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Kızılay haftası başladı 
Biitiin. mHletin kua c ün dostu olan Kmiay 
bİ'rimle hemdert olan bir hayır moessesesidir, 
Dö.n K mtay hartası b~ladı, Kızılay nasıl 

bize 11.aırşı varifesini yapıyorsa biz de ona 

karşı vazifemizi yapalım. t'ttle fon: U 136 - Teıcrat VATAN lst. 
41'.\NJ:vt _ cıap1otı., Molla Fenart S. SO - " 

' 
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israfa uğrıyan 
rnilll hazine 

~ lıaı:ine, bir işi kendine 
~~. eden neviden ibtısas •· 
~tından i barettir. Mese. 
«. &lthınet Ali Kağıtçının fe
h• tdilınesı, pek acı bir is· 
·""tır, 

~ 
'&aıı: Ahmet Emin YALMAN S O ınilyon lira sarfederek 

' geniş bir teknik öğretim 
ıııı 1 ~ırlıyoı-uz. Gayesi bakı· 
~llda._n elbette hayırlı bir iş, fay-

btr te bb'' Su ııe us ..• 
'sayede ne olacak? Teknik a· 
~tı ... r Ycti§Ccek, bunlar sınai ha· 
14t -....ıııdaki boşlukları dolduracak· 
~\te Yeni yeni kıymetler yarata· 
~:r ... İçlerinden bir kaçı sivri· 
ııı.:ı ' lcşknat idare etmek ve bir 
~ ttsescyi verimli surette çalıştır. 
~il kudretini gösterecek. Bunlar-
1'r~lr, ikisi de ayni zamanda iş· 
~ ltertdilerine dert edinen, iyi 
ııı:l' kkilde yapmadıkça rahat et: 
~· Vazifesinin mukaddes ateşı 
~ lnda kendini tamaınile unu· 
~~ feragatli, ideaJist tipten ola· 

ıii; 
1ıı..; lncınieketin umumi hayatı 

. . 
·'"' .ı.'-= 

~ 
., 

~ 

~ Yetiştırmek bakımından ko· 
~Ilı! bir ldboratuara benzer, yüz 
~ erce insan arasından tasfiye c· 
~~~. eleye eleye bir avuç teşkl. 
t~.~~eniş görüşlü, feragatli adanı 

Sovyet cephesinde faaliyetlerini arttıran Almanların Stuka pike bo mb~rdunan tayy:ueJeri 

s'V<ltir. 
l' tınlar bir memleketin nmuml 

ıllt ~lnın en kıymetli hazineleri
b · endinJerine cemiyetin ödedi
'~Cretfn bir mislini değil, bin 
~ ltıi, YUz bin mislini verebilir· 
~ · ~u kıymetleri tanıyabilmek, 

llb'l l' t 1 erin üzerine titremek, ce· 
~1~ ln belli başlı bir endişesi ol· 
ı~~ ır .. Eğer elli milyonluk ınas
~ b hır çok insanları tasfiye ede 

ebi~ tipten bir avu ç adam yetiş. 
~ lırııek parayı çok yerinde sar. 
~~Oluruz Fakat acaba özenüp 
~ )' dar zahmetle ve fcdak{ırlık· 
~ttıftirdiğimiz adamlardan hak. 
~ lıtıfade ediliyor mu? Umumi 
~llıızın verimli surette çalışıp 
·~dığını anlamak için en iyi 

'Ilı ~Unu araııtırmaktır. Eğer e· 
~)orsa dipsiz bir kovayı dol· 
~a çalışıyoruz demektir. 

Almanlara göre 
Taarruz mu
vaffakıyetle 

devam ediyor 
12 binden fazla 

esir alındı 

Barbla 
başından bari 
Rumen zayiatı 
96 bin kişidir 

Führcrın umumi karargahı, 5 
(A.A.) - D. N. B.: 

Alman orduları başkumandan

lığının teblıgı: 

Rus harbinin 
Bilançosu 

Almanların kayıbı : 
3 MİLYON ÖLÜ '\'E YARALI, 

11,HO TANK, 13,000 TOP, 

9000 TAYYARE 

Ruslar1n kayıbı : 
230,800 ÖLÜ, 720,000 YARALI, 
178,0ot KAYIP, 8910 TOP, 7908 

TANK, 5316 TAYYARE 

Moskova, 5 (A.A.) - Moskova rad 
yosunun bildirdiğine göre, Sovyet ha.. 
l:ierJer bUroısu reisi Magerbaltof, Bov 
yet Blrll~lne kal'!lı Alman taarruzu· 
nun başlangıcından beri iki tarat ın 

kayıpları hakkında ıqıağıdakl malü · 
matı vermiştir. 

Almanların kayıp miktarı, ölfi ve 
yaralı 3 milyondan fazladır. Alman

Sovyetlere göre 
Almanlar 
Moskovagı 

almak istiyor 
Rus harbi yeni' saf
haya girmek üzere 

-·--- . 
Lealngrada taar-

ruz eden 

Alman kumandanı 1 
V - n Leeb istifa etmiş 

Londra, 5 (A.A.) - Moskova 
radyosunun neşrettiği Sovyet ge 
ce yarısı tcbliğı: 

(De\'&mı Sa: S Sü: 6 da) + 
\ı e söylemek lazım gelir ki, 

~Ilı! havatımızın bu bakımdan 
':ıgi i~tihan, iyi sayılamaz. 
ıl) Yetiştirmek için yeniden elli 

\ on lira sarfına lııazırlandığımız 
~~~tada derdi gözönüne almalı, 
~i düşünmeliyiz. 

Taarruz harekatı muvaffakıyet
le devam etmiştir. Cenubi Ukray. 
nada :ıiddetlc mudafaa edılen müs 
tahkem Sovyet mevzilerinde cerc· 
yan eden muharebelerde ve Dni. 
eper mun~abının cenubundnki ya· 

lar, 11,000 tank, 13,000 top ve 9,000 ============= 

1-ı da hazin bir misal var. An· 
'ıt ~· Bundan tam on seki~ se· 

u1q eı üniversitede sınat kımya 
l..~ n Mehmet Ali adında bir 

'1ıı "ar, Bu genç idealist, akıncı 
bir adamdır Kendi kendi· 

l'~l)•or ki: .:Bu. memleket bir 
lıaleşrne hareketine muhtaçtır. 
~ tekcte taydalı olmak üzere 

, ~~n bir kaç sanayi şubesini 
·~ 1 ve kendi kendimi buna ha. 
~ ~JıYım . ., 

f, ~Unüp taşınıp scllüloz ve kA· 
l~i llııyiini seçiyor. Kal kıyor, 
~·~r.ı :4-lmanyaya gidiyor. Hano
>t hır kağıt fabrikasına amele 
"->ı~a~ıJıyor, bir ı:;ene kol1arını 
~ıı0 I> ışçi diye çalışıyor, !;Onra 
~ 'fa\·er Yüksek teknik mektebi· 
~l l!tlıyor, laboratuarda sellüloz 
\ ~: ı:ahşıyor. Bir müddet te 

d. tf Sellüloz fabrikasında yine 
~ ,,:,e iş gôrüyor. Sonra Fransa. 
~lııt 1~or. İki kltğıt fabrikasında 
~1 :c1iyor. Sonra Grenvil üni-
~1ne bağlı kağıt mühendis· 

bt !!ktebinc giriyor. 1927 de kA· 

~ıl'ltıtihendisi olarak birincilikle 
~~or. l\temlekete geJlnce bir sel
~ d.~e klığıt misyoneri gibi du
,:-ııtı ınıenmeden uğraşıyor ve 

( De,·aını Sa: 3 Sü: ı de) "'o 

Göbels 

Göbels'in nutku : 

tayyare kaybetmişlerdir. 
Bu son rakamda hareket ederken 

tahrip edilmiş olan düşman tayyare· 
!eri dahil değildir. 

Ayni mliddet zarfında Sovyet z l 
yiat miktarı 230,000 ölU, 720,000 ya· 
ralı \'C 178,000 kayıptır. Sovyetler 
S900 top. 7000 tank ve li316 tayyare 
kaybetmıı;lerdir. 

Esir mübadelesi 

işi uzayacak 
-

iki taraf bir türlii 
anlaşamıyor 

Londrıı, 5 (A.A.) - Öğrenlldiğine 

göre, Jngih7. • Alman ağır yaralı ve 
hastalarının mUbadelcsı işindeki ge· 
clkme, Alman yaralı ve hastalarının 
İngilterenlnkıne nisbcUe daha az ol. 
mıısıdır. 

Londra, 5 (A.A.) - Cumartesi 
günü İngiliz hiıkıimcti Almanya· 

1 ya bir ültimatom tevdi ettirmiştir. 

Almanya en c. hem 1 
Bu ültimatomda pazar sabahına 

G • kadar bi~ uzlaşma husule gelme· • , • • k • dA diği takdırde mübadele edilmek 
m:yetı ı 1 tısa 1 iizer~ hastahane gemilerine bindi. 

• • dlmış olan Alman yaralılarının 

kuvvete malıktır tah~iye edilecekler ini bildirmek· 
tedır, 

İngil i z Uzakşark ! 
kumandanına gö1e 

Japonya n~ 
yapacağın ı 

bilmiyor 
Manllla, 5 (A.A,) - United 

Presş: 

Uzak doğu İngiliz kuvvetleri baş 
kumandanı hava mareşali Brooks 
Popham beyanatta bulunarak de 
ıniştir ki: 

Uzak doğuda htiküm si.tren sü· 
kunet Japonyanın ne yapaca{:ını 

bilmemeı;ine atfedi lebilir. 
Son derece fena bir duruma düş 

müş bulunan J aponlar, bu vaziyet 
ten nasıl çıkabileceklerini araştı 

rıyorlar. 
Tıpkı Almanyanın yaptığı gibi 

Japonya da Rusyanın kuvvetini a 
zımsamıştır. 

ManiJla konferansının Çin hu· 
ısusundaki İngiliz ve Amerikan 
gayretlerini birle:>tirmck gayesini 
güttiiğünü zannetmekte Japonya 
haklıdı r. 

Singapur müdafaaları geniş bir 
ölçüde iyileştirilmiştir. Singapur, 
artık herhangi bir taarruza karşı 
koyabilecl"ktir. 

• ~ ~ltette kağıt ve sellilloz sana. 
,~ ~itı.ılrrıası fikrini ileri sürmi· 
~t1~1Yor. Kendi soyadım da 

~'ha ı) koyuyor. Bütün Avrupa 
~~1)-0 ~et bu çalışmalar mahsul 

DÜNKÜ L/K MAÇLAR! 
~ı"'· l<Ağıt ve scllüloz sanayii Brit anyaya karşı 
~ ~a karar verlllyor, işin ba· • I' u • 

or ~ehmet Ali Kağıtçı geçiri. işbır ıgı yap ıyor 
~~)\ Metz, 5 (A.A.) - Alman dev· 
r l'tıl'l\et Ali idealine kavuşmuş. · lct nazırı doktor Goebbcls, Pazar 
ı.ba E!suttur, fakat muameleleri günu Sirrcbruckcn ve l\tetz'de 
~ b·lıYdurup keyfine bakacak yapılan iki biiyuk nümayiş. esna· 
ıı Veı~ insan değildir. Fabrika· sında :;ôz almış ve şunları soyie. 
~ lııtı rırnsiz çalışmasından muz. miştir: 
\ ıı r. Fabrikadaki işle;;!ş tar- "Alman miJleti bu üçüncü harp 
~ı .. Sayısız murakabeler, ınüda· yılında Fuchrer'in etrafında daha 
th. "l' Y" 
"ilJtı 1ızunden maksada uygun büyük bir azimle toplanmış bu· 

~~~81ndan, canlı gayelerin kır· lunmaktadır. Mucadelc seneleri· 
~ tlttlığin ölil usullerine boğu. nin Almanları daha kuvvetli ve 
t ~ 1 ltıesinden, vaktin israfa uğ. daha azimkar yapmış olduğu mü· 
'ııt ndan rahatsızlık duyuyor. şahedc edilmektedir. 
~:nı~ iyi formüllere uymuş "Bu harpte en müsald şartlar 

~ ~{41 ıı;tn idare ve katip sınıfı. Almanya tarafındadır. Almanya 
~Olt tahsil unsurların yarısın. başlıca askeri hedefleri elinde bu. 

Sl;ılıs 0Iınaması lazım .. . Halbuki lunduruyor ve en ehemmiyetli ik· 
~<ıJı:tl oimıyanlar müstahsiller. tlsadi kuvvete malik bulunuyor. 

~trı~·· Bunun üzerine dikkati Bütün Avrupa, en son ümidi Sov. 
·~~1 den duramıyor. yet Birliği ile inkisara uğrayacak 

1~llığın ve ayni zRmanda olan büyük Brltanya'nın mağ!Ob 
" "ıııı.., c::, 1 C::ii. t rl,.~) olm:ı c:: ı için ı c::hirJif,i ynpmnktııriır .... 

... 

-
Dün Fener ve Şeref stadlarında Lilt maçlarına devam ohındu. Dün· 
kii nıaçlar beklenen neticeler vermiştir. Ma(tamı tafsHitıni ikinci 

' ... ..... .. 

lstanbullular 
Kurtuluş Bayramınız 

Kutlu Olsun 
BUgün,~88senedenberiTürk 

olan İstanbulun 
esaretten 

Çin - Japon 
haibi f\IZIŞfı 

5 Japon fırkası 
ateş çen: be1·inc_t,· 

- - ---
bir J~poı~ G Jner lı 

intihar etti 

kurtulduğu gündür 

Coı-dell Hull 

fon olarak batınlan 

gemi hakkında : 

Corclell 
Hull'un 
bey·anah : 

-ı 1923 senesinin 6 teşrinievvelin· 
ek İstanbul şehri iiç senelik bir e
ı:arctin yiıkünü üzerinden attı. Ya. 
kın şarkın en gbzc batar bir ye. 
rinde kurulmuş olan, şehirlerin en 
gilzeli İstanbul , işte bugiın kurla· 
rıldı . Dumlupımırdan kopan bir çığ 
gibi. müstevlinin üzerine bütün 
hızıyla yuklcnen kahı aman Turk 
ordusu, bugünün sabahı Çamlıca· 
nın üzerinde giineşlc beraber dos· 
du. 

O gün İstanbulu kaplıyan karan 
lık si in dağıldığını ve dün oldu
ğu kadar bugün de, yarın da Turk 
olarak kalacak olan fstanbulıın üç 
scnedenberi gülmiycn yüziinün te 
bcssümüniı giirdilk. 

İslanbul, tarihin her dı'vrindl', 
milletlerin gCiz diktiklf'ri bir giı· 

zeldir. j le biz 488 senedenberi bu 
güzeli Tüıklüğc mal etmişız. Bu 
müddet l~inde ona yan bakan her 

€Devamı Sa. 3, Sü. 5 de) X 

Bir Japon gazetesi 
diyor ki: 

Ha~be nihayet 
vermek için 

Londra, 5 ( A .A.) - Cunklng· 
de-o gelen re .. mı haberlere goı", 

ı:anl' • ~ıı·~ ıı k:u)ı ~apıhp a kim 
kalan taarru.ı:a i'1tiraı< etını'ı bu 
lunao dört fırkadan lki:.lnin ku· 
mandaoları ölcmler meyanında· 

dır. Genera l Kaı;.ima yaralandık. r 
tan son ra guçlukle kurtulmuştur. 

t:e-neral Kitaoo ulmu.,.tür. Bir tel 

1 
&'l"arta meydan muharebesiDlo 
canlı bir tasviri yapılmaktadır. 

Kan çarpıtma ŞıuiC . S&'daa bir 
k~ kilometre l'M>rlde nıkua ,-el· 
ml~tlr. l!'•ng - :--a·nın şlmall ş.ar. 

kl!iilldl' su~·an,ı ile Lao • Çeu a. 
ra!>ıııd.ı çember içine alınan Ja
ııuula: ş:ı.ıale d.>ı:; ı u kaçınağa te 
lfE'bbüs etmişlerdir. Beş Japon fır 
ka!'l ı ate~ çemberi içinde kalmı!J. ı 

tır. Bunıarı imhaya başlıyan ç.ın- Jcvblte'I batırmak 
IU<'r dört taraftan hücum ederek 1 

Amerika 
müctahai~ 

etmelidir ll)ec<'kten , .e muhlmmat tan he· bir tedblŞ teşebbl• 
men hemen tamamen mahrum bu 
lunan dÜ'}man kıtalarile !'l&\'a,a si olsa gerektir. 
tutu7mu'}lardır. Yakından yapt. Japon düsmam 

memleketlere yar
dımdan vazgaçmeli 

lan ~rpı"malarda J aponlar me:ı· 

buhane Yuru,mu, larlh r. ~t 12 
dtı: mukavemet imkanını kaybedip j 

" tnhlzama ba,lıyan Japonlar ~aat ! 
14 de tekra r nizama girerek mu 
kabil taarru7.a geçmişlerdir. Ufak 
bir J &JlOn birliği şang - Sa'nın "' 
mal \ e şark kapılarına doğro a . 
kın etınJ"'fi de çabu<'ak ortadan 
kaldırılını,tır. Shll gl)inmı, ef · 
rattan mürekkep bir J apon Blr
Jlğl Şang _ ~a'oın şark bölgesine 
aokulmu' \ f' yangın çıkarmak& 

baı,lanıı'"a da dü,manın hakkın 
dan ~ilratle geUrunı,tır. Şang-Sa 

Japon tayyareleri tarafından bü 
tiln c Un şiddetle bombalanmıştır. 

( inil kordonu SOO Japonla 8 0 t 
ne 7.ırhlı J apon otomobilini ku~t
mı,tır. Çinliler 22 tane zırhlı o_ 
tomobll tahrip ettlktE'n sonra Ja· 
ponları ttolr almışlardır. Şang -
~a üzerine yürü)·en Japonlar 100 

bin kl~l ldtler. Bunlar ı:ok &fır 
1

• 

zayiata utramı,Jardır. Lluyango 
ile Lao • Tao • Çeu arasında Çin 
lller mü~kUıitla rtcat eden Japon 
ları takip etmektedirler. 

~------.1 
Çekler 
rahat 

durmuyor 

Bir tayyare fabrika
smda grev ilan edildi 

Londra, 5 (A,A.) - Moskova 

radyosu Çek fabrikalarından bir 

çol:unda grevler çıkdığım haber 

vermektedir. Spiker Prağ civa· 

rındaki bir tayyare fabrikası işçi. 

!erinin, keza Prağda Valter tay. 

yare motörlcri fabrikası iııçilerinin 

grev ilin ettiklerini söylemiştir. 

Tren seferleri sık sık fasılaya U~· 

ramaktadır. Bazı trenler yoldan 

çıkmıştır. Mühimmat fabrikaların. . , ..... ' .... ... .. 

Bu teca v ü zler, 
Amerikan siyasetine 

tesir etmektedir 
Toklo, 5 (A.A.) - United Press: 
Japon Hariciye Neı:ııreUnln organ 

HtTLERl!'\ ~UTKU ·u OKUMA· 
olan «Rcvue Dlplomatıque> mecmua· 

DL'f, Çt)~Kt) Mt;TAT DIŞI~DA 
sı, şöyle yazıyor: 

BİR::'1'~Y 1HTİYA ETMEDlGt~t Amerika haklkatt-n adaletın ,.e IYJ 
TAHl\tl!lı" ETTİM 

VA\lillgton, 5 (A.A.) - 27 Eylftlde 
Cenup AUantiğlnde bir denizaltısı ta· 
rafından batırılan dcwhlte> petrol 
gemisi hakkında M. Cordell Hull, ga
zetecilerle yaptığı görüşmede, beya. 
natının ~ağıdakl cUmlclerlnl aynen 
neşretmek üzere gazetecilere fevkali.· 
de olarak salAhiyet vermlştır. 

dcwhite"i batırmak, kanun dışı ir. 
sanların yeni bir korsanlık haceketi 
ve dUnyanın fethi plA.nından olarak 
insanları Atlantlkten kovmak umu· 

(DMamı Sa: 8 Siı: 6 da) §§ 

ııanıyetin müdafii ise, A \'rupa har. 
bine nıhayet vermek için mUdahale 
etmelidir. 

Amerika Bırleşlk de\·letleri, vakti 
çok geçmeden bu vazifeyi bıı..şarabil!!· 
oek yegAne memlekettir. Ameıik;:ı 

şerefi bunu icap cttlrmektedlr. A· 
merlka harbe girerse, Harp beşerı. 

yetin ıstıraplarını arttıran ve biltü'l 
dünyayı saran bir savaş mahiyeti:• 
alacaktır. 

Mihver devletleri Avrupa ve şarkı 
Asyada yeni bir nizam tesisine ça11· 

Deumı Sa: 8 ~ü: 6 de) *ıl< 

Husrev Gerede dün 
Ankaraya gitti 

Diin Ankara1a hareket eden. Berlin Büytik Elçim iz B fu..rev Gerede 

Berlinden ~leı'ek birkaç ıtlodenberi l}ehrlmlzde bolanan Be.rUıı Bi· 
yük E~mlz HiiıH'6\' 6erede dün akyamkl ebpnı61e A nka.raya gitmif ~ 
ist .. yoecla Örft ~ Komataıu AH - Art.-.r 1116 do9taan tmnfııı-
,.._,..., ..... , ... .._., ......... ,._ 
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Katiller aranıyor Soruyorlar~) 

YE?lı"l USUL ZABITA llİKAYEL°EBl 8 Matemli renk 
« ... E\ime yakınlı~ı dola;rısUc 

ş· ga mikroplarını 
taş yan cani kim? 

bu yıl lazımı kaydetttrdl.ğim ln· 
küdarda Fıstıkağacınd:ıki ortıl 

mektep idaresi. •iyab sat.en cöm 
lek ile beyaz; yaka istemiş. Siyah 
&a*en çok arndım, bUI:lmadım. 

Buldo.m!la da metresine %70 kuruş 
1 tenUdJğl Jçin doğrusu alamadım. 
Yau11m, ılyah eat~n &"Ömleğl ol 
mıyan talebenin mektebe kabul 
edllmlyeceğlnl, mualUmlnln kııt'i 

olarak bUdirdlflnl sllyleyin<:.e de 
durakladun...» 

Dünkü lik maçları 
• 1 \azan: E. M. Brecker 1 

Bir ıece geç vakit blr doktoru Mi· 
şlganda Ovosso kaaa.ba& civarına ç~ 
ğırdılar. Beş çocuk teşhis edılemiycn 
bir hastalık yzUnden yataklara serll· 
mi§U. Blr hatta içinde beşi de öldü, 
ko :ıi'unun diğer iki çocuğu da ... 

l!eçhul katıll bulmak ıçin Mişı.. 

ı;an 6ağlık idaresinin seyyar labora· 
tuve.rı cinayet yerme gönderildi. 

şimdi vasau olarak milyonda on do
kuza dllşmUştUr. Hatta. bazı yerlerde 
nlsbct milyonda bırdır. 

Hastalığın bugUnkti yayılma. ~i, 
l!aket bulmakla beraber Uzerlerlnde 
mikrop taşıyan eski tifolular vasıta· 
siledır. Buna mAni olmak için Ame. 
rikada şu usul var: Tifo geçircnleı i 
bir müddet ıc;in hapsetmek mllmkUr. 
görülmemekle beraber kendilerine 
söz Uzerlne 5erbest bıralulnu.ş bir 
suçlu muamelesi edillyor. 

Banu bir okuyucrımm; yazıyor 
\'O soruyor: 

- Maarif idaremiz bu gömle.k 
meselesinde bugünkü vaziyetin 
icap ettlrcUtl yokluğu ve pahal · 
lığl &"ÖZ önlinde tutup umumi o. 
Jarak blr renk tadllfı.tı yapamaz 
mı .,.e bo matemli renkte ısrarı 
sebebi nedir acaba! .. 

stanbul Şampiyonu 
eş •ktaş İstanb~lsporu 

İlk emareler çocu!kann zehlrlendı· 
g"ı yolunda bir şüphe vermişti. Zehir. 
de."l iz bulunmadı. Doktorlar birçok 
uğraştıktan sonra katilln hUviyetiru 
tesblt etiller: Bir dizanteri mıkro. Bunların a.şçı sı!aWe vazife görme· 
bu ... Fakat dizanterinin birçok ne· lerl ve yiyecek IJCY yapıp satmaları 

2-1 mağliip etti 
Vileri"den acaba hangisi? Nıhayct yasaktır.İ§lerini vee.dre6lerlni değlş· ~T~k~~-k=~k=I~ Galatasaray Beykoza Fenerbahçe Su" l~yman·ı"eye 
anlaşıldı ki ancak sıcak memleket· tirince polise haber vermeğe mecbur - • "- ' 
!erde görülen ve o zamana kadar Mı.. durlar. Nevyork hllktlrnetlnde kayıtlı e n 1 o u u v T K ~ 1 d 
şlganda hiç tesadüf cdilmiycn bır ne· bulunan iyi olmuş Ufoluların vasatı e t eh d ef a ak Sİ m e a S 1 m p a Ş a da r er aya g a [ İp g e "ı 
vl dizanteri, doktorların çok UrktUgU mikdarı yedlyüz kadardır. Bunlar, ım J anın a 
S!g" dizanterısı· ... kendllerınde öldl.lrUcü bir istidat Lig 1 d d F d b' d k d k 1 d 1 k t k ed t ,_ • ... maç arına ün e ener· a ır e muhakka encce ıo ı ar. Fa a ço ıeçm en eAıar 
Şiga seromu tedarik edilip gönde- saklı bulunduğunu, dikkat etmezler- ka J bahçe ve Şeref stadlarında devam fırsatı kaçırdılar. Be~iktaşlılar nl· açılarak hUcumlarını sıklaştırdılar. 

rildl. Salgının az zamanda önU alın. se doğrudan doğruya. cinayet işliye· zan an ar edildi. Müsabakalar umumiyet iti· hayet bu tazyikten kurtularak hil· Beşiktaş kalesi tehlikeler geçiriyor 
dı. Fakat bir taraftan da sıhhiye ıda. bileceklerini takdir ederler, çoğu po. Teknik okulda devlet hesabına barile tabii neticelerle kapandı. cuma ıeçtiler. Muhacim hattında du. Bu arada Mehmet Ali muhak· 
resinin pol!S hafiyeleri iŞe sarıldı. Şı· ll:ıle gör.Ul rızaslle işbirliği )'apar. okumak üzere yapılan imtihan ne- Şeref stadından başlıyarak dUnkil Hüseyin oyunu açmak suretile Be- kak bir golü de kurtardı. Bunu 1· 
ga dizanterisi vak'alanna. ı.tlşlgan e Gı!çen teşrlnisanldc Nevyorkun bir t' . karcılaşmaların tafsilAtını vere- şikta~ın inMerini teshil ediyordu. kinci bir nol fırsatı takip etti, Fa· 

1 
ıcesındc kazananları Teknik okul v v .. 

yaletınin muhtelif yerlerinde tesadUf ~ra~mda ~ir kereste fa.brike.sının •t' rnüdürlil~ü ilAn etmektedir. Mü· lim: Nihayet 17 inci dakikada Hüseyin kat istifade edemediler. Devre de 
edilmişti. Böyle yerler bir harıl& tl. Çilen \"C Cıvar evlerin çocukları ara· dürlüfün bu husustaki tebliğin a ·~ere/ stadında: topu İstanbulspor on sekiz pas çiz· bu suretle 1 • 0 Beşiktaşın lehine 
ıerlne l§aret edildı. Nihayet şu ka· srnda. tıfo vak'aları görWUyor. Sılıhl nen ,.,,.,~ 1 

1 
Y "? ıisini kadar itti ve hafif br şe.. kapandı. 

. ~6ıya a ıyoruz: 
nae.te varıldı kl hiç şUphcsiz bilml· polıs hafiyeleri !Şe. sarılır. Bir de an. Günün en mühim ve en çetin kilde havalandırmak suretile sola İkinci devrede İstanbulsporlulan 
yerek cinayete aıet olan bir adam lqılıyor ki yiyecek satmıyacağına. • Tekllik okula müdürlüğünden: karşılaşması Şeref stadında İstan- ıcçirdi. Şükrü güzel bir fırlayı~ ve daha canlı görüyoruz:. Bilhassa 
var. dair söz; ve imza veren, yeni tito çek ı - 3,10.941 tarihinde yapıl~ bul şampiyonu Beşiktaşla, İstan· bomba gibi bir filtle Beşiktatan ilk hücum hattında Seyfi ve Tarık çok 

Bu civarlarda yer yer dol&Şlyor ve m1ş bir kadın. polisin lüzumsuz ye:e mühendis kısmı giris imtihanlan bulspor arasında idi. Dün kısaca. ıolünü kaydetti. Bu ıot, İstanbul· çalışıyorlar. Seyfi uzun zamandan 
her ıcçUğl yere ha11talık, fel!.ket, 6- ukaWık ettiğine, kendisi iyi olduK· neticesinde devlet hesabına maki· müsabakaların tahminini yaparken sporlulan bir parça sarsar gibi beri sahada görünmemesine rağ· 
lUm satıyor. tan sonra ha.atalığı t>qkala.rıne. geçir· ne şubesine: bu karşılaşrna için ıilnün en çetin oldu ve beş dakika kadar bocala. <Devamı Sa. 4 Sü. t deX> 

Sıhh1 pol!s ha.fiyelcrmden bıd suç- mlyeceğine kail olmu'° Geçinmek iç!n 357, 365, 347, 291, 327, 528, 376, maçı olacağını kaydetmiştik ve 
ıunun izini aramağe. çıkıyor. cenup pasta u.tmış ve etratın& bu yüzden 309, 241, 526, 25, 296, 44. 429, 489, Besiktas için kazanılması güç ol. 
.aratlarmdan gelmiş b.r lşçı Ue all~ luuıta.llk ve ö!Um saçmış. 259. duğunu da illtve etmiştik. Nitekim 
81 nereye uğramıı:sa beraberlerinde Sözüne emniyet edllemiyen bu ca. Devlet hesabına inşaat şubesine: bu oyun ba~dan sonuna kadar 
öldUrUcU mikropları taşıdığı anlatılı· hll kadın, llaerinde tifo mikrobu kal- 142, 519, 230, 482, 360, 648, 511, büyük bir mücadele içinde &eçti. 
yor. Adam ele g~ırilıyor. Bllmiycrek ınayıncıya kadar bir karazıtlne yerin 220, 618. 596, 163_ HattA İstanbulsporlular bir parça 
dtl.zinelerle çocuğun katili olduğu an· de tecrit cdllm1'f,ir. Devlet demiryolları hesabına in· akıllı ve normal bir oyun oynamış 
1 ıl ad ld 11-.." id. t b i ols3lardı pekala galip gelebilirdi. at ıyor, am masum o ub .... u uz nıodell fırtaam e11rarı şaa şu es ne: 
dia ediyor. Eski ölçWere göre bakı· 474, 602, 513, 497, 141. Sunu da kaydetmek mecburiyr 
lısa cidden masum ... ÇUnkU nihayet Dokonoda bir çiftçi boynunda ko· Sümerbank hesabına makine şu- tindeyiz ki, İstanbulsporlular, Be-
b!r hastalık çekmiş, hastalık bu vü· caman bir şiş olduğu hnlde doktoıa besine: şiktaşı bundan daha ıayıf bir va
cuttekl devrini tamamlam~. fakat mUraca.a.t eder. H&atalı.ğının fal'bon 461, 151, 561, 615, 636, 442, 4, ziyette yakalıyamazlardı. Fakat is
işçi ha.Ja. mll...'TOplar için na.kıl vazı. olduğu anlqılır. Bu hastalık iıuıa.na 501 tüade edemediler. İstanbulsporlu
fealnl görüyor ve umuml yerlerde hayvanlardan g~er ve tutule.nlaı-•n Kendi hesaplarına makine şube· iar o kadar çok gol pozisyonuna 
bardalka eu içmek, yiyecek ~ylcri yüzde yirmi be.şi ö!UrmUş. Amerlkads. sine: girdiler ki, bir takım bunlardan 
elleyip bırakmak gibi sureUerlc etra- hemen tamamilc yok edilmiş. Senede 315, 319, 188, 174, 22. istifade ederek galip ıelemedikten 
fa 6AÇ1yor. ancak altmış vak'aya. tesadüf edid. Kendi hesaplarına insaat ~be- sonra ne zaman galip gelece~inl 

yaz aylanndıı. şun lde çalışmak u yormuş. sine: sormak en yerinde bir sual olur. 
ıero cenuptan gelmlf başka. tşçllcr Doktor, anti - şarbon eeromu kul- 447, 643, 532. 657, 647, 529, ıso, İstanbulsporu rlün mağlCtp etti. 
d~ '"~· BUnlann d&..dimnlc:rl. nL lanare.k hıı.staamı iyi etnıış. FG.k~t 275, 426, 113, 609, 408, ren btıslıı:a Rbepler. bazı oyunc~· 
klll 0 duğU meydana. çıkıyor. Böyle sıhhiye polis Jıa!ıyelenni de hereke. Kayıt numaralı namzetler kabul larının lüzumsuz fantezilere kaÇ
işçl!crin hepsini muayeneden geçir- tc getlrn1~. Birçok sorguda.n sonra edilmişlerdir. 1 nıaları, bazılarının da ıenç bir fut 
mek Uzerc karantine istasyonları ku· hafiyeler, koylUnUn bir dUkkAndan 2 - Fen memurluğu kısmı gl· bolcU için kafalarda bir istifham 
ruluyor, umumi apdeshanelerde tc.. bir hatta evvel bir tre.ş fırçası saun rlş imtihanı 9.10'941 perşembe gü· bükecek halsizlikleri idi. Evvel~ hü 
mizllğe dikkat edlllyor, eule.r mua- aldığını öğrenml.şler. Dükkan basıl· nü yapılacaktır. Mühendis kısmı ı cum hattında Süleyman iş görmek 
yene ctUllyor, gelip geçenlere mahSus mış. O nevi ftrçalar musadere ve mu- imtihanında muvaffak olamıyanlar şöyle dursun di~er arkadaşlarını 
A.dl otellere ve kamplara. sıhht kayıt. ayene olunmuş. Şarbon mlkrobUe do. dan 8,10.941 çarşamba günü saat da bozdu. Dlyebılirlz ki, olması 
ıar konuyor. Böylece Şige. dizanterisi lu olduğu görülmUş. Fırça meğer Ja· 17 ye kadar bir dllekce ile milra· muha~kak golleri lüzu~uz hare
mlkroplannde.n ibaret cani çeteleri· ponyadan idha.l ~ilmiş. üzerinde şu caat edeceklerle 30.9.941 akşamına kctlerıle olmıyacak vazıyete soka· 
nin Mi~ganda yerlcşlp cinayet işle· :razı varmıf. cStrertllze edilmiş 332 kadar f'en mcmurlu~n kısmına rn~ Adeta Beşiktaşlılara yardım 
meğo devam etmelerinin önü alını. modeli Japon traş fırçası:... namzet kaydedilmiş olanlann kar ettı, Oyunun başından 'onuna k.a· 
yor. Fırçalardan satılmış olanlar toplat nelcrile birlikte imtihan günil sa- dar al gözüm, ver gözüm kabilin· 

Tifo geçiren ıcııtil kadm tırılmış ayni fırçaların başka. Y r· at 8,30 da okulda bulunmaları. den kısa pasla oynamak hususun· 
On ay kadar oluyor, tifo geçirmiş !ere gı~csl ihtimaline kar ı Va ine _ 3 - Okulun bfitün şube ve kı· daki inadı. İstanbulsporun dünkü 

bir kadın Amerikad" bı·,.,.0k cinayet- t d fed al hUk"' t d ş 1!_ gt sımlarında tedrisata 13. 10.941 pa· mağlübiyetındc başlıca lı.mil oldu. 
.. ... on a. er ume e c ma umu. t . . il b 1 k D '"" ta afta l kt K d .d 

!er işlcmlştir. Kendisine bakarsanız verilml~ Yapılan tahkikat Uzerlne zar esı gun aş anaca tır. ıı:;er r ~ so - açı a a rı e 
fena maksadı yoktur. Fakat eırf cc· bir idhaJ~+"ının bu ucuz fı,...,.lardan de bir hals.izlık goze çarpıyordu. 

"'il .,... A / d M h k • 'l'opa kcndısi beş metre yakınlık· 
haleti yüzünden birçoklarının hasta. 35,000 adedi bır mUddet evvel Japon· nfa ya a U fe zr- ta iken, rakip oyuncu yirmi met-
lıf;ına ve ölUmUne sebep olmuftur ki, :radan gctırttıği ve bunlardan her bi- /erle mücadele reden yetişerek almakta güçlük 
bu:ıun ~diden cezaları var, fakat rlnin şarbon luuıtalığı için bir men!'a çekmiyordu 
ileride belki de ceza. ke.nunlannQa. le4kil ettiği anlaşılmış. Mesela bcr. Muhteklrlcre karşı Antalya beledı. ' . İ 
doğrudan doğruya cins.yet diye YCJ' ber dUltkAnlannda kullanılacak ol~ yesi şiddeUc mUcadeleye glr!Amlştlr. Maçın talsılAtına gelince, stan· 

• 1 bulsporlular tam kadrolarını mu· 
alacak. bunlar umumi bir &ılgına Hbep o· Son gllnlerde sekize yakm muhtekir h ~ tm kt 'd'l B . a~aza o e e ı ı er. una mu. 

Yirminci asrın başındanbcrl dün· le.bilecek. Derhal Bırleşlk Amcrlltayı suç Uzerlnde yakalanmıştır. Bllhası:.ıı. kabil Beşiktaşlılar da geçen seneki 
yanın her yerinde tifonun önllne geç. teşkıl eden kırk cekiz hUktunete ten- makara, un gilıi halkın en ç<>k lhtl· k d 1 d k d- t b . a ro arın nn anca or eş o· 
mek Uzere tedbirler alınmıştır. Es· ilke tşareU verılmlş. Fırçalar topla.t. yacı olan hububat \'e eşya.da ihUktı.r yuncu oldu~u ha!de ve Hakkıdan 
kiden her sene Amcrikada tl!o yUzUn tınlmış, fıı.kııt satılanlar ylizll.nden yapanlar belediyenin blaman dUşma· mahrum olarak sabada göründü. 
den milyon başına. 3.59 kişi ölUrken şura.da. burada hasta. ve ölWere tesa· nı olmuşlardır. ler Yalnız sağ açık Sabriyi Anka-

dUf edllmlş. . . DUn, ma.J<ara saklamağa tcşebbUs radan getirtm~lerdi. Oyun Ah· 

HERGüN BiR FIKRA 

Şah gönlüm böyle 
böyie istedi 

Bu htı.dise U.aerino Amerıkada traş eden bir tUccar yakalanmış ve 500 met Ademin idaresinde başladı 
fırçalarnın takim edilmeden satılma.- lira par& ccza.sı Ue lspartay& sUrW. İlk dakikalar kar!!ılıklı hücumlar: 
maııı hakkında bir kanun yapılmış ve mUştUr. Gene bir tUccar ihtiktır ya- la gccti. Bundan ~onra zaman za. 
ihUyat.en her tarafa antı • fal'bon se- parken yaka.lanmış ve Uç seneye man tstanbulsporluların daha ağır 
romu tevzı edilmiştir. mahklım edilml,tir. bastıkları görUldil. HattA bu ara· 

r 
- Evet gayret edeceğim, fakat bir 

farUa ... Yarın öğleye kadar Japonlar fab 
rlkayı berhava edecekler. 

Hem de o şekilde ki, dört duvardan 
başka blr şey knlmıyncak. Kenc:Ulerlne 
~ · '-ayı dinamitle atmağı teklif ediniz. 

EDEBİ RO!\IAN 

~ 
Karagözün pazar sefası 
~ ün ak~am halamın oğluna 

16:# iftara &ittim. Halamın se· 

kiz yaşında cingöz bir torunu var 
ki, beni çok sever. Yemekten son· 
ra boynuma sa-
nldı: •Ata bey, r--'""r':=""~::>Kı 

dedi. sana kara· j ~~~iii~I 
ı& oynatayım.• k 

- Sen Kara- ~~~M'..l" 
ıoı: oyr.atması· 
ııı bilir misin? 

- Bilirim ya, 
sana bu a.-.şam 

ı.....a......-.... ..;;;.-..a 

•Karaıoı:ün pazar satası. nı oy. 
natayım da ıör. 

- Haydi oynat bakalım, 
Salonda. evvelden hazırlanmılj, 

kuvvetli bir elektrik aınpulüniın 
önilne beyaz bir perde gerildi, to
run perdenin arkasında kayboldu 
ve oyun başladı: 

Perdenin bir tarafından Haciy· 
vat, bir tarafından Karaı6z iler
liyor, birlbirine yaklaşınca: 

- Maşallah Haciyvat, çok şü
kilr yüzünü aördiığümüze. Biz im· 
tlhan heyeti, sen de Bayan Safiye 
misin mübarek? 

- Vallahi haklısln Karagöz. O· 
ruç hali, bir yere çıktığım yok, 
Bugün canım sıkıldı da ... 

- Ya, benim de öyle. Şöyle Be· 
yo~luna çıkıp bir paıar safası ya· 
payım, bir sinemaya gideyim, de
dim, sen de gelir misin Haciyvat, 

- Hay hay Karaiöz. Gel öyle 
ise şu duraktan bir tramvaya bi· 
pelim. 

Perd«\en bir tramvay geçti. 
- Bu dolu Karagöz:, 
- Dolu olmasa tramvay olmaz 

Haclyvat. 
Bir tramvay daha &eçti, 
- Bunda da yer yolc Karagöz, 
- Tramvay çocuk bahçesi mi ki 

herkese yer olsun Haciyvat. 

Bir tramvay daha geçti. 
- Bu da tıklım tıklım Karagöz. 

Biz tramvaya nasıl binece&iz ya. 
hu? 

- HAii adam olamadın be Ha· 
ciyvet. Tramvaya binilmez, tram· 
vay zaptedllir. Zaptetmlye kudre· 
tin yoksa tatlı tatlı seyredersin. 

- Anla~ıldı Karagöz, oylc ise 
bir taksiye binelim. 

- Binelim Haciyvat. 
Perdede bir taksi peyda oldu, 

Karagöz taksiyi durdurdu. 
- Beyoğluna· gideceğiz arka. 

dş~. 
- Vallahi Karagöz nğabey. Ben 

ı;inim pek az. Fatihe garaja çeki· 
yorum. isterseniz Fatihe götüre· 
yun. 

O gitti. perdede başka bir taksi 
göriindü. Karagöz bunu da dur
durdu. 

- Beyoğluna gideceğiz; arkadaş. 

- Vallahi Karagöz "ağabey ben-
2i~m pek kıt. Beyazıda garaja çe
kıyorum. isterseniz Beya:ı:ıda gö· 
türeyim. 

O da gitti, perdede üçüncü bir 
Taksi göründü. Haclyvat Karaaö· 
zün kolundan yakaladı: 

Haciyvat taksiyi durdurdu: 
- Fatihe g!Receğiz evlAt, 

- Vallahi Ha· 
ciyvat amca, Tak 

~:::::=:;;::::, sime ıaraja ce· 

kh•orum. Ben· 
zlnim pek az. 
Sonra Fatihten 
Taksime döne. 

ıı:ı...----.....1. mem. isterseniz 
Taksime ıötUreyim, 

- Eh, Karagöz, ne yapalım, Gel 
hatır için biz de Taksime Cidelim 
bari. 

Kanıgi:u:le Haciyvat taksiye bin· 
diler, oyun da bitti, Tiryaki 

TEFRİKA No. 9t liyordu. Bir müddettenberl Herbert şiş~ 
manlamıştı. Sıhhatli ve rahat bir yüzü 
vardı. Haline, tavrına bir emniyet ıeı. 
mi:tJ. Daha çok ı>ara kazanıyor ve daha 
az masraf ediyordu. Başka bir yere taşın· 
mıs ve bir otomobil satın almıştı. 

Şehit Sultan Selim zamanında 
Sırmakeş Arlf adında ~I gayet 
güzel bir zat. \'armış. Sesinin gU. 
zelllğl kadar da musikiye ~na· 
mıt- Fakat, e&nl dlnletmekte 
IWnseııln emir vo antı&una t~bl ol 
maz, mrar ka~ısında inadına &O· 

nıurtup otururmuş. Bir Ramazan 
cumaaı.ıı.da 8ultaıı ticl1m Lfilell ca 
nllswc seımıt, Arifin de oamide 
bwundlJiUllu lfilnılş. iı;ı ezanının 

ouun canıfından okwunaııını lra. 
de etmiş. Keyf lyeti Sırmaketo 

bluJıetu..j>ı!J'. ~Jr ~ tda.m 
wncW:lJ Ka.rşwnda bile lııaduu ter
k;,unemJş oamidcn çıltarken ka· 
pıda, ken<ü glbl umanın meczup 

Araziyi tesviye etmek için zaten dlnamit 
kullanıyoI'lar, aameleninr dikkat~lı:lJği 
yüzünden b!r kaza çıktı.. diye tevil ede· 
bilirler. Kaza denilen .. Pv o kadar çabuk 
• beklenmez bir ~kllde olabllir ki ... 

Sultan uç ayaau0<::1 ı ou anı bekliyordu, 
Japonlar art.ık umurunda mı idi? 

- Peki, dedi. Yann ölleyln fabrika, 
berhava edilmiş olacaktır. Bunu size tc· 
min ederim, 

Yaıan: Frands de Crolsset 

tanımak ~ercfine nail olmak isteriz 
Vali çıkıp gittikten sonra Selim kendi· 

nl tuttu, Ne Odreye, ne dP Madam Tur. 
pine telefon etmedi. Her şey tamamile 
hallolup bittikten sonra haber vermeyi 
tercih ediyordu, Rahmanı çağırdı: 

Çeviren: Renan A. E. YALMAN 

du. Rahmanın Odrey'e karDı derin bir 
hürmeti ve haYra.nlılı vardı, Bu hissi 
şimdiye kadar ne Zübeydeye, ne de Se· 
limin öteki ıevcelerlne k.arliı hissetme
mişti, 

Odrey hakkında karar vermeyi dalma 
geriye bırakıyor, daha doğrusu kendi bu· 
sust hayatına alt olması ıazım gelen bu 
Valinin bu dav~tındon kal'iyyen §ilphe 
kararı vali ile karısına havale ediyordu. 
etmemiş ve Ylıle yemeıe ve brlc-e davet 
edlldftlne hükmetmi,tI. Her uıı:nan sı
kılgan blr tavırla içeri girerken bu defa 
daha serbest bir tavırla eeldl: 

andan bir beJda~l babasına te. 
üf etmı~. t>nun teklifi Ue Kam 

kapıda o zam:uılar Karapıı~ adı 
Ue metbur meyhaneye cıtmış. Bek 
taşı ile lw'J.ıltklı lt>ınoğc, ıüzel 
&e&i ile oradakiler! şenlendirip ke 
yUlendJrmej'e glrl~IJ. O ırada 

yanına &0kulan 'e biraz ev\·eı ca 
aı1de padi§llhın lradesllc ezan o
kumadı~ı halde meyhanede bW· 
bül Jlbl şakımasının &ebeblni · o. 
ran bir orta kollukrusuna: 

- ._ah gönlüm böyle dilcdJ. 
CamJde &ostum, meyhııncde co'· 
tum işte. 

oe~abını \'er~ '\e cUııbüşüne 
de am elmlf. 

- Şu halde ben de Misis Carter'in bo· 
şanma meselesinin Uç haftaya kadar hal. 
ledlleceğinl size temin ederim. Yani ma· 
ısın on beşinde dava bitmiş olacaktır. 

NikAh hemen kıyılabilir. Şu halde mayı· 
sın yirmi belinde sizleri akşam yemeğine 
dsvet etmek ~ercflni bana veriniz, Yirmi 
beş mayıs.. Sizce nfünaslp mi? 

Vali bu söı.lerl nazik bir tavırla söyle· 
mlşti. Selim meselenin bu kadar çabuk, 
istediği gibi halledileceğini beklemediği 

için biraz hayret etti: 
- Pek iyi olur, dedi. 
- Şu halde mayısın yirmi beşinde sa-

at sekiz buçukta Lady Brandmor ile be· 
raber sizi ve muhterem Udalgor sultanını 
akşam yemeline bekliyoruz. Kendilerini 

- Japonlara haber ver, bu gece kendi· 
!erile görü~mck istiyorum, dedi. Yann 
öğleyin fabrika ortadnn kalkmış olmalı· 
dır. 

Rahman, efendisinin sevinci karşısında 
ses çıkarmadı, fakat kızıyor: 

- İnglllzlerln bu işte zarnr görmeleri 
Icap ederdi! .. diye dUşünüyordu. 

Efendisinin bu işte bir miktar para 
kaybetmesinin bir mesele teşkil etmediği. 
nı o da biliyordu. Selim çok zengindi, 
Fakat Rahman bunu bir prensip meselesi 
yapmıştı. Bununla beraber neticeden 
memnundu. Selimin nihayet ıırzusuna na· 
il olmasından dolayı seviniyordu. İş uza· 
dıkça Selim üzülilyor, sinirleniyor \'C bu
nun hUkCımet işlerine zararı dokunuyor· 

' 

Japonlarla anlapna müı:akerelerl uzun 
ve çetin oldu. Rahman efendisinin bakla· 
rını şiddetle müdafaa etti. Nihayet anlaş· 
tılar. Japonlar da bu işte epey kArlı çık
tılar. Ertesi günü saat yedide fabrika 
berhava oldu. 

-26-
- Hiçbir zaman.. Hiçbir zaman bunu 

yapınam, anladınız mı? Hiçbir zaman .. 
Bu sözleri avaz ave.z haykırarak L8dy 

Brandmor söylüyordu. Kapıyı da hızla 
kapatarak odadan çıktı. Vali omuz silke· 
rck: 

- Fırtınanın durulmasını beklemek 
lAzım ... 

Diye dUşündü. Ötekiili kandırmak da· 
ha kolay olacaktı. Binbaşı Cnrtcr o ara. 
lık gelmişti, D~arıkl küçük salonda bek· 

- Beni çatırtmışsınız? dedi 
Fakat Lord Brandmor'un tözleri ken· 

dısini endişeye düşürdü. Vali, müşfik bir 
tavırla: 

- Binb~ı Carter, size karınızdan bah· 
setmek istiyorum. 

Dedi. Herbert liaşırmİljtı: 
- Ya .. Demek ki .. 

- Evet, azizim Her ne kadar sizin ya. 
nınızda Misis Carterden bahsedılqtlyorsa 
da arkanızdan çok liCyler söyleniyor. De· 
dikodu tekrar başladı. 

- Dedikodu mu? Neler soylendiğlni 
size sorabilir miyim? 

- Esefle söylerim ki doğru 5eyler, az.i· 
zlm .. Herkes anlamıyor, şaşıyor. Bu me
selenin fazla uzadığını söylüyorlar. Su!· 

<Arkuı var> 

DE~ 
ell~ 

1 
Yandı zavallılar· 

11cıııı' 

K öpek balıklannn ::ı'' 
bll' 

amma fıskiye ı;lbl otıl 
&o lışlnrtmalanm çoculdulğe 
kıraat kltaplarında &ClTetnıt 0rıır. 
yamadığım b:ıJlnalara ac~ ııl rı' 
Blrkaç aeno sonra. bu h:Jl"~ tıtr' 
neı;ll kuruhılaca~ını ballU ŞU 
dls haber ,·erdi: 0 il'" 

cBlr Japon Alimi, ballDB ~ı!Jf 
pek balıkJBnndıın ~ıkanıan ııc f 
birinci nc\·I makine yağı ~tit' 
tiren ycn1 bir usul keşfet ~ 
Asnmız. malclne asrı old e. ııli 

makineler yağsız: ıştcmedlğlll-ş~ 
dirilen usulü de fa&ulyeden ~re ,-ı 
karan Jaronlar bulduğuna g 
dı za\·alJı ballnıılar? 

K'CB.KE lTlBAR IOO t 

Nasreddln merhumun dt~r ~ 
tlhar» hlkuyesl de. ff()CDIU8 ~ ~ 
fıkrası gibi ölmez: oğludtıt ~ 
zaman tazcclir. Harpte b110 ııı
ltıoonn mlsallerlnc rB&lıyor ~ 
Fin matbuatı, me;ıJıor ~ 

AJckmndre Pu<"kln•ın uıru rıSf' 
birinin esir edildiğini 11abet ,-e~ 
lannş. Bu torun bir topçu !ır tİ 
1mı,. Bu muazzam harpte dit· fJll' 
len tctmeııler tUmcn ttıınen ııııı'.,r 
lardan hlç birinin kale ~ 
da pirin torununun ı:l1' ıtı1"1' 
A;Uzetelero gctmcsl a:ldlrke 
d~lldJr de nedir? 

UFAK BlB TEFSlB JfO' 
Amerika Harlclye Nazıtl_~lltf ı# 

&'&Zetecllerlıı sorduklan ..ua-
vap ,·erirken şöyle demif: _.Al 

«Hltlerin son nutkwlD ~~ 
Çünkii mutadın dışında ~' 
bir OCY lbtll"a etmedlğlnl 41 ,r 
Um. Bu zanııınlımla bu t&t' s/ 
tokları tAkfbe müsait \"aktlJll 
tur .ı> _ _, ;. 

l~de ne miln:ilar saJclır 
cevap? ~ 

dlJt.ıerln son ootkUDU ~ t' 
dnn» dcınek, a:buodan e'"~;;;ı; 
tün nutuklarım okuduın» 
tir. ~ ı. 

•ÇünkU mutadın dışında ııl ti ı 
ıı bir şeyi iht.ll'a etmedıt' .;
mln e.ttlm» demek, .-ırouerflS 11 ~ 
dan e\~elkl nutukları blrblrııı',ıl 
nJydi, &OD nutkunun cfa öyle .,..J' 
ğını tahmin ettJm. nJtelcflt1 ~.ı # 
tum bu aon nut~ıkta ds J11

11 ti 
şmda bir şey balıruıdımt de: 1 

cBu zama.nluda bu tart .J 
tuklıan takibe mllsait ,-a.ktııı' ~ 
tUD demP.k, cdUnya \"&f.l)°ttl ·" 
ıında lşlerlmlz pek ~oktur• ıııc 
nutuktan da okumak, flJ1'~~ıı ,r' 
şey sö~·Jcmemek bu ışıeru·~ 

ınndadırn demektir. ,.vı 

==============K=Ö:::::~ 
Sorunuz~ 

5ögliyelifl
1 

Lisan mualliJll 
mektebi 4 

1 - KadıJcöy oktıyucuJanJll~ 
o. &oruyor: Lf58ll muaillD1~J
ltln nerede l"C kar ıene ok'JP: ., 11' ı• 
zımdır. Mektep nehari ırıJd 

1 
Cevap - Edebiyat F8~e 

bağlı Yabancı Dil mektebil' ti 
mak !Azımdır. Tahsil rnUd~e-" 
senede sekiz sömestrden IJ)I>' 
M•klep neharldir. sOV 

Kadıköyünde l\lodada N~ ıı ~ 
tında ı 7 numarada uaYa 
met Gürateş soruyor: <'ti 

cıBu yıl orta mektebe et' 
llm kızımdan istenilen d ııe l 
vıızımı arasında meıilreı iJI 
numara bir deste diki! 'O~ıl 
de var. Fakat, mez.üreYI ~ 
nın, hele iğneden bir deSt~ııı' 1 

om imkanı yok. Ne l·aPll 

caba? t 
CEVAP - Bu lmkAnsızll 
mektep idaresini habcr<isf 

niz. ~ 

Ul~:Ift!l3:DiUP 
i ağsız ir, .İK helv~ 

On taze yumurta blr ı.-ııP il~ 
tel ile çalkalamalı. tyır:o ıı 
tllkUn sonra, bir ufak ı;t~ 
§ekcrle bir buçul< kepÇe 

1
11.f ı.1 

ınıaı wra ne ,.e ya\"ll~ 58\ % 
tarak en az: yn.nm saat ı;l)t' ~ 
l\enarh bir tepsiyi bol~ )ıı!;I' 
lı. Bir ~emek kaşı ı nıil' ıt' 
unu bir çay kaşığı ile uır.t, ,ı 
teıııtye serpmeli. ÇalkanP'' ,ı'I 
murt alı irmiği dokllp ort• cııo' 
fırına sUrmell. Uabarıp P ıı 
şince fırından reJunelJ. :V9 to1 
ılık uya. Uç burul< keP~ ıe 
ker katılarak lı:ırlı bir a~ ,-l 
\elce yapılan ~rbctl üı.erıne -pf 
~11\BŞ döl meli 'e derbııl ce ~ 
Uzerlnl örtmeli. En aı pıtı t"'.J. 
bu \"azlyeıte bırakıldıJ.-tıın .,,';İ. 
at>mah dlledJğinlz şekil 'c ·eı;;, 
lükte ke5mell \"O sofrD) il 't•il' 
Ucuz, he.fi! ,·e lcuctll bir 
lur. 
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"'-----------~ \ c..zan:---• 
l sa f..N 
~·------" Cilr~Phesıruıe, bugUnkU tcbllt-
./lıaı e 'al.iletin hulisuı şudur: 
~ l:epheslnde Alman _ Fin 

~lurrnansk tstlkıımctinde ta· 
. , ederek lıu şehre G5 kilometre 

buıunan Tltza nehrini geç 
ll\affak olmu hır; fakat ıtus il • 

" laarruzue ağır r.ıı.)iat 'ere
hıiıı tekrar garbına atılmı~

: lıu .\lınan alayı lmh edll · 

~n hesabma göre Lenln-

. iKi NESiL MONAKAŞASI ...., 

Yeni Neslin Müdafaası ! 
Hukuk Fakültesinden Bayan Vedia lrdem kendi 

ne s 1 inin A vu k at 1 ı ğ ı n ı yap ıy o r 

Acaba bugünkü nesil de yarınkini çekiştirmiyecek mi: 
yazan: rck bütUn bir nesil h~abına hayıfla· Bundan birkaç ı;Un evvel muharrır 

ValO. Nureddin ile Hikmet MUnlr a· 
ra.sında bugünkü neslin genç kızları 
hakkında samımı bir konuşma cere· ~ 

nıyor. 
Neriman Hikmet Buna mukabil Hikmet MUnir ar. 

kadaşını teselliye çalışarak ona m~
kabele olsun diye: 

- Bu hal yenı 

§1j SON 
Ruzveltin 

Vatikan 
mümessil i 

Ncvyork, 5 (A.A.) - lleis Ro· 
osevelt'in Vatikan'daki şahsi mil· 
messili M. 1\'lyron Taylor buraya 
gelmlstir. 

M. Taylor beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

İ. zgilieren z n }' a k ı n 
şark ticaret mümes

silleri toplandı 
Kud!ls, 5 (A.A.) - Britanyanın 

Mısır, Suriye, Irak, Ti.lrkiye ve Fi· 
listindekl ticaret mümessilleri bir 
konferans akdi için l:ıurada top· 
lanmı§lardır. 

Sovyet.ere göre 
(B~ı ı ıocide) + 

J:tıvfil ie>Dl1 
Bulgarların öde
diği faturalar 

!tlırıııın 4/1. T ,rln/0'1 günü 
t 1 lAzımgell)ordu. Bu he. 
ru tılanamıştır. 9 gUndenbe

%1l hUcıınılar yapıın Ruslar 
lbt 11 b tı cenubundakt sn· 

yan etti- Bu hu. 
ııusta bırı çok bed· 
bin biri oldukça 

1 nlkbln idi. GUnün 
kızlannı, resmiyet, 

neslın cazibesJıl 

arttırıyor!.. dıyor 

ve ildve ediyor: 

Ecnebi memleketlerde birçok 
mühim şahıslarla yaptığım gorU§· 
meler neticesinde elde ettiğim çok 
ehemmiyetli malumatı süratle M. 
Roose\clt ve M. Cordell Hull'c 
bildireceğim. 

ZannedildlğJnc göre M. Tay• 
lor, M. Roosevelt ile Hyde · Park'· 
la görü§cccktir. 

4 Birincite~in gunü kıtaatımız, 
biıtun cephe boyunca dUsma~la çaı: 
pı5Y0ı~lardır. 2 Birincıtcşrındekı 
hava muharebelerinde 51 dUşman 
tayyaresi ve 2 balon dUeUrülm~Ş· 
tUr Bizim kaybımız 19 tayyaredır. 

Yezen: M. H. ZAL 
~ ulgarlstandan iki haber var: 

6iiiiPJ Birine ıöre Bulıar Nafıa 
Naıırı \·asuef Dobruc:ı!'ln alııı· 

masını kutlulamak \'e!illet.Uc bir 
nutuk aöylcmlt \'e atağı yukarı §U. 

nu demlttlr: Bulıarlar Ruı; talep· 
lerine ınukaHmıet edeceklerdir. 
Bir ı;coe e\"\ elki Rus uatlerlne ka· 
pılıp Bulgarlstanın Ruı i~gali al. 
tına ıırmeıılne meydan 'erseydlk 
lsUklilden mahrum kalırdık. Rus
ların maksadı buradan seçerek Bo· 
tazlan almaktı. lnıtllz taı.ylkine 

de boyun cfmlyecefiz. Her g~n 
ıtııı blz:i mUl\ere bir kat daha ba~. 
Jıyor.» 'ç ieşebbuslerlnde bllc hu. 

~t dır. Stokholından gelen bir 
•'1!ıı töre .Almanlar Lenlngrada 
~. S:,etre uzakta bulunan Çarska 

1 şekil, kıyafet ba. Eski neslinki ha· 
lıle cinslyetını ak· 
la getirmege çaba. 
lıyor gibiydi. Şlm. 

diki şekli ve şemııl 
lı ile, muhaverestlc 
bu cinsiyet farkı:ıı 
maskeliyor. Er· 
kekle s;rf arkadaş 

ı\io;:.kova, 5 (A.A.) - Gece yarı 
sı tebliğine zeyl: 

' bıı lnctklinl alnıışlar<lır; Mos· 
\ kaynaktan gelen h:lbere 

s l..enıngruaı almoğa. memur 
~aı \'on Leeb, Bay Hltlere 

ba.. "ertnı~ttr. Bu istifa, \'D. 

.... ""Mtılnıış olmadı mdan kabul 
ı., tir. l'ılarcşal, son günlerde 
~ lt\1ye kıt:ılnnnı Lenlngradc 

' ~ ttrc ntesafede bulunan Kol· 
~t~ıne gilndcrmlştlr. · 

Ilı bUtr kl §imal cephe5lnde 
laası henll.ı a;arsılmamı'· 

~ Cll!U ccnubundakl bölgede 
~ bit tdeıı nıuhnrebeler hakkında 
~ 'llıa!Clnıat yoktur. Rusların 
' lıU taarruzu da, merkewc. 
~tııılar gibi ağır 1nklfaf et

tıııı · t:'akat, Mar~ Vor~of 
~o ordulıın araıındo. Al· 

' ~n şbndUlk acık bir kapı 
' tter Ru lar llmen g!Uil 

l.o\"at nehrini garba ge. 
fıb.az ıbJıa Oerlemlşlerae, va.
~ daha antlam olacak, \'e Le-

llll14aflleri daha genlt nefe3 

' ?cJır, r~ \e cenupta Almanlann 
• " r Jrrupu taarruz. balinde. 
~ Yt!ı} taarruzun ku\·rntı, 15· 
\ ~ 'e hedefleri hakkındaki 
'bııerımız doğru çıkmıştır. 
~llıun, merkez ve cenup cep 
\ ~ llıUşterck olarak iki ordu. 
'ı bit il lle yapıla<:ağuu, ve Jruv· 
~ llıtbnaJ ile oreı - Barkof 
~ 'e l>on nehri kaynakları1l3 

~CUı edllceetlrü yazmı,tık. 
'--.., ltıeı-kez ''e cenup cepbele.. 
ı... ~ taarruz eden Alınan .or
~ t~~rt kun·etıert, henüz te-

U Yen bir habere göre Orel'e 
~. trlenıeyo muvatfak oımu,. 
'\llıı tehir, De6Ila nehri şar. 
\.' ~ ~losko\ a • Harkof demir. 
-'"'-ı tinde mWılm bir noktadrr. 
~flaııa ta.rkında \'oro~ teh· 

\;;,t, lıt bllra& Orelden daha mü 
r~ 4\Iınan?ann lmdl varmak s; 11 hecıeı bud~. 
\ ~ ~Uba lnenıek Alman orclu 
~ • llarkof - Rostov bat
' cepheler teşk1llne calışayor 
~ '11UknbU l\lareşal Budyenl 

hrbıruıa ı tDn1lrlı bir mti 
~:ıhest lrormağa gayret et-

: Voro"""' Kurak • Orel 1 --... -"h ~nde Almanlann btr yar 
~ lıttaUnde bulunmaları kav-
~ leıneıdlr. Bn yarma mu_ 

'\ ~llı-aa. Budyenl orduları Din 
'.YQndakl Alman taarruz; ma· 
~ İekraz mamz kalacaklar• 
~ 1toftakt Uiblye, Orel veya 
'~t tekt-ar oyna.nabUlr. Ruela· 
~ ~ \•e Cienup ordulan ara 

~~nın~~ latioaden 

4.ınanlara göre 
~ (Ba~ı ı lndde) % 
~ ile }{aradcnizdekl bir kaç 
~ Yapılan temizlik amc-

~'sında, piyade fırkaları, 
3erı fazın Rus askerini esir 

Ilı.it t Zırhlı araba, ı 79 top ve 
tq?e~lYöz iğtinam etmişlerdir. 

c at 24 eylôlden 29 eylOle 
tı ~eYan etmiştir. Oesel ada· 
~l reket eden Alman istih· 
I' erı, Abruka adasını tııgal 

~ S:e adadaki garnizonda bu 
tlır "Yet askerlerini esir al· 

· liarkov'un cenubu pr
~Ühim bir slltıh febrikası 
t "'a ile Lenhıgradda aske

rı bombalanmıştır. 
t~ CA.A.) - Bir Alman 
ili nı 4 ilkteşrin günü prk 
\t il cenup bölgesinde Sov
'lltllerını yarmı§ ve D.N.B. 
tiı btr askcrl kaynaktan öğ 
:e gore, mühim Rus kuv
~ lrııhn eylemiştir. 

4,~ • 5 (A.A.) _ Stefant: Ru
• ~ilde deniliyor Jd: 

'il ~Yo rnerkezlerl tarafından 
~ a Yanlı~ ka.yıUara inananlar 

~f't tlıaksadı mahsusla veya 

11 'Yanıar bulunduğundan, Ru 
~ 1:1 karargfihı aşağıdaki ra· 
P.Q b< ıı <!der. Harp bıdayetinden 
~ha :tıd\n fazla esir aldık, ı:tu-

ttlt tı 20 bin ınu. ll'i bin Iırııyıp, 
t: aenı hatif 

l!'dtr 
tı . 
~ dekı tahribat 300 

baıı~ olınl>~tır. 

BirJapon gaze· 
lesi diyor ki : 

(&ışı ı incide) ** 

Ukraynada günlerce devam eden 
muannidane bir çarpışmadan son. 
ra, bir Rus birltl':i 8 inci Rumen 
fırkasının blr bolUğUne ve 399 cu 
Alman piyade alayına atır zayiat 

Jmnından a.şırı bır 

bultlik ve acayip. 
11k lçerslnde mU
talea ediyorlardı 

VllO. Nureddin es
ki kadını uzun boy 
lu medhettfkten 
sonra bugünkWer 
için : 

Eski nesil, yeni nesil miina ka,aıına tutuşan VI • Nil, ve. 
dla Irdem ve Hikmet Münir. olabl>mcsine im. 

kln veriyor. Bol bir yağmurluk için • 
den yüzde yüz bir ka.dının Ç•kdığını 
gönnek cidden na.hoş olmuyor. 

verdirmi§tir. 
ŞJyorlar. Amerika bu gayretler kar· Moskova, 5 (A.A.) - Reuter: 
şısında sıkı bir b!taraflılt takip ve Sovyct istihbarat ajansına Stok 
hattfı Amerikalıları tehdit etmlyen Vt' holmdcn gelen habere göre, Lenin 
kendilerine faldelcr temin e~~ek 0 - gYadn tnarruz eden Alman kuv-
18Jl yeni nizamın ı;erçeklcştmlmesı· vetlcri kumandanı Vonleeb. Hit· 
nl arzu etmelidir. ı lcrc istifasını vermişse de, !\fare· 

B. \'ıu.lletiıı b&kka \at. Bulgari,.. 
tan Butı ltı•ll altına dU~&eydi el· 
bette ı tlklilden mahrum bir ıııenı . 

lcket olacaktı. Fakat mlh,·er i~gnl 
altına dUşmcnln de iıtlklll Uıerint 
olan tesiri bundan çok farklı dcğ.ı 
d!r. 

Bulıarlstan elbette mlh\ ere baa; 
Jıdır, çünkü komşulıtnnıa toprak. 
!arına ancak o yolla el uzatma~ 

hatıra getirebilirdi. l akat Dobruı.-u 
nın ~.galinin \e diğer Bulgar eıneı 
lcrlnln )erine ıelrue.i mukabllin<l 
üılcnccck faturalar \ardır. Bunı1-. 
dau birincisi, Bulıarft;tanın aıl•~· 

ı~ıaıc uğı ıyarak ınulıtellf hareket· 
ler için bir Us diye kullanılınnındır 
Bulgarlı;tan bu faturayı ödeıni,tir 
Fakat ln~ltere ile dlplonıaı;i mlı · 

na.sebetlerlnl kesmekle beraber ~1 •• 
len hnrıı harkl kalnıaaının yolum 
şlmdi3 c kadar bulmuştur. 

_ Hantal ayakkabı ile, deveva:J 
ytırUyU~le ayni üslflp bir konuşuş. Ağ 
zmı açınca.: Gıık! .. diyor. 

madığını, kabala.ştıfını. ka.dtnbk has
salarını 'kaybettiğini e5y1Uyor. 

Yani bobsUlizmin meydana getirdi. 
Bu vaziyette kadının hiç güzel ol· C'I yeni Upi yarıa. yal(ıla tenkit ede· 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
İkinci 25 milyon liralık tasarruf bonolan J'111'4aa bel' 
k~inde satışa ç1karılm11tır. Ba bonoları atmakta 
attle edin iz. Çünkü satqın bagiiakü teldine nuaran 
bu Bonolann da evetktler ,;b i çok lwıa btr zaman 
içinde satılıp bitecefine şüphe yoktur. 

YURDUN MENFAATi; 

SiZiN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf bonosu almamzdadır. 
En zaruri ih tiyaç nıaddelerlnden bafka h191>fr teJ'• pa
ra vermemek, para arttırmak ·ve bunonla Tasanllf Bo· 
nosu almak vazifenizi yapmak n şahsi menfaatlarım· 

zı koranıak demektir. 

UNUTMAYIN Ki: 
Tasarruf Bonoları lı.uılatiyle Milli 
artan ihtiyaçları karşılanacaktır. 

e FAiZ PEŞiNDiR. 

Miidafummn 

% 6 faiıll ve bir sene ridell bir Tuarnıf Bonosu al• 
mak için 94 lira ödlyecekainJz. Bnaa mukabil bir seııe 
sonra 100 lira alacakaınız. 

e BONJ FIYATLARI HER KESEYE 

ELVERiŞLiDiR . 

Tuarruf Bonolan 5, 25, ıoo, 508, 1000 liralık parçalar 
halinde satışa çıkarılmtştır. lteaenbtn mıisa•detl •Is· 
betinde· ıiz de bir tane alabilirainiı. 

BONOLAR ARTIRMA ve EKSiL TMELERDE 

TEMINATTIR. 
E vvelce satılan Tasarruf BonolariYle Tenlden satıea 
çıkarılan Bonolar arttırma ve eksiltmelerde satış kıy
metleri üzerinden teminat olarak kabul olunmaktadır. 

e ARTIRMA VE EKS(L TM~YE GiRENLER 
Para yerine Bono yatırmakla işinizi daha kola1hk ve 
karla yürütebilirslnb. 

e VERGi VE MERASiM YOKT:JR. 
Tasarruf Bonosu a lmak; hiçbir merasim ve miifldll
t&• faizleri hiçbir verrl ve resm e tabi değildir. Bun· 
la~ bütün bankalarla t ube ve aJanslanndaıı. banka bu
ıuıımıyan yer lerde malaandıklanndan Mil1i PiJ&Dıonıuı 
resmi satı, rlşelerlnden alablllrslnb. 

e PARANIZ OA: MA PARADIR. 

Tasarruf Bonosu aldıktan sonra paraya lhtlyaeum olaı· 
bunu derhal bir bankaya vererek işliyecet falz'deıı 

~e y.arun fedakarlık yapmak ıaret11Je her aman 
paraya çevirmeniz kabildir. 

Bir yıl videli b ir bono % 8 
Altı ay vadeli b ir bono % 5 
Üç ay vadeli bir bono % ' 

FAiZ GETiRIR. 
Paranızı en emin olan dewlet hlıımda 
lltrla aaJd&JlnlZ. 

Bir tasarruf bonosu alınız 

Hikmet MUnlr, bu günküleri, dil!ı· 
kWere nLsbetıe samımı, a~. dUrUst 
buluyor. YBJ\I bUtUn kusurlarına rağ. 
men Hikmet Münır günlln kızlarını 

Valfı. Nureddine karşı mtidafıııı ede· 
rck onları hot CörUyor. 

Mesele bundan ibaret... 
Devir devir da(ma bir sonraki nesU 

ıöze batar, yadırganır. Alışkanlık in· 
ce bir U.11 gibidir. Yumuşak ve hoş 
ıeıır. Zevk değiştirmek kolay bir şey 
olsaydı fena itiyatlarımızdan ayrıl. 

Amerıka, ~arkl Asyadald emriva.<i 1 şal kendisine tevdi edilen vazifeyi 
ıeri tammalı, Japonya ile normal ti· henüz ikmal etmemiş olması do· 
carct mUnasebeUerinl yeniden tesıs Iayısile, bu istifa Führcr tarafın. 
etmeli ve Japon düşmanı olan ınem. dan kabul edilmemiştir. 
leketlere yardrm etmekten \•azgeç· Londra, :; (A.A.l - Urtltcd Press: 
melidir. AskE'.rt mahfillerin aldığı haberlere 

lstanbulun 
ku rtuluşu 

m&k d& kolayl~ırdı. (Başı 2 incldo X> 

göre, Atpıanlar Kursk \stiltametince 
bır hamle yapma.ğa. çalışıyorlar. Al 
manlıırın bu .suretle M<>skovaya \•ar 
mak istedikleri anlafılmaktadır. Rus 
ya muharebesi yeni bir safhaya gir· 
mok üzeredir. 

Ukrayna ccpheginde, Mar~al Bud
dleni gUç!Uklerle karşıla~akla ben 
!:>er ıstıkrnrlı bir mUdaCaıı. hattını tc· 
dse ~alışmaktadır. 

Ben de bu iş üzerinde bira.z mUna.ıta kötü göz çıkmış, ihtirasla saldıran 
f& açmağı dUşUndUm. GUnUn kızla· her ordu perişan bir halde kaçmış, 
rmdan, hukuk~u olmağa çalışan ba... ona malik olmak için bin bir hile 
yan Vedi& İrdeme meseleyi anlattım. ile onu ~aptetmiye kalkanlar, Turk 
Hukuk fakWteal 2 inci sınıf talebesi· ordusunun önünde dize gelip, çe• mAK BAŞ\'EKnt DEGtŞTt 
dlr. Kendisini, mensup olduğu .nesli kip gitmiıılerdir. Kahire, 5 (A.A.) Royter 
müdafaaya davet ettim. Bunu gülUm Bundan yıllarca evvel 6 teşrini· Beyruttan son gelen haberlere 
siyerek kabul elti: evvel sabahı Çamlıca sırtlarında gore, ırak ba~\·ekili Cemil Ma~a· 

- Fakat, dedi. Bence de bu mu· doğan şanlı sanc.ağımı2:, kırmızılı. ı ni istifa etmiştir. !rakın Kahıre 
harrlrlerln fikirleri, görüşleri kıymet ~ını, l:ıu topraklar için asırlardan elçisi Said pa~a Bağdad~ çnğırıl· 
li ve yerindedir. Ancak nesiller Uze. beri akıtılan atalarımızın kanından mıştır. Bugün t.nyyare ılc hare. 
rinde konuşmaları hatalı ve noksan<.- alıyor. ket edecektir. Cemil Madfani, a
luyor. Yoksa. ~lmlzden şu veya bu İstanbul dün Türk idi, bugün sllere knrşı yapılan İngiliz seferi 
zümreyi ayırmıt olsalardı bu tenkit, Türktnr, yarın Tilrk kalacaktır. esnasında 3 Mayısta baş\•ekil ol· 
gençliğe P,ek de fena bir ihtar veya Bayramınız kutlu olsun fı;tanbul muştu. 
serzen~ olmazdı. lular. e~~~~~"!!l'!!!!!!!!!!!""!'!!!!!ll!!l!!!m!!!!!!l!9 

- Siz bu farkı nasıl görllyorsu· c. H u 11' u n 
auz? Bugün yapı!acak 

.!.- Şüphesiz fark milhimdir. Ve 
bu~un böyle olmaııı da çok tabl1 bir merasım 

haldir. l,tlmal hAdlseler &e)Tlnl ta. Bayram, gQndilz ve gece devam 
kip ediyor. Her devir kendine 14zım edecek. Şehir gece elektriklerle, 
olanı yaratır. Ve bugUn de bu böyle gUndUz bayraklarla donarıacaktır. 
olmuş, böyle olmaktadır. Eski kadın Bu mfinasebetle büyük bir mera. 
zarif, kibar, nazlı, tam nıanaslle evi- sim programı hazırlanmıştır. 

beyan ah 
(Başı 1 incide) §§ 

mı hareketi ile aUtkadar bir tethi~ 1 
teşebbüsü olsa gerektir.> 

M. Cordell Hull, nihayet sorula'\ 
başka suallere cevap olarak da şu 
sClzlerl söylemiştir. 

HiUerin son nutkunu okumadım. 

nln, erkeğinin kadını idi. Bug\ln ise Merasime iştirak edecek olan kı. 
kadın ayni zamanda ha.yatın kadını falar, mektepler, cemiyetler ve 
da olmuştur. İçinde bulunduğumuz diğer teşekküller atılacak olan 21 
çel}ltli ihtiy8';lar ''e maişet tarzı ka· pare toptan sonra Sultanahmetten 
dınlan da erkek gibi hayatını hazır· Taksime doğru hareket edecektir. 
lamağa, auc·geçindırmeğc mecbur et- Taksimdeki merasime İstiklAl 
mlştır. O da istidadına, kablli~·ctine marşı ile başlanacak bu sırada bay 
göre muhakkak bir meslek seçecek, rtık direğe çekilecektir, I 

ÇUnkU mt)tadın dışında herhangi b ir 
~ey ihtiva etmediğini tahmin ettim. 
Bu zamanlarda bu tarzda nutukları 
takibe vaktim müsait değildir. 

Fakat hugün, yarın lkiocl bir fa
tura Ue Rw; harbine kanşma111 Is· 
tenebUlr. Bulprlar için: büyük a. 
{;abey uydıklıı.rı Ruııyaya kar'' do· 
ğüşınek ho,a gider bir şey değil 
dlr, meınlcketlcrl harlclndcld ~enı 

kızılhaç seferine a11ker rondcrmek 
de ••• 

l"aturanın bu kııımını ödemek fil. 

rn ı gcllm~c BuJprların ylnU eli· 
~lyeeek \'e hiç bir ecnebi \"aadi 'c 
Bulgar Xazırlarının lılt bir nm 1 
bc~nnatı bu lıo~nutsuı.lutu ildere· 
ınllecel•tlr. 

· ikinci haber, fşıal altındaki ~er. 
lerde l:"unan rcteleri kuruldutuna 
,.e bunların baıı kaııabllları alman 
hatıra l'et.lrecek bir kanette ol· 
duğuna dairdir. 

Bir harp zamanında, aakeri l•· 
pi altında bir memlekette ~ele. 
rln a3 aklanma5mdan tıkacak miıu 
flldur ki BuJpr ftpU, l."unaalıJar 

için kaybedecek bir ,ey bırakmamı~ 
tır. Bulgar ı,,aı ıııahaaından •ıı.au 

haberler o şekildedir ki Bulıarlar 
Makedonya denlne alt malam u
suller! Yunanlılara kartı ea Mrt 
şekillerde tatblk etmekt.e, baldı 

Bulgar olduklarını k-.ıbule mecbur 
etmek içlo tazylkln her ne\ial yap· 
maktadır. 

tnııan, bu kadar acı tecrübedea 
aonra Bulprların daha senit rör~ 
lü olamadıklaruıa, ~ e6ld Make. 
donya ananelerine köriikörllne bal· 
lanıp kaldıklanna ba>·reüer laJU. 
yor. 

çarpıf&C&k, didişecek, binblr çeşit ve Müteakıben Cümhuriyet Abide· S E S - 1 1 1 - 1 1 
blnbir seciyede erkeklerle - daha doğ sine çelenkler konacak ve ~ehir B 1 
rusu insanlarla • karşılaşacak, on- mecllsl azasından bir zatla gençlik 8 E B E o ,.., il 

1
# ş ABU AKRŞAM K "'ı 

larla arkadaş, dost, dllşnıan olacak· namına yüksek tahsil talebesinden 
tır. bir genç nutuk sörliyeceklerdir. I 

Eski zarif, nazlı kadının bir b~a Nutuklardan sonra muazzam bir A ş K 
h. b' 1 ıe mı'gcrit yapılacaldır. Gece Tak ~ 1 SiNEMASINDA veçhe tanımaması, •!: .r suret e ,, 

kadınh~ını unutmaması gayet tabit sim gazinosunda Vali ve Belediye S 1 wtLLr FOKST'ua Şahelert 
idi, çUnkU erkekle atbaşı yUrüme-< Reisi LOtfi Kırdar ordu ~refine (N/(,'E VO) '~ 
mecburiyetin~ değildi. Evinin içinde bir ziyafet verecektir. ._ ,""11Uf.SV~ 

bu eda. ile oturması lazımdı. Çünkü o ============= 1 1 
zam&nda. o başka türlü ekmek bula- dl. BugUnUn kadını kendisine tanınan Z V 1 l l Y f R 1 Ç I 
mazdı!.. hak kadar bafkasmın hakkını da. ta· 1 
Kadın bugün do o eski hasleUerin. nır ve bilir ... 

Sb Halka seyrettireceii den b~y kaybetmemiştir. Yalnız _ Yeni modalar bugUnkU nesil i· 
mevkii değişmiş, tab!lyetten çıkıp hı:. çln hoş bir şekll midir? Stil kıya. 1 

E 
811 

ilk şabeser 1 
1 

- 111-111 
I Filminin ilk iraesi m!Jııa8e'betUeJ 
.._ ŞEREF GALASI 

yata karışml.f, ataletten kurtulmuş- fetleri nasıl buluyorsunuz?. 
tur. Daha genif b!r hayat sahasına 
k&vufmuştur. 

Sokakta erkekvari y(lrtlyen kadı.ı 
artık hem işinin kadım, hem evinın ka 
dınıdır. Hem çocuğıına ana, kocasına 
karı. arkadaş, mutfakta aşçı, hem de 
kLvrak, kibar, mUltefıt bir ev sahi· 
b!dir. 

_ Peki, dedinı, ya. konu~u.ya da. 
r, ııean babatne dair !öylenenlere ne 
Jersinlz!. 

_ Eski kadmlards. da Argo vardı. 
Fakat bunu erkekler hiç duymazlar
dı. ~aaıl da duyabilirlerdi ki .. Bir 
kadına. en yakın kocası idi. Onun ya· 
nınd& fevka!Me kibarca bile olsa. pek 
tazla konuşması ayıp sayılırdı. Argo 
.ıe teldifslzce konuŞt!la.k nerede- Bu 
gUn tekU!sız lisan açığa vuruımuş. 
tur diye yarın için fıı.zla cndl~e veri
ci bir va.zlyet teşekklll etmez. 

Bugünkü kadında da incelik, zen· 
fet, kibarlık var. Yalnız o bunu ye. 
rinde ıöatermesinl bilen ıcaplara gö· 
.-e hareket eden bir insan olmuştur. 
,Hayırl .. t dtomeslni b!lnıiye:n eski kci 
dıno. karşı bugUnkU kadın yalnız keıı 
dini mUdafaa etmesini değil, blrçoıt 
vekarını korumağı vazife edinmiş mta 
ullyeUer ve kill!eUer altına girmiş. 
tır. Bu, hayat mUcadelcsine girişme. 
ğe mahSuıı bir ehllyetnamedlr. Kadın 
bugUn hak ııahlbldlr. Hak Sa.hJbi o

_ Moda yalnız kadınların arzul~
rından, kaprislerinden ibaret detlldir. 
Bunda iktısadi, içtımal tunWcrın izle· 
rinl görmek mümkUndUr. Bu zaman. 
da kuru gUrUltU yapacak neticesiz 
sözlere tuzum yoktur. Her halde bu 
günkü kıyafet dUnyada cereyan et· 
mekte olan htuiisclcr içinde çok göze 
batan blroey olmuyor. Hoyrat bir A· 
lemin nesli elbette böyle olacaktı. 

T08KIYl•IX IR ÇOK IBVIL B• VI 

Dft•T&••• •&••••• KB&Lı. a aı 
Lorel-Hardi: ACEMi AŞIKLAR 

Mantar pabuçlar, sert harekeUe.r, bol, ~~iiiiiiiiiilii~~~;;~~~~~i7ı;;;~iiiiZiiiiiiiiit geniş ve ale!Ade bir konuşuş!.. a. 
Vedia trdem, biraz durdu sonra Ji Diinyaıua en biyiik 1 Yı1'aı.&: ~ 

tekrar bana döndU: o R M A s H E A R E R _ Bilmem dedi, anlatabildim mi':! N 
Yeni nesll dava& her devrin en ka. j E A N C RA W f Q R T 

rışık meeclelerlnden biridir. Bunun 

etrafında herkes çok şey söyler '~ R o s A L / N D R o us s E I~ 
klmseninki de kimseninkine uymaz. Senenin Dk bliyük Süper filminde 
Böylece bir sonraki nesle intikal .... 
derek nesilden nesile geçer. Edebi· 
yatta, fikirde, dU§Unllşte, ı;iyınlşte, 

duruşta, hattA cğlenl§te daınıa ten:dt 
edılirlcr. 

Bayan Vedia 1rdemln dediği gibi 
acaba zaman böyle mi icap ettiriyo':'.,. 
Evet. yeni nesil, blltlln kusurlan:e, 
mezlyeUerllo beraber kendi kendini 
yaratarak ya~yor. Fakat onların da 
yarınki nesil için bugün f'.oylenenıe:. 
den daha ağınnı söylenuycceklerir.ı 

kım temin eder?!. 
Neriman Hlknı~t 

KADINLAR 
ARASINDA 
ÇARŞAMBA AKŞAXI .e.nenln ilk sinema plaeı olarak 

MELEK Sinemasında 
:ıı.n lnsan konuşmasını da bilir. cBu· ============== 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden : nu bilmiyor> demek çok ayıptır. Sahibi \ ' C Neşriyat MüdUrll 

• Eski kadın her şeyin kendisine AHlIET ElliN YALMA .. ""i Bu yıl tedrisata 13 ' 10 1941 de başlanaca~ından talebenin bu ta 
kalma:ıııu. kendisinin olmasını ister. Ba.sılchğı yer: YATAN MATBAASI rihtc mektepte bulunmaları ilan ounur. (8833) 

• 
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................ mm ........... mıe-. 1r ' Devlet Demiryolları ilanları PANSİYON ARA1'"IYOR 

Yuksck tahsilini yapmakta o· 
lan bir genç, konforlu bir 
apartmanda Fransızca bilen 
bır aıle nezdinde sabah kah· 
valtısı ve akşam yemeği da· 
hil, pansiyon a.-amaktadır. 
Şerait ve adreslerıl\ posta ku· 
tusu 254 bildil'mclet"i mer· 
cudur. 

Muhammen bcdeU (44.4-00) lira olan Sabit ve Seyyar Telgraf 
makineleri Ye tcfcrr\latı 17/11/1941 Pazaclcsi günü 5aat 15 de ka- , 
palı zarf usulü f.lc Ankarada İdftte binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istcyenledR (3.230) liralık muvakka.t teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ~ tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri Jaz1mdlr. 

Şartnameler (209) kttn1şa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. «8563» 

''Zevcim Gözl.erine 
İna11amıyor, .. 

.. 10 YAŞ DAHA GENÇ GD 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLIYO~·· 

1 

Kitaplarınızı 
ARiF BOLAT 

BITAB EViNDEN 
alınız. Bütün kitapları bulab 
leceğiniz gibi Ankara neşriya

tının, A vrupanın model 
mecmualannın Be.bsAlide ye-
gA.ne satl4 yeridir. 
Gazetelere UAa da kalMd eder. 
Ankara cadde!'. 89 lstanbul 

Askerlik ilanları 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 
Kıymeti mubammenesl 

L. K. 

363 68 

419 26 

313 68 

834 8~ 

Pey akçesi 
L. K. 

27 69 Çarşı Zincirli Han üst katta :? No. lu 
odanın tam&mı. 

33. 90 Çarşı KUrkçillerde Kebuiye hanı alt 
katta 12 No. lu odanın tamamı. 

25 00 Çarşı Zincirli Han üst katta 15 No. 
lu odanın tamamı. 

63 90 1'~alihte eski Hoca Hayrettin yeni 
Kirmastı mahallesıncle Fevzipaşa cad 
destnoo eski 10 yeni 3t N(). lu 53, P!i 
metre murabbaındaki arsanın ta. 
mamı. 

Yukarıda yazılı emlAk satılmak Uzere on beş gi:in müddetle aı;ık art:
tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 18/10 1941 Pazartesi gUnU saat 13 te icra 
edileceğinden isteklilerin Çembcrhtaşta İstanbul Vakıflar BaşmUtlUrlUğU 
Mahlü!At kalemine müracaatları (86i6) 

r-------------------------TlrldJ8 ClmharlJeU 

Ziraat Bankası 

Bay.an \tlAONER, Montreuil, (Seine,) 
bunu ve sebebini ,şöyle anlatıyor: : 

Bayan Wağner'in " Biocel., li 
yenı cıld unsurunu kullan · 

..,aa:dan evvelki fotoQrafı 

e klidar a kertik şube!Hndea: Şu. 

bemizde kayıtlı yedek piy&iie teğmen 
41828 kayıt numaralı Hüseyin Avni 
oğlu Mehrn<ıt Muhtar, yedek piyade 
asteğmen 28367 kayıt numaralı Meh· 
met oğlu İhsan, yedek piyade teg· 
men 42382 kayıt numaralı Altmet 
oğlu Hilmi, yedek piyade asteğmen 
2ll 79 kayıt numaralı İsmail oğ!u 

Tahir, yedek topçu teğmen 44627 kıı.. 
yıt numaralı Ahmet Şükrü oğlu Ah· 
met :Nahidln derhal şubeye mUraca.· 
at etmeleri. 

* Üı;kfidar Askerlik Şubesinden: 
Yedek sınıf 8 hesap memuru olup 
hfllen avakibl meçhul kaldığı anlaşı. 
lan Ycn·ant oğlu Ohannestn derhal 
şubeye müracaat etmesi lAzım geı
diğı: 

Kunalul tarh: 1888. - Sermayem: 100.000.000 Türk liram 
Şube ve ajaıw adedi: 265. 

Zirai ve ticarl her nevi baDka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor, 1 

Z evcim "bu cidden bır harika
dır,, diyor. Ancak, iki ay kadar 

evvel alnımda ve gözleri1nle atzı
mm etrafında çizıgiler ve buruışuk-

TORKiYE 
IŞBANKASI 

1941 iKRAMiYELERi KiJçilk ta&arru/ 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
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Istanbul Belediyesi 
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ilanları 

Beyazıt • Ko ka yolunun sağ tara!ında ı Uml(l.k edil n bı lalardan ı;ı. 
kan molozların nakli tşi açık eksiltmeye konulmu tur. K lf b dl ı 8935 
Iıra 3 kuruş ve ilk teminatı 6i0 lıra 13 kuruştur. Keşif ve şartname za· 
bıt ve MuamclAt mUdUrlilğtl kalem nde görillebUlr. İhale ıs 10 911 Pa· 
zartesi gUnU saat 14 de Daımt Encümende yapılacaktır. Tnllplerin llk 
teminat makbuz veya mektupları, !hale tar.hındcn 3 s-Un evvel Belediye 
Fen işleri MUdUrlUğUne mUracaatlıı. alııcnfdarı fenni ehliyet ve 9U yılına 
alt Ticaı et Odası veslkalarile ihale gunü muayyen saatte Daimi EneU. 
mende bulunmaları. (8639) 

1f. 
Mecarl şubesi dalml amelesi içın yaptırılacak 25 çift çizme açılt eksilt-

* t> klidar Askerlik ~ıbe inden: 
Avakıpleri meçhul kalmış olan Tü· 

fckçi ustaları İstanbullu 306 doğum. 

lu ve 33•06 kayıt numaralı TevfiK 
oğlu Mehmet Hakkı ile 300 doğum· 

lu \'e 334H kayıt numaralı Rizeli İd· 

r!s oğlu Alinin derhal şubeye mürn. 
caat etmcleı·I lazım geleceği: 

Antalyada buğday 
ihtikarı 

Şehrimizde buğdaya yUzde 25 kum 
karıştırmak suretiyle ihtlklr yapan 
Hasan Basri lsmınde tanınmış b:r 
tuccar kumlu buğdayı satarken suç 
Uzerınde beledıye memurları tarafın. 

d n yakalanmı~tır. Suçlu derhal tev
kıf cdılm iştir. 

---e-

Otobüscüler de zam 
istedi 

Taksilere yapılan yüzde elli zam 
dan sonra otobüscüler de İstanbul 
belediyesine müracaatla biletlere 
zam talebinde bulunmu§lardır. Bu 
talep İstanbul belediyesi tarafın· 

dan tet~ik edilmektedir. 

Ziraat ' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larmda en a7: 50 lira~n bulunanlara ı::enede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki pllna cöre ikramiye dağıtılacaktır. 

t Mıet 1,900 l.iraldı: 4,toe U.. JOI iMiM 68 Urallk 5,tot Ura 

' » 5tt ., ı.••• • 
4 ,. 250 ,, ı,tot • 

4t » ltt • '·"' • 

IH ,. • 
1Gt • 21 • 8,%M » 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
qaCı düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 faı.lasile 
verilecektir. Kuralar senede f defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylal, 

11 BirinclkAnunda çekileeelrtir. 

İSTANBUL BELEDİYESİ c;; EHİ R TİYATROSU 
Tepebaşında Dram kısmı 

811 Akşam 

o~ un ~oktur 

tiklM cad. Komedi kısmı 
Bu Ak~ m 

KiBARLIK BUDALASI 
(5 Perde) 

luklanm vardı. Hakika~n yaşlı gö
rüniıyordum. Bugün ise, bütun çiz
gilerim silindi ve arkadaşlarun, bir 
genç kızın cildi gmi saf ~ yumuşak 
olan cildime takdir nuadarile bakı
vorlar. Onlara. benim yaptrğan ı:bi, 
~ild unsuru olan "Biocel,, li Toka
lon kremini 'kullanmalarını tavsiye 
ettim. Evvell onların birçop bana 

gulmüşlerdı. Fakat daha 90nra biz
zat tecrübe ettiklerinde, gördükleri 

1 

pyanı hayret, semeresinden ~
:len benim kadar mannı.m kaldı-

larına bent.eyea 
ların 

SUMER BANK UMUM 
M Ü D Ü R L Ü G Ü N ·o E N :. rr-e( 

Umumi Müdürlüğümüz kadrosunda 400 lira ücretli (ihtıs.as , 
kii) bir adet kimyagerlik, üç adet 400, (ihtiMs mevkii) itd 
300 (biri ihtisas mcvklt.) ve bir adet 290 lira ücretli 

Makine Mühendisliği 
ile 300 Ura :..crelli (ihtisas mevkii.} 

Hesap Mütehassıslığı 
münhaldir. Tayin edileceklere yukar-lda yazılı kadcolar 
salları dahilinde 3659 ve 3968 sayi'k kanunlara neJ!llH'tlll 
lccekleri ür.retloc verilecektir. tJ' 
Taliplerin mesleki tahsil ve me&atlcrini ~k Ye&iokai~lB ,J 
10/ 19"1 tarihine kadar Artkarada Utnlfflli Müdürlüğü.tnüıe 
racaatları. 

meye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedelı 62.ı !ıra ve ılk teminatı 
46 lıra 88 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelM mUdür!UğU kaleminde 
görUlebılır. İhale 13 10 941 Pazartesi günU saat H de Daimi Encllmende 
yapılacaktır. Tallplerın ılk temınat makbuz veya mektupları ve 041 yılına 
alt ticaret odası vesıkalartle ıhalc gUnU muayyen saatle Datml EncU· 
mende bulunmaları. ( 611) Manavgatta bir genç 

üvey kardeşini bo
ğazlıyarak öldürdü 

Dünkü Lik maçları 
israfa uğrıyan milli hazine 

(Başı Z lndde X> 
men yine on bir kişi içinde en faz. 
la göze çarpıyordu. Nitekim çok 

( Başı ı incide ~" ~ 1 tin en kıymetli hazınesi olnn ihtı· (Husus1) _ Manavgatta Beşkonak geçmeden soldan açılan bir hücum. 
memleketinin aşıkı olan bu adam, sasın, hır gayeye delice baglılıgın, nahlyesln!n Kızılca koyUnde 20 yaş·ıda da beraberlik golil~ü ka~detti. 
dertleri bir duzuyc kurcalıyor, hn· feragatin lsrnCa ugramasıdır. Meh· larında Osman, annesi F'atma gWlinı B~ndan sonr~ oyun nıuşt~vkazl.ın, şe. 
klknti duyurınıya çalışıyor, bunu met Ali Kfıgıtçının gordugiı mua- . kıl aldı. Beşıklaşlılar u r ı vası. 
yapmakla da kırtası muamelclerın mele ortada dururken, memleket· leşviktle Uvey kardeşi 13 yaşlarına:ı tasih'! ve istanbulspor müdafaası· 
kendıne mahsus ahengini bozuyor, le bır işi kendine dert edecek tip· kl Mehmedl boğarak ôldllımüştllr. nın ve kalecisinin hatasından is· 
ortalığı rahatsız edıyor. Günün bı· te feragat adamı na ıl yetişir? Ba, HAdlse şöyle cereyan etmiştir. tifade ederek beraberliği bozan go· 
rınde fabrika mUdurlugunden çı rem kanunlarilc, memurin kanun· Mehmet annesinin. babasının ve lii yaptılar. Beşiktaşlılar bundan 
karılıyor, fabrikada kendi<=ine fen larıle umumi hayatta ıstıkrar ve fOnra takımlarının zaafını gozö. 

...ı kardeşlerınln ısrarlıı.rınıı rağmen bir 
muşavıri dıyc uır mevki verilıyor, emniyet kurmak emelinde bulunu. nünde tutarak daha itidalli bir O· 

biraz sonra o mevkı de alınıyor. yoruz. Fakat birının canı oyle 1 tlirlU her hangi bır lşte çalışmaz. yun ovnamıya başladılar. Bu son 

Fener stadında: 

Kasımpaşa - Pera 
Fener stadında günün ilk birin. 

ci küme kar;ıılaşması Kasımpaşa • 
Pera arasında oynanmıştır. Dıinku 
yazımızda da tahmin ettiğimiz gl. 
bi Kasımpaşahlar bu maçı 4 _ 2 
kazanmışlardır. 

Fener bahçe -
Süleymaniye 

latasaraylılar hakimiyeti ele aı. 

mı§lar ve Beykoz kalesini tazyike 
başlamışlardır. 10 uncu dakikada 
Beykoz kalecisi sakatlanarak oyu. 
nu terketmek mecburiyetinde kal. 
mış ve kaleye Kamran geçmiştir. 
Sarı siyahlılar 10 kişi kalınca Ga· 
lata~aray hücumları daha rahat hlr 
şekle girmiş ve 15 inci dakikada 
Hikm<!t ilk golü yapmıştır. 

Bundan sonra Mehmet Ali de 
ikinci golü yapınış ve devre 2 
sona ermiştir. 

. o 

ıııııı' 
f İnsan bır uşağını işınden çıkarır tcyınce en kıymetli bır ihtısas ada. Ü\cy annesi Fatma bu vaziyet klir. yirmi 
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dakika içinde İstanbulspor. 
ken, tatlı bir kelime aradıgı !mide mını, mcmlcketın kcndı bılgı ve şısında caniyane dUşUncelere kapılır. !ular bir kaç gol fırsatı da kaçır· 
kendi sahasında memlekf'tt<' bır tecrub<'sine şiddetle lhtıyaç duy· Ve heı· gUn öz evlfıdı osmana, .Meh· dılar. Fakat bu arada, İstanbul şam 
ikıncisi olmıyan ihtısas adamı, ken duğu bır sahadan hiçbır sebep go · . .. piyonu nefis bir gol daha yaptı i. 
disi için canlanmış bir ideal demek tNmcdcn. memleket halkına hesap medl oldllrmesı için soylcr. Oamıın 1 se de Ahmet Adem. hakemlerin 
otan kağıt sana~ ıindcn isti kal ve vermeden uzaklastırmıya ce aret ilk defa bu sözlere aldırış etmezse de, can kurtnranı olan uydurma bir 

İkinci karşılaşmayı Fenerbahçe. 
Sülcymaniye yapmıştır. Son ihti
liiflar dolayı.~ile sarı lacivertliler, 
yine sahaya eksik bir kadro ılc 

çıkmak mecburıyctinde kalmışlar· 

dır ve şu kadro ıle sahada yer al
mışlardır: 

İkinci devre 10 uncu dakikada 
Eşfak üçuncii, 25 inci dakikada da 
Mustafa dördüncü golü kaydetmiş. 
tir. Bundan sonra Galatasaray le
hine verilen bir penaltıyı Salim go. 
le çevirmiş ve sarı kırmızılılar be. 
şinci gollerini kazanmışlardır. 32 
inci dakikada Hikmet 6 ıncı 34 Un. 
eti dakikada 'M.ustafa kafa ile ve· 
dinci, 41 inci dakikada da Eşİak 
sekizinci gollerini kaydetmişler· 

dlr. Devre sonlarına doğru Adnan 
Beykozlu Kemale tekme atmak su 
rctilc kasdi bir harekette bulun· 
muş ve hakem kendisini oyundan 
çıkarmıştır. Maç ta bu suretle 8 • O 
Galatasaray lehine neticelenmiştir. 

Solclan ağa: ı _ EUI 1 ıııl' 
meği; Gelecek 2 - Bır .şetıtl "" ~ 
sim 3 - İki dırhem bir çe gır .. 

hakaretle kapı dışarı cdilı)or. <'dcbilı~or. sonra annesınln ısrarı Uzcrıne kar· : orsayd kararıle bunu verm~di ve 

İhtısas, ihtısas .. diyoruz. Bazan Bu hallerden dol.ayı filan vekile deşinı oldUrmeğe karar verir. Bir glın ,. ma~ ~a bıı. suretle 2 · .1 Ikşıktaşın 
mtıteh:ıssısı nvuç dolusu para vere· veya falan umumı müdurC' tarl7. I Burunucu tarlaBındu yalıuzctı iki U· galıbıyetı ıle soııa crdı. 
rck ecnebi memkk tlerinden gc· etmiyr u .ra mıyoruz. Övlc vapar· 1 k 0 f ·satı V f T k • 
tırtiyoruz. Bozan bizzat ycti~ır· sak derdi vanlış. ek ik teşhis. etmiş' vcy kardeş ça ışır enff skmuln 
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K e a - a Sim 

l 1\I ı r ·ıtı d elıne geçtrnıeğe muvn a o ur. ar· 
mck üzere para ile beraber sene· o uruz. c c C', ı n a ama yapı· 
lerce zaman arfcdivoruz. Bir işın lan h:ıksızlığı tamir rtmck ve o deşine haydi yUzmeğe gidelim der. 

h k 1 ğ d h k 
Her ikısl köylin yakınlarında olan 

tam mutc>ha ;;ıoı:ını ~eti~tirmc>k içın a ı.l ı ı yapan nn esnp sorma 
d lld . • h t d 

1
· çaya giderler. Tnm soyunduk!Hrı z11· 

yarım in an o'llrü lazım... Bır D· <'' ır, umumı a) a ımız a m. 
1 d ti . · t l ·b h ı b. t bb{ man Osman :Mehmedln boğazına 

dam çıkıyor. ın er ı ı \ e us ası ra ı gı ı a'i ır ı ır c<: • ı un ya. dnklkalık bir bo,.,,• odan 
d \'<.' uzun scnC'lC'r u ra<=ıp kcndı ratıcı ı, ceza u ulleri muteha ısı atılır. Beş t>"şm 
k .., or. Hariçtc vc> ı ide::ılı!;t l\'hıtahh r Şerifın sonra Mehınedl boğar \'e çaya atar. 

... •n lerrube katan•· po ta "' fettı 1ı .i etme i su· Akşam babası eve gelmlyen Mehm<'. 

Şeref stadında guniln ilk birinci 
küme karşılaşması Vefa -;- Taksim 
arasında oldu. Vefalılar yalnız İz. 
mirli Hakkıdan mahrum bulunu. 
yordu. Buna m~ıkabil Taksim, di· 
ğer haftalara mı 'ııran takımlarını 
bır parça takviy" ctmışti . 

Vefalılar ıkmci devrede yaptık-yo ol n 'e ı tıfadc cdiler k r ı c bc.11,.<"l fena i tıd-ıtlnrı or dm nerede olduğunu sorunca Osman 
bır hale gclınce mutel13 ı oldu t çaya yuzmeğc ı; ttl der. Baba oğlu· ları iki golle maçı kazandılarsa da 
ğu s hadan dı arı atılıyor. Y<'r nr ·ç n önle. c>k ıhti~ acını ) aratmak nu çayda bulmn.ğa muvaftak olur. pek te iyi bir not alamadılar. Bir 
vinc pek kıymdli bır kimya mu· mt: tlai.a 1 ı ndır. Ve hemen lrnrakola koşar. Blnız son pnrça da bu müsabakayı kendile· 
hendısı gctırılıyor, fakat Paşabah· Bu mr.mlekette u ule u}m•yarak ıa kaçınağu teşcbbUs eden Osman ;,a 
ç<' cam fabrika ındn senelerce sev· sarfodilen be kuruşun hesabı so· kalnnır. 
gl il<'. gayretle çalıştıktan ve cam· ruluvor. Fakat millC't için kıymet =============== 
cılık uzerinde tecrübe toı>laclıktan biçılıncz bir şey olan zaman israf. dakı kudrctlerintlen de en küçük 
sonra yine hiçbir ebcp olmadan larının hesabını kım C' sormuyor. şuphcmiz yoktur. Bütün mesele; 
rıçığa çıkarılan, aylarca açıkta bı· Parnya vurul a memleket için mil. derdi görıniye, teşhis etmiye ve 
rakılan bir muhcndis \'C fabrıka )'Onlar değerındc bir kıymE.'t olan yanlış olduğu eserlerile beliren is· 
muduru... Mehrr•et Ali Kağıtçı gıbi bır adn· tidatları önlemiye karar verilme. 

rine şansları kazandırdı. Birinci 

devrede gelen fırsatları 'faksimli· 

ler kullanabılınış olsalardı Vefa İ· 

çin maçı kazanmak çok giiç olur. 
du, Nitekim birinci devre de O • O 
beraberlikle neticelendi. 

İkinci devrede Vefalılar işin ve· 
hametini görerek daha canlı bir 
oyun oynamıya başladılar ve bu 
cnnhlık ikisi Tnkslm kalecisinin 
hatasından olarak kendilerine iki 

Boylc keyfi muamelelerden mu !!!' f nlıyct, tecrube ve ihtisasın· sinden ve bu ı;:aye ile esaslı suret. 
teessir olanlar bir kaç f<'rt olsa in dan memleketin mahrum edilme. te i~in ele alınmasından ibarettir. 
san se çıkarmaz. Dun) anın bu. " nı 1 h abını soran <'ıkmıyor. Bu yapılmadıkça fil(in mevkideki 
gunku halinde duşunUlecek daha Umumi hayatımızın başında bu. falan şahsın yerine falnn şahsın 
mühim meseleler var• deyip ge 

1 
lunanlarm iyi niyetinden de, geniş geçmesi işi diızeltmiye ktifi gel· 

çerdik. göru unden de. boytc manevi kıy. mez. 
gol kazandırdı ve maç ta bu su. 
retle 3 • O Vefanın galibiyeti ile 

Ahmet Emin YALMAN sona erdi. Fakat ortadakı mesele, memleke mctlC>ri hakkile olçmek hususun. 

Murat - Murat, Ali Rıza - J~. 

nb, Esat, Zihni - Turan, Naim, 
Melih, Hayati, Cemil, 

Bu oyunun çok zevksiz ı;:eçcn bl. 
rinci devresinde Fencrbııhçelılcr, 

Turhan vasıtasile bir gol knyde· 
debilmişlerdir. 

İkinci devrede takımlarında u· 
fak bir tadiliit yapan sarı lı'ıcivcrt 
liler 10 uncu ve 28 inci da· 
kikalarda Melih vasıtasile ıki gol 
yaparak ı;:ol adedini üçe çıknrmı-s· 
Iardır. Devre sonlarına dogru da 
Siıleymaııiyelılcr frıkıkten bir AOl 
kaydetmişler ve maç ta 3 • 1 Fe· 
ncrbahçenin lehine neticelenmiş· 

tir. 

Maçtan sonra çok çirkin bir hfı. 
dise de vukua gelmiş, rivayete na. 
zaran sövlediğı bir söz üzerine 
Be~ kozlu oyuncular hakemin iıze· 
rinc hücum etmişlerdir. 

Dünkü güreş 
müsabakaları 

5. 10.941 tarihinde Falıh giıreş 

G. Saray- Beykoz kHibiı salonunda icra edılen ere· 
koromcn güreş müsabakalarına 2 

Fenerbahçe stadında güniin son klüplen 12 müsabık iştirak etmiş. 
maçı Galatasaray . Beykoz arasın· tir. 
da olmuştur. Beykozlular yine na. Bu müsabakalarda alınan tek· 
hadırdan mahrum ve buna muka· nik neticeler: 
bil sarı kırmızılılar da şöyle bir 56 Kıloda: Birinci Hamit güreş, 
kadro ile sahada gön.inmüşlerdir: ikinci Fehmi ·güreş, 61 kiloda : Bi· 

Osman - Adnan, Faruk - Mu· l rlnci Bektaş güreş, ikinci İsmail, 
sa, Enver, İsmail - Hikmet, Mus· güreş. 66 kiloda: Birinci Bekir, 
tafa, Salim, Eşfak, Mehmet Ali. 1 ikinci İsa güreş, 72 kiloda: 

Sami Açıköneyin idaresinde bu Birinci Doğan güreş, ikinci M. Ali 
•oyunun daha ilk dakikasından Ga· güreş. 

UsQl 4 - Sıvışık toprak 5 -;si' 
şehiı·Jerımlzin başına.bedi: ı;ıt ./. 
Türk devleti 6 - Bır nida: iK 
7 - Herkese; Londranın . 1' 
8 - Mertebe; Bir istıfhan1 • ırJ 
9-J<~ıkaraya vcrtlen şey; şıl< . 
Millet; Ek 11 - Gelir; Sığıt• 
1nck, manda cınslerı. ı; 

Yukarıdan Aşağıya: 1 -
kıllard:ın; Tembel 2 - En ı: t 
çUde yUrUme 3 - Temiz ıı:1eıııdt \ 
Hububat tozu; Şeffaf bır rntıd f 

,r\1' 
iyi 5 - Gizleme; B r nıe., 

Memenin yarısı; İnsanlar 7,,.... • 
/ b rlt etmek S - Coğrafya tA ı ıı ı 

Elin içi 9 - MUtckaıt; Bır re 
1nıı Uzak işareti; Hicap duyırııı 

İdareye aıt; Koyun. ,ıV 
JJC1\:KÜ Bl°L~IACA~l.!Iİ J1 

(!I 
Solılnn Suğa: ı - RenUll .., 

Şiş 2 - Ayaş; Van; Ne 3,,.... 
dc..'11• 

(TUmen); Zafer 4. - İfil 1 
u - SU!Umen 6 - ı.ıe•!nc V 
Rall; Facir8- lGl em (il· ı. 
Sc 9 - İnanan; Pas ıo ,,.... 
Lfıle 11 - .Mizan; B:ıyır 

~·ukorıdan Aşnğı~-n: 1 ,,.... 
.......... " (dınnr); Re; tm (am) " 111 . 

Samimi 3 - Namas (sıınııı. 1 
4 - 'OşUdUm; Dama 5 - cıJll • 
6 - MU!lıkat 7 - Yaz: ~ııı. ,,.,,.. J 
Nazenin 9 - Fener; Pa)· lO 
Salı 11 - Şerık; Keser. 


