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--Piya t siyaseti 
Trakyada bir iki 

ameli görüş 

Skajerak·tanberi 
en büyük deniz 

muharelaesi lninünde 
Japonların 1 
harp gemisi 

batırıldı 

biiyiik tören 
B ir, ik i ıfm kadar Trakyada ı-

dolaştım. Bir ~k şeyler 
IÖ!"dfim, görü11lerimden de bir ta
lurn ilhıunlar aldım. Bunlardan 

Yazan : Abmet Emin YALllA! .. 

Dünkü karnelerile Jt~::!; :~ôk!i!~~u 

Aziz şehitlerimizin hatırası 
bugün saygı ile anılacak 

sırasilc bahsedecefim. 
Yiyecek meselesi bugünün baş. 

hca davası... Partide de mühim 
müzakerelere yol açtı. Bunun için 
~aky.a<fa gördilklerimln bu mü· 
hırn bahisle altıkası olan bir, iki 
noktası üstünde bugünden dur· 

ekmek alamıyanlar lmra:c:::eırtbr, 
· ... ı-Milli Sel~ 

mak isterim. 

LU!eburgazdan geçerken sikl
~etler duydum. Meğer kayma

arrı. halka faydalı olmak yolun· 
d.akı mütht nazari arzularının te· 

1 
ıılapon teblliba• 1 

Bugün dünkü karnelerini kulla- prcıpargaacta tebllil 
&lllD\ Y ' rlJ OI' 

k • f • h k ki f ı ki Ankara, 9 (Radyo Gazetesi) -nara IS 1 a arını ama aca ar Mt>rcan denızindeki deniz muhare-
~ı.rile ameli şartları ve imkAnları 9.5.942 tarihinde fırıı Jara yapılan 
ır tarafa bır~kmıcr hayali şckıl. un tevziatı geciktiğinden fırınlar son 

de bj V• 
r takım asgart fiyatlar kur- ağız ekmeklerini geç çıkardıkları i· 

rihli karneler.le ekmek alamamışlar. 

dır. Bunun için bugün 9 tarihli kar. 
nelerile tam istihkaklarını alacak

tnus. Mesell yumurta Lülebur· çin bu yüzden bazı vatandaşlar 9 ta
~azda vfiz paraya, üç kuruşa satı·-----.,------=----=-----------------
~Yormuş. Halk da bu et pahalılı-~ Gort bı·r hava 

lardır. 

~:;::_Yumurta ile pekala gıdalha- Müttefikler konu~uyor 
uc .... uıı. Kaymakam: cDa a 7 

tlkuz 0~n, ha•k daha kolay teda· 

:~~::·:::;~:~:;::::; Hitler, yakında akını olurken 
Y ~ YUrnurta kalmamış. Ucuz ha-

h~ f'.Yat belki de pek nikbinleri nakavt olacak Maltaya ı·ndı· kat &ün için avutmağa yarar, fa-
. bununla karın doyurmanın 
:1klnı henüz keşfedilmemiş. Yu· 

t . urtayı rnısal diye söyledim, bil· 
un f' 

IYal14r ona g0·· re Lülebur-
gazd ·•· a zorla bir kua p iyasa kurul· 
:muş, haydi el altından yiyecek 
araınağa ur. 

6raı ... --
« Fakat ümitsizliğin 

verdiği son bir 

darbeye intizar 
etmek gerektir » 

lngilizler Fransaya para
şütlerle posta güvercin
leri dolu kafesler attılar 

be.<ı~ hakkınd:t iki tarafın iddiaları 
birbirine uymamaktadır. Ikl tarat'ın 
ittifak ettikleri nokta bu mııhare· 
benin Skajeraktanberı en bllyUk de· 
nlz muharebesi olduğudur. lttifak e
dilen ikinci bır nokta da muharebe
niJl biiyllk bir 7.aferlc neUcclendiğl
dir. Fakat bu zaferi Anglo $aksonlar 
kendilerine, Japonlar da kendilerine 
mal etmektedirler. 

Konservatuarı 
şereflendirdiler 

J Hariciye ve Maarif i Vekilleri de refakat-

i ~~~~~e , b~~~,~~~~~r _ 

1 
De,ıet Konservotuarı koro he
J rtl bogıln saat 1.5,80 da, R I
~ .. r.tkilııılıur orkt'"lt ra"lının !i!tl

raklle. Belho,·enln 9 ıınru M""n-ı 
fon"Ninl hü~ iik bir muvaflakı-

) ~· etli': tekrar etmt,tır. 
) :\filli ~f Jsmet l nönli, yanla -

1 
rında llıırirh'fl ' e 1\faarlf Ye- f 
kl!lerl old ıı i1;u halde lrnnflo('re şe· 

j rl'f l'ermlo:lt>rdl r. Salona t~rlf 

e!Ukl"I uman ılddeU• .::J 
lanıııışlardır. 

).. -- -- -~ axaLSW4P.WJCAJl 

Zehirli 
• 0 Civarda bir Köy En.~itüı;U var. 

d'~aya utradık. l!:nst tünün mü· 
k:!!~ ~ir _ Maarif mUfetUşinj bir 
d ğUmun hallilc :meşgul bul· 
b

11
; · Ortada iki yüz altmı:ı canı 

be cnıek ınes'ullyetj var. Lille-
urgaz Tıcarct Odasından :fiyat 

sormuşla r. Cevap verml:ı: 

"Teşebbüs artık bizdedir. 
11/man hava kuvvetleri 

ezilince fl vrupam n 
istilas ı baş/Jyacak,. 

lngiliz!er mühim bir tay
yare f llbrikası bulunan 
bir şehre hücum ettiler 
Malta, 9 (A.A.) - Yeni vali Gort 

hav~ alanına indikten hemen sonra 
yenun etmİ.'ltir. Gort, bir hava taar
ruzu esnasında gelmiştir. 

Mercan deniz! A vustralyanın doğu 
sahillerile Solomon ndııları arasında· 
dır. Japonlar, Yeni Gineye kadar o
lan sulara \'C havalara, Amcrlke.lı

lar ise Pearl Harbour'dıın Mercan de
ni7.ine kadn olan sulıırıı Mldmdlr'er. 
Mercan dt>nizi bu iki hfık .mlyetin bir
lt>.ştlğ'I yerlerdir. Japonlar bu denize 1 

sokulmak, Usler elde cbıPk iqtemış. 
!erdir. Fakat Japonların hedeflerine 
varamayıp çekildikleri aıılaşı makta. 
dır. Başka türlü olsaydı Japonların 
adalara yerleş'p Usleri ele geçirme
leri lazım gelirdi. Japonların So'o
mon, Yeni Kaledony. e Hebrld a
dalarına nıçin yerl~lbell istedikleri 
a.şikArdır. Bu adıılar Avustralyanın 

doğudan kapısıdır. Japonlar bu gru
pu ellerine 1':"e<;irecek olurlarsa A· 

( Denmı Sa. S; SD. 5 te) § 

lnönil zaferlnj tam yıldönümün·ı çllmiştır. Ankara, İstanbul ve el· 
de değil, havalar düzelir düzelmez var vilayetler namına heyetl~r 

pazara rasgelen münasip b "r gün- İnonüne g decek, orada ordu mu
de k utlulamak an'ane hal ini al- messlllerile ve bin lerce halkla be
mıstır. Bu sene de bugünkii pa- rab<'r İnönii şehitlerinin hatırası 
zar günü bu kutsi maksat için se- 1 anılacaktır. 

gaz mı 
başladı? 

- FılAn ve filAn "eylerin f.ivatı 
Yok ·· k " • • çun U kendisi bura plyasa-
sında yok. 

- Peki, ne var? diye sorulmuş. 
Cevap şu: 

- Kuru bamya ve ~ker ... 
Yani fiyatlar hakikate uygun 

olmadığı için mallar ortadan çe
kilmiş. İçimizden biri dcdı k i: 

- Peki siz de erzakı bulduğu
nuz Yerden satın alınız. 

- Alamayız, Malsandıtının pa· 
~ayı verebilmesi çın mutlaka Lü
ebur.gazdan tedarıki JAzımdır. 

- Haniya, köy enstitüleri art-
tırrna ve eksıltme kanunundan Is· 
t•sna edilmişlerdi. 

- O yalnız kurulma f aaliyetle, 
rı içindi. Yoks:ı kurulduktan son· 
ra enshtiiler de 2490 numaralı 
kanunun hükümlerine tabidir. 

Vaş,ngton, 9 (A.A.) - Radyo· 
da millete hıtab eden Cli.mhurre· 
isi muavinı Wallace, muttefiklerln 
1942 de en çetin ımtlhanı geç re
ceklerini, ı 943 te ise zaftt yolu. 
nun hertllrlü engelden temizlen
miş olank açılacağını söylem ştlr. 

Wallace: . H ıtlcr nakavtın yak· 
!aştığını goren b ir boksördür. Bu 
durumdakı boksör, son b ir darbe 
indirmek için butun kuvvetlerin i 
toplar, biltiln ümid nl bu son dar· 
beye bağlar, fakat kazanamıyaca

'ını da hisseder. 
Beklenmeyen darbeyi vurmak 

ıçin Hitlerle Japonyanın beraber. 
ce hareket edeceklerinden emin 
olabil'riz. Bu bclk~ de, Alman ta. 
şıt tayyareleri Dakar' dan Atlan· 

(De,·amı : Sa. 3; SU. 4 te) (/) 

'Müfettişe sordum: Bir İngiliz nazıı 1 
- Bu enstıtilnün müdürü : •Be-

nim ilk mcs'ullyctım, elimdeki ne demiş ? 
tahsisatı kullanarek bu çocukları 

Stokholm 9 (A A ) . 
.. ' · · - Berlıner 

Bönen Zeitung gazetesin:n askeri 
yazarı General Quadc dıyor ki: 

Malta, kırılmuı çetin bir ce,•IZdir. 
Onu bombalarla. parça.lıyarak elde et.. 

mt>nln mümkün olabıleceğlni zannet
mlyonım. Onu yalnız yiyecek bakı
mından de"'l 

b • eeJ>hane bakımınJa.n 
da aç bırakmak gerektir. 

~lihlm bir akJ11 

Londra, 9 fA.A.) - Hava Nazır
hg-.nın tebliği: 

Dü n gece bomba uçaklarımızdan 
mürekkep kuvvetli bir teşkil çolc 
~i1hlnı bır tayyare !abrikasl!o dlber 
azı hedeflerin bulunduğu Varne

munde'ye ş!ddetll hUcum etmı,tır. 
Uçaklarımız Şiddetli bir müdafaa j. 
le karşılaşmıştır. 

Bomba ve av uçaklarımız Holanda 
ve şimal Fransada düşman tıava mey 
danlanna ·hUcur.1 etmi,,Jerdir . BUtün 
bu hareketlerde 19 bomba uçağı kay. 
bedl;miştir. açlıktan korumaktır, kırtasl usul- Londr:ı , 9 (A.A. ) - Oft· Dahi· 

lere riayet mes'uliyctl ancak on· Uy~ devlet sekretcrf M . . Morri. Fra89&4a 
dan sonra gelir. ,. dt'Se ve kırtasf son un salı Silnu Blackpool'da B 

d" "i t k h kk ver erne, 9 (A.A.) - Vışlden gelen Yolu ck:4ıJ, ameli imkAn yolunu ıg nu u a ında , Pek yakında h '-- ı 6 
A k a.,..,r ere göre Inglllz uçakları Fran takip ederek vazifesini gorse ne vam ·amarasında b r müzakere s r 

olur? yapılacaktır. '.M. Morr son e . 
1 

a tzer:ne paraşUUerle gilvt>rcln do-
Ccvap verdi: şöyle dem şiir: ıcum e ıu kafesler atmı,ıardır. Bu gtlvercin. 

Ev Al lt>rln kanatlarına b"""lanan kA""ıtlar-- velll Mıılsandığı parayı er- man m:ııetının hakk d ...., r-
\•erm"'z S verllmcs'ni lst ' ının il Fransız:ardan Almanlann kuv-" . onr:ı usul ve mevzuat ı lyorum. Ilu m ·ıı t " 
h kt ge,.e B · "" k ı e ın vetıeri hakkında ve askeri mahiyette arıc ne çı ı diye mUdhr mes'ul " n uyu Harpten sonra çek 
olur. mek zorur.da kaldığı manas 

1 
- dığ~r malfunat rica edilmekte ve ve-

p ki Üd . t lkam ı fik ız n- rilecek maıanıatın bu -''vercinler ••a - c , m ıir yolunu buluJD c re muarızım .ıı fiU • 

da bütün mes 'u lıyctı Uzer ine alsa -.-.----;-;--..::...:.:.:...::_ ___ ~sı:ta~s~il:e~g~ön~d~e~r~il:m:es~i~lı;~te~n~ı~lm~ek~t~ed~i~r. 

,.I~ ~:Cl~~~;~~:~ız?karnını doyursa Kordı·nasyon heyeıı·nde - insa n v e vatanda ş sıfatile 
kdir ederim, fakat müfettiş sı· 

11nu vcrirJm. Yoksa ben de 

~-~----,----~ 
Almanlar, K1rımda 

gaz dolu mayinl-er 
kullanmışlar 

Merilam Mimar Bay Vedad 

Mimar Vedadı 
kaybettik 

Mimaride büyük eserler 
veren merhumun cenaze

si bugün kaldırılacak 
Teessürle öğrendiğimize ıore 

yüksek mimar Vedat dün vefat 
etmi ştir. 

Merhum Giritli Sırrı Pa:ıanın 
oğludur. Genç yaşında Parise git· 
miş ve orada 9 sene kalarak 
(Ecole des Beauı: Arts) sanayii 
nefise mektebinde m.marlık tah· 
sil etmi~tir. 

Maruf ef'Crleri arasında ilk ola. 
rak inşa ettıği, Büyukpostane ve 
G alatada ş mdiki (Yalaklı Vagon
lar) idaresınin bulunduğu binalar 

• 
Qaşvekil iaşe 
müsteşarlığında 
Ticaret Vekili, iaşe Müsteşarı ile 
birlikte bir kaç saat meşgul oldu 

Ankara, 9 (Telefonla) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam, bugün cumar
t esi olmasına ragınen öğleden sonra 
.saat l~ t e Iaşe Müsteşarlığına glt
mi'1erdir. 

Orada kend.Jt>rlne Ticaret Vekili, 
MUmtaz Okmen d e iltihak etmi.ştır. 

Başvekil, Ticaret Vekili, Iafe Mlliı
t~arı ve MUııteı:ıar muavini bir kaç 
saat beraberce çahfmışlardır. 

Çinliler, · bazı ı Fakir ailelere 
haşan ıar ucuz fiyatla 

gösterdiler şeker verilecek 
Orta Çinde de Japonlar 
yeni bir harekete geçti 

Korede 1944 ten itibaren 
askerlik mecburi oluyor ~ 

Bunun için 5 milyon 
liralık tahsisat ayrıhyor 

vardır. Çungklng, 9 (A.A.) _ Binnanya-
Merhum, uzun zamanlar İııtan-

Ankara, 9 (Telefonla) - HUkO· 
met, fakir ailel erin çocuklarına ucuz 
fiyatla şekl'r t evzj etmek ıçln 5 mil· 
yon lira ayrılması hakkında bir ka
nun teklıfınde bulunmuştu. 

Harkof harekatı. 
/Umanlara paha/Jya 

mal oldu 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet ha

berler ajansının bild irdiğine &-öre, 
Kırımdaki Alman kıtaları zehirli bir 
çok mayin kullanmıştır. Yapılan bir 
tecrUbede boğum tenetftis cihuını 

tahrip ettifi ve insanı sllkat bırak
llğı sabit olmuştur. 

Moakova, 9 (A.A.) - Reuter: 
Gece yarısı Rus tebliğ'~: 
8 Mayısta cephede mUhim bir feY 

olmamıştır. 7 Mayısta 36 Alman tay. 
yaresi tahrip edUmlştlr. Biz 16 tay. 
yare kaybettik. 

Moekova, 9 ( A.A.) - Reuter: 
Gece 'Yarısı :neşredilen Rus tebliği 

ekinde merkez cephede bir Alman 
taarruzunun Rus topçusu ve hava 
topları &le.ti ile geri pllskUrtllldüğU 
bildirilmektedir. DUşman muharebe 
sahasında yllzlerce ölü bırakmı9tır. 

Ek, Lenlngrad cephesinin bazı .ke
shnlerinde mevzii tıarekeUerden, Ka-• 
linin bölgesinde çete faaliyetinden 
bahset'mektedır. 

Btr muhablrtıt itirafı 

Berlin. 9 (A.A.) - Harkof kesi
minde cereyan eden hareketlerden 
bahseden DeuUıchc Allgemenie Zet
tung'un husuııt muhabiri şöyle ı!t· 
mektedır : 

Harkot muharebesi, dllsroanın c;e
tın mukavemeti yUzUnde~. bize bir 
çok tedakArlıklara mal olmuştur. Fa.. 
kat Stalln için bu muharebe blnler~ !~ o;~~i~:~ır~ğ~~ :~;a~r:;;: o' 1 c m o' 1 h ı· m k a r a r 

4uı olurum.D 
. da hareket yapan Çin kıtalannın 

bul Sanayii Ncfıse mektebinde ho d ---------------- -------------Mandalay ne Lıı.!lhio arasındaki e-
calık etmiş ve Yüks~k Mühendis m!ryolunu Japon kıtaları gerisinde 

(Devamı: Sa. 3; Sü. 4 tıe) il (Devanıı: Sa. I ; Si. ı de)XX 

t ı.ı~ ,acsk iyc uğradım. Halk ho~
h.a talıkta canlı, ahenkli b r 
>-u~' r· Ekim iş leri mükemmel 
t~ b f ıyatlar imkanlara göre 
ııra,1l tdilnı iş. halkla hilkOmct 

Dağıtma 
Vekiller 

ofisinin 
Hey' eti 

kadrosunu 
tasdik etti ~ı.ı~ uhcnk ve emn iyet var. 

raıı11 1 \ ~cbcbl? .. Meğer bu- Ankara, 9 (R~dyo Gazetesi) - dişi 'V<! erkek sığ ır ve mandaların 
hı .... ~~lh,~nBa. bııç adında ışıne sa- Bir iki güne kadar Yürürlüge gi- k 1 ., 1J_,. , "' b ı· K asap ık olarak alım satımı ya-hl rıı ~,.ı. . kam varmış. aEvve- rccck au önem ı oordlnasyon 
ic b ~lt~a f ti \ 'C aklın kararları şunlardır: saktır. Bu memnuiyet eskide n se· 

ı, ,..ı .... en aa Ofi . k d t k iz yaczı k .. ı halk ıı "' '" t EvvclA Dağılma s nın a rosu ere ~ na auardı. Yapı an bu 
düşU "t ; ınevzua .. . diye Vek illeri heycUnce tasdik edil . değ;şikllk kasaplık hayvanların 
alııra~il:rcırı.ır sonra ben ... 'ulıvet miştir. Kadro tasd ik ed ldlğine gö- artmasını temin edecek tir. 
kel "~ ~ üzerine mes .1 re O fis vakında faal ye te geçecek- Subaşı teşkilAtı hakkındekl KO-

R(~~ t dıni değ 1, mcm e· t" • ordinasyon kararı da icra Vek ille. ille,, ... ı le kestirme yol· ır. 
··•ı ıs:_r~, SU. 4 de) •r Beş yasındaki (beş ya~ dah l) rı hcyetınce tasdik «tllmlıtir. 

mekteb.nde de 9 sene evveline kestikleri Çın tebliğinde haber veril· 
kadar kıymetli mühendisler ye-

mektedir. 
tlştirml3tir. 

Yüksek mimar Vcdalın ölilmü Çung Klng, 9 (A.A.) - Çın tebli· 
aılcsi ve arkadaf!arı arasında de· ;ti, Birmanya yolu boyunca, Yunan 
rin bır teessür uyandırmıştır. ö. Ct'nubunu istilftya teşebbUıı eden Ja. 
lümü memleket için hakiki blr !l<>n motörlü ko:unun Çin hududu ya. 
zıyadır. kınında Çinlilt>r tarafından tamamen 

Cenazesi bugün N•şan taşında bozguna uğ'ratıldığını bildlrmcktedır . 
Valikonağı caddesinde, Çocuk bah General Stilvill'in karşılık taarru-
çcsi karşısındaki evinden saat 12 za hazırlandığı söylenmektedir. 
de kaldırılarak, Beyazıt cami nde Çunking, 9 (A.A.) - Cuma. ak· 
cenaze namazı kılınarak, Edirne- ,amkl Çin tebliği: 
kapıdaki Şehitliğe defnedilecektir. 10 bin klfillk Japon kuvvetleri mer 

Cenazeye çiçek ve çelenk gön- kez Çinde yeni bir Heri hareketine 
derllmemesi ailesi tarafından rlca 1 ~lamışlardır. Hıınkov"ın cenup ba. 
olunmaktadır. (DevUIU : &ı. S; S il. 2 ıle) <-> 

Oruçreis deniz 
altımız da geldi 

lskenderunda gemiye 
merasimle bayrak çekildi 
Aukara, 9 (A.A.) - Ingiltere kz. 

gAhlannda yapılan harp gemilerimiz
den UçUncllsll olan Onıç Reis deniz. 
altısı bu sabah lskenderun lımanına 

gelml9 ve merasimle gemiye bayrak 

ı;ekllmlştır. Oruç Reis 690 ton hac
mindedir ve modern teçıılsata malik
tır. 



F D~ır~[b)eyD~lk v~ -, şehir 

t©pıra~ - ~ava$o ~ Haberleri 

Bin yıl ayrılıktan 
sonra bir k vusma 

Yazan Cemal BABDAKÇI 
1 lar ve Bismil Tiirkmen aşiretine -8- ınensup yurddı::ı.şlar kövler arasında 

aetahk doğru ve kesin ularak mekik doğUmağa ba,ıadııar. 
te.,hi.!'1 edilmıştl. Artık tedavi-

ye ba.,ıamak sır .. ~n gelmişti. Bu te
<la\·in~n tesirli ve muvaffak olması 

l •n de h.er şeyden evvel hastanın 

d klora lnanma~r ve güvenmesi IA
z ı.. Halbuki henüz böyle tam ve 
nnıl k h:r gtlven ve inan ha.&ıl olr. • 
mı~t1. t:.::un ) .. -. J"ı:.r ·llrt>n U::.Jtaf
lf'r:n, fenalıkların, kötu ıdttrelerin 

hUkOn1etıe halk ara.~ına açtığı uçu-
nım pek derındi. Onu doldurmak za. 

925 yılı ey!OIUnt (131 Uncu cuma 
günü sabahı. Dlyarbakırın 36 kilo
metre şarkında bulunan tDarlo) kö
yünde fevkaJA.de heyecanlı bir kay
naşma, sevinçli bır ça·kanma. göze 

çarpıyordu. Seksen, yi.iz köyden gel
'''" t..:1n heyetler Oarlo'nun nUfuım
nu dört beş misli arttırmıştı . Orta
lıkta çok neşeli bir köy dUğünU hail 
vardı. Herke!'. bayramlık urbalarını 

man \'e sabır i.Şi idi. işin ı..se uzun glymifti. Davul, zurna se.<tlerl hava 

boylu beklemeğe taha.mmU!U yoktu., tabakalarını yrrtarak u:ıak'ara doğ
r~yanı ba~tıra.n ordu yıllarca oralar- ru yayılıyordu. Bir ~aratta büyük 
da kalamazdı. Ortt idare de ı.Urüp kazanlar kaynıyor, ke~ılmlş koyunlar 
gidemezdi. Şilphesiz gUnUn birinde j yüzUIUyordu. Derken Diyarbakır ls
k 1Jl(acaktı. Ordu terhis edilip örfi t kametinde ufukta bır toz bulutu 
idare kaldırılınca da yeni bir ayak- belirdi. Bütün gözler o tara.ta döndü. 
::ınmanın baş g~termiyeceğini kim11e Sekiz on otomobil tozu dumana. ka
tem n edemezdi. ÇünkU bir kere köy. taraf köye yakla~ıyordu. Davulların 

IU!er, Oteden~ri beylerin elinde bir 
z-.ı Um \"e baskı aleti saydıkları hU
kOmetln bu defa da yine onlarJn he
eabına harekete geçmiş, olduğunu sa
n:yorlardı. Bu sebeple yangır:ın sön-

gümlemesi arttı. Zurna'arın 11esi da
ha tizleftl. Dört be~ :;-Uz atlI, bir va
kitler Tunayı, Dlnyesterı atlıyarak 

Mac&ri.~tan ovalarına, Ukrayna dilz
IUklf'rine saldıran ka'hraman akıncı-

dürüime.s.ıe hUkOmetin değil, beylerin larımızı andıran bir hızla otomobll· 
nüfuzu kuvvetlenmişti. Jer:n geldiğ"i tarata doğru atıldı. Bel-

lntikal klğıtlarının ihtiyar heye· lerdf'ı1 sökülen kufaklar, baflardan 
tine imza ettirilememesi de işte buna çıkarılan fesler, k\llı\hlar, yamnalar 
del:llet ediyordu. Sonra, gerçi hUko-1 havada aallanıyor. sevinç ve umud 
mel şube \·e mUessese!erl her tarafta nAraları göklere yUkseHyordu. Biran 
yer.ıd!'n faaliyete başlamıştı. Memur- içinde iki kafile birleşti. Atlılar oto
lar \•azifeleri başına dönmUşlerdl, moblUerl ortalarına aldılar. Biraz son 
CdrtinUş:te hUkOmet otor;tesi kurul- ra da köye girdiler. 
muştu: fakat bu otorite, bu nUfuz Bu bulu~a. blrblr:nden bin yıl ay
haklkt degildi. Vurmak, kırmak, kor- rı dilşmüş bir baba He ev;Adın ka
kutmakla, yani maddi ve ezici kuv- vu,ması idi. Bu uzun yıllar boyunca 
\'etlerle elde edilmt..,ti. Böyle bir nU- ikisi de hicran ateşleri içinde yanıp 
ruzun l!e 0 kuvvetlerin çekilmesi ve kavrulmu,lar, zaman zaman !elARet
ya zıı.ata uğrama.sile derhal ortadan ll. elemli günler geç.rmL..,ıer, çok J.S.. 

kalkacağT, yerini korkunç bir anar- tırap ve cefa çekmltlerdi. Fakat ifte 
~:ye bırak&cağı muha.kkaktı, o sıra- bu ayrihk artık sona eriyordu. Kara 
l!ırda devletin başında bir de Musul günler arkada kalmıı,tı. Çekllenler, 
gailesi vudı. MUzakereler çetin bir b:ışa gelenler hep unutulacaktı. Ve 
11R.fhada bulunuyordu. Sınırlarımızın baba oğul elele vererek aydınlıklar 
dı~ından içeriye doğru durmadan bir ~inde rahata, huzur ve sUkOna, gen
bOzgunculuk l!lell akıp geUyordu. Her llğe doğru yol alacaklr. Darlo'ya g"e· 
tur.ti :htJIAtlar ve ihtimalleri gözö- lenlerin şahıalarında milli hilkOmet, 
nilr.de tutmak ıa.zımdı. Bu sebeple de cUmhuriyet, halk yığtn1arı içine giri-
içeride kuvvetli bulunmak. yeni karı- yordu. (Arkası Yar) 
şıklıklar çıkmasına meydan ve .im- C. Bar<la.k('ı 
kin vermemek ıuzum ve zarureti pek 
açık olarak kendini gösteriyordu. 

işte o hakikatler ve bu durum do
layısile elimizi çabuk tutmak. uçu-

Sabuncular yarın 
Ankaraya gidiyorlar 

rum bir taraftan doldurula dursun, Ticaret Vek3letı sehrimlzdck, 
onun UstUne tez e'den b,r köprü ata- ı:;abunculardan bir heyet. Ankara~ 
rak hUkOmetle halk arasında teması. Ya çağırmıştır. Bu heyet yarın An 
kar~ılıklı ve candan saygı \"e sevgiye 1 kc. raya g:decekUr. 
dayanacak iyi mUnasebetlerl sağla- y b h d d 
mak gerekiyordu. Ne yapıp yap,p, arın Sa a QI a ma -
~er çareye baş vurup belli olan he-1 deleri teyzjjne M<!lanıyor 
defe bıran evvel Ul&ljmalıydık. "'~ 

I~e koyulduk. Bazı sec;kln arkadaş. 

• İcobederse öl, 
fakat öldürme. 

Halka tahsi: edilen ik.ncl partı 

gıda maddeler: tevziatına yarın sa. 
bahtan itibaren başlanacaktır. Pi
rınç ve fasuJya tevziatile beraber 
ho.lka karne başına yüzer gram oL 
mak üzere Turyağ da dağıtılacak
tır. 

Mahrukat Qfjs 
işe baş,adı 

Sehre odun ve kömür 
nakline derhal başlanıyor 

DUn sabah Vilayette Vali ve 
Beled.ye Re si doktor Lulfı Kır 
darın b.-.şkanlığı altır:da Vali n1t"
<.ıvinj Ahmet Kır:ık. Den:~yilları 
Umum ~1üdürü. Belediye Ikttsa: 
ve yeni Mahrukat Ofisi müdürle· 
r:le L:man reisin'.n İştiraklle b.r 
toplantı yapılmıştır. 

Bu toplar. tıda esas görüşmeyi 

Mahrukat Ofisi için ihtiyaç olan 
nakil vasıtalarının tem;n: tcşki" 

etmiştir · 
Bugün için nakil lşlcr~ne 30 mo

tör, 30 yelkenli tahs's edilmişt:r 

l\1otörler derhal Bulgarlstana gi
derek 25 bin ton kömilrtin naklin<' 
başlayacaklardır. 

Diaer taraftan sahillerde bulu. 
;ıan odunlar da Ofis taraiından sa 
tın allnarak a:etirilecektlr. Ve i~
tanbulda açılacak 6 depoya slok 
ed.lecektır. 

vali ve Belediye Reisi Belgrat 
ormanlarında tetkikatta bulunmuş 
ve oro.daki odunlardan istifade 
:ç:n tedbirler ııhnmI~tır Şimdiki 

halde buradan 50 bin çeki odun 
şehre nakledilecektir. 

Şehir tiyatrosu Anadolu 
turnesine çıkıyor 

Şehir tiyatrosunun, her sene ol· 
dutu &lbl, memleket turr.esı baŞ
lamıştır. Ancak bu yıl Halk Par
tisi Genel Sekreterliği tarafından 

hazırlanan program, turneyi tL 
yatro meraklıları iç;n çok cazip 
bir fekle sokmuştur. ÇUnkU tur· 
ne hemen hemen. tam kadro ile 
yapılacak ve uğranılan her şehir

de hem dram, hem komedi tem· 
sillerj verilecektir. Şehir tiyatro
su Jlk defa böyle geniş bir kadro 
ile turneye çıkmaktadır. 

Şehir tıyatrosunun dram kısmı 

dün akşam Bandırmaya ha_reket 
etmiştir. Komedi kısmı da pazar
tesi ıünU ylne Bandırmaya &ide~ 
cektır. Turnede dram kısmı önde, 
komedi kı!'ımı arkada olmsk Uzcre 
heyetler birbirini takip edecekler
dir. 

Öğrend ğlmize göre turnede tem 
sil edilecek eserler şunlardrr: 

Dram: Para; O kadın; Meşale. 

ler; Yaşadığımız devir.; Azrail ta
til yapıyor. (Yalnız Ankarada; 
Hamlet) 

Komedi: Paşa hazretleri; Dadı; 

Saadet yuvası; Oyun içinde oyun; 
İşçi kız; Herkes kendi yerinde; 
Kiralık odalar; Bir .muhasip ara
nıyor. 

Hazırladığı cazip programla san
at hayat ve merakını hlmC1.ye ve 
teş\'ik eden Partimize tiyatro me
raklıları hesabına teşekkür eder
ken, Şeh:r tiyatrosu artistlerimize 
de iYi yolculuk ve başarılar dile. 
riz. 

Kartalda feci bir tren 
kazası 
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•• mana Si 
' Küllük kahvesinde duyduklarımı İsmail Habibe 

oldu: "FazılHüsnüden anlattım. Cevabı 

başka 

şu 

hiçbirinin adını duymadım. ,, 

e eyazıtta Küllük denilen 
blr kahve vardır. Bu 

kahve ktşın dar ve küçük bir o
daya sıkıştıjı halde, yazın. der
hal bahçeye dökUlerck gcnışler. 

Bu bahçe üniversite muhitin
de, ağaçJıkiı b;r yer olduğu için 
öğle yemeğ ni yemek üzere cL 
vardaki lokantalara gelen asıs
taıı, doçent. profesörler kahvele· 
r:nt burada içerler ve oturup ko
nuşurlar. 

iıtttltn ki, son günlerde hava. 
lar açılınca bu toplantılar bir
denbire alevleniyormuş. Bunu 
merak ederek oraya şöyle b!r 
uğrıyacak oldum, edebiyat ale
mine mensup grup grup oturmuş 
tanıctıklar gördıUm. Burada sık 
sı·k görmiyc alışık olmadıM:ımız 

bir grup d kkatimi çekti- Bunla· 
rın arasında göze :ık çarpan Pe
yami Safa idi. Yanında ressam 
şair Bedri Rahmi, şair Fdzıl Hüs
nü ve Orhan Veli bulunuyordu. 
Aralarına karıprak konu~mala
rını dlnlem.ye başladım. 

Peyami Safa, Bedri Rahminin 
yenı çıkardığı (f Yaradana mek· 
tuplar'll tslm\i kitaptaın bahseder
ken şöyle diyordu. 

- (Bahçelu dolusu) adındaki 
ş!!r!ni beğendim. Fakat ayni ~_il. 
rin ikinci kısmında gevclemişsln. 

Yazan: 

- Evet, ama .. dedi, sen.n ken
dinden bahsed!Jmiye ihtiyacın 

yok . antrım. Bana sorarsan he~ 
nüz blzdc şLr yazılmamıştır. ka
naatindeyim. Hatta ben m an!::dı_ 
ğım şiir, Avrupada bile enderdir. 
Haklkt şi.!r, şimşzk gib insanı 
bcyn.nden vurmalıdır. Kafadan 
kafaya dolaşmalı, insana ytldtrım 
hızıı.yla çarpmalıdır. Bua:ü·nkü 
bozuk şiir ise Avrupa sembol şL~ 
rinin hortlağındu.n başka şey de~ 
ğildi. Musiki'yi kıskanmaktan. 

şuur ve mantıia isyandan doğ
muştur. Sen de şiirtncı.. bu zaferi 
yar:atmalısı.n .. Şunun bunun tak
dirine, iltifatına ne lüzum var! 

Bütün dikkatini ·gözler nde top 
lamış olan ve Adeta gözlerlle din
liyormuş gibi bakz.n F3.zıl 1-Iilsnü 
söze karışlı: 

- İnan, dedi, kendisinden 
bahsetLrmek için yazmamalıdır. 
Ben (Çocuk ve anne) adındaki 

kitabı çıkardığım vakit bundan 
bil- kişinin bile bahsedeceğini dü
şilnmem'şt'm. Halbuki bir çok 
muharrirler kitabı methetti. 

•Yazık oldu Süleyman Efendi· 
ye• mısraının şairi son zam&:ı.n
larda çıkardılı (Garip) adındsk~ 
kitabından da pek bahsedildiğ:. 

ni söyliyerek dedi ki: 

BİR ŞAMİT 
c:dd.i b'r mesele; ç.et:n bir iş ... 
Bizim edcb.yat adan11arımızın 

böyle çetin ve ciddi işlerle uğraş
mıya vakitleri yoktur. 

~ cyami Saf ... , zeki bakışları

ır-"'"'" nı hepimizin üzerinde bir 

nn durdurup gezdiTd.ktcn sonra: 
- S-.:ınatte yenı cereyanlar bı. 

raz da hazım meselrsidir, dedi. 
Eğer ortaya atılın bir C'!;er hak
kında ıneth veya zem varsa <'
ser kısmen anlaşılmış s:yıltr .. İs· 
tihza ediliyorsa, orta malı ol:nuş 
b;.yat pazarına düşnıüştUr. SU· 
kütla karşılanıyorsa. o eser hak
kında düşünü!Uyor, demektir. Za 
mana pay bırakmak lfı.zımdır. Bu 
nunla beraber tes:r ebedi sükôt 
ol&cak eser bozmoları da yok sa. 
yılamaz. 

Lfı.kırdı sır_ası, zamanımı~ın bu 1 

Uç şa rinin ş ır te!akkllerlnı an4t 
malarına varn1ışii Grupumuz, 
birer birer katılan üniversite pro
fesör ve doçentleri, bu Uç ayrı şiir 
cereyar:ının mümessiller:ntn şiir 
hakk[ndaki fikirlerini· d'kkat ve 
merakla dlnllyorlardı. 

Mısralarındak: his ve hayal bol 
luiu içine f:krini meharetlıe ko
yabilen sembolist şair FAzıl Hüs. 
nü şöyle konuştu: 

- Ben ve arkadaılarım, şiire 
yen~ düşünce tarzı getirdiğ.miz 

halde bahse !Ayık görillmedik-

B edri Rahmi, tabiatindeki Halbuki, bu, şiirimiz için elbette 
mUlılyimliği yırtan bir he.. bir hl.d;seydi. Yeni bir Şıe'kil, ka. 

yecanla dedi kl: lıp, yeni bir ifade- tarzı teklif et-

- Benim şlirı'm ıçm ,gevele. ı tik. Niçin bahsedili\niyor? Çünkü 

- Bilmem ki şiiri tarif etmek 1 
doğru mudur? Şarr yazar, mü
nekkit tahlil eder. Bununla bcra-
bcr elbette ki şairin de bir ölçü
sü, bir sanat m·yarı olacaktır. 
Bana sorarsanız, şair, şi 1 r: tartf-

(Devamı 3 ünclide) X 

mişsin• diyorsunuz. Öle tarafta ------·------------------------

hezeyanlar oluyor, aldırmıyor· ~ 1 x 1 e111ııı• 
sunuz- On scnel_lk sanat h~yecan- tG a. a ;; ·• 
tarımın mahsulu olan şitrlerimi ~ ~ _._... -,_,,__ ı r -
neşredi'yorum, etraftan çıt çıktı- _ Al! 

jı bil• yok! :Bu ne korkunç sü. 
kCıt! Halbuki şiir adı altında yu· 
murtlanan hezeyanlara karşı mi· 
zah mecmualarından tutun da 
gilnlilk gazetelere kadar hemen 
hepsinde sütunlar dolusu maka· 
leler okuyoruz. Bunun karşısın
da insanın ciddi eser yazmaktan 
vazgeçip hezeyan yumurtlıyacağı 

geliyor. 
İnce dudakları büzük, kaşları 

çatık bir yilzle ve. sert baıt.ş.. 
!arla bu şıkAye~ dınliyen Peya. 
mi Safa: 

Tramvayın kolaylık biletleri 
T ramvayıarda. ckolayhk:t diye l cJde tramvaylarda yer bulamıyor, 

karneler aatı7orlar. Bu kar. bir çok klmt§elerin yapt1ğı gibi le.n.· 

le deki ~·-ıı 1 tırtıll al ha<.'& bir tran1,·ayıa Beyazffla kada.r ne r ı.ruç er n ı, nuınar ı 

bir kont.rol kuponu Yar. Tr.aınvayla. çıkmajı. göze ahp oradan ayal ara-

k edili k k 
n- bayla Beyoğluna ~ıkıyor. Kolaylık yolculu r en para verme t Ult. 

im k 
-.. h biletine biç bir lfllret yapılmadığına tltnU a a .., ....... er zaman uypn 

düşmJyen killfetlere Jl1zum kahnadan, göre bu yok'v iste~ ayni kolayhk 

k il bil • bil •·ı bllctlle Sirkerl - Be)aı.ıt, Beyazıt -
karnedeıı es en e.. e~ ye uz.a,.. 

Taksim ;yolculuğu yapabilir ve bu 
suretk tram""·ay idaresi Sirkeci - Be
y.azıt yolculsğ'aRun ücre-tin1 kaybe
der. 

!>ABIKALI HA.~LET 
Şd:dr Tiyatrosunun memleket tur. 

tıeBhttle cffamlet :o yalnız Aıtkarada 

oynanaco.kmı,. Sebebini sevlmli a.r
tlstımiz Va~fl Rıı:a Zobu ya &Of'dum: 

- na,ka. yerlerdeki sahneler ııam. 

ıettn temsUine mliBatt değittlir, de41. 

Halbuki ben, ne yMJ.an &öyliye.)1m, 
Ua.m1etJn yalnız Anka.rada. teı}l§fl e-
dUmesl.nl btitün memleket adlJyeslne 
ış çıkarmamak tlüşüncesUe olacak 
zannetmiştim. 

Tatırsert 

SÖNMIYEN ATES 
LAkırdım bittikten sonra üstad başını 

kaldıTıyor: 

- Hisli yazılarınızı okumak istiyen .. 
leri, o yazılardan mahrum <Ctmeğe ne 
hakkınız var? .. Onları kimseye okutmı. 
yacak olduktan sonra romanc1hlınızın 

mlnası kalır mı, .• 

- Fakat taU1 bir ıstırap değil mi Us. 
tadım? .. 

Üstad eğlenir gibi: 
- Evet, diyor .. bir dirhem bal almak 

için, bir yılın ıstırap çekmek. 
- Neden üstadım? .. 
- Bu sualin cevabını, sen benden lyl 

Tefrika No. 50 Yazan: ismet ZIYA - Romanımı, y.alnız bir ki~jye okuta· 
cağım üstadım ..• 

verirşin ... 
- Aşksız. hayat da neye benzer. Usa

reıi alınmış bir meyva gibi tatsız ve ya~ 
van olmaz mı üstadım?" Bu işte ;ıer. gidecek olursan. ben der

hal hOCB.lıktan istlfa ederim, diyor. 
Ve sonra llAve ediyor: 
- Benim romanı nasıl buldun Peri

han?·· 
- Şaheser üstadım ... Romanınız b.t· 

t.ğı zam&;:n yanmıda olsaydınız ellerini
z:, takdır ya~larile ıslatacaktım ... diyo .. 
rum. 

Üstad, hafifçe kızarıyor. Hem mah
cup hem de memnun bana soruyor; 

Gelelim senin rorriana... B' r çok 
geceler seni uykuwz bırakan romanının 
ısmini re koydun bakalım'? .. 

Üstadın bu sualine vereceğim cevabı 
düşünerek blrdenbıre utanıyorum. Fa
kat derhal ketd~m toplayorum. Üsta
dın gözlerinin · çinc bakarak ve kelime
leri teker teker ezerek söylüyorum: 

- Sönmeyen Ateş ... 

ri içimde yanan o meçhul ateşi sanki 
bir anda körilk!Uyor ve alevlendiriyor 
Per:han .. Sonra birdenbire kendine ge· 
liyor, çehre;l ckidil~lyor, dudaklarının 

arasından şu kelİmelcr dökülüyor: 
- Güzel ... Çok kuvvetli bir isim .... 

Romanınızın kahramarrı:nı da tesbit et
tıniz mı? .. 

- Romanımın, tek kahramanı 
üstadım ..• 

- Kim? .. 

var 

- Sönmeyen ateşi ilk yakan adam ... 
Ü.stadın çehresi tekrar karışıyor. Bu 

defa .gözlerini, gözlerimden ısrarla ka
çırıyor. Düşük göz kapaklarının altın .. 
da, Jlahl iki nur damiası gibi parlayan 
o 13.civert .:özleri görmek :çin o kadar 
sabırsızlanıyorum ki. .• onun tekrar ba· 
na bakması içLn konuşmam lAzım ... 

-Ya .. . 
- Evet ... Tenkitlerine herkesten faz. 

la kıymet verdiğim bir imana ..• Roma· 
nım, onun tashjhinden geçtikten sonra 
belki herkese çıkabilecek bir hale gele. 
cck ... 

- Bu insan kim acaba? .. 
- Sormanıza lüzum var mı üstadım?. 

Ruhundaki kudretli cevheri, mariz ru
huma aşılamağa çalışan IaziletkAr bir 
ilim adamı ... 

Aylardanbeıri için içi~ kaynıyan h;s
lerlm n•hayet taşmıya ba,lıyor. üstad
dan çekil'\Jl\iyorum, cıkılmı,yorum. Gö· 
rUşlerl ve te!Akkileri büsbütün başka 

olan bu adama, kalbimin bütün samimi
yeti ve zaafı ile açılmak !stlyorum ... 

- Aşk ne demektir üstadım? .. 
Hiç milnasebet almadan sordu~um bu 

sualden kendim de utanıyorum. Fakat 
ilstad. bu sualimi çok tabii karşılıyor, 
biraz dil§Unüyor ve cevap veriyor: 

Üst.ad tekrar gillilınsüyor ve bana: 
- Bilmem ... O hususta tecrübem ol

madığı için bir şey diyemem ... 
- Bu söz!lnüzil kabul edemiyeceğim 

üstadım. Bane dojtruyu söyleyiniz. Hiç 
fişık olmadınız mı? .. 

Bu sualimi sorduktan sonra üstadın 

yüzüne bakarak cevap bekliyorum. F.a
kat dakikalar geçti~! halde o hAIA susu· 
yor, yalnız derin derin yüzüme bakmak
la iktifa ediyor. 

- B ir sual daha sormama müsaade 
ediniz üstadım. A~ık olmanı?: !Azım gel. 
sc, maddeye mı Aşık olursunuz mAna
ya mı? .. 

10. 3. ou 

"' 
Curcuna başladı 
ve devam edecek 
M ercan dcnlzJnde son harbin 

en büyUk deniz: n1uharebele
rlndf'n biri ya.ptldı. ilk ağada Tole~ 
.)'odan gelen haberlere bakılırsa bU 

muharebC'nln Japonlar tarafından 

kauınılml';I oln1~ına. hükınetrnek 

ıazım gelJrdJ. {'ünkü Ja1>0nlar, ken
di kayıplarından hiıç ba1v;.etmi;t·e
rek Anıer kalıların iki tayyare ge
mkJnl, bir zırlıJr-,ını, lnglllzlerin bit 
zırhlı \e bir kru\·nzörUnü batırdılö:

larını , ·eya afır hasara uğrattklfl· 
rını bUdirdlJer. IIalbukJ da.ha son# 
ra gelen ı\merlka tebliğ. ne bakılır# 
.-;a Japon fllo ... u ağ'ır zayiat \·erdik
ten sonra kaçmak zorunda )ca.1-

nuşhr. Bu tebliğe göre Japon za.
ylatı, bahrılan iki tayyare genJ1ii 
de dalıll olduğu halde irili ufaldı 
18 parça harp gern'. idlr. Amerlk•
lılar kendl kayıplannd.a.n, benüı 
tan1 haber alnıadıkları l(,"ln bahset· 
nılJorlar. ı·akat Inglllz.ler zırJılda· 

rıntn batırıldıkı haberin! yah1.n18' 
dılar. ller halde bir ikl gün f('fndt 
bu önenıll nıuhıı.rebenln doğruya Y.,.. 
k'n h r bllô.nço-,unu öğrenmek bel· 
kJ nıünıkün olacaktır. 

Bu ınuharebcde lkJ taratın ka)'1P" 
tarı nC' olursa. ol~un, a ıı mesctr. 
Jaı>onlnrJa mütt-efJklcr arasında. dt· 
nlz ınnlıarebelerlnln bundan t>ö.r1t 

her tırs&tt& tekerrür ede<'eğ d!r.ÇU• 
kü Blrle!jlk .1\rnerlka gerek de01' 
Ye gerek hala ku\·\·etlerlnl arttır· 

'" mak ·,ını çok hızlandırnuştır. 

daha da hızlandıracaktır. l\ftıtehs!' 
sıslar Japonyanın gerek en<lii§tfl• 
ve gerek lptldal madde stoklan ~ 
kımından A.merJka tem1>0~na. ıı: 
yanuyacaldarına ke'"'fltt olarak JcaJ1l' 
dlrter. Bu Jtlbarl• a,ağıdakl ,.ı;; 
kan1ları göxdtı:n ge-~Jrmek blr lilC 
C'dhıntPk çln faydalıdır: 

1940 da Frıınsıı maf!Op ol••~ 
.o\.meri.ka kongr~l lıarı) genllltdı' 
tonajının yüzde on bir nı,ı,etl" 
a.rttırılnıat;ına. M.IAhlyet verdi. f3t" 

ı'' gün -tonra. bu nlsbet )·üz.de yfftı.4 
şe rıkarıldı. 1940 sonuna doğTll ~ 
merlke. donanma ı ayda 179 nıi1~r· 
do ar he.,,ablle artmıya. ba~1amı~ 
1941 yılı harp Jl'•ın:•l in,& m .. 
Ü(' milyar dolan bulmuştur. f 

Japonya Amerikaya harp ltft~ 
gllıı Aınertkanın me,·<'ut 11 ve 
şa haHnde 15 zırhhııu, me,:c11t 1 ' ..,. 
ın,a halinde 11 urak gemisi, ~ 
~ut 37 ve ın,a hallnde 04: Jc1"I ıl 
zörü n1e\il'Ut 18L \ ·e ın,a httlltıl' 
19S d .. troy<rl ile lll deıi&OI 4 
bulunuyordu. Son on ay Jçind1 ~ 
merlkada. her sınıftan 34~ hatP ,I' 
misi, 96 yarduncı gemi, US J111;, 
gemi.si, 223 karakol gemJıd ıııt• 
llnde tdl. #, 

Tayyareye gelince, 8trteııll< rl 
rlka Cllmhurrelsfnln 194~ de 60• el 
194.S de 12.>,000 taJyare ya~ 
ğını ..,yledlğl lıatırlard&dır. f 
kaynakların \·erdiği ma.Iünt•"' r0ıt 
re bu pll\n ba'jarı ile tatb1i' r/:. 
mrktetrr. Yine 1942 planırı• ftı' 

ayda. 20,000 hal·a kul vetıe.rl f 
rettcbah yetl"tirUnıektedJ.r. JJl1 J . . ~ 
nenlo ten1muzunda AmerJk:a~~,; 
va. ku,·vetlert nrlirettebatı ' 
klşlyl ,._,...,aktır. ır 

inanılır kaynaklara bakılır:-... 
pony& harbe girdlfl zaman. 11 
derhal har•kete geçmlye ~a:tıf ,Y 
zlyeıte 7000 uçağı vardı. ı.ıı;~ 
rın ayda fıı.ami bin tayyare 'I 
blle harbe glrlşlerJndenberl atı' 
tayyare )·aptıkları \.·e bu )·ıJJrı ,c ~t 
~rna. kadar daha da. be. bin tJJ ,ı(> 
pacakları, fakat ondan eon·"'Ol"'"I 
larının tükeneceği ileri elit ı# 

"'1"ercaıı deniz ınuhar~:ı,ı 
cuna. ba~lo.mı,tır \·e daha. d& ıV'J 
edecektir. KÖR ~ 

lVKÖl~~ 
Sıg" ır eti i!e rosto 

]>lf ' &::I lr gUn e\"'·el aldıltJll 

ıs:=I kol tarafınclan konı1".,~" 
etini lkl saat s! rke lçlndf' b

1 ~· 
tan sonra yıkadın1. Dört b9' '~/ 
blr kajık yağ, blr parça •..ıç;, ~ 
t~e vu"1u1n. PJ,nlye başltıl1 çJti~ 
cere kapağının a.ra!iından bit • •' 
<'Anı sr<"ak su kattım ,·e t1JJ uınu. 
lkl sa.at kaynadıktan ""!onrtı- ~ .. rdılh. 
cık pl.,,nlştı.. Teoc4.'redcn (· t.& Plr-
1\lutbakta. bulunan teıul.ı t&Jltşb&kJ.a 
ra.,ının lizerine koyarak )Jir bir t 
kD(Hldım, da.Jıa ü:.~tüne ağır a ka, 

d• yı • 
koydun1. Blr kilo ısıınna.ğı "'-

• D.llıD , ·e· 
Iadım, &onra ha,1adın1. ı.,paJJ. 1 • 

0 u- n 6UY ı;:flJl.&-4nl muhafaza etmehl " ., ~· ı;ud çı· 
fındık kadar soda kattırn. an ı• 

,·e bıça1' 
kardıktan "SOnrn. yı'Kadım 111 
kıydım. B~raz -,Utün içine ll:oydu#:-1 
lkl ka~ık un ile yaptı~ıı1 buloı11 ,, • ~ ,.,. ,· (ıı;, 

ıspanaıt.ıı. kerı"tırdım, blf pa.rÇil • _,,~ 
6 • 111<••" 

koyarak atc,te döndUrdlhn. ' 1 eti 
mel bir püre oldu. Ba.Jcı<hl olP.fliPre 
('1klll'dın1. Keskin bı.çııkla ınct' ıç• 
doğradım, ten<"eredeld ttul\I< hıl .J't 

, f verco~ 
nın içinde "ıttım. ~ raya. dıJ'I' 
finı zaman etleri tubağa sıraJ•dlJ.l'ı 
Ispanak pUresln! d• yanına 1':;i',.ııı"· 
Et salçuını da uıerlnP gez , 

M' 
Üstadın ııözleri kısılıyor- Kalbimi an· 

lamak ister g:bl sabit nazarlarla gözle· 
rim.n içine öyle derin ve mAnalı bakı
yer ki .. Bu derin bakışlar, aylardanbc-

- Romanımı ne gazetelerde tefrika 
ettireceğim, ne de kitap olarak çıkar

mak fikr'nde değilim üstadım ... Yazaca. 
&;tm roman, hislerimin ve zevkimin ro
manı olacak •. • 

- Aşk, devam ettiği müddetçe bir 
ıstırap; bittikten sonra da ht.ısran ve 
nedamet demektir Perihan ... 

- Ben, maddeye hiç kıymet vermem 
Perihan. O, aldatıcı bir ~eydir. Gerçi 
aşk; madde ile rnlna üzerinde toplanır. 
Fakat asıl kıymet manadadır. Maddenin 
göz kamaştırıcı güzellİ~ine aldanıp da 
aşık olduklarını zanneden b'r çok in
sanlar bu muvakkat ihtırasın çarçabuk 

(Ark.ası var) 

Çok mlikemınel , .e maozıt51 · 

lezzeti yerinde bir yenıek oJdU·J}ı°ı 
EV K"1J 
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BAlfMAKALEDBN DEV A1'1 

Fiyat siyaseti li3!3X·':li#td;!Jı:tt:l~J!~M 
1 

Askeri durum Sôrayı Devlette 
merakll bir döva 

(Başı ı hıd4e) •§• 
dan gayeye doğru gitmdl biliyor

Belediye 
meclisleri 
intihabı 

/\1e:rcan denizinde Müttefik-

Japon deniz muherebesi : 

p &!!iflkte, Anstralya şimal do-
tusı.ındakl Mercan denlzlnde 

oldukça bülük bir deniz muharebe."11 
olnıııştur. -lf'l"Can denlı.I, l'e11i Gine, 
.Salonıon, Jlebrfd, }'eni Kaledon~ a 'e 
A\u traıya flmal doğu kıyıları a ra
mnda kal&ll .Paeıtik deniz parraeı
dır. Bu muharebe hakkında mütte
fik ' e Japon ka,>naklarından birbi
rine zıt haberler gelınh.ıtır; iki tara
fa ~iıre bunların hulı\saeı 9adur: 

1) Zaman farkı: 

Ak if i sminde birisi deli 
olmadığın ı isbata ça l ışıyor 

muş. 

Bu kaymakamla tanışınağa çok 
mercık ettım. Makamına ulradım, 
meğer Lüleburgazdakı §ikAyelle
rin sebeplerini Uıhklke memur 
cdilm:ş, bulamadım. 

Birb 'rinden 70, 80 kılomctrc 
!asıla ile iki ayrı aıem, iki ayrı 

zihn.yct, iki :idare tarzı görmek 
garlb'me gitti. Fakat bir kaç saat 
sonra Kırklarelir.e gıdlp ycnı Va· 
li B . Kazımla tanışınca şuna ak· 
lım erdi ki hatalar ne ise mutla
ka düzelecek, çilnkU B. Kflzımın 

Ankara, 9 (Tdefonla) - Dün, ı ki!ın diplomalarının lkjncl nüsha- da cıcvve!A memleket, sonra ben• 
ıı d il ı eö ı diye düşünen ve aklın. icabına gÖ-

Şimıyı Devlette gayet meraklı b ir !arının niçin ver me n Y e re mes'uliyet alabllen t pten bir 
davaya başlanmıştır. anlatmaktadır: 

Davacı; D şçl ve Eczacı mek. «- Davacı, diplomalarını kay. idare adamı oduğu belli ... 
tepJerinden mezun, biri saç için betmiş. Vekaletten yeni nüshala- Bütün dilek su ki böyle fcvka· 
olmak üzere Uç mühım icadı ol- rını istediği zııman biraz rahatsız· liıde zamanlarda ıdarl çarkları-

! 1 1 d kt mızın işlcyış tarzı, Lüleburgaz 
duı.unu söyleyen Akl! Envantör mış. Tedav a tına ıa ın ı an son· 

• ı ı h ı h kaymakamının değil, Babaeski isminde bir zattır. Kendi söyledi- ra Akıl Hasta ık arı astanes sı -
ğine göre, bu mühim icadını sat- hi heyeti, kendisinin serbestçe kaymakamının ölc;Ulerlle olsun. 
mak ıç.n Amerlkaya gitm ş, fakat sanatını yapamıy.acatını, ve fakat HRlka çok faydalı olmak gayretile 
buradaki akrabaları aleyhinde ra· muavin ve maiyette bir vazife gÖ- lıakikl şartlara göz yumulmasın, 
por 111mışlar, «Paransl hastalığı reblleccğ!ne dair bir rapor ver- hakiki maliyetle alakası olmayan 
var hezeyan halindedir. Ne yap. mlştır. Bu rapor mevcut oldukça fiyatlar konulmasın, muhtelif cş
tılı~ı bilm'yoro demişler. isteğinin yerine getirilmesine im· yanın fıyatları arasında sıkı b r 

Akif, Amerikadan İstanbula dÖ- kan görillemcmlştfr.. akrabalık olduğu, bir takımı ı: • 

Yeni belediye intihabma 
bir Eylülde başlanacak 
Ankara, 9 (Telefonla) - Kanu· 

nl müddetini doldurmakta olan 
belediye meclisleri aza ve reisle. 
rln n yen!dcn intihabı için hazır
lıklara başlanmışhr. 

Belediye teşkilfltlarının intihap 
mahallerini silratlc tesbit

1 

etmele
ri nlhayetlenlr nihayetlenmez mün 
tchip listeleri duvarlara asılacak· 
tır. 

Bu listelerin nıhayet temmuz a
yında herkese bildirilmesine çalı
§ılmaktadır. 

Yeni belediye intihabına ı ey. 
ICıl t~rih!n~ başlanacak ve bu iş, 
azamı 20 ılkte§rindc nihayete erc>
ccktı r. 

Japor. ların 18 harp 
gemisi batırıl dı 

)filtteflklere göre, muharebd' I ma
.} •'>ta 00,larnış ,.e 8 mayuta bitml!
tir. Japonlara göre, müttefik nıoııu 
6 ınayısta J\lert·an denizinde keşfe
dilmiş \'e 7 nıayıtıta taarruz edllfll11· 
tir. Muharebe deum etmektedir· 

2) İki tarafm kayıpları : 

nünce, kaybetmiş olduğu dlplo. VekAlet müme55İllnln bu iza· blld ğlne artmak imkanı bulurken, 
,_ diğerlerine gem \'Urulamayacağı <Ba§ı 1 inekle) § 

malarının ikinci nüsha ... rını almak hından sonra, deli olmadığını Is. anlaşılsın ve hepsine b rdcn gem me:-ıka ile muvasalayı kesm.ş \'e A· 
üzere Sıhhıye Vekaletine milraca· vustralyn.yı tecrit etmiş olurlar. Fa-
at etm "• ıakat almaya muvaffak bat etmeye uğraşan Aklfin salAhl- vurmak yolunda çare aransın. k t b 

Xe mlltteflkl d• Japonlar "' ~ a una mU\•affak olamamı"lardır. er ,.e ne "' ıı bl ü ---"'- bl d 1 d Bazı ı'htı'vaç e yası dl~crlcrln· A ., k ı erdi olamadığı jçln Devlet ŞOrasına yet r m ess~ r e~a 8 - " o merlk t bllğl 
Jf:~ı ~ık~:::a:n. ıke~!~:,e::,• iddl: dava ılçmıştır. ha muayene edllm~sıne karar ve- den ayrı bir :f yat ölçüsüne tAbl zayiatı pe~n a~rdır~eT~~~~.,..~·!:~;ır~: 

S hh. v kAl t ·· ili A ·ı · ti tutulunca iki şev o!uvor: O csya k " ede~k batırdığı harp gemiler ini 88Y- ı ıyc e e ı mumcss • rı mış r. " " ayıplarının daha sonra blldlri'eceğ'I 
ıtııtt flkle in hem ortadan kalkıyor, hem ondan nl söylemektcd r. Inglllzler •~e 'ki 

ır. Japonlara &'Öre, mütte r ç· l"f b b d sonraki istihsali ihtimalleri ezalı· k "' ' 
<
2 tayyare ·emıııı + 1 .Amerikan ın ı er azı aşa Ma agaskarda uça gemisııe bir Jngiliz zırhlısının z .... .. t yor. Çünkü miistahs 1, daha çok J 1 1'"lrıı ı ) batmış , .e btr ınctıtz ltat 1 • apon ar tnrafındnn batırıldığını yıı-

lıarp gemıııue bir afır kru,·u:ör .ha- rılar yaptılar ı 1 k 1 para eden maddeyi yetiştirmeğc !anlamaktadırlar. 
ııara ufraın19tır. Yaal 'ti böytik ıtarp (Bqı t incide) (-) 0gi iz ayıp arı meylediyor. Mac Arthur, Japon tebllflne pro· 

rernısı 1-hla mevzuudur. Mött.tfk- tısında Yangtse nehrinin cenup kıyı- 500 k" • paga.nda tebllkf demektedir. Ja.pon'a- ı 
le.re &'tire, ise, ılaponlann 18 harp re- amda bulunan Mclnyang"da şiddetli !Şı Bütün memlekette kanun ve rın düfman kayıplannı mUbalAğalı 
•nı"ı Ya batırılmış '\'eya ha..,.a u~- çarpışmalar olmaktadır. Asker ve usullerin tay.n ett ğl yolun bari· g6sterdiklerinl geçen 5 ay içinde anla-
ratılrnı!}tır. Bunlardan 2 .Japotı tay- gıda maddeler yük!U bir Japon tre· cine çıkan iki sınıf adsm \'ar. BL şılmıştır. Japonlar denizde magJQ. 
l-.re cern:ıı11e ı kru,·aı.arün ve •-7 nl dinamitle atılmıştır. Vişi ye göre Fransız r'ncisl, vurgun hırslle hareket blyetten pek ~eklnmektedlrler. 
ınuttrıı,ın batınldıfı kaH olarak ka· Tokyo, 9 (A.A.) _ Domel ajansı- k d eden ve bütün muhiti bulaljtırıp Bununla beraber muharebenin nl-
~uı Cdlln1•kt•dlr . Yani m"tteftklertn mu averr..e~ .• · evom lfs~t etme~e 1. ıl ur••11n havetıenmedı"M . h t 1 k 1 
F, "' " u na bildlrildığine göre, şimale doğru ~ • ça ıvan as v e." • ~ f>'nı a ır atmak gere -
iJ rernı.ıne kartı l8 .Japo• )larp re- ılerllyen Japon kuvvetleri, şimal Bir- .ediyor cudur. İkincisi de bazı dairelerin tir. Yakın bir lsUkbalde her iki taraf ı 
ını.ı. manyanın en mühim şehri olan iktısadi kanunlara ve ameli ~::rt- ta yeniden blrb.rine taarruz edebi:lr. 
3) Myltkylna'yı işgal etmişlerdir. 

1 
Edlmbourg, 9 (A.A.) _ Cuma !ara aykırı fiyatlar 1ayln etmesi- Timt-s gazetesi mUtteflk donanma. 1 ---Muharebenin sonu: Yeni Delhl, 9 (A.A.) - Bugünkü akşamı Emlmbourg'ds bir nutuk nln kurbanı olan ve lmkAnını bul. nın Cavada olduğ"u gibi sıkışık \'&Zi-

l\llıtteflklere ,&'Öre, atır kayıplar Blnnal}ya tebliği: söyleyen Hariciye Nuırı M. Eden sa namuslu kalmağı \'C kanunlara yette yakalanmıyacatını belirtmek-, 
ver 1 B it l k U l BI Mad&gaskar adasında inniliz ka. tam saygı göstermeği tercih eden tedir. Dally Mail gazetesı de bUtUn 

en .Japon donanmuı ıerf ka an 1 r ~nya 1 uvve er or a rman- "' bir takım \'atandaşlardır. dUnyanın Amerika donanmasının ne-
1 l<u''Vetıerııe !ttercan denlz'nden ~e- yadakı mevzllcrin. bıı akarak evvel- yıplarının takriben 500 e baliğ ol- Şunu unutmı:mak lazımdır ki rede bulunduğ"uııu merak ettıtlnl. 

ku0 11 tur ce hazırlanmış olan dahıı. şimaldekl duğunu söylem ştlr. . . dl b 
, ' ''e firara mecbur oınıu' · mevzılerlne muva!fakıyetle "ekilmiş- ınsanların çoğu, kısmen menfaati, şım u donanmanın bir kısmıııın 

0 nla ra •ör- bu mubaret.en.ln M>· lerdlr. ısmen sec ycsl. kısmen teşhir e u un u" ... nu ve neler yap· ... P " Londra, 9 ( A.A.) - Vlchv. rad- k ı l ııered b ı d ,s.,, 

.. ..., yosunun bildlrd ğlne göre bu sa- dil kt m ya kte<li 1 d'&i ı •ıu lıenuı:. .. elmemı..tır. Düşman ha\'alarda bllyUk bir faa- b h c me en ve heysiyetlnln kırıl- 1 mu r o duğıınu öğren ıe. n 

.. .., a Madagaskor'dan gelen son he- masından çekinmesi neticesinde yazmaktadır. 
Bu '"ıt ha d ıı.ru bir ne- llyet göstermiştir. berl"'r F an k t 1 ı· ı· 1 ti .. berlerden o. " r sız 1 a arının ng ız namuslu olmnğa meyleder. Bu iti· Berlln radyosu şöyle tefsir etmek-

.. ee ~•kannak havil Ja"'"'r. Acaba Tokyo, 9 (A.A.) - Bhabo'nun "'i- ku\rvetlerln 'dd ti k ,., ,, ~·u 1 d v e şı c e mu ·aveme- barla f iyat siyasetinde anlayıı:l :. tedlr: Japonların Mercan denizinde-
• 

11-traı'anın mukadd•ratDe pek 11• ma m e ilcrllycn Japon kuvvetleri, te dcv"'m ttikl · ·· k ki f k · cııı ~ ~· BI " e er ni gostcrmc te· ve ameli şartları iyice besaplamGk mu,·ar a ıyt-Ueri Ingıllz ve Ame-
l 

01a.rı bu blh·ük ha\ & - den:z mu-ı rmıı.nya demlryolu hattının son is- dlr Yıka1'fllh'°'tllratından tıer ne kadar blöf 
ıarebeııını .__ •

1 
t raf kazandı! Biz· tasyonuna varmışlardır. · suret.le hareket edilirse kara plya. 

ı-e ı •&ani' a k T k 9 (AA ) D.N.B.·. • • • , 1 sanın hududu daraltılmıs ve ·ısı! sayılıyorsa da Japon tebllfl bir ha-
ıu nıuharebe,1 müttefiklerin a- 0 yo, · · Z h klkat ifade etmektedir. 

Zllndığına lhtı ~ nek akla daha Buradan alınan haberlere göre e Jr ~Jgaz ln l başlaal vurguncularla namuslu kalmafı Japon Amlrall Nagamura, Anıeri-ı 
lak mt1 'erı ı Corr...,.idor'da kıtalarlle be be • ı XX terc:h edenler blrb.rlnden ayırtıl-

ııı gelhor• bu hu .. u!ita Jıatırımız.a -., ra r tes- <Batı ı hıclde) 
1 

kanın inşaat programında bu sene 
!;'t·leıı ııı ı ıc~lıı 't•beplcr şunlllrdır: lim olan General Valn Vright gece ce insanın kaybı ile neticelenmiş ve ınış 0 

urAhmet Emin YALMAN uçak gemisi bulunmadığını \'e Ame-
l - Rıından 

10 
gün kadar önce, Flllplnlcrde bulunan Amerikan ve bir hayal sukutu olmuştur. rlkanın elinde yalnız üç uçak gemisi 

Aıtıerık • Fll!pln kıtalarının gerr kalanlarına Mu.'ttefı.kler J<atdığwı s!Sylemektedir alılar llll\·u· adaları cenu Marf'şal Llııt Bükre'te · 
hundakı den'z ooİ•f'lerlnde bü)ilk radyo ile hıtap ederek kendilerini Amerikalılar 1940 - 1911 de 11 
d"rıl~ " derhal mukavemeti keserek Japon BUkreş, 9 (A.A.) - Mareşal List, k mulıorcbc gemlslle birlikte yüzer tay 
llı •ı"l l ıııuhart-helcrlııln hıışlııma~ı lh- 10 mayıs Rume.•ı milli bn~'I·aıııında 0 :1UŞUyOr • ~ d A 1 kuv\'etlerlnc teslim olmıya davet et- J yare taşıyan 26 şar bin tonluk 11 
l<anıı nhen bahsetnıl~ler , .e ~.eri ·• mlştlr. Almanyayı temsil etmek Uzere bu· (Safı 1 laeide) (/) uçak gemisi tezgı\ha koymu~Jardır. 
rı ı ı~ ıe' d aı:.ı rlıklı hulunduğunu soy e .. gtln BUkreJ}e gelml•tlr. k d kl LAt' . r ı. l>enıek ki, Aınerlkllltlar ,Ja. Yeni Dclhi, 9 (A.A.) - Tebliğ: v tikte mekik do u u arı ve ın Tayyare geml~erlnin ehemmiyetini 
l>orııara karşı hlr drnlz muharf'hes". Japonlar Bengale körfcz.nde bulu- Alınan tebllfl Amerlkasında bir Alman kalkın· gözönllnde tutan Amerlkalılar bu de· 
:
1
e
1 

.tlrJ'1nıel ı, yani Jıar<'kf't tr,şehbfi· nan Chlltngong limanını dlln bom- Bcrlin, 9 r A.A.) _ Tebliğ': masına bir islikemet ve destek meç hılUma, gelecek sene şöyle dur. 
nıı gö . balamışlar ve mitralyöz ateşine tut- Dotu cephesinde d"•manın t:ank- verd kleri sırada, Japonların A- sun, belki bu sene de ilAveten bir 

nu ı.e alnıı,ıardır. Jaııon 1110"u ""f laskaya ve şımal batı kıyımıza ta- "Ok ta•,.,..re gemilerini te·-ha koya-
tııı" hal't'kAlını çokta nhf>rl takip et- muşlardır. !arın desteği ile yaptıtı yeni mevzii " ,,,,_ uı;,-
t 'ler \ e Mercan deııblndf' 4 nıayı~- Tokyo, 9 (A.A.) - Resmi bir kay. taaITtızlar akım kalmıştır. Düşman, arruzu olabilir. caklardır. 
1
8 taarruı. makıtadlle muharebe\·e tu- naktan bildirildiğine göre, kabine top yUkSek kayıplar vennl~tlr. Japonlar Alaskaya da gitseler, .Japon kayıpları 
ı:~~ınu,ıardır. l'anl ilk taarrur~ ge- lantısında. Japon hUkQmetl 194-t ten Japonyada ve Murmansk cephesin. Amerikanın garp sahillerine ayak Vll{!lngton, 5 (A.A.) - Bahriye 
1 n Japon f.loııu detti. mlltteflk fi- itibaren Kore'de mecburi askerlik ih· de düşmanın daha hafif taarruzları da bassalar m1lyonlarca askerden !':ezareti tebltğl: 
~Udur. dasına karar vermiştir. pUskürtUlınUftUr. müteljekkll ordumuzun dayanıl. Zannedildlğine göre. Mercan deniz 

,, maz kudreti her tara!ta dilljmanı muharebes!nde Japon kayıpları ,un-
.. - Ku''' eti blllnmemekle beraber ezecek ve onu aman d 'leml'ğe zor· 

ltıUttetık filoııu, hal"& ka n·etlerlle iyi Javacaktırı> demiştir. 
11 Hayatın bin b ir cıırarından yaratılan... Seyrede .. • 
C'>leklenınlştır. Buna dlakU y-- duyu ran ... noı.ıere hayret , dudaklara tıa .nlere aomuz bir nete Londra, 9 (A.A.) - B rmlng· 

ıııııda da ht-llrtrnlttlk, 8alomon, Ye- .}ranltk dolduran: hıım'da söz söyleyen Hava Nazırı 
nı Gine adalarındaki J apon ü&lerJnl PllULETTE OODDlfR- BQB HOPE'' S z fı · n. Sinclair, mihver n harekAtta te· 

~alıyacak kadar llava ... Ulalötil K ad 1 n ve ş ın tvn a en şebbÜSÜ kaybettıı'1i blldlrmlıtir. e Y a n Te~"bbils müttefiklere. geçmlıtlr 
tenıın eden müttefik .kara ta.r,....e- .,,- k ı 

B L A 
ve mihveri kırma çın taarruza 

lerlnln Mı ba cle•I• malaanlııılae it- ugun L E s· d seçmek saatı çalmıştır. Fakat mu-

:::::~~ttlklerıaı tallml• etmek~ Kalblerl heyecanla yerinden ovaataı ınemasın a ~~~=~:ad~a~~~ lç~~s~e z:e':!~~i ~aa; 
3 _ Japonlar. Avmtraly-111 ce- ~r&<-aır':!' ~nWıerı •r&n11 dellfeWe yareler hazırlar. 

nup doıu-u- dotra IArlanak latı- D ) K K 1f T. /\1 İ K İşte müttefik ta.yyarclerl Alman 
yorıantıı faka& llebrld 'e M111uM Heyecanlan 8\aıhirrnak 1 1 

E Y 8 fi y R fi M / hava kuvvetleırtinl, kı.ms'ldayamı-
J"f'nı Kaledoaya takım adalanaa u- 1 - Tec:röbell Bebek, % _ )) r 11 l~l rnlhteena Mlld blntea yacak hale ,etirmek lç:n hırpala· 
Jrer çıkarmak nı buraclald limanlar- Bugün saat ıOll&ld ın ıı.aatu bombaaı maktadır. Bu iı blter bitmez Av-
.. ha\ a meydanlarını ele g~Jrmek l de tenzi.Jltıı matine rupanın istilAsı başlıyacaktır. ts-
te,ehhll ünde bulunmamı,lardır. Mlit· B U iL ·- tlla tarihini zlkredemem. 

teflk nlO!Sunu iddia ettikleri kayıp- ... ug. n 1f AMRiA•na 2 Fı"lm Bı"rden -.. s. Sinclair şnnları da ilave et-
larlıı <'cnuba doğru k~ırmıya muuf- K I y I C I - miştir: 
fak olsalarılı, her halde bir ihraç ba- !l • A ' A 'ı • .a. a T B o •• B. ; «- Hava kuvvetlerimi:.:: Rusları 

k t. 1 b 1 BD..ı~k TU-'· tıhn .. 1 başına ç· ~ re e nı e u unurlardı. Bu nokta mllt JU •• i BUyUk muıılld filmi franııızca H :tlerle yanız . . arpışmaı;a 
tefiklerln muhakkak muharebeyi ka- HALiDE • SAJD _ YAŞ•.. • MABTllA r.:GGEBTH _ COLB'ITJ!I bırakmıyacaktır. Gi.tttkçe ağırlıiı 
ıamlıklarına delAlet etmlyebWr, fakat ~ artan darbeler indirmele devam 
kn3 bettlklerlne de aala clelAlet .cm-. R. KEMAL DABFEUIL - P. MAGNER - edecektir· 

1 - General Mac Arttlar, dalma .... Sea111lar 11 • z le 8 MABCEL SIMON Bu sene ilk defa olarak HIUer, 
k • - - 9,15 - · Seamlar: 1 - •,at - 1 -..ıııj kendinin s-medlğl şartlar içinde taarruz taraftarıdır; F1Upllllercle •· - ~,, 

!ardır: 

Batanlar: Bir tayyare gemisi, bir 
ağ'lr kruvazör, bir -hafif kruvazör, i
ki torplto muhribi, 4 topçeker ve iki 
taşıt gemisi Vl'ya .,ilep. 

Hasara uğrıyanlar: 
Bir t ayyare gemisi, bir ağır kru· 

vazör, bir ha.fi! kru\'azör, bir deniz 
tayyare ana gemisi ve iki taşıt ıe· 
mis!- veya şilep. 

Sldney, 9 (A.A.) - MUttefik ileri 
Uslerinin birinden gelen basın haber
lerine göre, Japonların 18 gemisi ba
tırılmlf ve 4 U hasara uğratılmı~tır. 

Avustralya şimal doğUsunda top
lanan Japon tatil! filosunun geri l<a· 
lan kısmı tam yolla kaçak haldedir. 

AVUtıtralya BaıJVektR ne cllyor f 
Canbcrra, 9 (A.A.) - Başvekil M. 

Curtin demiştir ki: 

Yeni şiirin 
münakaşası 

ca.,ı: aclde> x 
ten kaçmalıdır. 

Peyami Safa. küçük vücudu· 
na (lazaran büyük görünen bıtşı. 
nı sallryarak: 

- Dağlarca haklıdır. 
Hükmünü verince Orhan Veli, 

itiraz etU: 
- Niçin şair ~ndi şiir anlayı. 

şını izah etmesin! Eğer yeni b lr 
şey getiriyorsa, bunu izaha mec· 
burdur. 

Peyami Safa sordu: 
- Sen ne suretle yeni bl'l' ifa· 

de tarzı gelird:g .ni İddia ediyor

sun? 
Orhan Veli, bu sualdeki öfke

ye ıahlanarak cevsp verdi: 
_ Ben, şıirl romantik havadan 

kurtardım. Meramı çırılçıpl&k 
soydum. Maksatla ifade uasında 
en kestirme ve en kolay yolu bul 

dum· 
FAzıl Hüsnü söze karıştı: 
_ Romantik hav&yı, yan i te. 

ıerruah mı kaldırdığını söylemek 
istiyorsun. Halbuk! ıllrln ve sa
nat eserinin ruhu teferruattır. 
Hatta bir bakıma göre sanat, bun 
dan ibtrctt r. 

_ Geri bir fikir ... Sanat bun· 
dan ibaret değildir. 

Peyam Safa, Bedr! Rahmiye 

döndil: 
_ Sen söyle bakalım, bu f ik

rin ileri olanı hangis'dir? 
Bedri Rahmi. yir:e ınulaylm ve 

sskl'n b:r sesle: 
_ Şiirde temel lbımdır. İn. 

ı;a.n bir kere dünya hakkındaki 
görüsUnü tayin ctm:lidlr. ~u. go. 
rUşc ve anlayışa göre cserını iş· 

liyeb 1.r. 
Peyami Safa, uuımıya istidat 

gö~ıeren sözü bir htmlcde kc ti: 
_ Yani kaide lazımdır, deır.ck 

fstiyorrnn. 
Bedrı Rahm.: 
- Evet. d :re cc\•ap verdi. Ka· 

idcstz şiir havt da kalır. Gafletli 
bir geve~~mek olur. 
Fazıl Hüsnü, ş:irde kaide ve 

temel g ibi zaruretler n zaten şal. 
rln h•yatı nr.layış tarzına bailı 
olduğunu sö;rlcdikten sonra Or. 
han Veliye d-Ondli: 

- Sizin, dedi, yezni parçalı. 
yan, kafiyey, atan ı;-ığırınıza ge. 
lince. bunun b zlm cdeb:yat ta· 
r!hlnde eskidenbcri yapılageldl
ğmi gördiik. 

Orhan Veli: 

- Ben, dedi, §ahsan vezin par. 
çalamak, kafiye atmak ılbl bir 
hüner yaptıtımı söylemedım. Ro 
mant·k hava içinde bunalan me· 
ramı, bu karanlık hav<fdan kur· 
tıırdığımı lddla ettim. 

Şairlerin tahlil yoluyla ıtrl:;

t}klerl uzun iuhları, Peyami Sa
fa iki kelime ile hulAsa ederek 
konuşulanların hazmını kolaylaş 

tırıyordu. 

B u ıüzel cümlelerin mAna· 
sıle beynimin ısındı~ını 

hissediyordum. Hayatın dafınık· 
lığını mAnalı bir surette belfrten 
bu kıymetli konuşmadan ayrı

lınca sokakta ve etrafta bır bo~ 
Iuk ve gevşeklık ıörür gibi ol. 
mu~tum. 

Kadıköye ıeçmek için Köprü 
lskelıcslnde bilet alırken, edip ve 
münekkit İsmail Habibe rastla. 
dım. Ona küllük kahvesindeki 
konuşmayı naklettim. ııAdam 

sen det der eibi elile bir kavis 
çizdikten sonra: 

- B·ı islmlt>rin içinde bır Fa
zıl Hüsr.iiyü t'inıyorum. Onu da 
çocuk şairi diye kitabıma almış
tım. Ötekllere ııellnce: Onların 
ismini senden işitiyorum. Bun. 
lar: «Yaaık ~du Süleyman e. 
!cnd ye, mısramı yazanlar mı? 
Eğer onlarsa h~pten bir hiç yap· 
mak . istiyorlar, buna da ıUlünilr 
geçillr. 

Ben şimdi onlara iyi btr ders 
verecek bit- kitap nazırlamakla 
meşgulıim. Edebiyatta aruz he· 
ee .. gibi k!Asik yollardan ~eçil. 
meden yenr şflr yaratılamaz. o. 
kusunlar da öyli! yazsınhır! 
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SİYASİ itMAL 
" Eden ,, e göre 
yannki dünya 

Yazan: M. n. ZAL 

O ng1ltere Hariciye Nazın B. 

Eden, dünyayı tt'hdit eden 
son ff'laketı ilk görenlerden biri
dir. Run& k&Ffı tll81rlı tedbirler al
mak rn mli!terek emniyeti koru
mak için arkad~annı harekete 

ı-eUremedlfl cihetle ç,embe.rJayn ka
bln~lnden çekilmiş \'e niçin çekU
dlğlnl de lnglıtz m.ııetlndcn ,e ha
rld Alemden hlr. glı.lemooılştJ. 

B unun iç.in yannkl A.leme aJt 
en ~aıılı '\'e tın uycun projeleri ken. 
dhı'ndtn beklemek hakkrmızdı. HaJ. 
bukl Y.dlnhurgta ıtöyledlji !IOD nu
tuk, lngtl17, Hariciye ;saı.ınnın 

~"ı(!fla baJlanan ümitlere ~ ay. 
kın dll!fDlrktedlr. 

B. Eden, Amerika, l ngiH.ere, 
RU8ya \'e Çine yarınki dünya Jç 'ıı 

bir ııe\·k \'e idare rolü ayırıyor. Dört 
memlekeUn kealf bir sllı\tılamua 
~olu) la lıu ~e,·k \ c ldare)1 temin 
edecekler ,.e umumi emniyetin, yol. 
kesenler tarafuıdan bozulmaması
na baka••aklardır. 

Eğer demokrasinin idtıall b• ise 
sorarız: Bununla nılh\'erln «°l'enl 
dilzeııa iddialan a1"1Mlında ne fark 
var! Sonra geçen Jıarpten 110nra 
mriHtflflk ve mli,terek devletler1> 
adı altmda kurulan ''e sonra da 
bir MIDttJer cemiyetine dayatılan 

barı' t41tkl1Atı da tıpkı ba na ben
zemiyor muydu' 

Eter yarın, kısae zNınlyeU ile ha
reket edlle<-ekse, müşterek tımalyet 
Ma&ı ihmal edlllp df!\•JetleT araeın
da bir arl!ıU>krHI smıfı kunnak 
yolu tutulacakM 'e kıt.lara veya 
dünyaya alt m~tenık bir zabıta 
kU\"\'etl teklinde nkerl tefklllt 
) erine sllAhlı ,·e sHAluıız mmetıer 
diye farklar yapılacak olursa ce
~en harpten sonraki hat&lı teclblr
ler aynen tekrar edl~ demektir. 

Harp fe4aklrlıklarından gaye, de. 
\'amit bir bar .. bir an evvel \•ar
maktır. l'arın mllletler arUtnda 
hlf bir farlc bolomnıyacafı ,.e m6ıf· 
tc.orek Emniyetin bütUn inaanlığrn 

menfaıatl namına eJ btrl"file ko
runacatı hakkında demokrul na
mma mll,tertık ve k&tt t~Jnat ve
rUmeııl, karşı taraf üzerinde harp 
11Ah1arının hepo..lnden derin teıılrler 

yapablllr ,.e dünyayı hakiki eulbe 
en kestlmıe yoldan '\'a.rdırabllir. 

Demokrul menıleketlerl, yarın· 

ki cltblya JuaJduDda bir an eVvel rey 
,.e 9Öli ltlrllffne varmamak ve •a
kit \-akit birbirine aylnn ıı6zler aöy 
ll!IM'k ylkünden neler kaybett.ikle
rı11 ; hlr tllrlü farkedemlyorlar. 

Mes'ud bir evlenme 
Doktor Afife Cenani ve doktor 

Esat Demirel:n 9 mayıs 1942 cu
martesi günü aaltt 15 de Beyojlu 
Belediye dairesinde nlkAh mera. 
simleri yapılmıştır. 

Merasimde Ünlversit.e erkAnı. 

proCes15rlerl. doktorlar ve bir ~k 

tanınmış zevat hazır bulurunu~tur. 

Tarafeyne saadeUcr dileriz. 

,Radyo 
IHJGÖNKÜ PROGRAM 

SABAH 
8,30 Program \'C memleket sa

at ayarı, 8,33 Hafif program (PJ.) 

8,45 Ajans haberleri, 9,00 Hatif 
parçalar ve mar~lar (Pl.) 9.1:5 -
9,30 Evin saati. 

Öl.iLE 
12,30 Program ve memleket sa

at ayarı. 12.33 Şarkılar, 12,45 A· 
jans haberleri, 13,00 Şarkı ve tOr
kUler, 13,30 - H,30 Radyo salon 
orketıtrası. 

AKıı;AM 

18,00 Proeram ve memleket sa
at ayarı, 18,03 Radyo darcs orkes· 
trası, 18,40 Fasıl beyeti, 19,30 
:Memleket aaat ayarı ve Aja1111 ha
berleri, l9,4fi Ankara ilkbahar at 
kôfularının neticeleri, 20,15 Ko· 
nutma (Tutum ve bakım), 20,30 
Karıtık ~arkı ve tUrkUler, 21,00 
Konufl?la (Ziraat lakvlml), 21,10 
Temsil: Klmgll ailesi, 21,30 Ka
rıtık program (Pi.) 22.30 Mem
leket ııaat ayarı \'e Ajans ;ıaaber
lert, 22,30 • 22,50 Yar:nk prog
ram ve kapanış. 

bına ,.1tamıyaa bu pneral PM&ftkte muharebe etmek zorunda kalacak 

4ırnınandan olanca. tDplMtBIS bu ta. • 1 tır.o 

Muvakkaten kesilen muharebe, bu 
harp sahneslnlr. mihver kontrolü al· 
tına geçmesine mlnl olacak harbe 
dahllmlt gibi tellkkl edilerek yapıl
malıdır. Mllcadele eana.sında daha 
b&9k& muharebelerin de cereyan ede
ceğinden şllptıe etmiyorum. Dllfman 
yenlllnc ye kadar sebat etmeliyiz. 

Başarılan Jf)erle lrtıhar edebıUriz, 
ve bunlardan dolayı minnettar ola· 
blllr!z. 

İsmail Iiabibten ayrılıncK be· 
nl bir dü~ünce dldı. Edeb!y. tı· 
mızın aayılı bir mlln~kkİdl bei.1 
başı bi · ktç şair.mızın adını h .• 
le Jş.~miş, diye ıaıırarak Jı:eke· 
lemlyf' hıışladım: Bu ne k~yıt· 
sızlık, bu ne vurdum duymamaz· 
!ık, bu ne İhmal ... 

l 
;ırı f krl daha çok kuvvet bulmu,. CUQÜ 1 p E K Londra, 9 CA·A·> - «V• ordu· 

Bir kııım Japon donanmaı.ı Hint n Sinernosmda IU lld~ri albsy Brltton l11al altın-
. u.,una ayrılmaPydı, belki böy " ZORONUN /Ş' ""RE'rtn ~ı"lmı"nı"n daki memleketler halkına radyo. t.*ili fil08a imiş a.rruza "aaret edemadl. Fa- .rt ı ı J ı da ıunl&r• söylemittir: Bern, 9 (A.A.) - ın.ııız kaynak-

ta JdUI hava - deniz kaneu l •- Taarruz hareketimiz başla. lannın zannettıkJertııe JÖl'e. Koray 
\\ııt'i e ı·rnl Kaledonya taknn UnUfU maz garafıcılarl mcdan evvel son defa size hıtab denizi muharebeSine tuwtan Japon 
,tır ' bt'tmek Avuııtralya ntli- T \' 8 O N 1 p O W 1 B • L 1 N D A ediyorum. P!Anlarımızı bitirmek filosu muazzam bir ıstllA filosunun 
'' \;il) " zararlıdır. DA B N ilzercyız. Tama mile itimat ediniz. glz.Jemek için ileri sl1rUlmUt bir kuv-

l(lfl ~ 5t1Jt'pltrl tı müttefikle- B L L • I O B N C ABRA D 1 N Sandığınızdan daha evvel galip vettir. Bu lstilA moeu yıı. doğrudan 
11 gıbl .rnıara k•l'lfı Ustlln tar&rıadaa tnltık .. meı bir s urette ibda tıdllen ıelecet:z.ıı dotruya Avustralyaya çıkartmak 

fe:,'••:,:;!~!:e..:..:"~ K u RT u L UŞ Fa kir ailelere şeker ~::,u;: ~~~:;k;Je~:~~ı:~ Port Mo-
~ sıı"' ıı'hareberun haki- (8991 J incide) // A merika deni&altr tonajını 200 

; 11' eıı doğru olarak Bu teklif, bütçe encümeninde mu. bine çıkanyor 
1ı-e cJell ö1'9MbU. .zakere ve kabul edilmiştir. Gelecek Vaşington, 9 (A.A.) - B.rleşlk 

~nJar ve Amerikeda mefbar Mormoalara &it nmanem 1Jtr .....,_. tlba1 hatta sonunda Büyük Millet Mecıt- Amerika denlz&ltı donanm .. ının 200 
· . ...ıo ,.e •inde mUzalcere ed lecek olan bu ka· bin tonıato.va kadar çıkartılmaaına 
r~ "ad&"

1 
.... ~ıaıeıpıarın• Ayrıca ·. R E N K L 1 M i K 1 F 1 L M i .... "' ,. J nun her vilAyette fakir ailelere dqı. aaUtüyet veren bir kanun projesi O.-

'f.fllı4 Baa1I tılacak şeker miktarını tt-sblt ede-I yan meclisince tudlk edllml' ve Ruz. 
~ıorlaf· a uat 11 ele teull6tıı matine n .. cektlr. \'eltin imsa.sına anıolunınuftur. 

j Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ta.::J:·ı j 
Miktarı 

200 185 166/ 21<i Uzunköprü mamuUıtından hasil' 
Tophanede K:lıcall Pata camii lçın satın alınıı.<'ak haaırlar yukarda 

glS8terllen evH! ve bedeli üzerinden mllnakaııaya konulmuştur. lhaleıl 
22.6.942 cuma gUnU saat 14 de Beyotlu Vakıflar mildUrlUğUnde yapıla
cakt•ı·. ıateklHerin mUracaatıarı. ( 5216) 

Ticaret Vekaletinden : 
ı-.,. Mtııtetarlıtı merkez lefkilltUe vekAleUrnlze bağlı dıı.ğıtma o

tlıl merkez ve tefkllAtı ~in bUro moble ve etyUı u.tın alınacaktır. Bu 
it üzerinde teklifte bulunmak lstıyenlerln 15 mayıs 942 cuma günü aa
at 14,:S de bi&Zat veya •a.lA.blyetll mUmeeeUleri vaaıtaslle lafe mUst.efar-
1ıtında IJıuır bulunmaları Hin olunur. (Wl) 



Rapide -ı ·O e 
G. Saraylılar dün kendi 
kendilerini yendiler 
Eşfakın lüzumsuz hareketleri, 
oyunu seyredilmez hale soktu 

de bilhassa Eşfakın göstcrdlğ. IU
zumsuz hareketleri Amil oldu. 

-- -
EvveIA Galata.sarayın sol açığa, Ga

zanfer dururken uzun zamandanberl 
sahada gözUkmiyen ?.lehmet Aliyi al
ması btiyük bir hata ldi. DUnkU Galatasaray -Rablpd kar,ııaşmasındıı n heyecanlı bir enstantane 

DUniin ası Salim 

Sarı kırmızılıların hUcum hattı, 

kale önünde hiç müessir olaınadı. Bl
r:birini takip eden sayısız gol fırsat. 
tarı kaçırdı. Cemilin ismini kaydet
mek merkez muhaclmin .şuursuz bir 
oyun oynadığını anlatmak tçin kAfi
dir. Arif, çok a~ırdı. Fakat yine önü
ne dUşen fırsatları da k::t~ırdı durdu. 
GUndUz hem yoruldu, hem fan tez ye 
kaçtı. 

Fakat şunu da açıkça söylemek 

JA7.ımdır ki, bu hattı en z.iyadc bo

zan ~lehmct Ali oldu. 

~'[uavin hattında Eşfak daha oyun 

başlar ba.,Jamaz lüzumsuz hareket

lı:!re başvurdu. Yedi sc-kiz bin ki~i sağ 

aç;ğı zevkle seyr'1'.lecekti. Fakat kas

di hareketlerle bu oyuncuda topa gi

decek hal bırakmadı. Arkadan vur

du, önden vurdu, yandan vurdu ve 

bu vaziyet karşısında da bu kıymetli 

oyuncuyu yok etti. Hele b~r defasın

da yapllğt açık bir hareket yUzlert J 

kızartacak kadar çirkindi. Nitekim j 

Rumenler verilen !avul cezasını kas-

Rumen şampiyonu olduğu, merkezt den avut& atarak, buna. müstehzi bir 
Avrupa kupasında finale kadar yük cevap verdiler. 
seldtgi söy:enen, fskat göfı.lerdlkl o
yunlarla bizi buna hiç te inandırmı
yan Ra:pid, dün üçUncil ma~mı Ga.
latasaraya karft yaptı. 

B}rinci devresi Galatasarayın bas· 
kısı, Rumen müdafaasının canınt di
şine takan oyunu ile geçti. 

lltincl devre yine ayni vekilde idi. 
Fakat Galatasaraylılar ezio~ bir oyu-

... 
1 

üniversite futbol takımı l 
Ankaraya gidiyor 

Üniversitede spor faaLyeh geniş 
bir kadro ile başlamış bulunmak 
tadır. 

Halla içinde yapılan bİr toplan. 
tıda sµor kollarının başkaptanları 

da seçilmiştir. 
Üniversite spor kolları 19 ma

yıs bayramında 40 kişilik bir kad
ro ile Ankaraya gidecektir. 

Dtinkti yazımızda diğer oyunlanl'lt 
gön:tüklen sonra, maçı Galat.uarayın 
kazanması !Azım geldiğinı tebarUz 
ettirmi~ ve ye-gAne oyuncuları sağ 

a.çtğın oyununu zevkle seyredocett.
mizi de tJAve etmi.ı;ıtik. Fakat ne ya
zık ki. hem biz ve hem de sahayı dol
duran futbol meraklıları hayal su
kutuna. ug-radıla.r. Ne GalatMa.ray 
galip geldi ve ne de güzel b!r oyun 
Bt'yredebildik. 

na rağmen gol çıkaramadılar. Niha
yet sen yiyemedin, ben yiyeyim ka
bitinden 43 uncu dakikada sağ açı- Fcnerbahçc ve milli takımın k ıy 

tın bir ltorne-r atışı nı sol açık kaleye metı: kalccıs: Cihadın başka ptan

Sarı kınnıZJlıla.r ettin kolaytıkla 

kazanabilecekleri bir maçı 1 - O kay. 
bettiler. Blrinci devreyi ve ikinci 
devrenjn de mUhtm bir kıanını tek 
kale halinde oynadıkları hal~ kendi 
hatal8TI yüzünden gol çıkaramadılar 
ve mhayet lkmct devrenin son daki· 
kuında yedikleri bir golle de bu ne
tice do!du. 

sokuverdi. Maç ta. bu netice ile 
1 • O Catatasarayın mağt\J.biyet. 

sona erdi. 

ve lığında bulunan rutbıl takımında 

ile Fenerbahçeden Fıkret, İbrah. m, 
Aydın, Turan; Galatasaraydan En
ver, Gazanfer, İstanbulspordan 
Hayri, Faruk, Saim, İsmet, K adir. 
Tarık. Mükerrem gibi tanınmış o
yuncular bulunmakta.dır. 

Şunu da kaydetmek 1Azımdır ki, 
Galatasarayı Rumen talumı değil, yi-
ne Calatattarayın oyuncularının şu-

ursuz oyunu yendi. 

Açrk söylemek lA.zım gelirse, oyun. 
bir m&hRlle oyunu, bir mahalle fut. 
bolU idi. Maçın bu şekle dökWme9inde 

Hakem Adnan Akın, hiç te iyi bir 
günUnde değildi. Oyle zannediyoruz 
kJ, Ok maçı idareden sonra Rumen-
lerin verdikleri bir beyanatın tesiri 
altında kalmış olacaktır, 

Ga\ataea.raylıla.r sahaya. şu kadro 
ile çıkmV)lardı: 

Osman • Faruk, salim - ~tu.stafa, 

Golip, Effa.k - H•kmet, Arıt, Cemil, 
GUndilz, Mebmet Ali. 

Kemal ONAN 

Nafia Vekaletinden : 
Talip zuhur etmemesi yüzünden yeniden eksiltmeye konan \.'e 8750 

lira bedel tahmin edilen 5000 adet kürek mUbayaasımn 2315/94.2 cumar
tesi günU l'aat 11 de Ankara.da Naf1a Vektleti bi.na.sı içinde Malzeme 
AtUdürlütU odıu:ınd& toplanan malzeme eksiltme komisyonunda kapalı 
zar! uaullle eksiltmesi ya.pılacaktJr. Eksiltme ~rtnamesi ve teferruatı 
bedel1'iz olarak Ma.)zeme 1'füdilr1Uğünden a.ll"ft8.bihr. 

Muvakkat temtnat c656l' lira <2~> kUruftur. 
Isteklilerin teklif mektuplannın muvakkat teminat ve .yartnamesin· 

deki vesaik ile birlikte aynı gün -.at 10 a kadar mezk'Qr komı!yona. 

makbuz mukabtli.nde vermeleri 16zımdır. «3239~ c5273> 

işçi Aranıyor 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Mudürlüğünden : 
Işletmeler'.mizin ş~,f t~mirb-anesl için 6 boyacı, 3 takımcı 3 hamaı, 

3 saraç, 12 teıwiyel"'!. J bobinör, 3 frezeci, 12 silici, 6 tornacı, 6 elektrik. 

Takımın şu suretle teşkili m uh
temeldir: 

Cihat • Hayri, Faruk _ Aydın, 
Enver, Tarık - F kret, İbrahim, 
Mükerrem, Kadir, Gazanfer. 
Takım 17 mayısta İstanbuldan 

hareket edecrktır. 

Beşiktaşlıların bu geceki 
aile toplantısı 

l!lltanbuı şamp:yonu Beşiktaş bu 
akşam Taksim Belediye bahçesinde 
bir aile toplnntısı tertip etmlftlr. BU
yUk bir programla. hazırlanmı~ olan 
bu gecenin ne~ıı geçmesi için her 
tUrlU tertibat alınmı-!jtır. 

Seneler var ki, Istanbul şampiyon
Jufu unvanını muhafaza etınekte o
lan !tiyah beyazlıların zaferlerini te
sit edecek bu toplan tı nın bir bayram 
sevinci ve ne~esi içinde geçeceğinde 
şüphe yoktur. 

• 

' 

. ' 

iki takımın sağ a~ıkla rı Şpo' Ye 
.fı""'t kret 

Be,'ktaşh Jtakkı 

! F enerbahçe idare hey'e
tinde anlaşamamazhk 
Oğrendiğ.mize göre Fcnerbahçe i

da.recilert arasında bir anlaşamamaz
hk başgöstermlştir. Bunun neticesi 
olarak ta idare heyetinin çok kıymet. 
lt ve mUes.~is azasından eski sporcu 
Doktor Nuredd.n Savcı istifa etmiş
se de, yine bu istifayı kendisi geri 
almıştır. 

Mektepliler atletizm 
seçme müsabakaları 

10/5/942 pazar günü Fener sta

dında İstanbul okulları ar~sında 

23 mayısla ha~lık olmak Urere 

atletizm seçme müsabakaları ya

pılacaktır. 

Haydarpaşa • Işık liseleri 
karşılaşacak 

23 mayıs cu martesi günü Beyaz 

küme şamplyoau Haydarpaşa lise

sile Kırmızı küme şampiyonu Işık 

lisesi arasında Fener stadında fut· 

bol müsabakası yapılacak ve bu 

maçın galibi mektepler sampiyo
nu olacaktır. 

Çocuk hutalıkları mütehassısı 

Dr. Nevzat Ziya 
Ha.sta.ıa.rını her gün saat 14 

den sonra Cağaloğlu H alk Par
tiıl binası kar;usında Zeklbey 
apart1manı 8 inci dairede kabul 
eder. . ,, 

ci. ve altı 4'1ektrik te vlyccis.ne ihlt)ılacımız vardır. 

Ha.mmal ve o:• ·"'iler hariç o'.mak l1zere imlflıanda gösterecekleri ehli· 
yete göre saatte :ı:; kur11,a kad::ı.r Ucret verilecektir. Askerlikle allka· 
&ı olmıya.rı ıstekLler_:ı nilfus hüviyet rüzd~n-ı. hüsnühal kAğıdı, dört a
det vesika foloğı·ar·, •:e ş.n1diye ka d<\r çalı~mı".I l'lldul<larl müesseseler. 
den alınmış iyi hız et \'est' a·arı le birlikte ıı 5.9!2 tarihine kadar 
saat 14 ten 17 ya kadar id.:ırr>leı in ~t~tro ITa.ı zemin katındaki Z&t Iş . 

lcrı ve sıcıl mUdürltiğUne mUracaatıarı llizurnu bıkbrilir. (5299) 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılannızı Derhal Keser 

İCABll'{D.A. Gt}NDB J :S:AŞB ALJNABİLİ& 

1 Bugün, muhtelit takım 
Rapidle karsı asıyor 

Şuurlu bir enerji, bugünkü maçı 
kazanmak için kafidir 

Bugün Rumenler son maçlarını 
Fcnerbahçe, Galata~?r2y1 Beşik

taş muhtelit:lc yapıyorlar. Hiç şüp 
he yok ki bütün spor merakhları 
bu kadar zayıf bir takımın Fcncr
bahçc ve Gal:;.tasarcıyı yetmeleri 
ve Beş'.kh:ışla berabere kalmala
rından dolayı üzüntü içlndedirler. 
Ve üzülmekte de yerden göke ka
dar hakları vardır. 

Bugün Fer.cr stidınd!:i oynana. 
cak bu ınuhtclit maçında tcıkımın 
sa.hay<\ ne ~ekllde çık~eağını bH
m·yoruz. Fakat herşeydcn cvvcl 
klüp idareciler'n'n klüpçülüğü b'.r 
tarafa brr-::k:ırak, mcml:ıket ~poru

~u düşünmeleri icap eder. 

Öyle zannediyoruz ki. bazı ida

rec:ıer benden f:;.zla oyunc-u gir.>İn 

düşüncesilc hareket etmr•!.o;: yoluna 

g:idcccklerd·r. llalbuki üç Çalala

st.raylının t3kıma g rm<>"-'. .kj Be

şiktaşlı fazla alınması düşünccsile 

hareket, neticede memleket ~po

runu zarardide edecektir 

Bize kalırsa. muhtelitin şu şe

kilde teşk.l. en doğru hareket o

lur. 

Kal('('! !\ felınıct Ali 

Cihadın re.hatsız olduğunu öğ. 

rendik. O halde kalede Osmanla 
Mehmet Ali arasında kur'a atılsa 

da olur. Salim, Faruk müdail&sı
nı bozmamalıdır. / 

Muavin hattına gelince, bu hat- Galatasaray maçı için yazdığı .. 

ta kulağını bükmek şartile Eşfaka mız tahminde de kaydettiğlm·:ı 
tekrar yer vermek suretilc en kuv g.bi bu karşılaşmayı muhtclitin 

vetli şekil, Aydın, Eslt, Eşfak şek- kc..zanmamasına hiç bir sebep yok· 
lidir. tur. 

Hücum hattını da şu suretle ya. Kaldı ki, bir parça enerji fakat 
pabillriz: 

şuurlu bir enerji sarfetsinler. BU 
Küçük Fikret, Hakkı, Melih, Şe-

ref , Şükrü. da maçı kazar.mak için kiı.fidir· 
Şu vaziyete göre takım şu şekli Öyle zannediyoruz ki, muhteLt iyi 

alabilir: bir oyun oynarsa. Rumenler" d<' 
Osman veya Mehmet Ali - Sa- saha çimen olduğundan daha '/ 

lim, F aruk • Aydın, Esat, Eşfak - bir oyun oynayacaklarından msC 
K üçük Fikret, Hakkı, Melih, Şe- seyred:lir bir karşılaşma olaca~· 
r ef, Şükrü. tır. 

L 
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