
ea , muharriri: 
Ahmet Emin YA L M A N 

20 Birincitcşrin 1 9 4 1 
PAIABTlll 

OUyue•laruııızıa müaabalr.a cevaplanJlt ı-ön
del"llleieri içia vermiş oldutwnuz mühlet bu. 
pn soaa er«li, B11cianden bqlıyarak ceva~

lan t.ail edecefiz, 'l'as Dil biter bitmez ıaetı· 
ceyi bildir ecetfz. 
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Bizim sulh hedef l erimiz · 

Sullı ve Emniget 
Seromu 

~acı tecrübelerden süzüp hazırladığımız devayı; 
, dünün hasta, bugünün en dinç adamı sıfah 
ıle hada dünyaya uzatmaya hazır bulunuyoruz. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
1816 ~nesindeydi, O sıra. ,

Meb'uslarımız 
~ da Amerikanın devlet reis- y • 
I.; Jıı.· bulunna Vilson, bir vakit· ı enı 
~ ~ Üniversitesinin pro. 

~ ~ rektörü olduğunu günün ---------------

Şa ~!~~ıB~z~ay~~cd~!~ Ali Rıza Arfunkal ve Dr. Behçet 
trı;·~rnı gözüyle baktı. Oturdu. 

~le botuşan milletlere hita· LJ b' · ı d · ı !r beyanname yazdı ve dedi z me us seçı 1 er 
-.:.._ "1111 harp ealip ve mail6J> ay
~n som.ına vannalıdir. Her Aakara, 19 (A.A.) - Bot kalan 
~ bir tarafın galebesi, tabak. 1 Afra mebusluğwla emekli Korıene
~ doeuracak, günün birinde ral KMWaJ Dofan, Bilecik mebııalu-

ll liddet hamleleri yaratacak· t lllla Küll BüylUt F~lal Memduh 
' irrıir tarafm tazyiki altında zor- Şnket Eıtendal, Denl:ıl l 1'1ebuslutu
-.;~•lalanan sulh, ancak sözde 
~. i}k fırsatta yırtılmıya mah 11a tunır Belediye Belııl Doktor Beh 
~· Halbuki iki taraf bera- tet Uz, Manisa Mebuslupna emek· 

~ halinde, gönül hoşlujuyJa il Korceneral Ali Rıza Artunllal ,.e 
~ "•rırlarsa hıı;anlığı tehdit e· Mardin m~b•ttlutana da eski Burdur 

~"fitterek tehlikeleri beraber· 
mebu&u HaUd Onran, 19 llkte,rln "'-.~ k ve buna kal'fl tedbir 

~ irnkAnını bulurlar. .Millet- 1'9'1 Par.ar "6n4t yapal&11 lntlilapta, 

~ 
ihtilaflıtntl bundan sonra parti namucü olarak lUifalda ııeçU-

J'oluyla delil, anlaşma ve ml!Jlerdir. Korıeneral .ra?! ~• A rtunkal 
a hakem yoluyla halline 

\Qı'U\mut o hır. 11 

etmeli ki, o zaman b u 

1_ ~lmanya tarafı iyi karşı· 
~ ı..aıterc tarafı omuz silkti, 
~ bir ~etin rehıliii JMka· 

bir pol;tika tesadüfü saye. 
...._ çıkan ilim adamının 

•NR M.1 ve h'U'l ie~ 
lt u, ıtüi. O kadM' kaybcıto 

' • bir sene ~nde bizzat v• 
~ ~nu tama.mile unuttu ve ta-
~n birlntn galebe \"e ta· 
~~n<i temin etmek mtiüa· 
'C"WllYa karlflı. 
~i Vil$on ortaya aklın 1-

unun bir dava atm11tı. 
etinden ayni derecede fe· 
ren iki ırupun, bu feli

~ bir daha 'bafgö9ierememe. 
lnısanca bafbap vermelerin 

~ hakka ve akla dayaRır bir 
~ lı:ıınnata el birlilile çalış
~~n daM tabii bir ,ey o· 

~n bütün dünya biribirine 
~bulunuyor. Aklın sesini in
~~ duyurmak vazifesi Türk 
\ı~ kalmı,tır. Onların hep· 

..._, ve kör eden ihtiraslar· 
\Mı. bulmuş bir millet varsa 
-. biztz. HAdiseleri akıl &özl ıl

recek bir mevkie varmış 

ruz. Toprak ıenişletme 

Jr\lkrobu artık bizim bün. 
t.lırip edemiyor. En acı 

' rden sUzüp hazırladığı
ı.. · •ulh Ye emniyet serom• "° dünün hasta, bueUnün en 
'clanu aıfatile hasta bir dUn
"-t.rnıya hazır bulunuyoruz. 
~ birinde eli silAh tutacak 

t.._ lnııyacak, Bir masanın ba. 
~~••nacaklar, hkliselerin te· 

neticesinde şu veya bu 

~~iki altında yalancıktan 
h. muahedesine imza basa 

~· 
~· bilen ve gören bir millet 

lı>tidadan hepsine duyur· 
~llfrnalıyız ki, bu sulh de· 

~una sulh adını verip ken. 
ilerini ve bütün Alemi al· 

~ hakları y~ur. 
~ lnsanlılın binlerce sene

hasretini çcktiji, tecezzi 
:lhez idealdir. Bir tılsımı 

1, o da, tıpkı bizim yaptı. 
~ı. her mlHetin kendi men 
ıı_"- hakkını insanlığın müş· 

ltkında ve menfaatinde a· 
~!'azı olmasıdır. • 1 
'ı an. nnli"P vt> mahkemeye 
~erek dostların tavassu. 

acaat etmiye !Uzum gôr· 
biribırlerine bıçak çeker· 
Uertne cani, katil adını 

'ti lıtı millet, bıçak çekip bu 
, rı YUz bin kere fazlasını 

~?'aa bunu (harp) adı altın. 
"1J~ tneşru görürüz, 
it in zabıtaya gliven gös
~-de bizzat silah taşımak 

cı ı oldukları yerlerde ko. 
ttı naYetıer olduğunu biliriz. 

wlllde dHI ld: 

Sulh ümidini 
terk etmeliyiz 

Mihver ltarlll 
kazanmalı üzere 

Harekete 
geçmezsek 
geç kalırız 

Londra, 19 (A.A .) - Nevyorktan 
bilciirildiğıne göre, cHürrtyet için mil. 
cadele> :komiteetnln himayesinde, ra:! 
yo ile, bütün Amerikan mllleUne bl· 
taben Wendel Wilkie tarafından ııöy
lenen bir nutukta, hatip, Amerlkanıtl 

her türlü sulh ümidini terketlneei tt
zım geldiğıni kaydettikte11 sonra de· 
mi,ur ki: 

cBlzim zaferimiz herkesin ıafeı ı 

olacaktır. Mihver devletlerinin hede
fi dünyaya htitim olmak, hllrrlye~i 

ortadan kaldırmak ve demokraalyl 
yıkmaktır. Vapurlarımız sllthlandı· 

nlmıyaca.k olursa, şımdiye kadar ol· 
duğu gibi torpillenecektir. Eğer ka
rada ve denlıde hürriyet için mllcade. 
le edenlere gittikçe artan miktarda 
sUratıe malzeme ermiyecek olursak, 

<Devamı Sa: 3 Sü: ' de> §§ 

SPORj 

Amerikada 
hazır~ık ve 

huzursuzluk 
Fif ipin seferleri için 
ordunun gemilere 
ihtiyacı olacak 

flmerika, toprağm 
ayaklan altmda titre
diğini hissediyor 

NevY'ork, 19 (A.A.) - Tıcaret ,a. 
zetetıi siyasi mahafillerde konuşula:ı. 1 lara istinaden Bahrıye kômısyonu-
nun, Fılipin seferleri için ordunun 
her an elde mevcut bütün vapurlara 
muatacelen ihtiyacı elablleceği.ıl, 

Nevyork vapur kumpanyalarına ih· 
bar et mfof olduğunu bıldlrmektedir. 

Deniz m&hf'illerlııde iyi istihbaratı 

olan i~u gazete, hUkClmet elzem gor 
dUgil takdirde fılonun toplanması w 
Viladivostok seterlerlnin temini ı~ln, 
bahriye komisyonunun ticaret J'emile 
rlnin vaziyetini tetkik etmiş olduğıı
nu Htve etmektedir. 

Stokholm, 19 (A.A.) - Stefanl: 
Dagens Nyhcter'ln, Vaşınrtondan ha 
ber aldığına ı-öre, Japonyanın Çıne 

ve Sovyetıer Birliğine gonderllı>n 
harp malzemesi sevkıyatına mini ol· 

(Devamı Sa: 3 Sü: 4 de) = 

Beşiktaş : 3 - G. 
lst. Spor: 1. F. 

apon gazetelerine 
göre yeni kabine: 

Japonya 
böyle kabine 
bekliyordu 

Siyasette harp hali 
mevcuttur 

ltr taaeıl de •ıpr ld : 

Müdafaa harbine 
hazırlanmalı 

Japonlar, Pasif 
korunma tecrübe· 
lcrine başladılar 
Tokyo, 19 (A .A. ) - D. N . B. 

na, ,·ekllet ı.elahlyetlerlnln res
men yeni kabine relıılne devri ıı.:ln 

bıızuru tart olan Prens Konoye· 
nln lıa~talığına rağmen, yeni To
jo &ıabln~inlıı , IJk mutat lçtlma
ını. 22 birinci teşrin ı-ünii akde
deceğlnl, Domel ajanın haber ver· 
mektedlr. ' 

Tokyo, l9 (A.A.) - D. :S. B. 
Bahriye ~azırı Amiral Şlmada, 

bu ak,am radyoda menıle te b!
taben ,·erdiği kın bir hitabede, 
JaıH>n donanmaııının, yalnız Çin 
hildi~inl halletmeğe değil , Ja· 
ııonyanın giığüs ger~k nı.lyetln 

de olduğu her turlll , ·aziyet de
llşlkllğlni de hetıaba katmata 
ba:ı:ır bulunduğuau söylenıl,ıtr. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Dön bq• 
lryan pulf müdafaa tallmlerl 26 
bkt.,rıne kadar gittlkı.:e sentşll

yerek denm edecektir. l l}lkla r 
tamamlle kararhlacak ve haklld 
bombalarla bombardımanlar ya
pılacaktır. 

JAPON GAZETELEB&.l'lı"tN 

M OTALJ'..u.Altl 
'J'ell)'o, 18 (~) - D. N • .B. 

Gueteler, yeel kalıUe lıakkılld.A 

uzun mütalealar yürlitmekte ve 
Japon mllJetinln, yeni hükfımet
t.en. halihazırdaki gerginliğin em
rettiği azimli ııiyasetl beklemekte 
kendisini haklı gördüğünü müt
teflkaa M>ylemektecllrler. 

l'omlurl Şlmbun pzeteal. J a
pon mWetlnln, ı,:oktanberl böyle 
bir kabine beklediğini aöylüyor. 

Nlt l Nişi pzetesl, bu defa, na
zırlarm intihabı, her türlü lhtllı\

fı bertaraf edecek fekl lde yapıl

dıf ını bellrtl)·or ve f(iyle yazıyor: 

Dıt ıılyaaet aabuıllda f lmdldea 
barf, ball me\-cuttur. 
Şuıal Şagyo Şlmbo ıazeteal, 

yeni kabinenin u,ekkWtl, kuv
\'etll bir harpı.:l ban )'a ratacafc 
mütalnamdadır. 

J apon Tlmes An Advertfaer 
ıtöyle yazıyor: 

J aponya, ı,:ember lı,:lne alınmak 

tehllke&lne maruzdur. Mütehu
aııtlann se,·k ve ldareeı altında 

kuvvetli gayretler ıtarfetnıekle 

,.e memleketi, bir müdafaa harbi· 
ne. 1,1den lyly~ hazırlamakla bu 
tehlikenin önüne a ncak ıet11ebl· 

lir. 

s. :2 
B.:O 

>ttcı~ln onüne geçmek için 
~ tavsiye edilen ilk tedbir 

lrlak Adetinin ortadan 

11 ır. Halbuki dünyada te
~lle silah hazırlıyan mil. 
~ Sa: 3 Sü: C de) & 

Dün yaptlan futbol ~n beldenmlyea büytlk bir slb p rtztt, netkıelenmlt ve 18ta nbul11por Feneri matl6p 
etmlftlr. Düne kadar Galataıtaray l1e9lktaş maı,:ını Oalatauray.n kazanması beldenJyordu , .e Gala
taıtaray b.au laak eden bir oyun oynadı ıııe de Kaleci Osman, Beflktat takımını tak\·lye ederek J&)lp 

selmelerlne yardım etmiştir. - Spor haberleri ikinci sayfadadır. -

Bütün dünyanın rözleri Moskova da 'Ye kulakları oradan relecelr. haberlerde, Moskova büyük bir 
müdafaaya hazırlanıyor- Bu mü dafaa muvaffak olursa Kremlin k u rtulac.ak. olmazsa Rusların re.im. 

rl,. l!'iirdü müz Kremlhli tah r ip etmeleri mu btemeld ir· 

Almanlara göre 
Takip 
devam 
ediyor 

Şiddetli Sovyet 
mukabil taarruzu 

püskürtüldü 

llr YloQ telpallaa tlı'• 

Timoçenko Alman 
taarruzunu 

Kadir günü 
galiba 

Hızırı gördüm 
Taksim tramvayın dahana şu dersi verdi: 

.. Bir adamm hayatmda hoşuna giden şeyler de, 
gitmeyenler de birer rüzgardır. Saadete kavuşmanrn 

sırn. içini ferah ve gönlünü şen tutabilmektir,, 

Yazan: A. I. Y. 
Cumartesi ıilnU, akşamın en ka_ ı-

d U T d U T d U labalık saatinde idi. Eminönü~en ~----------. .... 
Führcr' ln wnumı kararglhı 19 (A. bir Taksim tramvayına bindım. 

A .) _ Alman orduları b~kuman- Basamatı kalkan, istife çok müsait 
danlığının tebilğl: sarı tramvaylardan biriydi . 

Azak denızi ile Donetz ara.suıda Tam yanıma gUler yüzlü, nurani 
dOflllanın taklbtne muvattalrlytue .. Mluflı bir üıilyar dilftü. Belki 
vam edilmektedir. Hücum mUtre&e..e· 80, 8:S yaşında vardı. Fakat. vQ. 1 
rl sokak muharebelerinde ve evden cudu, dimağı dinçti, Mavi gözleri 
eve yapılan muharebelerden sonra ~eka ışıklarile parıldıyordu. 
Taganrog şehrini işgal etmişlerdlr. Derıhal hissettim ki, etraftaki bü 
Hususi teblığdc de bildirildiği veçh.· tün insan yığınından başka bir 
le Brıansk ve Viazma muharebeleri adam, lldela başka blr alemden inip 
sona ermiştir. dünyayı ziyarete gelen bir a-
Mareşal Von Bock"un yüksek ku- dam .. . 

mandası altındaki kıtala.r, Maref<ll Sımsıkı istif olmuştuk. Nefes a· 
lacak yer ' yok·tu. Vatman ve bi: Koııselrıng kumandasındaki hava kuv 

veUerl ile sıkr tıir iş birliği yaparak letçi, arkadan başka tramvay gel· 
Mare.,aı Tımoçenkonun Sovyet ordu· dilini aöyliyerek arabaya hücum 

edenlerin cereyanını kesmiye ça· l&n grupunu imha. etmişlerdir. 8 o:--

' 

dudan lbar&t olan bu grup 67 avcı lışıyorlardı. İçeride .bulunanlar~n 
tUmenlnden, 23 sUvari tUmenincle'l, hepsi kalabalıktan şıkAyet edıp 

' 7 zırhlı tümenden ve 6 zırhlı togay- du ruyordu. Yalnız yol a~adaşım 
Ü kk ti • ,gayet rahattı. Etrafa emırler ve. dan m re ep r. 

S 3 S .. 6 d ) ~ rlyordu: 
( Devamı a. u, a 70 Ç k"l" d h l 

Sovyetlere göre 
- e ı ın, a a yer var, on ar 

da gelsin, yollarından kalmasın. 
İçinden o kadar ferah ve rahat

l ık taşıyordu ki, etrafındaki bütün 
abus yüzler gevşedi, insanca bir 
teber.ıilm bütün yüzleri nurlan· 

Macar 
·Bulgar 
dostluğu 

Bulgar Başvekilinin 
Macaristan seyaha

tine ehemmiyet 
ver i l i yo r ..... . ... , .. ...,. 

.. lprllt••• •llr•r 
Sofya, 19 (A.A.) - SiyasJ 

Buljar mahafili, Fılof'un Bu
dapeıte seylllhat.ine büyük bir 
ehemmiyet atfetmekte ve bu 
scyahatın yalnız Bulıar maa· 
rıf nazırının Macar Maarif na
zıruu ziyaret etmesinden fba. 
ret olmakla kalmayarak, ayni 
zamanda Bulgar Başvekilinin 1V1oskova 

sonuna kadar 
dayanacak 

dırdı. Macar Başvekilini ziyareti de-
Merak edip sordum: mek oldulunu beyan etmek· 
- Siz ıaliba kalabalığa alışık tcdirlcr. Gazeteler, iki ba,.. 

bir adamamız Hiç aldırı,S etmiyor. vekilin üçlü misak münasebe· 
uz? ti ile, Bulıaristanla Macaris· 

- Ne gezer ... Ben inzivada ya- tanı alAkadar eden meselcle. 
şar bir adamım. Uzaktan insan rı gorüşmüş olduklarını ve bu 
görsem kaçarım. Yalnız ölülerle misak miınascbetılc Bulgar.is· 

Almanlar 1 teşrinden 'konuşurum. Fakat mademki bir tan ile Macaristanın iki müt-

5 O b defa buraya dllştam. Sıkılacak tc.fık haline gelmiş oldukla. 
beri O in delilim a ... Malümun olsun ki, rını yazmaktadırlar. İyi malu· 

kl'şi kaybetti/er bir insanın hayatında her şey rüz- mat almakta olan mahafilde 
gAr gibi eelir, geçer, ne başına oğrcnildiğıne göre, Macar bas· 
iyi bir şey gelince fazla sevinmeli, vekill yakında Sofyaya gele. 

ad da 50 •ıa ne de sıkıntıdan elem duymalı... rck Bulgar Başvekilinin ziya-
818 11 İnsanın içi ferah, gönlü ,en olduk. rctini iad~ edecektir. 

8Dm88 ildi tan sonra hlcft>ir rüzıAr kendisini Alman Maliye Naun Bulga. 
ı sarsamaz. Hele lbu sıralarda ufak ristana rellyer 

Londra, 19 (A.A.) - M. Stalln tefek şeylere sıkılmağa hakkımız Sofya, 19 (A.A. ) - Stcfani: 
millete tıitr.ben neşrettiği bir günlük var mı? Cephelerde ölenlerin, arka Znra ı:azet<'si, Alman Maliye 
emirde Sovyetieri Moskovayı .sonuna !arda açlik, işkence çekenlerin ha.' Nazırı Kont Schverln von Kro 
kadar mUdataa etmek husuaund&ki llnl ıözönüne getirip her şey~ sig' in yakında Sofyaya gelece· 
azimlerini teyid etm!ttir. sükretmellyiz. ğini haber vermektedir. 

M. Stalin bütUn halk hllk~met ___ ..:,<De:.:.l'.:.:am=ı~S=a.~S:_::S:ll:_. :l?_:d::e:_) .:_X::_~\..~~~~~~~~~~~~~7' merkezini müdafaa işinde Kızılordu· 
ya yardım için elinden geleni Y•!>" 

maktadır. Demilftlr. i~!!f!t.:::V~A~T!.A~N~l:N~Y~E~N~I !R~Q~M~A~N~I S!!!~ Moııkova, 19 (A.A . ) - Sovyet ha· 
berler bürosunun bugün öğle üzeri 
neşredilen tebliği: 

18/ 19 llkteşrln gecesi, kıtalarımız 
bUtUn cephe !>oyunca dUşmanla çar
pışmışlardır. Muharebeler bllhuaa 
merkez cephesinde şiddetli olmuştur 

Sovyet tayyareleri, tena hava tatt 
Jarına rağmen şecaatle çarpışmakta 

ve ha.va kuvvetlerimiz dll.?man kıt3-
ıarına ağır darbeler indirmektedir. 
Yağmura ve sise rağmen pilotlar\ 

mız bıışkumandanlrğın kendilerine ver 
dlği vazifeleri yapmaktadırlar. 

Londra, 19 (A.A.) - Moskova 
Radyosunun bildirdiğine göre Sov· 
yet kıtaları merkez ~phesınde Ka
llnln kesiminde sağ cenahtan bir kar 
tı taarruza geçmi,lerdlr. Bet rttn
denberi «Kt> 'ehrlnde ve etrafında. 

Macaristanda 
Türkler 

Yazan : Ma11r111 Yellar 
K11dmlann cazibesine tutuldukları, peşindtm 

harp meydan/arma koştuk/an, bir Türkün romam 

25 lıkteşrin Cumartesi günü 
neşre başlıyoruz 

<DevamıSa:JSü:i de>/§/ ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-· 
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Haşmetpenah 

Kırtasiyecilik:2 

Yazan: 
Cemal Bardakçı 

Neme lazım zihniyeti 
Bu zihniyet, Osmanlı imparatorluğu denilen 

Nuh gemisinde doğmuştur 
Bildıeimız gibi, Osmanlı İmpa. I bir zat bir ı;Un bana: 

Soruyorlar: 
Odun 

«-· Ellerinde bulunan odan dok 
!arı hakkında ljChrimit. oduneula· 
rı taraf:nıhı ıı 'erilen bcyıınna· 

ıııclorln mlifrcdat ltlharı llo fiyat ı 
murnl;;abc l<omls~onunu tatmin et 
mcdlğinl bir ~z.ctedc okudum \'C 

bunun ııcbcbhıl tannhlYım bir O· 

duncutlan ordum. Adamcağız, 
kckc1lyo kekelll e b mı. ljU coYabı 
\erdi. «-Odun tacirleri, muraka 
be komi lonu tarnfınclnn miktar· 
lıırı sorulan toı.ınrm nerelerdeki 
stolı:lar olduğunu pek il 1 ka\ raya· 
m:ıdıkbrı itin tcreddıide l<apıldı· 
lar. Bu sebeple pek ço:U Alem 
dağı, Sultan çiftliği, Boz.hane, 
Prcn Halim Pıı.şa çiftliği, l{urt-
köl il, Sıımnndıra 'o eh arların• 
ılakl kesim mnhnllerln(lC bnlunan 

Beşiktaş Galatasarayı 3-2 lstan
bulspor Feneri 1-U mağlôp etti 

" lktısa t ,, ve 
berberlik "'' 

1 tll bir (F=ll\\ Uny:ıoıo elıemın )e h,rpteıı 
l6J mın: ka ıp ka\ uraP 1011· 

1 5trP 
mUte\·elllt fktısadi sıkıll 1 bıılP 
lerlıılo, tam bir ulh lçiııd~l& ıci 
nan memleketlere kadar b, pJI tıP 
mesl tabüdlr. Rio de Janelro 

0 
p0tW 

ıunBn bir tanıdıktan tan-arc V- tıl· 

O B k k • k 6 ue ohluğu baldo bir aldan fata s~ 
Galatasaray kalecisi sman, eşi taşın e sı :::;::;:!~~·~.:,·:.:·;::.~ 

t f 1 t m 11 Y a r a k ıerlo kıyas e<lllcmlyecck "ttd11' a r a a r 1 n 1 a m a Jıalılaştıjından bahscdilJlle p ,..,. 

1 1 b t ' . f • tt• Halbuki Brezllya n1alilrn ııar ıııı ııır 
Siyah - beyazlı arın ga i iye inı emın e 1 takalarına baylJ uzak \'O ıeP 

memlekeıtır. ~1ıoııtlr 
Lig maçlarına dün de Fener· yan sarı kırmızılılar hücuma geç· retle 3 - 2 B~ikta~ın callblyeli t'lle.nıleketlınl~ de, ııar~uted'lt 

ratorluğu, biri dl erinin dilinden, - Kaymakam Bey, biz, Türklc· 
dininden anlamıyan, her biri ay· rin Suriyeyi soyarak ele gcçirdlk
rı bir maksat, bir gaye p~nde ko· lcri paralarla Anadoluyu imar \"C 

san türlU milleUerden mUrekkep ihya ettiklerini sanıyorduk, Ve bu 
acaip bir kıl halini almıştı. Adc- sebepten size karşı kalblcrimizde 
ta içinde her mahluktan bulunaıı derin bir buğz ve infial bcsliyor
N~b'un ecmisıne benziyordu. duk. Halbuki buralara gelince gö· 

tokların hu orguya tlahll olma
dığını "andılar '~ gallba dıı. buıı· 
ları bel annamclerlndo J azmadı· 

d d tiler. N iha.,,·et ortadan bir hücum· ile neticelendi. larından tablatlle az. çok .,. 'f" 
bahçe ve Şeref stadların a evam J f k d ı a 4a • • 

l k . da Mustafa vole bı'r cu''tle ve Mch- Beşiktaşlıları zayı a ro arın nlmuttar. :Fakat um•lllll ındtı çO edildi. Günün en müh m i ı ma. ,.. b l'b' t cıı 
Bu milletler, kavimler birbiri· rUp anladık !ki iş tamnmile aksine 

nin can düşmanı olmakla beraber imiş. Meğer siz ana yurdunuzu ih
hepsi de hAkim millete kar'll sön· mal eylemiş, kendi milletinizin e· 
mez bir kın ve ooa\et be~:cmck linde avucunda ne var a hepsini 

lar .. ı> nlet Allnin kıpırdamasına bile rağmen kazand)}ı;ları u ga ı ıyc • rinde nlınan tedbirler saY _.,ııı. 
çında yalnız tahminler hıl3lına o· d k arı . . d biç bir ~d' 
larak Galatasara'-·lılar doksan da· meydan bırakmadan beraberlik go len dolayı tebrik e er ~n, s . şükür, bırçok şe~ ter e ıerde • 

ııoru)'or: 
J • • • ı k ı ılılara da hasmı ıstıııkalın t ı d ıı. "'bi baz.• şe) dt-kikalık oyunun yetmiş dakikasını lünu kaydettı. Çok ~cçmedcn ;,·ı· ırm z . i b' 1 ı ınuz oma ıbı b' ect* 

tek kale oynadıkları hakic 3 - 2 j ne Mustafa, l\fohmet Alinin mil· 
1 
futbolde her zaman ıç n t 0i

81
e 8~ lHkıntımız. fazla şlkAyet edil ~fi 

Bunu bir okurumuz yazıyor ve 

- Do"'ru mu bu acaba? .. 
hususunda ittifak ediyorlardı. Ar- alarak bizim memleketleri imar \. J 
sası üzerine kendilerlılC mahsus için harcetmişsiniz. üstelik bize ~~~~~~~~~~~~~~ 

Bcşiktaşa mağlüp oldular. İstan. da!aası~.a .~ağmen ikinci Cal.a~asa. ı neticeler doğuracağını ha ır ma r«ede deflldlr. thtıklr ııA uıe 111· 
bulspor _ Fcnerbahçc maçı da ray golunu yaptı. ı - o ı;alıbıyet· isteriz. .. ı haki· tamamlle ıstı na edtımek şartı 49' 

müstakll evler kura'bllmek için askerlik ek? yaptırmadınız, rahatı· 
imparatorluk binasının bir an ev· mızı, emniyetimizi temin için jan
vel yıkılmasını bekliyorlar ve öz• darmalık vazifesini de yine siz 
lüyorlardı. Ve bu yıkılı ı çabuk. yüklendiniz. Biz de huzur ve sü· 
!aştırmak kasdile ellerinden geleı:ı kl'ın içinde çalışmak, kazanmak fır 
her şeyi yapmaktan, her çareye sat ve imkfınlarını bulduk. Suriye 
başvurmaktan çekinmiyorlardı. Ni Anadoludan, mukayese cdilemiye. 
takim, onların, ylizlcrce yıl şuur cek kadar çok daha mamur, zen. 
alllarında tıkılıp kalmış olan bu gin ve mürefiChtir, demişti, 

Maliye Vekili dün 
geldi 

1 - O İstanbulsporun lehine neti· ten 2 - 1 mağhlp vaziyete dU~en Şazi :ezoa~, dunkü malç b uk yahmızdakl umumi paJaalıbtu~ 
l d

. Bc.,iktaşlılar tekrar canlandılar. katen gUzel ıdare etti. B r uç ya vazJy~tln! &;'ÖZ önUn4!e 
c:e en ı. " ' . d h' b' ltıya mey Diğer maçlarda da Pera Tak· Galatasaray takımında ne olsa ye· saallık oyun. a ıç ır sızı. . tabH bulmak lAzımdır. _,-· 
simi, Vefa, Beyko:z:u, Kasm1pa~a neriz kafasile haroket göze çar- dan .vermedı, Tam manasıle otorı. Esn&t vo tüccar, mall•rııa- IJll' 

Maliye Vekılımiz Fuad Ağralı dUn 
sabahki ekspresle Ankaradan 'cıhıi· 
mlzc gelmiştir. Vekil bir mUddct .t.s· 
tanbulda kalarnk tetkiklerde buluna· 

da Süleyman iyeyi yendi. pıyordu. Bundan istifade eden si· terdı, 11na ıore Uç bet ,·eya d8llt 1~ 
Evvela, Şeref stadındaki maç. yah beyazlılar hücumlarını sıklaş. Kemal ONAN r.am ettller. Yalnız buııJAr19 ~ 

ların tafsilAtını verelim: lırdılar. Osınanın bir hatası yine p e ro - Taksim bir tek zümre \'Dr ki lıl9 bit 
1 

, Beşiktaşın imdadına yet~ti. Kale JUzaım görmedi: Btrberltıl'• ~ f' 

kötü maksat ve emellerinin, Bal· Bir vücude ecnebi maddeler, za. 
kan muharebelerinde, Umumi rarlı mikroplar girince o vUcutta 
Harpte birdenbire şuura çıktığını, muvazcni:! 1'ozulur, hastalık baş· 
ve butün o kavimlerin, tımarhane. lar. MiHi bUnycye yabancı unsur. 
den 'bo:ıanmış azgın deliler gibi lar karışınca da tUrlu fenalıklar 
'.Nirklerin Uzerine saldırdıklarını ve çözülme başgöstcrir. Roma im· 
ve akılların almıyacağı 'bir nan- paratorluğu, hakimiyeti altına al
korlukle, ınsanlığın yUzünil kızaJ"'" dığı milletlere 215 yılında siyasi 
tan zulümler, !ccaaUcr, cinayetler haklar verdi, Bu suretle kendi 
ırtildıp ettrklerini çoğumuz gözle- idam fermanını imza eylemiş ol-

caktır. Galatasaray • Beşıktaş önilrlc düşen topa çıkış yapan Os- Şeref stadında yapılan Pcra Sabun, krem, kolonra·.~~ıı. ott 
manın üstünden aşan top, Şükrü Taksim arasındaki maçın bundan halıla,,tı; ba,·laJan yıPı--~ ,r 

Trenlerde bayram 
tenzilatı yapJ/mıyacak 

Şeref stadında günün en mühiın 
maçı İstanbul şampiyonu Beşik· 
taşla, Galatasaray arasında idi. Bu 
karşıla~ma Şazi Tezcanın idaresin 
de oynandı. l\laçın tarzı cereyanı· 
na geçmeden evvel heyeti umumi
ycsi ve aldığı netice üzerinde bir 
kaç noktaya işaret edelim. 

vasıtnsilc Galatasaray ağlarına la· evvelki karşılaşmalar &:öıönünde ıetmek lirretl arttı. Fakat ttff,. 
kıldı ve vaziyet 2 - 2 berabere tutularak Taksim lehine neticelen ne, hatta iki ı;ene e~vel k~ w~ 

Her sene İstanbul • Ankara ara
sındaki trenlerde Devlet Demlryolları 
tarafından tenziUı.Uı bir tarife tatbik 
edilmekteydi. Bu tl'.'nZllA.t bu sene tat 
blk cdilm!ycccktlr. 

B 'kt b b ı·ııı l n1osı· beklenirken takımlarını tak k keııtlr•"...ır1" oldu. cşı aş era er ıe;e u asın· luyor, aça Hfıınıu 11!..-· 
ca da.ha canlı oynamıya başladı ve vlye eden Pcralılar gUzel bir o· ayol UereUerle 1.§ln ıı:J.Ddeıl 1 

ŞükrU sıkı bir ı;ütle üçüncü Be- yundan sonra Taksimi 2 - O mai rur. ~ 
fikta~ golünü de kaydederek ta· hip etmiflerdlr. Akıl erdiremediğim bd r-' ~ 

Beşiktaşın dünkü zayıf kadrosu 
karşısında Galatasarayın galip 'el 
mcsi lazımdı. Fakat Galatasaraylı. 
larııı ne olsa yeneriz, kafasile hare 
ketleri bu mağlı:ıbiyeti do~urdu. 
Bir buçuk saatlik oyunun yetmiş 
dakikasını tek kale halinde oynı. 
yan sarı kırmızılılar bir parça da 
kafasızlıklarının kurbanı oldular
Beşiktaalılar da zayı~ olduklarını 
takdir ederek bu zaafı telMi için 
ortaya bütün enerjilerini koyma· 
tarı kendilerine hakikaten kıymet 
il bir ı;:~be kazandırdı. Fakat şu
nu da kaydetmeden ıeçmlyclim ki 
Be.Şiktaşın eksiılni enerjUerile be
raber, Galatasaray kalecisi de dol· 
durdu ve bu neticeyi elde ctmel~ 
rine bUyük bir yardımda bulun. 
du. BO§iktaşlılar her ~yden evvel 
Galatasaray kalecisine bir teşek· 
kilr borçludurlar. 

kımını 3 - 2 galip vaziyete ge· Kasımpa~a Sü1eymaniye ıktısat doktoru un\r.ıuJll t8'
1 

tirdi. Devre de bu suretle bu ne. Y arkadaştan &Ordum. 51J ,;'! 

rimi:z:le gordük, .kulaklarunıı:la du. Osmanlı İmparatorluğu ayni Fltro 7.ckAt olarak ha,·n kurunıa-
tice ne kapandı. Şeref stadında ilk birinci kumc _ Haklısın, daha dofrl.l ıı•' ••· 

İkinci devre Galatasaraylılar karşılaşması Sülcymaniye - Ka· gibi :orUnllyon1un, dedi. f"•rııd• ııl' 
işittik, hattCı Türkleri hiç scvmi- yolu tuttu. Ayni liklbete uğradı. na ,·cre<"cğimlz pam bütün yıl 
yen ya~ncılar tarafından yazılmış Müverrih (Lutfi Paşa) bizim bu 

baştan nihayete kadar hAkimdiler. sımpaşa arasında olmuş, Kasımpa ıtUnmuyorsun ki sakal tra' ~ 
Hücum haltı bir çok gollük vazi· şahlar canlı ve güzel bir oyun oy. raz. zarar ebeler bUc bunu.;: flİ 

kitaplarda okuduk. Fakat, dün· derde Yıldırım zamanında tutul· harcndıldıırıınızm en yerinde ola· 
yada yalnız TUrkc has bir civan· duğumuzu şu sözlerle anlatıyor ve nı<lır. 

yetlere girdikleri halde bir tUrlii nıyarak Süleymanlyelileri 5 - 2 mrlerde trlı'lfl cılcrler. Çil ~ 
takımlarını mağlubiyetten kurla· mağlüp etmi~lerdir. k~menln ecrm<t.l·~ı sadece .eti~ 

ı ·e ~ 
racak golü kaydedc.mcdiler. Bu Fener stadında: tıkırtısııe berberin mu,ter) 
hatta yalnız Mustafanın didinmesi ıenzellktc.n ibarettir ··"' 

mertlikle, eşsiz bir ulUvvüeenap Türklerin gözünii açmak istiyor: j .~~~~~~~~~~~~~~ 
ile sonra her şeyi unuttuk, affet. (Hemandem O;:,manlı kapısına = 
tik. o milletlere mensup olanlar· Aee?llkr • yabancılar demek isti- 1 olan milleti yüceltmeyi, ona bir 
dan aramıza gelenlere yeniden yor • musahip oldular. Osmanlı an olsun huzur ve stlkun, refah ve 
kollarımızı açtık. Yalnız o acı ve dahi türlü t;ünahları mürtekip ol- saadet temin eylemeyi dü~Unduk
fc.lakctli vakıalardan çok faydalı dular. Ol musahipler fılemi dilek lerine ihtimal verilir, inanılır mı? 
ibret derslc:ri aldık tabii. ile minnet ile doldurdular. Fisku İldidar mevkiindc, valiliklerde, 

btanbul&""r • Fenerbahte · urolt I": göze çarpıyordu. Beşikta,lılar da r Doğrusu, bu «lktısab 
bu devrede daha ziyade tedafüi Fener stadında 1:ünün en mühim blr uım.- ~ 

~b~ir!!!!!oy~ru~n!!!'!'!!"'o~y~n~a~d~ıl·a~r~·~M~a~ç~ta!!!!!'b•u"'"'!!!s~u~-!!!!!"~~(·De""!!!Y~am!!!'!'!!"'ı~S~·a~:·tllll!S~ü~:~l!!!!!!d~em)l!!I!~/~ ====================~ 

Her ne .ise, işte bu Nuh ıemisi fücur ziyade oklu ve hem nlımes· kumandanlıklnrda geçit resmi ya· 
içinde her kafadan başka bir ses ru iller zahtr oldu: Ruşvet almak pan, birbirini kovalıyan yabancı· 
çıkıyor, her tanburdan başka bir gibi, halk birbirini tezvir etmek laruı dediğim gıbi, esasen bu dev· 
nafme doguyordu. Hırisüyan ka· gibi.) letin seıametile, sağlığıle al~kaları 
vimlerden adlarını Ahmede, Meh· Fatihin kumandanlarından adı ~·oktu. imparatorluğun hesap 
:mede Aliye, Veliye çevirenler üstünde (Rwn Mehmet Paşa), tUrlü fenalıklar ytlzunden fclfike
devletin en yüksek makamlarını Akşclıirden Karamana kadar Kon. te, ölüme doğru yuvarlanmakta 
işgale hak kazanıyorlar, bunlar ve ya havalisini yakmış, yıkmış, taş olması, o imparatorluğu kuran 
'l'ürk olmıyan Müslümanlar bu taş üstünde komamıştı. Gözlerine milletin sefalete, peri5a11lığa düş· 
makamları ellerine geçirince, kol- !;'arpanı ccllAtlara teslim ediyordu. ıncsi, halkın i~lerinin vaktinde ıö· 
hırını, paçalarını sıvayıp olanca Bu kadar zulüm yapmamasını ri· rUlmiyerek sürüncemede bırakıl. 
gıı.yretlerile midelerini, keselerini ca edcnfore de, kUstah ve perva. ması 0 adamların umurunda de· 
doldurmağa ve mensup oldukları sız bir eda ile: ~ildi. Bu korkunç anarşi içinde 
zümrelerin, blraz evvel sôyledi· - Ne kızıyorsunuz. padişahını· kılıcını ıı..-unanabilen kumandan, 
ğlm arzu ve tasavvurlarını ger· zın bizim memlekette yaptıkları· gemisini kurtaran kaptandı. Umu. 
çckleşt.irmeğe çalışıyorlardı. nın burada intikamını alıyorum, mun scltımetini duşilnmek, aramak 

M~ın tarzı cereyanına geçelim~ 
Beşiktaşlılar kadrolarında g~en 

senenin şamp}yon takınund•n Meh 
met Ali, Feyzi, Hüseyin, tbrahim, 
Sabri, Şükrü ve ara sıra da oynı· 
yan Eşreften mahrum olduğu hal. 
de dljerlerinin yerlerine genç o· 
yuncuları koymak surctile çıktı· 

lar. Buna mukabil sarı kırmızılı. 
lar da Adnan ve Ankaraya giden 
Mehmet Aliden mahrumdular. O· 
yun çok canlı başladı. Herkes Ga· 
Iatasarayın derhal hAkim olması. 
nı ıbekler.ken bunun aksine olarak 
si)'.:ili beyazlıların daha müessir 
oyununu seyre ba~ladılar. Beşik· 
ta9lıların canlı oyunu karşısındı\ 
bir an için Galatasaraylılar bo· 
zuldular \'e bocaladılar. Nitekim 
çok ıeçmeden saidan bir hücum. 
da ortaya gelen topu, Şükrü, Os· 
manın bir birinci takım kalecisi· 
ne yakışmıyacak hatasından isti-

A
damın biri çiçek meraklısı ! \ ku~umuş vo Şabana da. yol görlln· 

m~. Yeni ııatın aklığı köşkU· mUf. 
üçUncU !bahçıvan Ramazan, bu san 

Bunlardan bazıları, .Anadolu cevabını vermişti. onların nesine ~erekti Bu feci 
Türkleri iı.bclerde, mağaralarda, Bu kötQ ve zalimce hareketle. haller karsısında yUr<'Si yananlar, 
ormanlar içinoo scfatctin ö\dürücü rin devleti uçuruma sürüklediğini içi sızlayannır d:ı. vardı şi.iphesiz. 
pençeleri altında inim inim inler- görenler bulunuyordu. Fakat bun- Fakat bu1ılar d:ı, yolsuzluklardan 
ken kendi memleketlerinde, dog· lar scskrini biraz yükseltince der. şikıiyete, seametli gidişi durdur. 
dukları yerlerde kflşancler, abi<ie· hal kafaları koparılıyordu. Ana. mağa matuf tavsiyelerde bulun· 
ler kurduruyor. yollar açtırıyor- 1 dolu halkı zaman zaman on bin· masa cür'et ve cesaret eden bin· 
du. Bir kısmı da türlü bahaneler, lercc ki:7ilik kütleler halinde bu !erce benzerlerinin çcşlUi fclflke. 
vesilelerle halkı soyup soğana çe· fenahklara karşı ayaklandı. Ha· te uğradıklarını, Ahireti, mcnfayı 
virerek ırkının oturduğu diyarlara yatını, varlığını, hürriyot ve is- boyladıkarını iıördi.ikçe: 
damiryolları uzatıyor, veya Ana· tiklAlini korumak için yüzlerce - Aman camm, alemi ıslah et· 
yurddtı suların hı3ması ve batak- yıl dovüştü. Vurdu, vuruldu. Fa· mek, fenalıkarı ortndan kaldır
lıklar yüzünden Türkler sıtmadan kat bütün bu nya'klanmalar, bu mak bana mı düşti.i. Etliye, sütlii
kırılırkcn Ir:ıkttı sulama setleri feryatlar kan ve ateş içinde bo· ye karışmadan \"Criic.n sandalyede 
viıcudc getirmek içln devlet .büt· i:uldu. oturarak ay başlarında tıkır tıkır 

nUn bUyUk bir kıSmı boş arsaııını atteki bllgisizliğile bahçeyi eski çıp
gUzel bir bahçe haline getirmek he lak arsa haline ıetırmekte tam bir 
vesinc dUşmUş. önce kendi uğraşmış, muvaffaklyet gösterince adam artık 
rençber tutmuş, bu işten vaııeçeceğl 5ırada dördUn· 
onlara. n;zarct et. cU bir bahçıvan son derece gUzel bir 
mlş, çıplak top bahçe yapmak temlnaUle arzı endam 
rağı belletmiş ça eylemiş. 

palatmış. evlek· Adam, bu teminat karşısında bah· 
ler. tarhlar mf'Y çe işine ye.ııtiien başlayıp bqlama· 
dana. geUrnı.ş, to mak hususunda tereddllt ederken 
humlar serpmiş, birdenbire <aklına gelmlf, yeni bahçı· 
fideler dikmiş, sak vana sormu: 
sılar sıralamış. .. hillfisa. arsayı uz _ Senin adın 
çok bir çiçek bahçesi denecek h le ne? 
getirmiş. - Beyram 

çesindcs milyonlar sarlettirıyor· Şimdi aziz okuyucular, seliniz 1 maaş almak varken insanın ken· 
du. de siz söyleyiniz, böyle ncldü~ü dısini tehlikelere atması budala· 

1917 yılındn Kalecikte kayma. belirsiz, hangi bedele doğru ~itti. Iıktır, abdalhktır. El için yanma 
kamdım. Oraya Bcyruttan beş on ği meçhul bir camia içinde. hükiı· ı nara, yak çubutunu keyfini ara, 
aile gönderilmişti. Bunlar arasın· metin ve memurların kcndilerınt derneğe başladılar. Ve işte (kırta. 
da bulunan (Necip Tiyyan) adlı candan vazüeforine vermiş olduk· 1 siyecilık) dediğimiz illet, (neme 

larına, devletin cckirdcğl, temeli 
1

ltizım) zihniyeti, böyle doğdu. 

fade ederek bir kafa vuruşilc ağ· 
lara takarak takımına ilk golü ka 
ıandırdı. Bu gol sarı kırmızılıları 
daha ziyade bol.'du ve beş dakika 
kadar Galatasaray takımı tama· 
men ortadan silinir gibi oldu. Bun 
dan sonra tekrar kendisini toplı. 

Bahçe böylelikle meydana çıkınca 

artık bakımın gUçieştığlnl dU~Une· 

rek Recep adında. bir bahçıvan teda· 
rlk etmiş. Fakat Recep bu tştcn öyle 
btbehremlş ki tarhlar bo:ırulmoğ:ı, 

çiçekler kurumağa başlamış. Adam, 
ta.'bU Re<:ebe yol vermiş. başka oir 
bahçıvan bulmuş. 

Yeni bahçıvan Şaban Ağa da, Rll· 
cepten ,,ilgisiz çıkmış, tarhlar biraz 
daha bozulmuş, çiçekler biraz dalt,a 

Ramazanın bay· 
ramı nasıl olaca.· ~;.:J.___....;: 
tını da biUrlm... Defol buradan! 

Bizim ramazanımız hik{lyedekl gl· 
bi değildi: ook iyıydi. Böyle iyi b!r 
Ramazanın bayramının" da Jyı olaca· 
ğı muhakkaktır. TlRYAKt 

HERGüN BiR FlkRA 
Ne korkuyorsun 
Nlğbolu mulıarrhcainde orduları· 

nıo pert,an 'e meşhur kı.ırkusuz 
;Jıının esir olmasından teıa.,ıanan 

Al'flJl>a kral ''c Beyleri JUul kız 
lannı, dilber hem'ilrclerlnJ takdim 
lle tchn~tlnl kbrUldlyerek bcnllğ'i

nl körcltmeje uğrattıkları Yılılı· 
nm Beyuıdın ahi kını, deuin Md· 
raumı .Ali Faşa da. iç oğlaolım 
hediye etmek •nrctlle bfuıbtltUn n
katlamış, padl,abı gayn tabH zei·k 
lere alııtırmıştı. ltret ve tefahaUn 
tahtı§ \'e. rezaletin sarayda ytı\-a
lı.rıdırıldığı bu dene ait ramazan
lardan blrlndc, ı·eıılrcrl ÇR\"U'.!ların 
dan bekta!Jl meşrepli biri oruç yer 
ken tutulup kadının buz.oruna soku 
Jur. Tiril tiril tltrelen suçluya ka· 

da ıorar: 
_ :Seden bu kadar korkuyor-

aun?. 
_ ~.}&ana u}UJl da beni, sekiz 

kadıyı bir yere dolduran 'e cayır 
cayır yaktıran padlphıo gaz.abma 
uğratn1anızdan. 

Ocr 'o CC\'abı ilo en clce padl· 

şahın hakikaten yaktardığt kadıla
rı hatırlatarak mulıatabınııı klDlnl 
a~ oklnndırrr ve bu sayedo teuılo et 
tlğl af ile .Yakasını cezolanmakt&A 
kurtarır. 

ihtiyar bir kadına verdi. Sebebini sor. 
dum. Şu cevabı verdi: 

- Zavallı kadm mantomu pek be· 
(;endi, Yırtık mantosilc dola5ıp durması 
ıaten içimi sıkıyordu. Benim eski man. 
tom hiç olmazsa yırtık değil, .• 

Bir mev'Sim bahşişler çok bol gelmiş. 
ti. Kız kardc~im bu serveti; hronzdan 
yapılmış bir metre yüksekliğinde bir 
çingene heykeli satın almak için kullan· 
dı. Çingenenin )'eşil bir pelerini, kırmızı 
bir ~p'kası vardı. Önünde bir ocak du· 
nıyor, mnş:ı ile buradaki ateşi karıştırı· 
yordu. Ate§ diye gorünen farafın arka
sında bir elektrik ampu!U \'ardı. 

Kız kardeşim, bunu prize takar, od:ı· 
nın bUliln ışıklarını sondünir, eline ko· 
caman bir fincan kahve alır, yudum yu. 
duın içe, içe, maşa ile ocak karıştıran 
!iloııo! tavırlı Çingenenin karşısına ha· 
yat hakkında tatlı düşünceye hulya· 
lara dalardı, 

Yine bahşişin bol olduğu bir zamanda 
seksen dolara bir tablo salın almıştı. Bu 
çılgınlığını bana şoy'lece anlattı: 

- Yalnız on dolar peşinat istediler, 
geri kalanını kuçucuk taksitlerle od'ye· 
ccğim. Bana birkaç sendik kredi ver
diler. GörUyorsun ya, tablom bir nehir 
kenarındaki tenha sazlıkları gosteriyor. 
Bana dıırılmn, kardeşim, çılgın deme! 
Bu tablo benim ruhumdaki meyillere 
çok un~un geliyor. 

Gı.inün birinde ka rck:ilroiz Toın Mek. 
sikada öldü. Bir altın madeninde bir ka. 
zayn kurban gitmişti. Kara beheri kız 
kard~ıme ben getirdim. 

Tomu çok severdi. Buna raımcn af. 
lamadı, haykırmadı, matemini kalbinin 
en derinliğinde yaptı. Her akpm bir 
köşeye çekilir, annomle beraber Tomun 
ruhunun istirahati lçin dua ederdi 

Tom da Gittikten sonra kız kardcŞimin 
hayattaki butün alftkası benim ilzerlmde 
toplandı: 

Jlm, diyordu, zavallı kardesimiı 
Tom, hayatın müııkülatını yarıp usta 
çıkmadı. Bu tün ümidim sende .•. Bunu 
sen yapacaksın. 

Bu matemli zamanında ümi.tıcrini kır. 
mak istemiyordum: 

- • Peki, Virjinya, ben mü~kül~tı ya· 
ı·ıp meşhur muharrir olacağım. Bunun 
hakkında hiç korkmadan bahse tutuş, 
diyordum. 

- Evet, nem var, nem yok, hiç kork. 
madan hepsi üzcrınden bahse tutuşurum: 
Sen muharrir olacaksın, sen meşhur o· 
lacaksın. Ben fakir bir kız tanıyordum
l3enim gibi lokanta .:arsonuydu. Mil~e· 
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rilerin haline dikkat eder, hepsi hakkın. 
da kendince bir hikAye veya roman uy· 
dururdu, GUnUn birinde mü,tcri tipleri 
hakkında kUçilk hik~yeler yaıma~a 
b~ladı, Beienildl, Bir ıarson kız iken 
buıün tanınmış bir hiklye muharriridlr. 
Senin sanki nen eksik? Ne eüzel mek· 
tuplar yazıyorsun, elbette hikAye de, 
roman da, başka yazı da yazabilirsin. 

- Evet, Virjlnya, yalnız muharrir ol
mak için uzun bir yoldan yürümek lA· 
zım •.. Bu yol nereden geçer, nereye va· 
rır, hiç bilmiyorum. Bir yol gösterenim 
de yok· 

Aradan seneler eeçti. Ben kız karde. 
~imin umduğu yolu bulamadım. Deli· 
kanlılık çaCına 'elmlştim. Beni içkiye 
alıştıranlar, çapkınlık yollarını ö#retcn. 
ler eksik olmadı. Gilnü gününe yaşama. 
nın bir genç adam için yegane emel ha· 
line gelmesi, ideallerini yavaş yavaş u· 
nutması o kadar kolay ki ..• 

Yalnız kız kardeşimin mahzun gozle. 
rlle karfıla~tıkça sarsılıyordum, Bütün 
nrkada~ları kendislle alay etmeğe başla· 
mıştı: 

- Jim ne :zamaa meşhur .adam ol&· 

cak? Hani, yazıları hiçbir tarafta çıkmı. 
yor, Ba::ka bir iş lulluğu da yok. 

- Jfm Adi iş tutamaz. Günün birinde 
meşhur muharrir olacak. Kendini koru· 
mağa mecburdur. 

Bu sqzlerdeki kanaat ılttikçe gevşi· 
yor, zavallı ku: kardeşim benim yüzüm. 
den hayat ıevkinl, ne~~lnl, nild>lnlitlni 
kaybediyordu. 

İ§ tutmadıiım <ıoiru deiildl. Yaşa· 
mak lfizımdı. Serseri Hl"6eri dolqırken 
her önüme ıel~ lal kabul ediyordum. 
Bazan boksör diye kasaba sahnelerine 
çıkıyor, hazan aktörlük ediyor, hazan 
hasat ve bal bozumu zamanlarında tar· 
Ialarda çalışıyordum. Maksat, &ilnü cü
nilne karın doyurmaktı. İnAn iki kuv· 
vem kola ve biraz da akla malik olunca 
aç kalmıyordu. 

Bir aralık Eddi Haney adında bir ser· 
serl oğlanın tesiri altına düştüm. Bu ço. 
cuk, hayatı benim 'ibl güler yüzle kar· 
şılamıyordu, Fukaraıııa, serserllite da· 
yanacak iradesi yoktu. Bazan kulaiına 
çalınan komünist nazariyelerini tekrar 
ederek insanlı'a isyan açmaktan bahse
der, hazan da şöyle derdi: 

- Gangsterlerin tuttuğu yol doğru· 
dur. Sakilik her rnesleie benzer bir 
me3lektir. l\lademkl bende yok, Kanun 
filan tanımam. Zabıtanın 'ormemesine 
itina ederim. fakat fırsat bulunca bende 

(Arbi& VM). 
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Napoligi 
bombaladı 

Cepheyi ziyarete 
davet edilen · 

Türk generalleFi 

Şark 
cephesine 
vardılar 

Avrupa yolu 
1 ikinci kanun 
günü açılıyor 

l 
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§!·som HA!BIRllER 11=1 (jiYAsj )cMAı 
Mihverciter j 

Afganı • 
terkediyorlar 

Baihk dentzinde 
İngiliz filosu 

Ganimet çatış
maları başlıyor 

':<ezen: M. H. ZAl 

~ Yazan: 

~an BORAN 
~ cephe lnde buıliııkli h&N-_, 

T orpiJ fabrikası ve 
CJokJara isabetler 

kaydedildi 
Kahire, 19 (A.A.) - ~ h&va. 

tebliğinde tngWz bo~ tay. 
yarelerinin Pef1embe akşamı Napo· 
ilde buı hedeflere mııvaffakiyetle 

taarruz ettikleri kaydedilmektedir. 
BtıyUk çapta bombalar, tersane· 
de torpil tabrfkaaına alt bazı btnala
lara, doklara, demiryollarına ve loko. 
motif garajlarına IS&bet etmiştir. 

Vichy,. I• (A,.A.) - Bel'lia 
radyosu, Tiiıidy.e i+c Avrupa 
arasındaki ~u münaka· 
1Ab•t11 1 İkinclk&nutı 941 idea 
itibaren yeniden <tesis edilece. 
jini l>ildimıektedir 

BUkret. 19 (A.A.) - Raci« ajLı&I ~ • 

lngilizler busian1:ı ser
bestçe memleketlerine 
dönmelerini kabul etti 

Bir Alman 
kruvazörü 
batırıldı 

n 
1k Balkan Harbi bUnıedeıı, 

&bz.llm oa ınütıetllder a.ra

Stnda lldnel bir Balkan harbi kop· 
mu~tu. Gaaın.et bımle; Blllpm
tan, Yunanistan, :::;:Tbl tan birbiri· 
ne saldırmış, «oma113"A da harolie
tc geçml~ıi. 

ı hll!asa I şudur: 
~ 1'ua.ıarın Karadenlı tuoı;u l· 
~~rvl Sularında demlrlemlt; ve 

~ tahliye edDea Bu kuv· 
"-..-· kırım yarımadaaıaa çık~ 
~ a.ı.ı.r Karadflnlz fllonnu 
~ için Kırım yanmaduını 
' edecekler. Almanlana Kı· 
~~ıu, etmeeı, berzahı.at .ıeç· s:. bağlıdır. Bunda mu,·affak 
"Ilı tlenlıden ç-ıkarma yapma· 
a tıy~ &irmlyebUlrler. 

Panama ticaret gemi

lerini silahlandırıyor 

blldiriyor: ~ 

Alman bqkumandanhfl tarafın- Hoover, insanlon 
dan c~pheyi ziyarete davet edilım 

Türk Generalleri Ali Fuat ve Erkilet 
Perşembe gUnU BUkreşe gelmlfler 
ve Alman elçisi M. Von Klllinger'i :ri 
yaret ettikten sonra Bafvekllet .,:. 
nasında Mareşal Antonesco tarafın· 

dan kabul edilml.9lerdlr. 
Alman Atafem!lıteri Albay Spaıe· 

ke Türk misafirler terefine bir ak· 
şam ziya!eU vermiştir. Ba~larında 

Rumen Genel Kurma:rı ikinci reisi 

insanlığa davet ediyor: 

Avrupada 
40mi/gon 
çocuk aç 

Pcşaver, 19 (A.A.~ - Reuter: Kl 
:aın rady-Ol!unun bildirdiğine göre, Al· 
n1an Ye İtalyan tebeaları Afganistanı 

terkedeceklerdır. Afgan hlik6me-U, 
Alman ve ttaJyan tebealarınan mem· 
lekeUerine Hindistan • Irak - Tilr:d
ye yolu ile serbost.çe dönmeler! hait· 
fünd& İng111z teklifini kabul et.ın!.vtlr. 
A!pıı hU'k6metlnin bu yoldaki kara· 
rı, Alman ve ltalyan elçiliklerine b!l· 
dirilm~tir. Elçilikler bu mesele Uza· 
rinde mutabaka.Uannı beyan etmişler 
dır. 

Bir diğeri de hasara 
uğratı~dı 

Vı-chy, 19 {AA.} - tnglliz radyo· 
su, 1ngılız !llosunu.n Baltık denizin· 

de Almanlara karşı bU:,.'Ul< btr muvaf · 
fakiyel kazanmış olduklarını haber 
vermektedir. Bir Alman kruvazörü 

batmış, bir tanesi de hasara uğramış. 
ur. Bundan başka iki torpito muhriıbl 
batırılmıştır. 

Bugün Bulgaristan, llom&n)-a \"C 

l\lacarlstan. aynl ınlln er baJ rağı 
altında birlCl}mlş bulunu~or. Fakat 
ha\ a Hk Balkan harbinde• onrakl 
ha\anın aynidir. Gaıılmet har ı ~fü.· 
leri baflanıı~tr. Hulg:ırlstaa; Uo· 
man)a, l"ugosl&\)& \e Ywıanista.u 
daıı arını fıitlyor, Eliodeıı &f'be hi\· 
tün toprakla~ru alacak, hem de bu· 
nunla bile doeyUllya.<·ak. 

~ 4aak denizi eahJH boyunca 
"t &... lulnMleri Tapn· 
'ııı ~ lffal etm'f. BUlılar, Ros· 
~ MrallDCla mü«afaa hazır· 
~ '-tlaau9Jar. Boıto\', Don 
S. ~ mühim ltlr aanayl mer 
\ı • Bakcidea plea petnl boru
~ telare uzatllm19tır. Ea mtl· ''el bQ ,elür, bütüa .... cephesi· 

Nevyor«. 19 {A.A.) - Radyo Pa- General Mazarıni bulunduğu halde 
nama hUJdbnetinin ticaret gemUeıi· müteaddit yUksek rütbeli Rumen eu
nin sUA1llandırılmasına mUsaade et- baylan, Türk At,..emlliterl, Almaa 
miş old\ltunu bildirmektedir. E9k.I !ha.va a.t&fMl ve dtpr zevat da ..,_. 
devlet reısi Arias, bu tedbiri almak- tette b&ZU" buluıunU41ardır. 

Bunlaar yardım 
asker.i neticeye 

tesir etmez 

Sovyetl~re göre Almanlara göre 
(Başı 1 incide) /§/ 

muharebeler olmaktadır. 
<Ba~ 1 incide> s-• 

Bcrltn, 10 (A.A.) - D. N. B. nı 
öğl'endlğıne göre, cephenin merkez: 
bölgesınde, Kallnin kesiminde Sov· 
yellerin şiddetli karşı bUcumları mu· 
vafCaklycllc pUskUrlUlmUş \'e dUşma 

Rünl&ll) a. cenl&bi Dobrue&)ı Kul· 
garısıana &öeiil h04jlup ile 'HıllC· 
mifür. Bulgarlana ŞUuali Debn&,~1 
lu&lıkııulakl Wdlalarana ka..ı)er \"C! 

ceaubi DMr.ada )'is Wldette &u· 

men y~ ae1'9J•· M~
taaa AlMaa ta&yUd lııallkuıda t• .. · 
kcttiği anıııiyi 4le MI' tirlü lıciae ) :ı
tıramanıışıtr. l&Qlneft gıa.teier·, 

Macarlann AYJ'llf*la yeri oluu~ıı 

bir takım Aayablar elatuu "-' • 
llyerek atıyor, C..tllyor. 

tan imtina etmişti. Blnnetice, cemi tki Türk ıenerali 17 llkle9finde 
mUcebhi21lef'1, gemilerin mU<iafauun Yarbay Braun ve Türk &tqemlllte· 
temin hususunda tamamlle subeat rinln refakatinde cepheye hareket et 

Nevyork. 19 (A.A.) - Sabık 

CUmhurreim Hoo\'cr, Birleşik Amerl· 
ka hUkQmetinl, Mihver devletleri t.ı· 
rafından !Stil& edilen Avrupa memle 
kellerine gıda maddeleri göndermet.: 
bir kere daha da:vet etJn1'tir. 

Vlcby 19 (A.A.) - Bu sabah Mos. 
kova radyosu spiltcrlnln cDUşman 

Moskova kapılanndadır> suretinde 
vermiş olduğu ha'bcr, Moskova aha
lisini dehşet içinde bırakmıştır. Fa.· ~fJbaludır. • 

bırakilacaktM-. mi41erdir. 

~ almak lçla aelld seçmek. 
\f...""""• "-ıana ita ııefer aeMr mü
~ &alil avlHmıyacakJan 
! ~· Ancak A.lm&Dl&r bu !}ela 
~ lbaı&1a ~klardır. 
ıı......- -~ ele Harkof Ye Kunk bÖI· 

Kadir günü galiba Hızırı 
gördüm 

~~ Badyenl k1n'Vetlerlnia 

\~~meal \e Don nehrine ka· 
~......, Jkundlr. S.ra bu p
l hlaaltttr. 

"-"":' ıtertte&41e ......... Molkovayı 
\ ~& ~"QodWi lıJp ~ 
~1n·ru.· ~ k11lla-

~-~= !:':* ,!: 
~ • Monevayı lllat.a edecek 
~ aneak Ü9te Mrial ıtıfkll 
\ '- • Fakat fdari ~rmek 
~"" C41nlılerta tamamlanmaaım 
\ ~e llMlnaa1 V«Uemez. 

' ,----... lata kaclN bitir~~ ....... t lloekovama 

' tetu.. o.ıan. Mr mak.as ~ ontalaruu ıraatllp e-
~ '-wa IH!hrinl a,mak "' lraa • 
~ .... ~IUHI keeomektlr. Me5kova
~ Alntaa ~ ... sıklet 
L. " ce.aupı.. ~· 4-fru kaya.
~ ~ ~t ... l • 1,5 -ay ka-

~ ·-... edecekUr. Meeko~7WUD 
'.\ Ue almması ~k 'büyük za
S""' Olacaktır; fakat aç bıraka 
' ~ muhaeara4an ı.onra &&p· 

\ ~W zamanlar ka)1'8Wre-

~ -ın.eu. d6vaımdır. Alman 
\ teltı, Moekovada &remlln 1&· 

~"'-ele Alman bayratanın dal· 
\ tıbı 1111' an evnl ıörmek 111· 

~ten DlnJ eper boyunda ı~a; 
S 11i'nJ'IUl Bodyenl ordalarau 

..:....• '-zylke de\'&IU edilme.meal, 
~kt kun etlerin de merkc
~,..._~ Mot1ko\'a taarruzuna bat 

....._ batka ıürlü lzab edilemez. 

... ~e, Almaalann Moıdıo\"aya 
~ ~ode \'akit kaybetmi· 
\..~ şeltrl Wr aa enel db· 

' hYret edeceklednl zaDJl&

aaa,~ \'tmoç.euıw aeaaA• 

\... ~'t• kuşatmalardan kurtulabi· 
\."- bu kuşatmaları mukabil 

la durdurmata mu,affak 

--.. Ollkova müdafaa mı uzata· 
\ ı...~da f&l'ka. üolru ~-ekll

""""ln bulur. 

<Betı 1 incide) X 
Ölülerle konUtmak 8Mü garibi. 

me gitmişti, BelU kl, bu muhtc· 
reııa ihtiyarın ruhların jç1ni oku
yacak bir ı:örili kuvveti var. Ben 
&Uel sormadan ce\'ablnı verdi: 

- Öliilerle kıonu§UYWWD. can.. 
kil çok kitap oku~um. Benim 
okuduğum kitapların çoiu da bu· 
gün deifl, bin küsur sene veya 
yüzlerce sene evvel yaıılnllf ki· 
taplardır. İnsan kitabı yalnız ıö
zilylc okmnazısa yazanla Imnuşmus 
olur, ruhlar J.larşılaşır, iıülerle 
konuşmaktan muradım J1te bu· 
dur, Sen timdi bana söyle. Tak· 
sim uza mı? 

- Bir .çeyrek kadar ıklecela. 
- Oradan Şi~llye gitmek li;ln 

acaba bu saatte bir araba bulunur 
mu? 

Arabadan taksi ıveya atlı araba 
kasdettiğini sanarak: 
~ ~ ~aatte...pek bulunmaz:, ele· 

dim. 
- Eh, zarar yok. Diye cevap 

verdi, nasıl olsa Taksimde bir o. 
tel veya han bulup geceyi geçiri· 
riz, yarın da Şişliye gitmek üzere 
elbette bir vasıta buluruz. 

Gördüm ki, hiç bir aksi tesadüf 
adamca:ızın fiituruna halel ver· 
mlyor, Kendisini tatmin ettim: 

- Araba belki bulunmaz, fa. 
kat tramvay çok, Taksimde sizi 
Şişli tramvayına bindirlriz. gider· 
siniz. GaHba çoktan lstanbula gel· 
medlniz. 

- Yirmi senedir ayak basma. 
dım. İzmirde yaşıyorum. İstanbu· 
lun ramazanını gorcylm, kadir gü. 
nü orada bulunayım, diye içfmde 
;bir arzu uyandı. Kallct.ım, kızım. 
la beraber geldim. Senin adın ne? 
Adımı söyledim: 
- Bak, ağlum Ahmet, dedi. Ma. 

demki AUahın iznilc buluşup ah· 
bab olduk, dünyada saadete ka. 
vu~manın bir kaç sırrını sana söy· 
liyeyirn: Kendin ayakta duruyor· 
san ayakta duramıyan adama elini 
uzat. Yalnız ona iyilik etmiş ol. 
mazsın. Kendi için ferah ve neşe 
lle dolar, Saadet te işte budur. 

Al Helal mal kazanııısan bil ki, bu· 
enen teşekkür nun yarısı haramdır. istiyerek is· 

ederl
·m temiyerek araya haram karışmış. 

tır. Rı:dkından fazlasını kazanan 
Neriman Tunaboyluya., adam, malının yarısını ayakta 

\ ... 'Pandlslt ameliyatını pek ltt. duramıyanları yürür hale getir· 
"'Ucidet içınde bafaran Haseki mek için verirse kendisine ve al· 
~eaı on UçllncU harici ve cer· letıine malın helll kışmı kalmıı 
..-~ olur. Haram kazanmıpan kork .. 
ıı. ı.ı. operatörü Bay KD.zım tıı. U bl . d ı....a 

Asistan Doktor Galibe, Baş Gün n rın e ....,..azında kalır, 
~ yalnız kendin delil, allon, çoluk 
~ hemfireler ve haata bakı· çocuiun da haramı öder. Fakat in. 
~ etnelere, teJaTa.tla hatırını 1 y ı 

'llo"a kaymakamı Bay Nured san ar sana: « a nız iyilikten, fa· 
Cktwha ve tarudıklarıma t.e· ziletten hoşlanırız, kötülük, &ünah 
~ istemeyiz, ıeytanı sevmeyiz-. der· 
e haetahaneye kadar gelip Icrse ona da inanma. Bir vakit fn. 

~ 8oran Akşam ,azeteslnde sanlar birlik olmuş, bir Yolunu 
-.,,_ 'l:rtUrke ,.e diğer tanıdıkla· bulup şcsynaı demir bir sandJla 
ı."t t ~ t~ekkürltnml sunarım. kapamışlar, Dünya düzelmiş, ab· 
~~"8nın Kılıç Nahiye mil- lflksızlık kalkmış, Herkes niyazın. 

'l'aabo71u da, ibadetinde •.• Ne çare ki insan. 

~rsanızın önünden biT yol geçerse 

arsamz ktymetlenir 1 

• ~binize bir tasarruf bonosu girerse 

poramz kıymeflentr 1 

~· . 

lar bir gün demltler ki: .-Bu ka· 
dar iyiliiin de tadı tuzu yok. Yl· 
ne ~ytanı seri:>e&t bırakalım da 
dünya daha eğlenceli bir yer ol. 
sun ••• ı. 

- Ya sizin adıntz ne? Mesle· 
tiniz ne? 

- Adım Bıçakçızade Hakkıdır. 
İşim, güclim okumaktır. Bir za· 
mamar İzmirde Cİ'r.mlr) ea21et'c. 
sini çıbrıyordum. Fakat sakın ba 
na gazeteciler~n bahsetme. Hep· 
si yalancı, riyakar oldu. l'!iç bir 
!sözlerine inanılmıyor. Sen ne iş 
yapıyorsun? 

Bütün tramvay kuhtk kabartmış 
bizi dinliYordu. Zırif, gün aör· 
milş ihtiyar bütün cönüllere fe
rlhlık, nege, sevgi saçmıştı, Uta· 
na utana cevap verdim: 

- Ben de gazeteciyim 
Zarif adam, derhal tea;lli ver· 

menin yolunu buldu: 
- İn6an hiç bir felftketten çlcm 

duymamalı, ne yapal.nn, bap se
len çekil1r. Zaten çok yalan söyll· 
'yenlerin arasında az yalan söyle· 
mek, mümkünse birazıcık doğru 
karıştırmak ta bir hizmettir. İn· 
san fen adamlarına bakıp haline 
şükretmeli ... Bu adamların insan 
lığa ettikleri fenalık nedir? Ba: 
şımıza tayyareyi, tankı, denizaltı. 
lan çıkarıp milyonlarca adamın 
biribirini öldürmesine sebep onlar 
deiil mi? 

Bu sözler arasında Taksime yak 
Iaşnu§tık. Ben kendi hesabıma E· minörrilnden Taksime ıitmiı de· 
ğildlm. Bu gün görmüş, zarif rch. 
ibcrden en nefis bir kadir günü 
vaazı dinlemiş, bugünkü maddi 
fıayat içinde haz ve saadetlerini 
unutmağa başladığımız mAncviynt 
aleminin ufuklarında tatlı tatlı uç. 
muştum. 

Matbaamızın memurlarından es 
ki koşu şampiyonu Sünusi tcsa· 
düfen tramvayda idi. 

. Ağzı kulaklarında, nihayetsiz 
bır _zevk 1-çinde bizi dinliyordu. 
~enı. ahbabımızı Şişli tramvayına 
bındırlp Şişliye kadar ıötürmeyl 
kabul etti. Zarif adam, bu ikinci 
dos~u~un yüzı.inü okşadı, Şeyh Sü
nusı ıle akrabalığı olup olmadığı. 
nı sordu. Sonra adresimi aldı Mat 
!buya rellp beni &'Öreceğini v~dettı. 

Eve &eldliim zaman içimden çok 
tanberi duymadıtım şekilde bir 
neşe ve saadet hissi taşıy0rdu Her 
eUn birlbirine benziyerı sıkıntılı 
tramvay gidiş gelişleri · arasında 
birdenbire böyle bir macera ge. 
ç.4-menin tatlı heyecanlle cofmuı· 
tum, bq.ımdan ıeçeni derhal an· 
!atmak ihtiyacını duyuyordum. 

Tesadüfe bakın: Evde, Bayan A. 
zize adında doksan yaşında çok 
muhterem bir a,ina buldum, Ba· 
yan Azize, çok mihnet çekmiş, a
sil ruhlu bir Türk anasıdır. Ço. 
!ucunu, çocutunu birer birer kay· 
bettlkten sonra Kıııltoprakta bir 
kulübede sakat ofulile beraber ba 
nnmış, orada torununu büyütmüş, 
çamqır yıkayarak okutmuş, niha· 
yet bu sene torununun subay sıfa· 
tile ordumuza iltihakını dünya gö. 
zile ıörerek muradına ermiştir. Ba 
yan Azize artık çamaşır yıkamıyor, 
bir vakit çamaşırlarını yıkadığı al. 
leler kendisini el birliğilc tekaüt 
etmişlerdir. Bayramdan bayrama 
dostlarını ziyarete gelir, her geli. 
şinde: cıBu defaki son geliş.» diye 
veda eder. 

Bayan Azize, benim hiklyemi f· 
nanılmaz bir heyecanla, saniyede 
bir cıE, E ... » diye diye dinledi So 
nunda ellerime sarıldı: · • ır tasarruf bonosu alınız. - Bu anlattıiın adam tekin de. 
ğll, dedi, sen kadir günU tramvay· 
da Hızır aleybisselamla bulusmuş. 

6'U1l da farkında değilsin. 

Hoover, radyo ile neşredilen hlta· 
besinde, Birleşik Amerika., sefalet. !· 
ç-indekl Avrupa memleketlerinde ya· 
fly&n 4.4 mllyon çocuğa zaruri gıdrı 
maddeleri gönde.r<'Cok olur&&, harbin 
a.skıırl neUcesi Uzerinde, bu.nun hiç 
bir tes.ri olmıyacağlru ~~m~tlr. 

Sulh ve emniyet 
seromu 

(Başı 1 inciie) & 
!etler bulunmasını tabii sayar, bu· 
na kar~ı mücadele yapmayı kuru 
hutya telNkki ederiz. 

Bu fena şığırlan her vakit için 
kapatmıya çalışmak vazifesi bize 
düşüyor. Mllletlcre aldın sesini du. 
yurmak, gelecek sulhün yeni bir 
harbin tohumu halinde hazırlan· 
rnasının önüne geçmek bizim tarl· 
hl vazifemizdir. İki taraftan birine 
müttefik, diğerine dost sıfatile 

sulh ve emniyet pırlantaları hedl. 
ye etme1cle ibu \-OH!mtı'tün icap,arını 
yapmıya zaten ba~lamış bulunu• 
yoruz. 

Bir arkadaşımla bu meseleler· 
den bahsediyorduk, Türk milleti. 
nin bu büyük işi b~arabllcceği 
hakkında duyduğum coşkun iman 
karşısında bu arkadaş dedi ki: 
«Biz kim, bütün •dünyaya düzen 
verebilmek kim? ıı 
Düşündüm: Neden bir sis taba· 

kası bu arkadaşın ve bunun gibi 
pek çoklarının gözQnU karartabi· 
liyor? Neden hakikati olduğu gibi 
görüp kendi milletleri hakkında 
tam güven duymuyorlar? Neden 
afyonlamnış gibi konuşuyorlar? 

Sebebini buldum. Bunu yarın 

size anlatacağım. Evet bize cidden 
afyon yutturulmuştur. Hem de o 
kadar çok ki ... Bu hakikati şuur. 
lu bir surette kavrayıp tesiri al· 
tından kurtulmağa çalışmanın uı· 
manı çoktan gelmiştir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Vilkie dedi ki : 
(831jl 1 inci de) §§ 

mih\'erln muzaf!criyet!crl durmıy!l· 

caktır. l<~aka.t bu da M!l dcğıldlr. lltl 
yUzm bitaraflık kanunlarının cephe· 
stni ve hlle!inl ortadan kaldırmalıyız. 

<Tekrar ediyorum: Sulh Umldlnl 
terketmellyiz. Biz artık Japon ns· 
kcrı şe1'lerl ile ve Berllndekl dikta· 
törle eullı aktedemeyiz. BUtUn kıta· 
da, bUtUn Okyanuslarda onun ancal< 
şeriklerini tevkif edebiliriz. Onlar şlm 
dl harbi kazanmak üzere bulunuyor· 
lar. Derhal harekete geçmiyecek o· 
lursak geg kalmıı:ı oluruz.> 

---o~--

Amer~kada 
hazırhk 

na ağır kayıplar \·erdıı ilmıştir. 16 
kat. Pra,•ada gazetesinın Vla.zma ı"I· 
tikamelinde bqlıca mevzi!erl tutan So'ı')"et tankı ve 9 Sovyet tayyaresi 

Macari!ltanın kanıt doy111u' ı:>f· 

maktan uzaktır. UTmlllli tıarı*'tıı 

sonra Romanyaya .kaptırılığı arazl 
nln bilylik bir kısmını ahn~ fıtk:ıl 
hep ini ulmamı,-hr. 

&>vyct cllzUtamlarının mııl<abll ta.- tıı.lırip edılmiştir. 
an-uza geçmi~ olduklarını haber \'er- Roma, 10 (A.A.) - Ste!anl: Ste· 
me1l Uzerlne yeniden Umitler tazclcn fani ajansının şark cephesindeki Harp bit e ' e harici baskı blru 

ge' -:ese A nupanı• bllytlk bir kı&nı;. 
ııın l\lakedonlala~lığını ,.e topr:.ıı;: 

'e ganlınct bınille birbirine girdlğ • 
nl göreceğiz.. 

m~tir. 

Stalinln organı şöyle yazmakta
dır: 

<Vazıyet ciddi olmakta devam et 
mekle 'beraber mukavcmet!mizın mu· 
'\'afiak olaca:ına itimadımız artm~· 
tadır. 

Moekovada btltlln mukavemet ted· 
lılrleri alınm•ır. Amele taburları a· 
leş haüına gitmekte, halk ise istlll
k~mların noksanını ikmale çalışmak 
tadır. 

hususi muhabiri, merkez: ve cenup 
bölgesınde Sovyet ordularına çok atır 

bir darbe fndlrfleceğlnl belirtmekte· 
dir 

Vtchy, 19 (A.A.) - Haber vera

dlğine gore Kallnin bölgesinde, Mos 
kova sahillerinde ve Tulanın batısı.\· 

da anudane muharebeler devam c:>?:.· 

mektedir. GörtlnUşe gör<ı aşağı Volı;a 

ile Moskova arasında bulunan Tirno· 

İtalya da palmct ka\p.l&ruıa 

atılmak ~i• f'ır.;at ~tmekle meş· 

guJdilr. 
Bu mllleUerin .eden hep pzlc:-1 

dışunda? Neden &'•nimet llırsı•dan 
ha.' kaldıramıyorlar. 

Odcsa garnizonu, iki ay mUddet çcnkonun sağ cenahı Alman ileri ha.· 
18 Rumen fırkasını tutmu~ ,.o ibunla· rekctini dw·dwmağa muvaffak Il ı· 

ÇünkU hepsi ha ta, bt"psi ına\ıı. 

zencı.lnl kaybetmiş. Çok prlpt.ir: 
J_.'ertler hasta olanca fştihaları ke~·· 
Jlr, !\lllletl<'r hasta olun<'& ı,tihaları 
bö.)1e hudutsl&Z<'a kabanr. ra maktul ve mecrulı olarak 50.00() muştur. 

ki~ zayiat verdirmiştir. 

Lenlngradda çok şiddetli bir soğuk f•••••••••••••••••••••••••llıııt. hüküm sürmektedir. Kar, yeri tama· 1 
mile örtmu.,tur. SovyeUerin radyo· ı 
f!una bakılırsa., SovyeUer, düşmana 

bir karış bile toprak vermemişler· 

dir. 
Londra; 19 (A.A.) - Timcs &a· 

zetesinln Stoldıolm muhabiri bil· 
diriyor: 

Alman 'hükumetinin sözcüsü 1 

Moskovanın yakında z~dilmc. 

sinin beklenmemesini matbuata 
bildirmiştir. Çünkü !bundan evvel; 
tcçıhizatı hfılA mukemmcl olan 'biı
yük Ti~enko orudlarının 'baki. 

Dünyanın en meşhur rejisörü: CBCIL B. de 1\IİLLE 

DÜNYANIS en büyük yıldızları~ GARY COOPEB, PA\JLETl'E 
GODARD • PRESTON FOSTER, MADELEINE CAROLL 
Dünyanın en kuvvetli süjeai birleşerek 

Sinema dünyasına tamamen renkli 
Zafer Ordusu Şaheserini 

yarattı 

Bu harikayı yarın akşam ma tineleroen itibaren° 

LALE de gönneğe hazırlanınız 
yesi ıtarafından şiddet ve ısrarla '~•••••••••••••••••••••••••' 
mUdafaa edilmekte olan ve usta. 

lıkln tanzim 'Cdih.niş bulunan de· ..,•••••••••••••••••••••••••• 
rin bir anıntaka üzerindeki müs r ' 
tnhkcm noktaların alınması lazım Y A R 1 N A it Ş A 1\1 
dır. •ı p E K Bayram milnasebetilc senenin en 

muazzam •lik ve kahramanlık 
Alman sözcUsii Moskovanın hü-

şaheseri climla alınması lbüyUk zayiata se· &ine~nda 

~~~ıı;!:~~ğı~:~~~nA~~;~r::;:~: SELAHID ı iN EYUBI zusunda olduğunu ilave etmiş ve 
ve ayni zamanda l\'Ioskovanın aç 
bırakılarak zaptı kıymetli bir va· 
kil kaybına mal olacağından bu 
şehrin 5okak muharebeleri yapıl. 
ınadan düşmiycccği kana•tinde ol. 
duğunu ıbcyan ctmi;itir . 

Muhabir, Almanyadan gelen i· 
yi mali'ımal sahibi bir seyyahın 1 
t<'şriniev> el tarihindcnberi Al. 
manların Moskova muharebesinde 
500 bin kic:i kaybettiklerini tah· 
min cttığinl bildirmektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - İtimada 
şayan bir membadan alınan haber 
lere göre, Sovyet kuvvetlerinin 
merkez cephesinde anudane ve 
hiç beklenmedik mukavemeti kar 
ıısında Almanlar cenup cephesin· 
den bir çok kuvvetler çekmiye 

ya 

BOZ ASLAN 
2 devre 12 klSl ıa laepsi birden 

DİKKAT: Bu film bu sene l\laıda çcvrilmlıitir. 6 sene evvel 
Amcrikada J·apılan Ehlisalip ın uhnrebclcri filnai ile hiç bir 

alakası yoktlll". 

Ttaçı 1111.1 •• 1"llia 11atmt 
Bez Ailaa tukıtarı. 

Dl SÖJ'li1• 

ı , MGNbl 
DRDDIK • 

Bütüa şarkıları ha• 
Z1rlıyH: ÜSTAD 

iDii tlK 
KADA& • 

Selmaaın şarkılarını 
söyMyen 

MOn .... 
111'&11 

mecbur ol m u~l ardır. Bu sebep ıe fİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ. 
Mareşal Budiennf ordusunun üze. " 
rindeki tazyik hafiflemiştir. Bu· 
nunla beraber, ayni haberlere gö. 
re, lbu ordu Marinpol etrafında 

çarpışmaya devam etmektedir. 
Budicnni ordusunun uğradığı za. 
yiatın afır olduğu h"-abul edilmek 

Sevmiş kadınlar ... Sevecok genç kızlar ••• 
ve bütün işık Ye 111aşuka lar •• , 

EMİL Y BRONTO'aaa metllur ve ölmez eserinden alınmış ve 
MERLE OBERON • LAURENCE OLİVJER tarafından bari· 
kıılide bir tanda yaratılmış Aşkın hakiki filmial görnıiye 

le beraber bu ordunun henüz yıp· 
ranmadıiı ve gerisinde =kızılordu· 
nun en iyi kuvvetlerinden biri o. 

(Başı 1 inci de) = lan buyuk Kafkas ordusunun ibu· 
ınaaına, Bırlefık Amerikanın mll$a- lunduğu söylenmektedir. Bu or· 
ade etmiyeceğ'i, beyaz saray ma.hfel· dunun teçhizatı mükemmeldir, 
lerlndc söylcnmtştir. Sovyet filosu Sivastopol'da 'bu. 

OLMEifmN.ASK 
(Wut.hcring Hcichts) 

811 perıemlte akşamı büyük •ala olarak 

SARAY Sinemasında 
Vaşington, 19 (A.A.) - Vaşing-- Iunmaktndır. Filo Sivaatopolda 

ton Post gazetesi 48 eaattenberi Bir· kaldığı müddetçe Almanların Kı· 
l~ik Amerikanın hUkumet merkezin rımda karaya çıkmıya cesaret c· 
de hUkUm sUren huzursuzluğa tereli· demiyeccklerl zannedilmektedir. 
man olmaktadır. Bu gazete Amerika ============== 
nın dünyayı kasıp kavuran !U"tınava Acı bir kayıp ---------------------------
sUrUklendlğıni ,.e Birleşik devleUe;Jn &S Merhum Polis Merkez memurların- .- ' 
Llndbcrgin cAvrupa mUcadelcsl> di. DÜD)'janın en büyük iki filmi• den haıırlanan şahane program 

dan İhsanın mahdumu ve Adliye mil· 
ye tav'Sif ettiği mUcadclcye seyirci meyylzlerinden merhum Mehmet A· 
kalmaktan çıkıp, şimdi toprağın a- zlzln damadı ve Nlşantaşı kız orta 
yaklan altında titrediğin! hlssetmcğe okulu TUrkı;e öğretmeni Bedıa T.:· 
başladığını yazmaktadır. zelin eşi TUrk Ltmited Şirkcti.Aeknllt 

• GUREL Sinemasında Bugün Beşiktaş 

1- GÖNOLLÜ KAHRAMAN <Türkçe> NUfuz:u şimdiye kadar mutedıi o· muhasibi. Neşet Tezel Pek genç yaşın 
lan Japon Bahriye Nezareti söı:cU- da vefat etmiştir. Cenazesi buaUnkU 1 
sUnlln şimdi tehd.tkAr bir lisan kuı- pazartesi gUnU saat 2 de Nişantaşı _ 2- TEKSAS KANUNU 
tanınası hayra aıa.met addedilmcmcık \'ali konağı caddesi Köşe apartmanıu.j ~-•••••••••••••••••••••••·--' 
t..edlr. dan kaldmlııcaktır. 



_,. __ 
Dünkü spor 
hareketleri 

(Baıtı 2 incide -/
maçlarından birisi de Fener - fı---+--+-
İstanbulspor arasında olmuştur. l 1--+--+--

ıo 11 

Fenerbahçe idare heyetinin yan. J 
lış hareketleri ve doğan ikilik ni· '1 ı--1--1---
haycl çok sevilen Fcncrbahçeyi , 
mağlubiyete sürUklcmiştir. Ara-

5 1---1-4-..+-ı.-<ımıı~~ 
sınc~a hürmet ettiğimiz zevatın da ' 
bulunduğu bu idare heyeti içinde 'I 
bulunan bazı kimscl-erLn hislerile r 
hareket ederek klüplcrinin mukad , 
deratı ile oynamaları. Fenerbahçe 
taraftarları'tlda ol uğu kadar Türk 
spor efkarı umumlycsinde de her 11 

halde fena bir tesir y:apmıştır. 
Necdet Gezenin ıdaresindcki bu ı::,oldan Snt;a: l - Meram; Kuman. 

oyunu sarı lfı.cfvertli!er yine ek· da 2 - Bacanın alt kısmı, Söz: Goz 
sik bir kadro ile vc ş:ı.ı şekilde çık. r~ngı 3 - Ek,:nııı, UzUm suyu; Ço· 
mışlardır: cukların ağzı ld.Gtıldı sUt ~ı.şeı>ı 4 -

Murat- Murat. fl'aruk _ Enis, Çok ıyı; Yemeğe tal vcr('n şey, Ba· 
r:.sat, Ali Rıza - Turan, Naim, l'\le. ğırsaklar 5 - Estıınyndakl Tallln 
Jih. Cemal, Cemil 11ehrlnin cskı ts:nı; Tok değıl 6 - 1· 

İlk dakikaları karşıtıklı hucum ' yllık i - Mılll mUdafaa S - Köylü 
larla g~cn bu oyunda -onuncu da· dilinde; Şlmendifcı· 9 - Nefer; Bır 
klkadan sonra Melihin şahsi gay· şchıimlz; Kurum 10 - Mensucat 
retHc Fenerliler daha Ustun bir ham maddelerinden birinin insanlar
oyun oynamıya baslarmşlar, fakat ca yapıla1lı; Bır nota 11 - BilyU; 
gol kaydcdcmemişleııdir. Nihayet Hılcslz 
31 inci dakikada sağdan bir hü- l:'llkarıdan Aşağıya: ı - Sadedi· 
cumda Tarığın bir orta:s.mı Kadir, len paralar; RUzgltr 2 - Act'lc ola 
Fener kalecist.rıin hatasıodan isti· rak; Kruvazörün baş tar fı 3 - Ba
fade ederek gole çevirmiştir. Bu kırdan yayvan yemek kabı; Bır ~tif
gol, sarı lAclvertlik?ri canlandır· ham 4 - Zamanın t.aksimatından; 
mış ve tstanbtdspor kialcsinl tı-h. Bır erkek ısml 5 - Avadanlıkla; _.._. 
dide başlamışlardır. Bu arada Fc· dısababa'ya girerken 6 - Uzak işa· 
ncr lcl:ıine olan bir "Penaltıyı ha· ret!; Ka\'uk sallama 7 - Kaınatın 
kem vermemiştir. Devre de bu su- boşhığu; Başına CT) ı;-cltrse debagat 
retle ı - O sona ermiştir. İkinci te kullanılan bır madde olur S _ A
dc•:rede Faruk bir sakatlık gı-çi· ğaçtan kulplu su kabı 9 - İçki çtı 
rerck oynu tcrketmif; ve Fenerli· 1 rezi; Su 10 - Bılgı; Seslenme ıı _ 
ler oyuna on kişi olarak dl'vam Sayı; Yün. ' 
mecburiyetinde kirimışlardır. Sa- Diınku bulmıı•·anın h~lll 
rı lAci~rUiler bütün gayrı-tlcrine Soldan Sap: 1 - 1nmelı; lş 2 _ 
rağmen mağlubiyetten kurtulama· Ela; Ell 3 - İdrak ederek 4. -
mı.şiar, maç ta 1 - o İstanbulspo·. Ezani :i - Tenali (Uı\n et); At.G c _ 
run lehine ncticeic!.nmiştir. Grev; Yedi 7 - Sima. 8 - Muz; Et; 

Beykoz - Vefa Mevt 9 - F.ly; K !tl('r ıo - Uskur; 
Ete 11 - Aza; Nebı. 

Fener stadında i)k birinci küme ı·uke.nd n A ğıya: ı _ .b.i\ttinne 
maçı, Beykoz - Vefa arasında ol- 2 - Uyuz 3 _ M rangoy,; Sa 4. _ 

muş, yeşil bcyazJtlar bakim bir 1 Ar; Ek 5 - Tekerleme: Un 6 _ t. 
oyun oynıyarak maçı 3 - 1 kazan leıuv (V111elil, Re 7 _ Ada s _ E· 
mışlardır. 1 nayim& (amiyane) D _ Eritemcınc 

Vefalılar ilk gollerini penaltı- 10 - llc; Ada.vet ıı _ Şaka; Trca 
dan Fikret vasıtasale kazanmışlar. 
dır. Devre sonlarına doğru ~·ik

ret ikinci Vela 1'Qlünii kaydetmiş 
ve birinci devre Z - & kapanmış

tır. 
İkinci devrede d."lha canlı bir 

oyun oyruyan Beykıozhılar yegane 
gollerini Refii va.sııas.ile kaydet
mişler, fakat Hak*ı üçüncü V~a 
golünü yapmış Vf> maç ta 3 - 1 
Beykozun mağ!Qblyetile neticelen
miştlr. 

ikinci küme maçları 
Dlln Fcmeri>ahı;e ve Şeref stad

larında yapılan fkinci küme maç. 
larmda da Toplaıp.ı Aiemdua 4-1 
Dr.vutpaşa da Ramiy.e 5 - 1 ga· 
lip gelmistir. 

İSTAN8UL BELEDİYESİ 
IEHiR TİYAT&OIU 

d. Komedi kısmı 
Buıün 15,30 da, 
akşam 2<>,30 da 
KİBARJ..IK 

BUDALAbl 

TAKViıJI 
zt 'fEŞRİNİl::VVEL OH 

PAZARTESİ 
AY: 11 - GÖN: 293 - Hrıır: 168 
RUNi: U57 - Birinciteşrin: 7 
HiCRİ: U60 - RAMAZAl\": 28 

VAJllT ZEVALİ EZANİ 

GÜNEŞ: 6,17 12,53 
ÖGLE: 11,59 6,36 
İK.İNDi: 14.59 9,37 
AKŞAM: 17,22 12,00 
YATSI: 18,55 1,31 
İMSAK: 4,38 11,15 

DOKTOR 

TABANTO 
Dahili hastalıklar mı.itchassı ı 

(PNÖMOTÖRAX TATBİK 
EDİLİR) 

Tilncl, Şahdcğirmcn S. No. fi 

Tel: 492tG 
Saat 2 den 5 e kadar 

Devlet Demlryoltarı A tarı 
Eskıfehir deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 30000 

ton kömUrUn tahmil vı: tahliye işi kapalı zar! usul.le cksıltmeye 

konmuştur. 

Müteahhit emrine elek~le mUtclıı;..nik bir vinç verı~k şartile 

beher ton kömUrtln tahmil ücreti 17.5, tahliye Ucreti Ui kuruştur. 
Muvakkat temuıat 7Sl lira 25 kuruştur. 
EMiltme 3.11.941 t.aril:rine miliıadif pazartesi günü saat 11 de Hay

darp~ö birinci Hşletme komisyoılUnda yapılacaktır. İsteklilerin mu· 
ayyen gün ve saatte hazır bulunmalan ve zarflarını saııt 10 a kadar 
tomisyon verml.ş olm lan ıtzrmdrr. 

Fazla tzabat ve FQ\amc ıstıyenler işlctrney<' mUrac.&at ctmelidır. 

(9166) 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı İdrofil 
Pamuk ve eargılar 4/11/941 Sah giınil saat (15.30) dan itibaren 
sırasile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. • 

Bu işe girmek istiyenlerin asağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
(U,30) a kadar komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankadara Malzeme Dairesinden 
ve Haydarpaşada idarenin Tesel IUm ve Sevk Şcfll~indcn temin o· 
lunur. , 
Liste No. sı Malzemenin ismi Muhammen Muvakkat 

1 
2 

İdrofıl pamuk 
Muhtelif sargılar 

bedeli Lira Teminat Lira 

33,000 
26 800 

2475,00 
2eıo eo 

(0'.!40) 

Muhammen bcdcli (76000) lira olan 11000 adedi tulum 1500 ade. ;a 
ket ve pantolondan ibaret takım e>lmak üzere cem'an 12500 adet ı.ı:ı el· 
biusl 4.11.941 salı gUnlL saat 15 te kapalı zarf usulOe Ankarada lda· 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek lstiyenlerfn (5000) liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek'iflerınl ayni gtın saat 14 e kadar ko· 
misyon reısliğlne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara - Haydarpaşa ve lzmir veznele-
·inde satılmaktadır. (91.'50) 

• Muhammen bedeli (20.000) lira olan hastahane ameliyat ma· 
ııaları 2/12 941 Salı gUnll saat (15) de kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın ahnncaktır. 

Bu i~e girmek sty«?11lern (1500) liralık muvakkat temi at ııt> 

kanunun tayin cttıği vcsıkalürı ve tekliflerini ayni gün saat (14 
de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Uizımdır. 

Şartnameler parası-ı olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(0239) 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve N<-Şriyat MOdllrU 
AHMET &.'it N YALMAN 

V a ı A ~ ~~~~~--~~--~~~~~--~~~..._.~_..--

R CA radyolara geldi ! 
. 

Bu mühimsenmi~ecek bir haber değildir. . ' . 
Bu haber, meşhur R CA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

BUR LA 
BfRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA• IZMl1t 

--- zt. ıo. 9'1 ------

:..--=:- -- - ... ;~. 
~- _...-411'\,,.- --: ~- - -: 
_. -- --- --· --- --
ooo 

~--------------------------~----~-~ 
~~~~~~~·.'! ~~~~:"~~ ~~: •~~İ:::ğ~ m:t.- -•· K 1 ii LBAAY•G AY ZETE s 1 

!indeki saz bataklJgının kurutulması ve !>arun&akl..ı suyı.ı V-O ~a- • 
N:l apartman 2 el kat Tel 43781 blinin islAb işleri muhammen ke&il bedeli vahidi fiyat esası üzerin Ç l llP A it A • f 1 ~ 

den 416.907 lira 24 kuruıtur. • ılllı " ~ 111••• DOKTOR ..... 2 - Eksiltme 6/11/941 tarihıne rasJıyan Perşembe günü saat İlaolvım:u vermMle .bml keoöınbıe w hem dıt-XIJJi~ 

Ç 1 p R U T 15 de Ankarada su isleri rcisliJ:i binaaı içinde toplanan su eksiltme etmif ~~rz. 
komiı;yonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktu-. h.a-Cıldiye ve ZUhreviye mlHahaıı· 3 - istcklUcr, eksiltme şartname.si, mukanle JKOjcsi , Bay.n. .... ~ llllltlm! it ~· 

sıııı Beyoğlu Yerli Mallar Pa· ~ dırlık i~leri genel şartnamesi, umumi 3u ~eri fenni ~rtnamest He MUracaat ,:eri: . 
zarı karşıaıncla Poet.a ıok&ft h 1 1 t ı ı ı ~~ usus ve fenn şar name er ve projeleri 20 Ura 85 kuruş mukab · İstanbulda, Poıstahane k9rpgında Ktzıta.y aatış ~ 

köşesinde ~~~':~~~~a ıp&•t•tm•a•nı• Unde su işleri r-cisliğinden alabilirler. İstanbul. Poet~ arkesmda ~ Ş'ir.keti Tdei~(>O"':· • 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20428 lira 69 ku· .....,..... ~ 

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı 'un 
, D O it T O R ••11111• den en az uç gun evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bh' ı 

Em 1 D s 111r1 Bu N' T dilekçe ıle Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu .işe mahsus olmak T B y . A il 1 
İç Hastalıkları l\futehassısı üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarUw. 

Yeni muayenehane ve evı: Os. Bu muddet içinde vesıka talebinde bulunmıy.anlar eksil\meJ'e 
i~ti.rak edemezler. 

manbey, Bomonti tramvay du. 
rağı N o. 287. Telefon: 81784. 5 - İsteklilerin tekliC mektuplarını ikinci maddede yarılı sa. 

HER GÜN 2 DEN SONRA atten bir saat evveline kadar su ışlerı reisliğine makbuz mukabilin. 
le vermeleri IAzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. {7355 • 8880) 

Miıft'erlleriome mUjdc 
KareltlSyde Ekeelslor tWsali:ndı y.nı ~ 

Merkez Kıraathanesind·C 
Ka.hveniıı halisini, meşrubatm en neflalni bUlabUitdd~ 

NAZMl 1Y1DOGAN • 


