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Efil _ az 

Deşilmesi ıazım gelen· 
içtimai yaralar 

Mir lımladeld ' il 
· ıaııar gazetesi 

Alman Ticaret lıeg' eti 
dün şehrimize geldi 

Darustlüğe ve temizliğe diJşman içtimai a111iller 
hareket halindedir. Ortalığı bakımsız ve bekçisiz 

------------------~ 
bırakmamalıyız 

Yazan :Alamet imla YALMAN il ı.. lltühenm. arkadaııaı ou ,-,---·--------- ------------· 

~~;~:;~-=~7:-:~ Ekmekçiler Cemiyetinin 
\ lüm etmeie memur edil- f 
tı,. ,:lttiın, vazifemi yaptım. Her s 1 a t 1 n e d ı• r '· ~ ht luııcıa idi. Tcsclliım raporu· 
~~lıyacağım SU"ada fabrika 
, u bana bir zan uzattı: -.:u Size hediyemiz... dedi. 
~tını, içinde para vardı. Zadı 

fistttne attım ve Jt.iddetJ.e 
..... dnn: 

ltt '-ta ve memleketime haka
lıı.._ ~ete ne hakkınız var? Ben 
~ki vazifemi si'Zln memuru
~ ~il. tnemleketimfo memuru 
' ~Yaptım. Ücretimi ondan al
~ lıin bana para vermeniz; 
~;ketimin menfaatini sizin Je. 
'-ttt boı:dujuma YC sizden bir S. ftak ettiiime dair bir itham 
~tir. Namusumla oynamak 
t,0t~ni nereden alıyorsunuz? 

' tı:rııta müdürü hiç telfış etme-
' 

14ltrek dedi ki: 
~ to:akın anlatayım: Biz, hariç· 

'l' ~üna~ebeti olan bir şirke· 
1-'erUbcmize göre hükümctıere 

~lhhUt işlerinde daima para 
~ · 8u ı>arayı da bir tesellüm 
~l'U.nu satın alarak vasıflarına 

hır mala karşı ıöz yumması 
~:~eyiz. Fena niyetli bir 
~tun hiç yoktan milckülat çı. 
~ını önlemek içirı, sırf belA· 
~I etmek maksadile veririz. 

te ile olan münasebetlerimiz 
~ hayrete düşürdü. Her 

ltette birtakım derece fark· 
aı:.Yni nevi insana tesadüf et. 

~ t\· e birbirinden tamımile 
~I nevi insan var. 15ırl para, 

,11~ ~evk diye tltrlyen maddi 
~~ır. Diler zümre: namus 

!erinde sizin gibi şaka tanı
" dürust ve feraı:atll insanlar. 
~lirekkeptir. Bunları birbi
~U 1Yırmak bizim için güçtür. 
~bi baı:an en para gözlü adam; 
.~ •ide, ff arasında bile na· 
~. ~açırmaz, riyakAr bir adam 
~ len de en şakacı, h<>o halli 
~ ; ruhunda sarsılmaz bir na. ' 
"t llıt•lesi buluruz. Bunun için 

1Yaten herkese hediye zar· 
~~rıı:. Para gözlüsü neviden 

toı.lıtııı:den kapar, sizin gibilere 
~ tıı biteni anlatınca bizi her 
'ltıı lllaı:ur ı:örlir. n 

~ e~ ne münasebetle anlatı
t!ııthıklye, beni çok düşündür. 
'den de bizim memlekette 
~ i •dam yaşıyor. Biri mideci; 
ır."'1 l"rıefkt"ırecller. Mideci tip, 
Ş:u~tihaların ı doyurmağİ açık 
~Ilı. sayıyor ve hiçbir mukad
... 't . .!-nımıyarak menfaatine ta. 
L'lll« ~aten her türlü insanlar a
~ tabii surette mevcut olan 
ı."ltı t ihtiraslarını bu memle· & e&

1 
ki rejimleri bile bile kö

~ eler ve mideci nevinden a· 
~~~etiştirmeğe bakrnııılardır. 
~il ~ insanları midelerinden 
~' erıne bağlamak için rejim· 

ll\ensup bulunanların her 
hı~iunlarına göz yummuş

t~ bazan destek olmuşlar. 
• ~.l 

Belediye, c~miyeti murakabe 
etmiyor mu?. 

B1I cemlrat, bir lırıam1a aa verip 
vermemek bakllıaa mallll mlt!r? 

Nuri özk UçUk adında bır vatanda· 
şın, ÇarfıkaPtda. açtığı ve 2 bin lira 
sarfile tesisat yaptırdığı fırınına un 
verilmesi dileğini haı.•i istiduının Be· 
ledıye İktısa.t müdürlütü tu&!ınd~1 
sllrilncemede bırakıldıtını 1.10 9U sa 
yılı nilllhamızda yazını,, ertetıi ~Unli 

de gazetemiZin ayni sütununda bu va· 
tanda.şın bet aydaf\beri .kımler tar ı
fından oyalandıfını, isim tasrihi su· 
r etile, ortaya atmıftık. 

Biz, bu ne,riyatımızın ali.kalı mel· 
kamlar tarafından nazarı l'İkkate a 
hnacağını ve müftekinin çafırtılıp 

derdinin sorula.cağını Umit edlyor \'c 

bilhuaa, bu gibi ihbar ve fiktyetlE""r 
hakkında belediye ne9riya t ' ubeai ta· 
t'lfınd&n son günlerde gönderilmete 
ba,ıanılan notlardan bu f<:e ait olan • 
nı bekliyordu~ . Teesııürle .söyliyelim 

Fırmn Ahmet Tozko('aran ki, ne mt14tekl fırıncı çaftrtıldı ve 
------------- ne de gazetemize tavzih, tekzip veya 
~-----------..... ] taahih yollu bır i9'ard& bulunuldu. Biz 

• • lMA hareketi ınıı.tekiain clilaltç .. i :t-
Amer1ka ya göre M. netfiY•tımıaaa 11a bulnltı eclü-

R h b · dlfine detif, aJlkadarlann rıuan dik us ar ' katini celbedemedJtlmlze hWcmetmlf 

Moskovanın 
düŞmesi. 

muhtemeldi 
İngiltere Avrupada 

son müttefikini 
kaybediyor 

glıtere A wrapar 
uıa içi• Amertll 

aıa ordu glader-
mesbll istemi• 
Nevyork, ı 1 (A.A.) - Uni

ted Press bildiriyor: 
Amerikan basını Moskova. 

nın düşmesini bir ihtimal ola. 
rak kabul etmeğe ba§lamı§tır. 

ve mUştekinin müracaati üzerine ye· 
nf bir teşebbüste bulunmatı dU~··· 
meltte iken, Galatada Per~embepaza· 
rınıia. Ömer soltağında 6 numarada 

·börekçi İnebolulu Ahmet Tozkoparan 
tarafından yapılan yeni bir ihbarl;.ı 

karşıl&§tık. 

Bu vatanda~ da, evvelce belediye 
reisliğine verilip lktısat mUdirlyetiııe 
havale olunan bir iıtidasının beledi· 
ye lktısat müdürllltU tarafından 
ekmekçiler cemiyetine havale edildi· 
tını ve bu mllra.caaUen kutkulanıcı 

cemiyet relıi Ali Rızanın kendtsi.u 
cemiyet bınasından kovduğunu ve ·,
h~irandan yirmi temmuza kadar fr 
rınına tahsıs edilmiş bulunan unla· 
nnın kesilmesine sebep olduğunu söy 
lem iştir. 

Öğrendiğimize göre lktısat mildllr 
IUğüne havşle olunan bu gibi istida· 
!arın sllrUncemede bırakılması gibi 
muameleler l>Hkalarına da yapılmı'J· 
tır. MeselA, Samatyada İmrahor cad· 

1 desinde Fırıncı Halil de, açmak t.e-
1 şebbUsünde bulundufu fırın hakkın la 
verdıfl bir istida da böyle aylarca 
sürüncemede bırakılmıt ve nlhayd 
bu vaziyet k&flıaında 0 da belediyeye 
verdiği istidayı '4klpten S&l'.f'ınazar 
ederek ekmekçiler flrlceU ne anlaf· 
mak ve kapalı kalan fırını için 'fir· 
ketten bir tazminat almak !Jeklınl te •• 
clh etmek mecburiyetinde kalmıflıı'. 

dlJorld: 

Türkiye ile 
Bulgarisfan1n 

arası 

bozulamaz 
Sofie., 11 (A.A.) - D. N. B.: 

Bulgaristan Kralının tahta clihl · 
sunun yıldönümU günllnde Tlirkl· 
ye devlet reisiJ.e Bulgaristım 

Kralı arasında teati edilen tel· 
graflar hasebile Türk • Bulgar 
münasebatına ait mütalia ser· 
deden <Mtn akşam gazetesı 

şunları yazıyor: 

cBu tellerin teatlsı uzun za· 
mandanberi iki memleket ara
sında mevcut olup .son aylarda 
de!aatla tezahür eden iyi mtina· 
sebetlerin delilidir.~ ' 

Mezk!lr gazete, bu iyi müna· 
sebetlerln yabancılar tarafından 

bozulması ve karışlınlmaııı le· 
şebbUslerinin Türkiye hükumeti 
tarafından sur.eti kat'iyede red· 
dedilmiş olduğu hususuna dlkka· 
U çekmektedir. 

c'Mir> gazetesi, menşei ne o· 
tursa olsun, hıç bir desisenin iki 
memleket arasındaki iyi mUna· 
sebctferi bozamıyacağ'ını lllve \'..: 
izah ediyor. 

B ULGAR1STAS İTALYAN 

HARP GEMt8 t SATIN 
ALMAMIŞ • 

Sofia, 11 (A.A.) - D. N. B.: 
Bulgaristanın bazı İtalyan harp 
gemilerini satın • aldığına. daır 

hariçte şayi olan "haberler hı!!· 

!ına ·olarak Bul(ariatanın h~ bir 
1t"lyan harp remlı!i satın alma
dıtını Bulgar ·istihbar.at ajaruıı 

mUphedeye mezundur. 

İKGİLTIBIDE 

Hükôm·et, 
parlamentodan 
fikirlerini açıkça 

söylemesini 
istiyor 

Londra, 11 {A.A. l - Reuter'in 
parlamento muhabiri yazıyor: 

Parlamentonun önUm\izdeki top 
ıantısında, hUkiJmetten, Rusyadakl 
askeri şaziyet hakkında mllzakereıcr 
açılması lmklnını hazırlaması iste
necektir. Zannedlldiğine göre, htiku· 
met, parlamentodaki işler buna mU· 
salt olursa, bu husustakı bUtUn fikir· 
lerin kayıtsız ve şartsız ortaya atıl· 
masına ve hattA parlamentonun batı 
cephesinde hemen' askeri bır hareket· 
te bulunulmasına taraftar olan azaı;ı 
tarafından beyan edilecek f!kirleriq 
dahi bildirilmesine nıemnunlyetle rı· 

za gösterecektir. Bununla bera.ber 
son fikri mUdafaa derecesinin hllkQ· 
metin parlamento karşısındaki vazı· 
yetini mUteessır edecek bir mahiyet· 
te ola.cağı hakkında hiç bir al!met 
yoktur. 

Buna mukabl!, zannedıld ğinc 

re, ekseriyeti teşkil eden aza şu 
naatı taıJımaktadır: 

gd· 
ka· 

İfşa edilmlyecek olan bir çok şey
ler yapılmıştır. Bu, azamı ımklmlar 
içinde yapılmakta o!an bir hareket 
hattıdır. Herhangi bir anda yapıl· 

Dr. Klodyüs Muharririmize dedi ki : 
HTlrk • Almaa ticaret mızuereıer111111 çabllk 
netıceıeamııladea dolayı çok memaaaam,, 

Yine dün gelen Berlin Büyük Elçimiz dedi ki: 
"Dost yaşamış, asla düşman olmamış iki m i llet ar a
sındaki dostluğun inkişafını gör mekle bahtiyarım. ,, 

Dün .. hah ~hrlınlze ıelen Dr. Klodiyilıı ,,.e Alman heyeti azalan Haydarpaşa ganndan çıkarlarkf'n 

Dr. KlecftJ99 mnhantrlmlz Farak Fenikle konut urken 

Almanlara göre 
Azak denizi 
muharebesi 

sona erdi 
Çembere alrnan 
Rusların imhası 

yak1nda bitecek 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman ordu· 

Jarı başkumandanhğının tebliği: 

Aıak denizinın şimalinde, çok dar 
bır sahada sıkıştırılmış olan dU!JMa· 
nın imhası yakında bltmif olaca.t· 
tır. Muharebe meydanında, 18 ine. 
So\•yet ordusu başkum&11danının ce· 
sedi bulunmuştur. 

Sovyetlere gore 
Timoçenko'ga 

gardım 
gönderiliyor 
Azak sahillerinde 
Hayat ve ölüm 
savaşı başladı 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet 
tebllii: 

Viazma kesiminde dü§man hü
cwnlarında düsmana ağır kayıp. 

lar verdirilerek geri pilskütotül· 
müştür. 800 Alman subayı ve as
keri ölmü§tür, 

Ankarada Turk • Alınan ticaret 
muahedesini in1zaHyan heyetle, 
hcyeun reisı bulunan elçi lJr. 
KlodyUs ve v aıi!esı başına donc
cek olan Bcrlın buyük elçunız 
Husrev Gerede, dun sabahki eks
presle, Ankaradan şehrımızc gel
mışlerdır. 

Berlın bu) uk clçımız: Huarev 
Ger~. liaydarpqa ~n\lilda 
kendısmı karsıla) an bir ar~ıı
mıza be) anatta bulunarak demıs· 
tır ki : 

c-:~ Normalden dostluğa &eçen 
ve gittıkçe dostluk yolunda artan, 
zaten tarıhcn dost yasamış ve aala 
dii~man olmamış ikı memleket a
rasındaki dostluğun bugilnkli me
sut inkişafını gormekle, Turkıye 

devletinin Bcrlindekı • mumessıli 

l
sıfatile kendimi mesut ve bahtiyar 
addederim. 

1 Pazartesi giınu buradan otomo. 
bllle hareket ederek Edırne, Sof· 
ya ve Bukres tarıkıle Berline dO. 
necegim. 

Donufte acele edişıme sebep, 
Cümhuriyet bayramında Bedınde 
bulunmak ve bu mesut gilnu ora
daki vatandaşlarımla birlık~ tesit 
etmek içindir. o 

Bundan sonra trenden çok neşe. 
li bir yüzle inmit bulunan Doktor 
Klodyiıs de arkadaşımıza demiştir 
ki: 

«- Dostluk ve karıılıkh itimat 
havası ıçlnde cereyan eden Türk . 
Alman ticaret mlizakerelerinın 

müsbet bir şekılde ve bir ay gibi 
kısa bir zaman zarfında neticelen 
mesinden dolayı çok memnunum. 

Dr. Klodyüs, memleketımizde 

gördüili büsni.ı kabulden çok oıu· 
tehassis oldutunu ve meınleketı. 

mizden bütun hayatınca unutamı
yacatı çok iyi intıbalarla ayrıldı . 
tını söylemiştir. ~ asırlarca devam eden bu 

ltıotu uğraşmalara rağmen 
~ 11Ietinin namus ve dürüst. 
ı;•nan C'Sas mayasını boı:a-

Nevyork Times gazetesi bu 
ihtimali yazmakla beraber o
kurlarına bu hfıdıse, vuku bul
sa bile bunun cenup bölgesin
de Alman tazyikının Rostofa 
ve Kafkasyaya doğru ilerleme
si derecesinde bir ehemmiyeti 
haiz olmıyacagını bildirmek
tedir. Gazete, Rus kuvvetleri
nin Asyaya çekilmeleri ihtj. 
malindcn de ayrıca bahsettik. 
ten sonra sözüne şu yolda de. 
vam etmektedir: 

Aldığımız bu şlklyetıerl de allkıı· 
darların dikkat naıarlarına arzeder 
\'e müsebbipler hakkında yapılaca;< 

muameleyi dört gözle bekleriz. 

ması !Azım olan veya olmıyan bır Briansk \'e Vlazma bölgesinde çem 
IJCY hakkında karar vermek hükilm.e· bcr altına alınmış kuvvetlerin imhası 

Brlansk kesiminde Sovyet kıta. 
ları, 43 Alman tankı tahrip ve bir 
duşman piyade taburu imha etmiş. 
tİı', 

Doktor Klodyüs ve arkadaşları 
Pazartesi günil Yeıilköyden hare
ket edecek hususi bir tayyare ile 
memleketlerine döneceklerdir. ~ !'dır. Benim görüşüme gb· 

l'ııı l'.'ır:cı tipin ve feragatli in
ci nısbcti ve bunların seci· 

ita tkı dtlnistlük kesafeti ba· 
brı l"rıemlcketimlz dünya yii. 

dııı lr rekor teşkil edebilir. 
cf r Ve müşkül şartlar karşı. 
llıu~stIUklerini ve fedakar. 

)'Uzdc yüz muhafaza ede-
~ ltadar mayası temiz, ruhu 
tlt; insanlara başka hiçbir 

tttc bu nlsbette tcsadlif e· 

~~a beraber dünyada hiçbir 
~ıııct •zine yoktur kl, tA niha-

)i'lltıa •r bakımsıı ve bekçisiz 
~il! 1 caiz olsun. 

~llltltettckt dUrüstl ük mayası 
.\ tehlikelere maruzdur: 

~l~lt~amızda Jfıyikllgin yanlış 
hı 1 i yUziınden dine çok 

~it~ lıözJe bakaııhır ve dinde· 
~aı gayenin şahsi ıhtiraslara 
t111 ara gem vurmok, feragati 
llııtlaşmavı vüksck tutmak 

~ .. •ıııtı unutanlar vardır Av. "'ld • • 

Rusya bu harpten çekilse 
bile Almanya savaş neticesin. 
de muazzam zararlara utramış 
olacaktır. İngiltere Avrupada
ki son rniıttcfikini kaybediyor 
amma Atlantlk kendisinin ye. 
ni bir müttefiki olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Muhalefetin gazetesi olan 
Daily Nevs diyor ki: 

İngiltere tarafından Garbi 
Avrupada yapılacak her hangi 
bir hareket, hatta yalnız bir 
köprübaşı tutmaktan ibaret 
kalsa bile, Rusya için büyük 
bir yardım teşkil eder ve bu 
memleketi belki de kaldırır. 
Buna rağmen f ngilizlcrin bu 
büyUk adımı atmıyacak ları 

muhakkak gibidir. Bunun se. 
bebl daha seçenlerde Avrupa. 
yı istmı etmek üzere bir ordu 
~öndcrilmco::ini Amcrikaya tek. 
lif etmiş omaları ve Amerika 
tarafından buna şimdiye kadar 
miisbct cevap verilmemiş ol
masıdır. 

ı. ;ı a dinC'. gaye ine ta- ı 
(b "ltırı mAnaJar 'C?rcrck ta. 
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te aıtttr. da terakkller kaydetmektedir. 

Eski Dahiliye Vekili Şükrü 
Kayaya şanf aj yapıldı 

Eslti nahiye m üdürlerinden Meh. I vermeyi kabul ettiğini bildirmiş, 
m et. Ali_ Bi~okay, sabık ~ahil~y~ diğer taraftan da zabıtaya vazlye. 
Vekıll Şukru Kayayı: 11Scnın kırlı ti haber vermiştir. 
çamajırlarım ortaya dökerim, eier Silkrü Kaya'nın 2500 lirayı ver. 
~unu :apma~ı _istem~yorsan ban.• meyi kabul etmesi üzerine Mehmet 
~50~ l~ra verırsın!• dıyerek tehdıt Ali, Şükrü Kaya'nın evine gitmi§
etrnıııtır. tir. İşte bu sırada zabıta memurla. 

Yalnız tehdit yapılmadan evvel rı da eve girmişler ve Mehmet Ali 
Mehmlt Ali, bir kaç defa Şükrü K•· tam parayı alırken cürmü meshu~ 
yaya gelerek parasııhktal\ şikAyet yaparak kendisini yakalamı§lar. 
etmiş ve Şükrü Kaya da kendisine dır. 

bir miktar nakdi yardımda bulun· 
muştur. 

İşte bu yardım etme hAdisesin
den birkaç gün geçtikten sonra 
ŞUkrü Kaya bir tehdit mektubu 
almıştır. Bu tehdit mektubunda da 
yukarıda yazdığ ımlz gibi eski ha
diseleri meydana vurmamak için 
2500 lira süküt hakkı istenmiştir. 
Şükrü Kaya, bu vaziyet üzerine, 

bir yanlian M~hmet Aliye paravı 

Suçlu, dün sabah adliyeye veril 
miş ve Sultanahmet birinci sulh 
ceı:a mahkemesi tarafından sorgu. 
ya çekilmi5tir. 

Sorgu esnasında M. Ali Bino-

kay suçunu itiraf etmiş \'e bunu, 
Şukrü Kaya'dan birkaç para ko. 
parmak için yaptığını söylemiştir. 
Sorsusu ıııonunda Mehmet Ali tev. 
kif olunmustur. 

Lenlngrad önünde. dün düşmanın 

nefes alınak için yaptığı bUtün te· 
şebbUsler, m~vaffakıyetsizllğe uğru. 

n11ştır. üç gUn sllren çarpışmalarda, 
yalnız bir piyade tümeni kesiminde 
28 ağır cins tank tahrip edilmişti. 

Sn\·aş tayyarelerı dUn gece Mo.· 
ko\a ve Lcnlngıadda ehemmlyetıl as· 
keı1 tesisleri ve ayni zamanda dem.
yollarını bomba!amışlardır. 

Berlln. 11 (A.A.) - Alman ordu· 

tarı başkumandanlığının hususi teL· 

llğl: 

Moskova, 11 (A.A,) - Krasna. 
ya Svezda'nın bir telgrafına göre, 
Timoçcnko ordularına :\'ardım et
mek Uzere merkez cephesine mU
hlm miktarda tak\'iyc kıtaları gön
derllmi§tir. 

Moskova, 11 (A.A.) - United 
Press bildiriyor: 

Cepheden gelen hususi telgraf. 
lar Kızılordunun her uç harp cep
hesinde de çok güç bir vaziyete 
karşı koymağa çalıştığını ve Al
manların muazzam ileri hareketle-
rinin devam ettiğini bildirmekte. 

Azak denizi muharebesi soRa er· dir. Rusların Almanlar tarafından 
ınlştıl'. Orgeneral Lohr kumanda.sın- Orel'in şimalinde yapılan ileri ha
daki hava fılosunun lşbırliğile hare· rcketinl durduramadıkları kabul 
ket eden General Von Mansteln ku· edilmektedir. Briansk'da vaziyet 
maııdasındakl ordu, Kor,general Du- ciddidir. Azak denizi çevresinde -f 
mltrescu kumandasındaki Rumen or- se Kizilordu kuvvetleri bir hayat 
dusu ve Orgeneral Von Kleist kuma!! ve ölüm savaşma atılmışlardır. 
dasındakl zırhlı ordu, 9 uncu, 18 inci SalAhiyetli makamlara gelen ra
Sovyet ordularının kUIU kuvvetlerini ı>orlara göre, MoskoV'llya karşı ya. 
mağl(Jp ve imha etmiştir. Pek ağır pılan Alman yürüyüşü iki taarruz 
kanlı zayiata uğrayan düşman, bu:ı- şeklinde açılmaktadır. 

dan batka, 64,825 esir vermiştir. 125 Bu taarruzların yapıldığı muaz. 
tank, 519 top ''e tahminı imkAnsız zam sahal•rda twk çok miktarda 
miktarlarda ba,ka harp malzemesi Rus askerınin çevrilmis olmasın-

dde ~Umıftil'. dan korkulmtktadır. 

Tokyodaki Alman 
ateşesine göre : 

Rusya 
mevcut 
değildir 

Tokyo, 11 (A.A,) - United 
Press: 

Bütün mahfülerin dıkkat ıözle· 
rl Moskova cephesindeki h&diaeler 
üzerinde toplanmıştır. Almany• 
büyük elçiliğinin basın atatesi ıa
zetelerln milmessnlerlnl kabul e· 
derek şu beyanatta bulunmuştur: 

Almanya ve Rusya arasındaki 

muharebe Rusyanın askeri bir a. 
mil olarak tamamile ezilmesi neti. 
cesinde bilfiil bitmiştir. Artık or. 
tada Sovyet Rusya mevcut delil. 
dir. 
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1 S E R B E S T K O R S O ij 1 r\ Soruyorlar : \" 
1 

Mehmet Ali Kağıtçı hakkmda 1 ntl~~.~;,~~~~;;~ Maarif vekili geldi 1 (ikdam) bize 

'G(iMD~~ ~ 
6ll~ 

Bir vatan evladının ihtısasından 
istifade edilememesini 

memleket hesabına israf sayarız 
t?::!f!. eçen g1ln yetlşmış mUtehas· 

~ sıslann i r a uğradığı.ta 
daır yazdığtmız bir makalede Me!ı· 
ınet Alı Klığıtçının açıkta kalması ıı 

misal gô tcrm ştık. Buna dair M. S 
imzıı ıle aldığımız bir mektupta dt'
nlllyor ki: cÇok haklı bır dava mU· 
dafaa edıyorııunuz, fakat o kad ır 
yanlış bır misal gösterdınlz ki davı:.· 
nız bu yüzden çürür. Mehmet Alı 
!{Ağıtçı elbette kıymeUI bir ktlğıt 

mütehassısı olar yeUşmlştır. Fa· 
kat ıyı bir idare adamı değıldır. Fab· 
rıka mUdUrU sıfa.tllo kendhinden ıs· 

lı!ade cd lememtştlr. MUdUr yapı.~· 

cak y<'rde ipUdadan bir fen mUşavi· 
rı dıyc kullanılmış olsaydı daha çok 
istifade cdıllr ve fabrika da idare ış· 
!erinde hataların zararlarından vl· 

kayc edilmiş olurdu. Bır defa müdür 
olduktan sonra ayni müessesede fe:ı 

mUşavırl dıye ıstihdam olunmas!, 
bizde hUkUm sUren zihniyete göre 
çıkar yol değlldi. 

İhlısasa clb<'ttc saygı l~zımdır. F.ı 

kat blr insan çok çalıştı, bir ışın mü· 

hassısı oldu diye yalnız telmik kao.-

liyeUne bakarak muvaffak olamadı· 

ğı bir idare lşirıdo tutulması doğru 

mu?» 
Biz yazımızda mUdUrlUkten ban· 

setmedlk, bUtUn ömrUnU selUloz ~·e 

kağıt sanayline hasretmiş, bu işe 

sevgi ve a!Akıı. ile bağlı bir vatan 
cv!Adının çalışma. ve ihtısasından ıs

liCadc edilememesini memleket hcsa· 
bına bir israf saydığımızı söyledik. 

oğluna tramvayla ~ıkıyor, kuv
,·etlue gilvenenlcr de Yllksekkal
dırım ~·okuşuııu tırmanıyor. Bu 
yolun bir kısmı oldukı,:-a munta· 
znm, merdh·cn kı~ımları ise ı,:-ok 

berbat bir halde. l'ark yapıyo· 
ruz, meydan asfaltlıyoruz. Blll
yorum bunların hep l do lilz.ıın. 

Fakat, bu yol da. ihmal edilme· 
meli. Bir de JUğınıırlu ltanılnr· 

da halkın srğınııı koruııınuk rncc 
hurlyetlndo buluncluğu Karnköy
Takshn lıattınıla hep birinci nıc\' 
ki traınmyl:ar ı.,ıetııdigl İ\·lıı, 

el>serisl memur olan yokularu. 
ekiz kuruş ücret blraz ağır ge· 

liyor ... » 
Bıınıı bir okurwnuz y:n;ıyor 'e 

soruyor: 1 
- ı•aklaşan karlı \"O yağı-:lı 

günler clüşUnUlcrck YUksckkal· 
1 dırımın şirnclldcn tamir ettiril

mesi, Tak!ilm • Knnıköy hattı· 

na sabah ,.o akşamları bir kaı: 

iklncl me' kJ araba tah is edilip 
lıalkıı. beş lı;uruoı:la seyahat temin 
cttlrllme"l daha mu\'afık değil 

midir acaba'l .. 

Vekil, kitap meselesinin halle
dildiğini ve böyle bir 

mesele kalmadı ğı n ı söylüyor 

sataşıyor 

iki kath küçüklük 
Dünkü İkdam gazetesinde Mu· 

rat Sertoğlu lmzaslle uzun b!r 
yazı çıktı. Yazı: cMuhtaç halkı 
insafsızca soyan bir mUesseseı> 
serlc\•hasını taşıyor ve sahiple· 
rlnln tnı-ili:ı: Yahudilerinden mU· 
rekkep olduğunu söylediği bir 
mUcsscsenln taksit ve bonolarla 
40 liralık malı 100 liraya nasıl 
mUştcrilcrc soktu~unu anlatıyor. 

İşin bu tarafına diyecek yok. 
Fakat Murat Sertoğlu: cBir ara· 

!ık kısa. bir nıUddet Vatan ıa· 

zetesinde çalı #ırk en bu şekil 

hırsızlığın teşhirine her nedense 

gazetenin sahibi Ahmet Emin 

Yalman mani oldu> diye bize 

çatmağa cUr'et ediyor. 

Maarif \'el.ili Ha. an Ali 1"iloc1 Hayd:ırp:ışa i ta.,_yonunılıın ~ıkurken 

~ı-------------1~ Maarıf \'ekili Hasan AU YUccl dlin Junaeağım.1' 

(Vatan), hallm1 menfaatine 
aykırı gördüğü her hareketi per· 
vasızca teşhir ctmeği. iş edinen 
bır gazetc<lir. Bu nokta, hergUn· 
kU eserlerlle sabıltir. Bahsctlığı 
meselede de teşhire mani olmak 
şoyle dursun, bu mevzua dıılr 

heyecanlı bir ytızı Y<'-Zdık. Bu ya· 
zı da ı;azeteınıziıı ıı ağustos ta· 
ı lhll ııUshasında: cMuhtaç halk 
soyuluyor • Taksitle satış yapan 
b3zı mağazalar mallarını değer· 

!erinin bir kaç misil fiyatla halktı 
aUrUyorlar • Allı.kah makamların 
bir an evvel harekete geçmcsinı 
istiyoruz:. başlığı altında çıktı. 

Garibi şu ki Murat Sertoğlu tam 
o sıra.da s-azetemizin yazı işlen· 

Barem kanununun 
iyi ve kötü tarafları 
c. A. imzasllc şu mektubu aldı~: 1 beliren noksanların üzerinde dunu· 

cBarem kanunu hakkında muhtel:f ması ve kanunun ona göro tadllidir. 
vesilelerle yazdığınız yazılar bllha!lsa Meziyet ve sAyin tıti:ı:cc olçUlmesi 
memurlar arasında bUyUk b r alA'l<a ve hatır ve gönlilUn işe karı~aması, 
ile okunmuştur. Başka yerler! bll· işin cidden en nazik noktasıdır. Bn
mC'm, fakat benim bulunduğum da· nun için kanuna sıkı kayıtlar koy

Tayyare 
seferleri 
Af mangadan posta 

tayyareleri getiriliyor 
lrede ık! bb!Uk olduk. Bır takımımız maktan ziyade içtimai itiyatlarımız· MUnnkalfit VckAlctl tarafından 
(ki ben onların arasındayım) sıLı da şuurlu bir lntibııh uyandırmağa idare edilmekte olan İstanbul - An· 
haklı buluyoruz ve barem kanuntl· çalışmak lAzımdır. Çalışana. ve mez!· 
nun meziyetın ve ~yin hakkını ver· yet sahibine şahst sebeplerle ve ha· 
medlğ.ne, çalışanla çalışmayanı bir tır, gönUI ve menfaat saikile daha 
tuttuğuna, yalnız esklllğe balanakla kıymetsiz bir adamı tercih ede'1 
h ta ettiğine ve nasılsıı dıploma ala Cimlr, kendls no emane~ edilen mem· 
mayan bilgi ve tecrtlbe sahipleri:ıi leket menfaatlerine ihıı.nct ettJğl•ıi 

hiçe saymaltlıı bUyUk bir haksızlıK anlamalı ve duymalıdır. lyi örnelt 
eltlğlne l<all bulunuyoruz. göstermek ve yukandan aşağı sıkı 
Diğer takım da barem kanununa murakabede bulunmak suretlle bu· 

şıddetle taraftardır. Bunlar diyor ki: mı yapmak mUmkUndUr. ÇUnkU mız· 
Barem bize i tıkrar Ye emnıyet ve· rak torbnya sıtmaz. Meziyetli varken 

kara - Adanıı tayyare postalan ev
velce fl!n edıldiğl ilzerc 31 blrinci
te~lnde sona erecekti. 

Vektılet. havaların mUsa\t gitme
sini gözöniinde tutn.rak hava seferle· 
rinl bir mUddet daha temdit ctmeğl 
kararlaştırmış ve bu kararını alft.ka
darlara bildirmiştir. 

Bundan başka öğrendiğimize ~öre 

MUnakaltı.t VekOletl şark vllflyetleri· 

sabahki ekspresle ı\nkarad:ın şehri· \'ekil kitap nıeselesi hııkltınaa ar· 
mlze ı;clmlş. Haydarpa.,adıı. YekAlet kada.,ımı:ı:ın sorduğu suale de: 
mensupları ve dostları tarafından c- Bu mesele VekMettn geçenki 

karşılanmıştı;.. ı lebliğindc de bildirildiği gibi halle· 
\'ekli kendısınl Haydarpnşada kar· dilmiştir. Kitap ıneselesi diye bir mc· ı 

şılayan bir arkadaşımıza hryanatt'a sele yoktur.> 
bulunarak demiştir ki: 

<- tstanbulda bir kaç g1ln kala- Vekil Jstanbulda bir ha!ta kadnr, 
rak 'Üniversite, Yllksek MUhcndls ve kalacak ve cumartesi gunU Ankara- 1 
Teknik okullarında tetkiklerde ba· ya dönecektir. 

Odun mes' elesi ve 
Belea.iyenin rolü 

ne bakıyordu. 

GôrU!Uyor ki Murat Serloğhı 

gclzetemizden arzusu hilA!ına ay· 
rıldığından dolayı bıze kin bağ· 

Od 1 b b 
larnışlır. Bu arkadaşın kendini 

u n c u ar u B yı n on eş i ne bu kadar kUçUltmesinl ve kinini 
bu tarzda bir sataşma ile ifade 

kadar beyanname verecekler etmesini beklemezdik. Fakat ya· 
pacaksa bari hafızasını yokla· 

Odun meselesi, odun rezaleti gü. l ku tr.sbit cdileclktir. Bu ayın on mak ve ya kolleksiyonumuzu ka· 

yor. Birçok kimseler bu hadiseden yannaınelerini vereceklerdir. da hakikate bu kadar aykırı bir 

Yeni zam taleb~. 
T aklli ücrf'itıerine oıı~oıır' 

do on 'l.llm yarJcb. u;rrlae 
elan yapılan mUracaatıar 0~ 
lıu zaın ytizde on bcŞe, ~ eım1 

~dr. 
beşe ,.e en nihayet de l rııı 

çıkarıldı. ŞlmdJ yine öğreıı.IY0 dJ ff 
şoförler bu l Uzde elli zaınJIU pı!Jll' 
bulmuşlar 'e leni bir z.aın ~~ilf' 
sı lı;ln Belediye tı.tısat 111Ud 

rıe nıllracnat etmişler. ~ 

tör bir Çok ılalı;ın bir opera ı 1' 
bir ha tasının Jmrnına anıcl1~1,. 
pıyornıuş. Ameliyatı bitir rt: 

11011 
l aranın dlkl~inJ dlldlldon roJ1' 

- El Hıh, demiş, ıııakn5ı 1'"ll 

da unuttum. #" 
l"enJ bir aıneJlyat. l'llnlôll51 

' 

mış. l"erıi bir dikiş. 

- Ey\'ah, p::ımuk 

nında unuttum. r.ıo' 
Haydi bir ameliyat dalla. dııll• 

pak~tlnl çıkarmış. Bir dJ}{I~ rıı"'1 
•• UA-'" ·u ı.-. - Ey,·atı, goı.I ,,,um 

unuttunı. .ıs 
dii.Oca 

Ha taııııı karnında dör _,. 
clJ) 

ameliyata ba~larken ııasta 

marn~: ~ 
- Aman doktor, şu ı;arnı~. rl 

dil' u• 
lllk aı.ı \'C bir do dıiğme , 4 

.,-ııı· 
ııaıı.a ııe bana zahmet olnl 

· ıer )-f 
nıımlyorwıı, belki şor11r (1 

dJrl»r· 
hlr zaın istemekte Jıalilı ,ıııl 

kat hastanın doktordan rl~ rıı.f 
gibi ben de Bcledil cınııdell 
ede.) im: ıJl6' 

Şu taksUer nckadar ıaıı' ıl' ~ 
rır ·a hr11 ini bir4cn l aııırııı afi 'ı 
aşırı ne Ilcledlycmlı.e, no ııe • 
leriııılze zahmet olmasın! 

AŞK ou;tn'! 
Ukrayna muharebcsindCll n 

:ı 9 
bU,l ük miktarda kurt '" •) ı.Ji1 

. ctll' 
!eri Trımslhaııyaya ııtıcıı. ...ı 

diW11 
1n anların birblrkrlni tc dil" 

tikleri yetmiyormuş gilıl '1111~t 
Yanları iltica edecek yer • 6 ıı' 
mecbur bırakmaların.. -t':! 

nün ba~lıca mevzu unu tcljkil edl· ı bcljinc kadar bütün oduncular be- rıştırmak zahmetine kaUanııaydı 

dolayı raporu Belediye iktısat mil· Sekiz: oduncu ile Belediye mü- iddia ile kendini bir kat daha 
dürlüğü mürakıbı tanzim etliği ve rakıbı Süreyya dün sabah adliye. kUçUk düşilrnıeseydi... ıo! Ki.Oıt ~ 
narhın tesbitinde de bu rapor rol ye vr:rilmişlcrdir. ~------------./ ~ • 

rıyor. Haksızlığın ve hatır ve g!Snill· mezlyctslzln tayini derhal göze çar- ne de, hava postaları koymayı dUşUn· 
ıe olan terfıkrın onUne geçiyor. :Mc· par. Mesele ölçUlerfn baştan ~agı mektcdır. 

zıyctin ve çalı manın hakkı verilmesi meziyet ve feragate göre olma!'ında Vcltftlct hava postalarında 'kulla-
• afta kalan bır ıddıadır. Bu kanun o!- \'e ışlnl kendine dert eden ad3mı'l, nılacak tayyarelerin az olduğunu na
madığı zaman da mezlyeUı ve çalış· biraz dik katalı bile olsa, makbul sa. l zarı itibara almış ve yeni tmz:alanan 
kan adam lhrtıale uğrar, arkası olnn yılmasındadır.] J Ttirk - .Alman mua:ııedeslle Almanya· 

oynadığı için İstanbul bclcd iyesi. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l•!!'m-B!!!!ll!l!!!!!!!!!!!!l!!l!!!l!'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;;;;;;;;;;;~ ========== ~ ./. 
ne, bazı 'klms<'lc-r fiyat murakabe S -;:::/" 

adam ileri ı;lderd'. H ç olmazsa ka· ============== 
komisyonuna hücum ediyorlar. ~ o run uz 
.. ~!: :~k~~~~",:v~~ı1:~~~.,;;;;: - SöyligefiJtl nun bu yolları kapanuştır.> 

Bu mUnakaşamızı sıze bildirmcğe 
hep bırdcn karar verdık. Hangımız 

haklı)'IZ ?> 

Tahrrn Büyük Elçisi 

Suat Davazı 
Cenaze ınerasinıi 
Tahran'da vefat eden 'J.'alıran 

Biı,> uk Elçimiz Suat Da\'azın cena. 
zesi dün akşamki 1'oros ~kspresile 
şehrimize nıu,•a alat etnıislir l\ler. 
hıımun cenazesi Sirkeci rıhiımına 
nakledilerek bıı sabah aat ıı de 
buradan merasimle kaldırılacak, 
Beyazıt Camiinde namazı kılındık 
tan sonra Edirnckapı Şehitliğinde
ki aile kabrine defnedilecektir. 

TAl(V/JJI 

dan bir kaç adet posta tayyaresi ge· 

tirtmeği kararlaştırm1.1. tır. 

İlkbahara kadar gelecek olan 'Ju 
tayyarelerle memleketin muhtelit 

Bize şunları söylediler: 
- Koordinasyon heyeti karar· Tiyatroya ait iki y k d 

namesile vilayetlerde ·ihtiyaç mad. azı arşıs .n a 
mıntakalarınıı hava postaları işletll<ı- delerinin azami fiyatını tcsbit sa- ı ©> ted.enberi ramazan gcc:_lerl- j vaptır. Bu iki yazı, sahuru bekle· 
cektır. Jfıhiyeti ve hakkı mürakabc ko· nın en gözde eğlencesi ti- mek itiyadında olanlardan agız 

Beyoğlu üçüncü 
noterliği 

• ık 
misyonlarına aittir. l\Iürakabe ko· yatro ve sinemalardır. Sahur ~a· ı avicısını s.evenl.cri yarım saat ka. 
misyonlarının kimlerden tcşı-kkül manını beklemeyi itiyat edinmiş i dar eğlendırebılır. Tenkit edenle 
edeceği hakkında da kararnamede kimseler için, bir cevap ,·erenden hangisinin haklı 
sarahat vardır. Belediye iktı!'at tiyatro veya si. oldugunu arastıracak değilim, Mü. 

koml
·syonda nemada, gözü ve nekklt ister haklı, ister haksız ol-

Beyolılu üçüncii nolcrllsine Ra· müdürünün bu bu. !\1 h · ka!a,·ı cğlendı"re. sun, • u sın Ertuğrul Türk liyat. 
şit Konuk tayin edilmiş ve vazife. lunması bu kararname iktızasın. " rosu mecmuasında verdiği cevapta 
sine ba§lamıştır. dandır. Yani komisyondaki ;ıahsl· rek gece yarısına • isler haklı, ister haksız olan • 

Raşit Konuk, senelerce hAkim· f . . yakın bir ıama. hiddctı"nl vcnmcll, bu hiddeti lı"'r yeti, komisyon azası 61 atılcdır. " .. 
lık ve muddciumumJlik yapmış, Bu itibarla discr azami fiatlarda nı bulmak bu ili· satırda şahlanan bir gazap haline 
Adliye Vckfılcti lt'!tiş heyeti reis· olduğu gibi oduna konan narhı da yadın can sıkıcı getirmemeliydi. 
liginde, müsteşar vekaletinde, tem- . k 1 t d k ld Bana kalırsa «btı tenkit 0 kad .... r • Belediye değil, komısyon oy. a nıasını or a an a ır ıt . -
yiz azalığı ve reis vckilllğlndc bu. k ı kcndı· kendlnı' ele \·eren bı'rarc bir muştur. Bunun içindir ki ço luk t yatro ve ~ 

( Baı cm kanununun gayesi elbette 
ıyidır. İyı tarn!lnrı da vat"dır. Eskili· 
ğln hakkını vem1ek ve Ati hakkında 
ıslıkrar 'l<c emniyet uyandırmak eı
bette llzımdıı. Fakat buna karşı ta:ı 
hlhe muhtaç tUrlU tUr!U mahzurlaı ı 
eksik de~lld r. :Mczıyetlı ile nıezlyeL • 
5lZI, çalışanla çalışmayanı b r tut· 
ması mezıyct ve feragat sahiplerinin 
şe\•klnl kesiyor. Diplomaya kıym ·t 
'erme ı ve kendı kcndını yetlştır~n 
bılgi ve azim sahibinin hakkını tanı· 
maması, diploma avcılığına yol aç· 
mıştır. Maaş hadlc-rlnl pek sıkı bir 
surette tnhdıt: etmesi, yeti<}mış b.r 
takım unsurların umumi hizmetler· 
den uzaklaşmnsıııu yol açmıştır. Za·ı 12 TEŞRiNiEVVEL 941 
ten ihhsas nıeYkli adı altında. şer ı PAZAR 

lunmuş eski ve kıymetli bir adli· d . b . t 1 1 · b ki 1 1 eda· ı"le "a"'ılmı,rtır kı", do~rusunu Bu zevatın Bele lyeyı u ış en s nemaya g tınıyell aıı msc er " .. ~ o 
y<'cidir. Kendisıne yeni vazifcsfn. 
de muvnf!akıyctlcr dileriz. tenzih eden sözlerini aynen yuka. ramazanda her gece bu temaşa isterseniz, cevap 

hile yolları da açılmıştır. ! AY· l O - GİİN· 285 - H . 160 
ı in d "' t ··b t" sinde • • ızır. 

--o--

Lastik ve çivi tevzi 
edilecek 

rıya geçirdik. Fakat :ıu da var ki, yerlerinin müdavimleri araııınıı \ermek kulfctinc 
yukarıda da kaydettiğimiz gibi fi. girmiş görürüz. Bski ramazanlar. bile drğmczıı di· 
at murakabe komisyonunun koy. da, Şchzadebaşı kumpanyalarının yen ;\luhsin Erş Oonısu, ecru c ne ıce RU!\Iİ: 1357 - El'LÜI,: 29 

duGu narhta c!'as rolü oynıyan bu. oyunlarını ~ahura kad;ır sürdür· 
. . d .. ill tuğrul, ya haki· 

gün bir suçlu vazıyetın c gor en meler! de. bu ramazan müştcrile. 
Belediye iktısat müdürlüğü mc. rini eğlendirmek içindi. katen bu killfetc 

HİURI: 1360 - RA!\IAZAN: 19 
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Ya aklımı bozaydım GÜNEŞ: 
ÖGLE: 

6,08 
12,01 

12,30 
6,26 

İstanbul vılayeti yeniden lastik 
ve çivi tevzii içın şehrimizde bu
lunan Ticaret Vekilinin mUsaadc. 
sini alacak ve derhal tcvziata baş. 
lıyacaktır. Bugiln için ihtiyacı 
karşılıyacak kadar çivi ve lllstik 
mevcut bulunmaktadır. 

murlarından birinin raporu olmuş. Bu :>ene ramazanının sahne ha. girmemeliydi, ya. 
tur. yatında gi::ızc çarpan bir hadise, hut da bu kül!c-

Udnci ultan Mu .. ta!a de\Tlnde, IKINDI: 15,09 0,34 
AKŞAM: 17,34 12.00 
YATSI: 19 06 1,30 
İMSAK: 4,30 10,55 

mr41Jur Kıırlofça muahedcslnln 
akdinden sonra dahlll işlerin tan
zlml. :r.lraat \e anatın terakkisi 
'e bilhn a \er ilerin JınfJfletilme
~ı s-lbl faalllet \'e hlzmctlerile ha:· r 
kırı hiirmet 'e te,·cecUJılıııU kazn· O aralık Rahman içeri geldi. Elinde ko. 

caman bir defter vardı. Odrcy içini çe. 
kt'rck: 

nan Sadrııı.anı Arnl.'azade Hü c· 
~in Paşa, \&ktin ŞeJhullslftmı bu· 
Iunan 'e harl,.., mıif it bir adanı ı 

olan Erzurumlu l'olıuJlııh Efe,.. 
diden hiç bo';'lanıııa:ı:, onu ı:,eklştir

mekten, ı;ekl,tlrenlerl dinlemek
ten :r.e\'k duyurmı~. 
Paşanın bu hnllnl bilen bcndele· 

rlndı>n 'r uınmnınm ı:;ohrctli Bek
tn,ı n~rılerlndrn Sofu Baba, bir 
ramazan guoıı ohbct Mra ırıd:ı. 

l'eFullnh Efendl.)I dılino dotı.r, 

de' let işlerinde ÇC\ lrdlği dolapları 

~.) ıp dôJ..,ncğc başlar. Bir aralık, 
dedikodunun ze, ltUe kendinden 
geçer, doldurduğu çubuğu ate>:ll· 
)PNlk bir !taç nefrs çeker. ~adra
zam, Bf'ktao:lnlrı bu harı•ketiııc 

lı;f'rler: 

_ Aınan erenler. der. liendlni 
topla. Aklını mı hoı.<lun yokııa. 

Hani oruç? .• 
ofu Baba, .)nptıI;ı falsoyu far· 

keder. llarelmtlnl maı.ur göster· 
mek için: 

- Hlddetlıııdcıı unutup çok şU
klir ki kaza ı mUmkuıı oları oru· 
<·umu bozdum. Ya. aklımı bozsa.)
dım halini nice olacul'tı p~şaııı 

duşun bir hele. 
Der, paşayı gulmege, harekctlnl 

affetmetcı "Olccbur eder. 

Bu kocamnn defterdeki şeylerin hep 
sıni mi öğrenmem Hizım"! dedi. 

Merasimden bir giln evvel Bayan Tur. 
pin Odrey'i kiliseye götürmek istedi: 

Düşününi.ız:, Odrey. dedi. Bir sene 
evvel Kale şehrinde ya~ıyan zavallı bir 
muallime idıniı, elbise alacak paranız yok 
tu. Yarın dünyanın en zengin kadınların 
dan biri olacaksınız. Bir milyon tebaanız 
olacak. Eger size butun bu nımetlerl ve. 
ren Allaha leljekkur etmezseniz en kötü 
bir nankör olursunuz. 

Odrey kiliseye gitmiye razı oldu. Bu. 
nun başlıcn scbebı de şu idi: Kilise rahi
belerin manastırının içinde idi. Bu ve.,ılc 
ile gidip rahibelere ve hele kendisine has
ta iken bakan rahibe l\lart'a teşekkür et
mek istiyordu. 

Rahibeler yeni sultanın ziyaretlerine 
geleceğini haber alınca, küçuk kiliselerini 
çiçeklerle süslemlsler, Odrcy'i bekliyor. 
tlu. Genç kadın çocukluğundanbcri ilk de. 
In olarnk dua etti ve Allaha §Ükretti. 

Ertesi sabah bayan Turpin lle beraber 
Selimin hususi tayyaresine bindiler ve 
Udafgor'a geçtiler. 

İngiliz: ve Amerikalı gazeteciler. sine
macılar. fotogra!çılar inci evinin kapı. 

sında. tayyare meydanında bekleşiyor 

~clı. 

Odun meselesi etrafında son ve. Şehir Tıyalrosu dram kısmında le katlandığına göre öfkesini ten
rilcn bir kararla oduncular beyan. temsil edilen Hamlet hakkında Ce. kldl cerh işinin uslünc çıkarma. 
name vcrmeğe mecbur edllmektc. !alettin Ezine"nin yazısilc bu yazı. 1 malıydı. dirlcr. Bu suretle mevcut odun sto. ya Muhsin Ertuğrul'un verdiği ce. TİRYAKİ 

EDEBİ ROllAN 

~azan: Francis de Croisset 

Sclım boyle olacaijını tahmin etmişti. 
Odrcy'in vaktile yazı yazdığı Evening 
t\c"S gazetesi de hususi bir muhabir gön. 
dermi;ıti. BUlıin bu gazeteciler, sinemacı. 
hır bir tayyareye dolarak Odrey'i Udai. 
gor'a götüren tayyareyi takip ctmfljlerdi. 
Tnyyarc meydanında yeni sultanı kar~ı· 

lamak için bir mU!rezc Malaka askeri 
bekliyordu. Meydanın dört tarafında aha. 
il toplanmış, onlar da bekleşiyorlardı, 

Selim an'nnclcre tlıli olarak saraydan 
çıkamı;> or, nişanlısını karşılamıya gldeml. 
yordu. Rahman bu vazifeyi üzerine almış. 
tı. Altın işlemeli elbisesi, pembe sarığlle 
tayyare me~ danında dolaşıyor, sağa sola 
emirler veriyordu Rahmanın etrafında 
~emslyc tutarı saray hademeleri vardı. 
Odrcy tayyareden iner inmez başına bir 
şemsiye tuttular. Bu şekilde otomobile 
kadar yurüdil. Askcder sellım durmu;ı. 
!ardı. Bayan Turpin sevinçten, heyecan
dan yerinde duramıyordu. 

Otomobilın pcrdelcl"i kapalı olacak ~C· 

TEl~RİKA No. 100 

Çe,·iren: Rezzan A. E. YALMAN 

hırden geçtiler. Odrcy yavaşça perdeyi 
aralıyarak dışarıya bakıyordu. Her taraf 
donanmış, halk sevinç içinde idi. Renkli , 
\"e süslü Çin harflerilc yazılmış sokak 
tabelııları küçük dükklınları suslüyordu. 
Odrcy biltUn bu sokakları, evleri tanıdı. 
Selimle ilk defa buralardan geçtiklerini 
hatırladı Otomobil yavaşça ilcrliycbill· 
yordu. Mavili, pembeli, beyazlı clbiselc 
rile halk sokakları doldurmuştu. Ağaçln. 
rın tepesine, damlııra kadar tırmananlar 
,·ardı. Odrey ~aljırmı;ı, heyecana diişmi.iı;

tü. Kendi kendine söylendi: 
( - Bu kadarını da tahmin etmiyordum. 
Bayan Turpin yava~ça elini tuttu. 
Sarnya varır varmaz, Odcry hemen dai-

resine çekildi. Ni§nnlısından bir mektup 
gclmi§ti. Hemen okudu. Selim ;ıu satırları 
yazmıştı: 

- Sevgilim, vapurda nlnına taktığım 
küçük elması hatırlıyor musun? bana onu 
iade cttii:in zaman: < Ben muhafaza ede. 
ccsimı> dcmi:tim, Busiın de ayni elması 

takmanı istiyorum, sc,•gllim. Benim için 
manevi kıymeti o kadar büyük ki ... Bun. 
dan başka annemin cvlendigi zaman tak
lıijı !iU pırlantaları da takmanı istiyorum.» 

Sarayın merasim salonu geniş ve mcr· 
mer sütunlarla süslü bir yereli. Salonun 
iki tarafında karşılıklı iki büyük kapı var. 
dı, Bu kapılardan birind<'n sultan ve 
maiyeti girecek, karşıki kapıdan da nişan. 
lm ve nedimeleri gelecekti. Bir üçüncü 
kapıdan kadı ve davctlller girecekti. Sa 
!onun bir kösesinde yaldızlı iki kolluk 
duruyordu. Bu koltuklara kadar çıkmak 
için mavi ve gümü§ renkli kumaşlarla 
kaplı dört basamak merdiven vardı. 

Saat on buçukta salon hıncahınç dol· 
muşlu. En ön sırada valiye hazırlanmış 
yaldızlı bir iskemle vardı. Etrafında za. 
bHlcr ve memurlar oturmuştu. İkinci sı
rada Wllfordlarla Robcrt vardı. Yan ta. 
ıöflaki bir geniş locada Filipınli musiki. 
şinaslar oturmuş, çalıyordu. Karşı tarnf. 
taki bir ba~ka locaya da fotografçılar, 
gazeteciler ve sinemacılar dolmuştu. 

İki sıralı genç, ellerinde çiçek dolu al
tın kflseler tutarak ilerliyordu. Arkala. 
rında mavi ve gümüş rengi elbiseler var. 
dı. Ellerinde yalın kılıç tutan has asker. 
lcrl de iki sıra dizildiler. Kapının nçılma. 
sını ve sultanın içeri girmesini bekliyor. 
lardı. Bir aralık kadı geldi, tahtın önün 
de durdu. Taht henilz bo"tu. Zi}arC't-

(Arkası VU) 

. 
Oscar Vilde'itı 

eserleri ~ 
ıııd' 

~lşlide Hail kfırgaı.l caclı.lts )'t~ 
~ını l'a'a apartınıamıtılll ~-,ı~ 

J(U' Budak soruyor: ı - tırı" 
) ... 

tıul u ehle etmek için ne t 1 
ıoçt') ,,; 

2 - o l'ar Wildc'in tUr ııF. 
cümo edilmiş ~erleri tıJ ıJ ı' 
dir ,.e bunlar nereden tcdlr 

le bilir'! •. 
,e>" 

Cevap: 1 - Koyun 1 s~ 
etini bUyUlt bir kap ,.e bO ıı. 
de kaynatıp köpUğUnU •e 
sonra, me\•sıme gore ı~::ı> 
kereviz, havuç, pırasa, "' 
költU, lfıhantı. ı;öbeği, ıı.r , 

t 1;lil 
yıklanmış ı;oğan ka 11 ııı ~ 1 

(·erenin kopağmı hanıur d•li· 
iyice kapatmalı. Eticr r~~P 

bl 
ya kadar ha!ıf alC'şte C ı11 
EUeri çıkardıktan 'c 1'11 ı 

)•ti da tuz ko,-up kalan .u • 
" :;O 

şım daha. lrnynattıktan ~ 
dirip 6Uzmel . Bu suretle cd•t 
\'etli bir et suyu dd~ 1., 
nız. 2 - O car WıldC 111 

1 
terelıme edılmtş escricr~tl 
bir kataloğ namınıza trG 
gönderilmiştir. Bunların 

0 
ı; 

ıçJn k tnloğurı .sahibi 0111 

han<y< mU.aoaat ~ 

Cl4AAf13:n1~ 
Beyin ve pata~es 

.J 

sigaraböreg' ıı" 
~ ,ı " Dort dıına be3 nl ne. tJr, ıı•r 

3 rı ne sarı ııatate5l D.} rı 8 oJO ı' 
da i.} lco ho~lamalı. BCl 

111 
• ~ 

rım. patatesin katıuı.ıarıırille..,, 
lllillı. lkMnl de ezip blrtı 3 cıı 
n~tırmalı. Biraz. tuz ,e "~ ,oto • 
h:ır. ı.erpip hıınıur gibi • ıı.I 

ıiU' .. ,, 
4\7. şekerli bl r kepçe " ·a-I 'ıv 
mek kası"ı tcrenığı 'c 1 .,,t ,b • ~r.J 

tn kurıstırıp 'nvao; Jll' 9
' 111110 

• ., • ' (P 
surctilc hıııııuru ı.ırııı • ıoc•l 
malı. ~lgura hörı-ğl ıçlı'.tc•' r 
,·urkalarııı iı•lrıc tııı iç 411• J 
• • rıll"' " .... kaşık ko~ıııı gı\zcıce ~ı• bir I' ~f 
rılanları un crpllnılŞ 1,ırt' 
ko~ ınıılı. Bir kap içlndC ,,:• ,t ~ 
sık t errl nğı llc zc~ tJıı~ 111ıı· {' 
~·umurla\ ı ı' kc ı;:ıll•111'11

1 111 
• • J ''(" ,, 

rPklrrl bııııa b:ıtırı(I S-11
• 1 ~1 

t ı!ll I• 
tereyağı lı;lntlc kır.ur ı .,.ı 
tırken 6ık sılt hl\ n~ ı rll •"', 

ırıı1 \ 
lıörPkleri ık ~ık çc' ti· 
t•ak ı;ıcak sofrııYn 'crıııt oıııt· • c1' 
ncfüı 'c Jeı.zelll blr bor 

J 



............_ n . a. ıtn -----------------· ... ---·-------------·-------~.-&TA 1' ,,..~~e~!!"'"""--_~--... •-zl!!"!!~s'""""-...,22110..,.!"!tAS~- . .,,. ... -~-.,.----,,-,,,,,,.-""=="'---~~~----
~rp vaziy 
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9enişliğinde 
~arma taarru 
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~ Yazan: 

~nBOR AN 

bölgesin-\':__cephe inin merkez 
'--....., Reje\, \'la:ı.ma 
~ ~kllerlnde Alman 

\e Brl· 

ıı,~Ue dc,aın etıııekt 
~~o tarruzu henüz. inklşar 
\~fakat \'iaı.ına \e Brfanı;k· 
~ ınotörlü birlikleri cepler 
' \ 'e bazı ·o, yet birliklerini 

taarruz· 
cdir. Re· 

\~ğe rnm·affak olmuıılar
~ ihata edilıni' ~o,~et. lılr· 
~' \'lawıa bölgesinde 60 • 
' "« \'e Brl&n!lk'da 3 Rui or
~ ~llD11 taaav\ur ,.e tahmin 
~4!, llıılit.aıacadır. Böyle bir ı,ıey 
~ 4hnan Heri kıtalan ,1ındl 
~ kapılarına \armış bula· 

~ &ebUğlerlııde 6t • 70 tü· 
ı... Alıata edlldliine dair şimdi· 

\ ~. lttr mal<unat görülıneml"'· 
'~ Briamk'da 3 Rus ord;. 
' t.w,~ edildiği blldlrllml'H de 
~e bu da 3 tlimen olarak 
q~. 
~ ~ naey41an nnaJaarebde
- • ,. e.liftdttU.lz hııt-.a "'1dur: 
' •e ._ töment ihata edilme· 
\ "1ttc -.,fltal Tlmoçeako ordula· 
' il& \'e idarede ırilkflnet ve ltl· S , ~tmemı,ur. Btlylk ku
~'e lıtiytlk imha muharebeel
~ llleydea ,•enwemı,tır, mec· 
\ lı.ı19e1e e,..ıama muharebe
\ "'ka doğru çekilecek or4lu· 
~ "'-lı.raza~·a ı.-alı,acakttr. 
\~nokta, Ol'el'e \arR'I" 
~ ' k•netlertain yapacak· 
'I l ettft-. 8 blrincltf!!rJııtdea-
\ t"4tfto C~•ni' buhmwyor. Bu 
~._ Z&rtınıla 'l'ııla nya Kunk 
~tle ~lr ilerleyı, )·apama
,~, lıakıhnıa, Ttm~nko 'e S: rn~terekcn ınukabll 
~ ~.,..ktarnta '\-0 Almaa taarru· 
\~ lstutamette ıhlrdurHklanna 
\..'erufJIHlk. Eter Ruslar ba
l~ "'•na. büyük iblr teJaHke 
~ ~'llırlar. 
\_ ~ •r, Bud~eni erdular•ı da
'~ ıle Roetof istikametinde 
' etllte.ğe ralı~ıyorlar. Mak· 

'6pheııız Tlmoçe11ko erdwla-

~ tta..., cenahında yanhm et

S: Q~J Olmaktır. Fakat hu 
~ 8udyenlnln şimal cenahı· 
' Ot'cfa olduğu &ihl hu sefer 
'~ 1 edeceğine hükmedilemez. 
it! "ttls•metlaJ mllltefna f~-iıt 
~ ı.ı..1caı,11 tedbtr ı,üpheslz ly:I 
\ ~e.tıtlhf, bir mukabil tearraz

~ ~lr, rnuhtenıel böytik bir 

~ ~Hııun ~Aline &'~MM 
· l\lar~ Tiınorenko 'e 

böyle bir harekete l'irif · 

~lir. Ayni hareketi 
Voro~llof ordulan cen.p 

Yanı Valdal ~ııeleri ce-
• kaUnia , .e Bejev böl&e· 

~'hblllrlcr. 
tebliği 500 kllemetre &'f',. 

' bir Yannadaa bahsediyor. 
"9 tıı...ı \ennlyoruL Zira ev· 

~ lc.ıtoınetre ıenl,tlğlode yar
"~a mütıait arazi çöllerde 
~ --.ııaz. Almanlar hu tabir

de &oo kilometrelik taarruz 
8 yarmayı katıdcdlyorlar. 

~.aıı. lleje,·, \'iıunıa, Brlansk 
S 1 Yarm&larıdır. 
>'ı '"Pheslnde Alman taarruz

bir muutfak.lyet göt;ter· 
l"aJ<at Boıtof J'&rbında 

~I ~nalıının bulandufu 
~, "- Yeni bir Almaa taar

"111\-affaklyetl lbtlmal da· 

~'4 
,:" Sulh 1 inci Hukuk Ri· 

~~ ~: 9U/450 
\."r Tophaneli oğlu ve cad. 
~l\ 64 • 66 No,Iı dUkkAn O· 

~ •csda Kiryako oğlu İlya ve 
~."et reste Yuvan 

1lt lbrahim tar~Iından aley. 
anıe edilen mezkCır ma. 

ırı ~Ükkanların izaleyi şüu 
>,llıı c~ri muhakemesinde HA· 

tt •n tebligah kanur.lyeyc 
~ ltıediğinizden hakkınızda 

rarı verilmiş ve mczkiir 

'~n 13/10/ 9U Pazartesi 
14 do icrasına ve muha. 

\ l;ij~7ı10;941 Pazartesi saat 
~ ~kına karar vcrilmi§ ol. 

.. ~ttı~ hi ilılndan itibaren beş 
,~~it da itiraz etmediğiniz 

b,. crrıcye gelmediğiniz tak. 
tıı~ııc daha mahkemeye kabul 

l'ıı;ı~iınız muameleli gıyap 
~ 

1 
arnına kaim olmak Uze. 

\ E?bliğ olunur. 11/ 10/941 
llb,ı :--------
11· ikinci tnis Memurıu. 
~· 8«•112 

lttt~Yahat Şirketine kaydo. 

ıı"Ya mütealllk matlıibatın 
~tın kararı vcchlle cedve-

ıııt tev:zi olunacafı ilAn 

(7372) 
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Uzak Şark'ın hususiyetleri -~.,, 

--
·Gegşa diriliyor . j a p on ya So1111et hilJrdmeti B. Çörçile tarizler 

Moakovadan 
kımıldanıyor agrılıgor mu? 

':( azen: M. H. ZA ~ 
n ondradan :!Iİe\~orka :ıkM:· 

U.. den haberlere balulm;a, --

lıııtı 
.laponyada. garp ten gelen i çtrrnai teswler.e karşı 

~ 
Jlt& iJAPON MEBti!U DEDt at: 
AMEIHKA HAJUJI: GISDBZ 
MEBKEZt VE Cmf'UBI AMZldltA 

Aııkara, 11 (Radyo Gazetesi) 
Buciln ceen haberlere göre Sovyet 
htiktmeti Moskovadan ya ayrılmış 

yahut ayrılacaktır. Moskovadaki ya· 
hal\cı memleket mensuplarının ge· 
rekli hazırlıklarını bitirmesi bunu 
hatırlatmaktadır. 

B. Çör~il'in ıne' kil ııanııluu~tır. 

Sebebi de Rmyaaın maruz buluıı· 

dutu Bar ıntı imiş. Bir talmııları 

hUkCtmetin hareketıJz.lltlnl tenkil 
ediyor Hı şö~le dl~ orlarıııı,: c,\ l· 

manya, Ru~yada OIC!}&'ulkf".n, l"Jr1•· 
ta arkadan 'urmak \C Ru~.}a iıt.t· 

riodckl taz~ lkı a:ı.altmak l!;ln lı .ı· 

~el fer ~ .tpmak lbıındı. Hiikfımctiıı 
lıarckct iz. kalması neticetılndc l•u ,. 
ya üzerine haddinıkn fa:t.la ta;ı:~ '" 
blnıııl~tir.» 

umumi bir isyan başgöeterdi 
DEVLETLEJlt DE HABiSE 

Japonya garbe küsmüştür. Gar-
bi taklid etmeyi artık marifet say. 
mıyor, bunu medeni olmanın bir 
alameti diye karşılamıyor, Paris 
modasına bayılmıyor. Jaz musıki· 

1 • . • . • 
sını çırkın bulu 
yor. Bır erkekle 
kadının dans ve
silesile herkesin 
önünde kucak ku. 
cağa gelmesini 
Japon an'ancslne 
aykırı sayıyor. 

Yazan: 

1 
JJI. H. Zal 

-

ne musiki ve raks sahasında, diğer 
GİRECEK 

Ankara, 11 (Radyo Gıızeteel) 
müşterilerle mtiştcrek bir hAz ve. 
rir. Bundan sonra kendisini saat. 

Bir mUddettenberi slnml~ olan J&· 

tc dört ila otuz liraya kiralamak 
mümkündür. Bu kiralama muka· 

ponlar aruıu:ın yüksekten atm&ğa D 
başladılar. Japon gazeleiri 1ngilterc eşilmesi 

blllnde kadının ,.e Amerikayı Japonyanın düşmanı 

vücudündcn istı. I gibi kabul ediyorlar. Fransantn yı- la" zımgelen 
fadc etmcğe hak- kılması üzerine Hindlçlnlyi lfral 
kınız yoktur 0 . eden Japonyanın şimdi de Rusyıı.nın • • ,.. " 
nunla arkad~§lık mirasına koşacağı anlaşılıyor. ıçtımaı yara!ar 
edersiniz, derdi· * . . . 
nizi anlatırsınız Tokyo, 11 (A,A.) - Ccnubı A· ı <Ba~ı lınrıde) X§ 
kızı pek beğen'. merikada yaplıgı üç aylık bir SC· as~up ve cehaleti ve riyalı birtakım 
mişseniz ve sevda yahattcn sonra cuma &ünü Yoko- yolsuzlukları din zannedenler de 
heyecanı arama· hamaya dönen Japon mebusların· eksik deglldir: Böylece ahlakın ve 
ğa ruhi ihtiyacı- da.n M. Sobelhara ~unları söyle. feragat.in çok. ~uvvc~li bir desteği 
nız varsa dil dö· mıştir: olan dın, cahılanc bır surette baJ. 
kerslnlz, kendini. 11Blrleşik Amerika harbe girecek talanıyor ve eski softalığın yerine 
zi beğendinneğe olursa Merkezl ve Cenubi Amcri· ayni ruhta bir modern softalık ko. 
çalmrsmız. Gcy. ka devletleri de muhtemel olarak nuluyor. 
şa bu bakımdan Amerika ile birlikte muharebeye 2 • İnkıl6bın kendimize ait her 
doktorluk veya a· gireceklerdir.» feyini inkAr etmek ve başka millet 

n. ~·or~il. 50n nutkunda ın,illı!· 

renin ı:iııuli~ c kadar 'Uc·ude ;-el!.· 
dlği ordulardan en bıl~ lığunU 'u 
l'U•le gctlrılıglııl 'o hu ordu ınil.t.ıı · 
ca Alman orılu~uııa kıya kabul r.t· 
mcrııeklc beraber talim 'e terbii, · 
1 'c tethlzatı ıwk i.) ı ollluğu.ı ı 

(iyleınlı:tı. llunılaıı Jalnız; 1nı;iıt• · 
rcJ i m uda r aa lı;ln mı Jı; tifadc cıl ı · 
lecek, yoko;a .\' rupa kıta ına ...... 
ker ı;ıkarnııı tc.~ebbU:.ü "apıla<·aı.. 

mı'! Bu nokta hakkında nutuk: .. 
ancak ınUpheııı bir ima \'ardı. 

Çin harbi kop. 
tuktan ve harici 
alem bundan do· 
layı Japonyaya 
suçlu gözilc bak
mıya başladıktan 

sonra Japonyanın 
içtimai havası 

baştan başa değiş. 

miştir Garp iıdct. 
lerini maymun 
gibi taklit etme
nin ve eski Japon 
an'anelerini kö· 

vukatlık gibi bir Jerln makbul tuttuğunu sandığımız 
JaııonJa yeni nlı.anıa girm~k ı .. tiyor. Bn. Japonya l~ln eııklye dönıne.:. meslek tutmlJi len müşterilerin arasında koca bu· muaşeret tarzını körü körune tak· 

dernektir Uu'lu lı;-ln ,Japonya kadından farksız. lur, d.iğerlcr.i de be~endiği ile dost. lit etmek gibi telfıkkilcre sapla 

lııglltcrcnln ııtmdlJc karlar kara· 
da Alınan a kcri 1'unetilc ı:atı:;-· 

ııMları, lııglllz orduııunun lchııll' 

bir ııctıl'e 'crıncıııl';'tlr. Bunun 3 ("· 

gaııe ı thnaııı, LibJ ada Alman 11 • 

rl hareketinin durdurulmaııı 

'l'olırıık'un muhafaza edUmeııldir. 

B11 kadını istemiyor. Bu kadını Mlyor. dır. Size vaktini, lullku ıl~l~lldetır, dfakğ~lt bkunudlmcnfaka: nanlarımız eksik değildir. Böyle 
z k" b'l · · mu abı ın e e ı , en zev 1 yanlı!i telakkiler yüzünden mede· 

c .. sını, ı gısı. . . t _ d b' k d l l 1 
tü bulmanın, milli bakımdan bir sil çok sıkıdır. Kız evvclfi Japon 
zillet olduğuna ve Japon ruhunu halk danslarını ö:renir. Elinde 
öldürdüğüne dair Japoııyada an. stlslü bir yelpaze, yavas. mevzun, 
şünce ve söz birliği hasıl olmuştur. ahenkli hareketlerle raksetmiyc 
Lafin kısası: Japonlar garbin tek· alışır .• Japon saz: aletlerini çalmak. 
nik usullerini kendine tamamilc ta ve eski usul Japon şarkı ve şilr· 
mal ettikten sonra eski kabukları. !erini okumakta da usta olur. Gey. 
na çekilmişler. kendi usul ve fidct. şa tam bir sanatkir olarak yeti§ir. 
lc.rine hayranlık duymayı çirkin Meyus ~şıkların ıztıraplarından 
görmemcğe başlamışlardır. Bizim bahseden Japon şarkılarını. yaş. 
bobstil dediğimiz tipe Japonlar !arla dolu gözlcrile o kadar tab!I 
(garp maymunu) diyorlar ve bu okur ki dinliyenleri ağlatır ve coş. 
gibilere hakaret gözile bakıyorlar. turur. 

Bu gidişin garip bir neticesi ol· İş bu kadarla kalmaz, Geyşa 
muştur: Garp usulü yetişen, garp okumak, yazmak, umumi malfı. 
musikisine alışan, garp danslarını mat öğrenir, Japon hayat felsefe. 
bilen geyş;ı.'lar işsiz kalmıştır. sine iyice nüfuz eder. Japon milli 
Harpten evvel eski adetlerin unu. ruhunu iyice aksettirecek ve milli 
tulması neticesinde yavaş ynvaş zc,•klcri yaı:atacak surette yetişir. 
ihma-le uğrnmıya başlıyan eski fimtihanlarını muvaffakıyetle ve 
usul geyşa'lara gün doğmuştur. rccek olursa Hangyoku, yani çırak 
Japonyada sayısı 80,000 tutan eski Gena sıfatile hayata atılır, GcHa· 
usul geyşaların geliri birkaç sene· lara mahsus müesseselere çırak 
dir iki misline çıkmıştır. • sıfatile girer. Orada davul ve ban. 

Geyşa, eski Japonyanın kendine ço çalmak gibi hafif vazifeler gö. 
mahsus içtimai gidişini temsil eder. I rür, ortalığı temizler, ateş yakar, 
Bu garip nevi kızları bir nevi dUş. yemek pişirir. Ayni zamanda fn. 
kün kadın saymak caiz değildir. sanlarla düşe, kalka görgü \"C tcr
Vaktile Japonyada düşkün kadın. blycsini genişletir. 18 yaşına gc. 
lar arasında isyan ı:ıknıı.ı, nraın. lince yeniden imtihan geçirir, mu. 
rından bazıları: ııBizim de nıhu· vaffak olursa Geyşa sıfatını kaza. 
muz \·ar. Vüeudümuzii kiralıynrak nır. 

bizi küçültmeyiniz. Biz SİZi' ruhu. Geyşanın Japon hayatında mu. 
muzla, s<ınatımızla arkadaşlık ede. him rolleri vardır. Orada bir evli 
Hm. Bizi müsavi insan tanıyınız.» kadının vazifesi eve kapanıp ev iş. 
diye bir feryad koparmışlnr. Bu · lcrini görmek, çocuk doğurup ye. 
içtimai isyan hareketi netice ver. tiştirmektir, Bu kadın ya kocasını 
miş, vücutlerini satarak geçinen meşgul edecek ve arkadaşlık ihti. 
kadınların lıaricindc geyşa diye yacını, macera zevkini, sanat haz. 
bir sınır kadın peyda olmuştur. zını karşılıyacak kadar güzel, zeki 

Her sene kız tellAIJarı Japonya. ve terbiyelidir, ya değildir. Bir 
da köy köy dolaşıp kız toplarlar. erkek; ruhunun aç olduju mezf. 
Bu Adeti fena bulmakta acele et. yetlcri evinde bulamazsa metres 
meyiniz, Çünkü Japonyada geçim tutmağa, başka kadınların arkasın. 

güç olduğu için vaktlle aile reis· dan gizli kapaklı avcılık etmeğe 
lcri, tıpkı bir kısım çöl insanları ihtiyaç duymaz. Geyşalara mahsus 
arasında olduğu gibi, kızlarının bir müesseselerde aradığını hazır ha. 
kısmını kendi ellerilc öldürmeyi zır bulur. Geyşa, bir defa kendisi
mesru sayarlarmış. İşte bu Adetin 
yerine kız satışı geçmiş. 

lFakir kızlar, 8 ilfı 12 yaşları 
arasında satılmaktadır. Bu; köle. 
lik tarzında bir satış değildir. Bir 
nevi iş mukavelesidir. Kız, beş sc. 
ne müddet tellal hesabına çalışa. 
rak, anasına baba:o:ına verilen be. 
deli ve kendi tahsil masrafını ve 
yiyip giyineceğini öderse istiklali· 
ni kazanır. 

,-iPEK 
Sinemasında 

Hayatınızda giilmedifiniz ka. 
dar gülmek istenieniz dünya 

KOMİKLER KRALI 

LOREL-HARDi 

nl, görgüsünü, dertlerinize ve milş. ıçın yap ıgın an, ır . a ın a o an niyet namı altında memleketimize 
küllerlnize samimi alAkasını sa. n.ormal dostluklardakı mukavemc: hakiki medeniyetin fira diye attığı 
tar, fakat sevdasını kazanıp kazan. tı geyşada bulmak, m.cr?a!elcn birtakım şeyler giriyor. İçki, ku· 
mamak size kalmış ayrı bir dava. aşınıya .ç~lı§ma~, Y3nı hıss~. ma.~c· mar, cinsi münasebetlerde gev~ck 
dır. Bu açık imkan sayesinde her ra zevkını tatmın etmek mumkun- tclfıkkiler ve lilzuınsuz israflar; en 
vakit güzel bir kızla temas fırsa. dür. müfrit şekillerde aramızda yerle. 
tı bulursunuz, ona zamanında Çlnde çarpı§an Japon orduları şiyor. Hele bu cereyanlar, kadınlar 
meşru kiraşını ödedikten sonra içinde Gey~alarm adeta resmi t-irer arasında moda diye biraz daha ge. 
şuna emin olursunuz, karşınızda rolü vardır. Zümre halinde yer nlşler~e kendimize mahsus bütün 
garp barlarında oldu~u gibi sizi yer dola§ırlar, musiki ve rakısla. iyi kıymetleri silip sUpi.irebllir. 
budala yerine koyup paranızı sız. rile ze\·k ihtiyacını karŞ"llarlar, ev. 3 Hariçten sokulan beşinci 
dırmıya çalışan, tuzaklar kuran lcrlndcn uzak subaylara arkadaş. kol mikropları, en kuvvetli teme. 
bir aptal avcısı değil. muancn bir hk ederler. !imiz olan dürüstlüğü ve milli ben 
meslek faall;.t!llle meşgul zeka. gü. Çinde askeri surette işletilen liğimizc sadakati sarsmak için he; 
zel, sanatktlr bir insan vardır şimendiferlerde sert tavırlı asker. köşede sinsi sinsi çaısıyor. Her ka· 
Geyşa yalnız fertlere arkad~şlık, lcr ve asık yilzlü iş adamları ara. Iıp ve kıyafete giriyor. 

al{ika, akıl satmak \''! erkeklerin sında dalma, geyşaların mütcbes. 4 - İktısadi buhran dc,·irlerinc 
hissi macera ihtiyaçlrrını karşıla. sim yüzlerine tesadüf edilir. Canlı mahsus şartlar; bir tarafta varlık· 
makin kalmaz. İçtimai rolleri mii· renklerde klmonolarile, itina He hır, diğer taraftan kolny kazanç· 
himdlr. Şirketlerin mühim iş içti. süslenmiş, takma benli yüzlcrilc, l::ır yaratarak tc-mizliği ve diirii~t 
maları Geyşa müesseselerinde olur, ehram ııeklinde taranmış saçlarilc-, liiğü pek yakından tehdit ali ındıı 
her şirketin bütçesinde buna ait ellerindeki garip garip musiki a. tutuyor. 
masraf açıktan açığa gösterilmiş. letlerllc harbin zahmetlerini unut. Birkaç kelime ile lşarc>t ctmeğe 
tir, Pirinç rakısı içilirken. güle tururlar. ruh bezginliğine fasıla ('alıştığımız bu mc-sclcln, milli 
söyliye yemek yenirken i!i konu~u- \'c-rdirirler ve enerjileri tazelerler, varlığımız hesabına muazzam bir 
lur, kız da söze karışır, tahsili ve Geyşaların arasından meşhur sa. içtimai da\•n tcşk!l ediyor ~u ya. 
görgüsü dolayısile fikir verir, :ıra natkArlar yetişmiştir. Bunlardan zıdn biz yaı:ayı en umumi surette 
bulur. Garp toplantılarında aile biri Katsutaro adında bir genç clrsmcklc iktifa :-~horuz. SıraM 
kadınlarının oynadığı ro!U Geysa kızdır. En meşhur şarkısını havi gekiikçe ayrı 0 , rı safhal~n u::c. 
oynar, şu farkla ki aile kadını ba· bir gramofon plağından 600.000 ri:--fe durmafa c.:>I• ::ırafı;. 
zan çirkin, baya#ı. görgüsüz oJa. tane satılmıştır. Şarkının meali ŞU· Ahmet Emin YAl.l\JAN' 
bilir. İçtimaı vazife görmek fçln dur: aOğlanla kız gurup zamanı 

Bu ltlbarht acaba B. ~JörçiJ, .\ 
rupa. kıta!'iına ihraç hareketi J aıı. 
mak bakımından ;enı; 1ngiUr. or
du,.una gu' encıııcnılş midir'! 

~or!;il, goz.u rbklen ııakınır ''" 
dam dcglldir • .Udalarla buylık rlıık· 

ler goıe almıştır. J'akat AHUJ>aJ ı 

lılı; olmazsa lılr mıly on kıı;ıllk lııı 

ordu ı;e~lrmı-nln rbki kııla.) kol•J 
gozc alınacak bir tehlike deilldır. 

1'\lane\ ra ku\' etinin faı.Jalıfını bcr 
'C'ill' ill' 1 bat eden Alman ordu ı· 

le arık lılr aha da boy ıilı:U,ıneı.; 

rbkl fazla bir kuınar oldu•tan ha-:· 
kn \aııur r.ayiatının tamamile J\•ri 
ıtoldurulınaılığını 'c lıö3 le bir ı,r 

buyuk ınlktanla \8f1Ur ayrıJır,.a 

lıarlı;ten inı;lltcreııln laşesinl 'c cc· 
p.rnc,ini tcnıln ı•tnwk ı;ihl normal 
'ulffllcrln hclkl de ııkı.&Ja"af •. ı 
hc!i3l»ı katmak IAzımdır. 

IJ, Ç<ııı;ll, hıırhl uz.atmak ılau~ı · 

nı kRlnnmıştır. Hu !layedfl elde r( 

tığl nctkr.lr.rt, harbi kıııaltmak en· 
di'i'""llr tc-hllkl"J c koJ •"al• tahnıın 
edllcmez. JllA ki aldı:ı maJOmat, ,\1 

mıınlann A\ rnpanın garbında bö~ · 
le blr rl .. kl 1ro1c alacak kadar Ul.)ıl 
hlr lıale dUştUklerlnl g-ö ter in. 

seçilen ve yetiştirilen geyşalar dal. birleşirler. Yalnız alaca karanlık· 
ma güzel, şen, terbiyeli, görgı.ilü ta kendini belli edt'n azametli 5eV· 
bir sofra arkadaşıdır .. Japonya ha· da ruhu, bütün benliklerini sarar. 
riciyest geyşalara resmen milti va. Fakat sonra oğlanın bu ruhtan u. 
zifcler verir. Bunlar mühim bir zaklaşması. şehre gidip bir büroda 

Emlak ve Eytam Bankasından 

ecnebi misafirin, nüfuzlu bir gazc. çalışması lazım gelir. Kız kendini 
te muhabirinin refakatine mih. vurur, arkasından oğlan kendini 
mandar di~·e verilerek kendisine vurur. ıı 
Japonya) a ait her şeyi sevimli Evet, Japonyada bir yeni nizam 
gösterml"yi iş edinirler. aranıyor. Bu yeni nizam, eski ni. 

Geyşa elbette bir iffet ve ıı:mct zamın dirilmesinden ba,ka bir ~y 
ilahesi değildir. Aralarından bazı. değildir. 

İSTA~BUL BELEDiYt:St S EHİ it Tİ YAT il O S t1 
Tepebaşında Dram kısmı il t iklal ead . J<om~d i kısmı 

Bugün gündüz saat I 5,30 dıı Bugün saat l !'l .30 da 
ve akşam saat 20,30 da PAMUK ÇOCUK 

H A l\I L E T ve ak~am 20.30 da 
(5 perde) KİBAJlUK lJtTDALAIJ 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Yabancı dil öğretıneni yetiştirilnıek üzere 

açılnıış olan Fransızcı, İngilizce ve 
Alnıanca kurslarına t3lebe alınacaktır. 

Eııu Na. 

lll2 

HilP 

1757 

1P26 

2235 

Yeri ve cansı 

l\lukaddeı 

kıymeti 

Lira 

Kadıköy, Bo,,tancı m ahallcsı Çatal çeşme 534.-
sokağı eski 11, 15 mükerrer, ~eni 59, hari-
ta 59 numaralı tahminen 356.26 metre mu. 
:rabbaı arsa, 

Beyoğlu, Çukur maha ilesi, Karakuruın so- 748.~ 
katı eski 19, yeni 22 kapı, ada 363. pafta 7, 
parsel 45 numaralı 46 metre murabbaı c. 
vin 1 4 hissesi. 

Beyoğlu, inönQ mahal icsı, Babll ve Kilçük. 629,-
bayır sokaklarında es ki 50, 70, ~eni 56, 74 
76 kapı, ada 616, pafta 55, parsel 11 numa.· 
ralı ahliap evin 1 2 hı sse ı. 

Yeıılkapı, Yalı mahallesı, Çuhacıoğlu soka. l4S2.
:ı eski 21 kapı, ada 838, pafta 208, parsel 
10 numaralı kulübesi olan tahminen ~113 
metre murabbaı bostanın 90 120 hlsscsı. 

Eminönü, Çelebi oğlu mahallesi eski Mar. 3868.
puççular, yeni Alaca hamam sokağı eski 

Böylece kiralanan kızların çir
kinleri fabrikalara gider, güzelce. 
fakat zekA ve hassasiyetten mah 
rum olanları umumi evlerin yolu. 
nu tutar. Güzellikle beraber zekfı 
ve sanat kabiliyeti gösterenler 
Geyşa namzedi olur. Namzetlerin 
bedeli bizim paramızla iiç, dört 

AŞIK 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Ve dayanılmaz derecede 
eğlenceli sahnelerle dolu 

filmi görmelisiniz 

Alınacak talebe bir yıl Üniversi tedcki yabancı dil kurslarına de· 
vam edecekler ve siyasi vaziyet normalleitiil takdil'dc tahsillerini 
takviye etmek üzere, bir yıl da dl imi oğrcndlkleri memlekete gön. t dcrileceklerdlr. Her birine burada ayda 30 lira verilecektir. Seçme 

1 sınavları 27 ve 28 Birincltcşrln 941 Pazartesi ve Salı günleri İstan. 
bul Üniversitesinde yapılacaktır. 

2493 

67, yeni 47 kapı, ada 395, pafta 38, parsel 
15 numarnh 46,50 metre murabbaı kürgir 
di.ıkklının 4/ 16 hissesi. 

Fatih, Ki.ıçi.ık Mustafa paşa mahallesi, Ab. .ııs.
dulezcl paşa caddesi eski 215, yeni 227 ka. 
pı, ada 2208, pafta 258, paısel 50 numaralı 
72,50 metre murabbaı arsanın 5 7 hissesi. 

yüz lira kadardır. 
Tokyo, Kiyoto ve Uznkada husu. 

si Geyşa mektepleri vardır. Tah. 
sll müddeti üç, dört senedir. Talı· 

AYRICA : MATBUAT. U M 

[

.l\lemleket jurnalı ve ren°kli · 
Se~hat filmi. 

Bugün saat 11 de tenzllUiı 

matine J# 
................................ 

.... Görülmemiş bir mi.ıvaffa kiyctle devam ediyor. 

Teknikte... San'atta eşsiz bir mucize 7aratd4J 

Bugün LALE sinemasını 
Heyecandan titreten tamamen Renkli 

Dr. SIKLOPS 
Bu mucizenin en kuclretıi bir misali •• Dehanın en büyük 

şerefi... Sinemanın en parlak zaferidir. 
Numaralı yerler kapı§ılıyor, geri dönmemek için 

lıitfen yerlerinizi evvelden kapatınız. 
Pazar : Saat 11 de tenzilatla halk matinesi 

T e 1 e f o n : '3595 

Sınava girmek için: 
Türk olmak ve yerli veya yabancı bir kollej veya liseden veya. 

hut bir öğretmen okulundan mezun olmak lAzımdır. 
•Olgunluk §art değildir» 
Namzetlerin 21/X/ 1941 de Üniversitede muayeneleri yapılacak. 

tır. Evliler alınamaz. 
Sınavda muvaffak olanlar tahsil müddetlerinin iki misli Maarü 

Vekılletl emrinde çalışacaklarını taahhüt edeceklerdir. Kurs tale. 
besinin hiçbir işle meşgul olmaması şarttır. 

Talip olanların 20 /X 941 akşamına kadar Rektörlü~e tahsil vesi. 
kaları, nüfus hüviyet varakaları ve 6 adet fotoğraf ile milracaat et. 
meleri. «91120 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Türk İnkılAbı Tarihi ikmal imtihanları ayın 27 inci Pazartesi ıü

nü saat 9 da konferans salonunda yapılacaktır. Alakadarların ha. 
zır bulunması. c911 l • 

/-=-=-D_ev_le_t _D_em_ir_yo_ll_ar_ı _il_An_la_rı_, 
D. D,/101 No,lu tarife mucibince talebelere Mayıs, Haziran, 

Temmuz ve Ağustos aylarında satılacak gidiş • dönüş bıletlerı bi. 
rineiteşrin ayının sonu olan gece yarısına kadar muteberdir. Mer'i· 
yet müddeti içinde gidiş . dönüş ücreti yekununun % 10 u ayrı. 
ca tediye edilmek şartile bu müddet bir ay daha uzatılabilir Bu 
husustaki tarife zeyli 15.10.941 tarihinden muteberdir. (7594-0089) 

. * Tarım Işle.~i, bağcılık ve yerli ~anayide kullanılacak kükürt, ı:öz. 
taşı, potas, sulfat dö sOt her nevi madeni ve kimyevi gübreler ve 
anbar biti i!Acı maddelerine mahsus olmak ve 15/ 10/Hl tarihinden 
itibaren tatbik edilmek üzere D. D/204 No.lu tarife yeniden tertip 
edilmiştir, Ücretlerde esaslı değişiklik yoktur. İstasyonlardan fazla 
ta!silM alınabilir. a7595 • «909~ 
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Beyoğlu, Kalyoncu kulluğu mahallesi, Ko. 463, -
mürcü Zeynel sokağında eski yeni 1 kapı, a. 
da 437, pafta 17, parsel 14 numaralı 18,50 
metre murabaı evin 1 2 hissesi. 
Ortaköy, Hacı l\1.ahm ut mahallesi, Anbarh 792, -
dere sokağı eski 9, 11 , yeni 11 numaralı 

tahminen 6000 metre murabbaı çiçek tarla. 
sını müştemil evin 14/ 48 hissesi, 
Beyoğlu, BülbUl mahallesi, Kircçhane . Hu- 483.-
scylnağa sokağı eski 23, yeni 43 kapı, ada 
588, pafta 41, parsel 16 numaralı 38.50 
metre murabbaı ev, 
Bcyoı:ıu, Blilbül mahallcc;i Vişne \'(' BuJuk 471,
Zlba sokaklarında eski 52. yeni 70 kapı. a . 
da 564, pafta 43. parsel 21 numaralı 85 50 
metre murabbaı evin 1 2 hissesi. 
Üsküdar, c,ski yeni mahallesi, yeni Selami 624.-
All mahallesi, eski Papas, yeni SelAmct so . 
kagı eski 12, yeni 20 numaralı 87.33 metre 
murabbaı ev. 

Yukarda adresi ve tafsilatı yazılı gayri mcnkullc-r peşin para lk 
ve açık artırma usulllc satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nls. 
betinde teminat yatırmaları lAzım dır. 

İhale 20/ J 0/ 94 ı Pa?.artesi günü saat ondadır. Satış csnasınd; 
verilen bedel mukadder kıymeti geçtiğı takdirde teminat akçesi 
derhal artırılmıyarak ihale kimin u hdcsine icra edillrsl teminat akçe 
si ona ikmal ettirilecektir. 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tc zkcresi ve üç kıta fotografla bir. 
Ukte bildirilen gün ve saate kadar şubemiz emlAk servisine gelme. 
Jeri. (899 • 8885) 

Basıldıiı yer: VATAN MATBAASI Sahib! ve NeŞTiyat Müdürü 
AHMET EMİN YALMAN 



Spor dilimize 
giren bir tabir 

"Haklı, fakat hoş görülmiyen spor 
münekkidi,, manasına gelen 
bu tabir, nasıl vücut buldu? 

' 

.....__ 
Beden Terblyeal Umum Müdürü bir toplantıda 

' 
Beden Terbiyesi Umum Mlldürl\l·ı cih edilen mUnekkit ajan: 

ğünün salı\hlyeUi bir rUknü sayesl:ı· - ~ yapayım, demış, benim ka
de spor edebiyatımız yeni bir tabir 1 naatim bu merkemc. Eğer bu kana
kazandı: <Con Kemal> atim sizınkilere uymuyorsa istifa 

Nasıl <ayların sultanı> denince ediyorum. 
cramazan>. <hayvanlann padişahı> tsti!a etml , fakat yine anlattııı:· 

denince carslan> anlaşılıyorsa art " Jarına göre bu ıstlfasını geri almış 
«Con Kcmab denince de <haklı, fa- ve bir hafta sonra da mecmuada bu 
kat hoş görUlmiyen spor mUnekkldı> sefer ilk yazının tamamile zıddı bi?' 
.nln kasdedıldığinl anlayacağız. yazı çıkmı.ş. 

Bakınız, bu tabir 6por dfüR'lizc 
nasıl girmiş? ... Bunu bana son za
manlarda Ankarada. bulunmuş ola.1-
Jar anlattılar. Ben de s.ze hlkAye ede
yim de öğreniniz. 

Ankarada 1''utbol Ajanı bir Bay 
Ferit Karslı varmış. Bu futbol aja
nının dığer ajanlardan ayrı husual
yeU <Ankara Spor Mecmuası> adil 
haftalık bir mecmuaya sahip bulun
ması imiş. 

İşte bu Bay Ferit Karslı bir gUn 
mecmuasında Beden Terbiyesi teşkl· 
!atının teftişlerini, tetklklerinı tcıı

kıt eder mah;yctte bir yazı yazmış. 
Anlattıklarına göre ajan bu yazısı:ı

da aşağı yukarı: cTeftişler. tetkikler 
luzumıruz harclrııhlara sebep oluyor: 
umulan faydayı da vermiyor. Artık 
bu teftışlerc, tetkiklere son versek 
de daha mUsbct işler sörsek> demiş. 
Haklı. Haklı ama, Beden Terbıyeı.i 

tşlerlnl tenkit kain kala o teşkilfıta 

dahli bir ajana mı kaldı? 
Tcşkllı\t da, tıpkı benlm dUşUndü

ğtim gibi dUşUnmUş ve Beden Terbi· 
yesı Umum MUdUrlUğUnUn salAhly.:t· 
il bir rUknU mecmua sa.hıbl ajana çı
kışmış: 

- Bunları nasıl yazarsın efen· 
dım ! Con Kemal mısın sen? 

İşte spor dlllmlzc «Con Kemal> t.:ı.
bırl bu suretle girmiş oluyor. 

Hlklıye yarım kalmasın dtye so
nunu da anlatayım: 

Kendlsıne cCon Kemal> payesi tev-

Bu suretle hAdıscnin kapannuş o -
duğu anlaşılıyor. Fakat iki yazı a· 
rasında spor dilimiz «haklı, fakat 
1'oş gorUlmıyen spor münekkidi:.. 
manasına «Con Kemal> tabırıni ka· 
zanmış oluyor. 

*** 

Biraz da şaka: 

idarecilerin d;leği 
~aııuhl Ba~ılar - Tam yirmi yıl· 

dan sonı a yine erdim murada. 

Rarıp Ziya - Bir pazar olmuyor 

mu? GozUmUz kapılarda. 

Sabih l'iııl - Gelmezlerse çocu.t

lar, biz ı;:ıkarız sahaya. 

Bedri Gürsoy - 1ş düşecek galı· 

ba. Bedrı. Sabih. Alı\ya. 

Leblebi Mehmet - Bu vartad:ı 

şampiyon olmak işten değildir. 

Doktor ı~ehml - Para azızım pa
ra. Şampiyonluk bizdedir 

J<"erldon Dlrlnıtekln - Kusurum 
bllmemekmlŞ sporcu olnııı.ınakmış. 

Hayri F:Juıılu - .MUkcllcflyet • , 

dıyorlar kalkacakmış. 

Halit l'ii('(•arbao:ı - Azizim ışler 

kesat. Ne gelen vaı· ne giden. 

XurJ Bo~ut - Bılttıın artık ırall~

hi şu Şazının dllınden 

futbo:cülere faydalı öğütler 
* Ceza bahsındc takım kaptanının dıger oyunculardan bir farkı 

yoktur. 

-)( Yam oyunla netice alamazsınız. Futbolü sur'atli oynaymız. 
Daha kolay kazanırsınız. * Futbolden zevk alabllmeniz için kaidclcti iyi bilıncrıız lazım. 

dır. Kcndınıze !uzumu olan kaideleri o~rcniniz. * Oyunu ancak hakcnıın düdü gii dıırdurabılir. Mcsclfı, ofı;ayt 
diye duruşunuz aleyhinize o lur. Ona ~öre hareket ediniz. 

1 

~~I· 
Kupa maçları 

• bugün başlıyor 
Futbol ajanı fikstür 

~~• bir hataya mı düştü, 
klüpleri haksızlığa 

fanzi mirıde 
ikinci kü,,ıc 
mı ug" radı? _...-, 

Fenl'rb1ıhçe r~isi Şükrfı Sa raç<ığhı Ali Rana Tarhanla yanyana 

Fenerbabçe 
kliiblnde· ı .. 

ın An laşam amazJ ı ğ 
halline doöru ilk adım 

- . 
Futbol nıP.\'Simlnln açılış töreninden 

··ıne ı;l 
Futbol Ajanlığı tarafından tertıp ı ıkınn, hattd üçüncü kU \ 

edilen ve her ayın ılk haftasında ya· fınalc kadar souırmeı<ted~ ııı 
pılacak kupa maçlarına Fcncrbahı;;~ hııt da bir !kıncı kUmc tal<lrıl' 
ve Şeref stad\arında bugUn başlan L" olmusa ıkl ve uç maç Y8P 
cak fakat ilk haftada kuvvetli t•· ı kanını \"ermektcdır. öyle ıı 
kımları hafif takımlar karşısın '1 ıuz kı, b ı !kıncı kUmc 1<JUP

11 gorcceğlz. Bittabı ikinci sınıf klUpıcr l k hır fıkıstUrc ıtırazda bU~dıl 
daha ilk haftadan turnuva usuli!e salardı hak kazanacakları 
yapılacak bu kupa maçlarından eh· yoktu. rl f 
mine olacaklardır. EugUn yapılacak maçlll 1'~ 

Yapılan fikistüre gore bugiln Fe· gUntin muhtomcl ı;aııpıerı "111 
nerbahçe stdaında Taksim • Rumc.I· Kasım paşa, Galatasaray. pş pe 

Umumi heyet ayın 26 Sl nda toplanıyor hisar, ıquıımpa.şa - Haliç, Galatasa- SUleymanıye, Beyoğluspor. 
ray - Anadoluhlsa; Şcrc;_f stadında olııbılıı'. 

Haber aldığımıza göre, Fenerbah·ı zete sütunlarına kadar düşUrmelerl
çe umumt heyeti bu ayın yirmi altı-· dir ki, bu ikiliği doğurmuş ve bu va.
sında fcvkalAdc toplantısını )'ara·! zıyeti ihdaş etmlştır. Bunun mcs"ull· 
caktır. BugUnkU idare h"yetln n yeti tamamile ıdal'c heyctlnın omuz· 
umumi heyeti fevkalt.dc toplantıya larında UklUdUr. 
davet mecburiyetinde bırakılması, bu İdare heyetinde vazife almış arka
anlaşamamazlığın hal yoluna gır· daşlann hcrşeyden ev\·cl hıslerıle 

mek Umıtlcrlnl kuvvetlendirmekte •.e hareket etmeyip, klliplcrlnin menfa· 
atini, çocuklarının ızzetmeflslerını 

'e hnyslyetlerını dUşUnmelerl lı\zım· 

dı. 

Hıç hır Feneı bahçeli 
formayı blrtına giymiş ve gıyeceK 

bir c;ocu(:un alınır. satılır bir mezat 
malı olarak teşhirine. alınlarına böy-

• le bir kara leke sUrlilmeıılne, bir dam 
ga \'Urulmasına tahammUI edemez. 

• 

Ali :'\luhlttln lla<"ıhl'klr 

hic;; şilphe yok ki. bütün spor efkliı ı 
uınunııyesini scvindiımektedır. 

Klilplerıne hakıln bır sevgi ıle bn.,· 
lı olan Fenerbahçelilerl bir ııra ·ıa 

toplayacak bu umumi heyet toplan ,. 
sınaa yuvalarını dUşUnen sarı !(l.:I 
\"ertıilerin, bugüne kadar bütün nı· 

ktplerınc bır tırnck olmul;'. muvaff'l· 
klyetlcı ını daha zıyad~ mütesanit b•,· 
şekilde çalışmasılc elde etmiş klUple· 
rlndekı bu ıkılığı ortadan kaldırmak 
lç,n ne yapmak ıAzımsa ynpacakl.ı· l 
rında hıç şUphcmız yoktur. 1 

Bır pro!e yonelhk amatöı ilik dava. 
sında dığer klUp ldarccilcrj hfıdı· 1

1 selen sessızce karşılarken, Fcnerbat1· 
çc idare heyetıntn ıfratıı kaçarak :o· 

ızzctıııefislcrlnı kıracıı.K 

Bclkı bazı kımsclcr Fcnel'bahçelt 
futbolcuların oynamama~ hususun· 
daki ısrarlarını hoş görmemekte \'C 

bı: çocukları muahaze etmektedirler. 
Fakat şu:ı.ı da unutmamalıdır ltt: b r 
çocuğun kırılan ızzetınefsınl \'e hay
siyetini mUd:ıfaa hakkıdır. Bu ço-
cuklar da çıkar da biz lzzetincfslmızı 
hiç bir şeye !eda edemeyiz derse, Ö'/ 

ı .. utbol yıldı:ı:larımıt.ıtan Fikret 

........ .. 

le zannediyoruz kı buna verilecek bır da Davutpaşa • Unkapanı, SUlcynı .. -
cevap bulunama,.;. Dört harta var ki, niye • Rami, Beyoğluspor • Gala .a 
Fenerbahçe taraftarları kendi takım- Gençler. Beşlkta..o; • Hılfll karşılaşıı. Ankarada • 
larını görmek ıçln koştukları staa caklardır. 
da .kar,ıl.qtıkları :vaziyet.ten acı d'Jy Bu mU.abakalar ıı;lnde kuvvct~eri Dünkü m a ç:ar 
maktadırlar. Memleket sporuna se· yekdlğerlne ~lr dereceye . kadar ya 

13 
nclcrce hizmet etmiş, başlıbaşına ~ .. kın olaralc gösterılebılccck Davutp ı· Ankara ıı (AA.) -
tarıh olan klliplerının maç saati ıe 1 ı;a - Un:t"r .ı ı , Beyoğ.uspor • Galata 1 ma) ,s stnd; omunda ?>!

35;c 
· Cençlerd.I'. Demıl'spor ve H ı biye tdıtııı~ş 

Diğer maı;:larda. karşı karşıya ge· Ccnçleı b ılığı arasında yııP1 
4 

len takımlar arasında kU\'Vet fllr<I şılnşmnlnrln llK maçhırııııı. 

Hasan Kamil Sporel 

kadar 11 kişiyi bir araya getiremw• 
mesi \'e maç saatinden ancak on beş 
yirmi dal<ika sonra gUçbclıi on ' lr 
kişl ile sahaya çıkması elbette ld ç·ı 
acıdır. 

bUyUktül'. Yalnız H.ıl(i.l bu sene ıkln .1 edilmışllr. r• 
kUnıcde kuv..-etlı bır manzara arzet- .... k 1 D ılrsPor ,11-ş .nas espor a en 
ınckte olduğu içın Beşiktaşlılar •ı 1 ilk k 1 nla ~ · ~ 

yapı an arşı aş ııtil"''. 
pek fazla ıhmalkA.r davranıııaııuı.lan t k h lk d d de oe 
ıcap eder. 

Sırası gelmişken bir noktaya işa

ret edelim ki Futbol Ajanlığı bu 
flklstUrü tanzım ederken b,r parça 
haksızlık etmiş ve yanlış bir bar• 
kette bulunmuştur. Öyle zannediy ·· 
ruz ki, dünyanın her yerinde fıkis

türler kur'a esasına müsteniden yapı 
Iır. Ve zayıf takımlara da şans veri· 
lir. Futbol Ajllnlığı bu şekıldc bir 
hareketle daha ilk haftadan lktn"l 
küme klUp:erlnl bu maçlar harlcind~ 
bU'akmllk yoluna gitmiştir kl, bu ta
mamile yanlış ve haksız bir hareket· 
tir. Mesela bugUn İngilterede kııp~ 

maçları hiç beklenmıyen netıcele:r 

\'crmt'kte. kur'ada ufak bir şans bı~ 

a ımı er ı evre e rııP 

ıuınrdan daha Ustun bir 0~ şııt 
mış ve maçı 3 • ı l<azanıııı 

ençıe 
İkinci karşılaşma G ş! 

ıle Harbiye İdman Yurdu • 
yapılmış ve Haı blycJıleı ın 3 • , 

blyetıle bitmiştir. ı 
·ref1 

Bu maçın blılnci de' '" 
ııw 

Harbiyenin lehine bltmlŞ. uııl 
rede Harbıyclller yine ust I >" 
rakmıyarak iluncl goııcrı01',ı.ıe 
!ar, Gençle!' bir golle rnu 
mlşlcıdlr. 

ıı-ı 
Bundan sonra da her f s. 

bırer gol yapmış ve mali ııı· 
. eıen 

blyenin gahblyetlle netıc 

Bu şartlar altında buı;UnkU idare 
heyetlle futbolcuların anlaşmalarına 

imkan olmadığı artık t.ilmamıle an· ~ 
laşılmaktaöır. Çocukların da. pe~ 

hak!ıı:: olmadıklarına gore, fo"cneı • 
bahçe umumi heyetinin bu noktaları 
etraflıca düşünerek bir karar \'ere· 
eeklerl ştipheslzdır. 

ırenerbahc;c umumi hcyctı bu fe'I· 
kalade toplantıda yeni bir idare he· 
yeti seçmekle ancak bu ikıllği orta· 
dan kald,rabilecekleı dlr. Ve öyle 
zannrdiyoruz kı, bundan başka çare 
de kalmamışt.u·. 

BugQn nerelere 
ŞEREF STADINDA: 

Saat 11.30 da 'fak ını . Rumclıhisar 
Saat 13.30 da Altıntuı: • Halıç 
Saat 15.30 da G. Saray • Anadoluh.sat' 

FENER STADINDA: 
• · • .,, Saat 

Saat 
Saat 
Saat 

9.30 da 
11.30 da 
13.30 da 
15,30 da 

Davutpa~a . Unkapanı 
Suleymaniyc . Ramı ıcl' 
Bcyoğluspor . Galatagen(' ./ 
Besiktas • Hilal ___...r . 


