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enerpatrikanesinden çıkan yangın 
~: 

itfaiye '1üyülı bir gaY1',et •arleJerek tutuıan bir evi sönJyrmeye çalıııyor. Evini yananlar lıurtarabilıli/rleri - .,)'lılarla bir eo1taJı araıncla 

Bu sabah 100 e yakın 
ev kül .~aline geldi 

insanca zaviat vok 
Maddi zararın bir milyon lira kadar 

olduğu tahmln eEitlff.lektedJr 
_.. or 

Bir iagllll 
mallanlrl ıuıror: 

Rusyaya 
seri yardım 
yapılamıyor 

Amerika da 
Yeni vergi 
ihdas edildi 

--o
Bununla üç milJar 350 

milyon 400 hin dolar 
temin edilecek 

O Baydpark, 21 (AA.) - Ruzvelt 
Duvarlara y~pıftırılan Uç milyar 350 milyon 400 bin dolar ver 
ilanlarda buna itaret gl lhdasmı derpiı eden kanun 1Ayiha. 

edilmektedir sını dün akşam imzatamıstır. 
Londra, ıı (AA.) - Robert Ba. Şimdiye kadar birle~l't Amerikada 

teford alp.al ve tc;Uma: lıaftalık mec.. tek kanun :ıe ihdas ed!lml§ vergilerin 
muada lnUpr eden bir makalealnde en büyüğü bu so~unr.wnvhJr. Bu kn. 
fUDlah JUJYOr: nun ılyihası ile mlllt mlldafaa thtı • 

"ParlA.mento meaa!.alnln faaıla ver. , yaçlarmı ve ödünç verm~ \'e kiralama 
mi§ oımasma rağmen geçen hafta zar.. kanununun derptı ettlği maaranar 

(Devamı 4 llncllde) 1 kartılanınI§ olacaktır. 

VALiNiN 
GAZETEMiZE 

BEYANATI 
11ar111u•e1ır c-· 
ıere ıerleftlr·l•c•ll 
98 , ... llltlf•Ç• 
ıarmı ,...._.,. 
temla edecell . 

latanbul .aenclerdıeıııberi efine 
tesadüf edilmeyen büyük bir yan
gın "faciaaı ile ~t.Jr. 

Bu sabah b&flayan ve yüzler
ce vatandqm evaiz, banıits kal. 
maslle neticelenen bu yangın facia
sını iblltUn tafailltile bildiriyoruz: 

YANGIN BAŞUYOB. 
Sebah saat 5 e 5 kala Tevkii 

Cafer mahallesi bekçilerinden 
728 numaralı SWeyman Fenerdeki 
Rum Patrikhaneeinin idare JuamI 
olan a.h§ap binadan dumanta.nn çık 
tığını görmüş ve hAdlaeyi derhal 
Fener karakoluna bildJrmlştlr. He
men vaJuL mahalline gelen sabit& 
kuvvetleri içindeıı dumanlar ytlk. 
selen Patrikhanenin idare kl8IDI bi 
naamdan iceri glmıeit iltemifler, 
fakat içel'Cie bulunanlar her ne· 
denae kapıyı açmak is~memifler-

(DevUlll 4 tlllclde) 

Taapaua çlliaa· 
ıara rardlm 
ıelltrUala 
llorcallar 

Bu sabahki yangpı'4 meakenıiz 
kalan vatand&§laraı DfVtnbUI bem • 
terherinln yardı~ tllmeleri bir 
borçtur. Kıı üzeri ç.>ıuk ~k'larile 
açıkta kalanlara az f/;Ok maa\lenet_ 
te bulunacakla~ bu ,·anlıınlannı 
belediye relallği. em:-ın.- ~ennelert en 

keatlrme bir yoı(lur 

' . . . 
Y ana-ının çılıtajr Fener pG1Tilıl11inaİ ile yangın ~nfah. 

anı gö.ıe ren harita · 

şaı-11 oepllıslade 

·Alman Genel 
Kurmayının 
asll hedefi 

Şimdiden 
elde ec ilmiş 
bulunuyor 

--o--

•• bedel so..,et 
llanetıırbda 

l•ll•ıı idi . 
---0---

Bu heılele varmalı için ta. 
hakimim icap eden bq ıart 

yerine getirilmif 

Berlla, ıı (A.A.) -· Umumiyetle 
iYl ha~r alan bir kaynaktan ötre .. 
nildltlne göre şa:-k cephesindeki mu. 
Iıarebenln e~smı teıkil E.Jen ana fikir 
lere nazaran Alm&!l geı.E"lkurmaymm 
asıl bedeli nlsbeten he.fit zayiatla 
1Imdlden eld~ edllmlştır. Bu hedef 
dllfman kuvvetıennın imlıaaıydı, Bu 
hedefe varmak için tahakkuku lcap e. 
den bet §art yer!ne ~cUri!ecektl. Bu 
prtlar ıunlardır: . 

1 - Sovyetıerin sahip oldukları 
tükenmez lnun kuvveti talim görmU§ 
bUtUn askerler esir e<l!Unc.ye kadar 
V"Ya harp harici bıralulmcaya kadar, 
yavaı y3vaı az:ıltılacakt r. 

2 - DU~man "lindel'J malzeme iğ. 
tinam edilec.?k yahut trııkln nlsbet!n. 
de .tahrip olunacaktır. 

3 - Düşmanın sanayt.lfltihsal niabe 
ti, malz"me fıkdanı kaJ'fıEında genlf 
ölçUde t-arru& hareketıtrlDe girifll • 
m~ıtt dUşUnıniyeet-li derecede ualbla 
caktır. 

f De\ am. .ı üncürle) 

KiYEF 
Suni sis 

sayesinde 
zaptedildi 

--o---

Bir buçuk ay zarf1nda 

Almanlar 10 
fırka asker 
kaybettiler 

---o--
Smolena mıntakaımda 

&ovıetıer 14 111,a 
geri ald••ar • 

Londra, 21 ,(A.A.) - (B.B.0.) 
Bütün R:uı ceo.healndc w!ddeW mu. 

harebeler devam ediyo~. D0n Bertin 
radyosu Klyefln zaptı br.kkmda ına. 
lQmat vermtıtir. Radyo iBUJık.lmlann 
birer birer zapteıUldfğlnı, aon hUcu • 

(Devamı 4 ttnrtlde) 

Sovyet tebliği 

Kiyefte 
şic'detli muha
rebeler oluyor 

---o---

SON iKi AYDA 
ıırll cep es·ade 

aıao Alman tana. 
resi tallrl-p edildi 

O'uı•ı 4 idıt~t~) 



? • • 
rcn~ttiler. ntr lmll\ .. el.., lilerimlzin ölUmü Ue biz de içimiz. 

ctraf .. uo. ~evrelcntnlı;Ier den ölürU.ı. 
ı.ı~ ntt.nn '\'e ölüı'J1 len lr-!:.scdlyor_ öm.mun \•e hayııtm fclsefe~inl 
.dı. '\rııtarmıla Us:uıi tA !Hm.J o. yııpan tilezoflara. bu mc,·.rua dair 

hnL' r ol.:uro gibi,. fildr:Crinı mü. clldlerlc kitab yuaıı bllginlcro 
l:ıfan cdemi_,ecek kad.v pmmldm. rağmen, ölümUn ·kendi lıesabımn

d3 ' , tl;. belki b=Şkabrmrn değildir. e\ile. 
:r,;aı1;ilcmi tokurdatarnk honaş. cek bir t.a.ra.fı yol;;tur doğrusu •••• 

uı:ı.Innnn J·ulak mi5afirl oldum. Hatta l<orkun~ bir şeydir. 
J"imhl :ıı: m"'lnm, çelJlmcz blr a.zunatib, sonu ölüm olm yan 
viık olauğum 'ÖJ lyerelt, diu ayat se\'llmcz. istenir . y dcb'İI· 
~enç ya~m<.a b d:ıin br felsefe dlr, diy ler de \"ardcr. Bu fikrin 
milda ···-;i yııpıyor, b tıartbr 1- en hara.retU tarnftnn da profes0r 
rlnclc ohin ..n 1~1 bir ııey o!duf;'11tın (ArtUr Keyt) dlr. 
üylü~OT, b!ız• ı dn ~Y1'tm, sa.- Bu a.nMlı, insan layemuttur, dl-
m:ınm gfizc i·ın· tifüıf:ıa edJyor. yenlq de ~oktur. Bu fildrde ne de. 
do. Hatn b" i dab:ı. ileri sfdere rcee1ere kadar doğruılu"., bUmcm. 
eledi ld: Ocvabını vnrsm erbabı versin 1 

- B"~·le nJh:ıyetsiz, lı:o1rtı • na. bo trrla.n ıdıro.n, yu. 
-suL yn"al talınmmiil edilemez.; bnda Jmydettığim Oz, dlulcdlğlm 
ölmeli!.. gençlerden birlnln hayatı kuyruk-

tfom; milin bir ~ aat - saz o '\i.r ctmefil oldu. 
du • .ı lınlde. bir netlecyc bağlaya.- BuJos ve rlr ifJbarfle orfji-
mn ıbr. Hatta fq ~t'lrmdan çıJ.-tı, l amma., ne de o insan h ya_ 
ı-;ndedj t!~, ka mc\'Dllam ~. ti se\iyoT. 
1.llcr. Bftt!iye malilnıt'lur, fakat ben 

Gençler t;urub;ı gfttilrtdı mım snUstimal ederek yine 
r n.'lrllcmi t.o.zeµyerek, baynt ve l&tacııfimı: 
ılilm m el ini kendi hndlme Oduncu h3 • gece Aiındiir. ır. 
münakasa etmek istedim. Fakat tmda odnn taımruı!rtan bılmnş, ca.
ne yalı:ın sö) llycyiın, ben de ~ n nma tak d iş artllt. tbtlynrb.nn , 
içinden ~dan. ~ §imdi· nyai!nını biri de çukurda, gtinün 
~o lındar bu ba!:sf lt'inclen Jdm hlrfndc b:lğmnı : 
cılmbiinıl ld? - Nered~n mıı1r 

.. Olilm mu lyltllr, ~at mır' Olac:ık ya, iıazrctte o chıl.nln 
diye bir ı;nnl sorulsun, muha.l.tm.k lmıayomıu~. 
ki ek criyet lınynt c)jye ccvab ve- - Bumdaynn, ne isttyorsun? . 
r.ecektir. name ~ dikilmiı. 0-

l~IUI!l e'\'fllr mı? Znımetmlyo. dttncuda k atını , fakat. zeki, 
rum. nn:ıı.ıs, aıınlnnmm, babalan. dn fikirli hırt imlı. 
mızı, kar ... lcrlmlzl, bir kcllme llc ffedershı. doml~. an 
bütün sevdlldcrlm!zl yanımızdıuı, zahmet oloodt, pe!' yornldnm • ..,u 
ymaınııd:ın aldığı için ölümti tcIIn odmılan .rtıma; kor? 
der, Azrclle küfürler ynğdmnz.. 

s·ynıı c1ını, dostlnnın.aa uzattığı ı
çin aznb c1uynr, müteessir '\·c mu. 
tecilim olur, nğlanz. Bütnn sevgi. 

Vakıt 
CugünkU :>aşmakalcyf. Sadri Ertem 

Bostir eıW.bı fikrete bu hita.b 

LAEDRi 

' eten TUrk hUJdimetl mmctne bir 
saftadır. Bn baht·yarhk her mil. 
Jete ~e her hükwnete na.slp ol-

• 

İstanbul fiat mürnkn:be büro. 
su fint listeleri i§inden b1r takım 
ellerin garip bir oyununn uğram~ 
tır. 

Ayın on sekizinci gıinü ak§amı
na !kn.dnr bUUln tio::ıretlıanelero 

vitrinlere asılm'.l.SI 1iizmı gelen fi. 
nt listelcrı jş lbölümlerlııe göre ae. 
klz nm•e ayrılnmk lstnnbuld:ıki ti
cirethnnelerin mevcudundan fazla 
la olarak lbastmlnı!ş ve esnn.f cc. 
mlyeUerlne verildiği gibi flııt mil. 
raka:be bUrocunda da her istiyenc 
tcvzbt yapılmıştır. Fnknt mllddct 
bitip de akm akın esnaf liste iste
miye gelince alfilmdarlnr hayret i.
çlnde kalmıştır. Çünkü listeler ta 
mnmen tevzi edilmistir. Halbuki 
beri tamfta liste almadığını lddiıı 
eden binlerce tica.retlınne snhib! 
vardır. Liste nlnnlıır fu:leta devede 
kula.ktır. 

Bu vaziyetten çıknrılıı.n netice 
evvelce miitcmadiyen l!stc alanla. 
nn 'bunları bir ihtis aca tekabiil e. 
der k alnuırlı'klan ve böylece bastı
rılan on binlerce listenin mahalli
ne sarfedllemcdiğidil'. Bu yfu:den 
tiat listeleri asmak mecburiyeti 
tatbik olunamamış bulunmaktadrr. 
Şimdi yeniden btıstınlacak listele. 
rin llııza mulaııbili verilmesi düşU. 
nWm tedir. 

Eminönii. Bebek hattında 
tramvayların haldır.ılacağı 

doğru değil 
Diln bir ~m gazetesi tram. 

vay idaresinin Embıönil • Bebek 
hattında. tramvayları kaldrrmnk i· 
çin Şinketi Hayriye ile temasta bu
lunduğunu ve ica.b ctıc.rsc .Altsa.. 
ray • Y cdikule tmmvn.y seferleri
nin do tatil cdileeeğini yamuştı. 
Bizim yaptlğmuz tahkikata göre 
ıstar.bul belediyesi tramvay u-
n.ı.am müdürlüğü ile Şirketi Hnyr:·. 

b arında 

tes i esi
başlanı or 

1stiml5.k muameleleri hemen 
iknuı.l edilmiş ve mühim bir kı::mn 
binaları yıkılmış olan Ata.tür.k bul
varında t;oprak tesviyesi ve kaldı.. 
rmılıumın.!u işine baslnrunrun te. 
karrur etmi tir. 

Ay bnı3mda ihalesi ynpılıp :inşa.
mnıı ~ruıncıık olan bu inşaa.t i.
ı.ıme evvelce bulvarın Y enikapıdan 
Perlevniynl lisesi önüne kada.r gel. 
miş ve ııçı1Jim] olan Jusmmdan baş. 
lana.rnk Şehzadeba§ma. kadar olan 
parçası tnmaml.aııncaktır. Bu kısım 
yarun .kilometreden biraz fazladır. 
Toprak tesviyesi rnllteakip ~ 
dam §OSC ve beton prödür inşa o
luruı.cakt.ır. 

Atatnrk bulvn.nnm cmasm<ta 
çifte refüj buluıuı.calt ve refüjlerin 
ağaçlık ve yeşilllk kmtrnlan ıbulu.. 
nacaktır. 

AtatUnk tnılvarmm Şehzadeiba.., 
ŞDldan Unkapanma kadar inen kı:s
mmda da b!:nalarm ~'IkJlma.SI biter 
bibnez yıl1ınşmdan evvel toprak 
tesviyesi ve ikaldırıınlama. fl lerinc 
i§leıine ibaş1a.ıuı.caktır. 

ye n.rnsırula bu yolda yapılmı_q bir • Ayasofyn mUzcsinin avlusundaki 
tenwı mevcut dc{;'ildir. Diğer ~ tarlh1 şadı:'Vanm esaslı bir a<ıkilctc ta.
raftan Eminönü • Bol>ek neferleri- rnirl takarrilr ctml§Ur. 'J'umtr B8lına 
nin ao simdillk kıddırılmaımın ds uygun olarak ~pılaaktır.r 
lllzwn görülmeme.kteair. • Kara.bUk dcmlr V'J çelik fabrlka-

l\Z.IIU§Ur, Muharrir, hCltdmothı p: • 
kardığı birinci tertip b!Wno bonolAnıo 
nm sllratle sa.t.ışmı ten:1n eden • • 
bcblcrın, cumhuriyet hlikQmetine ft 
;naliyeslne itimat, bonotarm mall be;. 

Yeni Sabah Oiğcr ta.ramt.an Aksaray - Ye- larmm tesıst esnamııl'!a gctirtilm1ıı o,;, 
dilrule tro.mva.y seferleri yoktur. tan vo mUbim bir yekQDn baliğ olan 

:ıplarmtn iyi yapılmlf olması, halla.o 
•uızm kt'ırlt b~pları iorlı.kte göster. 
liği alJUta, halkımızın mll11 müdafaa 
davasının kıymctlnl tıı;ı.inde sahip ~ 
uğu yUıtaek ouur oldufunu., !kinci 

t rtlp h.azıne bonolnn lçjn do aynı oo.. 
b< bl rln mevcut oıdulh.ııu yazarak 
ti ~or ki· 

"'L: ımhuny t açtlt hesap verme u. 
ıunU h r saha için kalul etmı~. 

·• ılllli erımb: t t İnönü 
n ın S::!.) alıııtleri dai milletle 
her mcst'Jenln bal bnşa konusnlm3-
.sı urtlc"c;ini \"cnnlSffr. Vekil1crt · 
rı i in ~e.) :ıhatlerl, mehuslamnızm 
h. 11,h t.crnaslan hep bu hakikati 
fobaruz cttinni tir. Bunun lıtndlr 
ki, milletimiz nçıkc:a bildiği her 
me C'lf'de hUlcfunetle bernbercilr. 
\ lmıi • enedir Türldy~ıün bn her 
İ"'İ acık konuşmak luılktan gizli bir 
l'"' bıral;:r..!lma'ttır. 

Hl1sc)'1n Cahit. Yalcın • lgar b:ıy.. Yeclılmle • s:.rıtocl hattı vardır. montaj alO.t ve mnkinelerinln art.ık lU. 
ratı altında İtalyan gemUcrt., ıncv. Demiryolu ve vapur seferlerl olan zumu kalmadııtmdan iaeıeal tnkarrUr 
Z01JDU tncelmnelrte ve şbylo demekte. yerlere müvazi olrırak giden trnm- etmlııUr. Bu.'llar yüzde 50 tenzllAtlI 
dlr: vny 1ın.t1n.rmm :icabmdn. kaldmlına. tıırifc ile naklolunııcaktır. 

"'nb1der U%.tUı wmmrmıntıert bey - sı isi evvele~ düşuniilmllştür. • Slovak tebaruıuıdan Dr. sıvan 
lmllcl ha.yatta mevki alml!}lnr ~e Kcrtcs "-ııll ve belediye rc!m LOtfi Kır 

mUhlm roller ifa ctrnlşlcrdlr. Türle Orozdibak hakkındaki <lıım b!r mektup göndererek yansI 
3ıw t ve ıu.ameU zamıt11 znrnan lnb'· tah ikat hava kurumuna, ynrm da fakirlere 
tatlar ~~rml ttr. Fnknt Türl.11.'rde Müddeiumumilik tarafından O. tevzi edilmek Uzcre 600 lira teberrüdc 
bWıt\met ldarest ve hari<'.ı •y s:ı.. nr..dıöa.1< mağazası hakkında hı. bulunmtl§tur. 
nııtt ıız pok fıtri v: ırsı bir lmbllJyct vul ihtikArmrlan dola.~ı yapılan • Amerlka konsolosu dU.U viJO.yette 
tuil.nc glmılş tıdetfı bir sm;ld tabh ıJr. tahkikat bitirilmiştir. valf LQ.tfi Kn'dnn zly-.aEt etmf§tır. 
nllecıek im.dar kökl~~r. Bu kü M"Uddciumumllik zincirleme sa,. • Tnkslm kı!Jlasmın yıkılmıımndan 
h:ırpto rpı:Jlln pn."11Klpltr blriblrl tD1 suretile' ihtikitr yaparak fazla sonnı tn&ıU gezi yerinin toprak tesvı.. 
ac o kAdıı.r zıt, arnJnrm ki fnrklıır fiatla· bavul s:ı.tmaktAn dava aç- Y'?Slne 'ba§la.nmiştL Bu iş evvelki gün 
o kadar keskin ve IJGrhdir kl "1lZlyt>t mış ve dosyayı asliye ildnci ceza Uımamlruım~tlr. Gezi yc.."'inln Tak • 
bakkmda esaslı bir flldr C<llıınıek hu. mahkemecine scvketmi'}tir. Blm bahçesll!e kadar czıı::-.au lmımı 100 
6UStSlılB alcbnı:ımy lmkiln )Oktur de- Muhnkemeye yakında başlana. metre gr..nlşllğinde olacaktır. Bu 

nlleblrir. Buhraıı taJm düm eden caktır. hada yapılacak d:ğer in t da Prost 
gllnlerdenberl yııJd:ışıın h:ırpfo tnıüp tarafmdrul tetklk edilmektedir. 
edooeği yola açlk: ve a dmhk b r ret Havagazi saati 11smarlandı ı • tatanbul bele~yeslnm b3Zır1nm11 
te kanırloştımn Tt1rl;; dlıılom:ı isi vo Havagazı firkctl mm·cut 83lll buh - olduğu btlyt\k Tllrk mua!klııl tarnıı 

uar kapandı 
802.4 

tarafından ziyaret 
. edildi 

lıınir, 20 (A.A.) - 11 fncl İz
mir Entenı.asyonııl Puarmm ıııolı 
günü milnnsebetiyle bugün kapa • 
nrş mera.simi yapılmış ve bu milna
nobcUe belediye reisi Dr. Behçet 
Uz tara.fı:ıdan ekspozan1ar §erefl
ne fuar ga.zfnosunda bir zfya.fct 
verilmiştir. Ziyafette ftll, §ehrl • 
mir.de bulanan mebuslar, generaL 
Jer, villi.yct ve ehir meclisi azııla. 
n ile C. H. P. viltı.yet idare heyeti 
azalan, mülld ve askeri erlin. 
bankalar ve milli müesseseler mü • 
dllrleri, fuarıı lştirfı.k eden devlet 
lcrin ~eki kon.soloslnn vo 
matbuat mensuptan ha.zır bulun • 
muşlardır. 

z:yntetln fiODla.rmn doğru, Dr. 
Uz, kıı.pnnış nutkunu lrnd et.mi§·:~ 
bu nutka C. H. P. admtı. avukat 
Ekrem Oran mukabelede buluna.. 
rnk lzmirhı yangın ııahalıırmda bir 
mamure olnrnk gQnden gilne in.ki· 
tiaf eden İzmir Enternasyonal tua 
nnı vUcude getiren Dr. BebÇct 
Uzu tebrik ettikten sonra. gelecek 
1942 yılma Milli Şefimiz !smet 
lnönU etrnfmda yekpnre bir vtlcut 
olarak fuan sulh ve sUkf1n içinde 
y:ne idri.k etmeınizl dilerim, de • 
mişUr. Bunu müteeldp ebpozan -
lar namma da Ta:rım Satış Koope. 
ratiflcri Biri.iği umumt mildfirli 
Muhip Oyiğft bir nutuk söylemi.s
tlr. 

Gece yarıstndan sonra ea.at iki • 
ye kadar 1U4ı.'k bulunacak olan 1941 
İzmir fwınm, açrldığı gilnden dün 
gece yıınsmn kadar 802.404 kişi 
ziyaret etmiş ve fuar mUruısebe -
tı1e İzmii'e içten ve dı§tan 180.607 
turist gelmfştır. 

--~ı>---

Ü s k ü dar cezaevinin yeni . 
pavıyonu 

UskUdn ceza evi.ne na.ve olarak 
yapılan paviyonun ln§n.atı bir iki gfl. 
ne lradar bitlril~k. açılma mcrnslml 
yapılacaltbr. 

Du pavzyon 1ıst.anbul cczaevtntn yti. 
kfuıfl hayU--:hafir.r.tocektlrT D.lger ta.. 
rat4Uı UsJ,1ld4r ~plslıancstne bu pa. 
~Viyonclan daha ba§Jaı ilAvcler yapıl • 
ması da dll§tlnülm~r. Aynca nuth 
lttlm atöJyel'm d:> oıt'..mlacakt.ır. 

Meclisin pazartesi günkü 
ruznamesı 

Anknradan bildirlldlğlnc göre, mec. 
llsin pazıırterl gUnkU toplantmnda. 
tasarruf bonol:m. !hrac: haddini :SO 
milyon lil'Byo. CJkarL kanun lAyihasI 
Uc mllll müdata.ıı. mükelJdlyoU kanu.. 
mmun Z1 üıc1 maddc:!1%11:1 b1ı1nci :tık
raSinI dc~!:l.ren 111~, Kızılay cc • 
mtycU ile harp ~unoa Klzılay ile 
birlikte çalqmak tlzcre büktlmctin 
mllBa.ndcsilc gelecek sıhhi v in.san! 
)'Rl'drın hcycıUeri nnmmn getlnılccek 

~nm gtlmrflk resmlnc!tm muaflyc .. 
tine dair kanun ta.yiluısmuı birinci 
mllznkercıcrl ru.zııamcdeôir. 

Meclis m!lzakcrelcri müteakip ı tc,.._ 
rlnlamıiyc kadar tat.il k:u'llrı vereceği 
anlqılmaktadı:r. 

blildlmetfD &.tyaeot.lııl ml~1e kav. rıınmı önlemek makaa.dile yeni tedbir. konserıerlntn h3Ztl'lığt blt.mı,tir. Ayın 
nyan Törle mIDeti kendls t.eshlt et. fer nlmı§tır. Şirket evvelce elinde bu. llçilnde umumı bll'. prov:ı yapıltıcak, Altın fiynh 
tıtl prenııipterdcn hiç ,mnd::ın uyn.. lunın 300 ali tamir eWrm~ ''C ye. bu provada vnll ve beled!yc reisi Ut. Son gUnlcrde aıt.m !!yatları 25 ıru-
oık bir di1dmt ve gn3 reılı, k• ııdi )C'" nlden Kadıköy şubc!lnc 200 saat da.- fi Kırdar d:ı. bulunacaıttır. l'U§ kadar dfi6mtl,t0r. Fakat altm fl.. 
lun yflrtlmilştlir. Bu hntibnn "fi ff'('.. ha almıştır. • önQmllzdekt ay ~ itibaren yatıarmda. yeniden yWmclme kaydedil. 
rllbe devrcal TUrldJe pollttkmıı t::ık Şlmdillk 1Jltlyncı, bu ti&&Uerlo önle. Galata ve Gazi köprWcnnln sabahta- mlye tıqtamŞ;ır. Ev?elld gQn 25 lir& 
tanda bir tıldr oolıunt'.k &cin kftfidlr miye çal~ıla.cnkbr. Aynca Peşte n nçıtmn ve knpanm:ı tlcr1 15 da- 40 ktırq otan bir ~ aıtmmm 

ara 
so a 1••• 

~~ 
yedi tıJt Jd er" 

bahseden yazılan ~eri ~ 
dunuz. Bunu ~ g~ 01'11~ 
maL-ta ve gerçekten şııf(~f~ • ~ 
Sçnclrt.o üstad olnn sntr. 
kc. ... fctmiş· fakat :!IUııifc# olnl" 
ma'n Çapa~ bunun bir !ıu ~ ~ 
dığıın, o nhn )imıl yi tıı•:, 
ne evvel de lirler ~zı::b bC e'
doğunu lspat. etti. nun ııııJI ~ 
ber bu i pat. (Vil. • ~fı) oflll~-1" 
fini kıymetten dü~rıoU ıucıt ~ 
?;ira şiir mcydnnnıda Jıe ,ıı'!~ 
men hiç güriinmlycn IJ)rblr li .# 
rm ' rlığmı bulmak da. tıe' 
tt.r. Keldı ki yirmi ytrrtıı bil' fi'; 
evveJ i"in bu mtı ane:ılt .. en'eJ 

"' ,·e " r··· 
ilk ınernkh.ı ı saynınk dl J.ııb1l' 
ten . air olduğunu ~llt1 ıı.ıı! 
ınek da.ha. doğm o~ ~~ 

Yeni bir şairden b!lb 11111cll; 
nl~n onun kırk yedi rı1 t>fldr r 
duğunu göze çarp!\Cal• §~ JJO 
mak lilzumn görillüyor· ı•dit tJP 
fevlmliıdelik midir! pcğ ııııde e:, 
D1A böyle sorlinü •or, zb1' ,.~.Ati' 
lr geçinenlerin çoğu on rııScııCl7~ 
yirmi yedi yn~Iarı il rO I' 
Gentliğin m0\1v~neslz ' 11

1:ıııJt<'~ 
his çağlayanı milşıı.hed~gııııı' (1f 
dumanlamı ... , rnantı]iı ®.ıı.rır' t' 
akıl birçok Juın lal' > bttitfllr 
lanıısfırf Bunu onL<ır da " 
derler ki: 1oııuli 

- ·e celınJet, şiirde tı ııl1' 
furmu? ~ 

llnlbubi ~el snJlBtJ~~ 
"öl~u·• yü ihmal edenıeı-tiJ; ~f 
tın da bfr fizik, nuıt~'f ııc' t • 
olduğu glbJ "arşıteı.-t ıııı1 (e ıc9 
den öncedir. nunl:u' r!ı.-tt.sfı !ı 
olanlarda bnlunınnz:. .. ~ı:ır: '~ 
horozun b mı k~ı-: ~ 6" 
iz ötıe.n §airlcnınfıfıı tıfll11eı " 

kopamuyorl:ır runııın °0 ~atı tf 
kuz yüz doks n dokuzu ıl .. p:tP' 
ne sonm maydanoz yefl 

d .. u ·-- ,, na on yorıaı. J"ıl (ı~ 

H!l.O da duı';,'UD :sinııı; ~e f' 
cak kırk yn6ındıı edebJlıılbıııJ ~ır 
yıızmai;;rn. ha ınnu!ıtl: dıııı'd'· tıı 
yet zeki ve bil~ili bır ~ ır,ot~ 
nü yn§mtla. ınüderriS 0

: wıÇJ'~r· 
aralık o dıı. ipin ur.u;1ceıııtı 11' 

felsefede medri: 111 ıı .. ı ~ ~ 
ınlştl; bu m(l51cg :aır 6& r
den 5iiııhc etmc~r. ;ııiİf11 dl' 
kmn ha.kır olduğıılld:ı. ııtı .,,~ 
duj:;'Ullu söyledi 'e btı ~ıı.? 
1 pata Jm1J>15tı; b~ crJı~ 
n1ıfnde birinci 01 bC,.cıı: dır: 
unvanını ııJıı.n f{rırr • ·ıısJ-11' fll 
no bi&im oııunndı ~ ~ırt tit. ~ 
nı oğlunun kııfııııırna dil"'tfi ,-e f 
ahın dn gözUnden ._ere ııef fı!1141 
başına gctJrilmclt :ı ,'1114 ıı'' t-" 
muayyen mlktnrdıı :ınct d 
emrcditbi: efıınt "' ~ .; 
lıuldu. ~ 

i!J'il.~111', ''T zn.rnınarnc,, ..ıdır, 
bc5C.r> 

'tltında ne rln ri"rııo .,,,, 
yüt. s:ı.yfnhk eSerlıı ~11ıı f-Al f' 
kütüpbııncsindc oı~ııı:.~ 5'-t~•f 

lieddln yaz.ar. nır~Jl blf 
kumak hile iı nıı dl ~ 
n~: , &Jei • ,;_ 

"Semi• n ki ı;eırı'~t ,-o"'· 111' 
basl.rsin ki baSl'Jll1' i]Jet ~·~ 
dll'bin ki iradctlnt: ~~~ ~ 
ilksin ki nıahlill.~0 ~~ 1rll' 
cm: ld bolı !?'~ ~ 
hayyımı ki ha~~ cııiJ11" ~ 
~~yyumsun; fi~ '1 

mevcnt.sun, ~ 11 JI• 
ınnnsız!,, ~tt r-

KaJifı..-

Bu siy i \"uzubtur ki, rnllletimi
zi hiü•iımetle bir ta lıare1ictc 
ıcbar ediyor 'e Jtimııdı yarabyor. 
1ı nlnız bu ltıubr değil. millet ken· 
d sinin istlkb3linden emindir. 
emni efin ~n.mntisl, ltenıU ı:ııunı 
\c ı.cndl ini iuare lçJn saınbtyet 

't·rdiği evlet makamlarmm dii 
rtl t, re:: li<ıt btr polit ya ip 
olnuıbndrr. En bllyilk ll~Uc '\'C 

en hü~ük itimadı ncf~de cem..,_ 

r.amıederlz... ıooo tane sa.at. siparırs c~iım!§tlr. ktka nen alm:ıcaktır. fiyatı d1ln 25,!50 Ura id!. 

~~~~~~~~!!!?:~~~=:!!!~~~~~~!!!!!~!!!!!!!~~~!!!!!!~~~~~~· 
oknyuculıı.rmı. ~' 
mizdcn. "t.ın, t.JlUlllt, nr~ ~' 
rak geçiyor. Tıınk ıın:ı. Dl~ /) 
durduğundan dilŞltl untıcU'ırıı Belediyeler ban • ma sene. 

Uk hisselerini vermiyen 
helediy ler 

Ankarodan b!Jdlrtldlğine gtsrc. da. 
h lıyc vekAl"U bclediye:er kanununun 
bx madde.o;lnl değtııUrcn blı knrarm 

y!ha.sınr bazrrlamıştlr 

Polonya harbıne ait hahralar .. 
23 Yazanlar: Muhtelif subaylar 

Bu IAyiha Je bel di;ı.·c!lerin belediye- ~ soran al~arl Ravnhanl 
.. bankasıruı vermek ım><:burlyctln c Taıik'-~ • 1 : k- .. , 1 =n.u ...... cır en. oyun 80 • 
olduluarı nelik işt ra.k hisseıerl. kaıklarmdn. müthiş ibir gürültü hu_ 

n d:ıh k.:>lay bir usul ne tahsili sule getiriyor. Yol keııarmr doldu. 
ı rp:.ş dilm ktc, ne sonuna kndar l ran köylillcr tmı.klnrm çrk.ariiığı 

t raı hıss !.ni bankayn göndermiycn gilrUltilden mUteessir olacııklar ki 
diyeler n bu borçlarını d:lhlllye ve- 1 kalakla.nm trkryorlnr. Bize gelin. 

" leli emrile yüzde !O hlssclcrlndcn ce tmmıarm motör VP zincir glJ • 
yruarak b:ınluı.Yll tevdi f!81J8t kııbut rllltnsn S3ll1d. muslld! 
ılnıcktcdlr. Köyijn nihayetindeki evler "'· 
Uı.yihadaki muvakl!:at bir madde De nnea yayılmak için ~ ~ 
ırak hisAe.slnl zomanmda ynptrr • BöHllder a.rt.zk a.ynbn.ış, ça. 

'l14YIP tn ha&km1 l'Atz talebi .ııuretlle ytr1&rm Ozermd'e Derliyorlnr. Pa:r. 
U>at y&p!lmakta olan bclc<l .>dcr nmklıkla.r altmı!Zda ezili.yor, tel 

ıçtıı de, bu t"k!bat durdımılınaktndır. 1 örgfilerini tire gihi kopsnyorlar 
lAyllıa fikir Ve mcuı.:~ lınnı&lr Ra.ynhaı'd krta. !kunıenda.ıuıın bir 
OU.re nlAkaclılr -.ekAletleft g&.1 n, ı an lnktı ve kumanda.nm r-ir çuku• 
nııattı·. Ontım~ lı.'J'. lçtDde lIC'clLlle nı işaret et.t.iğicl gördü. Boydan 
~ boya gidon ~ hudud ~ulnırıı ı-

oi. Denıek.niha;>ct hududu geç • 
mlı t" ? Arbk Polonya. toprakla • 
rında ileı liyoruz. Ta.nkı kullanan 
Haynrih Kem Polonynya. g:iri.:J.i • 
mizin sereime olmak Uzere mu • 
hafn7.a şapkasını kaldırıp inrli.rdi. 
t te ycz metre kadar ot.ede Po. 
lonya budud .ımırct.i ve knmızı 
kartn.l remz.ni hnvl n:rma çlt1nen
mitı olıırn.k tozlar :iı;inde ~ ya. 
t.cyor ••• Bu kartal ki', mferd n w.. 
fere Berlin ~r uc;n.cağını z.:ı.n· 
neclı,ordu Hn bıu'ki Alımın ordusu 
k&rtalm b r daha llÇ:lllUYRca'k ş 
!"..ilde kan.atla.rnıı kcsmet ~ on 
ııaattanbcri ~den, garptan vt> 
:enupta.n Polonvıı toprok1arm3 gi.. 
ri. ıoordu 

FTuini tcplanmrvan b:ı.zI tarla 
)ar nğustos ?,fuıeşinln hamret:l 

kurumuş. Yoldan kalkmı toz, her 
tankı birer cana.vara benzetiyor. 
Herkes muharebeyi dü.jtiıımekle 
meşgul. Gözlerin erlşc:b kiiğt ye:ı- • 
fere kadar tankların ilereldiğinı 
orüyonız. Bize yirminci rın 
varileıi. derler! 
Kahramanların ibir sözü vacdır: 

Ylil;eğini mania.nm fizerinden ve 
sen de arkasından atla. Ynni si • 
zln anhyacağmrz: hiçbir 8eyden 
korkma. demektir. 

Bir çiftliğin ynnınd:ın geçerken 
Rtrvnhanl pist.olcsfni elinde tuttu. 
Ne olur ne olmaz diye. Ani bir 
baskına uğnıma tehlikesi vardı. 
Fnknt çit:Uiktc birkaç tavuktan 
başka kimseler yoktu. Yerl.Oer 
kor.kup ~ olacaklar. Alınan 

c:rlerinhı .köt.ülük eWkleriue 
dair bir mırü masal anlatım§ ola.
caklar ozııaı.a.. Yalnız ak ~ hır 
.ilttiya.rm kliibcsi onUnde oturduğu 
na gördiik. Ba..srna gelecdc rcıa • 
keti mfitcvckkllilne bekliyor. Ya. 
kl!ıruı.smı veya bir köp gibi dö.. 
ğülerck öldtlrlllnıesbıi bekliyor. 
Tcı.nkhrm lr~dlahıe bir W yape 
ma.dan geçtiklerlni görUnee a.m. 
rmdım b5n .ıbön baktı. 
tmm:tan "fiifenk 'L 

itilmeğe ~ladı. Herltes ka.fasmı 
kuleden içeriye ~ekerek muhn.rc 
be vn.zfyeti:ne geÇtl. Artik dll.ı;nıa.. 
nm nı:Udnelitüfek meımlleri tank 
lann zniınır dövüyordu, fakat kur 
ffUil]ar bizi .sivrisinek kadar rahat• 
~ etmiyordu. 
Sağdan ve ooldan. gelen kunmn

larm ~·i maskelemn.j :istihkfi.mlar. 
dan ntıldığmr g6roük. 1st.ilıkfun • 
lar derhal ateş altma. almdı. 
P..nynha.rd bir m.otör gibi çnlı.Jt .. 
yordu. Topu tibkfunlann fi7..erine 
çe~, ara vennedcn :mermi sa 
vuruyordu. Duda.klarr kurum3ktan 

tlltlllL'jtJ. Topun me4mn.iznuı kıs -
mı hararetten ateff keeilnıifrt.i. Za.. 
valh Raynha.rd elini topun o kıs. 

mma kaza.en sürerek yaktı; fakat 
o buruı. Lelik \°Cnniyor. Bir td< 
gayesi vo.r: dilşma.n .isti':ıki.mlnrı
nı susturmak. Nihayet ~tihkam -
lıırm üzerine saldırma.le: için bil -
tün t.ruıklıır hnrcketc geçti. Bi7.im. 
ki b.intz ilcrleırüşken hafif bir sn• 
deme De sarsıldı'. Tekerleklerin 
zinciri kopmuştu. Yedek zincir 
t.&kmsk icap ediyordu, Vakrt k:ıy
be~eden heınen kule kapaıhru a. 
~ d nya S!<',ra.dtk.. Dfupnan 

eıı.;i aıtmd tamir kola'\· değildi? 

bir hedef teşkil e oldıJ. 
lalı ~ımcımız .,-e- , 
ğ ~ ta.Jcıı.bi~?' ll"1f,~)'4i I 

tankn. girerek ~f;ri Jlll"'-tt'9 
kapağını kapattık· d~ 1 

ne devam eder~ ~,. ..,.,~~ 
ç me:rın1 ıc tıtı <e r,,. 
rasm.-ı isabet ~Jl'S)-or. : ~,> 
mit siit~nlnrı ~Acnİ ~ ~;:ıı 

kıı !agxm tb.r JIU- ef'1111 ti 
ınyordu. Bu/ses. pı bt' • 
nm truıltmıİJ:.:ı ola.D rtc~ 
hnsulc. g ~u_',..Ac1' b 
pe t.cis.iz .nı.ıiJuneJW't ıı 
ayrılm:ıdı. Bir ııt1l {i 

\'~ J1di; "z rriıll aJro: " 
mette topa~' 

Ra.ynhard lı~ 1
tl 

&.Çtı. Sağa kr<.i rı tııJÖP 
danmm t.nnkJJll 
bir ormanın ~ı& 
amızun bittiğinl ) 

Herkes ta.n~ııi tı1 
<'ıktı. Herkes blıi it 3 
tiyo"r Anun·zd!ı. ~ tııtı' 

ti.' tnnlun 1 i ,r 
~tJ olmtiı:ıtU 
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Hayattan parçalar 
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Ahliki cephetlen 
arkadaşlık ve dostluk1

•
1 

iuet A.pü•m Ylllaek Ballua 

~' . 
l 

- t - altm.ian kalkamamak mtırabilr. Arkadıu}lık tabii ve lüzumlu bir 
1h e t Bru:ı sinema filmleri ve bllhasea kıvranırken belkir arkadaşı bunu histir, f&kat ekseriya sathi ve 

I 
". f. n o gündelik hayatunızm şeani bir cep. temin etmek için sağa 80la koş - uçarıdır ve umana ve muhite ti. 

t besini sadakat ve samimiyetle makta ve niıh.ayet yegane servet- oi<ür .Ayni aırufm, ayni büronun, 

l:g l 
perdeye aksettirenler! bir ahlAk leri olan emektar otomobillerini ayni atölyenin, ayni spor t&knnL 

Q t a 1 
kitabı kadar ist fadeli ve tesir e. dahi çaktırmadan satarak masraf nm, ve ayni zniılmm unsurları r l dlcklir. Bahusus bu f,lm maruf bir , aşağı yukarı arkadqtll'. Bu tor• 

~ romancmm muvaffak olmuş bir e. Ya.-n · 1 luluk hayatmı bazı mUttere.k iti. 
1\.-.. serinden alııım.ııj ve duygulu sa _ atn fZt ~ J _ . .-IJ yatlar, hat.Irala.r, mütekabil vaz:• 
"Utdı•n natkarlar tarafından da temsil e• ~.(,JC" • J\,J J't,""'~"" feler ve yardımlar yaratır; lak:n 
~ asyon d~iŞSe did~tlk kıymeti bilsbil- • biltiln bu şartların kalknuıslle de 
'l~\ı tun artar ve ınsanı mevzuu etra. • bu arltadaşlık zail olur. )ı{aama-

ç .J etı•nc fında düşUndilıiir. İşte bann da bu lı ameliyat parasını tam zanıanm.. füı bUtUn bir hayat müddetince • e gUnkU musahabemi yazdrran böy. t!a müesseseye verebilmektedir. kendileriyle arkadaş kaldığımız, iden t le terbiyevi ve nhlıiki b:r filmdir. Bu acıklı \•e güzel Mki.ye sar. sokakta görünce selimlaytp ciga. esbit "Garp cepnesinde &Ukünet var. nalan itibariyle bu kadar basit ra ilcram ettiğimiz birçok arka • 

e • ı dır,, meşhur romanının muharri. değildir; ba.şta.n ~ hakiki aşk, da.şlar vardır.,Bir sınıf ~ımı· 

dlld. ri Erich ~!arla Remarque'm "Uc itimat, diğerb1ni, nefis fera.gati ve zı, bir seyahat yoldaşımıza raala. 1 arkadaş"eserini Uç sene evvel tefri iıatta dost saadeti için ölüm gibi \1nİr. müşterek yemek a.~unu 
~ ka olarak ne~rcdll:Hği MariannP t.eşel'i hisler ve tezahürlerle dok- izhar ederiz. Bu aWta ve muhal:· 

tta mecmua!sında okumaya beşlaınış ve aur. Romeo ile Juliete, La.dam O bet nihayet bir müddet içindir; 
20 70 bir türlü tanın.mlıyamamaıştnn,Hai Ifamel.ra. Manon Leacaut, Car • belki bir daha bir ömilr mUdde • 

il.. a llt•- 1 1 buki bu akşam bu güzel ve hissi ro men glbl kuvvetli cinsi aşk ve fe• tınıce böyle bir arkadaıJt görmez 
~. -...aa ~3 70 manı uzak Erzurum şehrin'n kon- dakiir!ıklar.nı, Şehvet kurbanı ve. ve fevkalAdeden bir zaruret his • 

ij"I 1 forsur. ufacık s!ncmasında SC.} re- ya Meçhul Kadın gibi evlat sevgJ_ sedilmeyince de ha.tirlam&YU. Ma-
,. t kODda derken çok daha fazla alikalan 'li ve ha.sretini bize duyuran ro • amafih dostluğun başlanglCUlda 

q (.\. d"Jll \"e petrol lambalı odama dö• maıılnr ve filmler pek çoktur; fa. da çok defa. sathi bir arkadaflık 
ı blJt .\) - lktı at \ nünce de dc:>rh:ıJ (Dostluk) mcv • kat ııi.~peten nadil" olmakla bera. mevcuttur. tll&\l1 muhtelif fırsat. 

tdiJrıu!'Jtır· c 1 zuu i<.:ın kalemime sarıldım. Bu her bazım ebeveyn ~in de !arda. birçok Jnsan.larla i<;tiınai 
to Yetın n · 

19 
film çok çetin hn)at sartları al. rnvklnde feda.kirlrk ve kahraman• mUnaeebetlerde bulunur ve onlar• 

t Ye ~r . k sayılı tında bir otomobili mllştereık ola. ilk mi~clleriyle tecelli eden haki. la arkadaş olur. Uzun tren \'e va• 
Ç\ıy ar blııı.f;ıt tor ra.k işleten \"e nöbE:'tle çalışan Uç i<i dostluk hakkmdald romanlar pur yolcululdarmda konuştuğu -
Pa Uk v tıJııre ta_ genç arkadaşın çok zengin sahne-- <;ok daha az ve hatta mahduttur; mus ıiııaanlar arasında, mil§terek 

Uz,re eya Jüt çu- h hayatlannı musavverdir. Arala anc:ık bi~.ok romanlamı mevzii bir ordugah hayatmda, ayni. ta • 
v, ' l>Oı tla:ıt çl· rmda kadın nııJundan maada her salın<':cr~de buı d<>11Uuk teza • bli feliket muvacehesinde bazt 

r it u iç n!,;a~~; !k!~lleşen ı;ey müşterektir: bUtUn mahrum:• hürler"ne de ı:ahlt oluyoruz. ahbaplar ve arkadaşlar edj.niriz. 
-a. lte t' r sıman) yetler ve ıstıraplar pavlatıılmak • D.llltluk, ark:ı.dşlılctan çok daha ~tc bunlar içinde bir iki taneel 

1 tar ecJJmı t_ir. Bu ta, birinin sandeti • için d ·- derin bir duygudur. Franeızcad& hakiki dostumuz olur ve ona bil • 
•ceıı ltıbaren ğer ikisi car.in başla calışma.kta camarad~rle kelimetıl ~le ifade tiln vat"lığmıızla. bağlanınz.. Mek. 

dır. İçlerinden b"ri bu milşterek ettiğimiz (arkadqlık) ile amitie tepten başlıyan arkadaşlığın bU • 
bayat ve mücadelenin kurbanı o- nin demet ettiği dostluk arMIDda tün unaurlan doet olamaz, pek 
lara.k bir kurşunla öldüğü giin di. derece ve keyfiyet farkı çok bü. Ç.'.>klan arkada§ olarak hayatımJZI 
ğer ikisinin kar ,·ağışı altın".la fa• yüktür. Dostlukta derin ve eeaalı işgal eder ve ancak birkaçı ve bel• 
ze cesedini tabhtin gadrinden kıs. bir ruh kaynaşmaeı, bir nevi qk ki de bir Wsl doetluğumuzun d&r 
kanırc~asma uzun mUddet otomo • \'e hissi bağlıhk mevcuttur; hal·. çevresi IÇinde kalır. Hayat arka .. 
b'llerl içinde gezdirmeleri görill<'. l'>uki arkadaşlıktan teeadUfi vo daşlığı çok defa sııu:f arkad&flıfr. 
cek ulvi bir manıarndn·. Dahll'. muvakkat bir zaruretin çabuk ÇÖ~ nm kat ka.t fevkindedir. 
t10nra da. ha; atta kıllan iki döı!t ..Ulebllen bir rahttasl 1lle'\'ZUbaJIB• 
nrasmda ayni kuvvetli bağ baki. trr. Yol arkadqı, mektep arkada-
dir ve biri ctldırMıya sevdiği has. !jt, bölilk arkadaşı, klUp arltadqı. 
ta kansmm devamlı tedavileri, hapiımane veya fabrika arkadaşı 
sanatoryom · mnsraflannm tazyiki bunlar arasmdadır. 

DOMTEK 
ve YALEL ... 

Musiki aanatkarları imti
hana tabi tutuluyor; imtihan 
heyeti, her ıanatkarın tem • 
poaına bakıyor Bunda, inaa. 
na garip görünen bir fey ol. 
maclıiı haldı:, imtihanı teı • 
bit eden reıimlerc bakınca 
irkilmemek kabil olmıyor. 
Bir kadının mcug üzerine el. 
terini vurduğunu görünce ku
laklanmızda "düm teka tek. 
tek,,ler çınlıyor. arkaaından 
ela "Ya lel •. ,,lerin sökününü 
bekliyoruz.. Yar ve ağyar ü. 
zerinde ya lel'lerclen bQ§ka 
bir ıeyle uğrQ.fmadığımrz te. 
sirini uyanclırmascı. resimle. 
rin aeyri_ bir hayli zevkli •• 

BiR UCUBE 

Rumanyada, bir kadının 
iki ba§lı, clört elli ve dört a. 
;;aklı bir çocuk Joğurcluğu, 
,ocuğun bir ıaat yaıaclıktan 
aonra öldüğü bildiriliyor. Ga 
zete bu havadiıe "Bir ucube,, 
bQflığını koymUf. 

Fakat iki b'ı§l., dört elli, 
dört ayaklılığına bakarak bu 
nu Siyamlı kardeflerin bir 
baıka örneği teliıkhi etmek 
mümkün iken buna ucube 
denilmesine pek ckd erdire
medik. Yerine ve zamanına 
baharak böyle bir çocuğun 
doğuşundan çok cloğmamaaı 
aciyp olmaz mıydı? 

R. 

TECESSOSLER 
w 

Kuşlara şarkı 
öğreten makine 

Bir çok kimseler, kanarya gi. Bu küçük kanarya Ur.erinde 
bi güzel sesli kuşlann, dünyaya Fodorun yaptığı tetkikler tam aç 
ötm~ği bilerek ıı;eldiklerine ina· sene sürmüştür. 
nırllOl.r. Fodor bilhassa kanaryanın ö-

Fakat kanarya kuşları ii7.erin. tüşünü tetkik etmiş. Neticede o 
de ihtisas sahibi kimselerin dil- güzel şa.rkmm bir notasını çıkar. 
şüncelerine göre, bu kanaat yan- mıştır. 
lıştır. Bu nota, insanlar tarafıOOan. 
Tıpkı operalardaki primadon. okunabilir ve anlaşılabilir bir 

nalar gibi kanary.:ı.Iar da bilvilk surette teSbit edilmişti. 
istidat Eallibidirler. • Fodor şarkıyı makinelerle 

Fakat öğretilmek suretiyl~ tekrar etmeyi düşünmüştü Da. 
yüselebilirler. ha, doğrusu kuşlnra ötmeii öğ· 
Eğer kaMryan•n mükemmel bir reten bir makine ortaya koymak 

şarkıcı olmas·nı. yahut ötmesini istemiştir. 
istersek, ona, nasıl şarkı söyle. Esas itibariyle kuşların ötü. 
mek, yahut ötmek lizımgeldiğini şünü tekemmül ettirmek ic:in, f>ir 
öğretmeliyii. Fakat bunun için nevi makine meveuttur Nete. 
azami derecede sabretmek Ul- kim Fodor bu makinelerden bi
zımdır. rini ge~irtmiş. Lakin, getirttiği 

Macaristanın Budapeşte şeb. makine ihtiyaca kif igelmcmiş.. 
rinde Fod<>r isimli bir mUtehas· tir. Fodor -0 makineye daha bir 
sıs kuşcu, bu sahada mu~ye ' çok ~yler ilave edere]( tamamen 
yakın muvaffakıyetler elde et.. kendı maksadına uyar bir eııttil 
miştir. ve~i. \ 

Fodor bütün dünyaca tanın. Bır takım gümüş borular fülve 
mış bir kanarya mütehassısı ol etmiştir. Bu borul~nn içerisine 
ma.kla kalmıyor, aynı zamanda dö§ediği gayet l1assas bir taba. 

pozıtolar, torbaların ger! gönderilme· gönderilen çimentoya alL jUt veya pa- takdirde Azami &ltı ay zarfında fabri· kuşlann hayatını anlar bir adam ka, içerisinden geçen seslere ha-
ıerme kadar aynen ır.\!hafaza edUe muk torbalar, eevk maJ:.a1lerı: kalara iade edileceklerdir. olarak da şöhret kazanmıştır. Bu kıki bir kanarya seai ihtizazı te-
ccktır. A - lstanbul ve Kocael! villyetıerı Slpari§ler rupıl dalreler veya bU mevzu Uzerinde bir çok ,kitaplar min etmiştir. 
Sevkıyat ık! veya nç numaralı jUt dahilinde buluııduğu ta~.dırde azamı daireler mUteahhıUen t&:-&fmd&D ve· neşretmiştir. Hele son zamanlar. ..Fodor, bu işi sistemli bir ders 

\•eya pamu:t tor':>ala· lr y·.pıldığr t•"· bir buçuk ay; rtlmlflerae, yukarıkl !ıkrıiarda yazııı da kanaryaları makamla öttilr.. gosterme hahne sok-muştur. O. 
dlrde, 6 Uranın 3 Uru <!tpoztto ol~ B - Samaun, Amaay& Çorum, An· maddeler yüzde elli nisbet.nde uzatııa. ~ mevzuu etrafında çıkardığı nun için mektebinde kuşların 
rak muhataza edilecek n bakiye s 11· kara. Niğde ve Scyha."l v!lAyeUerlle bu bilirler. bir kitap, bir çok lisanlara ter· ders alışını seyretmek hayret ve 
raaı, torbaı:ırm geri ıl!nderilmelerl vt!A.yetlerln garblnde buJwwı -(latan. 9 - Sevklyat, k!A'Jt torbalarla ya. cüme edilmiş ve beş hafta içinde 7.e~k verici bir şeydir. 
beklenmeden derhal lade ed!lecektlr. bul ve Kocflell b&riç) diğer bUtllD vı. pıldığl takdirde, fabrika veya taclrler kitaptan on sekiz bir nüsha sa. Öğretmen, yani küçük meşhur 

6 _ ı ve 2 numaralı jUt veya pa· l&yetler dahilin~ bulunduğu takdirde, biç b!r sureUe depozito talep etnıiJr tılmıştır, k~naryanın sesini aksettiren ma· 
mulc torbala:'dan lade ohı• anların laU. lzaml üç ay: ceklerl gibi bu DeCTi .evklyata alt si· Jtodonın kendisi, bir ~ok cin~ kıne büyük bir Ustüvaneden iba-
m • ıeıı mlltevelllt açılmııion, deUnme C - CB) tıkrumd.l wır.leri yazılı parlfler tçln daha evvel verllml§ de. lerden sUrU ile kuş beslemekte· rettir. 
ıerı. fabrlkalarca ıayanı kabul ~ ''il&yetJerln §&r:mıd& bu!unan diler pozltolar vana bunlar d• iade edile. dir. Onlan ilmi bir bakımdan Bunun yambaşlannda on iki 
ıecek ve depozitoları aynns l•de edl· bUtUn vUlyetıer dahl~ınde bulunduğu ceklerdlr. tetkik etmekte ve en güzel sesle on üç tane kadar kafes asılıdır. 
ıeccktir. Ancak, tekrar ısttmal edil · ıo - Fabrikalara göuderilen depo- ve makamla öten bir kuş yetiş. Bu kafeslerin içerisinde istidat. 
mı .. ~cek şeKllde ~'Jr·•mı veya baıka zlto ücretleri tnccar tara.fmdan aynen tirmek üzere bütün mevcudiyeti lı talebeler bulunmaktadır. 

Y. :ııtınıa.ııenn maksada kullanılma Mlices!nde c;I. mOşterilerlnden de taıer• olunablllr. Bu ile çallflllaktadır. Derken, öğretmen, yani maki 
~ cl&h mento tmlıUıına tamamen p.yri aallb 1 u :Sent:. Evvel Bunun c:lepositolarm iade81nde de, fabrilc&J&r Bu kuşlar arasmd.a, kücük biı ne faaliyete başla( .. Ve o bü. 

a, fazıa defa. bir ,.azıyete ~elm ş oıa torbaların de. t&rafmdan atman depe>r.tolann tade· ıkan&l'Ya vardır ki, ona, 'musiki yük üstüvane içinde dünyan.men 
il•·- tal!a111mı havi nozltolan ia .. _ edllmly--k ve bu ka· 1 lerine alt bUkUmler talblk "lunur. heyeti lideri' adını vermiştir. gü?.el kWj seslerinden biri dalga 

..... _. - wc ..,... 21 EYLÜi. 19-11 PAZARTES ., k ük k l d l k--.:ı "tteaııe bll torbtllar getlrenlerc ırtrl verilecek· ıı - .Jüt veya parnul< torı.latın Bu üç uş, yüz erce sene a ga a ~er. 
hp~ JUt veya pa. Tiençın - Japon ku\'veUeri :Muk. fabrikalara iade tıcreUerl ve verilen içinde bir tane yetişen harikuliı. Etraftaki kuşlar, evveli. bu 

''tr. ~ 8evkiyat l· tir; _ Geri göndfırile-ı f numarak jllt den ve Nevshanyı l§gaı etmiflerdlr. depozltol&rm faizleri gibi aynca bir de bir istidada maliktir. Kendi· mükemmel şarkıyı dinlerler. A· 
to verecek· veya pamuk torbalar, ter ne halde o. lkl mahal arasındaki G~mlryolu mn. murat, UçUnctı madde muciblDce, c;ı_ sine, meşhur ltalyan mugannisi deta mucize nevinden olan ibu 

llııtaıttab ıurlarsa ol<ıunlar, kalluı edilerek de- nakalltı k.esllmiııttr. Japonlar bü • mento bedellerine tllve edilecek nakil l{.arumdan kinaye olarak "ka. sesin büyüsü ile bUyillenmiş bir 
hDıı.... lttt veya pa ,. dil eektlr yük blr mukavemete maruz kalma • ve - .. - .... ve depo mar.rananna 111- na,ryaların kanızo" su dahi de- hale girmişlerdir. Derken, önce 

~--.g, tak • pozttolıı.rı tam:ıme·. ıa " e e . ve :=eme-z. nilmektedir. biri, sonra diğeri, makine öğret· 
:~!!l!!!!!!!!!!d!!lr!de~d;e.~~8~~E§;haa;~v;e~t;wrı;;·11;\~m;ileaeae;;!!le!re~~d;an!!!bu!!!!teıı;!re~gl!rm!!!!f!l!en:l;ir~.!!!!!!!!!!!~!;!!..,....;!;!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ menin ardından ötmeğe koyu. 
1ııı !urlar 

- Raa Omanı! dedi. Biz yuka· Am~ ne ötüş.. . Çağlayan gibi 

lsveı-U A. Mb..NGHAM 
Cevlren: il. D. 

Hop!.. Yangtn bombalan serpiyor
lar!.. E\•ler tutuşuyor! .. Çocuklar 
kaçarken .sokak kl>felerinden mit· 
ralyözlerle bum bmn !.. öldUriiyor
lar! ... 

Yerli reise ağzı köpürerek hay
kınyol", sa.nki çocuktan mitralyöz
lerle nasıl öldQrdilklerini ıar;r edi
:yordu. 

Papu • Dumaradan getiriyorsunuz' Sonra Stirlın.,.m güne6lerde ra.t· 
dedi. lamış ~urd~ ~ heykel ~ 

Hınstiyan olan yerli reis bu ta· duran yüztlne kin parlJyan gö&leı-
birle de hrrıstiyanlann en büyüğü le ve açılıp kapanaıı bunm delllde
olarak tanıdığı papayı kasdediyor- rile baktı: 
du. - Yaksa siz İtalyan mıamn? 

Stirling tekrar ba.,..,, salladı: 
-r-- Diye aordu. 

-Hayır! S · 
Reis daha Zİ"ad" ha~·ret etti. tırling tekrar ba§mı salladı . 

J " J Tekrar: 
Acı aoı gülerek: H 

- Siz bana Habeşistinm krallar - ayır?.. 
krallığı miljdesini getiriyorsunuz!· ~~ rei.I: 
Pekli!! .. Fakat biliyorsunuz ki be· 
yaz fareler Omulga nehrine kadar - Ha! .• Onlar yalnız Homaruya 
h tara! saldı , gelemediler! ..• Gelemezler! ... 

el' a 11Lr... u--- ğ H 
Yerli re:.. (bevııı~ fareler) sözil rnJIUAl"1I bu da lıabetlileriıı 

- J - oturduklan araziıııin ı-..ı....ı:. ile de ttaıyanlan ka.adediyordu, __,,_ 
Sonra birdenbire mUthi!t 6ir kin• Yerli reis llOllra bqmı Umitaiz 

le hiddetle.uerek bu~uklar içln· bir tavırla salladı: 
deki yilzüntl havlar gibi saUıyarü - Onun için, dedi, bu beyas fa· 
baludı: releri temizlemeden Ha.bel tahtmı 

- Bum bum! ... ÖldUrllyorlar!.. nasıl alınm?.. 
ııııı......_~___;~:!lıılllı.mııı.....ılaıli·~~J-Lcuıııhiı'ruuo~-huııw:ıır:ım:.;•!.._~O St.irUA& ~ ilrztJ.Uir 

llltle bülıbütUn kararan yn.llne 
keskin g&ı.lerlle bakarak : 
-Biz~! .. 
Dedi. 
İngiliz aöztı rei8l Adeta saratı: 
- Nasıl? lngi1iz mi'! .. Çok W,! 

c,;ok A.ll ! .. 
Dedi. 
Fa.kat yerli reis bunu da sahte 

bir memnuniyetle söylüyordu. 
Stirling reillli:n bak;ıcatte pek 

memnun olmadiğını farlEetmioti. 
Niteıüm ihtiyar Ha.bet reis bir 

müddet euatuktan acıma bqDıI tl• 
mi tail Omlıtalz salladı: 

- Galiba yu1mnda dövtışüyor
ınınm? .. dedi (Yukarı sözü ile Mı
sırı kastediyordu). 

Y erıı reis bu 8&rJ1 o kadar ınanl
da.r aöylemiştl ld s t.irling Adeta 
sarardı. 

Rel&in bu sualinden tnctUslerln 
ttaıy&nlann (5a(bıde ta Mısıra ka· 
dar çekildiklerinden haberdar bu
lundufunu, bundan dolayı da lngi
lizlerin pek tımitvar olmadığı sarih 
surette Jıimo1umbWyol'du. 

Stlrllng yanmda birer kaya gibi 
suaıı 1ngWs ml:ııltlerinbı yQslerine 
kederli nasar1a.r fırlattıktan ııonr<l 
yerinde dıolru1du. 

Dohe"'* Babet reJUıe: 

rıda J4Jatra çekildik .. J3u doğrudur! şakır mubarekler! ... 
Fakat !ıazırlığımız olmadığı için!.. Bir hafta sonra, bu kuşlann, 
Biliyo:nnınuz ki nrısızm harbe gtı- profesörlerinkine bemeyen bir 
dik!.. Hiç hazırlık yapmamıştık! çalımla ötmeğe ı.avaştıklannı 
Mmira kadar çekildik. hem hazır- farkedersiniz. 
lığımızı yapmak için, hem de ltal- Bir kaç hafta veya bir kaç ay 
yanlann harp şekllletinl iyice an- sonra da. tamamen. makinede1d 
lamak için!.. ses gibi ötmeğe başladıkl.;ı.nnr 

Stirling sonra iki eliyle k~ıd!ı görürsünüz. 
görünen dağlarm üzerinde bir dai· Bu suretle, •'miıkemmel ka 
re çeY:.rdi: narya şarkısı" nı öğr('TlllliŞ bul~-

- Şimdi çok hazırlandık! .. dc:>di. nurlar. Tıpkı, güze' sese ~alık 
Her tarafta birden hareket ede- bir insanın. şan hocas!. ö.~~nde 

;;.ı. ı metôdlu şarkı söylemegı ogren-
ceı;;u- .... 

Yeli reis sordu : diği gibi ... 
- Her tarafta? Macar mütebassJSI Fodor, ba· 
- Evet! .. Yani Mısırda, Soma· zı kuşların. kendileri~i besley~_!l 

lide ,.e burada si7Jn Habcşista.nda ı. adamın ismini bile ~agınnayr .öğ
Yetli reis bu sözlere memnun ol· renebilecelderini söylemektedır. 

muştu. Ağzına kokulu blr fıstı:k Meselfı Tibi isimli bir çocuk 
atarak emmiye başladı. DU unu- daima yem verdiği kanarya kuş-
vordu. ı~n tarafından tanınmış ve her 

Sti.rlıng, ltaıyanlann ölesiye düş ı içeri girdiği za~an, ~~ adı, 
maru olan bu ihtiyar Habeş c('ng!l. . devamlı bir talım netıcesınde • 
verinin buru!fuktan görilnmiyen k~narya kU§larI taraf~ndan hep 
yilzilnU belli etmede son derece dik bir ağır.dan çağmlmaga. başlan. 
katle tetkik ediyordu. mıştır. . . • 

lhtiyar Habeşlinin yüzllnde peu· Fodor kıtabında diyor ki. 
be şllphelerin kımıldanmakta oldu· " - Bunda, hayret edilecek bir 
ğun.u 11ezdi şey yoktur. Kanaryalara, papa 

· (De1Jamı var) (Litfen salılfeyt çevlrlnlıı' 



Amd:)ltı :ı,J:uısmıo ~·crıtlğt haber. 
lı re güre dllt!yıı raz.lyctJnı.- bir imla 

o men 
kataları 
Kırıma 

girdiler 

a· 
zap 

oy~ 
edila: 

Alman orduları başkumandan· 
ıığı tarnfmcfan gece n~redi!2n 
tebliğde Kiyef BoltaY:ının zaptı 
öyle b;ldiriliyor: 
Pevkıı.U.de lıir tebliğle bildirilmiş 

olduğu veçhile hava kuvvetlerin:n 
~ nrdmılle hareket eden Alman pi. 
yade tlimcnleri gUnlerce süren 
mUcadeleden sonra Kiycfin Vodni· 
eper nchrlnin garp kıyu;mda kuv· 
vetli surette tn.hkim edilmis çcn • 
berini yarmağa muvaffak olmu§ • 
tur. Bu Alınan tlimenler1, cüretkfir 
bir hücumla, dün, geri çekilen dil§ 
manla beraber şehre girmiş ve ka· 
leye Alman harp bayrağını diloniş 
tır, 

Buradaki Sovyet kıtnlnrmm en 
bUyUk kumandanının kaçmasından 
sonra, Klyefi işgal eden krtalar 
muk.<tvemete 'Jevamdan vazgcÇe 
rok sili.ı.hlar:ını bırn.kmı;ılardır. 

Ylne bir fevkalllde tebll3'le biJ,. 
dirilm!ş olduğu veçhile, Hnnkovwı 
l20 kilometre cenubu garbi.sinde · 
Poltava şehri, 18 eylülde za.ptedll. 
mi, tir. 
mıra ordusuna mensup kıtalar 

.,iionanma ve hava kuvvetleri tc12ek 
lillleri Jle i:ıhirliği halinde 15 ey • 
J,ülde ""-<73. koyunun ağzında Vor .. 
mes ve Mıı.ıuı ndnla.rmı i.sgal et • 
mişlerdir. 

Ku§atılan SovyeE kıtaları 
19 eylül gecesi l{ief'in §arkın. 

<la kUıı.~tılan Rus kıtaatı müte· 
addit defalar yarma hareketleri
ne t~ebbuS etmi§lcrdir. Ukin 
Alman kıtıatının tnyakkuzu bu 
teşebbüsleri akinı bırakmt§br. 
Aynı bölgede yapılan diğer te. 
şe~üslerde, Alman kıtalan sür· 
atli bir ilerleyişle 9 Sovyet tay
yaresi ve mühim miktarda m:ıL 
zeme ele geçirmiı,lerdir. 
Budienni azledilmiş! 

Budape!jtc'nin gayri resmi 
ma.lıfillerine göre Mareşal Bu· 
dıyenni, Dniepcr hnttının kesil· 
mcsi i;;:crine va.zifesindcn azledil· 
mışt=r. Mareşal Budiyenni'nin 
hı:.!cf ıa;;n edilinceye kadar ce_ 
nup orduları grupu kumandanlı
ğ" ı ::.. Mareşal Timoçcnko getiril· 
mi~tir. 
Ramcnler Kırım~ girdiler 

Romada çıkan Corriere Della 
Sera gıızeteslnln BUkrt>bWJ bildirdi,. 
gine göre, Romen kıtalan Kmma gtr. 
mlşlcr ve Slmfeıopel • !Salitapol dc
:mlryolu nzcrtndc mllhim bir merkez 
olan Dankoya yerleşmfıl~rdir. 

'Kiyef nasıl alındı? 
D. N. B. askeri kaynaklardan 

dünkü tebliğ hakkında aşağıdaki 
mütemmim matumat' ntmıştır: 

Dnieper'in garp loyılnrmdaki 
kuvvetli istihk5.mlara rağmen 
lJkrayna'nm merkezi Kief, aynı 
zamanda hem cenuptan hem şi· 
malden hücumla alınmıştır. Bu, 
Bolşevik mukavemetinin, sebat. 
ldir bir tarzda ilerliycn Alman 
piJ72de tümenleri tarafından kı· 
nlabildiğini isbat etmektedir. 

ğan gibi uzunca bir söz de öğrc. 
tilir. Bir Almanın beslemiş ol
duğu bir kanarya müteaddit de. 
falar tekrar edilen bir suale 
krusı bir kaç kelimeden mürek· 
kep bir cümle ile cevap verebit. 
mektooir.'' 

Kıef'in zaptı ile, şimali Ukrayna· 
da hiitün Sovyet müdafaası çök. 
müştür. Moskova ve Londrada 
bu müdafaaya büyük ümitler 
bağlanmış bulunuyordu. Bu son 
haftalar içinde, her iki hükfunet 
merkezi. Alman ba.şkurnandanlı· 
ğma, Almarı kıtalarmı. J{iefi ~l· 
mıya muvaffak olmadıklaf1!11 ıs. 
tihza ile hatırlatmaktan hı~ fa· 
rij! olmamıştı 

Bugün, şarkta nihayetlendiril· 
miş olan büyük muhas:ır:ı hare. 
ketine halen Dnieper'in ııarkm
daki dü!'lman kıtalannın içinde 
bulunduğu çenberin daralması 
dolaymiyle, bütün şimali Ukray· 
na, Alman kıtalarm·n eline geç_ 
mişti. Bu suretle Sovyetlerin e· 
linde yaln!Z Hakof endüstri mm· 
takac:ı ve Donetz havzasını ihtL 
va eden şarki Ukrayna kalmış
tır. 

Kremençuğ köprü başından 
§imali şarkiye doi:'Tll yapılan Al· 
man ileri hareketi ve Poltava. 
nın zaptr, şarki Ukraynada Kibu 
mühim mınt:ıkaların da şimdi· 
den kuvvetli surette tehlikede 
olduğunu isbat eylemektedir. 
Krivoyrog maden m·ntakasmm 
\'e nşat:rı Dnieperdeki elektrik 
aantrallannın kaybı neticesinde 
Sovyetlcr birliği bu endüstri mm 
takasındaki imalattan istifade e
demiyordu. Şimdi de, Donetz 
havzasındaki maden kömürü 
tehlikededir. 
I ıveç asherı mütehtıBsıslarına 
Göre vaziyet 
tsv~ askeri mütahassısları 

cenup cephesinde m~re~al Bud:. 
yeni ordularının vaziyetinin çok 
müşkill olduğu mutataasındadır. 
lar. 

Stokholmda Budiyeninin daha 
şimalden Don ve Donetz istikame
tinde yeni bir ricat hareketi yap
mrş olduğu zannedilmektedir. 

Smolensk m:-ptakasmda Sovyet 
kuvvetlerinin tanrruz harı>ketlerl .. 
ne devam ettikleri söylenmekte • 
dir. 

Maaın.afih mütehassıslar bu ta • 
arruz hare.ketelrinin cephenin u • 
mumt vaziyeti tlıerinde müessir 
olamıyncnğı kanıı.a.tindedirler. 

Almanlar ağustosta 814 
Tayyare düşürdülu 

D. N. B. ye bildirildiğine göre 
Alınan hava d::ıfi topçusu nğustos 
ayı içerisinde cem'an 814 düı:
man tayyaresi t.o\.hrio etmigtir. 
Aynı ay içinde tahrip edilen düş
man tayyarelerinin adedi ccm 'an 
3339 olduğuna göre hava do.fi 
topçumuzun bu tahripte hissesi 
yüzde 20 nisbetini tecavi.iz et. 
mektedır. Bütün harp müddeti 
içinde hava d~i topçumuz ccn:
an 3480 dli.~man tayyaresi talı· 
rip etmiştir. 
Bulgariıtana fodirilen 
Rus paraşütçüleri 

Bulgar ajansının bildirdiğine 
polis müdürlüğünün dün neşret. 
tığı blr tebliğe göre, 13 • 14 ey
lül gecesi bir yabancı tayyare şi.. 
mali Bulgaristnnda Dobrice bölge
si Uzerinde uçmuş Ye yere bi.rç:>k 
paraşUtçü indirmiştir. 

Hnlkm tayakkuzu snycslnde pa 
ra§ütçiller ve aynı zamanda indi -
rilmlş olan malzeme, meydana ÇI• 
karılmiıJ ve polis kttalıırı hnlkm 
ya.rdım.lle pe.rnşUtçUleri çevirmiş • 
tir. 

Bu p~lltçiller. öldllıillnı~tür. 
Bulgarlardan bir polis ve bir su • 
bay ölmü~tür. 

Tayyarenin attığı malzeme :ıra.. 
smda infilük maddeleri, dln:ımlt 
ler, mitralyözler. tebancnlar, :ner 
miler, yiyecek, giyecek, telsiz alet 
leri, sabotaj talimatları, hnr"talar, 
Bulgar ve yabancı parası, Bulgar 
hüviyet varakaları vesaire bulun. 
mnktadır. 

Bütün bunların Sovyet menşeli 
olduğu kati surette tesblt edilmiş 
tir. 
Tas ajansı tekzip ediyor 

Macaristanm kuş mUtehassısı Tas nja\1sı bi'diriyor: 
ölü kuşlar üzerinde vaptığt mik· !talynn radyosu, cenubi Dobr.c:ı. 
roskob;k ve fotof!rnfik tetkikler- üzerinde Sovyet Tayyareleri hak. 
ie onlnrm ses cihazı h~kkınd:ı krnda yeni bir balon uçurmuştur. 
malfunat almnğa c-,alışmı§tır. ltalyan ra.dyosunıı göre, bu defa 

Hatta lt~lar üzerinde küçük Sovyet tayyareleri sözde Bulgar 
bir ameliyatla f en:ı sesli bir ku.~u arazisine, yuvarlak rakam nltı pn· 
ıyi sesli bir kuş haline getirmek raıJUttil indirmL'] ve bu patnFUt -
bile mümkün olabileceği kanan· çiller Bulgar kıtaları tarnfmdnn 
indedir. ku~tıl.nuş ve k·s:ı süren ş~<ldetli 
Fak~t kendi&; pek yufka yt:. bir mücadeleden sonro öldUrlllmUş 

reklidir: tür. 
"- Ben, diyor, asla kuşlara 1tnlyan radyoları Bulgar kltn • 

ameliyat yapamadım. Bu işi ları He n1tı Sovyet p:ı.rnı:ıUtçUsU n. 
başkalıınna b raktım. Çünkü, o nı.sında, ku'lntılm=ı~rı müteakip 31d 
küçük mnhlOklan o kadar sevi· detu bir mücadele vukua getirme
rorum ki, ilmi terrüb~lerin, ·an- ee muvaffak olnwr.lnrdrr. 
oo.k, onlann canım yakmayacak Sc-vyetler Birliı"inin Bulgaristn-
olanlarım yapabilirim .. , na tayyareler ve r>areşUtçüler r.ön 

Acab:ı. fenni bil~ilerin artma. dermedifini ve göndcrcmiycceğini 
siyle günün b!rinde tavuklarla i.$bnta dahi ihtiyn{' yoktur. Romı. 
hindilere dahi güzel bir "Sarı r.ı.dyosunun bu tahrifi ancak, bu 
kurdeHi" şarkısı söyletebilmek ' tahrifi icat edenleri gülUnç ve mft. 
mfmıkiin o1a.cak mıdır? na~t7. bir vnzlyete sokar. 

(Baş ta.rafı 1 ncide) 
t'fir. Kapıyı neden sonra a.çm.ışlar_ 
dır. 

Bu sırada alevler birdenbire 
şiddetli rüzgarın tcsirile Kuburoeli 
mn.hallcsine srçramış ve yııngm bü 
yUk nteş tufanı halini almıştır. 

Yaka yerine 15 dakika sonra ye 
ti.sen ı.~atlh itfaiye gru.punun yangnı 
önliycmlyecoği anlaşılmış ve §Ch
ı-in diğer itfaiye gıııplan da yan
gın mahalline çıığuılmıştır. 

Beyoğlu itfaiye grupu köprUye 
gelince durmak mecburiyetinde 
kalıruşt:r. ÇllnkU vaktin henüz pek 
erken olmıı.sı sebebile kôprll henüz 
kapanmamış bulunuyordu. 

YANGIN GENİŞLİYOR 
Patrlklıanenin idare binnsmda..'l 

ctk:ın muazzam nlevJer, rüzgfı.rm 
tesiri.le mUt.hiş bir tehlike arzot. 
mL,, nitekim çok az bir zaman son 
ra. civarda bulunan 23 evde vanmıı
ya haşla.n11ştı:r. 

Bu vaziyet kar§ıstnda diğer it
faiye grupları yangın m.alıalline 
vn.rdıktan sonra o.t.cş bir hayli iter. 
!emiş ve .ıtorkunç b:Z. tehlike haline 
gelm1ş bulunuyordu. 

YANGIN CAMCI YOKUŞUNA 
SİRAYET EDİYOR 

Patrikhanenin idare binası ve 
dvarındn. bulunan 23 evden yükse 
len nlevler, rüzg"'.ılım tesirile Cam
cı yokuşunu da yala.nuş ve bu yo
kuşta bulunan bütün evler yn.ndık 
tan sonra yn.ngm Fıstıkdibl mahal. 
lesine ciro.yet etmiştir, 

lncebel sokağı tamamen '8J1Ip 
Fıstıkd'bi maJıallOOl de yanmaya 
baalnmış, itiaiyenin vazifesi ,'büs
bUtün gilçleşm.i§tir, Bütün gayret. 
lcr 1ncebcl soknğm.m tamamen. 
yamnıısmıı mani olnrnamış, alev
ler cUmhuriyet kız lisesi.n!n yanm. 
da.ki yU.ksck sete kadar gelm.!ş sar
fedi1cn bilyil.k gayretlerle cumhu. 
riyet kiz lisesi kurtıınlıruştır. 

Şiddetle esen rüzgar yangından 
aldJğı kıvılcımlan 150 • 200 metre 
kadar ileriye ntıyordu. Krvılcmılar 
Sultanselim cami.inin avlusundan 
Çukurbostan içindcoki evlerin da.m
!anna dilşm~tür. Bu n.rada Su!. 
tnnselim ile cumhuriyet kız lisesi
nin arasındaki büyük çınar af;'ll.ÇI 
tutuşmu.5 tepesi yandıktan sonra 
liÖndürülmU.5tilr. 

Yangın sah:ıs:ı hakiki bir felıi.
ket mıı.nzanısı arzcdiyordu. Evler_ 
do bulunanların ku.rtarılmasr için 
gerek itfaiye, gerek zabrta müşte
reken c;alışryo'tlnr ve yangından ha 
bcrdar olmayanları kald.trdıklan 
gibi, hastaları, çocukü:ı.rr ve ihti
yarlan kurtarryorla.rdı. 

Bu art'.da 23 numarnlı evde Ih_ 
tiyar bir kadının alevler içinde bu 
lunduğu hn.ber alınmış 46 numaralı 
komiser lzzet her turlU tehlikeyi 
gözilne almış her tarafını korkunç 
bir nteş çemberinin sardığı eve g:
rerek. ihtiyar kadını kucağına. ala
rak kurf:armı:ltır. Bir çok kimse. 
ler de heyecandan bayılnı.L~!ar bun 
lar da tedavf alt:na alınml§lardtr. 

Yangın haberini alıp uykudan 
heyecanla uyananlar hemen ev!~ 
r:tıdeki eşyaları soka.klara çıkarıp 
kurtarmak istem;şıerse de dolu gi. 
bi yağan kMlcımla.r ve ateş parça 
lnrı bu O!lyalan oldukları yerde 
kill etmiş, hemen hemen yanan ev 
Jerden hiç bir 6CY kurtanlama
mllitır, 

VALİ YAı..'VGIN l~ERİNDE 

Vali ve belediye reisi Lütfi Kır 
dar, belediye reis muavlııi Lütfi 
Aksoy, Fatih knymakamı Rebii Ka 
ratekin, emniyet müdürü Kfı.nıu
ran ve itfaiye kumandanı 1lısan 
yangın mahalline gelmişlerdir. Va
li, icap eden he't türlü tedbir:'n alm. 
ması için alii.kadarlara direktifler 
vermi' ve yrulo"'lllı sonuna kt!.dar 
taklp etm'ştlr. 

IWRTARII .. A.'J EŞYA 
Yangın esnasında itfaiyenin, 

zabıtanın ve ho.lkm gayreti He 
kurta.rılıın eşyalar Sultruısellm ca
miinin avlusuna göturülmil3 ve o
rada muhaln.za. altına a.l.uun:§tır. 
Sultan.selim en.misi nvlusu kurt.an 
lan eşyalarla tıklan tıklnn dolmuş
tur. 

tKt CAIUI YANDI 

Pat.rikhe.ncnin Ustünde bulunan 
Umur Bey cnm!si vo yine nyni ci 
varda bulunan Cnmcr camisi nınnle 
sef tamnmen yanm~tır. 
rATRİK'.1N ODASI UURTARILDI 

Patrik'in oturduğu hususi oda
lnr ve Patrikhanenin klise kısmı 
kurtarılmıştır. PatrJdııuıenln di
eer aks.ı.nu tamamen ynnmıştır. 

KAÇ EV YANDI 
Şimdiye kadnr ııldıb'lllllZ malO. 

mata göre 100 c y:ıkm t!V ynndığı 
tahmin ct'!ilmektedir. Bu evler'..n 
ekserisi Te.vkil Ccler ve Hatip 

'P.fuslihittin :naJıııllolerinin iltisak 

ettikleri salında. ibnlumruıkt.adır ve 
dcscrisi ah.saptır. 

ZARAR IltR Mİi, YOX 
Ya.ngnun husule getin:liği zara

rm ib!:r milyon lira olduğu tahmin 
edilmelctedir. Bin k:ıdar vatanda. 
şm açıkta kaldJğı tnhmin edilmek
tedir. Açrkta kalan vatanda.slar
lardan, akmbası ve yanmda otura_ 
bilecek t.anıdıklıın olmayanlar ca
milere yerleştirilmektedir. 

PATRİKHANENiN KAPISI 
NEDEN AÇILMADU 

Ptı.trikh.a.nenin idare kl!ill!mda. 
dwnanlnrın görülmesi üzeri!le içe
ri girmek istiyen zabıta kuvvetle. 
rine, kapıyı nçmıyanlnr hakkında 

müddeiumumil!.kçe tahkikat açıl
mıştır. 

KÖPRtl NEDEN 
KAJ.> ANMAl\llŞTI? 

Beyoğlu itfaiyesinin geçikme
sine sebep olan, köprünün geç ka. 
panması hll.discsi. de aynca. tahkik 
edilmektedir. 

Saat 10 a doğru birdenbire yan. 
gnı mahallinden b'r kaç yüz metre 
ilerideki bUyük kfirgir b:r bina da
mına dilşen bir nteş ile için için tu 
tuşmuş ve yanmağa başlamılltır. 
İtfa.iye bu evi bllyük gayretler sar- · 
fcderek kartarnu.5tır. 

Yangın~ önü alınmış ise de i. 
~.in için yanmakta. devnm etmekt&
dir. 

Zabrta ve itfaiye tehlikeli eayı. 
lnn Yallo"'ID. ma.hallerini kapatmış, 
maili fnhidn.m baealnn ve duvarla. 
n yıktırmnğa girişmiştir. 

Vakayn mtiddeiumum'i muavin
lerinden Tahsin Okur el koymuş, 
tahkikata başlnnuştır. Mildd<iu
mumi muavini Patrikhane memur. 
la.rmr birer birer sorguya çekmek
tedir. 
VALİNİN l'ANGIN IIAKKINDA 

BEYANATI 
Vali ve belediye reis'miz Lütfi 

Kırdar ynnğm haberini nür al
m:ı.z de'thal vaka yerine gelmiş ve 
alınan tertibatla bixuıt alakadar 
olnıu.5ttır. · 

Lütfi Kırdar Beyoğlu itfaiye
sinin köprilnlln açık olııuısı yilziln. 
den bir saatten fazla Kam.köyde 
beklemesi ve köptilllnUn fuzuli o
larak bu §ekilde normalden fazla 
açık kalmasmrn sebebini tahkik i
çin emirler vermiştir. 

Yangın saat 9,5 a doğru söndU. 
rüldükten sonra. Lütfi Kn-dar ya
nında emniyet müC.ürü Kfunran ol 
duğu halde yangın yerinden ayrıl. 
m~tir. 

Lf.ıtfi Kırdar kend.islle görüşen 
bir arkadaşnnıza. yangın h:tkkm~fa 
şunları s<sylemi,tir: 

- YMc,"'ln. tam saat 4 U 48 da
kika geçe Patrikhaneden çıkını:ı;
tll". İtfaiye ve alıi.kadar zevat tam 
zamanında va.ka yerine gclml;~le"tSe 
de saniyede 22 metro silratle e. 
sen rUzgar yUzünden ateş bilyUk 
bir hızla derhal bUyUmUş ve ma
balleJerl sarmıştır. Ynngm Asgari 
15, azami 80..90e yakın ev yn.ndık 
tn.n sonra saat 9,20 de söndUrül. 
müştür. Yangmm söndürülmesin_ 
cic pasif konımnn ekipleri iç'n ha
zn-lamın ve depo edilen 1500 ton 
suyun çok faydns:ı görUlmüş ve bu 
su tamamen sarfcdilmlştir. 

Ya.ngmdıın zarar görenlCl'in ia
şe ve iskanları için liJ.zmı gelen bu
tlln tedbirler nlrnnnfjtır. Kendileri 
ni muvakko.t bir zaman için en. 
milere yerlcştirmekt.!ylz. 

Bu.,"'Ün öğle yemeği olarak ken
dilc't:iııe bol bol taban helvası, pey
nir, soğuk et ve ekmek dağıtaca. 
ğız. Belediye bu vntruıda.5larm la
!!esini tekeffül etmektedir. 

Yangmm nasıl çıktığı henüz 
kati olarak tesblt ed~ıniş iso 
de elektrik kontağı fieticesinde 
çıktığı zannedilmektedir. lnsanr:ı 
~yiat yoktur. 

YANAN UU CAMİ 
Bugünkü yang-nm daha başlan

gıcında iki canıiln de yandığı gö. 
riilmüştUr. • 

Bwılarda.n biri Camcı, öteki de 
Umur Bey cnmisfilir. 

Cnmcı camisini yaptıran Cafer 
adlı bir suba.şrdrr. Camisi Camcı 
çeşmesinin yanında olduğu için 
kendi ndmdan ~dyadc bu isimle ta.
nmm"'Şlrr. 

Umur Bey camisini kim yaptır
mıştır öğrenemedik. Umur Bey 
Sultan Orhan devrinin şeea.atile 
meşhur b!r simasıdır. O kadar ki 
asker erlerinin bunun b:ışma ye. 
min ettikleri yazılıdır. 

Hal terclimesl kitablannda btr 
rie Develi Umur Be;r ndt V11rdrr. 
Sultan Mehmedln nkrabasmdan ol 
duğu ve (950 = 1543) yıllarında 
öldUı';'ii yazrbnakUıdır. Ynnan cami 
bu ikisinden ibir!.ne mi. yoksa baş
ka bir Umur Beye mi aiddir hlle
m.iyoruz. 

Leningrad 
müdafilerinin 
Topçu yardımlle 

yaptıkları 

Mukabil taarruz 
püskürtüldü 

Bcrl.lD; 21 (a. a..) - 19 eylUl
de Leningrad önünde cereyan e
den muharebeler esnasında yeni te 
'rakk.ilcr kaydedilmiştir. Dil..~ 
topçu ya.rdımile yaptığı muk.ahll 
taarruzlar km.lmıştır. Sovyetıer a.. 
ğır zayiat venni§lerdir. 

L01ulra, 21 (A.AJ - Mosko. 
va radyosu, dün akşam Lening. 
rad'a ~ eden Alman kuv. 
vetlerinc karşı hava teşekkülleri. 
nin muvaffakıyetli bir akın yap. 
mış olduklarım bildirmektedir. 
Düşmanın 21 ağır avcı tayyare. 
sinin 9 hafif tankının büyük 
miktarda vagon, wa.ba ve otomo. 
!bilinin tahrip edilmiş olduğunu 
ili.ve etmektedir. 

Alman Genel 
Kurmayı asll 
hedefine vardı 

(Bat tarafı 1 nclde) 
4 - Dalmanın muvaaıa Te hava 

yolları tahr!.p edilecek ve harp aana • 
yil ile ordu ileri baUvı &rasm.da her 
ttırıu muntazam temas lmkAıu aeltıe. 
dllccektir. 

5 - SovyeUerln mo.trit merkeziyet 
sistemi gerek kuptma gerek bombar. 
dımaıı yoluyla mUhlm idari merkezle
rin tahrib! neticeall:ıci.e felce uğratıla.. 
caktır. 

Berllnln iyi haber aıar bazı mahtU. 
!erinde bu pllnm en mllhlm kısımlan. 
nrn tahakkuk ett!Sine dair mnteaddit 
allmeUer mevcut oldutu kanaaU var .. 
dır. 

Kiyef nasll 
zaptedildi 
(~ tarafı 1 ncide) 

mun sunt sin hlın:ıye.ı.lDdt> yapıldığl. 

m bildirmiştir. 
Kwl Yıldız isimli RU:! gazetesi 

bir buçuk aylık muharebede Almanla. 
rm zayiatmuı 100 bln askere, yani 10 
frrkaya baliğ oıduğur.u, Almanlann 
yUzclrce tayyare ve tank dıı. kaybet.
Uklcrinl bUdlrml§til". 

Lcn!.ngt•ad mıntakasmda şehrin 20 
mil cenubunda harp edllfyor. 

Smolcnsk mmtaka!uıda Ruslar ıs 
mil llerleml.!Jler, H ıtöy ı.sttrdat et • 
ml§lerdlr. 40 ıncı, 63 Uncu Alman 
moUlriıe alayta.l"ı ve 39 uncu tank a.. 
layı ~eri pll8kUrtWmUştUr. 

Rusyaya seri 
yardım 
(Baş t&rafı 1 nclde) 

fmda Ruayaya ııerl bir yardım yapıl,. 
muı keytiyctlnln mUhlm meaafeler 
katetmlJ olmadığı ~örünmektedir. Bu 
ıuzum aynı zamanda halk arasındaki 

hUBU8'1 mulı&wrelerle ye C:uvarlara ya.. 
pqtınlmakta olan U&nlıırla da mU • 
~ahede edilmektedir.,. 

Sovyet 
tebliği 

Moskotıa, :aı ( A.AJ - Bu sa. 
b;ı.hki Sovyet too1iği: 

Bütün cephelerde ve bilhassa 
Kiyefte çok şiddetli muharebeler 
devam etmektedir. 

lJOndra, 21 (Radyo) - Saat 
'1,15) Son Sovyet tebliğine ilave 
olarak neşredilen tebliğ: Son iki 
ay içinde şarkta8500 Alman tay
yaresi tahrip edilmiştir. -Rusla.. 
rın taktiği arazi tutma.k değil, 
Almanlara. mümkün mertebe a. 
ğır zayiat verdirmektir. 

Harbin neticesini insan kuvve. 
ti tayin edecektir. Almanlarm 
kuvveti tükenecektir. Halbuki 
Ruslarm insan kuvveti tüken.. 
rnez. Amerika, İngiltere, Rusya. 
gibi 3 devlet konferansında ihti
y~t malzemenin en iyi §ekilde 
kullamima.sı ikararla.'jbnlacaktır. 

Bir lsveç gemiıi batb . 
Stokholm, 21 (a.. a.) - .lsveç 

hükumeti iki bin tonluk .. Scaınla" 
islmll ticaret gemisinin battığını 
ve 24 kişiden mUrekkep tayfıım .. 
nm tamamen kurtanldığııu tıa.bcr 
vermektedir. 

BanafnatııP 
B~ Sü re~ 

esi~ 
usul .. sa . b~ 
50 yaşındak• ~ ,,ca 
kadınlar a 0r~ 
yaşfarmda j,. 

cekler 

m 



işli Yıldızı 

.Me dil, Jliı.a vE NAM 1A 
t''ı\ .1 •• • ,. V ed t ı1 h d 1 d " I h ı"LTINiD ·!\" \J y lJ k M azan 'VC oy111ynn : n amc c en me or o an rn~ ,, n mut S:ılm ·~ . u 

')s.. ı 11 ı Roman Başrollertle: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasar. efe.,,,1, ,A "'Op,f!4,,,1da/, Kazım rte aire 

~' Yazan: MAHMUT ATIILA AYKU! Berbere saçımı kes, sakalımı kökünden al.. bıyı ·!arımı 
·~~::;!;~~ k~r!n~sa:;m~~~~lği~~~~ götür dediğim zaman benim delirdiğime kani olmuştu 
~lef geıeoek uaıcı~ tasarruf edeceğim, Benden kn-
~. ttörın . Sent çarsın ha.. PERDEYİ ,AÇIYORUM .. 
~hııı etıdirıe ~clidır.. Bana doğru gelmek istedi. - 44 -
~ •• Çekı, dil7.en - P ?.erime yürüme alçak. ı\- JIAM.\l\I Ol 'UNU! 
~ ~itiyorsunuz? vazım çıktığı kadar bağırırım. Haronaçinin plfun deh,5et ti. 
~~ ~ iı,,_, O sırada a.şağ:da bazı gürül- Fakat, bu plAnı tatbik edebil 
. ~ ~uarı tülcr oldu. Biıibirlerinin yüzleri. mek güçtü. 

lta f."~ Y<lpamam ne aktılar &xlat sıska kadına: .Mediha her cumartesi günü nk. 
q,,,~ ~ablayı ç~. - Koş çabuk. Şef ~eldi galiba. samları Osmanbey tiyatrosuna 
S~t: .. Kadın seğirterek odadan çıktl. gelmekte devam ediyordu. Per. 
~ bura:ya ge} - Necmiye. Pişpıan oldun mu eembc sabahlan da muhakkak 
'1lı1<1r, ~rığt'"ı gibi kup söyle. Benimle yaşayacak mısın. Pangnlu hamamına gidiyordu. 

.. ı lt.1 - Havır Seni tanımıyorum.. Orada öğleye kadar yıkanır, dö. 
~ ~1 bir ka- Senin gibi blr sefil benim kocam nüıl npartımanına gelirdl 

. ~.. Nede g\ttel olamaz.. 
1 

Hnroııaı::inln öğrettiği akıl ya 
4toı .. bl(Jrk bir kere - Pisman olac.aksın. yi dil- tiyntrod.:ı. ve:> a hamamda Jedihu• 

\l n şün. y:r bir ökse~c bastırmaktı. Yedi 
l'.tı t ge\~~ l~ - Babasının könek dediği al cıydnnberi tiyatroda ~apacağnn 
tı .. ~· .... ., çı~· bır · k k d' 'ille J çak blr vatansıza ·ızı ocarn ı- roller heba olmU§tu. Hele mwı • 

ttın yemez. \•inler.imin ihanetlerin~en sonra 
~~ Ya. O kaçın Yine o çiy, Yine o korkunç artık onu tiyatroda ~·nkalnynbil • 
"" ~101'11 .I;... kahkahayla. gilldli. . J memin ımkiinı knlmamı~Jı. 

aeıı.. ıa;;l_ln şansı - Seıl bilirsin. Fakat sen za- Hamamda ... 
bı~ \ı • nın balını rarh çıkacaksın.. Harona.ı;:i pa.ıma.ğmı bu noktnyn 

~~,dtincdu.etl. Oda ba. ·· ~~ Odadan çıkmak için uzerıne b::ıstı. 'th ltı altıeda 1.__ h~mlettim. - Bunun yapılabilmesi için ön
_....,41 ~ ı~ileklerimden tuttu. Kolları- ce sakalını traş etmen lazım ho -

IJ> ~~d: duran ,,.,.~ mı bir mengene gibi srkh. ~a! • dedi. Sonra devam etti: 
ı.: lıqt:~f11 adın S~tın~ ~ Ç!kmak zannettiğin kadar - Dört beş tane çingene knrı-
"lt ~ Yaınıyorunı a kola v değ-il N ecmi):C hanım. sı bulncnksın. Hamamı, perşembe 
~ kll'Jı~ttıt Yla va7.0 du. (Devamı vur) s:ı.bahı ' 'düğün vnr!,. . diye öğleye 
'~ . .'lQ kadar tutturacaksın. Kapıya bir 

11t ~ntıl' ~ kadm koyacaksın. Gelen mUııt.cri.. 
rı ~ol'Stı rıına bak lere ''bugün dilğün var .... , diye • 

hu!Jlıu n. Piliç ~ı: Hı.LKAT BOLULU ı cck ve içeriye girmeleri.ne mani 
lc.i da bunu- olacak. Yalnız Medihnyn böyle bir 

~ ltı. 01
uYorsun al"ak RADYO . ~ESLi §ey söylenmiyecck. Sen do sako-

,_ .. .:=- lını trnş edeceksin. Bw ı:ruı perokn 
''il bite ho SlNEMA -ELEKTRİK saç tnkacaksm. Çarşaf giyecek -

~~~atllıa ztnadan sin. Çingene knrılıı'riyle beraber 
Atelycmizde her nevi cereyanlı, h 

(1 abl . amama gircce.ks:n .. 
~ıdur ~ı\e ~·aL 1 vtbratörlü, Tc bat.ary'\t, radyo tamı. • - Sonr:ı da ıka.rakolda dayak 

11 dn..~ ~ bir ratıan, lliııf!mlllar va moyc1nDlar için yiyeceksin, def;;} mi? .. 
t l' v•uııuştü her kudrette a.mpllfkat.Or '\,"() ses ter. .,.. 
~1 alıyol' . m.. - Yok. bunu bundan trun on 

ı .. +A_, aevi~""l' U"'-tlan, Bincma ark rcdrealirler.i 
o.;a"'q.}i~. .;v ' ..... sene evvd Adana.da biri yaptı a-llt:·· ~ ?.anlan montaj ve tamiri yaptl:1. sıncmıı 1§- ma ne yuzel yn.pti, Orangotan 

bö I'tıtıfYot leri lç'.n A.nadotuyıı. ~übendls gön. maymunu olsa böyle oynamaz, ho. 

&..... ~m! .. }le.. rnusun, , , dcrlllr. Mo.!Qmat lçlD %s
0
tanbul, Gala. ' 

•, :'."' lltd·ın' ta Harnççı sok:ık Nr.. 8l muracaat. 1 i - Şimdi biz de ornngota.n may 

"Sküdar·. h lk d"klCati "'~ ~~:.=;.!~ ~':~; 
~ a ının nazarı 1 ne yapacaksın, yahut bu lı-ten vazge. 

itil ~ .. "" ç~eks,ın! •. Anladın mı hocam? •• 
) Q'ı- ... "•ta} .. k k • ~~ tıı O,k .. ~u oklan 22 eylül pa:untesı gü • ;:-nh~i18;::U Al:~~~~~~~ 
' tı '-'ah u arda Balaban iskelesinde ki.in lb- böyle görülmemiş bir planı tatbik 

it ~''•t,8 t'Ukat deposunda perakende auretile ve et.nıek veyahut bu işlı>n yru:g<'ç • 

illa lealiın sartile tonu 23,5 ı :radan sah- mek. BaıJka çııre yoktu! .. 
" t O vakit ••ı>angaltı kadınlar bıı _ 

~ )Ol ~lıı<ı nıntcalllk hususat hakkında '\-akı olac:ık şll<A.. ma.nu., nı Ayşe namında biri tutu• 
b ld~~1~lonunun 3 üncü katında. Tür1'Jyc kömllr a.ıtı yordu. Fak t bu kadın öğleden 

""1 ı rica olunur. Telefon 44766 ('IStıS) evvel hamama gelmiyordu. Ha • 
' ınam Leyla ile Fatma adındıL bir 
'lafı L -ı ana kız nntırla iki çingene kan. 

evazım ıatm alma mm elindeydi. 
~ DUğünler için hamamı sabahtan 
0111ısvonu llAnları Bğley-0 kadar on beş lirnyn kiraya 

J verdikleri oluyormuş. Ve bittnbi 1 
:ı~ cınu bccMı Ui200 lira olan 4000 onc•re ernt ka • sabahtan öğleye kadar da hiç ~ 

9°'1 rıerşembc gUnU saat. ırı te paz ırlıkla. cksm.. ka mU§len almıyorlarmış. "DUğiln 
ba.manu var, öğleden sonra buyu. 

1 lt40 li d . 
olup . -n- k Is d alma.. rumız ... ,, enıyonnuş. 

rtnamem her6 .... ·om yon an Vay kurnaz yahudi vay. 
t '' ~Iıı llllq Zihnimi berbat etti. 

26Gı v saatte Kaaunpqada buluna .. ıromlsyonda Pliın miltll~ti. 

'1 •t.tı.ı Bizim zurnacı Arap :lı lehmede 
~~ 31iıt aıına::: * gittim, meseleyi anlattım.: 

Cllnn - Hocam, dedi. Zaten başımı 
t ~ ~at H te pazarlıkla 3000 k'lo •;atakıık yün birkaç defa derde soktun. Sc.nin 
~Utıu tar nu için ''Yerli - Sekiz" Ha.san paşa • 

' leınına.t znuneıertıe tekli! edecekleri !ıy;ıtle&a göre yür... dan kirk sopa yedim, Şefik paşa• 
l>ıq ıı. b llıakbuz veya tw.nkn mektubu He birlikte belli nm attn'dığı sopayı altmış bire 

•,~ b Ulunan komtsYonda lıazır buıunm:ı ları.{8382) kadar snydım. Mabadinl sayama • 

tt~ tt hahe . 
\4 ettıt ır rı alınca 

llı.."ı. "-ıı.e \>e ~ı 
·.'lll Ui~ı • gu • 
t ltıl\d ı erınin ü. 
fıl ~tıd1: ~Pın ın 
! h'S •llc .. 
~\ı r"fll Y k 

~ ilk iı.lçaıt o -
~ n11 Qo. cl .. -~~ka • 

'cıııl'' s"!.- ll~u &Ün 

Kanlar içinde yer(' yuvarla -
nmca aklım başıma geldi . 
Lakin namuslu bir ),adın bun 
dan başka ne yapabilird!? 

- Şimdi kahpe kanı mı 
temizliyorsun oraila? .• 

:r azan: 

dım. ı rakolundn glizel bir sopa Y!.'riz dı.. 
Yirmi bcŞ lira uzattun: ye cwela çorabımın altına ıki 
- Mehmetçiğim, dedim. Bu ı ~eşi~ koydum. Güzel bir kadın el. 

enin rnkı paran ... Bana sekiz ta. bısrsı nyıı1.~~· . . 
ne çingcne karısı bulacaksın. Hep 1 ()yle Y~. omnımde bır defa k ı ~ 
sini giydirip kuşatacağını. Onlar dın olncagım . 
Uğiln erkfını g~bi olacaklar. :r-:eden ~n g~zel <:olbise)i gıym. 
- Düğünün bizmetgilerl olsun. yeyun., Bır. ~n . nkşama kadar 

lar. Sen de onlarla bern.ber gi - çnrıııdn elbıs~ılen ~oln tım . Al 
dersin. Gelin biraz goç gelecek çıkardılar, b!g!.'nmeclım. for çı -
derlililiz. ıtardılar: begenmoo~m. 

Annyln nıı.tır kapıda gelini b k· - Beycf~ndi ! Hıınımı berabrr 
ı 1 ~etimle li~ dtnız : o bcğens:n • d<> • er er ... 

- Yn Mediha!.. diler. ,, • 
- Mediha gelirse o yabancı - Be~ begen~em o d:ı. begl'. 

değildlr, onlf bırokm, _ diye ten • nir efendım, • dedım. 
bih edersiniz.. 1 - ~):u~n goıe olsa muvafık 

- Bak Mehmetçiğim. Programı değil mıd..ır · . 
adeta sen yapıyorsun. ~ Tıpkı benım boyumdadır e-

- !;;iu paracıklar yok mu ho _ fcndım: .. 
cam, nh şu paracıklar. - 'Y ~ vucudu... Zayrf mı, siş • 
Hamamı gelP.cek perşembe gıi - ınan mı ... , . 

nü için 'irmi liram kiraladık. p3• - Ben m gıöı .. Bana bakın, o.. 
rayı da ·peşin ve~ik. nu gönn~§ olursunuz. 

Hnmamcıyla natıra Mediha hnnı· - Ya ·d diki · k tru t • 
ma lbir şey söylenmeme~ini çün. Liyone 0 e.n un~aş .1 ır • 
kü gelinin onu hamamda görmek §e enJdi .bir_ ~~b.1$C begcndim. 
· ted' • · · ·· ı tt:iık B "'in d• Berbenn onune oturdum: ı~ ;gım soy e • unun -. •. • 
b l. • .. · ib h · . , 1• - KPs evlat bakalım, şu sa • 
eş ıra guyn surprız a f~ı 'c d d' 

dik. kalı? • e .ırn. .. . 
Sekiz tane çingene k:ırtsr için Berber b!r. defa yuzUme b~~tı : 

..,n..: __ , .... k bılıı. - """'r - Heps.nı mi hO<!D. efendı ... 
"mJ'l)Çler, aya ... a rr. c;a.9<U... l h · · lAt 
b Id - Eve epsım ev .. 
uum. lak? 
Sıra. bana geldi. - TıraŞ :;1~~ ne 

5~ 1 kc.. 
Maa:ıallahıt.aala Pan.,"altı ka • - Evet ım ya, 8 un 

anbul Levazım amirliğin~en verilen ı 
harici askeri kıtaatı ılanları 
~----

12G(I ton odun almacaktır. Paınrııkln cks'Jtmesl 23-9.D'l salı günü saat 
15 to Anknrnda Lv. rur•%rllği satmaımn komisyonunda ~pı1P.':8l>tır.. Beher 

kil fi t 3 ,, kaU ıe~ınotı 5400 liradır. Ta.lıplor.ın belli vakitte osunun ya . ı ~Jn:ş ,,_... 
l{omisyona ge rnclc.-r:. ~lLl';T-8116) .. . . 

llt!h '!r k!!oın.• 151 ı.-u tan ısc.ooo kilo sadeyağı kapalı ııari.n eksiltmeye 
ruş u saat 16 d'l Ba!ıkcstrdc ukeı1 satın 

kcn·r.uştur. 1hnlcs! 8,16.941 cuma gün li .. _ ........ ,, •--
• ll -•Mntı 502S rn..... .,..-~ ... ve §arW>4. nl:na konuayonunda yapılacaktır. k teı.ı...,.. • 

.Ank l t t:ul Lv Amırı!klerl sntınn!mıı komlsyo'llnrmda. görlllr. 
mcm ~nı. 5 an • 1• ih:ılo sruı.tinden bir aant 
Taliplerin ka:ıun' \'csıknlartıe tekil! mektup anru 
evvel kC'rr.l t.l')ut" {vermelc~ Cluı>:i..6163) 

silE'cek. Tıraş ol cağon. 
Zavnllı berber gti!Um iyerek bi

zım sa.kalı koyun kırpar gibi ma.. 
kasla kesmeğe başladı. İçlındcn 
bır "ah!" çektim . 

- B y:rklanmı da kes oğlum. 
- Hepsini mi? •. 
- Evet. kökünden 1 .. 

B rber yıne gülmeğe basladı. 
Bıyıklarımı da kesti. 

- Şimdi öyle sıkı perdah yapa 
ca.ksın ki. yüzüm adet.il kndm yü• 
zü glbi olac:ık .. 

Berber: "Acab:ı deli mi oldu 
b~ hf'rif ?,, • diye tuhaf tuhaf yfi
zumc bakıyordu. 

. Bu sükül su:ılinc cevap ver • 
dım : 

- Memk etme. Henüz aklımı 
kn.cıı:_~adnn. Bir memuriyete gi • 
r('cegım. Sa.kallı olmuyor. Ondan ... 

- Ya bıyıklar? .. 
- MniiEID ökiiz öldü, ortaklık 

da n~'nlsm. Güzelim saknlmı git _ 
tJ. Yüzümde tüy kalmasın bari 

- Lahavle... • 
Perukar diikkfuıınn sakallı bl • 

Yıklı girdim, c:ıscavlak çrktnn. &. 
kaktn ~drkla.r:ı tesadüf ediyor .. 
dum. Kimse dönüp de ba.kmıYOr. 
du, bile. • • 
• Kahverengi ipekli bir ç8l'§af bc
gen~. Knhverengi eüzcl bir is. 
k~rpuı aldım. İpekli çorap, kom· 
bınl"zon, külot, dekolte. Hep filizi 
renkleri inlilıap ettim. 

Er.kekliğim. zamanında filizi ren 
~e bayılııuyor muyum?. Kadınlı • 
gun znmnnmdn. da filizi giyerim 
znlıir ... 

C:e!in ola.cak bir genç kız gibi 
sevınıyordum. .. 

Ne kokusu alayım? .. 
Mcdilın, yasemin s ver. 
B~n leylak kokusun3. baYilıron .. 
Biraz leyıaıı:, biraz YM<'min ala. 

Ynn. İkisini birlblrbıe ka.nştıra 
yun, Kokumuz meydana çıkıncaya: 
kn.dar elbette bizi ıdare eder' 
• diye dü: ündtlm. 

Hiç ikimseyc bir şey söylemi _ 
yordum. Yalnız Mahmut Salın çalr
ıro·oröu: Birinci Mahmut &'\im i
kinci Mahmut Snim, iıcUncU Mah _ 
mut Saim bir arnya gPlmi~ti. 

- Mcdihn! .. Bana kınk türlü o • 
yun oynadın, ben de sana bir ''Ha 
mı:ıı oyunu,, oyruyaynn da gör .... 
• dıyordum. 
Zira yuın..ak huylu attn çiftesl 

p~-tir ... 
(Devamı OOT) 

BAŞ, DiŞ, NEZLE~ GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AG l lLARINIZI DERHAL KESER 
lcahında ~ünde 3 kaşe alınabilir. Her yet"de pullu kutuları ısrarla isteyiniz 

lskender F. SERTELLi 

Rüstem a ffolur olmaz, ka
rısmın elini kam• boyaması 
ve hemen affedilmesi R üs -
temi heyecana diı. ürmüttü. 
Bu, kolay a·~Iatılır bir f ela -
ket değildi. 

"1 b ıındana 

~t\ de~~~ ~itkaç 

- Evet. Sen gelince evimi 
zi temiz bu lman için, yerler
deki kanları temızliyordum. 

Rüstem karısının sadaka
tini gördükçe, durup durup 
boynuna sarılıyor: 

• 135. 

- Caferağanın hize yaptı 
ğı iyilikleri unutmamalıyız, 
Gülbeyaz! O ban21 yaşamak 
ümidini verdiği gündenberi, 
her dakika kurtuluş yolunu 
gözlüyordum· O muz'"arip 
dakikalarımda sen: ne kadar 
özlüyordum, ne kadar gör • 
mek istiyordum bl1sen.. Her 
sabah bir bülbül gihi şakıyan 
tatlı , sıcak sesini zindanda 
da duyar gibi oluyor ve çile. 
den çıkıyordum. l~tt!, nihayet 
Allah bizi biribim~7.e kavuş
turdu. Eğer zinda.,1da ölüp 
gitseydim, hayatımız tıpkı 
Ş irinle Ferhat hıkayesine 
henziyecekt i. 

Rüstem şimdi, ı c k sevdiği 
sadık ve namuslu barısına ka 
vuşmuştu. Zindandan dön -
düğu gündenberı evinden dı
~arıya çıl·mıyordt· l)~~,'da/ ' . Rüs. 

'' ~. ıından -
lıı ~l\a 'tı.ı~aıır ol . 
('4i t-,i\Jı1 .,, dedi. 

1\ tr~ du. Verd iın. 
~~\ti ., ~rnanı bi; 
') ltıı em. Rüs 

l'ıl ~!:i~ ~ 1~llcaya 
a,;'Cld .. ot, n t'' •tte hun '"t\ . u k . ~.~· ~lıka!tt 

0
Pe1k. 

I~ ~~kfa. .. a. • 
b. ~l ~ töıurn u~~. • 
,:'\~ ~~iti . on 
<ıı.. i~d· elııne 

... , l • •tıtı• 
oiJ41 • •tinı . 

ıyordurn. 

- ı,te, kadın dediğin böy 
le olur. Kadının en büyük 
ziyneti, namuıudur. 

Diyordu· Rünerr. nöbetçi -
leri çağırdı, yerdeki cesedi 
derhal kaldırttı. Komıular • 
dan bir iki ki§İye ortalığı ç.ar 
çabuk temiziet!İ. Komtular 
Rüıteme "geç.mit olsun,, di • 
yerek, birer birer dağıldılar. 

Gülbeyaz, Rüstemin dizi -
nin dibine oturmu,tu . 

ilk önce Rüstem. zindanda 
geçirdiği iki aylık hayatını 

anlattı : 
- Bu lıara günleri bütün 

ömrümce unutmıyacağrm, 
Gülbeyaz ! padişah beni böy 
le bir serseri yüzünden zin -
dana attı ; bugün de beni af
ff!~ti ama, ona kir. ım var. Bu 
kini mezara kadar götürece. 
ğim. 

- Mademki a ffetti. Sen 
de her şeyi unutmalısın, Rüs 
tem ! , 

- Unutamam, Gülbeyaz ! 
Damarlarıma kadbr i§liyen 
bu ıstırahı nasıl unutabilirim 
ki , her gece sabahır.ra kadar 

seni düıünerek gözyaşı dö • 
küyordum. 

- Ya ben?! ben de aynı 
1stırab içinde kıvranıyor -
dum ... gecel~ri gfü:üme uyku 
girmiyor, gözümün önünden 
hayalin bir dakıka bile kay -
bolmuyordu. Seni ne kadar 
çok sevdiğimi, sen zindana 
dü~tükten sonra anlamı~ım. 
Sensiz ya,ıyamıyat ağımı his 
sediyordum. Son günlerde 
kor k u n c ka : arlar 
vermek ü~ereydim. Olü. 
mü, böyle 11tırab içinde yaşa. 
mağa tercih ediyordum 

HALILlN ÖLÜMUNDEN 
SONRA .. 

Rüstem zindandan çıkalı 
henüz üç gün o!m!Jştu· 

Rüatemin dost laı. birer bi
rer kendisine geçın:ş olsuna 
geliyordu. 

Halilin Gülbev"' ı. tarafın -
dan öldü-ülüıesi h • disesi E. 
dirnede bir h yli dedıkodu 
uyandırmı~tı. N. ·tolu m~ • 
'Zaff eriyetinden so Ha Edır. 
neye getirilip ümernya dağı
tılan esir Macar cariyeleri de 
bu hfıdiseyi duyr.~a~lardı. 

Dedik:>dulor eı ziyade ~u 
rioktada toplam} c du. 

"- Macar kıı..ı.arı çok ya. 
mnn şeylermi~ kabınd~ 
l-ahrama~ p0hh'Vım demeyJ.I) 
hnklıyorlar !, 

( DP1· • • tar) 



J<'cncrio mu1.nfferiyetten muuır. 

feriyctc kostuğu st-nelerde tulum. 
dan 1 As: Şaban, Nnei, Yaşar \C 

Fikret 

1941 • 1942 futbol lik ve kupa 
maç.lan :bugün Şer<>f ve Fener. 
bahçe statfarmdn oynanmağa 
başlayacak. 

İstanbul futbol ajanlığının ye. 
rinde bır bı..luş ve dti tinüşu· le 
meydana getirdiği ~ik pro~ramı, 
diğer senelue nazaran btiyiık 
bir terakki arzctmekledır. 

En ince tefcruatına kadar 
düşünülerek tanzım echlen fık~· 
türde, bu rene bir ) cnilik olarak 
her ayda 3 hafta lik maç·, bi" 
haft.ı. da kupa maçı yapılacağı 
görülür. 

İngilterede tatbfü edılcn u u
lün bir minvatürü olan bu prog· 
ram, hazırlandığı kadar bir inti. 
zamla, tatb;k edilirse. gün günden 
diişmeğe yüz tutmuş futbolumu· 
za rağmen ilerliyen idareciliği· 
miz onu da bu mevkiden kurta
racak ümidini bize verecektir. 

HAFTA1 TIN MAÇLAHI 
Bu lıaftnnın maçlarına bir göz 

atacak olursak, bu i~in hastat::ı. 
rmın (heyecanlı) diye tavsif et· 
tikleri bir maça rastlayamazsak 
da bazı hadiseler, birinci hafta. 
yı yine entere -an bir hale so.r. 
mustur. 

Sabahlcyıu Şeref ve Fener 
statlarında yapılacak birer ıkin· 
ci ki.ıme maçını bir kenaı o. bıra. 
ka.rak birinci devre klüpleri üze
rine ~eçelim. 

Evvela ııu noktaya i~aret et. 
mek isteriz ki, tak·m halinde 
hiç bir oyunlar nı ~yretmediği. 
miz 11 ler hn.kkmda ileri bır dil· 
şüncc sürebilmek imkansızdır. 
Muhakkak ki klüoler \az devre. 

sini istirnlıatla, son J .5 ayı d1 
antrenmanla gecirdiler. Bu ça. 
lışmamn sem,..resi, nasıl tezahür 
cdecnktir, kestirilemez. 

Yukarıda ,ilk haftayı enieıe. 
san bir hale sokmuş olan bazı 
hadiselerden bahs til"ictik. 

Bu hMisclerl birer birer izah 
edelim 

1 - Beşiktaş hfıdisesi .. 
2 - HUr Fener hiidic:ccıi .• 
Türkiye futbol birinciliği irin 

Ankarada Gençlerbirliğiyle kar. 

n 

şılaşan Bcşiktaşın bu maçında 
hadise çıkt·ğınr daha unutm?. 
dık. Bu hadiseler sonra ortaya. 
hadisenin ehemmiyetini kat kat 
aşan bir delikodu çıktı. 

- Beşkita~ takımı bir sene 
boykoU?. çarpılacak .. 

- Bcşiktaştan 5 kişi ebedi 
boykot alacak .. 

- Beşiktaş klübünü kapata. 
caklar .. 

Ve bu şekilde daha oin bir ıi. 
vayct ve dedikodu. 

Hafta içinde Beden terbiye.si 
umum müdürlüğü merkez ceza 
heyeti, 15 temmuzda cereyan e. 
den hu hadi.seli maçın müsebbir
lerini cezalandıran son kararını 
bildirmiştir. 

Bu kararda .Beşik taştan Halil 
3 sene, nifat ve Şakir ~.,r ay, 
Hüsnü :,; ay, ~ükrü Ye Hakı iki
şer ay, lbrahim Ye Şeref birer 
nv müsabaka boykotu almışlar
dır. 

Cezanın 'başlangıç tarihi 1!5 
t"mmuz olduğuna göre bugün 
2 ı:er ay ve daha az ceza alan 
Besiktaşlılar takımlarında oy. 
nayabilcceklerdir. 

Yr..ni Bcşiktaştan cezalarım b'. 
tirip de oynayacak o~ uncular 
şunlardır: 
Hakkı, Şükrü, lbrahiın. Şeref .. 
Geriye kalıyor Hüsnü - ki o 

da 2•1 gün sonra cezasını bitire. 
cektir - Şakir, Rifat YC Halil .. 

Bunlardan Şakirlc Rifat da 2 5 ~ 
ay sonra kadroya dahil olabile
cekler,. 3 sene boykotla cezala. 
nan Jla1il de esasen Beşiktaş h:
kımı içın bir kayıp c:ayı!amaz.. S 

Binaenaleyh Beşikta~ bugün. > 
kii ilk mac:nn sarsılmış bir k"'c1· 
ı o ile c;ıkmak mecburiyetinde 
değildir. 

Yalnız blr Galatasaray maçı 
vardır ki orada Rifatın yokc:ullu. 
ğu hissedilir. 

Demek oluyor ki Beşikta.5 yi:>P. 
ge<:cn sen('ki yenilmez kuwcF~·!c 
c;ahada yer almış olacaktır. Hele 
ikinci devre ..,abada Ful ekip bir 
Beşikta1 takımı görebileceğız. 

Yazan: SACİT TUÖRUL 60ET 
Bu vaı.iyet hiç şüphe yok ki 

diğer klüplcrin de menfaatinedir. 
Çünkü 7,ayıf bir Beşikta.s kadro. 
siyle lik maçları heyecanının 
yüzde altm:şını ka)~bcderdi. 

da çıkan ve hemen bütün gazete 
sütunlarını meşgul eden hadise. 
dir. 

Bu hadisede haklıyı haksızdan 
ayırmak bize düşmez. Bize dil· 
~n taraf bu hadiseden Fener ta
kımının ne dereceye kadar müte. 
cssir olacağıdır. 

' 
' 

rmdan) ve söylendiği gibi hak!. 
katen (llür) unvanı altında top
lanmış Fenerbahçclilerdcn takın1 
oyuncuları, Sarı • Lacivert saf
ları ar~~ında yer almazlar5a 
Fenerin büyi.ık bir sarsıntı geçi. 
receği ve c.x>k m~kül mevkilere 
düşeceği şüphe~i7,dir. 

Gelelim ikinci hti.diseye., 
İkinci hadise. - modern tabi. 

riylc - hür Fenerlilerle Feoor. 
bahçe klübü idare heyeti arasın. Duyduğumuz (kendi ağızla- Uzun emekler ve büyük me::-ai 

neticesi elde. edilen bir takımın 
~! f'n gözde unsurları, profesyone1

• 

FENERBAR ÇENİN DERDi l:k. amatörlük davasında nrzu 
...-----------------..-----------.... ettiklerine ulaşıncaya kadar Frnerbahçeyi vard·rnlarından mah-

i da re heyeti ve takı!'1 arasında~ s~:~;~:~~~:ı ~~:ı~~~rı~: 
Durduğumuza göre bazı eski-

A l _ l ""' ler tekrar sahada yer alacaklar. n aşama •naz ıgın mı~ ... ~Oüpl~ri~e k~rşı gösterd~k-
lerı guzcl bır Jesttır. Fakat Fe-

h k 
•k b . l • nere bug-ün lüzım olan jest ~eğil, 

a l lA se ep erı oyuncudur. Yaz:~ı yazdıgımız 
zaman Fener • Hurfcner dava. 
srnda değişmiş bir şey yoktu. 

l 
• Bu \'aziyet I<'cncrbahçc taraf. 

ne erm l Ş tarlan gibi. Türk sporunda onun 
• • e bir varlık olduğunu takdir· ederı-

ler için de endişe verici mahiyet. 
nir Fcnerllılen aldığımı~ mektubu aynen ne..,rcdi) oruz: tcdir. Temenni ederiz ki bugün. 

uu .. lınlcrdc gnzetclerımlzln spor sayfalarıpı işgal edl'n nHvııı f .1.rbah~e (hür) lük bir t arafa atJl·r da. 
ıdaro h yeti ile oyuncu.rır arasında vultwı gelen ht'ı.dlscdir Fa•:et maa!c~r gıı..'> Fenerliler sıkr bir kardeş ku<'.ak
zctelı!rlmizdcn lNzılnrı, bir takım kimselerin maksat gözcterel.t yazdıkları > la.şması halinde sahada yer alır. 
hokfüatc mugayir yazıları nC§retmcktc ve bu suretle temiz ruhıu futbolcı:- ~ lar .. 
ınn cfltfı.rı umumıycyc kötU bir §Cklldc teşhir ctmcktedlrlr . .Bt'n bu anlaşa. Aksi halde bugün Kasımnaşa 

nınımızlığın hakiki scbcblcrinl anlatmayı bir vlcdo.'l borcu bllir"ın. nana ha. ile yapacakları maçın neticesi 
Klkat~ nnlııtmak fırsatını vermiş oldu~'Unuzdan dulııyı muhterem gazetenize eirafmda şüpheli bulıınmak her 
teşckil.Urler ederim. halde fazla mlibalağa olmasa 

Mflli l<Unıc dÇlnrı nihayetinde futbol sezonunun kaponmoı;ı mtinast'. gerektir. 
bcti1c o esnada ku!UbU eline yeni almı§ olan ıdare heyeti !ut':ıo•cu.ııra bir ak. 
ranı 'lstU ç:ıy verıyor, Bu çayda söz alan hatipler !utb.)lcuların ('rofesyonel, 
snlrlıl; meta olduğunu ve mUcadclr. edileceğini sö:,•ltiyoı 1°,!cr;_r,ctcn biri d~ 
gazet~crln b!r!nde buna benzer beyanatta bulı.uıuyl)r, 

YPnl tanıştıkları için toplantıd:ı bir söz söy,lyeI!liyen gençler bu söz
lerden hu!'!ul~ gelen tee88ilrlerini yenemiyerek l~ ~Un sonra topll>nacnk kon. 

grede okunmak üzere ko~ gre riyasetine birer rnekt•Jp gl'.ndcrly;ı:,ar. Mektup. 
ınrınd:ı iZ7A!ti nefislcrile oynandığını, efkArıumumlyeyc te,h::- tdllülklerlni. 
ltendllcrlnln hiçbir zaman profesyonel olmndıltlnrı ve bu ~r:ıit altında çolt 
sevıJ!1'1erı kulliplerlnde faal olarak çalışamıyncaklarını 1'Udıriyo:-Jar. 

Kongrede oJunculara profesyonel olarak kcn·lilcrinln kastcc'11medlğl mc. 
cılnac birer mektup ynzıımnsı kararlaşıyor. Faknt o m<'ktut.ıur. ı;önderllme. 
sUc beraber ıcı:ıro heyetinden bazı kimseler futbolcular :ılcyhlr.de ötede bcrL 
d;! sö.ı söylemeğe başlıyorlar. Bir tanesi mmtakada "biz on.art\ nmatör!Uk 
tekli! ettik de onun için gelmiyorlar, §imdi 20 lira. verelim g~ lrlcr., diyor. 
Bunları uuyan sporcular idare hcycUcrlnln kendilerine knr~ı ~Usnlinlyetlc ı 
Jınrck"t ctmcdlğlnl görerek pek haklı olarak "biz amatö:iiz· samimi olnıı. 
yan kimselerle çalışamayız., diyorlar. BlltUn mesele bundan ih":trettır. Orta. 
da ne kazan kaldırmak ne para istemek meselesi mevzuubalıst:.r, Şimdi he. 
plnıiz t>irlblriml:ı:e sorabiliriz. Haktk t böyle iken bazı ~11hısJr,r ne için nleyn. 
te nc~r!.yat yapıyorlar? bizce buna verilecek cevap gayet bııslt!Jr. 

Bazıları kendi hamileri olan idare heyetinin çökUş tchll::cslni ynkm r,-6. 
rcrck bunıı. belki mnnl olabilirim dllşlinccsile yazıyor. Bazılıı.-. ilie bu Işın b!r 
çıkmaza girn:csinl ve iter.dl ku!Uplcrinln bundan ~tl!ade c~mcs:ıti diliyen 
hastalardır. 

l{rrmızı Beyazda.ki "seviniyorlar - seviniyoruz,, ba'lıklı yıızı ile Tasviri 
E!kll.r<!akl "Kazan kaldıran sporcular,. ve "lnızaııını atmıyar. ııporcular 'bııf
lıklı ;yazılar bun!ara misaldir. Bütün bu yazılar kongre rl:ırasetl vasıtruılle 

oyun,.ulnra gönderilmlı;ı olan mektubun birinin gazetede n,.~reıliı.meslle gU.. 

lUnı;; olmuştur, Hakikat yazdığım gibidir. 
,Bu vaziyette sevlnenıerln ku!Uplerine samimiyet havasınır. girdiği gün 

1.-ulUplcrlne kazandıracakları za!erlcrle, scvgilerlnln d~recefilıl gösterecek 
olan !;f!llÇler mi" 

Y0ksa ikilik nifakı saçarak mevkilerinden aynlmıvan k:ıruıeıer mi? Bu. 
nun C'evabını haklkntsever karilere bırakıyonım. 

l'f. SENOER 

(•"' * 
Duyduğumuza gör Fener ta

kımı bugün sahada şu f;ekilde yer 
alacakmış: 

Kaleci: Murat (eski Hilallı> 
Bekbr: Yaşar • Cevat. 
Haflar: Mehmet Reşat • Esat -

Ali Rıza, 
Muhacım: Turan, Yaşar, Bec. 

ri. Alitettin, Suphi. 
Bu takım bilmeyiz ne dereceye 

kadar doğrudur. Fakat her hal. 
de C\kla da yakın gelmiyor değil. 
Çünkü b3şka adam gc>riilemiyor. 

••• Ye mckll Cafer ... 


