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Bem•I Ç A ÖL A B 
c;tkacak ~a.yxmızda okuyunuz 

Türk Hava Kurumu Gandi,Crippsle 
f abrikalari faaliyette oörüşmedeA 
T 

memnun 
ürk Hava Kurumu başkanı 
reisliğinde bir hey' et ve 

gazeteciler· f abrlkaları gezdi .................. , 
Ankara, 2! (Telefonla) B - u sabah TUr 

va kurumu Genel Merkez Heyeti lzaıar ' k H~
ler, kurumwn tayyare fabrikasın . ı ve g&Zelecı

Ara.larında, Türlf' Hava Ku I zıyaret etmt,ıerdlr. 
Koc;ak, Milli MUdııtaa Enctlme~~~~ &,kanı ŞUkrU 
zım Sevttk~kin ve baıı meb 1 ısı General KA.us arın da. ıı. bu 

1 

yapt.-chtı tayyare fabrikasında urun müddet me;ı- ) 
gut olmll'ftur. TUrk ifÇiSi ve TUrk maJzemesile yapıl- ' 
makta olan tayyareler hakkında genıı, malümat al- } 

1 

mı.ş:tardtt. TUrk Hav& Kurumu tayyare fabrikasında ) 
yapı1m•kta. oıan Hk tayyare birkaç gllne kadar uçu- ) 

dulu bu heyet, bilha.saa Türk hav K ar tun-
a urumunun yeni 1 

_,a ba.şlıyaca.ktır. Bu münasebetle davetliler iftihar ) 

1 
::-:. k~= :::.::::::ri:.:tm::::__~ 

---~ ------· 
Bir dünya 

federasyonuna 
doğru 

Felaketlerden d~.n Almanı• 
blrlcll< rareoı şudur: 
Dünyanın ummnı emnl1et , e 

dtizenlne umwn1I bir federae
Y•nu bfıltti yapmaık, slWah ku,·
veUeri onun elinde toplam.ak. 

IE vvelki akşam yinni yedi 

Bulpr na,,.ol<m mmen etrannııa toplallft1ai:a davet ettiği Kral ile 
blrlllıU. (!!al<lıold H&ridye Nuın Popef'tur.) 

kişıhlı; bir Alman kuvveti 

İstanbula geldi. Ankaraya citmek 
üzere bu kuvvete topraklarımız· 
dan seve seve ıeçit verdik. Çün
kU bunlar, nefrete dayanan bir 
Alem hesabına Juraya buraya 
bitim ve a~ı fa('maıa ııaen inan- 1 
la~. delildi. Bütün insanlar için 
muşterek. olan ve f'ev&iye daya.
nan bir diyarın, san'at diyarının 

kıymetli yolcularıydı, insanların 

ruhuna en ulvt ve asil san'at he
yecanlarını yaymajı l~ edimni-=ı 

kimselerdi. 
Alman 

balısedi· 

Bir E?ulgar gazetesi 

diyor ki: 

Türkiye 
tarafsızdır 

Türk - Bulgar 

Bulgar Başvekilinin 
Sobronyadaki sözleri: 

Bulgaristanın 
gideceği yol 
çizi ' miştir Bir İngiliz dostumla 

fllinnonlk komerinden 
yorduk. Dedi ki: 

- Ben umum için verll~n bü· 
tün Almaı> konserlerine paramı 

verıp gideceitım. 

dostluğu evvel
J ce ne ise bu 

Yeni nizamın teessüsü 

için Ba'şevizm yok 

edilmelidir Heyretimi glz!iyemedim: 
- Nasıl olur? diye SO!"dUm· 

Do,man değil misiniz? 

- Düşman mı? dedi, san'atta 
dU~anlık olur mu• Bu; hepimiz 
lc;in müşterek olan bir nimet ... 
~!bette ben de param mukabilin
de kendi payımı ar&mağa gldece· 
ğim. 

Zihnimde bir şimşek çaktı: San
atta düşmanlık olmazmış; bu, bü
tün insanlar için müşterek bir nl
nıetmft; bir İngi1izle bir Almanın 
harp ortasında. dostça karşılaşma
sına engel olamazmış .... 

1 
gün de odur 

İki devlet, nihayet llkıbetimiz müttef,"k/eri-

1 
t!oğru bir yolda<lr. Bu mizin akıbetine bağlıdır 
yoldan ayrılmamak Sofia., 28 (A.A.) - Bulgar Baş· 

azmindedirler vekili M. l'ilof, Sobrani& meclisin. 
de şu ııözlerl söylemi§tir: 

Ankara. 28 (Radyo Gezeteoı) _ •- Bugün A vrup•nın akıbetini 
Bulı:a.rı.tanda çıkan Slovo ıaa.teoı tayin edecek olan savaşta Atıl de
TUrk - Bulgar mUnaaebeUerl ~ &'llıı. Bulgar milleUnin, hürrlye
kında bir makale yunuftar. lıı&ak.: lind. ve isti-klAlini korumak 'çin za· 
lede ıpöyle denilmektedir: rur! olan bütün fedakarlıklara. ve 

clki memJeket an'&nevt do«) bütün gayretlere, müttefiklerine 
tarla bir'bınne batlıı.rımıftır. .;:!: imkAnın müsaade ettiği nlsbette 

Cripps de yaptığı 
görüşmelerden 

memnun görünüyor 

Hin t kongresi. 
Crippse verilmek 
üzere bir muhtıra 

hazırlıyor 

Yt-ni Oelhl. 28 CA.A. ) - Gı:1 ndhi, 
Sir Sta fford Crippe He görilştül<ten 
sonra kend is inden harp a.k ;h inde 
bulunup bulunmadığı sorulm~ştur. 

Gandhi buna cevap verınen1i s ve 
söz söylenıemek kararında. old~ğu
nu bıltlirmişttr. 

Gandhi, Cripps ile yaptığı konu~

nlada n men1nun gözüküyordu. Fa
kat Yeni De!:hi'de öyle zan rı cdii ı yor 

ki, bu memnunluk mutlak surette 
bu görUşnıeden iler: gclmiyebihr. 

Cripp.s' ln Gandhi ile yaptıg·ı nıU· 

IAkat şimd iye kadar Hint şefl c ri! .e 
yaptığı konu,maların en uzunu ol
muştur. 

Cripps nlEftlDUn 

Yeni Dclhi, 28 (A.A.) Sir 

Cripp:::; cuma sabahı basın toplantı

ıııında, şimdiye kadar yaptığı görU~
melerden çok memnun olduğılnu 

söylemiştir. Mumaileyh sarahatten 
uzak bulunan bazı teklifleri yeniden 

(Denmı: sa. 8; SU. 5 te) = 

Cenubi /lfrika başvekili 
general Smuts dedi ki: 

Peki, öyleyse nerelerde düş.. 
m•nhk olur? Mal kayıusunda, 
tllnrak hırsında, üstünlük ve nü
fuz iddla!!llnda, ben11k davasında, 
köle kullanmak yarışında, ldeolo· 
ll ve mnhep taassubunda, değil 

kiye ile Bulgaristan 8,...,ında bir (.,.._,: S.. 1, Bil. 5 Mı) )-( 

llıtı!Af mevcut olmaQığınd -;;:.============- J h ,. ~";ıta, yazıl::k yeni bir:,,!~ r ~ aponya ayatı 
" "garl.8 geçen harpten aon- B • ı · A 1 m a a 1 f 

ra ilk defa Tllrkiye ile bu' mi•ak ,.,... bir za er 
yapınıf ve bunu &eve · aeve . 9 

mi? m19tır. 1
DlU.la-

Dii•ünmeğe koyuldum : Bütün Balkan paktı karuJurken B 1 R u s 1 a l' kazanamadı 
bll yıkıcı mikroplar bir vakitler rl•tan pakta dahil olmadJğı ıç· u &'&· 

lıPr memleketin hayatında. ortalı· ZI yabancılar Türkiye ne B :;..,.~- L . d 'd 
b ka<ıp kavuruyordu. Taraf ta· tan arıuıında bir thtl!U çık~ ıs- enıngra a 

f h 
çalıfblar, fakat Ttlr'k dev! t iP 

ra aychıt ruhlu b~r takım adım~ 1 B e adam. •ı J 1 !ar, hak tanımıyor. insanlık tanı- .ar; u~aristanın pakta girmeme- 1 er iyor ar 
nııvor. emniyeti bozuyor, zayıf 

1 
ın ;: unun neden olduğunu billr

bulduğunu eziyordu. er. 
1 

lga.rlatan TUrklye hatiç difer 
mem ekeUerden topr&k ietemift ' 

Yavaş yavaş milli hUkUmetler bu vaziyet de TUr~ı~·e .... ___ ır ve 
kuruldu. Bunlar hak!i°Jn bekc:-isı ft.-Q' --~nctan takdir edilmiştir. Türkiye •---•-
oldu, çatışan menlaatler arasında d b "fAC-ız-ır ve u tarafsızlığı ~ak 

Maskovo cephesinde 
buzlar çözülmiye 

baılodı •dalet ölçülerini yürütmek iflni yabancıların çahtmuı :rmrnıtfa icin 
üstüne aldı, fikir ve itikat farkla· ıamıyacaktır. Türkiye 'llal k o
rı için kanlı kavganın yerine kır. araemdald dostluk enetce n~a:tan. Stokholm, 28 (A.A.) - Svenska 
'ılıklı saygıyı ve milnakapyı ı:e- bugün de odur. lki .ı-ıet ııtı. Ylle Dageblıdet ıazelesln;n hususi mu· 
ç:rdi. dotru bır )'Oldadır ve 'bu yoldan ayet habirl bildiriyor: 

İyiye doğru olan bu cereyan, rılmamak umindedir.> •Y- Lenircrad cephesinde iki ıün 
milli hudutları da aştı. Milletle· ı----------------..:'.(De::•:·•:""~s:a::~s:_:s:ıı~: :e~.ıa:ı_x~. 
rin münaeebetleri için de hem ba. I 

~~~k~~m,.:.~·~~r:·m~~·t~·:ı: T ü r k ı· Y e -1 s v ı· ç r e t ı· c a r e t 
kaideler, kanunlar, anlaşmalar 
kurdu. 

Geçen Cihan Harbinde bakıldı anlaşması 8 1 d 
lii teyit vasıtası olmayan ve ilk 1 mza an 1 
fırsatta çiğnenen bu adalet kaide
leri, emniyet ve asayiş kurmaj:a 
kifayet etmiyor. Harpte fedaklr· 
lıklar eden ve böyle acı bir fela· 
ketin bir daha başgöstermesinl ls
tenıeyen milyonlarca insanın ru· 
bunda şu arzu belirdi: Dilnya yü· 

Ankar•, 28 (A.A.) - - - . !enberi A•karada ~ edillnek-, viıtı i>K'ilıel INJlJf orta elçi Cevat A-

(Del'&mı Şa: S SU: ı de) § 

te olan TUrkiye - Ieviıçre ticaret v: ç.ıkalıt.n ~ Ticaret VekilJiği MUste
tediye anlaşması bugün Hariciye """ vekili Cahil Zamangil ile Isviç
Vekilllginde Türkiye adın& Türk nı adına Ieviçre murallba.s heyeti 
murahhas heyeti re~t Hanclye Ve- reiBt federal delege Ebrard aruın· 

killlfi Umuml K.\• Jhl birinci mua.- da. imza. edllmlı,tir. 

il/manya Rusyayı orta
dan kaldır11mazsa 

yenilecektir 
Londra, 28 (AA· )- B. B. c.: 

Cenubi Afrika Bavvekilı General 
Sumuts bir nutuk söyllyerek Al· 
manyanın; bu yaz. Sovyet Rusya. 
yı ortadan kaldırmadıiı takdirde 
ycnllecelini söylemi§ ve: 

•- Şimdiye kadar Japonya h&
yaU bir muvaffakiyet göstereme.. 
mtş, yalnız dış müdafaa mevzile· 
rlni almıştır . Bu yaz şarka do&ru 
bir Alman, garba doğru bir Japon 
taarruzu olacaktır. Binaenaleyh 
lnfitt<ıre için bu yaz harekat sa 
hasının Orta.şark, Hindistan v; 
Hint Okyanusu olacağı muhtemelf 
dir. 
Almanyanın Q<taşarktaki hücu

mu; bu yaz Rusyaya yapacai:ı dcv
Asa bir hücumla beraber veya da. 
ha. sonra baştı:vacaktır. Eğer Al
manya muvaffak olamazsa yenL 
lecektir. şayet muvaffak olursa 
Hindistana yürüyüş es&S' hedefini 
teşkil edeceklh'· İngilizler Orta
şarkı takviye ile bu llkbaha·r her 
iki cephede haZırl~~;lı bulurunalı 

dırlar.-. • 

31 Mart - 1 Nisan gecesi 

Saatlerinizi bir 
saat ileri alınız 

Mesai saatlerinde ve tarifelerde 
bir değişiklik yapılmıyacak hiç 

Ankara, 28 (A.A.) - Başve· 
kalettea t~bliğ edilmlşlir : 

1 - 31 mart 1942 salı gi.ınü
nü ı nisan 1942 çarşamba g: ü · 
nüne bağlayan gece saat 24 tc 

bü!Un nıcmlekct dahilinde sa. 
a tler 1 saat ileri alınacaktır . 

İngiltere krclı dün 

ç_ece impor - iorluğo 
hı top E fti 

2 - Yaz saatinin tatbik mcv
k iindc bulunduğu müddet zar
fında tarifelerde ve mesai saat· 
lcrincko umumt hayatın herıü.n 

b ir :sa a t evve l başlamasını istih 
dal eden gay eyi bozacak hiç b i; 
deği şiklik yapılmıyacaktır. 

" ~{ötü kuvve!l:r 
ezrmedikçe 
suih olamaz 

CrlP,,::, IIlndlotanda da IJIUl'affakı

yet kazanır"" dalı& çok glil<!cek 

un ... • . ,. 
Riom dava
sından vaz 1 1 mı geçiliyor? ı 

Dolaşan rivayetlere göre: 

Adl iye no;ı · ı mahke
menin tôlikı için 

ısrar etmiıtir 
Yiıc!ıy, 28 (A.A.J - Stefanl: 

1 
Rlom dilv81!ınm !il.ilk edildiğini bil· 

d1ren ısrarlı rivayetıer dolaşmakta· 
dır. Maamatlh .ıpmdiye kadar bu hu
susa ait resmi lliçbir tebhğ neşredil· 

~tir. 

Nazırlar Meclislnin son top&&ntı
sında. Adliye Nazırı, Riom ctlvaıınrn 
Fr&nAada ve yabaneı memle.kttlerde 
sebep olduğu akırilltmellerl belirte
rek bu muhakemenin ta.Ukında ısrar 
et.mı,tir. 

Hilltftmet, umum! efkAr muvace· 

heelnde kendi itibarmı düşQrecek o
ıa.n muhakemenin tlllkı ifinde lcen· 

dinl haklı gösterecek sebepleri elde 

edememekten doğan zorlukl&r için· 
dedir. 

Baldı davamız fç·n 
" 

AUa.lltan ya!'dıau 
istlyeUm 

işe. tepenin ta aşağısından 
baş.'adık. Şimdi epeyc~ yol 

almı, bulur.uyoruz. 
Lendra, '!8 (Radyo, ~aat ?'!) -

I•rlH:ı Kralı George vr, buglHı 

lmpuaterluğa hıtalıen ııı;ai;ıdakl 

nutku Londra radyQtiıunda blz.ı..at 

okum~lur: 

«Çok atır ...ı , eltrle dolu ı&· • ·mantar Kfnntş buluna.,yoruL a _ 
u .. ,. zaman ı.n, ,.., rahat.ilk ı. 

çhtde Y•f}achkt..n sonra felii.llet- lngUtere Krah George 

Jule kar1'lafJllll•k ,.e harbin dek- ---'=-
,etleriDıf> maruz. kalnıak kolay ol-1,------------
Jna'Dllftll'. Kalıblnılz ~eketl- r u ~ 
m-, A>ııslralyada, Yeni Zel1n-ı Z 8 k ' 8 I'~ 
dada. Wnd.lstanda, Blrmanyada _ h a I' b 1 
d<ıvU.,..Olerle l>e......,...r. &llyonız L----
ki Mlllal' '~lfelerlnl yılnuyarak T • 
ve blly~k milletlere '"""""" ce- ungu c1va
...-etle karftlQ"'rlar. Kendiler ine 

-- dMl!lndd<I hor yar- rında ş"dd tı• dınu .. -.-ıız. Büybk mlklar· ı e 1 
n Amerika 1tuweııerın1n ımdat· çarpışmalar 
Jel'm& giWftn:den dolayı nıemau-
nın. K.af11mn.a tıkan Mi.tün aksJ-

-rl leldrnlze çevirerek bltyllk oluyor 
...x.attarımı~ Jçln kullanmakta-

yoa. 
Şlılııdlye kadar biyllk ıı:;ıer y .. 

ı>Wm'""' Bunları ............... ha
ta ..... Böyle J'8p81'8ak kendl
Mlr.e Te mötteflldeıimlu kar~ı 
ı..n..ıık ıVot.enn olllJ'O<. ' 

Memleketimiz hi(bir ....,.n ı.. 

k ... r birtik halinde buturunaırnıt 

ve iN - ı;ok raı.,m.m°"'r. 
Be - deflldlr ki talı.un hııliıı
de ~.ıı.,.....l<l• eRılrHtI ıöotennek
lo nrlonlmh; bir kat daha a,•la.h 
edtkme&. Ga)'Mtlerkntz yalnız 
lrtlkOmete defli, 1- blrlml7Jn ç&l•-- dmy&nıyor, M..,leğlmlz 
:ne Ml16& omun, her blrknlr. öni.

•tmdreld buh.ranh •ylarda yeni bir 
aı.,te ve keodlmbe ve blıi>lrlml

.., lrarf• """" l>lr ttlmatıa lfO •a
rMlahyrı.. 

Her birimiz hata yapabiliriz. 
(Dev-ı Sa: S Sü: 6 da) X 

Japonlar, gemibrle 
İravodi nehrinin 
şimoline doğru 

çıkıyorlar 
Saygon, 28 (A.A.) Bırmanyad&, 

Japonlar b&fhCa gayretlerini, ileri 
hareketleri neticesi kısmı KWllie.rJn· 
den tecrit edilen Çin kuvvetJerJnin 
müdafaa ettikleri Tungu çevrmnne 
tevcih elmlf buJunmaktad1rlar. Son 
gelen haberlere göre, Çin takviyele
ri buraya gelml!j ve Tungu'nun flmal 
batı ve cenubunda şJddetll ~arpıfma
lar b&flamıştır. 

Ingiliz kaynaklarından gelen btr tel 
föyle demektedır: 

Prome cephesinde Yua.nk petrol 
ıno-• s... s. 9il. a .ıe +=+ 

Yunanist~nda ölüleri çöp 
gibi toplayan kamyon 

lkllK'l sayfawızda. VIUlıan kıt. 
hk cehtnnenll hakkında oralar· 
dan gelenlerden toplann'l:lŞ en son 
maJftmah bulacaksınız. YunanhıT 
tanda resim atmak askeri ku\'

vetler tarafından rnenedUdlğln
den; bt"-e bu korkunç hlkiyeyl 
anı.ta.nıarct.n biri, ölü toplaya• 

kanıyon hakkında gördUl.;ü w_an. 
zara~, bir kroki tarzında (iz.ip 
bize "eru1:,ur. Bu kan~~·onla.r her 
sabah Atlnada ~uJ.ı:ak ttokalı do· 
Jıupp g~·t" aç-Jı\c:ıan t.ilf'nlerl to1-ı

luyörlarn11'4. 
( l·aro;ı ı nel tta)fada) 

---~~~--"--~--~~~~__) 



~§~~N'i1t~t1!~PıP~ Şebi r 
Bu adamlar Yecüc ve MecOc Haberleri 

' Mezbahada 
denilen taifedir 

-29-

( 
Bırçokla<ı, Japonlann dJnya yüzüne yayıl
ma.'annı bir kıyam et alameti olarak 
sayıyordu. 

Bu zabitlerin etrafını, yine halk 1 meşgul oluyor.. onların görünüş

~ıırmı:stı. Gençler, ihtiyarlar,_ hat.!' leri, çehreleri, göz.lerı, renkleri ve 
tfı çocuklar, Japon zabitlerinın el- bilhassa her hareketlerindeki :sü-
lerinı samimiyetle sıkıyorlar· künetlerini birbirıne naklediyor-

- Hoş geldlnız. du. 
Diyorlardı. Ve Japonlar da on- Fakat ekserisi softa zihniyeti ta-

lara tiirkçe olarak: şıyan (yarım münevverler) in mec 
- Teşekkür ederiz, 11.slerlnde de şöylece miltaliıalar 
Yahut, yürütülüyordu: 
- Memnun o1dum. 
Diye, cevap veriyorlard1. 
Sabahleyin erkenden sltd)'K 

- Bu adamların (yani, Japonla. 
rın), böylece yer yüzüne dağılma
ları hayırlı alamet de&il· 

- Nlçin? .. 
(Kıyamet) aıamet.t de onun 

mensup bazı kimseler çarşıyı gez
rnişier .. Japonlara karşı gayet do~
tane hareket edilmesi icin esnaf_ 
lara tenbihler vermişlerdi. Halbu- :ç•n. 
k buna hiç hacet yoktu. Çünkü, Ne gibi kıyamet aıaı:-ıe~"! .. 
J.aPon gem.lerl limana demirler Bu adamlar, (~ur a?ı ke· 
de:mırlemez. bütün çarşı ~nafı, r'.m) .in. ve baz~ Cha:1ısi şerıf) .le. 
haJ!ırlanrnı lardı. Misafirleri dört 1 rın ~ıldırd~.klcrı (Y_ectıc ve Mecuc) 
l!Öıle bekliyorlardı. denılen taıfe<hr kı. ancak (kıya~ 

Buna binaen bütun ı:ar~nlılar,. met) e yakın zuhur edeceklerı 
Ja.pon zabitlerini dükkAnlarına j ~şarct buyur.ulmuştur ... Bu babda 
davet ediyorlar. Eo iyt mallarını a:et ve ha~ıslerden anlaşıldığına 
<inlerine döküyorlardı. gore, (Benı ~ar) kavmine men-

Zab!Uerln bu çarşı ıezme-sl, iiç sup olan bu taife, yer yüzüne da
~ .. atten fazla devam etti. Bilha~a ğılacaklar • bütün dünyayı kaplı· 
<Bedesten) deki antik• etYa ara- yacaklar .. Maşrıktan, Mai!rıba ka· 
~ındak! esk Türk slIAhları, mlsa- dar dünyanın idaresini eHerfne 
tirler tarafından uzun uzun tetkik alacaklar... Bu taifenin zuhurun
f"d.ldi. Kuyumcular çarşısının ca_ dan sonra, (Deccal) çıkacak .. o 
m('kAnları, dikkatle gözden geçi-, hengame arasında da, k•yamet ko· 
r'ldi. Bilzt Japon zabitlerf. bazı pacak. 
<evler aldılar. Fakat hiç bir "'· Diyorlardı. 
na.fa. bunların be<k-llerint kabul Bu ~zler, çabucak cahıl halk 
C'ttirmf":ve muvaffak olama<hlar. tabaka1arı arasına da yayılmıştı. 

~ti. afir kttf'lesi. ç&.rŞldan sonra. Hurafelere düşkün olan insanlar 
A~·a~f:va. camisini gezdi. Binanın arasında: 
-ızametf. Japonları hayretlere gar· 
ketti. 

Camfrten sonra, T()ı>kapı !'&rayı. 

""a r(ttller. O ıun. Sultan Hnmidin 
hususi surette a~tırdıjı (Hazinei 
fliimavun) u da gezdiler. Gerek 
haılne.,in ve gerek müzelerin zen_ 
o1 rılif'ni takd:r ettiler. 

Zabitler, İstanbul tarafında ge-
1erlerken. g~milerdekl efrat da 
,.sn1arırıda tw\lük zabitleri ve mih
r.ıondarl•rı olduğu halde. Beyoğlu 
t rafında dola!!ö.ıyot'lardı ..• Bunlar 
da. b:t' c:ok dükkiıınlara ve mağa-

,.,. .. 3 uğt'adılar Bazı şeyler' al
ri ·lar. 

- Eyvah! .. 
kopacakmış. 

Yakında kıyamel 

Diye, bir teliış basladı. 

Japonların halk üzerinde yap
tıkları tcsırl büyük bir dikkat ve 
alAka ile takip eden Sultan Hamit, 
bu garip telAkki ve mUtalAaıarı 

haber almakta geclkmedl. Kendi
si de hurafelere inandıj:ı için bu 
meseleye eltıemmly~l verdi. Der· 
hal (lerAşeti şerıfe vekıli Seyyit 
Tbrahlm Esat efendi) yi saraya cel
betti. Halkın Japonlar hakkındaki 
tclilkkısinl naklettikten sonra: 

- Bu babda sizln fikriniz ne-
Aldıkları e$ya bedelleri, kendi_ dir? .. 

lerine verdir'lmedi. Mihmandar- Dedi. 
ları tarafından bunların faturala. Aslen (Hicaz) 1ı olan Esat eien-
rı 111ınarak sarııya gönderildi. Ha· di 0 devrin sayılı Alimlerinden ve 
7 inf'! HA. ~a) tarafından e~naflara 1 ' · 

~· d"ldl sarayın teklif9lz müdav>mlerınden-
tC'!"l'VP e 1 

YECüC . VE _ JUECiıC dl. Gayet zeki bir adam olduğu 

Ja.pon zabitlerinin istanbulda yapı için, Sultan Hamidin zihniyet ve 
tıkları bu cevelan halk üzerinde düşüncelerini gayet iyi bilenler
o kadar bUyük bir aliika uyandır- den, onun mize.cına &öre şerbet ve
dr ki, evlerde, kahvelerde. sokak. renlerdendi. Buna binaen hiç ie· 

reddüt etmeden, şu cevabı verdi: 

koyun kesimi 
başladı 

Dün 2000 kuzu, 317 
koram Jn , esi'di 

l\1ezbahada hayvan kc;,.ıml her. 
gün biraz daha artmakt&dır. Dün 
de 3 ı 7 karaman, 2000 kuzu, 300 
sığır kesılmlştir. 

Karn.manın canlı kilosu 72 ku
rut olduğuna gore perakendesi 
145 kuruştur- Kuzu fiyatları da 
düımcktedır 

Beyoğlundo bir 
ceset bulundu 

Beyoı:lunda Toıntom mahalle· 
sinde Gülb..tıa sokatındakl met. 
rük 28 oomaralı kulübede, dün 
sabah orta ya lı bir adamın cesedi 
bulunmuştur. 

Cesedin üzerinde hüviyetini tes· 
bite yarayacak hiç bir evrak zu
hur etmemış, Adliye doktoru da 
ölümünü şüpheli &brerek Mora:a 
kaldırtmıştır. 

Müddeiumumllık vak'a etrafın

da ehemmiyetle tahkikata başla· 
mıştır. 

SamJtyada boya 
fabrikasında infilôk 
S&ınatyadaki bir boya fab<lka

smda dün bir kaza olmuş, bir ka
zan patlayarak yangın c;ıkmıştır. 
İnfilak esnasında lıtbrikada çalı
şan amele Hüseyin ojlu Osman 
muhtel i! yerlerinden yaralanmış, 

ölmilştür. 

Vak·şy3 l\IüddeiumumiHk el 
koymuş, cesed Adliye doktoru ta
rafından Morga kaldırılarak tah-
tikata ba~ıanmıştır. 

15 hırsız çocuk 
yckayı ele verdi 

Dün muhtelif semtlerde hirsız· 

\ık yapan 11 - 16 yaş ara.ında 15 
çocuk yakalanmış, Adliyeye ve
rilm:ştir. 

Bunlardan 6 taneııi tevkif olun
muş, 9 tanesinin de muhakemeleri
nin serbe~t olarak devamına ka. 
rar verilmiş.tir 

Zimmetin; para 
geçiren bir memur 

mahkum ol::lu 
Topladığı yol paralarından 400 

lirayı zimmetine ıeçirmekten suç· 
lu Şişli Belediye tahsildarı Rilştü· 
nün dün al:ırcezada muhakemesi 
bitmiş, bı..r SE'ne ile~ ay hapse ve 
zimmetine geçirdiği parayı ödeme
ğe mahkllm edilmlıtir. 

Vilôyetteki dünkü 
toplantı Jarda. ve dükkinlartia ki-mHen Ja· 

ponlardan ba~yorlar.. onlar 
hakkında türlü tUrhi. hükümler 
veriyorlardı. 

Verilen hUkümler. muhite göre 
Jeğişiyordu. Halk, bu mini mini 
ınl~afirlerln sadece gôrönüşlcrile 

Diln Vali ve Belediye Reisi dok
- Evet, sultantm ... Halkın te- tor LOtfl Kırdarın baikanlıi!ı al

ıakkisi bo~ dejildlr. Ancak, mil- tında Vali muavini Ahmet Kınık, 
taıaaları callllılnedlr. M<!&elenln iaşe müdürü Mümtaz Rekin işti· 
Hmi ciheti ise, şu merke2dedir; rakilc VilAyettc bir toplantı ya. 

Amerikanın kü~k 
yaşlı anneleri 

Diye söze girişerek vaziyeti pılmış, muhtelif iaşe meseleleri 
kendi (ilmi) zaviyesinden izah üzerinde görüşülmüştür. 

etti. 
Sultan Hamit ıle Esat elendi 

arasında cereyan eden bu millA
katta hazır bulunanlardan esva.p. 
çıbaşı ismet bey ile gidiş müdürü 
Hacı Maftmut efendinin rivayetle
rine ııöre, (feraşeti şerife vekili)· 
nin bu husustaki mütalaası, şu 

merkezde idi: 
ArkMt ,·ar 

Bir ihtilôs suçlusu 
mahkum oldu 

81 lira lhtilAs ~tmektcn ve zim· 
meltne 9 lira geçirmekten suçlu 
olan Kasımpaşa Belediye Tahail 
şubesi t::ı.hslldarı Mustafanın mu· 
hakemesi dün ikinci ağırcezada 
neticelenerek "!\1ustafa 3 sene on 
beş ay hapse mahkOm edilmiştir. 

VA TA JI 

•• 
Oliim diyarından 
yeni haberler 

Bütün Yunanistan kasvetli bir cenaze evidir. Ölüler 
evlerden çöp toplanır gibi kamyonlarla toplanıyor, 

hep birden büyük çukurlara atılıyor . 

Yazan : M. B. ZAL 
c;p am mahsul arasına. tes~ dehşetle karşılanan. bir mis::ıfir ka11lar. Birbirleri için canlarını 

U dü! eden ea zor bir mev· değildir. H-ergünkü ziyaretç;dir. vereceklerine kim bilir kaç d<?fa 

simdeyiz. Hepimiz yiyecek dar. Herkes ölümle yüz gOz olmuştur. :~ .:;,ry1:u~~l=il~eimçi~~C::t~:.fc,~~: lığından şikAyet ediyoruz. Ara- Sokaklara düşen ölülere kimse 
mızda gıda lhtiyaçlarınt tamamı- baş çevirmez, bunlara Adeta SO"' ba sakladığım ekmek parçasını 
le temin edemiyenler eksik de- kağa atılan bir çöp yığını gözile veya ftu bunu sen aldın, yçdin• 

bakılır. yolunda vesilelerle saç saça, baş 
ğlldir. Fakat yurdumuzdan bir 

başa kavga. çıkarsa buna açlık 
taş aşımı mesafede olup 1;)1tenle- A zraihn kamyonları her yüzünden barbarlığın geri tep
rl duydukça, bir y;ylp bin şilk-

il k k k k d 1 ıp mesl demez misiniz? re:tmek ihtiyacını duymamak im- g n :so a so a o aş 
i ·· Açlıkla iffet ve imıetin müna-

kilnsızdır- tıpkı çöp tenekesini alır gib o-
. k sebeti de çok manalıdır. Bir par· 

Yunanistan kokunr bir facıa '\üleri toplar. Bu ölillerın ar a-
> l" k ı ça kuruekmeği olan yabancılar 

...... hnesidir. Orada bir ayağı me· sından ağlanmaz, çilnkü fe a e -
- 1 bunu yem diye: kullanarak iste-
zarda bir millet Adeta ca.n çekişi· ten yakalarını sıyırmış -adam ar-

ö dikleri kadar zevk avına çıkabi-
y or- Son asırlarda eşi görülmiyen dır. Ortodoks Aleminin her . 

)G, Jiyorlar. 
bu facıa, açık bir sahnede değil, 1ünün etrafındaki kurduou uzun 
yüksek duvarlar arasında. cere. boylu dini merasim, teşrifat ta· y unanlstanın felaketi niba· 
yan ediyor. Hiçbir gazeteci &özü mamlle ortadan kalkmıştır. Ölü. yet her tarafta duyulmuş
bunu görmüyor, hiçbir radyo ler kamyon dolusu olarak me- tur. Şimali ve cenubi Amerika· 
olup bitenleri dünyaya duyura· zarlığa taşınır. Orada her birine dan, FiUstinden, lsviçreden, Ro
mıyor. Ancak nadir suretle ge- ayrı ayrı mezar kazmıya, adınt, manyadan yiyecek vaadleri edil· 
lip gidenlerden katre katre ma.. şanını anmıya kimsenin v·akti ve mlş, bunun bir takımı bitaraf 
Hıma! alab!Jlyoruz. ha\! yoktur. BUyUk bir çukur lı:a- vapurlarla yola çıkarılmıştır. A-

Yunan milleti ile son seneler· zılır, kamyon kamy0n toplanan tinadaki muvakkat Yunan hüki· 
de derin ve samimi bir dostluk ölüler, adsız bir yığın ha1inde meti de Azraili biraz olsun ger14 

kurduk, iki komşu memleket iki karmakarışık oraya dökil\ür. Bir !etmek için elinden geleni yapı. 
kardeş evi manzarasını aldı. Yu- papaz, topu için birden bir şey- yor. 
nanhların lstnaeLiara karşı gös. ler mırıldanır, düny& ile olan ili- Tam bu sırada bumlupınar 
\erdikleri kahramanca mukave- şlklerl, hesapları böylece toptan vapurunun getirdiği yiyecekler
.met karşısında say_cı ve iftihar kesilir. dPn ba•ka İstanbul belediyes!nin, 
duyduk· Komşu milletin toplu Kalanlar arasında aörUlen hal· g~:'.!'tccflerin. avukatların, müze
bir ölüme doğru gitmesinin acı- ler korkunçtur. BesbelU ki mc- cilerln Yunan meslekta larına 
sını en tok biz hissediyoruz. Hat. deniyet, bolluğun mümkün kıl· göndrrdikleri yiye<'ek paketler~ 
tA kendimiz darda oldufumuz dığı bir cilAdan başka bir şey birer Hızır diye karşılanmış ve 
halde dişimizden arttırdıklarımı- değildir. Barbarlık devirlerine derin bir minnet uyandırmıştır. 
zı onlara göndermeyi vazife sa· mahsus yoksuzluk baş gö~terlnce Bunlardan dolayı tMıPkkiir el
yıyoruz. Keadi ihtiyacımıza yet. her tnsan için kendi öz canının mıPk v~ Yunani~tanın hAlinl bil
mtyen vapur tonajımızdan bir yaşaması ana ıaye oluyor, balo· dirmek iizt-re Yunan ~;t7.P.tecile
parçayı bu işe ayırmaktan cta nu havada tutmak için med~nt ri bir heyet te.,kH etmek Vf:l' bu
çekinmiyoruz. kıymetler safra gibi dııarı fırla. r~ya gönd,.rmPk içJn hazırtıklar-

Bu ala.kamız dolayısile duvar· tılıyor. da bulunmaktaChr1ar. 
lar arkasındaki facta., hem komşu. Bir karı koca tasavvur ediniz Açlıktan inı;:an na,ıl ölür. na-
hem de insan sıtatlJe bizde pek ki sayısız malları var Normal !5ıl ynvaş yavaş ya~lartnı YE'r, nrı. 
tabii bir merak uyandırıyor. Doğ zaman1nda kocanın ayrı, kadının !1=11 söner? Bu mevzu hAkkındıı 
rudan doğruya haber gelmediği· ayrı otomoblU ve şoförü bulu· Yunan bn fa.kült,.._ i etraflı ma
ne göre. tek tQk Yunantstandan nur. Blrbtrtnın özttnOn fçine ba· -~~~~(Dev mı Sa. 3, SU. 'f de) 

~elenleri bularak. kendilerinden --------~-------------------
intiba toplamayı vazife saydım. ] 
Duvduklarımı bir araya koyun- ~al A 
ca hasıl olan ma"zarayı. size dili- _, 
mln """diiil!i kadar anlata1ım: _......_ 

""""' - ""''«o.'"'- X..1all\ 
B uı:ün Yunanistanda iki E • 

tUrlil insan v&r: Biri Mav- S.r ere olanlar • 
esır 

ra agoca, yani ckara pazer insan 
ları• denilen bir azlık, dij:erl ka· 
file kafile ölüme kavu§an bir 
çokluk ... 

Kara pazarcllar, para kttvveti
le ve açık gözlükle yiyecek bulan 
taııhlilerden ibaretUr- Bunları 
her tarafta görUp ayırmak müm
kündür. Belki de biraz incelmlj 
olmak!& beraber herhalde vücut. 
!erine kafi gıda bulabiliyorlar. 
Ellerinden gelse blıer wıa ke ta
kıp sıhhatte olduklarını ılzllye

cel<ier, çünkil kuvvetin! ve sılt
haUni muhafaza edebilen insanın 
umumdan ayrı bir zümre olduğu 
yüzünde, halinde, yilriiyüşünde 

yazılıdır. Bu zümreye katılmak 
için yalnız para da kUi değildir. 
Nice apartıman, otomobil sahibi 
zenginler vardır ki tıpkı fakir1er 
gibi açtırlar. Parasile bile yiye· 
cck bulmak için bugiln Yunan;,;.. 
tand& çok açıkgöz olmak llzıRl

dır. 

Halkın büyUk kısmı için artık 
ölüm, binde bir gelen, korku ve 

fi nglllzce bir gazetede yanyana 1 lndirdtkJerlnt, s~ yaya gelin .. dodik

dört resim cördllm. Raftaki fo- terini, bu muameleye kturak orılar

t-0ğrafta yarı sakatlanmış koca. bir dan ayrıldlklartnı "öylemı,ıcr. Bu
tayyarcntn J'Örtlntlşö merakımı gıcık- nun Uuıhıe Ingtllzlerl esir alan ,.e 
Jadı. ResimlerJn altındaki yaT.ıyı 0• esir alanlara rastlayan Italyanlarln 
kuyunca tuhafıma giden bir harp iti- lngHlz mlrler arasında bir m\Uakere 
k ye.-,1 karşısında kald.1m. kapısı ~ılmış. ItaJyanlar, keındllerJ· 

Blrlnel fotofraf, Şimali Afrika.da ne iyi muamele edlleceğlne liÖz verH

deniz kewarına mecburi bk- Jnlş ya
pan ,.e sakatlanan blr Ingtlir. tayya
re81nl göeterlyordu. 

lklnel fotoğnlf, ilk r .. lmdelı:I tay
yarenin nıürettebatı o dolaylaı'da k
Junan Ital)·a.nJar taralındlwı mJ_r edl-
Urken ahnmı tı. 

Uçil..,ü loro#;raC, ltaıyan meV7.!Je
rlae giderken ltalyanlann ve Mhie
rln yolda bir ye- .. ıçı,ını P.teri
yorıdu. 

Dördüıl<'ü fotoğrafta~ kafile bÜ)"it
mtH,ıtü: Meğer, ıncilJz tayy&r'e§lnla 
müretteb&tmı J'Öttlren ItalyanJar., 
yolda ba1"k& Jtalyan asker lerine _ruf;. 
laın1<1lar, nereye ıttttlderkıi sonnu,. 
tar. Onlar da., &raba !le gklerterken 
AJmsnJar.ın kendileri11J ambeMrclan 

dJji takdirde IngUlzlere ehJr .01ma31 ı 

kabYI edeceklerinl söylemi,ıer. J\tilza
kere muvaflakıyette sona ernti,. 

KIACaSı: ttaıyanJara esir olaR üç 
bet lngiUz, Miri oldukları ltalyan
la.rla blrilkte öteki JtalyanJorı, kendi 
rızalarile IDgillzılere esJr olmayı lstt'
diklerl için, esir aımı_,tar "Ve kendile. 
rı ÖoırUkten kurtularak bu yüz cU! 
l t.lyan - lagillz me•"lllerıne ge
tlrmlfler-

cKe,ı...kçlaln ke<jkekle-ı, keıık•k 
kepçesi» K"lıbl bir haJ'p ltlkılyer-1. Pro
JJ8«llnda ı..a-lle de oı.a, hakiki 
forofrallWI& dok""'u iyi tertip edll
ntltj. Jfo1;, muharebe1erde buna ben· 
zer ~yJel' de oiıu.Z" detfldJT ... 

TATLHIERT 

O 
lrtısadi hayatı Uerllyen meAtıle

"etlerdf' evlenme yaşı erkek k;ln 

de-, kadın l(ıin de geclkml,-tir. YaJnır. 
rnertkada öyle deftl... Burada bol

ca film ıöre ~re gMü aç-ılan krzlar. 
se-.--tla lttrübelerlne pek erkelwte-n 
ahhyorlar, netice olarak da kli('Uk 
y~larda e\•lenJp ç.o<'uk doğuruyorlar. 

SÖNMIYEN ITES 
eline alarak gözleri yerde ve mahcup 
bir vaziyette: 

- Zavallı kızın a.yatına diken batnuı 
da, onu çıkarmaia çalışıyorum, dedi. 

Beni, aklı ermez bir çocuk yerine Ko
yan bu adama nefretle haykırdım: 

- Ne otecak ablacılu:n? .. Oğlunuzun 
her zaman!<! -fı ... Kadın lptil.Ası ... 
dedim. 

Görümcemin rene:i, simsiyah kesildi. 
Kendisine söz söylemek için hazırlanan 
Nibade öyh! bir bakış ba.ktı kl... ihat, 
bu sert bakışlar altında hiç bir şey söy
lemei!e muktedir olam&dan başmı önü. 
ne ejdi ve oradan uzaklaştı. 

1938 ~ftfJfllnde AmE'rLkada dotan 
2,286,962 çocuktan Si 1,$93 çocaj'un 
annesi on dokuz yaştnıdan küıçllktür. 

1\ ralarrncta. on ~en kUçü:k ann~er 
de hJıç e-ıa.ık dfliildir. Bu da ytlzft on 
üç gibi t<>k yıtkoek bir -te 'arır. 
Halbuki IMeçte yaşı ylmıldea küçUlc 
annelerin dotu.rduğu O(X'uklar, böthn 
dofumların ytn.de ancak lkJelnl, Al
manya<la 3· üı:de 2,25 ini, ltal)"Mla yüz
dr 2, 75 tnl tutar. 

. .\merfkada çok gert(' kızların ev-
1f"ntne kararını bu kadar kolay ,·er. 
ınelertntn bir ~bl de ~anmanm 
('Ok kolay ohnMlllır. ilk saflık tec
rtlbef;lnde aldananlar, tecrilbeyı bir, 
blr daha tekrar ediyorlar. z.t, 25 ya..,. 
ıarındaklAmertkalı kadıRlar aras•nda 
iki defal hattA ~ defa evlt-nlp IMNJa•-
011~ olanlara çok ~üt edilir. 

\ınf"rikada bu h.&lltre kar'ı feryad 
':o•1"r dar da var, bo~nnıa.oın ll;g. 

• q"n1a~ı Dyet!i:od,. yalntz ("U.rük ve 
~h hafların çöz:WdUtıi.nü, JkJ tara,.. 

rın nrLw.una uygun (tkanlann Ulaa 
ağlam kalflığını 80;,•leyenJer de ... 

SE&Ç.E 
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lstanbulun gikültülü mwhi\imicn ve 
bozulmuş havasından kaçıp da buraya 
ıeldiğime nekada.r i~bet etmijim. 

Akşamları doklorla at gezintisi yapı. 

yoruz. Bazan çok uzaklara, köylere ka
der açılıyoruz. Doktor bana yollarda, 
kurtlara, ayıtara, yaban domuzlarına 

aii tatlı hikayeler anlıı.tıyor. Beni tam 
bir Ti.irk mlsaflrperverliğile oyalayan 
bu adama karşı kalbimde o kadar büyük 
bir htirrnet ve minnet hissi var ki. .. 

Ben de doktora, ley1i mekteplerdeki 
hayatımızı ve yaramazlıklarımızı anla

tıyorum. Gülmeden kaU.lıyor. Tabii bu 
anlattıklarımın hepsinin başında sen 
var.sın. Doktor arhk seni görmüş ve se· 
nınıe uzun zaman ya~amış kadar senı 

tanıck .. 

* Çiftlige geleli on iki gün oldu. Düne 
kadar herşey yolunda gidiyordu. Nihat, 
ıerçi buradaki hayatından pek men1nun 
cieill· Çünkü bütün gün bizden ayrı, 
yalnız bapna, bazan kitap okumakla 

Yazan: ismet ZIYA 
bazan da başına topladığı kö:Ylü kızla. 
rına hikayek!r anlatmakla vakıt geçir!. 
yor. 

Onu, ne denize sok.maja muvaffak 
olabildik. Ne de ata bindirmete... İki. 
sinden de ödü kopuyor. 

Ne diyorum ... Evet, düne kadar her
şey yolunda idi. Dün Nibadm, beni çok 
üzen bir yaramazlığına şahit oldum. 

Hava, kararmak üzereydi. Akşamın 
tatlı mahmurluğu içtnde yalnız başıma 
koruya kadar bir yürüyüş yapmak: iste
dim. Hem gidiyor hem de yolun kena... 
r1ndaki b<>iürtlenlerin o1gunlarından 
koparıp yiyordum. Bir aralık çalıların 

arka:sında bir hışırtı iş:tttm. Evveli yı. 
lan zannettim. Şöyle bır geri çekildim. 
Fakat o anda kulağıma, fıstltıya benzer 
bir ses çarptı. Çalıları, iki ~limlc arala
dım. Ne görsem beğenirsin NAzan ... 
Nihat; kucatında olgun bir karpuzu an
dıran bır köylü kızıyla orada oturmu· 
yor mu? .. Beni görür görmez hemen 
km k!JCQgından ıttı. Ve derhal ayagııu 

- Beni karşında Zeynep mi zannedi. 
yorsun? .. Sıkılmaz çapkın .. Burada; ya
bancı bir mulı«tc olmaaaydık seninle 
daha baflı:a konuşurdum. Maamafih 
(he<ap görme) pusulaaının bir sayfası· 

na bunu da l!Ave et, dedim ve köike 
doğru luzlı hızlı yürUmeğe başladım. 

Köşkün terasaıında Saadet Hanıınla 
karşılaştım. Beni görür aörmez: 

- Perihan, ne o yavrum... Çehrea, 
neden öyle anafor gibi karıımıı? .. 

Dedi. 
Akşamilstü çirkin bir hAdise çıkma-

sı ihtimalini düşünerek Saadet Hanı-
ma bir şey söylememeie kar&r verdim: 

- Hiç efendim ... Şey ... derken, ar. 
kamdan bir ses: 

- Abla ne fena tesadüf .. Jll'e fena 
tesadüf.. VaTiahi hüsnüniyetten başka 
hiç bir maksadım yoktu. 

$&adet Hanım merakla sordu: 
- Fena tesadüf, hüsnüniyet .... B""

ıar da ne demek oluyor? .. Ve sonra asa
bi bir sesle: 

- A~ık söyle Nihat .. Ne oldu. Yoksa 
Perihanı kıracak bir şey mi yaptın? .. 

Nihadın ağzını acmasına meydafl lw
rakmaclan ben atıld-: 

Saadet Hanım, beni aldı. Hasır koltuk
la?dan bir.ine otttrttu. Rengimi, pek bo
zuk görmiiş olaeak lef bena kolonya ile 
su getirdi. Sonra da ka~ıma oturdu, 
beni teselllye koyuldu: 

- Perihan, yavrum ... Nlh•dın bu Ya· 
ramazhkları yüzünden günün birinde 
saadetin.in altü!ft olaetıgından o kadar 
endişe ediyorum ki. .• 

Bu çocuk, kü~iik yeştanber• şıınartı
larak bUyUtüldü. Annem, çok ciddl ve 
lğri kaşlı bir kadındı. Fakat babam ak. 
sine; evde herkese ve bilhassa çocukla· 
rına karşı fevkalade mağlüp bir adam
dı. Nihat; dört kızdan sonra dünyaya 
ı:cldijli için, babam bu çocu&un blr de. 
dii;nı lkl y&pma<Jı. Öyle bir zaman gel-

di ki; Ni.hat eYde hepimize meydan oku· 
mıya başladı. Biraz scrpilmeğc bQ'jla. 
dıktan sonra da ODU evde zaptetmek 
çok güçletti· Bilhassa Mısırlıların eline 
düştükten sonra ahlAkı büsbütün değiş
ti. Hırçın, mairur, kti9tah bir çapkın 
oldu. 

29 s - 91~ 

tatar ... 
/R... k~n1 reflklmlzJn bir fıkra

g:r~ ~ında: tGUnlenlenberl, pl· 

ya-.ııd:ı k h\"P, f,•ay arayanların, or· 
tada mal bulunduj(u halde, henüz 
fiyat Yt"rllmt:"dl~l l('ln geri çe,·rU
diklerlndrnıt bahcı;edflrnektedir. 

ı;, rt. M>n giinlerdfl kahvesiz ka
lan tir ·akl bir dnetumun sade no-. 
budu kavurtarak kahve niyetine ıç. 
tlğlnl gördüm. 

- Böylfl tir~·akill~'i de anJamam 
doğ"rll9U. 1'ohut l<;ecetıııe hlıı: lç
n1e! dediwt. 

Göldü ve: 
- Bak sa11a bir hatıramı anla· 

tay ....... 
Diyerek df"vam etti: 
- Benim, oıeldepteoberl Tatar 

diye c:ağırdııtımız çok SetYdiğlm bık' 

arkadaı;ım "\-·ardı. Bu ark~ ye
mesine ve i(mf"Slne 80n derece ttJ
na ec.lerdl. Ben onun ·~ bıelj
ka et J·edltinl görwtedlnı. Yaığll& 

kıı..artdnu, bahk da yemmıdi. Ta· 
\•alara ellnt hÜrmeall. Bılıkının en 
ıı·l•lni l<:el"lll. Lol<anıada, pa
Ta~elen. arar ve ,-ı,enı. DNllıaka 

göztlnün önlinde a(tlma&ıru IMenll. 
«Bir akııem Beyojthonda kafaları 

rekt•k. Gazino sahibine fada para 
ver f'ek hu'fllMİ 1'lllMıeler lıılımdMtL 

Yedik içtik. L1hnlz hlttık\ea sonn 
T•lar'ı bende kalmağa dMNet ettim. 
Ben o z.aınan bekıi.rckm. };'" ernekle
rlınl dışarula. ,Yer, evete n içmek 
hlzını gelirhe t.erk086 de.yaeırdmı. 

110, e•e ge<; geHp erken ç.ıktlfmı 
ic:in heMen lleınen su l(UğiıM cJe 
olmazdı. 

.Tatar ti&baha defni , -· ve 
su r.tedJ. Terk.% mm:.luğunllD. yeriai 
tarif ettim. 

c- Ne!?. .. Ben nasıl terlies ke
rim. 

c- ı11ter iç, ı"ter f~ E'V4iıe 
terk~tan ltaı;:ka. bir damla. sa yok! 

«Ak':'8-ın rakıyt fazla. ka-.'ıtnlıl.l•· 
mız lf,·in lç·i yanıyerdtL Söyle-ne bÖy
lf'ne kalktı, ~aUana. !1J3Jlana yürüdtl. 
Arka ından lten de kalktun, bak· 
tu11. Tataf', ağzını trtu~luğa ilaya· 
1111,, ~uıarı gijğsiio(" akıta akıta ifl
yordu. 

d , iAl bU irip Ma:ya ~keu 
kf'ndl kendine: 

«- Ah Tatar, evlnJn rahatı sana 
batar! d.i)·e ıı;öylenl.}"ordu. 

«Yanıma gelince de bana.: 
•- Bugün Jçtlflm cllnnn Taşde

lenJer. setıln yiiı.i.inden 1 terkos ka
l'J!Jllt<>a Handdeye, fl.y noa indi! de· 
dl.• 

GWdtinı: 

- BunY anlatmakla, bugl\n l('.tı. 

ğln ude nohut, f"'-kklen l\·tiğin hA.
U kah,·eye karıı;uK'a. mahJO.t kah
,.e der0C'eilne mi yükselir, demek 
istiyor.tun! df"Clim. 

- t~•I autatlın! dedi. KÖR KADI 

r-T AK V İM) 
29 l\lART 1942 

PAZAR 
AY 3 - GiJN 88 - K""mı UZ 
Rl'~Iİ 1358 - MART 16 
HICltİ 1361 - Rebiü1evvel 11 
VAKiT ıı:ııVALi ııZANI 
GÜNEŞ 5,48 11,18 
ÖGLE 12,19 5,48 
İKİNDİ 15,51 9,lO 
AKŞA."l\{ 18,31 12,00 
YATSI 20,03 1,33 
İMSAK 4,06 9,•7 

lYKÖS~~ 
Patates l·öftesi 

~ ir kllo ı>atates haşhl<llDl, m.,,.. 

IEiiV kineık·n geı·lrd.inı. içine dllrl 

yu.ınvrta kırıı> yuğuromn, tur.unu bi

berini koydum. Ce\lJ.den dalı& büyll· 
cek parı;aiara ayırdun. A\·~ lçlnde 
yao.;~ıltarak orta•ına .kavruJmuş kıy· 

ma ko)"dwn, bö)·lM"e köfteler yaptım. 
l.ina bulayarak SK'ak yaJda. kızart.. 

tun. Bir iki hartadır Pazarteı81. gün.

lerl ftrıodan aklıfınuz uııJan blrDI:· 
tlrmi,tlın. Blzhn Demircik günlerden 
berJ hıuııur tatlısı ~retlnJ çekiyor· 
du. Ona bugün bir g-ö:ıJeme de yap
tmı. Çocuğun De!7~lne hucJut yoktu. 

Yln Elbiseleri Güvelerden 
Korumak 

Çok ı:otikilr YRZ• grtlriyoruz, hava· 
ler rl'JıılllH8ğa ba~layınca )dnlü elbl· 
&eler ağır g-clocek ,.e birer tara.fa ,.... 
hla<"ak veya a'ttl~k. Şlmdlden g'tl
,.~ıer uc:uşn1ai\'a ba~ladı. Ortada bul .. 
dukları Jnsan kokulu yUnlerJn Jçtne 
girerek mükemmel gıdalan1rlar ve 
cılnım e&bbelerde kocaman koe&İnan 
delikler &(arlar. Bunun önüne ceÇ
mek ~·in eV\~eıa. elblo;elerf~ paltoları, 

Uıl.h •. l.}"lce sJJkelemeU, lekelerini 8U
meU, hele eaket yakalarlle pantolon· 
ların dü~lllt" yt•rlerini sabunlu be'.ıle. 

ben'IJinJe terni"l:lemeU, ya ayrı ayrı 

ufak pakeUer halinde gazete kıi.ğıt· 
Jarına 11armalı ,·eyahut da beyaz t>oh· 
ça Jçerh,ioe naftalin ~rperek ıyıce 

iğnelerle kapat.malı, sandik , .. eya 
çeknıf'lerin içine ctirebantin• e ba~ 

tırılmHJ bJr bez yayarak içine yerJet· 

1 

t:mıell, bu ourotle kaldınlan kıthl'" 
Ja.r geleoek k.,.a terte.mtzo ('ıkar. 

EV KADINI 
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Askeri durum 
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Barem kanununun Adrye 
! BAŞMAKALEDEN DEVAM 1 Gondi - Gripps r l,'sı·Yııs·ı ı·cM--A·-':I~ d.. f d Bas· Alman 
ı kiır unya e e 1·a.s görüşmesi llar iti 

1 
1 

(Ba.,..taralt l Inc~ = ..___ _ _ __. Mite 

yonuna doğru kaıenıe aldığını fakat ~mı1ard& ~ <.,......,. ı ınclde., x 
(Baf1aralı ı ill<'ld~ § b~ tad~ yapılmamıt ~ıu bil- .sfS'OO şiddcfli muharebelerden son 

Vekaleti kısmmda tadilat ziiode milli hükfunetleri.n arıu ve dirmlştir. . ra Abııaııiar bir kilit mevkiint bı-
lradelerlnden üstün blı: tnsanlık Sir Crlpps şöy'k1 ~ır: rakmak ZOl'Ul'ldı. kalmışlaroar. Rus 
iradesi peyda o1fru müı:terck em- «- Tekli~ kabul edilip edil- lal' U kilometre kadar iler1ernişler 11

•. " • miyecetını öğrenmeden Hin<tistan- ve Lenlfl8rad - Novaorod demir. 
niyete bekçilik eisin, dünya yil- dan ayrılmak tasavvurunda değübn. Ozıerindeki Alınan müna'kale-

U zak Dogwu cepheler'nde : c 1 . k d 1 . 1 t·ı· zilnde adalet kursun, milletlerara- On gün içinde bu ihusueta bir fikir yolv. d' 

I eza ev erı a ro ar1 genış e 1 •yor Si münasebetlere insanca bir dlı- edinebilecel'rlm.> J.erinı kesmi§ler ır. 
CeauM Peıılfllr'de .Japon deniz lnft·- " 28 (AA) Al 

vetleri, Sanla Cruz takmı aclalartıe Ankara, 28 (Telefonla) - Adli· ı 40 liraya çıkarılıntşhr. zen versin... Mumaileyh, Gandltl'yi tekrar gör- MoskO'Y'a, · · - man-
bunların cenubundakl Ticopla ada.•H- Y~ Veklllili, barem kanununun Ayni proje ile ceza ve tevki!. Emperyalistler, fena niyct111cr, mek Umklinde bulunduğuftlıl lllNe et- lar .straya Ruıısaa da ~vrilmiş 
- uker ~rmata muvaffak ol- bir sayılı cetv~hnin VekUJfğe aft kin ve nefretle gözleri dönenler, mlştır. olan 16 ncı ordularına kadıır yol 
muflarclrr. B8ykıfflde Avustral:rayı kısm.ında deli~klik yapmak üze- evleri mQdür, memur, kitlp ve bu emelin etrafında gönül hoşlu- Hint kongresi muhtıra hazıriıyor ~ak 1Q!n teşebbilslerlnl artu-ı. 
pnalclen wan .Japon peınbect flmd! re bır kanun projesi hazırlamıştı. doktor kadroları da daha ziyade ğuna dayanır, meşru bir izdivaç AllahAbad, 28 (A.A.) - Hint kon yorlar. 
dofa oenuba dotru uzanmütadır. Bu projeye göre, asistanlıktan genişletilmekte ve bu memurlara kurulmasına meydan bırakmadı- gresi relsinin blldirdl.ğlne göre üye- Londra. 28 (A.A.) - M~kova 
Bu mauatla .Japoıılann Fijl, Teni Tıbbı Adil teşkilAtına geçmiş 0 _ hizmeUerl.nl doldurdukça terfih lar. AçıkgözlUk edip güzel emelle- !erden bir çoğunun talebi 11zerlne cephesinde buzların çözu~mcğc 
Hebrtd ve Yeni Kaledonya takan a.. lan doktorların ma&§ı 35 liradan imklnı verilmek1edir. ri kolları aras!Dda sıktılar ve baş- kongrenin daimi komitesi olagan- başladığı haber verllmektedır. 
dalarına ela rıkarma yapmlllan 9* tan çıkardılar. Bu kucaklaşmadan Ustil bir t'oplantıya ça~t.ır. Berlin, 28 (A.A.) - Alman or-
muhtemeldlr. A «Milletler Cemlyetia adlı bir piç Komite 31 :martta Yeni DelMde top- duları başkuman<lanlığının tebli-
Yenı Gine aduında blrka9 ~"° g"' ırlıg"' ı 1 kil oyu ge~migen doldu, şuursuz bir nefret vesika- !anacaktır. Kongre ikinci reisi, fi; 

beri Japon taarnızlan yaVM,tam-,- )" sı olan Versay muahedesinin - ku- Crfpps'e verilmek llzere kongrenin Kerç yarımadasında v<ı doitu 
tır. Mtitteftklerin btraz kın-vetH ha- e paketlerı•nden u•• ~te bı•r cağında bilyüdQ ve geçen harbin görüşlerini bildiren bir :muhbra ha- cephesinin cenup kesiminde düş. 
va faallyeU ptemıeıttl Japonlan lıa r )" acılarından snzoıen iyi emelleri zırlamakladır. manın hafif taarruzları ve keşi! 
adada J'Dç)llklftre sokmUIJtnr. Fakat birer birer boldu .. - lkl Hint mWJyctpeverl öldü hareketleri püskürtülmüştür. 

.Japonlar her halde burada en önem- Ücret alınacak Çok §Ükür ki kenarda, k~ede Tokio, 28 (A..A..) - «Howloon, Alman savaş tayyareleri dün 1~ 
il liman olan Aol'9'b)''ye kanıdan. biç kı.mse farkında olmadıın o iyı t pinde bir tayyare Ise k~nda dU- foki tesislerine hücum etmişt.iı:. 
denizden n .llavedan ~ bir Ankara, 28 (T~onla) - Hil- mantarda yardım sören 19ker aile şerek parçalnrunıştır. 

ad l ...,,,...._ '-~- t ,_ .. __ ta 11 k i 1 I emellerle lllın ve Uıtısas arasmda H b 
1 

A,ın ... taarruz bar.ırlamakt ır ar. ""''J""' ..... ıme , posta kanununa ek blr lA- ler~. era yo anaca a ır ı ı . a er a m"'l!ı ... a göre, dndlan 
bir .Jannn ıaarrazu bekleDeblllr. yiha hazırı.nıı-'ır. Bu lAyihaya bir kiloyu geçmeyen kol1lerden bir evlenme de oluverdi. Bundan NalionaJ Concib reisi Satyananda 

..-- g• u- te btr' -•-'--tinde ücret alı-·-ı... da iyi huylu, milkcmnıel istidaUı FWplnJerde Amerikan k8"''etleri, nazaran muvazenei umumiye, mill ç ueuç ..-.~ bir yavru doidu k.l 
0 

da Cenevre- lle Hint Istiklll cemiyeti reisi Prl-
Genenl Malı Artllur'tbı ta\-Sye etti- hak ve busuat ibütıçelerle idare o. tır lam Slngıh bu kazada ölm1l4lerdir. 
fi pllııa pre dayanmakta dfl\ımı &- lunan dairelerle belediyelerden Seferde aileleri tıarafından era- de kurulmlli olan, §imdi kısmen Bu iki adam milll duygulan dola-
dJyorfar. MaaUJt. körlezlndeld lna.-- postaya verilen mektup ve saire. ta yollanacak ayni miktardaki ko K~adaya ka,an Milletlcrarası İş yısfle vaktıle Hindıstanda Ingillzler 

.... t ~.... de '-·--- ı-· - Burosudur. taraf d l k vetll llıtihkAmJar rn-aveme .,........ n ve --.- vıe fevkalade z~ lller ~ın para alınamayacaktır. B b "' k 
1 

iri ka ın an ev it edilmlftı. 
çe Amerlkahlann Japon turru1a- u uro a.vga ı "il ere rışma-

rını bota ~I WI bılr evvelki --------------------- m~. her mllletln ayırdıgı bir Bulgar Bosvekilinin 
.Japon JnamaMlan• s9'ıl yenilli•l • Fra ·h l Otto Abetz kaçar seçme adanuııı elclc vermesi MU\"affakıyetm.Jlie utratarak ba- n saya ı r aç sayesinde Sağlığa, iktısada, içtimai SÖZ 1 eri 
racfı1 yapacak kadar ümi&.lzlife eli- J k f d te~ebbüslere ait meseleler hakkın- (Başı 1 incide) (-) 
,timtfl81 IJHlht.etneldir. yapı ma Vazi esin en da kıymetli malümai b:.rlkUrrnlş, tam bir yardımda bulunarak ma. 

Blnnanyaya ıeUnce, bir Japon ı. buna §ekil verml§, her tarafa yay- zlde olduğu gibi her zaman hazır 
&IT1IZ !kolu .Mandalay şellr:lnbl 311 ist• endı• af mı edı· ~ı·yor?. mak suretlle güzel bir rchbcrlık olacağına kanaatim vardır. Bulsa-
kllometre cenubunda Tungo lfdlrla- • roliı oynamıştır. rlstanın takip edeceği yol, kesin 
de '11n1Derle .-rpı-aktadır. Mfttte- MllleUerarası i~ Bürosuna, ya- olarak çizilmi.,..'r. Ve bu yoldan y • ,.--- ·r-· Bertin, 28 (A.A.} - TebUt: Bu- ki ih fed · "'~ 
tiklerin bu .-rı ka~ lıuvvet- rın c an arasyonunun ne ıs- her aykırı gidk, bizi ancak zarara 

r--· susı bir teblltle de blldlrilm1' oldutu uı·t'err·n Fr, .. nsadakı" mu··- tıka.m tte · üm ı " ld ı " le mm.temeldir. BövJeHkle ba .Japon 17
' 

1
' u e yur es lazım ge ıg - ve bozguna götürür. Akıbctimız ,,, üzere lngıllz deniz kuvvetleri Salnl · ta k 

kotu, talunln etti'"-"" vechlle Man- rnessi/inden m ... .,mnun ru or ya oyan çok kıymetli bir müttefiklerimizin akıbetine ayrıl-,.mu~ Nazaire denizaltı tiesllne taarruz et- t "be 
dalay böl•e8lnl ceeup&aıı ihataya •- I -.J b lı'd ecru gözile bakmak caıuUr. maz "'ekilde b"~lıdır. l\•emlekef-.. mek ve llnıanm bendini taıhl'lp etmek o mauıg·ı i iriliyor Eğ b. " - • 
kin balacaktlr. er .rbirlnln arkasından ge- mlzin rcl'ahı, yeni Avru""" camla. için Loirtı nctırinln atzma asker çı- 1 f 1 • k •-

Dlter .Japon kolu, .. nson lberia- ltamwı.ğa tqebbUs etmlf}ffdir. Ben- Londra, 28 (A.A.) - Fransa- en e a etli tecrübelerden ders sından ayrı bir şey olamaz. Bu ye-
den Prome .1.ükameöacle Uerlemej'e din kapısına ı:arpara1< oruını dan gelen haberlere göre IDtlcr alarak dünya yüzünde ycnJ bir ni nizamın teessüsü fçin ilk şart, 
!.'all!Jlnakı.dtr. Hint dentzifllkı .Jepon atmak Uzere kıfilAk maddel&- Rk>m muhakemesinin alcbiı ~- düzen kurmak lfızım gelecekse bu Avnıpaya ve onun asırlık medc-
denh fMllyeU Jtindeıi rbe artmak- rile dolu eekl bir Ameri- kilden memnun olmadılı için bu düzen, filAR v~ falan kuvvetli hü- niyetine karşı ötedenbcrl mevcut 
tadır; bir .Japon cleDJz llle8• aan..,. kan torpido Muhribi Alman bahriye hususta mes'ul tuttuğu Otto A- kilmetin ve şu v~ya bu büyük en büyük tehlikelerden birini teş
lhnanma kadar ,.._, ve FB 1ıarDa topçusunun ateşi altında daha hedet'e betz'ln vazifesine son verecektir. devlet zümresinin irade ve keyfi- kll eden bolşevlzmln vok edilme. 

1 önlerinde demlrlentlftw. Dlter taraf- varmadan havaya uçmtlftur. Bahriye Diğer taraftan Mareşal Peten'le ne bağlı bir düzen olamaz. BUtUn sidir. Bulgar milleti şimdiki bey
tao .Japonlar lra"8dl llelul deltuıa- topçumuz dUfJnanm hlkum botlarile görüştOğüne bakarak Lavarin ka insanların müşterek iradesini tem- ınelmilcI hlkliselerle münnscbcUI 
dak1 maytnleri teıuldunefe batl&ml! diter taa.rrwz gemilerinin biyWt kı&- bineye &ireccttoo ihtimal verenle; sil etmesi, dünya yüzünde umumi olarak kendisine tevdi edilen bü
lardtr. A..-...... .-..na& ~ mmı Y<>k et.mit vey& ağır haaara llt· vardır. Beki ~z Ba,vekUlnln düzen ve adaletin kurulmasını tUn vazlfc~i. ordusu sayesinde 
''e Blmıanya luytlanna Y&nal}&D ,,._ ratmlfbr. Düşmanın karaya uker tekrar iktidar mevkiine gelecek üzerine almalı, silahlı kuvvet yal. gereği gibi başarmaktadır. Bulgar 
pon filosunun yann liibtw g1ie Ba88eln çıkarmağa muvaffak olduğu yerlerde olursa Almanya He ne dereceye nız ontm emri altında bulunabil- mllletl, iyiden iyiye .:unu kavrn
kıyalarına 8*-er ~kannaaı ve Bla- bu k"""'4tler t.ezgthlara taama: et- kadar lşbhiiii yapmak lstiyeceği melidir. Milletlerarası kıskançlık- malıdır ki her nekadar dtiğiismü. 
gaı körfezllle ıtnneıtI ~ nUtWnel- mek ve ,ehrl iaWA eylemek teşebbUs merak edilecek bir noktadır. lar, ihtiraslar, kavgalar yaratan yorsak da b!zlm için mevcut ola-
dir. Artık geri kalan Bhımanya li- lerı eanasınd& lM!r sınıftan Ahııaıı büt.iin bataklıklar kurutulmalıdır. bilecek bütün tehlikeleri ve bütün .................. rl- ....... ( u I a k ' a r k 'ı . . 11 

ödevlerlle harp halindeyiz. Vazife. • kıtaıan tarafından yok edi!miştir. 1 c 1 d ilah ta 
riain clnMll tellllkelJ e&MıMrtu. ŞimcMye kadar .&ınan haberlere aröce ep crın e s şımak itıya. miz bize maneviyatımızı çok yük-
._. --.. _... ı..a lalv- lııir kırpkk> muhribi, ' tcrpido botu il 8 • ( dada olanlar ne yaparlar? Kat.a· ı sek tutmatı. •tnel Bul-.artstan 
\"etleri Hlet 11UlanDda fMllyet .-. r • ları kmnca sll6hı çekip birbirleri- toprafımızın bah•ettlli hötün tm. ve 9 da hUcumbotu yok edllml4tir. " 
lennektellr; Anct.nan ~ .Düfman utradltı oe>k eheımniyetu (...,.. 1 lıMılte) +=+ ni vururlar. MllleUerin elinde de ktlnl:ırı işleterek lstlhsaUmlzl ka· 
görülen .Japon tllo"luftdall bir krava- ııahaları yolunu muhafaza eden Ja- ayrı ayrı sllAh bulundukça, hem bil oldufu kadar artırmalı elftl"et-
zörle 2 mlıllutp ba&lrılmlfttr. Görillll- kanlı ~ardan bafka elimizde ponlar vapttrlarla llTavady nehrini de bu sllA.hların öldürücü hassala. mektedir.11 100 den ful& esir bırakmıştır. Al-
~·or ki Btrmanya -ve Hlndlstaa de- yukarı çıkmakta yahut neıhrin kıyı- rı, ilmi, kötu i~ alet etmek sure- Bulgar Başvektli sözlerini söyle __ ...._ manlar hiçbir harp semi.si kaybet- ı 
ııizden daha b6yök 1elMH& kwf-- memişlerdir. Denlsaltı tiılsllnde de armı takip ederek ileri gibnekte ve tile gitgide arttıkça; dünya emnl- bitirmiştir: 
bulunmaldadn1ar. hiçbir hasar olmamıttır. ba.fka Japon birlikleri de Pegu - Yo- yete kavuşmayacak, harp cinayet- «- istikba1fmi2e ceqaret ve iti-

Şa!ak sökerken Alman torpido mas da! silailelerinı &Jınaktadır. Ja- leri bugün bu, yarın şu vesile ile mntla bakalım . Bugünkü devre bu 
Y1111:ea oea* ... )'llmdltj 1 botları dM& kuvvetli bir lnciliz tor- ponlar lng-llblerı kıyıya doğru ata· işlenip duracaktır. sayede }[!yık oluruz. Şimdiye ka. 

catellıwıblm en ....., • llllrv- pldo muhribi teıfklll lle k&r91l&§mıt- rak müttefikleri birbirinden ayırma.- Eğer insanların mukadderatını dar ödevlerimizi muvnffakiyetle 
vew buamattclır. lardır. Fakat d1l9m&n t.efkill aUte- ta çahşma'ktadır. yeniden pamuk ipliğınc bağlama- yerine getirmiş olmamız bUtiln 

Çocak FAlf'l'emfl KıuıurrJ Çunking'den &'elen bir habere gö- matı, tesadüfün keyfine terkclmc- Bulgar milletinin, memleket mu-addil jaabetler aldıktan 80N'a a••"" 'D<-

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

OelM!I Merlte&I .....,. re, ~ ... manyadaki Japon kuvveUeri meğl, ilmin nimetlerinden, sevgi. kadderatını kiyasetle idare eden 

~~~~~~~~~~~~~~k;~~~~~-~~~;~~~~~~~~~~~~n~t~-~5~~~~e;n~k~a~d;u~d~u;·~~•oorl~~~bfilOnl~~annK~ınmd~ı~at~a~ı~ ~-
devamlı surette pay almasını, ye- lunmasmdadır.,. 
nl ve müı;terek b!r mC'denlyet doğ. ~.;.:.:.;....:;,:.:.:;:..:.:;.;__;_~--v--o---1 

\... 
Askeri Kıtaat llônlar1 

Pazaı'tık gO.nU iateklist ç k J 1 mayan &.f&tıda cina ve miktarı yazılı iki 
kalem yem maddesi 3/4./042 cume. günü hlzaıarında öslerllen 88&Uerde 
puartrkla aatın alınacaklardır. Şa.rtn amekıri g · ·· 

masını istiyorsak dünya fedcras- ""' A 1.J1 
yonu fikrine; tek can kurtaran di
ye, sarılmaktan baı;ka çare yok
tur. 

8,30 Program 
8,33 J.tUzik (P1') 
8,45 Ajans 
9,00 Müzik CPl.) 

18,45 Konuşma 
18,55 Türküle' 

19,30 ~aat ayarı 
19,•t:S Serbest 10 r 

f ngiliz Kralının 
hı ta besi 
(.Baştaralı 1 fnclde) X 

Mlbnklln olanın Azami inin ya
pıkhfına bı1aıı etmek lazımdır. 

na,kalarının hatasını keşretmt'.k 

Uure aaman israf ede<'flk yerde 
her blrlrnh kendi i,lmhı daha iyi 
bir !,lt'klJde yapmağa bakmalı.) ı:ı. 

Onüınözdekl çetia yellarda llerle
ınd< ne kadar l!Or ol1JT81l olsun, 
tarihimizin her denjnde oldt1fu 
gibi meUn adımlarla lnlaRlı blr 
kalble yürüyeceğiz. 

işe, tepenin tA aşaftsınden baş
ladLk. Yukarıya dotru f'peyoe yol 
ahmş bulunuyoruz. Çıkmağa de
\'Mll ederken aclafelerhnlz bir kat 
daha sertıetmllJ, alalrlerimtz bir 
kat dala& lnlvveıleDIDiıJ, kalblerl
ınfı dalla kuvvetli ve 4aM ıttırat
lt bir surette at.ata -.ıanutttr. 
Dünyanın her tarafında muka

\ entCUımid ,.e aznllnalzJ art&ıra

t'.ağır.. XarlUlkk kuvve&lerl yok e
derek hürriyeti• .,ıflaı tolerans 
,.e emniyeti ller t.arala yayacafır.. 
Dünyayı ateşe veren ve yıkan ki
tö kuvvetleri her vakit ~ yıka
<'afıa. Bu kötü kuwet.ler tanaa.
mDe e..UmecUqe nllt oMmaz. 

Denlıufm raemleketlercleld kar
deşlerimi& ve ~ ,.e 
kun:etJI ve ceeM möttefllderl· 
mlzle beraber pyekırinılz ger
rekleıt(nceye kadar ytlmadall DlÜ· 

M llaVlıf~ıt 

ıu.r,tınrzdakl zerhllrlıMı yem
-* ~ AllMIJa yU'dlMI ıu-
dJr. Bun- .lçla de yana bütila 
ndlletl dtıaya c1awıı e"lm. H•kh 
d~h·amız ırı. Alı.Man yardlA1 ı.

teyeHm. Bi11f bu kadar tıellllkeler
den konıdap lçht h-.lü ""'ran 
Nlelhn. Büyiik di.vaların MtiMaç 
old8fu yM"dmtı biıı4lell es1r....
IMl'll ~ yalvaralma-

~r maek ve IMlıkirkktan 
~ıyarak terefe ve zafere clot
ru ~ik ve plecek nMll
lerl della tyl lllr Y&rlltın befareü
ne ka~ 

KNI Geera'e'uıl -tll81H1 bliU.. 
Amerika raclyolan traumı.ıon 

suretlle ve-19tir. Kral nutlnm• 
okathlktan ııonra Le8dra radyo .. 
IHltku, frw...ı.n 1>a9hywak 
büttla ......... ..,.ya Y•Yllllt· 
tw. 

lngilterenin 
Hindistana 
teklifleri 

... 

l'nzn.n M. R. ZAL 

n nglltcrenln lliııdlstana olan 
teklifleri henüz resmeı1 illin 

edllmcmlştır. l~akat buna dair I..on
dmdaıı Is\ içre gnzctelerhın baz.ı 
hııberlf'r sızmıştır. Bunlar tıenü;r. 
teyit edilmemekle beraber akla '.\ a-
kındır. • 

0.}lc anla!iılı.}or ki llinc!lstnııın 
klarcsl derlıııl Hintlilere d<n redll 
toek, hıırfcl.) "• milli müdaraa, mali
yı• ı,ıerlle onlar meşgul olacaklar 
ıtır. Bunun m!ına ı ,udur kt ilin 
dl!ıtıın; <lomlnyon idaresine \ 'f!.}ll 

Irak \'e ~lrsır lııtlklftll şekllntle bir 
l!ıtlkiıile ahlıı olaf',ak \e tngflter< 
lkı olan mlinasebott iki taratın gU
ntll rı:ıaıuna dayanır bir takım ahdi 
esaslar idare edecektlr. 

llk ı~. lııgtltcrt', Çin ~e Amerika 
1lc bir arada olarak Rlnillstanın 

müdafaası olduğuna goro Hint 
harp kabin 1 kurulılcak ve l!jc 
derhal başhyacal.-tır. 

Geriye bir tnknn dlkt'nli l!jler ka
lıyor ki düı;man kapıda iken, ayak 
UstUnde halll bnkünsndır. Bu da 
muhtelif unsurların llılmirlne kar ı 

olan ıııUna ebetterldlr. lngUtercnln 
t.eklltl, lıarpten eonra bir mü~sls· 
ler mec'liNJ hıplanması ,.e lllndlı.ta. 
nın kendi işlerini bl7.7.at yoluna koy
maaulır. Bu suretle muhte.Uf unsur· 
ların hak 'c lddlalannı feda etme
lerine lht1.}aç ohnıyarak, bu iddia
lar tı0nra.}a hımkılacak, aııeak bu
günkti lmblnede \·e niyabet fllf'('ll-
lnde temsil mesdcsı ortaya ~ıka

C'a'khr kJ buna da bir çare bulun
ma ı hnkful{;ız bir .,ey değildir. Za
ten bö.} le .,lcrde nl8bl tem.o;llden 
zlyaclc müşterek ınewfaatıe hlunet 
balnıwffldan ~I elııUyetffı ycrt 
\'ardır. 

JRg'iıtere 8*1 styasetıne •isbetle 
çok genlı; bir fedaıki.rlık g&tcr
ntekle beraber lt'l bu def da kr64H
~ blrakınıyor, .her ııödai peşin 

para ile ödüyor. 
Gerek Mecuder ve ~ Müslü

manlar, .Japon teildltlerinl Hindis
tan l!:.111 mlMJ'erek Mr tehtlke say
dıkları 'e mukaddel'&tiarını Çinlc 
müşterek gördükleri lfin lnglll:ı 

teldlflerhtkl ~çm·eıJI içiltOO bir nn
laş>na eA111Da unlması ln*:ln ız 
S&l,Iamaz. 

Olüm diyarından 
yeni haberler 

<Befbw'lıl• 2 .mle) 

himat topluyor. Her g&n sayısı?. 
miktarda sahipsiz ölüler üzerin
de Utopsiler yapıhyor, )"&rın 11-
mtrı işine y.ar~k çok merak
lı mUşahcdeler toplanıyor. 

U malMn ki dün~anın her tn
rafısdan yola çıkarılan 

yardımbr nihayet Yunanistanıı 

varsın da Azr.ail!n pcncesinden 
ne kurtarmak mümkün olursa 
ıırl1k kurtarılsın. Gcknlerln an
latt~armı duydukça insanın 
oldcren tüyleri ürpcrll or, lokma.
len boğazında t kanıyor. 

M. H. Zl 

BORSA 
28 1'1AKT 1"2 

1 S~rlin 5,22 

Davutpaşa fırınının su tesisatı] 
P•zarhkla 30.3.942 pazartesi ıünü 
saat 11 de ih•le edilecektir. Ke
şi( evrakı He şartnamesi her gün 
komlsyonda görülebilir. Keşif be. 
deli 1980 lira 55 kuru~ olup kati 
1ernitıatı 297 lira 8 kuruştur. İsU!k
lllerin belli gün ve saatte Fındık
lıda satın alma komisyonuna ıel
meleri. (3884) 

bilir. 19tek!Uerln belli g1ln ve her giln komısyonda gorUle-
SUUerde Fındıklıda satın ahna komiayo· nuna gelmeleri. 

Kin ve nefretleri aşarak, fena 
istidatları önleyerek ve bosarak; 
diinyayı ktsa zamanda bıırısa, hem 
de hakiki ve devamlı barışa ulaş

9,lCi Evin saati 
12,30 Saat ayan 
12,83 Ttlrktl\t'T 
12,45 Ajans 

19,55 Danslar 
20,15 Konuşma 
20,30 Fasıl heyeti 

l'OO Dolar ?3<>,70 

a..t MJktarı 

Ten 
lhb. Bed. Kati Te. 111a1e UıRINU tırııbllecek biricik Yol; m1llctlerln 

L. il. LI K. ~t D. dahili istiklıil ve hususiyetlerine 
21,15 Temsil 

21,85 Mllzlk (Pi.) 

22,00 Ajans 

• Pazarlık günl taHbl çdcmryan af&-

tıda. Yazılı koyun etleri 30.S.Dtt pa

Z&rl.eai gthıC htsaıarında pterBen 
•aatıerde puarlıkla satın alınacak· 

la.rdır. Şartnameleri her giln Jwmts
Yonc1a görWeblllr. Isteklilerin belli 
ıün ve &a&tlerde teklif edecekleri fi
Y&lla.ra göre kati teminatlerı Ue bir
likte Fındıklıda satın alma kom!s
Yonuna gelmeleri. (2891 - 39'4) 
aı..ı Mlktan Pazarlık zamanı --1<:, eli 
IC. eti 
lC. etı 

kilo Saat Daldka 

5000 
4000 
3000 

• 

10 
10,30 
11,SO 

5000 kUo kuru incir almacak-
t r. Pazarlıkla eksiltmesi 30/3/942 

""ıartesı ıuno saat 16 da Suıur· 
lukta askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Taliplerin bel
li Vakitte komisyona gelmeleri. 

(2704-39815) 

Saman 
K. Ot ip balyalı 

Tel balyalı 
(500 

6750 
7500 
7~ 

10,30 
11 

(2686 - 3872) 

* Af&fıd& yazılı mevadın kapalı zarfla ebtltmeleri 16/ 4/ 942 Per-
fMlbe gUnü aaat 15 de KQtahyada Merkea K. Sabrı alma komisyonunda 
yapılacakbr. Taliplerin kanuni veeikalarile tekli! mektuplarmı fhale sa-
atinden bir saat eYYel komisyona vermeleri. '2698 _ 3979) 

a-1 MHrtan Tınan Teminatı 

Sıtır eü. 
Koyun eti. 

Kilo Kr. Sa. Ura 

15,000 
15.iOO 

60,48 
90,48 

961 
1026 • A~a yazılı mevadın pazarlıkla eJcalltmel•I hiaalanncla yaaılı 

gün ve. saatlerde GellbolUda Merkez satJn alma komiay<)l.unda yapsla
caktır. Taliplerin lemlnauarlle lMılli vakiUerde komı.yQl.a gelmeleri. 
CiMi Mlkta.ı r.tan JUie ... .. ..... eaatt 

Zeytin yatı. 4000 5200 81/l/tM2 16 
Nohud. 32,000 4400 14141 > 15 
Toz feker. 8000 5880 H> > 15 
Sade yatı. 2580 4375 14 > > 15 

(2701 - BNI) 

* ·20/3/942 de ihalesi ilan olunaa j misyonda. görülebilir. Beher kilo· 
100 ton yeşil mercimele talip çık- sunun muhammen bedeli 178 ku
madılından tekrar pazarhta kon- ruştur. İhalesl 4/4/H2 cumartesi 

... muştur. Evsaf ve hususi şartları 
Ö Üleblll B ~ kL günü saat 11 de yapılacaktır. Ta-14,658 llra 13 kuruş keşif be- komisyonda g r r. Cın:r .-

delil ı ba !osunun muhammen bedeli 28,5 liplerln temlnaUarile Harbiyede 
su tesisatına &it tu um • Yedek Subay okı.ılunda komisyo-

trıotör ve elektrik t~ısatı ı'ci ka- kuruştur. İhalesi 4/4/942 cuma,r • 
._, v d ı k na müracaatları. (2686-3977) Palı zarfla eksiltmeye konmuştur. tcsi gilnü saat 10 a yapı aca tır. 

İhalesi 14141942 salı gilnfi saat Taliplerin tcminatlarlle Harbiye- Jf. 
16 da Balıkeslrdc askeri satın al- de Yedek Subay okulunda komis- 37 ton sıjır veya k.oyun eti alı-
ma komisyonunda yapılacaktır. yona mQracaatları. (2895-3978) MC61ctır. Beher kilosunun tahmin 
l' 11 t + bedeli 130 kuruflur. Taliplerin 6/ 8 Pler n belli vakitten bir saa ..a..~ 
rvv 11 1 20/3/942 de ihaleli Un unnıwon 41942 cuma .azın aaat H Ye-
t e ne kadar kanunt ves'kal•rl e --.a yatına talip cılcmadı- filkÖ>'de Raitpefa lrotkündeki as. 
ekllf mektuplarını komisyona 19 ton _.e • 

Ver- 1 1 1 lir 3• 1 :ı.ındın tekrar pazarlıla konmuş- kerl aatın llftna komısyonuna m0-
1- ... e er. Tem natı 1099 a u " ıme.l pırÜlll'I u. raeaet ..... (2702-3983) 
"\ır111tur. (~3988) tur· s.af -

saygı gösterecek. dünya YÜzlindc 
emniyete, sevgiye toleransa bC'kçi 
olacak b!r dünyıı federasyonudur. 

Ahmet Emin \'ALMAN 

13,00 'Fasıl 
13,30 Orkeııtra 
18,00 Program 
18,03 Orkestra 22,45 Kap~. 

,'Dm----------------------Senclerln, a) larm, haf talana en büylilı: zaferi ola.o 

TORKÇE 

KLEOPATRA 
LALE Sinemasında 
e.-az bir ınu,·affa'lnlet, nlbayetslz bir lbüşam, _. ...,_. 
.,...._ bitan lııtaıibulu hayran fJcllyor. Procra- ~ oluM: 

WALT DISl'lı'EY'Ua reHU mildleriMea 

İZC:ILIBI '---- Bugtin saat 11 de tıenzMtır matine ~------

Ti' rkiye Kızılay Cemiyetf Menfaatine 

Ber in Filarmonik 
ORKESTRASI 
Profesör Hans Von Benda'mn idaresinde 

lstanbulda Yalmz iKi KONSER Verecektir. 
Kon erler: 
:n )llU't 9.a2 sah günU akşaNı liaat 21 de 
ı Nl8an 942 ı;arşamba cüuü ııaat ı 7 de 

Şehir TtyatroW Komedı Kısmı (Framız Tlyatrolia) ... vertJeeellt. r. 
BDetler: Şehir Tiyatrosu glfelerfnde WılnaakWır. 

lngiliz KralHHn mi#<Hatı 
Londra, 28 (A.A.t - Kı-al Akde

nlzdeki aon deniz mıdıarebeleriıti 
idare ede11 Alnk'al Viaa'a Imparator
hlk şövalyesi payesini vemıtif Ur. 

ıoo İsveç kllOIMl 31,16 
100 ~ııeta 12,89 
ıoo isvlçre Frangı 3il,36S 

ESHAM n TAJlviLAT 
% 7 941 Dcmiryolu H 19,42 
fş Baekası Hamllme 14,75 

Türk filimciliğiniR. Tü,./( cJublajmm. Türk 
musikisinin zaferler harikası 

Hayali sihrüf&unıa dohı evvel zaman masallarını g.ötgede bırakacak 
Binbir gece ef.!laneleriRin et\ gıieeli, effıaneul aşk ltikiyclcrlnbı en cazibi 

Tür~ aöıııli 

T~ 'ark.:tı 
.,,. MVti we lrerohı LEYLA 
Sönmez bir a~krn çılgın hasretlerini, ölme~ 
bir sevgiftin ac• noğmelel'ini terennüm eden 
bu müs6esna büyük eser, tarihi 11e klôsik 
Türk musikisi.AiA dizi ho1tnde en rwhnuvaz 

ve can altcı parçcMgrile süslenmiştir. 

Türk Mi/Ji /tfustki /JayahmıZHJ en büyük hadisesi 

41 6 kişilik 
Muezzam lcıoro heyeti Kiline saz heyeti 

llmlld ve prlulanaı hazırlayan: 

Kemani SADi IŞILA Y 
Pek yaiwlda: Ell lııiyik lle miW&es• Türicçe ftünalerl göstermekle 

-,Hi!Wür 

••••••••••••••••••• Sinemasında 



Görüşler __ ı. 

Atletizm işleri 
Anlattıiar, dinledim. l!ıtanlml Bölg@I, mlikelleCler arastn4a yaptıfı 

- ıc.,...ıa yine birinciyi 'e lkladyl tayin -emiş .. 
Ge(en yıltarda ya.pdan bir müsaıbak-•n derecesJaJ t&yt. eaem. 

mek ıörillmem11il. Fa.kat son ......,,.. lartle., blllıao8a lslanbulda, yapılu 
yarışların, mü bakaların kı9Wıl.z.ammda tk?receler tayin M.UemJyor. 

Oyle hatırhyoram ki, geçen sene htaabuJ atletlzJll Mrtnolllkleri .. e 
bile puan Wntfl yapama.dıAdarı ıçin ltafrta.kt.rca, ba.tti. a.yla:rca derece 
tayin edHemefll ı,tı. 

Atleüzm .,ren o .haJe geldl ki, nıii6atMıık:a yaptyeria.r', ajan gelnw!L, 
federasyon antreA&rü Faik buJııınmazsa blrinclllk t.aytn ertt•ez. 

Eskidfll hatta.da mantazaman lkJ içtima yapu. Bölge Atlettzftt Tek· 
•ik Mü .avtte Heyeti de artık toplaon1a.z oldu. 

Acaba. lteyetl toplanmağa sevkeden sebepler ml oriedan kaJkta T 

G. Saray-Vefa 
bugün karşılaşıyor 

Fenerbahçe - Pera maçı da günün mühim 
karşılaşmasıdır 

Galataısaraydan Salim 

Sonu yaklaşmak üzere olan lig/ da. düzelme yolwna girdiklerini göa
maçlarına bugün Fenerbahc;e ve Şe- termi,lerdir. 
rer stadlarında devam edilecek ve ı Fenerbahçetılerin bu maçı kaaan
Fener stadında. Istanbulspor - Bey- maları için çok çaltşma1arı lA.zım ge
koz. Ka"lımpaşa - Taksim; Şeref eta- lecektır. Ufak bir ih.Mal, ne olsa ye
dında da Be~ıkt.aş • Stlleymaniye, neriz kafası beklemedikleri neticeyi 
Fenerba.hçe - Pera, Ge.latasaray - doğurabilir. 

Vefa kar,ıla~caklardır. &e,Jkta' • SiUeyına1t.lye 

Günün en mühim n1açı Galataı:ıa- Şeref stadında oynanacak olan Se-
ray - Vefa arasında olacaktır. Gala- şikU., - SUleymaniye maçı üzerinde 
t.a.sa.rayhlar bugUn şampiyonanın ba- fazlaslle durmak yersiz ohtr. Beşik· 
~da gittikle<.i gibi en kuvvetli bir ~lılar bu k~tq,mayı btlyij.k bir 
takıma df\ malikttrler. Vefalılar itte sayı tarkile kazanabilirler. 
bu sene h;ç de iyi bir vaziyette de- Kas"npaşa • Taksim 
ğiklirler. Geçen hafta Istanbulsporu P'cnerbahçe stadında oynanacak 
yenmeleri bugünkü maçta bir rol Kasımpa.şa • Taksim karpl&,\tmaıııın

e>ynıyabilecek, hatta. en ufak bir dU- da, bu sene kU\JIVetli rakipleri önün· 
filnceye bile ~vkedecek bir netice de ruzel oyunlar (lkaran ve muvatfa· 
addedilemez. ÇUnkU lstanbul..~poru kıyet sayılacak neticeler alan genç 
eekiz kU,Uik bir kadro ile yakalıya· Kaınmpa.talıların Tak•imi kaza.nma
l'ak mağlOp etmişlerdir. Onun için- ları tablt bir netice olur. 
dir ki, Galata.sarayın galibiyetini ıstanıbulspor - BeykGr. 

muhakkak görmek icap eder. Fener stadında mWıim denebllecek 
Fenerbahçe • Pera 

Günün iktnci OO~eki mühim 
maçı da Şeref stadında oynanacak 
Fenerbah~e - Pera. karşılaşmasıdır. 

San lAclvertliler bu sene iyi bir 
vaziyette olmadıkları gibt ezelt ra
kipleri Galatasaray karşı.sında 5 - O 
gibi büyük bir farkla yenilmenin 
maneviyat boztıkluğu içindedirler. 
Buna mukabil Peralllar son maçlar-

bir karşılaşma da Istanbulspor - Bey

koz mUsabaka&ıdrr. bK:aRbulBporlu-

tar her ne kad&.r geçen hafta sekiz 
kl,iyle oynamak mecburtyetinde kal
mala.rmdan Vefaya yenilmi~lerse de 
bugün Beykozu rn8';1tıp etmeleri bek
lenebUJr. Tarw. kadrolu blr Istanbul
spor, takımı ile bu sene iyi bir va
ztyette otmıy&n &yllozu kazanabilir. 
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SERMAYESi: TAMAM! ÖDENMiŞ 500,000 lira 

SlGO RTA ANONiM 

İstanbul • Bahçekopı, T aşhan 
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!.ınu küme fjantplyonasında Fene•bahçelllerln Anl<arahlarla yaptıfı ka<şd"'!"'a 

ır e er a a 
tarih karı 1 or 
Milli küme maçlarını ortadan kaldırmak 

memleket sporuna ihanet olur 

Klüpler bugüne kadar esasen göremedikleri yardımdan 

Yalnız bu verimli işe dokunmasınlar 

l 
vazgeçtile' J 

'-------
Beden Terbiyesi Umum Müdür· 

ltlCüniln memleket. futbolunu bal· 
talayacak bır kararı lle daha kar .. 
şılaş.mış bulunuyortaz. Bu da milli 
küme maçlarının ortadan kaldırıl· 

ması kararıdır. 

Memlekette ftıtbol, o ikbal de· 
virlerinden sonra. düşmete başla. 
mıştı. Türk futbolunu kurtarmak 
için çareler aranırken, başta Zeki 
Rıza olmak üzere Yusuf Ziya. 
Hamdi Emin yf"g3ne çareyi de 
buldular. Milli küme fikri ortaya 
atıldı. 

Köhne bir usuUe her sene bin· 
lerce liranın sarfına sebep olan 
ve hiç bir fayda temin etmeyen 
Türkiye birincilikleri kaldırılarak 

futbolda başta giden İstanbul, An 
kara, izmirin derece almış klüple
rini kar.§iılaştıracak mılll küme 
maçları ba§ladı. 

Milll küme maçları memle-ket. 
tc büyük bir alaka uyandırdı. An 
kara futbolu İstanbul seviyesine 
yükseldi. 

Milli küme şampiyonası teşkila· 
ta hiç bir masraf tahmil etm.~di&i 
gibi masrafl"<ı yüksek klüpleri· 
mizin aÇtklarını kapayacak bir 
varidat membaı da oldu. Teşkl. 

lAttan hiç bir yardım görmeyen 
klüp4!r bu JMKetle ma!lraf!arını 
karşılıyorlardı. 

Beden Terbiyesi Umum Müdür 
lüiü faaliyete geçer geçmez kendi 
kendine yürüyen bu verimli işe 
de çelme takmap ba§ladı. 

Bugün teess\kle öğr<>ni)'Oruz 

ki, memleket futbolunu mütema
diyen baltalayan teşkilat, birbiri· 
nl takip eden çelmelerden sonra 
bu İfi de ortadan k•l<tınnı~li" ve
ya kaldıracııktı~. 

Mitıı küll'le maçlarııtın ortadan 

l\DJli kümeyi yarat.anlant.n 
Zeki Rıza 

r- Yazan ::ı 
1 emaı ONAN ( .................... ..., ... ,.._.,( 
kaldırılması kararı; Umum Mü· 
dürlüğün gayesini açıja vurmuş· 
tur. Gaye de futıb<>lumuzu öldür
mektiıc. 

Umum Müdürlük bu kararı 
verdikten sonra da bunun aksini 
iddia edemez. Beden Terbiyesi U

mum Müdürlüğünün yilzbinlerce 
t)t"a}ık tahsisatından on paralık 

bir yardım görmeyen zavallı klüp
lerin varidat membalarını tıka. 

mak, me""°ketle yegAnc spor ı.a.

reketi olan bu maçları ortadan 
kaldırmak buglin iş başında olan· 
!arın btı emellerini açıiıa vıınnalı:
tadır. 

Teşki!M mili! k<ime ma.c;larını 

ortadan kaldır.,.ak yine o kölme 

usule dönecek ve Türkiye birinci· 
likleri müsabakaları yapılacak· 
DllUf·· Bu •ureUe ietkıl.l.t bir ma~

raf kapısı daha açıyor demektir. 
Tablatile Beden Terbiyesi erkanı 
Rıiltemadiyen dolaşıp harcirah a
lacaklar. Hiç şüphe yok yine bin· 
!erce lira sar!edilecek. 
Şu var ki, ellerindeki tahsisatı 

sa.rfedecek yer arayan Beden Ter. 
b iyesi Umum Müdürlüğü yine 
Türkiye birinciliklerini yapsın. 

Fakat memlekette yegAne spor 
hareketi olan şu milli kümeye 
dokunm.aeın .. 

Klüpler teşkilattan llıç bir şey 

istemiyorlar. Onlar bu milli kü· 
me organizasyonunu kendi kendi· 
terine idare edebilirler. Sekiz ve. 
ya on klübün kendi aralarındaki 

bir organizasyona teşkilat esasen 
neden el uza.tıyor. Nekadar ya
zıktır ki, o uzanan el bir yardım 
eli olacağı yerde yıkıcı bir el olu· 
yor. Halbuki böyle verimli bi< iş.. 

te teşkilitlan beklenen, llertürlü 
yardımdır. Biz ve klüpler bugüne 
kadar göremediğimiz yardımdan 

da vazgeçtik. Yalnız Türk futbo
lunda en bü,..ük hareketi yapan, 
fakir klüplcrin yegAne varidat 

membaı olan bu verimli işe do· 

kunmasınları .• 

Be<I..n Terbiyesi Umum Müdür
lüğü işe başladığı gündenbert or· 
taya bir eser koyamB<!ı. O geçen 

günlerden bir eser kaldı. O da mil· 
li kümedir. Ne oiur yalnız bu iş.. 

te gölge et.neseler!. Geçen gün· 
lerden kalan bu temiz eseri orta· 
dan kaldırmak memleket sporuna 
ihanet oıw. 

Kemal ONAN 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İCABINDA GiİNDE 3 KAŞE ALINABiLİlt 

• ' , • il' • ... ' 

----=----,. -

Yart ci<ldi, yttrı şaka 

Teknik görüş 
T eşkilôtta Pahalılık zammı Hayri gibi 

düsünselerdi • Şozinin idaresi 
Tramv&yda, vapurda, tünelde, 

trende sporcular arasında günün, 
haftanın, ayın mevzuu Fenerbah
çenin ezeıt rakibi Galatasaray kar 
şısmdakl farkı mağlübiyet•dlr. 

Vapurda geliyordum. Yine iki 
kişi bu malhlblyetin münakaşası. 
nı yapıyorlardı. Konuşmalarından 

her ikisinin de Fcnerbahçcli oldu
ğunu anladım. 

Fenerbahçe idarecileri Galata
saray maçından sonra çocukları 
Novotni'ye getirmişler. 

Diğeri arkadaşının sözlerini ta
mamladı. Novotni'deki masaların 

maçtan evvel tutulduğunu söyle
di. 

Eğer Fener idarecileri galip ge
leceklerini ümit ederek rrıasaları 

evvelden kapattılarsa teknik gö
rüşlerine diyecek yok doğrusu. 

Paha.hlık :/,,aınmı 

de muhakkak bır penaltı cezası 

verir? 
- Mağlüp tarafı da memnun ve 

işi idare etmek için! .. 
Kulak Mis) liri 

Joe Luis yine dünya 
şampiyonu 

Nevyork, 28 (A.A.) - Bok• 
şamp:yonu Joc Luis dün akşam 

18,000 şeyircinin nazır olduCu bir 
maçta rakibi Simonu altıncı ra
vundda nakavt ile yenmiştir. A
merikalı bir Yahudi olan Abc Si
mon bundan evvel Joe Luis ile 
yaptığı maçta 13 ravund dayan
mıştı. 

Bu maçın 50,000 dolara yük!'c
len hasılatı orduya yardım kasa. 
sına teslim c:>dilcccktir. 

Joc Luis bununla 28 inci defa 

Milli küme maçlarının 

lacağı ve yine eskisi gibi 

kaldırı· olarak ı;ampiyonluk unvanını mil· 
bütün dafaa etmektedir. 

bölgeler arasında Türkiye birinci
t ·ği yapılacağı havadisi orto:ıya ya

yıldıktan sonra tramvayda iki ki
şi konuşuyordu, birisi dcd: ki: 

- Milli küme n1açtarı kaldırıl

mış, yine Türkiye birincilikleri 
yapılacakmış. 

Diğeri cevap verdi: 
- Desene AnkaradA. seyahat 

Jtstelerl şimdiden hazırlıınmağa 

başladı. Erkan S<'nc>nin en aşağı 

Uç ayında. dolaş•caklar- Teşkilat 

durdukça işini uyduran memurlar 
en aşağı daha yüzde elli pahalılık 
zammı alacak.11).r ... 

Hayri Glbi Dü,aldtlerdl 

Tünelde iki arkadaş gülerek ko
nuşuyorlardı. Nihayet konuşma 

şu bizim Hayri Özcıtnın i~tifası mc 
selesine dAyandı. Birisi d~di ki: 

- Yahu bizim Hayri işsizl:ği 

ileri sürerek istifa etmiş. Buna ne 
dersin? 

Diğeri gülerek şu cevabı verdi: 
- Teşkll~tta çalışanların hepsi 

bir an için Hayri gibi düşünmeğe ! 
kalksalar demek ki; o koskoca 
binalar birdenbire bo§alıp kimse 
kalmayacak! ... 

ŞazlRln ldar"'i 

Trende lki arkadaş konuşuyor: 
- Yahu Şazi neden farklı ga

llbiyetrerde mağl()p takım lehine 

St:ldın yarınki 

s "'Yl$ı:ıda 
Sporda m<'mlc>kctin yegane (i 

kir mPcmuası olH.n Stad yarın 

zenı;:in mündericatıa <;ıkacakt.r. 

Yarınki sayıda Eşrf'f Şefigin 

Fcncrbahçc kurtulma yoluna ı-·o. 

kıılmalıdır başlıklı yazı~ilc Kemal 
Onan, Ömer Besim, Adil Yurda· 
kul ve daha btr çok tanınmış im
zaların yazıları bulunacaktır. 

Mektepliler 
moçl:ırı 

futbol 

MektC'plıler arası futbol maçla 
rına di.ın Fenerbahçe ve Şeref stad 
larında devam cdilmis, ;.•apı1ırı 

mcı<;lar netice~lnde Taksim Erkek 
Muallime 3 - O. Hayriye lise:--1 Vl'· 
faya 4 - O, Galatasaray Pertevn·i. 
yale 2 • O ga1ip gelmişlerdir 

İSTANBUL BELF.DİYESİ 
ŞEIIlR TiYATROSU 

Dram kısmı Tepeb~ında 

Gtlridüz saa.t 15.30 da 
Gece <aıı.t 20.30 da 

PARA 

Komedi kısmında 
Gündüz saat 15,30 da 

Ak~am 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

----o üış lÜl lfl) ece o e ır h 
Ne iş görecek? 
Gazetelerde bir ilAn gÖfld.Uk. Istanbul Bölge~i DirektörlüğU, saha 

ve tesislK ifinde çatışacak ve hariçte bölge namına bU işleri takip ede· 
cek bir memur arıyor. 

Doğrusu ya bugUn için böyle bir memura ihtiyaç olduğunu zan· 
netmlyoruz. TefkiY.tın bugünün '}artları altında saha yaptırma'3ına tm· 
kl.n yoktur. Esasen yapmak imkAn tarı olsa da teşkil&tın böyle bir ifl 
yapebileceğine kanl değ'iliz. 

Şimdi d0ıfünt1yoruz ve düşünmekte de hakhyız, alınacak bu me
mur ha.net sahanın ve hangi tesisin ifJini lak ip edecektir? 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Şehremini tahsil şubesi tahsildar mühürlerinden 132 No.lu mühür 

18/3/94-2 tarihinde zayi olmuştur. Bu tarihten itibaren bu rnUhUril muh· 
tevı ıherllangi bir makbuz veya vesai kin hükümsüz olduğu ve bulanların 
en yakın Belediye Tahsil Şubesine veya Emniyet Karakoluna tesllrrı 

etmeleri U!n olunur. (3968) 

1 Askeri fabrikolqr satınalma komisyonu İlônları 1 

Zeytinburnu aLJAh tamirhanesine yUksek kudrette ve mastar yapntfl 
iktidarını haiz tornacı, tesviyeci, frezeci ve çeliğe su verme ustası alt· 
nacaktır. llteklllerin nilfus tezkeresi ve bonserviSlerile mezk1lr fabrika· 
y& nttiracaauarı. c3016> 

r 
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Israrı& isteyiniz 

250. 500ve1000 gramlık ambolôjlorı vardır 
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