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Yağmur bekliyoruZ ! 
Düzensiz tabiatı, hacir alt1na 

almanm zamanı gelmi~tir 
YAZA N: 

Ahmet Emin YALMAN 
y ••••••• 
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,...,. • • 12 
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Bugün 2 ncl aaytanuada 

Babra ~Z, İİD 2 bi 
e sa h kazan 

--------------------------------~----------:--::-------------1========================================
lngiliz heva akınları 

Barem kanununu tetkik 
etmek lazımdır 

' r 
Barem kanunu, bir takım hislerin 
mahsulüdür. Hakiki meziyet ve hizmefin 
ihmale uğramasına yol açmıştır. 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 

n 
slanbulda (Glasbl) adınra b ir,-

Amerikan ticaret ataşesi var- Madagaskarı n Japon kayıbı 
bir Çinliye 

dı. Yirmi seneye yakın bir zaman 
burada fasılaBız surette va-Life gör-

dükten sonra yine burada öldll· • ı • d 
, Glasbl, buı:ünkü rejimin dolduğu. 1 ş g a 1 n en 
nu, büyüdülünU adım adım sevg~ 
ile takip etmiş bir adamdır. Bura.. 

sını lkln.cL bir va.tan tanımış, üç b h d • ı • 
Çocutu burada doğmuştur. Çocuk-ları hAlA Türkiyeyi vatan biliyor- a se 1 1 yor karşı altı 
lar. Büyük kızından bir, ik i ay ev. 
veı buraraki bir tanıdıtına gelen 
b!r mektubun bazı parçaları. 
nı dlaer bir sütunumuza ı:eçiriyo. 
ruz. 

İşte bu Glasbi, ölümünden az 
evvel barem kanununun hazırlan
dığını ve Meclisten geçtiğini -cör
ınüş ve blr dostuna bu münııaebet. 
le hususi olarak ~ sözleri söyle
ınııtir: 

- Eler TQrklye, bütön dGnya.. 
nın fktı.sadt nıütehassısla.rını bir 
araya getirseydi- ve: «Bu memle. 
ketin gellşmeğe çok istidatlı olan 
lktıs8di sistemini körletmete niyet 
c:tmı. Bana bunun yolunu bulup 
söyleylnlz.11 deseydi bu mütehas
sıslar ne kadar uğraşsalar barem 
ka.nunu kadar körletici bir tedbir 
bu 1•ınazlardı. • 

Barem kanunu yağmurdan ksç. 
~ak lçln yapılmış, fakat doluya 
t~r~ulmak gibi b lr netice vermiş. 

ı· Bugün iaşe işleri glbt memleke-
1

111 esaslı surette halle muhtac iş. 
~rlnc çare bulmnğa bir takım va-

z fe sahlplt!rinl memur ediyoruz~ 
- Haydi ko§un, yapın! diyoruz. 

a Fakat bir taraftan da ellerini, 
Yaklarını kırtası usullerle bağlı. 

Yoruz, Ba.lAhiyetlcrlni kısıyoruz, 
serbest soluk almalarına meydan 
Ver · 
1 mıyoruz. Fazlıı. olarak da: 4Ça. 
?fma arkadaş'larınızr barem kanu. 

nunun ölçUlerile seçeceksiniz. di
Yoru:r;. 

Bu ·· ğll gun Y.aınız iaşe teşkllAtı de. 
btitü bü!~n ıktısad} teşekküllerlmlz, 
n n arc makinemiz barem k&
nı';:1~nun çerçevesi içinde kıvra. 
Pek 1 ~ru~or. Glasbi'nln hakikati 
rn• ti Y gordUğUnU zaman ispat et. 

ış r. 

Bir vazıec h ı 
iş iç n k sa ·b • yaptıracağı bir 
iş plyasaarşıdslr.dakı değerli adama 

sın akl kı t' ' 
kullanıımı , Yme ınl verip 

<0e,)ı:;: 8~üı~~ü kanun, b ir 
..., • , HU. 4 te) // 

Bu iıgali bu sefer J:J
panyo değil Cenubi Af -
rika birliği yapacakmış 

Bir Amerika gazetesine 
göre Frans.o kımıldayınca 
llvrup3 da kımıldayacak 
Yohauesburg, 25 (A.A.) - UnL 

ted Prcsse'e göre hilkCımetle sık\ 
temasta bulunan mahfiller, Cenu. 
bl Afrika Birliğinin General DiL 
gol'ü tanıyocağır.dan ve bu arada 
Madagaskar adasını ışgal etmeğe 

k•rar vereceğinden bahsediyorlar. 
Zıra J aponlar bu adaya yerleşir. 

!erse müttc!iklerln Hindist.anla 
münakclclerinl tehdit edecekler
dir. 

Vichy, 25 (A.A.) - ~·ransa ile 
Cenubi Afrika Birliği arasındak i 

. (De\'&nıı: Sa. S; :St1. '1 de) () 

Hint kongresi memle
keti müdafaa için bir 

komite kurdu 

Sibİryaya inen tayyare 
Ruslarla Jop:ınları .Jıarp 

ettirmek içinmiş 
Çunklng, 25 (A.A.) - Çin tebliği: 
Makincıı birlikler! de ihtiva eden 

Japon önctllerı Lolkav'ın ~imalinde 
bir noktaya. geldikten sonra ilerle
mlye devam etmi~l~rdir. 22 nisan :ıa
bahı dU.şman Taunggl'nln .16 kllomet
re şaı'kında bulunan Hoponga var· 
mı,tır. Dilşman kuvvetlerini himaye 
eden 40 tayyare Çin mevzilerini de
vamlı surette bomhalamışlardır. 

Tunkon cephesinde S\'a lle Pyin
mana arasındaki bölgede bir haftadan 
berı devam eden çnrpışınalarda .Ja

(Devanıı : Sa. S; Sı\. 8 da) (Oet) 

Orf i idare kanununda 
tadilat yapıllyor 

Emirlere itaatsizlik gösterenler ağır 
cezalara çarptırılacaklar 

Ankara, 25 (Telefonla) - Örfi l karş1 hareket edenler ve emirlere 
İdare kar.ununun 7 nd maddesi. itaatsizlik gösterenler ve hüviyeti. 
nln değiştirilmesi hakkındaki ka- ne da r h :ıarı hakikat beyanatta 
nun lAy;hası Meclis umumi heye. bulur.anlar hc:kkında, Türk ceza 
tlne scvkedllmlştir. kanununun 526 ve 528 inci mad. 

Yeni mllddeye göre, örfi idare delcrlnde yazılı eczalar 3 misli art. 
altına alınan. yerlerde arkeri ıdare tırılarak hükmolunacaktır. 
tarafından ittihaz edilen tedbirlere ( 0...uını :oia. S; HU. S d~) (X) 

r~ Resımıe Röportaj - --

çok geniJledi 

Rostok, Flesing 
Lubek şiddetle 
bombalandı 

Rostoka ~ 00 ton bom
ba atıldı, Lubekde 1500 

ev tahrip edildi ! 
Malta üstünde 13 uçak 

hasara uğratıldı 
Londra, 25 (A.A.) - Teblli: 
Dün gece Rostock'a yeniden hü 

cum edilml:tlr. He.nkel uçak fab. 
rlkalarıc.a v e Neptune deniz in~a
at tezgahlarına büyük bombalar 
<.tılmış ve büyük yangml•r çıka. 
rılmıştır. 

Dunkerque'dekl doklar da bom
balarunıştır. 

Bu kahraman subayların vozifedni tam başarı ile yapacağı na 

bu uğurda seve seve kanını a kıtacağına güvenimiz vardı r. 

D ün kah raman ordumuza kil tılan 'Ve kendll~rfne hdJtik Klh·enl mlz olan g"enı: obaylarımız 

ve 

Franı:a ve Holandadakl hava a. 
lanlarına, gece, bomba ve av u. 
çakları tarafın.ran hücumlar yapıl. 
mıştır. 

--:-:--ıvatan ve lstikl8 ~ in muhafazası 
T 8 r 1~~ 1 .. n iç!n Türk ordusu va·sfmda bif Londra, 25 (A.A.) - Rostock'a 

iki gece içinde 400 tonlldtodıtn 
fazla yüksek infil:ık m~ddeleri a. 
ltlmış oldugu öğrenllml~t .r. 

Londra, 23 CA.A.) - Londrada 
beyan edlld:ğlnc göre İngiliz. tay. 
yarelerinin Ro.stoc-k'a hücumu ye
ni İng:Iiz bomb:ırdıman stratejisi. 
ne göre yapılmıştır. Bu ycııl stra. 
fejfyc göre bir şehri tamamlle tah
rip etmek için o şehr'n ilzerlne 
mümkOn olduğu kadar çok mik. 
tards bomba tayyaresi ı;önderile. 

cektlr. 

,en bJyuk. kuvvete ihtiyaç vardır 
mu ha re bası ~ 

·Londra, 25 (A.A.) - Ros':.ôck 
deniz tezgiıhlarında 8000 i~çı ça

V ordu/an komutanma 
göre ;:ı.'tı hilfta içindt; 
baş/ıyecak ıı" 11/m::r:ya 
: Oi: kozı nl! oyn yacak 

lışıyordu. Bu tczgAhlar altüst edil Londra, 2; ıA.Aıı - .Albay Br!-
miştir, 1ı ton beyanatta bulunarak demiştir ki : 

Lubek h1&rap bir halde •Altı hafta gP,Çmeden dUnya tarl-
Londra, 25 (A.A.) _ Brlt: ı h!nln bclkj de e \ bilyllğii olıın bir mu 
İngiliz gnzctelcr. bugüıı J.u- harebe başlıyacakln'. !'iıt:r.:Llcr c;em

bcck hava .,kıpnı gösteren büyilk !Jer içinde<liı . .NnT.!leı lıısanc.l. mnnc· 
fotoğra~ler ncı;rctnıcktcdlr. 1 \iyat, pctroi \"C yly~ıık stokları b:ı-

1500 ev tnm:ımcn tahrip edil. 1 kımındnn c!ddl ınkmtılar çekm.yc 
mlıtir. .ı_.·otoğrafiler doklar la 1 · 1 baş1anıı7lıırdır. nıı muharebeyi ko
man teı; sJerinin tu~ mnnasllc ta~ 7.ar.nııık lcln Almanlnnn daha bUyUJ; 
rlp olundukl:;rını, (•lcktrlk ist hsnl gayret er ıınrfetmeier. lı"ızımdır. Al
merkez le fabrikaların yerlerinin 1 manya .şlmiiye kr:clar tarihinde ljay-
birer harabeden ibaret l;:ıtidığını dedllmemiş.mlkl!lrda lnsann, mnltıne- KaJtraman onlanan Kenç 11u bayları yllrUytı1 haJlnde 

.. t kted ' 1 ye ce.;Rrete mnhnret•• \'C davanıklı · gos eme r . · · • • • T 
F.lıtslnr'de l ğa muhlac~ır. Alman)ıır son .şansları- Ankara, 25 ( eletonla) - BugUn 1 takdir ve iftiharla alkışl~ışlardır. 

Londra, 25 ( A.A.) _ Flesinge nı oynuyorlar. Jo:ğer bu taarruzda Yedek Subay okulu 16 ıııcı dene me- Bu muazzam subay birl~I. Ulu.s 
f( ·"· 1 ı H~vvetlerııı i zunlarını vermiştir. Bu mUnasebelıe, meydanında Zn!er Abidesinin önünde karşı yapılan h a\'a hücumu harbin j muva ""' o ama;!; arııa ' 

başlangıcındanbcri tngillz tay/are. ebediyen kııybedec.,klerdlr. Bu tıı:~· kah ·anıan orduya yeniden katılan i- muntazam saflar tuttu \'f! bir ağız-
leri t araf:ndan yapılan akınhrın 1 ruza karşı ko;vmıılt için bizim de . - ki bine yakın .genç ııubay, sabah saot' dan göklerl ınletırcesine lstlklıU mar
en ş'ddetllsi olmuştur. Limanın ha •. tün askerlerimize, malclnelel'imı7.t, tam 9 da, Dıkmeıı sırtlarına yakın .şını 'l!Öyledikten sonra okul komu
vuzlarına taarruz ed imişti r. Dö- ı;toklarrmıza \'e bUtün meharctımlzt olan okullarından muntazam bir a- tanı Zafer Abid'-'ine b~r çelenk koy
nüşte bütün tayyareler yspılan \'e dayanıklılığımıza ihtiyacımız var- lay halinde çıkarak Genel kurmay, du. 
yoklamada hazır bulunmuştur. dır. Mılll Müdafaa, Sıhhat Vektı.letl yo- Bundan sonra, bu devre mezunla· 
Flesinge büyük infılaklnr olmt•c;. -;::============~ iuyla Ulus meydanına ge'diler. Sa- rından Muza!ftt Erer, tlddeUe &l· 
yang•n!ar çıkarılmış, mendirek ha r 8 a ı . Alma a " batııe:rın erkenden ışıne gıt.mekte o- kı,ıanan LJ&lıdaJd nutku aöy1ecıı: 
sara ugramıştır. 1 • 1 ı lan halk, iki taraflı durarak g"ançlerl (Deunu: SA. S; Sti. 2 dto.) (-) 

Dôha sonra akşama dogru in. ' L_ JI 8r111 ' 
gUlz tayyarclt>rl şimali Fransaya Mezbahada bı·r reportaJ· 
tasrruL etmişlerdir. Gerek Fles:ng 

ve gerek Fraı~sa üstünde dört Al- Alman proı·es·ı 
man tayyaresi düşiırülmıiş, bir ~ 1 
kaçı da hasarıı ugratılmı§tır. 

r. • •marka iistiiDtte 

Stokholm. 2ıı <A-A. ı _ Kopen. Kaf.kasyaya (Devamı : Sa. S ; SU. 2 de) X 

La Guardiya 'ya göre 

ltalya,Af man
ya ile iff if akı 

bozacat ! 

yürUmekmiş 
Kış seferinde Almanlar 
her hafta 50000 kişi 

kaybetmişler 

Kesilecek sığırlar 
guya aynllyor 

Neticede hepsi kesiliyor. Fakat 
çoğu kaçak olarak 

Bundan evvel guet~!zde Et me-ı ce dolaşıyoruz. 

Va.fington, 25 (A.A.) - Kolo~bl
ya Unlvereites'.nde bir nutuk ııöyllyen 
Nevyork belediye reisi .M. La Guar
dia bilhassa töyJe demı,ur~ 

Londra, 25 (A.A.) - General An· 
ders, Almanların projesinin Smolenek 
tfm Kafkaııyaya yUrUmek olduğunu, 
bunda muvaffak olamaııılarsa mUtte
fik zaferinin 1942, en nihayet 1943 
<le vukuu kolay: a,tıracağını söyle
mittir. 

Kı' M\'feıtfnde Alman kayıplP.n 
Londrıı, 25 !A.A.) - B.B.C.: 

selei!lnln içyi.lzll ba.flıfı altında bir llk gözUme çarpan nokta, manda 
yazı çıktı. Bu yazıya da toptaııcı ve sıfırlarda kesilmesine müsaade 
kasaplar cevap verdiler. Ben de bu edilenlerle edilmly~ek ı;-enç h1ty
ışin !çyUzUnU yakından görme_k ve Vanların baytar tarafından muayene 
b!ı· fikir edinebilmek düşUncesıle sa- edilert.k ayrılması oldu. 
bahın erken saatinde kalkarak SUt- Verilen bir kararla gene; sıtırla-
IUceye kadar gittim. rın ve mandaların kesilmesine mU-

lıılanbulun et ihtiyacını karşıla- saade edl:mıyor. Bir geç:t yerinde 
yan Mezbahanın <Pay yerinde), ya- oturarı baytar, gelen tıayvanları 
nı hayvan alışveriş yer.ndc dolaşı- göZden gcçlrdıkten sonra. kesilebl
yorum. Bugüne kadar buralarda lccek olanların Uzerlerlne bir fırça 
h~ görUnmemlf bir adarnın meraklı ile siyah, kesilmesine müsaade edll· 
bir bakışla etrafı gözden geçlmıesı m.yenlerin başlarına da kırmızı bir 
dikkati celbetmi9 olacak ki, bir kaç toz boya \'Uf'duruluyor. 

1 ""li 1 u Kız ı.ana l okul d • • 
eltll ., ••ık takdir edlldller~n : •tün nıu\arfakıyetll bir defile yapıldı. Gf!nç kızlarımız eserlerlnl teftblr 

~im l'!'le rlerhı l kendi üz~lerinde. t"'hlr ~n kızlarıniıa:ı yanyaıra sehhortyor 

-----------------------------------J 

<Ben ulen ltalyan olduftumdan ı
ta'.yanları iyi bll!r.m. Bu .sebeple ya
kında ltalyanlarm Berlln hUkbıetl· 
nln emrinde çaJı.,maktan çıkacakla
rını söyleraem aldanmadıfıma inana
bılirainiz. ıt&fya, Almanya ile yop
mıa, oldül'u ittlfakı bozar.aktır.> 

Pravdıı gazetesi ktf s t'!erlnln baş. 

langıcınqanberl Almanların ha!tada 
50 bin kJ.şl kaybettıklerrnı \ 'C eriyen 
karların altından mutı;madlyen ceset
lerle malzeme çıktığ111ı bildlnnek te
dlr. 

( Dfı\'Kmr: Sa. ll; SG. 'J de) «/» kişi derhal etrafınu :ıardı. Beraber· (Dtı'Nllh: 8L s; 8ü. ı _, (•) 
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VATAM 

Bir Amerikalı kızın 
yurdumuza hasreti 

Şebi r 
Haberleri 

Pamuklu 

Vatan köşesinden : 

Yağmur bekliyoruz! 
Burada doğup büyüyen Mari Hovardın 
niyeti, Ankara Üniversitesine talebe 
yazılmak ve doğduğu memleketin 

mensucat 
fişleri 

Düzensiz tabiatı, 
almanın zamanı 

-----1 hacir altına 
gelmiştir. j 

hizmetine girmektir 

re=' sk .dcn meml cket: m ize ge .. 1 kolej. dört sene sürdüğü için bu 
~ len diplomat çocukla r ı. emelımc kavuşmam beş seneyi bu_ 

t k t ct ·li d lve f ra nsızca ve ya l lacak. Ne uzun zaman Yarabbi! .. 
mem e _ e.ır. 1 

1 ·dı' Tu·· rk•e bilene Maksad ım, Türk tarıhi ve arşeolo .. rumsa. o.ren!r er . .... . . . 
h iç ra sl anmazd ı. ş : md ı Ankarada l 1• tah sıl e tmektir. Anadoluda tar ı -
da, İstanbulda da bulbiıl gibi tür k. ~ı araşThrmka hv.e katzıılarda ıçalış~ak 

·· n . 1 uzcre ur ı zme ne g rece 6 ;m, 

Mayısın ilk hoHasında 
evlere tevzi edilecek 

]\.tayLS ayı ekmek karnelcrile bir· 
llkte evlere pamuklu mensucat kar· 
neleri de tevzi edilecekti. Yeril Mal-

B ütün kı ş, aman yağmasın! 
d iye gözümüzü gökyüzün. 

den ayıram<:tdık. Bulutlu ve nemli 
b :r günün sonunda, akşam s:•atle .. 
r ine blzl tekrar inletecek bir sızıyı 
yeniden çekecekmişiz gibi, ürper 
ti ı le g 'rlyorduk . Ya başlarsa .. , 
Dinmek, kesilmek bllmiyerck 
tekrar ba~larsa ... 

Gecede k•ç 

V ağıyor, deli g:bi yalıyor 

:ki cündür yağıyor . Gediz, 

yatı; ğından çıkt ı . 1\la~lsa ovıs: 

bir deniz hal ini aldı. Köyler, tar .. 
lalar, hatlar su içinde. Şehirden 

köylere yardım ed·Imeğe çalışı. 

Jıyor. Üç köy mahsur, ik i köy 
bütün bütün su ıç : nctc ... Bir kış~ 
ta, lkı üç defa ola.n bu Met so. 

............... __ . . 
- Fakat daha vakit geçmedi 

Bu&ünlerde olacak! 
- Ragıp takvimi, yağmur gös

teriyor. ieıtc hava da kararmai,:a. 
başladı ... 

- Bulutlar alçaldı , ya~acak , 

yağmur! 

- Size oldu mu? 

- Oldu! 
çe o.renıyor sr . ı 

Ernebl d :plomat çocukları ara~ böylece dolduium memleke. te fay lar tarafından bastırılmakta olan 
sında yurdumuza sevgi ve !=;aygı d a h olmağa çalışacaj ım . Bu eme- pamuklu men11ucat fiflerinin ta.bı ı., : 
ile b&l: lanmanın ve a :ıı mizi öğ4 timden beni h iç bir şey . çev ; rcı:nez; ikmal edilemediğinden ekmek karne· 
renmentn en hoş m isallerinden bi. 

1 
Buradaki odamr görmell!tnız. lerl kuponsuz dağıtılmıttır. 

defa. pencemlzi 
s. çıp havaya 
baktığımız olur 
du. Yağmasın 

Allahım! diye 

r- YAZAN: l 
B ize de 

oldu ... 
Şükür Al 

laha, her yere 
az, az; olmuş 

yeter, buna da 
rine eski Amerika ticaret ataşes i Kapıs ı üzerine büyük bir Türk 
Glasbl'nin ı k i kızlle oğlu arasında bayrajl gerdim. Odanın :çinde 
tesadüf edilm l şt ı r · Bu çocuklar Atatürkün tur.ç bir büstü ile İsmet 

Pamuklu men8ucat karneleri ma
yısın ilk haftasında evlere tevzt edi
lecek ve nüfus tezkereleri de mU· 
hUrlenecekt:r. 

1 Fevzi LCıtfi KARAOSMANCG~U 

burada doğup büyümüşlerdi r. Mü- fnönünün blr resmi var. Türk bü

kemmel türkçe biliyorlar. Baba_ yük elçisi Münir Ertegünün kızı 
larıoın ö:ümünden sonra AmerL Selma Ertegünle birbirimizden Asker ailelerine yapı-
kaya dôndilkle r l zams n doğdukla- h iç ayrı1maz iki ark&d&jız. Bütün 
r ı memleketi bir türlü unutama_ vaktim Türk sefaretinde geçiyor. lacak yardım için 
mı:ılardır. Aralarında da ima türk- Vaşlnıtonda hakiki evim orasıdır. Asker atlelerine yapılan yardım 
~e konuşuyorlar. Fenerbahçe, Ga- Orada bulunmadıj:ım zaman beni için beyannameye tlı.bi kazanç ver
latasaray, Beşiktaş taraftarı s ı fa. arayan olursa sefaret müsteşarı. gl&i milkellenerlnden alinan yüzde 
tile üç çocuk hA1A Amerikad;t üç Orhan Erol un evinde olduiumu 1 bef miktarın yUZde ona çıkarılması 
sporcu parti teşk:l ediyorlar ve herkes elll~ koymuş gibi bilir'. B· hakkındaki tekli! Bütçe ve Kavanln 
~araftar oldukları klübUn gidişini Orhanın lk t' yej'enıle otlu samımt encümenine sevkedllmıftl. Encümen 
uzaktan uzata takibe çalışıyorlar. ahbaplarımdır. Geçen akşam bü- bu teklifi tetkik ederek kabul et-

Amerlkaya ilk gltukleri zaman tün aile bize yemete ıelmlşlerdl. mi,lir. 
küçük oğlan: cBurası Gangsterle- Aile deyince zaten hep sefirin aııe_ Ayrıc& iradı gayrisafi .... , llze
rın memleketi. diye &~celerce ya_ s i n ~ anlayorum. Davetlilerimiz L rine kaza..nı;: verenlenden de yUzde 
tığının altında &izlenerek uyu. rısında sefir, Bayan Erteıiln, Cil- on yardım verrisi alınması jç:n bir 
muştur. Diğerler de günün birin- mel Tek, Bayan İsmet, Nasuhi, tekil! vardır. Bu tekliner Balı gUnü 
de Türklyeye avdet edebilmek Ahmet, Selma Ertegün ve Demir_ Şehir meclisinde görü,UlecekUr. 
üzere tcı.bs i l görüp yetfşmeği akıl. han Erol bulunuyordu. Her vakit 
!arına koymuşlardır . olduğu gibi. sözlerimiz hep Türkl-

B. G~sbi'n in on yedi, on sek iz yeye aitti. Kendi makinemizle 
Senenin deniz sporları 

faaliyeti ya~larında.ıcl büyük kızı Mar>ho
vard'd•n geçıenlerde İstanbuldakl 
bir tan ıdığına gel<! n bir mektup, 
toprağımızda doğan bir yeni diln. 
ya çocuğunun burasını ne derece

Türklyede aldıjımız !ilimleri Istanbut Bölgeel Deniz Ajanlığı, 

saflrlertmlze gösterd ik. Türkiyede hafta ortasında Teknik komitenin de 

mi-

bir çok evlerin çocukları arasın. 

da eks :k olmayan bir bahis !&bil 
lere kadar vatan tanıyacatına boş olarak açıldı: Galatasaray _ Fe .. 
b!r misaldir. Bakınız, cenç kız nerbaıtıçe davası.,. Ben hll.14. Ga. 
neler söylüyor: 

ı,,tiraklle bir toplantı yaparak bu se
nenin faaliyet programını hazırla· 

m,.tn'. 
Oğrendiğim ize göre bu seneki de

niz yarışlarının ek.serisi Bolazda ya .. 
pılacaktır. 

başımızı ıöge çevirip mehil göz
lerle n:yaz ederdik. oGedlz, o 
menhus ve ıem almaz at mi. 
sali çay ylne taşarsa, y ne 
ekinlerim izi ya la.yıp süpürür. 
sc... Ve yahut or.un doku
namadığı suya kanıksamış ekin 
ta rlaları tekrar ye&mur suyur.a 
kararsa , arpalar delicc1 buğday. 

lar ot olursa halimiz ne olur? 
Rabbim!, diye •h ve vah ederek 
bulduğumuz sabahın durıun sa. 
atlerlnde pcncercler :mizin cam. 
larına evvela b ir kaç damla dir
besf, sonra bir hışırtı ve çatırdı. 

lıte başl•dı , durmak ve dlnler.
mek bilmiye rek tekrar başladı. 

Sanki her damla Yüreğim izin tıl 
başına dUşüyor ve yer yer gönlü
müzü kavuruyor. 

Peynir müstohsilleri, 1 

fiyatların fesbitini 

istiyorlar 
Peynir iman mevsJminln baflama.

~ı Uzerlne peynir j!tlllsal ve JstihlAk 
mıntakalarında peynlrlerln maliyet 
!!yatları ve satı, şartları tetkik edi
lerek yeni tesblt olunan narhlar Ti
caret Veklletinln tasvibine arudil· 

, Bu memlekete (Amerikayı) 

aJışabllmektcn hi!A uzagı z. Mem
leketim dediğim zaman hatırıma 

ancak Türkiye gel iyor. 

latasarayın ateşl i b ir taraftarıy11n 1 
fakat Fenerbahçenln hiç i~• yara
madığı hakkında B. sefiri b ir tür- Üniversite Rektörünün mıştır. Veka.ıet bu husu•ta aı&ka· 

darlara bir tebliğde bulunmadığı için 

Orlamektebl bu sene bitirdim. 
Derhal koleje gitmek arzusunday
dım. Fakat doktorlar sıhhatimi 

uygun bu lmadılar ve bir sene 
beklememi münasip gördüler. An_ 
kara Tarih ve Co&rafya Fakültesi
ne dört sene sonra ta1ebe yazıla_ 

bilecejlml aklıma koymuştum. 

Halbuki bir sene bekleyeceğim ve 

Şen biletçinin hikôyesi 

T ramvay hklrm tıklım dol

muştu. Herke~n SUl'atı aınk

tr, a.rab& Jçlndek.J ha,-a. atrrdı, her 
tarafta nDıayet beliren bahar hava~u 
bu k&ftıalı, srkmltlr Jere sokulama
mı,tı. 

Mahcup ta'\·ırh iki gen<' kız, gkle
C"etı yere varmı,ıardr, fakat kaJaba
lrkt ya..rıp geçen-ıiyorlardı . Blletc:I sah
nede gö:ıüktü. ııo ~ · şen bir adamdı: 

- Böyle olmaz, dedi, durun, 
izi (ıkarmanın )"01uno bilirim. 

Sonra. yolculara hıt p etti: 

ben 

- Baylar, yol ,·erin, 
ilanım &'"!'<'C•k. 

iki ihtiyar 

lü kandıramadım . 

Kız kardeşim Anna, musiki tah_ 
sil ed;.yor. Derslerine çok çalışı. 

yor. Maksadı, konser vermek ve

slleslle Türklyeye ıldebilmektlr. 

Anna gelecek sene Konservatuara 

girecektir. Şlmd den defalarla r•d
yoda parçalar çalmııtır. 

Küçük kırdeıim Gllli, seftrin 
otıu Ahmedin gıtt.jll mektebe gL 

diyor. Sporla çok utra~ıyor. Bu 
sene mektebin futbol takımının 

kaptanı olmuıtur. GUnün birinde 
kendisini İstanbul ve Ankara spor 
meydanlarında mutlaka ıörecek
stniz. 

Bu •ene mekt.epte Türklyeye 
dair yazdıfım ders yazıları çok 
bei'enl!dl, aleni suretle okundu, 
çünkü bunları candan yızmıştım. 
Yurduma dair konferanslar da 
verdim. Ağzımdan Türkiye llkır _ 
dısc dilşmediği için kızlar bana 
•Tilrk • Jakobını taktılar. Mektep
te bir , iki Türk kızı bulundugu 
halde (Türk) llkabını onlara de
iiJ, bana taktıkları için gizliden 
r :zJiye sevindim .• 

Bu mektup, noıredileceğl batı_ 
ra getirilmeden yazılmış hususi 
bir bağlılık vesikasıdır. Fakat bir 
yeni dünya çocuğunun dolduğu 
yurt hıkkınd•kl hasretini o kadar 
tatlı ve ateşli bir şekilde ifade edi
yor ki tesadüfen elimize geçince 
neşretmekten kendimizi alama. 
dık. 

konferansı taze peynir satışı henüz başlıyama· 
Unlver!ite Rektörü Cemil Bilse\ mıştır. Ofrendtglmlzc göre Izmir, 

' B k . önUmUZdeld pazartesı günü EmlnönU ·~ alt _ea•r .. Edirne ve .civarıa.nnda.kt 
peyn ı r milstahsll!eri Ticaret Veklle· 

Halkevinde (Dünya yolu) mevzulu tine tekrar müracaatla fiyatların tes 
mühlm bir konferans verecektir. bitini ve satışlara mU.Saade edilme

Rektör bu konferansında b~gUnkU sini rica etml\Jlerdir. 

!!lyast vaziyeti de izah edecektir. Gi

riş ıerbesttlr. 

Pazar yerlerinde et 

kontrolleri yapılacak 
Şehrin muhtelif semtlerinde kurul· 

makta bulunan pazar yerlerindeki es 
nafın ekseriyetle narhtan yUksek fi
yatlarla gıda maddeleri sattıklarını 

haber alan bölge ıa,e mUdUrlUfU pa 
zar yerlerinin sıkı bir surette kon
trol edilmesi lüzumunu alA.:kaJılara 

bildirmiştir. Murakabe bUrosu me
murlarr bugünden sonra pazar ma
hallerinde ant kontroller yapacaklar
dır. 

Kireç f iyatları 
yükseliyor 

Son ı;ünlerde kireç !!yatlarında gö 
ze çarpacak bir ytlk!elme olmuftur. 
AlAk&lılar, bunun amele yevmiyeleri 
ile nakliye ücretlerinin artmasından 
ileri gelditfnl lddia etınekte, !akal, 
infa&t malzeme!i satan tüccarlar, 
vAkl yUkselmenin amele yevmiye ve 
na.kliye ticreUerlnin artma miktarı 

ile uyrun olmadıgını SÖylemektedir
ler. 

Mardin valisi, vazifesi 

başına gitti 
Mar<nn vatuıtine tayin edilmiş bu

lunan Istanbul vali muavini Rafit 
Demlrta.ş, dün arkadS{ları ile veda 
ederek vazifesinden ayrtlmıftır. Ye
ni vazıteıılne gitmek üze.re bugün Is
tanbuldan Toros ekspre!ile hareket 
edecektir. 

Ba~k ihracına 
müsaade ediliyor 

Ticaret VekA.teti tarafından veri
len bir kararla torik, kolyOI, kılorid
ya. ve benzerleri gibi balıkların, ve
k!Uetln yazı ile vereceği müsaade ile 
ihraçları serbest bırakılmaktadır. 

Yayın, sazan vesaire Cibi göl bahk· 
tarının ihracı eskisi gibi serbest bu
lunmaktadır. 

Önümüzdeki ders yılı 
için hazırlıklar 

OnUmUzdekl dere yılı için ,ımdl· 

den hazırlanmıya. b&flanıJa.n okul ki~ 
tapları için lüzumu bulunan klğ'ıt 

stoklarının şimdiden temint maksa
dile Maarif VekA.letl namına 2M bin 
liralık bir tahsisat verilmlftlr. 

nunda bahara bir can kurtaran 
gibi kavuşuyoruz. B ir de bakıyo .. 
ruz ki ekilenlerin yarısını çayl!l' 
a l mış, bir k ısmı su durmasından 
bozulmuş, bir kısım ota ve deli .. 
ccyc dö:-.müş . .. Ne ise, kalanı 

'yi olur! diylp teselli bulm aıta ça
lı ~pyor ve bu kalan için bu scCI.'.!:- , 
bahar yağmuru bekliyoruz. 

Bahar yağınuru , Türk çlftçis :
nin orahmefü dediği Nisan yağ
muru, « altın araba, gilmilş teker
lek , olan büyük nimet... Şlmcii 

seni bekliyoruz. Se.n, bütün kış 
y~fanıarın ci·nııfnden dei:Hsin. 
Sen ıehir değil, şifasın, hayatsın, 
cana can katarsın! .. Seni bekli
yoruz. 

lf:!!. ökyüzü bultlanmıya başlı

~ yor •.. Yağacak, neredeyse 
yağacak. Fakat aksi bir rüzgar 
bulutları dağıtıyor. Tekrar 11üneş 
açıyor, tekrar gözümüz havada ... 
Gecede kaç defa penceremizi a. 
çıp yine h .. vaya bakıyoruz, bu 

sefer kararsın ve yağsın diye ba. 
kıyoruz. Fakat kalbim izi delen o 
menhus yıldızlar hill pırıl pırıl ... 
Yağmur emmaresl yok ... 

- Bah&r kurak gidiyor. Kalan 
mahsuller de bozutma~a. sarar
mağa başladı, yerler takır takır 

kurudu. Bir yağmur olsa ... 

- Kısın, o, aman dur! diye 
ya.lv.ardıtımıı: ya.lmur blr kere 
iki saatçik yağsa ... Gönüller ye
i!liılen buruştu, yüzler tekrar ka
rardı. Biraz yalfdı anuna, dallar 
çekti, kasabalara oldu. Ovalara 
damlası düşmedi. Rahmet eksik. 

razıyız! .. 
İşte Türk çiftçisin in bir ktş ha

yatı ve b!r bahar ömrü ... Özle. 
mck ve beklemekle geçen bu ö. 
mür, cefalı gtb: görünür, fakat 
s;; falıdır da... Her sene, bu ma. 
cera, her sene bu alın yazısı, her 
se.r.e bu keder ve bu sevinç! .. 
Türk çiftçisinin yüzünü tabiat.in 
bu tezatları buruşturur, belini 
bunlar büker, fakat gönlünü de 
bunlar tazeler, bunla.r besler ve 
bunlar terbiye eder. Ezilmiş, bu
i-uşmuş ve bükülmüş bir ten için.. 
de o a:tizel ve astı ruhun yaşama. 
sı bu sert ve il3hi ç!Ienin eseri
dir. 
9i"' ürk köylüsü tamamile ta

U biatin mahsulüdür, çocu
ğudur. Fakat böyle olmakla be
raber artık sna tabiatl ona ram 
bir hale getirmek ve bu düzen
siz anayı hacir altına almak za_ 
manı da gelmiştir. Türk köylüsü
nün gönJünc ferah, gayretine 
emniyet vermek, onun alın teri. 
ni kıymetlendirmek ve h~der et. 
memek yolu ne ise, o yola g lri 4 

lecek zamandayız. Tablatin sa
kar, kör ve nankör kudreti ile 
mücadele edip bu kuvveti yarar
lı bir hale, Türk çiftçisinin eme
ğine ve işine yardımcı bir şekle 
sokmak en büyük vazifedir. Türk 
köylüsünün gözünü ilinti ile bak
tıil semadan ayırıp toprağın Us
tündekl mahıul~n.e mniyetle 
b•klırabildiğlmlı gün en mesut 
günümüz olacaktır. 

Realist Türk çiftçisi, bu rca_ 
Lteyl bekliyor! 

Fevıl Lütfi Kraosmano(lu 

'fCl14 X.-.A~la!&l!!I~~ _,._ ~~ :&::!:~~ 

Bu da bir kurban 
V akit arkada.,ıouııu dünkü sa- dls 

yıtrnd&: dfadımköy ııa,öfret.. 

te blr yanlı,lığa kurban ııtmllj ! 

DAHA İYİ OLMAZ l'tU? 
menl bir ziyafete kurban gitti• dtye 
bir ha\'ad.ls ba.şhğı gördüm. 

Ilk dU,Uocem 'u ol<lu: Zavallı a
dam gallıı. botuına pek d~i1ndU. 
Bu zamanda bol n çeııltıı yemek 

Almanya<!& elif kilo tereyafr e&kh
yan bir fabrikatörün bı'ı 'uruJdufu 
, .• dert lhtlldln yapan blr ııaı>a)iclnln 
de ölllme rnaltk6m edUdlğl lıavadlslnl 
\·erirken Tas\.·lrl Efklr arkadqımız: 

yaptırınak saadet'ne mazhar oln1uş «Darısı buradak:Jler:n 'ba.,ına» diyor. 
bir dostu '\'ardı ve bu dostu tarafın- Ben bu temennJyt beğenmedln1. 
dan ak,am yemeftne davet edUmtıttt. 
AJıi kuzu kapamasma.ı nefis tcreyıt
h Je\'reğe, zeytlnyath taze baklaya, 
ku,ba'ı clferll pUA.va, sağ yattı be
zelyeye, bol peynJrll makarnaya, un 
helvaeına. dayanamamı,, tabak tabak 
g~uttlkten sonra. doJ.g'un midenin 
kalbe yaphft ta,,Y.k üzerine gitti •a
valb ! 

Bu dU,tınce He havadlol okudwll. 
Mejer ha. öiretmenin kurban &1d.,I 
bir «ziyafet» e detti lJlr «Cinayet» e 
ımı, ,.e arkad&ı)ınımn ,·erdifl hava.-

cBlzdekller ne mal ıakJMmlar, ne de 

başları Ufurul..,un !• dileğinde bulun4 

ma-k daha :iyi oln1az ını? 

BEŞ YILDIR YtlRÜYORLAR 
Bir caskerf \.'a%.lyet:.. yaır:arı: cla

ponla.r Çine yürümek üzere hazırla
ruyorlan diyor. Ben!m hatırımda. kal· 
dıftna göre, Japonlar Çine be'! yıl 
önce yll.rUnılye ba,Jarm tardı; fal<at 
tuttuldarı yol, o kadar dolamkçh ki 
yürümekle bitecek gibi &'öıilnmüyor. 

TATLISERT 

JlrrkM sıkı,ıp yol ver<ll. Genç 
kı:ılar kırıtarak çıktılar. Bu harp 
hlleı!'I, bötfuı tram' ay balkının bo,u
na ~ttJ, herkesin yUzU gilldli. Biraz 
e\,.·eJki abus lnsanlaT, kırk lieneden
bcri blrblrlnı tanıyan, blrblrile qka
ıa,an ~en bil' rrup hallnt aldtla;. 

Ikl orta. ya,ıı hanem, bundan son
~akJ Jlitasyonda yerlerinden kalktı. 

ar ve bllettlye sordular: 
SONMIYEN ATES 

za nazaran herhalde Boğaza ... 
- Bravo Nihat... Çok zekisin .. Van!_ 

köyünde, yazlıja verilen bir ktç yalı 
varmı§· Hemen bu pazar seninle gidelim 
de gezelim olmaz mı? .. 

Kocam çehresini ekşiterek cevap ve_ 
rlyor: 

Nihadın kestirip attığı bu kati sözler 
karşısında onun arzularına. tAbl olmak
tan başka çare kalmamıştı. Gözlerim, 
üstada kaydı. Onun nazarlarında, bana 
merha.metle bakan acıklı bir ifade var
dı. 

- Ya bize yol ~mak tçln bakalım, 
ae dJyece~ln? 

Za,·aJh blletçl bira-ı: yutkun<lu. Fa
kat neticede aciz röstermedl: 

- Açıhn, haminneler geçecek! di
ye ba!ırdı. 

Bu Jı\tffe de befrnlldl. Artık traın
, ·ay abusJuktan kurtulmu..,tu. Fakat 
aynı hta•yonda ben de (•ıklım. 

Tram,·ay hareket ettikten sonra 
,unu farkettLrrı ki güzel bir !ırsat 

karırmıştım. Bu l'f!c:lm darlığı u.ma
nında. kil~ük bir ınaa,ıa r~nmete 

«;>alı~n. her giln )'üılerce defa. slnlr
li JOlcular arasında. .)"Rrma. hareket. 
teri yapan bu bllet(I, bu kadar !}e-a 
>ln1anın, etrafına. neşe dağıtmanın 

rolunu nasıl ke,fetn1ıştt '!' 

Bu ~ır benin1 için mec;"bul kaldı, 

fakat Belediye.le ,.e tram"·ay Jdare· 
s:ne tavsiye ederim: Şen vabnaa ,.e 
bUetçJlcrl arayıp bul&o:nJrir, bol lk
ramlye \·ersinler. Tramvaylara behk 
lstllt dolan abus insanların yüzvnU 
l:'üldlirmek, ktndllerine neşe s~nıak, 
bu~ük bit marl!ettir. 

Tefrika No. 37 

Üstadın tasvir ettifl o emsalsiz güzel
lıkler, ıözUmün önünde tablolar halinde 
canlanıyor. O mı.ıhteşem mehtapta ken
dimi üstadın sı ndalında görüyorum. O, 
kürek çekiyor, ı>.n, tabiat! s•yredly0-
r11m. lklmlı de susuyoruz. Mehtabın 
nurlu izleri ilzer'.nde akarak ebediyete 
dojru gJdiyoruz. Böyle hassas, böyle 
büyük ruhlu fazlletkAr bir adamla ne
relere gldiJmez? .. 

iistad dalgınl;ğımın farkına varıyor : 
- Ne o; hanım~fcndi? .. Büyü tesirini 

göstermeie başladı galiba ... 
- Öyle gibi ... Sizin tarafta yazlık 

için kirıya verilen yalılar var mı üsta
dun? .. 

- Bir iki ya.il olacak galiba ... Fakat 
N.hat bey, Boğaza gelmez. Anadolu kı_ 
yısı çok hareketsizdir. Stzi tatm:n etmez. 
Siz de sıkılırsınız. 

- HLç zanne-tmlyorum. Çünkü ben, 
gürilltüden hiç hoş!Qnmam. Sükunete 
bayıJırı,m. Bahusus §imdi m~•rrirliğe 

de he""s ed),)IOl'um. Sakın bir köıc ve 

Yazan : ismet zjy A 

zen,ın tabiat dekorları içinde hislerimi 
daha kuvvetle ifade edcbiJlrlm. Zanne
diyorum. Gcrç : s:z, tabiatten zlyadc ki_ 
t•plarınızdan ilham aldığınızı söylemiş .. 
tiniz. Fakat ben, henüz pek iptidai hat_ 
tA, pek sermayesiz fakir bir muharrir 
müsveddesi olacağım için, her şeyden 
ilham toplamaga çalışacatım . Nihad• ı:c
llncc: O, gündüzleri işinde, gece de geç 
vakit avdet edeceği için esasen yazlık_ 
tan .ist rade edem '. yccek, pazarlarr btle 
evde oturmuyor ... 

TA uzaktan, holün ilerisinden Nlhadın 
sesi i1'illliyor. Biraz sonra. salonun kapı
sı açılıyor, Nihat neşeli bir çehre ile: 

- Ooo... Üstadım, bu ne s8<ldct ... 
Çok şükür ki aylardan sonra yüzünüzü 
görebildik. diyor. • 

Ben, hemen Nlh&da dönüyorum: 
- Nihat! .. Bu sene yazlığa nereye gl_ 

diyoruz biliyor musun? .. 
-Yok ... 
- Tahmin et bakalım. 
- Üstadla kıırşı kar§ıya oturdugunu-

- Ölmeden evvel münzeviler diyarına 
karışmağa. h•ç de niyetim yok. 

Ben, kü•kUn bir çehre ile: 
- Neden münzeviler diyarı olsun? .. 

Ne sakin ve ıairane bir köşe ..• 
- İyi ama aziz doatum .. benim şair

likle işim yok. Her ıaraflnd•n hareket 
taşan mis gibi sayfiyeler dururken va. 
n iköyündc, o köhnemiş yerde işim ne?·· 
Böyle bir ı:atıete düşecek olsom, herkes
ten evvel Ustad bo.na güler. 

Ve sonra tistads. dönerek: 
- Öyle değil mi üstadım? .. 
Dedi. 

üstad, ne müsbet ve ne de menfi hiç 
bir cevap vermedi. 

Nihat söziinf> dt>vamlcı: 

- Hem ben, Suad yede bir köşk pey-
ledim b le ... rı..:>ı .. ut Uterinde ... Ta.m pi .. 
yasa yeri ... insan, köşkün bahçesine bir 
şezlong atıp oturdu mu, neler görmez 
neler?·· Sonra vesaiti bol, medeni ihti
yaçları karşılıyan her türlü kolaylıklar 
mevcut ..• 

Allİnallah Su•diyeyi hiçbir yere feda 
elmem ... dedi 

Zihnimde meraklı bir sual belirdi, Ni
had• sordum: 

- Suadlyeye yalnız gitmek seni mem
nun etmez mi?·· 

- Anlıyamadım? .. 
- Yani şunu demek istiyorum ki, 

mademki Suadlycyl çok seviyorsun ve 
hiçbir sayfiye yerine feda edemiyor>Un, 
sen oraya &it. Ben de burada, evde ka. 
layım. 

Kocamın yüzünde, sevinç ifade eden 
tebessüml<>r belirdi. Fakat çarçabuk 
kendini topladı: 

- Ne münasebet 
orada, sen burada-... 
türlü mAna verir. 

karıcıtım .. , Ben 
Herkes buna, bin 

Kocamı.n sözilnU kesüm: 
- Biz, herkese hesap vermek mecbu

rlyet'nde deflliz ya ... Sen de bUiyorsun 
ki ben gürültülü yerlerden hoşlanmıyo
rum. Bu ev, bu bahçe. çiçekler, piya
nom ve kitaplarım beni çok güzel oya_ 
lıyab!lir. Bütün bunların fevkinde bir de 
yazı meıgullyetim olacak ... 

NJıat hayretle: 
- Hayır ola ne yazısı ... Yoksa sen 

de mi muharrir oluyorsun. 
<Arkası varı 

--

ikinci sinir harbi 
A Jınanyanın 19S9 eylCllUnde 

Polanyaya taarruzlle beıtren 

ilk mu\·atfakıyetJerden sonra. müt

tefikler aleyhine müthı, bir sinir 
harbi de artlmı' bulunuyordu. Bu 
blrlocl sinir harbi, Aln1anya, A\'ru
panın bir ('ok 111€'mleketlerini oJKun 

birer armut K1bl de,·şı ·~1Jği müd

det.<'e bUtün "ldrlt-tllc de,·an1 etti. 
Hl.il kr<iirn• kad"\t hal(lkl harbe mu

vat.:l o1Rntk ktı'\\·Ptinj kavhetmP
ııe., vill"iit!IJ,,.n hu ııl11lr hArh'. A'
mRn nrihılanntn -Ark f'Pn°hf"(fn""" 
le'•~ ... n .. nr~'"" n1~n~1 ,, 0 o;:lh-lPrl'tkı,. .. ı 

,..;; .. ı;;k1,. .. 1,,. karııoıla"ması Uurlnp 
hı-1·1i P,'f'-\.lilpflf. 

""'""' ih·ll'I '°'"1Jvnl' ki Pl2 hı.hAl"l 
Jp hlrJH<t,. fk 1nrl ıııılnlr Juırhl ba lf'
rn••tıl". l-'Alf0 t hu ıııf'rf'r hn, "hlr kA"· 
ı.ıı•ık f!'Br"n7ihır ,.,,. 1111\ttaflklPr f'\

rnfınt1tııf1 mlh,·ere ~·önettllml' bulur-
mAktıu1ır. 

AmPrlk<tn tlP,·fpf <>ılenıl"\rmm, hA
sınının hompn her yiin tPkrarlatlrk
fRrr milvon1Rl'<'8, mllvarlarC"a. tah~1-
ıı:f!!t. on hln1trf'P. ,.lh;: b'nlC'ree \·a

nur. fa-..·vıırP. fllnk fnııııııl\tı pro«
rAlnl~"' tk1n"I ..,lnlr h11rhlnin önC'Iİ 

koHaru'frr. Ondan ~onra ikinci <'ep
he hakkını1a her ~n lehte ,.t a· 
1p\·hte viiri\tHlen mUtalı\alarla bun
ların nra,..ınflf\ mlh,•er lio;;lprlne ;\·a
pllan ba~kınlar gpJn1ekted'r. Al· 
m&nlann garp cephesine ehemmi· 
:ret vennf;re ba~lama~n. Norveçtl' 
manevralar yaptırmasr, Aln1an ga~ 
ute1erlnln Avrupa. kıtasına geni' 
öleWerde ihraç yıpılamıyacaflnı 

n1Unaka1Jaya kalkı,n1aları hep bun· 
ların neticesidir. 

Japon şehirlerinin bombardımanı 

üolünden Kllnler geçtiği halde !\ili~ 

Amerikalıların resmi bir tebliğ ne'· 
retınemelerl, bu. işi bir esrar per• 
(lesi altında bırakmıya talışmaJerı 

da. sJnJr harbt JcaplarındandıT. 

I\fadagaskar adasının - yakın ve
ya. uzak bir hak'kat ol.ı,a. bJJe - re· 
nup Afrlkası kıtaları tararmdaıı 

tşıal edlleceğl haberinin - vuku ,.,.. 
ya t~bbüsUnden önce - ortaya •· 
tıhna.•H da. ba.5ka tUrlU tefsir edi· 
leınez. 

Krsacası bana. öyle rellyor Jd 
müttefiklerin mukabil s '.nJr harbi 
ba,lanu' gibidir. Birinci sinir har· 
bl müttefikleri hayli sarstı, fakat 
yenemedi. Bakabnı bu Jklncl ..,.r 
kar'jılık sınır harbi ne r,onuç ,·ere· 
eek? KÖR KADJ 

Osküdar tramvayla· 

rında vatman, bi~etçi 

darlığı 
Uskildar Tramvay ldareol va.tmsJl 

ve biletçi sıkınhsı içlndedir. 85 vat· 
man, 95 blletçlye ihtiyaç olduğu ]lal· 
de 47 vatman 18 biletçi mevcuttt.1f· 
Bir tUrlU bu ihtiyaç kar~ılanamad'' 
ğrndan idare Istanbul Beledlyesiııt 
müracaatla çareler arannıasını tste· 
mi~lr. 

Etiket koymıyan dük· 

kanlar kapanacak 
Belediye Daimi encUmenl paz•t" 

lıksız satı9 kanununa muhali! oıarıol< 
etiket koymayan ve bundan evvtıce 
de bu uygunsuz hareketlerinden do· 
layt ceza. verenlerin Uç &'ÜI1 müddet· 

k•' le dUkkfınlarınm kapatılmasına 
rar vermiştir. 

,..- T A K V I M -ı 
26 NİSAN 1942 

PAZAR 
AY 4 - Gün 116 - Kasını 170 
RUMİ 1358 - NİSAN 13 

HİCRİ 1361 - 11.ebiülahlr ı!ı 
V AIIT UY ALI llZll· 

6 GÜNEŞ s,oe 10.0 
ÖGLE 13,12 5,13 
liıctNDİ 17,01 9,0Z 
AKŞAM 20,00 ız.OO 
YATSI 21,40 1,4Z 

iMSAK 4,12 ~ 
~ 

Kuzu ciğer sotesi "'': 

D Un de dü.,iludllm, tatıPdır)• 
nklt geç ifil; !Sebıe yar~,~ 

,.akit mU11aıt değl1, e\·de kol•Y •"' 
yapılacak b:r ~y de yok. Jfe1"~~ ılf' 
ıwna bir kuzu ciğer •ote!>I ,el rı~•'' 
sabA. gittim, bir t.akım kuı:tı .,tıJ"'' 
tam bir kUo geldi. Aldım· SiY 1ıof 

k ...... bS111 il' Myauru, yüreğini güzel ·~ • .,o 
radım. Onları cnuı :rıl<'kdıl<t•~ •• d' 
ra bol soğanı doğ"radıo1. Jçtıri'i 

1
• cı· 

k "'doJl il' kAfl miktarda. •B<le yağ o, . ..,ı •· 
terle soğanı hep bir ar3(.l11o ı:e ,.fJ.'; 
vurdum. Bahar \'& biberin! tuttO~ 
ettlnı. Tam clf;er plşmlye yUt ,.rı•.v" 
sıralarda güzel ve ternlı.: tar·ııtıid1 

biraz s~a. ez.erek C"Jğerln 'ırot "1; 
bo,..ıttım. D•har ,.. b!tıe•1 "1 ı,...', 

b3}laJ'&. .. 1C"' 
n1ası, ~a.ıun da. bu uı..P'ıfl "' 
"·ermesi, ciğer sotesinln tıl JJO ~ 
olmasına. yardını etm.'' otdU· Jc ıı'iil' 
retle çocuklara bugün do P" .-ıuıl 

U ı bir •-
olnıamakla beraber g z~. JcJıl' 
yemek yedirmek ınilJlll<u':,. .:.Oırol 

EV,.. 

1 
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'i 3!1ı.':1 i #ta Ji! 1: ~t :] # 3 ! 3 ;D 
Ordumuza iltihak eden Askeri durum 

yedek subaylar 
(Ba~ı 1 inekle) (-) 1 almış. 

<Sayın büyüklerim, değerli komu- Genel kurmay At!ba,kanı Asım 

tanlarım ve azız arkadaşlarım: Gündüz, kahraman ordunun gcneral-

1:- Yazan · 

~~aa BORAN 
<Bugün Yedek subay okulunun 16 !erinden mtirt>kkcp bir grupla konu· 

f1f man taarruzu ne Z8ı71Bn ıncı de\•rcslni tam bir huzur ve cm- şuyor. Valimiz Nevzat Tandoğanla, 
-------------- niyet iç:nde ve ölc;UsUz bir sevinçle Emniyet MUdürUmtiz Şinasi Turgs 
başlıyacak? bitirmiş bulunuyoruz. da her zamanki gibi vazifelerinin ba-

D 
oğu oeplıeslnde beJdcneo Al· Bu muUu günde, bUyUk Tilrk mil· şında bulunuyorlar. 

lctinln kurucusu Ulu Atamıun mll- Saat tam 14,30 da senç subay·ar 
man taarruzuna aylardanbc· h ne\i uzurunda candan gelen minnet i merag'm salonunun l)rtasında yer 

ri cB&har taarruzu» adı \'6rildl. Al- ve tazim ile eğilir, Yüce lnönUnü:'ı 

1 

aldılar. Merasime IstlklAl marflle 
manJar bu sene taarruza hazirandan huzurlarında candan gelen m.nnet \'e başlandı. Hiç blr ağızdan bu ki.dsr 
önce ba.,~akta faydo. görüyorlar- şükran duyg\f.o.rımızı arzederim.> salAhlyeUe ~ıkmıyacak olan IstlklAl 
dı. Hazırlıkta olduğu ı-:bı zaman ftl· Genç subay sözlerini ~u şeklide bl- marşımızı dinlerken, hakikaten göz
barlle de ön almak f tlyorlardı; ge-l tirdi: !erimiz yaşanyor, ve bu uğurda ver
ç.en seneki tecrübe haziran o~.unda <Varlığımız, hayatımız aziz vata. ditJm.z 4ehitlerin ruhlarının ba.şı

bqlamak.la ~~ kaldıklarıru goster- na armağan olsun .•. > mızın üzerinde koruyucu bir melek 
mı,tt. Nutku mUteakıp genç subaylar, gibi dolaştt#ıru sanıyoruz;. 

Almanlar ıüeanda veya nmyıs ba· vakur bir eda ile at üzerinden du- IsUklll marşı bitince mektep ko-
ran okul komutanı Ali Rıza GUrcanın mutanı Albay Ali Rıza Gürcan, mik
önünde, seyreden binlerce halkı tak- ro!on önüne geliyor ve buıtın Yedek 
dlrle alkışlanan çok muntazam bir Subay okulu talebelerinin 16 ncı to.h
geçlt resmi verm~lerdlr. sil ve talim devresini b!tırdlklerinl 

••nd& taarmT.& geçmeyi umuyorlar· 

dr. Fakat kıt uun \'e ~Jdcletll ıürdU. 

ZamaDt"a unulukiarr kadar ön alama· 
dılar. Baharın üçte ikl!ıl gitti. Bir 

maym ayı kaldı. Fakat mayı5 ayın· 

da da taaınmın baJlamuı mümkün 

defll. Zira buzlar yeni ~öı.Ulmekte-

dlr; Jollar ııe arazi batak hale ı;-el· 

ntlftfr. Tanklar ,.e r.uiılı blrliklt'r 

•Uratıe ilerleyemezler; haJbnkl Al· 
manların bllttln Umldl yılılınm harbi 

Geçit resminden sonra bu devre söy!Uyor, törende hazır bulunanlara 
mezunları arasından ayrılan bir he- teşekkür ediyor ve Yedek Subay 0 • 

yet. Ebedi Şe! AtaturkUn, Etnoğraf- kulunun kuruıu~na ait bir tarihçe 
ya. müzesindeki mu\•akkat kabrine yaptıktan eonra nutkuna şöyle dc
g!derck mA.nevl huzurunda taz:.mle e· vam ediyor: 
ğilmlşlcr ve kabre bir çelenk koy- dhtıyat zabit mektebi, ihtiyat: za-
muşlardır. bit namzedi tal!mg!hında yeti'en ye 

'1- dek subayların ordu sar.arı içerisine 
Ofledcn sonra saat henUz 1'... karışarak muhtelit cephelerde ne de· 

Binlerce klşU!k kahramanlar namze- terli varlıklar olduklarını ve muvaz-
Yapan bu motörlU tümcnlcrdlr. di, Dikmen sırtlarına bağdalf kurmuş zaf arkadaşları gibi yUk!ek vasıfta 

Son gelen haberlerden, taarrnzun olan yedek subay okulunun önllnde bir subay ve komutan olarak tarl
k11nt'trl bir ihtimale cörc, haziranın <hazırol!> vaziyetinde duruyorlar. hlmlze ne büyük ve ne şerefli kah
lllc &'tinlerinde başlıyau.ğı llerl Urlil Onlerinden, Balkan ı arplerlnln, Ça ramanlık menkıbeleri eklediklerine 
lnekt~ıır. Şu halde arhk buna balaar nakkale zaferlerinin, MUU Mticade· fahlt olduk. Bu zablUerimizle Anka
:;-rruzu defU, yaz; taarruzu demek lelerin sanannda yer tutmuş olan ra Cebeci tallmglhında yetl'8n genç 
fnı olur ve Almanlar haziran ha- hakiki kahramıuılo.r, dünkU genç, bu yedek subaylarımız. Istlklll savaşı

fında harekete ıg-eçerlcrsc z.amam·a günkU büyük kumandanlar geçiyor. mızda asil b:r varlık olan her Türk 
·~ bir ay kazanmıf olaoa.klardır. Her general mezunlan bir defa teftiş gibi kalpleri yurt afklle tutu,arak, 

Sonbaba. ra kadıı.r Almanların clin· ı ediyor ve 0 aekerlcre hu .keskin e· yurdumuzun üstüne çöken hain emel 
~e tıç aylık bir yaz dC\TC 1 kalıyor. d:ı ile bir defa soruyor: lerJ, bUtUn varlıklannı ortaya koya-
!;llbaharın Jkl ayını da lli\e ede.r- _ :Nasılsınız? rak söküp atmak için hiç bir teşvik 

k 5 ay yanı 150 gün zarfında, ha· Ayni mertlikle binlerce genç han· ve istek beklemeden blrb,rflerlle re-
zırhkları AJ-ft-1 ki cJ daha · k et ........ arın D en ço çere şu cevabı veriyor: kabet eden heyecanla k~arak ayni 
nı~ıak•Imı' olan Sol~et orduları _ Sağol!. ka]ıramanlık ve sahabet! UstUn bir 

n P ed!lt>b'Jooek mi'! 'B8J1Vekil Doktor Refik Saydam, liyakatle yaptılar. 
~e u seter fatla olarak bir de batı dudaklarından hiç ekşlk olmıyan her Bu kahramanların aziz, duygu 
ili Pheııı \e Anupada Alman sanayll- zamanki nazik teb~Umlle Yedek su- ve hizmetlerini minnet ve fUkranla 
~"tehdit ednn hava harbi ,·ardtr. Ge· bııy okulunun merasim salonunda gö- ve bu uğuroa kanlannı akıtan mü
lıın ~nt1 Almanlar daha serbeşt lıu· rilnUyor. Meclis Reisi AbdUlhallk Ren barek şehltlerimitl de ayni yUksek 

9 
'OYorlardı: /akat bu ynz karşıla· da, onun yanında Hariciye :Vekili, seslerle ve rahmetle anarım.> 

.,-.:klarr gUçlUklt>r iki cepheye ay- Maarif Vekil!, GUmrük ve Inhısarlar Komutan .sözlerini ışu cümle!erle 

1 
1,hr \ 'C bliyümü,ttır. Bu itibar- Vekili. ~um MUdnfaa Vek!l!, Dahili· bitiriyor: 

ifa, Sov.ret ordulannın 1~9 gtin için- ye VeklH bu meraıı.mde hazır bulun- ı <Tarihten ve bugünkü olaylardan 
h~ka~ıtnıp süplirülecr.ğlne şimdiden d d " ttı t makta ır. . . ers alarak her karış toprağı e<:da-
lıttı e ıtıek yersizdir. l • 2 ay sonra Müstakil Grup reısi Alı RAna Tar· dımızın ve bizim ka.nımızla sulanmı ... 
~terecseıcı han kuvvetlerinin ne han, RlyascticUmhur umumi kAtibl 1 ve aziz clhnhurlyet:ınlzln fe"ı.ıerlley 
..... r bllyUyec-~ğl göwnUne getJrUlr- n~ kAl t MU t J"" '""'• do™ l{cmal Ge.deleç, ,a,>9~e .. e • s cşa- bezenmiş olan eevgili yurdı.unuzu ve 
tın a«t ha,·a harblndc Almanla- n Cemal Y09tl ve Istsnbul Valisi Dr. azız ulwıumuzu ük k 
)' -kbl kadar Uı.tiinlilk gösterem!- LOtli Kırdar davetliler arasında yer şerefini kor nkyl . ııc menfaat ve 
ı..~1ert.11e ve bu yüzdt:n yıldırım uma çın bUtUn kudre-
l°f!(-e 1•lıı aynı ıUraUe Jnklşaf etml· ttniz, varlığınızla en bUyUk vaa!mız 

----

tine ihtimal Hr!lebU:r. lngiliz hava akınları olan TUrklük ve onun sayılmaz mUm 
- taz hassaıarııe bUyUk feragat ve fe-

(Ba~ı 1 incide) X clakA.rlıklarıa vaz:tenlzi daima tam 

Çoclllc hastalıkları nıüte11asın11 

Dr. Nevzat Ziya 
d 

H1.1ıtaıarını her gün saat 14 
en 8<>n C tısı . ra •#aloğlu Halk Par· 

ap bıııası karf!Sında Zeklbey 
td &rtımanı 8 inci dairede kabul 

\zer. 

... ILB&llRll'•a 

ALEV ŞARKiSi 
~<>A.11 TUrkçe Sözlü 

GU.;\;!;IUlY • ALEK!-iASDR 
Ve :N REREXIS CLAmE 

cvyork M tr 
?'ası nrtLstıer e ' opolltcn Ope-

rakı 1 F evkalAde me-

hag'dan alır.an bir habere göre. başarı ile yapacağınıza \'e icabında 
fngll!z uçakları, perşembe gecesi bu uğurda seve ııeve kanınızı akıta
Danimarkada geniş bölgeler üze. ca~ınıza g-Uvenlmlz v&rdır.> 
r ;nde uçmuşlar ve muhtelif nok. Bu hakikaten değerli hitabenin 
talara bombalar atmışlardır. Bir henUz ruhlardakı tesirleri yaşarken 
büyük İng!l!z uçağı, yere düşerek Yedek 8Ubaylar grup grup masaya 
parçnlerunıştır. Üç İng:Iiz subayı, yaklaşmıya ve ellerini 4anlı bayrağı
paraşütle atııyarak kurtulmuş ve mızın üzerine koyarak vatana,, ml.l-
göz ıı.ıtına alınmıştır. lete ve cUmhurlyete sadakatle hiı-

Belçlka üstünde met edeceklerine yemin etmlye baş
lıyorlar. 

Londra, 25 (A.A.) - İngillı ha. 
va kuvvetleri Belçiksda yen~ de. Bir aralık okul komutanı Büyük 
nlz tezgfıhlarına hücum etmişler_ Millet Meclisimizin yanına yaJtla.şı· 
dlr. Beş Alman tayyaresi düşürül- yor ve sınıflarının blrlnc.lerine dlp-
müş, ıı İngiliz tayyaresi kayıptır. ~~:a~ad7yo:~ hediyelerini vermesini 

Malta'ya devamlı akınlar Sayın AbdU:haJlk Renda, arkadaş-
Malta, 25 (A.A.) - Dün Malta ları ar~ında temavilz eden mektebin 

düşmanın dbrt hava akınına uğra. piyade blrfnclsi Mustafa Onat, top· 
mıştır. Sivfllere ait b nalarda. blr çunun b!rincilıl Fuat Ogf', muhabere 
çok hasarlar olmuştur. Düşmanın birinci.si Fahri Domaniç, ist;hklm bl· 

__ 13 tayyaresi hasara uğratılmı$tır. rinclel Ahmet U"t, ıUvari birnc!s! 

, ......... .;;;:::;~~~~---•••~-• Refik Iklncl, nakliye b!rlneisl Orhan 

ı nens A'k macerası 

llugUn ~ Soltuk ve levazım birincisi Necat 

M E L E K 
Sinema düuyaaınıo en parlak j Sevgimanın ellerini sıkarak diploma 

1 
ve hediyelerini veriyor. 

yıldıı.ı ,.e l tanbul lnema &e\'l'r Bundan sonra ziyafet: ııalonuna ~e-
lneınasıuda balkının e\'l;lllsl, gllıcller C'İiZCl! 1 çen devlet adamlarımızın Ve davetli· 

!erin yüzünde hakikt b:r itimadın sar 

H E D D y L A M A R R sılmaz izleri okunuyor. Af&fıds ..,. 
kert bando, bizi heyecandan heye-

Te cana sUrUkliyen \'e geçmi.ş mazlmai 

J A M E 
hatırlatan psrçalar çalıyor. S S T E W A R T Elindeki limonata bardafmdan ra-
hat bir yudum alan bir bUyUfUmUz, 
yanındaki arkadaşına şöyle d iyor: 

6ahet;lrJnl gönnelishılı. 
-. Bugün ııaat 11 de tenzilAUı matine , a 

Bıı .ıc 
tam ııaat "l d 

1, (J R ~ Ş; ~ya;B kü~ ~ mıncla 
TBBNISYENLEBI BIRLiit 

• ltfenf aatine 

Bn m(h~~YÜK MÜSAMERE 
renin programı; kıymetU sea ...... a ... ·" B A y -· ·-rımız 

Ve &rkad la A N s A r i y E 
ŞEHlRaf T~~~~~n:~n ver!~ccek konser ile 

B A Z 
SAN ATKARLARINDAN 

iM ve v · 
kon lttlraJdie temııll edlle<-.e~ ~!Al R J Z A 'D 1 D 
ııu:::·:;:.~ r;~naı;:ıarr tarat111dan , e:e!,. T .:.,~V-A ! ı ) 

1ıııı .ra oau Komedi kmnı ~ ·-- omer 
• • 1 • ..,..._-de e•tılnıaktadrr. 

f Pr tarafa \Malt! nakli ye tı-.mln edllmı t' 
' r. ,1 

- Vatan ve lstiklA.l, diplomat çan
talarında muhafaza edilme%, Onları 
saklamak için TUrk orduau vu!ında. 
bir kuvvete ihtlya.c; vardır. 

Örfi İdare Kanu· 
nund.a tadilat 

yapılıyor 
(Safı 1 hıclde) (X) 

Örfl idare mıntakasından çıka. 
rılanl;rdan bu mıntakaya izinsiz 
ıirenler hakkındıı. bir seneden üç 
seneye kadar ıürgün cezası hUk. 
molunacaktır. 

Örfi idare mıntakaaı dışına. cı
karılanların lkamet4'ah ittihaz et
tikleri yerlerde kalmaları, cıkarıl. 
ma sebeplerir.e nazaran mahzurlu 
ıörüldüiU takdirde o yerde veya 
o vilayet hududu içinde ikametleri 
Dahiliye Veklletl kararlle meno. 
lunur. 
Haklarında bu fıkra hilkmil tat. 

blk olunanlardan, çıkarıldıkları ye 
re veya vt~yete iVrıS!z ılrenler 
hakkında bir seneye kadar sürgün 
cezası hükmolunur. 

. VATAN 

BAŞl\IAKALEDE~ DEVAl\I 

Barem Kanununu 
tetkik etmek 

lazımdır 

Rafine pamuk yağı 
(Ba~ı 1 Jncldc) il 

adamın değerini mektep diploma. 
sile ve hizmet sencsile ö~ilyor. 
Kendi kendirrl yetlşt rmek lmk~
nını bulmuş, değerli, olgun adnmı 

f iyatlan teshil edildi 
sı!ır sayıyor. 

Toptan satış, 
teneke 

Ankara, 25 (A.A.) - Iktıut Vc
kA1ctınden tebliğ edilmiştir: 

" 
asgarı beş 

olacak 
Fabnkalıır asgari b~ tenekeye ka 

«ar satış yapmıya mecburdurlar. 
Rafine pamuk yağının ikinci ve 

UçUncU ellerde azami satış fiyatları 

zeytin yağındaki esaslara göre !iyal 

2.5.4.942 tarihinden itibaren rafıne 
pamuk yağının, muamele verg.sl da
hil, çıplak olarak toptan fabrikada 
satış !iyatı kilo başına 75 kuruş o
larak tesblt edilmiştir. Toptan snlış ımıral:abe komisyonlarınca a;>TJCa 

asgari beş tenekedlr. ı tesb1t olunacaktır. 

'.NeUce ne oluyor: Kanunu ald:ı. 
tıp iş görmek için şarl hile yolle
rına düşüyor. İhtısas mevkii diye 
çıkar yollar aranıyor, çifte h zmet. 
·er, velAket maaşlarııc boşluk dol. 
duruluyor. Bav memurluğu veril. 
:ıılş tasfiye komisyonu lızalıkları 
vardır k senelerdenberl devam 
edip g diyor. •Bu ne b tmcz til-

kenmez tasfiyedir!. diye k imse ses Mezbahada bı·r ropörtaı· 
çıkarmıyor. Çünkü memurun de. 
ğeri vardır. Barem kanununun ta. (Ba~ı ı ıncld~) (~) 
nımadığı hakkın karşılığı, tılli bir Ben bu sığır ve manda musyene· 
hizmetten alınen maaşın devam sini gözlerimle gördUkten sonra, yıı
edip g itmesine göz yummak sure- mmda bulunanlara: 
t'le ödeniyor. Böyle şari h leler iş! - Bu toz hallndekl kırmızı bO)'ll 
karıştırıyor, ortalığı bulc.ndırıyor, silinmek suretlle bu haY'•anlar yine 
aAçık ölçü kullanalım o derken kesilemez mi? Buraya ı;clen hay
müphem bir takım ölçüler kitaba vanlar arasından kesllemt'z der:dik· 
uydurulup gidiyor. 1''akat bu da ten sonra iade edilen hayvan var mı'! 
maksada. kfıfi gelmediği fç!n bazım dedım. 
iş !çln adam secmek iınki.ını bu- GWdWer. Blr parça da istıhza'ı 
lunmuyor. Baıan da değeri olmı- b r tavırla. şu cevabı verd!lcr: 
yan, fakat ölçüye uyan bir adam, - Pay yerine gelip de genç olsun, 
cidden değerli adam& tercih edil. ihUyar olsun kesilmeyen hayvan 
mek suret:ıe bir i§C konuyor. Bir yoktur. Yüz sığırdan yalnız onu (kc
taraftan dn -ehliyet sahip:cri, ser- sıleblllr) damgasını yer, fakat yUzU 
best plyasc.<ia Jş bulup bareme tabi de l<cslllr. Ama nerede? Orası a;>n 
müesseselerden takım takım ka. bir d:ıvadır. 
çıyorlar. Bareme bağlı müessese- Banaı daha neler anlattılar. Ben 
Jerln iş görme sev'ye~i duşüyor, de dinledim. HcrŞt')i onların herhan· 
adam p'yasasındakl kıymet' yuk. ı ı;t bir emelle söyleyışlerinc göre de· 
sek bir adamıı değeri olan kıymet ği!, kendi zav!yemdcn muhakeme 
verilemediği için onun laini gor. ,..derck şu neticeye vardım: 

dır. 
Bu yetmiyormuş glb., Istanbu un 

ihtiyacını karşılamak Uzcre Pay 
mahall!ne kadar gelen hayvanların 
yUzdt> r!llden razlıısı dn burada .sa
tış yapıldıktnn sonra kesl!mlycrck 
belediye hudutları haricine gidiyor. 
Talep m.ktarındıı hayYan kesilmedi· 
ğl içindir ki. koyun ''e kuzu !!yat· 
lan da ate., pahaı;ı denecek bir fı
yata kadar yUkselıyor. Bu yüzden 
de şchır içinde bir koyun ve ku:r.u 
kaçakc:ı"ığı oluyor. 
Mezbahayı dolaşırken b r nokta 

daha dil<kntıml celbettl: Anasından 
ayrılmış 20 gUnllik ya\Tuların yU:r.· 
de doksanı dişi idi. Bu da hayvan 
yetlştlrlc!lcrln bugünkü ''az.yet kar 
şısında yarını dUşUnmiyerek c11cr!n
dokl hayvanı her ne ımrctlc olursa 
olsun ellerinden çıkardıklarını ı;ös· 
ter!yor. Bana kalırsa. hayvan yetiş· 
tırılmcs. bakımından yarın için bil· 
yUk bir teh'ikc karşısındayız. 

K. O. C. 
mek :çin b '.r kaç adam kullanılı. Etı bize bu kadar pahalıya veren 
yor. Neticede dııhn çok m•sraf cdi. sebeplerin başında haY'an kaçakçı· 
liyor, kadrolar alabild;ğine büyü. lı~ı ı;ellyor. Bu kaçakçılık nasıl o-
yor, fi.kat safi verim azalıyor. luyor? Bu pek baJ!t.. HCldlselerl Volı' 

gözlerllc gören ve, bır parı;a da kıı· ve Belediye Reis1 

bugün geliyor Barem kanununun Ma. rlf sisle- fasını iş" eten b r insan, bunun sır
m:mize yaptığı fenalık bUyilkti.ır. rını ıı.nlamakta gtiçltik çekmez. 
İlk tahs lden sonra çırak diye ha- Tetklklcrlmize bugUn 140 • 160 
yata atılacak çocuklar, orta mek- kuruşa Yediğimiz sığır ve mandadan 
tebe, liseye, yüksek mektebe hü. başlayalım: 

Ankara, 25 (Tele!onla) - ts. 
tanbul Valisi doktor Lıltfl Kırdar 
bu okşam İstanbul:ı hareket etti· 

cum ediyorlar. B 'r ı;-ok dairelerin Yukarıda. kaydettiğim gibi vıın
tccrübeslne göre orta ve lise me. yet Baytar mUdürlllğü genç sığır ve 
zunları arasından seçilip kurslarla. mandaların UskUdardan lstanbula Japon kayıbı bir 
dairenin ihtlyı:çlarına uydurulan {;'eçlr!lmes.ne mUsaade etmiyor. Fa· • • 

edilen istifade, yüksek mektep me- Pay yerine kadar geliyor, getirlll· (Ba 1 1 Jd ) ( .. ) 

s 

SiYASfiCMAL 
istikbalin iki 

başlı manzarası 
Yııı:an: M. il. ZAI. 

H arbln bul{UnkU &allıa'>ında ı . 
tlkbal denince hatıra bir ınıın 

7&ra ılrğll, iki m:ın7.ara geliyor. B .• 
rlsl Mlh\l'rln, diğer! ılemokraıılnln 
kaz.anması llıtlnıal ne göre blrlılrln
ılcn çok değı,ık şektıler aıı3·or. 
Baıı memleketlerde blrblrlnılen 

taınamllt1 ayrı iki cephe görii~·oru • 
Birisi, l\l ,h\'erln znferlne, <l!ğerl cll'· 
mokra inin r.alerlne göre kurulnıuı;. 
lur. l\JeselA Frıanııadıı La\'Dl, canıyİe 
b:ışl~·ıc l\llh\ erle berubcr yilrüyor. 
General de Gol ise ılemokrn"lnln 
ön ~anarında yer alı:\'or. I..-0ndrndıı 
l\'or\·~ hilkUnıetı Jhtlmallerdı•n 
biri liz.erıne, Oslo'd:ıkl Qulsllng Jııl· 

knmctlnl diğer ihtimal Uı:erloe tn
raf tutuyor. IA1ndradakl Yunan hll· 
kOıııetl, dcnıol>rns'nln 7.aferlnl t,1• 

hli ımyarnk yine Londrada tıulun:ırı 
l"ugosla\' hUkilnıctı ile beraber lılr 
Rıtlkan hlrliğlnln tt>ınclinl kurarken, 
bugilnkU Atfna htikfınıetlne men· 
up 1> r slycı t şah!ıiyct de, Mili\ erin 
kazancı Jhtlmallnl lı~abıı katarak, 
Ralkanların yarınki haritası hal•· 
kmılıı Bcrllnde te,f'bhUslerde bulun-
makla me.,gulılUr. nu Yunan dl(ılo

nıatrnın bir ls\·Jçre gazctcslnlıı ller
lln muhabır:nc liJ ledlğlne görıo, 

l'uııanl tan Scll\nlklen \az geçnıe
Jtc rnz.ı Cleğllıllr \ c Bulgarların l\J.ı

kcdonya \ c l'rskJ ada yaptıklarını 
unutmıl acakhr. 

Rnlkan hilkOınetlerlnden her hlrl 
lıo~ in lkl~r hıı'1 ıte.> da ederek 1 tiJ,. 
halin !ki lhtınıalinc kt>ndllcrını u~. 

durınafa çalışırkrn, Bıılkan millet 
lrrhıden her !>irinin l>lr tek 'iıPut 
hııltnd~, Tıirk ınllletlnln haline gııı· 
t:ı ettlklerlne şüphe ed lemez. t;ğer 
natkan nılllctlcrl blra7 daha ııtlk 

daHanarak lienıU aralarında ,bir fe. 

dt>rs~~on kurııınnııı lnıkünına \ar
ımlanlı, buglln bıltUn Ilalkaıılnr lıl· 

zlm ıncvkllnı!zde bulunur ,.e tarnr
sızlığını rl b:rllıtlle korurdu. 

O) le sanını: ki bu harbin yarattı
~· fthıkC'tler, l\ulgar mllletl h!lc da
hli olduğu halde, lııitUn Balkan mll· 
letlerlnc dt>r" olmu~tur. Il:ılknnl:ır 
için tabii ideal; miı-.takll memleket 

!erden mürekkep blr b:rl!k halini 
almak ,.e bütün davalarını kendi 
aralarında karde,çe halletmektir. 

çekirdekten yctlştir. Jen gençlerden 1 kat yine bütün manda ve sığırlar bu Çınlıye karşı altı 

l d 
· yorlar. Burada baytar muayene edl· 'ı ne e 

zunu memur ar an edılen lst fade- ponlar Uç bin ki.fi kaybetmişlerdir. 
den fazladır. Fakat barem, yüksek 1 ~or. Genç olanların başına kırmızı 18 ile 22 nisan arasında Pylnmanıı --------------
mektebe, hariçte tahsile ikram'ye ?yayı vuruyo~. Fakat damgssı ne civarında Japon zayiatı ö!U ve yaralı Madag-askarın İşgali 

d . ..,. ı · h 1 .. .. o ursa olsun yıne bUtUn sığır ve ver ı.ı çın er g~nç o yo a doku!. olarak yine Uç bin kişiyi bulmuştur. (Ba'}ı 1 lnclde) O 
mek ve rahat, emin b 'r gelire kon. ' kmandkalıırl kakes!Mliyorb. hYalhnızl biud kesiş 1 Çinliler ıse oıu ve yaralı olarak bin i k l 

k t
. aça o ar • ez a a ar c n e ya- d 'plomatlk mUnasebetler n es -

ma ıs ıyor. __ i pılıyor. kişi kaybetmiş' erdir. Bu rakkam, diğl hakkında diln akşam b:r teb-
:Japon kayıplarının a48ğı yukan al· llğ neşredilmtatır. 

Barem kanunu kısmen haklı bir KUçUk bir ar8'tırmadan ııonra işin tıda blrld r. Bu kararda şaşılacak bir nokta 
takım dedikodulardan donmu.,tur sırrını da keJ!ettlm. Bu da pek ba· ı 

6 ... • it Şimdi Tatkonun cenup ~Jgesinde olmayıp aşağı yukerı iki seneden. 
Adam seçiminde ba.zan meziyet 5 .. beri mevcut fiil vaziyetin tey!dln. 
re"'.l, hatır, gönül, yarenlik ve ak. Kırmızı damga. yiyen sığır ve muharebeler cereyan e. tmektedlr. 

• ı • u ttıkt den lbıırcttfr. r.abalık hiıklm olmuş ve miktarca mandalar o geçıt yer nr a ıı an Pinn nehri üzerinde Çin ve Japon 
mahdut bile olsa bir takım vazife 60nra bir takım müteahhitlerin eli- kuvvetleri karşı kar~ıya bulunmak· Af~~~d~İrı~tt~ ı~:·~İ~h; hü;~~~: 
sah'plerine, başka memleketler ne düşüyor. Resmi teşekkUllere et tadır. U arıısındak! diplomatik münnse
için belki de t;,ıbii, fakat memle- vermek taahhüdü altında bulunan Çunklng, 2.; (A.A.) - General betlerin. kesilmesinin, Lavııl'ın Ma 
kctimizin telakkilerir.e ve gelir sc. bu adamlar, «kesilmesi caiz değil> çan Kay Çek'e en bUyi.lk asker nl· daaaskar hakkında bir karar al. 

Vl
·vesln... göre "a'·r:tabit derecede diye damga yiyen hayvanları hariç-,, " • ,, ,an olan Banyo n:~snının bUyUk sa- masını rnilttefiklerln önlemek n·-

yu-ksek ma,,...,lsr \'e sevahat yevmi- te kestiriyorlar, bu suretle Mezbaha 1 ~,. ,, ııp rUtbcsl verilmiştir. yet nde bulunduğu şayiaları ile 
veleri verilm!"'ti· resminden de kurtulmuş oluyorlar. hl 1 ' v ·u d & d k Bern, 25 (A.A.) - Amerikan mem· ç b r münasebeti yok gibi gö. 

Bu gibi işler için b:r takım had. 1: z man a ve Eit.ır an anca on zilkmcktcdır. 
t · k f k u aad •i aldıın balarından alınan telgranara JÖTe, 

ler koymak ve aikllyetçlleri ho". anesıne es me m 8 e.. o• Fransanın durumu " ı ı dl k ' h ı d ı;. göre a Birmanyadakl müttefik l<uvveUerln 
nut etmek elbette Itızımdı, fakat ç n r ı, nar o ma ıoına ' • 

1 l d
' k ıı b ana kumandanı "'eneral Stllvell kıtaların Nevyork, 25 (A.A.) - Ne\·-

bu hususta ifrata gitmemek, haklı çık ta t>p tar~:sm ıı. es en ayv , ., 
ed 

•-- u ı d • asa cephe boyunda ıoo kilometre kadar York Times yllzıyor: 
şik{ıyetlerin önUnü almakla kal- arz ilen mlko.uu zer n en P•Y 

i t t bit edili I t b U 
ne ,,.eri "ekı lmelerlnl emretmiştir. 1''rnnsa zanned.ldlğinden daha 

ma-k, hak ki mezl·vet ve hlzmet'n t ya ı es yor. ş e un n • ., • " k d bilyUk bir buhranın tesiri altında. 
ileri "ldi,...e ölçü olmasına. cnncl. Uecsl olarak da sığır etini 160 uru· IUndfstan a 

.. 9• • .., dır. Laval'in. tekrar iş başına ça. 
ler varatmamak icap ederdi. ça. şa yiyoruz. Londra, ~ (A.A.) - Time.s'in j " 1 ı 1' ırslmasının Almanya tarafndan 
ıı..:nnla çalı.,mıyanın, meziyetli ile Koyun ve kuzu mese es ne gc .n· "ladras muhabirinin blldirdi""lne gö-~ " ı Uhs 1 ~· & müracaat edilen ümitsiz bir harc-
meziyetslzln b'r tutulması,· çaltı:.. ce. iptida şu var ki ko;>'Un s a re kon~e. Hind stanın derhal müda-v- h •·ten Jdl"'i ... ket olduğu gittikçe daha büyUk 
mak ve hizmet etmek hevesı'nl ko··- merkez;erlnden ayvan ..,, 1 0 taasını tanzim edecek \'e ayni •a-

d l kl b p .. bir sarahatle belirmektedir. Fran. 
künden kesmekte ve meılyeUI kadar gelmiyor. Buna 8 se e manda. MU.SlUmanlarm istlkllllnl ta· 
«ençlerin yüksek mııkaınlara rık. vıır: sa kımıldamağa başladığı zaman • • nıyarak onlıırı müşterek vatanı mU· Avrupanı.rı. da kımıldanacnf:ındnn 
ması iç'n mebusluktan ba"ka kapı Birincisi koyun yetiştiren mer- dataa,•a davet edecek bir komite ku· ı .. ıı " em n olablllrlz. Almanya Frtnsız. 
bırakmamaktır. kczlerde mahalU idarelerce ver en rulmasına karar verml11tir. u ., ları isyana sevkedccek olursa bu. 

Kendi kendinl yetiştiren vanl bir kararla hayvan ihracına m saa· Komltt>n!n b:r beyanname.ıı!nde: • • nun tesiri Fransa yıkıldığı zaman 
hayat mektebinde yetı~en değerli de edilmiyormuş. Japonlara mukavemet edeceğiZ, de· diğer miUeUcr Uzerludc hasıl olrn 
adamların da hakkını tanımak car. lkinclsl de hudutta daha yUksek nllmoktcdlr. v h tesir kadar bilyilk olacııktır. 
tile asııari bir barem elbette lfıum. fiyat bulan suru sahiplerinin ay-
dır. F.akat bu bıırem .r.ormal suret- vnnlo.rını hariç memleketlere geçir
te çalışan v:ısnti derecede vaz'fe mek suretilc kaçakçılık yapmalan
sahiblne -emniyet vermek ve asga. 
ri haklarını korumakla k•lmakts
dır. Meziyet sahiplerinin, i~lerlni 
kendilerine derd edip fed:ık:trlıkla 
çalışanların yolur.u kC"...ınemelldlr. 
O zaman y.ıılnız onların !erdi hızı 
değil, memleketin ileriye doğru 
hareket sürat! azaltılmış olur. 

Slblryaya inen tayyare r ) 
Ankııra. 25 (Radyo Gazett'.SI) R D 1 • A 1 m~ 

Bazı kaynakların verdiği malOmata b a r b 1 göre, Sovyet topraklarına inen A· "'---

Öyle sanıyoruz ki geçird iğimiz 
tecrübeler karşısında bıırem kanu. 
r.unun bugün bir tek müdııfll kal. 
mamı.şhr. Kanunun mfizakeresinde 
bu sistemi en çok müdafaa edenler 
bile hislere kapılıp hatAlı bir yola 
rld:ıdlğ'nl görmüşlerdir. Zaten tür. 

lil tUrlil ekler, tadlller, tefsll'ler, 
şeri hl!e!erle kanun. kuşa benzetll
mlstir. 

Barem kanununun tadiline dııhll 
fazla vakit kiybetmeden sırılm•k 
tlizımdır. Memlekete yarıyacak 
meziyetleri ve lşlcrlnl kendilerine 
derd edenlerin hizmetini bakkanL 
yet ölçtiierile ölçmek ve istldad 
gösterenlerden memleket hesabına 
~Rm verim almak yolunu sçmszsak 
kendi iktısadi gelişmemizi kendi 
elimizle zorla körletmekte devsm 
etm!ıı oluruz. ... •N 

AJur.9t Emln YAL.~ 

merikan tayyareslnln hedefi bir ve
sile ıcat ederek Japonya ile Rusyanın 
arasında. harp hail dogurmaktır. 

Tayyarenin Ruslar tarafından gö:z: 
altına alınması Amerlkalılan mem· 
nun etmemiştir. 

Boston radyosu da bir neşriyatın· 
da Rusyanın müttefik olduğunu, ö
dünç verme ve kiralama kanunu !le 
yardım yapılırken bu hAdiBc karşı

sında inkisara uğranıldııtını söyle· 
mi,tır. Radyo, Rusyanın Japonya ile 
sulh hal!nde bulunduğunu da.hatırlat· 
mışlır. 

(B&§ı ı Jaclde «/• 
lalinin bir \·aadl 

Londra, 2.5 {A.A.) - B. B. C.: 
En iyi ve tecrübeli Polonya a.sker 

Jerl So\'yet Rusyada kalacaklardır 
Polonya Generali Andersun, Rusya. 
dan buraya dön:mU.Ş \'C Polonya kur
tarıldığı zaman ilk ev\'eltı oraya gir
mek şere!lrıe bunların nail olaca
ğını Stal!nln vadettiğini ııöylcmlşttr 
Sn·a11~1>ol bölıesınc ha,·a akıııı 
Berlin, 25 (A.A.) _ Alm:;.n baş

kı.ımu!.Jmlrğ'ınan bf.dirdlğin.e göre, 
Alı:nan savıılJ uçnl<ları, dün, Sovyet 
ıeı ,,.. ~ vastopol lıölgesindekl sahra 

1 hıı• - alanları:ıa tesirli hUcumlar yap 

1 

m~lardır. Bir deniz uçağı Ussündcki 
hang".ülarıı tam isabetler kaydedilmiş 
, . ., büyük yangınlıır çıkarılmıştır. 

İST~NBUL 1.EVAZII\I A:UiR. 
Lİ<'.İINDEN VF.RİLE~ ASKE. 

Rl KITAAT İLANLARI 

Beher kilosu 85 kuruştan 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
125,000 kılo koyun eti kapal ı zarf 
la eks.ltmeye konmu~tur. İhale,,ı 
11/ 5/942 t>azartcsi günü sııat 10 
da. Samsunda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 7968 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda ı;öru'ür 
Taliplerin kanunl vesıkalar.le tek 
lif mektuplarını ıhale saatuıden 
b ir saat evveline kador komisyona 
vermeleri. (2P36-4594) 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
jCABINDA GVNDE ALIN ABıLıa 
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Serbest güreşin· Türkiye 
birincilikleri dün başladı 

Çok çirkin 
bir hadise 

1İstanbul muhteliti, dün 
lzmire 1-2 mağ iip oldu 

Serbest Türkiye blrinl'illklerlne ı,t rak eden güre5rller bir arada 

Serbest ~üre5 Türkiye blrinc-
~ikl. ri dün ıjğJeden sonra muhte
l f be "ele-den gelen elliyi müte. 
c vız g eşı; n r. iştlrak!le Bcyoğ-

lia •kc\·i salonunda başladı. 
~.iı.Jr'!b&kalarda llk göze çarpan 

nokta, b l/.~C am .. tôr güreş müsa
alar na karşı olan slAkasızlık .. 
Il~:- Tek rda~iı .. Adnan müsa .. 

bsk ı iki üç bir k ş yi bir aray1\ 

Federasyon reisi 
ile Aj:ın birbirine 

girmişler 

Eskrim moçlorınd :ı 
neler oldu 7 

Ben bulunamadım. Fakat bulunan
lardan d ; nıedim. Geçen hafta yapılan 
eskrim müsabakalarında. federasyon 

1 

reisi ile Istanbul bölgesi eskrim aja· 
nı a.ra.sında. Türk sporu namına yUz... 
ler kızartacak mUessl! bir hA.dise ol
muş. Htı.dise şudur: 

Eskrim federasyonu reisi Rıdvan 
Bora bu mU.Sabakaların Dağcılık klU· 
bünde yapılmasını istem :ş. Bir çok 
kimselerin iddialarına göre federas
yon reisinin Ankara takrrnını kazan
dırmak Lçin, bu sporda bUtün Türkl
yeni:t nA.zımı olan bir te~ekkUlUn ba· 
şında bulunan bıı11kan vazifes'.nı unu
taTak bazı yorara da sapmış. 
Dağcılık klUbUnde yapılmasına ka· 

rar verilen bu müsabakaların başlan. 

1 

gıcında federasyon reisi ile ajan Rıd
van ara~rnda bir mUnaıca.,,a b3şJamı~. 

1 

hu rıınn~kaı:ıa o kadar bUvtlm'lc,ı lci, 
l~ pol"~in mllhalesin; icap C'ttlrecE'k 
b:ı· safhaya z .. mi~ ve ka~"',:ıJno;ımalar 

da gPri knlnıı:;ı. N;hayet mll~ahaltalar 
Beyoftlu Ha·kevı .!'13.ıonunda yapı1mı"I 
ve bu o.\sap geır:;-! :ı.l!ti lç!nde de kar-

ı .,r::ışmalar gayrttab t net 'cel~r ver ... 
miş. Bölye e"krlm ajanının da btlA.-ı 
hare istifa ettiğini de öğrendik. 

----! 

Futbol monitörü Kelle lbrahlm ı~t.t.nbul nıuhtclit:nden Salioı 

htanbul mu.htelltl An karaya hareketinden evvel 

tstanbuldan Env• 

Ankara, 25 ( A,A.) - 23 Ni••" 
bayramı mUnasebetile Ankara. ıs· 
tanbul ve Izmir muhtelltıeri arasın· 
da tertip edilen futbol maçlarına. bll' 

gUn 19 Mayıs stadında başland.ı. 
Müsabakaların etrafında topıanıı.ıı 

geniş aJAka pugün stadyumda bUytll< 
ol· bir kalabalığın blr!knıesine sebep 

muştu. Tribünler yirmi bin kadllr 
tahın.n edebileceğimiz bi.r seyirC· 
kiltlesl tarafından doldurulmuştll· 

Saat 17 de başlıyacağı ilA.n edill' 
mUsabnka, ı~ dakikalık bir teahho.r· 
la, 17,15 de ancak başhyabildl. Jı'· 
takım sahaya beraberce çıktığı f:$'" 

man şiddetle alkışlandılar. 

Kısa bir serenıonlder. sonra Jstb.,,. 
d>' 

bul ve lznlir takımları karşılıkll . 
""1.ıfl1' zildlkleri vak.t şu ~ekllde oldUb-

görUyoruz: t· 
Iznıir: Sa!A.haddin - Adil, Ali, Reş•ı 

cı.ı"' 
topıerkcn, elli altmı~ güreşçiy~ 

karşı ki:'r!;ıya getirecek Türkiye 
şamp;yonasında güreşç;ler1 ve id::ı. .. 
rrcilct i ;stisna edcr~ck ancak yüz 
yüz t•lJi kişinin bu!unması bu ;Iit
kas1zlığın en bıriz delili idi. Bu 
da gösteriyor kı, teşkllAt an'ane"i 

HAdfsey:l biz:e anlattık arına göre 
yukarıya aynen geçlrdlk,evve·A. şunu 1 

' kaydedelim ki; devletıeşmif bir teş- ı ------------------------------

kll!tta mesuı bir ~ahsın herhangi bir H S'I &c!k-eı ifil o~ Da~ na IFil 1:fl 18\ ~ 

Şeref, Macit, Sallm, Saim, Saıt. s: 

1 
Hüseyin, Hidayet. ır 

Istanbul: Osman - Fnruk, tJır 
, hAdisede nA.zrm rol Un O oynaması lA- 9> U U::. \SU U U ~ \Y.I \S' U U 
1 z:ım gelirken bu gibl çlrk:n bir hl.di-

1 

rat Salim, Er,vcr, lbrah;m. ~~tı 

porumuz olan güreşi organizasyon 
bozukluğu yüzünder. bu vaziyete 

t eeye kendl.ıtlnln ıııebebl"t vermesi F b h G 1 f M 
spor işlerimizin ne halde olduğunu, , ener a çe a a asarayın ısır 

ret Gündüz, Hakkı, Şeref, )ft~s.· 
J.laçı Ankaradan Ref'ik GUven 1 

re ediyordu. . ·~ 

duşürmüştur. 

Y~kın ~ene!ere kadar İstanbul 
her sah.o.da. olduğu gibi güreş spo

l>Un yapılan güre.,ıerden bir en•tantane 

ne hale sokuldutunu açık bir şek;lde 

göstermektedir. seyahaf ı' u çuru l muş bı'r balon mu?. HA.dJseler karşısında karar vermek 

Gol.;;Uz ve berabere bıten . b~t"~t" 
devrede J.ı;ıtanbul takımı rakıbıfl 
daha UstUndU. P 

ru da başta geliyordu. 1\-I:lli tökt- ,
mın kısmı a~amını İstanbullu gü- Alfil lk.®1t<® 
reşçiltr teşkıl etmekteyd~. Fa.kat 
dün bir daha gördük ki; d!~er böl_ 
gel er bu sa hada bir varlık olarak 
gözükürlerken, İstanbul sönük 
denecek bir hal almıştır. 

Fenerbahçel i idarecilerin yapa
ha re ket nedir? Diğer bölgelerde güreş;n yük

felmesi memleket sporu namına 
cakları en doğru 

b:zc nekadar !evinç vcriyor~a İ~- ı Bugün bütün açıklığı ile görllyo- Esefle kaydetmek mecburiyeUnde
tanbulun l~:nci .plflna dUşecek :ır ruz ki, memleket sporunda bllyUk bir yiz l<I, bugün bUtUn spor efk.Arı umu
vazlyete gırmes: 0 kadar kacı 

1
11'· sevgi kaz.anmış Fenerbahçe kulübü- miyeelnin bıldlğl gibi takımda sami-

0 .. k'' k · l ıarda An ara ı un u arşr aşma . - nUn isttkba'.i, bir kaç ki~tnin kaprisi! m:yet kalmamıştır. Aliika görmeyen 

vaziyetinde bulunan mesut bir şahsın 
kendisinin yaptığı bu hAdl!ede kimin 
karar vereceğini düşUnUyoruz. 

Bugüne kadar Türk sporunda böy
le b:r hA.dlseye tesadüf etmedik. iki 
idare adamının polisin müdahalesini 
icap ettJrecek bir harekette bulunma-
ları bu sütunlarda ifade edemlyecegi. 
mlz kadar ağır ve çh·ktn b;r hareket
tir. 

Eskrim sporunun. da bu ldaresiz:
Iikler içinde doğmadan ölüme mah
kQm bir vaziyete sokulduğ"unu bu 
hA.dLse de bütün açıklığı ile ort&ya 
koymaktadır. 

Beden Terbiyesi teşkilA.bnda Jda-tar bütün raklplcrıre tclevvdu.k yüzUnden tehlikeye dUşmektedir. Fa- 1 çocuk~ar futbol sahasına kötU bir 
rdecek bir muv· ffakıyet göster :- . . 

~ kat buna gerek Fenerbahçel:, gerekse zıhnıyetle çıkıyorlar. reslzliklerin sporumuzun Jıtalkınması-
ler. Ve hetta başı tuttular. B~ da rakip bir kulüp taraftarlarının ta- Takım kaptanı o takımJn nA.zımı, na mAni okluğunu. hattA. 61Ume doğ
doğrudan doğruya Ankara gureŞ- hammUIU yoktur. Çünkü neticede za- bağlılrğ"ı tesis edecelc kimsedir. Ni- ru sürt\klediğini iddia ettikçe, bir çok 
o;ilerin.n daha muntazam ve a~nl rar görecek olan TUrk sporudur. Ku- tekim o g-eçen yıllarda Zeki takımda kimselerin bu tenkitle.re tahamn1Ul 
zarn .. nda bu :şin ehli kimseler eh::_ . . · ı k d " ruluş tarihınden son gün ere a ar senelerce nazım rolünü oynan11ş ve edemediklerini görUyoruz. 
:le çalıştıklarını açıkça ortaya koy_ zaferden zafere ko7an, TUrk futbo- kulUbUn sembolU olmuştur. Biz memleket ::rporuna hizn1et ga-

.naktadır. lUnU memleket harlcinde de gögüsle- BugUn hariçten oyuncu bulmak ye~ile tenkitlerjmizl yanhf hareket-
Dünkü müsabaka~ar esnasında rimizi ırtiharla kabartacak bir şekil- ter kar•unnda samimiyetle yaparken, 

·· ·· ·· e ra pan b·r kaç nokta şöyle dur.sun eldeki oyuncular bile Y 
gozu.muz .. r ' de temsil eden o koca Fenerbahçe hAdiseler tenkitlerimizde hakikaten 
üzerındc daha durmak isteriz. neden buutin b r tarih ve 0 gUnler gidiyor. Bir futbol kaynağı kuruyor, samimi o'du&.·muzu .,.östermekte 

Beden. Terb;ycsl teşkll;\Untn spo n &"" n ve 
yalnız unutulmaz bir hatıra olarak kurutuluyor. bizi teyid etmektedir. 

run her sahasrnda tam amatörlük kalıyor. Fenerbahçe ne l-.yin bu vaziyete 
iddiasında bulun~_uğu. şu. günlerde Geçen günlerde bir değil beş takım .1u u tü Gürer (Bursa) yı. Mehmet Akkar. 
hariçten gelen gurcşc;ılerı tanıma- , k b'I S LA . dl'l b .,,..., I'"' Şnl ş r. , 
makta beraber tam bir kanaatle; çı ara 1 en arı. cıver 1 er, u

1
°
1

" n Birkaç haftadır bütUn gazeteler ve (Kocaeli) 32 san~yede tufla. Isa Ar-
. ~ on b~r oyuncu bıle bir araya ge re- duman (lzmir) ı, HUseyin Armafan 

söyliyebil.rlz kt kısmı azamı yaglı r ! spcr mecmuaları Fenerbahçe klübU-
1 l ı ı d. m yor. 1 (SıvO') tu,ıa Bekir Ta., (Seyhan) ı 

güreşten gc. me pro esyone er ır. ldare~izlik yüzünden en iyi oyun- mUzUn bu ac;nacak haline son ver- yenml~lerdir. 
Fakat bunların arasında çok ya. cularını oynp.tamıyor ve bu da mu-1 mek ic;.n mütemadiyen yazıyorlar ve 
kında~ tanıdtklarıml~ da vardI. vaffak•yetslzllkleri doğuruyor. Bir. sütunlarca yer veriyorlar. Bu kadar 
Mescl_a profesyonel gures Alemin_ idare heyeti ki, bir oyuncusuna bir j ha.,'"isasiyet gösterildiği halde Fener
de, bil~1as~a Ş:.:hzadebaşında. yapı. izin kiğıdı alacak kadar bile basit bahçe idarecileri h~IA. idart hataların 
lan yağlı güreşlc~d~n .~anıdığı~ı:ı bir İf1 göremiyor. Bir takımın muvaf-1 klUbU bu hale soktuğunu anlamıyor 
Ali Ahmed [, Ser\!etı dun amator- fak o:ması sporcuların birbirler:rıe veyahud da anlamamazlıktan geli-
lcr arasında gördük. sevgi ve s~mımtyetıe bağlılığı, disip-ı yorlar. . 

Sporun her sahasında amatör- u kil ·d ·1 h 'lin içinde çalışmalar:le mUmkUndUr. Bug n _1 :ırccı er a.klkt . birer 

7'! kilo: 

CellLJ Ecic (Ankara) ikinci dev
rede 8 dakika 3,5 saniyede Bekir 
Şahin (Izmir) e. KAznn Demir (ls
tanbul) 15 da'klktLda Sen·et Koca
meriı;: (Kocaeli) ye ittifakla, Musta
fa Dönmez (Bursa) rakibi Mustafa 
K!reÇç! (Sey!ıar.J ın ayafı sakat
lanma~·ıe hükmen ga.lip ge~mi.,ler-

lük profesyoneH'k davasının ay. Fenerbahçe 0 geçen günlerdeki nlu- · Fenerbahç:clı !Reler ycrle.rin: ehil 
ni şck'lde milt~ıaa edilmesi lcap vaffaklyetinl bu bağ: ılıkla elde et· ı· kim~clcre. b~rak~ak f~dakA.rlı~ını ve 
ederken, futbolda, den:zde, atlc- m:ştir. Muvaffakiyetin sırrı da bu klüpseverlığ'ınl göstersınle.r. dir. 
lizmd~ en ufak bir müsamaha gös idl. ı Kachkö)·: NezlhJ 79 kilo: 
tcr·ımcdi~i halde yalnız güreşte Nurı Atam (Bursa) 20 kklka ~ 
müsam ha etmek ne nizam ve ne d t ı !{ n1a! Kö ( ed ı (D ı ) f:pôrcunun lisans alabilmc!"i ;ç:n 1 a uş a e sc Seyhan) ı, saniy e Resu unı upınar a, A-
de nıdnlık bakımından doğru bir doktor rnuaycnC'sinder.. geçmesi, a •. Recep Tatar (Izmir) ikinci devrede ülz Iper (Ankara) Mehmet• Ozsoy 
har~~ct de~ıl_dir. l\ta~mafh şunu znsının tam olmn.sı, sıhhatte bu-1 tuşla S<'zal TU:,sUz CKocaeU) yl, CSeyha.n) a 32 !ll&niyede, Ahmet Kı-
da ılave edel·m ki, bız bu r:okt;ya ll H lb ki 1 ct·· · Ismall (Ankara) 6 dakika 15 sanı zıl ı.Istanbul) Musa Irdem (lzmir) e , kl . lunması şar ır. a u y ne un- -
ışare .. t etme c profesvonellerın a_ 1 d b d ı · , k . )'ede Fahrcttln Unarer (lstanbuIJ u ikinci d~vrede 10 dak;ikada. tufla 1 ~ • 1 kü güre er e, ura a smı:u ay_ 1 
mator er ..,ra.sına karışma.sının a_ . d"A>' . bl .. ı yenmişlerdir rYaJ'p velmi•lerdir. 
1 h' d i d k . t . detmek .stcrnc ıöın1 z r gurcşç - · ,., 0 , 

Y
eyl :n ey z ckml cb ıs kctmıyor1uz. nlr: sakat olduğunu gOrdük. Bu da. 61 k lo: 87 kilo: 
e ntz şu var , u no aya şa_ • . · r ' 1 • 

ret etmekle, t~şkilcitla n:zamların beden te~bıyes• .. ~a ımat~<'Jmcsın.n Hamdı Topsaka.l ISıvas) ikinci Recep Say (Bursa) Ali Ahmet 
ve verilen kararların söylenen nasıl tatb•k cd.ldığln, go!!tcrmek- devrede tuşla Ahmet Akçayı, Nasu- çapraz (lııtanbul) a tu~la, Adil Ye-
Fözlerin istenildiği şeklide tatbik tcdir. hl Akkar (Bursa) ikinci devrede sa- ner (Sam.sun} Enver Yener (Koca-
ve keyfi hareket edild:ğinl belirt- Ken1al ONAN (Con) yı hesabiie FA.zıt Arınç (lzmir) i, eli) ye. 4 dakika 34. saniyede, Ism.a-
mek sterlik. Teknik dereceler h-lustafa Beton (Ankara) 4 dakika il Yılmaz (Ankara) Bektaş Uygur 

İkinc~ r.okta da şudur; Beden 66 kilo: 35 saniyede Manol Uçar (lstanbul)u. (Sıva.s) a ikinci devrede 10 dakika 
tcrt iv , ımalname~lndc b!r Fahri Soray (Sıvas) be_, dakika- Yaşar Doğu (Ankara) tuşla Ahmet 22 saniyede galip gelmi'1lerdir. 

Bundan bir müddet evvel gazete 9ebbUste bulunacakları haber alın- Ik:nci devrede ızmirli'er dahıt c~I 
sütunlarında evvelA yalnız Fener. mıştır. ve daha enerjikti. Nitekim bif 1~ 
bahçenin daha sonra da Galatasa- GAL ATASARAY • FENERBAH- dak:kada Hidayetin. hazırladığı ii''' 
ray • Fenerbahçe muhtelitinln Mtsı- ÇENİN İTİRAZLARI fırsatını kaçıran Saıt 7 inci. dslC bl" 

ra. gideceğinden bahsedildi. Biz bu Istanbulspor - Fenerbat::çe maçın· da Saime gt\zel b:r pasla ikinci s.U.: 
seyahati bugUnkU şartlar . a~tında 1 da Fenerltlertn, Be.şiktaş - Galata- gol fırsatı temin etti. Saim ?A"~ıt tJı:' 
mevsımsız bulduğumuz içındır ki, saray maçında da Ca'atasaraylıların atlatarak 20 metreden çekt·l1 

gazetemize geçirmedik. . yaptıkları itırazlar Bölgece tetkik 1 şUtıe topıı ağlara taktı. ,r 
Verilen haberlere ve etrafta söy- edilml~, Fenerbahc:elllerin esasen iti- Izmirliler de beklenmedik gott11'0 ıı<ı 

lenen sözlere göre Galatasaray · 1 razlarını nızamt b:r şekilde yapma· vincine henüz doyamamışlardı l<i 'ı121 
Fenerbahçe muhte'itinln nisanın s?n dıkları, Mellhe yapılan itirazın da 1 düzün yerden bir şutla ısta11b':~LI 
haftasında ls~nbuldan ?ıfısıra. g .t- klUbe gönderilen tamime uyarak ha- beraber ik sayısını çıkardığı gbrO )I~· 
mesı ica.p edıyordu. O günler geldi kemin oynatmamak hususundakı ka· Artık oyun çok heyecanlı bir sıJ 
fakat ne bir hareket ve ne de bir rarınm yerinde olduğu görülerek ha- ya g!rmi,tl. . JI' 
hazırlık yok. Bu da bu haberin uçu- kem hakkındaki itirazın varit ola- Istanbul takımının beraberli#·rıı gtt· 
rulan bir balondan başka. bir şey ol- mıyacağına, Galata!ıaray ıların Şül<- n1lrliler 36 ıncı dakikada. saıdifl zJ 
mad.Jğını göstermektedir. rUye. olan itirazlarının da ŞUkrü n ! -ı zel bir şUtU ile C"ezaJandırdı!Bı ,·e ~ 

RAPİD GEL iYOR za.mi olduğu cihetle gayrivarit ad- vaziyete geçtiler ve maç ta. bll 
Ha.ber aldığımıza göre Ietanbul dedılme3ine karar verilmiştir. retle bitli. 

şampiyonu Beşiktaş güzel bir te-1 r------------------------------
şebbUsle Rapid takımını ıstanbula 

getirtmek için mutabık kalmıştır. 

Rapid mayıs iptidasında Istanbula 
gelerek iki maç yapacaktır. 

Be1ikta.şlı'ar bu iki maçtan biri· 
sini Fenerba.hçe, G.alatasaraydan bi· ı 
rine vermek tekl:finde bulunmuş, 

iki klUp de muhtelit oyna1mak iste-

DO CAN 

SiGORT A ANON iM SIR~El'I 
' 

miştir. Beı;ılktaşlılar da ya Galata.sa· ı 
ray veya Fenerbahçenin oynamasın
da ısrar etmektedirler. lkincı karşı- l 
latn1ayı da ıstanbul ~ampiyonu ken· 1 

disi yapacaktır. 

~IEKTEPLİLERLE İSTANBUL 1 
SERMflYESİ: TflMflMI ÖDENMİŞ 500,000 fir3 

MUUTELİTİ OYNAYACAK MI? 
Mektcpli '. er futbol muhteliti 19 

ma.yıs Gençlik ve Spor bayranunda 

Istanbul muhtel~tilc karşılaşmak 

üzere haZlr:anmaktad\t'. Bu maçın 

esasen yapılmasına n1uarız bulunan J 

Jstanbul Bölgesi Futbol Ajanı nnıh

teİittn Ankara mağlQbiyetinden ı;on-1 

ra bu maçın oynanmamaf!ır.a çalışa-/ 
cağı Urnit edllebilir. Bize de öyle ge-

lstonbul - Bohçekapı , T oşhon 
OÇONCO KAT 

Telefon: 24263 - Kısa telgraf adresi: DOô!1tY 
rl'ış 

ıtyor ki, Ajan bu maçı kabul ederse -;;;;:::;:;;;;:;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;.-.tJIJ 
korktuğu başına gelecektir. " 

.u!~ ~-:t~iy:~ııy.~~::·.ya~:;:~~~~~ Satılık Arsa •ar. 
ı:ııllyor. Futbol mevsiminin devam .j ,. 
ettiği şu sırada kJUplerln muattal bir ı rrı 1' 

d · t f' r vaziyette kalnıası oğru olamıyaca- · Yenlkoyde denJz. k f" na.nnda lkl arsa satılıktır. :\l ft lOn13 ıı·' 111 

1 9J~4 
ğıni gözönUnde tutan bazı klUp tda- l.ıttlyenl"rln paza.rd• n maada her gün saat. dtirtle altı ara.,ı ı 
recileri lstanbulda şampiyonada. bl- marah t elefona mür&<.·aa.tıa rı . 
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ismi altında ikişer defa kar!lılaşmak 
üzere bir şampıyona yapmak için le-
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