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mparat·orluk korkulu 
Rüyalarına 
daha dönemeyiz 

Geçirdiğimiz iki 

apaçık 

tecrübenin neti"celcri 

ortada duruyor 
Yazan : Ahmet Emin YALM AN 

la izim ba~lıca iki sulh hcde!i:. ,-
ınız var. Biri doğrudan doğ· 

~ bıze aittir. Dığeri de bizimle 
4ıt. her biltun dünya ile alakalı· 

~ltentti hcsabınnza olan sulh he
-., lrniz, milli misakın ruh~na sa· 
t kalmaktır. Ne kendı top· 
~lrnızeian bır karış yer veririz.. 

de Yabancı toprakların bir ka· 
~ Yerinde gözümüz vardır. Ne 

1~1'Umizden bir z.crrc feda ede· 
~ ile de başkalartnın istikliılıne 

dikcrız. 
~.~0:ı>raklampm şu veya bu i ti· 
~tte genişletmek fırsatları diln 
oı._\r•rdı, bugün de var, yarın da 
-qk. Fakat bunları zorla bize 
trıneıc kalkıııs&lar bile baş bile 
~rınemcğc Türk milletinin biı· 
~it bir ekseriyeti azmetml~ir. 

na aykırı düşünenler ve konu
""'•r, gilrilltücu, fakat çok kUçük 

t iZlıktır. 
\'enı bir imparatorluk mu? T ürk 
illeti için bundan acı biı· korku· 
rtiya olıtmaı. 

Haberler Mollkovanın mlidafaa edilip cdllmlyece~I eJrafında dönüyor. Bu 
husU!lta Sovyet müdafaa komitesinin ne karar ,·ere<·eğl henüz meçhuldür, 

ResmlmJz So, ·yet müdafaa komlteııl azalarını bir arada cöııterlyor. 

Sovyetlere göre Almanlara göre 

r 
Amerika ' . . . 

tel aşte 
Gazetelere üöre 

Japoaıa SlberJa 
ya Bol. lllDdllta· 

mntaarru 
edecelE 

Amerikan gemileri 
limanlara ç_ağmldı 

C. Hull Japon 
elçisile görüştü 

Vaşington. ıs CA .A. ) - D. 
N. B. • Hariciye NezareUnıp 
bir tebliline cörc, Hariciye 
Nazm M. Cordell Hull ve Ha· 
riciye Müsteşarı M. Sumner 
Wells dün akşam ;eç vakit J a. 
pon orta elçisi M . Vakasuıl 
ile gorüşmüşlerdir. Görüşme· 
nin mevzuu Birleşik Amerika 
ile Japonya arasındaki milna· 
scbctlcre inhisar etmiştir. 

Amerikan Vapurları 
L imanla ra Çatırıldı 

Mnnllla, 18 ( A.'A.) - Dola. 
şan fakat teeyyüt etmiycn bir 
şayiaya göre B Uyük Okyanos· 
tn bulunan bUtün Amerikan 
\'apurları derhal en yakın A· 

' merlkan veya Jngiliz limanı. 
na iltica etmek emrini almış· 
lardır. 

Vaşington, 18 (A.A.) - Sa· 
J:lhlyetlı mahfillerde söylendi. 
cıne gorc, Amerika ticaret ge· 
milerinin hepst. bahrıyenin 

•Pasifikteki vazi~"~t. diye va· 
sı!landırdıgı durumdan dola. 
yı Japon ve ÇIJl sularını ter· 
ketmck üzere mir almışlar· 
dır. 

Hollanda Hindiııtanı 
Yartlun istiyor 

Ncvyork, 18 (A.A.) - Hol. 
landamn Vaşington sefiri Lon· 
don. Amerikanın Felemenk 

Yeni Japon 
kabinesinin 

siyaseti 
Çin ihtilafını 

bitirmek· 

1Jlihverle müna
sebatı takviye 

Bütün kuvvetleri 
seferber etmek 

syada bayat_ 
sab um yaratmak 

Bu kabinenin harp kabinesi 
olduğu zannediliyor 

Tokyo, 18 (A.A.1 - Yeni kabıne· 
nin yaptığı ilk top~antı sonunda 
Baf\'ekil General Tojo Japon siyase· 
tinin nı\.zım esaslarını şöyle hu!Asa 
etmlştir: 

Çin ihtllAfını muva!faklyetle biti:· 
mek. 

BUyUk Asya hayat sahaııını vllcu· 
da getirmek ,.c bu suretle dUnya 
aulhunı:n tesısine yardun etmek. 

Hariçte mihver devietlenle olan 
münasebetleri takviye etmek. 

'lr insan ömrünün çerçevesi 
~ biı imparatorluk sistemini 

lecanus ve tesanüt içinde gc· 
llefes almak, fMahhk duymak 

~lnını vere~ milli yurt sHıt.emi· 
~ en açt'k bir tecrübeden gc. 
~. Top,;.- hırwile eli«ine her 
~-wrıı yutmayı marttet eQua idil' 
ııu.:b.tıras sahibi mılletlerkı az b ir 
~t soora uğradıkllll'ı acı ikı· 
~~ Chlhill sarsıntıyı de apaçık 

Hindistanına bir an evvel ienı Japon :Bqnklll General Tojo M o s kova Briansk ve ~*~~~,:~~-zemesi gondermcslni 
-·- :OU.Jlde ~ mMtnuını ~· 

önünde kanlı Viazma harbi'- ,1 ==:~.nbMan •u ... ~---

ltt ~Pa
0

ratorluk sistemi Türk mil· 
~.itin cidden korkunç bir me
. "'llı, Daha dün emekli bi!' suba. 

muharebeler neticelendi Müttefikler v!ene~:~şt~~jo söılerine 'öyle dıı-
BlitUn Japon mllleti bu esaslara 

'z hatıralarını anlatı)'Ol'du: 
Moskovanın açtk 
şehir ilan edileceği 

zannedilmiyor 

Ruslar, Odesayı 
tahliye etmişier 

Mareşal Timoçenko 
orduları grubu 

imha edildi 

Rusların kanlı zayiatı 
çok vahimdir 

Moskova, 18 (A.A.) - Gece yan· Führcr'ın u mumi karar.glıhı, 18 
sı neft'edılen Sovyet teblıği: (A.A.) - Alman orduları Ba~ku· 

17 teşriniovvelde bülUn cephe u· mandanlıgının t~bliği : (Hususi 
zunluğunda anudano muharebeler tebliğ) 
cereyan etmiştir. Muharebeler bil· Briansk ve Viazma çif{c muha· 
hassa garp istikametinde şiddetli ol· rebesi muzafferiyetle neticelen. 
muştur. Burada Kızılordu düşmanın mi;itir. 
'iddetll bır kaç hücumunu ı;eri llUa· Mareşal Kosserling tarafından 
kUrtmUştUr. kumanda edilen hava filolarile sı· 

Son sek iz gUn içinde Kızılordu kı işbirliği yapan l\farcııal Von 
kumandanlığınca hazırlanan Sovy•'t Bock kumandasındaki Alman or· 
kıtalannın Odesadan tahllyesı :~ı duları, 67 piyade, 6 süvari, 7 zırhlı 
zamanında \'e btiyük bir ıntlzaml:ı. tümen ve 6 zı rhlı livadan miJrek. 
yapıtmıştır. OdMa bölgesinde "azl· kep 8 ordudan ibaret olan Mareşal 
lelerini lfa etmiş olan kıtalarımız Timoçenkonun kumanda ettiği 
donanma tarafından bUyük bir inli· Sovyct ordular grupunu tahrip et· 

(Devamı Sa. S Sü. 2 de) X <Devarnı Sa. 3 Sü. 6 da) = 

'9 '~fllnene bir dofullt ~uadaa 
, ... Anaalu yav1'9• ıieder· 
~- 'ti, nihayet terbiB zamanı ıe· 
~ Yalnız iç bin hasta, çöki k 
~ enJııMı yarilanna dönerdi· 
~hınun muhtelif kl51llllan 
'- ~._kit Yemene Anadelu ~u. 
tı •-.sermek için felaket kaf n&· 
h.., ffıe aynlıntı. Meseli bir va· 
~ bu vazife Aydın Tiliyetine 
~I. Baranın Tirk halkı bir 
~et M nra auya tii'kenea bir 
~'-1• döndü. i~rhı bir ar~lık 
'ıt t 11r inıir.. ha lnae ~ehn~ın~n 
-._~behi de Yemen hıaneti yu· 
lt~ltdir, Aydın d iifkün bir ha· 
S:liaee Enurımı yit itleri Ye. s ltlÜretteb diye HÇildt. Mflıt· 
'etten evvel Erzaramda bir 
-......~ l'Uhu bükim sürm~inin bir 
\.,_. ile bodur. Mütir izzet Pqa 
b.... ~ııclleinin o zamanki kıy~etl! 
~1 1'eisi ismet'in (bugunku 
' Şeıtmn) bu memlekete bii· 
~ bir bbınetleri de hum Yab· 

~ bir anlaşmaya vararak Ye. r ... .-----------..... , 
~; yüz binlerce Anadolu yav· ( O.dam ) ID 
~ a nıezar, bq on büyiik me · aa 
' l'urıun meydanı halinde kal. Dl,r&tUll 
~ "- nihayet vermeleridir . 

s:ıııı Yemen mi? Asıadolu yav. bir lzab 
~· •arayın, kendi şan ve de b· 
~ 1 namına, yabancı unsurları 
~it batlı tutmak husu.'lundaki 
~arına imparator luf un her 
'· 4 ilde kurba n olup r idlyorla r · 
ı.tı '-dolu halkı bu felaketli r ün. 
~tif hikayelerle hdızalanna 
~ fttİ!lerdir. Size bunlardan 
~I •nlatayım : Abdulhamit de,·. 't ıorıu eşraf, çocuklarını as· 
~•ııdennezlermiş, Bir yer e 
\~ bir vali gltmis. Bakmlf k i 
~ bakayası çok·.. Saraya hoş 
~ ~k için zorlu etrafı birer S kandırmay ı ve çocuklarını 
'" ilden almayı iş edinmiş. Bu 
~ ~~ .\hmet ağa isminde pek zor· 
llt r • dam nrmış, \ 'ali. diğerle· 

~tt ..... 'lrnek olsun diye ilk önce ona 
"'illi· ....... 

'-ıı, .\hrrıet ata, demis, pad isat
·~ 'elinıı var. Şu haberi de rön. 
"-tt )or: ııYemonde is:van \ 'aJ" Ah· 
~ il 'tanın oflu Hasan r itmedik· 
~ '-tırıtamıyacak,n 

--.. : illet aJanın koltukları kabar · 

Gaıctcmiz sahibinin haber, 
muvafakat ve malümatı dışın. 
da Murad Sertoğlu imzasile 
"İkdamıı da maattecssuf biri· 
birini takfbcn bir iki nahoş 

fıkra intişar ctmiştır. Gazete· 
mizin ötcdenberı malum olan 
ağırbaşlılığı ve nesriyat tutu· 
mile tezat ifade eden bu yaıı. 
ların ihtiva ettiği fikirlerle 
asla alakalı olmadı~ımııı ve 
tasvip etmediğimizi muhterem 
okuyucularımıza arzederiz. 

T h mutabık olduğunu bıldirırse, Japon· a r an l y~ın bu gayeleri gerçekleştirmesine 
hiç kımscnin mani olamıyacağıııa 

t ah lige ettiler ka;~:·n milletin itimadı ve yardımı 
Ruslar şimale İngilizler 

Hamadana çekildi 
Tahran, 18 CA.A.) - Siyasi va· 

ı.iyet tamamen istikrar bulmuş ol· 
dugundan İngiliz • Sovyet kuvvet. 
!eri Tahranda llncak sükünetln le· 
mini için lazım gelen müddet zar· 
fında kalmışlardır. 

İran halkı, bugün. İngiliz ve 
Sovyct kıtalarının Tahranı terket. 
l

0

iklerini gormüştür. Şehrin tahli· 
ycsi bugi.in bitirilecektir. Yalnıı 

Rusyaya göde.rilecck malzemenin 
sevki için birkaç subay Tahranda 
kalacaktır. 

İngiliz kuvvetleri , işgaline mu· 
tabakat hasıl o lan hattın yakının· 
daki Hamadan şehrine gitmekte. 
dir. Rus kuvvetleri dün akşam 
şimal istikametine gitmeğe başla· 
mışlardır. 

ile mılll emniyetin temlnine yardım 
edeblleceğimi Umit eylerim. 

General Tojo'nı.ın bu beyanata yeni 
bUkQınetin programı addedilmekte· 
dir. 

Tokyo, 18 (A.A.) - DOmei ajanoı 
yeni kabinenin ~ suretle lefekkUI 
ettiğini bildirmektedır: 

Bqvekil, Harbl}'e ,.e dahtlıye Na· 
zırı : General Hidaki Tojo, 

Bahriye Nazırı: Yokosuka Ussu 
kumandanı Amiral Shigonori, 

Maliye Nazırı : Okinori Kaya. 

Tokyo, 18 (A.A.) - D . N. B.: Ge· 
neral ToJo'nun Bqvekllet makamı· 

na tayinine ra.ğmen ordudaki ful 
vazıfesini muhafaza etmesi hususun• 
da lmparatonın venn~ olduğ\.\ kare.· 
nn mA.nldar mahıyetini belirten Do· 
mel ajansı, bu imtiyazın .Japon tar:· 
hinde ılk dda olarak tevcih edllmı, 
olduğunu ıHl.\·e eylemektedir. 

!Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) §X§ 

, . 
...... 

.. eki, Ra~an gidip işin icabı. 
(b,.vamı Sa: 3 Sü: 4 de) & 

VATAN - Bahsedilen imza 
ile İkdam sütunlarında ç;«an 
yazı münasebetile biz iste r is· 
temez arkadaşımızı muhatap 
tanıyarak cevap vermiştik. Bu 
izah ile refikimize a it manevi 
mes'uliyetiıı tasfiyeye utra· 
masındaıı ve işin sırf bir şah· 

si rarez mahsulü olduf unun ve 
razete sahibinin rıza ve tasvi. 
bl hilafına neıredllditlnin sa· 
bit olmasından dolayı raıete

cilllt mesleflnln haysiyeti na· 
mına m emnuniyet duyuyor uz. 

En•elkt gün kahraman orduya UtUıak eden Yedek Subaylar dlplomalannı almadan tJlaıı meydanında Atatan 
heykeli önllnde bir reıımlseçlt yapmıtJar ve Atat llrklln muvakkat kabrlnl ziyaret etmişlerdir. BMmlmtz lrabra-

man yedek •ubaylanmızı ~it e.tıuında sötıtertyor. • 

Haşmetli kırtasigecllilı 

Yozon : Cemal BARDAKÇI 

(Yazısı 2 inci say/ amzzda) 

Dr. Behçet Uz'un 
Mebus namzetliği 

Korgeneral A ti 
kurduğu dünya 

Rıza' nın 

rekoru 

\. 
• 

Dr. Behtet Uz, lzmire •edfye e ttlğl Fuarın bu seneki açılıı: 

töreninde Ticaret VekUI v e davetlilerle beraber 

Romanya ile 

Macaristan ve 

Bulgaristanın 

arası açılıyor 

Sof yada sabotaj 
baıtadı 

Alman aslcerJer 
öldürüldü 

Londra, 18 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: 

famirden aldı:ımız malümata 
göre İ:unir Beledıye Reisi Doktor 
Behçet Uz' un mebus namzedi gos· 
1crilmesi dolayısilc Beledb e Re· 
islilinden ayrılması, İzmir balkı 
arasında umumi bir teessür uyan· 
dırmı§tır. 

1ımlr Fuarının açıldığı sıralar. 
t Behçet Uz'un diğer bi-r vaıüeyc 
geçirileceği hakkında rivayetler 
dolaşmıştı, O zaman İzmirliler, bu 
ıibi rivayeUerin doğru çıkmJJ. a· 
cağını, az zamanda bu kadar par· 
lak neticeler veren bir eserin her 
halde tamamlanmasına imkan bı· 
rakılacağını ummu§lardı. 

iımirlilerin bu teessurüne mem. 
leketin her tarafında i§tirak edile· 
cektir. Doktor Behçet Uz., İzmirde 
bütıin memlekete örnek olacak bir 
çalışma tarzı ortaya koymus ve 
jcraat aahr.ıında eidden yaratıcı 

bir kudret ıos*ennlfti. hmir Bele· 
diye lteJslnin mebus sıfetne de 
memlekete hizmet edeceğine şüp
he olmamakla beraber İzmirdeki 
eserinin tamamlanmaema imkfın 

verilseydi gbnüller elbette daha 
hoşnut olacaktı. 

K ORGENERAL ALI KIZA'NJN 
K UKDUGU n eNYA REKORU 
Korgeneral Ali Rıza Artunkal, 

• 

Haber alındığına göre Sofya
nın şımallnde Bulgar ordusu he
sabına ÇalHf&n Kostinbrod kimya 
fabrikasının büyük bir kısmı sa
botajcıların çıkardığı bir Y&ncı:ı 
neticesinde harap olmuştur. 

Diğer cihetten Sofya polisi 
umumt karargi.hının önünde iki 
Alman a.ııkert öldUrUlmüşt:nr. 

Bundan ~a Macar · Rumen 

münasebetlerinin bozulduğu gö

rülmektedır. 

Traruıüvanya hakkında bır baf 
mak&le n~reden Bükreşte mün. 
tetir Adeverut gazetesi Macar· 
tara 'iddeUe hücum ederek bun
ların Avrupada yerl~mı11 Asyalı 
ve Hunla.rm ahladı olduklarını 

bir örfi idareye reislik etmek ba· 
kımından büttin dunya için yeni 
bir rekor kurmustur. Korgeneral 
fcvkalll.dc salMtiyeUerini, vaziyet· 
Jerinin ieaplarılc sıkı sıkıya tahdit 
cdcl't'k kullanmış, liızumsuı hiç· 
bir takyitlc halkı sıkmam~ ve ~ 
.fi idarenin otoritesini şı<klet yolile 
değil, sevgi ve hakkaniyet yolile 
tesis etmeyi daima tercih etmi§tir. 

yazmaktadır. 

Bulgarların Romaııyada 700 

bin Bulgar Y-.adıtını iddia. ede
rek Dobruca'nın üst tarafını da 
latedildcri aöylenmektedir. R•ı· 
men gazeteleri bu iddiaya Bul
gariatande. 200 bin Rumen bulun 
dutunu eöylemek suretile eevao 
vermektedir. 

Korgeneralin mebus namıedi 
olmasını tebrik eder ve yeni faa 
liyct sahasında da muvaffnkıyetinı 
ve yurda faydalı oimasını dfleriz. 

Maliye Vekili şehrimize 
geliyor 

Ankara. 18 (Hususi Muhabiri
miz.den Telefonla) - Maliye Ve 
kili Fuat Ağrah, bu akşamki 8 ,%5 
trenilc istanbula hareket etmiştir. 
Vekil, istanbulda Şeker Bayramı· 
nın ikinei güniine kadar kaldıktan 
sonra Ankaraya donecektir-

tmd DŞBlYAT 
PBOIBAMllQI 

25 llkteşrinde 2 yeni tefrika ve bir 

makale serisine başlıyoruz . 

1. - Berraklığa doğru 
llHMET EMiN YllLMllN'ın memleket meseleleri 
hakkında esas/J düşünceleri havi bir yazı serisi 

2 - Macaristanda Türkler 
J\feşhur Macar romancısı MllURUS 

JOKllY'ın tarihi romam 

3·KIZIL KAYA 
VlKKİ BllUM'm çok ince, çok canli bir romam 

REZZllN EMİN Ylll/t111N 
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 



~------------·-----------------------·~--------------~----·---------~ATAN----------------~-----------------------------------

Haşmetpenah 

Kırtasiyecilik: 1 

Yazan: 

Cemal Bardakçı 

Kırtasiyecilik öldürmez, 
süründürür 

Bu illeti kurutmak için yarma hazırlanırken dünü 

r~oruyorlar ]"' 
Adana ve İstanbul 

zenginleri 
«-· Adanadan gelen blr arka· 

daş:ımdan l~ltttm. Oranm tanm
mış ailelerinden Yarbay Rayda· 
nn zevcesi Bayan Said~ ismet 
tnönli mektebini birincilikle biti· 
ren lclfU adında faklr, fakat ukl 
\'e S):lhşlmn bir kızı kendine n1a
nen e,·ınt yapmış, her tUrlU lh· 
tlynçlan Ue beraber tahslle dc
\'llmı için Jc.np eden masrafları 

üzerine almış ... » 
Bunu bir okurumuz yazıyor ve 

gözönünde tutmak faydalı ve lazımdır. soruyor: 

~ 
_ t tanbw zenginlerinin bu 1 

tr:::!, alıba. ıdaha muvafık ve mU· zln sebebi şudur: .Bu hasta.lığı doğu- gibi JıarekcUerine neden şahit o-
~ nıtS!btnl bulamadığımız için ran mikroplar bUnyemhrtn neresinde, lamıyonu;, acaba!. 

(kırtaBi ecllik) kellmesile ifade et· hangi nahlye3inde, ne nldtteıtbcri 11 
y konuk tutmuı. gizi nmittir? l.ştc # 

meğtı çalıştığımız illet; .sanıldığm· bu belli değil. Belli olsaydı çoktan 
dan çok daha korkunç 'bır afettir. 

k 1 eri sivilin tüc onları bağdq kurup oturdukları yer· o d 1 • 
Her ııınıf ıı: ın,ke; :u ~· k Ulni~ den kopanr, alır, kireçler, G!litfenik· un mese esı 
eıınn, cım ın, y n l, bu cnd rtten le, ne bileyim daha. ne gibi öldUrUcU 
hattA Amirin memurun e p • 
yUreğı yanıktır. tıorUamamak üzere yedi kat yerin maddelerle karıştırarnk bir daha azartesı g u·· n u·· 

Meşrut.Jyct il nındanberl gazetele- dibine sokardık. Fakat ne yazık ld 

rı.mız ıuk sık bu lllcttcn ş:lk4yet eder. bu felAket ocağını keşfetmek, b~- tetkı• k edı· ıecek 
Zaman zaman bu hnstalığın mahiye- mak, hastalığı doğru olarak teşhiS 
ti hakltınd:!L ortayn türlü mWAhaza.· ey2emck kabil olamıyor. Bence kabıv 
lar ablır. Onun yaptığı tahrıbat'lau, hat, mUnfcrldcn v mlinhasırnn ne 
tedııvlı!i usullerinden bahsedilir. Ba· hUkQmette, ne kanunlar ve nizam· 
zan kabalı t tunıamilo mcmurlann lo..rda, no Amir ve memurda, ne de 
sırtına yüklenir. Onların mes'uliyet ötekinde, bcrlkmdedlr. O hıılde kim
kabulUndcn kaçındıkları ve bu se- de? diyocekı'iitm. Muhterem okuyu
bt'ptcn bir işi it ip atmaktan çekin- cular, müsaade buyurursanız bu sor· 
dikleri iddıa olunur. Memur sayısı- gıınuza, çocuklann bir kayıbı arar
nm azaltılması, maaşların çoğallıl· ken te'krarladıkları şu cUmle ile ce
ması, mes'ullyotlcrln salAhlyeUertn. 'irap vereyim: Ne ~unda.dır, :rw: bun· 
bır elde toplanmıyarak ta.kırimi, dar da, helvacının kızında! 
ğıtılmnsı bır çare, !bır ilfi.ç diye ileri 

Şbndi bu helvacının .kızınm ne bi-
UrW Ur. Ur 1 
Resmi, hus~ toplan'Ww'da. ondan çim fey olduğunu &r&f a uu: 

soz e.~ılır. Komisyonlar toplanır, da· HUkQmeUcrl, doktorlara, mil-
Jet: meclislerini eczacılara, me
murları da hastabakıcılara ben· 
zetrnek bilmem caiz olur mu T 
Doktorlar, sa~lam bünyelerin sağ· 

Pazartesi günü İstan
buldaki odun stoku 

da belli olacak 
Fıyat MUraltabe bUrosu. pazıı.rtesı 

günü yapacağı. toplantıda. odun mo
sclcsini tetkik edecek ve odun tUo
carlannın verdikleri beyannameleri 
gözden geçirecekt1r. 

Bu t:oplantıda lstanbulda.kl odun 
me•·cudu anlaşılmış olacak ve bu iş 
de h:ılledilcct'kUr. Dlğt'r taraftan ko· 
misyon bazı lhtlklr vnk'alıu-ı hnk· 
kında da kararını verecektir. 

ğılır . .Arasıra VekAleUer işe karı,u·, 

kıtapta ~eri olan bazı !kanunlar, ru
zamlar, talimatlar ve tanıimlerle bel
li cdılmış bulunan h05uslar, mesele
ler hakkında • resmi tabiri ile - işler 
ve istış'ar 1le, sorup öğrenmeklo va· 
klt geçirecek, t,ıerin sürUncemede 
kalma.sına meydan v6eerit memur
lann şiddeU cezalandınlacaklan 

her daireye tebit(; edilir. 

lıklarınm devamını, hastalara da============== 

Z."akat h&lfmetpcruıh Jcırfaslyccil!k, 
bUtUn bu l}lkAycUerc, gUrliltUlere, 
tedblrk're, emirlere hiç de kulak as
maz. bildiğini okumakta devam eder. 
Zira bilir kı kendisini, azamet ve 
ceberutla kurulduğu ve akh:ıın esti
ği, gönWniln istedltf, keyfinin arzu 
eylediği gibi hWdbn ı;;QrdUğü salta
nat ve tegıı.llilp makamından kaldı· 

rıp atmak öyle kolay bir L' değildir. 
O, bir: :kıı_nııer, bir ahtspot gibi mlUl 
bünyemize yerle.,'lln , her köşe bu· 
cağına dal budak salmı~tır. Hepfmlı:i 
her an zehirli kolları ara.sında. kıv

randırır. ÖldUrmcz fakat sürilndii
rllr. 

Bır aralık, yam Mılll Se.vaş devam 
etuti mUddetçe bu bclAdan kurtul· 
duğumuw sanmıştık. Meğer bu zan· 
nımıui:ı aldanm~LZ. Şimdi anlayo
ruz kı o zaman yaptığımız iş rnara· 
zın tezahUrlerlnl, cilt llzerinde beli
ren izlerini ~lamaktnn ibaret ka~
mış. Bu dağların tesiri geçince o
nun. e\"'l.'c?ki ştddctlle, olanca kuv-.·e
Ule, hızllc faallyetıne tekrar başladı· 
ğını gördUk. F;#cr b!Syle olmasaydı 
)'ani dağlamakla kalmıyarak marazı 
kökünden sökUp ata.bfiseydtk on se
kiZ yıld r yaptıklarımızın, muhakkak 
ki en az on sekiz kat fazlasırı.ı mey
dana. getinrdilı:. 

Kanaatime gbı·c, tedavideki muvaf. 

faldyetıılzliAintlZln, beeerfkaiz11fimi· 

HERGüN BiR FlkRA 
Bektaşi Server Baba 

sıhhat ve afiyetlcrinin iadesınt 

temin oYJemekle mükelleftirler. B:ı 

\'azüclcrinin mevzuu olan kimSelerın 
ta'bıaUcrini, mlzaçlannı, yqayış tarz 
lannı, vllcuUerlnin zayıf çtlr1lk taraf
larını, geçmişte herhangi bir hasta
lığa tutulmuş olup olnw:hklannı iyi 
bilirlerse, teşhislerinde, tedbirlerinde, 
öğUUerinde isabet. ederler. Tert:p 
edecekleri reçeteler tesirli olur. 

HUkUnıetlcrln de, idaresine memur 
edıldlklerl mlllctlerın yalnız bugünll
nil değı.1 geçm~lnl, tarihi seyirlerini, 
rUhl baletlerin , uyası, içtimai, iktr 
&adi temayUllerlnl, geçmişte fclfıkct
lerc uğra.m\Şlarsa. buntuın sebap1er1-

ni ve o felAkeUerden nasıl kurtulduk· 
lannı çok iyi ve hatasız olarak bil· 
melcrl l!zımdır. Anca'k bu bilgileri-
ne dayanarak ve sırf onlar sayesin· 
do yazacakları reçetelerle yani yapa· 
eakları kaııunlar, nizamlar, talimat· 
lnrlıı. o mi1letlerln huzur ve refah 
içinde yaşamalarını, açılıp gelişme· 

!erini temine nıuvaffalc olabilirler. 
Hastasını iyi tanımıyan, hastalıCı 

doğru olarak tcşhls cdemiyen bir 
dolttorun verccc:t llft.çlar marazın 

şiddeUemneslno. bazan ha.o;tanın ölli· 
rnüne, milleti iyi bilmlycn hUkQme
tln yapacağı kanunlar, alacağı ted· 
birler, kararlar da milli bünyede ltl· 
dal ve ahengin bozulmasına, iSyan· 
lar, lhtilAUer çıkmasına, mcmteketın 
zaruret ve sefalet içindo hara.p ve 
peri an olmıısına sebep olur. 

Doktorun yazdığı reçete eczanede 
yanı~ tertip edilirse ve yahut dol;:· 
tor, oözgellml, nihayet: bir gram vc
rfleb!le<-ck bir ~1ıaddcden dalgınlık, 

.\la\ikınlık, cahillik eseri olarak ü,; 
gram verir de eczacı da dikkatsizlik, 
b!lgi5iz'lik nctleesı bunun farkıııa 

varmaz.sa. veya miktarları ha!i!letır, 
arttırınıa. hMta ölUr. Ölmezse iyi o!
maz. 

HUkQmetin icap ve zaruretlere uy· 
gun olarak hazırladığı kJnun !Ayıh..ı
lan mecliste tadil cdıllr, bozulur, ya-

; 

hut lllzuımıuz olarak çok aııiddotll hU
kümlerl lhtıva eyl!yen layihalar hn· 
!ifletilmlyerck olduklan gibi kabul 
cdıllrse mllll bünyede sarsınWar hu
sule gelir. 

Haydi, doktorla eczacının vazlfo
lcrlnl mUkcmmcl ve isabetli olarak 
ifa ettiklerini •kabul cdollm. Ya has· 
tabakıcılarde., UAçları, doktor tara.· 
fından lbelli edilen vakit \·e milttar-
larda hastaya içirmek, hekimin tav
siyelerini hatasız, nokııansız tıı.tb:k 

eylemek kablllyetl yoksa, yahut bun
lar, birden !azla doktor tarafında.n 

verilmiş tUrlU Utıı;lar, tavsiyeler kaı.-
şısında kalıp d p.şkına. dönerler, ne 
yapacaklannı bllemozlerse, bir de, 
olabilır ya., ha.stabakıc1 ile hasta an
aında. unutmaz blr dtlşnınnlı'k vars:ı? 
İşte o zaman hastanın halt haraptır. 

HUktuneUer, meclr.ıler tarafında.o 

hazırlanıp kabul olunan ltanunlar 
milli bünyeye uygun olabtrır. Fakat 
bunları tatbik edecek memurlar, lA.· 
zını olduğu kadar liyakat ve kitııyeli 
haiz değillerse, herhangi bir eebepie 
camiaya karşı kin bc:ıltyorlarsa, ya.· 
hut milliyet, ırk, din, mezhep, fikir, 
men! at e.yrı1ıklan gibi balıanelerıe 
camianın zar:ırına, kederine, fayda· 
sına, sevincine karşı IAkayd kalıyor, 
ilgi göstemıiyorlarsa, (nemelAzun) 
derneği itiyat e<linmlşlcrse, veya sek
sen kocalı kadın gibi, seksen çeşit 

Amirin birbirine uymayan emlrlorl, 
adlarını bile öğrcnlp hıfzeHneğe tm
kıin hlmıyacak derecede çoğalan 

kanunJarın, nizam1ann, talimatları.,, 
tamimlerln teşkil ettikleri korkunç 
yığınlar kar'ı ında ne yapııcakları.ıı 

şaşırarak ııpı;ııp kalmışlarna, mllle· 
tin akıbeti, yine !ellkettlr. 

Bu noktalan bellrtttkten sonra 1'3· 

Ubdat, meşrutiyet, cllmhuriyet de
virleri hükQmetlerinin ne sureUe va
zife görmüş olduklarını ve görmekt~ 
bulunduklarını lncelcme~e sıra gelir. 
Bu hususu da ayrı bir :yazımıza. mev· 
zu yapacağiı:. 

· $ E Hi)~.:· ~ H .A.; B ~E:;Rl:E ~ i ~"" . . . ~· ... . . 

Türk -Alman anlaşmasrnrn 
piyasadaki tesirleri 

· ınhısarjar umum 
mudurlüğU Anka· 
raya naklediliyor 

ltalyanlar da mal almak için müracaat ediyor Ankaradaki 
TUrk • Alman ticaret nnlaşmasın· Diğer taraftan son gUnlerde İtal· binanın fe/ rişatz 

dan sonra piyasada büyilk bir hare- yadan .siparişler çoğalmıştır. Bu bU- l 
ket başlamış .ve bu canlılık derhal hassa Alman - Türk Ucaret anlaşınc1.- famam anıyor 
ihraç mallarımız Uzerinde tesirini sının mer'ıyet mevklinc girmeslndı!n 1 1nbtsarlar Umum :ı.tUdUrlilğil ya· 
göstermiştir. TUccarlarımız verilecek sonra ~aha. ziyade artmıştır. İtalyan· kın blr zamanda Ankaraya nakle<ll· 
siparişler için hazırlık yapmnkta \"e ların sıparışleri en çok deri üzerine· lecektir. Bunun için de hazırlıklara 
tertibat almaktadırlar. dir. ~ap.tıkları sipariş:er muknb.l;n-' başlanmıştır. ~\nkarada Umum MU· 

Bu f!ene Ayvalık ve Edr(lmit ha· de a!Umınyom vermeğı de kabul et- dUr!Uğe tahııl.s edilen binanın tefrlfa· 
valisinde zeytin mahsulU iyi olduğun. mcktedırler. TUccarlarımız arasında tı da ikmal edihnek üzeredir. 
dan z ytinyağ ihracatının külliyeUI bugünlerde ihracat için açık bir re· 
olacağı tahmin edilmektedir. J kabet bıle göze çarpmaktadır. 

Adliye - Polis 

Birtramvayla bir kamyon 
çarpıştı 

Vatman Yunus Çaylak, dUn idare· 
sindeki tramvayla FencrbahÇeden 
Kadlköye gelirken, şoför Halimin 
ldareııindeki 4039 numaralı kamyon· 
la çarpışmıştır. 

Musademe bir hayli şiddetli olmuf. 
yolcular tellişa. dUşmUşlerscı de insan· 
ca bir zayiat olmamış, arabalar ha· 
ııara. uğramıştır. Vatman ve şoför 

yakalanmı~, tahkikata başlanmıştır. 

Bir adam yoğurt yerken 
fenalaşdı ve öldü 

Fatihle oturan 70 yqında Silley• 
man admda 'birisi, dün, İtfaiye cad· 
deslndeki bir yoğuı1.çudan yorğurt 

yerken birdenbire !ennl8fmıf, kaldı· 
rıldığı Ccrrahpa.şa hMtane3inde de 
blmUşt.Ur. 

Vak'aya. MüddeiumumiJ.ılt el koy· 

muş, yoğurt tahlilhaneye gönderil· 

mi,, S!lle;'lnanın cesedi de Morga 

1taldırılmı~tı:r. 

Belediye - Vilayet 

Dün Konsoloslar Valiyi 
ziyaret ettiler 

Dlln sabah bazı konsoloslar V .il · 

yette Vah ve Belcdıye Reisi doktnr 
LQtfl Kırdarı ziyaret ederek kendl
slle görü~ıOşl!'.'rdir. ---c---
Fayton tarifeleri hazırlandı 

Şehir dahlltnde işliyecek faytonlar 
için hazırlanmakta olan tarife ikmal 
edilmiş vo Daimi encümene sevkedıl· 
mı,ur. Dalmt encümenin tetkik ''e 
kabulUnden sonra derhal tatbikı:ı:ı 
geçllecelttir. ---o--

Ünyon Fransez tiyatro 
oluyor 

'O'nyon Fransez'in bir tiyatro hali· 
ne getirilmesi için teşebbilsler bat· 
la.mış ve bu hususta da. İstanbul Be· 
ledlycsinc mllracaatta. 'bulunulmuş· 
tur. Bu binanın Şehir tiyatrosuna 
tahsisi de dUşUnülmektedır. 

Hava seferleri aybaşmda 
kalkıyor 

lııta.nbul • Ankara • Adana arasın· 
dakl hava seferlerinin ay başından 
itibaren taltiine karar verilmiş ve bu 
husustaki emir VekAletten tebl~ 

cdllmiştlr. Bu .suretle lk!nciteşrinln 

biı ınci ı;ünUnden ilıbarcn hn\'a se
ferleri yapılını)"llCaktır. 

-----.,o--

0 ü m r ü k ve inhisarlar • 
Vekilinin etkikleri 

Şehrimlz<lc bulunan GUmrUk ''o 
1nhlıınrlar Vekili Raif Karadeniz dUn 
totkılderınc devam etmiş ve öğleden 
evvel GUmrUkler Ba.şmUdUrlUğUnf" 
slderek allkadarlardan bazı lşl~l' 

hakkında ıznhat almıştır. Vekil biı 

lkl güne kadar Ankaraya avdet ede
cektir. 

Tramvayda bir yankesi
Mahmut adında bir sabıkalı, evvel

ki gün Sultanahmette tramvaydan 
inen birinin cUzdanını çarpmıf, yıı.· 

kalanarak dün dördDncU sorgu hıı.· 

kLmlltınce tevkif olunmuştur. 

Mes'ut bir nikah 
14 Jira/Jk bir çuval unu Avukat Bay Hafit Hantug'un kOçük kızı Bayan Mefkılre'nln 

tüccar ve müteahhit Bay Mecdi Şerbetçi ile nikfıhları dün Bay 
29 /ifaya salmTŞ Hantuıg'un Ayaspasadaki apartımanında güzide bir kalabalık buzu. 

runda kıyılnıı§tır. 
Diyarbakırda, değirmenlerde f'en Şahitler İş Bankası Umum Müdüru Sait Erda ile Ak~m Mat· 

memurluğu yapan Abidin Daver a- baası MUdUrii K-Azım Şinasi Der san idi, Diliünde birçok tanınmış 
dında birisi, bura.ya getirdifi bir ı:u· avukatlar, tüccarlar, gazeteciler ve mebuslar vardı 
val unu. Akıla.rayda 'ekercl Mehme- Bay Mecdi ile eşini tebrik c der, saadetler dile;iz. 
de 29 liraya satmıştır. Bir çuval !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'l'!"""!~ll!"!!!!!!'!!'!!"-""!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!""!'~!!'!!!!!!!!~'"'!'!!!!!!!!!B!!!!!!!!!'!!!!l!!!9!!!! 
unun pi:,·ıısada 14 liraya satılması 
lAzım gelditl halde Abidin D:ıverln 
bunu un bulunamamasından -isUCade 

ad.erek 29 lıraya. satması ihUkAr ma
hiyetinde görillmUş. Müddeiumumi· 
likçe hakkında takibata gin,Um~tir. 

Bir kadm, mangalm 
üzerine düşerek yandı 
Karagümrükte oturan FRtma a

dında 5~ ya.ş!Brında bir ihtlyar ka· 
dın d!ln odasında gezinirken ayağı 

kaymış. mangalın üzerine kapaklan· 
mıştır. Fatma muhtellf yerlcrlndc.l 
yanmak surctile hemen ölnıUştUr. 

Ce.aet muayene edildikten sonra 

do!nine l'Uhsat \'erilmifUr. 
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PAZAR 

AY: 11 - GtlN: 2tı - Bızır: 167 
RUMİ: 1357 - Birlncttcşrln: 6 

HiCRt: ı:ısıı, - RAMAZAN : 26 

VAIİT ZEV ALi EZANİ 

GÜNEŞ; 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,16 
11,59 
15,01 
17,24 
18,56 
4,37 

12,52 
6,35 
9,37 

12,00 
1,31 

11,12 

~ 
Bir vaız daha 

rR\ünkü Kadır gecesi 

~ betile bir vtıiı: 
milnase. j termemlştir ve göstermez. Bunun 

için bu millet, yurdun en birinci 
Ey cemaati MUslimlnl 

İtikat sahibi bir kimsenin en 

dar sayılamaz. 
Yurt, aile ocaklarından nıeyda· 

na gelfr. Lüzumunda yurdu mı.ida· 
faa etmek; aile ocaklarını koru. 
mak ve binnetice dinin emrettiği 
aile Se\'gisini yerine &;elirmck de· 
mcktlr. 

mUda!aasıncia en 
büyiik vazifeyi gören kuvvetler· 

den biri, belki de en ba~ta geleni 
havacılık kudretidir. Havacıh(:ı 
kuvvetli olmıyan milletler yurdu 
ve dolayısilc aile ocaklarını mildn. 
faada tıciz kalırlar_ 

Türk milleti hiçbir i~e aciz gös· 

mlidafaa va<ııtası olan havacılığı 
da nsrın tcrakkiyatfle ölçülü bir 
ytlkseklıkte tutmaktan asla fıclz 
değildir ve olmadığı içindir ki 
Tiirk havacılığına daima elinden 
gelen yardımı yapmış ve daha da 
yapacaktır. 

Ey millet! 

Ha vacıhğımıza yardımı yenile· 
mck için r.'n yakın \'C en güzel bir 
fırsat daha vardır: Zeklıtınu:ı ve 
sadaka! fıiırınızı Tilrk Hava Ku· 
rumu'na ver. Ku· 
rum h u n 1 a r ı , .---:~--
harpte ve sulhte 
ııtırap çekenle. l«~i::ı~~'l 
rln yardımına en 
CV\'el koşan Kı· 

zıla;\·'Ja ,.e yarı- k'~~~~=-""'"""mo,j 
nın büyUklcri o· 
lan çocuklardan 1..L~u..Jo.IU'-........... 

yoksul dii~Uflerin bakıcısı olan 
Çocuk Esirgeme Kurumile payla· 
şacaktır. 

Bu i:;in, milli ve dini hazların en 
derini olacaljını unutma! 

TİRYA.Ki 

tJL'iincU Sultan ıurat devrinin 
namlı knınandanla.rından Lala Mutı 
tafa Paşanın mt:Şhur Çıldır mu
harebesini kazanıp Tlflitı, Şirvan 

,e Gilrclstanı Osmanlı Wke!lne 
kattığı seferlerde, maiyetinde 
Ser\cr Bnb:' adında bir bekta~I 
\'armış. l'aşa, ho. ohbetll olduğu 
kadar da o (' . .l\arlnrrn ah\'al ve fi.· 
detlcrloI, nllluzlu şnhıılyetlerlnl bl· 
llp tanıdığı lçln babayı yo.nınd&n 
hl!) ayırmaz, yııııtıj;"l bazı yakışık· 
ı;ı:ı t81Jkınlıkl11ra pek a1dırmaımı9. 
Pa.,a, tok ıcak bir raınaıan gU
nUndc, Scn·er Bab&nın bulunduğu 
kö;:ı; tin halkını ba.) ram oldu dl.) e 
aldat~ğını, be.!jına t-Opiadığı adıtn1-

Jarla bir derfl bafında ~ıp takış· 

tırdığını öğrenir. JJl'nıen çağırtır 

\e titiz bir eda ile tıkı,ır: 

KüçUcük Virjlnya, yavruları elinden a· 
lınan dişi kaplan gibi isyan etti: 
- Olmaz, yapamazsınız, dedi. Bunlar 

benim yavrularım. Hepsini ben bUyüte
ceğlm. 

4KIZKAR~E$İ~ff~~~~ 
~lfllDllllllli .-1-YA:ıAN!~T..::.t.l.:,am••· .. ~ 

!ağa dolup yemek pişirirlerdi. Bu fakir 
adamların hepsi bol gonüllü idi. Kimde 
ne varsa herkesindi. Yarını kimse dü· 
şünmer.cff. 

- Jladl ne J6e kendin zıkkım· 
lanı.)Or&un. Fakat, şu cahil köy

lüleri ba1Tan1 oldu dl~n aldntmnk, 

kurdnjıın itki ıuecllslııe lmtmak 

reva mıf. 

Server Baba, yav~ça sokwlur, 
clildi bir tavırla: 

- Elbette ro\-ndır paşam. Onları 
ıenln bliyWdUğUne lnaaclırmak, 

Osmanlılığa 1 ın<lırmak lrlA kan· 
dmp kalblerfnl kazanmak, aldatıp 
ttlkatlarım bozmak \C bu ıureue 
benllklerlnl bilyUk \&rlıjınıza ba~ 
lamak da IAzun. Onun .kin ha, 
sör b1z ercnletL 

Der ve pafUUUD pruruııo ok· 
flyal'Ok ııWdıt.e QMlCbur eılıcr. 

- Virjinya, senin 1ıabcrin Yok. An· 
nen öyle istedi, Vasiyetine karşı mı ge. 
lecekslıı. 

Hayır, kar§ı ıelemezdi. Boynunu blık· 
tu~ Bizi ayrı ayrı yetim yurdlarına kqy. 
dular. 

Altı sene dolunca bir giıo Virjinya 
beni aJmıya geldi. Konunun komsunun 
hizmetlerini yaparak haftada bir buçuk 
dolar kazanıyordu, Yetim yurduna· ka· 
dar olan tren parasını blrJktlrmi§ti, fa. 

kat bana bilet alacak parası yoktu. Der· 
dini yolculara anlattı. Beni kondUktör· 
lerden ı;:lzlemek ve bllctsiz kaçırmak 
için herkes iş birliğ! etti. 

VlrJlnya ne yaptı, yaptı, babamı ve 
dört kard~imi bir arnya getirdi, Son 
de!a olarak diinyn gozile birbirıınizl gor
dlik. Babam bir gece ıtin annemin sev· 
diğl, mUkcnunel adam oldu. Fakat erte· 

ı;l gün ruhunun ışığı yeniden "Öndli. 
Erkenden ortadan kayboldu. Büylik kar. 
de~im. trenin altmda clzlenerck l\leksi. 
kada altın aramıya ;itti. VırJlnya varını 
yoğunu bir tcMkc bavula doldurarak 
Şlkagonun vr,lunu tuttu, orada lokanta· 
lard• ~ıpcaktı, Beni de beraber su· 
:"ct10cmck i:slcdi, fakat •ben serseriliği 

-2 
tercih ettim. 

Senelerce serserilerin arasına katıl· 
dım, b~ yllk vagonlarına gizlenerek se

yahat ettim. Bazan §Urada, bazan bura· 
da mu\ akkat leler tuttum, fakat hlt bir 
.>erde karar kılamadım 

Eğer bir puslam olm~aydı hayat yol· 
larında kaybolup gidecektim. Pu!3lam 
V.irjlnya idi. Vakit vakit mektuplarını 
alırdım. Den d<ı ona yaı.ardım. Yazıla· 
rımı, hele geçlrdl~lm hayatı tasvir et-

memin tarzını pek behnlrdi. 
- Aman gayreti diye )'atardı, sen bir 

gün muharrir olacaksın. 

Gülerdim, Ben kim, muharrir olmak 
kim? 

Kız kardeşimin iki büyük endişesi 
\ı:ırdı : Serseri bir tocuk sıfatıle yurdsuz, 
kimsesiz ötede beride sUrilnürken, sa· 
hıpsiz bir kedi gibi günün birinde hiçbir 
iz bır kmadan ölup gitmemden korkar· 
dı. D ha fenası benim fena adamlarla 
duşe k lkıı, bir soyguncu, bir gangster, 
belki de bir katil olabileceğimden endi· 
şe ederdi, Bütün serserlli&ime raimen 
hiçbir zaman kanun haricine çılcmıya. 
cağıma ve :fona örnekler~ knpılmıyaca· 

ğıma dair her mektubumda kendisine 
teminat vermem lAzım gelirdi. 

Kız kardeşim bir taraftan bu ~ibi teh· 
likelcrln önUnc getme~e çalışmakla be· 
raber bir taraftan da bende kendime 
güven hissi uyandırma#a ujra~ırdı. Her 
mektubun<la §1.l sözler vardır: 

cıKardeşim, bana inan, sen günün bi
rinde meşhur bir muharrir olacaksın!ı; 
Yavaş yavaş ben de ınanmağa başla· 

dım. Günün birinde muharrir olacağım, 
fakat nasıl? Benim gibi mektep görme· 
mlş, kimsesiz bir çocu~un elinden kim 
tutcaktı, kim yol açacaktı? Rekabeti bu 
kadar bol olan bir :mcyqnna nasıl soku· 
labllccektim? 

Kız kardeşim, yaman bir ınahh"ıktu. 
Kendisini hiçbir zaman düşiinmeıdi. Bn. 
na mektup yazıp me~hur muharrir ola
calıma dair telkinlerde bulunmadıtı 
zamanlar, yardım edecek insan arardı. 

Şikagoda tuttuğu kUtUcük apartıınan 
akşamları işsizler ve dilencilerle dolar· 
dı. Evdeki altı iskemle birer yatak ha· 
line ıelirdi. İskemle bularnıyanlar yere 
erilJrdi, Güni.ın ve gecenin her saatin. 

de işsizler ve dilenciler küçücük mut· 

Kız kardeşim lokanta garsonluğu işi· 
nl çok dikkat ve nezaketle yaptığı kin 
eline çok bah&iı geçerdi. Bundan ev 
kirasına yetişecek kadarını ayırmağa 
dlkkııt ederdi. Üst tarafının çoğunu iş. 
sizlere yedirirdi. Bir giln bakkalın he· 
şabını ödemek ve kasabı atlatmak, er· 
tcsJ de.fa aksini yapmak suretlle davet· 
siz mlsafirlerilc beraber geçlnJp glderdJ. 
Kendisi içJn her türlü eşyanın bir tek 
nevi kıymeti vardı, O da alış fiyatı de
ğil, o e~·ayı rehine koymak !Azım geldi· 
#1 zamıın ele ~eçec:ek paranın miktarı 
idi. 

İstikbal hakkında çok nikbin oldu~u 
için takııitJe e~ya almak hevesine mu· 
kııvcmct edemel.dl, Fakat ayni zaman· 
da çok cömerl olduğu için üzcncrck al. 
dığı şeyleri, daha taksitlerin ödenıncsl 
bitmeden, Hk lstiyene hediye ederdi. 
,Bin bir gece hllrayelerlndeki Harunilr· 
reşide benzer bir günlO vardı. 

Giinün birinde camekAnda gördüğU 
bir mantoya bayılmıştı. Bunu taksitle 
almak için peşinat diye bir para ödemek 
lAzım geliyordu. Sıkı tasarrufla bu pa
rayı nihayet bir araya getirdi. Fakat 
aradan bir ay J:etmemiştl ki mantoyu 

lA.rkuı Y&rl 
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Bir afiş 
münaseb~tile 

rtoeıı dıl
~ Ua tramvayla geçe ıD· 
l!::::Q \arlara yapıştıntnuf • 1# 

u· ~.r 
zot bir afiş göı.Ume Pl'J' • 'tflrJ 
Ud minare önünde uı:an blr 

t3yyar~ı. ıP• CS-
R~im çok gtizel; gü7.CI oto ıı:ıl· 

tabu: Zira, kı.) metil bir afiş •11 

k4rımıun fırçasından çıı.-unŞ• fil 
fiuruııı 

Bu afl~ID Türk H&\8 drla' 
llg 111 olduğunu aıılamııdJııı lilıJll 
rakat do~ruı;unu sô~lenıelö .. ~ 
gelirse. U tüııdekl liç satlf ıııctuıı' 
\e ufacık .)azıyı bUtün ga1rt 11,.,, 
rağnıen lil.ikcmctllnı ve bU ı•Jrt ıı•· 
Takıolnıdcn Ccledlye dursğııı.a el'' 
dar hayli uzun süren bir yold:.ııı· 
ima netlccslı: kalılı, Jialbuld :ır
uynnıım önünden geçtıli d~' w 
larda bu afişten hiç değnse Y ır fi• 
no gördlinı: gözlerim de Jılç b d•' 
l."iyct '~Ile \'ermlyecek ıı:ı 
kun ctlldir. ıııı' 

Bu üç atır yazıyı oko.f11111 ,,. 
trnııırnyın Uratı sebep oıarıık il" 
terllMlez. Çünkü taın:unlle aıae:.,. 
re,an geldik. Nitekim Bf'Jedi)'e to" 
rafında tranwa.) dan tndJJikP 11~ ,. 1eıır ra matbaaya 1·aya ol:ıra.. fjiıı' 

dahi bu aflc;lerdl'.'n bir h3) 
1 ,-ti 

• •1Jıl.' 
rııı.laılım 'c okuyamadım. lli ııtıı• 
matbaamızın bulunduğu -" ııiıd1 
b&!Jına .)"8(11ştmlnıış bir t•11e,ılf'. 
önünde durarak mtırakıDll 11 

~L -
:uarut bir aıı, sanatkArınuılY it' 

afişten' beklenen hlı.metla • ~ııı" 
fl~na1arı olabUlr • yalnız ':,,.ı• 
temin cdilemlyereğinl. bu h olf' 
yazının da rek mlihlm bir rolil »~' 

dl cltıo 
cağını hatırlatmak had m u1 
dlr. Bunu ~ipheelz benden dıılı~ ı 
bilir. Ben, bir afi11 lrJn ı>ek 11 •• . ıacı• ... 
kalan bu ~ztnın son dald oJ6d' 
dili Jmkin5ız bir zaruretten el 
funu :r:annMlyorum. ıb' 
Benım gibi bu gUzcl afişleri 

01
,d 

rDp de yazısını okuyaın:ırnı~ cıııJı'ı 
yurddaşlara, bu yazının: o:S9 ofll 
tıtır \e ~eklHın Türk na''" "tıtıı~ 
nıuna verilmesi lliı:umund3n 

1
,. 

olduğunu» blldlrml'.'ğl \ııtani bit 
ıı:lfe ııayarma. 

•. ~.ı\J>I 
KOR~ 

S o r u n u z -;::::::::
S öy l iye liP' 

Çocuğumu çıkıkçıY9 

götüreyim mi ? 
~ 

1 - Kadıköyünde Gaılı:ırıede r'' 
cıbadeın caddesinde 16 ıı~ı~,.s 
da Behire Şenııo~· soruyor· l'' 
ya,mdakl ~ocuğumun llY3~dl· 
f&rken iki fÜn C\'\'Cl 53)(& pd~ 
,arken iki gün e\'\'C ııa1'•t~dıl 
Konu komşu bunun ~ıJulıO ı.JOıl'''' 
iunu söylü3 or ve bir ~ r 
ya &'titUrmcml ısrarla ta,·ııl19 

diyorlar. Buna ne dersinlı~ .. 
CEVAP - lkl gUnU ge\trtıl' t 

ld., 
le bUyUk bir hata lşlel11"1 

t' Sizi tereddUde dü,urenıeri.11 " 
oCılll 

siyelerlne bakmıy rak ç ~ 

hemen doktor götUrUnUZ tı 
~ 

gibi çıkıkları iyi ('tmcıttc , 

oldukları sbylenılen kinısclt~ r 

mal etmek, çocuğ muzun sı 
14
, 

• t,etıl 
\"C bayatı na.mma çoK a'~ 

bir hareket olur. Oste111' ' 

ğunuz eaknt kalır. 

Açık muhabere: d 
• QÖ 

1 - Bayan RAna GUlıneze. • 
ıarıııı 

diğintz nıUııab:ıka kupon ~ııl 

dık ve cevaplarınızın bulu 

zarfa koyduk. • 
2 _ Bursada Yahudi mahııııe{ 

Bo.yan GUlnih:ıl Scymcn'e 1' 

bakaya iştirak için nok51111 f 
bf 

maraları matbnamızdıın 
1 

kuruşlult posta polu nıuı-•tı 
de aldırııbıllrsinız. ~ 

ıımıamJ:lJM d .. , 
ı:;,l{_ .. _"'~ --~-J-J tf' 

Kadayıfı teprı1de biraz ,!U ~ 1~ 
ate,te kaynatmalı. l:'unıu~ J;•' 

indirmeli. K:ıdalfi bir tencC pııttl• 
patı ile ba tmp ııuJ unu ~u ııırl 
kalan suyunu da llı:crfnde 'f,ı1rl 
lceek kuru hlr beze ıı:ıruıeli· ıırt1 

ıce=ı ne en az 600 gram ııekcrlc dil'trı' 
nıtş şerbeti ı.cpçe ıİe g.:ı:ıd 1~1. I(~ 
sonra tekrar atc5e bindlrnı c tı' 
dalf f.ierlıctl lçlnl'e iııdlrıııeli ' ı11J 

• 1 r•r k:ıı•:ı5ın v:ırdımı ile kaY' 1 dlıf• 
6 ' ı;.ı 

bir tahnğa scrıueli. oıı;cr 
0 

.ııı· 

.; turır 'eçhile lı:ıı.ırlJYIP s,;ı(LJI 
tuktan ı.onrn ta!Jakt.ılil ~M ··•> Ü: ......... 
Ozerlno &rLu cttl~lni;ı . nı 11 ,c 

e.ıı:ır 
kaymağı 'J:ırça parça do~ • ttıı ıı 
ikinci kııdayıfı ıla Uz.erine tıı r ııı' 
Scrln bir yerde bir saat k:lıV ,:;ıs· 
raktıklan sonra da sofr:ı)-O cır:J 

c"I • 
dernıel!. Kaymak dH~Pnrc • ıJf ()il' 
d:ı kaı'lalllerln l)lcc .. ofutıl~ 
lwuıwıııa bllJua&m cJ.i1'1"a~ 
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~p vaziyeti Kumaş istihsalimiz Başmakale 
ı\Inıan taarruzu- imparatorluk korkulu 

nun hedefi neden azdır? rüyalarına bir daha 
"-- Yazan: dönemeyiz 

~n BORAN Sümerbank istihsali arttırmak ........ , ..... ~~··· 1 ••"•·ı & 
"t. • • b . f d b Ertesi sene vali tekrar gelmiş. 
h1..._t_eı>heelnde merk~ ,;e c~ 1 Ç 1 n 1 r e İ r Ayni ııclıim, ayuf sözler Havranda. 
~rtodekl bugtinkli harcklt ki Dürzi isyanı ve Ahmet atanın 

1 
-.... ""'illa olabUir: a 1 m a m 1 c:. v te s ,·sat oğlu l\Iehmet. hl\klnn!\a tekrar e· ~de Almanların \ laı.ma • 1f e yapma m 1 ş dilmiş, daha ertesi sene de Arna· 

ı tlknmctlnde • pol;)on Ankara, 18 (Hususi Muhabiri. l bu çarelere tevessül edecek ted. \'Ut isyanı ve Ahmet ağanın oğlu 
"'rue )'Bptıkl:ın l 8 m1a hare- mizden telefonla) - Devlet Mü· j birleri Jile kuruluş gUnlcrlndcnberl Ali hakkmda •.• 

lernıı; Tlnıotenko ordula· rakabc heyeti rei !iği Sümerbank alacak bir §ekilde tesisat yapma· Ahmet ağanın seneler geçtikçe 
t~hlannı teşkil eden Kallnln umum müdlirli.iğünc t(ibl bilOmum 1 mııı olduğundan bugünkü mUşkU· sabrı tükenmiş. Nihayet günün bl. 

1 tlkanıetlcrlnde be ,ıddet· teşekkülleri tetkikine tfıbl tutmus llıtın ortaya çıktığı neticesine va· rinde valiye. demiş ki: 
t~· l\lnksat açıktır: !llo .. ko· ve bu tetkikler hakkında hazırla· rılmıştır. Miirakabe heyeti bugun. - Padisahına selam söyle •• , Ar· 

lllildafaa mak .. adlle lmrDlll dıgı teknik bir raporu Başvekfıle· kli vaziyet icabı olarak hazırlana· tık işi çok azıttı. Ahmet ağanın 
'811s ku"cUerini şlmalden te vermiştir. Bu raporda, Sümer. cak olan plfının Si.ımcrbank umum tena Ül kudretine güvenerek şu· 

Ptan s;e,ırmek, doğu ile lr· b k f b ik 1 bilh k nunla bununla maraza .rıkarmaı.a Qı ı.a .. _ an . ? r .'1 _arının ııs~a u· müdürlüğüne hükümetçe yardım ~ 6 

'-rek tamamlle ma ıuı, maş ıstıhsalmın memleket ıhtiya· . . . . devam etme in. Ne benim, ne de 
'ttrnektır. cına kflfi gelecek bir vaziyette ol· cdıldığı takdırde memleket ikhsa· su halkın Yemende, Havranda, 
\ •rın bu şeklide taarruzla· mııdığı anlaşılmıştır. Halbuki bu dlyatı bakımından faydalı olacağı Arnavutlukta, Hicazda öldürtecek 
~bU, 'l\IQskova mUdııfaııya ıstihsalatın bir takım ~arclerle bildirilmiş ve Süme~bankın bu ~ocuğumuı kalmadı..» 

' bıilılor. ŞehJr etrafında hımı· arttırılması kabil olduğu halde yeni plana nazaran faydalı olabi· Emekli subayın canlı bir suret· 
\ı t talıklmat faaliyeti '·ar. Sümel'lbank umum mildOr!Uğünün leccğini tebarüz ettirmiştir, tc tasvir ettiği imparatorluk siste. 
~de ol :ı, l\loııko\'a l.enln· minden istibdat, taassup, fena ida· 

~inde, a r:1 ı-ektldc tah S fi .. lngiliz Parlamento Müs- re, gerilik doğdu. Türk milleti §U" 
~"llbnış bir mti tahkcm me\kl ovye ore gore rada burada polislik \·azifcsi ya· 

• So'letler, bir düşman or· teşarı lfmerikaya gitti pacasım, bir imparatorluk debde-
~o ko\"& etrafına kadar ~Başı 1 incide) X Londra, 18 (A·A.) _ Resmen besini muhafaza edeceğim diye 

~ tını , 0 Rmy:ının kalbgA· zamla ve hiç zayıat vermeden cephe bildirildiğine Gôre parllımento Anadolu yanularını hıırcadı ve 
t~ taY)ııre , c t nkla hU· nln başka 'kesimlerine nakledilmişler. mUste§arı yüzbaşı Balfour, Birle· Anadolu halkının boğazından kes· 

~tını ııazer plAnlarında dir. sik Amerikaya gitmek uzere yola tiCi vergileri bu uğurda sadede· 
tnıenıışıer, bu kanaatle l\lo SoVl t Jutalarının Odcsayı tahliye çıkmıstır Harriman mumnileyhe rek ana yurdu çöle çevirdi '\'e ec· 

~fında kunetll bir tohki· etmek mecburiyetinde kaldıklarına refak;t ~tmektedir. nebilerin oyuncağı haline koydu. 
'- lllncsJ t ıs etmemı.ıcr- dair Alman radyosu tarafından ya· ==;:::::=========== Halbuki bu fena safraları a. 
~tlbarla biz Ruıılano bUtlm yılan şayialar hiç bir esasa istlnat hUcumu arazinin tabii ''e sun'l mft.· tarak milli misak hudutları içinde 
~-- r-., hazırlıklarllc fazla ha· etmcmektedlr. Hakikatle Odcısanın nia.ları ve Mareşal Timoçcnkonun tam bir varlık hakkına ve inkl§af 
~ ~ılınadıklanna zannediyoruz. tahliyesi Alman ve Rumen kıtalar.· muharebeye sUrdUğU takviye kıtala· imkanına kavuştuktan sonra bu 
~ llıtaeıe, iki Alman l"eruthmm nın tazyikile alAkadar olmayan stra· rqıın mukavemeti yüzlindcn pek bati memlekete rıün doI;rclu, siyasi ve 
~ 4oğuAanda birleşme&/':'! tejl sebepler dolayıt1llo ve Kı:r:ılordu terakkller kaydetmektedir. mali istiklalimizi kurduk Ecnebi 
~ Hı merkezdeki yarm.l· yüksek kumanda heyetinin emrı;o Alman hava kuvvetleri, takviye parasına ihtiyaç duymada

0

n az za· 
~ .meet imkinıoı ortadan yapılmıştır. kıtalıırının gelmesini ciddi surette manda neler yaptık! 
it lır. Sovyct hududu, 18 (A.A.) - Rus· sekteye uğratan ve §ehrin zııma· Fakat daha pek çok yapııcakla· 
l(~l&r bu noktada h:ıyale Alman muharebesinin 117 net gUnU, nında tahliyesini zorlaştıran akın. rımız var: Sağlık hamlelerimizin 
llıışJar, tılUıkl ,ıızlyetln \e• yeni başlayan Moskova muharebe.si larına hız vermiş ve Moskovaya hentiz başındayız. Madenlerimizi 

111 t&kdlr ederek llerlelen .Al ve ikı a~danberl muhasara. altında giden yolları §iddetle bombalama· yeni keşfctmeğe başladık. Maarifi 
~nnı öıılemtj;e koyul· bulu an Ocıesanın sukutıle temayüz t;a başlamı§tır. Ş<'hirlerde sağlam kurmuş değiliz, 

la r. )tarepl Tlmoçenko Ka· ctmc.ktcdir. Londra, 18 (A.A.) - M:oskova· .koylerde ya§ıyan yüzde seksen 
.. ~ettnde tanklar u mo· Moskova Uzerin<1c Uti hUcıun bcllr· dan bildiriliyor: Turk halkı bunun serpintilerine 

~t&ıa.rıa bir mukabU taarruz mcktcdir: l\lloskovanın açık sehir ilftn cdi· bile yeni kavu~uyor. Ziraati ipti· 
~ Almanları ~ıkıt me,-uıerl- Napolyon serer yolu \"e M°'kova lece~! zannedilmiyor Sovyct dev. dal bir halden kurtarmak için hc
'tını •• Tula. ı tlkametlndo ~erine tevcih edilen çcph~ hUcumu l let merkezinin icap ·ederse sokiik nilz nlimune teşkilatı ı>urmııktan 
~ ııe muka,;emet ederek Al· 'e Volga. ilo Oka isl'lkamc.tinden ge· muharebelerine sahne olacağı tah. ileri gidemedik. İdare mekanizma. 
"-tınaıııru fbııdl.UJ( durdur· len dUşman çemberlemcslnln cephe min ediliyor. sını dünün görenek ve itlyatln·. 

t • rından kurtarmağa henüz vakit 

\~_ biztm fllalmlzo göre, Al· ~--•••••••••••••••••••••••-.. olmndı. Su kuvvetlerile çarpışma· 
it, ~zunun iki cenahında ye· G A R Y C O O P E R - p R E S T o N F o R s T E R ğa henüz başladık. Yol siyasetimiz 
"~lrlm haml~nln başlama.. MEDELEİNE CAROLL - PAULETTE GODARD kımıldanmata ancak istidat söste. 

'
Altı d Al h k Robert Preston • Akim Tamiroff. Georges Bancroft riyor ••• 

n ır. man ala U\'• p k k d · · Bu müsbet isl"rı· bırakarak ha· 
fı.&..:• l\fosko\'a llzerlndo ,.e şeb· c ya ın a C E C 1 L • B. de l\I 1 L L E ' in en PARLAK • " 
ı.:'~ 

11 
il muvafinkıyycti olan RENKLİ riçte macera aramayı ve eşsiz Is· 

n gelen >o ar zerinde 
lil.~ .. sllrekU hücumlar bunun z h..1 o D tlkltıl ve hürriyetlmizi feda ederek 
,°'<Qet.ıdır. Hala lnıV\·etıerl 91nı böyle macera yemleri yutmak yii· 

....._ zünden başkalarının kör bir iilctl 
""-"tin tahliyesine ı:e Tlmo- Ş h A ~ 6tdu.ıannm ged çekilmesine a eserile L L E y E haline inm yi; yurdunu temiz bir 

\ı: olma sevsı ile seven ve şahsi ihtirastan 
"'' k vazlfes.l almışlardır. en büyük aercfi kazandıracaktır. •••••••H• uzak olan hangi .aklı ba~ında Türk 
~trafmda i:Ok kanlı bir hoş görebilir? 

n oettJ-.nına. lntl:tar edl· Amma Türk ırkından, Müslü-
\ • .' tte R sı vıa - Heyecan ve neş'eden yaratılan müstesna pro ... ram "'~ r u ar :ı.rna ,.e .. man dininden. olan başka insanla· '4' da yaptıklan glbl MOtlkO· Beşiktaş GfJBEL sinemasında Bugu"" 11 rın günün birinde bize ihtiyaçları 

run milyondan fazla f!!Jlr olabilirmiş! 

\..' bu bUytlk bir hata o· İKİ BÜYÜK FİLM BİRDE.ı.~ Atatürkün l!l24 şubatında tz· 
~ • Alman harbi yalnız; Mos· milte hıUıfetin ilgasından biraz ev. 

'·':"1ntıı akıbetine ballı de. 1 Görünmigen Adamın Avdeti vel sazetccilerc söylediği ŞU SÖZ-
~ll §<lhrlo mUdafaaaına karar ler kulatımdadır: 

' bllttın Eus cepheslnJn, bU· 2 B R O D VA y S E R EN A D J aİstlklfıl ve hürriyet isteyenler 
OrduJanaın nzlyetlol dil· kendi başlarının çaresine bakma· 

~ llıundır. Iı, kendi kendilerini idare etmeyi 
\..' taarruzu btlttio cllkkatl öğrenmelidirler. Türk milletinin 

- ------- ----- --------., --·-
11!\ lBltllER il=J 1{SiYAsl *1cMA1 

Am erika n 
gazetesine göre : 

A l manya, 
Amerika ya 
ka·rşı taarruza 

geçti 

l ngilterden dönen hir Fransadaki mah-
muharrire göre k "' · t k l umıye arar arı 

Almanyanın mal
zemesi lnğiltere 
ve Amerikadan 

çok fazla dır 

F 
Yezen: M. H. ZAL 

ran ada eon hezlmcttnı me.ıo 

ul olanların muhakeıneal bil· 

mi~ \ c kcndllerlııc muhtelit ceı.alar 
\ crllnıl!Jtlr. Bu cezaların >erinde ol· 

duğuna şüplıe ;)Oktur. tran an ıı 

hezimeti bir tallh meeeleııl :ı;) ıl l · 

ınaz. Genci KurnınJ ı ile, ınaıu-allı 

. caı.u!i t~kll tur, ordu ile, don:ın· 

lngiltere henüz işin· ına!ille. ha\'a ku"etıcrtıc, hükumc· 

Bir Amerikan gemısı içinden çıkmamış tile. meclh.Ue blitün bir lıUkunıcl 
Nevyork. 18 (A.A.) _ İngilte· gaflet ltlnd u) umuş, ka~uııodakl 

daha batırıld ı reden donen anket muharriri Big. hıızırhkları görmemiş, blll.al hlı; 
g i il . ··r k ll' hlr ~CJe düzen \enneıııiı.,, harbe 

(Radyo Gazetesi) - Kcrncy hA· ero, ns ız nu usunun uvvc ı 
bl d bil k bir d 

karaohja kurşun ı!imaı. .. eklinde 
disesi Ameriknda beklenen heye· r onanmaya, yu · or uya, 

11 

g · bl h d lik ı;irmı,tır. Şıınlı bir nıaılsi olun, bıı· 
canı uyandırmanw:tı. Mr. Hoose- enış r ava or usuna ma - o· " la k i d " i bl tün dlın~ aya bir {;Ok J ltk,.ek rlk , 
velt, yalnız, Amerikan gemıs· inin ca '\'e ayn zaman a .,zam r . 

d . 1 kıJmetıer daıı..ıtan ı·ran~. ırf lı.ı 
gıırp bölgesi emniyet sahası dahi· en ustri verimi elde edecek kadar & "Ok olm d T< •• 1 • ti 1 1>cbrple, lii~ık olmndıi- ı t1ir .... el.;iJılc 
tinde torpillcndiğlnl bildirmis, ' a ıbım soy emı~ r. ., 

tngl·ı · f b 'k l bül" . ~ero 't'rlhııl'j, çl ·acıııııi ... tir. nuıuı.ı 
Hıırlciye Nazırı Cordell Hull bu· ız n rı a arı un verım· ı lerı'l ı kt d cihette bir mcıs"ulu olmaı, l:izıın ;;ı: · 
nun bir k<>rsanlık olduğunu söyle. e ça ıinmamn a ır. miştir, • İngiltere henlıı: işin içinden. çı. 1 Ur. Uk bakışta bu nıcıt'ııller m.ı , 

Anlııı:ılan bu "eminin torplllen· knmamı~tır. A. iman ordusu ve ha. 'c tll:in znnınndn l'j lı:ı'jında bulL 
" 0 \ k ti h Ü nan CilAn 'o filan aclanılardır. ll.ı 

mesile Japon kabinesindeki dcgi· 'a U\"VC crı en z Avrupa kıta· 
şikliğln bir araya gelmesi Amcri. · ına .. · m ır ve manyanın harp ı 

"' h"ki d ' Al tün bir milletin nıuc.ldi 'e manc\ ı 

kalılara Almanlarla Japonlorın malzemesi İngilterenin ve Ameri· bakımdan bu kadar fl'lfıket çckm~ 
' kanın harp ı i d · d h "ine kar.• bunların da bir ce1.a 'or-

anla3tığı zannını vermektedir. A· ' m~ zcmcs n en a a 
merlknlılar bu suretle hfıdisclcrin çoktur. Bu vazı~et devam ettikçe meJerl akla yakındır. 
daha ziyade inkişafını beklcmck· ı Almıınyn uslunluğu elinde bulun· l"ııkat acnb dert tc~W!> cdllmı, 
tedirler. duracaktı~. Buna resmen İngilte. midir~· ı·arm gUn değişir c.lc lıa'ik ı 

Vagington, 
18 

(A.A) _ Va~lng. 1 renin vazıyeti bir sene cvvclıne adamlar iş başına gcllnıe l'raıı' ı 
tonda hasıl olan k~naatc söre nfsbetle çok daha sağlamdır. Mu· uın mlllı şerefini korumak endı, 
Kearny muhribinin torpillenmesi harrir şoyle demektedir: 1 ile La\'Dllerl, Darlanları ,e a.' rıi 
allelfıde bir hAdiserlen ib::ret deiiıl, . Öyle zannediyorum ki, biz Ame. ne\ 1 hak lildlalarlle bütün ı-: ba'iın· 
Al d 

· 
1 

d A .k rıkada vazifemizi yaparsak İngll· da bulunan adamları mahkflnı e.-
manyanın enız er e mcrı a· t i . 111 • e ki idi • 

ya kanıı taarruz siyasetinin bir eren n kuvvetı durmadan nrta. ı ·~ ce er nı r • 

b 1 
~ d caktır. t~ şuradadı r: Anha ı ·ransaıı:ı 

aş angıcı ır. dal t uı· · !'"; ıı ı 
Londra, 18 (A.A. ) - Amirallik • a e ; m 1 0 ~" e m ynpılı yo.-. 
k Fi d L · · d ki A ı 1 . ı J'OkM fUAn \e fll1n pa rti grupu ıı.ı 

mıı amı eur e ys ısmın c· man ara go· re it Ol lil 1 ı• 
korvetin batırıldığını bildirmekte· 

8 
!; er e m • 

i 1 llarltlcn göri.ilcn manzara 'ludur 
d r. ' (Ba~ı 1 incide) = ki J"ransanın derdi, ~u \Cla bu :ı· 

~
mişlcrdlr, damın k:ılcbcntllğc mahkum edil· 

1 
K 

•• ••k H b [ 1 Muharebe sahasının duşmandan 1 m ile hııllc•lllcmlyecck Jrnılar •k· 
UÇU a er er t:mizlenmesi işi devcım etmekte· f rlndlr. rran ada hlt şUphc iz km 

dır. 1 \etli bir rransız ruhu, bir l·r:ın"u: 
Hollanda Veliahdrnrn Bu muharebelerde §imdiye ka. an'aoe5i , ardır. t"ak:ıt harici tcıııı-

nutku dar 648-196 esir alınmış, 1197 tank kcnJn tBZ)1kı duyulmadığı zam:ııı 

Otto.va, 18 (A.A.) _ Hollanda muhtelif çapta 5229 top ve sayıl· ""' clll katollklcr, farmasonlar, r;. 
Prensesi Juliana, söyledisi bir nu· tması mümklın olmıyan miktarda lfin 'e filan partinin, m n ' c lılirn 
tukta Hollanda silahlarının şimdi- harp malzemesi igtinam veya tah· "1011•n, fılfın ,,. flllln m l«"ğln, fi· 
ki halde paslanmağa maıhküm ol· rip olunmuştur. lfın \ c filAn menfaat ı;eteslnlıı ıı· 
du"unu, fakat Hollandıı milletinin damları ' ardır. Ancak omlan t1onru 

& Düşmanın kanlı zayiatı \'ahim. J<" ı k ı ı ıı t i" b miiste\·lılcrc knrşı manevi mil~a· ransız 1 ge r. 8 
.. u on h:ır,ı, 

dclce1nln devam cttiğinl beyan et- dfr. l"ransızların bir ı;oğunun harlı·ı 
mi~tir. Bcrlln, 18 (A.A.) - Ste!ar.i Mos- taz)1k kar ı ında bile ı raru.ız ha 

Pragda idamlar 
PraJ;, 18 (A.A.) - Prag Örfi 

Harp Divanı. devamlı olarak tat· 
bik edilen iktısadi ihanet ~uçu ile 
Ziraat Nezareti yüksek memurla. 
rından Franz J<"rollk ile diğer bir· 
çok kimseleri bilim cezasına mah· 
köm etmiştir. 

Mahkumlar arasında beş Yahu. 
di Yardır. 

'bu maksat içlu ayırabileceği ener· 
ji yoktur. Bütün kuvvetlerine ken. 
di öz yurdunu inkişaf ettirmek için 
ihtiyaç duymaktadır. Biz, hudut. 
larımızın haricinde yaşıyanlara 

ancak iyi örnek göstermekle ve 
kiılliir sahasındaki yardımlarla 
faydalı olabiliriz. 'D 

Ahmet Emin YALMAN 

kO\'a radyosunun, artık pek ender o· llnc gelemediklerini, JrnmUolst, o"i 
lıırak işitilmekte olduğu ve diğer Is· yaU t, katollk \C tilllrc kaldıklarını 
ta..syonlar vasıtas le programıarın.n go .. tennı,tır. 

Bazan in ana ÖJ le geliyor ki 
n~rlyatına dcl•am ebncdlği teyld o· l 'ı'Bn ayı ('.n temiz, en bBmlıni bir 
lunma.ktadır. şekilde 6e'meğ1 bilenler Fran1ı1zlıır 

Bcrlın, 18 (A,A.) - D. N. D. : tlıoğlldlr. Jo"raıııu:ı S.ultUr ü, Fran .. 11. 

Sovycller, gemilerle Odcsadan ruhu kar.ı,.ında a~ı;ı duyan, hıı 

kaçmn teşcbbusli esnasında mec- im~ naklarilan ruhlarını C\C sc' r. 
mu 30 bin tonilatoya yi.ıksclcn al· doyuran har\ctckt rran ız do .. tları· 
tı ticnret gemisi kaybetmişler ve dır. Jcmleketlmizde de bu ne' ı 
diğer on ticaret gemisi de ciddi na. dostlardan pek ~tu 'ıudır. Bunla· 
sarn uğramıştır. Sür'atli Sovyet n n dlleğl; blrlcştırlcl bir J'ran1o;ız 

hficum botlarından biri tahrip e· mllli tcı>anfülllnl\n günun birindi' 
dilmiştir. Mourmansk liman tesis· ayı rı<" ı bir takım kü~Uk , e dar ti'· 

leri de bombardımana tabi tutul. anlitıerln Ustllno J Uktıelebllmr."i· 
mu~ur. dlr. 

,.,. ... tlzerıne t.ekerken cephenin 
\.. ı-~ealnde de &lttıkçe bliy\i· 
'ıı cıs.teren blr Alman TAKSiM Sinemasında isrANBUL BELEDİYESİ S E B İ R T İ Y A T B O S 1J Arttırma ve eksiltmeye girenler 
~ beıı.rmoırtedlr. Bu mesele
~ Yazılanmızda lııaret et· 

\ ~dl son haberlerden anlı· 
\t\t ~nupta Ru ordularının 

4e tahmin ettJfhnJz gibi 
\.~ dlitmektedlr. rehdlt ı.lfı· 
'\~ Yalnız Maref}&I Budlycnı 
~ tetu. ayni zamanda han 

Yadan malzeme ve petrol 
• ~ eden muuaala yolla· 

~t ltalu&a tarkıoda Oka 
' ~e \-armıtlardır. Artlk 
~~ )f are,aı Budlyenlden ev· 
~ Don nehrine varabWrler. 
\:..,_. 0rctnları Kurek 'e Harkof 
i..'1 tahlJye ederek Don neh· 
~ne ~kllcblloc>ekler nıi? 

\ ~il)ı Moskovanm akıbeti ka· 
\."t~ olan 'e ,Alman mu,·af· 
·~ 'Uyttmesı l~hı aı;ık kaııı 
)~t budur. 

JilJlon kabinesi 
~o (Bqı 1 ibelde) §X§ 
~ -r;ı...~ (A.A.) - Reuter ajan· 
"ıt .... ro muhabirinden: 
~ ~enin beyannamesine ln· 
'G...""lhuırda. Japonyanın ta· 
\~~i ıtyaset belll olmamakla 
\' lcab!nede ıMl unsurlarm 
~ ratrncn, umumlyeUo ycnl 
.. ~~ bir <harp kabinesi> oldıı· 
i.~ltnektodir. 
Sı ltabinedeki s vll azanın ~ni 
. \o""' dahn bulunmalan siyasi ol· 
~de cusul meselesi> glbı \°' ~ U". Ba.şvckllln aY,Di -za. 

IU\ıı lt'blyo ve Dahiliye nezaret· 
~ tslnc almış bulunması da 
~tr. 

~rıın sabık Londra bUylik 
' Chlgomitzu halihazırda 
t"ı b-uıunmakta olmasına rağ· 
~aı Tojo'nun Hariciye Ne· 

ıı,! .ı •ını için yapmış olduğu 
u.:'-tt'Ponyanın mUstakbel bari· 

0/rıt gH3terebilteek bir delil 
'UlUnak tadır. 

Biıyük M uvaffakıyct 
--~·ıı•ıı•e•tl~e·r•a·ra·s•ı•ş~ö~. h·r·c~te-. ................... ... 

malik I\fısırh artist Büyük San'atkiır B E o İ A Suriyeli Yıldız 

Mari Kuini · Musabeni "ile,, 
tarafından ibda edilen 

Türkçe sözlü ve 
Arapça şarkılı 

ve söz lü 

KIZIM 
DUVMASIN 
Gülünecek vo a~lanacak ibre· 
t~mi.z: sahneler ve hayatı ha· 
kikiye)i gösteren bir §&heser 
Bugün Saat 9,30 da Halk 
Matinesi. 
Di~er Matineler: 11.45 - 2 • 
4.15 - 6.30 ve Suare 9 da 

Dünya Sinemacılıfının f Büyük Yıldm 

HEDDY LAMAR •CLAUDETTE COLBERT 
CLARK GABLE • .SPENCER TRACY 
Her sene Bayramfta en 1\1 UHTEŞEI\I filmini gösteren 

MELEK Sinemasmda 
KARA SEVDA 
Filminde sanat kablli1et1erintn fevkine ~ıkarmışlarclır. 

Tepcbaşında Dram kısmı 
Bugi.ın 15.30 da 

llAl\ILf:T 
(5 Perde) 

kUıl c::ıd. •:omedi kısmı 
ugun glındiiz saat 15,30 da 

ÇOCUK OYUNU 
Bo akşam saat 20,lt ela 

KIBARLIK BUDALASI 

lstanbul fiyat mürakabe komisyonundan: 
122 N'o,lu ilan: 
İstanbul vilayeti dahilinde her nc-vi undan mamOI yufkaların 

kilosunun perakenoo azami 32,5 ve tel kadaüin kilosu perakende 
40 kuruştan satılacaktır. (9267) 

T. H. K. Genel r~:erkez Başkanlığından: 

Makbuz Bastırı:acak 
Numunesine uygun clliserlik pnfta hı:ılinde 3, 5 X 5 eb'adında 

600,000 tutkallı makbuzun eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 

muhammen bedeli 9500 liraya çıkarılmak suretilc yeniden kapalı 

zarf usullle eksiltmeye konulmuı;tur. Eksıltme 20/10/941 pazartesi 
gllnli saat 16 da T. H. K. Genel merkez binasında yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminatı 712 lira 50 kuruştur. Bu işe alt şartname Genel 
merkez: satınalma komisyonunda ve İstanbul T . H. K. ~ubcslndcn 
parasız verilir. 

istekliler, muvakkat ,teminat makbuzlarını havi usulüne söre 
knpatılmıs ve zarflarını eksiltme suna sııat 15 e kadar komisyona 
ıcrmelidirler. (8874) 

Erz:nca:ı Naf ı:ı M.:dürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan vilayet merkezinde ilk 

okul in~aatıdır. Bu işin keşif bedeli 60,000 altmış bin lira olup ka . 
pah zarf usulile oksiltmeye konulmuştur. 

2 - istekliler bu isin kesif ve şartnamelerini 300 kuru~ muka· 
bilinde Erzincan Nafıa Müdurlüğünden alabilirler . 

3 -- Eksiltme 25 / Teısrinicvvel / 941 Cumartesi günü saat 11 
de Erzıncan Nafıa MüdUrhiğü binasında toplanacak eksiltme komis 
yonunca yapılacaktır. 

4 - Ekslltmcye iştirak edecek isteklilerin 4250 lira muvakkat 
teminat vermesi ve 941 yılına ııi t Ticaret Odası vesikası ve en az 
25 bin liralık i~ yaptığına dair ııbuna benzer» vesil~a ile ihaleden 
üç gün evvel Erzincan viliıyeline müracııatıa bu i:ıe girmek için al. 
mı:;ı oldukları vesikayı teklif mektuplarınn rnptctmeleri şarttır. 

5 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadıır Erz.inean Nafıa 1\Yüdlirluğilnde teşekkül 
edecek komisyon relsliğine makbuz mukabllinde verilecektir Pos
ta ile gönderilecek mektupların muayyen saate kadar seımtŞ ol· 
ması ve dış zarfların milhUr mumu ile kapatılmıs bulunması şart· 

tır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (6987) 

Müteahhitler 
Tasarruf bonosiyle iş görünüzf 

Kazanırsınız 
Çünkü teminat olarak yahrdı~ınız 9!IO lira tasarruf bono u ise 
bir sene sonra bin lira olur. 

İstanbul fiyat mürakabe komisyonunda~ : 
123 No.lu ilan: 
Ellerinde odun bulunanların bunları bildirmeleri hakkınd:> 

11/10/941 tarihli ilan Ho tayin m uddct tc;ırinl sanlnin be§inci gu· 
nU nkş:ımınıı ~ada~ uzııtılmıstır. Kazalar dn dahil İstanbul vilAye. 
ti hudutları içındekı toptancı pera kendccile.rin ellerinde bulunan 
her nevi kesilmiş, kesilmemiş od un mıkdarile bunların nerede bu· 
lu~dukla~ını k~n~e ait olduklarını costerir beyannamelerde tayin 
edılcn muddet ıçınde İs~anbul valiliği veya mahallin en yakın kay· 
makamhklarını veya I tanbul fiyat mürakabe bürosuna bildır· 
melerl ilerde yapılacak kontrollar neticesinde mevcutlarını nok
san goslerdikleri veya sakladıkları belli olanlar hakkında milll 
korunma kanunu dairesinde takibat yapılacağı ehemmiyetle ilan 
olunur. (9208) 

SÖMER BANK 
1JM'Dll 111DtaLOit1'Dıx: 

Memur abnacak 
Bankamız Umumi Mı.idürlüsilndr c:ılı5mak iızcre dosya sistem. 
lcrlne ve kııyıt usullerine \•akıf, b:ıııknlor veya re mi mUes. C'se 
ve daireler muhaberat memı:rluklarında bulunmuş tecrubı;- sahi· 
bi bir memur alınac-aktır. 
istekliler tahsil ve messılcrini gösterir vesikal.ır1a , -21/10/11J4l 
tarihine kndnr Ankarada Siimcr Bank Umum Mildi.ırliığUne mü. 

racaat edebilirler. 

Basıldığı yer: VATAN M.ATR-' ASI. Sahıb. v11 Neşriyat MC.:ür11 
• .~Jl)Ih'T f4:\ ll S l' \L'.\JA?\ 



Müsabaka kuponu 
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günü maçları içirı 

Saray-Be3iktaş l'ŞI karşıyal. 
BugünBeşiktaşmı, 
G. Saragmıgalip? 

__ ,,,,,_j F. Bahçe, . 
· yenebilecek 

Be~lktn-,ın lnyınrtıı merkez 

nıuhaciuıi lt>rahloı 

UUJ:"Un O'.\ nıım:ı"ı muhtemel 

B~lktııştan Şeret 

B<>şlKhı!lın ı:erç 'o kıymetli 

ı.ola\ ığı !;itıkrıi 

Bıı~ih Br~lktn-: hlırum hattında 

gorrre{:'ııtılı. Hüseyin 

Buıı:ünkil m:ıQ lı;iıı .\nka:'9dan 

ı;eınıe.sl muhtemel Rlfat 

• 

Beşiktaş !>irinci futbol takımı 
kaleci 1 Mehmet Ali 

Bugiin Fenerhalıı:e ile ka~ılaşacak olan İ!itanbuhporlu futbolcular kıymetli , .e fedskAr 
reisleri Alinin t"trafında 

Galatasarayın kaptanı 

'e müdafii Faruk 

,-Birleşik Fabrikalarda 
-r Bugünkü karşılaşmalarla ı .. taobul ı

lik mnt!arının hr.~ f'l•anlı günleri baş· 
1 lıyor. Glinün en mühim karşılaşma· 
1 "' Şeref ı;tudında lOJtunbul şıımpiyo· 

nu B~lkta-:ııı Galatll'>arar araııında 
olacaktır. 

Ankara at yanşlarmda: 
Birleşik klüpleri neden kurul

du, neden lağvedildi? 
1 ---·~~~~~~~~~~~-

Buı-üne kadar ~ aııtığr karşılaşma· 
)arın hl'(hinl galibi~ P.tle bitiren bu 
il.i güzide takımımızın o~ nayst'ak· 
ları O\ un spor meraklıları tarafın· 

dan al:il.a He heklrnnıektrıllr. 

Bahsı müşterek sistemi İstan
buldakiriden niç1iı f ark~ıdır? 

lstonbul bölgesi direktörü bu salahiyetsiz 
hareket karşısında ne yapacaktır ? 

Sarı k:rnu1,ılılar hu nıa~ta Be.'jlk· 
ta lıl:uı ~ok .rB) ıf ılrnr•·rk hlr ,-oıl· 
~ette yakolaııw~ bulunmaktaılırlar. 

:.'ltıirMeı>e klliplerl hakkında karar· 
dan Mnra Haklu~·ı, mP.ktehe girme-

ikili ve üçlü. bo~is, kombinezonlar yapmıya 
ve zararı tahfife daha çok· yardım ed.er. 

leri dolayı!rlle ŞUkriı \e Şakirt, ot'ı:.tı· 

lı olan llUı.nUyU kaybeden &il ah b& 
) azan: Atçı j __ 'Y_ra_z_ .. a_n_:_K_e_m_a_l __ O_N_A_N __ ı1 

HtikQmetimlzın dar bütçesınden a· karşısında salıihiyet.5izliğıni anlaya· At yarışları. PpOrların en ı;Uzcll&! 1 Ankarada. ise bahis s.ııtcml anc < 
her yarış üzerine ı;anyan ve plfı.scye, 
bir de muayyen ıki yarış üzerıne ı 
cçifte bahıs :o e münhasır ko.lnıııkta· 

dır. Yanı ıkıli bahisler ve üçlü bahıs 1 

yoktur. 

yararak verdığl bınlcrcc liranın boş rak bu tcşckküllcrı lağVctmış rındcn bıridir. Çiinh-U ınsanın ve O• 

yere sarfına sebep olan ve memleket malzemclenni de kendi yakınlarııı· nun en asil dostu atın elblrliğıle yat"ı· 
genı;hglne hiç bir !ayda temın etme· da bulunan klUplerc verdirmiştir. tıklar• bır mUcadcledır. Böyle olma-
yen beden terbiyesi milkclleflyet LŞ· E\'VelO. İstanbul Bölgesi d lrektörli sın" rağmen her yarışın ancak bır 
l<?linin blziın iddıamız gibi ~1\rUmı· kanuni bir mecburiyet olmadığı hal· ıhı dakika siirmesı, yarış seyrin.n 
yeceğl anıa,ılmış ve bunun ktıldınl· de, fabrikaları bırleştirınek ve teşck· bUyUk bir kısmınuı uzaktıı.n ve an· 
rnasına ilk adım olmak Uıcre kadın· küller yapmak salı\hlyetlnı ncrl'den r.aı< dilrbUnlcrle takıp edilebılmesi, 
!arımız mükcllcfıycttcn ıstısna edil· almıştır? doğuştan heyecan meı;akl ısı olan ın· 
mişlcrdı. Sanıyen bu tcşekkUllcrl kunluK· sanları klift derecede tatmin 1..'deıne 

Bugün de bu sütunlarda 1stanoul tan sonra şahsi bır dtiştincc, keyfi mektedır. 
Bölge ı dıreklörUnUn yıne bu yolda bir kararla nlçın lCığvetmlştlr '! Bunun lçindır kı at yarışı denilin· 
salflhıyetl olmad:ın yaptığı bir har;)· Bu müesseseler çıksa da salahiyet· cc hatıra bahslmüştcrek gelir. :MU~-
kctten ve bu sur('tic mbessese sahıp· lerı olmadığı halde bize yaptırıl n terek bahis, at nesıınln ~zelleştlr:I· 
leı ini bınlerce lira zarara soktuğun 1 binlerce lıralık masrafı k1m tazmin j Galatasaray • Re iktaş maçının mcnlnı istihdaf ve teşvik edt'n yarış· 
dan bahscdeccğız 1 edecek derlerse ne olacaktır? ha.kemi ~azi Tnc.an ıara, mümkün olduğu kadar fa.zl!l 

Beden terbıycsı kanunu. tayın et· .· İstanbul Bolgcsı normal ışlerı tcd· I yazlılar hiç şliphe yok ki, bu \niyet ısr)'ircl çekmek nı bu seyircllcrt t:ç 
tığı yıışlardski gençleri bed('n tf'rb 'ır edemez ve bin pol kırıp çamlar dah\llnılc kunetıerinln )arısını l<ny· dört saat altıkadar edebilmek için 
ycsı mükcllefıyetıne tabi tutmuş ,.0 devırırkcn, böyle salahlyctı olmayan b"tmlşlerdlr. Bu şartın,. altııut ınm kullanıınn heyecan kırbacıdır. DUn· 
::.oo ti mUteca,•ız müstahdenıı bul 1 işlere de girmesi Türk sporunun kim kadro lir s:ıhndn ı:llrtinc<·f'k Gnlatn· yanın her tarafında bu böyledır ve 
nan mUcşsesclerı bır klllp kurmB~l. Terin clındc kaldığına ve acınacak bir arayın gnllhl~·etil'I daha km\ctli bu heyecan kırbacı şaklamadığı gti'l 
ve dlğrr ıntikelle!lcrı de yakınlanr.· halde. olduğuna klıfı bır df'lıl değ'ıl hir ihtimal clalıillıııfr gormrk kn)I at yarışları ö!Ume değılee bile, tama 
da bulunan gcnçlık klhplcrindc haf midir? eder. 1 yakın bır aJfıkaı;ız.ığıı. nııthkCımdu:. 
tanın muayyen gUnlerlnde çal ~ır.a· KPmal <>="AN lkind •ler~ed,. , e hr>lki Ciııhıta"ll· /\ t neslinin ıslahını en verımlı ış· 

İki Ş<'hır arasındakı bu sistem ıaı·· 
kının sebeplerini • araştırınca öğren· 
dik ki kumar uluyor ,-e~ a oynayan· 
lara fazla zarar vcrıyuı· 

bahislere \ ' C Uçlu bahse 
müsaade cd:lmıyormuş. 

Bu yanlış bir dUşUnc-edır. Hesııbını 
bilmiycn \'c fıtreten kumarbaz; ruhlu 
olanlar ganyan \'e plase bahlslcılc 

çifte bahiste de en yükı;ek mebllıgları 
oynayabıllrler ve en yüksek zararla· 
ra girebilirler. Halbuki bu sınıfa tn· 
hll olmayım bahisçıler ıçln, nyrıcl. 

ikili bahislerin ve Uçlli bansin me\·· I 
cudıycti kombinezonlar yapmağa , . .., 
zarar ederkrııe zararların daha ha!ıf 
olm1t!;ına yardım eder. 

Bn heMpla
0 

kabili tsbattır. Bunu 
da i:'.:lt'Cck yazıya bırakıyoruz. ga mecbur etmiştir. Hıılbukı 1stan· rB:\ • Bl' ,.ıı.tnş 0111ç 1 ı. ııl ı:ır ıniıblnı lennln programına sokmuş olnn 

bul Höıgeııl du-t'JHPıi' tam ınıı' e EalA.· F /" {'{ . fi olan kar~ılıı,ma ıhı ı·('ı•erhahı;e He memlckc lmfzde de. dıınyanm her =============== 
hl,1ctl harıcınde ol ı 1 t>ır hl\rrketle ener I ıyazı nkar ıy:ı 1 t .. tanlııılo;ırnr a-·" nılıt ıılRf'akhr. y<'rınae oıclu~ıı gtbı, 'nıUŞlNl'k bah ın . \ ·~ Fencrbahçeltlerin 

I mü tahdcml uz olan fnbrıkaları ııır· g j t t j l\lalOm lıad: .. rıer doln~ ırd\ıı iki~ e a~ . vardır: nat.a ıstanbıılda bu lıansın 
lcştlrmlş ve kendi bolgclcrt dahılın· F b h b. 

1 1 1 
tbol t k rılmı' bir Fcncrhf.\twe:ıln yine hun· cvvc1kı senelere nısbctle dnh~ cazıp Umumi heyet toplantısı 

de bır klUp kurdmmıı!'ltur. Ve kanu ener 3 ı;e ır ne u a ınu· ·•an ••\\clı,-1 haltalıırtl'l o'nndı"ı hır ve caz.p o,cıuğu kadar da • a.şa(;ıdıı. G haft d h be• e.rdllli 

b b t 1 b 
1 nın k.yml'tlı o~runcıılnrından Nıyazı u • • ' t- eçcn a a a • v c:ı m z 

nl hiç ır meç ı.ırı~e o mayan ı. . takımla ımha~a ~:•l>n k r.1!)d>nri~·,.. ıznh c<ıccı•gııııız üzere dahı:ı az za· Fe.ıerbahçe umumi .ht'yetı son vazı· 
fabrıkalar da binlerce lmı sarfılc uılltme\'li vıızıyctıl dkollUabUyıstle Aııknrny:ı tlnıle kaldııı., tnkıll rl r t tıınbul"ı>o· rar lnt.maı.eıl Jo~ror. bır hale so· g ş ve es u . o.an Gençı.:ı ... . yeU!:r dolayısllc önli:nüzdeki pazar 
mUI•clle!ıyet malzemesi tenıınlne le· BI J;b l 

1 
t ru -..enmc .. ı bir ııarl,.'.a g!iç ol ı·ıık· kulmlUiJ, şelırımızde ysrısıara geçen glinU Galatasaray • ıo~enerbahre ma"ı 

r 'hıne g ım ş ır. " ö · ı " "' bıır edılmıc:ıcrdır. Nılck lm bu fabri· tır. ııcncleıacn fazla bır ıağoct C' stcrı · sabahı fevkaltıde toplantılarını ya· 
kolar da 1st.ı bul Bölge i direktör· Eşref Mutlu'nun Diğf'r musahakulıır<l:.ı •la Fen"r mcsıne n '>ıie cılntuştuı. pactıklardır. 
IUğlinUn bu icbarı karşısır.da binlcrt•e ı;taılır.dakl 81".\"l.OZ . \'da kar,ıla~· 1slanbul at yarış arının mu~tcrek İdare heyeti bugüne kadar kanuni 
liralık lüzumsuz masraflara girmiş 1 çocuğu oldu ına .. ınıı3 Vefanın gnllhly«'thıl ıhtlta bahıs sıstcmiııdc her yarış ıçın gun· nıı:cburıyete rakme.1 kongreyi gaze· 
lcrrllr. Futbol h3kemlerimızden Eşr•J kunetli tılr ıııtırn~I oıııruk gornwı. yan ve plıtscdcn başk.ı. muayy<'n ba· teleı le ilar. etmemelerine rağnıen 

Bölge dırektorU. gerek kadınlarm Mutlunun bır erkek çocugu dünya~"' lıirnııılır. zı yanşıarda bınncl ve iklnclyı bul· klUbiln- b•ı hayati iııeseleslndc biJtUn 
rrclınlş n .' '-'a\Tuya Denız ısmı· vcrıı- 1 s .• ·erl'f -.ıuılımlıt \apılat•ak Hı•Jo_u-ı maga dayanan cikıli bahis;>, muay· rey sa!Ahıyetını haız Fencı·ıı-leı·in bıı· 

ınlıkellefi:vetten !Rtlsnası H gerekse " .ı ,. 

1 
rnl,.,tir. 'ııı"ılor • Taksim nı11<;1nıla gullbl)flt yen ıkl yarışın bıriııcllcrını bulmağa lunac.ağı , tal>ıi.ve .nuhakkak ,,.orW· 

dığer vazıyctler ve yapılan ikazlar j 0 

1 
Sporcu babanın oğluna uzun omü:-· l şanııı Tıılu•lmdetltr. Iis~ırnpıışn - SU· dayanan cçifte bahıs> ve muayyen mektedlr. · 

!er diler, Eşref Mutluyu da tebrık le~ maniye kurı,ıln!zuıası i\·in dl' tab· ı üç yarışın blrlncılerlni bulmağa da· 

Bugün nere!ere 
gidebilirsiniz? 

Fe::::.· sıad!l]da: 

Saat .9.30 Topkapı • Alemdar 

11 l l,30 Rami • Davutpaııa 

• 

I ederız. 1 min ~iiriıtillf'meı. yanan cUçlU bal)iA> vardır. 1 .. . 

ı : Futbolculara faydalı 
öğütler 

1 * Kendin ve dola)'ısilc alkış top. 

1 

1 hımtJk ".lcfn değn, Tormasını sır· 

1
. sııbaka kuponunu ckliycrck göndcrccc ııız. Bu· lında taşıdıgın takımın lçın 

i oynamalısın! .. 
her hafta devam etmek üzere bı r mi.ısa baka ter· . gunku müsabakam1' için en yakın nctiC<?Yİ. bulan 

tl' p edı"v·'ruz. Bu müsıı:bak•· it" ve ı.tıpa ın.,çları u· • • k' ı F "ki * Sahatla yap~cağın çirkln bir ,,.v .. .. " bır ·ış Y"' r.ııcrbahçc ve Beşiktaş stadlarının, ı n· 
,. 15.30 Fener • İstanb..ılspor zerıııt: tcrup edilınjııtir. Bize. her oııümuzde ilk harekctm sportmence duşu. 

ciye Fencrba'tıçc, uçüncliye rte Şl!rcf stadının bi· ııcnler üzerinde nefret uyandı-

13.30 Vefa • Beykoz 

haftada yapılacak bırinci kurne lıg veya kupa maç· 
rcr senelik snb"st du· huiiye kattllırını, doı-düncü raca~ı ı unut .... aınalı ın• larında günün galiplerinı ,-c tayin cdec"'~İmiz " ı> n .. , ;; ı 

ı d ı r ki b ı k p be 1 ve beşinciye üçer aylık Vatan abonesi v;oreccğiz * Futbolde ''apacagın en ufak 
Saat ıı.ao K, Paşa • Siilcymaniyc I b~: _maçın a go cır armı u ac.·a ve ~rşem. • 1 · '•I • . 

1
" .,

0 1
_, a T-'· . gunu akşamına kadar gazetemiz spor servisıne mü· Şiınrli ilk haftanın suaİlerini" soruy.orur.: .. l bir tereddudıln takımın mağlü. 

• .,,.. i'r • • ..... sım 1 . biyetine dahi sebep ol. cağını 

1 1
r; G S . . B 'kt· 1 1 - 26 Birindte!jriode yapılal'ak Süleymaııiye • Perl, l'ltanbulspor • Kasımpa~. Beykoz • Tak· 

,, - .au · aı ay eşı uŞ sim, B~ikta~ • Ve!:ı, Galata auy - f"eoerbahçe ınaclarında ıüoün galip takımları hangilni olacaktır? bilmelisin! 
2 - Galata!ıaray • Fenerbahçe maçında coı farkı ne olacak ve ilk rolü hanıi taraf yapacaktır? ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Şeref stadmdı : 

r.:'\~~~--~~~~~iiii!ii!~~~;ii!iii@!!ii!~~~~~~~~~~~iiliii~~~iiiiiij~~~---;::;----ı 

,., 
Golatnsaroy blrint'i tslô 
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