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Esk~ Bahriye Müsteşan Hü
samettin Ü/setin denizcilik . 
bahisleri .tetkik yazısını 3 ncü 
sayfamızda okuyunuz. 

8. Hitler 
konuştu 
~ 

4 
Girüyoraz ki iki tarafın 

~let ada~lara birbirine 
tıt e~emde yakılmafa la· 
it kafirler gözile ba ıyor· 
~ r. Nefret ve taassup dilile 
~""ltukları için birbirini 
,. 1•1tıayorlar. Acaba bu ye
.:. Babil kulesinde tercü· 
«t •l_ık etmek ıünün birin· 

~·- ..... bııe dü~111iyecek ':1i? 
~: ~hmet Emin YALMAN 

ihsanların tabii ihtiyacı, sulh. 
~ tur. Bunun için bir taraf· 
tq; harp hlıdiseleri heyecanla ta. 
"t tdılırken bir taraftan da göz· 
~ ltıak Ufuklara dikilmiştir. He· 
~-bir düzüye araştırıp duru· 
'-rııt · Acaba oralarda şöyle bir 
ti 1 belirdi ml? 
~ lfltıer çoktanbcri konu§Illa· 
ltı. ~ Nutku merakla bekleniyor
~ ~ ınerakın da başlıca sebebi, 
~1 arasında sulh hakkında bir 

b aramaktı illi • 
lır, >.:Yolda ümitler boşa çıkmış· 

Balpr Nafıa 
N~· lledl ki: 

Sovyetler Bulga
ristan yoliyle --
Boğazlara 
ulaşmak 
istiyordu 

1940 İkinciteşrinde 
tevdi edilen notanın 

hedefi bu idi 

Ber geçen gla 
mukadderatımızı 
llilllvere batlıyor 

·Benzin .tahdidatı 
bir ay uza·ııı·dı = 

Nakil vasıtalarına verilecek 
benzin mikdarlarını 

Başvekil tasvip edecek 

Otobüslerin işliyeceği istikametler 
valiler tarafından tayin olunacak 
Ankara, 4 (A.A.} - BaşvckAlet· bulunan eşhas \"e şirkcUere ait MkıJ 

ten tebliğ edılmlştlr: \•asıtalarına verılecek benzin mUtt.l. 
l - 9 eylül J941 tarihinden itiba· rı. görülecek !Uzum üzcrlne, Ticaret 

ren tatblk edilmekte olan benzın ve VekAletinin tekhfı ve Başvekilin ta~
salr petrol mUştaklarile mütehar· vlbllc arttırılabilir. 

~~1ın_an ~vlet reisi, nihayet 
t aıulğı nutukta; harp cayelcri 
~ h ıartıarı hakkında diğer 
'ıe idcvlet adamla~ının neşret· 
lıt : sekiz maddeli beyanname
~ diğer ifadeler üzerinde hiç 
~ lllış, sulh ümitlerinin bir 
~e kadar yerinde olduğunu 

Bulgaristan Sovyet 
tek.if Zerine mukave

met edecektir Şark cephesinde <'ereyan eden 

rlk bllwnum kara ve deniz nakil 4 - SUmerbank, Etıba.nk, Topra;ı; 
vasıtalarının se.}Tilsefer tahdidatı Mahsulleri Ofisi ve Maden Tetkik \'e 
ayni esaslar dahılinde 9 blrinclteşrin Arama EııstltUsU ile bu milel!Seı6ekıtoe 
1941 tarihinden itibaren bir ay daha bağlı teşckkUllere veya bu mtieısllese 
devam edecektir. veya teşckkllller:ln yaptıracakları 

· 2 _ İzmir, Bursa, Eskişehir ve nakliyatı mukavele ile taahhüt etm"• 
Adanada 9 ey!QI 19U tanhlnden ev- oları eşhas \'e şırkeUcre ait nakil va· 

1 ttirecek hiçbir söz söyleme· 
~ Aksine olarak en kat'i bir 
' demiştir ki: •Sulhten bah· 
tiıı ~llıi zaaf sayıyorlar. Onun 

Sofya, 4 (A.A.) - Havas: 
Nazırı Vasilev, Dobrucanın kurtulu. 
.şunu tes'it mllnasebetlle Zaz:,ıı.'da söy
lediği bir nutukta demiştir ki: 
e- Bulgarlar içln bir tek yol var· 

dır, o da çoktanberl tuttukları milli 
menfaaUeri yoludur. Her geçen gün. 
mukadderatımızı, mihver ~cvletleri. 

nln mukadderatına biraz daha !azla 
undan bahsetmekten vazgeç· 

~İı Neticeyi siUihlar tayin ede· Vasilev, Bulgarları, mihverle itti· 
bağlamaktadır.> 

Almanlara göre 
Ruslar · 

.Cen~pt~ 
taarruza geçti 

~' faka sevkeden sebepleri izah ettik· 
ı ı- na uzaktan öyle geliyor ki, ten sonra, Bulgarların. BUylik Bri. Timoçenko ordusu 
. ~af da hatalı bir yol tutmuş· tanyanın tazyikına boyun eğmlyecel<-
ı1t eın Yalnız sulh kapılarını !erini söylemi.ş, Bulgar - Sovyet mu. karşı Sin da A 1 m an 1 ar 

~kapalı bulundurmak bakı· nasebetlerlnden bahsederken de, Bul- •• d f d• 
~ değil... Ayni zamanda garistanın, M06kova tekliflerine :mu. m U a aa e tyOr 
k landa bakımından, diğer ta· ~ ha kavemet edebildiğini ve bundan son· 
"il ksız çıkarmak bakımın· ra da etmete muvaffak oıacağını Baradealzde 20 
~·· 
~IA Ruzveıt - Çörçil beyan· t8:rih ~:ietve ::.~u~ :~ıgariBtan blD tonluk bir 

1
1\<le ı§Oyle sözler bulundu· yolu ile Boğazlar& uı.şmak IBtiyor. ...ı b t ld s ~8Vvtır cdinız: •Bız Al du. Mosko,•a hUkfUMtiıün. -saırya lrii· ge@U a arı 1 

~tıın dahili rejimine karıfml· ktmotıne, 19t0 1klnciteıı,nnfııde tıv· Bedın, 4 (A.A.) - Alman or· 
~i bunu tayin etmek Alman di ettıği notanın h•tt bu idi.• ciuları başkumandanlığının tebUJı: 
~i ~ aittir. Yalnız bu rejimin Vasilev, nutkunu şöyle bltlrmi~. Doğuda şümulü muazzam bir sa. 
~ lem için tehlike teşkil et· Ur: vaş cereyan etmektedir. 

~tlt bir hale gelmesini istiyo· <- Eğ~ Bulgaristan Sôvyet Rus· Alman tayyare teşekkülleri Ka· 

~tıs ~~ü nazi rejiminin taahhüt yanın parlak vaadlerine kapılsaydı, nıdenizdc 20 bin tonilatoluk bir 
. almamıştır. Alman mili· nd k ı · asker nakliye gemisini batırmıclar· ı~l lııın dişleri sökiilmelldir. tekrar boyu uru a tına. gınnek ,. 

11 tehlikesine maruz kalacaktı, Rus kıt- dır 
~ ~d :Yni zamanda yakın mhi· aı B ı · t ı i Aİınan tayvareleri Moskova ve 
·"ı ar devam eden bazı hare· arının u garıs ana g rmes , mem. ,, 

• lrtlz itibarile biz de pek sağ· !leketimiz istiklalinin sona ermesi de· Leningrad askeri tesisatını muvaf. 
•ba'- mek oı-~ak•· > Iakiyetle bombalamıclardır. Biıyük 
"., .... kabı değiliz. Bizim kre· -.. ... " 
"'ti d ============= yangınlar görülmüştür. 

" ~ e yüzde yilz olduğu id· • • ı · 1 1 Alınan deniz birlikleri Fin harp 
~ llernez. Bizim de silahlan 1 n g 1 1 z e r e t b~ek ve milletlcrarası yük· gemilcrile işbirlisi yaparak FinlAn· 

ır da körfezinde Sovyct mayn tarla· 
ı~ adalet ve zabıta kuvvf'!li s t 1 
"lla o y y e e r larını taramışlardır. 
lq sına razı olmak suretile inciltercye karşı yapılan savaa· 

• 
1 teminat vermemiz lAzım· 

"ltlı A f g a n a d a ta Alman av tayyareleri Greatyar· n htıkimlyetini elbirliğile 
rı mouth'un doğusunda ceman 28 bin 

ltıııı sonrası için temin edecek 
\~h.-~tlere sulh ve emniyet için. tonilatoluk üç dfişman ticaret gc· 
~"Mın nota verdı·ıer misini batırmışlar ve bundan ba5· it ak için genia ftt"satlar ka dört büyük ticaret gemisi de o 
ıu~- olursak böyle bir muhi· • ~ kadar ağır hasara uğratılmıştır ki 

ı. ı.. ve Ahen"i lc;inde bu .. ün. (Radyo Gazetesi) - İngiltere ,.e 'il -..ııı b "' dü~man gemi kayıplarının yukarı· 
bı1t· Sistemi gibi şistemler za. Rutya hUkümetıerl Afgan hUktlme· daki miktarı aşması beklenebilir. 

ıı.:·~ııd ışar :hıkAnı bulamaz. Al· tine bir nota vermiş ve memlekettP. 3 • 4 teşrin gecesi Rottcrdamda 
.,_~ ~ &imdi mevcut sistem, AlmiJlların faaliyetin~en şlkAyet et· iki kilise İngiliz bomba tayyareleri 

.. , m şer r. tarafından tahrip edilmiş ve liman. ~tt;.. arp zamanında biriken 1 1 dl 
il' 2:orla yarattığı bir sis· Nota tıpkı trana verildiği gibidir. da bir Holanda hastane gemisi ha· 

ı. *·· :Su defa da söz nefrete o zaman İran da İn'"liz \'C Ruslarla · · ı 
' , .... it ayni inkiııafların başka bir b" vaya uçurulmuştur. Sıvı! er ara· 

ıtıd " görüşrneğe başlayınca ışler çorap sö. sında insanca zavial vardır. 
b ı· a yeniden başgöstcrece· kllğU gıbi gitmiştir. Afganistan& ve· 24 Ağustos. ile

0 

30 eylôl arasında 
~:Yoruz. Bu kötü yola sap. ~ .... 61Z!ıı rılen notada belki böyle bir şey yok- 476 düşman tayyaresi tahrip edil· 

"•Olt tur. Fakat ıranın vazıyet! bunu ha. mişt.ir. Bunlardan 418 i Alman 
ıı1t rast tarafı böyle bir şe. tırlatmaktadır. (Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) + 
0~1n tabii icaplarına tcrcü· 

111\ l'dı ve nefretten ve taas· 
~~ 1 daha yüksek, temin ettiği 

~- lrtkflnları daha geniş taba· 
~(llcselebilseydi Alman mil· 

ıı:ı l l'lnde derin bir tesir bıra. 
Kızılay cemiyeti 25 günde 106 
bin lira yardımda · bülundu tt:. ~ill~l'aftaki kavgacılık ruhuna 

-~'ııı c bjraz su katardı, B. 
~tı de; •tBu harpten sonra es· 
~lıaı llıutaassıp blr nasyonal 

~-~~~cağını,, söylemeı~e di· Cemiyet memleket dahilinde felakete 
itli ;~ı da böyle k~nuşa~ıyor, ug"' rayan vatandaşların yarasmı sarmıştır 
~ ~ ıl ve sevglnın lısanını . 
~! fret ve taassubun llsanı· ı Ankara, 4 (A.A.) - ÖğrendlGi· 
~:~.1Yorlar. Bugün bir men. mıze göre, l • 25 cylw 1941 tarih· 

t ırıd 1 değil, bir mezhep harbi leri arasında Kızılay cemiyetinin 
llıtıh"Yız. Ortada üç zıd içti- yaptıtı nakdi ve ayni yardımlar 
aı11 ep var ki, hangisinin hak yck<.ınu 106.068,89 liradır. 

•~ııı U~u meselesini bir tarafa Bu müddet zarfında cemiyet o 
'i Q İ Uçu de kendi hesabına imdat ve muavenet hesabından 

1t. llhlsarı kurmak iddiasın· 12.371,89 liralık bir yardımda bu· 

!lıı 
tıt~~lnci asırda biz Avrupa· 
~~ senelik bir mezhep kav· 

• S(!y• 
~ll\ı ırci olduk, Blrblrlcrlle 

\~ete Yanlar ve doğdukları mu. 
•t, ,.rrıt!zhep hürriyeti bulamı· 

b~tllıl tınayı aşarak bizim top· 
~ t ~ta geliyor. orada insan· 
1'ııa Va buluyordu. 
bıl' rı Uç asır geçti. Üç asır u· 
bırı1 ıaınandır. Fakat tarlhin 
b~~rcc senelik seyrine nis. 
<t), kısa bir zamandır. Bu 

"•nıı Sa. 3, Sü. 5 de) X 

lunmuştur. Bu paranın 296.89 li· 
rası muhtelü yardımlara sarfedil· 
miş, Borçka ve Şarki Kııraağaç 
seylapzedelcrine 900. askeri harik
zedelere 175, Erzurum ve Ercişte 
son zelzelede zarar gören yurddaş· 
lam 3000, İstanbulda Fener yan· 
gını dolayısile ederi yanıp açıkta 
kalanlara 8000 liralık yardım ya. 
pılmıştır. 

Bundan başka yine bu devre i
çinde Erzincan valiliğine, hastane 
ve memur evlerinin ikmali için 
10.000 ve yeni Erzincan şehrinin 
>er istimlaki için de 30,000 lıralık 

olmak üzere ccman 40.000 liralık 
yardımda bulunulmuştur. 

Eylül ayının bu yirmı be~ gün· 
!ilk devresi içinde Kızılayın yap· 
mıs olduğu ayni yardımlaı· ise şu. 
dur: 

İzmirde Kızılçullu köy cnslıtü· 
süne ve Erzincan hastanesine 91 
lıralık iUh.· gönderilmiş, bir zelze· 
le feJaketzcdesine 30 liralık mel· 
busat yardımı yapılmış ve zclzt-le 
felaketzedeleri için de Erciş'e ça. 
dıı·, giyecek eşyası, kazma, kürek, 
slgnra, pansman malzemesi ve i· 
lflçtan mürekkep olmak üzere 36 
bin 676 liralık, Van vilayetine 50 
c;adır bedeli olarak 2500 liralık, 

İııtanbulda Fener harikzedelerine 
de battaniye. eltise, çamaşır ve 
yatak takımından ibaret olmak ü· 
zere 14.400 liralık ayni yardımda 
bulunulmuştur. Bu suretle yukar· 

<Denmı Sa. 3, S. 4 de> -

-

1 
1 

'.Evvelce azJedUdlfl, sonra ikurşnfl& 
dJzildlğl, şimdi de ceaupta büyük bir 

taarru7.a geçtttı haber ,·ertlen 
Mare.,aı Budyenl 

S-ovyellere göre 
Budyeni 
taarruza 

geçti 
Murman·sk'ta kaçan 
Almanlar nehirde 

boğuldu 

Bir Alman denız. 
altısı babrıldı 

l\lo kova, 4 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebliği: 1 

İki saatlik · 
mütareke 
suga mı 
düşüyor? 

Almanlar, Hess1 in 
mübadelesini 
istememişler 

Alman hükünzetinin 
yeni talepler-i nıiifu. .. 
ekeyi geriye bıraktı 

Londra, 4 (A.A.) - Res· 
men bildırildıgıne göre esir a. 
ğır yaralılarla ağır hastaların 

memleketlerine iadesi mesele· 
sinde son dakikada bazı müş· 
kulat çıkmıştır. Alman hüku
meti mübadele edilecek Al· 
man grupunun teııekkülüne 

dair bazı talepler ileri sür
surmüştür. Bu müskülatın ne 
zaman izale edilebileceğini 

şimdiden kestirmek mümkün 
degildlr. Müzakereler ckvam 
etmekte ise de hastane gemile· 
rinin bugi.ln yola çıkamıyacak· 
!arı muhakkaktır. Almanya. 
nın Hess'in iadesini istediğine 
dair dolaşan şayialar, bugün 
yapılan resmi beyanat ne kali 
surette tekzip edilmıştir. Bu 
beyanattan anlıı§ıldığına söre 
Alman talepleri şahıslara mü. 
tcallik değildir \"e memleket
lerine iade edilecek olan bütün 
pc:irler yeniden harbe iştirak 

edcmiyecck bir haldedirler. 

ısıtalarının seyrüseferlerine ve ban 
vcl işlemekte bulunan ve hususi şa· lara verilecek bcnzın mlktannın art· 
hıslara alt olan otobUslerden han;I 
istikametlere işlıyenlcrin seyrüsefer 
yapabilecekleri bızzat valiler taratın. 
dan tayin olunacak ve Başvekilden 
müsaadeleri alınacaktır. 

tırılmasına Ticaret VekAleUntn teK. 
11!1 ve Başvekilin tensıbile mf.lıeaade 

olunabilir. 

5 - .Şchırler arasında >~eyen oto-

. 3 - Devlete karşı muka\'ele ile bUs, kamyonet \'e deniz nakil ,·asıta· 
. lannn \·erilebilecek benzin mlktaı1. 

posta veya sair nakllyat ıtasını ta· görlllecek ıuzufn üzerine. Ticaret Ve. 
ahhUt etmiş veya edecek olan ve na· ı M.letlnln teklifi \'e Başvekilin tenın· 

fıa inşaatını halen ta,atıhüt eylemiş bile arttırılabilir . 

RUZVELT 

Rusyada 

dinin iadesini 

i~temiş 
(Radyo Gazetesi) - Ruzvelt'tn 

Rusyada din hUrı-lyetinin iadesi için 
Stalln'e ~öylcnmek Uz.ere Harriman a 
talimat verdiği bildirilmektedir. 

RUZVELT 
Amerika milletini. 

iktidarrnda ne vars.ı 

MiUi Müdafara 
. . .... 
ıçın vermeg~ 

davet etti 
Vaşington, •l (A.A.J - Yoksui!,;, 

ıçln ıane toplamak Uzere yapılan se· 
ne!ik kampanyanın açılışı mlinas<>
betile radyoda söyledlğı bil nutukta 
RUZ\'elt demiştir ki: 

<- Yalnız ordumuzu ve bahn)' • 
miz.i kU\'Vetlendırmek de~I, aynı z..ı· 

manda shil halkımızın refahını da 
arttırmalıyız.> 

Ruz,·eıt, Amerıkan milletini, ıktl· 

dannda olan ne varsa vermqe de.. 
vet etmiş \'e sözlerini öyle bitirmı"· 
Ur: 
«- Bunu milli müdafaa için k!!t· 

lyyen elzem olması glbı munzam hır 
sebepten dolayı yapmamız icap eder. 
Fedel'al hUkQmetln, sosyal hU:meti 
tamamen yerine getlrmeğe teşebbU.s 
edt"!miyeceğınl ve etmcmcsı lazmı gel 
d!ğini bir kere daha söylemek mte. 
rim.> 

HALİFAKS A\\lERlAAYA DÖ2f'Dt~ Bütiın gün, cephe boyunca mu· 
harebeler devam etmiştir. Şimal 1 ~-----------""" 

Ruzvelt'ln bu teşebbUsU Rusyayı 

Amerikalıların mllteaesıp halkı ya· 
nında tcmıze çıkarmak gayretidır. 

Harriman'dan henüz bır cevap get
memlştır. 

Va.şıngton, 4 (A.A.) - lı.tgiltere· 
nin Amerika sefiri Lord HaHfaks g•· 
zetecilere beyanatta bulunarak de. 
miştir ki: 

Rus filosu bir Alman denizaltı ge. 
misini batırmıştır. Teşrinievvelin 
birinci günü 26 düşman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 8 Sovyet tayya· 
resi kaybedilmiştir. 

Sovyet kıtaları Odesaya giden 
yollara karşı yaptıkları azimklıra· 
ne bir taarruz neticesinde 45 sah
ra topu ve uzun menzilli toplardan 
mürekkep bir bataryayı tahrip et
mişlC'r, mühim miktarda sil~h ve 
<·ephane nlmışlardır. 

(D~naııu Sa. 3, Sü. 5 d11) §§ 

Yunan çeteleri 
Bulgaristana 

hücum etti 
Ç:teler kasabalarda 

umumi binalara 
taarruz ettiler 

Sofya, 4 (A.A.) - Ste!ani. 
Resmen haber verildiğine göre 

28129 eylül gcn~:;i, Yunan arazi· 
sinden gelen bir Yunanlı çetesi, 
mahalli Yunanlıları bir araya top· 
lamağa ve Drama havalisindeki 
bazı kasabaların umumi binalarını 
ele geçirmeğe teşebbüs etmişlerdir. 

Resmi makamat. bunların suç 
orta~larını aramaktadır. 

Her tarafta nizam ve Astıyiş ta· 
mamcn iade edilmiştir. 

<Devamı Sa. 3, Sü. 5 de) + 

Hltıer Brauschlstch'I tebrik etti 
Hltlerin karargahı, 4 (A.A.) -
Hlller, altmışıncı yılını idrak eden 

Mareşal Brauschıstch'I ziyaret ede
rek kendisini tebrik etmi;ıtır. 

Rmıyanın bu tckhfi nnsrl karşıta. 

yacağt da !belli değildir. 

«- Tam bir muzafferiyet elde et· 
mek içm Al'nlpanm i~ti18sı liMfll· 
dır.> 

Dede'nin konseri. 

DUn tstanbulda, Tllrk moalklalnln c1öıriim noktaın olahUecek bir kontıer veU4L Ba koaeerle mllll _.. 
kimlzin meyhanelerde. gaz.lnolarda yalnız içki içilerek değil Şubert'i veya Li8t'i ~ lıir wkestra CiM ...._ 
lenlJecetınl &örmüş. dttyllllll} ve rlam19 IMılmll;Jeru. Kolll'leri ..,._ '* Uilı t; •ı y ı ...... 
ıaytamızda bulacakıusur. 
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rın~a;:ız;hul dahilerinden Dedenin Itri ve Yalı; 
« ..... Gıda maddderlno alt aza· 

mi fiyatların \eya ~üıde he&a. 
bJle toptancı ,.e perakendeciye 

1902 seneslndeyiz:. Amerikada 
kadının blri bosaz ağrısına tutu. 
luyor. Bir doktor çağırıyor. Dok· 
tor bir kap muayenesine liızum gös 
tcrlyor. Bir de neticede ne görsün! 
Kadının kanında milimetre mi· 
kAbı başıpa bulunması lbım ge· 
Jen 8000 beyaz hiıceyreye kar~ı 

ancak 360 huceyre var. 

nacın parasını verip alacak yaşa· 
yış seviyelerinde olduklarırp, vakit 
vakit baş veyo dis ağrısı çektikle· 
rinl ve bu itJbarla !}Acı alıp kul· 
laoınalarına nektılfı ihtimal bu· 
lunduğunu görmuş, 

ğu ~ylerl esnafın istediği fiyat
la 3Jnıa!' rııechuriyetlndc hulun. 
maktadlf. Bu bir. lklnclsl de 
bakkal dükkflplarında kırmızı 

Olmez eserleri güzide bir davetli kütlesi 
önünde büyük bir kudretle çalrndı 

İstanbul J{onservatuarı tarafıp· 
dan hazırlanan eski '.J'ürk rrıusj}ii 
ustadlarıJ!ın kon~erlcrl ser!sinden 
birincisi Hammaml zade İsmail De· 
de konseri dün saat 4 de Taksim 
Helediye Bahçesi salonunda veri!· 
di, 

kemençeci Kemal Niyazi, kanuni 
ArtoJd, santurt Ziya, kçmanl Nu· 
ri vt §ildi, nısflnci Şevli!, o~uyu. 
cu Necmi Rıza ve eemal KAmilden 
mürekkep saz heyetini bestekar 
Eyüpll\ Ali Rıza idare edllor. 

Bir cinayet karvısında kaJan bir 
zabıta memuru gibi, doktor kendi 
kendine &<>ruyor: 

- Bu kan habbeclklerini acaba 
kim çaldı? 

Bir kaç sene sonra Avusturyada 
bil' hastada ayni araza tesaduf e. 
diliyor. 1922 senesinde Almanya 
da beş :ı:aka gorülüyor. Bu garip 
yeni hastalı}ç o kadar süratle ar. 
tıyor ki, 1938 senesinde yalnız A· 
merikaı!a bu yUz:den 2060 kişinin 
öldiığU me)'.dana çıkıyor. 

Hastnhğın başlıca lırazı granu· 
losit denilen beyaz kan hüceyresi· 
nin azalması olduğu için hastalığa 
agranulasitosis adı 'takılıyor. 

insanların sağlığına karşı meç· 
hul eller tarafından işlenen bu ka. 
dor bUvuk bir cinayetin sebebini 
aramak uıere tıp Alemi denilen sıh 
hl zabıta teşkllfitı ayaklanıyor. Ha. 
dl!elerl bir araya getircrek tıpkı 
bir polis hafiyesi gıbi netice çıka~ 
mıya koyuluyorlor. 

Ha talık daha ziyade bir zen· 
gin hastalığı... Fnkirlerde nadir 
görünüyor. Hastabakıcılar ve dok· 
torlar arasında buna tqtulanlar 
ı;ok ... Kırk ile elli yaşları arasın· 
daki kadınlarda {aıla bir istidat 
beliriyor, Hastaların hemen hepsi· 
nln diş veya baş ağrılarından şika· 
ret cttl~}crine dikkat <!diliyor, 

Emroy tm fakilltesinln Kracke 
adlı bir genç profesörü meğer Şer· 
lok Holms istidadında btr adam· 
mış. M~hul scbeP.lcr yüzünden 
sıhhate kar~ işlenen cinayetlerin 
emarelerini birer birer tetkik c· 
diyor ve hastaların baş ve diş ağ. 
rılarına karşı rCietcslz: ilaç kulla
nan adamlşr olduğu noktası üze· 
rinde duruyor. 

Genç doktor, kendi kendine di· 
yor ki: 

- Farz:edelim ki, dünya yüzün· 
de bir nevi fltıç bulunsun ki 1902 
eneslnde malUm olmakla beraber 

umumi surette kullanma safhası· 
na geçmemi§, fakat 1022 senesin· 
den ~onra umıımileşmi~ olsun. A· 
merikn ve Almanl.'adan pa§lıyarak 
dünyanın her yerinde kullanılma· 
ğa ga§laıım. Yine farzedelim ki, 
orta Y!!~ varmış kadınlar, türlü 
türlü ııfjrılarını durdurmak için 
bu ilacı kullanmağa PJeyletsinler. 
Sopra iltıç :vcktlle (?ahalı ve nadir 
iken fiyfth duşmuş ve kullanılnıa· 
sı ıımu111il~ml~ guunsun, Eğer 
dünya yliıünde bu farazf)•elcre uy· 
ı;ıın b!r ilfıı; mevcutsa aradığımız 
cani bu ilAçtır. tn .. anların beyaı: 
kap habbelerlni çalarali t:llüm1c
rjne §ebep olan odur. 

Doktor aramı~, taramı§, n!ha· 
yet halk !!r{! ında nıramldon de· 
nilep nt1}1noprln adlı Ulıç üzer!n· 
de durmuş, Agronulosltosls hasta· 
1ığından olen 1300 kişlnlrı ö!li"1 
raporıınu tetkik etmiş1 bunların 
piramldonun umumiyetle §abldığı 
muhitlerde yafndıklarını, boyle blf 

c ı $ :ıan: ı ~u ;w '13 ;t!1 
Ale.11dara takdim 

edilen cariye 
iklnl'I Mahmut Hanın ilk ~d. 

Gene doktor ke3f1nt diğer do)ç• 
torlara bildlrml~. Bunlar da tet· 
kiklerde bulunmuşlşr, Fa}tat pira. 
Jllidon kullanan binlerce insanın 
kanı normal halde olduğunu ve 
bahsedilen hastalıktan ölen yüz· 
!erce kişinin de plramidon kullan· 
madığını görmüııler. 

Faka~ iş bµ kadarla kalmamış, 
te31$ilfıtın hofiy~leri tahkikatı de· 
rinle§tirmişlcr. Haııtalıktan ölenle· 
rin evlerindeki ilAç dolaplarını ve 
cczahanelerdeki ilfıç hesaplarını 
karı3tırmı§lar. Neticede 8nlaJ!ıı§lar 
ki, bunlardan bJr çoğu plramidon 
kullanıyormu3, Diğerleri de doğ. 
rudan doğruya piramidon kul!an. 
mamakln beraber ağrıdurduracak 
diğer ilfiçları kullanmak itiyadın· 
da iml~ler, Halbuki ağrı durdur· 
mak maksadile satılan yüz katlar 
nevi ilfıçta piramidon bulunduiu, 
fakat ilbçlar türlü turlü adlar aı. 
tıpda satıldığı için l'iramldon bu
lunduğugun kimse far!>ına varma 
dığı keşfedilmi§, 

Emareler tamam... Fakat cjna· 
yeti daha kati ~kilde isbat etıne~ 
lazım ... Bunu yapmak için de gö
pOllÜier bulunmu§, Bunlara mun· 
tazam surette piramidon ~tturul· 
muş, Beyaz knn habbelerinin teh· 
likeli bir derecede azaldığı ve i· 
Iaç kesilince yeniden yavaş yavaı;; 
çoğalmıya ba§ladıjı cörülmüş, Böy 
lece asıl cani ynkayı ele vermiş .. 

Piramidon almıyanlarda da bu 
hastalık başka sebepler dolayısile 
olabiliyor. Fakat hAkim sebep pi· 
ramidon ... Bunun ıçin Amerikada 
kabul ~!len yeni bir kallun mu. 
ciblnce her plramldon kutusunun 
üzerine şöyle bir yafta yapı§tırı· 

lırı 
[~r: Bu lliç ğır ve basan 

öHimlu bir kan has~ıilaa yol a· 
çab"llr, Anca~ sıkı ve ihvamlı 
doktor nezareti aJt!nda kullanıl· 
ması cabdlr.J 

EkmeAe on para zam 
yapılması muhtemel 

Un fiyatlarının artması dolayı. 

sile ekmele on para ıam yapılma· 
sı ihtimali kijvvetlldlr. İstanbul 
Belediyesi bu hususta tetkiklerde 
bulunmaktadır. Bakkallarda d~ 
un fiyatları 24 kuruş olarak tcs· 
bit cdilmi§tir. 

Elektrik Umum 
Müdürü 

VekaleUc ~mgslarda buJuMlak 
üzere Ankaraya glckn Elektrik ve 
Tramvay İdareleri Umum l\IUdü· 
ru Mustafa Hulki Erem, İstanbula 
dönmüştQr. 

ı::Q 

Dün terkos su !arı 
kesildi 

Dün şehrimizde sular altı saat 
kadar kesilmiştir, Sabahtan ıayet 
hafif bir surette akınaia bqlı~an 
terkOŞ ffiUS}Ukları oğlende tama· 
mile susuz kalmı§tır. Sular buaün 
norrnal bir fieldlde aJcaca~tır. Bu· 
ruı sebep, şehre ~u 'etiren ana bo· 
runun kırılmosı ve bunun tAmiri 
için de havuzlardan suyun bo~al· 
tılmasıdır, 

bal caresl olarpaıı mı? 

mercimek çoktanberl 
maktadır. Sebebini 
bakkallar: 

bulunmıı· 

ı;oranlara, 

- Fiyat Mürakahe komisyonu 
merclmefln ılyahına tontan 21 
ve siyahından daha kıymetli o
lan kırmızısına da 15 kuru§ fi· 
~t takdir ettiği itin toptancı. 

lardan lnnnw mercimek almak 
kahil olamıyor. 

Cevabını verlrorlar. Tahkik 
ettim ve bunun dofru olcluğunn 
öğrendim-• 

Bunu bir olruyucumuı: yıµ.ıyor 
\e fioruyor: 

- Heaibı bakkallara nrll01l· 

Vali ve Belediye Reisi Dr, Litl· 
fi Kırdaqn davetlileri arasında 
örfi idare komutanı Konıeperal 
Ali Rıza Artunkal, Bükreş sefjri 
Hamdullah Suphi Tanrıq\·er1 Or· 
general Fahrettin Altay, §irlrıci 
Umumi Müfctti5 Abidin özrrıerı, 
mebuslarımızdan Fethi Gkyar, 
Hikmet Ba3rur ve Babıtılinin mu· 
harririnden tutun gazete sat}lple· 
ri!le kadar bütün simaları ve pa· 
ha birı:o!i tanınmı!l zevat bulurıu· 
yor, 

Saat tam dort buçu~ta Kopser-

nin hayatı ve eserleri 
birkaç söz söyledi, 

)·eo Ji tede l'Hılı gıda maddeleri 
fl~tlarmda da rnerclmekt.c ol· 
duju ılbl bir zühul nr mı aea. 1777 yılının kurban bayramın· 

da Şehzadeba§ında doğan İsmail 
L J Dede, Cezzar Ahmet Paşantn mü· 
~-----------"" hürdarlarından Süleyman Ağanın 

ba~ .. 

15yaşın
dakikatil 
Dün yapılan duruş~ 
ma neticesinde 7 aya 

mahkum oldu 
Geçen sene Arapcaınllnde bir fı. 

nn<ia çalışırken, bir gece kendisine 
~rıa t.eeavüz eden pişirici Ahmed! 
öldüren 16 yaşında Sadully.h adındn· 
!ti katilin muhakemesi dlln birinci 
Ağırceza. mahkemesi tarafından n.· 
Urllmlştir. 

..Mahkeme. ,Sadu\labı l\llli\UlU. a. 

tn 1iaşdinc makrun olmayan cerhten 

mütevellit ölUm şeklinde kabul et.-

~iş, \"e şiddetli tahriKle yaşının kU· 

çUklüğUnU gözönUne alarak ke:ıdlsJ. 

nl 7 ay mUddetle hapse mahkfim et-

mlştir. 

B ir çocul< Yedikule 
surlarinda11 düştü 
Kocamustafapa§ada oturan 14 

yaşında .. Ömer adında bir ı;ocuk, 
dün VediJrnlc surları üzerinde ko· 
§arJten iJ!lUVazenesini kaybederek 
ap.ğı dü§mu§1ür, 

eocutun vücudü hurdaha§ bir 
!lale ıclmiş, ayakları da kırılarak 
baygın vaziyette Balıklı Rum has· 
tanesine kaldırılmı§hr, 

TA /(V / JJI 
Ş TE~RiNiEV,'EL SU 

PAZAR 
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!g,14 
6,16 
9,31 

12,00 
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10.36 

oğludur. Pa§anın kan dökmek dli'· 
künlüğilnden yılıP. İstanbula &elen 
Süleyman ağa, §ehıadeba§ındaki 
Acemoğlu hamamını satın alarak 
onun gelirile yeçinmete ba§lar .. 
Dede, i§te Şehzadeba3ındş doğu. 
yor. Dede, mektebe glderlien, nın· 
sikfye olan istidadı, o devrin mu· 
siki üstadlarından Uncu zade Mep· 
met efendinin nazarı dikkatini ceJ. 
bedlyor ve kepdlsine rquslki me§· 
kine başlıyor. Bundan sonra da 
Ali Nutki Dede'den musikinin in· 
ccliklerini öğreniyor. İsmail der· 
gfıha devam ederken tarikate mey
letml§ \'e bundan sonra b~uha· 
sebecilik kalemindeki vuifcsin
dcn de çekilmiştir. İsmail, nihayet 
21 yaşında Matbahı MevlAna hizr 
metine glrmi§tlr. 

·Dcr\'iş İsmail ı;llaye ilrdlkten 
sonra babası !)\mil tUr. Dede, çh 
leye girdiğinin ikinci yılında da 
11 Zulfündedir bahtı siyahım• §Şr
kısını bestelemiş 1.'e Oedc'nln ~ôh· 
retini bu eser temin etmietir. O 
de\Tin padişahı Ü'çilncü Selim <ie 
kendi!iini irade ile istetmlı, fakat 
~iledc olan Dede, tıırikatin icapla. 
rına göre gece dı§ıırıda Jcalamıya· 
cağı için dcrhnl dönmek üzere sa· 
ra~·a gitmiş ve ancak Selimi Salis 
kendisine o meuhur bestesini ijd 
defa okutabllmlştir, 

Derviş İsmail 1800 fllındo bin 
gün?ük çile müddetini doldurarak 
Dede unvanını almış\ır ve bundan 
sonra dünyayı kendisine bnğhyan 
eserlerini yaratmağa başlamıştır. 

Dede, ferahfeza Ayinini Sultan 

Müdürün odasından 
iki yüz lira çalmış 
Osman adında birisi, geı;enlerde 

Hasköydeki mu§amba fabrl)cası 
inüdilrll Suphl ile kendisini i~e 
alması için görli§ürken, mfidUr te· 
Icfonla konuş~nk üzere ic;eriki o· 
daya gltrpi§, Osman bundan isti· 
fade ederek, masanın üzerlqde~l 
200 lirayı c;ahp kaçmıştır. 

Bu para ile kendisine elbiseler 
alan, akrabalarına hediyeler dağı· 
tan Osman, evvelki gece Beyoğ· 
tunda bol para sarfederken yaka· 
lanmış, dün de adliyeye sevkolu. 
norak sorgusunu müteakip tevkif 
'lunmuştur. 

't cnan: Naneis de Croi"8t 
ğil mi'I Hakkını da var. Çünkü Lady 
Brandmor, Misis earter'I değil, Udaigor 
fjııltanını }iovmu§ olur, değil mi? 

hmall Dede 

~'Iahmudy_n emr!ie besteieml§tlr. 
rlekAi Dede de, pede efendiden 
birı;gk eserler me~~etmi~Ur. 

Dedenin layemut eseri fcrnhfe· 
za peşrpvini dinllyanız, Salonn, 
sanki pir tek insan ~·okrnuş gibi 
bir sessizlik çökmüş. Göz:üme tarı· 
byrl S!J!atıattin ilişiyor. fı.;vakto 
uyuyan ve kendinden taınamilc 
geçmifi bir insan halile ~l:i~l~rin· 
den damla damla ya~lar aklıCını 
cörOyor4m. Bu peşrevi ferahfeta 
bestesi tnklp ediyor. YUruk sem&· 
isini, Tapirpıısclik a~ır §Cmaisi ıi, 
Zülfundedir ağıraksak şarkısıııı 
ve Gülizar aksak ikı kğçehçesini 
dinll)'Oruz. 19 uncu aı;rın o d6ht 
sanat~tu-t ~öz\erimizin öniındc 
canlıınıyor, Bir saatllk bu kon5er 

Dede, 1845 ~·ılında }facca git· 
mi~, fa~at ne yazıktır, kurban 
bayramı!}da doğan t?u dahi musiki 
µstadı, ~i!le fiurban bayramı ıı~şa· 
mı, orşda koleraya tutularak öl· 
mü§ ve Hazreti Hatice'plq ayak· 
Jarı ucuna görrıülıniiıtür. 

Yusuf ~iyanın sözlerinden son· 
ra bugünün Tpn&i}d \lst§dları sah· 
nede görünüyor. Tanburl Dürrü, 

bizi belki de ölünceye kadar do. 
yur~u~tu, 

Dede'nin eserlerinde~l insanı 
çılgına döndilren o tatlı nağmeler 
kulaklarımızda uğuldarken 5ahnc· 
de §alr Yahya Kemali ıörüyoruı. 
O da bize, eski musiki üstadların· 
dan llrl !cin yazdığı l>lr parsayı 
okuyor :ve diyor ki: !Belki h8.lfı o 
besteler çalınır, gemiler geçmiycn 
o ummanda .. 

Dede 
D ünkü enfes muaikl ziyafetin· 

de bu1unan bahtiyarl,rdan 
bir! de bendiJll, Konscrvatuar ta. 
riht konserler heyetini!' Hammaml 
zade İsmail De. 
elenin eserlerine 
ta~ ettlil kJm· 
seri kastedlyo· 
runı. Ne yazık ki 
bu ziyafet, r-ü· 
yaların en tat!ıs! 
gibj peJt }';ısa sür· 
dil. Oy!e olduğu 
halde J<orıservatuar üstadlarının 
sihirli elleri ve pUrlizsüz seslerı 1 
hıışt1 i!e dinle~enlerin ~ulaklaqnı 
ve ruhlarını Dede'nin i!lht nalme. 
lerile doldurdu. !\{odern bir salo· 
nu dolduran iüz:lde dlpleyicller a· 
r~ında püyilk üstad Dcde'nln nr 
hunu ve deh~ını radırcatmadan 
dola§tınnak ~udretlni gösteren 
Konservatuar heyet!, ancak tebrik 
ve te§e~~Ure lAY!ktır, 

İsitk}AI mücadele.si yenf pitqıfg. 
ti. 1Ca111padogl10.D Italyan vapur!· 
le bmlre gidiyordum . .\k§am ye· 
mejinde tesadüf bef1i ı;ilvarlnln 
ya11ırıa dü§lirdü, Binbir mevzu U· 
zerinden gorü§lır~en söz musikiye 
inı!1'•1 etti. Süv~rj, bir aralık Eö· 
zü Türk muslkis!J'1e ıetirere~; 
fMU§ikiniı, dedi, en ıuzel ve pe· 
ni'!l §!!hsen en hoşlandıiı"1 musı. 
ki!erğen biridjr, Tabii P.i:rıualfı 
tutmak için yapılın!§ narcıilem e· 
eserlerden cleğll, k}lısik eserleri· 
nlzden bah$etmek istlyorum.rı 
Beıı ence bu ~zleri nezaket ica· 

bı söylenmiş olarali dinledim, Fa· 
kat bahsi derlnle~tlrjp de musiki· 
mizdcn, musıki tarihimizden, bf:· 
nim isimlerini bilmek ıöyle dur· 
sun hatta lşltmedl~im musiki üs· 
ladlapmızdan ve e$erlerindep dc· 

rln bir vukuf ile konu5maia ba~ 
layınca ı;ozlerlnin samimiyetlpden 
en ufak pir §Üpheye malJal kalına· 
dı, 

Yemekten sonra beni k&m!Jrası· 
na davet etti. Kamarada ayaklı bü· 
r.ük bir 'ramofon vardı. Bana ala
turka plaklarını gösterdi ve «Bun· 
tar ancak bir kısmıdır, dedi, büyük 
kısmı İtalyadadır. Gramofonun i· 
cadındanberi plağa alınmıs en gü· 
zcl alaturka şark1ların ve parça· 
farın • tabii süzme :ve seçme • bir 
koleksiyonuna malik olmakla bah. 
tiyarım.-. 

Gece yarısından hayli geç bir 
zamana kadar bana birçoğunu hiç 
dinlemediğim çok güzel alaturka 
parçalar çaldı. Çok takdir. ettiii 
tanburi Cemil merhumun pllkla· 
rından tam bir koleksiyonu daima 
vapurdş bulundµrduğunu d@ bu 
vesile ile öğrendim. 
Teşekkür edip kamara111a ı;e}d

llrken, süvari: 
- Emin olunuz, muslkinJz bir 

hazinedir, Fakat ne )'azık ki bu 
hazlnenjn pjr kısmı niı;yana gci. 
mülmüşlürj ne yap1p fSfllP. mey. 
dana çıkarmalı, dedi, 

Dünkü konse· 
rin sonunda bil· 
yük şair Yahya 
Kemal uitri sile 
İtalyan süvari· 

söylemedi}<· 
ıerinj lamarnıar· 

L!m~~:=4!1 ken bep, yıHarca 
evvel bir vapur· 

da gcçml§ o ptübahaseyi hatırlı· 
yordum. Evet, İtalyan süvariqln 
hakkı \'ar: 

lfüı:k musikisi hakikaten bir 
tıazinedlr. 

TEFRİKA No. 93 - Udaiior sultanının, Misis Carter'c 
edllep pokııreti unutab!!mesi için Lady 
Brandmoı:'un ozür dilemesi lazım. 
~ Pek fyi anlıyamadım. Ne seklJde 

ozilr dilemesini istiyersu~uz9 
= Meselfl sultapın şerefine bir: ziyafet 

ve resmi kabul yapar. Böyle bir davete 
yalqız hgyır cemiyetinqe bulunanlar de
ğll, bütün Rahayang'ın kibar aileleri da. 
vet edilll'}elidlr. 

Brandwor hu kadarla kUEtuldu)darıqa 
için için memnun oldu. Fakat ııes cıkşr: 
madı. Selim söze devam etti: 

Vali cevap vermedi, SeJfm hUl ter~d· 
düt ediyordu, ~dreyi deliler ıitıi sevdiği 
içil'! muzakerede )iuvvctll olamadı, tek· 
rıır valiye hjtap etti; 

İki erkek kar§ı kıır§ıya durmuşlar, bl· 
ribirlerine bakıyorlardı. Vali dedi ki: 

- Bu tavırla konuşmayınız.. (;up}\ü 
garip tıir tesarluf eseri olarak bana bu pa. 
kıkada şunu hatırlatıyorsunuz. ki, Sir 
Templc'in talaktan lıııhsettiği sıralar, Ja· 
JlOnların i~ine karı§hgı zamana tesadüf 
etmj§tir. 

Çeviren: Rezzan A. t. YALMAN 

hakarete lAy1~ dejJ!dJ. ÇU!lkü pıetresİ.!'ft 
de~ildl, Sizinle crke)içe görQ§!!yorum. Bu 
kadar ıstırap Gektikten sonra bjraz &ag. 
qetç kavu~ak bu kadının hakkı değil 
midir? 

Arada fabrika meselesi elmasa Seliınin 
bµ diırust ve sarrıiıpl sozleri, gençligi ve 
ı:evgisi, valinin hoşuna gidecekti, Se}ime 
dedi ki: 

- Davetiyelerde, bu ziyafetin Udaiger 
sultanının şerefine ... er-ildlği yazılmalı \•e 
o akşıım Lady Brandmor zevceme layı)\ 
olan hürmeti ~östermeJidir, 

Vali ıçirıi~in §Öyle düşiindı.iı 
- Patricia'ya böyle bir ders ıvermek 

iyi olaca}<... Kırdıgı ' potları tamir eij;in 
bakalım. 1''akat bu genç adama da büyiı~ 
bir fcdaklıııhk vapınış gibi gıiriınmeliyim. 

= Sen Misis Carter'f ~evlrornp1, 
Sesinde öyle tue ve iJl'laplı bir he)•e, 

can :vardı ki, Brandmor ürperdi, 
Selim l!IÖZe devam etli; 
- Araya Sir Temple'i koydum. Bin· 

başı ı;?arter'i bo~nması için kandırtmak 
iste{lim, Razı olmadı, Halbuki ~izin bir 
so~unüz bu taJlikın §eref!I bir §ekllde hal· 
ledilmesine hizmet edebilir. Hayır, ~tiraz 
etmc~iniz Lord Brandmor. Eminim ki, 
bir sôzüntiz: kafidir. Fakat siz bu sözü 
sbylemck istemiyorsunuz, 

- Hıslcrlnlzln ayni şiddeti muhafaza 
etmiycccğlni sanıyordum. 

- Devam etmemesini istiyorsunuz, de· 

- Belki hakkınız: \tar. ı~akat Lady 
BrandmQr vahııice hareketini dü~lindlıkı;e 
isyan duyuyQrum, Hııyır cemiyeti l')adi· 
Eesini penim için unutmak mumkun ol· 
muyor. 

- Karımın hareke~ini hiç bir zaman 
fy.i bulmadım, fakat cezaııını çekecek te 
olsam benim yanımda tenkit edilmesine 
tahammül edemern. 

- Bu barbarca hareketten sonra, Mi· 
&is Cartcr, az kalsın oluyordu, Böyle bir 

- ~e yazılc ~i bundan dört ay evvel 
benimle böfle erkekçesine konufll\adınız. 
O zaman bu Japonlar ve fabrika meselesi 
hiç çıkmazdı, Ne ise olanlar oldu. Ş~mdl 
tenden istedıBlplz nedir? 

- Talakın ~reflJ bir ~ckild~ t>ltrrıesi· 
nl isıiyprum, Arada karı kocalık ıpilna· 
ı;E>petleri o}madığıpa qilr mahkeme karar 
vcrrpelidlr. 

- tıaha b~tka? 
Selım sert ve kati pjr ~s!e cevan ver

eli: 

Selim lıeyecanırıı ve sabırsızlığını pek 
belli ediyordu. Vali bunu farkedince a· 
ğır basmıya karar. verdi ve dedi ki: 

- şu l5tedikferiniz imkansız şeylerdir. 
Selim hırsından yumruklarını sıkıypr· 

du, Vali ~özüne devam etti: 
- Fakat .. Bunları yaptırmıya son had· 

dine kadşr gaYret edeceliın. 
Selim y~ıregi oynayarf!k climle.nın liO· 

11unu bckliyordy, 
(Arkuı \'&r) 

Kemal 
crı 

([] ün !small Dedl' 1'
0 11 f\ 

ı;onunqıı U~tııd \·ah)-:ı Jlll 
mal, Itri af'llı şiirini oı.LJdU· ~,ııJ 
dan alrl dlnle)CD ınusllil ~ ıJ.i ;b 
Salfıhattın l:'ınıır, son 1111 ra 
ıcndlkten ııoqro: dll ~ 

- 1 ıthya Kemol Itrj'ıle:u lif._ 
)Uk, ,ledl, o bllylik aııamı debil~,., 
canlı 'c kun etil taı!\ lr e ereli' 
için onı:lan dıı bU~ P.I\ oınınk g 

Nekaclar doğru. l>t, 
Muazzam b!r tarihi, 'l'ilr~!Jlf' 

ranıonlarınııı lUkelero •1l ti 
homnBctlnl, bunları tcrennlill' _.. 

Ü Jılr 
koca bir dlhlııln bilt n ~ 
mu l!il ı;anatıpdakl > Uk•~" '
tini ,.@ nihayet Rnıın ı.a) 0.,,. 

e&erlcrlnıı tcl•Ucn hıu;rctl il 
heybe\ \e hnşmctllo ıarli \1 
mısra Jclnc ı>ığdırnbllnıek l(lrı bil' 
) 'B Kemal gihl biıl Uk, ~ol> 
alr glmol• llkı.ım. ı;ı 

Nice bayramların, sabtıh er 
GökU top sc.slerllc gllrtcrl>f:l 
Söylemiş 6altanatlı tekbtrı ~ 
~an Allah mı. o.) le ş:ıl 0 

bir tı;kblr ki Itri ııi:ıyliiyor '~tt 
lc<llğt içindir ki bu tekbir r 
top ıı;esJerlle hemıı;rar olulıır· 
O deJ1A. öyle toplantı~ l\i bııı 
\" edl yllz yıl süren hık~yeflllJ 
Dinlemlıı Uıtıyar çınıırıard1111 

• :r i 
Yedi )Ü1' )11 •ilren hlkf>IJ rtlf 

yar cınarlardan daha iYI ı.-t~ 
blllrı o cınarJarı ltrl'deıl 6 f# 
kim rıöyleteblllr \c ıtri',ti :it ,T 
Kemalden daha 1.) 1 ldJll ta•' 
blllrf 
Musikisinde blr taraftan d 

11
' 

bir taraftan bUtUn hayat ıı)Crı' 
Her taraftan, Boğaz. o şeb 
Mavi Tuncay'la gUr Fırııt • IJ,ıl' 

BUttin bir musiki ha) ııtııı• -' 
ran nH?\ ıular iki b<>;)1ln ıçl~1,ıl 
dan daha kudretle ycrtc~tl 
ml'l ed•P 
J.Jeatolup sözlerinde htr ııec ed 
Yola dUŞTJ!UŞ birer J>lrcr geC 11 
vqrı.ıyor fecre cm mnypn r\I .... 

Ne elli milyon ruhu )ur 
0
6' 

dtıht, ne de o lrudretl caııl• 
bu m~sralar hiç iılür mlı T i' 
Kıskanıp glzlemış l>sııi v• 
Belki binden ziyade bcstesı 1 

Bize mirası kaldı yırmi esef 
Ne yazık. 

Belki hilA. o b~ teler !j&lıliır ~ 
Gemiler geçmlyen bir urnfl1 ıı. 

• 1( 
Aman ne giizet ,.e ... :rıı;ı: 

deva ıı. bir hasrettir bn! f.~pl 

K~ 
=-=s;::;' ;:=;o;:;=:r==u=;n::::::;;:=u;=:z;==~ 

SiJyliyelll' 

Hüseyin Rahıniııi; 
kaç eseri vard~ 

Mucurda 'E\'kııf memurl ~ 
emeldi llllse) in ~kir ~ 
ııorul or: llıımmer taribl~~JI .,ı ..J 
meal kaç cilttir \e taman~.I 
Tuttur. Ostad uq eyin 
e5kl harflerle burlmı' "°'

0
,I 

\lrdLr \'e bunlar kaça \8 

alma bilir?. 1 
Cevap - Hamıner tar111111 .ı . ~,ıı· 

cut terctimesl 10 cilttir. 1' rı' 
dır hulunınajüadır. A11ca1'116 
du kalmamış olen füıncl c 
tesna olmak üzere d ğcr 9 ,v 
U liradır. t}stad Hüseyin 
rıin eski harflerle basıırnıı; 
ve fıyalları hakkında ~r d 
111a!Qmatı. Hilmi Kitepe\ 1

, ı 
dırıp namınıza göndcrdıA 
rısttc bulursunuz. /. 

f. 

··ft• KaJınbu 1u ı<O 
nasıl yapılır? J 

~aflın!Jud!! kofternn n~•J ~ 
ıtıtmı ııoran okuruma ı;e~ .. ~~ 

Koyun etinin yag-h kı5ı"11 dşn ıyırılığlnıı. parcaJarı rr ııı> 
tJlml~ tio(;&nla birlikte ın<" ıı' 
ınaklneıılnılen ır;c!.!lrlnlı. 1$~ 
flnl'aq 4olu•u ~oğılJ! iUyq ı'. 
~-unıurta ''f} k~fl mıı<tarı!• ~ 
lfnm" pirinç li•tnıız. tl1'~ ~ 
~@Jıv~ ~""ıf r toı; t}!rdal il ~ 
nu1 J>ah•m nı ııerrln 1) ıce 11 
dy~tfm r>onrıı, Jst~lğinl" 
li!Jitc kbftcler yııpınız ~e ~ 
tçleri, tizcrlerlne a\ ucunuı ~--' 
tırsrak )3 sıltınız. sır ".,., 
l!ört > um11rta, birer lenıııK ti_ 
n11rot \ e> a lıalcla toıuı 1°~"' 
,.e Ufl ınlf'tl!ı larda kc~~-1~,rl f 
calka)ıJ1 kdııUrtUn\jz. l\lif

1 d' ..1 
r!r birer huna bula)ıP ıçııı 111,.._ 

nıl~tarda kııgnı tcre)ağı ~et 
ta-..·ş a ııtınıı. K ıftelrrln il ~ 
kl ~ umurtalar ph11klUltıılP 1, #' 
~lf§lndye kadıır Juu.rfıll li 
zaran köfteleri '1ellldi dli' l'ıt 
ile shıerek tabağa plan '/.• M~i 
ta' ada ki ) ağı oldııgq ,rbı_... · 
lerlıı \!'erine dok~re~ w~" 
aıofrıı.)a )Olla~ıruz. 
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§11 SON HAf31RlrER li=l 1 {;sıvAsl)CMALI 
Tasarruf sandıkları hakkında 

bir nizamname hazırlandı 

Bir kaç saatlik 
mütareke At/antik golu 

2E3 z_ &Ll'.il- ., 

't.f azan: M. H. ZA~ 

B lr taraftan M•kHa kOS
feraıuıaıa kara.ıtarı, ıliter r . ıs & 

İzliinda nasıl Rusya ve frıgilt@re iQin depo olarak kullaıu-
1ıyorsa, ~1arın Kanarya adaları ile Dakar'ıı1 aynı şekilde 

ku llanılrnası m üınkünd ür. 

Sandıklar çoğaltılacak taraftan B. Hltler'ln nutku diht>• 
3 angınırıa yeni baştan ~trol !;\ot-· 
mU~t-ur. AmerJka le. ıaıt!tere daha 
'ok Alme.n öldllrcbilmetl için Sua· 
)&ll )Cnlbaftan e.U!ıbland.ıracaklar. 
dır. Alman)&, .\Jnerika lsttııs.gerl· 
ne ka~ı ıeımek ltla t'\WU_Ptfı lıir 
malıemc fabrikası lıallne ko) ıuak· 
ta 3cni adımlar atacak, B. Hltlcr·ın 
tngilterenln dört ml!;ll diye gi>eter· 
dlğl ı,gaı altıadakl Bua araı.lılnden 
lıtlfade;)o bakacaktır. Ma.k at, da. 
ha ço>- Rus, İngiliz 'e ııalre öldür• 
mek ... 

F 1 *"*h 

Çocukların bile hesan açabilecekleri san-

... - dıklara, bedeli hesaba geçmek üzere iki 

U 
ngıltere Baş· 

vckıU Çölçll 

ıon \'erdiği nutu~. 

ta Atıantlkte nak· 

.-,P!!!!i!l!!!!ll!!!!!!l!!'!!!l!!!!!!!!!!!l!l!!IP9 '\..AZAN.• l!!!!!E~i!ll!lll!!~!!!!!!!!!!I!!~""'"' k&lTR!ttır. Atlan· yumurta veya bir kilo bugday yatırılabilecek r l • tik muharebesin. 

L 
HÜ sam eti; fi Ü L $EL de An!crlka le J\nkara, 4 <Telefonla) - Ti· recck ı;cki!Jerl jhtiva. etmektedir. 

lzla~d& adası a- caret, Maliye ve Adliye Ve· Sandıklarda yalnız para ile değil~ 
<ESKi BABJti~E !'fÜS'l'B§.\1'1> raıııruiaki sahşda klletıcrl mümessillerinden müte. mcseld iki yumurta veya bir kilo 

liyat için kullanı· ~"!P.!!!!l'"!!"!!!l!!!!!!!!!"!!l!!~!ill!~-!ll!!!!!!l!ll!!'!'!lll!!!l!!!!P!!!ll"!!!!!'l!!l!!!ill!I.'!!!"!~ A!.J!1an dcnlza ..ı §ekkil bir komisyon, tasarruf san· mahsul vermek surctile de hesap 
lan kafilelerden. Alman denizaltı sıta, hattA bir kuvvet Jçc~441tpdo bu· gemH9rlnln !aaliyetı, rqu,terek filo· dıkları kanununun tatbik şeltlini. açılabi}eccktir, Bu suretle verile· 
gemilerinin batırdığı tonaj mik· ıunacak ve vaziyet o zaman tngUtere ııun kont.folu bulwıduğu cihetle, faz. gösterir bir nizamname hazırla· cck malın bugünkü ııiyasa fiyatı 
tarının son Uç ay zarfında evvelki Uç için daha tehlikeli olacaktı ve Atlan. la müeıslr olm~t&n çok uzak kal· mı~tır. Bugünlerde De~let Şürası· para olarak sa,ndığa yatırılmış ad· 
aya nazaran tiçte bir miktara d~tU- tik muharebesi de daha. uzayacaktı. maktadır. na sevkedilecek olan bu nizamna dedilccektlr. Sondıkltır bütün 
ğünU bildirdi. Halbuki bu adanın lrıgillzler tara· !J!ll&ll ytlkseJt dcpiz kumandanlığı me küçilk tasarruf erbabınm oldu. ::1cmlekete pmi! bir ~ikya~~ k~o-

Bundan evvel 12/S/9'1 tarlf!inde fından işgali, sonra da .Aırıerfkan as· bu vaziyeti bUtUıı açıklığı ile görmek 6altılacak ve para ~~rıne a 1 a· 
tzıanda adasının Almanların işgal kerlerinin çıkarılması vaziyeti lngl. t.e oldu~dan bu yol üzerinde fazla ğu gibi çocukların bile bu s:ndık· rı malı ı;atabilecek te§ekküllere de 
etmemesin!~ Alll!anya tara!ından ;ya· !izler. lehine döndUnnUştilr. AUş:ı. l!areketıcr göstermek için fazla zayi· larda hesap açmasına imk n ve· malik kılınacaktır. 
pılmış bır hata olduğ\!nu ıddıa etti- tikte bugilnkQ n bupdan sonraki sil· atı ,öz. almak ınecburiyetlndc kal-

~::ejW~!r ~:~:: ız;~:::, ~::;~~ :~~e~: ~~a;-:1;c~~~:ı~:~cv~: ::~rJkab:~g1~::::n ~:~u:~c~:1!; Sovyet:ere göre 1 Almanlara göre 
etmı.ş olsaydı bug1inkU AUantlk mu. mcktedir.~ deJ!li,tik. Cib?'alta garbırıdaki denizlere tevcih (~ı ı lntj de) §§ 
harebesınt kısaltan bir mevki, bir va· Hldiaat, bu ıaıqtaleP."ı.aı doğru ~- etmeyi ve !nıut;ıcr!n A!f!ka sahi!· Cephenin cenubu garbi kısırım· 

Jenndcn yapll!akta oldufu nakliyatı da düşman kıtaları bir mayin sa· 
tahrJp elme:yi daha faideli ve daha hasına girmi§lerdir. 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
ikinci 25 milyon liralık tasarr11f bonolar~ 111rd11a her 
k~inde ut~a çıkarılmı§tar. Bu boula~ ~~~kta 
acele ediniz. Çünkü satıtın bqiinkü ~kliae auaraıı 
ba Bonolaran da evelkller ılbi çok k.a Mr uman 
tçiıule satılıp bltecetlu · ~plae J•ktur~ -

YURDUN MENFAATi; 

SiZiN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf bonosu almamzdadır. 
En nrori ihtiyaç maddelerinden başka hiçbir şeye pa
ra vermemek, para arttırmak ve bununla Tasarın! Be-
1105'11 almak nzlfenizl 1apmak ve ıabsi menfaatıarını
u korumak elemektir. 

UNUTMAYIN Ki: 

9ıuµrtıcı bulduğunu iddia etmek yan- Zabit, küçiık zabit ve nefer ol· 
1~ olmaı; kanaatındeyj~. mak üzere 1560 ki§i telef olmuştur. 

.\!rikap!n garb~dep geçe!' yol, Mı. Londra, 4 CA.A.) - Annalist 
~ır, Suriye, Irak, lran ile Hindistan gazetesinde çıkap askeri }?ir ma· 
ve A\'U6tralyaya k

0

adar uzanan İn· kaleden: 
Jllız dominyonlarmın irtibatını temin Londraya ıelen bir habere göre 
ettiği clheUe buralardaki faaliyetin General Budienni Staline istika· 
flına! yolundan daha mUhlm ve daha metinden buyük bir mukabU ta
kolay neticeler vereceğini tabii telAii· arruza geçpliştir. Maksadı Kırıma 
ki etmek icap eder. kar§ı yaptı}darı taarruzda Alman

BlltUn bu l!lCinle~etJerin lngtlterc ları yandan :vurmafdır. 
Ue mu\•asaluun terqln eden bu yol Sovyet mukabil taarruzunun ne. 
üzerinde Alınan denizaltı gem!lcrlnin ticeleri hakkında §imdiye kadar 
artan çalışmalarının neticesi olarak bir haber alınamamıştır. Fakat bu 
bUyük bır (Convoy) un batırılması taarruz muvaffak olursa birinci 
buna bir ~eli1dir. derecede bir askeri manevra ma· 

Fakat bir defa ga!il avlanmış olan hlyetini alacaktır. 
tnglllzleıin buna tekrar meydan ver. Moskova, 4 (A.A.) - Reuter: 
memek için şimal yolunu Amerlkıın Ruşlar, 'Musmansk §imal limanı· 
fU6Sunun himayesine terkederck lli· nın garbında kAin bir nehrin sahi· 
rumu kadar ısUratıi deniz va.sıtala. !inde cereyan eden bir muharebe· 
nnı İflftlterenin cenubundaki deniz. de Alman kıtalarını eıicl bir hezi. 
tere sevkedeceğlnl .,.e bu surcUc Al· mete uğratmıflardır. 

Bu haberi veren resmi Tass a· man deııtzaltı gemUerinlll bu snlıadıı· d k 
içi muvaf!akiycUertnl de akamete ut jansı, Almanları~ f~ar e er ~~ 
Tatmağa çalıŞacağJllı beklemek icap nehri tekrar geçtıklerı esnada yU • 

lercc zabit ve neferin nehirde bo· 
ed~İer İngiltere deniz kuwoUeri bU ğulduğunu bildirmektedir. 
aahadakl Alman denizaltı C'emllertnl 
imha~ sllra.tlc mu\·~fak olamazsa y f ı • 
bunun önüne &"CÇmck için bir zaru. u na n ç e o :: r 1 
ret eıa.rak AEur ve ~anarya.. adaları· 
nın d& t~glltere ve daha kuwetll lhti 
mal ile AJllerika tarafından işgalini 

ummak doğru olur. Belki bu hareket 

Fran&a elindek~ CDeka.r) sahiline de 
tetmll edilecektir. 

(Başı 1 incide) + 
Sofya, 4 ( A. ~· ) _ Neşredilen 

tebliğe göre, Yunan toprakla. 
nndıın gelerek Bulgar ";"rakyasına 

hicret etmiş olan Yunanlılar, tUfck 
ve mitralyözlerle sl!A.hh olarak bir 
çok yerlerde binaları ele ıeçirmcğe 

CB&§ı 1 incide +.> 
tayyareleri ve 58 i Alman deniz· 
altı birlikleri tarafından düşürül. 
müştlir. 

Bu müddet içinde 40 f.lman tay· 
yaresi kayl:>olmu§tur. 

Berlin, 4 CA.A. l - Rus cep~e
slnln cenup bbl&esinde bolşevikler 
tankların yardımı ile mukabil hü· 
cuml!!rda bulunmaia te§ebbüs et
mi§lerdlr. Bütün bu teıebbüsler a: 
kim kalmı§ :ve düşman birçok tank 
kaybetml§tir. 

Bertin, 1 (.~.A.) - Leninıırad 
cephesindeki Alman ajır topları 
Kronstad ve Oranic?nbaun askeri 
tesisatını muvaffakiyetle bombar. 
dıman etmiştir. 

Stokholm, 4 CA.A.) - Alman· 
lnr dün Leninıraddan 20 kilomet
re kadar uzakta bulunan Carskoye 
Selo'yu almışlardır. Rusların Le· 
ningrad ile Moskova arasında mü· 
nakaleyi yeniden kurdukları habe· 
rlnl Almanlar tekzip etmektedir· 
ler. Maamaflh Ruslar şiddetle mü. 
dafaaya devam ediyorlar. 

l\ferkez cephesinde Timqçenko 
orduları kar§ısında Almanlar mü· 
dafaada l-'e Ruslar taarruzda bu· 
lunmaktadırlar. 

Bu e :ııenin GaAUp kamılMia 
Roılav istikametinde lalçbJr fftli· 
yet kaydedflmemiıtlr. 

İki tarafm da biner, yüz bine: 
kişilik serilerle adanı öldurmeı. 

Uzcrc gözü dönmüş oldutu bir !iıra· 
da bir kat aatllk bir mütsrck' 
kabul edilmiştir. Bin b~ yüz l ar:ı. 
h Alman esiri, bin beş yilı. yaralı 

tııgUlz e!ıilrllc mlibadcle oluna<".al, 
tır. Bu ı.ırada Man' etrafında kin 
, .e Adret &Dlhl&rı bir kar saat ir;iıı 

duracaktır. Deniıaltıları gemJ ha· 
tarma)acak, tayyareler ohiın yağ. 
dırma)'&('.ak, trenlere illşllnılyecelt, 

llınanlar, ıcrnller )olunu bul,.un ıl 

)C luubln baıındaııberi ilk defa !!• 

larak ışığa ~a\'U§!e&khr. l\IUyon. 
larca lnı;uı öldürmekle öfüncn '" 
l>unu mqru hulan iki muharip ta· 
raf, blrdeablre bin !»eşer )'ÜZ 3 ara
lının ıstırabı karııııında ln'JP-Iıkla. 

ranı hahrlayacaklar, Ud taraflı U: 
bin )aralının huzurunda adeta a1ü, · 

terek bir insanlık l) ini > apacaı.
ludır. 

Taas.uııtaıı, aetrettea bu kadar 
;-öı.ü döamllt blr lleın lçlad9 bir 
kaç ı.aatlik ı.ükfınua hükmü olur 

ınu '! Blllnmeı.. \'aralı ln!i{lnların ı~. 
tırabıaa ilk defa olarak nıu,ter~K 

bir li&)'Jı röaterllmeıti, belki de ~e· 
rlde umulduğundan derin tı.Jer hı· 

rakacak, sulh zamanlarının tatlı 

baaısını ruhlara koklatacaktır. Of. 

keli bir adamın ıöıUnUn bir an itin 
bir teyle oyalannaaı;ı hazan öfken.lu 
bızıaı kırarıyuf. 

Mühendis mektebi 
müdürleri 

arasında tayin!er 
Ankara, 4 (Telefonla) - Maa· 

nf Vekrıletine devredilen Yuksck 
Mühendis okulu müdürlüğüne ay· 
ni okulun dcmiryolu mühc;'ndl$le· 
rinden Tevfik Kaylan, Teknik o
kulu müdürlil~Une de ayni okul 
öğretmeolerinden Atıf Tansu ta· 
yin edilmiıılerdir. 

Tasarraf Bonolan JauılaU7le 
artan ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Burun hlanda adası nasıl Rufzya 

ve tn,ııtere ~in bJr depo olarak kul· 
!anılıyorsa. yazın Kanıµj•a adalarllc 
(Dekar) sahilinin de ayni 'eklldo kul 

te'ebbilı etmlşlerdır. ••lllllllllll .. ~!111 .. 1!11!11!111111!1! ... lllll!llll•ll!l!l!ll!ll~!lllJllll!l!l""ll!!!!!!~!l!l~-
iBulprlardan 19 kişi ölr!ıUftUr. 

% 6 faizli ve bir sene viclell bir Tuaqaf ~D~ al· 
mak lçtn 94 lira ôcllJeeekslf!P. Bana mukaltlJ bir seae 
sonra 100 lira alacauunı. 

e BONil FIYATLARI HER KESEYE 

ELVERiŞLiDiR. 
•z 

Tasarruf Boaoları 5, 25, ıeo, 598, tte• U!J.J!~ ~J'Ç!lar 
Jaallnde satışa çıkarılmııtır. Keaenlf!n müaad•i -~
betinde siz de bir taM alablllntnlı. 

e BONOLAR ARTIRMA ve EKSiL TMELERDE 

TEMINATTIR. 
Evvelce satılan Tasarruf Boaolarif1e ıeaül• ~ 
çıkanlan Bonolar arttırma ve eksiltmelerde sat~ ki.
metleri üzerinden teminat olarak kab•l ohuuaaktadır. 

• ARTIRMA V~ EKS[L TMc. YE GiRENLER 
Para rerioe Bono yatırma~la ftiıaiwi dalaa ~Jllk ft 
karla ~rüteblJlnlniı. 

e VERGi VE MERASiM YOKTUR. 

Tasamaf Beıaosu almaki hiçbir meruh!t ve ~l!ilf.· 
ta; faizleri hiçbir veni ve reımıo illtl 4ejqcJ~r. B11P.• 
ıan biitiia bal!lıalarla şube ve aJUJ1Janaaaa; ~Db !>!• 
lqnmıyan yerlerde malsanclf!d•naüa M!Ul PiJ~llU 
resmi ısat~ gişelerinden alabllintab. 

• PARANIZ DAlMA P~RADIR. 
' ™.-

Tasarruf Bonosu aldıktan sonra para1a iJatiJaefmı el•,. 
sa b~nn derhal bir bankaya \'ererek itliJecek fdsdtD 
yü•de ,..arırn fedakarlık ~aıtı•!J,k SU!'eUyJe la!f ~ 
paraya çevinneniı kabildir. 

Bir yıl vadeli hir b!no $ Ş 
Altı ay vadeli bir beno % 5 
Ü~ ay vadeli 'bir bopo o/e • 

FAiZ GETIR/fl. 
paranızı en emin olu devlet 1ıa .. 1Jgg 

Urla ıalda11aız. 

Bir tasarruf bonosu alınız 

zumu DulmektaYJZ· Alman:;a.nın At. 

tanUkteki taamı~ harehetlerlpl11 ô· 
nüne UlC&k bu ısuretıe geçileblllf. Vo 
tnjUtereye mal~eme sevkindeki zarar 
da. t.A az bir dereceye indirilebilir. 

HUaametttn tn.SEL 

Kızılay cemiyeti 
(Başı 1 incide) -

daki müddet zarfında 53.697 Ura. 
hk da ayni yardım yapılmı§ bu· 
luı:ımaktadır. 

BUGÜf'J KIZILAY B~FT.t\SIN:ı\ 
- GtılifORUZ 

,SeneleNJenberi büYiik bir mu• 
valfakiyet (çinde ieçen Kızılay 
ijaftası bu sabahtan itibaren başlı. 

~ır. 

Kızılay teşkilAtı bu hafta mürıa· 
ae~tll• fellket?(ie, aeyiipıede ve 
bı!tll!'l J'Brdıma mühtaı; oiae va· 
tandaflara olan fardunlarını da· 
l}a ziyade genişleh;cektir. Bunun 

için ıepi§ bir p~o~ram hazırlan· 

nmtır. Eu proırafl!ın tatbikı için 
ge bütün Kızılay teşkilatı iaaliye. 
te ~eçeceklir, Ve aypi zamanda 
bu payır müessesesine hiçbir aa· 
man yardımlarını esirgemiycn ıva· 
tanda§larm teberrülerini kabql c· 
deceklir. 

Ilu hafta içinde mekteplerimizde 
KııılaY'ın yardun1arı etrafında 
konferanslar ve umumi yerlerde 
de temsiller verilecektir. Meydan 
ve geçit ferlerine, haftanın devamı 
müddetince Kızılayın sayelcrini 
tebarüz ettiren vecizeler asılacak· 
tır. 

Yunanlılardan kaç kişi öldüğü bc!lı 

değilse de kayıpları pek bUyUktür. . 
Taarruz eden Yunanlılar, ~ Y?& 

kişi kadar vudı. Hepsl de iyi alllh· 
lanmıştı. Bunlar Selftnlk fie\.Teain. 
den ve Stronıa'nın ~tısJndap gel· 
p.ılşlerdir ve baş°lıca hedefleri Ksat, 
~dousta, Prochen ve Pleı.ına koylcrj 

olmuştur. 

KİNG • KONG'~ daha hayali •••• 
Şinığiye kadar görülen filmlcr&p daha miıthi§ .... 

Doktor Siklops 
CTa"!amea re!~ li 11iiriik Fia.> 

Önümüzdeki Perşembe akıammdaa itibaren 

L A L E Sinemasmda Yunaql1Jar bu köylerde l'ıalk! Bu1· 
s~r idar~ıine karfı aya.klandH·malt 
iıstem!şlerse de muvaffak ole.ınamı~. .. ..................... 1191!~~-11[1111'1•111!!•11J1•J/11 
!ardır. 

ıe 

B. Hi tler 
konuştu 

(~l ! laclde} :x 
mUddet iç!nde mezhep bürriyeti 
ve söz hürriyeti namına mücade
leler o}du. Fa1'at mejer ele gççc~ 
neticeler pek sathi imiş ki eskı 
taassup kalıpları olduğu gibi kal
dı ve yirminci asırda bunların içi· 
ne yeni bir takım mayiler aktı. 
Günün birinde de yeni bir mcz· 
hen kavgasıdır paşladı. 

Biz. punun da seyircisiyiz. Gö· 
rüforuz ld iki tfraf birlljriqln dl· 
linı;len anlamaz hale aelmiştlr, 
Çilnkti diAer tarafı cehennemde 
yakılmağa ltıyık bir kafir sayı)'ar. 
Bupqn içip vakit vakit iki taraf 
oaıpına yapılan konuşmalar, an· 
la§ırıayı arttırmıyor, anlafilnaıpaı· 

lığı CQG81t!yor, 
Unittmıyalım ki, biz prta cet· 

dan sonra mezhep hürriyeti bay. 
ragını yiJkseltmi~. tcsamüh ' 'e 
tolerans nurlle dünyayı nurlan. 
dırmı~ bir milletiz. Eğer Fatih'e 
ortfl ·~agı kanamaJt ve yeni bir de· 
vir açmak hususunda mutlaka bir 
rol vermek ltızımsa bu rol istan· 
bulu fethetmesi de~lldir, mezhep 
hürriyeti fermanları vermesidir. 

Bizim yurdurpur,' pugünkü mcz.· 
hep kav~asının karanlık çölü or. 
tasındaki bir vahadır. Belki de 
gunün birinde karanlığı aydınlat. 
mamız jcap edecek, yeni 'bir Ba· 
bil kulesinin etrafında dil birliği· 
'll kaybederek başka başka lisan· 
tar konu &n milletler arasında ih· 
timal ki tercümanlık etmemiz fay. 
dalı olacak. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yarı11 a/lı•aı 

ŞARK .S/NEMASINA 
Giğ!P.lz. Gösterilecek <>lan 

OPERET 
Şaheserinde : Bütiln Viyana Operetipl, S T it A IJ S S ' un 

en gü2el vals lerinl göreceksiniz. 

Rejis6r: WILL y FORST 
Baş rplJer4e: . . 
VILlil' FORST. l'fAll~ BOJ!ST • r•u11 Bf?NİGll •• 

VI~ Pllannonik 01'k•tpsı 
Tana a~ld J•la ~in ltiletler evvel4en •luaabilir. 

ilT~ ULDiTEst I E B j a T 1 Y AT J O S 11 

Tepebaşmda Dram k1smı 
Bugün gündüz saat 1~.30 dr 
ve akşam saat 20,30 da 

HAMLET 
(5 Perde) 

D t,,ttkl.I ~. Ko1nedi kısmı 
UiÜll 1ti1tdfü11 nat ı 5,80 da 

ve akşam saat 20,38 da 
KİBARLIK BUBALASI 

(5 Perde) 

Yüksek Mühendia Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Bu y1l teclıisata 13/10/941 de ba§lanacağın!Jan talebeniıı by ta-
rihte mektepte bulunmaları ilan ounur. (88~3) 

İnhişarlar Umum Müdürlüiündenj 
ı - eh adet eski ve büy<Us demir~ kasası J>IPrhJQa p• 

tılacaktır. 
:? - Pazarlık 101101941 cqma günü saat 8,40 da lıt•b•taıtı 

Le\ azım şube,,inde mUteşekltil satış komısyonunda :'>' apılacaktır. 

~ 
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Karşı 
maç arının 3 iinci haftasında 
Karşıya Gelecek Takımlann Galibiyet Şansları 

-.~rbaheıel1 futbokıılar meslr toııunorla ında 

DERTL ERi MiZ 

ACILA R I M IZ 

Hakiki lüpçüler 
~~~~~~~~~~~~~~-

Klüplerimizdeki idareciler de hakiki klüpçüler ve 

menfaatperestler olmak üzere iki kısımdır 
Bu mukaddemeyl yapt.ıl<tan sonra 1 ldarecılere gelınce, bunlarda ktüıı 

t>lzde klUp idarecilennl de iki kıs_ sevgisi diye bir şey yoktur. Bir defa 
ma tefrik edebllırız. Bunların b:r kı3· 1 ış başına geld ler mı. her ne pah:ı.· 
mı hiç bir menfaat beklemeden ve sınn olursa olsun sandalyalarınıı. sıkı 
tam bir k!Up sevg sile çalışan müle· sıkı saı ılırlar. Ve dcrh 1 tabtl sa ı. 
vazı idareciler, dığerlcrı de ldnrcc!. dalyalarının ellcrl.ıden gıtmemes. 

ltğl basamalc yapmak ısteyenlcrdlr. için kllıptc çalıı;ıacak nckadar ldarecı 
Hıç bir menfaat beklemeden tam \•arsa onlarn karı:ıı cephe alırlar. On 

bir klUp scvglsılc çalışan ıdarccı !çın Jarı dima kötUleıneğe çalışırlar. Bu 
başlıca gaye k.UbUnUn yUl\Sclmesı suretle o yuvada tesanüt dıye bir Ş<'Y 
ve mu\•affakıyetıdır. O c\0 \•elö. klUbU.I kalmaz. O temız samımlyct havası 
nli:ı menfaatıni düşunür ve ona gö .. e esmez. Gayelr'rl, klllplcrlnl basamak 
hareket eder. O bir fedaıdlr. Klübü-

1 
yapmak olduğu fçınd r ki, klUplerl 

nU kend. evı olarak tanır. Muvaft'a. I bır haksızlığa maruz kaldığı zaman, 
kıyelınde SC\'lnç, mağlQbiyetinde de o lıal{sızlığı yapan mafevk makamı 
•stırap yaşları döker. Haltlkl b ,. darılmam k ıçın mildafnad.ı bulur.· 
IUpı;.U !er gatkardır. KIUbUnün men mak yoluna bıle gitmezler ve k!Up. 

raatı mevzuu bahsolduğu zaman bı.. lerın,n zararına hareketlere h.ç ses 
an tcr('ddUt eln.ı.:den hcrttlrlü fcd ı· çıkarmazlar, boyun eğerler. 

kArlıktan çckınmC'Z. Ben bu idarecilerden bir tancsinı 

KIUblınU basamak yapmak ıst ye~ 1 çok yakından tanırım. Bundan yiı·mi 

Bugün nerelere 
F' ... ner Stadında : 

:::.nal 9 .o da Hllıll _ lstiklAI 

gidebilirsiniz? 

final ıı.;;o d:ı Ka ... ımpaşa • Bc)oğ uı>por 
Saat 13 30 da Fenerbahçe • Sülcymanıye 
Saat 15 30 da Galata :ıray • BcyKoz 

• Şeref Stadında : 
Saat 9.30 da Kurtuluş • Do~ 
Saat 11.30 da Eyüp • Galata 
Saat 13.30 da Vefa _ Taks m 
Saat 15.30 da BeşıktaıJ • lstnnbu' por 

yirmi beş sene evvel yine klübUnün 
başında bulunurken sandalyası ugru· 
na yıne bir ikiliğin doğ'masına sebep 
olmuş fakat hakıki klUpçillenn bu 
kUtlc halinde hareket!le kllibUn ba· 
şından uzaklaştırılmıştı. Yıllarca o 
kllip bır snmınılyet havası içinde 
muvatfakiyetten muvnffaklyete koş. 
lu. Sevgisini sporseverler arasında 

bir mezhep haline getirdi. ldarecile· 
rlnin mütevazı çnlışmasıle hiç bir 
lcllıbUmüztin elde edenıe<liği eserler. 
ortaya koydu. Türk sporuna bir abı· 
de şeklınde yUkselen bir stad kazan. 
dırdı 

Uu klUbümUz bu muvaffaklyetleri 
elde ederken o haris, menfaatperest 
idareci teşldllıtın çıkardığı bir gaze · 
lede, verılen direktiflerle klUbünUn 
aleyhine yazılar yazdı. Renklerini in· 
kl\r etti. Mütemadıyen aleyhte c;alı~ll 
durdu. Fakat bütün bu gayretlere 

1 
rağmen tam bir bağlılık içinde yU. 
rUycn o yuva en ufak bir sarsıntı bile 
geçirmedi. ÇünkU idarecileri bir me:ı , 
faat peşınde koşmuyor, yalnız kil.ip· 
!erini di.işünüyorlardı. Çocuklar bir· 
blrlerıne bir kardeşlik hissi Ue bağlı 
ıdllcr. Bu gıbl aleyhte çalışmalar mlı. 
tesanlt bir kütleye tesirini yapamaz· 
dı . 

Nihayet o feragat: sahibi" idareciler 
U7.Un senelerin vcrdığl bir yorgu.:· 
luktan sonra çalışmak arzusunu gôs. 
teren arkadaşlarına yerlerini t erket· 
mektc bir an bile tereddüt etmediler. 
Fakat her nasılsa eski bir sporcunun 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; yakınlığından ıstıf ade ederek o harıs 

Llk maçlarının üçUncU hafta mil· 
sabakaları bugün Fener ve Beşikt.l-: 
sladıarında yapılacak. 

Günün en mUhlm karııılaşması hiç 
şüphe yok ki, Şeref stadında 1stan· 
bulspor • Beşiktaş arasında olacaıe· 

lstanbulsporluların bugün İs· 
tanbul şampiyonu Ue oyna:facaklatı 
oyun herhaide çok çetin olacaktı.·. 

Şeref stadında yapılacak dıg-er bi· 
rincl küme karşılaşması da Vefa he 
Taksim arasında ol:ıcaktıı-. Bu mü
sabakanın da galibi futbolda riyazı 

kat'iyet olmamakla beraber Vefa O· 

lacaklır . 
.Fener stadındakı müsabakalara 

gelince bu sahada Fenerbahçe Stiley· 
maniye ile, Beykoz üalata!arayıa., 

Kasımpaşadn Pera. ile karşılaşacak. 
tır. 

J.'enerbahçe klübUnıilzdeki sürüp 
giden ihtllAflar ve ikılik bu çok sc
\"ilen takımın karşılaşmalarını he~ 

kimle olursa olsun alakalı t·ir vıızi· 

yete sokmaktadır. Maamafıh gali. 
biyel. şansı yine Süleyman iye karşı· 

sında sarı lılc!verUılcrin tarafında. 

dır. 

Galatasaray • Beykoz arasındak. 

müsabakada Bahadırsız Beykoz • .ı· 
kımının mağliıbiyetlne muhak.u.A 
nazarlle bakmak icap edeı'. 

Altıntuğ Beyoğıuspor karşılnşma. 

sına gelince; Altıntuğun galıbıyellill 

daha kuv\·etu bir ihtimal olarak gd· 
rilyoruz. 

Ta 
. . 
.macname 
bolluğu 

Beden Terblyesı Umum Mtidilrlilıt 

teşkUAtının en fazla faaliyet göste:. 
dlğl mevzu nedir dıye merak ve let· 
kik edllEe, tallnıatname yapmak Oı· 

duğunda. ittifak edıllr zannındayız., 
Ulzde her nedense otedenberl. Umum 
MtidUrlU[;Un selefleri TUrk Spor Ku. ı 
rumu ve Türkiye İdman Cemiyetleri 1 
lttıfakıııdanbcrl, sporun idar.-ısı ma1· 1 
deler, nizamnameler, talimatnameler 
bolluğlle kabıldlr kanaati kökleşmiş-' 
Ur. Hele öyle görünüyor ki Beden 
Terbiyesi Umum MüdUrlUğU talimat. 
name yapmak hususunda seleflerine 
taş çıkartacaktır: Sahaya çıkış t ali· 
mat.ııamesi, kıyafet talimatnamesi, 
sicil talıma tnaınesl, maç talıma t na· 
mesi, hakem talimatnamesi, hasılatı 

Reşiktnşlı futbokula r meşin topun ortasında 
~~~~~--~~~~~~~~-

YAR 1 C 1 D D J 

YAR 1 ŞAKA 

Rekortmen idarecilet 
taksim talimatnamesi, amatör tali. 
matnamesi ... Ve belkı de yaı ın ful· 
bol kundurası giyiş talimatnamesi, 
duş yapma talimatnamesi, kazanılan 
kupaları parlatma talımatnaınesi ve 

idarecilerin de peşlerinden bir kronomeff~ 
tutulamaz ve onlar da rekor kıramazlar 1111 

• 
saire ... ve saire... / 

DUnyada yıllardanberi her nevi s.ır atlet, b.ır yUz. Uc_u reko. r kırdığı 1 tıklan beher günde sekiz on lira har· ı bilini bu yarışa sokaydılt ııı 
ııpor yapılır ve her ne\'i spurun ince lb k"IA b kiti d ı d ı h ı ı d t " g ı pe .. ır · p ı arecıs c re. c ra a an arın yanın a an renmana birinci olurdu demiş.. ~.,. 

eleyip sık dokunularak meydana ge- kor kırabilir. Muvaffak olmamış !da· gidecekleri bir gUn için ancak bir 11- Meğer yarışı blsıklet de# 
.rilmiş, lccı Obeden geçmiş beyne recller için lşlcrinden ayrılırlarke, ra alan bır çocuğun amatörlüğü!... tomobll yarışı sanmış ... 

milel nizamları \'ardır. Bunlar mey· kronometre tutulamaz mı~ Bilmem ki şimdi gazete sütunların. \ 'a r kıyas et ~ 
dan~a dururken ve Yüksek İstişare Meselö. birisi kalksa da şöyle bir söz da çocukları bir mezat malı haline 1stanbulda bir futbol ıt1 rı" 
.1cyetlnin daha müsbct işlerle uğraş söylese yanlış olmaz kanaatindeyiz. döndlirenleıin yüzleri kızarmadı mı?. sındayız. öyle zanncd•.>-ot'l" 
.nası lAzım gellrken muazzam h•' <- Oradan öyle gideceksiniz k!, nt:stJ{LET YARl~I l\11? Hongıırya oynuyordu. 1d9 •ıl 
talimatname kütüphanesi meydana a'rkanızdan kronometre tutacağız ve MalOmya, bızde •tcşkılattn vaz fe birisinin yanındayım. TnJO~ 
get irmek acaba ış yapılıyor görü:. muhakkak kı rekor kıracaksınız.> alabilmek için havuzu Kasımpaşada. el devreye çıkarken bana ~ 
mek hevesinden midır? Bu sözler herhalde kullanılmaz söz. futbol sahnsını LAngada. güreş mey- _Neye bunlar tekrar Ill 
Patlıcan hlkAyesi meşhurdur: ter değildır değıl mi? danını da Çırpıcıçnyırında arayacak· cnklar. Bir oyun ayni ı;ürıdC 
Adaıııın birine zıyafette dayamış· Daha pek az zaman evvel bazı sınız... yapılır mı demişti. dY'° 

!ar patlıcan çorbasını. Arkasından klüp idarecileri zaruri masraf olarak İstanbul sporunun başında bulu· Ne acıdır ki, bugün bU l 
patlıcanlı eti, yanında patlıcan sa a- verilen bir kaç lira için futbolcu nan bir idareci işe başladığ ilk gU ,. şeyi bildiğıne kanidir. ve sot' 
tasını, daha sonra karnıyarığı, imam· gençllğ'i profesyonel ilan ettiler. Alı· !erde bir hisiklet yarışına g-ötUrill. tanbıılda çalışmalarını yııP~ 
bayıldıyı, patlıcanlı pılfı,·ı... Adam, nır satılır bir mezat malı gibi gös· mliş. Keııdısl otQmobılle müsabaka· matnamclcr heyetinde de 8 

1 
uşaktan su isterken: terdiler. 1 ları takip ederken daha bir çok oto- mnlttadır. Futbol müsab:ı.1'' 1'11 

- Bir bardak su ama, Allah B.Ş· Beden Terbiyesi Umum MtidürlU. mobiller görünce yanında bulunan namesinde bu ldarecinın fi f 
kına patlıcansız olsun, den\tş. ğU Merkez İstişare heyeti de bu za· bir idarccıye dönlip: cak. Sporumuzun ne hale~ 

Onun gıbı bır gUn gelecek ki: rurt masraflnrı kabul edlverdı. Ve - Bızim umum ınüdürUn otomu. anlatmak tçın bu klıfıdır 
- Artık hakiki ve mUsbct spor bu suretle bu çocukların aınatör!U· ~ 

YJıpaiım, fakat Allah aşkına bıraz ğünU de tasdik etmış oldu. Bu he'l'l 
talhnatnaıneslz olsun. demek lazım öyle bır aınatorlUk ki ylız !ıradan 

gelecek! tutun da beş )1lz !ıraya, teft. e çık. 

!darcciler işin içine tekrar burunla· ı bl idarecilerin \0 aztyellcr1 arızld.r. 
rını soktular. 25 yıl evvel başgôste. Pek uzun .süremez. Cecesıni gUnd!l· 
ı·ip uzaklaştırılnıalarıle or tadan kal· 
d 1 ık. 1 k b d t d &d S zUne katmak suretlle c;alışaı ak orln. 
ırı an ı ı u e a ob u. poru-

muzda başlıbnşına bir tarıhl olan ya bir eser koymuş hakiki k!Opçlller 
o yu\'ayı bir kurt keıııirmeğc başla. bu gib,I ldar~ıleı· clındc, yuvnlarıııın 

dı. Fakat ne yazıktır ki o bugün yıkılmasına tahammUI e<lemezler. Y.r 
perde arkasından iş gortiyor. ÇUnkıi mi beş sene evı:el olduğu gibi k!Up. 
sporu basamak yaparak elde ettiği !erini kurtaracak ve rahata kavuş· 
vaziyet birinci pllinda çalışmasına turacak hareketı elbette yapncaklar-
mAnldlr. dır. 

Şunu da unutmamalıdır ki, bu gl· Kema l OXAN 

Futbolculara fay dalı bilgiJef 
o * Yapncağımz fena bir hareket hem kendınlzl ve hem de I< 

cJiC 
müşkül bir 'azı) ete sokar. Onun lçı•ıdır k i, daıma bu gıbl hllr 

kaçınınız. 
t ıı * Hakcmın sızı oyundan çıkarm.ısını ıcap edecek bir hııreı.e 

takımınızın bır aenelık çalışmasını hiçe !ndirebıltr. 

* Yenilseniz bile, yine sevilmeniz hattA omuzlarda çıknı&1'1:ı: 
rcketlerinızle kabı! olabllır. 

:+ Futbolu bır kış! değil on bir kişı oynar. Şahsi 

mağ!Oblyctıne st>bep olabilir. 


