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Bulgar Harbiye 
N~iırı dedi ki 

salahiyeti genişletiliyor ı vahimle~gor 
j Küçük ordumuz her 
gün b;r rol oynamağa Milli Korunma kanununda yapılacak 

değişikliğe ait kanun layihası 
Koordinasyon .hey etince kabul edildi 

hiyetli ve bu nevi muhtekirlere 
mahsus mahkeme kurulması 

hakkında da maddeler var. 
dır. 

1 davet edilebilir 
Sof ya, 15 (A.A,) - Ofi ajansı 

bildiriyor: 
Bulgar Bahriye Nazırı General 

Daskalof, son muharebelerde öl
müş olan Bulgar askerleri için 
yapılan bir ti:ırende şu beyanatta 
bulunmuııtur: · 

Harp gün geçtikçe vahimleş· 
mektedir. Küçük ordumuz bir gün 

Ankara 15 (Telefonla) - Ko. 
ordinasyon heyeti milli korun
ma kanununda yapılacak değ!. 
&!kliğe ait Hiyihayı tadille ka
bul etmi~tir. Tatbikatta alınan 
neticeye göre hazırlanan bu ka. 

nun layihasında koordinasyon 
heyetinin ~alilhiyeti biraz daha 
genişletilmekte, i ht iklırla m ü
cadele için daha kat'i ve esaslı 
hükümler mevcut bulunmakta- Lfı\"iha bµgünlcrde 

sevkedilecek tir. 
Meclise bir rol oynamağa davet ed ilebilir. 

dır. Kanunda ayrıca geni~ sala. 

Berraklığa doğru : 1 3 

Kendi kendimize 
kavuşmak ih(igacı 
Meydan da var, at da ... Deveyi 
gütmek pek ala mümkündür. 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 
n ki hafta oluyor, Ankaraya gf. metler elde ettik, Garp tekniği 

~erken, trende Yahya Ke- memlekete geniş olçude girdi, es
lllalle buluştum. Lokanta vago. ki taassuptan kurtulduk Fakat 
?lunda ıkı kişilik bir masaya otur. bir taraftan da içtimai bi~ takım 
<luk, Bu zengin milli zevk hazine boşluklar peyda oldu, bunu yeni· 
•ıtıı üç saat için inhisar altına al: iik taassubu ile doldurmağa çalış. 
<lıın. Yeşfüıy duymasın amma be- tık. Memlekete yenilik diye yıkı
taberce biraz da demlendik. Çok cı bir takım içtimai telakk iler , 
~Ail, ancak her güniük maddi basit zevk ölçüleri, Adi zencı mu. 
lıayatın çirkinliklerini bir .:iiS ta· ı sikisi, yeni tarzda içki itiyatları, 
hakasile örtecek ve gUzel şeylerin kumarın yeni nevileri sokuldu. 
lıazzını daha derince duyabilecek Bunların hepsinin birer makul 
ltac1ar... miktarı zararsız... Fakat yenilik 

Her buluşuşumuzda yaptığı gf. 
bı, gizli hazinesinin kapılarını aç. 
tı, beni kısa bir ziyaret için bu si
hirli Aleme aldı Yill<! her defa ol. 
duğu gibi, gözl~rim kamaştı, Ma· 
~inin gizlediği güzellikleri nasıl 
lteşfetmiş, ne iyi kavramış ve be. 
lliınscmiş, ne kadar da zevkine ' 'a. 
rıyor!. 

Beraberce keçirdiğlmiz üç saat 
1tlnde birkaç şey keşfettim: Yah
~a Kemal Parisin fikir ve sanat 
ll'ıuhltlnde çok yaşamış. Garpta 
ielişen zevk ölçülerine yine ta
~arnııe sahip olmuş. Sonra, bun· 
!tarın yardımilc: kenrli tarihimizi. 
endi sanatımızı, kendi varlığımı. 

~1 dolduran güzelliklerin tadına 
Varabilmiş bir sanat adamı ... Es. 
iti asırlarda tıpkı maliklınesinde 
dolaşır gibi dolaşıyor ..• 

adı altında yalnız bu nlara sarıl
mak bazılarımıza tatlı geld i. Me
sela kafa dinlendirmek için yarım 

saat, bir saat oyun oynamıya kim 
ne der"? Garp memleketlerinde bu 
oyunları icat edenler, makul de. 
receden şaşmıyorlar, fakat biz ye. 
ni hayatımız içinde oyun oynadı. 
ğımı z zaman sabahlıyoruz , İş güç 
ata.kası, fikir ve sanat zevkleri bu 
arada kaynayıp gidiyor. İşte bu 
kötü cereyanlar Yahya Kemal gibi 
adamların muhit yapma.,ına, ve. 
rim temin etmeııine mani oluyor. 

Bu yazıdan maksat Yahya Kc· 
maiden bah etmek değildir. Var. 
mak istedığımiz nokta şudur: 
Yırmı senedir tam hızla m uay. 

yen bir istikamete doğru gittik ve 
kendi kendimizden epeyce uzak
laştık. Maziye alt bir takım kötü 
şeyleri yıkmak 2arureti arasında 

bir tak ım iyi şeyleri de yıktık ve. 
ya ihmal ettik, 

Bu ihmal daha Iazla devam ede. 
mez. · Çilnkü mftziyl anlıyan, sev. 

(D~nmı Sa. S SU. ( de) + 

inönü Ankara 
Konservatuarın da 

Anka ra, 15 (A.A.) - Reisi. 
cümhur İsmet İnönü; beraber· 
lerinde Bayan İnönü oldut u 
halde bugün saat 15.30 da Kon. 
servatuarı teşr!f buyurarak ve
rilmekte olaa konseri dinle-
mişlerdir. 

Milli Şef ve refikaları Kon. 
servatuarda Maarif Vekili Ha· 
san Ali Yücel tarafımlan karşı. 
lanmışlardır. 

RUZVELT 

15 ikincikanunda 
bir nutuk 

söyliyecek 

B. Ruzvelt 
Vaşington, 15 (A,A.) - Resmen 

bildi rildiğine göre Reis Ruzvelt, 
gelecek ayın on beşinde, sivil mü
dafaa bürosunun tertip ettiği top. 
lantıda bir nutuk irad edecektir. 

Fakat bu Yahya Kemal bu ka
dar zenginliğine karşı hasis bir 
ficlarrı .•. Tıpkı Cell'ıl Muhtar gibi, 
ltaın Lutfi gibi hasis . .• Hazlncle
tını şahsi bir konuşma esnasında 
birkaç dostuna kapı . aralığından 
gösteriyor. Bu suretle ancak ken· 
~l zevklerini tazelemiş oluyor. 

llkat mftzinln güzellikleri karşı. 
81tıda ruhunun bu kadar coşması. 
t'ta rağmen duyduklarını, bildikle
ttnı yaymağa razı olmuyor. Ara 
•ıra bahçesinin bir çiçeği ortaya 
tıkıyor, hasretle kapışılıyor, hep
•i o kadar • .• 

Erzincan şehrinin yeri 
değiştirilecek mi ? 

Başvekalet şehrin yerinin istimlakine dair 
olan, ek kanun layihaeım Meclisten istedi 

Biz, öyle bir hadiseden muzaffe. 
riyetle çıkabilmesi için ordumuza 
ne yapmak laeımsa yapıyoruz. 

Biz, harpten korkmamalıyız. Çün
kü harp, genç m illetler için bir 
kuvvet kaynağıdı r. 

General Daskalof, Butgaristanın 

uğrad ığı mağlubiyetlere rağmen 

cesaretini hiçbir vakit kaybetme
miş olduğunu söyledikten sonra 
şunları ilave etmiştir: 

B iz ümitsizliğe düşmedik, Çün
kü harp meydanlarında ka lmış o· 
lan yüz binlerce kardeşimiz hu. 
duilarımızın hakiki müdafileri i
diler. Biz, Bulgar birliğini kimin 
sayesinde elde etmiş olduğumuzu 

pek iyi biliyoruz. Fakat ayni za. 
manda şu nu da biliyor uz ki kud
retli olmak hakkımızı harp m ey
cianlarında bıraktıklarımızın kan. 
!arına borçluyuz. 

Ark 
Royalin 
batışı 

Kurtulanlardan 
bir subay hadi
seyi anlatıyor 

lngi'.tere Amirallık 
L :'rdu dedi ki: 

11BoGd'a _, in tıka· 
mını ~l~!k, .~rk 
Ro..,.ai'ia de lati
kamıaı aıacatız., 

Gemiden yalnız bir 
kişi k~yboldu 

!Umanlara göre Malaya 
da ağ1r yarall 

Londra, 15 (A.A,) - Bahriye 
Nazırlığının tebliği: 

Ark Royal mürettebatından 

yzlnız bir kişinin kaybolduğu hak. 
kında şimdi malumat gelmiştir. 

Liverpool, 15 CA,A.) - Burada 
bir nutuk söyleyen Amirallik Bi. 
rinci Lordu Aleksander, bilhassa 
demiştir ki: 

Hood'un intikamını aldığımız 

gibi Ark Royal'in de intikamını a. 
lacağız, 

<Den•• Sa. ı Si, i n) X§ 

ASKERİ VA Z i YET 

Tikvin meydan 
muharebesi 

Şimaı cephesınde muhtemel 
hareketleri Alman 

Yazan: ihsan BORAN 

( Yazısı 3 üncü sayf a~ızdadır ) 

Almanlar Akuk deni-ıinde Kerç bofuına kadar ıeldiler. Ruslar 
şimdi Kırımın karşı yakasında müdafaa tertibatı almıya ~alışıyorlar 

Sovyetlere göre 
Ruslar 

bir zafer 
kazandı 

Rusfar Kere boğazı 
karşısında müdafaaya 

hazırlanıyorlar 

Almanlara göre 
Kırımda 
harekat 

devam ediyor 

Moskova ve Leningrad 
şehirleri şi ddetle 

bombalandı 

Finler askerlerini terhis Finlandiyada yerler buz 
ediyorliJr tutmaya başladı 

Londra, 15. (A.A.) - Ruslar, Berlin, 15 (A,A.) - Alman or. 
Moskovanın cenup batısına yüz duları başkumandanlığının tebli~i: 
kilometre mesafede bulunan Ma- Kırımda düşmanın muannidane 
loyaroslavetz'in etrafında 5 gün müdafaasına rağmen Sivastopol 

ı "\ 
Alman Matbuat 

Müdürü 
şehrim izde 

B. Şmit, beş kişilik 
bir gazeteci grupu ile 

İstanbu la geldi 
Alman matb11at müdürü Bay 

Şıııit, dün, tayyre ile Sofyadan 
şehrimize celmlştir. Alman 
matbuat mudürü nun yanında 

be' kişiden m ürekkep bir ra. 
zeteci ı:rupu da mevcuttu. 

B. Şmiı burün Ankaraya 
hareket edecek ve orada bir 
müddet kaldıktan onra At. 

manyaya dönecektir, 1 
Alman matbuat müdürü bu-

raya gelmeden evvel Balkan· 
larda bir !-ıeyahat yapmıs ve 
Sofyada bir müddet kalmıştır. 

\. J 

Litvinof'un 
tayyaresi 
Bakii'da 

Şehrimizde bulunan Bn. 
S teinhardt kocasmm Ba· 
küda olduğu haberini aldı 

Evvelce yazaığımız gibi, Ame· 
rikanın Moskova sefiri Stein. 
hardt'ın ~i ve kızı birkaç günden. 
beri İstanbulda bulunmaktadır. 
Bayan Steinhardt Almanya'nın 

Rusyaya harp ilan etmesi üzerine 
Moskovadan ayrılarak isveı;e git
miş ve yakın vakte kadar orada 
kalmıştır. Son zamanlarda mem. 
leketine dönmeğe karar ~eren Ba 
yan Stelnhardt, Almanya yolfü 
İstanbula gelmi~ bulunmaktadır. 

Litvinof ve Steinhardt'ı taşıyan 
tayyarenin kaybolduğuna dair do. 
taşan haberler üzerine ann kız ni 
hayct dün akşam, tayyarenin Ba. 
kü'da olduğuna dair aldıkları bi· 
haber üzerine büyük bir sevinr 
duymuşlardır. 

süren bir meydan muharebesi ka· ve Kerç·e hücum eden Alman kı. 
zanmışlardır. Şimdi Ruslar, 200 taları arazi kazanmışlardır. 
Alman tankil~ 500 kamyonetin tü. Bulgar sözcüsüne göre 
ten enkazı ve 35.000 4\lman cese- Cephenin orta kesiminde d\iş. 
dinin bulunduğu tepeleri ellerinde man piyade ve tanklarının karşı 
bulunduruyorlar. hücumları püskürtülmüştür. Bu 
Kuibişefde bu meydan muha. kar~ı hücumlarda Ruslar 44 tank 

rebesine harbin en mlınalı zaferi kaybetmişlerdir. 

Rusyada harehiU 
durmuş 

olarak bakılmaktadır. Çünkü bu Savaş tayyarelerinden ve Stu· Radyo Gazetesi - Bulgar söz· 
zafer Rusların, Napolyonun hezi. cüsil Çinko!, Bulgar radyosunun katardan mürekkep ehemmiyetli 
metini intaç eden hal ve şa-rtlar 13,30 daki bulgarca n.eşriyatında, 
yani bütün Almanlımn şiklyet et· teşkiller Moskova'nın cenup ve kışın gelmllj olması dolnyıslle artık 
tiği kar, sis ve yatmur içinde en Ladoga göIUnUn doğu kesimlerin. Rusyadaki harekfltın durmuş ol. 
güzel bir tarzda harbettiklerini deki Sovyet sahra tahkimatına, duğunu söylemiştir. 
go:.termektediı:, kıta toplantılarına, demiryolları. Bu haber mihvere dost olan bir 

Maloyaroslavelz"in batısındaki na ve o hava i.ıslcrine hucum et. kaynaktan ilk olarak Rusyadakl 
ormanlarda tank tümenleri püs. mişlerdir. hareklıt hakkında Almanyadan ge 
kürtülıni.iatür. Almanlar bu or- Dun gece Moskova ve Lenin· ı len haberlere taban tabana zıt o. 

<DeTamı ~a: 3 SÜ: 6 da) ı ı.ı grad bombalanmıljtır: lan bir haberdir. 

Un meselesi hakkındaki iddialarımız doğru çıkıyor 

Belediye şiddetli tedbir 
alınmasına karar verdi 
Yaplian ar~şhrmalar sonunda ekmeklik unlar 

tatlıcı dükkanlarında bulunuyor. 

'M:tızl ile olan bağlarmız hu ka· 
dar gevşediği sırad~ Yahya Kemal 
Ubı bir adam neden köprü olamı. 
~Or? Neden tatlı tatlı bir, iki ar. 
~adaşına söylediklerini bütün a
... ~rrıe duyurmuyor, silinmez, kay. 
"lllınaz bir hale koymuyor"? 

Sebebi hakkında şöyle bir teş· 
~is kondurdum: Fikir hayatımız. 
bil Aslıylş ve düzen yok. Pusularda 

Anbre, 15 (H~ud M~ahlr~ ~ ---------------------------------------~ Hcr~mM~hcrh~at~umw,bclb~~m~ buhranın~nkur 
mizden Telefonla) - Büyük Mil- ı • -. ... ı mun menfaati için çalışmaktan bir tarmak şerefinden ileri gelmekte· 
let Meclisi Pazartesi günü saat 15 • an bile geri kalmıyan gazetemiz, dir. 
de toplanacaktır. Meclisin ruzna· bundan bir müddet evvel de un Bir taraftan ekmek darlığını önle· 
mesinde Saffet Arıkanla Cevdet meselesine tema:; etmiş ve bu iş_ mek, dığer taraftan da bu darlığı 

ekleyen eli slllıhlılar var. Ortaya 
Rü~el bir şey çıktı mı? Gözü dön
~fiş bir adamın saldırışı ile ve 

Kerimin Milli Mildafaa ve Müna. te yolsuzluklar olduğunu ısrarla tevlit eden un kaçakçılığını kökün. 
kaliit Vekfıletlerinden çekildikle. yazmışh. O zaman bize gülenler den halletmek !çın seferber b r ı:a. 

olmuş, iddialarımızın hiC'blr esasa ziyette ı;nlışılıyor. Dnn dp VflAyette 
istinat etmediğini ve vehme ka- Vali muavinleri, Toprak Mahsulleri 
pıldığımızı söylemek derecesine Ofisi mUdUrU, Bt>yoğlu kaymakamı 

varılmıştı, ve diğer alAkadar daire ınUdUrlerl 

"ldurmek niyetile üzerine saldırı. rini ve yerlerine yeni Vekillerin 
~Orlar. Yahya Kemal b undan tik- tayin edildiğini bildiren Riyaseti. 
; nınış, kabuğuna cekilmiş, blldl· cümhur tezkeresi ile yeniden ku-
lııı yaymak hevesini duymuyor. rulacak Erzincan şehri yerinin is

" F'akat kendisi de kabahatli... timUikine dair olan kanuna ek ka. 
'>Gzcllik hakkında bu kadar has. 
'as olan bu insan, başka insanla. nun lfıylhasının geri verilmesi 
'tın iyi taraflarını görmeğe razı ol- hakkındaki Başvektılet tezkeresi 
:;ıuYor, göze batan kötü laraCları ve Büyı.ik Millet Meclisi 1941 Ni-
~rinde duruyor. Bunun için san, Mayıs ayları nisab ı hakkın. 

kendisinden beklenecek geniş, cö- da Meclis hesaplarının tetkikına 
llıl'rt muhiti kuramıyor. ait encumen lfıyihası vardır. 

" 
bi~er bir nokta var: 'M:lzl he· Haber aldığıma göre evvelce 
ız tıımamilc revaçta bir ~ey de. Erzincan şehı inin yeniden kur ul-
' .. ~lv1ıcıi hakımdan mfmye ait ması için istimlfıke karar verilen 
· " ı. l·ritü c.o<'v1r.ri vıkmak l'ı:mr. yerlerde yeniden zelzelelerin vu· 

İddiaları.,mızın doğru olduğunu olduğu halde bir toplantı yapılarak 

zaman ve hadiseler göste~di, Ga- alınan tedbirler, verdiği neticeler, 
zetemizln Belediye zabıtasile teş. yapılacak işler etrafında esaslı bir 
rik! mesai etmesi ı.izcrine birçok görüşme yapılarak yeni kararlar \"e· 
yerlerde kaçak ve gizli unlar mey. rilmlştlr. Aylardıınberl yaptığımı2 
dana çıkarıldı. İddialarımız da neşriyatla bir hakikat olarak ortaya 
bu ekilde sabit oldu. Vi18yct üç <Devamı Sa: 2, Sü : C de) " •,, 

gündenberi un işine ehemmiyet 
vermek ve kendi menfaatleri için 
bir şehir halkını ekmeksiz bırıık. 
mak gayesini südcnleri cezalan. 
dırmak yoluna gitmiş bulunuyor. 

Spor say/ amızı 
okuyunuz 

e~Hı Bu arnda yn!:la kuruyu ayır. 

1 

kua gelmesi üzerine bu sahada in. 
"ıak milmkim olmndı. \•ıkma ı~ı şaat yapılmasından vazgeçilmesi 
8-~eslndc elbette bil" takım kıy. muhtemeldir. 

Amerika elinden ıelditi kadar Rwıyaya yardım etmektedir. Yuka ruia r ördiitünüz taak Amerikanın 
»•eit ııehrinM: imal edili• Mot ilen müdafaası için r ö9derilen eı;ta atırkkt& en ;reDi bir tallktar. 

~ de olsa, alınan tedbirler 
bize büyük bir haz vermektedir. 
Bu haz İstanbul halkını müstak-
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VATANIN TARİHİ ROMANI: 'XEFRİKA No. 23 1 r- Belediyemizin 
dikkat nazarına 

Bir okuyucumuz dün mat
baamıza kadar geldi. Dertle. 
rini döktükten sonra Vali ve 
Belediye Reisimizin bu husus
ta nazarı dikkatlerini celbet
memiz ricastnda bulundu. o. 
kuyuCllDlDz qiyoı· ki: 

• 

IGÜNIDEN 
~ (;(J~f 

~ 
Çam ıca imar 

Ya7Jın: Mourus YOKA Y 

Zafere kavuşmak istersen 
sıkıntıya katlan 

«- Şişli Etfal Hastanesi 
yanında Doktor ~vket Bey 
sokağında oturuyon1z, Bizim 
sokağın dört yanını saran so
kaklar tan.zim edildili halde 
bizim sokak bilhassa yağmur
lu havalarda çamurdan geçil. 
mez bir vaziyettedir. Diyebi
lirim ki, dört tarafı tanzim e
dilmiş sokaklar ortasında bi. 
ziın sokak bir çamur adası ha
lindedir. Acaba İc;tanbul Be
lediyesi bu sokağı da niçin 
taazinı etmek )t>lıına gitmi_ 

Bursada il inci Murat'ın 
evi bulundu 

Genç bir mimar bayanın 
tetkikleri 

ve tanzim 
ediliyor 

Çam/Jca kısa bir zamanda 
modern ve emsalsiz 

bir yer haline sokulacak ıioğru söylediği meydana çıka. 

cak, Hasan Paşa da gözdesinin 
kendisine oyun oynadığını farke
decekti, 

Affan, paşaya iU teklifte bu
lundu: 

- Emrederseniz karşı kıyıya 

gidelim, Ferit Bey ordusile bera. 
ber oraya konaklamıştır. Kendisi
ni görürüz. 

Paşa hiç seı:; çıkarmadı. Hazır
lanan kayığa bindi. Güzel cariye 
tahmininde tamamile isabet etmiş 
ti. Affan, Hasan Paşaya böyle bir 
teklifte bulunduktan başka kayığı 
çekmek üzere eski sadık adamı o. 
lan Memunu seçmişti. 

Sahile vardıkları zaman Affan 
bir de ne görsün? Ortada kimse
ler yoktu. O şeytan kızın seddenin 
oluğunu ters ~evirmesi üzerine 
ordunun konak yerini sabah su 
basmış, Ferit, ordusunu Tuna sa
hilinden kaldırmağa ve Peştenin 
cenubunda konaklamağa mecbur 
kalmıştı. 

Affan, hiddetten köpürüyor, 
sakalını koparırcasına çekiyordu. 
Hasan Paşa ve Afian Bey sahile 
çıktıktan sonra Memun da 
kayığı bir a~aca bağladı ve 
cariyenin emrini yerine g~tir
mek üzere ortalığı arastırdı. 
Kız ıyı tahmin etmişti: Tam 
leylak ağacının dibinde bir araya 
tutturulmuı. iki küçücük ağaı; da
lı buldu. Bunlardan biri dikenden 
ibaret yapraksız, çiçeksiz bir gül 
dalıydı, diğeri de bol yapraklı bir 
defne dalı ... 
Hadımağasl bunu bornozunun içi 

ne saklıyarak akşam cariyeye ver
di. Güzel kız mahzun mahzun bu
na bakarak kendi kendine söy. 
lendi: 

- Bana diyor ki ı<Zafere kavuş
mak istersen sıkıntıya katlan!» 

-7-
SEN GOTARDA TÜRK ORDUSU 

Güzel bir yaz gecesiydi. Mehtap 
vardı. Gökteki ayın akisleri ci. 
vardaki yüzlerce tepe üze,rirıde 
parlıyordu, Türk ordusu, Raab 
nehrinin kenarındaki tepelere 
yerle§mişti. • 

Ordu yorgundu. Zerinvar kalesi 
önünde çetin bir muharebe olmuş
tu. Bu kalenin muhafızları altı 

yüz kişiden ibaret olduğu halde 
teslim olmamı§lar, kaleyi ele ge
çirmek için altı giin dövüşmek, 
binlerce :ıehit vermek lazım gel. 
mişti. 

Kale, bir harabe halinde ele 
geçtikten sonra Nemse imparato
runun emrindeki düşman ordusu
mın takibine devam edilmişti. Bu 
ordu hiçbir tarafta muharebeyi 
kabul etmemiş, şimdi de Raab 
nehrinin ,garp sahiline çekilmiş. 
ti. 

Pe~tc V;ılisi Hasan Paşanın or
dusu Nemse ordusunun yolunu 
keserek tek bir neferin bile kaç. 
masına imkan vermiyecek suret. 
te zaferi kazanabilirdi, fakat Ha
san Paşa bunu yapmamıştı. Çün
kü ihata hareketini yapmfısı hak. 
kındaki emir, Köprülü Ahmet 
Paşadan geliyordu. Hasan Paşa 
Köprülüyü çekemiyordu. Düşma
nı ihata ederek Köprülünün ordu
suna 1.afcr kaz:ındıracak yerde 
bizzat muharebeye karı§ıP yarar. 

HERGüN BiR FIKRA 

Kethüdanı 

bedduası 
Hazlnel Hlimayun kethü<laJa. 

rımlaD EiBeflt EbubekJJ' Efıl!llld.I, 

yazları Üskttdarda Bağlarbaşm

dakl kö.,künde oturduğu için Bü
yük~·amlıea<lnkl Bektaıfl dergahı· 

nın ılı>de ve eaıılarından bir çoğu
nu taaır ve onlarla •ık .,k bulu. 
.ı,up Jwııuşıua.ktaa zevk alnmış. 

Bunlar arasında, efendinin mahre. 
ıniyet ,·e umimlyetlnl kazanan
lardan Şımri Babaoın IM'.M7..e Wr 
kaynaıltiı \armıf. Bu k&dıa hiç 
)'oktaıı kızar, ~·ara yoğa ııJnldar. 

mı9. ZanlJı Baba ile karısına ra
ılıat bir ııefes bile eldırına~mış. 

Ebubekir Efe.ndl, bir gün 50hbet 

eınıasında, BaJıaııın kaynanalar 
hakkında ı;arnrdııtu niildeli blr 
t.arizden ııek hoşbuıır. Baba)-ı 

memnun etmı>Jc için: 
- Kör olsun gözleri öyle ise 

o acuze.lıırin. 

Der. Şuuri Baba birden tdllşla
nır :ıı;e ,ahlaıur. 

- Aman efendi har.retleri, k;iıı. 
ele bi7.lm kaynana da var onlann. 
&llıd qrel ı;aattlr de dııaw:ı: ka. 
hul olur. Kör olsun dlyecejtlnlze 
'fıtuf huyurauı da. ~netıl tutulsun 
ıli~ iniz ve beni de fılzlm baeıyı da 
rahata erl,tirtnl7:. 

Temennlslle efendiye çıJtlıklı lıir 

kahkaha daha attırır. 

lık göstermek ve zafer şerefini 

rakibinden kapmak maksadile Ra
ab nehrinin kenarına koşmuştu. 

Bursadaki 
Raab nehrinin sağ sahilinde 

birleşen ordunun }!lcveudu yüz bi. 
ni geçiyordu. Hasan Pa~anın or. 
dusunda çok sevdiği MemlOkler
le Berberi'ler vardı. Bunlar dev 
gibi adamlardı. Yarı çıplak bir 
halde muharebeye saldırırlar, düş 
mana aman vermezler, kendileri 
de aman kabul etmezlerdi. Ya ö
lürler, ya öldürürlerdi. 

mühim neticeler verdi 
İstanbul Belediyesi hazırladığı 

yeni bir proje ile Büyük ve Küçük 
Çamlıcanın tanzimi ile güzelleşti. 
rilmesine karar vermiştir. Bu 
projeye göre bir kilometrelik bir 
otomobil yolu ile Çamlıcanın zir
vesi Kısıklıya bağlanacaktır. Ay
rıca Çamlıcanın ismi gibi çamlan
dırılması tekarrür etmiştir. Kü
çük Çambca da kısa bir zamanda 
İstanbulun modern ve emsalsiz 
bir yeri haline sokulacaktır. Bundan sonra Küçük Paşanın 

süvarileri geliyordu. Bunlar sıkı 
bir disipline alışmış yaman asker. 
lerdi. Her biri, atının yanında ya
tardı. Karakol dikmek, at tımar 
etmek, atlara yem vermek gibi 
hareketler, trampete işaretile da
kikası dakikasına yapılırdı. 

yor?» 
Bu hususta İstanbul Bele-

Yüksek Mühendis Mektebi mi
marlık kM;mı doçentlerinden Ba· 
yan Leman, dün Mühendis Mekte. 
binde Bursadaki Türk evleri hak
kında çok meraklı bir konferans 

diyesinin nazarı dikkatini cel- vermiş, Bursada aldığı resimleri 
bederiz. projektör~ aksettir~ek gös~r-

\. J miş ve böylece de doçentlik imti-
~~~~~~~~~~~~~~ hanını tamamlamıştır. 

Od • • Bayan Leman, Bursada aylarca un ışı kalarak çok esaslı tetkikler yap-
mış, mim.arlık bakımından fi.deta suçlulari yeni bir filem keşfetmiştir. Bu a. 
rada İkinci Muradın altı asra ya. 

Adlı.yede kın bir zaman evvel yaptırdığı bir 
evi bulmuştur. Bu ev yaşlı bir 
Bayana aittir, Bir vakitler tava-
nının kıymetli tezyinatı, kapıları, 

şurası burası meraklılara yok ba
hasına satılmıştır. Yaşlı Bayan 

sonradan evin kıymetini anlamış, 

güzel bk tavan parçası için ya

bancı bir simanın teklif ettiği p:lÜ. 

him parayı reddetmiştir. 
Ev bir taraftan yıkılıyor ve kıy. 

metli parçaları şunun bunun elin
de kalıyor. Maarif VekıHetinin ve 
Bursa valiliğinin harekete geçe
rek verilecek kararlara başlangıç 
diye bu evi muhafaza altına alma. 
ları çok hayırlı bir şey olacaktır. 

Bayan Lemanın çok ciddi bir 
tetkik mahsulü olarak verdiği 

konferans, dinleyenler üzerinde 
derin bir tesir bırakmıştır, 

Nafıa Vekili .fili Fuat 
Cebesoy dün 

ş~hrimize geldi 
Nafıa Vekili General .A:li . Fuat 

Cebesoy dün sabahki ekspresle şeh· 
rlmize gelmiştir. Vekil lstanbulda 
pir k~ glin ka.larak tetkiklerde bu
lunacaktır. 

Bu süvrilerin çadır kurdukları 
yerin yanıbaşında dört köşeli bir 
yer Ferit Beyin kadtn askerlerine 
ayrılmıştı. Bu yerin etrafına bir 
müdafaa siperi çevrilmişti. Ka. 
dınlar bir yere varınca ilk işleri, 

bir müdafaa siperi kurarak iffet
lerini korumaktı. Feritten başka 
hiçbir erkeğin kendilerine yak
laşmasına ve kadın diye bakma. 
sına tahammülleri yoktu. Harem 
bahçelerinin rahatını ve zevkini 
terkederek harp meydanının zor
luklarına kavuşmayı; bunların 

hepsini Feridin aşkı yüzünden 
canlarına minnet bilmişlerdi, 

Dün mürakıp Süreyya 
ile diğer oduncularm 

sorgulan yapddı 
Mahallinde yaptığı tetkikler so~ 

nunda yanlış rapor vererek odun fi
yatlarının llizumsuz yere yükselme
sine sebep olan Belediye mürakıbı 

Süreyya ile yanlış izahat verereJt 
yine odun fiyatlarını sebepsiz yere 
arttıran 8 odun taciri Adliyeye ve
rilmişti. 

Ekmek meselesi Toprak Ofisten dört 
memura işten el çektirildi 

Affan Bey, Hacı Babadan duy. 
duğu hikayeler üzerine bu kadın. 
ların nasıl §eyler olduğunu anla
mağa çok merak etmişti. Şüphe 

davet etmiyecek bir mesafeye ka
dar sokulup baktı. Her biri birer 
peri kızına benziyordu. Daha ga_ 
ribi Hacı Babanın Peştede sattığı 
kızların hepsi burada toplanmış

tı. Hacı, çok namuslu bir esırcı 
olduğu için müşterilerinin her bi
rine tehlikeyi bildirmiş, cariyele. 
rini Feritten sakınmalarını söyle
mişti. Bu ihtarlar hiç para etme. 
misti. Ferit, P~tey.e ayak basıncı:ı 
bu kızlar, kaçmanın bir yolunu 
bulmuşlar ve kızlar alayına katıl. 
mı_şlardı. Feridin güzelliği ile be
raber asker kızlar hakkında duyu. 
lan hikayeler zamanın bütün kız. 
!arını deli ediyordu. Hele cariye
ler için hürriyet ve saadete ka~ 
vuşmanın biricik şekli, Feride so. 
kulmak, onun için ölmekti. 

Müddeiumumilik dün maznunları 

Adliyeye celbetrniş ve kendilerini is
ticvap etmiştir. Tahkikat yakında 

bitirilecek :ve suçlular :ikinci asliye 
ceza mahkemesine verileceklerdir. 

Bir kadını öldüren 

meçhul kurşun 
Sarıyerde oturan Ayşe adında bir 

kadın, ramazanın son gijnlerinde 
teravi namazını kılmak üzere camie 
giderken, karanlıkta meçhul birisi 
tarafından a.tılan bir kur.tfunla bel
kemiğinden yaralanmış ve kaldırıl

dıı1ı Cerrahpaşa hastanesinde de 
dlin sabah ölmü~tür, 

Vak'aya Sarıyer MUddeiumumi
liği el koymuş, kadının cesedini mu
ayene eden Adliye doktoru Morga 
kaldırtmıştır. Ayşenin bir cinayete 
kurban gittiği veya bir avcı tarafın
dan serseri bir kurşunla kazaen vu~ 
rulduğu sanılmaktadı.r. ---o--
Bir otomobil tramvaya 

çarptı 

Beyoğlunda 14 fırının yeniden oçdmasina 
müsaade edildi ve ayrıca do şehre 50 
çuval fazla un verilmesine karar verildi 

Toprak MahfluUeri Ofisinde un 
tevziatında. yolsuzluğu görillen dlirt 
memura işten el çeJüirilmiftir. Yıa.

pılaıı teftişler bir fırıncının aylık 

Wlllndan 78 çuval fazla un aldığını 

ve bir francala fırınına verilen un
laıın börekçilere verildiğini meyda-

(Başı 1 incide) ... ,, 
attığımız 1Hl .$Ulistimaline şirkete 

ınensup bazı fırınların ekmeklik un. 
tarım işlemiyerek 12 liralık bir çu
val unu 38 _ 40 liraya sattJkları ve 
ciddi bir takip neticesinde ortaya. 
çıkan nadiSeler, yak.ayı: ele veren 
suçlular artık bunu a.çıklığile wbat 
etmiştir. 

Bugün 1-stanbulda. b1:1lunan ltt4 fı. 
rından 26 sı şirkete dahil ve diğer. 
leri de serbest olarak çalışmaktadır
lar. Şirketin bir çolt fırınları kapalı 
tutmalarıdır ki bu buhranı doğur

maktadır. 

İlk iş olarak pUnkU toplantıda da 
bUtUn fır,ınlaruı •çılmasını temin 
için kararlar verilmiş ve derhal ha
rekete geçilm~tir. Ayni zamanda un 
ı:niktarı da arttırılmıştır. 

Dün Beyoğlwıda. 14 fırının yeni
den açılmasına müsaade verilmiş ve 
bunun i.Çm llzım gelen tertibat ,alın 
rnıştır. Fatihte beş fırın açılacaktır. 
Bu iş bu suretle tamamile şirketin 
inhisarından kurtarılacaktır. Diğer 

taraftan dünden itibaren Beyoğluna 
tO, Beşiktaşa da 10 ,çuval olmak 
Uzere 50 çuval fazla. un verilmesine 
karar verilmiş ve tevziat bu 9ekilde 

mel görülmektedir. na. sıkarınıştır. 
Un kaçakçılığı yapanları meyda-

Erenköyünde sanator .. 
na çıkarmak üzere Altıncı ~be mü. 
dtirlUğti tarafından baskınlar yapıl
maktadır. Bir çok fırınlarda yaprlan 
taramalarda yüzlerce çuval kaçak yom 
un meydana çıkarılmıştır. Bu me
yanda Tepebaşmdaki bir pastacı fı

ve prevantoryom 
yapılacak 

rınında yapılan aramada 100 çuval, Şehircilik mütehassısı mimar 
Ytiksekkaldırımdaı bir pastacıda 82 Prost Anadolu ciheti Marmara sa. 
çuval, Boğazkesen Kadirler yoku- · hili nazım planııu izah eden rapo
şunda 89 numaralı Hüseyin Topça. runda Erenköytinden Çamlıcaya doğ 
ym simitçi fırınında '15, Tophanede ru açılan yolu !}imal rüzgarlarmdan 
bir fırında 72 çuval kaçak un yakar masun olduğu cihetle bura.s1nın sa
lanmwtır. natoryom ve prevantoryom gibi mü. 
Bu fırınların sahipleri bu pnları yilk esseseıer için ideal bir saha olduğu. 

sek fiyatlarla bazı ekrne~l fırınla· nu Ueri aUrmektedlr. Bunµµ içind:r 
nndan aldıklarını yapılan sorgula- ki bura1a modem ~ir prevantoryom 
rında Jtira.f ~tmişlerdir. :ve sanatoı-yom iıµ;ası ka.rarlş.şmı.§tır. 

Derdin tanzimi 
C llllllviyet ı~hı }11. f ~t.ezad cEbruterlaln ... » şah~rJnl 

dnci aayfasın:n tıaş · .-ıım. ıı ıramofoada diJıleMln, narnarasıDJ ve 
larmda koca bir başlık: ellllyet.namesiol verfılİlt.ıt 

Affan Bey, Hacı Babanın gemi
sinde gördüğü kızları birer birer 
tanıdı: İşte zambağa benzeyen kız, 
işte Gürcü güzeli, işte solgun yüz
lü Çerkes kızı ... 

Gül ağaçlarının gölgesinde ye. 
ti§tirilen bu kızların şimdiki hali
ne insanın gozu inanamıyordu. 

Gürcü kızı, eline uzun bir tüfek 
almış, düşmanın, nehrin karşı kı
yısındaki ileri karakollarına ateş 

ediyordu. Hacı Babanın: uPek kü. 
çük, satmak için aceleye lüzum 
yokl) dedi~i körpe Çerkes kızı, iki 
tarafı keskin. bir harp baltasını 
eline almıı;, harp sanatını talim 
ediyordu. Bu hareketler esnasın
da yüzü bir kat daha pembcleıi
yor, yanaklarında güller açıyor. 

du. 

Şoför İsmail dün akşam ldarestn- yapılmıştır. «Ekmek derdi tanzim edijjyor» tSaıaatki.nn Konservataarda imti· 
_ Eyyah, decUm, demek ki .-R- baa edilmesinin kabulü auretUe lş 

dan sonra muntazam bir ekmek der- bNledilmemiş olsaydı teklif doğruıru 

Salıncakta tenbel tenbel salla
nan Çinli kız, kocaman bir ata 
'binmiş, mızrak talimi yapıyordu. 
Şimalli dilber, sarı saçlarını, bir 
çelik miğfer ıçıne hapsetmişti. 

Habeş kızı beyaz bir at üzerinde 
~limle meşguldü. Çingene kızı, 

(Arkası var) 

deki 2661 numaralı otomobille Ka.· 
raköyden ,geçerken, bir Harbiye • 
Fatih tramvayıııa çarpmıştır. oto. 
mobilin çamuı·lukları, tramvayın da 
ön basamatı parçalanmış, insanca 
bir za3iat olmamıştır. 

Bir katilin 18 sene 
hapsi istendi 

Bir müddet evvel Galatada bir ci. 
na.yet işlenın~. Ahmet Hacı adın.da 

birisi, nışanlısı Zeynebi kendisinden 
ayırarak nışanlanan Kasım adında 

birisini bıçakla vurup öldürmtiştU. 
,Ahmet Hacının birinci a.ğrrcezada 

görülen muhakemesi dlin bitirilmiş 

ve iddia makamı mUta!Aasını serde
derek katilin 448 inci maddeye göre 
18 sene müddetle hapsini istemiştir. 
Muhakeme karar için kalmıştır. 

Dün bu hususta kendisile görUşen 
bir muhanirimize Vali muavini Ah. 
ınet Kınık şunları söylemiştir: 

<- Un suiistiınalini kökünden 
ortadan kaldırmak için hertürlü 
tedbir alınmaktadır. Bir çok fırın

ların yeniden açılmasr için müsaade 
verilm~ bulunmaktadır. İlk olarak 
Beyoğlunda yeniden 14 fırın açıl

makta.dı.r. Bazı mmtakalarda ihti
yaç nisbetinde un miktarı da arttı
rılıyor. Bugiinden itibaren Beyoğlu. 
na 40 Beşikta.şa. da ıo çuval olmak 
üzere 50 çupal fazla un vermeğe 

başladık. Eğer ihtiyaç olursa. diğer 
ı:nıntakalarda tevziat miktarı arttı. 

rılacaktır.> 

Öğrendiğimize göre evlerdeki nü
fus miktarını tesbit etmek üzere 
dağıtılacak olan fişlerin tab'ına baş
lanmıştır. Bunların iki tiç gUne ka
dar evlere tevzii kuvvetle muhte-

- İnsan böyle bir düzüye sayarken hiç 
bir şey dü5ünemiyor. Düşünmediği de iyi 
oluyor. Fakat geveze kadınlardan rahat 
yok ki .. , Tekrar lafa başlıyorlar. 

VATANIN EDEBi. ROM.ANI: 

- Dün bütün gün nerede idiniz? Sizi 
hiç görmedik, Bayan Geisinger? 

dl kartı»mda buluııacH"ız T lııi§ de fena değildi. 
Fakat bu INMjlıfan altıntla: eller W'aJruz, Allah vere de ba teklifi 

Mln gtinlük ihtiyacı teilblt oluna- }Jir kısım taJebemiz okwrıamu} ol
cak; fırınlar mıntakala.ra w. .. 1nı o- sun. Zira, iıJJWaanm ı.u MkJl ve ko. 
lunarak kendi hiııaelerlne :lt;J;en aü- Jaylıj'ını ff'realrlerşe P!ik tabrika.
fuıı niabetlnde ekmek çıkaracaklar» IUla k~Jar, 

satırlarlDl okuyunca rallatladmı ve ENDiŞE iLACI 
tanzim edllenln «ekmek Jtjb> olıluğu. Bulgar Hariciye eacümeni reisine 
nu anladım. göre: BaJgari&l'lD tek endiı;ıest Türkl-

AMAN, GÖBMESİNLElt! ye imiş. Zira Ttirldyenln cenup ve 
Vlliyete verdiği dilekçe üzerine şark hudutlannda taglljz _ Sovyet 

11anatkir Safiyeoln Ko.uervataaraa orduluı varmı9. 

kntiham kabul cdllmMladen önıııe llNet, cenup ve Şuk bm1uttar11nız. 
yazdığı bir fıkrada Börhan Cahlt, da İR~llz _ Sovyet orduları var ama 
işi hal i~ln şöyle bir teklifte balu- onlarla. Bulgaristan arasında bir 
nuyor. Tü.rklye var. 

«Formalit.e olarak lmtuuNı heyetJ Türklyeııin ne olduğunu layıklle 

Safiyeyi bir kere de naasasınıu öııüu. kavrayabilmek ber~ürlü endlşelerln 

de dinlemek istiyorsa onun plaklara en keskin llAcıdJr. 
okuduğu şarkılardan meseli. hicaz TATLISERT 

TEFRİKA No. 23 Nihayet kadınların beklediği kahve 
geldi. Otelcinin karısı Bayan Langkofler 
küçük kOçük pastalar da getirdi. Birisi 
sordu: 
~ Bu pastaları nasıl yapıyorsunuz, 

Bana anlatır mısınız? 
Maya bir e.n düşündü: 

Yllzan: Vikkl Bamn Çeviren: Rezzan A. E, YALMAN - Nerede idim? Ben dün acaba nerede 
idim? 

Sonra cevap verdi: 
- Biraz başım ağrıyordu. Bütün gün 

yattım. 

Kendi kendine yine düşünmiye devam 
etti: 

yolları çamur kaplamıştı. Yağmur arkası 
kesilmeden yağıyordu. İri damlalar yap. 
raklara çarparak yere düşünce garip ses
ler çıkıyordu. 

Gelmiştir belki de ••• Bakınız, ku
lak veriniz: Köylü Moze, o armonik ça. 
lan meczup yok mu? O daima tren gelir 
gelmez çalmağa başlar... İşte şimdi baş
ladı, çalıyor ••• 

Otelcinin karısı, yumurta, yağ ve un 
gibi bir kaç kelim.eyi defalarla tekrar 
ederek bir jeyler anlattı. Sonra kahveler 
içildi. Bu aralık Maya'nın kafasının için. 
de hep şu kelimeler dönüp dolaşıyordu: 

- Merhaba, Li$ele, sana iCker vere. 
cetim ••• 

- Dün nerede idim? Hangi rüya ülke
sinde dolaştım? Sonra buralara kadar na
sıl geldim? Bütün bunları bu kadınlara 
nasıl anlatayım .•• 

Onlar haHi. suallerine devam ediyor
lardı: 

- Biraz yorgun görünüyorsunuz? A. 
capa sizi dağ havası mı yoruyor? Herkes 
b{'yle sert havaya tahammül edemez. 

Ticaret mümessilinin karısı da bu se
fer lata karıştı: 

- Dün ne güzel gezdik, değil mi? Ta
fele tepesine giden yol ne hoştu. Fakat 
ben pek yoruldum. 

- Ben de çok yoruldum. İnsan tepelere 
tırmanmağa alışkın olmayınca hemen 
yoruluveriyor. 

Uc kadın otelin önündeki balkonda 
oturmuşlaEıiı. Ormana dDğnı giden ince 

Kadınların konuıtuğu sözler de Ma
ya'ya garip geliyordu. O anda onlardan 
ne kadar uzakta idi! Arkasını bırakma
dan işlediği ince hesap işinin sayılarını 
tekrar ediyordu: 

- On altı .. on altı daha ... 
Kadınlar sözlerine devamla boş ve ml. 

r.asız şeyler konuşuyorlardı: 

- Karnım o kadar aç ki.. kahvaltı za. 
manını dört gözle bekliyorum. Kahve 
gözümde tütüyor. 

- Bu iştihanıza da hiç diyecek yok 
doğrusu .. 

- Yağmur nerede ise diner, değil mi? 
- Aman dinsin!.. Bugün hep durma. 

dan yağdı. Fırtınadan artık usandık. 
- Allahtan olacak, fırtınalar yalnız 

dağ tepelerinde kopuyor. Buralara yal
nız yağmur yağıyor. 

- ~r.ea nerede ise ıcllr, değil mi'? 

Bayan Giesinger elindeki işi bıraktı. 
Ve kulak verdi: Moze'nin çaldığı hava
ların nağmelerini; rüzgAr otele kadar ge. 
tiriyordu. Trenin beyaz dumanı da be
lirdi. 

Genç kadın, bu meczubun çaldığı basit 
şarkıları dinledikçe anlaşılmaz, garip bir 
zevk duyuyordu. Bu saz sesi, kendisine 
tatlı ·bir hatıra tesirini yapıyordu. Kaıı

larını çatarak düşündü: İlk geldiği ıün 
de Moze armonik çalıyordu. Bu saza bir 
baııka ses karışmııtı, şu sözleri söyliyen 
bir ses: 

- Merhaba Lisele, sana şeker verece. 
ğim. 

Sonra otelcinin Lisele adlı katırının 
çıngırak seslerini de duyar gibi oluyordu. 
Bütiln bunlar ne uıak bir zamana ait 
§eylerdi! 

Bu sözleri cidden duymuş mu idi? Bu 
sözleri söyliyen adam acaba hakikatte 
var mıydı? Yoksa Maya rüya mı gör
müştü? 

Kar~ıd~ uzanan yeşil çayırlara baktı 
ve düşündü. Kafasının içinde başka 
hatıralar da vardı: Dağdan akan ~lale. 
nin altında duş yapan esmer ve çıplak 
bir vücut ... 

Acaba görmüş olduğu bu güzel levha 
hakikat mi idi? Yoksa bir resimde mi 
bunu görmüştü? 

Otelci La~kofler de yanlarına gele
rek dedi ki: 

- Kahveleri içtiniz mi? Hava da açtı. 
Demindenberi Stella tepesinde fırtına 

vardı, Fakat ~ok iükür geçti. Allah ve
re de Baron fırtınaya tutulmuş olmasa ... 

(Devamı var> 

Hakiki bir 
kahramanın 

ölümü 
H angi mmetten oıuı~a qJ 

sun kahraman kahr~ 
dır ve takdire lıiyıktrr. 
Be~ !Jıendl .besabmıa, Go~1 

kahramanca müdafaa eden bir ,,.. 
vuç İtalyana hayran olurum da ~ 
bahın alaca karanlığında Y»plll 
topraklarını ansızın basan JJ.k tt• 
yan kuv\•etlerialln hareketinde lıtı 
büyüklük bulamam; Hud'u batır• 
dıktan sonra düşman torpiller.il' 
suya gömüle.n Bl'>mark'ı beğenlrifl 
de Graf Şpe'nln Mont.evideo &Çılı" 
larında kendi kendini batırnıaıulJ 
hoş göremem; bir vapurun diinıfllf 
&uyunda. Skapa. Flo'ya gtrerel< bit' 
dU,men harp gemJsini tor,11ıııeydl 
ve kendini kovalayan ııu boınbalıı!' 
ortasında. saatlerce kaldıktan 50r 

ra lissüne dönmeğe muvaffaJ< oW 
denizaltı gemisinin cesaretini ~· 
dlr ederim de stınhsız ve müd.,.... 
11ız bir yelkenliyi Uıtarsız ve .,.. 
berslz batıran başka bir ~ 
gemisine kızarım. 

Kısacası kahramanlıkta ilk şııı' 
olaı'ak centilmenUk arllnlll. 

Bu harbin centilmen kahranı-ıı· 
tarından biri de İngilizlerin ~1' 
Royal tayyare gemisl idi. Uarbiıl 
clalıa. ilk ,ıiinlerinde batınlıl4t "'1· 
manlarca JcldJa, daha sonra ıa f)ir 
kap kere denizin dibine .i.Q.d.Jj/;l pıtll· 
ver kaynaklarınca ııan edilen bil 

gemiyi biz dalma vazife ~ 
bulduk: Kab Norveçt~, kib j.t· 
lanUkte, kib Akdenizde... Bir gtill 
T~r.anto ba..Jwımda, bir gün ceıı0• 
va bombardımanında, bir gij• •ıs· 
,nark'ın takibinde, başlca 1>1' 
gün kafJleyl himayede, ~ 
bir gün de bir kafileye t•arr~ .. 
Fakat dalıua vaz.lfc basında! , it 

Yaya kıı.ldırımınr b!rakıp el& b 
dü:ı:lye tramvay raylarının ortşıııll• 
da yi.irlimejti ıi<let cdinmı~ bir aıtır 
ının bir ~n e'Lllmef>i, nn.kadder de· 
tmıe bile muhtemeldir. iki }JCIÇııl' 
yıldauberJ, muztaı- kaırnadrlıçl 
harp sahalarından uz~ 
Ark R-Oyal da kendini bekleye• dl· 
tımalle nihayet kal'Şılaştı. . ..d 

4rk Royal bu gfer kat'i o..
batnu!Jtır. Çünkii onun ,,_wlJ'' 
batıranlardaa öne~ lIJPJiz:Jer """ 
etti, • 

Şlnulı Jm gernl. Yuifesinl -~ 
mış hakiki bir l<ahram.an ps
denlzin dibinde ebedi istil~ 
,dalmıştır , . ., 'ugiJi*r on~ ııe
kadar Jftlbar et.ı>eJer verlndedif· 

KÖK~ 

Otobüsçülerin zanı 
talebi tetkik ediliyor 
Otobüsç,illcrin de bilıtt Ucretıeriıtl 

zam talepleri İstanbul BelediyeBıoee 
~tkik edi!mel<te<ilr. :Maamafih b!l 
talebin kabul edilmemesi daha J<U,-. 
vetli bir ihtimal olarak görtilnıektt' 
dir. 

Tavzlb 
İnt)isarlar Umum ]).JüdürlüiilJJt 

den aldığımız tavzihi aynen rıef" 
rediyoruz: ı 

Gazetenizin 15 Sonkanun ı9f 
tarihli nüshasında "İnhisarıarP:' 
çivi hırsızlığı» başlığı altında illtr 
~ar eden haberin ikinci serle"~' 
sında İdare Levazlm Müdiif~ 
nün bir sene ham.:e mahküm etli ~ 
diği ıpılmıştır. Bu haber ~a~~Ü 
olup idaremiz Levazım ıvı:udi.1 
halen vazüesi başında bulunın~ 
tadır. Binaenaleyh mevzuul>9 

Levazım Müdiirü olmayıp Le\fz 
zım müstahdemlerinden Suat 01

85
• 

ğunun ayni .sahife ve sütunda t 
rih ve tavzihi riı::a olunur. 

i!ij;t@j:UJi4:ılJ 
!:> .. tl.ı tavuK koftesı 

Bu köftr., yağsız kaz, bll1jff' 
hatt~ ördek palazı etlerile de ,._. 
pılahlllr. BuıHI yapmak için ~ 

ır.· 
vuk veya herhangi bir palaı:ı to 

nJ ~e 
ımz Huda Jıaı;ılayıp kemikleri 

111 
derisini ayıkladıktan soura, eti 

Jr• 
ince kıyma makinesinden ge!: t 
meli. Bir havanda döverek b,.ıtı"ı:ı 
haline getirmeli. Dljter bir 1'

11

11 
lçlnde en az bir saat kadar ~~. 
ve yağı alınmamı' sütte b&tı ~ 
mı' 200 gram lç ekme~t ııaflf ~ 
stızlip yarı sütlii bir halde eır.dfll fi 
tavuk etine karıstırmah. 1tı . " miktarda tuz, arzu edlldlğ'l t-. ,: 

ıı•··· İllrde biraz bahar, yarımşar 
\"e kaşığı zencefil ve tarçııı ser~; 
mel!. Dört yumurtanın sarı5• 1 

bunlardan ikisinin akını da iid ~~ 
mck ka,ıg-ı crlmenıis terey&l "e 
birlikte bu hamura. l<atrıull• 11 
tekrar yuğurmalı. Hamur şf'I< 

11ır· 
\·erllemlye<'ek kaıl:ır sulu<'3 n . ,ııı 
sa hir kn~ ••emek kasığı hııS 

y • • ki 
H·:rn: lnee kakta tozu Ua,·esile aJı 
)"Ultrnalı. Köfte hal!.1e koY111 

k rttfl.._ Çok kızgın tereyağınds tzıl !l1' 
lı ve patates J>iire<ılle sıC"ak sıc ,, 
sofraya yollamalı. 'Pek ıezzetli " 
besleyici bir k;}ftedtr. 

H 
..... 
T 

J 
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~arp Va:ziyefi 

Ti v·n meydan 
muharebesi 

'\ezan:~ 

ihsan BOR~I 
9-rk ~C!lnılc, Mosko,·a rad

t, .. nun w•rdlği habere göre en 
;ı muharebeler (Tlk\ln) de ce
~11.n etmektedir, Bu bölgede lnkl-

eden Alman barddltıaın be· 
lttıerı ~;yje lbulfu;a cdllctılllr: 
,._
1 

- Lenlııgf1ld • Tikl1n • '\'ol~
lt Cemıryolu boyun.es Y.olga nehri. 
-A~ğru ilerlemek, Oııega gölü De 
,;;:"'B ara ında )'olp nehri be· 

yay:ılmak; 
2 - Onega gölü şlmallıa4e..u ba· 

'lllıı ta iftlrak eder.eli: IFlo ordutu· 
t.ı_ Yardıoılarlle ArkaDJel demir. 
~"!'IQlu kesmek; .Amerikan • lucJ. 

lel'ldyaboa mAnJ olmak; 

.:_ - ;Mosko,·aoıo timtlden lbta· 
Yardım etmek; 

' - L84oga • Qııega gölluf a
'-cıa S\ir nelırl boyunda bul•. 
~ llııs ku\'\·etJerlnl §lmalden ,·e 
_"'"!lpf:an taarmztarJa mağlO.JI u 
~ etmek; bu surette Fin • Al· 
ıt.... ordularının blrlf!ŞJJleslal temin 
"'llek· 

~ ..:_ Murnıa~ı bir an eni !!
etmek; 

8 - Le.u.lngradıµ Ladoga gölü 

~~ndr.n muvasalasrnı " mele. b11 
.,..Je şeJırl )1yeeek ~·e ce~u 
~rum bırakarak bir an aı'\'el 

ille ini temin etnıE>k; 

, - Nlha~ct Volga ıerislnde 
'<t ili \'ologılır. _ GorkJ batt.ındıı ha. 
~andığı tııhmln edUeu Bus mli· 

aa pllnını c;uyn dü-şlinnek. 

~te bu maksatların hu hölgecle 
f!ı.: Alman harelı.ejl göriılme.kte. 

1 - (Tiln1n) 1 alan Alman kuv
~erı btr kol ile Vologda istika. 
L. IQdc tekrar taarrıu:a bafla1JJ1'· 
"Ctlfır 

~2 ..:_ Bu kmı"\·etıerden ,ayrılan hir 
~ 1, \ lr nehri boyundaki Rus 1'uv· 
ı....tlerıne cenuptan taarrıu için !il

·'lllf şaıidye doğru Uerlf':111ekt.f'<lh·. 
~ kol S\1r nehrinin 50 kilometre 
'llhunda bulunan vanka'ya ''Br-
'1ır, 

~her Jkl Alman t.aarruı.: koluua 
'lı Ruslar muka,·emctc ko)ul. 

~'Hardır. nu yih:den kanlı muha
~ler cert'yan etmektedir, E,ter 

iller g, lr nclırJ §imalinden cf\nuba 
~rrııza baslanuıı1ıır.;a 1ıu ne1llr ho
~lldakı R~ kunetlmnln '8r'kıı 
tlcııınelııırl lru•,•etlA mulıtl'ıneldlr 
~ltsı takdlrc1e naaltflp ,.e eslr ola. 
lirler. 

a - (.enlngradda dondurucu O• 

~lara nğmen Alman kıt'alan 
larktan hücmna gc~mlşlerdlr. Şeb. 
"ıı l.adoga gölü garbından muha
~a ı tamamlanmak üuredlr. Bu 
1"lcı Ilı olursa, artık ~uilar l~n lk· 
ltt~ le tahUye imkAnı kalnıa.yat'ak-

' - 4Jman • Fin Jnt'aları ~ur
'- lt'>k'a dotnı ıla taarru7.a g~
lfl '.ıtrdJr. J)emlr)·oı muusıalası k"· 
lrı..~~ Rus kın1'·etterln1Jl tak\·lye.ı>I 
~hı ~ aualmıştu. 

~ lfuliu, cephmıla IJlmııl ibölcct.in. 
~ınanlar iki hafta tı;hule büyük 

~leı- gönnck f.,tJ.)orlar. Arad ~e 
... ~ tılon111u1» olduiıutd.an nıotörlü 
"'lflfkJorio hareketine mül!Mit llaJe 
~llllıştır. Göller de dondukt.Jl soP. 

ıa.rd<et ,-e malll'vra lmkitnları 
'1taeaktır. 
1 liııınınıa JW,raber on 1'e9 cDn 7.ar
~llıJa Vologda'~·a ,·armaları hafif 

' lhtımalt'Ur. Ancak Onega gölü 

~allnden harekete geçen Finler 
ı..lt'<turıııamazsa, Ktı!I sat renabı 
~ilkeli ''87.lyete dUşeblllr. Şlmdt 
ti@ lar için en nar.Ik mr.selt', Svlr 

Jırı boyundaki kun:efü:rln bir 
~~11\hlyet ''" lmhaYa uıtramadan 

tarılmnsı v~ Vologda lstlkame
~ı tirtmek maksadUe lrullanılma· 

tt. 

~~=============== 
BORSA 

15 TE RİNİSANİ 19U 
l Sterlin 5,20 
O Dolar 129,1025 
' trıo Peeçta 12,84 

İsveç kronu 30,88 
Esham ve Tah"f"illt 

~'a Türk borcu ı 
,~3 İkramiyeli Ergani 
ı\ 4 Sıvrs _ Erzurum 

ı.. ~ 

23 80 
20 70 ' 
20 50 
49 00 

Milli P.ivanuo dün ( s o N H A e E R L E R J ıs•YASI •C:M~ .. , ............ -----~-------..--~---.-1- Bulgaristan Ankarada ceki ·di Amerikan Kurusu ISovye~~; .. 2~~~ kendi kendinin 
gemileri Vaşingtbna maruaJ'dan oehrc hücum ediyor- düşmanı 

Büyük İkramiyeyi 

numaralı bilet 

393.849 
kazandt 

s .. lahlaıııyor var d'' lar~~~ı:\e kazanılan bu 60,11 mµ. 
:vaifJı}uy~. Ge.oeıa! Zukof ıt.a· 
rafından hazırlanan ve General 
Golucef tarafından mükemmel bir 
surette tatbik edilen p!Anların bir 
neticesidir. General Goluccf veri. 
len talimatı Jcra etmek tein kar 
fırtınası olan bir gunü seçmi~r. 

Yazan: M. H. ZAL 
fe wgar llaficll c e.ueüıucal 

lg) reisi, son ıtv&1Cı(Uğl bi.r 

nutukta gözlerini barJ~te dolaştı. 
rnrak düşman arıJor ,.e \"tınan 'e 
l'tıgos.lav huduü.arıııın emin I• r 

hale gcldl••lnJ, fakat bizlm buıltı· 

dwnuzuu ~UpheU blr mauzar.a Cii" 
tl-1dlğlnl Ö)10~·or. 

M,llf p;yaııgonun S inci tertip 1 Son ~ rakamı (44619) ile bite 
1 inci ı;ekillfl diln Ankara.da aat 4 bilet. 
17 . de ,6ergl Evt.ode YılP.ıhnlJ ve çe. Son beş .J'tıknmı (S067BJ ile bite~ 
kllışl kalabalık bir ha.Ik kiltle.sı ta. 4 bilet. 
ikfp etmiştir. 

Son beş rakamı (99537) ile blterı 
Bu ,çe.ldlişte kazanan oumuaları 4 bil t 

qağıya yazıyoruz: e · 
500 e Ura kaznnea au.maratar: :WM Lira !k.araaan aumara: 

3 ı9 1 8
' 9 Son dör 'rakamı Clt09) ile ibiterı 

40 bilet. 

Her ay yüz gemi 
silahlanacak 

Diyet meclisi fevkalade 

içtima akdetti 
Va~in,gton, 15 (A.A.) - Japon 

Limanlarda cephane stok murahhası Sabbro Kurusu buraya 
gelmiştir. lan meydana getiriliyor 

Vaşington, 15 (A.A.) - Reis 
Roosevelt, bitaraflık kanununun 
tAdili hakkındaki kanunu imza et. 
~iti.o.den, önümüzdeki hafta jçindc 

Va§ingtno, 15 (A,A,) - Gazete. 
ciler, M. Kurusu'ya, sulh ümidi 
besleyip beslemediğini sormuşlar 
ve §U cevabı almı§lardır: 

Je,-000 Ura kazanan aumaraJar: 
il98Jl7.211Sl.t•8 

Son dört rwmı ,95~) ile biten silAhlı Amerikan ticaret vapurla-
40 bilet. rından mürekkep ilk kafllenin 

Bu kadar uzak bir yerden ne 
isin geldiğimi tahmin edi1orsu
nuz. Meslekdaşım Vaşington elçi· 
.ııi M. Nomuraya tam yardımda 

bulunmak üzere ıeldim. Vazife. 
min güçlüklerini iamamile idr~k 

ediyorum: Fakat maniayı yarıp 
bcdefe varmak ümidindeyim. 

IS,000 :Lira kaupan numaralar: inıiltcr.ey.e hareket edec_eli .sıınıl-
ll809S - 2H78'7 • uet!% • 12J971S ıoo er Lira kazanan nwnaralar: maktadır. İngiliz m§Jlurları, A· 
2,tGO er Ura kazaıaaıa numaralar: Son Uç rakamı l.260) l.lc bJteJı merlkan mürettebatına bir gemi. 
Son beş rakamı (1~) ille biten .fOO bilet'. nin ne kadar büyük bir sür'atle 

Son beş rakamı 
4 bilet. ım ~r Lira kar.anan numaralar: tahliyc~i )tabll oldu~unu göster

Son Uç rakamı Hi78) De biten mek için tertibat almı§lardır. İn. (18206) ile blt:cn 
f bilet. 400 bilet. giliz limanlarında Amerikan va. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Diet mec
lisi, bu sabah. fevka!Ade Jçtimaı
na ba,şlamıstır. 

Son~ rakamı (337*1} Ue biten tt ar Lira kftzanan 11umara1ar: pur kafilelerini karfılamak için 
4 bilet. Son iki rakamı (27~ ne lbi~n ihtimamlı tertibat alınmakta, hat-

Son b~ rakamı (55130) ile biten 4,000 'bilt>t. U. Atlantik meydan muharebesin. 

Ark Royal'in 
Batışı 

' bilet. 
Son beş rakamı (63228) 

% tjer f,1ra ka1.anan numaralar: de bu vapurların cephanesi tilken-
ile biten Son rakamı (3) ile biten 40,000 miı olabilmesi ihtimali gözönilnde 

4 bllet. bilet. bulundurularak bu limanlarda 
Son bet Takamı (66871) ne biten 

4 bflet. 
Son rakamı {5) ile blten 40.000 cephane stokları ~ilcude getiril-

ıSon beş rakamı (72480) 
bilet ikramiye alırlar. meldedir. 

ile biten 
4. bilet. 

Bu çekilj.şte 20,0QO lira kazanan Ayda yü:ı Amerikan vapunı si-
393849 numaralı bilet Ada.nada. rnhtandırılmaktadır. Önümüzdeki 

<Bqı 1 htd4e> X§ 
Benin, 15 (A.A.) - Alman or

duları baskumandanlığıruo hususi 
tebliği: 

Son beş rakamı (76267) ile biten 
4 bilet. 

ıo,ooo er lira kaz.anan biletler An- dört ay içinde 400 kadar Ameri· 
kara.da. kan vapurunun sil!hlandırılacağı, 

Son lbeş rakamı (81580) jle biten 
4 bilet. 

Son beş rakamı 

bµntardan 185 inin tngiltere)·e, 
5,000 er lira kazanan b!letltr l.s. 135 inin de Kızıldenize i~liyeeeği 

tanbttl, Borsll ve Adana.da svıım_,-

!İki denizaltı Ark Royal tayyare 
nakliye gemisini batırmış ~e Ma. 
laya zırhlwnı hasara uğratmıştır. 
Hasar o kadar mühimdir ki, ge. 
minin Cebelltark limanına yedek
te götürülmesi zarureti hasıl ol. 
mujtur. 

(91539) ile blten 
4 b!let. 

t,toO er Ura kazanan numaralar: 
Son beş rakamı (17056) ile biten 

4 :ı>net. 

Son beş rakamı (~570) He biten 
4 bilet. 

Son beş rakamı (25691) ile 'biten 
4 bllet. 

Son beş rakamı (28076) ile biten 
4 bflet. 

Son beş rakamı (37432) ~ triten 
4 bilet. 

Son beş rakamı (384.91) ne biten 
4 bilet. 

Son beş rakamı (38581) ile biten 
4 bflet. 

AEl!&±±S 

tır. 

2.000 er lira kazanan bHetler: 8 
parça istanbul, 3 parça Ankara. 
Bursa ve Adanada, 2 parçası Konya 
ve brnirde, birer parçası Malatya, 
Turgutlu, Pasinler, Mardin, Tarsus 
Sıvu, Bafra, Eskişehir, Bald&n. İs
kenderun, Antakya, Me1Uc!iye, CI· 
hanbeyli Ye Zonguldakta aabhrJ~r. 

1,000 er lira kar:uıan biletler: 22 
parça ı.tanbal, 6 p.,-ça Ankara, 3 
par'a İzmir, 2 paı-ça Samr.n. birer 
parça Trabzon, Sungurlu, tzmlt, 
Eskişehir, Nevşehir, Emirda!t', lir
fa, Gelibolu, Aydı'!, Tarsus, Ka~"Se"i 
ve Ciltanbeylide satıt!lltŞtır. 

~~::. SUMER Sin._..ı .. allll!lll .. 

LI LIAN HARVEY ve 

WILL Y FRITSCH 
Tekrar lHduştular ?e Arsri laaııJıa,tı .......,.er 

MODERN HAYAT 
p.....,zea sisli ıiNI m.J 1....u.t.r. 

Kadınlamı, erk~lerl taklit._ ve Jtleri apa '-dla elmekt. ••• 
Haklan ol•p olmathtıın bize a nlatacaklar " ıiılerlaiz Hia

de caataodıracaklanu. 

UÇIJJtUl\ILAIU BİR ÖLÜM ~UVA81 - DEllLiZLEBi • iN 
CİNAYET 1!4TAGI - ZiNDANLA&I EN 9Ü'l'ÖJ( ,AJKLARIN 

VENEDIK KZlNDiNLARINiöA 
Goz kamaştıran bir ihtişam... Gönül alan bir heyecan içJndc 

yaşanılan en derin bir aşk romanıdır. 

Bugün L A L E Sinemasında 
Bütün gözler perdeye bağlanacak...... BüUln kalbler birden 
çarpacak ...... Bütün eller onu alkışlıyacaktır .•.... Buıün saat 
l 1 de tenzllAth matine. Geri dönıneınek için yerlerinizi lütfen 

•••••• evvelden kapatınız. Telef o•: <UH5) r 

Bugün muhtei(!m Fransız 
filmini siz de görünüz. 

HiCRAN YOLU 
r•ımRE BL.\NCHA~ • 

iS4 ~IİRANDA 
A.~lt • ihtiras ~ Mac~ta 

EL HAM RA 
Bug!in saat 11 de tenzilAtlı 

matine 

Burünkü P rorram 
.S,33 Müzik 19,~~ Serb~t 10 
ı,.us Ajans daklka 
9,00 MUzil< 19,C>~ Müzik 
P,1:5 Evin salti 20,J.fi Konutnıa 
9.30-9,45 mUzik 20,30 MUzik 

12,BO Program 21,00 Ziraat tak, 
12,33 Müzik 21,10 )tUzik 
U,f5 Ajans 21,85 Ankara at 
18,00 Müzik yar!fları 

18.30·U.39 Mtwk 21,tl) Müzik 
18,00 Program 22,30 Saat ayarı 

ı;anılmaktadır. 

Kendi kendimize 
kavuşmak ihtiyacı 

Londra, 16 (A,A.) - Bir lngiliz 
mubrlQI, sonuna ltadar Ark Roya. 
lin yanında kalmı.ştır. Ark Royal 

(Başı ı incide) + süvarisi geminin kurtarılamıyaca-

mesini bilen jldamlarımız zaten cını anlaınış ve tahlisiye emrini 
mahduttur. Mazinin iyi mirasını vermiştir. iki saat ııonra Ark Ro. 
yeni nesillere devretmeden, ken- yal, mezarına dalmı,tır. Ark Ro· 
di kendimize kavuşmaia vasıta ol- ~al'Jn muhribe sıiınan pbayla. 
madan birer birer aramızdan çe. rından biri demiştir ki: 
kilerek giderlerse boşluk ve renk· Tam batacağı ı;ırada, Ark Royal, 
sWik içi~ dü~cdz. J',Iilli varlığın sancak tarafına doğru 35 derece 
unsuru olarak yalnız akıl ve mil. yatmıştı. Bu, arlık sondu. Gemi, 
1i taassup kAfi değildir. Bunun in- yorgun bir çocuk gibi yana yattı. 
ce örıülcrini tamamıa 91ak ıçın Pupa bir an dikildi. Sonra Ark 
költleri mAzide bulunan birçok Royal yavaş yavaş dalıaların a. 
kıymetleri bulmak, çıkarmak, re. rasına ıömüldü. 

vaca getirmek lazımdır. Torpil İiabet Etti 

Acele harekete geçmek şartile Ben, çay içmeden evvel, kama. 
istifade cdilebllec.ek unsurlar ek- ramda tuvalet yapmakla meşgul. 
sik değildir. Halkın alAkasından düm ki, torpil, geminin ortasına 
§ikAyete ise hakkımız yoktur. çarptı. Ant bir sarsıntı oldu ve bir 
Kendi kendimize kavuşmayı te• çatırtı işitildi. Işıklar söndü, Sar· 
mln edecek manevt gıdaları susa. smtı beni duvara doiru fırlattı ve 
mış eibl bekliyor, KlAsik Türk gemi tam bir dakika, bir musiki 
musikisine ait konserlerin uyan- Metinin kirişi gibi titredi durdu, 
dırdıiı al8kaya, hana bakınız. Torpillendilimlzl anlamıştım, Bir 
MevlUt okunduğu günlerde cami- cankurtaran kemeri yakalayıp ko. 
teri ıiyaret ediniz. Güzel Sanatlar ridor boyunca ko§tum. Koridorda 
Akademisine uiJ'ayarak milli ıev- zayıf bir ışık vıardı. Merdivenler
kl canlandırma hareketinin ne den ilst eUvertelere doğru subay. 
kadar revaç ıördüiilnQ gözden ların :ve neferlerin çıktıiını ıör
fleÇiriniz. düm. Bahriye neferlerimizin teh· 

Bütün mesele, icap eden muhi· like Anındaki sotukkanhlıklarmı 
ti yaratmakta ve kuvvelll 'ikir çok defa işitmiştim, Filhakika 
cereyanları açmaktaciır. Öyle ce. bunlar, 68nki Cebelitarıkta kara. 
reyanlar ki aksi tarafa giderek Ya çıkıyorlarmış gi}?I sakindiler. 
Garp medeniyetinin bayırlı ve gü. Gemiyi Terke Buırlanıt 
z.el taraflarından bizi ayırmasın, Sonra, yukarıdan bir bpparlö· 
zararlı bir millt taasşup yaratma. riln sesi aeldi. Herkes &ancak ta. 
sın, fakat millt kültilr ve san.ata rafına diyordu. Kımıldamala va. 
muvazeneli, sağlam temeller üze- kit bulmadan ses devam etti: cGe
rine kurmağa imkin versin, bizi miyi terketmeie huırlanın.11 
kendi kendimize kavuşhll'sun. Güvertenin a;ık kısmına geçtik. 

İsmet inönü son nutkunda bir Fakat, fazla meyil yüzünden mo
fnkılAp EnstitüsU'nden bahsetmiş- türlli tekneleri denize indirmenin 
tir. Adına lster iİnkıl~p Enstililsü, imkCuısız olduiunu gördilk, Gü· 
ister Akademi densin, fikir haya. verteye birkaç yüz bahriyeli dol. 
tımızın merkezi bir dımağa iht.!- mustu. Kiminin üstünde gelişi 
yacı vardır. O'niversltemiz, ancak güzel bir esvap vardı. Kimisi yarı 
bir oğretme yeri diye inkişaf et. soyunmu5tu. Uzaktan muhribin 
miş, merkezi dımal rolilnü doldu· bize doğru yaklaştığını gördük, 
ramamıştır. Bir Muhrip Yardıma Geliyor 

Yahya Kemal, Fuat Köprülü Biraz sonra muhrip, Ark Roya. 

Almanlar bundan evvel yaptık
ları hücumlarda ormanları geç. 
meğe muvaffak olmu lardı. Rus
ların müdafaal,·a, her Atman hü· 
cumunu bir hezimete çcvir.ıniştl, 

Moskova, 15 <A.A.) - Sovyet 
radyosu cephedeki askerler için 
yaptığı ıneşriyatt.a §Öyle demiştir : 

Vakit kazanmalı, düşmanın ye· 
ni :manevralarına mAni olmak için 
ne pahasına Ôlursa olsun tutun. 
mah71z, dilşmanı, lbüt.ün kışı açık 
sabada merkezlerimizin kapıların. 
da geçirmeğe mecbur etmeliyiz, 

Londra, 15 (A.A.) - Londraya 
gelen Rus haberlerine göre, So\•. 
yet. kıtaları K.erç boğazını geçmek 
tetebbllsll esnasında Almanlar ta. 
rafından yapılmasına intizar olu. 
nan hücumu karşılamak üzere 
Kafkas bölgesinde mevzilerini tut 
muı bulunuyorlar. 

Londra, 15 CA.A,) - Finlanda 
hUkOmeti, cephedeki askerlerin 
en gençlerine uzun müddetli izin. 
ler vermeğe başlamıştır. Bu izin
ler ilk önce, en evvel silah altına 
alınanlara verilmektedir. 

Bu karar, Finiandanın Rusya i
le sulh yapmak için Amerika ile 
tekrar görüşmeler yapmak ümit
lerini kuvvetlendirmektedir. Fin· 
landa ordusu büyilk [kayıplar ver. 
dikten sonra sulh ümidi olma. 
-;aydı Fin başkumandanlığının bir 
çok askerlere izin vermesi izah e
dilemezdi. Fin hükumeti. Sovyet 
baskm büyük ölçü~ ftzaldığı i~n 
bu izinlerin verildiğini ileri sür
mektedir. Halbuki §İmdi eok mlk· 
tarda İngiltereden harp malzeme. 
si geldiil için Ruslar daha kU\'
vetll bulunuyorlar. 

Bulgar p()Jitikacı ı, memleketi. 

nin düşnıanlannı ~-aıılı istikaJlwt. 
lerde arrJ or. Bulgu mllletınlo a ... ıı 
düşmanı ~endlsldir. Doymak hll

mez hırsı ~ilı.ünden hlr düzly~ l<ı-ıı. 
dl kendine dü,manlık ~J.nıl::ıtiı·. 

!Bulgar tarihi, bu OC)1 iytlra ların 
acıklı hlldiyelerlJe doludur. A~ r• 
ayrı alınlnYl, Bulgarlar ~tjk ı 

ı·e ba.>atta mu\aUak olmap ıı .. ti 
datlı lııünl&rdır. l~a.kat bu meuıJ,.. 
kt'1in mukadderatını 'dare ·edenle· 
dalma hırsa kapıOllıflar ~·e mlllet . 
lerlnl mllOt'ralara ürüldı-.mlştlr. 

Komşu mOletler.bı Bt'J ~atinde Ru' 
garlstan. Balkanldık t.e8anüdiini\ 
en hafif bir şekilde ıluyac.uk yerıl~ 

t>Skl Makedonya an'anelerlnl can. 
landırmış ,.e 11lvll halk anıt;ındn 

suo'i \'8BJtalarJa Bıılgarlık ::rarat
mafa kalkı~ıştır. Dünyaımı ya. 
nnki ışekU ne olursa ıOlı;un, lb4' :r.or· 
balık u"uJlerl Bulgarı-.tana hiç bir 
şey kazandıramaz, bunun ak"'I )·oııı 

tutup kom-,ulannm karagiin do"t" 
diye laareket etse.) tll , -e nıederı 

uı;ullerlt' iş gör ~pli llıaldkt ka
zanç imkanları temin ederdi. 

Blı.ılck.l \.e.L;JJ ,dt'ğlşmelerine Hı. 

rilt'n manalara gt'lint·e Bul,ırarların 

'unlan aıllaması lli:z.ıındrr k1 kn. 
lar bizim dahili l~lerimizdir. Türk 
ıte,·ıet aılamlannın filin , ·c filin 
~nebi dC\·let taraftan diye ı1-•1-

gaları ;\'Oktur. Hepsi ayni mllJi 'ii . 
ya.,.ettn şa,naz taraftarlarıdır; 

•epsl t'f&laız 1\'e yalnız TUrk taraf· 
tarr41ır. Bunun ~ OMttede filiin 
yerine lllii.ıı ı~ ıli)e ;bcy~e

ler o~tnıcğc ıur bir ihtiyaç ym<. 
tur. 

S& • 

RADYO NUZH1ET 
MDESSES ESI 

Radyo makJoaları im.al ve taınir atclye:si her kudrette 
A.mplifikatör ve tesisatı, T~ansformatör ve Redresör 
Bobinajı, bilümuBl Radyo aksamı, lfımba, oparlör V.S. . 

GALATA: Veyvocla. - Bankalar Caddesi Voyvoda Ban Ne. 11 
Telefon: 43712, POita kutasu: 1826 

Nakliye İşi Eksiltmesi 
Sümer Bank - lstanbul satınalma 

Müdürlüğünden: 
Haftada iki defa Yemişteki İ:ı:mit Selluioz Sanayii l\füesse. 

sesinin BUrosu iskelesinden verilecek e~ya ve emtlnyı alarak 
tzmite, tzmitten de dönüşte ol dutu takdirde mal alarak seti
recck bir motörle bir sene için mukavele yapılacaktır. Şeraiti. 
ni öğrenmek isteyenler tarihi il~ndan ayın yirmisine kadar Ga. 
!atada Sümer Bank binasında ikinci katta 'l'icaret servisine 
müracaat etmeleri ve ayın yirmi birinde saat onda yapılacak 
olan eksjltmcye gelmeleri ilAn olunur. 

Devlet Denizyolları ilanlara 
İiletmemiz sa&Iık §Ubesinde 100 lira kadro ücretli bir eczacı

lık münhaldir. 
Talip olanların §Cralti anlamak üzere tekmil vesalklerile bir. 

likte Umum MOdilrlOğOmOz Zat İşleri şubesine müracaat etmele. 
ri lürumu ilAn olunur. (10033, 

T. C. iSTANBUL BELEDin.:si İSTİMLAK l\IÜDlİRLOOÜ: 

Beyofhı 5 inci !IJoter Dairesi 1731i 1'/ll/9U D: '87 Acele 

Bepof lu 5 iu.cl ltioterUfine 

Gazi Muştala Kemal Pasa caddesinin tanzimi ıçın 3710 No.lı 
Beled\ye İstimlAk kanununa tevfikan istimlAkc tAbi tutulan İs.. 
tanbulda ZeYfekte Kasap Pcmirhun mahallesinin eski ve yeni 
Ü'şküplU sokajında kadastronun 1036 ncı adasında 9 parsel eski 
ve yeni 7 kapı No.lı ktıglr dükktının tamamına (900) Ilra kıymet 
takdir ve muamelesi ikmal edilmiştir. 

rıııdolu Demtryolu tahvlli 

NUKUT 
~il le ~ r altını (Reşat) 
~rlt altını (Hamit) 
ı\ıtlın he6ibirlik 
~gramı 

I~-----~ 25 50 ----~~---------_....--....-._.. 
24 40 

18,03 Müzik 22,45 Spor SP.n lsJ 
18,40 Mt\zlk 22,55-23 yarınki 
19,30 Saat ayarı program 

TA h r \l I .. / 

gibi adamların yeri Büyük Millet lin yanıbaşına geldI, Bize halat 
MecHsl değil, İnkılap Enstitüsü attılar. Subay, ilk sıradaki ne!er
ıveya Akadcmıl adı verllccek böyle lerin gemiden ~ıkmaları emrini 
blr kuruluitur. Sonra Mesela verdi. Bahriyeliler, halata tutu
Doktor Adnan fikir hayatına dü· narak muhribin bas tarafına in. 
zen vı?rmek ve mbi ile olan iyi meğe ba§ladılar. Bir yer buldum, 
bağları canlandırmak bakımından ben de halatn tutunup kayarak 
tek basına bir hazinedir. Ondan muhribin güvertesine indim. He· 
tam verim almamllk milli bakım. nüz güvertede bulunanlar ellerini 
dan bir israftır. Diğer bir mls1ıl ı>alhyorlar, emniyet altına giren. 
diye Srhbnlcı Hüseyin Sadettin lerle pkalaşıyorlardı. Geminin ön 
Arel'l zlkrcdeceğim. Garba alt tet. tarafına doğru, denizde, kauçuk 
kik usulleri ve sanat ölçülerile .ı\rlt Royal Süvarisi Gemide Kaldı 
mfizl !'ev~isini bu kadar iyi birleş- Sonra keskin bir ıslık işittik. 
tiren 'bövle bir adamın avukatlık- Yultarıda havalanma güverteşin
la geçlnmeğe uğrıısması milli kiil· de, süvarinin aşağı doiru eğilerek, 
tur icin diğer bir acı iı.raftır. Ya. 

Tapudan alınan kayıttan . 2/ 4 hisse sahipleri oldukları anlaşı. 
lan Hatice ve Sıdıka'ya mczkör istimlak kanununun ıı inci mad. 
de1ine tevfikan keyfiyetin tebliği için 16029 yevmiye No. sı tah. 
tında tevdi edilen ihbarnamedeki tebliğ memurunuzun ıneşruha. 
tına istinaden Hatice ile Sıdıka'nın ikametgfıh ve me kenlnin u.. 
yin edf~memiş ve bu suretle tebliğ cdJlememiş bulunduğu beya
nile iade edilmiş olmasına binaen iUln tarihinden itibaren kanu 
ni müddeti zarfuıda takrire gelmedikleri veya mahkemeye müra: 
caat etmedikleri takdirde istimi ak kanununun 18 inci maddesi 
hilkümlcrinin tatbik olunacağının yine istimlfık kanununun 10-
uncu maddesi iktızasınca tebliğ makamına kaim olmak uzcre iki 
yevmi gazete ile ilAn ettirilmesini ve ilanı muhtevi gazetelerden 
ikişer nushalarımn &öndcrilmeslni rica ederim. 

ZAl.'İ 

117 001 
3 55 

llıı~atrna Nesibe Koçak ismindeki 
\(hrnmn zayi ettim. Yenisini a. 

'ıırCa~ırndan eskisinin hukmü yok
. - Sirkeci Nöbethaoe sokak 

'-... No. 38 

8atılbi ve Neşriyat Mlldllrll 
AIJHET EMDi Y AJ.l\LL'li 

~lld.ığı yer: VATA..."i Matbauı 

SARK 
Slnemımnda 

Herkes 

GONOL ESRARI 
Fllminde 

wtLı.t BİRGEL ve 
BBlGİTJ'E llORNP!:f'e 

Hayran olmaktadır. 

16 TEŞRİ.-VİSANİ 19U 
PAZAR 

AY: ~l - GÜN: 3%8 - Kasım: 9 
RUMi: 135'7 - İklnciteşrin: 3 
HİCRi: 1360 - ŞEVVAL: JG 

VAJL:iT ZE\'ALi EZA~J 

GÜNEŞ: 6,48 l,!58 
ÖGU:: 11,59 7,08 
İKİNDİ: 14,34 9,44 
jAKŞA.M: 16,50 12,00 
(YATSI: 18,~5 1.35 
İMSAK: 5,06 12,15 

kup Kadrinin ve Memduh Sevke- :~h~~h~k!a;ı!:ad:r:::a~~=~ !~~~ 
tin scfirliklrrdc iqleri ne? Yerleri 

yer ayırmaları emrini verdiğini 
bu yold:.ı bir enstitüdedir. 

" . gördük. Ark Royal, bir parça mu. 
Soziln kısası: Meydan da var, vazenc bulmuş gibi idi. Silvari, 

nt da ... istendikten sonra bu de- birkaç yüksek rUtbell subay ve 
veyi gUtmek peklfüı miimkilndUr. , mühendisler. kalabalık bir milf-

Ahmet Emin YAL;\IAN reze ile beraber gemide kaldılar. 

İSTANtsUJ. BEUEDin:st ş E B i & T i y A '.l' & o s lJ 
Tepebaşı dram kısmındn lstiklf&i cad, Komedi kısnuııda 

B•ıün saat IŞ,38 da 
Ve ak§am saat 20,30 da 

HAMLET 

Buıtin saat U,H da 
Ve akşam 20,30 da 

KÖRDÖVÜŞti 

tst. Yali ve B. Reisi N. 
İstimlak l\liidürü 
Ali Yaver Mazal 

İnrza 

İşbu illnname ta~p vechile ilin edilmek üzere Vatan Gaze. 
tesine iebliğ olunur. 

BEYOGLU BEŞiNCİ NO'.l'ERİ 
Resmi Mühür ve İmza 

J 

, 
• 



Spor muharririmiz, kıymetli hake mlerimizden Şa?.i ile karşı karşıya 

Amatörlük davasın a 
hakemlerimiz 

Amatör bir hakemle bir fut-
bo~cü arasında fark var mıdır? 

Yazan: Kemal ONAN 

~az~ kulüp i~recilerinin t~crü~ J karı ~mumiyesine bırakarak yal
besızlık netkesı çocukların ızzetı nız bir nokta üzerinde durmak 
nefislerile oynıyaeak kadar ileri isteriz. 
gittikleri lüzumsuz hareketler, Be- Beden terbiyesi umum müdür 
::fen Terbiyesi U. M~~ü:,ünü~ et- lüğü t1l(lkilatına bağlı her sporc~ 
rafını saran ve her hırı ~ yuzden amatördür ve böyle telakki edili
tııt.un beş yüz liraya kadar dol. yor. Böyle olduğuna göre, bir ha
gun ma~l~ rı:ıemurlara bakmıya. kem, bir saha komiserı, bir güreş. 
rak verdi.ğı bır beyanatta, futbol- çi, bir futbolcu, bir idareci de a
culat-a zaruri masraf dahi olarak matördör. Bizim aklımızın alma
para Yet"ilmi~·eceği ve tam ama. dığı nokta da şudur : Bir hakeme 
törlüğün iade cdilceeği meselesi amatör birer sporcu oldukları 
biliyoruz ki, o günlerin başlıca için ikret diyemiyeceğiz, zaruri 
mevzuunu teşkil etmiş ve spor ef- masraf olarak ayni yoldan, ayni 
karı umumiyesinde de bir çok ha- vesaitle gidecekleri bir sahada oy_ 
diselerin doğmasına sebep olmuş_ nanacak maç için bazı maçlarda 
tu. Bu hadiseler arasında da bir 3, bazılarında 5, bazılarında 7,5, 
kaç lira için alınlarına proicsyo. 10 lira verildiği halde futbolcu
nellik damgası vurulan çocukla- lara 75 kuruş verilmesidir. Yuka
rın müdafaasını yalnız biz yap_ rıda da kaydettiğimiz gibi bu nis. 
tık. betsizliğe bir türlü akıl erdirmek 

Biz bir kaç liralık zaruri mas- kabil değildir. Yoksa Beden ter. 
rafın profesyonellik addedilemi- biyesi umum müdürlüğü maç ha
yeceğini, bu yardımlar yapılma_ kemlerini yevmiye ile çalışan bir 
dığı takdirde de bu işlerin yürü- işçi ve böyle olduğuna göre de 
mesinin imkansızlığını iddia ede- profesyonel mi addediyor? Bu işi 
rek, tatbik kabiliyeti olmadığını daha ileriye götürecek olursak 
da ilave etmiştik. Nihayet çok bir çok sakat tarafları da bu sü. 
geçmeden iddialarımızda ne ka. tunlara dökmek kabildir. 
dar haklı bulunduğumuz meyda- Hakem de bir futbolcu gibi 
rna çıktı Ankarada toplanan mer- amatör birer sporcu olarak te!ak
kez istişare heyeti Beden Terbiye_ ki ediliyorsa tramvayda, vapurda 
si umum müdürünün verdiği be- ayni yolu kateden bu sporcular 
yanata rağmen zaruri masrafları arasında neden bir fark gözetili
kabul etti. yor? Esasen harcırah kanunları 
Öğrendik ki geçen akşam ku- da şehir dahilinde zaruri masraf 

lüp murahhasları İstanbul bölge. olarak ikinci mevkide seyahati 
si mNkczindc bir toplantı yapa- kabul ettiğine göre bir hakem için 
rak zaruri masrafların miktarını 1 kabul edilecek masrafın da ona 
tesbit etmişler. Çocuklara beher 1 göre hesap edilmesi icap eder. 
antrenman ve maç günü için 75 Kemal Onan 
kuruş verilec.ckmi~. Sabahleyin 
Beykozdan, Fatihten, Edirnekapı. 
dan, Topkapıdan, Yedikuleden 
Bakırköyündcn evinde yemeğini 
yemeden kalkıp Fenerbahce sta. 
dına, Şeref sahasına gidecek bir 
futbolcuya 75 kuruşun kafi gelip 
gelmiycceğinln takdirini spoı. ef-

Mektepliler Bayramı Tehir Edildi 

Dün Fener stadında mektepli. 
ler. sezonu büyük merasimle aça
caklardı, Fakat havanın müsaade. 
sizliği yüzünden bayram tehir e
dilmiş ve önümüzdeki haftaya 
kalmıştır. 

Her ha·f ta bir fıkra 
Saltanat devrinin sadrazamla. na uygun hadiseler çok oluyor. 

tından birini bir gün köylüsü zi- Mesela, bugün hayatında spor yap. 
yarete gelir. Şuradan buradan ko- mamış, bir bölge direktörimc bi
nuştuktan ve dertlerini döktukten risi gelse de: 
sonra ayrılırken: - Yahu ben gidiyorum. Orada 

- Ben artık köye dönüyorum. spor işleri nasıl gidiyor? diye so. 
Babanız bana: İstanbula gittin. rarlarsa, ben onlara ne söyliye. 
Ahvali alemden ne haber diye yim? Dediği zaman o bölge direk
sorarsa kendisine ne söyliyeyim, 
diylnce sadrazam da gülerek: 

törü de: 

- Sen ona Halidun Çetin direk. 
tör olmuş de. O her şeyi anlar. 

- Sen ona oğlun sadrazam ol. 
muş, dersen o her şeyi anlar. de

Diyecek olur.sa, h~dise bu fıkraya 

de bu- uygun olmaz rol? 
miş. 

Bugün.spor 

DIE8 
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Mücss~selerdc çalışan futbolcular, bugün 
klüplerindeki yerlerini alacaklar 

r Lig maçlarına bugün de Fe. 
• nerbahçe ve Şeref stadlarmda 

devam edilecek, Fener stadın
da Süleymaniye - İstanbulspor, 
Galatasaray _ Pera, Fenerbah. 
çe - Beykoz; Şeref stadında da 
Vefa - Kasımpaşa, Beşiktaş • 
Taksim karşılaşacaklardır. 

Bugünün maçlarındaki husu. 
siyet, müesseselerde çalışan 

futbolcülerin takımlarındaki 

yerlerini alabilecekleridir. Bu 
suretle Beşiktaşı Hakkı ve Şe-

Beşlktaştan Hakkı 

•• u 

Bugün size kulüpçülüğün şüa 

bulmaz hastalarını bir arada tam. 
tacağız. Tanıtacağız- demiyelim, 
kimisinin acınacak. kimisinin ~ü
lünecek halini tcsbit eden bir 
resmi sütunlarımıza geçiriyoruz. 

Bakınız Galatasaray hastaların. 

dan iki kardeş Suat, Fuat ve arka. 
da ayakta muhasebecileri Fuadin 
ya kendi takımlarının neticeyi a
lacağından emin ol'1rak veyahut 

da hasmın düştügü vaziyetten se. 

refi, Fenerbahçeyi Naci, Rebii 
Lebib'i, Beykozu da Bahadırile 
sahada görmek kabil olacaktır. 

Günün en mühim maçı hiç 
şüphe yok ki Fenerbahçe _Bey. 
k-0z arasında olacaktır. Geçen 
hafta Beykozun Beşiktaş karşı
sında çıkardığı güzel oyunu, 
Fenerbahçe • :Şeykoz maçını ü
zerinde !azlasile durulacak mü
him bir karşılaşma haline sok
muştur. Diğer taraftan sa,rı la
civertlilerin bu sene geçirdik
leri buhran, yaptığı her maçta 
tarafdarlarını korkutmaktadır. 

Maamafih tam kadrosile sahaya 
çıkacak bir Fenerbahçenin Bey 
kozu mağlUp etmesini yine ta
bii görmek icap eder. 

İstanbulspor - Sülcymaniye 
müsabakasında galibiyet şansı 

.ner ne kadar İstanbulspor lehi
. ne ise de, bize kalırsa bu maç 

çok çetin olacaktır. 
Galatasaray - Pera karşılaş

masında da Galatasarayın ga_ 
libiyetini muhakkak saJ:_mak 
lazım gelir. 

Günün ikinci derecedeki kar-

şılaşmalarından birisi de Ve· 
fa _ Kası.mpaşa maçıdır. Ka
sımpaşalılar bu sene asaplarına 
hakim olarak oynadıkları her 
oyunda derecelerine göre mu. 
vaffakıyet göstermişlerdir. Öy
le zannediyoruz ki, Vefa için 
bu maçı kazanmak o kadar ko
lay olmıyacaktır. 

Beşiktaş - Taksim arasındaki 
maça gelince; .tam kadrolu bir 
Beşiktaş için Taksim karşısında 
farklı bir galibiyet beklenebilir 

Fenerbahçeden Lebip 

vinç içinde oldukları yüzlerinden ğunu gösteriyor. 
okunuyor. Muslihin yanında oturan eski 

Beyaz pardösüsile Muslih hoca- izmirli ve Altınordu kulübünün 
.rt görüyoı musun·? Herhalde se- hastası meşttur :Mamako Saimdir. 
vinçli günlerinden birini yaşıyor. Onun önünde oturan spor muhar
Önünde oturan Leblebi Mehmcdin ririmiz için fazla bir şey söylemek 
beklemediği bir netice karşısında lüzumsuzdur. Diğer tarafta da 
şaşkına dönmüş bir .hali var. Galatasarayın eski birinci takım 

Arkada ayakta gördüğüniız Su. kaptanı Salahaddini yanında da 
avi bir Fenerbahçe hastasıdır. Ca- Sarı Kırmızılıların en büyük bas
tık kaşları, kuli.ibiiniin oynıycağı !'alarmdan reisl. eri Tevfik Aliyi 
oyundan ve neticeden emin olma- kendinden geçmiş bir vaziyette 
dığını ve pek korku içinde oldu. görüyorsunuz. 

BAŞ, .1 , EZLE, GRiP, RO ATIZ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütj .1 Ağrılarınızı Derhal Keser 

İl"abında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutula rı ısrarla isteyiniz. 

Müsabaka kuponu 
4 

23 İkinciteşrin J94l 
maçlar! için 

Resim, spor seyircilerini heyec anlı bir vaziyette ıösteriyor 

Futbol seyircilerinden 
Zaferci ler !.. 

i Zaf ercilerin, bitaraflar ve 
· klüpçü~erle farkları nelerdir? 

1 )azan: Sadun Galip SAVCı] 
ve· 

Geçen haftaki yazımda klüp j mesini kullanmaia ehemmiyet 
hastalarını _ hususile futbol bakı. rir. ce• 
mından _ tahlil etmiştim. 1 Yanındakini dürter ve yarı • 

Futbol maçlarını seyre gelenle. vinç, yarı takdirle: ıcıcı 

rin hepsi klüp hastası değildir. - Ha~an, gördün mü Jlll rıa· 
Klüp hastalarını bir tarafa bırak. «Ağabeyııı? ... Otuz mctrede0 

tıktan sonra diğer seyircileri şöy- sıl dayandı! 
8 

le tasnif. ede~ili~iz: . -- D~medim mi M~runet sa~~ 
Mutedıl klupçuler ılk goli.ı yapsa yapsa Fıkret ,f. 
Bitaraflar beyı yapar diye! • 
Zaferciler ceJ1l ı Ahmet be, var mı 9ıı' 
Bugün bu ıı Zaferciler~ den balı- ıcAğabeyıı gibi kaleciye yuttu!' 
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sedeceğim. Takımın baskısı kendini . g e· 
Zaferciler de klüp hastaları ka. termeğe, goller birbirini taJcıP 1.e 

dar hastadırlar, fakat muayyen dip de galibiyet kafese gir~~bıı 
bir klübün hastası değil de zafe- başlayınca artık zafercinin Jc 
rin hastasıdırlar. belli olmuştur. 

Zafercilerin bitaraflardan farkı 
tarafgir olmaları, klilpçülerden 
farkı ise tarafgirliklerini muayyen 
bir kltibe inhisar ettirmemeleridir. 

Hani meşhur bir fıkra vardır: 
- Yaşasın, yaşasın! 

- Kim yaşasın? 
- Daha belli değil! 
İşte zaferciler bu ıcDaha belli 

dcğilıı prensibine dayanırlar. 
Bir klübe aza olmak fırsatını 

bulamıyanlar, klüpçü bir akraba
ya malik olmıyanlar, bir klübün 
futbolcüsile tanışıklık temin ede. 
memiş olanlar, fakat bitaraflıktan 
da asla hoşlanmıyanlar zaferci 
olmuşlardır. 

Zafercilerin büyilk bir kısmını 
çocuklar teşkil eder. 

Zaferci başlangıçta sakindir. Ya 
vaş yavaş heyecanlanır. Heyecan. 
!anınca <cNe şiş yansın ne kebaplıı 
kurnazlığını gözönünde bulundu
rarak iki tarafı da teşvik eder, iki 
tarafa da çıkışır, kah hakemin bu 
tarafı, kah şu tarafı tuttuğundan 

şikayet eder. 
Taraflardan biri ilk golü yapın. 

ca ihtiyatlı bir takdir yolu tutar. 
Ne olur ne olmaz, takımı övmez, 
gol yapan oyuncuyu metheder. Bu 
işi yaparken de ıı Ağabeyıı keli. 

- Yaşasın, yaşasın! 

Artık ona SOi"abilirsiniz~ 

- Kim yaşasın? ·ı 
'l'rsitı 1 

Ve derhal cevabını alabı ı (~a· 
- Yaşasın Galatasaray •• • (\'~ 

hut) Yaşasın Fenerbahçe .•• 
but da) Yaşasın Beşiktaş! tıJ 

Maç bitince zaferci, hıı.".~~erl' 
son raddeye gelmiş kfüpÇll 111~ 
birlikte sahaya fırlar, yine 0~,r. 
la birlikte oyuncular; orrıll ıer· 
bağıra çağıra bir zafer alaY1 

tip eder. 
. c ~ısı 

Bu tip, ertesi hafta. yın J(ırıt' 
ferıı peşinde v-e muzaffer ta 
qaşatmak» zevkindedir. cı 

Sadun G_ ~ 

Stad 3 yaşmdo 
ıııt· 

Gayesi memleket sporu.rr9 'Y' 
met olan Stad Spor mecm~as;ş o. 
rınki sayısile üç yaşına gırın 111111• 

lacaktır. Memleketin tanı ıı!l 
sporcularını, spor yazıcılarını ıııııı 
araya toplıyarak Türk ~P'.3: ~9· 
kurtarma yoluna sokmak ~çı eJc! 
lışan Stad refikimizi teb~1~.1' i~ 
ve kendilerinden daha buYll J(tctl 
ler beklediğimizi irnve etme 
kendimizi alamıyoruz. ~ 

Tahmin mü abakam ı 
Sporcu okuyucularımızdan gör. 

düğümüz rağbetle lig maçları üze
rinde tertip ettiğimiz tahmin mü
sabakasına devam ediyoruz. Bu
günkü maçlar için olan müsaba
kaya da dört yüzü mütecaviz oku. 
yucumuz iştirak etmiş bulunuyor. 

Şimdi size, önümüzdeki hafta 
müsabakası suallerini soracağız. 

Biliyoruz ki, gelecek hafta se
nenin en mühim maçını seyrede
cek ve Fenerbahçe - Beşiktaşı 

karşı karşıya göreceğiz. Her hal
de bu müsabaka sizin için çok en. 

teresan olacaktır. sir11 • 
1 - Fener - Beşiktaş, Tak 9şs. 

İstanbulspor, Beykoz - KasıınP 50 
Beyoğlu _ Vefa, Galatasa:a~; gıı 
leymaniye maçlarında gunuıctır! 
!ipleri hangi takımı~ olaca J118ç 

2 - Fenerbahçe _ Beşikta.;ıc gc 
kaça kaç neticelenecek ve ı '/9 
lü hangi devrede hangi takırıı 
pacaktır? uf1191'• 

Suallerimizin cevabını C e1'Ji· 
tesi akşamına kadar kuponu visi1ıe 
yerek matbaamız spor ser 
gönderinİ' 
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