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Köyden 
haberler 

Köylünün idaresi hem çok kolay, hem çok zor .... 
iyi örnek çabuk yayılıyor. Fakat fena örnek de 

salgın halini alabiliyor. 

F evzi LUtfi Karaosmanla be. ,
raber köylere gidiyoruz. 

Kooperatifin köylerde nasıl i§le· 
d.ğlni goreceğız, köylülerle konu. 
fUP ekim işleri hakkında neler 
dUşUndüklerlnl anlıyacağız. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Sovyetlerle 
J Finliler 
banşıyor mu 

Fransaya 
yapılan ihraç 

hareketi 
lag11111ere g6n: 

SOint Nazaire dokları 
fomomen t_ahrip 

edildi 

Alaaaıara gire: 

İngilizler bu taarruz 
neticesinde ağır 

kayıpl'lr verdiler 
Londra, 29 (A.A.) - Evvelki 

gece Saint Nazalre"t: yapılan İngl· 
liz taarruzu hakkındc. ki resmi teb· 
liğ şöyle demektedir: 

Akına iştirak eden kuvvetlerin 

Yolda ilk dikkatimi çeken nok· 
ta istibdat devrinde burada va. 
zife gören Mehm<?t Galip adında 
bir mutasarrıfın yaptırdığı demır 

köprü... Bu mutasarrıfın istıbdat 

devrinin bcrbatlıklarına rağmen 1 
Manlsada bıraktığı eserler, bir 
himmet sahibinin her zoru yene· 
bileceğine canlı delillerdir. Bun. 
dan sonra yapılan bir çok köp· 
rüleri su ahnıştır, fakat Mehmet 
Galip Beyin anlayışla, kalite esası 
üzerine yaptırdığı köprünün kılı. 
na hata gelmemiştir. 

Bundan çıkarılacak netice: Mewı 
lcketimizdc ne yaptıracaksak göıs· 
terile. ilk fiyatın ucuzluğuna de. 
lil, uzun ömre ve sağlamhfa bak· 
malıyız. Memleket henüz fakirdir, 
umumi işlere ayırdığımız para, bi. 
vm lç4n çok Ju~ctlldir. f ,te bu· 
nun için kısa ömürlü, ucuz. sils. 

Rus tayyareleri 
Finlandiya üzerine 
beyanname attılar 1 

sa~imen döndükleri Saint Nazaire. 
den blldirllml§tır. Campel Tovn 
gemisi cumarteı;j sabahı tesbit e. 
dilen taarruı plAnma göre yalnız 
dört da!:lkehk bir gecikme ile bü.· 
yilk havuzun methııline atılmıştır. 

terı,tı lflere ~ etmemiye. her 
yaptıtımı:ı:ı satJıım w ~lü yap· 
mıya mecburuz. 

Biraz öteden metruk bir y<M ıe
çiyor. Bir şehrin sokağı gibi baş· 
tanbap kaldırımlanmış .•. Ta~ köp. 
rüleri de ,olduğu gibi duruyor. A· 
ııırlarca evvel Karaosrnan ailesin. 
ilen bir himmet ııahfbi 'hii.lkın önil· 
ne geçerek bu yolu elblrllğlle yap. 
tırmı,. Demek ki münakale im· 
kAnlarına hAklm kalmak ihtiyacı 

Rudolf Hess 
hasta 

Londra, 211 (A.A.) - Bir AMeYi· 
kan rady06unun alRıanca Vercliti bir 
haberde Rudolf Hees'in melAnkoiiden 
mustarip olduğu ve bu yllzden l>ıuiuft. 
dt;1€u binada doktor neareti albnda 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu habere göre, Hess'in kendi&ini 
öldUnneııinden korkuluyor. 

Bu haber hakkında Lonclracia tef. 
airat yapılmaktadır. 

Sulh yapı/Jrsa, Ruslar 
Mannerhaymin çizdiği 

hududun gerisine 
çekilecekler 

Helıeiftlıı:I, 29 (A.A.) - SalA.hiyeUi 
P'ln nte.h!IUeri. geçen 15 martta Sov
Yetı.' tarafllldan yaprle.n barı~ f.e«Ji. 
tinden h-"ı!edilmeıslne ancak şimdi 
mtlııude~. 

15 -U.. So\')'et tayyareleri, Pin 

dm »e Yazılmlf 81/af>da.Jd beyanna
ıneieri at.Ml'hırdır: 

<Yoldaflar! SlltılıhırıntZı atıntS, 23 
Mut gtinii bu1f ctınn olacaktır. Ma
r~tel Mann~elm, doğµ Karelinin 
m~ı hvdutlarou bl-t ç....,._. 
tir ve biz de bu hattın &'eri.Bina .-ı. 
lecetta.> 

Bu geminin eski bir Amerikan 
muhribi olması haseblle baş ta· 
rafı takviye edilmiş, buraya 5 ton 
patlayıcı madde konulmuştu. Se· 
fer b,eyeHınlzc başka tahrip itle. 
rini t.&mamıamak ve infilAkten ev. 
\rel ~kllebllmek lcin lüzumlu ıa· 
manı elde etmek maksadlle ıe-mi· 
nia ba;ı tarafına. konulan yilkııek 
infilak maddelerini muayyen za. 
manda patlatacak tertibat alınmı~ 
bulunuyordu. AkmeılarJmız çekil. 
dtkten 'SOnra atır bir lnlilAk du· 
yulmuş ve gözle görülmüıtfir. 
C&mpel Tovn gemisindeki tayfa· 
tarın büyük kısmı motörlerle tab. 
liye ed!Imişlerdir. Tahrip İflerJn.e 
memur edilen .e vazifelerini blU. 
ren kuvvetler karadaki deniz Jn· 
,.at tezlihwıa çıkarılmıılar ve 

(0...- t!laı .. l!Hl , de) x 
o zamanlar çok şuurlu bir Stırette ----:::-----;~---------·------------------------
duyuluyormu~. Kış ve çamur mil· G l t v; ~ 
nekaleyi Z<'lrlaşlırmasın diye şehir· a a asar e ayı 
den köylere kadar giden yolları ay 
!~~~ı;~~nd~~;;:: ~~~~ ~;~~~ ' 

bir İl değn, mUst,erek menfaat na· 5 o l A tt e 
m1na güle oynı:va yapılan bir eser - m a'.8" up e l olduğuna şüphe )'(ık. Yol yapma 
tşı bugün de halk arasmda bir 
SJ)Or halini alsa, her tarafın köy. 
lüsü, ltasabeya zahmetsizce ulaş· 
rnıya çare aramak me1'1.Jllyetinl ü. 
rerine alarak böyle elbirliğile ça· 
11,'8a ne iyi olacak... 1 

Köy köy dolaştık. Her birinde 
kooperatif merkezine indik. Satış 
ve kredi kooperatiflerine a it işle
rini görmek için gelen köyliilerin 
'oıl banka usullcrile dakikası da· 
kikasına görülüyor. Dikkate J{ıyık 
hlr nokta şudur ki bu memlekette, 
hüktlmet kapılarından bıraz uzak. 
'tılrlp Türk emellle, Türk memur· 
lıır tııraf•ndan çevrilen hangi ban. 
kava. ciddi neV'iden hangi hususi 
tı>~bbOse başvursanız si.ırat, lntl· 
zıırn, «üleryüz bulabiJlyorsunuz. 
~mf!k ki hükümet kapılarındaki 
zorluğun. yava:ılıtın. hazan tesa. 
diif edilen abus yfizfin ve azamet 
tıı"'lıımfl.o:ımn kSbahati memurda. 
Vp halkta df!~l, kurulu U!rullerde ... 

Vefalı bir oyuncunun çirkin hareketi yüzünden 
hakem oyunu yarıda fafil etti 

HükUmetin vastllğl değil, yar· 
dunı ve mOsbet elblrliğ 1 ile işll
''en kooperatifin Tilrk inkılAbının 
hakiki ruh ve gaye9lnl köye ulaş
tırmak için güzel bir mecra biz. 
l'tıl't'nı P.ördüğü derhııl göze çarpı· 
:Vor. Bu vasıta ile koye yüzde altı 
fıııh:li Para geliyor. Yüzde altı faiz! 
,.Urk iıırtlhsal hayatına böyle bir 
P&ra alnnasmm manasını hele bir 
d<i~nlln. Murab&ha.cı denilen sı. 
THf, haddi varsa, burada boy gös. 
~1"1!1n. Murabahacılara nefes al. 
l'llak imkAnını veren iktısadi ba· 
taldıkJar. hllkfunetin kooperaUfi 

vasıta diye kullanarak yarattığı 
kolaylıklar sayesinde kurutulmuŞ
tur, müstahsil, ç•lı~asından ha· 
Yır ıörmek imkAnına kavuşmuş. 
tur. Borç para, kredi kooperatifi· 
nln ınecrasile müstahsilin kö)'iine 
k&dar ıeliyor. Kasabadaki Ziraat 
Bıtnkasına giderek sıra beklemiye. 
külfetti muamelelere glrişmtye lü
zum Yok. Borcu ödemek için yine 
kredl kooperatifine başvurmak 
kıltı... Faiz tahammill edilecek 
hııddc olduğu için borç günil gil· 
nüne ödeniyor. 

. ..... " - - . ._..,..... ~ .-··--.. --... ~ 

Dün yapılan diğer maçlarda FenerlJeltçe Ptırayı t . ı, Bettlkf-., !lllölf'ymaıdyeyt 11 • t, ~koa htanllulspor11 
2 • O, Kaıınnpaşa TabimJ 7 • 1 yenml~rdlr. &elmJmla ıürilJUl Ue biten GaiatMaraT • Vefa ıuçı--. lıleJe
canb bir enetantamıyt taıbtt etmektecltr. 

Tehir edilen ı.k maçlarına dün .":l::!:::l:~~~~~~~-·····•11111"' 
Fenerbahçc. ve Şeref stadlarJnda 
devam edildi. 

Günün en mühim maçı olan Ve. • 
fa _ Galatasaray karşılaşması e· 
se(le kaydetmek meçburlyetinde. 
yiz ki aykırı olan bir hareket yü
ztinden sarı kırmızılılar 5 - O ga_ 
birinci devrede yarıda kaldı. E. 
ğer macın hakemi Şazi, tecrübeli 
bir arkadaş olmamış olsa idi, belki 
de çok miicssU' bir hAdise ile de 
karşıJaşabiHrdlk. 

Seneler var ki Vela müdafaa. 
sında gördfiğümüz Enver bir türlü 
Asabına hllkim olamıyor ve bir bu· 
çuk saatlik oyunda da topla oy. 

namakatn ziyade dalma adamla oy V• . ••• 
namak yoluna g~ M· . o snac ....., • ••eClııı ıeııı. .. •>•p-. .._ w 

Türk Kültür Birliği Toplantısı 

bü~;ik bir muvaffaklyetlt.'I tertlp ~ıJllr•ı Türk g'f'('e5i, Cunıartf!lf>I 
Tllrk Kü1tiir Blrl"ğl tarafından hl"T" st>':te bir cJa\·etli klltlal haıurunda kutlandı. 

ak,aını Takslrn Belediye gu.lno..~undn ıil t1 alk tufaıtllla iboğ'aıı bir ı:uk milli dan91ar onandı 
G«-e sabaha kadar süren bu topla nttd& ıı.alonu na erce " • ' 

milli hanlar çalındı ,.e milli ıJ•rkılarııöylendl. .. k .kani teri~ chl)'ltrMQa ~aJlllJIMl bir grllha atili kı;yafet-
Kaimde, orta Aııyanın ahenk \e rengini, ı.ıı, '.l'iir eş • • 

lerlle görUyoreuau. 

Türk - Bulgar 
dostluğu 
normaldir 

Bir Bulgar 
mebusu dedi ki: 

Türklerle kavga etmek 
için ortada hiç bir 

sebep yoktur 
sotya, 29 (A.A.) - Kral Borl· 

sin Berline yaptıtı seyahatten bah 
0

ııeden bazı ajanslar, Bulgar kesi· 
minde duramun karışması ihtima. 
li etrııbndı en heyecanlı haberleri 
vermişlerdir. :Resmi makamlar bu 
p.Ytalara inanılmaması lazım ıel· 
dlfinl söylemektedirler. Ayni mah 
fillerde işaret edildiğine göre, 
Türk • Bulg~ ticaret anlaşması 

biç dejilee, şimdilik Ankara ile 
Sofya arasındaki münasebetleri 
tehi~ koyacak mahiyette, Av. 
rııpfnın cenup doğusunda yeni ~r 
bidlse olmadığını göstermektedir· 

r 

Fıs.ki nazırlardan mebus M. To· 
(De-.nı Sa: S Si: 7 de) (/) 

lnönü Koşusu 
Eskişehirde 

yapıldı 

1 

1 

iş kehan~te 
mi kaldı? 

Büyük bir devletin 
çökeceğini bildiren 
Veygand dedi ki: 

8u1NH1 hangi deıtlet 
olacağmı tahmin 

edebilirsiniz 
Stokbolm, 29 (A.A.) - General 

Weygand; Isveç'de çıkan Syo..wemtka 
Dag'bladet gazetesine bir müMkat 
vermlftlr. 

General Weygaııd şöyle diyor: 
Afrlkadaki umumi delege vazife

sinden yırtıancı bir devlet karşısında 
Fransanın menfaatlerine bağlı bulun
maklığımın bir 11eticesl olarak çekil· 
dlm. Fransa dirilecektir. Fakat ftlllk 
cephesinin ve bo:ııgunculuğun tedavi· 
si uzun stlrecektir. 

H.vbln &onundan bahseden Gene· 
ral: cBtiyUk bir devlet çökecektır. 
Bunun hangi de\1et olacağını tahmiıt 
edebilirsiniz> demiştir. 

iM
----------- -, ..._..........<SMSUAUMU!W<sıl_.-

Macar Rumen 
1 hududunda 
1 bir çarpışma ı 
J Macaristan T onişı-

1 
varda yop1\dığ1 iddia 
olunan çarptşmoyı 

yalonhyor 
Budapeştc, 29 (A.A.) - Yarı 

resmi kaynaklan bildiriliyor: 
Bazı yabancı ajanslar, .Macar • 

Rumen hududtında TamŞTY•r ya_ 
kınında bir hadise oldutunu bil· 
dirmiş!erdlr. 

Macar siyasi mahfillıeii, ••car 
ve Rumen kıtalacı ara.;md& hiç bir 
müsademe olmadıjını, Tamşıvarm 
da huduttan <>ktukça makta bulun 

(l>e\r&llll Sa: s Sö: , de) " 

Londrada 
merasim 

Rauf· Orboy lnglliz 
Kralına itimatnamesini 

takdim etti 
IAMra, 21 (A.A.) - ~ 

llhı Londra Bllyük Elç.iııl B. Hö
ııeyta Rnl Orlıey C-. 1ng11._,. 
krala- lüma~ talalh 
etımlttir. Mutat protıoılrol pre
klntt yapıılan bu törende Tlhtlt
ye Bö)"ök Elçllltt erk6aı haarr 
,,... .. .,ıur. Birinciliği Aydtn, 

ikinciliği ~abahaddin, 
üçüncülüğü de Rıza 

İsman aldılar 
Eaklfftfıir, 29 (A.A.) - lnönU 

k04UBU buglln Eskifehlrl ShTlhi· 
aar'a batlıyan Akpınar caddMl 
üzerinde su kule.si ile stlldyom 
arasında yapılmıştır. 

Heybeli çamlarrna yapılan 
tecavüze karşı tedbir almac"k 

KOfUy& Ankara, Antalya, Edir· 
ne, ~.s1d.,eh1r, Gaziantep, Hatay, 
Iııtanbpl Izmlr, Trabzon, Zongul· 
dak bö~elerl ve maarif temaill 
takımları ile bef gurupta yapı· 
lan seçmelerde dere« alan atlet· 
ıer girmişlerdir. Ayı;ıca Eskişe
hir Demırııpor 2, Erkek llseııl bır, 
Tayyare fabrikası bir. Kütahya 
bölgesi bir takımla husust olarak 
nıU.sabakaya katılmışlardı. 

Teknik neticeler: 
1 _ Aydın <.Maarif takımı 22 

D. 1 s. fı/8, 2 - Sabııllattln <An· 
kara> 22 o. 31 s. l/~, 3 - Rıza 

Işman cıstanbub 22 D. 31 S. 1, 
4 - Mustafa Kaplan <Ankara> 
22 52 s., 5 - IbraJılm Bilgi c:An· 
kara>, 6 - RaU' Devel!oğlu cMa. 
ant takanı>. 

Yeni bir emir a!ıncaya kadar ağaç 
kesmeğe mini olması için Adalar 
Kaymakamlığına e~ir verildi 

Heybeli çamlarına karşı bir ei-1 çenılı.k saha salın all'llmış ve yir .. 
ruıyet işlendiğini ve _ m~leketi.n mi pa~çaya. ayrılarak satılma.ına 
ve fehrio mllfterek güzellık bazı. teşebbus edılmi§tir. Bu çirkin işin 
nesinden bir parça olan yirmi ye- önUnc geçilmezse İstanbulun en 
tl§mi§ çamın cürctli elkr tıtrafın. gUzcl ycrlerlnden biri olan, verem· 
dan kes11dltlni bir, iki gün evvel li h95talara çamları dolay1sile llti. 
haber vermiştik. ca yeri hizmetini. gören Heybeli· 

Elde ettiğimiz yeni malümata •danın çamları kıtale ulrıyacak, 
göre, mesele bi tek evlik yere alt o güzel ada keleş bir hale ı:eleeek
çamların kesilmesinden de ibaret Ur. 

lCöylij tıe taraf taraf yArenllk e. 
di~ı.. HepBl söz, !ohbet bllır, 

~;ILl,81., ... - fl)eırftnıı ·a. 4, Si. l de) .__ .................... DJ 

değlldlr. Bütün bir çamlık saha- Şuna gok merak ed[~naı: Jht 
sına karşı çok etrafü blr tecıı.vüz 1!! N161l ,,.w.ftdi An<:ak asırla· 

'---------~-- ı ~· Miai cmlfıklcn b rj (Dc\'aını ·a: 3 "ti: 5 ela) X 
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ABOOlJ.fAMJTveMJRADô 
"TAR/Hl 'TEFRİ~A .. YAZAN, ZİYA A~/R 

Tarihte Y cOc-MecOclar 
Mecuc(Nuh peygamber) in oğlu (Yafes)in 
ikincı oğlu idi. Kardeşlerinden ayrılarak 

doğu tarafma gitm ş.. flsyamn denizle 
birle en nıhayet no<tasmda yer eşmişti ve 
kendisinden bir kav,m türemişti. 

(Yecüc ve Mecllc) isminde bir 
kavmin mevcut olduğu muhak
kaktır. Çilnkü (Kur'anı kerim) ın 

(EnbıyA) ııürei terifinin 95 ine! 
ayetinde, sarahat •ardlr •.. Bu oiye
ti kerime, şöyledir: 

(Hatta mı fütmat ye'ct\cu ve 
me'cöc. ve Mim min külli hadebin 

Bu sed. kıyamete k•dar baki kala
caktır. Ancak kıyamet kopacağ"ı 
zaman yıkılacak .• Ye'cılc ve 1\.te"· 
ciıc kavmı, bütün dünyaya da&ıla
caktır. 

Diye ce-va.p verdi. 
Görülüyor kl Kur'anı kerimde-ki 

(Ayet), bu rivayetleri teyid edi· 
yensi1Un.) yor. 

Yafti:o Ancak, müphem kalan bir nok· 
(HattA, yıe-'e&c ve me'cüc'e set ta var ... Gerek Bent lsrail"e ait 

açıltr. Ve onlar, her taraftan Ye rivayetlerde ve gerek (Kur'anı ke. 
ged•ktcn ak.Hl ederler.) rim) de bahoedilen bu (sed) nere· 

Dt-..nttkttr. Ve bu (.Japon) Tarın dedir? .• 
da (ye'cilc ve me'ciic) kavmi Dl- Bur>un hakkında da üç rivayet 
maları pek mı.>htemckıtr. Zira, ba- v•r •.. (Kitabı mukaddes) de, (Haz 
zı ı.-fslrlerdeld beyanata göre (Zül- klyal) peygambere ait fasılda (A. 
karneyn) denilen zat, meşrik (ya· hari cibirya) denilen blr mahalden 
ni, dolu) tanfına g.\mlş .. ve nroda bahsolunuyor. Bunun. (Sibirya... 
(Cabluk) isminde biır taifeye tesa- nın .s-onu) olması. muhtemeldir. aa
düf etmiş ..• Bu (Cabluk) smi ile zı ulema bu mahalli, şimal cihetin· 
(Calxm) ismi arasındakı müşabclıe de 90 d<-rece arz dairesi olmak 
te b3kıln"Sa, .Ja.ponJerm,, ye'cUc ve tııere tefsjr etm~l~rdir .•. Musevi 
me·ctic k•vmt oldukları ıhtima.li, rivayet ve ananelerine nazaran da 
d1ha kuvvetlenir. (Ye'eflc ve Me'cflc) kavmi, bu ma-

Seyyid İbrahim F..sat ECendinin hallin lm~l sonunda yerleşmişler
bu mütaliası. büebütün esansız de. ı dir ... Nitekim bizim (XAtip Çele
ğıidi. Çünkil , (Beni hra;l) e ait bi) de, bu rivayete temayül gö<
k:itaplarda (mc'cüc) IMninden bah · termcktedir. 
sediliyordu. İkinci rivayet.. (Ebu Said) in 

Mr'côc, (Nuh pcygamberl 'n oğ· kavlidir ... Bu zata göt-e, (sed) in 
ltı <Yafes) jn ik!r,ci oğlu id:. Kar- yeri. 163 tül ve 40 derece arz dal
deşJerınden ayrılarak doğu tarafı- resindedir . Burası, (Çin} kıtasının 
na gi!ml.ş .. A..y•nın denizle birle· bir kı...,,ır>a isabet etmektedir. ve 
ŞE>n nlhayet noktasında yerleşmiş.. iki yüz elli saat uzuntulunda olan 
t ve kendiıtkıden bir kavim türe- m...ııur (Ç'in <edd!l cif btı mtnh· 
mirtl ka dahilindedir. 

Bu kav~. :kiye ayrılmıştı Biri 
CI\.-f~'c-t"ıc} ün &dını diferf de, Me'
cüc"un biraderi olan (Ye'cnc) !hı 

l!mı · nı Jmıştır. 

Gf"rek Beni İ ·raiJ'e a,t kitaplara 
a: fedilen rivayetler ve gerek bun
lara dayanan 1arihler, (Ye'cilc ve 
!\-fc'cfıc) denile>n kavmın kı~a boy
:u CC'~ur. muharip ve- fter kuvve· 
t altiist edec<"k derece ş'ddet ve 
kudret sahibi olduklanndan bah.-

P'alı:at .. Ebft Said'in bu rivayeti 
ıle bahsedilen (<ed) in vas>fları 

ar&s)nda, büyük bir fark vardır. 

Zira Çin 9eddi, (ZüJkarne>vn) ta

rafından yapılma.mıthr ve iki dağ 

&l'As•nd& cta kurulmamıştır. 

Üçt;ncil rivayet.. bahoedtien 
(<ed). Azar baycanın şarkında ve 
iki dajın a~ndakt cestrn seddir 

r~diyorlard• HattA, o havalıdc bu- ki., bttnt»n muazı-Ant harabesi he. 
ıınan kavimlC'r bunlartn tecavtiz- nüz ortııdan silfnmenıl tlr. 

l<"r irden nasıl ma un Jıc•labilecek

lcrini düşünüyorlardı. . İşte btı 
11rada, <Ztılkarneyn) denilen zat -
ki , (Peygamb<'r) olup olmAdıfı 

h kkında !htilRf vardır - o hava
livc gi tı. Ye'cllc ve :Me'c(ıc kav
rnindc-n korkanlar, ona rica etttter: 

....___ a:zi. bu kavmin teeavilzün
ÖC'n kurtarmak için büyük bir 
«ı·d) nşa el. Sana, ; •tediğln ka· 
rtar mukilfat verelim. 

Dediler. • Zülkarrıeyn, mükAfa
tı reddetti' 

- Be,ertyetin;jn selAmetini te
mın etmek lçln bu sedd. yapRrım.. 
Ancak ~z bana yardım ediniz ... 

Bütün btı riyayt'tler, basit bilgi. 

lere io;1'inad .ettiil için bunların 

arasında hakikati aramak ve bil
hassa (Kur'ani kerim) de bah!iedi

len (sed) in yerini bulrnak müm

kün de(ildir, .. Ancak bu rivayet

ler, Ye"cOc ve Me'clıc kavminin 

ehemmiyetini tebarüz ettirmektep 
dir. 

Nitekim, • Japonlar>n İstanbula 
geldikleri esnada • btı rivayetleri 

derinleştiren ve tnceliyen Alimlerle 

münevverler, meseleyi şıı şeklide 

halletti!.,.-:: 

- Kur' ani loenmin her lıyetı, 

büyük bir hakıkatc ı..tınad eder. 

Şehir 

Haberleri· 
Tuz ve şarap 
fiyatları arttı 

Tuza kiloda 4 kuruş 
zam yapıldı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği. 
nln kararile diğer bazı inhısar m~d 
delerinin de fiyatlarına bir miktar 
zam yapılmıştır. 

• Öğrendiğimize gôre, paket ha
linde olsun olmruı:ın tuza kiloda 4: 
kuruş zam yBpılmı,tır Bunlardan 
başka inhl11ar fabrikalarının ima1 
ettJ~1 ~araplara da dlinden itibaren 
·,. re<ie 3 klH zam yapılmıjlır. 

Ondört ya~ında bir 

hırsız mahkum oldu 

Hamit İrlgi:il adında. on dört 
yaşında bi.r çocuk, Sirkecide bir 
sinemadan ayakkabı çalarken ya· 
kalanmış, birinci sulh cezaya ve
rilerek on bel gün haJ>$e mahkllm 
olmuştur. 

Konuştuğu 

kalorına 

kadını toş
~eklif eden 

odam tevkif olundu 

Ahmet adında bir genç, Siranuş 
ismindeki bir kızla düı;üp kalktık· 
tan sonra onu başkalarına da tek. 
lif etmek istediği için Siranuş ta· 
rafından dava olunmuş, sorgu hi. 
kimhgince Ahmedjn tevkifine ka. .. 
rar verilmiştir. 

Bir tüccarı dolandır
mak istemişler 

Ayten, Mualla, Hamdi adında üç 
kişi, Anadoludan yeni gelen bir 
tilccarla nhb•plık peydahlamışlar, 

birlikte Yenlköye bir otele gitmiyE 
karar vermişler. Hamdi, kızlara ait 
olmak üzere tüccardan 20 lira al. 
mış ve tüccara kızların yüzünü bi· 
le göstermeden haçmııJardır. Do
landırıldığını anlıyan tüccar Halil 
zabıtaya müracaat etmjştir. Suç1u
lır yakalanarak 3 üncü asliye ce. 
ze mahkemesine scvkedilm).şlerdlr. 

VATAN 

ASKERi BAHiSLER 
..... -

Mihverin bahar 
taarruzu ve Türkiye 
K ış başındanberi i4<1 tarafın 

da başlıca meselesi, yaz 

aylarında tekrar ba"ıyacak olan 
hareket ve imha. harbi için yeni 
yardımcılar temin etmekti. Bu 

• al&nda. iki taraf ta harıl harıl pro. 
pagandaya giriıtiler. Bılaraf mem 
leketlerde ç&llflln istihbarat ve 
propaganda bUr<Mar!Ie biihaosa. 
Türkiyeyi ilgilendire11 türlü tür
lü haberler yaydılar. Bahar yak
laşınca, bu propaPflda taarruzla .. 
rı artmıya başladı. 

Artık mihverin Rusyada, cenu
bi Dotu Avrupada. Egedeki ada
lııcda, Libyada ve Ort.ışarkta ba. 
har taarruzlarından bahsediliyor. 
Alman taarruzu, sinir harbi ya
pan prop~ganda alannlda dal bu
dak 9Bld1 . Askeri şartlar, zaman, 
mekan ve kuvvet mefhumlaı:ı öl. 
çü olmaktan çıktı, Alman hazır
lığı büyütuldü de büyütüldü. Ba
kınız. bu propaganda ile yürütü. 
len ihtimr..llere gOre yakında ne
ler olacak: 

1 - Berlinde Bulgarietanla 
Türkiye arasındaki münasebetler 
ve bu iki devletin mihverle olan 
münasebetleri ta;ııln ve tesbit e
dilecekmiş? 

2 - Almanya Bulgaristan ile 
beraber Cenup doğu Avrupada 
Türkiyeye karşı bir harekette bu 
lunaca.kmış? • 

3 - Almanlar adala:ra yığdık
ları kuvvetlerle Y'ne Türkiyeye 
karşı blr taarruza girlşecekmlş? 

4 - Almanlar Mısıra ve Orta 
şa.cka y!lrüyeceklermiş? 

5 - Almanlar Sovyet Rusyaya 
ikinci büyük sefere başlıyecak. 

larmış? 

Is tan bula 
tahsis olunan 
gıda maddeleri 

K endı hesabıma. bunl rdan 
baştan dördüncüye kadar 

olanların üzerinden bir sünger 
geçirip sildim. Beşincisinde za. 
ten durmıya bile değmez; bunu 
bütün dünya kış başındanberi bi
liyor ve merakla bekliyor. 

C-Yazan: -=-:J 
! lbsaa BORAN 1 

Dört tanesinin tlzerinden niçin 
sünger reçirdilime gelince, HL 
lep orada ise arşın buradadır: 

1 - Bulgaristanla Türkiye a. 
rastnde ve bu iki devletle m'hver 
ar86tndak:i münasebetlerde tayin 
ve te9btt edilmemiş tek bir nok
ta bile yoktur. Bulcaristan geçen 
yaz seferine seyirci kalmıştır. Bu 
defa kan verıtst ödemek üzere, 
Sovyet harbine iştirak edecektir. 
Almanya ile komşuları Romanya 
ve l\:Iacaristan buna mecburiyet 
duymuşlardır. 

2 - Almanyanın Bulgarlstanla 
ber&ber Türkiyeye karşı bir ha
rekette bulunması, İngiltere ve 
Rusyan"1. işine yarar. Fakat ne 
Almanyaya ve ne de Bu1garista. 
na zerre kadar (ayda. vermez, ak.
!';ine olarak harbi kaybetmelerine 
sebep ol•cak kad"r büyük zarar
lar verir. 

3 - Almanların adalara yıl. 

dıkları kuvvetlerle yine Türkiye
ye karşı bir taarruza girişmesi, 

strateji ile ve bugünkü askeri du_ 
rumla telifi kabil olmıy.an bir ha. 
yal ve propaganda mahsulüdür. 

4 - Almanlar, M1&1ra ve Orta
şarka yürüyebilirler, ama Rusya. 
da kati netice alındıktan sonra ... 
Almanlar, Libya da gösteriş ve tes 
bit taarruzları yapabtlir1t-r; böy. 
le lı<lreketlerd~ Uzakdoğuda Ja
Pony&nın ve nihayet Kafkasya ya 
ulaştıktan sonTa Almanyan1n hd
ne yarayabilir. Yani Almanya 

Rusyaya taarruz ederken Orta_ 
şarktaki ve Mısırdaki İngiliz kuv 
vetlerint önce kendi hesabına ve 
dolayısile Japonya lehine tesbit 
ctmiyc çalışacaktır. Daha büyük 
işler, görebilmesi için, Almanya 
General Rommel'e büyük kuv
\etıer ayıracak" d.urumda değil
dir. 

A lmanya, bütün kuvveU~ri. 
nl Sovyet cephesi üzcrın

de toplamak zorundadır; kati ne
tice, Sovyet vüs&tini ve Sovyet 
ordularını yenmektedir. Böyle u. 
zun bir harbe girişilirken Alman
ya, batı Avrupa sahillerinde de 
kuvvetli bulunacaktır. Yeni bir 
cephe açılmasına meydan ver
memek lçin tedbir alan Almanya_ 
nın cenup dolu Avrupada ve a
dalarda Türkiyeye ka!"lı yeni bir 
cephe açmak gafletine düşeceği, 

ancak muzır istlhbara.t yuvaların_ 
dan beklenebilir. 

Hitler, kış başındaki demecin. 
de yalnız Rus seferinin tekrar e
dileceğtnden Mhsetmi-ş ve son 
nutkunda da bunu teyit ederek: 
•Bolşevik sürüler:ntn yaz ayla
rında ımha edileceği~• söylemiş. 

tir. Hitler. Rusyada harp cereyan 
ederken başka bir cephede büyük 
ölçüde hareketler y•pmıya ımk~n 
olmadığını pek alA biliyor ve Rus 
ya harbine yeniden ne kadar bü
yük önem verdiği de eski Başku. 
mandan Fon Brauçlç'i ve ordu 
kumandanlarından Fon Runds· 
ted'i tekrar vaz~feye çağırmasile 
daha iyi anlaşılmaktıı<!ır. 

Eğer İnıgilizler, Almanların Alı. 
sıra ve Ortaşark& da taarruz e. 
deceklerine ihtimal vererek "Kaf
kasya şimalinde ve Oon havzasın 
da Almanlara karşı harp için Rus 
yaya asker1 yardımda bulunmayı 
dofru bulmuyorlarsa, o halde ya_ 
pılan propaıandaya bizzat ken· 
c:lilerı kapılmışlar demektir. Al. 
manların istediği de za.ten budur. 

Petrol tevziatına Çcr-
ş-mba gi.inü bışlanıyor Bugünden ifibaren 

Evlerinde olektrik olmıyanl&rın bakkallara tevzi 

Muamma?! ... gaz ihtiyaçlarını tem.ın il)ın halka_, d, 1 , b I k 
yapılacak petrol tevziatına l nl· e ı :mesıne aş anaca 

<•n ı;arşamba gününden !ibaren Son ııiialerde İatanbulun lhti. B lr Isveç g'azeteohıe mWlkat j Dlldcat edlUnıo harıı eden bütdn 
başlanacaktrr. yacına sarfolunmak üzere a.yrıl&n 'Veren General Weygand: 

1 

devletlerin ileri gelenleri, df!ırn~lerin-
Tevziatın muntazam bir_ şekilde 150 ton pirinç, 150 ton fasulya, 100 cFra.nsa.nm dJrlleceğlnJ.» ve «harbin de ve yazd&rında dahna nalmeı ke

yapılması içle halka ıarı fışler da- ton bulgllr, 600 teneke yat, 1600 sonunda btiy.ök bir devletin çökece- seri gJbl kendi hesaplarına yontmalr:
fıtı~ma~tadır- ~u flşler~e her ev ay teneke peynlrln derhal piyasaya ğlnl» ha.her vermiş. Genera1, bu. ke- ta.dırlar. Hiç ıı,üphettiz, herkee kendi 
da üç 1 trt- ne.rol alabılecektlr. çıkarılması için yapılmakta _olan hanettc bulunurken de «çökecek dcv-ı m. emleket ve rnUletlnln hayrını ister 

Petroıü!ı l'trec:I 28 kuru!!:tan !a· ve M ı h k t tn k•-bütiln hazırlıklar ikmal edilmış ve 
1 

Jetin hangisi olacaflnı t.ahmJn edebJ· Ye &re e e le "" de hıııklı-
tılacaktır. Tevziatı dolrudan dol'. bu erzakın bir an evvel piyasaya ı llnltnb• dtımiış. dır. Aoc.ak ben, oyun oyn1yan kimse-
ruya bakl:allar yapacak ve topla· çıkarılması için kat1 kararlar alın· FraMız general, ctalmıln edeblllr- Jere kazançta mı kayıpta. mı olduk-
dıkları fi~lerl gaz kumpanyaları .. mıştır. ıht.lu diye atz,lDda gevellye.rek orta.- lan sorulduğu zaman bunların umu-
na vereceklerdir. ı tı ı dJUk ka 

Otobüs - tramvay 

Tevziatın ne şekilde yapılacağı- ya attığı btl muamma. ile herkesJ m ye '6 «Ş m zanıyorum - ya-
na dair, Mıntaka Ticaret Müdürlü· kafa patlııt.Auya aeye olirlUcltıyor hut - kaybediyorum. Fakat her ı, fl"· 
ğünce hazırlanan listenin bugün ı acaba T puçları giyeıi<en be!H -· dedlk-

çarpış-rası den itibaren tatbik mevkline ko: Harp -n yedi bllş1lk devlet var. terini işitmişimdir. 
Şoför Nazif'in idaresinde Çatalc& nulması için bugün, fstanbul Mın-' Khnflenln hatıın kalrnamattı için AJ. Ha.rp edenlerin her biri ı!'rtedtği ka.-

No. 51 plıllurJı bir otobüs SlrkecJde taka ta~ Müdürlüiünde bir top- fabe hırasDe yazıyorıan: Almanya, dar kendlne yontau.n, ma.de-mkl 1}im
Her kelimenin de (hakiki) ve (m•

cAzi) nr.inala.cı vardır... (Ye'cQc 
ve Me'cflc '--inde b;.. kavmin bir tramvayla çarpı mtf. her ikisi de 

~u• u hatlara uğramlf,tır 
l&ntı yapılacak ve er2'&kın bakkal. Inrlltere, ItaJya. Blrleıtik Amertka, dilJk oyun devam edJyor, her ffJY cpa. 
!ara tevzline başlanacaktır. Çin, Japonya, Rusya. puglan giyerken• belli o!JM!akbr. 

aktörü Sinema 

istihbarat müdürü 

olabilir mi? 

~ ret& GM4>o'nun flknlerlode 

~ ~ erkt'k ro1U oynıyan ltel

,-yn DoucJa,, ,·ac. Bugün~Je ~ 
rlka pzf'tele-rilttk' kend~lnde·n Pf'k 
('ok ha.M-otunuy.,r. Amerlkada Mrp1a 
Alilkah bir takım göni:lllü 'azlleJer 
_yan.hlıp dururken MougJa"ı'a ft paMf 

korunn1a fıttthbar mütliirlUğti vaUfesl 
,-erilml,tlr. Bunun Uz.erine Atnerlka
da kı3an1etıer koptn.,,tur. •\'ay efen
dtm. aktOrden htthbar nıbdürtı olahl· 
lir mi~ Bu 1W' rev.alet!» diye fledlko
duJar alını,, yürüınüıtttlr. 

ınevcudiyelinde. hiç phe yok-

tur. Bunları d-Unyadan ayıran ve 

kendi mıntakalarına kapıya.o 

(<;ed), ınalflm olan şekikle, yük
sek ve aşılması mümkün olmı-yan 

bir d.uvar değildir. (Sed) den mu
rat, (mania) dır. Bu mfınia da, Ja

pony.anın etrafını çevirmiş olan 
(deniz) dir-.. Japonlar. asırlarca 

bu denizin ortasında kalmışlar. 
Ark&Aı var 

Şüphe! ölüm 
Kilçükçekmece açıkiarmda Anbar· 

lı köyU ı hlllnde bir ce~t bulunmuş· 
tur. Tahkikata müddelun1umt muavi
ni Orhan l\.{ermi el koymuştur. Ce
sedi muayene eden adliye tabibi ölü
mü şUpheH görerek Morca kaldırıl

mruıına karar verml!Jtir. Bu (-e.qedfn 
bir kaç gün evvel batan Karakuş mo· 
törü tayfala.rırıdan birine ait olduğu 
san ılın ak tadır 

General cFr&M& dirilecek» ve cbll- ÇIN ışı, OJAPON ışı ... 
Taksim deki yangın yllk bir devlet l'ilkecek» cledltln• gil- Çin ıcra mecıı.ı umwnl bir sefer-

b 1 re, yukarıdaki yedi devletten hanglal berllk UAn etmiş l 
Q Ş a ngtCl çök.meli ki Franıa dirlleblıı.ln f S.,. ııenedenberl Japonları uf.,..b-

Dlla ~ Taklimde Lauıart.ın Haydi bakalım, btru da m lı:afa np duran Çin, umumi leferberlljtl 
caddesinde Ideal apartımanınm bir yorunuz! eğer yeni JlAn edlyo~a laponian en 
dairesinden yangın çıkını~, blltiln PAPUÇLARI GIYllBKEN -t• lı"9 oene daha utr,..tıracak de-
apartıman halkı He beraber mahal. Bir Romanyalı ıeneraı Bükref ,.a.- mektlr. Tevekkeli defll Blrleşlk Ame-
lell birbirine g1rml1J1tir. Vaka mahal· zetelerlnden birinde ya2Xlığ1 bir yazı- rlka Ue Inglltere Uzak'8-rk harbinde 
line derhal yeti~en itlaiyenln gayre- da, Romanyanın KaradenJzin en btt- Japon ltlndeıı zlyade Çin J,t_ne önem 
tile yancın sirayetine meydan veril- y1lk aahlldar deYtetl olae&tını haber veriyorlar! .. 
meden ba.stırılmlfbr. veriyor. Ta.tııaere 

SÖNMIYEN ATES 
böyle ayrı ayrı emeller peşinden rezer· 
sek bir kaç sene sonra hayatımızda sa.a
det mi kalı.-? .. 

toııa, Nibadı bulup getirmesini söyledi. 
Biraz sonra Nihat, aekın bir çehre ııe 
tarasa geldi. 

Saadet Hanım: 
- Nihat çocuğum! .. Demitıdenberl seni 
konuşuyorduk. Ne zaman uslanacak· 
sın? .. Koca bebek, dedi. 

T efriko No. 12 Yazan: ismet ZiYA 

etmedim. Direktörden sordum, o da çok 
methetti. Abla! .. Görsen o kadar '5i1zel 
ve cana yık~n b!r tef ki. .. 

Nihat hiddetle: 
- İfadenlze bakılırsa, Perlhaa Hanı

mın beni size bayii methetmiş olduğu 
anlaşıhyor. 

Dedi. 

Saadet Hanım üzülerek: 

30-S-9U 

Tünelden 
aktarma 

T anıdık bir okurum anlatın 

- Dün Sultanahn1et ta.raf

larında bir ~lıu ,·an.h. işimin blt

m~ı. ak'}ama dofru nıüesseselerin 
kapanma saatine teı;ıadüf etti. Bili· 
yo~unu;r. kJ bu saatlerde tramvaylar 
('Ok kalabalık ohı,yor. JleJe, ben Şlş
Jlye gideceğim i~hı, Beyoğluna ('1-

kan arabalarda yer bulmak benıen 
hempn lmkful"tız. Beojlkta,a giden 
arabalar l8e az ook tenııha. Ben de 
Beflkta' arabalarından blrıne bhıııp 
Karaküyde inmoyt, tttneııe yukarıya 
çıkmayı ve orada.o Şişli arabasına 

binip evime gibneoyi kurdwn. Dedi· 
ğlm gibi de yapbm. 

- En dofrwıu ba .•• 

- Evet, en dojtrusu bu... An<ak 
ben bu t,ıe doğru bulmadıfmı bir 
feyl anla1mak 16Uyonlum: 

Yolda biletçiye Tilııfılden Ş!J!llye 

aktarma bUetı vermesin! oöyledlm. 
... UJıyamadıkJBı görlin<'e anlattım: 
cKarakö.)'de lnecef.im, tündHı yuka.. 
rıya ('lkacağon ve oradan akt&nn& 
şı,ııye g'ideceğlm.• Göldll ve ctünel
den. aktarma olamaz bayım» dedi. 
Ben herhalde blletl;lnln böyle bir 
aktarma elurluğıından haberi bu· 
Iunmadığrna htikmettlm. BlletçJ, 
~öyledlğlnln doğra olduğunu twpat 
i~ln befll tram\.'ayın lçlne yapışttrli.· 
mı~ bir llAnın öoltne ptürdll ve ak
tarma lgin tayin edilen yerleri 
okuttu: 

Şi~IJ, Ferlköy Jlamam, Barf>lye, 
Tak..,im, Karaköy, Bet,lktq, Orta.
köy, Eminönü, Slrkecl, Bey aut, Fa,.. 
tlh, Akı5aray. 

Evet, blletçi haldı idi, fakat ben· 
ce tramvay idare1i h.aJunzdı. Mg.. 

dem ki aktarma bUetlert llAnd& ya
zıldığı üzere haJkın kolaylığı için 
ihdas edllmJ11tı ve tünel de tııunvay 
gibi IHtanbuJ beledlyeslnlodl Ye ma. 

dem ki ben de arada bir tttnel pa
raı.ı da fazla ,·erecektim, nl~ln ttt
nel ba'jından aktarma olarak sem
thne gideme-yinı. Beyazıt - Tak8tm 
arab&&lle Beyoğluna çıbam Tak· 
simden Şişliye Aktarma ala.bWyo
run1 da Karaköyde inersem TlineJ
ba,ından şı,uye neden aktanna 
atamıyorom f 

- Haklısın sanıyerwn. OIN. plsa 

aktatnl& bllet.leri ihdas ecllldlji ıı

rada ka~bktan -.ıı 1eftıecU. 

ki ldn idare bil lrolaıylıp ~ 

mil). Umarım ki INı 191 • J'Oian& 
ko:yer. 

IÖR IADI 

AlfTlan müzisyenler ilk 

konserlerini verdiler 
Ankara, 29 (Telefonla) - Berlln 

orkehtrası ı,efl profesör Ha.ıw Benda. 
22 mtizıaiyen arkad&Ş!Je diln fehrl
miZe gelmlf ve &Jq;am Kızılay An
kara. merkezi menfaatine halkevlnde, 
baştan baııa muvaffakiyeUe geçen 
bir konser vermiştir. 

Adli;ec lerin terfi 

listeleri hazırlanıyor 
Ankara, 29 (Telefonla) - Bır ve 

iki numaralı adliye ayırma meclisleri 
hAkim ve hı1klm sınıfından sa.yılan 

rnüddelumumilerdcn, tertl müddetle· 
rtnı doldunntı!J olanların, terfi def· 
terlerini haz.ırlamıya dtwam etmek· 
tedir. 

r-T AK V i M -ı 
30 MART 942 
PAZARTESİ 

AY 3 - GUN 89 -Kasuıı H3 
RUMİ 1358 - MART 11 
HİCRİ 1361 - U..bliilevvel 12 
\ 'AKİT UVALI &ZAJ"1 
GÜNEŞ 5,47 11,16 
ÖGLE 12,19 5,47 
l.K.tNDİ 15,52 9,20 
AKŞA'M 18,32 12,00 
YATSI 20,04 1,33 
İMSAK 4,04 9,34 

Kuzu kapaması 

'' V3flng1ıonda kong-reye dt" aktıet
mlş. Thomas Ford adında bir mebu" 
btr ;~ttzah takriri Yemtiııfttr. Bu tak
rirde dtnlllyor kt: cDougl:M ıibl ltir 
film aktörü an<'al< bir (- g1ilü) 
olabllirıt. Takrir üzerine koogTede 
fırfın&Jar kopmUff, ileri, geri SÖ'Zler 
.. oytenn1~tlr. 

Milli korunma. t.eı,kilit.tı i<'rat direk
törü Landis deıni,,tır ki: «Salon gü:hi 
ne mflna~·a geldlb'1nJ bJlmiyorum. Bil
di.tim ,-U ki blriO<'I ~ınıf film akWr
lüğli yük .. ek n1P1.13·eUere llttiyn( &'Ö5-
terf'Tl bir m~ektlr. Bunu yapa.b:len 
adaın. JUkAek ,·ata .. ı hfı.ınetıerl de 
ha.".'Qral>lllr. F at Dougla"l benim 
müdafa&rna muhtac deıf(lldir. Kendt
.. ını elbette ınüdal&a t-tm&;tnı bOirıt. 

Kucaktan kucaaa ııezlyor. Kadınlar 
tarafından şımarlıldıkça ~ımartılıyordu· 

Bu halinden kendisi de memnun degil· 
dl. HatlA bir kaç kere bana: 

- AblaJ .. Ben bu gidişi beğenmiyo

rum. Fakat kadınlar da beo.i bir türiü 
rahat bırakmıyorlar. (Sende şeytan tü
yü mü var) diyorlar. Ne yapayım?·· 
dedi. 

Nihadı, bu tehlikeli vaziyetten kur· 
tarmak, sefahet hayatİndan uzaklaştır
mak lAzımdı. Bunun için uzun uzun dil
dündtim. Nihayet onu evlendirm<!ğe ka
rar verdim. Bu kararımı kendisine söy
lediğim zaman o da memnun cldu. 

T•n1 henim beğenebilecej:h» olr tip ... 
Onu,.1'" re 11 rok :yi anlaşabilece-
:iml ve mesut olacağımı zannederim 

Del. 

Dü~ün münasebetiie İstanbula ııeld!· 
jim•z zaman seni gördr görmez, Nlha
dın çok isabetlı bir izdivaç yaptıtına 
doktor da ben de kanaat ııetırdlk. Çok 
memnun olduk. 

Saadet Hanımın Uikırdısıru kestim: 
Nihada ne kadar büyük bir bajlı

lık gösterdlğ!mi tasavvur edemezsiniz 
ablacığım ... lık günlerde o da, benim
i" alakadardı. Fakat sonraları bu alAka
nın gcvşcm~ye başladığım hi98etmel:e 
başladım. Dü~ündüm, düşündüm. ffçblr 
~bep bulamadım. Hat!A son günlerde 

eve de feç ve içmiş olarak ıeimlye baş. 
ladl. Düşününüz btr kere ablacığım .•. 
Biz, nihayet üç dört aylık evliyiz ... Böy
le Mi ya~amaınız !Azım. Daha ~imdiden 

Bal aylarını yaşıyan çiftler için bu 
çifilik ne mükemmel bir yer... Fakat 
görüyorounuz ki bir gün bile onunla 
kol kola girip de şu koruya bir gezinti 
yapamadım. Ne zaman teklif etaem; 
(sen ıit Yavrum, ben rahatsızım, ben 
me!JllttlOm) gibi baştan savma cevap
Jarla mukabelede bulunuyor. Karısına 

p•muk lpligi ile bağlı olan bir erkek
ten ne beklenir? .. dedim ve kendimi tu
tamıyarak ağlamıya başladım. 

Ne kadar metin bir kız olduğumu bi· 
lir!'in NAzan!.. Bu husustaki zaafıma 

kendim de kızdım. Fakat, aylardar,">erl 
kalbimde toplanan zehirlf"r nihayet ken
dilerine b:r mecra bulmuş akıyorlardı. 

Saadet Hanım üzgün blr vaziyette he
men beni kucakladı. Saçlarımı öperek: 

- Üzülme yavrum, ben ;ıimdi Niha
dı çağırtır. sana tarziy-e verdiririm. Ay
ni zamanda, bundan sonra uslu oturaca. 
tına dair ağzından kuvvetli söz de alı
rım, dedi. Ben itiraz ettim: 

- Haylt" yavrum. Hay.ır... Perihan, 
senin hayatına karışalı üç dört ay olu
yor. Halbuki ben.im, seninle beraber 
geçmiş otuz beş senelik bir hayatım 
var. Bunun için seni, çok iyi tanırım. 
Böyle olmasa bile Perihan, seni bana 
çeklştlrecek ka<eakterde bır kız değildir, 
dedi. 

Nihat, mühim btr konferans verm.eğe 
haz.ırlana.n bir insan gibi kendisine cid
di bir tavır verdikten sonra söze baş· 
!adı: 

V eşli salat&, taze eovanla kmO 

kapamas, hem Jezzetll, hem 

hafif bir bahar yemefldJr. En nazl}ı: 
mideler bile bunu kolaylıkla ııa.zme
der. Kuzu etleri nlbbeten UCUlla.dJ, 
arasıra blzhn eve girebiliyor. BtJgUn
kU yaptıjlım kapamaya bir de lrmil< 
hel,·ası ilAve ettJfim lçtn DemJr'Je 
Ay'l"'ye g'ilzel bir ziyafet çekmi' ol
dum. 

Oougla. p.zetelerf' ~-alnıı. şu beya
natta bulumnu1tı.ır: c:\lebtJj;;J&n• ko· 
nu~mı.\·a haJdarr ,·ardır, çünkü ı.,ıerl 

.. \ l<"rl odur. Ben I~ tizerlme ,·ata.n.i 

h1'" \Vlfe almı bulunuy-0rum4 Vazt
frnı a..oıa~mak değ11dlr, yapm.aKt.r. 
Hunun ffln mebWi Horda t'evap ver
ıutte 'aı.lfem mıi.nldir.,. 

Hayatının yeni bir mecraya glrme,.t, 
hiç şüphesiz ki ruhu üzerinde de büyük 
bir değişiklik yapacaktı ... 

Kendisine hayat arkadaşı olacak kı

zı yine kendifiaıln intihap etmesini 
söyledim. Ban&: 

- Şirkette, çok temiz ve elci bir aile 
kızı var. Bir senedir şirkete devam edı
)l()r-. En ufak bir ~>tine tesadüf 

- Sakın ablacığım! .. Beni N!hadın 
yanında küçük düşürürsünüz. Onun 
banA teminat vermesine çalışmak Ni
hattan sevgi dilenmek cibl bir şey olur. 
Bırakınız da bu karışık gönül davası 
kendiliginden hallolsun, dedim. Saadet 
Hanun beni dinlemedi. Orada dura11 Fa-

- Vallahi abla... Sen de bilirsin ki, 
ben hayatımda 1;..lç klmsey~ hesap ver
meğe alışmış bir insan delilim. Böyle 
olınakla beraber deminki meselede ne 
kadar açık kalbli hareket ettiğimi gör
dün. Perihan'ın ark ... ından buraya ka
dar ııeldim. Ve vaziyeti bir kaç kelime 

Arkail Yar 

PASLI t:TU NASIL 
TE~DZLENIR f 

Gerek elektrik ve gerekse at~ 

Uttilerlnin altları pMlanırsa. bir kfY 
hnca ~ıln aras.ına bir kaç parça bal
mumu, bir miktar tuz koy&rak bezi 
ka.patmah, ilzerhıden sıcak uıuyU 
geçirerek t$Yllzlemell. 

EV KADINI 

v 
• 
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7, 
7, 
7, 
8, 



Askeri durum 

C YazaD' -=:-1 
l~u BO~f 

Uzak Doğu cephelerinde : 
ell9lıl PMlftlcte, A.-.tral)'ac DJD dofu"llDA dÜfM ktieıtik 

taknn adalara kal"lfl yeni btr .Japon 
ihracı bekleamektedlr. Hint denlslae 
gelJ.DQe, burada Japon deniz ve llava 
filoları bUyümete ve Hlndistanı ~ 
kındaa &ebdlde baflamııtır. Vifl'nha 
\'erdltf bir habere göre (% :ıırhh + 
2 tay~·are ıemhıl + bir 90k kruva
zör + diğer harp gemileri) nelen 
.mürekkep bir lngiliz tlloeu HJnt 
Okyanusuna gtrmek llzere cenubi 
Amerlkadan geçmiştir. Jnglllzlerln 
bu yeııl teılblr ne nıllhfMlel btr .Ja
pon taarrmona karşı Hint kıyılarını 
nıüdalaa ve Hindistan De cenubi 
Amerika araemdakl mu,·aeaJa yoI
larnu ımna,eye karar verdikleri ve 
harekete gerttk'lerl anlA,ılmaktadır. 
Şu baickı mnt denizi yakında ciddi 
bava - clenls 8"JharfMlerlae ullne 
olMı9ktlr. JngDlımler artık denizde 
h&..a kM"\'eUerinln oyaadılı böytlJl 
role 1nem wırtyonar, clenl7. ftkıAna 
2 tayyare l'f!l'Ü9lnln kat.lmMI ..... 
göste,rmelrtedir. 

Doğu cepheşinde: 
Birkaç gttndenberf eepbede hem· 

il bir ctetı.plkllk olmadıtını bUcHttıll 
a.. Wllttt. bugün Sovyet lntalan
nın taarruza del-am ettiklerhai ,.. 

bası meslr6n yerlfırl &"flrl aldddanlU 
t..ber venn19ttr. Alman tılıhllA'\M l'i
re, ... ...,.,.,...,. LeningT'8Cl 4)ep

heıılnde, ıımen gölünün !)imal dola 
Ye oenap ~ Yf) deDl• lıeel
mlnde Jran-etUdir; Rmlar Lenin• 
lrad bölsellinde 14 kilometre Derle
nüı}Jer '" Novprod - Lenlngnd de
nılryolana Jremalflel'llir. Herkes ClfJP
heııılnde Rmlar, yine Alman tehlltl
ne söre 18 lrflomehoeltk bir .,.... 
herhlde fk'ldeUI blr .....,.... .,._ 

hınm~r. 
Hullııa, Buıı1er efl*l maa.t.e,a 

hentlz ~"Jlerdlr; yapWıdan 
taarrnJat da henüz ~emJttlr; 
fakat bu taarrudarla bÜJ'Ük netice
ler elde edeınedlklerl • ortadlııla. 
Balı oepbMlllc1e ........ ~ 
'haflanu'*'r, llMll .-.Jc ~ ""' 
batııldıılmr inin~.,. bcllM- -

yııp ..... ~ *"'- edefıek. -
daı:ı 90nra yeni Wr bMeıket h!ld>i 
baş~r. 

Libya cephesinde: 
~ .......... etwll'"6 lllM'-

ıim, Y91nrz bant k~ hanılMıtlerf 
,e ıuwa faaliyeti ile geç:mektectir; 
ınam.tlll trap efrtlli takdirde .... 
,.e ~ aylannda da Mtylk hare
ketJnr yapılabilir. Maltaya yapılan 
MHwer hava hücumların& tıelulırııa, 
Genertıl Romme1'e prek clenw.dm 
'\e Kerekse ha'lıedan takviye kvv
venerı ~ .-.ın eclDdltl 
anıaşıhyor. Genenl aommel berb.ı
de Or~teld Jllgillz 1mn'e$1ertal 
~t ve pıerlf t:aarrnlarUe ..,_ 
ruı-..~ ....... 
l'aktır. 

Fransaya yaptlan taarruz: 
ıncn1s1er Pranean111 1ııet1 ...-11• 

dtifen ve Leire nehri .,_.... lıı8-
1unan Salnt • Nazalre"c'iekl AlmaD 
denıaaıt.ı ÜlaÖDe bir takrip ,........ 
111 Y&pnııflardır. lnglllzler buradaki 
bavuzu ve baza ~ tahrip ede
re)( ınu\·affaklyf'tle ııerl döndükleri· 
nı iddia ediyorlar; Almanlar da bu 
~üııtln INı9& çıkanlchfını lli7-
liiyorlar. 

llaklkat fUdur, ki IngUlı.ler hecle
ftn bulundufu yerde karaya ayak 
'-rnttlardsr; ba Jngillı.ler ~· bir 
hluvattaklyettlr. Faht bu kftçük 
~. ikinci cephe ~nı 
dört gizle beldlyen ....,.. ldO te 
tatırıın edecek bir .......- ...,,...... 
Dlter taranan, Jnclllsler ısartıra 
tıknırya muvattalı: .-ıar c1a Al· 
nıan1arıa ....... möd&faa _..ta 
inu11e1e •• ,...,.. P silO*lr· 
~ ............ bMb kaydan sö· 
letl'9be1ıta Ye ......... etmelrtedh'• 
hır. )lem•, Alman c1enızaltllan· 
•a ~ mDe8dele ~n. Jnııllideria 
bu rtbl ....... lalerlnl tahribe ça-
1".'rnaıan • dotraıtur. Bol hava 
ktavvMlwhle malik olMlardı, ba ... 
...... ,._c117, kadar epe)"M maval· 
~etler ilaJıdetımlş ollM'aklardı. 
lilkhn ve MüddelumwnUer aruuııda 

Y8Pl1acak ~r 
Ankara, 29 (Telefonla) - Adliye 

VekUUtt. hAkim ve mUddelumumller 
arw.auıcta değişiklikler yapılması hak· 
kında Yenl bir kararname projesi ha· 
:tır1 .. -..... ıya başlamıştır. ,...__ 

RADYO 
7,ao Program 
7

•33 Müzik (Pi') 
7,45 .Ajans 
8·00 M:Uzlk (Pl.) 
8•15 Evin saa.tı 
12.ao Saat ayan 
12.33 Şarkılar 
12,4~ Ajaruı 
ıa.oo Tllrldller 
ısoo Pr 
ıs ogram 

,03 Orkestra 
1',il Ziraat tak. 

18,:ıi:I Fasıl heyetl 
19,80 Ajans 

19,46 Serbeılt 5 D. 
19,50 Şark!lar 

20,15 Radyo Gaz. 
20,45 Halk tUrküs" 

21,00 KonufD1a 

21.~ TllrkWer 
21,f5 Orkestra 
22,80 Saat ayan 
Z2,t5 Kapan'f. 

1 

ı· Uzakşarka 
bir lngiliz 

filosu gidiyor 

Gizi i 
Radyo 

neşriyatı 

[GECE POPORTAJLARıj SİYASİ İCMAL 
• ==--=-="' 

Edebiyat gecesi İngiltere kralının 
nutkuna göre : 

Harbin gayesi ne? YAZAN: Bir Müşahit Yazan: M •• 7.AL 

re nelkl gece lngilterc kralı. 

~ nın nutku, Ingiliz ve Ameri
ka radyo şebekelı>.rlode.n g~rek 
büttln dünyaya )'ll~ıldı ve her dil
<kn tekrar edildi. 

• 
J :;ponlorın yakında 

Siberyaya faarruz 
edecekleri söyleniyor 

Japonlar Pasifikte 
şimdiye kadar 140 
bin kişi kaybettiler 

Vicby, 29 (A.A.) - Londradan 
alınan haberlere göre, Incill&ler U•k 
fa.l"ka mühim deniz kuvvetleri cön· 
dermeğe karar verrniflerdil". Bu lcuv
vetlerin şimdi Atrllcanın ceaubunda 
Kap't:an seçtiği ve Hbrt Okyanusuna 
&irmek üzere o!duğ\ı bildiriliyor. ln
giliz deniz kuvvetlerinin 2 zırttlı, 2 
tayyare gemisi. blr oolt kruvasörden 
ve diğer gemilerden mürekkep oldu· 
gu haber veriliyor. Alman !haber sa#
laml~ıraa, Ingiltere Uzak~rk'ta 
tekrar harekete geçmete karar ver
miş demektir. 

Nevyork, 29 (:A..A.) - Porelgn 
Sorresponda~e ismindeki haftalık 
Amerikan mecmuası Japonların Pa
sifikteki kayıplarını 1'0 tiln klfl ola
rak tahmin etmekte ve bunlardan 
~ birinin denisde boğuldttfunu lll
ve etmektedir. Kayıplar, zannedlldi
ğine göre, har'be atı1an kuVVetlerln 
yüzde elli.sidir. 

Bulgarlara hıtap 
eden bir radyo 

istasyonu diyor ki: 

Bulgar tJltJylttrı 

Rlman/Ma s8f1'dı 
Londra, 29 (A.A.) - B.B.c.: 

Kendisini «mUstana mihver. diye 
tesmiye eden bir radyo istasyonu 
her saat Bulıarlara hitaben neşri. 
yatta bulunmakta ve eter harbe 
girerlerse Bulgarlara muazzam a· 
raı.4 vadetme1'~· 

D!ler ta~ftan bOtün Butıaı- rad 
yolannın nefl'iyatı «Bulgarlar, Al 
manlara aatılml§t1r. Bulı•r alay· 
}arı Bulgarı.rtn luır<Mıl olan Rus. 
lara karsı harbetmek ii7let"e dolu 
cephesinde ltareanacaktırıı ,eklin· 
de esrarengiz söder söyllyen bir 
radyo sedasite karJ,ftınlmaktadır. 

Londra, 29 (A.A.) - B.:e.c.: 
Sofya radyosu So\ryetlere karşı ~
lAle hatmde propacenda. yıatdır. 

maktadır. 

Cripps - Nehru 
ile beraber 

Gandinin evinde 

Mecmuada, Tokyoda lıulunan muh
telif bttara.f menbala.ra göre. Japon
ların pek y&Janda Slbiryaya taarnız 
edecekleri kaydedilmekte Te Japon 
radyolarınm ecnebi memlekellet"e 
taheis ettfklel nefriYatt& JromUnizm Yeftl Delhl, 29 (A.A.) - Sir 
aleyhinde propaganda yaptıkJan ill- Stafford Crlpps refakaUnde P.an
ve olumnaktadır. dtt İavaharlal Nehru bulunduğu 

Ede1117at Menttıtln hattalardanberi 
beklediği Edebiyat gecesi dltn geıce 

Maıc..ha ealonunda yapsldı: kapının 
önünde iQeri iirmek isUyen bir kala
ıı.ıık vardı. Dikkat ettim, bunlann 
U'Ulftd& ne Edebiyat fakWteainden 
bl?' talebe, ne de cdebt şahsiyeti olan 
bir AJ{na g&ilnıntt~, ~ en: 
ederek mercliYenden inerken meşhur 
karikatürist Cemal Nadt!"e r.astl&
dun: 

- Ne o, Uıetad Celi illi döR\lyorlJUa 1 
dtye sordum. 

- Şöyle 'bir bakayrm dedim ..• Met
hal 'böyle 'başlarsa.. var aen duhulfi 
talhmin et! 

mera'k blle etmiyordu. "faM• git
thıı, hatırını sordum: 

- i'Uzull'n'in 9iirl okuıunaı:IP, )'a
nda kesilen bir edebiyat &'eceai.. cllye 
tlkt.yet edl)'w, bUnlar blzbn faldllte
nin cençleri mi acab&? ctijle .,.yor
du. 

J,ınldar iyice Qf.klı, bef'eıl" teknr 
sahneye çevrilmişti, bu sefer de Nedi
ınl temsil eder kıyafette bir genç, Ne
dimin nueraluw okımuya bafJJ&· 
mlfb. 

.Arkamda.ki 11ta.uda. kon~ iki 
renctn JAtlarma kulak kabarttım: 

- Canım Nedimin, FüzUIINll de 
aıruı mı ya. .. Şunun "1ras111a. btr iki 

• dana etmek iç'ln geldik .. 
8en1d !fne atsan yere c!tlflYlez ta.- - Dans edilecek yer Yok ki bira-

blrt, bu edebiyat gecesi için dUşUnW- der-. 
mD;ı •• az bir ışık altında. pek çok Jf. 
insan toplanmL;ı. Hepsinin 'bal}ı sah· Sigara dumanlarınm, kahkaha. ft 

neye ~vrilmlşti. Bununla beraber bir gllrUltUnlln arasında. bir köşeye aıkrş· 
utultu ve gürWtü vardı ki eahnede mış Afina yti.zler görUr gibi oldum .. 
bir ..,ıer Okunduğu halde 1'itilmiyor- CelAleddin Ezine, Şükfl{e Nihal, Ham
du. di Başar ..• Yanlarına. gittim, ll6Zik 

Taı1bl hh' kJ}'afete girmiş olan ve kibar ŞükMe Nihal: 
genç, &ÖT.de Füzull'yl temall ederek - Edebiyat gençliğini yakından 
onun ~rlerini okuyor olacaktı, bir- tanımak istemiştik, de.. fakat bak· 
denblre sustu: sıu.ıza.. diye, o sırada ortada step 

- Azız mlsafirJeriıniz ~ dinliye- yapan bir bobiıtil delikanlıyı &'Öfite
bilece'k hale gelinciye kadar susınıya riyordu. 
karar verdik. Jf. 

Deyince b6r alk1' koptu. Hamdi Başar: 
+ - Peyami S~'nm diyordu, şu 

Salhnenin kenarında. profesör Mus- Para piy~ hakkındaki yazılan çok 
tata Şeklb'i gördüm; dehrln bu hay çetin değil miydi? 
huyuna aırt çevirmiş gibi yalnız aah· ı CelA.lcddin Ezine: 
neye bakıyor, arkasındaki curcunayı - Aman monşer .. harp .. bütün dün· 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Köyden Haberler 
7ok7odaa p1ee ıblr baMl'e pre halde bu sabah Gandinln evine gel (Bap ı incide) - 1 z.amanı ne zaman? Erken bucı.ma-

npoaıar Tanpyu aldılar ~I r.t Mplaumalleyhol k~~re1 tıyee •. kibar ruhlu, iyi kalpli, anlayışlı run belki faydaları var, fakal boy. 
Saygon, 29 (A.A.) - lngiliz kay- rın n o nmış dusu sa ona a· fo&anla.r... le soğuk havaların icabına uymak 

naklanndan aan ıhaberlere göre, ltnmıştır. Bu temaslarda, memleketin bat i~lın &ecikünnek daha. faydalı ... 
BirmanYada Tungu'yu müdafaa eden -------------
Çin kuvvetlerinin vaziyeti buhranlı lıea davw, insanın gözü ooünde Tuhafı fU ki aeciktirmenın faydalı 
.. yılabilir. Jıfaamatfh. ayni haberle- Fronsaya yapılan ihraç canlanıyor: 'Memleket halkının olacatuıı herkesin aklı kesmekle 
ze söre şimalden gelen Çin takviye ço.ldujımu ~l eden köylünüln beNber heı:ıtiı budamlı?· Dıyorltı.r 
kıtaıannın Tungu etratmda durumu hareketi ı ·Albinin yolunu bulmak, emnlye- ki: 
dllzeltebümlş mduğunu öğrenmek te ünl kazanmak, onunla. kayn&§mak, - Bıraz bekliyeyim, dedim. Fa· 
imkinsııxlır. Ayni zamanda Japon- (889tanlr 1 lndcle) X derdini dinlemek, icabını ;yerine kat ba§kalarının yaptıjını iörün-
lamı General Stilval kumandasında- kendilerine tevdi olunan vaılfeyi 9etirmek... ce ben de yaptım işte •.• 
1d ını.vet.Mrıe~U Q61'J>1411lakr lkmalden sonra ~rl alınml_Şlardır. iKoylü ile konu~a ~ nokta Belli ki Anadoluda y&§lyan ln· 
;rapmlf ol111> olmadıkları ela ma16m Bir miktal' zayiata mel olmakla belirf3ııor' ki, alım Mferberlijllne An, Jçtünal dunul&rı oOk telif. 
de.tlldk'. beraber At1anUk lt1yrsında Trtpttz bu •ne çok geç ıirlfilmlftlr. Hü- mif bir iwıan wıauru ••• iyi 6mek 

Son aaet!ercle Tokyo, Japonların g'iıbi büyük düşman ltarp gemisini k6met JJOrluklarla kahramanca te, tena llmek te saııın halinde 
Tungu'yu ıwraı ettiklerini '1e müda- içine alabilecek ~ne havuz olaft çarpı,.°nlJ, kırtası mullerln ölçü- te9İr cöste.rlyor. Bu balumdan hal· 
fllerini şehrin fime.llndeki dıt mtlda- Salnt Nazlre'deld büyük havuzun süne IÖJ'e beklenmiyecek 'kadar kın idaresi hem kolay, hem zor .•• 
faa. baUarına çekildiklerini bildirmek- methalinin tahrlbl işlndon ibaret o- çabuk ve iyi isler ba.prılmı,tır. Cok koLay, eler ihtiyaca uyıun 
tedir. lan bu v.zifenln bltirildil'i Jnıv. Fakat tedbirler eksiktir ve hepsi tedbir alınıp llalka iyi rehberlik e-

Dünyada 2 
milyar 216 mil-

vetle ümit olunmaktadır. de ihtiyaca uygun delildir. MeselA dilebillrse. · · 
tnglHz kUYVetlerl Mnilnce bu tohumluk diye ::Manlsaya, Konya Zor, tedbiır yanlış olursa vıe or· 

• yon ınsan var 
Berlin, 29 (A.A.) - Alman is

tatistik bürosu .on yıllarda yapı_ 
lan nüfus sayımlarına dayanarak 
dünya nüfusu hakkında bir lstaUs. 
tik nefl"etmiıtl. Bu istaUstile Söre 
dünya nüfusu 2 milyar 216 mU-
yondur. • 

Muhtelif kıtalar arasında, Ame
rika müstesna bir gelişme kaydet. 
m:ştır. Çünkil Amerikanın nüfu.tt 
1800 dekine nazaran 11 defa. art
mı5tır. Avrupada nüfus 1800 yılı
na nazaran 3 defa, başka kıtalar
da ise yalnız iki defa artmıştır. 

Dünya nüfusunun yarısı Asyada, 
dörtte blr1 de Avrupadadır. Nüfus 
kesafeti bakımından bu iki kıta 
başta gelmektedir: 

Avrupad• kilometre kare b&. 
şma ~,8 nilfus, Asyada kilometre 
kare başına 29,9 nüfua. 

Çinde umumi 
seferberlik 

teerrwza ait mü\emmlm mal6mat 
nesredi~ktil'. 

Almaalara life 
Bedin, 29 (A.A.) - DiJ.sman 

plönını geçen haTpte bir denlnltı 
Ostı olan Zeebrüg'e kal'fl yapıl
rnıı olan hücum gftrl ı.azırt.mışbr 

St. Nazair'de Mdiseler bOyQk 
bir hızla blrbltlni takip etmiştir. 
Bir tarafta hücumbotları kıyının 
muhtelif uçlarına dolnı nerlemiye 
çalışırken diğer taraftan bir İngi
liz destroyerl esas havuzun metha· 
llne doğru ilerliyordu. Donanma 
bataryaları derhal ateş açmıştır. 
Bil'k"Ç dakika sonra çok P:ldetll 
bir patlama neticcelnde, destrC'lyer 
havaya u~uştur. Gem,nln enka. 
l!lndan bunun üsler mukabilinde 
İngtltz donanmasına -yerilen eski 
model Amerikan destroyerlerinden 
btrf oldulu anlaşılmıştır. 

Bu gemiye 1nf!1Ak madd~lerl 

yüklenmiş bulunuyordu. Düşman 
torpido muhripler!, hücum ve tor
pidobotları sahil bataryalarımızın 

ateşi altında hemen hemen ayni 

zamanda b&tmııtır. 
Dütman, yaptılı topl• manevra 

sayesinde müteaddit •ndallaırdan 
karaya ask~ çıkannıya ımnaftak 
olmuştur. Alman ordusunun Oç sı-

ÇungklftS, • (A.A.) - Çin icra nıf kuvvetlen tarafınd8ft blrbirin-
mecllal umumi seterberltk emri net- den ayrılan, kaçmek :zıorunda bı. 
retınifUr· Bqkomutan Çan..ıcay- ra'kılan ve rtcat yollllt't kesilen bu 
Şek'in ısteğlle alınan bu tedbir, Ja- k'IJ'\'Wtler ktıçük ıruplar lteMnde 
ponyaya karfl en bUyWc harp K&J'· etraftaki evlere sığınmışlar ve yi. 
retinl sartetınek ~= ve in- ne l'f11P].eT halinde teslim olmuı
an Dıtiyatlan ak mak88dile ~= llll'dıl'. Şehirde w Hmen ce-.rMin· 
seferberlik yaprn de nizam ve aıilkGn az ~ 'için. 

te hudutsuz sallhlyetler vermelt-

hığdayı gelmiştir. Bu bulday bu. taya fena örnek çıkarsa •.• 
rada yetişmez. Halbuki geçen sene Her odımda, her temaeta m!•. 
su bastığı için tohumlUk ihtiyat na şu kanaat geliyor ki kalkla ka:r 
mamul yok ki ıelen buğdayı ye- naaıp elb!rlill rtıftu ile hareket e· 
sinler, mevcudu tohumluk yap- dillrsc bu mC'l'l'lleket halkının uy
smlar. Köylü ifinl gücünü bırakıp mıyacağı, baprmıyacağı 11 l'Oktar. 
tohumluk kaçak buğday bulmak 
üzere uzak uzak yerlere kadar u· 
zanmıy& mecbur olmuvtur. 

Köylere alt tahditlerin tatbiki !. 
çin hükıimet elinde maksada kafi 
icra va&ıtası bulunmadığına göre 
daha geniş usullerle hareket edil
seydi Ye mesela buğdayın muay. 
yen bir miktarı şehirlerin ekmek· 
Uli ~n alındıktan sonra tohum. 
Juk buğday ticareti serbest btra
kılsaydı ekim daha esaSlı bir a: 
rette yaptlablleeek ve köylil ken
di yiyeceği için sıkıntı çekmlye_ 
celdi. 

Bugün bu sıkıntı ycrlnıı gelccel-' 
mahsul zamanına kadar diş sıkmak 
meselesi değildir, tarlalarda çalı
şan adamlardan tam verim almak 
meseles·dır. Motöre ne kadar ben
zin kosulursa o kadar iş görür. 
Köylünün tecrübesine göre eldeki 
gıda ne tarla i~lerlnde blr adam
dan ahnabHen verim, normal ve. 
ritnin ye1"1SJdır. -

Mania• civarında hayyan sıkın· 
tısı var. ·K~ın besleyemeyfz.ıı d!. 
ye bir çokları geçen sonbaharda 
hayvanını kMaplık diye satmıştır. 
Şimdi yeni hayvan bulmak !Azım ..• 
Fakat bayvanıar son derece paha
ya binmiştir. 

Köyleri dolaştıktan sonra bende 
şu utnum! intıba kaldı ki, ekim ııe· 
ferberliğl bu sene için fazla iddialı 
bir isim .•. Hükdmetin bazı tahdit 
tedbirleri ekim baklmmdan zor. 
luklar yaratmıştır. Buna karıı di
ğer tedbir ve yardımları da ekimi 
teJVlk etmiştir. Patates muayyen 
va!Tl"fta toprak, fazla sermaye, çok 
itina lstiyen bir iştir. Bunun için 
zaten patates yet13tinnlyen yerle. 
mısırda mühim bir ekim fazlalılı 
pek yoktur. Fakat yaz mahsunerl 
için elden gelen yapılmıştır. Hele 
mısırda mühim bir ekhn fazlıbtı 
Umit ('Jiilebllir. 

Her halde sılmıtınnz yewf Jl'Klh· 
sut zamanına kadardır. Bu ma"9ul 
meydana çıkınca saklı bufdaylar 
da sb1ciln etmtye başlıyaeak, gıde 
baknnından daha geeiş nefes •la. 
cağız. 

Alnnet Emin Y AUWAN 

Almanya 
Fransayı 

tazyik ediyor 

yayı kanlı blr laarP aanlıtı fU ıiin· 
imle htJA mı Para piyesi?! .. ... 

Ortalıkta kayn~n gençlerin ?'O

Y.etlerine ıöz gezdirdim. Tıp, Kimya, 
MUhendit, Hukuk ve ne oldufu bel r
eiz bir sUrü. J"O'Letler arasında pcl< 
aeyrek bh' iki kişide zeytin dalı .• (ya

ni Edebiyat fakUlteli roseU). 
Bu kalabalık arasından terliyerek 

g-elen prof MÖI' Sadreddin ceıAl, mü
tettl41 .A.mi:re dert yanıyordu: 

_ :su M 'biçim llldebiyat ~ece1l c•· 
nrm... Bir taııe bile F.debiyat ~e· 
beatne r..UıyMnadım ! 

Derken mUtlllf bir atkı,tır koptu. 
Sahneye p&rıl puıl eıblaeaile &· 

!iye çıJGmlfU. Btr şarkı söyledi, aJ. 
k19landı, bir dalla söyledi, daha çok 
aııu,ıandı, nihayet bu kadar alkışı 
kıskanmış olacak ki Şevket Rado 
(yeter) de111ek ister rtbl kucağında 
bir demet ~•Ji ıöttlrüp ses krall
çeslne hediye ederken bir alkıt fırtı· 
nası dlıh& koptu ... ,,. 

Yalmli liJnOMt.&. ve portakal ve 
çocuk yemifi oıan çikolata satılan 
bUfede su ile hararet teskin ederken 
Berlinden yeni geımı. bir arkadaşa 
rastladım: 

_ Dostum. bisim UniYerıtile ~ç-
lij'i bunlar mı? Allah lfkına, diyor· 
du. Erkekler neyse aına bizim gUzel 
kızlarımız giyinmesini bilmiyoriar 
azizim. Meseli\ (diye bUfeye yakla
şan bir kızı lfÖSterdi ..• ) lfle sapsan 
bir tuvalet.. ?>aşta san san kurde!A
ıar.. ayakta da pdpembe iekarpin. 
Hele o canım ytızleri .. sanki kllAf ya
paymı derken bepei gözUml ~ıkar· 

mış! 

* Deminki alkıştan sarhot olmuş 
olacak ki Şevket Rado'yu tekrar sah
nede gördük. Düğün, ziyafet, eğlen· 
ce, tıcart toplantı.. ne olursa. olsun 
h<'r toplantının Kanber! olan Aııaf 
Halet Çelebiyi sahnenin ortaaına doğ
ru ıUrUklUyordu. 

Gençler kınlıyor: 
- ısterük. Çelebiden fÜr• mHr is· 

terük ..• 
Diye bağırıywiardı. 
Şevket Rado, Çelebiyi takdim etU, 

Asaf Hakt. mlkrofoman boynuıtu ~-a
kalıyarak hık! 4'di, mikroton bopar
Jöı1en 8Mi naJcl~. Kanber 
talr '8şırdı, ua.metJ bosuldu, elierinl 
cebine sokt-.s, çıkardı, tekrar hık! 
dedi. Sesinin çıktığmı ifitince !eralı· 
lıyarak l;lilrlae ba~adı: 

- Maaaara!! 

Hlc;ı şUphc lok ki nutkun çok \'a· 
lnır hlr lisanı, snyg1 uynndıncı bir 
M\'a.<ıı vardı. Jnglltercnln \'e miit
te.flklerlnln karşıla.ştıtı zorlukları 
azımsamıyor, bununla beraber iyi 
çalışıldığını. daha fyJ cabşılacatı· 
nı, tepenin tA eteklerinde bq)ıyan 
gayretlerin çok yol aldığını, kötU 
ku\'\·etlerln mutlaka ed1ecıcıfJnl, 

eallmecIDcçe tıanş lmzalaımn)'a<lll

tını aıılııtıyordu. Deva haklı oldntu 
için Allahın da demokrMI tarafında 
ola<'ağını Deri ııUrerek bütün lngt
llzlerl, zorluklan a.-,mal< için, AJla. 
ha dua etmlye ve yardım istemeğ<' 
d&\'et edly.ırdu. 

Demokraal memloketlcrlnden ak. 
11eden bütün nutuklar gibi, lngllterc 
kralının nutkunda da l1188na ek.sik 
selen taraf, yaln~ menfi blr pye· 
aln ti9tündo durulması '\·e ~ötü 
kan·et ez.lllncl)e kadar harbe de
vamdan• b6hııedllmeıddlr. 

cKöüi kD\'VfltJ.-.rl emnekıt bir Jııarp 
meydanında ~rpıtan Mkeri kuv
veUflrin t.bil ve !IM'Url pyeşldir. 

FHat lbtt; ınlHetlerln esas gayesi 
ol111na&. Aml mak&at, ilünyanın m!i
nevt iklimini değift.lrmektlr. Böyle 
1'lr değfı71kHk olt1fti& «kötü» denilen 
lı:avvet.ler mten oeff'.fi almalarına 
mtiMit bir muhit bulamaüar, dün· 
yanın yeni bir düzene Jcavuşınasına 
lnıkAlı llMJJ olur. 

Demekralll 1-rafı, :nııaddl Jtlr ta
iklnt Juıuplara varmak Oeğtl, ıtün

yayı emniyete ka~tak \'e 
harp felAketleriatn MI' daha baş 
göstermemesini tftntn etmek ]rln 
dövn,tüfllnil 8Ö.} JDyor • .Aıııl maksat 
ezmok değil, clünyaıun hal'Mlnı de
ğlştlnnek oldufuna pre ı.'1l1h ha· 
7.ırlıtını tamamlamak, gayeye Yar· 
mak baknnınclan, s1lôoh tedarik et
mek kadar nttiıhkAdlr, lıelkJ de oa
dan da mtihlmdir. 

Saftı pyl!lel'I lyke hulrlenına 

'\'C emniyet uyanclıraceık bir şeklide 
ortaya konulacak olursa hamt ııo

nuna erdimtek işine 'belki de umul
d•ığundan ~abnk \'antabllir. 1918 de 
de öyle olm•ıu' 111ı)ldr f Mılrerf taJı. 
nllnlere ~öre Alman kanetlerl Jte
nh yıpraınnatnllj tllr 1ı11ı1ite llcen hiç 

bek.leamlyeu Mr şeldlıie. b~ mnul
nuyaa lblr c181dkad& *•-uae bu
ik111 ,-u.ae Alh gelmk), ~ .,aı. 

1',Uıullnln fiirhal ywıda b&raluwt Ede -------------
biyat gençliği Çelebinin Naauaıı • 1 Türk - Bul gar dosfluğu 
karşısında. •s ohnuf'u. 
Çelebi devam etti: (Beftaraı'ı J illdCI&) (/) 

- DllfUnmeden 78ofipakln. dorko .Junkorofun Türk - Bulgar 
Senelerin, aarın ne MtemlDiyMi var rnüna8ebetlcri hakkıatla Skıvo ga. 
Maaaara!!- aeteslndc çıkan Y&zlSI ~ lMmtt be· 
Manll fÜl'lerlRI ok~, her fi:irde lirtmektcdir. 

blr alkıt koptıyordu. Nihayet Çelebi: Todorko yazısında diyor 'ki: 
- ArWyu umUlld iserine aoıı ok- Bazı ldınselcr bu ikl memleket 

rak bir fiil" c:laM okuyacatmı, cliJııe erasıode derin a~laı- oı-
bafieıdıl: duiunu iddia ederek Butgariebın. 

- O ne at-ç, .. ~ la Türldyc arasında ~ iyi 
Derken birdenbire 81dınenin perde- münaeebctlerl boZJntya uğraşıyor· 

!eri aıçılıp dana CMS oriaya çıkıve- lar. Bunların iddiaanea TQr1tiye, 
rlnce nnızlp ve Jtüıııtaıtı bir kahkaha ~afSız kalmış, halbuki Bulgat'.İl
lloptU. çekbl ~. "1radan, ta!'l üçlü paki& iUitıak ehnlştir. 
~ Çele~• ıai, caaa :lal okluğu Tllrkiyc coğrllft duntnnmu he. 
• ..ı.. ... ıaDUJ'&ll: 
--r saba katarak menfaatlerine uygun - Tuba! .. Yll"ha!.. edi 

Sesleri yttkae1rnil'8 baıflleıı,tı. bir dış siyaset takip ctmekt r. 
Biz & cotrafi ~yetimizi he-

Bıı nreUıe leYket Rado, Asaf Ha- saba katarak ve mıtn emeUerhn z· 
let C8ltl>i ve Safiye'den nete a1aA den ilham alan bir diş siyaset ta. 
edebiyat &"et:elİftill Mvetuıerı dansa kip ediyoruz. Eskiden oklttiu gibi 
dlSkWdüler.. Pmcti de Ttırkterıe aıremızda an

lllrMl;Mt 

Heybeliada çamları 
~atıı~x 

rıa JJetiaıtireb~eii bir' çamlıfın 
paraya çe~i.nc Maliye VckA. 
letltıde kim emir 'Yel'di? Bu satıı 
kiMden ırhnan tzmle yapıldı? Bu 
becWsfz ~k hazıneslni a.
diyıe bef, on pıtz'B'ya elden çıkar· 
mıya devletia ihtiyacı nu var? 

Esefle atrendllimlae göre ~ 
lılı saten alıp arsaya çeviren mt, 
Belediye meclisi..te az.adır. ftalkm 
umtmtuna ait mentaatleri konıntt
ya ınemw ediletı bir mtm, ı.Mk• 
ait bir 11Üae11'1t 1-zitıeSllte btzzat 
el uzıaıhwaayı nat.wa bOe ıetJreeel'. 
ni tMaV'fllr' etmek isteMezdllk· 

leşmazJrk yoktur. Türldcrlc kavga 
etmek için art.ad& sebep ıörmü
yonrz. Türk\er tyi kOMfU ve eski 
dosttlll"far ve bütOın baskıya raf. 
ll'ten böyle kalmak istiyorlar. Mil
ıetlerilnfz akr?lı davraınarak en· 
trikriaı"a lcapthnasnahyız. Bunun 
~ndir ki Klodyo nümune panayı. 
nna Tfirkiyenln iştiraki işini tan
zim lcin gelen TITk heyetini se· 
vinçle IW!ltımkyoruz. Yifte bunun 
içindir ld, Ankaradakl Bttlgar ti. 
earet he)'etine gösterllcn samı'mi 
fhobul bi'z1 80'1 derece memnı• ı et
ariftir. Btrlgaristan ve 'l'iırkiyeyı 
birle,etren Yol birdir ve dolambaç· 
suıckr. 

me t bu sureüe, btltUn de yeniden teeıısi1s etmiftho. Daış. 
tedlr .. HOkOme n"~ıan •emD-' manın bütQn hücumları pilKür-
harp silA.hlannı, c.ı.- • ,. _., hn L. dü 

Hele at fiyatları delice fırlamıı. 
tır. ~en sene üzüm mahsulQ az 
olmakla beraber çok para etmlD
tlr. Bunun içlıı gösterls 1'na'ksadlle 
sarfedilecek boka para vardır. 
GHsterlşin blşlıc• vasıtası da attır. 
Para sahibi köylfi yarımn ihtiya.. 
tını düıünmlyerek göste?'.lş ve lüks 
için avuç dolsu para sarfedlyor. 

İstanbul şehri. yepmk !IM&sl a-
H itler, fam bir dtnı verdili bazı ·yerıerı 19ktn sa-

bnı lterlcine çtkarmektadtl' A • 

Macar - Rumen 
hududunda 

(Baf tarafı l hıdde) '"°a 
nluntt kaydediyorlar. taıannl, elektrik tQ 61 Ye karaya çı .. &n sm•n 

tekmil ~ vası kıU&n ve :ma- kuvvetleri :role edllml3tlr. 
aantralJarını. akar ya ;ıı'raasada bn)'a t*-1 lngilbter 
kinelerl mllsadere etmek veya el k~- lti1i 1*a"'8ld _.yona.,. 

i u e malik olacaktır. m 
mak sallh ye n Londra, 19 (A.A.) - Saint ~-

sf l ·ınle Molotof zaire'e yapılan cüretkArane tnıııız 
O beskını hakkında tafsilAt veren 

İngiliz sefirile 2 Vifl mahreçli bir mesajda I[ Al· 
" man lddi9larl'fttn a'kslne olartık Ka 

saat görü~fu nadalı paraşütçillerıln limandaki 
a 29 (A.A.) - tngllte· Alman ıstlhkAmlarına taarruz et. 

Moskov k bQyilk elçisi M· tikleri bildirilmektedir. Gayri res-
reııin Mos ov:esı ıUnü Stalln ta. mı bir 14!kilcle öğrenlldillne göre. 
Kearl, cum~ 1 edUmı,tir. İki sa- parqQ~ler kuptılmıı olmalan
rafından k• d~vam eden görilşme na ralmen cumartesi ölleden son.. 
atten fazla 1 t f da hazır bulun· ra içine girmiş oldukları binalar· 
esnasında Mo 0 0 

da bill JB9k•~t etmekte .ldüer. 
muotw· 

Bizim köylilde aristokratlara 
mahsus meziyet ve kusurlar var. 
Bol gönülliidlir, kibar ruhludur, 
fakat çok müsriftir. Manisa koy· 
lerinde eski usul dü~ünler mey. 
dan almıştır. Şu farkla ki rakı da 
işin içine karışmıstır. DUiünde da
vul, zurna çaldırmak demek, ke
senin atzıru eçnıak ve hudutsuz 
rakı ikram etmektir· 

işbirliği yapması catta ada ç&.farı, Prost pthmda 
yq•tıık sabaııı diye kabul edtlme • 

için Fransayı mfş ~ 

Zorlamaya bacladı Memnuniyetle h8'ber atdıtmnıa 
., R6re, İstanbul ~eti ~11M 

Vaşington, a9 (A.A.) - Dip1o· c:am kesilmesinin ,.ewf b4r if'ara 
matlk mahfil'h!rde ötrenllclfllne kadar 5nüıte geçftıRCSI hakkında 
röre, M Httler, ltdısadt ve ticari Ada kaymattamtıttna etnlr ~ş 
tıakımdan Fransarun Almanya ile ve llfaç krtallwhı şimdilik &ltftte 
tam bir ı5 beraberli~! kurması için geçmtşttr. lJmarK ki gerek Matfy~ 
VI:ıl üzerinde Stkı bir heskı yap. VekAletl, ıerek ?BAyel ve gerek 
maktadır. belediye bu 111' ele aiacn, böyle 

Marepl Peten, M· ı:.vaı Ue IÖ. bb- feYe mll70nhdc ~ eıehl'in or
rilştükten sonra mumalle)'htn tek- taatnda nem eftttt edftdtltnl _... 

Fevzi Liitfi ııe köylü; teknik bir rar Fransız Jrablneslne ıtrmetıkM hracak ft btı ~ ı.n.tnt yol-
behee tt8'dılar: Balları lMldamek kabul ebRelllif*ir. Jar.dan dltleMeeelttlı. 

Eter Tamewar yakınında veya 
bafka biir yerde Rumen , toprak
larında Macar ve Rumenler arasın 
da bir hAdtsc olmuşsa, ancak Ru • 
men Makamları larafından Macar 
azmlıiıne. karşı yaprlan fena mua
meleler bahis ınenuu olabilir ki 
bu kebll fona muameleler esasen 
müteaddit kereler YtJkubulmuştur. 

TOPLANTI 
Ttlbertmos cemtyetı ınutat w ay

lık toplentmını ı ntnn çar:pmba 
&1hı'i saat altı buovlcta Cağalothaı
daılci Etibbe. Odasında ~pacaktır. 
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Galatasaray, Vefaya 
5-0 galip 

iLE SABAH, ÖGLE AKŞAM 
Vefalı bir oyuncunun çirkin bir 

hareketi oyunu yarıda bıraktırdı 

Her yemekten sonra günde 3 
ve 

defa mımtazaman dişlerirrizi F1rçalilyımz. 

Atalar sö.U vacdır: .Biil<Cmed'l
i:n eli öp• derler. KuVV'et farkı
nın dollurduğu mall\lbiyetlerl de 
galibiyet kadar ııe<efll saymak i
cap eder. 

Diln ..e son zamanlarda gördü
ğümüz Golataea,..y, inklr edilmez 
bır hakikattir ki kuvvet bakımın
dan klAs oyunu oynıyan ve daha 
doğrusu, eli büldllmiyec<>k, öpüle. 
cek bir taltım halini almıştır. 

Bır de<n"ede çatır çatır beş gol 
yapmış bir takım öntin.de sporcu
lukla l<abih telif olmıyan hareket
lerde bulunmak, o hareketi yapan 
oyuncu hesabına cok fena bir not 
olduğu gibi hem takımını antipa
tik yapar, hem de takımım bil. 
yük zararlara sokar. 

Niteklrr. dün, Enverin Cemtle 
yaptığı hareket cıok çirk 1ndl. Bu 
yetmiyormuş ıibi, hakemin haklı 
kararma itirazla sahad~n c1kma. 
ınaktaki ısrarı sporculukla kabili 
telif detlldi. Takım kaptanı Muh
teşemin sportmence bir hareketle 
arkada(Hnı sahadan c:ıkarmak için 
uğr~ırken bir klüp idareciı:tlntn 
tşe lüzumsuz bir şekildeki müda· 
halesi bir idıtreci )çin hiç bir su_ 
retle affedilmez bir hareketti. Bir 
futbolcü. bir idareci bilmelidir ki, 
bir hakem sahada her şeye hikim
dir. Onun kararına boyun eğmek, 
münakaşasız kabul etmek bir mec· 
buriyettir. Hakem kararında hak

·sız da olsa, hak sonra aranır, fa. 
kat orada her ne olursA olsun ka
bul edilir. Bu1'U bilmiyen bir fut
bolcıinün, ~ahada yeri olmadığı gi
bi, bir idarec;mo de klüplerde i. 
da.re mekanizmasında yeri yoktur. 

Şimdi günün en mühim maçın
dan başlıyarak müsabakaların taf
sl13.tını verelim: 

Galotsaray - Vefa 
Şeref tadında günün en mühim 

karşılaşması Galatasaray - Vefa 
arasında id .. Son maçlarını seyret
tiğimiz Galatasarayın Vefayı açık 

bir farkla yenmesi bir sürpriz ol_ 
ma.zsa, zaruretti. Şazi Tezcanın ı. 

daresindeki bu oyuna her iki taraf 
en kuvvetli kadrolarile çıkmışlar
dı. Sarı kırmızılılar oyuna cok can
lı başladılar. Üç ortanın delici o_ 
yunu Vefa müdafaası Jçln büyük 
bir tehlike oluyordu . Çok geçme
den bu hakimiyet semeresini ver· 
di. Sağdan bir hücumda Hikmet, 
Ok Galat-ray golünü kaydetti. 
Bunu soldan açılan bir ınışte, Ce
mili., yaptıtı lklnel gol takip etti. 
Vefalılar da a.rada sırada Galata. 
saray kalesine iniyorlarsa da bu 
hücumlar mü.da-fa.ada sönüp kalı.. 

yordu. 
Yine bir Galata.s1>ray hücumun· 

da Gündüz topu Gazanlere geçirdi. 
Stkı bi~ şüt sarı kırmızıhlar& üçün· 
cü golü de kazandırdı. 

ka arkoya beş eol yaptılar, maçı 
da &-1 ı.aznndılv. 

Beşi:ktaş - Süleymoniye 
Şeref sladımn ilk karııiaııması, 

Beliktaş Süleymaniye arasında idi. 
Betiktatltlar baştan nihayete ka.. 
dar hAkim ve er;lcl bir oyun oynı. 
yarak•ll·O ımi büyüle bır sayı far
kile gal'p celdiler. 

lt-' ONAN 

Fener Stadında: 

Kasım paşa - Taksim 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat lıônlon 

A.fafıda yazılı etlerden hangisi en uc1.1z fiyaUa verllirse ondan aım
rnak üzere pazarlıkla. eksUtmeye konmu~tur. IhaJeel 13/4/ 94:2 pazartesi 
günü saat 15 de Siirt askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta.-
Jiplerin belJi vakitte I<omlsyona gelmeleri. (2650 • 3825) 
CJln<I Miktarı Fiyatı Tomlnatı 

KHo Kuruş Ura 

.f:O • 88 ton kuru. ot. ( ton sabun. 
50 ton kuru. 80ğan pazarlıkla satın 
alınacıı.kur. Ihe.le.'!i 1.4.942 çarşam
ba günü saat 10 da Topkapı Maltepe
sindekl asker! sıetın alma. komlsyo. • 
nunda yapılac&ktır. Taliplerin yüzde 
l:S temlnauarne belli vakitte komls· 

Koyun eti ~0.000 36 1350 yona g<olmelerı. (2688 -39UJ 
Sı#ıY' etı 

Keçl eti 
ao,ooo 32 1200 .ıır-

-'<>,000 30 1125 Keşif bedeli 904 lira 20 kuruş olan 
• bir takım isteriliza.syon cihazı 1.4.942 

30.000 k ı lo nohut olınacaktır., üç parti on ikişer ton ıspanak 1 çarşamba günü saat 11,30 da pazar. 
Fener st~ında .ilk karşılaşma, Pazarlıkla eksiltmesi 2.4.942 per- ve üç parti onar ton pırasa pazar-ı hk.la. yapılacaktır. Fenni fartname t

Kasımpaşa ıle Taksım arasmda oy. şembe günü saat 11 de Bolayirde 1 ııkla satın alınacaktır. Taliplerin Je keşi! evrakı her gün komisyonda 
nan.mış, bl~inci devre 1-0 Taksi~ ~ askeri satıın a~a komisyonunda temlnatlarile birllkte 1,4 ,942 ç-ar· I görillebllir. Katı teminatı 135 Jira 63 
lehine netıcelendiği halde, lkincı yapı lacaktır. Kılosu 26 kuruş, ka- şamba günü saat 14 de Çekmece kuru~ur. lsteklilerin belli gUn ve <:ıa
devrede Kasımpq:ahlar yedi gol tt teminatı 1170 lirıı-dır. Taliplerin civarında Avcılar köyÜ'nde askeri atte bu glbi if ya.ptıfına. dair vesika. 
kaydederek maçı 7·1 kazanmışlar- belli vakitte komisyona gelmeleri. satın alma koml<ı:yonunda bulun. ı He Fındıklıda satın alma komlsyonu-
dır. (2703 . 3984) maları. (2694 . 3975) na gelmeler!. (2692 - 3945) 

İstanbulspor - Beykoz 
Fenerbahçe stadının son ve 

milhim maçı, İstanbulspor _ Bey
koz arasında oynanmış ve beklen
miyen bir netice 2-0 Beykoz lehine 
90na ermiştir. 

Her iki taraf ta sahaya kuvvetli 
bir şekilde ı;ık:mış, maçın birinci 
devresi Mehmedln yaptıtı bir gol. 
le 1.0 bitmi§tir. 

İkinci devrede lstanbulsPorlular 
baştan nihayete kadar hfı. kim ov
nadıkları halde gol yapamamışl~r. 
Refit, Beykoza ikinci bir gol de ka
zandırmıştır. ~faç ta 2-0 net:celen 
mi~tır. · 

Esl.-rim birinc;likhri 
29/S/94~ ııa~•• g'iinü U..trılık klil

bünde Yftf>ıla.n Jetanbul Eııkriln birfn
cilJklttlnln n&tkelerl: 

Bayanlar ara.ıunda Fıött: 
1. cı Samiye, 2. el !fakat, 

Ittet, 4. eU E•ma. 
TeorMllıelüer: 

3. CÜ 

Flöre ı. cl llha.n, 2. et Saı&haddln, 
3. cü Nejat, 4. cU :ı.retımet. 

Epe 1. ci Nejat, 2. el ilhan, 3. cU 
Sermet, 4. cil Sa.l~addin. 

Kılıç 1. el Osman, 2. ci .RlM, 3. cU 
Ali. 4. CÜ Semih .• 

Tecrübe5Jz1er A gr..._: 
Flöre 1. el Haltlk, 2. el Hayri. 
Epe 1. el Halftk, 2. ci Ibrahim, 3. cü 

Hayri. 
Kılıç 1. el 'Kttılı, 2. el lbral'ılm, 

3. cU Yavuz. 
Tecrübeelzler B gr"'"9.: 
Flöre ı. el Kuday, 2. ci IJnver, 

3. cU BlHent. 
Epe 1. el Enver, 2. el Ktıday, 3. cil 

BUlent. 
Kılıç 1. ci lhı&an, 2. et Beki, 3. cii 

Kemal. 

BULMACA 

~ 1 40,000 kilo sığı~veya keçi eti alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3.4. 
942 cuma günU saat 10 da Topkapı 
:\laltepesindeki asXerl satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
yUzde 15 temlnaUarUe belli vakitte 
'omi6yona gelmeleri. (2689 - 3942) 

* 40 baş kısrak veya beygir hay-
vanı alınacaktır. Taliplerin 7/4/ 
942 tarih•nden itibaren salı, çar
şarpba ve cumartesi günleri saat 
15 de Eskişehirde a.skeri satın al. 
ma komisyonuna müracaatJarı. 

Yaşları en az 4, en çok 8 olaeak. 
Yüksekliği en az 148. on çok 158. 
Göğüs çevresi en az 165, en çok 
180 olacaktır. (2595-3633) 

* Müteahhit nam ve hesabına be· 
herine tahmin edilen fiyatı 65 ku· 
ruş olan 50,000 ll<let kaşağı açık 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 8. 
4 942 çar§amba günü saal 10,30 da 
Anko.rada M. M. v. satınalma ko_ 
misyonunda yapılacaktır. tık te
minatı 2437 lira 50 kuruştur. Şart
namesi 163 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmeler!. (2628 • 37MJ 

* 20,000 kilo sade yağı ahnacıık_ 

Türkiye iŞ Bankası 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 7 / 4/ 942 
sah günü saal 15 de İskenderunda 
~keri satın atma. komisyonunda 
yapılaeııktlr. Tahmin bedeli 32.230 
lira, Hk teminatı 2417 liradır. Ta. 
liplerin belli v1kitte komisyona 
gelmeleri. (2656 • 3831) 

~WELEB: 2 iıaMt. 4 llh3'J", 1 Ataot-

2 JIWoııHetrln ta riilleriede ,. ..... 

lMı all.UllYELElll 

1 adet 2000 linhk = 2000,- ""' 40 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > = 1600,- > 50 
3 > 6iO > = 1500.- .> 200 

10 > :168 • = 2100,- > 200 

• 
• 
> 

> 

ı• 
611 

25 

10 

> 
> 
> 
> 

=---- > 

= 2080,- > 

= 5000,-.- • 
:;;:: ıooo.- • 

I 

1 * 16,962 lıro 40 kuruş keşif bedel-
li Dizel Elektrojen grupu pazar. 
lıkla satın alınacaktır. ihalesi 10. 
4.942 cuma günü saat 15 de An. 
karada 'M. M. v. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
2~4-6 lira 36 kuruş kati temlnat
Jarlle belli vakitte komisyona gel. 
meleri. (2684 _ 3937) 

.... Galatasaraylılar hücumlarını 

bundan sonra daha sıklaştırdılar. 

Vef&lılar da bu hücumlar karşJSın. 
da lüzumsuz hareketlere başvuru
yorhırdı. Gazanfer topu her kapı
şında kaleye kadar iniyordu. Bır '!-+-+-+
hücumunda topu ortaya geçirdi. 
Gündüz kafa ile dördüncü go1ü de 

İstanbul Vilayeti J. Alay K. lığı Açık 
Eksiltme İla..,ı 

14..4..9t2 tarihinde sah günü ~sat 14. te Istanbul vnAyet konağında 
vOAyet jandarma K. makamında ekı:Jiltme komisyonu odasında 1067,24 
lira. keljit bedeli, Istanbul Jandarm!\. bölük komutanlığı hamam tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

30,000 adet deliksiz inşaat tuğ

lası paz.a.rlıkla salın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 1000 adedi 27 lira. 1 

dır. Evsaf ve nü:munesi komisyon
da görülür. İhalesi 9.t.942 perşem- j 
be günü saat 15,30 da Gellboluda 
merkez satın alma komisyonunda 1 
yapıl:ı.caktrr. 'Dalipleorfn beHrı va
~ ite komisyona gelmeler~ 

yaptı. 

Dôrdilncü golden sonra Vef•h· 
lar bilhas~ içlerinde Enver, daha.. 
z'yade sertleşti. Topa değil, ad>. 11 

ma gitmiye ba$ladılar. Bu arada da 
Enver ka..<di bir hareket yaparak 
f'Pmil i yere serdi. Hakem de kcn
d 'cini d•şarı çıkardı. Çıkmamakta 

··•• etti ıs.. de Muhte«emin mü

Soldan sata: 1 - Tazeliği git
me. 2 - Kuru nebat; Herkese a· 
çıkça bildirilenler. 3 - Bir ırk. 

4 - Son derece güzel; Bir taşıt; 
Yemek. 5 - Ayı yuvası; isim. 6 -
Tersi: Karışık işin benzetildiği 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususl ve fenni şartna

meleri proje, ke,ıt hulA.sa.sile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö· 
rillecekttr. 

Muva.kkat teminat 80 Ura 50 kuruş olup isteklilerin ve eıi. az 15ir ta
ahhlitte 500 liralık bu i~e benzer iş yaptıgına dair idarelerinden almış 
olduğu vesikalar istinaden Istanbut villı.yetıne mUraca.atla eksiltme ta
rihinden tatil günleri hariç, 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına 

ait ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (3947) d h~1ec;;;Je sahadan ayrıldı. Bir da
k k:l <::O'lra da Vefa aleyhine ve. 
r •lpn firikiki Enver gole çevirdi. 

Bu beşinci gol, işi tekrar alev
l•ndlrdl. Enver sahaya girdi. lda
rcd kenardan işe karıştı. Şazi de 
cok haklı olarak oyunu tatil et
mek mecburiyetinde kaldı. Bu su. 
retle Vefalılar ma.A:hlp takıma ve. 
r;Jen bir ıı:olü de kaybetmiş oldu
lar. 

Fenerbahçe - Pera 
Sarı ıaeivertlller, dün de Pera 

karş~ına. tam bir kadro ile ı;ıka.

madılar. Bu defa da. E~at, Murat. 
Ömer. Naimden mahrum bulunu. 
yorla.rdı. 

şey. Tok değ'!. 7 - Dahi; iki §e- --------------------------
yin birblrlndC"-n eksik fazla olma
yııı· 8 - KAinat; Asılı şey. 9 -

Halk şiirleri, Halk rrusikisi, Halk oyunları gecesi 
Bir soru; Alı§ılmış §eyler. 10 Beyoğlu Halkevi (Halk şiirleri, 
Geri alınmak Uzcrc verilen. 11 _ halk musıkh:H, halk oyunları) geceıd 
Birinci; Bır nota; Bir hayvan. tertip etmiştir. Bu geceden maksat: 

Yulı.andaıı aşatıya: 1 _ Umu- 1 - Muhtelif devirlerde, muhte-
Ianı vermtyeo. 2 - Bir hayvan; lif bölgelerde yetişen halk şairlerini 
Efe-ndiden adam. 3 - Ölü. 4 _ ve eserlerini, 
Tane~ Bir rilzg~r; Yama. 5 - Ka. 2 - Bugün dahi bazı yerlerde ta
lın sicim; Ümit .et. 6 - Serinletici ma.men aslını muhafaza ederek c;a· 
içktlerden; Birli. 7 - Avadanlık; ıınmakta ve söylerune'k.te olan halk 
Bir tatlı. 8 - Oyun vergisi; e:r sazları ve tUrkUlerini, 
bamya yemeği. 9 - Lihza; Tatil. 3 _ Orijinal kıyafetlerlle lı.alk o-
10 - Düşmanlık. 11 - Kaya par· yunlarını tanıtmak. 

ça~n; Plşmemiş; Bir hayvan. A _ Aşağıdaki halk ,aırterlnin e
EVVELKI BULMACANL'I HALLİ ••rlerlnden seçilmlş parçalar okuna-

rumlu Emrullah, 
Zihni. 

Deruı, Bayburtlu 

B - Halk musK.isi ve oyunları 8 • 

şağıdaki böMs"e üzerinden taksim ve 
h&.ZII' lan m ı.ft.ır: 

Ege mıntakası, 
Orta Anadolu (Kayşeri, 

Konya., Yozgat, Ks.stamonu, 
hir, Sıvas, Çukurova)' 

Niğde, 

Kırfe· 

Cenup Anadolusu (Urla, Ayıntap, 
Maraş, Hatay). 
Şark Ana.dolusu .(Diyarbakır, Har. 

put, Kemaliye, Kemah, Erzincan, Er
zurum). 

Karadeniz. 

(2676 - 3882) ... 
24.3.942 ele ihalesi il~n olunan 

50 ton pirine sabununa talip çık
madığından tekrar eksiltmeye kon 
muştur. Evsaf ve husus1 şartları 

komisycmda görülebilir. Beher k'
losunun muhammen bedeli 48 ku· 
ruştur. İhalesi 20'4.94:2 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. Ta_ 
llplerln teminatlarlle Harbiyede 
Yedek Subay okulunda komisyo. 
na. müracaatları. (2679 - 3885) 

* Aşağıda yazılı muytabiyeler pa-
zarlıkla satın alınacaktır. İhaleleri 
7.4.942 salı günü saat 14 ve 16 da 
Balıkesir askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte koml!'tyona gelmeleri. 
Cinsi Mikt:ın Fiyatı Teminatı 

Çul 
Keçeli 
belleme 

lldet kuruş Ura. 
7000 1100 10.200 
6800 400 4,080 Bir buçuk saatlik zevk~iz ve he

yecanaız bir oyunda, birinci devre 
1-1 berabere net:celendi. 

Soldan ııafa: l - Mağara; Abes. caktır: 
2 - Ararat; Kara. 3 - Sarık. 4 - Karacsoğla.n, Dadaloğlu, Seyrant, 
LPG; Adayan. 5 - Aksaray. 6 - Köroğlu, Gevheı1, Aşık Omer, Erzu-

Tuna ve Serhad. 
(2700 • 3981) 

C - Saz çalanlar, söyleyenler ve -------------
oyuncuların bir kısmı iç memleket· ~ ..... 
terden celbolunmaktadır. • 

DOKTOR---· 

REKOR! Teminat markasıdır 

Zeytinyağlarımn 
Haliıllyetinln akıılnl iBpat edene 

1000 • Lira ikramiye verilir. 
~"" lotediflnl• - yalnız 

B E K O B Zeytinyağlannı 
Bak:Jtalmızdan ısrarla Uıteyiniz. 

".5 kiloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafımızdan satın alınmaktadlf .. 

Depo ecir 1: htanbuı Tütün Gümrük KemerH eo. No. %1 - Tel. 24191 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
Açık eksiltme suretiyle ihalesi takarrür eden (647.60) lira keşif oe

delli Kandilli Kız Lisesi tamiratın:n muayyen olan gün ve 88.atte ihalesi 
yapılamadığından bu işin 2490 sayılı kanunun 43 UneU maddesi muci
bince iha.les.l. tekrar 9/4/942 perşembe gUı.U 8&.at 15 de ıstanbul Na.ri:ıı 

MtidUrlüfünde pazarlıkla yapılacaktır. 

A - Bu ite ait keşi! ve şartn:ımeleri dairesinde görülecektir. 

B - Muvakkat teminat (48) lira (~7) kuruştur. 

ıateklilerin en az bu işe benzer (500) liralık iş yaptıklarına. dair 
idarelerinden a.1mı, oldukları vesikalarla 942 yılına ait Ticaret Odası 
vesikasını hA.milen eksiltme gtinü olan 9/4/942 perşembe günü saat lJ 
de gelmeleri. (3954) 

Devlet DemiryoUarı ilan lan 
J.fuhammen bedeli 4000 lira olan beş ton Adi hamızı kibrit 10/ 4:/194.2 

cuma gUnil saat 15 de açık eksiltme usulü ile Ankara'da !da.re binasında 
topla.nan Merkez 9 uncu koınlsyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Lcıteyenler!n 300 liralık muvakkat teminat He kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar komisyonda 
ispatı vUcut etmeleri lAzımdır. 

Şartname A.nkara.'da Malzeme dairesinde görülebilir. (3767) 

* :ıtuhammen bedeli 43433.31 (Kırk Uç bin dört yllz otuz Uç ltra otuz 
bir kunıf) Jrta olan 6000 ton Linyit kömürü 15/ 4/1942 Ç&rlJS.mba günil 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında toplanan Mer· 
kez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu ı,e glnnek isleyenlerin 3257,50 (Uç bin iki yüz elli yedi lira elli 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vealkalan ve 
tekliflerini ayni gUn saat 14 de kadar adı geçen komisyon reisliğine ver
meleri IA.znndır. 

Şartnameler (2) lira mukabilinde Ankara'da Merkez veznesinden 
Haydarpaşa'da Haydarpaşa. veznt-sinden temin olunur. (3957) 

Askeri fc.brikalar satınalma komisyonu llônlcrı 
1800 - 1800 metre mlki\.bı dı' budak ,·eya kara ağaç kaJ8..4§ı ahnaeak 

Beher metre mikı\bına 83 lira bedel tahmin edilen yukarıda yaz.ılı 

1600 - 1800 metre mikR.bı dıt budak veyıl kara ağaç kalası Aııkert Fab
rikalar umum mUdür1ilğti merkPZ satın alma komisyonunca 5/ 5/942 ealı 
günü saat 15 de pazarlıkla. ihale edilecektir. Şartname c7-i7> kuruştur. 

KaU teminat c174.t0• Jiradır. c3692> 

* 800 ton döklıın kumu ahnM'ak 
Beher tonuna 25 lira bedel tahmin edilen yukarıda ya.zıh 800 ton dö· 

küm kumu Askeri Fabrikalar umum mUdtlrlUğü rnıc-rkez satın alına ko
misyonunca 21 / 1//1942 salı gUnU .saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname para.e.ızdır. Katı teminat 3000 liradır. c3691> 

* Klnkka1ede in,11, ettirilecek su df'poları için bu depoların tağdiyeıııine 

ınuktazi boru ve ferşiyatı için umumi şerait 
1 - Yaptırılacak su drpolarında bir adedi 1700 M3 lık olup kAmi· 

len betonarme ve diğer 400 M3 ltk olup kl.rgir ve üzeri betonarmedir. 
2 - Bu de.polara. ait betonarme demirleri umum müdürlükçe mü

teahhide verilecektir. 
3 - Ferş ed.Uecf"k 350 MJı.t. ilk font borular umum mildürltıkç~ 

müteahhide verilecek ve diğer aksam ve teferrüatile bağ"la~a malze
mesi ve 60 125 m/ m Jlk borular müteahhit tarafından temin olunacak .. 
tır. 

4. - Nakliyat hususunda Devlet Demlryonan nerx:linde JRtV,e&htrit 
lehine delAlette buJunuJabllecektir. 

5 - Çimento için de da.iremiwe taa.hhüdU tazammun etmemek 
üzere ait olduğu makam nezdinde istirhamatta bulunı.Macakbr. 

6 - If ka.pa..lı zart usullle ihale edilecektir. 
T - Mqvakkat teminat akçe!i 3851,51 liradır. 
8 - Mukavele tarihinden itibaren azamı on beş gün sonra ttur.a• 

rata ve blr ay sonr& da inşaata başlamış olması me~utt!ır. 
Yukarıda ya.zıh inşaat Askert Fabrikalar umwn müdürlUğtl mer• 

kez satın alma komisyonunca 9/ 4.1942 perşembe günü saa.t 16 d& kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartllame 261 kuruştur. Teklif mektuplannuı 
mezkt)r günde aa.at 15 e kadar komisyona vermeleri. c:3735:> 

Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Jturuıuıı tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Iiraaa 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticart her nevi ban·ka muameleleri. 

Para birıktlrenlere 28,000 l~ra ikramh-'e veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.sarrut hesaplarııtdl> 
en az :SO ıtrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşall"' 
daki pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 adet 1,900 liralık 4,000 lira 100 adet 50 llrnlak 5,900 IJt9 
'!,800 • 1 '!O 10 • 11800 • • 4,800 

• 
... ,. 600 :t 

.. ,. 250,. 

40 > 100 • 4,990 • 160 • 20 • S,280 • 
DJKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 liradan a.ŞLl"' 

ğı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecekti!· 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyl0.1, 

Peralıların sıkışık bir vaziyette 
kendi kt>ndilerine yaptıkları bir 
gole. pen~ltıdan bfr c:ayı ·ile muka. 
bele cdild. ve devre böyle kapan. 
dı 

Karo; Labada. 7 - Şalgam; Ne. ============== 
8 - MI; Zeval. 9 - Anemi; Si , 
10 - Ser; Rastık. 11 - Eter: k•s (sakar); Gen (eral). 6 - At; D - Gece 25 Nisan 942 Cumartc
Eke eke. Dalavere. 7 - Aramamak. 8 - si alu;ıamı saat 20.30 da Şehir Tiyat

ORF ANİDİS 
Cild v• Zührevt mUtehusıaı 

Beyoflu Suterazl sokak No 5 
Nll apartıman 2 el kat Tel 43734 

11 BirincikAnWlda çekilecektir. 

"--·-----------------' fkfnci dev-r~de Peralılar yorul
dular, sarı lAc'vertliler nisbeten 
daha canlı bir oyun oynıyarak ar-

Yukarıdan aşafıya: 1 - Maslak; 
Se. 2 - Arap; Aşiret. 3 - Garea
ra; Re. • - Arı; Kolza. 5 - Ra. 

Ak; Yab (Bay): Lise. 9 - Bnba- ı rosunun Beyoğlunda Istikh\J cadde
yan; Te. 10 - Er; De; Sık. 11 - sindeki komedi kısmında ve:rilecek-
Sa.l; Pike. lir. . 

Sahibi ve N.,rıyat Müdilrü : Ahmet Enıln YALMAN 

Vatan N'-1rlyat Türk Ltd. Ştl. Vataa -· 


