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Londra cehenneminden bir gec' 
Londrada tayyarelerle sivil halk ara· 

sında cereyan eden muharebenin mahi· 
yeti nedir? Korunma tcşkılatı nasıl vazi· 
fe görOr? Bu cehennemin iç rnnnzarası 
nasıldır? 

\r.t'l'~~on: 24136 - Telgraf VATA~ tst. 
Nıı;vı • Cataıotıu, Molla Fenari s. 30 - 82 ........._ Yıl: 2 - Sayı: 392 S IYASJ SA llX H 

~şıl; famam:n Milii Müdafaaya tahsis edile n 

GAZETESi Ryatı 5 Kuruı 

Bunları anlamak isterseniz ikinci say. 
famızın basındaki he~ccanlı yazıyı oku· 
yunuz. 

T asarru/ Bonoları 

Satışa Çıkarıldı 

bu bonoların da kısa zamanda 
~acağı tahmin ediliyor 
l k • ı Ankara, 25 (Telefonla) - Kar. ı bugün resmi ıazetede neşredil· e nı· k t h ·ı §!lığı tamamen milli müdafaa ihti- mesi üzerine satış muamelesine 

d 
a Si e y~çlarıı:nızı karşı~a.mak Uzere, BÜ· başlanmıştır. Bonoların ilk parti· 

~ • b • • yuk Mıllet Meclısı tarafından ye. de olduğu gibi bu sefer de büyük 
"ır ır tenkıd ni~n ~ahşa ~ıkarı~masın~ karar bir rağbet göreceli muhakkaktır. 

verılmış olan 25 rnılyon lırahk ta. Satışa arzedilmiş olan bu tasar
sarruf bonosu bugünden itibaren ruf bonoları evvelce satıp çıkarıl· ~ tabsilin aşalı derece

' e laayata daha fazla uy. 
-.,.,_"'• rece kurslarına ehem-
~ ... "'•tınek daha dofrll rö-

••r ,. 
: ~hrnet Emin YALMAN 

1 ~ ve ikinci beş senelik plfı.-
~ llı kurdufumuz zaman mem
~ 'il 1illn ve falan maddelerin 
~ b;Vvel yapılabilmesinden 
.. ~ ley duşünmedik. Çünkü 
' oı~~itten almağa kafi para· 
~ ~ıaı gibi ham maddeleri· 
~Uhran devrinde kolaylık· 

Yorduk. Bu fabrikaları 
'Urette idare edecek tek· 
o~•ra, usta i1Çiye malik o-

. ' ıtımız üzerinde durma. 
arayıp eleseydik bu fab· 

hic birinin temeli kuS Sonraki tecrübeler ve 
• ispat etti ki biltiın hazır
e noksana ralmen ileri a

doiru olmuştur. 
~ filemlekelln istimal lia · 

~li bir hale koymak, ge
ve yeni imar hamleleri 

......_-ek için iyi yetişmiş tek· 
'~lara ihtiyacımız vardır. 

1 bir Yük!sek mühendis, ma. 
._:rı vasıfta mühendisler, 

eri, ressamlar, iş ba~lan, 
r vesaire olmazsa ve 

ı,~line itimat duyamazsa 
it ~ temin edemez Yapaca

i hesabına da, ~emleket Sa da Pahalıya mal olur, ya. 
~'-ti kla vakit israf edilir. 

iri fabrikalarımızda en son 
- ---,_ -:kineler var. Öyle olduğu 

'~liYet fiyatlarımız dehşet· 
~tir. Çünkü insan unsuru 

" 

) n hamt verim alabilecek 
etı11nemictir 
~ " . 
~ boşlukları doldurmak 

piyasaya arzedilmiştlr. Kanunun (Devamı Sa. 3, S ii.2 de) 

Bugün, bütün 

memlekette 

Dil bayramı 
Ankara radyosunda Dil 

Kurumu adına 
bir konferans verilecek 

Ankara, 2~ ( A.A.) - Blrl~I Türk DU .Kurultayının Dolmabahçe ea. 
rayında toplanıl}ının 9 uncu yıldönUmü olan yarın. ıtü«hı yonta d.11 
bayramı olarak kutlanacaktır. 

Bu müıuuıetıetle yarın Ankara nilY')&unıl& ~1 K""°'"' aaın& ,-9r11e. 
.U k~.....,.~ ... PaılrfliiliiMlı 

dut u Türk dll lnlulüaaın, MUU Şellmls lıuae$ ......... 7tlkaek _,_ 
kanhtı altında bugüne kadar l'fl9lrdlt l tekAmW eaftaalan bellrtileeek 
ve bötUn Halkevlerlnde yapılacak toplanklarla 
kutlanacaktır. 

''16 yaşında bir köglü · 
kızdım. Şimdi 

bir yaşında bir erkeğim.,, 
Anlatan: EROL 

(eskiden bedJye) 

[D ÜN MATBAAMIZA ZEKt, TERBiYELİ BİR GENÇ MtlBA

CAJ\.T E'ITL BiZE ÇOK lHERAKLI BİR Ht.KAYE ANLATTI. 

sözO KENDİSİNE BIBAKJYORt:Z. BAKIN, DİNLEYİN.) 'rıı~rff VekAleti İstanbul yük· 
•~Is mektebinden başka 

Yüksek bir Teknik okul, 
o~\ıl•-~knik okullar, orta tek. c:Aydının Söke kazasının Serçin kö 
~ 

1
«<r, teknik okullar, erkek yündenim. Babanı Halil Kocakaya 

1
._ ~lieee sanat mektepleri vü- çiftçidir. Ben 1925 yılında kız ola· 

"'il 
11 

rfyor rak doğdum. Geçen seneye kadar da 

~~ienı~ iyi netice vermesi kız olarak ya~adım. ismim Hediye 
"'t~ rağbet uyanması için ilk idi. Hayatta bUtUn görgüm kızlara 
~~~anununu tadil etmek mahsus gbrgUlerdl. BUtUn emelle

ı._!f derecede diplomalara r im köyümiln kızlarından farksızdı 
'-ıd;'4Utların mutlak mahiyeti- GUnUn birinde bazı sancılar duydum. 

1 
llttl'rrtaktır. Bu yapılacak 0 • Doktora başvurduk. Bu Arazın er· 
be lnühim neticeye varılır: keklik işaretleri olduğunu söyledi ve 

"' >'u \rlet memuriyetlerJ orta, beni 1stanbula, GU!hane hastanesine 
~'bııeeksek tahsil masrafını gö- gönderdi. 

l'lıı ek az, çok refah halinde Bu hastanede on altı ay yattım 
~lll inhisarı altından kurtu. Yapılan altı ameliyattan sonra, üç 
ıı 1frnağa mecbur olması ay evvel tamamlle erkek olarak çık. 

1 d.ee derece derece mektep. 1 tım. Beni erkekliğe kavuşturan dol<· 
hfıı~lyen, fakat hayatın sert, tor Kemal Seravın tensibile Erol a· 

~lrıı e azını savesinde kendi dım aldım. :'» • 
tırı etıştiren kıymetli vatan· 1stanbula geldığım zaman hlç o· 
bııııroıunu diploma tıkamaz. kuyup yazmak bilmiyordum. Hekim· 

'-ıı.t •r hareket noktası küçük !erin himmet ve gayretleri ve hele 
~llrı bile olsa ilerlemek fırsa- doktor Gıyasettin Korkodun teşviki 
~~ltıed': görür. hem de memJe. ile okuyup yazmak öğrendim ve bil. 

lıa tını taşlan çıkannağa a. glmi ilerletmek için heveslendim. Bir 
,~t adamlarının hizmetin- mektupla, yurdun erlerine katıldığı· 
b hnkfmını bulur mı, okuyup bılgılt bir adam olmak 
ıtı~~10rna sayesinde clde edi. arzUB'.ınu duyduğumu BUg\lk Şefr 
ı Yyen maaş sınıflarının mlz İsmet lnönUne bıldlrdlm. lstan· 

Otlad 

Kızken erkek olan Erol 

bul Villyeti vasıtasile cevap almak 
gibi bir mazhariyetle de nihayetsiz 
derecede .sevindim. 

Bu cevapta. btanbul vilA.yeU he· 
sabına KA.ğıthane lklnci Yatı oku~ 
lunda okutturulacağım ve buna Hu-

(Dnamı Sa. 3, Sü, 1 de) 

) e l'aib an kalkınca teknik 
e1t e.t artar. r-lı-_M_iı_·s_a_b_a_k_a_m_ı_z_ın __ c_e,.....va_p=--la_r_ı_1 ıe; ~ksekçc ve orta teknik , 

'l~tu hakkında söylenecek bir 
~i .:· Fakat insana övle ge. j MUgbakamıza cevaıılarınızı ıöndermeclinlzse daha fazla ihmal etme. 
l}.ııe nat mekteplerinde mev. ~1niz. Müddet: 
l~ ~lrrnckle ve kuvveUen· 

' d tifa etsek ve kurslara 
~aha ~sterine kuvvet versek 

..._ lbtı 8Yırtı, hem de memle
""" )/açlarına daha uygun 
'~~arız; hem de bir çok fu. 

" tan kurtuluruz 
1 "' • l'ı ., '""lPkPtteki maişet se-

li lrıı" """ edlr ki ilk mektet'I 
ıı..•lt aıtııe çocuklarına baka
-~ L Pler çoktur Nice on 

"'8h . 
~arı 

1 
ramanlar mt'ktt'p ı::a. 

<be ndc aile geçindirmek j. 

e.a.ı Sa. 3, Sü. 15 de) 

20 İLKTEŞRIN 

ta rihinde kapanıyor. 

~imdiye kadar epeyl'e •·e,·ap grimlştJr. Bunlardan en dikka te lı\yık 

olanı Dörtyolda eski Belediye yanında 53 numaralı e\·de Muı;tafa Er· 
giiJ'ün gönderdiği <'e\·aptır. Bu meraklı karllmJz müsabakanın oıwap
Jarını neliıı ('!itil bir albUm haline koymuştur. 1'1Uı;abakada me\"&Uu 
aydınlatmak için neşrettlğlmiz resimleri birer birer mlikemmel surette 
kopya etmiş, altına suaU güzel bir yazı ile yazmış, daha altına da 
kuponu yapıştırarak kendi ce\'abını llA\'e etmiştir. Her [ki ııayfanııı 

ara<ıına yaptığı reıılmlerln bozulmaması için birer ince kağıt UA,·e et
meğl unutmamıı~tır. B. E rsUJ'ün albllmünU bir hatıra diye muhafaza 
edeceğiz. Gösterdiği alAkadan dolayı kendisine tefekkür ederi&. 

Moskova bildiriyor 

Almanlar 
Bulg(l.rista-
11:ı ta'f'amen 
işgal edecek 

Alman kıt'aları 
harekete başladı 

Moskova, 25 (A.A.) - Mos· 
kova radyosu, Bulgarıstanın Al· 
mantar tarafından tam tşgalınln 
fazla gecikmiyeceğinl ve bütün 
Bulganstanda ehemmiyetli Al. 
man kıtaatının harekata geçU· 
ğinl bildirmektedir. 

\.. 

Vindsor Dükü 
Vaşingtona gitti 

Dük, Ruzvelt 
ve Cordel Hul 

ile görüştü 
• 

1 va,ıngfona giderek Raz\•elt'Je eörü
~n eski l ng-Utere Kralı Wlndsor 

Dükü 'e kansı 

Vaşington, 25 (A.A.) - Vaşins· 

tonun Union demiryolu mevkiindc 
toplanan binlerce insan bu sabah 
buraya vasıl olan Dük ve Dü~cs 

de Windsor'a büyük 1ezahlirlerle 
hararetli bir istikbal yapmışlardır. 

Misafirler Büyük Britanya masla 
hatgüzarı Sir Ronal Campbell ve 
Birleşik Amerika Hariciye Neza. 
retl protokol ~efi l\lüsyü Summer· 
lin tarafından resmen sclamlan
mışlardır. 

(Devamı Sa. 3, Sö. 7 de) 

Bir babere gire : . \ 
/ngilizler 

Fransız soma 
lisinegirdiler 
Londra bu haberi 

tekzip ediyor 
Londra, 25 (A.A.) - Daily Ma· 

ll'ln öğrendiğine söre, Cibuti rad
yosu İngiliz kıtalarının Fransız So 
malisi hududuna girmiş oldukları
nı bildlrml~tir. 

Londra, 25 (A.A.) - İngiliz kJ. 
taatının, Cibuti yakınında bir 
Fransız mevziine taarruz ettikleri
ne dair olan Vichy haberi Londra 
d a resmen tekzip edilmektedir. 

SOVYETLER 
Uzaktak i infilak 

maddelerini 
radyo ile 

patlatıyorlarmış 
Roma, 25 (A.A.) - İtalyan mat 

buatı, Rusların, infilAk maddeleri· 
ni, uzak mesafeden patlatmak için 
hakikaten radyo rnanyctık dalga. 
lar kullanıp kullanmadıkları suali 
ni sormaktadır. 

Bunun, düşman propagandasının 
bir blolu oldu~u iddia ediliyordu 
Lfıkin (f Popolo d'İtaliaı. nın muha: 
biri Rusların filhakika, bilyük mık 
tarda infilak maddelerini, uzak 
mesafeden, radyo elektrik dalga· 
larile berhava edebileceklerini bu 
gün haber vermektedir. 

Gazetecilere bu mühim beyana. 
tı veren, bir Alman subayıdır, 

.. 

- .. 

So,·yetıer memleketlerini istila eden Almanlara karşı Dlittıo müdafaa tAbl~elerlnl kuUanı.)orlar. Ricat ederken 
şehirleri yakmak bu tAblyelc.rin ba~ında geli.) or 

-------------
Bitaraflı k kanunu 

Amerikayı 
meşgul eden 

·mesele 

HARP VAZİYETİ 
.-r-~~~~~~~~~~--~-~~~~~~-1--

Cenupta Alman harekatı 

Cenup cephesinde Almanların n1uhte .. 
Kanunun i lgası için 111el harekat planı ne olabilir? 

mücadele başladı 1 yazan : Ihsan BORAN 1 
Vaşington, 25 (A.A.) - Ayandan 

Mckellar. ~fan meclisine bıtaraflık I Askeri ~ubarririmizin yazısı 3 cu" sayfada) 
lCanununun nsuını iltı&am edell bir \ • 
takrir tevdi eyleml.ftir. 
Bitaraflık kan11nunun ilguı JçJn 

mücadele 
Nevyork. 25 {A.A.) - Amerlkadıı 

bUyUk nilfuzu olan c:HUrriyet uğrun· 
da mUcadele> adındakı müdahaleci 
teşkil~t. bitaraflık kanununun kaldı· 

rılması için bUtUn Amerike.cla b!r 
mlicadele açacağını bildirml~tir. 
Runrlt kanunun Ugaf;ını isteyecek 

Vaşington, 25 (A.A.) - Gelecek 
hafta Ruzvelt'in bitaraflık kanunu· 
nun bilkuvve ilgasını istiyeceğıne 

dair bir çok emareler mevcuttur. 
ReisicUmhuru bu yola sevkedcn 

hUkflınet memurları Amerikan ge
milerinin muharip devletlere alt 11. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) 

Popo:o di Roma'nın 

şayan. dikkat ifiaatı 

AMEBiKA --
Fransız müstem-

lekelerine 
taarruza geçiyor 
Bir Amerikan 

heyeti De Gaulle 
Afrikasına 
hareket etti 

Roma, 2~ (A.A.) - Atlas Okya· 
nuııundaki Fransız milstemlekelerine 

Almanlara göre Sovyetlere göre 
Kiyef'te 8ovyet Leningrad'da Alman 

taarruzları tardedildi taarruzu akim kaldı 

Gelecek haf-14/ırkaAlman 
taki harpler Kırıma ta
kat'i olacak arruz ediyor 

Moskova askeri 
tesisatı bom balandı 

78,000 tonluk 
71 lngiliz gemisi 

batırıldı 

Ruslar, 52 tonluk 
tanklarla hücum 

ediyorlar 
Roma, 25 (A.A.) - Stefanl: 
Plccolo gazetcsı, Sovyetlcre. karşı 

yapılan harbın ilk netıceler ne aıt 

bllA.nçoyu neşretnıektedır. 
Rusyanın asker mevcudu yar; ya

rıya inmıştır. 

Filhakika ölen, yaralanan ve esir 
edılen Sovyet ı.skerlnln sayısı altı 

mılyondur. Alman telefatı, b J•ıa kı· 

yasen pek cUz"id r. 

Odesada düşman 
taarruzu arttı 

Leningrad su ve 
elektrikten 
mahrum 

Almanlar şimdiye 
kadar 3 milyon 
kişi kaybettiler 

Moskova. 25 (A.A.) - Dun ge. 
ce neşredilen Sovyet teblığınde 

rnuharebclcrın dün bütun cephe 
boyunca devam cttıgi kaydedıl· 

mektedlr. 

dair olarak Bırleşlk Amerıka ılc İn· Ukra.) na harbi sona erdi 
giltere arasındaki projelerden bahse· Bern. 25 (A.A.) - Baııler Nach· 

Teblığden sonra neşredilen bir 
ılfivedc, Alman hava kuvvetlerinın 
Sovyet donanmasına muvaffakıyet 
iı taarruzlarda bulunduğuna daır 

deri surulen iddialar tckzıp edil
mektedir. 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter: 
den Popolo di Roma gazetesınin Llz- rıchtcn gazetesi Alman askeri mah. 
bon muhabiri, B;rle.şik Amerlkadan fillcrınde izhar edılen k anaate ter· 
Lıberyaya yapılan sılAh ve mUhim. cuman olarak Ukrayna muharebesı
mat sevkiyatıle ·Sıerra Leone- de nın sona erdığlni b ldlrmektedır. 
Frectown'a lngıltere tarafından gon· <Denmı Sa. 3,Sü,. 4 de) 
derılen harp malzemesine ışaret el· 

(Devamı Sa. 3,Sü. 4 de) 

At yarışları 
Bu hafta Ankara soubahar at ~ a. 

nşlan başlıyor. Bu sene at yarışla
rının htanbulda büyük bir alaka 
göı;ternıı, olmaııı üzerine tı.tanbul 

halkına Ankaradııkl yanşlar hak· 
kında tahmin yapmak için fırsat 

'ermek ga~ esile her lıafta <'uma gü· 
nü Jarışların llsteşlnl ne.::;redeceğl.z. 

Bu suretle meraklıları Ukbabar ko
ı;uları irin hazırlamış olacağız. Bu 
haftaki programı ' e diğer spor ha. 
berlerinl dördUııeU sayfamızda bula· 
cakııınıı. 

, .. 

Londranın selahiyetli mahfılle
rinde haber verildı ıne gore, tak. 
rlben '70,000 mevcutlu dort fırka 
kadar tahmın edılen Alman kuv-

(Devamı Sa. 3, Sü.2 de) 

Almanlar ale\ler içinde bırakılan bir So'~et ııehrlndeki yan&'llll 
&öndlimıeğe çalı~·~ orlar 
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ort yarlar: 

Bombalar gağmıga başladı. 
Birincisi yakına düşmüştü, 
ikincisi daha y a kına, 

üçüncü ta tepemize •.. 

Y akacığın muhtarı 
« ... Nlıfusu hini ~('Çen küyU

müz.lln snltlnleri arasında, l urda 
'e ulusa eneler~ hiz.mct etmiş 
hlr!;:ok asi.eri ,·e mlılkı emeklller 
bulunuyor. \"c lnittiıı bunlar i~ ir. 
ilk yUı.Unden kahH~lerde ta,Jıı 

oynuyorlar. Beri taraftıı koyün 
mutıtıırlığı, p::ırll \ ıı ocıık b;ı,. 

kanlığı, Kızılııl, Ç<ı<: uk Esirgeme, 
lla\'B Kurumu, be<len terlıl.}CSI t 
şckkullerinin b~<Jkıınlıklurı, mtın

tehlbl ııanillk de clahıl olduğu hal 

s 
•• u 

ve orta oku lar 
sa a açıldı 

25 tramvay 
daha sefere 
çıkarılıyor 

lskenderun yolile 
200 bandaj geldi Yazan: George Graham 

Çok tccrllbe ett m: Bir ayın on QçU 
cuma gününe rastı;clırse benim işim 
bitiktir. Başıma muUaka aksilik ge
lir. 
Ayın on ikinci günU akşam s:ıat 

sekizde nöbetim blttl. Gece yarıs•, 

yani ayın on üçüncü cuma &ünU baş· 
Jarken tekrar nöbetim gelecekti. 

Kendi evimin sığınağına indim. 
Karnımı doyuruyor, radyo dinliyor, 
komşularla şundan bundan konuşu. 
yordum. Çok yorgundum da ..• Bir a· 
ralık uyku taUı tarafından bastır· 

dı. 

B r bombanın çıkardığı dUdUk se
si.- Korkulu rüyadan uyanmış g bl 
yerimden fır! <hm. Bunun, bir mlld· 
det sonra patlamak Uzere kurulmuş 
bir bomba olduğu aşlkA.rdı. İstirahat 
zamanımda bomba aramağı canım 

biç l,stemlyordu. Fakat bombanın 

rahat rahat patlamasına da mcyr'la.n 
bırakamazdım. İster istemez mE>rke. 
zc telefon ettim. İki yardımcı gön· 
dcrdıler. Aradık, taradık. Bomba) ı 
keşfedınccye kadaı· vakit gece ym·ı· 
smı buldu. Ntıbet zamanım gclt ıış· 
ti. Merkeze gıttım. Orada herkesın 
key!ı yerinde tdl. Çay içiyor, bir me· 
sıre yerinde lmlşler gibi gUlUp söy. 
IUyorlardı. Nöbeti bıten ltomlserlcr 
\ azlfelerlni bıze devrettiler. Tele· 
foncu kızlar ortalığı temizlemekle 
meşguldü. Merkezın uğuru saydığı· 

mn: l:lllda adındaki kedimiz, blr kö
şede rahat rahat sUtünU yalıyordu. 

Her tarafa gönderilecek noktalar 
tayin edilirken Amirim emekll yüz
başı Brown dedi ki: 

- Graham, senin kımıldanacak 

halin yok. O sanlık hastalığının ye. 
nıdcn başlamasını istemem. Sen mer
kezde nöbctçı kal. 

Kcndıs1ne mınnet ve se\•gi ile ba· 
karak masa başına &eçtim. Fakat 
nefes almağa \'nkil olmamıştı ki 
dfU'ı toplar şıddetll blr ateş açtı. Ar· 
kadan bombalar başladı. Birincisi 
ya.kına d~müştU, ıklnclsl daha yakı· 
na. UçUncü ta tepemize ... 

Dc?rhal kcndlnll yere attım. Şid. 

delil bir infılfl.k ... Ortalık allak bullak 
oldu. Toz ve dumandan göz gbzU 
gôrmüyordu. Kcndı.mden geçmiş bir 
halde: 

- Yarabbi, Yarabb , Yarabbi ... dl· 
ye söyleniyordum. 

Dışarıdaki nobetçller içeri koştu· 

lar. Merkeze tam bir isabet olduğunu 
görmüşlerdi. Hayatta kalmamıza on· 
lar da şaştı, ben de ... 
Tuğla yığınları arasında gözUm 

parlak bir şeylere ilışU. Nöbetçi ko· 
mıscrlerden b rıne dcdım ki: 

- Işığı bu tarafa çevirsene ... 
Çevirdı, parlak şeye baktı ve hUk. 

rnllnü \erdi: 
- Bir kalorifer ltazanı olacak. 
- Hayır, bir !ağanı borusudur. 
Sonra hepimizde birden şafak attı. 

Patlamamış, kunılu bir bombanın 

karşısında Idık. 

manının karşısındayız. Ne zaman 
patlayacağını Allah bilir. He•r an bil· 
tün bu civarın halı kıyamet gününe 
dönebilir. 

de bir ı:atısın uhdeı inde bulunu. 
yor 'e hu şahı-; 1 gııl ettiği ma
kamların k ndıne '\erdiği alahi· 
l et 'e gururla ,.ıhlanıl or, on\ı· 

Elektrık, Tramvay idaresi yapılan 
1 teşebbüsler neticesi 200 bandaj te· 

Yüzbaşının eli tutmaz oldu, p!posu 
yere yuvarlandı. l<'akat sonra barut 
kokusunu almış, bir muharebe atı i' 
gibi kilkrcdl: 

- Lüzumlu eşyayı alıp buradan 
uzaklaşınız, civarı boşaltınız. 22 mı. 
maralı merkeze taljınacağız. 

ne geleni kırılor. Ortada kanuni 
bir mazeret \ e sebep olmaksızın, 11 
reı>mi daire dururken lşletti.gı 

otelinde medeni nik lı ııkdl'trnek 

gibi ganıbctlcr bil go tennekten 
IUraz edenlerıı !;:emklrmekten 

ı 
darlklne nihayet muvaffak olmuş· 

luı·. İSk{:ndcrun yolile selen bu 200 
bandaj gUnırul<ten çıkanlmış bulun. 
du[iuııdıın, depoya çekilmiş olan 2ı 
araba sefere çıkarılacaktır. Bu 20(1 
bandajın bUyllk bır htlyacı karşı· 

lııyaca)!ı ''e tram \·ayların lşleyeml· 

yecek bir hııle girmcsın.n bır mlld 
det için daha önlendiği söylenmek· 
tedir. Esasen bu bandajlardan sonra 
Romanyadan .nıpılan siparişlerin de 
alınacağı tatım,n edilmektedir. 

İht yar bir bekçi bir tarafta ö!U 
yatıyordu. Başınsı bir tuğla dUşmUş· 
tU. Fakat şimdilik dikkatlmızı yaşa· 
yanlara hasretmeğe mecburduk. Dı· 
şarı çıktık. Yandaki binada bulunan· 
!ar dışarı fırlamışlardı. Şaşkın bır 

grup hallnde h ber ve emir bekli. 
yorlardı. Aralarında doksanhk bır 

ihtiyar vardı. Çiçekli kumaştan bir 
gecelik hırka giymişti. Bastonuna 
dayanarak iki kat olmuş, soruyordu: 

- Yahu, nel<ır oluyor burada.

Hıç cevap vermeden bir arkadaşla 
beraber kendisini omuz ve ayakla· 
rından yakaladık ve taşıdık. Kaybe· 
decek saniye yoktu. Grupun durdu· 
ğu noktada biraz sonra küçük bır 

kurulu bomba patladı. Bunun hıç b. 
rimlz farkına varmamışlJk. 

Yüzbaşıdan emirler almak üzere 
blr aralık eski merkeze indim. Yüz. 
başı kli.ğıUarı topluyor, verdığl emir· 
lerl tole!oncu kızlar sükOnetlo dort 
tarafa yetiştiriyorlardı. Halbukı iki 
adım ötede beş yUz librelik patlama
mış bomba duruyordu. Ne zaman 
patlayacağı talih meselesiydi. 

(DeTllDU Tar) 

Benzin ihtikarı 
Şoför ve benzinciler 

hakkında 
takibat yapılıyor 

Son gilnlcrdc bazı şoför 'e benz.ın· 
ellerin dehşetli bcnzln lhtlkAn yap· 
tıkları anlaşılmıştır. 

Öğrendiğimize göre bazı şoförler 

kendı1erine verilen karnelerin taklit. 

!erini ç'karmışlar \'e bu karnelerle 
muhtelif benzlncilerden muhtclıf za

manlarda. benzin almaya lbaşlamış· 

lardır. 

Bundan başka yine bazı şoförler 

arn.bafannı garajdan yalnız benz•n 

almak için çıkarmakta vo aldıkları 

benzıni diğer arabalara iki Uç misli 
fiyata satmaktadu'. 

Bu şekilde satıştan dolayı hem 

kılr etmekte hem de otomobilleri· 

nih lastik, makine kııımının aşınma. 

sından müteveıııt amortisman zarar
larından kurtulmaktadırlar. 

Benzin satan merkezlerin yaptık· 

lan lhUklr lse şişe ve litre arasında 
olan farktan ileri gelmektediı-. 

ha Ilı\ koy muamel tını tdtlş 'e 
ihbar edilen ba:r.ı sullstlmallcrl 
tahkik için kaymakamlık tarafın 
dan gômlerllen memura bile dli. 
rüşt nıuaınelıı etmekten ı;ekinınl· 
lor, \ ıı huna hiç kim e ~ çıkıır· 
mıyor ... :o 

Bunu lBkacıklı bir okuyucu]· 
muz. yazı~ or Ye oruyor: 

- Bu adam l'akııeığın muhta
rı mı, yoksıı zorbası mı? .. 

Odun fiyatı 

Komisyon Pazartesi 
yeniden 

karar verecek 
Odun fiyatlarının pahalı olduğunu 

nazarı itibara alan Fiyat l\tUrakabc 
komisyonu odun kesim mıntakaları· 

na jki kontrolör göndererek flyaUarı 
en ince teferruatına kadar tesb t et. 
tirmiştir. 

Kontrolörlerin raporları dUnkU ko
misyon içtlmaınd:ı okunmuş ve bazı 
mütemmim malO.matm gelmesi için 
odun fiyatlarının tc biti ışı pazartesi 
gUnkü lçtlmaa bırakılmıştır. 
Öğrendiğimize göre kontrolörlerin 

tesblt ettiği fiyat komisyon tarafın· 
dan teshil edılen fıyattan çok aşağı· 
dır. 

Komisyonun, e\'\'elce odun fiyatla. 
nnı tesbit ederken, malOmatıarına 

mUracaat ettiği kimseler tarafından 
YJinlış yola se~ k«l ld tı ı: o fiyatları. 
hiç de nomıal olarak tc b t edllme
dığı anlaşılmaktadır. 

Komısyon pazartesı gilnkll lçllmu.· 
da hem odun fiyatlarını tesblt ede 
cck hem de kcndısini yanlış yola 
scvkcdcrek oduna anormal fıyat teıı. 
bit ettirenler hakkında cezaı karar-
lar alncaktır. 1 

2 yaşında bir 
çoc ğa 

Tecavüz eden çoban 
1 sene ağ.r hapse 

mahkum edildi 

Çel<mecede 
Ltso ve ortameklcpll'rdc dUn saba Jıtan itibaren derslere başlanmıştır. 
tık okulların açılmasına ait hazırlıkları de\ am olunmaktadır. l!k 

okullarda. tedr.sat 29 eylQl pazartesi gUnUnd n ltıbaren ba,layacaktır. 

Bir kamyon köprüden 
yuvarlanarak parçalandı 

Bundan bıışk Sanat okullarlle enstitillcr de dün sabahtan itibaren 
tedrisata başlamışlardır. Ahmet adında bir şoför. dün sa· 

bah idaresindeki kamyonla İstan· 
bula doı;:ru gelirken, Küçükçekme 
ce köprüsünde kamyonun dircksi· 
yonu bozulmuş ve kamyon hızla 

3 • 4 metre yuk çkliktcki köprü· 
den aşagı duşcrek param parça ol 
muştur. 

Dlin sabah tedrisata başlayan bl\lün mekteplerde Maarıf Vek linin 
gönderdiğı tamim okunmuş 'c talebelerın tcmlzlık \"e çalışn1a husu. 
sunda azamı derecede hassas buluıımaları bilhassa işaret edilmiştir. 

Bu sene tC'mlzllği muhafaza etmek ve kız okullarında temızl k i~lerıle 
meşgul olmak üzere talebe arasında teşkıl:lt yapılacak, bütUıı oğret

mcnler de tcşkllAtın iyi işlemesini temin lç;in ı;alışacaklardır. 

• il A 

M 
il e e 

l\Iuhtelif yerlerinden ağır yara. 
lanan şoför Ahmet ve muavini has 
tahaneye kaldırılmı~lardır. 

Bir ihtilas davası 

{ 

alinin reisrğinde bir toplantı yapıld ı l\Iakbuzlarda tahrirat yapan bele. 

diye tahsildarı iki sene hapse 

mahkum oldu Ticari ve iktısadi sahada çalış~n devlet 
teşekkülleri, gazeteler işbirliği yapacak Sabri Uysal adında biri, beledi· 

ye tahsildarlığı yaptığı sıralarda 
makbuzlarda tahrifat yapmak SU· 

retile 99 lira lhtllfıs etmiş, di.ın i. 
kinci ağır ceza mahkemesince 2 
sene ı ı ay hap~e mahkum cdilmi~ 
tir. 

İhlıktı.rla daha şiddetle mUcadele 
edeb imek için al~adar makamlar 
l enlden tedbirler almaktadırlar. 

DUn Vı!Ayette Valı ve Belediye 
Reisi doktor L~tfı Kırdarın başkan· 
lığı ııltında bir toplantı yapılmış. l'll 
toplantıya Mıntalrn. Ticaret. mUdllrli 
Necmettın Mete. I şe mUdllrll, 1 ı 

Umum MUdUr mua\'lnı, Enm yet d · 
rcktörU Kılmıran ve knza ka>m ı· 
kamları şt.rak etmışlerd.r. 

Öğrendığımır.e göre, bu toplantıda 
muhtekir sınıfını yok edecek tcdbır. 
tcrın alınması \'e alına.calt bu ted· 
bırlcr etrafında şlmd den yapılacak 

fıı.alıyctıer gorUşülmUştUr. 

BugUn latanbulda Ucaı1 ve lklıs;ı.

dl sahayı kontrol ve mUrakabeye aıt 
bir çok devlet milesseseleri 'ardır. 

Bu müesseseler ayrı ayrı çalışmakta 
fakat fa.al yet sahaları, ıhtıklırla 

mücadele olan, tel< noktaclıı birleş· 

rnektcdir. 
ôğrenıldığıne gorc toplantıda, bu 

gibi, sayeleri bır olan teşekküllerin, 

birleştir !mest ve tek elden idare ı 

ltarnrlaştırılmıştır. 

İlk olaralt, İaşe mcımırlarile Fi· 
yat MUrnknbe memurlar ın lşblrl ği 

yapmaları takarrür etmiştir. Bun. 
dan başka lhtıkArlıı. mücadelede b•J 

konlJol ve mUrakab<' tcşkl!Atına bU· 
yük yardımları dokunan gazeteleri· 
mlzden ist fade için aynca bil' büro 
kurulacak, gazetecilerle mUştereken 
çalışma imkll.'!tları hazırlana~tır. 

~ ünkU musahabeındc iftarı luktan çıkarılmış, sıcak ıkliınlerin 
ll::::U sofrasının ilk manzarasın· kokusu ancak portakalda buluna· 
elan b·ahsederken reçellerde kal· bilecek yeni bir meyvesi haline 
mış ve bugu. getirilmiştir. 
ne bırakmış. Gül reçeli 
tım. de fena de. 

Çilek reçeli gildir ama ben 
ııin tanclcl'i, gul üstüne gul 
bende, göle koklamı y a n 
gırmiş koylil Jardan olmadı. 
kızların su üs ğım halde, gu 
Hinde yüzen lu bir tatlı O· 

rerpmc benh, penbc yiizhi, mis ko· !arak yemek 
kulu başları;)·mış hissini uyandırır. ten ziyade bir çiçek olarak kok· 
Hakıkattn da c;ılek bir koyun, Ar. laınağı tercih ederim. Hem gülü 
navutkb~ ünUn sevimli kızları de. tatlı haline getirmek suretile, bül· 
ğil midir? 1 bil Hin çektiği :ıcıya hakaret etme· 

Vlşrıc reçeli, ekşi ile tatlının en mck de ]{ızımdır. 

Emirler \enneğe başladım. Fakat 
gözUnıü uykudaki b.r ejdere benze· 
yen bombadan ayıramıyordum. Bir 
taraetan da: 

Karne usullle benzin tevzi edildık· - Cıvarı boşaltın, çabuk olun. 
Ben de merkezi tahliye edeceğim. dl- ten sonra depolarda muayyen bır 
re bağırıyordum. miktar benzin kalmakta, depolar da 
YUzbaşı Bı·own bu aralık geldi. bu benzini lstedlklerl şoforieı·e fahiş 

Bundan bir miıddct evvel Ba· 
kırkoyünde çobanlık yapmakta 
bulunan Recep adında bir çoban, 
kırda oynıyan ıkl yaşında bir ço. 
cuğa zorla tecavuz etmekten malı 
kemeye verilmışti, Dun ikinci a. 
sır cezada muhakemesine devam 
edilen Recep bir sene ağır hapse 
mahkum edılmiştir. 

KAtiAR l'EYNIRiNE 1•1\"AT 
KO.'DU 

canlı bir renk içinde ve en ncCis Reçelleri uinceıı ve ukabaıı diye 
bir şekilde birleştirilmesinin tipik ayırmak lüzım gelse bence elma, 
numunesidir. Bu reçel, muhakkak armut, hele ayva kabalar arasına 
ateşli bir ressamın icadıdır. girer. Fakat kabul etmeli ki ayva 

fiyatla satmaktadırlar. Bomba haberıni sUkQnetle karşıladı. 
., k d 1 akt . İaşe müdUrlUğü hem şoforlcrln 
ı:.es çı arma an p po unu y ı. 

- Elli librcltk bir bomba olacnk. hem de depolann yaptıklaı ı ıhtlkCi.rı 

Yazı nrnklnelerinde ihtikar 
yapı) ormuş 

Fiyat .MUrakabe kom.syonu dUnkll 
toplantısında kaşar peynırine azami 
fıyal koymuştur. 

İçine hafif kokulu ıtır doldurui- reçelinin kabalıgı görllnüşündedir; 
muş .>arı şeffaf, yan donuk altın yoksa hafif kokulu mayhoş ve az 
kAscciklerc kaysı reçeli demişiz. buruk tadı onn en inceler arasına 
Bunun nefa~etilc anca!: şcrtali re· girmek hakkını kazandırmıştır. 
çell rekabet edebilir. Sizi hilmC'm ama ben armudu, re. :lıyordu. tesblt etmiş vo dünden lUbaren şch. 

Galatada Haraççı sokağında 

F".krinl tashih ettim: rln muhtelif mıntakalarında lhtıkı1· 
_ Beş l Uz librelik bir bomba az· ra mAni olmak Uzere faaliyete geç· 

mıştir. 

Primsfüıki yazı makineleri üzerin· 
de ihtiklır yaptığından, diln asliye 
ikinci ceza mahkemesince tevkif 
olunmuştur. 

Komisyon fiyatı tesblt odcrken 12 
mandırada. satılan en lyı k lttedcki 
sütleri ne.zarı itibara almış ve kaş=ır 
pe>"llırlne toptan 120, perakende de 
145 kuruş fiyat tesblt etmiştir. 

Dünyada hangi kabuk, portakal çellne deği~me. Elmaya gelince 
kabuğu reçellndc olduğu gibi ne· şerbetini lçmeğl, kendisine de, re. 
fls bir hale getirilebilir? O, kabuk· çclinc de tercih ederim. Tiryaki 

HERGüN BiR FlkRA 
u~.u3ş1nın orucu 
J\ektıışi dedelerinden biri bir 

yaz Thınuız..anının )irınl dokuz gü· 
ollnde yer, içer , . ., bal rnm ıarlfe. 

• \ti(' na ıJ,.a •ırııca nl,n•t e<!er. o;;
leye doıı-ru ıcak bruıar, ı;wıuı.hık 

tan ıığı.ı kopllrmeğc, açlıktan da 
h:ı•ı doruneğ ha ,1 r. Nihayet, da-
anamaz: 'e köyün ;, akıııındaJı.l 

dı>.reye lto,ar. Kana kana bir hayli 
u lı;tU.-ten ı;ora, oracıkta goz.Une 

Uişen hlr annut ağacına ı:ıkar. 

OlljUlllarını ~ip cı;lp midefilne 
l':OÇUrdıiğlı r>ırada, bahçe ahlbl bu 
hali görlır. Koşa ko,a G"ellr, o es
nada ıığ:lt>tıın inen bekta,ıoın )Ü. 

r:une tukürür 'e: 
- Allalıtun utan be aılaııı!. ı;u 

ınııbarel< nam :r.ıın un lkl Blda bir 
gelllor. Sıkılmılor mu un bu ha· 
llnden hi~·? .. 

itabını l Uı:Unc ııU kürür. Bcktu.· 
si de cllle muhatabının ~ene ini ok
,,~ arıık kı lus ı;\ller 'c: 

- ı:ı.·c kııılon;un be yahu. Mü
lr.• reğln on bir ay ı;onrıı ~ine gele. 
ceğlnl bildiğim itin, AIIJhın fani o· 
larnk larettığı tatlı c:ınnnıı kıymıo 
d nı-<la onu ll)herdim işte. Ne ol· 
muş nk!T •• 

Der \'C n'lf>P gider. 

- Sandıklardan çıkıp hemen toprağa 
gömülecek, 

- Herhalde ihtiyatlı hareket edeceğini. 
ze eminim. Fakat benim söylediklerime 
de ehemmiyet vermenizi isterim. 

Kiroto bir şey soyliyecckti. Yakasumi 
rnsması için işaret etti ve kendisi söze 
başladı: 

- Sizin için ne mesuliyet var? Lord 
Brandmor'un kendisi bizi size tavsiye el· 
miış, hattlı bir mektup bile göndermiştir. 
Bu 6irkctin idare meclisinde İngilizler 
var. HükOmet valinin bir hattı cl:nlş ol· 
duğunu anlarsa mesele çıkar. Vali buna 
meydan bırakmnmağa mecburdur. Sonra 
mcvkilnden olur. 

- Benim valiye karşı hiç bir tcvec. 
eilhUm yok. İngilizleri ise hiç sevmem. 
Fakat ayni zamanda kendilerini takdir 
eder. bazı halleri hakkında hurmet du. 
yarım. Efandi adamlardır. Vatnrdarma 
çok bağlıdırlar. Eminim ki, Lord Brand· 
mor vaz,ifcsinl bllmlyerek ihmal etlığini 

anlarsa: uAman azlolmıyayım!o gıbi ~ah 

si bir endişeye tabi olmıyacak ve yaptıgı 
hatayı İngiltere hU1'0metlndcn gf?femi. 
ye kalkışmıyacnktır. 

- Böyle bir şey olursa, yani iş mey. 
dana çıkarsa siz aleyhimize bir tavır ta. 
kınırsımz vaziyet kurtulur. 

Mükemmel ... Bu noktada birleştik, 
Gclellm ikinci noktaya, eğer vali Isın i~ 

yUzünü öğrenir de yapılan in~aatın der. 

EDEBİ OMANı 

Y eıan: Franeis de Croisıet 
hal ortadan kaldırılmasını isterse ne 
yapacaksınız? 

Zannedcrım ki, boyle bir teklifi ul'\ı 
orta reddetmek ve mesele çıkarmak is. 
temezsiniz? 

Mesele çıkamaz ki,, Çunkil ne arka· 
daşım, ne de ben hUkümetin resmi me. 
murları dcğılız, Kendi namımıza tcşcb· 
b tc bulunuyoruz. llukümetlmizin bun· 
d n haberi bile yok, İngilizlerin hoşuna 
g.tmiyccck bir ~ey yaptığımız meydana 
ç kar a Japon)a katiycn bizi himaye et. 
mez, hatta İngilizlere knrşı dürilst görün 
mck için cezalandırmağa kalkışır. 

Selim yan gözle Rahmana baktı ve 
ldU. Sonra soze dc\am etti: 

Buna ş ıphem yok. b'akat benim sua
lime cevap vermediniz. 

N yapalım.. Eğer Lord Brandmor 
yaptığımız in~atı mUnasip gormezlcrsc 
kcndısılc anlaşınağa çalışacağız. 

- Demek ki, boylc bir ihtimali de Go-
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Çeviren: Renan A. t:.. YALMAN 
zo aldınız? 

- İster istemez... Arkadaşım ve ben, 
zen;;in adamlar dcğıliz. Kuracağımız işin 
bozulması yilzünden zarar etmek istemi· 
yoruz. Bir defa masrafımız ödensin, zah· 
mctlmlze karşılık beklediğimiz bedel ay. 
rıca konuşulur. Madem~ komşularınızla 

iyi do.-.tluk mUnascbetlerlnlzi dc\'am ettir· 
mck ıstlyorsumız. bize yardım ediniz de 
bu ıs çabuk bilsin .. Cömcrtllginlz dUnya. 
ca malOmdur, sultanım, binalarımız yıkı· 
lırsa bizi her halde ortada bırakmazsınız. 

• Artık her hususta anlaştık, demek. 
Ur. İşe muvaffakıyet dilemekten başka 
söylenecek söz kalmadı. 

Japonlar, büyilk bir nezaket ve dikkat
le Selimin önünde cgildllcr, Dışarı çıktık· 
!arı zaman biri diğerine dedi ki: 

- Sultan valinin mutlaka bu işi farke· 
deccğmc knnl ... Bunun başka lfırlü olma. 
sına ihtımal vermez gıbi gorunuyor. Ne 
dersin? 

- Son cUmlemi bunu düş{lncrek söyle· 
dlm ya ... Farkında değil misin? 

Selim de Rahmanla yalnız kalınca geniş 
bir nefes aldı. Rahman hayretle efendisi· 
nin yüziine baktı: 

- Çok memnun görünüyorsunuz. Hal· 
bukl bu adamlar para dalavereleri çevire . 
ceklerini, hattA şantaj yapacaklarını giz. 
lcmedller. 

- İşime gelen de bu ya ... Namuslu in· 
san olup olmadıklarına dair küçllk bir şUp 
hem vardı. O da kalınadı. Vaziyet mükem. 
mel ve açık ... 

Rahman, bu sötlcrin manasını birden. 
bire kavramamıştı, Dedi ki: 

- Bu fabrikayı kurmak zaten masraflı .. 
Yıkılmnsı ve işin tasfiyesi için daha çok 
masraf etmek lAzım gelmiyccek mi? 

- Öyle ama Japonlara bu fabrikayı 
kurmak imkan ve zamanını verecek 
kim? 

Rahman hayretle Selimin yüzüne bak. 
tı. Sultan gülerek dedi ki: 

- Demek ki, işin sonu oraya varacağını 
şimdiye kadar hiç tahmin etmemiştin .. 

Rahman da gllldu. Meseleyi nihayet 
l:avramışlı, 

-23-
Sevişen iki genç, dünyaya yeni ıelmiş 

glbi olurlar. Hayat onlar için ilk tanıştık· 
l:m an başlar. GıinUn en basit ve tabii bir 
hadtscslnl eğer beraberce yaşamış iseler 

(Dc\·anu ;ar) 

1 t&!I DE 
Gll~ 

Spor her gün bir 
balta yemektedit 

fC5} eden ·rerblycı;i rn111!11 

19> dilrlıığli Merkez l 
1 

lrny<'ll azuı;ıııdan Burhan 1 cltlo 
tumuz.un cFerclı futbol 111 ~ıı 
larıı. başlıklı bir l az.ı ım oı<ud 14 

nu ) aıı, futbol nıcu;lıJ111ıl11 p 
giıııı.inde l'ulbol AJanının trrlt 

~ ' ti i programı \ e ile tutıırıı 
t dit• bul Bolı;eslııl tenkit etmek f 

l'enklt ettiği l!jln Futbol M~ 
e~eri olduğunu hllıneıne ıne r# 
olın.ı)aıı Burhan Fclck'ln do~ 
doğruya htanbul Bulge ini 

11 
, e nıllııtelızl bir şekilde tc~ıcıl 
şlndf'.n \'O lteıııllslnl por I, d 
c;ok eskiılenberl tıınnlığundall tıf'. 
lıukmetitııı ki, bu lllerke;t 1~f 
hıı)etl a:r.asının tstnnbul uoı 
ve belki de Bölge b::ıııknnUc ıı~ 
değildir. Bunda, l ıiıdc dok~ 
kuz. l anılnıaclığımı znnnedl.l 0~ 

Yazının bö\'le blr makı;at 
• btrJ' 

1ü oldutunu :r.annetnıekle 
ihth·a. ettiği fikirlere ebt'~ 
,-erınemedlk cdcınl)ectğlnl· , 

el.Ferdi futbol rnfü;abakal&rı'; 
•hl!." bir mucidin, hlp bir &1'01 

; 
cıııı 

tehassı ının \ e hiç bir rııoı.0 1 
lındau g~menılş» yeni bir lef 
duğunu 5Ö) liyen ,·e cbu ı,e 
\ermiş olıın» Bllrbnn ı~c1e1''iJI 
alil bllnlebi lazım ijellr ki bU l' •) 
de dahi - ;reni bir fent dcğild11' 

• nu. bu derdi futbol mUsııb•ı;• 
değil, dutbolcuların Cerdi ııı 
kalan» dır. Eğer ı••utbol AJ:ill~ 
ramda. «ferdı futbol musaba 
tabirini kullnnmı,sa :ıstıt 

ancak l imde yanılmıstır. 
fü et, BUrluın f clek'in pelı " 

ıne l lflz.ıın gelir l<i mulı;• tf 
~por Kurumu» nun lngll~ 
tlrttlği 'e bütün sporculara 
diğl «'l'ekıılk Iutboll) mıııın~ 
teren.in nıe ela en il I tıı9 ı; 
l)·i penaltı !;('ken, en gU;tcl ı' 
atan ... yani futbolun bUtUn (t 
reketlerini en il ı ynııan futtıO r' 
lll rı ayrı gö:o;terllnıl!J , e buıılJ ~ 
ha sa l"l~rnmlyet , erıınıı:tl· 
tizm l eılerasyonıı rclı;l oıdıır' 
nıanlar bile atletizm mü ııJıV
dan ziyade futbol ınarıarınJ 
olmağı tercih ettı~lııe bfnblrııl' 
cö terebileceğlm BlırJuın ( 
yine pek il 1 hatırlam sı ıaıı~ 
ıli ki futbolcular ar ında r 

lcrıli «kik» 'uruşu miısnbs1' 
Gala~arayın ilk ınUdsfiltl 
Hü!>eyin (U trunıca); daJı'~ 
!ardaki bir ıniısabakndıı. d• > f 
latruıaray mUdafllerlııdeıı ~ 
~aı.if (A. Mehmet) blrind 
!ardı. r) 

lklnd nokta da, Burhan J 

1 tışare lıe~ eti ar.asından b1ıl t/
Umum :uııdürli.ığUn futbolıl rıı' 

\8 tahdit eder bir tnliınııtıı• 

.ı:ırladığını öğrenmekten dıl 
muı; tce!!,,lırdur. E' et, ııtıctlıl" 
spordur. l"akat hu, dlscr "r 
tahdidini icap ııttlrmez. Sil• 

dort beş nokta;ıa mil a\i ,e ı 
bir şeklide ıluğılnıasını 11cc.·rr' 

ferin, blitiln mu lııkları ı.er'' 
yu hlr noktaya \'ermek ı.,tl." 

deki adzden başka bir ı;ır~ d1 
Alfabe bı\tiin lıllglh.'rln n11s• 

kat tıo;ı le olnıııı;ı lıilgllcrln t 

ı.chcıı df'ğllılir. 

Takıııı oyunu olan ırırrl~ 
holuı> J\merlknda en r ğbet f 
ön afta gelen spordur. nuıııl 
rabcr Aıncrfüa atlctl:ıın le M 
rlııddJr. Kaldı iti dngl!lzlrt ~ 
di3·et~t bir nılllt'tin ırosııı' 
millf't he abınıı f.<lfı,,l,>ctıı•rl 
odebtlıuelerl blm; da bu ,-e 
lıcnz.cr oyunlar..ıa alclıkl;ırı ~ 

nln bir netlceshllr:o tli3en el' 
relek, futbolun fuldalann• 
etmiş bulunmaktadır. 1' A 

böl• 

.. "v ... 1{.u p.J."' 
Teınlz.lenınlş yağlı bir ı:ı' 

ile dolu bir tenrcr<"yc ko~ 1'11
1 

' n,., bfrcr ı;'U)' kllŞı •ı t UZ: \ t' ,
1 

har, kUI miktarda defne ·4, 
ile ma~ danoz: kökü, blrl<B~ 

• rımr;ak, del irml doğranJtl1 
"" 

ı ere,iz, hın uç 'c !loğııll t 

şldd<'tll nte.,te dört be" !ili~ 
nntııınlı. :SOnrıı, ta\ ıığtı !:1 

Suyunu soğutmalı. Yıığl:ıfl 
malı Ye UzülmUş !>U~ unıı ıı 1 
cerede teı..· .. r "ku;)n.ıtnıııl•· 

1 
~un keınlkkrlııden n,\ r•lıl' 
lanmıs etlerini ıllı\IJ,li)Cr' 
mlkta~d:.ı tuzlıı. birlikte ı.11 
ımyn atmalı. Bir ln':'ıın 1·3~ 
tan onra plrlnri aııııııJı· 
retle ıılslrllen ııll!\\ ı blı~ [il' 

• ıl' 
bağa almalı. t ç ~emek 1• t:J 
rcynğını c\\ el<'e a,> rıl.:ıll 

t 
yağlıırı ile birlikte lıufif~I' ı 
pll!h ın llı.crlnc lı:ı~lıımtlll·,11 
Uz.erini lmpamolı. Yorun el' 
rn da ı;ofrnl a l ollunınlı· 1' 
lılr ııll~v olur, 
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~rp vaziyeti 

Cenupta Alman 
harekatı 

fL.~ Yazan: 
'illin ORAN 

DİL BAYRAMININ MANASI 
,. 

Bugün d i l y üzlerce 
işçisini lıatırlıgacağız 

~U tebliğlere göre şark cep- ,,--------------------- - -----·, 

§! SON H!\!DlE:tlll. !!a 
Gelecek sene yapılacak 
mahsul seferberliği ile 

llıtıı lıilı ngrad ceılh inin cenubu \.. 
~~tl.)cUn hulasası ~udur: ! Türk dilini daha aydın, daha güzel bir 

~!dcn~ıt~~:~:~~d~:~~~~; ---- hale getirınenin çarelerini düşüneceğiz 

1 Istihsalimiz mühim 
miktarda artacak 

~ 1 

'~t Ctltlnl!jler, O\'lCt müda· 1 ~-----------------------------""" '-ıı~na glrınlşlcr: faltat So\· Her bayram, bir tebcil ve anı~· 
~trt11 tile kar ,ılaşarak ağır :ı.a- tır; Dil bayramı da güzel Türkçe. 

'-1 ttlı kten onra ilk me\"zllerlne mizin kutlulanması, hatırlanıp dü· 
~dır~rııek mecburJ.)etinde kal· şünülmcsi gunı.idur. Her saat, far 

r Y.llıUI: \ 

l JV!ehmet KAPLAN I 
ı... 'terk kına varmadan kullandığımız bir 
~ eı ceplte!'>lnde mukabil şeyi, hiç olmazsa bôyle, bayramdan . 
~:.:ııan l'unoçenko orduları bayrama olsun, göz önUne alarak l l>arıı_e karı~ık. unsurlardan mUrck· 
ı...~1ct n 40 kllomf'trc 11arkında seyretmek çok zevkli, çok faydalı 1 keptı, Tabu dıl de bu sosyal zaru-
lh.. -· i<hrlar. Rus mul~abll ta· b' ad t retlere uyarak, karışık oldu. Son· 
.;.,,. ... tlıı ır e ... · t ı k b ··k k 
~"tııı rduruıınıış \e.)a Alman Bir defa onun, uçsuz, bucaksız ra: ımpa:a or u ta, ır yu se 
ıı.1'111\tı.r ctı kar ,ı ında çok ağır· zaman içinde, ilk atalarımızın ağ. ta?aka, bır de h_alk ~abakası ~var
~'l'lnıotenko'nun, Kursk Is· zından çıkıp bizim kulaklarımıza dı. Bunlar terbıyc, orf ve Met, 
~ ~ e )cnı ihtiyat kuHetler kadar akseden bir ses olduğunu dli z~vk, ha~ta ırk \'esair bakımlardan, 
lıı... ~>"le rncııığı de malfim değil· ş{lnmek heyecan verici bir hAdlse, bırblrl~rınden oldukça farklıyd~· 
~' bir tedbtr alırunamu} a, sonra o sesin taşıdığı manalar, a. !ar. Yıne b~ za:u~etler netlcesı, 
~ 1 KtX-ntlş 'o Klyef'l 7ap· deta cetlerimizin ruhunun, nesn- dil ve edcbıyat ıkıye ayrıldı. Os· 
~ ltoııtov \e Jlıırkof istika. den 'nesle geçerek bize intikal et. manlı imparatorlugunu dili bozdu 

'dde llerlc3en Alman ordusu· mesi gibi bir şey milletimizin ya. dıye itham etmek neye yarar? Bu· 
tııı tırnıak, tamanılle Mareşal şadığı bütün hat;ralar da onlarla nu icap ettiren sebepleri gonnck 

b ~e bırakılmıs demektir. beraber Jazım ... 
\. ,tt!r lhnıatin ı~ahzuru ı:a· Bu bakımdan. dil, bir milletin tfı Nitekim yeni dil cereyanı da tek 
lk~ ~a Mmr. Bu mahzur da. kendisi, özüdilr. Onda, ırkımızın başına vukua gelmedi, diğer kök· 

le 0 'c Budi.)enl ordularının hangi ıklimlerden, hangi merhale· Jı.i cemiyet hadiselerile beraber 
~, lrttbatını kaybetmesi de· !erden geçtil:lini, neler gördül\Unil, yürüdil. On dokuzunca asırda bas· . li 

~ tınllan tıonrn. Almanlıı.r neler diişündüğünü, açık, açık gö. lıyan demokratlaşma hareketi, hil· 
'~ l)'a 'e Tınıoç,enko orduları- rebilirsiniz: ;Bir zafer müjdesi kümetin kendisini halkla bir \'Ü· 

' ~ok U hin kun·etlerle ta. burda her isim ... 11 cut olarak ya5ıyabileceğini hissel· 
'lııı1tl ~k için .)Cnlden gruplan· Bu uzak şeyler bir tarafa bırakı mcsi, ona bilgi ve fikir aşılamak 

Ct hını bulurlar. lacak olsa da, dil bayramımızın da ve emirlerini duyurmak için, tabii 
~ btıp cephesinde Alntanlann ha birçok derin mt\naları vardır: olarak halkın anlıyacağı bir dil VÜ· 

\.: lıecıere bir an e\\r.I crl§ruek Bu bayram, bi.iyük bir değl!jmenln cude gelmesine sebep olacaktı. İ!jte 
~ ifadesidir; bir kurtuluş ve bir ide- dil bayramı, cemlvetfmizin böyle 
~ ~ an1a,ılı3 or: ~ 

-.. it ale doğru gidiştir. Nasıl bir değiş· kökten bir değif?llesinln hatırlan-
~ ttun yannıadaı;ıru inal me, nasıl bir kurtuluş, nasıl bir ması ve düşünülmesidir. Buraya 

ccmJyeUn ruhile iradelerini birleş. 
tiren büyük adamların isimlerini 
de ilave etmek lazım ... 

İlk gazeteyi kurmakla efkArı U· 

ınumlyenln kurulmasına yardım e. 
den ve bu gazeteye yazanlara tthal
ka hitap ettiğinizi unutmayın!» dl· 
yen ikinci Mahmut, Avrupadan ge 
tirdiği pek çok yeni fikirlerle be· 
ı abcr kısa cümle şeklini de getl· 
ren Şinasi, en büyUk halkçı Namık 
Kemal, Ahmet Mithat, VeClk Paşa, 
Ziya Gök Alp, Ömer Seyfeddin, dıl 
tetkikine yepyeni bir hamle veril· 
mesini hazırlıyan Atatürk ve daha 
yüzlerce dil isçisi, bu dil bayramı
na hatıralarile iştirak ederler. 

Dil bayramı bir kurtuluş ve bir 
ideale doğru gidişin ifadesidir; 
çUnkü, yeni dil; yeni fikir ve yeni 
ruhun vasıtası olmu:ıtur. Bugün 
bizi, ayni düııünce ve hisle kaynaş· 
tıran odur, Halkın anlamadığı bir 
dil, bugUn gördüğümüz birliği as· 
la yaratamazdı. İdeale doğru gidi· 
şc gelince, biz şimdiki dilimizi he
nüz islediğimiz kemale ermiş bul
muyoruz. Onu, fikir ve hislerimizi 
daha aydın, daha güzel gösterir bir 
hale getirmek arzusundayız. Bu su 
retle mlUctlmizin ruhuna en salt· 
lam bir şekil vereceğiz. Dil bayra. 
mı bunların ifadesidir. 

Mehmet KArLAN 
hkta Ru donanmasını ideale doğru gidiş? izah edelim: 

"<a llğra tma k ' c Kafka5ya~-a B ilind iği ü~re, dil, e 11 e tutul· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111-• __ '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

' llaeak bir ha\"8 lıaklmlye· maz, gözle görülmez seslerden ya. Sabık ıran Şahı 1 Al manlara göre 
', ttnıek. pılmış olmakla beraber, öyle pek 

~!>on nehri boyuna kadar başı bo3 ve her havaya uyar bir Amerikaya (Başı 1 incide) 
ht'ıt. ~o ko,ayı cenuptan ku· varlık değildir. Daima eşyaya ve gidiyor Bu gllZCte bilhassa. şunları illve el· 

'e han • Kafkas yolunu cemiyetin zaruretlerine bağlıdır. mektedlr: 
-..._: ~'tınak En küçük lecrlibe bunu ispat ede· Tahran, 25 (A.A.) - Amerikan 
~"'ht blli,r; kadına a~aç, göze su diyemez kaynaklarından .gelen haberlere 

~Clbl motirlU \e zırhlı siniz. (Bunu derneğe ancak deliler göre, sabık İran Şahı hanedana ait 
'lııtt tok ku\"\·etll bir nm· ve şairler mezundurlar!~ mücevherat meselesi halledilince· 

e uzun zanıan müdafaa N<>rmal konuşan her ınsan, her ye kadar !randa kalacaktır. 
:ilıı~yen Marqal Bu· şeyin adını, sıfatını, herkes nasıl Bir İngiliz vapuru, sabık Şahı 

111llatının KurıJk • Harkot söylüyorsa öyle <:kmeğe mecbur- almak üzere Bcnderabbasa gelmi:ı 
'ıt hr-bında. 'e önünde ku,·- dur: Yoksa meramını anlatamaz, tir İran hükumeti sabık Şahın ha 
~ "~ır :nıanll btihutnıayafl yahut gülilnç olur. Kom ei"tn reketini kolaylaştırmak üzere va. 

~tıtıet hattında Alman ileri başlıca güldürme vasıtalarından şingtondaki İran elçisinden Şahın 
~ ~un zaman yani kl1}a biri, dil sürçmeleri, yanlıs tcleffuz Birleşik Amerika veya cenubi A· 
l>ellurınaıarı pek az muhte_ lar (taklitler), ahı;ılmadık kelime· merikaya girebilmesi için musaade 
~ebllir kl Bu lar artık • ter kullanmak değil mi~ir? O hal. alınmasını talep eylemiştir. 

llııa a&)ı Don nehri sol ı;a· de dil, sıkı sıkıya cemıye.te bağlı· 
bıı 'atfakllctl yapabUlrler, dır Her devir ve her ccmıyet, ken 
~ancak Dln.)cper boyun· dislnc uygun bir dil;konıışur. Xöy 
l\t il tekrar etmemek şar- lü yaşadığı hayatın ve idrak ede· 
~ edeıtm ki Almanlar ka· bildiği şeylerin kelimelerini bilir. 

ltııı "aııaıa mü~külatım önle. Onun başka bir kelimeye sahip ol· 
llıı icar.denizden lstJfade et· ması için, hayatının ve kafasının 
~na almışa bentl.)orlar. değişmesi lazımdır. 
~ llda mı l,gal \e Kara.· Mesela Ahmet Ağa şehre gelir, 

aı.. "~donanmasını imha key- buğdayını satar, ugazinoı. ya gf. 
~ ' tilrıu izah edilemez. der, oradan gazino~ kelimt'Sinl 
~ "-reşa1 Budi)enl erduları· oğrenir ilah. Bu işi bUyültcbnirsi· 
. t, '~)eti tamamlle meç.. niz. Netice ayni çık~r: Hayat, dal

"-t Harkof • Polta\a a· ma dilden evvel gelır. 
~tnı bir mu1larcbenln baş- Osmanlı imparatorluğu, gerek 
.. ~, tok muhtemeldir. ırk, &erek medeniyet ve kültür iti-

Sovyetlere göre: 
<Başı 1 incide) 

vetleri tarafından, Kırıma mlite· 
veccih bir hareket inki§af halinde. 
dir. 

Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 22 Eylül gunü hava muha· 
rebelerinde ve yerde 7:> Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir, Bizim 
zayiatımız 25 tayyaredir. 

Londra, 25 (A.A.) Reuter 
Alınanlar Kırıma karşı yaptıkları 

taarruzda, meth?li çok dar olan 
berzahı zaptctmediklerl takdirde 
şimdi taarruza iştirak ettikleri söy 

Tasarru. f bonoları ]enen dört fırkadan fazla asker 
kullanmaları az muhtemeldir. 

(Başı 1 incide) M.o~kova, 25 (A.A.) - Odcsa 

Nevmldane gayretlerine ve cephe· 
ye sevkcttikleri kuvvetli ihtiyat kıt
aıarma rağmen Ruslar ancak bir 
mUddet daha mukavemel edebilecek· 
lcrdır. 

Ruslar, muhasarayı yarmak içın 

ellcrınde bulunan her tipte tankları 
mUtevall dalgalar halinde ileri sür
mektedırıer. 

ön safta hafı!, ikinci ısa!ta orta a· 
ğırlıkta ve en arkada 52 tonluk tank· 
larlıı. hlicum etmekte ıseler de ~ır 
t'ftnklar bataklık araz de G'llçlüklc 
hareket edehılmektedırlcr. 

İsviçreli muhabir netice olarak, a. 
laka.dar Alman mahfillerinde hliSıl 

olan kanaate ı;ore gelecek haftalar 
lçıntlo cereyan edecek olan muharc· 
belerin şark cephesinde harbin nihai 
nelıcesl bakımından knt'l bır mahl· 
yet olacağını yazmaktadır. 

&rlin, 2S (A.A.) - Alman ordu· 
lan b:ışkumandanlığının tcblığı: 

Kiyef'in şarkında hAl~ çember için. 
de bulunan düşman kuHetleıl baki. 
yelerinin yaptığı ümitsiz huruç te· 
şebbüslerl muvaffak yetJlizllğe ugTa· 
mış ve bu esnada dUı,<man kanlı za· 
ylat vermiştir. 

Bu s en eki pamuk 
tahminlertlen iy i 

nıahsulü 
olacak 

Ankara, 25 (Husust) - Ziraat Ve· miktarda artacağı ştlphesızdir. 
kAletlnden salA.hlyettar bir zat son Ayrıca Z raıı.t mUdUrlcrl toplantı· 
zirai vaziyetler hakkında bana aşa. sında bulunamıyan bazı Ziraat mil. 
ğıdakl malftmatı V'CTITli~tlr: dUrlerlle Ziraat tcşekkUllerl mUdUr 

İlkbaharda gayrimUsait gitmekte ve mUlehassıııları da. pek yakında 
olan pamuk vazıyetı son zamanlarda ~hrlmlze çağ'ırılnrak önUmUzdekl 
düzelmiştir. Evvelce yapılmış olan mahsul devrMI plAnı için onların da 
tahminler bu sene pamuk rekoltesi· mUta!Cla.sı alınacaltlır • 
nln 118 bin balya olacağı merkezı:ı· Dığer taraftan devlet el le geni'; 
de iken bugün bu rekoltenin 150 bin mikyasta ziraat yapılması etrafında· 
balyayı bulacağı umulmaktadır. Ege kJ hazırlıklar bıtmış, bazı mıntaka· 

bölgesinde se pamuk mahsuıu nor· ıarda bu fık.ir kuvveden !llile çıkarıl. 
malciir. mı\itıı;. Bu meyanda merkez mınta· 

VekAlct dığer taraftan Ziraat mU· kasına bağlı bir çiftliğin ek lmesine 
dürlerinln toplantılarında kararlaş. başlanmıştır. Ayrıca Yerköy \ "C N ğ. 
tmlan ziraat meseleleri Uzerinı:lckı denin Aksaray havalısinde Mllll Em· 
hazırltklarına ~amıştır. önümüz· lQ.ke alt boş arazinin de ekilmesi işi· 

deki mahsul devresinde yapılacak o· ne ;ı,a.şıanmak tızeredlr. Bılhassa şark 

lan bir nevi mahsul seferberliği sa· taraflannda vllsı mikyasta ekim ya· 
ycsfnde lstihsalimizin çok mUhitn t>ılacnktır. 

Amatörlük talimatnamesi 
kabul edildi 

Bu talimatname ile amatörleri profesyo
nellerden ayıran vasıflar tesbit olundu 

dl klilplerinde aylıklı bir vazife 
aımtıarı, kıymeti elli liradan fazla 
olan mukafatları müsaadesiz ola· 
rak kabul etmeleri bu mükafatları 

Ankara, 25 (Hususi) - Beden 
terbiyesi merkez isU~re heyeti 
ilç günlük çalışmadan sonra bu· 
sün amatörlilk talimatnamesini 
müzakere ve kabul etmiştir. 1 Teş 
rinlsanlden itibaren mevkii meri. 5atmaları, rehin etmeleri profesyo 
yete konacak olan bu talimatname nellerle birlıkte müsabaka yapma. 
her sporun beynelmilel nizamna· Iıırı hakıki miktardan fazla zaruri 
mesinde mevcut amatöduge ait hü ma.sraf karşılıgı para Ye tazminat 
kümlcr baki kalmak üzere Tiırkl· almaları yasak edilmekte ve ııehir 
yede amatör sporcuların umumi O· ıçlndeki zaruri masraflar için de 
Jarak tabi olacakları ahk~mı ihti· azami had olarak gundc 1 lira ka· 
va etmektedir. Talimatnameye so· bul olunmaktadır. Talımatnamcdc 
re sporu hiç bir menfaat kaygusu amatdrlerl gizli profesyonelliğe teş 
olmadan sırf zevk ve şevk için ya· vik edenler için de muvakkat ve 
pan amatörlerin klüplere girmek müebbet boykot cezaları vardır. 
ve orada kalmak için dogrudan İsti ro hC'ycti yarın resmi müsa
doğruya ve dolayısile menfaatler bakalar hasılatının nasıl taksim e. 
kabul ve temin eylemeleri milsa· dllecetlne dair talimatnameyi mü· 
bokalara giren futbolculerln ken· zakereye başlıyacaktır. 

Teknik tahsile 
dair bir tenkit 

(Ba~ 1 itH:ide) 

Bitarafl ı k 

Kanunu 

manlıtra veya 

<B~ı 1 incide) 

hup mıntakalarına 

girmelttinl meneden hUkUmlerin de 

kaldırılma ını ta\siye eylemektedir-

!er. 

Kant1nt1n ll&"ft!iı Danı harbe muadildir 

Vaşlııgton. 25 (A.A.)- Ofl: Bıtarar 

hk kanununda tadlllt yapılmasının. 

yakmda kongreye tekli! edileceğine 

dair olan şayialar hakkında.ki bir SU· 

ale, Ayandan cUmhuriyetçt Te.ft cbl. 

[SIYASi iCMALi 
Ruzvelt- Çörçil 
beyannamesi 

ve Rusya 
~azan: M. H. ZAL 

L ondrada toplanan mütte
fikler konferansı, Ruz,elt • 

Ç<irı;ll beyannam ini kabul ederek 
kendine mal etmh;tır. Bu~ lece lıu 

beyannamenin ekiz. maılıleı.I lıUtüıı 
bir cephenin mücadele ba) rnğı hali· 
ne gclnılştır. Dikkate la~ ık olan d· 
het, So\.) et Ru )anın da bcyaııııa. 

menin a prcn iplerini kabul ctti
gini \ e milletlerin l tıklallne a~ ğı 

göstcrllıncslm• tarıı.ftar olduğunu 

Lonılra eflrl 'a ıtll61le ilan etıııe,,i· 
dir. 

Ru 3 anın \ e Amerikanın iştiraki· 
le hu şekilde kuruları muştcrek < cp· 
he, c ki müşteI'<'k cnınl~ct <·ephesl. 
nln yeni bir tarzda canlanması de· 
mektir. Bundan ba l..a Hu )anın bir 
takım umumi prensipleri kabul ede 
reli: demoknuıi kcr\ anında l er al 
ması, SO\.)et aıemlle harki alem d• 

rasında tam mana De normal nıüna_ 
ebetler kurulnıasına bir başlangıç· 

tır. 

Bugüne kadar Rusyanın her menı· 
lrketle normal diploması mUna!iebet· 
lf'ri vardı. rakat a~ n1 zaml\llda lrn· 
muniı.m teı:kllatlle diğer memleket. 
lerla kıarulu lsUınlcrl a.ruında gizli 
bir harp hail de\ am cdlJ ordu. Bıı 

itibarla r mi dlıllonıa 1 ınUnıııscbrt· 
lerine rağmen iki alemi bir ılın ar 
birbirln<len a.) ırıyordu. Kom(ınlz.ın 

teşklllh hu du\arı gluice aşarak 

dilu3 a lhtllillne alt mi yonerllk 'ıı 

zifelerlni yapmağı ı. edlnıni-:11. Ul· 
ğer taraf da hıma kıı.rşı meHut l.s· 
temlerini miidataa.)a uğraşı)onlu. 

Loadrada kurulan ı•ephe: iki ta. 
rafın da birbirinin ıniıcs eı;;elerinc 

.saygı göstemıetılne 'e gizli dü!';'man. 
lığın nihayet bulma ına doğru bir 
adım dl~ e telftkkl edileblllr. lanı 

Londrada demokra ;J He komünizm 
arMı ıda bir ne'i ka.cşılıklı &a~ gı 

prenslpl llh edilmiştir. 
Ayni prenslpl demokra 1 ile fa 

~iLm ara ında da kurmak lmkaru ol· 
ha harbe clc\am etmetc sebep kal· 
maıı. 

Vindsor Dükü 
Vaşingtona gitti 

(Ba'ı l inride) 

Vaşington, 25 (A.A.) - Dük de 
Windsor bugün Birleşik Amerika 
Hariciye Nazırı M. Cordell Hull 
ile beynelmilel vaziyetin tetkikine 
inhisar eden on beş dakikalık bir 
miilakat yapmıstır. 

l\fü\akatı müteak1p matbuat er 
kamnı kabul eden Dük, Buyuk Brı 
tanyaya olan itimadını soran bir 
gazeteciye cımutlak surette» ceva 
bını vermiştir, 

Beyaz saraya gf<ierken halk ta 
rafından alkıslanan Duk ve Du3e 
de Wind or 27 dakika reis Ruz: . 
velt'hı yanında kalmıslar ve muha 
verelcrine alt hiç bir malumat ver 
mcden be~ az sara~ dan ayrılmışlar 
dır, 

Dük de Windsor, bir saat müd 
dctle cihan deniz vaziyetini ve bil 
hassa Bahama adalarını alakadar 
eden meseleler hakkında bahrlre 

6 ~aşında bir 
1~ §imdi erkek mış bulunan bonolar gibi beş ku· cephesinde faaliyet yine artmıştır. 

pür üzerinden tanzim olunmuştur. Sovyctlerin elinde bulunan • Nıı is 
Bunlar 5

1 
25, 100, 500 ve blncr li· tikametinde Kerson civarında şid 

ralık kıymetleri ihtiva etmektedir. deth muharebeler cereyan etmek· 
Kupürler üç ve altı aylık ve bir s~ tecllr. düşman bu cepheye yeniden 
nelik olmak üzeredir. Üç ay vadclı takviye kıtaları göndermiş ise de 
ıere yüzde dort altı aylıklara yüz- Sovyetler bu kıtaları kanlı bir mu 
de 5; bir sene vadelilere de yüzde harebeden sonra geri püskürtmUş 
altı faiz verilecektir. lcrdir. Tank tuzaklarının içinde 

Muharebe meydanının temizlenme· 
sı esnasında, çarpışmalarda ölen Sov. 
yet cenubu garbı cephesi başkuman· 
da.nı Gcnera.l Kirponos'un cesedi bu· 
Junmuştur. General Kıı ponos'un kur· 
mayı ile beşme! ve 21 incı Sovyet 
ordularının kurmayları da imha edil· 
miştır. 

çin gazete satıyor, tatil zamanların· 
da bin türlü iş yapıyor. İlk mek· 
teptcn sonra çocukların leyli bir 
teknik okula alındıklarını ve aile· 
!erine yük olmadıklarını farzetsek 
bile birçok aileler çocuklarının ka. 
zanacnğı ekmek parasına mühtaç. 
tır, teknik okuldan çıkıncaya ka· 
dar bckliyemez. Bundan başka 

meccani leyli bir mektep hazır ye. 
ıneğe alıştırır ve hayat mUcadcle· 
sinde muvaffakiyet temin edecek 
vasıfları u~ uşhırur. Ancak müca. 
dele hayatının verebileceği bir ta. 
kım meziyetler vardır ki bizde 
mevcut tarzda meccani leyli mck· 
tcbinin ynpacağı tesir bunun tama. 
mile zıddınadır. Nitekim haddeha· 
nenin ''C İmallıtı Harbıye mektebi· 
nln temin ettiği verim, leyli sana-

taraflık kanununun ilgası, bit- ilMı encümeni reisi l\I. Laut ile de go 
~ (Başı 1 incide) 

cnın karar vcrd ğl bildi· 
lll lie.:nen lstanbul Maarif 

a\'inıne ı;-ittlm. Mektebe 
'ıtı1 lstedım. Dileğimi ka· 

'lıt1t~ ınektcbe _gönderdi. Fa· 
b~p ınUdUrU Bay Turhan, 

lilk olduğunu ılerl sUre. 
e:1 ktebc kabul edemlycce· 

1 nunun üzerine her tara· 
llıı ~ Uın. üç aydanberi knpı 
~ tırn. Maksadımı temino 

01aınadım. 
" ıı 'lkfıyetim yok. Kimsede 
Jtt 
Ilı Olmadığını b llyorum. 
~t!Uru elbette yaş hak· 
Yı tleı rın mllsaadesizllğin· 
ltı bent gcrı çevirmiştir. Fa. 
tr Ya~ıın, her çocuğ\ln ya· 
a ın ? Evet, 16 yıldan. 

Yliztindc nete alıyorum 
' !'l. o b s ncsı b r köv· au · 
'it e Söydo geçmiştir. Er· 

~ti b r sene evvel adeta ye. 
i't llın Ancak bir yqımda· 

1 h Yatımın kendınc mah 
\'ar lçimde taze bir 

1 tok he"cs vnr. Fırsat 
~d ı h r erkek olacağı· 
l{ iylınıe donmek ıste· 
e em 

ın 

Devlet, bu sefer satışa çıkarılan düşman 1500 ölıi bırakmıştır. 
bonolar için evvelki bonolarda ol· 11 N 11 noktasında Sovyetler Al· 
dugu gibi birçok muafiyetler tanı· man müdafaa mevzilerini işgal et 
maktadır. , mişlerdir. Düşman zayiata bakmı-

EvvelA, bonolar ibraz edlldil\i 1 yarak n.rka. arkaya yaptığı t~arruz 
anda bütiin bankalar tarafından lar nctıcesınde ilk defa müdafaa 
yüzclc yarım faiz farklle Iskonto e- hatlarını yarmağa muvaffak ol· 
dileccklir. Boylece bonolar her an muş ise de Sovyctıer ıhtiyat kuv. 
paraya tahvil kabiliyetin! haiz bu- vetlerini muharebeye sokarak Al 
ıunmnktadır. manları geri püskurtmü§lerdir. 
Diğer taraftan bonolar, borsada· Londra, 2~ ~A.A.) - Moskova 

ki kıymetler arasına ithal edildi· radyosu bildırıyor: . . 
ilinden borsada alınıp satılabile- Leningrad cephesının cenubi 
ccktlr garbi bölge~inde, Almanlar dün 
Bu~dan ba!>ka ta arru{ bonoları tanklarla ve piyade kıtalarlle §fd 

devletin butiln vergi -. e resimle· detli bir taarruı:a geçmlıılerdir. Az 
rinden muaf tutulmaktadır. miktarda tank ilk Sovyet hattan. 

Tasarruf sahiplerine yuksek fa. na girmeğe muvaffak olmupa da 
izli çok müsait bir plAsman teşkil Sovyet tanklarile karşılaııarak, a. 
edecek olan bu tasarruf bonola- ğır zayiat verdikten sonra hareket 
rının da ev\·clce satışa çıkarılan mevzilerine çekilmek mecburiye. 
25 milyonluk bonolar gibi çok kı. tinde kalmııılardır, . 
rn bir zamanda derhal satılacağı Londra, 25 (A.A.) - Lenıngrad 
tahmın olunmaktadır. miıtccavize kar§ı kahramanca mu. 

Karşılığı tamamen milli mlidafaa kavemcte ve şehir halkı da elek· 
ihtiyaı;larına tahsis olunacak olan trik v<' sudan mahrum kal mııı ol. 
taı;arruf bonolarını olmak, yurf makla beraber faaliyete devam et. 
müdafaasına yardım olduğu kadar mcktedir. Almanlar bu mıntakada 
kendi menfa.atine de bir ynrdım ancak pek ağır llerliyebildiklerinl 
demektir. itiraf ediy.orlar. 

Filhakika, Sovyetlerln Londra 
bUyi.ık elçisi M. Malski'nin de dün 
Amerika ticaret odasında söyledi· 
ği gibi, Almanlar şark cephesinde 
şimdiye kadar ölü, yaralı ve esir 
olarak hiç değilse 3 milyon kiıi 

kaybetmişlerdir. 

ikinci doğuşun ruhta nasıl bir bilgi 
açlığı uyandırdığını tasavvur ede· 
mlyorsunuz. Fakat bana inanın: 

Yurdun erleri orasınd::ı faydalı bir 
insan olacağım. Yolumu kesmcy n, 
Ş<'Vkimi kırmayın!> 

harbe muadildln cevabını vermiştir. riişmüştür. 

DUn gece, bava kuvvcUerımiz, Mos 
kovadaki askeı1 te.sısatı ve Tula cı. 
varındaki csllha fabrlkalannı mu· 
vaf!aklyetle bombalamıştır. 

yi mC'ktcplerinden fazladır. ÇUnki.i 
bunlarda esas çıraklıktır. 

MUJDE 
Daha evvel bir husust tebliğde bıl· 

dlr1lml9 olduğu gıbı, denizaltılarımız, 
Afıikanın garbında, 1nsııtereye git· 
mekte olan 12 vapurdan mUrckkep 
bir gemi ltafilesine hUcum etmış ve 
destroyerler tarafından kuvvetle hl· 
maye altında ıbulunnııı.sına rağmen 

bu kafıle batırılmıştır. Yalnız bir kil. 
çUk vapur Jtaçabilmlştır. Cem'an 
78,000 tonilato hacminde ıı vapur 
bat.ırılmı9tır. 

Çırak bir taraftan ustasından en 
canlı dersi iş yerinde alırken, bir 
taraftan da gördüğü nazari ve a
meli dersi dafta iyi kavrar ve be· 
nimser, Fazla olarak da okurken 
ekmek parasını çıkarır. 

Karii erimize iyi bir haber veriyoruz. 
Yöıada yeaı ltlr ılaema açılıyor. 
Bu sinema sizin sinemanız olacaktır: 

Adını ıız koyuaazı 

Popolo di Ro
manın ifşaatı 

<Başı 1 incide) 
tikten sonra şunları ya~yor: 

lnglllz - Bırleşik Amerika matbu. 
atının bu neşriyatı Fransız mUstcm· 
lckcle.rinln ve bilhassa Dakar'ın Mar· 
tlniquc'ln ve .Abidjan deniz tlssUııUıı 
zararına olarak gcntş nıtkyastıı b r 
İngiliz • Amerıkan mUşter<'lt taarru. 
zuna bir mukaddeme teşkil etmekte
dir. 

Bu itibarin gC'rck sanat ve ge. 
rı.:k ticaret dersleri için gece kurs· 
!arına ehemmiyet verilecek olursa 
birçok memleketlerde hayırlı ne· 
tıcelcr veren tecrübelerden istifa. 
de edilmiş olur. O zaman sanat ö1:· 
renmek istlycnler hem gündüz ay. 
ni sahalarda çıraklık ederler, hem 
de gece kurslarile malômatlarını 
tamamlarlar ve seviyelerini yük· 
seltlrlcr. 

Maarif vekAleti teknik tahsilin 1 
aşağı derecelerini bir mektep kad· 
rosu şeklinde mütalea etmeyip ha· 
yata uysa ve bilyUk fabrikalarla 
ve derece derece diğer müessese. 
}erle iş birliği kursa daha az kül· 
fctle daha geniş verim temin etmiş 
olur. 

Bu iyi haber ıJnema sever hal· 
kımıza ddden milJdedlr: Pek ya· 
kında Tc-pcbatında büyük, genı,, 

rahat yeni bir sinema a~da<:a.ktır. 
Bu ılnema muhterem halkımızın 

kendi ıdneması olacaktır. ~lnema 

ııe\·enler bu sinemayı o kadar be. 
nlmseyeceklordlr ki, sinemadan 
konuşulduğu z.aman: Biz kendi 111· 
nenıaınıı.a gldl)oruz ..... " diyecek. 
Jcrdlr. 

Herkealn, bütün alnema se,·erle· 
rln blS~Je konu,acaklanna. enılnl:ı,. 

Çunkü bu me\ bnln en heyecanlı 
'c helecanlı, en meraklı, en !'lşıka· 
ne. en ncş'ell filnılerl bu .) eni ~·
lacak lnemaıla gobh~rllttek, bu 
ı;iııcına, Tcpchaşındakl goniil açu·ı 
çııtı"-t altına Jıcrgtln 'e her get'e 
ım ile biltun ı;incma e\"erlerl top· 

Ahmet Emin YALMAN layacak, lıerkeı. sc\c se'e «Benim 
Jf 1 Sinemam» ıll~ r. 'fepebaşındakl bu 

Amerikan he~etl BİR TASF{İH -- Dünkü basmo- ,.,ıncma;1a ko~.:ıc•aktı~. 

(A A ) kalcmızin başlığı yanlış dizilml:ıtlr. 1 Salıldl'n be~cnl'<'l'ı1-lnb, se' ece· 
Vaşington, 25 · · - Vaşlng. . b & 

tonun iyi haber alan mahtillcrınde, Doğrusu: ııMcmleketin iktısadi si. ğlnlz, takdir edip e'e sc,e, ~oşa 
beyan cdiıdl~ıne gôre Hariciye Ne- nıasını değiştirecek bir proje. dir. nl b 1 1 b Ö koşa gideceği ı. u yen nemanın 
zarntınln <ln memunı halen General ziır dileriz, .,... .... ı adı ne olı.un btl;) or.ıunuı.? Tepe. 

KJmJ in an ı;·lı;ekten, kimi fıısan 
renkten, ldml gölgeden ze\ k tlu· 
yar: !timimiz lı,·ln bir 1 rıılhas, ki. 
mlmlz için de bir ırat güzeldr, ki· 
mimlz. denizden hoşlanır, klııılnılı. 

karadan; fakat (Sinema) dcnlldiğı 
zanıan, ı im olarak ilk hatıra ge· 
lea .. ey nedir! Sinemadaki rcslnı. 
ler konuşma a idi scaba 1 llm bu 
derece rajbet gorUr mlıldU': 

Sinema te\er halkımızdan kendı 
11iDemaları için blra.z dUşünınelerl· 
nl \C (Bizim Sinemamız) di.)ecek· 
lerl bu )eni mnemala bir nd lıuL 
malarını rica edlyonıı. 

JlerkC!iln dlişünerek, taşınnral<, 

ittifakla karar 'ennı'i gibi bir n 
ğızdan bllıllrccel•lcrl int'ma~ a l'n 
yakışık alan 1 im krndi ı;Jncınala· 
rının ndı olacaktır. Bu en U,H~ıın 

ndı lıulanlıır nrn,.,ıııda lmr'a çekl' 
ceğlz; kauın:ııı nıli .. takbel e~ in+ 
ınize, na!,'lz; bir bedi~ e olarak lılr 

ene mUıldetle iki koltuk 'erece· 
ğlz. 

Kendi .. ıııcmıınıza mliııas.lp gor. 
düğfinUz adı, adınız. 'c ad~lnlzi 
okunaklı ) azarak ~u adre5e gön· 

de GauJle'Un kontrolü altında bulu- =============== ha'1nda açılacak bu ;,eni sinema 
nan HattıUstUva Afrikaııına mUte· UstU\'a A!rlkası arasında ticaret ve ı mademki 17.ın sinemanız olacak· ı-:-.kı Asri 
,·ecclhen yola çıkmışlardır. nakliyat yapmak imk!\nlarıru araştı. ı k Be~ o~ıu. tır, adını da ı. oyunuz_._.. ., 6 

Bu memurlar .Amerika ile Hattı· raclJtlardır. ll•••••••••••••ill•••••••••••• .. 
derlıılz: 

inema • Tepcbaşı 
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rldye C mil riyeU 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ti.ırk lira.ı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lir.ıı ikramiye veriyor. 

Ziraat ' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
lannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 deh çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llrallk 4,000 lira 100 adet 50 llrallk IS,000 lira 

4 " 50 ,, 2,000 » 120 -. H • 4,800 n 
4 ,. %50 ,, 1, 00 » 

U ,, IH • 4,0H » 161 » 2t » 8,%00 ,. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşağı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnı.la.ııile 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylQl, 

11 Birlncikinunda çekilecektir. 

Erzincan Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzinc;ın viUıyet merkezinde ilk 

okul inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli .-ll0,000» lira olup kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işin keşif ve Eartmımelerini 300 kuruş muka
bilinde Erzincan Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2, teşrinievvel. 1941 perşembe gilnu sant 16 da 
Erzincan Nafıa mudurlilğü binasında toplanacnk eksiltme komıs
) onunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 114250• lira muvak
kat taminat vermesi ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikıısı ve en 
az 25.000 liralık iş yaptığına dair buna benzer vesika ile ihaleden 
uç gı.in evvel Erzincan viUiyetine müracaatla bu işe girmek için 
almış oldukları vesikayı teklif mektuplarına raptetmeleri şarttır. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 uncü maddede yazılı saat. 
ten bir saat evveline kadar Erzincan Nafıa mi.ıdilrluğunde teşek· 
kül edecek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların muayyen saate kadar gelmiş 

olması ve dış zarfların mühür m umile kapatılmış olması şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. «8217• 

--- DOKTOR ÇIPRUT 
Doktor ...... ~ 

.-ORFANiDİS 
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8 AŞ, O 1 Ş, N El LE, G 1 P , R O M AT l Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabında ıiinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu k•tulan ısrarla i!ıteyiniz. 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Beher kilosu 42 kuruştan 100,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksıltmcye konmuştur. ihalesi 29/9/941 Pazartesi günü saat 16 da 
Çanakkalede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 42,000 lira, ilk teminatı 3150 liradır. Taliplerin kanuni vesi· 
kalarıle tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1052-8083) 

lstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Gedikll Ortaokulu için her iki mUsabaka imUha.nına giren o· 

kurların kabul listeleri gelmıştlr. Alı\kadar okurların acele İstanbul De· 
nlz Komutanlığına mUracaatları. (8468) 

Istanbul Belediyesi 1 an arı 
Üsküdnr Hacehesnahatun mahallesi Kuyulu sokağındaki 3/5 No 

lı bina maili inhidam vııziyette olduğundan mahzurun izalesi için 
hissedarlarından Fatma ve Nuri'ye kanuni tebliğat yapılmış ise de 
diğer hissedarları olıın Cihad, Sebahaddın, Mehmed Nuriddin ve 

Hüseyin Hüsnünün adresleri bulunamadığından 15 gün içinde 
mezkur bina mahzurunun izalesi aksi takdirde belediyece yıktırıla
cağı tebliğ yerine geçmek üzere Win olunur. 

(8608) 

İstanbul Asliye 3 üncii Hukuk Hakimliğinden: 

Boğaziçi Yeniköy Saliha Sokak \edildiği halde gelmemesi hascbile 
O No. da mukim Şehri tarafından hakkında gıyap kararı ittihaz olu· 
Boğaziçi Yeniköy Saliha sokak ııarak muhakeme 27/ 10/ 941 Pa· 
318 No. mukim iken mahalli mez. zartesi saat 14,30 a talik edilmiş 
k\lru terkederek yeni ikametgfihı· olduğundan milddeaaleyh Bayram 
nın meçhul olduğu tahakkuk eden oğlu Osman Yirmialtı oğlunun mez 
Bayram oğlu Osman Yirmlaltı oğ. kur giln ve saatte mahkemede ha. 
lu aleyhıne mahkemenin 941/700 zır bulunması veya bir vekil gön· 
No. lu dosyasile açılan boııanma dermesi; aksi takdirde gıyabında 
davasının 22/91941 tarihli celsesin muhakeme icra edileceği ve bir da 
de hazır bulunması hakkında ila. ha celseye kabul edllmiyeceği ilan 
nen müddeaaleyhe davetiye tebliğ olunur. 

ZAYİ 

Askerlik ilanları İstanbul 
Deniz erat dairesinden aldığım 

Fatih Askerlik ubeslnden: 

Küçük tasarruf 
Jıesapları 1941 

IKRAM)YE PLANI 
-~OEl.llW: & ~ 1 ~ 

1 1 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 
o.hiliye Mütebaa.et 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar 

har:c hervün 2 5. Tel: B898 

Dr. IS. dı 
ARA ITO 

D.uıtLI JIABl'AUKJ •• 

fiİITEBASll Jl 
Tlklel ~ Sok. Ne. ~ 

Ttl. üı08 

2 dea 6 e kadar 

1941 iKRAMiYELERi 
1 ~ 2000 HnJık = ıooo. - Ura 
1 > 1000 > = aooo.- > 
2 • 7IO > = lllıOO.,,- > 

' > "°° > = JOGO.- > 
8 > 2'0 > = 3000.- > 

IC> > 100 il = ....... > 
80 > DO ~ == 400L- :t 

EN so~A 
MODA ARV 

,I AHENKTA~ 
PARISIN 

YENi PUD~ 
RENKLERi 

nln bu se
neki kollek· 

,iyonlan. ti 
mevsim roplarmm ~tJI' 
nin yenl renklerle abeııl> Ş: 
\azun geldiğinl göst~:111 
moda yenJ pudra ~ 
Fransız gilzellik müteb ~ 
findan ıcat ve P~...,t ?: 
tir Burada. bunlan &il" .... 

pudrasmm yeni ve caP~~ 
arasında bulabllirs1nb. dl~ 
zellık ve gayet beyU "..) 
"'Naturel. pudra §8Y8t1S Wı 
Ekseri sarışınlar ile aÇ~ JJ:' 
merlere "Rose.. uygun ge 
be bir parlaklık "'~iıı ~ 
pudrası dB esınerljlre ca--
verb-. _,.. 
"P~e". yazın aldılw- ıt 
altın esmerliğile ideal ~ 
imtizaç eder. Bunlard.an ... ı.e 
kalon pudralannın G~ 
hiç görmedJğiniz. daha ~ 
cazip ~ daha parlak r 
dır. 1ll\ 
Tokalan ııudr&S&. ~ 
mış,, tır k1 bu ~c oıı ~ 
inceleşir V9 Adeta ta'b~ 
lür. Taze çiçeklerin i,ı)de 
tir edilıniştir. Terldb ~ 
Köpüğü., bulum1uğund~ 

.,..u~~ 
&ıın BqeCt Yeril Mallar Pır 

ı.an~ IWCa ~ 
ı.~lnde MıııJwenel aptırt:nnru 

CUd ve Z\Uırev1 mUtebnMıın 

Beyoğlu Suterazl sokak No. 5 
Nil apartmıan 2 el kat Tel >!8734 

l 
askerlik teskeremi kaybettim. Ye· 
nisinı çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

1 
Cibı:ıli vapur iskelesi No. 8 

Şubeye davet: 
S. 2 Mu. Me. Garip oğ, Emrul· 

lah (302 • 313) 

iOO > • :t = eooo.- :t 

daha çok zaman sabit c~J 
lon pudrasının ~ ,.e "cı" 
ıerıni bcmeıı bugünden . 

---· Ta; U3GI 
lı••••••••n•••lla Halil Tüysüz 

r 
l POR 

4\1 
ı ı 

J 

.. . . ~-·· .\• .... 
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Ankara at yarışları 
GONON- _RADYO_ c BORSASl_j ,_PROGRAMı=ı 

Garip ka rar ar 
Klüpler, lik maçlarından 

çekiliyor mu? 
Geçen hafta yine bu sütunlarda mamile ayrıldığına, bu son karar. 

1 

Beden Terbiyesi umum müdurlü· la da VekAletıere baı;:lı müessese. ' 
ğuniln kuliıplerin yegane gelirleri lerde çalışan sporcular musaba· 
olan hasılata el koyduğunu ve bu· kalara iştirakten mcnedlldığine 
nun için de bir stadlar talimatna· göre kulüplerde oynıyacak kimse 
mesi yapılarak İstanbul bolgesine kalmamaktadır. ·çunkü spor yapa. 
tatbik edilmek üzere gönderildiği. cak çağda bulunan bir genç ya as. 
ni bildirmişlik. Bu karar tabiatile kerdir, ya talebedir veyahut da 
büyük bir hAdise doğurmuş, esa. memurdur. Bunun haricinde ka. 
sen bin bir müşkulfıtla yaşıyabi· !anları da burada zikretmeği mil· 
len kulilplerlmizl blisbütiın şaşırt· nnsip gormilyoruz. ı 
mıstı. Kulupler bu kararın şaş. Klilp murahhasları geçen akşam 
kınlığı içinde kıvrnnıp dururken, Galatasaray kulilbi.ınde bir toplan. 
yeni bir karıır karşısında bilsbü· tı yapnrak esaslı bir görUşme yap. 
tün şaşırmış bulunmaktadırlnr. mışlardır. Umumi kanaat, bu va. 

Bu karara göre, Vckl'ıletlere bağ. ziyet dahilinde lik maçlarına de. 
lı müesseselerde çalışmakta olan vam etmenin imkfınsız olduğudur. 
sporcular kulüpl<'re glremiye. Çiınkü bu mali şartlar altında hiç 
eek ve müsabakalara iştirak bir kulüp yaşayamıyncak oyuncu. 
cdemiycceklerdir. Birinci karar lar hakkındaki karnrlrı · da esasen 
kulüplerin parasını elinden alır- takım çıkaramıyac~ktır. Bu suret. 
ken, bu ıkinci karar da kulüpleri. le de lik maçlarma devam etmek 
"izde oyuncu bırakmamaktııdır. , imkanı orhıdan kalkmış bulun. 
Bu, açıktan açığa kulügleri kn· maktadır, 

• ılarını kapamağa mecbur edecek Kli.ıp murahhasları bugün nk· 
bir hareket olarak tcUıkki edilebl· şam tekrar tQplanarak nihai karar. 
lır. !arını verecekler ve bu hnfta ya. 

Askrr. sivil kulüplere g.lremcdi· pılacak müsabakalara km'Vetli bir 
·ine. mektepliler kulilplerden ta. ihtimalle iştırak etmiyeccklerdir. 

l\lll<:terl alma;\ an takı.ileri telefonla 
fhhar edin~! 7 muhtekir 

Adliyeye verildi 
Fıyat MUrakabe 'komısyo:ıu dUn 

Vali muavini Ahmet Kınık'ın rıyase· 
tinde toplanarak Adlıyeye verılmPsl 

Bu hafta, Ankarada yapılacak 
yarışa hangi hayvanlar girecek 
Yarış ve Islah encUmeniftin ter
tip ettiği Ankara at yarışların:ı. 
bu hafta An.karada başlanacak· 
tır. Bu koşulara girecek hayvan
ları ı;özônünde tutacak olursak 
yarışların daha ilk haftadan a. 
!Akalı olacağı anla..<;ıılmış olur. 

Bu 'hafta yapılacak yarışlara 

iştirak ed~ek hayvanları koşu 

sırası ve numaralarile at merak· 
lılarına bıldlriyoruz. 

Birine:•! ko, u 
üç yaşında yerli yanmka:ı 

lngilız erkek ve dişi taylara mah 
sus 1200 metrelik bu koşuya 56 
kilo ile Heves, 55,5 la Elhan, 54,5 
kilo ıle de Gül girecektir. 

İkinci kotu 

üç ve daha yukarı yıışta ve 
1941 senesi zarfında kazandığı 

ikramiye yeklinu 500 lirayı tll· 
CB.\ Uz etmemiş olart saf kan İn· 
gil z at \'e kısraklara mahsus, 
mesafesi 1600 metrelik bu koşu. 
ya 60 kılo ile Komisarj, 54 kilo 
Ue özdemlr ve Yatağan, 47,5 ile 
Rol, 54 5 kilo ile de HUmakatun 
gırccektlr. 

'Oı:üncU koşu 

Dört ve daha yukarı yaştaıt. 
safkan Arap at ve kısraklarına 
mahsus 2000 metrelık UçUncU 
koşu)a 60 nr kilo ile Ceyl~ntck, 

Bozkurt, Bora. Tomurcuk, Mıh· 
rillcan, 5S kllo ile de s~a gıre· 
cektiı". 

Dördil.Dclı k~u 

Üç ve daha yukarı yaşta 1941 
senesinde kazandığı ikramiyeicı· 
yeklinu 1000 lirayı tccavUz et
memiş sa!kan İngiliz at ve kıs· 
raklara mahsus mesafesi 1800 
metrelik dordllncU koşuya 68 ki· 
lo ile Dandi, 54,5 ile Gonca, M 
kılo ile Ozdcmir ve Yatatan: 
•9,5 ile Mimoza ve Yetiş, •7 ki· 
lo ile de Rol girecektir. 

Beşinci koşu 

Dort ve daha yukarı yaşl.akı 

yerli yarımkan IngJiz at \'e kıs· 
raklara mahsus 1800 metre! k 
koşuya :>5 kilo ile Alceyllı.n, 53 
ile Cesur, l'i2 ile Ytlkeei, 50 kilo 
ile Nerıman, 47 kilo iıe de Yıl. 
dız iştirak edecektır. 

Altıncı koşu 

İki yaşındakı yerli safkan 
1nglllz erkek ve dişi taylara mah 
sus 1200 metrelik altıncı son ko 
şuya da 60 kilo ile Buket, 57 ile 
Demet. 52 ile Karabıber, 50 kıl:. 
ile Şans, 47 Ue Bomba, 46 kilo 
ile de eskı ismi Cengiz olan A· 
lemdar gırecektlr. 

Bu koşular Uzerındeki çifte 
bahıs yalnız UçUncll ve dördUn
cU koşularda. olacaktır. 

25 EYLÜL 921 
1 Sterlin 

100 Dolar 
> Yen 

:S,20 
129,20 

> Pcçeta 12,82 
ı. İsveç kronu 30, 75 

Esham ve 'bhv!\At 

19;~3 Türk borcu I 
L. K. 

,.. -21 30 
1 1918 İstikrazı dahllt 22 00 

20 25 
20 15 
47 00 

' 1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

NUKUT 

Türk altını <Hnmit) 
Türk Altını (Hamit) 

-0-

TAKV/iJ'I 
26 EYLUL on 

CUl\IA 

25 50 
24 40 

AY: 9 - GÜS: 269 - Hızır: 144 
RUMİ: 1357 - J:YLÜL: 13 
HİCld: 1360 - RA!.UAZAX: 4 

\'AKlT ZE\'AL1 EZA-"\I 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

5,51 
12,05 
15,27 
18,01 
19,33 
4,12 

Emlnônu Halkevinden: 

11,50 
6,04 
9,27 

12,00 
1.31 

10,10 

27 /Eyli.ıl/1941 Cumartesi günu 
"-:lBt (20.30) dn I3Uyük Türk Aml 
rah Barbaros iht,fal mernsimi aşa 
ğıdaki program mucibince evimiz 
salonunda icra edilecektir. 

Davetiyelerin evimiz biırosun. 

dnn alınması rica olunur 
Program: 

El me'< bıç~gile yaralandı ı suraski davas nG[cJ'andi ~ = ~~~:lfıl marşı 
Üskildarda inkıl{ıp mahallesin· Sulıanhamamında Suraski ma. 3 - .Kofcrans· Akşam gazC'tcsi 

d k ğ d t 1 iiazası müduril Şaye l\Iaskoviç ile ınuharrırlerinden İskendcr Fahret 
de Çavuş ere so a ın a o uran tin 5 t m t c d 
Sndetlın adında birisi dun, evinin 1 ~ eğeni Mihal Suraski bır mllddet ı er e ara ın :ın. 

4 - Temsil (Hissel Şayia): Evi. 
merdi\·cnlerinden inerken di.ııımüş evvel ihtikfır suçundan tevkif ve miz temsil şubesi tarafından 
elindeki ekmek bıçağı göğsüne sap bllAhare tnhliye olunmuşlar ve as kararlaştırılan muhleku·leıı te.ıbll 

etmiş Ur. lanmıştır. Yaralı baygın bir halde 
DünkU ıçt.mada ihtık~r yaptıkları Nlimunc hastahanesine kaldırıl. 

!iye ikınci ceza mahkemesine ve. 

nlmişlerdi. 

Suçlularm dün yapılan ve saat 

t~sküdar Halke\'inden: 
26 O 941 Cuma gilnil saat 21.30 

dn Dil bayramı miinascbetllc evi. 
rniz salonundn :ı:ııpılacak tören pro. 

sabit olan, manıfaturacı Abdılh:ehap 
mıştır. 

Tataı1, Mahmutpaşad:ı. lsh ılt Şam)· sekize kadar suren mahkemeleri 
Bundan başka Asmalımescitte gramı: 

to, Kıı.palıçarşıda Nesım Bahar, Be. sonunda Mıhal Sürasklnin bcrae· l _ Adnan o·· ",Ut tarafından Dı'l 
oturan Akandıra adında bir kadın ı; 

şlktaşta tuhafiyeci Bcdroıı. makar· tıne, Şaye l\taskovlç'in de Alman hakkında bir konferans 
Y 1 K 1 NI t d diln apart111anına girerken kapıda i 

nacı org aram as, şan aşın a kumaşını ngiliz kumnııı olarak sat 2 - Şiirler 

tereyağcı Fevzi, Hcybeliadada Şafo..c du~müş, ba5ından ağır surette ya. mak suçundan 4 gi.ın hapsine, 4 lİ· 3 Temsil kolu tnra!ından İs. 

7,30 Program 
7,33 Milzlk 
7.45 Haberler 

18,30 Müzik 
19.00 Konuşma 
19,15 Müzik 

8,00 MUzik 19,30 Haberler 
S,30/8.45 Evin sa 19,45 Müzik 

12,30 Program 20,15 Rad. Gaz. 
12,33 MUzlk 20,<t5 Mtizık 
lZ.45 Haberler 21,00 Ziraat tak. 
13,00 Müzik 21,10 Temsil 
13,30/14,00 Müzik 2Z,OO Müzik 
18,00 Program 22,30 Haberler 
18,03 Konuşma: 22,45 Milzik 
Dil kurumu adın 22,55/23.,00 Y. Pro 

- Kitaplarınızı ~ 
ARiF BOLAT 

KlTAB BYINDEK 
alınız. BUtUn kitapları bulabL 
leceğlnlz gıbi Ankara neşri ya.· 
tının, A'TUpanın model veaalr 
mecmualannın BabıAlide ye· 
gtıne satış yeridir. 
Gazetelere llı\n da kabul eder. 
Aııkıırıı caddes. 80 btaubul .. 

I~ 
J 

ı VATAN GAZETESi 

! 
iLAN FiYATLAR! l(uruş 

Başlık 750 
1 nci sayfa 500 
2 nci > 400 
3 üncü > 150 
4 üncü > 50 

Abone Ücreti 
Türk.iye dahilinde: 

encllk 6 oyllk saylık A7bk 

HOO 750 400 160 iL 
Hariç memleketlere: 

Senelik 6 aylık s &J'lık Aylık 

2700 1410 800 Klf. yoktur 

Gaz.eleye gönderilen evrak derce-
dil hı edllmesın iade olunmaz. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU 
A1L,1ET EM.1.."lı; Y AUIA..V 

1 

Bır çok şoförlerın Belediye ve 
St'yı Uscfcrin sıkı talimatına rağmen 

yınc mU,tert aımadıkları \'e aldıkları 
kimselcı den de fazla Ucrct talebinde 
bulundukları hakkında Beledıyeyc 

yapılan ş kAyetler üzerine yeni ted. 
birler alınmıştır. Bu tedbırlere göre 
herhangi bir otomobil milşteri al· 
maktan ımtına ettığı takdırde Bele · 
diye Reıs mua\'lnt ıle Altıncı şube 

mUd rıyetı ,.e aynı zamanda kara· 
kol ara tel fon edı.erek taksinin nu· 
ınnrası vcrilcc k, bu urctle bu ha. 
reketi yap:ı.nlnr hakkında şıddeUi 

cenlar tatbik olunacaktır. Son kon
trollarda sekiz for cezalandırılmış 

tır. 

gazinosu sahibi, evraklarllc b.rllktcl ralnnarak Beyoğlu hastahanesine ra ''a ıığır pnrn ce:lası odemesine I mail Hakkı Baltacıoğlunun (Anda 
Müddelumumihğe scvkedılmJileı'Clıı. kaldırılmıştır, 1 

karar verilmiştir. val Palas) piyesi oynanacaktır, Ba.Dddığı yer: VATAN MATBA.ASI 1 

a.iı . 

Soldan Bağa: 1 - Kurıır-1 
maddesi değildir ama yenırf 
z - Çocuklar iki tanesini 
rlne kullanırlar; malycttel'1 

nida. 3 - Ver diyene ce'"~ 
ğı; kaim sicim. 4 - lstil' 11 
binde çok iş gören bir vaS1 

mutı!slere yakışır. 5 - ~1r.: 
yük. 6 - Muayene. 7 - 'l"" • 
TUrk unvanı. 8 _ Bir ne'1 

dördilncü. 9 - Hane; Jdll11 

yet. 10 - Pişmemiş; bil&"1!1 

edatı. ıı - Bir uzvunuz:; 
van; genişlik. 

Yakandan aşağıya: - } / 
meydıı.na çıkarma; nikaP " 
sı patlar; baz.ısı keser: a~ 
3 - Ski. 4 - Uzak ışarc 
iı müşteri; bır .sayı. 5 - :.::... 
lilk; ... ya kadar. 6 - 'l' 
7 _ Birdenbire; kör S - ııl' 
cetvel; paralı oyun; bir reı 
ligi. ıo - lçlllr su; anıt. 1 

pişmiş pirinç; atış. ı~ 

DO!'KÜ BUL~ıACANlrl J 
Soldan sağa: 1 - ldıırne· ~ 

Ftçcl; Öp. 3 - Ot; 11, ı"'!il C' 
Rak; !fa; Cep 5 - U,) LlZ; / 

Santral. 7 - Onur; zati· S J)' 
Ahu; Van. 9- Un; Ak; Çi• 
Ne; Sıfat; lt. 11 - A1Ak11• S 

Yukardan aşıığı: 1 -
dun. 2- Atay, Nnne. S / 
{ - lri; Zar; Asa. 5 - ~,ı 
6 - Aç; Fatih; Fa 7 - '/ 
çak. 8 - Ela; Caz; İta· {l ~ 
10 - Ömer; Tali. 11 - p.y-

Fltro , .e zc.klı.tını Tiltll ııf. 
Kurwnunıı. \ Cr. Bu Jll'lro ) 

p1C 
l{ızıl.ııy, Çocuk E ırge 

0 
f 

ruınları a.ra ında kıırde!Jç 
şılır. 


