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Bir savaş yerinden lf83lk3Ria~&1 
f aze haberler: 1 1 Alman 

Kar fırtınası 
tekrar başladı 

. ı f hazırlığı 
Gediz ovasındaki dost düşman 1 M;hv.,c;ı., ş•M• 'ı ı Dün Nevruzdu. lstanbul 

baharı karla karşıladı kuvvetler hakkında görüşler l ~::'.~:::::::; , 
Yazan : Ahmet Emin Y ALMA N ) adalarda Mihver ( 

• 

IE"' kim seferberllji diyip du. ı
~ ruyoruz. Ben bu bahsin 
tamamile cahiliyim. Fakat günün 
mevzuu olduğu için buna dair ya. 
zı yazmak da lazMn ... Bunun için 
Anedolunun ekim sahalarından 
birine giderek davaların ne oldu
ğunu k:ena-rından kö1jeS!nden şöy
le bir görmek i htiyacını duydum. 

mç tereddüt etmeden bu mak-
sat için Mani!C;ayı seçtim. Çünkü 
orada eski bir gazeteci arkadaş, 

Fevzi L(ıtfi Karaosman, çiftçi sı. ı 
fatile çalışıyor. P'eıvzı Lütfi, Hal .. 
kalı Zlraatlen çı ktıktan ~onra 
Tiirkorağı ve f ikir hayatı kendisi· 
n i ı:ı!ddetlc çekmiştir. Ta!)k :n ve 
a~il ruhlle, atesli kalemile b '. r a· 
ralık matbuat sahasına bir baskın 
hareketi yapmış, orada çok saygı 
kazanmış, fakat sonradan kendi 
mesleğine çekilmeğl tercih etmiş. 
ti r. Çiftçi ve vatandaa sıfatile Ma 
nlsa ve lzmir çiftçilik muh<tind; 
hem kendisi iç in, hem de memle. 
:-~t .çin çok faydalı olmuştur. 
Çıflç'nın tablate karşı olan tek 
bA:-:ına mücadelesini, topluluk ha
J:nde bir sava~ haline sokmak 
mabadlle girişilen her i!i!le Fevzi 
Llıtfi ilk saflara koşuyor~ canla, 
başla, anlayışla çalışıyor. 
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' 
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Tabiate karşı olan savaşın ne 
"-aya geldlfinl, Manisa Datcıla
rın<ian, eski eczacı B. Rıza, bir 
tek &ôz:le bana anlattı. 

lnrfH< ııaratUlıçtılerbıln bir htlcumunu gösteren temsili reolm 

Güzel, güneşli bir gündü. Şim
di artık gözüme bir savaş meyda. 
n ı gibi görünen Gediz ovası kar
şımıza seırHmi5U. Man1sa civarın· 

da yen i açılan mesire yerini, yüz:
me havuzunu görmeğe gidiyor. 
duk. B. Rıza, ovanın iç a.çıcı man. 
zar.ası karşı.ında dedi ki: - Çift
ti olmafa karar verdilhn zaman 
bunun tabiatın ele avuca sıllma
Yan kuvvetierlne kın;ı tek ııa,ı

ma yapacağım bir savaş demek 
olduğunun hiç farkında değild im. 
Farkında atsaydım yılar, kaçar, 
ç;ftçl olmağa ~!!&ret edemezdim. 
Tabiate karşı savaş açmak, onun 
iptided&n ölçülmez kanunlarına, 
iradelerine paramla , emeğimle tek 
basıma karşı koymak benim ne 
haddime! .. l"akat bir defa müca
deleye atıldrktan .!Onra kumara 
lçk'ye dndanmak gibi bir ı:oey oı'. 
du . Kaçabilirsen kaç . . . Her sene 
venibaştan kumar oynuyarom. 
J!ÖzlPriın bir taraftan g15klerde 
bir taraftan ballarda, bir tarafta~ 
ticaret piya~laTtnde. oyunun ne. 
ttcesint bekliyorum ••• 

Orta şarkta 
lngiliz 

haz ı rlığı 

ı---

İngilizler mun !Gz .:ım 
paraşütçü birlikleri 

meydana ge lirm i ş !er 
Kahıre, 21 (A.A.) - Bugün a

çıla vurulduğuna göre, bütün Or
taşarkta muntazam paraşütçü bir. 
lrkler mevcut bulunmaktadır. Her 
türlü modern sil~hları kullanma. 
sını ve her türlü tahrip işlerini 

başarmasını ôirenmiş olan bu 
birliklerin talim ve terbiyesi ta. 
m•mlanmıştır. 

1 

Mac Artflnr 

r Uzakıarkl llarbı-=._1 

Tablatle ÇBTpıpnanın ne deuMlt 
oldutıı11u gltgide ötrendlm. Me
ğer yarım aaı.rdan fazla dünya Y1t"" 
zilnde ya.şamama, kitap lr:arlfbı' .. 
mama, türlü türlü mekteplere stt. 
meme nığmen en baelt fQ( İJ'İce 
ka.vramamışı.m. 

Romodon gel=b;ı 8 i r J a p Q n 
habere göre ( 

Nahas paşayaJ kruvazörü 
suikast f batırıldı 
yapıldı 

Mıs• r başvekili yapı
lan tecavüzü tehli

kesiz o ti attı 

Gediz ovasındaki tabiatıe ... ._ 
~ın manalannı beraberce ıözden. 

geçirelim: Gözün bir baloşta al&
bileceği kadar mahdut bir .,.. 
var ki Türkiye b&ğcılıtının dfiri· 
le biri buraya toplanmışbr. O.a. 
dan Gediz geçiyor. Gediz ele wu.. 
ca sığmayan haşım bir nehlrd!T. 
Canı istediği Zlf'm&n ovayı basar, 
Uzun emeklerin mahsulünll :rok 
eder. Bu zengin sahanın inan yı. 
yeceğ , ve hayvan yemi yüzünden 
"1kıntı çekmesinin sebebi, geÇ<?n 
sene Gedizln fazlaca haşarılık et- İ 

mes•d! r. lift / k ' . '"- ı an urşunıa paşanın 
Hükiimet, su sıyase....,; im ya-

Mmaz n.,hrl, dost bir ku"""t ha- ) yanında bulunan 
!ine koymak için ı,,., sarılınııtır. )Emin Osman yaralandı 
Menemendeki tertibat tamam o_ Roma, 2l (A.A.) _ Roma ba.. 
lunca Gedizle barış kurulacak, o- sın 1 Kahtrcde cuma günü Nahas 
vanın eı::ki bir düşmanı dos! ha· :aşaya karsı bir suikasd yapıldı. 
line girecektir. gmı haber vermektedir. Bir tale. 

Hükümet bu esaslı düşmanı or- be N&has Paşa camiden çıkarken 
ta.dan kaldırınca onun mUtteflkl pıışırnın arabasına bir el ruvelver 
olan sinsi bir düşmanın daha ko. sıkmıştır Kurşun, Başvekllın el
lay hakkından gellnecektlr. Bu bisesini delip gcçm.1\lr. Baıveklle 
sinsi düşman, medeniyetler yıka. 1 refakat eden Emtn Osman yara
CA.k kadar kötülükler eden sıtma- lanmıştır. 
dır . ;\fr-mlekctin nereflindc ıvl to9· Suikasdı lalebc tarafından ya. 
rak . bol su, zlraatte geniş kAZ&nç pılan b ir nümayi ş takip etmiştir. 
1 "" 1<:~nı vars'l oraya Azrail gibi Polis nUmayişçilert dağıtmıştır. 
'"-ı t rna d ıt d "k 1lmic::t!r. Kuvvetli ko. ı Talebe arasında 3 ölü olduğu, sul. 
1°' · t?C\r~ i 'ıH\ J;lama f'n çok iht:yaç kadcının tevkif edildiği haber ve. 

lno.emı '<a: S 'IU: 4 de) )-( rilmektedlr· 

Avustrolyoyo gelen 
Mac Arthur tezahü 

ratla karşılandı 

ll vustralya m üdafaa 
değil taarruz harbi 

yapacak 
Canberra, 21 (A.A.) - M. Cur

tin bugün aşağıdaki demeçdc bu· 
lunmuştur: 

•- 20 martta. müttefik uçak. 
lar Rabaul'da düşman harp ıe. 

mlleri'lle karşı muva.!!akiyeUc ne . 
ticelenen bir hareket yapmıştır. 

Btr büyük Japon kruvazörünün 
yakll&rak batırıldığı Oildirilmiştir. 

Uçaksavar bataryalarının ve li
mandaki gemilerin şiddetli atc~ine 
ratmen hücum gündüzün yapıl

mıştır. 9000 metreden atılan bom
balar kruvazörün çok yakınına, 
önüne ve arkasına düşmüştür. 

Bomba uçakları ortadan uzaklaş. 

tıkları zaman kruvazör yanmakta 
ve batmak üzere idi. 

Mac Arthur'iln N u tku 

Melbourne, 21 (A.A.)- General 
Mac Arthur, buraya gelmiş. CI. 

(De,•am ı Sa: S SU: 6 da) Q 

) faaliyeti arttı ( 
Londra, 21 (A.A.) - Moskova 

radyosuna göre. mihver devlet
leri Balkanl3rda. ,.fi Adalar deni
zinde hazırhkln.rını faz lalaşt.ır

nuşlardır. '.\Hhver de,·letlerlnJn 
UÇlk tasa'\· \-cf.arı Orta Şarkta 

bir hücuma geçn1ekt:r. Yunanis· 
tan'da, Girit'te , e Onlkl adada 
deniz ve ha\•a faaU.,·etJ art.uuo;ı 

hr. 
Bulgarist:oı •cla ki 

Yap:lmi1 " ı dR ?\ıi:Analı 

Görl\~üyor 

..\nkar:ı, '?l (Rn :lyn Gaı.ete

sl) - B ...:J g;ır ı adj·o~un~ .ı verdi 
ği hlr habt>re göt(.' nuı;;-a r i&ta nılıı 1 
.'\.lm::.u n1ühendislcrini11 ne-ı.areti ı 
~.ltında ~.-ona r ~:ıpılın::.K" ıı ba.,la.n
nl·<:tır. BJ rol\na~ebeHe Bulg:ır 

Nara. Xazırı he~ anstta bulon
ınu~tur. 

Blr Batgar gaı.ete8i bu ınese· 

le hakkında yaz.dı~ı bir ynzıd&t , 

• 

• 

beyu Bu sene ya kar lilitanbulu vahut da Jsf anbuJ• ~ kaTı ~ok se"·dl. Resimde dilndenberl tf'krar 
' b~r-ünen l !tanbuJun, tipi altında bir maballe&lni görüyorsunuz. 

l rtftstlne 

Bulgarist:ının bö,yle l!ııkı,ık za.- Bu sene kıll yakamLZI bırakmıya- -----------------·------------

ıno.nlardıı bu glbl l'}ler Jt>in para ca,-:ta benziyor. DUn Nevruzun bir i ol 1 1 d t 'I 1 
ayırması b.ı~" bo51nn tir hı\dls•- dutu halde, ilkbaharın çiçekleri yeri-

1 
A manya an ayyare ı ege en 

dlr,. denılşttr. ne ortalığı gene kar kapladı. Evvellti 

r 
ı rus . AlmJn ı 
ı__ h a r bl __J 

Ruslar büyük 
bir taarruza 
hazırlanıyor 

Arkonjel Vologdo 
haltı nın gerisinde 122 
tümen teşki l ed ildi 

Kafinin cephesinde 
/1/ .. anlar yeniden 
arazı kaybettıler 

Ankara, 21 (Radyo Gazetesl)
Yabancı kaynaklardan verilen h&· 

1 

berlere eOre Rusyada Arkanjel, 
Vologda ve Gorkl hattının doju· 
sunda Amerikan malzemesi ile tec. 
hiz edilmiş büyük bir kuvvet 
hazırlamaktadır. Hazırlanan bu 
kuvvetler 75 piyade, 20 tank, ı~ 
süvari 12 motörlü tümenden jba. 

rettir. Bu kuvvetıerin hazırlanması 
işinde Voroşilofun muavini Gen
eral Majerof bulunmaktadır. 

Ayrıca Leningra.d nııntak&sın· 
da da motörlü ve süvari birlikle. 
rı teşkil edilmektedir. Bu süvari 
blrHklerinden bir kısmı cephede. 
ki muharebelere iştirak etmiştir. 
Merkezde ıtus1•r bir m uvaffakl:rf!t 

kazand ılar 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 
teblifl ekinde bildirillyor: 

Merkez cepheskıln bir kesimin. 
de hareket yapan Sovyet topçu 
birlikleri Almanlar tarafından 
inadla müdafaa edilen müstahkem 
bir noktayı zaptetmişlerdir. Bu 
cephenin diğer bir kesiminde Al
manlara ağır kayıplar verdiril
miş ve düşmanın üç mukab : ı hü. 
cumu püskürtülmüştür. 

K~linin cephesinde Almanlar 3 
köyden çıkarılmışlar ve 650 ölü 
vermişlerdir. Lcnhıgrad bölgesin_ 
de çeteler Almanları şiddetle hır. 
palıyorlar. 

gün şehrimize gelen yaz mlsafirıerı- 1 Beri in Büyük Elçimiz 
miz Jeylekler, takvime aldanmış ola· 
caklar. Ista.nbulda güneş yerine, so
ğuk, tipi ve kar fırtınası buldular. 

Dlln sabah başlıyan kar, muhtelit 
fastlalarla bUtUn gtn ve gece bir tipi 
halinde devam etti ve kendisinden ı 

. bir hayli bıkan Ietanbulu gene beyaz 
örtUsile örttll. 

D&n raeatharıedfon -a!dıtımız mtı

ICmata göre hava.. bu&:Un de ayni fe
kilde bozuk olarak devam edecek ve 
yarın muhtemel olarak açacaktır. 

DUn hararet derecesi gene srfrrdan 

Husrev Gerede bugün 
Ankaraya gidiyor 

&f&ğı inmiş ve bazı yerlerde nakıs 4. Evvelki gün tayyare ile şehri-
de kadar dUymU~Ur. mizc gclmis bulunan Berlin bü. 

Yurdun her tarafmda karakıf yük elçimiz Husrev Gerede bu 
Edirne, 21 (Hususi) - Yav"-' ya- akşamki ekspresle Ankaraya M . 

va.11 dilzelmeğe baş.Jıyan havalar diln reket edecektir. 
geceden itibaren tekrar soğudu ve , Tat;l müddetinden istifade et
ka.r yağmıya ba~ladı. Şimdi bUttin ! mek üzere memleketine dönen 
Trakya 30 • 4.0 santim kadar bir kar Bertin büyük c«;imiz Ankarada 
tal:ıakaslle örtU!lldUr. bir hafta kalacak ve bu milddet 

(Devamı Sa: s, Sil S de) X zarfında hükUmetle de temas ede· 

Göbels 
kışı yendik 

diyor 
A'man milleti kışı 
endişe il e geçirmiş 

Oöltels ıural edlJOr 

fflmanyada şikayet et
medik diyecek pek az 

kimse vard:r 
Berlin, 21 (A.A·) - Alman na.. 

zırı M. Göbbels, haftalık Das 
Retch mecmuasında Alman mille· 
tinin ve ordusunun kışı nasıl ıe
çirdıiklerinl anlatıyor ve diyo_r ki: 

Aşılmaz gibi göz:ilken ve btt an 
için bizlere Yadar sirayet eden 
karanlık •imdi açılmol!a başla.. 

• ·1 
mıştır. Kışın endişe ve 

6 
:) 1 )~~ 

(Devamı: Sa. il, Sil-

cektlr. 
Dün akşam kendisini z:yaret et· 

t iğ;miz Htisrev Gerede bura yn: bir 
kaç gün için geldiğini 1 seyahııU. 

nıin Alman büyük elçisi Von Pa
pen'in Almanyaye. yapmak üzere 
bulunduiu seyahatle aiA.kası ol
maciığını söylem i ş ve Türkiye ile B u ak,am Anbraya giderek olan 
Almanya arasındaki müna..c;ebctle- Berlln Bttytik El~lm.lr; J lüSrev Gered'<' 
rin tam bir dostluk çerçevesi 1çin· 

de ve ha.kiki bir gelişme yolunda n ----.--
oldutunu tlAve etmiştir. uur<a>u <UU 

Şehrimizde bulunan Bertin BUyUk 1 c • 
Elçimiz Hti8rev Gerede, dün ak~am 1 r 1 p s 
hta.nbul Vali ve Belediye Reisinin 

~~::~:!:~;~~?·~~;~~~:: J Kahire ye 
Fransa 1 gitti 

Amerikaya J Kohirede mühim 
) görü şme le r 

teminat verdi J yopı lıyo ; 

Bato ya"m kü,es;ndek; 1 
limonlara Mihver J 

gemileri sokulmayacak 

Hindistana gitmek 
üzere yola çıkan Crips 
Kdhirede birkaç gün 

kalacak 

V~ington, 21 (A' A') - SelAhi
yetU bir kaynaktan '!°'iidirllditfne gö
re, Batı yanm Jt'~Jreeinde Fra.nse.nın 

.sahip buluncluğu adalardaki liman· 
1ara hiçbli.' mihver gemisinin ve tay
yareshıin girmiyecefine dair Birle
filt Amerika. J\Uk1)metine mUsbet te
minat verilmiştir. Fazla olarak: Bir
leşik Amerika'nın Vlohy ile olan ka
rışık mUnasebeUerinin çok yakında 
aydınlanacağı da burada tahmin e
diliyor. 

Loııdra, 21 (A.A.) Hindistan 
mesele.sinin halline dair lngiliz ka
binesınin hazırladığı plA.nı Hintli şef. 
lerle müzakere etmek Uzere Hindi.S
ta.na gitmekte olan Sir Stafford 
Cripps, ~imdi Imparatorluk Genel 
Kurmay Ikincl Başkanı General Nye 
ile birlikte Kahirede bulunmaktadır. 

Zannedildiğine göre, Sır Stafford 
Cripps, birkaç glln daha Kahlrede 
kalacak ve bu müddet içinde bUtUn 
Ingiliz ve müttefik başkumandanla
rı ile görU.Şecek,tir. 

ŞJddetH ka r ve soğuğa ratmen her g ün blraz daha a raF.J kazanan R\15 
bJrUklerlnden bir grup bir demlryolunu ı-eçerken 

Birlefik Amerika 2 Şubatta Mar

tlnlk'deki Fort de France'a bir Al· 

dan denizaltısının girmesini ve ora

da bir Alman subayını alellcele ka
ra.ya çıkarmasın~ .fiddetle protesto 
etmı,tı. 

Kahire, 21 (A.A.) - Imparatorluk 
Genel Kurmay Asbaşkanı General 
Nye, Kahire'ye gelmiş ve Sir Stat'
ford Cripps, General Auclıinleck, A· 
miral Cunnlngham, hava Mare,ali 
Tedder, M. Mllles ve M. Monckt.on 
ile görtişmllştür. 

• 

il 
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K d 1 . 1 
t b 1 .k. Haberleri zaze B 8fl S an U 8 1 1 Has ekmek de Uzakdoğuda 

Japon kruvazörü getiriyordu çıkarılacak Japon istila harbi - 22- Bu ekmekler 400 
gram olacak ve yine 
10 kuruşa satılacak 
Şehre küUiyetli miktarda has 

un gelmiştir. İe.şe müdürlüğü de 
bu unların ne yapılacağı hakkın_ 
da Ticaret Vekaletinden talimat 
istemiştir. 

llettlntnıı:leri vw: Japon kuvvetleri-

Gemilerin İstanbu!a yaklaştığı haber alın-
ı 0 apon ~Veldli General Tojo 

c:d) Uzak d<>ituda dört aydır 1"tl· 

ııı. taarruzları sttrtıp gittiği h&lde, 
harbin yeni befladı#Jnı bildirdi. 
Bundan sonra, Japon ıOJ)et'alluia
den Yam~ta. da, Avu.rtralY& "" 
Hindist&n almmadıkça harbİll --. 
ermlyeceğlnl eö)rlecli. 

nWı ana vatan ttalerine olan muvasa
la mesafeler! daha azdır ve liııtellk 

dojtll •e batı suıanna iki deniz filo
"" ~1kam11'1ardır- Bunların bl'llıca 
vasife.ı, AVUBt.ralyayı ablukaya al
mak ve Avustralya.ya. Amerikan 
kuvvetleri ve 'harp malzemesi yetiş
tirilmesine meydan vermemektedir. 

dıkça, halkın kalbinde bir sevinç uyanı
yordu. Ve büyük facianın verdiği teessür 
bir dereceye kadar azalıyordu. 

denizlerde lıAklmiyet temin etmiş· 
lenllr. Bu iki Uııtünlükten ne büyük 
lnzla faydalandıklarını bugtlnilkll 
dvnıwı ile giriştikleri yeni lstil~ ha· 

- gtln clbl ıöııtermektecıır. B ıma k•1'91 Avustralyalılar, 

beltlemlyerek derhal taarruza 
geçmeyi tercih ediyorlar ki bu dU
'1!nceleri aakeı1 baknndan çok doğ
rudur. Deri sQrdtlkleri taarruzdan 
maksat, Japonların Avustralya şi

mallndekl adalarda ıstıJA fikrile 
'imdiden yaptıkları Usleri ve hazır
lıkları tahrip ve imha etmektir. 
Böyle bir taarruz, kara kuvvetlerile 
değil, önce deniz ve hava kuvvetle
rile yapılabilir. Miltteflklerln Japon 
!stili!. hareketi baflanıadan önce Us
tun bava ve denlz kuvveUerı topla· 
maları veya top11yamamalan Avus
tralyanın a.kıbett üzerinde bUyttk. bir 
r1>I oynıyacaktır. 

(Mikado) nun en büyük arzu
su, şehit Osman Paşanın bir fo
toğrafisinl buldurmak.. ve aUesl
ne yollamaktı... Bir çok araştır· 

rııalardan sonra, tesadüf yardım 
etti. Ertutrulun Yokohama lim.&
nında bulundulu sırada OsmaA 
Poşa, hatıra olmak üzere bir fo· 
toğrafhaneye girmiş, resmin! çek. 
tımıişti. 

Bu resmi çeken fotoğrafçı (Mös 
yö Yamamova), <>sman Paşanın 

r~minin arand.1j'ın1 duyar duy· 
naz derhal kendisinde bulunan 
k: şeden bir cok kopyalar çıkara
rak bu işle a~Akadar olan (Kana
gava) valisi (Möoyö Asada) ya 
tes-Hm etti. .. 

Kazazed<ıleri İstanbul& naoleet. 
meye (Hiei) ve (Kongo) isminde 
ik. kruvazör memur edi.ldi. Ml
c:afirlerin bi.itün istlrahatlerinin 
temini için, Mikado tarafından 

k~t·t emtrler verildi. 
Ayni zamanda (Mikado), (Hlel) 

kruvazörünün kumandanı miralay 
(Mösyö Tanaka) yı huzuruna ka
bul etti. Evvelce merhum Omıan 
Peşa ile Sultan Hamide gönder· 
mek silediği şifahi haberleri ona 
da söyledikten sonra, padişaha ve· 
r ilecek mektup ile mukabil hedi. 
yeleri de kendisine teslim eyledi. 

Japon S&llbiahmeri doktorların· 
dan (Môo;yö Yamlyami) btiyük biT 
dikkatle ae:ır yaratıları, Kongo 
kruvazörüne naklettiti gibi, diğer 
kazazedeleri de her iki gemiye 
yerleştirdi. 

Nihayet, 1306 • !896 senesi teş· 
rlnievvel ayının 11 inci günü 99&t 
ı kide bu tkl kruvazör, İstanbula 
mi.iteveccihcn {Kabe) ı+mantndan 
hareket etti. ... 

Gemilerin fst&nbula yaklaştığı 
haber alındıkça, ht>lkın kalbinde 
bir sevin~ uyanıyordu. V-e büyök 
facianın verdiği teessür blr det'ece-
ve kad•r azalıyordu. • 

Sultan Hamit de 9!lt şll<: bahriye 
~zaretine haber gönderiyor, ge
milerin nerelere ıeldlflni "'"'P 
öğreniyordu. 

İki Japan kruvazörünün CAden) 
limanına demir\ediğ:ni haber at.an 
Sultan Hemi!, (İzzettin) ism.lnde· 
ki CTatıt vapuru) nttn süvarisi, 
(kaym&kam Rıza Bey) i derhal 
(Portsaid) e gönderdi. Bu zat o.-a. 
da beldiyecek, .fapon gemileri ge· 
lir gelmez, onları k1ırşılıyarak :Is. 
tnnbula getirecekti. 

Faltat Rıza beyin hareketinden 
sonra, Yıldız sarayında birdenbire 
garip bir hava esti. Türk bahriye
lilerirıin, Japon gemilerile fstan
bula girm~in halk üzerinde fe· 
na te!rirler yapacağına dair, Sultan 

En güzel musiki 
J; aüforrllvada altın madenleri

~ Din ke\'fedlldltf gunJenJe idi, 

Albna hücum tamdı. A.merlka.nıo her 
ktrşMlnden, he.Wi dünyonın bel' ta,.. 
tından bln1erıee adam, altln bulmak 
eme:llyle oralara akıp ge~U. Bu•· 
lar araıHnda. kan~yle, çocuğu ile K• 
Jenlııer azdı. Fakat ortada bol para 
olduğu l(fn her ta.rafta barlar açıl
mış, zevk Ye sıda te-.ıgAllları iyice 
kurulm..,,tu. 

Bir aqam bu çalgılı barlardan bl· 
rlne adanım biri """"5iyle benıl>er 

gider. Kadnun kucağında bir de ııo
r.uk var. Bl.r aralık çocuk yaygarayı 
kope.nr. 

Barda oQ.ı.re-nl&rdaıı biri der kl: 

- Oh. çok zamandanbert bundan 
ıriizei bir musiki duynuıdmı. Seneler· 

dir çocuklanmdan uzağon. Bu v....,ı 

hayat i<,inde bir çocuk ağ1-ı ı...
na çok R1Wııtı. gekl~ li,ılml ~ l tı. 

Bardaki bütUn udan1?f\r hn ·ijz.Jerl 
alkı~ar. ffeJ' t: r ,,.:ı .. l>l7 lir n. ·Je 
g-eldb sıadalan tJ ·. 1 .. 1ılı·r_ Bu.11wı Ü.te
rine orke.tn sırıt.,rulur. Dat ba!Jın
ıta kalm"I bir lllrl• rrkek, !)CM'Uk a~
lanınsını en ı-trı-t \ r t~ .._h ""18Jkt di
ye hiç 1M6.n ıl·ı11 <'ftn kuJ1tf:'lle din
lerler. Yavr~unun kon'-Prtnln ho Jra... 

dsr ratkt gi"\mlf'-.f aıır•nln p~k ho-

fUJl.A gider. \·umnrcalt 11;;119+-tJl;ı·a c:'tm
dlll .......,.k ttl.ıtrr \r klJııoı:ı rl H7~'..._ 

Hamide b1'r takım jurnaliar veril
di. Sultan Hamld'in evluıını leh· 
rik edlldı. 

Bunun üzerine, ,öyle bir proe
ram yapıldı... (Teftltl askeri tuı

mlsyonu azaoından) ..., padiphın 
yaverlerinden, baru'iye livası Hak ... 
kı paşe., (Talla) vapurlle Çanak· 
k&le;ye gidecek.. oraya gelecelt o· 
Jan Japon gemilerini iet.ikbal ede. 
cek.. kazazedeler! alıp İst•nbula 
gelecek .. Japon gemileri o liman. 
da kalarak yalnız kwmandanlarla 
bazı z&bitan t.ıanbula davet edile. 
cek.. Dolmabahçe sarayında ı.a-
21rıanan husus! daireye yerle,tlri
lecek.. kendilerine son derecede 
iz2et ve ikram gösterilecek: .. Yıl. 

dız sarayında, bizzat padJşahuı da 
i~rak edeceli bir ziyafet .,...rlle. 
cekti. 

* .Japon gemileri, 18 KAmınuev. 
velde, (Porl&ald) e ıeldller. Ora· 
da bekl!y..,, bahriye miralayı Rı· 
ııa be:'I' gerek kazazedelere ve ge. 
rek. ıernnerin kumandan ve zabit 
lerlne Sultan Hamld'in sellmın~ 
tebliğ etti. Ayni zamanda Tilt'k 
bahriyelilerin! ı.ir araya toplıya. 

rttk: 

- Resmen ifadeniz alıoıncıya 
kadar, kaza hakkında hiç kimee· 
ye bir şey söylemiyeceksiniz. 

Diye, sık>ı bir tenb!h verdi. 
Gemiler, bir gön istiTahatten 

so.,rı, Çanal<kaleye doğru yolla
rı"9 devama b~rlar. İki gön 
sonra, (Beşike) Jinııanına vardılar. 

ve orada, eratta) v&pınu let-afın
dan k&rşılandıJar. 

Vapurda bulunan ..., Japan balı. 
riyelllerine (başrnihm•ndar) taym 
olunan bahriye livası Hakkı pa:Jlll, 

bir sandalla gemilerin kumandan

larını ziyaret etti. İki-nci defa <>la
rak padiphın oellmını bildirdi. 

Tahmin edildiğine ııöre, iki tip 
ekmek çıkarılac&ktır. Has undan 
,.apılacak el<mekler 400 gram o
larak yine on kurup. ve diğer 600 
gramlık ekmeklere tekabUI et· 
mek ü*"' INrllı:a ~zl edllece!<tir-

Japon a.okorl mavattaklyellerl '°"" 
ğaldıkça, Japon hayat - ... ( l 
emperyalizm h<ldutıarı da cl&]Ca 
dalga açılıp ıenlfleme1ıttecllr. Hayot 
sahası deıoen Jluariy~ aiellWd bir --~~~~~~~~~~~---' 

Yazan: 

basan BORAN 

Y arm şeker tevziatına 
başlanacak 

Yarın sabahtan itibaren aile ba· 
ıına bir kilo olmak .ızere şeker 
tevziatına başla11'1<:&ktır. Çarşam. 

ba günü de Eskişehlrden killliyet. 
11 miktarda şeker gelecek, bu su
retle ıı.u,.aç k&rşılamnış olacak
tır. 

Bazı kimselerin rnırhtan fazla 
fiyatla şeker sattıkları görillerek 
cürmü meşhut yapılmıştır. Bun· 
tar ıl& derlıal cezalandırıla .. klar
dı.r-

dllşllneedir- ~ dlnamimll ,..,.... 

ye kadar erı,eııııırae oraya -
-.up gldor - llOnWlda dijl8r -
letkre ıı.it olaa - ,eyi ltayat .... 
Jtasmm .n.udutlan içine alır. Emper'· 
ya.ıı.m haı1>i yapan milletlOI', bu fa
ciaya Ok' kere başladılar RH, artık 

duramastar. Çtlnkü dllşmanlan eullı 
muasına oturtmadıkça., k.andık· 

lıırı zaferlerin illtikran .. ....,;yeti 
)'Oktur. 

Uzak doğuda, Ameriloa "'" lngll
tereye kVl)ı J&pon\ann bl'lhca liri 

Mahrukat işinde rn:-ı 
Küçük hırsız'ar tavassıtlar ortadan 

Y"t"r "" İlya adında 17 yao"IL kaldırılıyor 
rında iki çocuk, bir müddet e'V· Xömör ve odlHl meseleoinl su. 
ve! bir gece, Beyoğlımda Kalyon· 
cukullujunda bir nalbur dUkkA- reti kat'iyede halletmek için Ti
nına r!rerek çekmecedeki ufak caret ve İktısat VekAleüeri ...,zı
para.ları çalmışlar, sonra bir de. , yeti tetkik etmektedlrlet-- Btl lt
mlr parçoslle ka<;ayı kırmı3lardır. lerin idaresi iÇn bir birlik kurul
Fakat ikinci çelik kapağı açama. ması dü3Unühnektedlr. 

Mutave.ssıtıar tamamen ortadan 
mı$lar ve kaçmışlardır. k•ldırıla.eak, istihsal nuntak&lari. 

Tahkikat sonunda yakırlanarak 
le lstıhldk yerlerindeki vazı,,etıer 

asliye sekizinci ceza mahkemesi- tesbitle denkleştirilecektir. 
ne Terilen küçük kırsızların mu· 
hakemesi dfuı bitmiş, Yaşar 7 ay, Şehir nakil Vasıfaları
İlya da 5 ay müddetle hapa ııe. 
z•sına çarpılmıulardtr- na yapılacak zom 

Kayıp çocuk ölü Belediye b6tçesl ıtzer!nde çe. 

1 k b 1 d Jışmakta olan komisyon masraf 
o ora u.un u bütçestnı de hazu-!amaktadrr. 'Mas 

Em!ıııfında oturan Kerim adın. , raf bütçesinin 14 mlly011u bul..,a· 
de birisinin 15 yaoındaki çocuğu tı tahmin edilmektedir. Halbuki 
Ali, bir kaç gün evvel birdenbtre varidat btttçesl 12 mtlyoo 900 bin 
ortadan kaybolmuş, evvelki ak- liradır- Bu aradaki açığı kapat· 
şam da Emirgandaki boş ve eski mak için de nakil vasıtalarma zam 
bir evde taban<>a ile başınd11<1 vu· yapılmak icap etmektedir. Vaziyet 
rulmuı olarak ölü bulunmuştur.. Ankaraya bildirilecek, Nafıa ve 

J -- ..-ı ~- -defleri A.-.Jya ve Hlndis-
l&ıodır, A.~,.., Ingtllel'e ve Jr. 

- adalarından ~ d<ıta b!lyttk 
Mr Memlekettir. Dünyamızın l>e
'Jlncl kara p&rÇUt ıayılan bu mem
:teketın ..etuııu nihayet 7 milyon 
kadardır. SevkulceY9 bakımından 
iN ..ı&nm fimal kıyılanndald üsle· 
ri ve Hwıanlan, meoell bir Port
Danrin'i ı.caı etmeleri yeteblllrclL 
:.aJcat C'«elr. mllhaceret Ye gerekse 
ll<beadl l!ebepler dol&yısile, Japon
ler Avuetralyaya karfl daha !ıUytlk 
ötçilde 1et11A l&&reketlno sirlf"Cek· 
lerdtr. Hollanda Hlndlstanma alt 
adalan almakla bllytlk tabii aer
Yetlere kaVUfD'1J\ll&rdrr. Fakat imi• -et lıakunmdan bu adalar ı:nı· 
I"' Japonların gözleriJll <loyuramı· 
yacoJc kadar l<llçilk görünmektedir. 
Bu lıalumdaa cenubi Pıuıiflkte Ja
ponlar içbı. en oazıp hedef A"'1s· 
tralyadır. 

Hlndlotana celince, Japonya lçhl 
Aayada bir •fi daha bulunıruyan 

değerli lılr parçadır. Singapur yo
lunu M;tıfından ve denizde tiatUn 
olduğundan Japon donanmasının 

Htndıata.n cenubundaki Bengal kör
fezinde görünmeal ve Kalküte'yi 
tehdit etmesi güç bir tf değildir. 

Zaten Japon denizaltıJan daha 'im
diden Birmanya ve Hint sularında 
milttetlk gemileri batırmıya baflB
mışlardır. Muva.sal& yolları dolayı
sUe Hlndlatana deniulen taarruz, 
karadan taarruzdan daha kolaydır. 

Bunun için Amerlk&n ve Ing1Jiz fi
lolan Pa.olflkte ayrılmak zorunda 
kabıu,ıardır. 

Arllaeı var Vak'aya Sarıyer Milddelumumi- Dahiliye Vekaletleri mUmessilJe. --;:::==========::;- liitl el koymuş, tahkikata başlan. rinden mürekkep bir komisyon 

A......tralya &"en:tıı ve bllyttk bir 
adadır; tamamı:ıe lstill edilmesi 
kolay ve çabuk bir 1f değildir. A<la-
11t111 flmal kıyılarından oenuba <!ot· 
ru telt bir demlryolu irtibatı yok· 
tur. Pakat bu durum, denlzde ve 
havada tlııtlln olan Japonlar için ilk 
oafhad& dıılı& elverlflldlr. Japonlar 
deftiZ llstllnlilttJne ve mlldatllerin 
karadan a,....,. takvl1• lruVfttıeri 
alamıyacaklarma güven.-ek ilk 
hamlede adanın ,1ıne1 kıyılarına 

asker ÇTkarablllrler. Buradaki H
manlan wı üsleri igal ettikten 80A· 

ra, adanın doğu ve batı kıyıla.rm. 

dakl limanlar& d.ojnı deniz kafile
lcr11 çıkann ~erı ff'Vkede 

bilirler. Ifin bu aathuındald Japon 
muvattaklyetıer~ iter fe)'don önce 
Amerikan deniz filola.rmın Sydney
de veya Freemantle'de topta.nma
mala.rma Ye Japonlara k&rfl koyma
malarına bağlıdır. 

B ununla beraber, Japonlar tıs

lerlnden uzaklaftlkça zaafa 
uframaktadırlar. Onların uzak do
ğuda bu kadar çok dağıimal&n, ller· 
de büyük tehlikeler doğurablllr. Ha
n ve denlz lietUnlUklerlne güvene
rek bu datınık dunnnu kendtleri or
taya ~ıkardı1ar. Amerikan H.va ve 
deniz kuvvetlerinin ileride Japonla
ra. karşı UstUnlük temin edemiyece
ğine ve Japonları içinden çıkılmaz 
bir duruma dU!Jilremiyecett-ne ihti~ 

'mal verilemez. Iı!tlla etmek kAfl 
değildir. lllllhafa.za etmek te Jazım
dtr. Harp bu saftı aya erişince, uzak 
doğuda mUtteflkl«le Japonlar ara

sındaki askeri kuvvet muvazenesi, 

bertıalde müttefiklerin lelıbıe ola

rak çok değl~ektır. Soruyorlar: 
5..,yfiye evleri 

c ... &&ki mart dekuzwının yap
lat• hn'!)ınhldarntı wıtıhlm_,ı

ye- lftltı Ac•badeM ve Çamlı
~ ta.nflarında. Mr Y••bk ,..... 
,.ata çıktım. Bir nyll cı..ıa.,

t.m. Birçok .,,.ıer, kıı.,lder gW· 
4litJU ve gezdtll'I:. GeOen yıl .W.· 

tu ctl>I I>• :'J'ıl <la -- kira 
ltedellerl _,..ılMI&, _,.. yahwı 

oti:'J'Hyeylllı, -· ~ 
ç .... ı-.ıa ~--.,... 
mlnlııılııl ~~ ~SlUI, ae-
za..- "" - taftıalı dört o

-· - .... lıarap l>I• - .ıtı 
1>'i i9ln 809 Mra kira -llltf· 
ni ve bu erin dört mıeae e.veı 

yetmiş Jln.yo. ı.ı...,a -™ıtım 

öfTenlnc• ı-klen .ıe. :ı-Iıta 
,~ .... de ... ____ • 

ltııııu ı.ır ....-uz ,._.,. 
ve Ml'WJ'91'! 

- Bu yaz da -.,tı,.., 90ldplerl
ne yine ıı...a ı.- ,.. Nlyecetlz 
aeal>a? 

mı~ır- tarafından tetkik olundukt8on son 

Romanyadan tramvay ra bir kanun projesi hazırla-narak 
Büyük Millet Meclisine oevkedile. 

malzemesi gelecek ce"ktir. 

Bundan evve1 tramvay maıze- Bir çocuk mangala 
tReffi ihtiyacmı ıemin etmek üzere 
Romany&,.a giden. Elektrik ve düşerek yaralandı 
Tramva,y idareleri mühendislerin· 
den Süleyman Seden memleketi- Fatih, Fenerde AbdülAziz cad· 
Mfze dönmtiştür. desinde 2'15 numarada oturan altı 

Bu kere tramvay malzemesin. yaıında Mehmet evde mangala 
den havai tellerle, diğer malzeme. düşmüştür. Ağırca yaralanan ço. 
ye ihtiyaç olduğundan Süleyman cuk Şişli Çocuk hastanesine kal. 
Seden bir kaç güne kadar tekrar dırılmıştır. 

Romanyayı gidecek ve yeni mal- -------------
zeme temin edildikten sonra da 
bütün arabalar sefere çıkarılacak
trr. 

Eyüp imamının başını 
yardılar 

Eyöp imımıı Y•kup Kurtulmuş 
evvelki giln, kahvede bir sohbet 
esnasında Şerif Şeker adında bl. 
risiyle münakaşaya tutuşmuştur. 
Münakaşa gittikçe kızışmış ve 

hiddetlenen Şerif eline geçirdiği 
bir sa.ndalyayı imamın kafasına 

Vllrmuştur. 

TAKVİM) 
22 !IIART 1942 

PAZAR 
AY 3 - GÜN 81 - Kaftn 134 
RUMİ 1358 - MART 9 
HİCRİ 1J61 - Rebiü.ıevvel 4 
VAKiT ZEV~LI EZA'1 
GÜNEŞ 6,00 11,38 
ÖGLE 12,21 5,58 
İKİNDİ 15,48 9,25 
AIKŞAM 18,23 12,00 
YATSI 19,54 1,31 
İMSAK 4,20 9,57 

Japonlar daha t!mdldeıı adanın 

~ala. XalenL 
Ne de çabuk geldi? 

IE" ....,elllıl ,un lsveçten ıeten bir 1 daha tekraıianınıa lılr gin bir bi

~ telgraf hveçto tJddetll bir u&nın numa.rasanı: 

sotuk dalpııının hllkUm otırdütünU cEııkl 6, yem lll, d.ııba yeni 4, en 
bildiriyordu. Geçirdiğimiz g11%el ha- :reni 8, ea oon Yeni li.-• ,eklinde 
vala.rdan sonra hiç hesapta yokken görmek •e lfPn ~n çıkamamak 
dilo htanbula yine kar yapnrya ~- va.z!J"ltlne dilşeceilz. 
lad" Soğuk dalgası serpintitıl tA 18· Ba hail dllzeltmek Juıbll .ıetll mı 
veçten lstanbuJa ne de çabuk gekll ! acaba f 

BABI INOEI.SE DE... MUNASEBETSIZ SOY ADLABI 
Bir hava.dl• okudum: Yoğıırt fi· Eytlpte bir kahvede bir lıSdlse ol· 

yatları 1ncetenlyormuş. incelenme muş. Şerif Şeker adında biri, Eyöp 
keyfiyeti 90k iyi ıımına flyattar yal- lmanoı Yakup KurtulmUJ ile mtına.
nız incelenmekle kalma.sa, bira& da ~ etmıt, ııaıuıalyeyi kaptığı gibi 
incelse çok iyi olaeak. imamın b141ııa lndlmtı,. imam teda-

BINA NUMARALABI Vi altına alromtfo Şerif de cllmlli 
Bir lzale.I ,ııyu 1111.nında bir evin m•ut mahkemesine ver11mı.,. 

numarası hakkında "°'" gördllm: Ba vakaya gm Şerıtia ooyoıdı Şe
cEski 2, Yent 2, daha yetti 2 numa- kor defll Biber, lman.m soyadı da 
ralı ... • Kortulrnll\I değil Kurtnıama.mrıı ol-
Numaral&ına ıııterlmlz ltlrkıç defa malıydı! TATLISEBT 

SONMIYEN ATES 
mızra, her şeyimizde hakiki bir anlaşma 
vardı- Bir giln dahi birbirimizi kırıp in· 
citmedlk. 

Ne ise bunlaı-ı geçelim de sana ı:ün. 
lük programımdan bahsedeyim: 

Ali, bahçeye çok itina. gösteriyor. Mev· 
sim, bahar olduğu için bütün çiçekler 
açtı. Bilhassa, renklerine doyamadığım 
o nefis güllerin o kıadar çok çeşitleri 
va-r ki... Bahal' sabahlarının kendine 
mahsus güzel kokusunu saatlerce te
neffüs etmeden kendimi alamıyorum-

Tefrika No. 4 

Ayıp olın&$a; hemen ı>e11erine ti.kılıp 

gidecelim. Maama.fih, koc- """ ta.ti. 
Jlnde çiftliğe gitmek için söz verdi. O 
da, benim için ayrı bir seYinç vesilesi 
oldu. 

Artiic ııe benim pannaklarınıda h&l 
kaldı. Ne de aen'9 gözlerinde ekuyacak 
mecal. 

Dur... Az kalsın unutaca.ktım. Sen 
nasıl!ttn?. Kocanın işleri yolunda .gidi
yor mu? .. Çocok:Iarın ne Alemde .. Rica 
ederim NAzanı .. Sakın beşinci çocuju
nun teşrifini tebşir etme ... Bakalım o 
gUrültülil hayatının ara,.ında vakit bu· 
Jup da bana cevap verebilecek misin? .. 

Gözl<!rınden öperim. 
Pocihan 

* 
Sev&iti Nizan! .. 
Sab•h banyomu yapmış, saçlarımı ku· 

nıluyordum . Fatoş elinde bir mektupla 
} ıte!< Jdama. rtrdi: 

- .Müjde küçük ı.an-ı.. Si<ııe bir 

Yazan: ismet ZiY A 

mektup, dedi. 
Zarfına, alelacele göz: a:ezdırdim. Bak. 

tun. Diyarbakırdan. .. Derhal, senden 
olduj.unu anladım. Heyecanla zarfı yırt~ 
tun, mektubunu heyecanla okumıya 
başiadun. Hain kız!.- Bu kadar kısa ,.a. 

zaca.k ne var?.. Ma.amafth sana hak ver
miyor değUim. İşin başınd&n aşmış. Ben 
de sıkılmadan senden y&tak çaroa.tı gibi 
mektuplar istiyorum. 

Mektubunda, hayatıma saadetler te· 
menni edişin beni çok mütehassis etti. 
Sen de bilirsin ki arkadaşlarımın ara. 
sında senı.ı büsbütün baeJ<a bir mevkiln 
vardır. Seninle bu kadar kaynaşmı~ ol. 
mamıza bir çok sebepler var. Birincisi, 
yirmi seneye yakın bir aaman beraber 
yaşadık- Evlerimiz birbirine yakın oldu· 
ğu gibi mektepte de yanyana oturuyor· 
duk- İlk ve orta t•hsillerimlz beraber 
geçti. Bunlardan başka bizi asıl b irleş. 

tiren en mühim sebep; ruhlarımızın an_ 
!aşması olmuştur. Düşüncelerimizde , gö. 
lliişlerlmiııde, :ııeuiı:lerimizde, arzuları· 

Sabahları, Nihat işine erken gidiyor. 
Öğle yemeklerine de seyrek geliyor. 
Esasen boğazına da pek düşkün değil ... 
Ekser sabahlar, gözlerimi açtığım z•. 
man onu &:itmiş buluyorum. Her neden
se beni uyandırmıya kıya.mıyor. Zate-n 
ben de sabah uykularını pek !everim 
bilirsin ya! .. Leyli bulunduğumuz mek· 
tepte sabah zilinden dalma yarım saat 
sonra kalkardım. HattA ekseriya nöbet· 
çl muallimler karyolamın ayak ucuna 
gelirler, ellerindeki zili bir kaç defa şa
kırdatarak beni uyandırmıya çaışırlar. 
dı. işte yeni yuvamda da. böyle; bir tür
lü sabah uykularımı feda edemiyorum· 

Uykudan kalkar kalkmaz ilk işim bir 
az spor yaptıktan sonra banyo almak 
oluyor. Banyo faslı bitince mutfağa fhi· 
yorum. Bir gün evvel kararlaştırılan 
yemek programına göre pişirilen ye
meklere şöyle blr göz gezdiriyorum. 

Nihat, hemen hemen her akşam içti. 
ili için, yemekten ziyade mezelere düş. 
kUn ... Ahçıya kendi bildiklerinden ba3. 
ka, yemek kitaplarından da bazı meze· 
!er tarif ediyorum. Bu d-a, benim için 
ayrı bir meşguliyet oluyor. 

Beni en çok oyalı:ııan bahçe oluyor. 

GUnün mütebaki kısımlarını oku_ 
makla ve müzikle geçiriyorum- Müzik 
dedim de akluna geldi- Geçen ııece ilk 
defa olarak Nihada piyano çaldım. Tu
haf değil mi? .. Bu tekUfl günlerce ken
disinden beklediğim halde hiçbir arzu 
göstermedi.Nihayet akşam, lrtkırdı ara. 
snwia sözü milziie intikal ettirdim, ve: 

- Müziği sever mısın, decilnı· 
Gülerek cevap verdi: 
- Müzik sevilmez olur mu hiç?·· Ben ... 

deniz de gayet güzel gramofon ve rad~ 
yo çalarım, dedi. 
Gülüştük. 

Sonra ben, onu meınr>U n etmek arzu. 

sile: 
- Piyano ~alarsam dinler ıwisln? .. 

dedim. 
- Elbet yavrum... Hastaya çorba 

sorulur mu? .. Ultfen ... dedi. 
Hemen piyanoya. koştum. Tuşları ka· 

rıştırarak çalacağım parçayı zihnimde 
kararıaıtırıyordum- Akluna BethoYenln 
(Ay ışıi!ı som>t) ı geldi. 

~•ar 

Bir harp ilanı 
hikayesi 

0 ulgl Banin! adında bir ltaı

l!::::ı yan gazetecinin aolathğnıa 
göre, geçen Blrlnclk:Anunun yedi
sinde Amerika Hariciye Nazın B. 
Corclell Holl, .Japon Sefiri B. No
murayı kabul etmış. Japon Sefiri, 
Hariciye Nazırının öntinde: cEkse
IA.ns!:. diye merasimle eğilmiş. B. 
Cordell lfuJI, Seftre bir koltuk g01-
terdikten sonra hemen &öze başla-
11119: 

- Ctlmhurretııının -nm ağır 
bir t.ecrUbeden geçiriyorsunuz? Bu 
nazik durumu sllrdUrilp gitmekle 
vahim m""'ullyetı..- aldığını iyice 
takdir ediniz. 

Japon Sefiri, sesini çıkarmada.ıı 

hürmette eğllmlı,. Bu sükfittan ce· 
saret alan B. Oordell Hull, devam 
etmiş: 

- Amerll<a ile Japonya mUnııee
betlerlnde bu halin !Amir kabul et
mez 50noçJar vermeden •ltrüp git. 
mesi lmki.runzdır. Birleşik Amerika 
hükümett dalla fazla bekllyemez. 
Vaı.JyetlnJzJ anlamanız gerektir. 
Amerikan milleti, hemen verilecek 
cezri kararlar istiyor. OUmburrelsl
ıHn sabn ıen baddlne gelmJştlr. 

B. Nomara yine utıetısUm ede
rek eğilmiş. 

B. Cordell Rull oö-derinl şöyle bl
ttrml~: 

- Hatanız yüzünden sulbôn ge-
çlnnetct,e olduğu tdıllkeyi lıatırlat
nıak vazifemdir. 

Japon Sefiri, Amerika Hariciye 
ııı.~azırın1n M>ı.llnll bitirip zltırmedJ
ğinl anlamak k;ln blr saniye bek
Jemı,, sonra ceblnden bir klğıt r•· 
kararak B. Cordetı RuJtte 11zatmı': 

- B. Hariciye Nazın htlkOmetlm 
tarafından gönderilen bu mllstaeel 
tebliğden IOtfen malQmattar ohll,.A-
ntzı rica etmekle ,ereflyal:nm. 

B. Cordell Hull, kAğıdı okuyıın<'A 
şal}Um•f· Meğer Japon Sefirinin 
sunduğu lıarp Ulnı notu• 1m1,. 

Jtalyan pzeteclnln UAve ettltf· 
ne göre nota Yerildiği anda Japon 
bombalan <la Pea.rl Harboıır'a dtlş
mete lı~amış. Japoııl.ann lııup 

ııan etmeslle lto.rbe başlaması bir 

Ohnlll/• 

Italyan pzeteelnln bu harp HIL
nıı hlkA.yesladen anlaşdıyor ki &
pon Soflrl, harp ll&ııı notao111111 tov
dHnl Pearl Harlıonr 1ıe81<mmm baş
lad1ğı be teoadüt ettirmeyi 90k 
iyi hesaplamakla beraber, ıTapon 

Genel Kurmayı da baskını öyle M
saplı yapmı!J ld, seflrlert Amerika 
Haricı,.e Nazırmı yatağından kal

dtrm9k mecburlyoUııo dil,menıif ! 

Jl:ÖB ıı:ADI 

RADYO 
Bqiinkii Prorrem 

8,30 Program 18,55 Fasıl sazı 
8,33 M•rşlar 
8,45 Aja.ns 
9,00 Marş (Pi.) 
9,15 Evin saati 

12,30 Saat ayarı 
12.33 Türkilier 
12,45 Ajans 
13,00 Zeybek 
13,30 Orkestra 
18,00 Program 

19,30 Saat ayarı 

19,45 Yeititllk 
şiirleri 

19,55 Karışık 
parçalar 

20,15 Konu:ıma 
20,30 TürkU!er 
21,15 Temsll 
21,35 MilzlJ< 

18,03 Orkestra 22,30 Saat &yarı 
18,45 Ziraat takv 22,50 Kapanış 

BORSA 
%1 MART ,19n 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pezeta 
100 İsveç kronu 

5,22 
130,70 

12,89 
31,16 

YKÖS(A 
Tel ş kebabı 

(;:=:- oktanberi bu yemeği yapama~ 

V ' mıştun. Paurte&t günü fırın· 

dan aJdıfmıız undan yaptım. Dköncc 

etleri ince ln<e doğradım, soğanla iyi· 
ce pryaıladım. Birkaç aa.at bırakRt11· 

B!Hz oalça, biraz da yaf koyar•~ 
tencere kebabı gibi pi,lrdim. Uma ılll 

yuğurdum, biraz yağlı hamur açiJll1• 

etler! içine koyarak boh~a gibi ıc.

padnn, fınno. verdim. Yemek-~ 
nı sıcak sıcak sofraya getirdim. Bi
zim köçllk Ayşe: «Bu ne glluıl ye
mek?> diyerek ferahlndan )Winıdıfı" 

SfÇradr. 
Alqamdan parçabyarak ,biraz da 

ı,eker atarak sıcak ıuda ısıattığı"1 
kaJISli pestlllnJ ezdhn, marmelıl.t Ue 

hoşaf arası bir şey oJtlu ve tatlı kJ""' 
rnını tııulııamladı. 

Bag'Ünlrtt yemekte et, hamtır, mel""' 
va ve şeker hepsi mevcut olduğunll 
dttşttnen-k nu\nıkiln olduğu kadar 
klareH l}eklltll\ ı1.'fM."uklara bu ~ı<1alaJ'' 
vermiş oldujv.Hldao llela.)'T 90k menl" 

' 
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!%-S-9" •• a ..... .,_ ~VAM jErna Sack, bı•:iün f __ u· .. ·.1ır'1a•ır _k_'ı,lııs·ıvıs .. ı ·ıcMA-e li!J·fi·IHtll•J:IUAtıl:tJ:UJ!~J· B:rs vaşyerınden b!r ko .~ıır - -·-·· '" ~ 
Ask-ri durum Korunma mahkemelerınde taze haber~ar daha veriyor =..=1rı:::.:. ::.~~ 

• TAT AK 

(ıı.,a l Side! >-< le b&hU1&r oldutunu ıre onları Doğu cephesinde. Ru~ k ld .,, -..sı~ • ..,. .,..,.. ıw. lakdir Mtttlni aöylemlştır. taarruzları neticesız mı ilk davaya dün ba 1 1 ::::ı.. ı.:;,!:""'~tı.t ""!:: K~Mer, saat 21 de ~ =zı~.=.!1'mavaf-
' ? indiriyor, yarabeı Ol'dUHB Sol. radyo ile her tarala 19kt7• u!apcafına büyük bir 

ka ıyor larında bü7ftk ~tlar efıyor, itimadım vardır. Fakat modern 1000 f k .., saklayan iki türlü türlü diğer 1-taJıklara k&y yayılacak harpte muvaffakiyet, cesaretten 
y f. zaD ene e ya g nak olu)'Or. Vatandaş stf~ıle düş. Ankara, 21 (A.A.) - Bttyük Al- ve ö!Omfi göze al mık azminden 

aw •O AN h k • d • j • manlarımızı iyice belleyelim· Ban- a1an - artıstı Erna Sack'm P.- daha fazla bir şeye bağlıdır. Bol 
- il!> mu fe ir sürgüne gön eri ıyor !arın en korkunç!armdatı biri sıt- &kııamı Kmlay menfaatine Ankara si!Aha ve mühimmata sahip olan 

mad!l". HalkeVinde vereceği konser, 164.8 düşmanı yenebilmek için yetecek 
. rf, İstanbulda yeni !eflcil olunan otuz teşkil etmekteydi. metro UZUft dalga Tl!rklyo radyoO!le kadar silAh ve mühimmat Jazım-Doğu cephesın e : (1) numaralı milli korll!ltna m&h· Bunların, parmakkapıda Madam Su fie beraber hava <!&, tabiat saat zı den ve 31 metre 70 kıaa dal- dır. Hiç bir general elinde bir şey 

AJmm lebHf!, RuolArm ltınmda kemesi dün asliye !kine! ceza sa· Katlnaya a.it evin bodrum katını savaşında slnsı bir düpnandır. ga Ankara radyosUe de saat 21.45 bulunmaZ.911 iş eöremez. Bu ba. 
K- 7antnad&Aınd• yeniden taar- !onunda ilk muhakames!nl gör. k~ayarak oraya bin teneke yağ, Planlarını hiç belli etıneı. Baskın den iUbaren nefredUecekUr. tımdan herşey bana verilecek 
-v tin mllhar&- 1 O al reçine otuz çuval kara . tkt ba•l1dır Emt ruzda lııalandukl•rıru, ce mü;s ve duruşmaları yapılan muh .1 5 çuv • la 

1 
k şeklinde ıeJır, çatar. d k malzeme m arını a · · 

be- ooora Hw hıicamlamua tekirleri muhtelif cezalara çarp. biber sakladıkları an ıı ara ya. Bugünlerde M•nise batcıkrmm Göbels kışı yen İ nim ti yetecek kadar malzeme 
p~lljttlnll haber veriyor. Ba tınnlflır. kalanm1f)..-dır. gözü havadadır. Kırağı çalına iş. vereceklerdir. Herhalde elimden 
u.ı.ııte ııcıre. Doııeo lıanaıımda Har- Dün faaliyete ıeçen mahkeme- Yapılan duruşma sonunda, her lerl bitiktir. Durgun bir gecede diyar geleni yap•c•ilım. Askerl ik vazi-
lrof'm dolmw:da •e cıeplıenbı dlter nln bir numaralı suçlularını, Bey· iki suçlu da biner lira para ceza- kütükler! kırağı 611rdıktan 90nra (Başlarafı l bicide) )-( feme sadık kalıcafım .• 
keobnJeı1Dde RD8larm biltün laarru- oltlunda otomobil ve bisiklet le- sına ve üçer sene müddetle Sive· kızgın bir güneş çı- tıpltı in. <erpfıiğlmlz tohumlar ıimdl mey. R•ı4ıl1" Mum Ford'lıa N...tka 

ıan ııeıı-ı. kalmlflır· s..,..,ııer vazımı satan Arşimids şirketinin reke sürgüne mahkllm olmuşlar, sanlar zatürr~ uğradıkları lf'ibl, valamnattadır. Biraı ""'"'" ıeçen ı Melboume. z1 (A.A.) - Harbive 
her ıantta kaah u7ıpiaı' Yermi')IM· meclisi idare azasından Yorgi Pa- ayrıca el!erlndekl malların musa· bağlar da üşür, hasta olurlar. y:arın yükleri bizim için bir h•- Nazırı M Forde, söylediği bir nutuk. 
dl · Re~t deresine de karar verilmiştir. Tam bugilnlerde bu fe!Aket ıelip !ıradan ibaret kalacaktır. Gelecek ta dem'ı•tir ki: rSo .......... ~1 .., 1_ Ruo lulalarınıtı 1 pa~,d:o::p:::u::l:°":_:l.::le:._:k::oın::.ıs~yonc=:::u::__=:_:~ ____________ :--___ ~-~l y 

..,,..._ ...,,,._ .~ ~ _ çatarsa müstahsil , Manisa UG'S L gelişimleri düısman nekadar kor· I General ~{ac Arthttr'tln ve daha 

Nf\lOlt .,._ ... ...._ ~ Fransız art"ıstler"ı Kar fırtınası tekrar rından bu sene on milyon lira ııe- ku ile bek!dyorsa biz o derece em ba.şka Amerikan subaylarının gelme· 
rine - eyledlklerini lılld._. d lir alabfleceğı yerde gelir bir bu· niyetle beklemekte haklıyız. Al- sile cesaret bulan Avustralya, Ja-
tedlr. """"""• h&berlıoe .. .-•• ırıor- başla 1 çuk milyona kadar iner ki bun- man milleti harp için kat'! mahl- ponyaya k~ı yapılacak müstakbel Almanyaya (Ba,tsreh l incide) X dan hem çiftçi, hem hük!ımet pa_ yette olan bir imtihan ıeçtrmlş. tAbiyenin bir tecavUz ve taarruz tl· 
ket:de Djlıok ~r lıilMl ıolınıuı ve Hararet derecesi •ıfır altı 12 de- roca ziyan ~öreceği gibi memlel<et tir, Belki bazılarımız sill'irli ol- biyesi olmasına karar vermışUr. A-
bura.ya ltt kllometl'e 'ede ...._ • ı receye kadar dUşmtlştUr. de en nefts bir gıda ve ihracat muştur, aramızda ~iki.yet etmedim vustralyalılar ezici bir zafer kazan· 
nan -.e eııh blldi.rtlme)'elt lttr pıhtı lf· g•ıttı er Karadenlzde hrtına maddesinden mahrum kalabilir. diyecek pek az kimse vardır. Fa- mak için Amerikalılarla bir salta •~- Jneboht, Zl (A.A.) - Dtin gece il- Bu kad&r acı bir tehlikeye kar- l 
_, ..ıılwd~r. Bu ınev-~ oa ,,_.. kat esaslı olan şeyi başardık, 98· dövüııeceklerdlr. 
&- _ mana gelen Karadeniz vapuruna yük. ~1 tedbir ahnamBz mı? Eğer orta· 1 rt .~~ B'- ._ v-.... s-.. it yüklü vaştık, ve bu harbin ucunda ne er •aponlar Binnanyacla Ilerllyo ar ·ı"'lD r- · lenmek üzere, muhtel eşya ya duman veya sun'! bir sis ta· • 
k••·- - .- - .... _il ı. G'd 1 arasında urun bordasına yan•• in bulunduiludu asla unutmadık. Bu T'-'·lo Zl (A.A.) - Blrmanyada .,_,- -- 1 en er Z6 mavna vap ~· bakası yayrlarak kütükler so. ~ • ~ .......... ~-L - yükl tilin ,,... kn•Jand...., vasıflarımız sayesinde doğu cep. .. .. _ boyunca yıldırım ler~ .ı- ,...... . .._ b k brıldığı ve e eo• .,... ı •• ğuktan sonra birdenbire sıca~a hesinde ve memle!retlmlz lçlnde Japonlar, sı-"'.'~- devam ediyor-bl

_,,. _......_ ·- lltrl aldıtlan irço tanınmış eonada ylldıt istikametinden l.nt çı- maruz kalmaltrı geciktirilirse ve d •··Ue ilerleySflaM•e 
,,,.,- .....,..MM J kışı yendik ""' şimdi durumu a- ·- Rangoon'un 200 kllo-

blldlrll1ll..,_· ....... .. -- Fransız artisti y;:ır kan şiddeti! fırtına ytlzllnden ma~- kırağının erimesi için zaman ka. ha elverişli olarak görüyoruz. Ya-ı \ar. Japomnlalarınd' • Tung - U'da 6000 
nalar batmak telblikeslne maruz ka - zanılırsa ba"'lar kurtulacak. metre fi 

• ___ .__. ... ~ ..,.... .,.. 1 & k>nda kıt&mız yeni _acılar göre- aakerlne hlleum etmı•ler-.....,__- Beriın,· zı (A,A.) - Alman Film mqlar ve tayfalar kIBmen mavna a- İnsanın eklrna ilk hamlede tay. ııttefik ., 11 

--- .......,__ k ., cektır. Fakat mUsterıh olunuz. Bu ' m J n blrllklerı' arru• lçhl • Odaııı ReUılnin daveti 11zerlne ll'ran- rmı dökmek auretile açmaga mec- yarelerin yaratabileceği sun'! sis acılardan yeni bir Alem çıkacak. dit. Daha başka apo 
- • • .,. .,.,_ -- 7 re aız aktörierlnden Dantelle Darrieux, bur olmu,lardır. Bunlardan elma ve geliyor. Tayyare, harici düşmana Rangoon'un batı şimalinde 120 kilo-

beye ..- w Jıu..ırtdtı.r..ı Junitır ABU>r, vıvtaııe Romance, Suzy patateo yt!klü mavna dalgaların te- karşı bir müdafaa vasıtası diye J ,t=ı=r·=============' l metre mesafede bulunan Ehsada'yı 
iddia eıllJ'OIW. 1-ıcı-.ı,. ınm.. Delayıs, Albert Prejean, Janje'."' - slrlle Boyran mevkllnde karaya dU.Ş- diişünülmüştür, fakat asıl mak- muş: Herkesin birlik olup bağlar. hücumla zaptetmlşlerdir. Japonlar, 

Rene Dary, Andre Legrand ve Pıerre mU.Ş ve batmıştır. Difer mavnalar rnt. herhangi bir düsmana karşı da bir şeyler yakması ve umum! Rangoon demlryolu llzerinde Les Pa-
Puz Hewıe Berline gelıntşıordlr. mU.Şküll.tıa ve fakat salimen yükleri m'HI menfaati korumaktır. Bu el· surette el blrli~lle bir dum&n ta. 

nlMMI JlmıM .......... 

.,._ ...,_ - - -•Moe,. 
benin aetteMlne ._,.. ltil'Mı:nekkıdh. H- Mı1mç .,__ .

balM>ılei ... ı -n .....-ı -. 
rıızJarda -- ,,.,._,Al
mödlllaa e ı 1 ' •• *'-ıl, ......... "'" 

rl -~ be -"l ••I dır 6 danı da. almıflardır . Dc.vetıner dün Profe9& Ca r~~·- ile bera. r 8-u e yana.ş.m_, ar · hetle acaba sunı sise mahsus ter- bakası yaratılması .... 
licll taratuıdau Almıuı Film Odaam- Nııtuaça zayiat yoktur. Fırtına ve tibat taşıyan tayyarelerle bağcıla. Herkes ayrı ayrı bunu yapsa InJlllzlerlıı Bir Baskını 

k devam ediyor 
• Yeni Delbl, Zl (A.A.) - lngüiz da ....,tıerıne 'Veril~ 1>ir kabul ti>- ar · rın imdadına koşulamaz mı? hiç hükmü yok, fakat hep birden 

ŞERIB TiYATROSU Manisa ve Kütahya Fırka mil. yapsalar, ezici bir düşmana karşı tankları ve piyadesi, Birmanyada Le 
renlncle 'bt!hınnu,.ıardır. Bu nril-- f ttı 1 d kto V ft h b 1 Padan'a bir akın yapmı,, 

600 
Japon in Dram kısmında e ş o r ası an a er a - korunmuş olurlar. öldür 

betle P'raneız aktörler! Alman • e- l! .. b 1 düşünül 1 askerini dağıtmış, 70 Japon • Gündüz saat 15,30 da dı ıma gore u mese e - Yalnız bu noktada Ged z ov•· 
ma alıtıırlori ile ~DU'1a.rdır. ve akşam 20,30 da muş, tetkik edilmiş, fakat ağaçla- sından zafer ümlt!erlle ayrılama· mu,tUr. 

p A R A rın tayyarelerin yere yakla~ması_ dım. Tehlikeyi biliyorlar da ha. -;::======;~=;=::==:;:=.:=ı 
Komedi kısmında na ve tesirli surette vazife görme- valara bakıp üzUlecelı yerde ne. ı ASKE LİK İŞLERi 

nı tefldl - ~ _...._ ~ -;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:=;;;;;:;;;;;:=:;;,;;~ 
hlrler tt:leu:lwlt 1tım1s Wr aıMaee flhle .. ..,. 

edem "'Zeri .......--. Y- o o ,X.. A N 
Doııeo -· • -- ....... \..J 
ve M- ..,._ SjerY "" -

ma fdllrlerilıe d9tn IJllr - -
ookddaklan, lNa-4& - -
mıılıarebelerde ~n llılqat 
kuvvetlerle m·teH• barrnl&r ,..._ 

mak - lıonld6ian -·- -mulı-..ı.tır, - "'1 IJllr -
aım· cillılda bz:nıber, :a.tarm Jlılll) 

kuvvetler &e&baM: taa.rn.lara -... 

vam -· riv• fllplıe ..ııı-. 

Sigorta Anonim 

Şirketi 

Telefon: No 
24263 

Gündüz saat 15,30 da sine mlinl olduğu neticesine varıl- den elele vermlyorl&r? Neden • • 

ve akşam 20,30 da mıştır. halk, Parti, Hük<lmet hep birden ŞUBEYE DAVET 
Son hafta Aksiliğe bakın kt şimdiye ka· ı h•rekete geçmiyor ve kırağıya Fatih Askerlik şubesinden: 

ÖXSl! VE StiKSI: dar kırağılı hava görünce güneş kar~ı korunma hazırlığı y&pm.ı- Yd. Top Teğm. Sadettin 
liiiiiiiiiif)Oır;;i)jj~iiiiiiii;:;:: !er açacak diye seviniyordum. Bun yor? Feridun (

52805
) 

~' DOITOR ' dan sonra ilkbaharın böyle güzel · Secme bir .avaş meydanı'lldan 
1 ı Q R F AN 1. D 1. S <•bahlarında Manisa bağlarını dü. getirdiğim haberler, btınlardan Beflkt-. Aak!';lk şubesinden: 

ı ı j ıc:üniip firllleceğfm. ibaret dl"~iJ. GMtZ OVB!ındaki dtt~ Yedek piyade teğmeni 335 do-clld V. Zühr-~ mllteha•o••ı man ""' dost kuvvetlf"r arasında it »t ~-ıt Güne• ~ ... , " .... kt ı ğumlu Ham o
5 

u 0t0 w Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 1 Kıra~1ya kartı tavyareden bJI<::- !?'ördüklC',..imln hlkAvesinl i ne (52396) nın . şubemize pek kısa 
~il apartıman 2 et 'kat Tel ~373! ka çare yok mu? V;:ır hsttflı Bul-/ bir yazıda tamamlayacaıtım. bir zamanda müracaat etmesi. 

••İlll•m•m•ım:ıam•••'!l ı garistanda bile tatbik ediliyor- Ahmet Emin YALMAN' 

oğ. 

Amerikada ser
maye ile işçinin 

mütarekesi 
Y~ !\[. ft, ZAL 

H ar be dair bugünlerde duyu · 

Jaa .haberlerin belki de l"n 
mUhlmml, Amerlkada sermaye 111'1 
ı,('ller ara'>ında barış de~ll~e bil .. 
nıe olmazı.a harp zamanına nıaJ1su_.., 
bir mütareke kurulınu~ otma.,ıdır. 

Aınerikan l';K'llerl, millet l('lndt• 
mHlettır. Parti parti bir takım Ji, 

df'rltrJn arkJMından g-hlerler Ye or
talıkta kıyamE>t kopcMı nıilll hayata 
ayak uytlı..1rınayı \.'e fcdakit.rlık yap
mayı hatıra getirmezler. 

Oyle görUlhyor kJ bugün ı, de
ğ~mlı,, ı,çı gruplorı ds, ~rlka. 
Idık kazanı Jçlnde kayna,rnak ih
tlyacını nihayet duymu-;ılardır. Teh. 
Jtke beHrJncr-, nlllli hhler l('ln J;rJ 
nt\kU oJa.n ate~ll vatan~verler ha
rekete geı:mı,. bu daire gltgJde ge· 
nifll.)·erek .Japon baskınından son
ra Llnclberg- gibi nazı ta.ratdarları
nı bile ~ine olmı<:;tır. l'\ibayct Amt
rJkadn milli lti!>tler için en ff"na na.. 
kll olan J;-('lleri de erlte<-ek ,.e müı:-
terel< •a\'a., eeı,ln~,ıne mal edNek 
bir hsraret derece!' ine ,-arılabUmi j
tır. 

l~llf'?'ln gre\' hakkını terketnır
sJ, yirmi dört f;.ftJlt r.alı"11D. etııao;ına 

razı olma ... "'e gidişe a~·ak uydurma 
Ue de kalınıyarak cemi ve tan·arı:
gibf imaü.t programlarını \'&k· 

tinden eV\·eJ yetl,tlnnek l('ln id
dialı \ 'C şe\·kll bir mil<.>adeleye 
atılnıası, yeni durwnun 8D 41ikkate 
IA.)-.k ahi.metJerJdlr. 

An1erlkan imalat programlarınuı 
gre\· tehllkeelnden gönül ho'jluğu 

He kurtuln1asr \'e bnndan b~ka ı:: 

tide bir yaratma ŞC'\·kl uyanrna.,ı, 

den1okrasl oopbest itin nıühbn bir 
kazançhr. Amerikada yapılan o · 
raştırn1alaTA göre fabrikalardan en 
iyi vertm alınmasının başlıca sırrı, 

Amerika lflflsinln şevkle \'8 ze\·kJe 
çalıJfffiasıdır. Tazyik, mUlıı:i\lat gibi 
WJıullerln ve lklncl dC\rec'ede tedbir· 
Jerln maJıdut neticeler verdlğ.1, fa
kat işçi yapbğı t,in zevkini duyun
ca \"6 bir spor kldlas1 işe ka.ru:ınca 
verinıln birdenbire fırladığı Amerl· 
kada daima görUJmüştli.r. 

Demokraalnln ü""&Sı. bu yolda 
hazırlıkJara vakit bulJnak üzere 
harbi u.zatıaaktı. Bu gaye bjr defe. 

ele geçl'ıkten sonra Amerikadakl 
eı;&i.z ınıaı mekanianasmdan ve us· 
~ ı~JJlkten enfod~, 80llunda taın 
verim alıoabUecektir. 

Yalıall ufuktakl Jaadjoeeiıere baka
rak .cele kararlar verenler 111t1tla-
k• aldanırlar. 

ilanları l 
j l'Taçları deviren ... Orduları birbiriyle çarpıştıran... Tahttan yıkan ... 

. 1 AP,: '"flie Harp tarlhfnln en parlak harıkası... • 

'--A~-.ğıd-a -ya-zı-lı -ten_b_l!ıl_be_ledl_d_al-ml_e_nc_llm_en_tn_l9-:-·3·-=-94'2::-:-tarllıl-::-::!-:içt~I- Film Haliki CEClL B. de MILL'in 
1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları 

'----------------------------------J 
Istanbul Belediyesi 

17/81942 de _.-bkla lhalMI tJ.l.ıı 

olunan 68 bin kilo benzin, 660 kilo 
gaz. 3980 kilo ftkOlll, 1320 kilo val· 
valin, IMIO kilo g..e yağlarına taltp 
çıkmad:ıfmdan tekrar mllnakaaaya 
konmuftur, 9ıo.ı.t :N/S/llU oalı &11· 
nü saat ıe da yapıl&caktır, katt temi
natı 5100 liradır. Taliplerin Harbly .. 
de Yedek subay olntlunda komleyona 
mllracatıarı. (- - 8628) ... 

17 /3/9'2 de ttıaleoi tJ.l.ıı oı.-rı ııe 
ton prlne Abunun• talip çıkmadığın· 
dan tekrar açık eU\ltme ile mtına
kuaya konmuftur, evsaf ve hueust 
.... tiarı komisyonda görülebUlr, be
her kiloıırunun muhammen bedeli 48 
kUfU'1:ur, lhal .. i :ı4/3/9iZ &alı g1lnll 
saat 14. de yapılacaktır, taliplerin te-
nılnaUarile Harbiyede Yedek ıaubay 

okulunda komiayona mUracutıan. 
(25111 - :!6Zll) 

Yapılan pa.za.rliğında tatekhst çıkmadığından aşağıda yazılı iaşe 
maddeleri 30/3/94.Z Pazarteııı gUnll hlzala.rrnda gösterilen saatlerde pa· 
zarWcla satın &lınac&Jtlardı:r. Şartnameleri her gUn .ft:omtsyonda görüle
bilir. Isteklilertn belli gün ve aaaUerde Fındıklıda Satın Alma Komis· 
yonun& l'elınelerl. (2568 • 3578) 
Cimi M'.lktan Malı. Bel. Kat'ı t.e. ihale zamanı 

TMI 

Zeytin yağ 20 
Sade • 20 
Sığır eti 70 

• • 40 

Lira 

Z2500 
36200 
63000 
36000 

Jıfo. 

Lira 

3375 
M30 
8800 
MOO 

Saat Dakika 

10 
11,SG 

11 
11,30 

Aşıgıda eb'adları Y82Jlı 500 M3.1 Keşif bed•ll 1~7 !ıra 20 ku ;ısj 
kereste pazarllkla satın alınacaktır. olan 19 pencerenin demir par
Ibalesl 27/ 3/942 Cuma günü saat maklıklarının alt kısmına demir 
15.30 da Kars'da as.kert satın alına j konulması 15 santi'm beton yapıl· ! 
komlayonurıda yap~ac&ktır. _Takar- ması işi 26/3/942 perşembe günü 
rür edecek fiat

0 
üzerinden katı tem.t- 1 ısaat 11 de pazarlıkla istekllsine 

nat alınacaktır (2569 - 3579) ihale edilecektır. Şartnamesi her 

Lira gün komisyonda gOrülebilir. Kat'i [ 
--ı teminatı 25 lira 8 kuruştur. İstek-

Jf. Tabla 100 M
3

. 
3

X2, 30x4,s 65 !Uerln belli gilnde kanuni vesika. 
17/3/942 de ihalesi UAn olunan :ıno Kala.s ZOO M3. 5X6X2, 30Xi,5 60 Jarile birlikte Fındıklıda. satın al-

ton huİ-da incire talip çılunadığından, Kir'f ZOO M3' 15Xl5X4,5 5:1 
tekrar paze.rlıkla münakasaya Jton· 1 * ma komisyonuna geme1ert. 
mu'tur, evsaf ve huauBl f&t' an ; ti ko- (.2612-3714) 
misyonda ıörWebilir, belher kilosunun. 500 ton odun alınacaktır. Pa. + 
muhammen bedeli 18 kuru9tur, ihale- zarhkla eksiltmesi 25/3/942 çar· 18,000 kilo koyun eti alınacak· 
ol 24/3/942 salı gtlnil saat 11,5 da &amba günü saat 15 te Karsta a s- tır. Kapalı zarfla eks:Itmesi 8 14/ 
yapılacaktır, taliplerin temlnatlarile kert satın alma kom:syonunda ya_ 942 çarşamba g-ilnü saat 16 da A
Harbiyede Yedek eubay okulunda ko· prlacaktır. Kllosmıun tahmin fi .. da.pazarında asker! satın alma ko. 
misyona müracaatları. yatı 4 kuruştur. Takarrür edecek misyonunda yapılacaktır. Tahmin 

(2592 - 3680) ~fiyat üzerinden kat'i teminat alı- bedeli 17,820 lira ilk teminatı 1336 
Jf. nacaktır. (2570-3580) lira 50 kuruştur, Taliplerin kanu. 

17131n ı de lhalest llAn olunan 50 * nl ve•lkalulle teklif mektuplarını 
bin Uralık pamuk yağına talip çıkma- 25,000 kilo sade yağı alınacak_ ihale saat~nden blr saat evvel ko-
dııpndan tekrar pazarlıfa konmu,tur, tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14.4. misyona gelmeleri. (2616-3718) 
ev•af ve hususi ~rtıarı lıomi.syonda 942 salı günü s;ı.a.t 10 da Samsun- Jf. 
görülebilir. Beher kllosunun m~am- da askert satın akma komisyonun- Vesttyer ve kart basma bina in. 

men bedeli 91 ku~tur. Ihale.sı 241
1 da yapılacaktır Tahmin bed 

1
, D şası kapalı zarfla eksiltmeye kon. 

gllnll saat 15 de yapıla- · · e , . ' 
l Dı2 aalı y dk Y•rbakır yı>ğları için 42 500 lira muştur. Keşif bedeli 45,011 lira 
cakLır. Taliplerin Harbiyede Ure e ille tevnina1ı 3187 Ura *50 kuru .. ' 32 kuruş ket•r teminatı 6751 lira b kul da komisyona m aca- -· 
•u ay 

0 

un (2593 • 363l) Kars veya Ardahan yağları için 70 kuruştur. İhalesi 6/4/94~ pa. 

atlan. tahmin b<-dell 40,500 lira, ilk tem_ ıartes l günü saat 16 da E•kışehir * natı 3037 J.;ra 50 kunıştur. Ta- askeri hava satın alma komisyo-
Kapalı r.arf usulile 100 bin lira· !iplerin kanuni vesikalarile teklif nunda. yapılacaktır. Taliplerin ka

lik er kundurası münakasaya kOll mektuplarını ihale saatinden bi'r nunı vesikalarrıe teklif mektup. 
rnuştw;. Husus! şartları komisyon.. saat evvel komisyona vennelert !arını ihale saatinden bir saat ev_ 
da görweb:ılh'. Taliplerin getire- (2531 . 3500) vel komisyona vermeleri. 
<ıeklerl nÜ'!tlunelerdcn komisyonca "'" (2611-3713) 

beğerilenl ve tekil! cdıeceklerl fi- 50,000 liralık sığır eti alınacak- * 
Y'Wtlam:m ımı.tvaf~'< görülerri nü. tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/41942 22,500 kilo ispanak, 2500 k'lo rnıme tutulacaktır. hıa'lesi 6.4.942 

pazartesi günü saat 15 de İstan. havuç, 5000 kilo prasa pazarlıkla Pa-zartesi günü saat 11 de yapıla- 3/ 
Caktır. Mu-va'kkat teminatı 6250 bul Ramideki askeri satın alma satın alınacaktır. Taliplerin 31/ 
ı rrıdlJ' , 'J\>t;p-"1'in bale saatinden komisyonunda yapılacaktır. Tah· 942 sah günü saat 15 de Aiemdra· 
bıı S"'1t '"'Ve! tekl'f mektuplarllA! m'n bedeli 49 991 lira 45 kuruş, da askeri satın alma komisyonu· 
Hamıl"!de Y«Ek Suba,y okulunda ilk teminatı 3749 lira 45 kuruş. na müracaatları. Takarrllr edecek 
komisyona müraca..tıları. tur. Taliplerin belli vakitte ko. fiyat üzerlr.den kat'! teminat a.. 

<!M.<13 _ 3402) misyona gelmeleri. (2599-3637) Jınacaktır. (2614.3716) 

mamda. ka.rar altına alınmıştır. Keyfiyet UA.n olunur. 
Beledlyo tenbllıl: 

Madde - 1: Geceleyin oeyrllsef er eden motörlll binek na:kil vuıta.· 
larmm iç !Ambalarmı Yakmaları mec burldlr. 

Madde - Z: HllA!ına hareket edenler umur11 belediyeye müteallik 
ahkA.mı cezaiye kanununa göre tecziye olwıurtar. (3712) 

Beklenmekte olan 

POKER 
T rQş Bıçakları 

geımiştir. 

DİKKAT: İstanbulda 
1 adedi 5 kuruştur. 

"10 &DETLtK P&KBT 45 BDBUIJTUlln 
Ta~-ada 1 adedi .5, 10 adedi .50 kuruştur. • 

İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. Nev'i Muhammen 

bedel 

Temi.ar.& 

51217-
1114/304 

317 

319 

309 

318 

312 

308 

307 

3Z~ 

MecldiyeköyUnde 12 pafta 68 ada 10 
parsel No.lu 980. metre murabbaı ar
sanın tamamı. 

]l{ecldlyeköyünde 12 pafta 100 ada 
ıı parlit!l No.ıu 2084 metre murab· 
baı arsanın tamamı. 

:ı.ıec:dlyeköyünde 12 pafta 107 ada 11 
parsel No.Iu 6250 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Mec!dlycköyllnde lZ pafta 76 ada 1 
parsel :J'n,l•ı 689'4 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Mecldlyeköyi.inde 12 patla 107 ada 10 
parsel No.ıu 5670 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Mecidiyekıtyünde 12 pafta 74 ada 6 
parsel No.lu 2360 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Mecldlyeköyünde 12 pafta 71 ada 12 
parsel No.lu 64fl metre murabbaı ar
sanın tamamı. 

Jl!ecldlyeköyllnde n pafta 71 ada 6 
parsel No.tu 760 metre murabbaı ar
sanın tamamı. 

Mecldlyeköyltnde lZ pafta 8* ada t 
parsel No.lu 960 metre murabbaı ar .. 

588 

521 

937.60 70.50 

379.17 28.50 

1984.:iO H9 

108 53.50 

160 12 

11'60 

ıanm tamamı 768 68 
YUkarıd& yamlı r•Yl'Unenlruller 25/3/94.Z ear.aznba ıüııll saat U 

de Mil11 Em!Ak MlldUrll!günde mü~eltkll Komllyonda &yn ayn ve açık 
arttıkma ile satılacaktır. Fazla izahat tçln mezkllr m41c!Urliljfe müra-

caat. ~ 

en bü)'llk Şalıeseri 

Türkçe 

KLEOPATRA 
Bugün LALE Sinemasında 

(Bu filın bugün ayni zamanda Izmirde LALE ve TAN sinemalarında) 
Programa ili.ve olarak: VALT DISNEY'in Renkli Mikiai 

DENiZ iZCilERi 
" Buetia - ll de tem.111.tıı matine e 

Devlet Demiryolları İlanl~rı 

, 

Muhammen bedeli (4l!OO) J1nL olan 500 kilo Kromlu kösele (31/3/ 
H2l Salı gllııll Mat (11) do "" birde Haydarpaşada Gar binası dahi
lindeki komisyon tarafmdan açık eksiltme usullle sa.tın 1..tınacaktır. 

Bu işe gln11ek l•teyenı..rırı (337) lira (50) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği veoa1kJe birlikte elaıiltme günü saatine 
kadar komisyona ıotracaaUarı lA.zımdır. 

Bu işe ait tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta. 
dır. (3721) 

DUYURMA 
Akçakoca Sulh Hukuk Ha'.dmHQ-"ndel': 

Akçakocanın Ar&baer köyünden Aziz oğlu Osman Taşıran VP-klli 
Bekir Ozkök ftUııhkemeye müracaatla: Arabacı kö)-'tinün ErenlE>r mev
kltnde k&ln dofustt yol, batısı Ahmet oğ'Ju Hasanın ve Hacı Mehmedin 
fmdık bahçeleri ve tarlası ve S&llh oflu Alinin kestanel~X bahçesi, şi
malen Y&rnnafa oflu Ismailln fındık bahçesi ve cen"'ben HUsntı KUçU
ğ{ln fındık bahçesi ve k98men de Şen oğlu Mustafo.nın fındık bahçesi ile 
mahdut tahminen ıoo dön.Um nliktarında ve .. oo lira kıymetinde bulu
nan &r&Zinin tacuda kaydı olmadıtından nıüvekkili namına tapuca tesci
line karar verUmesinl dA.va eyledtğlr:ı:!en bu gayri menkulde hak iddia 
edenlerJn bir ay lçlnde AkçakOCJ' sulh hukuk mahkemesine 942/48 dos
ya numarasue müracaaua d!va.ya mUd.abaie etmeleri HAn olunur. 

(3709) 

1 Askeri fabrikalar satınalma komisyonu İlônları j 
§a<tn""1ede dettşlldlk vanı.r. Boluola. Aclaı>azan lsta>.yonuııa 8136 

metre Dtlk&bı kereste nakledilecek 
Boludan Adapazan ıstasyonuna nakil ve istasyonda vagon dahilinde 

teoliın şartile ıuıklettırllecek 3150 metre mlk!l,bı kereste nakliyatı Aaker! 
Fa.brikalar umum mlldürlCgü merkez •atın alma komisyonunca 6/4/942 
pazarteaı günü oaat Ui,30 da kapalı 3arfla ihale edUecektlt. Nak!ettıri
lecek keresteden 9""'ın beher metre mlkAbma 11 ve köknarın beher 
metre mikO.brna da 10 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname 1 lira 74 
kur~tur. Muvakkat teminat 2596 lira 75 kuruştur. Taliplerin tekli! 
mektuplarını rnezk1U' günde saat 14.30 a kadar komisyona venn~teri. 

c3606• 
- .-. N.,.ı,ı.& lllld"11 : ~ Emiıı YA.Ll!AM 
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Muvaffakıyetsizliğin sebepleri • 
• 

Fenf.'ri>ahçelUer g~en itaıfta. el'et1 
rakipleri Gıı.latasaray karfısında 

~ - O gibı çok at"ır ı.ır mağ11lblyete 

uğradılar. .Bu acı wıağlBbiyet belki 
de spor tari!ıf.erinde nadir tesadU! 
edilen bir nettıcedir. 
Pen~e gibi eeTiten lrir ku11l

bümllt1ln ~ütü bu acıftacak vasi
yet, yalnız Fenerbaıhçe taraftarlarını 
değil, rakip Galat.M&raylı1t.rı hile 
ml1tee8Sir etmı.,ıtr. 

Y&9Iyabllmek için Fenerbalıçenln 
Galataaaray, Galatasarayın da Fe
netıbatrçeye thtlyacı vardtr. 30 yı1hk 
rekabet tezelzüle uğradığı gün her iki 
taraf ta bUyttk zararlar görebilir. 
BiJlyoruz ki, bugüne kadar Fener
bahçe - GaJaWaray kar~ılaşmaları-
11n doğurduğu heyecanı hiç bir maç 
Joğurmamııı, bu iki kuHlbUn yaptıtı 

organİ"Z8.Syondan ba.tka hiçbir orga
n:zasyon bu allkayı uyandırmamış

tır. Bu iki kul'Up rekabetinin tezelzil.-
le uğramasından zarar görecek y&lnrz 
Galata.saray - Fenerbahçe kulUplert 
U~ğfl, memleket sporudur da! .. 

Türk futbolUnUn yUkselmesinde, 
sev!. lmesinde bu lkl kulUp a.raeınd&kl 
ekabet ba,ııca Amil olmut. bO.yUk 

rol oynamıştır. 

• 

Fene•bahçenin bugllıtkü ~ğtt 

veya dllşUrüldUğtt vaziyet bu rekabe· 
ti öldürmek korkusunu uyandırmI.f· 

Fenerlıalıçelller _,fakıy etli günlerinde yı!clöıttlmlerlıol oe'l'llıç lflnde lmtlalarmr!ıea.* 

Yazan: 

Kemal ONAN 
tır. 30 yıllık bu çalı~& içinde kendi- [ 
sini sevdinni~. bu .sevgiyi bir mezıhep 
.allne getirmiş, galibiyetinde taraf'
tarlarına en büyük sevinci verirken, 

roağ:Qblyetinde günlerce göz yaşı -------------------:------"""".'-:--·' 
·1öktilrmüş, bir kulUbU.mUzUn bu buh- deiftden hürmet hini lle kOl'kar ve 
ra:ıı geçirmesi, o mezhep haline gel- ı.u korkudur ki, onu çaltfmıya sov-
niş se .. ·giyi yine futbol sahasına göm· :k.eOer. 

e!I, daha. dün ku!Uplerinl sevinç Fenerbahçel! futbolcular hiç ,.,._ 
içinde teşci eden taraftarların, buglln he yok ki bu dlsipllnstzllk içinde t&tll 
ö UsUnUn arkasından giden bir ail-e bir beraberlikle çalı~yorlar. Maç-
efradı vaziyetine tfüfmesi ne kadar lara Bile bir angariye kabilinden ge-
acıdır. hyorlar. Onun içindir kt, mlista.kar 

1-ir takım kurulamıyor. Dört ay maç Geçen hafta ma.çtan sonra karfımı-
yapmamış,, sakat bir çocuğu en kuv-

7.tı çıkan Fenerbahçe taraftarları fU 
vetıı bir rakip karşısında takımın ett .suali .soruyorlar: 
mühim mevkiinde görüyorıJll:. 

- Bu neden böyle oldu. Kulübtl Saniyen takım yapmasını da bil-
~1:urtarmak için ne yapmalıdır? 111.iyorlar veyahut da otorite!izlik ta-

Fenerbahçe idarecilerine de b4r ıu- knnın da istenildiği fekHde yapılına-
tevcih edildiği zaman şöyle bir ce- sına mlni teıJkll ediyor. Bir futbol-

geçebilecek muva!fakiyetll bir netice 
elde eden takım, öyle zannediyoruz 
ki, o.ynt takımdI. Bir takımın tkl llç 
a.y içinde kuvvetini k&ybetmealnin, 
çalışmamaktan ileri geldiği açıkça 

anlafılma.ktadır. Çal~aınak da doğ-

-

~ap alınıyor: cUntln phst dtışU.ncesi idarecilerin 
- cNe yapalım, oyuncu yok, elde dU~ünceterlııe Mkirn oluyor. KulUbUn "' 

ne varaa. oynatıyoruz. Yeyi~lyor, F-rbah9eıtln kıy-öl ı..ı-ı ldaremnl il:oerine alanların 1'e hlkim 1 FenerbBlıç<ı futbokıWerinden Omer 
bulamıyoruz, biz ne yapabiliriz?> ı Cihat oımaıan icap ederken, fertlerin ıal- rudan doğruya disiplinsizliğin. otori-

Sorulan bÜ sua11er, alınan cevap tanatı 'h•alıyor. Te.blatile bu vaziyet tesizUğin, idaresizliğin netıcesidlr. 
Evveıa. karR1mız& çıkan taraftar- ......., 

karşwunda da dllşUncelerini kaydet- ., lır.artısında da çocuklar arasında sa- Oyuncu bulamamak noktası üzerin. 
mek vazlfesi bize dUşUyor. Çünkü ların bize sorduklarına cevap verelim: ırıimiyet kalmıyor. Onun içindir ki de de bir parça durmak istertz. 
Fenerbahçe kulUbUmUzUn ıbugünkU Fenerbahçe kulübümtJz bugiln kia- bu acı neticeler doğuyor. Bir kulübün Bir idare heyetinin, bir idareclnln 
acınacak vaziyeti üzerinde durmak reslzliğe kurban oluyor. DiSiplin kal· btr takımın kurtulması için disipllni başlıca vazifelerinden birisi de oyun
mecburtyetinde-yi~. Bu dava fUnun ve mam[ftır. Çoculır.1ar ietediklerl gibi iade, otoriteyi tesis etmek, çocukları cu yetiştirmek, oyuncu bulmaktır. 
ya bunun da.vuı değU, h« şeyden hareket ediyorlar. Amatör bir çocuk birbirine kayna.ştırm&k için talumı bir Bugün Fenerbahçe birinci futbol 
evvel bir memleket davasıdır. bir kuHlpte kendi 'bttyUfllnden, idare· gemi farzederek, 0 gemiyi yüriltecek takımı i<;Lnde Cl,hat, MUf'at, Mua.m-

r..--_..I Düşü ın c e o e ır---... 

Fuzuli tahsisat 
Bugünktt hayat tartları içinde lırta<Lbul beledly .. ı de bütçesinde 

hMıl olan bUyUk açığı kapatabılmek için gelir kaynakları arıyor. 
Bir taraftan belediye resim ve ıharçlarına zam yaparken, diğer ta· 

raftan da in!faatı durdurdu. Masraflarını kısmak mecburiyetinde 
kaldı 

Bıliyoruz ki, lstanbul belediyeıı.i kendi bütçesinden Beden terbiyeııl 

Islanbul bölge.."l direktörlUğÜne saha ve teııl.ller için senevt 400 bin 
liraya yakın bir para veriyor. 

bir kaptan bulmak lAzımdrr. mer, Omer, Zeynel, Ibra!htm, Melih, 
idarecilerin verdikleri cevaba ge- Naci, Naim hattA Esat bile eski Fe

lince; bugün Fenerbahçe kulübünde nerbahçe idarecileri tarafından kimi
oyuncu yok değildir. Daha dün Ingl· si GUneıı kulUbilnde, klml!ti Hiltlde, 
)iz profe$ydnelleri karfllınd& bugün klmist mektep taknnlarında, kimisi 
~ • O matlQp olduklan o.ıataearay- Ku.'l'lllinde bir mahalle talurınnda 
dall iy.i ve memleket •por tarihine birer yıldız olarak yeti~lş ~lr v&Z!-

ilk c!MH Vefa. - lstanbnhıJ"'T, Beşllıtaf - Pera nıaçlan •dan Mrer -

Gala tasaray mezunları 
cerr.iyetinin yıldönümü 
GalaUısaray lisesi mezu~arı ce

.aiyetıer~o.\n kurulu..,nun 10 un-

Bugün yapılacak 
lik maçları 

H.:rva müsait olursa lik tehir 
oynanacak ~ 

maç . arı 
Bundan evvel tehir edilen litt maç- ı karaetttr 111e MU'l'affaktyet:U Mtlceler 

tarından bir kısmı bugttn ha.•a mu.. 41.e ekle ettiler. V'tlf&lılarm lıle mu
saade ederse Fenerbahçe v.e Şe.. .,.attaktyetsıi2'11tlderi llirblrini t&k.lp 
ref stadlarında. oynanacak. Ta'ft
zlm edilen fikstüre gire, teltir 
maçları da beş hafta sttrecelc. ff '8J"l• 
piyonada eğer yine ~r tftllr ?M.eobu
rfyetl olmazsa 19 nisan41a Riıhayetl~

necektir. 
Bugün Fenerbelhçe stadına. Fener

bahçe, Ka.sımpa.şa ile Bef/ild&f da 
Beyoğlu.sporla, Şeref 8tacluıda da 
Beykoz - SWeymaıtiye, Gaı.taearay -
Taksim, V f!La • ıeta.n bulspw -.,ı.
şacaklardır. 

GUnlln en m- Mıoç!M'I ııe.,ta 
V f!La - btawbulııpw olnıak _.e Pe
nel'bahçe - Xa.snnpeıf& kacş:t~
rıdır. 

bta.ııbu!.spor - Vefa k"""""'"'"°' 
dördUncUyll tayı,. noktaıı.- ı;ıeınp!

yonada. mt!Mm bir re! oynıyacqı gibi 

Istanbulııporiularxı galllıiyetı kllçi!k 
bir ihtimal dahi olsa. kendilerini ~
cül Ute •bile getireı.ilecekUr. 

Istanbulsporlular btt &ene lınwvet.-

11 rakipleri karfl6UHk iyi .,,.....ı.r çı-

ettt. Oruıa lçi>tdir ı.ı, Iet-llleponın 

galtbiyetiıtl dM& -.VeUi l>lr thtlJllal 
Mrak k~l>lliriz. 

Pewed)ahce - Kus ; ;a ~a 
g-eNnce, San Uelu ıcıru ~haf

"' o.--a.y .....,,._ li - • gibi 

~ ~ felida ;uıitı*"1iin. lltbevi-

ya.t -·u ~· K-a.
şa.lılar iee ,,., seJle gllzel ı>y11nlar oy-
nadılar. Bil lo&• MU • 2 •w bile 
gol çı«-.. 
Fenerı.eçeıı- ""'r1!n tlıe nasıl 

ı.ir kadre ile ~ ~rmı 
b!lntlyorllZ. Y-.Z fU _. iti. -.ı
_.,... ttımel - bir ~ ol

duldarııu da 'l>e.tıNlı<IDllu --
malan ı•z ılıt • 

J>tter JRaÇlarda •a C ı la· a.y:m 
Tal<sİllle, Be~taştıı ıla ~ galip 
gelmelerh\e llMlhakkak •a.zarile ba
kalrillm Sllleym~e - Beykoz kar
,,.ıaşm .. ı da loerbalde C-k çetin ola· 
caktır. 

cu yıldönümü münasebetile dün 1 iP-!! ,K. r UD D C§. 1 t.ıa. ıı:::o 1 
ak§&Ill iıU' çay veret'ek kendi ara· ,----1- \lı;;I y ""il' ~ a t-----.'ı 
larında geç vakitlere kadar eğlen- { 
celi dakikalar geçirmişlerdir. 

Gelatasarayhl&rı bu yıldönıım. Vıazılfieyı• ı·hma[ !eri mUnasebetlle b iz de candan 
tebrik ederiz. 

Türkiye T urrng Ye 

Olomobil Kurumu 
Fen&fll umumlyeye Mcilm ce

m iyetlerden olan Türkiye Turing 
ve Otomobil Kucumu senelik he
yeti nizamnamesinin 7 net madde· 
si mucibince nisanın 18 ine musa
dif cumartesi günü öğleden soora 
saat 3,30 da Tepebaşında klin 
cHalkevlndet toplamıcağında~ va. 
sıfları mezk\ır maddede münderiç 
azanın teşrifleri sayeı ile rica o. 
Iunur. 

ZAYİ 
Beyoğlu Nüfııs ıda.reslnden al

dıtım nüfus cüzdanımı zayi et· 
tim. Yenisini Çtkaracağı.mdan es
kisinin hükmü yoktur. 

1340 doğumlu Amt kızı Türk~n 

yette fedakArlıltlacrla Fenerbahçe ku
lllbüne mal edilmişlerdir. Bir idare 
heyeti oyunctt yetiftlremiyor, oyuncu 
bulamıyorsa. va.ıifesini yap&mıyor 

demektir. Ama diyecekler ki, blr 
oyuncunun yetişmesi, oyuncu bulma.k 
zaman mesele:!!idir, öyle ama ellerine 
hazır bir vaziyette teslim edilmiş ve 
formunda bir takımı da formundan 
düşmemesi, kuYYetlnl muha..taza et
mesi içift çahştırmak ve tıepeint bir 
araya .getirmek de bir zanıtan mesele· 
si değUdir ya! .. 

Kemal Onan 

Hafta içinde eski bir aporCWJU clalta kaybettik. F. ~ Juınıcu
larından, Fenerbahçe w MHH takım oyuncularmda.n Yaıruz lılmetln 
ağabeysi Sllreyya uıug, - lıiı' ı.ıuıtaııktan ....,.a gözlerini lır.yata. 
kapadı. 

Merhum Sllreyyarun Fenerba!ıçe kultıbi!M yaptığı hlzmeıl« çok 
b41yllkWr. stlreyyana ~ dolayı c!uyduğunıuz acıyı kayde
derken, bir ~ a-lnde ile dı<nrıak ıoteriı. lıkale•et Fenerbahçe 
kulilbil Si!reyya'ya son vazifesini yapmamııı, bir çelenk olsun gönder· 
medlğl gil>I bugün kulilb4! temsil edenlerde!ı •bir tek kı.,i dahi oena· 
zesinde bulumnak zaıhmetine katlanmamtştır. 

O idare beyetı ki, dalla bwtdan bir, tkl hatta ewel yüksek sanat· 
kAr M6.ntr Nweddift'iR Kadıktiyültdı k-encli namına verdiği kensere 

çiçek göndeMM)'I ''"''-"\R', 
Fenerbaatçeliler, ktlltlplerl içln lefte:Jeree çalışmış ve k11rucuları ara

aında buluaan Sireyya'ya da 80ll vazifesini yapmlf olsalardı, bir dl~ 
yeceğilnfz yoktu. Kendi namına verdiği 'bir konserde bile sanatını 

tal<dir ettiğimiz ytllesek aıınatl<An URutmıya.n Fenerbalıçelller, Sil· 
reyya'ya karfl da M Mil Vazif.elerini ihmal etmemeli. idiler!.. 

Bina Aranıyor 
Harbiye - Maçka veya Harbiye - Şl~l arasıado. en dört, on beş odalı 

mektep olmıya elverffU evi olaa varsa fazla. tahllA.t vermek ilzere 
Vataa pzo$e&lae ~ ile bll~!rmeel ı..tealr. 

DOÔA~ 

SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

SER/ı1ffYESİ: Tff/ı1ff/ı1! ÖDENMİŞ .500,000 lir:ı 

Yine biliyoruz ki, Koordinasyon heyeti devlet mUes.seselerinin in· 
~aat yapmaııını normal zamana kadar menetmiştir. lst&Dbul bölgesi 
belki de bu tahsiııtahn bir kı!'mını münakale yolu ile şuraya buraya 
sarfetmektedlr. 

Belediye bu parayı kanunen bölgeye vermek mecburiyetindedir. 
Fakat bu sıkı,ık vaziyette, açığını kapatabilmek için gelir kaynak
ları ararken bir kısmı bôlgece fUzuli bir şekl1de sarfedilen bu parayı 
vermemf'k için :sa..ı,vek&lete bir teklifte bulunsa, öyle zannediyoruz 
ki, bu tahalsattn kaldırılma.sına büyük1erlmiz ete hayır demiyecek
lerdir. 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
İstanbul - Bahçekapı, T aşharı 

OÇONCO KAT 

Te!efolf: 24262 - Kısa telgraf adresi: DOÔllNTllŞ Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
lcabıadı glıde 3 lıate ıbublllr. 
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