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K udretJI bir muharririn bu nefis ynusı taze ~-e 
canlı bir üsltiplıı dilimh:o ~e,·ri tmlştlr. ~alı 5nyı

mııdan b&'ilıyarak üçü~li ı;ayramrı.da bula<·ak-..ını7-

B aş vekilimizin ' Tnüiiizıer ANTİGON BU GECE 
dünkü tetkikleri ,mukabil TEMSİL EDİLİYOR 

aarruza 
lstanbulu alakadar eden 

meseleler görüşüldü 
Partide yapılan toplantıda halk birlikleri 

.f aaligeti üzerinde izahat aldı 

Ba,\·ekll Dnktor ~flk SayıJıını 

Parti koza idare heyeti 

reisleri dünkü 

foplaniıyo iştirak ettiler 
İstanbul, 4 (A.A.) - Başvekil 

Doktor Rcfık Saydam, bugün öğ
leden evvel beraberinde Tlcaret 

Vekili ve iaşe Müsteşarı o1duğu 

halde Cumhuriyet Halk Partisi bl. 

.nasında İstanbul idare heyeti nuı
larıle kaza Partı reisleri toplantı- , 

~ında bulunmuş, istanbulu alaka- • 

dar eden çeşitli meselelerle Halk 
birlikleri faaliyeti üzerinde izahat 
almıştır. Mlimtaz Okmen 

T rhl 1 

~~~ 
a 

1 
e Raf ine pamuk yağına 

_xarı!_ fiyat kondu 
Hat1ra gelmeğe başlıyan 
bir sual: "/icaba talih. 
Rommeli daha yüksek
ten yere vurmak için mi 
bu kadar nimete boğdu,, 

-----Ya zan : Ahm et Emin YALMA.ı....._ 

A !manya ile İngiltere harp 

tahhi ile yarışa çıkmışlar

dır. Başka yerlerde milyonluk or. 
dular; geniş teçhizatla. ve esaslı 
pliinlar dairesinde çarpışıp durur
ken, ehramların göiı;cslndckl mu
harebe doğrudan doğruya bır talih 
oyunu şeklini almıştır. 

Ancıık yüz bin kişilik iki yorgun 
ordu anısında devam edıp giden 
boğu~malardan çok mühim, çok 
esaslı neticeler doğabilecektir. 

Bu muharebe, harbin sonunu 
tayin edecek değildir. Fakat har· 
bin gldlşile, uzıımasilc alakalı bir 
çok meseleler Elalcmeyn muhare. 
besinin neticesine bağlıdır. 

Garibi şu ki her iki taraf, harbin 
akışını kendi lehine ç:?virmek içın I 
hadiselere hfıklm bir hale gelme- , 
ğe çahsıp dururken, Mısır çarpış. 
malarındıı işin ipucu tamamllc el
den kaçırılmıştır. Buglln artık tür. 
Hl türlil fimlller, sırf tesadüfe ve 
talihe kalmıs bulunuyor. 

Çörçlli11 sözlerinden anlayoruz 
ki işin başında teçhtzat, asker mik
tarı vesaire bakımından tam bir 
kuvvet muvazenesi vardı. Bu mu
vazenede Almanların lehine aı:ır 
basan b.r tek tıırar vardı ki o da 
Rommcl'ln kumandan sıfatıle iş. 
leyen bir dimağa, demir gibi bir 
iradeye sahip olmasıydı, karşısına 

akıl C'rmcz bir gafletle Rıtchle ça· 
pında bir adam çıkarılmıştı. Rı. 
tch c'r.ln imtihandan gcçmtş hıç 
bir vasfı, meziyeti ve h izmeti ol
madığı halde kendisine bu kadar 
ağır bir mes' uliyet yükleyen adam. 
lar, g~llba Rommcl'ln adını hiç 
duymamışlar, tarh sayfal arını ka-1 
rıştırarak harplerde kumandanla
rın şnhc:ının nckadar hakim roller 
oync.rlıl!ına dair bir Ilklr edınmc
mişlcrdl. 

Rc.mmcl'in • klı, zekası, iradesi, 
daha muharebe başlarken, kuvvet 
muvazcnesin mllıverln khir e çc. 
virdi. Ağır tarkların zırh tabaka
ı:ını kaldırarak şas i kısmındım ls
l hıdc etmesi, uzun me zilli, r ğırca 
topları bu tank sıısllerınln üstüne 
) erlcc:t rmcsi \'e c)) ar bir hale 
koymıı sı saye ir de çul muhitınln 
harp şartlarına el kkatc d ~<.'r bır 
uyma kudreti göstcrdı \ e muhım 
bir il Hır hik fımlli kazandı 

(ili'! \ 11m ı: "'R. ll, !ö:d. '!; dr) (") 

Fabrikada toptan satış fiyatı 
kuruş olarak tesbit edildi 

77 

Ankara, 4 (A.A.) - İktısnt Ve. ı nekedir. 
kfıletlnden bfldirılmlşllr: F abrikalar asgari beş tenekeye 

1/ 7/ 942 tarihinden rafine pa- kadar satış yapmsğa mecbur dur. 
muk yağının muamele vergisi Rafine pamuk yağının ikinci ve 
dahil çıplak olarak toptan fabrl- üçüncü ellerde azamı satış fiyat· 
kada teslim satış fiyatı kilo başı- Iarı zeytinyağındakt esaslara göre 
na 77 kuruş olarak tesbıt edil. F iy.at Mürakabe komisyonlarınca 
mlştir. Toptan satış asgari beş te. ayrıca tcsbit olunacaktır. 

Yunanistan 
neler çekiyor 1 

Halk açlıktan 
of yiyor 

Bi tkin insanlar sokak. 
lorda dolaşıyor 

1. çlıktan llenlert11 
ceıetlerl ıollalllardaa 

toplanıJOI' 

Berlin ve 
Mısır 

Berlin, Mahir Paşanm 
harekatile alakadar 

Mahir Paşa, Mihvere mi 
taraftar 

Berlhle gire, Kaldre 
kablaeıl itti•• llallnd• 
Ankara, .f {Radyo Gazcte.'51) -

Berline göre Kahire kabinesi içtima 
halindedir, fakat neler görUşUldUğü 
tahmin edilemiyor. Berlin Mısır hal
kının temayüllerinin doğru olaylığı. 

Londra, 4 (A.A .) - l\Histakil nı söylemektedir. 
Bcyrut muhabirine göre Yunanis. Haber verildiğine göre Bcl'iin Me
tandan kaçmağa muvaffak olan hir Paşanın harekatlle de yakından 
Fransızlar buradaki durumun çok alakadar olmaktadır. 
feci olduğunu söylüyorlar. Bun- Mahir Paşa mihver taraftarı ot
ların anlattıklarına göre Yunanis- dıığundan e\•,·elce Nahas Paşa tara
tan btlh"ssa tlyccek bakımından 1 !ından tevkif ettfrılmlş ve Kudüse 

(Dıl\'amı: ~a. 8; Sii. li te) (/) 1 nakledllmiştl. 

Memurin ınuhakemat 
kanununda tadilat 

Kanunun tamamen tadil 
edilmesine karar verildi 

Ankara, 4 (Telefonla) - Adliye, lanacak ve memurin muhakemat 
Veklletının teklifi Uzerınc memu-1 kanununun esaslarını hazırlayacak-
1 ın muhakemat kanununun tama· tır. 

men tadil cdılmesınc karar \'erıl· 

'
, · ı t · d...ı Ankara, 4 (Tclc!onla) - Çın hiL mlştır. Bütün ekıı e cnn .,.ege-

lerıni ıhUva edecek olan bir komis· kumetı nt'ulinde orta elçi Emin Ali 
\'t) ' :ı ı ıh Adfö e \'ekllletlndc toyı- SipaM merkeze naklcdilml~tır. 

geçtiler 
Mısır topraklarm
daki muharebede 
vaziyet lngilizle-

rin lehinde 

Oşinlek geniş bir 
çevirme hareketi 

yaph 

Almaaıana geri ile 
lrtlbatıam 11e1Uaeıl 

telalllrnl YAi' 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter a
jansının diplomatik muhabiri ya_ 
zıyor: 

Libyadan alınan haberler sara
haten daha iyidir. Sekizlnct ordu 
dünkü mukabil taarruzunda mu
vaffak olmuştur. Fakat şimdi bir 
mukab'I taarruz devresine glr
m!ş olduğu için evvelden sevin. 
mek doğru değildır. Teşebbüs he
nüz Rommcl'den alınmamıştır. 

Bununla beraber askeri b.r sözcü 
bugün Rommel'in llcrlemeğe mu· 
\'ll ffak olamadığını söylemi~Ur. 

Vaşington, 4 (A.A.) - Mıı>ır 

topraklarında muharebe, şimdi i s
kend eriyenin 96 kilometre batı. 

sında cereyan etmektedir. 

Vaziyet İngilizlerin lehinde gö. 
zükmektcdir. 

Rommel, büHln kuvvetlerini 
Elalameıs~c k'lir§ı topıaaıfı rtCfAn 

İngiliz generali Auchinlek geniş 
bir çevirme herekctl yapmıştır. 

DGşmanın, böylelikle ger! lle lr ti· 
batı kesilmek tchl!kesi mevcut· 
tur. 

Rommel'in batıya doğru çekil. 
diğl de bildirilmektedir. 

Lcndra, 4 (A.A.) - B' ı·lcşik 

Aıncrıka ordusu Anupa harp ha
reketleri sahası umumi kararga· 
hı, ilk rıe~rettiği tebliğde diyor ki: 

Amerikan uçaklı:rı bugünkü cu· 
martesi günü İngilız hava ordusu. 
n~ mensup haf f bomba uçaklarlle 
birlikte hareket yaparak Alman. 
yanın i~gali dtında bulunan ara
zrdeki hedertere 1aarruz etmişler
dir. İk i Amerikan tayyaresi nok. 
sandır. 

Vı,ı, 4 (A .A.) - Mısırda. Rom
mel'in Elalamcln mevzilerine kar· 
şı yeniden taarruza geçtiği söylen· 
mektcdir. 

Vışi, 4 (A.A.) - Teyit cdilm i. 
yen bir habere göre, Rommcl or
dularının öncüleri İskendcrlyenln 
50 kılometre yakınlarına varmı5-
lardır. 

Berlin, 4 (A.A.) - TcbHğ: l\lı

sırda kuvvetle tahk m edilİnlş o. 
lan Elalamein mevzllne karşı mü
cadele in2dla devam etmektedir. 
Düşmanın gönderilen takviyelerle 
yaptığı mukabil taarruzlar şid· 

detli çarpı~malar netıcesinde geri 
püskürtülmüştür. Yeniden birkaç 
mukavemet yuvası yok cdllmi~tir. 

Yapılan ha\·a çarpışmalarında 

Alman ve İ talyan avcıları 28 in· 
giliz tayyaresi düşünnü:şlerdir. 

Birmanyada 
kıtlık 

Kabileler depolara 
hücum ediyorlar 

Kalküta, 1 (A.A.) - Brıtnnova: 
Birmanyada kıtlık ba~;termlş

tlr. Bundan başka. plı ince el koyan 
J aponlar kabilelerin ve bilh1Lo;sa San
larla Kir enler ln m11halefetlyle kar_ 
~ılaşmaktadıriar. Kabileler ani bas· 
kınlar yaparak depoları yağma et
mektedirler. 

Japonlar Blrmanyalılardan milis 
kuvvetleri teşkil etmişler ise de bu 
kuvvetler MlislUmanlara karşı söz 
geçirememek ted i rler. 

Bundan b:ı..şka ln!;'ıllz ::nhhiy<' ser
visle!!inin şimdiye ı.:adar bertaraf 
etmet;e muvaffak oldukları salgın. 

lar ve kolera yeniden başgöstcrmlş
tır. Bırmanyanın her tarafı karı~ık
tır. 

Genç san' at"karlar arası nda 
müstesna kabiliyetler var 

Bu ak_şam İstanbul halkı, Bey- tr. Hattit o kader kı ; cı ônların san. 
oğlu Fransız tıyatroı;unda Devlet nt knblllyetlerlni anlatmak için ne 
Koscrvatuarı sanatkarlarının tem. söylense azdır. Ancak onların r.c 
sil edeceği Antigon'u seyretmek bilyük varlık olduklarını anlamalı 
fırsatını elde etmiş bulunuyorlar. için sadece görmek, ~eyretmek kA-
Anilgon'u .seyredeeekler, Türk sc. f dlr.o dedi. 
masında birer yıldız olarak parla· Devlet Konservatuarının ik i 
yan genç sanatkarları candan al· yıldızı Nermin Elgül ile Muazzez 
kışlayacaklar. İlı,ıin ayrı ayrı birer kıymettirler. 
Dünyanın birinci sınıf bir r<'ji_ Bilhassa Nermiı:ı E.lgül Jül Sezar-

sörünün elinde yetişm iş kabili. da nldığı başrolde bir sanat yarat· 
yetlerln takdir toplayacaklarına mış, büyük takdirler toplamıstır. 
hiç şüphe yoktur. Es<sen onların Yine bu arkadaş Jül Sezar'dan 
muva!fakiyetlcrlni hcrgün duyu· bahsederken cıAvrupa sahnelerin. 
youz. de isim yapmış o büyük sanaikar-

Devlet Konsevatuarı talebeleri lar bile Kallpurya ro1ünü bu ka· 
arasında hakikaten göğüslerimizi dar oynayabilirlerdi. Fakat Ner-
kabartacak ve bu sahada da ne mln Elgiil kadar duyamazlardı . .., 
büyük kıymetler yctistireblleccğl· dedi. Bugün Antlgon'da da başro. 
mlzl ortaya koyan müstesna kabl. Hi Muazzez Ilgın oynayacaktır. Jül 
llyetlcr bulunmaktadır. Sezar'ın baş mümessilini de kra. 

Ruriin Antig-omla t.~·rede<-eğlınlz llçe rolilndc göreceğiz. 
Dün Devlet Konservatuırının gem; .. ahne ~.-ıld111 Gör.ili isterdi ki; İstanbul halkı 

Ankeradaki bütün temsllle rlni ~·ermin ElgUl Nermin Elgül'ü büyük bir muv· r-

scyredcn b!r arkadı;~ bize bu ka-ı Bilhassa iki genç kızımızın gös·lfaklyet gösterdiği Jül Sez.ar'da da 
blllyetlcrden uzun uzun bahsetti. terdiklcri muvaffakiyetlerı anlat· seyretmek imkanını bu1sun ... . 
0:ö~ü~8~ fursktakani~ 

1 muharebeler ı 
oluyor ı 

" Harbin neticesi 
son muharebeye 

bağlıdır ,. 

Son muharebe, 
Fransada olacaktır 

la ••llare~•JI ldsut 
Fraa1a 1apacaktlr 

• 

L<>ndra, 4 (A.A.) - Ge~al De 
Gaulle, dUn akşam radyoda söyledi· 
ği bir nutukta demiştir ki: 

llk muharebeyi kazanmak gllzel 
şeydir. Fakat netice son muharebeye 
bat'tlıdır. S<>n muharebe Fransada o
lacaktır. Dü~manın zaferlerine ral;· 
men lı"'ransa meydan muharebe3lnln 
her gün biraz daha. muhtemel ihale 
geldiğini kim mkar edebilir? 

General de Gaulle ~öyle dc\'&nl et. 
mlştır: 

Bu muharcbeyı Fransa bizzat ya
pacaiüır. Ve muharebede kat'! rol 
oynıyacnktır. Her Fransız hazırlan
sın. Bu, her Fransızın ycgı\ne vazı. 

fesi, yegAııe çaresidir. 
Son 12 ay zarfında dilşman geçen 

iki yıl içindekinden on misli !azla in. 
:;an kaybetmiştir. Her Uç ayda nıUt
teflkler Alman toprakları Uzerine 
Uç misli daha fazla bomba atıyorlar. 
Uzayan harbin doğurduğu ia!Je, nıı!<

llye ve işçi tedariki zorlukları dUş
man için ı::-itgide daha sfir'allt' art. 
maktadır. Hatta ~azı idarecileri bi
le bu hali gizlemeğe uğraşmıyorlar. 

Ruslara göre 1 
Almanlar kaçmıya~ 

çahşıyor~ar 

Rus donanması, 

Novorosisk limanına 

iltica etti 1 
JAl .. alı~ Sayaıtopelda 
J 151 MD 111•1 llatbetmlf 

Mosko\'a, .f (A.A.) - Halen Kursk 
Blelgorot ve Volşaıı.sk mutıarebe 

meydanında birçok tank muharebe· 
!eri ~ereyan etmektedir. Almanlar, 
bir noktadan geri kaçmak için sar. 
feltikleri gayret sıra.~ında her saat 
yenl yeni ihtiyat tanklar getiriyor-
!ar. 

Kıırsk cephe;;inde isnıı söylenmi
yen ve Sovyet mlidn!aa hattını teş
kil eden bir nehre sahip olmak için 
çok hararetli bir tıınk muharebesi 

1 
yapılmaktadır. Uç gUn süren ve Al. 

mantarın binlerce ölü \'e yaralı ''er· 
melerini intaç edçn yıpratıcı savaş

tan sonra nehri aşmak için yeni bir 
teşebbüs daha yapılmıştır. 

{De\'amı : Sa. 3; ~u. 6 da) «/• 

iranda 
endişe 

Mısı r harekatı lram 
korkutuyor 

Dünya ife irtibatlar( 
kesilebilirmiş 

a. balamdu zft"al 
lıtllllalltıa arttırılmaııaa 

9ab1ılacall 

Ankara. 4 (Radyo Gazetesi) 

Rommel kuvvetlerin in Mısır üze. 
rlne yürüyüşü 1randa azçok endi. 

şc uyandırmıştrr. Bu münasebetle 

İran radyosu Tahranda çıkan blr 

gazetenin baş yazısından bahsct
m ştir. Gazele -şoyle ekmektedir: 

ıcBu harbin nekE<la r zaman sü

receği e\"Velden kestirilemez. Ha. 

d "sclerin biraz daha 

dur ya ile irtibatımız 

bu bakımdan zirai 

inki~afrnda 

kcsilcbilır, 

istihsallmizi 

çosaltınağa gayı·et etme! yiz.11 

. An:erikon t e zgôh
larında günde üç 

gemi yc p lıyor 
\'aşln!;'tOn, 4 (A.A.) - Bahri,}~ 

'.:\"ez.aretl Amerikan tezgA.hlarında 

şimdi günde Uç !;'cml ln!la edildlğıni 

bildırmektedır. Bu suretle Rooscve!. 

tin arzusu yerine getirilmiştir. 

Daha bı.ıııdan ~k w: :r.aman en·f'I l.ord Halifakc;'rn Vaşinı:fon sdaretlnden almal'iığı ,a~ialan 
Yukandaki realm Hıllfaksı RuıHlt'le ,·aphğı bir gurll,m ede ı e .. b lt etmr.ktedlr. 

• 
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Türkler v o:zans 
Ycızan ZİYA ŞAK İ R 

_,_ 
1 t Fa1rat o tarıhteki, asker ':uvve· 

1·eoc10:1: surl<irı, 'allll:"": Kara h, ~ ti, Bızans ~·bl muızzam bır kalc
cumlar ndan m af1ıza lçtnd: l\luh n ;ı muhasa!'a ve fethin.: kar de· 
telf zan1a11larda dcnız tar fkirı da g'ldi. Bunı1 binaen Sulta l Orhan, 
kuvveth surla la çev ,Jmı . $<'~., ~ncak kendisinden sonrcı geler,Jr 
·ın etrafı, buyuk b r mu.,.elles ~ek- ın muvaffakiyctlerlnı tf'ının ede: 
ındc, aşı nası rr...ımk • "'l&yan cek t<·db rlcr Rlmak!a 1 ktıf ettı. 

J 1 ~ müdafaa hattı le c edtl· Oı;::Iu (Blrıci Sultlln l\l•.ırc;.d) da, 
11ıjh. ay 1 pro ... ramı takıp etmek mcc-
Şehrı ıh ta ~en bu c sıLn suı un buriyetıni hısseylcmişti. Fakat 

uzunlueu, ta:n &e aita kuometre dôı·dUncu padışsıh (Yıldırım Beya· 
tutuyordu. Ve bunun iııer nde de, zıt) zam.anında. artık ordu kuv 
çok ince askeri he.t>aplaı:la yapıl. vctlenmiş .. bliyük harplere g;rJşe: 
il'Ş kcıpılar bu .. h.mvyordu cek kadar kudret ke.sbetm:3 tı. 

Bu kapılardan baz.ıla-rJ, askeri Bu esnada siyasi v~ dini müca-
tıesaplarla )·apılmıştL Btınlar daı-1 ~leler, Bizans hükOmetint lç-in 
mcı kKpe.ı bulunur, ancak lcap ıçm yıyip bitiri 'ordu. Bizans sur-
<.'ttiği z-. n &("Ilırdı. Bu kapıların la.rının etrafında dönüp dola n 
arasındaki kuçük kaoüar, Dalka Ttirkler günden gilne kYVVC\tlenir 
marutusıu. Sulh zamanlarında güa. ken, o surların ıçındc yaştyanla; 
düzleri acılır Gi·ec!-lert ktı.palı bu- parti ka.vgnlartle birbirler: ni vi· 
-undurulttrdıı H-ırp vak Uerındc yorlar •. bütün varhklarJnt ·a~A.n 
ı ·et !ilm::tıkı kapanır, arkajarına nkıraz tehlikesini g:ôrcmiyorlardı. 

l>Uyuk taslar dotdurulurdu. Yıldırım, artık Biıansa indirJe-
Kapılarır hep ii de. en srrt ve ~k darbenin zama-rıı geldiğine 

kalın agaçların üzeNne kaph.R· hukmctti. Hıcretın 797 sencsindf", 
mış ot11n demır lev.b.ala-rctan D\Ü- kuvvetli bir ordu ıle, Bizanı; !o:ltJ.r· 
rekkepti ve bu kapılar, iki taraf- IRrını muQasaraya giri~ti. (1393 • 
ıarına yapıJmtş oht.n bürçler tera- 97) 
tından müdafaa ed•lrrdi. Bizan:9iı-lar, mt'1~-ara ha1J:-r1rk .. 
Hul~a ('FatiJııı. - S faf! Mch· larını haber .,.lıı· almaz derhal Av-

mcd) in heybeti· ordusu Biz&ns rupa devletlerine gizlice hab(>rlcr 
s;urkirmın karştsınt1 dayaRdı,tı z.a- gondermişJcr: Türkler"n istııasın· 
man bu surlar o deY11i en büytik, dan k.endilerlni kUi'ttı.rmak için 
kalefll, v Blzans şellt1 de, yi»e o lstlmdad etmışı.,..di. 
devrtn en miistah.kem IMr şetırı Türk+erin RumeU topraklarına 
•dt. aypk ba~tıklart gündenbcri endişe 

'l'LRKLER VE BİZA S içhı<le bulunan (P,pa). Bizanstan 
Bızans kalcs:, tam (29 defa} ~olen bu istimdad feryatlarına 

yabancılar tara!ıTıdan muhasara büyük bir ehemmiyet verdi. Dt'r 
edildL hal. o devrin büyük hükUmctle: 

On yedJ defa mµ-b. ·ara eden~ rinı lıııcu·eke~ getirdi.. Kuvvetli bir 
ler; İranlılttr. Yunanlılar, Romalı- (Ehli Sal:p) ordusu teşekkül etti. 
lar, Av.arJtir, Bulgartar, Rustoır, Türkleri Avrupa kıtasından c:ı
Varekler ve Uıtinlerdir. karmıtk için, (Nlkbolu) ya k•dar 

Bunlardan ba ka . (Hazrc·t. :.ıu- geld,, 
hammed) iR hadl<;<i şerifi ıle chcm Yıkiırım, evvcl.3 bu mü~terek 

orduyu tepelemek ıçın muhasara· 

yı bıraktı. Kendisi gibi çev; k or. 

du:;üe düşman orduslintın karşısı· 

na dayendı. Kuvvetti bır h:•mle 

mı:9et takdır ooyurul!Ml • (F&tlh) 

şerefine 11ail olınak i<..~ın yed de· 
la da Araplar bu keleyi muhasa
ra et.miş!erdtr. 

Türkler de kaloe •I dört crefa mu· 
haııara altına almı,lar • ıınwhtehl He bu düşman ordusunu parçala-
e:ebeplerle harptc:r.ı. vaz gcçmiye 1 dı Buyük zaıferi kazandıktan .ı;on· 
mecbur olmıı 1ar. fakat beşitcl ra, yin~ Bizaos surlarının onunc 
muhasarada. • ve umumi muhas&- gelerek Hcınci muhasaraya başla. 
raların ~ uncusuncta. • kati galc. dı ve Anado!udan gelecek asker· 
)), Ç'illarak şehre ebediyen sahjp lerln kolayca Bizans kalesi önün
olmu~lardtr· de plaınok için, (Anadoluhisa~ 

İlk Osmanlı hükümdarı (Sul. r•) ıır yaptı 

•an Osman), Bızans şehrinin siya· I Bu defa da (Timür1C'nk) vcıka 
si v~ cografi ehemı\ Yclın, g<>ıö. ,.. zuhur ett Bu ylizdıe·n. lkincı 

nünde tutarak, bu beldenin zaptı- muha ara da ırcfedıJdi. 

Şehir 
Haberleri 
Gazoz imalinde 
hile yapanlar 

Zehirli madde kurlanan
lar hapis cezasına 

çarptırılacaklar 
Bazı kım~elerin ~azoz im11.linde 

kullanılan lımontozu veya ..; t 

tartarik yerine C:'Sit oksalik smın 

ek-ki zehir) maddeyi ':<ullandıkl· r; 
haber ı11lınmrş, Sıhhat Vek.31eti ga
wz Aın1llerın'n lımontozu v buna 
benzer asitleri ı:alln almadıln ev
vel bulu. dukları verdekl hükUmct 
ve belediye kiın):a lilboratuarJa
rında, tahlıi ettirmeden jınal;Jt ~·ap_ 
mamalarını bildirm·sfr. Bu mües
~t'~eler tahlllleri para.!'iız olarak 
yapacaklardır. Ok!'allk as'Uc ga. 
zoz yapanlAr hakkında 3 ~ene

dcn 10 ~eneye kadar hapis ceza~ı 
verilecek tir. 

Çocuk bahçeleri açıldı 
İstanbul l\.Ia, r r müdürlogu ~eh

rinlizin 1 l ilkokulunda çocuk bsh. 
çeleri ac:mı~tır. Bu bahçelerin isim 
lcri şunlardır· 

Eminönü kazasında üçüncü. be· 
şinci ilkokullaı-. Falihte C'llt ctört, 
on üç, yirmi yedi, otuz dördüncü 
ilkokullar. Eyüpte otuz altıncı, 
Beşikta. ta on dokuz, Üı;küdaı-da 

dokuzuncu. Kadıköyür.de otuz 
bt'ş, Bakırköytinde on Uçuncı.I Hk ... 
okullardır 

Ebenin beceriksizliğin
den mi acaba? 

Ortakôydc Cudi<"fcndi sokağın· 
da 16 sayılı evde oturan Nezih 
adında birisinin karısı Zuhal, dün 
gece sabaha kar~ı ôlü bir• kız co. 
cuğu doğurmuştur. z~ıhal V(" Ne· 
zih bu ölümün ebenin acemi! ği 
yüz~ndcn_ vuku bulduğunu iddia j 
etmı~terdor. Ebe Faika hakkında 
tahk'kat yapılmaktadır. 1 

Adliye doktoru Hikrtl<'t Nomer 
cesedi muayene etmiş ve şüpheli 

görerek Morga kaldır1lma.ı;ıııa ka
rar vermıt-itir. 

Murakabe ve mücadele 
umum müdürü şehrimizde 

Fiyat Mürakabc ve .l\.1üccı.dele 
Umum ':\1ildU.ril S:\tt Seyda dün 
Ankaradan ~hrimize gelmışt.r. 

Ağır işçilerin kontrolu 
Böl~e İa~e müdürlüğü kendUe· 

rine agır işci karnesı verilen işçi. I 
lcri çalı~tıkları fabrika ve mücs· j 

~~~:~:d:n:;;Ü:::roı ;:t:::k 
1 

onbeş sene yatacak 

VATAN 

BtR MEZAR KOŞEsJNDEN 

Yunanlllar, çllk savasında 
sapır sapır dökülüyorlar 

Tifo ve tifüs, salgın halindedir. 
Kahveler ve sinemalar kapalıdır 

--------ıl Yazan: CEV ' T SITKI lı------' 
IYunaniı;tanın son üç sC'nelik 

halini adım adını gören ve he· 
nüz yurda dönen bır vatand.ışın 
kaleminden çıkan bt:ı: yazı, Jn a
na mezar köşesinden akseden 
bir feryat hissini ver.yor, tüyler 
ürpermeden okunamıyor. J 

IK ilçük cüssesine rağmen 
harp mrydanlarında, zik 

re Ş• yan müdafaalar yapnı•Ş. 
h~ttl muvailakiyetlrr kazanmı~ 
olan Yunanlılar, açlık sav.a,t, do 
sapır ~apır dökülerek ölüme ~es. 
!im olmaktadırlar. 

İstilfının .aıkablndc, Trakya 
Makedonya ve diler mi.ilhak3t· 
tan gt·len mültecllrr. bozgun as
kerlerle. nüfu:-;u, b!r buçuk mıl· 

yonu a~mış olan Alina Pirr Al 
man ve İtalyan askerİerini~ d~· 
araya katılmalarile bir mahşere 
dönmüşlü Bunların hepsini do
yurmak mühim bir dava halint 
aldı. Zahire v-c sair maddelerle 
dolu depolar, kısmen yağma edil
di, birçoğu da müstevliler t•ra· 
fından harp ganimeti olarak mu. 
saderc edildi. DükkAnlarda ve 
diğer iaşe maddeleri satan ma· 
ğazalarda. ne v ... rsa., süratle sllıp 

süpürüldü 
Bu vaziyet, Uç ay devam ede

bildi. Bu e~nada piyasa eski var· 
lığını zol"l-& muhafaza etmek iste. 
yen bir zengin halini arzctU. Fa
kat &ün geçtikçe y<yecek, içecek, 
giyecek şeylerde bır azalma. bir 
eksilme peyda olmuş ve bir gün 
ansızıtl herşey ortadan kaıkmIŞ
tır. 

Arhk. zaruret ortaya he:Jklm 
oimu~tu. Ekınek, adam 
otuzla yetmiş d;rhem 

başına 

arasında 

Soru vorlar : 
Kadın olmak 

günah mı? 
Belkıs Eren imzalı bır mek. 4 

tuptan: Tramvay ista..syonlat'ı· 

nın kalabtt.lık saatlerdeki halini 

htç gördünüz mll? Erkekler a<:ık 

gözlilk edip tramvaya girmek 

verilmekte, bazsn da günlerce 
tevziat yapılmamaktaydı. Bu ani 
baı;kın karşısında, hükümct cı.cc· 

le bazı tedbirler atdı, ad,m b•t. 
şına ayda bir defa olmak üzere 
b:r parça erzak dagıttı. Ondan 
sonra birşcy verilmedi, ve hal· 
kın iaşesi keııdilerınc ve Al!Hha 
bırakıldı. 

A 1.,·ıkgözlcr bu korkunç hal

lerden istı!adC' 11.rfalını 

kaçırmadılar. l\falı topla)·ıp ,..ı 

altından satmak usulil revaç bu · 
du. Kara pazar drnilcn korkunc; 
şey meydana çıktı Kara pazar 
Hatların hergün biraz daha vük 
schnes 1 den1ektir. İıısar.ın aklın; 
şaşırtan ve hele emlAk şahJplcrUc 
memurlc..rııı vüreğ1 nı titrrtcn. 
kara pazar, çok zalim bir cana· 
vardır. Yunanistanıı en müh!m 

ıstihsal ve ihraç maddeler ndrn 
biri olan zeytinyıı.ğının okkası 

l 00 drahmi~ıı başlayarak. b'
rincl sınıf b;r memurun maRşını 
teşkil eden 10.000 drahmi gibi 
dehşetli bir (iyRta çıkmıştır. Hü 
kUmet, kara pazarcıları idam 

ceza sile 
şiddeti 

kat hlc 

mahkünı edecek kadar 
tedbırlcre basvurdu F''. 
bir netice elde rdcmcd ı 

Kara pazar sahasını gl'Piş1rtcr<'k 

gittikçe cüretini arttırdı. Bu gö· 
rülmemlş pı•halıhk karşısırda 

herkes evvela mevcut parasını. 

sonra altın, gl\mü, ve kıymt'tli 

şeylerini, d:ha sonr.ı r..:yasını, 

satarak yed~ VC' yemektedir Bu 
itibarla Yunanisland::ı srr.ıf ve 
tabaka kalmamış. mide mücade
lesinde, herkes. ayni seviyeye 
düşmü~tiir İ,htiyacın, binbir te· 

ccll 0 sı çinde kış, yar<> üstüne a. 
tılan tuz g-!bl g. idi. Ahaii, kırk 

dirhcın C'kınck nlmak için. soğu 
ga karu, y ğmura. bakm:·dar 
sabah erkenden fırınların önün. 
dr. toplanıyor. \'e 10 s!g. ra içiı: 

tüti.inci.i dükkiı.r.larında. kltvruk 
~ bl uzandı. g:ttı Kuyruk~ de· 
di•n, evet. hrm de in~andan v; 
pılnıış b!r kuyruk, .. Pek .vi .bi~ 
lir:ı::iniz ki bu b:r harp ıstıl~hıd .. r 
Stııu ~ınu fllabilmek üm dile 
ktı\ ruk te.,.kıl cdr•n lın:lk ftra~. _ 

da. na7.ırından, mrhu"und n, ha· 

ın;ı\ına \'C ,genC'rali!·den, ne(eri. 
ne k dar hcrtürlti insan ~öriir· 

siinil7. Bir parça rkn1<·k c:,·in, fı

rınları ı~· i.iııd birıken kesir 
kıtJabalık, polh::ler·n müdahale
sile munt~~am bir mangı:ı halini 
alı;vor ve fa:tla bekltnncniıı ver. 

dığ· Cüturlıı g lcyana ~eli~ce. ba
zan intizamı bozarak venidcn 
ş ddetlt bir dalga halinde kaba
rı\·or Tt!krir polı~lc·r Araya ~ı· 

rıp. intı.r.aını ladr edincPye ka. 
dar. bir('ok feryatlar. kadın çıg 

l:kları. •hti~·ar ahları, ortalıgı ın

lctiyor. 5('bzc dükkanları, tram 
v;.v du· ·~ . s nı('ndif(•r ~lşclerin. 

de \"<' r1ah birçok yerl('rdc bu 
ku\·ruklara tesadüf ed rc;·niz • 

(E! o·ı zflınan!arda Atın~nıın 

~ lıcınca her tarafında üstü 

başı ycrtnde. birçok klnıselcrlc 

k•rşıla~ırc:ınız.. Bunlar. mahcup 
ve çekingen bir vc.d\·ctlc yanı· 

nı7.a yakla$ır ve kulağırıza bir 
~<'ylcr fısıldar. Bu kl'.'Tlseler. b'L 
diğiniz fıkaralarden degil. zan1a· 
nın sillesini yemiş bedbahtlar. 

dır. CDevaını 3 üneiıde> 

Aynı cinsten ceza 
aa 

IJ.JI 
ç l"ahudi, 'thhat<" (,'ok zsrar-1 ttklerinl tanıir ctı11f'.\·i de öite'ı1ml~

h olan a.~ht ok .. alik adında.ki tfnı. Ha' o bırakıt.n iğne ba~ı g-ibi df"_ 
maddeyi lhnon tuzu yerine .,atarlar_ llğl huluura, )·amahk HlbtlkteH bir 
ken yakalannu~klrdır. 1 ıu:tt(.'a k~r. tlrlllln etrafnı 'e JaJnR. 

Tslmlkal \C ınuhakenlf' tıtonıında, .)1 .1:unparalar, ytlınaya "'Olü yon ıtil· 
<'lirdınleri ~abit oluro;a, t'Pı.a. göre<'ek· rer, delilln if....fiin<" yaıwthrırd-ım. 
lf'rf n1uhakkaktır. F"akat ben ol..;am l:·a,·a., YA\ B'j hV.tiklerdekt )·amalar 
bunlara nr para, ne de hapi"I C'f'l.Wtı öyle hMl&.";l.f ve bir güu ha\-• kaçıra• 
'\('rlrhn. ı..tadere ii\-bne de AlliHl ok&a- fflikJer o kadar fa7.lala,tl kt lıtanrf

Bir tramvay 
yükü. 

T ram\·ay, ~on darafı olan 

Tak~ime gelJnc·~ ba,a'a~·ı 

edlh"Mi~ blir re\ iz ÇU\ ah gibi, yol
ruJarını 1-\arıwakarı~ık durağa. dök
tü: 

iki ya<:oındaki çoruğunu lutt'llttn· 
ela tn,ı.)·an, be' YIJ:ıındakl ni elinden 
tutan, etcğiııe .)·a.ı)•'8n biraz bi.ı_ 

Yİ.İkÇe!<,lrİI IH."':lnden .,Urükleyen bir 
F.rn1enf dudu .. u; ('ar.,anı il(' ihtiyaır 

kadın ile 3·anla rında kollar ha.fak· 
lar dekolte dört genç kız; koltuk 
değn~ğiııe da3·anan tek bM"•kh tlir 
adam; giindij:r.den i("nıi" ofstoaklar 
ki ı..endrU~·er<'k \'t'c birbİritte ya.,ıa~ 
narak inf"n ctört clelikanh; li(' 'U
ba:r; yanındııkiJcrl <.tllfudlr gibi. düm 
düz eden bJr ,ı~ko; ... ı~·ah dbi~le_ 
rfnln tarzından papa"i oJdukları an
laşılan iki .,akaHı; üç deniz eri; hir 
In~llW. karı k()(•a; töT")«:ede11. ha ka. 
her dil konu.,,an lif;• Yahudi; önlÜk
lii iki Ruın 1,,·ırak; karı.,tm ,.e diiort 
Ço<"o~unu hinıayeye ('ah an bir ko_ 
'·a: almanC"a. konu"lan iki ad1mt• 
f'llrrl IJıtk("t dolu ıkı kadın; biTDir~ 
IPrilf' .,akata.,an J..ızlı eritttc:K srkl'.t 
Unh·er;ltPll; bir ~l~ko da'lta; tkl dok 
tor ~uba.'·; dört miiht"ttdls f'IWktebl 
talf'be'itl: elleri raket.fi dört ktt:ta. 
dört delikanlı; clurafa illd.ik('e 
o-tekınu,, \erınek h,,•ln ayni nokta· 
da bf'ki't)'en \"e topta11a11 irili trfak· 

h ''e kadnm erkdıll ctokaz ~ltk 

btr grur: beıt Rurnell mt1Mriri"; iki 

rleniı: \Ub*3-·ı; Uq pofitt; f,'eluklu ~

<·uklı ı altı ki~Jli'k ltfr aHf"'; Hd fi.,ko 

daha; ctort genç )117,; iid "'ko daJta; 

aralarında naı,11~ tiirkfe kott.,.n 

Ü(,' Yahuctt; trirJ kaptan ~i 

dört Karad.tntz nNıt ı..-attlarııt

'ht. hirtr f,,'OC'Uklu htr kM't lctM:a-; bir 

.,ı,ko daha; ara!>f,,•a ko""'8n üıt kl

,ı; eli ça11tal1 bir ada""; Galll'troa· 

raJ roz<'tli dört gene; liç i.ktiyar 

kadın; tı.: ~l'j-ko daha; bir mübu,:i-r: 

li(' K<"ıH:' kıı.; 1,,•aftta~ız 

mi.f\·ezıH; iki ':r:ı.ko, btr zaytt ""e 

iki ı:-l~ko daha.; iki ~uba:r; kUr~e 

konu.,an i:k,' kl;i; Fenerbahçe ro_ 

7etli iki genc;-le iki kı:ı; lM: kopil; 

bir ~l~ko daha; bir o;;u'bay; piya. a· 

dan bah~eden iki 

;t,ko daha •.. 

Karanıatılı; bir 

Normal zaınanlarda en fae1a. 

35 • 10 ki':-i ta,rma~ı la.ıım ıeten 

bir tran1\·ay arab85ının i~te becıt.n· 

kU :.rUkü: ... \-aktinlı; rnthıait~ he-

~abını .latHJJ :yol<'U .. ayı .. tnı Mz bu· 

lunuz.. 

KÖR KADI 

Bir imalathane yandı ve 
bir amele yaralandı 

Dün sabah. S; matyada Zehff a. 
dında bir kadına a.it c»an demir 
ima.13thancsi yanmıştır. rn oglu Sultan Orhan'a t vsiye et~ 

mi4'ti. 

Orhan. bu tavs yeye r~ayct etti, 
B~iyUk ve müstahkem şehrın fet
hini kola:rla.ştırnl6k iç~o. evve: e· 
nirde civarındaki küçuk k:ai~:eL'in 

z;.aptıııa karar verdi. Ordı.sur~t1o 

Rutneliye geçrrd • t"ütuhaıtı g rl~~· 

Üçüncil muhasara, (Timür va· 
kası) oı müteakip. Yıldırımın şeh
zadeleriıx:Jen (l\lusa Çelebi) tara· 
fından vukua geldi. Fakal o da 
n1üspet netice vcrmt·di. 

Dördüncü muhasara, (Fatıh) i1l 
babası (İkinci Sultan Murad) dev. 
rtr.dc yap:ldı Fakat seferberli;:?irJ 
ikmal edii(>ıneınesi ve harp IEva· 

Kartalda a.,şıbüyük kOyünde 
l\luradı Wdürmeklen maznun ço. 
ban İbrahimle Sabahattınin ve 
köy muhtarı Mustafa ile bckç• A· 
liııln muhakemesine dün ıkirıci 
ağırcezada bı:ıktlmı§ ~ haklarında 
karar verilmişUr. 

lmkı\nlaırını zorla zaptediyorlar. 

I-11ne gitn1ek vey~ vapura yetiş_ 

mek zorundıt. bıtluna.n kadıniar 

bazan on beş, yirmi dakika aciz 
i<;inde bekliyorlar. Bu zorbalık 

sistemi yerine mlliiavi ~ıra ve 
hak u~ulünU kurmak muvafık 

olnıaz mı? Mesele bir terbiye 
meselP~idir. Ankarada tpşebbUs 

edildiği. gibi, Istanbul polisi de 

bırka<; hafta bu işin UstUnde dur
l!a ve hakka. riayet etn1ek lstan
bul erkeklerinin huyu halini wl· 
sa her şey yoluna J(irebiliı·. Bir_ 
birinin sıraAını ve hakkını çiğne~ 
yerek tramvaya yapılan hücun1-
lardan daha. çirkin bir şey gör
mUf,seniz nerede gördUJttinUze 
merak ediyorum. 

ini tfkayM"ağtf°f'lı ~H'araık li8t1k-
le-rl kaldırddll attını. 

Alevler, binayı birdenbire sar. 
dığı :çın ·Maksut adı.oda b!r işçi 

Fran"8.da de"rik'fl trtttleri, ~akı· dışarı çıkamamış, muhtelif yerle· 
lerde tatblkı gerektir VP bö~·ıe hir kin fabrikaları, )"&fHlan !;Uika~tıerl; rinden agır ~uretLe yarıdıktan son. 
<'Na baljk& eeı.alardt\n tesirUdtr. ('ekyada. ôldüriilen Jfe.idrk'h'I; &r· ra kurtarılmış ve Ccrrahpaşa has· 

ht8tanda ~lelerin baskınlarını, Ar- tanesine kıı.ldırtlmıştrr. Ya~8ıntn 

lik yultttrurun1. 
Artıphı.rın cr('pt.a. ;-.·apıJaR l~in t•ln· 

ı-.lndefl olmahdır• ~ôZiinii11 bazı hal_ 

Güzel kadınlar fob-
rikoloro pahalıya 
mal oluyormuş 

K alffornl)&da Oougla:i tayya

re fabrlka~ıoın muha ebe

li! b~ap etnıi;ı, fabrika.)ı ziyaret e
den mlliiaflrler ara..,ında KUı:elre bir 
kadın buluuu,.,.a bu kadının itzÇUbr 
araı,,ında dola~ına.-.ı Duugtaı; .,ırketL 

ne , .... ati olaral( "f'klz l üz dolara 

nal <>luyormu . Çünkı'i fıçllerln gti· 
'T.PI kadına bakm11k h,·ln gOı kaldırıtı 
Jndlrdtklerl zaman z811ılt(fa bu ka,. 

dar kıymPtte Jı,:ı zaman1 hıı16 gidi· 
yor•ın 

Gfııf.·en gitn ioeı11a ltlrlıı:ı ~u.saa 

Ha~ard, Dou~la.: fabrika,.1na hi.r 

m~ktup yazarak fıtl>rika~ı l<''-mt"k 1 
arz~aau ~tf'l"miştlr. F'abrika ':Ltıl 

. 1 
c.\rzunuı.u ~·trine J;f'tırf"nıiyh.·efiı., 

fünkd \"&'tat dertteıle Khzel kattın. 

tarın fabrika.mızı zl) Brt'tl yiizliu .. 
df"n ziyanımız "eklz )"Ü7 dol11;rdır. 
Fakat ~izin gibi güı.el bir .\ıldıLın u
"'llodıraC"a~ı a~ıika \"f' dikkat :l ULi.in. 

drn i':'l(·rln lhrnale u"rıl)ll<·ağı ""t' ~lr_ 
mi bin dolnr kıyınetinde ı.aınıarıın ı ... 
raf rdJJml-:ı ola<'a(;"ı i .. tatı ... tik idar~. 
mtz tarafından heuıp \.f' tahmin ,,._ 

dilmi~tir.• 

.. \!nema yıldııı bu redd~ kızmamlfj 
,.~ Kilz.ellitiDP vaıtatttıln :yirmi ı.e, 

nıt .. ıı deroc-e~inde ı..ıat b~iJn1e11ine 

memnua oJmn.r.htr 

zımının vaktJ.ic yetiştirileme:r.e~ 

gıbi bir takım s~bepler dolayısile, 

bır nıuvaffakiyet elde cdi1emed. 

Duruşmada, çoıt ın İbrahim le 

MAZERET ICADI ti kta · il t • . na\·u u a., Pr e karag-anı.ıt~kltler sebebi araştırılmaktadır. 
Birkıw: ı;;:ıbıkah Ga1atada bır ~- ara8ındakl earıN.,ınayı; ~1<:"1kada --------------

n1ann M)ymağa kalkmı~lar. Bcnmt bir propag&nda me-rkn blna.,ında 
btldlğiın haınan1 "tOJulan deRll, '6· / ı>atJayan boınbıı;rı; Potonyada. ~ark 
~tt:1111lan bir ;,-e-rdlr. Yok"'a "lllh Pi· <'ep~ne ,la.ptlan ındnakahilı balta_ 
yıuıgo btletıerinI tahrif eden birinin huMa te,ebbi.i.slerini 1ı1e. buntftra. kar· 
•Ben bunu J>İl"&ngo Jdar~ini ikaz k:'ln 'ıhk tatbik edilen <'t'7.a)arı okudukcıt 
_yaptım» dedttı gU>ı bu sabtkaldar da (,'ot•ukluğumdakl bktklettmin ~ ti5· 
«Bl1. soyunulan yeri dalgtnhkla 5'8-j tiklerini hattrhyorunl: 
yolan y~r Mandrk• Mı dlyec.·ek~r! j Avrupada ha,,:a bt1'&1.;an delikler, 

HAVA BTR.AKA!\ D~;LIKLER 
1 
detlklerl tıka.Jaıt yamellM' öyle çoJta· 

, AK V i M-) 
5 TEMMUZ 1&4! 

PAZAR 
AY 7 - Gitn UG - H-.ır 61 
RUMİ 1358 - HAZİRAN 22 
H';cri 13il - eemuı,..,ıahir zı 

VAKİT ZEVALİ J:ZANİ 
GÜNEŞ 5,34 8.50 

a:zanshlar, bu dört muha.sJra
dan kolaylıkla kurtulmuşlard~. F~· 
kat. bırbirini takip ede·n bu mu. 
ha&valardan ff'na halde k'>rkmt•t· 
lar-· artık Tilrkicrin, Bizan~ kale
sinı almı a katiyen karar verdik· 
lerin, anlamışlard1. 

Sabahattinin, Muradın mandırası
na giderek, bizim ve şizin koyun· 
lar birbirine ka.rıştı, bunları avı 
ralım, diye koyunları saymak ·is~ 
temelerinden aralarında kavga cı
karak tehevvürle "1urad1 öldtir· 
dükleri anlaşılarak çoban İbrahim 
le Sabahattin 15 er sene haps; 
mahkUm edilmişlerdir Bekçi Ali 
ile muhtar Muslafanın bu hadise· 
de suçl,.rı görülmediğinden ber•
etterme karar verılmıştir. 

Soruyorum: Kiıl.dın olmı.ık &ii
na.h mı?> 

Ç0t·uklu.fun1da bir btt.ikletlwı \ar-ılıyor ki bir Kftn Ptriahp attıtını li't
dı. Bir diken, bir f;'h;l \.t'YM. ...W.Ti bir tlkterime be'!t7tyeeek b&Glyorum. 

öGLE 13,16 4.34 
İKİNDİ 17,18 8,34 

(Ark.,n v r) 

Yemek yerken, hep senin ı-öyledi. 
f!:ln şeyleri düşündüm.. Bu meselenin 
ilerlemes ne m8n olmalıyız. ~r kere 
yalan ~öyle...,~e başlar.ı;ak işin i<:inden 
çık;ımayız. Öyle bir zorluk içinde kalı
rız ki kurtulnıanın inlkfı.nı oln1az. Sonra 
nf' s ırlar. bilır m sln1 Hakikati SÖy· 
lemeğc cesaret l'demcdik derler. 

- Bcıı de bu fikirdeyim. Ama ne ya_ 
pablliriz? 

- Ben iki hal çart•sl gOrıi ·orum: Ya 
Sav ni6c·ı~ra karşı hır bahane bulup 
.evlenme tekliClerınj reddederiz. Mesela 
ıColette'in henüz yaşı çok küçüktür• 
yahut .. P<lrlse gidip tah~ihne devam et
mek ist·yor" deriz. Ne ise bahane bul
mak kolay .. 

Valantine koca .. ının söztinü kesti: 
- Jlayır, bu oln1az. Coll•tte'c k.;1r ·ı 

böyle bir"'eY söylemek tmk3n ızdır. Çün_ 
kü böyle bir bahane gösterdikten sonra 
<Artık Savini•c'larla görüşmek mümkün 
olamayacaktır. Halbuki Cole-tte ile fl#ı

dre çok f;evışiyorlarmıs .• Bunu ben de 
bis~ettim. Yemekte Colette hrp ondan 
bahsetrnck i~tiyor. kendtni LOl" tuluyor· 
du. Andre'nin söıü ~tikçe adeta d·. 
i!'işlyor, bambaşka bir n.ı;an otuyor. Son
ra CoJette stcdiğini bilen, tuttuğunu 

koparan bir kızdır. Önüne böyle mAna
!1Z mfı.niler çıkarsa hepsini bir anda de
vırlp öte tarafa geçer. Ancak hakiki !C· 

hep öyl('n;rse belk bjze hak verir. Orı
dan da ıırk emın ri<ıı!iiım lJIO•• Kmn 

müthiş derecede kuvvetli bir lrade~L 
var. Kendisini şımarta şımarta sen de 
bu ıradeyı daha fazla inkiş;tf cttirdln. 
Bunu daıma sana söyleylp durdum {a 
söz anlatamazdım ki... ' · 

- Şu halde ikinci çareye baş vurmak 
l;i:z'm gelecrk~ Madam de la Guich&r· 
derie'ye hakikati ı-:Oylemek .. blzı sevd'
ğine t:mintm, ahlBkını ve tel3kkilerinl 
de az çok bılırım. Sôyliyccegimiz ~ey. 
terden dolayı bizi ayıpla,yıp hor görecek 
kadın değildir. Kim bilir, belki de 
Savinklc'lara meram anla'8bilir. Bu es· 
ki ve unutulmuş hildisenln mUhim bk 
ehemmiyeti olmadıgını, onlara da tak· 
dir ethı.·ır. Dünya yüzür:dc bu ı~l güzel 
güzel halle-debilecek bır tek iR~aft v«rsa 
o da bu kadındır. 

Valentine. bir an dü~ündü, sonra DN.
gin ve üzgün tavrile cevap verdi: 

- Vaziyet çok naz;kt r. Ben ele se 
nin gibi M3dam de la Gu4'icharderie'ni~ 
biz, ilyıplamıyacagına, hatta dostluk 
J:Od!ereceglnJ' em· nım. Fakat memle-

ta, yttzihwlen sık '<fk pa.tla~·a" i( 1'8- TATLlS.EltT 

-15-
ketleki mevkıine ve itibarına da çok 
ehemmiyet -verir. Sonra tutlugu bir işi 
boşaraınay h'tldc slnirlen:r . 

Belki de bızimle ittılak ~decek yerde 
öteki tRrah tutar-. Kim bilir, belkı de 
evlenmeden evvel scv:şip bcrabt'ı· ya
şadığımıza degil de &u meseleyi kendi. 
sinden !-iakladıgımıza kızac ğı tutar 

İkinci çare dl' yüzde yüz emJn değil. 
eski bir dost kaybetmek. Colette'in is 
tediği bir izdivaca mfini olmak ... Bütün 
bu ihtimaller vardır. Fakat yine bundan 
başka ti.ırlil hal <;urcsl de görmüyorum. 
Hakkın var, nıadama hakikalt c,ldu~u 

gibi anlatmaınız lfızun geliyor. 
Sonra b>t:az daha dü9ündüktc n sof'lra 

ıave ettı: 

- Ya Coletlc Ona da her şeyi ,ôy
Jemek lazım g lel·ek. Olanı biteni biz 
söylemezsek Arıdre anlatacaktır. Sen 
Colette'e bu e!'ki macerayı anlatabilir 
misin? Ben yapamam .. belki cesaretsiz. 
liktir, fakat ne yapayım, elimde degit ... 
Kendimde o l<ınAle'b bltlamaın. 

- N <çin? Bizim maceramızın aylp bir 
tarafı yok ki.. altı sene sevişip beraber' 
yaşadık. Belki 5Jemin ayıp saydığı bir 
harekettir, fakat ke·ndi v cdıa1tın1ı;;ı:a 

karşı n1esul sayılmayız. Colette doğma· 
dan evvel de ben kendimi sana karşı 
evli gibi, hatta belki evliden daha bıığ~ı 

hissedt·rdim. 

- Ben ele ôyle, orası mubakk.,k .. 
Yaı:::adıklı;rı küçük apartımanı, yata· 

ğın yanında duran küçük beı;iğ' hatır
ladı. Ah<:ı kadı 11 bır gi.in reden soy ad. 
larının başka başka okluğunu sormu~. 

cvh olmadrklarını anlayınca Gask>n'ttn 
lleslPe !ena halde krzmtştr. 

't'alentiee tekrar söze bai\actı: 

- Söy1edlklcrlmi l!ı-·i anlan~adwı. Gas. 

ton, ben de vicdatı\eon kendim-izi Mestti 

saymıyort1m. Çek güç ~r vaziyette idik. 

Bôyle n1kahsız olarak yaşam;.ğa ıooc· 

bur kaidı.k. Fakat ~:ınu unuhı-ıa ki içti· 

mai hayatın haric·ı.dc sayılan İRSal'

lardık. AHeR ben' k•bul etıni)'Ordu. 

Haklı veyalııut heJ<sız olarak bu ~lal be 
tı-İA1 arımı gid>yord-u. HaNi U.ti. acı ftcı,· 

t•. ~ kalb-lı' Uc y-aşı)·or. 

Colelte'e maceramlzı iyioe a.ekıt-aDi.l· 

mek iÇİn bir tarafian benim yaşadlgını. 
muh:tl, dlger taraftan ailenin tabi ol
duğu dar aörüşlerl tanıması v.e kavra. 
~ ikim ... Emınim ki ilk hareketi 

(....- ... ) 

AKŞAM 20,44 12,80 
YATSI 22,46 2,02 
iMSAK 3,16 6,31 

Zeytinyağlı türlü r ok şükür yWt, lıiebl.eteri &amam 

V olıla. Selrreei tlukl<Mla""ıl'" 

ı,ırs l!>lr& renl(ii.reıtk, a~I al do"ıa_ 

~in. yaıtında mnımt g-il>f ~il bl· 
her, onuw. yanınd~ koyu mor ve pa.~ 
rıl parti patlıt·an. t tarafıode. kli· 
~licük, ":-iJ>';'İrin baıtl)alar, kahaık: ve 
faı,tNyalar adeta. bir ı~beır haHnJ 
altyor. JWn de IHltlkrıw lte:piıhKlen 

ya.rım')&r, birer kHo allbm. Soğanı 

da iltıl'lal t'Ü"flliyert>k kat kM tcof'.e,_ 
reye -ıı... ,., zeytı..yağla lttk gibi 
1>I5lrdim. O kadaıt oetls ollhıı ... ki yi
yenlerin 1':-tihası açıld1, iktı,e..r, Ü(er 
defa. taheklaı'uM doldurarak afiyet· 
ı~ ~·etllter. Bu yemek~n sonra, on yu· 
nuıriayı bir ('a.l· ftD(.'anı un, bir ('&.\ 

fln<"aP~ ...Utte lyk·e 'urllnlk ge.M zey_ 
tlnyağ k;in<k' kı ım Jrt.-,m1 kıs&rttım, 

tabağa. l\Wan, ~Jerine: vı,ı:ı:e re(ıeli 

koydum, bUküp tabağa sınlladım, 

üTerinf' pudra "ekerl 8el"perek sof
raya """""1. Bo zlyar<ıt ('Oeakl&rm 

~k ~ .. git11. 
EV llADDll 
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Askeri durum BAŞMAKALEDEN 

r- ills 11 

:...._ __________________ __ 
DEVAM 

(Başt 1 h:ıcide) (" ) 

Y ne Çôrçi'l atTl t~ k bir ~ 
İngilizler muita.r-cbc-yc Qç yüz 
tankla s\rmiştcr, fa4tat ak ell· 
'erinde ak yetmiş t.ak kaklı. 
ğıftı hayretle dt:'hşctlc müş· 
\.crdır. 

Mısır cephesinde: 
e J Alcmkı böl eıdndeikl mu· 
lS:. hıırooo in dort · tük neö

cesı ,odur: tlbı;er ordıl!iU, !l11)fliz 
n1c\-zllıt1 henlrı; BÖ:kcmeınlş, lbtcllk 
~nn 'e ger.iıdndcıı mulıabU tuane.. 

lıt uı:rıınuştır. 

i'ltuhıı.rcbc ın ddeth>io ıızamn,.ı, 

ıııuharebo hır.ılle Jııgilir: asıl mu· 
harcbe hattının deği,.mcm 1 ~ in· 
glllz ordmmn nıilncr taarruwnu 
kırdıktnn onra snukobH taıırnıza 
ge~mesl, mlh\cr ordusunun U tnLı· 
ııı kıı~bettJğfne '~ lngillz ord 
nun hı" n 'e nınlzcmecc: Jw\ oet&en
ıliğtno ltUV\eW bir dcllldir. 

,\Jureşat RonmleJ ~un 1 kcnderi· 
~ eye ulaşncıığr btr zanuında n tta· 
rn • El Alemhl bataklığı ar ında· 
ki lngillz scd cv'Lllerl önünde dört 
giin lmybetnıtşt.fr. Bu kalıp, lkmal 
'" mın bakınund da he!l:lba 
kıılıhıııık ieap eder. tngHiz. hlJ'\R 

kıı' vdlcrl. mJlıvcr u ttn ~
lr lhU)a~-

lıır alamı ıtl!l!lt ~in Tobruk \C Bin· 
gaıd Hm ntıınnr sürekli btr şekilde 
hombalı~·ort.ır. Cngillzlerln \'llzi)e.. 

ti ılaha blı\iik öl ıde thızeltmelerl 
lh1iıııuli hl;az lıa ku\ ,ctıeırnnl.· 
tır. Hlı. bunu, ı;on ne kadar milin· 

kan ı;onnıiııfük, 

Gencrııl Auchinlcdt de aztmttirr 
hir kunıandunın_,. Btt dört gun .uu"

r•nıla bir tıırnftan ıımıtııırebe.~I lyi 
ltlBrc etnriş '~ diğer ta.raftan da 
':'ilı•tu . .,.tT. eni yardım Jnn'\!C.Uori -ye. 
tlstinnlı.tlr. nuna m abll b-lta 
alİa .. ınıo ııılıtem:.Wi en bofnbalall· 
ması, mim erln !;'imali A.frlkaya 
nılımkiın olduj:;"U kadar ktt'V'l'et ... 
u .. tırmeık ktedl~'lni ustermddedlr. 

r~ l n 1 t.-

arruı.a girişmesi hcklenebittT· t~cr 
in ill:ı ordul'll bu ikl~I IU'f'IU.• da 

kırarı;a, bund ıı 50nra mlh\:er or-du

"ıı El Alf!llria 6n ndt'i ıtuNrnaz. l•· 

glHı. hııva """~()ticrl, doa n Mil, 

mi1wer nım:a 1 büyuk olf;tide 

kP.l)erlon;e mHı"er °"'118Uft11n "9 

işin na getlftllfM llMtdac k 

llodea ~ 

Doğu cephesinde: 
J111rkof - Kunık araeında. Alınan 

lllllrnı~u bilytık tank kliü lerHe de.. 
'anı etmektedir. Bu rnızun bU
kaıneU, Rus mer:ker. ' oenuıı or
duları rasrnda olsa &erektir. Moıs· 
ko\U _ Ku3i ıık dcmlryolu \'ol'O
ncs'dcn geçiyor. Demlf')ıolu donüm 
noldatı nt ehı g rmeik istiyorlar. 
l'\iıtdetli tuarru7.ların en ı:ok K 
kesimi d ()!duğuo:ı bakıhn>n Vo
roııes • Kul'l!k demlryoln Mlkametl 
ii1el"indıı ınulınrebt'nin yeni btr ln• 

l<I afı hekle bitir. 
Fal;: t dikkati ı;eken nokta şuttur: 

Ahııan ordusu hangi kesimde taftr _ 

rıu: eıle.f'SC ctshı, günlerce. muhatt.

hc etmek zorunda kalıyor. Geçen 

cnekl nıuJıarehclere nkbctle &a\ 

l:lnn müddeti u1.anH br. Bu zaman 

uzan ı, Rus ordulnrııun dah:ı i)i 

ılö,iıştüklerfnc bn lıca dcllkl;r. ııım
c-1 nokt:ı, Rmlann mlid faa. mutıa. 

rebelerlnde mukabil taarrırza !;Ok 

3 er \ermelerltrır. Ru ıttbarla Atman 

nrıhılurı, urtık plfınh, yer 3er ve 

kr"a taarruzlar yarııınk u ulünü 

tnkip cı.ll~orlıır. 

Miısnıri ~çhh t !ki mii-
cndc!e ACden bu kac ar ~e)'hlerine 
clönmu!;tu? Çtin~ dti'er tarafta 
da.ha ~yı sevk id.re var;lı ve 
daha u-zoo mc zı ı '"plardan S<.>y· 
Y~ b\r halci<! lsUfadc etmenin :ı;o 
lu bultınmu ttı. · 

I İngi:l'tzlC1' btı zıyanları ~mır 

1 
edcbillı'lerd • fakat Tobruk dtır· 
~·dı ve vakıt knzanılsaydı ... 

In«üız kumandanlığı Tobnık'a 
öç ay dayaJıacıtk şcktlck! erzak 
doldurmuş '\&C planını Tobruk'un 
dayanması üzerine yapmıştı. 

Öyle okJuğu halde Tobnık btr 
tek el s! h &tmad Strf kak? ku
ma ndamn111 kllf'.-ırBe guntln biri11· 
de teslim oiuyor. erzakı malzc 
meyı, silAJıhırı ta)ıı-rıp ~ zah: 
metine katlanmayarak hazır haz.)I" 
Almanlara peşkeş çck1yor. Za·vııl. 
Jı Çörçil b!:r gön bunu Amerika 
da bit'dcnbire hıtbcr a\a.rak yıidı: 
rım vttrmu a ctonüyor. 

İşte burada kor tahh rş!fl tçrne 
karışıyor. Tobruk'ta ne oldu? Ku· 
mandan ihanet mi etti? Çıldırdı 
l'l'll? Sarhoş ohıp stnlrlcri mi bo
zuldu? Nasıl oldu da etrafında bu 
deliliğe mfını oh cak k'msc çık· 
adı? 

İş.n bu ta-rafı knrıınhk blr mu. 
ammadJT. Fakat bin turlu znhmet· 
le yctı~ırilmiş ve b !\ ara) n gcti
rılm1o5 yirmi sekiz bın klşinın, bil· 
too silt.h, ccpanc ve erzakla bera. 
ber '\:e hiç bir 2-0r gormeden duş· 

Ra teslim olması, demokra i 
hesabına tuç hesaba sıgmaz dere
cede korkunç bir fclakcttır kl in· 
:llizlcre çok pahalıya oturmu tur, 
da fazla da p.:ıhaliyrı oturabtlır. 

Pu:k&t cttb'er taraftan. tahhin btı 
kad&r iltifatına mazhar ol n Rom. 1 

Mel. ('()le dak btldiklcrln. dtl
şündaklermi bir na.mtcde unuttu. 
çöfön :ıncrhamcts~ olduğunu, 2'6-

ferler elde edip r.ncsafc kazanır 
gibi görünen tarafa tuzaktır kur· 
duğttnu, her yln f ünden uzak. 

tarafın aleyhine dondtiğunü 
hatırd n çmardı. Galcbede11 tam 
\ııe kat"i mcyva vımak istedı. Hiç 
bir kmnand n bu kadar cazip bir 
hedefe mukavemet cdemezd . 
Jihin özenerek 'hazırladıi!ı bnu. ı 

c koyduğu böyk? btr fırsatı ka· ı 
çıramnzdı. 

Fakat acaba talih Rommcl'c bir 
ı oyun mu oynamıştı? Daha iddetlc 1 
yere çarpmak lçi11 mı bu kadar 
nimete .boğmus, bu kadar yük~elt. 
mişti"'! IngıHz mukavemetınrn de
vam etmesi üzerire bu sualin ha. 
tıra gelmemesine ihtimal yoktur. 
İngilizler d.yanırlarsa ve Rom· 
rncl'in deniz ve karadak ikmal 
hallarını havadan ve denizden 
iyice döğerlersc Mısırdaki poker 
partisinde Rommel' n dort birlisl· 
ee karşı floş rovayal çıkararak 
resti alabilirler. 

Her kazanılan gun İngilizlerin 
lehinedir. Fakat buna rağmen ta· 
lih yarışında Almanların hAlfı da.. 
ha ileride oıduğunu, kat'i netice 
belirmedikçe demokrasi tardının 
üm'de dilsmcğe cesaret <'dcmıye· 
ceğlni kabul etmek Jüzımdır. 

Ahmet Emin YAl,MAN 

Sanatkar Aranıyor 
Ot'taköy Orhanlyedekl motörlU vasıtalar tamirhanesi için llcretlerl 

imtihanla tayin cdılccek ehllyeUerlne göre lesbit edılmek ve azami yev
miye 5 Ura olmak Uzerc btr tesviyeci, iki tornacı, bir frezeci, bir ma. 
rangoz, bir boyacı. döı t oto makinisti, bir bobinaj elektrikçi, bir akU· 
mUI tör tamlrcısi, 'bir dökmeel ustaya ihtiyaç vardır. IstcklUerin elle· 
rındckı vesikalar ile tamirhane mildUrlUğilne mUracaatıarı. 
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Devlet Demiryolları İlanları 
Memur alınacak 

ı - Devlet Demlryolları istasyan sınıfında istihdam edılmek üzere 
m ısabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi alı

nncaıttrr. 
2 - MUsabakada ltazananlara 60 lıra Ucret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 18/7/942 cumartesi gUnU saat 14 de Hay

d rpaşa, Ankara. Balıkesir. Kayseri, Malatya, Adana. Afyon, Izmlr, 
Sirkeci. Erzunım H Eskişehir Işletme merkezlcnnde, Sn·as cer atolyc
.ıılnde yapılacaktır. MUracaaUar bu isletmeler ve atölye mlldUrlUğU ve 
ıcıw..~~o eflıklcrlnce kabul olunur. 

4 MUsabaknya iştirak şeraiti şunlardır: 
1 - TUrk olmak, 
2 Ecneb1 bir kimse ile evll olmamak. 
3 18 yaşını bitirmiş ve 30 u geçmemiş olmak c:30 yaş dıthll 
4 Askerliği yapmış veya n kerllğ'lnl yapmatına en az bir se-
ne zaman kalmış olmak ccnu:alleri slllh altında bulunan vc
:ı; a celbe tt.bl olanlardan tahı;il veya .sıhhi sebeplerle ertesi sene
ye bırakılanlar lşUrak edemezler.> 
5 Askerliğini yapmış ve ihtiyata gcçmış olanlar aynı de.re .. 
cede kazananlara tercih cdıkcektir. 
6 Idare dokt.orlan tarafından yapılacak muayenede sıhhi du· 
nımları Dcmlryol işlerinde vazife görmeğc eh•crl~ll bulunmak. 

d MUracnat ıı;tıdalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: 
NUfus cüzdanı, diploma veya tasdikname, nskcrlık vcstkası ve as. 

Ker k yoklarımları. polıstcn tasdıkll i)1 huy 'k/ığ'ıdı, çıçck aşısı k~ğıdı 
cevlı ıse evlenme cUzdanı, altı adet vesikalık Cotograf 

G - Daha fazla malQmnt almak istiycnlerin I.şletmc 'MUdUrlUklerine 
veya istasyon şc.flıklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

7 - Istidalar en son 14/7 {)42 günU saat 12 :ye -kadar kaimi olunur. 
<4i59 cW32> 
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teminatı 
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Bre-z. ya c&vop 
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Ye ~~ bcs\cnm 

aa1a, lıtedijl l 
are t d il oek 

Londrn, 4 (AA.) Rıo de Janel· 
ro'dan bUdlrll<tiğine göre, Brezilya 
Hariciye Naz rı yaptığı blı top1ant.t_ 
da, Almanyadaıı tc-hdılk6r bır nota 
!lldığını bHdırmlştlr Brezılya Hnrl· 
etyc Nazırı. Brezilya hükfimetlnln 
bu notaya cevap vcrmtyoceğini ve 
Atmnnyanın tııtedlğl gıbi hareket e· 
dcblleceğını öy-le~tlr. 

Nazın. Ey ul baş d yeniden 4 A· 

mertl<an ~ ttimeni t kıl edUc.. 

ceğ'kıı! haber \"Cı m~r. Ş ldı Av

rupadakı Arnerıka:ı ku "Vcllcrı ko· 

mutanı ota'R ~ eral E over'm 

ycril'C Gencı al Handıy gdn şiir. 

~· Btı ~ kat- at· 
mak 9tn"Ct'ilıe yenebilecek bil" hale 
get-.~rlar. Oı-daetz' aR bitkin 
ha ol ıı insama.rın sokll'klcN-da 
duştüğti görülüyor. Her sa'ba'h öt • 
Ele berıde açl-Ikioo Menlerin resM
lcr toplnnıyor. Bilha a çocuklar 
aC'l acak durumdadır Bittdn lac:e 
depoları daha ı~al'iı:ı l+k gunlerin· 
d~ m ür'tcnmi ve Almanyay 
gondcrılmişt~. Askerlc-r daha ilk 

ürlcrdc mağazalara hücum ede· 
rck ne bulUTlarsa sat n almışl2r 

ve bunların bedelini şgal mcmlc. 
ketlerine mahsus marklarla ö<le
mlşlcrdır Bugun Yunanistanda et 
y~ntz Alınanlara tahsis edilen lo· 
kantal,ılrda bulunabilir. Halk on 
aydıı.nber c-t )"Özü gormemlştır. 

Bir mezar 
köşesinden 

( B şı 2 ncide-) 

AŞIT IUZA 

T-4y..,trosıı 

H.:tide Pi kl ltcr&ber 

1'1:ar )'ede, Bel-. u bal ocslnt'l 
alaıt-tırkn kıs da 

Btı gece 

BE 'İ ÖPi 1 UZ 

Komcd 3 Pe«ie • 1 
100 

Ya2art: Bedia Fon Ştatzer 100 

ORSA 
4 TEMM Z 19ıt2 

S~hn 
Do~ar 

Pezeta 

5,24 

Komili' sarft~ atını kısalknak 

içhı. gaz k<!Sıldi. Ek!ktrtk, 3 • 10 
k lovata tndirHdl. Tramvaylar 
bir buçuk aydır ışlefn.tyor. Naktl 

Heyet aec gece BC.Wu bahçsı de ı oo isv çrc t.T&m!l 

İsveç kronu 

132,20 
12,9:175 
30,365 
31,16 

vasttakırı, gaz sandıklarınd rn 
yapılmış acatp el rabalarıd:r. 

temsıl v.crmekt dir ıoo 

imin e.n mükemmel proı;ramı 
2 :l'llm birden 

Bu c-1 arabalarılc yalnız c ~ra ck!-
ğil, insan {la nnklcdl!lyor. fakat Bu .. s· d 
haddi ıstiablı:i. yalnız bir ki~I... gun ınemasın a 
Fiatları, semt ıı uzakhğlle her&· ö 
ber, ıniş Ye yokuşa gorc de~ış.r. 1 

- Tür.kçe J 2 • E 1 K ~~ K 
Resmi ve hususi milcsscsclcı-de V 
ı;:eçcıı kış teshin yoktu, hcrkcc;, 
paltosile çahşıyordu Ycm<ık o. K O J 808 HOP -
dunln plşıyor ve mı.ikellcf apar· PAULET'I'E GODARD 

tilnanların, vaktilc çlçekl rle sus ':!~!!~~S:~~~~;:~:!!~~~~~~~~~!!~~~~~~ 
1ü balkonlarında, simd , s yım ı -
dumanlar saçan mımgallartn yı.n.. 
dığı ı;ıörulüyor. Felaket yeliı;mi· 

yormuş gibi bu sene Atınarlıı ı;ö. 
Tillmemı blr kış olmuş, ltip& liı· 
pa kar yağmıştır. 

1B3 ır muddettlr, herkes n ağ. 

ı,ında b'r düşmek lôkırd•· 
sı dolmn~ or. Diiştil, diistii. Dü. 
şen a~ba blı t;ış mıdır'/ B;r ki· 
rcm;ı parçası mıdır Hııyır. bl
Qflre insanlar diişiJyor. Açhğrn 

verdiği dermansızlık yüzünden. 
dtişüyorlar. Sokaktan geçen bir 
adam. b"r araltk, ani bir baş 

dönmesine uğra anlar g•bl, bir j 
Hihza ayak üstun~ sallanıyor ve 
akabinde re crill:ı;·or. Ve bu 
dilşen. kadın, erkek, çocuk, ih· 
tJyar zavnlhlıırın, akıbetle1"1ni 
tasavvur edcrsinız. Hcle. aparlı. 
men bodrumlarında y şayan kim 
scslzlcrh'ı ölümU, pek hazindir. 
Sabııh erkenden belediyenin ka· 
ra otonıob\llcı·I, hu bcdhahtl:ırın 
cesetlerini toplamak için, kara 
bir zebani glb • kapı kapı dola ı. 
yor ... 

Benzin yokluğu yUzUnden. çOp 
otomoblllerl, bir müddcttenb!'ri, 
faaliyet kesti. Bu yüzden birçok 
yerlerde, çöplerden, ufak ufak 
dağcıklar peyda olmuştur. Bula
şık hastalıkları doğuran bu mu_ 
1..ahrafat yığınları yüzünden bu· 
rada ye van hepimizin canımız 
Allaha emanet •.. Bu çöp dağcık
hırı, her yaştan kadın, erkek fı· 
karanın. köpeklerle birlikte, mliş 
terek sofrasını teşkil ediyor. LI. 
mon, patates kabukları. lahana 
koçanları ve burıa benzer şeylpr, 
hu cofranın, hiç değ:ı:meyen !is· 
lesidir. Bunları e elc);'.enlerin hal
leri, yürek acısıdır. 

lB u acıklı manzaralar, o ka· 

dar çok ve öli.imiln teza. 

hiirler, o kadar çeşitlidir kı bu· 
na tercliman olmağn. insnnın ru
hu dayanmaz, ve insanlnrın bu 
feci sukutu karşısında. insanlık 
duyı;ıulnrımız yar~lnnır. 

Atlnanın, gece hayatı, ahalisi· 
nln düşünceleri gibi, kapknradır. 
Yaz mUnasebetile ve bir iki hııt. 
ta münh<ısır olmak üzere, işle· 
yen tramvaylar snat aliıda, son 
~eferlerini yapıyor Tlliis vuku
atı yüzünden, sinema, tiyatro ve 
kahveler kapandı. Hiç bir ~len· 
cc yeri yok. zaten eğlenceye 
kimsenin hevesi kalmadı. Akşam 
karanlığı ile beraber, herkes, bir 
golge glb", evine gidiyor V<! d.nha 
kara ı;:all<'lcrllc başbaşa kalarak, 
sabahı bekliyor . 

Yarın, çarşıdan eller boş dö. 
neeeğlnı hesaplayan b.<ı.ba için 
çocukların, erkenden ekmek is· 
terim, nidalarını, ne ile sustura
cağını, !cin için ağlayarak düşli
nen ana çin, sab::ıh, bir teselli 
midir? Korkarım ki beyır ... 

Hulasa, daha dün kahkahalari. 
k ortalığı Çinlatan Atına, yirmin
ci asrın karanlıklarında gömül. 
müş bir mezar halindedir. Atına· 
lılar. öli.i sükfitu iç ndc hüngür 
hungiir ağlamakln vakii geçiri. 
yorlar. Bu feryatlerın a'kslsada· 
sını belki işitmez, fakat herhalde 
duyarsınız. 

Eğer bu kış bu hal dC'Vam 
ederse Yunanlstandn biıtün bir 
milletin toptan öldU~iı görüle. 
cekt r. 

Dognn Sıgorta Anonim Şirketi aşaf:ıdakı vasıfları haiz oımak 
üz.ere 6 Turk gene ni istonbuldakl Merkezinde en az bir sene 
Staj yaptırarak bunlardan muvaffak olanları Şirketin e"as h•zmet. 
}erinde> çalıştıracnk -.e bu esnada liyaket go tcrt'nlcri stajlarını ik
mal tçln ccn<'b memleketlere gondcreccktir. 

H 1ç kimseye dayanm d n yalnız kendi k::ıbılıyetlerinc güvenen
lerin en gt'ç Temmuz U142 onuna kadar tahriren Ş rkctc müra. 
caat etmeleri ltızımdır. Nı:ımzrtlcr•o Turk tebaasından olmaları, 
Lise tahsil ni bltırmıs Askerlik hizmet ni ynpmış bulunmaları ve 
25 yaşından a agı olmaları cap cdt'I'· Mi.ıraca. t mektuplarına el 
yazısı ile bal tcrcumcsl y zılmah ve nUfus hıivıyct cüzdanı sure· 
tile Ltsc şrll dctnnm<'si v varsa olgunluk vesikasının sureli ve iki 
&det vesika fotografı ıllstlrılmclldlr 

• • 
Kampa çık cak talebenın 6 Temmuz pazartesi güniı saa.t 9 da 

Üniversıte bahçcsındc hnzır bulunmaları. 7267 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

Neşriyatı 
Beden terbiyesi umum mUdtirluğü tarafından ncşrcdılcn ki. 

taplardan a ağıd kllcr karşılnrındak bcdc>Ilerle satısa çıkarıl· 
mıştır. isteyC"nlrr Ankar d Akba kıtap cvlndcr., İ.!!\.anbulda Mu
allim Ahmet H3l t, Jnkılap \<' Çığır kıtap cvlerınde11, Karsta 
Mehmet Turkcl'dcn, Boluda Zafer kıiap evinden, Ankara, İstnn· 
bul, İzmir. Dlyarb kır. Afyon, Konya, Antalya, Adana, An ııc_ 

ya, Sıvas, Erzurum, Trabzon. Samsun Maarif Vekıll g1 yayıncv· 
lerinden sa.tın abb lirler. ..?262.» 
Kuruş 

50 Atletızm el kıtabı 
40 Futbol hakem kla.v: Z\I 

50 Beynelmilel futbol kcıitkterl 

50 Futbol klavuzu 
20 Köy sPor sahaları hakkında oğü'tler 

125 Eski Ti.ırk sporları ııoor nde araştırmalar 
75 Modern atkhzın 
50 Halkın kır koş™m 

50 Balkan ciırcsleri 
150 Grek o-Romen guroş oyunları 

150 Tenis 
75 Kayak sporu 
Bu kıtap cvlcNnde Beden terbiyesi ~ -fl'Ol" mecmuası da bu· 

lunur. 

tanJdslll ınuhaıt'cbey.e aalmı..şlM "Ye 

A)m9ıll kofüırmı clağıtmıqla.rdır. Sov_ 
yet taMclan p4yade ve ~ Be SJkı 
bir işbıt'ilğl Ya.puuşbc'. 

Sofya. 4 (.A.A.~ - Dı;e gazete· 
8111111 bı1dirdığ'ine g&e, Karadeniz. 
dekt Sovyet donallmasmın bü)Uk blr 
kısmı NC>'\.'Ol'oesisk HmaNQa iltica 
etn:ı tir. Alman tayyarek!rı ı l'i· 
mana taarnız ederek bırçok harp ve 
ticaı et gemilerim hasaııa uğratmı.ş. 

lardtr 

Moskova, 4 ( A.A.) Moskova 
rndyo u. Almanların S:iV'astopol'a 
knrşı yaptıktan son yırmı beş giin· 
lilk hlicuın esnasmoo 150.000 subay 
ve er kavbettıklenni bu sabah er· 
kenden &Oylemışttı . Almıınlıı.nn bu 
milddel zarfır.dakl malzeme kayıp

tan 250 den fazla tank, takrıben 300 
tayyare ve 250 topY bulmuştur 

S ay ı en muhasara esna ında 
mihvel' krtaiarından topyekOn 300 

bin ölü \'e )"Ualı venlmış r 

7 Hazırandan 3 TemMuza kadnı 
Sovyct kayıpları 11385 ölU, 21.099 
yara! ve 8300 kayıptn. 6 Alman pi. 
ya& tümeni, 1 Alman tank ttimcn 
ve 3 Romen plvade tilmenı son 2 

gUn tÇınde bozs:-•ına. uğratılnıı tır 

Sovyetlcrın 7 Hazırand r 8 Temmu
za kad:ır olan malzeme ltayıpları 30 
lar.k 300 top, ii uçaktır 

T4ondra. 4 (A.A.) DUr grce 

:Moskovada neşredilen Sovyet tcbll, 

ğı: 

Kııı 9k kc. iminde nıüteaddlt Al· 

man taarruzları gerı alılmıştıı nu~-ı 
mnn ağır kayıplara uıtrnmaktndır. 

Bir gllnlle 250 dil man tankı tahrip 

edılm ştir. Almanlar 15.000 oıu ve 1 
yara! verm lerdır. 

Beri n. 4 r A A ) Alman ordula· 
rı ba~kumanda lığının bugünkü Leb. 

l lığlnde b lhnıı R şöyle den!lmekted r: 1 
Korzoncs yarımadasında Bolşc\ lk 

j kıtalarının bakıvyeleri tar fında11 
1 gösterılen muka\•emet lurılnııı.tır . 

Bt'ton sı~ınaklarda çember içlnı~ a· 
lınmış olan mllnferit k~Uk gunıp. 
!arın imhası tamamlanmak uurediı 1 

Kırımın cenubunda muhıırebe tay· 

yareler! biı· karakol gemi ıni batır· 

mı~laı dır. 

Harkof \'e Kur.;k kesımleı·ıııde Al· 

mnn ve müttefik kıtalan bUttln ta. ı 
ıuTuz cephesinde dUşmanı mag-IQp 
etmiş erdir B r ı;:e\irmc taarruzu 
netıce:>lnde miıhlm So\·yet kuv\ etle ' 
rl çcmber içine alınmıştır. Seri teş· 

1 killer DO'l istıkamctlnde ıleı kmek· 
tcdlrleı Muharebt-. tahrip ve av tay_ 
yarelerınden mürekkep filola ar ta· I 
a.rruz hareketıerıni destekliverek 

ı düşmanı insan \'e malzem~ m.ııhsus 
kayıplara uğl'Rtmışlaı-dır. 

Yapılan bir kara muhıı.ı·cbesl es. I 

nnsında bir tayyare karşı koynın a

lıtyı <17 zırhlı nraba tahrip etmiş ve 

9 Sovyet tayyaresi dUşürmUştUr. 

Maliye 

Y • ZAI· 

,) a ~~ Jt ty.a, 1 >kcııdc· 

rty k pılıırmıı d yamnca 

hsırlılnrıı hitaben bir bi)anııanır. 

n<'şretm~ler ve Mı mn i>.tiklaUne 
Ml' gı 1;0 erec:•eklcrlnl \'C mcmlr.· 
kete dost ıfııfüe girecekler'.inl bil. 
dimtlşlerdir. 

Bunda lld malı: t 'ardır. Birki, 
lr ıra ginncleri imıldllc ltk ~ a· 

si h zırlıklnrı yapmak 'ıı balkı 

kendi taraflarına ı:ekımıkUr. lkin
•!lsl, başla) ıın kat'i mlıcııdelede 

l\hsuiıları do5t ,;e mıitteJlk h llnr 
kol mak \C lngllizleri ıırkndan 'ur
nıak üzere kı krrtmııkhr. 
M~le~e akıl ölçii~iinden bakı. 

lır,.n, mihverin kredi!>i pek de r:e· 
nl t>n,) ılamaz. ,. imdiye kactar ohıı• 

Jı r.eketlerlnde kendi menfaat, ar· 
zu \e lhtlrnı;ından başka hiçbir 1'a· 
ide H' k nun tanımeını , dost "e.) n 
ııtı .. man olarak girdiği meınlekct. 

lerdc dolma bir ~Mtllk ahlbi glh 
lınrcl el t'tmi~Ur, llt'nı de ortnçn~ 

olçitlerHr. harl'ke.t eden bir çiftlik 
sııhtlıl ••. 

1 okat his b:ıkmundao mesele bi. 

rnz bıı~kaclır. Jnglll71er. Arapl rııı 

kalbinin l olunu bir t:hrlli bula mu 
mı,.lardır. Kendi ken ilcrhıi ibtlııı 

ıuttuklnnnı pek fa:ı.l:ı bclti etml~
ler. arada ml'safc- buluııclurmu':'hır 

'e l ,ı:-nı t>1tiklt>rl m<'ııtleketın hal. 
lmıı bir cllııli)e glıN'ncllrml'jlerılir. 

lısırı tehdit eden tehlikeler kar
sısında tıcıı'l.ll bir iş bcraberllgl 
hn\nsı ~anıtmak ltt•r bah'te miim· 
kUııdll. lngillz 1 ı:-ııli de hosa gider 
bir şe.) olnıamnkla beraber ınlh,·cr 
1 gnllne teN'llı edttme..ı Jiı:um geJP· 
<'PJ;lııl her aklı başında l'<ırlı hl. 
lir. :'\lt{'klnt Hindi nd:ı da bu ha· 
klknt ııpaçık illr f C(Hli)or ''e s-Un 
geçtikçe lnglH:ıtt-rle Hmmter anı

stnd ki l akınlık 'e . hirliği art.· 
~er. 

\1 ı'iırıla lıQyk bfr e<-tt ·an 'belir_ 
mcı.w.sı 'e Mı,,ırlıl:ınn kPndı ınu

knıltleralları li'ı.erinde "" bih iik te-
lrler ~ııııat.~k tı.idiMl'ie.re ftdeta e· 

l lrr.I kalma 1 rı ha\'tllll3ya bir 
şe,\ fü>~lldlr. Bo;\ te bir lr.tlln nlet>n. 
lf) rtiıKle her lele iki tll!'ft!fın da 
J>üll rnrdır. J•a.lu~t "kim ıı ti · 
;}fit ln lllderdedlr. F.A'f'r hft ~ 
lıarpt ol ııı_)a.catı Nle t m kıl-.ne

tini 't>rsclertli h kiki bir a1'}a;,ım 
kurmak ı .. ıue dört ene 
Mı.; rı ~ ken lık ıbtteflk 
de;:ıı .. e hilt• ("alMlan bir )°3'f'dıtlK.'1, 

bir )'tıkl • hnl bit bitir· 
lf:t'dl. 

,..ıııı so11 \e kttt'ı sodi r 
ı;ö~ lhccektir. :Falta.t lngilte.r 
tehlike) 1 nUat.ırsa 'e tggiliz a.ı;ke. 

rı kun oUcrl l)is rrcla kal:ıbllirst" 

tı ırlılnnl:ı \~ Arııplnrda bulunan 
kh kllnliiğiin ~beplerlni nr~tıra· 

rak h ıklki bir emniyet 'e dtıoııthık 
hlı> i yarııtmnğn ~a~nınk, k~i

ferl 1'\'in lff'r lınlde zahmete değer 
bir '.'e3cUr. 

d n: 
l - Maliye meslek mckteb yo.tnJthtı lc,:ln aptmlacttk 6ô adet 

f!lbl e dolabı 2490 >ıumaralı kanunun 41 tccl "'Qıtddeslnın C fılcram mucı
bince açık cksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedrll G400 liradır. 

3 Muvakkat teminatı 40,) li-radır. 

4 - Şartname ve resimleri levazım ml:idHrlU~nde gıörlllebh... 
5 - Eksiltme 13 Temmuz 942 Pnzru lesi gUnU saııt H dfi levazım 

mtldUrllığUn<k müteşekkil eksıltmc komisyomınca yapılacaktır. 

lsteklılerin 2190 numaralı kanunun 2 ı;c 3 ii maddeterındc yazılı 
belgelerle muvakkat temtnat makbu~ 'eya banka kef let mektubile bır· 
liktc tayln olunan giln 'Ye saatte konnıııyona gelmeleri ( 4653 - 6961) 

Devlet DemiryoHarı işletme umum 
müdürliiğiinden 

D.wlet Demlryolları hareket srrvlsınde m6nhal bulunan mtıreltl'I 
rnua\'inlıklerınc yapılacak müsabaka imtihaıu ile yüksek tahsil mezun· 
lan alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı AnKarada 25/Temmuz,;942 ccumarlesı> gUnU 
saat H de yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek J<,;in: 
1 35 yaşmı geçmiş olmamak 
2 Ttlrk olmak, 
3 Ecnehi He evli olmamak, 
4 ldare heklmleıim;ı hlzmel.e d~H oMuğu ta..cıdik edilml~ bu. 

lunmnk, 
5 - Fili a.c;kocltk hlzmeUnt y3pnu.ş otmak v~ lhtiyaüık celbıle ilgisi 

bulunmamak, 
6 - HlisnU hallnt polisten ta dikli \?eslka He ~ etmek •ıu ttır 
7 Fazla tafsılftt alın k ısteycmcr ı,ıetme MüdUrtUklerıne müra

caat ederek öğreneblllrler. 
'l'alipler vesıkalarlle 20 Temnıuz 942 «pazartesi gUnli akşamına ka 

da.r mıntakalarınd kı lfletmc :MUd rliikledne ınüra~aat etmelcn ilan 
okınur. c-t700> 7033> 

lst nbul Mıntaka Tic ret Müdür1üğünden: 

Ellerinde Y ğlı Tohumlar 
Bulunanlara 

Ellerinde 90 \'e dahn f'V\'clkl seneleı mahsulü susam, keten tohumu, 
ay çiçeğı tohwnu. Araşıt ve kcndiJ" tohumları bulunanlar, çuvallaclılt· 
ları v~ fındık CU\.~ll:ırmda 6'1-duğu glbt lı vcçhile dikip kurşunlarını 
taktıklaııı mallarının ohı , ı:wıaf ve miktal"He buhındukları mahallcrı 
ayrı &}Tl lbUdirer. birer OOyalmamc ile IHRACAT BAŞ KONTROL.OR· 

LUCU1'.'E müracaatla en geç 15.i.942 tnrlhlne kadar muayenelerınl 

ya.ptıı dıklan -, e mUhilrlettirdlklert ta.kdlrde bu mııllar 942 ve 943 senesi 
mahBulU yağlı tmıumların tAbl tutuıacağı llırnç fiyatı rejimine mille 
allik 56 No. lı sirküler ahkO.mından i tlsna edilecektir. 

NOT: Daha. fa.zla i:lahat ve beyanname formüllerı Sirkecide Luna.n 
Han.ında Jhraca.t ~ K~U den alm Mlir~ 7) 
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Geçtn sene yapılan aı yarı,ıarından bir en.!tantane 

_ .... _..~-........ t .... !ı..,!_... ...... !.ı 

Yarışlar için her türiü 
tertibat a 'ındı 

Organizasyon heyeti, müş
külleri ortadan kaldırdı 

_ ~t yarı~Iarı 6r.ümüzdekı hafta ı tereklerde de d<ğişıklik yapmağı 
:>'"ş.ıyor. Tert P heyetı bu seneki ıcap ettırmiş, musavl fedakiirltk
oşuların buyuk bir ınt?zam için-ı larla Uçlu bahis de kaldırılmış bu_ 

de cereyanı ıçin herti.ırlu tcrhbatı lunmaktadır. Buna mukabll her 
t l mış bulunmaktadır. Senelerden- yarış ıçın ~kili bahis konmuş bu
.>eri bu tş Uzerinde bulunan lur.mctktadır. Gişeler bir misline 
1rgan:zatörler her sene bir yeni. çıkarılmıştır. 

ık yapmakta ve halkın ı stir•hati Yiirışl a rın ı daresini üzerinde 
ıc:•n hiç bir fedakarlıktan çekin· bulunduran Fikret Atlı a!B:kayı 

ıncr.ıektedir. arttıracak bir teşebbüs yapmakta.. 
Hrr srnc rağbetin artışı organi- dır. Amatör b:nicileri teşvik için 

z törler" bu r<=gbct nisbctindc ter. centilmen koşularıra birer kupa 
ler.tib::ı:t alınmasını b :r mecburiyet da koyuyor. Fikret Ath kupıtsı 

hali : c getirmektedir. Yine bunu h ç şiıphc yek ki; bu seneki yarış
da takdirle kaydetmek mecburi- larda bir hususiyEt ifade edecek. 
ye indey ı ki; yapılma~H icap eden tır. 

her hareket yaprlmaktadır. Vatan, bu sene yapıl ac o: k yar ış-

GC'een Rene beklenmeyen blr se- lar için daha geniş mikyasta bir 
yirc i kala balığı birçok zorluklar program hazırlamış bulunmakta. 
d::>ğurmuştu. B;lhassa bıhsi müş- dtr. Yine eskisi g ·bi gür.ünden ev
l<'"rekl erdc gişe azlığı başta geli_ vel y~rışlı;rın resmi programını 
yordu. Bu sene memnuniyetle öğ- vereceğiz. Diğer taraftan sporcu 
re : iyoruz k i, organ·zasyon heyeti okuyucularımız (Vatan) ın sür
bu müşkülleri tamamen orta.dan prlzlerlle de karşılaşacaktır. Bunu 
kitldırmıştır . Halkın i~tirahatlnin da birkaç güre kad ar okuyucula
gözönündc tutulmast , bahsi müş- rımıza b ; ldireceğiı. 

GA IBİN 
y PM ••• 

EZ 
İÇİ 

=======,, 
Galibi sevenlerin hayırlı teşebbüsü müsbet bir 

netice verdi. Bunun için bir liste açıyoruz 

• 

, 
faat beklemeden hayatını bu işe vak 
fetmlş ve çalışmıştır. 

Senelerce teşkiJA.tın yapanıadığı 

bir sahanın bir Abide şeklinde Türk 
spor semasında yükselmesine hiz
met edenlerin ba;tında geliyor, Fe
nerba.bçe stadının yapılışında onun 
hisse.si büyUktUr. 

Galip gözlerini hayata kapadı. Ha
yatını memleket sporuna vakfeden. 
son dakikasına kadar feragatle ça· 
lışan bu ideal sporcuya karşı bizim 
de ödenecek borçlarımız \"&rd1. Fa
kat esefle kaydetmek mecburiyetln
deyiz ki, kurucusu bulunduğu Fe· 
nerbaJtc;ehler bile Galibe karşı Uzer
lerine düfen vazifeyi unutmuşlar, 

I\taarlt Vekili Hasan 1\ .ll Yiicel B. T. u. MildürU G. c. Taner 

s .... er pıı: 1 -------
Bı1z üstüne yazı mı 
yazma · istiyoruz 1 

yapmamı9ıardır. sız, defaaue bu .u. /darecı"/ere 
tunJarda, bu temiz sporcuya karşı dertlerini dök

! ay dası var ? 
olan borçlarımızın ödenmediğinden, ı • 
kadlrflnasıık g-östnııme<1itinden, ya fÜrmenın tle 
pılan vaatlerin yerine getirilmedi· 
ğinden acıla.r içinde bahsederek, Ga
libin arkadatlanndan bir hareket 
beklemı,tık. Teessürle kaydetmek 
mecburiyetindeyiz ki bu hareket bu
güne kadar yapılmamı~tır. 

Bugün de sevinçle bildiriyoruz kJ, 

M, aif Vekilimizin spor teşkl- !ekle Vildan Aşirln İstanbııla ı:ön. 
ıatır.a yeni bir veçhe vermek, ve- dcrilmlş olmasıdır. 

rlmll ve esaslı bir tcşkll8t kurul. Dört senelik verimsiz bir çalış

ınası hususundaki temiz düşünce- ma, memleket sporuna. zararlı o. 
lerine rağmen 1 bugüne kadar ya- lan b:r faaliyet devresinden sonra 
pılan yegane hareket. klüplerln işi faydasız hareketlerle sürüncc

kl, daime. memleket sporuna hizmet · 
dertlerin [ dinlemek üzere Merkez mede bırakmak biç de doğru de. 

gayesile hareket eden gazetemizin 
yaptığı bir teşebbüsle hakikt Fener- İstişare heyetinden Bürhln Fe-, ğildir. 
bahçeliler, Galibi <.'andan seven ar- =============== Evvela şu noktaya ~arct ede
kadaşla.rı, aralarında bir komite te,- dımlar her gUn gazetenıizde ne,re. lim ki, klüplerin dertlerini dinle-
kil ederek harekete geçmişlerdir. dilecektir. mck, idarecilerin paramız yok, 

ideal ıjJ>Of<'U. örnek ldartC'l merhunl Gallp Ba.,ta Hacı Bekir zade Ali ~fuhlt. Galibi seven her Fenerbahçell, her eleman bulamıyoruz, şu ihtiyacı-

1 
tin, Zeki Rıza Sporel olmak Uzere sporcu bu hayırlı iş için yapacıtkla

. Her sahada olduğu gibi, apor saha. f ciU~in tenıcllcrını atmı,, mcnıle.keL Nedim Ka.1ec1, Ra.gtp Ziy& ve 11por rı yardımları gazetemiz idare. mu
sı r. da da memleket sporuna hizmut . le tenisin kökleşmesinde Amil olmuş muharrlrirniz Ken1al Onandan mU- dUrlUğ"Une makbuz mukabilinde ya
edenlcri saygı ile anma.k mecburiye- bir sporcudur. rekkep bir komıte çalışmalarına b&Jj- tırabileceklerdir. lier gün yapılan 

tinde}iZ. Bir sporcu her şeyden ev. Galip yalnız bir sporcu olar&k kat- Iamıtlardır. yardımlar li!!te 'halinde neşroluna.. 
vel kadirşinas olmalıdır. mamış, idarecilik hayatında bUtUn Vatan, bugünden itibaren tama- caktır. Yalnız şunu da HA.ve edelim 

1'-tt-mlekette ide':ll sporcu, feragat- arkadaşlarına örnek olmuftur. men Galibin yapılacak mezarına sar_ ki, Galibi gevenlerin az veya çok bir 
kAr klUpçü dendiği zaman hiç şi.tp- Fenerbahçe klUbUmUztin ilk ku- fedilmek üzere bir liste açmıştır. miktar üzerinde durmamalarını, az
he yok ki, evvelA. akla gelebilecek ruluş gUnilnden, gözlerini hayata ilk ola.tak Hacı Bekir zade Alt Mu- lığın, çokluğun hiçbir ma.na ifade et
olanlardan biri merhum Galiptir .. 

1 

kapadtğt güne kadar bir gün olsun bittin ye Zeki P..ı.z;a Sporel yüzer li- miyecegini hatırlatmak l!!teriz. Ye· 
Galip. s enelerce futbol ı:ıahasında. bu sahadan ayrılmamış ve gecesini ra vermı.,ıerdir. Bundan sonra da ter ki. biz, bu ideal sporcuya karşı 
koşmu.ş , klüplerimiz arasında .deniz· gUndüzüne katarak v~ hiçbir men- Galibi sevenlerin yapacakları yar- vazifemizi yapmış olalım. 

mızı karşılayamamaktayız diye 

dertler ini dökmeleri yeni kurula. 

eak teşkilat için bir esas teşkil 

edemez. 

Klüpler kuruluş günlerindenbe

rl bu dertler içindedirler. Saha 

~-----------------·----------... ----._. ........ ______________________________________ , 
meselesi başlıbaşına bir derttir. 

Dalma para sıkıntısI içindedirler. 

Eleman bulmak elbette güç bir 

meseled:r. Fakat bunlar daha zi .. 

yade teşkl!Ma terettüp eden vazi· 

Ccler del:lldir. Klüplerc para bul_ 

mak, klüplcrin eleman bulmaları 

Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkigedeki Dinleyicilere 

Fransızca Neşriyat Saatlarını bildirirler 

Ame adan • Fransızca 
için tertibat almak, spor teşkilMı· 

nın verimll iş gördüğüne cıcıaıet 

etmez. 

Klüplerin dertlerin! dinleme, 

raporlar tanzimi, Jşl uzatmaktan 
başka birşey değild i r. Yine bizi 
korkutan, bu top1antıların bir uy
ku il;icı olmamasidır. 

Arlık anlaşılmıştır k~; beden 
terbiyesi kanununun tatbik kabl-

1 liycti yoktur. Tatbik kabiliyeti ol. 
1 mayan bu kanuna bir de teşkil;i-
1 tın başına iş bil mi yen kimselerin 
gcçmel~ri inzımam edince vazi
yet malUm şekli almış ve dört se· 
nelik faaliyet devrc~lnde hiç bir 
iş görülmediğ i gibi memleket spo_ 
ru için de zararlı olmuştur. 

'fürklye o;,a.at! 

9 : 15 - 10 : 00 

il : 00 - 11 15 

13 : oo - 15 ıs 

ıs : 15 - 15 so 

17 : 30 - 17 15 

18 : 00 - 18 15 

18 ıs - 18 30 

18 30 - 18 15 

I0:00-1~ 15 

Progtan1 

Haberler 

• 
llabcrlcrin tahlili 

• • 
Haberler 

• 
J.Iaberlcrln tahllli 

• • 
lfaberler 

• 
llaberler 

» 
tlaberlerin tahlili 

• • 
ll~berler 

• 
• 
• 

lfabcrlet 

• 
• 

19 ıa - 1!> ! Jö .'.\lütlk \C haberlerin hıhHlı 

~O : 30 - :?O : 15 

21 : oo - 21 : ıs 

• 
• 

llabcrff•r 

• 
llaberler 

• 

Günler 

.Salı Ilı\ Pazar 
Pazartecıt 

Sah il:\. Pazar 
Pazarte"i 
Jlcr gUn 

• 
]fer gün 

" Jlrr gün 

• 
1 ltr giin 

• 
Hc.>r gün 

• 
Iler gün 

• 
ı"'a1,arte'ti na Cunıarfeı..f 

• • 
Pa7.artc~ı ili~ Cun1a 

• 
• 

• 
• 

Pazartt''ıl ııa. C't1111n. 

• 
• 

1-Jrr gi.ln 

• 
Jlrr giln 

• 
• 

• 
• 

Paıartc~i ııa. ('UM1arte._,I 

• 
• 

• 
• 

Radyo 
!\lerkezi 

WRCA 
IVNBI 
\\ P.C.\ 
w:rnr 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
\\TR(' 

\\LWO 
\\'('\\ 

\\ CBX 

llCRC 
\\TBX 

\\ CR<' 
\\(.\\0 

\H\\ 
\\ Rl"L 
WRL\\ 
\\R('.\ 

w:rnı 

\\BOS 

WRC \ 
w:-.nr 
\\RO~ 

WLWO 
\\ ("\\ 

\\'(it .. ı\. 

\\ ('BX 

\\C R Ç' 
WRl"L 
wın:w 

WRI: S 

(Bu Listeyi 

Dalga uz.unluğu 
Kilo~lkl 'letre 

9,670 
11.890 
!),670 

11,890 
l;'.i,'?70 

17,830 
1.1,'?70 
17.880 
ı.J,'!50 

13,830 
l.'i.~70 

17.WIO 
l:l,270 
17.880 
]J.~50 

15.llM 
13.330 
17,750 
15,ISO 
17,780 
JS,210 

J5,Jj0 
ı 7,780 
15,".!10 
15,'?iJO 
13,8.iO 
15,330 
ı.>,'?70 

J 7,SSO 
Jl,79() 

9,700 
6,010 

31.02 
26.'?3 

31.02 
23.23 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.6 
168 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
lD.ö 
16,9 
19.8 
16.08 
19,72 

19.8 
16.8 
19.72 
19.7 
18.9 
19 . .56 
10.6 
16.8 
'?5.4 
30.9 
49.6 

L u tf en 

TiiTki,ye ~aatı 

'?l : 15 - ~l : 30 

21 so - :?l : 43 

21 ı.; - 2'? 00 

22 30 - 22 .1.; 

22 ı :s - '!3 00 

'!3 00 - '.?3 : 15 

'!3 15 - '?3 : so 

2a ıa - :?3 so 

23 30 - ~s n 

2S:SO-~S:4S 

23 : 45 - 2 l : 00 

rrograıu 

Haberlerin tahlili 

• • 
• • 
Jiaberler 

• 
• 
• 

Habttlerin tahlili 

• • 
• • 
• • 

Haberler 

• 
llaherlerln tahlllJ 

• • 
» • 
~ . 
Jlaberle r 

» 

iiaberlerln tahllll 

• 
Jlaberter ln tahlili 

• • 
• • 
ıraberler 

Haberler 

• 
• 

Milzlk 

• 
Haberlerin tahlili 

Günler 

Her gün 

• 
• 

Her gün 
Paı.arteel lhl Cumarte&t 

• 
Pazar 

Her guo 

Pazar 

• 
• 

Her Kiln 

• 
raz.ar 

• 
• 
• 

lfer gün 

• 
Her ~lirı 

• 

• 

Pazartesi UU. Cunıarle'41 

• 
• 

Jler gün 

ller gün 

• 
• 

• 
• 

Sah ve Perşembe 
» • 

Her gün 

Kesip Saklayınız.) 

Radyo 
Merkezi 

WGEA 
WCBX 
wcn.c 
WGEA 
wı,wo 

wcw 
wcw 
WGEA 

WRUL 
WRU \V 
WR!.'f\ 
\\LWO 
wcw 
WRUL 
WRlW 
wırus 

\\'OEA 
WRC.\ 
\\NBI 

\\R( \ 

\\ :SRI 
\\ '"Rl TL 

WRUW 
\\RUS 
\\CDA 

\\GEA 
WL\\O 
l\'CW 

WRCA 
WNBI 
WGEA 

Dalga uzunt'JğtJ 
Kilosikl )letre 

15,S50 
15,270 
17,830 
15,330 
15,'.!50 
15,8.10 
15,850 
15,S30 

11,700 
0,700 
6.010 

US,'?:iO 
13.850 
Jl,700 

9.700 
6,010 

15,3SO 
9,670 

17.780 

9,670 

17,780 
11,790 

9.700 
6,4110 

17,8!{0 

t .'i,330 
JS.250 
15,850 

9,670 
17,780 
15,830 

19.56 
19.6 
16.8 
19.56 
J0.7 
18.9 
18.9 
19.M 

25 . .ı 
S0.9 
·19.6 
19.7 
18.9 
'!5. 1 
S0.9 
19.6 
19.A6 
Si.O'! 
16.8 

Si.O~ 

16.8 
2.'iA 
30.D 
49.6 
16.8 

19.56 
19.7 
18.9 

31.02 
16.8 
19.56 

Şunu açıkça söyliyelim ki; spor 
işlerimiz i n düzelmesi, doğrudan 

doğruya kanun mcvzuudur. iş 

! "örecek b'r teşkilat kurmak için 
herşeyden evvel kanunda tadilat 
yapmak l~zımdır. Yok~a klüplerln 
derUeri , klüplerln ihti:ıaçları ikin· 
ci hatta üçüncü pl3r.dil- k;lır. 

Verimi! bir teşk:lat kurmak, 
tatbik kabiliyeti olan yeni bir ka. 
nun projesi hazırlamak için de 
böyle klüp murahhaslarını b:r a
raya toplay2rak bizin1 paramız 

yok, eski teşkilclt şunu yaptı, bu. 
nu yaptı d iye dertlerini döktür
meğc, söylctmcğc lüzum yoktur. 
Bugün bu işi bilen, spor işinde ;h
tısası olan kimseler esasen mah· 
duttur. Bu da sncak beş on kişi. 

fJİn içirdrd:r. Binaenaleyh evvelıi 

1 u eski idarecileri bir araya lop-
lay.~rak tatbik kabiliyeti olan b:r 
proje hazırlamak, bu hazırlanacak 
proje üzerinde yürünerek, kanur.. 
d·ı tadilc'.lt yoluna gitınek bizce en 
doğru harekettir. Ak•I takd!tdc 
bu toplar.tılar, bu gibi tetk;klcr 
işi uzatmaktan başka hiç bir şey 

if2dc etmez. Ve yine tekrar ede
lim ki; bu gibi hareketler buz üs. 
tüne yazı yazmak kabilinden bir 
hareket olur. 

Sahibi ve N~riyat MUdUrü 
Ahmet Emin YALMAN 

Yatan Neşriyat TUrk Lt<L ŞU 
vatan M.atmuı 


