
Saf muharriri: 

Ahmet Emin Y A L M A N 

3 İkinciteşrin 1 9 4 1 
PAZARTESi 

'1' e l e! f o n : 24136 - Tel-" VATAN t.t, "1 

.. 
.... 

Hasan Ali Yücelden 
açık bir dilek 

~- 6 ....... 

.t 'r ANEVi • Catoıotla, Molla l"eaari s. 3t • 3Z y, 1 : 2 - Sayı : 4 28 « DOGRUY A DOGRU ·. lGRlYE IGRl ,. Fiyatı 5 Kuruş 

Ziya Oökalp'm eserlerini toplamak 
üzere yazılan bu dileği üçüncü 

sayfamızda okuyunuz. 

Tarih, ·dünyayı sulhe 
ulaştırmak rolünü 

bize vermiştir. 
!leş esaslı vaziyetimiz dolayısı 
ile bu rolün tabii sahibiyiz • 
~ ntara, 2 ikinciteşrin (Tele- ı 

fonla) - Bir tarafla sulh 
~ olunca bütün dünya kulak 
~rtıyor. İsmet İnönünün açılış 
~ Unda, o herkesin muhtaç ol
' U ve beklediği barı;>ın kaynağı 
!\ tlirsek sevinç duyacağımız 
4t ltltıncta söylenen mühim sözler 

derin bir tesir uyandırmıştır. 
Şu suali kendi kendilerine so
~ar çok olmuştur: .Türkiye, bir 
~ın müttefiki, diğer tarafın 
it tı olması dolayısile acaba bir 
\tissttt tcklüinde mi bulunuyor.• 

\ liayır, Tiirkiye, bir tavassut 
ltti!ınde bulunmamıştır. Fakat 

~lllığın vicdanına hıtap etme
L"ıtzifc saymıştır. Medeniyetin 
~z bulundul:u büyük tehlike 

llSında duyduğu teessürü ifade 
~kten kendini alamamıştır. Mil 
'""!arca insanın feci felaketi kar
~a kalbini dolduran e~mleri 
~tnek tc elinde ddildi. Yarının 
~ iİndcn çok elemli olacağını on
~ fark~tyor, fakat biz bili-
~. 

~~hten, bir tarafın dostu, di
~arafın müttefiki sıfatile bah
~ dik İnsan ailesinin hassas, 
~ Übcli · ve idealist fertleri sıfa. 

bahsettik 
l\ bunyayı p~cnsipe da)'.:anH' biT 
~itli sulhe ulaştırmak vazife ve 
tıt._lriiyctıni t~ihi, bir taknn va
~;cırırnız dolayısile bize vermiş. 

~ vasıflar da şunlardır: 
~ - Biz, cümhuriyet rejimi ba
~ ltldan genç bir birliğiz. Bütün 

1itmız itibarile giln görmüş, 
~tz acı tecrübeler geçirmiş, in
~ tt ız. Dünya ne gibi davalar. 
~ ~rşıla~mış olursa olsun, bun

tı bizim tecrübe kitabımızda 
trı \"c izi vardır Tahakküm yolu 
~ . 

, dünyada saltanat arayan, ken-
llden olmıyan millet ve unsur
t~ buyurmak isti)'Cn milletlere 
)'..ı.. ••• 
~uı ırJz ki: IC'Biz o yollardan 
~ lk. Tehlikeli yollardır, ödenen 
~· her vakit elde edilen menfa
~ a~ırdır. Ucunda da u9urum 
~dır. Dönünüz, devam etmeyi. 

• 
~ - Parayı ve menfaati hiçe sa
~ ı~n feratatli, idealist insanlar 
~d.ır, Dünyada her iyi şey bun
~ eseridir Tam mlınasile fc. 
~ lli ve id~alist millet sıfatile, 
~ larih sahnesinde birlnclyz. Diln 
!i.tfl1n geçer akçesi topraklarını ve 
~ 113 ve hayat sahalarını şu vc

bu ad altında genişletmektir. 

1 
C~er akçeye rağbet ctmiycn 

Clk millet olmamız dolayısile 
~~ltaıarının menfaat ihtilafları 
~.!tında eşsiz bir hakem olabili-

a 
~ ":"" Toprak hırsı ayni zaman-
~t hır hastalıktır. Biz bu hasta- 1 
• '1tı bir daha nüksetmemek ti. 
•e B" ' ıfa bulan yegane milletiz. 

- Bize hasta adam dcmtşler
~ l3ır bakımdan cidden hası. i
~İ liastalar hazan geçirdikleri 
~~"lığı doktorlardan iyi bilirler. 

de bir taraftan hastalık alfı
~ 1 &:örünce derhal teşhis ede
bı Yolda tecrübe ,ve ihtısas sa
C>t Olduk. Dünyada bugün ne 
~t 1tını bilmiyen hasta mllleller 
~1 liunları ezmenin ve yok et

tı il değll, tedavi etmenin yol-
11:1 dlişürunek lfızım olduğunu 

Oruz 3 . 
&. ' Bugünkü ihtlllıf, tarihin en 
niık mezhep muharcbelcrin

~lrıdir. Bu mezhep kavgası, 
1 

tolerans ilanı ve saldırma
~ lk esasının sağlama bağlan. 
~l V~klinde sonuna erebilir. Hal 

~l' hız, orta çağdan sonra dtın
: tolerans ruhuna yeniden ka

t> lıran milleliz. 
~ UrıYada harp için çalışanlar 

· /'akat bunların hepsinin son 
ı &ulhtür, -Sulh denilen şey 

~lelıUn içinde havadan düşemez. 
tı;ı dünyanın geçirdiği sarsıntı
~!'\ sonra, uzun uzadıya hazır. 

1Ya ihtiyaç vardır. Hiç ol. 
il. bır milletin bu işi üzerine 
ı lAzımdır. İşte yukarda say• 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Jtusyada cereyan eden kanlı savaş adım adım ilerliyor. Kazanan 
da kaybl!dl!n de ancak lnnh ka yıplardan sonra ilerliyor veya 

gerili yoriar, 

ASKERİ VAZİYET 

Şimal v~ cenup 
cepheleri 
Arkanjel limanıyle Sivastopo1 deniz 
üssünün ôkıbetleri 

Yazan: Ihsan BORAN 

( Yazısı 3 üncü sayfamızdadır ) 

r -=ıı 
aponga Si-
yamı işgale 

hazırlanıgo 

Si yamda endişeler 
başgösterdi 

Japonlar Hindiçiniye 
yeni bir imparator 
getireceklermiş 

Londr a, 2 (A,A,) - J apon
ların Siyamdaki J apon aleyh· 
tarı te~ekkulleri or tad an kal
dumak istedikleı-i Londrad a 
haber alınmı~tı r, J aponlar, bu
nun Uzak arkta refahı temin 
m aksadile yapılacağını söyle. 
mek ted irler. A ksi takdir de Ja. 
ponların askl!ri harekete ıeçe
cekleri zannedilmektedir. 

Fakat hakikatte, Japonların 
Siyamda kl taraftarları vasıta. 
:sile d ahili entrikala r çevire
rek m ütemad iyen a rtacak e. 
lan bir tazyik le S iyamı, J a
pon noktai nazarına İ':?ti rak et . 
tirml!k isted ikle ri sanılıyor, 

Askeri hareket olması icap 
ederse bunun Çin ve Siyamda 
yapılarağı tahmin ediliyor. 
Hindiçini yakınında toplanan 
J apon takviye kıtaları evveli 
Birmanya yolunu kl!.o;mek ve 
sonra da Siyam topraklarını iş. 

gal et~k tehdidindedir, 
:\lemleket dahilinde sökôtu 

iltizam edenler, S iyam i:stikli.Jl 
<Devamı Sa, 3, Sü. 7 de) X 

dığımız vaziyetler dolayısile tarih 

bizi yüksek ve asil bir rol için ta
bii surette seçmiştir, 

insanlık emin olsun, emaneti 
Jyi saklıyacağız, buna iyi bakaca
ğız ve rolümtizü sonuna kadar fe. 
ragatle ve insanlık sevgisile ya. 
pacağız. 

Ahmet Emia YALMAN 

Almanlara göre 
Kırımda 

Simferopol 
zaptedildi 

Cepheyi gezen ltal
yan gazeteciler ha
rabeler karşısında 

dehşet duydular 

Geçen ay 447.300 
toniliıtoluk İngiliz 

gemisi batmldı 
Fuhrerin umumi karargahı, 2 

(A,A.) - Alman orduları başku
mandanlığının tcbligı: 

Ordularımız Kırımda yeni zafer. 
!er elde etmişlerdir. Kuvvetleri
miz magh'.ıp düşmanı süratıe ta. 
kip etmektedir. Hususi bir tebli& 
ile bildirildiği veçhile Aladağ ei
mal mUntehasına geniş bir cephe 
üzerinde ul~ılmıştır, Alman ve 
Rumen kıtaları dün Kırımın İner
ke7.l olan Simferapol'ü almışlar ve 
Si vastopol istikametinde ilerlemi· 
ye ba;jlamışlardır. 

Donetz havzasında Alınan ve İ
talyan kuvvetleri yolların fevka. 
llıde bozuk olmasına rağmen dü~
manın mukavemetini kırmı;jlar, 
mevzilerinden püskürtmüşler ve 
yeni hizmet bölgelel'ini iegal ey. 
lcmi~lerdlr. 

Leningradda, Sovyet kU\·vetleri 
Neva nehrini gcc;mck için yeniden 
huruç hareketleri yapınıya teşeb

biis etmişse de ağır zayiatla Lc
nlngrada çekilmiye mecbur edil
miştir. '.Leningrad ve Kronştaddaki 
askeri hedefler t.arnfımızdan mües 
sir surette bombardıman edilmek
tedir. 

Tayyarelerimiz, gece, gündüz Sı. 

vastopol deniz kalesini bombardı
man etmektedir. Liman tesisleri 
mütemadiyen dövtilmr.kledir: Bir 

<DnaDll Sa : 3 Si : 5 de) /§/ 

• 
lnönü'nün 
nutkunun 

akisleri 

Ofi Ajansı diyor ki: 

« Türkiyenin en büyük 
şahsiyeti bir anlaşma 
zemini aramak husu
sunda muhasımlara 
yardım ediyor » 

Vicby, 2 (A,A,) - Ofi ajan
sı bildiriyor : 

ccl\Iemleketimiz bir cün de 
dünyanın beklediği ve ınuhtaç 
olduğu barış kaynağı olabilir
se bundan duyacağımız &evinç 
pek fazla olacaktır,» 

Türkiye Reisiciimburu İnö. 
nünü bu cümlesi bilhassa 
kaydedilmesi lazım gelen bir 
fikri ihtiva etmekte ve Türk 
hükumeti s ulh davasına hiz
mette bulunmıya memleketll!
rinin her zaman hazır oldutu
nunu mA&hasım m emlekeUere 
şimdiye kadar duyurmamış dl!
f illerdir. F akat ilk defadır ki, 
bu mJmleketin en büyük sahsi. 
yeti bir anlaşma zemini aramak 
hususunda mubasırnlara yardı 

etmek a rzusunu teyit etmek
tedir. Reisicümhur inönünün 
enıeJleri yalnız iki unsura in
hisar «!den bu noktadaki büyük 
sadelik bilhassa dik kati çek· 
mektedir . B11 unsur lardan bi. 

r i, hakk •ıda pek cemile ki~ 
söıler kuJlandıtı Almanya, 
diğeri de hakkında pek haföıa. 
ne kelimeler sarfettifi inr ilte
redir, 

Rusyodo, din 

mevcuttur demek 

Amerikalıları 
tahkirmiş 

Roma, 2 (A.A.) - Stefani: 
Vaşingtoııdan bildirildigine göre, 
Birlesik Amerika Moskovadaki bü 
yük elçisi M. Davs ile S talin hü
k(ımeti nezdinde reis Roosevelt'in 
hususi mümessili Harry Hopkinsin 
beyanatları hakkında mi.italfla ser. 
deden ııVaşjngton Post gazetesi 
şunları yazıyor: 

.. Rusyadaki tazyik idaresini hak 
h göstermiye kal kışmak ve bu 
memlekette din serbestisinin vü
cudunu teyide teşebbüs eylemek 
Amerika milletinin mantık, zekfı 
ve aklı selimine hakaret etmektir. 

Hür Romanya 
kuruluyor 

Londra, 2 (A.A,) - Rumen mah 
fillerinden öğrenildiğine gore, şim 
eli Meksikada bulunan eski kral 
Karo! yakında bir beyanname neş
rederek kendisini hür Rumenlerin 
reisi ilAn edecek ve oğlu l\Jihall'ln 
mevkuf olduğunu bildirecektir. 

SPO 
Fener· Vefayı, 

.. 

--

İngilterede 
hükumet 

buhranı mı? 

Rus mağlubiyeti 
üzerine lngilterede 

sola doğru bir 
temayül seziliyormuş 
Ronıa, 2 CA.A.) - Stefani: 
l\ladricklen bıldiriliyor: İngiltere 

deki hükumet buhranından bahse
den dnfirmaeiones11 gazetesi şun
ları yazıyor: 

•Bu hal, İngiliz milletinin için
de yaşadığı derin dahiU buhranm 
harici tezahürüdür. Bugün Bı.iyük 
Britanyada, ilk hamlede gayri ta. 
bil görünen, bir \'aziyet mi.ışahade 
edilmektedir. Bolşevik repimlnln 
Alman ve müttefik darbeleri al
tında yıkıldığı anda İngilterede 
sola doğru bir temayül sezılmekte. 

\ dir. Günün birinde Londrada bir 
ı halk cephe$i iktidar mcvkiine ge

lirse buna da hayret edilmemelı
dir. Çörçil bu suretle kendi siya. 
setinin kurbanı olmuş olncaktır. 

Rus cephesinde dehşet verici harpler olurkn İngiltere durmadan 
adasını takviye ediyor, Resmimiz inr iltereye Amerikadan gelen tank 

ve tayyareleri göste r iyor 

Amerika -ı 
sür'atle 

hazırlanıyor 

Geçen oy 33 harp 
gemisi tezgaha kondu 

17 gemi de 
hizmete girdi 
Vaıington, 2 (A.A.) - uİkl 

Alman 
19;ngiliz 

hava harbı 

Almanlar, Londroyı ; 
İngi ~ izler, Bremen, 
Kiel ve Hamburgu 

Lond:~:n(~~~~~I~:,. J 
Okyanus1> filosu programının tat- zaretinin tebliği : 
biklııc nezar e t ede n m e murlar bu- F ena hav a şcıı·llarına rağmen, 
giln beyanatta bulunarak ilkteşrin bombardımnıı servisine mensup 
ayında 33 harp gemisii;in, yAni va. tayyarelerden mürekkep bOyüh 
sati olarak günde bir geminin tez- bir filo cumartesi - pazar g.ccsi 
gaha konulduğunu bildirmişlerdir Kicı'de ve Alman~aııın şimali .;ar
Bu gemilerin arasında bir kru- bi bölgesinde bazı hedeflere taar. 
vazôr, 3 muhrip, 2 denizaltı var. ruz etmişlerdir. Brcst ve Havre 
dır. dokları da bombardıman edilmiş. 

Biri kruvuör, biri muhrip, 3 u tir. 
denizaltı olmak üzere 22 gemi de- l Sahil ::;ervisine mensup tayyare. 
nize indirilmiş ve bu suretle \'e 1er Saint - Nazairc doklarına ta. 
vasati olarak üç günde bir gemi arruz etmişlerdir. Bu harekctler
denizc indirilmiş bulunmaktadır. 1 den dort tayyaremiz dönmemi~tir. 

İçleı-inde biri tayyare gemisi ve Hamburı. Bremen bombardımanı 

bir muhrip olmak üzere 17 gemi, Londra, 2 (A.A. - İngiltere Ha 
vasati olarak iki günde bir he- va Nezaretinin tebliğı : 

sabile bir gemi hizmete girmiştir. Ağır bombardıman tayyarelerin 
On bin to nl1lk yeni bir kr uvazör den mürekkep büyük bir hava teş 

Camdcn, CNev Jersey) 2 CA. kili dün gece Almanyanın şimal 

A.) - aİki Okyanus" filosu ismi batısında Hamburg ve Bremen li
verllen in aat programında derpiş manları da dahil olmak üzere muh 
edilen 10 bin tonluk Chevland is- telif hedefleri şiddetle bombardı • 
mindeki yeni kruvazor bugün, talı man etmlııtir. Dunkerk ve Bolon
min edilen müddetten yedi ay ev- ya dokları da bombalanmıştır. Tay 
\'el denize indirilmiştir. Bu kruva- yarelerimizın allısı üssüne dönme
zör Ncvyork Ship Building Coor- miştir. 

')Oration Yards tezgahlarında lnııa Alman nakli;H gemilerine h ücum 
edilmektedir. Londra, 2 (A.A. ) - İnı;iltere 

Hususiyeti, pek mühim sürati o- Hava Nezaretinin tebliği: 

lan bu kruvazör !17 deniz birliğini Cuma gecesi sahil muhafaza ser 
ihtiva edecek olan yeni bir serinin visine mensup tayyarelerimiz Nor-
ilk gemisidir. veç sahilleri ve Frise adaları a. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) §X§ <Devamı Sa. 3 Su: 6 d a) X§ 

Beşiktaş - Beykozu mağlup etli 

Lizbon, 2 (A.A.) Ofi: 
Londrndan muhtelif kaynaklar. 

dan gelen haberler, M. Çorçil ık 

Lord Beaverbrook arasında vahim 
görU ayrılıkları meydana çıktı-

ğını teyit etmektedir. Lordun harp 

Lord Beaverbroı.k 

kabinesinden çekildiği ve yahut 
diğer bir nezarete :;eçtigi takdirde 
bu neticenin İngiltc.renin vaziye. 
tinde ehemmiyetli akisler doğura

bilecek mahiyette olacağına i~rel 

edilmektedir. 

Sovyetlere göre· 
Sovyetler 

• 
gerı 

çekiliyor 

Ruslar bütün 
şiddetleri le 
dövüşüyorlar 

Londra, 2 (A.A.) - Reutcr'in 
Kubyechev'deki muhabirinin bil
dirdığlne sore, Sovyet Rus;>anııı 

yeni hukumet merkczınde, Alman
ların, iddia ettikleri ı;ıbı Kırımda 
bu kadar sürailc ılerlemedıkleri 

ve Pcrekop berza'lunda Rus kuv. 
vetlerinin mukavemC?tinl kırama

dıkları so;>·lenmektedır. 

Almanların bu bölgede kuvvetlı 
bir tazyik yaptıklan ve Rus kuv
vetlerini ~iddetlı duşman taarruzu 
na mukavemet için zor şartlar içın 
de kaldığı kabul edilmektcdır. Rus 
ların kolayca müdafaa edebildik
leri n1evzilcri almak için Alman
ları.n buralarını hucuınla zaptet
mek istemelerinin kendilerine mut 
hiş zayiat verdirmiye sebep oldu
{:u ilave olunmaktadır. 

Durmadan Rus hatlarına hucum 
eden Alman tayyarelerile topçu. 
sunun ateş himayesi altında fazla 
miktarda tahşit edilen Alman pi
yade motörlü alayları düşmana mü 
temadiyen taarruz etmektedir. 

Dün Fener ve Şeref stadlarında lik maçlarına devam olundu, BC!Şiktaş çok çetin bir m aç tan 
sonra giiçbelıi Beykozu mağlüp edebildi. Fener de Vefayı mağlup l!tti, Galatasaray ise Kasırnpaşa. 
y ı büyük b ir gol farkile yendl Anka ra at yarışları büyük b ir heyeun içinde cereyan etti, Çifte 
bahis 22 lira kazandırdı, Resmimi z G, Saray • Ka!l'lmpaşa maçından he!yecanlı bir anı gösteriyor. 

Moskova, 2 (A.A. ) - aKızıl Yıl 

dız11 gazetesi muhabirinin bildir
diğine göre, Rus cephesinde Tula 
istikametinde cumartesi gündüz ve 
gece muharebeler devam etmiş Ve! 
düşman uğradığı ağır zayiata rağ. 
men hücumlarını hafifletmemiştir. 

Muhabir Alman k uvvatleri kısmı 
(DeYamı Sa. 3 81 •• Ü) -
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\'AT NIN TARİllİ RO:UANI: TEFI:İK.\ No. 10 

Yaz.an: Mourus YOKAY 

Gemide hakiki dünya 
güzelleri vardı 

Genç dul, Mchadia kaplıcaların 
da bulunacagını yazmıştı, Toloki 
atını sürerek kaplıcanın istikame. 
tini tuttu. 

tı. Affan bey gemiye ayak basar 
basmaz dedi ki: 

- Ben Macaristandaki paşala· 

rın en büyüğü olan Peşte kuman_ 
- 4 - danı Hasan paşanın emrile geliyo. 

HACI BABANIN HURİLERİ rum. Bana bütün mallarını gös. 
Hacı baba, istanbulun en belli tereceksin. Ben de içlerinden en 

baıılı esir tacirlerinden biriydi. iyisini seçeceğim. 
Pt:ııtcde 1660 senesi yazında b\ı- Hacı baba yerlere kapanarak, 

yuk bir ordu toplaracağını saray- Hasan paşanın bu iltifatından do
daki adamlan vasıtasilc vakit ve layı ömrüne ömUr katılmış oldu
zamanile haber almış ve rakiple. ğunu uzun cümlelerle ve mübala. 
rinden atik davranarak yol hazır- ğalı kelimelerle anlattı. Beyin eli
lıiına girişmişti. En kıymetli ca. ni, eteğini defalarla öptükten son. 
riyelerini seçerek "bir gemiye dol- ra kendisini aşağı salona aldı. 
durmuş ve Karadeniz ve Tuna yo- Salonun kapı perdesi sırmalı, 

liyle ordudan evvel Peşteye var. ipekli halılardan yapılmıştı. Bu
m ştı. raya yaklaşılınca tatlı nağmeler, 

Malını sattıktan sonra boş dön- şen fısıldılar duyulmağa başlandı. 

miyccekti. Harpte sıpahller tua_ Koyu kırmızı ipekten yapılmış 

fmdan esir alınan Macar kızları, ikinci bir kapı perdesinin ipi çe· 
Erzuruma varıncıya kadar Anado- kllip açıldıktan sonra beyaz tülden 
lunun her tarafında makbuldü. üçüncü bir perde göründü. Tıpkı 
Sonra 'Macar köleler de çifUiklcr- bir mücevherin mahfaza mahfaza 
de çalıştırılmak üzere iyi fiyatla. içinde saklanması gibi buradaki 
ra satılabilirdi. Hacı baba, satılık canlı elmaslar da çeşit çeşit per. 
cariye ve kolesi olan sipahilerden deler arkasında saklanmıştı. 
bu malları uc~ız fiyata satın ala- Tül perde çok ince idi. Bunun 
cak, dönüşte değer bahasile İstan_ arkcsıfldan, salonda bulunanlara 
bulda ve Anadolunun belli bn§lı gözükmeden, içerJsinl iyice seyret. 
piyasa yerlerinde satacaktı. mek ıni\mkündü. Yerler, tavanlar 

Gemi demir aiar atmaz her ta- pencere araları Acem halılarilc 
• rafı temizletti, süsledi, her tarafa 1 bezenmişti. Bunların arasında on 

Acem halıları serdi ve çiçek serp· dört güzel kız oynaşıyordu. Bir 
ti. Vapurun burun tarafına hadım_ 
ağalardan mürekkep bir çalgı ta
kımı yerleştirmişti. Bunlar gürül. 
tüHi havalarla sahildeki müşteri
lerin dikkatini celbctmeğe çalışı

yorlardı. 
Bayraklarla bezenmiş olım bu 

garip gemi derhal dikkati celbct. 
ti. Kalede bulunan Türkler kayık. 
lara atılarak geminin etrafına ü. 
şü tUler. 

Anladılar ki bu gemide dünya
nın her memleketinden devşiril
miş, hakiki dünya güzelleri var_ 
dır ve bunlan para mukabilinde 
satın almak mümkündür. 

O zamanki Peşte kumandanı 
Hasan paşa sarayının penceresin. 
den gemiyi görünce ve halkın ü. 
şü~esinin sebebini anlayınca sır 

kAtlbi Affan beyi çağırdı ve şu em
ri verdi: 

- Satısı durduracaksın. Şimdi· 
ye kadar satış yapılmışsa feshe. 
deccksin. Kızların en iyisini be. 
nim için seçerek getireceksin. 

Hasan paşanın adamları butiin 
kayıkları dağıtarak gemiyi tahli. 
ye ettiler. Bundn sonra Affan bey 
paşanın ihtişamlı kayığına bine
rek gemiye doğru yollandı. 

kısmı konuşuyor, şakalaşıyor, bir
birlerini kovalayıp cilveler yapı
yordu. Bir tarafta bir kız mando. 
lin çalıyordu. Etrafında beş, allı 

kız tatlı şarkılar soyliycrek raksc_ 
diyordu. Tavanın bir yerine bir 
Turk şalı salıncak şeklinde asıl. 
mıştı, Güzel kızlardan biri bunun 
içine gömülerek hafif hafif sallanı. 
yordu. 

Hepsi birbirinden güzeldi. ller 
birine göz takılıyordu. Araların

dan birini seçmek için karar vere. 
bilmek elde değildi. 

Affan Bey, gim gormüş bir a
damdı. Hasan Paşa hesabına çok 
esirci dolaşmış, kendi elinden de 
güzel cariyeler geçmişti. Bununla 
beraber hayranlık duymaktan kcn. 
dini alamadı: 1 

- Seni gidi seni, Hacı Baba ... 
dedi, yahu sen cenneti yağma ede- ı 
rck hurileri çalmışsın! 

Hacı Baba, kollarını goğsü üs· 
tünde kavusturarak bu iltifata te. 
şekkür etti ve şu mukabelede bu
lundu: 

- Bu kızlardan her birini kü_ 
çUk iken toplayıp kendi elimle bü
yUttüm. Hiçbiri annesini ve evini 
hatırlamaz. Yası ilerledikten son
ra evinden alınıp satılan cariyeler 

Soruyorlar : 
Kömür derdi 

Fener, Vefayı 2-0; Besiktas da 
Beykozu 1- o yendi 

Galatasaray, Kasım paşaya 9-0; İst. Spor, Peraya 
1 

3-0; Süleymaniy:~ de Taksim:: 2-0 galip geldiler 

cı, •• Biz Bakırköylüler, mü
balağa olmasın ama hemen her 
gün grup grup küçük sepet
lerle dükkan dükkan geziyor, 
bir kaç kilo kömür alabilmek 
için bir kaç saatimizi kömür
cülerin yüzlerine gülmek, gö. 
nüllerini hos etmek ile geçiri
yoruz. Bu kadar zahmet ve 
külfeti göze alıp katlanmakla 
beraber bir çoklarımız da ev. 
lerimize eli boş dönüyoruz. 
Kömiircüllr, depocuların bu. 
günkü toptan fivatlarla ken
dilerine mal vermediklerini 
söylü~ orlar. Diikkanlarda kö
mür göremediğimiz için ileri 
sürülen bu iddianın doğru ol
dufuna hükmediyoruz.n Ankara at yarışlarında çifte bahis V.!rdi 

Bize bunu Bakırköylü bir o. 
kurumm: yazıyor ve soruyor: Lik maçlarına dUn de Fener. 

bahçe ve Şeref stadlarında de-
- Kömüre bugünkü fiyatı vam edildi ve müsabakalar da ta-

koyarak ihtikarı boğmak is- bil neticelerle kapandı. 
tiyen salahiyetli eller, halkı kö- Şeref stadında İstanbul şampl-
ınürsüzlükten kurtaramazlar yonu Beşiktaş sıkı bir mUcadele-
mı acaba? 

\. 
den sonra Bcykozu ancak 1 - O 

__________ ._) yenebildi. j 

F 
İstanbulspor Peraya 3 _ O, Ga-

ı rı n l ara yeni ıatasaray da Kasımpasaya 9 - o 
galip geldi. 

Çeşn.1 un v~rı•ldı" Fener stadındaki günün en mü-
- hlm addedilen maçında sarı lAci. 

vertlller Vefayı 2 - O mağhlp etti
ler. SU!cymaniye de Taksime 2 _ O Fırınlardaki izdiham dün de de

vam etmiş ve halk ekmek almak 
için pek güçluk çekmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisi kaza 
kaymakamlıklarının gösterdiği ih
tiyaç nisbetinde butün fırınlara 

yeni c;cşniden un tevzi ctmiljtir. 
Fakat buna rağmen yine izdihamın 
önu alınamamıştır.. Fırınlarda in 
tizamı temin için polis ikamesi za 
ruretindc kalınmıştır. 

Fakat buna bir parça da halkın 
lüzumsuz hareketleri bir yerine 
beş on ekmek satın almaları se
bebiyet vermektedir. Bu izdihamın 
bugün önü alınacağı muhakkak 
sayılmaktadır. 

galip geldi. 

Şeref stadtnda ,· 

İstanbulspor Pera 
Şeref stadında günUn ilk birin

ci küme karljıla~ması İstanbul. 
spor - Pcra arasında oldu. Bu 
müsabakada Peralılar hakıkaten 
guzel bir müdafaa oyunu aynıya. 
rak rakiplerinin fazla gol kay. 
dına mfıni oldular. Ve birinci dev
re de golsüz olarak berabere ne
ticelendi. 

İkinci devrede İstanbulsporlu
lar beraberliği bozmak için çok ça 
lıştılar ve ikisi Tarık, birisi de 

Ankara at yarışları 
Ankara, 2 (Telefonla) - Ya

rış ve Islah Encümeni tarafın. 
dan tertip edilen at yarışları
na bugün Ankara hipodromım
da mahşeri bir kalabalık küt. 
lesi önünde devam edildi. 

Birinci yarış: 
tl'ç yaşındaki yarıuı kan İn

giliz taylarına mahsus bu hen 
dikap koııu una uç hayvan iş. 
tirak etti. l\lesalesi 1800 met. 
re olan bu yarıııta: 

1 - Sekban, e - Heves, 3-
Neriman. Ganyan 200, plaseler 
185, 105. 

İkinci yarış : 
ikinci koşu, dört ve daha yu

karı yaştaki yerli yarım kan 
İngiliz at ve kısraklarına mah. 
sus bu koşuda: 

3 -Demet. Ganyan 260, 
seler 160, 280. 

Dördüncü yanş: 

pli-

Üç ve daha yukarı yaştaki 
saf kan İngiliz at ve kısrakları. 
na mahsus 2400 metrelik ve 
çifte bahsin bir ayatını ,teşkil 
eden bu yarı~ta: 

1 - Gonca, 2 - Dandi, 3 -
KomisarJ. Gaayan 190, plise. 
ler 185, 125. 

Beşinci yat1ş: 

Dört ve daha yukarı yaşta. 
ki saf kan Arap at ve kısrak
larına çifte bahsi tayin eden 
3580 rMtrelik bu koşuda: 

1 - Bozkurt, 2 - Sava, 3-
lşık. Ganyan U,50, plaseler 
365, 165, 465. 

fllt1ncı yanş: 

Dünkü Galatasaray - Ka sımpaşa ma ;ından bir estantane 
{{adir vasıtasile olmak üzere üç ı saraylılar Gazanfer vasıtasilc ikin. 
gol kaydettiler ve maç ta bu su. ci golü ı:ıkardılar. 
retle 3 - O İstanbulspor lehine so- j Galata•aıay tazyiki bundan son 
na erdi. ra dahıı :r.lyade arttı. 31 inci daki-

Galatasaray 
Kosımpaşa 

kada M~ t :ıfa, üçuncü golü de kay 
detti. 35 lr.t..'i dakikada lehlerine 
verilen bir penaltıyı Eşfak gole çe
virerek sayı adedini dörde çıkar-

Güni.in ikinci birinci küme kar- · dı. Bunu rla Cemilin yaptığı bc
şılaşması da Galatasarayla Kasım-1 şinci gol takip elti ve devre de 
paşa arasında idi. Bu maç Ka- 5 • O Galatasaray lehinc- bitti. 
sımpaşalıların bir parça da IU- ı İkinci devreye başlar başlamaz 
zumsu~ .hareketleri yüzünden bil- Sarı kırmızılılar derhal Kasımpa. 
hassa ıkınci devresi çok tatsız geç . . 
ti. Kasımpaşalılar sahayu en kuv- şa kalesıni sardılar. Bu arada bır 

1 vetıi şekillcrile çıkmıslardı. Ga-1 çarpışma neticesinde Kasımpaşa 
ıatasaraylılıır da geçen haftaki merkez muhacimi Şeref sakatlan

' kadrolarını muhafaza etmekte i- dı. Fakat hakem anlayamadıtımız 
diler. Daha ilk dakikadan oyuna bir sebeple Enveri oyundan çıkar 
hakim olan sarı kırmızılılar Ka- dı. Bundan sonra biribirini takip 
sımpasa kalesini bir tazyik çeın. eden hilctı[111arda Galatasaray
beri içine aldılar. Ve nitekim 15 lılar dört gol daha çıkardılar ve 
inci dak ikada .soldan b ir hilcum- tnaç ta 9 • O gibi bllyUk blr"farkla 
da Mustafanın bir kafa vurusile Galatasarayın galibiyeti ile ncticc
Galatasaraylılar ilk gollerini ka- lendi. 
zandılar. 5 dakika sonra da Gala- (De\'amı: Sa. 4, Sü. 3 te) 

Asıl marifet 
bet ıörmüyor demektir» diye dü
şündiım. 

Yazıyı okunııya başlayınca an. 

G IÜ M IDllE~ ı: 
t(1 IÜ ~~ 

---~ --
Harbin yeni 

usulleri 
A iman askeri dehasuıııı ta~ 

yare ve tankları esas , .. iJ 

mak sııretile birçok teferrö'ıJll 
dayanarak icat ettiği yıld•~ 
harbi, 939 cylfıliınde Polon)'• ıt· 
haşlıyarak sırasile şimalde, ~· 
ta ,.e cenupta en kısa zaınJ k&a' 
da tamamilc muvaffak oldll esi" 
sonra ilk dengini şark cepb ıafl
dc buldu. Vakıa Alman ordu pi' 
nın 2400 kilometrelik bir ce,IJI' 
nin her tarafında kazandıfta ı
nıuvaffaki;> etler ve her tar• JU'1' 
lerlemcleri Alman askerli jJfef• 
kudretini gösteren yeni del 1" 
dir. Anlak, Rusların beş ayl il> 
kın biı' zamandır AlmanlarcJ ,. 
hl umulmamış olan parl•~ ~.,. 
kavcmeti, yeni icat harbe 1'ıeı· 
rıııılıfını az çok ve bazı 1er 
de tamamile kaybettirnıiştlr;..• 

Bunun niçin böyle oldll ,,,.. 
gerek Rusya<lan ve müt~.ıılt' 
rinden, gerek mihver ka1.ı.o:- r 
rından şimdiye kadar gelıııil 'I' 
lan haberlerden anlıyabiJirlS.ııtf" 
haberler gösteriyor ki B Hır 
geçen iki senelik bir za~~ ft' 
de yıldırım harbinin bu!üJl ff 
sıflarını iyice tetkik etnıı~let,; 
böyle bir harbin muvaff•~ ; 
maması veya çok faydalı ., 
süratini kaybetmesi için 1' 
mukabil tedbirler almışlaraıt.,... 

Hücum eden tankl:ırla pi ,r 
arasın:ı mütemadi top atetl ,,. 
rajı, tankların çukurlardaki tJ 
dailer tarafındıın idare edile• 1'19' 
teharrik bombalarla ve par r 
cı macl<lc dolu şişelerle taıırl~ 
dili i, çetelerin cephe ger~ 
iaşe ve benzin kollarile .111 "1 
lesi, ukurbağa sıçrayışı» acll 1"'. 
rilen usulle ise yarar ber ti 1' 
fabrikaların, daima bırakılal' ~ 
ledn gerisine nakledilmesi, 11' 
rülemiyen eylerin tamaınil• ' 
nilecek ekilde tahribi, çedS pr 
kak muharebelerinden sonrs_...,. 
mana bırakılan büyük ın~ 
lerin çok gizli ve saatli 1'01""""~ 
larla harabe haline getir~ 
kövlerin i tlfade edileınl,....; 
ta;zda yakılması, Odesada 1et ~ 
tında cetelcr bırakılmast• ıt/I:. 
İtalyan harp muhabirinin b=.,, 
diğlne göre Kicf şehrinin ltıY..ıf 
den beıı ıün sonra bir~i. 
patlıyan mechul bombalar~ 
nınmaz hale gelmesi, bir il' 
tebliğinde bildirildiği üzerf ~ 
rımda eski Osmanlı kalel~ 
birer ölıim tuzağı olarak iç ;I,' 
çıkılmaz dehlizler silsilesi~ 
ne getirilmesi ve daha billll""'."..J 
miı neler bu mukabil tedbl' .. 
arasındadır. ~ 

Bir gün harp bittiği '1 ~ 
yıldırım harbinin ve ylldırıJll-;_ 
bine kar ı müdafaanın binb~ 
li tefcrrüatile ortaya çı ~ 
1939 • 19 (?) harbinin yen! 1 
leri insanı derin derin düşll ... 

İnsan satıcısı Hacı baba, bu ka
yığı gorUnce sevindi. Hasan paşa. 
yı tanıyordu. Bol elli bir adamdı. 
İyi bir iş yapacağına şüphe etme
di. Geminin küpeştesine yaklasa. 
rak kayıktaki Affan beyin tutunup 
çıkması için kendi boynunu uzat-

kötü maldır. Ne kadar güzel olur. 
sa olsun insanın ruhuna gam ve 
kasavet verir, çUnkU evini ve hür 
olduğu zamanı hatırlıyarak ağlar, 

sızlar. Bunlar inatçı olur, kendi 
kendini seve seve teslim etmez; 
vaktinden evvel taraveti gider. 
Bunlardan bir tanesini bir hare
min içine sokunuz, oradaki kızla. 
rın hepsinin neş'esini yok eder. 

1 - Cesur, 2 - Alceylau, 
3 - Neriman. Ganyan 285, 
plaseler 140, 165. 

Üç yaşındaki Arap erkek ve 
dişi taylara mahsus ve mesa. 
fesi 1600 metre olan bu son 
koşuda: 

Yeni açılanlarla sayısı yüz el
liyi bulan dispanserlerde bir yıl
da yüz elli bin kişi ayakta tedavi 
görmüş. istatistiğin kolayı oldu 
mu kaçırmıyoruz. Marifet, İstan
bul tramvaylarında bir yılda a
yakta gidip ıelenlerin sayısını 

bulmaktır. 

ladım ki, muharrir, propaganda cektir. KÖ~ 

HERGüN BiR FlkRA 
Balçık mekan 

olacakhn 
Üçünciı Sultan lUuratla. Üçün. 

cü Sultan Mehmet devirlerinde 
beşer defa sadrazamlık ve ser. 
darlık makamlarında bulunan 
Sinan Paşa, butün resmi haya
tında, ı:urada buraı.ıa bir kaç 
cami, han ve köprü, hamamdan 
ba ka bir eser bırakmamak, ha
yat ve menfaatini her şeyden ve 
daima üstün tutmak, a ırı dere
cedeki korkaklığı sebebile bu
lunduğu harplere uzaktan seyir. 
et kalmakla şöhret bulmuş hile
ci ve desiseci bir vezirdi. Bu 
zat, bulunduğu seferlerden birin· 
de ordusu Tuna ilerisinde bir 
muharebeye hazırlandığı sırada 
duşmanı uuıktan görür. Her 
vakitki gibi titreyip dövünür. 
Biraz sonra başlıyan savaş kı. 
1m11nca selameti savuşmakta bu-
hır. Rf!men hayvanına atlayıp 

kaçmağa koyulur. Bassız kalan 
:>rdu bozulur. Askerlerin klıtıl 

vuruldr, kimi de dü maaa esir 
olur. Sinan Pa"'a da o sırada Tu
nayı bulur. Tela ından nehrin 
yatağındaki bataklığa dalar, bal 
çığa aplanıp kıvranmıya başlar 

Serdarın orada rezaletle tutulup 
esir düzmesini muvafık bulnn. 
yan bazı hamiyetli adamlar, ça 
mura atılır ve korkak serdarı 
kurtarıp Rusçuk ~kasına atar
lar. Bu kurtarma esnasında va. 
ziyeti gören bir bektaşi baba
sı, <'amurlara. bulanan ve hele
candan çırpınan paşanın kula
ğına etllir: 

- ~çmiş olsun koca serdar. 
A7. daha balçık mekin olacak 
vP. O"manlılığın şerefine de ça. 
mur sıvayacaktın. 

Diyereli: muhatabını hem tek
dJr, lıUll de mahcup e4er. 

Üçüncü yanş: 
İki yaşındaki yerli saf kan 

İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus bu 1250 metrelik ko-

1 - Kuruş, 2 - Tarhan, 3 -
Gönül. Ganyan 370, plaseler 
100, 100. BU DA ÖYLE! 

maksadile çıkarıldığı için satılma 
yıp parasız dağıtılan kitapları kas 
tediyormuş. Şu halde: cıSatışa çıka 
rılnuyan rağbetli kitaplaru başlı

ğı daha münasip olmaz mıydı? 

Klasik Türk musikisi 
konserleri 

l\IUHARRİR KURNAZLIGI İstanbul konservatuvarı 
Bazı kasaplar bir kilodan eksik h ı kl'- 'k Tü k :ı:ıı 

Hüseyin Cahit Yalçın: «Şark dan azır anan .. sı r 
şuda: Çifte bahis 22 lira, 

1 - Buket, 2 - Karabiber, rts vermiştir 
20 ku-

JJIÜSABAKAMIZ 
et satmıyorlarmış. Bir gazete buna k' k ı · i ik" · · yarıJl harbi bitti mi?ıı di .. ·e soru_vor ve ı onscr erm n mcısı. _, 

Ben sanatımın ehli olduğum için 
memleket memleket dolaşırım. 

Güzellık istidadı gösteren çocuk
ları seçmeğc gözüm alışmıştır. ca
riyelcrimi daha sut emerken ana. 
larından, babalarından satın alı
rım. Böyle bir çiçeği o yaştanberi 
bUyütmek çok masraflı bir şeydir. 
Benim malım pahalı olur. Fakat 
ne maldır! Daima cıvıldarlar, dal. 
ma neşelidirler. Sesleri güzeldir. 

Ankara at yarışları üzerine 
tertip ettiğimiz mü abaka at 
yarı ,ı meraklılarında büyük 
bir alaka celbetti. 

be rünü karilerimize bildiri. 
lecektir. 

Cuma rünü celecek hafta. 
nın tam yarış programını ve 
suallerimizi bildirecefiz. 

"Kasapların bir kibarlığı!u diyor. J Fr T ' t da ..;~ 
bu sualin altına yerle«tirdiği bir şam ansız ıya rosun 

Vakıa alay ediyor ama bence bu- .. kf B t z k •. D d o~ sütunluk "'""Zısında Alman mu- cc ır. aş a c aı c e 
na doğrudan doğruya uKasapların J,.. Ü k ' T " k 'k' i üst•'-

vartakı,·etlerine ra-en bu har- zere es ı ur musı ıs 
bir cimriliğin dememek tc biraz ,, .... ı . 1 k oi'~ 

bin henüz bitmedfll''ini etrafile i- nın eser crı ça ınaca ve 
fazlıı kibarlık oluyor! 6 kt B 'k" · k in ""J& zah ediyor. ca ır. u ı ıncı onser . t' 

DAHA DOGRU OLMAZ l\11? A üstad! Mademki sorduğunun muvaffakiyetli olacağı tahıJliıl l\lüsabakamıza yalnız istau
buldan olmak üzere yüzlerce 
cevap gelmiş bulunuyor. An
kara, İzmir \e taşradan da rc
vaplar gelince tasnif yapılacak 
ve müsabaka neticeleri perşem-

At yarışı meraklıları tahmin 
kabiliyetinizi arttıracak olen 
bu müsabakayı ihmal etmeyi. 
ııiz. 

Hikmet l\lünir bir fıkra yazmış cevabım kendin vereceksin, ne di- mektedir. _A 

(Arkası var) 

değirmenini yaptılar. Üvez ağacının tial. 
!arına birer hamak taktılar. BütUn gUn 
şahinlerin uçuşunu seyrettiler. Sonra ak
şam olunca dağların nasıl yavaş yavaş 

karanlıklara gömüldüklerine hayran ol. 
dular. Mesuttular, çocuklar gibi mesut! 
Bütün gün rasgele şeyler konuştular. De. 
reden tepeden sözlerle vakit geçti. Genç 
kadın bir aralık dedi ki: 

- Sizi ilk gorduğüm zaman ıımutlaka 
bu adam Amerikalıdırn dedim. 

- Neye böyle dilsilndünüz? 
- Kıyafetiniz Amcriklıya benziyordu. 
- Öyle mi? 
- Hayır .. ondan değil .. mademki bir. 

birimize yalan söylemiyeceğimizi vadet
tik. ~ğrusunu söylemeliyim: Haliniz, 
tavrınız pek hoştu da ondan Amerikalıya 
benzettim. Ağır bavulları tek ellnizle 
yakalayıp arabanın tepesine bir atısınız 
vardı. uAman, dedim, ne kuvvetli adam 
bu! l\lutlaka Amerikalıdır.» 

Sustu sonra gülerek ilave etti: • 
Ben hayatımda hiç Amerikalı gör· 

mcdim ki. .• 
Şimdiye kadar sanki hiç üvez ağacı 

görmemişim gibi geliyor. 'Üvez dalları ne 
güzelmiş .•• 

- Evet.. öyledir. Bana bunları tarif 
<'tsenlzc .. 

- Edemem ki .. hissettiğim şeyleri keli. 
melerle anlatamam Bundan sonra her 
giSrdülilm tlv.cz ajacını bu altında otur. 

VATANIN EDEBİ ROMANI: 

ve fıkrasın:ı c(Satılmıyan rağbetli ye böyle bir sualle okuyucularının ;-~;;;;;İİl!i;ipa·~~~ftJ]l'-
kitaplar» b~lığını koymuş. Ben 1 zihinlerini kurcalıyorsun. Bitti 
bu başlığı göriinre: «Allah, Allah! 

1 

zannettlrip bitmediğini seylemek Wllııllılııi_. ........ 
Rağbet gören bir kitap nasıl sa- için mi? Özbek pilavı 
tılmaz ve eğer satılmıyorsa raf- TATLISERT . ,ıJJ 

Hakiki Özbek pilavı <~ 
pirinci ile yapılır. Fakat, ~ 

TEFRİKA No. 10 

~~ 
- Hayır, çok değil, şu küçük bulut tam 

çayırın üstüne varınca uyandınız. 
- Siz ne yaptınız? 
- Hiç, yanınıza oturdum. Sizin uyu· 

manızı sc~ rettim. 
- Çok sıkıldınız mı? 
- Hayır, Madmazel! 

ve Orhangazinin Kasım pe t 
adı verilen pirinçleri ile .~:.,. 
lur. Yarım kilo pirinci g~ 
ayıklayıp bir iki defa yı , 
tan sonra, son yıkandığı sd 1 
bir torbaya. koyup asına~ 
kendi başına suzülmiye b ~ 
malı, ko;,ıunun herhanıi bit 'i 
lıca tarafından 600 &"ralll , 
ku başı doğrayıp bol su 1 
kaynatmalı, köpügünü sıi' f 
almalı, etler pi ecek hir bale f". 
lince, genis bir gü,·eçte ~& ~ 
ğile hafiCçe kavurmalı, gu.~ l"' 
ortasına toplamalı. Kafi nıı• Jf 
da tuz, toz tarçın, karanfil, ' 
'kule serpip üzerini atır bit fl 
han kapağı ile kapatmalı.~ 
vece kapatın üstünü ör~ 
kadar yatlı et suyu koY ~~ 
harlı ateste kaynatmalı. Gil İl 
küllü atesc alarak torbad•~ 
ce süzülmüs pirinci !';al ti 
Pirinçler suyu çekip k~~a~ 
ğı sırada yarım kepçe ıyı -~ 
yağ-mı eritmeden atmalı. G~ 
cin kapatılan kapağının )le 
larını hamurla ·sıvamalı,~ 
ateşte yarım saat kadar b / 
tıktan sonra pilavı tabaı-rf f' 
malı, kapak altındaki etle 
zerine koymalı ve sofra,- - y 
tamah. __/ J 

Yazan: Vikki Baum Çeviren: Rezum A. E. YALMAN 

dufumuz af:aca benzetecdlm. 
Florcntin kendi kendine söylendi: 
- Yanaklarına dü5en yaprak ıölgeleri 

altında ne kadar güzelsin.. ne kadar se. 
vilmcğe Uıyıksın! 

* - Bugün elleriniz ne güzel .. Bu sabah 
sizi görUr görmez sevindim. Bugün elle
ı·iniz ba5ka! 

- Ellerimde ne var? 
- Bugtin elleriniz çıplak .. parmakları-

nızda yüzük yok. Çayırlarda koşuşan e. 
~ersiz atlar gibi çıplak, ne kadar güzel 
bilseniz ..• 

- Pazartesi günü yüzüklerimi çıkarı. 
rım. Tam beş gün hiç takmam. Cumartesi 
kocam geleceği için yeniden takıyorum. 
Ben bu yüzUklcri hiç sevmem, fakat bana 
hediye ettiği ve takmamı istediği için ta. 
kıyorum. 

Bay Giesingcr geldiği zaman ben bu 
dağların öte tarafındaki ovalarda olaca
ğım. 

- Ben oralara kadar gitmeıc hiçbir 
zaman muvaffak .oiamı,acalmı ki._ 

Sük\ıt ••• 
daldılar. 

İkisi de cevapsız bir sükl'.fta 

* - Demek ki Kızılkaya'ya varacağıma 
inanıyorsunuz. Dün bana böyle söylemiş
tiniz. Hatırınızda mı? 

- Buna eminim, 
- Mutlaka varacak mıyım? 
- Evet, mutlaka! ••• 
- Neden buna hükmettiniz? 
- Gözlerinizden, ağzınızın manasından 

anlıyorum ki istediğiniz her §eyi yapabi. 
lirsiniz. 

- Kızılkayadan size küçük bir taş par. 
çası getireceğim, Kliçük bir Kızılkaya 

parçasını sizin için en tepeden koparaca. 
ğım. 

- TeşekkUr ederim, ben de onu hep 
saklıyacağım. Fakat siz geri gelmiyecek
siniz ki •.• «Bu dağların ötesindeki ovaya 
ineceğim.» dememiş mi idiniz? 

- A .. evet .. bunu unutmuştum. 

* -Çok~wnmu? 

Yine bir miiddet sustular. 
- Buı:ün güzel bir gün mü sayılır? 
- Evet, çok güzel bir gün olacak. 
- Siz uyurken aklıma bir şey geldi: 

Size en yakışan, asıl sizin isminiz olan 
bir kelime buldum' Hakiki isminizi niha. 
yet öğrendim. 

- Ne imiş o kelime? 
- Maya .. Maya. 
- Maya mı? Bunun bir manası var mı? 
- Hayır, belki de evet ... Her halde 

dünya lisanlarından birinde bir mAnası 
vardır. Fakat olmuş, olmamış ne ehem
miyeti var? Maya size yakışan bir isim ... 

- Benim de hoşuma gitti. 
- Bundan daha güzel, daha tatlı bir 

isim bilmiyorum: Maya •.•.•• 

* - Ya sizin isminiz nedir? Herkes sizi 
Bay Baron diye çağırıyor. 

- Bizim ikimizin Alemimizde, hakiki 
alemimizde insanların birbirinin resmi 
hüviyetlerini bilmesi lazHD defi.. Maya! 

1,4.rkMa Tal') 
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~arp Vaziyeti 

Sima ve cenup 
cepheleri 
)·azan:~ 

ilıaan BÜR~j 
~ü tebliilere göre dotu 

· e vaziyet şöyle hulasa 
l ; 

.... En şimalde F.in kıtaları 
' il harekete geçmişler, one. 

liliaıüa dolu sahilindeki <Ko. 
1) ııehrioi almıılardır. Fin 
claha ilerlerse, Voloıda • 
yolunu kesebilirler. Bun 

.. ara da Amerika bu liman

._,.ya sevkiyat yapamaz. 
A~ Yazımızın başında beyle 
~n _ Fin hareketini muh· 
Cörmüş ve sevkulceyşi v~ 

2 •1dınlatmaştak. 
' O~ga gölü cenubunda l\la 
loıı Leeb orduları Volog

)t 1Üri:nek istiyorlar. İlerle
ne dair henüz bir haber 

lı..._• Rusların şimali Volga neh 
~aki bölgede mukavemet 
a ti anlaşılıyor. 

.... Moskova ba~ıncla, yani 
hı • Mojask - Kaluga) bat. 
.\laıan taarruzları inkişaf 

r Müdafaa h1tlarına 

etle yerleşen Rus kıtalar• 
erıncıen geri atılaman:.ıştır. 
.\imanların Tula istikame. 
Yeni taarruz manevrası 

«aııa inkişaf etmiş, ileri kı
khrin banliyosuna varmış. 
• !tasların bir müddet müda 

sonra şehri tahliye etmeıe. 
~llebllir. Moskova ba~nda 

,.__ z kalan taarruzlardan son
c ... lllahların böyle bir taarruz 

ası yapacaklarına evvelce 
vermiştik. Buna ilave o

Siyliyebilecefimlz nokta şu 

'-nıar Tul:ı'yı aldıktan son-
~lki de Doğu istikametincle 

'a dof&"u ilerlemek istiye. 
lr. Şimal istikametinde 
Oka nehrine kadar da ta. 

~bllirler Fakat birinci ha
levkulc~y~i ehemmiyeti do 
e akla d:ıha yaknı ıeıtyer. 
~ce esasen bu grç kalmış 

~ketür Almanlar Viazma 
İiıerinde• Napolyon yüriyi. 
~Ptlmayıp da Orel'dea do

""kaınetinde Hd Rus erdusu. 
L"-auu ayırsalardı. daha dol• 
~ket etmiş olurlardı, Fakat 

Jelli teşebbüslerile telafi et 
ihtimal dahilindedir, 

lıı._~ Cenupta, Rusların vaziye
.:"liiaıercıe fenalaşmaktadır. Al 

t Donetz nehrinin şimal 
•11a varmışlar ve Cenupta 

'°-tora sokulmuşlardır. Bu 
e cereyan eden meydan mu 
inde kasabalar ve köyler 

ele g~mektedir. Bundan 
'-•kavemetinin kuvvetli ol-
11llaşıhyor. Rostof'un iki

\._ llafta içinde anlqalacak. 

' .... •~ &.ram cephesinde Alman· 
:.... llliidafaa menünl yarmış 
~-~naba dotru ilerleclllde
~ Kırun'ın merkezi olan 

»ol ııelariai aldıklarını ld· 
'«tıorıar. Bundan bqka Kerç 

hava bombardımanlan al
ı-.tuımaldadır. Bu auetlo 

l Jıallun ve kıtaların 
l nıeneclilmektecllr. Diter 

Ruslar mukabil taarru. 
4I11aan ileri hareketini dur. 

çalqmaktadarlar. 
-.afet böyle olunca, bir mücl. 
~ Almanların Sivastopol 

e hücuma baıarlanmala· 
terç bofazına dotru aüratle 

eri miimkündür. Alman. 
a merkezine hakikaten 

artık Kırımın isüllsı 
Jan yarıya halleclihnif 

sonra Rusların yapabl. 
it. Kırımdaki kavvetlerl 

k, donanmayı Batum su 
'1lındırmak ve Almanların 
botaundan Kafkas toprak· 

•ı. ttçınelerine mini olmak. 
latopol müdafaa edilse de, 

\ ll'tık Jtus donanmasına 
~. olmıyacaktır. 

I ~erika sür' at
~ hazırlanıyor 
; (Bqı 1 incide) §X§ 
:rııton, 2 (A.A.) - Birleşik 
1..._a istihsal ve imal bilrosu 

~ :'for: 
~~11ın ilk dokuz ayı ıarfm. 

are motörü imalAtı yüzde 
~betinde artmıştır. Yapılmış 

.... ~ e rnotorler! hali hazırda ay. 
ı.~~ben iki bin tayyareyi teç

l~idlr. 
leınmuz ayında Birleşik A

t ~61 azkerl tayyare yapıl
~ 1941 eylQIUnde 1.914 as
~~are inşa edilmiştir. 

~ harp kadrosu şimdi 344 
Ceha~~ gemisine sahiptir. 347 

ll'tisı de inşa halindedir, 

llllfllll FiKiR HA YATIMIZIN DERTLERİ lllllllll 

Maarif Vekili Hasan Ali 
YUcelden açık bir dilek: 

Ziya Gökalp'ın eserlerini toplamak ve neşretmek 
17 senedir ihmale uğrayor. Arhk 

bu işi ele alıp sonuna getirmek sizden beklenir. 
f ., 

Bu işi başarmak için satışla kapanacak 
dört bin liradan ibaret bir ilk sermage 

lazımdır. Maarif bumı bulamaz mı? 

Ziya Gökalpın yakın akrabasın
dan birinden hususi bir mektup 
aldık. Bunu imzasile aynen neş. 
redcmiyoruz. Yalnız şunu söyllye. 
lim ki mektup sahibinin Zlya'ya 
münasebeti tesadüfi bir karabet· 
ten ibaret değildir. Zba'yı bir fi. 
kir adamı sıfatile tamamile anlı
yacak ve eserlerini teşkil eden ha. 
zinenin memleket ve dünya için 
muattal kalmasına, belki de kıs. 

men dağılıp mahvolmasına bir va· 
tandaş ve insan sıfatile elem du. 
yacak bir seviyededir. 

Mektup pek dikkate Jfıyık bir 
vesika teşkil ediyor, İmzayı mah
fuz tutarak bazı kısımlarını neş. 

rctmcktcn kendimizi alamıyoruz. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
neşriyat işleı:i üzerinde itina ile 
duruyor. Ziya Gökalpın eserleri
nin neşrini, neşriyat programının 
ilk safına alacak olursa rnemlekc· 
te büyük bir hizmette bulunmuş 
olur. On yedi senedir neşredilen 
bir çok eserler var ki memleket 
için kıymeti Ziya Gökalpın fera. 
gatli, anlayışlı, kısmen dchlHı bir 
çalışmadan sonra bıraktığı eser
lere nisbetle yüzüncü derecede ka. 
lır. 

Bundan bir çok yıl evvel, Köp. de? Bir iki muallimin hlmmetile 
rülü Fuade müracaat ettim, Rica ortaya konan bir iki eseri istisna 
ve ıs~aram üzerine onun teşebbü- edilirse, Namık Kemalin ismi ba
sile, Fuat, Necmeddin Sadak, M. fıznlarda, eserleri Sahaflar çar:iı. 
Zekeriyya, Halim Sabit'den mil· sının tozlu dolaplarında uywnak. 
rckkcp bir heyet, eserlerin toplan. tndır. 
ması için eski Darülfünun Edebi. ı Bizde bu gibi hareketler, daha 
yat fakültesinde bir toplantı yap. gösteriş mahiyetini geçemedi. Bir 
tık. Gazeteler de teşebbüsümüzü çok fikir müessesekrirnizln neşri. 
ilan ettiler. Fakat, i§te o kadar... yatına bakınız, bunların arasında 
Ondan sonra ikinci bir görüşme neler vardır? Bilmem bir Ziya 
olamadı. Gökalp •külliyatı!) için dört bin 

Bir müddet sonra, bir gazete lira [ki kitapçılar bu kadar tah· 
başmuharririnin teşvikile Kazım min ediyorlar] verilemiyecek ka. 
Nami ile beraber sözde işe başla· dar çok bir para mıdır? 
dık. Fakat orada da aIAkalı bir Şimdi sizden ricam: o bliyük 
kimse bulunmadığı için işe devam ölünün hatıralarını yaldönümlerin. 
edilemedi. de tazeliyen müesseselere soru. 

Artık anladım ki, bu şekillerle nuz? Bu para, bir Ziya Gökalp 
bu meselenin halline imk{ın yok. «külliyatı» için verilmiyecek ka· 
tur. Hususi olarak bazı makamla. dar büyük bir para mıdır? Hem 
ra müracaat ettim, yine bir netice de bu para; kaybolmıyacak. Za. 
vermedi. manla kitaplar satılacak. Hatta 

Ayrıca kitapçı Remziye, Ahmet kazanç da bırakacaktır. Yalnız 
Halide söyledim. Hay hay dediler. teşebbüs edilsin, kısa bir zamen. 
Yaparız, olur. Fakat ne :zaman? da kitapların satışı sermayeyi ko. 
O belli olmaz. Eldeki işler bite. ruyacağı muhakkaktır. 
cek, kültür müesseseleri muayyen Siz ki onun bir dostu, fakülte· 
bir miktar satın almayı vadede· de muavini idiniz, ayrıca da mem. 
cekler, ondan sonra.·· Yani meç. lekctin güzel ve doğru hareketle. 
hul günlere bağlanan bir bekleyiş. rine derin aH'ıkanızı biliyorum, bu 

Bir Ziya Gökalp «külliyatıı> bu husustaki neşriyatınızı sayeılarla 
suretlerle meydana gelemiycceği. beklerim,ıı> 
ni anlayınca: Hiç olmazsa şiir ki-

1=§11 ·som,. HAllRU:R ll=J 
Kars ve Çorlunun kurtuluş 

y1ldönümleri 
Çorlu, 2 (A.A.) - Çorlu halkı, 

dün kurluluslarının 19 uncu yıl. 

dönümünü coşkun tezahüratla kut 
lamışlardır. Halkımız bu vesile ile 
büyüklerimize bağlılıklarını ve 
sevgilerini bir defa daha teyit ey
lemişlerdir. 

Kars, 2 (A,A.) - Şchrimnin 21 
inci kurtuluş yıldönümU dün bu-

Batırılan 
Amerikan 
muhribini& 

kaptam kayıp 

Tayyareler, kaybolan 
76 Amerikan 

bahriyelisini arıyor 
Vaşington. 2 (A.A.) - Bir çok 

Amerikan harp gemileri ve donan. 
maya mensup tayyareler Ruben 
James muhribinin battığı, Izman
danın garblndeki Atlantik bölge. 
sinde dolaşarak akıbetleri henüz 
meçhul olan 76 zabit ve neferi a
ramaktadırlar. 

Deniz mah!illerinde, kaybolan
lardan hiç olmazsa bir kaçının İn
giltcreye giden bir çok Kanada ve 
İngiliz vapurları tarafandan kur
tarıldığı ümit edilmektedir. 

Çünkü bu vapurlar Amerikan 
muhribinin battığı yerin yanından 
geçmektedirler. Kaybolanlar ara
sında muhribin kumandanı Ed
vards ile erkanı harbiyesini teş

kil eden 6 zabit ve 69 bahriyeli 
bulunmaktadır. 

Bahriye Nezareti, muhribin mü 
rettebatına dair bir tek haber al
mıştır. Bu haberde mürettebattan 
44 kişinin kurtarıldığı bildirilmek
te idi, 

rada heyecntt bir surette kutlan
mıştır. 

Bu müna9ebetle ticaret odası. 
halkevi, belediye ve halk mümes
sillerinden mürekkep bir heyet ku. 
rnandanhğı ziyaret ederek Kars 
halkının kahraman ordumuza kar
şı sevgi ve inancını, şükranlarını 
bildirmişlerdir. 

8. Amerika, 
Kanada 

münasebab 

Mackenzie King 
Ruzveltle görüşüyor 
Hydpark, 2 CA.A.) - Kanada 

Başvekili Mackenzie King, Reisi
cümhur Roosevelt'n köydeki say
fiyeslne gelmiştir. Burada iki gün 
misafir kalacaktır. Başvekil mat
buata beyanatta bulunarak demiş 
tir ki: 
«Görüşmelerimiz esnasında umu 

mi dünya vaziyetini &özden geçi
recek olursak buna hiç hayret et
miycceğlm. 11 

Başvekil şunları ilAve etmiştir: 

ırHer şeyden bahsedeceğimizi zan 
nediyorum.11 

Hususi vaıonunda, tam bir an
laşmaya vardıktan sonra mı Ka
nadaya dönmeji ümit ettiiini so
ran gazetecilere şu cevabı ver
miştir: 

ııBu anlaşma çoktanberi mevcut 
tur.• 

Mackenzie King, 3 sonteşrindc 

Ottavada bulunacak ve Clcmcnt 
Attlee tarafından pazartesi günü 
Kanada kulübünde söylenecek o
lan nutka yetişecektir. Mührühas 
Lordu buıün Ottavada bulunacak
tır. İşte :mektuptan bazı pıırçalar: 

«Dünkü Vatan gazetesinin · bJ. 
rinci sayfasında Ziya Gökalpın 

on yedinci ölüm yılı münasebetile 
yazılan heyecanlı ve acı satırı 

okudum. Zaman zaman Gökalp 
hakkında böyle t-ezahürlcr.c şahit 

oluyoruz. 

taplarını olsun neşretmeyi düşün· 
dUm, bu sefer de İkbal kltapevi 
sahibi Hüseyine müracaat ettim. 
Onunla anlaştık: Yeni Hayat, Kızıl 
Elma ,Altın Işık eserlerinin basıl. 
maaında mutabık kaldık. 

Almanlara göre 
Türkiye Basın • <Başa ı ıaeUte> ı§ı 

Sovyet harp gemisi hasara uğratıl-

Alman-lngiliz 
hava harbi 

Aacak -ne yaaık ki ölümünün ü. 
zerinden on yedi .yıl ;ibi uzun bir 
fasıla geçtifi halde, eserlerinin 
derlenip toplanmaması, ve yeni 
harflere çevrilmemesi ihmalleri. 
mizin en büyüijüdür. 

Fakat, bu ihmalden mesul kim? 
Ailesi mi? Dostları mı? Kurmağa 
hizmet ettiği Darülfünun mu? 
Bazı fikirlerinin tahakkukile mü. 
kemmelleşen müesseseleri mi? 
Yoksa ne bileyim. efklrı umumiye 
mi? 

Bunlar arasında, onun bir hay. 
ranı ve ailesi efradından birisi ol· 
mak hasebile ben, bu neşriyat me. 
selesini derin bir hüzünle düşünü. 
yorum, Emin olunuz ki onu unut
mak bahtsızlığını bir dakika ol· 
sun kabul etmiş değiliın. Bu hu. 
suataki çalı§JDalarımı size kısaca 
anlatayım: 

K • b rnıştır Büyük bir nakliye gemi-
O D greSJ U• sinde 'yangın ~ıkarılmıştır .. Savaş <BaıJa ı iAcide> X§ 

Bunlar, bittikten sonra, dfler. 
!erine de devam etmek lrnkAnını 
aramaktan geri durmıyacağım ..• 

.. la tayyarelerimiz. dün sece Inailte- çıkkannda düşman deniz nakliyatı_ 

gun top nıyor renin batı .sahillerinde ehemmiyetli na muvaffakıyetli taarruzlar yap. 
fa§C limanlarını bombalamışlardır. mışlardır. 

Bence bu gibi meselelerin halli
ne ciddi teşebbüsler lazımdır. Biz· 
de galiba ciddi şeylerle uğraşmak 
zamanı daha henüz gelmemiştir. 

HenUz herşeyin gösteriş tarafile 
uğraşıyoruz. Geçen yıl, Namık Ke· 
malin yüzüncü senesi taziz edildi. 
Ve her yıl da ona karşı alaka gös. 
teriliyor. Ve buna HalkevlcrJ, Ü. 
nlversite de iştirak ediyor. Fakat 
Namık Kemalin «külliyatıı> nere. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Türki
ye Basın kongresi umumi heyeti, 
yarın Ankarada saat 11 de IIalke. 
vi binasında toplanacağından )U~· 
dumuzun muhtelif mıntakalarınd::ı 
çıkan gazete ve mecmualprm mü
messilleri şehrimize gelmişlerdir. 
Yarın sabahki içtimadan sonra Tiir 
kiye Basın birliği heyeti reisi Fa
lih Rıfkı Atay, saat 13 te Gar ita
zinosunda basın mümessillerine bir 
öğle ziyafeti verecektir. 

•••••••• Berkesin alkışladıfı film 

1914 DEN SONRA <Türkçe sözlü) 

ELBAMBA Slaemaııada 

o o 
·-.PARANIN 
VERİMİNİ 
ARTIRIR 

\1 

Düşman 112 sonte~rin gecesi Beaufort. Hudson ve Blenheim 
Almanyanın şimal batısında bazı tayyarelerimiz bu harekata iştirak 
yerlere infilak ve yangın bomba- etnuşlerdir. İçlerinde bir petrol 
ları atmıı;tır. Üc İngiliz bombar- ı Ye büyük hacimde bir iaşe gemi
dıman tayy~rcsi ciü. "irülmüştür. si bulunan on düşman nakliyesine 
Düşman iaşe nakliyatına yapılan tam isabetler kaydedilmiştir. Ka

taarruz:lar esnasında, harp gemile. fileyi himaye eden bir gemiye de 
rimiz ve tayyarelerimiz ilkleşrin isabetler vaki olmuştur. 
ayı zarfında c<'man 441,300 tonil~- Tayyarelerimizden biri noksan
to hacminde düşman ticaret gemi- dır. Sahil muhafaza tayyarelerimiz 
si batırmışlardır. Bunların 255300 den biri de dönmemiştir. 
tonu denizaltılarımız, 18, bin tonu tlç aydanberl Letldraya ilk 
dcnizüstü harp gemilerimiz, 188 bicam 
bin tonilAtosu da tayyarelerimiz Londra, 2 (A.A.) - Üç aydan. 
tarafından batırılmıştır. beri ilk defa olarak dünkü cumar 

Vichy, 2 (A.A.) - Havas ajan- tesi gecesi düşman Londra iize
sının ö~rendiğine göre, Rusyadaki rine bir hava akını yapmıştır. A
İtalyan harp muhabirleri, Alman. Jarm gece yarısından evvel bit
lar tarafından işgal edilen Rus böl miı ve kısa sürmüştür. İki mahal~ 
gelcrinde şehirlerin tamamen tah- leye bombalar atılmıştır. Hava hü
rip edildiğini ve kasabalarla köy- cumuna karşı koyma bataryaları 
Icrin yakıldı~ını teyit etmektedir- faaliyete geçmistir. Şimdiye kdar 
ler. maddi ltir zarar vukuu bildirilme. 

ıcPopolo di Romaıı gazetesinin miştir. 
muhabiri şunlan yazıyor: Ayni gece de fngiltercnin şimal 

<ıLeopold, Bungneti, Prezemi- doğusunda Mialand'da ve cenup 
schl, Uman, ,Nikolaieff ve Kiev doğuya da hava taarruzları yapıl. 
şehirlerinden yalnız: birer enkaz, mıştır. Bu akınlarda en az üç Al. 
ve harabe kalmıştır,ı> man tayyaresi dUşUrlllmilştür. 

«Reğime Fasclsta» gazetesinin 
muhabiri de Kiev'in işgalinden beş 
gün sonra hiç kimse tarafından tah 
min edilmediği bir sırada şehrin 
tahribine başlandığı ve öğleden son 
ra birdenbire müthiş infilaklar işi. 
tildiğini kaydediyor. İlk infilAklar 
ile yer yer sayılamıyacak kadar 
çok evler yıkılmıştır. Üç saat son 
ra Kızılordru ve radyo neşriyat sa
rayları bunları takiben de Douma 
binasilc diğer iki büyük bina ha
vaya uçmuştur. İn!ilAk bombaları 
böylece bütün Kicv şehrini tama. 
men harap etmiştir.» 

11Şehre girmecien evvel yol bo
yuncİ Alman askerlerine ait sayı. 
sız mezarlıklar göze çarpmaktadır. 
Bunlar Alman ordusunun ileri ha
reketinin kanlı alametleridir. U
nutulmamalıdır ki, bu muharebe, 
bir çok cana ve bir çok kan ak. 
masına mal olmu§tur.> 

Kiev'e gelince, buranın manza
rası tarife sığamıyacak kadar ha
zindir. Bütiin köprüler atılmıştır. 
Ruslar çekilmeden evvel şehri bom 
balarla doldurmuşlardır. Almanlar 
10 bin tanesini bumuşlarsa da, bü
yük bir kısmı da bulunamamış ve 
birlbirlnl takiben patlıyarak şehrin 
tahrip işifıl tamamlamışlardır. 

Amsterdam, 2 (A.A.)- D.N.B. 
İngiliz istihbarat servisinin bil
dirdiğine göre ordu erkAnı harbi
ye re-islfline general Schoukaff'ın 
yerine büyük harpte çar ordusun
da bir rol oynamış olan Schape
sclmikoff tallia edilmiştir. 

Sovyetlere göre 
(Batı 1 incide) -

küllisinin geri püskürtülmüş ol
masına rağmen bu cephede Sov
yet kıtalarının ricat etmek mcc. 
buriyetinde kaldıklarını ilA.ve et
mektedir. 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter A
jansının ve Times gazetesinin Mos
kova muhabiri Londraya dönmüş 
ve gazetesinde neşrettiği bir ma
kalede demiştir ki: 

tıRusyada geçirdiğim son aylara 
baktığım zaman başlıca intibaımın 
Rus mllleti ve askerlerine karşı 
derin bir minnet hissi olduğunu 
görüyorum. Ruslar Bilhassa har
bin son safhalarında müthiş kuv
vetlerle dövüşmek zaruretinde kal_ 
mışlardır. 

Rusların son aylar içinre arazi, 
insan ve teçhizat kayıpları ciddi 
olsa ı:erektir. Fakat asıl mesele 
Moskovanın dayanması ve Sovyet 
ordusunun Rostofda limitsiz bir 
mukavemete devam etmesidir. Hit 
ler Sovyct ordusunu imha ctmiye 
muvaffak olamamı~tır. Rusyada 
tankları, tayyareleri, kamyonları, 
idare edecek yetişmiş mürettebat 
eksik değildir. 

Maamafih subay noksanı vardır. 
Son aünlerdeki ağır kayıplar do. 
Jayısile teçhizat ve bu arada bil
hassa tank noksanının yakından 

~iı sanılmaktadır. :l,caı 
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F ransada oldürülen iki Alma. 

na karşı alınan rehinele. 
ıin kurşuna dizllmeınesini binal 
B. Bitler emretmiştir. Demek ki 
boyle bir harekete kUŞl biitü 
dunyanın duyduğu şiddetli isyaD 
ona kadar aksetmiş ve insaniağm 
adalet duyıu u namına uiua& 
müdahalelerde buluıunuitW'. 

Karalarda, denulerde, havalar. 
da yiz binlerle, milyooiarla in. 
:ı.an ölüyor. Diler milyooiara. 
insan gıda yoklutu ve iıastalık 
yüzünden adam adam öliiyer. 
Milyonlarca çocuk yaşasa biıe sa· 
kat, iciz kalmata mahkumclut. 
İşg-al altındaki bir kısam memle. 
ketlerlile şu kadar insaam delil, 
şu kadar neslin, bütüa milleile
rin ölümü manzarası vardır. Ta. 
ribin en vahşi devirleri bile böy. 
le manzara görmemiştir, Ge~n 

Cihan Harbi, bugünküne nisbcUe 
&'Ülsuyile yıkanmaş ribidlr, ade
ta, ahbapça bir çarpışma maau. 
rası ıösterir. 

Ne çare ki gözümüzün kup. 
sında duran hallerin ne kadar 
korkunç oldutuau tasavvur bile 
etmekten hayalimiz acizdir. Bin. 
l~rce senedenberi harbi taltii cör. 
mete ahıı-tık., Büyük bir takım 
felaketlere insan sıfatile seyirci 
kalabiliyorur. 

Fakat yalnız elli kişinin. asır· 
lardanberi inkişaf eden adilef 
ölçülerine aykarı bir şekilde, şah. 
si hiç suçları olmadan, sırf baş.. 
katarının gözünü yaldırmak malı:. 

sadile ölmesi gibi bir mesele or. 
taya çıkınca bütün dünyayı bir 
isyan dalıası sarBllŞtır. Bütün ia· 
sani hislere karşı Çin seddi şek. 
linde ablukalar kurulmuş olma. 
sına rafmen bu isyan hissi ber 
tarafa sokulmanın yolunu bal. 
muştur. 

Fakat bu hadise nasılsa duyul. 
dutu için böyle akisler yapmış
tır. Avrupanın i gal sahaları her 
gün bu nevi hadiselere sahne ol. 
makta, fakat ruhları sarsacak şe. 
kilde ifade imkanları balmadıtı 

' veya kimse sahip çıkmadıfı için 
meçhul kalmaktadır. 

N'orveçte neler oluyor! Qul~. 

linı'i Hrla is başına &'etinnek 
için ne tazyikler yapehyor! Lelı 
milletini bütün yetiŞMiş adaınla
nndaa, doktorlanndan, mualltm
lerfnMn, miihendtslerlnden mah. 
rum edip bir esir sürüsü haline 
indirmek it:in ne gibi wıaHere 

müracaat edi1iyor? Çekler, Sıııt
lar ne yolda felaketlere maraz. 
dur? Bulgar işgali altındaki yer. 
lerde neler oluyor? 

Bunlar kafi derecede doyal
muyor, dikkati relbetmlyor. Pa. 
kat adalet öl~iilCt'inin tam Mr if
lasa uf raması öY'le yaralar ~·
yor ki yarın sulh olsa bile banla. 
rı samtak ve şifaluulmRak laiç 
de kolay olmayacaktır. 

Japonya Siyamı 
işgale 

hazırlanıyor 
<Başı 1 incide) ')f 

Birleşik Amerika tarafından 

garanti edilmedikçe, harp et. 
menin faydaStz olaeatı kanaa
tindedir. 

Başkaları da Siyam da Ya. 
nanistan gibi harp etmek ka
rarını verecek olursa, demok
rasilerin Siyama yardım ede
ceklerini söylemektedir. 

Difer taraftan, halkın Fran
saya karşı besledifi dürüstlük 
ve ahlaki duyrularını bozmak 
içia Japonların Bindiçinideki 
prepaıandaları endite içinde 
bulunan Fransız makamları ta
rafından şiddetle takltih edil· 
mektedir. 

Japonya, serbest Çiae taar
ruza hazırlanmakta ve bu ha. 
2ırhtı da Bindiçiniyi askeri Ye 
idari bakımdan isgal için bir 
sebep saymallPdır. 

Japon propagandacıları, Mu 
çukoda yaphklarının ayni ola
rak, Annam'an eski krallar••· 
dan birini Hindiçlni imparat.
ru ilan etmek fikrini telkin et. 
mektedirler. Bu imparator11n, 
Fransa ve bütün ecnebiler aley. 
binde Japon emellerini tatbike 
memur bir köle olacatı pek ta
biidir. 

altına geçen çevrelerdeki fabrika
ları ne dereceye kadar Urallara 
nakle muvaffak olunduğu sıkı bir 
surette gizli tutulmaktadır. Sovyet 
hükiımeti müessir surette devam 
ederse, ünilmiiıdeki aylar içindf 
bu fabrikaların eski tempo içinde 
çalışmaları beklenebilir. Cenupta. 
ki tehlikeli cephe şimdi Timoçen. 
ko tarafından idare edilmektedir. 
Bütün muvatfakıyetstzliklerc rat
mcn Ruslar b:ışlarıııda bulunan. 
!ara ıtimat elmiyc devam Mınek
temler. 



' .. 

Fenerbahçenin lehine a.eticelenmlt 
tir. 

<Başı Z ~ncitle) İkinci devreye çok canlı 8aşlı-

( H iklit'I fi&fij) 
Ki1v1 ,)·uç,YLu? 

Dünkü spor 
Beşiktaş - Beykoz 

hareketleri 

Yazan : N ecla MARAŞ J 
'----~-

Şeref stadının son milsabakası yan Fenerliler Vefa kalesine ka
da Be~iktaş - Beykoz arasında 01- 1 dar inmiş, Melihln sıkı bir sütünü 
du. Her . ıki takım sahaya çıktık- direk kurtarmıştır. Oyun bundan 
ları. v~_kıt şu &eklllerdc oldukları sonra zaman zaman mütevazin ve 

Yajmur bardaklardan boşanır- ı dum. Onu gidip gelip dovüyor, göruldu. zaman zaman da Fenerin hakimi-
casına saba.b~nberi devam edi. I gençlik hevesi le mutemadıyen bo- Bey~oz: Bahadır - Kamran, _sa- yeti altında geçmiştir. Nıhyet 42 
yor, sert bir poyraz yıkık saçak· 1 yasını tazelediği yüzüne tıikurı..i. dcttm - i\lehmet, Kemal, Cahıt. - lncj dakikada Melih öniine gelen 
!arda iniltiler çıkarıyordu. Soğuk yordum. «Sen de benim felaketi· Ömer, Turhan, Şahap, Sabahaddın, Vefa muavinlerini müdafilerini 
ve karanlık bti.r akşamdı. Palto- min ml.ısebbibisin. Eg" er bu kadar Fikret ' · geçe geçe ve Vahidin beline sarıl-
mun yakasını kaldırmış ellerim parayı benim önı..imc koymasaydın B~şiktaş: Mehmet. Al~ - Fe~zi, masına rağmen ikinci Fener golü-
cebimde etzaf1l bakmadan hızlı ben de mutevazı hayatıma alışacak Yanı - Memduh, Huseyın, Çaçı - nü yapmıştır ve maç ta bu suretle 
hızlı eve donü)'Ordum. Birdenbi. kendime göre, belki mesut bir yu- Sabri, Kemal, İb~ahim, Şükrü, Eş- 2 _ o sarı lacivertlilerin galibiyeti 
re omuzumu bır elin kavramasile j va kuracaktım.,. diye her dakika rcf, Hakem: ::erıdun Kılıç. ile neticelenmiştir. Hakem Şazi 
d11rdurn, Tıra!)lan uzamı::ı yuzün- bağırıyordum. Cemil bu hayat ka. O.r.~ına Bcşıktaş b~şladı .. Fakat Tezcan bermutat oyunu çok güzel 
de sönük bak15\ı iki ela gôzden baş rım öldukten iki sene sonraya ka· bu hucum avutla netıcelendı. Bu- idare etmiştir 
ka hayat izi fa.ıtkedılmıyen karan- dar devam etti, Sonra birdenbire mı takip eden ve hücumda sol- · 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlarını~ı Derhal l{eset 

tcıaınecla ıünde 3 k-.e ah•bilir, Her yerje pull• k•tlllan llftll'la iste1ı• 

hk bır sima, a~ı doğru düşük o. paralar tukendi. İtibar duştu. Kre ı.Ian Şükrüyc geçen top sıkı bir İkinc i küme maçları 
muzlar ve sefaletin haris kuvve- ı di kalmadı. Sefahat sefalete, saa- l şütl" kaleye gitti ise de kalecinin Q · k 1 
tile sertleşen iri par.maklar. Bır an det fclAkcte çevrildi. Dürüst bir mtidahales ilc kurtuldu. Siyah be- Diın birinci küme maçları ya- ayrı ffiell U 
evvel sıcak odama kavuşmak için ya::ıayı~ kurmak zamanı çoktan geç yazlılar daha ilk dakikadan hlıkl- pılırken Fener ve Şeref stadların- Satış ilanı 
acele ederken beni yolumdan çe_ mişti. Hissediyordum ki, ben bir mlyeti tesisr muvaffak olmuşlar- da ikinci küme lik maçlarına da , 
viren bu sefıl adamdan kurtulmak serseri olmuştum. Cemiyetin bana dı. Biribirini takip eden Beşiktaş devam edilmiştir. Beyoğlu Sulh l\.labkemeleri Balj ı 
için elimi yeleğimin cebine gotı..ir· öğrettiği yegane şey bu oldu. Ken. hucumları arasında Beykozlular i- Şeref stadında Hilal _ Anadolu kitiplifiaden: S. 9U/24 
düm, parmaiıma tesadüf eden bir di kendimi isimlendirebildim. Bu nişler yaptılar. Hakkının yaptığı arasındaki maçta Hilal 4 - 1 galip Halice Hatman ile Lut!iye Alkı
kaç kuruşu ona dCV-u uzattım. Fa- köhne vücudu haris insanların uğ. ıskalardan Beykozlular istifade et_ vaziyette iken Anadolu aleyhine mn ve Dürnev Hatmaıun şayian ve 
kat o anda ben de ne olduğumu runa beceriksizce mahvettiğim miş olsalardı, ıoı bile kaydedebi- verilen bir penaltıya itirazla saha. i~tirak halıııdc mı.ilkiyct olarak 
anlamadım. Ada!llll'l ceketinin yır. benliğimi daha ne kadar sürükli- lirlerdi. Fakat hücum hattımn be- ) 1 terketmiştir. uhdd t ... sc.rruilannda bulunan Bc
tık cebinde duran öGıür eli bir şim· yeceğim bilmem. Fakat sizler şunu cerlksizliği bunları tehlike olmak Fener stadında da Davutpaşa yoğlunda r•aıı~altı Hamamda eski 
şek hızıyla sol yanaj!ımda şakladı. bilin ki beni bu hale koyan cemi. tan uzak bırakıyordu. Dakikalar ITopkapıyı 1 - O, Unkapanı da Ra- Fransız mezarlığı :>eni (Ergene. 

DeYlet D11111Joll•1 

1'1etmell aaa•ar& 
3 lkinciteşrindeı 

Kendimi toplamam için iki adım yet dediğiniz içinin sıvaları dökül- ilerliyor, fakat beraberliği boza. miyi 6 _ O mağlıip etmiştir. kon) Boı;kurt cadde~iyle Dolapdc 
çekildim, O, damarları gerilen ka- müş boyalı yüzlü eski konak ha- cak gol kaydedilemiyordu. re caddesinin köşesinde kain \ ... 
ranlık yüzünde vabfjl bir sırıtışla rabesi en büyük düşmanımdır.ıı Bir Beşiktaş hücumunda topu i , 287 No. ile murakkam ve allınci. 
bana bakıyordu. Çeı:ıçevelerl dökül Salih milsait vaziyette yakalıvan Eşref. Askerlik ilanları 111 No. lu manav, 13 No. lu ba-
muı eski bir kömürliık penceresi_ Mektup burada bitti. Elimi gay_ avuta attı. Bunu bir Beykoz hü- lıkçı, 2 No. lu gömlekçi düki<.i'ınla-
ni andıran ağzından tükiırür gibi ri ihtiyari sol yanağıma gotürdüm. cumu takip etti. Bu hücum Beşik. rını nıüştc:mil, bodrum katından 
üzerime bir küfür savurdu. Sonra İçimde ani bir şeyler oldu. Haki· taş kalesi için büyük bir tehlike Beyoğlu Yerli Askerlik şubesin· maada dört katlı haricen kagir 
korkunç sesile: katle yüz yüze geldim. Karanlık oldu. Beykozlular boş kaleye topu den: dahilen ahşap yağlı boyalı bir an-

- '1\mımadm dei:ll mi? diye sokakta tehdidlle karşılaştığım di- sokamıyarak muhakkak bir gol Aşağıda sınıf ve rütbefll yazılı trc, 4 sofa, bir taşlık, yedi oda, 2 

lordu. !enci kılıklı adam artık yabancım fırsatı karırdılar. Oyun bundan Yd b 1 matbah, bir çamaşırlık, iki gusul-.. . su ay arın acele şubeye müra-
Öyle şaşırmıştım ki, bir şeyler değildi. Büyük ithamlarla dolu sonra bir müddet· için mütevazin caatıarı, aksi takdirde haklarında hane, üç hela, iki kumürlük, i' 1 

söylemek, dimatımın kuytu köşe· mektubu tekrar tekrar okudum. bir şekil alır gibi oldu. 1076 sayılı kanunun maddei mahsu- kiler bir üstü kapalı yanları camc_ 
lerinde bu simaya ait ufak bir ha- Bana o kadar tesir etti ki, acaba o. 41 inci dakikada soldan bir hü- sasına göre muamele yapılaca- kfınlı tarasayı ve elektrik, terko 
tıra aramak için hiç bir harekete nu bu hale koyan hakikaten cemi· cumda ortaya gelen topa yetişen ğı. 05798) suyu ve hava gazı tesisatını havi 
muktedir deli.ildim. Esasen beni yet ve insanlar mı, yoksa yaradı- Sabri bir kafa vuruşile ilk Beşik. ayda takriben 140 lira kira bedeli 

• 1 i ·1 ı ı hl t l" ·· k d tti d de Tabip Tğm. Mustafa oğ. Zeynela.- getirmekte olan ve Bozkurt cad-büyük bir meraka düşüren son ışın gar p cı ve er , ru bazı in. aş go unu ay e ve evre bidin (38549) 
cumleyi söyler söylemez ayaiının kılapların eseri midir? diye düşün bu suretle 1 - O Beşiktaş lehine Sait desinde dört metre 50 santim ve 
birini ıslak kaldırımlaroa süruye Miye başladım. HAIA da düşünüyo. kapandı. Muhabere Tğrn. Saruhan Dolapdere caddesinde 14,50 M.S. 
sürüye bir anda köşeyi dönmüş, rum. İkinci devreye Beykozlular çok (37793) cephe genişliği bulunan tamamı 
kaybolmuştu. Bu vakanın üzerin_ Necla MARAŞ canlı başladılar ve daha ilk daki- S. 8 MI. Me. Ömer Nusret (323-71) 113 metre 50 santimetre murab-
den iki gün geçti, o akşam eve don kada bir gol fırsatı da kaçırdılar. Tabip Tğ. Sami Portez (36395) baı mesahai saı)ıiyesıaıde ve he 
dütümde elime bir mektup sıkı~ BUL•AC a Kaleye kadar giren Şahap topu, Piyade Tğrn. Fahrettin (31988) yeti mecmuası (18,500) on sekiz 
tırdtlar, Zarfı lAkaydane açtım. A Mehmet Alinin ellerine verdi. O- Piyade T~. Hüseyin Hlki oğ. bin beş yüz lira kıymeti muham. 
Gittikçe büyük bir merak ve ala- yun bundan sonra da mütevazin Hüseyin (16278 • 13517) menesindc bir bab hane şiiyı..un 
ka ile saran satırları okumıya baş bir vaziyete girdi. Hücumlar kar- Piyade Tğm . 1smııil 14089:ll izalesi zımnıı.da açık arttırmaya 
!adım. şılıklı oluyordu. Ve zevkli bir o- Piyade Tğm. Bahsettin (32855) konulmuştur. Tafsillıt ve taksima-

.cemil; 
uBen dalların çocuğu, orman_ 

ların sahibi, kuşların sadik arka· 
dap, yarı vahşi bir insanken bu 
sonsuz hürriyetimi kıskandınız. 

Beni iflkı okiuilHD hayattan çekip 1 ' 
11ldınız. ~yani insanlar, beni tür- ı 1---+--+-
lü eziyeUer içinde tilrliı kıyafet. 

lece sOktunuz. BatUlı serbestimi 
kucajımda bulduğum hayatıma be· 
nt düşman ettiniz. Hem de siz bu
na bir insan yetiştirmek, bir a. 
dam kYl'tarmak diyerdunuz. Dal· 
da, kırda kendi halinde dolaşan bir 
serseriyi adam etmek insanlığa 

karıı ne büyuk bir suçtu. 
1ıte insanlar cemiyete karşı o

lan bu vazifelerini yaptılar. Önce. 
leri hepinize öyle büyük bir kin 
besliyordum ki, bu his bende sizin 
tabirinizle adam oimıya başlayın. 

cıya kadar devam etti. Sonra in
sanlara ısınmıya, cemiyet hayatını 
•vmlye, önceleri bucak bucak kaç 
tıtım toplantılardan ef lencelerden 
zevk duymıya başladım. Hepiniz 
eserinizle iftihar ediyordunuz. Bel. 
kl ben de bu gidişten memnun gö. 
rünüyordum. Fakat içimde dayanıl 
maz bir boşlutun, ruhi bir açlığın 
başladığını' da hissetmiyor değil
dim. Cemil işte bu sıralarda seni 
tanıdım. Tahsil senelerimin yegA. 
ne arkadaşı sen oldun. Sen bana 
yaklaşıyor, beni az çok anlıyabl· 

llyordun. Tahsil hayatımız bitti, 
Yollarımız ayrıldı. Sen ne oldun 
bilmem, ben Anadolunun kuytu 
bir köşesindeki vazifeme doğru 
yola çıktım. O köşeler ki. ben o
raların çocuiu o toprakların öz 
evlAdı idim. Beni o ana kucafın. 
dan adam etmek kasdile çekip a
lan insanlara nasıl kızmayım. Be
ni doğduğum yerlerden soğutmuş_ 
lardı. İlk felaketim o yüzden baş. 
!adı. Artık ben şehrin eğlenceli 

hayatına alışmıştım, onu arıyor. 

dum. Fakat insanlar bana her tür. 
lu modern yaşayışı ölrettikten son 
ra beni zorla terkettikleri yerler· 
de kalmıya mecbur ediyorlardı. 

Mademki buıün tekrar oraya dö
necektim, içimde yüksek tepelerin 
sevıısi, başımda yayJAların ferah. 
latıcı rüzaArı eserken ne diye be· 
ni oralardan ayırdılar. Bağırdım, 

ne diye beni buraya attınız, ata
caktınız, niye ayırdınızdı, diye ].:>a. 
~ırdım. Duyan olmadı, İzinle İstan 
bula eelmiştim. Yaşlı fakat zengin 
bir dulla evlendim. İstifamı verip 
bir daha vazifeme donmedim. Ce
mil, hayatım dayanılmaz bir sui
istimal halinde geçiyordu, Karımın 
parası boldu. Bu para beni bir çıl. 
ıına dondurmüştü, Bunun da bir 
sonu olacağını biliyor, fakat ken. 
dimi bu cereyandan kurtaramıyor
dum. Seneler, seneler mutemadl. 
yen seneler geçti. Artık gözlerim· 
de eski günlerin parlaklığı, kafam 
da eski uyanıklık kalmamıştı, İh
tiyarhyordum. Bu vakitsiz ihtiyar. 
lık bana delicesine harcadıjım son 
senelerimln mirasıydı. Büyük fe
dakirlıklar maskesi altında felA
ketlme sebep olan insanlara düı. 
manclım. Karıma da dilşman ol-

' 

Soldan sata: 1 - Bir memleke
tin gizli teşkilatı; AlAmet, 2 -
On bir kişide sondan bir evvel. 
3 - istanbulun bir semti; Tuti 4-
Kamere nazar kıl! Esasa müteal
lik. 5 - Matematikte bir harf; 
Yanalın iç tarafı; Bir uzvumuz. 
6 - Bir çok şehirlerimizin en bü
yük mabedi. 7 - Bir lneiliz öl
çüsü; Bir nevi kumaş taciri. 8 -
Öldüren. 9 - Köpeğin ağlaması; 
izin. 10 - Muti; Yerine koyma. 
11 - Kan akma; Kaya parçası. 

Yukardan aşatıya: 1 - Makine 
ile çorap yapar. 2 - Budala; Hay 
vanın kundurası. 3 - Sonuna (r) 
gelirse paralı oyun olur; Traş A
leti. 4 - Bir Kartaca serdarı; İ
nanış. 5 - Elin dolusu alma. 8 -
Uykuya doymıyan. 7 - Yol; (Fi
at) ın ortası. 8 - Başka madde 
karıştırmamak. 9 - · Birli; Sonu
na bir hayvan takılırsa yoktan 
meydana getirmek olur; Şahıs. 

10 - Kafa, Fakat. 11 - Familya, 
Yanmış kömür. 

Dinki lualmacanın halli 
Soldan sata: 1 - Salkım söğüt, 

2 - Afi; Saat; Na. 3 - Dirilmek. 
4 - Elema (amele); Ld; Do. 8 -
Aravel; İs. 9 - Nar; Mahrem. 19-
Enisem: İlAn. 11 - Kat; AIA. 

Yukardan aşafıya: 1 - Sadedila
ne, 2 - Afili, İran, 3 - Liret, Ta
rik. 4 - İman. 5 - Islak, Emek. 
6 - Mat; Otlama. 7 - Samatya. 
8 - Öteberi. 9 - Mal! Ela. 10 -
Ün; Dik; İmal. 11 - Takoz; As; 
Na. 

RADYO 
CPROGRAMı] 
7,30 Program 
7,33 Müzik 
7,45 Ajans 
8,00 Müzik 
8,15 Evin Sa 
8,30 Müzik 
12,30 Program 
12,33 Müzik 
12,45 Ajans 
13,00 Müzik 
13,30 Müzik 
18,00 Proeram 
18,03 Müzik 
18,30 Müzik 

18,45 Müzik 
19,15 Müzik 
19,38 Saat ~· 
-9,45 K0tıuşma 
19,55 Müzik 
20,15 Radyo G, 
20,45 Müzik 
21,00 Ziraat T, 
21,10 Müzik 
21,30 Temsil 
21,45 Miızik 
2~,30 Ajans 
22,45 Müzik 
22,55 Kapanış, 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞERİR TİY A TROSU 

İstlklAi Cad. Komedi kwnında 

l:'CI Bu aktam saat H,38 da u KÖKDÖVVŞü 

yun s yrediliyordu. Piyade Tğm. M. CelAlettin ( 13917) tı keşif raporunda ve dosyasında 
Bu STada da Beykoz bir iki gol- Levazım Tğm. AlAettln (39592) yazılıdır. Birinci açık arttırması 

lük vaziyete girdi. Bunlardan bir Levazım Tğm. Ali ZUhtU (48682) 28.11.941 tarihine tcsadu( eden r.u 
tanesinde Mehmet Ali, kaleyi boş Piyade Tğm. Ali Eşref (3:ı'204l ma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
bıraktığı halde topu kaleye sokmı- Piyade Tğm. Sedat GUnyol Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Ka-
ya muvaffak olamadılar. İkinci ~ev (42373) lem odasında Başkatip nezdinde 
re baştan nihayete kadar sıkı lbir yapılacaktır. Arttırma bedeli mu 
mücadele içinde geçti ve her iki Beşiktaş Askerlik şu~i başkan· hammen kıymetin yüzde 75 ini bul 
taraf ta gol kaydedemediler. Maç lığından: madığı ;.akdirde en son arttıranın 
ta bu suretle ı _ o htlkt•tın s•- 1 - Şubemizde kayıtlı yedek pl- taahhüdü baki kalmak Uzere mU
libiyeti ile neticelendi. Bu netice yade aste~meni Ahmet oğlu Osman zayede on gün temdit edilerek 
Beykozlular için muvaffakıyetli (164681 ın \'erdiği adreste buluna· ikinci açık arttırması 8.12.941 ta
bir derecedir. Beykozluları oyna- madığı, bu subayın pek acele olarak rihine miisadlf pazartesi günü sa. 
dıkları oyundan dolayı tebrik e- şubemize müracaat etmesi, etmedi- at 14 ten 16 ya kadar icra oluna
derken Beşiktaşlılara da büyük ğl takdlrde hakkında 1076 sayılı rak en çok arttırana kati olarak 
geçmiş olsun deriz. kanunun madde! mahsusuna göre ihale edilecektir. 
Fener stadında muamele yapılacağı. Birikmiş ve ihale tarihine kadar 

Süleymaniye • Taksim 
Fenerbahçe stadında ilk birinci 

küme karşılaşması Süleymaniye -
Taksim arasında olmuş ve her iki 
takım sahaya tam kadrolarile çık
mışlardır. 

Birinci devrede Taksimliler çok 
canlı bir oyun oynamışlar, Süley
maniye de sıkışık bir oyun oyna
mak yüzünden gol kaydedememiş
tir ve devre de 9 - 8 berabere ne
ticelenmiştir. 

İkinci devreye yine çok canlı 
başlıyan Taksim, ilk dakikalarda 
Süleymanlye kalesine tehlikeli hü 
cumlar da yapmışlardır. Süleyma 
niye de sonra canlanarak oyunu 
mütevazin bir şekle sokmuş ve 20 
inci dakikada da İbrahim uzaktan 
bir şütle beraberliği bozan Süley
manlye golünü yapmııtır. 30 uncu 
dakikada tekrar bir hücumda bir 
gol daha yapan Süleymaniycliler, 
maçı, 2 - O kazanmışlardır. 

Fene rba h çe - Vefa 
Fener stadında günün en mühim 1 

ve son maçı Fenerbahçe - Vefa 
arasında olmuştur. Sarı lacivert
lilerin son oyunlarda muvaffakı
yetsizliklerl taraftarlarını korku
tuyordu Cihattan mahrum olan Fe 
nerlilcr sahaya şöyle bir kadro ile 
çıkmıştır. 

Nuri - Muammer, Murat _ Ay. 
dın, Zeynel, Esat - Fikret, Naim, 
Melih, Turhan, Cemil. 

Buna mukabil Vefalılar da Fe
nerin karşısında şu kadro Ue yer 
almışlardır: 

Muvahhit - Vahit, Enver - Mus
tafa, Lı'.ıtfi, Süleyman - Nuri, Fik
ret, Muhteşem, Necdet, Şükrü. 

Şazi Tezcanın idare ettiii bu o. 
yuna Vefalılar başlamış ve bu hü
cumda Muhteşemin sıkı bir şil
lünü Nuri kurtarmıştır. 

Oyun bundaJt sonra süratli bir 
şekil almış ve otuzuncu dakikaya 
kadar mütevazin geçmiştir. Ve 
nihayet sarı lAcivertliler oyuna ha 
kim olmuıılar, tehlikeli hücumlara 
başlamı&lardır. 

15 inci dakikada Fenerl!Jerin, 
Fikret vasıtaslle yaptıkları hii<:um 
büyük bir tehlike olmuı ve ancak 
Vefalılar bunu kornerle kııtrtara
bilmişlerdir. 

Bu korner atışını Cemil vole bir 
şiltle gole çevirmiştir. 

Dört dakika sonra da devre 1 • O 

2 - Yine şubemizde kayıtlı yedek birikecek bina, belediye vergilerile 
nakliye teğmeni Ali oğlu · Avni Bil- evkaf icaresi hissedarlara ve tel
ge de verdiği adreste bulunamadığı J{ıJiye rüsumu ile !hane pulu, 20 
anlaşıldığından bu subayın da der- senelik taviz bedeli, tapu ve ka
hal şubemize müracaat etmesi, et· dastro harçları müşteriye aittir. 
mediği takdirde 1076 sayılı kanu· Arttırmaya iştirak edecek kimsele
nun yukarıda mezktlr maddesine gö- rin gayri menkulün muhammen 
re muamele yapılacağı. kıymetinin yüzde 7,5 ğu nisbetln

TAKViM 
3 TEŞRİNİSANi 9U 

PAZARTESİ 

AY: 11 - GÜN: 307 - Hızar: 182 
RUMi: 1357 - Birinciteşrin: 21 
HİCRİ: 136t - ŞEVVAL: 13 

VAJUT ZEVALİ EZANI 

GÜNEŞ: 8,34 1,30 
ÖGLE: 11,58 6,54 
İKİNDİ: 14,45 9,41 
AKŞAM: 17,83 12,H 
YATSI : 18,37 1,33 
İMSAK: 4,54 11,49 

' DOltTOR 

ÇIPRUT 
Cildiye ve Zilhreviye Mütehas· 
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta sokajı 
köşesinde Meymenet apartmanı 

Tel: 43353 

D&ltTOR 

TABANTO 
Dalalli U&talıklar aitellusıaı 

(PNÖMOTÖRAX TATB-İK 
EDİLİR> 

Ttlnel, ŞahdeJimln S. :No. l'i 

Tel: 49%06 

Kitaplarınızı ~ 
aalr •OLAT 

alT.&• IYl••ı• 
alınız. Btlttln 
leceğiniz gibi 
tına. A vrupanın 
mecmualarının B&blAJ.lıM 'Jfe' 

gine eatı.t yeridir. 
GMeteleN DAll da bRI ..... 
Ankara caddMI 88 lltlalıHI 

Sahibi ve Nefrlyat M:ikltlrQ 

AHMET EMl:ai YALMAN 

Buıldıtı yer: VATAN Matbua 

de pey akçesini veya milli bir ban 
kanın bu nlsbette teminat mek
tubunu vermeleri şarttır. Arttır

ma bedelinin kendisine ihale olu
nan tarafından ihale gününde i
tibaren verilecek mühlet içinde 
mahkeme kasasına ödenmesi mec 
buridir. Ödenmediği takdirde iha
le feshedilerek kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almıya 
razı olursa, ona ihale edilecek ve 
o da razı olmaz veya bulunamaz
sa hemen yedi gün müddetle art
tırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak 
ilan alakadarlara tebliğ edilmiye
cektlr. Müzayede sonunda en çok 
arttırana ihale edilecek ve her iki 
halde birinci ihale edilen kimse 
iki ihale arasındaki farktan ve za
rardan :mesul tutulacaktır. İhale 
!arkı ve geçen gilnlerin yüzde 5 
faizi ayrıca hükme hacet kalmak
sızın tahsil olunacaktır. İpotek sa
hibi alacaklılarla diğer a!Akadar
ların gayri menkul üzerindeki 
haklarını, hususile faiz ve masra
fa ve saireye dair olan iddialarını 
evrakı milsbitelerile ilAn tarihin
den itibaren on beş gün içinde sa
tış memllt'u olan mahkeme başka
tibine bildirmeleri lAzımdır. Ak
si takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay 
laşmasındall hariç bırakılacaklar
dır. Müzayedeye iştirak edenlerin 
bütün şeraiti kabYl etmiş ve ev
velden öfrenmis ve bilerek gayri 
menkule talip bulunmuş oldukları 
addedilerek sonradan itirazları 
mesmu olamıyacağından satış gü
nünden evvel gayri menkulü ge
zip görmeleri ve fazla mallımat 
almak istiyenlerin 941/24 No, ile 
mahkeme başkatipliğine müraca
at etmeleri ilan olunur, 

DOKTOR ---· 

ORFANIDIS 
Cild ve ZWlre'91 mlteh&Mlılı 

Beyoilu Suterazi sokak No. ıs 
Nli apartman 2 el lcat Tel 437' ı 

10 _ lkinciteşrine kadar 
Muhterrf Hatlara Kalkacak V •purlem I~ 
Kalkı, Gün ve Saatleri ve Kalkacaltt•n Rıhl•,.._,, 

Kandeafz battma Pazartesi 17 de (Tarı), P~ 
be 17 de (Karadeniz.). 

l•nrer. battma 

Ayulık haüma 

bmlr blrt.cl ılrat 

bmlr ikinci lira& 

rıhtımından. ... .... a.e) 
Çarşamba 18 de (Çana---: ~ 
Cumartesi 18 ae (Anafarta). SU 
keci rıhtımından 
Perşembe 8 de (Olien). To~ 
ne rıhtımından. (İş'arı anire • 
dar haftada bir posta yapila~ 
lır.) 

Pazartesi, salı 9,50 de, Çar~ 
Perşembe, Cuma 16,00 da ('!t,,,;, 
Cumartesi 14,00 de (Sus), P_,. 
9,50 de (Trak). Galata rıbtua-
dan. 9 
Pazartesi, Çarşamba ve Cttııı'N, 
de (Sus>. Galata rıhtımındall· 2' 
rıca çarşamba ve cumarteai 
de (Konya). Tophane rıbıı' 
dan. 'fdf 
Salı ve Cuma 19 da (Sena'» 
hane nhtJnuıjd&n. 

Pazar 9 da (Mersin). ToPhl" 
rıhtıınından. Cıt

Çar_şamba 12 de (Bartın>: ~ 
martesi 12 de (Saadet). sır~ 
rıhtımından. JJ!ı-
Pazar 16 da (İzmir). Galata 1 

tımından. ti 
Perşembe 13 de (Kadeş). Gal' 
rıhtımından. 

NOT: Vapur aeferlel'i balr.lnnda her tUrlU maıaa-t """" 
yuı1ı aceDtll eriml9den ötrenlıleblUr. 

..... AewMlll 

- Galıta nhtnm, LJmanlar U
MUdllrllltil bin&11 altında • • • • • 
Galata nbtmu, Mmtüa ~ 
R~ieliği binası altında • ••••• • 
Sirkeci, Yolcu Salonu • •••••• • 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
KIJcill taıarnıf 1 

heupları 1IU2 

IUAMtYE PLANI 
KBtiDELEa: 2 Şubat, f Ma

yıs, 3 A~ustos, 2 İkincitetrin 
tarihlerinde yapılır 

19U iK&AMl1'1ı.J,I 
1 adet 2000 liralık === 20:.; 
a » 1000 ,. :::::: s~·....... ' 
2 • 750 • :::: 1 500· ..... 
3 ,. 500 , === 1 ·..... ' 

lo " 250 ,. === ı50D· 
:::::: 4()00·' , 

40 • 100 • ...... 
:::: ı500o 

50 • 50 • -~ 
200 • 25 • - ...... 

=== 2oOO· 10 • 200 • 


