
PA ZA R 

12 

Parolamız : 

Fazla istihsaldir 

Sümer Bank' a 

BAŞlUUHARRiRt 

Ahmet Emin YALMAN 
- Va -t a n B w l -

Cağaloğhı, Molla Jl'en.ar1 
Sokağı 30 - 32 

!'elet. HIS6 - ı'd~· VATA.'lf &t. 

N 1 SAN 

1942 Yd: 2 - Sayı : 543 - "DO~RUY A' DO~RU • E~R1YE E~RJ,, Fiyatı 5 Kuruş 
Tatrracatın para ıstlh!ıall 

ARTTIRlR. 

iaıe işlerine 
.bir bakış 

fHiiitie1 B.Gerede Berline döndü 
lanlaşma olamadı 

Şimdiye kadar hep· harıl harıl çalışıl
mıştır, fak at esas gayeye doğru değil •.. 

1 Cripps beya- ı 
f naff a. bulundu} 
fo!up bilen şeylerdenl 
) ben mesulüm dedi 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 

V 'iyecek islerine düzen ver· ı
mekte ~talar yapıldı. Bu- 1 Tasarruf 

bonoları 

J Nehru Hintlileri müda- t J · faaya çağrrıyor ~ 
nu halk da, biliyor, bükfunet de ... 
Bu hataların düzeltilmesi ve el 
birliği havası uyandırılması hak. 
kında Ankarada hazırlıklar var. 
Bunların yakmda tatbika geçece· 
ğini ve havayı değiştireceğini 
umuyoruz. 

Fakat İstanbulda bugUn hAlA 
devam edip giden bir manzara var 
ki yeni kararların ve tedbirlerin ı 
tam arifesinde bunun apaçık or
taya konması faydalı olur; hem 
Yeni çığır açılırken ayni hatalar. 
dan uzak durulması için, hem de 
kırtast gidişin gayeden :nekadar 
uzak, nekadar boş, nekadar yavaş 
çalıştığını belli ederek bu gldiş·n 
kat't tasfiyesine imkan hazırlat· 
mak için ••• 

Hepimiz y iyecek sıkın"tısı duyu
Yoruz ve bunu uyandıran sebeple. 
te karşı deva bekliyoruz. Fakat 
bu devayı bulmak için çalışılma· 
Yor mu? Haksızlık etmeyip lstan
bulun iaşe teşkll{\tını hele şöyle 
bir gözden geç rdlnlz m i? Kadro. 
lar dolusu memurlar harıl harıl 
çalışıyorlar, hem de gece gUndüz 
demlyerek, rahatlarını feda ede· 
tek.·. Fakat ne yapıyorlar? Doğ
rusu aranırsa Nasrattln Hocanın 
«dostlar alışverişte görslln• dediği 
şeyi. ·. İnsana şu hls geliyor ki bu 
t.cşknat, pireleri sağlam surette 
~ldUreyim diye kıp kullanıyor, fa. 
nt tanklara karııı ancak ok at· 

mnklıı. me~uldür. 

Hiç bir §eyin esasına glrllml
Yor, vurguncunun yakasına sa. 
rllmnk lmkllnı bulunmuyor, fakat 
le(erruatıı. boğulmak ve bilmeden 
hln türlü i§e karışmak suretile lk 
tıs&.di hayatın zaten zorluk içinde 
işleyen ~arkları arasına bin türlü 
sun'l engel katılıyor. 

Et mcscleslnı · ele alalım: 
memlekete hariçten gelmiyor. 
KaY'nakları elimizin altında, nak
liye sistemi hilkfimet.n elinde, her 
satış Hayvan Borsasından geçi. 
Yor, Mezb:ıha do Belediyenin iş· 
lettığl b ir mUcssese. •. Öyle oldu
ğu halde bu ı .. e Mkim olup düzen 
vermek lmktı~ı b ir türlü buluna. 
mıYQr. 

Evet, pahalılık için hakiki sc· 
bepler var. Bunlara boyun eğmek 
Zorundayız. Kış, olçiılere sığmaya. 
eak kadar sert olmuştur. Hayvan. 
lara kışın verilen gıda. çok pnha
lrdır. Nakliye zorlukları ~oktur. 
Fakat bunların heps nl hesaba 
kattıktan sonra da kuzunun iki 
YUz yirmi kuruşa satılması insanı 
ı;ıldırtnc.ak b ir şeydir. 

Geçen ağustosta et elli küsur 
kuruşa satılırken bilenlerden ma. 
lümat toplandı. Bunlar; tedb.r 
alınmazsa, ve hnyvanlnrın tedarik 
ve celbi iç n muayyen yollardan 
gld,lmczse ve bir takım hatalı ha 
rckcUerden vazgeçilmezse etin b i; 
liraya çıkacağını söylediler. HU· 
kClmet bu tavsiyeleri doğru bulup 
tntblkn karar verdıkten sonra pa. 
halılıkta menfaati olan unsurlar 
işi altüst etmenin ve tavsiyeler~ 
aykırı yollardan gldllmeslni temin 
etmı-nin çaresin i boldular. Netice 
şu ki et fiyatı o zaman çok bcd 
b lnce bir his uyandıran b ir llray~ 
değil, iki lirayı aşmıştır. O zaman 
bu meseleye dair b ir gazetede çı· 
kan b r yazı bugiin merakla okun. 
rnnğa lliyık olduğu için aynen sil 
tunlnrımıza naklettik. • 

Tabii amlllcdn sebep olduğu pa· 
~alılık karşısında boyun eğmek. 
i.ıcn başka ne yapab liriz? Fakat 
. ç klşldr-n ibaret bir grup başımı 
7.~ zorba kes lirse, İstanbulun et 
P Yllnsasını inhisar altına almanın 
Yo arını bul ursa ve halkın gıda· 
ı;ız kalma 
şişirip ına mukabil keselerini 

g derse bunun acısını d 
mamnk lmktınsızdır. uy. 

Et pahalı ;-
gel Yor. 1st ob unca. aklımıza balık 
ki pal n uldn znmnnlar oldu 

nmutınrı tuzlnm k k 
rı ı,ufl r.elmf'd 1 a m tınla. 
n ız<' d k 1d ğ iç r! balıklar de· 

o u u BugU b 1 ~ok B ık n 8 •ki.an eser 
t~ çılar C'em Yl'll rcıslnln 

\anu Sa: ı SU 4 de) -

Yeni Delhl, 11 (AA.) - Slr 
Cripps basın toplantısında bilbas. 
sa şunları söylemiştir: 

iki günde bir buçuk milyon 
liralık bono sahldı 

c- Hint kongres i İngiltere hü. 
kümetinln tekliflerini kabul et· 
meğe ve teklif edilen milli hüku
mete girmeğe hazır olmadığını 

bildirmiştir. Hint kongresinin bu 
cevabı ve aldığım diğer cevaplar 
üzerine İrı:glltere Kraliyet hilkfi. 
metine projes: nı geri almasını 

Ankara, 11 (Telefonla) - Piyasa· l şehrimizde bir buçuk milyon 
ya yeni çıkarılan 25 milyonluk Ta- yakın bono satılm19tır. 

liraya esefle bildirmek zorunda kaldım·• 
. Yeni Delhi, 11 (A.A) - Cripps 
Ing:ıtereye gitmek iızere 6 yarın 

Hindlstanda.n ayrılacağını soyle
dikten sonra Hindistan §ellerile 
yaptığı görüşmelerin acık bir in. 
tıba bırakacağını ve bu lntıbaın 

H indistandakl vaziyet üzerinde 
müessir olacağını tasrih etm iştir. 

samı! Bonosu, evvelce çıkarılmıf o- D:ğer merkezlerden henUz malO.· 
lan 50 milyon liralık Tasarruf Bo- mat gelmemi ise de bu 2!5 mil onluk 
nolarlle Demlryolu taırvillerl gibi bU- ~ y 
yük blr rağbet görmektedir. Tasarruf Bonosunun d& diğerleri gi-

Bugıln gelen malCımata g6re, bl kısa bir zamanda tamamen satı· 
lkl gün ~inde Ista n bul ve lacağl muhakkak addedilmektedir. 

f 8iii0a~f ~~~~~T .. l 
1 is ifa etti Rusya hududu-

1 
Yeni Filof kobinesi ı n U a Ş f 11 a r 

• Cripps neti<:e olarak şöyle de. 
mlştir: 

•- Görüs ayrılıklarına rağmen 
Hindistan kendisini tamamile top· 
raklarının müdafaasına, ktdınla. 

rı? ve çocukların dost ve komşu 
Çınlilcrln maruz kaldı~ı ısımsiz 
felAketlere kar§ı muhafazasınıı 
hasretmelidlr.,, 

Yeni Delhl, 11 (A.A.) - Kon . 
gre lideri Nehru demiştir ki: 

c- Sir StaHoril Crlpps ile -ya· 
pılan müzakereler n neticesi ne 
olursa olsun her Jlir.tlllnln vazı. 

fesi son lmkAnlara kadar HinrUs· 
tanı müdafaa etmektir. Biz bu 
vazifeden kaçınmayız. lllndlstm 
teh:ikcye girecek olursa elim1zde 
ne gibi tem'nat vardır? Hlndlstar. 
mahvolursa kim yaşıyablllrh 

> teşekkül elli 1 
) Bir /Uman iktısat ve 
) ticaret heyeti ( 
) Sofyaya geldi ( 

Bulcar Bafl·eklll FUor 

So!ya, 11 (A.A.) _ D.N.B.: 
Fılof, kabinesi lst.ta etmı,u Kr 
istifayı kabul ve Fılofu yeni ~abln~ 
yt kurrnıya memur etmiştir. 

Sofya 11 (A A ) 
' · · - Yeni Filo! 

hUkQmetı bugün ö""led e en sonra te-
9ekkUI etmiştir. Başvekil Fil t 
veldcn deruhte elti""! M o • ev-

o aartf Na-
zırlığını bırakmış ve yeni kabinede 
Hariciye Nazırlığını üzerine almı tır. 
Eski kabinede Dahiliye M 11 ş 
N 

• a ye ve 
afıa nazırları olan Cab • raovuskl 

Bljlnot ve mUhendls Vasil f ' ye yeni 
(Denıru: Sa. 3; su. 6 da) «//• 

Leningrod cephesinde 

Alman hat1arında bir 
gedik açıldı 

Yeni Delhl, 11 (A.A.) - BugUn 
saat 15 de radyoda bir nutuk söy
llyen Sir Staf!ord Crlpps, lnglllz tek 
liflerinden bahsederek bilhassa şöyle 
demiştir: 

Ku:skun şimal doğusundı Kendi mUdafaıı.sını ve hUrrlyetlnl 

Rus hücum/an püskürtüldü temin edebilmesi maksadıle Hındls· 
tana verilen fınıattan istifade edil· 

Stokholm, 11 (A.A.) - Bir medlğl için müteessirim. 
Moskova tel ine göre, Sovyet kıt· Pek tabii olarak herkes ve her 
aları Beyaz Rusya hududunu Vi. grup, tekl.t projesinin kendi görUş
tebsk ile Nevel arasında aşmış· !erine uygun olmasını istiyordu. Fa
lardır. kat bu tbdlrde projenin öteki par-

Kuyblşef, 11 (A.A.) - Cephe. Uler tarafından reddedilmesinin önU
nln merkez kesiminde bir muka· ne geçmlye de imkAn yoktu. 
vemet çevresi yarılmış, 559 uncu HlntUere açıkça blld.rmck isterim 
Alman p1yade alayı bozguna uğ. ki olup b!te:ı ı,;cylcrden yalnız ben 
ratılmış, 1500 Alman öldUrülmüş· mesulllm. Bu nılizakerelcrderı ne kral 
tür. Başka b r kesimd e iki köye vekili, ne de başkomutan hl.ç bir su
girUmiş ve Almanlıırın ağır hlz. retle mesul değlldlr!er. 
metler için blr araya topladıkları Hemen netıcc alınamadığ'ı için 
8000 Rus kurtarılmıştır. ı bl~ h '.ç bir k'.rgınlık beEJIP-mlyeceğ"lz. 

Londra, ıı (A.A.) _ Kızıl Yıl· Bızlm gayretımlz samimi idi. Hiç 
dız gazetesine göre Leninarad bir sa.lı'lhlyetll Hintli Hlndlstanın tam 
cephesinde Rus süvarileri Alman hUrr.yetlnl teşkil eden esas gayeml
hatlarında b ' r gedik açmasa ve zin samimiyetinden 9Uphe edemez. 
bunu genlşletmeğe muvaffak ol. lngiltere, Amerika ve Husya.nın 
muşlardır. Almanlann karşı hü· sınai kaynakları ile bütün mUtte!lk 
cumunda dört tabur muhtemel mUleUerln hudub!uz insan mevcudu 
olarak bozguna uiratılmıştır. ancak bir netice elde edebilir. o da 

B ıı zaferdi!'. 

Yos:~a n, ;; (A.AA.)l - Almkat~ lrad Hindistan bu zafere ifUrak ede-

K 
' ov.re, man ~ a arı bilir ve etmelidir. 

ursk u n şımal doğu kesıminde 
Sovyet hücumlarını pilskürtmüş. --- -----------

kayıplar verdirmlşlerdir. 
!er ve Sovyetlere af ır ve ka.nlı L ., tv ,. n of' un 

Çimento sa tıs f iyatlan beyanatı 
teshil edildi 

Asgari 
sahş 

bir fondan fazla 
yapılamıyacak 

Ankara, 11 (A.A.) - lktısat Ve
kAletlndcn blldlrilm.ştir: 

1 - Icra Vekilleri heyetinin 7.4. 
942 tarlh ve 2/176157 sayılı kararna
mesııe taııdlkll koordlna.syon heyeti
nin 302 sayılı kararı ile fabrikada 
nakil vaaıwı Uzerlnde le:ıtim dök
me çimentonun ton fiyatı 11.4.942 
tarihinden itıbaren mcrl olmak üze. 
re: 

a) Portlanta nevi lçln 22,70, 
b) Çubuk serUeşen sU~ralman 

nevi için 2!5, 70 llra olarak teablt et
mlftir. 

2 - Çimentonun amba!AJ ve aat'f 
şekil ve muraflarlle dlter mütem
mim hususlar gazetelerle n~roluna
eaktır. 

Nefred!len kararnameye göre, as. 
carı toptan catı, haddi bir tondur. 

Almanya gelecek 
darbesini ne tarafa 
yapacağını gizliyor 

Birçok tahminlerde bulun
mak zorundayız. 

Amsterdam. 11 (A.A.) - Unlted 
Preıss'in bildirdiğine göre, Sovyetıer 
Birliğinin Amerıka BUyUk Elçisi 
Litvinof, söylediği bir nutukta de
miştir kl: 

Almanya, gelecek darbesini ne ta
rafa tndlreceğlnl gl.Zlemiye çalışarak 
dllıpnanlarını tereddüde sevkedlyor. 
Bir çok tahminlerde bulunmak z.o
runda olma.klığımız düşmanın du
rumunun ne kadar elverişli bulun· 
duğunu göStermlye Wid.lr. 

Almanya ile ticari 
münakalat başlıyor 

Hareket esnasında kendislle görü· 
şen bir muharrlrlmlze Bay HUsrev f 
Gerede şunları söylem ~tir: 

<- Yirmi gUn e\·vel geldlğ"lmde, 

bu meydana beşuş olarak ! ndiğ"iml 
gördUgilnUzll yazmıştınız. Şimdi is
terseniz cgUlerek dönüyor> diye ya
zınız. Bu seyahatimde Ankarad:ı 
muhtelit \'ekAletlcr mızın Almanya 
ile olan işleri hakkında ayn ayrı 
görüşmek vesilesine nail olduğumdan 
çok memnunum. Haziranda bltece· ncrlln 
ğlnl duyduğum ve herkesle beraber 
sevindiğim Meriç köprüsU açılır açıl- j
maz, tlcart mUnaknlMımız Uzerinde 
yapacağı faydayı söylemek fazladır. 

nllyük Elçimiz hareketinden C\"\'l'l l'eşllköy tayyare istasyonunda 

Bu suretle genış mikyasta ticari nn· 
!aşmamızın hakiki semerelerini her 
iki taraf yakında hlsl?etmiye başlı· 

yacaktır. 

Programıma nazaran, avdetle bir 

kaç gUn geciktiğimden de bilhnsııa 

a;>nca memnunum. Çllnkü, pek dc

ğerll kolleğlm ve samimi dostum, 

Almanya Ambasndl:irü, Fon Papen'ln 

Ankaraya dönUşUnde orada kendisi 
ile tekrar görUşmek mUmkUn oldu. 
Bu mUlı\katımdan, ananev1 dostluğa, 
ve rnUtekabll ıtımnda mUstenlt mil· 

Balığı neden 
pahalı yiyoruz? 
Bahkç ılar cemiyeti re isi, derdin 

sebep1 rini anlahyor 
nıı.scbntımızın lnklfafr namına en ly:I Et fiyatlarının şnhlanmasınnı men bnlık birdenbire suyunu çek
lntlba ve Umltle Almanyaya avdet b n tOrlO sebep ve özOr .gösterili- u. Tam torik mevsimindeyiz. Öy· 
ett1ğlmden dolayı ayrıca zevk duy- yor. Peki, balıklara ne oldu? Bil· le olduğu halde toriğin çifti 480 • 
maktayım.> ton etrafımız deniz olmasına rnğ. (De\'amı Sa: !? su IS de) (!) 

Para piyesinden çıkan 
davaya dün başlandı 
Mesele şu: 

piyesile 

Piyesin 
alakası 

ltalyanca "Has altın,, · 
var mı, yok mu 7 

Muharrir Peyami Safnnın Para 
piyesi hakkında yazdı~ı tenkit 
m akalesinde eserine ve şahsın& 
karşı hakaret gören şa ir Necip 
Fazıl Ktsakiireğ1 :1 açtığı davaya 
dün ~lanmıştır. Mnhkameyc mU 
h :m bir kalab, !ık toplanmıştı. 

Tarafların hüviyeU tesblt edil· 
d 'kten sonra, Peyami Salanın da
vaya sebep olan yazısı okundu· 

HAklm Tasviri EfkAr ı;azetcsi 
sahibi Z~yyad Ebilzzlynya. Peyami 
Salanın tenkil yazısını okuyup o· 
kumadığını sordu. 

Zeyyad Ebüz.zlya dedi ki: 
- Arkadaşımız Peyami Safa 

bir tenkit yazısı )'azmış. Bu yazı 
bir tenkit haysiyetini haizdir. Şair 
Necip Fazıl hakkında hakareti 
mucip bir söz yoktur. 

C ihat Babana soruldu. Şu ce-
Dlinkü duruşmada Nııclp Fib.ıl KısakUrek konu,U)·or 

vabı verdi: 
- Yazı iki kısımdan ibarettir. { 

Birinci kısım davaya mevzu gö. 1 
rülmilştü, halbuki ikincl kısım o· j 
kunsaydı, dava bile açıl1!1azdı. 
Çünkü bu ikinci kısımda görillUr 
ki, Peyami Satanın tenkit yazısın. 
da hakaret yok tur. 

Peyami Safaya soruldu. O d a 

dedi k i: 

12000 Japon 
askeri Cebu 

adasrna çıktı - Be n bu bahsin teferruatını 
ve delillerini müdafaamda söyll • 
ycceğlm. Şimdilik, arkadaşları· Vqlngton, ll (A.A.J - Neşredilen 
mın sözünU tekrardan başka söy. bir tebliğde 12 bin kl~I olarak tnh· 
lenecek sıözOm yoktur. Yalnız, da. mln edilen bir Japon kuvvetinin Ff. 
va<:ı, evvelce doğl'udan doğruya lipinlllerin şiddetli mukavernetıne 
beni kasdederek hakaret yazıları rağmen cenup adasında karaya çık
yazmıştı. Benim yazımda ise ha- tığı kaydedilmektedir. 
karet olmamakla beraber, böyle Va.şington, 11 (A.A .) - - Resmi teb 
bir hakaret bulunduğu farz<i1unsa llğ: 
bile, bu yazıların, onun yazıları- Ct>bu açığında beş Japon harp ge
na bir cevap olarak kabulü milm. mlsllc 50 Japon taşıtı bulunmnkta
kUndür. dır. Torpldolarımızdan biri bir Japon 

Şair Necip FAzıl sinlricnmişti. kruvazörüne hUcum etmiş ve bu 
Yerinde oturamıyarak ayağa fır· kru\·azörU batırmıştır. 
}adı: Vaşington, 11 (A.A.) - Bahriye 

- Herşeyden evvel şu noktanın J Nezareti tebllti: 
(Devamı: Sa. S; SU. 1 de) ( - ) (Denmı Sa: S Sü: 6 ia) X 

ikinci cephe 
artık serap 
değil miş 

Ne\'York, 11 (A.A.) - Hcrald Trl· 
bune yazıyor: 

Bu. ya~ mevsiminin dilnya tarihin
de bır dönUm noktası teşkil edeceği 
kanaati gittikçe kökle.şmektedir. Bir 
garp cephesi açılması imkanları gö
rUşülUyor. Bu tcşebblliıUn pahalıya 
mal olacağı şüphesizdir. Bir Ingillz • 
Amerıkan taarruz tıareketl hiç bir 
Yerde bu kadar müessir olamaz, 
General MarshaJI şlrndl Londrada bu 
lunuyor. Bu iş artık bir serab olmak· 
tan çıkmıştır. 
Vaşington, ıı (A.A.) - Bay Ruz. 

Velt, General 1\1.arshall ve Bay Hop
klns'ln raporunu alm,.,tu. 

.. 

& 
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V A T A JIT 

Şeh 
Haberleri 

i r İaşe işlerine bir bakış 
Japonyada tetkiki edyan 

k ngresi 
-U-

Şehrin yaka
ca ihtiyacı 

( 

1 

(..,_. l looide) -

i!ade!ttıııden anlayoruz ki darlı
tın bir 1ebebi k1§tır. Diğer bir se. 
bebi ağ buhıomamasıdır. Yerli ip
likten aii yapmak için bir teerülJe 
yapılmış ve iyi notlce veTrnllltlr· 
Fakat t&tbiJı:ata c~k. için ba
hkçll&rın :ısrarl& istedikleri iplik 
bir türlU verilememiştir. İplik ih. 

-------.... Dün Belediyede bir tıyaçlart ..,aya kondu da balık 
Sultan Hamit, kıymettar taşlarla işlenmiş 1 1 ld b' f.bi esaslı bir gıdanm tedarikile 

top antı yapı 1 ve ır alakalı ol.an çok mahdut bir mik· 
ciltli b.'r Kuranıkerimi Japonya ya göndermişti komite kuruldu tar ipliği ayırm•t• sıra gelmedi 

· mi? Neden esas gayeler gözönün-.. .. . . Şehrin yakacak thtıyacını temın 
Üçun~ü olarak (liint) alimlerLı - 1 dızcılıgını gosteren bırer ~fıs sa_ . ·ıen 0 _ d~ tutulamayor ve sür'at temin . . ı· · · . ·ın kurulmasına karar "\erı 1 k' 
den bir zat ıg-idcrek ayn ııı yap- ~ nat eserı ha ıne getırılıyor. -·· . W BI ll""inin ka- edllem;yor? Bu meseleye at •-: ··· ı H ı la k· b k . duncular Komilrc er r ı:ı ma."'8.. kalkışm ı . Fakat o ca :)UZ Su tan am t bun ra, a ı 1)· . d .. heyetinden tıtıar acaba hanci dosyada uyu· 

,- 1 1 . 1 b' ranıanıesı Koor ı.na.syun 
buı.m.arnış. mettar taş ar a l~lenmı~ o an ır b . 1 i tedvir et- yor? 

· · K i i d · çı.kın<:ıya kadar u ış, er 
Japonlar . ıkna edcbl'mek ıdç'.ı'· dBe (ı urJan ker m) 1.1'1.vdc ·ıe ıyor. mek \!Zere dan belediye lk\ıl!at mll

cnların konuştu.Kları vabancı .ı • un ar, aponyaya gon erı ıyor. 

1 

od 1 d lbrahnn 
~erl kAfl derecede bil~mcye:ı ·ou Bu kitaplar Japonyaya gidedur- dUJ·IüğUnde '-~ unlelu ar Man lafa Yal 
.. · · Yolal ismet ı en mez, us -
adamları bir dördüocu ıat t•k•P : sun.. Japonyada bulunan (l\!:syo. 

1 

' U kil b to 1 "t yapılmı,. 
ediyor. Bu zatın .iarnl, (Ahmet j ner) Jer, derhal harekete geçiyor- çının iş ra e .r P an 1 

Fazlı Bcv) dır \re kendisi, (~1:. t l&r. Japon iltmlcrinin arzularından tır. . ·t t kil e 
• d " bil .. k · ı r d ı k Bu toplantıda bır komı e e, -

sır> ordusu z&bıtlcr ndetı lr· . yu mlkJ'1lsta ıs ı a e c me . . . . 1 . b komite-
. ... · d ·· """' b . ı ı dıl"rek şımdılik bu ~ erı u Bu zat münevv~rdlr İngillzcc- çare.;..nı u~\ınmeyc .,, ıyor ar. • ı k verilm'--

' ç·· k .. (H •-ı· ık) Japonva· TTl.n t""'lr etmes ne arar •• 
yi de e5aıslı bır surette tahsil et_ ~n ~ .~r~ ıya? .1 

• •• ., : tir 
ınoiJtlr. Sedan harplerinde büyük da hıçbır muva!t•kı) et guslerem•- ı · 
yararlıklar 8(istcrmlıt.r Fakat, m;,t r. Senelerden~r ı bu uğurda Parti Genel Sekreteri 
hizmetlcrının mi..k.Afatını gorc.me· sarfedllen paralar, ~·apıJan feda~ 
yloce, mcmlekeUnc kiıscrek k•I- kilrhlı:Lar, sat ve _cahıt h•lka karıı 1 şehrimizde 
kıp Japony•ya ıelmlş. (Tokyo) kurulan bütUn mısyoner tuzakları'. Part Genel Sekreteri Doktor Fik-

d (Yenpuri) ısmlndc bir anc•k beş on kimseyi kiliseye bağ ı·i Tüzcr, dün sabahki ekBpresle An-

:;~n y~lcşmift r. lamaklan başka hiçb;r !ayda k ı karadan şehr;mize gelmi9tir. 

eri kle de k 1 m'<) edemernı,ıır ... Bunun febebı Genel Sekreter Istanbulda Şchza-
Fazh Bey. Y eşme • - ise ı ı ı (d' perdesi) 

r k=..·ün kızlarmd&n biri ' m syoner er n, . 1 ~ • .. • 1 deba~ında yapılma.sına. karar verilen 
'?ıyo · O ~, üdd t altında, slyasl flkırlerını yurUt. bin yataklı kız ve erkek talebe yurt· 
.c evlenıyor. Blt m c SO'l'lra k . t ,_ 'd' 

kdlm etmek ıne ıs eme~:rı tr. Jarının in"a.sı fşlcrile meşgul olacak-
zcvceslnL a;ıes DC • Misyonerler, kurnaz davranı. t 
için alıp M!SlT• ı<'tlrıyor. G<!nç Ja • · h · ır. 

1 1• yorlar. Japon lllmler.nın, angı Yurtların derhal projeleri ha.zırla-
pon kadını bir kaç ay bu s am ( · ) d h · d t • .. • d dın_ e a a zıya e sempa ı gos- 1 naralt en yakın bir zamanda inşaata 
aıletıi arasında yaşar )apmaz, er- t<'rdık.lerini anlamak lstayorb.r. 
hal .s!Amlye\e kar ' bır temayül' Ve muhtelif vasıtalara müracaat b0-7laıı•caktrr. 
d11yu,,or. Ve slAm.yeli kabul,. ederek bu Alimlerden, şunu ötre- Mekteplerde zirai 
cd.yor. nryorlar~ 

Fazlı Beyin refikası, müslüman - tsJ.fımiyet, b:ze hiç yabancı seferberlik faaliyeti 
Irk.tan o kadar hoşlanıyor l<l, Ja. gelmiyor. Bir çok noktalardan, bi- Okullarda yapılacak ziraat seferber· 
ponyıya döndilklcrı zam•n, d~rh•l zlm dinimize müşabehet gösteri- tik için Maarif VekAleti llo z;raat 
muhitinde propagandaya gırişı· 1 yor .•. Ancak b!r mesele var ki, Vekt.leti arasında gerek tohum ve 
yor. Bütünı görüştüklerine, islilm · - J onun karşısında duruyoruz. Ay. gerek ziraat aıetıeri verilmesi için 
·et iehinde fikirler veriyor. Fazı .. ni zamanda dört kadın ahnayı, bir anıar-ma olmuştur. 

Bey, karısını:n sôı.lerinln ha.sıı et. blr türlü kafamıza sıj:dıramıyo- VekAlet bu istenilen şeyleri verdik· 
tlfl &!akayı eörüyor. Büyük b:r ı ruz. ten sonra mekteplerimizde zirai faa-
mcnn"M.Jnlyct hisst-<üyor. Bazı yer- JaPon &limlertnin bu miitalıi.ala- llyet ba.~ryacaktır. 

lrrdc, bir kaç konferans veriy-0r. r:. misyonerlerde büyük bir en. Lokanta torı'fesı'nde 
Munevvcr Japonların dimagkm dişe uyandırdı. Çünkil, artık (ht. 
uzerindc bir tetkik rn<>vzuu vücu. riırtiyanlık) modasının arl:k Ja- tahrifat yapmış 
de setir!yor. ponyad• sökmiyecdine, kendileri Lokanta tarifelerinde tahrifat ya-

de ;nanmışlardt. pan ve istenildiği ı;ekUde tarife ala· TETKİKİ Elll:A~ KONGRESİ 

Fiyat meseleleri Uzerlnde kılı 
kırk yararak utraşı1ıyor. Ayni 
a.lleden bir takım maddelerin ki
mine el konmuş, kimine konma. 
mış. Kiminin muayyen bir f:yata 
tedariki mümkün, kimine azami 
fiyat konar konmaz ortado.n kay
bolmuş... Mesela nohudun resmi 
fiyatı 15 kuruş, fakat bu fiyata 
ortada bir tek gram nohut yok. 
Gizli tedarik için otuz kuruş veri. 
liyor. Azamt fiyat dar tutulmayıp 
buna benzer diler m&ddel<>rin fi. 
yat seviyesi ;özönünde tutulsaydı 
ve topuna birden dUzen verilsey
di belki d<> b>.lk nohudu yirmiye, 
yirmi b~ bulabilecekti. 

O halde bir takım resmi fiyat. 
ları aşaiı tutmakla kime gösteriş 
yı.pılıyor? l\feselA kömüre on bu. 
çuk kuruş f.yat konuldu. Fakat 
bu fiyata kömUr nerede? El al
tından on yedi kuru,a satılıyor. 

Remni fiyat haklı ise neden bu fi
yata satış lmkAnı temin edilcml_ 
yor? Haksızsa. neden makul bir 
hadde çtkarılrp kara piya911nın 

on yedi kuruşuna karşı halka me· 
••li on iki kur~ namus daire
sinde kömür tedariki imldl.nı ve. 
rtımiyor. 

Bır kilosu bir buçıık kilo sütten 
çıkan yoğurtun fiyatı ocrbest. .. 
İstanbulda 90, 100 kuruşa bol yo
ğurt var. Üç misli sUtten, daha 
{azla zahmetle yapılan tam yağlı 

beyaz peynirin hayali !lyaltn.ın 75 
kuruş olmasında lnad edillyor. 
Nelloe: Halkın alı~ığı bir katık 

olan peynirden eser yok. Peynir 
adı altında ancak iki liraya grav
yer• peyniri bulbıllrsinlz. Dünyanr.n her ha.rcketi.ni, her 

badise:ı:nl ve büti!-:ı ·Pına! işleri
ni bil üıı: bir dikkatle takip eden 
JaponlJ.r o esnada yeryüzünde 
mevcut olıı.n (din) le~tn mahiyet· 
lerlnl de tetkik Jle meşı::ul oluyor. 
ı.ar· \'c bazı Japon alfınlcri husu
&i matılye\le toplanıyorlar. Avru
pa hilkumellerıne müracaat ede_ 
rek, (din kitapları) lst:yorlar. 

Fa.kat, mcvkiler.l.nl hiç bir za. catını söyliyerek etrafı dola.ndırdık
mano kolayca tcrketmcye razı ol- tarı i'.hbar edilen iki kişi Belediye 
mayan misyonerler, (maksat) la- lktısat MUdUr!UğUnUn yaptıi;ı tah-
rmt tehdit eden tehlike karşısın_ ki.kat neUcealnde meydana çıkarıla.- Umarız kl yeni hazırlanan gi. 
da. bir çare düıünmek lüzumunu rak yaka.lanm.l.l}tır. diıtc bütün bu nevi hab.ların önU. 

Sultan H•mil Japon.aı;tn bu tıı-
1eplerinc çok ehemnıtyet veriyor 
Derhal, Yıldız sarayttı.daki muaz .. 
zam kütaphaneslnden en kıymeti! 
kitapllrı a~.rtıyor. BuJıları, ki_ 
tapçıba.şı daircsınc aldırıyor. Ya
nına, (FerAşctl şerife vek;JI Esat 
efendi) ile (Ebülhüda efendi) yı t 

uıarak bizzat Ö daireye geliyor 
K :apları gözden g<çiı'iyor. Şey- ı 

hislam lupısından da bazı sa!Ahı_ 1 

yettar zevatı getirtiyor. Kitaplar 
cnl,.. ·a d gösterll "yor ve fikirleri 1 

, Jınıyor. !uvafık görü.enler, s:: I 
ı 'BYI:> mücellıtbaşısı Ragıp efendı 

IBrafı:ndaıı, kılapçıbaşı dairesinde 
rcnıdC'n ctltlcn.yor- ltepsl de ayrı 
tyr1, Turk ınUccl a:jğını ve yal-

-------------ı 

hi&Mttiler Ve bir toplan , ~P•· c~ Koço adında b!rlsl tılrl!e rakkamC ne ec;llecek, bilenlerle danışrla· 
rak, şu kararı verdiler: larmdıı ta!!ıri!at yaptrg-ı, ŞükrU a· cak, elcle verilecek, sabit bir ta. 

Arkası "Yar dında biri.sinin de istcnlldiği şek:lde k.ım fik~rlerc veda ed.Hecck, kırı. 
============== tarife alab1eceğlni söyllyerek bir çok lan emniyet yeniden kurulacak .. • 

kimseleri dolandırdığı tcsblt edilerek HükCimet; rgayrimes'ulo saydt· 

1 
S 

ğı tüccara, esnafa vatani vazife 
-ı t Belediye Iktısat mUdUr!UğUnce ad-
rı oruyor ar : "\ l liyeye verilmişlerdir. vermekle tereddüt ediyor. Halbu-

ki bir işi bilen •dam, o i~e ait 
---------• ·Avukatlar Hava Kuru- mes•uıııreu taşımai!• bınr, i:ıt bıı. 
Hastclora verilecek 1 meyip de yaprnağa kalkışan adam, 

konserler muno 3000 lira isterse memurin kanununun bü-

Kıymetli &es ta.natkl.rı.m.ız Ba. 
yan Müzeyyen Senar, asilAne 
btr Jıareketle l."tt.aıabuJ Be
ledJ)·e!oiloe nıUraea.atla. ayda JkJ 

defa olmak üı.e.re hastahanelerde 
fahri kooı1erler \.tteceflal bU
dlnll. 

Kı,)ınetıl oku,)·ocunun bu ar
zır.;u araz.ete aUhınlarında tak· 
dlrle kaydedlldlğ"I gllıl Jıaı. taha
ntlerde )fa buln1ak için yat
nuı.kta olan lıabtaları da elbette 
~e'l-1nd.1.mı;,tfr. Bu kooserlerln 
prorramını htaıılıul belodlyeoı 

1 
teberru ettiler tün v•sı:t'larına sahip bir resmi 

memur olsun, o ite ait ölçülerle 
tıgayrimes1 ul• bir unsurdur. Yol. 
suz1uk yapmak ihtimalh;c gelince 
bu bir seciye meselesidir. Her s·. 
nıf in.sanın iyisi de vardır, kötüsü 
de ... Bu; tuccar ve esnaf için de 
öyledir, memur için de ... 

1 

Istaı:bul, 11 (A.A.) - TUrk' Ha· 
va Kurumundan tebliğ edilmiştir: 

lıtanbul baroeu avukaUarı hesabı
! na baronun verdiği ilk taksit 3 bin, 
ı RMiyolln fabrikası sahipleri 3 001, 
ı kon1isyoncu Danon 2 Wn, Camcı NJ-

Alımet Emln YALMAN 

Bu nasıl 
kehanet? 

il"\ •t"'. aı haurhyacaktr. Bugüno kadar 

111,,_ B.Jflal111 :.~~a.....ııuı lı~ bir Jıab<r ~ık-

yeı;o 1620, Elit çikolata fabrikası 

1600, ism.;nl vermıyen bir zat 1000, 
Orozdibak ı:;oo, Yordanidls ıooo, ts
mlnt vermlyen bir zat 1000, kuyum
cu .A.rlinyan 7:;(), Adil Cabay 700, J.s
mlni vermiy~ıı b:r zat SOO, 01".han 
Gir 500, ismtn• vermtyen bir zat 000, 
Saatman 400 lira Türk Hava Kuru
muna teberru olarak vermişlerdir. 

Ankarada gıda 01addeJeri te,·ziah 
Dört buçu k o y evv e l 

et m e sel e si n e da i r 

yaz ı la n bir yaz ı 
() l il Bir okuyucumu:z; J1UJ.)Or ,.e 

• tiOruyor: 
- A•il&ııe blr hareketle falı-

- rtl·en ,·erUmeeı anu edilen koo-

Ko rı koca sevgisinde ""rıerın programını ha<ırtam&k· 
da böyle haftaJan.e. &Urecek blr 

Ankara, 11 (Telefonla) - Ankara 

yazı vardı. Et fiyatı iki lirayı a;. 
lıjtt bir sında bu yazı cidden me· 
rak ve ibretle olrunmap deler 
Yazıya .Bu nasıl eksper, bir kilo 
etin b.r liraya salılaeağını söyle. 
mlı! Halbuki yapılan tetkiklerde 
mebzul miktarda koyun olduğu 
anlaşıldı., diye baflık k.omnuş. 

Yazı aynen şudur: 
cFiyat Murakabe bürosunun İs. 

tanbula koyun gelen vUAyetlerden 
gizlice ve sür'atle istediği malü
matın cevapları dün tamamen gel 
miştir. Bu malfun&tın istenmesine 
sebep, Fıyat MUrakabe komisyo. 
nuna eksper olarak çağırıtan Uç 
toptancı kasaptan birinin tellş 
uyandıran bir ihtarı olmuştur. 

Şimdi ifşa olundutuna ıöre, 

eksper srfatile kom:syona giren 
Kasaplar şlrkebl re;si Ahmet Kara, 
yakın zamanda koyun etinin çok 
n~ret ktS\ıedecejtinl söyledikten 
sonra: 

• - İstanbul halkı etin kilosu. 
nu bir liraya yiyecektir .• demiş

tir. Bu kat'i ifade üzerine kasaplık 
sürülcr~n: bulunduğu mıntakaJar

dan telırafla acil malümat isten· 

mıştir. Gelen cevaplar böyle IJir 
endişeyi bertaraf etmekte, hattA 
otlakta tutulması mUşkU!lcnmlş 
olan kasaplık hayvanların sür'atle 
İ51tanbu1a. sevkedilmemiş olmasın

dan şikayet olunmaktadır. 
Her sene olduğu gibi birlnclka

nunun onundan M>nra et !iyalları. 
nın bir miktar yükselmesi muhak
bk addedilmekte ıse de bu yük
seliı!n foZla olmıyaeatı kanaati 
vard ı r. Yalnız, Fiyat l\.türakabc 
bürosunun yaptığı tetkikler, İs. 
tanbU'lda et işinin yoluna girme
miş olduğunu, celepler, toptancı
lar ve nihayet kasapların narkı 

dinlemedtğlnl ve karaman etinin 
kilosunun 70 kuruştan asa_ğı .satıl. 
madıjını meydana koymuştur. Fi· 
yat ~Iürak&bc komisyonu bu der
de çare araınaktadır .• 

Bundan sonra cereyan eden hA. 
diselcr isbat etmiştir ki ya yapılan 
tetkikler yanJış veya csassızdı ve 
vahut lüzumsuz: bir nlkb:nlik uyan 
dırar•k esaslı tedb'.r alınmasının 
önüne geçmek isteyen menfa.atler 
yanlış bir hava yaratmanın yolu
nu bulmuştur. 

Balığı neden pahalı yiyoruz 
(Baştarafı 1 lnc!de) ( !) 1 bugün. 10 _ 12 lira verıneğc razı 

500, çirozlaşan uskumrunun kilo. olduilumuz halde bulmskta çok 
su 100 - 120, kalkan balığının top 

1 

zorluk çekiyoruz. Bu hal bir kaç 
tan 300 _ 350, kılıcın kllo:su d& ay daha devam ederse ağlar:mızın 
toptan 140 ... 160 kuruşa satılmak- parçalanmasından ve ellerimizin 
tadır. Barbunya, tekir, lüfer ve böi:ürlerimlzde kalmasından doğ
sairc &:ibi mevsim itibarile lüks rusu çok korkuyorur. Bunun için 
sayılan balıkların yüzüne bak. evvel~ bu iplik lş'ni halletmek 
mak için harp zenıini olmak li.- ıazımdır. Biz bu iş için iktısat Ve
zım... kaletlne başvurduk. Silmerbankın 

·Bu işe merak ettik. Balıkçılar 
cemiyeti reisi Bay Yusufları dün 
malümat istedik. Dedi ki: 

•- Azlıl!ı ve pahalılığı do&u
ran sebepler arasında bu yıl kı. 

şın çok şiddeile devam etmiş ol
ması başta ll•lir· Deniz satıhları. 
nın donacak derecede aol:umasın. 
dan dolayı bütun balıklar derin 
sulara çekilmiştir. Bu yüzden ba
lık tutulamıyor. Havalar ısınınca 

mevsim balıkları bollanacak v• 
bugüne nlobe!le çok ucuza ••lıla
bileccktir. Bu pahalılıkta yerj o_ 
lan çok ehemmiyetli bir ıebep da
ha var: Bll'SUn elimizde bulunan 
ağ ve saire gibi vasıtalar kullanı. 
lamıyacak, kullanılsa da .bir işe 

yaramıyacak dttecede eskimiştir. 
Bunları tamtr için plyaaada iplik 
bulamıyoruz. İki ııene evvel 250 
kuruşa aJdıijımız ipliğin kilosuna 

ham ipliklerinden bize de veril. 
mesini istedik. Bu ipliklerin tara
fımızdan büktürülüp ait yapılacak 
bir hale ı:etirlleceğinl söyled;k. 
941 yılının ikinclteşrinindc İstan. 
bul lktısat mUdür!Uğünde, o za. 
man Vekalet Sanayi Tetkik heye· 
ti relsllJlnde !bulunan Bay Şevke! 
Süreyya ile bir an !aşma yaptık ve 
bir protokol imzaladık. Bize tec
rübe lç•n 200 kilo ham iplik ver. 
diler. Biz bunları işlettik, lşe ya
rayacak •llar meyde.na getirdik 
ve bu ağları İstanbul İklısat mü
dUrU Bay Halukla Yerli Mallar 
Pazarı İplik fubeol mUdilril Bay 
Fahriye de beılendlrclJk. İşle o ta. 
rihtcnberi. yaptığımız 

müracaatlara raimen 
verilmedi ve balıkçılık 
kil iciz ve v,asıtasız 
ııetırildi., -

mükerrer 
bize iplik 
işi bugün
vaziyctine 

G.cil.4- Ka1tm-
Ona razıyız ••• 

IR\ ün bir spor :raza.rı, bu,ünkil ı bata ,.e ayran tne5elelerlııl inceJemJ
lbJI Galatasaray - Be!lkta} nu.- :re vakit kalır ... 
çı hakkındaki y«zIMna •Dananın GELECEK GÜNLERİN 

kuyrufu kopu~oN .,..ı ıjmı koy- TEFRİKACIBAŞISI 
m..,-tu. Biz dananın ku;ynıtunuo kop Bir mllddet önce ınet<Jerde art.ık 
tna1tına. razryu;, yeter Jd bazı önemli nec:lamet cetirdlltnl Ula ederek ha~ 
m"91ar<I& oı.tufu gtbl aralamı.ıa.kl yatını Wrlka hallDde yazan .....,ıııır 

dost111k ,.e porcWuk bafları koplrıl~ dolandrrK'ı Mabnrat Saim.in bir mu· 

maoın, onlar •ailAm ka.ı.uı ! --• netkıeleedlrllml! n 46 aJ 
KALORİFER MES!:LESt .._ IDllıldlm edlbıııitUr. Aııc:ak, ı, 

Jstanl>nl um•nl mecl181•1n """elld ı.. - 4>1.tmlyor: Mlllmıut Salmln 
ııün yapt.ığr toplanhda remamcdekl 16' dolaJıdm<ılk vakaar ltaldanda da 
maddeler ilgili enoiimeııWe -ale yıılııııd& karar n rUecekml,. 
edilnıifJ. Bu arada lla.loriferle JSıtdan Haldun4ak..l 150 tane dolandırıcı~ 

binaların t .. bı olacağı ııartıara dair hk v-.,n ytlzcle elli fue Yere<e· 

bazırlaaan teklilln mölkl)o n ka- flnl fanetııek bile Mahmut Saim 
oımlar encümeninde lnceleneNOk b<ı ıııoolett-Io pek -1tur oldufu tçln 
denede neUcelendJrıım..ıl kararla!· her tıaltle ırerl Jaılnı- pd< .....,tc
lınlnıtı· mel olan 75 vak& kendlııino bir •\lrU 

Bu notıeelendJnne; g~flmlz aylarda lı&plııte ikamet halduıu ~e
'"' itin kll5e l:ılraz geç, öntlmüzdeld reeektır. 
ıu, Jçlnse çok erken! ... Fakat gele- Eğer öınril ve!& edenle haplslıane
eek k1'1a da biraz 109 olacaJııa çok den çılctıp J'l]larda Mahmut Salmln 
erken olması dalla Jyldlr. llLç olmaz- t.efrlkalarnu bir aJt.ın nıadenl g-lbl lş

Japon havacılığı 
~ kurlarımız. hatırlarlar ki, Pa~ 

~ silik muharcbelcrlııJn Jlk 

giinlerind<", Japon bonrb8rdonnn u· 
('akları, hl': bir kara. 'e drni:ı J&r· 
dıını olmadan InıilJzlcrin Pri.nce or 
\..'ale!ı ve Reuplse achnda.kl en gU~ 
venilrn iki zırtıhsını b&hrmıştardı. 

Yine okurlarımız, Rt"pulsc"de bulu
nuı> ta o nıuhareben.in bütUn !'ı:t!

h:ılarıoı gôrrntı., otan An1crlkah bir 
g.az.cteclnln anlattıklarını !JhphoWı. 

\.·atııu sUtunJarınıtu. takip ehnl'!"cr
dlr. Amerlkalının anlattığına göre, 
bir takm1 Japon ta)"··yarelerl üç yU'L 
metreden yalan<·ı bir hücum yapar 
ve lnKUiz harp gemtlerm:n top, 
nıJtraJ.}·öz ,.e pom-pomLın bLU11;1.r
Ja ufraı;ıırken başka uçaklar be, 
bin metreden sahici bir saldırıda 
bu1uıunu lar ,.e her iki remlyl de 
bon1bah.lacak ,.c torpilll)·ecek ka
dar isabet ,.c ba.prı gt> term!şter
d!. 

Son günlerdP ylne Ja.pen tayya
rcJerlnln Jlint Ok,) anua.unda lngiliL
Jcrin iki ağır kru,aı.örünü batır

dıklarını öğreniyoruz. lnrtllzJer, 
bunu yalanlamı' olmakla beraber. 
Japonların başkaca ha\·acdı.k ba
şarıları, Japon ha,·a kuvvetleri üs
tünde durmağı ıcap ettırlyor. Şim
di.le kadar JıakJarınd:ı. pek az şey 
b!Uncn sarı ı>Uotıa.r, gerek bir ,e
rin ı,~ati &ırasında kara Jruvçetle
rhıe yardım ,.e gerek harp gernlle
rine saldırı,ıanfa bö.}·Je ba.5arıh ol
mak mezi~·etinl naı:tıl kazanmı,lar· 

dır? 

Bunun e;ırrını, bir Japon sa.bayı· 
nın son günlerde yazdığı blr yazı
da. az fok bulmak kabildir. Bu flU· 

bayuı hal ll uzun olan :razısıwn ö
zilnU şöyle orta)·& koyabJUrlz: 

«llarp gemllerlnlı! 5-5-S nlsbe
tindc rnuhafaza ve ln,aıııru .şart ko, 
,an Alnerlkan - lngillz • Japon an
laşması sonucunda J~n dıen.lz 

mütehassısları bu anıa,ma sürüp 
g'.ttiğl n1üddetçe Japonyan.m P~l, 
fikre deniz hfwdnll)etinl almasın" 

.lmkUn olmadığını belirtince, Japon
ya. buna ka.-,ı tesirli bir tare olmak 
Uz.ere \'Br kuvvetini ha\"a.rrlığlnı re
DiŞ1chn1ye ,.e ;yUkselln1lye "\'ermı,. 

tlr. Son on yJl lçlndc Japonya, de· 
nJz anıa,ma~ıru artık tanımadlğını 
Jh\n etmek ,.e deniz tn-:aatma. da 
ku' \·et 'ennekle bcrab<'r 1ıa.,-a "1· 
J~arı progTaınını harll harfine 
takip ve tatıblk etmlştlr. 

Japonyada para~iltçi.dilğe \·erilcrı 

önet111 belki de başka berhanrı blt 
menıJeketteklnden c.ok fazla.dır. Ja .. 
ponyanın bir çok yerlerJnde pa.ra
,utcWük n1ekteplcrl 'e k11letrrl 
vardır; henıcn bütün Jarıon genç· 
lcrlnln J>llra.,ut tallınlerine lttlra• 
ki med>url g!IJ!dlr. 

YJne ıtlbayıo anlatbklarına '"Ö' 

re ra::,tnk harbinin ba,lan1asındaP 

ön<·ekl dört yıl içinde yapılan ııa,·a 
tallm ,.e mane,·ralarmda hava ku"\' .. 
\·etlerine mensup· 25000 ki'.l ötn1li7• 
tür. Barı"' 1..a.n1anıııtla yirmi beş b:rt 
1d<;;fnin f~a edllıneı-.1 ,.f'ya kcndUt' 
rh;I feda. etmesj, ha\.·at·ıların en g'iJr. 
fjartlar l~lodo en tehlikeli hareket .. 
lcnlo bulunmıyn. "'0\kedll~lndtll .. 
dJr. Talim ,.e mane,·reltr l~'.iD cıı 
müthl' ,.e kasırgalı günler actilit• 
böyle lta,·atarda karadan ,·~ya bir 
tayyare gemi'iinden U('UnıJan rf1ot• 
Jar en uı.a.k ın~afelC're gönderttir· 
m1'. o,,_· Je zamanlar olurmuş ki uı'-"' 
seli bir g-t"miden ha,aJanan otut· 
tayyareden bJr t~ne-.ı geri dunınrt .. 
mi,. 

Bu ouretıe bucüne kadar öJUJJ11'!' 
pe.DS'eslndcn ya.ka6ıoı kur.tarabU'" 
Japon ha\·acılan ~eri pe~, en ı~ 
ha,·a 1mrtıar11ıa. aldırınax, böyle Şll-r . ,. 
1ar içinde tayyare kuUanmsıoı 
ı, günnettlnl bWr olarak yetı,n11Y 
lerdlr.> 

rekor funnaHteye mi tabidir! 

D Un) a ,,_·ur.ünde karı koca tım·rı- \. 

Belediye re!Sliğl, ihtiyaç maddeleri· 
nin dağıtımında, bunlar için kart ve
riln1esinde, umumi yerlere giriş ve 
c;ıkıı;ta ve nakil vasıtalarına blnlt
te izdihamın Hntine geçmek için hal· 
kın birbiri ardı eıra dizilmeleri mec· 
buriyeUni vazetmiştir. 

(Cumhuriyet) gazetesinin 29 
ilk\Cfl"in 1941 tarihli sayısında, 
şehir haberlerinin başında. et !·ya
tıoın hiç bir zaman bir lire.ya var. 
mayacagına dair çok nikbınce bir 

s& o k.,t& da öteki yazı dü:ıfu>erek ıetecettucı hiikmetmck yaıılL' olmaz. :ıı:öıt K.Aı>J__. 
buz dolabı, 'ıuıtUlWr, buzlu llmo· Tatıı..rt ============""':::--

l!llnde rekor, Amcrlkah eski 

det\ let rtl<J . la«" Klnlty'<- aitmiş. Df-\ .. 
ltt reisi ile lıı:arııunın .) a.,ları Uerl('(IJ. 
.tt halde iki kunıru .ıil>l &e\·iftlrltr, • 
bfJ1JlrLertndtn Jıi(: a.)"nhna"tlarmış. 

,,\ıntrika. t,.,rlfat U<tutün<·e re..,nıi 

;t,i3 alctlC"rde de-\'ll'"t rmtnın kolunu 
Jlarh.·fye :-tazınnın karı!ıına ,·erın&l, 
Harlc.iye uazırmın da ue,·tet rebinJn 
kansa.na kolona vertrek sofrada ken-: 

1 

di yanında oturtırna.•u lol7nn gcllyor 
mu,. Bu fldet blr u-.ır hJt boıubna 
dan devanı etıni •. 

lfa.ı J\lnJe.r df'\let rrr..ı se(ilince 
buyi.ılt bir r~n1l zi)afet ,·crUn1I-; · 
:-;otraya oturulacağı mrada rei,, bir 
a...,.ırfık UfjuJü h)\·e uyarak narin ya
pılı. tatlı lhakı ,h karrıuna kolunu u
:1.atmı. 'r kendl .. ini ı.,a~ında oturt
mn,. 

Günün birinde )la<ı Klnlel·, Bu.tfa
Jo ~rlnJ tblr mtNl!'tim ,-.. u~ue zl
xaret.c gittiği ırada. ora.da bir gec·e 
bir uikM<lr. uA"n.tnı~. Karı.,l rahabu't. 
oldnJ\"11 Jc;in ckıha enot uyumıya ı:lt
mı.,. 

:'.\Ll.t· KinlPy Oli.iın haltndt iken, r .. 

ille Jtlra&ını hM1ırarak ""On ~ dJ~c 
~o ııörlerl oö11"mL'' 

- Karını bu daıki.kada UJUl or, U• 
~·andırır> rahat ır. f'hn,.~ in. OIUm ha
berjrn! kPDdlslnl lyit>eı haıırJartık1an 
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tatla karşıla~ı,ım zaman, uımnaıdıjım 
bu ani ziyaret kar~l.Slnd& rengimin pek 
fazla sar•rdıZ:mı hl"Settlm. Fakat müm
kün olduju kadar tabii sörUnmiye çalı
şarak üstada elimi uzattım. O, elimi sı. 
karken: 

- ,:ııca~ılsınız Han»nefendi? :N"ihat Bey 
nasıl? diye suaJl-er roruyordu. 

Üstada cevap verecek vKziyette dc
ğıldim. Onun i, ahenkli bir muslkı 
na.j:mes: gtbi kulaklarımdan kalbime a_ 
kıyor ve beni sersemletiyordı..ı 

üstad. pencereye arkası gelecek şekil
de btr koltuğa oturdu ve konuşmıya baş. 
l•dı: 

~ }.,fektubunuza tahriren cevap verce 
mediğim içın benı aUedJn;ı; Hanımefen

di, dedi. 
&vı- hemen cevap verdim 
- Nmadın aöylediklerl çıkıyor. Her 

'":alde fazla rnewullyetten cevap verme_ 
Ce vakit bu1amadınrz. dt&ıl mi' ... dedlın. 

Üstad. kızard< Mahçup bir l!adc ile: 
- Ne yle .. nız haklısrntz hacı;mc. 

Yazan: ismet ZIYA 

!endi. .. Öyle tuhaf bir !•biatim vardır 
ki bir ç0k zamanlar dü,ündUkler'ml 
tatbike muktedir olamam. İ~c mektup 
meselesi de böyle oldu. 

Ben, scrzcnişki'.tr bir Us.anla. ecvap 
verdim: 

- Arzu ed:len bir şeyi yapmak, in
sanların o kadar elindedir kt ... Bence, 
yapm11a muktedir olamadığını bir ma_ 
zeret olarak göstermek; yapmak iste. 
mediğJni nezaketen ileri sürmek demek-
• .r Bilnıem Iikı·imdc yanılıyor r.ıuyum 

Üstadım? .• 
Dedim. 
Üstad daha ziysdc kızardı. Btnim bu 

13.kırdıma do~rudan doCruya cevap ver_ 
ınck ıstemiyerck: • 

- Ne fena tabıat. .. Hiç kimseyi 
memnun edemiyorum. Herkes, benim 
bu tabiaUındtın şikayetçi... dede. 

Üsiach. ~u dakikada. ınuztarip, hassas. 
mel3nkolik liplcre benzetiyorum. Tıpkı 
soluk kır çiçekleri cibi '1azik fakat 
kuvvetli... Endı~i n&zarl•rını etrafta 

gezdiriyor, bir şeyler daha söylemek 
istiyor, fakat royliyemiyor. Onun bu 
hah ~özümden kaçmı:ror· Bu mevzu 
Uzer~ndo daha fazla durmanın o.nu .sıka
caı:ını düf(inerek, üstada başka başka 

mcvıular üzerinde sualler soruyorum: 
- Çocukken yaramaz mıydınız'? .• 
Üstad kaşlarını kaldırıyor. Menfi bir 

işaretle: 

- Bilakis, pek uslu ve sessiz bir ço
cuktum. Ailede benden blfka çocuk ol_ 
madıCt lçi,n. daha küçük yaşta çocukluk 
icaplarını tatbik edemeden kendimi bü
yük insanlar zilmreslrıe dahil ı:ördürn· 

- Bugünkü tekamülünüzde de dü
nü.n eseri vır .. 

- Fazla iltifatlar insanı adeta oerhoş 
ediyor hanımefendi ... 
sarhoş kelimesi, bana başka sualler 

Hham ediyor, tlstada soruyorum: 
- İçkiyi sever misiniz? .. 
- Ne severim, ne de kullanırım. Ba_ 

za.n içmcio mecbur kaldığin1 zamanlar 
bır iki kadeh alırım. Fakat içki benim 
,·ücudümde çok fena te!lirler yıpıyor. 

Neşem kBÇiyor. Kafam uyuşuyor, uy. 
kum gehyor. Scroemliyorum. Herhalde 
içki iyi bir şey değil. .. 

Üstada cevap veriyorum: 
-Ben de içkiden hiç hoşlanmam. 

H&lül nefret ederim. Fakat N.hadı bu 
kDtil -itlyaddan bir türlü uzaklaştırama· 
dım, dıyOt"um ·ve üstadın bir şey söyle_ 
mnini bekll)"Orum. Fakat, kocınua. la-

kırdısı olur olmaz üst.ad, bariz bir can 
sıkıntısı gösteriyor. Adeta onun üzcrı:n
dc fazla konu§Ulm&sıru istemiyor, tek_ 
r•r bahsi dejliştlriyorum. Elinde kahve 
tepslsl ile odaya ciren Fatoştan•üsladın 
kahvesrnl '1lıp ikram ederken kendisine 
soruywuın: 

- Fala inanır m1sı.mz.. 

- El falının, faldan ziyade bir !en 
olduiunu söyler, hatta !sa.beterini id
dia edenler dahi vardır. Fakat ben, böy
le §"ylere hiç heves etmcdli: im ;çın 
m~gul de <ılamadım. Bunun içi.n· bir 
şey •öyliyemem. 

Ben gülerok: 
- K•hvonlzl içiniz de falınıza baka_ 

yım, diyorum. 
Üstad da gülümsüyor, kahvcsinı içi. 

yor, !incaı11 kapatıyor. Biraz: sonra fin
canı elime alarak içindekileri okumağa 
çalı~ıyorum. Bu, bir :{aldan ziyade Usta_ 
dın kalbini hiç ohnazsa b:raz anlıyab:ı. 
mek merakında,n doğan bir arzu ... Söy
lemeı:e başlıyorum: 

Bugünlerde kalbinltde sebebini tayin 
cdcmcdljiniz b:r sıkıntt var. Hatta bu 
sıkıntı, işlerinizi kolaylıkla başarmanı. 
za mAnl oluyor. 

Üstad, hiç cevap vermiyor. Hatta çeh
rosinde en ulak bir dcj!l,ildik dahi yok. 
Ben, devam ediyorum: Sizinle alakadar 
birisi var, size ~ok yakın birtsJ ... Adeta 
yanınızda dlyeeeltlm. 

Arkuı T&r 

P atates güveci .~ 

B uı;üulln bararcttl balı51 yet" 
t8eoJ'' meselesi... Nereye gl 1, )' 

kiminle görÜIJ5Cnlz 5U8l şu: • S• 
yorsnnuz r. ··ıa~ 

!;tıa kilosu 'u kallnra çıktı, ıı"d• 
lerdenberl eye et glrmlyor, aebtid ıı.t' 
pahalı, J'&"asın fasulya, ama o dl- ti" 
cüo yeom~rz J-'&. •• Arada bir dtıl'11 , d• ytmek lfmnı... ııerkeotc bU 9ı-

Ben de bugiln ne yap514.111ı .rıeı .,ır 
,ırsem diye au,undllm, yeınd·~:. bır 
kap olrna~ı ht'fl1 kolay, hem ~ l'd# 
lUrJü }Clltekte le-ır.ettc Wrabcr tiD" 

mesel~l de dü,nülmek lfı.zıDl· :ı~'"1JI' 
" el b•· nunda kararrmı \·!'rdlm: Guı 11 çV 

bir toprak gUveclınJ:ı var<lrr. oıı ııtıt· 
ka.rdun :yarım kllo kutu eti '"Jol•f 

' , dlbtııC 1 
dım. Parra parça gu\ et"in ını· JI' 
dunı. lkJ ba' ta soğan dofr,..ı • ı·•' 
kUo ı>atatesı 1JOYUP dörd("r pB:~ 1'''.t" 
parak gü\·l'<'t" dolılurdıtnı· JJ ,. d"" 

. 11:1rıf1 ., bezt'-·le kon!;('r\·~lnl de ura ıı ,.,..-• 
.J .. , ~ J 

tUn1. Biraz salça Ye bir kJl·._.
1
.,,11" 

tuzuna da ektlnı. Güvrc-irı Jo:_ ,.,,rıl' 
l '!fif\il. ,, .. 

örttüın. Etrafını hamur :ı. 1,.r r · 
ate,e koydum. Ikl WU1ttc gU~ 014•'" 
ti . .Kapaiını &(arak AAb'3 ' 

gU>J 'crdin1. . _r11J 
EV J1,U"' 
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VATAN 3 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları iki kruvazörün 
battığı yalan SiYASriCl(AL 

Aça{!ıda yazılı ctl<:r pazarlıkla satın alınacaktır. Talip~crln 16. 
4.042 günü saat 15 30 da Kırklareli askeri satın alına komısyonuna 
gelmeleri. ŞaTtna~i Ankara, Jstanbul Lv. iımtrhlderl ve Çorlu 
nskerJ satm cılma komisyonlarında da görülür. (270J - 4266) 

cı.sı ırtıctarı Tutan Teminatı 

Stın koyun eti, bulunamadığı tak

Klo U.ra Ura 

97,000 97,000 
07,000 75,562,50 

7312,50 
4155,92 dirde keçi eti. 

--------------------~ SW koyun eti, bulunamadığı tak
dirde keçi -eti. 

Sığır eti, bulunamadıiı takdirde kc 
çi eti bu da bulunamadıl:ı takdırde 

86,000 86,000 
86,000 68,800 

6450 
5660 

17,718 14,174,40 1063,8 
17,718 H,174,40 1063,8 
17,718 17,718 1328,85 koyun eti. 

~-------------------------
Sı~ır eti, bulunamadıgı takdirde kc 
çı eti bu da bulunamadıtı takdırdç 

koyun cU 

17,408 13,926,40 1044,48 
17,408 13,926,40 1044,48 
17,408 17,408 1305,06 

* ~at'Jda mahal, Rşi! bedelleri ve kaU t.emlnaUarı yazılı inşaat lflerl 
15/ 4/ 942 gOnü '11.ularmda gösterilc.'1 saa.Uerde pa.zarlıl,la fstcklls..ne iha
le edllfloeklerdlr. K~l! eVTakları her gün komisyonda r;örilleblllr. Istek
filerln belli gün ve uaUerde kanuni ve şubesinden almmı.ş ,·cstknla.rı ile 
birlikte Fmdrldıda. satın alma komisyonuna gelmelerL 
l'apd.acak IJln JIC\'I Keşif Bd. Kati te. 

Lr. llrş 13. lbf. 
lhalc zamanı 
Saat Dakika 

LeTazun A.mlrllğlndc 
fapılacak infaat 
Y cdek subayda yapılacak 
~ 

2786 39 

\785 19 

417 !!6 10 

• 
267 78 78 

(2S03 - 4290) 

,Aşa#Jda. cins '\'c miktarları yat. tlcr l7/ U9iZ cuma günU hiza
larmda ys.ulı saaUerde pazarlıkla .satın iı.lınaeaklardır. Şartaamelerl 
her gUn komisyonda görllleblllr. Isteklllerin belli g1ln ve saaUerde kati 
le~arı ile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeler!. 
Olnıl :uıı.-tarı l\luh. bcd. l\nti tc. ihale 2.llllumı 

Slfır ctı 
KoyUn ctı 
Sıtrr eu 
ICoYltn ctı 
Sıtır eti 
KoY\Uı eU 
Stgu eti 
Ko.YUıı et.ı 

Ton Lr. Krş Lr. K~. Saat Dakika 

200 
200 
100 
100 
150 
150 
100 
100 

-··--·--
240000 
360000 
120000 
180000 
lSOOOO 
270000 
105000 
165000 

26500 10 
40300 10 
u5oo lO;:o 
20500 10,30 
20500 11 
29100 11 
13000 11,30 
19000 11,SO 

(2846.4385) 

Pazar * :ın lık gijnU talibi çıkmıyan aşa#ıda cins ve mıktarları yazılı iaşe 
zar~elen 2'2.4.9<i2 çarşamba günU hizalarında gösterilen saaUerde pa· 
b 

11 
ıkla. llatm alınacaklardır. Şartnameleri her gün komlSyonda görWe· 

y r. Istekltlcrın bc111 gtın ve saatlerde Fındıklıda satın alma komis-
0,'.!.una l>ebneleri. (2672 - 4460) 
vıll$l 

Miktarı Muh. Bd. KaU ~ lhale Zamanı 

Ktnnızı ınorcunck 
Sabun 

Ton 

15 
ao 

Lr. Krş. 

4575 
.24600 

Lr. Krt-

686 2S 
3600 

Saat D. 

10 30 
u 

T('k} if dil ,,.. 
libl çık c e:ı. fıyatı pahalı görillen ve ayrıca yapılan cltslllınede la· 
zart.eeıı ~~n ·ki kalem yaş sebzenin yeniden pazarlıkları 20.4.942 pa
ınctrrı :ıı hizalarında g&terilen ı:ıaaUerde )'Bpılacaklardır. Şartna
a:vn n.~r ~n komisyonda görillebilir. 50 ton ıspanak Uç parfı olarak 
l<'tndıkltda plcrc de thale cdlleb!Ur. Jıııteklllerin belll gUn ve saatlerde 
~ı catJn alma .komllSyonuna gein1elcrl. (2873 - U61) 

l\Uktarı ?tlub. Bd. Katı Te. t>a:ı:arhk Zamanı 
'.l.'on Lr. Kış. Lr. Krt- Saat D. 

30 
50 

0000 
H750 

1350 00 
2212 60 

10 
10,30 

A~~d * nU aaat 1~ Yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler! 15.4.042 ~~amba gU. 
misyonun '' do Izmilte Postahane karşısındaki askeri satın alına ko
rap al da yaplacaktır. Ylln çoraba istekli çıkmadığı takdirde tire ço. 
rnetro ~abtıır. Eşya örtUstınUn 10 adedi t,5X5.~ ve yed. aded1iıln 4x 5 
koml"l badu~a olacaktır. ls~klllcrln katı teminatıarllc bclll Vakitte 

~ona gelmeleri. (2854-4421) 
1nsl !llktan 

adet 
Katı Teıniuııtı 

Lira 

Yem torb:ıııı 
Gebre. 
l.taa Bap 
YUn ip yulnr b~lıtı 
..., Çtırap, 
c.randa. bez1 

5.000 
10.000 

7,500 
15,400 

l7M3. 

170 
40 
75 
68 

520 

1275 
600 
JSU 

1571 
3~G 

neh ... 
kılo r kilosu 90 kuruı;tan 25,000 15 ne 125 dektıllJmcn arasınd .,,, 
ınc . koyun eti kapalı zarfla eksılt- voltluk 1510 adf't \•e yine 15 ıı: .... o 
l>;ı}c konınu§tur. İh lesi 27.Ul42 df'J<alUıncn aruında ııo volU k 

150 

da artc 1 Günu .,aat. 15 de Samsun· ki ccman :ıoıo adet Osram u ~~oo 
da liSkcri Sfltın alma komisyonun- veya Tun,gusram marka! ', Iıps 
ilk Yap~Iacaktır. Tutarı 22,500 lıra anıpulU 13/4/942 Ç&rf&mba ~ c;ektrik 
•r krnınatı 1607 lıra 50 Y.uru~htr. 11 de pazarlıkla &atı nU saat 
l! allplerln knnunt veslkalarıle tc:C- lııteklllerin belli C'Un ,~ salınacaktır. 
ı.: ?llektuplarını !hale saat1ndcn edecc.klcri fiyata göre ka~ltc teklif 
1 r. saat evvel komisyona vcnr.c- ları De birlikte Fındıklıda tenılnat-
cı •. (2974 - 4~ komisyonuna gelmclerı. satın alma 

14,658 lira. 13 kurui keşif be
delli su tesisatına alt tulumba 
motör \c C'lcktrik tesisatı i&J ka~ 
palı znrfla ckslltm<'ye konmu§tur 
ihalesi 1414/042 salı günU saa; 
16 d:ı Bnlıkcsirde askeri satın al
ma. komisyonunda yapılacaktır 
Taliplerin bclll vakitten bi . 
c: 11 k,,_,_ r saat 
vvc ne ........ r kenunt vcsıknlari} 

teklif mektuplarını ko 1 c 
v 

1 1 m syona 
erme er . Temtnatı 1099 lira 

kuru:ıtur. (2699·3980) 
36 

• 
PauırL kln 40 ton pirinç alın 

<:dkl.r. EV5af ve hususi a. 
'kornıs § rtları 
al YOnda Sorülebllır. Taliplerın 
b ncakları cinsin nUınunelerlnl d 

crabcr ko 1 c 
Iınertnı \ m syona getirerek tek. 
rı n d c ne cıns maı vercocklc· 
d r. K.co~aı·sı· ıh \ e işaret edecekler-

i ısyonca satı 1 Jl rln~lcrın n n ınacak 
sunun cınslerilc beher kilo 

ntuhanun fi • 
da go ter lınl <'n ~·ntııırı aşağı-
& k cunu t r İhalcsı 14 4/ 942 
T it saat 14 de 1 8 Plerin ktt'l Ynpı acaktır. 
blycdt:' y 1cmlnatıorllc Uar 
l<oını Yon~dek ·subay okulund~ 
l">ırlnçlt'rın rnUrncantları. 

clnst Muhammen 
f yatları 

(2502 - f298) 

* 200 ton kuru ot kapalı ZRJ'fl 
ııntmeye konmu~tur. ihalesi l"' a ek· 

.... t.942 
ç~amba gUntı saat 11 de Jı.d apaza. 
nnda asker! ıır.tın alma k,_,,_ 

~ .. .,,yon un-
da yapılacalttır. Taliplerin k 

anunı 
vcstkıılnrile tekl!f melttUpJarını ihale 
aaaUnden bir saat evvel kom 
gelmeleri. (2682 - 3935} lsyona 

Oln&ı Mnct.n Temtnatı 

'l1e1 balyalı. 
lp balyalı. 
Dağınık. 

Ura lira -17,000 
16,000 
12,000 

l275 
l200 

900 

c=- ; = ± = =:= === -== ::::::;====== :::ı 
7/ 4/ 942 Gilnil lhnlesi 1lün olu

nan 290 ton kuru incire talip çık
madığından tekrar pazarlığa kon. 
muştur. Evsaf ve hususi şartları 
komisyondn Görülebilir. İhalesi 
16/ 41042 perşembe günU saat 10 
dn yapılacaktır. Taliplerin kat'! 
temlnatıarilc Harbi~e Yedek 
Subay okulunda satın alma ko· 
misyonuna muracaatları. 

:MUtc::ıhhit ruun ve hesabnla S.4.1 A.,atıda cins ve miktarları yazili 
942 .gilnUnde ihalesi ilA.n olunan mı- matb malzemesi 1'.4.942 salı gUnU 
çlllt1çe1aneco ambannın (5,618,~8) saat 11 de pazarli\la utm alınacak· 
kilo yem ile (2,sli9,6Sl) kilo muhte- tır. Şartnruncsı her gün komisyonda 
ııc cins crz:ı.kın icabı haline glirc ia- g6ııillebU!r. Vermek if;t!ycnlıerln belli 
tıt, tahmil ve tahllye.sl muteahhlde gUn ve &aUe teklif edecekleri fiyata 
ait olmak Uz:ere vagondan ambara göre ka.tl tenılnatlan ile birlikte J'!n. 
veya ambardan vns-ona nakli tahmil dıklıda satın nlma komlsyoııuna gel· 
ve tahliyesi mfüıakasa~l\ konmuş ve nıelerl. c2'110 - 4i5S) 

Loııdra, 11 (A.A.) - Jnponlar ta· 
rafından Hınt denizinde bııtmlan 

Hermcıı tayyare gemisine, bir tay
yare gemısindcn havalanan pike tay 
ya.releri t.ımıiından saldırılmıştır. 

Hlleurnda biç bir torpll kullanılma· 
dığı anlaşılJmştır. Bu, Ingilizlcrin 
harp ~ında mevcut altı tayyare ge 
misinden batan dördllncils lldUr. Fa
kat o zama:ıdanberi daha başkaları 
yapılmış ''e yapılmaktadır. Hint de
nlzlnde n:rrıca. ild kru\•a.zör ve muh· 
rlp batınldığı doğru değildir. 

Bire karşı 400 
kurban 

l'auu: .M. H. ZAL 

B tıkaç ay il\'\ el şhnall Fran

sada bnlkaMlc u~rı)nn Jıer 

Alınnna knrşı otıı:ı Ji'ram.-ız.ın l.;ur· 
teklif edilen fiyat komisyonca ı;ali Clıısi .liktarı 

Kllo 
t<Una dldldlğlndcn bahsedildiği ı.a· 
man bütün dünya yUı.Unde bir f • 
ynn dalga ı kopmuş ,.e Borlln bu 
rh-al eti l alanlaınıştı. 

(2848-4387) .... 
Aşağtda cinsi, m iktar ve mu. 

hammen bcdcllcrl yazılı 5 kalem 
mutabiyc e~ası pazarlıkla satın 
nlınacaktır. Evsaf' ve hususi şart· 
lam komisyonda görUlcbilır. İha
lesi 17/ 4 942 cuma gunU saat 10 
da yapılacaktır. Taliplerin kat'i 
tcminatlarlle Harbiyede Yedek Su 
bay okulunda komisyona müra. 

görWdliğllnden tekrar açık eksiltme· 
ye konmuştur. Hususi şarUnrı komis
yonda görWebllir. Iatcklllerin teklif 
edecekleri fiyata göre komisyonca 
mu\•afık görWe.'line ıhalesi yapıla.cak· 
tır. Ihalcsl 24.4.9!12 cum gOnU saat 
10 da yapılacaktır. Taliplerin Har· 
blyede Yedek Subay okulunda satın 
alma kom.syonuna mUracaaUan. 

(2874 - 4t62} 

caıı.tıan. 

Cınsl Mıktarı Beherinin 9.4.942 de ihalesi llı\n olunan 715 ton 
muhammen kuru !aııulyaya talip çıkmadığından 

Kadana yem 
torbası 

Yerli hayvan kıl 
yem torbası 
Gebre 
Belleme 
Yerli hayvan ip 
yul:ır ba~lığı 

10000 

20000 
30000 
40000 

bedeli tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf 
ve husust şartları komlsyond:ı sörU-

175 leb.Jir. Fasulyalarm cln:ılerlle mu· 
hammcn !lyaUarı aşağıdaki şckUdc-

165 dil'. Talipler ne cins mal vereceklerse 

35 
1 !!yatarım ona göre tekltf cdeccklcr-

300 dır. ihalesi 18.4.9d2 cumartes i gtlnU 
saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin 
kaU teminntlarile Hnrbl;rede Yedek 

maa sap 15000 a2 Subay okulunda konı.syona mUra
caaUarı. (2877 • 4465) - .... (2840·4388) 

Kapalı zarf usuıııe 400 ton ycşıl Fasıılyalann Cinsi 
mercimek alınacaJtl.rr. E\"J>R! ve .tu· 
susi şarUarı komisyonda görUieb!llr. I Yumuşak çalı ve Anadolu 
200 tonuna da talip <;ıklığı takdirde sert u!aklnrL 
ihale yapılabilir. 200 tonuna tekil! Horoz 
edilen fiyat 4-00 tonuna teklif' edılen Dermason 
fiyattan ucuz olursa ucuz o-
lana ihale edilir. lhalesl 4.5 OU pa. J;:. 

Bedeli 

26 

30 

zartesı günU saat 15 de yapılacaktır. Kapalı zarf usullle 1000 ton 
Munkkat teminatı 6550 liradır. Ta- nohut alınacaktır. Evsaf ve husu 
llplerin ihale saatinden bir saat ev- si §artları komisyonda görülebilir: 
\'el teklif mektuplarlle Harbiyede İhalesi 22/4/ 942 çarşnmba gilnü 
Yedek Subay okulunda &ılın alma saat 14 tc yapılacaktır. Muvakkat 
komisyonuna mUracaaUarı. teminatı 12750 l iradır. Taliplerin 

(2831 - 43H} ihale saatinden bir saat evvel tek-* lif mcktuplarilc blrlıkte Harbiyc-
Milteahhit nam ve hesabrna. 2521 de Yedek Subay okulundn komls· 

çift er kundurası açık eksiltmeye 

1 
yonıı müracaatları. (2730. 4081) 

konmuştur. Ihalcsl 4.5.942 pauı.rt.esi • 

Pazarlıkla 150 ton motor n alı-

8:16 punt arasında hurufat 74.900 
2 ııunto 16 
.Muhtellf esp:ıs katrat 
Mahtelıf garnitür 
Spatula 
MuretUp çlfU 
Çinko gale 
Milrettlp kompası 

25 
80 
ı adet 
1 
1 
2 

IIIUstrasyon siyah mllrekkcp 3 

* 52,000 kilo koyun cU kapalı zarf 
la eksiltmeye konmu~tur. İhalesi 
1.5.942 cuma gilnü saat 15 de A· 
masyada. askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 46,800 lira, Sik teminatı 3510 
Hradır. Tallplcr·n kanuni vcslkn· 
larilc teklif mektuplarını ihale sa
atinden b ir saat evvel koml~·ona 
vermeleri. (2797 • 4268) 

* Kapalı zarf usul.le 750 ton pirinç 
alınacaktır. Evsa! \'e husust şartları 
komisyonda g-öıillcblllr. Taliplerin a
lacakları cinsin nUmunclerlnı de be· 

Amerikan f Jyyarele
rindeki giz\i ô'et 

l\'c,·yorlt, 11 (.A.A.) - Nazilcr!n 
Norden adı verilen meşhur tayyare· 
den bomba atmak nl?n Aletinin sır
rını ele geçirdıklerf ltesln surette ya· 
lanlanmaktadır. 

Riom dôvosı kak cak 
Roma, 11 (A.A.) - Viş'den bil· 

dirildiğine göre 14 nısanda resmt s-a· 
zetede Rlom da\'8.Sınm talikini bil· 
diren bir kararname çıkacaktır. 

Romanya kıralı hasta 
Londra, 11 (A.A.) - Brıtanova: 

Sö,\1endlğlne göre bir Italyan mU
tclııı.ssısı Kral Mlfcl'i tedavi etmek 
Uzere Bükreşe glinderllmlştlr. Has
talığın mB.hiyeti hakkında fazla 
nıııIQmat yoktur. 

raber komisyona setırcrek tek11fle- -------------
rml \'e ne cins mal vereceklerini de 
twırlh ve işaret edeceklerdir. 7GO ton 
pirinç bir istekliye !hale edilebilece
ği .gibi bir veya ikt taksldlne de talip 
çıktığı takdirde ihale yapılabUir. Ko· 
m!syanca satın alınacak pirtnçlerln 
clnslcrile muvakka~ temlnaUarı a•a
ğıdıı. göstcrılmLşUr. Ihalesl t .5.912 
pazartesi gUnU saat ll de yapılacak· 
tır. Tallplcrin ihale aaUndcn bır 
saat e\'\'cl teklif mektuplarile Harbi
yede Yedek Subay okulunda satın al· 
ma komisyonuna mUracantlnrı. 

Plrlntlerln Olut 
(2830 • 4343) 

fU\"&kkat 
teminatları 

12000 J:ıpon askeri 
Cebu adasına çıkiı 

(B:ı~tarafı l lnddfl) X 
Ev\•clcc has.ara uğrayıp kalafata 

çekilen Canopııs den..zaltı ana gemi· 
sile Bittern mayin tarama gemısı 'e 
Napn romorkorU düşmanca kullanıl
ınanıa.sını temin için tahrip cdllmlş
tır. Corregldor kalesi hAI& dayan
maktadır. 

Vaş.ngton, 11 (A.A.) - Bahriye 
• •azırlığıııa göıe .Bataandaki 3500 
Amerikan dçnlz er ve slltı.hcndazla
rından çoğunun Corregi~or'n geç
miş olması kUV\"cUe muhtemeldir. 

Sırlb' tandan ı7.an hn'berlerc ba
kılıl'!ill, orada bulunan Bulgar iş
gal ktı\"\ctforl, bire otuz gibi uhi
bctler lizt!rlnde durınıya liiı.wn gör
mlyerck blre karşı cliırt l Uz lrnr
ban a1mak gibi yeni bir dünya re
kora kunnn~ardır. Bu haberlere 
gtıtt, Niş cl\'arındald bir esir kam
pında buiwıan bir kaç yllz. Sırp, 

Uç Butıar nID>et.çlslnl \'Urarak kaç
mı,ıaroır. Buna karşı Bulpr işgal 
lru\"\'eUcrl, beş Sırp köyUnU yok et
miş nı bin Hd yUz kllsur masum 
insan öldOrmUşlerdlr. 

Tarafıııı.lığunız.ın icabı bu llAre
keU l 31k olduğu ı;ıfaUnrl ,a,,ır

landınnı)oruz. fakat Jnı.anlı#ımızm 
\C Balkanlılığımıun icabı bu gibi 
hareketleri yaııanla.rn l yık olılıık· 

ıarı numarayı ,·erl,\OrtıL 

0.}le gürilnU.}or 1.-1, llulprlar, 
Rn lnra gibnelcrlnln fa3 da.11 ola
mıyacağı hakkında Almanlan knn· 
dırnıı';'lar, bunn lıarşı Sırblstanda

kl l11tlkl l lıarekctlnl boğmak gilıi 

tılr uzlfe)l Uzcrlerlnc almışlardır. 
llarbln bUttin \'Bhşctlcrlııe rağ

men insan hunu hugünkU ln!lnnların 
gcrlliğlnıleıı ileri gelen bir wruret 
diye nihayet zihnine yatırıyor. rn
"at Bulgarlar, Sırp lstlldtil lru'l.
,·ctlcrlnc 5aldımıca göreceğiniz 

ınaııınra bir hnrp ınanr.arn ından 

ibaret olıllll llCnl•tır. Dufün bir mil· 
Jetin komşu toprn'klardan gelen ı. 
IAhlılıır tarafından boğaz.landı~lını 
goreccğlz, hem de o~ le sllfılılılnr ki 
Sırplılarla ırk. din \"C dil bakımın· 

dan kıırdeş olduklannı iddia etmiş
ler \'C düne kadJlr Sırpların 3iilıi· 

ne gülmUşlerd.r. 
Balkanlnnn hali c1dılcn hnzlndlr. gOnU saat 16 da El'%urumdıı askeri 

satın alma komLsyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 25,210 Hre., Uk te
minatı 1891 llradLr. Taliplerin belli 
\'akitte kom;ı;yona ı;-clmclcrl. 

nacaktır. Ihalesi 17.4.942 cuma gUnU Kastamonu maratcıll 
saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin Antalya. Mısır 

Blmıanyado. şidılctl1 muharebeler 22275 
20175 
l0f25 Çunlctng, JJ (A.A.) - Blrınaıı~a.da 

Bir tarnfta aı;lıktan ölen bir Yu· 
nnıılstıın \'ar, ıllğer tarafta eski 
\'ııgo•la,~a bir mezb:ıttnya ')(lHll

ınl-.tlr. nır taraftan :Sırplar ktik
lrtl' ıl.yc döğU!)\irken, Cllğcr tarnr
tnn eski Yugoslal'ynnın bUttin un· 
~urları blrblrflerlne knr!)t en 'ahııl 
tan.da blr ı.\\'aş açnu'ilardır. Hrr 
biri farkında olarnk n~yıı olmıya
rak lılr ecnebi hükimıct be8abına 
ı,;alışı;>or ,e yann ;:rııbancılann o 
topraklara 3 erlc':eblhneı.J Jı-lıı blr

b rlerlnl ) ok etHJ orlar. 

kati teminaUarlle Harbiyede Yedek Ha.tay 
Subay okulunda. &atın alma komls-1 Sey'han 

1 10425 ~ Jaııon kola, Tuogoo şlınallnl1ekl 

(2887 - 4475) yonunıı. mUracıı.a.Uarı. (2878 - 4t6G) 

SÜMER BANK SELLÜLOZ SANA Yit 
MÜESSESESİ l\IÜDÜRLÜÖÜNDEN: 

KAVAK AGACI A[INACAK 
ImalAtımız.a. !il.zumlu kavak ağacı rnUessmıcmlzde teslim metre mı

kAbı 18 llradan alınacaktır. Taliplerin şeralU öğrenmek Uzcre bizzat 
veya tahriren lzmltte JttUcssesemiz merkezine mUracaatıeri. 

Devlet Demiryolları İlanları 
Ifletmemlz mıntakaSı içinde buluıımuş olup blr senedenbcrl sahip

leri çıkmamış olan 226 kalem muhtelif eşya açık arttırma tıe .satıla· 
caktır. 

Arttırma 27.4.9!12 pazartesi gUnU saat 14 de Sirkecide ambar önUıı
de yapılacaktır. 

lsteklUerln o gUn \'e o Matte arttırma yerinde hazır bulunmaıan Uln 
olunur. (H07) 

*-----------------------, Memur Alınacak 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

A. Ş. den: 
Şlrketlnılz: merkez \e labrlkalannda !;.alıştırılmak ilzcre ınUsalm

ka He memur aluuıcaktır. Mllsabakaya yllksek, !be \'e orta mektep 
rneı.unlan girebilir. imtihanda kaı.ananlnr bir mUddet l~ln 5tajyer 
olarak s;altştırılacak Hl bunlara !\659 numaralı kanun hlikibnJerioc 
göre maa, \crlleccktır. Mmabaka. lmtlhıuıı 27 Nisan 19C pazartefıl 
gllnU saat H da Ankara n lstaııbul'da yapılacaktır. lstekWerın &Ja
ğıdaki ~·rakı 26/4/1942 tarihine kadar Ankara'da Atatürk Dnh·an 
317 numarada Genel Dlrckt-OrlUğc \eya Istanbul'da Yeni P06tahane 
arkasında Aı;ırefendl caddesinde Baker hanında ıstanbuı nurosuna 
göndermeleri, 

Kanunen Jmtıharuın; memur olmak hakkını haiz ısteklilerln yapa· 
<'akltırı müracaatlar aynca hıcclenccck ,·e buıtlar lmtlharuıır:. Blnıa
lblleceklerdlr. 

Gönder:l('!('ek en·ak: 
l - El yazısı ııe yazıınu., muta.asal hal tercllmCtil, 

2 - 2 adet \·cslka fotoğrafı, 

S - Mektep \'e6lkası l'eya tasdllUl sureU, 

4 - Nlilu Jıth·lyet cüzdauı nya taııdlkli ınıretı, 

5-E\.'\"elkl hizmetlerine alt bonscn·l5ler uya ıınrcUerl. 

+ mllttefik batlannı sıkı!Jhl'lllllkta, C.'ln 
9.4.942 de ihaleeI ilA.n olunan lOO mu\'asala yollarını fltlllya 'c Man-

ton fasulyaya talip çıkmadığından ı dalay l·oluau açmıya t~OObU~ ct
lekrar pazarlığa konmuştur. E\'saf mek~lr. 
ve hususi şartları komisyonda görU· Bomco'ıla Ja1»0n Ba~kumandanlığı 
lebllir. Faırulyala.rın clnslerlle mu· Tokyo, 11 (A.A.} - Japon umumi 

1 
hammen !ıya.tları aşağıdaki şekilde- kararglhı Borneo'nun şimalinde bir 
dlr. Talipler ne cins mal vereceklerse Japon yüksek kumanrumlığı ihdas e
fıyatannı ona göre teklif edecekler- dlldiBfnl ve Marki Toşlnatf Maeda'
dlr. Ihal•I 18.4.9t2 cumartul gUnU nın da b~kumanda.nlığma tayin o-
.saat 12 de yapıl&cakt.ır. Taliplerin ıunduğUnu b ldlrmtıktedir. 

kati tcmlnatlarilo Harbiyede Yed<'.k -------------
Sı bay okulunda komısyona müra· 
caatları. (2875 - •t83) 
Faııulyalum Olnel 

ı·unıu~mk çalı ve 
sert ufak tum 
Horoz 
Der mason 

11-

Anadolu 

Bedeli 

26 

30 
34 

9.4.942 de ihaleııl UA.n olunan 90 ton 
kuru fasulyaya talip çıkmadığından 
tekrar pazarlığa konmu~tur. Jo.."'vsaf 
ve hususJ şarUarı komiayonda görll· 
lebfür. Fasulyalarm clnslerlle mu· 
hammcn bedellerl &f&tıdakl -tekilde· 
dlr. Talipler ne cins mal vereceklerse 
Ciyatarını ona göre teklif edecekler· 
dir. Ilıalesi lS.4.9iZ cumartesi ı;-UnU 
saat 11 de :rapılacaktır. Taliplerin 
kaU temlnatlarlle Hnbiyede Yedek 
Subay okulunda komisyona mUra· 
caatları. (2876 - H6t) 
t"anlyalarm Cine! 

Yumuşak çalı ve Anadohı 
sert ufa.klan tumbul 
Horoz 
Dermason 

26 

80 
84 

Bulgar kabinesi 
istifa etti 
(&,tarafı l Jncldc) .,_//» 

kabinede de naıırlıklannı muhafaza 
ecliyorlar . 

Harbiye Nazırı: Eski Sofya kolor
dusu komutanı General Mişo!. Tica
ret Nazırı: Eski naurlardan Sobran
ya ikinci reisi Zaharyef, Ziraat Na
zırı: Sofya \•alisi mühendis Petro!. 
Demlryolları Nazırı Pemık'dekl dev
let kömllr madenleri wnum mUdUrU 
milhend.s Radosla.\'Of, Maartf Nazırı: 
Maarif Nazırlığı unıumi kıUibi Josot. 

Sof yada Alman he~ ~ti 

Sof'yn, 11 (A.A.) - Alman JJdJ. 
sat Nazırlıtı ticari mllnasebetıer dai
resi nıUdürU iaşe nuırhğı nıUdürle
rlnden blrlnln ve bazı lktısat rnUte. 
haasııılarınm refakatinde dUn Sor
yaya gelmiştir. 

Bu heyet. iki memleket arasında 
ı nisandan ı ilkteşrlne kadar )"apı
lacak Ucarl rnUbadele hacmlnl tes
blt için Bulgar tıcaret nazırlığı Oe 
mUza.kereye başlıyacaktır. 

Aklı~ında Bıılgarlarm, hllkfı· 
nıetlertnln Balkanhırda oynamaiı 
kabul ettiği rolden dola~ ı ful,, 
dere<ıCdO gurur du;) duklannı bltı 

sanmıyoruz. 

Para piyesinden 
çıkan dava 

(B&Şı l laclde) (-) 

bcllrmcs nl isterim k!, milletime 
hakaret dili uzanmasına sebep o
lan bu Mdısenin kabahatllsıne U'ı. 
yık olduğu eczanın verılmesl lfı
zımdır. hkönce şunu suyliyc· 
yım k.i Tan%1mat~nbcri Babı. 
Alide eser veren. adamlarla ver
m iycnler arasında daimi çarpış
malar gorulmi.ışhir. Mcsclfı b!r 
Namık Kemale bir Llıstik Sııldin 
musallat olnıası gıbi .•• 

Neclp Flızı! Yaşar Çim4?nin ese. 
rlnden evvel cscrınl vcrdiğhıi söy
ledi ve hfıkım, şairin sorunu kc. 
serek .sordu: 

Htıkim, pirin sözünü keserek 
sordu: 

- S z o vakte k.ııdar Onı Puru 
escrmi okumuş muydunuz? 

BORSA 

- Hn)·ır. O vakte kadar ben 
ne piyesin adını, ne de muharrl. 
rln adını biliyordum. Fakat şunu 

Bulgarmtanda idamlar belli ettirmeliyim k • edebi mul· 
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Sotyo.. 11 CA.A.) - Bulprhitanda klyet maddi mülkiyetten dahtı has 
çıkan Yugoslav taraftarı bir gaze· aas bir mC'scled r. O cscrde kap 

1 
Sterlin 5,20 tenin eski dlrektörU ve b r kaç sene varsa •. bende de vardır. 

ıoo Dolar 130,70 önce ziraat partisi liderlerinden o- (Şair BS!lbl ~r hareketle mııh-
100 İsveç Frangı 30,365 lan Volkof ile b&l}ka bir Bulgar, as- kooıenin kapısını göstererek) İşte 
ıoo Pczcta 12,84 kerl mahkeme knrarile, bu sabah I· mahkemcnın de kapısı var. 
100 İsveç kronu 31,16 dam edilmişlerdir. H:lkim sordu: 

••••••••~"••••••••••••••••••• - Bu Oro Puro eserinin baııka J 41 tercilmesl vıır mı? 
Bugün ,l'öreblleoetlnlz l\luaı.ıam Fllhn: Ncdp Fazıl §U cevabı vcrdı: 

AL KAZAR 
MUHASARASI 

TÜRKÇE SÖZLÜ nübası FRANSIZCA niisltuı 

iPEK • SARAY 
Hakiki ,e tarihi ı;ı.lınelerlc dolu, \"llhuı muhabbetini, bu 

palan fedl\kArlıkları g~t~ren e.şr.tr. ~etlf'r. 

Bugtin saat 11 de tcnzilAtlı nı~tıne 

uğurda ya-

- Yaşar Çimenin terctımcs le 
dnhl karljıJn rılmn$lım.ı itirazım 
yoktur. Ve eğer bir ehlivukuf t!'~· 
kili lAz.ımsa bıt ehi.vukufu Peya. 
mi Safanın scçmt'sinc de r zıyım 

ll:ik.m tekrar Peyami s fa~ a 
sordu: 

- Şlmdlllk bir sözUm yoktur. 
Ben mildaf'namda konu~cağım. 
. Muhakeme, delıllcr getirilmek 
u.ıcr.e nisanın 13 iincU pazartesi 
gilnu sıınt 14,5 a bırakıldı. 

ŞAHiT 

Maltaya akınlar 
Londra, l 1 CA.A.) - Ingılız hava. 

kuvvetleri cuma günU öğ"Ieden sonr.a 
Calals ve Boulogne bölgesin"' ~ d· 

detlc hUcum <'tmışkrdir 

~taınonı l\l Kuru;; Santim 
.ı\nt.lya M arntclli 61 75 
Hatay ısır 54 75 
SC) hal\ 52 25 

5:? 25 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça!ayınrz. 

E L H A M R A ' d a --------
M E ~EMK~ BE~AN~aürus !?M ~H~öz! O R 1 f:>r.w 4'H") 

' 
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--- Nasıl kurtarabiliriz? -

Sarı LA.elvertlller yl1dftn lim1erl m er &8lmlnde 

F. Bahçenin geçirdiği 
buhran karsısında 

Sporcu okuyucularımız arasında 
bir anket açıyoruz. 

Galatasaray kulUbtlmUzU son gUn- BugUn Fenerba.hçe idare heyetini 
lerde birbirini takip eden muvaffa- t~kil eden zevat, Zeki gibi yirmi yıl 
kiyetıeırinden dolayı tebrik ve takdir Sarı LA.civerd formayı şerefle Eöırtın
ederken, Fenerbahçe kulUbtimüzUn da t.a.fımış, bir yangın A.fetile kill ha
de g~irdiR'~ buhranı bu .sütunlarda llne gelmiş b:r binanın yerine asrt 
teessür içinde kaydettik. b.r bin& kurulmasında, yalnız Balkan 

Fenerbahçe dA.\·a.o;ının bir memle- Jarın değil, Avrupanın en güzel de- 1 
ket davası olduğunu bizim kadar necek stadlarından birisinin bir lbi-, 
bütün .spor efkArıumumJyesi de kabul de fekllnde yükselmesinde Am:ı ol
etmekte biran bile tereddüt göstere· mut. Sarı La.civerdli!erin sembolü bir 
mez. eskt .sporcuyu, Hacı Bekir Ali Mu-

Bir kulüp buhran devresi geçire- hiddin gtbi, gecesini gUndU.Züne ka
bll.i.r, fakat bu buh.ranın idaresizliklf'r ta.rak çahıJm~. spçrc:ulara yalnız ida-ı 
tçinde ileri.si Jçin korkulu bir hal al- rec;lik defil, babalık etmiş hakiki 
ması memleket sporunu dU,,,ünenleri bir idareciyi, Ha.san KAmll gibi tik 
endişeye düşürmektedir. millt tak;m kaptanlığını yapmak şe-

BugUne kadar dalma bu .Utunlarda reCini kaz:ı.nmış, TUrk CutbolUnü A-ı 
bu memleket dA.\·as.ının mUnaka.ı;ıaaı- merikada tanıtmış, Dardanel ismini 
nı yaptık, yanlış hareketleri tenkit almış temiz b:rer sporcuyu istlhlllf 
ettik. Bu tenkıtlerin hiç olmazsa bo- ettiler. 
zuk düzen iş,leri dUzeltmf"k yolunda Daha bundan iki yıl evvel, Fener· 
bir ten\.·ir olarak kabul ediJmesini 111- bahçeliler mili! küme 4ampiyonu ol
tedik. dula.r. Garip bir kararla ortaya bir 

Boksör Küçük 
Kemal için 

Dün Mcksim sabn
la rındo boks m:.'.s:ı
b akalorı yapıldı 

Elde edi"en hasda:la 
Kemalin kabri yap//acak 

Boks !Op()runa ~eoclf"r<'f" hlz
ın{'t ettikten A<>nra göılerlnt ha
yata kııın.ran Bob-ör Ki.\(.'hk 
Kemalin kabrini l·aptırrnak ü
zere bir kadlrşlna'ihk e"ıer: g~ 

te rUerek Galatasaray klUbUmüz 
tarafından l\lakı;;lm ~alonlnrın

da tertip edi1e-n boks mU"-aba
kaları dün y•pılnıı' \.·e büyük 
bir atiika topl:ımı-;tır. 

~ferattime Jstlkl!il mar.,ııe 

ba.,ıanmı!J, bunu müteakıp me.nı 
lekett.e boksun yaptlmasında 

'"·e merlumı KU«;ük Kemalln ye
ıı,mesinde en bUytUc bJzmeU 
gÖ"Jterm:ş olan E~ref Şefli,, KU
('ilk Kema1ln hayatından ve ıne· 
ziyetlerlndrn blr kar sözle bnh 
11ettlkten sonra, onun ruhu J
('lo b:r dakikalık sükO.t edilmiş 
\"e mUsabakalara başJnnmıştır: 

l\til.5abakalar netlc~Jnde de 
'" teknik dere<-eler al ı nnuştır: 

Halit, Takiye; Rfıcep, Nttlbe; 
JbrahJn1, Flkrt"te sayı hesabllc 
gallp gelntJ-,ti r. 

Fl"thl ile s;fmlih ara.~undaki 

mtlsabaka da garip bir ka rarla 
berabere UH.n cdiln1:,ur. Abdi 
ne 1\-l ehmet arasıudakJ n1ü..1ı;a. 

baka çok güzel otmu,, Ab:IJ ra
kibini Myı he11abile mağlOp et
mişti r. 

AltmC"ı m aç, H ü°'eyln Jle- •~
mali arasında oln:ıuş, progra
mın bu mühim maçını E1ref 
Şefik tdare etmı,tır. Srkı bir 
nlü<'adeleden 80nra ınat bera
bere Ua.n edllml,tlr. 

Yf'dln<'I maç, Abd1 lle Seyfi 
ara•nnda yapılınıştır. Maçrn i
kinci devresi bilhassa şlddetı; 

olmuştur. U(tinctl de\.--re ayol 
şiddeti m uhafaza etmJş, bera.. 
bere lllln edllmhJtlr. 

Sekizinci maç, Muhte,em :ıe, 
Ce\·det arasında olmu,tur. iki 
rakip ~ok sıkı blr döğü' yapm1' 
ikinci ra\'Undda Muhte,ernJn 
ka'ı yarıldığı Jçln Ce\."detln hU.k 
men galibiyetine kara.r ver:ı
mlştlr. 

Memleket sporuna hizmet gayesile Türkiye birinciliği atıldı. Bu mecbu
hareket eden gazetemiz bu dAvada riyetıe, Fenerbahçelller bugüne k&ıo-

1
. 

bitaraf kalmak dUşüncesile bir anket dar TUrk spor tarihinde kaydedilme· 
ıu;ıyor. Fenerbalıçe kulUbUmUzlln mf.ı bir ~ereC aayCaaı ıu;mak dU~lln· 
kurtulması yolunda neler yapmak cesııe Ankarada Demlrspora, Islan-, 
IA.zımdrr "! Biz bu hususta sporcu o· bulda da. Be.,ikta.ı;ıa kaJ"!ı olmak üze
kuyucularımızın dUşünceler;ne mllra· re iki takım çıkarmak kararını ver· 

caat ediyoruz. diler. Bir tallhsizUk eseri olarak iki ~=============~ 
~ıatbuat k&nunu çerçevesi dahilin· maç ta kaybedildi. _ 

de okuyucularmnzın ıa.rih adreelerlle Beden Terbiyesi umum mUdUrlUğü tal:hsizlik eseri !ena. netice vermesi 
yazacakları ya.ı.ılara gazetemizde yer teı,ekkW etmeden evvel, Türk spor üzeri.ne yazmıştır. Halbuki bugün va
vereceğiz. kurumu zam&nuıda, Beden TerblyMI ztyet tamamlle aksidir. Fenerbahçe 

Kırmızılıların merkn muavini 
E~VER 

• 

İki güz;de klübümüz Galatasa_ 
ray • Beşiktaş bugün Fenerbahçe 
stadında senenin en mühim kar
ş:laşmasını yapacr.klar ve bu mu_ 
sabaka da İstanbul şampiyonunu 
yüzde doksan meydar.a çıkaracak· 
tır. 

Her iki klübümüzün vaz·yeti 
o kadar nazlkt:r ki, Beş;ktaş şam
piyon olabllm<'k için muhakkak 
gallp gelmek, Galatasaray da hiç 
olmazsa berabere kalmak mecbu. 

1 
r:yeti.ndedir. 

. Futbol m<>raklıları h'ç şüphe 
yok ki, bugün senen:n en çetin 

j k'1rşılaşmasını seyredeceklerdir. 
Sarı kırmızılılar son haftalarda 

muvaffakiyetli neticeler elde ettl· 
]er. Hakikaten gözü tutacak bir 
takımları var. Ttkımdaki s.nıa,ma 

; mUkemmcld.r- Bilhassa hucum 
hatları cüsseli olduğu kadar fut-
bolu bilerek oynayacak, en ufak 
fırsatlardan istifade edecek oyun. 
culardan mürekkep bir hat olarak 
göze çarpıyor. 

Muavin hatları da hücum hattı
nı destekleyecek bir hat olarak 
gözüküyor ve üzerine düşen va-

/ 
zt!cyi daima yapıyor. 

r.1üdafaaya gelince, bu hat da 
Galatasarayın en kuvveUi tarafını 
teşk.l etmekted.r. Salim, Faruk 

[ bu.:;ün l"Çin memleketin en iyi mü_ 
dafaa hattı olduklarını gösterecek 
bir oyun oynamaktadırlar. Osman 
için fazla bir ~y söyllyemeylz. İyi 
bir gününde olursa bu müdafaa 
hattı arkaSlnda muvaffak olmama 
sı için hiç bir sebep yoktur. 

Sarı kırmızılıların 

ya şöyle bir kadro 
beklenebilir. 

bugün saha
ile çıkması 

Bu anketi açmamıza da batta orta- ve Spor mecmua.sında Fenerbahçe takımı aylar var ki, buhran geçlri
sında bir okuyucumu7.dan n..Idıfımız aleyhinde bir çok yazısını okuduğum yor. Oyle günler oldu ki, ı!!ahaya ta- Osman • Salim, Fa~uk • Kemal, 
bir mektup vesile oldu. Tıbbiye tale- B. Nasuhi Baydar (ki bugtln Fener kım c;ıkaramıyacak bir vaziyete dll.ı;ı- Enver, Mustafa - Hıkmet, Arif, 
besinden Mehmet Apaydın imzasııe idare heyetinin lideridir) bu defa 12 tlller. Daha geçen hatta Vefa kar-f Ceıı1'l, Gündüz, Gazanfer. 
b.ze gönderilen bu yazıyı hiçbir nok- EyJtU 1940 tarihli Hakikat gazetesi- şısına bile gUçJUk:le takım çıkarab:ı. B..:şiktaşlıların sabaya ne şek:l_ 
ta.sına dokunmadan aynen aUtunlan. nin ikinci sayfasındaki kendi sUtu- diler. Kllçtik Fikreti son dakikada de çıkacağ:nı kat't olarak bilmc
mrza ge(iriyoruz. nunda yazdığı b:r yazıda bir tenkit zorla soyundurdular. mekle bc.·raber, ŞUkrilnün Anka· 

cFenerbahçe dA.vası hakikaten bir yaptı. Bu yazıdan bir parçayı ayne:ı Yazılacak, tenkit edilecek 0 kadar radan getirild ğin'., İzmirli Ömerin 
memleket dA.vasıdır. Çünkü o yaşar· tura.ya alıyorum: çok şey var ki, bunları birer birer lisans muamelesinin i~maı edildi_ 
sa yaşatacak:. o ya~a rakipleri de clfittim ki Fenerb&hçe idarecileri saymak için Vatan'ın sütunları klfa.- ğlni_ öğrend.k. Şu vaz yete göre 
y~amak imkt.r.larını bulacaktır. mili! ktlme ~plyonunun diyar diyar yet etmez. Beş klaş t.2:kımının şu suretle te;}-

Fenerbahçelllerin ezen rklbl Gala- gezip onlarca maç yaptıktan sonra ı kili beklenebilir. 
ta.saraylılara ~ • O hk ağır mağlQbl· bu yokla. kendisi kadar çalışıp yorul- Yine 1'ltt;m ki, eski idareciler yer- M. Ali - İbrahim, Fcyz.i • R ifat, 
yetinden sonra, 30 yıUık tarihHe mam111 olan bir mıntaka şampiyonu lerinl severek bu zevata terkederler· ı Ömer, Çaçis • Sabri, Hüseyin, 
Türk sporunda kökleşmif b.r kultl· lle Türkiye birlnclllgı için karşılaş- ken çocuklara yardim yapılmaması Hakkı, Şeref, Şükrü. 

münaka14 mevzuu olmuf, Yine B. bUn, tarihinde nadir tesadüf edilen mayı ltlzumsuz addetmekte ve mlllt 
Nasuhi Baydar ba~ta olmak üzere 1 

bir mağIO.biyete uframası Fenerbah- kllıne sampiyonu demek, Türkiye gazete sUttınlarında çocukların tzze-
çe tar&ftarla.rmı acüa.r içinde kıvran- f&mptyonu demektir, kanaatini bes· ı 

ti netlslertni rencide edecek yazılar 

r.aıata~ıırııy müdafU 'Saim 

• 

GaJntasaray hUcum hattının toh.U kr ll 
oyuncusu Arif 

iktaş 
arş aşı • 

Bugün Galatas&rayla karşda.,a cak olan Beşlktaşrn dört uı 

Bu şekle göre, Beşiktaş takımı. Aradaki farkın da yüzde on 
nıo da kolay kolay yutulur b.r Galatasaray leh:ne olduğu anlaşı· 

lokma olmadığı anlaşılır. Siyah lır. Yüzde on da yine Galatasaray 
Beyazlr.Iarın da hücum hattı tec- lehine anlaşma ve antrer.man faz
rübeli ve atak oyunculart bir ara- laltğı farkı koyacak olursak sarı 

ya toplamiŞ bulunmaktadır. İbra_ kırmızılar;n şansının yüzde yirmi 
himln müdafaaya alınması en doğ- fazla olduğu tezahür eder. 
ru hareket olacaktır. 1 Şunu da ııave edelim ki, futbol_ 

Takımların vaz..lyctini ortaya . da yüzde yirmi fazlalık büyük bir 
koyduktan sonra maç üzerinde b: r şey ifade etmez. 
tahmin yapmağa çalışalım. Diğer maçlar 

Oyunculara ayrı ayrı numara Fener stadında büyük maçtan 
verecek olursak şu neticeye vara- evvel Kasımpaşa - Silleymaniye, 
b:liriz. Beyoğluspor • Taksim karşılaşa_ 

Evvel• ele caktır. Bu maçların galiplerini de 
« Be~iktaş takımını 

alalım. 

M . Ali 7, İbra.him 9, Feyzi 6, 
Rifat 7, Ömer 7, Çac;ls 7, Sabri 7, 
Hüseyin 6, Hakkı 10, Şeref 10, 
Şükrü ıo. Takımın ald.-ğı umumi 
numara da 86 dır. 

Galatasaraya gel· nce onlara şu 

numaraları verebiliriz. 

Kasımpaşa, Beyoğluspor olarak 
görebiliriz. 

Şeref stadında da günün ik•ncl 
derecedeki mühim maçı Fener-

bahçe . İstar:bulspor müsabakası~ 
dır. Bu karşılaşma da her i~i t<# 
ra.f için kolay bir maç olmayacak· 
tır. 

Bcyoğluspor . Taksim maç:nırı 

da. galibi Dcyoğluspor olmcısı dah9 
kuvvetli b r ihLmaldir. 

Kemal ONA N 

t'l:e · .. te pl ile r fu tbol 
mi.'. sab: ka l orı 

LisC'ler arası futbol şampiyona · 

sına dil 1 öıfeden sonra Şeref 5'ts
dınd:ı devam cdilm·if; ve bu milsa· 
be.katar bJyı.lk bir aliı.ka ;.le ta.k 1P 
ed lmlştir. 

Haydarpa~a • Hl 'bataş 
GUnüh Jlt ksrŞ'.laşması Hayctsr. 

paşa ile Kabataş aras:ı:da oynsfl
m.şl!r. İlk dckikaları kar~ılıl<11 

hilcuml(.rla geçen oyunun b:rinC' 
devresi 2 - 1 Haydarpaşa lell~ııt 
bitmiştir. 

İkinci devrede her iki taraf d' 
birer gol yapmrşlar ve maç da biJ 
suretle 3 • 2 H2ydarpaşa lell p< 
rcticelenmişUr. 

D •rüşşalak& _ Boğaziçi 

Çok sert ve tadsız geçen b U 0~ 
yunda BoğaZiçi ilk dakika!Jır6 ,., 
penaltıdan bir gol kazanmış: r 
müsabaka da bu netice ile soıı 
ermiş:tlr. 

Galatasaray - Hayriye ,. 
G ilnün son ve mühim maçı J{•İ. 

riye _ Galatasaray arasında yaP~ 
mıştır. 

J<:IJll Baştan nihayete kadar h~ ı-
bir oyun oynayan Hayriyeliler b 
rlnci devreyi 1 • O galip bitlrıtı't 
terdir. 

İkinci devrede 3 gol daha J<•lo 
deden Hayriyeliler sahadan 4 # 
galip ayrılmışlardır. 

Osm,;.n 7, Sal:m 10, Faruk 10, 
Kemal 7, Enver 8, Mustafa 8, Hik 
met 8, Ar'f 10, Cemil 8, Gündüz 
10, Gazanfer 10. sarı kırmızılıla_ 

rın numara yekQnu da 96 dır. 

Nefts bir piri.Dç unu almak ist erseniz bakkalınızdan muhskk:a.k 

" ,, 
l!Jrarıa ısteytnız 

250 - 500 ve 1000 gramlık ombalôjları vardır 
• dınrken, TUrk sporunda ba.şlı ba.flına ]emekte imişler. Bundan dolayı An· 1 

bir tar»ı yapm~. mütareke yılların· karaya zorlandıkları için takım gön- da. yazmışlardı. Bu ynzılar değil mi 
id. ki, kulüpte bu ik!liğl doğurmuş 

da bizi daima gtUdUrmUş, Calatua- dermifler. Fakat, Demlrspora karşı ve nihayet yine B. Nasuhi Baydar 
rayla olan ezen rekabetlle memleket. herhangi bir mag-IO.biyetı akla getir· 1 çocuk ara ayrı ayrı terfih vermek 
te futbol se'"gı.s:nı afılamıt bir kulU- mediklerini ispat maksadlle tehiri mecburiyetinde kaldığı gibi, Fener
bUn idaresizlJkler içinde bu vaziyete mukarrer Beşikt&{I müsabaka.sının 

DC>CAN 
Adrea: lltanbul, Tütün gUmrUk K emerli So. No. 21 Tel : 2'197 ı .. ~ 

'1- ŞEKERCİLERE 
bahçe kongresinde de c:o benim ga

d:lşmesl ~ok haklı olarak matbuatı- icrasında ı~rar etmi.ı;ıler! Bu rivayet 
zetecilik tara!ımdırıı deml!Jlerdi. 

mızı da harekete getirmiftir. Fener- şayet doğru Lse Fenerbahçe ldareci-
bahçe ct.a.va.sı blr memleket sporu dA- lerinin ne kendi takunlan, ne de ra- Ne acıdır ki, dahıı dün çocuklara 

'd ~. · · "'"· d' Ind b kip takımlar '-abilı·yetlnl ölçme•e yardım etmemek husu9unda müna-va&ı: oı. u" .. ıçın ı..nı en ışe yer e .r "" 15 

cndiı;e id!. muktedir olmadıklarını kabul etmek kaşa yapanlar, bugün bu yardımı 
I 'ttl k b h i i 1 ~zımdır. Bu ı'se mU·••esenln •·t!kba- akrabalarına yapıyorlar. 1; m i; ir spor mu arr r n ıa ..,_,, uı 

y .n:ı.ş lş!erı tenk:t etti diye kulüp ll bakımından b.r te,hlikedlr.ıı Oyle haber aldım kl, Nasuhi Bay· 
idare heyeti tecz:yeye kalkmı.f, ku- Bugün acı mağlQb:yetinden dolayı dar yetmi.ş yaşındaki dayısını b!r 
ltbUn 5 - O lık mağH~biyeUnin idare· tenkit yapan bir gazeteciye kendi ücret mukabilinde Fenerbahçe stadı
sizllklerden doğduğunu tebarüz ettir· .!zası olduğu için ceza vermeğe kal- na dahlllye mildtirU yapmış .. 
dlği içln bu yazıyı tecz.yeye sebep kı:ın idare heyeti, hdcrleri bulunan Eğer bu da doğru ~-;e, i~ln haki
"'ym •l B. Nasuhi Baydar'1n bu tenkit yazı- katt bütün acılığı ile meydana çık-.,.... ı,. ar .. 

Spor yazılarını dalma takip etti- 11ını ve o Bedf"n Terbiye!;l mecmuasın- maktadır. 

ğim, Fenerbahçeyi seven ve ifi ya- da. çıkan yazıları hiç hatırlamamış,- Netice şu ki, Fenerbahçeyi kurte.r-
kından bllen bir sporcu olduğum için tar mıdır? mak ta.zımdır. Bu ıdarecllcr eğer ku-
bir hA.d:.l!leyi hatıriadım. Kaldı ki; Nasuh[ Baydar bu yazısı- tüplerini hakikaten seviyorlarsa bu 
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