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Berraklığa doğru : 9 Buna buyuru/ur? 
Makbul adam tipi 

Önümüzde bakir fırsatlar var. Başkalarının hatalarından 
kaçarak iktısadi hayatımızı akhn emrine uygun bir temel 
üzerinede kurabiliriz. Fakat makbul adam tipini iyi çizip 

Amerikan 
gemiıeri 

silahlanacak 

Gemiler 
harp 

sahasına 
girebilecek 

Bir börekçi fJrınında 

21 çuval un 

yapılan aramada 
bulundu 

Bu 
ona göre insan yetiştirmek ve seçmek şartile ... 

h ô d i s e , ş i m d i y e k a d a r u n i ş 1 e r i n de 
ettiğimiz yolsuzluğt1 teyid ediyor 

iddia 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
-1 Halen İstanbul fırınf&rına vt>ril· 

.. ------------------------• mekte elan UI\ miktarlarının, evvel. 

..,. arşımızda ağır vazüeler var.

1 ~ Türk iktısadi hayatım tA 

temelden baslıyarak kurmak mev. 
lt!indeyiz. BugUne kadar .iyi işler 
de yaptık. Hatalar da yap. 
tı1t. Bunların hepsi birden bir 
ttcrübc devresinden başka bir 
l<ıy değildir. 

Rumen ticaret 
lıegeti geldi 

llh:, bir bakımdan çok tallliyiz. 
Arkamızda; kurulu an'anelerden, 
bir~miş menfaatlerden, sınıf 
ltavgalarından, ideoloJ· i kalınhla 
t • 

1
1ndan ibaret bir yol yok. Ba:ıka· 
arının iyi tecrübelerini kcndimi-

te mal ederek, hatalarından kaça_ 
tak, kendi iyi hareketlerimizi ve 
bataıarımızı hesaba vurarak aklın 
tırırini yerine getirebilmek ve 
berrak bir yolda yürümek elimiz. 
detfir. Bundan istifade edemezsek, 
~İslere, sabit fikirlere kapılırsak, 
ı~ı tecrübelerden H'ınm gelen ders 
1eri almazsak, hataları körkörüne 
tekrar edersek yarınki nesillere 
ltarşı ağır bir günah işlemiş olu· 
l"\ıı. 

Bazan bızdeki insan malzeme. 

Türk - Rumen ticaret ve tediye anlaşması 
müzakerelerine yarın Ankorada başlanıyor 

Dün ~ehrimize gelen Rumen ticaret heyeti azaları 

T ürkiye ile Romanya arasında ı-
akdolunaca.~ ticaret ~·e ted iye an. Nasyonal • Sosyalist 
!aşması muzakerelerınde bulun-
mak üzere bir Rumen ticaret he. yürüyüşünün yıldönümü j 
yeti dun sabah saat 6 da şehrimize 1 
gelmişti ı·. 

Heyetin ı-cisi Rumen Iktısat Ne· Hı· t le r b ,· r l 
zareti lktısat mUd Urlerinden İv.an , 
Kristinl'dlr. Heyet altı kişiden f k t• / d • 
mürekkep olup Rumen '.:\ıilli Ban. n U Q S 0 y e l 
kası mümessili de heyete dahildir. 

Rumen ticaret heyeti bugün An 
karaya hareket edecektir. Hitler Almanya 

için canını . verenleri 
tazimle andı 

Ayan meclisi bitaraflık 
kanununun 2 madde
sini 38 reye karşı 49 

reyle ilga etti 

Bu karar üzerine 
ayandan Johnson 

dedi ki: 

"Bir m emleketi harbe 
sürüklemek Feci 

bir şeydir,. 
Vaşington, 8 (A.A. ) - Ha

riciye encümeni tarafından 
bltardlık kanununda yapıl
ması istenHen tadila t ayan 
meclisi tarafından üç safha
dan geçtikten senra kabul e. 
dilıni,lir. , 

1 - 38 reye kar . ı 49 reyle 
Amerikan ticaret vapurları· 

nın muhariplere ait limanlara 
ve harp çevrelerine ıirıneleri 
istenmiştir. (Madde: 2) 

2 - 38 reye karşı 58 reyle 
ayan meclisi gemilerin silah· 
landırılmasına dair hariciye 
encümeni tarafından yapılan 

teklifi kabul etmiştir. f.'1ad. 
de: 6 ) 

s - ss M7il 'lr~ı sı l'eyhr 
iyan meclisi bitarakhk kanu. 
nunun yakarıda zikredilen iki 
m addesini ilra eden nihai met 
n inln mebusan meclisine gön

L 
(Devamı Sa. : Si. i da) X S ., 

e V OLOGOI 

· ce sağtaınl esaaıara istinat ettiril· 
meksiztn w frrrnların oS&rfiyatı i e 
muhltlerlnftı iltt~a.çları nazıu-ı dik
kate ahnmtıksıza tesbit ve taheis 
edi kllğJM ve fırmctlerdan baZrlarının 
ihtiyaçlarından eıa,ik ve baztlarının 
da çok fada IArl aldıklarını ve alınan 
bu fazla nnhtrm gizlice satıldığını 

ve bu yüzden şehirde sık sık ve 
yok yere ekmek yokluğu vwuı bul· 
makta olduğunu defalarla yazmış ve 
keyfiyeti a!Akadarların dikkat na
zarlanna koymuştuk. 

Tarihten yirmi gün evvel, bu mev· 
zua tekrar temasla, ekmek çıkaran 

1 

bir çok fı.r11'ların kendilerine tahsis 
edilmif bulunan unlardan bir kısmı
nı e.rUırarak börekçi, simitçi, çö· 
rekçl ve saire gibi, esa.sen ihtiyaçla.. 
rına kifayet etmlyecek kadar U11 a· 
lan esnafa, gizYce sattıklarııu iddia 
etmiş ve bu iddiamıza delil olarak 
da, şehrin bUyük boçacı \OEı börekçi. 
!erinden bir kaçına tahsis edilmiş 

bulunan un nıiktarını Heri siirerek 
bu fırınların bu kadar az unla faa· 
liyetlerinl nastl devam ettlrebUdlk

(Devamı Sa: 2, Si: i da) u •••• •• 

Bulgaristana 
v yagan 

paraşütçüler 

Birçok paraşütçü 
gruplar Bulgar 

arazisine indirildi 

Sovyetler isyan 

çıkarmak gayesini 

güdüyorlcu-mış 

Sinin maksada yetişmediğinden 
şiktıyet ediyoruz. Haksızız. Uzun 
tccrubeye ihtiyaç gösteren mah. 
dut bir takım ihtısas vazifeleri 
hariç olmak üzere her aradığımızı 
bu memleketle bulabiliriz. İlk 
'l'Qrk banka memurlarının (İtibar:' 
ltılii Bankası) denilen bir serde 
~ctlştirildlği zamnndanberi acaba 
ltaç sene geçmiştir? Ondan evvel 
iltıç için bir tek Tilrk banka me. 
llluru yoktu. Türklerin böyle v a· 
tıfcler yapamıyacnklarına dair cc
llebııerde kanaatler bulunduktan 
başka bunları bize de aşılamanın 
~ollarını bulmuşlardı. Halbuki 
bugun yüzlerce banka şubesini 
idare edecek kadar Türk banka. 
cısı yetişmiştir. Bunların idare 
ettığı bankalarda müşteriden ge. 
ı:ıırnıyor, halbuki bazı ecnebi 
bankalarının şubeleri sinek avlı· 
~or. Halk acaba milli hisler dola. 
~ısiJc mi milli bankaları diğerle. 
tınc tercih ediyor? Hiç de değil ... 
<lrada işleri güler yüzle, çabuk ve 
1~i yapıldığı için, bu bankalara 
1~rübe neticesinde emniyet bağ. 
ladıkları için... • 

Ticaret anlaşması için müzake
relere Pazartesi gi.inü başlanması 
muhtemeldir. Diin hııber verdiği. 

miz vechile bu müzakereler esna· 
sında iki memleket arasındaki ti. 
cari milnasebatın durmaması için 
Türkiye ile Romanya aras1hdaki 
ticaret ve tediye anlaşması iki ay 
müddetle temdit cctilmişt i r. 

Haber aldığım ıza göre yeni yn. 
pılacak anlaşma mucibince Ro. 
manyadan ı;ellüloz, kutu Ye san· 
dık yapmak için tahta, petrol ve 
benzin, makine yağı ve benzin ve 
petrol için demir varili satın alı. 
nacak, buna mukabil Romenlere 
yaş sebze, zeytinyağı ve pamuk 
ihraç edilecektir. 

Görülmemiş 

bir hava 
hücumu Şarku, ::ıımaıden cenuba ıı.adar u .ı:a nan ctphe boyunca devam eden 

kanlı boCwpllalHD istika metlerini gÖriyer&UllUZ 

Sofya, 8 CA.A.) - Resmi hır 
tebliğde Rus paraşiltçülerinin ve 
sair Sovyet ajanlarının imha edil· 
diği kaydedilmektedir. Teblığe 

göre para§ütçüler Karadeniz sahı. 

llnde Varna ile Burgaz arasında 
Kamçiya nehri mansabınıR cenu
bunda yere inmişlerdir. Banka tecrübesi şunu göster· 

ltıiştır ki bu memlekette istenen 
1trı adam mutlaka bulunur. Derhal 
hatır değilse, şartlar İ'.1-'i kurul
ltıak 5artile, çabuk yetişir. BUtün 
lı, nıakbul adam tipini tayin et. 
lllcktc ve o olçuyc göre adam ye. 
lisrnesinl temin etmcktedır. 

Bir fabrikada seri halinde imal· 
lere başlamak için ilk önce yapı. 
lacak mahsulün bir kalıbı, bir 
llıasdarı vücude getirilir. sonra o 
0rnc:e ve ölçüye göre adam ye. 
tı~lNlir Aranan iyi vasıflara uya_ 
lıl!rnck 

0

bakımından bu memleket 
halkında hayret vcr)ci istidatlar 
"ardır Yeter ki makbul tip ölçü· 
l(i iyi· kurulsun ve tipe uygunlu
~un muayenesine ve adam seçi. 
t>ılne ail işlerde; umumi menfaat 
"e hak frenleri sımsıkı kullanıl. 
tın. 

Acaba makbul tipi iyi kurduk 
lllu, bu örneğe göre adam yellş
tırrnck ve seçmek mekanizmasını 
:'iaratablldik mi? 

İşte bunu yapamadık. Birkaç 
~ne evvel memleketimize Slr 
licnri Bunberi adında bir lhtısas 
lldaını gelmişti. Rokfcllcrin para. 
11it' Şikagoda kurulan bitaraf bir 
l!.'tkik muesscsesi tarafından bu. 
taya gbnderilmiştl. Bu müessese
llın gayesi, dünyanın her tarafın· 
rıa Yapılan tcerubeleri araştırmak. 
lletıcclerini süzgeçten geçirmek 
\'c bıitun diinyanın iblrblrinin iyi 
~t'c:-rUb<'lerinden istifade etmesini, 
t'na tccriıbclerlnden .kaçınmasını 
l'trıfn etmekti. 
~ Sır Henri Bunbcri, bizim hak. 

1 rnızd -ı yazdığ ı rapnrda; inkılfıb ı. 
llıızın bazı ı yi neticelerinden. 
1 Vlet sermayesini sanayi sahala
tında işletmek yolundaki iyi tec· 
lıbt'Ierlmizd c>n bahsettikten son. 

ra ll\ak c:ada gore adam aramak ve 
~rrıek işini hallcdemediğimizi 1. 

d"ri suriiyor, Türklerin ; cıllerin
ıt e>kı bakir fırsatlnrdan istifade c· 
l'rck giriştikleri işi başarıp ba. 
lararnıyacnklarının işte bu derde 

(De,amı S:a. S Sü • .f de) + 

T icaret ve tediye ve takas an
laşması da ayni zamanda imzala. 
nacaktır. 

Fiıılandiga 
sulh 

yapacak gibi 
Finlerin Vaşington 
elçisi S. Welles'e 
şu suali sordu : 

«Almanya mağlup olur
sa vaatlerin tutulacağı

na dair Finlandayo 
verilecek garanti nedir» 

C. Hu//,· rlmerikanrn 
Hitleii yoketmek için 

75 milyar dolar sarfetme· 
y e hazır olduğunu bildirdi 

Vaşıngton, 8 CA.A.) - Dün ga. 
zetecileri kabul eden Amerika 
Haricıye Nazır ı Cordell Hull, Fin 
hükfımctinin Ams rikaya bugüne 
kadar hcnü:ı hiçbir cevap verme· 
miş olduğunu ve Finler SovyeUer 
Birliğine karşı taarruzlarını d ur. 
durmn<hhları takdirde Amerika. 
nın dostluğunu kaybedeceklerin i 
söylem iştir. 
Diğer cihetUn Hariciye Nezare

ti, dün, Fin harbini bitirmek için 
Sovyetler Birliğinin sulh şartları· 

(Devamı Sa. 3; Sü. 5 de) --

B. Bitler 

lngiliz tayyare!eri 
kışa rağmen 

faaliyete geçtiler 

Berfin. Kolonya. Manheim 
şiddetle bombalandı. 

İngilizler 35 tayyare 
kaybettiler 

Münih, 8 CA.A,) - D. N. B. a- Londra, 8 (A.A.) - Dun gece 
jansı bildiriyor: Almanya ve işgal a l tındaki top. 

9 Sonteşrin 1923 tarihinde Naı;· raklar şimdiye kadar görülmemiş 

Sovyetlere göre 
Kalinin 'de 

I 

mukabil taar-
ruza geçildi 

Rus çeteleri Almanlara 
rahat vermiyor 

derecede büyük bir İngiliz hava yona! • sosyalist yüri.iyüşUne işti. Moskova, 8 CA.A.) - Pravda 
rak eden parti azası her sene ol· filosu tarafından bombardıman e· gazetesi Sovyet kuvvetlerinin Ka· 
duğu gibi bu akşam da tarihi Lö- dilmiştir. lininin bir kesiminde mukabil ta. 
wcnbraukeller birahanesinde bu_ 35 İngiliz tayyaresi kayıptır. arruza geçtiklerini ve bu şehrin 
luşmuşlardır. Şa k · ı ı d k' Londra. 8 (A.A .) İngiliz Ha. şimali şarki mahallelerinde sokak r c.:ep ıcs n e ı t . . t bıı ~· 
umumi karargahından gelen Fiih· \ 8 .Kcz.arc ı~ın c 01

: • muharebeleri yapıldı!;ını bildir. 
rer'in muvasalntı toplantı \ a bil- Berlın, Kolon:\ a \'e l\Janhayım mckted!r 

(Denmı Sa. 3, Sü. 7 del X 1 §ehirleri, dun ~ece ~ava bom bar. , <D~vamı Sa: 3 Su: 4 de) = 
-------------------------- <Dcvamı8a:3 Su:6da) /~/ --------------------------

inc lliz ta)İyarecilerl Almanyaya şimdiye kadar görülmemiş bir haTa hücumu yaptılar. Bu hücumlar 
ekseriya geceleri yapılmaktadır. Resmimizde ıere uçuşuna &ideeek tayyarecilerin uçuş inını 

bekledikleri r örülüyor 

Almanlara göre 
Temizleme 

hareketi 
devam ediyor 

iki Rus generali 
esir edildi 

Führer'in umumi karargllhı, 8 
(A.A. ) - Alman orduları başku. 
mandanlığının tebUii: 
Kırımda yapılan takip muhare. 

heleri esnasında Alman ve Rumen 
kıtaları Yaya - dağ'ın cenup sa. 
hillerinde bir Sovyet süvari tüme. 
nini imha etmişlerdir. 

Kerç berzahının methalinde on 
kilometre derinliğinde en modern 
usullere uygun bir şekilde tahkim 
edilen bir kesim yarılmıştır. Mağ. 
lQp edilen düşmanın takibine de
vam edilmektedir. 

İngiliz adası şimali şarki sahili 
açığında Alman tayyareleri gün. 
düz Blyth dokları tesisatına mu
vaffakıyetle taarruz etmişlerdir. 

Aberdeen'in şarkında bir İngi. 
!iz muhribi bombalarla hatırı!. 

mıştır, 

Berlin, 8 (A.A.) - Askeri bir 
kaynak tan D . N. B , ajansına bil. 

Tebliğde beş paraşütçü grupu. 
nun yere indiği tasrih edilmekte· 
dir. Bunlarıa bir kısmı öldürul. 
müş, bir kısmı esir edilmiştir. 

Paraşutçiıler Bulgar nahiyele
rine ve Sovyet tebaasından iki ki. 
şlnil\ evine iltica etmişlerdi. 

Tevkif ~dilen paraşUtçillerin i· 
Cadelerine göre bunlar Bulgaris. 
tanda sabotaj hareketlerinde bu
lunmak üzere gönderilmişlerdir. 

Rusyadan hareketlerinden evvel 
kendilerine Bulgaristanda birçok 
komünistlerin isyanlara sebep ol. 
dukları ve Bulgar milletinin sa
bırsızlıkla Sovyetıerl bekledikleri 
söylenml~tlr. 

Reichstag yangınını çıkaran 

maruf komünist Jorj Dimltrof 
kendllerlne yapacaklaı1 sabotaj 
hareketleri, Almanların ve bazı 
Bulgar şahsiyetlerinin öldllrülmc. 
leri hakkında talimat vermiştir. 

Paraşütçülerin üzerinde muhim 
mcbl!lğlar bulunmuştur. 

Bulgar arazisine, K am nehrinin 
mansabına denizaltılar tarafından 

Rusyadan gelen iki komünist 
grupu da çıkarılmıştır. Bunlardan 
bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı 

yakalanmıştır. 

Yinemi su:h 
taarruzu? 

diriliyor: Radyo Gazetesi - Londra rad. 
213 Sonteşrin gecesi Alman yo,su, neşriyatında Almanyanın 

kuvvetlerinin merkez cephesi böl. yeni bir sulh teşcbbllsundc bulu. 
gesinde yaptığı temizleme hare· naca:ından bahsetmiştir. Alman . 
ketleri e.c;nasında yüksek rütbeli lar harbe nihayet verilmesini, de. 
Sov'Yet subaylarının esir edildik. vamı için bir sebep mevcut olma· 
lerl öğrenilmiştir. dığını ve yeni Avrupa nizamını 
Düşman subayları şunlardır : görüşmek üzere Vfyanada bir 

Sovyet yirminci ordu kumandanı konferans toplanacağından bahse. 
General Serchakov, yirminci ordu diyor ve bUtün harp mcs'u liyeti
kurmay başkanı Albay Narynine, nin İngilizlerde olduğunu beyan 
yirminci ordu teknik kıtalar ku. ediyorlar. Fakat sulh haberlc-ri 
mandanı General Slvaioff. Ayni birçok defa tekrar edildiği için bu 
ordunun hava kuvvetleri kuman- , sulh teşebbiısü haberini de ihti;ıı.at 
danı da bu esirler arasındadır. kıP'dllc 'elakki ebnefütir . 
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Feride atılan mermilerodil 
her/erin göğsüne saplanır 
- Bu kadınlar kahramanlık 1 bunlarda kadın kıyafeti de var 

harikaları yaratıyor, beyim ••• mı? Muharebeye giden erlere ben. 
Muharebeden kaçtıklarını gören zer kıyafetlere giriyorlar, buse 
olmamıştır. Çok defalar zafer on. değil, kılıç daeıtıyorlar. İçlerin· 
!arın sayesinde kazanılır. Tecavü- de şarkı soyleyen yok, rakseden 
ze geçtikleri zaman düşmanı ilk. yok, gülen yok. Sarayda birbiri 
önce gozlcrinin bakışile, sonra aleyhinde entrikadan başka bir 
kılıçlarile öldilrurlcr. Dilşman şey dilşünmeyen bu dişi mahlük. 
gençleri bu dünya güzellerini lar, Ferit Beyin bir bakışı Ue bir. 
görünce iradelerini kaybediyor· ilk haline gcllrler. Araluından su 
lar. Onları öldürmcğe elleri var- sızmaz... Hele bunlardan birine 
mıyor. Onlar tarafından öldürül. el sürmele cesaret et. Bir arı sü. 
ıneği tercih ediyorlar. Kızların rüsü gibi hepsi birden üzerine ü· 
bileklerindeki kuvvet erkeklerin şüşüp seni sokarlar. Sonra bu kız.. 
kuvvetinden azdır. Fakat buna !arı zorla buradan ayırıp da bir 
karşı, kalplerinde saklJ kuvvet, harem dairesine kapatacak adam 
dövüştükleri erkeklerden on kat ne kazanır? Baz.an kaçan bir ca
fazladır, Bir muharebe esnasında riyeyi yold:ı yakalayıp sahibine 
Sipahilerin, Tımarlıların, Ycniçe. götürüyorlar. Bu kıza ne oluyor? 
rilerin kuvveti kesildiği zaman Güneşten mahrum kalmış bir çi. 
Ferit duşmanın en çok inalla çar- çek gibi bir müddet sonra sararı
pıştığı yeri s~er. Oraya saldırır. yor, soluyor. 'Eğer vücutları gö. 
Kadınlar arkasından ko~rlar. O- nüllerindcn daha kuvvetli çıkıp 
na bir şey olmasın diye vücutla. da ölcmczlcrsc bir muddct sonra 
rını siper ederler. Feride karşı kendi ellerile canlarına kastedi
alılan m<'rmiler, o dilberlerin göğ- yorlar. 
süne saplanır. Ona havale edilen Bu işin bir çaresi var. Benden 
kılıçlar onların gilldcn viicutlarını kim cariye alırsa tavsiye ediyo. 
yarar. Bütün mu.har~b~ kaybedil. rum: «Malını Ferit Beyin sihirli 
miş olsa bile Fcrıt dovuşmc.ğ~. ~.e- kara gözlerinden korumağa bak. 
vam edince kadı~lar da dövuşur. Bu gözleri gören kadından hayır 
Nıce kaybedılmış muharebeler yoktur, çlinkU Ferldln her tarafı 
var ki Feridin kara sevdalıları sa., tılısımla doludur.» 
}esinde son dakikada yeniden ka· . 

1 t N'h t a(cr elde e Sen de doğruca sıt, Hasan Paşa. 
zanı mış ır. ı ayc z . .. ü .. S l tt d 
dilince vc harp meydanı ıssız ve nın ~oz nu aç, ana an a ım: A ı 

t h b. ı.~ı rrcJ'nce delikanlı Azraıl olan bu kadın zaten bır ib. 
en a ır ıuı e .. ı ı· t' Eı>< b t 1 F . . 
t d i K d• · ı'çin cenk ıs ır. ı;er u şey an a erıt gibı a ın an ner, en ısı .. 

edip olen kadınların ölüsUnO bi- tılsımlı ve sıhırli bir delikanlı 
rer birer arar, Hcrblrlnln soluk al • karşıl~~.rsa neler olacaiım var 
nına bir buse yapıştırır, yüzlerine sen dusun. Her tişık kız bu .kad.ar 
ateşli yaşlar dôkcr. H<!psini kendi çılgınlıklar yaparsa Azraıl 'gıbi 
cllle gömer, İnanır mısın Beyim, şey~an bir kız neler yapmaz. Bu 
bu çılgın kadınlar, ölü kızları de· mel un kızı bir defa aranıza sok. 
ıı gibi kıskanırlar. Böyle bir bu. tunuz. Gözünüzü açın, yoksa he
scye bir an evvel kavuşmak için pinizin başına çorap örer, neye 
cenk meydanlarında ölmeğe can uğradığınızı bilmezsiniz. Evvelki 
atarlar. Öyle derler ki Tatarlar giln Hasan Paşa onun yüzünden 
kan dokmck için dövüşürlermiş, 
sipahiler ücret nlmak için, Ycni
Ç<'riler vazife dolayısilc, Memluk. 
lcr şan için, Araplar dinleri için .•• 
Bunli!fa karııı kadınlar yalnız 
sevda ıc;ln dövtişürler. FakQt .sev· 
da dunyadaki kuvvetlerin en bü. 
yuğildür. Ne ynparsın, bu kadar 
cüz.el kadının Feride sevdalan
ması ve onun için muharebeye 
gitmeleri de Allahın rızasilcdir. 

eski gözdelerini Tuna nehrine at. 

tırıp boğdurdu. yarın, obilr sün 
dez .•• Fakat dilimin ucuna selen 
soılcri söylemlyeceğim. Allah sizi 

<Arkası var) 

RADYO 
Bugiinkü Progran1 

Allahın işine kim karışır? 8,30 Program 19,30 Saat ayan 
19,45 Serbest 10 

dakika 
- Bu Allahın işi değil, bu ka. 8,33 Mllzlk 

dar kadının bir tek yakışıklı er- 8,45 Ajans 
kcğin arkasına dUşmelcri bir :fe. 9,00 MOzik l!l,5a MUzik 

Soruyorlar : 
Kasaplardaki 

etiketler 
c .... Et, lstanbulda 7.i - 80, 

Beyoğ'hJncJa 00 • 100. Halbuki, 
Fiyat Mürakabe komisyonunun 
bunlu& koyduğu narh IS7,60 • 
67 ,50 kuruş. Var;ll:etten halk da, 
bir kısım kasaplar da r;ebun. 
Yalnız, kurdukları tröstiin temin 
ı-ttl~I menfaatle toptancılar, hiç 
şüphesiz: ki, nn derecede mem. 
nun. Komisyon, ,·llAyetlerden Is· 
tedlğl malflmatı henliz alamadı· 
ğı ldn karar ,·ermekte mütercd. 
dit. Fakat, alışveriş bütün im· 
raretile de,·am etmekte ve narh· 
tan fazla fiyatla satış yapanlar 
da, Allahm ınayetlle, hiç bir 
göze llişmemekte .•.. » 

Bunu bir okurumuz yazıyor 

,..e ııoruyor: 
- Şu halde kendi kendimizi 

aldatınakta ve ka!aplann ılUk

klnlanndan etiketlerini bile kal· 
dırmakta mahzur görme<llklerl 
narhı lpkada 111ana ne acabaT 

\.. J 

Rumelihisarında 
bir fabrika yandı 

Oç amele de diri 
diri yanmaktan 
kurtarılamadı 

Evvelki gece, Rumellhlsarında 

$ E H i it . H A B E R L E R i .,.._~,. 

Dlln ilk tahsil çağındaki 
çocuklann sayımı yapıldı 

Sayım sabah saat sekizde başlıyarak 
on üçte neticelendi 

DUn sabah saat sekizden itibaren 
ilk tahsil çağındaki çocukların sa
yırnı yapılmıştır. 

Sayım saat 13 e kadar tamamlan· 
mıf ve elde edilen neUceler tesblt 
ve tasnif olunmak Uzere İstatistik 

Umum MUdür1UğUne gönderilmiştir. 

Sayımı ilk olarak Eminönü kazası 
neticelendirmiştir. Diğer kazalar da 
bunu l:akib<'n kısa zamanlarda. işle

rini b.tlrmlşlerdir. 

Sayım işlerlle yakından alil.kadar 

olan Vali muavini Ahmet Kınık ea. 
yım faaliyetinin istenilen şekilde cc· 

ı:suna ne 
buyrulur? 

Bir börekçi fmnında 
yapılan aramada 21 

çuval un bulundu 
(Başı 1 incide) 11 .... u 

terinin tetkik ve tahklklni dilemiş· 

tik. 
Bu ncşriyatımızdan bir kaç gün 

sonra, İstanbul Belediyesi İktısat 
mUdUrlUğU, un tevziatında kat'iyyen 
bir yolsuzluk olmadığı hakkında 

gazetelere bir beyanat vermiş, bu 
beyanat le güya neşriyatımızı tek
zip etmek istemişti. Halbuki dUn 
öğleden evvel Polis Altıncı Şube 

mUdllrlliğU tarafından Beyazıtta Or· 
du caddesinde pideci Mehmet Erde
me alt kUçUcUk bir fırında ansızın 

yaptırılan araştırma, şimdiye kadar 
yaptığımız neşriyatın nekadar haklı 
ve doğru olduğunu ve neşriyatımızı 
vehim malıaulU olduğunu söyllye· 
rek tekzibe yeltenenlerin de ne dere
celere kadar yanılmış veya aldatıl· 

mıf olduklarını açıkça gösterecek 
bir şeklide neticelenmiştir. 

Şehrimiz kebapçılarına pide ve 
hastalara çavdar ekmeği yapan Uç 

fırından biri bulunan bu fırında, a.. 
raştırmnyJL memur edilen komiser 
Bay Hasan Uzerler!nde <Ekmeklik 
un numara 4.1> yazılı kırmızı etiket· Sayım işinde 4000 kadar ilk okul 

öğretmeni, lise ve orta okul talebesi 
çalışmıştır. 

reyan ettiğini ve neticelerin şayanı ler bulunan 21 çuval unla muhtevi. 
memnuniyet olduğunu söylemiştir. 

Ceza kanunu yeniden tadil 
ve ıslah edi iyor 
---------,--------.------....... 

Baltalirnanı caddesinde Salt Hallın 
Paşa veresesine ait olup Rıza adın· 
da birisi tarafındnn işletilen hususı 

bir fabrikada yangın çıkmış, üç bu· • 
çuk saat devam ettikten ve fabri
kayı tamemen yaktıktan sonra sön· 
dUrUlmUştUr. 13-18 yaş .arasındaki çocuklarda idrak kabili-

yatları teknelere boşaltılmış üç boş 
çuval bulmuş ve !ırın sahibi hak· 
kında hemen icap eden muameleyi 
takibe koyulmuştur. 
ö~endığimlze göre, bu fırına 

haftada iki çuval böreklik hu ve 
biT çuval da ekmeklik un verilmek
te ve dlln haftanın son günil olması 
itibarile de bu fırında hlç un bulun· 
maması icap etmektedir. Araştırma 
yapıldığı sırada, fırın mUstaJıdem· 

lerl. bu haftanın ununu almak Uzere 

Yangın esnasında. fabrikada uyu· 
makta olan İbrahim, Ahmet ve Ko
ço adındaki ameleler diri diri yan
mışlardır. üst katta oturan fabrika 
mUdllrU Fuat da etrafını saran alev 
ve dumanlardan kurtulamıyacağını 

anlamış, yirmi metre yükseklikteki 
pencereden kendisini aşağıya atmış· 
tır. Fuat bir ~ok yerinden tehllkell 
surette yaralanmış, Etfal hastanesi
ne kaldırılmıştır. Yanan Uç amele· 
nln cesetleri dlln sabah enkaz ara· 
sında.n çıkarılmış, tahkikata baş

lanmıştır. 

yetini haiz oldukları takdirde ceza görecekler 

Yangının bır kaza neticcsiride çık· 
tığı sanılmaktadır. 

Vali bugün Ankaradan 
geliyor 

Ankara, 8 (A.A.) - Ceza ka· 
nununun memleketin bugi.ınkü 

ihtiyaçlarını !Ay ık ile karşılayabil. 

mek maksadile yeni ba5tan tadili 
ve ıslahı için Adliye Veklılctlnde 
toplanmış olan komisyonun ilk üç 
aylık çalışması neticesi hazırlan-
mıştır. 

Tadil edilen yeni şekle göre: 
1 - Fiili işledikleri zaman 13 

yasını bitirmi:? olup da 18 ya§ını 
bitirmemia olanlar idrı\k ve irade 
kabiliyetlerini haiz oldukları tak· 
dirde ceza göreceklerdir. 

2 - Bir cUrmU il)lemcğc matu
fiyette ııUphe ve tereddüde mahal 
bırakmıyan ve ayni zamanda cür. 
mil fşlemeğc elveri§lf olan hare· 
ketleri icra eden kimse mı tamam 

Ankarada muhtelif VekAlcUcrle olmu veya netice tahakkuk et. 

nılacak, muvakkat hürriyeti bağ. fırın ııah binin Ekmekçiler cemiyeti· 
!ayıcı cezayı istilzam ettiği tak- ne gittiğini söylemiş ve hafta arn
dirde i~e altı aydan dört yıla ka. larında fırına dalma un geldiğini de 
dar geceli gundı.izlü bir hucrede itiraf eylemişlerdir. 
tecrit edilmek surctilc mi.ıcbbet Bulunan bu unların hangi fırın· 
hapis cezasına uğrayacaktır. Suç· lnrdnn kimlerin ellerile ''e ne m\lka. 
lar muhtelü neviden hUrriyetl b!llnde bu fırına \!!atıldığının tahkik 
bnslayıcı muvakkat cezaları ve ve tesbltlnl alAkadarlara bırakıyor 
muhtelif neviden para cezalarını ve yalnız mUsnadelerlle Belediyi'! 1k· 
istilzam ederse bu cezalar ayrı tısnt mUdUrU Bay Saffete şuracıkta 
ayrı ve tamamile tatbik oluna. soruyoruz: 
caki.u'. - Buna ne buyurul r acaba!. 

,, 
Dırbırıu, ıze k. arşı 

ödev erimiz ,, 

GÜN fıDIE N 
AGUN! .ij 

B. Roosevelt'in 
mahareti 

D emokrnsllerde. hususile /t

merika tlemokra&islnde 51 

ynset perendeleri atmak kolay de· 
ğlldlr. Buııuı1 kolay olmadığını aı 
lamak için bitaraflık kanununu" 

c\I· tadlllnln Ayan tarafından da ta .. 
bine gclin<'eye kadar, Amerika~' 
İngiltere da,·a ına uydurmak IC n 
Anıerlka CUınhurreJslle hUkOnıetl· 

-ı· nln de uzun zaman, cfkll.rı unıu ... 
,e 

yeye, encilmenlere, mebusan 
Ayan meclislerine karşı yedire Y~ 
dire, ıılndire sindire gösterdlkle 
meharetl gözonllnc getirmek kifl• 
dlr. 

Burada, harbin ba"ındanberl •' • ıe çok kısa n·~·a uzun me11afeler 
at•· hlrhlrlnl takip etmiş olan saflı t 

rı sayıı) dokecek değilim. F::ı 
şu bltarafuk kanununun 

1 bahsinde 8. Roosevelt'ln gösterd • 
ğl meharetl belirtmek ıstertm. ser 
&ayılı adamın ,·e her partinin ııa· 
yıııuı propaganda \'asıtalarına 1118" 
ilk olduğu Amerika gibi bir JllCO"' 
lekette ''e lnftratçıların taallyetle• 
rlni her zamandan fazla arttırdı~ 
n bir sırada B. Roose,·eıt nı~verlt 
mUcadele edenlere yardım işi~ 
en bilyUk f'.ngel saydığı blta,.tb 
kanununu tadil ettirmekle en ı'M 
bir iti başarmıştır. 

Hatırlardadır ki B. Rooeevelt 
bir ç.ok har.ırhklardan sonra 1'•' 
nunun tadil JAylhaaıru mebıı,.• 
nuıcllıılne ııe\'kederken tadili yaıııı• 
ticaret gemilerine harp gemnerı11: 
refakatı l!dne inhisar ettırnt1' 1 ' Mil 
Zira, tadllln kolay geçmlyect'11· 
zannediyor ve diğer kısımlan ııerl; 
yfl hırakınağı dUşUııUyordu. yaJı• 
teklif ettiği ta<lll mebusan nıtıtl" 
sinden hUyUk bir ekseriyetle çıJcıll• 
n zeki de' let adamı daha ııerl1" 
gitınr.mlş olmakla hata ettiğini _,.. 
ladı, bunu derhal telifi için -'1'8' 

daşlarllc birlikte hemen taaJI~ 
~ti. Tadil liı~iha ını, ~mile . 
slUihlandınlması ve harp ınıntafı9 
lsrına glrmt".sl kaydmı da Ui~ 
ııuretlle lh·ana ııe\'kederken hlr '~ 
sile llo mlkhlm hlr nutuk ,.erdi· " 
nutkunda Oenup Amerlkasını S--1" 
lapn bir haritadan bahııettl, e~ 
n ıımıımlyedıı llz.ım gelen teeı,_ 
yarattıktan sonra maksadıllA 

~~L t' 
Bu sondereoo :ı:ekl ,.e mahir fe 

let adamı en ırllç saydığı işi ~ 
1Jardıktan onra 1JlmıH başka bfr 
tasavvur etmektedir. Bono da-' 
ka bir yazıma mevzu '.\'apac•'1"'° 

KÖR K.41Jf 

====::::::;::::============='~ 
Eski sevdiğin görünce 

kalbine yeniden 
ltıkcttir. Bunun önüne geçmeğe 9,15 Evin saati 20,15 Konuşma 
teşcbbus eden olmamış mı? Mu- 9,30-0,45 Mllzlk 20,30 Mllzlk 
harcbeye gitmek erkek işidir. Er. 12,30 Program 21,00 Zlraat tak. 
lik meydanında kadının işi ne? 12,33 MUzık 21,10 MUzlk 

Vilayet ve Belediyeye alt Jşler Uze· 
rinde temaslarda bulunan Vali ve 
Belediye Relsl doktor LQtfi Kırdar 
bu sabah şehrimize dönecektir. Bil· 
hassa Valinin avdetinde lhtiklrla 
mücadele işi süratlendirilecekUr. 

mezse bile cürme teşebbUsten 

mes'ul olacaktır. Cürme tcııebblis 

eden kimse kanunun o cürüm için 
ölüm eczası tayın ettiği hallerde 
24 yıldan 30 yıla kadar, mUcbbet 
hapis cezası tayin ettiği hallerde 
de 12 yıldan aşa~ı olmamak üzere 
hapis cezası ile cezalandırılacak
tır. Diğer hallerde teııebbUs ettiği 
cürüm için muayyen olan eczanın 
üçte birinden üçte ikisine kadar 
indirilerek cezalandırılacaktır. 

ateş düşmüş 

P eyaml Safa, Basın Birliği ı men rümleşl cUmleıılne, kelimesi ke- İhsan adında birisi, evvelki ıeC' 
, 1 t>lı' 

genel kongresinin çalııma- llmesıne Ba'Jnluharrlrlmlz.ln Anka· muhtelif yerlerde içtikten sonra. 

Sonra cariyeleri kaçan ve muha- 12,45 Ajans 21,35 Ankara at tarını, benim gibi kongrede bulun- radan gazetf'ml:ıe &"Önderdlj'i hususi mtiddettenberl aşık olduğu çent~ 
mamıı olanların gör.il önUnde kısa bir yazının aynlydl. lltaştakl Adaletin evine gitınlŞ ~ 
~lr.gllerle canlandırıyor. Peyaminln bahsettiği «Basın men. kapıyı kırıp içeri girerek J<adııı' 

rebe meydanında ölen erkekler 13,00 MUzlk yarışları 

cariyelerinin geri verilmesini ve. 13,30-14,30 Milzık 21,45 Mllzlk 
ya zararlarının ödenmesini iste- 18,00 Program Yarın ete yeniden 

narh konacak 
Muharrir bu arada diyor ki: cGa· suplarının birbirine karşı bütün hak ' ~ 

miyodar mı? 18,03 Müzik 
22,30 Saat ayarı 
22,4~ Spor senisi 
23,00 Kapanıı 

la "d 
1 1 

• kendisini sevdlğinl, beraber Y 
zete neye ve gazel«! klllle derler'! rı, o e,· er ... » araıımda., iktibas 
Bunu tayin etmeden meelekdaıpn edilen hususi ,.e hatta imr;alı bir malannı teklif etınlştlr. 

8
• 

- Pekf'lltı bilirsin ki, Beyim, pa_ 18,40 MUzik 
Fiyat MUrakabe komisyonu yarın 

toplanarak et meselesi Ozcrlnde gö. 
rüşccek ve istihsal mıntakalarındnn 
cevap geldiğinden ete yeniden narh 
koyacaktır. 

3 - Hakim cezayı kanunun ta. 
yin ettiği haller arasında tatbik 
hususunda takdir hakkını kulla· 
nırkcn mucip sebeplerini göster. 
meğe kanunun açıkça tayin ettiği 

baklannı ve ödevlerini aınırlamak yazı için memba göstermek neza.ke- Adalet korkusundan bağırıp ç 
disahın Ferit Beye büyük muhab· 

beti vardır. Bu muhabbet, Feridi 
korur. Sonra Feri~ Bey muharebe 
meydanlarından hiç ayrılmaz. Bu. 
rada ise her şey onun emrindedir. 
IFcridin çadırlarında kadın ara
mafa kim cesaret edebilir? Sonra 

HERGüN BiR Fll<RA 

Mazlum ile zalim 
Eıtkl Osmanlı sadrazamlarından 

SIJAbtar Siya\ Uş Paşa a len A
baza \"e kble cinsinden idi. Saray
da yetiştirilerek Sllahtarlığa, 

Kaptan paşalığa 'e nihayet Sad· 
razanılığa erlştlrllmlştl. Atak, a
tılgan \e o nl bette bllglslz, gör. 
gUallı. bir adamdı. Bu sebepledir 
ki, kötülükleri lylliklerlnl örtmu,, 
Uç ay sllren Sadrazamlığında dev· 
let adamlarından nicelerini sür
dürmüş 'e OldürtmUştü. Bu arada, 
zamanın çok Be\ ilen ' e aayılan 

büyüklerinden Defterdar Mehmet 
ı•apnın da lok yere kanma gir. 
mı,, gara:ı:ının kurbanı etmlşt1. 

Za\allı Deftenlar l'aşanın ölü· 
mllnli, etrafındakilere korku "e 
dehşet \'ettrek, boyun eğdirerek 

anlattığı medlste tesadüfün bu
lundarduğu zamanın met"Zup ta. 
nınan şahsiyetlerinden bir Bekta· 
şl babası, Si)&' Uş Paşanın gözli
ne ilişir. Hemen yanına çağınr 'ile 
serar: 

- Ne dersin baba, sen bu ha. 
blsln ölUmline ~ 

Bekta,ı, nıulıatahıoı manalı bir 
bakışla llzdilkten onra: 

- Virane dllnyndan biri claha 
göçüp gitti. Hemen hayırlarla 

karşılaşt.rsm Hak cllntlemlzl. Dl· 
y~ğln1 bu lşt~. 
Cembıoı 'erir. Çok garip bir 

tesadilftilr ki, biraz sonra Slya\'ÜŞ 
Pqa da ecele bol un eğf'.r 'e maz
llllnla ı:allnıln tabutları musalla 
taşında birbirine değer. 

TAKViM 
9 TEŞRİNİSA~i 19U 

PAZAR 
haller dışında eczayı arttırır veya AY: 11 - GÜN: 317 - Ka..,.ım: 2 

RUMİ: 1357 - Birineiteşrin: 27 
HiCRi: 1360 - ŞEVVAL: 17 

V AiiT Z&V ALl EZANİ 

Avusfralyadan Merinos 
yünü getiriliyor 

eksiltirken her bir nevi ceza için 
tayin ettiği hadleri geçmcğc ve bu 
takdir salahiyetini kullanışında 
da suçun vahimliği sözönüne ge. 
tirmcğe mecbur tutulmaktadır. 

lmkAnı yoktur. « nkaracla toplanan ti de bulunmak lı\zım geleceğini dU- ğırmağa başlamıf, yetişen beJ<çUet 
\"e yurdun bütUn •ın mümessllle- tUndUm. Fakat yazımızı pek az de- İhsanı yakalayarak Adliyeye .,t' 
rlni l!;'lne alan genel kongre, Nizam- ğl,ikllkle ııayfalarına mal eden :re· mişlerdlr. Sektzlncl asliye ceza. ıııaJI' 
name encUmenlatn dellletlle işe bu· flklrnlz, anl81Jılan «ııazete \ 'O ııazete- nı.-l 
radan başladı ,.e en elverı,u tarife cinin birbirine karşı haklannı ve kemeslno verllen ~san muhaJ<e h•P" 
vardıktan sonra Basın mensupları· öılevlerlnl» tarif eden kongre bil· sonunda. 6 ay 22 gün müddetle 
nın bütün haklarını, öde\'lerlnl, bir· kümlerlnln butınlıp dafıtılmaııı- se, 30 llr.a da para cezasına ııı.ıı
blrine karşı, okuyuruya karf.1, dev. intlzaren bu yolda yaoçlzmekte bir kQm ve hemen tevkif olunmu~ 
Jete karşı mes'ullyetlerlnl yeniden bela görmemlt- ~ 

GÜNEŞ: 6,41 1,44 
ÖGLE: 11,58 7,01 

Ha.her aldığımıza göre yapağları· 
mıza. yeni bir tip vermek üzere A· 
vustralyadan Merinos yünü getiri
lerek yapağlarımızla karıştırılacak· 

tır. Bunun it;in yapılan teşebbüsler 
müspet netice vermiştir. 

4 - Bir hüküm veya ceza ka. 
rarnamesi ile ayni §ahsı bircok 
suçlardan dolayı mahkOm ederse: 

lneeledl vo ~ok in<·c eledi ... » Bununla beraber, kongre hakkın· ihij;{f[ij!l:flNJ:t!i 
Buna memnun olmamak lmkAn· ela yukarıya nakletttftm malQmat, ···-·--- -·- ---""-

İKiNDİ: 14,40 9,43 
AKŞAM: 16,57 12,00 
YATI51: 18,31 1,34 
İMSAK: 5,00 12,02 

- Sana mektup yazıyorum. 
- Mektubunu okuyacağım diye sevi-

niyorum. Ama uyuman Ulzım ... 
- Şimdi birazdan yatacağım. Canım, 

Allah rahatlık versin. 
- Sana anahtar deliğinden bir buse 

gönderiyorum, 
- Hep seni dü5ünüyorum, Fiyor, Sa

na söyliyecek o kadar çok şey var ki ... 
- Nerede ise gilndilz olacak. Biz,m 

günümüz baslayacak. Haydi uyu, Maya, 
- Sen de uyu, Fiyor ••• 
Tekrar yatağına uzandı ve gülmefe 

başladı. Maya hAIA mektup yazıyordu. 

BütUn gece mektup yazmıştı. Bu uzun 
yazıyı okuyacağı için seviniyordu. 

Neler yazmıştı acaba? Bunları düşü

nürken tekTar uykuya daldı. Kapının al
tında hfılfi o ziya çizgisi görünüyordu. 
Maya yazıyordu, hfıHi yazıyordu. Bütün 
hayatını; hisli, renkli, fakat beceriksiz 
kelimelerle anlatmağa çabalıyordu. 

O ana kadar her şeyin ne boş olduğu. 
nu ve şimdiden sonra hayatın ne parlak, 
ne kıymetli bir hal aldığını hissediyor 
ve hayret ediyordu. 

Gün ağarmıştı. Sabah sesleri etrafı sa
rıyordu. Odanın her kösesi yavaş yavaş 
aydınlanıyordu. Bir horoz öttü. Balkon
da karanfiller de birer birer uyanıyordu. 
Bahçeden, ahırdan gUrilltUler gelmiye 
başlıyordu. 

Florentin yatağına uzanmış, kalbi çar. 

ııızdır. Fakat bu satırları okuduktan bana ilerisi için ve meslefimlz he. 

Suçlar müebbet cezayı istilzam 
ettiği takdirde suçlu ôlilme çar-

biraz sonra akşama doğru ı:ıkan bir sabana büyük ümJtler \'erdi. Bu 
reflklmlzıle Yunanlstana alt hlr ya· ı tlmltlerlmln talıakkuk edecetlne 
:ı:ı gör.ilme lllşt!. Bu yazı hemen he- eminim. TATLISERT 

VATANIN EDEBA ROMANI: 

YAzan: Vikkl Balllll 

parak mektubu bekliyordu. 
Güneş çıkmıştı, Cızırdıyan sönen bir 

mumun kokusu kapının aralıklarından 

burnuna kadar Keldi, Sonra küçük bir fa. 
renin dolaşmasını andıran hafif bir gü
rültü duydu. Kapının altından bir beyaz 
kAğıt parçası sanki canlı imiş gibi uzan. 
dı, Mayanın bütün gece yazdığı bu rnek· 
tubun üzerinde güneş ışıkları oynaşıyor
du. 

Florentin zarfı yerden kaptı. Parmak. 
larının tltredijlni farkettl, kendi kendine 
güldü. Zarfı açtı. Büyilk bir beyaz kAlı· 
<iın tam ortasında şu kelimeleri okudu: 
ctAllah rahatlık versin, Fiyorıı. 

-9-
Aşk yüzünden bedbaht olanlar için 

söylenecek çok şey vardır. Bir çok kitap. 
lar bu bedbaht Aşıkların hikayelerile do· 
ludur. BUtiln diinya;· seven insanların ne 
kadar ıztırap çekebilecelinl her vesile 
ile ortaya koyar. Mesud aşklardan hiç 
bahsedilmez. Yalnız <çok sevlştller ve 
rnesud oldular» denir. Tam mAnasile se
\"işip mesud olanlara ne mutlu •• 

fEFRİKA No. 16 

Çeviren: Renan A. E. YALMAN 

Dağların arasındaki dar boğaza giden 
yolda mavi bir baıı örtilsil dalgalanıyor, 
sımsıkı birbirine sarılan iki elin nabız. 
ları beraber atıyor. Yolun tam kenarın. 
da bir su membaı var, kızıl taşlar ara· 
sından su katre katre bir gümüş tel gibi 
akıyor. Florentln bu membaın tam başın
da çömeldi. İki elini birleştirerek suyu 
avuçlarına aldı ve Maya'ya içlrdi. Biraz 
ötede sular kabarıyor ve bir çağlıyan 
halini alıyor. Yolun bır tarafından öM!r 
tarafına geçmek için bir ağaç kı.itilğil 

uzatılmış ... Bu kUtük hem ağaç, hem top. 
rak kokuyor, üzerindeki rutubetten yo. 
t:unlar bitmiş... Florentin ve Maya bu
raya oturup suların kahkaha gibi çağı.ı
masını kahkahalarla gülerek dinlediler. 
Dağ sırtlarında yaban gülleri vardı. 

Maya onların arasına uzanıp gözlerini 
kapadı. Genç kadın uzamnış olduğu yerde 
gitti~e küçülüyordu. Başının etrafını 

saran Acalla'lar tıpkı vahşi bir ormanın 
sık ve kuytu yeşllllğl gibi idi. Kollarını 
Fiyor'a uzattı ve kendisine doğru onu 
çekti, Şimdi ikisi de yere uzanmıslar.dı. 

Damarlarında akan kanın harareti, kızıl 
çiçeklerin verdiği sarhoşluğa benziyordu. 

Biraz sonra tekrar yürüyüşe başladı. 
lar. Boj:tazı örten bir bulutun arasından 
geçtiler. Maya'nın saçları nemlendi v\' 
kıvrıldı. 

Florentiıı'i bu yürüyüş delirtiyordu. 
Bir düziye Tirol şarkıları söylüyor, Tirol 
aağcılarının vahşi ve acaip seslerini tak. 
lid ediyordu. On ikJ baş dağlarının hava
sı o kadar hafifti ki buzlu ve taze bir şa. 
rap ıibi insanı sarhoş ediyordu. 

Yüksek yamaçlardan buzlu bir rüzgar 
iniyordu. Bu rüzıar Maya'nın nefeaini 
kesercesine kovalıyordu. Florentin onu 
kolları arasına aldı, mantosuna .sımsıkı 
sarıyordu ve dağ kulübesine kadar kuca
ğında taşıdı. Maya tatlı bir rüya görUr 
gibi idi. Dağ kulübesinin bekçisi bunla. 
rın halini görünce sakalları arasında 

kaybolan ağzını hayretle açtı, Fakat bu 
hayretini kelimelerle izhar etmedi. 

KulUbenin tA arkasında yüksek ve 'buz 
lu tepelerden inen karlar vardı. Maya 
ellerini bu karlara batırıp serinletti. 
Gözlerini de yıkadı. Sonra Fiyor, çılgın 
Fiyor küçücük sarı papuçların karın üze. 
rınde bıraktığı izleri eğilip gizlice öptü. 
Akşam olunca etrafı bir sükUnet kap. 

ladı. Öyle bir sükQnet ki ova insanları 
bunu bihnez. Geniş gök yilzü de susmuş. 
tu. Büyük bir kuş kanatlarını açarak bu. 

'Devamı nr) 

Sos mayonezli 
torik fırını 

Ayıklanıp temWenml!f totl' 
parçalarrnı tur.suz suda iyice ıa-9" 
ladıktan sonra kabuk \'O keJlltl'• 

tı· 
lerl ile siyah etlerini ayınP • 

nız., Beyaz etlerini, kAfl mlk~ 
tuz ve bir çay kaşıfı toz ...,.....

katılmış su lle harir ate.,te ~ 
batladıktan sonra, süzerek çı,_. 
rmız. Bir taş ha,·anda, at9'.,
tiurlne kahrn k~ı.tı ile ıyı r.ef• 
ttnyağı serplı:ıtırerek dövilJI: 
Hamur haline ıellnce, ateıe 
yanıklı kayık Nçlml bir ıstıd' 
döktlnUz. Ozerlne azıcık tuS ~ 
perek orta ateşli bir fın~ ııil ~' 
nllz. On dakika sonra ç11<arıod 
aotumafa bırakınız. Bir ~ 
dört tane yumurtanın sansı~. 
tahta kaşıkla eziniz. Daml• 
la zeytinyağı akıtarak bırd~ 
\'e dalma hlr tarafa olmak u,.e ıe 
çarparak çeviriniz. tı:ıne 111...-ı I' 
tuz, kara biber, bir çay 1'-:;,. 
hardal, bir kah,·e kaşığı şeker 

1
,. 

perek çevlrmeğe de\ am edlll ıı• 
Bir limonun suyu ile bird cı-.., 
zeytinyağı damlatınız. ça1ıı-~,. 
rak kaymak haline getlrdi1' pli 

ııonra, tabaktaki balık baınorııJl,er 
üzerine döktlnUz ve k~ıld9 ld" 
tarafına Sn'Ayınız. noıranın:,,.. 
'·ırcık r;alata ,.e kırmızı 

aU.lUyerek aofraya Y,OiJa1.181" 
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Harp Vaziyeti 

fô"sk va ve Rostof 
meydan 

muharebeleri 
...___ Yazan: 
ı!!!.san BORAN 
:ııcUnkü tebliğlere göre doğu 
't.ı ~inde \'azl,>et şöyle huli'ı,sa 
""tbl!ır· 1 • 

' EBEDİ ŞEF 

AT ATURK 'ün Vefatında 
Ankara ve lstanbul'da 
Yapılan biltün merasimlerinin yegfıne SESLİ FİLMLERİ Ue 

kendilerinin hakiki sesi ile mevcut NU'DUKLARI 

Bütün hasılat İstanbul VEREM MtlCADE E 
CEMİYETiNE Aid Olmak Dzere Yarın 

1 PEK Sinemasında göste. 

rilececi ilAn olunur. 

------------------------~ 

L~ s o N H A B E R L E R lrsiYASI fcMh: 
..., _____________ _... _____ ....._,_....,..,,,,..,.1 A m ·erik a 

Sovyetlere görel Çörçil'in 1 Yabancılar bitaraflığından 
(Ba~ı ı inci de> = 

Moskova, 8 <A.A.) - Pravdıı 

gazetesinin muhabiri Sovyet kuv • 
vetıerinln l\/Iojaisk'dc mukabil ta. 
nrruzlara devam ettiklerini blldir· 
mekte ve doğu şimal mahallele. 
rinde sokak muharebeleri yapılan 
Kalinln şehrinin bir kesiminde de 
mukabil hücumlara geçtiklerini 
iltıve eylemektedir. 

işçilerehıtabı Japonyadan eser kalmadı 

Herkesin çalışması 
hayati ehemmiyeti 

haizdir 

ayrıJamıyor Y ftzan: M. H. ZAL 
A nıerika çoktanberl filen 

S;ngapurdaki Japonlar 
memleketlerine 

Moskova, 8 (A.A.) - Moskova 
•••\• radyosu şunları bildirmiştir: 

- !maide Ruslar Ladoga gö-

~ donma ını bekliyorlar. Le-J ~11111•• Sinemanın En 
' ddaki ku\'ı:etıerln iaşe Ye ce. j R E N N E 

İdeal Çift Artisti 

DUN NE 
CARY GRANT 

Sovyet çeteleri di.i~ana ağır 

Shefiields, 8 (A.A.) - Hull'den 
gelen M. Churchill, docu ııimal 
sahillerinde hava akıncıları tara. 
Cından rahatsız edilmeksizin ge
ceyi vagonda geçirmiştir. 

dönüyorlar 
Tokyo, 8 (A.A.) - Gazeteler, 

Diyet meclisinin fevkalade top
lantısı hasebile Başvekil General 
Tojo ile Hariciye Nazırı Amiral 
Togonun 17 Sonteşrin günü ehem. 
miyetli nutuklar söyliyecekerini 
bildiriyorlar. 

hnrp halindedir. Bununla 

bcrah('r bitaraflık kanunu buglim· 
kadar nıer•i bulunuyor, hakikatle 
kanunJ durum ara ındn bir a~ kırı· 
hk yarntı,\·or<hı. Aınrrlka iıynnının 

eHclki gün \·erdiği kararla hu 
aykırılık kaldırılmış. Amerikanın 

bltnraflı~ı ııuya di\şmüştür. lhtıyaçları için bu buz tutan 
'ıntl\'aSala hattı olarak kulla· 
~ lar. İcabında Leningnutdaki 
'ıe ela bu yel<lan tahliye edebile· 
~ r. İkmal \'& tahliye Vologda 
~l'bıııea yapılacak. Arkanjel de. 
1\ 01tı üzerinde tmlU11an Volor;da 

"-retle bir kat daha ehemmiyet 
'ıııyor. '\'azlyetı takdir eden Al· 
'-llQ,., hem Lenlngradı muva ala
' -.ıtrum etmek Ye hem de Ar. 
~el }'()lunu k mek için bu bül· 
\ • Yeni ıhaarnı:r.lnrn ,;rı,mlşler· "ltin lutalan Onega gülU ,bna
' lierleınete calışıyor. Alman
' 1Jhnal crdular &'f'npuna nıen· 
~ lnı\ı\ r de J..adoıB gö1ii • 
~ "in ~clul ara ıniı\ . şimali voı
~rillfl doğru Uert harekete 
~ ıt!anhr. 

\ı.. "':"' Mosl O\'& b 'ında biTblrl ı;-e
~ 8 ntttkavemet ltettuıılan 
"-~il Rus mlidafaası rephesl. 
'~rıldığına tlalr haberleri Httıi· 
' karşılamalıdır. Vaziyette 
\,._ -Ceyşi hl~ INr deflş.lkllk el• 

~· 
~ Ce.aup cephesinde K11rsk ve 
't ınevkUerlnden Vorone~ "e 
'11\l!ofgrad istikametlerinde Her. 
'it... 'le isteyen Alman kuwetıerlnin 
>~~ \'Bnhklan 11ta16•1 defildir. 
"'il Azak denlzl saMlhlde 'J'a-

Qg C1'1arında Alman teı.ılldl 
~ --.hr. Rostof yakı• blr teWlke 
"llda<lır. Vaziyeti takdir Me!l 

t, bıırada Ahnaalann ••rlsl· 
,~i:ıden bir pıkarwıa t•bbft. 
' hahtamuşlardr. Anlaşıldıfma 
\ l>o~ pek fazla nerleMI' ve 
~ • kafkas yolunu yakıJHlan teh
'lltceıt vaı.lyete &elmlt olan Al
ı..: "-i' ceaıtltmı cet'I atmap ve 
~ uzaktan enudyette bulan· 
~a çalışıyorlar. 

, ..... km111tla AlManlar Swasto
~e kerç boğazı garbındakJ her. 

'\ ı.. tıekrar Rus PMılka etil 
~Şınıı.lardır. Rusların bu mu-
t • 

'llıetıerl bir kı ım Alman kıw-
htı Sffastopol önünde te ltlt 

~te, bu suretle DoneQ havzasm-
ltarek!ita JsUrakten menetme

~tayacaktır: Kt>..rç boğazı gar· 
~ı nıuka,·emct de Almanların 
\ı Y&ya atlamalarına bir Müd. 
' llıa.nı olmak bakımından fayda· 
~ ... 
'<>ıuumla bt'raber Rusların, ec-
' ~1111 Roııtofdan Novroslıık 11-
• bıı 1•enubu11a kadar uzattıklarnıı 

8ahlllerl müdafaa Maksai111e 
\e l,gal ettiklerini kabul 

k..: lf.ı.:ıımdır. 
,~~a: Umumi vazlyette Miyiik 
~tlşlkllk yoktur. Alman taar· 

t en ku\'\'etJI olarak lUoskova 
't~da '\'C Rostof önünde göril· 

~~tt\ı B\R 
~ln~\ME.l~w. "fEM\M ~oıe.v 
~-l Sl'iES\MOE '"'\M\ OM M\S· 
"'l"Uft tOllEM \.h~ ll\R\R. 

PUDRA \.\ ~R 

* ~ı~e en uygun gerecek pudra-
~ lb tengınl veren yeni bir Kolo-J 
etrık makioa icadcdilmiştir.~ 

~u 
~sayede şimdiye kadar gö- 1 

~1 iş emsalsiz bir güzclllktej 
' 1 Pu<ırıı. renklerinin istlhza-1 

~ ilık.fın vcrllınlştlr. Bunları 
't 'l'eıkalon pudralarında bu-~ 
~1 nı2 Bu pudra rı.izgfirh ve1 a.tlu havalarda bHe bıitun 

l':ıa, bıt kalır Burnun parlaması~ 
11

111 
olur Hususi ve beratlı bı~ 

>t<tlreslnde istihzar cdllmiştlr 
)~ Tokalon pudrasının en 
~ ve cazip renklerini bu ~ 
·~ tetrUbe ediniz . .Daha gen~ 

1 &örünUnilz. 

Ve 
Amerikada 6 ay gösterilmi& olan 

iLK GÖZ AGRIS 
2 saatlik ncş'c ve kaiıkalla :filmini y.atattılar. 

Bu Salı Akşomı 

u ER Sinemasında 

, 
JOAN GRAWFORD • MARCi-1 e FREDERIC 

r:::da M E L E K Sinemasmda 

CHARLES LAUGHTON'un 

NOTR DAM'ın 
KAN BURU 

(NOTRE DAME DE PARİS) 
M ü s t e s il a ş a h ~s e r i 

OrijiaaJ. kep.Ja.ı !l'iir~e sözHi kop.>•ası 

SUMER'de T AKSiM'de 
Büyük muvaff'akıyetıe devam ediyor. 

............................~ 

' EBEDi ŞEF 

AT ATURK 'ün Vefatında 
Ankara ve lstanbulda 

Ya,P1lan bütün merasimlerinin terine SESLİ FİLMLERİ ile 
kendilerinin hakiki !esile mevcat NUTUKLARI. 

Bütün hasılôt BAVA KURU U menfaatına 
ait olmak üzre yarın matinelerden itibaren 

S U M E R Sinemasında 
cösterllecektir. 

iSTANBUL BELEDİYESİ Ş E D İ ıt T İ Y A T ıt O S U 
Tepebaşı dram kısmında İstikl~ Cad, Komedi kısmında 

Buıün saat 15,30 da g Bugiin saat 15,30 da 
Bu akşam saat 28,38 da Ba akşam saat 29,30 da H A M L E T KÖRDÖVÜŞtİ 

kayıplar verdiriyorlar. Çeteler 
münakırlatı kesmekte, düşman 

tank, kamyon ve mühimmatını 

tahrip etmekte ve askerlerine de 
kayıplar verdirmektedir. Fa:ılst. 
ler gerilerini büyük askeri mUCre· 
zelerlc tutmak mecburiyetinde 
kalıyorlar. Kıtalarımız birinci Al. 
man ordusu kumandanının bir 
emrini ele geçirmişlerdir. Bu c.. 
mirde şöyle denilmektedir: 

Çeteler tayyarelere iniş sahala. 
rı yakınından, tam tayyareler ha. 
valanırkcn veya inerken ateş edi
yorlar. Çeteler keza top beygirle. 
rine, topların h:ıreketlerlnl gecik. 
tirmek, sonra da taarruz etmek 1· 
çin a!cş ediyorlar. 

bul adam tipi 
(Başı 1 iacJde) + 

c:::rc bulup bulmıyacaklarına bağlı 
eltiui'!unu söylüyordu, 

Bu adam!a Türldyede bulundu. 
ğu sn·ada yakından tanıstım. Dü. 
~ancelerioo hayran olduğum için 
a!'k~sını bırakmadım, do:;tluğu 

kızışlırdım. Yolum İngilforeye 
dUştUğU zaman raporunun bir hu· 
lftsaaını bana verdi ve Rokfcller 
tetkik müessesesinin Vaşington ve 
Şikago merkezler ile beni tanıştır. 
dt. Bu merkezlerde birkaç giln 
kalarak tetkiklerde bulundum. 
Bir kısım neticelerini Amerika. 
dan Akşam gazetesine bir yazı se
risi halinde gönderdikten başkn 

Sir Henri Burbinin neşredilmek 

üzere yazılmamış bulunan rapo· 
runun hulasasını, diğer bazı ma. 
l(lmatı ve Şikaso müessesesinin 
Amerika devlet mekanizmasının 
ıslahına ve her şeyden evvel mak. 
bul adam tipinin tayinine ve se
çimine dair hazırladığı büyük ra· 
porların bir suretini Ankarada allı 
kalı makamlara takdim ettim. Ne 
yazık ki dikkati celbctmedi. Hat_ 
tfı tamamile aksi istikamette gidi
lerek barem kanunu yapıldı. 

Bu kanun dn bir ölçüdür, fakat 
yanlış bir ölçüdür. Doğru ölçü 
nasıl olmalıdır? Bu seriye nil ce· 
1ceek yazıda bu noktanın üzerinde 
duracağım. 

Ahmet Emin YAL'.\IAN 

Güzel Fransız Filmlerine 
hasret çekenl<'re 

Birandello'nun eserinden 
Picrre Blan<'har • İsa .Miranda 

ELHA ~RAD 
13 Birinclteşrin Perşembe 

akşamı 

r Bugün w 

MELEK'te 
İli'ıhi bir ses, Şahane bir kadın 

Nefis Bir Mev'Zu 

Mumaileyh Sheflields Belediye 
dairesinin batkonundan binlerce 
lşciye hıtap ederek şunları söyle. 
ml§tir: 

«İnsanlığın fena ruhundan do· 
ğan ve bize cebren kabul ettirilen 
bu muharebenin ne zaman bltece. 
ğini ve ne vakit «Aleıı kesıı em
rinin verileceğini içimizde hiç 
kimse bilemez, fakat bu mücadele 
ne kadar ağır ve uzun olursa ol_ 
sun. Büyük Britanya milletleri 
birliğinin muharebeyi cesaret ve 
bütünlük fçinde lekesiz ve sarsıl· 
madan geçireceğine emin olabili. 
rlz. 

Gözlerimiz, fikren Avrupanın 

geniş topraklarına daldığı vakit 
kahraman Rusların başında büyük 
muharip Stalin'i, Okyanus asırı 

kısma baktığımı7. zaman, ihtiyacı_ 
mız olan silah, mühimmat, iıışe 

maddelerinin sevkıyatının ui:rıya. 
cağı muhalefet ne olursa olsun 
bunlnrı ilk hatlarımıza yetiştir

mek için denizleri korsanlardan 
kurtarmak için bize harp gemile. 
rini gönderen Amerikalıları görü
yoruz. böylece yolun ucuna gel· 
meden evvel burada hep beraber 
birleşeceğimize eminiz. Herkesin 
calısması hayati ehemmiyeti ha. 
lzdlr.11 

Finlandiya sulh 
yapacak gibi 

(Ba'}ı 1 incide) - -
nı müzakereye hazır bulunduğuna 
dair Amerikanın Finlandaya yap. 
tığı tebligat hakkında bir muhtı. 
ra neşretr:ıistir. 

Evvcııi 18 Ağustosta Hariciye 
Müst~an Sumner Welles ile Fin. 
landa elçisi Procopc arasında Va· 
şingtonda bir mülfıkat yapılmıştır. 
İkinci bir mülakat da 3 İlkteşrin. 
de Cordell llull ile Procope ara_ 
sında yapılmıştır. Amerika Hari
ciye Nazırı, Fin elc:isine Finlnnda
nın kaybettiği araziyi istirdat et_ 
tiğine memnun olduğunu ve Ame· 
rika'nın Hitler'c ve Hltlerizm'e 
muka,·emete yardım etmek ve 
bunları ortadan kaldırmak için 
icap ederse 75 milyar dolar sar. 
fetmcsc hazır bulunduğunu söylc
ınlştir. 

Neşredilen muhtıraya göre Hull 
şöyle demiştiı;: 

Flnlanda bahsinde hükumetimi 
en çok nltikadar eden cihet Fin. 
landanın kaybettiği arazinin istir. 
dadı ile iktifa ederek ileri hareke
tini durdurup durdurmıyacağı 

meselesidir. Finlanda eğer daha 
ileri gidecek olursa • ki bunu ya_ 
pıp ynpmadığı malum de~ildlr • bu 
takdirde Almanya ile Sovyetler 
Blrli[:i ve diğer allıkadar mcmle
keUer arasındaki umumi harpte 
kendisini liitlcrin tarafına geçir. 
miş olacaktır. 

Sumncr Wclles, Sovyctler Bir
liğinin Finlnndaya arazi imtiyaz. 
lnrı temin edecek olan yeni bir 
muahedeyi müzakere etmeğe ha-
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l zır bulunduğunu, fakat bunun 
Sovyetler Birliğinin zayıflamış 

olduğuna delalet etmediğini söy. 
!emişti. 
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kutuları ısrarla iste;>iniz. 

Wclles, Amerikaya yapılan be· 
yanata göre Sovyetler Birliğinin 

Almanyaya karşı fasıla vermeden 
çarpışmağn hazır olduğunu da be. 
yan etmişti. 
Muhtırada kaydedildii:ine göre 

Procope, Sovyetler Birliği ile ak
tcdilecck sulh muahedesine riayet 
edileceğine veya Almanya mat. 
lüp olduğu takdirde Sovyetler 
Birliğinin vaatlerini tutacafına 
dair İngiltere ve Amerika tarafın· 
dan Finlandaya verilecek 1:aranti_ 
nin neden ibaret olduğunu sor
muştur. 

W elles cevaben bu suallerin an. 
cak Flnlanda sulh imkAnlarını tet· 

kik etmek istediği zaman sorulabi 

leceiinl söylemiş ve şu s11ali sor

muştur: 

Almanya harbi kazandığı tak. 
dirde Finlanda muhtariyetini mu· 
hafoza edeceğine dair ne gibi bir 
garanti ve teminat almı:ıtır? 

Welles şunları ıave etmiştir: 
Boylc bir vaziyette Finlanda 

yardım istemek için hiç kimseye 
müracaat edemiyecektir. 

Halbuki Almanya harbi kaybe. 
decck olursa Finlandanın son de
rece kuvvetli birçok dostları bu. 
lunacaktır. 

Tokyo, 8 (A.A.) - İsmi ne~re. 
dilmcyen bir Japon vapuru, söy
lendiğine göre Singapurda yerleş· 
miş Japonları almak üzere Yoko. 
hamadan hareket etmi~tir. 

Kanun rnüıncs lll('r rnedblndrr 
geçrnlı:tı, falmt Ü,\a.nın yeni yap 
lıkı tadllin de gcçm('ııi ı 1:1m gele. 
<·ektir. Fakat Anıerlkada lıarki 

rıtf''<tlı-lcrdn &!iti sal hlyel !ı~ anın 

ellndf'ıllr. ;\tüınt.s lll<'r rnecli'<iniıı, 

grltı·f'k hafta lçindl' JCni tadili ıll' 

hlhiik bir ek,erl,\ctlc kabul <'ıll'ı'<'· 

ğl ışüphesiı.ılir. 

Bundan başka öğrenildiğine gö. 
re Japonyada yaşıyan yabancılar 

iklnel bir emre kadar Japonyadan 
ayrılamıyacaklardır. Şanshaya git 
mck üzere verilen biletler de mu. 
\'akkaten iptal edilmiştir. Bu çı. 

kış yasağının büUln yabancılara 
şamil olduğu bildirilmektedir. ı 

Arııcrlka fıyanının 'erdil;I kıı· 

rarla Amerika tll'nret gemileri si. 
lflhlıuıı~ or, lllihlı olarak harp rııal · 

zeme51 ta ıyor \'c lngilterc dahil 
olduğu hıılde bıltUn harp bölgeleri· 
ne gidip grllyor. A tlanllk nıuhnre. 
beşinin en hararetli ;>eri olan tn 
gillz ·a hlllcrlne gldecet;lne gıirl' 

Akdenlztle de se.) rUscrcre hıı':'lıı

mııları beklenehlllr. 

Amerikan gemi
leri si ah:anacak 

<Ballı 1 incıde) X§ 
derilmesine karar vermi tir. 

Nihai karar bildirilditi es. 
nada mecliste bir a~abiyet ıö· 
rülnıuştı.ir. lierıinlik ıöze 
çarpacak bir hal almıştır. Sa
lon ve raleriler btn<'ahınç do. 
lu idi. 

~ıhayet Kaiiforniya aya
nından Johnson, siıküt içinde 
bekleyen mecliıı. azasına heye_ 
canlı bir sesle şunları söyle. 
mlştlr: 

uBir memleketi harbe sü_ 
riiklemek feci bir şeydir.,, 
Mebuııan mecliı;inin :şimdi 

yeniden bir karar vermesi la· 
zıni ıelmektedir. Meclis iki 
hafta evvel yalnız 6 ncı mad
denin ilıasına karar vermişti. 
Şimdi iki madde hakkında 
bir karar vermesi lazım gele. 
cektir. 

l\Iebman nıecJiıinde ekseri 
yet lideri olan Barkley başk~ 
tadil teklifleri muameleyi ıe· 
ciktirmediği takdirde gelecek 
Çarşamba ıunu hükumetin 
muzaffer olacaf ını ve bu mad. 
denin de kabul edileeegini 
!)Öylcmi~tir. 

Ayan meclisinin kararı ta 
rihi bir mahiyeti haizdir. Çü~ 
kü bu kararla Amerika infirat 
~iyasetini resmen terketmlş o_ 
luyor. A~i zamanda bu su· 
retle Rooseveıt'in ll:ıı.riei siya. 
seti de tasvip edilmiş olayor. 

İnfirat tarafdarlarının _ 
merikanın harbe sürükl~dj. 
ğini iddia etmelerine rağmm 
ayan DlCt'IİSİ bu karan ver· 
miştlr. Bu tadilih kabul e41en 
ayandan elli kişi Re yaptıkla. 
rın1 pekala bilmekte idiler. 

Bitaraflık kaeunu bilfiil öl. 
mü tür. 

Son zamanlarda Amerikan 
harp ıt>milcrinln Vf> ,.iJepleri_ 
ni11 torpilfenmesinin kanunun 
tidiJint kolayla tırıhfı mu· 
hakkak Uie de bu hadiseler 
tesir icra etmeseler bile· ba 
tadilatın yapılın.ası beklen. 
mekte idi. Çünkü son aylar 
içinde Amerikan efkarında 

dcğlşiklililer husule gelmi~. 
tir. 

Görülmemiş bir 
hava hücumu 

(Başı 1 iaeide) ı .•.ı 
dıman tayyarclerimizin başlıca he 
defini teşkil etmiştir. Almanya iç. 
!erinde hava şartlarının çok mü· 
saadcsiz olmasına rağmen Hali. 
faks, Stlrling, Vellington ve Vhit
ney bomba tayyarelerimiz Berlin 
bölgesine ulaşmı~lar, tayyare ka. 
natlarının buz tutmasına ve fırtı· 
naya rağmen bütün bombalarını 
atmışlardır. 

Kolonyada Manchester ve 
Hampden tayyarelerimiz büyilk 
muvaffakıyetler elde etmişlerdir. 

Almanyada diğer müteaddit şe_ 
hirlerle Bolonya ve Ostand dok. 
lan da bombalanmıljtır. Düşman 
sularına mayinler dökülmüştür. 

Bir miktar bomba tayyaremiz dö. 
nü5 yolunda havanın müsaade· 
sizliği neticesinde mecburi inililer 
yapmışlardır. Topyekun 35 tayya. 
remizin noksan olduğu bildiril
miştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Bugünkü 
Cumartesi sabahı İngiliz hava 
kuvvetlerine mensup bombardı· 

man ve av tayyarelerlnden mü
rekkep kuvvetli bir filo Manştan 
,geı;erek Fransay.a doğr,u .gitmiştir. 

Amerlkada 'erilen -.on kararla. 
rın Atlantlk rnııharcbesl bakımın· 

dan te iri çok mii.hlnıdlr. lngiltı"'<'• 
nln Atlnntlktrkl ı-enıl ka,·ıplorı 

;.ııtcn &71\lını lır. tnglll.ı: adalarında 
y:l)'ecek holla~ıııı':', llt'nzln oıatı-:ın. 

dakl ya!'<Bkların hlr kı .. mı kaldın• 
mıştır. Fn7la olarak !illiıhlı Arnf'rf· 
ka gemileri de lnglltereye mal1c. 
mc taşıyan gemiler arasına karı· 

ınca ,.e bunlara pek tabii olarak 
Amerika harp gemileri ~olılaşlık 

erlln<'C Atlanllk mnlıarebeo;lnln mu 
, ·azcn 1 Almanfa aleyhine dön<'· 
c·C'ktlr. Bu takdirde tnglltere bir 
müddet oııra lstJlfı bckkyen 'e 
miicıoraa 78ruretınde bulunan bir 
saha halinden çıkacak, Alınanyın·:ı 

kar-,ı dotruılan dotruya bir taar. 
rut u .. su haline gcle<'ektır. 

Ayanın bltaranık kanununıh 

)·aııtıtı tadiller, bu hakınulan har

bin yeni bir fasıl ba~ı sayılrnağ:ı 

lAyıktır. 

Hitler bir nutuk 
söyledi 

(Başı l incide) X 

hassa mutantan bir mahiyet ver_ 
miştir. Vali Adolf Wagner, Füh
rer'e hoşgeldlniz demiş ve hazır 

bulunanlar tarafından uzun uzun 
alkışlanmıştır. 

Müteakiben söze başlıynn Füh

rer'in nutku dinleyicilerin şevk 

ve heyecanlı alkışlarile mütema_ 

diyen kesilmistir. 
Hltler, nutkun başlangıcında 

dikkati Alman imparatorluğunu 

tahrip etmek isteyen devletlerle 

bir anlaşmaya varmak 
ğı beyhude gayretlere 

dalın <;ekmiştir. 

için yaptı· 

bir kere 

Bundan sonra Almanya ile milt
tcfikleri tarafından kazanılan em· 
salsiz zaferlere işaret eden Adolf 
Hitler, bilti.in dilnyanın bolşevizm 
yiizilnden geçirdiği büylik tehli
keyi .anlatmış ve bu beynelmilel 
tehlikeye karşı Avrupa milletleri 
tarafından müşterek bir cephe ku· 
rulduğunu kaydcylemlştir. 

Müteakiben Führer, düşmanın 

Alman harp kuvvetini, Alman kı
talarının işgali altında bulunan 

topraklarda baltalamak için yaptı_ 

ğı teşebbüslere geçmlstlr. 
Hiller, Almanyanın malik oldu

ğu muazznm silflh kuvvetini kay

deylemiş, her Alman cemisinin ta. 
arruza uğradığı her yerde kendini 

mlidafaaya hazır ilduğunu bildir

miş ve nutkuna 9 Sonteşrinde ö. 
lenlerle Almanya için canını ve· 

renlerl tazimle anmak suretile bi. 

tirmlııtir. 
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Fedakar idarecilerin 
yardımları olmasa .. 

Klüplerimizi lik 
aidah ile idare 

hasılah, aza 
etmek 

maddeten imkansızdır 

Yızan: Kemal ONAN 1 
Beden terbiyesi umum müdilr-, lüplerine vermi~lerdir. 

lüjünün milyonu aşan bütçesine Bir kuHlp, Beden TCTpiycsi teş. 

ratmen, kulüplerimiz teşkilAttan kiUıtının bu yardımsızlığı karşı· 

kendilerini yaşatacak bir yardım 1 sında yaşıyabllmek için böyle fe
ıöremiyorlar. Yardım görmek şöy_ ı dakAr bir idareci bulmak mecbu. 
le dursun, birbirini takip eden ga. riyctindcdir. Yoksa yalnız su pa
rip kararlar, çıkarılan talimatna· rası ayda 100 lirayı aşan bir ku
melerlc varidat membaları da ku- lüp başka türlü geçinemez. Bir Fe. 
rutuluyor. nerbahçc kulübü, kulüp sevgisini 

Bugun bir kulubün varidat meın her şeyden üstün tutan ve hiçbir 
baı biliyoruz ki, lik maçlarından fedakarlıktan çekinmiyen bir Ha· 
aldıkları hasılata, azalarından top. cı Bekir, Galatasaray kullibil bir 
ladıkları aidata inhisar etmekte- Tevfik Ali, Beşiktaş da olduğu ka
ılir. Fakat en küçük bir klübümü. dar verebilen babaları Abdülka. 
zün bile bu lik maçları hasılatı, dir, eYitll satarak ortaya koyan 
Aza aidatı ile hayatını idameye, bir. dokter Fehmi gibi idareci bu
~ldGft811D flw'masıru temine. bi- lamaztarsa, ayakta dııtraıalarına, 

F enerltahçe Ye Galatasaray ldü ple ri•isla i ki ltiyük Maisi: 
Sancetı-. Ali ıta.. Tarlaaa 

nasının elektrik, havagazı ve su 
parasını karşılamasın~ imkan yok. 
tur. Çünkü seveni binleri aşan 

Fenerbahçe, Galatasaray gibi bas. 
ta giden kulüplerimizlııı Azadan 
topladıkları para aylık olarak yüz 
lirayı tecavüz etmez. Lik maçları 
hasılatmdan azami senede beş yüz 
lira aldıklarmı kabul edersek se· 
nevi 1700 liralık bir gelirle Fe
nerbahçe, Galatasaray kulüpleri. 
nin idaresine imkAn var mıdır yok 
mudur? Bunu soor efkarı umumi
yesinin takdirine bırakıyoruz. Hiç 
şiiphe yok ki, hiç kknse bu varı. 
datıa bir kulübün idare cdilecc. 
tini iddia edemez. Nasıl etsin ki, 
bu para bu iki kulübümüzün spor 
malzemesi ihtiyacını bile karşılı· 

yamaz. O halde bu kulüpler nasıl 
yaşıyor, hayatlarını bu şartlar al
tında nasıl idame ediyorlar? iste 
biz bu noktayı aydınlatmağa çalı. 
şacağız. 

Bugün kulüplerimiz, açıkça söy
Jiyebtliriz ki, aralarına aldıkları 

.fedakfır idarecilerin yardımlarllc 
masraflarını karşılayıp yaşayabil

mektedirler. Biz öyle fcdakfır ida. 
'"eciler biliyoruz ki, ellerinde ola· 
nı klüplerine dökmiışler, hattA 
bir çokları da evlerini satarak kıı-

takımları1t1 ellerinde tutark, şeref. 
lerile mütensip bir fekikie yürü. 
melerlne maddeten imkan yektur. 
Fakat iş bununla da kalmıyor ve 
ikinci plfındaki kulüp severlerln 
yardımları da buna inzimam edi· 
yor. 

İşin bu tarafını aydınlattıktan 
sonra; açıkça söyliyebiliriz ki, bu. 
günkü şartlar altında kulüpleri. 
mizin hayatlarını idameleri ve mu. 
vaffakıyetleri şahıslarla kaimdir. 
Fakat şuna da işaret edelim ki, 
bu Jşlerin şahıslarla kaim oluşu· 
du i, kulüplerimizi u:un zaman 
ayakta tutarak, muvaffakiyetli 
yollarda yürümesine imkan bırak. 
mıyor. Çünkü o fedakAr idarecinin, 
yardımcının vaziyet icabı çekil. 
mesile de derhal sıkıntılar basla. 
makta ve geçinme güçleşmekte

dir. Bunun neticesi olarak da mu. 
vaffakıyetsizlikler baş göstermek. 
tedir. 

Netice şudur ki, Beden terbiyesi 
tcşkilı\tı, milyonu aşan bütçesin. 
den kulüplerimize yardım etmek 
düsfincesini taşımıyor. Ve bu bin· 
lerce Ura da ne yazık ki, ne spor 
sahasına, ne spor yapan gençliie 
sarfedilmiyerek, memur maaşları
na, senenin 365 gününde zincirle. 

Beyefla B alkevinde yapılan Tir kiye ıüreş birlnelllklerlne iştirak eden rir~llerimiz bir arada 

Tiirkiye glreş 
birincilillleri 

14 bölgenin iştirak · ettiği 
müsabakalar· bugün bitiyor 

Türkiye Greko-Romen &1lref bi· mir - Naci Konyaya ıu,la, Halil 
rlnclllkleri H bölce gUretçllerlnln Ankara - Behaettin 1-ıire tuf1a, 
iştirklle cuma gUnU akşamı Beyoğlu loSmrul .Ankara. _ brahlm Aydına 
Halke\•i salonlarında başladı. Bu kar. tuşla galip. 
şılaşmaları takip ederken, Türk gibi 6 1 kHe: 
kun•etll ol darbımeselini bütUn dlln· Bektaş lslanbul _ Tuğrul Kon· 
yaya yayan o eski Türk pehlivanla- yaya tuoıla, Kandemir İzmir _ Ah
rınd:ın sonra da.ha bundan Uç sene met Eursaya tuşla, Emin lstanbııl
evvellne kadar senelerce Balkan Hamdi Sıvua tuşla, Manol 1stan· 
şampiyonasını bize kazandıran, Ber· bul - Tevfik Eskişehire tuşla. Sa· 
lln Olimpiyatlarında bir dünya şam- dettln Kocaeli - Cilmhur lzm te 
piyonluğu elde etmek muvaffakiye. tuşla, Fazlı İzmir - Ali Aydına 
tini gösteren ve blnnetice bizde bir tuşla galip. 
varlık olarak gözüken güreş sporu- 18 kllo: 
nun artık ölUme doğru sürüklendi· 
ğini büyük bir acı içinde gördük. 

llk gece yapılan gUerşlerde alınan 
neticeler 9U oldu: 

lS6 k Uo: 
Fehmi İstanbul - TalAt Bursaya 

tuşla, Kenan İstanbul - Halil E.!
kişehlre tuşla, Kemal Seyhan -
Şevket Kocaeliye tuşla, Recep lz. 

me bir surette devam edip giden 
harcirahlara gidiyor. Sonra da 
kulüpler, sporu teşvik, kendileri. 
ni yaşatmak gayesile kurulmuş 

teşkilata tahsisat bolluju içinde 
bir tarafta dururken, yaşıyabil

mek için .fedakAr bir idareci ara
yıp bulmak mecburiyetinde kalı. 
yorlar. 

Kemal Oaan 

Bekir İstanbul - Mustafa Bursa-. 
ya tuşla, TalAt İzmir - Ne\'zat ls
tanbula tu.,ıa, Fethi Ankara - Ha· 
san Aydına tuşla, İbrahim Sıvas _ 
Mustafa Konyaya tuşla, Panayot ts. 
tanbul - Kemal Esklşeh!re tu,ıa 

galip. 

Bugün yapılacak 
kupa maçları 

'12 kilo: 
SUleyma.n Buru. - MenW~

na tuşla, Mehmet Ali İstanbul _ 
Derviş Sıvasa tuşla, İzzet lstan· 
bul - Mustafa Seyhana tuşla, Bes. 
len Kocaeli - Mustafa Esklşehire 
tuşla, Doğan İstanbul - Siret Kon. 
yaya tuşla, Cemil Çankırı - Ab· 
dullah lzmire tuşla, Rezzak İstan
bul - Osman Eskişehire tuşla ga
lip. 

'19 Kilo: 
Mulılis lzrnlr - Cahlt SUleyma· 

na tuşla, lsmall Kocaeli - Bektaş 
Sıvasa tuşla galip gelmiştir. 

Dünkü Güreşler 
79 da Adil Samsun Mehmet 

Konyaya, 56 da TalAt Bursa Mu. 
zaffer İzmire, Kenan İstanbul 
Fehmi istanbula, Halil Eskişehir 
Kemal Seyhana, Recep İzmir Şev. 
ket Kocaeliye, Bahsettin İzmir lb. 
rahim Aydına, Süleyman Zongul· 
dak Doğrul Konyaya, Emin İstan. 
bul Şefik İzmlre, 61 kiloda Ahmet 
Bursa Hamdi Sıvasa, Manol İstan. 
bul Cumhur İzmire, Fazlı İzmir 
Tevfik Eskişchire, Sadettin Koca. 
eli Ali Aydına, 66 da Mehmet Ali 
Kocaeli Mustafa Bursaya, Bekir 
İstanbul. Nevzat İstanbula galip 
gelmişlerdir. Güreşler dün gece 
de devam etmiştir. Finaller bugün 
yapılacak ve Türkiye birincileri 
taayyün edecektir. 

t-1üsabaka kuponu 
3 

16 lkinciteşrin 1941 
maçlat1 için --

Kütübü kadimei tlpta 
bulunmayan bir hastalık 

Klüpçülük hastalığının mikrobu 
en fazla futbol maçlarında 

harekete geçer 

r\azan : Sadun Gallp ·SAVCl] 
' .. Bir hastalık vardır ki ne kUtU. j ağzından çıkanı kulakları ~ 

bü kadimci tıbta , ne de doktorlu· ı Bu sayıklama dalgalarının "° 
ğa ait yeni eserlerde bahsine tesa. bir kısmını her dem )5enclitl9 ,,. 
düf edilir. Üzerinde bir müddet in. ken bir anten vardır ki, O d9 
celemelerde bulunduğum bu hasta. hada dolaşan hakemdir. _,J. 
lığa ben ukulüpçillük hastalıt1ıo a· Nöbetin had devreleri UJll .. 
dını veririm. yetle bir buçuk saat ıru-er. 'fi" 

Her kulüpçü mutlaka bu hasta· nunla beraber bu sıtmanın ~.J 
lığa yakalanmaz ama yakalanmı. çuk saatlik devrelerden ~
yanlar pek azdır. Ancak bu hasta. evvel başladıjı, ıünlerce _..
lık da, saldırdığı ve yerleştiji bün· sürdüjil çok vakidir. ,... 
yeye göre hafif, şiddetli veya müz. Takım yeıaildili takciitd~1 tJ1 
min olur. tadaki nöbet, yerini UJ1l~tsr 

Bu hastalığın mikrobu en fazla halsizlije, dermansı-ıta ~ır 
mUsabaka sahalarında, hususile Bu takdirde basta yernektd .... ı 
futbol maçlarında harekete geçer. bit JI' 

Kulüpçülük hastalığının nöbeti, mekten kesilir, düıüııctll 

Klıip hastalığı mikroplarının en fazia harekete 'l'eçtltl .,,-_ 
ııabalanlUlan Feaer atadı ""11'! 

yani sıtması 38-39 derece ile delil ı alır, çöktüjü yerden kıınıl.,...,...ı 
Klüp Rakısının derecesi olan 50 istemez, eilenemez, ejlen~.;,r 
ile başlar, daha yilksekleıe de çı· Takım kazandıtı takdirde ~ 
kar. Elli derecelik rakı ya İnhisar tada hararet birdenbire ~ 
idaresince kulüp adının takılması iner, vilcut bir cevvallyet ~ 
da bundan dolayı olsa gerektir. iştiha avdet eder, lillme~ıjk. ı" 

mek, el!endirmek pvezP 
Bu hastalıjın arazından en mil. . ·..ttf. 

mek arzusu bat gösterir .. •• JIP'" .. 
himmi eskilerin •Platı rüyeb, Kıfüpçülük hastaııjJn~ . ..-1 I 
yenilerin de 11 yanlış görüşıı dedik. şiddetli veya milzmin ,eki~; 
Jeri haldir. Hasta mevcut olmıyan duğunu söylemiştim. Haf~ I' 
şeyj mevcut zanneder: Ofsayd ol· defa, harici ve basit bir se J1.0I:. 
mıyan vaziyet onun için ofsayttır, bırakmadan geçip 1idebUlt. /!. 
gol olmıyan hal goldür, favul ol. minlerinin tedavisi lse ~ 

tür, bazan ömre sürdüJil ..,-..Af 
mıyan çarpışma favuldür, topa Bu hastalıjın en ıarip ~ 
dizle dokunmak hendboldilr, avut yetlerinden biri olarak da dl _, 
kornerdir, korner avuttur ... Kı· şekline milptelA bir hastaoıtl .,,_ 
sacası, hasta her şeyi ters görür: denbire kulüp deliştirdfll;:ı ti 
Fenerbahçeli hasta için Şaban talıjının da ayni. ıiddetl• ""....ıJ. 
Hazreti Yusuf kadar güzel, Shir. 
ley Temple kadar sevimlidir; Ga
latasaraylı hasta için M. Reşat Ktn 
Kong kadar kaba, Notre • Dame'in 
kanburu kadar çirkindir. 

Hastalığın arazından daha az 
mühim olmıyan biri de, nöbetin 
elli dereceyi aştıjı bir zamanda 
vukua gelen ahezeyan• veya sa
yıklamadır. Bu surada hastanın 

lilbil hesabına devam etd ,,.-

müştilr. ı/I 
Kulüpçülük bastalılınJll ,;-

::;::akha7::::!;r!u:e:~-:,; 
zısına sıjdırmak lmktnJJJ(IJı'/ 
nun için bu haata'ıtın 

hatlarını çizmekle iktifa e~ 
8adn 0.~ 

Tahmin müsabakamız 

Bugün Fenerbahçe ve Şeref 

ıtadlarında futbol ajanlığının her 
ayın ilk haftasında tertip ettlji 
k upa maçlarına devam edilecek. 
tir. Fakat daha henüz bu müsaba. 
kalar heyecan vermekten uzak bu. 
lurunaktadır. Onun içindir ki, fut. 
bol meraklıları bugün kendileri. 
nin futbol zevklerini tatmin ede· 
cek bir maç seyredemiyeceklerdir. 

Tertip edilen fikstüre ve bu
güne kadar oynanıp ta neticesini 
veren maçlara gt>re Fenerbahçe 
stadında, Alemdar Doğusporla, 

Vefa Beylerbeyi ile, Fenerbahçe 
de İstiklalle karşılaşacaktır. 

lüp meseleleri arasınd!: 
Lik maçları uzerinde tertip et

tllimiz tahmin musabakasının ikin. 
ci haftası maçlarını altı sporcu 
okuyucumuz tam olarak buldu. 
Bunlar arasında çekilen kurada da 
resmini koyduğumuz mini mini 
sporcu İstanbul Erkek lisesi tale. 
belerinden 889 Zeki Tukel birin
ciliği kazanarak şeref stadının bir 
senelik serbest dühullye karnesini 
hafta ortasında matbaamıza kadar 
gelerek aldı. İkinailık mükMatı 
olan Fener stadının bir senelik 
knrtmı yine resmini koyduğumuz 
Sabahaddin Kuyaş kazandı. 

Üçüncü hafta müsabakası 
Bu musabakamızı 16 ikinciteş· 

rin pazar gunü yapılacak lik maç. 
ları üzerinde tertip ediyoruz ve 
size şu ıki suali soruyoruz. 

ı - İstanbulspor • Süleymaniye, 
Galatasaray - Pera, Fcnerbahçe -
Beykoz, Vefa . Altıntuğ, Beşiktaş. 
Taksim karşılaşmalarında giınlin 

galipleri hangi takımlar olacak· 
f 

Şeref stadında da Topkapı • Bo. 
laziçi, Kurtuluş - Anadolu, Bey. 
koz • 'Demi$por, İstanbulspar _ E
yüp oynıyacaklardır. 

Beşi ktaş!ılorın 
kongresi 

Müsabakaımsı kuananlardan Ze lı:i Tölı:et 'Ye SabahaWn Kıyq 

Beşıktaş Gençlik klUbU fevkallde 
kongresi dUnkU cumartesi günü k!Up 
binasında toplanmıf, idare heyeti 
mali ve ldart raporu okunarak al
kışlarla kabul edilmiştir. BUA.hare 
yeni idare heyeti intihabına geçil· 
m1'. neticede azalıklara Ekrem De .. 
ğer, Aptullah Ziya, thsan özkaya, 
Dr. NecmetUn İzmirli, Nazmi Ök· 2 - İstanbulspor - Silleymaniye 

maçında ıalip takım müsabakayı 

ne netice ile kazanacak, ilk golü 
hangi takım ve hangi devrede ya. 
nacaktır 

Cevapları kuponumuzla beraber 
ten, Bahaettin Zlndancıoğlu, Remzi; 

cumartesi ı.ınü akşamına kadar 
mUrakıplıklara da Basri BütUn, A-

gazetemlz spor servisi adresine sat, Şükrü Erku• itWakla seçllmı,. 
gönderiniz. lerdir. 

!:V::çte:e~~s1:ç:;'~:en.'!~ 
tinde de ne yapacatmı f&f ~ 
sahibi bulundutu bir ı~ ,.. 
a.cıaını okuyuculardan ç~ 
klUp hutaaı. . . ~ 
Şu yukarıdaki reaımıere & 

bunların her birisinde Mab1""",J 
lann ne demek lstedill ~ 
anl&fılıyor. Muhakkak ~ ,1 

1 - Şu takıma bak Jf1l' ~ 
yapmı,lar ••• Nuıl ~ 
mem? .,,t__ 

2 - Bulutlar çoğaldı ••• -' ,1, 
mur l'ellrse oyunun tadı tıatd 
maya.cak! ,f 

3 - Dilftlltu yerden t1Ç ~I 
K1üp butalanndan Mahmut Anlar'ın •a haline bakın!.°' kamaz, buna da futbolcu '-; ,. 

Bugün aize bir k!Up haatuını da- de olsa başlıca mUtterlsldir. İtte l Fenerbahçe klübüınDıÜ" ".::...ıtl 
ha tanıtıyoruz. Futbol meraklıları yukarıya bir maçta heyecan içinde ne uğradıjı muvaffakı)'e~ 
onu herhalde çok yakından tanıya.. iken alınmıt resimlerini elimize ge- bu zavallı klQp hastasıJlıO ,. 
caklardır. Fenerbahçe maçlarının çlrdlğimlz Mahmut Anlar bir Fener- er halde 39 • fO c1erec:e>'8 
ehemmiyetli de olsa, ehemmiyetsiz bahçe hasta.aıdır. Hem öyle bir has· mış olacak!-.. 


