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MECLiS MOZAKERELERI 

ispirto ve ispirtolu 
içkiler kanun 

lô.gihası iöriişüldü 
münasebetle, bazı Bu 

aleyhinde beyanatta 
mebuslar içki 
bulundular 

Ezici bir 
hastalık ( - ~ ı 

Cemiyetlere musal
lat olan korkunç 
hastalıgın sebeple
ri: Atalet kanunu 
Ve benlik iddiası 

l"aıan : Ahmet Emin YALMAN 

b Umem gözünüze ilişti mi? 

liiiiil İki gün evvel (Daldan Da
la) sütu.numuzda bır fıkra vardı. 

GlinırUk ve 
Raif Karadeıılz 

( 

1 R•s • Almaa j 
- barltl -

1RuslarHarkof
ta 300 tümen 
topluyorlar 

Almon!arın üstünlüğü 
ele oldıklan 
söyleniyor 

:Su fıkraya göre bu tün AmenkalL Ankara, 22 (Telefonla) - Bu· 

lar bir takım mcsulleri Hramak la gün toplanan Büyük Millet Mccli· Almanlar mukabil 
nıcşguımuşıcr. D ava şu imiş: si, ruznamesinde bulunan madde- ... • • 

Am<!t'tka dilnyanın en zengin ıeri müzakere etmiş ve bu ara<la taarruz labıye/en-
rneınıckctı, sanayii en ııerıdc olan 

1 

Refik incenin teklifi üzer.ne ma· ni delfiştı'rdiler 
rnernleke , moder.n harp sJAhların· ad n nizamnamesinin encümence 5 
dan çoğunu keşletmış, senelerden- değiştirilmek lstcılen bir madde· 
beri de ordusu için en çok para sinin tabedildlkten sonra umumi 

~arp etmesılle en z yade ihtimal O- kabul etmiş ve ispirto ile ispirto- "O bı- ti... eıı 1 
~ n Saha da Uzakşark ..• Öyle oldu· lu içkilere da r kanun liY.hasının A All ilt r 
fu halde Jo'flıpınde doğüşen Amert müzakeresine geçmiştir. 8dlldl 

a askerlnın -elinde tayyare, tank Gümrük ve fnöısarlar Vekili • 

Müttefikler 
1 harbin bu yıl 

biteceğine 
inamyorlar 

İngilterede daha şim
diden sulh 
na koşa lor 

iç in mü
başladı 

Sulh şarilarznm ha,l. 
ve ada.1et kaideler:'nt 
göre tatbiki ;"s!eniyo1 

Ankara, 22 <Radyo Gazc~sl)
Gclcn haberlere i,:orc İngilizler ve 
Amerikalılar harb n 1942 yılır.de 

b!teccgine ir anmakta \C araların. 
da bu hususta munaknşal r b ' J,. 
yapmaktadırlar. 

Bu mevzu etrafında ingillercde 
iki f kir cerey- nı vn;·dır. 

l - Bazı İngilizlere gore Al. 
man hükümet nln hareketinden 
Alman halkı da mes'uldür Zafer· 
den sonra Vcrsay şartlarından du· 
ha <iğırının tatbik edılmes.nl ıstı-

l~ Müessif bir kaza 
Aksaraga düşen bir mermi 

3 kişiyi öldürdü 

3 ü ağır, 15 yaralı var 

lü t'l'•f \er ,e :fııllscdcn ı;ıınru lr!klkııt ~.ıııılıyor ~ksarayda merminin ' ~ u., ı • 

Dün öğleden sonra Aksarayda, pa. 
zar yerinde müessif bir kPza olmuş, 
\'P bu kezı netıccsinde iki vatandsş 
ölnıUş ve 9 vatanduş ta ağır \'C hll· 
fif olarak muhtelif yaralar 11lmış
lardır. 

HCı.dise ~oyle olmuştur: 
DUn öğ eden sonra saat 14.50 de 

Aksaray tram\·ay deposu onilne anı 
olarak bir top mcnnlsl dUşmUş \'C 

1 paUanuştır. Mermi parçaları o an
ı da deponun onUndcn geçmekte olan 

tTam\'ay arabasına \'e etraftan ge
ı:enlerc lsabct etmı,ur. 

Jng lltere l~I Parti!51 Llderlerlnden 
Yok, ınakıncll ti.ıfek yok gibi ... En Ra:.l Karadeniz llıyimanın hazır
lllOdcrn silahlarla tcçh1z edilen Ja. )anması scbcplcrml izah ettikten 
l>ontara karşı Amerıkalılı:ır kendi sonra söz alan Sadi Konuk ka· 
ketıdUcrlni tüfekle, silngü ile, el nunda şarabın taammumü 1';ln ba
bol'Tl'basile müdafaaya mecbur kal· zı hükümler bulundugunu halbu
rnışlar. yanı boşu boşuna harcan- ki fazla iç( lmesl yüzünden şarabın 
rnışlar. Sonra M mühim bir üs o. tahribatının da dığcr çok alkollü 

l\lorrlso.ı 

A.rıkara, 22 (Radyo Gazetesi) -
1 

B 1 esasen Vcrsay 
Gele h be 1 .. yor ar. un ar • 
. n a r ere gore Ruslar Mosko- ahcdesirı. n de ağır olduğunu 

Patlama neticesinde iki \'atandaş 

derhal ölmUş ve 19 ı:atanda~ ta ya
mu. ralanmıştır. Runlarrn bir k~mının 

lan Wake adas.ındakı hava kuvve· içkilerle müsavı bulunduğunu 
tı dört tane eski b ç:m tayyareden 6öyledı. (De\'Bnıı 2 lncldr. ) 
ibaretmiş. 

Simdf A~rıka bağırarak soru- R )t d• k• 
Yor: ııBu işlerin mesulü kim? UZVe ıyor 1: 

Her tarafı arıyorlar dosyalar 
aı ' tOst oluyor. Hayır, mcsul yok, 
Yok.·· Çunkü vazifenin sahıbı 
Yok. K msc,.e muayyen bir .salihl
Yet ve mcsuliyct verilmeml5. Tc· 
ŞebbUs, sahlhiyet ve mesullyet çap. 
~aşJ.k şekılde şlıyen bir takım ma-
anııar arasında dağılmış ve adsız, 

sah11>51z bir hale gelmiş. 
Cephede bulunan Amerlkan ço· 

cukıarı varlık içinde yokluk çekL 
~orıar, Japon silAhlarına göğtislc
" le mukabele ed yorlar. Çünkü se· 
tıelcrdenberı yüksek maaş alan bu 
;~arnıar, ancilk boy gostermışler, 
k?ster ş yapmışlar ve maksatsızcw 
afıt doldurup durmu5lar .•• 

Bu harp uzun 
sürecektir 

Vaş.ngton, 22 ( A.A.) - Reis 
R uzvelt bugün gazcleC1ler konfe· 
ransında demiştir k i: 

u- Bu harp uzun sür e-cekt ır. 

Bu hafta aşırı cylmser, obilr haf_ 
ta aşırı kötümser olmak içın hiç 
b·r sebep yoktur. Cepheden gelen 
haberlerin mahiyetine gore ef
karın ne aşırı sevınmesl ne de a:ıı· 
rı müteessir olması gerekmez. 
Bunlar bir harbin muhtelif saf-

. Amerikanın gcçlrd ğl bu acı tec. balarından lborett r. 
~~~be, tnsan cemiyetlerine arız ola-I HükümcUn s yaset.ı iyi haberle
taıCCek en berbat. en korkunç has·' rl olduğu kadar fena habcrlerı de 

ığın daha yakından tcşhıos.nc yol vermektir." 
aı:nııstır. Reis Ruzvelt, gemi torp!llenmc-

llastalığın basilleri artık ı;öril- si vaz )ct.nln ciddi olduğunu ka. 
llUr b'r hale gelmiş sayılabilir. t.5ın bul etmış fakat oharbt kıızanaca

ka· ' yaraları hafiftır. Ayak llstllnde te-. 
davı edilmişlerdir. Diğerleri Haseki 
ve Cerrahpa..şa hnstanelerlne kaldı

rılmışlardır. Hadise mahalline der
hal Orfı ldare Komutanı, Vali ve 

\ a ve Harkofun cenup \'C cenup ba- kt d 
t d 300 u t>ul etmeme e ır. ısın a t men kadar kuvvet top.j 2 _ Dlg~cr taraf, Alman halkın· 
lamaktadır. · 

Mllddclumuml .gitmişlerdir. 

Merminin, Marmarada manevra 

. dan ziyade bu lşte Alman sosya-
Vişı, 22 (A.A.) - Almanlarıtı Har list part sırın mt-~·~ı oldugunu 

kof cephesinde iistUnltiğU ellerine ge. (Dc,·onıı; Sa. 3 ; ~U. S de ) <= > 
çirdiklerıni MoskO\ıa teyit etmekte
dir. 

Af • y.apan donanmamızın tecrübe atışları 
ganıstan ene" .... Sa. a; su. 6 tıe> § Me.ııninln par.ı:.ıtlarından ha..<ıara ufrıyan tranway 

Ber!ln, 22 (A.A.) - Alman ordu
ları başkomutanlığl tebliği: 

Kerç yarım adasında çarpışmala
rın sonunu teşkil eden tepıtzlemc ha
reketleri esnasında alınan l9,l>of2 e
sir hundan evvel bildirilen rakkam
ları tamamlanıışlardır, Bundan baş
ka 34 zırhlı araba, 264 top ve bir 
Zll'hh tren de yeni ganimeUer ua-
6ındadır. 

Hint-Çin ve 'ı c-:--r-i? Belediye Memurlar Kooperatifi Iran birliği ', rıpps ıyor ı. S 

Harkof çarpışmasında <i~an kar 
şılık taarruzları ı;ol< ağır zayiatla 
Plisktlrtiildlikten sonra muharebe inls 
yatlvi tekrar Almanların eline geç
miştir. 

Moskova, 22 (A.A.) - Rcuter A· 
Jansının bir muhabiri bildiriyor: 

Nehru, böyle 
1 Ruslar bizi 1 mahlüt yağ yapmıyacak Pondit 

bir tos.ovvurda t 

bulunduğL.: nu bildirdi 11 : Vali ve Belediye Reisi, kooperotiMe istiladan . yağ imalcileri arosmdaki mukove~nin Lahor, 22 (r\.A.) - Pandlt Nehru ı 
perşembe gUnU Hındlslanın diri diri ı 
parçalanmasını tas\•lp etmediğini 

ı• feshe di ld •ğini ! Öyledi kurtanyar :· söy.lycrck daha zıya.de Hind, Çin, l - ' 
ran ve Afganistan federasyonu ta-
saV\·ur etliğını IUı.,•c etmiştir. 1

1 1 

Nehnı, infıratçılığa karşı bUtun a Naklı'ye bakımından ' ı 
kuvvctllc mücadele edeceğini anlat-

mıştır. Nchnı, ayni zamanda Hın- Mihver daha elverişli 
distamn harbe lştıraklni Şiddetle ar- t 

zu ettiğini bellrttllttcn sonra demi~- l I durumdadtr 
tir ki: cRusyaya ,·e Çne karşı çok ı . 

bUyUk bır sempatımlz vardır. 1-'akat, k ıt 
Çine yardım etmek benım elimde de- 'istihsal büyüktür f a a ı' 

Haber aldığımıza göre Vali ve 
Belediye Rcısı doktor Llıtfı Kır· 

dar, Belediye Memurlar Koope
ratifi azalarından, Belediye Me
murlar Kooperatif. unvanının 

para mukablJinde haşkalarını:ı 
verllmemes ni r·ca etmiştir. Ko
operatıf azaları Beled ye Reisi· 
n.n bu ricasını kabul etmişler· 
dir. 

da sürühnektcdıT'· 
Dün Vali ve Belediye :Reisi 

doktor Lutfl Kırdar kcn<lisile 
gorilşcn bır muharrlrimlze, b un· 
dan sonra Bcledıyc MemUJ"lar 
K'oopcraUfl adına mahlüt yağ 
lmnl cdJlmiycceğlnl ve koopenı
tıflc bu yağ imalcileri arasındaki 
mukavelenin de fcshcdilecctini 
bizzat soylem şı:.r. 

Bu hale nazaran, ötedcnberl Bclcdıyc Memurlar K oopcra. :cınde bir defa atalet kar.unum~ ğıu demışt!r. 

Naziler Harkof cephe.sindeki ga
yet büyük tank kayıplarından do
layı söylendiğine göre, mukabil ta
arruz tabiyclcrinl değiştırmlşlerdır. 
Çarşamba gllnU toplu halde tanklar 
mukabil taarruz için kullanılmanuş, 
on beş tank ve tııyyarc ıle destekle
nen pıyade kuvveUerı tarafından ta
arruzlar yapılmıştır. Yalnız bir tek 
kesimde bilyUk bir tank muhnrebesı 
yapılmaktadır. ğlldlr. Ancak kollanmıa ~~vuştu- ~: kafi değildir ı' 

t:b bcfadı var: Ynn insanların bır ----=====:::----------------
h kınıındakf tabıi meyil ve istidat -------------------

rup otuı'8mayız, buna lmkAn yoktur> ı Mr· 
Ankara 22 (A.A·> 

trıer eyi olduğu gibi devam ett r
k eJı: Yolundadır. Dei:;lş klık ve in· 
~lfibın zahmet nden korkarlar. 

Crlpps ça~şamba günü Ava~ ka-

Beled ye Memurlar Kooperatlfı- ti!tnin, adı gibi karışık bir ış 
n•n :ıdını istismar ederek ortaya olıın mahl(ıt yağ iş.tndcn oisminı 
b r mahlüt yag meselesi cık<ı- nlmnsı, vatanclaşların kandırıl· 
rı:ınlıır ve dün de yazdığımız gl· maması bakımından büyük bir 
bl tcap ettiği zaman kendiler nl kazançtır. 

u.tıaka bir şey değiştirmek Jtlzım 
gelırse göz boyamak çin harici 
~kil değlşhr :rıer. Bu şeklin altın-
da her şey eski tas eskı hamam 

eva ' rn edtp gider. 
h İulncı b.r saik bcnlık dd asıdır. 
ou ' 
bU nun hastalığın azınıısı üzerine 

Y-Ok lestrlcrl vardır. B.r defa c
rnır 
b ınevkl'inc nı:ısılsa geçenler 11 

Uyurınak me·ull «Benim ded ğim 
olsu " • 

n. hırsı mevki sahipler nln et· raf ' 
k ını alanların yutturdukları dal-
b avukluk V(' hult"ı kfırhk afyonu, 
ı;~nun netler , cı~. cıOoğrudur, 

r.kü bır defa bcn.m ağzımdan 
~ktı,. diye.' gdzleri bağlıyan s.s, di

~ğı saran inat ve kib!r ... 
ş 0 nra: «Bana sdz gelmesin, ba· 
d
1

rrııı 1ş açılmasın ısmlm l'lrafında 
edıkodu olmasın'. dünyayı diizclt

;ek bana mı k:ıldı?. g.bi düşun
lı~ıcrle bır memleket işlnh; benlik 
l~~crıne feds edilmesi, mcrul~ct 

trdı 1 b r tar.,{ .an dılc1en dü
<l>e~nu: S:ı. 3; su. 7 de) ••• 

A merikan ort?ı11rur.u n yeni 51lAhı : Bu r.ırhlı oton»bilde ~ok kul'\'etll s lhihlar bul unmakta \'C otornohll ö ne 
oldafu ıml ıı.rka;r:ı da ayni hı-ıla g!debllıııekte ' e kolaylrlda ldAre edilmektedir. Lıibtikler dolnlpdır. 

Anhan. kWIJyetll miktarda uker blDebllmektC<Ur. 

marıısında cercvan cdl'n muzakc-
,, .. le· 

reler sonuı:da b:r nutuk soy 
k me· nı .ştir. Askeri kıtaların uza 

1 6afelcrl' siıratle r.akllnin zor ol
duğunu söyleyen Ctıpps nutkuna 
şöyle devam etmiştir: 

•- Mihver A \'rupada muvasa
la yollarına snhip olduğurdan bu 
isi daha kolay yapıyor. Japonlar 
~ da el· Pasif ktc nakliye bakımın n 

. d d Bız da· ver.şlı b.r durum 
1
a ırd. nakil. 

ima dolamb .. clı yo !ar an 
yat yapmak zorundayız . ., 

Cripps, Slng~ purda olup biten
le r hakk ı nda tahkikat ııçılma.sı' 
tç 11 hüki'ımctln çok iyı dil~uı du· 
ğünü söyledikten sonra Maltanııı 
müdafaasını ovmüş, Almanyaya 
yapılan hava taarruzlarır.ın yalnız 
Alm:ın sanay i ve mılletin mııne· j 
viyatı üzerinde tesır yapm.lyıp 1 

Rw,lara da yardımı dokunduğunu 
söylem,ş ve H ndisUın mesell'Sol''
de mUzııkere kapılarınııı kapan. 
madığını bildirmiştir. 

J M Cripps, ıstihsal hakkında da 
şunlan söykmıştlr: 

(Devama: S&. .S; Sü. 1 da) l±C l 

Belediyeye mal edip bir çok ------------
ımUyaz elde etmiş bulunanlar I A m . k 
ve hem tüccar ve hem Koopcra· e r ) a 
t. f müdürü bulunup ışleri kendi 
menfaatlerine uygun bir şekıldc 
sevk ve ıdare C'denler, artık bu 
ismi lst'smar edcmıyeccklcrdlr. 

Belediye dün son dda olarak 
gı:zetelere b r ılar göndermiş ve 
Belcd.ye Memurlar Kooperat fi. 
nin Belcd ye ile hiçbır al~ktsı 
bulunmadığını ve burp:ın böyle 
gazetelerin bu hooper:.ıtiftcn 
bahsedcrkrn Brlcdıye Memur. 
lar Kooperaıı fi demeler1 11\zım 
geldiğini bildirmiştir. 
Şur .ı işaret etml'k isteriz ki, 

bı• tc"ckkuhi Bt•led ye Kooı>cra· 
lifi d ve ndLndıran gazeteler 1 
degll bızzaı kooperatif olmuş· 
tur. Çünku •nml edil P P·~a aya 
sürlllen m. hlCıt yag t nek('lerı. 

n.n Uzerınde (İslar.bui Belediye 
Kooperatifi) ısımlcrın..n baş 

har!lerı o1an ı. B. K. hurflerl 
bulunmaktadır ve bu yaglar pı. 

~asaya Belediye Y•iı namı allll\· 

askerleri 
Akdenize 
geliyor 

Nakliye gemısıne 
bir uçak gemisi 
refakat ediyor 

Londra, 22 (A.A.) - Vıchy
den alınan bir habere göre ıçin· 
de 5 bin askc>ı •bulunan bir Ame· 
r kan nakliye gcmısı çarşamba 
gunU CC'bel tarık'a gelmiştir. Ge
m nln ör.ilndc ki muhribin refa
katınoe bır tayyare ıemlsi ltulun· 
ınakta idı. 

• 
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~~=]1Ha~~ın~~hirl-~ ~= 
B 
• 11 k 11 f t k 1 d f ı ka bir cepheden hücum etti Ne .. ·- ' - B'Cn Mecliste bulunduğun1 mm edec<-k esasları havldlr. Arka-

1 r m U e e en Se 1 Z• en e a Karnesiz ekmel< zat Ayas hükumetin verd•ğf ısta- scneJ.er uırfmda arkadaşlar tara- d6şlar şarap lstlhlH.kinln artacağın-
' t..sri);;lere dnynnarak rakı ıstlhsa- fından si>ylcnilcrr söz\er'in nazarı dan b3hısle alcyhind<ı bulmldular. 

satan {lrlncl 
ı linin G milyon 6QO kiısur bin ol- itibara alınacağını zannediyor· Arka.daşlarnna söyliyeyun ki, TUr-• 1 d 1 d masınıı rağmen şimdı yalruz 6 dum. Getirilen yeni kanun l~y1hıı- kiyedc ı milyar kil<> yaş Uzlim yeti-

ye rg 1 a 1 n 1 g ... I o u yor u milyon 500 küsur lf.ne, şarap is· sile sukutu hayale uğradım. Gc.. ştr. Bunun yarısı kurutulur. sevkc-

G 
tihsal.nin 3 m•lyondan 10 milvo· çen senek.( bütçe miizakereleri sı. diUr, yarısı da şurada burada te~f 

Ünde beş )'ÜZ ekmeği na yiıkselm ş olduguru beJlrte~ek rnsında ağır dereceli içkHerin .n• olur. An<'ak pek az bir kısmı ile !ıO· 
k demlstlr ki: dirilmesini ı:ıôylemiş ve l\lecliscc rap yapılır. Halbukı vatanımız.ın her 
OrneSİZ SOfıyormUŞ ,_ O<.'mek k şarap istihsal nin alkışianmışlım. Bu. arkadaşları- tarafı bağcılığa müsaittir. Bağcılığı 

Dün Aksarayda tramvay caddesin- artnrns le rakı istıhlfıki azalma- m~n bana müzahir olduklarını :ın- inldşaf ettlmıek 'nirk lkt!S1ldiyntı 
Vcrg lcr pek hafı( olmakla be- de 100 sayılı dUkklı.nda. bakkal RC"8t mış bulunmaktadır Mütehassıs latm15tı. Aksi halde alkışlanma- bakımından elzemdir Komşularımız-

Yazan: Cemal BABDAKÇI 

- 21- raber bnz sebepler ve yolsuzluk. Sungur epey bir mliddettcnbcrt kar- arkadaşlarımız şarabın mazarratı. marn veya böyle bır kanun önün- d:ı lstihSal ,.e ihraç edilen şarap 200 

T 
oprak durumu sark vilU- lurdan otüru koyluye pek ağır nesiz olarak her giln 500 ekmek alıp nı rakıdan az bulmaktadırlar. BI· de isyan ed:lmek Hizım geiirdı. milyon kilo oldu~ halde bizimki 10 

ktlsad·ı. gel yordu· Baz.ı yerlerde' tahrir tane.'iınl 40 • 50 kuruşa sattığı anla- naenaleyh ş rabın memleket da- inhısarlar idaresinin irki yapış ve milyon kiloyu geçmez. Umumi Harp-
yeU~rım zın Lır&ı, ,. ~ apılınadığı ıçin araz ve bu a vcr- ı şılmrştır Ak aray Belediye Emnıyet pll.ndekl satı mı nhisar allrna aL satışını kolaylaştırması değil zor- te Türkıyede şarap istihsali 80 mıl-

ınoli tıcarı bnkımlardıın gel şımt- gllcrı toptan konuyordu. Köylerin teşkllAtı dün Reçadı yınc aldığı GOO mak ı. c bunu ancak bir ihraç mad laştırınası czp ederdi. Eski zam- yon litre idi. Şurdsına dıkkat edile.. 
ne dr engel olmuştu Her yu d· ,htıyar heyetleri, nufuzlulnrı, a-1 ekmekten her blnnı 40 _ 45 kuruş- desı olarak ltitıhsal etmek llizıın- lar dahli yükseltilmeliydi. MaaL cek olunursa, halım şarap imali za-
c.;e cd len toprak ve hayvnn m .. h ş.ret reısle-rı bu \ergıler faklrle-l tan satarken suç lizerlnde yakala- dır. ese( böyle olmadı. Yine anlayo- ten serbesttir. Idare Amlrl:erlnden 
sullerı, ı tıhsah kabi ve mumkun 1 t ki t y ı ş ı d r ki f h" k lb r n sır rna yu üyorlar, kendiler'- """ ır. apı an tahkikat neticesındt', »ra~ı ıgımızı unya şarapçı· um , n ısarlar idaresi ısrar rnllsaadc alma r; 1 kııyıUıırdan kur 
olı. mıktarın ncak yuzdc tı ş nl, mensuplarını daraya çıkarıyor- Rcşa<lın bu ekmekleri, halen Ekmek- lıgı ıwvlyes.inc çıkarmıık ve ya- edecek ve kanun kabul cttirile- tulunca şarap imalinin artacağına 
kadardı. Beyler çok genış lop. rdı. Aş.nr kaldırıldığı halde be.>· çiler Cemiyeti Rersi bulunan Ahmet bancı paz.ırhırda diğer !>Draplarla cektlr. l!nlbukl ıfmdiyc kadar şUphe etmiyoruz. Şarabı memleket
raklarınrn, baz.an sayısı elh~ ı ge· ler ve reisler bu vergiyi kendı he· Ziyanın oğlu TeVfikten aldığı anla- rekabet· etmesmı temin etmek la- konu.şmuş olanların sözlerinden te dc{til, hariçte sarf etmek gayr.sini 
çen köyler nln gellrlle botluk çln- saplarına tah.sUe devam ediyor- şılmıştır. Suçlular dUn sabah Milli zıındır.,, anlaşılıyor ki, bu kanuna karşı bir gütmekteyiz ve bu maksatla <la lh· 
de yaşıyorlardı Bu ı:>f'beple ekım lar, hükumet n aldığından başka Korunma mtiddeiumumillğine ~C\'-

1 

Doktor O man Şevki Uludağ, isyan duyulmakt~dır. Kanunun rac; c-dllecek şaı·aplara yUzde 3 prim 
i l~lnde. ek mı artıracak ıslahat hem de altın para olarak sayım kedUnılşlerdir. duşOk derecede olduğu çın şara- bilhassa Sıhhat cnçümeninden geç veı·lleccktlr. 
\ ı.:ude getirmcğe, yenllıkler ka-ı vcrgısl alıyorlardı. Ek k k I b bın taammümü bu kanuı-:da yer mcden kabul cdllmemesin dile. Arkadaşlar. şarapçılığı hUk!lmct 
bule, bu kabil tşler ıçln z.ıh•n yor. Cumhunyetin kurulduğu gun- me 0 İfeSİ UQÜn bulmakudır. Halbukı, Ahnnnva, rlm yapsın dcdtler. Buna imklın olmodı-
mağ rahatlarını bozmrığn luzum !ere gelinceye kadar bır \ c•rginln d .. , t' İtalya ve Fransadn alırnliklcr ~k Ziya GC\·her Etıll, içki ıne"zuu- ğını anladığımız için şarnp ımollnl 
g{)nnü~ ortar. ht "aç duymu~ or- bir mukdlc!ten sekız on defa a- egış 1 fazladır. Ve bu memleketlerde de bııhi.cı olunca kendisinin da.ima söz serbest bırakıyoruz. Fakat bu, şarabı 
lardı Oturdu •u koydC'n gı.inun bi- tındığı oluyordu Okur yaz.ar ol- Topr k Mahsuller! Ofisi tarafından 1 şarap bcll.ba31ı u;k dir, dedi. Ve al lığını \"e doktorların da kendisine kayıtsız olarak herkesin yapması 
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Karnelerini 
kaybedenler 

re" eknıc"k karnelerini kaybeden· 
15::. Jere evn~lce kl5a bir araş. 
1ırıııııdan onra yeni karne \'erill
:) Or 'e \atandac;larm f'Jmleksiı. kal
mıınıalarına çalışılıyorclu. ı-~akat 

nıUştcrck darlığa katlaııınakton 

kıt~ıııınnk l t.h enler karne knyıp· 
larını başa çıkamı~'8('1&k kadar ro· 
!;-nlttıkları için, hiıkfınıet haklı o· 
larak, karnelerini kıı)1>edenlcre 

yeni ala kadar ikinci bir karne 
'crllmlye('cğlnl UAn etti. Uu su
retle karncleml gel'l)("ktcn kaybc. 
den bir uzlık, karnelerini sözde 
kaybeden bir roklnk yanında, kıt-

rıınon ,\anında )'anan yaş durumu
nu ılü. tüler. 

•redlıir 7.&rurldlr. Dil•yanın bu· 
londuğ,u 'azlyct karşıı;ında payı

m"Z!l düşen herhııngl btr ılarlığ3, 

bir ıkıntı)a hep birden göğüs ger-
1nck zorom'la) ız.; hakkımızdan faz· 
lıısını alını.)a çalışarak ba!fkalar.· 
nın hakkını ek lltmenıek \e tehll· 
ke~c dliş.ilmıemek de tnOll '\e u· 
mumi ahlfıkımn lcabldır. Bir kar· 

r nde hcr:h.ngı bir sebeple tarde. mıyan mükelleflerden borçları a. fırınlara verilmekte olan ekmek unu- sözüne devamla, hatt~. bira için lltthıık ettiklerini bıı kanuııun yapıl- dC"nıek değildir. şarap ıınall, teknik, 
dıkccğ nı. sürup <+.tığı tarlaların hnanık ellrrıne (uç yuk odun} nun, halitası lkt g{ln evvel değıştırll- bıle B smark şoyle diyor: ması şarabı içmek için ise, ne parti, sıl hl kontrole tA.bldlr. Biz dalma ha-ı nenin m.a,hedildlğlnl ~ lizdc dolnıran 
b r bnşka~na verileceg nı b.len veya ( kı yuk saman) alınmıştır. nıiş, arpa \'e nıuıır m1ktarı arttırıl-ı .Bira budahılık ve tembellik ne de devlet programımı:J n buna Cif içkilerin ağır çkilerdc."1 daha az doku:t. hallerde yüzde yU:t. btr kesin
\ e bu gibi hallere sık k şahit o- Ş(!kl ndc makbuz v rlliyordu. Çok mıştı. Ofıs bugünden itibaren fırınla- doğurur.ıı Şimdi b.z votka imali- uymadığını. Mı111 Şefin de bu nıe'>e- zararlı olduğunu zannctmeltte, rakı Jikle ,·esiknlandımıak bnkirnı ;rok· 
lan çiftçı de o tarlaları daha 1y defa da ~ı:ı on hraya karşı ra verilecek un haııtasını yeniden de.1 ne de başladık. Bir Rus içkisi olan le üzerinde durduğunu, şarap ibra- yerine şarap sarf edilmesini muvafık 1 tur. Şu halde lıilkCtmet ~in ya·.ııer 
i ııycrek vcrımler nı çoı: .. ltmngı, I ki liralık mokbuz kesili~ ordu. Ve ğışUrecektır. Ekmek ununa yUzde 50 votka ı ç-in bakını.ı: Tolsloy ne dl- cat pol'!tikasına dönmemiz icap et- bu·maktavız. Şayet arkadnşlarım şa-ı «karnemi ka~ bettimı. dil~e yeni 
fazla hayvan yet tırmeğı tabii o- bu hol namuslu b·r Malmilduru- buğday. yilzde 40 arpa, ytlzde 10 mı- ı yor: tlğtni, eskiden 60 • 70 milyon litre rabı ve tçklleri bUeblitun menetmek bir knrııe \erını'..k, yahut ta 'atan-
larak düşünmuyor, yalmz k rnını nun kulagınn varıncaya, gi>zune sır karıştırılacaktır. •Votka, Rus halkını mahveden şarap çıl<ardığınııu, harpten ve sı- lstıyor'aı·sa o, ayrı bir kanun mev- da!llnrı gerçekten ılQ oka karıwlc· 
1 ğ b k rd O 

'-~ k t 
11 1 

kıntılardan kurt l rlııl .ım.:\'bctrrıeınt•·e se,·kehnek f'('• 

c ~yurma a a ·ıyo u ..,.,re ·e • ış nceye kadar boylece surup Ş k h .& f şeytandır.. çkln n serti de haf fi u mamızın az alkol zuudur. Pahalı kolonya meselesine " • 
opra nr ı parmo en ı 1aın- g, ıyor u Neticede soz gt-hmi i.ıç de hayatı ayı ı §ckild<' mahveder. .,.. gc ır.ııı • şarabı da, de mllsaade cd<'rseniz bUtçe mUza- • " 1 t ki ık k 11 

..... d d e er asıo arına 1 alı••mızdan ileri ld""'" 1 rektir ... üıJheıtiz ki iklnrisinln ''.[\• 

de kara sapanlarla \'C' en lpt dai ~ rn borcu ohm bır mukcllc! otuz glutenli ekmek Binaenaleyh şnrabın satı!;ını ser- birayı da serbest bırakacak olursak k~ı·elerı aıruında temas c<lelim. pılmw;ı ~ıJm~zin ımenfaatiııeıJJr. 
'J!;ullerle surıılup ek1ll)ordu Ver- krrk J.ra odemek zorunda kalı- Şeker hL>-talarına ver'! . k bcst bırakmam .. k lazımdır. Kaldı halimizin çok fena olacağını, bizde- Raif Karadenlzin bu beyanatından Runıı bhyfoce kaydettikten ~ra. 
gıl<'rı mahallı masraCları karşıla· )Ordu. Malmemurlarının çoğu t.at- ı mesı arar- k bl .. . nü 1 ı d ki şaraplarıp çok !Yllksek derece-!! ol- Jmmelerlnl ge-~kten kayt>etmderl lfı U d lct l~ırılan s-hıten ekmeğinin hazırlan-! , z uzuı n Y~ nız usarcs n en dutı"Unu yalnız ihraç madd~t olarak sonra, Reis, Mccllste ekseriyetin ol- mııhkln<'I olanlara, haddln1 olmıya· 
yamryor, bu v ye er n t>V b kına memur oldukları kanunla. muma '°'"'"ianmıırtır. B 1. ki lst fnde etınekteyız. Halbuki, duy- "

0 

ma<lığını bildirmiş. pazaı·tool günU ccllrlerıne merkezden her yıl m 1- rı, nizaml .. rı anltı) acak kabıllyet. ~ .. u e ,me er, d • . ü .. il k ğ şarabın inhisarlar idaresi tarafın<lan rak bir ~ol .gö:.kre~hn: 
nl 

ki h 11 ;ı25 gramlık paketler halinde k z ı ugum~ gore zum n çe lrde ın- ele alınması liızım ,..eldl"'lnl söyt-. toplanmak üzere celseye nıhayet ve- A~ lık karncferlnl nlikklan 1.a· 
~o ar e enıncc;ın<' u2um ası te kimseler dcğıllerdt. Bu sebep- karnelerle dağıtılacakt: r I den tstıhsal edılen bir ynğ, byya. 0 

o "' rnmıştlr. 
oluyordu. Halbuk· bu een et yer- ten vergtlerın konum ve alım4l- ı • re makinelerinde kunanılmaktey. mış. kolonyaların çok pahalı oldu- maıı hiç değtşt,nnl.>e<-elderl ım•r· 
lerdc adım bnşına b r oomi.ı yatı- rıı da da yolsuzluklar. haksızlık- ~ensucat fı' ~Jerı' 1 mış. Biz de bu madde için harı ce tunu, bir ck:vletln aocak milletle Hıt'zıssı hha konunu yen !bir yere ko~ unlar, her gfnı o 

d 

1 

I ": 1 ~ yaşıvabilf!ce'"lnl ı h' ı ld g'tinkli lnıııoım kt!fllp yanlanna il· 
.)Ol" u lar vukua gel yor mukellefler bu .ı , ( pek çok paralar \'eriyoruz. Diğer " 6 

• n ısar ar areslnln ... ev 1 af ta ayni zamand 111 t' ~ lantk fınna öyle glb.inlf'r 'e ·ah ut 
Urfanın m mttan evvel 53 yı- yuzden dl' z.arar gorüyor, mağdur 1 z 1 marn anıyor taraftan ispirto sanayllmiz, çok a. m e ın sı .... atını dü- t" d'I d·ı· RUnmesl lt\zım ,...... . a 1 e 1 ıyor ta gittikleri ~erde kulla9!11nlar. '8ıl 

lında Part SU\'arilerin•n (Krru;us) oluyordu Slimc.rb:lnk tarafından halka ve- geri kalmıştır Şunu anlamalıyız ., geruı.,.ını ve ~arap i-

k 
mnllnln hususi JI b k 1 ' ırnretle Jcunnnu ka.l"bctlerlenm .ril.11· 

umanda ındek. Roma lej yonlarr- Roma mpgratorlarmdan (Va. rllmektc olan ım<'llflllcat tişlcrtnln da- ki, alkol mak ne içlnd r. Makinist e ere ıra ı mamasını Ankara. 22 (Telefonla) Umu- ~-
5

"' 

ı 
Gt>ylemiştlr terce <leğtl, hlr gün ekmeksiz k'll• 

nı kumandanlarılc btrlıkle yok lantmlven) (364) te, mukell Deri ğıtilmMı l~I onUmUzdekl hafta !çın- için desi!, clcdı Ali Suha da, =- ' mi hıfzıssıhha kanununun baZı nıad-v- Mebus'arın bu ....,,. ti d , 1 1 nuş olurltr. Bö~ıe ;>aparh1~ htııı 
ettiklerm guren, lk ve ortaçag. vergi tahıPldarlarının küstahça de ıkmaı edılecektir. ı-,ış te\'zıııtı 60 rabın serbestçe satılmasına şlcl· • .. ..,yana arından e er nın değtşhrilmcsi hrıkkındaki S<.ınra kUrsUv ı R ·r K kurunun )IU'lında yanmak1an ımr· 
!arda zengınhklerine tamah ede- yolsuzluklarına, zulumlerin~ kar- dan faııla memur tarafından ynpıl- dctlc hucum etfnl" ve demı~ı-r ,,c ge en aı aradcniz: IAyıhıı., alakalı cnclımcnlerden gPçe-" '17 B ....ıı d-"J hılıırlar, hem de hukiımetln İ",llll 
ı ek ele geçirmek teyenler ara- ı korumak mak adıle (Dcfensor makt.Mlır. k : ub .. n, ""' · mevcut bir kanu- rek Meclis umumi heyetine sevkedll· 

Si d
" sur"klt k lı d . l" 1 ıt t' ) d il . mı yeni ihtiyaçlara göre tamamıı~·an "'ti LA~'h bl TU kola;>ln,trrmııı olurlar. 

n .. " ve ·an ovuş "re, ev a ıs a ı v r en mUdafılcr. A k ' - Sarap Frans nın milli çkL ,, m..,. r. .r ... nya gore, r rk lı-
a 

A..ı- be ,_ H 1 t . nır ı'şç"ı ornes: bir kanunla 'Mee'lsc geldik. Mecllsın n111n111dnn dl""'• bir Ttlrk ı· -o"'R KAftJ 
s "·--.ra P o ... n aran ve mer.ıur ar ayın. ne m<.-cbur olmuş- -::1' • sıdlr. Alkolizm bu memlekette şa. t " b"' ımanına. - ~ 
Suru

,. ova'-rı Dh..,..ı..-Lırın dun tu Bl.,dc d h ı h il muhtelit cncUnıen1cri kanunu işledi. ve.Ya ocneM linııtnlord:ın bir 'Nlrk 1---------------
... "' , •.r .. ......,..,. • • ~ e ıç o mazsa er cı t k k 1 d 1 rap yüzünden artmıştır. Şarabın yanın en vcrlmlı bırlncl sırrf ara- \ ltıyet ır;ln bir MalıyC' milfcWşl S.0 ar en ya C an 1 alkol dcrecesı az ve daha ucuz ol- Bu kanun noksan mevzuatı ikmal et- limanına gelen her geınl hareket et-
.. _ ı k ki t ı ı Dl u-yko~d0 SU! p k mekll.' berab r harı" memle'·etlere ti"'" llmnnd0 b' s hh t t t ı l 

870 Yahudi çocuğunuo 
yurdumuzdan geçme

sine müsaade edildi 

zısın...,n sayr an ara toprn arı. ay nıne, bunlann vergı konum \ e ın ~ •· u cyman e ·şen- duğu için sabah.~ öğle ve akşam " " b
1 

.. n ır 1 3 
pa C"n es a -

Elazıfın vaktlJc AlUno'i a denllt>n tılım ~erin ara;,ız kontrol altın- tUı k ad.nd btrı !Y...O kuruşa ağır işçi ç 1 b 1 r. Bunun mlsallcı· ni de Ralış yapmak için memleket dahilin- makla nıilkeller 6lacaktır. 
Uluovası, mılyonlarla hayvan ye. d4t bu undur~ rına l<at'i b P. karne.'!\ &atarken kala.flln 1'· UakU- her, tarıırta a~ılan araphımeler J -.----"'.'----.,...---.-.--_,,.._..,._ __________ _ 
tl:itırmeğc eh.erışU olan Karcıca- ht! yaç ve zaruret vardı. dar 1' lf lrnrımma mahkemesine \C- ydzundcn 5 - 10 scredcnber mem 
da~. Sırt Sfibhan, Çapakçur, Der Biıttin bu oneınl . hay ti ışlerııı rllmlştır. leketımlzdc gormcktcyiz. Halbuki' 

Ankara, 22 (Telefonla} - R<>"' 
manyadan, M carıstandan {;'clcn 870 

Yahudi çocuğunun transit oıarıılC m, Munz.ur ve evgılı se,yahımız ".tht)el.lerın o zamanki teşkilaWc, l:.ksık ekmok çıkaran rakı boyle dcgıldir. Mezeye ,. sa-
Evllyn Çeleblnın uzorler r,de ot- "-ılılerın dar saH\hlyetlerile coru- - ı lreyc de iht•y&cı vardır. Ve her 
!ayan koyunların dişleri ıHtın ve !tıp baş:orılmnsı k11bll V<' mümkiın fırıncı zaman ıçılmez. SQyl<'nd ğinc göre 
gumu!:le kaplanıyor dcd gı ve ove muvdü? DUn UskUdar kazasına bağlı Du- !:arabın t.aamm~ıınü rakı satışını 
ovc b tıremcdiğl B ngol, Şeraf t- (Arka.~ı var) dullu nnlı yeslndekı. Refık tııra.rı'ncıan azall&cakmı~. Halbuki, tecrube 
t n yaylak "e otlakları ulu ve ıs. ('. Bardakçı klam edilen fırında Beledıye tetkll< bunun böyle olmndıgını söstermİ:i 
s z bir halde bulunuyorlardı. Y11l- 1 heyetinden Nuri, ıınswn bir kontrol bulur.uyor ıı 
ız o havalt halkını değl1 bclkı Mahrukat Ofisi odun yapmışur. K sım o lek meseleyi tama-

butun memleketi doyurabllC'eck • • • • ı Kontrol netlccsınde 560 ekmek yen ' H aber 11.rkaıJa.":ıııu;ıılll c '.'{ı"ralar- 'ı lıi.ını d:n S<m ~kik&» rtan önce 
kab ~ Y<'tte olan bu bitmez liı- temını ıçın çalışıyor mlyec:ck derecede hamur ve her ek- men iktıs:ıcli ceopheden tetkik et- tlaıı lllıamlar» alclığını ö~ll-ı «Iarışı. adınılakı hir haftalık ılor 
kl'nmez s n•et ve refah kaynak-ı lstanbulun odu.ı ve kömür ıhtiya- mekten de 60 sar gram eksik olduğu m.ş, bUhnssa pctrolu olmayan yen bir yaza r. iHıaııı kaynağı kuru- ıue<·muasıot!a gônııü:ıtüm \'e onu ya-
::ırı içler nde srıkl dıkhırı haz ne- cınr temin etmek Uzere tcşekkUl e-1 g-örtllmüştUr. ınemlC'ketlcrde spirtonun klısa- muş ol!M'.ak ki dün ı,ı .. içJnden 1.ah- uının mÜ!ltearı ıla « 'ak!lağa•ı ıt dı. ı İzm t esrafmdan sabık Bcyoğlt.l 
ler dı orl.) a dokmek lçın ba arıc den Mahnıknt Ofısı önUmUzdekt kış k , b' . . dı ehcmm.yellndcn b:ıhsetmlş, pct me™ll.I'~ çıkmak 14;·1n bizim d>aklan 1 'aksağan» bir iki istihale ne «·er- Mutasarrıfı Büyük Ismall BeY il 

6Ulm 

el'erln dokunma ını bcklılorlardı. me\ ımlnın ıht yacını karş lıyacak Hol tevzı ırlıklerı rotu olmay.:ın memleketlerin rnayi Dalu \'e «t~,· kc;,r.-t1I» slitunhtrıınıza ~·e» olırıu>:o. IJıcılrl bunu h~ glirii- oğlu, ve esk. mulasarrıflardar. 
Bu hayırlı ve fa)cinlı so uçlara odunun temini ıç n ş mdlden hııreke- f 

1
. f . mahruk usulUnc başvurduklarrr.ı lll';'ml~. 1 ver..lıı ı•.an~n! Bu.) le olmadığını :far-1 :MUlkıye mfifettişl Mliflt Toncrlfl 

ulaş bilme ın ilk şart da. ded - te geçmış bulunmaktadır Ofis mU- aa ıye e geç1yor anlatmış, bizde mutef rrl madde. ;\lldetiile ""~akcU 11rat-ında bir hen-• z.ctf;ek dahi ihtarın dört ay cba)ab kardeşı ve sobık Nrıfın Vekıli :eaY' 
ğ m g b. koylunun toprak sahlbı dUrU ıstok temını yolunda. 1stıhsal Halk tevzi b~rliklerınln kazalarda- lerden lspırto •stıhsalir. 'n kabil oL 1.erHk bulunctutu Jfadeııindrn anla-' ıanı:ınıış ' e «lllr takını ı.öz kalaba. Ömer Lulf nın kayınb'rnderı, 
olın ı kolelıkten r.urt.ılup hur- mıntakalarmda tetk kler yapmakla· kf seçımleri ntlınyct bulmıılt tızere- dugunu, hatttı esaslı çalı5malnra şılan hu yıtzar. cDaldan DalR» baş- h~ınR» hoğulnıaınıı;; olması yakışık FAHRETTİN TANER 
rlyete kaVtı!ımasıydı Ondan son- dır. dlr. Her bm kişi için so;llmekte o-1 başlandıgı takdırde ıspirtonun Iı~nı cEn on Dakika» da bir arka- 1 alırdı... vefat etml~tır Cenazesi, Şlşlı pc-
ra da ek m lcr ndr buyuk, ku- orıs. mubayaa t>ttıği odıınlaı 

1 
Kn- lan beşer ltiş•llk ıdare hcyetkrı bir ı nıeın ckctımlzın bir hraç madde- ıtı":mııı hııkhıtunu \C bu hftşlık aı-1 Zt'RNA GIBllHR rihun soknk 75 numaralı hane· 

çukbaş ha~\ an ,ı. et tırınekl en b taştakı depoda tok edecektir. hazıraııd n ıtrbarcn faaliyete gecc- I si h;ıı r.-e (:elcb lcceğlnı tclıariiz trRda ~·aı-.dıtı ya:ı:ı1artla. «Ç°alıktJ<:U » 1 Zabıta bir e\~e kaçak sigara kü- sinden kaldırılıp Tcşvlkiye caın1; 
~eni usullerde bu uş'ardan r y- d ceklt'rdir. 1 etUrmıştlr. D ger bir mebus da nıliı;teennı kıtllandı~nı bildirerek kıdı amrken do,cmelerhı altıpdan ndc ugle nnmnzını müteakıp ıı!l 
dalanmak, her vılfıy •t toprakları- Em r. i yet Sc n 1 ğı nı n Bu suretle elemek karneleri tev- !'ll müşahedesini anlatmıştır: bunun \.'atan'da kull&Rıltlıaısıaın det- hıhafl.) e çıkını'}. Kaçakçı, ıstır!:I, \ur- kabı; stanına defnedilecektir. 
ıırn ne cins mah.rnl yet t rmeğe K 

0
d

1 
köy ŞU be.s j zatını da bu blrlıkler üzerine a'a- Mebus bir gun Eyüpsultan ru ntmaılığını tıt'llrtıyor. 1 guncıı e' n diikkftnları ı.urna gibi· Merhumn Allahtnn rahmet dl 

d ha elver !' olduğunu edeye- caktır Halkevınde bulunurken genç bir «D111daıı Dalu \ 'atall'da üç ıfort ıllr, ıw ~·ıka,·atı hllinmcı. lcr. :ılleslnc taziyelerimizi bildırı· 
cek. beli C'dccek faboraluarlar, Emnl.)I t ~ı ndıgı Kadıkolundc taleben.n mektepten çıktıktan a~ılanbert çıkmaktadır. Aklını «Ser-

1 

YA~l.IS Ht: "Al' rlz. 
tecrübe v<> ornek t rlaları. ruz- bir şube cıcmış ve fanlıyetc de Numan Menemencioglu sonra arkadaşlar le serbest satı- ~·e» nlnkln<l.."n Jiik~ hulan l..iedrl'- 1 Bir ı· iH gllUtcslııe gtire, Ainıaıılıır --------------
gılrların hangi a) tarda hang stı- gecmışt r Bu şubenin başır:a ban- h I d lan bir yerde biru çerek adeta ııln aklı h••;ıına «Ba~ramılan sonra Rusya ile harbe hıtu~urktn yedi e- • 8 Q R S A 
kametlerden estlklerın, \llın h n· kil In C kı dare fımirler nden şe rimize ge j sarhoş dordtıklerın· :ınlattıklarını bayramın ımilharek ola!» kabilinden .)1 yanlı' hC.'iRJI ehııl,ler. «Yanlış he-

g aylarında ere.ere nro miktar Mes'ul Rıza getir lmışt.r. Bu u- Har.cıyı; Veklılctl Umumi Kil- .:.oylcmı:;;, şarabın ela erbest ~a- aıı•·ı\k tltirt llY ı>oııra grJmiı:. 15ap Hağılattan döner» ıll)e bir sö7, 
22 MAYIS 1942 

yağmur duııtugunu zaptedccek, r tle Emniyet Sandığının Ar.ado- tıbl Numan Me cmencioglu dür. tıldığı halde bu derdin dalın va_ ikinci hlr noktll det -;;u,; t :ger ~u- \arılır ama demek bazı zamanlar 1 Sterlin 5.2'· 
gc>stcrecek r sad merkt'zler. çift u )tık sında mu melfıtını bu şu. sabahki ekspresle Ankaradan şeh- hm bir §ekil alac ı;ır.ı soylemiş- l ııılmıyor<am • ki yıtnıhııadığınıı ı;a- l\lo<;korn riniinılcıı de ılönılliğü oluyor. 100 Dolar 130 70 
hayvanlarırın, kaS<Iplık sıgıı ve be gorecektır. rlm ze gelmist r. t.r. ı nQeruııı ·ben bu illa.Jdan Uala» baş· 'J'atlısert 100 İsveç Crangt 30.365 
davarların çogalt mını, ıırtımın 1 100 Pczet:ı 12,937

5 

sağlayacak sıf d :.stas)onlarr to. 100 İsveç kronu 31,1
6 

humları duzellme ve uretm<' mu- s o·. N M ,. y E N a T s kollarından tulup kapı dışarı cılmak Is· za etınlye çalışıyor Kırmızı yuzlü adam ESHAl 1 \e TAftVİLAT 5 e~scler meydancı ı;: tırmek, kur- E tıyorunı. 1-'akat kocam, her zamanki uka- kendi önündeki paraları sayıyor... se. Türk Borcu Tranş 1 24 ~O 
mak \

,.. bu .., a '-~ d h b ı J"IıTrı ·ıe k"r~ıma el klllr .. ~. kiz yüz !ıra ... Evvelce Nıhada lk"az et- 39 11 

ıUril ç;rclere .. ~a~~~~k ~azım~; ., (;en ki~ ~lu~or~un d~""ben!m ıslcri. tfsi beş yüz lira ile beraber bin ~ç yilz I ~:v:s T;s!~~r~:no~~~ı 94:~ 
me mildahttle ediyorsun defol şuradan).. l rn blr para tutuyor. Anadolu Dcmlryolu ı ve ıı 52,uv10 

Çocuk terbiyesi 

Ş 
ika,ı:onıın 1anımmş ter'hhed

Jrrlnden Franei .. \'ay I:ınd Par 

ker bir gıın terbl3 e~e nlt \erdlf'l lılr 

konferanstan sonra 3nnınn bir ka
ılııı !IOktılarıık 50rar: 

- Çcıc·u~untın talı~il 'r terbi) esine 
hangi yaııınd' baslı.) B) ım ! 

Bıınıın hzerinc tnhl~ecl '>ornr: 
- C"oeul;'lınuz ne 'akit dotıu·ak ~ 
- UOğnl'ak mı! Ç(K ıığ'tıın lıPnlı:t. 

hr, \aşında hulunıı) or. Oc) lnre ter. 
hl.•f'cl hiddetle ba!(ırır: 

- J\ın:ın ~llmbblm. Bt>nlın bııra

ıl ı g"' eıPllk etmeık&ı- , akit geçlnne-
' lniz. hC'nıen e\ inile ko,unıtı.. 7..atı·n 1 
h;ıymetll lıro: !l~ne~I ı a)betnıl, bulu. 

Tefrika No. 63 

Kuçuk b r part yapa anı.ı: ha) 
hay. Çunku ) nımda yüz ı.radnn fa.ı:la 
param )Ok 

Ye • gçlenlerden zayıf uzun boylu \'e 
kırmızı yuzlu adam: 

Ben size beş yuz lira ıı.ra.-: 'deyim. 
Nıhat Bey. 

N lhat memnun!) etle 
Teşekkür cıcrlm ınonııcr ... Yarın 

kş. m bu \akit paranıı !!azır.. d ye 
N hat para) ı alıvor 0) un ba !.yor 
0) r 1) anlar: Yc-r.i gelen ki m safirle, 

Durrıye ve Nihat. .. 
l\tazhııne N hadın S-OI kolunun dibın

de... Nlhadın kiığıll rını letk k.e mc 
gul.. D·kkal ed .> m-um, Maı ume hrr 
oyun başında kocamın klığıtları tazeleıı 
d kçc otekı o~ u cul ra kas. go, ve c 
har ketler le bazı işar tlerd<' bulunu
l or Uc pokcı ch)ln de gözleri Mazl(ım • 
n.n \ erd g 1 arct•crde ... 

Kocam, donen dahı\ie-reler kah~ n 
farkında değ ı ... O. ınulemadıyen ka.}· 
bcdı)O H.ıtta ccb ndekı yu.ı: lir ı,e 

Yazan: ismet ZİYA 
bc;aber kırmızı vuzlu adamın vcrd 
b !i YLİz 1 ra da ~riyor. Nthrıt, renktt'.ı 
renge g riyor. Masa başında 1\cleta kı\ -
ranıyor Nihayet, mühim bir şey kcşfet
m~ gibi gözler p .. rlıy~rak pokercilere 
dônüyor. 

- Çocuklar! Param b ttı. Otomob hm 
b n beş yüz liraya gidiyor, diyor. 

Kısa boylu pokere: 
Bin beş y Uz ı.ra rcstınızc dalı l mi? 
Dahil ... 
.Aıa ... 

Dort sefıl m:ıhllıkun ~ ~chrckrındc 
l'/Cl tant tebcssumlcr dolasıyor. Yalnıı: 
• 'ıh t bz un .. Çehr .. inde g tt 1tçe cle-
rı 1 <' ı· end.şc var Go.ı:lerı her z.a. 
mank rlakıığır.1 kaybetmiş ... Omuz-
ları çoknul ... HeyC'tl umumi) esinde su
ı·atlc ger.lem ye doğru gıciC'n marazi bir 
hal vı<r ... 

Bu gecC', bu adam;ı ~ar ı iç mde ga
r p bir merhamet sızısı duyu) orunı 0-
mı duşurmekte devam eaen su c;efiller rı 
uzericrıne atılmak. yuzlerınc tııkürmck. 

Derse o zaman ben ne yaparım. Bu ha· Pokerci N'ihada gayet ciddi b.r suret- JS 

1 
Aslnn Çimento ~ 

k ret! nasıl hazmcdeblllrim? Bu çlrkiıJ te soruyor: __.-
ruhlu ve kötü ahlAklı, sev.ycsi dUşUk - Olomob.linlz bin beş yüz liraya gi. ZA'l~ Ytlksek Ticaret me!C~ 
maskaraların karşısında gülUnç bir vazı. diyordu değil mi? Nıhat Bey? u .,... d binden aldığım trnmvay pasc;ııll ~· 
yete Uşmez miyim? BütUn bunları dü- Nihat, inler gibi cevap veriyor: yl ettim. Yenisini çıkaracağımôaP 
ştınduğum zaman tasavvurlarım suya - Evet ... 
dllşüyor. Metanetimi muhafaza edebil klslnln hUkmU yolttur. 

Kırmız.ı vüzlil adam, önündeki para- Rıı•·ln1alı llozan 1°•9 
ınck için, insan takatlııın fevkinde b:r " " ~ ./ !ardan b'r mikt.ar ayırıyor, N hada uza- __...tıl' 
ı.m \'et sarf ediyorum. tıybr: ZA YI T k ım NU!us dair~ıııi 

Oyun, butUn hızıte devam edıyor. Son B Nlh s lk ·· dAn aım 0 dux-.•m n•ı1us tczkcr, • - uyurun at Bey... z.e ı yuz " ,,~ uı ~ 

el kdğıtlar dağıtılıyor. Nlhadııı çehresi, !ıra... Itaybctt m. ); ini alac.ağ.mdan yW 
btrdcnb re değ ş yor, gözler! parlıyor. _ Neden? kisinin hükmU olmadığını ili1

11 
t 

Her halde elinde kuvvelll bir kAğıt var _ Sekiz yüz lira benim rcstlm ... Beş _:r_ım_. __ s_C'_n_ı_ııı_ıı_P_e_k_tn ___ __./ 

Muzllımenin ı§aretlerl devam ediyor. yi.iz lira da size verdig ın pard ... Eder ,,-- T A K V 1 u _ _......, 
Kırmızı yuzlU adamla kocam karsı kar bin üç yüz lira ... Otomob le sah p ola. ı ı~ı 
.:ıl a •.. Kurr.az dam, Nlhadı iyi avlıya. bilmem tein arada iki yuz lırs fark kalı. 23 IUAYIS 1942 
b lmek için önündeki paradan az bir şey yor ki o da sl:ı:e takdim ettiğ•m şu Pa· CUMARTESi ı• 
.-(ınıyor \ e Nihada avans veriyor. Ni· radıı-. AY 5 - Gun 143 - ınzıK JI 
hat, bundan cesaret alarak kırmızı yüz- Nihat sarsılıyor. Renkten renge gir_ ltUl\lİ 1358 - l\IAYIS 1 
lurün kfığıdını zayıf zanned yor ve rest yor. Mazlume Nihada dönüyor. Çehre- HİCIÜ 1361 • Cenıaz.tyeJ~ 
çekiyor. Bu seter, kırmız.ı yUzlUnün ğ. sinli karmakarışık görünce kolunu koca· V A&İl' UVALl ofl 
renç çehresi büsbütün kızarıyor ve Nl- ının boynuna doluyor, yılışık bir sesle: GÜNEŞ 5,36 !'44 
hadın restini aynen görüyor. Kağıtlar a- - Yoksa uzUldi.in mü Nlhateığım? ÖGLE 13,10 8 4S 
çılıyor. Nihadın elindeki cloşa mukabil. Adam sen de canın sağ ol un. Ben sen.n İKİNDİ li,09 'ga 
kırmızı )ilzlünün klığıdında (kare as} yerinde olsaydım scvin.rdim. Çünkü 0 • AKŞAM 20,27 

12
'55 

var ...... Nıhadın cehresi moı:ımor oluyor. yunda kaybeden muhakkak aşkta kaza. YATSI 22,21 
1

'00 
Ka~ları C tılıyor. YUzüniln bütiin hatla- nır, eliyor. İMSAK 3 27 _:;J 
rı ger 1 yor Fakat, sük(mctinl mu hafa- (Arkası var) 1 L 

...... ______ _ 



VATAN 

mlJi,J:li4(tjlf]J:tj:J43ij~JI jaıçtUı uıterıer l MOessif bir kaza 1 HAŞMAJC>LWtm»mAJm "-f il..._._. ___ ·-· ____ • _ ••• _ ·- . <Bat• l iadılı9) 1 Paadıeiı ıuzı )()Yatında Rotka, şırmf Ezici bir hastalık 
M k • k af11Blnda uça&uvar toplarından a· oğkı S4 Y89ında .Mehmel, Ta1)'ip oğ-

Ahı "' k d ~ ' lYHitte fiider harbin e Si a ~t kuvveotıe muhtemel bulun- ıu 18 yaf1nda Halim, Alı oğlu :Jl ya- (B;uı l incide) ... a ımızı a 1 D z a il ' ... IE 1 . "' . .
1 

:maktadrr. flnda Ult.fi, Iımıail oğlu 9 y~ında 1 şurulmczkl' hak kattc sulandrrı.. 
d il .. • 1 bu ytl b atCCCglDl mı•hvere harp Mtiddeiumtınll munviııi Edıp tahkl-1 Kenan, lsmail ogiu J& ya .. rıd:ı Na- la~ak )ok cd lmC' ı, sahipsiz bıra· 

toprağımız ka ar a JI • 5ğyl Ü yor kata ~am'*ır. Hlikfunet ölenlerin · zil, Sedık kızı 28 Yatında MilrO\'\'l'l. kı mn ı .• • ı• • J apohlar çı•nı• ( ... ı ı t.cHle) C=)ı ı ı•la"' n ettı• cenaze masrafiar>lc ya.ralüarın te-1
1 
l.omıall kw 4(1 yaşında Fatma, Ta-

esırgeme lylZ davı masrafla.rını deruhte edecektir. nlr ıuzı 60 yaşında Şevket. Bu saıkkr yuzunden kopan has· 
ilel'' sürii ... ·orlar \'e strlh şartları. ff d · k 

• " Orfi lda.re Komutanı Korgeneral Bundan başka a c \'eremıyece ııgı yr korkunçtur Memurun 

TAY b t f t k nın hffk ve adalet kaldes ne göre Ankın-a, 22 (Radyo Gazetcs ı)- Sabit Noyan ile Vail ve Beledly Rei.1 d{'rccedc ağır yaralı olarak ha&tanc t'»ll huvu. mcc:-buı olmadıkça mus-
folih Rıfkı A er ara e me tatbik cdi.lmesi fikrirdedirler. Nevyork radyosuna göre Meksika si Doktor l<ltf ı· d u e ye kaldınlnn Fikret \°Cya lbrahmı bet <; 1,·ıkarmamaktndır. r kat "•ka. 

Londra. 22 (A.A.) Mılll Emnl- 'h • ı -.ır ar, d n ak~m "' 
Yenı harbin bir topyekün savaş • • ,. yet Nazın :M. Herbct Morrison ge- mı vere karşı harp ilan etmlştır geç \'akıt Cerrahpnşa \'e Ha...ı;ckf has- adında bır vatandaş ta hastanede ol- rır "rbl •vrltnınck tC' lıium: cıBu-

Oldu&unu arhk kabul ediyoruz., ıstiyor .ar çenJerde Lh•erpool'da öylediği bır Lubeck bombardımo· tanelerine gldt•rek yaralıları zıyaret mUştılr. nuı iç r •• ısıl d..ıı;a fC'Cla edilerek 
Bir saldırı"a ujrarsak, ... ,;tun yur- l etmişlerdır. HllkOmet, bunlardan muhtaç olan- ah ı mak a l o l<:'r.ş yapılır. ı1 .,.. nutukta Almanyanın geçen umumi B k 
d b k J ce 1 d d b ak u u nı rC' hulu çakılır. Kii,.,lk un ır anda ateşboyu ·esı e • harpte m!nasız ve ıntıkamcı zthnl- ntndo 3 bin ktc.i öidü ı Hıldi~'<le ö&eıı u~ yaraı.nanıar ıarın aıleler ne yar ım a u.unac · ,... 
gine ıüphe etmiyoruz. Bahçelerı· Bu gaye ile bütün baskı yete maruz bulunduğunu ve Alman- Y Olenlerden bırı Perte\•n'--' !•sesi tır. ilm r., ~uzun" ulmtkle beraber, 
rn d k ki bir ç .. • j •>«ı • a\ ugının ltı a karpuz kabur.u kov ,z c azdığımız sıgına arın, in uzenne ytipl ma'Ya yaya karşı dUrl\st bir hareket alın- Londra, 22 (.A.A.) Zannedlldı- talebe!Annd~ 29- ti " 

........ an, cephe sıper er b / d maflı lazım geldlğ"ını söylemiştir. 1;•ne göre Lubeck Uzcrınc Jngılrz tı:ıy- d D . _ K bak•--' ı inden . . . 1....., . . ~· ... ~. •' numaralı Hamdi- mak mkanları bzder. kaçırılmaz . 

llC farkı var? Bu hal, harpiçl mem aşa I . Lord Vansittart dUn öğleden son- yarelerı tarafından yapılan ha\•a n- ır. ığer öllınün hU\'iyetı tcsb!t e- Gripps diyor ki : uçuklC'rc \Ukardan aşağı bakılır. 
leketlerde daha !az.la ıöze çarpı· Stokholnı. 22 (A.A.) - Stefanı: ra Lordlar kıımnrasında bu nutku. kı:ıı nctleesindc 3 bin klfl ölmUşUlr. dılememlştır. Hamdlnln eescdı Cer- Takım h.ı ıııdc ç.ılışmamak ıç.n el· 
Y ı Afto &:adet gazetesinin Lond (Batı 1 incide) l+( den ne elı l' ~apılır. Giden amL ?r: ncilterede milyonlarca S'I- n ra' ltahls mev:wu etmiş ve demiştir iti: Daha ı;ok miktarda yaralı vardi!". 1 rahpaşa hastahanesındedlr. Diğer cc-
Vılc:len bir cepheıerlsi ordusu ku- j muhabirine göre yedi bllyttk Çin e-1 Bu sözleri, M. llforrlson'u haldı Ö.9 • ı set m •- İstıhsal şimd. bliyi.ıktür. fa· ı ır her yaptığı fenadır. Bunu bo. 
rulmuş oldutunu biç olmazsa re-. yaletine karfı Japon}ar tarafından, termcl' için değil, falrnt Versııl~es l..cahy Aınl'rlk11>a hareket ettı ı orga. kaldırılmı~tır. kat kAfl değildir. Rus müttef kil- zup )C' ı bir 'ie)ler yap:ır gibi gö· 
•ınıll ıazetelerde görüyoruz. Tabii 1 yapılan ~eniş ölç!ldeltl taarruz L~n- mu:ıhl'deslne intikamcı biı· mahiyet Lızbon, 22 (A.A.) 800 Birle~lk Yaralananlar ı· mlz~ :\Iosko\·ad:ı v::dl•tt t;lnı" rilnml'k hsı guruı un ve listcrış 
zarnanlarda askerleri bile pek az dı·anın sıyaııl ve ıwokeri n~ıllflnn- atft'den iddialara nihıı.vet ,. k ı- Amerika \'C cenup Amerika dlplo- Mehmet oğlu 4!! Yll"ındıı Zı'vaftt-' yardımı yapmaktayız. Rus ordu- hl ~acı ın c bıdır 
U Ça .Ka Ş_,_,. k u · - erme t ., " ~ 1 · k d d t dl Bİfornuı &iyen Arıtlo • Sakson de n y ""ın mu ·ave'.lle nın çin söyt11.vorum. ma arını taşıyan Drottnlıı.gholm ls- tın, Beldr kızı 19 yıışında Safınnz,' !arı Almen kuvvctlerınden bır şı ·en . er e n~n. kendini 
lleınfncte şimdi kadmların bılc ctasflyesine doğru atılmış bır adım Lord Vıwısittart Actilanc hareket \'eç gemisi bugtln buradıın Amerika- :-ıehmet oğlu 311 doğumlu Mehmet kıcmını tutmakta ve bizi b r ı t _ dcgl, ı , dUı;uncn kaçıklar, nası. 
0ınuzıarı~da ~Poletler var. H~lk tel!lkkl edilmektedir. . : etmek bAhelnde M. Morrison'la mu- ya h reket etmiştir. Amerıkanın VI- Ali, Hasan oğ'lu ıo yn..,ında HUsc- rn teşebbiısundmı kurtarmakta ol- hntle. ornekle :-,ola get rl r, ıelmez_ 
her tarafta, türlü vazifeler içın, ~unklr~, 22 (A.A.) - Çin l~lığf: tab:k bulunduğunu lldve etmi'ıtir. şl bUvtık elçisı Loahy yolcular ara- yin, NoZ.if oğiıı 17 yaşında '..\tustnfn. duğu netıcc-:ine \•ardık. K~hramnn se terf lerde hukkı ycntr. İdealist 
müdafaa vazit~ri için, ta.~ma ~fng-po dan geJ~l'kte otan bCr Ja- HiikCımet ru.mına cevap veren sında buıunmaktadır. ::'ıialımut oğ'lu 336 doğumlu Mazhar, Rus millet i<:ln ne yapsak azdır ın mur daha .lcrı gıdcrse nnenfi 
Vazlfeleı4i l~ın, gaz.a karşı, yangı., pon kolu aaıl yol, ıstikametlnıie Sln- Lord Crarborne bu husustaki hUkQ- Alm:ın • ltalynn d08Uoğunun lr nwııy biletçisi lOH numaralı Bak-1 M. Crıpps'in bu nulkunda adum, uk,ılfı g.bl dlar takılarak 
n~ kırıı, açlıfa karşı v~zJfcler cha_ng \'C Tle~~ ye dotnı ilerlem~ met pol!Ukaııınm Atlantik beyanna- yıldönümü kı. Dımıtrı Kızı 12 yaşında Teodora. sonrn muza kere kapanm.ştır. ve icabında en bcrb<ıt kul~ar icat 
lç,n, tııkım takım, kilme küme. teclır. Shengs~en den gelmekte olan meslnde izalı edilmıı;ı olduğunu se>y- l'd l rck b r kcn ra a1.hr. 
lietnt lernt ~ilAtlanmıştır, sılah- Japonlar Çlnlı~re Changlocheng-'in 1 lem iş \'e demiı::tır ki· Berlln. '.!2 (A.A.) Alman - ltal-ı Hastalığın net cc:-~ • fe~. Za· 

• lannuş ~ya cthazlaıımıştır. Zen- cenup batısında taarruz etmektedir. Atlantik be;ıınnam
0

esi btıtUn ga- yan ıttıfak \'C dostluk muahedesinin lstanbul Bölge İaşe r~~üdürlüğüiıden: il\ n srafa u rar. asıl gayeler goz. 
glnler bahçelcrıne ç-ıçek yer.re ler. !iplere \'e mağlOplarn refah radet- UçfüıcU yıldönllmU mUnascbetlle, bır 1 de:- kaçırı ır, mı !ct.n cnc:-rji ve gc. 
Pa~tes ekmek zorundadırlar. Her- Chienüng nehrınln şmıal kıyısın- mektedir. Eğer Almanya dUrUst ha-ı laraftan Führcrle ltalya Kıralı ve Kadı omuzda mU:üıal 75 - 85 !ıra Ucıetıı daktilolar için 27.fi.942 çar- lırı bır takım ulu hareketlerle yok 
k:eı ,_ _,_ !•b- da muhare~ Tungu'nun dolaylarında şambn glınli saat 10 da Dördüne!! Vakıf hnnı ıkıncl katındaki mlidUr- d 

1 Jıc' ... rlasında, atölyestnac, cereyan ebne'·t-.. ı·r. reket ederse diğer milletler gibi mu- Duçe. öbUr taraftan da Von Rıb"'~n-1 edil r Sonra guı un b r n c ış er 
"' aaı ela nd ve " °"' -• 1 "" Hlk bınasında imtihan açılacaktıl'. b _ _, 
b hç n , bilrosunda, eY

1 e amcaeye ~bl tutulacaktır. M. Moı·- trop ve Kont Clano aralarında tel- arpa " rarsn r kaç zararsız .... anı 
a •-<-d d"ıwı..ıı zafere Bir Japon ... r .. - ........ ,· L-. .. _,, .. , • d 1 Talipierııı imtıhan c.·Un"ıl..ıe~. •V\'el mUdllrlU&Umüze mUra~:ınt cdt'rt'k f d 111. 
1 ...... u c milletçe OıtUi"" - on _ _... _ ... - r.rson a bunu l!Cylemlş olacaktır. grafiar tcııti edllmlııtir. ,., " " • ~ b c ec ır. 

lt a3tırrnak için bir vazife almış- Londra, 22 (A.A.) - BMi~lk mil- ~ bir tıtlepname doldurnınları llAr olıınuı·. (5762) Anıerıkahar, su suali 4'e kendi 

lır. Jetlere alt uçakwr Kako tipinde bir ı .. kcndılerinc sormuşlardır: Böylo 
Evet, karpte ddiUz. Şehirleri- Japon kruvazıörUnU babrmJf}ardır. . Buniin M E' L E K C d ~ler kurşısında mebusların mcv 

~ızın Yanıp ydc:ıkfılı yok: gecele- 3 b l k bi - -:#- Sinemosmdo Belediyenin tavzihi k ı ne olu)or" Onlardan eo.tunun ınızı sıjınakiarda geçirmiyoruz. 2 İn ton U ·r ı hı..ikümcttc bulunanlarla bitecek w 
Gazet~lcrhniz., sayfa sayfa, denız- Amerikan zırblııı 7.e,·k .. Ei~nce .. 'e Xefiı; lrir komedl Defaatıe t~k1.IJ1 ve tanlh ~oııu blldlrdlk1ml7. '~ılle (htanlıul lerı vardır, l)I gcçlnmlye bakıır. 
l~rde, karalarda -yeya havalarda D E L 

1
• Bclediy!!SI MemuıAan Kooperatl fi) ticari fim·anlle kurulmuş olan lnr. Fazla )UVuzluk ve dikkafalı. 

~ehit d611m ıenç e\'latlarımızın batJnldı D o L u Mtie8!>~. ticard kanunu hüklimlerlne güre miit*kkll idare he~etı lık cdenlc:-r gekeck defa namzet 
adları ve adresleri ne dc>lup taş. Mukarreratlle faaliyette buluıımıtktadır. go:ste mcmt k tchl kesıııc :snaruz-
ınacta d·~1d'-. Fak"' bu ınemle-. Roma. 22 (A.A.) - Italyan ordu- S'- •· 1'1 kü ı ı ıı. Mı ı hlı t dur! r. 
k:et L..- ,..u n .,. bl r ları ı,u.,ust tebUlinde bfktirildlfine -al .aabk8halarla Kiildlirerek. !l<'n \'e nıiikemm('J film ez r koo1»eratJfi11 BeledlJrnılzle alikası o maı ı.,,ı ~· 1 l"r a 

"'"'"ftnı nıtsıl .seferber r 
0 

• BAıo: ROLLF..RDE: \'ekiUetınden aldığı rolısatnanıeye te' flkan ~ıkartmakta olduğu ~at-du ile t..-.L>fy .... nıak bu memleke- göre 20 mayısta Barbariko adlı bir ".J 
1 uo::-.• " A N N S Q T H E R N arı tla ticui bir anlaşma ili' hağlanılıtı mUeı&Se&eye Jmal rttlrnıek-tin hayat ve mUd~faa kudret'ini ıtalyan denizaltısı 32 bin tonluk ( Çom ) tedlr. 

eel>he ren.inde bütün sıvll halkm Marll&nd sınıfı~dan bir .Amerikan Sakızı 
savaş blriiı~ı lle koruyabiliriz. İh- zırhlısını torpH?iyereık betırmıştır. ROL 1f f{ D y O U /'I G _ BİL l 1. E BUR KE Ru suretle BeJediyrnıl:ı: tarafından ~;ıkarıkııı~ hir yağ f!ıeu~ut de-
t 1 ğlldlr. :\lemurlar Xooı>f'l"lltirl ile fkığrudan ılof;ruya \eya bJh·aıııta n· Yacımız olduı;u ve olmadığı ka· / D f{ H U f{ T E 1- ı · 
d " n R ııkaılar nl"ı;.riyattıı Bl'lrdlyt'nılzln nıün..vi şah!il.)etlnl ltg1 enclıre<·ek hl'r ar, bu toprııgyın ve bu yurt ve geniş zamanlarım ya:lnız kendi hıık-
,, Av n- ki ~ıaııgl hir lltlbasıt nı.:ıhal H~rnıemek ü:ı:ere tkari Uıınınının telJıl=ı .su· •<ısıtaıarın vcrebildlğı kadar Ure· &ız zcngfnliklerl için !ırat bilen soy- • rıca • ...,ıı 1 MIKI ~A \'S 
tc S.Vaıı yapaca.ıı.ız: bir; darlıktan, suzlara kartı>. onları cemiyet Ol'ta- Bugün saat 1 de tenzi!Atlı matine r.,tlte BelediJe KooJ>('ratlfl şeklinde yazılmama!lnıa ıllkkat olunnıa!lı 
., l e; görillen ıu··7~ "'erine ~•n .. -r0 -•-r-'- ta,·•Bı okıaur. (5769) .,z ıktan, zorluktan ve pathahlrk- sında teşhir edl<'i. onları namu8SUz ~...... 11~ ~ ...... - - • 

B. Rııı.ve.t, bu nğır hastalığa sc. 

1 r clcrcc:- OV\ el teşh s kondurmuştur. 
Bunu ç.n huklımC'tln mck:ınlzma. 
sının ıslahına V<' hac:talığın tedavi· 

1 sınc aıt bir projeyi mcmurhıra ve 
mebu. ı .. ra dcğ.l. fıl mlere, iş adam. 

ne y:ıptırmıştır. 
1 ~n lll(?nfaatlettmek için bütün kö- \'e şerefsi?. kılıcı, onları y&Jnız ve 
tu hırsları kôpUren kimselere kar· ayrı bırakıcı bir ahllkçılar cephesi 
~- ahlAk savaşı yapacatız iki .. kurmak! Bir me!"lllekette yanke.slcl-

hissinin namus hieslnden ayrılma
masında arıyoruz. 

l 
lıırına VC' ameli tecri.ıbc sahiplcrL 

•m••••••••••••••••••••••••••- DUnyn harbinin neticesi olarak, 
-------------- fc\'kuladC' bir takım işler ve ihtl· 

ündi}zün kapı kapı .kaçak mal ler olması, o memleket Jçin ayıp sa
arayıp, onu blrı minnetle ele g~- yılmaz.. Yankcslcl korkar, çekinir, 
çlrcfkten sonra, akş;ıın üstü şıka- kCP.dinl gizler. Yalnız kanunun d~il. 
Yc~ı kesilmek hiçbir mücadele herkesin pen.çesı onun arkasındadır. 
Y•Ptnak deilldlr. b !Akis, bir boz- Bir memleket için bedt>UU.k, orada 
~~ll.ctıluk yapmak, kazancı ile suç- ytınkesıcJye hak \•ertımek, onun ha-

rl Ci etmektir. reke~nne özUı bulunmak ve bete
ı.tıııı Şet, ahlAk sa"lr·aşmda hedef- rin beteri de onunla ıwtlcadıele ye

lert~iz ne olduğunu açıkça goster- r!ne ortaklık etmektir. HtlkQmetçe 
l"l\1'tır. lkf mUcadele-miz var: Biri konan bir fiyattan bir kuruış fazla fıı
kendiınıze ka,..r! Darlr~a. pahalılı- tıycn bir dUkklncının, bir esnafın, 
~a. Yarıl hem geçimı zorl~tıran. hem bır ayak tellalmın bir yankesiciden 
de bu ZOC'lUktan menfaatıcnme ım- farkı oldufunu kabul etmemek. ell
lranıarını veren bclAJ.ara karşı bir miz onun yakaaında olmak, hepimiz 
ltYJna, bir tMllm olma ruhu ile de- onun pe.,lnde olmak ll&ımeır. Biz 
!il, Onları yenecek bır irade ,.e ka- kuvvettmfzl vurgun ve sonun ~n
ı·akter kuvvetı ile karşı koymak! 1-1 ginlerlnln artmasında. defi!, ahllkın 
klncUıı, <Vatanın dar zamanlarını \"e sağlamhtında, vazife ve me.uHyet 

Daıiıkın da, pahalıhtın da, sıkın
tının da baş çaresi mane\1 teşkill"ı.t
lanmada, maddi teşki!Atlanmada, her 
iki teı,klla.t içinde seferber ask<'rlcr, 
maa,ıı memul'lar gibi ç&ıııpnakta, 
harp ekonomiJrintn zorladıtı tedbir-/ 
leri benlmaemeku ve gitme-kte 01_ 
dutunu hatırda t\Kmalıyız. Bu harp., 
ten yalnız kan ve toprak kaybetmi
y~rok detfi, ahilkça zayı!lamıyarak, . 
bıllkl3 e.hlAk ve karakteı·ımız pek ı 
çetin bir imtihanı mU\•affal<ıyetle, 
geçirmiş olarak çıkalım: Başhuğun 
TUrk g~litlne; ve ondan hepimi
ze, btitün '"llla.ndaflara gösterdill-1 
hedef budur. 0 

1''allh Rllkı ATAl' 
IULUS'tan) 

iL E SABA H , OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f11"Ça/ayıntz. 

Sok at• No. lılatra•u \'errı 11e,·ı 
Deft erda r lığın da n: lstanbul 

yaçl r belır ncc, mevcut hükumet 
mekaııızmasilc v~ memur ka!asne 
bunl:ırı basarmnnııı lmkfınsız oldu. 
gunn karar vcrm "· esas mcsuliyctı 
blzı.ıt uzcrınc !arak :ıd:ım seçimi 
ölçüler ı dc-ğ ştırm ' ştlr. Seçtiği t•P 
kendi ı inı kcnd kuvvctlle inkişaf 
ett rcrek s çmc bır ınsan olduğu. 
nu lsb:ıt eden ve ayn zamanda se
clyeslre ve vatanı duygularına <ml

nlyet C'tmek mumktin olan k!mse
lcrdir. Bunlara en geniş snllıhlyct 
ve ml'Sulıyctlerı emanet etmekten 
çekmmem ştiı·. General Motors o• 
tomobll şlrkt>tinln çıraklıktan )'eti. 
şen mudüru Nelson'un sevk ve Jda. 
resi altındn Amerika hiıkumeli, 45 
m · ıynr dol.ar sarf etmiş veya taah
hüde g rm'ştır. 

Ruz\<' t, yangın bacayı .sardık-

ıra 

!'\o, .._.,Ramu Mneı;i Sırn ı .. ıııı ı,ı l\lahatkısl l"okair Xo. 
j Xo. 

~trlthı vewıcı ~ı Se•csl 

tan sonr:ı tuttugu yolla tam ve
rim temin edC'bllmiş midir? Hayır. 
kırtasi hnstahk ortalığı tul.nw§ ol
duğu için seç len adamların bir ta 
kımı buna yakalanmak isttdadln. 
dan kendini koruyam:ımışlar, ta--1 M. Ali GörsUn Tuhafl.}·ecı 

1 Mehmet Dolay SUtıçU 

3 Mehmet Dot.ıy Slltçtt 

i liuh3ın ErçeUn Kunduracı 

:; Etem Dınt; Tamıacı 

11 ~eorıt MaftOx· T011boya 
otı11 

7 l<uıtata TakJcı Manaf' 

8 Nacı Goıo n 
ortatı 

9 Nacı Coro ve 
ort.aıı 

lO Arlb 

Mensucat 

Mensucat 

Kunduracı 

it Dwo 
n1.1Se)in 1'\rıncı Kundur~ı 

12 Artın Minu
otlıA 

Kundura ta· 
marciai 

18 
Ahmet Xu.ı.ta Berber ... 

Davutpaşa KM.P..,a 203 18,00 

Hobyar 90,00 

Hobyar KM.Paşa 

Çakırata Ce.rrahp~a 26 90,00 

AUlaJcıh Dulıanlye 33 

Yalı Kumsal 11 

Çakırafa Mıllet 15 l&l,00 

Çakıraja Oerrahpa,a 

Çakırata Cerrahp~ H 

Keçlha tun Cerra.hpafa 72 

K.M.Paşa Marmara lH 31,00 

A.Bayazıt K.M.PL'Ja 27112 ~.oo 

Ç&kıraj"a Millet. 

K: 

B: 
F: 

K: 
B: 
F: 

j,61 

J,52 
3.80 

5,12 

1,02 
2.56 

24 
-22-

23 
-29-

~ 1 ;-AU Genç iiallaç 

!Hl 

15 RUştil Yıldırım Kunduracı 

lmı&bor 13 1 oo.oo 

Ç. Aga Millet 71 90,00 

K: 
B: 
F: 
C: 
K: 

3,82 
j6 

1.IH 
1,28 

1,58 

25 

20-
941 

Ittraz komisyonunun Sl.10 ~ı Ta. 
B: 
F: 

32 
79 

<46,7.C 

17/48 IH2 

2627 No. kararfle 
K: ll,2!; 1 
B: 
F.Z: 

K: 
B: 
F: 
C: 
K: 
B: 
F: 
C: 
K: 
B: 
C: 
){: 

•: 
F: 
K: 
B: 
K: 
B: 
K: 
il: 
F: 
C: 
K: 
B: 
F: 
C: 
K: 
B: 
F: 
C: 
K: 
B: 
J': 
C: 

2,25 32 
5,62 

13,54 
2,il 

6,77 
3,46 
2,80 
r~ 

l,40 
73 

93.68 

18,74 
~.85 

19,29 

3,86 
9,64 

27,48 

5,50 
50,31 

9,92 

3,86 

;; 
l,93 

98 
3,02 

60 
J,51 

77 
l,10 

22 
27 

24 

1,42 

28 
71 
31 

16 

ta 
18 

~ 

24 

11 

9 -. 
18 

-3-

9H 

!141 

941 

1 

941 

16 Haçik Antikacı Debağ K. Çeşme Meydan 

l 7 Haçlk Antikacı Dcbağ K. ~me Meydllr. 

IS Rliştü Yıldırım KomUrctJ Ç. Ağll Mlllct 

19 Bahattın Serçe Kunduracı Samatya 

20 Aposto1 Çorbacı H.R.Ağa GtınıUşyüziik 

21 Bekir Y eşli ır
mak 

Kundura 
mlrclı;i 

b- liobyar K.M.Paşa 

ı 

l 

77 

49 

7 

no 

238,00 

238.00 

90,00 

36,00 

9Q,00 

K: 
n: 
F: 
K: 
B: 
F; 
K: 
B: 
F: 

K: 
B: 
F: 
C: 
K: 
B: 
C: 
K: 
B: 
Jo•: 

9,34 
11,68 
38,12 

7,36 
9,20 

18,00 
3,60 
9.00 

10,77 
2,15 
5,38 
2,71') 

42 
03 
13 

22 
-g 

22 
,--

4/13 

~/17 

25/4 

9U 

90 

IN2 

911 

938 

941 

t38 1 C: 

89 
18 

44 
23 

t38 

9H 

122 

'23 

Salih Sinemacı 

Muharrem ~- Manav 
sahibi 

24 Muharrem 11.:\·- Mana•• 
Sahibi 

lmralıor 1&3 

lmraJıor K. Başı 1 

Jmra?ı~r ı •.. 3aşr ı 

720. K: 
B: 

72,00 K: 
B: 
F: 
C: 

72,00 K: 
B: 
Jo•: 

34,69 
7.14 

61 
l2 
30 
15 

4/ 45 

J9/3 

15/10 

938 

942 

9f 2 

941 • 2~ Yorgl 

l 2s 

Terzi H. EYitat Yedlkule 20 22,50 K: 

l.13 
23 
56 

6,7ô 
135 

81,71 

7/86 938 

942 

942 

Nazlıc AlıReı

otıu 

Ahmet Kema-
lettin 

Deri fabr1"uıK. Çeşme H. Hasan 

Halı yıkama 
fabnkası 

Yedtkule Bucak bağı 16 

806.00 
B: 
K: 
iL 
K: 
B: 

l6,3i 

3,23 
11!) 

2 17 

2 15 

939 

938 

Samatya Malıye fUbe$1 mükellef erinden yukarda adı, !fi ve 'Clca~~ı yazılı şahıslar terk! ticaretle 
yenı adreslerini blldirmemlt ve tebellota sal~iyetıı blr ktntse &"<iatermemlt \'e yapılan ar&flırmada bu
lunamamış olduklarından hizalarında göeterilen yıllara alt kaaanç, buhran \'e zamlarını tıavf ihbarname
lerin bizzat teblıfl ınUnıkUn olamamıttır. Keyfiyet 3692 aayrlı l<anunur. 10 ve 11 ınei n'laddelerıne tevil 
kan tebUgat yerine geçmek üzere ılln olunur. (3736) 

l
~ kım halinde çalışmagı, bilenle da. 
nışmayı iş t>dlnecek yerde buyur 
mak, .kend.nl göstermek merakNta 
kapılmıslardır. Sonra kuskün bir 
halde kenarda dura.n kırt.si meka 
nizma; fovkalfidc harp mekanizma .. 
sını baltalnmak çın her lsrsattar. 

1 istifade ctmlstlr. MesclA otomobı1 

üıbrlkalarının harp malzemesi im~ı 
cdC'cek b r hale konulmasına k1'. 
rar verildi ve buna dah- bfr projf 
hazırlandı: lşc girişmek için lklncl 
bir proje ınzım k o da bu !abrıka· 
!ardan her blrınde neler y.apılaca. 
ğına dairdir. İşte buna .aıt evrax 
bir buçuk sene daireden daireye 
havale edilmiştir. Bereket fabrika. 
!ardan b r çoğu projeyi bcklemlyt
rek harp s.pnrlşleri kabul etmişler 
ve makinelerin onlıırın .fcablna 
gor<' tadile uğratmışlardır. 

Bu kusur ve aksaklıklara rağ. 

men Amerıkada işler eskisinden iyi 

gorillilyor, bir takım ıst lısaller ya. 

pı!ab liyor Çunku umumi hayatta 

adam SC'Çmek çl Uıtbik edilen ol· 

çUler n hnyet dc~j~miştlr. Kırtasi 
gıdışc odım u~ duran, korkak, silik, 

benl k irfoıa ve ihtiraslarına baglı 
adam ) erine işin kendine dert e
Jc:-n. mesulı:o. dten "~-- _ ... ıyan, ce-
sur tıp adam aranıyor. 

Amer ka gıbı bir memleket, bu· 
gunkU acı tecrübeden devumlı su
rette ders <ılabilecek m ? Ameri
kalılnrln İng llzlerın ~kırmızı bal· 
mumu h:ıst...lıgıo dıy ad taktıkları 
dC'rdln !acını, scromunu ke~etmek 
mUnıkiln olacak mı? 

Belkı .. Hastalığın tcşhıs ve tc

da\ ı hakJ,ında geniş ve unıumi 
munakıı alar ) apı dıktan sonra her 

ha1de yı k • lArm•tlerl belırmış ve 

at let kur.unu un l:stıbdadı kırıL 
ıı11ş gıbı görünOyor. 

üme& .Emla Y&LJIAN 



Ol' 
s alı 

tr=-===========================================================ı~ 

Maarifimizin müsbef çatışma siyl~, sporumuz için ileriye ümitlo bak:ıbr i riz . Bu 

bize her sene binlerce sporcu genç yetiştiriyor. Maarihakiki spor kaynakları, 

fjmizin bu çalışması bütün spor feş::kküllerine büyük l:ir örnek o . malıdı r 
8percu. ~la.arif '\'ekillmJ:ı 

' 

ttız !\IualHmin !}Smpi,ron vole) bol takımı eski kadre'§Ue 

tlo~ı.Jarpa,a !\hidöri\ "8.Jlet Şav Kıynıebi öı;retnltn °'[f"'adet 

n bir spor 
sam ·yo H v 

1 Sp ı sahasın a gene 
~zlanmızın basan ı 

:' nis~n 1937 tarihir.de c;por fM· 
1 alıyetler:ııc ba~layon okull::rınıız 
1 

23 V 1942 cumarletıi günü yap;ı. 
caklnrı okullararc.ısı muhtelif !'J'Or 

11R.arif !\itiıltir !'1-tua\ioi ' 'ahi 

Bugün b:rçok ktLip'.er~nılıin b -
rınci tc:kımlarında yer alan de-İ 
ğcrli elemanla:·ın bir kısmı mü
h~mıni b- z,m s: flarımızcla yct:ş-

Voleybol, atletizm 

daima başta 
Hayd .. rpa''°' .ı.-;esı, sporun her 

sahasında muvaffakiyelten mu
vaffak 'yete ko..~uyor . M r."lf"ket 
gençlıgt arasına, bu kültür yu\· :..· 
s:ndtın bi-r.1<-rcc Fporcu karışıyrır 

Sa(fet Sav gibl ~porsever bir 
nıüdürün, b:r idarccinın bu !aha
doı gecelı füı:dü.zlü çalışmı.ısı, et
rafına bu ışte bılerek ça1ışar. ;.ı;.n1-

scleri toplamasıdır ki, H.ydilrp" · 
şa l e in! tam bir spor }".a) il3ğı 

halirıe gctirm.ştır. 

fufbolde ve 
gidiyor 

ınü~abakıl<:crı ve kapanış töre'l ·ıl' miş ve yer.i gird klcri muhitlerde 
dördüncü faal"yct yılını tamamıeı. yadırgJmadan üzcrlerlnc düşen 
rnış olrıc;1klardır. Bu ves.Ic i!c vazi(:-icr: muvaffak.yelle başar-
,C'mlckctimlz şoor hayatırda el~- nu !.rdır. 
I:er:l bir v~ rlık h llrc gelen okul Bu ar~da beyne im Jel karşıt. ş-
sr~r h:ıreket:er:n:n kııı:a bir tarh· malardı:ı 'l'ürkiyc teıns.li takımı-

! çcs·ni yapmayı ve dört yıllık hir na iştirak edenler bulunduğu g bi 
calışma ncLcesindc elde edilen bu kabil sporcularda"- birinc!l,k 
başarıları bu sütunlarda tesb:t ~t- direğ·n::!' şar:Iı biiyrağımızı çekll-
meği fcr.;ıh verici bJr vozıfc sayı- rcnlcr de olmuştur. 
yorl:m. Memleket dahili müsabakalarda 

1939 yılına kadar oku11arımız· da sporcu talcbcmi2.in elde C"tliği 
dal\. b<>(le!" hareketleri ya:nız"' be- ba~arılar gOğüs kabartıcıdır. 27 
de"! te-r));ycs derslerine lnh'~ar XTI 1941 t 'ır;hi!': de Ankorada ya- j 
crllyordt:. Bunun har~cindc bazı pılan Atatürk kır koşusu b:rincL 
okullar kendi talcbe~i frı-:Hıd~ ıiğini İstorıbul okulları spor yurtla 
:nahdut v<' mrvzii müsııbakalar rtndan blrir.e mensup b·r talC'be 
tç tip rtmek suret lr talcberı.n ka1anmış, ayni sporcu talebe Es. 
!'por ~ahasırdaki çalı~m~ ihfylç kişeh-rdc yapılan İr:önü kır ko:;u-
vc ırzularını tatmin'! l•ğraşıyor. Dahna ft>a~-~ 1 iJf' anııu'lUt"ımıL merhum sunun fert tc:snH ır.ctc b'.rinciliğ! 
hırdı. Dt~ği.şnı.yc:-: rak)pler ve bir Tevfik l\ut ~ln1ış \·c !vraar;f Vekilliğini tE ın-
tür~li daha i.vi~i f'lde cd lcml:ven · silen bu müsabakayı i!)lırak eden 

j derecelerle Jl('k sönük b-r ~cklld"" I mişCr ki, memleketimizde tert p / İstanbul okulları ınuhteiit kır ko-
1 t;cçcn b_tı cıevrc, 1\.1a rif vek ilimiz cd·ır~ kır ~oşutarır.a 23J s~orcu. şusu takımı l.s p~~~nıa İnönü kır 
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Iia~an .'\.t. '\'i.ı.·ccl'in yük•ck dirok- ı nun '·'l rakı. ilk defa bu musaba. koşu,ur.un lkıncll &'n' . kl.zanmak 
t.C:crile hazırlanan Okul SPor ks.lc:1.rc>-ı ~örulmüş \'C hu h;idi~t!' şerefine ınazhar olmu~tur. 
yurtları talın1at-:~mC'cıini:ı 1939 I spor:a aljkaiı muhitlerde dcrjn Şimd. hemen her bOigedc okul- ı 
yı~ır.rn şubat ayında tatb k mev-ı akisler .. uy.andırmı.~tır. Tanı b:r sc- ! lu sparcular, .. b~~gcler:n lems:~i / 
kılIH" kontıl!ll"S'I:~ tarıhc karıştı. neye şe"m•l olan 1»39 • 1940 yıh tak_ımlarındn _ bü,yuk ba~arılar ~os 

Ve ·1u tarih yalnız okullarımızın spor c:1hşnıal·rı, gerek ı;porcu a- terıyorlar. Kısa bir zaman .çıne 

Bu spor ka.ynpgından memleket 
sporu. atletizm salu;sır.da. li lkan 
şaınp yo!'lu Muzafffrı, mi"ı ali.et 
Nazn1i, Vr-~fi, Ner'.man Galip, 
Hamd·, Rcuf. Hü.day, futbo1 Sc

hasırıda da Fikret, Orhan, Naim, 
F~fak, Ta•·ık, Sadettir .• T~raıı, ·:c· 
!alı Hakkı, k,Ieci S::uın ve daha 
bunlar ı: bı bır:ncı s11ıı1 c.cn1an. 

lfaydarpa.}• muallimlerinden .'\azmi değil memleket ~por hayatının da dedi \'e :;crcksc m(ıı;abaka sayısı sığdırılrn büyük baş<: rılar gö:;te-
b~r cıönüm rokta~ı oldu. 1 bakımından en yi.ik~l·~ hacide çık. r;yorhlr. Kı~a bir zaman içine ~ıg_ 

J:u- Kazan•J.ı 

&u sere Haydarpıı;~ 1 sesin. 
futbol, atlet 1zm, voleybolda ~am
pt)on ol rak görüyotuı Ve bu 
muv,j!ıffak. yrUer.nı devcmlı ça
ltş:na.!•lc hak eriert:h Kaza• n1ış· 
tır. 

!'.tekteb·n kıymet• ve .sporcu 
n\Udürü. !':por işlerile bızzat ıneŞ

gul olmakt.ldır. Lısenin bu zafer
lerJnrle sPQr~ver müdurı~rı yar
dımcıları atlet Nazmi, futbolcu 
Tar!k, ida.recıleT:ııcl n l\luhların 
büytik it sseleri vardır 

TaJimatnamen n okull1tra tebli- n1ış ve 1939 - 1940 da 189 karşı. dtrilan bu faaliyet ve muvaffaki
r. ii:~crin<' drrhal tesis cdll:-n 0_ laşm·.~ yapı:ınıştır. 1940 - 1941 yetlcr m('mlekct sporurun ist k
k. 1 por yurthu·ı h97.trl::nan prog.: df'rs yılı c•kull. rarı;ı,~; ~por faal. bati b?kıınıncian h · yır!ı ve üınit 
ram mucib nce ve 2 r.lsan 19:J9 yetlcrinc futbol, voleybol ve kır ver.cidir. Okullu ~porcular büyük
tarih nrlC' Taı...-:·m stadyomunda ! koşu:arı mü~abokaları yapılmak }(riıniz;n r.e istC'clıği~·. sevgili va. 
y pt:(l'' .:1çrh. törenile ~por sahl· · sureUlc drvam edilmiş VC' bu vı •. tanımı7.ın onların spor rahasın
sında uınumi k~r~ılaşmılara baş- Iın ı-onunrl~ kız vr erkek s;or 
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dak i me.:;aislnden neler bekled:ğL 
.adıl:-tr. Okullu sporcuları, okul. :vurtl~rı ::ıra.c:ı da atlr-t 7.ın ınü.st- j r.i b li~·orlar. 
~ar top!ı,!uğu çinCc harekete mcc bakaları tf':'rtip edilerC'k faaliyet Yüksek vatc..n sevgisi ve vatana 
hur ede-: bu talinı<ıtnsme, ilk an- sahası gen ı;;~ctilıni~tir. 1 hizmet emelilc çalı!'ır.n gençlerimiz 
lcı.rda bir e d ı;c hıvası yaratmı~ 1940 - 1941 de okullarımız 180 bugün her zamanK'nden daha .sı
vc o!\ul ~por hareketlcrin'.n ın 11 - muhtel f müs ;ı.b~ kit .vapmı~lardı~. kı saflarla Milli Şefim.ı:in etrafın. 
vaffrıklyetle başarılrnası şüpheli l 22, XI 1941 tarihi· deki spor mü. cia ve o .un cmr ne amade bir va
gürülnıüstü. F ckat dört .yıllık okul 1 ~abak;tl::ırı açılıs Lö!"en.le ba~layaıı zıycttc toplznmışla~~ı'... 19 m<Jy. ıs 
spor calı~malsrının muha~s<:\l~cıı 1941 • 1942 faal.vf't yılınd1 okul- Gençlık bayraını gunu Ankaralı 
bu end sc. ve tereddüdıin versiz hırımız 181 mi.is. b ; ka yaparak kardeşlerine , (Mılli ŞrCln emrıne 

Bu ,!:por k·yr-a~ının bugünkü ~ 
çalışmas.le memleket sporuna na- olduğunıı i~bat etmişı:r. 23 JV J 942 günü icra c1ilecek ve vatan müdafıı.asına hazır mısı. 
ha birçok kıymetli elemanlar ka- Okullarara"ı müı:;abakalarının muhtelif spor miı.sabc>k<tları ve r.ız?) sualt soruldugu zcıman okul-
zandımeaı:ına iınanımız vardır. J-fa.ydıırpa~a muallimlt>rinden Tarlk ba.şhtdı~ı 1938 - 1939 ders yılın. kapanı~ lörenile 1941 - 1942 yılı lu gençler çelik vücutlar!le: (Da. 
Şunu da kaydetmeden ""eçemi- da zaman azlığı dolayısile ktz \'C spor hareketlerini b t rmiş ola_ ima hazırız) cevabını vermişlerdi. 

e. da şam~yon Haydarpaş rı \"C erkPk okulları "ra~ında tul'Jluv:ı caklardır. Bu cevap bütün memleketin 
Y~··egiz ki, Haydarpaş;nın bu b-1. ı A k t d d onun muvaffakiyFtlerinc arrJI o- u•·u ::ı:-· ftıtbot ve voleybol müsa- Yukarıda tcq-bit edilen ders v. ılı 11 ara s a yomun a genç ve 
g U ve nıüsbet ç11lı.şması bütün b k 1 d- ·· tı 1 t · e<i"l 

lan kıymctlı -darccı'lcrıni mcmle- '· D ~·r: tcrtiµ rcll lmiş ve bu dtv. sır<:sırs. göre okul rpor müsaba- ·nç vucu ara anzır 1 miş ce-.soo• teşekkU.llerir.e bir örnek ol- ı · d b d 
n·•ıııc!ıt. kel sporu namına tel>r:k ve tak- ~e .. çı~ c o~ullarımız 48 muhtel!( kalarına 525,3085.3242 ve 4474 va ı ır. 

ınusab:Jka yapn 1 ışlardır. sporru talebe ı~t;rı.k etli. Ben de yazımı, okullu sporcu 
Futbolda, atlet;zmde, voleybol. dir etmeği b r borç b.Iirlz. 193" 1940 ı dainıa ha ·· 1 c::il b t · 
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;, .. ct\.·~ .. yılında kız Dört yılda 598 mü.sabaka yşpıJ_ . zır cum e .. e . ırırkcn, 
okL1J1_a~ı ;~ r küme içinde, erkek dı ve bu müsabakai..ıra 11 ,326 0 _ lstanbul okulları spor bölgesinin 
okullaı ı .sc kırmızı ve beysz kü- kullu sporcu dahil oldu. Rakam. kuruluş ve muvafiakiyetlerinde 
melere ayrılmak ~uretlle ve bir ların beliğ ifadesine okul hari- büyük yardımı olan merhum J\.1a
devreli Hk usullle karşıla5mışlar. ci temaslarda elde edilC'n büyük arif müdürü Tevfik Kut'un dc-Bugünkü hareketleri 
dır. Bu yıl c-rkek okulJarı arasın- muvaf( kiyeth•ri de ilcive etmek ğerli adını hürmetle anmayı bir 
da kır koşuları müsabakalarına verinde olur. İstanbul bölgesi at vaz;fe addetLm. 

spor 

BugUn Fener stadınd.ı okullar ya- sonra geçit resminl mtlt~akıp kız ve 1 ba~lanmt~ c;porcu talcbPmı 1 b 1· . _ · t . -k k k 1 -.: ~· • ı: n u etızm aJanlıgının ertıp clt ğl 
pacakları spor har('ketlerıle ıenel:k E'r e 0 ullar atlctızm m~Je.bak .. tar koşu 1ara goslerdığı alf\ka tahmi. llkbahar bayrak yarıc;larında bi-

saat 17 de Haydarpaşa. I!Jık f 1tbo1 k t , 
faa.iıyetı kapayacaklardır. Saat 15 . nım z n ustune çr mış ır. rincilık ve ikincıl·k alan okullu 

1 
maçı ve en nrhayet bu ~e.:1e dl'rece B ıl spor çalısmalart 

de Istıkllt.. mar.şile başlıyaeak olan alanların mUkAfll~ları \·~rılJikten sor. u Y ın : ., prog~ ~Porcular okullar spor bölgelerir.c 

h
. k .. . ..... d kt ramına dahıl kır koşularından b • b:r takım birincilik kupası ve ye. 

merasımde U' aç soz soy;"'" ı en ra merasime r.th ... yct ver-lı:-cektır ı · 
rıı:ır, 235 sparcu ta ebe iştırak et- di bayrak kazandırmışlardır. 

Vah yi Oktay 

Sahibi ve Neşriyat MUdürü 
Ahmet Emin YAL.~AN 

Vatan Ne~riyat TUrk Ltd. ŞU. 
\ 'atau Matbaas ı 

Kız Muallim mektebi, bize yarın 
iç in büyük Ümitler veriyor 

-
Kı~etıl vole)·boJcu Hayriye 

hususunda ilk Qefa temel atan btl 
kültür yuvasıdır. 

Kız muallimin bu sahadaki mu· 
vtfiaklyctH çalı~ması ;ki bakın1 .. 
dan mem!ekct için faydalıdır. 

Birincisi memleket sp0rU zinde 
C'vl8tlar, analar kazanıyor. ik.ncl .. 
si de bu tem;z karakter, sp0rcL1 
ruh.le l>u müstakbel hocalar spo· 
ru v;ıtanın en kuytu köşeler+:ne ıca. 
dar yayacaklar ve bütün mcmll' .. 
k•tin bir spor kaynağ' ha1'mc gel· 
mesine yardım edeceklerdir. 

Kız Mu6Ilim arasında öyle ele .. 
manleır var ki; bu genç kızlar h 1( 

şüphe yok ki, sporun1uzda nakikİ 
birer sporcu ve b:r varhk o}arak. 
yer almaktadırlar. 

Gerek voleybol ve gerekse at· 
letizm sahasında daima alkı~&d 1 '" 
~ımız Hayriye bugün erkek arka: 
daşlarının b;Ie yanında yer ala .. 
bllecek bir kabiliyet göstermekte .. 
dir. Yine Mclflhat voleybol sah81 '" 

sır.da bırtnci sınıf bir voleybOictı 
olarak yer alıyor. Diğer arkadaş· 
ları da bu S:<thada birer varlıktır· 

Bu sene Kız l\.luallim bu nıi.is .. 
bet çalışmasının mük!ıfatını vo· 
lcybol şampiyonluğunu kaıflfl .. 
makla elde etmiştir. 

Diğer taraftan atletizmde ('le 
başta gidiyor. Bsşta Hayriye ol· 
mak üzere diğer arkadaşlarıo111 

b:z~ hattı\ yeni Türkiye rekorl::&~ 1 

bıle hediye edecek1erinden cnıı... 
niz, Ümlllerimiz büyüktür. 

Başla kıymetli hocaları l\Jcsa: 
Kıl"D'ctli ,·oleybolcu ~lelifla t det S>vc 1 k .. K ...... a.l~ r oma uzerc :z ~n ... 

Kız Muc:lliın. m?ktebi, bışların- j lin1 mekteb:nin genç sporculat
1111 

da bulunan haf\..kı bir sı•rcu ve tebrik v takd:r ederiz. 
kıymetL üğrctmetılcrf Mesadet 
Saver Zaferin yorulmadan geceli 
gündüzlü ve duyarak, bilerek ça
lı~masilc b :ıc bir kız sporcu küt~ 

lesi kaz;f; ndırmaktadır. Mesadet 
Saver bu gençlik ordusunu, tam 
bir sporcu . ka.rakterilc hazırla
maktadır. 

Bugün Kız Muallim mektebin
de b:r tek kızımız yoktur ki; spor
la p.lilkad;ır oln1asrn, bir tek kızı

mız yoktur ki, hocalarinın etra
fında bu sahadd çahşmastn. 

Kız Muallim mekteb;nde spor, 
mektebtn tarihi kadar eskidir. 
Şunu da ilıive edelim k !, memle
kete spor öğretmeni yetı~tirmek 1 

Günün hakemleri 
. (g~ 

Bugün Fener Rtadında yapıla 
ııe· 

mektepliler mU.sabskalarında 8 , 

tlzn1 ba11hakemli~lni e.;;ki sporctı. rır~ 
. Jj)' 

neimılel atlet Omer Besim J{oŞ3 1 ·ıe 
futbol hakemll~ini de beynel1111 

hakemimiz :;;azi Tezcan yapa.'.:11Jcllr 
~ 

dt" 
ZA YI - EyUp Jaşc müdUrlilA'uıı iJ• 

ı b 
almış olduğumuz ı ağır l~i vl' ,,ı 

yUk karneleri zayi ettik. Ye-nll""~tı 
t;ıkaracaıtımdan esli.ilerinin hiili · 
yoktur. 

Bedia Şf\nkl r, 

:Surt~n Şenkı r 


