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Palıalılık ve darlık 
neden doğuyor? . 

Küçük esnafın . bir şikayeti 
Bir köylü de akıl veriyor 

, 

-
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

M asımın üı:erinde iki mek- 1 ~:=:~========;;;::=:;:~;:=;::=;:;:;:;:;;;:;:;::=~ 
tup var. Birisi Uzunköp. , .,. • 

rüde Balaban Koru köyünden Ö- 1 ~ ~ <EHuat.çoc oc. t-"" MinOh!iına.~ 
mer Koruludan geliyor. Dlğeri im- ~ 4b ~~ • 9-~·-· .,~k•n "'"'t' 
zasız... İçinde küçük esnafın bir "='\ ""'? Q •.-~-~:~O f jj . 
feryadı var ki pahalılık ve darlı- -:• ~,.. 6> ~oc;t.t ,. / ~ ~ ':.°-~ 
ğın asıl can alacak bir sebebine ~~ '-. .ç. ~ ceL • C:;) ~ 
parmak koyuyor. °V .... ~ ""<\<A • ;.a 8ANM 01 , 

K 
.. i.. kt 1 '?._ .,. ~ ORNı / "V 
oy u rne up arına bayılJTım ·:.ı.. ~ ı.omlt<ıı tı d 

Biz, $C-hirliler 1 kendimizi çok ~ "Y1ıı: CAV " ıt:;:)o7~~~ • 
kıllı sa~ır.ız. l\lektep diplomaları: 'G-"' ~ - 1

""
0

'" .o 
mızla bılgı hazinelerinin anahta _ . ,atll't!8tstoıı 

1 .rdğ' rı nı e .e geçı ı ımizı farzederiz. Hal. 
bukl ç~d~muz_un bilgisi meyvesiz 
a~aç gı ı ır, çunkü bu bilgi ile ha
kıki hayat arasında ko··pr·· k . u urma-

... 

BÜVÜK Of(YANUS 

ta hızbmetl ed~ek görgülerimiz kıt .• 
Bu se ep e gorüşümüz dar ve bu
lanıkı·~ı.r, t mantığımız derinliğini ve 
taze ı6ın kaybetmiştir. AVUSTRALYA 

Ca~ll dediğimiz toprak adamı
nın dımağı yrpranmamış, zinde kal 
mış~ır. ~ebeplerle neticeler arasın
clakı munasebetı bizıden d h ı . .. bir a a yı 

Japonlar bu adaların 
bir t;o#unu l'}gal etti. 
Şimdi 'lıra büyUk 

adada 

cf'tatlıttilte 

ı ı-=··- ......... - .. , 
1 Hindistanda 

J 
J 
J 

kuru 1 u yor 
Verilen bir haber 
bu yolda bir karar 
alındığını bildiriyor 

Ankara, 7 (Radyo gazetesi) 
Londradan bildirildiğlne göre İngil 
tere Hindistanda bir dominyon ida 
resi kurmak kararını vermlştif. 
Bu haber tasrih edilmemekle be
raber şimdilik Hintlileri memnun 
edeceği zannedilmektedir. 

Milli matem günü 
dolayısile 

MI. Petenin 
Fransızlara 

• 

m es aJ ı . 
gorle l ır:fGördüğünü de az keli-
me ere ı ade jçin güzel istidatları M h vardır. « er amet ifade eden 

Ko~~:~~~~ !~~~ bköyünden Ömer r u k k l r l kelimelere, kin anlatan 
bir delild· ö u u bu s<izüme iyi zlla a rRltalr ___ _. R a.a A 1 m a D k 

le • • .r. mer, bozukluğun se• ., • elimeler ilaA ve 
bep rını ortaya koYmak . . b it j 
d1h1m1z J 1Çln yaz- '"---- L___ ar d 

• . yazı arı merakıa taki • ---' e emiyecegvim" 
ettiğinı ve bunları kafasına p c a v a d a bulduğunu söyt.. uygun AJm J b" 
ki •B . .. uyor. Sonra diyor an ar 1r 

- u gorgu ve bilgilerimizi yay-

magt~ çalışmanızın bizde ne tatlı mukavemet d 46 b" 
umı er uyandı k ay a ın 
köylü dilimin rma t.a ~kluğunu 
tab·ı k kısa sozlerıle anla- fi 

.. ı me ten <:ok uzağım. Yalnı zayı ıyor 1 o""lu"" vermı"şler gonlilmtizün istetin! il i z 
tabUec-•·-i Ş Y ece anla-

~...... ••nıyor .. -· , «Bllyük, k~ük ........... 1 
. . . hep hPral>Pr kan"'•P J 

g••ü eıım, d••tl••imızı .,.ıı,.ıı;,, aponlar Ti mor ada-
Nafoııt ki bir doktor ha,.tanKt l'ÖtfılUn~ 
'\e arka"iına kuJa.ı-ını yap t 

f'i ı. ırtr, det-in 
derin dinler; oJmau.a röntgene koyar 
hastalı.tın ne oklutunu •ö " ' 
8 11 

, rur, anlar, 
u uo,u e de teda,-ı yolunu çabuC'ak 

bulur. ı ~te her i"in>I 1 d k . • · z n o toru hakl-
kı doktor oloıa m ... ml k ti ' -.::- e e n dertleri 
istekleri bu yolda •u. 11 1 ' ... ,.u er e anlansa 
dlnlenı;e, de"·aıar tedbi 1 .. 

• r er ona gore 
ol111a ne güzel olUl"du!• 

. Köyiü dayı. bir memleketi i i 
bır surette ıdcıresı İ"in g·· b .. n Y 
t ı b. k ... ur uz man 
ıgı e ır ac: satır içlııde b.. .. . 

program çiziyor. Bunun ut.un bır 
nasını kavrıyarak iş .. derın mıl
tutul~a her i•l . - gor~e yo. Jları 

.., mızın verım· b 
birl" fırlar. 1 ırden 

Ömer Korulunun 
tesiri 11ltında iken d'Arncktubunun 
bir da~a .. gözd~n geçi~d~r mektubu 
açık goruşlü, zinde kataf'' . Bu da 
adamından gclivoı· V 1 bır halk 

. . e b d d" dobra dobra ortaya ko. ·r er ı 
1'-Tcktubu aynen a . ) uyor. 

yorum: şagıya gcçiri-

Fiyat mürakabc . 
etraftan kulagım 1 k1orıdorlarında ltklı makalenizi çokg~:nl~r~ baş. 
yazıyı yazmakla büy··kğe. dım. Bu 

u bır m d ı cesaret eseri gösterdtğin· . _e en 
sem ne rıyakftrlık etm· 1

1zı soyler· 
d .. ı ış o urum rı 

e muba Aga ... Dl"rdin tam . ~. e 
bastınız. Ticaret hayatı cid Ustun~ 
ce uğramıştır. Yukarı t den !'el· 
yani büyük tacir1erin d adb~~an~n, 
ıed . . L··ır er ını d n 

ınız. u en biraz d . . · . 
rek küçük ve Perak da a~agı ıne· 

sında Koepang'ı 
işgal ettiler 

lngi/izler Seylan adasma 
takviye kuvvetleri 

çıkardJ/ar 

Ca,•a ada&ı mlidafit Generaı 
H. ter Porten 

T k. 0 ıo, 7 (A.A.) - Japon askeri 

Staraya-Russo'da 19 
Alman tümeni çember 

içerisinde 

Sovyet keşif kollan 
!liman üniforması 

giyiyorlar 
Londra, 7 (A.A.) - Moskov• 

radyosu hususi neşriyatnda ıöyle 
demektedir: 

6 Şuba tıa 5 Mart arasında mer
kez cephesinde 46 bin Alman öl
dürülmüştür. Sukhnichi, Donogo
luzh Yuknov şehirleri düşmandan 
kurtarılmıştır. 

Alman tebliği 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman or· 

duları Başkumandanlığının tebli. 
ği· 

Doğuda birçok düşman taarruz
ları püskürtülmüştür. Alman ha. 

(De' amı Sa. s. SU. 3 de +=+ 

C. Hull, istifa mı 
ed;~IJi? 

Madrid, 7 (A ...... ) Vaşlngtondan 
gelen haberlere göre, hariciye nazırı 
M. Cordell Hull'Un yakında istifa ede
ceğine dair şayialar dolaşmaktadır. 

l\.I. Cordel Hun, fazla muhafazakar 
olmakla tahtie edilmektedir. 

Bombardıman tahribatı 
11/manyada öfke uyan
dırdı. Hasar yüzünden 
30000 amele işsiz kaldı 

Mare,aJ P etatn 

Vlcı'"V, 7 (A.A.) - D. N. B: 
Parisı:1 lngilizler tarafındı:tn bom

balanması neticesinde ö!calerln gö
mülme töreni ::-:.~:a..,~betile Mareşaı 

Petain.in bir mesajı okunmuştur. 

Mesajda ezcUn1Ic deniliyor ki: 
o gecenln fecayilne ait tafsHA.t di 

mağlarımızda o kadar btiyUk t~ir bı 
raktı ki, duyduklarımızı ifade edecek 
kelime bulamıyorum. Bombalar so· 
kakları slldi sUpUrdU. Mahalleler yok 
edildi. Aileler mahvoldu, çocuklar be. 
şiklerinden mezarlarına intikal etti-

(Devamı Sa. S, Sü. 5 de) «0 • 

MONAKALAT VEKiLiNiN BEYANAT! 
• • 

• ve ınşa Fabrikalarımızın tamir 
kabiliyetleri yüksek derecededir 

MönakalAt VekUi Amtral 
Fahri Engin 

Birkaç gündenberi şehrimizde 

1 
bulunan Münaka!At Vekili Amiral J""';' 
!~~ğiın!n~~~lı d:h~~~a~~;:se::~ ı J Yen ı· Macar 
lerdc tetkikler yapmıştır. Dun ken , 
disiJe görüşen bir muharrirlmlze 
Amiral Engin şu beyanatta bulun- J 
m~ştur~irk•ç giındenberi İstanbul_ J Başvekili de 
da Veklilete bağlı daire ve rnues. 
seselerde ıetkikler yapmakla meş , h 

1 
d 

gulüm. Taşıt işlerimizin ehemm.iye ) asta an 1 
ti herkesçe malô:mdur. Fevkalade ) 
ahvalin icap ettirdiği normalin üs J 
lündeki taşıma işlerln.i başarabil-
mek için, esash tedbırler almak M B , , . 
mecburiyetindeyiz. Bu vadide ge· J acar OSVekılının ı 
mi sahipleriyle de konuşmalar yap • f f d 
tım. ) ıs i asını ver iği 

Fabrika ve havuzlarımızda ela ) bildiriliyor ( 
fazla çalışmak mecburiyeti vardır. ( 
Tamir ma'zemesi bulmaktaki güç
lüğü önlemek için çareler aramak, 
gemilerimizin yükleme ve boşalt
ma işlerini hızlandırmak lAzımdır. 

Fabrikalarımızın tamir ve inşa 
(De,•amı Sa. 3, su. 8 da.) >-« 

, 

Milll Şef Türk dil 
kurumunu onurlandırdı ' 

Ankara, 7 (A.A.) - MUll Şef 
ismet lnönU, bugün saat 10 da 
Türk 1)11 K11rumunu onurlandı
rarak lcw'Unl bafkaaı ve Maar\f 

veur -· 4ll Ytlrel ile il ... 
nDll genel merkez kurulu üye
leri tarafından karştlanmı,rar 
, .e saat IS e kadar meff"Ul ol
mu..,ıardır. 

ispanyada 
harp hazırlık
ları · başladı 

Bahriye nazır:ığıno 

200 ır.ilyon, harp 
malzem :si için 

132 milyon pezeto 
tahsis o'undu 

Madrid, 7 (A.A.) Bahriye na-

zırlığına 200 milyon peçetahk mun

zam tahsisat verilmiştir. Mevcut ge

milerin modernleştirilmesi ve deniz 

üslerinin genişletilmesi bahis mev
zuudur. 

Madrid, 7 (A.A.) - Harp ma!ze· 
mest &lımı maksadile harbiye nezare
tine 132 milyon pesetalık UA.ve bir 
tahsisat verllrnt~tir. 

Cumhurrelslmiz ak.,am 16,SO 
da tekrar kurun1 n1erkezJni şe
ref1endJrm1'Jler "·e geç vakte ka· 
dar dll l )eri liııerlnde c;ahşmı'l
lanbr. 

Bu çalr,malarda f'unlhurf.}'et 
Halk PartfsJ 1\fttll!I g'Mli•U ref 
vekili Trabwn mebu 'iu llru;an 
Saka da hazır buJunmu,tur. 

Vaşinğionda 
bir topf antı 
daha yapıldı 

T oplantıyo bütün 
kumandanlar, Bahriye 
ve H:rbiye Nczırları 

işfirôk etti 
Va.ıılngton, 7 (A.A.) M. Roose-

velt, harp şurasını içtima.a çağırmış
tır. Tahmin edildiğ-ine göre, bu dave
tin sebebi, strateji ve malzeme mese
lesinin müzakeresidir. Beyaz.evdeki 
lçtimaa çağ'rılan harbiye nazırı Stim
son, bahriye nazırı Knox, ordu genel
kurmay başkanı General Marshall, 
hava kuvvetleri kumandanı General 
Arnauld, deniz hareketleri kumanda
nı Amiral Stark ve Atıantlk filoı:;u 
başkumandanı kontramtral Klng·dir. 

'fa("ar blMJ"·eklll Ladlı.lu BardoMy 

Budapeşte, 7 (AA.) SalAhiyetli 
bir kaynaktan bildirildiğ"ine göre ba,
vekll ve hariC'iye nazırı M. de Bar
doası, .sıhht vaziyet dolayısile ve dok
torlarının tavsiyesi Uzerine yeni bir 
ı:ıare kadar \·azı.re görmıyC('ektır 

Budape~te, 7 (A.A.) - Oti: 

Başvekilin kabinenin hstifaeını ver
dlğ'i sıyast mahfillerde rivayet edil
mektedir. Haber henUz teyid edilme
miştir. 

Ekmek 
Adam başına verilen 
mi~dar art:ırılacak 

Ankara, 7 (Telefonla) Bundan 
bir müddet evvel görülen lüzum O.Ze
rine ve muvakkat bir zaman için her 
gün verilen ekmek miktarmın 375 
gramdan 300 grama Jndirildlğl ma· 
lllmdur. Oğrendlğimize göre yakın 

bir zamanda belki gelecek ayın baş;ın

dan itibaren bu miktarın çoğaltılma· 

sı çok muhtemeldir .• Bu intktann ne 
kadar olacağı henüz taayyün etme
mlf olmakla beraber geçen aylarda 
olduğu gibi gene 375 gram kadar ek
mek verileceği söylenmektedir. 

(B.B.) 

. . en ecı e f derdıni dınleyiniz. ş· sna ın 
1 .. ımdlden y·· 
ercf" dukkAn kapalı .. Gele uz-

ne h;in binlerce dükkA cek ~e
kapanma.ğa namzettir. ~~ı: m.~t~a 
cü ve oduncular bunları bkomur _ 
g-ellr. n aşında 

mU.,a:bitlerine göre, Cava mU:dataa. 

sının yıkılma.•n bir gün meselesinden 

ibaret kalmıştrr. Hollanda mukave

~eti, 150 11aat süren bir yıldırım har-ı 
bınden sonra adanın doğu merkez ve 
batı sahillerinde köprübı:uıiarı tes· 
d"l ~ ıs 

e 1 mesi üzerine akamete uS'famıştır. 

91 gönüllü hastabakıcı diplomalarını a~dı Kısakürek dava açıyor 
Bugün bir kl'o köm .. 

kRk ı:okRk dolaşanlar m~r Ls;~~n ~ s.o
evindekl hasta~ına bir ('Orb •·nız, 
mak için dükkan dükkAn a Y~p-
arıyanlar mı? , Ptrınç 

Halk, elinde para<ı a d . 
b · , re ıa:ını 
ulamıyor. Satıc1 buldu~un 

b t ta .. . • u •er. 
es sa mıyor. Buytik bir Yoksul 

lukia beraber ahlAksız'ık felAketİ 
dd~ umumumuzu tchct:t etmekte· 
ır. 

İktısadi hayat içinde çok yer tu
tan _ve halkın mühim bir kısmını 
teşkıl eden perakendeci esnafın ha 
li berbattır. S•ğlığımııda ve has
talığımızda, hayatımızda ve ··ı ·· · .. .. .. o umu 
mu~e butün ümidimiz ve drırite
ı~mız olan üç, beş vüz llra 
Y 

. . serma-
em.ı.z muhte'if sebeplerle erimek

tedir. Bır taraftan p•h•lılık .. k .. 
bizi d yu u 

m e omuzumuzdadır. Adi ZL 
rnanlarda_~i ~azancı temin edemi 
;oruz. Cun~u alacak, satacak b:; 
.. ey yok. dukkAnlar bomboş af 
lart doldura,, bir t11.kım !" • r • 
k t . uzumsuz 

u u ve !lllşe1erden beska b" gö ır şey 
ze çarpmıyor. Diğer taraftan · _ 

rn.urlar arasındaki bazı srclves1z .. 
(Devam• Sa. ı, 8ü.. , de) •/» 

(De,·anu Sa. s, !-iü. z de) = · 

~----· -> ----ı 
J Milli ı 
1 piyango ı 

1 Kazanan 1 
numaralar > 

!.tılll Piyan.:onun 9 uncu tertip 
8 inci çekUi.ş diln Ankara Sergievin
de saat 15 de çekilmiş ve çekilişi ka
labalık bir halk kütlesi takip etmiıı
tir. 

ikramiye kazanan numaraları aşa. 
fıya yazıyoruz: 

2tJ,OOO Ura S673!i6 ownara,.·a 
10.000 lira kaz.ananlar 

262262 268966 32&573 

<Devamı Sa. 3; Su. 5 dol - -

Ylll'd!msevenıer cemfyeU lstanbul merkezinin vetlı:ı
tirdiği doksan bir gönUJlü hruı:tabakıctya dün E~linÖ
nU Halk evinde diplomaları tevzi edildi. 

ı Bundan ~on:-a gönOilU ha.sta'h11."Kıcdar cırer blrer kUr

sü~·C' geldiler. Yardımseve.nler <'emiyetinln lstanbul 

Mera!tm IstiklA.l marşile açıldı, uzun senelcrdeTJhe-
ri büyük bir gayretle içtin1aJ yardım tı:ılf"ri'I'.' ııtrR~an j 
Bayan Saflye HUseyin hastabaktcılığın bULU,1 dünyad~ 

ve bizde çok canlı ve istifadeli bir tarihçesini yaptı. , 

mcrkP.;:ı rpi, Savan Ha)Tlye I<ırdar diplomalarını ver
di \'P tebrik ederek ellerini sıktı. 

C~1dan fionra Halkevi temsil heyeti cDefifen A· 

:luvaffakiyetle o: mC:ı 

Maksadı, Babıôli 

süfli" kutuplarını 

caddesinin ulvi ve 
iyice beiirtmek 

~abcr ~~dı~ımu:a göre Para p•- jb_ir adamım. Hakikati hilkimlerlmi 
yes1nln muellıfi Necip Fazıl Kısa .. :;;;;•n v~cdanı ortaya koyacaktır. 
kürek, müddeiumumiliğe müraca_ 1 Ben bunu §&hsıma ait bır had.ise 
at ederek, piyesin intihal c.ııduğu diye karşılamıyorum. Babı:lli mu
hakkı~aki .neşriyattan d?la~ı T_an lhıtini ulvi ve süfli kutuplarlle ta
gazetesı sahıbi Halil LUtfı Dordun- nıtma~ ve yalnız ulvi kutbun ya. 
cü, muharriri Ulunay ve gazete şama ımkfını bulmasını temin et· 
gazete dolaşıp piyesin ıntih.al oldu- i":ek maksadile dava açtım. Bu 1 .. 
~unı:ı iddia eden Yaşar Çımen a· ! tıbarla .dav~ şahsımı aşıyor, benım 
leyhınde hakaret da\.rası açmıştır. j ı.c ~ahsı alakası yoktur. Çü.ıkü 

Necip Fazıl bu dn~a hak~ınrl~ ammenin vicdani meselenin esası 
1ün bir muharririmızc şu sozlcrı h_akkında çoktan hükmünü vermi~ 
söylemiştir: tır 

"Fikir muhitimiz ta Namık Ke. intihali ,_.ahut kul! d k' 
. .• • J an ı .,rı pe. 

ınal zamanındanbcrı en ul\.ı .ve en çeli tabirle tevarüdü ispat için dün 
silfli kutupları barındıran bır yer ilk defa olarak del'l .. t 
dlr. Ben memleket edebiyatına kal ı ı . gos ermeae 
hizmet için bir karıncanın yuva- kışt lar. Bunun bır hatası var. 
sına gıda taşıması kabilinden bir Yazdıkları yazının altına ben im· 
eser yazdım, mevcuda bir şey kat zamı koymalı idim, zira ileri silr· 
mak gayretile çalıştım. ~1uvaffak dükleri deliller; bahsettikleri eser-
olup olmadığım ayrı meseledir. E- le benim eserim arasında ne mev
serimin int·i·ha~. olduğunu söyliyen. ~u. ne ruh, ne gaye, ne de muhte
'cr yalan soyluyorlarsa .. bana ~eğrl, va bakımından hiç bir münasebet 
fikri varlığımıza. tecavuz etmış o· olmadığını gösteriyor. Bu yolda 
luyorlar, doğru ıse brn h11 menı- rleJillerin ilrriı sürifıncsi m!sH:1;z 

lleketin edebiyatına !Ayık olmı~:ıın 1 bir gaflettir.o 



z VATAN 8-8-DIZ 

Şehir Avustralyalı misafir, 
Haberleri bizi pek beğenmiş 

ABOO!RAMjf ve~likAl)ô 
"TARiH( VEFR/l<A .. YAZAN : ZIYA yAl</R 

Bence enteresan ıs·ıanbula gelen ilk 
Japon heyeti 

Kimler ağır 
işçi sayılıyor 

• • tarafı 
Bizi, telefon ve radyo devrının o ~~y:~·;b~=y~:ç·;:~:~::ı:~ 

-8-

' !fbdüı'hamit. Japonlann İstanbula geldiklerini 
duyunca kendilerine yaverlerini gönderdi ve 
on/an izzet ve ikramla karşılatarı:ık en büyük 
otellere misafir etti. 

Vilôyet bir liste 
hazırlıyorak Vekôlete 
bildirmeğe karar verdi 

kate değer bir çok tarafları ,·ar. 

bütün icaplarına ayak ~:ı':~r ~:;:;~~~~ng~~I ::ıe~= 
olacak taraf harpt.en sonra okuya· 

Alır işçileri tesbit etmek üzere 
bir haftadanberı. devamlı bir suret 
te çalışmakta olan komisyon dün 

uydurmuş adamlar buluyor :~:~:~·:;:a~=~~~~~E~; 
bliyük lllçUde hareketler defll de, 
U tün ku\'\·etlere karşı fertlerin ,.e 
zayıf te~kklillerJp gösterdiği kah· 
rarnaalıklardır. 

O devırdc yaşamış ve günlcrın ı Fakat. (1880 - 1296) senesinde vt:ityette son toplantısını yaparak 
h;ldıselcrıne karışmış olan bırknç Istanbula bır Japon heyetının gel. ağır işçi addedilebileCE"klerin bir 
zal, garıp bır rıvayette bulunu- ıdlği muhakkaktır. Ve bu heyetin listesini hazırlıyarak vekllete tek-
yorlar: de ilk defa karşılaştıQ:ımız Japon- Ji! yapmağa karar vermiştir. 

_ Takrıben (1280 - 1867) ta. 1 ıar olmasında çok kuvveUI bir ıhtl Hazırlanan llsieye ııöre, kaptan-
· rihlerınde, Kafk•syaya bazı Japon mal vardır. \ar, kamarotlar, blletçiler, bilet 
]ar e:elmişler. Orada, (Yalta) ci- J Bu heyet, (Mikado) nun akra· kontrolörleri, tahsildarlar, gece 
varında, (Çay) yetiştirmek istemiş basından (Prens Hebl) isminde bir !bekçileri. usta basılar, hademeler, 
ter ... Bunlardan bazıları, lstanbu-,zatın rlyasetindedir. Ve Avrupay, mürettipler, soluk hava işlerinde 
lun mcthUsenasını işltmiş!er. İç~c- içtimai kanuniarı tetkike ıe-Jmiş. ça~ıpnlar. arabaeılar, kalıpçılar, 
r!nden bir iki kişi, kalkıp İstanbu. terdir. Bu arada, ismini ve medhint süpürUcUJer, badanacı1ar, sanıt 
la gclml$'.er. Beş on gün Galalada işittikleri lstanbula uiramayı da mektebi talebeleri, sucular, müba.
bır olelde misafir olmuşlar, !stan- ihmal elmemişlerdlr. şirler, hamam işçileri atır itçl ola 
bu'un ht>r tarafrnı gezip dolaşmış. Bu heyet, hiç bir resmi sıfatı ha... rak sayılmamaktadır. 
~ar Bu ziyaretten pek çok mem- iz değildi. Sultan Hamit, kendile· 
nun kalmışlar. Türklycde de çay rlne hiç bir alllca ıöstermiyebilirdi. 
:\"ef lştirmek lmkAnının o1up olma- Halbuki padişah, bw heyetin 1stan
dıi;ını anlamak için, Ziraat Nezare. bula muvasalclinl haber alır almaz, 
ti ile - ıayri resmi bir surette - derhal 1nıi1Izce bilen tercümanlar. 
t~m3ılarda bulunmuşlar. Fakat, ita yaverler göndeedi. Kendilerini 
pek a>. İngilizce ve Ru•ça bildik- izzet ve lkr•m ile karşılatarak Bey 
icri için, ma.k~atlarını lfıyikiyle an oğlunun en yüksek oteline yerle5· 
\at•m•mışlar. O devrin JAkayıt ve 

1
1irtti. İstanbulda bulundukları müd 

5ttl devlet memurlarile 1\iç bir iş det zarfında, bi.itün masraflarını 
~örif!'miyccelinl anlamışlar, tica: drı deruhte etti. 

Vali ve 
reisinin 

Belediye 
tetkikleri 

Vail ve Belediye Reisi Doktor 
LC.t!i Kırdar Hahcıoflu • Kasım
paşa yolu ile Gazi Bulvarı inşaatı
nı tetkik ederek allkadnrlara işle. 
rin bir an evvel bitirilmesi için sü
ratle har~et etmek yolunda direk 
lifler verml~tır. 

retten vazgecmişler, yalnız ziyaret Padişahın en büyük emeli, Şeh-
le iktifa etmişler. Yerli mamula- zadell~lndenberi büyük bir merak Azılı bir hırsız 15 se
tınd•n b•zı ufak tefek şeylerle Is- !le al~ka gösterdl~I Japonları gör-
t•:ıbu\ manzaralarına alt birçok mekti. Sultan Hamit, bu arzusunu neye mahkum edildi 
re•!m alıp ııtmls'er. ıtatmln etmek için Prens Hebl ile . A 1. d"n 1 d 

Bu rivayetlere ne dereceye ka- malyetindekllere (Has ahır) dan Buııün s ıye ye. ı c ceza ~ a-
ria.r inanılabileceğini bilmiyorum. erabalar cöndertti. Kendilerini Yıl z~lı bir hırsızın cilrümleri tes~ t ~
Fakat y11.ptıt1m uzun uıadlya tet. ı dız. ıarayına getirtti. Şereflerine jdılerek on be~ {ene mahkllm yet. 
':kitr ••yestnde şunlarr ölrenlyo. parlak bir ziyafet verdl. Tercü_ ne karar verllm ştır. 
rum: mantar vasıtaslle, gerek (Mikado) Beylerbeyll Koço adfle tanınmı~ 

Japonya hllkilmetl. (18581 de 1nun şah'i ve ıerek Jalonyanın u- olan bu hırsız İstanbulun muhtelif 
Amerika ile ikinci bJr muahede mumi vazjyetı hakkında birçok semtlerinde uzun zamandan beri 
>ktederek, altı llmanını dünya ti- şeyler öğrendi. hırsızlık etmekte olduQu yapılan 
r?retlne •rıyor. Ve sıraslle (Fran- Heyet, ertesi günü (Babıali) ye tahkikatla anlaşılarak mahkmeye 
,lt . fnırterc ... Felemenk - Rusya) giderek Sadrazam Sait Paşa ile (l) verilmiş. Bugünkü duruşmada maz 
hQkQmetıerllo de birer ticaret mu-ı' tem•sa geldi. Sultan Hamit, bu te· nun cürümlerini itiraf etmiştir. 
"hedeol aktedlyor. mastan evvelce haberdar olduj;u i- Mahkeme suçlunun suçunu sa. 

Bunun üzerine Japonya ya bir 
1 
çin, Sa it Paşaya icap eden tallma- bit gördU!Unden kendisinin birbt. 

Avrupalı ve Amerikair akını baş- tr vermişti. Ve hatta, heyete ik· rine eklenen suçlnrdan dolayı 15 
lıyor. Bu •kın, daha hAIA taassup ram edilmek için saraydan nadide seneye mahkllm edilmesine karar 
perde lnt yırtamıyan cahil halk ti- şuruplar, pastalar ve nefis siaara- vermlştir. 
zerinde aksi tesir husule cetlriyor. jıar ıtsndermlştl. Arkası ""' Telgrafcılara fazla 
K•?ılı bir lhtilAl patlıyor. Ve bu 
ihli!iıl, (1865) senesinde, . yuka- (!) Salt Pa.,amn ikinci sadareti ekmek verilecek 
rıda fırlmlerınl saydığım devleU~· ,. ıntaıı.ındL 
rln müttefik donanma!lının top ı-ı============;ı 
ate~lcrlle hitam buluyor. s 

1 Jlu_h•reketln neticesi olarak, ba- oruyor ar. 
zı munrvvcr ve terakki perver 1 • 
Japon~ar. (dUnya medeniyeti) de. 
n8en. kendilerince meçhul Alemi 
J"örmcye karar veriyorlar, Beş 
genç Japon asılzadesl birleşiyorlar, 
bir İngiliz vapuruna binerek Jll· 
ponyadan hareket ediyorlar, Avru. 
payn gellyor~ar. Btitün büyük ~e
hlrlerde günlerce kalıyorlar, her 
sahad.ı. trtkiklere glrl~lyorlar. 

Bu beş a:enç (Samuray) arasın_ 

da (Marki lto) da bulunuyor. Ve. ı 
Japonyada (Teceddüt devri) ni a
('An ye yaşatanlardan biri olduğu 

için uıun zamanlar Japonya Baş. 
vekf• olan bu zatın Avrupa seya. 
ha.tinden avdet ederken. fstanbula 
da ujradı~ından bahsediliyor. 

Fak•! ben: o tarihte, böyl~ bir 
Japon heyetinin !stanbulu ziyarot 
cttiiine ne resmi ve ne de huıauai 
hiç bir kayıt bulamadım. 

Çöpçü ve müstah
demlere zam 

yap1 1m:yacak mı 7 
« .... Gazetelerden birinde lstan

bul ~o~Ulerlnln henü:ı pe.hahhk 
zan1mından l•tlfade ettlrllmedlk-
lerl hakkında bir fıkra gördllln. 
Ben lfe, I!tanbul Maarif ldareslıı· 
de Ucretlf) talı,tırllan fakat eus 
kadroya dllth.U buJu11madıJımız· 

dan dolayı pahahhk zammından 
mahrum bırakılan bahtsız mUs· 

tahdemterden biri, )·ant blr rnek· 
tep hadf'm~I oldutpm itin bu fık· 
raya UrUendlm. E&er yazılan 
dotnı llıie r:avalh töpçlller de biz· 
l<'r gibi, tah'I a.tMl'ıhlda beraber 
~ok a<"ı bir ihmal ,-e teeeyyUbUn 
kurbanı olnnı-tlar den1ek .... 1> 

Bunu bir okurumuz yazıyor l 'e 

"oru3·or: 

Günde 24 saat bl!A fasıla çalışan 
telgrafçılara nöbet günleri için !•ı 
la ekmek verilmesine karar veril· 
mlştır. 

Fazla ekmek alacak olan telıraf 
çıların 400 kişiyi bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bazı kimselerin de dün yapılan 
tetkikler neticesinde ekmek ' karne 
teri alınm1stır. 

Bir popaz tramvay 
altında kalarak öldü 
Evvelki stecc saat sekiz sıraların 

da Taksimde, Cilmhurlyet cadde
sinden ıeçen Blnaryal adında bi.r 
Papaz belediye ıa?Jinosu önünde 
tramvaya atlarken şapkasını dil· 
ıürmilş, almak isterken de tramva. 
yın altına aitmiştir .. Tramvay pa. 
p~zın ikl ayağını birden kesmiş, 
Bınaryal kaldırıldılı hastahanede 
ölmüıtür. 

Vakaya müddeiumumilik el koy 
muı vatman yakalanarak tahkika
ta başlanmıştır. 

Kumkapıda yangın 

_ Cilınhurlyet htikllmellmlzin Kumkapıda Sarmaşık sokağında 

"Bir az 

E •ki 
ret 1 

dişinizi sıkın!,, 
A.merlka. 

General 

g-enelkurmay 

?\tat' Artbur, 

herkC41 tarafından mlanet ,.e tük- Mustafa adında bfrJslne ait olan 13 
ranla karşılanan bu ı&tu.f ,-e mu- numaralı apartmanın ikinci katın. 
a\·enetlnden blı.lm ,.tbllertn de is- da yangın çıkmış, söndürülmüştür. 
tıradelerlnln, ıeç de olsa dUJünU- Apartmanın 17 bin liraya siıor-
leceflnl talımln edelim mi! t .. ı olduğu anlnılmış, tahkikata 
~-------------başlanmıştır. 

T anınınış Avustralyalı mu. 
harrlr Frank Clune'ln bl-

zc anlathklarından birazını dün 
yazdık. Şimdi alt tara!ını tamam
Jryoruz. 

Muharririn yalnız bir şlkAyeti 
vardı: Havanın kapalı olması ... 

- Ben !stanbulda bol ıüneş 
bulacağımı sandım ve bana öyle 
söyledller. Diyordu. Halbuki ha
va hep kapalı &"itti, adam akıllı 
fotograf alamadım. Havadan çok 
talihsizim. Göreceksiniz, ben gi
der gitmez güneşler açacak. 

Dedltl de çıktı. Hareketinin er
tesi günü gUneıter açıldı. 

Hava hakkındaki bu şlkAyeti 
bir tarafa bırllkırsak, B. Clune 
memleketimize lıeld'•lnden ve 
bizi dost sıfatllc tanıdığından pek 
memnun kalmıştır. Bakınız ne
ler söylüyor: 

- Fi\istinde Türklyeyc ı:idece
ğimden ve üç dört gün kalaca. 
ğımdan bahsetıfğim zaman her
kes bana güldü. •Üç gün mü? De. 
diler, Tilrklyeye ı:eldlfinizi aHi· 
kalı basın daire-sine duyurunca· 
ya kadar üç ay geçer. Türkler 
zamana kıymet ver~mekte ve 
her -i~i yarına bırakmakta birin. 
cidITler.• 

T Orkiyeye ıelmem ve e
limdeki mektupları ı:ös. 

terip kendimi tanıtmamla Basın 
Genel DirektörlUitUnün ellmdcn 
tutması ve bana yol göstermesi 
bir oldu. Türkiyede kaldıilım kı
sa zamanın her dakikasından aza 
m.I derecede i•tlfade etmemi bü
vük bir anlayışla mümkün kıldı
İar- Bu sayede her tarafa yctiş
lim. Birçok şeyler ıördUm. 

Her şeyden evvel şunu ıördüm 
kl Türkler, hariçteki yalnış şöh· 
retlerlne aykırı olarak, zamana 
kt~ me veri oTl•• k lı-me 

voldan maksada dofru yuruye
İ:>illyortar. Benim kanaatimce 
Türkler, yaşayışlarını ve gidiş. 
lerinl telefon ve radyo devrinin 
icaplarına uydurmuı adamlardır. 

eskiden hasıl oldujumı, şimdi ne 
hale geldiğini araıtırdlm. Başa. 
rılan iş çok güzeldir. Vali ve 
Belediye Reisi Ltltfi Kınları ıSid 
ney, Belediye Reisine benzet
tim. Onun gibi vücutça iri yarı, 
kudret ve azim sahibi bir •dam
dır ve glriştifi i5e seV"gl ile b•l
lıdır. Böyle bir işin kıymet ve e
hemmiyeti halk tarafından ıün 
geçlıkçe anlaşılır. 

!stanbulu imar etmek, büt(ln 
bir ömür dolduracak 'bir lşt:r. 
Bunu ba.şaran adamın hatırası e· 
bedi surette say,rı ile yad edile
cektir. Doktor LOtfl Kırdarla yıl. 
dızlarımız çok iyi barıştı. Ken
disini görünce kırk yıldır tanı· 

dıfım eskf bir dost karşısında bu. 
lunmak gibi bir his duydum, •er
bestçe konuştum. O da benim his· 
Jerlme aynt surette ınukabele et
t i.-. 

Avustralyalı muharrir cidden 
cana. yakın bir adam ... Yepyeni 
bir ilem olan Avustralyadan gel
dill her halinden belli ... Riya bil. 
mlyor, lcindeklnl oldulu ıibl or
taya koyuyor. 

K endi hayatının hikiiycsl 
de çok meraklıdır. Fakir 

bir ailenin oğlu diye büyllmUı· 
tür. On altı yaşına varınca tah. 
sile devam imkAnını bulamamış 
ve ya~amak Jçin çalışma z.orun. 
da kalmıştır. Bunun üzerine bU· 
tün dUnyayı kendisi iç;n hem tec
rübe mektebi, hem de çalışma 

yeri haline koymata. karar ver· 
mlş, seyahate çıkmıştır. Fakat 
öyle seyahat acentesinden bilet 
alarak yapılmış bir seyahat de. 
ğll ... Kimi vapurda ateşçi diye, 
kiminde kamarot diye iş bulmuş, 
şurada burada kalarak ve boğaz 
toklui;una iş görerek Amerikayı 
ve Avrupayı karış karış dolaımış 
t.rr. Gecen harpte C•n•kk1t.1e)'e: Re. 
Jerek askerlik etmış, bu şeli de 
de dünyayı ve insanları blraı da
ha tanıyarak alaydan yett,mlş bir 
adam sıfatile ameli tahsilini ta· 
m•mlamıştır. 

ve dostlarıma yazdıjım mektup
ların haricinde bir satır yazı yaz
madım. Yazı için istidadım bu· 
lundui;unun farkında dejlldim· 
1933 de hastalandım. Uıun bir 
nekahat geçirmem IAzım geldi. 
Vakit ııeçirmek için ne yapaca
ğımı bllmlyerek hatırala.rımı yaz 
mağa koyuldum. Bu hatıralara 
kolayca tabı bı.ıldum. Eserim iyi 
satıldı. Bunun üzerine memJe .. 
ket memleket dolaıerak Japon. 
ya, Çin, Felemenk Hlrıdistanı ıı ... 
bi memleketler hakkında seyahat 
kitapları yazdım. Bu defa dönüş· 
te !ki kitap çıkar&cajlım, biri Tür 
kiyeye, dlferi Mısır ve Fillotlne 
dair olacaktır.-. 

Ayrılmazdan evvel harp b•h
slne bir defa daha döndUk. De
di ki: 

- Uzaks•rktakl mesafelerin 
nasıl oldutu hakkında milmkün 
delil, fikriniz olamaz. Oralarda 
dolaşmış olmak lclzıındır. 

Japonların ortalığı boş bulup 
ve hır_c; ve tamaa kapılıp her ta
rafa yayılmaları çıla:ınca bir ma
ceradır. Uzakşarkta ve Cenup 
dt>nizlerlnde mesafe ne demek ol 
dutunu bilenler bunu takdir eder. 
Bu dalılan kuvvetler, pirinç ve 
kuru ba"ık gibi aTıştıkları yiyecek 
leri gittikleri yerlerde bulamaz· 
lnr. Zaten Japon balıkçı !'tosunun 
bUytlk bir kısmı da V•nkover 
civarında batırılrpıştır. B iraz !lb. 
rediniz Uzaksarktan Demok. 
rasiyl ho,nut edecek haberler 
sökün etmeğe başlıyacaktrr.-. 

la •sın Umum Müdürlüğü
\E;!) nü ve İstanbuldaki büro

sunu, Avustralyalı muharr irin 
kıymetini b11diklcrlnden ve kcn .. 
disine memleketi tan1tmak için 
sarfettlkleri canlı alAkadan dola. 
yı tebrık ederiz, Bu allka ·aye· 
sinde mesı!ece uzak, fakat kalp
çe yakın iki mem'ektt arasında 
bir köprü daha kurulmu~tut". 

Kendisi anlatıyor: 
Bunun nasıl temin edilditl hak. 1933 1 k d k 

kında zihnimde bir ~ual belir· - senes ne a ar arıma 

B. Clune, İzmir ve Filistin yo· 
1iylc men1lekellne dönmek üze. 
re evvelki ıün fstanbuldan ay. 
rılmıstır. 

mişti. Bunun cevabını Ankara,-----------------------------
caddesinden geçerken kend1 keo;- ,,..._ 1 x i 
::~·~~~~~·~~~k·::ı~.~:1·~ ~·:ı~.~ !f!!gıf & . , Al":am 
Bir defa bunun bir mAnAsı var, 
sonra cameklnlarda durdum, ki
taplara baktım: Dilnya klAslkl~rl, 
ecnebi edebtyatından çevrilmiş 
en seçme eserler, diler tel!f ki
taplar... Hepsinin tb'ı tertibi, 
şekll ıözü alıyor. Böyle kitapla
rın revaç bulması çok dikkate 
değer bir hAdlsedlr. Gezip dolaş
tığım memleketlerden hiç birin_ 
de buna benzer bir istidat gör
medim. Siz ne kadar mühim bir 
fikri inkıl§p gcçtrmekte oldutu
nuıun belki de kendiniz do far
kında değilsiniz. 

Elbet mideyi de düşünecek! 
IR\ N. B. nin rnrdlğl bir haber• ı ı:ollyomıu,. Bir k~ tane de, insanı 
lb:;U 1 röro Yunanistan& bol miktar· kasap 1else belkl mesele kalmıya· 
d& ttalyan bufdayı l 'f!I unu gelmlf, cak! 
Yunanistan okullarında lta1yanca. öt· KUPLERIN ZORLULARI 
renllmeslnl meeburt kıJan ltalyanın Sıra A.VU1tratyaya 1eJn11,. iki ta· 
yalnız dili defll, biraz da nıldeyl dU· ra.fın ıöyledlklerlne bakılırsa, Japon· 
şUnmesl elbette lı\znn(h, ya pek yakında. hatta. bu hafta itin· 

N& SAKLAYJŞ! de Avuıtralyıya saldıra.<"akmıt. 
A•takyada \'llrruncu bir baba ne Japonlar, PMl!lkte kırk kUpU Ust 

oğlu 180.0llO kilo • e.-et, ne 180, ne t)ste dlzdllor, fakat ı,e ılttııkl bUyUk 
ı.800, ne de 18.000 • zeytinyağı sıı.k- küpleri ~ekmekten ba,lıyarak bUyllk 
Jamı,ıar ve bu yüzden adllyeyo , ·erli- bir rümbUrWye meydau vermemtk 
mı,ıer. yolunu tut&rak Usttekl ufak kUplerl 

Şlındi benlm merakım: Acaba. hu birer birer lndJrdJler. Şimdi A''U~· 
baba ile oğul zeytin ya#;ı itinde lil- tralya rtbl, fflndlstan (lbl kllplere 
t::erlerken 1nl yakalandı 'l ÇUnktı hu gelince, ayni meh&retl ıöstereblllr· 

kadar yaf •aklanmaz, itinde yllıU- lcrae ne ll'I Göoteremezlene. eskiden 
lUr. olınası muhtemel derecede cleğllse 

E't ~fESJ!:LESI 

D ikkatiml celbeden dlter 
bir mesele, isıanbulun ı. 

marıdır. Eski bir ıehlre düzen 
ve can vermek çok ıüçtür, hele 
bu şehir yokuşlu, inişli olursa ... 
Yapılan lıler hakkında şu mah
dut ıünlerde ıörebildiğim şey
ler 1 bana, sizi tebrik etmek ar· 

Gazetelerin yazdıfına ıöre şehrl

kısımlarının m.Jze çok miktarda kasaplık hayvan 
zusunu veriyor. 
Şehrin muhtelif 

bile ı)aponların kulaklarını rahatır,ız 

edecek kadar bir ıUmbUrtu kopabilir. 
Tath'!iert 

l"ı.ak,arkta Japonlara. karşr tutun
ma \'C mukavernet kudreti CO!t:eren 
blrk'Uc kumanda.ndır. Gelen haberle.re 
,-ore t~k tUk taarruı:lara da ba5ladıtı 
Kibl, bir ta.raftan da f~lllpln ,}"erlllerl 
aruında a~ker de,·,ı rn1ektc- ve yctı,
tırmektedlr. ;\foro mllllUman kablle
le.rlne n1en~uıı olan ,-e iyi ll8ker diye 

1

. 

~ret alftn ada.ınlardan on bin. kl,t, 
.Tapoplar Fillpln &dalarından ~ıkarı· l 
lılt<"rya kadar dth-U-,ec~Jerlne ve; 
hu n••k,at uturund• C'an ,·erecelde· 
ri11e d•lr Kur'ana ti ba,ırak )·tmln 
•tmı,tenllr. 

- Doğru , dedi, senlnle yalnız kalmak 
istiyorum da ondan bu saati seçlyc"um. 
Iliç kimsenin gelip bizi rahatsız etmesini 
istemiyorum. Halbuki sen artık benlmle 
hiç yalnız ka1ma&ı arzu etmiyorsun, Jak? 

VATAN'IN &DEBl ROMANI: fçln feda etmiyor musun? 

O~·Ie ıörUnUyor ki General l\tao 
Arthur'un ordu unda mlne\·lyat yUk· 
c;.Nm~tır. AınerlkaJdar zaten a1A)"C'ı 

odıınlar... Geçen Jiln bir Japon d•· ı 

rttultwının Kallfornlya ıahlllerlnl 

topa tuttutu da~'Ulunca Flllplndekl 
•"'erler bir olarak Kallfornlyad&kJ 
Mkf'rlf"~ ıatıre yollu '" telg-rafı tek· 
mlt'-llr: 
«Otuı sün ka<lar dlflnlz.1 sıkın, bu

rada. Japoulıırın ı,ını bitirerek ln1da· 
drıu:z.a ko a.catız,ıt 

flatrrlarda o1•a gerektir ki Flllplne 
.Japon ba~kmı olunra Amerlkadıkl 

ınakamlar: «Dl".'lnlzl sıkın, imdada 
~eUyoruı• diye Flllplne t ı..-ra1 rek· 
mitlerdi. ""'dl Flllpln .. kerl, Ka
llfnrnlyanın bombardıman edllnıaaı 

''Pa119fıltle 1)111 yolda bir telgraf Ç6'

k•rek ta.11 pdlflne koymu' oluyor. 
SERÇE 

Jak yerinden .fırladı. Suali cevapsız bt
rakırak ıordu: 

- Demek ki küçüğü göremiyecetlm 
ha? 

Yazan: Karen Bramıon 

Antuanet sert ve sitemli bir sesle cevap cuklu bir ana olsaydın ve öteki çocukla
rını bırakıp da cıtmek lstemeseydln, an-verdi: 

- Hayır ... Bu akşam olamaz. 
.Aşıkınıs k•yıt.ız hali kadına fena dokun 

muştu. B:r müddet her !kisi de sustu. Jak 
odanın ieinde do'•şmala devam etti. Son .. 
ra birdenbire durarak söze başladı: 

_ Sana oöyled!Qlml yapmak istemiyor
sun. Çocukla b'.r köye gitsek ne iyi olur 
diyorum-

- Dok!Dr buna lüzum cöstermiyor, bu 
yeni tedaviyi kA!i buluyor. 

Jak hiddetle b•iırdı: 

cak o zaman bu tarzda konuıurdun. Hal
buki vaktin bol.. Tek çocutuna hem de a
lır hasta olan tek çocutuna bakmak iste· 
nılyorsun. Onun için en küçUk bir feda. 
kArlıkta bulunmak ••na ıüç (eliyor. 

- Aman yarabbi, Jak benimle nasıl 
bu• tarzda konuşabiliyorsun. Sanki çocuk 
benim detllmlş de seninmiş cibl kızıyor
sun. Sanki Suziyi sen benden çok mu se
versin. 

- Evet, galiba öyle gibJ ... 

- Sen buradan uzaklaşmak 
Antuanet çok kırılmıştı. Ayni zamanda 

Parlsten çok da kızmııtı: 
g'lmek istemiyorsun, tıin iç yUıU bu .. Rica - Ben yapacatımı blllyorunf. Bana alt 
ederim, beni de kandırmajja çalışma .. Ço- işlere bu kıı.dar karışmamanı rica ede
cutun madem ki clterleri hasta, tabiidir rim. 
k i dat veya deniz h•v•sı iyi ıellr.. - Çocujjun sıhhati s•de sana mı ait. 

- Doktor lüzum yok, dedi ... Ben ne bl- l'r sanıyorsun. Onun şifa bulmasUe benim 
le)·in11 

- Lüzum mu yok? Buna ihtimal ver. 
mck nasıl milmldin ehıı'· E4« ~cıı. b~ ço· 

senden !azla alAkam var, çocuğu scviyo. 
rum, çok 5eviyorum, sonra ... 

- Aman, J&Jı;, bu kadar merak edecek 

ÇOY!renı Rezzan A. E. YALMAN 

kadar hasta delll .. Sonra ıtfa. bulmama
sı libl bir ihtimal akla bile releme•· 

Doktor dedi ki ... 
- Doktorun dediklerin! tevile çatışma, 

Antuanet •. Sen ıs1edilln ~ylere inanırsın, 
ötekllerinl unutma.k ı.tenin. Madem ki .. il 
ciğerindeki lekeyi sen de gördün, bu yaJ_ 
ta blr çoculun verem olması ne demektlr1 

b:lir misin? .. 
Bundan bUyUk bir tehllke olmaz. Bu yaş 

tarda hiç eJfetmlyen ve acele ı:ötUren bir 
hastalıktır bu .. Sen de pek All bilirsin 
ya ... 

Antuanet sapsarı oldu. Ve acı acı cevap 
verdi: 

- Benim Uzilntülerbn için ne kadar 
güzel teselll kellmelerini buluyorsun! sa
na çok çok teşekkürler ederim. 

- llladem ki tehlikeyi ıörmek lıtemlyor 
sun elbette böyle konuşacağım ... Parlsten 
ayrılmamak, beni burada ya 1 nız bırakına· 

m•k için &ilmek istemiyorsun, dejil mi 
J)ofrııauııu ı~lı, ~ııiuıı•blılönı ~~ 

Kadına öyle hırçın, öyle ölkelJ bir ta. 
vırla bakıyordu ki Antuanet ıröz yaşları
nı ıaptcdemedl. 

- Seni her şeyden ziyade 1evdlltlm I· 
çln mi bana böyle çıkışryoraun? 

Sabahtan akşama kadar saatleri, dakl. 
kaları birer birer sayıyorum. Senin gele
ceiln zamanı öyle bekliyorum, senden ay
rı yaşamaktansa. ölmeğl bin defa tercih e
derim. 

LUslyen'ln ölilmündenberl geçen günle. 
ri hiç dü~Unmüyor musun? 

Benim h•llme acımıyor musun? Senden 
başka kimseyi görmüyorum, ıöremiyo

rum· Herkesin bakışlarından mAnA çıka
rıyorum, onlara, ne cevap vereceğim\ bi. 
lcmlyorum. Düşünmekten bile korkuya. 
rum. Senden başka hiç kimsem yok Jakl 
Olup biten korkunç hadiseleri, ancaı.: se
ninle kaldığım kısa zaman zarfında unu
tabiliyorum. Başımın içi hep bu facia ile 
dolu .... Fakat sen beni sevmiyorsun! Ar
tık hiç sevmiyorsun. Evvelce nasıl oldu. 
iunu pek iyi hatırlıyorum. Bakışların
da ayni t•tlı sevciyi artık okuyam•z oı. 
dum. Keıke bıraksaydın da beni öldür
seydi, dahA iyi olurdu· 

Jak kendi kendine ıöyle düşUndü: 
Acı acı aAlamaj• ı>ç_vam elti. 

AıS-.U 

Harp bittikten sonr& bunlardan 
kJm bilir ne kadarmı dlnUy4'Cetb; 
,-e okuye<"ağız. Bir kısmını 'lnıdl 

bJle şuradan buradan öğrenmekte, 
ı,ıtmekte \"eya okumakta.yrz. 

;\Jeselt\, l"'Ulplnlerde General l\.lae 
Arthur ,.e kU\'\·etıerlnln • bu kuv
,·e tıer bir gün yenUmek zorunda 
kalsalar blle ·çok tisttln Japon ku,·
vetlerlne karşı gösterdiği muka•
ınet bu harbin en parlak sayfaların
dan birini te<ıkll edecektir. 

lıçüneü defadır ki Londra radyo• 
sundan, Fransanın Bretany& kıyı
larından ka('arak hilr Fransız kuv
vetlerlne- llllhak eden on r.eklz ile 
yirmi be, yq aruındakl Fransız 
gen('ltrlnhı maceralarını dlnUyoruıu. 

Bunlar, hf'r Uç vakada t\& bO'}er kl· 
,ııık gruplar h.Rlinde ufak birer An
da! içinde, bin bir tehlike He tlelu 
dtn1z.t a,arak lnglltereye tıknuı:ı

lnrdrr. t.'ç defa!\ında. dtL bu Ktntlf'r 
bir iki Alınan tayyare!i'trıe rastla· 
n111tar, fakat sandalın küçi\klUft-\1 
t•yyarelerdekJlcrln bu maceracıları 
gürn1eltrlne n1ıinl elmuştur. 

lnslll~lerln wn Libya taarTuı.u 

r-sna~ında tnyyareslle yanarak db· 
'f"n, ,rU:ılerlnln kör olması bahuına 
hıirlka. kabilinden kurtulan, fakat 
dU,mana. e!'llr oln1amak için UC\ ar
kad"-'""" yNlf't°lnde çölü yaralı ya
ralı ı;eıı;ertk lngUlz ku\-,·etlerlne 
ulaştığı zaınan can veren tayyare 
fllo u kumandsnınm ınenkıbeıııiJ 

acıklı oldutu kadar, her ı.ııın.11.n ö,·u
lecek kadar )·üksek değil midir? 

FJrka Jle harp eden alay, bir ıilrlt 
harp gem1'ilnln ortasına. dii,en kor
"aa, kaflle!-iinl kurtarmak itin dret .. 
notu göiüı.liyerek sulara. ıömülmüt 
ılU&hh t~aret (emltl \·e daha Deler, 
<laha. neler ... 

Beoce lJu harbin en f'ntc"'. an ola
rak tarafı bu kahramanlık n1ewlıa· 

belerldlr. 
JtÖR )[ADI 

iaşe işleri ile iaşe teş. 
ki'.ôtı meşgul olacak 
Ticaret VekAleti tarafından ıön

derren bir tam'imle la~e mevzuları 
içine giren bütün işlerle doirud•n 
doğruya. iaşe teşkHıitın.ın meşgul 
olması bildirilmiş ve deY"ir mua. 
mclcstııin yapılması emri verilmiş 
tir. 

Bu suretle belediyelerdeki iaşe 
kadroları da bu teşk't(ıta devir 
olunacaktır. 

İaşe müdürü Mümtaz Rek dü'l 
sabah Vali ve Belediye reisi Dok
tor Lılt!l Kırdan ziyaret ederek 
şehrin iaşe işleri elra!ında uzun 
müddet ı:örüşmüştür. 

Mes'ut bir doğum 
lzmlt husu!l muhabirimiz Bay Cev. 

det Yakub'un dün ak~am erkek bir 
evlA.dını!l dünyaya. geldiğini memnu 
nly<tlc öıtrendlk. 
Arkadaşımızı ve sayın eı,lni tebrik 

eder, küçüle yavruya. uzun ve sıad't 
dolu bir ömUr temenni ederiz. 

TAKVİM\ 
8 l\IART 942 
PAZAR 

AY 3 - GÜN 61 - Kasrm 121 
RU~ll 1357 - ŞUBAT 23 
HİCRİ 1361 - SEFER 29 
VAKiT ZEVALi EZA., 1 
GÜNEŞ 6,24 12,16 
ÖGLE 12,25 6,17 
lKlNDİ 15,40 9,32 
AKŞAM 18,08 12,00 
YATSI 19,37 1,30 
İMSAK 5,45 10,37 

~YKôS~~ 
Zamane böreği 

IC5> u börefl unııuz na~nı l·aıwıca.· 
lg) ıırnı ınerak ediyorsunuz de· 
tıı mi? Durun anlat&ymı. 

Fırından yeni ~ıknu' hamur ha· 
llnde ekın"k alacakeınız. Bu ekmej'ln 
lçlnl çıkanp, biraz yağ, bir k~ık 
karbonat kattıktan sonra yofuraA:"ak· 
sınız. Adamakılh yofurduktan ıonr• 
lıtenllen ~kUde lçereJne kuıımen be· 
yaz peynlrle maytlanoz1 kl9men kıy
malı l!lovan koyacaksınız. Bunda.n. 
sonra tatenllen şekil ,·erip ü-zerJne 
yumurta sürecek ye fırına. yolhya
cal<lımı<. l'ıık gıi<el oluyor. 

EV LU>U.'l 
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VA'l'AN 

IOCi•fi•liJH?•J:IJj(ft;(Jl;Q:UJHd ""şlLUALn•N »mM MI. Petainin mgsajı 
1 Pahalılık ve <Batı 1 

incide) «<>• 

Askeri durum I ngı'lferede bastırılan yenı· ~~da!'~~t~~ı~ns!~~~~~,~~l~r~~ıöiu: darlık neden 1er, yaralılar çıkanldt. Onların mUt-

Amerikada 
tedbirler SİYASİ İCMAL 

~::: =; : ====::::: 
Uzak doğuda hlf ıstıraplarını dakikası dakikasına 

Amerikan tedbirleri para la 8 ld. doğuyor? yaşadık. Şu anda. merhamet ifade Rooseveltin Nev- Yorktaki r asra Ya De J eden kelimelere, kin anlatan kelime- evi üzerinde ta ar I 1 
'\ 8 Zfl0 ') (Bafı 1 llldde) «/» !er illlve edemlyecea-ım. 'Y y e er 

Paris bombardı
manından sonra 

Ankara 7 T ler ve kendilerine memur silsil ve. Mareşal, ~yle devam etmektedir: uçmıyacak 
8D BOIAPJ rlyet Me;kez (b elefonla) - CUmhu· ı terede basılan ve esldlerlle değlftiril- ren bir takım adamlar blzl sağ. Fransız askerlerini ö!Ume karşı Vaslngton, 7 (A.A.) - M. Ruz. 

kez UdU ankası Ankara mer- dlkten sonra tedavUlı çıkarılacak maktadırlar. Bizden para kopar- gitmekte valnız ba'ına bırakan >ki velt tarafından neşre<Mcn bir e / 

B lrl,..ilc Amerika l"in Atlan- yeti ruh r muavini Nurettin, bir he-ıı olan yeni paralarımızı tt'l6elllirn için mak için hususi adamlar kullanı sene sonr~ soğukkanlı bir kararla mirname ıereğlnce Cümhurreisi. 

l'azan M. R. ZAL p arls <'h-arı111n bombftrdrma

•rn~a11 sonra lııglltere llıı 
hlr kıSJm F ransı:r.larıR ara51 Mr 'knt 
daha ıt<"•lılı. 

-y • n aşında olarak B ut la k - • 
tikte hlanda adası ne dere- vaccfh h a&raya m e- yapmaktadır. ra - kasten ihtikfır vakaları ter. onların aleyhlne dönen esltl mUtte- nln Nevyorkta Hydc parkındaki 

MUd~: ... areket etmlftlr. Bu paraları, Ollmhurrelaim~ln re- tip. ediliyor. 1 fikln cUrUmlerl hakkında tarih hUk· hususi lkametgfıhının etrafında gc ı 
ı·e önemli ıııc. cenuhi Pasifikte AHiii· ... uavının bu seyahati, Ingıl- simleri süslemektedir. (B. B.) Işte bu haller karşısında esnaf mUnU verecektir. niş bir çevre ayrılmıştır. Hiçbir 
tral.)a adıun da o derece önemlidir. ya dilkkanlarını kapatıp varını yo. Mesaj, şu etimle ile bitmektedir: sivil tayyare, slı•il hava ma.kaın. • J>arls eh nrı Alman l~ga11 alhnd.:ı 

b~.r yerdir. Buranın Jıalkı elbette 
ıluşı~tan değildir. Bir ço&"1ln11n kendi 
nılllı menfaatlerini, lng1Jtere t.ııra-

il.landa, Atıaııtıkle So\·yetler Blrn- ııı n ııı ' l h • d . 1 
•u u yemebe ve net cede dilen· Şimdi sizler, ba_,şehrln ölU!erl, elem nrının usus~ musaa esı o madık· 

ğlnin Rttz denldnıkkl Arkanjelıık 11- K d. h t. . me~e mahk1imdur veya her rem- içindeki bUtUn Fransa'nın arkasından çn bu çevre uzcri~de uçmak salA· 
nıanına uzanan deniz. yolu iizerlndc o o r 1 nas yon eya 1n1 n ketı ister istemez göze atıp kaçak· atladı""ı sizler tııu 1 hlyetlne sahip değıldlr. 
biri""· ö mil .... mı u""ravıdır. 'Bu- çılık .,,.0ı t l ı> • m çan arınızın ses-

.. .,.. ne ·-·· • .. " unu u uyor. ~asıl kaçak- !erini dinleyerek ebedi ahret u kusu· 
nan Kfbl Pasifikte A,'Ustralya adası • çı olmaııın? Konulan fıyatlar ara. na dalınız. Y Münaka~a" t Vekı'lı'nı·n 
da Amerika batı kıyıJarmdan Hin- • k 1 sında hiç bir münasebet ve m::ın. 
dlstana, Çine, Dofu Amerlkaya \'e ye n 1 a r a r a r' tık yoktur. Bugün yoğurdun kilo S0.060 amele ltslz. beyanatı 
~lısıra uzanan deniz ~olları Uz.erin- su doksan kuruşa satıldığı hald~ Londra, 7 (A.A.) - Dally Teleg-
cle ayni önemde hlı utraktır. Afrika 1 All Edirne peynirinin yetmiş beş raph gazete.sinin Stocholm muhabiri (Ba'ı 1 lnt'lde) »--« 
ı•enuhundan seçen deniz yolunu da Ankara: 7 (Radyo Gazetesi) - Pa-ı III - Ikl sene evvel, huıust işlet- kuru$a safılması nasıl beklenir? yazıyor: kablliyet'erı yüksek derecededir. 
KÖzönHne getJrll'!lf'k, liçlln<'il önemli zartesi gUnU resmi gazetede yeniden meler de dahil bUtUn krom ıatlh6ali- Arpanın k(losu otuz kuruşa aran. Mareşal Petaln'ln Paris mUme58ill Kısa blr zamanda birç-ok gemile. 
u~rak Afrika dofllfiunda \'işi Fran- bir kaç Koordinasyon kararı neşre· j nln memleket dıfı salıtına Eti Baıık dıiı halde bu'gur nasıl ytrm' beş ku de Brinon taratından Inglllz hu·a rimiz tamir edilmektedir. 
saııına alt Madaıask:ır adasıdır. dilecektır. Bu kararlara g!Src: memur edilmlfti. Yeni alınan karara ruşa ele geçirilir? Ofisin pirincine kuvvetlerinin yaptıkları akın netice- Posla, telgraf ve telefon idare· 

fnıın latzaıııııaslJlda ,.arı1u:ıwı.- 1 1 .. I ır,...,IC ıe 
ŞllJl l<' ~oktur. l'akat hurada bir ta-
kını otonıobll, fan'nre, makine fııb. 
rikalıırı ,·ar ki Almanlar h5abına 
harp lnııtlı'itıı yapıyorlar. Jngllizlerln 
buralarını llllr ılUljman sahası t§ll\'• 

ma"ı 'c ~·ok etmlye ~·aJı~nıası harlıİu 
,arathğ't tahfi bir zarurettir. 

Atlan&ıkte harı• durumunda bir I - Klfıt ve matbuayı dUzenleme/ göre bu lf için Eti Bank emrine bir e~ll .kuruş fiyat verildiği halde ken sinde 30,~ amelenin i9.slz kalacağı· lerlmizln işleri iki üç misli artmış 
detlflkllk yoktur. lo'akat Ur:.ak do- bUroou kurulacaktır. Vazifesi resmi milyon liralık mUtedavıı bir sermaye dımız!n 65 kuruşa almış olduğu· na dair Boylenen sözler, Berlln ba9- tır. Bu yüzden doğan ~orlukları 1 

fuda ve raıılflkt~ Birleşik Amerika daire ve mUessesclcrde kullanılan ktı-1 tahslıı edilmiştir. nıuı: _alA Bombay ve Bursa pirinç- vekUllk me.hflllerinde şiddeti! bir ôt- ı karşılamak için tedbirler almnya 
ba-'lıca Jld büyük iş ıer111eye karar fıt \'e rnatbuay; tesblt ederek istlh·ı IV - Çeltik slraatınln arttınlması lerlnı kırk 

1 
beş kuruşa satmağa keye sebebiyet \'ermiştir. Bu hAdlse, me::buruz. Askerlik vazifelerini i· 

,·ermlııttr: IAklnl dUzenllyecek zart kt'ig-It ve yolunda tedbirler alınmı~tır. mecbur cdl lrsek tablntile ya kıt- Ingiliz. tayyarecilerinin yaptıkları ha- fııya çağrılmış olan posta ve tele-
1 _: AlaAka iizerlnılen ,Japon ana defter tiplerini ı.:ıyın ~derek her V - Çiftçiye uzun fiyatla ziraat a- hk veya kaç.~kçılık dof:ar. sarın ehemmiyetin! gösteren bir de- fon memurlnrımızı"l yerlerine ye· 

ntan MaJarma ve So''l'etıere Yak- maksatla asgaı1 ıstttih!Akl temine 
1 
Jeti ve vasıtalarının temini için Ziraat Yazacak, soyliyecck çok şey var lil teşkil etmektedir. nllerini bulmakta çok zahmet çe_ 

7.aten hu nrıı:ılnln \'işi adında hlr 
hilkt\mete alt olduğu bile kabul edil
M hu hllkfimet hitaranıktan çoktan 
ayrılnw;tır, J\ra~ı J>et.aln'Jn ,ah!<i 
dlirllitlü,tUııc rağmen v~ı hükume
ti, Jnglltere ,.e Amr.rikaya karsı 
diişınan hlr yol tutmu,tur. Bu <lü~
nıanlığın yakın bir z.amancla resını 
bir harp şeklini almaııı hUe mliın
kündür. Fransa Dinkerk zır:hlısıııı 
kendi rız.a!llle Toulon'a celbedettk 
Alınanlara t~llm etmiştir. Bundan 
ııonra dlJer Franııız. harp gemileri
nin tellllmlne ne mani ,·ar'l 

ıa,ınak; calfiacaktır. YekaleU faaliyete geçml.ftlr. Piyasa- :~a'. ne elCle kalem var, ne de va- k!yoruz. Yeni memurlarımızın \•e 
z - Al-uıtralyaant ntltfafaaam, n - Ticaret ofisi da pulluk, aapan demiri vuıta ve ... Milli piyango bl hassa kız memurlarımızın kabi-

temln etmek. geçen yıl veri- aletlerini tedarik edemi l llyetlerlnden \'e işlerine karşı gös 
len bir kararda beş mllyon lira ser- yen ere ucuz H" k • ti CBqı 1 indde) terdiklerl bağlılıktan 

Btrle,lk Amerika harbiye nazırı fiyatla elde etmelerini mUmkUn Jul- ~ ·umc mlzln asıl gayesi sa. 5,000 lira kaunanlar 1 memnunuz. 
Stfmson batı XanadacJan C~.erek maye fle çay, kahve, lAstilc, şeker it- mak için evvelce Ziral Veklleli emri- bhitlkbır fikre saplanıp kalmak değil, ı 06804.3 12~77 166573 175347 293149 Te eli boin şhebldekdelmlzylamt :mont mtknlh. 

k 8 1 h~lk A hal ed k b d 'l t u ı 11 500 . . a a vardım etmek 1 1 - mu r a e r . ap ıfıım e k-
Al38 ayı r • nıerlkaya bat- ere unu eve m essese e- n~ ver en bın lıralık sern1aye 1,5 önlcm;k oldu ~e yo suz ugıı 2.000 lira kazananlar ler nct.ceslnde eski abonelerimiz· 
ıı.mcak ot-0 ~·olu proje inin ller iki rlne satıyordu. Tl~aret ofisinin dahi· mılyon liraya çıkarılmı9tır. tupta ortaya ğ~rııa gore bu mek. Son beş rakkaını 3074l, 35024 , den telefonlarını ierkedcnler olmn 
hllkfıınetçe kahul edildiğini ııiyle- 1t maddeleri de satın alması için faz· VI - Devlete alt bo' araziyi ek- !erin layık old onan acı hnklk~t. 153555 69362, 74983, 7S2S ı, 78517, dıkça yeni talepleri k::ı~şılamnnın 
ml~tır. la sermayeye ihtiyaç görlllmilş ve nıek ve devlet namına arazi kirala- kati çekeceflnl uğu derecede dık. 79126, 94543, 99727 Jle biten 4 er bilet lmkAnsız olduğunu anladım fstan-

Alaııka yarımadası, Amerika ,.e Koordinasyon kararlle bu .sermayeye mak için Ziraat VekA.leU emrine mil- Ht-r • umuyoruz. 1.000 lira kar.ananlar: bul santrallarını tevsi etmek lazım 
Kanadanın Japon ana ''atan adala- dokuz milyon lira daha illi.ve edile- lt korunma kanunu bütçesinden Şe) in ucuz satılmasını, pn· Son be.f rakkamı 02470• 

11 
;sg, dır. 

rına ,·e So,·yetler Birtltlne en Yakın rek H milyon liraya çıkarılmı~tır. 1,600,000 lira ayrılmıttır. ramızın iştira kudretinin yüksek 12052, 14257, 19.36!, 23216, 23727 1 Günün en mühim meselesi olan 
bulanan bir parraıııdır. Borada ku- kalmasını kfm istemez? Fakat fJ· 274.0Z, 34630, 41225, 51817, 6559; ve hOkômetln çok ehemmiyet ver 
rulae,ak ha\'& \'e deniz. lbı~rl saye- yat, ayni zamanda imkıinların bir 515749, 5M21, 64.791, 68185, 78101, d iki ziraat scferbcr'i~ ne Devlet 
ıılnde Japonyayı Yakından tf!hdıt ( D s. L 1 /~ A J ifadesi kalmalı ve halk 0 fiyata 91502, 955!'5, 99477 ile biten 4 er bilet Demlryoll::ırı da iştirak etmiştir. 
etmek kOl&)fır. GüZfırc&Jaı Jnallrem z a .. ' a r • ' a. • .. • • • mal tedarikine lmkAn bulmalıdı 500 lira kaz.ananlar İdarece yapılan hazırlıklar sa-
tutuJH \'e foşa ınaırafı 25 - 80 mil- il ar 111 __j llar 't Sonra muhtelif eşyanın flya~~ Son dört rakkamı 3584, 4092, 8015 yes'nde .. 1019 dönümü patates. 
yon dolal'a mal oJacatı ta1ırn1 edl arasında bir münasebet muhaf a ile biten 40 ar bilet 1460 donümU de muhtelif hubu· 
len bu yolun ııırt askerf ...... n • <Beta l llW'lde = edilmel idı'r. az bat olmak üzere ceman 2479 d;. '"-satlarJa (B&Jı 1 incide) +=+ 100 Ura kazananlar "· 
yapılahcatıl na ~Uphe edllemeı. . .lapen- Toklo, 7 (A.A.) - Japonlar, Ti- k 1 . Son Uç rakkanıı 560, 938 ile biten nUm~ük zcrlyat yapılmıştır. . 
lar, aş annda kopac k mor'un Felemenk kısmı ba_,şehri olan va uvvet eri düşman mevzılerlne Övle .. il 400 er bilet MünaknHlt Vekili, fabrikalar cı 
,ımdklen uza1ıı.,tınnaka . fırtına~, ' Koepang'ı işgal etml~er ve temlzlllt ve Volganın . yukarı mecrasında .. d gÖr nüyor ki Balaban kö· 50 il k varında işçi pansiyonlıırı kurulma 
ka ile &n·yet1Pr ltlrlltı le Aıaerl- ameliyesine devam ederek Portekl Lovat ~eslmındekl topluluklarına yun .en me.rln çok hakkı var. ra azanlar sı için alAkadariara emirler ver. 
hu en yakın deni arasııtdakl hududuna yaklaşmakta bulunmuşlar~ rlmhlaa edıcı dartbeler vurarak taar. Her ışln tedbırlni derin derin din. Son Uç rak~amı 245, 303, 794. 11e mlştlr. f~çl pansiyonları kurulmak 

F. '""'"&11aJa1ı1nı ka- uz r yapmı:ı ır. ledikten sonra almak t ı ı 1 t biten 400 er bılet 11 1 patmak için, artık Al~ dır. Japonlar, 38 esir almışlardır. TJ- ki t k . • es r n a. stırl' Ye ftı.fbrikalarda ça'ışanların 
sini de harp plAnlaruıa ktta Jnefırie. mor'dakl .Felemenk komiser vettııı, Londra, 7. (A.A.) - Lon~ranın P e me , tertıp edi'en ilAç mak. ı 10 lira kazananlar istirahatleri temin edilecckt'r. Ve. 
rundadmar. tmM< zo- kaçmak Uzere bindiği tayy d t ı salihiyetll blr k•ynaaında soylen· s~~ ~emin etmiyorsa tedavi tarzı.) Son 2 rakkamı 54 ile biten 4000 bllet kil m'itehassıs isçi vctlştirmek kud ı 

J olmu tur Bu ta . are e e et diğlne göre, Kızıl kuvvetler, St· nı t ya~a ı8re tAdll etmek elbet. 3 lira kuananlar r,.tlnde o1an ustıılıı.rın maaşlarının 1 
~rd:rı:;r; ~~e!:::P .,..,._.at, giln· cısı ~ra~ndan ci":;ır:nı!ı~ş:;:on av- raya. Ru_~a'da 19 Almın tümenini te en faıdeli ve verlmll yoldur. Son rakkamı 1, 2 ile biten 40.000 er arttırılma~ı için mOesseselere 1av. ı 
ınmındeıı Alaııkan 8evkuıce~ı ııa- · çember ıçıne almışlardır, 16 piyade Ahmet Emin YALMAN bilet ikramiye alırlar. sly~lcrde bulunmuştur. ı 
bellrtmlt ve A 111 •kerı Ciaenılnl Ankara, 7 (Radyo Gş.zetesl) - tümeni, 2 zırhlı tümen ve bir mo. 

nıerlkalıJan daha Londradan blldlrlldlğlne göre, Seylln törlü tümendlr. Rus orduları ta· s r . T 
xanıanlar hu ada par .... nd o adası Ingi!iz kuvvetleri tarafından rafından ku .. alıJan 16 ıncı Alman e ımıye ümen Askerlik Dairesı·nden·. ~~----
hazırlıkları ''a .-iDi a Jaarp ta.ini " S 
nıUştük nı"' Pk&klannı uvı •h· ye edilmiştir. ordusunun teşkilatı hakkında ilk Dairemize bağl b K A R A y 

• Q r Y•I Y•Ptlmıya ueak Rangoon, 7 (A.~.) - Cuma gUnU relen 1a.fel1At bui\öan ibarettir. 
1 

ya ancı adıköy, Kartal, Adalar, Şile ŞU~lerlnde 
~:n!·ck::.ar 'erfldlftne atire, Amerı- hef?'edllen teb!Jf: Berlfn, 7 CA.A.) - o. N. B. nln yabancı kayıUı bulunan 325, 328, 327, 328, 329, 830, 331 dofumlu jan. 1 
kitle k nadanın ept')ce deferH ,·a- ki Cenup cephesinde Pegu dolayında- sa'Ahlyetli lblr kaynaktan ötrendill darma eratı talim için ıslJlh altına alınacaklanııdan acele kayıtlı bulun- J 

A r •Ybetutı a,lklrdır. r Ç:ıTe bugUn flddetll muharcbele- ne göre doğu cephesinin birçok duklan yabancı askerlik fUbelerine ikamet kdfıdı ve nUt'us cUzdanları-
1 \ ustraJyaya gelince, Amerikalı- e 

8 
ne olmuş ve çarpıfmalar esna ' le beraber başvumıaları ve bu llAnın celp yerine kaim oldu""•nun 

111
• 

ar bu adadan ''•l'fl!:.'e11te&ler. ~ sınd& kuvveuerimız 1 k . • yerlerinde Sovyet hilcum ve keşif 6 ... 

lllndl!ltana \'fi Mı11ıra harp ~ rniftir. yararı göster. kuvvetleri Alman askeı1 ünilor. !inmesini ve davete icabet etmlyenler hakkında ukerllk kanununun 
me.111 ıöaılermek, bu adadaki üsl~rln ması taşıyarak esir düşmü~lerdir. maddel mahsusa.sının tatbik edilccetının bilinmesi. (2418 • 3122} 

İstanbul Levaztm Amirliğ!nden 

per~2!:0 :o ••de yatı alınacaktır. Kapalı zarna eksiltmesi 1%.3.14% 
yapıl kt g U saat 11 de Samsunda Askeri SatrnaJma komiııyonunda 
tur. ;~pı:.İnT:hmln bedeli 42,500 lira. ilk teminatı 3117 lira 150 lcuruş
eaat evvel Jc anunt veslkalarile teklif mektuplarını ihale aaatinden ~ir 

omieyona vermeleri. (2258 - 2ta8) 

10 ton taban kleeı * 
""''"U ııaat l"' d A e.sı alınacaktır. Kapalı •rfla ek1Ubne1f 17/31142 
".... o e nkara. Lv A 1 •ı 

Verilen Askeri Kıfaat İlônları 
Aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yuı!ı J~e maddele

ri 18/31942 gUnll hizalarında gösterilen u.atlerde pazarlıkla ihale edi
leceklerdir. Şartnameleri her gUn komisyonda görU!ebleir. Isteklllerln bel
li gfln Ye saatlerde Fındıklıda ııatın alma komisyonuna gelmeleri. 
Olıul Miktarı Muh. Bd. .Ka1i t~. ihale umanı 

Ton Lira Krş. Lr. Kr' s. D. 

Kuru ot 500 32500 487'5 10 

Slııemuıada 

BUtUn Istanbul halkını 1"a9yet· 
mi~ olan senenin şarkı \'C .musiki 

ZAFERi 

HALLO!. .. 

Baş rollerde: 

ALiCE PAYE • BETT\' 
GRABBLE JACK OAKIE • 

.JOHN PAY.NE 

Bugün saat 11 de tenzllAtlı matın 

Bundan ba,ka \'işi hllkftmeUnln 
Alman tazyiki hakkında ister ltrte
meı. tıu \'eya hu yolu tuttuğu da 
iddia edllenıez. Belli ki v.ı,ı mtrtıı
tlnde kendi şah!lf \e slyul mentaat
lPrlal :\llh\·erln JcaunmasmcJa SÖren 
,.e bu pyeye eJ altıatlan bfle bile 
hl:uııet eden adamlar ,.,ar. Hhtdlı;l
ıılnln .Japonlara ~ ~kllerek, 
cenuı• adaJanna ve HIDdtstana karsı 
oJan taarruzlarını raJıat rahat h~-
7.ırlaınalıırına lnıkdn verilmesi bas
ka türlll IJ.ab edllemeı... JJenUz ~
daguJca.r ''er.llweml1<ıe. bile eu ku
lağmda411'. 

IA>lldraılakl de Got lı:arargAhının. 
l"le g~Jrdlfr bir vnlkaya göre Vfşl 
hlikltı~thıln mli'>ilemlekiU na:&arı 

Henry ı.ewnery, 25 a~llfit01J tarihin
de, yani l 'l,t'nln kurul"'uıtdaİt bir 
kaç hatta sonra Yeni Kaledonya va
lisine hlr telgraf göndererek adanm 
nikel Jhracatmda Japonlara htün
lük hakkı \'erHme<ılnl :\'aZm8'tır. 
Yeni K:ıletlon,·a buna bznu: \ 'C 

de Goı'ün hllr • ha,·ratuu ~eke~ Jlk 
nıiisteıı.ıleke ol.oluştur. Nlkellnl Ja
p.alara \·ere<.-ek yerde g~n &eu~ 
demok~l nuın11ckctltrlııe: 2Q,i00 
ton nikel ihr~ etnalşt.ir. 

\ 'iti. lledea llk cil.Heaberl lapQA
lara böyle yarılmılarda btıJuoc'lu ~ 
Derur.k ki JaponJıarm, yani Mfll,·erla 
da\'llyı kazanması bir kısım Fran
sı:ı:Jltn~ Jtt"5a1Mna geliyor, 

Parfs bonıbarcfımanının yarattığı 
Jtııva tçlttdı• göze rarpan nokta ,.. 
dur ki ı.11 gl~ Jara. ha.sa AJye 
biltineeell, bir kısnaı MHn·er ıara. 
t111cla Yet' al~lr, diğer t.... Jse 
me,n J<"raasu hüktu.eU 4lye clo-
mouu.ı tarafuıdan reıınıen unma. 
rak demokrasi tataflle ittUak 1'ura
cak. 

}'ran$&, blitlbı taıtblala e• at• 
AkıhtJ Uo llufdatıwt ~-· 

müttetrkJer elinde bulumnaaına bat
hılır. .Japonlar ada batrsmda Br•o
me'yl ha,·a kın'Vetffll'fle bodbardı
nıan tıılerkea, Jaarp l'emlleri Jıl~ 
Yeslnde harp maJzenteııd ıretıren bü
yük bir Amerikan ıreml kaflluı A
\'UStralya dofuaundakl fimanJara 
Y•kl-.mıı balwıuyor. Bu &'eml ka
filefJnde, Avuıtralyanın müdafaası
nı kuvveUendirmek iaere bir ~k 
tayyare. pilot, taak, tep, cephane 
,.c dlfer harp malr.emeaı vardır. Ma
lez.rada Avu.traıya 'kuvvetıerJne 
kumanda eemı, olan Gene.raJ •-- t r ~e-

e &'Öre, Japo11ların AH•traJ 

caktır. Tahmin bedeli 155 . m r, ti satın alma komllyonunda yapıla· 
21:; kuruva komis ·011<1 ,000 lira il~ teminatı 4000 liradır. Şartnamul 
lnektuplannı ihale) 6 :ın alınır. Talıplerin kanuni vesikalarUe tekllt 

Saman 500 
Patates 3::: i 27500 4125 lMO 

6187.56 92814 11 1 1941 - 1 sı--. yıbauı bl i ... .. 
r C•a TURK 

taarruzu ay defH harta ""'9ele::• 
Bize stire Japonların Avuatraı; 

Y• taankmu hu kadar ı;oahuk olma
sa ('lre tir. Cava harJJI bir haft.ad 
bHınez; 'l"enl Olne'yl tarnanııı a 
geçirmeden \'e Yeııı 7.elanda•,, ek ele 

1 t t .,,a arşı 
emn ye. emin etmeden "' •-ua..-aıya. 
ya atlamak Japonlar ı-ın d 
-" bl .., • ~ e tok 
5uç r ..,ur. Esaııen Japeaıa 
de etmek istediği füıler ad rua el-

' anın şı. 
maı kı.rıf&rındalcl Ualer detlldlr• 
Harbb~ kaunnaak )'ant lle111& yolları: 
na aklın olmak için atıl itler 
yarıyaıcak üalcr A\'lletraJ ...... - ine 
tu ha J-ıa do
-~::_°.,.up ,T.el tı kıyılannda buJun. 
.. ,_ .... ır, mor ad .. lle Po 
'in araaıqcialrl bof rx Dar-

aı.ın Anıertk 
jçln Mı\kulcıe~i t-nınıyetı kahn a 
tır. Gemi kaflleleH Hlndlıtaa nnıı,. 
ra ve Mmra sıtnıek 1,.1 a, Baa-

•raı ., n artık A \us. ya ~enubundan el in• • 
b ··• ki 0 -vtnak ve ur-..a Utılcıre utrayarak lhtı • 
lıuını ~ıln etmek zorundadırla yaç 

llavay adalartle Sin r. 
1 1 ıapur araaın 
ı a I} ınaıe Japonyaya dönük • 
hatları yapıldıktaıı Mn abluka 
bu lef ra, Amerika 

er batıya Japoayaya dinWc 
) eni bir harp durumu almaktad 
Bu muharebe Jıattı Alaska • Ha ır. 
adaları • l'cal Zelanda A Tay 

lbl • \'UstraJya 
g esas klllt noktaıarııe aradaki 
ch'eri'll küçük adalardan geçnaek
lccllr. Alaska .ıaPon~a31 yenmek için 
A' ustraJya da mllttellkl ' 
ı 1 ere yardım 
I!: n elde tutulınası lltzundır. Bun
arın lld!ıl de bir kapı.) a ı;oıkar. 
AınerJkalıiarın Alıuoka \'C A 

traıya h kk \ US· 
b a ında karar bağladıkları 
,~eni dü,llncelerl rldılen güzeldir· 

t tam hazırlık görürken tlnıdJ' 
.}e kadar old tu ' · 
kını u l'ibl Japonların bas-
AJ arına utrarnak lehllkeaı \'ardır 

a1>kıt3 a ) eni bir · ı . • 
Yayınak bU .} o ) apılacağını 
dl a e hatAdır. Düı:ımana Jıen-
11 Pile dunrnıanaaıı, elinden 

rae kNıdlııı duymalı; fakat 1tlr P. 
~llra duyınuı da Mat 
lertacse :ıaııaannıua barp-

f&Jdalı bir Pdlnlraecur. 

aa r.den blr sa.at evvel komiılyona vermeleri. 

(2328 - 2120) 

Mala.tyada 23 987 lira 30 * 
la ekılltmeye kon~u tur. 1 kuru, kefit bedelli lnfaat ı,i kal'alı zart. 
Malatyada Hu·a mıdtaka :aıesı 18/3/942 ç~amba gUnU saat H,30 da 
kuruta komlsyond i epo funtrJıtında yapılaeaktrr. Şartnamesi 120 

an n mır. Ilk te ı t 
kanunr voıılkalarlle teklif' m m na ı 1799 lira 5 kuru9tur. Taliplerin 
komisyona Vel'mel 1 ekluplannı ihale ısaatınden bir aaat eTVel 

er· (2310 • 2te1) 

9/3/ 942 pazartesi gUnU .\' 
ile 4 adet terazi s tı 1 saat H de PUarlıkla 15 adet toplu kantar 
edecekleri flata : n a ınacaktır. Isteklllerin belli gUn ve saatte teklif' 

k 1 g re kaU teminatları ile birlikle Fındıklıda satın alma 
om S)'Onuna gelınele ı 

r' (2393 • 3083) 

9/3/942 pazartesi g1l u + 
Jer fçln pazarı kl be n saat la de Selim iye ciheUndekl hut.&hane· 
lerin teklif edı ~I ş t~n koyun eU satın alınacaktır. Vermek iateyen
da sat 1 ece eri fıyata göre katı teminatları ile birlikte Fındıklı· 

ın ama komisyonuna ~elmeleri. (2314 • 308t) 

gtı Afatıda yazılı mevadın pazar'tkıa ekslltmelorı hizalarında yazılı 
n ve saatlerde Geliboluda merkez .satm alma kom~nuncla l 

~.::::r- Taliplerin temlnatıarlle belll vakitte kom!a,rona cebneıerZ-PI •· 
Miktarı Tutan iMie ... " ...., 
Kllıı Lira 

Kavurma 
Pirinç 
Sade yafI 
Kuru tasuly• 

20.000 
24,000 
25.000 
80,000 

n.ooo 
11.680 
43,T&O 
18,IOO 

ı•ıa.114.ı ıo.so 
21 • • 11 
21 •• • 1~ 
11 • > ltJ 

(21H • 3088) 

* MUteahhldl namma yaptınıacak Davutpap fırını au tutaatı paaar 
h~ına belU vakitte istekli gelmediğinden yeniden pa&arhtı 13/8/942 cum~ 
rünU saat 10,30 da yapılacaktır. K~!fevrakı ve f&l'tnameaı her ~n Jcomıs
YOlld& &örU!eblllr. Keşif' bedeli 1980 lira 155 kur1.19 olup kaU teminatı 297 
lira 08 kuruştur. Isteklllerln belli glln ve saatte Fındıklıda ııatın al.ma 
komisyonuna ıelmeleri. (2f20 • 3160} 

• A'$da yazılı mevadın pazaı-lıkla eksiltmeler! 11/3/942 çartamba 
«Unu saat 14 de Hadımköyde askeı1 satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Ihale fia.tı üzerinden teminat alınacaktır. 
Cinai Miktarı ' 

Bade yatı 
Zeytin yafı 
Pamuk Y&lı 

KUo 
Flatl 

JT:S 
191 .. 

(HM· 1&16) 

sut 20 :>030 795 11.30 
(2419 • 3158) 

ııromlıryonda mevcut t\'Sat' ve fa~a.rı dahilinde üçer bln kiloluk par· 
tiler halinde 12 ton sığır etJ pazarlıkla aatın alınacafı evvelce Utn edil· 
mil} ise de tel<llt edilen fiyat gali görUldllfUnden yeniden ayni eVNf ve 

f&rtlnr dahilinde pazarlığa konulmuştur. Her partinin teminatı 338 lira 
~ kurut olup paza~lıfı ayrı ayn 9/3/942 pazal'tesi gUnU saat 15 te s.ıı-

mlyede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. (2422 • 3182) 

Askeri fabrikalar sa{ın.J~ma komisyonu İlanları j 
400 Kilo kuyruk alnıM'aJdır 

Tahmin ediJen bedeli beher kilosu (135} kuruş olan 400 kilo kuyruk 
paurlıkla satın ahnn~aktır. 1stek1Uerln 40,5 liralık muvakkat teminatı 
herh&nıt bir malmUdUrllıtUne yatırarak makbuatle birlikte 10 mart 942 
ıah gUnU saat l4 de Sahpazarındakl Askerf Fabrik&lar Satmalma Ko
misyonunda bulunmaları. (2629) 

Devlet Demiryolları llinlan 
Muhammen bedeli ~23:S) lira (90) kuruş olan ceman 96,IH metre 

miklbı muhtelit eb'at ve miktarlarda Çam dilme, çam Jralaa ve çam 
tahta (24/3/1942) .salı ıUnU aaat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşa
da Gar binası dahilindeki komlayon tarafından kapalı sarf usullle ııatın 
alınacaktır. 

Bu ife girmek l.ııteyenlerln (817) lira (70) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettıtl vesikalarla tekliflerini muhteVi zarflarını 
ayni etin ıu.t (14,30) on dört otuaa kadar komiayon relallttne verme
leri llzımdır. 

Bu lfe ait ıartnameler ko~lsyondan paruız; olarak dafıtılmaktadır. 
(30~3) 

Nafıa Vekaletinden : 
20/8/~42 cuma &11nU saat 15 de Ankarada Nafıa Veklletı binası 

içinde malzeme mUdUrlUfU odasında toplanan malzeme f'kslltme komis
yonunda <3200> lira bedel tahmin edilen <5000> adet Buldokun açık ek
ailtme usuıııe ekılJtmesl yapılacaktır. 

Eksiltme fartnamesı ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme nıUdUr

llltilnchn alınabilir. Muvakkat teminatı <240> liradır. Isteklilcrln mu
vakkat teminat ve tertnameaindeldveealkle birlikte aynı (lln saat 15 0 
ka4ar mezldu· komlayonda hasır bulunmaları lbımdır. 

d906. ~ .. 

Evvelki sene <ŞEHVET KURBA.Nl> filminde oldufu Cibl yine 

iPEk veMELEKslne~alanndabirden 
ıö.sterUQ<:ektlr. 

Filmin ilk lraesJ ferettne ıı Mart çarpmba akfamı 

MELEK 
sinemasında verilecek Gala nıllsaınereslnln biletleri fimdiden 

satılmaktadır. 
___ , 

Salonu doldurmafa. kAfl gelen iki pyar.ı takdir Jslm cVaterıo Köptn. 
BU> ve cRebeka> !ilmlerinln m~tarlp aşk kahramtulları 

LAURENCE VE v I v /AN 
OL/ViER LEIGH/ 

Bugün S U M E R Sinemasında 
GBrU!memiş muzatt'erane bir muva.f!akıyetlc göstcrUmckte olan 

iZTiRAP GECESi 
BUytlk aşk ve ıstırap filminde takdir natarlarly!c 5 edl 

B g1l eyr nlz ve can-
dan aJkışlayınız. u n saat 11 de tenzilAtlı matine 

İSTANBVL BELEDiYESt ŞEHİR TİYATROS 
Dram kısmı Tepeba.şın<!a . U 

Gtındüa ı:s,so da g lslikJtl eaddcslnde 
Bu aJctam 20,30 da Komedi kısmında 

p 4 B A GUnd\lz 15,30 dı 

Yuaa: N~ :n.ııı ~~ akıam 20,30 da 
OK&E" ISÖEIS 



SicH ta imatnamesi 
hiçe sayılıyor 

Hakim olan 

deği l , keyfi 
falimafname 

kararlardır 
.uflof< bir menfaat temin etmesıne 
mani. olacaiız, tam amatörlüğü ia
de edıeceiiz. D iye mütemadiyen be. 
yanat verdiği §l1 eünlerde, bir istc
ii yapılmad•ilı için klübünden ay
rıılarak A nkaraya giden bir sporcu 
merkez iStişare heyeUnden geçmiş: 
son sicil talimatnamesinin sarih 
maddelerine rağmen, mUd<let bek
leUlmeden ve hatta elinde bonser 
~i olmadan Ankara klüplerinden 
birıstne mal edilmiştır. 

Son hatıa içinde aldığımız bir ha 
ber bize, daha on beş gün evvel 
Beşiktaş takımında gördüğümüz 
ŞültrünUrı Ankara Gücünden De
mlrspora karşı re91Jlt bir maçta oy 
nadığ•nı bildiriyor. 

Beşiktaşlılardan d>nled>g;mize gö 
re: Ştikrü klitt>Unden yardım ta-

~lktaşh fatbokır ŞükrU lehinde bulunmuş, btt talebi imz•· 
. . . .. sını tsa~ıyan bir mektupla yaptığı 

Fenerln kunıcularından memum 
Sabri Toprak 

---

Fenerbalıçenln rekl B. Ştikrtl 

Saracotıu 

\ 

Beşlkta,.ın kurucusu 
merhum Şeref 

llliip bir aile 
yuvasıdır 

Bir klüp.idarecisinin son ne/ esine kadar 
klübü için mücadele etmesi lazımdır Beden terbıyesı umum ~.udur- halde kabul edilmediği için ayrı_ 

lüğü teşk•IAtı işe b•şladığı gıın.den !]arak Ankaraya gitmiştir. 
beri, sicil işleri seksen şekle gırdı. Beşiktaş idarecileri, elde mevcut 
Eski Türk Spor Kurumu t~afın.: vesaike dayanarak bu !:porcu hak- Spor işleri üzerinde konuşurken, y O z Q n : ~ halk üzerindeki sempatinin kay-
dan hazırlanıp sen_elerce tatbık e~d kında profe~yonellik kararı ver- klüplerimlzin vazıyetini ön plc\nda { boldu&"unu sevginin bir zamanlar o-
len o reng~renk nızamname bugun imek üzere iken, kendisinin Anka- tutmak ıcap eder. Çünkü, Maarifin 1 K emal ONAN muzlar üzerinde taşındıkları saha-
htç şüphe yok ki, mumla aranıyor. ra bölgesine mal edilmesine hayret temelini nasıl mektepler teşkil e~ nın lçi~ gömüldüğünü görmesi o 
Çünkü 0 nızamnarae sicil işlerinde etmişlerdir. derse, spor teşkilatının temeli de idareci için ne büyük bir acıdır. 
bir dereceye ,.kadar isli~rar. temı1n1:, 01ğer bölıelerden İstanbul• ge klüplerdir. Fakat, bir teşkiltit ada.. • - • Evvela ne haliniz varsa görün 
çOC.Ukla~ı_n _gomlek. değı~tırır g b 

1 
lenler, aylar var ki, spor yapmak- mı da klüpler ne ımiş derse, ona da diyen her hangi bir id&reci hiç şüp 

klup degıştırmeler\~~ . mani. olrnıak- tan mahrtrrn, ortada kalmış bir va. l\.Iaarif Nazırı Haşim Paşanın: he yok ki, bu gibi haller karşısın-
la kalmamış, Gen~ ı~ı de bır. mah- ziyette sürünüp a:ider'erken, Şük- - Şu mektepler olmasa idi, Ma.. da: 
kUma dön.dür:nemıştı . Vak~a~ı;1 ~-~ Til hakkındaki bu hüküm oynatma arifi ne güzel idare ederdim. - Ben bu işin böyle olacağını 
den Terbıyesı Umum ?ttudur uğü 

810 
spor efkarı umumiyesinde ne Dediği hikayeyi hatırlatabiliriz. bilseydim. Yangın var diye bırakıp 

i şe başladı. Bu rengarenk niz91mn~- tııüyük hayretler uyandırdıtını kay Teşkilfı.t bugüne kadar ~n bir kaçtığım klübü ateşle yakardım da 
me bir tarafa atıldı . Çıkarılan ._sı_: dıı lüzum yoktur. 

1 

istihale geçirdi- İdman cemiyetle- çekilmezdim. Böyle ellere bırak~ 
eil talimatnamelerınin sayısı yuzı.a 1 rının teşekkülünden sonra, Türk mazdım diyebilir. Fakat ne care ki 
buldu . Hatta yüzü de geçti Spor t fttAn umumıyesi bu hldl. J spor kurumuna lnk.ı1Ap etti Ve da Ç iı lJten aeçer, Klüp zarar görür. 

se k•rt'ııifl<ia şaşkınlıklarını izhar ha sonra da bugunku şekhni aldı. 1 Bir binayı yapmak güç, yıkmak 
ededeM<en, 'biz bil 'akis gülüyoruz. Fakat y ine Fenerbahçeyi o Fener. kolay olduğu g ibi, bir klübil kur-
Çlüı:ıkü, biz biliyoruz ki, Beden Ter 1 bahçe, Galatasarayı o G~latasaray, mak ve yükseltmek çok güç fakat 
bl:Yesı teşkUitmda hAkim olan or- Beşiklaşı o Beşiktaş olarak görü· yıkması pek kolaydır. Kaldı ki 0 _ 

yoruz. nun yıkılmasına meydan verilme-
t8')"a çıkarılan ntmmnameler değil, Görülüyor ki, teşkilatın vaziyeti melidir. 
Jaeyfl kararlardır. arızidir. Fakat esas yine klüpler· • Klübünü seven bir idarecinin de 

Evvela klüp değiştiren Dır spor

cu bir !';ene klüp bek1iyccek, .klü· 
bünden ayrılışı da bir ~ebebe isti

nat edecek dendi·. Ertesi hafla 1ıı 
müddet senenin muayyen gününde 

ancak klüp değlştirebıleceğl şek

l•nde tadil edildi, d•ha ertesi haf. r.-------- - ---C.....:O_K_E_ 
dir - yıkılmağa doğru gittiği azabını duy 

Gençliğe hizmet gayesile klüplcr, maması için de, çoluk çocuk elinde 
ta da ~kleme müddeti ortadan ta. 
mamile kaldırıldı. Bir çocuk istedi 
tı dakıka bir klüpten dtter bir klü 

lo)C gf?i';mek için serbest bırakıldt. 

Çok geçmeden de bu müddet lJA-
yevmülkıyame uzatıldı 

Bu talimatnameler, yüz ve yüzü 
aşkın numaralı tamimleri doldu_ 
ran madde'er. nihayet h3diselerle 
anlaşıldı ki , buz üsüne yazılmış bir 
yazı gibidir. Bu talımatnamelerin, 
tamimlerin maddele-rinı, ihtiva et
tiği kayıtları Beden Terbiyest U
mum Mtıdürünün bır sözü, blr me
murun bir kalem oynatması bir an 
da .silıp götürüyor . Ve istedıkleri 
şek l' de hareket ettırebiliyor-

Bu gü:nkü 
Rlaçları 

lik 

~n tie Fltnerbahçe ve ŞerE"f 

staıdlarında. Jik maçlarına. devam edi
lecektir. 

GUnUn en mllhim karşılaşması Ga
latasara.yla J9tanbul~or arasında 

olarak btt l'WÜ!abıııkanın neticesi de 
ıJa.mplyona.da rol oynıyacaklır. Maç 
üzerinde bir tatnnin yapmak ıoap 

ederse Oalat~ra.yın galibiyeti çok 
kuvvetli b;r itıthnaldir. l\faamaflh 

kurucuları ve oraya dahil olanla.. her gün dünden daha fena bir va-
rın btr aile yuvasıdır. onun içindir F enerbahçenln idarecilerinden ziyete düşmesine m3ni olmak yo_ 
ki, o yuvanın da bir aıle ocağı gibi Ali ~tuhlttln Hacıbeklr lunda bir hareket yapmakta te· 
idameslne çalışmak o yuvayı teş- . . . . .. l reddüt etmemesi lAzım gelir. 
kil edenler için bir his meselesi,, kılıdını _biz v.~rup . oyle buradan çı-
bir vazifedir. karız dıye ~oylenıp duruyordu. D.. k.. k 

Bir a il enin büyüğü nasıl sırtın· Galip senelerce didındi. Fener- un U me fep maçları 
dakt yükil ölünceye kadar taşımak bahçe stadının otlarını ellerile tır. Maıe.rif müdürlüğü tarafından mek-
mcburiyt"tindc ise, bir klüp kuru- naklarile yoldu. Bir abide şeklinde tepler arasında tertip edHen futbol 
cusunun, b ir idarecinin de son ne· yükselmesinde başlıca ;}mil oldu. maçlarına dün şeref ve Fenerbahçe 
resine kadar mücadele etmesi, ça. Nihayet hayata gözlerini Fenerbah stadlarında devam edilmiştir. 
lışması bir mecburiyettir. Aksi tak çe diye diye kapadı. Şeref stadında bUyük bir ka!aba· 
d'.rde o vazifeslni yapmamış adde- Şeref de klübü için bir Galipti. ltk önünde ıstanbul lisesi ile Ticaret 
dilir. Yıllarca tek başına hem klüp dahi lisesi arasında yapılan mUsabakayY 

A'lüşfik bir baba hiç bir suretle linde, hpm hari<:inde mücadele et. Istanbu1 lisesi 2 • ı kazanmıştır. GU
kendi kurduğu yuvayı sonradan ol 
malara, sonradan olmaların da bir ti. Binbir rnüşkil3.ta göğü:. gerdi. nün mühim karşılaşmasını Şazi Tez-

0 da gözlerin! Be••ktaş diyerek canm hakemli"'•' altında Galatas 
dayıya teslim etmesine razı ola- °" 6 aray 
maz. G3vura kızıp oruç bozmak ka hayata yumdu. _ile Kabataş takımları yapmışlardır. 

Bir klu· p idarecisinin muvaffak Çok sıkı ve o nlsbelte hey-anlı ge 
bitinden bır hareketle terkedip o. ~ -
cağın ın sönmesine meydan vere. olabilmesi içi.n, her şeyden evvel çen bu mUsabakanın ilk devresi ı . ı 
mez. mücadele kabiliyeti oıması JA.zım- beraberlikle bitmı,, ikinci devrede 

lr...-----111 N~ döy©ırB ©ıır h 
Hayri Ô2canın istifası 

11111 

Bu l~te çah""1nJar, doğrusu ya J>ek cahil 
Cehalet grupuna, müdiir, ,eı, heı>SI dahil 
iş yapıyor sanarak, kalktık kulüpler kurduk 
Kırk )'tlhk kultiplere, isim verdik oturdjık 

Bir .lapbk, be' gOsterdik, ışı reklAma. boğduk 
On kı,ı çalışırken, deftere üç yüz koyduk 
Nihayet bir giin geldi, foya ç ı ktı meydana. 
JçlmJzl dökerek, anlattı l ar cihana. 

Nihayet bir gün geldi, işsizlik ten bunaldım 
Bir -hesabın sonunda, inanın dona kaldım 

Bü~eye göz gezdirdim şa,ırdım doğru!iu ya 
Bir mükellef mal olmuş tam bin be!} yllz liraya 

B u ''ıerJnısl-z iş için, her gü n içim sızlardı 

Boş yere sarfedllen paralara yanardı 
Derdlrn ki, l<iStlfadan, ba~ka çare kalmadı 

Söyledlğlm sözleri, klmse clddt almadı 

Daha pek uzun zaman azap duyamazdım ben 
Bu l'erlmsiz JŞclere alet olanıazdım ben 
H ayri Ozean çekildi, gönlü de etti rahat 

Onu takip edecek, klm.se &:öremem heyhat. 

Şak .... 

11111 
Sporcu okuyucularımızdan her gün 1 ;z - Galip takım kaç gol yapacak, 

yüzlerce mektup alıyoruz. Gösterilen mağltlp takım kaç gol yiyecektir. 
rağbetten büyük bir sevinç duyar- 3 _ Maç berabere bittiği takdirde 
ken arzularını yerine getirmeyi de gol sayısı ne olacaktır? 
bır vazıfe biliyoruz. . 

Bu arzuların başında. kendileri için l\lti :..abakamızı doğru halledenler 
bir spor müsabakası tertip etmemiz . arasında birinciye mükiı.fat olarak 
geliyor. Onun içindir ki daha evvel tanınmıf romancılarımızın kalemin~ 
yapmakta olduğumuz müsa.bakalan den çıkmış 12 kitaplık kıymetli bir 
tekrar edeceğiz. kolleksiyon, 

Iklnciye yine tanınmış romancıla, 
rımızın eserlerinden 10 kitaplık bir 
kolleksiyon, 

Müsabakaınız. 

OnUmüzdekt hafta iki ezeli rak1p 
Galatasaray - Fenerbahçe kulUplcri
miz kupa !inalı oynıyacaklar. Soru- UçüncUye iki a.ylık Vatan abone'i. 

yoruz: 
1 - Bu ınUaa.ba.karu.n gai.ibi 

taraf ola<:al<t.ır ?• 
Cevaplar 11 / 3/ 9-12 Cumartesi günü 

hangi akşamına. kadar Vatan spor servisine 
gönderilmelidir. 

" REKOR! Teminat markası dır 
Nens bir pirin~ unu almak isterseniz bakkalınızdan muhakkak 

"Rekor Pirinç Unu,, 
Israrla isteyiniz 

250 - 500ve1000 gramlık ambalôjları vardır 
Adres: lstanbul, Tütün gUmrUk Kemerli So. No. 21 Tel: 2U97 , 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince (60,000) tabaka sele# 
fan kAğıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 20.3.942 cuma günü saat 9,30 da Kabataş!& Lev•• 
zım şubesinde merkez mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - NUmune ve şartname her gün sözü geçen şubede görüle~ 
bilir. 

4 - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fi~ 
yat üzerinden yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mczkür k<>" 
misyona müracaatları. (2966) 

Yalnız şc var k i, bu sözlerin, 
bu hüküm oynalmaların, diğer böl 
gelerden Ankaraya giden sporcu
lar için yapıldığı görülmektedir. 
Ankaradan diğer bölgelere, Anka· 
ra haricindeki bölgelerden. bölge_ 
lere nakledenlerle, bu bölgelerde 
klüp değiştirenler yine tallmatna
menin hükümlerine t~bi tutuluyor. 
Bunun için misal olarak şu son h~
diSf>Yl zikredebilir iz. 

IstanbulBpoclulann da. ihmal edilmez 
bir ku-vvet olduklarını kabul etmek 
IAzımdır. Şeref stadında bu maçtan 
be.şıka Kasımpa..şa. - Beşiktaşla, Pera 
da Beykozlı& kar,tla.tacaktır. Fener 
,tadında. da Fenerbahçe - Taksim ile 
Vefa ile de SUle,unaniye oynıyaca.k-
trr. 

Gözlerimiz önünde merhum Ga. dır. Galatasaray bir gol daha yaparak 
!ipler. Şerefler canlanmalıdır. Bir tek kişi dahi kalsa, kongre kuvvetli rakibini 2 • 1 mağlOp et- ·~·-••• 

Galibin klübü için yaptığı feda. dalaverelerine göğüs germesi, klü· miştir. • 
KUŞ TÜYÜNDEN---

Dün akşamki 
maçları 

boks 

Beden Terbiyesi Umum Müdil
rörıün; gençlerin spor işlerinden en 

Bu maç+arda. da. Be~ikta.şın Kasım
~)'&, Fenerbıa.hçenin Taks>me. Ve
fanın SOleymaniyeye galip gelmesi 
bek~ebilir. P era. - Beykoz karşılaş
ması da herRalde çetin bir mUsabaka 
olaoa.ktır. 

kArlıkları unutama·yız. Onun haya- 1 bünün idaresiz ellere geçmesine 
tı bahasına çalışmasını değil yal_ 1 mAnl olması için mücadeleyi her 
nız Fenerbahçeliler, bütün spor er· 

1 
ne bahasına olursa olsun bırakma. 

karı umumiyesl pek yakından bi- iması şarttır. 
lirler. Bir klüp idareci-sinin, gecesini 

H iç unutmam, merhum Galip gündüzüne katarak, maddi manevi 

Bölge boks ajanlığı tara.tından ter~ 

tip edilen seçme müsabakaları dün 
akşam Beyoğlu Halkevinde yapılmıf 

ve derece atanlar ni!'anın ilk hafta-

( 

1 

klübünün sembolü. olan Zekiye bi. fedakarlıklarla yükselttiği klübü-

1 1 
le bir gün~ nün, .idaresiz ellere geçtiğini, ida-

1?:!!!. A ft=I nan ş g ~ ır - İsteyen istediği yere gitsin. reyi ele alanların da işt ihtiyar da. sında yapılacak birincilik müsabaka-
\\:3 ~ U ~ \'SiJ' 1-----.'\ Bu klübil bız kurduk. Bir tek kişi yılara bıraktığını, fena neticeler, larına girmek hakkını kazanmışla.r-

ı ____________ .;. _______ , Yine .sahadaki hareketlerle dır. 

Tamim/erden kitap 
Be<lf'n Terbly~i umum mlidl\rUitünlin kulüplere, bolgelere gönder· 

t1ttf t.mtrnlt-r ö~le za.nnediyOf'u-ı ki ltt•I. NikJ ~ bini a.'mı,tfr, 
Her önMe ~f'len bir taminl yaz makta ve kuJliflılere göndermekte-

•lr. Artık bu ta.mimler o hale gehn t,tir k i. bir çok kulüpler sorulara 
cevap '"·ermf'k yoluna gltrw.ediklerl ,gteı, belki de bunları okumak zah
ırteURe bile katlanmıyorlar. 

Ott'f'ndJKlmlze Köre Bed~n Terbiye81 erkAıltından blr ut bu tamim
lerin bir krsııınını bir araya tophyarak bi r kitap haline getlnnlş , .e söy
led.lkle-rlnf' na:t..aran kendi hesabı na da bMtımuıtf:ır . Unuım ınüdlirlük 

de bu kitaplardan 3 Jlra nıukabiJlnde bOJgeıerı n , kulüpk:rln birer tane 
muhakkak eurette !!ahn almaları k;ln gönderdiği t amrmlere bir tamim 
daha ttft, e e-tmt,ur. 

Haydi, bölgelel" bintıer<"~ lirahk tahBleatla.rırtdan S Ura ayırarak 

birer kitap alsınlar. Fakat. milyonlarca llrahk talııilsa.ttan on paralık 

yanlım ol~Ufl lf"OmH"yen U.\.&lh kuJöplerJ tMSyJe bir kitabı almı.)·a nle<'
bu.r etmtk nf' dereceye kadar dotrudur bihltf) t ruz. 

Göre.ner 

BAŞ, DIŞJ NEZLE, GRIPı ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lealtıDft r iinde 3 .._ -ltılir. Her yel'<le ııeU• lı ... rı wrarla Wefiala, 

l,__ • ~' • • " f" • I · ..- . ~ . . 

Yar.tık, Yorgan, Yatak kulla nmak hem kesemize \"e hem de 

:::~:~BİR KUSTOYO YASTIK 2 LiRADIR 
Yasbk,yorga.nlan da pek ucuzdur. Adres: Istanbut Çakmakçılar, san# 
dalyacılar sokak, Omer Balıoğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027· 

Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından: 
ı - Şubemizde kayıtlı bulunan ınalQI subay ve eratla şehit yetirnlt'" 

rlnin 942 yılJ yoklamasına 16 mart 942 tarihinde başlanacak ve 25 nJ· 
san 942 akşamına kadar devam edecektir. 

2 - MalOl suba.y ve eratın rapor, maaş resmi senedi, nüfus hüvlyet 

cüzdanı tütün ikramiye ctizdanlariJe, şehit yetimlerinin 1.se nUfus pO

viyet cüzdanını, tütün ikramiye cüzdanı ve ma~ almakta. ise maa~ cUI' 

danlarlle birlikte şubeye milracaat edeceklerdir. 

3 - Yoklama gUnleri hariç olmak üzere her gUn öğleden .sonra.,.. 
at 13,30 dan sonra 17 ye kadar yapılacak ve bu zamanlar haricinde yoi<' 
lamaya gelmiş olanlar kabul edilmiyecektir. 

nıt 
4 - MalOl subay ve eratın yoklaması a.yın tek gUnle,rin.de ve şe # 

yetimlerinin ise ayın çift günlerinde yukarda gösterilmtŞ' olan zanıa.rı 
tarda yapılacaktır. 

5 - Yoklama. müd~eti zarfında ta~rada bulunanlar bulundukları _n
1
;; 

hallin nahiye müdUrlUfUnden taı.dikli tahkıki hüviyet ilmtibaberılıe bırJılC 1 
tütUn ikramiye cüzdanlarını ı;ıubeye gönderdikleri takdirde yokla.mı:UJ! 
yapılacak ve ikramiye cüzdanları yine kendilerine iade edilecektir· 11 

6 - Yoklama müddeti zarfında müracaat etmiyenler bilA.hare 1' 

hak talep ve iddiasıııda bulunamıyacaklardır. (3121) _.,,, 
~~~--,.,-,.--~~~~~~~~·~~~~~~ 
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