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Şark vi/8yetlerimizde derebeyliğin 

nas!I tasfiye edildiğine dair 
hatıralarla dolu bu yazı serisi 

BugUn 2 inci ııayfamıZda 

Ballltaa biri ile h~!~:~:~- Ankarada dahili siy~~~.ti .~1.~kadar 
m ii 1 i k a t men da re eden meseleler gorusuluyor 

Bir halk adamının dileği: edecek Umumi müfettiş ve valilerden mürekkep 
komisyon çalışmalarına devam ediyor 

Kendi malımızın ·ve devlet babamızın. 
malının hırsızı olmaktan kurtulmalıyız , 

Sovyetlere yardım için 
Arkangelsk yolu do 

cçıldı 

An~~ra, 2 (Telefonla) - Bir 1 hcrglin mu.ntazaman devam ediyor 1 1.ı:.n. tedbirleri incelemektedir. 
k~ç gu~denbcri mülki tnkslmnta Tatil gunlerindc dr h j içtimalıırı. Bu ııyUks<'k emniyet komisyo. 
~orc .. re ı:cn v~z:Ce kEbul etmi~ o· ı na devam eden bu komisyon, bu ntı ıı nun mesaisi süratlc nctlcelen
an uç Umumı MüfetUşle birlikte husustaki kanuna ıst nııdcn yur· dirilecek ve da'hill siyaset bakı. 

aUikadar valilerimizden mtirek- dun dahili siyasetini lblrlncj dere- mında'l nlınmnsı liizumltı tedb r
~ep hlr komısy<'n. Dahiliye Veki- cedc ah'ikadar eden mesclC'lc:- gö- lcr varsa hazırlanııcak projeler 
lınln reıslığj altında fçtimalarına 1 rlışmcktc, alınan ve alınmakta o- Bnşvcktılctc takdim cdilccektlr. Yazan : AIUllet B ... TALllAR M atba9d.& f1c dalmıştım. O.,-

!~~~~;ı~?~-;.: ;:u~ Lavaı, Amerika ı Manda.ay da 
bancı l~ri girdi. GUler bir yfu:ll, B •• 11 

~~:Ahdai~ :a~~~y;~n~~::~:~ ::~~7:~ uyuk Etçi sine Japon 1ar1 n 
da rahatsız edilenlere mah$Us sa. • 
.hırsız, çıatık tavırla kendisine 1 11 • ı • 1 

:;:~;.~.~t~:::~~,.·~::.: ne er soylemış e me geçtı 
ki anlı:r da yazmanın fblr yolunu 
bulursun diye sana geldim. Anla_ 
hıazsan ve yazmaktan korkarsan 
günahı senin w7lluna... B~nlm 
kım oldugumu sorma. Ben halk
tan bir ı:damtm. 'Mektep ıörme
dim, tah.<;li görmedim, ancak ga. 
zctc okuyorum. Yalnız. bir. İki şey 
b'..llyorum. Fakat bildiğimi iyj bilL 
Yorum. 

Siz, okumuş111r, çok ~ biliyor
sunuz, hepsini de iyi bildljiniz.i 
sanıyorsunuz. Öyle olduğu lçl.r:d ir 
ki sormı:ğıı, anlıımaea lüzum gör. 
medcn aklınızın havesına iş yapı. 
.Yorsunuz. Bizim ayafımız yerde
dir, siz hep havalarda dolaşıyor. 
sunuz .... 

Donanma Almanlara 
verilmiyecek, Fransa 

po!i t : kası ikinci 
cepheye boğ1 ı 

Amerika Büyük Elçisi 
Vişiden /lm~rik3ya 

hareket etti 

Roosevelt, sır olarak 
saklanan başka yollar
dan Çine yardıma 
d~vcm etmektedir 

Hintliler, Japonlara karşı 
memleketi müdafaaya 

karar verdiler 
Ankara, 2 (Radyo G~etesi) -

Bostan radyosuna göre 
Stalin, Ruslarm toprak 

hırsı beslemediğini 
belirtmiştir 

General Rotnmel 

ikinci cephe 
açı lması 

uzak değilmiş 
ispanyadan da 
esrarengiz bir 

haber geldi: 

Birmanyada Japonlar ehemmiyetli I..ondra, 2 (A.A.J - Dally Hcrald 
7.aferler kazanmışlardır. R~n hll-j gazetesinin va.,lngton nıuhab'rlnln 
dirildiğine ~öre Mandalay dU.ŞmU~- blr teg1ra1ına göre G~neral Rommcl 

1
. 

tUr. Bu haber iki teuı.ftan da ttyit Kafkas lstlkametınde Alman taıır
edilm,.ktedlr. Artık meşhur Bir- ruzunu idıu-e etmek Uzerc Llbyadan 

manya yolu tamamUe kcsl'ml9tir. a~ıl'.1'ı'tu •• r..u 'kar81'ın Hitlcr - Mus- Vaşington, 2 IA.A.) - Avrupada 
Çine mal'.leme gönderme!< lç!n ne 1 so.ını mlllA Katı <'Sna.sın<la vcrlldl#i ikinci cephe lmrıılması Vaşington da 

Pek yakında, Doğu 
cephesiyle ilgili ı 

olmayan çok 
heyec Jn ~ ı bir 

hôdise ol~c~kmış 

yapılacagı goazetedler toplantısında 1 r 3ylenmektedlr. gilnün meselesi halindedir. 
'ltuzvelt'e sorulmuştur. RuS\·elt 2nal- Jvl malfımat alan mahfillerde de-

lnKfltt!nıdckl .Amr.rlkaa 1111k4:rk-.rfndf'n biri 

13u şel(lldckj iM açış mor.akımı 
uyandırdı. Dogruldum, kulak ke
sildim. Çatık tavrımı bırakarak 
atlıka llr :> bııı~cıyı <Jlnlerncje ba _ 
!adım. Adam, YUzilndekl tebes. 
süm, gözlerindeki zeka pırıltısı 
hiç ek. ilmeden sözüne devam edl. 
yordu: 

- Bir evde kardeş karde~ln rna· 
lını çalarsa, e\•Jat babının malını 
aşırırsa o evde dilzcn, se\•gi kalır 
mı? 

zeınenln ba~kn yollaı dan gönderf~-1 Y~şlr.~ton, 2 lA.:A.J - Uıılt~ nildlğlııe gorc, bu nı:ık1'atla yapJla
nıekte \'c bunun bir sır oldutunu P.1·ea.> bıldlı1.ror: . j cak Ingiliz - Amerikan t~arruzµ u-
sö~·lemlştlr. BllyUk Britanya ve Birl&fik dev- · zak değildir. Bununla ~raber bu ta· ,-

Japonlar Çın hududuna elli kilo- (Denuaı SL S; su. s de) (X) 1 ~arruzun taıih. SO\•yetlcrln göstı;rc- ''A 1 m an· 
metre•·a kad ki • 1 d Ar 

1 

cckleri muka\'emetc bağlıdır. Rus binası Almanlar 
iş'n doğrusu ~u ki biz hepimiz 

hrrsız olduk, hem de kendi m;ılı_ 
mızın hırsm olduk. Bu mal bir 
bakıma da devlet babamızındır. 
Demek ki babamızdan dıa mal ka
çırıyoruz. 

Biz hırsızlık edecek adamlar 
mıyız? Hem de böyle zamuıda ne 
diye hırsızlık <'delim kt vatanımız 
bu ktyamct ;uııünde bıınş içinde 
kf ldı. Drvlct babaya. b r yemek, 
b n ~Okretmek borcumuzdur. 

., ... ar :O,'a aşmı.,.ar ır. - . 
tan tenl.ke karşısında Hintliler ı n- A 1 f cephesi yarıdığı takdirde lngıllz -
gillzlerle işbirliği yapmamağa takat 1 ma n aa rruzu Amerikan taar~uzu h<-m~ y~p'.lncek 
memleketlennl J aponlara )<arf! ınU- tır. Y~I< eğer ~ovyetlcr 1;11mdıkı mcv 
dafaava dö d k .. n t i zllcrinı tutabll:rlerse -::oııraya bırakı-

. r e ·arçı .1 uZ ye m Ş ~·e- I f e d , 
dl re~e k~~~~r:=~ir. ar 1 es 1 n e Ja~~~~~fiklerln tcreddUdU ~şlıca de-

l Melbourne, 2 (A.A.) _ Teblif: nlz ta~tı yetersizll~!nden ıleri gel-
Amlral l >.ah y 'Yeni Britany&da: Hava. k'.1\'\'etler!- mektedır. .. .. 

Va4lııgton, 2 (A.A.) _ Buraya ge- mtz Gasmata tayyare me,·danına 
1 

Diğer taraftan oğrc.'l!Jdlğlnc g-ore, 
len :'!On hl!berlerc göre, LavaJ Amiral (De\'llmı Sa. 3. Sü. 6 da) ( "Q) Bir sviçre gazetesinin Ingiltercye gelmiş olan Amerikan 
Leahy'ye, sefiı ın Am<'rlkaya dö _ h kuvvetleri umumiyetle zanııedildığln-
slnden en·eı Fransız polltfkasınınn~~- 1 askeri müte assısı den de büyüktür. 

rupaya bir Anıerlkan sefeı1 km.-ve. ra k Kralın 1 n vaziyeti nasıl görüyor? Enare~lı: hlr t t'lgraf 

;:~~nd~!~nulm&öuylıemndal~tllr.sULra~·•tael Frbaağnl-ı C~.nene. 2 (A.A.) - J.ıı. '.frlbunc Ankara, 2 (Radyo Gazetesi)- Por· 
l'"' y ' teklze b•r nıiltteftkler ihracı ihtlma-d k de Gcneve gazetesinin askcıl mUtc-sız onanmasının Almanlara teslim se ,·zı'ncı• il haberinden sonra bu~n Madrltten dil i 11-· i haı:sısı <Alman tıuırruzunnn arue~ln-

e m yece.,ıo llA\·e ctmlştır. öı.emli bir telgı af gelmiştir. iyi ma· 
V şı 2 (AA ) de \'aziyct ve hazırlık lar• başlığı aı-

1. "' • • - DUnkU Parls "a- JQmat alan nıahfillern göre pek Yll· 
t rf A ı "' tında bir mııkııle neşretmiştir. Mal<a-ze e e · m r"I ı ... eahy"ııln 26 nloonda kında çok heyecanlı bır h(ıdıse .ola· 

M. Lava! ile görtışlUkten sonra bu- y ı I do" nu•ı mu" le ljö;•Jc huliisa edtlcbıllr: caktır. Bıı hlıdlsenlıı doğu cerfte.slle 
Jundutu beyanatJanndnn bahsediyor. iki tarafııı zayiatı hakkındaki id· ilgili olınıyacağı teşı;ih t'diliycır. Bu 
Amer kan J3Uyilk Elçiliği, Amiralin . dla.ları hic; tc kll~liınserııniy<'<'cl< bir haber sarih değil ~rarenpr.dir. Bu· 
herhangi bir demeçte bulunmadığını mahiyettedir \'C cllıl)izde bunları kon- nu tefsiı· için zaman erkendr. Bu-
taıır{h ediyor. D 1. trol cdebl:ecek hiç blr \'&l!lta yok- nunla herabeı· bunun ispanya • Fıan 

BUyü.k elçi ile M, LB.Yalin aras\n- Ün rak konsolosha• tur. . ' .• sa işbirliğinde yeni hlr gelil/nıc ol-

t>a dair gazetecilere hiç bir .şey RÖ •• zu için vlicude getlrdığl Yenlllkler- lspanyanın Cebelltank"a :rakınlı!ı 

çatırd.amıya Portsaidi 
başlamıştır,, 1 bombaladılar 
Bunu .. H itler bana 

dedi ki .. kitabının 

muharriri söylüyor 

/lmerikada 2.5 bin dolan 
aşan kazançlardan yüzde 

94 vergi almacak 
Nevyorlr, 2 (A .A.) - United Pres: 
Eski IJanlzlk Ayan reis! ve <Bitler 

Bana di!dl kl kitabının mlic111!i Hcr
ınırnn R1111-ehnlnğ', Amcrtkan tebaa
lıfına kabul edilmiştir. 

Lort Beoverbrook-'un 
oğlu bir hovo muha
rebesinde düşürüldü 

Heinkel tayyare fabri
kalan111n 796.000 metre 
kardik kısmı tahrip edildi 
Derun. 2 (A,A.l - Tebli:: ı Al-

man sava2' tayyareleri <'\"Velisi gece 
Portsalt'ln liman ve iaşe t<-.slslarlni 
ç<>k te lrll olarak hombıılamı~lardrr. 

Infllı'lklar ve yangınlar çıkmıştır. BU 
yllk bir tlclirct gemisi ateşe vcri.m lş

Kôylünün hainden anlamak la· 
zıın ... Blnblr zahmete ve zorluğa 
ketıanıır•k ekinini eker. Bu ekin 
~ ~Uşccek mi, nasıl yetiGecck diye 
ı:o"lcrr blr taroıftan havada, bir 
taraftım yerde aylarca bekler. 
~ara <iUşkünu ddlldlr, fakat hak 
d.ü:kiinüdilr. Kendisi hcrşcyj eski. 
sındcn kat kat :fazla paraya Lhr
kcn, buğdayına deler fıyatı veril
memesi ağrına gider. Böyle mua. 
mele görU.oce bir tar&ftan yetiş.. 
t•rmck şcvkj kırılır, bir taraftan 
da Yctl3tlrdiı;l bugdayı sauacak 
Yerde ne olur, ne olmaı diye top
rıı ğa gomcr. Eskiden: «Kızılba§lar 
bırblrlnin sırrını vcrmczlıt derdik. 
~i~dı 'bütün koylU, tıpkı Kıvı. 

dakl görü,menln şekline ve mevzuu- r.esinde bir kabul 1 .Alman sanayıinln ı ltbahıır tntu"ru- ı duf,'1lna delAlet etmesi muhtemeldir. 

lememtştir. ) resmı' ld de:ı de bahsedilivor ki bunlardan ba- d t 1 1 d 
YON f • b a unu u mama ı ıı-. 

~~.2CAA.) - Am~~nW~k ~· ~mm n ~arada q ~ntlml~ -------~~~~~~~~-~-~~---~----~----------~~ el(J.ıii Amiral Leahy, dün akşam :aat Irak Kra•rnın 8eklzlncl yıldöııllmU tank~avar topunu biz de duymu~tuk. Rö 
Bu nıUnasebcUe nauuschnlllg ga

(Deumı: Sa. S ; ı"ü. 6 da) >+< ( J>e\lınıı Sa. 3: Sıi. 5; de) ( :) 

aş ar glıbı blrb.rinin aırrıoı .. ıc. 
hyor ... 

----
Mt;>çhul mlaaflrlm biraz ktüsfin· 

dükten sonra s{b.One devam etti· 
vKoyıu iıc anl•pnak ve emnİ 

Yt'tin( kıızanmak ıUç birtey deiil: 
dlr. Hak dalrestr.de apaçık mua
ınclc ettikten sonra ortada h'ç bir 
fenalık kalmaz. Butdayın diler 
ına!Jara. nlsbctle deler fiyatı her 
ne ise o fiyatı vermekten kork. 
nıamalıyız. Bu memlekette buj. 
day yok değildir. Değeri serbestçe 
\'l'rill~c yavaş ~·svaş meydana çı· 
kar. P, kjr halk bİle alısutı kadar 
ekrnegl dıha pahalıya da olsun 
~ohıyca bulmata taraftardır. Ze. 
e.n bugbn herkl's başının çııres;ne 
bakmıştır. Kaçak \'eslka satın alL 
Yor. kaçak ekmeği iki misli fiya ta 
~ı altından kdarlk cdıyor. }'akir
erlıı bir lor11fton k•rıııc ckıneil ::r tarafları kaçıık ekmek dçln ver~ 

1 ! para hesap l'd llp ort~sı bu. 
urıursa 7.alcn ckm<'iln •d l 
tı e a sa· 
ş ıfiyatını buldutu görülUr. 
Eğf'r htlkuınet, mutlaka ekmek 

~:ntını ucııı. tutmak isterse onun 
yolu v rd ı r. FcdakArl•tı but. 

~ e . Yı-tlştlr<. n köylllden bekle.ve
c,lt ~ t'rdl" Z<"nıı!ıı halkın lılks lht -

(De\aını: ~a. 1: M. 4 t~) ( /) 

22 de Vişiden ayrılm~tır. mU~ascbetlle dfin I rak konsoloaha- Zırhlı ordu bahsinde şark cephesinde Resim 1 e ""~ rt 5\J ----------
Mare,alln }'raıvmJara Ju tahr ncısınde bir kabul reııml yapllm ış, ıs lnc1 pa,n,;er tıımenln n g5ffilmUŞ ( Ut="~ ~ 

Thi~~2~-:-;~~-; s~~c::: ~::en :ı~ı\:ua::ıin~~nıe~ı!:~ ,.eb~:~~ ;!~':!~~: ~~~;.~:~ıa:ıı~:~t~~~: ~:: Kız san 'at okulun un mu .. sameresı· 
----:::-....._ _________ m_u.:_~_ur_. _ ___ ______ _ Tileri arasında blldlğ"ım!z en yükSek 

S h 
numaradır. 

e rl• n d d d W B una göre. şark cephesi iç.n ye-0 Un er 1 niden, en az, üç tiinıcn tr~!-:ıl edil. 
mlş olduguna hüknıcdebilir!z .. Ynl 
nız bu tümenler Y ne 500 er tank 

h 
ü zerinden l]lidir bi!inmt'z. 

Ve a 1 1 
• Diğer tarzttan Rusla:- karşısın. 

C a r e e r 1 d & voıziyet almış olan Alman or-
dularının komutalara ne surelle 1 
Dyrılmış olduğu.na dair de c~d<' h!ç 

Şimdiden nakliyata başlanmazsa 
vaziyet gelecek sene daha 

feci olacal<tır 
Vali ve Bcledi~e Reisi doktor ! ıarda. varılan :kanaat &udur: 

Lütrı Kırdar kurulmasına karar Odun hazırlayan , ormancılarla 
vcı11en mahı·ukat oCislnln tt§lclli ormımda.n odunu a•hile indir en •
etrafında Ankaradaki temaslarına rabacılardan, sah .iden Jeh re nak
dcvam ctmck\t'dir. lly, tı yapan motör sanlplcrlnden 

Vali \'e Belcd ye Rcıs istanbul. lbaN:t üç unsurun bir araya. •c
d:ın ayrılma2ldan evvel orınancıla.. tlrilmesi zaruri görülmiletUr. Sa. 
rı V<ı oduncultırı bir ara~a topla- hlir yapan oduncuları ııyrı tutma& 
yarak IA.>maslarda bulunmuş ve icap eder. 
bu te111aslardan dogan {ıklr \:C pr0- Vilayet bir ofis k urarak bu lfde 
jelerı Ankıra) a ;ötürmuı;tı.ır. nAzım rolü öynayı~k. ofisin be-

ötrend!i•mlze gure, toplantı. (De\'&1111 &ı. I; StL i •> § 

b ir malumat yoktur. Bildiklerimiz 
yaln1ı: Mareşal Von Bock ile ?\ta. 
reaşl Von Rundstcdt'ın Y<'nİdeo.."1 

(Dev-11 : Sa. S; Sil. ! 4141) X 

r-ı-----<--!LbJ•...,. 

Ortaşarkta da 
Amerikan kıt
aları varmış 
ltaltl~. ~ (A.A.) - Rirle,ık 

Am•rlkanın Şimali Afrika as
keri ~~·cıı ı:en General Rw.~el 
Mal(,vcll, Blrl~lk J\rnertka hiz
metinde bulunan krtatana Orla 
prkta oldaklannı nıatbuat toı ... 
laatlıııındıl ~ tt,a etn1ı,tır. 

Akşam Kız Sanat me~tl'hl l ıtll'.helerl, rllin Eınlnöoil 
llalke\ ı !!:ı.lonunıll\ lılr nıllsamcre ' erdlll'r. Talt:be 
\ ('llllerlnılcn mürekkep hlr dııw~ııı kııtı~ı cinündr. ' e
rilen bıı müsaınrro 11111\ art akı~ cuı olınıl!j \ e takdlr
ı.-r toplamı ştır. 

Besimler tııı ntU.•amereılo tenı811 , Pren kn:lanmızla 
kt"ndl ~erforlnJ kemı· Uzerlerlode te,.hlr edenleri 
te&bit ediyor. • 
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Riyah bir iddianın 
• il •• 
ıçyuzu 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 
-:ıt yt1ll'II'!"'I yaz n:vl· ı ndD t tndc hangi maksatla bu att>'i körükled'.

tdi. EIA:zığ \'il<\yettn~:ı Palu kazası niz ... 
1erkez.nde buhın11:-ı·ordun1. Şeyh Sa
fin karde'l Şeyh Tahır oraya ge1erE"k 

ıı·..slim oldu. Onıı aill'Silf' blrhkle Pa-

Birliklerin 
tevzi edeceği 

mallar 
T evziot planı hazırland •

1 
Yakında ievziata 

boş 1anacak 
İthalüt bir11klcr1 tarafından tcv_ 

zi olunac:?k ~~Hara ait hazırlıklar 

1 kmal ed11mışt•r· 

Birlik tarafından haz1rlana n. ve 

Ticaret Vekfılctine gönderilen tev. 
ziat planı, vilayet ve kazalar da_ 

hilindeki nüfus c:sru.ına göre t•n-

Vallahi ,·au bey, bir seldir, gel
di geçti. Olan oldu. Olen öldO.. !(alan
lan da. millet. hükümet affetti. Doğ

ı· ya yakın bir köye oturtn.ağa karar ruyu 11öylemek için hiçbir mAnt kal
\. rdik. r~aka.t köydeki evlerin e,·,·eıa madı. Fakat inanınJz ki o yangının 
t nir ed.lmeai gerekiyordu. Bunun na.şıl \'e neden çıktığınl. kimleri, ne
le;. 1P bir ay 1H.zın1dı , Halbuki bu ,.i yakmak i~ediğini bir tUrlU anlı-
ctdaıı· ı el '· ~ 1 1 ?.ı l n1;Jdd~t hUkO j . -, .. ğ d. zim olunmuştur. 
ın~r <ezler J1de11 uz... .• )ı.. • ,,,ın1a- ı ,ı ı , 0 

reneme ım. Birlfk İstanbul ve İzmire fazla 
nı m:n·Kfık buln1uyordum. Bu se- ~ . Amma As:ıer sizin idarenizde miktarda mal verecektir. Verile_ 

~ii.rtivorlordı. Onlar. a ~iz k.umandaı k malla. ı: la i t t-l"ple kendisine: c evleı1n onarıl ma:;;ı 

Jııtl r. e i ye kadar hurada, Pahıda otur. 
\ Je rı , akrabanı da buraya gelir 
edhn. cBızlm kadınlarım:z burada 

· cc ı rup ra ayrı mış ır. 

echyordunuz. Her vil8yet ve kazanın ihtiyacına 
Efendim or:lnr mı bizını pe,ı- g··re a k lkt d ı o z veya ço m ar a ma 

ınlzden gelivordu. hız mi onların ar- .1 kt' 
~ . \'erı ece ır. 

kllt'ına. hlkıiınıfhk ta.rktnd:ı değ!· 
batınamaz dedJ. Hm. Bana öyle gel :yor ki b:z, selin 

=""edt•n 7 öntinde sUrUk~eylp götürdUğ"U kUtük-
Palu kadınları er'<E>ktf'~ katı- 1trden başka bir teY defildlk. 

İktısat Vekili şehrimize 1 

geldi 

İklısat Vekili Bay Sırrı 
dün !'ıa ah ki ekspresle Ankarad ~n 
şehrim:ze gelmiştir. 

·or. sokağa örtünerek çıkıyor. Bi- IRtikIA.t mahkemesi biyanın yakın 

ı :tlkJerse aç:~< gez~r Onları buraya sebeplerini ardınl:ıtmışt:. Fakat o
retirtr.sem. sokağa çıkamı)"&Cak.Jar, nun. kökleri çok derinlerde bUllUl&r 
eYde kapanıp kalncak!ar. Her birine I daha başka uzAk sebep ve ıim:neri 

b rer çarşar alıp giyd~f'k de mUm- \."ardı. Bunları araftırmak mahkeme- 5 .. , f • ti 
1 k'in değ.I. ÇUnkU bunun için hem çok nln ,•az!!esi srnırları dışuıda kalıyor- USam yag ıya ar 

pua lilzım, hem de biz.im kadınlar~ du. Şryh Sait de kardetl~rl de bu ı Ticaret Vekfılctı, susamyağı is
çarfananma), beceremezler. MUsaa- se~plerl anlıyaca.k kabiliyette kim- tihsali hakkındaki incelemelerine 
de rdınlz de şimdi bulundukları yerde scler dE>fltıerdi ,.e muhakkak kl 0 ıs- dev~n1 etmektedir. Vek:l.let, bu 
kalsınlar. F:vıerln tamtrl'lden sonra. yana işt:rak edenlerin kiffesi Ue ne yağ:tn istih~al ~rtlarlle miktarı 
rı~uya .Jğramadan dllğruca köye ~el- lltedlklerlrıi, nuıl blr maksat ve he- hakkında yağ mıntakalıırtndan is
.nler. de! ,uttUklerfni yan! kendilerini ha- lcdiği malumatı alınca., geçen yıJ_ 

Dört yıl önce tark "t:Ayetlerimiz rekete getiren saiklerl ?ilmiyorlard1 • lara alt btıhsal mlktarl'lrilc mu
halkını hUkOımet aleyhine ayaklan- Bu itibarla Tahir N>zlerir.dc samimi kaye&eler yapacak ve elde edeceği 
dırmai< ~in kardeşi Şeyh Saıdtn ka- ldf. 0:-ıun dediği gibi bu hareketin neticelere göre susamyağları hak
abalara. kôylere dağıtnu' olduğu görünüşte bir .selden fa.rkt yoktu. ktndı:ıı. bir karar alacaktır. 
beyaıınamelerden bir tanesi yanımda \~AkHı..Jnnn yalnız dL' yUzünll görebl
idi. Şeyh Sait bu beyannames:nde, Jen1er için naı!IIl ki sel birdenbire 
nıtl31Uman kadınların -4iiokağa. açık meydana geJJr, makııat!ltz, hedefsiz • 
olarak ı;ıkarıidığından, kaç göç kal- sata, sola. her tarafa ~aldırır, yayı-

Profesör Ali Fuad 

Berline gitti 

adıl;tndan, erkekle kadının kuce.k lır, her önüne geleni yıkar, devirir, Ifukuk Fakültesi Dekanı OrdL 
kUıCağa oyn<ldı~ndan, bu suretle ka- ~UpUrUr götUrUrse Uı.tilA.Uer, l!yan- naryüs profesör Bay Ali Fuat Beş_ 
dınlar fçln (Te:ıettilr - örtilr.me) en1- lar da h.ç umulmıyan, beklenm.iyen gil, BcrKnde toplanacak mİlletler
reden din hüktimlerinin ayaklar altı- zamanlarda patlayıverlrler, insanca, arası idare ilimleri kongresine iş
ra almdığından bahis ve ,ıkıl.yet edi- malca hesapsız zara.rfara sebep olur- tirak etmek üzere, dün sabah sekiz 
\'Or, halkı, dini korumata. çatırıyor- Jar. Fakat Lflerin iç yUzUne gö:ı; ata- buçukta husust bir tayyare ile Yc
du. Tahir'e beyannamey. okudum ve bııeryer bilirler ki seller, tabii, havat ~llköyden Berline harekcl etmlıı;ı_ 

ıordum tllrtll ha1ler • ,,arUarm bir araya Ur. Kendisini i}nivcrsite profcsör-
Rııra.dn ya:z:tlanlarl!l. ~mdl ı;öy. gelm~1erlnln zaruri net~celerldir. lh-1 lerile bir çok dostları uğurlamış

lediklerin birbirini tutmuyor. Bu ttıa"ı-ler de uzun yıllar boyunca top- !ardır. 
perhi7. ne. o turşu ne idi? lan mı~. in..,;;an)arın şuur altlarında 

F.Cendim buna ben de şa~ıyo- sıkı~mı.,. kalmı~', tatmin olunamamış 
rum. Çünkü köylerde ya.şıyan tekmil 

1 ı;e,itll arzu ve emellerin .ı:lddetli te
".4.adınlar örtünme ned"..r bilmezler. Şu 7.a.hUrleridir. Halk yığınlarının bu ar
halde köylUJeri ayakland:ran herhal- zu ,.c emellerint gerçek!eştirnıek is
d~ bu be-yannameler değildir. Belki tıyen lStıraplı bocalamalar, ı;abalan
k.Adınlarını çar.,a! giyme~e. evlerin- malardır. Asla Jradt, ihtiyari yani 
de kapannııya, tarlaya. bağa, bahçe- ~ur.un bun\t!l ke)1'ine, 11'teğine bağlı 
y~ gitınemefe zorlantak on!ar; isyan hareketler detildlr. AyTt bölge1erdeki 
tltirir. Zira kadıı:ılar, kızlar da er- sıcakltk farkından doı?an kasırgalaı 
ktkltr1e b:r1ikte ve bir arada çalış- borala.ı· gibi tab:idlr. ı,te Şeyh Sait 

lsyanın:.n da bu kabil uzak \'e karı
fık sebep ,.e sar.derin zanırt bir ne
ticesi oiması tabii idi. Ben Diyarba· 
:;r ''aliliğinde bulunduğum 61rada 
bu sebep ve ıaikleri araştırmak me
ra~nrl dilştüm ,.e berıi bu meraka 
düşlire-:ı. ~e~·. karşılaı;ıt·~~n1 ~ok garip 

ma?Jarsa köylU!er karınlarını doyu
r&l'nazlar_ A~ kalırlar. Hem efendim, 
dini muhafaza etmek bizim g ibi ca-
hil kötU insanlara m1 kaldı. Esasen 
ooy:e bir iddia ile ortaya atılmak 

Allahla ortakllk dAvaaına kalkmak 
demektir k. bu da ktifllrdür Qünkü 
Allah dini ben korurum diyor. 

Peki, o ı.syanın hakıkt seb('pleri 
ne ıdi öyle ıse •. Sen ve kardeşlerin ı 

9ir hAd~e oımu-:-tu. 

(Arka...9 var) 

Elazığ hava seferleri 

saatlerinde değişikl i k 

Kanaviçe dağıtılacak 
Bölge İaşe müdürlüğü, ell al

Lnda bulunan kanaviçeleri .alaka
lılara dağı!mağa pek yakıtda. b•:
hyaeaktır. Verilecek rn:ktsrları 

İaşe müdürlüğü tayin edecektir. 

Memurların aile durum

ları sicillerine geçecek 

Bazı memurların aile durumla_ 
rını vaktinde sicillerine geçirtme
dikleri için ölümleri "ukuunda 
aile ve çocuklarına maaş tah:;isln_ 
de gü~·Iük çekiınıekte ve nıuame
le~inin uzun sürmekte o1duğunu 
gören Dahiliye Vekcileti, .,,..;Ifı.yct

Ierc yaptığı tamimd-e. bütün mc~ 
murların aile durumlarını sürat.le 
sicillerine ı:tcçirtmeleri lüzumunu 

tetkik Adliye Vekili 

seyahatine çıkıyor 

Bedava şikôyet 

telgrafları 

Devlet IIava Yolları Unlunı 1\-Iü_ I 
dürlüğü, El3zığ hava. S<'ferlerini~ 
saatlerinde değişiklik yapmıştır. Adliye Vekili Bay Hasan l\fene_ 
Bundan sinra tayyareler Ankara- mencioğlunun Haptsanelcr Umum 
dan ~ah per"tembe ve cumartE'si Müdürü B;ıy Baha Arıkanla bir
gtinleri ;aat t ... 2,ı;; te kalkacak ve tikte bir tetkrk scyahati~e çıka_ 
17,40 tı Elazığa ·vaıracaktır. Elol,_ ca~ı ve bu arada Dalaman ve 
zığdan da pazartcS'i, c;ar,:ımba ve ICôycegizdeki a~rı cezaevlerinl 
cuma günleri 7 .30 da. hareket e~- gözden geçireceği Ankaradan a_ 

M 
ek!Slka d!'\ Jet rei""i Laz.aro cektlr lınan bir ha.berdı:-n ı:ınlaşılmıştır. 

VA.TAM 

{~ö.Lu-o~ 

Hüyük sehirdeki sevgiliye Kaçan balık 
·o n.ril rede askeri depolar ntJ· 

acı mektup dürü General L. ll. ''ll· 
llaın'ın il ettitin ıöre, e;er Al
n1nrı bombardıman tlıl)";)-arrlerl 

ı ·ra..m. uın ınağh'Wbtyetlnden 'Mlm'• 

19!0 teınn1uzunda. ' 'oolich mi*.inl
nuı.t ,.c ı e,·azın1 nıerke.ılni tallribC 
n1u,-a rf:ık ol 11.larn11<;ı lng 'Jlcre bir 
kaleınde U'keri t~.hlzabntn böyiı.k 
bir kı,.,nunı ka,ybcdccekınJ,. 

IE5) encereden gllrUncn tel&Taf di-
1.F' reklerine bakıyorum: BUti.1n 

yurd boyunca geri'tttiş bu tellerde 
ne gilzel "e ne bUyUk bir saz edası 
\"ar, Bir A.şık gö~Unc sığabilen liç 
te:H saz yerine bütün yurt ba~rı
na ger'.ln1i.ş tek telli saz: 

.J:."akat ne çare ki senden getir~ 

diğ"i nağme, sadece selam ve hasret.. 
Niçin buralara gelmeyt aklın kesnli
yor, için çekmiyor? Beni bu halk

nur serpiyordu. Bu, geleceğ°in bü
yük zaferi önilne g;rnmeve hazlr bit· 

muhteşenı sancak gibiydi. Beyaz 
dağlarda Umlt ve saffet, kızıl bu-

ıutıarda azim ve ihtı \-a.rdı. l ştlk-

bal, ileride ,.e yukarıdıl, önüme se
rihnişti. Deıı tıçar/\k oraya ulAşabi
lir, onu elinden tutabilir ve bağrıma 
ba.sabilirdim. AJ<ş:amda o 'f"ardı. Şek
li yoktu. Fakat yine şek! .siz \'e da
ğınık da değ'ildi.. çarfın;n çapra.,ık 

çe<;i konuşau. köy delika:ıhlan "c 
genç kıztarı, etrafımızda. halay çı 

kerlerdi 

(,'an kurbana heliilo 
O: 'lerA.lo nıf'riılo ! 
Yer beraber c1ba1o 
O! 'Jerıllo n1erAlo... t 

(Canını kurban olsun, hcııtl ol-1 
sun. Oh ey ceyl'ln! ceyhı..r:.! Da~lar 

yer:e beraber oldu- ara yerden l<.alk-J 
tı - ey cclAn ! ceylfın !I 

General if ahııa ~u &öı:leri ill'\C 
etınl'): 

- O zannın. ordu ınuharebeyi dc
,-am ettirınek 'R!ıııtala.rından mab
ruın kalacağı ic:ln nıuka\emet mad 
deten lın kfı nliıı. olacaktı. 

Bunu yazan .~,· rupa cau"9i fO 
matfınıatr d:ı. UA,·e ed:yor: 

sız ve bu memle
ke~!z nasıl dUşU. 

::3ı:~L~:::; r Behçet K!~z;;ç: AGLARl 
si olmayıncıı baş-

ka ne kalır'? IIer L-------------------------------' 

ıa Uyilk şehir-, 
l9l lerln kuru 

gürUitU.sli taklit 
e~lenceleri yapma 
cık ne.o;ıelerl ben: 
sıkı~·or. Oralarda 
ne ben taın ıne;:ıut 
olabilirim ne ~eni 

o:Iııı:-ilterenln henıen bütün tuırI' 

n1ü.hlınmatı, le,·aLunı 'e tetJıb;atf 
\ "ooll('h'de ı,tok editını, bulunuyor· 
du. Bunlann nıetnlekete dafıhlm&· 
"il i(:ln bir J>l:tn \ardı, fakat bu pl[l.11 
barış 7..aınaınna. göre hazırlanm1Ş .. 
tı. Bu pldna. göre bu J, ln bL,,arııma-
sı ıı::n bun bir sene liznndı. 

:ıydının senin gibi 
anhyan ,.e duyan bir sevgisi olsa; 
ha.yatını böyle blrile birle~Urcn her 
.aydın, ana yurdun bir kbŞe!-<inde ye-

lllkler ve gtlzelllkler yaratnı.aya, 

halkın elinden tutmaya keise .•• Bt
rak.cı:ak büyUk .,ehrin kunı gürlil
tUsUnü, ~chlrdeki ta.frayr ve çalımı .. 
buraların kahrına katlanmayı, zev
kine ermey: bilsek!. .• 

KtıçUk UzUntUlerln mahsulU 
olan acaip mektubumu postaya 
verdikten aonra, ııana bu açık mek
tubu ya.zmıya karar verdin1. Poısta
ha.nenin bozuk tahta merdivenleri 
U.stUnde b:r dakika durdum. Arl<anı
dı:t. ve aşağın1dakl tek katlı, toprak 
da.mır, kUçUk t&f duvarh evceğiz
lere baktım. Bunlar, bayatın bugün
kü çirkin ve kllc;Uk gerçekleriydi ve 
yıkı.lnıak üzere idller. Otede, önUm
de ve ardımda beyaz dağlar yi.lkııelip 
uzanıyor ve batmak Uzere olan gil
n~. onların üstüne bir kızı\ ve mor 

--------------
Heybeliada 1 

1 

sanatoryomu- . 
nun mektubu 

Müzeyyen Senar ve 

arkadaşlarına teşekkür 

ediliyor 

Ses .sanaLk8.rımız ~lü:.:e)')~eQ. Sc
nar hastanelerdeki konserler'.ne 

devam ediyor. Hcybeliada sana

toryomunda geçen h'.l!ta verdiği 

dUkk:lncıklarındaki kırık cnn1lar 
bile batı ıı;ıığile tutwtıtvermt~tl. Ar
dındak. portak llardıı ve elmaıarda 
IJIIP, gllndUzJcU çUrUklOkten e'iE'r 

yoktu. Biraz sen vardın, biraz tıınut 
ve fhtıraa ,. rdr. Bir dükki\na girip 

onlardan kapar gibi bir ka(' tane 
satın aldım, tepelerden birinin yo
lunu tuttum. Hepsini birer deha diş

ledim ve lcarl•ra doğ'fu :>1lrüdüm ... 

11.R' Uı;Uk çarşıntn p1s çamurun

~ dan çıkınca, kendimi karların 
teıniz1 tğl ''e enginllği Ustilnde bul
dum. Altta çamların koyu yP.,Ultği. 
U:>tte bulutların s ık kı:r.ıllığ°ı vardı. 

Otede garnlzonhınn dibindeki çu
kurda. Bebek ~ölU dedlldcri bilyilk 
.su birikintisi sırma JŞıklarla pırıl 

pırıldı .. chnl e·ın1dc aradım; çam
lıkların ye,ilinden, karların beyaz
lığından, batının kızıllığ'ından koşa 

koşa gcçeblllr ,.e ebem kuşafııun 
(Kavsi kuzah'ın) altından geçmi~ 

masal kohran1anla.rı g:bi clilnyaya 
bir ba..şka hil\"iyetle doğabilirdik. 

Seni btı tepelerden birinin ardında
ki köylerden birine: Ya Bardız'a • 
halk .,ı.ıirl ~·hani'nin dizi dibine, ya 
Ağyaı-'a - Aşık. Dursun'un çatı!lı aJ
tına, ya Camışlı'ya - Cen1al Turan 
hocanın mesçit a\·Ju~una götürebi
lirdim. Onlar söylerlerdi, b("n .söy
lcrdin1; t;a.zlar co-,ardı, biz co~al'dık. 
Tabiat ve halk. bizin\ ruh Ryinlnıi

ZC i~tirak ctnı~ olurdu. Dağ türk-

tam n1e~ut edebilirim. Sonra, bizi 
doyuran, hiz' koruyan, biz. bekit
.ren hRlk ''e yurd, burala.ı·da sti.rU
nUr \"l·~·a pirıf'klerken biz ora'ard:ı 

ıı:a.· p ve v:cdan sahibi olduğumuzu 
iddtı:\ etn1ekt,. de,·am ederek. nalll 

• 1 
güleriz. na!-<ıl C'Jtlenehiltriz ": 

1 

B.lmezsln: Buraların kRba, hoy
rat Ye vurdunt duymaz görUnen in
sanları birRz ~tfkat görünce nasıl ! 
muni~ .• nasıl içli olurlar 7 Eu bllyUk 
öksüz.ere ana ve hcnış.ire g-Ulün1se
y!şini bezlctn1lye gel! Bunlarsrz ar· j 
tık ne sanatın1, ne dU~Uncem, ne duy 
.trum' Ben artık bun!Arsız olamam. I 
Sen de bensiz olamaz...,an buralara 
gel! Kendini se\·cn, kendini dUşU.nen 
inı;ı-anları bu halk nasıl bekliyor, na
sıl özlenıiş, bir bilsen. Buralara ben 
de o:n1asam gelirdin . 

Ay ~:üzlU. yıldtZ gözlü, altın per
çemli ya\Tular \"ar ki pislikten ,-e 
bakın1!!1Zlıktan ölüyorlar. Şehrin 

falan kollejindc okutacaflmrz \"e ne 
vakit doğacağını henüz bllınediği

miz sısl{a çocul<ların dUzUncslni bun 
I:ırın btr teki d("ğer! Gel. bunlardan 
bir iklsinin ytizUnü kendi ellerinle 1 
serin pınar ~ularında. yıka, o zaman 
t>llerlnl bende şimdiye kadar hi~ 

g-örmedlgin bir aşk ve minnetle ö-ı 
pey"'.m . Inanmasını ve sevmesini bi
len, bekliyen .ve öz.llyen, işlenmek 

t:;in en Jyi malzeme olan bu halkın J 
arasına gel! • 

Sarıkann~: Behçet Kemal Çağlar 

Dört gozle bekleniyor 

Duııkerk"ten sonra, çok (a.iJUJ' 
hareket gerekti. Tam üç hafta miid· 
cJeth.• her glin Ye Jıer gece Vooıtch" .. 
de 3-üklenen on be' tren bu mühinJ· 
nıatı bilinnllJen senı.tlere ta~ıdı: 

«Bir aı·.rına i;lhyonu bir 'iJJI 
,yüklil vagonların ,lığılntaSından re .. 
çlhnez hale g-ddl. \~ag-onJ&rı ~t-
mak için ~·eter insan buhınaınıyor .. 
du. Bir general blltün adamlflttrtl 
topladı 'c onlara ga3·ret \ern1e1' iv 
zere kendl de soyunarak ba.!J1arH•• 
g«-tl, 'agonlar bö3 lece bin gü{'ld.._. 
le bo,alhldt.» ... 

;\talanmı~.ın : cKac:an balık iri 
olun ~öziiııi.in do~uluğunu ktJ\dl 
te<'rtibeınle blUrlnı. Bir arahk: ıo· 
fer a' ına. n1erak sakhrnu tık. 1'4' 
.ka{' arkatlaş, glinc.. batnıadaıı bl· 
ra:ı ~'"''el denize &(ılır, gece y•rı· 
la.rınn. kadar balık pcııo-'nde doJa11r· 
dık. llerhangi blrlınt-; ~oka.yı bil-' ..,,,. 
lıka kaptınh \·eya- çekerken ac 
ce blr har<'ketle lüferi kaçırdı ffl'• 
ilk Mi-zü: 

- lla.y . .\llah kllhretsbı, ne de ı· 
ri~·dl kiiflr: demek olurdu. 

* l~iltere n.-J\:cri tlet){)lar .,,udi.I' 
rünün ıı,,an.tı doj"ru olsa bile """ 
biraz da Altuanla.ra: 

- Ah, ıneıj'er ka~ırd1~ .;.ı,ı. 
ne iri ln1ı~: dedirtınek Jçin ,,-a1pıl1'11' 
gJbi gell.)or. 

KÖR g,tj)I 

Ekmek karnesi satorı 

birisi mahkum oldıı 
ı s•' Tcn-ıizlik amclestnden Güze e blr 

Ç a y 'e kah,-enin lnhlsarlar Jda- harbine ilk ba,hyaeak tara.tın mağ- adında biri, :r-..ıustafa adında .~ 
konserden sor.ra dtin sinatoryon1 ı 10 ı ·a~uu anladıf1n n !••reli a ~•"' rt"fii taraflndıuı satda('atının P o 11... & 1 :- s Y- aşçıya dört adet karne sa"u--~~ 
n1Udürlilğünden bir teşekkt~r n1ek haber Ytrilme~I Uzerinden epey za- I ınak ya1'1ış oln1ry8.C3.ktır. suçlu olarak dün mili! kor\J ıe 
Lt;bu aldık. Bu mektubu ayn('n ınan ge('tJ. Bunun bir an ev,el ta- YAŞA.R BULUT mah~emesindc duruşması yap~, 
:\itunlarımıza ger:i,.;yoruz. hakkukunu bir eok kin,seler dört . ı.·~ar Bulut admda l t l- a.,ında. sa- ve yırmf beş Lra para ceıa.5 

' ratan Gazete ı Yaı.ı ı,ıerl gözle bekliyor. Sebebi de 'JU: Kahve bıkalı bir hırsız on be..' gön içinde mahkUm olmuştur. 
müdılrlUğüne ,. ~aJı> ... 1c:slnln bir misi! para Ye- )•nlden ~8 .,. soymuı. Bu çocutun Bir çikolata muhtekiri . . ı rlldJği halde nıeı--elA eal·lar a.) ı üı:ü- «Yaşar» olmasından ya~naz olması d' 

Kıymetlı sanatk:l: t\lllze:yycn ı•ıu·· otu,,·ıa harınan t>dH<"rfık satılıyor. hk 'I 1 ' . c•nılJet ıc:ın daha hayırtnhr; ç!ink!i ma emeye verı " 
Scnar, Salflhatl~n Prn1r, Necat. Ça~·cı?ann raı>tıklan harmanlar ,.e bü 1 bJ Bnl t ta l1lltm t oı 11ı..-

y e r « u » " e um - Kadıköy iskelesinde şekere . 
Tokyay ve arkc..da5larının mı.iessc_ hamlan nkbetıerl knntrel edl1l.ror mıyuatı u~anmanıa!ljından belli. ıtaıı.ıl'fl 

1 

... il ı . ., F k t 'ltldtt;• ı de yapan Yuno.n tebaasrr:dan ı• semlzde verdlklcrı konser. hasta. rnu .., nı Jorur · a a f'< " BiR BAW~rc:N ~l. ~ :}\.olfi. 
<;anınıyoru;ı. ' u hakle, rı~·atlar arttı- oglu }{asım fazla flyatla ~, ~ J;CI"'" 

larıınızın acılartnı unutlurmak ve 11 ~ 1 ld . 1 1 - .- 1 . c .... :\ bu- E\\elkl gün, ~tare,_1 Çan - Kay. satmaktan suçlu olarak milh 
rı r ı.-;ı ta e 13 , la~ .... \. ~ ~ ... ~ 1 · ı.ır· 

musterlp kalplerine ın~ . rah ,-e le- lunnıakta. gii(lü.k reklliyor. Şek'tn mütte1Jklere kı7.arak Çin kı- ı runnıa mahkemesine verilm~ 
1 selli .,,.·ermek sureti le Ç"k der n 1 lnhl<tatlar klareıı-ln' n satı if}lne bir taJarına. memlekete dönnıek ernrini . U _......, 

, .. ..ı;ğı hakkında Doone; ajan"mn u- r ·- T A K V 1 ı•ı 
hayranhk ve nıinnettarlıkl. .. ı·ını an e''t-1 el koyn1a t bu itibarla. çok I 

ç-ın·duft1 balooa ıtı,n·ıll}tlm. 1 3 MAYIS 1942 
cclbctmiş bulundugundan kıyn1 ci- h9.~·1r lı 'e yerinde ola. caktır. ~ .. . 

Çin a•ken sozclioU ı.c: PAZAR 
11

1 
il sanatkıirlarımıza sanatoryom na~ 1 l~SALL.\..H OL~lı\.Z 1:-.-\.. . .. 1 k t.e d . A~ 5 _ Gu"n ı•.3 _ -.r .. -nı _

1 · 

1 

cAlenen S'O.J" eme ~ rln1 ld 111- -1. ,._,,,. •• 

nıına şilkranlartn1ızı sunduğumu- «lfergüu" ,azan bir arkad»mur.: 1 •- k 1 k RUl'tlİ 1361 - NiSA.N "ı•ı · • man B rman~·au.n ~ı arı ıncaya a-
t:U muhterem S'"Zetenlzde [;('~ret- 'ilddetli h•\·a düello1aruun dlm\&.:rı d Çi 111 b rad kal k uk HfCRt 1361 - neblutihir _-... 

. . • • . . .. ~ ar n er u a. · ara m a- .. _._ .~-
menızı <kırın sa>·gılarınıla dilerim. zehirli ıraz harhine ~ürtıkliycbileeett- v.......... UVALt 

9 
~ 

vemete de' A.11l edecekJerd;r» deıınek- G'""'EŞ 5 56 • Heybeliada !':anatoryomu ni ~-aı.ııor. ln•nlı..k 1'1ffJıllıbıttet, böyle U.N ' oS 
1\-füdür _ Başt;;;b~bi 1 bir ,e3in obnan1u:ııtı temenni ,.tı ü- le bu ,,al.onu "bmbütün söndürdü. ÖGLE 13,11 3·5) 

Dr. Tcdi!< i. Gökçe 1647 nıit edelim, fakat şı<let olUJ'Sa, gaz TATLISERT İKİNDİ 17,03 ~· 0a 
AKŞAM 20,01 1.,4, 
YATSI 21,51 ! '53 Cardenas halkla ten1n"ıı mu- ı r 

haraza etmek l('ln yenl bir ın,ul ke,_ 
fetm:-,tır. llalka hılaben bir tw>yan
name ııe-1rederek deml,tir ki: tıEskj 

ıaınanda de\let rel .. lf'r1 tli\an kurar, 
halkın , lkılyetlt>rJnl dinlerlerdi. Bu· 
gttnkU hayatta. ebkl ba-.ltl k yok. Bu

SONMIYEN ATES 
nız değildim. Tesadüfen Prensesle Maz_ 
lünıc de oradalardı. Ber.i, hemen bir o
tomobile koydulars en yakın bir dokto
ra götUrdü1er. 

- Gecenin bu ~aaUne kadar doktorun 

lfim.eyi. .. Kala kala ona. mı kaldık. 
- Ya ... Demek daha parlakları ela 

var? 

Kocam bozuluyor. Fa.kat yine kendini 
topluyor, eev&p veriyor: 

İMSAK 4,00 ,,. 

~~~~~?~ 

lYKôS{ib1 nu yapmak Jnıkan"lı:ı bir ,-.'-dir. Dü
şündöm. ı,.ıe rln bozuk gittlğinden 

dola.yı hangi 'lekslkalının 'tlkılyetl 

\arK bana telı-rana bildlreblllr. Tel
'"ra( ücreti tarafımdan ôdene<'ektJr, 
rakat ylrnıl kel!n1eyl a,an t~lgraf 

kabul eilihnez. ller -şlk3~·etın ylnnJ 
kelln1e h;:n~ ~tkı"!tırılıu;1 .. 1 Jaı:ın1dır. 

Bu telgraflarda tanıaınJll' 'erbeı;t u-ı 
.. _.n kullanmak <-alzdlr.-. 

Cardena.., her gün blnler("e telgraf 
aıı.ronnu,. Bunları k:ltlplerln<' ta!,nJf 1 
ettirerek halt...ın gUnliik alılkalarını 

takip edJ~·or '" !;ik.tyf'tler hakkında 
ttdb;r alınma.!tını J<·ap edenlere blldl
ri)OtmU'}o 

* ı ıs n an tarın;~ sa)'tnuzın Daldan 
D.tla sütununda .)'&Şlt bir tayanın Ya.;ı ı 
Iı karı kocalar aro ı r. daJ<i $C\'danı:ı 

tııtlılığı..1a da1r b,r mektub· ı vardı. 

Bir okuyucumuz bu nıek~p hakkın
da derin bir a~Ka duyııLU!'." ,·e bunu 
;önderen bayana hıtabcn mat':laanu
za bir ınektı..ıp yollamıştır .. o\dresl bil
ınedlğ ıniZ ıı;ln bu nıtk!ubun ma.tba· ı 
ı.mıU.ın a...dırl!nıas.:nı rica edcr~z.J 

T efriko No. 43 • 

_ çayını Jçtın mi Fat~? 

Hayır ... 

Yazan: ismet ZIYA 
Tii uz ktan, antrenin öbür ucundan 

Nihadııı sesi kulağıma. geliyor. Zeyneple 
acele acele konuşuyor ve süratll adım
larla yalak odamıza doğru Hcrliyor. A
ralık duran oda kApısı yavaşça açılıyor. 
·Nlhadın ba ı içeri uzanıyor: 

-· Bonsuar karıcığını. Seni uyanık 

_ Neden? isle bu olmadı. lhdi kalk 
Fatoş. diye Fato:;;u elinden tulup masa_ 
ya götürüyorun1 ve fincanına çay. ta
ba~ına p:ısta koyuyorum. Bc-n de. l\sta..
dı; getlrdigi k'labı alarak btr köşcye 
çekiliyorum, okumıya ba:;:lıyo_rum. Ara
dan ne kadar zaman geçmi~ btlmiyorun1. 
Yalnız Fato~un 

- Küçük hanım: Bana n1üsaadc eder
seniz artık yatayım, de<liğinl ışıı:r İ§ilmez 
kendime geli)'oru_m. Saate bakıyorun1. 
O,.. bir buçuk ... Hayret. .. Bu kadar u-

~bulduğuma ne kadar ınemnun oldum bil
sen, diyor ve içeri giriyor. Halinde göze 
çarpacak derecede bir değiısiklik var- 1\.'lc_ 
rakla soruyorum: 

Z Jn bir zaman nasıl gcçm:ş ..• llstadın i· 
fa.desindeki s:hirli te8;r, beni saatlerce 
~u kö~cde uyuşuk bir hale g~tirmlş. FL 
tr.ışı..1 yan.ına. çağ·rı}·orum. Onun yumtt
Ş'1k ~!lçlurını öptükten sonra odasına gön - ~ 

derıJ. orc:n. Ben de, yatak odama çckili
yo,·unı. Kitab1mı1 bir müddet daha kana 
kana okuyorum. Kolumdaki saate bakı
yorum, vak' t hayli ilerlemiş, gece yarr_ 

- Ne o Nihat? Sende bu gece garip 
bir hal var, diyorum. 

Nihat, mcmaun bir sırıtışla: 
Bravo karı~ı~ım... Adaın zek.sln 

vallahi, seni kimselere dcglşmcn1 allmal .. 
lah, diyor ve sonra ilüvc ediyor: 

- Bugün müthiş bir kriz geçirdim, 
Jlayrola? 

- Az kalsın ölüy;rdum. 
- Sahi mi? 
~Tabii sahi ... Şimdi de doktorun mu

ayenchanes!nden ;eliyorum. Gündüz ya_ 
zıhanede !cnalaştım. Bereket versin Y•L 

muayenehanesinde mi ndın? 
- Evet. .. Bur.da ~lacak ne var? 

Doktor çok babacan ve insan bir adanı
mış ... Allah razı olsun bent bir türlü bı
rakmadı. Bu vaziyette sokağa çıkarsanız 
ölürşünüz, dedi. 

- Hastalığın •rnl ölümle tchdil ede· 
cek ka.dar tehlikeli n1l? 

- Elbette tchlike!i. .. K;;tlp k~rıcı~ını, 
kalp ... Doktorun it;ncleri olına.saydı, kal_ 
bim muhakkak duraeRktı. 

- SC'n bu içmekte devam edersen, 
yalnız kalbin değil, her şeyin duracak ... 

- Adam sen de ... Bıı-ık bu lılk•rd• -
tarı .•• 

- E ... Doktor kalbinde ne buldu ba
kalınl? 

- Sen tahmin et. .. 
Ben ~ın tahınlnim isabetlı olur mu 

dersin? Fakat mademki istl,yorsun. O 
halde söy lı;·etim. N:hadın kulağına doğ

ru cğiı.iyorunı. Ağzından taşan rakı ko
kusuna tahammül etm:ye çalışarak: 

- Dürriyc ne ?ı.ıfazllımeyi değil mi? 
diyorum. 

Kocam b:rdenbire kulağını dudakla. 
rımdan uzaklaştırıyor, dargın bir çehre 
ile: 

- Bırak Allah i.Şkrna şu zavallı Maz-

- Sen:.n varlığının karşısında 1\ılazlü
merıin sör\.\ mü olur kRrıcığım, diyor ve 
dudakları:na bir senelik evlilik hayatı

mın ilk hararetli busesini konduruyor. 
Kocamın ağzından ilk defa böyle b '.r la _ 
k1rdı işitiyorum . Hayre!lc yilzoce bakı. 
yoruın. Bu yorıun ve bitkin çehre, bu 
gece bana bambaşka görünüyor. Nih.ıdı, 
va~iye muhtaç bir çocuğa. benzetiyorum. 
Siyah ve dalgalı saçlarının bn kısmı al
tın& daıııımış; yüzünde ve bJhassa gaz. 
leriııde yaramazlığa doymanıış haşarı bir 
çocuk hail v&r. Onu, oınuzlarından tu_ 
tup ı:ardroba doğru gö!tirUyorum ve çok 
müşfik bir sesle: 

- Nihat. yavrunı ... Şu güzel çehreye 
bak, şu yüzündeki çizgilere ... Şu gözle
rinin altındaki morluklara ve ~şliklcre 
bak .•. Kendine acımıyor musun çocu
ğum? Daha kırk y~şına gehneden, ellı 

yaşındaki bir insan kadar yıpranmış gö
rünüyorsun. sana acıyorwn, kocacığım 

en1İn ol ki kendimden fazla sana acıyo_ 
rum, diyorum. Nihat, derin derin içini 
çekiyor ve susuyor. Kocamın nedamet 
gösteren halinden daha ziyade cesaret 
alarak ona sorLcy·orum: 

!Ark""1 var) 

Kuzu budu fırınd0 ç1 

M ayJS mUnasebctlle b•ıil" çı1· 
' oklara blr ktrz.u ziyal<'tl tf 

ınel;I dU.,iindllnı. Yaırtlle bid"' u ' 
yükk'rlmiz nıay~ın biriııd ~J 
çık havada kuzu 'e hch·• ~,ı' 
bize yedl rlrlcnll. Ben de o ,,.ıcııı" 
bıral....;,,.,, istemiyorum. r..ı<' ~~ 
g-llıi pek bol değil'° de hiç 1111'• ı.ı< 
benzerlni 3 apnııya utra..ı;ır~·or ,..; 
bugün bir kuzu budu aldİrd""' p.t<' 
<hm, temizledim, t~poıye bir ... ~ 
)"ağ 'koydum, bir b~uk kUO ~ırtt• 
'Si de a3-ıklıyarak kut.o ile .....ıtr ,or-.. ~ 
tept;i)·c yerleştlrdln1, fırın• t>'. 

dlm. ~enlerde ekmek yeri~!>~ 
olduğum biraz mı , ·aJ'(lr, 0~c" f I 
bir heh·a. yaptıın. &r de bo 

1 
~· 

salata yaparak mlikeınrnel b r dJI. gt 
ziyafeti çektim. Sofra ~ı•d• ""~ıı' 

_ı .. rıo. 
mlrlc A ,-~re eski ma.yı~ . .. d•" , 
fundan Ye eğlenceıerııııl.Z trlt _. 
scttlm. ıMnılz!n içinde fUZ•1 

yıs gUnü geçlrdlk. l>~I 
EV ~1' 
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TELEFON .TELGRAF. HABERLERi 
VATAN 

BAfjMAIALE.DEN DEVAM 

Halktan biri ile 
Almanlar Portsaidi 

bom baladılar 
Alman binası 

çahrdamıya başlamış 
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SiYASfitMIL 
(Ba ı ı incide) >+< 

l 
A l t · ı M d J d J O ••}"kat tfı. zetccilere demiştir ki: Askeri durum man aarruzu arı· an ·a ay a ap n- mu a Londra, 2 (A.A.) - Resmen bil· Almanyanın bugUnkU durumu 1'118 

1 
fesinde hazırlıklar ların eline neçti (Batı 1 Jne.kle)(/) dırildiğıne s-öre, cwelki akşam lngil· martındakl...gibidlıtbtna çş.tırd&nıtya 

[
- Y 8ZftJJ (Bas l 1 ·Jd ) X yaçlarına vergi koyarak bununla b 

1 
ba.' a01ı...-ır • 

(B~ı 1 ine~) ( !) c=-:: ===- = ; ; ~ = ; := = === ==: 

"Uzak a g ı·p ,, 
.11ii l tere !Uerinde yapılan !hava nıuharc· 1 ...ı 

• ı nı c nı\l{·aUak'ıl ;uı' b1~ ~8.nm yapmış· fiyat farkını karıptasın, yahut dı. e erine iştirak etmiş olan Lord Be· A~ırı kazanç \ erglı;J l•llıaa •OIAN cepheye donmu1ş old~klıırı, o r,e- lardır. ~uı :mal göndermcğı kimseye bı- nverbrook'un oğlu fllo kumandanla· Vaşington, 2 (A.A,) _ ldiınıessll· 
Snct ral VoRn Bu~h u l 16 ncı ordu Ilı! Yeni Gulnı'de: Be, dllşman ay 1 rakma.c:ın, hep kendi eliyle yap· rın<lan Maks Altken'in idace ettiği Jer mecllslııin maliye cncllment n.şJrı 

'----------- araya· ussa yı muannldane bir . id uçak en on nıdel Alman bomba \I· ıcazan•· ıı;;ın alınacak verginin nısbctı 

cephesi 
Ya.zan: l\J. lf. ZAL 

A 'man saldın:ıı ne ~apon aaı
clrnşı taııı.lmlle •ııüsa,1 ıstı. 

kuıııetlcr taklıı etmişler 'e tanıaını
lc ıııüs:n 1 1\kıbetlere ııf'ramı Jardır. 
lkl"I tir h:ızırltl{'> IZ lılr tlü~ın3113 
kurşı clırctU bir ;\ ıldırını ha kını 
~eklinde buslatnı' H· ha) ret Ul au
dırıt•ı nelleeler ' erml,,tır. ı akat Jn. 
gll t creııln lstıı ı edllomem ı. nasıl 
Alrııan Mferlcrlnln kati bir ııa!er 
hıtllııe 'urııııı ına nıfuı; olnıuşııa cla
ııon clferl de A ' u tral3anın kapı. 
la rında kırı lmıştır. lngUtere gJbl 
A\UstrıılJR da hazırlık Iı;ln bol va

kit bulmuş ' e MihH·r 11lcınJnı l•· 
rııı irin ll'lıtl lıl eder.ek b r kocaman 
Uı. halini alını,lır. 

• h . , t a'-"'-"aresl 'Moresby'ye taarruz et- s•n. O :z.am .. n hem dışarı)a ı: er. ak ,, 
lltlanflkte ava surette müdafaa cttlğı, arne.aa~ı t"" 1 malın fiyat .. l nd n kendi yl ç tarından b r Dornıcr tnrafınd:ın hakkında kararını dlln vcrmıştır. Bu 
...;......;;..;..... __ ----:~. - General Strauss'un Rje Via a m şt r. 1 yuz 1 c - dUşürUlmUştUr. l'ornra "'Öte bu verginin nlsbcti yilz. 

1 üsleri zincin h . d v. zm 1 Fılipinlerde: L\llittahkem Korre· yeceğimiz malların fiyatı yüksel. • " 
ir:1"'1k Amerikanın Jog- ltere- ~p es n Ven mes'ul bulunduğu,' ctdor adasının dUşma.n t ayyare Ye mez ve memlekette bir tek nevi Londra, 2 < A.A.) Rostok'a yapı- de 94 olacaktır. B :\'e yardıma ba~ladıfı g'Un At· :~rc~al d : k Kluge'u~ da Oug~a 1 ~opçusu tarafından şiddetle bom· ı fiyat bulunur, hem de yerli :fiyat· lon hn,•n akın'an Alman ha\'a ku,·· Vergi seııcllk kazancı 2., bin doları 

• 1 1 önem .kazanmıştı ~ gcs n e ~ıh u~-vetler nln başın a bardımnnı de\•am etmek tedir. la ihracat fiyatı tırasınd ki fark. \•etlerini iyice zayıflattığı hususunda aşan şırketlcrden alı9neaktır. 
l11ntlkte '':: b~·o u Amerikanın fili; 1 o. ~:~ın a m n edildiği merke- Mlndanao'da, düşman Columbao lan yalnız hükumet. istifade eder dcllller vardır. Helnckel tayyar<' fnb· l Amerika \ C Htir l 'rtln u.lar 
nenlzal~ m: 1 :;eıılle bu deni~ '.\ o· zın r. ve Cotnbato'da R!o Grande'yl geç- ve bunu bir taraftan kendi ihtl. rıkaları iki mevkide yeı·Je bir edtl· ı va.,ıııgton, 2 (A.A.) ~ Bırl~lk A· 

';'ekllde. a ı ~;;.bütün arttı • Ruslara gel ce, mck teşebbUslcrlnde bulunmuştur. yaçiarı tç!n, bir t! raftan fakir hal· nılştiı'. Bunlardan b rl 884 metre ge· m<'r ka, Hilr Fransızlara karşı sıya. 
lunun onem . Anla ılı~ or ki Rlı ku\•vetlerl k bak k i l k il nişltğlnde ,.c 500 metı«' uzunluğu.ı- setini tcsblt ctml.ştlr. Amerika, Gc· 'ı Blrle. .. fk Amerlkadan kalkan harp " Tokyo, 2 (A.A.J - Hnvıı. blrlık- ıı. _ ma ç n u tnır. 

1 • 1 )1lklil gemi kafileleri, gc· yalnız, Alınan tuarruzuna kU\'\ et· lerlmiz dün Blnnanyanın garp sahi· Eger 'halka ucuz ekmek ~ cdlr. da, dığcrl 600 ,.e 590 mrtrcdır. r ncı·al de Gaul:e ile onuo milli komi· ~::~;tereye , .e ;-erckııe Buıılaya le mukavemet için intizarla iktifa llnde bulunan dilşmanın Akyab Us· ınek Cedakarlığında:1 koylilnün de ~imali Afrika r ran :ısında lesine yardıma. de\·am cdecelt olanı 
ı:-ıtmck için hep bu ;,olu kullanmak- etmemekte, nr zl vnz'yctlerlnin sUnti şidde tle bombardıman etmlş- ı pay alması mutlaka stenly~:sn Casablanca, 2 (A .. \.) Dl1n Ca· billUn topraklar üzerinde kontıolle· 
tadırJar. Aınertka , e Jnglltere Al· müsait oldusu her yerde hücum. Jcrdlr. bunun d~ yolu vard ı r. Köylul • ı;ab' anca Uzcrinde bir ı ngıllz tnyya· ı·inı tanıyacaktır. Fakat Blrleş.k ,\. 
ınanyadan önce dananarak iz.landa· larını artı nnkta ve bunları, az Yeni Delhl, 2 (A .A .) _ Resmen d~nlllr kl: ~Yetiştirdiğin mal ek- rcs uçmuştur. Ucaksa\•tı.ı· toplar der mcrllca Fransanın hlirrlyctinl ktızan-
·' r lfC111 etmll}U. man ar mer an blldirlldiğlne gore, Amer ikan bom· AJ 1 

A l.k vey.a çok, muvaHakiye tlerle neti- nıekliktır, b unda devlet babanı:'! hal ateş nçnıış ,.c a\' tayyareleri ha· tlığl gtln hllkilmetlnl bızzat seçme-
'ardlmln

d n·"nl olmak t...ın denizaltı- cclcndtrmekte oldukları bir vakıa· da hakkı vardır, scqin de . .. D ev· 
1 
\"alanmıştır. sini isUyccekt r. . . . 

- ... ~ ba uçaklal'I Rangoorı'u bombalamış· h u ı ı ı İarın çoğunu bu )Olun tnerlnde do- drr. Yalnız bu yolda bir tAb lye , ın. let bab l kendi hakkı olan yarıyı 
1 

Atııuıtlk B \ 'll ~ er zıncı r 
san ve malzrmc olarak mühım ilı- lardu'. filan :fiyattan senden alacaktır, Ş h • d d di Vaşington, 2 (A.A.) Şimal At· 

A ' ust ralyanın halinde dJkkatl ceı 
lıedı•n dlğrr bir nol ta \ ardır ki la· 
rınkl ımlh bakımından ı:<.ık RıWüm. 

dlr. Kanada gbl A'ustralyad& da 
zaten Amerikalılara biıJiik bir 1 a
kıııltk ' ardı. nu harp l Uz:.llnde.n bu 
;, akınlık nılıştcrek bir cıeıme halin' 
:ılın 15 \C ""ki dün,\11Jll. kar~-ı bir ;)e

ni dUnJR l e nııudıl J1U'atmı,tır. 

l•ı:ı~:::!:::· bu yolu tak,•lye etmek Oyaılar olduğu takd irde kabule Melbournc, 2 (A.A .) - HUviyet- fakat diğer 'yarısı senin hakkın. . e r ın o un er fıınt kte ha\a üs)('ri zınc rl tamam-
lstemff], bu mabatla, bu yol :istika- ayan sayılnblllr. !eri t esblt edileme.ren iki askeri tay- dır, ne :fiyat b ulursan çekinmeden (B"~' ı lnt'lde) § ıann ak Uzcredlr. Şlmdl)e kadar glzlı 
metinde hlr de hau u,ıerl dnclrl Diğer tar !tan tanksavar tab ur- yare pek yüksekten uçarak Queens- satab lllrs'n.» şına ı n içınden yenı,::miı; b.r lh- tutulan bu lıslcr L.ııbradorun, Gr <' • 

1 
1 1 land. J:r. Hnd:ı '"c hkoçyodun ı;c kumıuştıır. Bu ha,·a ü lcr l ıı:ıncırı, arına d , Rus tüme .lerinln geçen Kafkasyaya hücum Böyle y~pılırsa köylü kcnd ma- tısas sah bi tam s·lfıhlyctlc getir -

.. elen haberlere g-öre, (Labrador, "'ene 22 haziranda kullanmış ol. lının hırsızı olmaz, devlet baba· JecekUr. mcktedır. 
"' ki k • J ld ) ,.) Bur.dan böyle a\" tayyareleri de Grocnland, l~landa) daıı geı:melde ' e du arı 3,i santimetrelik topa a- ( ua~ı l 11c c (..... nın malt:ıın da hırsız.ı olmaz. Evi. istar.bulun odun lthnlı\t mcvsl. 
hkt~~ıula ıı lha,lct IJııl nıaktadır. ,\ . l bre b kımından faik yeni b rf Jetler gelecek aylar tç.nde So\'ycUer mizİn içine yenlcjen dlizen s'rer, mı olsan oylarıdır fstnrbula set. ,lt1kardııkl m<'rhnleleıle Amerlltadan l d b d 1 bııh • ı - A\•rupa~·a uçura!' g'debıle eklerd r. ınerlka bu t oprak parçala nnda n· top a vcrllmlşUr. Mosko\•a ll' · Blrlitlne yar ım arını assa • .,,r. betb• rcket r;irer. Blrblrlm 'z n yu. rllccck odunların depo cdılmcsinr. " 

.t ııııoıı.}a ' C ~·ııı, A\ruııa lı;ln f.T
zaı, ark, Aıııcrlka lç'n uzak ı;arp. 

lır. Hu) le olduğu halde Anıcrlka
lı lnr, huralnrdıın A \ nıpalılar J:ibl 
« l 'znk:•nrkı> dl~ e b.ıltı.edlp dunnuş • 
!arıtır. l lıdhuki A' uslral,la 'e l.'eııl 
1;<'1fı ntlıı hukkırıd::ıki gôrüş son za. 
maıılıırıta d<'kl';'nıi,, buraları .Japon
ya \'e Çlnle bir hlzadB obuasına 

rağnıcıı ( T:r.nkşal".k dı-ğU, (Uuıl< 
g arp) dil c ~ 4dedUmcğe ba.,larunış

t ı r. Ya ni Amerika Anıstralya1a 

}eni dU113ud:ıkl garp fılemlnln de
'anu göı lle bakı}or; bura ıru he
nlm!tl~or, en kudreti kunıandaıunı 

l 1 1 Bu üslerin dığer bır faydası da de-ı:lıterc ile beraber ha\'ıı üsleri mey· lığ crı tnnka karşı kulla.~ılan yen kangelsk yolunun açı ması dolayısı. züne bııkacak hale gcllrb:. ve en müsa~t y r Çıregıın s~rayı 
tana get1rml ~, hö~Jcllklc Amerika • r tü.fokten de bahsetmek e r. 1 le, geniş ö'ç e ar raca ar ır. __ gö~tcr Imcktedlr Nisan ayının seç • .. b t dl Ud ttı ki d 

1 ı'l•altılnnna kıı.lşı devriye uçuşları· .R lı 
•- i JI nı kuvvetlr.nıllrmek olacaktır. lngllte.re arasında emin hu a mey- us mı f ~tihsalAtına ~~ı z ve 1 Bir Amerikan rad~o~una Köre Bak, sana hİr şey söyliyeylm: mis bulunması ,.e th!ılfıt için yal· 

danlarına ılayanan ktı\'\ eUI bfr ha· Amerikan yardımlıırını ılavc et . Ankara, 2 {Radyo G~etesi - Büyük muharebeden sonra bu nız mayıs ayıı~ın ktılnıış oımı:ısı --------------ı 
\R yolu lıunmııtur. meye mecburuz. Stallnln gUnlük emri Almanya ve 1_ memlekette öyll• b r ztman oldu burRsınııı derhal clepo haline getl· Manda!ay da Japon 

ShndlJe kadar Anıerlkaıla yapılan Gönd erilen tııyy reler arasında ki okumuslarla halk arasındaki r'lerek ııakllyat:ıı b,şlennıasrnı • 
• 1 l Ati tt&.I b'r ~ 1 ~ k llb talYada yankı uyandırmad ı . • 1 ı~rı . elı"ne aeçtı hllha!i!l& a\ tan·are er , ıan e ' 3, ı saııt .ml k 'bir top, 12 7 a re 1 • • • ayrılık gnyrılık kalktı. Bir terafts icap <?tt rr.:-- .ttedlr. •. b 

ııı;ıı .. ıa a"~·ak kadar uzun harelı;et ıki maklr.clltliCek, 7,6 kalib re 4 Ame,rıkanın Boston radyosu ~ta,. vatan h Elnlcrl, diğer tarafta yurt· İstanbulun bir scııellk odun 'h- ( Ba~ı ı Jnclde) ( "') •laıı;na m~Uk ohnadddanndaa bunlar maklnelt tüfek taşıyan Bell-A ira- l!nln Rus gayelerini çok gtlzel belirt· !arını kendlJcri iç n değil, yurt tly2cı 400 bin çekfdlr. Halbuki 't· lınd'da TownsvlllC' üzerınden uç-
ı;-enıııerle nakledUlyorc'u. Yf'DJ haı·a cobra tayyareleri bllh ssn zikre tiğ'lnl söyle-:111ştır. Bu radyoya göre, Içln se\'enler vardı. Ben kcndlrn haliıt mevsimi llerlc!11es'ııe rağ. mu"'lardır. 1 
•i~lerl 2.lnclrlle bu mah~ur da her- şa;li&ndır. emrin en öııcmll noktası Rusyanın de elden geleni ''Dptıııı. Hiç bir I men şchı·e henüz bh· çeki odur. 

1 1 k h 1 · ö " . J•pon ~ rıı ikrar ed'Jınl.,tlr. Artık .,. tayyare· Bu uzun tafsllflttnn, yukarıda 1 t~pra ırsı bes emcdığırıl g sterme- defa okumus ve halk, büyilk ve ble setlrilcmemıştir. 2 AA.) Perşembe gU. 

ıorı de , ... ,;.. ••• <"<"' top•aklu- do ıı ret ettığ'mfa gibi, hiç h'• "d~; Staıln glb. reall>t bl• •d•>mn 1 kliçi\k d:ye bİ• """"" duymod•m. Yine öğ•endlğimı,. gil•e bugün' T~klo, t .: mlocln ,ımdıye kadu 
dakl füılcre ufnyarak bir kaç u~la kehanete sapmnd:ııı rıkarılacak programında komUnlzme ehemmiyet Omıız omu za çalıştık birblrlm!zl sahıllE:rde köy~ünün derhal sata. nU ~apılan ~t ı rine ,,.öre mlllt i"· 
1 ı--A • .., · il kt d' b U kU is · ' • · o~re ıllcn ne ıce c ., ' T ll r. ıı Amerika ,.. nı-Uter~lC \'8racak ~ır. ycglıne netıcc i e savas~n pek şld. \er meme e ır, us- n s tem kO· Se\•dik anladık. bllcccgı 100 bln çekı odun bulun. ,. f d tavsivc edllen unun ım111 ııı, . nuı ~· R ık' 1 r

• Amerl - m" lst d bildi St 1! h Al 1 ' k'I b'rl'"" tara ın an · ı tra l•·u• a "Ö1: ko•m0sı d-ı-•-unun fa)daM a n 
1 

' • detll olacağı ve neticesi hakkında un e6 r. a n 
1

' man arın O ı:aınsn ben kendimi işe yarar ınPkt dlr. 1'\rkll \•asıtal.ırır.a nn ı 'b' zı ı bir muvaffakıyet lrn "" "' "' .. "' .. "".,.. 

\'Uı>trnl3 anın müdafaasına memur 
edl.)or. 

ka gemllerle tanare nakli külfetin- simd'den hiç bir ihtimal ileri SÜ- J\ l.man ~a~kerlerl hesabına h nrbet· b r adam sanırdım. llerşcy dUzc. miikc-llef yeti konduguna söre V • ı nnmn~;;lı;~d~r. c drğlhllr. 0.) le olsa kendini mlidafaa 
den blbhUtiin kurtulmır:tur. Bundan rüleını,•cecg·ıair tikleri sözU de doğru ve haklıdır. 1. d h k 

1 1 1 
alın a lavctln bu odunları c:ntın alarak Zln ' için bir toplu iğnet;I olrruyaıı Kana-

_, ., 
1 ~e ku . " · ıp e er es yer ıyer r. c • ~ . k' .., 2 ı A A ) Konan 

1 
, Ik 

1 
t ıı~ı ba~ka ., imal denir. J '"u uzcr m '. Jngilizler de buna ibcıızcr mUtaıa,. j baktım kl ben hiç bİr•ey değil mi- nakli;ı. atı kendisi ;,ı·nprnak sıırctılc Çu'lg m.,,. . , Jd'~: , ö ., 601JO c a.~ n ,..nıl!r a s eı b zaınan m-

H !tll hıWR ti"lcrlnfıt bulıınıtıll"I lıU JO• ~ l~ 1 t k k ı..a b s ı ı•yaletlnde bıJdıı 1 lolnC g (~, hat ru ha! konardı. (l·cnl dünya.) ıun .. ~nır.altııanna •·ar'.• mıı1·-•"'za ı General Guhr du··n alar yUrUtmektcdlrler. sim, demek ki tek başıma kalınca ;ızım gc en s o ·u ·urına,, '.- ıstık. metinde iler· 
""' .. ~ ..... • • 1 I, ması zamanı "clnılştfr. .Japon batı )!imal tmaniıdll nll ıı ınfiııası , şudur ki A-l~ln de faydalıdır. Alman tehllfl hlçşıbı~t kı?·ı.not!m yok. k 1 . Vllavet nıolöl~ leınln ett'ğı halele l lemeyc teşebbüs ettikleri sırada ~in llll'rikıı, .\nıst rııl)a. Kanatta ~e l'e· l'alnı9 ··olırn Jılandadan ı;onra nu:ı Berline hareket etti Berlin, 2 (A.A .) - Teblfir: m sızın yani o t•muş nıl!l • d ..,..ın 20 m 1 şimalinde, deıniryolu ııl :l.elıu11ı . C'enubi Amerika ne he· ~ •' b 1 • • b r 1 b bu odu lan satın almaz 2 mo- yıınb . ılcnl1.Jnct~ ~urnıansk '"e~a Arkan~l&k Doğu cephesinde, bazı yerlerdt'kl ıalıı:ı·:.-c ekıyorunı. Ilep.n z o· .. 

1 
. b hlld b ki od 

1 
tasyonu 'olan Nunğ'kong yııkinınrtej rnbcr ~cııl';' hlr (leni ıtunya) cep. 

Marc,.nl -;I<'on der Goltz'un olü- ııuııa c•rpınıyorsunuz, ı.ellccde o ı·. torl .er1ı 1 
u sa k c e eychn k 1\1~1 ks ş 

1 
lın.-n'aı·dı•: 1000 Ja11on öltı1üş !imanına kadar uı.ıuıan IUMlltndıl em- 1 taarruzlar esnasında düşmandan biı· .. . 

1 
sn ı lp er ne ler ·ederse n•r 

8 
.-. ıı 

8 
•:;• •• h~I kunıyorlar ve rnllJtariı.ın \e 

n:Ht hali azdır. ınilcün 26 nı:ı dönum yı ı nıilna- •'Ok esir \"e 31 top a'ınmı•tır taya 1~ çıkmıyor. Çünku her bir nlz l k -
1 

• dl "k "cı·ı Jcalortlar hareket nıevzlleflne ""•per,m:zm ananelerini her l'aklt - beti! ... ·••· ad ki Al a Jr ıı' • • " · 1 . •. .. ı tan sonra mu ema yen vu • ,, ..,.. ,, 
se e LM ... ar ., • m n c ~· - Murmansk cephcs.nde, bUyUk taar yalnız kend nlzl dil unu) orsunuz. 1 kt 1 d d ha • ok intizamsız bir şel< lde çek!lmlşler· için .l ıyına)'l akıllarına kosuyof'lar. Sizi Saadete ' Götüren 

PUJİIJAlf tıN 
RENDi 

. ' TECRUBE 
EOİLECEH 
E N 80N 
RENKLER 

10 kadıftda ı zu ~ ... 
rınkt. bir .-.e1r8 
kutla1ttrlar. ,_ . 
P~na nnbe "1 pidra, ,... 

Tilztinll&e ;. cMilJIJlı• "'- n 
~lrlün bir marızara • ftrtr • 
n ılzt • da.ha J&fh lhıe- .,. ... :..A,.~' 
rtr. mn UJPn renıı bw). 
tnanın 1e1Ane .. ~anaı,' >11· 
ıuni!lln bir ıaraım. aııtr • 
renk •e'İ dtter~\aJ'afuıaf 
başka rent pudra \eeftbe ~·...ı:....:~n. 
•tmelCUr., • Bu/ &ecrubeJt 
Jıemen baeiin ııse para. 
aıa Qlarat. sôndtttıecet 
Tokalon pudruaun ftlU 
,.e Clltp ttntJer11e • JaPl• 

nız. Bu Jenl renklu, ra· ı • .... • ....... -~. 
1,t modern •e i deta ıih· 
ıtmıı tnr s6z mesabesin
de olan cCrom~ 
nıatınuue 1 t.anıtırılmıt-' 
tır. Bu ınıt.ına, renkle ri •• 
kusura0Z2: •e ' ıam olarak 
ıe~er. ot Attı it~ •Malt)'aj)u 
bir 1iiae &esadiif • f.dllnıl. - • 
1eeettir. Clld ne tmu~ ede.il H tabll 
l'ibl röriinen D'lükemıneı blt Pudra• 
dır. Totaton p~ruı, .nema Ul»A· 
tu.. ile berath Ye hus\llli bir uaul 
dalreılnde )ı:artttmbftıttır."; Bu a&• 

ı.clt risılrb, .. · ,...ıarıı bU h•· 
•ada })IJe 4 ıı.ı&tün 1 run a~tc. blır. 
Rem en kfiin •, Tok alon puıdrlnlU 
tecrübe edla1a .. ~ninlle .. ... 
teoe bir C"(iızeD1k ı.emıa ecltcelf,Dl 
liriintz..• 

ğiridc yapılan merns mcic bulun- zl . dil • il kU fı;'r.izdcn: ı<Benhn kafam dinç sc me c .o a~ o unun ç be 
mak iizcre mcml~L·ct mizc !!e'en ru ar ;ı. apan şman ger. p s rtUl-ı k l b .. "' 1 ' b i ı ''Üksck bır fıyatıa halka satılına. dir. Gcı;cn barı~ta C'!kl dıinla rclı r 
Alman emekli Generali Guhr diin 8

'
0 

y· t ld · ı b h t sıra YO <ç1 mış o aca · ır. ~ - mllş ve kanlı kayıplara u-.ıtılnua asın, ana. soz e.e mes.n, en m,. 1 ı ı kt 
1 

olnıus, ,.c )eni dünlal ı gü<'.endir-

tır pos um e en sıtmes n, en ra ıı. N t d d klı' atı ı darc ·-----ıiiiii~---~iıııiıııı~ ml~tı. Bu defa '"eni dı1nyn dtz.glni h __ ,_. b k l · b' · . c ıce e o un na y n • • , ,, b! i)Çl'.•Z uçu ·tıı. msusı ır •· c:avıP. ırideyim üst tarafı benim 
1 11 

d tu"- h•• rlanı 
ı .Ru .. tebllj'I 1-' ~ •'-' "' • 1 1 C'd~cck büronun şu t rzda ça ı - i:s1'A1'Bl L ilim ıkı e n e mll)a ~ı • tayyare ile, Ber ınc g tmek üzere 1 umuru mda değ ı. d yorsunıu:, Ş- JJ 

1 0 
Olmcktcdlr· j( · N ;yo r. 

Ye Hk öydcn nyrıltnıitır. .Moskova, 2 ( A.A.) - Gece tebli- Jer i de hep ma~a ile tutuyorsunu z. ın~~1_ e~a~t;lar alarak ·ve buııle. J, r.~J.!\"~~AAT ı :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
GencraJ hareketinden cv,·eı ~a- ti: ı .Mayı~ta cephelerde kıyde de-1 Faka t b ir t rafta n da cllAlı kon u5· rı ' leterek yakacak temini. 

zetccllcrc: ğer def!~klık yoktur. sı nlaanda 3S majı billyorııunuz, parlak !Afları 2 
5 

K ö ·!illere \'erilen ve köy· Kapalı zarfla 400 ton çeklrdcklı BUYUK FIRSAT 
Alman tayyaresi dllşürdilk. 9 tayya. bir araya 'gefrerck kendinizi ve - ) d kuru üzüm milnakas~ya konmuş. 1 

- G ol'"' Pa,arıın hatıralarını re kaybet tik, Berentz denizinde 9000 blrbl iniz! s~rhoş cdyor!lunuz. So- lülcrln lstlh~al mıntakaların a s:ı· tur. Evsaf \'C hususi şartları ko. 1 
ta. zlz için J' apıl.sn mcras.m dolnyı. 1 tonluk bir dU•man ta ıtı batırdık. r . • Ben. n... "'anı aıı adt nımı- tış yaptıt;ı ma~rukatın oralardaki j I k h 
sile eskı silah nrkadaslarımın ara. T ., ıı unda d. 1 k dl k d' i d hoc 11j11ıılar vıısıtasıle s. tın alınması misyond a gorülcbllir. halesi 9·5· Kira 1 ba çeti ev 
sında dalma. hatırlıyacağım deki· şım!,, ye ec e~ı n z en ;," \'C nakliyatı kendisinin yapması. 942 cumartesi silnil saat 11 öe ya-
kalar yaş mok fırsatır.ı elde etti Odli~ n kıra kanuna I rak , .e nut kalı)k'orsudni uız'ı erEteyı pcm .,c Bu lşlcrcle b)r aylık bir leahhu. pılacRktır. Muvakkat teminatı Nlşant.aşında Voli konağ'ı kar· 

• ao'rerck en ıı z a vu uyorsuııu.... l 36"0 Jı'rndır Taliplcr·n ihale sa- "ısında Eytam caddesinde 3 numa-ğlm<len dolavı pek menı:ıumım. ı "lr . 
1 

. . k 
1 

t d l"I 
1 

lıal r ur, ha tta hergiinlin gelecek kı ta u T 

" rana da •~tnıU ediliyor B bir nızı ısırmtı s c 6 n z - t { atlndrn bir saat evvel teklif mek- rada. 7 odalı, banyo, ''erıı.nda, mU· Demiş ve Milli Şef İsmet İnö. Vaşınrton, 2 (A.A.) - Irak \'c d ilze karşı gülmcği ve arkadıın stanbulu bu sene<len diba ena tuplarilc Harbiyede Yedek Subay teaddlt balkonu, tarhedılmış mun. 
nilnün kendisini u#lc yemeğine Iranın Blrlc.,Ut Amerikanın rnüda- z:hTr saçmağı biliy orsunuz. b'r vaziyete sokecagı munakkak- okulunda satın tılma komisyonuna ta.zam bahçesi, denize mükemmel 
alıkoymak suretlle hakkır.da sös· faası için hayati b.r ehemmiyeti ol· Bu böyle g ltmet. L U s .. rho~hı-1 tır. müracantları. ( 2925 - 4561) manzarası \'c telefo:ıu bulunan 
terdlğl tltlfattan dolayı da minnet ~uğu dikkate alındığından Ruz\'elt ı ~unda .. uyanıp herşeyi olduğu S • I Geçen ı:cnc bu tarih.ten biraz lf bir ev, mevslmllk veya ~enellk 

il 'h ödüne \'e kira kanununun bu mem- bi görmek lizırvdır. Çok şükı.ir bu sonra elde 300 bin çekı odun ol· 60 ton sabun alınacaktır. Kapalı rnob!Jyelı ve mobilyeslz k.ıralık-
vc tı ar du) duğunu ilave ctmi~- feketıer hakkında tatbik edllecejinl 1 ket te hlç bir fitne kalma. duı!u halde odun meselesi bu \'a- zartla eksiltmfl'l 4 5 942 Cuma sUnU tır. Telefon: 80664. 

tır. ııöylem~Ur. ~~~~r~ Her t araf tertemlzd'r. Fn- zlyete dü~müştü. Görüyoruz ki bu. saat l~ de lskenderunda askeri satın ., 

1'•••••••••••••lılıiililii1İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ. k"; herseyın böyle kalması ıç'n giın e lde hiç b'r stok yoktur ~·e Rlma koml,.yonunda )·apılacaktır. ~ havada -dola~m•htan v zgeçmck, henüz harekete de geçllmem!~:ır. Tahmin bedeli 54.150 lıra, teminatı - YAZLIÖA GİJlECEKLERE: ! B u O u ~- Ne'is Bir A~k, -,. yer,·ilzilne inmek ı zımdır. Biz ı Bütiln bu izahat odun lthd ış.ne 4061 lira 25 kuruştur. Taliplerin ka- B A 118 KO L T 1J K M E L E K '1
1 

y çok. cahiliz. Paknt nr.amızdoıı ba· bl~ a n ev~el başlanmasını icap et- nunl ,·eııiko.iarlle teklif mektuplarını 

.. 

G .. / ''k j b~mızdıın mİras~·edlğ•m'z tccrilbc ti r yor Bıraz geç kalındığı takd r· ihale saatinden bir saıı.t evvel ko· Y8 M O B 1 L 'f A R'I ZI Slaemuında UZ! :: ve s;yesl::dc ne bildiğimizi, ne b'I_ de biıtün ~ayretler hiç bir fayda mısyona vermeleri. E\"Ba! ve qartna. Her yerden ucu:r. Istanbulda 1 nc•lik C't'lm ı· medl,.:mh:ı çok ~ukür nyırdede- temin etmıyecektlr. nıesı Ankara, lstanbul Lv. a.mlrllklc· 1'.'t:o. 

"' I' 
1 

b l Rıznpnşa yokuşunda 66 nv. riz. sız, okum us. adam ar da, ne ı •• • rl satın alma. koıulsyonlanncta tla gö· ~ 
bildi~in lzi, ne btlmedlğlniı.I ny ı r· •Lav al neler soylemış rUIUr. (29i() - 1i25) ..All?.l.l!."T FEVZI'nin AŞK YILDIZI 

H ED DY 
JEMES 

LAMAR
S T EWART 

Ayrıea renkH M&J M.~ \'S 

• BugUn saat 11 de tenzlla.tlı maUne 

nıağa alı;.-.~anız, halkı dinlemeden, R ı 1 ndcle) (•) A Sa I M O B 1 L 1' A 
derd ini anlamı.dsn havadıı. karar_ < ~ 1 b lk 

11 k h uyur u b raksanız. bu d!ln Th!ers belediyeı!!lnln a onun· - Mağazasından alınız. 
l l lar verme ' d F • t \'e den z a· ~·M·uk ha!ilalıkla rı ııtliteha ısı c lckette kardeş kardcB!n, C\'- ıı.n ransız ana. \a anı • 

1 

ZAYi JJ, , s r 

l ~t ~abanın malın ı rRJmaktan vrz· şıı·ı Fır-ansız .memleketleri J~çllecl~c Dl'. N8\'Zlt Zl•a Toprak Mahsullcrı Ofıst1den 3.12 
K dı malımızın hırsızı ol- hıtaben bir nutuk söylem!4 ' 'e u J on tarih "e 14200 sayılı çmaı tcmı. geçer. en · ı t k ad il edllml..tir Ma· 

ak an kurtuluruz. H~r~ey kolay · nu u r yo e ncş- y• · 1 Hastalarını her giln ı;aat H nat makbuzu ile 20.1..942 lıll'ih ve sı 
m t 1 1 r~al, bundan önce S;i.lnt • Etlenne, den sonra Cağaloğlu Halk Par- sa;ı.'ılı daimi teminat makbuzlarını ca yoluı:a g rer. ı; ı b•ynn· 

SözUm bu kadtr ... Sana içimi 1 Commentry nutukları c ş ~ tısı binası karşısında Zeltlb<-y knybctt1m. Ycnılerini çıkaracağımdan 
i d ' k kl ben vazifemi yaptım. namesinde verdiği dlrektıflerl hatır· apartımaru 8 inci dıı.trede kabul csldlorlnln hUkmU yoktur. o o:me e 1 tnuş . b .... _ ·annamcnln tatblkln· 

en de bunu yazarsan hayır l§ler_ a 'e u .,.,,) eder. F'ı rınrı Nuri Ozkliçiik - Çar-~ l""•ım bana mı kaldı?> de hel'kesln lşbırllğ't yapmasını iste· L -A "ıliuııı (,illnglrler okak s:n, «neıne .... · · , . • _ ., 
d ye düşiiniip yazmazsan gür.ahı mlşt lı . 

,- ELB AMBA ' DA 2 Büyük 
ALEV ŞA RKI 

Türkçe ı;ö1.Jil, rıens nı~raklr, lıll!lsl ınm 

Film :ıbo:::.::~:.,.,, •Ö>l•dlkt"' •on" __ F_e_r_İ_d_u_n_P_a_ş_o_n_ın __ r Kaçırılmaz Büyük Bir Fırsat 
S 1 bir tek saniye kaybedecek z11manı teberruu . y A L J A R S A S J 

yokmu~ gibi yerinden katkt ı, şap. Bir milyon liralık servetlnl TUrk-

A Y G C L 
r e, kalflde he~ ecanıı bir macera 

Bugün sa.at 11 de tenzUAtlı matine • 

Bugün 

1 PEK 
8incmaıımda 

Büyük Bir Aşk 
Arkadaşlık ve 

Kahramanlık Şaheseri 

AGIR ITTIHAM 
ROBERT TA YLOR - RUTH 

HUSSEY - W AL TER PIDEGON 
AyPCa: MADI AT: U . M . .ME)ll.J!'.J[ET .ımtNALI 

Buctin nat 11 ft tenzilatJı ntattıle 

kasını akit. Kapıdan çıktı, sıttı. I ordusuna bırakan rahmetli Prenses 
Ben ıı.rkasınd&n bakakaldım. Bir :Ne\"clvanın kocası F eridun Paşa, Kı. 
tek adamı dcğll· halkın sesini d uy· rıkkalede bir hastane yaptırılmak il· 
muş gibi iblr hissim varoı. zere, ala.'lcalı makama, 50 bin lira ba· 

BU~ iilidere Beya7. Park kıırşrınndıı D0<lc l'u.,uf nnmlle •:ınruf 
>ttlı ile ll thıallndeki ~ alı nın nrı.a ları te,hlden htoııhul Dönluncü ic
ra dai resi tarafından açık arUıroıa ile .f !'\la.} ı JfH2 pazart. ı ı;ünü 
ı-aat J4 den 16 ya kada r utılaca~ı llı\ n olunnr. DıY-)a Nn. O.J2/6W 

.:uosaııası : !!SI0,60 K endi kendime şoy:le dti§ün_ ~lamışur. 

d ilm: ------~-=-~~::====::::=:::::=:::=::::::==========::::::::;;;::=::::=:==::==::::====== _ Adamın sanki hakkı ~ok 

mu? .okumuşlar• diye ayırdığı 
k imseler; sabit fikirlerden, yarım 
bilgilerden, usullerden, nazarı man 
tıkla ,·arılmış koksüz kanaatler
den, kendi kendiml~c haksız bir 
gü\ cnden ve bundan doğan gurur 
ve inattan i bal'e t bir zindana ken
dimizi hapsctml~ sayılmaz mıyız? 
Bu zind andan kendirnL.d k urlara_ 
bilsek, hakiki hayatı n taze hcvası 
ciğerl erlmiıe dolabllse, lçımlzle 
dışınıızı birbirini lyicc ayar ede. 
rek rlya ;)'1, huhlSkArlrtı kaldırsak, 
h•Jkla ber&ber çalışmanın yolunu 
bulsak, kolayını alsak, tcdblr'e:r!· 
mİzlc hakiki hal ve şartların ıc p. 
ları arasına mesafe ıinneslne me:ı
dan bırakmaAk çok h•yrrJı bir 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınkhk ve Bütüa Ağrdarın•zı Derhal Keser 

1CABINDA Gtl'ND& 3 llAŞE 
çığlr sçm ış olmaz mıyız? 

" .. ll'ıl .. 111111111111 ...... lllllllllllllllllllll ................ ~· Ahmet Emin rALMAN 
ALINABtLiB 
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t<.ılccl ~I. AU Takını kaptanı Hal(kl Kıymeti! aatrPnör Rr(ık Soli( Şetf'( 

a 
1 I' 

-~--·--··. 

Haydarpa ,a Jlst-~lnln. diln kil spor bayranundan .. 

Rumen takımının kıymeti 
bu maçta ·anlaşılacak 

Haydarpasalılann 
spor hayra mı 

Spor teşkilatımıza örnek 

olabilecek bir organizasyon 
Spor tıııaha.sında bilyUk bir varlık o-• vo·eyboldc yine bu .ienenln n1ek

larak yer alan Haydarpaşa lisesi dün teptiler bir:nci~i oldu. 
Fenerbah4'.;e t-ıladında. dört be~ bin ki- ı Bu kaynak i~te dUn bu m11\·&tfakı
ş:Hk bir .<Jc:,.'irci kUUesl önünde mlf-ı yetıerinln bayramınl bir ba,,·am se
vaffskıyetli bir spor bttyramı yaptı. ·vinci it;inde ;Uzel bir programla kut-

B~larında. Saffet Şav gibi h&k'kt ı ıadr. Sıthada öyle bir organizasyon 
bir spor~f"ver bulunan H11~'dF1rpa...,a. j ,·ardı ki. bütUn spor tc7ekkOllerlmi-
1porun her ~hA"iınd~ memleket için t ze •. batt~ ~~r tefki~tımrıa örnek O· 
bir k<ı.\'rıak oldu. labılecek bır organız;;ı ~yondu. l\tek-

Hay~J;ırp"'~a de~I midir ki, milli at 1 teb'n mUte\·ezt \·c Fporcu mUdürü df!> 

•, 

' 

!lua.,Jn Rıfat l\lerke-L mna.,·ın llliseyJn 

l\ferkez nıuhacinı lbrahtm 

' 
Fencrbalı(e sror klUbilmüı.ün son BapJd ma,rın<lan., 

F. Bahçeyi kurtarmak 
için ne yapmall ? 

İşin ciddiyetini takdir edemiyen· 

ler yerlerini ehillere bırakmalıdır 
Büy1ik b:r şerefli maziye sahip bu· 4 Idare heyetile .sporcular arıt· 

lunan I<.,enerbahçe k ;UbU geçen iki ı :sında. akordu temin etmek, 
flene zarfında bir çok idari mekaniz- 5 _ Her sporcu ile meşgul oıacilk 
ma hataları ~11zUnden bocalayıp du· 1 kuvveti. bir idareci bJr ınenajer btıl· 
ruyor. JtlUteaddlt def&lar idare heye· mak, 
tinde değişiklikler oldu. Yine mUsbct · 6 B ti 11 d ~ıı d ..... ,~ .. 

'- ug n f'b yarını u.,-bir netice ahnamach. Buna da e:cbep 
rck oyuncu ycU~tlrmek, 

asıl ha.;.ıtalı~ın nerf'den geıd:ğinin j 
keşfcdileıneıne~inden doğan blr hata Yukarda zikrcttl~iın noktalar. -

~iııde bulunA rak k1Upte ı;ördU""iJnı tııı olduğuna l;:atiyctle kani bulunınakta- "' 
talar olup 1'..,cnerJn bugtınkfl v~z;ye-

~n. • 
tel tak.·ımım;Ul Balka.a ~anıp:yonu çocuklarının başında b:ıgtinU muvaf- 1

1 

ttuzafferi, mi li at:et Nazmi, ve Hak. t'akıyeUe ba.~armak için r;qJı1tı. 

kı, Galıp, Sezai. ııamdl, Remziyi, Ne- Sahada bir . at et kafilesi Gördük. 11 

8P':likta.,ı11 ~-orutıt•ı-.ı 'lerhuın 

ŞEREF 
te dll•ınC$indc en mühim Aın;ı oır.ıı.ı..-J. Klüp. bir içtimaı cemiyet o'du· ......, 

ğuna göre bunun mılnvı lii.yıkile haz tur. Bu acınacak vaziyetlerin J<~~ 
medilemedi&inden en bUyük hR.lavı gurdutu netir:cler yalnız ldUptc ı·ın1a.nı verdı. l9il • 9·12 kro:-o birin- ı Hem öyle bır at!ct l<aft!esl ki, her 

ci~ Ra'f ,.c iklntlsl H!d~yet bu kay- birisi atletiı.nıln tanı:ımış b.rinc·ı pl<\n 
nJ1kts.n yetiş.ti. dakl simalatı idi. 

Futboide I<ilçilk Fikret. E,rak. Or- ~feınlr.ketinıizde daha he~nz taam- f 
han. Xatm. Ibrahlm, Tarık, Sadettin, mlim etmekte ol<ln herıtbol.;le de se
Turan, \tefah Hakkı. kaleci Saim. haya geniş bir kadro <;ıkard'lal" 

1 
onua alneslndo Y<'tlşerek birınci ı:nnıf Kendi aı·alııtrında yapttidRl't !utbol ı 
takımlarımızda yer aldı. maçı ze,·klc ~c-rrcd idi ve o:ze ya-

1-laydarpa.,a, her gUn spor yıldız.- rının futbol yı dızla.rını ~c.isterdiler. 

Jarı arasırıa bir kaç yıldız karı~tı.rı· Bu bqarıdan dolavı ba'Jta mUd'ir. 1 • • 
yor \'e karıştıracaktır da... teri olnıak Uzere bUttin Hayda~·pa.,a:ı ı 

Bu ""ne futbolde bUtün rakipleri- idareci ve- !'porcuları tebrik etn1tK 
nl m~ç;lOp ederek mektepliler futbol bir vazifedir. 
~mr>'-YOn1uğunu kar.andı. ! 

1 

Sağ" aı:ıl' Sabri 

J h..ıtl.ııa nıalık bıl' tı.ık ıı l>tt.r.ıııı~ınd:ı. 

bu tukınıın tut•ın>'lhUnıcsl bize g·Uç 

olur gıbi gehy11:, takat yine tC'krur 

cdı:linı ki, bu takını a 1 kıynıetin: 

bugUn oı-taya Koy:~c·aktır. 

Oyle zannediyoruz ki. Jslanbul ~am 

- ------- ------, 
1 

o~d~ll 
~ n ( SoJ M,'lk ~llkrU 

Roınanyıı şa.ınpiyo:ıu olduğu • Qy. 

ten.rı-n Ra.pid bugi.ln ikinci n1Rç1111 I.-ı. i 
tanbul şanıpiyonu Be~ıkta.ıııa karşı • • 1 
yapıyor. 

<dl ~ ~ O ~ 1 pıyonu bu~ün .ı.;ah;ı.ya şöyle bir kadro 

;'°Jf'tlhu "ıJ>Or('U Jl)U .. UH t' l tle Çlkacaktrr: 
JJc."<r ben bir ha .. ta.rnn ( l\.t. Ali - Ya\"U7., Feyzi • RifHt, l-JU-
Ru I< fiya,ko olılu ( seyın, Çaçl - ~•hrl, liakk., lbrahmı, 
Rllınf'ın klnıe ('alJl,Yını ( Şcrl'f, E.,rf'f. 

Sorrlum J"enerbttl)!'Pyl nleslnde An11t ol~n Istanbtt dil hulu-

Rumenleri cuma gUnU Fenerb~hçe ) 
kar~ı.sında gördük. Fakat a~ık .... oy- 1

) 

temek ıazım gelirse hiç gözümUz tut. 1 
madı. l yi bir tıı:kım -ııcyrcdcceğ"lm:zt 

zanncdi~·orduk. hayal sukııtuna uğ· 

1 radık. 1\fnaınatih şunu llA,·e cdelltn 
ki, Ruınenler, ilk n1açlarını döıt b~., 1 
günlük yol yo1·gunlugundan l8tanbula 

1 
Söylendı~Jne göre, bu takıının ı;el-

1 
Antlı l;'f'Cı:"n g-bnleı-i nan. bir nınne--n Yeya. Afacar, Rapidin ı' 
Dr<lin1 kl ll<"k i17 guıı..,iiı B"şıkta,ı iki gol farl;la ycr?ebilcce-
Doldu henıen ,..özleri " 

1 
ğ"ni iddia ctnliş. GOrU,ıen köy kıl~-

f vuz io;tcmez dcrlr:J'. Bız ilk m~çta hır 
şey gôrmedik. Bugi.in gö~tt-r:;;nlcr de 
biz de hiç olmaua zevkli bir ına~ sey 

SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

SERM11YESİ: Tf1M!1MI ÖDENMİŞ .500,000 fir3 

İstanb ., · · Bahçekapı, Taş han 

OÇONCO KAT 

Telefon: 24263 - Kı-,J t-:'graf adresi: DOÔllNTl1Ş 

: geldtklcı-i gUn yapınak mecburiye· 
tinde ka'mı~lardır. Bu mU~ktil şart-/ 
lar altında yAptıktR.11 oyuııd4 rnzla 
b r f<".l~ gö..<>termcl< te güçtür ) 

Runırn taknnı Rraaındl\ iyi OYU'J· ) 

cuJar yok dC'ğıl. Onlar futbol kn.,n~l· ı ) 

l 
lcı ini, trknı!< kabiliyctlerınl ~ncak ) 

bugün Eeş:ikta~ karşı:srncla :;ö.e-tereeck 1 

ter. Bize hu n1aç. bu takım ha.kkın· ı 
da e;;31 fikri Yereb'lecektlr. 

Rumeıılt-rin cuma. gUnU oynadık·' 
lan oyuna gfırf' bugünkU maç içln l 
bir tahnıin yapmak itap et!'c neu-/ 
reyi Br, lktaı;ı lehint" o'arak görece· 

ğl:ı:. B<'şikta' g.bl R.C"ıır bir hU<'un11 

Rordunı GaJta .. ara.'·ı 
Dedi ki ~ a·ı.ık oldu 
\1anopnla"t • aro .. ı 

Oo1arn katık oldu 

ne.,ıkta~ n:ı"ııl drd:nı 

J)t-ıU ht'r .,C';o. lfttkkt'ôır 

() f\n h r ~i_yntı kcırtal 

'\"allahl hir «:alurtır 

rede Hm. 

Ga.lat~ıı ra.'. R.nııiftle o) nıya<·a.k n11 '! 

napld ınaıı;l:ırıııı Uç ldUp, F'eııer

bahıı;e, (";~t1:1tasaray, Bcşikta.~ or~a-

nlzc etıni'}tir. O~ı-cnd _$inıiz~ ~öre, 

bugünkü maçta Rapid iyi blı- netiCc 

1 
alırga. GaJatl\..3aray UçUııcU bir m&A; 

IJedtn1 nr- ,-nr hiH~Pflr 

1 
yapacaktır. 

lledl ki hol hol ıua<oıa. 

Tah.._l..,at tünıf'n tüınetı Galat aray ınaçının hafta orta-

Dolup hu~ft.lır kıt'-3.. l .:>ında. yapılına ~ı. ondan ::ıonra. da ta.-
Biıtnnııycn Adaın kınıın Ankarayı\ gitn11•:1'ii lhtlnıali 

-wna ~ - 1 \-"Ardır. 
il.. - Vw""-

b • d 1 ·ı llıır!tl kltibUn ldares ııl bilfiil üzerine alnuş nıayıp 0 ayısı e men1lel<el ~ P• 
olanlarda aramak en doğru bir h9J·c..ıl da bir c;ok zararları dot<unuyor· 
ket olur. Fenerbahçeyl bugünkü du- Biz, kuv,·etli, tenliz; ruhlu ,·e '~
rumundan l.:urtarmak ve dola:rı~Ue tan sevgisi yUksek bir Tllık ~cııçl; 
günden güne dUşen futbol kolite~ini a"'- yetiştlrnıı;>k !:\in ~alıfırken 1şfrt ı 
veı-imli bir hıı.'c koyabilmek ıçin ne diyetini tekdir l'd('mıyen ve hcnUZ b1"' 
yapmalıdır? 1~ başaracak kadar ol;run?a., ını:vll 11 ~ 

1 - KlUbUn içt'mal bUnye~inl ~nğ. ~jnkU idarecilere y~ne t.aVSf)'f!tJ'.' 
daima mazi ile lstlkbalı karaıtaŞ laınlaştlrm•k. ı: """ 

2 _ Disiplini her şeye tercih et- rarak yerlerinizi rhillere bu·a~ 
8 

nlek. feragatini JrÖ"'lcrln ele k!Up dflh3 

3 - SJ)orcU)1.1 idare iı;lerine kar-- zararla. bu hengılnH:•den kurtols1111
• 

tırınama.k, 
• 'Y 1 .,.,,, 

Kırklartllnde: _'\hmet oz.'t8 

Radyoda konuşma 
Bır futbol mcrAklısllc konu~u. 

yorduk. Bana spor İşler m:zlıı 
bozukdüıen vaziyetinden ıcı a· 
cı bahscttlktcn sonra bilha~~a JU 
r.oktaya da. i~3rct elti ,.c dedi ki : 

Rc.dyodrı sık sık spor konuş. 

maları oluyor. Fa kit bu konu. 

1· jı11!l" 
larında konuşturubllccc:ı ,.._ 1' 

·ı(''°' ic-ri bu s&hPda konuşRl11 dt,J-
olanleı.r arasından scçınesl c..~ 

ru hllrekct olur. 

Biz de bu düşllnccyc 

ctmcktcyir. Doğru söze 
nır'! / ------------

ZAYi iLANI ~ 
,h .. 

Toprak Mah ·ulJerl Offstndel1 • 
sO 5 

olduğum 3.12.911 tarih ve J il ,.ı ••• yılı t;uvaı teminat makbıı:wn° ·n4' 
5l<ifl 

cttln1. Ycnil"ini aı~caı::ımdan e 

hUkn1U :-•oJ{lur 

şanları ne futbol sAhaı~ından ve 

r.e de ldarecıı·k hayatından ta
nını yoruz. R i dyoda bu me\'ıuda 

koraı.şabileC'C'k ve bütün Türk • 

yeye, halta bütün dOnya~·a. hı. 

tap edebilecek klın.ıı.ooin fulbo'u 
bilen, ınçmlf'kft futboluna, mcn1· 
tekel sporuıı:ı hlz.nıetı dokunnıu:g 

~ Tl:lhir GUnöz 
kİın .;Pier olınası l~zıındır. 1 

'"İ ' Balnl 1.J 

• nıaraıı fınn _..,, 
Futbol maçlnrı çin öyle t•h- ___________ __.--

ıninlcr yapıyorlar kf, giJlınem<'k ı.ıüdU J 
kabil değil, futbol mcv?.uur.d:ı Sahibı \'e Ncfrı)'l'ıt 

· Ahn1tt Emin ı· AL:\l.o\..' öyle konu~uyorlar kı; aa:Janırık d ştl· 
1.Q.zım. \~atan Ne~riyat Ttirk ı..t · 

Radyo id~rcslnin, ~por mcv~u- , -atan l'Jathııa~' 


