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Time mecmuasının afacan muharrirleri, ?bize 
karşı neden hayranlık duymuşlardı · 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 

~ s: :.:=·.~~ı-Karadenizde sefer yapan kodu Usl(lbUe yazılmış, tuzlanmış, 

mlşti HAdisclcrtrı adetn 8 t 1 a c ak ~=·:.~:~~~ ... ::;: gemiler sıgor a an . 
.Aaı rlkalılar bu ısırıcı ya ış 

e .ol ... an ~· derler, geçer. 
zına - hükfunetler bu-
ler. Fakat ecnebi kcndl-
na allJlk olmadıkları için. odulu 
leri hakkında yazılan "dedık 
yazılara fena halde aiınırlar l ve 
~srn! proteırlolnrda bulunur ar. 
HattA İran hük'fimeU bu ~~ftal~.k 

b. karlkatur yu. gazetede çıknn ır .. betle 
zUnden Amerika He munasc _ d-
rinl kesmiş ve iki, üç sene 1mı~1; det net memleket arasında h ç 
nevi diplomasi münasebeti ka1m~ 
yarak lranın Amcrikadaki işlt?r -
ne Vaalngton sefaretim~ bakmış. 

tır. kt 
Bir kaç sene evvel Nevyor a 

bulundutum sırada Time matba:: 
ıına çok yolum dOştü. Orada ~ 1 

bir dostum vardı. Onun vasıtasıle 
bu ııfacan gazeten n yaramaz ço
cuja benzeyen ve hepsi de pek 
hoş ve eğlenceli insanlar olan 
muharrlrlttlle ahbap oldum. Bu 
adamlar bana dediler ki: 

- Bizim Turkiyeye karşı çok 
aaY8ımız var. 

- Ya acaba neden? diye sor-• 
dum. 

Gemiler ve müreHebat l o rı s igortasız clduğu 
takdirde sefere çı ka ri. ı yacakla r 

Ankara, 18 (Telefonla) - Hü. 
kumct, Karadenlze sefer yapan 
büti\n vapurların ~orta ed.lmesl 
mccbur.yctıni koymuştur. 

Bu suretle m :l!i servetin kay
bolıntmnsı temin edilecektir. Ay
rıca bu gem:ıerdc çıılıfiaeak olan
ların da mutlaka sigorta ettiril. 
mesı, gemi sah plerlne tebliğ edil
m "ştlr. 

Gemiler veya mOrettebatı sl
gort:;.sız olduğu takdlrd:? bunların 
,ı;eferc çıkmalarına izin vcr.Imlyc
ccktlr. 

Münakaltil VckfılcUnin kontro
lu altında bütnn scmller sigorta 
ettirllin<:e bugün en kıymetli nakil 
vasıtalarından biri olo.n ticaret fL 
lomuzun korunma tedbirleri alın. 
mış ol~nktır. 

Bu suretle mürettebatın ailele
ri için de bir garanti temin cdil

M ü nakalAt Vekili Am iral 

Fallrl En«ln m~ bulunmaktadır. 

) ............ <SlU .._ ._,..<Ul_><a -1 r;------.. --y-- • 1 - CünkU T ürkler alaydan, tu. 
haflıktan, şakadan anlayan adam- r 
lara benziyorlar. Türkiyeye alt 
bir çok meeelelerl de meraklı ve 
tuzlu biberli olSUın diye karikatür 
h•Une ~oyarak aleyh tiır ifade ile 
yazdık, çtzcUk. Fa'kat TOrkiyentn 
Vaşinetorı bOyOk elçillli blze k&r
§1 hiç bir protesbxiil bulunmadı. 
HaYl'?Uer içinde kaldık. Bunu na. 

•a~-.!~~.. 1 l Türk-Bulgar j 
20 gün içinde ı ticaret 1 

sıl izah ~ersi'Il'fz? 
- Çok t>Mit, dedim, biz kendi. 

mlzi başkalarının; meutleketimiz 
hakkındaki cehaleUnden, umumi 
gazetecilik telMtkilerindelti ku
surlardan, tıabiat ve mizaçlarınrum 
mes'ul tutmuy<ıruz. Kalem onla
rın elinde, okuyucularına hakikati 
duyul'&Cak yerde dedikodularla 
ıihlnlerinl karıştırmak ve mtllet
Je.r arKJndakl müınasebet~rde sis. 
ll bir hava yaratmak isterlerse bu 
kendi bilecekleri ııeydir. 

Sonra düşündüm ki Tkhe mec
MWl8ının muharrirler , cidden can 
alacak bir noktaya bunu~lardı. 
Biz de ba§kaları gl>I, bir vakitler 
aleyhimizde yazılan haksız, çirkin 
yazılara kız.ardık, sinlrlenlnilk. 
Fakat siyasi o~unluğumuz arttık
ça bu meyil ve ıt ·yattan kurtul. 
duk. 

Vakit vakit liU veya bu memle. 
keUn .gazetelerinde blzim hakkı
mızda yanhş, haksız yazılar çıkı. 
yor, bazan böyle yazılar sarkıntı. 
lık dercccslme bile varıyor, b zim 
de cJimlzdc kalem v~r, o seviyeye 
lnmcği caiz gorsck biz de şiddetli 
ve ağır kclımelcrl yanyana diz_ 
meği pekOH'ı. biliriz. Bunu yapma. 
)'&rak Türk vckarını muhafaza 
ediyoruz, çünkU prensiplerimizin 
dotru ve haklı olduğuna eminiz. 
Blrdenb re yanlış gorüşc S&planıp 
giden tararın nihayet haklkatı 
kavravııcağına ve hatasından do. 
layı tecssli r duyacağına gUvcn 
duyuyorıııı. 

872 Rus tayya- 1 ı 
resi düşürüldü 1 anlaşması 

Bulgar nazırlar 
muvaffak olduğunu heyeti anlaşmayı 

bildiriyor ( 
Berlln, 18 (A.A.) - Alman ordu- fasvip etfİ ( 

tarı ba..şkumandanbğının tebliğ'i: Solya, 18 (A.A.) - D . N . B. 
Doğu cephesinde dU~anın birkaç bildiriyor: Nazırlar heyeti 15 nl-

mahalll !hücumu pl\skUrtWmUştUr. sanda yürilriüğe giren yeni Bul-
Karadenızde Alman bomba uçak- gar _ Türk Ucıret anlaşmasın~ 

lan dU~anın 7000 tonluk bir ticaret tasvip etml§tfr. Jl'.fya mübadele& 
gemisini batJrm~tır. hususi taksa yollle yapılaeaktır. 
Doğu cephesinin merkez \'e şlmal Yeni anlaşma 27 ma.yıs 193~ an. 

kesimlerinde Almanların hUcum ha- ıa~sının yerine geçmekte ve 15 
rekAtı arazi 4artlarının gllçlllğtıne nlse.n 1943 e kadar yürürlükte 
rafmen muvaffakıyetle netıcelenmı,_ kalmaktadır. Eter anlaşma yOrOr
tir. Hava kuvvetıerimız hUcuma ha.- lüğUn tarl'hiılden ik i ay önce t a. 
zırlanan dıı,man kıtalarile dO\lman raflardan birisin~ fesh edilmezse 
tanklannı imha etmişler ve muhare- otomatik ımrettc uzayacaktır. 
be hattının gerile.rinde Sovyct mu- ------------- 
\•asala :tıatıarına tes'rll hUcumıar 
yapmışlardır. 

16 Nisan tarihli tebliğde blldirılen 
dllşmon gruplarının imhası harekA.
tında 33 iln<:ll Sovyet ordusunun ba
zı kısımları yenilgiye uğratılmı\I ve 
Sovyetıerln gösterdiği inatçı muka-

vemete karşı g{lnlc.n:e devam eden Londra, 18 (A.A.) _ HUr Fran
IJlddeUI muharebeler eıınasında 45 sız umwnl ıkarargi.hı tarafından 
meskQn mahal ve 1000 lstUtkAm ele ne\ll'edllen .bir teblJğ şöyle demekte
geçlrilm!ştır. DUşman bu muharebe- dir: 

!erde 6000 den fazla esir, 8000 den A \'deli !:Ok geciken Fransız Sur
faz' a ölU \'ermiş ve 170 top, 269 ma- kuf denizaltı gemisi kaybolmuş sa
yiıı atnr ve rnaklnl'U tüfek, 10 uçak yılabilir. 

Dünyanın en 
büyük deniz 
altısı batb 

kaybetmiştir. Bu hıuı> malzemesi 150 mtirl'ttebııtı olan bu gemi dUn
kuwetkrmliz tarafından ya imha c-1 yanın en bllytik deniz.altısıydı. Uzc

( De,·a.rnı Sa: 8 Sü ş de) t.·> l r inde bir denız tayyaresi ve 20 san
------- - - - - - ---- - - --- --·----- Umetrelik iki ~ topu vardı. 

(De\·amı: Sa. 3, Sü. 4 de) -

, 

Ru !rl'lllıl dllnyanın en hll:rftk denl&aJtıııı idi. Fran
loa rnaıtlfıp olıııwa Inırtııer~~e kaa;-ıp hür ~IMlı7Jara 
nUllak etti. Ocmht'• boyu lJO 111etr~lr. %880 ton 

afırbıCmda bulunuyordu. Gemlaln perteıtlade ırö
rtlııen yWaıeJı yerde blr tayyare ta.,ıyabllmekte idL 
Aynca lı:avvetll toplara da aalatp bala1111JVnhL 

Laval, dört nazırlığ ı 

deruhte ediyor 

llmerika, vaziyeti dikkati .. 
takip ediyor 

Vatlagtona gire, 
Mar111aı Amerı11a11 

aldatna•• 

Lavare hlikQ.met reltıllğ'nl Vf!ttrek 
~ertkaJıları aldattığı ııö~· Jenen 

Ma~ Peten 

J Tokyoda tebllke 
) ı,aretı 7 saat 
> ılrdl 
~ 
ı 
! 
( 

Y okohomo, Nogoy 
ve Kobeye de 
hccum edildi 

Denizci gözüyle 

Deniz üstünlüğü, harbi 
kazanacaktır 

Yl1Z l1 N: 

HOSAMETTİN OLSEL 
BugUn 2 ncl sayfamızda 

·· "··ll dlarbl J..ondra Ye \'a,ıngtona götilrect"kttıo dem11'B'r Japon ~zc~ 
• 6 -'k• ı ıftr huna ınenlan ,·em1eden Tokyoya !ıaldırdılar. ti Fakat .... men a ı ... . 
· h··tu·· mih•·er hUkQmetlerlnln halkı g.trl Japon halkı da B !ine karlar u n • 
ur.- k rnkınd:ın hi8!1etmf'mlştl. Bakalım Amerikan bombaları krl-tıarbl <;o • •• ie ek 

zantenı memleketinde ne teıılr gos rec 

~ Bir habere göre Japo.n: ,- -- h '• 9 
1 /ar bir tayyare gemısı Bet oven ın uncu 
) bat1rmışlar 

Tokyo, 18 (A.A.) - Tokyo ve Yo- f e e 
kohama'nın düşman hava kuvvetl~rl sen onısı 
tarafından bombalandığı resmen bıl-
dlrilmektedi.r. 

Tokyo, 18 {A.A.) - Bugün Tok-
yoda hava teh lke işareti 7 saat sür
m~ ve 16 da bitmiştir. 

Tokyo, 18 (A.A.} - Japonya do
ğu kısmı müdafaa umumi karargflhı 

tv:illi Şef ve vekiller devlet konservatuarı 
korosunun konserinde bulundular 

b 

1

:ı:~
0

;~ kadar ·alman ma!Qmata rAn~:~.~~t 1~0~~=~f:ı~:;ında, B;L 'l'..-.r ..-
1 
... ~ ........ ..._~ 

göre, Tokyo ve Yokohamaya karşı g ın .. r orkestrası ve Dev- • ı • 
yapılan hava akınında 9 dOşman r:ıs~o~~ . - ıuurı .korosu~ tarafın n g 1 1 z 
bomba uça:ğt dli~UrWmUştür. dan solistlerin de lştirakıle ~~ 

Lond<•. 18 (A.A,J - O""'a'don ,1 9 un<u senfonisi buyü l 
1 bu;!~~':;:: doğu Jcesımı modatna u- :Ed:~~~a~0Y:n~~ıı1~~~ş~ ~:~: 

1 
f 8 yya f 8f8f1 

mumı karargA:hı d~nan uçaklarının kalarllc birlikte hazır bulunmuş-
Cumartesı gün.U öğleden sonra Na. 1 ve kc::dllerine Rasvekll doktor il d 
goy'a ve Kobc'ye taarruz cttiklcrlııi ;rfik Saydt m Har iciye Vekili hucum a 
ve bo:nbalıır attıklannı )lildirmektc- Ş~krii • Sara<;oğıu, Maarif Vek~ll; 1 
dir. A" li Yüc~ı ve İktisat Vekı 

1 
Tok Hasan ~ K 

San - Fra.'ls.sko, 18 (A.A.) - - Sırrı Day refakat etm~erdlr. a. • 

yo radyosu Tokyoyu bombalayan tay- !abalık ve se(kin dinlcyıcll~r tar~,- 1 Homburg lımant , Sf. 
yareleıin Amerikan tayyaresi olarak fından konser alaka ile takıp edı -
tesb!t edl'diğini blldlrmektedlr. mis ve Relsicilmhurumuz, kon- Nozaire doklorı 
Amerikalılar Rlr Şey Söylemiyorlar ııerdcn sonra, Ol"kestra şefin i ve ) b 1 nd J 

San Franclsko, 18 {A.A.) - Tok- diğer san'atkarlarımızı ayrı ayrı ) bom a Q 1 ) 
yoya yapılan hava akını hakkında tebrik ehnl~ler.dJr- Londra, 18 (A.A.) - Hava lfuır-
liJıPOa ::~ ~ d.,yorilu: Bugünkü konserde bllır.... lığı tebliği: DUn yani cuma CUmar-

DUfl1lan bomba uçaktan harbin muvattaklyetl hertürlil teai gecesi Sttrllng, Velllngt.on, Man-bqındanberl Uk defa olarak Tokyo •koroıo nun Chester ve Hampton tipi bomba tay-
lll!tUnüe görftnmU9Jerdlr. Akın Cu- tahminlerin fevkinde olmuş ve elerinden mürekkep k\JınoeUl bir 
martesı günü Öfleden u aonra ya- hazır bulunanların haklı ve Mkek. yar bou Jlmaıtma ı,iddetli 

ı k ı ıru kazanmıştır. "te~ll Ham rg 
11 a ış a r bir hUcum yapmuıtır. Hücumdan ııon 

pılmı.ıır. 

Askeri binalarda <h~blr ha•r ol
mamıştır. Mektepler ve hastaneler
de haNtr omıu,tur. Bu taarruz halk 
arasında -\llddetll bir lıtfiali mucip 
olmuştur. Tokyo mahallelerıne bir
çok bombalar dUtnıUtlUr. 

Bir Tan-re GenaW Batınlmlf 
Tokyo, 18 (A.A.) - Şimdiye .ka

(Devmm 8L 1, l!ML ! de) •-• 

Müttefikler 
Uzakşarkta 

taarruza geçti 

l 
ra müteaddit yangınların alevleri r D ıı: a lı: ' a .. IE görülmekte idi. Saint Nazalre'de de-
nizaltı üssü ve Havre'da doklar tek

il a .... 1 - - -- rar bomb&lanmış ve dtifman suları
na mayin dökWnillştUr. Franaa ve 

Corregı· dor F'elemenktekl tayyare meydanl&rıpa 
geceleyin bomba servi.siııe menaup 

a d a S ı tayyareler tarafından taarnuJlar ya
pılmı~. Bu taarruzlardan birinde 
bir ô~an bomba tayyaresinin yo-

d ayahyor lu kesilmiş ve bu tayyare av servi.si

Japonlar, Ponoy 
adasmda Capis'i 

aldıkfarım bildiriyor 

ne mensup tayyareler tarafından tah 
r ip cdllmiftlr. Bomba servısine men
sup dokuz tayyare nokaandır. 

Loodra 18 (A.A) - İngiliz ba

va kuvetlerine mensup ağır bom
ba ~aklarmın cuma günü Alman 
ya cenubunda. ATJ?t'&bourg'da mtllılm 

bir harp fabrikasını bombaladık

ları resmen bildirilmektedir . 

Hopkins ve 
GI. Marshall 

lrlandada 
Belfast 18 (A.A) - Birleşik 

Amerika Genelkurmay Başkanı 
General Marshall ve M. H cnry 
Hopklns ile diğer birçok kurmay 
subaylar §imali lrlandaya gelmiş.. 
terdir. 



- VAl'AN 

Şehir 
Haberleri 1 

1-Iastalara yardıma 
koşan güzel ses 

Halka • 
tevzı 

~!~j-Ci""G.ö §I:J 
Deniz üstünlüğü, 
harbi kazanacaktır 

" Her şeyin tesellisi 
dün CerrahpaŞ'J 

de bir konser verdi 

Müzeyyen Senar, 

hastahanesinde edilecek gıda 
maddeleri 

Bazı bakka'lor bir 

kısım gıda madd;!

lerini almadılar 
r Topr~ k Qfi tarufından ıehrL 1 
nı\ıdcki r.-ıutcmc bakl<allara gıda 
nınddclcri le\ zi cdı:mist.r. Ancak 
ögrcndiğ:mı:lc göre b:..zı b::ıkkallar 

~n·atkfı rıınız ha'\taıarı önünde kon~erJnl 't-rlyor 

l yaz mcvsinı'.nin yz.klaşması dola. 
yısi;e kendilerine vcr~!en bulgur 
'"" piri .. cl tc.~l:ın aldıklıtrı halde 
fasulyeyi alnıakl;;;.n imtina etmiş. 

!erdir. Toprak Ofis tevz•c ı~bi 

maddtlcrln bir losmını değil hep
Bıı~ dcrt1~ yatağ:ı duı<tınüş b r \ )-lln"mini bir çocuk ~özüme i~i~- si!li b'rden alm~ları icap eltğ:ini 

lı~stn.nın fer k:ıç:nış •;üz~('rındc, ti. SAntlcrcc ağlı.ldıktnn ~onl'a a .. bi1clirmlştir. Bu yüzdeıı bazı semt 
h y~t ı~rgının tLkrar yand:ğır.ı, ıs .. nnsınır. memesine strılınca. susan lerdcki bakkal;.ra gıda nıaddclerl 
tırap ıçindc k.vrtı.nan bir hast<lntıı bir yavru g:bi kendir.den geçmiş verilmcm·şur. 
acılarının d:'""!dığ oi, ~üldüğürır d'.nliyor \•C gözl('rini san'atkürın 
görmek. h ssctınek ın~ana r.c l:ıil- gözlerinden ey!rınıyordu. 1 fv'.uhorrir Hakkı 

Sühanın evine 

hırsız girdi 

viik bir zevk veriyor. 1 Sandalyasında otururken elin
- !,te dün ben yüzlerce hast3cın deki bastona )'Rs]anan bir hcsta
gozlcrınde haycl ı-.ığının p:ırı:_da. I da. dl artık değneği.~~ day.~nmak 
dığını, bu acıların .ı bir an lÇln 1 !htıyac:r;r h 1 ~setmed·g::nl g:ostcren 
olsun d:ndiğini gördüın \'e sevin .. 1 blr canlılık göze çarpıyordu. Beş\klaştıı. Şalrncdlm caddesln
dım. Bir ş.;rkı daha okunuyor. san_ de 110 num.:ralı evde oturan mu~ 

. :\tu~iki ruhu:-ı gıdasıdır• derler. atkilr. hoş geldin evimize dedikçe harrir }Iakkt Süha Gczg:inln evine 
nar.a öyle cc yor ki, mu~iki ru- hastaların hepsi de ona :ştirak dün gece b·r hırsız girmiş, muh. 
hun gıdası olduğu gtbi bir hayat ediyorlar. i~te o zamandı ki, on.. l<'lif elbiseler ve çamaşırlar çtıle
ırıngası da oluyor. Bir çoban ka- ların acılarını tamamen unuttuk- rak kaçmı,tır. 
,alının yanık sesllc bir !Urüyi.l na- ıarını h:ssettim. l\luharrlrin ziyanı 500 ı:ra ka-
ı\ peşinden geth yorsn duy~n bir Dört beş şark: okunduktan son, dar tahmin cdllmckledir. 
.nsanın ıçtcn gelen bır hıslc oku- ra beş dakikalık bir istirahat dcv-ı • .. 
duğu bir mus.ki parçası da ölüm rc•i geı;ir•Idi. Hep bcrnbcr diğer Pro ıektor aynalarını 
hal ;ndckl bıı· hastaya da bir ha_ bir oda: da konu~uyoruz. San'atk§.r ( I 
, .• , k•ynağı olu)'or. 1 dalma onları güldürecek şarkılor ça mış ar 
• Yediden yetmişe kadar yüzler- · cçiyor. Acılarıırı hi~scttlrecek, Sarnyburnundaki havuzun pro-
cc ln.so:nın acıları dinmiş, gözlerin .. dertlerini lazelcye<:ek ~arkılar O
den dökülen ıstırap yajl&rı, ~evinç kuma.ktan ka~ıyor ve repcrtuarı-

jcktör aynalorı ve ampulleri çalın 
nııştır. Gülhane parkında. Ata_ 

)' şı olmuştu. nı öyle hazırlıyordu. 
ses san'atk;'.'ır•mız :\1üzcyycn Salona tekrar giriyoruz. S'yah t.ürk heykelinin ctra(ır.daki pirinç 

borular da evvelkl gece söküle. 

rck çalındığı hakkında Bahçelor 
müdürlüğünün polise y[ptığı nıü .. 
racaa.t üzerine tahkikata baş'.Rn. 

mıştır. Kendinden şüphe edllpn 
park bekçlicrinden b9Zıları h'k
kınd. tahk'kat yapılmaktadır. 

Scnarın insani bir düşünce ile trıhtada şunları okuyor ve znlıyo
vcrmek arzusunu gösterdiği kon- ruz ki istekleri var. Kara.tahtada 
acrlcrın ikir.cist dUn Cerrahpnşa şu satırlar yezılıydı: 
hastancs!nde verildi. •Derdimi ummana döktüm, Ba-

Bugün l\.'Iüzeyyen Sl'nar, kemn. har bitti güz b:tti, Bağrıma. taş 
ni Necati, udi Kadri, darbukacı basaydımt 
J{ ~.ııan Tahs1nfn arasına, bütiin a- l\lüzcyycn Scnar onların acıta_ 
cr~arını a:ızlle jfadc ettiğini eser- rını tazeleyecek ~arkılar okuma
Jer;le bize g&.:;lcren kıymetli bcs- mak hususundaki ten1iz düşünce. 
tck!irımız tamburi SalA.halLn Pı- sine rağmen lstcklerlnl yerir.e ge-
ncı.r dJ kar1şmış bu-lunuylrdu. · tinnektcn de kend~nl atamadı. 

Cerrahpa~a h3stıınesini:ı hasta. Yanıb:şımda ik: hasta genç kız 

Hukukçular 

müsameresi 

Dün saat 15 de Eminönü Halk-
ıara bugün için b:r hayat kaynağı konuşuyor. Fakat öyle korkak 
olacak salonundan içeriye girdlG'-ı bir frsıldaşma ki, sükütu bozmak. evinde Hukukçu talebelere bir 
ınlz zaman, kim bilir ne gibi has- tan korktukları anlaşılıyordu. BI- müsamere tertip edilmiştir. Halk
tahkl&rıa pcnçcsınde günlerce, rlst diğerine diyordu ki: evi rc'.st müsamereyi açarak Halk. 
belki de aylarca hastane köşele. - Geçen akşam b:rdenbirc ge. evinin halka. irfan ışığı veren bir 
rinde şifa. bu-lmak için yatan yüz- len sancının durması için dokto-~ müessese olduğunu söylcm~ş, bu. 
lcrcc hasta'Jın cüzlerlnin içinin run vurdusu şırınga bana bu ka_ nu müteakıp kürsüye çıkan Dôiıy 

Tarık mlJ!t hareketlerin kaynağı 
Halkevi olduğuna dair uzun blr 

~üldüğünü görmek ve hepsinin, dar rahatlık vermemişti .. 
san'atk3rlarımızın bu tnsani dü- Ha~-tan~n arktda~ı da onun bu 
~ünceleri karşısında duydukları sözlerine Jştirak ediyor ..• San'at
minnet hissini göz1er;nden oku- kAra minnet hlslerile bakıyorlar. konferans vermiştir. 
mak kabildi. San'atkAr son şarkısını okur. Bundan sonra. Halkevi Temsil 

İlk söze kemani .Kecatı Tokyay ken, hastaların )-'Uz.ünde tatlı bir 
başlıyor. lfastalara sıhhatler dile- rüya görürken uyanmaktan kor_ kolu tara!ından 1\Iolycr'in Kibar-
diktcn sonra diyor ki: kan bir insanın hail sez.itiyor. Iık budalası komedlsl oynanarak 
•- Biz size bir kaç tatlı dakika S:ılonu bir ıılkış tufanı kapla.. çok alkışlanmıştır. 

~ en bah;.r taarruzu, blt
lf mek dc\•rcsinc girecek o

lan ~~yük harbin başlangıcı ola
caktır. Bu sa.vaı. toprak kazan
n1n.k h rb 'ndcn daha ziyade da
yaı:nı"k harbi §~klinc dön:nü!-;
tür. Yıpratn1a ve dayanma har-

nl ayırmamak zorunda kahr. Ja. 

poıı do:-:anması dn J-Ilnt den:zın. 
de ve Pasifikte daha epey :r.~ınnn 

hiı.kim durumunu uz;;.t1r. 

IF akıt Alın.ln f'loını clt:n.iıc 

suretle bu dönüın noktası tnzi. 
lizler :çln mühim b r k,za.r.ç ve 
Almanltr için <.le l'lim bir zarıır-ı 
clı r. 

Dcni;ı:lr.rdc kaybedilen bu fır .. ı 

~atı ıto.·ııd9ki zafi?r telafi eder 
mi? b ımiyoruz. 

UR ~fkasyaya yürümek 
~ yen Alınan ordusu 

islc

ü.ililn 
binde lsc büyük ve faydalı kay_ 

naklzrı elde tutn1ak e~astır. 

açılır d~\ korsa.r?ltklrtra 

kalkarsa İngiliz donar.mı.sının 

t<-1.biafle t:.kfbinc u~rar İ"lg11lz 
İngiltere ve Amcr ka, dDinıa filosu bu gcn1.lcri yok etmek ,·nz;yctini n1uh·faza edebilse bile 

mihver devlet- Basra körfezin_ ı 
lcr'ni birbirln- ,.-.--------- yazan : ---------,de Japon donan-
dcn ayrı bulun.. ınn~ını scl~mla- · 

durmak nokt•- Hu··samettı·n u·· LSEL nuk şcrcC.!ll bu-sını gözönünde lamaz, bahar ha_ 
tutmaktadır. Ve ı·ckctlndcn bck-Eskt Bahriye . tll.;te~a!'ı 
bunu kendi ga.. le: ilen en r~ yda .. 
.releri için ilk h g:.:ıye de kaçı. 
kıymetli nokta olarak ele atmış fırsatını koçırn1nk l.stcmc-z. Bü.. r!lmı~ olur. O zaıno.n (9-12) nin 1 

görünmektedir. Bu durumu ince- tün kudretile Ahnnn nğır h::rp !'Onuı~d_a ın'.hver devletlerinin 
ıcrkcn haritaya b·r defacık bak. gcn1ilcrini batırınak \'3rl·lcr;ı.i tt"kledıkleri z~·fC'r üın.di de öl .. 
mek k:fayct eder kanaatindeyiz. arar. nıüş \"C gc,ccck baharı beklemek 

f\.'llhver kuvvetlerinin biri U- Alnı~n büyük harp scınllcr ni ınecburiyetl haı::ıl olmuş olur-
zakşeırkta, d'.l:crlndcn binlerce hnrp harici bırakınak çar,sini İ-ıg!.lizlerlc Amerikalılar za-ı 
mil uzaktı.dır. J~ponyar.ın Rus. bulduktan sonra İngiliz dorar.- monı:-ı kc::dilerlıll zafere götü-
yaya taarruz ederek bütün Asyn ın.:.sı tsb·ı ağır bir yüklen, bir rcccf,(nl ileri sürmckted\r, Al .. 
t.opraklarını l~gal ederek Avru- engelden kurtulmu!j olacaktır- manltr ise yddırım hareketlerle 1 
paya kadar &elcbllmesl ıkln sı- Anavatan Iilosundan çekeceği zaicı:- pcril!lln·n yakalanacağını 
gar bir h.-:.-cket olamaz. l!ind's- fazla adetteki savaş gem-ıcrile ummaktadır. Bu bakımdan ıncc-
tıl!\ üzerinden Efgan ve 1ranı iş.. Aıncrika gcmilt:!rlni kuvvetlen.. ler:dlğl tKkdirdc ,cıccek bahara 
gal ederek Basra ve B•Ad•da ka... dirmeğe koşacoktır. kalacak olm harbin hangi tara[ 
radon ulaşması da Japon askeri O zaman Ifint ve Pasifik ele- iç·n da.ha iyi neticeler vereceği 
kudretini yıkar ve mağlüp eder. nlz hiiklmlyetı k•sa bir zama,1 anl•sıiır. 
Atmanyanın Rusye:da yapaca- sonra tekıar (Amerika - tr ~ıı:ı:) Mihver kuvvetleri her ne o-

1 

ğı taarruzla Rus kuvvetlerini lel- ınüttefik donanmasına geçer, Jı. 
cc uğratmak lstlyoceCl tabiidir. ponyanın dn Almanya ile birkş-
Fakat buna muva!(ak olmak lm- ınck emeli ve hnk~nı kaybolur. 
kAnı da. kolay delildir. Rusya, İrgilizler bu duruınu kazan_ 
geçen senenin tecrübesinden, Al- mak 'ç'n bu bahar h:rckiılında 
manların stratejik dü§Üncclerl belki ayrı ayrı stratejik deniz 
hak~iında yilksck dersler almış hareketlerine 'başvurr.caktrr. 

ve ona göre de harbi ·idare el- Alman deniz kuvvetleri kor-
mek kabiliyeUni gösterm!ıtir. s&.n1ık h~r~ketlerlnc ba,la!'11ıı:.zsa 
Ayni zamanda bu kış aldı4ı ders. o zaman İr.gilizlerl denjzlc:rdc 
!erin tatblkatilc uğra§mak fırsa. her taraftan sıkıştırmak yolunu 
tını da bulmuştur. feda ctmrk mecburiyetinde k:o-
Eğcr bu baharda Alman nçık.. lır, bu takdirde yük . .,ek düşün~e-

dcniz donanması Şimal ve At- Jcr Ye bin türlü cıncllcrlc be.ilO-
lanUk denlzlerir.dc korsanlık ha_ nilmiş olan ilkbahı:.r taarruzunu~ 
rekctlerlne tc.5Cbbils etmez de deniz phlr:ları suya dlisıılüş olur. 
Norveçe kar3ı y2p·tacağı uzu".l İngiliz clcni:L üstünlüğünü her 
zamandanberi propagandaların. sahada birleştirilmiş olnn plHnla_ 
yayılan çıkarın& hareketini ön- ra aörc yıkmağa muvaffak otıı. 
lemek üzere beklemcyl daha. mnyınca marpte en mühim dö-
faydalı bulursa Uzakşarklakl Ja. ·· k num no tasını dolaşmış o~ur. Bu 

ıu~n o!ının d:yc bu bahar her I 
taraftR, dcnlzlcrdc n1uveffaklyct .. 

ti neticeler almak 1çln en son 
fE:dakirhjı göze alacektır. Bu d::L 

mihver devletlerinin ~n son ve 

en kesin bir hareketi d'yo düısü

nülcbl!Jr. 

rı,::;:o iz insanlık bakımrndan 

lliiiil1 dünyanın çalışkan bu iki ı 
m'llC'llnin bütün bc-şeriyct için 
faydalı olarak -bir anleşm:'iya 

v2nnalarını dllcrlz. Dünyanın bu 
iki büyük millete de ihtiyacı ı 
vardır. Onurları kırmadan asil 
b'r sulh kurmak içln ara bulmak 
kudretini gö&t.crccek tarafsız bir 
milleti tarih en yüksek takdlrlle 
yazfcaktır. 

Iliisaınettın Ülsel 
pon deniz hareketlerine büyük 
hizmetler etmiş olur. Çünkü Al- ı 
man açıkdenlz. :filosu Alman ve 
Norveç sularıcda bulundukça 
İngil:z Amirallığı bu deniz par
çasından bUyük İnglllz gemileri. 

Fiyat Murakabe 

Ç._qla~~A!lt\ ı 
Daha evvel davrandılar 

Komisyonu için !El lrkaç gün •"'·cı Tokyo rad-ı garbls'.nde ve Tokyo kör!cztnde Ja
u:;;zJ yosundan konu,an bir Japon ~nyauın b&IJhca Jtmanrdır. ipek en-

ye ni bir karar »Özcl.i8U: «ffarlJI , .a,ingtona ve Lon- cltı'itrl'ilıtl~ n:terkezkllr. )ki kilornet-

Fiyat l\1ürak~bc komisyonu ş:m draya. götüreceğiz» denılştı. re uı.unlugunda. ikJ dalgakıranın ko-
DUn ayni Tok)"O radyosundan ya- ruduğu yarmı kllonteh'e boyunda 

diye kadar haftada Jki defa top. yılan bir resmi tebliğde, de~h>o,lk l•- mükemmel bir rllıtınıı 'ardır. l'itlfu-
l•nmakta idi. Alakadarlar islerin & tıkıınetlerdcn ~elen düır,man uçak.hı- su bir ınıtyonn. yakındır. B naln.r1nn1 
sür'atle görülmes:nt temlıı için "' 

vardır 
- Nc~""Se, et bir h:ıyll ucuzladı ... 
- }o_;,·pt ... 
- }~iuthır ild .llİlii aşkın ultlu(;:u 

7.Rn1nnlar nf' J aı•hn? 
- Tarihten önceki ılr\ irtcrl lıı

C'eleıncğe kuJ uldu1ıt. 
- Et flatlurlJe o flr\l~lcrin ilJ.:i

ı-1 Ut', anlan11,yoru111. 
- .<\nlalı...,an1 ıınlar.,ın .... llatl.L 

d.'.llıa i,Yi aıılunı:ıir i<;iıı (•liııe b:r ı~:t

,tıt kalem al, ıOyll:ı e..·rğ'tn ral,:ıııı

larr yazı\·er ... 
- St.iJJe bakalın1 ... 
- ı\dl'lll l:ab~HlllJ' O:~Q yıl :ı·a~;ı-

nıış ... Yaz: tl30 ... ll•L ';ii,ylc .• Onuıı 

oğlu ŞJt, 912 ... l.'aı.: 912 ... Onun 
oğlu, DOS ••• Onun oğlu !> ıo ... Onun 
ogıu, 89~ ... Onun ot;-hı, Olf! ... Yıı.ıı-

yor 1nu.sun? 
- Yaı.ıyoruın .• 
- ... Onun oğlu ,-o huınnların en 

~k :r•'JR-mı,ı .:\lrdhu~clah, 9G9 ... 
Onun oğlu Lamek, 717 ..• Lamck'Jn 
otlu Jklncl bnbanuz Jlar.rcti Nuh, 
OGO ... Şin1dl bunlarr t.opl:ı. bakatun. 

- iki, JCdl, on Jki, on ıltirt, ylrnıi 
h~. olut.; bıfıra ı;ıfır, cldu \;&r ü«: ... 
t:ç, altı, 3·edJ, on :ı edJ, l·1rml liç, 
3·Jrml dokuz, otuz altı, kırk bir; 
bire bir, elde Yar dört ... Dürt, kıfk, 
kırl< .. ekiz, elli yc<li, altını' altı, 

3·etınlş üt, sek<.ıcn tkl ... Yckün, ee
klz bin tkl yUz oh ..• 

- Alı1 .•• Bu dokuz bntnın iHnrü 
o1du~una. göre doku;1.la. tak~lm et 
.ki, Tufandan önce Jlbaııın ha;yatı
nın ortaıaınasııu bula.lun ... 

- Sel,stn ikide dokuz, dokuz .ke
re ,·at; on bln1e htı· kere l'W'J :ylr
rnlde Jki kere Yar: 91'!. 

- OllT.el, demek ki Tufaodao 
önoo'kl iu4ıonlaı: ortalanıa. bir lıe· 

!'l!ftI•IB 01'! yıl SO.~arlıırnu°!' ... 
- Cantnı bunun et füt Uo.rllc 11c 

nıün&.Mıbetl \or'! ..• 
- Dur, JlD.Uaınn ..• Şlmtll Tufan

dan ıı;onra tlokuz batnın YD'jl3rııu 

:ı.1111 ~ine intıanın ort.ala.rnıı. Jııı>Rt 

u.ıunlu,"Unu bulalım ... l.'az: Nuh"uıı 
ogJu Sam, 600 ... Onun o.fili Ar!nh
~atl, 438 ... Onun oÇ;lu ŞalRh, 433, .• 
Onun o~lu lfud, 401 ... Onun oğlu, 

239... Onun oğlu 3·lno 289... Onuu 
oğlu 280 ..• Onun oğlu 148 ..• Onuu 
ı.Je. oğlu, 205 ... Yap bukn1ım ... 

- .... 46; elde var dört .... 2V; rl· 
do var lkı .•• w ... Elll 2006 •• Doku
,... talOllm.. llç.. Uç.. iki.. üç 3 ü< 
otuz lkl ... 

- Dı>n1ck kl Turarulan flonre. 
dokuz batnııı ortsla.nın ön1rU1 '.fu· 
tandan üncckJ dokuz batnm ortala
ma ön1rUne gijre aşağı yukarı nıtr 

3·üz :yıl ck.,ıtmı~ ... 
- Peki anun&, bunwı etle llghl 

no't ... 
- ııgt~ıı 111u ki, Tu:fandA.n öorf'ı~ 

kiler et )·emrzlcrınt~; Tufandıt.11 

SıJnrakUer et yemeğe bajlamı~lar 

'e hayat gJtt:.k~e k~almı~··· An!!-''" 
dın mı ~imdi, et flatınrı Jkl _J'üı:iJ 
a,tıJtı 7.an1an ni\'ln bu incelcn1eJrro 
koyllldumt ... Etin zararlı oldu.&u~ 

na daha tyl inanmak itin ... 
- H:ıy Allalı mü.5tabakkını Ter· 

•in!... KÖR KADI 

yaşatmak, acıl3rın1z1 dind:rmek dı. Dakıkalarca süren bu alkış 
cmclile buraya 'elmiş bulunuyo- tufanı san"atkArların ir.sanl hare .. , 
ruz. Fakal bu d:niş öyle blr diniş kctlerinc verebilecekleri yegAnc 

(Para) piyesinden 

doğan davaya 

dün devam edildi 

rının Tokyo;ı u, l."okoham& dolaylarını, yttzde sek'ienl 1928 zelzelesinden son-ı 
bir daimi fiyat mürakabe komis-

k 
Nagoya'yı "e Kabe'yi bombardıman ra yeniden yapıınu,tır. Su yerı'ne tuzruhu 

yonu urulmasını k&rarlsştırmıij-
lardır. Daim! flyat koınlsyonu bir ettikleri blldlrllml-7 bulumnaktadır. Nagoya - Ayn.1 adada Jpek, pa- -ı 

olsun ki bir dıha bu ?stır~bı çr~ mukabele idi. reis, bir muavin ve azalardan tc- Bu ııture:tle harp Japon ada ,.eşe- muk, «,•ini, ,·azo en:dUstrllerJnln nıer-ı içerek öldüler 
5
ckkUl ed~cktir. hlrlerine giitürillınüştUr. Bu ilk akı- ke1.:I bir Jnllyon ııiltwı.1u b'.r HehJrdir. S t 1 T A k a 

- d ı t l 1 be 1 K~e - A ·nı .. , d ~~ ~ .. ama yaca oınas; ve r~ -meyin. Biz stzl burnd11.n b!r gOn, Bu konser, has\aları lı.r h;:!ta., 
bır saat eVveı çıkarmak yardı. bir glin değil hatta b~r saat evvel 
mında bulunmak 5cvinci içinde- hastaneden çıkaracak bir hayat 
y .z . .,. şırı.r.gası olmuştu. 

Bu s<.iıler kaı şısında. iskelet ht- Konserde..:ı sonra htstancn:n 
\lr.c selmiş bir hastanın t'trck sc- kıymetli başdoktoru verdiği çay_ 
sile: da san'atk.:irlara hizmetlerinden 

- Allah razı olsun, Allah slzl dolayı teşekkür ederken: 

Muharrir Peyami Safa ile Ne
cip Ffızıl Kısakürek arasrnda P::ı

ra pipcslndcn doğan davaya diln 
asliye 2 nci ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

na • r amwn ayıcı uı r er gelin- vv J -..a :ı. ~ka korte-, dtr.da iki kişi su yerine tuzruhU 
Hukuk fakültesinde ceye kadıır ı.mı geçen dört yer hak- zinde ~ok önemli bir ticaret Umanı- ıç;l'şler ve bu yüzden ölmüşler-

. , h 1 
1 

kında 'kısaca maHi.nu1.t verelin1: dır. Nlifusu bir ın1Jycına 3-akındır. d' 
lmtl On ar Tokyo - Ja..pon adalarınrn en bii- 19:?3 yer tleı>renllden sonro. Yokoha·ı ırC. il l dl k i)•e-.. . ese er muayene C' mc- .. 

Üniversite Hukuk Fakültesinde ıW;ü olan llon!U ada .. nda.dır; Ja- ınıı tıcaretıniıı müh.m bir kısmı bu 111 k ld 1 t 
1 ti 

re orga a ırı mıs ır. 

bu sene haziran devresinde eleme ponyının hlikft~t merkeztd~r; nU- imana geçmı, • · 

r- TAK V İ M-ı imtihanlarının hangi derslerden rusu 1932 •aymıma ıröre 4.978.SSO Bizde, «Bilyllk lokma yemeli, bli
yapılacağı dün tcsblt cdllmlş ve dır. 1023 yıhndakl büyük ze1zclede yük sij:z; söylcn1en1ell» tltye bir ~öz 
talebeye blldirilıni,t.lr. ,e1:ı.rto yarıdan fazlası lıarap olmu'j; vardrr. Jaı)()n sözcü.sil: «Harbi va-

bize d~il, bizi size yakınlaştırsın - Sizin ilAcınız bizim llf\çları. 19 NiSAN 1942 
dediğini duyuyorum. mızdan çok daha müessir oldu .. ı 

Ses san'atkcirımız ilk şarkısını dedi. 
okuyor. liastalarda bir canlılık Hsstanedcn ayrılırken pencere .. 
gozc çarpry1r. Fakat buna muka._ tere ü~ü§Cn hastaların yüzlerinde 
bil ola!llar sükUtu bozmak kor_ hayat güneşi I;i•klarının parladığı .. 
kusilc oturdukları yere büzülü- nı ı:örınek kabild'. K. o. 

Duruşmada Peyami S•!a Oro 
Puro ile Para piyesi arasındaki 

bcnzeyiıleri izah etmiş, Necip Fa
zıl da bu iddiaları reddetmiştir. 

Neticede Oro Puro'nun musad
dak b'r tercümesi getirilmek üze .. 
re duruşma 22 nJsan çar;::ımba 
gününe bırakılmıştır. 

B!rlnci ve ikinct sınıflar l\fedc- 150.000 kltl öhnü-?; T.arat ,·e ziyan şington ,.e Londraya göttirecejiz:o 1 

nl hukuktan başka İktısat, üçüncü yanm mllyar doları bulmu,; o tarih- demı,tı. Halbuki mllttefll<ler bu ııe-ı 
sınıf (I-Iukuk usulü muhakemele- ten .sonr~ şehir yeniden ın~a. edil- ter daha fabuk ve daha. e\'\'el da.vra· 
ri), dördüncü sınıfta. Ticaret ders_ mı,tlr. j narak harbi Tokyoya .-ötUrdWer. 
!erinden lmiihana ıırccek\lr. Yokohama - Tokyo'nun cenubu TATLISERT 

PAZAR 
AY 4 - Gün 109 - KS61m 163 
RUMİ 1358 - NİSAN 6 
HİCRl 1361 - Rebiülihir 3 
V Altlr ZllVALt ı;Z11:d 
GÜNEŞ 6,15 ıo,23 

yarlar, adeta nefes almaktan kor .. 
kuyQrlar. 

IDA\~:Lr:ı[)A\ ~ 
$? r()A\ il A\I 
Padarevskinin cevabı 

iP:!!!!. e(enlerde ,·efat eden Polon
~ ya. Ctiınllurrcı,ı PadarC\\ !ki, 1 

ölmeden bir ın\iı1dct e1 ,-eı Amerlka
nıo bir 'ehrjndc:- kon<1er \'erir. Kon
~erdeo !'!onra kend~<.ılnl gayet ktoderll 
blllan do,tlnrı ii.,tada rahn.to;ı7. olııt> 

olrnndığı.nı "lorıırlar. Hü3·Uk ınuliilkl

~lnn~ 'u ("C\'abı ,·erir: j 
- ı·ooo ... lfa)·ır, yalnız şu, her za

man dördiln<'ll ırada oturan beyl!tı~ 

aa('h bir ('lft a.hbntJ \'ardı. Onları dln-
1<".\'k'lltr ara~ında. gürtmedbn. 

Padaren·c.kl'nln bu ,ehirde hiç ta
nıdı~c olnıadığını bllen yanındakiler 

!j:tı:ıırırlar. nu hayretlerini kendl11tne 

'oNukları \'akit 'u ('{'\ahı alırlar: 
- Ben k(·n,lllerlnl çok i.}·l tanıran. 

Onlara hl<: ra"ttıaınnn1akla. beraber 
dlnJıeJI' tar:ıl3rt ııek hoşunııı g-lı.Jer

ll!. IO ı,enedenbert onlar ıc:ın pJynno 
çaklı..uı; iiylr- 1..ann('diyorum ki çalar~ 
ken büyük bir fol~ l·•pmadmı. 

SER~ 

SONMIYEN ITES 
Tefrika No. 30 

s;Jo.a- gcçt.ın, Nc!,.mle mücodele et.. 
mcktcn zar.gır zana:ır titreyen vücudu. 
ınu güçlükle taburonın üstüne yerleş. 
tirdim. Büyük blr cin&yetc ha~ırlanı
yormuşum gibi ko"ka korka piyanonun 
kapağını kaldırdım. T;tr yen parmakla. 
rımı beyaz flldlşl tuşlar üzerinde dola<
tırarak şarkıyı çalmaya ba,ladım. ze;· .. 
nebon, çatlak bir çıngırak &lbl Ölen se. 
sf, piyanodan yilkselen najmelerl bu
tırıyordu. Bu bozuk' h•nçere!I Kürt ko
r ısı sesinin biltUn kuvvchle: 

Vah Ziba Mann'k, dişi de kırık 
Gill hRhınu lirke ... 

Diye bağırıyordu. 
Nihat dayanamadı. Sağ eline pecctc

yi aldı. Sol elile de Zeyr.ebin Pl:ni kav~ 
radı. O da. Zeyncple bcr•ber hora tep. 
meye baıladı. Bu ela kAfi gelmedi: 

- Şey ... Mazlume ... Ah padon hJ. 
nımefcndt .•.. Gc! Allah aşkına ... Gel... 
Adam s~n de ... Bu dünyanın zevki de 
böyle çıkar, Gel Allah aşkım ... diye 
b:ıgırmıya ba~le.dı. 

Yazan: ismet ZIYA 
l\Iazlumc, bu işe çoktan hazırdı. Ev. 

vclrl bir sigara yaktr. Dudaklarının ara
~ıııa uldı. Sonra Zeyncbin ötckl eı:nı de 
o, kavradı. 

Şin1dl, bu üç sefil maskara, yenıck 
masasının etrafında tepine tep.ne dola_ 
şryorlar, şuursuz hayvanlar gibi bağırı
yorlardı. 

Bu dolaşma ve bağrısma. fasılasız ola
rak b'r çeyrekten :fazla. devam etti. Sar
hoşların üçünün de baş1arı dönmüş, bit_ 
gln b'.r hale gelınh;lerdl. Nihadın vücudü 
birdenbire öne sarktı. Bir kaç kere sal
landıktan sonra yüzüstü yere yuvar
landı. Düşerken l\tazh.ımc:yl de sürük
h:dl. O dn, Nihadın üzerine yıkılıverdi. 
Zeynep, aynkta kalmıştı. .. Gözlerini çc .. 
v~rdi, bulanık nazarlarta bana baktı. 

Fakat. artLk, tahammül haddin:n son de
recesine :::elmiş olan kalbimin ıstırabın
dan, gözlerimde çakan şimşeklere da
yar.anıadı. Tehditten yılmış olan bir ke. 
di sİ!:si1i&ı ile başını önüne eğerek odayı 
tcrkcttı. İşte o zaman, salonun koridora 

açılan kapısıntn perdesi kalJ{tı. Fatoş, 

birdenbire Jçeri daldı. Dizlerimin üzeri
ne kapanarak hıçkırrnağa !başladı. Ben, 
daha hillü. kal'arımı tatbike çalışıyor
dum· Yemek masa.sının önünde üstüstc 
yıkılmış kalmış olan o ikt, igrcnç malı .. 
lQka. bakıyordum. Ve ellerimi Fato~un 

jpck &ibi yumu,ak ve temiz saçlarının 
arasında dola:ıtırarak ne yapacağımı diL 
şünUyordum. Fatoş >hem ağlıyor hem de 
bir çocuk masumiyeti llc: 

- G!dC"li.ın, arlık burada. durm•yahın. 
Diye, yalvarıyordu. 
Evet, artık •gltiınck.. burada durma

ınok llizım t:eliyordu. Fakat bu, o ka
d•r kolay bir lş değildi,. beni o •dama 
,.c bu yuva:ra b::ığlıyan rabıta, oldukça. 
kuvvetliydi. Onu p•ralıyabilmek için 
•caba ben:m kuvvetim kiifi gelecek 
miydi?• FHoıa cevap vermedim. İki 
elimle başını kaldırdım. Kıpkırmız ı kc~ 

silen yaş!ı .gözlcrHc, blı'birine karı3an 

uzun ve kıvırcık ktrpiklerJne baktım. 
Onun, ;gül gibi kokan saf, masum ve 
tertemiz dudaklarını şefkatli bir abla 
buscsilc öptükten sonra k•lk\lm. Onu 
da kaldırdım, odasına götürerek 'yatır_ 
dım. Sonra. koridora çıktım, mutfaktan 
~esi gelen Zc),ıebi çağırdım: 

- Beyefendiyi tut d& cötürtip yatı. 
r1.Iın1. deci.im. 
Leş ılbi kokan ve ruhsuz bir ceset 

gibi sallanan kocamı sürUkliyerck ya-

tak odamıza .götürürken düşünüyordum. 
İzdivaçtan bcklediiim saadet bu mlyd'?. 
Safiyet ve mas:umiyetı,n tertemiz yuvası 
o1an nezih yataA-ıın, bu iğrenç le3 ile mi 
dolacaktı? .. 

Zeynep kapıdan çıkarken sorou: 
- ötekini ne yapacağız? .• 
Kısa bir dü:;iünce geçirdim. O i~

renç kadın• oldujju yerde öylece bı. 
r•k•rak ona, dUşmilş olduğu mevkii 
gii&tcrmck lstcdlm. F;'lcct derhal bu 
fikirden vaz ucçtim. V'cdantının sesine 
nıağlüp olarak: 

- Ali'ye söyle bir taksi getlrgln. Onu 
bindirsin. Evine götürilp teslim el:ıin, 
dedim. 

İ:ıtc NAzancıCım ... Bu sahne de böy. 
lece kapandı. Bilmiyorum, ıımdl •en gu. 
lüyor musun yoksa. a~lıyor musun? .. 
Bana gelince: Mütereddidim. :Hcnilz hiç 
bir k·!lrarım yok ... Ya.lnız l\tazluıne de
nilen şu akrep ruhlu kadına iyi bir den 
vermek fikrindeyim. 

Tabiatın b•zan 9<lk garip cilveleri 
vardır. İnsa.·nların karşısına. a1cla. ve ha
yale gclmiyen ttirlü türlü müz'iç :;cy
ıcr çıkarır. Allah, her nedense bu me ... 
!ün mahlüku da bana musallat etmiş. 
Bunun hlkmctini bir türlü anlıyamıyo
rum. 

Bi lnıeın 'hatırı ıyor 
mektepte, bir akşam 

musun? .. Bir gün 
teneffüsünde se rin 

Arkaliı V-.l" 

ÖGLE 13, 13 5.2~ 
ı İKİNDİ 17,0C 9,08 
AKŞAM 19,53 12.00 
YATSI 21,30 J ,38 

l 1... İMSAK 4,26 8.) 
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Pırohi 

P aznrtc411 gi)ııU fırından JtııJııC'" 
,o 

mn:; unla banıur aÇtıSJl 
ı-

1 

k~tlm. 1'tlakarna gibi ~ucJa ııa:r11 tt l'" 
tını, t;Uı.dün1. Tekrar tencereJ-l iıJar~1 .. 
be,yoz peynir 'YC bol dcrcotn"e r•P dıt-

1 
kan h&rcı J~lne koydwn, yak'"' 1 • tı. 
k1"J'·arak beş dakika at""tte bır31' f\. 

rr •' · tan sonra. taba~a. bo'>altara1< !!-O • • •• 
• ..ıJl'I .. 

'~rdlm. Çot·ukların o kadar Jıo.o·c" 
sıttı, ki çoktanberl luunur Jşl. l 1· r 

ıJ' t~ • 

medlkltri ~in ı.a.pı•ıt. kapı'"'a 'c ,11 ., • ('Jll 

BugUn onlar:ı. bir de hrınds. 'l't·J'" 
ynı•tım: ı:--:ımnlarııı i"lni o\'duı11· 1 ,r .. • 1' r 
f'lyo dlzdlnı. JIC'r birinin Jçlno ,. .. df' .... 
fındık kaıJar ya,t, birer ka,ık .. ;rıı 
ker .koJarak fırrna. sürdüın. Ar.ı. (tıa" 
yokladııu. ı·:.,ın<'c sıeak sı(·alc !'oo ,,.; .. 

oJflH" 
ya. \"trdln1. Bu da. ı-.elc Jc71et~I ns"'' 
tu. (Elnıalarııı tep~i:ı e l·apı-;11~.) 

i it-in tcp!>IJ e biraz ~u ko3 ruak lı.-.......-
:ı;V 1'J\D 
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Ankara haberleri 

VATAN 

BAŞMAKAJ.EDl:N DEV.Ut 

Olgunluğun yaratbğı 
vekar ve mesuliyet 

Viliyetin tebliği 'SiYASİ iCMAL 
Askeri durum 

hisleri 

Uzak doğu c~phesi: 

Ticaret Ofisi lskende-ı- (Battarafı ı 111cıac) -
d 1 1 k Yunanistona yapılan Bir k~ ser{e evvel ancmlcketl-

run O OJan t açıyor d m\:zde lttyakt kanunu çılctliı va. 
Ankara, 18 (Telefonla) - Ti- yor ım kit Yunan gazeteleri ntcş pUs-

cnrct Ofü>1nln İskcnderur.dıı. a<:a- Oslo: ıs (A.A.) - Rcutcr Oslo rad kürdiilcr, bunu ortodoks killscsl-
cat:ı ajanlık kadrosu Ik;oıetl Vcki-1 l'OSU tarafından ~lkrcdilcıı bir .Atına ne ait dü;:ımancn bir tedbir sana. 

C cnubi l'astfik'dc .\,'UStr:ı!,ra le<:c tasdık cdılm 3tlr. teli 4500 ton buğday \'c 500 ton dlğ~r rak alcyhlmh:c yazmadıklarım bı. 
etrafında yalmz ta~·yarc fn· ~ıda ma~elcrlni taşıyan Ha.Haren ts- rakmadılar. Halbuki Balkan blrll-

ali\ctl ,-ardır. Japon tanıırclerl 'l"e- 10 fon AfJprin geldi n·~ gcmlslntn perşembe gtlnU Pire'ye ği çcrçc\•cs. !cinde iki memleket 
nl · oınc'de tore by llmnnına tekrar 1 Ankarn, 18 (Telefonla) _ K'-1 gcldlğ'lnl b;ld rmektedir. arasında sıkı bir dostluk ve tlirlU 
t-rnu.ıı haşJıınu,ııırdır. Bu nrsdn nln ihtiyacımızı kar ılam k üzere Sicilya Isveç ~cmJsl tohumluk b~ğ- tUr1ü m'O~erck menfaatler vnrdı. 
Jo""n :kıtal:ırrnın "'lnıalılcn bu llm:ın Al d 

10 
ı: 1 h 1 da\' ye ilaç \'UkU ile cuma gUnU rıre Yunuı ~Ezctelcrindc çıkan ya. ,...... • 

1 

ma.r.ya an ton ntııpr n a en · • 1 d 
~hrlne doğru harekete geçmeleri memleketimize gclm'ş bulunmak., ye yarmıştır. zılarıı cevap vermek işten b le c-

hwmcJd!r I T k ğlldl. Yazacak neler yoktu! Fakat 
nur. rd. "' nJar rana,· :ufa- tadır. Haber aldı{:ımı~ göre ikin. Amerika ı '.a r, O yoyu söz birliği "'tm . ., "lbi bir ses çı. 

FfJipln)e e uapo ., ci bir pertl ataprln de yakında "' " "' " 
sına ulct~r çıkarmı~rdır. Bu ada selcccktlr. bo:ııbo.lodıfor karm:ıdık, fırtınnnı.n g~mcsln' 
ı.mon ile Mfndıınno ara•mc!adır. nu ' bekledik. Neticede Ytın&n grzctc. 
adolarlı& Cebu dıuıımlıı rarpı,n1aJar Har:ciyed tayinler (~I J incide) C-~ !eri tjllnn akıl erdirdiler kı bizim 
ft\.WD ctmektedlt'. Oorreıidor ,.e e dar teJ,·it edllmlyen bir rivayete go- ortodoks kll:sesi alc)·hlne hiç 'bir 
CabaJlo lldalarındald Amerikan top- Ankara, 18 (Tcle!onla) - A-ı re, bu&"un Japonya doğu kıylf!ı ch·a- düşüncemiz yoktur, tedb:r umu-
'=u k\J\'\·et1erJ, .Jııpontarrn Jıa,·adaıı cık bulunan Cenevre hn,konoolos- rınd:ı. blr Amerikan U!:llk gemisi ba- m'dir, GOlkc da lAlkllk prensip nl 
"' denizden yaptıkları sürekli \C luguna, merkı~zdcn Abdullah Ze- tırılnııştır. ciddiye almamız. ve vicdan hlirrl. 
ıfddetU bondJardımao!ara raJmcn ki Tolar; Parls konso!osluf:u~a, .\.mertkon Tayyareleri TokroJu yetine alt hcrşcyc hi.irınct etmekle 
nndcavmıeto devam ediyorlar. Bu Şam konsolosu Fikret Şefik Öı- Bomtıaııylll>llirler bcrırber bunun hususi bir çerçeve 
t.opj:.u Jnn-vetlerl belki mc\·cut Ct'Jı· doğancı; Şam konsoloslu~un:ı ~a Vaşington, 18 (A.A.) - Resmi 'çlndc kalmaııın1 istememizdir. UL 

~ 

Hükumet tarafından elkonan 
hububat lSgün zarfında 

teslim edilecek 
Istanbu\ Vili\yctındcn tebliğ olıın· ı 2 - Ellerindeki hubulıat ve unla· 

muştur: rı bc~-an ctm!ş o!ıı.nlar ckınf'l: lrn-

1 - ın:ı mul<ııh lfrdc ve her bir gU'l-- 2 ı • 141 numaralı knrarnaın<' po:1 · 
ile beyana ttib! tutulan ,. c el konan, l!lk kupon için aşaA"tdn ynzılı mik
<'Şh::ıs el!nd 1 1 b <'1-d 1 f tarda un n hububatı mahsup ettire· e ; u., ay. ıı.ı pa, l',• a . · 

1 
Çn\·dar, mı~ır, mnh!fıt ve bıınlnrm blleceklcrlnde:ı bu mahsup mu:ımr-
unlnrı ilii.n hr;h:ndcn itibaren 15 gt\n ıes: için nah~ycleı·i la.şe bllro!nrma. 
zarfında ıı.ıınl\ d • A ... 11 yukarrd:ı. vazı ı ınUddet zarfında mO-.• ...;ı a. yazı ı mwıa er<' . • t blı ıı. 1 ı 
bedelleri mukabll.nde teslim oluna- roeaol etmeleri ]Uzumu e ·b o U· ı 

eakt:r. nur. ' 
A - - Bir \'c b r çu\'aldnn !nzlıı :: Bir gUnlUk kuponlar mıılm-

:mfktardnkl hububat. "e unlar Ofiııin bll'nde mahaUP ~ııecek mllctorlar 1 
Kasımpa.-;ı::ı, ı rıısköy, AyYansaray, şunlardır: 
Balat ve Tophanede l\lumhınedek! ı A. ı~ kuponu rnukabllinde litiS 
değlnııenlerlne ~ah plerı ttıra!ındıın gram hububat veya 530 rram un
tes!lm olunacaktır. 

dur. 
B - Bir ı;u\•alclan az m!ktarcl<ıl<ı B Kuponu mukablllnde 220 gram 

hu~ubıı.t ve u.1l11r bryannamc . ı'ılp- 1 ' ve ·a ııo gram undur. 
lcr. tarrfından nahiye Ekm"I{ ı , , hububat ~ 
btiro'anna teslim olunarak nıu\ıbl· c. Kuponu mukabilinde 110 gram 
llnde mal{buz alınacalttır. hubub t. \'ey& 105 rram undur. 

haneleri ttikcnlııce,>c kııdıır dayana- mcrkczdcn Ahmet Unıır te~·ın mahfiller mUttd'ik u~aklnrının ilk :ı:lm veksrh sükütumuz, en ~iddct-
biUrler; tanı abluka;ra dU,tUklcrtıı- cdılm{:Ur. de!a olarak ve gtlndUz vaktl Yoko- ıı yaıılardan doha derin btı- tesir ( l { t. 
den denkdcn 'e lıa,·adan 31yecck nl· İaşe Müste<arlıg"ı ham& \'C Tokyoyu bombtıladıldarına bıra.ktı. Elr mUddet sonra bir Dtıl- 1 R aı • Alman ~I a il• ar. 
nıl\Jan da fmk4nııır.dır. ~ dair Japon luı.yıuıklarınden \ 'crllen kan b:rllğ: topltıntısmdn Yunan h 8 r b l 
nırnıanyada, Japonlar liç ırmnk l teşkilôtı tamamlandı haberleri ne teyit etmekte, ne do ya- gazetccllcrlle karşılıı~t1ğımız zo_ bar b l __ _, 1 

ho•.'"'ftca -'.-·le doTrru tıerleroekte _ 
1 

!anlamaktadır. man bize dediler kl: (B,_.,tanll 1 llM!lde) X 
·'.... ,....... b A ı 18 (T 1 ! ı ) T dil ...... t (Ba~tarafı 1 lnC:de) (l•ı> ır. 

d 1 .vrı~ in- ,.... ... 11< .. -•·• kol Sa· n ~ara, e c on a - - Şuna işaret e m., ... cdır ki bu - Sonrad:ln du .. nndUk· Bu mc. ı· ' nnn !Hl J, pon ba,·rae;ı ç •• 
mam ---,,or .... ...,.o -&..-. ' - f l'... ;ıw c'IUm!ş \•eya ele gec.lrllm'"'tlr. O~ 0 ıl• " • 

Jou _ 00 c:ı CJoHlerln :-ol 'ı cnret Vckfılctlnc baglı a~e aus- hUcumlıır Amcr.kahler tarafından seledc sizin hakkınız , ar. Keşke u' r q 
<·cn:~.~:n;.~~yo~~nçıntıtcr bıı tchll· tcşarlığı merkez. Ye taşra tcşki1la. ya.pılmı~ııa her halde b !r uçak gemi- kıyafet kanunu Yunanlstand:ı. dn . 

21 
mart ile lO nl~an 1012 ııınf!l"dıo. ' ıı;l • ·• tı 18 (A.A.) - Harbiye 

keli ··c o"nJcwf ... hareketi tlordurırıa- tın•n kadrosunun değlştirUmcs ne !inden kalkan uçaklarla yapılmış o-, tatb.k edilse... Sovyet ha,·ıı. kun·eUcıi 8i2 uı tlc Vl:l!iö i!ı" 'ı bl' •'· 
• " ,,. b k d fi hs kay.ootmı,tır. Bunlardan 631 1 ıı. "a 1 ~".rı l>'l'ı'•tıl~rr. .rbu ı:·a.bıılı c•r"Kerdcn ~a çaJı rlA Ortada Şlttaııg \'&• \'C u a ro masta arına ms U- ıaeaktır. Ve uçaklar geldikleri yere - , n -

dll'tnd ':;o 1 r. !Jdnd kol Manda- ben Tk:arct VekAlc.tl cmı-lne 1942 dönmeden önce hiçbir rapor netrı.:- Bu saniyede yUzlerce insan bo- mul.ıı.rebeler!nde, O:i ı uçalcsn\'Or bn· • aı, "dıı~11·rl tıo,·tıı ve Cnpls. 
e er eyeo ' t k . l yılı . . 10 lly. n lira ve taryaları t~rat'ınd:ııı ılll~llrlllmU~. ı;·. ı E» :ı.. kt ... n k•'ı' ç·.ı·~rn1ı;'.,r. lay ~hrlnl tchdlilo haşlamıştır. nu a vın ıçın 111 o dilmiyecektlr. ll!rleşlk devletlerin bu ğuşma haliı~dcdlr. Bunun hcdeCI r· kal d 

1 
rlc l'r n.ı ay ... :ı ,.. • L' 

kolu, u -ıt ı•ın kunctJerl durdura- ldıırc masraflarına karfılık olarak lı.'.l.v~ hUcuıntarına Us teşkil odecck ' de şu veyo. bu "'ckilde bir barışr. . nr>r ıı. yeıde talıı·p e·,ılm c:tı,. p 'dQkı suvvetlcrlmlz dU!<:.. 
.> ~ .. 00 bl 11 t h Is d il esine dalı· ,.. Ayni n1Uddet i"~nde .ı.\lmıın lı \'a l<ll\'· d•r. ·'~~ _ h. n.\lr:dcdlr fnkat he·. rnıımı,ıaraır. Fakn.t Maoc1alay ccnu- "" ~ re 8 S e m e:ı az altı bUyUk w,;ak gemileri Yar- "'armaktır. Blr de ir.sanlık ö~r,;üsü- v ti 1 d .,., " h • ,11n ,, ... na:ı ~ 

bunda l."11VVdlt b1r müdafaa yapına- ola~. Koordina~on heyetl kararı dır. ne u:;ı;un ideal b3rJŞ vardır ki ona b~t~~s· "?.'' cep esinde 88 u,alc kay- nü:r: tı , llf.t olmrn:ımışlır. 
tarı \'C Japonları hır mUtldct o)ola· but;unkil Resmi Gazetcd? nc§rc- .Amerika Habf'rl Jhtl)at Kaydlle ne ganimet p.ylarıası yol :e, ne ~ eraır. ı Ye · ,p,,1hi, 18 (ı\.A > - Bir-
ınatan beklenctılllr. Solda Jraudl d lcrck merlyete ,ırml!1lır. K11.bul Ediyor de bir milletin dlğcrl.-i i!Zlp boy- Rus Tebliği ın.ın) a cumı> tcbll~! bllh:ı!sn ~)·le 
' "adlalndc ilerleyen u~ncü Japon Jrn• Bu karara göre lise ve yüksek ::-\e\"york, ıs (A.A.) - Harbiye 1 nuno. boyunduruk takması surctı. :t.loSkova, 18 CA.A.) - Reuter: dc-ıncl.t d·r: 
ıu, 1ngf.Uz ccjıhM!nln sat cenahını mektep talebeleri tntll ı:amanıcdıı ,.e Ba.hrlye Nazrrlıklarrna Tokyo 

1 
le varılamaz. İdeal barışa vanna. Bir So,·yet tcbll~i eki .ş6ylc drmc'<- 1rr.ıvadl cephesinde düşnı:ının 

ıkıştınnış, bu yüzden JngUl:ı.lcr -:1- ia~c işlerinde çalıı:;tırılabllccckler- bombardmanını teyit eden hiçbir ha- nın blr'cik yolu: kendimiz için is- ted!r: 0 1· ntclımız.a ) :ıp .. gı ldcl.c.tii 
ıı1alc dofnı ricat etınlş11r. Jn;lll%. kı· dlr. Bu tnkdlrdc bu glbller 5 lira- ber ge'mcmlştlr. Kolomblıı. radyo şlr-, tedlğim:zı ba~kalarır fçln istemek, 

1 

Kal n'.n cephes!l:'de Kıı:ılordu kuv- bn:ı.ı' yilzUrd"n kuv\ etl,,..im ~ M 0-f 
talan fhbdl Mar·e'n!n SO kll<ımetro ketinin '.Ne\•york bürosu, .Japon kay- ker.dl ölçü ve menfaatlerim ze dar vetıerı bUyUk miktarda hnrp ıııalze· !(u\·~ · ırnal ne ı-C'ldlm §'erdir. 
kadar ljbnallndc muka,·cmetc hazır- dan !azla yevmiye alamıyacaklar. naklanndan alınan bu haberin ihtl- bir ~ekildc bağlanm&)'arak bıı~ka mesl ele geçirmiş ve ayni çarpişma· cunki:-g IS (A.A ': Ç'n tebliği: 
larııyor1ar. Bu &abada bulunan petrol dır. ya.Ua kar~ılanması lazım r;eldlğl, zi- ölçü ve hareket tarzı hlikkında ı ela 60-0 Alman öldllrmnştUr. Doğu ııı ıunı1yadt. 8"lvccn ır. 
lt~ı-.terı toJırlp cdflnıl~lr. ra böyle blr bombardımanın gtindtiz anlayış göstermeğe çalışmak ve Merkez cephesi kcs!mlcrlnden bi- mrı!lı boyun~:ı tanrruı h:trcketlerl 

Birmaoyada mUtteflkler, Usttlıı Ja- medcn çcktlmek zorund& btılunuyor- yapılmasınrn nldlr ah\'nldcn bulun- ! tolerans, yo.nl karşıhklı sıı~·gıyı en rinde h3rel<et yurıan kuvvct!erlmlz v: P'"l .lııp.ıniıır ağır kııyıplnrı:ı tı/!
l'Qn kunctlerl karşısmda zaman ka· tar. Arazi kaybına mal olan bu du· duğu mUtalea.smdadır. Yine mezkür yüksek hedef bilmektir. tanklnrla d~stek!c:ıerek Amanlar te- r"mald:ıdır. Siyam l udul boyurdıı 
ıranmağa pyrct ediyorlar. EUt'rln- rumon dt>ğ~mt'8f, Çin - ln,;lllz kuv- şirket crkinınm fikrine göre bom-ı İşte b'.z kendlmtz: bu vasıftaki refı:ıda:ı mUrte.fn:ı edilen hir mcskiln KnrC'nn ' cyııll"tfnc giren Jııpon ön
de l.ülllyctu miktarda kunct olnıA· \etlerinin taze tak\IJelerlc, tor, tay- bardıman hakkındaki Japon hnberl- idesi b&rışın öncUsü ve bekçisi mahııl!I le1'rar ,c;gal etm"ş'13rdlr. Dll~ cUl •ri, ... yalc: m~ı kezi olan Lo
<hiı ~in ancak oyalama muharebe- ~·arc '\e tanklarla bol mlkt.Arda ku\'- nin g:zıı bir maksaUa tşaa. cdllnıL~ sayıyoruz. Bu yUkrok ıncs'ullyctı man bu l{öy <!trııftndn ve ı.ıokak·nı· lk:ı ·ın 20 kllo-:ııctrc krdGr rer•ı. 
lerı l"~nnck \·e paniğe meydan l"er- \etlendlrllmeslne batJıdır. olması da muhtemeldir. duyduğumuz i<;!ı:d:r ki ynlım; har. 'çlndc :oo cl<'ıı fazın ı;ubny ve er te· burd:ı bir nok1ayı yarmışlarsn dll ~ 

be karşı tarıı!sızlık göstermekle lefal \'erml~t!r. Dolcuz dli mnn mit· Clnlllcr t11raf:nd!ln pUskUrtU!m!l~- 1 

kalmıyoruz; başka memleketler- 1 ra.lyözti ve iki havan topu tahrip e- 1 tı.-r ve muhnrebe meyd•nında bir• 
den taşan le<:avüzlü prop:gnnda. dilm!~t!r. ha~·I' ölü btrakmı,ı11rdır. 

.... 
(Vişi) nin attığı 

• 
yenı adım 

Yaı:l\n: l\I. JI. 7..U, 

M nre,nl PC'teıı, daha blrkn•· 

gliıı c' \el Aıııcrlkıı ile a~·ıl: 
hir nnhı-;ıııoyu \Rrnıış \l' Aınt•rlka· 
lılan her noktada ııı .. ·ıınun edet:ck 

·' olda t('ıııinnt ,·erm'!;öti. !H.!rc7.:t 
ile Amerika :Sefiri .\mlrul l.cah~ •. 
ııln !~·l:lklerl su ıırrı ~aıııı~ orcİ;ı. 
ı\nıf'rika; ~lııı:ıli Afri~ıı~ :ı ~ l,\'CC'CI. 

' e CIYec.'ek gtindermej'tc .>en iden 
ha1lamak UıtUe ldL 

Hu anın birdenbire del;,.me.ı, Mu 
reıta1 Pet.nln kendi nusllc nkr'nl 
değ"tirdlflne \'t",\'ll l..A\'lllln •irr bııı; 
tıtıua delilet edemeı:. Belli ki lkln. 
(') cephe tebdldl karşmnda A.lman
Jar esaııh tedblrler ıılnuşlardır. B 'r 
tarafta• M&l'f'.IJl&I \'on Rund'.'ltedt 11.
yannda bir ft'>kcrl «batı cc~ı 

~,kumandanı» sıfatlle ı-·raayy0 
ginderlrke., diğer tamftan Uh'al'i 
h~ttl diye kullanarak Ylt-1',-e b'r 
takım llltımatoıntar \'Cmıl!ler u• 
mütarekeye dayanan duruma n:hı1-

ytıt n~ hlr ha'\'& yaratmı'llRr· 

dır. Mart'.ştıl l'etcn, mlitarclte~ 

s.lygı glbtt.rnrek \C :.ıkı bir !'.:!!~;· 

beklemek pro~mllc iş tıa~ıno. gel· 
diğ'f 'e mütareke boı.ntursa l"rnrı· 

ııı;r ha,·a , .c tlenl:1 kun·etıne kııtıla· 
nık FraMad&n çek'lercğtnl ılefnlar 
Ja tı-lıdlt yollu söylediği halılc mc, • 
ki ndt. kalmı,tır. Oy1e görttııilyor l< ı 

«Y.~rr kalırsam memlekete- clalı 

faydalı olurum» :yollu bir ı1ii~linc • 
ye titıl olmuş '\'e her 'eye katlan . 
nwtt ır. 

Framız hlHcftmctl, bUyllk bor-

gundsn ı;onra ı;ı:nınli Afrlk:ıyn çc-

kllmek , .e Al•denlz<le sa\'a~a de\ ııı , 

etmek cesaretini g-6stereıncrn•f. hir 

nıUtıul'ke lnushyarul< bir ıtC\'I t:ı 

raf'lrS •'ynr.et tutm1'~n t;:ılı~mıştı. 

~lnıill hu taraf!lızhğı hır::ı.karalc .ı 

çıktan Rrığa mlh\'erln tarnfını h t· 

maıt" r111ıııyur. Fransız m!llctıuıu 

\ 'O Franıur; ha,·a ,.e denir; kun·ct-

lerlnl n hu ~·~"' adımı nnsıl kar,ılı· 

.r:wnkl:trı ı:ok mernkla. ~klcnerrlı 
bir h~dl<oL..tlr. At:lnn ~·e.,I adımın 

tatt'I neflre•I. ,\mrrlka 11" tnı;-ııtc

r<'nln Oö G•ıl h'lreket!nl Fran'lanıı 
nıe'lrıı hüktnn,.tl d:ye tsnınıa'lı olu 
cRkhr. '\·ani Y.'ran,.ada bir !!Ağ, hlr 
ol h!ihftm~tl kurula<'.ak, dAh!ll r ~, fstanbul LevaZlm Amirliğinden Veriten Askeri Kıtaat İlônlon 

~~--~---------------------------J ... Aşağıda yazılı mcvadın pazarlıkla ck.siltmclcr! ::0/ 4/ 9·12 gtln!l Elıl
zığda askeı1 satın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin bclll va-

ların bize dokunur b ' r tarnfı bile 
olsa. bu ı:lbi. ht\rek~Uerc; dünya. , 
dan kalkmasını dllcd!ğlm z çirkin, 
ruhun gcçld ifrazı gözlle b kıyo. 
ruz. 

F.ıll'hlyaf 'CiUnyliı •ıt.Aıilanıyor- &ln'at AleıbJ .-ıauıyor- Bata. ailüer 
~._., doluyor... Bütün kalbl~r he7-ala oaJ1NYOr... Çlblklt : 

1 ""'' dnmmu b&ı••ya<akb•. 

MellBlet Raaraa 
eti velat etti 00,000 kilo koyun eti alınacak

tır. Kapalı zarfla cksilt.mcsl 24/4/ 
942 cuma. gunU saat 10 da Zarada 
askeri satın alrııa komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 60.300 
lira, ilk teminatı 4522 lira 50 ku. 
rutıtur. Tal.plcrin kanuni vesika· 
larUe tckUf mektuplarını ihale sa.· 
atlnden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Evsnf ve prtnamcsi 
Ankara, İstanbul Lv. Amlrligi sa. 
tın alma komlsyonlarındn görO
lUr. (2839-4352) 

kitte komisyonu. gelmeleri. ( 2928 • 456·!) 
cın~ı l\llktan 

... 
1,200,000 kılo koyun veya. sığır 

eti kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. ihnlcsi 5.4.942 sah cünU 
saat 15 de K. Çekmece A\·cılnrı 

köylindckl askeri satın alma ko- i 
misyonunda yapılacaktır. Tahm'n 

Şeker 

Kuru UzUm 
Erimiş sado yağı 
Nohut 
Kuru fasulye 
Mercimek 
Zeytin tanesi 
ZcyUn yağı 
Plrlnç 
Kuru soğan 
Pirinç unu 
NJ.qıısta 

Salça 
Mnknrno. 

Kilo 

MOO 

5000 
10,000 
3(1,000 

5000 
::ıooo 

2000 
0000 

100 
50 

1000 
500 

Tut.art' 
Lira -5800 
l GOO 
6Ş()O 

1300 1 

rııoo 

i50 
uoo 
2SOO 
2200 
lOO 
lOO 

GO 
1000 

300 

Temlnah 
Lira 

43.J 
112,50 
487,50 

07,50 
J8:.?,50 

GG,:?5 
ıo.:; 

210 
165 

7,fiO 
7,50 
~.50 

!!2,50 

bedeli Hl8,000 lırıı, teminatı 13,400 l00,000 J( lo yeın1 l• hurda in . .Y. 
liradır. •rollplcrln k nuni v.:sika. pazarlıkla ııatın nlınacakt lha' cır ı 60 ton sabun a:ınacaktır. Kapalı 
la ı ır. .esl I 

rllc teklif mcktuplorını ihale sn- l 2&,'4/942 Cuma gtınU saat 15 de Iz. zartla ekAıUtmesl ~/.:; ı 942 cuma gUnll 
ntindcı1ı b

1 
lr snot cvı:cl kontılsyon~ mir L\•. tımlrllğ! sııtın nlına komls- sa

1
at l{; de Iskenderunde. a.skert satın 

verme er . Evsııf ve şar nomcsı 1 yonundn ynpılucoktır. lhale bedeli ıı mıı. komisyonunda yapılacaktır. 
Ankara, İstanbul Lv. fımirllltlcrı llzcrlnı:Jen kat'l teminat 1 Tahmın bedeli :H 150 lira teminatı . n ına.cn.ktır. · • 
satın alma koınısyonlarır.da da ı;ö.

1 
Tahmin bede"! 2o 000 l' d ,ıosı llra 2.5 kuruı.tur Taliplerin ka-

il " • .ra ır. Tal!p. > • 
r lür. (2914 - 45 .. 4} lcr1n belli ''ak!ttc ltomlsyona (;elme- nunt \'eslka.:arlle teklif nıcktuplannı 

.,,._ !eri. (2935 • 459'>) ihale saatinden bir saııt: ev\'el ko-
KcşiC bc.dcll 1849 lira 10 kuru~ .... - misyona \'ermeleri. l:.'-.'Saf \'e ~artna-

olan GUmüşsuyu .. hastanesinin bu· ı li,2i4 lira 30 kuruş ke~f bedel!! mcsı Ankara, Ist.arıbul L\', Amlrlikle
har kozan ''e ctuv tamiri lııt mU- lltlsak yolları inşaatı pazarlıkla ek-, r1 satın atnııı kon1'syonlannda d:ı gö· 
tcahhldi nnm ve hesabına 20 4/ slltnıeye konmuştur. lhal i . ., rillUr. (29i5 - 1i25) 

Dnha bu harpten evvel Time 
mecmuası .glbl ıı.!tcar. bır mecmu::, 
bizim vekırımıza ve olgunlut;u. 
muza hayran kalmıştı. Şimdiki har 
b!n aQCak ilçUncil sencsl.cdeylz. 
Fakat bu seneler o k tdar kesif 
hadiselerle dolmuııtur ki tecrübe
lerimizin artması mUmkü,1 olmuş
tur. Bu tecrUbelerlıı nct.cesi ola. 
rak da Yekar bizim iç n ikin-::! 
bir tnblat halini ıılmıştır. 

AJunct EmJn l"AL)IAX 

BORSA 
11 NiSAN l9C2 

1 Sterlin 
100 
100 
100 
100 

Dolar 
İsveç Fraı~ı 
Pezcta 
İsveç kronu 

5,20 
130,70 

30,0:J 
12 ,B I 
31,16 

,,Çocuk HlllftalıkJarı MUteha.s:.ı::ı~ 
Dr. Nevzat Ziya 
Her gün saat 14 den ııoıırıı. 

muayene kabul eder. Cafaloğlu 
Halk Partisi binası kar9ısında 
Zeki Bey Apartımanı 8 ıncı daire 

----·----~ 042 p:ızartcsl ı;unu ısent 11 d~ ı:.çık Cı:ma günU saat l" ı:J es 241419 1-1 
cksıltme usulilc istcklis ne ihale Hava satın alma k" e .Eeklşclılrdo ------------------------------
edilecektir. İlk teminatı 138 li.a pılacaktır ilk t lomıs~onund:ı. ya-
68 ku st K lf · cm n lı 1295 l ra r:-ru. ur. eş C\Takı ve şart- kuruştur. Ttıll !erin . ''' 
namesi herglin komlsyond3 "Örü· iS P belli ,.akitte ko· lstanbul Belediyesi ilanları 

R U D Y A R D K 1 P L 1 N G ' la iilml7ea -· olaa 

SÖNEN IŞIK 
Bugün L A L E Sinemasında 

gö11terillyor1 

RONllLD COLMP.N - İDii LUP}NO'nun 
Bllyllk kudret:er!le yaşattıkları bu ölmlyen eser; haklkl bir 
kahramanl:k destanı, oeı blr hııyat romanıdır. Programa lll\'e olarak: 

ı - En flOD ~laU>uat Junaah - TVB&ÇE 
:? - H~nkll M l K 1 (Gafi Balık A~ı) 

EYLUJ, l\fUeııın ,.e ed!b merhum 

Mehmet Raarun aşı, Seıunl lzı.ct 

Sedea'ln k&)'lıı \•alldeıJ Bayan Ser 

met a.at tlUn aab&h nfat ~hnlytlr. 

()ea&&e,tl bvgöa ötle namazından 

soara Telf\1klye t"amKnden kaldınls

rak Ferlköy mezarlığına delneıtı1e 

eektlr. 

Mertınmeye Allalıtan rahmet, ar

kada bıraktağı çocuklarnaa .. llılc 

~ıı.·····- J3ugtln s:ıat 11 de tcnzllAUı matine 
----··· cUlttlı:. 

Bugün ağız tadıyle gülmek istiyenler ... 

1 P E K Sinemasında 
Senenin en eğlenceli komedi şaheııerlnl gijrmelkUr1C'r 

LOREL • HARDI 
M EKTEPT E 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER 
İlave otare.k: 1 :MATBUAT '(!. l\IÜDÜRLtl'öü. ~IEMLEUT JURNALi ... 2 - 'Roııkll l\likJ Mavs 

Busün saat 11 de tenzilatlı matın. 

1 bili 1 "' m yona gclmclerl (2967 -e r. stcklllcr.n knnunl ayrıca . - 4ı17) 
in nat şubesinden nlııcııkları \'esi. * 
kaları ile blrlıktc Pındıklıda satın .,.,~0Umunclerinc gi.lre 600 defter .ıe 
alma komisyonuna ı;clmelcrı. -- adet b:ok aıaıtnde haber k4.ğ d 

(!!781.4222) 24/4 !U2 cunıo. bilnU saat 11,30 ~~ 
... p.aznrlıklıı. tabcttırt:ccelttır. Istckllle-

\"e l'.k teminatı 89 ıır:ı. 10 kuruştur. 
Şartnıım<', za.bıt \'O muamelat mUdilrlUfli kaleminde görWcblllr. lhn· 

BU 
GÜN ELHAMRA' da 
MEÇH UL DOK TOR 

Caddelerin sulanmaımda kullanılmak tızerc alınacak 180 motrc 
ke:ıdlr hortum a!;ık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 1 lSS lira r 
le 4/3/942 pa.za.rtesl gt.lnU Hat H de dalı11t encUnıende rapılacaktır. Ta- •-•••••••··~~ M~raklı, he-yec.•anh emsalsiz film. Tllrkçe söıtll 

Kapalı zart' usulllc ıoo t 1• rın bclli gUn "" saatte teklif edecek· 
boynuzu mUıuı.lmsoya ko~~ıuş~~;i ~r~ ~iye.ta &-öre kat'! tcminathın ile 
E\'sn! \'e hususi şartları konıtııyon. ır • to Fındıklıda sııtm alma ko
da görllleb!.Jir. 400 ton k<'ç, boynu~ ı m.!'yonuno. ge!mcıcrı. (29G6 - ·1i16) 

toptan bir lst»ktıyc ıhnl<' c;:ı.tcbllc- * . 
cc*l gibi 200 tonunu talip çıl.tı"ı 1 Jkhcr l<.llcsu~ııı ıo,.,o kuruş !iyat 
takdirde de ihale yapılab hr. Ihaıc:ı ~~n .,.edilen uO ton kuru ot 27/4/ 
9/5, 942 cumurtc,f gUnU sont 11 de za~ k~oci gUnU saat 11 de pa-
Yapılaeaktır Murnkknt t 1 tı ~ ent.m alınacaktır. l';lartna-
r: • cm na ıncsı her .... , k 1 d 
u6:iO liradır Talipleri lh 1 ti b"n om syon n görUiebl· 
d . n a e naa ıı- 1 r. Muhnır.m bcd 1l 52·0 

en bir ııant CV\'cl tekti! rn kt 1 l en c .:> lirn o-
le Hnrbfyedc Ycd(k Sub:ı ~ O~ı~ı::: lup katı tomlnntı iSi lira 50 kuruş-
da ltom • •·ona mllr tı ) tur. lsltkl lerın bclll gUn Ye ııacılte 

J ocaa arı. Fındıl·l d ' ı ıı. nlın alnın komisyonuna 
,,_ (2063 • 4Gi8) gclmclcıl. (206:.i - 4il::i) 

80.000 kilo koyun cU knpıılı zarfla - * 
eks!ltmey"' ko'lmuştur Ih 1 . 6 5 '0,000 kilo koyun eti kapalı 
942 Çarşambıı gUnti s~at 1 .. c"~ zarfla eksiltmeye konmuştur. İha· 
zurumda ili kert atın cıl ~- c Er- lcsı 4 5 !>42 pazartesi gUnG saat 
n d • nı:ı. " 0 mlsyo- 11 d D un ıı yapılacaktır. Ta.hmln be 1 c · Bayazıttn as.kert s:ıtın al. 
M.ooo lira, lk temınatı 4050 lire~;~ ınn ~omlsyonundn yapılacaktır. 
Taliplerin kanunt V"" knl il Tahın.n bedeli 31 ,500 ı.ra, nıc tc-

~... nr o teklif t 
mektuplarını lh:ıl rnbtı •• m natı 2163 liradır. Taliplerin ka-

.. ,:, 'l b r sa- i U eV\.r komı .. 0 nun ve •kalarllc teklif mektupla. • ıı. 'rı ı':'lc'..-rl 
r1nı lh k net n•lcn h r ııaot C\.,,•el 

~~inllk~~dm~~v~~k~~mn90~ıq ~tt~ucl =======~~=~~~;M~~-~~~-~~-~-----d7-------------~ 
odruıı Ycsikalnrllc ihale gUnU muayyen s:ıatte dalmt enellmendc bulun- Istan bul Fiyat üraka be Komisyonun an : 
me.?arı. (4i07) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İmtihanla Memur Alınacaktır 
ı. - Ta~a tcşkllıltıml7.dakl rnlbhal memuriyetler lçfn '.! J\tnyıs 912 

Pazartesi <lise mczunlan> ve ö a '!1!2 salı cOrta mektep mezunları 
arasında saat ıs de Sirkecide Inhısıı.rlar memurin kursıı b1nıısır.ı:Ja bir 
fmUhıı.n yııpılacaktır. 

2. -- Talip olanlar; bir dilekçe evrakı rnUsb!te vo iki fotograf'la 
b1rl.1üc Znt işleri şubemize mUrneant etme!ldlrlcr. 

3. - ImUhanıı. girmek isteyenlerin aşağ"ıda yazılı vasıf ve ş:ırlları 
haiz olmaları ltlmndır: 

A. - Lise \'e orta mektep mezunu olmak, 
B. - ıs yaşını bitirmiş olmak \'e 45 yaşından yukarı olmamak, 
c. - Vazife ifasına mAni b!r J1All bulunmamak, 
D. - Aek~rllğlni yapmış olmak vrya mticccel bulunmak ve bilhas

sa her 1kl ~de de son yoklamalarını nUtus cUzdanına lcoych.:ttlrmış ol
mak. 

4. - ImUha:ıcla. kazananlann mu\•affaklyet ,.e tahsil Yaz:yeUcrlne 
göre haremdeki dereceler Uzerlnden Ucretıerl tcsbit edilerek .ıııraslle 

tayinleri yaptlır. 
!'i. 'MUr:ıeR11t:nr 30 1 '!H2 nkşamına :kadar kabul f'dll!r. 4:i69> 

11An Noö 1159. 
Ticaret Yektıletın!n 15/4/1912 tıır11ı ,.c ;:4o:ıi/:l63 sayılı emirleri muc.blnce muhtelif tıp zeytinyağlar 1 

birinci nevi .kokulu çamaşır sabununun hta.nbul fehıi dahilindeki toptan ve per11.J<ende llzaınt satış n.ıtıa , 
Istanbul Fiat MUrakabe Komisyonunca. a9ajldaJd lfCkllde teablt edllm't.Ur. Bu flaUardan fazlııya eatış y3 po.n
lar lıakkmda MI ıı Korunmn kanununn göre takibat yapılacağı lliin o un ur. 

1 _ ht.ıh5al mıntakalarından: Tene- htlllıi6J nmıtakalarıada- "1 topcancı kArı 1~
ke Uc gt'lf'n ~emeklik :te) tinyaJlar ki l111t (Kilo itibarile) H"!.lle htanbul toııt.an 

ııaı., ftah (kilo iti.) 

Azamı ~ Ui a"ıtli ekstra ekstra 
> ,0 2.5 > ekstra 
> ;~ 8.5 Blr•ııcl nevi yemeklik 
> :C, t.5 Iltincl > > 
> ~lı ~. sır:ı. malı 

'.? - R~tıoe YaA'tor: 

Tcncl(eli 
Tenekeslz 

8 _ \'arll Jle gt'Jen fif\bunluk 
}'rina yağLıarı: 

Sabunluk yağ. 
Prlr.n yıı.ğı. 

4 - Sabanlar: 

EirinCl ne\·ı kokulu ç&ma~ır 
sabunu {çu\alsız). 

- - ı:o:M 101. 
97. 116. 
9::. l 1:?. 

S9. 108. 
s:;. 10:.ı.ı;o 

ıoo. 119. 
ıoo. 110. 

8%.SO 9Ut 
68. 74.:?9 

68. Ti~ 

Per:ıkt-nıle bta n-
bul at ş fbtı 
(litre itibarile) 

120.50 
ll6. 

, ll!?. 

10". 
1C3.50 

11{). 

16 (S:ilOIU) 



• 

• • ar ay 
Cihadın tak ımda yer 
alacağı söyleniyor, fakat. . 

D agiin Fenel"bahçe takrmmda 

oyruyacağl •öylenen Cihat Galatasaraydan Mmta!a 

\. . 
GalatMara;r kaptanı Faruk Galata.saraydan ArU 

• 

• 

Galata..ara;r kalocl!ll Osman 

Ga.Iatasaraydan Salim 
Fencrbabçe takımında son g linJerde 

gördüğümüz Ali Bua 

f. Bahçe meselesinde-' 
sporcuıanmız ne diyor 
Herkes, bu halin 

doğduğunda 
idaresizlikten 
m ütfef i kti r 

Galatasaragın ga ı igetini 
abul etmek bir zarurettir 

Haydarpasa, Hayriye 
lisesini 1-0 mağlôp etti 
Bu galibiyet, H. Paşaya mektepli
ler şa mpiyon l uğunu kazandırdı 

Fenerbaıhçe klöbümüzttn geçtrctiit bağla.nnı koparnuya çalı,,mak çok 
1 İk i ezclt rakip Fencrbahçe -bıılll'an knr'llSIDda açloğmuz ankete 1 yanlı' bir harekettir. 

hafta ortasında !?O den fazla mektup Senelerce spor sahasında yüz bin- Galatasaray bugün Şere.! stadın
alıdık. Bunlardan blT taııesJD.l aynen lerce seyircinin çılgınca aıkı,ladığl, da. karşılaşıyorlar. Fc;kat bugün
stitonl'arımıı.a geçJrJyoruz. Türk spor tarihine iftiharla kaydede-. kil karşıla~ma öyle bir karşıla.ş-

Hiç şUphe yok ki son zamanlarda bileceğimiz gençlere daha ilk ife ba., ma ki, sarı lAclvert - sarı kırmızı 
QOl.tumuzun içinde bir teessür havası lana.n. gllnierde profesyonel damgaBı karşıla.şmalarında Fenerba.hçe ta_ 

VU m Ya kalkm k tek kel . 11 ı raftarları bu derece ümitsiz bir hükUm sürmektedir. Buna sebep de r 1 a ıme e n-
Fenerbabçe kulübünün geçlrdiıli buh- safsızca bir hareketti. maç görmemtşlerd ; r. 

5 _ O !ık acı bir mağhibiyettcn 
randır. Fakat fU da var ki, 
bu hal~ tızuıenler yalnız kulüp ta
rattarlan değil, bugün bir spor se
ver kütledir. Senelerdir Türk 1'utbo-
1ünUn llembolU olmWJ ,11evgtsi mem

leketin en kuytu k~e1erine kadar 
yayılın<7 bu klObtlmUzUn mazisi, ge
c:ı rdiğl o muvaffakiyeUi devir gözö
nüne geldikçe, bugün istikbal lç:n 
Umi~iz halı her spor severi çok hak
lı olarak üzmekte ve acılar itinde 
knTa.ndırmaktadır. 

Senelerce Balkanlarda, hattA Av
rupada i.s.m yapmıf bu klübümllz:, 
bugün birb.rcnl takip eden mağ!Qbl
yetlere uğruyor. Hakikat o kadar a
cıdır ki, sahaya r,tkaracak on bir fut
bo'cü bulamayıp tribünlerde oyuncu 
aranıyor ve bulunanlar da zorla so
yunduruluyor. 

Bu acıklı hale sebep ne? 

Oğreniyor ve görüyoruz ki, yegane 
sebep idare.."li.zlik, otoritesizak ve bir 
tıam..m:yet tt3is edilme-me.,idir. Ancak 
ıevgt ile bağlanılan i'llerde muvaffa· 
kryet elde edilebilir. Gençliğin .ee..-g! 

Bu hareketle çocukların izzeti ne
fıaleri kırılmı11. ha.yslyeUerile oynan
m41tır. Bu vaziyette futbolcUde klUp 
eevg.iainı öldürUverdUer. 

Bay Nai!uhl Baydar, FenerbahÇenln 
iki sene evvel birisi An.karada Dc
mirspora, d.ğerl Istanbulda Beşlkta
f& ka~ı ayni günde iki takım çıka
rarak maç ya.pma.sını gazetelerde 
tenkit etmişti. 

Ha."bukl bu iftiharla. kaydedilecek 
bir hA.dtse idt. Klüp h·.; olmaz.sa o gün 
lerde ayni günde iki takım çıkaracak 
bir futbolc!l kadroouna sahipti. Bu
gün ise bir takım çıkaramıyor. 

Istikbel .için b ze ümitler veren fut
bolcUleri b~ka kltlplere kaçmış gö
rüyoruz. 

Fenerba.hc;enln vaziyeti acınacak 

bir halded.r. Bizim istediğimiz klü
bUn kurtulmasıdır. Bu da ancak ida
re maklne!linin, bu işte muvaffak ol
mu9 ve bu ifin ehli oldukJannı iSbat 
elmi4 kimselerin eline bırakılma.aile 

kabild:r, ka.naalindey.z. 
HaydarıJa,,,a l~l &on ıunıf 

talebe&lndeu F aruk Onur 

SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

SERM/tYESİ: T/tMAMI ÖDENMİŞ 500,000 lira 

İs tanbul - Bahçekapı, T aşhan 

OÇONCO KAT 

Telefon: 24263 - Kısa telgraf adresi: DOÔ/tNT!tŞ 

REKOR 1 Teminat markasıdır 
Netıs bir pirinç unu &lmak latenenb bal<IWmwlan mulıakkak 

"Rekor Pirinç Unu,, 

sonra İstanbulspora yenllen ve sa
haya güçlükle on bir kisi çrkara
bilen blr Fcnerbahçenin ezeli ra
k · bi karsısında bu dereec z.a.yıf 

diştüğil görülmemiştir. 

Sarı kırmızı takımın vaz:yctlni 
bll'yoruz. Geçen hafta Beşiktaşa 

yenilmelerine rağn1en bu mağlU
b yetl asap bozukluğunun <\oğur

duğu malU.mdur. Bu suretle Ga_ 
latasaray bu mağlôbiyetle kuvve
tinden hlç bir şey kaybcLmeın. ş

Ur. 
Galatasaray takımının bll'gün 

ayni kadro ile sahaya. çıkacağını 
zannediyoruz. 

Fenerbahçeye gel ince, esefle 
kaydetmek mecburiyetindeyiz ki, 
sarı lA~ivert takımın sahaya ne 
gibi bir kadro :le çıkacağır.ı ken
di idarecileri bile b:Iecek bir va_ 
ı;lyette değillerdir. Fenerbahçe iL 
kımı bu vaz.yete düşmüş ve dü
şürülmüştür. l\laamafih hafta or
tasında Clhadtn ekzcrsislerc git_ 
tlğl ve buııün oynay&<:ağı da. söy
lenmektedir. Fakat biz y:ne bu-
nu pek yakın bir ihtimal olarak 
görmüyoruz. 

Dii'er taraftan hücum hattınd& 
İbrahimin de yer alması ~pheli
dir. Mellh:n izinin:n artık bu haf_ 
la alındığı ümit ~dilebilir. 

Bu vaziyet dRhil '. nde yine ids
recilerin garip bir düşünce ile 
Mursdı hücum, l\tuanvmcri mua
v;n hattında oynatmak yoluna 
gitmczleN<' sarı J§ıcivert takımı 

şöyle bir kadro ile sah;.da görece
ğim:zl sanıyoruz. 

Nuri - l\.iurat, l\1uammer _ Ö
mer, Ali Rıza, Aydın _ Fikret, Na 
im, Melih, Esat, Orhan 

Fcnerbahçe takımının muhte
mel şeklini yazdıktan sonra biz.ce 
böyle bir takımdan galibiyet bek
lemek gaflet olur. Gaıatasarayln 
mağliıbiyetlni blr sürpriz olarak 

Fenerbal>('e tal<ıntının t'n güztle 
oyunrusu Ji~lik l"Jkret 

kabul etmek icap eder. Gün U:ı. en mühim ve ışampiyonluğu ! dı. Daha ilk daklkadan itibaren serf 
Akıl ve mantık Galata.sarayın tayin edecek maçı Fcncrbahçe stad- oynıyan muhacim hattı sağ açık BU~ 

galibiyetini muh&kk ; k rddctt r_ yomu n d.ı. liaydarpaşa ve Hayriye 1 !endin ortasına yctl~en Halit fampi~ 
m zktedir. İki takım arasında o Liseleri arasında oyna:ıdı. Oyuna ha- yonluk ve galibiyet golünü Hayriye 
kadar büyük b:r kuvvet farkı v:ır 1 kem Şazi'n !n idaresinde Hayr.yc'nln kalesine mıhladı. Vaziyet 1 - O golle 
ki, ~ izim ~sntığımız b~~ _sürpriz [ soldan gUzel bir akını ile ba.,ıandı. · beraber. Canlanan Hayriyeliler Ha.Y
olabıleceğinı di h ı bir turlil cklı-ı Recebin ortaya geç:rdiği .top avta darpaşa kalesine ind:lerse de S:ıbri 
mıza getiremiyor. çıktı. Haydarpaı,a daha. kombine a- ve Sezainin canlı oyunları karşısın· 

Esk den Fenerbahçc - Galatasa.. kınlarla raldp kaleye yer eşti. }.!Uz- da bir netlcc elde edemediler. 
ray maçlarında evvelden bir t.;h_ dattan Erctiment'e geçen top korner Yavuzdan sıyrılan Müzdatm çek· 
mln yzpmak çok güçtü. Galatasa-; ile netlcelend. Halidtn korneri Ya- tlği şutu kaleci Faruk ayni güzellik~ 
ray en kuvvctll zamanında Fe- vuzun ye.rinde mUdahalesile kurtul- le kornere attı. Korner netrcesiZ··· 
neı~bahc;eye yenilebllir ve en ;ıayıt 1 

du. Şu.bap ımntraha.fm katasındıuı le- IIayriye.l;Icr, beraberlik i~tn canları· 
günlerinde yenebil:rdi. Onun lç .n- tlfadc ederek Zeki/ye gönderdi, fakat nz dişlerine taktııarsa da zamanın 11-:: 
dir ki, münekkitler bu maçlar Zeki, acelesi yüzünden bu güzel fır- oluşu neticeyi değiştiremedi. HaJ<e• 
üzer nde tahmin yapamazlar, yap_ satı kaçırdı. Akınlar karşılıklı olu- min uzun dUdUğü öttUğU zaman Hs.Y· 
maktan da çeklnirlcrd·, Halbuki, 1 yor. Devre bu suretle O - O berabere darpaşa 941 - 912 mektepler şanıri· 
bugün herşeyi Fenerbahçe zaviye- bittJ yonu o:mu,tu. 
sinden gören, gözleri sarı lacivert Ik°.nci devr•Y• Haydarpaşa başla-
ren kten başka bır şey görmeyen 
o hasta Fenerliler b le bu hak:ka
ti görebiliyor, mağlubiyeti evvel
den kabul ediyorlar. 

Fenerb.J-.çe bugün çok zayıftor. 

Aylar var k ı , b r artlda çalışmak 
imkAnını bul~n1am1ştır . Takımda, 

futbolda en büyük rolü oynayan 
moral namına bir şey kalmamış_ 
tır. Böyle bir takımdan da galibi. 
yet beklemek yen;iz olur. 

Diğer maçlara gcLnce y. ne Şe
ref stadında SUlcym:&niyc _ Pcra, 
Kasımpaşa - İstanbulspor karşıla. 
~acaktır. Bu iki müsabaka da öyle 
zannediyoruz kl çok çetin olacak
tır. B ·ıhassa İst&nbulspor _ Kasım 
paşa ma.çında s'yah sarılılar ge
çen hafta Fenerbahçcyi kazandık
ları halde bu hdta galip gelmele
ri o kadar kolay olmayacaktır. 

Fenerbahçe sta donda da Beşik

taşla - Ve!a, Beykoz _ Taksim kar 
tılıışoyor. Beşiktıı1'n gallbiyeLini 
evvelden ka-bul etmek bir zaru
ret"tlr. Beykoz .. Taksim maçında 
Beykozun kazann1ası tabii bir ne_ 
tlcectir. 

Kemal ONAN 

Beşiktaş l ıların 
Balkan l urnesi 

Beşiktaş klübümliziln Balkanlara 
yapmak ta."lavvurunda olduğu turne 
iç:n temaalar devam etmektedir. Fa
kat henta bu temasJar mUsbct bir 
netice vermeml;ıtir. 

~ ... ::r~· ·, ... . . . . ' •. 

Yedat ETENSEL 

o$ıL~ıraW> 
~[P}1F~~~&ı;g 

ö~ö~ 

Devlet Demiryolları il~ 
J.iuhammen bed<"ll (2J600) lira. otan ınuhteJir ebatta 13750 adet ~;~ 

mento kUnk (27/ ·i/9t2) pnzartcsi günll saat (15,30) on be.ş buçukta f!a. 11• 

darp~ada Gal' binası dahilindeki komisyon taratından kapalı zar! u:' 
tile satın atınacktır. ... 1111 ·ı 

Bu işe girınek isteyenlerin (1845 ) liralık n1uvakkal terrıinat. ıcarıtJ ,.0, 
tayin etttğl vesaikle teklifierini muhtevi zarfl arını aynı gt.n sa.ııt {l·t,.:.ı 
on dört otuza kadaı· komisyon reisJlğine vermeleri IA.zımdır. 0,r-

ı.rıı.rta tne,ınıs 

250 - 500ve1000 gramlık ambalôjları vardır iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
1 l(tS. Bu işe alt şartname er komisyondan parasız olarak dağitılJft·t· J 
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