen siz değil misi- edeceğim: Telgraf: Naci BURSA Telefon: 391 

bize telefonla rica mahiyetinde söy- niz? 1 - lsti!a ettikten sonra aman 
lediği sebeplerle tflkzibe kalkıyor. 2 Bu i!Jsizlik içinde bütün gUn boneervis almadan r&ti!a sebeplerini 
l!}te, Hayri Ozcan'ın bize gönderdıği canınızın sıkıldığını, vakitlerinizi yazmasın diye bana haber yollama
tavZ'ih mektubunu, aynen şuraya alı- Beyoğ"lunda Bayian pastahanesinde dınız mı? 
yoruz: geçidiğinizi, devletten iş görmeden 2 - Bonservis aldıktlln sonra ya-

'\'atan K&V"'tet.,i yazı ı~.-r l para almanın azabını duyduğWluzu, zacağım yazı için bana resim gönde-
mUdUrlüı\1J.rte esasen tekalitlUk vaziyetiniz dolayı- ren ~iz değil miydiniz? 

:'.M'ohterem gaz.etenlzJn ı )fart 19t'2 sile tekaUdi}-eden kesilen miktar He Beni böyle bır cevap vermek mec-
tarihli nü-ıha'.'\ıntn fl)>Or 'aytaı..ında bölgeden a1dğıruz aylık arasındaki buriyettnde t>ıraktığını.zdan dolayı 
(Beclf'n TerblyMlnde mühJm bir btl- !arkın size ancak yirmi beş otuz Ji- açık söylemek IA.zım gelirse ac ı duy. 
fa) ,.e (l<stanbul mUkelleflyet Amlrl ralık bir menfaat temin ettiğini, bu- dum. Fakat ne yapayım ki meslekt 
5'Mlı.Jlğl Heri e;ürerek l~tlfa et ti) baş- nun Jçln de bu azabın çekUemtyece- haysiyet noktasından bunun benim 
hA't altrnda ve ;yine 3 ' tart t9.t2 ta- ğini, bınaenaleyh iki Uç gün sonra için bir zarurPt olduğunu sizin gibi 
rlhJJ nü~anın apor ayfNında (Ne ay ba.,ında - bizim iddialarımıza ef'kArt umumiye de takdir eder kana
dJyorlar) \.'fi (Hayri Ozean'ın lııttl!a- rağmen • çekileceğınızi söyliyen siz atindeyim. Bu hususta hükmUnü ver· 
ı) başlıkı altında şah"-"m Urrı 'ıur ü- değil misiniz? meyi de efkı\rı umumiyeye bırakıyo-

ıerek Beden terbileBI tt' kil.atına ('at- 3 Mükellefiyet i~lerinln iç yüzü- rum. Acılarımla!.. K ema l Ona n 

Beklenmekte olan 

T raş Bıçakları 
ge 1 mişfir. 

DİKKAT: İstanbul da 
1 adedi 5 kuruştur. 

1'10 ADITLlK PABIT 45 KURUŞTUR,, 
Taşrada 1 adedi 5. 10 adedi 50 kuruştur. 

B U d miz gibi çıkarsa, G. Saray hücum 
ug n e ne ~ekilde çrkacağınt 

katiyetle eıöyliyecek ve hattA. tahmin hattı önünde çok gtiç tutunur. Zeynel 
edecek vaziyette de$tiliz. iyi bir oyuncu olmakla beraber uzun 

Cfhat y!ne F. Bahf;e takımında yer j zamandarrberi oynarnad.ığı veya_ oyna
almıyacaktır. O halde Nv.rl yine kale tılmadığı lı9irı kendıı:ıınden bır şey 

' 

GaJat asaray muJıaclmlerJnden Arif 

beklenemez. Bu hatta bugün ytlk 
Aydının sıı·tına yüklenecektir. Fazla 
mUnaka-şa etmek yersizdir. 

HUcun1 hattında ise, ortada Melih 
ve sağ açıkta Fikret oynatılı rsa oynı
yabiHrler. Bil.hassa Melih oynatılmı
ya muhtacdır. Aksi takdirde sağa 
sola koşmaktan baı,ka bir şey yapa~ 
m az. Naci yine c;al ım sevdasına. dll· 
şerse ondan da hiçb ir iş bekleyeme
yiz. Orhanı da yer dolduran blr o
yuncu olarak kabul edebiliriz. Yine 
bu hatta iş görebilecek Fikretle lb
rahim kaJıyor. lki kişiden netice üze
r inde müessir bir oyun beklemek 
yerRiz olur. 

Netice şu ki, eğer futbolde m an
tık varsa Galatasara.yın galibiyetini 
t abii görmek icap eder. 

Kema1 Onan 

O OGAN 

SiGORTA ANO N iM ŞiRKETi 

SER/llflYESİ: Tfl/llflMI ÖDEIY/lliŞ 500.000 lira 

İstanbul - Bahçekapı, T aşhan 
OÇONCO KAT 

Tele fon: 24262- Kısa telgraf adresi: DOÔfl!YTflŞ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - 6/3/942 tarih inde teklif edilen bedel haddi !Ayıkında gö

rülmedi&inden İdaremizın Balat Bakım l'lvlndekt zem in kat Clö
şemesi, iskele ve tahtapcrde ker estesi sa tışt arttı rması şeraiti sa. 
bıka dai re.sinde (10) gün temd it edilmiştir. 

2 - Muhammen bcdell (2704 P!J ) li r a ve % 15 muvllkkat te
minatı (406 ) liradır. 

3 - Arttırma 17/3/942 sah günü saat 10 da Kabataşta Leva. 
zım şubesinde Merkez satış kom fsyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin tayin edılen gü n ve saatte % 15 tem inat para
sile birlikte m ezkQr komisyona. müracaatları. (32!54 ) 

iaiılbi "te N .. riyat Mtıduri : A.ameı Em.ia YA.Lll.AN 
Vıı.taa N"fr\yM Tti<k L W. ŞU. - Vatan llatbaaa 


