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l\1 e rh un1 Necip Ali 
Küçüka'nııı son eseri 
"Mebusların teşrii 

masuniyeti ,, 
Tarmllaa baflararak gazetemizde 

çıkacaktır 

Meb'usluğu tercih eden profesörleri 
aYrı ayrı tenkide hakkıınız yok, fa
kat bu meselenin un1un1i manza
rası üzerinde durmak hakkımız ve 

vazifem izdir . 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN la 1lıi aramayı ve yaymayı dllerine dert edinen, koy köy do· 
' meslek diye seçen ve ömür· laı;an, halkın arzularını dinliyen, 

Elemli 

Memleket çok kıymeUi ve va· 
tanpen:er evladından birini vakit· 
siz surette kaybetmiştir. 

Denızli mebusu Necip Alı Kü· 
çuka'nın yurt için daima hassasi· 
yctlc çarpan kalbi evvelki aksam 
birdenbire durmustur. 

bir zıya 

J 
liitıe bu tnesleğe vakfeden profc· Ankarad~ d~ire d.alre ge.zere~ in· 
\a~~~itnb:den b ıla ı ayni za. tihap daıresıne aıt işlerı, munte· 
~ mebu t az Br ilk Millet hiplerinin haklı şıklıyetıerini takip 
\ lisı, hocat :ı~· '::usıuk sıfat eden hassas, kıymetli vatanda5lara 

Bu harp makine harbi olmasına rağmen Şark Cephesinde s ü varilerin de faaliyeti göze çarpıyor ••• 

Necıp Ali. evvelki ak§am Büyü· 
kadada bacanağı rontgen mutehas. 
sısı Doktor Edıp Berkmanın Ziya 
Paşa sokağındaki evinde misafir 
bulunuyordu. İki oğlu beraberdi. 
Yemekten sonra çocuklarile bcra· 
bı:?r tatlı tatlı konuşurken ve bir 
rahatsızlık alfımeti göstermezken, 
birdenbire üzerine bır fenalık gel· 
miş ve ani surette vefat etmiştir. 

\t;ı~lfelerin~ m.e tta blrlece. tesadüf edilir. Fakat umumi man· 
r ...... 1' ın aynı za -. "tib ·ı · ı ··1·· b . 
~ -qlliı hakk d . b t1i bir ka· zarası ı arı e o ç.u urse ugun 
m... "ermiştir. ın ı:a~~tl~ diyoruz, "'.ebusluk, n:ıuhitin revaç halinde· 
~"'~ü iki 1·.,· kt . kı kıymetlerı arasında; çok aranan, "' "'" ,.ı yarım yapma an ı- . . . 
rı...._" i§l ta ~- lb tt d ,._ çok arzu cdılen, maddi cazıbelerı 
,"'llt m yapman. e e e o. 1 . . ı· d" t 1 .. kk" d" l ~ • l\teb 1 ;; d h 1 ~ d o an bır ım ıyaz ıye e .. ı c ı • 

~ile Yapus uk0~ 
1 

a,b' otu~ ı. ı a mektedir. Bir imtiyazdan feragat, 
bUt ma ıç n u n zama- b" f d ka 1 kt f.. Un dü ü 1 1 ır e a r ı ır. 

~latd ş nce ve ça ışma arı Deumı (Sa. S Sil. S te) 
'fır an birine hasretmek Hl· 

~i·· ltıirıee tsın kararı tatbik mevkline 
~ 

1 
tncbus olan profesörleri. 

ki tneslekten birini tercih 
~e~ı icap etmiştir. Ankaradan 
~ aberıcre göre, hangi tarafı 
' ettıkleri alakalı vatnndas· 
~ bir~r birer sorulmus, ve 
' tlerın hepsi ilim mesleğini 

hetrneyi ve Mecliste kalmayı 
'ıı ~ttıkıerini bildirmişlerdir. 
~ rcihteo dolayı hiç kimse. 
a~ndııerine ayrı ayrı bir diye. 

~ııı~rnaz. Pek tabii blr hakları. 
~lçb annıışJardır. 
~ ır vatandaş diğer birine: 

~l'I\ mesleğin iı;in feragat gös. 
b Orstın? Neden fikir a lemi· 
; kahramanı olmağı, siyaset 

)oırı bir şı\lıki olmağa tercih 
>•ltarstın?,, diye çıkışamaz. 

Ol. Smats dedi ki : 

Amerikanın 
yanımızda yer 
a(acağı saat 
yakındır 

Almanlara göre 
Moskova 
yeniden 

bombalandı 

Cenaptakl 
. 

Bolşeviklerin 
kalanı da 

ten1izlendi 

gerı 

Kronştad'da 

gemiler şiddetle 
bombalandı 

Führerin umumi korargflhı: 28 
(A.A.) - Alman orduları ba~ku· 

Lenıngrad"ı ihata eden cephede 
t 8ozumuz onündekı hare· 
lol>Yek(ln halinde arzettiğı 
rq uzerinde durmak ve 
ha~L'llck hepimızln hakkı 

1 

mandanlığının tebliği : 

lioiı,.r.;,,ı..ı. ordunun ağır bataryaları Krons· 

~ ttı vazüesidır. 

Sovyetlere göre 
Leningrad 
mulıasara 
edilmemiş 

Bir mıntakada 
Aln1anlar 

n1evzileri ·1den 
püskürtüldü 

Mareşal voroşilor Rus~ar, Har kof, 

'

- -rRostof, Sıvas:opo.da 
Bir Amerikan muk:ıvemet edecek 

mabarrll'l yazıyor: Moskova. 28 (A.A.) - Öğle Uzer! 

Stalin'in 
ordu l ar ı nı bir 

kurta-• 
mucıze 

neşredilmiş olan tcblığ: 

1 
Son ycdı gUn zarfında Kızılordunun 

cUzUtamları gılrp mıntakasında dUş· 

1 
mania harp ctm şler ve ona ağır za. 
yiat verdirerek mUstahkcm mevkilc· 
rlnden çıkarmışlardır. Dllşmanın on 

Merhumun ailesi burada bulun
madığı için naaşı BiiyUkadada Mu. 

Devanıı (Sa. 3 ~ü. 6 da) Necip Ali K üçüka 

' Amerika ne r Almanlara 
yapacak? k 

arşı 

·Knoks, bitaraflık AVRUPA' da 
kanun~n.u~ f!!Utlak 1 s y A N 

fesh: nı ıslıyor 
Nakliye geınilerine 

donann1a 
refak. t edecek 

hazırlanıyor 
Avrupaya gönderi
lecek murahnaslar 

. syanı idare edecek 
Londra, 28 (A.A.) - Avrupada. 

baş göstermekte olan huzursuzluktan 
bahseden Observcr gazctesı diyor kı. 

Dört gün ev\ el yapılmış olan p!A. 
nıı göre seri ve pratik bır harekete 
g lme5 llmekted&r. 

i<t ÖYie geliyor ki bu kadar 
ta arnı içınde bir tek kişinin 

1 ~
1kıp ta: • Ben ilim mesle· 

~e~rcih ediyorum. Mebusluk·! 

11 
11fYorum» dememesi halkı., 

ı
tadt. ..ınunde " bu şehrin sahılind~ 
bulunan Sovyet harp gemılerine 

muvııffnkiyctle ateş açmışlardır. 

26 Eylülde bir kruvazörde yan-1 
gın çıkarılmıştır. Kharkof ve Mos. 
kova mıntıkaları ile Vilna'nın 

rabilir 

Sovyetler in 
mukadderatı 
taay y ün etti 

seJclz bö!UğU ınlha cd imiş ve tıunlar, 
mu m :>d-. a ..... oo maktul 
18 tank, mUhıınmat do.u 41 kamyon 
bırakmı .a d.r I.?llşmanrn 10 si~r 

havan topu bataryası tahrip edilmiş 
t.r. 

Moskova, 28 (A A l - Lenlııgradın 

1 mukıwcmetı gUn gcçt kçe artmakt~· 
dır. l!:hemınlyetlerl ıkınct derecede o: 

Şımdi Avruppanın her tarafına go., 
deı llccck olan murahhasların A \'rupa 
nın bir ucundan öbUr ucuna kadaı· 

Alman işgaline karşı gUrlemcğe baş· 
lamış olan isyanları idare etmek açı • 
komiteler teşkil etmeleri imkA.nları 

dUşUnUlmektedır. 
t~llYguıarmı biraz incitmiş. 
da tıların vücutları gibi ruh· 

~;ltrı Uşür. Ruh; sıcak tutan el· Johaıınesburg. 28 (A.A.) _ Gene· 
-~le e, kaloriferle, yeyip iç. ral Smuths bir nutuk lı at ederek de· 

~ltıı lSıntnaz. Ruhumuzun Ü§Ü-

menb"larıııda tayyarelerimiz nak
liye gcmilı_>rini \'e demir yolları

nı bombardıman ctıni~lı_>rdir. 

Kronstadt limanında bombardı

man tayyarelerimiz bir Sovyct zırh 

"t• kurtulması için; ortalık
~at ateşinin, meslek bağlılı· 

it. '14 ilgi sevgisinin parıltılarını 
,~ 11\r llıetıerlni sörmiye ihtiyacı· 
' dır ~~luİc feragat ve fedak~rlık 

la e bir meslek mi? Onu de
~rni:voruz. Mebuslarımız a· 
aranırsa vazifelerini kcn· 

mlştir ki: !ısına tam isabet kaydetmi~lerdir. 
«Amerikanın bu harpte yanımızda Alman tayyarelerinin gece taarruz. 

yer alacağı saat pek yakındır. h def. k k ı 
General, HIUerln Rusyaya taarruz 

etmekle muazzam vo pek büyük bir 
mcsuUyct altına glrdlğlnl söylemiştir. 

MUttefıkler belki daha bir çok çetın 
muharebelere gireceklerdir, fakat teh 
llkelerın en bUyüklerl atlatılmıştır. 

!arının e ı mos ovanın as er 

tesisatı idi. 
Ferroc adalarının bulunduğu 

göllük m tntakada tayyarelerimiz 
gündüı ceman 13.300 tonluk iki 
şlep batırmışlardır. 

İt andan ayrılan 
şehrimize 

Almanlar 
geld.ler 

İrandan ayrılan 474 Alman d ün hususi b ir trenle şehri miıe geldiler. 

'llbı.ıl 28 (A A ) ırandan don. , su ile Alman Kolonisi tarafından 470 kişilik bir kafile bugün 14,50 Ola • ' 
~ rı Almanyanın Tahran karşılanmışlardır. trenile Erzurumdan burnya gelrni§ 
<l '1~ısı Ettel ile Alman kolo· Bunlarla beraber Bulgaristanın \'e bir saatlik bir tevakkuftan son· 
erı 474 k" .d U kk Tahran Maslahatgüzarı Dimitri ra lstanbula gitrnistir. 
b ışı en m re ep · K fil A k d ı· ta tı 8 IDofinof'da şehrlmıze gelmi§tir. a e n ara garın a lyan 

1~rn, abah. saat 8,30 da hu· Ankara, 28 (A.A.) - İtalyanın büyük elçiliği ve Ankaradaki İtal-
Şehrımlze gelmişler ve Tahran buyuk elçisi dçılik erka· yan kolcnisi tarafından karşılan. 
da Alman baş konsoıo. nile ırandaki ital~an tabaa~ından mış ve izaz edilmiştir. 

Ncvyork, 28 CA.A.) - D.N.B. 
Hearst'in muhabirlerinden Kar 

Von Wiegand şöyle yazmaktadır: 

"Sovyetlerın askeri rnukaddcra· 
tı taayyün etmiştir. Stalin'ın or. 
dularını ancak bir mucize kurta· 
rabılir ve İngiltere ile Amerikanın 
bu mucizeyi yaratmalarına imkAn 
yoktur. Evvela, bu iki memleke· 
tin, Almanlar tarafından tahrib e
dilen Sovyet endı.istrilcrlnin ~ el
lisini yerine koymaları, sonra da 
Sovyetler Birliğine vadettikleri 
yardımı pek kısa bir zamanda, bir 
kaç hafta içinde veya hiç olmazsa 
bir kaç ay içinde yapmaları lAzım· 
dı r ki, bu da mümkündür çünki 
bu müddet geçtikten sonra bu iki 

De\-amı (Sa. S Sü. 4 t e) 

Suriye 
istiklile 
kavuştu 

Gl. Catrouz bazı 
takyidat ile Suriye
nin istiklalini ilan etti 
Şam, 28 (A.A.) - Orta şark 

hür Fransız kuvvetleri başkuman· 
danı general Catroux, sırf harp va· 
ziyct inden mütevcllid bazı takyi. 
dat ile Suriyc'nln istiklAlini ilAn 
etmiştir. 

' makla beraber. birçok mıntakalardn 
S<n·yet birlikleri mukabil taarruza bl 
le gcçmlşlerdır. Bu haberi veren dz. 
\•es.tin.> gazetcs.nın muhabiri şunları 

anlatmaktadır: Albay Knoks 
cBır mıntakada. Sovyet kıtaları, 

dü\mımın bliyük nuı<avemet göster. Hamilton "Bermuda" 28 (A.· 
meslne rağmen onları mevzilerinden A.) - Bahriye nazırı Albay Knox 
atmışlardır. Nehrin öbür tarafına a· dl.in gazetecilere verdiği müllıkat
tılmaktan korkan düşman endişe i· ta bilhassa dcmistlr ki: 
çlndcdır. Bıtaraflık kanunu daima alcy· 

Londra. 28 (A.A.) _ sovyet ıuta· hinde bulunduğum manasız bir 
ıarı Jel!nı;. mıntakasında taha.şşUt ~t kanundur. Bu kanun harbin bida· 

De,·amı ( Sa. s S ü. 5 t e) yetinde kabul edildiği zaman, A· 
De,·amı (Sa. 3 ~U. 6 da) 

ALMANLAR 

Moravya 
başvekil ini 
tevkif ettiler 

Bohemya, Moravya 
da ıstisnai ahval . 

ilan edildi 

Slovakga 
Başvekiline 

suikast 
Bir zabit olan sui
kastçı tevkif edildi 
Kudüs, 28 (A.A.) - Çekoslovakya 

lılar mahafillnde salAh ycttar bir men 
badan bildirildiğine göre Almanların 
davasına taraftarlık eden Slovakya 
Başvekili Dr. Tuka'ya karşı bir sUt-1 
kast yapılmış ve fakat bu teşebbüs 
akim kalmıştır. 1 

Zaımolunduğunn göre B. Malsky· 
nln Almanların muharebe meydanla· 
rında katı hezimete uğramalarının ge 
çen çarşamba günü müzakere edilmiş 
olan bUtUn projelerin muvaffaklyetinc 
bağlı olduğu suretindeki ihtarı naza· 
n itibara alınmıştır. 
Şimdı mutasavver olan proJelertn 

ıcrnsı mevzubahıstlr. Rusların kun 
dakçıhk sanatında üstat oldukları ka
bul ed!lmektedır. Avrupa ısyanına y& 
pacaklan ve yapmakta oldukları yar 
dımın çok mühim olduğu teslım olunu 
yor ... 

'\ 
Kurumunun 

teşekkürü 
Ankara, 28 (A.A.) - Türk Dll 

Kurumu Genel Sekretcrllğl.Dden 

bUdlrUmlştlr: 

9 uncu Dll Bayramı dolayı ile 
yurdun her 3 erinden Oümhurl) et 
Halk Partisi 'e Halke\I kuruluş. 
lanndan, umum il) elerlnden H' 

biltUn dU stn·erlerden gelen can 
dan k utlama tel 'e yar.ılannı, dll 
ülk'u unun gittikçe )aygın ol:ırak 

ulu:-. içinde 3 erl~meslnlıı blr he· 
llrtl a3 an Tiırk Dil Kurumu, bu 
ilgilerden dola) ı özden rı;e\'gl ile 
saygılarını ııunar. 

Berlin, 28 CA.A.) D.N.B. ajansı. 
nın bildirdiğine gore, Moravya ve 
Bohcmya başvekili mösyü Elias 
hlyaneti vataniye cürmile alman 
makamları tarafından tevkif edil· 
mlştir. 

Bcrlin, 28 (A .A. ) Prag'dan Al· 
man resmi ajansına bildirildillne 
göre, bugünkü pazar gUnU Bohem. 
ya ve Moravya himaye idaresinin 
altı rnıntakasında istisnai ahval i· 
lan edilmiştir. 

Slovak üniformasını !abis bir zab t I 
olan mUtearrız tcvk t edilmlştır. ~, ___________ _, 

r ' DÜNKÜ l~IAÇLAR L _______ j 
Lô.stik bollaşıgor 
Şehrimize 3000 lastik geldi, 

2000 lastik de 
İskenderunda bulunuyor 

Son zama.nlarda yokluğu çok hısso· 

lunan otomobil. kamyon lastıkleri pek 
yakınde bollaşacaktır. Dunlop. • mar. 
kalı 3000 lastik Haydarpaşaya geldığı 

gibi 2000 lllstlğin bir partisi İskende. 
runda bulunmaktadır. Amerlkadan 
Basra tariklle Haydarpaşaya gelen 
1200 Fayrston ve 800 Gudyir llıstı

ğınin de gtlmrUk muamelesi bıtmek 

Uz<'r<'dlr Hnydarpaşaya. gelmiş veya 

gelmek üzere bulunan daha 1500 lAs· 
tik olduğu gıbi ticaret ofisının Ame. 
rlkaya sıparlş eylediği 14000 lastik de 
bugünlerde yola çıkacaktır. 

Kara borsada fıyatı 750 liraya ka 
dar yükselen kamyon lllstik fiyatları 
yeni mcvrudat üzerine 450 liraya ın
mı,ur. Yolda olan l~sUkler de gelin. 
ce fiyatların normal bır hale gelmeı.l 
Umit olunmaktadır. 

Dün İstanbul takınılan Şeref ve Fenerbahçe stadlarında li~ 
maçlarına devam ettiler. Maçların tafsilatını ve A nkaradaki a t ya. 
rıtlannın neticelerini i kinci sayfamızda bulacaksınu. 
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ANADOLUDA VATAN 

Satılmışla mülikat 
Taba ağacı, insanın ta kendisidir) 

Ynzan : Cemal BARDAKÇI 
İnebolu ile Kastamonu arasında, - Kundaktaki çocuklar da goz. 

Ecevit yaylAsında rastladığım (Sa· !erini ışığa dondi.ıri.ırler. 

tılmış Karaçam) ile çarçabuk ah. - Bu söylediklerin aeaip şcylar 
bap oluvermiştik. Eceviclln meş. ama hepsi do~ru ... İnsanm aklına 
hur eorbasını içerken bir taraftan yatıyor. 

da onunln yarenlik ediyorduk. Sa· - Derken efendim, bir zaman 
tılmış, Yemende, Arnavutlukta, gelmiş k i ağaç ~·er desişlirmek 
Balkan Harplerinde, Umumı Harp. j kudretini kazanmış, işte o zaman 
te, Çanakkale, Bağdat, Filistin mühim bir şey olmuş. 
cephelerinde, Karpallarda ve ni· Ne olmuş? 
hayet MilU Savaşta Sakarya ve - Ağaç tersine dönmüş, Yani 
Dumlupınar ccnklerindc dövı.iş- kökleri havada, dalları aşağıda bir 
Müştur. Girdlgi billlln bu savaşla- duruma girmiş, 
nn, vücudunda ayrı birer hatıra- - Şu bizim ramazan hocaları
sı, şcrdll birer nişanesi vardır. A· nın anlattıkları (TQba) ağacı gi. 
çıkgöz, teki, selim akıllı, kavra· bl ..• 
yışh gungörmüş bir Türk... Bir - Tamam, şimdi anladın ya, n-
aralık ona sordum: ğaç başı aşağıda, ayakları havada 

Satılmış, ağacı sever misin? bir insandır. Yahut insan, kökle· 
- Sevmez olur muyum, efen- rl havada, dalları aşağıda bir a. 

dım, biz onun dalları altında do· §açtır. Yani her insan bir Tübn a
~ar, golgeslndc yetişir, büyük ve ğacıdır. 
son uykumuzu onun dibinde uyu- - Şu halde bir taze fidanı kes-
ruz. mek, bir çocuğu boğazlamaktan 

- Bu sevginin daha başka bir Carksız gibi bir şey. Tevekkeli de. 
sebebi vardır. 

- Nedir ? 
- Ağacın bize, yani insana 

benzemesi ..• 
- Anlamadım .. 
- Bak, ben sann anlatayım: Bir 

defa ağacın da canı vardır, çünkü 
çekirdekten doğuyor, büyüyor, 
dal budak salıyor. Yaprak, çiçek 
;:ıçıyor. Yenir yenmez meyva ve· 
riyor. 

- Doğru ..• 
- Sonra her canlı mahlClk ye-

mek, içmek zorundadır ve gıdası. 
nı topraktan alır, değil mi? 

- Evet .•• 
- Hayvanlar ve insanlar yilrU-

duklerl , yer değiştirdikleri için 
gıdalarını gezerek tedarik ederler. 
Yer değiştircmiyen nğacın ise ol. 
duğu iYerde gıda bulması lfızrmdır. 
Bu sebepten bnŞlnı topnığa sok· 
mutşur. Ayakları havada kalmı~ 
tır. 

- Nasıl, ne dediniz? 
- Ağaç, toprağın altında yan. 

lara doğru iki büyük kök salıver· 
mez mf? İşte bu iki kök onun kol· 
!arıdır. Bu köklerden de daha bir 
çok kilçUk kökler çıkar. Bunlar 
qa parmaklarıdır.· Ağaç, bu kök· 
lerl yani kolları parmaklarlle top. 
raktan topladığı gıdaları gövdesi· 
ne verir. Ağaç, toprağın üstUnde 
biraz utadıktan sonra iki kalın 
dala ayrılır. Bu dallar biraz sonra 
bükülür. Bunlar ağacın bacakla· 
rıdır. Bizim bacaklarımız da diz. 
lcrimltden bukulur. Bu kalın dnl· 
lnrdan da daha ince küçük dallar 
meydana gelir. Bunlar da bitim a. 
yaklarımızdn parmak olmuştur. 
Aiacın ortasında baştanbaşa uza. 
nan boru gibi bir bosluk vardır.Bu 
boru insandrı hazım borusu, bar· 
sak şekline girmiştir, A~acın fü· 
ileri insanın etleri, kabuğu da de· 
risidlr Bir dalı kesersek su akar. 
Bizim· bir tarafımız kesilirse kan 
çıkar. Demek ağacın kanı vardır. 
Yalnız rengi beyaz. Ağaç güneşten 
faydalanmak için sabahları doğu. 
ya, akşamları batıya doğru döner, 
değil mi? 

- Sahi, bizim evde saksıda çi· 
çekler vardır. Güneş ne tarafa gf. 
derse onlar da o tara!a yüz çeviri· 
yor. 

. HERGüN-. BiR FIKRA 

Ramazan şö~le 
dursun ••• 

ğil, insan genç ağaçları kcsmeğe 
kıyamıyor. 

- Kesmiyorsunuz demek? 
- Kesmiyoruz dersem yalan 

söylemiş olurum, İnsan zorda ka· 
lınca bu günahı ••• 

- İşliyor, öyle mi? 
- Eh, onu ben demedim, .sen 

söyledin. 
- Neden böyle bir günah işle

mek zorunda kalıyorsunuz? 
Satılmı3ın bu sorguma verdiği 

cevap biraz uzuncadır. Bu sebep. 
ten konusmalarımızın alt tarafını 
ayrı bir mektupta bildireceğim. 

Sorunuz 
Sögliyelinı 

Sevgi meselesi 
1 - (Buldan(da Ça~ı mahal-

lesinde 
duyor: 

Bayan Hale Yıldız sO· 

Lisenin on sınıhm blUrıneı;i

ni beklodiffmiz bir kız kardeşim 

var, Bir genç, bu kardeşimi çok 

seviyor gibi görunüyor \'e üze· 
rinde tesir yapmak için adeta 
didiniyor. Halbuki, kardeşim bu 
gencin hal ve vaziyetini hiç be
ğenmJyor, tabii, evgislne de 

mukabele etnılyor. Bu gencin 
gencin kardeşime bir fenalık et
mesinden korkuyor ve ne yapa· 
cağımızı aşırmış bir vaziyette 
bulunuyoruz:. Bıı işin munasip 
bir ~kilde halli için bize bir yol 
ı;ö terir misiniz? 
CEVAP Hemşirenizin bu 
gence karşı bcsledigi hislerin 
menfi olduğunu bildirmenizc nn
ıaran, hcmşlrcnizl vermek su

retlle bu gencin sevindirilmesi 
ve mesut edilmesi 
olmadığı meydanda. 

imkanının 

Şu halde 
hemşirenizin menfi hislerini a· 
çıkça ve münaslp bir lisanla bu 
gence söylemek, beslediği izdi· 
vaç ümitlerini kesmek rnzımdır. 
Bir fenalık etmesi ihtimaline ge. 
lince, bunun için de lüzum go

rüldütil takdirde mahalli zabı
taya müracaatla işi anlatmak ve 
icap eden kanuni tedbirleri al
dırmak münasio olur. 

,.~oruyorlar : "' 
Ekmek· mes'elesi 

c ... Her yerde sörUyor \ 'C ~ok 
kim clcrden l)Uyoruz. Bnu 
gUnlcr bau fırınlarda, muhitin 
fhtl)acını kar ,ılıyıınuyacak ka.. 
dar az ekmek ı;ıkarılıyor. ırıruı· 
t•ılıır, bunuıı ııcbeblnl oranlara 
farınlarına az. un "erlldlğlnl Uerl 
~Uri\yor Ye ltcndllerlııl uc;suz 
gö temıek J tıyorlar. Halbuki, 
tıu i!'llerlıı iç yüı.lcrlnl bilenler, 
bunu~ un de •il in af )Oklu unılan 
ileri gehllğlnl t;ö31Uyor 'e baLı 
fırınlarda, bllha sa EmlnönU 'e 
ı~atlh fırıncılar ~lrkctlerlnln A· 
yakaın 'c J~cnerdckl depolarında 
stok edil mi. un ~u\'allnrını ldıll· 

alarma bir delil gibi gösteriyor -
!ar ... » 

Dunu bir okuyucumuz. blldlrl· 
3or \C roruyor: 

- Bu iddialardan hangisinin 
doğru olduğu me) dana rıkanla
mıyacak ,.e halk ge~ ,·aJdtıero 

kad r fırın önlerinde beklemek
ten kurtarılamıyncak ou acaba?. 

Bir dertlinin 
derdi 

üniversitenin kar!: rı 
ınuteber tutulursa 
derde deva l>ulun

n1uş olacak 
Matbaamıza bir dertlı geldi, Bi

ze derdini anlattı. Haklı gördilk. 
Maarif Veklıletl de soğukkanla din 
lerse haklı bulacagına v~ icabını 
yapacağına şüphe etmiyoruz.. 

Üniversite talebesinden blrı meş 
ru mazereti do1ayısilc bir sınıfı · 1 
senede geçemiyor. Mazeretini ünı. 
versiteye bildiriyor, talebe tali· 
matnameslnin on ikinci maddesi 
mucibince Üniversite mazcreti doğ 
ru buluyor, talebenin bir sene da· 
ha ayni sınıfa devam etmesine mü 
saade ediyor. , 

Talebe, bir katn malmüdiirünün 
oğludur. Zavallı baba ıı çocuğum 

okusun!) diye küçuK maaşından fc. 
dak{ırlıklar ediyor, bir taraetan da 
çocuk tatil ayları içinde bir iş bu· 
lu31•, bir kenurn koydugu parayı 
sene ara ında kullanıyor, boylccc 
bu senenin ımtfhan zamanını dar 
buluyor. Tahrjri imtihana giriyor, 
muvaffak oluyor. 

O sırada bir emir: İki seneden 
fazla kalanlar imtihana kabul e
dilmiyecck... Maarıf Vekaleti bu 
emri tatbikte o kadar ısrar \'e şld· 
det gosteriyor ki , bize verllen ma· 
lümat yanlııı değilse, Üniversitenin 
talebe talimatnamesini, bunn dayn 
narak yapılnn muameleyi, bir sene 
tizenerek çalışan talcben1n ve al· 
lesinin mUkte ep hakkını h!ç ta
nımı~ or. 

Umumi surette Maarif Vekale· 
tinin mekteplerae kalite bakımın· 
dan bır ta fiye istemekte ve izdi· 
hamı hafifleterek devamlı ve ça· 
lışkan talebenin istifade imkanla· 
rını artırmıya ugraşmıya hakkı 'ar 
dır. :f'akat meşru mazeret ıc:tlsna 

teşkil ettlğl gibi Üniversite tahsili 
hiçbir zaman bir lise derece inde, 
müddet kaydına t~bi olamaz. Öyle 
bıle olsa mllktc~ep h kların yerı 

vardır. Maarif VekJletı, Üniver i 
tenin istıkllılıni tanımamak hota· 
. ında ısrar b;te et e, iınivcrsitenın 
vatanda lnr için muktcsep hık ha 
linc gelen bir kararını değiştırme· 
m<'ll ve böyle bir karara dayana· 
rak ömrunun bir enesin! tah ile 
ayıran ve imtihana haz;u· olan bir 
\'atnndaşın hakkına ~ygı, elemine 
olfıka göstermehdir. 

Yoksn vataAda tarın hak duy
gusunu incitmis ve kendi mliesse· 

- Tayyaı·eye mi binmek istiyorsun? EDEBİ QO~IA.lll 

Ben de seni sokarım Ist<' .. sokarım işte ... 
Trenin sarsıntısilc bu kelimeler pek 

uygun duşuyordu. 
- Sokarım i~te •. sokarım işte .. 

Dünkü Lik maçları 

Günün galipleri Galataşaray, 1 

Fener bahçe, Beşiktaş, · Istan
bulspor, KasıDıpaşa oldu .. 
Ankara af yarışlarının ilk gününde koşular 

sürprizli neticeler verdi 
Ltg maçlarına dUn de Fener· 

bahçe ve Şeref stadlarında devam 
edildi ve bu müsabakalar umumi· 
yetle normal neticelerle kapandı. 

Beden Terbiyesi Umum MQdilr· 
lüğilnUn hakikaten aıarlp bir kara· 
rilc müesseselerde bulunan spor
cuların klUplerdc oynamasının 

men'i yalnız Bcykot ve Beşiktaş 
klüplcrini mutatarrır etmiş bulu· 
nuyordu. Bu karara uyarak Hak. 
kı Beşlktaşta, Bahadır da Beykoz 
takımında yer alamadılar. Yapı· 

lan müsabakalar netit'esinde Fe· 
nerbahçe çok zayıf bir kadro Ile 
Perayı 6 · l, Galatasaray Vefayı 
güçlükle 1 _ O, Beşiktaş SU!eyma· 
niyeyi 6 O, Kasımpa~a. Taksimi 
3 -- O, İstanbulspor ·da Beykozu 
2 - O yendiler. 

Şimdi sıraslle her iki stadda ya. 
pılan maçların tafslUıtını verelim: 

Fener stadında: 
Plnerbahçc - ı•era 

Soat tam iki ... 
Fakat her iki takım sahada gd· 

rünmtiyor. Tribünleri saran bir 
dedikodu var. Herkes Fenerbahçe 
son hiidıselcr dolayısile tokım çı. 

karamadığını söylilyor. Fakat bu 
dedikoduya çok kimseler inanmı-

tatmin eden bir oyun oynamadı. rışlar yaptılar. 
Maamafih bu şekilde bir takımdan Devre bu suretle O - O berabe· 
esasen bundan Cazla bir 5ey bek· re neticelendi, 
lenemezdi. Peranın zaafıdır ki ken İkinci devre yine çok zevkli ve 
dilerine bu nellceyi elde ettirdi, heY.ccanlı seçti. Hücumlar karşı-

GALATASARAY - VEFA lıklı oluyordu. Nihayet 19 uncu 
Fener stadında günün en mül1im dakikada sağdan sola geçen lopa 

maçı, Galatasaray - Vefa arnsın· ı glizel bir vuruş yapan Mehmet A~_ı, 
da oldu, Şati Teı:canın idaresin. kalecinin bir parça da hatası yu· 
deki bu oyunda her iki takım şu zUnden Galatasnraya ilk ve yega· 
kadrolarla sahada karşı karşıya ı ne golu kn:r.andırdı. Bundan sonra 
geldiler. Vefalıların açıldıtını görüyoruz. 

GALATASARAY: Fakat hucum hattının anlaşama· 
Osman - Faruk. Salim - )lu· mazlığı gol kaydına mani oluyor· 

sa, Em· er, İsmııll - Gazanfer, A· ı du. 
rif, Mustafa, E..:fak, I\lehmet Ali. D('vrc sonlarına doğru sa~dan 

VEFA: bir hucumda Mustafa, elle ı;:öltir-
Muvahhit - Hakkı, Vahit - 1 düğü topu Vefa ağlarına taktı, Ha 

Sille~ nıan, Lütfi, Şukrü - Ferdi, kem evvel(ı gol verdi. I-'akat yan 
Fikret, Hakkı, Hüseyin, Mustafa hakemin ikazı He kararını değiş· 

Galatasnıay rüzglırı arkasına al- tirdi ve maç ta bu suretle 1 - O 
dı ve oyuna Vefa b:ı ladı. İlk da· Galatnsarayın galibiyctile sona 
kikalııİ· mı\tcvazln ~<'dyor. Daki· erdi. 
kalar ılerliyor, fokat bu tevazun ŞEREF STADINDA: 
bozulmuyordu. 

Kar ılıklı hucumlar arasında bil 
haı;ea Vefa mi.ıdafaa hattının güzel 
oyununu gorüyoruz. Her iki ka· 
leci de muhakkak denecek gol teh. 
likeleri atlattılar ve güzel kurta· 

Ifasımpaş:ı • Tak im 
Şeref stadında ilk mllll küme 

maçı Taksim - Knsımpa§a ara
sında olmustur. Bastan nihayete 

(DcHımı Sa: 4 ü: 4 d ) 

yor. Otuz yıllık Fencrbahçcnin ta· ~ 
~~~ çıkaramamasını akıllor almı· ı ~ 

Dakikalar llcrllyor. Bu d dal.o· 

du kuvvet bulur gibi oluyor. Ha· c • ff f • 
1fı. taltımlar sahada yok. Hakem, er C l S 0 Q n ln m e S l 
mlitemadlyen dUdilk çalıyor. Ni· I 
ha~·et takımları sahada cöri.ınuyor. ıc:;= ski Ramazanlardan birin· den istifade olunarak pl!Av hakkın 
:f'enerliler zayıf bir kadro ile saha· 15:.de paşalardan bırinin ko· da methiyeler başladı, 
da yer alıyorlar. nağına iftara davet edilmiştik. A:çıbaşı ne kudretli bir sanat· 

Cihat, Doncuk Ömer, Naci, Le Seliıml.ı;ın geniş sofasına kurul· kardı ela bildiğimiz pirinçten bl)y. 
bıp, Zeynel, İbrahim , Aydın yok. muıı be:nbcynz örtulu uzun sofra· le bir §3hcscr meydana getirmişti! 
Fenerliler zayıf Pera takımı kar ı nın etrafında on Nihayet, konağın müdavimlerin. 
sına şoyle bir kadro ile dizlld ler: beş kişi kadar. ~-Y • den bır zatın dclaletile vekilharç· 

Murat - Faruk, l\lurat - Enis, dık. Topa be::, on tan rica edilerek aşçıbaşı getlrtil-
E•at, Ali Rıza - Fikret, Naim, l\Ic. dakika kalu sof- di ve bu meşhur pıllıvın tarifi so-
lih, Turan, Cemil. ruldu rayn kurulmak · 

İzmirli Esadın irlaresinde oyun n · ı k kk d t bil ve topun patin· ı mem ·:ıç o· a oma es, • 
başladı. Derhal hiicuma geçen sa· ba· mem ne kadar crlml11 Halep yağı, 
rı la. cı'vertliler tutunacak bir va· yı,.ını sofra ' ~'ll.~2t;ltf:jiıj bılmcm kaç baş uOf;an, bilmem kaç 
ziyettc olmı"·an Pcrayı derhol bir ~ında beldemek ~ k ., ôd u· kepçe tavu suyu ... 
('ember içine alarak Fıkretin in· e 1

• Aşçıbaısı p!JAva kullandıgı bUtün 
d.rdı . .,,ı. toplardan istifade ederek Sofrada bulunanlar arasında, 

b bu malzemeyi sıralarken cer softa. 
lısllist" ı'l•I gol ka•andılar. Ve bun Pa 'ianırı bir muddet evvel ıdare et. '- · .. ı sı dayanamıyarak aya~a kalktı, so. 
dan sonra iki gol daha kaydeden tıı;ı bir viliıyetten stanbula gelmiş zUnU kesti ve hükmünü verdi: 
~arı J"ci,•ertlı' lcr, devrevi 4 o cer so!l:ılurından bıri de vardı. 
, u ., İ -- A Devletlô ahçıbaşı hazret· 
gıılip bitirdiler Yemekler bol ve zengindi. n· )eri, a benim velinimetim efendim. 

İkinci devrede Fenerlilcı in l·ap· I c;~n, her birinden birer çatal veya Bu derece mebtul maltcmei ınüte 
tığı iki gole. Pcrnlılar nnt'ak bir bırcr kaşık alsa hıç degılse ertesi nevvia ve muh· 
~olle mukabele cdebllcliler Maç akşama kadar acıkmıyacak dere· 
ta bu suretle 6 _ 1 Fene~bahçc· cedc doyabilirdi. Fakat ıtina ile telife derunun· 
nin galibiyetilr neticelendi. hazırlanmış bu yemeklerin kar~ı· da, burada bulu-

I-"r.ncrbahçe takımı tarııftarlnrını sında hiç kimse çatnl çatal, kaşık nan zevcıtı muh· 
kaşık ntı~tırmaktan geri durmu· teremenln haşa 

sı:lerinin karar ve sözune olan iti- yordu, Hele Cerci kıtlıktan çık- huzuru Alilerin 
madı sarsmış olur. mış gibiydi. 

Öyln umuyoruz ki .Maarif Vc· I Yemcklerın hepsi iyidl amn her den, bu naçiz 
kfıleti sabit bir !ikr~ kapıl~ıyacak 1 kes pıUıvm nefasetinde ı~tlfak etti kulunuzun ınes. 
''e bu dertlinin ve yırmı üçu bulan ve sofradan kalkılıp genış salonda tini de tabıh buyursaydınız mut· 
emsalinin derdini müktesep hak kahveler içilirken bir nralık pa§a lak ve mutlak ol derece nefis olur· 
olçUsile tetkikten geçirecektir. hazretlerinin hareme çekilmesin· du! 

TEFRİKA No. 87 Bu sözlerden sonra: 
- Robcrt Llndstonl diyerek kendisini 

tnnıttı. 

Bayan Turpin dikkatle delikanlının 
yiltUnc baktı ve ~öyle dU§ündil: 

- İskambillerde gdrllnen kupa oflımı .. 
Odrey'in sevdiği adam bu olacak.. Fa. 

kat biraz genç,, Endişe ile sordu: 
- Odrey hasta filan ddil ya? .. 

Birinci Sullan l\lahmud dev
ri ricalinden meşhur Hekim ot· 
lu Ali paşa, Üsküdıırda Yedie· 
mirler türbesi civarında bir ha
nede inıivaya çekilen o zama
nın hatırlı şeyhlerinden l!'usııf 

Efendinin sık sık 7.İyaretine ıe· 
lır ve her gelişinde §tybin fakir 
murit \'e ınuhlplerini atiye ve 
hediyelerle evlndirlrmf.. Pa· 
şanın tarikat ehillerine karşı O· 

J:ın bu muhabbet ve muavene
tini haber alan l\lorah Sadi adın· 
du bir bekta i ranı, Pa ayı gör· 
mck \"C bir kaç mangır sebeplen· 
mek nlyetlle bir Ramazan ;-ünu 
Usküdara geçer, paşanın geçece
ği yol üzerinde bir ataç altına 
çöker, Bir aralık acıkır. Biraz 
evvel birinin \•uditi ~otan ile 
fodlayı çıkarır, yemcte başlar. 

Tam o ırada maiyeti ile an ı
zın g-ellveren paca, bcktaşiyl gö· 
rur ''e gürler: 

Bayan Turpin korkudan trende de avaz. 
avaz bağırma~a bnşlamıştı. Tren konduk· 
tör de hizmetçisi gibi fena holde telüşa 
dilşmüştli. 

Brindis1'den tayyareye binerken, butun 
bu rüyaları, belki hakikat olur, dı ye tıt. 

rlyordu. Fakat bir taraftan d:ı bu korku
~ıı calebc ctmiye çalışıyor ve kendi ken· 
dıne tekrar ediyordu: 

~ezan: Frenciı de Cronıet Çeviren: Rezzan A. t:. r ALMAN -- Şimdi çok iyidir. Fakat mühim bir 

- Bre habis, hani oruç? 
Bektaşi yerinden fırlar ve fer

yadı basar: 
- Açlıktan unuttum paşam .. 
- Bir ı;un aç kalmak insana 

Ramazanı unutturur mu hiç? 
- Benim gibi on gundur açlık

tan goziı kararana fodla ile O· 

tan karşısında Ramazan şöyle 
~lursun cehennemi bile unutturdu 
i te. · 

Cevabını verir, paşanın hid
detinl eritJr. 

- İki S<1at sonra Atinayameshur Pcrik
lcs'in memleketine varacağız, 

Pervane dönmeğe başladı. Ta:} yare ev
' dCt yavaşça meydanda ilerledi, sonra bir· 
c'cnbire havalandı. Bayan Turpln hayret 
le gördü ki ne başı ddnüyor, ne m de i 
bulanıyordu, hattA korku blle hi setmı · 
) ordu. Genl:ı bir nefes aldı. Canta ın~; 
fenalığa karşı damlalar, bulantıya kar~ı 
haplar, ölüm tehlikesine karşı do afyo'l 
hapları almıştı. EvveUı bunlardan hiçbı· 
risine ihtiyaç görmedi, Biraz. sonra ihl .>at 
olarak damlalardan içti, 

Etrafına bakıyordu. Yeryüzu dört ko· 
fell. renkli renkli parçalar halinde gvru· 
nuyordu. Bunlar bahçeler, tarlalar, a~nç· 
Iıklı yerlerdi. Evler birer oyuncak kndar 
kuçüldu. İnsanlar böcek bü~ ukluğune .ıı 
di. Nihayet biraz sonra dcnız göründu. 

Korkulu rüyalarına giren drniz., Gözle· 
rinı kapattı; Atlnaya vardıkları taman u· 
yandırdılar. Ömrunde bu kadar rahat uy. 
l,u uyumamıstı. 

Bütun cun tayyarede UYl}YOrdu, Aldığı 
damlaların verdiği bir stiklınct ve raha· 
-.etle yerınd('n kımıldamıyordu. Fakat 
bir yere vardıkları zaman hemen iniyor, 
hir nraba hya taksiye binerek şehri baş. 

tan aı'alJıy a gcı:iyordu. 

Bcıı gundUr cyahat ediyordu, Her şe. 

yı, her y rı b:rbır.ne karıştırıyordu. 'ray
:} nre sab:ıhın beşinde hareket ettiği için 
Bayan Turpin geceleri geziyor, gündüz. 
teri uy uklpyordu. 

Nıhayct re;> nhatin son gUnü geldi. Od· 
ı ey' ı tay~ arc meydanında, elinde bir dur. 
bün, heyecandan sararmış, kendisini bek
ler tasrvvur ediyordu. 'fayynrcdcn iner 
in 1ez boynunn sarılacak· 

All..ıha çok şukilr .. Sn~ salim gele· 
bildiniz! 

I>iyerek kendisini kucaklıyacaktı. Ba
yan Turpin'Jn hayali çok kuvveUl ıcli, 

Robcrt, tayyare meydanında eaşkın bir 
halde etrafa bakınıyor, tayyareden inen 
yolcuları birer birer tetkik ediyordu. Bir 
değil, iki tane yaşlıca ve şişman kadın 

inmişti. Bunların hangLcıi Odrcy' ln arka· 
daşı ldi? Her halde şu iyi giyinmiş ve gü. 
Jcr yuzlü olanı olacaktı! 

Bayan Turpin karaya ayak basmış ol· 
dusu ıçin mt'mnundu, fakat Odrey'i et
rafta göremeyince endiı>CYC dUşerck ııran· 
mağa başladı. Robert yanına yaklasarak 
sordu: 

- Bayan Turpin siz misiniz? 
Kadın, bu sesi duyunca denizde boğu· 

Jurkcn kurtulur gibi bir ferahlık hissi 
duydu: 

- Evet, benim, decll. Arkadaşımı, Od. 
rey'i, yani Bayan Carler'l arıyorum. 

- Sizi kar&ılamak ve kendisine kadar 
götürmek §erefi bana düştil, 

hastalık geçirdi. 
Robert, Bayan Turpln'in her §Cyl bil· 

dığlni zannediyordu, 
- Ne? Demek yavrucuk hasta oldu, 

öyle mi? Şimdi nerede? Beni nerede bek· 
}!yor? 

- Otomobille yarım saatlik bir yolu· 
muz var. (Gizli inci) ismini taşıyan bir 
Çin evinde oturuyor. 

Bayan Turpin hayretle dinliyordu. Ro. 
bert devam etti: 

- Vaziyet çok nazik elduğu için Sultan 
orada oturmasını mümsip cördU. Çün· 
kU ... 

- Çünkü ne? 
Çilnkii Odrey Sultanın nişanlısıdır. 

Sultan, ni&anlı! ... BU tün bunlar ne de· 
mekti? Demek ki iskambil falının göster. 
diği kupa oğlanı bir sultandı. 

Seyahat heyecanı yetmiyormuş gibi bir 
de neler işıtiyordul, 

(Arkası \Ar) 
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Kızılayı en aı 
kadar anamız 

sevmeliyiz 
K Kızılay haftası "r 

ıırını 

5 llktc!örindc ba~ııyor. 
• rt) 

Umumi harpte Galata •611 & 

sesinde bfr sergi nçıln11c.tı. ps 
gide buyuk bir bilgi 'c ıtı dı 
tanzim edilmiş olan ve ~lı\l ,1 
kı mı Sultanahnıettcld 

1 
r 

müzesinde bulunan maı-et clı~ 
bartnıalar, istali tikler, JC'ııe 
tablolar ve daha bir çok :ırı• ııS 
zivaret'ilere muhteliC h:ıstı •• 

. il"' 
ı;algın illetler, harpten 111 I• 
lit felaketler hakkınıta acı. r 
sarih fikirler \'erlyorclU. S~ı 
yer yer çok güzel tertiP cf(I 
dört beş "dioramanda dll 
yın (o zaman llilılliahJJlcrl (J,J 
la bir yangın veya bir fr>' 
felaketzedelere, harp s:ıb~ı 
yaralı kahramanlara ~c ,.ı 
yardım elini nasıl bir s~ t 

ihtimam ile uzattığı ta 'tııt 
miş bulunuyordu. Bu fcl ~ 
sercisinin asap burgul:ıl 11~ 
kunç malzemesi arasuıdll rt ı 
yın bu cllorama'lıırı ~ urcklc 

1 
!atılamaz bir ferahlık ,.c 5c 
veriyordu, el'. 

O zamnndanberi harpte rlı' 
ıiıulhte olsun Kızıla)'l, h~,tı 
bir felaketin meşum ta.brlıtrsl 
tasında. daima o scrglnın 1 
tıeı dlorama'ları halinde bil 

Bulduk, ıi5 
Kızılay, herhangi 1ılr ft' t 

i . ' vatandaşların elemler nı "' 
r:ıplannı hafifletmeğl Jll''ıı 
hir ~cfkat ,.~ ihtimam vııı ~ 
dinıni,., her sızıya yctı~cnı ~ 
nlltlye uzanan bir eJdır . ., 
bir el ancak analarunııda; 1 
Jtızılayı, en az, anamıı kil 
mrliyiz. ıe 

Uzaklarclan, gcçmi~ ınıı .. .. o~· 
mls:ıller aramağa tüıuıu , (t 

günlerde Erciş felaketındCft 
ner y:ını;ınında ltızılayın ~ 
zedelerin imdaıtına nasıl rtı 
~ıa ve yetiştiği henüz ;-oılC 
önündedir. 

llepiınize düşen bir ' 11t 
ilk teşrinde b:ıı;Jı ·acak h' t 
:.ilesile, eter şimdiye kad:ı ııl 
maını~ ak, Kııılaya aza olct 
Tıi ki, 1ıir ana eli !(adar tl 
olan hu elin acılan ıı:ırırıe 
mıldanışlarında bizim (it 1' 
:fakat lıiıumlu bir pay:ıı111• ..ı. 
sıın. 'f.!ı' 

·~ 

-laş-e - .. s-teş~ı 
-~ Şarkta telk 1 

seyahatine çıkl' 
Ankara, 28 (Hususi) - 1'f 

teşarı Şe!ık Soyer bugUn .S~ 
Erzuruma mUtevcccihen ııa tl 
rnlştlr. l\lilsteşarın bu seyııJı•tı 
ça uzun Urccek ve şark ının ıP" 
nın l~o vazlyoUcrl ile yaJ\ıfl 
kadar olacaktır. MUstcŞ~' 
şark havallslnde. Ankaın '/C 

g!Snderllmcktc olan koyun ,.c 
bl kasaplık hayvan mc ele ılt 
gal cdecckt r. , 

Ankara Futbol {lj 
istifa elti 

·"' Ankara, 28 (Hususi) .-
Futbol Ajanı Ferlt J{arsll, 
malCım olmıyan bir sebcPl 
tan istifa etml,tir. ııı 

l\ll\stnfi ajan yine mslôıı 
yan bir sebeple Beden Tct 
mum müdUrlügl.l tar9fıncl11 

kez ceta heyetine vcı~ 

Soğanlı yun:ılrt 
Ramaıanda bilhassa ço~lf 

len bir yemektir. Genıe 6 
hana halka Jıalk:ı so a~e<' 
malı. Bir yemek kıı.şığt t 
ile, hafif ateşte ofan1~11 
rens;I, dönmlye yuz tll 1re 
kadar, linşıkla çevire çc~ııl' 
vurmalı. Kır domat ıer 11 
ıunlarını ikiye bolup fiO~~ 
zerine dö~emeli, Dilcdll 1 
dar tuz ve biber serpnıel 'ı; 
da su katarak kapağın;,,, 
mala ve plşmlyc bıraknt tJ 
5onra, bir kasıkla, yunıııt 11 ''urı' çin yu\·alar açmalı. > lıl' 
rı kırıp Üzerlerine biraıcl• 
her ve çok az miktar 6, 
hardal saçmah. Hu e 1111 ı' 
kat edip ) umurtaların ( 
rnama:ıuıa ya da rnfad•

11 
-

almama ına, harcın birıaı: .• 
J>fll' 

kalmasına meydan bıra fi 
l . c <;İl 

l'anı kararında ıı ıııc • 
ı te ten alıp ıcak ı.ır:ı1' ti 

ya yollnmıılı, l·uınıırrt 
rirken su koymak zıırııiJ1l, 
sıl oldu u takdirde dil ,ı • 1:ı 
suyu kullıınmağı ve ıc nı 
ma ı için soğanı bolra d

61
,, 

&ı bilh:ı a uııutman1:ıl 1 



"----.. 29 • 9 • 941 ---- • - --------------------- - ----V .& T .& ?f -----
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A man - /ngilizlerin Bitleri Atatıirkün 1 J,::, v r. <s: 
Sovyet cephe- anıt kabri Yeni nizama 

1 B D e h e k Qg e s ı· Ankara, 28 (Tele!Onln) - Mt111 sinde harp u e v l n l kahı mnn Atatürke yapılacak olan 
anıt kabir için a.c;ıla.n beynelmilel mU· 

........_ \. 9 sabaka 29 11kleşrlnde nihayet bula. 
.---yazan :----ı l' l pı ograınını gerçekle~tirmektcn başka caktır. Öğrenlldlglne göre birçok yer 
iL Evet. İngillzlcl'ln de bir Hi .er program haline koydu: zevk tanımak istemezdi. Kend sine il ve yab:ıncı sanatklirlar AtatUrkUn 
'118ln BO AN vardı. Bu adam, lng.llzlerin başka cVerem·n ve kalb hastalığının teh· bir @n: anıt kabri için mUsabaksya iştirak 

.........._ · milletlerden Ustun olduğuna ve Amt· dl tcttiği hayatımı Brltanya lmpara· etml,,lcr ve hıı.zırladıkları eserleri 
t.. ...____ u hAk • ı bUtUn - Senin gibi büyUk bir adamın ., "' 
ft lı; ---------· rtkayı gcrı almaları, d nyaya u ını torTuğunun gentşıemes ne ve Cümhurı-.·et Halk Part•si Genel sek· 

c~ph d ı rd t d alt ir bUyUk bahçeli bir evi olmalı, derler. ,, r ~inde lil)ef ıne3 an olmaları ıuzımgeldlğ ne ınanıyo u. dünyanın Brt anya 1 arcst ın S • retcrltıHnc "Öndcrme ... c baiı:amışlar· 
1 bl ı d "k a - Peki cevabını verir. b' " b 'I ttı. Bu muharcben n Yalnız maksadına topla, lUfckle e· meslne vakfediyorum. Amerı ayı • dır. 20 lllüeşrlnden itibaren, anıt kab. 

1 tıı ı r h lçlnde tabu göller, dağlar bulunan nardır: ~ıı. İngiliz kUltUrUnU Mr tara a a. rln yapılmıısı l"ı ile me•gul ola.n ko-
'ı\t \ az r. 11 bUtUn bir .Sahayı ev Ve b:ıhÇe heline T T 
... L tnaııı ra gorc Kl)cf ıJarkın kim kılmak surctıle erışmclt emel! ı· ... ü mile toplanacak ve gönderilen e erle· "' ~u koyar. Buı asını evvela 1ngıllz şalı le· 
11._. t\ik Hu blrlitı bile Uıata de idi. 11/ H Z / rl tetkike ba,.lıyacaktır. Eseri muva. 

•• '"Q'lbd 1 1 1 1 d -. 11 J.P a rının rahat rahat ilham alıp yazı yaz. ., ,.._ ... n kurtulamadı. AJınan Bu çok haris ngl ..z 11 a 1• Cec • • Cık bulunan sanatkara 90 bin lıra mU 
ıı~ -..ır h k K nıasına tahsıs eder ki, Klpling her se. 
"t ,.11 -lı111 GU5 bin klşh.llr. Ru • Rhodes (Sesli H.Ods o uyunuz)· en. kflfat verılecek ve derhal anıt kabrin 

~ re !\ h t tt ,., ne buraya gelmiş, kışı geçirmiş, en Arı larc-:.,nı Bud) cııi, ordu!ıu· disl demir gıbl lı-adesl, er u U6U· yapılmasına baı::lanacaktır. Diğer la· 
• l{) kıymetli şiirlerini bura<la yazmıştır. .,. 

! UtUnU kurtarnmıtır. ııu koparması ''e eşsiz b,r akıncı ru. raftan anıt kabrin yapılaca"" RMıt 
• Sonra burasının cenubi Afrika it· -· ~ •' ı\tnıanıarın hnrblıı başında hunn sahip olması bııkımındnn tarım· ten11n!n tesviye! turablyeılne b'-'laıı· 

• • t hadı başvekilinin ikamet yeri olma,ı r 
L ".\fi '•rdı. Kl•ef, Lenlngrad, mağa değer. Görüş ufukları, uğraşan. mış ve tepede bulunan birkaç ev ve .~. " bl ı d için bir vasiyetname yazar. vasiyet· 

a, l\h·cı, harbin ili' ,...UnUn· la uğraşmıyanı bir r n en ayıt"- apartman yıkılmak Uzere satın alın· " • ., d ı name yazıldığı sırada cenubi Afrıka n ı:ıo Un ı.onra AJınatlla. detm•yen barem kanunile \'e ıp oma. mıştır. 
l llt rttınl"tir. avı ile tahdide uğrıyan gençlerımlzln ittihadı yoktu. Bundan tam sekiz &e· 
' ş ~ Sesll ROdsl yakından tanımaları zan. ne sonra kurulabilmiştir. ============== 
b:ıı.ı~rkı Ukraşnnnın en kU\• mele değer. Bu, yurdu az zamanda Rods 34 yaşında iken eski doklo· Sovyetl ere göre 

ı ı\l faa hattı olan Dln~cper tlerletmok için bu nc\'I akıncı ruhu· runu ziyaret eder. Doktor hayrctle 
Jlıt,llıaıı ordu u tarafından a· 1 na, bu ne\l iradeye çol' ihtl)acım.z der kl: (Batı 1 JDclde) 

ı, var.. - Fcnnen senin on lienc evvel öl· tikten ve Almanların mc\•zllerlni zn 

razı ama 
harbe 

yaklaşmıyor 
Slokholm, 28 CA.A.) - İs\'CÇ 

maarif nazırı M. Basgc oylcdlCi 
bir nutukta demi.tir kı: 

İsveç siyasetinin esası, buyuk 
devletler arasındaki harbe mcmle· 
ketin surüklcnmesinc mani olqıak 
dır. Kıtamızın yeni nizamına kar. 
§1 kayıtsız ve idraksiz deiiliz. Da· 
ha iyi bir vaziyetin kurulmasına 
bütün kuvvetimizle yardım etme· 
ğe hazırız, Fakat komşularımızla 
olan münasebetlerimiz bile bizi 
şu veya bu tarafın yanında harbe 
sürüklememesi lazımdır. 

ı. rı.ı Ul,ra)na 'e Kırım AJ. Ses.ı Rocls; dUnya yl\zUııde zengi. • men llı.zımdı. Yn\aman tab atın hU· ııfa dUşUrdUktcn sonra 10 kasabayı 
...._ ~rıa ınaruı kalmıştır. ilk, nuruz, me\ kı bakımından en Heri kUmlerine aykırıdır. iatlrdat. etmişlerdir. Marc;sl Timoçen (Ba~ı ı incide) 
tt 'U IJSlar kat 1 nıild faa ir;ln mertebelere yUkselen adamlardan bl· Roda şu cevabı verir: konun kumandasındaki kuweUer Al· merikalılar harbin nasıl ink~f e· 

Amerika ne 
yapacak? 

on nehri ul sahiline kil· rldir. Bu muv-'!aklvellni yalnız ken. - Ö!Um, bir adamın ideallerini kay manların sahlltn gerisinde YUcude ge• 
im. '" " 1 deceğlnl tahmin edemezlerdi. ~ ~c mecbur kalacaklar· dl iradesine bor,.ludur. Kimse clinde1 betmnsıdır. deallerimln coşkunluğu tlrdlklcrı Uç rnUdntaa hattını zaptet. i b" 

" b ı ı t b ,...1 t t Bitaraflık kanunu şimd ır ma· ' tutmamış. kimseden yardım isteme- Scsil Rods en ıaya a ab amış, ya~ıa mış ır. nllşlerdlr. Rusların sol ccn. ' b" ' u nla olmustur. Bu h'"'anun ır an ev· 
,, .\!illan orduları 1u~a kndar ı miştır. Akslne olarak venım, ölüm ıarak bir tek Anglosakson imparator. .Eug n S~sil Rodı'un bıraktığı ser· bu hııllurın birincisini \'e ikincisin! , el feshedilirse daha iyi olur. 
•ltıınado mı , 0 rki Ukray. hiçbir zanıan yakasını bııııkmnmış· lu ... u kuracağız. Harp 1htfmallerlnl veUc tUrlU türıu içtimai ifler yapılı· zorlamış, bunu müteakip Sovyet tank ) N t 

aı o 1 1 yor, her sene yUzlerce lnrril z, Avus· 1 kUU 1 hali d il 11 Vaşington, 28 (A.A. - şe • 
b edebilirler. Dln)eper ö. tır. 1 dUnya yüzUnden kaldırarak nsan ı· ., arı muazzam e er n e er • tiğl bir makalede albay Kno:c: bil· 

.\ı-lt ay blle tc\klf etUlcml· 5 Temmuz 1853 senesinde bir İngl· ı ğın en yUksek hak ve menfaatlerini tnılya, Amerikalı, Kanadalı &'enç mU ycrek UçüncU hııttı da. işgal etmişler· hassa rıtylc demektedir: 
~·ıa t ki badele şcklınde bırbırlcrinln memıe· s 1 b h k ti k "" 11 h 1\ nrcıutarının Dln)cper Uc lız koy papasının bir Oğlu olmuş u. koruyacağız. Buna rUya diyece et•, dlr. O\'yet er u are e yapar en Dilşman korsanlarını sıkı;itırmak 

~:ı ara ındakl &abalarda Ju. Bu papasın sekiz oğlu daha vardı. ı dcs.ııler. Bu pekdlA mUmkUndilr ve ketinde tahsıl görüyor. Alman tanklarının müdııJıalesine meyi ve devriyelerimizin elinden kaç· 
ıı • ~ nı iki oy tc\klf edil· Hastalıklı b.r bünye ile dilnyaya ge. bunu yapmağa çalı~acagını.:t Bu garlp adamın kendi hesabına dan bırakmamışlardır. mal:a çalıpn düııman gemilerine 

• l'tnurıtald Ru ordularının len dokuzuncuya Sesi! adını koydu ve Bu sırada yirmi milyon lnglllz il· duyduğu yegane zAf, gelecek nesiller Londra, 28 (A.A.) - Sovyetler bll. karşı vapurlarımızı muhafaza et· 
arı Z33l:ıt ,e mnğlCıbl3ete bunu da diğer oğulları gibi köy pa· ıasına \'aracağını tahmin etliğı mUs· tarafından hatırlanmak cmcl ve hassa Hıırko! Rostov ve Sıvastopoıda mck için onları harp gemilerinin 
• nu lar lı;ln ı;olt müşkül- pası olarak yetlştırmeğe kaıar ver· takbcl servetinin; programının gcrçck islllf1,ıdır. Bunun için mezarını hiç mukavemet etmek tasavvurundadır. himayesi altına vermeliyiz. 

dl. Papasın cedlerl çoban, çlftçı, ı,ü· !eşmesi için nasıl sarfcdllmeıu l!Eım· ortadan kalknmıyacak şckllde kaya· ınr. Harkof tıe Rcstor kuvvetli !stlh· Amerikan iaşe gemilerine AruerJ. 
..... 1\.1 

ıı n hu\ a ku\\etlcrl K • 
lı; l nu donanma ını lmhıı 
a ürunı haJe sokabilirler; Kaf 
' lran - :Mo ko~a muvasale 

t ...._ .\ akınJar ~ ap lıillrlcr. 

çUk san'alkar gibi doğduğu yerde öl· geleceği hakkında blı' vruıiyet.name lal' arasında yaptırmıştır. Bir giln kf1mlara malik olmakla tanınmıştır. kan donanma ı refakat edecek 
me~ı gaye bilen basıl görUşlU insnn· hazırladı. Bu bahsettiği yirmi milyon Lord Mllner kendisine şu suali sorar: Sıvastopol ıse alınmaz bir kıı.ıe· !'\cvyork, 28 (A.A.) - Londra'· 
!ardı. l<~akat bu köy papaslle karısı· Uranın yirmi bln lirası bile üzerinde - İnsanların seni kııç sene hn~ırlP dir. dan "!'\cvyork E,·enig Standard" 
nın blrle .. meslnden kımbllir ne gibi yoktu. Fakat bu veremli, kalbi has· yacağını sanıyorsun. '"azetesı·nc bildlrili"·or : 

T R d Kırımda Alman tayyarelerinin şid. ., ., 
hayat tohumları fışkırdı ki dokuz oğ· ta genç, ytı·ml milyon lira gtlya ban· 0 8 tereddUt etmeden cııvap verir: detll hUcumlarda bulunmaları So\'yct Bundan böyle Amerikalılar, 

\t\ lınıınıar, Kanuleıılzden lk. 
"1t tııu,a ale l!;ln lı!ıtifade ede· 

i tdlr, 

1 k. d ..ı. d -A 1 h b d ı ı 'bl ga - En az dört bin sene... tl i · · d a lan çocuktan hiçbir oy e yaşamabı ka ııkl -=r esa ın a m ş gı • - kıtalarının burada Almanlara bü,·Uk kendi kuvve er nın ıase mcv:ı ın 
1 k r tıı mln bl t 1 b Un Böyle bir veremli adam nasıl mem· J lhti 1 göze ulmadı. Herbir a ıncı sı 11 e yet cıddi ve e r avır ıı. un bir mukavemet gösterdıklerlni ispat ve mühimmata olan yaç arını 

lngilız imparatorluğunun birer vahşi nasıl se.rfedileceğini vasiyet ediyor· leketleı· kurdu, kendi kesesinden na· otmektedlr. bizzat kendileri deruhte edccekl_er· 
köşesine dağıldı. ltendinc göre feyiz du. sıl demlryolları yaptı, bUtün bır kı· dir Amerikalılar, İng!Uz scyrıse-

'"Yl nasıl .mar etti? BUtün blr hn· Moskova, 28 (A.A.) - Lozovskl, faı'n. in yt'lkUnU tahfı"f etmek ı"çin, ve umran yarattı. Duyanlar, cbu d bil' nevi dell ••. 'b "4f' 

..... l\ı 
~ tını ~anmadaı;ının ı~ı;all· 

ltıüaarıuısı :ıa~ ıflıyacak, şe 
llıtl<!c beraber oradan b:ızı 

'tır tlıa denlu.'lon kurtarılıu:ısı 

alt d kt ten Y tı yurduna ait bır ideale nasıl hiç gn_ zetccllere beyanatta bulunarak Le İzlanda'dakl in""ıllz kuvvetlerinin 

1 

Scsll, on ı yaşın :ı. me ep deyip, omuz stıktller. Fakat yirmi o 

Dokt 1 ge\'Şemcz b.r fcra,.atıe vakfedebıldi? nıngrad ile kara mil_nakal!tının kesil. muhtar oldukları mu-hı"mmatı go··n· ayrıldı. Veremll idi. or ar uzun mUyon tngfüz Urıısı birkaç sene için· "' "' 
nı.. lhtl l Hep, hep demir gibi iradesi ve yurt memiş olduğunu söyleml.ştlr. Lenin· dcrmcyı· de deruhte e,..•lcmcktedı"r· 

1 
zaman ya.şıyac~ına ma vermı. de bir araya geldi. " 
yorlardı. Bu zayıf bllnyedekt demir Sc,,,ıl Rods Ok Corddan bir derece sevgisınl bircik zevk menbaı lanı. grıı.dda vesika usulü ihdas edilmiş lcr. 

ibi ıradenin ne gibi bir baka azmi alıp çıklığı zaman elmas m deni • ması ;.ı&yesındc... ise de hıç bir gıda maddesi ekstk de. Amerikan gemileri ile yapılacak 

ll)1ata mal olaonl tır. 
'l{ 
hthur k, Harkof, Rosto\' mev 
~ 1nda blnır meydan nıuhıı. 

ıı._ il llbUJ.ıcak; bunların gcrl&ln 
'ıı.ı hrı bulundu u l~in Ru.,la• 

Cloğurablleccğtnı- hesaba koyamıyor· peyce gelır geUrmlf, zengin bir adam ltırat odeyım: BugUnkU fCh,r ha· gtldlr. olan lafe mcvadı nakliyatı, Ame· 
!ardı. olmuştu. Kap parllimC."ltosuna mebus yatımız iç ndcn Sesli ROds tipinde a.· rikan harp gemileri tarafından hi· 

ııı 
tı ~dan muharcbclcrlnl bıı· 
ba tııUşkUJ ola.cak"tır. Zira 
)( 'ı& lı.'11\\ etleri :Oon uchrl 

scsıı. cenubi Afrlltada. Nanalda pa.. sı!at.ıle girdi \'e Afrikayı blr lnglliz kıncı ruhlu gençler yetişeceğini h c; M b' 1 k maye edilecektir. 
bir zaman 'limit etmedim Fakat köy e U $ U muk "'eliştlrmekle me gul olan kar· kıt'aısı yapmak ememe Boerlerlc an· 

" lllmtrz arasından evet •.. Sesli Rods da 

\t 
1 lı r türlü muHısala )ol. 

~ac 'a ıtaJarını önceden tahrl· 
ııı aı.tır. nu tnlHllrıle RUfi or
t~ 1tnbınaa Don nehri ol sa. 

•t)- tncı rı ~a mUmkiln olmıya
~~ -tır ZA;) lntıı nıaJ olacak· 
' il başka Almanlar Dlnye. 
it ııa::bcıcrlndt'n aldıkları dere· 

tı., tn, bu efcr Rus orduları

deş! Herbertln yanına gitti, orada beş !aşmak çarelerini aramağo. başladı. 
bir kö)lli değil miydi? ve hocalık yUz dönUmlUk kadar b.r parça top. Ne istediğini biliyor, oraya varmak 

rak edindi. Pamuk yetiştlrmeğe ko· ıçin hr/ \"a.sıtayı mubah görUyol'du. 81 A lk 
yulara!< tecrllbesizllğlne rağmen para. Üç ıene içlnde bütiln elmas maden r mer an 
kazandı. !erine ha.kim oldu, bir taraftan da muharriri v zıyor • 

O sıl'alarda Klmbcrlc elmas maden. Kap mUsten1lekesi başvekıli mevkline J 1 

~ri ~:ırluna kn~ırnıanıağa 
~ır. Garbi Ukraynaıla 

t tlcı Ilı bir rckllıne Ue Dln 
t ti( lla C f,'tllcr. Bu der Don 

ına nynl lntluımla geçe. 
1 ~ ~ l\lmnnlıırın ikinci t~e
' lıı, oı aktı r. 
~, l{ur k meydan muharebe· 
~r,1 lllar luızan ın;a, l'ıl06ko\ a. 
~tallı rJı:l'1:<'1ckl Alnıan ordu u· 
ltıı; 1 r 1ıtarruz:a ba~lamıı ı ç~k 

ıllr. 

lerl keşfedildi, çıktı. Sonradan kendı adıyla Rodezya 
Sesll kazma kUreğınl sırtlıynrak ı: diye anılan arazıyi islim. ederek Bri· 

bir ikl klA.eık muharririn eserile btr tanya imparatorluğunu kattı. Kra.· 
eski Yunanca lQgatlnl koltuğuna ala· ilçe Vililorya bu garıp adamı tanı· 

rak oraya gltU. Bir yeı· satın aldı. mak istedi. Londrn.ya çatırdı ve yo· 
Elmas aramağa başladı. Haft da yüz meğo davet cttı. Kendisine sordu: 
İngiliz lirası kadaı· kıymette elmas I - Şimdi ne ile meşgulaUnUz, Bay 
çıkarıyordu. Fakat bJr taraftan da Rods? 
vereml ilerliyor, kalbinde do şiddcUı 1 Şu cevabı aldı: 
ağrı!ar duyuyor(lu. Elmas madenlni - Ben dalma lmparatorluğunuzu 
blr dostuna emanet ederek İngiltere. genişletmekle meşgulUm. DUnyada 
ye gitti. Kendi kazandığı para ile başka işim yoktur. 
Oksford üniversitesinde tahsile koyu_ Ses ı Roda, dünyanın en zengin a
lıırak gençliğınln en bUyUk emeline damı olmuştu. J<'akat kendisi ancak 
kavuştu. hiçbir varlık hazzı istemiyordu. Bir 

Sesil Rods, Oksfordda yirmi Y111Jln· evi yoktu, bir saati bile yoktu. Basit 
da blr talebe iken ideallerini şöyle bir bir sahra yatağında yatar kalkar, 

<Başı 1 incide) 
memleket, Sovyetler Birliğine 
ancak sembolik bir yardımda bu· 
ıunabllirlcr. Her iki memleketin 
mümesslllcrl şimdi ölmek üzere 
bulunan bir hastanın başı ucunda· 
ki hekimler gibi Moskovada bu· 
lunmaktadırlar. Fakat "şırınga" e. 
dilecek olan bir miktar harp mal· 
zemcsi kuvveti tükenen hastayı 
ölmekten kurtaramaz. Alınanlar 
bir acemi ile oynayan bir satranc 
~amplyonu gibi mctodlu \'e slstcma. 
t ik bir surette muva!faklyetler 
kaz:ınnıaktadırlar. Lcnlngrad, a
ğır, fakat emin blr surette boğul· 
maktadır ... 

4 11 lldanberı her gUn gazete. _ Bakınız, dedi, şu karşı duvara 

1 n Çıkıyordu: uı ICAYE ~ ~ gömülU kabartma rıı resmını görü· 
h (}oJıa hafiyesi Necdet Sır· ~~ yor musunuz? İşto gizli göz bu tab· 

·l ~r tUııu hususi ve mahrem /.:i~ ~"/~ ; !onun altındadır. J?il n vücudu cevız 
ı. ruhte cdıllr Galata, Al. ,. ~ aı..acından, dişleri de hakiki !lldişin· "4lt Jı • o 

Donan bırlncl kat 7 numara. dendir. Geliniz .•. Üstteki dişi kendi. 
·~1 oo . Posta kutusu: Ga· PoUs ballyesl Necdet Sırçözen me doğru çekiyorum ••. Bakınız .•. Alt 

, • lntac edılmlyen işler çerçevede bir delik nçı dı . •. Anahtar 
' lllınnıau ' T TN S/ bu deliktedlr... 1şte çıkarıyorum .•. 

lı :_ranın kapısı vuruldu. TA B L ON V, R R/ Şimdi alttaki dişi kendime doğru çc-
.. 11nuz. klyorum .•• GörUyor musunuz, duva· 

tııa~•J olduğu halde otuzdan S d G ı • S' ..4 VıCJ ra G"ömUIU zannedilen tablo ağır aJ!ır 
._ ctnı d 1 ki b yazan : a un a lp n harekele geliyor ve bir dolaı> kapaıtı ~ıı,._ Yen, sa e o ma a e- o 

t<r .. ~ 'c ,ık glyınmi1,1 bir kadmı .. ı gıbl açılıyor .•• Jşte gızlı &o:z: mcyda· 
.... _ Ben .•. On sekiz yaşındaki oğlum 1 - Oo.z: zorlanmış veya kmlmış na çıktı. 

~f~~l'lıln N d l S Cemil .. Biraz evvel ııbyledlğlm iki mi· mıydı? 
·· ız ... Bay ec: c ır. sa!ır... Kaynanam... Kayınblrade· - Hayır, herhalde anahtarını sal'· Necdet Sırçbzen gızli gözü açtı, 
'c dU b 

1 
k rlm. •• Hizmetçi Sıdıka... Bir erkek ladığım yer keşfedilmtş, açılın~ ve kapadı, dikkatle muayene etU, sonra 

lttran z lr yıı.zıhane~ııkn lark al· ahçı .. . Bir de bahçlvan .•. Bu kadar. tekrar kapaWmıştı. annhtan yel'ine koydu, filin dişlerine 
•· genç kar .. ısın... o· 1 · ı· ö u 1... baslı, delik kapandı ve tablo duvara 

'b ...-e.t ed '. .. _ Hırsızlığın har çten biri taratın. - Bu glZ ı S z s -.en başka bir 
'"t erek. b 1 ., gömlildU. Necdet tablonun önUnde ye. 
be_ tt\ efendim Buyrunuz dan yapıldığına lhtımal VCl'ir nusl· ı en . • ri, sonra bütün oclııyı muayene etti, 
.''!Ilı? ··· · · niz? - Hiç klmse. Ta bil, bu sırrı bera. 

!( berinde götüren merhum kocam mlls tekrar tablonun yanına döndU, ora. 
~ 0llıığa yerleşince, merası· - lmkln göremem. ÇilnkU odam l • dan dört bir tarafa göz ge:ıdlrdl ve 

R6rnıC<len söze başladı: üst kattadır. E\'lm bahçe içindedir. tesna. ekkU ed 1 dilik b gUIUmseyerck: 
~lafındaki evimde oturu· Evde de daima bir kaç kışı vardır. - T;rı Hr per md' ıpnl k d ·ı _ Hırsız en ufak bir ız, bir emare 
"'llıiak kadar ku . a... e.r on, ya a o o.· 
!( sahiplerinden merhum - Hiç kimseden. Oğlum yapmaz, nızda telefon var mı? bıraltmamış. Tablonun bulunduğu bu 
~ lruııyım ... Belki lşltm şsl· yapmasına da !Uzum yok; üslUne ba· kısmın dışardan görünme i kabil de· 

•ft-~• 1 dU _Evet, var. "' H -c,... ma raflar iç n n şına, zevkine eğlence ine bol bol ye bil. ÇUnkU kocanız... erhaldc koca· 

(Başı 1 iDdde) 
Fakat diier taraftan ilim rüt· 

besi de crinmesi belk i de daha güç 
bir manevi imtiyazdır. İlle uzun 
senclerdcnberi memleketin fikir 
hnyatında saygı ve mevki kazanan 
kıymetli vatandaşlardan bir grup, 
bu ikisi arasında tercih mcvkHne 
duşüncc, içler inden b ir inin olsun 
manevi imtiyaz tarafına eluzatma. 
sını gönül isterdi. 

Denilecek ki mebusluk ilmi a. 
rastırmalara mAni m idir? Eğer yal 
mz 'bir gelir memboı diye kar§ıla· 
nıp hakıki vazifeleri ihmale utra
:,;acaksa mani değildir. Fakat bu 
\'tızlfekr günü &unüne canla , baı· 
la görülecekse manidir. Siya~t iş· 
leri ne kadar geniş bir ufuk için· 
de çevrilirse çevrilsin, kısa \'Adcll 
bir iştir. Hlıdiselerin icaplarına gU. 
rıü gününe uymağı icap ettirir. 
Halbuki bilgi mesleği, zaman ve 
ınckAn itibarile hudut tanımıyan, 
günlük M diselerin tesirinden tc· 
cerrUdil faydalı kılan bir iştir. Bu 
iki meslek. görüş zaviyelerinin 
bambaşka yollardan ayar edilme
sine ihtiyaç gösterir. İkisinin de 
hakkı verilmek şartile beraberce 
yürUycmcz. 

Bu meselede dikkati işgal et· 
nıcsl kap eden taraf, filan veya 
falan zatın kendi hususı mesleği 

hakkında verdiği karar de~ildir. 
Asıl esas dava şudur: Muhitte re· 
vacı olan içtimai kıymetler acaba 
ne mahiyette şeylerdir? İstisnalar 
hariç olmak üzere insanların ço
ğu, muayyen bir zamanda revaç 
hıılindc bulunan kıymetlere do!!ru 
gitmeğe meylederler. İstenirse ve 
uğraşılırsa fedakArlık ve ferııgat 
te revaç halinde b ir kıymet haline 
yükseltilebilir. Hele T ürk milleti· 
nin buna müstesna bir istidadı var. 
dır. 

Muamele vergisinin 
sakat taraf farı 

Muantele "Verıl inde ak!'iayan ta
ranan mtısbet bir şekilde ıö te
ren bu ~ azıyı dördüncl ı.ı13 lamız· 

da bulacak mn:. 

Elemli bir zıya 
(Başı l incide) 

sa KAzım sanatoryomuna n akledil. 
miştir. 

Orada tahnit edilmesi için ter· 
tibat ahndıi;ına göre, naaşın An· 
karaya nakledileceği V<ı cenaze res 
minin orada yapılaca ı anla:IIlmak 
tııdır. 

Cenaze resminin ne zaman ve 
nerede olacağı aileı;i geldikten son 
ra anla~ıl acaktır. 

Necip Alt olgun bir insan ve fi. 
kir meselelerine canlı alAkalarla 
baglı bir hukukçu idi. 

BUyUk Millet l\lcclisinin ilk top. 
lantısındanbcri mecliste mcmlcke· 
tl olan Denizliyi temsil etmiş. An
kara isliklAI mahkemesi müddei· 
unlUmili inde, parti umumi idare 
heyeti azalığında, MIUI Müdafaa 
Veklılctl slyasI mUsleşarlığında bu. 
lunmuetur. Son zamanlarda Haki
kat gazetesini çıkarmıetır. Tilrk 
Basın Kurumu haysiyet divanına 

da reislik ediyordu. 
Necip Ali Küçüka'nın ölümü 

memleketin {ikri ve siyasi hayatın. 
da bir boşluk bırakacak ve derin 
bir teessür uyandıracaktır. 

Merhumun son eseri mebusların 
teşrll masuniyetine dair hazırladı. 
ğı bir elüttil. Ricamız üzerine bu· 
nun bir ruretini üç gün evvel bir 
mektupla gazetemize göndermiş ve 
arzu edersek neşredıleblleccğini 
bildirmişti. 

Necip Alinin son eserinin esaslı 
kısımlarım iki üç makalelik bir 
seri halinde yarından başlıyarak 

ne~edece~lz. 

• 
[SIYA5i iCMAL] 

Dö Gol'ün yeni 
kabinesi 
':f Dzon: M. H. ZAL 

lL ondrada bir nl"''İ Fransıı 

mu\·akkııt hukümcti ku· 
rulmu tur. HüküınetıP. rei i \ar, 
kabine.si var, kabinenin koınıser 

adı altında muhtctır s:ıhalara ut 
nazırları var. Belki de buna )a· 
rın (!\le ru Fraıı ız hukümeti) a. 
clı \'erilecek \'C lngiltr.re, Ame.-i· 
ka, Ru ~ a tarafından o s1fatla ta 
nınacalt... Fakat ö~·ıc görülii~·or 

ki ln iltere imdilik o derccc)e 
gitmeği ve Pcten h:;kümetile bu 
bütün ipi kopnrınağı lstcnıenıls 
tir_ Öyle yapsaydı Fransada ela 
bili haı=ı, \'azlyeti çığa \"urul· 
ınu~ olacak ''c Pl'tcıı hıikunıctl, 

sağ tarafı temsil eder bir p;:ırli 
hükumeti sıfatile Almanyaya bir 
kat daha yaklaşmağa ihtiyaı; du
yabilecckti. 

Fransada ba) rak olabilecek l· 
simler in çok )eri vardır. De Gol, 
henüz bö3 le bir i im olamamı tır, 
fakat olacaktır. llur Fran anın 
şefi, halkı arkasından sürükllyc 
bilecek kurnaz bir politikacı tle· 
fildir, fakat kıymeti giın ge<'tik 
çe ke fcdilccek ciddi, amimi, ele 
ğerli bir adamdır. 

Eter Vhii hükiımetlnln ba ın 
d a Peten gibi bayrak hizmetini 
görecek bir ııcr olmasaydı ''e \'illi 
l·"ransası Lavallerin ve Darlaııl a· 

rın eline kalsaydı ipliği çoktan 
pazara çıkardı. P eten, erefli bir 
askeri matide topladığı itimat 
k redi ini kı men keneli kanaatine 
göre, Fransamn hayrı için kul· 
l anmıı., fakat Lavallere, Darlan· 
lara kaptırma \'e ycdinni tir. 

Londrada yeni kurulan De Gel 
hıikumeti, mm•akkat bir hükü 
met bile değildir, B unun ancak 
il k adımıdır. Halbuki \'isi lıüku· 
mcti kanuni bir varlığ'ı olan bir 
hükümet tir. Bu ikisi arasındaki 
rollerin ne şekilde devam edece
ği. ııncak umumi dünya :hadi· 

eler! neticesinde belli olacaktır. 

~c De Gol hukiimeti, ne de Pc· 
t en hükiımeti tek ba larına Fran. 
sının yarını hakkında esaslı ted· 
bir alacak \ 'C mukadderata hakim 
olabilecek m e\•ktde bulunmuyor· 
hlr. 

r 
l"uritq, 
isr af d aima günah sayılmış· 

b r. Bugiin hen1 gunab, hem 
hıyanet. 

Ulusai Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

L~--------------J 
YEN/ AÇILACAK 

SiNEMA 

Bu mevsimin en yeni 
ve en güzel filmlerini 

getirmiştir. 
Tcpcbaşınçiıı l'Cni açılacağını bil 

dirdi~lmlz sinemanın mUdUl'luğun 
den aldığımız mektubu aynen ne • 
rcdlyoruz: 

Muhterem gazetenizin dünkU 
sayısında snyın halkımızın Tepe. 
başında pek yakında açacnğımız sl. 
nemayn büyük altıkn gösterdiği \ l" 
sinemnmızdn yeni filmler olup o 
madığını merak ettiği yazılı~ dı 

Muhterem halkın ~inemamıza 
gösterdiği yUk"'ek n){ıkanın med 
yunu şUkranıyız. Bu bu) Uk nlnk 
her türlU tahmınin krıt kat Ur.tt 
dedir. Sinemnmıza bir Mm bu1 

malarını rica ettiğimiz muc:takbc 
seyircilerimizden binlerce mcktuı 
aldık ve almaktayız Muhterem t 
tanbul halkı kendi slnemalnrımı 

-çUnku Tepcba;ıında pek vakm 
da açılacak olan "'inema İstanbul 
halkının sinema ı olacaktır gu 
zl'l bir od bulmak için Adeta bir 
birlcrlle mü nbııknva gıri~ml!':lcr 

dir. 
Bu aUıkayı karşılıksız bıraka· 

cak değiliz. Hi~ merak etmesinler, 
fcvkalAdc ahvnle rngıncn. bliyuk 
fcdakfırlıklarn knllanarnk bu me\ 
simin en )eni. en sfizcl, en cazip 
en A ıkanc filmlerini temin ctıl't 
bulunuyoruz. Bu fılmler hiç bir 
sinemada gö •crıım den e\"ıicl Tc 
pcbaşında yeni açılacak olan sine· 
mamızda gösterilecek. halkın en 
sevdiği erkek ve kadın sinema yıl 
dızlarını halk ilkonec sinemamızda 
se) rcdeceklir. 

t ç .. ı. _ Şu halde işimiz kolaylaştı. Sız 
1>t. ""ip yatalı: odamda gizli tecck kadar p:ıı a veriyorum. J{aynn· nız yaptırdı bu e\·I değl! mı? ... E\·et, 
"'X •ak eve döndükten biraz sonra, guya oda· 

t; lııdığım beş yüz; liram namla kayıııbıraderlm dllnyanın erı kocanız, tablonun bulunduğu bu tara· 
01 nızdakl telefon bozulmu1,1 ta mUracant 

Günün hay ve huyu içinde şu 
hakikat belki de bazan gözümüz. 
den kaçıyor: Bir l'hil.lctin muayyen 
bir devirdeki h&kiın vasıfları, rc
vnc; halindeki içtimai kıymet ve 
ideallere sıkı sıkıya bağlıdır. Bu 
ideallerin, feragati zevk tanıyacak 
surette inkişaf etmesine beke;: oi· 
mak, milletin en esaslı endişelerin· 
den biri olmalıdır. Çünkü bir mil· 
leli ) aşatan manevi gıda fcrtlcrlnio 
hepsinin değilse bile hiç olmazsa 
bir kısmının feragati en yükst?k 
k ıymct bilecek meyil ~·e seci yede 

olmasıdır. 

Liiİİİiiiiiii]n~c~~:;a~zıtta l\lamıara. lnenın ı i\"tünıh' 
~ e mUracaat dUşündlinı. temiz insanlarıdır. :Mlsaflrlcrc gelin. fa hususi bir maksatla pencere yap· 

1Ji1ır11c1n gı:.lnıış ve l•ocamın ce çok muhtercm~lrler 'c böyle b.r etmişsiniz gibi tell•!onunuzu tanılı e tırmamış. .. Odanıza amud olarak 
o an geleceğim. O zaman bana gizil gözU h 'ltl-ı hır karı koca on beş şeye tenezzm etmıyecek kadar zen· gelen e\'ln yan cep esinden buraEı 
cvı- gösterirsiniz. Bazan mUcrlmln dUşUr· 1 b .. ...ııde misafirdir. Onlar glndırler. Sıdıka on beş senedir ya· görmemez ... Bunun a eraber suçlu. 

~ r dUğU veya unuttuğu en ufak bir şey d Al nıescıe çıkarmaktan çe- nımdadır. Sonra ben pal'ayı saat üçte yu gece yarısın an evvel siZc \'eyn 
., ılır en mUhim bir ipucıı olur. 

1 ına .un, benim gibi sc· ı;izll göze koydum, hnlbük Sıdıka polise teslim edeccğım. 

11 b b.ıı lira ''nridatı ola.n blr benden zin alarak ıkı buı;uk malin~· Bır saat sonra Sıdıka, geleceği ken. _ Snh! mi söylUyorsunuz? 
bıı lıt ~Uz !ıra yıkım değıldlr sine sinemaya gitti ve beşte geldi. d!slne cwelden haber verilmış olan - Evet, yalnız sız avukat Ferdi 

at;81.Zlığın ört bas edilmesin~ Ben dörtte gömen biraz para almak telc!on idaresinin tarnlrcisinı bayanın Haker'i, yani beni akşam yemeğine 
U!nı. lşte bunun için size istediğim zaman paraların ~alınmış 1 yatak odasına çıkardı. Necdet Sırçö· davet etmiş olunuz, bu davetten de 

~<r it olduğunu gördüm. Bahçedeki mutfak zen UslUne ma\i bir tulum geçirmiş, hir vesile ile ev halkını ho.berdar ed!· 
Ilı: ç ey ormamu mllsaude ve bahçlvan odasında bulunan ahçı ile 

1 
boynuna bir ıılet torbası asmıştı. Ev niz ve geldığıın zaman /beni onlara 

··'.Ev halkı kimlerdir? bahçlvan hiç e\·e giımezlcr. sahibi, NecdeUe yalruz kalınca: ttıkdım cdıniz. (Arkası \'ar), Ahmet Em.üı Y.-\Lllli\"N 

Sayın İstanbul halkından görrnUş olduğu rağbetten cesaret nlurak 
kışlık ı;alonunda her akşam: Kemanı 1SMAİL OKAY. Cümbüş Be te· 
kür ZEKİ DUYGULU ve XİHAD, Piyan. t ve Tanburl Bayan l<~AİZE 
Hanende ARTAKİ hEMERLİ, Hrınende NAFİZ 1BRAH1M Tl,,'BERI< 
Bayan NEZİHE UYAR, Bayan MELEK, Bay n MELAHAT MAR· 

DlNDEN mUteşckkU B İ R S A Z H E Y 9 E T İ 
aat 7 den J2 y11 kadar icrayı :ılrenk rdeccktlr. 
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İşletmesi iıaaıarı 
29 EYLÜLDEN 

6 BIRINCITESRINE Kadar • 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurfarın isimleri 

Kalkı~ Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

But lD hattına 

b:mit hattına 

HuclaDya laattına 

Bandırma laaUnw 

Karablp hattı.. 

tnır• uıtma 

Aynldt llattma 

Pazartesi 17 de (GUneysu), Perşem
be 17 de (Erzurum). Galata rıhtı. 
mın. 

C umartesi 18 de (Anafarta). Slr. 
keci rıhtımından. (İş'arı ahire ka· 
dar haftada bir posta yapılacaktır. 
ineboluya kadar gidecek olan bu 
posta gidiş ve donuşte Akcakocaya 
uğrıyacaktır.) 

Perşembe 8 de (Bartın). TophanG 
rıhtımından. 

NOT: Yalnız bu haftaya mahsus ol· 
mak Uzere 30/ 9/ 9H Salı gUnkU pos
ta yapılmıyacnktır.) 
Salı, Perşembe ve Cumartesi 9 da 
(Çanakkale). Pazar 8 de (Marakaz). 
Postalar Galata rıhtımından kalkar· 
!ar. 
<NOT: Salı, Perşembe ve Cumartesi 
günleri esas postalara llt\veten saat 

10 da Galata rıhtımından UAveten bi 
rer vapur kaldırılacaktır. İlA.ve va. 
purlar ayni gün Mudanyadan 16.30 
da. 1stanbula. döneceklerdir. Bu suret 
le Mudanyadan tstanbula her gün 
vapur vardır.) 

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma. 
S de (: :arakaz). Galata rıhtı."llından. 
Ayrıca Çarp.mba v\ Cumartesi 20 de 
(Konya). Tophane nhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top· 
hane Tıhtnrundan. 

Pazar 9 ~ (Bartın). Tophane rıh· 
tnnından. 

Çarşamba 12 de (Ülgen), Cumartesi 
12 de (Saadet) Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 16 da {Tırhan). Galata nhtı. 
mından. 

Perfembe 18 de (Kadeş). Galata rıh· 
tımrndan. 

NOT: 30 Eylfil 9U Salı gUnU nden itibaren İzmir Fuarı mUnasc· 
betile yapılmakta olan Ul\•e surat postası kaldırılmıştır. 

NOT: Vapur seferlerı halcklnda her türlü maltlmat a;atıda 

telefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

~ B-. AcıeateUtı - Galat& nhtmu, Limanlar Umum 

·'-" :~~: ~· ~.......... .· . . . 

BAŞ, O iŞ, NEZLE, G RI P, RO MATI l MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

feabında &'inde 3 1ca..,e atınabllir. Her yerde patla kabalan ısrarla iste1 lni2. 

r;. .J . .. • \ . • .. . 
'.\). ..... , . 
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ÇIPRUT 
ClJdl7e " ~ llD' t 

emz ~ Ymlıl Mllllar l'a.
W1 lı:wtw:Ae ..... wkalt 
k~Jndc llııv ıt apıart.:mmr 

i;m--1:1 Tel: '3MS 

Dr. IS. dı 
TABANTO 

DA.1111.& llABl'* ',ıu M 

tiTEBASJJJl 
n...ı fe.bdıi«b...... ... .. f. 

TeLal()S 

% ckın & e kadar 

Dr. Hafız Cema: 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütebaıuuı 

O iv an y o lu 104 
Muayene saat leri: P azar 
hııdc hcr~ün 2.5. T el: 2:ıs<Js 

Kitaplarınızı 
ABIF BOLAT 

BITAB EYiM 8 1 N 
alınız. BUtUn kitapları bulabL 
leceğiniz gibi Ankua neşrlya

tınm, A \Tupanın model veaaı 

mecmualarının BabıA.llde ye· 
gAne satış yeridir. 
Gazetelere & n da kabul eder. 
Ankara caddes. 89 btanbw 

Istan bul Belediyesi .ilanları 
üskUdar meydanında yııptınlacak mozayik parke kaldınm inşaatı ka. 

pah zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 59931 llra 56 k'l· 
ruş ve ilk teminatı 42t6 lira 58 kuruştur. Mukavele, ek8lltme, Bayındır 
Jık işll'ıi genel, hususi ve fennt şartnameleri, proje keşü hUIA.saslle buna 
milnferi diğer evrak 300 kuruş mukabilinde VUA.yet Nafıa. MUdUrlüğUn· 
den alınacaktır. İhale 14/10/941 Salı gUnU saat 15 de Dalml EncUmende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk t eminat makbuz veya mektupları, ihale tari· 
hinden sekiz gUn evvel Vılayet: Nafıa MUdUr!UğUne mUracaatla. alacak· 
lan fennt ehliyet ve 9:U yılına. alt t icar et odası vesikaları imzalı şartna. 

me ve kanunen ibrazı lllıungelen ıilğer vesaik ile 2!90 numaralı kanu
nun tarifatı çe\-resinde hazırlıyacalcları teklif mektuplarını ihale gtlnU sa· 
at 14 de kadar Daimt Encümene vermeleri lAzımdır. {8512l .. 

Temizlik işleri için yaptırılacak bir adet rornbrkör içlıı alınacak ma. 
teferruat bır buhar makinesi ıle bir buhar kazanı ve bunlara mUteferrl 
aksam kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 13395 
lira ve Hl< teminatı ıoot lira 63 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelAt 
mUdürlllğü kaleminde görWebnir. İhale 2/10;9.U Perşembe gUnU saat 15 
de Dainıt EncUmende yapılacaktzr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya. 
mektupları, ihale tarihinden sekiz gUn evvel belediye fen işleri mUdUrlil· 
ğUne milrıı.caatıa alııcakları fenni ehliyet 9H yılına ait Tıcaret Odası ve. 
sikalan ve kanunen ibrazı lQzımgelen diğer vesaikle 2490 numaralı kn
nunun tarıfatr çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günU 
saat 14 de kadar Daimi E nctimer.e vermeleri lAzımdır. (8253) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği köy enstitüleri kIZ talebesi için açık eksiltme usuıu 

Ue 1070 metre yerli kumaş alınacaı<tır. Kumaşın muhammen bedeli 2996 
lira ve muvakkat teminatı 22{ iki yUz yirmi dört lira 70 yetml~ kuruş· 
tur. İstekliler bu kumaşa ait şartname ve nUmuneyl İstanbul Maarıf Mii_ 

• dUrlUğilnde görebilirler. İhalenin 7/ 10/941 Salı gUnU saat 15 de İstanbul 
Maarif MUdlirliiğ'il bınıı.sında yapıla.cağı il!n olunur. (8383) 

Devlet Demlryoııarı iıanıarı 

,. 

TORKiYE 
iŞBANKASI 
Kiiçilk tasarruf 
hesapları 1941 a > 1000 > 

ı > m > 

iKRAMiYE PLANI ' > 
aoo > 

8 > 2:iC) > 
lüiŞWE.l.E&: ' ŞulııM. J ..... • > 100 > 

ı ~ a n.ı 't ,,... 80 > ao > MUdürlütU binası altında . . . . • 
O.lata n htmu, Mmtaka Liman 
Reisliği btnuı altında ••••••• 
Sirkeci, Yolcu Salonu ..•.•• • • 

tzm!rde motörlU vagon deposunda motör tamir işlerinde çalıştırılmak. 
ve liyakat gösterenleri stajdan sonra motörlU tren makinisUiğine ter!! 
ettirilmek üzere birinci sınıf tesviyeci ve usta alınacaktır. Müracaat ede
ceklerin askerl h!znıetlerini ifa etmiş olmaları llzımdır. Sanat ok•.ııu 

mezunlıı.rı tercih edilecektir. İsteklilerin 15/10/41 tarihıne kadar birer 
iııtidn ve çalıştıkları yerler i ve it leri gösteren hır h al t ercUmesl ile biz. 
zat veya tahrlrA A.nkarada Devlet Demir Yollan Umum MUdUrlUğU 

Zat İşleri .Mtidürlügiine müracaat ve adreslerine yazı lle bıldirilecek gUn

~,..... IOO > • > 

(86S4) 

40133 
22HO 

~-------------------------~ 
Abone Ücreti 

Türkiye dnhlllnde: 

Senellk 6 aylık a aylık 

)400 760 400 

Asker~ik i:anları 

• 160 K. 
Kartal Askerlik Şubesinden : , 

ERKEK y . N ·ı HUSUSi 
KIZ enı esı iLK OKUL 

Hıuiç memleketlere: de imtihan için ispatı vücut etmeleri lüzumu ilı\n olunur. 
(6499) {8050) 337 doğumlu ve bu doğumlular- '•-..!....-l---ı-"'--1 

la muameleye tAbi askerllklerine 
karar verilmiş bulunan Kartal ŞU· 
besinde kayıtlı yerli ve yabancı er 
lcr mutad senelik talim ve terbl· • 
yeleri yapılmak uzcre askere sev. ~ 

kedileceklerdir. Toplanma günli , 
30.9,941 salı güniıdür. l\lezkür gün 
şubemizde bulunmaları iUın olu· 

Yeni binaya nakletmiştir. Bol ışıklı sınıflar, en yeni tedris usulü, Frıın. 
sızca tedrisat bilhassa. yuva. kısmında azami ve itina ve yenilik 
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Senelik 6 aylık S aylık Aylık 

2700 1410 800 Kt- yoktur 

Gazeteye ~önderilea evrak derce
dllsln edllmeoıln iade olwunaz.. 

SÜTUN 1 
·.._._-----~---

SERBEST 

Muamele vergisinin s kat taraf an 

Istanbul Deniz Komutanlığın :ian 
Deniz Gedikli Ortaokulu için her iki mllsabaka imtihanına giren o

kurlarm kabul listeleri gelmiştir. AlA.kadar okurların acele lstnnbul De· 
n!z Komutanlığına mUracaatlan. (8168) 

Dünkü Lik maçları ._nur. 

(Başı 2 lndde) lar arasında ve zevksiz bir şekilde Eminonü Yerli As. Şu . Başkan· 
kadar Kasımpa!jahların hakimiye· geçen maçta gol knydcdilmcmi~. hfından: 
ti altında geçen bu yunun birinci ve devre o - O berabere netıclen· Tbb. Tğm, Hüseyin oğlu İrfan 
devrcsınin 18 inci ve 25 inci da· miştir. 316 (337 • 20) Eczacı Tğm. Alı İh· 

Bunları 

kıkalarında iki gol kaydeden Ka- İkinci devrede İstanbulsporlular san og, Rıdvan 318 (36967), Ec
sımpaşalılar devreyi 2 - O galip oyuna hakim olmuşlar, bu hftkimi zacı Tgm, M. Suphi oğlu. Abdili· 
bitirmi!jler ve ikinci devrede bir yet ancak 15 inci dakıkada seme· kadir 319 (38416), Levazım zabıt 

t h 1 h • 1 

• • b f b • k d 11 11 
gol daha yaparak sahadan 3 - O resin i vermiştir. Sağdan Yavuzun namzedi Mehmet Reşat oğ, İsmail as 1 1ç1 n m u s e ( r a Ç u Şun c 3 salip ayrılmışlardır. avut çizgisine kadar indirdiği top Zühdu 313 (20918), Hüviyet CUZ· 

Son senelerin lktısadl sarsıntıları 

bırçok yeni formUller \'e kanuni şe· 
killer yaratmıştır. KüçUk, bUyUk bU. 
tUn sanayi tcşekkUller.ni a!Akalandı· 
ran muamele \'ergislnın bunlar anı.sın 
da belll başlı bir yeri vardır. Her 
memleketin ikUsndl ı;ıunyeslne göre 
blıtçede mU\·azene temin edecek ver· 
ı;ı kaynakları aranır. Bu arada mu. 
amele ~ergisi Uk defa Almanyada bU 
ytık zaruretler karşısında doğmuş bır 
qamlcd r. Sonralan bu usul dığer ba 
zı memleketlerde aynen kopya edilmiş 
ur. Ancak, Almanlar bu \'ergıyı yara. 
urken sanayide karışıklığa yer bırak 
mamıı.k ıçin bazı kayıtlar da koymu,_ 
hırdı. Bu ctlmleden olarak sanay!ı 

muhtelif kısımlara ayırmışlar, yenı 

t~ ,,1.,rı h maye etmişler, sermayu 
hadlen koymuşlnr ve ktiçUk sanayıın 
ğır sıınayı kudretinin tazyiki karŞJ. 
ında czılmeme .. ıne bllhassa dıkknt < t 

yedi, sekiz yUz lira Ucret vermeden e.
1 
tedlğl kadar el n hattA makıne kuv· Beşiktaş - Süleyma niye ortaya geçmiş, Tarık bir kafa vu· danlarile birlikte acele şubeye mu 

demez. Halbuki öyle milkcllefler vo.r vcti kullanarak bunları tüp, tenckf', Günün ikinci karşıla~ası Be· 1 tusile ilk İstanbulspor golünü yap. racaatları illın olunur. 
ki, yazıhanesi, defterı, kitabı sadec.e mukavva kutu, şişe paket ırc emsali &iktaş - SUlcymaniye arasında ol· mıştır. Bunu yine Yavuzun ortala· Eminönü Yerli As. Şu. Başkan-
kendi kafasıdır. Yine öyle mUl<ellef· kapiara doldurmak suretlle ambıılaj- muştur. dı.ğı topa Kadirin yctişmesile yap· lığından: 

Jer tanıyoruz kı; atelyesinden uzakla. lar, markasını koyar, fırması altında Beıiiktaşhlar, ,..ezalı olması do· tığı ikinci gol takip etmi~tir. istihkam Astğm. Muharrem Tcv. 
~amaz. GUn!Uk işlnı defterine geçire· satış yapar ıstedlği kadar da ışçi is· laytsilc Hıisııii. Halil ve mektebe Devre sonlarına doğru Beykoz fik oğ, Ah. Rifat 316 (240!56), Dz. 
mlyecek kadar bu işlerin blgı\nesidır, tıhdam ettiği halde muamele vergisi. giren Yavuz, Şakir, hasta olan Şe· lu lar bir penaltı kazanmışlarsa da Makine Ön Yzb. Ali oğ, Meh. A· 
Diyorlar ki: ne tı\bı tutulmaz. ref, mücssecc kHlbiı vaziyeti mü· bunu gole çevirememişler ve maç dll 303 (1392), Lv. Asteğm, Esat 

- HUkQmet bugUne kadar bizl Blrtncısi gerek ımal masrafları, gc- nasebetile Hakkıdan mahrum ota. ta 2 - O İstanbulsporun gallbiye· Muhil!; oğ. Osman Nazır 316 
maktu vergı esasına bağlamıştı. Ve· rek makine amort.smanla.rı, gerekse 1 rak sahaya çıkmışlardır. tile neticelenml§tir. l ,l8424) Hüviyet cüzdanlarlle b.r· 
receğlmiz parayı b.llyor ve her ayı:ı muamele \'erglsınin maliyet fiyatına Beşıktaşlılar bu cksi.k kadroları- Ankara al yar:ş/arı liktc acele şubeye müracaatları İ· 
iki mahzuru doğurtab lir: Ya ışlm.zıJl ister istemez yaptığı zamlar k rşı· na rağmen oyuna hakım olmuşlar ıtın olunur. 
birkaç saatimızı feda ederek verglmı- sında aynı maddeyı 5 kuruşa satahı· 1 

\'e birinci devre nrka orkaya Şük· Ankara, 28 (Hususi) - Yarış ---------------
zı gıitUrUp ver yorduk. Halbuki bı.ı. lirken \e her gtln !çın ışınde daha rü, Hiı"eyın Eşref vasıta<;iJe ÜÇ ve Islah Encümeni tarafından ter· TAK vı Lll 
gün defter tutmağa mecburuz. Bu ha! dikkatli daha tıtız da\'rnnmağa mec. gol kaydetmişlerdır. il-inci devre. tip edilen Ankara sonbahar koşu· 
iki mahzuru doğurtabılir. Ya işımızt:ı bur kalırken ve dalma gafletle yap:ı· de Kı'mnl, Şiikrii, Eşrefin ayağıy· !arının birincis! ~ugiın Hipodrom 

d b · 1 ı 1 ı · ı d h B" ik'- ı ı <ia oldukça mühım bir kalabalık 
29 EYLÜL 9U 
PAZARTESİ başın an ayrılarak u ış er c me.şgu cağı bir hatanın mesullyet endışoler.- a uç go a a yapan ._ş .... ş ı ar ' . . . 

olacağız ki o zaman ış üzerlndeıo ı ıı k . sayı adedıni altıv:ı çıkarmışlard ır utlesı on!ınde yapılmıştır. AY: 9 -- GUN: 2i2 - Hızır: 147 
e kczı rt,l dınanırken ~ ğcrı bu had Su'l"yınan·ı·y ... lı'ler- d<.> bu devrede. 1 Yarışları Reisicümhurumuz l\Iil. RUMi: 1357 - E YLÜL · 16 

mUrakabem·z azalarak verim dUşe· \(' ayı ar an kC'ndısını kurtarmış oı "' ... il ş ! f t i ö Ü fi d' · 
cek. kalite bozulacaktır. Yahut bu t:;;· d 1 ·1 . · lehlerine vcrılcn bır penaltıyı ka· ı e smc 11 n şcre en ırmış· HİCRİ : 1360 - RAl\IAZA. ': ':' 

mnsı o ayısı e \ e tabıatllc malıyet.nı ler te!jrif 'crindc vc gidişlerinde \ ' & ... . l' ı 
lere hakklle vakıf blrlsını oturtup ç .. - dilşUrtcrek aynı malı 4 kuruşa sat· çırmıc:lar v~ maç ta 6 O Beşik· · • .. n..a.& ZEVALl Eı.A..'i 
lıştırncağız. Böyle dahi yapsak yı e muktn bir z.ırnr &"örmez taşın ~nlibivetilc neticelenmiştir. coşkun tezahurat yapılmıştır. 
murakabeden hfllı knlamıyacağ1z. ÇUn . htanbuJc;por • Beykoz Ya,.ışlarda şu dereceler alınmıştır: GÜNEŞ 

\ crS".sl memleketımlzde kil her hangı bir hntnnın ıl rde bıze Bu ha: meşru sayılmıyacak oır re. Giinun mııhim madarından bi· ' Birind ~arı-:: Elhan bırlne, Heves ÖGLE 
kabet doğurtmakta \'e hakiki mütcşeb risı ~e cercf stadında son maç o· lklncı, GUJ UçUncii olmuş. Ganyan 1101 İKİNDİ 

nı şlerdı 

Mc m 
5,55 

12.07 
1 !5,24 

11,57 
6,0!l 
<) 28 "'" ,alıul ve tatbik sahasına. geçmiş get.receğı mesuliyctlerdcn end e du. bls \ 'C kllçllk s rm ycu ı. • •l 

bulunmaktadır. Vcrgının tesisinden yacağız. Bız dUne kadar \'ergimızc e larak İrtanbulspor - BC"ykoz ara· kuruş Yl:'rmlştir. AKŞAM 17,54 12,00 
bcr. bu ıne\ZU bUy\ık ve küçUk sana· sas olan matrahın bir \'e h.ı.tltı. bır:nç ~a::~:a;:~r:e;:::~e~:~~e~~~\~~ . ında ovmınmıstır, İlilnd yarı to: Htimahatun birinci. özl YATSI 19,23 1.31 
~·ı ara. da uzun ihtılafları mucip ol· mıslını bıle tedıye• e hazırız. Bu suret istanbulsoorhılnrın tam kadro· demir lkincı. Komlsarj tlçll ıcU gelm.ş lMSAK: 4,16 10 1!l 
,, " zıyctı karşısında hakıkt ımalc.n.n <' ----------------11,uş \e Hrgı b rkaç defa tadiller, ı!A- le hem kafamız sakın, hC'm ışlmız sıı larına mı k-:ıbn p vkozlular Dev· ganyan oynıyanlar 13!5 kuıuş almış· 

ışı mu\·azaaya dokmesi \e S'ayrl meş. tır. le_ n 

ı; 

Soldan ağa: 1 - Terzı 
den; Bırınln uhdesine \'eril'{ 
Balkanlarda bir şehir; se~ / 
Beyan edatı; Derinin ucu . 5 
ğı takılıp dilşer gibi oırns1' 

1 
sık; Bayağı 6 - En kı:rıııt 
bulunur; Qk 7 - Alçaklat;

11 
tAblrlerinden 8 - Knrşılılt1 N 
lık işareti vermek O - ' J 
Bir nota 10 - Ef&o.ne: ı:Ji' 
nak: Erzak odası. 

l'ukandan A'jıığı~a: 1 ..,.., 
sır e\•I; Kamanın ucu 2 -

Uıhuı; BUyUk babanın ~-ıı 
3 - İkide ve sekizde bu1uıı 
la işleyen makine, Kıs3. \ e 
edatı 4 - Mevhum bır lt114 

den 5 - Sebep; Dili')' 
kısmına. mahsus 7 - 1'9 tl> 
işler; Derin B - Hlyar~tt 
Bir memleket O - K nd' 
vardır: Arzu; Bir renk 10-"' 
B.r hayvan: Zarf edatı: ı< ., 
ıı - Genışı k; Eır ıızc. 

11 
D NKO BL'L!\IACA.1'1!" 

t 
Soldan Sağa: 2 - sıı 

Emln; MııU 4 _ Ova: ıır•· 
İka; Aka G - An, Yıı 1 
Ema; 1tn S - Ara; Allıl• 
Edat; Lain 10 - Kar 

l'ukurıu:ın A;;ağQa: M 
/ 

rek 3 - Amak; Mlıdıı 4 -; 
Arı 5 - Anl; Ata G - ı 
La 7 - Ama; 'K) ı;Ja, it{ 

Ası, Ama 9 - Ilık, TC {ı 1 
<! ın ııı.ellt afh:ılar ı;cç . rdikten 1 m oluı·. ru vasıtalara baş vurmaları her za- lrt Limı:ı" E1r• m• C' ~M<.> klübünde ıı. 

11 J) L .. ot3 s yılı kanunla da Bundarı bıışKa du unu ecel< bir va- man nıtlmklin \'e muhtemeldir. b••lunan B.,tı-1 r~.,n mahrum ola· Ü\·üııçü yarı'i: Sava birin<.'!, Tomur. M tbaamıza gelen Tr bzonun Of lamak. 
ı IJ•t kııtıyct kc betmiş \e bu. zıyet daha \ilr: Aynı maddeyı ıkı mü r k sahaya cıkm 1 c1 ardır. ı cuk ikıncı. Bozkurt tiçUr.cU olmu-, Sami ltıiyUnden M hmet .Bayr klıo~. ----------

b d C k !Ad h 1 k d s rz tmck· Binaenaleyh bu karışık safhalar • ır · d i knrşılıkl 1 ~ 30· ıtı • 185 '>80 1 
l zı uz ~ ~~ v:\ ıı:vcı:ra d:ıı. ya;~~ı~~:; ~~~;.c ;;;~za~~~l~~~:na~7rı hem ma.. çersındC' aka en yakın g len fikir şu ırıncı cncs ı ıucuın 1 f.~~yaıı . ' P se.ı•r , ~ vem1 Ş· :~~ ~~~~ı:.~~ı:dc:ı::k~~~:~e ~~ıı:ı l~n~~ 

oluyor: ,, .., 
Lugun btlyük \ 'C kUçUk snnayı erbr lı ima. eder, hem ambalfıj ar, hem ıle s.n nlınnk. lJordıınl'ii ynrı -:: Yetış bil ıncı, Dan_ için İstanbula getırdığını, bknt hasta 
•. peK z ıstl•malaıla bu mUkclle!I· markası altında satış yaptı ı IÇl'l \'er 1 - Matrahları ve ış hacıınleri c. Birlnt'isl çın ımklınlar her zaman dı ik ncı Mımozn llçUııctl gıınyılr.ı hnn<'i<'rden hiç blrınc aldıram dığını, 
yctın allına g rnıış bulunnınktadırlar. gıye tfıb, tutulur. Dığerı adece ima! sasm m:ılQm olan ış yC'rkı n bırçok me\cuttur. Ve esasen gümrtlklerı'lc 1310 kuruş plAsclcrı 290, U5 kuruş parası da olmadığı ıç n ne yapacağ' "ı 

B t tb kt k . ıı~kUll rl ld k h b d ""ld "!'."' k klılfetrcrdcn kurtarmış \'e devlet hı.ı.· 1 kt d ıı in · k 1 d 1 · u \ crgı.n n a ı e ı m...,, e c ır, mar a ea ı ebı ır. • • ı -:ıc bu iş yapı mn o. ır. t cı şı çın e vernı şlır. şaşırdığı bır sırada Etfnl hastahane51 7.30 Program 
mU teli nerl haylı duşündUrmektedlr. \'e işçı adedi ise nıll :ut ıı. Bu t.bar· zıncsınl tUrlU muvazaa oyunları ve ka mahnlll bonm ve ofıslerde muamele Beşinci koşu: Alceylı\n bırlnci, Ne· 1 baş doktoru Akif Şakırtn delAletııe 7.33 Müzik 
ÇUnkU bir defa geniş bir kadro ile la lmalci ve ambnlijcı olmadığı ıçın çakçılıktan korumuş olmak lçln bU- vergisi me\•zuu ıçlnde kalan maddeler rıman ıltlncl, Ylllrnel lıçllncü olmuş. f bu hastahaneye alndığını ve ornd:ı. 7 45 Ajans H. 
idare ed len bır fabrika ile mahdut ya vergiden muaftır, ya sadece m:ıl:· tUn snnayıı eğer bu knbll değilse veya drn muamele verg.sı almak daima ka tur. Ganyan oynıyanlnr 235 plı\selcr Doktor Ahmet Münir tarafından mu· s l\1Uzlk 
kadrolu ımalfı.thane veya mUessesey tu \'ergıye tabıdır. mahzurlu ısc eski kanunun 5 beygir blldır. Her iki tarz da bllyUk mUşkUI· ı 130, 135 almıştır. ı va!fakiyC'tle amelı)at edlldiğlni saylı~ 8 30 B 45 Evın 

vn sekıld defter tutmaya mecbur l3 r başka müteşebbıs bu gıbl mU. lO ameleye kadar olan kUçUk sanayıl lcre maruz kalmadan tatb~l< edilecek .Altı.nrı yarış: Eski ~ensiz Ale~~ar yerek bu lk doktora alenen teşekkUr 12 30 Program 
uıyor KilçUk iş yerleri esasen pek esseselere ıptldal m ddesını go1derır, maktu \'ergiye raptetmek u ullc'rdlr. Bu suretle temın edılecek bırirn:ı, Demet ıklncl, Karabiber Uçun. için gıızetemıziıı de!Aletlnı ricn etmiş_ 12.33 MUzık 

mahd t olan kazançlarından bir kıs· bır iki kuruş imal Ueretıle ham m:ıd· 2 - Gerek hariçten ithal edılen ge· menfaat çok daha verimli olacak ve cU olmuş ganyan 800 pllsclcr 280 tır. 12.4;,ı Ajans H. 
mını bu ışlerln muntazam surette de), lstedlğı şekle nkılap ettır r, az re< e mcnılcketım zde istihsal edılen ş Uzerlr.dekl bu kolııylıkler emniyet 140 vermlştır. 13 MUzık 
ÇC\ rllmesl için sar!etmeğe mecbur. masraflı bir imal ile elde cttlğı bu \'C muamele verg-lsı çerçlvesi ıçersine ve huzuru arttırarak yeni teşebbUs- ÜçllncU ve dördUncU yarışlarda Sa 
dur. Tutacağı bir ktu.be bugünkü h:ı· mamul maddeyi • kanunun bu bapta- gtren lptıdat, mamul, nim mamul ma: lerin doğumuna Amil olacaktrr. va • Yetiş çl!tlne oynıyıınlar 42 hra 
) at şartları karşısında senede en ~ 1 ki hUkUmlerlnden ıstıfadc ederek • s· I l:ırd:ın topluca ve .ılr kalemde vergi. 

1 
M. A. A. l 1 o kuruş almışlardır. 

Sahibi ve Neşriyat .MUdUrU 13.30114 MUzık 
AlL'IE'l' E!'t1lN l ' Al,i\lAN 18 ProS"ram 

Ba! ıldığı )er: VATA.lll MATBAASI 18,0S .MUz it 


