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Ankarada mühim 1

r ____ . 
bir toplantı 

Başvekil istihsali arttırma 
işini tetkik eden bir 

toplantıya riyaset ·etli 
Ankara, 7 (Te 

~efonla) - Sayın 

Başvekilimiz dok 
tor Rclik Saydam 

r T oplonlıda istihsali o rttı rm ~ k için 

toplantıya riyase• 
etmişler ve is-
ühsali arttırma 

yolundaki ziraat 1 mühi m kararl:r alındı 
diın saat onda scferberligi müna 

Cümhuriyet Halk sebctile geç vak 
Partisi Genel Merkezine giderek 'ıfdare Heyeti azası Afyon mebusu ite kadar görüşmelerde bulunarak 
Parti Genel Sekreter! doktor Flk- Şevket Raşlt Sakıpoğlu, Zongul- gereken kararları almışlardır 

. dak mebusu Hazım Atıf Kuyucak. S . . . · 
ri Tuzer, Ticaret Vckilı Mümtaz _ 

1 
"I k B k ü ayın Başvekılımız geliş ve gL . Cumhur yet ... er ez an ası m - . . 

Ökmen, Ziraat Vekili Muh1is Erk- düTü Kemal Zaim Sunel ve Toprak dışlerınde Parti Genel Sekreteri 
nıcn, İktısat Vekili Sırrı Day, Mahsulleıi Ofisi Umum l\Iüdürü doktor Fikri Tuzer tarafından kar
Cümhurlyet Halk Partisi Umumi Ahsen Bengiden müteşekkil bir şılanmış ve uğurlanmışlardır. 

Singapurda 
:· ateşten çem
b.er kuruldu 
Müftefikler J~hor 
boğazına petrol 

döktüler 

İngilizler. istihkiımlarr 
tamir ediyorlar ( 

Vi~i. 7 (A.A.) - Ofi: Singapu- 11 
run Japon topçusu ve tayyareleri 
tarafından dövülmesi devam edl· 
yor. Tokyodan gelen b r tc'graia 
göre İngilizler, Japonların Singa
pura bir ihraç hareketine manı 

olmak için Johor boğazına petrol 
dökmüşlerdir. Japon topçusunun 
ateşi pek müessirdir. Her taraf 
gül1e ve bomba dumanlıırile kap-
lıdır. 

----- - ---- --
Bas· Alman 

harbi 

J 

Mithat Paşayı 
Tanımayan nesil 

( 

Rau1 Orbay 
Londraya 
sefir oltlu 

l 
Singapur, 7 (A.A.) - Düşman. 

bu sabah erkenden INmbardıma
na 'başlamıştır. Mermiler, önce 
şehrin dışına düşmüş, fakat son· 
ra bir kaç mermi varoşlara düş
müştür. 

Almanlar 
Leningrattan 
çekmyorıar 

Rus!ar Rzhev şehrini 
muhasara ettiler 

Yeni konsey hayatiJ 
ehemmiyeti haiz J ı 

bulunuyor 

Gençler arasında rastgele bir 
imi ihancn uyandırdığı düşünce 

Y c zan: Abmet fmln YALMAN 
I?!::!!_ cçenlcrde bir yere misafir
~ liğe gitmiştim. Evin on ye· 

di yaı,;lıı.rında zeki, ça1ışkan, aklı 
'başında, dil b~ir bir oğlu vardı. 
Bir lisenin ikinci sınıfında oku
yordu. Lakırdı arasrnda Mithat 
Papnın ndı goçtı. Çocuk: sorCiu: 

- Mithat Pnşa kim? 

uzak bir mem1ckclin istiklal ha
reketi hakkındnı unutulmaz blr 
fikir v;ermiş, fakat ilkmektep, or· I 
tameklep, lisede iki senelik tah
sn M!'.that Paşayı tanıtmamış, o-ı 
nun hakkında bir Türk sıfatlle 

ıty:ı, ve .aı.lnnct h~~eri duyura. 
mamış, kurtuluş ve terakki için 
on dokuzuncu asrm başındanbcrl 

Kulaklarıma ınıı:namadım. Ço- yapılan mücadelc'erln manasını 
cuğa MJthat Paşayı tanıtmak için zihnine aksettireıncmiş. 
bu memlekete biz.metlerinin kısa Benim gösterdiğim hayret ve 
blr bi ançosunu çizmcğe IDQObur can sıkıntısı çocuğa dokunmuş: 
oldum: :vımctin hakları ve men- cAca'ba cehalet bende mi? Yoksa 
faa:treri için istilbdada karşı şuur· bizim neş'a hep böyle mi?D diye 
lu, foragaUI mllcadclesl, varlığı- tnCTaka düşml.iş. Ertesi gün mek
ınızı Vt! istildıfı11mizl korumak iç n t .._ euı.: gidince ar-kndaşlarını tıopla-
hadci Alemde o,Y'nndığı caınlı ro'l- yaraik: sormuş: 
lcr, Ziraat Bankasının, Emniyet - Yn'hu, bir Mlthat Paşa var-
Sandığının temc1inl kurması, h~r mış. Aranızda onu bilen var mı" 
gittığl yel'lcrdc- sihirli imar faalı- Bir knç çoe k k f k · 
YeU 1 i ı 1 Sanayi mek- 1 u a a afnya ver-

er ne g r şmcs • a- m_iş er, hafıza,nrını zorlamışlar. 
~Plcrlni açması, Niş vn iliği z INrhayct biri demiş ki· 
ma_nında iyi ·'ıclarc kurarak Sırp - Bildim, orta u~ ismi e _ 

Eski Büyük Elçi 

T. Rüştü Aros 

tekaüde sevkedildi 

B. Rauf Oı-bay 
ihtılfıl hareketini durdurması, Tu- .ti, sakallı bir adam olacak g ç 
na valiliği zamanrnda Bulg~tan- Bunun Ozcrlne ço k b d Ankara.dan ge'cn haberlere gö
da yarnttığı hoşnutlufun Rus Çar- duyduklarını tekrar ~ 1 ~n k~ 1re eski Başve1dl, Kıı.stamonu 
hğının bütiin gayr<'tlerin boşa çı- bu hlkAye çocukları~ m~ ~ ~- mebusu Rauf Orbay Londra bü
karması ve Bulgar rhti lfılcilerinl hassas tellerden h .... b' 1 un a ı yük elçiliğine tayin olunmuştur. 

, 1 t"'bd "' ır ne doku-ı B t 1 Yese düşiirmesi, nthayel s ı a- namamış, hiç bir iz V<' ·~k u ay ne a.t lstimzaca Londra.ctan 
dın yalımdan bir muhakeme so- mamış. Vardıkları netle a a aça- kabul cevabı gelmiştir. 
nunda kcn<l~I 'I'alfö n("f'yctmcsi, muş: e şu oL 1 Rauf Orbay, bahriyeye ait va. 
orada en haince bir tarzda cellıit· - Yaşadığı zamanda galiba .. lzifelerle İn<gi?tercyi bir çok dcCa
lara boğciurulma~ı. iyi l'e kötü ara himcc bir adammış. Fakat ~u- _ıar ziyaret etmiştir., İngiliz dline 
s~nd'akl ebeni <:nrpışmanm böylece j memlc~ct'in. tarlhlnd~ böyle :~ bütün lnceliklerile vakıftır. fngil-
korktmc bir facia yaratması.... 

1 

(De, amı. Sa. 3; Su. 6 da) «/» tereyt ve İngiliz ruhunu yakından 
Kııymclili dostum Rauf Ahmet- tanır. Londrada aldığı yeni vazi-

ll'opçu lnaliyeU 
Londra, 7 (A.A.) ·- Blrmıınya

dan ve Singapurdnn gelen haber-
ler, esas itiobarlle tayyarelerin ve 1 4 111 man taburu 
topçunun faaliyetinden bahset- . . . 

ı mekte ise de Japonların adaya ve 1 ımha' edJ/dı 

Konseyde, .flm~rikayı 

11 m i r a I Star k , G 1. 
Marshall, Amiral Ki7g 
ve GI. lirnofd, İngil· 
tereyi GI. Sir Jhon 
Dili. flmiral Sir C. 
Liftle, GI. Sir C. Ve
myss ve Mareşal 

ı istlhkama karşı yaptıkları hücum Londra, 7 (A.A.) - Müstakil Fran 
1 Tokio ne derse desin henüz bl; ı sız ajansı~.a gelen bir Stokholm tel-
şekil almamıştır. Bununla beraber grafına gore Smolensk'I doğu şi-

1 durum, çok -gergindir ve azami te- molden himaye eden müdafaa hattı-

' 

yakkuzu emretmekted r. nın başlıca şehri Rzhev'deki Alman 
Şurası da aşikfırdır ki hava garnizonu General Zukov'un muha-

Harris temsil ediyor l 
takviye kuvvetleri, bı.ı mı~takaya s~ra. kuvvetleri tarafından tecrit e
gelmcğe başlamıştır. Zira, muha.. dılmışUr. Garnizonun yiyeceği ve mU 
sara altındaki ada üzerinde ecre- hlmn:ıatı yoktur. Zira Alman tayya
yan eden savaşlara Harricane tay. reler~ Sovyet avcı tayyarelerine ve Vaşington , 7 (A.A.) - Harbi. 
yare:lcrinin muvaUakfyetle müda- ~;a)a k~ koymak surctUe fehre ye Nazll'hğmdan bildirildljinc gö
hale ettıkleri görülüyor. sif edilmlş gıda iı:i&ddeıert fhti\"& re, lnglln - Amerikan genel kur-

(~va.ıJU sa. s. u. 2 de) +X+ eden paketler ntmıya mecbur olmuf- may reislerinden milt<:şckkD bir 
onscyın umum mer ez Vaş ng • !ardır. 1 k · i k ı ı 

Iikbahar 
taarruzuna 
hazırlık 

. ~ıosk~va, 7 (A.A.) - Sovyet teb· tonda olacaktır. Yeni mühimmat 
lığı ekınde haber verildiğine göre, 1 tevzii konseyi müttefik milletler 
Sovyet_ tayyareleri 5 şubatta 4 Al- 'iÇln hayati önemi olan cephelere 
man pıyade taburunun hemen tama- yapılacak bütün harp sevkiyatını 
men imha etmiştir. d'" ı· kt" 

uzcn .ıyeC<' ır. 

Londra, 7 (A.A.) - Times gaze- G , k · ı ı · · . . ene• urmny reıs er nın tavsı-
tesının Stokhalmdakl hususi muha- 1 · h''k" ti · · fi ı ye erı u ume erının şe er ne 
birine göre, Almanlar Leningrad çev- b'ld" ·ı k d b k • • ırı ece se e, u onsey ace•e 
resinde tuttukları mevzileri boşalt-! bl kıı.r kt' ı ı d · r arı gere ıren mese e er e 

devlet.fer de mıya ve şimal batıya doğru çekilmı-td h 1 tedbi. al kt B ye hazırlanı orlar. er a r er a~a ır. un-
. Y dan dolayı, konsey tkl hükümelin 

Küçük 
bu taarruza iştirak 

edecek 

Berltn, 7 (A.A.) - Alman orduia- bilt"' h kAt "d un are .. ını ı areve memur 
rı Başkumandanlığının tebliği: . . . :. 
Ş kt "dd u· b' "°" hır kumanda vazıCesı gorccek de· 
ar a şı e ı ır so,,uğa ve çok mektir. 

fazla yağan kara rağmen savaşlar 
devam etmektedr. Felemenk H ndistanı, Avustral-

Cephenin merkez kesiminde iki Sov ya ve Yeni Zclanda gibi başka bir
leşmiş devletlerin mümessilleri 

yet tümeninin mlihtm kısımlan kuşa-
tılmı!I ve ;mh ed 'I i ti 15 t . kendi mmıtaatlerini qglJendiren ., , a ı m ş r. , op 'lie 1 1 1 ·I 44 mitralyöz ve mayin topu elimize mcsc ~ er ç n bu genel kurmay 
geçmi~tlr. -~etıerı kon~eylne dahil buluna

Blr Alman generali daha oldü 
Berlin, 7 (A.A.ı - Bir Alman tü

meni kumandanı olan general Geit
ner'in şark cephesinde aldığı yaralar 
neticesinde öldtiğü haber veriliyor. 

caklardır. 

General Smith, iki memtekctln 
harp gayretlerinin tam bir suret
te te'ifini sağlamağa memur edil
miştir. 

(Df'nmı !iöa. 3. ~ö. 3 de) (-) 

Meclis 

kabine 

teşkil 

feshed il di 

yeniden 

olundu 

Mıslf-İngiliz muahedesi 
aynen tatbik olunacak 

Veni Mı ... ır kahlncstnılc iiç na1:ırlığı 

cleruhte ellen ?'iuha;, Paı,;a 

Kahire, 7 (A.A .) - Kral Fa
ruk iki kararname neşretmiştir. 

Bunlardan 'b irincisi pnrlnmento
mın feshi ile yeniden yapılacak 

umumi seçimden sonra meclisin 
30 martta tekrar toplanmasına a· 
ittir. S~lmin ne zaman yapılaca
ğı henüz tayin ed lmemiştlr. Kral, 
lkincı kararnamesi ile Nahas Pa
şayı Mısırın askeri valiliğine ta
yin etmlşt r. 

Yeni l\lı ır 'k.a:blnesi 
Tunus, 7 (A.A.) - l\'Iısır rad· 

yosu, yeni Mısır kabinesinin aşn
ğıdaki tarz.do teşekkül ettlğınl hn. 
ber veriyor: 

Başvcki , Dahiliye ve Hariciye 
Nazırı· l\Iustafa Na has Paşa, 

(Dcrnmı: Sa. 3; Sü. S te) + 
t~n bir, lkl gün evvel duyduğum Gf il ) f~de memleketıe hizmetler edece-
h" !•k•aY• da tcl<•a< e•tlm' Rauf 'f ma 'frllıı:a j ime ve iki müttefik memleket &· 

Ahmet. Atinada sefaret kAtibi iken blrbl rasında ahenkli münasebetlerin 
bir Bulgar dlp'omatı ile ahbap 1 devamına amil olacağına şüphe 
olmuş. Bulgar kend'lsine demiş ki: · J yoktur. Yeni vaz;fesi için B. Raufa 

Ankara. 7 (Radyo Gazett'SİJ 

Almanya, Rusyaya karşı ilkbaharda 
yapılacak taarruz için hazırlıklar 

yıı.pmaktadır. Muhtelif kaynaklardan 
bildirildiğine göre bu hazırlığa kUçUk 
ortaklarını da iştirak ettirmiye ka
rar vermıştır. Gerçektir ki kUçük 
ortaklar da bu faaliyetlerini açığa 

vurmuşlardır. Macar rndyosıı, MaC'ar 
halkını bu harbe hazırlamaktadır. 

Pe.,te radyosu şu nı!nalt sözleri söy
lemiştir: cBolşe\•izme kat'l;lı yapılacak 

savaşta Macarlııtana da vazife dllş

mektedir. Bolşevizmin yıkılmasında 

Macaristanın katlandığı fedaklrlık 

boş olmıyacaktıP. Harpten sonra genç 
ve mesut bir A \TUpa yllkselecektir. 
Bulgaristan ve Macaristan bu yeni 
A nupayı kuranlar arasında şeref a
lacaklardır. Macaristan son bir sene
lik tarihi içinde çetin imtıhanlar ge
çirdi. OnUmüzdeki ilkbahar imtihanın 
da muvaffakıyet elde edeceğimize 

şüphe yoktur~ 

Dış ticaretimiz 
11 Bulgar Zh-aat Bankasının giriş ngilizler muvaffakiyetler di'~rlz. 
verinde Mlthat Paşanın bir heY- Ankaradan gelen haberlere gö-

keUnı dikmcğe karar verdik. Bir 1 gu•• nde 40 km. re eski Londra sefiri ve eski Ha-
çMok Yanlış ~rübelerden sonra, ricfye VeklU B T f"- Rü tü 

'ltıhat p ti · · ev ı... ı 
z· aşanın, Tuna vllAyc nın çekı•ıı•yorlar Aras tekaütlüiilnil istemiş ve bu 
ıraat Sandıklarına dair hazırla· taiebl kabul 1 

• 
ıçın 

• tedbirler 
dığı Projeyi bu1duk. Aynen tatbik 1 ° unmuştur. 
ettik, mükemmel neticeler verdi. ----------------------------
Bilmem siz Mlthat Paşanın neka
dtar bil'yük bir adam olduğunu 

. . . . 

ldhalit- ve ihracat birlikleri lfkd• !r eodlyor musunuz? Kısa bir 
za · · man süren Tuna valiliği zama-
nında biz pe'k iyi öğrendik.,, 

Bu süzl<!.r geçtikten biraz sonra. 
hvln kütüphanesinde duran eski 

1?strasyon kollekslyonları gözü
mU:ze ilişti. Bir cildi çekerek ka· 
rı~ırmaıta başladık Buınlarclan 
~~rln~ İrla~a lltllAlclsl Parnel'ln 
; resmi vardı. Mi<that Paşanın 

:uını duymamış olan Tlirk genel 
resmi görünce eski bir Aşinaya 

rast g'{'ılmlş g lbl bağırdı: 
lh- A Parnel, meŞhur İrlanda 

lfüilclsf ... 

0 
Hayreti fstlbdaide karşı yapılan 
Yaman TOrı"k ihti"ral hareketine 

\'Blb · ancı kalan ve Mithat Paşanın 
adını bilmfyen Türk genci Parnell 
ve t"ıanda ihtilal hareketini tanı
Yordu. 

Pal'"ne]j n"'reden biliyorsun? dl
Ye sorttum. 

gö- Slnematla ona dair b~ film 
Alüm. cevabını verdi. 

16·" Slnf'ma, çocuta bize çok 

Mihverciler yeniden Lib
yamn beşte dördüne 

hakim oldular 
Londra, 7 (A.A.) - Libyada vazi

yet hlt.lA kararsızdır ve. Alman ileri 
hareketinin durduğunu gösteren hiç 
bir belirti yoktur. Ingiliz kuvvetleri, 
günde takriben 40 kilometre sUratıe 
gerilemekte pek fazla kaybe uğra
mamakta. buna mukabil düşmana a
ğır kayıplar verdirmektedir. 

Milano. 7 (A.A.) - 24 saat zar
fında mihver kuvvetleri, Libyada 100 
kilometre ilerlemişlerdir. Libya ara
zisinin beşte dördü, bu kuvvetlerin 
eline geçmiş bulunuyor. 

Berlln, 7 (A.A.) -- Şimali Afrika
da şarka doğru yUrUşUmUzde Aynel
gazala'ya varılmıştır. Alman savaş 
tayyare kuvvetleri, müttefik kıtala
rın takibi esnasında yapılan savaşla
ra yardım etmişler ve Marsa Matru
hun batısında malzeme depolarını 
bomb&lamışlardır. Bir Alman deniz
altı gemisi, Sirenaika açığında bir 
Ingiliz kaCıle.11lne hUcum etmiş ve bir 
gemiyi torplllemiştır. · 

Bn. Ruzvell 
film aktrisi · 
rolünde 

Amerika Cümhurrettıı B. Ro-
. Otıe\."elt'ln eti Bayan Eleanor 

1 
Rootıe*ılt, Amerikanın ea faal 
kadınlanndan biridir. Türlü ttlr 
Jü rt"mlyetlere riya.et eder • ya-
zılar yazar, lronfenut•lar veri r, 

J 
her gün Telegram ıazete.lllde 
cGlinUmU nual ceçlrdlmıt cllye 

. bir sütun idare eder. Fakat IOll 

1 
zamanlarda mutat faaUyetlerl
nla haricine çıkarak bir ln&1llz 
ftlm ttlrketl tarafından (Vllz . 
Bali) lsml altında ~vrlJen bir 
filmde rol alm19tır. ea,,... Roo-
1evelt, rolü icabı dlj'er alnema 

1 
1 
1 

' ·J . ~ı 
alrtrlslert cfbl makyaj yapmı9 
ve rolünü pek iyi oyna.ınııtbr. 

Filmin beıtlangıcında her , ·aklt-
kl kıyafeti ile &iirllnerek bu nım 

de rol almatı neden vatani bir 
valllte •Ydıtıaı rhıab etınl9tlr. 

( 

yeniden teşkilitlandırılıyor 
• 

Ankara, 7 (Telefonla) - Tıcaret VekA!etl, dış ti-
caretimizin inkişafı ve ayni .zanıanda inzıbatını te
min ~ecek bir takım yeni ve mühim tedbirler al
mıştır. Bu tedbirler meyanında dıŞ ticaretimiz ltha

birlik umumi kAtlplerilc yapacaklardır. Hiç bir sa
tıcı, umumi kAtlplerln tesblt edeceği yeknesak fiyat 
haricinde rnaı satamıyacaklar, aksi takdirde vekl
letten ihraç lisansı alamıyacakillrdır. 

lltçı ve lhracatcı 
birlikleri içinde 
teşkilA tlandırıla -
rak zamanrn i-

cap ettirdiği in
zibat tesis edile-
cektir. Bu mak• 
saUa birlikler ha-

(Mal ·atacak yabancı firmalar, fiyatları bir

lik •. umumi kôtiplerile kararJ aştıracaklar 
Bu fiyata uymıyanlara lisans verilmiyecek 

Aynca Ticaret 
Vekfdetl ile mu
tabık kalarak ih· 

raç edilecek mal
lardan bazılarının 

nevileri Uzerinde 
şu kararı almış-

ricinde kalmış ithallt ve ihracat fUbeleri pek yakın
da birlikler kadrosuna ithal edilecektir. 

Bundan 11onra bir elden veya mahdut eller vası
taalle TUrklyede mübayaatta bulunmak Uzere gelmiş 
olan ecnebi firma mUmesslllerl, fiyat tesbiti işini 
sadece mUbayaanın taallQk eltili nuntakalıt,td&kl 

ı M !ardır: 

d 1 
-1 emleketln ihtiyacı nisbetlnde bir stoku 

a m surette elde bulu d 
için tayin edilecek fi n urmak ve dahili satışlar 
palamut hu!Asası 1 yatı kabul etmek şarttle yalnız 

. maı eden müesseselere bu mad-
de ıçln ihraç lisansı verilecektir. 

(De,amı: Sa. 8, Sil. 8 da) )-( 
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AMERİKANIN j 

==[ ======Ke==adl==ke==Ddlnl==t==enkl==di==: 2 ==il ~ehi r Bir hazinemiz 
Haberlerı Amerika, tecrübeden 

ders almıyor 
'"150.000 lf!man askeri, beş milyonluk Fransız 
ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi. Halbuki 
l'ımerika dagtlan Fransız ordusunun bir aynını 

kurmakla meşguldür . .. 

~azan: Boa Colllnı 
Amerikan Mebwtan Mecllııt Mlllt 

Müdafaa EncUment Reill 

rFran a yeıre M"rildlkttn ıMnra bir ı Şu nokta da artık 1 1 t . 
c.:ok muharrirler makalf'l~r, kJ- Almanlar Fraruıadaki ~::::nı;:~o;;. 
~=~r~:ulılar. ~ uale <'t\:ap a- ferlcrine karşılık olarak, inan1I-

• Mlba F ra.n a nf'den ye- mıyacak kacla k.. . . 
re '>erildi':• Bu gJbl J-·azılardau bir öd 1 r uçük bır bedel 
çol(u gavtelertrnlzJn Htıtunlarında em şlerdlr. Kayıplarının bu ka-
da yer buldo. dar az olm.116ının hikmeti ise Jn ... 

~hndl Amerikodan "11ddl"tli bir san hayatını bır taraftan tııürat sa
t.cııklt e!'oi :yükseUyor. Orada bir, yesinde, diğer taraftan çelik zırh 
adanı baıtırıJ-or: cTeerübed('n <ler'i ıtab:kalarının yardımile koruma
alanuyoru:r.. ;\faz.inin gôrU..-:lerlne arı ır. 
e .. lriz. Dünyanın en büyük Jınaıa.t Fransız hezimetinden alınması 
yeri bi:(l7., Fakat kendi a.o;keri Jh- Jıizım gelen bu iki mühim ders, 
tfyat;larrnuzı kar-:ıtaınaktan ıi.clzlz. bir sen.eden fazla bir zamandan
ı;n btiyiik oo;kerı f<'atları bJz Y"J.P· beri gözLimüzün önünde duruyor. 
tık, t-n onra bJ7 kullanı)·oruz!-,, Yalnız on ıki zırhlı Alman tümeı-

Bu st"-,ln ıı;:ahJbl Anıt>rlka kon- ninln, bir kaç btn tayyarenin yar

Dün 10 motör 
odun ve 

kömür geldi 

Bugün de odun ve 
kömür gelmesi 

bekleniyor 
Kömür ve odun ~tırme'k il2e· 

re Geyve, Ağva ve Şije civarına 
gönderilen 25 motörden 10 tanesi 
dün havaların müsaadesi dolayı
sile İstanbu'la gelmlft!r. 

Diln aıelen mo\örier<len ııeklz 
tanesi odun, iki tanesi de kömür 
gc\lrmlş!J:r. Diller on beş motörUn 
de buııün veya yarın şehrimize 
gelmesi bekJenmektecHr. 

Bundan baSka arıılbalar da A
lemda~ından odun almaktadır. 
Bunların bir k19mı da yolda bu
lunmaktadır. 

iaşe Müdürü 
Ankaradon geldi 

gre!Slnde 'flo,Joı.ipl mebu u ,.e milli dımile Fransanın eski usul, koca Vek&'ictf.e temaslarda bulunmak 
müdafaa ~"'-'ti.meninin Relıtl B. cü .. seli, beş milyonluk ordusunu üzere Ankaraya gi.tmlş olan İs
C-ollln•'dlr. Yalnız iki """"ilk .,._ 1 bir kaç Jilnde hallaç pamuğuna çe tanbul İaşe müdilrU Miimtaz Rek 
ınan h.ııri(' oln1ak tıu-re 19'!1 den- virdiğ i ni hep beraber gördük, bl- dün ıabah Ankaradan şehrimize 
hforl 'lllli '\ltidataa Eneümeolne re- Jiyoruz. getm §lir. 
i"ılik etını-,ttr. ~.\n1erlkanın yanhş Hep beraber mi? Hayır, bunun ============== 
)olda giltıtlnJ, ordu unun kuru gü istisnaları var. Onlar da Amerl- lin-de de lkt tümenlmtz vardır. 
rlıltü olduğunu, MıJ ,·azJt<-,·e elve· kan ordusunu idare edenlerden t- Nazi ordusunun tecrübeli on dört 
rı,11 olmadığını bağırarak öyleylp barettir. tümenjne kaıı:L bu iki, üç tUmen 
durmWJ \:e bug1in Jlltlere :ıH.ff'r te- Bunlar ne yapıyorlar, bilir ml ... ne yapabilir? 
ınln eden Wtullerl ınüdafaa. etmiı,- ıiniz? Fransada Almanlar tarafın- Bir asker kendi thtısa.sı saha .. 
tir. ''ebu.9 B. C'olJlnıt'Jn Amerika or dan yok edilen ordunun bir aynin! sında iyice yetiştirilmeroişse 0 
dın.u llakkmda yaulıfı ~nklt, dik- yeni baştan vücude cetirmckle meş askerden hayır yoktur. Ordumuz
katte ekunnuya d fer, ('ilnkü yal ıuldürler. da vazife mUc\dett bir senedir. Bu 
nız. Amf'r1kan ordtMunun değ-il, Bu yaz Amerikada bir buçuk gi.inkü harp usullertntn icap et
umomı •urett.e fena dU üıK'e tarz- mayon adam. işinden ıUcünden u- tirdiği terbiyeyi bu müddet zarfın 
lannm "e verim iz ı, &'ömte ırıuJ- zaklaf'(•rtl'mış ve işe yaramadıfı da vermek imkAnsızdır. 
lrrtn.ln parlak bir tenkJdJdlr. meydanda olan eski usul talim- Şimdjye kadar olan askeri kuv-

Buau okurkm fU noktayı hatır-ı lerle oyalanmıştır. Ordu relsleri-ı vetimiz köhne usulde yeti!'l:m1ş beş 
da tutmak Lhımdır ki, merlkada mizln gayet ciddi olarak niyetle- tümımden ibaretti. Sil~h altına al
c flkerl ettrar» diye bir IAf yoktur. ri şudur: Ordunun mevcudunu ı dıtımız kura. neferleri, askerliji 
H.erhanrt _bir Jd&J'enJn, bir labri- tam 4.318.000 ere (tkarmak ve vazife eden neferlere nisbetle yüz4 
kaaın •k ıkl•rlnd•n haboedlllr ı:ı- hepsini de ayn i köhne \arzda ye- de altmış ila yüzde seksen tutar. 
bt ordunun, donanmanın nok<o;&n· tl.ştirmek ... Amerika Genelkurmay O d ı.,.1 l l k 
ıa.r da d behlw>J r unun gen~emes , yen ura 

ın 11 
• onur. Başkanı kongremize müracaat e- neferlerinin eski kadrolara taksi-

Arnerika ned n ranı &\'landı! Bu de-rek bu milyonlarca insana ta- mi suretile teımln ed:lmiştir. Neti-
ualta Ce\'abtnL Amerika mebu.,.u- mamı·ıe ıu·· zumsuz yolda talim ve ı cc $uraya. varır k Amerikanın bu 

DUD •thololl ır,...tın~a bulabııı,..,ı- terbı)·c vermek Jç!n yilzlerce mil- .günkü usuller dalre•lndc harbe 
nlz. Bu makale ri•I Amrrlkada yon dolar tahsisat ı.stcmiştlr . hazırlanmış bir tek tümeni yok-
dört mUyond n faı:Ja nli11ha ıatan Tutulan &idiş baştan ağaşı yan- t 
aybk a...d•r'ı Dlır t mermua ın- lııtır. Artık umumi harpt.e oldu- ufi.tiyaçtan fazla adamı •il~h al
dan alınmı,hr.] ğu tarzda kocaman bir orduya ih- tına toplampnın, sonra. bunlara üs .. 
Şimdi arhk meydana çıkmıştır tiyacımız yoktur. Böyle bir ordu- tün körü bir a~keri talim ve ter-

ki, Södanda Fransanın beş milyon yu e yarar bir hale koyamayız, biye vermenin rnAnası var mı.? 
klıilık ordusunu yaran, Flandr"da kullanamayız. Subaylarımız için- Bizim u•ulümüzle Alman usulünü 
lrtGiliz ve Belf;ika ordularının yo- de en son harp usullerini kavrı- hele blr karıılaştırın: Almanlar 
•unu kesip ktsmen denize döken yabilenler zaten pek azdır. en seçme ukerlerini ayırarak, t~k 
Alman askerınln sayısı yılz elli Böyle buyük bir ordu yel~tlr- baılarına veya ırup halinde vazi
bln neferi g~iyorl Ark•dan gc- miye kMi teçhizattan mahrumuz. fe cörmek üzere senelerce müd
len bir milyondan fazla askerin Bu ölçüde malıemcyi aylarca, hat- det iıht .. aı talim ve terbiyeıi te· 
vazitesıJ bu taarruz kuvvetinin U &enelerce zamanda hazırlaya- min ediyorlar ve hava kuvvetle
aldığı yerler ıuaı altına geçir- mayız. rile ı, birlijtl yapmrya. alı~ırılıyor
mekten ibaretti. İşin a•ıl kütü tarafı bu da de- !ar Es~ taarruz kuvvetini bunlar 

ğildir. Başta bulunan kumandan- teşkil ediyor. !lfilyonlar tutan di· 
Jarımızdan büyük kısmı, buıün- Rer asker ancak yardımcı bir kuv .. 
kil mAnadak:i harp sanatinin kara vet ha1ine inmiştir. 
cahilidirler. Halbuki bizdeki kura neferleri 

Planlarını yaptıkları yeni ve tıAlA uzun boylu, eskl UJul \alim 
kocaman ordu, e11ki usul piyade, görüyorlar ve ancak el sildhlarını 
.Uvari, towu tümenlerinden mü .. lc::uPanabflmek ilurc yetlçlyorl•r· 
rckk('jJ>tir. Otuz üç tüm~nimizdcn lVlakincli tüfek, tank, :ınrtJlı oto
yalnız biri \ama.mile motörlüdür. mobil, tayyare defi topu fi!Aıı gibi 

Bir azizliğe karşılık Yani elinde; erlerle malzemeyi ta• ıllilhları kullanacak ;htısas aske-
" ng-Uterenln ,ımallndr bir tio;te rsımıya kifi motörlü vasıtalar var- rine; talim. meydanlarındaki eıkl 

O dır. Zırhlı ve makineli harp va- uırul talimlerle beyhude vıklt kay
,·azJfe (Qren lnıfliı ha"·acılar1 , srtalarına. malik tiimenlerlmiz i· bettirlllyor. Almanlar, ltıtııllM llB-

aynl yerde l'azlfe gören denlzeı 'u- kiden ibarettir. Harbiye Nczare- kerinc bu yolda talimlerle hiç va
bayları, ha\anlıkla yakından tanı~ timiz iki tümen daha hazırlama- kit kaybettlrmiyorlar. Asıl kendl 
mağa da\·et edip azizlik şrkJlnde bir yı düşünüyor. saha1arına ait olan işleri tam bir 
program yapmı Jar, ayrı ayrı talim Bir sene evıvel Almanların on iht1saala yapabilmelerine ehemmi ... 
~:y.ya.relerh~ doldurulan denlı su-ı dört zırhlı tUmeni vardı. Şimdi yet vermişler, böylece verimli bir 

)ları on ~. ylrmJ dakikada ha- belki daha çoktur. Halbuki bizim iş bölümüne doğru gltmişlErdir. 
'·alarda dolaştrrdaralik 8ttt pikeler, talim hal inde aneak iki, proje ha- (Devam ledecek) 

Harp güz gıl sürse de 
bizi aç bırakmaz 

H ükCı.metimizin, ekim sefer
beclill yaptığı, iatlbsaH 

• 
arttırmak maksadl!e türlü ted-
birlere başvurmakta olduğu şu 

sırada memleketimizin ba.şlrca. ve 
en büyük zahire ambarı olan 
•Konya ovasını gözden uzak bu
lundurmadığına §Üpiıe yoktur. 
Konyanın kırk kilometre ıfma.. 
Jınden başlryarak cenuba doğru 
uzanan ve Toroslara kadar va
nn bu O'VL şöyle böyle on bin 
kilometrelik çok ıeniş ve düm
düz bir sahadır. Ekime elverişli 
milyonlarca dönüm toprağı var
dır. Bu topr'1klar çok verimli, 
bereketlidir. Yaiiıılı yıllarda en 
az bire yirmi verir. Bire kırk a
lındığı da görülmüştür. Konya 
şerlyc mahkemesi sicillerinde bir 
rapor gôrmUştüm. Bu rapor, adı 
belli olmıyan bir zat t.arafından 
Kanuni Süleymana gönderilmiş.. 
tir. Bu zat, ovaya akan sular ü.. 
zerinde ııeddeler yapılarak sui
!alar v!lcude ceUritdill takdirde 
bu topraklırrın Mısır l:Gprakların .. 
dan daha verimli bir hale ııelece. 
jini iddia ediyor ve: 

•Ne yazık ki zamanede bu ifl 
kendine dert edinecek ehil ve e
min kimseler yok. diyerek acını
yor. 

Korryalıle.r bu (ehil ve emln 
kimke) 1eri.n doğmasını aısırlarca 
beklemişler ve zaman zaman ku
raklıRın doğUTduğu kıtlığın öl
dürücü pençeleri arasında kıvra.n 
mı:şlardır. Hakikatte, suni gübre 
imalinde kullanılan iptidai mad
deler, ~tratlar, nitritler ova top
raklarında pek boldur. Bu yfü:
den kure.k şehirlerde ekinler ya
nıp kavruluyor. Fakat yağışlı 

yıllarda sular, bu maddelerin bir 
kll!mını toprağın derinliklerine 
indirerek kuvvetini tadil edince 
feyi'Z ve bereket pek fazla olur. 

Bu S<'beple iyi mahsul almak t. 
çtn her sene en az beş yüz mili
metre yatmur düşm<'si lazımdır. 
Halbuki ov.a kurak mıntaka l
çlnd~lr. Senelik yaCmur mikta. 
J'l ortalama olarak ıkt yUz eUi 
milimetreyi ıeçmiyor ve işte bu 

"yüzden K<>nya ovası çlftçil<!rlnin 
lki yakası bir •raya ııclmiyor, 
nüfusu artmıyor ve milyonlarca 
dönüm toprak ekilemiyor, boş 
kalıyor. , 

~ ski z•nıanlarda bu derde 
ıı;;;,. mahalli teşebbU.lerle ça-

sebeplcrd<!n, bir de sulama sa
hasındaki nüfusun azlrtı yüzün
den hiç bir yıl sulanan arazi mik 
tarı. yüz yetmi'ş bin dönümü aş~ 
mamıştır. Son senelerde ııöl ta
bii sevıycsinc yükselmiştir. Bu
gün 560 bın dönüm araziyi saı

la.yabilecek su verebilir. 

C Yazan: 
l~aı Bardakçı 

Bu ,7ebekenln Hatamıs istika
metinde giden boşaltma kanalı 

on bel • ylmıi kilometre daha u
zatıld>tı takdirde Hatamlf ya.
kın.arında toplanan ve genel sağ 
lığı bozan civar köylüleri !ltma
dan kıran faıla suların Karapr.. 
narın garbındakl sahaya akıtıl

ması ve or.alardaki ıgeniş top
rakların sulanması da kabildir. 

S cydişehir clvarında Küpe
li dağları eteltlnden çıka.n 

Kuflu suyunun da iki yüz elli 
bin dönüm erazi aulayabi!eceğl 
mütehll6sısLarca tesbit edllmir 
tir. Beş altı yıl önce bu suyun 
Beyşeh:rden gelen kanal& a.kıhl
ması içlin sek1z kilometre uzun
lutunda bir kanal açılmaoına baş 
lanmış ve ameliyntın beşte dör .. 
dü <!<: bi\lrilınlştt. Bu ]<o.nal ta
mamJanırsa bu su d-a ovaya ine
cektir. 

Toros dağlarından gelerek Ka
raman civarında ovaya dökülen 
Ibrala ıuyu da geniş bataklıklar 
vücude getirmektedir. Burada da 
elJi, altmıt kilometre uzunluğun
da. bir kanal açı'mllMı hf!m bu 
bataklıkların kurutulma•ını hem 
de seksen, yüz bin dönüm daha 
fazla bir !'!ahan1n suls.nmasını te. 
min Pyliyece-ktir. 
EreğUnin Ivoriz suyunun da Ha .. 
tamış tarafından gelecek Beyşe

lama tesisah uzun yıllar ihmale 
uğramıştrr. Kanalla.r temlzlcn
memif, süzeeçler üç metre mi
kip su taşıyabilecek surette a
ÇJ!ın1f oı..n bir kanal ancak ya
rnn mertc su a.labilecek bilr ha
le gelmlstir. Böyle bir kanal pek 
tabii olarak geçti'! sabadaki tar
lalarrn su ihtiyacını temin ede
mi)'-Or. Fazla su verilince kanal 
taşıyor, bataklıkJar meydana ge
liyor. Yani ova halkı su bulun~ 
madıjlı seneler kuraklıktan, "" 
bol geldiği yıllar de. ııtmıadan elli
man çeltlyor. 

na 'it ç yıl önce kanalların te
W mlzlettlrilmesine ba,ıan. 
m~ttr. Bu işte amele taburları 

çalıştırılabilir sanırım. Hatamış 

kanalının açılması, ibrala ve Iv
nz sularının da nizam ve intl~ 

zam altına alınması ve da.ha u
zaklara götüriilmesl de az zaman 
da ba,arılamıyacak ~!erden de
ğildir. 

Bunlar yapıldıcı, Ziraat Veka
leti elindeki son siotcm ziraat i
letıerinjn mühim bir kısmınl bu 
mıntakada topladığı ve münasip 
ııörillecek yerlerde d~vlet lflet
meleri kurulduğu takdirde bu fe
yizli toprak.l&rda ekimin bes yUz 
bin dönüm arttırılabileceğine ka
tiyetle inanıyorum ve bu artrş, 

bire on alındığı kabul edild1li 
surette de mem'ıekete yüz bin 
tonluk bir mah.cnıl verecektir. 

Hasılı yurdun diğer tarafların
da.ki ekim saha 1 arı ve ekimi art. 
tırmak i.Çin elimizde- bulunan im.. 
k3nlar gözör:üne getirilir ve bi
lerek çalı.şılırsa, .büyük. k!lç!lk 
engpJlcr ort3dan kaldırıhrsa. 

h•rp yüz yıl <la sürse aç kalmı
yacağız. karnımızı dôyuracak ka
dar ml.lhııluJ elde edcbilcccğimiı 

kalbul ve teslim .Oil:r. 
C. BARDAfiÇI 

h;r ve Ibrala sularile birle~tiril .. ı----

me>i kabıtctır. ş·rketı Hayriye 
Bu dediklerim, ovanın her ta.- •f . d k" d"' ~ 

rafında yerli, yabancı mütebas. tarı esın e 1 ta 1 ot 
1ıı.lar marifet.ile yaptırılan ve Şlrklf"trhayriye idaresinin vapur 
senelen:e siıren incelemelerin \arifelerinde yaptı~ı tadll'A!ın tat
verdiği netice'ere d.ayan•n kana- blkına dün başlanmıştır. Bu yeni 
a\lerdtr. \arifeye göre b,Iha..<oSa tl'sküdardan 

Söylemesi çok &cıdır, fakat yukarı olan mmtakalara olan va .. 
mi'J"yonlar& mal olan Comra su~ pur seferleri tahdit olunmuştur. 

Hiç bayatlar mı ? 
K ..aplar aı'Slnruta bir Utttı1f çık 1 tayyareleri arasında 8000 metre yük

mı,, bu lbtll&f narbııı bir mlk- seklikte bllyllk bir muharebe olm°'. 
tar arttrrılma'l!lı istihdaf eıllyor. l Karada rahat rahat bopzl..,...ak v.., 
mu.,. 

1 

ken bo ışı yapmak Uure tA. 8009 
Na!5r~ddln Jloca kaç yıl önce öl.- metre yU.k&eklfğe çıkan Jnsan1arda 

mü' olursa. oltJun, bl" hediye ettJji akıl var diyecek bir akJ)h çıkarsa o
lıkraları herdf'm taze ve ölmcı of.. na deli deınemek için hiç bir sebep 
Judur. 7oktur. 

Merhwımn: dI•fer ka,·ra. blzlm ALBAYIN Tl:RFi LİSTESİ 

~ iraz evvel vapurda gf'uc ve 

~ pı:el bir kadına hem4"n. yt>c· 

rint \·erml' olan adam, biraz ıı;on· 
ra trnm\ayda yanına dikilen ihtiyar 
ve ıakat hatuna. yerini \ ernu•mtk i

çin başını <'ama çc\-irdl, in('{'e~ ye
re l'ellncfye kndar sok1t~ be,lrettı. 

::\tahalleblc·lden 
daki zatı: 

rıkarkcn yanın-

- Rlt"-a ederJnt, buyıırunuz. ..• \-'aJ
lahl olmaz... ~izden onra ... 

DJ,ye zorla. öne gf'c;'Jrf'n adaın Tü
nf"l gl')Mlne gellnre ~•r:ıd:ıkilerden 

ikltlnl dirtteltll"iU, th:ünU di.ırtükledl, 
be'lnl on1u7ladı, gl5t°)'e da.yandı. 

l:~aı.a'\1 klirklil bir 1>alto giyn'l, 
kerll fcrıı adam kapıda durnn bak
kal çırağına. sordu: 

- Falan apartınan nered"dir '! 
- Kar<;ı ırada ikinci kap1 beye-

fendi. 
Biraz ~ura 4-ırtında ajtlrc-a Mr 

yiik taşıyan bir hamal ayni ~ırala 
aynJ apartmanı sordu. 

- Do#TU git, Mjpı. ~ön, l'O!dal<l 
birinci sokaij:a sap, Uürdüncü kapı .. 

iki :ırkadaşh1at. Sfnl•n1ıııl11n ~ık

mı~lardı. Film herbath, bf':ğtnme

mlşler, 1ıatt6. 8tyred~rken <·an •ıkın
tıınndan uyuk1amı, lardı. \'f'rdlklP'f"l 
paraya acı,·orJnr, birlblrlnc dert ya
nıyorlardL Ccüncü bir QrkPdJşa 

rastladıhır. 

eredtn gell.\'Ot"KURUZ t 
- Flüı.n l)fneınadan. 

- Film güzel ml;ydl? 

- SeneniJl en l'iİZf'l flhnl ... 

Utliocü arkaı:IWJ o .. ıneına)·a doğ 
ru acele acele yiırudü. 

Arkaıl3.Şını, u:ıaktan gel4"n bir o· 
tomobllden k1>run1ak l<'in, kolundan 
tutarak kenara çf"kti. 

Biraz sonra dalgınlıkla ya;\·a kal· 
dırımının kenarına. bastığı için n.
yağı bo,a. giderek cudde;\-f' yu\.'arla
nan ihtiyara kalıkahalarla. güldli. 

Kanaryo.sı öldii~ii. J,.Jn bi1tlln ııı.n 

ağlı)'an çoeuk, ak!;lam ü~tii tt·r .. sürü 
geçince kom~nnun ~evgllJ kt"dl">inln 
kuJrvtuna bir kon~ r\·e kutu .. u bağ 
Jatlı "·e a-sfnlt C'adde) e bırakarak 

ar.ka.,ından ne 11, neşrll: 

- Yürü J'P.vrwn 1Uıf11lttan .• diye 
bağırdı. 

Jler ln"iapın l(indeı muhakkak uı
man z.an1an kııurdanan bir ,-l tan 
,·ar. Yalnız Jlt"n hir noktayı merak 
ediyorum: 11."lnılı:deki bu ~~:tanlar 
bjr gün gellı> tf' kıpırdanmakt.an 

vazfel)~eter, a<"aba dlinya ecnnete 
mi döner, ;yok,.a biz dUn;latlan 7.e\·k 
alamaz mı oluruz.? 

KÖR KADl 

RADYO 
B-qinkü Prorraın 

8,30 Program 
8,33 Müzik 
8,4~ Ajans 
9;00 Müzllk 

18.40 Müzik 
19,30 Saat ayan 
19,46 Scoi:ı..,.t 

10 daki•Juı 

reler .aranmı,, dü~ünUlmUş, fa .. 
kat bu dü.şiincclcr anoak, istib .. 
dadın son sadrazamı Ferit Paşa. 
nın KOJ'l'Ya valiliği zamanında 

gerçekleşmiştir. Beyşehir gölünün 
sularını ovaya akıbmak için 1907 
de işe girişilmiş, 1914 \e bitiril
miştir. Testsat sekiz yilz elli bin 
altın liraya mal olmuştur. Beyşe
hirden J<onyaya kadar uzanan 
ild yüz elll ve sulama aaha01n· 
dakl iki bin kilometre uzunlu
lunda tkinci, üçüncü dereceli ka • 
nallarla bir milyon seksen bili 
dönüm topra.ğın sulanmruıı temin 
edllmlı oluyordu. 

yorganın ba,ına imiş• demesi bayat- Yuı .. ıavyadakl mallOblyetten ı>on 
la..r mı ve bayattamıya yüz tuba ka.- ra OlellllekettekJ çetecilere kwnanda 
sa.plur buna hiç hnluln. bırakır mır eden Albay 1'llhailo\.i.Ç mukave.metiııJ 

TOZ DUMANA KJl,TILIYOR! artlınııca ıeııerallJfe te<tı edıldl. Ç<>-

9,15 Evin saati 19,55 1\füzik 
9,30.9,45 Müıik 20,15 Konusına 

12,30 Pl'l>grııım 20.30 Mütil: 
Fakat lnşaat bitince umumi 

harbin başlaması, onu milll sa .. 
vaşın kovalaması, bu tesisattan 
hakkıyla faydalanmak !mkA.nmı 
bırakmamıştır. Daha sonraki se .. 
nelerde iş fyl idare cdtlemem!ş. 
Sular !Sraf o"unmuş ve 1926 da 
sürekli kuraklık başlayınca gö
lUn seviyesi ovaya su veremly-e .. 
cek dereceye düşmürtUr. İşte bu 

Llbyada. toz fırtıRMı !~inde bllyllk tecUerin BelgradJ bombardmtan et-
btr ınuharebe oluyor ,., Londra va.- tikleri bJr sırada reneralin tUQJl'ene
r.ly•tl hlUt. mllphem gllrllyo""°'" Fır- nlll#e yllkleltil41#1tıl öfrenlyorıız. 

tınanın tozu mn.barebMJ11 dumanına Loa.dradakl Yqosl&v hüldimetl ımı
katahrken lrdan Lon41"Mta değil, Ltb- şlm gibi bWyorum kJ tümgeneral Bel
:ranın dtblnde bulunu. "'•~lyetl l&l'fh grada girene korgeneral, bir k&(' fC'" 
görememekte hakhdır. hJr altr8a orreneral, Yugo"la\'-yayı 

HİÇ BİR SEBEP YOK! zaptederse 111&r...ı olacaktır. 
Rangoon'da mtttteflk ve la.poD Tatlısert 

12,33 Müzik 21.00 Koııuı;nı• 
12,46 Ajans 21.10 l\lüzik 
13,00 Müzik 21.4:; Müdt 
13,30-14,30 Müzl 22,30 Saet aı-a ı 

18,00 Procram 22,45 Spor l!<'rvi 
18,03 Müzik 23.00 Kapanı 

TAKVİM 
8 'iUBAT 1942 turnolar, Iınn~lman u .. uıU k:ı-.a dö

nü,ıerle li'er<semP ÇC\''rflnılj. D{·niwJ-1,.---------------------------------------------------;J:--------------------••• PAZAR 

l•r, J•re indikleri zaman hepsi •ap- - Madam Mar\elden bahsede<:eksiniz, VATAHIN' EDEBi ROMANI: TEl'1UKA No. 81 
';arı hniş. 1-'akat ntı7aketıe Uotııekkür 

etmişler \e ertesi gün havacd~rı bir 
denl.za.Jtı lif! denizin dibine Jalp cJ&. 
nb:rilikle yakından tanı~mı.)a çakır
mı,ıar. 

E~l ... bah ha•·M:ılar <len.Jıalhya 
dolma,, kapaklar kapanmı.,, makine
ler ı,ıeml,, derlnllk g~teren l\let ön
<·e 20 - 80, onra .C.O ınrtre derinlik 
kaydetmt9. J)(ınlz<'llf'r df'ınl'z1rr ki: 

- Bu denlıalh, )hı: nMtre derin- j 
llğe kadar dayanır, ıiı:I bakalun, ne 
kadar indlrt'<'eğiz. 

Bir araJık MrlnJJk altında eüratll 
bir •ukut ha<f#;llıılorm~ , makin ı~r 
dumıu,. l>fonlu·ı 1J11haylarda bir~: ı 
«Aman. deml<tlf'r, ıl\rı:ıa \&r, gemt. 
nfn ldar•I f'lden gitti• Jla\·ll<'t Ru
baylara (fıunf <"lğeır) denilf'n kurtu
lWJ j,JetJ~rl t., ıı rdlllıı kullanma l!'"l<lJ 1 
.,...uınıı. 

Bu aralık tlPktrtklf'r 1111 nı11NJn 

mi~ 11•,·acıı.r ~on aetltrinin gf'ldl· 
flne hükn1edrrtk hayata '\eda ~tmı,
lf'r. Ne l'-f' ttkrar elektriklf"r yannuş, 
ilet 'übell' ka)'dttn1lye b&ftlaını,. 
~lhaıet kapaklar açılmıy, Olünı kor 
kwdlr saı >arı kesilen deniuller bJr 
de ue JöraüııJer 'f Denizaltı limanda 

1 demire bağlı dur11yor, JknluJJer, ha
,·uılara tam bir oyun Nl~rPk bir 
gün e,·,·elkl korkunun aeı-,ını çıkar-
..,.ıar, ,s~ 1 

değil mi., Ben bunu anladım, daha başka 
bır çok şeyierin de farkındayım. 

Farkında mısınız? Ae&ba adliye 
muhitinde başkaları da bir şeyler farket
tller m: ı 

- Jak. yavrum! Siz on bc1 yaıında bir 
mektepli genç değ!lslnlz, değil mi? Elbet
te böyle ııüzel ve milstesna bir kadın size 
her dava esnasında hayran hayran ba
karsa bunu herk•ı farkeder. Sonra bu 
son zamanlarda l\Iartelin slre lüzumlu 
lüzumsuz hücumları, iğneli sözleri, bü
tün bunlar kendi4ıile olan arkadaşlı#ınızt 
bilenler için göze çarpan noktalardı. 

- İşle •• Siıe ııellşlmin sebebi de bu ... 
Sizden akıl danışmak islfyorınn. Nasihat
lerini:ze muhtacım. 

Simoni, .Jak·ın ~uylemck l!rl.edifl M>zler
de tereddüt ettiğini ve bunlara bir ~·
kıl bulmak lsted·ııını hlsettL 

- M•d•m l\farteı !le benim lhalı;kımda 
bazı dedikodular olmuş Bundan herkes 
balı.•ediyormuş. 

Bir an sustu, sonra devam etti: 
- Haksıı dec>lkodular... Şüplıeslz ki 

bunların eslı esası yok ..• Jl'akat ... 
Slmonl cümleyi tamamladı: 
- Fakat ne de oı..a dedikodu, değil 

tm? Ne kadar asılsız olursa o!ııun, böyle 
sOzler hoşa gitmez. 

- SizJc yemin ederim ki ... 
Sinloni 1911•ıiııı ı:deuk; 

Y•zan. ır.aren Bramson 

- Ben de siz:n yaş1- iltcn böyle çok 
de(alar yemin etmlştrm, dedi. Hele arada 
bir de kadtn olı.mca i~•n en ltirn1at ettt. 
~i d'Ollla bllc yal~n yere yemin edebilir. 

- Bu dedikodular t>enl çok Uıüyor. 
- Fakat ma.demki aslı eauı yok, dl· 

yorı;unuz. Bunlara. fazla ehemmiyet ver. 
mlye değmez, Jak! 

Jak, alnında toplanan ter damlalarını 
silerek: 

- Bıınları duyanlar belki de Llialyenln 
kıskançlık yUzUnden !nilhar ettltıne -hük .. 
mcderJer. 

Simonl d!k"ka\le genç dostunun yüzü-
ne bakarak dedi k.l: , 

- Baıı klnıselerln buna ihtimal ver
mesine neden bu kad&.T ehemmiyet vert
yormınuı? Belki de böyledir. 

- Çünkü bu tarıda dedikodular etrafa 
Yl'ptlırııa benim üzerilme s.,;rar ..• ~ .... 
dam Martele birwz kur yapıyordum. LU• 
~iy>en arka.daprn oJclulu için belki de 
bu yaptığım şey doj!ru deıtld', fakat 
aram!Eda cidcll bir şey )'Ok· Gel de iilcaıe 

~: ae.un A. & YALMAN 

bunu !narıdır. Kim bilir neler düf(lnilr· 
ıer. 

Sl"10n! d>k!utle J;ıtı"ı \otklk ediyon!U· 
Nihayet dedi ki: 

- Peki ama, azizim J'.ak, bülUıı bu ço
cukça aöz'eri ne d'Ye 'bana söylemiye 
\Uzum ıör(lyor1unuz. Benden na•lhat ia
tedli<nizl ll&Ylem1'jt!niz, d<iil m!? 

Jak, hem.en toparlandı ve şClyle dü
şUn'dü: 

- BudalaJ.ar gibi konuıtum. MJına1>1~ 
şeyler 8Öyledlm. Böylelikle bir şey elde 
etmeme lmkAn yok ..• 

Sonu tekrar söze b1tladı: 
- Affederalniz, l\fUsyü Slmonı.. Ne 

söyledlllml bilmiyorum . .Albuk sabuk söy 
lenlyorum. Lüslyenln ölUmU beni harap 
etti. Yakın cktrtll!ndu. Eğer k"'kançlık 
yüzünden intihı>r ettiyse .. Kendlml biraz 
meı;ul hia;ediY'Qrum .. Ve bu fikir bana 
büyUk bir azap veriyor. 

- Anlıyurum, evla:drml 
Jak, etrafına boırlboş bakışlarla bakı

yor ve anlatıyordu: 

- Datıa. dün, kenclls:ile karşı karşıya 
idik, münaka"1 etuk. Halbuid bugün o 
artık yok ol\:lu. Ne müthiş bir şey değil 
mi, yok olmak!.. 

Sim.on! cevap .Yemı.jıyıordu. Aralarına 
yine derin bir sükO.t çöktü, Sonra Jak, 
ihtiyar dostunun yUzünc blllkmadan: 

- Gazetede gördUnil2 değil mi? Dok
tor rapor vermemit, dedl. 

- Evet, gördilm. Fa'kat acaba bunun 
sebe~ ncdJr, biliyor musunuz? 

- J!lvet, Doktor Rlşar ııeldi. Madam 
M:artel onu teleiıonla çıt~ırttı. 

Jak b1rclenbire &llStu. Sözüne devam 
edemedi. Kelimeler ıboğaıın.a tıkanıyor
du. Slmaııi hemen sÖze karıştı: 

- Doktor Ritar mı dediniz? Colc iyi 
adamdır. Kardeflmin en iyi arkıodaşıdır. 
Her •kJ•m berr.ber klüpte briç oynarlar. 
Demek ki r&poru Rlpr v.ermOO.i. Size .bu· 
nu kendisi mi anlattı. 

- Evet .. Ben .. Ben de 'Ora<\.-. idim. 
- Orada mı? Nerede ldmiz? 
- Orada., Vak&dan sonra .. Evlerinde .. 

Mlldam MaT\el !bana. da telefon etmişti. 
Slmont 'kaşlarını çatarak: 
- Siz .. Siz orada idiniz. Öyie mi? 

Doktor geldiği zaman orada mı idiniz? 
Jak, titrek bir sesle cevap verdi: 
- Eveti Ben aile dostu olduğum !çın 

Madam Marteı. hAdiseden sonra hemen 
bana iıaber vertı1. TabU hen de hemen 
>koşup pttim, <Arkası .....,.) 

AY: 2 - GÜN: 39 - Kaın;ın: qa 
RUMİ: 1357 - İkinclkinu11: 26 
HİCRİ: 1361 - 1\IUHARRE:\f: 22 

VAKİT ZEV ALI EZA 1 
GÜNEŞ: 7,05 1.33 
ÖGLE: 12.28 6.55 
İKİNDİ: 15,15 9,41 
AKŞAM: 17.33 12,00 
YATSI: 19,05 1,33 
İMSAK: 5,24 11 ,31 

~KôS~1~ 
Pancar sapından köft~ 

IB urün 1 kap ;y~mek CMf.,ından 

biraz aJ rıldım. Canım pancar 

tur';'uo,u ibt.NIL Panear o kadar pa
halı ki ABfJlarını atmrya k1yanıadım. 
Biraz eknırk h;i ,.e boğanla yuJura-
raık \'e ta"-ada kızartarak köf~ 
IA> yaplun. Defl~ik bir ,,ey dl)e be
feolldl. Biraz da kuru bakla haııla
TIP pllre haline koydum. UzerJne çiy 
zeyllnyağ '" limon gezdirdik. 

Çocuklera bunu ha\'yar ni)·etıno 
elaneldertııe sllrerek yemelerini tek· 
llf ettim. Ho,ıanna gitti. Birer kal)ık 
balta yem•tl tatlı tatb tamamladık. 

EV KADINI 



l:tı·H·IU•Jl·J:-ıı11;ı;11:t1=JJ;J!JU 
Ruzvelt'e 

sorulan sualler 

Reis gazeteci'erin 

suallerine kat'i 
cevaplar verdi 

lsviçre 
heyeti 

ticaret 
geliyor 

iblya ile aramızdaki ticaret muahedesi 
bir sene müddetle uzatıldı 

Vaşington, 7 (A.A .) -Dün ga- Ankara, 7 (Telefonla) - Şehri-
retccUer toplantısında reis R~s~- mlzdekı allıkadar makamlarn ge-

caret heyeti gelmckte4ir. Bu heyet 
münııı:.ebeUc hllkCımctimlzlc 1t~
ya. hllkOmetl arasında Romada te
ati olunan notalardan sonra mu
ahedename bir sene daha uzatıL 

dıCı ıR>i şu anlıışmaya da varıl

mıştır: 

vclt'e sorulan sual er ve reısın len ma'•" ata ., .. i b' t" ·um 0 ore yen ır ıca. 
bunlara verdiği cevaplar şunlar· ret muahedenamesi akdetmek üze-

dır: 1 re İsviçrcdcn memleketimize dört 
1 - Demokrat lideri Viyn son kişiJik ve geniş snltıhlyetll bir ti

yaptığı blr demeçte, hilk(lmetin caret heyeti gclmektedr. Bu heyet 
harp pro"'ramına muhalif o'acak 22 §Ubatta Ankarada bulunacnk
bir kongrenin seçilm<'s i hakiki bir t.ı.r. (B.B.) 
felôket o•~caktır. Bu husustaki 

Bundan sonra, muahedenin ni
hayet bulma tarihinden' en az üç 
ay e\rvel fes'hlnl tarafeynden bi rl 
istemediği takdirde muahede ken· 
dlliğlnden birer senelik devreler 
için untı'mı§ addedilecektir. 

düşunccnlz nedir? İtalya ile ticaret muahede:.-! 

- Demeci almamı~ olmakla bcra Ankara, 7 (Telefonla) - İtal'ya 
ber, şu gerçektir ki memleket fle aramızdaki ticaret ve seyrise
h arptc olduğu bir sırada bize lô- fan muahedesi 31 ilkkanun 1941 
zım olnn kongre, parti' er gözö-

(B.B.) 

n tinde tutulmıyarak hükilmetin r ') 
hnrp slyascıtlne yardım eden bir uzak a. ar~ 
kon~rc olm'llı dır. -r 

2 - Çine 500 milyon dolar krc- ---- b a I' ., 1 
Amerika hava 
ordusu 1 milyon dl açılması hakkındaki kararın 

serin neticeler vereceğini zanne
diyor musunuz? 

- Bu ödüncün mUtccavlze 
karşı mukavemet bahsinde Çin
i lcrin maneviyatını arttırmak su
rctile yalnıı p sikolojik bir tesir 
hasıl cdcccığlni zannetmemelidir. 
Bu nynl zamanda maır ve iktısadi 
bnyük 'bir yardım olacaktır. çın 

pnrasının durlaşmasına. yardım 

cd('(.'ck ve Çklng rejimine ihtiya
cı bulunduğu malzemeyi satın al
mak tmktınını verecektir. 

3 - Moskovaya yeni büyük el
çiniz! tayin ettiniz mi? 

- Bunu yakında yapacağım. 

Çin' i n 
mühim rolü 

Japonyaya vurulacak en 
tesirli darbeler bu 
topraklardon olacak 

vaıpngton, 7 (A.A.) - Çine veri
len tiOO bin dolarlık borç. Vaşington 
diplomatik mahfillerinde Amerikalı
ların Pıuıifik harblnd Jti Çin cUmhu
riyeUnln ehemmlyellnl idrtlk etUkler
lnl gösteren elle tutulur blr dclll telAk 
ki edilmektedir. 

Çinin tUkenmez insan kaynağı ve 
stratejik durumu lle harp halinde 
kalması, esas telAkki edlll'yor. Zira, 
Çin orduları Japon askeri kuvvetle
rinin Uçtc birinden fazlasını Çin top. 
rnklannda muattal bir hale getirmek 
tedlr ve bazı Amerikan n.!!kert mUte
he.ssısiarının mUtalAasına. göre, A-n
glo Saksonl3ı·ıa müttefikleri, Uzak
şarkta taarruza geçmek lmkA.n bul
dukları vakit, Japonyaya vurulacak 
en tesirll dıı.rbeler, Çin toprakların
dan gelecektir. 

MI. Peten Franko 
görüşecekler 

İspanya • Fransa 
anlaşmaz/ığı 

bertaraf ediliyor 
Londra, 7 (A.A.) - Times gazete

sinin Frnnsız hududundaki muhabiri, 
Mareşal Pctenln General Franco ile 
görUşmck üzere 12 şubatta Ispanya
ya gideceğini haber veriyor. J\lareşa
le 1-L Dumoulln de la Barthete refa
kat edecektir. 

(Başı ı incide) +x+ 
Vaşington, 7 (A.A .) - Harbi-

Salveen'de ~:4khı.Hk ye Naz.ırhğının bugün bildirdiği. 
Rangon, 7 (A.A .) - Ordu teb- ne göre, Amerikan hava kuvvet-

liği : leri bu Eenc bir ml'yon şubay ve 
Son 24 saat zarfında Salveen ere, bir müddet sonra da bunun 

cephesindeki durum sakintcşmlş. iki misline çıkarılı:ıc.aktır. 
tir. Pann bölgesinde hareket hn- A 'k f b 1 
Undckl dll,5man kıt'alarını top a- n:ıerı 0 Se er er i ği 
teşlne tuttuk. Martabon bOtnn gUn 

1 
Va..,ıngton, 7 (A.A.) - Roosev~lt 

fasılalı surette top ntcşine tutul. blr emirname neşrederek henüz tıııt 
muştur. Hasar ve telefat haberi hizmette bulunmıyan blltUn ihtiyat 
verilmemektedir. birliklerini silAh altına çağırmı,tır. 

T k 7 (A A ) D . Bu birliklerin hangi tarihlerde hlz-
o yo, ..n. - omeı a-

ııd · dl-»I .. :mete (;'lreceklcrl sonradan Harbiye 
ja'!5ının b! ır , •ne gorc, J~~on Nazırlığı tarofından blldlrtlecckUr. 
krt atarı Borneo nun do~u sahılın- Şimdiye kadar slltıh altına alınanlar 
de ~ar~el koyunda ~hat Dato gibi bu birlikler de harp bittikten altı 
şehrınl ışgnl ctmlşlerdır. ay aonra)'a kadar silAh altında kaln-
Ingill:.ı.ler lstilıkUmlnrı tamir efth·or ki d 

~ ca ar ır. 
Tokyo, 7 (A.A. ) - Japon ha.va - - ----- ------

kuvvcUcrl tarafından mll.şahnde edil
diğine göre, lnglllzler, hıılen Johor Nahas Paşa 
yolunun takribc,n 8 kilometre eenu- (Bafı l incide) + 
bundaki dağlık nrazlde bulunan oski Maliye Nazırı: Makrcm Eboid 
16tihkAmlıırı tamir için hararetle ça- Paşa, 

Jışmaktadırlıır. Durada modern bir is- l\lllli Müdafaa Nazırı: Ahmet 
tihkAm ~ebekesi vUcude getirilmesine Hamdi Scyf Ennasr, 
çalışılıyor. Bu l.Bllhkli.mllırın Scmboln Nafıa Nazırı: Osman Muharrem 
ve Scletıır tayyare Jlmanlıırını da ih- Pa~a. 

liva edeceği anlaşılıyor. Bu kcelmde Maarif Nazırı: All HllAH Pa5a, 
binlerce amelenin çalıştığı görUlm~- Ziraat Nazırı: Abdüsscldm Yu-
tür. Şimdiye kadar at~lnl bu mev- ma, 1 

kiler llıerine tevcih eden Japon top- Münakallt Nazırı: Ali Zeki A-
çusu ı;imd yerin Japon hava. kuv- ra4>l Paşa, 
vetlerlne bırakmış bulunuyor. Bu Adliye Nazırı: Muhammed F•b- ' 
tayyareler, bu istlhkllmlnn aynı de- rl Ebuillım, i 
recede tesirli bombardımanlara tut- 5 ........ t N • AbdU'"' ttah Pa-

tad l 
.. rna azırı. ~e 

mak ır ar. 

laponlıu· şimdiye kadar 15~ tay- şa,ENkaf Nazırı: Ali HUseyln pa. 1 
yııre ka)·bet tller 

Rnngoon, 7 (A.A.) - Sıı.nıldğınn 

göre, 'imdiye kadar Japonlar 132 
tayyare kaybetmişlerdir. Bundan baş 
ka 42 Japon tayyaresinin daha tah
rip edilmiş olması muhtemeldir. MUt
tefiklerln ise tahrip edilmiş veya ha
sara uğramı~ olarak kayıpları 12 tay 

şa, 

T icaret. Nazırı: Halil Paşa. I 
Mı~r - 'ınxl1i7 mu.:ıhedeı;l ,aynen 

tatbik edilecek 
Ka'hire, 7 (A.A.) - Yeni Mısır 

Ba$Veklll Nahas Paşa dün taraf
tarları önünde söylcdl~i bir nu
tukta siyasi buhran esnasında İn-yareden ibarettir. 

llnlanda lllndlstanı teltllğl giltcre ile Mısır arnsına nifak sok· 
Ba.t.aVia. '/ (A.A.) _ Şarki Ho- mata t~ebbüs etmiş olan demok

lıında Hindlstanı umumt karargAhı- rasi düŞmanlarını takt>lh etmiştir. 
run tebliti: Ba~ekll sözlerine devam ederek 

Bugün dllşman tarafından Sura- bazı eşhasın mOf'sit beyannameler 
baya. )'8.Ptlan bir hava akını esnnsın- <iajıtar•k kendisinin İngiliz .sün
da limanın methallne atılan bombalar gUlerl ıayeslnde iktidarı ele geçir
hafif hasarlar husule getirmiştir. De- ml.ş olduRu iddiasında bulunduk
nlz U.ssü b~ka bir zarar görmemiş- !arını, \'C Mısır - !~iliz mOnase
Ur. UçUncü tnarruz hakkında henüz beUerlnl bulandırmak maksadlle 
rnalO.mat alınamamıştır. bazı ma]Qm insanları Büyilk Dri· 

6 şubatta deniz tayyareleri Bor- tanya aleyhine nümayişe sevket· 
neo'nun garp sahili ~ığında dUfıtıa- mlş olduklarını ııöylemişUr. 
nın büyUk bir nakliye gemisine ta- Na'has P~a İngiliz - M16ır mu
arruz etmişlerdir. BUyUlt bir bom- ahed~l ahkAmının akit her iki 
ba ile tam bir isabet kaydedilmiştir. tarafın menfaatlerini U!min 'çln 
Başka bir bomba. geminin kaburga- aynen tatbik olunacaıtını bfldlr
sını sıyırarak auda patlamıştır. Gc- dikten sonra. daimi surette de· 
mi derhal yıına yo.tmıya başlamıştır. mokraslnin ve mflllclllğln dUşmn
TayyarelerJmlz uzaklaşırken bu ge- nı kalm\Ş olanlarla işbirliği yap
ml batmaktn idi. mak elinden gelmediği içindir ki 

vaktile milli kabinenin başına 

•r--Ş A R K••K•a•h•kah•a•d•a•lg•a•la•n-de•,•.nrn•ed•i~··o·r~• .. 

geçmekten istlnkAf etml o\duRu
nu kaydetmiştir. 

Müitefiklerin stratejik 
harp konseyi 

Sinemasında 
Gözlerden yaş gelinceye kad 

gWUyorlar ... 

HA, ·s MOSElt - 'l'llEO LlNGEN wou· AI.BACH - Rl:TT\""'.} 1 

7SENEBEDBAHT 
CBaı}ı 1 fndOe ) (-) 

Genel kurmay reb'fer lnln muh
telit konseyi azası ~nlardır: 
Bir~lk Amerika için: Amtral 

Stark, G enera1 Marshall, Amiral 
King ve Genera.ı Amold. 

• 
li'ilıninde görenler bUtUn kederlerini \·e kömür ı;rkmlısıru unutuyorlar. 

Mevsimin En Şen Komedisi 
Gidini•! ıt-l i ,., Bu...n .. saat ıı de tenzllAUı matine. .. GUtunUz ve e0 en n .... - b .... 

-. Bugün T AKSiM S;nemasında 
2 bUyUk ve fevkalMc fllm birden: .. 

-ı - ---
Madam La Zonoa YASAYAN MUMYA 

Dan '"' nımı Dehşet. kor:t.-u , .e heyecan filmi 

n a, Rollerde: Baş Rollerde: 

L U PE 
VA 

1 DICK FORAN 
L E Z ~ WALACE FORD 

f 

Bilyük Brltanya için: Slr J ohn 
D l'l, Amiral Slr Charl Little, 
General Sir Colvil Wemyss ve 
hava Mıırcşalı H arrb. 

B u k urmay reıs~erl Amiral Dud
ley Pund, General Sir Allam 
Br.o-'kke ve hav a BaŞmarcsah Slr 
Charlee Portal ile dcvnmtı temas 
halinde olncaktır. 

Kezııı Ha~lye Nazırlığı M. 
Harry Hopkfns'in reisliğinde mü· 
himmat tevzii için yeni bir kon
seyin kurulduğunu d a blldlrmlşttr. 
Bu konsey yeni tcşkRAtın önemli 
bir amilldlr. fogll!z ~e Amerikalı 
azadan mürekkep buna beIJ2jCr bir 
konsey esasen Londrada bulun
maktadır. Bu iki komitelerin t ek
lifleri hü~met reislerine t avsiye 
edilmek üzere genc1 kurmay re· 
fsleri rnu'1telit konseyine gelecek-

-VA:J'AN 

Milli P iyangoyu 
kazanan numaralar 

BAŞl\IAKALEDEN l\IABAD 

Mitat Paşayı 
tanımayan nesil 

(6a.'1 ı iııC'lde) «/» 

damlar var. Bizi m gul ctmcğc 

değer bir mesele değn .... 

L 

Milll Piyangonun 9 uncu tertip bl- Son beş rakkamı (35032) ile 
Çocuğu tekrar görünce, bUtün 

bunları saf bir tevırl:a hikllyc et
ti. Ben de dfi§ünceye da\dım: On 

1le senelik tahsil . bir Türk gencine 
l\Ilthat Paşayı öğretmemişse ne 

rakkamı (64928) ile ö •retmiştir? Tahsil dediğim z şe;r. 

rlnci çeklllşi dUn Ankara Sergievin- biten ' bllet 
de saat 15,30 da çekilmiş ve ı;ekllişi Son bef rakkamı (3932~) lle 
büyük bir halk klitlesi takip etmiş- biten 4 bilet 
tir: Soıı beş rakkamı (62299) 

Ikramiye kazanan numaraları aşa- biten 4 bilet 
ğı.ya yazıyoruz: Son beş 

Demokrasi 
Avrupada taar
ruza geçecek mi? 

l'azan: ı. il. ZAJ. 

Do nglllz tayyareler}, AJncrlkal!• 

lnrın arzu \ ' e hesabına ola
rak, 1 ran allı 1,07,000 be)annarnc 
atınışlnr... ı~ranoıızlar konuşknn ın-20 Bin lira kn7.aııan numara biten 4 bilet acaba bir çocuğun yurduna "l.'IC la

090120 Son beş rakkamı (9M70) ile rihlne bağlılığını tamamlamayor 3nlardır. Bel anmuneleri oku~ nn
lar, okmnıynnlnra her halde ıt .. ıİtı 
)·olu.> in haber ula~tmıcnkJıırdır. A· 
şıığr yukarı her Fran ız, Amrrlkn· 
nm harekete geçtli;rinl \e A\ruıı:ı 

kıtn .. mıı aslter ç-ılcnrarak Jn~rlUz· 

lerlc beraber J•'ransnyı kur1nmıı

ya h zırlunılığıııı öğren~-ektlr. 

10 Bin lira k87.anan numaralar biten 4 bilet 
366277 396951 500 Uro: kazaıuın num ralnr 

6000 l.lr kazanan nwnarıılar Son dört rakkamı (3 22) ile 
241351 27i939 302462 244137 biten 40 bilet. 

2 Rln Ura kazanan numaralar Son dört rakkamı (0089) ile 
Son beş rakkamı (16634 l ile biten biten 40 bilet. 

biten 4 bilet 100 Jlra ku:anan rıumoralar 
Son b 9 rakkamı (17055) ile Son Uç rakkamı (06T) lle bilen 

biten 4 bll~t •oo bilet 
(269 '3) ile 60 lira kazanan numaralar Son beş rakkann 

biten 4 bilet Son üç rakkamı (848) ile biten 
rakknnıı (55426) Ue 400 bilet. Son beş 

biten 4 bilet 
Son beş 

biten 4 bilet 
Son bC?.? 

biten 4 bilet 

rakkamı (61285) ile 

rakkamı (63980) ile 

Son bC?.? rakkamı (69340) ile 
biten 4 bilet 

Son be~ rnkkamı (70286) ile 
biten 4 bilet 

Son beş rnkkamı (85764) ile 
biten 4 bilet 

10 lira kazanan numaralar 
Son iki rakkamL (SO) ile biten 

-ıooo bilet 
2 Ura kaz.anan numtıralar 

Son rakkamı (2) ne biten 40 bin 
bilet , 

Son rakkamı (6) ile biten 40 
bin bilet ikramiye alırlar 

Bu çekll(ftc 20 bin liralık bUyUk 
ikramiyeyi kazanan btlet Safranbolu 
da, 10 bln Ura kazananlar Malkara, 

sa, va.tan için feragat ve fednk1lr
lık cdenlerbı iyi örnek''crlnl tanıt
mayorsa, milli scYgi ocağını ısı tan 

mukaddes ateşe yanaştırmayorsa, 
yurt için meş'uLyc1 h islerine va. 
ris olmak, seciye yaratmak gibi 
nctioc?cr veremiyorsa ; dlma~lara 
gelişlgUzcl' istiC ed!:lcn ezberleme 
malümatıa angarya ~!dinde bir 
imtihan vermekten ve bir takım 
ma~lı lşlerl.n ana.h1arı olan d ip
lomaya kavuşturmaktan başka 

ne netice veriyor? Yeni nesle ma- ı 
zlıntzln iyi mirasını devredctı ldl
ğimize acaba emin olabilir miyiz? 

Fenalık şurada ki cereyana ka- 1 
pıll'J> hddcfslzce gidiyoruz. Tahsil 
hayatı llkmckteplcrde güzel kı- 1 
vılcımlnr uyandırıyor ; hak ki te
cessüs ve alAkayı ayaklandırıyor, j 
Cııkat sonra yeni ne.s'i, canlı altı
kalarından yakalayıp sürUkleye
mlyor ... Ancak miktarlarla öğUnü-

nır tıınıftıın da Jnglltcrcdckl Kn· 
ıınııu km \'etleri kumandanı General 
)ine Xaughtoıı. A,·ruııayu n"ker tı· 
kıırıluı•a4-ını, lııınun i\•ln btltlin ııl iın 

lnrııı telcrruutıııa kaılur hıu.ırlıın· 
dıtırıı "O) Iıiyor. 

Hlr kuınandan; hlr propagancln 
ıneıııuru değlldJr. ı~ğcr boyle tılr 

niyet \ c hazırlık \ıtn;a ne ıliye i ı ı
tldaılnn Dan ederek dilşnuına bunıı 

karşı korunmak fır,.atını 'e!'.I) or ~ 
Hu sualin CC\abı basittir. Bugıııı

kli harbe alt lıt"r meseleli clhun l:il· 
rUsUnde dü~ünnıek Jllz.ıınüır. 

son be"' rakknmı (885n6) ile T ki da" ., " e r c· yonız, knlite ve asıl hede! bu a- 1 

biten 4 bilet CiOOO lira kazananlar: ikişer par- r.!dıı knynayıl' gidiyor. Kaç ço-

Şu 'eya bu c•ephede nınhıılli ..ıı

ret1c ıılına<"uk netice hlıkllm .. nı
dllr. 

1000 Ura ka1.anım nunıııralnr çası lstnnbul, Birer parçn.ııı Zongul- cuğn orta ve lise tahsllln! hakkilc 
Son beş ra'kkamı (05339) ile dak, Unycde eatılmıftır. . 

1 

1 

vcrebl"ıcccğlmizl, kaç çocuğa göre ! 

J>t'ıııokra,;I ı·ephesl için tabii gn
yc, AHupn kıtnsı üıcrln!le hlr köı•

riiba-:ı kurarnk arazi kıuıınnı:ık \ e 
l ~rı:ııısal ı hlr an C\\ f'l kurtnrınak 

ılf'ğlldlr. Pransız. nıuka,·emetl yıkıl

dıktun ı;onra Amerika \'e Jngilterc 

biten 4 bilet 2000 lira kazananlar: 11 tanesı s- ti 1 h t • ye şm ş CK'amız. \'ası nmız bı-
Son beş rakkamı (062:12) ile tanbulda, b!!f tanesi Ankara, 3 ta- namı ld ıı. h 

1 
• d 1 

z o tı 6unu esap ama an 
biten 4 bilet ne:ıl, Jzmlrde, iki tanesi I<ara, Tolcat, k•-

1 
t•-

1 1 t mc o..cp açı ıyor. ne ""'e şu o uyor 
Son b~ rakkarnı (07210) ile bir tanes1 Konya, Izmlt, Gaz an ep, ki d ğrud d ğ 

1 biten 4 bilet .Antakya, Adana, Tekirdağ, Keskin, 0 an ° ruya geç nmc ha-
Son beş rakkamı (19919) ile Kaaaba, Erzurum, Eskişehir. Zile. i''~ına atıim~s~~dta 1~endrlledr1, atıe-

Garbi A\'FUJJ.'l<ln bUyUk bir ııephr 

ı.urmağı \ e harbin neticesini ora
dan beklenıeğ-1 limit edenıe7Jer. rn
kat l"rıını111 li!lhlllerl ciddi hlr teh
dide m3nn: kalırsa Ahnunyn, km·
\etlerlni lld:ı;e bölmlye mecbur o· 
lur, Rusyııyn knr , ı olan llkbnhıu 

taarruzunu &IC'I hlr şekilde hazırla
yamaz. lhı mukıl\cmetl, buglın 

drınokra 1 cephesinin \'akit kazan
mak bakımından en mfıhlm de..,te
ğldlr. Amerika \'C lnglltere, Al
man kU\~·etınl kendi Ur.crlerlnıı çek 

mrJ< ııuretile Rmıya Uzcrlndckl tar.-
31kl arıııtnııyıı nıcclıurdurlnr. nıı, 

yalnız Ru lııra yardım diye dcğ11 , 

bltcn 4 bilet 1 Kemalp~a, Basra, Nazmı, Akdı:ığ- er ve :mcm c ... e. çın ay a olan 
Son beş rakkamı (22275) ile madeni, Kayseri, ve orduda satılmış- :ta ve aşağı lstıdatta ta"<!be boşu 

biten 4 bilet tır şuna scncl'crcc mekteplere g i-
• dip geliyor, bu mekteplerden asıl 

---- ----------·-- ------------ tsUfnde edebilecek lsUdatlı ·.•eme
İSTANBUI, BELEDİYESİ ~EHİR 'l'İl'.ATROSU 

Dram kısmı Tepcb:ışındo Komedi kısmı tstiklAl cad. 
GUndUz l!'),80 da GUndU.Z 15,30 da 

Bu akşam 20,30 de 
RÜZGAR iNCF. 

Bu ak5am 20,30 da 
K1RALIK ODALAR 

P ek },'akında.: P A R A 

~ iLAN 

SÜMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

Ne.şredilmt;ı olan 200 ve K. 2~7 No. ıu kararnameler ve Iktısal 
VektıleU tamimi mucibince bUtUn memleket dahilinde mevcut )'apak
lar Jçln Ziraat Bankası şube ve ajanlnnna \'e bunların bulunmadık· 
lan yerlerde knymaknmlıklnrn :verilecek beyannamelere dahil ya
pakların Ankorada Yenişehlrde Ismet Pafa caddesinde 15 No. ıu 
SUmer Bank Ipl!k ve Dokuma Fabrikaları müessesesi yapak müba
yan ekipleri tarafından, beyanruımeler mmtaka itibarile bir sıraya 
tllbi tutularak, eıralan geldikçe qağıdaki Tı~aret Vekilett tıat ve 
11artıar1le sa tın alınııcağı aiAkadarla.ra. bildirilır. 

Mahallinde l\IUhayaa Burııa "" htıınbulda 
l'apağın dn.,I kilo flatı kuruı: mübayaa. kilo JlAtı Kr. 

ı) .Kirli .Merlnos 170 
2) Kirli yarımkan 150 
3) :Merinos kuzu 130 
4) Trakya malları 77 
6) TJp Trak)'a 71 
6) lzmlr 69 
7) .Aydınlı 67 
8) Ince Anadolu 67 
D) Kaba Anadolu • 63/6% 

• 
10) Ince şark malı 67 
ll) Kaba şark matı 62 
12) Erz.urum kızıl 67 
13) Erzurum beyaz 65 
14) Van beyaz Cı8 

lti) Karaya.ka ve koç 06 • 

ıııo 

150 
~130 

; 81 
75 
73 
73 
'12 
68 
73 
68 
75 
73 
73 
60 

16) Dert mallıırı alt oldıığu r.lnııln % t; noksanile alınır. 
17) Besl malları alt .olduğu cinsin tiat.ile alınır 
16) Normalden yUksck randmıanıı yapaklıırın beher randımanı a9ıı.

ğıdakl !iaUarla alınır. 

a - Trakya mallan 
b - Tip Trakya 
c - Izmlr 
d - Aydınlı 

e - Anadolu ince ve kaba 
f - şark ince ve kaba 
g - Erzurum kızıl 
h - Erzurum ve Van beyaz 
i - Karaköse \'C koç 

l,47 
1,42 
1,38 
l,88 
1,8 
1,38 
l,H 

us 
ua 

19) Gömlek halinde olmayan aşnğrdakl mallıı.rın beher r-.ndımanı 

aşağıdaki flıı.Uarla alınır. 

a - Kasapba.şı (ince) l,20 
b - Kcı.sapba.şı {!taba) 1,08 
c - Kuzu ve gUz yUnU (ince) 1,30 
d - Kuzu ve gUz yUnU (kaba) 1,20 

20) Yapaklarda bulunabilecek parça, deri, kcı;e, l<oç, pıtrak, çakıl· 

dak. rutubet \"e güve gibi maddelerin toleranslan v bunlar için 
yapılacak tcnzllltlar qağıda. gösterllmf.Ştlr. 

a - Parça: % S niııbeUne kadar esas malla birlikte kabul olunur. 
Bu nlsbcttcn fazlası esas mal fiatının % 25 nokSanlle alınır. 
b - Deri malı: Esas malla birlikte gelen deri mallan bu mal fiatı· 
run % 5 noksanlle- alınır. 

c - Keçe: Esas malla birlikte <ô 3 çe kadar kabul ediUr. Fazlası 
esas mal flalındnn kiloda 8 kuruş tcnzilAUa alınır. 

d - Pıtraklı: "o lS) ço kadar sıvama pıtraldı maı kabul olunur. Bu 
nisbetten fazla sıvanın pıtrnklı mallar esas mal fiatından kiloda 10 
kuruş noksanilo alınır. 
c - Koç: Esas mal lle bil'llkte % (8) çe kadar kabul edilir. !>'az
luı yukarıdaki 1(). el maddede yazılı fiaUa alınır. 
f - GUveli mal alınmaz. 
g - Çakıldak: Esas malla birlikte % (8) ı;e kadar kabul olunur ve 
bu nlsbetten fazlası daradan tenzil edilir. 
h - Diğer yabancı maddeler: Azamı % (l} re kadar kabul edilir. 
:ıı~azııuıı daradan tenzıı olunur. 
1 - Rutubet: Normal olacaktır. 
:f - Çuval: Çuvallı mUbayaala.rda çuval darası % 2,5 nlsbeUnl af~ 
maz. Bu nlsbetten fazlası daradan tenzil olunur. 

ziyetli ı:ençliğl yetiştirmek için 
lazım ge'en emeği ayırmak müm
kün olmuyor. 'MeziyetJlnln hakkı, 
memlekotln menfastı miktara fe-
da oluyor..... • 

Bütün bir n<!"lln Mithat Paşayı 
tanımamasının ve se\•rnemcslnln 
deltılet ettiği mana bizi derin de
rin diişündUrm~lldir. 

Ahmet Emin YAL:\IAN , kt'ndl canlarını kcırunıak l!;ln ya-

Dış ticaretimiz iç in 
tedbirler 

(Başı 1 ln<·ldt') )-( 
2 - Beykoz deri ve kundura 11a

nııyll müessesesi, kendisine arzedlle
cek balık yağlarını mUbııyaa ile tav 
zif edilmiştir. DahUI ihtlyaçlar te- I 
min edildikten sonra bu müe3Sesc, e· 
llndc balık yağ'ı kaldlğı takdirde, SU 
mer Banka ihraç lisansı veı·llecek
Ur. 

3 - Ii:gede uzum ve incir tarım 
satıf kooperatifleri lle Çukurovadakl 

ıııhıııuıı kap eclen bir harekettir. 
Aıııl gaye; hlr e)e mU\affak ol
mak \f')"a ulmaınak değil, miitılnı 

bir kı ım Alman ku" etini oyula
ııınktır. 

Bu itibarla Amerlkalılarm lrlun
ı'laya kıınct t>ıkarrp knrnrgüh kur
nıalannı, Jinnadalılnrın A \ rnpa kı

tıısına bürunıdıın bah etmelerini 
kuru bir laf diye karşılamak hata 
olur. Alıııımları iki cepho ara ında 
lıırnknuıı. için Oarbi A\TUpa btl
kııuıetJndcı bir .Anıerlkan - Inı;mz 

harı:kt•tlııln hu~t.uıııaı;ını her halıtc 

Jıeaalıp. kat ıııak lüzıınılı r. 

pamuk muess~eııı çittt mubayaa et- -
1
-V-.-

8
-D-m_e __ m_e_r_a_s_J_m_ı· 

mek ve bunlan birinci derecede da
hllf ihUyaçlara doğru de\•keylemeklc 
vazl!elendirilm1'leı·dlr. 

Ankara - Fllyos - Zonguldak hat 
tının inşa ve lsUkşafında pek çok 
hizmeti görWen imar Bankası mU-Su ihUyaçlan karşıladıktan sonra 

bu rnUcsscseler ellerinde kalacak mlk 
tar için ihraç lisansı alabilecekler

esslslerinden mUhendis merhum 
SU!eymnn Sakın kUçük baldızı 

dir. 

Pamuğun ihracı ise Ziraat Banka
sı lle Çukurova pamuk mUstahsUierl 
kooperatifleri tarafından yapılacak

ve BaşmUddciumumllertmizden Bay 
Asımın yeğeni Bayan .AytenlC' 
e m e k l i dcnizcllerlmizden Bay 
Mahir Çinsarın oğlu Tekirdağı Müd
deiumumi muavini FehıunetUntn 

evlenme merasimi dUn gece Parkotel 
salonlannda iki tarafın güzide da
vetlileri hu~rund:ı icra edilmiştir. 
Genç evlilere saadetler dikrız. 

tır. 

Yapağının ihracı memnudur, Şa
yet bu maddenin ihracı lmkdn tahtı
na girecek olursa bu lfle Ticaret O
fisi meşgul olacaktır. (B.B.) 

YARIN AKŞA:\1 ~AAT O clo. 
Tiirkçe sözlU nüshası Orijinal nüshası 

IPEK•M LEK 
sinemalarında birden 

Fransız edebiyatının \'e dUnya sinemacılığının 

Olmez Eseri 

DEMiR MASKE 
Baş Rollerde: 

JOf/N BENETT - LUİS Hf/YVVl1RD 
ve 

3 SiLAHŞORLER 
( /Uhos - Portos - 11ramis ve D'flrtagnan 

Baştan nihayete kadar heyecan ..• Akıllara hayret verecek maceralar ... 
Fransn tarihinin l<ıınlı ... Korkunç ııahnclcrı... Zengin ve muhteşem 

sahneler •.. 

, . .. -· . 
PllSİFİK FIDl1Lf1Rf ile Zevk Şehri SINO!tPUR'da 

MARLENE DIE T RICH 
sarışın gi.ize111ği '\"e nlıenktar sesi ile 

7GUNAHKA LAR 
sıcak iklimlere mahsus şchvetcngtz filminde 

Bu Haft~ SUMER Sineması 
Seyircilerini gaşyebncktedlr. 

BugUn 11 de tenzllll.tlı matine. 

••••••'BugUn saat ıı ile teıızllitlı matine ••••• .. tir• ..................................... .,,,. 

• r 

e 

k 
n 



Amatör klüpte 
amatör idareci 
idarecinin her 
hürme1t telkin 

şeyden 

etmesi lazımdır 
evvel , 

Lfk maç ları, 
Bugün Fener 

stadında 

yapılacak 
1Ha.vala.rtn muhalefeti yüzün

den bir kaç haftalık bir tatil 
devre~lnden K<>nra bugün yalnız 
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Teşki13.ttakl bazukluk nasıl spo. rundaki mevkii ısenelerce birinci 
rumuzu ve d-o:ayusile. klüplcrimizi plftnda gitm.ş ve gitmekte olan, 
ölüme doğru süriiklıüydnsa, klüp- sevgisi bir mcıihep haline gelmlş 
lerdekl idaresizliklıcr de, her biri- bi.r klllbün :idaresini eline alacak 
si ·büyük birer kıymet olan spor- idareci·' crin ıSeçimiridc çok titiz 
oularımızın spor hayatını öTdür- davranılmalıdır. Bir idareciyi sc
mekte, yıldıztar.ımız.ı eEndü1rmek- çerken en 1nce teferruatına kadar 
'tedir. düşünmek lılzım e:elir. Gerek o 

Amatör bir k!üpte amatör ide.- idarecinin tayininde klüp içinde 
Teci her şeyden evvel klübünün ve halk üzerinde yapacağt teslr· 
menfaatlerini ön pl::inda tutmalı, leri l'yi. Olesap etmek ve ona. ıöre 
-şahsi dti'şüncelerle hareket etme- tıar.cket icap eder. 
mıel' c!ir. Mesela, Beşiktaş gibi futbolde 

EvvelA, bir i'darc-cinln her şey- :senelerce İstanbul şampiyoriuğu
den evvel ida'resini eline al'dığı nu elinde tutan bir klifuümüzün 
klüpte hürmet telkin etmesi ıa- başına bizim atlet Sünusiyl umu
zımdır. Bunun için de tabiatlle bu mi kaptan yapmıya. kalkarsanız 

hürmeti t-elkin edecek mazisi ol- hem Sünuslnin v.e hem de klübün 
ması icap eder. Senelerce mlllt 'ne gülünç vaziyetlere düşeceğini 
formayı giymiş bir sporcunun bir kayde lüzum yoktur kaınaatinde
ctev:r sonraki çocuğa. telkin ede· ylz. KlüJ)'erinNzdelC sandalya kav 
coği hürmetle, o klübün takımınt r?aları ne yazıktır ki, otoritesizlik 
teşkil eden çocuklardan gonra bi'r .doğurduğu gibi a~laşamamazlıklar 
sevki t~adü!le ortaya çıkmış her da doğurmakta •e bunun neticesi 
hangi bir kimsenin telkin c'dece- olarak bundan memleket sporu, 
ği hürmet arasında elbette büyüle .memleket gençliği zarar görmek-
fark vardır. tedir . 

Amatör bir klüpte mevki lıırs'I- Bir klüıbün ne emek1'erle mey-
1r hareket. çok feci neticelc'r do- dana geldiğini. halk arasındaki 

f ·ırur . Onun içindir ki işi daima m~iini nasıl yaptığını tekrara 
ehline ıbırakmak IA.zım geld ği gl- Jüzum görmüyoruz. I 
bi herkE'ISin kendi vaziyetini bile. Netke şu ki, zarar gören yu. 
rek yapamıyacağı bir iş, kendi uh- karda da kaydettiğimiz gibi mem 
te!l;:inE> ver:Jmek istense bi1e kabul leket ~porudur. Kongrelerde .çev
etmekten çekinmcc::i en doğru he.... . rilıen d-ol'a.plarla idareyi e'e alan-
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spor - Pera llt" Galatasaray -
Kasunpaşa ile, Be<jilkta, ta Bey
kozla. karşıla,a<"akhr. 

[,-;tar. bul~por - Pera arasın

daki müsabakada. bu sene pek 
i~·ı bir ,-eziyette olrnıyan Pem
lıların tstanbulspor önUnde iyi 
bir derece alması beklenemez. 
Onun l('lndlr ki, Istanbul!oiporun 
galibiyetini tabli görmek l('ap e-
der. 

Galatasaray • Ka'iımpa.,a kar· 
şılaşn1asıncla. sarı kırmızılıların 

galibiyetini muhakkak görmek 
lllzıın gelir. Genç oyunculardan 
mltteşekkJJ Ka.sımpaşa takımı te
mlz. bir oyun oynarsa rarkh bir 
mağlO.blyetten kurtulmuş olur. 

Günün en mi.ihlm karşılaşına

sı hiç şüphe yok ki, ıstanbul 

şampiyonu Be'lkta..ııa. Beykoz a
rasındaki müc;;abaka olacaktır. 

Beykozlular ihmal edilmez bir 
kuvvet olduklarını bir çok defa.
tar göst.ernu,ıer, ümit edllmlyen 
Lamanlarda mu,·a/akıyetll netice· 
ler elde etmişlerdir. Onun için
dir ki, siyah beyazlaJarın bu kar 
şılaşnıada hasma ehemmiyet ve
rerek o:rnamaları lıi7.ımdır. Ufak 
bir thmal, ne olsa yeneriz karası 
pahabya mal oJablllr. Şunu da 
UA.ve edelim ki, tabii netice Be
şlktaşın galibiyetidir. 

reket o0lur. Aksi takdiı<de o klüp- !arın yalnız klüplerini ölüme doğ • Mektepliler lig maçları 
te, ~porda esas olan otorite kal- ru sürük\?meklc kalmayıp hem .,.. • 
maz, Olor1te kahna'yınca da in- men•eket poruna ilıı.anct ett.kle- Mekl.eplH r araaı futbol mpi· 
fiılal başlar . İşte şah i düşünce- rini ve hem de h•lkın hiosiyatı ile yı>n•sına dün Fenerbahçe stadın-
Jer. mevki hır.:;ı il'e hareket o ida- oynad1klarınr unutmamaları 13zım ~ } "'-.. da devam edilmiş ve yapılan mü-
rec·:nin ken'disini gülünç 'bir va. dır. - ...... sabakalar neticesinde [şık Ticareti 
ziyete soktuğu gibi büyük emek- Bu yazımızın herhangi bir mak- h3kim bir oyundan sonra 8 - O. 
~erle v.üoode getirilimş klüp te satla değil, klüplerimize bu nok. :eeı,iktL,hlardan Nttdet, lbrahlm, Taks..m Yüce Ülküyü 2 • O mağ~ 
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Galatasaraylılardan Faruk, ıı.ıusa.. 

sarsıntılar .geçirir ve bu geçirilen ta'lar gözönünd'e tutma~ suretile ~tehmet AH ve Rltat l iıp etmiştir. 
sarnıntıl!lr belki yıkılma. tehlike~ ikaz c:'iısun d 'ye yazdı.ğı-mızı da i-1----------------~-----------------------------

Eşfak ,.e Osınan 

s·:ni bPe doğurur. lA.ve -etmek isteriz. 
Teşkilıltı gen•ı. memleket spo· Eski Spor('u 

Tekirdağll i e Adnan 
bugün karsı kars ya 

Bu müsab~ka profesyonel gür ... ş
ler için bir dönüm noktası olacak 

B.Uiı:Ün l\1aksim sa!onlarında Tür 1 net1 cesini evvelden katiyetle söy 
kiye başpehlivan1 Tekirdağh Hü· lerrrek ka'bi!dl. 
seyın ile eski m illi .güreşçilerimiz- BIZı.i olduğu gjbi bütün güreş 

den Adnan, Ba.baeıskilt l-I°""yati i- meraklılarını düşürxltiren nokta, 
~ede Bertin olrimplyatlarında dün- bu güreş ere de bir entrika so· 
ya üçüncü· üğüne kadar yükselen kulup sokulmryaıcağı!ciır. Fakat 
·l\tersinli Ahmet karşı karşıya ge- biz ıöyle zannediyoruz ki, amatör
liyor. \ük htıya tı çok temiz geçen Ad

na'n ıile Mersinli Ahmet bu tuza
ğa odü~iyecekler ve bu suretLe 
Tekil"dağlı ıile Baba.eskili Hayati 
i"k defa olarak karşılarında ciddi 
rakipler ıbula'caklardır. Tekirdağ· 

h - Adnan karşılaşmasında her 
iki tarafın uzun zamandanberi 
güreşlerini scyredemediğ~miz için 
kat'iyetlc bir tahmin yürütmek 
kabil deği:dir. Maamaflh 45 daki
kalık b;r güreşte Adnan Tekirdağ
hya pek kolay yenilmiyecektir. 

Bugünkü karşL~aşmalar profes
yonel güreş müsabakaları için bir 

Bugüne kadar y&ıpı n prores-
döni.hn noktası olacaktır. Güreşler 

,vonel güreş organizasyonlarında de oiddi hareket edilirse halktn 

Amatörlükten ayrılıp profesyo. 
net ola.n A-dnanın T.ekirdağh Hü
seyin ile karşılaşması ilk defa de
ğildir. Bu ikl güreşçi bundan ev· 
ve: de bir kere karşılaşmış ve be
-rabere kalmış'ı'lr\:iır. Öyle hatır
·lıyorum ki. bir defa da. tarihe ka
rışan Taksim stadında yapılan bir 
profesyonel güreş mü .. ~bakasında 
da yine Adnan T-ekıird~.ğhya mey· 
dan o'kumuş, Caka

0

t Hüseyin .antren 
manasız olduğunu ileri sürerek ka 
ı?ul ctmemişt. 

c d i h· .. t yoktu Organtzatör dala- .alltkası artac11.k ve bu ananevi spo 
\'ere1eri halkı tiks:indinn~1L Hat 1 runııız da tekrar canlanmış ola
t:t o h:ıda.r ki, bir müsabakanın ca·ktır . 

İlan Tashih! 
Gazetemizin 30/ 1 .'942 tarihli nüshasında intişar eden Istanbul Det

terdarhğının • 6 parça gayrimenkul tıatı~ı hakkındaki ilc\nrnda ihale 
tarihi olarak 18 2 9!2 olarak yazılacağı yerde sehven 1512 9·12 olarak 
neşredildiği görülmUştUr. Keyfi>:_et ta1'hihen ilan olunur. 

Sahibi ,.e Neşriyat MüdilrU : Ahmet EmJn YAL~fAN 
Va.tan Ne,rlyat Türk L td. Ştı. - Vatan ~ıatbaMl 

Bugünlerde gazete ~ütuntarında ~1 1,11rın genç kralı Faruk'un lfSmin(len sık Bık bahsediliyor. Yukardakl re
\im spor tarJhinıizin her halde ço k kıymetli bir ynprağıdır. Resim Fenerbahc;e - Galatasaray muhtellnln 
860 )lı~ır seyahatinde Kral Faruk milli takımımızın kıynletll kaıtcisi Cihada madalya ' :erl:rken tesbit ediyor. 

BAŞ, DIŞJ NEZLEı G RI P, ROM AT 1 Z MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ieabında rönde 3 kaşe ahna~iUr_ Her yerde pwllu kutula rı ısrarla isteyiDJz .. 
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Adnan Akın 
ceza heyetinde 

Onun da suçu, 
yanlış işlerini 

Bölgenin 
ten kittir 

Devlet Denizyolları ilanları 

İzmir Postası 
Izmlre her hafta pazar günleri yapılmakta olan ve muvakkaten idğ· 

vedilen Izmir postası 8.2.942 tarıhinden itibaren her hatta pazar gün· 
ıerl muntazaman icra olunacaktır. MrzkOr tarihte Tarı vapuru saat 
13,00 de Galata rıhtımından kalkacaktır. (2066) 

Dev'.et Demiryoll1:-ı ilanlari 
101 numaralı yolcu tarifesinin gldif dönü~ bilet ütretlerlne ait olan 

ikinci kısmı ile bu biletlerin mer'lyetlerinin temdidi hakkındaki tarife 

9artı 10 Şubat 942 tarihinden itibaren IA.ğvedilmiştir. Bu tarihe kadar 
alınmış biletler gidiş: vr dönUş seyyahatlerinde muteberdir. Fakat 
mer'iyet müddetleri temdit ettirilemez. Daha fazla izahat için istasyon-
lara müracaat edilmelidir. «977,. c2088• 
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