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Görünmez Baza 
-=-========================:===:==:===, 

En büyük şehrimizin göbeğ.'.n~e P.?t~~yan? kaza 
mermisi, bize neler duşunduruyor . 

Yazon: Ahmet Emin YALMAN 

~~~~~:~f 1-Hariciye Vekilimizin 
dt sanı"z., kaza 'Ye tehlikeden ko- a 

::.";~-;~~~='. kab u 1 resmı 
Yan bir sebep en beklenmez bir 
:ekilde Wir, 'çatar, milyonlarca 
nsan arasında bizi seçer ömrii- ı.. 

mUZii Veya ya~n için ~duğu- K b 1 
muz. ümit binasını kökünden ze- a u 
deler. Bu se'-- d b' --'ka ola-

resminde 
letler sefirleri 

müttefik dev
bulundular b 1. .....,p e ır -· 

. ır, bir makine arızası olabilir, 
~antııı bir hesap, hatalı bir ma-

l
evra <>labilir aksi tesadüflerin 

a eyh • 
k ıınl;:e olarak birleş.erek bir 
ata Yaratması olabilir. 

ra Evvelki gUn İstanbulda. Aksa-
Yda işlle, güclie meşgul olan, 

Yarın, ÖbUrgUn ne yapacıığını he
saplamak 1mkftnın1 kendinde gö
~n Yirmiden :faz.la vatandaş (gö-

. nıncz kaza) denilen menfi bii
Yt uk ikram Yenın manasını acı bir 
cer ·b 

Sebeu . eden gcç,rmiştlr. Kazanm 
d bı elbette anlaşılacak ve bir 
b a~a başgöstermemcsl için ted
h~ker alınacaktır. Bir taraftan da 
d 

1
11met, kazaya uğrayan vatan-

~§ ara bil:vük bir alAka ve sıevti 
costcrmi 
dı ş, ihtiyacı olanlara yar-

ın etıneği de iş edinmiştir. 

Acılığını h~ln duyduğu-
muz. bu ... 
d gorunmcz kaza karşısın-
da şunu hatıra getr.rmekten ken-

ınl;:i alamayız ki bugün bir mH
Yar insanın hawatı- hergün, her 
saat bö " • 
d Yle görünmez bir kazadan 

Ankara, 23 (Telefonla) - Bu ak
şam Hariciye Veklll ŞUkrU Saracoğ
Ju ile sayın refikalan evlerinde se
nellk mutat bir kabul resmi yap-

Sovyetler 
tekzip 

ediyorlar 

mışlardır. Bu kabul resminde mUt
tefik devletler sefirleri ve sefaret 
ıleri gelenleri ile tanınmış bir çok 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Meksika, 
Mihvere harp 

ilan etti 
Eski Cumhurreisi 

geri çağrı l dı 

Meks!ka bankaları 
tediyeyi kestiler 

Ruzveltin 
beyannamesi 

JMihver deniza!
i tıları meselesi 

halledilecek 

T ori hte görülmemiş 
büyük bir deniz 

program! 

1 
Amerikalılar 60 
günde bir gemi 

deni ıe indirecekler 
Vaşington, 23 (A.A.) - Dün A· 

merlkada deniz glinU olması mlina
sebellle Reis Ruzvelt bir beyanname 
ne,retmi~tlr. Bu beyannaml.'de 'un
lar yazılıdır. 

.Mihver t~en!zaltıları meselesi A
merikalıların karşıl~tıkları bütün 
diğer meseleler gibi h:lllcdilecektlr. 

Tarihte bu kadar bUyilk bir de
niz programı daha görUlmenılı;ıtır. 

Bizden şUphe ediyorlar. Sizi temin 
ederim kl bu işi bız başaracağız . 

Deniz gilnUnde tam 27 gemi deni
ze indirilmiştir. 

1 Bundan sonra Amerika her gtln 
2 gemiyi suya indirecektir. Sonbahar
da da bu sayının Uçe çıkması pek 
muktemeldır. 

Reis Ruz\·eıt, 23 milyon tonllAlo
nun 3 sene içinde ikmal edilebilece· 
ğinl söylemiştir. 

Amerika Birıeııik devletleri 1936 
senesinde 28, 1939 senesinde 40, 1941 
senesinde 103 gemi inşa etmişlerdir. 
Bu sene ise şimdiye kadar indirilen 

(De,~.tmı: Sa. 3; Sü. 7 de) ••• 

Harp endüst-ıa1' 1• CorUnur sayısız kaza ve be
t ardan P Y beklemekle geçmek
ycd r. liar'bin bir serp ntlsl, dOn~a 

Dua tepenin 
Ruslar tarafın
dan batırıldığı 
haberi uydur- l\lc.ksiko. 3 (A.A) - Meksika • • • • • • 

kabinesi, mihvere b'lkuvvc harp nsın1n verımını 
il.An etmiştir. Bu kararın kongre 

angınından fırlayan bir kıvıl-
~m h ı k ' Ya ut doğrudan doğruya b r 
d~~a netıccsınde ve ani bir tesa-

şcklinde bizi binde b '.r tehdit 
cı·den, akıbetler onları her an bek-
ıyor. ' 

• • ma ımış 

Bu haberleri Al
manlarla İtalyan
lar uydurmuşlar 

tarafından yakında tasdiki bekle- arttırmak için 
niyor. 

Mihvere harp ilAnının kongre 
tarafından tasdikine kadar Mek
slkanın önümüzdeki hafta başın
da mihver dcvletlerllc resmen 
harp halinde bulunması icap eder. 

Amerikalılar sekiz 
maddelik bir program 

hazı rlad :br 

Nafıa Vekaleti tarafından haı:ırlanmakta olan F.mlriılf:nı regUlaUirll 

Blkiimetin su 
siyaseti 

Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy· un 

gazetemize beyanatı 
Ankara, 3 (Telefonla) - Bu · 

gün bel". büyük bir nC>zaketle ka
bul eden Nafıa Vekili s&yın Ge
neral AH Fuat Cebesoy, g ttikçe 
ehemmiyet ı:: lan sulama lşlcr : mi
ze ve Cumhuı' yet hııkümetin ln 
su !tiyasetine dair aşağıdaki de
meçte bulunmu~lardır: 

«- Su lşin ı n mcmlcketJmlz için 
nck6dar c·hemm' yetil olduğu ma
lümdur. Cumhuriyet idaresi her
hangi bir rejimden ve idareden 
fazla ol ı:: rak rafta sıyasetı arasın

da bu işe büyük bir yC'r vcrm ş
tır. Dlvebillrim ki Konyndrkl su
lama İşi 1 stisna cd.lirsc Türk 'ye
de sulamaya daır ne yapılmışsa 
tamamen C umhuriyet rejimi za-
manında yapılmıştır. Bugün neti

celerini almakln olduğumuz de- Nafıa '\"t'!lulı Alı Fuat ceı-oy 
m ryolu politl kamızın rehberi o-
lan Mtlli Şefimiz İsmet İnönii su rarla ınsan eliyle yapılacuk sula. 

1 1 • d · b - v"' k al .. kayı ma lht!vncını daima göstermişt ir. 
ş erıne e aynı u. u " " 

İklimlerin sınıflara ayrılmasında göstermi~ler ve su işlerirfn başa- 1 rılması iç n çok kıymetli direktır- yağmurun biiyiik bir ehcmm'yct 
olduğunu biliyoruz. Yağmurlara 

ır1 Ra~ ·Alman 'ı 
barbi 

Ukraynada 
şiddetli tank 
muharebeleri 

Harkofta Alman 
zayiatı 15 bin 

Almanlar Sıvastopolu 
bombaladılar 

fct~e:klenmez ukubetler v e kül-
1 . çlnde geçen bir hayat, eed
~~1;.ızc bilyük bir ders öğret
d ~ · Hayatta hcrşcyln nisbl ol.. 
r~ u~u kavramak ve daha bete-

dtışilnüp halımlzc şiıkretmesl· 

Moskova, 23 (A.A.) - Tass A
jansı blldirlyor: 

Alman ajansı ve ondan sonra tabii 
olan Italyan Stcfani ajansı 20 ma
yıs gecesi Duatcpe adında.ki Türk 
motörUnUn Boğaziçinln giriş yerinde 
gtıya bir Sovyet denizaltısı tarafın

dan batırıldığı hakkında bir haber 
yaymışlardır. 

Mekslko, 23 (A.A ) - Cum
hurreisıi Cardcnas, mlidafaa işile 
meşgul bulunduğu Kaliforniya. 
dan gerl çağırılmıştır. Kendisi 
derhal kayıt.sız sartsız Kama~nun 
isteğine uymuş ve hükumeti he· 
men harp ililnı için zorlamıştır. 

ler vermislerdir. (Ue~ıunı Sa. s; Sil. il te) § 
va.şington, 23 (A.A .) _ Ameri- -~A~n'.:cı~d<>~lu~n~u~n~ik~ll:· m~~d~u:r~um'...:'.u~b:u_-~---=----=---::::-:----:;:--

~=~p i~id~~~i~~~ r::r!:ı~ı ~:au~~~ ita 1 yan 1 a r, ı, 1 o o b ,. n ç in 1 i Harkof ta bir Alman 
mevzii ele geçirildi ıı b,lmek ... 

Bu dersi biz de tılç bir zaman 
llnutınamalıyız.. Evet hGrb'n ser-
Jllntısı k ' k şe 1 nde b iz de sıkıntı çc-

Yoruz. Bunlardan b r kısmını 
Çaresiz. buluyoruz ve boyun eği.. 
Yoruz, bir kısmının da daha fy.i 
~aresi bulunacağını sanıyoruz, 

oyl(. imkıinları münakaşadan gc
~rıneği hak ve vazife sayıyoruz. 
k aknt bir taraftan bunu yapar
h en, bir tara!tan da eskller.ın da
b a beteri düşilnerek şükretmeği 

lınelcrindekl derın hikmetin ma-
~asını kavramağa ç~lışmalıyız. 

Unun gafıLl kalırsak pusulamızı 
§tşırırız, hayatın tadına varmak 
~ Şevk ve hazla nefes almak im

nını kaybederiz. 

k Urnuım işlerimizde; biiyilk btr 
d 

1~nıı kurulu usullerin fenahtın
an IJl.'r ı gelen bir takım hatalar 

~ardır. Fakat buna karşılık, niL 
ctıınız.1n, her mılletln gıptasını 

teken çok esaslı nimetlere kavuş.. 
~uş bulunduğunu da hatırdan çı· 
arınamnk gerektir. 

h Aksaraydo y .rmi vatandaşın 
11Ylllını kısmen yok eden, kısmen 

2:edclrycn mcrmı gıb, milyonlar
ca, bt>lkı milyarlarca mermi, her
Cun ht'r san ıye bır milyar insanın 
Varlığı çindc tırpan vurup ıf di
Yor. Goçbp g dcnlcrd n herbirl-
r. n b bnları kardeşler • eelcrı, 
ı:o • . 

CUkları, kurulu hayatları, yarı-

b
na aıt um tlerı vardır :S rçokları 1 • 
,. u ıın:tugu memlekete ve ınsanlı-
t;Q favdalı ad mlardır. 
b Hırslar ortalığı tutmuş, gözler, 

utun huri rı görem yecek hnlc 
g~Jrniştir. B z bile, h ç farkında 
~ ınadan, güy3 bir spor müsab•
t ası C>yrrd ~ ormuc;uz g tbi, harp-
(' tar. f lutuvoruz. 'fultugumuz 

la · raf, dıg r tar tın şu kadar bin 
rs nını, şu kadar tonluk gC'misi
~ • şu kndar evi ı, şu kadar lnbrl
nsını ve lktısadi kuyn.,ğ:nı yok 

ctt l!. zı-ıman •Oh tıfcrln ne iyi 
Old ' ' U' » d yoru:ı. 

Hayır, olen V(' oldilren km 
~ur a o Slııı, h ç dC' iyi olmuyor. 

ı<',... zav liıların ht'ps suç~uz in
sanlard r. Yıkılan b nal r, buvük 

avr<'t \ t' cm klt'rın; ı;('nelerdcn, 
L ırl i brrt b r kl rd ği mah

(Ü.?\ıınu Sa. 8, Sil. t de) •§• 

yadc arttırmak için sekiz maddelik 

Tass Ajansı Alman ve Italya.n fış
kırtıcılan ıtarafından yayılan bu ha
berin uydurma olduğunu bildlıırn.lye 

Mekıiko, 3 (A.A.) - Biitün 
Meksika bankaları, mihver teba
alarının dolarlarını çekememeler. 
için, Şimali Amerika paras!Je :her 
türlü tedıyeyl kesmiştir. 

bir program hazırlandığını blldir-

miş, bu işe devlet kontrol unun ka- s t eh ı ·ı k ede 
rıştırılmasına !Uzum olmadığını çUn a n rem o 1 da 
kil devlet kontrolUn'Un !~ilerin ha-
reket serbestliğini kısacatuu, an 

mezundur. (Devamı : S.. S; 8ü. 4 te) // 

cak hUkQmetle i2'birllği yapılarak 

el l.'meginln kullanılınıuıı gerektiğini 

ııöylemiştır. 

Kaza kurbanları 
dün gömüldüler 

Olen Hamdi Olkünün babası 
başında bir hıtabede 

oğlunun mezarı 

bulundu 

~ =:-.:a: . .uına ~~:ın yapıl- bUy llk ce nau töreni 

Cuma gilnU Aksaray tramvay de- ı marangoz Mehınedin oğlu 13 yaşın-ı mlişlerdir. 
posu önUnde donanmadan atılan bir 1 da Erdoğan fil Pertevniyal ı~ı ta- Şehitlikte Hamdi UlkUnUn babası 
meıminln şehre düşerek paUamasne Jebclerınden Hamdi UlkUnUn ccna- Arif Ulkll, hazhı bir hıtabede bulun
\"ukua gelen müessif k~Z9.da ölen zelerl dUn öğleden sonra Cerrahpa· muş, oğlunu kaybetmekten mUte· 

' vellit acılar içinde kıvranan uvallı 
AJtı;aray Kemalpaşa caddesinde otu- şa !hastanesinden kaldırılarak mera- babaya da Pertevniyal lisesinden bir 
ran 21 yaşında Muzaffer Yelman, 1 :oılmle Edırnekapı şehitliğine gomUI- talebe cevap vermlvtır. 

Kat'i hadiseler 
bekleniyor 

Nis'te, ita/yanlarla 
Fransızlar arasında 
kargaşalıklar oldu 
Londra, 23 (A.A.) - Iyi babf!r a

lan mabf!Uerde Fransız - l talyan 
münasebetlerinde kaU mııJUye.tte hi
diseler olaca~ söylenmektedir. Sar· 
dunya açığında ltalyan fılosuna men
sup futfit birlfklerden alınan haber
lere göre seçme Italyan kuvvetlerin
den mUrekkep mUhlm birlikler K or
sika adasuıa 150 kilometre mesafede 
bulunan San nemoya gelmişlerdir. 
lki memlt'ket arasındaki bu gergin
lık Nls'de FrnMızlar ve I talyanlar 
arasında kargaşalıklar husule getlr
ml2' ve bu arada bir kaç kişi yara
lanml\!tır. 

l .ondra, 23 (A.A.) - }llh' P'ran
(Devaını ; Sa. S; Sü. S tle) <=> 

Japonlar, beş 
•• • 
tumenın muva-
sala yollarını 

kestiler 

Çinliler de batıda 
Lanchi'yi geri okl1lor 
Tokyo, 23 (A..A.) - Domc. a

jansı Çekyank eyaletinde onuncu 
Çunkinı; ordusuna mensup 10-0 
bin kl.ş lık 5 tümenin muvasala 
yolla~.lc lrtii>atları kesildiğini 

söylemektedir. 
Çunklng, 23 (A..A.) - Cuma 

akı:amki Çin tebliği: 

Bir Çin b!rligi Mandalay ve 
Laşyo arasında Nawogki<>'a taarruz 
etmis, Japonlara 300 k~l kayıp 
verdirmiş ve 4 zırhlı otomobili de 
tahrı;p etmiştir. 

Ch;ontang nehr i şimal kıyıst 
(DevAMı : Sa. 3 ; Sü. S de)XX 

Beşiktaş,Göztepeye 
2 -1 mağlôp oldu 

Ankara şampiyonu 

T rabzonu 1 - 12 
Harbiye, 

yendi 
Turk.iye blrinciHkh?ri final maç

larına dün AnkaradA 19 mayıs 
Gençli k stadında devam cd lmls, 
Beşik to:ı İzmir şamplyonu G öz1e
pe ile, Harbiye de Tra bzonla kar
şılaşınıstır. 

GiınUn ilk karşılapnası Ha~lye 

!le Trabzon arasında oynanm15. 
Şazi Tezcanın idare ett.ğ4 bu maç. 
ta H arbiyeliler 12 - 1 gibi büyiik 
bir farkla maçı kaz.anmışlardır. 

İkinci karşılatma İstanbul şam· 
J>1yonu He İzmır §amplyonu .ra· 

(DwMM: Sa; S; 8ti. : de) X 

Moskova, 23 (A..A.) - Reu
ter'ln hususi muhabiri yazıyor: 

Bu harbin en şlddetll muhare
belerinden birı Ukraynanın ya
(~ı: Sa. 8 ; Sti. '1 te) c/ • 

~ 

( 

Y' 
......-.ı~o:::::::~' 

Bir hukukçu
muzu kaybettik 
Eski baro rersı Hasan 
Hayri Ton vefat etti 
Eski mebus ve Baro Reisı Avu

kıtt Hasan Hayri Tan'ın, geçen pa
zardanberi rahatsız olduğu hutalık
tan kurtulnmıyarak evvelkJ akşam 
öldUtünU tecssUrle haber aklık. 

Ha.san Hayri, hukuk mektebinden 
~ıktığı 1917 yılındanbcri avukatlığa 
!bqlamış ve Uç defa Baro Reısliğlne 
seçilmek &uretUe mesleğindeki mu
vatfa.kıyctln şerefini kazanmıştı. Ko 
cacll mebusluty v-e vilayet ve bele
diye meclislerinde aza olan avukat, 
kıymetli bir hukuJcçumuzdu. 1880 

de Istanbulda doğınuştu. 
Cenazesi bugUn Teşvlkiye camıin

den kaldmlarak Zhıcırlikuyuda .Aa
rl mezarltğ'a gömülecektir. Kendlai
ne rahmet diler, ailesine taaıyetle

nmi.zl SWl&.rı&. 



ı TATAN ---------------------------------------- 24 - 5 - 04.2 

"Bizleri geniş saliihiyetlerle donat
ınak memlekette korkunç vezararll 

bir aııarşi doğurur ,, 
Yazan : Cemal BARDAKÇI 

Postahane 
kasasını 
soyanlaı-

5000 lirayı 

yakayı ele 

çalanlar 
verdiler 

lstanbul postahanesl k~sasmdan 

5000 lira çalan iki kişi yaka anm ş
tır. Bunlardan biri postanede mü
vezzi Saim, diğeri Salmın arkadaşı 

seyyar satıcı AhmetUr. 
Saim. kasaya GOOO lıra yatıı ılclı-

- 2 2 _ ı da bakımsızlıktan yıkılıp gidecek. ğını görerek bunu çalmağı tıısarln-
Baz.ılarımız da sağlık, z raat, mnn- ml'I ve A!hmetle işbirliği dmlştır. 

'- d akl·n D:ıhllıye Vekılı~" rif, )Ol lht yaçlarını bır t.ınıfn bı· Bir gUn akşam Uzeri memurl:ır gll-
\Y/ ..... 1"' 141 ı .. 11 '· ehlr kHiplerı, sinema, tikte'l sonra Ahmed! içeri almış ,.e 

uzun btr mektubun 21 lll !nad- • yatro b ~alorı \'(" dahn bilmem 1 beraberce bu kasaya anahtar uy-
neler y paeak MJhcndls veya mi- durmak Uzere ltUlcl.n modellnın resdcsinde oy e d vordum: 

ıslaha. mar değ 1 ldar<.'c o duğumuzu mını alrnL,lardır. Bundan bır nıild· 
Duşfinulcn \'t ıstcn e ınut, rak bu bınoların pl(ın \'e det sonra uydurdukları anahtarla kn 

tın bugunklı mUlkı, d rı tc: ktlat· 
projelcrını kenet m z tonzlme kal~ .ı;ayı açmışlar ve içindeki 5000 lıray. 

ııı meyd<ın;ı gelir ime ı mumkun 
kışaeağız. Terkipler bugday, ar. çalmışlardır. 

dC'gıldır Bu noktayı burayu ta) n p:ı ) C'tıstırmeğe elver lı toprokl • ı Ertesı gün kasanın soyulduğu an· 
echld ktcn sonra ve fak .. t daho 

ra tutun <.'kt rf'(.'("ğiz ve~ n ac;ma :n~ılm.~. tahkıkata bnşlanmı~tır B r 
Dc•n,zl•de ıkt.n size :ırzetm stim. 

çubugu d ktlr cel;- z. Söz gellmı buçuk ay sUrcn tahkikat netlce'lın· 

Geçmiş zaman olur ki hayali.. iki para etmez 

Gizli '' Basra 1 raporu,, 
1 Meksikanos ... 

• •• •• nun ıçyuzu 
ı M Ullerlkfor safına on altı mil· 

~on ktl-.urluk bir mlUet da· 
hıı lltllıak etmek üzeredir \"C briki 
de et:ml~tlr: ÇünkU hu "'Rtırları ~az.
drtını 7.amıuı 1\lt>kslka C"ümtıurre· 

l'<lnlıı ııarllnıl'ntodıın milnere harı• 
iliinı knrnrı fstcıne"I haberi geldi· 
ğl lıalılc Jıarll'lrneııtonıın kararı he· 
ııuıız anlaşılm:ıııııştı. Gaz.etenin O• 

kurlorın eline gc<:tlği zamana ka· 
ılıır urnd:ıl<I ıııtıdılct içinde harı> ka· 
rarıııın çıknıı': olnıııı;ı ııe.k muhtc· 
meldir. 

ra 1r insan tannsiz olmaya
ı.g görsün; .ığzıle kuş, ayaği

ıe d k yokuş tutsa nafile ... Şu o.n
latncağım ,·aka da binblr misal
den bir tanesi: 

Ge<,en HlH l91S Dilnya Harbi 
başlamış. Bız de tuzumuau o çor
baya katmışız. Ben Karngöz gaze
tesinin l>aşyazarlığlnı ve mOdllr· 
:UğilnU ya.pıyo

nım. Işun iş, gU
nUm gUn... f 

lisı umum ,·ali ve komutanı Süley
man A.Skcrt kendi kendini şehit 

etti. Basradan çekUdık. Fakat bl· 
z.im bir adamımız ~raoa kaldı. 

Bu adamımız geçen gUn Islanbula 

geldi. Bize şöyle bir rapor verdi: 

fBen sıze Basradan lngıllzleıin 

haZırl>ğma dair çek gizli bir ra

por \'ermiştim. 

isnatta bulunulamazdı Bun eU
ret eden kim olUTSa olsun, goz e· 
rını oyardım Bugün de bylcyı n
dır. 

TalAt Bey.n gülUmsedığınln far

lundaydım. amma ne söy:cdlklerl

nı lşltınıyordum. 

Benim ıçin bu 
adamınızm ndı ne? 

raporu veren 

Yazan:------._, 
Bir sabah mat

baaya geldim. 

Kosti Efendı ba
na dedi ki: 

AKA GÜNDÜZ 

Temiz özlü, n
çık ı;özlü Ta.at 
Paşa o adamın a· 
dını .söyledi. 

Bu adam na-

!-..-----------------------------" sıl olur beni tanı-

Umum mlldUr ba.şktıliblne 

söy'enıi.ş, başkAtip mumeyylze bil· 
dırmış, mümeyyiz bize telefon et
tı. en de tc-lefonla umum mildUrU 
arayıp konuşacakmışsın 

cDostum olan umum mudUı· be
ni hiç aramadığı halde, böyle sa-

fi=\\ iln gece Perapalas otelinin 

D:::ı:D yemek salonundaydım. Bir 

Amerikalı gazeteci ile tanıştım. 

Gıızetccl birdenbire bana ded. kı: 

• Bra\'O sl1.e! Gizli, Basra 1'8· 

ponınu ınlikemmel ~Ozmışs:nız. 

Hayretler içinde kaldım Arn-
mızda şu konuşma geçti: 

Böy"c bir raporu slze kim ha
ber verdi" 

- - Raporıın bir kopyeaınl görUp 
okudum! 

maz da, cAka GUndUz kimdir? 
diye sorar? Beni pek iyi tanır. Ben 
onun adın. lekelememek ıçın Y r
na gazinosunda bir Bulgar gaıRo
!la tokat attım. Ben onun .sıfatını 

koruınok ç.n Sofyan.n bır metr
dotel nı mcrd,vcnlerden yuvarln
mağn kalkıştım Ben onun... Ha
yır! Söy' emij CC'eğim. Scdcce o be
n) pek{ılfı tıın.r \'e memleket 1 e
rinde nasıl bir o.dam olduğumu bl-
liı" dıyoccğıın. 

"\lı:k lkn. şlııml Amcrlknsında 'e 
Hirlc'iik Aııınll,anm cenubunda fı•· 

drral bir diın1ıurlyettlr. Sütusu 
~·ııkıırıla soykdlğlııı gibi 16,44M,OSO 
dur. Hu nlıfuoıurı 4,620,880 l Hhıtll. 

ll.O.S0.500 ı melez: 2,444,466 ıııı be· 
yaz, 198,0lll 11 de ecnebldlr. Ame· 
rilm Hlntlllerlnl A J& IUntlllerlle 
karı,tmnumak gerektir. Amerika 
kıtasının keşfinden önce orada ya• 
ı:ı~ nn J erllterc Jspanyollar dndlo;,ı> 
adını \ernıı,ı<'rdlr. Nl\fusun çoklu· 
~unu .) apıın nıelczler ise lndloıı • 
hp:ın.)ol kımıalnndır. 

Meksika, hcıncn bü!Un Amerika 
mPmlckrtlrrl gibi ham madde ba· 
kımııııl:ın çok 7.englndlr. l'la,1ıca 

maıll'nlerl alim, gümiiş, kur~n, ha· 
lnr, çinko ''e nntlmuandır. Petrol 
ı.ahulnrınııı nn<'ak binde blı'.I ı,ıen· 

Bural rda gördukler m ve yaptı· bol ve n<.'fıs kendır vcva patates de suçu işllyenlerln Saimle Ahmet 
gım incelemeler bu kanaııt.mı verecek tarlalara çavd ·r tohumu olduğu nnlnşılarak evvelki gl\n adll
kuv\cU<.'ndircJ Kanunlar \C hukı attırııcagız Aramızda hıçb r şey yeye teslım edılmişler ve Sultanah
kümclın muhını kararı, rı an': )apma1:a kar, r veremıycrek veya met Ikinl'i Suth Ceza mahkemcsin
tam 'b r it.mal ve salahiyete so. . ip 1 Ceı,aret <'demlyerek türbedar gib de sorguya ıı;ekllmlşlerdir 
val er marıfetılc ı,ı.f' tatbik ve ın- otur l'lar da bulunacnk VC" bti· Hırsızlar bu parayı çaldıktan !'Oıı· 
faz olunab Jır Halbukı bugun vı~ tun bıı har<'kct'erimızdC' mcm- ra 2 bin lırnsını S3klarnışlor n 3 
liyet~rln t>~nda bu urwm btzlerı eket, paraca zamnnca bü)uk ka- bln lira!ıı l'e de Ahmedın annesi na-
geniş sav.ı.~ ~erle donamak • 

,·ıplara uğrayacak. mına Ça~ıkapıda Yeni Turan gazi· 
memlekette başhınbaş;ı korkunç 1 S z bu yaptıklarımızdan öturu no.c;u sahlbl ile ortaklığ gırişmlşlcr-
ve zararlı bır an.ır dogurur. tık bakışta belkı biz muk.ıfat dır. Ortaklık mı.ıame'eslnde para sa-
Çunkiı herşe) in yen ba tan. ku· ter( J{ıyık gorc-cck cız. Ama 0 hıbi MUnevver gösterıldtğl için şUp
rulması, duzenlenmcs gereken kayıpları V<.' zararları lerl si.ıre· he hn.cııl olmamıştır. Suçlular tevkif 
memleketımızd<' lk ö11~ ne er rek sorguya çC'kmcğc, cezalandır· edılmişlerdlr. 

bah, sabah ne nrar ?> dedim, tele· 
fona yapıştım. Mümeyyizi buldum. 
Mllmeyyiz bnşkiitlbl buldu. Bıı.şkı\

Up umum mUdlirll buldu. Bu su
retle allolaşmak nasip oldu. 

Hayrola umum mUdUr? Mcr· 
dt\•enli bir yolla beni aramışsın. 

Ne var ki? 
Nota.sız bir ~. tatl!ız bir l!ade ... 

Belli ki dostça değil: 
Dahiliye Nazırı Taliil Beye

f endı, (merhum Taliı.t Paşa) mU
him bir me.c;ele için sizinle gôrllşe
cek. Hemen telefon etmenizi emir 

- Ru kopyeyi size kim verdi? 
Aka Gündüz! 

Böyle gızli bir rııpor Aka GUıı· 
düzUn cllne nasıl geçer? Aka GUn· 
dliz kimdir? Ne cUr'etle böyle bir 
raporun kopyesinl bir ecnebiye ,.e. 
rebUir? Berayi sadakat arzolunur.) 
Kim bilir daha neler de nt"ler ... 

TalAt Bey tatlı bir ifade ile de· 
dl ki: 

le) öyle bir sır verilmiş. Vf'ya 

lg) satılmışsa o ağır suçu ada

mını?. bende değil, kendı yakınla

rında aramalıdır: bunu da ben b • 
lirim Bu ad:ımınıza namussuz de
sem, dr~ll; cdebsiz dcsem. değil: 

alçak desem. değil; iftiracı dalkıı· 

\'Uk desem, değıl ... MUslade edınız I 
de sadece (döl'tbaşı mamur, kat-

nıcktedlr ki, hu da dünya petro! 
lstllısalirıln ~ li'lcle onuna U:kabUI 
rtnıelıtcdlr. 

Ge<;en hliyuk harpte Alman tah· 
rlkiitınıı ahne olan Meksika, 19H 
'<' llll 7 do Amerika silahlı kll\''·et· 
leriıılrı uıildalıalrcılnl lc-ap ettirmı,. 

ti. l'nknt hu f'Cfer :\tckslka ~ 
ba,.langıçtn Amerika He iı:'blrllğt 

J apmış 'e mlh\'er llenlzaltılannın 

iki mpuruuu torpillemesi li1.erlıtt' 

mllı\ ere h:ırp Jhin etnıe~1 Cilmhur· 
rel!ıl parlüml'ntoy a teldir etmhftl'· 

yapılması ,nere\ercle ne-reden i e m ga h~ bır vnkıt mkAn bulamı. 
buyurdular. 

- Böyle bir şey olmıyacağına. 
ytizde milyon eminiz. Sen yapmnz. 
ı:ıın. Maksadımız seni zan altında 

bulundurmak değil. Fakat ortada 
resmi ve gizli bir rapor var. Bunun 
bir kopyesi blr ecnebi gıızcteciye 

Yerilmiştir. MUes.ııesı~mlz ıçindc a· 
caba bıınu kim yapabilir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. Bunun için 
senin malömatına mUracant "ttim 

merli hımbıl) diyeyım. ı 

çivi ihtiyacı 

karşılanıyor 

başlanma ı lazım geleccg henüz ,ı.ac<ıksınız Çunkü o yı;pılnn iş. lstonbulun 
kal'l olarak tx-111 cet lmı değ ldlr ler n hepsinın kitnpta yeri vardır 
B.z yetmiş dort arkadaş da aynı V<.' VekAletlcrde dC' bunlardHn 
kabiliyet ve klfnyeU ha z dcg 1 z, hang lerln n daha evvel veva son· 
Vat.antn imarını, h<-r bakımdan ra y pılmn ı • cap cdeceği~e dııır 

Talfit Beyi lanıdıtım için mer
divene ıuzum görmeden, dotrudan 
doğruya telefonu açtım. Hemen 
cevap aldım: 

Talat Bey de mUteessırdi. B<'nl 
odanın dış kapısına kadar geçırdi 1 
ve yavaşça dedi ki: 

'ilkselmesıni, ııerpllme<I n sağia. b.r program, bir bilgi yoktur. 
nıik çi~ ne gıbı tedb rler alınma-, Bu karışıklıklar, lcraattnki bu 

Kardeşim, seni rahatsız ettim. 
Bizce mühim bir mese'ıı var. Sen
den bazı şeyler sorncatJm. Blrkııç 
dıı.kika !çln bana gel~bilir misin? 

Bizim sana karşı gösterdığl
miz ı;evgı ve itimada karşı Ecndcn 
!le bir şey bekleriz, bunu bana \'aa
det. 

Nasıl isterseniz. 

':\lı•k,lknlılar sanatktır oldukları 

kadar I~ 1 uıulıııriıJ, IJ i ııişam•ı ,.e 
blniddlrltr. 'l\lllli marşlarındakl: 

.Mexlcanos al grlto de guerra 
m acero nprcstad y el hrldon 

ı, hangı yollardan g dılmes ~e-1 aykırılıklar halk arasınd:ı. mut-

TıC'aret Vekıl!etl, Istanbul vılflyetı 

ç.vi ihtiyacını karşılamak Uzerc ye
niden 40 ton inşaat çivisi !le 6 ton 
kundura Çl\ isi ayırdıA"tnı dlln Vı1ı'\

y<'le bildırmıştır. 

rekecc~ 'hususunda aramızda ıç· lak surette onlermesı gereken 
ııhat, fikir, goruş dusunüş biri gı çok fena, çok zararlı b·r zihn Jet, Bir kömürcünün dük-

Gittim Yine hemen l<abul etti. 
Şunları I>Öyledl: 

Hunu kimseye ~oylcmc. Bu 
suretle tahklkatın1•zı ko!nylnşlır. 1 

<ı)leh-ı.lka.lılar, harp sayhasını 

doyum·a çelik 'e dizgini JıuzırlaJı· 
nız» sö:ıü, <>nhırın ccngihcr ruhunu 
bellrtml.) e kfıfidlr. 

' oktur. Bu S<."bcpten aynı mesele. bir kanaat doğurmaktadır. Son b k 1 d 
ler ayrı ayrı \ hıyetlcrde başka gunlerde civar b r viliyet ahali- kônı ir ay o patı 1 ---, 
başka şekli .suretlC'rde halledı- ~ir.den bazı kimselerden aldığım KadıköyUnde Fılzıl Zaim adında Ekmeğin tar.esini e ili 

- Blllyorsun ki Basra \'e hava- Yilzllmlln bembeyaz olduğunun 

farkındaydım. Tırnalt'arım isteme. 
dlğim ihalde avuçlarıma batıyordu 
Şakaklanm auyor, kalbım burku
luyordu. Bir ölUnUıı konuştu~ınu 

fa.rzedlnlz. öyle bir konuşuşle.. <:e· 
vap verdim: 

KÖR KADI 

SözUmU tuttum. Ferah dolu bir 
1 

kalble çıktım. Tahkikatın onları 1 
ılgilendiren tarafı ne oldu? Ne I 
yaptılar? Bilmem. işim d~I Fa-,-------------
kat bcnı ııgUcndıren tararı nıey- Mahkemeye verilen 
dana c;ıktı. Ne öyle bir raporun 

liyor Ayni kanunun ve)a kararın te'graflar dikkatimi bu h~ sc bir kömUrcU toptnn ı:ı kuruşa atıl· 
ıat'd'kı bir yerde huzur ve saadet uzerinc ç<.'kt. Ve bana derin bir ması icap eden kömUrU 10,30 paraya kuruşa ..sotmıılar 
tl'm n cdı)or, dı er tarafta .cka· kaygu \C üzuntu verd. Bu tel- sattığından Uskü~ar mıllı koruıı.m-ı Erenköyde HUmı \'e Ihsan adında 
vet YC fcl~ket vucude getırıyor. graflarr yazanlar 11) arh kır vi~ 1 mahkemeslr.c verılmlştir FAz•l za- j tkı şahıs 60 karne ile ı:; ekme~< nla
fcraatımızın tek kıl vuzu v layet· layeti ıç nde yerleştirilmelerini im 150 lira para cezasına ça~tı: ı: 1 rak tanesini 50 kuruştan satnrken 
er darest ~anu~unun vallkrin, lst yorlardı. Bu lııteklerln delAlct mış, ayni zam~nda ~ • ton komUr 1 I yakalanmış ve UskUdar milll kcrun
umuml medıslertn mazbatalarına eylediğ: mana da şu idi: Halk fay mUsaderc edllcı ek dUkkli.nmın da 1 m:ı kanunu mahkemesine \'erllmı'j· 
dar olan umumi mahıyettekı hü- dalı buldugu, hayırlı gordUğu hü· ny müddete ka.pntılnıasına ı.ar11~ ve- lerd.r. 

- Hiçbir şe;· bilmiyorum. 
kopycsi ya hancılara verl'mış. ne dC' mu h t.: kir 1 e r 
benim bu işten zerre kadar malO- I<Uçlikpazarda Hneıkadın mahalle· 

Ve itidalimi toplamak için zora
ki gUIUmsemeğ'e çalıştım. Benim 
için her şey söylenebilirdi, söyle· 
niienlere de inananlar bulunabilir
di, fakat bu tarzda, bu biçimde bir 

matım varmış. sınde bakkal Memduh, fazla fly:ıtlll 
Yokmuş amma, aradan yirmi pirinç, fasulye 'c sabun satmaktaıi 

kumler dlr. Bu vazıfoler r. ehem- kümete rej me değıl şahıslara mal rllnıı~tır. 
3 

d hnpls 

yedi uzun yıl geçtiğı halde -tı~lıl 2 num:ı.rah mılll korunma mahJ<e· 
mUteesslrlm. Neyse, geçmiş zaman 

mcsinc 'erılmlştlr. 
' Hilmi 100 lira para. ay a mtyctlerlnc gore sıraya konulma· cdıyordu' Bu kab'l kanaollerln 

1 
t lhs 

olur ki hayali .. iki para etmez. + J<'atihte lskenderpıışada bakk•' 

ı ve yerinl• göre bazılarının ba!';a "ararlı netıceleı ir. , tcsırlerlnı' son Bir bekçi karne cezasına çarptırı mış ır. anııı ya-
l 1 d · ıı 1 1 d d · · .. şı kUçUk olduğu anlıışıldığı:ıdo.n ce· 

gbeç rı mes ;. 16ber ekr "'ı n orl .uncu dort beş yhz yıllık tarı hımlzın sa tarken ye k C! 1and1 ?.381 tahfif en 33 !ıra para ceznsnıı 
e!: ncı p .. na ıra ·ı nın ı .ızım· hemen her sa~ fa<Jında okum::ık ka-

dır Fakat bu ö cmlı kimler bıld r Sultanahmet semti bekçılerinden çarptırılmıştır. 

hangi hl lgllere da)onarak y~pa- Yl'n rejiın·n kalplerdl', gonu:. 
c.ıktır. Bu ışln ba~rılması md > e 1<.'rdc, b r dah3 sökülup çıkarıln
kadar oldugu gıb bundan sonra mıyneak suretti' kuvvetle yerleş· 
da biz(" bır kılırs alınacak neti. mes, kokkşm sı bu ynnlış zlhni-

Rilşlll, karne satmaktan ııuçlu ola
rak 2 numaralı mım konınmn m:rn
kemesine \.'erllmlştlr. 

~aı·a1.cı müşterinin 

yl'·z lirasını çalmış Ne ederlerse kendilerine 
1 d i 1 k · ı Sultanahmette Ac?su ıtıanıamında ce er h ç c se~ nı ece·, ovunu e· )et.n. krnaatın her tarafn ynyıl. · b r teşkilatın bizler yakından 

cck .) !er olmı) acaktır Zira biz· mamasına, h çb r k fada ) er bu- sevk ve , dare, hareketler mizı te\ _ tczgılhtarhk yapan Hnsnn, hamama 
lcr bu yolda şah ı çtıhatlarımıza, lamamasına baglıdır Kotiilükleri l bit ve arasız takip ve murakabe gelip yıkanan Suphı adında bir a
keyflmlzc, t.ab.i mcyillerımtze şahıslarımıza, kendlmıze, ·) lllklcri evlemesinı :zaruri goriıyorum. d:ımın emanet çekmecesine bıraktı
bağlı kalac ğız. Herbırim z her mutlak ve mutlnk Cumhuriyete ·Bu teşkilftto umumi \•al ilk ve- ğ1 para ctizdanından yUz Ura çalmış, 

hada mut h::ı ıs kc- lcceğ z Kı. maletmelı~1 z, Fakat bur.u ~npıı- y mUfrttişUk unvnnı ver•lcb - yakalanarak mahkemeye verilmişti. 
m.~ızb·k~disin 1 )ola kverec~k· b, ecek kaç knbada) ı, !crııgat sa- l.r ... ) DUn ~ lncı Asliye cr.zad.ı. dunış. 
mc ·te ı, astaney su, <.' • m ış e. hlbt insan bulunab lir? Ilu mektubun tari hınden tam 
r nı •hmal edecek, 'bır kısmımızı i t b d' il 1 l k"l 1 1 . U mnsı yap.lan hırsız 6 ay hnpse mıı.Jı. 

ş e u uş nce er ıı sev ı e, lk. yıl sonra B r ı.cı mumi Mii-
ncak otuz kırk çocuğun okuyn· 0 11 d k w lh k ·ı~ t 1,. k ld ktim edilmiş ve tevkif edilmiştir. .. z r e ır .... assa ar vı aye - fettişlik teşkl .,tı uru u. Fakat 

R ad)O Gauteııılz.ln ,·erdiği tıa\'att'l'.k hir har.hl tla.Jıl ~ıerika Cilnı
dlııe &'Öre, Macaı raz.eteıerl Tür hurrelst uzun nymaktadır. 

ty tta 'l'AM l\IANA ~.u~ 
kiye haldmıda do9ta"; ııt:~r .~ t Almular bü3 lik taarruı; için iı~ 
hulunuyonnu,. Tllrke 0 0 &'otı e-, ·· tü ıe tüısl etmlsler. Uıına 

dl d tıuk, düamanlrk c· .) 11 1.ıt 11 n . • . .. 
r('n ken ne O!! ., ı~r'<ı So' H•!Jer de iı<" • \ bz. tıınıen 
dl! ise kentllne dıiMrnanlık ehuJ;ı · • · • 11 

• • :HJ(ıııışlar. Artık buna tanı ırtanasllc: 
ola<•afına göre )Jaı·ar bsııını doğru :iki tarafın askerleri tilnıeıı tilınen!» 
~·eJıı tutmuş demektir. ıM) ebillrl:r .. 

ACABA llA'SGISI '! Rll.t:TÇIUK ~ARTLARI 
cağı on be Y_ r~ evlı koylcröe !erimizde ıslahatı.. meydana gct • ne yazık ki bu teşkilat kendisin· 
kı la kadar buyuk 

1 
kargir • \'l')a rılcbtlmesi ve arzcttlğim zararla· den beklenen, umulan h zmetler 

beton mektep b na arı kurdur • rın onlcnmes, mahzurlnrın ber- tam olarak bnşcıramadı. Bu başa. 
c-ak V<" bu uğurda koyluyu har~p t .. raf celi leb.lmesi iç n başmda. rısızlıgın scbeplertni teşkllütın 
edecek VılCıyct bütçe nln fakır- ıyı, doğru. ileri goruş ve ferag.ıt kendlsındc mi. yoksa onun nok-
1 g: nden otunı \'e muall m bulup snhlbl, yüksek kudr<.'t ve kabıl - san bırakılmış olmasında mı, ya· 
ta)ln edeml)eceğ bu koca b na yette, yurt ve m ı:ct hakkında hut başka t<ıraflarda mı aramak 

Nışanlısını ö!düren 

katil 12 sene yatacak 

Gec,:en ı:Un ha.her 'erdiler: ,\nıcrl· 
ka harbi 19~:! yılında hlUreceğlne 

.kanaat getirdiği }(:in 104! y;ihnda 
raaııyctP. gl'!:e<>ek yeni falırlkaların 

yaıHltnaınndan 'ıt7.geçmlı:. Halbuki 
dün gelen bir habere g"öre B. Roo· 
se\'elt, harbin uı:un sürnceğlal t.ôy· 
lcınlş. Şu lıale g-öre .)a yeni tabri· 
kalardıı.ıı \'a7'g'eçlldlğl bir balondur, 
yahut ta en ftflÇ 1942 sonuıtda bite-

htanbul traımay idaresinin lıllctı:I 

anyan hlr ilanını gördüm. Kahul 
şartları ara1>1nda bir taııesı istekli· 
nlıı boyunun 1,65 ft'n aşağı olmama-

Açlığı en iyi tanıyan 

muharrir öldü 
A rlıtı etı I.> ı lanı.) an. en i.)i tas- ı 

' lr edl'.n muharrir ôlmliı:tfır. 
Ru adam Soneçll Kunt Jlam'iun'dıır. 
1830 da çok fakir bir Dlle içtıııle 
doğnıu,. ıkrfn •wklıM, geniş hayali 
muhitinin kabına ıi,•1uıtanııştır. Hiç 
bir ı, tutamamış, dıın3 anın 1ırr ta
rafını ı;ı•rııerl seM>erl gf"-Zntl~tlr. Ba
z.an l!f bularak knllarfle ~alı~ı"!, ba
z.an bUyük ehlrlcrde "ürtınınl~tür. 

1838 d~ .) imıl dokuz .)aşına 'ar
dıktan sonra gazeteci ot.11113a karar 
'~rmlş, eli )87.1.)'ft alıştıktan sonra 
da hak1kl teı'rUhelerln u3 rını;ı olarak 
(Açlık) adlı lblr romnn y11zn11~tır. 

Ru roman birdenbire ':'Ôhret almı!;i, 

her dile çe\ rllnıl" ve llam!tun erıı~rl I 
bir ~I lkt>n blr'dl'.nhlre dllnyanın hU. 
~ üklt>rl araıwna kar~nıştır. Rıındaıı, 

§Onra çıkan eııerlerlnln hep'll mühim 
birer sanat erıerldlr. 

rakat clıın3 ıanın bugünkü halinde 
(A~Jık) romanı hk; tü(llleı 7. lenkleo 
me3d-• çrkacatc, aç Mr adamın du3 
guJannı dünyanın ntl\yonlarca açı, 

merakla oico:f•Cakttr. 

genış ve esaslı bılg.lere malik ve lazım? 

kalbi yalnız onların SC\ gı ile çar· 
pan ruhşinas b r zatın bulunacağı 

(Arkası ur) 

C. B<tl'dakçı 

Nişanlısı Muzafferi öldUıen katil 
Ahmedın duruşması diln Iklncı Ağır 
Cezada. bitirilmiş ve katil 12 sr.re 
hap e ve ebediyen amme hizmetle
rinden mahrumiyete mahkQm olmuş. 
tur. 

SONMIYEN ATES 
111k s geralar, kibriUcr ve sigara gülle· 
ri ... İç!ın yanarak ve sızlıyarak, bin bir 
kepazeliğe sahne olan yemek masası· 
mn başına geçiyorum. Çantamdan çı. 

kardığım kalem ve kağıtla kocama son 
bir mektup. bir ikaz mektubu yazıyo. 
rum: 

T efriko No. 64 

Suat. gece )arı ıııı gcçı)or. Pokerciler 
ıstediklcrtnl aldıkları ıç n daha fazla o· 
turmt) ş luzum gormuyorlar, ayağa kal
kı:>-orlar. Durriy<.' • e Mazll:mc de t.abıi 

onlarla beraber ... Heps; b rdcn odadan 
çıkı)orlar bahçeye iniyorlar. Yavasçn 

balkonu çıkı~ orum. Kendimi iOSterm -
den melıtaptn tlet'ilycn hayallerı, gozle· 
rimle takıp ed yorum. Hayaller, garaja 
dogrıı yüru) orlar, otomobil n horultulu 
s<.'s , gecenin sessizllğ içinde korkunç 
ugultular yapıyor. ptoınobll, garajdan 
çıkı~ or. Balkonun b raz llerlsıntlcn geçi. 

yor 
Dort sef iden ıkı , nrka tarafa kurul· 

muşlar . 1kl ı de onde... Otomobil bah· 
çcde kı a bir kav ı:ı ç v rdikten sonra 
b Ç<.' kapısından sfaltn çıktyor. P0-
kcrcıler çok cenl lmen hareket ediyor. 
lar Bir nezaket olmak üzere iıç defa, 
kı a kısa glal':so çalarak zavallı Nıha

dı eUımlıyorlar Tek<'rlekler asfalt ilze· 
rinde süratlc kayıyor. Tezu dumana 
katarak tasıciıtı çiriceflcri ko:;;kten uzak-

Yazan: ismet zjy A 

)aştırıyor 

Nıhat, bitk n b r v .. :zl) ette bahçe ka
pısından içer giriyor. Ben hemen d va· 
ne uzanarak b .. ttıınl) eyi başıma kadar 
çek yorum. Kocam, sendeliye sendeJ.ye 
od ya g.riyor. Elcktrlğ yakmadan ses· 
:;izcC' soyunuyor. Karşıdaki karyolaya 
uLanı~ or.. fak::ıt b r tUrlü uyuyamıyor. 
l\lUtcmndlyen sağa, sola dö:ıiıyor. İçini 
çck•yor, kesik kes k oksilrüyor ve s!gn. 
re içiyor. 

B r ıki uatı k çtırpınıp çırpınmadan 
sonrn nihayet dalıyor. Onun uyumasın. 
dnn ıstıfadc ederek hemen yataktan 
k lkıyorum. Y mek odasına geç yorum. 
Elektriği aç·yoruın. Bu pcr ~n od.ıya 
ôyle bir goz gezdir yorum. 

Burası bir nıle odasındar, z.yade bir 
meyhane ko.sesinc benıııyor. Yerlerde 
Oshiste yığılmış rakı ş şcler. ve kadeh· 
ıcr .•. Masanın Ustilnde d ğılmış ve dö· 
külmiis vazl)<"tic ısk mb ller ve fişler ... 
Kap nııı nrkıı ında içki masaı;ır:dan ar
ta katan meze kırıntıları, yer4crde ya. 

Zavallı Nihad! .. 
Şu anda hissettiğim kalp acısı cmi· 

n m ki hayatımın en büyük acısını tcş· 
kil ediyor. 

Biltl.ln varlığımla sana bağlandığım 
günder.berı sende gördüğilm muvaze
nesizliklerden çok fena neticeler bckh
yebtllrdim. Fakat senin kadar zek. ve 
d"rayeUI bir adamın bu kadar derin bir 
gaflete düşeceğine zerre kadar ihtimal 
,·ermezd•m. Demek kl fena ahlik ve 
:fena ltıyadların esiri olan insanlar, ha· 
reketlcrlnln cezalarını çekmeğe mah· 
kum oldukları zaman her şeyden evvel 
-onlıırın d mağlarını kalın bir gaflet bu
lutu bUrUyor. Artık o bedbaht mah. 
kum, kendisini saran felAket çember.nl 
göremiyor. Kendisine yapılan ikaz ses
ler·nı lş,temiyor. 

(Mazlume) adını tasıyan. fakat tab • 
~tin yarattıgı on zalim bir mahlük olan 
o sefıl kndının, senin başına bir çorap 
ormeklc meşgul olduğunu çoktanberl 
htSOC'diyordum. Buna mlnl olmak için 
de btitun gayretimi sarfcdiyordum. Ne 
çare ki, sapa meş'um bir akıbetın acı 
ha«lkatlcrlnı hiÇ"bır zaman. kabul ett -

ı·emcıdım. 

ıihr. 'J'ranl\'ay idaresi bu şarh tam 
yerinde koymuştur. 1.65 den kısa bir 
bilet~lnln arabaılakl yolı•u kalabalı

ğı !~inde ka,ı.bolup gideceğini göı;ö. 

nünde tutmakta bliytik bir f!..abct 
\ar. Tathsert 

Her znman, her yerde, herkese şea
met getirmiş olan bu kadının Mısır 
prensesi diye sana tanıttığı cürüm or· 
tağı hakkında verdiğim malumata inan
madınsa, onunla bir kaç temastan son
ra, prenses maskesi tltında ne ığrenç 

bir çehre olduğunu anhyabllirdin? .• 
Fakat gece, kumar masası başında 

cereyan eden facıa sr.hnesınde pek açık 
olarak gördüm k., artık sen bütün 1d. 
rnk , şuuru ve muhakcmesl iflas haline 
8<."im'ş bir meenunsun ... 

Eger böyle olmasaydın, akşam müte· 
ınadiyen kaybettiğin kumarda Mıızlu· 
menin senin yanında oturmak isteme
sinde bir sebep arardın. Bu sebebi ara
mış olsaydın hiç şUphesiz ki ne zalım 
bir dolandırıcı şebekesinin lçine dilsmUş 
olduğunu dcrhul anlıyac .. klın. Fakat ne 
yazık ki, beni anlıyaınadığın glb., dcs • 
selcr ve hilelerle paralarını çeken, al· 
t.mdd<i olomo~ıı alıp göLürmekle de 
"enln bUtUn haysiyet ve şerefını sıfıra 
indıren insanların da ne mat olduklannı 
anlıyamadım .•. 

Şimdlye kadar bana yaptıgın haksız
lıklar \'e ihanetler, sadece ıkim zin ara. 
sındn kalsaydı, belkı daha bir muddet 
bu hakaretlere tabammill gösterirdim. 
Fakat sen, başta Zeynep olmak üzere 
bıışk:<'.:ıırını da bu hakaretlere l!;t rak 
et.t.irdln. .Ben bunlara layık bır kadın 
mılld.1.m Nfh.at.?.. (Arkası var) 

Tahsin fazla fiyatla pirlnçunıı sat· 
maktan suçlu olarak 2 numaralı 
milll korunma mahkemesine 'veril· 
mıştır. 

Onivers:tede dersler 

kesildi 
Ewelce tcc;blt edıldiği glJ;j ttrıi· 

vcrs tede dersler dün öğlede 
sonra kesilmiştir. Sozhi •mt wıı1 

günleri nd(" bazı dcglşik!ikler yıp· 

msk zarureti hasıl olmuştur. 
Talebe sayısı faıl.ı olan sıoıl· 

larda tek numaralı talebeler hll" 
zıranın on beşinde, çıft numarıı· 
lılm da 22 s nde sözHI iıntih~Jl:ı 
gireceklerdir. 

r-TAKVİM---\ 
24 l\IA YIS 1942 

PAZAlt 
Al 5 - Gün 144 - mznt 19 
UUl\Iİ 1358 - MAYIS Jl 
meni 1361 - Ocrnazl)~eveı ı 
VA.EİT RVALİ UA~I 
GÜNEŞ 5,35 9,08 
ÖGLE 13,11 4,43 
İKİNDİ 17,09 8,41 
AKŞAl\I 20,28 12,00 
YATSI 22,22 J,55 

lİMSAK 3,25 6.5 

====================~~ 

Patafes püreli kuzu 
kızartması 

D nn J ine 6JlC~ cluşündüktOJI -·· 
ra ıılha~et patate pt'ırell "

11 

er· 
kuzu kr1.arlıııası )aJınııyn karar ~ ... 
dlm. Rlr ı.ııo but tarafınclıın_ ".ıtf 
eti aldım. Kuşh:ışı dokrnttıın. Jı t· 
yağ \o so~an ile ı.o rı,tırarak ıuı.ııJ' 1• akta tını. El hir lnrurtrın kızarın t•· 
kcn ot<.' tarafta lılr huçuk kllO .~; ..... 
test h"aladıın. l'ltnklncdcn geÇ •ı• 

• k rf1• 
GUzel et t.Ul u il~ biraz sUt 11 I) I· 
rarak, blrıu; ela .. aılel 11ğ' Ilı\\ eSile 1• 
<'C plşlrlı' pllre )1llltım. Patat~, .. 
~tnı açarak k11.annıı: eti • ~· 
ko,dunı. 'l0 an .. ını uğleye, yarr.ıın• -

• ıa;Jn1 .. 
akşama olmak üzere ikiye ta ,ar 
dlJı sofraya "erdim. Gayet netllJ .,ar 
yemek oldu. Çocuklar da deJl'lk ~ 
yemek oldukıı ~in s~e 

'edller. liıJI..~ 
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lifi1l·J:ı i @t1!11:a=J@J!#M 
VAT Al'I 

BAŞMAJtALEDZH DEVAM 

Görünmez kaza 
(Bafl 1 mcıNe) •§* 

sullerdır Yok edılen zenginlik 
kaynakları, bu dünya üstnode ya· 
şayan bütün insanların mUştcrck 
malıdır. Ortada bir harp değil, 
adeta müşterek medeniyet namı. 
na ~.c ınti~r var. 

Yoksul ailelere SİYASİ İCMAL 
c:=:=t:t:= =:t= = :=e= = = =: :::::e e=:: 

Askeri durum 

Vzak doğuda: 
0 apoolar, ~ne kan;ı üç bUyiik 

~ böia'ede taanni harekAta 

ha~Jadılar. Bu ooı,.eler doğu \-0 CC· 

nup Qln eyaletıerlle prpta l'un
nan eyaletJdJr. Doj"u Çlnde J"'uço 
Hrnanı eivarında karaya asker çı-
1\ıtrdılar, cenubi !.~ııde Çckyang 
".rnleUnde Çln kU\'\ etlerine taarru
:ı:a &eçtiler. 1·annan'da Çunc.Kln&' 
tn&ııan ana yel ttıt.Uatmetınde ner
leıııeğe , .e taın·Jye getlrrne~e çalı

~ıyonar. Y•lnıı. şimalde Sarı nehir 
boyonda bir .Japon taarruzu görW
r11emeCcteclfr. 

Japo11lar 5 aelledrnberl başara

mattıkları l'1', hu ~r bltlrmt'ğe 
!\arar \'f)""-" görünüyorlar. rakat 
b u M:ne ıMnuııa kadar büylik bir ne

tice almaları ~k UT.ak bir nıtımal
dir. Mareşal Çen·Ka~ -Şek geni .. 
Çin Ulkeleı'lndcn kt1fnde oP.derek 
Japonları oyalamatıı 'e zamen ka· 
:r.annlllğa denuıı cdCC'ektlr. merl
l<alılar, Çine Jıa\'R ~oll~ le t.anarc 
'e kısmen ceı>hane gondermenln 
lmk&nıru bulm~'jlBrdı~. l\fal'Cl}Dl 
('an-'Kay.Şek'Jn en çok muhta" ol
ılu~u 'ası ta tla Jı1l\ a km'\ etleridir. 

llarkırf ile Jz1 um ara ınrlaki 150 
klluıııetrellk ~ üzerinde iki ta
rafı n t.a.arrodarı de\a111 edlvor. Fa· 
l\ııt ne Ru lar Hnrkof'a çok Jlerle
ını~ıer ve ne de Almanlar Rus lnn· 
'l'!tlerlnl tel.dld ~in h:yıatn'da l>o
neç nt"hrtnl ,;11tale g-eçebllınlşlerdlr. 
Alınanların Dç gilndP.nberl bu neh
ri geçenıeıııt"~rl \ e lııı nehir ho~ un
daki Rus müdafaa ke-.ılmlrıl ~ara
rnarnaıarı RM rwlidalaa5ının ku\·
' "tll olduğ'u nıı Köstermekt~lr. Eğer 
lnıanlar hu mukabil taıırnı7.ıl.L 

•nıı\•aftak ırlurlarım, Mar~I Tlmo
~enko laHno • ln'Um ara ında da 
nıukM.tı taarru1Jl ·geı;:-ooek nıya hu 
hatta mUıtafaada kalacaktır. Ru 
tal<dlme Harkof meydan nrnhare
~lnl Almanlar kaunmış olacak
tır. 

1.A \'I JLANI 
'4 .:i 94 2 tarihli , e 1326 numaralı 

nıcnşe şaha.cıetrı.aınes! za~ ı edl'mış
tlr. Ycnlsıni çıkarııcağıınızd n eski· 
ııın.n hUkmU yoktur. 

Ekmek karnesini 
ka ybedenler 

parasız yemek 
Ticaret Vekaleti ve Kızılay 

merkezi f aaliyefe geçti 
Ankara, 23 (Tel<'fonla) Fe,·ka-Mayıs ayı içinde hiç bir suretle 

karne alamıya caklar 

İ.ptldaij ınsar:brJn olçülcrimlcn 
kendımizı kurtarmanın artık za. 
manı gelmiştir. Hele b zırn. ya· 
rınki barış bakımından ınsanlıga 
faydalı olabilmem z için daha bu· 

d h bl 1 Olduğu IAde ahval do:ayısıle bllhııssa gıda gun en ar n manasın 

gib gbrmeğe alı mamız lazımdır. maddeleri fiyaUarının artışı bır tıı-

edilmek üzere parasız olarak yemek 
verocek aşhaneler açılması işine ça
lışılmaktadır. 

Harb n dünya ~·Ozünder ebedi kım yoksul aileleri müşkUl vazlye-
suretl kalk doğrudnn te soktuğu malı'.'ımd\ır Bu kabil al· 

Bu aşhaneler Istanbulun muht~lıf 
.semtlerinde açılacak ...-e yoksu: ai
leler buralardan her'Jıangi bir 'e
slka (;lb-tem1lye mecbur tutulmadan 
pişmiş yemek alabileceklerdir. Kızı
lay idaresi aşhanclerln mahallerini 
tesbıte ve buralara Uı.zım olan mal
zemeyi sUratle temine ugTaşmakt -

VılAyetten tebliğ olunmuştur: 1 mlyeceği ve ziya kcyfıyclinl tevsik e ması ve 1 ı lelerc bilhass kış ltorkunç bir ej-
. doğruya şekavet mar.asına a ın- . 

ı Ekmek kartlarını zayi ettık- edenlere rnüteakıp ay l<;ın kart ''erı- mrısı maksııdilc en faal rollerden der gıbı .gözükmekte \'e kışın gıda 
lennden bahisle Vıllyet \'e Kaza la- leceğindcn sayın halkımızın kartla· ı birini oynamak Türk milletine · maddelerı azlığl da bu l<0rkuyu bir 
şe bürolarınn müracaatlar tevali et- rını muhafazada ltınn gostermelerl düşccekt r. kııt d~ha arttırm&ktadır. Bu mese-
mektedlr. • 1 leyi gözden kaçırmıynn Ticaret Ve-

2 Ekmek kartlarını za•'ı eden- \'C aksı takdırde müracaatlarının ı- l\lıllı Şe!lm zln genç}.ğe o an kdlet· K 1 1 ,, " 1 h t b · d b d 1 k kuv ı ve ızı ay umum mer"ez re.s 

l 
lere mayıs ayı zarfında kart verıl- saf olunamıyacağı tebliğ olunur. 

1 taı· cbslın c utna da r çşo "zlere- 1 !iği önUmUzdekl kış için yoksul al· 
ve ı r ışare var ır. u su . . 
b. d c d h d'kk d 1 K:ı ' leleri se,·ındırecek çok ınllhlın bir 

dır. 
Aş.hanelerin bu kış behemehal fan-

O b• ç· ı· ır e a a a ı ·at e .n z: • , -
1 B •kt G •• t 10 ın ın l . karar vermı, bulunmaktadır. eşı aş oz epeye mıt ıçlnde bir zerre olan bu yer· 

d 
.. ·· d t bl t "kemmel Şımdlllk, yalnız lstanbuldn tatbik 

llyetc geçmesi verilmiş mutlak bir 

karardır. 

12 "}"' ld tehlike e yuzun e, anın en mu 1 

1 

- ma~ up o u numunesi olan insanlar, bugun 
(Başı ı incide) X (Bn..'ı 1 incide) XX bırb rler'nl oldürmekle meşgul. 

sında olmuştur Bcşlktr.ş sahaya bo~ unca ılcrl<yen bır Japon kolu dilrler.» 

H kk Ç 
1 
Tunglu'yu l"gal etm ş ve Kınhwa. Blrblrln' o' ldu··ren bu insanların a ı, aç , Hı:ıkkıyı meı kez mu- " , 
yı arkadan çevirerek Lnnchl ye karşı~rnda istisna manzarasını 

a\•ınc alarak çıkmıştı. ,-armak nlyet11<' K cnteh ıstika- gösteren bir millet \•ardır: O da 
Oyu.ıu'l ılk ıı nları mütevazin geç- metınde ılcrleme;, e ckvam ctmiş· ı Turk m iletidir. 

1 

ti, Hakkının sırası .le orta muavin. tır. Biz çok acı çekm.ş, çok tccrü
sağ' lç muhacim, yıne orta muavin, Japonların batı~a doğru çekil· 

1 
be görmüş ve milli siyasetimizde 

)ine sağ ıc. sol ve yine orta muhn-ı dikleri cenup Koran eyaletinde tecrübeden ders almağı bilmiş bir 

1 

cim oynad ğ'ını zikretmek kllfıdlr. Çinlıler Loshan'ı ger. almışlardır. mıllct:z. Ç'.le çekmiş insanlar sı· 
Takımı. teşkil eden elemanların da. I Çunklng, 23 (A.A.) - Japonlar !alile dünyadan gamın, kederin, 
yine böyle Hakkı gibi mUtemadıye:ı deniz yollyle Fukien eyaletini nefretin. taassubun, ihtirasın, kav· 
yer değiştirdiklerini tasavvur etmek den'zden zaptetmek projesinden ganın kalkmasını ve harbin milli 

l Be._.,,.ktnş takımının n1LSıl btr haleti \'11zgeçmlşlerdir. J~ponların M:n siyasetle~n bir ''asıtası olmaktan 
ruhiye \•e idaresizlik içinde mllcade- nehrinin şimal s hlline çıkudık. c'dden çıkmasını istemekle kalmr.. 
le etttğtnl anlatrnıya kll.fıdlr. !arı kuvvetler tekrar gemilere yoruz. İnsanlığın bu gayeye var-

19 uncu dakfkada, Fuadın M.. A- blndlrilm şfr. ması için sonuna kadar uğraşma· 

ŞUtü Ja1>0nların l gal ettiğ'I adıalar ğı vazıfe sayıyoruz. Bu vazifenin 
'ıye kontrpıye'ye dUştiren bir Tok1-0 23 (A.A.) - Dome. a- ele mutlaka, hakkından gelecefiz, 
ile Göz.tepelıler ılk gollerini yaptı· ı jansır.ın b.ldlrdlğıne göre, Kala· çünkü bu, milli ideoloj mlzln bıı· 
lar. 29 uncu dakikada Şeref, ŞU.k- m anes takım adalarından Besu· şında gelen mukaddes bir gaye. 
rllnUn attığı bir kornerden rsUfade ımga·mn limanı olan Koron'a Ja. dlr. 

Hül<umetin su siyaseti 
(Ba'iı ı inekle) § 1 r zl 90 bin dekar, kurutulacak ba· ı 

gort ·khmlcri, Al Kurtk, B) Yarı bıklık s.hası 50 b n dekar olup 
kurak, C) Ynş. d y( i.iç<' ayırabt.. dört yuz beş bın dekar arazi de 
liriz. Bu taksim umum'yetle senc· ı su!anııb.lcccktlr. 
ilk ortalama yağmur miklıırınıı Bnkırçay, bugun ) apılmrıkla o. 
göre yapılmıştır. Ziraat bakımın· : n işlerle 10 b.n dekar bnt klık 
dan yağmurun ilk ve sor.baharda kurutulmuş ve 22 bin _dekar~ık 
fazla gelerek yazın ~k çok ol- bir saha da taşkından kurları n
ması lstenlllr. Halbuki Tur~ ye caktır. 

yoğışlnrı bilhassa yayla iklim r.. Ged' z çayı, burada yapılan 1s· 
de yazın bir sağnak halinde lnC'r ı. hııtla Ged z ovasında taskından 
ve yerin içine geçm<'den sel hali·. kurtarılı:ıcak saha 15 bin deh"'Sr 
nl alır, blnnenaleyh Anadolu yay- ve suhınacak saha d3 42 bin de· 
!asının kabl olan kısımlarını su- kardır. 
lamak lüzumludur. Bundan başka Bu~·iikmenderes, Buyükmerde-
sulamanın ihtiyari olduğu sınıfa res hııvzssını 4 de ~)·ırab liriz. 
giren sahillerimizde mevsimlere 1 _ Sarayköy ovası, 
göre düşen yağmur miktarları: h . d Nazııll)c 

2 - Bür anıye en 
tetkik edilirse senevi ynğmur r-
tıfaları düşük olen yerlerde dahi kadar olan kısım, 
sulama mevsiminde düşen yağmu· 3 - Nazilli - Söke arası, 

Hiç şüphe etm!yoruz ki hıırbc run hububata Jetccck derecede 4 - Söke ovası 
mahsus bir hAdisenln hiç beklen- olmııdığı görülür. Büyük Mendereste bi~ ne prog 

ederek beraberlik sa~sını çıkardı. pon kıtaları çıkarılmıştır. Japon 
. kıtaları hlçb r mukavemet görme. 

Bu beraberlik \'azıyetı Göztepe ve mf.şlerdir. Mukavemetsiz teslim 
Beşikta.şın gayret' erine rağmen de- olan Filipinli askerlerin 9 tah1arı 

ğ'işmeden de\•re blttı ve takımlar sa.! teslim alınmıştır. 

1 
hadan 1-1 berabere çıktılar. Bundan b:;şka Japon kıtalorı 

. Pahıvan adasının merkezi olan 
lkınci dC\Tedc Izmlr çok canlı ve, p lr p 1 ue o r ncesea'ya da h'ç b.r 

mu\'affakryeUI !dl. Bun.ı mukabtl, mıo'.<avcmet görmeksizin çıkmış· 

mcz l:lr an ve şekilde en. l>üyUk B' k üh" 1 1 1 1 za 1 1.,ıer r:"tı"ceslııde . .. 1 ırço m ım ş er ayn · • rımia yapi an ,, " 
şehrımızln gobeglnde vukun ge - .J b k r 1 cc 

. h ı , d b be d" mnrua aşarms. vaz es VC' m - 80 bir. dekar araz snlanacnklır. 1 
mesı ep m z c una nzer u· b ti k d k 1 c hu 
.. 1 d t B ti 1 ur.ye arşısın a s an um • Çukııro"a Adana ovasında vi.ı·' şunce er uyan ırmış ır. u sure c 1 t .1 1 h" k" ti işle • 

. • r ye reJ m ve u umc sıı • b l !sn 
harbin hakıkı manasını daha yn. . 1 k 
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. l''lü de cude getirilmesine a§ anmış o 

.. , rın anca senl'sı ey u n ı kt 

Su h hakkında 
iki cereyan 

Yazan• M. ff. ZAL 
a O ngtıt~re "e Anıerlkacta yenr 

bir hn\'a \ar: Bir tarafta41 
lı rblıı çok u:ı:nması ihtimalini zl
lılıılı-re .\ a.tımınk hhmmunda ııı:rar 
cılUlyor, •lfL"Cr tıı;~ 1taıı mltwe.rbı 
çökmı- 1 n<'ticf'Slrıde sulhün baskın 
ı;ekllııde gelecc !ine \C demokrasi 
61mılnl hııı.ırlık ı:ı: bulaeatrna ıtı
tlnıal 'el't'nler 'ar. 

Bıı gibiler ş<h le düşünüyorlar: 
« \llnııny takat, aşkın yükler a l
tın:ı gfmılştlr. 1 cephesinin ııarıuı

ıhi;"lnı ~ı tu<'n lllmetıer °"'"'ır. 
Şehlrltrln gllııt•gUndüz lnglliT. han 
ha<0kınlarııııı ur..raın::ı ı \C bir çok 
J erlerin en iptld:ıi mliclııfn.a tmı

hatınd:ııı malınım bulunması Al
mımJnda mfıne,lynh samn~r. 

:'oleıel Uih<>k bom'h:ınllınanmda 

Ilı: hin kM uldUğli lı:ılde Alman
.\&dn otuz. bin diJC duyolnuıştur. 

Drm<'k ki hıılktn J ılgınlık '\ardır 

'e haberler mlib:ıl!'ığalı şel(Ulerdc 

Jll\llı)or. 

Bundan ha k.ı demoikra inin teç
hl7.ntı il_\ lr hlr şekllı1e artı) or ki, 
l!H8 tc l'leml,) e lııı.';llı.)acak fabrl
knlnrın kıırulın,ı ımlan \'BT..geçfl
ınlo;tlr. 'lal:ı:emf' lı tiinlUğli mesel!l 
I.lhJ ıı f'f'Jlht',.lndc ınih' er oophesi
r in czllnıf'"lne .ıebep olaeaktır. lJç 
durt t nka karsı iki tankla manev
ra ustnl ğı ı;ôıı1erllelılllr, fakat C• 

klz tanka iki tnnldn, 6cldz tayyn
reye iki İ.3.\-yare ile karşı durula
m :ı. Almaııl:ır şark <".-t'Jlh~lıule 

fJ l<'c kapıstıktan, ikinci tılr k~ da
ha geçlnllkten Mnra takatleri so-
nuna 'ara• ııktır.• 

BOylc ıılkblıwe dfışıincelere tabi 
olanlar nra,.ınd3, barış münakaşa

ları glt11kcc art.nınktadır. logllt.e· 
retlr iki cew.)ıın nıı:ıçık belirMı.ı,tır. 
Rlrlnelsl Dahiliye Nazırı, l~ Par f 
Hainden Mcırnıon'un tem 11 etttKt 
adalet 'e eınnl)et ulhU fikri ve mu 
fıa.far..'lldirl rın tt>m il ettttt \'er
tın) dan 'c şiddetli Mr intikam ııul

hü ()ntr.llerJ ... 
Amerikn~n gelince, yeni yeni 

barplerln önlino geçecek, dlirüııt 

bir enırıl)ot ulhü fikri orada &lt 
t lkrc ortulıj:'n lı!i.klııı olmak~dır. 

Beşiktaşlılar yine bozuk oynuyorlar- Jardır. 

dı. Netice bu vaziyete uygun düştü İtalyanlar, 
Sanremoda 

kından gordük, lnsarhğı bu be- 1 ~l b 1 . t 0 t ""'ht Sular işlerin b$sında sulama geme· c· 
l .. d k t k ı ... kl ,. c c " a mış .r. aı, c o d t k sulama ko 

d an ur arma yo unun azm - u i\1"d" l" . k 1 yüz d r. \'Q a a ın ve • Ruz ve l t ı· n mum ı u ur ugu ·uru muş. i t t 
mlz daha keskin bir hale vtrclı. .1 1 1 k bl t hs' t kabul nuları aynı ehemm yet e mevcu 

\"e 25 lncı dakikada Hal.din avağı 

ile ıkincı bir gol daha çıkaran lz~ır- 1 
Ahmet Emin YAl,MAN mı yor. ırt ı r 3 ısn olduğu halde taşkırdan evvel su. b • 

ed imiş ve bununla Çubuk bara· hıma mevzuunun ele alınması t ş- eyannamesı 

lbrahlm 'e iıle~m:ın Çelıreli ı liler sahadan 2-1 galip çıktılar. (Ba51 1 lnl'ide) C=> 
sız mahfillerinde ~tısı! olan kanaate 

Meksik a Mihvere jı, Bursa ovasında NilU!er mar. kın meselelerde daha uzun elüd· (Başı 1 incide) :. 
zumesin'n ısl~hı, Nazilli civarın· .... , ,..eml adedi geçen 8enenlnkinden yih 

!ere lhtiy~ç göstermesi ve "'nne- "' 
da Sulama ve kurutma kanalları· d t z beş fazladır 

= :------------------------------'göre, Berlln hüktlmetf, Roma, Korsı- harp ilan e~ti nm ncılması işleri taahhUdl' ba~- Uce zamandan kazar:m k üzere e A~~rikan t gabl~ı 90 gUnde -b'r 
lar.nlıık sııretll inşaata beılan- etüdü bitirilen sulamıı 1$lcrınC' der . 1 Bu :mUh 

Bugün S inemasında 
• 
1 P EK 

2 Bü~ ük film birden 

1- DENiZ AR KADAŞLARI 
Bütün Amerikan bahri~ ~inin lştlraklle lıa'lıtla nm"N, mükr.mmel 

bir A'k • Kııh,,manlık 'e arkaıla11lık filmi 

BAŞ ROLU~RDE: 

N/1/YCY KELLY JOHN H/ILL 

2-A R JA NTiN A 
Şöhreti bıltnn ılıioya) ı aran şaht'M'rler ~hesf'r! 

\ugUn saat 11 de tenz!Ui.Uı matıne 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Fener Yıld rım caddesınde ıos sayılı e\•ln harap ve maili lrmidam 

olduğu ınahalllnde görülmüı,ıUlr. Kunur.l tebligat yapılmak Uzcre sahip 
\'e hissedarları yapılan nra.ştım1ad:ı bulunamadığından Yapı, yollar ı 
kRnununun 4' Uncu maddesine göre mezkUı bınanın 24 saat içinde 
1lla.hzurunun gıderılm~i icap etmektedir. Aksı takdirde yıktırılacatı 
ihtarname yerine kaim olmak üzere tı~n olunur. <5775) ' 

Bölge İaşe Müdürl~ğün:len : 
1 - Halka tevzi olunmak Uzere bakkallara \'erimı pirinç, Turyağı ve 

l>eyaz peynirler 26.5.942 ıı:ılı gtlnünde ı itibaren şclırtmızdcl<I bt!tUn bak
kallar tarafından halka tevzi olunıı.caktır. 

2 He!' ,ahı! ekmek karnelerının mayıs a)ı yaz.Jı kö ~lııi kestir-
rtıek suretlle kendi nahlyc"I dahtlindekı bakkallardan yarım kil<> pirinç, 
lO() gram Turyafı, 100 gram beyaz peynir alacaktır 

:: - Pirincin perakende kilosu IS3, Tury.ığın perakende kUosu 155, 
beyaz peynirin perakende kılosıı 100 kuruştur. 

ka ve Tunustan vazgeçtiği takdırde 
Nısin ltalyaya kalmıı.sı ıcın bir an
laşmaya vanlmasına çnlışmaktad.r. 
Temin edlldiğıne göre Berlln, ltal
~a, bazı Fransız bölgelerini znptet
Uğ'ı takdırdc La\'nlin düşmesinden 
korkmaktadır. Vişl ise vakit kazan
mıya upoşnıaktadır. 

(Başı ı incide) // 

Kurmay ba .. kanmın tebtlfl 
Mt!kslko, 23 (A.A.) - Meksika 

Genci Kurm.y rcls1 General Sal. 
vador Sanchcz bir tebllğ neşrede
rc k, parlı:mento harp ll5nııın ka· 
rnr verd.ği takdirde milli toprak· 
!arın müdafaa edlleceğ nl fakat 
denizaşırı yerlt•re asker göndcrll
mlycceğlni bildtrmlşlır. 

Batınlan ik'.nct 1-etroı ıeıolsl 
Meksika, 23 (A.A) - Herlc!yc 

Nazın Pad!llaltı bin tonluk Fajo 
de Oro isimli petrol f:emisın:n tor-

hal başlanmasını fcap ctUrm'şt r gemiyi dcnızc ındırıyor ar. • 
mı.oı:, diğer taraftan bütün Anado- ı u 60 ""'ne inmesi JhUma.1 IHhl-
lunun su işleri etüdll yapıimayn Çukurova sulama programı bitti- l~nd:dır. &" 

başlanmıştır. p, kat 1929 • 1930 ğl zaman Adana havzasında 
dilnva !ktısadi buhranı su pollt!· l,400,000 dekar bir saha sulanmış [_ '"' 

- olacaktır. Bu mühim pamuk mın- li S Alm&B 1 
kanııza deha büyiik b"r hız ver- it: • ~ 

takamızın pamuk verimi bu su· 
me~c ml111I olmuştur. Su işlerine b b 1 

& retle • rtmış ve emniyet altına a. a r 
ve bilhassa etücllerir:e devam et-

lınmı olacaktır. ·'d I meklc beraber 12 sene sonra ikin· (Ba~ı 1 lll<'-1 e « » 
cı bllyilk bir hamle yapılmıştır. Erzincan, )Erz neon ovasında kıcı ve tozlu steplerinde cereyan 
1936 senes.nde verilen 31 mllyo· bcşlıınan rşler bellibaşh olarak bn- etmektedir. Bu muharebenin, Uk. 

1 taklık kurutmasıdır. Bu suretle na 'laveten 8 ağustos 1941 tar - raynanın mukndderatınr tayın ct-
120 bin dekar arazi kurutulacak 

hinde kabul edilen bir kar.un mu- mesi muhtemeldir. Birkaç gün· 
cıbince 51,001,000 liralık bir tnh· ve 50 bin dekar arazi de taşkın- denbert bilyi.ık ve şiddcth bir tank 

O dan kurtulacaktır. dt p nenen ıkinci Meksika gemisi ol· sisatla beş senede bitirilmek zere muharcbcs yapılmakta r. Bu· 
duğunu ve bu gem'd~n 20 kişinin b r program hazırlanmıştır. Bu Ycşlhrmak, burada yapılacak nunla beraber bugün muharçbc-
kurUırıldığını söylemiştir. l ık' ncı hamlenin programında şu tesisat sayesinde 80 bin dekar ge· dckı s;ddctln azaldığı ve Alman
---- ---------- ı esaslar gözönünde tutulmuştur. n' şl.ğlnde bir sahanın sulanmtsı ların yorgunluk eseri göstcrdıklc· 

B O R S A 1 1 _ Memleket su konuları lcin· kalil olacaktır. I rl söylenebilir. Bundun dolayı mu 

23 
MAYJS 1942 de bazıları üzerinde senelerden- Yukarıda bahsettiğim işler bu- hareben n Sovyetlerm lehine bi-

beri yakınd .. n yapılan inceleme- gün ihale edilmiş olan işlerdir. teccğ nı zannettirecek sebepler 
ı Sterlin 5,20 

ıoo Dolar 130.70 
ı 00 İsviçre frar.gı 12.84 
ı 00 Pczela 00,00 
ı 00 İsveç krom. 3-0,92 

Fc;;TJ ">"' ··e TAHVİLAT 
Turk borcu Trans I 24.85 
Sıvas _ Erzurum 2.7 19,90 
Yüzde 6 Tasarruf 'bonoları 94,00 
Anadolu Demlryolu l ve il 52,00 
Aelan Çimento 13,10 

İstanbul Barosu 
-.. 1 

ı Baro Reıs'::r7~~~~de~:asan Hn,yı·ı 
\f~ıuı· bir clld mütenasınsı- TAN, kısa bir hastnlıktan sonra ve

nı~ şayanı hayret. k~rt olan ve fnt etmiştir. Cenazesi, 24.5.942 pa
tBIOCEL» tabir edilen kıymetli ve zar gilnil öğ'le namazını mtıtenkıp 
gençleştirici cild unsuru şlmdı TeŞ\•jkfye cıınılindcn kaldırılarak Şiş. 
(pembe renkteki> TOtalon kremi- lidc Asrl mezarlıktaki ebedi fırtlrahat 
nin terkıblnde bulunuyor. Onu 1 gAhma tevdi edllecekUr. 
h_er .. alt.pm yat.mazda.n evvel su- Avukat arkadaşların cenaze nıe-

!er r:etlcesınde elde cdılmlli olan Çok yakın bir zamar.da da aşağı. vardır. 
bilgiler mevcut olduğu d betle su dakl işler ihale cd•.lecektır: Am n Londra, 23 (A.A.) - Scwyct 
işleri programının ilk kısmında ovusı, Alanya, 1\lan·,•gnd, Silifke, başkomutanlığı Harkofun cenup 
bu gibi işlere yer vermek· :vıalatynda Derme ve Sultansu~, doğusunda A1manl rın yaptıkları 

2 - Bu su işlerinden en ehem· Isparta, lskendcrun bataklıgı, Çar çevirme hareketinin pek az net . 
mlyetlller nı tercih etmek ve bil· şamba ovası, Eskişehir ovası, To· ee verdifıni bll<Ermektcdir. Teb 
hassa yapılacak işlerden elde ed1- 'kat ovasının sol tarafı, A~ray !iğde du~nn ağır kayıplara ut
lecek menfaatler gözonür.de bu- ovasının sulanması, .sakary~ üze· rayarak r.cat <'tm.ştir dcmek1c
lundurulmak suretile bu tercıhl ~11;~~ Çağl:ayanda bir bara3 ... ve dır. 3 gUn içi .de Alman ölil mik· 
)apmak. · tarı 15 000 bulmuştur. 

3 _ l\'IUstaccl b.r mahiyet arzc· Turk.yede yukarıda çlzd ğ m B r Alman tank tUmenı bozgu. 
den ve bllhassa içtimai zümren'n program muc blncc başarılan işle. na, dl{? r bir tumcn de hasara ug
hayat ve sıhhatlle ilgili olan işle· rln ehemmiyetini anlatmak ıçm ratı mıştır. 
re ehcmmlvct verımk. ıslze şunları söy~:yeyım: Türk ye Berin, 23 <A.A.) - D. N. B 

4 _ U~k bir ıst.kbaldcn '/!,ya- arazisi cem"an 76 m!lyon 273 bin ajansı asker! bir kaynaktan b 1· 
de yakın b!r zamanda netice vere- 1ıektardır • .Buronın :uıcak 25 te dırl)Or: 
eek su lşlE'rlni ön s .. fn koymak blrl ynnl 3 milyon 50 bitl hektarı Almıın savas uçaklarından mü· 

Bu cs.ıslnr dnhilindC' 1936 sene· dliz ovalardır. 934 se-nes lı;tnt's. rekkep bir tcskıl dun Sivastopol 
si S'Onundn hıızırlnnan programa tiklerine göre Türktyedc ekll<>n kfle f üzer nde bırdenbire gözük. 
gi>re Marmarn havza~ır.d:ı susı· arazi miktarı 6 milyon 43ü bin hck muş ve cenup körfezinde bulunan 
ğırlık ve tabllen, Egede BakırçaJ. tardır. Bunun yarısının ovalııra gcmllE'ri bombalamıştır. Bah riye 
Gediz, Biiyilkmendcres nehirleri, isabet ettlg kabul edllırse yuka· kışlnlnrına tam bomba isabetleri 
Adana havalisi"de Seyhan, Cey. rıda 3 milyon rakamının doğru· olmuştur. 4 - Te\'ZI olunacak pirinçler temiz ve karışıksı.z., beyaz peynirler lse 

G'eçcn sene mahsulü ve yag-lıdır. Bu e,·safı arzetmlyen küflü, ınevaddı 
ecnebiye ile karışık pirinç, yaı'.,'Sız 'e taze peyniri satmak LiUyeıı bak
kalların lafC nıt'rcllcrine ıhbar edılmesl ayın halkım11.dan rica olunur. 
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run uz ve her sabah dahn genç l raslmtne iştirakleri rica olunur. 
uyanınız, G ündüzleri de beyaz 

1 renkte (yağsızı Tokalan kremini 1 ZAYI - Çankırı nüfus da!resln
kullanıruz. Cild i beyulaur, tau- den aldığım hU,iyet cüzdanımı ve 
leştirtr ve kadife gibi yuml1fatır. 1 askerlik vesikamı ve ekmek karne

han, Berdan, Slllfkede Göksu, Ka luğu kabul ed•lebilır. Coğrafi va. B<-rlln, 23 (A.A.) - Alman OTau· 
rndcnlz havaltslnde Yeşilırnıak ve zıyct itibarile, dere ve neh rlerin lan bıışkomulanlığının teb1ttf: 
tA~ !eri, Ortaanadoluda Sakarya mevki ve rejlrnlerl itibarile bu 3 Harkof keslmlndt', 12 ::nayısta 20 
ve tAbUerıle Err.lncan ve J~dır o- ı milyonluk hek.tartn üçte kıs nl piyade tUmenl, 3 SÜ\'arl tUmenl ve 
valarında sulama yapılması karar· sulamak lmkAm olduğunu k bul 15 zırhlı tümenle ;,-apılan bUytlk So'. 
!aştırılmıştır. edersek hata etmiş olmayız. Bu )·et taarruzu tamamııe akim kalm ş 

mi zayi ettim. Yenilerini çıkaraca 
ğınıdan eskikrln hükmü yoktur. 1 

Numan ATA 

7.Al·ı 

Eytlp ı~e bUrosundruı almış oldu
ğumuz 8629, 8630, 8631, 8632, 8506, 
(6667 ağır işçi) No. lu ekmek karne
lerini zayi etttk. Yenilerini çıkaraca
ğımızdan eskilerinin hUkmü yoktur. 

7-eynel Rt _'AR 

ZAYi 

Bundan sonra Vckülctce bu iş· hesapta memlekette tam ve fen- ve dUşmıı~"ln. muazzam lruıan ve mai
lerin çevrilmesi icin gcreklı teş. ni bir şekilde 2 milyon hektar a· zemr kaybına mal olmuştur. 
kllllt tamamlanarak kanunda zlk- razı sulanabllecekt.r. Bu miktarın Mo kova, 23 (A A.) - Sovyet teb 
red' len havzalarda şc b şlanılm~ 918,600 hek\arlık b r sahası n .. e- llğlnc ne rrd len bir ekte. Kızılor· 
\•e Anadolu 20 su mıntakasıoa ay· rinde bugün inşaat ve etud!cr de. dunun Harkof ce{1he ınde çok km·· 
rılmıştır. Buralarda su ş!cri şu· vum etmektedir. Bu suretle su vetıl blr Alman mevzıını e e gcçlr
belerı açılmıştır. slyasetımlz.in c;' 50 ... ıol ıı• hayet beş diğınl blldirmokted.r. Almanlar bu 

Şimdi yapılan işler hakkında 1 sene zarfında lıaşnrmıs olacagız. ınevz den şiddetli bır muharebe so-
blraz izahat vereyim: ı B unun chC'mmiycti, sıhhi, iklısndl, nunda Qıkarılmışlardır. o 
Susığırhk mıntakası, bu havza. : lçt!ınni, mali bakımdım meydan. He! lnkı. 23 ı A.A ) Bugünkü 

Çatt'ca nüfus daıreaindtn almış ol- dnkl su iş l eri b' r taraftan ısluh!ar dadır. Şimd iye kadar katettiğim Fuı tebliği: 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
duğuın nUCus tezkeremi 716f No. vücuda getirmek ve d·~er tara(. :, ol şimdiden sonra katedeceğim z Karelı bl'rzahında düşman topçu 
eıcll şoför ehliyetnamesını, kazanç tan mevcut sularla sulama yap- yoldan daha güç olmuştur. Bina- ve clbombası topları yal'dunlle \ e 
karnemi, sıhhi muayene cüzdanımı, mak csasmı güden bir prensip enalcyh geriye kalmış olan yolu· ısunl sıs ynymnk sur<'lıle lstınat nok-
471 No. seyrüsefer knrnemı ve E- kabul edilmiştir. Bu mırtakadakl muzu kolayca ve daha si.ıratlc talarım za k rş, b r kaç tanrnıza ge-; 
dlrnekapı la.şe bürosundan almış ol· işler 1:1 t nce anormal taşkınların katedccettız. m ŞSC' d bu ta:ırruzlıır mevzilerimiz 
duğum iki adet ekmek karnelerini husule getirdiğ. Mel sclerin önunc Vakit bir haylı geçmişU. Sayın önünde durmıı tur. T ıkriben bir bö
zayJ ettim. Yenilerini çıkaracafım· ıeçilml§ olacak ve havza dahll:n- Nafıa Vekili General Ali ı.•uat Ce- IUk mevcut u bır müfreze bir el bonı 
dan eskilcrlnln hUkmll yoktur. de muntaz&m bir sulama yapılma. besoya derin t~ekkürleriml sunarak b sı m<'nzlltrıe kadar yakla.şmıf ve 

Nevralji, Kınklık ve Bütüa Ağrılannızı Derhal Keser 
ICABIJfDA J Al.IHABILla 

S26 dofunııu l\lehınct ot w sı tem n cd lmlş olacaktır. Bu su- yanlarından ayrJldım. p yadcl ı lmlZ t.arı!ından p[)sktlrtW-
Mu&tafa Ozbek. retle taşkınlardan kurtarılacak a· Baif l\IETO n!UştUr. 



1 Mekteplilerin 
basarısı 

Beden Terbiyesi Direktörü Taksim bahçesinde 

KURTULUŞ 
YOLUNDA 
Beden Terbiyesi T eşkilah 

Maarife devredildikten 
sonra düşünülecek noktalar 

Hafta ortn.smd!l aldığımız bir ha- ' telerinln bu yoldaki lı'fırckcUerlni 

ber, Beden Terblyeııi teşkllA.tının pek Alli. biliyoruz. 
Maarıf Vekfıletıne oovredılcceğinl Bizi sevlndıren bir noktaya daha 
biıı;c blldıriyor. Bu haberle, memle- işaret edelim, Beden terbiyesi Maarif 
ket sporunun kurtulması yolunda VekAletlne devredıldıkten sonra, bu 
ilk adımın atı'mış olduğu sevıncinl ışte mUsbet iş görecek bir organi
duymaktayız. zasyon kurulacağı Umldlnl de besle-

Biz dalma bu sUtunlarda Beden mekteylz. Sporcu Maarif Veltılimlzin 
Terbiyesı teşkllfitının bugUnkU idare hiç şUphe yok ki, etrafına bu işte , 
tarzı ile bu işln içinden yetışmemiş muvaffak olab.lecek ve iş bilir kim- , 
kimseler elinde mUsbet Jş görmesi· sclerl de toplıyacağı:nda da şUphe 
ntn imkCln ız olduğunu ileri sUrdUk. yoktur. 
Ve yine bu yazılerımrz arasında da Onun içindir ki, sporcu Maarif Ve. 
memleket sporunu kurtarmanın mek. kilimizden beklediğimiz şudur: 
teplerin bir eleman kaynağı haline l - EStl$en birer spor kaynağı 
getınlmesıle kabil olabılcccğ!ııi de haline getirilmiş mekteplerimizde bu 
dcfaUe kaydettik. işi daha ziyade tev.sl edecek, mekte-p. 

Spor her .şeyden evvel bir rejim lerlmlzl, k!Uplerlmlzln btr eleman 
kaynağı haline getirmek, 

me..ıeleııldlr. Bir sporcu rejime tlbl 2 Spor tetkl!Atının ba,ına or-
tutulmadıkça ondan randıman almak 

kabil değildir. Ikı karpuz bir koltu
ğa sığmaz dedıkleri gibi, mazbut bir 
hayat yaşamıyan, orada burada ge
zen bir gençten; spor sahasında da 
muvaffnkiyct beklemek yersiz olur. 

Onun k;lndir ki; ancak blr genç 
mt-ktep hayatında rejime tlibl tutu-
labıllr ve orada bir çocuk tızerinde 
disiplin kurmak, onu istenildiği şe

kılde çalışmağa sevk ve hayatını 

kontrol etmek kabil olabilir. 
Du.'lyanın her köşesinde toplu l!J>Or 

fe.aliyeUennl Unlveralteler yapar. 
Nıtcldm Oks!ord, Kembrlç tlnlvenıl-

Türkiye i 

ganıusyon kabıliyetı olan ve bu işin 
içinden yetl~miş klınselerin getiril· 
mesl, 

3 - MekteplerJmızle, kJUplerlmizi 
birbirinin yine mUtemmlmi olmak 
UzerJne yekdlğerlnden ayrılması, spor 
teşekkUllerlnln serbestçe çalışma im
kanlarının verilmt>.sl. 

Bu noktaların sporcu Maarif Ve
kllimizce gözUnUnde tutulacağını bil 
mekle beraber, sporumuzun kurtul
ma yoluna girmek Uzere atılan bu 
adımın şu ilk günlerinde duyduğu
muz sevinç içinde yine hatırlatmayı 
bir vazlte blklık. Kemal Onan 

ş Bankası 
utD tuarnl Usa,... 1142 llllUdr• 'IAaa 
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, 
Okullarıl'llfz senelik spor faaliyetlerini 
teşkilata örnek olacak muazzam 

töre ~ıe ka pad dar 
bir 

Dunkll t:iren<!en ;;cı ensf.anlane: :a.cı kıymetıı kız aUe tıntlz müsabakalar esnasın4a 

Tsta.nbul okulları dtln hu 11e-nenin ı nha.kalarla okullarımızın 1941 - beml7.I gösterdUderl intizam, gay-

spor faaliyetlerini, gdğUslerimizi if-ı l!H2 df'~ yılı t;por faali~·etlrrl ta- n>t ''e mükemmeliyetten dolayı teb
tiharla kabartacak ve spor 'teşkilA· I Bu mtiddet içinde okullaroıırı. 598 rlk ederim. 
tıllil. bir örnek olacak bir mtikemme- Künü ba,ıryan ok11I .,por !aaJlyetlerl Sözümü. bitirmeden törenlmh:e şe-
liyet içinde geçen parlak bir törenle ı lmgün dördüncü Jıknı bitiriyor. ref nren 1oayın mlsanrıerimlı:e t-e-
kepadılar. iBu miiddet ~inde okullarıınıt. 398 şekkür eder. Genç müsatııklara mu-

Oyle bir organizasyon yapılmı'tı ı müsabeka Jat•tı ''e hu mtlsabakalara vatfakıyeUer dilerim.» 

ki, her şeyi en ufak teferruatına ka- 11326 okullu s:.ırcu iştirak etti. . Vahyinin sözlerinden sonra atletizm 
dar dUşUnU!mU~tU. Eksik hiç bir nok l\ff'!l'Rlf'k.-t mudaf'aa .. ına H~ ha~at mUsabakalarına geçildi. Kız ve cr

ta yoktu. Herkes Uzer.ine dU9en va- , ..Ucadele&l11e haır.ırlanmak mak .. adlle l<e'k ıtaJebelcr tam bir sporcu ruhuyla 
zlfeyl aksatmadan yapıyordu. 19 ı.;por sahasında yapılan çalı~ınaların attılar, koştular, atladılar. Iyl dere
Mayıs ge~lik ve spor bayramı gibi mih>bet netic~lerfnl, gerek okullar a- celer yaptılar. 
mfuitesna bir günde Istanbul bölgesi 1 rası ka"'ıla'1"alar, gerek .. e okul ha-

Kızlarda 80 metre Kız öğretmen· 
direktilr!Uğil bir hoparlör temin ede- rl.cl tertiı> edilen miiı.,ahakalıua ı,. 

den Hayriye. Top atma, uzun alla
meml.şti. Halbuki dün maarlf spor 1 tirak suretlle elde e tmi' hulunuyo- mada Çamlrcadan NeclA, yüksek at-
teşklltl.tı her şeyi dlifUnmUş ve yap- rm:. 

1 
d 1 .. u d H d' 4 x 80 • ama a non n en a ıye 

mıştı . Ho~~rlör de çalışıyordu: Pro-1 OkuUartnuzda yf'tı,.-n gençlf'r hu-
1 

bayrakta ela Çamlıca takımı birinci 
gramın gosterdlği saatle lkı bine (tin böl"'e kfüplerinin en mümtaz un-

1 
t 

1 
• . ..., 1 o muş ur. 

yakın kız ve erkek .ııporcu genç! ğını ııurlarını te,kll etmektedir. . . . . 
Udafil · 1 Puan tasnifmde Çamlıca bırlncı, yarının memleket m erınl sa- Bu mkalJerle, okulların &'ençleri, K oıı-. t ik" id' 

hada gördük. Muntazam bir geçit ti ti .... , h ız 6 .e men ınc ır. por Bahaıııın41a :ve 'f rm.,_ usıwun-
resml yapıldı. Bu gUzel manzarayı dakl vadfelertnİ mükemmel bir te· 100 ve 200 de Haydarpaşadan 
seyredenler arasında sevinç ya.şı dö- k!Me ,·aptıkları ıuıi&Şllır. Cezmi, 800 de Haydarpaşadan Me· 
kenler bile vardı. • .. . Jin, 1500 de Rait, 400 de Kabataş-

B11 ,.ıl Atatürk , ·e lnonü kır ko-
Bu arada Istanbul maarifi spor !Qlları~ın fl"rdi blrlncill~lnl kaunan tan Ziya. Güllede Haydarpa.şadan 

işlerini idare eden Vahyi Oktay mik i·uoe l.'lkli lise"! talebesinden Eşrefi AlAeddln, uzunda Naci, dıııkte G3· 
~on~ önüne gelerek şu sözleri 1 rn lnönli kır koşusunun taknn tas- latasaraydan Cevat:., yUksektc Işık· 
soyledı. nlflndc 18 puanla iklnclllA-1 kuanan tan ŞaOOıl, 4 X 400 de Haydarpaşa ta-

Sayın 

41&şlanm. 

\ ,_ .. _. ı.... ·"'-•- ı kımı birinci olmuşlardır. Puan tasnl-...,..n.111 _..,r lstanhul okulları muhtelit kır koşu-
tinde Haydarpa.ta blrlncldlr. 

dMeUlkrlm~ ~ arkıt ıııu takmıını yüksek huzurunuzda tak 
dlrle anar, okullar ara!lı mU .. abaka

Btlg'litıı yap8('9tnnrz tören ve IRil· lara ı,tırak etlen biitlin S1'9rcu taıe-

Haydarpaşa- - Işık maçında da 

Haydarpaşa. 3--0 galip gelmiştir. 

•• 
Universiteli sporcuların 

Ankara temasları 
Ankarada karşılaşhkları müşkülat 

gençleri teessüre sevketmiştir 
Unlvcrsitell sporcuların 19 Mayı!l I te6adllf edllmlyen bi:- kalabalık ~Ut- Unlve::ııteli gençlere bU~U~ ~ir ne-

gençllk ve spor bayramı mUnasebe- lesi önUnde ~·nanmış ve bu mlısa- zaket gosteren Ankara \ alısı, Bay 
tile Ankara yllksck tahsil gençliği 1 b:ıkayı Siyasal Bi}giler okulu Uç set- Dırektöriln akıllıı.rı dumurecak bu 
He yaptığı temaslar, yarın !çın Unl- ! tc çetin bir mlicadcleden sonra giiç- hareketi karşısında, telefonla saha· 
versltemiZin bu sahada bl.iyUk bır ' IUklc kazanabilmiştir. nın Unive~ltelılere verilmesi emrini 
varlık olarak yer alacağını bize an- Asıl tradise bundıın sonra doğmak stad mhdürtine bildirmiş, ancıı.k an-
latmış oluyor için 

19 
dan sonradır ki, maç yapmak imkanı 

· bdır. Futbol karşılaşması 
Yalnız şu var ki, bu seyahattan ha.cııl olabilmiştir. 

Mayıs Gençlik stadında oynanması Bu mlllabaka da zevkli bir karşı-
avdet eden ""Orcularla vantı~mız 

-.. "..... 
6

' takarrur ettiği halde saha mUdürtı !aşmadan sonra 2 - l lstanbullular 
görüşmeden bu gençlerin Ankarada Kerim BUke son dakikada sahayı bu lehine neticelenmiştir. 
büytl}: müşkUIAtla karşılaşmış olduk gençlere açmak istememişllr. Gerek Atletizm temaslarında lstanbul U
ıarını öğrenmiş bulunuyo,ruz. Çok sporcuların ve gerekse profesör Sa- nlversitesi müsabakaların eksericılnl 
htı.klı o!arak Unlversıtelller, ba.şta i· dl Irmağın ricalarına rağmen an- ka7.anmak nmvaffakıyetınl ~ter
darecilerl kıymetli profe.sör Sadi lr- cak kendılerlni kli•;lik antrenman sa- mişlir. 

mak olduğu halde bu vaziyetten te- hasında oynatabiJec.eğıni hildirmlı,· Gençliğe her zamRn 1'tn açık bıı-
essi.ir lçtndrdirler. tir. lunına.~ı ltı.zım gelen sahanın, stad 

Yapılan temaslar neticesinde tını- lstanbuldan kalkıp Ankaraya ka- mUdUrUnUn anla.şılmıyan garip bir 
versiteli gençlerin Ankaraya. gitme- dar maç yapmak Uzere giden gençler hareketile açılmak istenmemesi çok 
!eri kabul edilmiş ve 40 k1'11ık bir bu mUşkU~t karşısında ne yapacak- haklı olarak Universitelilerl teessU
kafile halinde buradan hareket edil- !arını şa.şıl'mışJar ,.c nihayet Maarif re sevketmlştlr. 
mlştir. Vekilinin muva.fakatlle Ankaranın Biz de bu hAdlseyl öğrendll<ten 

Siyasal Bilgiler okulu ile yapılan sporcu Valisi Nevzat Tandoğana mu sonra esefle kaydetmek mecburiye
voleybol karşılaşması bugüne kadar racaat mecburiyetinde kalmışlardır. 1 tinde kaldık. 

Bayramda nutkuna söyllyeml yen \'ali ve Belecllye rel<ıl ~ra!ltmt'le 

iŞ BiLMEK 
IŞGORMEK 
Bir teşkilat idarecisinin muvaffak 

olabilmesi için organizasyon 
bilmesi şarttır 

Spor .sahıısında ış görebılmek lçın, , nun doğurduğu ba~lıca h!c!i~~i tcŞ· 
evvelıt bır idarecinin ış bilmesi, or- kil etmlştır. 
ganlza.c;yon kabiliyeti olması lazım- Saniyen beden terbiyesi hareketle· 
dır. rlnin gayrimuntazam olmasını intııc 

Idarecilll<tc organizasyon esastır. etmiştir. 

Nitekim bugUn spor teşkillıtımızın Yalnız organizasyon bozuklu~u en 
gayeden uzakl~masının, muvlilfakl- basit blr ış olan hoparlör temin edil· 
yetsir.liğir.in de başlıca sebebi orga.- memesi ile kalmamış, maarif teşıd· 
nlzasyon bozukluğudur. !atı binlerce talebeyi zamanınds. sa· 

Bundan bir kaç giln evvel hıidis hacta bulıındurduğu halde, Beden Ter· 
olan bir vaziyette organızasyonun bıyesl Istanbul bölgesi direl{törlUğU• 
ne demek olduğunu, organizasyon beden terbiyesi mUkelleflerinl zanıa· 
bozukluğunun bır işi ne fena vazı- nında getirebilmek kuvvetini de göS· 
yetlere dilşUreblleceğinl bize açıkça terememlştir. Mlikelleflerin geç ı;c· 

göstermiştır. lişl de programın kırk beş dak11<11 

19 mayıs gençlik 'Ve spor bayra- tehinne sebep olmuştur. 
mının merasim programı hazırlanır- Eu Mdls olan vaziyetlerden baş1<11 

ken, kuUama komisyonu programın daha bir çok aks~klıklar olmuşsa dl' 
tatbikini Beden l'erbıyesi Istanbul bu iki vaziyeti kaydettikten sonr11• 

böl-gesi direktcirlUğUnc bırakmıştır. diğerleri Uzcrlndc durmak blle :ıa· 
Bayrama takaddUm eden günler

de de bu işin tatbikinde de maalesef 
aksaklıklar olmuştur. Ve nthayet 
~le bir günde arzu edilmiyen va
ziyet te şu şekilde tece:ıı etmiştir. 

Her işi evvelden düşlinmek, en 

lddir. 

GörUlUyor ki, organizasyonu esıı5 

olan bir işin başında bulunanlar, bil 
organizasyonu yapacak bir kabiliyet 
gcisterememlşlerd!r. Bu bUyUk bir 

herekelte lrnndini göstermiş ve bil 
ufak teferruatına lrndar kontrollu neticeyi doğurmuştur. 
iş görmek icap ettiği halde, bölge Biz öyle Mdiseler biliyoruz ki, bil 
direktör!Uği1, bÖyle bir günde hopar- I iş' bilmemezlik ve bu iş bilmemez· 
lörU işletemiyecek kadar ııı<:iz gös- Uk neticesinde de iş görememezJıl< 
termlştir. ı spor lşlerlmızi bugUııkU ecınacak , .•• 

Hoparlör olmayınca, böyle bir gü- , zlyete dUşUrmUştUr. 
nU bize yaşatan, bizde bu sevinci Organizasyon bozukluğu, organ!· 
yaratRn bir ba)Tam gi.lnUnde, o gli- zasyon nedir bllmlyen kimselerin bil 

nün kudsiyctlnl teba.rtız ettirecek bir işin başında bulunmalarıdır ki, ı;po· 
ııOz &öylenememfş. en bUyUk idare rumuzu verimsiz bir hale koyrnu~· 
Amiri olan Vali nutkunu söyllyeme- tur. 
miştlr. Bu organizasyon bozukluğu-

Türlıige Ciimharigetl 

Ziraat Bankası 
K~ tarihi: 1888. - i)ermayesi: 100.900.000 TUrk lira.il 

Şube ve aj&na ~i: ~5. 
Zirıtl ve tieart he nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenler• 28,oee ıı:ı·a lkramıye ver11~ 

Ziraat Bankl\!ında kumbaralı ve iht>&nıız tasaJTUf hesapıa.rırıd• 
en az 50 lirası bu:unanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile at•fı• 
dakl plana gcire ikramiye dağıtılacaktır • 

ıoo adet oo 11nkk 5,MO Ut9 

JZ. > '° > .. > 

t adet l,OM llnbk 4,oto Ura I 
' > 580 > 2,900 • 

• ' > 2M > l,000 > 
.. > 111 > •,oeo > 168 > 

oIKKA.T: Heeaplarındald paralar blr sene içinde 50 lıradan ~.a· 
tı ctU.JmiyenJere ikramiye çıktıtı takdirde o/o 20 fazla.sile Vc)J"ilece1'W'• 

Kuralar senede t defa. 11 mart, 11 haziran, 11 eylQI, 
11 BiriMlkbunda çekilecektir. 
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