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Avrupadan 
kan haracı 

ASKERl VAZIYET 1 

Rostof'ta cereyan 
eden mücadele 

Çörçil'in 
nutkıı Buğday stoku 

................... ,. .. 
1.ti..UsiMll"el•laten 
- ··h ... ın.n.a• , •· 
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!'uua: Ahfnlt EMin YALMAN 

!Alman sağ cenahı Rostof'ta 
neden, mağlup olarak ric'at etti? 

lnptere i•ll1A 
iJatim.&eriDİ 

düf'imaeliclir 

Dünyanm akıbeti bu 
adaya ba§ltdır 

Hii.kii.met eldeki stokları 
iı.rttırmak için 

lı.ariçten buğdag getirtigor 
B fStfll) deliller ve allmet. 

1er belli ediyor kl Avn.. 
1la flıetumm yeni bir perdesi a. 
talmak bendir· 

ı.aı altuMla ,..ya tıu)oik altın· 
da la~n Awapa memleketleri· 
ilin bel'nda yeni yeni belila.r do. 
ı.pyor. 

llibyer buplardan bol bol para 
waeı alnuftır. bütün iktıaadl 
kaynakları Almanya beembına ça. 
1llQOr. a&ten u olan )1yecek mad. 
delerinin büyük kısmı Almanya· 
..,. lldiyor. Meseli Yunanistaıld& 
~ bir Yurıaiıbnın bir zeytin ta
aesine. bir port,Jkala el sürmele 
hakkı 70ktur. Zeytinliklerde, por
takal bahçel .. inde mitralyözlü 
bekciler ıece lilndilz nöbet be.c. 
ibQr. 

!aveç, tav~e, Vlşl Fransası 11-
bl waı altında olmayan memle
ketler de; diflerinden. tırn&klarm. 
dan arttırdıkları herşeyi Alman· 
'978 ıönderiyorlar. 

A7DI umanda komünb:me kar
m~ek Avrupa 18ferl adı al

-... .. ıtma-ı..ıu Bom&D78dan oL 
... --. ....,_ kan haneı da 
aJıkawtT<" 

r.ua bu ktfi •lml10I'· lt11179· 

- blDl9rce ~· tutan cep--....,., Afrika c6llerinde eok 
bG mblıyor. Bunların yerini 
...__.. taze top yemi bulmak 
........ lllh'fW. esir Avrupadan 
1IOI Da 1lancı lltt7or 

Bunu bllrld propaPnda 1-ln-
7$ , · •• mftilMip tekilde alabD. 
!bek tein 1'lr mOddettenberl utıne 

Wır1!_tıMIMdlr tık 
Qtara~ Berlt&ie ,araltGli 

1ıılr toplantı npddı. nuaıttıar .-. 
lendi ~ komilntznıe kartı olaa 
cepbe tazelendi ve ıenifletildl. 
'1indl ikinci hamle olarak bir Av. 
l'UPa blrlill lrurmak ve bitaraf 
bOkametlerl de bu blrlflln içine 
alarak mihftl' hesablna birer Mir 
l8rilsO halinde dövüttOrmek ta-
• .._. V9r. 

Bu ~;ye dotru yürümek için 
Ukönce Fransa yoklanıyor. Fran· 
lanın bir ayalı Afrikadı oldutu
lla 16re b08bQtiln zorla vı,ı•yı yola 
letlrmele lmkln yoktur Bir ta
lam vaad ve milkl~Uar~ V1f1 

ı•ı.aaısaıınetl intihara razı edilebilir· 
• yeni birlik nflmayt,lne Prann 
da brltfınJacak, milmkOn olmaz
la ~ıa bir hareket tertip 
edilecek ••• 

Bu hareket leln kocaman bazı 
~ maske diye kullaralıyor: 
lıteıııell (Avrupa blrlttt> 16zQ ..• 
•trlfk deyince hatıra: ChflJ hoş. 
lutuna dayanan bir .-Y sellr. hal
buki Avnıpadı 16nOI rızaatle 
11lihwrtn arkasına katılacak bir 
1-lr mnıet yoktur. Macarletan " 
lhıısart.tan ıtbi Qcretlerlnt •. 
._ alan milletler bile kan haracı 
'dımete hiç hnes ~lyor
'lar. 'lltbver, nıtnruk altındaki bir 
~ka •Avrupa blrlltt. adını 
~kle ancak kendi kendini at. 
datmıt ve ldlC(lk dtqtınnOf olur. 
~ Jlıendllerlnl ~tanlar il· 
1lthı blrlDtle mutlaka upnırlar, 
bu upıuna hiç de tatlı OJDlQ. 

Sonra m91bur (:veni nlzaın) 

-.ıt nr: Haaıt 7enilik? Yum· 
~ milletleri auaturmak ve kö
le haline iDd1rmelt biç :rut .de. 
indir; çok eMi bir IQdlr. Avru. 
Da bu eski devreyi atlatmak için 
-.Ularca mücadeleler ıectrmek : 
-..u,ı.tfncle kalmıftır. 

Bele (nizam) aü parlaktır.' 
~ mabsue bir olzamsızlıta 
...... adı talgnğ)a AVl'UPUUD 

,....... w ~ hail ll'ttllmill 
•buz. 

' Mihver ıazıetelertnln ctlr'eUne 
hıe d1"cek ~ktur· ı.ttkw ve 1 
ho1'rl7et 16zlerlnl pervulZaa kul· 
laaıp duruyorlar. Yblerie -... J 
lak tatlkllU oı.n. vulık hakkını 
'«ıton lleme tanıtan milletler 18-

<Denna la. ı, il. 7 .. , )( 

VAT A1' 
'l"allllal 

llfapb ..... 

Yazan : Ihsan BORAN 

( Y aıısı 3 ün j sayfamızda ) 
1.120.000 Jt,tdın • skere 

ahni,yor 
a.-... 2 ( ) - M. Q6rçil. 

latuıemetiıı 30 llW 10 Y&f arumda 
bulUD&ll ve •J'l8l. ı.ao.ooo i bulan 
eYlenlMaif ...._.ann hepeinl Uni· 
formab btmneı. ptırmak ıa.&vvu· 
nmda buJundutuau Avam kamara• 
..... blldimüftir. 

Harice sipariş edilen buğdayların bir kısmı 
memleketimize ithal olundu. 

..-------------------...... ı (Telef .... ) - llellllelıette .....,. -
-- ...,_ ll&Hm8', ..... .. tVM teelrl .. 
nılr meYe1lt ...,..., •leıklunua ~karar 

..--.,ur ... ........ lcalll .... ......,. ........... 

tanla ..... ...,. ......., ...... " ..... bir imana ... 
...._.. ~ lladtltlan ......._~Ur. o.t 
..... mlktaa da pek yakı•da ._.... eöer• ....... 
lan . .. ...,....,._., (IUl.l 

Erkeklerin ...... çalınlm& yqı 
11,3 Uddin• ç~, bu da 1941 :=:----=::::::::::::::::::----_;,,, _____ _:_ _ _;,,, _____ ..;.. _ __ _J 
ı•lliDde 70 bla 'fuıa Mker temin -------- --..::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==---

........ .... il 1 twı.ıe rlıııat e&mlye ......... 1v. SoVyeller, .. t,o.; 
T'11, ~ Ye .......,.. .. ltpl etttıderlal lllldlrl7orlar ... AJmu 
ı••-• .... etntejlll llareket illi. yolma lmldld bir rleU mi....,. 

lıılrllaO s0ne küar belli olaeaktİI'· 

Almanlara göre 

ostlova a 
yeni gedikler 

açıldı 

Rusların l'v1cwiupol 'la 
T oganrog•u lıgal ettik
ler• haberi asılsızdır 

1 Sovyetiere göre 
o 

ordusu ölüm 
cebi içinde 

Ruslar Rostofun gar
bında 50 km. daha 

· ilerledil., . 

edeoelrtlr. ıe ile lıl ,.. aruındakl 
erkek Ye lus WCQklar mun htmıet 
için ptwtl ~Uaılye letvik o
lunacald&rdlr. 

Londra. 2 (A..AJ - Bqvekil Çör-
çil. A vun Um&l'Uand& kendi namı· 

na Yt Atlee, ~· Brovn ve Bevin 
aaırı1ann& Verilen takririn kllıultlntl 
latemif " m~n qalldakt aut 
ku eöJlemlftir: 

c'1mdt. b4tJQk ~ lnAn 1n1v 
ntlerinin ~ dalı& yalcın 1ııu· 
}Uadunllmalan IMftUubaNltir. Tap 
lllUIUS k:ap .... te:f vid&JI bir ndk· 
tar daha •ı.laftll.'ruktır . 

Brkelder içla ~ı1 askerlik y&f 

bMıU u c1en ıso re çlkanlaeaktrr. 

(.,..._ ... a Si. 1 ••> " 

llz11kşarlt 
gergınliği 

JaJ:lOnya sulhten 
ümidini kesmedi 

Libga ceplıesi .llfll""-----.... 1 
Mihvere göre 

Muharebe 
şiddet ve inatla 
devam ediyor 

lngilizlere göre 

Almanlar 
Tobruk kori
dorunu kesti 

Lit,yada tlmdiye kadar Fakat lngi'izlerin nihai 
ahnan esirler neticeye olan 
dokuz bini aıh ifimatlare sarsılmadı 

Roma, 2 < A.A. > - Ctaıyan orclu· 
lan B&fkumandanlıprn 548 n~ 

ralı tebllli: 
Marmartk meydan muharebell. 

mtlteaddtt h1halar& ayrılın,. olarak 
t.vı , .... ~ ... 

IUlllll 1eni-hDdumJanna anudane mu 
kpmıet etmlflerdir. 

Tobruk açığında torpU tayyanl9-
rlmlzden bir tqekktll sooo tonluk 
bir dUfiııan Jİnrvuörintı 3 torpille 
batamufbr. 

Berltn, ı (~.) - Alman tebllll: 
eunaı A.frtQda, Tobnık'un cenup do
tuaun4üt brtaJOOı CU'Plfll'alW, 90ft 
gtlnlerde idman • Italyan ıutaıannm 
muvaıtaıa,.tıert ne bl~. 

G6bels 
-dedi ki: 

Kablre, 2 (A.A.) - tnıiltz teb
lill: 

Llbyad& ıenit bir cephe ve sa· 
hada cereyan eden meydan mu· 
barebeRııin sıklet merkezi her. 
- .......... 'etlll'. Oh dUpnan 
ıayet dar bir cepheye bütün kuv
vetlerlle yüklenerek Eladen ctva
rınd• bulunan Alman kuvvetlerile 
blrleflJ\lftlr. 

Peten 
• 
ın 

mDllkatı 
b,;o::;; ~ı!!:·~iri .:~:r; lk; Mareı~lın mülôlca-
ur. JCahlrede çoktanberl bu 

0

kL hna dair bir 
dar çok miktarda Alman ıörül-

memiftl. 1 beyanname neıredif di 
General Von Rommel'ln ıay· 

Peten Fransız - 111man 
işbiflidini kurmak istiror 

retlerine ve Tobruk koridoruna 
kar11 bu ıeneralin yaptıtı şiddetli 
taarruza ratmen vaziyet mü1ait 
addedilmele devam edilmekte. 
dlr. Vlehy, 2 (A.A.) - Stefani: 

M&refal G&inS ile ~ P9t.tll 
Londra. 2 (A.A.) Buıünkü ar.aınd& Sentloranten'de vuau ~ 

Kahire teblillnin TobrWıt korido- mtUAkat bucBn 1l8J11k bir •kttıe 
runun muvakkaten kesildiği ma· takip edUIMktedtr. 

Koakova. 2 (A.4.) - Pravda p
Berlin. 2 <A-A.) - Alman or- zeteetnin cepbedekl ftlllllablrt von 

duları bqkumandaolıtının teblt. Klelıt ordusunun k\ıvvetlt tank tef
li: . kWerinden, yQ&Jerce acır~ lııln· 
Dol~ cephesinde Rottov kesi- lerce kamyondan mUrekkep oldulunu 

mift§le çe.rpıflllalar devam etmek- ve bu ordunun fimdt cblr ölüm c:ebb 

tec11r. !:!~ .. ~~~~~ikelıtad1ır·n.e marua bu· Amerik• il•... mu-·a- Ruzvelt lngiltereyi 
llloekova lnılimlnde Alman kıt· ........... ,,...,._..,. u ., 

nuına ıelclllinl buradaki saWıi. Londra. 2 (A.A.) _ YlchTcleıı ııu-
yetli kaynaklar söylemektedir. dlrtJiyor: 
Harekltın koridoru tekrar tesis Mecbin, Pe~n. 06rinl m'»6katı 
için devam ettill tahmin olunu. hakkında reamı bir -'beyaıulıpae -.. 
yor. retmlfllr. Bu be)'annunecle Pl&aln in 

alan. clüphan istihkam sisteminin Von Klelst ordusu Rostottan ve fi· k ere/o• J J.• bektı•yen akıbetin 
maiden takip edilmekte ve •imdi •arp ~ c.ıeuam eaıgor 

yeni kısımlarında derin gedikler • T ı.... ., ( " A tan da çevrilmek tehlikesi kartıarn- o....,_o, .. ~· .) - Nazırlar, ll&t ÖnÜR8 Q8Ç8miyeC8k 
açmıılardır. da bulUnnıakt&dır. 10 dan 10,60 ye kadar toplanarak Kahire. 2 (A.A.) - Askeri ııöE- bir Franım • ~ ifl>bUll vleu· 

CÜ, buCQnkO Kahire tebll.linde de ıetlrnıek tatedttl k&,.Sedllmüte 
zikredilen Alman kuvvetleri ara. ve mtllçJratan J'rauaya \IUJrwU da• 
aındaki irtlbetın nihai neticeye ha emin bir surette derplf etmek im· 
karıı olan İnllliz itimadını kat- IWlmı verdltl iddia ohanalaJdadır 

Lentnırad önünde, Sovyet top- Moekova, 2 (A..A..) _ tsveııti\ ıa· Japon : Amerikan mtlzakerelert hak 
ÇUIUJWn ıiddeth atefile hazırlanan zetest, 1 llkk&nun ak9&Jllr Sovyet kuv kında görU,mUflerdir. 
bir çek çıkıt tepbbUıü ıeri püs. veUerinln Roııtotun prbinda 60 k1· Tokyo, 2 (A.A.) - Japon kabiri•I 
k tometre kadar llerled1klertnf haber Hariciye Nuıırı Togo'nun Tokyo De 

UrUUmBttQr vermektedir. Vqtnıtoa aramda bti7Uk SÖl'Uf far-
llerlln. 2 <AA.) - o. N. B. a· Ukrayna hududu, ı tA.A..) _ Te- 1u oldutıuıu bSdlrnıeatne nıtınen mti-

,.._,, Moakova müdafaa tertiba· ıemondial ajanunın hUIUI mubabt- sakerelel'e devam etmek karaı"lnı 
tınlb cMba bqka noktalardan ya. rt bUclirtyor: vemıiftir. 
nlank :Alman kıtalarının dü~man Alman ttımenleri, 8aüek nebrlntn Yomuri puteaine IÖH· biaat ıe· 
mevzUae derin surette lfrdlklerlni boyunca Tapnro'V'un 20 ldlometre neral ToJo kabinede IWbtı kurtarmak 
ve Baüov ~e fiddetlı mu. flmalindekı Kovpakoru iaUkameUDde 11mkUntn b°"Utlln kaybolmadrt:nı 
b&rebelerin dev~ etUlını bildir- ,ımaıe dotru bir ricat harekett yap- eö)'lemlftir. Batyekll tcap ederse son 
mette ve Tipnroı ile Marlu. mışlardır. Mertupol'dan gelen mUbhn d&lclka:ya kadar bir gayret ~ede
pol'un Sovyet lı:ıtaları tarafından bir Alman tefkill de T.,anrov'a dot rek harbe m&ni olmak urntnde bu· 
ıeri alındıtınr tekzip e7lemekte- ru atlratle çekUmlftlr. Ba t.etkilin e· L <.,..._ iL 1. 1!11 l ıle) § 
dir. (Deftml 8a: 111: ... , '"' -·-----------

........ ~ .......... 
' . 

·- ··-· . 

"Amerikan yar.dımı 
bizi korkutamaz!, , 

İngilizleri yenemiyece§i· 
mizi söylemek çocukça 

bir idd. adlf 
S.hn, 2 (A.A.) - Almuı Pro

pappd& Nazırı Göbela haber verm. 
bakımından Alman s&'öflntl anlatan 
bir nutuk 16ylemlfllr. 06Mll-. Al
man haberler ııenrlatntn n~ı 

ınıuts haberlertle muk&yeee ......, 
IJlllllslerin bOtlln hfıdl8elert ,.nlıf 
tefhla ettlldertnt eöylemlf, Polonya· 
ldann Berlin k&p191n& ıeldiklertni, 

Franaısların l'rankfurt ve MUnlhe 
ıtrdiklerlnl, Girit aduınr baralmu
yacakları hakkındaki haberleri buna 
mtaal verntlftlr. Nuır, b&d-.a.t ol· 
dutunun tersıne gGetenn SoYJ9U•· 
le bu huauat& mUnmkaf& bile ellll• 
mu, dem'iftlr. 

' Inıtıtsı•in Avrupaya tekrar 
d6nınelert lmkAIWS ıörQnUyor. A· 
merikan yardımı ltlsl korkutamu.. 
BQJWc Brttanya ımpwatozııutunun 
llOftunu bucQn veya yarın lçtn sö
renlerdmı deflllln. Bu yakayı aara
mak için cWaa bir çok taarrıuıl&r il· 
mndıf. Herbahll bir tarihe kadar 
yuenaedttlmls takdirde artık )'en• 

mlJ9Cellmtsl .o,lemek çocUça bir 
iddiadır. ın...- - Amerikan aanQU 
lala ~ ...... ır .. ~- ............. 
_..,.m.i"n ~ı de bot dar
....,. JIUIVfllin A.merUlaJı ........ 

iyyen aanm&clıl\nı aö)'temiltfr. <•un la. I; il. 1 te> --

Teofik ·Kut dün 
gömüldü 

--------
Mektepliler, Maarifin bu gayretli rülc"'ünü ve 

bu iyi insan nümunesini elleri üstünde tapcılar 

rlA!I&: 119 e~ u~. Roo- Dün SWeyman•ye ile ..._. tem bavaı.n c-lan BUrlıe __. 
~~ ~ ~ ~ k9plll u-a "1• dOfenler, •1. kasanda, ne aillblarw ....... 
11n111e ~- 9f!alr:tl ~ ~ ,,. a..,...ıs. c1mup bütalm'. ı.. tar 1'11 erlerinde. ... ~ 
$.il ~ .. 1ılr llaMI ....... 

1 
WııılııaJ -.ısıar•ncfa pelı nadir 1dlıtlt: ne oelenk1erln oDlrl ı1M• 

... ~ .... ,. -~ .... ·~ ............. alaıı llCQııilr ................... ,, ... ,, 
....,.. ..,... blba'ftlr. • du. Bunu fffblMeUlt ne JU• (BM • 1 • 111 
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VATANIN TARtnt ROllANJ: TEFRiKA JS'o. 40 

Ya~.an: Maurus YOKAY 

Fer'tt, başkalarına benze
mezdi.Dağları devirebilirdi 

Aranka digerleri gibi aglam•- j fan Bey içeri girdi. Azametli bir 
yordu. Hiç yeise kapılmamıştı. tavırla bağırdı : 

Çünkü uzaklarda Umitsız surette - Ey Erdel Beyi, müşavlrlerlnle 
sevdlii bir kahraman vardı. Onun b ir arada iken, kudretli efendim, 
da kendisini limitsiz ve delice bir Peşte muhafızı Hasan paş:ı. namı

sevda ne sevdiğini biliyordu. Bu· na soruyorum: Bu sene haracı ne· 
radakl bulun erkeklerin yapama· den ödemedin? Kabahat sende mi, 
dığını, o tek kahramanın mutlaka halkta mı, vergi memurlarında 

başaracağma emniyeti vard) . mı? Sualime açık ve kati cevııp 

Gizh sevgilisinin ısml Fcritti. ver. Yalan söylersen halin kötü. 
Feride olan ~ı, imanı hiç bir za. dür. 
man bu saniyede olduğu kadar de- Prens etrafına bakındı. Bu an-
rinleşmemiştı. da eline bir şey geçse Affan Be· 

Mariya, o meyus halinde bfle yin başma atacaktı. Hokkanın u
Arankanın sükönetine dikkat et· zakta olınasına hem kızdı, hem 
miştf. Herkes ağlarken o ağlama- sevindi. 
mıştı. Bu güzel ve asil kızın dost· Bu sırada Teleki hiç istifini boz 
}uğuna başka herkesin dostluğun- mamıştı. KAtiblne bir yaprak par. 
dan daha çok güveniyordu. Aca- şümen alıp söyliyeceği sözleri yıız 
ba Aranka neden yeise kapılmı- masını turkçe olarak emretti. Son 
~or ve teessurünü göz yaşlarile ra Affan Beye dönerek dedi ki: 
feryat ve figanla ifade elmiyordu? - Beyim, senin adını bilmlyo. 
Etrafındaki bı,ıtün ümitsizlik için. rum, cevabımı doğrudan doğruya 
de Aranknnın sukfıneti Mariyaya Hasan Paşaya vereceğimiz için sa· 
bir dereceye kadar melanet ve ü- na ayrıca söyliyecek sözümüz yok 
mit vermişti tur. Bu cevabı işte kAtlbe açıkça 

Aranka, Marlyanın boynuna sa- söyliyerek yazdırıyorum. Kulak 
rılmış dururken, kulağına rısılda. verirsen cevabıt'I ne olacağını sen 
dı: de öğrenirsin. 

- Korkma, benim kuvvetll bir Telcki'nin yazdırdıf:ı mcktuı> şu 
ıimldim var, seni mutlaka kurtara- idi: 
cağım. • Devletliı Hasan Paşa, 

Meleklere yakışan mavi gozleri. uOlntuı: 'bitmiş işlerle utraşıp 
nin içi güluyordu. Marlyanın gö. \'akit kaybetmene çok esef edL 
zü önunde bir manzara canlandı: yoruz. Sen Gotard mubattbeslne 
Kendi düğünü, bu düğünde hazır niçin geç iştirak ederek mubare· 
bulunan Ferit adlı kahraman benin kıııı:yıbolmasına sebep oldu. 
Türk, guneş, ay ve yıldızlardan ~unu blz senden sorduk mu? O 
bahseden bir sevda şltri, sonra göz halde haracı niçin ödeyemedltimL 
terini blribirinden ayırmıyan iki :ııl ıte diye sen bizden soruyorsun? 
gencin bakıııları, Arankanın bir Efer hir tarafta maziye alt he
düzüye annesine sokularak gül sapların görülmesi lazım gelecek. 
gibi kızarmı:ı yanaklarlle onu öp· se eraya biz de adamlarımızı gön· 
mest.. dererek Sen Gotard mtıharebeı;i-

Mariyanın hali birdenbire de. 'fte niçin ge( karıştı!ııu soracağı1 .. 
ğişti. Kendi düğün günü o bile Fe· O umana kadar dilerim ki Allah 
rltten g~ünü ayıramamıştı. Ne a.. seni kerusun ve ba kalarının işi. 

sil ve mert adamdı! Aranka aldan. ne bu kadar karıştıtın sıralarda 
mış olamazdı . kelldi 1 lerin boıulmasın!u 

Ferit etraftaki erkeklere benze· Teleki, mektubu yazdırdıktan 

mezdi. Dağları devirebilirdi. sonra imza için prense uzatmasını 
Bu yeni iımlt içinde gözlerini k.''.Ube emretti. 

kuruladı. Biraz evvelki :haline hiç Herkes hayretler içinde idi. Bl
benzemez blr metanetle müzake- ruz evvel Oluğ Beyin emrinin ye· 
re salonunu terketti ve kendisini rme getirilmesini ve Erdcle iltica 
beklyen saray beJcçlleriRin arası. eden bir kadının teslimini ihtiyat 
na katıldı. icabı sayan Te1eki birdenbire ne 

Bu sırada salonda tıs yoktu. Her d:.re arslan kesilmişti? O mağrur 
:Ccs önüne bakıyordu. Büttln kalb. ve kudretli Hasan Paşaya böyle 
ler boşalmış idi. Büttin göğüsler bir mektup yazdırmıya nasıl cü. 
endiue ile tıkanmıştı. Memleketi ret ediyordu'! 
kurtarmak pahasına §ere! ve hay- Fakat Telekinin de kendine gö· 
siyetlnl yok etmişler, kendilerine re bir hesabı vardı. Mariyayı tcs
iltica eden masum, zavallı bir ge. !l:n etmek suretlle Erdelin fırtı· 
be kadını Babıallyc teslim etmiye nayı atlatacaıtna şüphesi yoktu. 
razı olmuşlardı. (Arkası var> 

SükQnct çok devam etmedi. 
Birdenbıre kapılar açıldı. Peşte 

muhafızı Hasan Paşanın adamı Af· Ceza gören 
muhtekirler 

[ Soruyorlar : $ E H i R HA B E R LE R. i -~~ 
Yolcuları bekliyeı: 

çukurlar Un tevziatı 
. . 
ıçın lnönü abidesi 

« .... Bugün hava oldukça şld· 
detli idi ve kar ~:atıyordu. Eınl
ııonu her :1.anıan olduğu gibi 
tram,·ay bekllycnler ile tlolu ldl. 
Traım:aydan inmek kuvvetini 
gösterip kendimi ön ahanlıktan 

attıktan sonra biran"• lıın·ada 
uçtum ve kalabalığın arasından 
süzülüp aşağı doğru kaydım. in
dim, indim , . ., hlr de bakhm ki 
em santim kadar derinlikte bir 
çukurun içindeyim. ı:aıon~ ~n 

değll, benden enet düşenler de 
'ardı. Bir kadın da elinde tuttu· 
ğu çocuğu ile çukurdan çıkına· 
ğa çalışıyordu. 

1Dün toprak mahsulleri ot:sinde 
müh:m bir toplantı yapıldı 

Abidenin yerini tesbit 
ıçm dün Belediyede 

bir toplantı yopı ldı 
Dün akşam saat 17 de Daimi 

encümen azaları Belediye Relsinln 
riyaseti altında gece saat 21 c ka· 
dar süren uzun bir toplantı yap. 
mıılardır. 

Bu unlar halka, kilosu yirmi dört kuruştan 
fazlaya satılamıyacak Belediye Reis muavini Rifat ve 

bir kısım şube müdürlerinin hazır 
bulundu~u bu toplantıda Taksim
de yeni yapılan İnönü gezisine 
rekzcdilecek İnönü abidesi mese
lesi görüşülmüştür. 

Toprak çamur, hava sofuk, 
bir taraftan kar ;\'llğıyor, bir ta
raftan kalabalık ve bb: Mr kaç 
kişi çukurday11 .. 1> 

Bunu bize bildiren bir ok11y11-
cumu:ı soruyor: 

- Efer Emlııöırii tram,·ay 
bekleme yerlerinde bir tadilat 
yapılacak idi ise. bu neden daha 
en·eı yapılmadı? X eden bin 
güçlükle yolculuk yapan btan· 
bullular tramvaydan inince ı;u-

1 
kura dlişürWüyor'! Bu ' 'azlyet
lerln meydana gelece~i dUşlln\i
lemlyor MU? 

\. 

Harbiyedeki 
otomobil 
kazası 

İki Üniversitelinin ölümüne 
sebep olan sarhoş şoför 3 
sene hapse mahkum o/dn 

Dün sabah Toprak mahsulleri o!I· 
sinde vali muavini Ahmet Kınığın 
reisliğinde mühim bir toplantı olmuş, 
toplantıda iaşe müdUrU, belediye lktı· 
sat mUdtlrU ve diğer bazı .şube mU· 
dUrleri ha.zır bulunmuşlaroır. 

Oğrendiğimlze göre toplantıda şeh· 
r in un meeelesl tetkik olunmuş, lo· 
kantalara, ekmekçllere ve bakkallara 
verilmesi lazım gelen un miktarları 
tesbit edllmil}tlr. 

Evvelce bu gıbl yerlere verilen un
la şimdi verilmesi llzım gelen un 
arasındaki farklar te,,blt olunmuş ve 
bu miktarın Ticaret VekAlet!ne bil· 

l:~aat Rastallanefllnc1ea ,11,Ayette 

bıduaa Bay MullarreAtln f'.JI 

Esnaf hasta. 
hanesinden 

şikayet 
Kahveci esnafından Muharrem 

adında bir vatandaş Esnaf hasta· 
nesinden şikAyetçldir. Eşine ltne 

Bir müddet evvel bir gece yansı 
Harbiyede feci bir otomobll kazası 
olmuştu, Haaan Fuat adında sarhoş 
bir şo!ör Harbiyeden Şişliye doğru 

kıvrılırken tramvay durak yerinde· 
ki tramvay direğine şiddetle çarp
mıştı. Müsademe sonunda durak 
yerinde bulunan GUzel Sanatlar aka
demisi talebelerinden Kemal, 1''uat 
ve araba içinde bulunan Ih!·n adın· 
daki gençler ölmUşttl. Vakıı.yı müte
akip tevkif olunarak ikinci ağır ce· 
za mahkemesine verilen suçlu şo!ö· 
rUn muhakemesi dün bi tirilmiş, 3 
sene müddetle hapse konulmasına 
karar verllmlştlr. 

1 

yaj)mak için h.-Janeyo müracaat 
etmiş. İ~ pansıman odasında ça· • ht• k " lışan hemşirelere havale edllmff.i. 

J l arı 1 Dördüncü iğneden sonra iğnenin 
sokulduğu kaba ette büyük bir n. 

Kömür 
-------

Yüksek fiyatla kömür 
satan .bir çok kömürcü 

Adliyeye verildi 
Son günlerde şehrin muhtelif 

eemtlerJnde kömtlr bulunamaması 
üzerine, ellerinde kömUr bulunduran 
bir kısım kömürcüler, mallarını ala· 
bildiklerine yUkseltmeğe ve müşteri· 
lere tutturablldlkleri !Jyata mal sat
mıya bqlamışlardır. 

Ffyat mürakabe bürosu, :bu vazı. 

ti hap başlamıı. Halinden liikllyet 
edince doktorlardan birlle hemşl. 
reler tarafından haşin sözlere ma
ruz kalmış. Baıidoktorun müdaha. 
lesile tedavi devam etmiş, fakat 
bir ay devamına ratmen iltihap 
geçmemiş, kemiğe dayanmış. Bu· 
nun üzerine fakir adam eşyasını 

satarak yüz lira edinmiş ve teda· 
vlyi hariçteki doktorlara yaptır. 

mak için para sarfctmeğc mec. 
bur olmuş ... 

Alllkalı makamın bu hadiseyi 

dirilmesi luı.rarlaştmlmıştır. 

Bakkallara günde 13 çuvnl un ve
rilecektir. Verilen bu miktar da dai
mi surette kaymakların mUrakabesi 
altında bulunacak ve kilosu hiçbır su
rette U kuru~tan fazlaya. satılamı
yacaktır. 

Bundan ba.şka dünkü toplantıda 

şehrin hayvanları için Jlızım gelen 
kepek meselesi de görUştilmUştür. 

Bundan böyle kepek te,·ziatı araba 
iskelelerinde açılacak bir tevzi şube· 
sile idare olunacaktır. 

Istanbula günde 20 ton kepek ve· 
rllme.si kararlaştırılmıştır. 

Şehzade başın
da bir soygun
culuk vak'ası 

Salim isminde bir 
köfteci başına çuval 
geçirilerek soyuf dt.: 

Evvelki akf&Rl ŞehzadebC141nda 
garip bir soygunculuk vakası olmuş, 
bir kofteci geç vakit karşısına çıkan 
Uç meçhul şahıs tarafından fayanı 

hayret bir kurnazlıkla soyulmuştur. 
Oğrendığlmize göre vaka fU l}e· 

kilde cereyan etmiştir: 

Toplantıda bulunanlar Belediye 
İmar müdürlüğü tarafından ha. 
zırlanan heykeli tetkik ederek fi
yat meselesini konuşmuş, ayrıca 

abideyi inşa edecek olan profesör 
Belllng'in de fikirlerini aimı&lar. 
dır. 

Taksim - Eminönü 

otobüsleri 
Taksimle Eminönü arasında ff.i

letllmesi kararlaştırılan otobüsle. 
rfn son hazırlık devresi de bitmek 
üzeredir. 

Önümilzdeki euma günü son 
bir toplantı yapılacak ve Daimi 
encümen kabul eder etmeı oto
büslerin işletilmesine başlanacak. 

tlr. 

Bu otobüsler de eski otobUsle· 
rin gittikleri yolu takiben yani 

Tophane ve Dolmabahçe tarıkile 

Taksime gidecekler ve adam ba· 
şına 12,5 kuru:ı ücret 

dır. 

alacaklar-

Vo'i bugün Ankaroya 
gidiyor 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
doktor Lôtfi Kırdar bu sabah sa· 
at 10 da Haydarpaşad&n kalkacak 
olan Toros ekspresile Ankaraya 
ıidecektır. 

KüçUkpazaroa köftecilik yapan 

Salim adında birisi, evvelki akf8.m 
Şehzadeb~nda dalgın dalgın yü
rürken, o sırada yanından yüksek 

sesle konuşa konuşa geçen üç kişi· 

y6 yol vermek ı.teml.f, il}te tam o 
esnada Uç meçhul l}ahıstan biri, e· 
llnde bulunan Mr çuvalı Salimin ba- Kendir ve susam fiyatları 
şına geçirivermiş, dlğer lktai de atı· yükselmiye başladı 
larak cebinde para namına ne varsa Bir kaç gUndenbert ihracat mad· 
temizleyip yan sokaklardan birine delerimizln fiyatıannda yeniden bir 
dalmış ve karanlıklar içinde kaybol· yükııell.f göze çarpmalctadır. 

Susam ve kendir fiyatıarındald 
muşlaroır. bu yükseliş bir iki gün zarfında 3 -
Zabıta meÇhul soyguncuları '1d· 4 kuruş daha yükselerek 54 kuruşa 

detie aramaktadır. kadar ytikselmi.ştir. 

Haydi hayırlısı 

Neden 
göbekleniyoruz? 

Ö 
ki arkadaş, GalatasaraydaJI 

Takslme doğru yürttyordak· 

Biraz öteck, jklmlzln de uzun za
mandır gözden kaybettiğimiz üçÜJI• 
cü bir arkadaşa rasladrk. 
Hunıt ifade eden mutad ııiiıJer· 

den sonra üçüncü arkadaf çalıd' 
bir yere gitmek, laen1 bir k&Ç kit" 
deh atıştumak, bem de koo~P 
görüşmek tekllflnde bulundu. 

Böyle bir yere girdik. 'l'er büyli' 
olduğu halde güçlükle bir U.
hulduk, yerll"'}tik. Garsonlar k~ 
tu. Arkad~ rsnıarlıyacağını ısmar· 
tadı. 

Rakı ,.e mezeler gelince, .ırr 
mız vaktile pazar l'·erlerlnddd cllfl 

atanan be.'j kuruı;~ a t.ez~ 
döndü: 

Yeıtll salata, ltllaaa tur.-• 16" 
kerda, Jfıhana dolmuı, f...ıt8 
pUaldııl, ıılyazh Arnavut; d,_-. 
karides, midye dolmMr, _..... 
tunap, wıkwnru ıskaraaı, ~· 
ka\"11D, leblebi ... 

Yedik IOtik, yecl.lk içtik ... Y .... 
itiz değil, btittln et~ 
de. •• 

Yedlkı;e acıktık, içtikçe s_.
dık, yavaş ya,·aş etraf maııaıarcı-· 
kilerle ahbap olduk. 

Ahbaplık kuru tA.na ohwaz. Jlell 
~una, şu ona, o bana ııınuırl..,. 
J51narlanıalarla blrllktc şişeler, şt~ 
~clf!rlo birlikte mezeler arttı. ~ 
tabaklar dolularlle defl~tlrUcll. 

Netice: Içtlğlmlz rakının !}~e
rini ..atsak iiç pn rahat ,-· 
rlz. Yediğimiz mcı:elerln boş tab8I' 
,.e kbelerlle en zeoıfp z~ 
mağazası ~ılabiJlr. 

Gözler dönük, kafalar ........... 
karınlar rpş, çıktık. 

Gece ikide birde uyanıp cta .,....-_ 
~rmızdald ürahlden ifl~ 
yangına sıktığının:; su da catıal 

Sonra da neden göbcklenl,.,
dlye hayınanryonız. fkr ak,.- 1111 

kadar alkolU ıövdeye atanak• 1111 

kadar bol ,.e ~tli mczqi y ..... 

köbeklerlıntzln l'edlknle ..,..,-. 
rını kıskandırlM',ağma hiç ~ 
etnılyeJlm. 

ltÖR KADI 

İtalyadon bir ticaret 
grupu geldi 

Son gtlnlerde ltalyadan ibr-' 
mallarımıza vaki olan talepler art· 
maktadır. 

DUn şehrimize Italyadan 4 Jdfilil' 
bir ticaret grupu gelmi,tir. sunı-1 
bilhassa sanayide kullanılan l~t 
maddelerfmize talip olmakta ,.e uf• 

gun fiyatlarla mallamnızı mUbaY" 
edeceklerini söylemektedirler. JıfO• 
bıı.dele hususu takas yollyle 01-· 
tından ltalyan gruplle şimdi görıde
recf'ğimtz mallara karşı ne gibi ırı.S· 
!arı ithal cdeblleceğimi2: gö~
mektedir. 

HERGuN BiR. FlkRA 
aydınlatmasını ve böyle JlkAyet. T ttnel pek ,·akında ltllyecekmJ" bir sucuk gibi kalan Almanlar san-

Manltatura Uzerindc ihtlkAr ya- yeti nazan itlbare alarak, fehirde lere meydan veren hususi hasta· Haydi hayırlısı. YaJru;ı; rallba- düvlc,:ln lk1 tarafmdan ta~k eden I 
parken yakalanan Çakmakçılarda diln kömUr üzerine umumt bir ihti- neleri temizlik, itina ve hastalara rek kendisi lflemedeD ö.ce mDhblr j 1nıDlz parmaklan anamda bakın· Siyasal Bilgiler Oku &J 

Köprülünün satırı 
Yedi ya,ında lkr.n tahta çıkarı

lan A\cı Sultan Mehmedln ilk 
Haltanat yıllannda, de\let ldare
ııhıln KiSM.m \e Turhan kadınlar
la yen~crl aplarının ellerinde 
balunclutu ı.ıralarda mWktin her 
yanında yf'r yer 1 yanlar c,:ıkmıştr. 
Venedlk donanması donanmamızı 
matHlp ederek Llmnl, ~mendirek 
,.e Bozr.aadalarrnı aJmıı:ı, boğazı 

lkapatm~1ı. lstanbulda, hafta 
ıııaclrazam oldu!o halde herkes şa
,ınnı11, cırpmmata h1A4lamı,tr. ı.
te bu mUşkiil zamanda, sarayın 
a~r çrraklıfrnılan Bc-,nak ..Uusrev 
pqanın hB'llnedarlıktoa, hlllhare 
de muhteJlf e)aletlerdr. bulunarak 
kubbe \e7.lrllğlne kadar yükııelen, 
her bulunduğu 'aılfede ehliyet ,.e 
liyakatini glkteren KöprtHll Meh· 
met paşa, valide kfth.)ıı..<ıı Kaııun 

atanın dell~tl ne sadrazamlık ,,.. 
zlfeııtnı ele almış 'o bu haber yıl
dırım hızı ile her yana dağıl· 

m"tı. KöprtUUyü ııevmlyenler se. 
vealertnclf!n çok oldajhı için. 11&4-
ru:unlıta gelişi htanbalda mem
nanlaktan daha çok bofınıt

M&hdc tıyandınmftı. 0 &1bıJel'bı 
btrtnde, paşadan ytlz lnllamıyan

lanıı bir m~Ualncle zamane hoca
Janlldaa blrt, KöpriUilye atıp tut
mata. aleyhine fesat kaynatmağa 
lıqlar. 1"a9anıa Ja9Çılıktan yeUt
mtı. okaynp yuman bllmlyen ca
laD 'e o nltııhette zalim bir adam 
oldafmı• &öyltt, dinin n ııertatta 
eldea ptecettnl Dert ltlrer. Ora
da hazır bulunan ve hocalara d8'
manlıtı He tanınan deli Yakup 
admdald bekt8'fl babası, o esnada 
birdenbire gükrer. 

- Hoca boca, tut dlllıı1, .aklını 
da haııına topla. Glık'.r haber ve
rir ı.ana da bir a~ı ııatın attın. 
rıın ) ok!iL 

Tehdidi Ue bocamn seslııt lıir 
b4ı uat sonra da pqaya kea. 
.... kestirir. 

manifatura taciri Vahram Berber- ne .... ket bakımından daha sıkı bir arkad .... ların kalemlerlal ad•qı•kıUı maktaydı.» 
kAr taraması yaptırmu:ı ve elinde - -, G tel rlmlzcle '-·- ad Uerift1 1 t 1 t Si yan dün adliyeye sevkedilerek ikinci kontrola tlıbi tutmasını dileriz. işletti: auı e - ... v ye mezun arının ôp an 1 

aslıye ceza mahkemesinde sorguya kömür mevcut olduğu halde satmı· ACABA NEDEN: lncellyea pzarlannıı; herkealn an- (')4ei'• 
çekllmlş, tevkif olunmuştur. yan beş, on kömürcü ile, kömUrU Japonya, Anıerlkaıı notasına he- lıyacatı ~kilde harp vazlyetlnla DA• Siyasal Bllıiler okulunun ıı· 

8. d k f b "k ı •-- ğ 'D- te bablrl d tebi Mülkiye) kuruluşunun~'/ • A i hk b d b k b fahi .. !iyata satan bir kaç kömüren- ır o uma a r 1 ası DÜZ l'e\•ap \'ermemiş. Belki henüz 111 yazı._-a ıru -.::U r nıa n en 
yıı ma eme, un an aş a e- Y öır-.. 1 1 Bö" 1 •--- •·-• dönümü önümüzdeki 4 biri ... 

1 U 1 d ihtlka yü ti tU k l k adi . bldm etonaf cemJyetleı-lnde notadan a·~11 n er. Ye yazar....,.. _.a- .. 
yaz peyn r zer n e .,.r yapan suç s ya a ıyara ıyoye az kalsın yanıyordu ..._ h rlta bakmat nun "'"'-mbe günü Bk""'mı paf•jt 
T 1 b d bakkal K ti t · tml ti imtihan verip ehli.)·e•----·•nı -•-. mızı yorma .. .., a :ra a r-..- ır-ar a aşın a 08 yl, et üze- eslım e ş r. ...,.._ - otelinin hususi salonunda Uf 

· d ihtlkA ş hlt hta DUn kal ak adi' t l ' Tarakçılarda Sandalye soka'"nda munıttır da ondandır.' 1tlzum kaJmaclan yazılarını kalt•8ltı ı..e rın e r yapan e mu r ya anar ıycye es ım &• edilecektir. Hlı: bir Mülkiyel r 
caddesinde kasap Leon'u ve iğne edilen kömUrcUlerden isimlerini ala· 26 numarada Sabri adında blrlaine HARP 8AIU.SI MI, KAHVALTI ederken rüat.ça okuyabiliriz. davetiye gönderilmemiş olduiııP' 
üzerinde ihtikı\r yapan seyyar satıcı bildiklerimiz şunlardır. Samatyada ait bulunan havlu ve dokuma fabri· MASASI MI T CESARET MESELESi dan mezun arkadaşların me:ıiıOJ 
Ismalli 25 er lira para cezasına Ismail Doğan, Mehmet, Yedikulede kası evvelki gün tutuşmuş, mahal· Llbyadak.I &ekiz.inci ln&'Wz or- Bir kadın faredea korkup ~iu- ıün ve &aat 19,30 da Park otel111 
rnahkfım etmiştir. Ismallln dUkkA.nı Osman YakuL leli tarafından söndUrlllmllştür. dusu yanında bulunan Beuter'lo ba· Dil düşUrmlif. 114' ioHM&n kork•p de hazır bulunmaları ve bu illll~ 
qJmadıfından kasap ile bakkalın MUrakabe memurları önUmUzdeki Fabrikanın 9 bin liraya sigortalı susi muhahlrl pa:ı.arteııl sabahı -va- da yavrunau du,aren fare ıörtl- davetiye makamında kabul eÖı: 
dUkkAnlan birer hafta da kapatıla- harta fçlnde kömür Uzerlnc araştır· olduğu anlqılnuş, tahkikata baş- zlyetlol !ÖYie buli&a ediyor: yor mıyı& T .Bazl kadınlar fare kadar mesl rica olunur. 
caktır. rnalarına devam edeceklerdir. lanmıştır. «Sert lk1 ekmek dWm1 anamda da ce9ur olamıyorlar • 

................................................................................................................................................................... ,,,j;tfl!];t;Jllili:iÖ 
- Seni canavar, seni .•• Bak beni na.ıl VATANIN EDEBi ROMANI: , TEFRİKA No. 9 ğa çıkarken si!Ah taşımıya alışkın oldu· 

kandırıyor. Hele bir aldat ta görürsün. ğum için bunu yaptım. Sabaha karıı dö· 
Antuanet bu sözleri gülerek söylüyor- neceilm, buraları oldukça tenha .•• 

du. Fakat içinde Jak'ın kendisinden evvel Antuanet birdenbire haykırdı: 
sevml~ olduğu kadınlara kar~ı derin bir - Jak, ne yaptın? 
kıskançlık uyanmıştı. - Ne var? Ne oldu? 

Uzun unnı öpil§tUler. Jak ne§eli idi. - LAmbayı yaktın. Perdeler açık. 'Sah 

Gülerek: Yazan: 1•.nrec. Hranason Çeviren: Rezzan A. E- YALMAN çeden evin içerial ıörünilr. 
- Bırak bu saçma sözleri, dedi. Biraz Hemen pencereye koprak dıearıya bak 

kendinden bahset.. Belki ben de sana yaşıyorum. Kuvvetli blr sele tutulmuş gibi det ıecesi yqıyacağız. tı. Jak sordu: 
fazla inanmakla budalalık ediyorum. Ben· yiın ... Senden başka inandığım ve tanıdı· Ja.k, sabırsızlıkla yerinden kalktı ve - Canım, bahçede bu saatte kim olur? 
den evvel kimi sevdin, anlat bakalım... ğım kuvvet yok. Sade senin için yaşryo. ltmbayı yaktı: Antuanet perdenlıı arkuına saklanarak 

Antuanet, sevıı ve iman dolu ıuzel rum. Beni kollarının arasına aldılın za. - Ne zaman uyurlar acaba? dedi. yavaıça: 
.ıözlerile Jak'a baktı: man içimdeki her hatıra siliniyor. Hiç Antuanet hemen cevap vermedi. Dal. - Yarabbil Korkuyorum, dedi. 

- Senden ba,ka hiç kimseyi sevmedim bir şeyden korkmuyorum. Yalnız senin mıı, düşünilyordu. - Ne var? 
ve sevmiyecetim. Bunu pek fıllt bilirsin, olduğumu ve seni sevdiğimi biliyorum. - Ne düşünüyorsun, sevıillm? - Yaldqma, bahçede bir ıölıe dolqır 
dedi. Jak, bu s0zlerl hem heyecanla, hem de - Hiç .•. Aklıma bır teY ıeldi. gibi gördüm. Şurada, duvann dibinde bl. 

Jak, dikkatle ti gözlerinin içine baktı. sevinç ile dinliyordu. Kollarının arasına - Nedir? Söyle... risl var galiba ... Şimdi kayboldu. 
Doiru söylediline ıüphe yoktu. Bu k•- sokulmuş olan Antuanet'i her tarafından - Giderken Lusiyen tabancaaını aldı. 
dının sevdlil ilk erkek kendisi idi. Keşki öpüyor ve sadece: - Ne olur? Jak, sinirlendi: 
o anda bir çok maceraları olduğunu söy· - canım, sevgilim, diyordu. _Bunu ııarip bulmadın mı? - Sen bu ıece çok asabisin .. Mademki 
lemlş olsaydı, keşkl Antuanet'in kalbi o da bir dUzlye: _ Hayır, seyahatte ıilAh taşımak iyi. bu kadar korkuyordun ne diye beni ça. 
daha evvel baıka sevıilllerle çarpmı3 ol- - Mesudum, çok mesudum.. cUr. Zaman acayip oldu. Bir paket sigara ltrdın· 
saydı. O zaman mesuliyeti daha az ağır Sözlerini tekrar ediyordu. t•lmak çin adam öldürüyorlar. Bir ııece - Seni çok ::cviyorum. Dayanamadım, 
olacaktı. - Haydi gidip yatalım. trende az kalsın üıerime hücum ediyor- ne yapayım ... 

Genç kadın fışıkının kolları arasına so- Antuanet yerinden kalkarak: tardı. Bak ben buraya ıelirken bile ta· Evet, çajırmasaydı daha dotnı ola· 
kularak konuşmıya devam etti: - Biraz daha bekliyelim. dedi. Belki bancamı yanıma aldım. cıktı. Fakat bütün bir geceyi beraber ge. 

Seni tanımadan evvel sevginin böyle hizmetçiler daha uyumamışlardır. Telif Antuanet hayretle yüzüne baldı: çlrmek fırsatını nasıl kaybedebllirdl? Ha· 
1nanılmaz bir şey olduğunu tasavvur bile etme, bi.ıtün geceyi beraber geçireceliz. - Neden aldın? Diye sordu. \•ada bir tehlike 1ezlyordu. Lusiyenfn ce. 
etmemiştim. Hem inanılmaz şey, hem de - Evet, fakat sabah olmadan buradan Neden? Bunu kendisi de bllmiyordu. bine aldıJı tabancayı dü~dükçe içi ra· 
korkunç •. · Seni çok seviyorum, Jalç ... Bu gitmeliyim. Evden çıkarken, hiç bir feY düşünmeden hat etmiyordu. Jak, ıenç kadını şiddetle 
1evgi dehşetli bir şey •.• Çünkü bana kor- - Daha sabaha çok var, Jak. Düşün, ne sılAhı cebine koymuştu. t kolları arasına çekerek dedi ki: 
kunç şeyi~ yaptırıyor- İrademin dışında güzel bir gecP'l'!liz olacak. Blitnn bir saa· - Alıgkanhk olacak, dedi. Gece soka. (ArkUI nr) 

Uskumru fırırı 
Arzu etttttnlz kadar INalık .ıs• 

içlerini temlzJemell, b&A ~e kOf• 
nıklarını kesmeli. Bir i-Y ~ 
tı sJrke kantJtınU.U, kaynar _. 
da ıaa.Jadıktan ııonra d~lkll "' 
Cinle ı.üztllmeğe blrakmalı. et' 
tent"ereye ~ eovan tentmeU, .,.. 
na ince rendeden ~rilml7 cMJr' 
bavaç De iki patates IL\ve etınell
Kltl miktarda tuzla biraz in,.. 
lllllf nane Te mayduoz ~ 
l1d yemek ka.'ıfı 131 -r.e~ 
ile orta ate, ür.tırlnde on ~ 
kadar çevirip lndtrmelL K_.,11 

bir ıep.iyt uytlnYatı De yatı__.. 
iL içine, kenarlardan tapcall ... 
yttldökte bir tabaka yat ıı&t"' 
sermeli. Balıklan açık a~ 
dlzmell. Aralanna teneere&l~Jd 
harçtan dökmelL Bahkla.'ID ı,.r 
rtne bir kaç tane defne ~ 
koymalı. Yağ kifıdının k~ 
nnı kıvırıp örtmeli. lklucl b~~~ 
jtıt daha örtüp kenarlarını WI""° 

nln altına ••kıftlrmalı. u..,t119 

iki kalJık zeytlayağı dlklP _,,ı 
yanını gtiıekıtı yağlamah ve o,_ 
hararetli bir fınaa koJ ....... flll 
saat 80nra çakarma.lı. Kilitı~ 
dan çıkanp harelle birlikte ,_,,.. 

ta kOJUP IOfra1a J.911 '& 
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Harp Vaziyefi 

r-:-- Yazan:~ 
j Ihsan BOR~f 

AVCI MAS A.L 1 

Şahane bir domuz avı 
1 sfan bul avcılarının sulansın 

aıl ·soN HAlBERllR l=ı 
c. H. Partisinin hikaye va 

roman mü kat atı 
Mükafatı tqyiı1 için bir jüri teşki1 olundu 

Sai41t F: orentin 
mü"'akatının 

neticeleri 
Yazan: M. ff, ZAL ., M are"lll Pr.taln'ln B. Hltlerlfo 

kon,uşacağı .,öylenml'!ti· As-

Şiıl'k oeplı e bide, AJmaa -ı c:ıe
llıı.lu.ıun ao.tordaa rıc.t etaıesı ,·e 
'- makabil tMrruuu dun!ura
'-ması bazı ldm6eleri llayrete clü
tltrde. Almanlar, harbin başından
-.,. aldı1dım !fllıtrtf!rden birisini 
lk defa geri wırdJJer ve Alman or
'-su ilk defa geri döndü. Rosüıf, 
'-ileri ve smal baknndan ~k mü
lılrrı bir fM.lnlir. Atman ordusu 
latıc.ya yolu mcrtnde buluaan 
lıöyıe mühim bir :ı.evkwce-.·" nokta
'-• acaba ne cflııi sebepl;..' ytlztin
ten t.erkettı ve Tacaarora 11&.dar 
9'ıklldi! 

Yaban domuzu deyip geçivermeyinlz. Sırt.na atloy.p kuloklormı 
direksiyon, kuyruğunu firen gibi kullontnea, siızi Rols Roys 

otomobilinden daha çabuk dağdan indirif"! İnanmazSOAtz 
domuzların heybetini lokantacı baba Korpiçten sorunuz. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Cüm
huriyet Halk Partisi genci sekre· 
terliği ye~ harflerin kabulUnden 
sonra çıkan hikAyc ve romanlar
dan birisine vereceği birincilik 
mükAfatı hakkındaki müddet şu

bat ayında nihayet bulacaktır. 

Halit Ziya Upklıell, Hüseyin Ca. 
hld Yalçın, İbrahim AlAeddln, 
Sabri Esat, Mesut Kemal de bu
lunmaktadır. (B.B. ) 

Devlet konservatuan, 
radyoda Antigonu 

oymyacak 

lı çıkmadı. l<"rua .. z de\·let relal. 
Marepl C.tSrlng ne görllştü. 

Bu milil'ıkatı, cereyan ettiği yr
ria tam adı lle anmak biraz g~ç. 

çünkü SaJnt Flottatln \ 'qipy 
diye upazun bir adı 'ar. 

MlilAkat Görlngin hu&UMi trenlrı

de olmuş, Uç saat allnnü,, çok sa
mimi olmu,, !iOnuacla bc.rMen-e 
yemekler yenmlıj. 

llaldld vaziyeti görmedikçe, bu 

'ebepleri hıabetle sıralamak ıöçtür. 
~. elinılzdekl harp URatı öl
lllerıne &öre .. llebepler ileri ıMhil
lııbtur: 

Bu yıl keklik az. Daha doğrusu iünü kazarlarken kum tabakaları lerl §Öyle dursun, söz verdikleri 
taşıtların benzini olmadığı için her ve aralarında ta§ olmuı deniz halde hiç &elmem\3ler. Ben öm· 
yere kolayca gidilemiyor. Belki mahlukları çıktı. Hepimiz ıöcmüş, rümde böyle domuz bolluğu gör. 
bu yüzden bize az ıörilnüyor. Fa- pşmıştık. Yaradanın iş\ bu, kim medim. Beşten tutunuz elllye ka
kat sürülerine ~reket, domuzlar karışabilir? Denizi 980 metreye der sUrülcr, süriller. 

Halk Partisi, yeni harflerin ka· 
bulündcn sonra çıkan hikaye ve 
roman kitaplarına ait bir liste ha
zırlıyarak jüri heyeti Azalarına da
lıtmıştır. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Maarif 
Ve.Jdlllğinin tercüme ve neşrettlli 
eski Yunan kllslklerindcn Sofok
lis' in (Antigon) adlı trajedisi dev· 
let konservatuvarı mezunları ve 
talebeleri tarafından önümüzdeki 
pazar günü akşamı saat 21.20 de 
Ankara radyosunda temsil edile· 
celctir. (B.B.) 

Verile• mal6mata ~re milli· 
katta mUı.akerder f&pdmamı~ 

yalnız ufuk bttabert'e pzden ~1-
rtlml'}. 7..aten 1'1~ htaln, Gö
rlngl ııek P>e\ lyormaş. Vaktlle Yu
goıııa,·ya kralı AlekMndr ile Ma~
,al PUaundkl'nln cenaze meraıti
mlnde bula'}mll!lar ,.e ltlrlllrlerln
den _,...._.,..r, Petala, Glriq' 
ııe yenldea bulllflll&tı çokta. isti
yor""" ... 

l - Jlet ~lillllberl .ıerdea za
lere ı:.,.. Aı.- entuu, cea.p 
-Pilelıblde epeyce yıpraDmlf olan 

'-8 ordm-- ..-., emeMal wı-

çok mu çok. de çıkarır, kırk clokuz yüz metre- Meitmet Ali Kütükçü karşıdL 
Bizfm vilAyette en iyi av bölge- ye de... Sel unda İrfan. Kütükçünün önün· 

si Ayaş • Beypazarı - Nallıhan'du·. Gece Nalhhan kasabaeıına ıirer· den f&fkın, babaç bir domuz sata 

Öfrendljimize göre, jüri tqkil 
edilirken her edebi nesle mensup 
kimsclecden birer kişinin bulun
ma~;ına bil.h&esa dikkat edHmlıtır. 

Bu arada jüride Yahya Kemal, 

.., '1t1t. 
! - Almaa ut ce•lu tlM&I ya

..._ li)'J)dle tıelnbl etmeden Bodo-
'- llerlellllftlr. Eter vaktHe Mzhn 
'-hnda eMlllmlz v~e Voro,Uof
bacb aNıktM sonra Boltofa iler
ı..e,.., bellcl de bu mall6bl)'ete 
~ .., ba bdar prl ç.e

~ Y-1 taarrm.an ter
flbıade llatA vardır. 

3 - Mareşal Tt~nko, ~up 
llePbMfnde Res ordMUllU, Dl11eper 
'°1aı1c1akt ,_..H'lblyetler dolayıslle 
lllaruz kaldıjı datuuklıktan kur
'-l'tluı}. Doaeç mellrt boyulld& MÖ

"1t bir cephe tutarak nnıkab:H ta
"'nız Jçln keetll e\ilıde bir ordatar 
'tlyatı teplıunaf'a nnıvaffak ol
ıı..,ıur. Buau yapamasaydı, Al.ıuan 
"t Cl9Ml11ı Boııt.eftlan sikip ata
~ı. 

• - Mareşal Timoçenke, tasar
"4lı1ı makabli taarrın; ~n, Mare
... Badlear... Don llllD'ekeN9da 
~ladığı ku\'Vetlerden de nktln
te lstiflMle etmif ve Bc»t.ef Juılkw 
'- ba malla~ ı~ ettinne
"-ı bU..lfUr. 

S - :ao.t.tu k~ Rualar 
~ tlrttt ~lenlt. Zira, 
._ ,ellrl kaytıet111ekle ~Nen ve 
ııaıu..... sanayi merkezlıulea .....,.. 
..._ küınışlar 'e Kafkasyayı da 
~ bir lıttılı\. tdallke.ıl Ölllİllde 
Rnn~rdtr. ltostof ile Alntan fi
'iıal Raaea _.rına batnuş, cıuı 
'-.a,te B• orclmu Alnıaa ~ ce
....._. liıleriae t..Oaamt!, ya Bes
t.r, ya ._ ~ ,arı geri al-

~. 
4catıa ne.t eilfıa AlmMI 8&f ce

..._ ...- clmau1ıkf T1'plll'Og 

'-ıan. eline pçtrı"1ör; AJmaalar 
'-a ...._. ytıiaal&tdar. Fakat Al
--. rlcaUalll ~. R• muka
.. -.,,.....n luzanı ve şltldetlnl 
'-~whle llal'hdır. Mareşal Tt
llıı~-~ Mr luıelMde de 
ı..,,.... ı~ae bakılına. :SU 
~an blr raliddet dalla llerk
llııeaı lltttm.I dahDllMledlr. 

Ayaşta keklikle tavşan çoktur. ken bir göcen ezdik. (Tavşan yav. ıeçiyor. Aman Mehmet Ali dav_ 
Beypazarında yaban keçisi, bur- rusu) UJur saydık. ran! Dan dan! Domuz yarayı aldı. 

malı yaban koçu, tilki boldur. Nal. G \ azan ·. Birdenbire döndü, ~et Alinin 
hhanda ise iste istiye bildiğini. l u.tüne ıeJiyor. Tam vaktinde iki 
Mudurnu ile Nallıhan arasındaki GÜNDiJ:Z silıh daha patladı. Bel kemiiinden 
ormanlar domuz dolu. Geyiklere B yemi3. Karnı üslü.ne bit' 9Ö1tlÜ· Bel 
atmak yasak oldulu için uzaktan =------------·-_. kemli! kırılınua saldıracak. Uç 
keyifle seyredebilirsiniz. Sayuı Cevdet Eren kardeıimb dört yaşında bir aZtlı. Seksen kilo 

Bu bölgede avın n~ olduğunu birinci sınıf bir avcıdır. Kardeşi- var. Habire saldlrMak tsUyor. tr
blr misalle göstereyim: Geçen kış ne de öyle diyelim de gönlü kal· fan. kafasıne üç tabaltca ktH'§Una 
Ankara avcılarından diş doktoru masın. Sofrada çoban kavurma&1. ııktı. Bana llllatn demiyor. 
Sıtkı, koç müessesesinin miihendi. ı nı yerken ilk müjdeyi verdi: Yayıaralar ... Üçüncüsü de mer-
si Şadi ve bazı arkadaşlar yine 

1 

- Bizden yedi köy, Mudurnu tol O da ondaıı aşağı değil. 
Nalhhana ·fakat kekliie· gltmlı- tarafından da iki köy a\IC!ları a- Dört .. beş .. attı. ey sonra? Son-
ük. Gündüz avını kazanmak için yaklandı. rası yok! Aman biTe, nereye g\t. 
gece avcılığını tercih ettik. Ayaslfl Olur teY değil. Ertesi sabah çay tiler bunlar? En az yirmi tane 
Nallıhan arası yüz on kllometre kenarına geldik. Bir de gördük ki vurmak hiçten. P'akat domuz bu. 
kadardır. Dönüşte de gece ldi. Bu yüz elli avcıya yakın bir alay. zı- Akıllı ını akıllt. Sağa sola derken 
mesafe üzerinde kaç tilkiye tüfek raat Vekaletinin muzK hayvanlar- Mudurnu tarafındaki boş ıedill 
attık bUlr misiniz? Tam on dokuz la mücadele ifinde çok yardımı bulmuşlar. Kar§ıdakller k<>oa ko
tilktye! dokunuyor. O da bize koca kur- f8 gediği tutuncıya kadar hepsi 

Projektörlerden kaçamıyan til- Jllnlu, yirmi kadar martin tüfetf sıv19tı. Vurulanlarla kaldtk. Ne 
kJleri biz pe.tırdılarımızla zorla ka verdi. Dünya harbine mi gidiyor, yapalım suç bızde değil. Sözlerini 
çırdıkl Yalan her zaman olmaz. ne oluyoruz? Eşekli, atlı, katırlı.. tutnatardı böyle olmıyacaktı. 
Arada bir, haklkt avcı doğru da dağa nrmanıyoruz. Artık beklemek, posta detisllr
söylemeje çalışmalıdır. Yalnız B. Tarık Bolel Fiyuko! Göbeji mek beyhude idi. Bari ayıya dav· 
Sadi bir kara tilki vurdu. Evet yüzünden ne ata binebiliyor, ne ranaltm dedik. BK~ler henüz 
kapkara, enfes bir tilki. Düştüğü eşeje. NaUıb&n eayından etekle vakti oknadılnu söyle&iler. Boş 
halde bulamadık. Yalanın sıraaı bir geçişi var, yüz em kahkaha ~una. aradık. Balkanı bırakıp 
geldi: Köpeklerimiz çok Yorgun birden gümbürdedi! yemete indik. Yemekten sonra de_ 
oldukları için bulamadılar, suç Dajın dibinde isya.a: reye doğru kekllje indik. Bir kaç 
bl7ıdc değil! - Ben domuzdan vaz geçtim. parça ile bir kaç tav,.n aldık. Do-

:Bu sefer de domuza heveslen· Çeltik tarlalarında keklik avlıya· muzları kasabaya ıetirmek bir 
dik. Ben, avcı başılarından Meh- cağım! mesele. AUmet şeyler. Ertesi gü· 
met AH Kütükçü. Ziraat bankası Bende de Sizli bir mukabil is- nö zar zor ıetirebildik. Vadim 
matbaa müteahhidi Tarık Bolel, yan: vardı , ikisini lokantacı Baba Kar. 
Atmasyoncu ba~ı şoför Fethi, Kil- - :Ben de seni yentekslz, içmek· piçe hediye ettik. Kış henüz iyice 
tükçüniln kaynı İrlan, Ml'hmedin siz bırakayım da .anl..-un ıünOnü! bumadJ.lından tilki, kurt bula
praphanesinde Kurultay ettik. Ne Dedillml de yaptım. Ak1&ma madık. Zlraatin martin tüfekleri 
yazık ki binbaşı B. Sadi ıelemedi. kadar bir bazlama ile bir 'kuru so. iyi iı törüyor. Atlf isabetleri de 
Nalhhan bölgest avcı başısı ve be· vana kalmış. B. Cevdet Bolele bir iyi. İlk fırsatta Kızılcahamam bal. 
tediye reisi B. Cevdet Ercn'le kar. avdaş verdi: B. Üzülmez! Gerçek. kanlarında ayıya gideceğiz . 
de$1 Enver Erene telgraf çektik: ten hayatında hiçbir şeye üıülme· Geyik avı yasak. Bilmem bu 
Domuza geliyoruz. Sayın Ticaret nln ne olduğunu bllmiyen bir ar. yasak ne derece .iaabetlidir. Gerçi 
Vekili B. Mümtaz Ökmen yar' yol- kada,. Boleli öyle tatlı tatlı avut- hiçbir zam&n diıl ıeyik avlanmaz. 
da avlanıp döndü. Acele Işı çık· muş ki içimi, yiyimi unutturmuı. :raka.t erkekleri yasak ectilmeme
mış. Bunda bir ıüpbe hasıl oldu. Dalın ortasında bir avcı bölil· liydi· Aveı erkek pyiği vumuya
Çünkü yanında B. Veli Necdetin ğüne daha rutladık. Poataların cak, iyi ama, erkekler çolahnca 
kardeşi, avcı ustalarından Sırrı kurulması ili başladı. Sürekçller birbirini lftracakLar. Bu mevsim 
vardı. Kilosunun çokluiundan Mu- ayrıldı, izleyecekleri latllcametler onların ötürdüll\ zaın•nıdır. Çift· 
durnu dalını ıözüne kestlreme- bildirildi. Biz de yerlerimize yer- leşlrltt· Ölürdüm mevsiminde er
mia olacak ki yarı yol kekliği ile Ieştik. Çamların içindeyim. Altım- kek geyikler birbirini yaralar, bu 

Uzakşark gerginliği yasak aavdırdı. daki derede otuz naetre uzunlu· lunca kavıaya tutuıurlar. Üç bet 
lı.-~ _ (Bqı 1 laehle) §. Vaktimiz dardı. Yolumuz yüz ğunda bir boşluk var. Domuz ya erkek ıeyiiin dovüşü pek fecidir. 
"'IQUIUllU be7an etınlftlr. altmış dokuz kilometre idi. Ayq yukarıdan &falıya, ya yukarıya Birbirini öyle yaralarlar ki hepsi 

Singapur, 2 (A.A.) _ Prens of çarşısında bir kahve içebildik akın edecek. At atabildllin kadar. yere serilir ve kurtlara, çakallara 
~'er& 18imll In&iliZ zırhlısı Siııgapu- Meşhur peynirli pidesini bile yap- Kurtuluı ihtimali yok. Karşıki yem olur. Halbuki bunlar fenni 

tıramdık. Beypazarında belediye damın sahibi Ali dayı bir kalbur bir ,ekilde avlanırsa bu ziyana 
~ O"elm1•tir. Bu yeni zırhlı Singa- b' 1 • .., reisi ile ı.raz yaren lk edip Nallı· dolusu armut getirdi. Anlatmaia meydan verilmez. Yüz. yUz yirmi 
ıı.ır.a gelen yeni fU'k flloauna men- hana doğrulduk. Çayırhan k6prü· başladı: kiloluk bir erkek ıeyik bir kasa
'lıp müteaddit birliklere dahli bulun- sünU geçtikten sonra Tarık Bolel - Bu yıt o kadar çok ki yezit- banın gıda ihtiyacını epeyee kar
llı-ıctadır. Bu fılomın yenl Amirali çıldırayazdı. Etraf araziye baktık. ler. Dün gece yine çıra yakıp ko· şılar.Derisi, boynuzları da cabası. 
~ Tonı Phllips ve Prens Vaere zırh- ça haykırıyordu: valadım. ArmuUara dadandıllar. Karaca ile süğlün böyle deiildir. 
~ Amiral ıernisidir. - Yahu, bu arazi jeolojik ba. Olmuşları rüzgardan dökülüyor Onlar bir müddet daha usulen 

kımdan vaktllc denizmiş. Bu ara· Sabaha karşı bir şey bırakmıyor. avlanmalıdır. Yaban keçisi ile 
Albay Knoksan be)'••tı zi deniz altı arazisi. lar. Çıra alevinden başka kova- burmalı yaban koçu avlanabilir. 

Vaşington, 2 (A.A.l - Bahriye - Ne sandındı, dedim. Ben ada. cak yol bulamadım. Geçen y1l Çok zor oldulu için sayılarına kı· 
-~ırı Albay Knoks, Amerikan Ma- mı hem deniz üstünde, hem dentz Abdürrahman ajam bir azılı do- ran gdmez. 
~ mecmuasına verdiği beyanatta altında götürürüm. muz yaraladı. Yarası azmış. Sal· Çulluk Ankarada çok azdı. Bu 
'ır1efik Amerika donanmasının ,1ın- Nalhhana kadar çenesi durma- dırmak istedi. Üstüne ata biner gi- yıl maşallahı var. Giden boş dön. 
' A.Ualtik'te veya Pasifikte, yahut dl, deniz altı seyahatine şaşa, şap bi atladı. İki kulatından sıkı 11kı müyor, beş on tane alıyor. Ördek 
~ ikl Okyanusta blrdett her tUrlll bir oldu. yapııtı. B. Enver Eren de kuyru· de öyle. Bir kaç senedir bıldırcın 
'tunaıe karp koynuya hazır oldu- Acaba dolru mu, orta Anadolu ?ur.u yakaladı. Kulaklar yelken, da bollaetı. Bunları lAf olsun diye 
bınu MSylem'"tir. vaktlle denlzmıı. Öyle diyorlar. , ku)ruk dümen... Daldan aşa;ı yazıyorum. Demek istiyorum ki 

--ı Bazı ipretlere röre öyle olması dere kenarına. kadar domuzu sür. ey a\'cılar! VJllyetlmize Uf(lf{lnUz 
.\Ibay Kn<>lc.s, ~u sözleri W.ve et- gerek: On beş yıl önce Dikmen dülcr. 'Motör gibiydi hınzır. Sırtı- de avlaklarımıza kıran getiriniz! 

'ı!ftır: şosesi yap1lıyordu. Ankara garı· na binince bir feY yapamıyor. Avdaf)ık başka kıran başka. 
.\tlantikte sUMı atmıya başladık. nın rakımı 845 dlr. Dikmen yo. Hem çok akıllı, hem çok aptal Benzin darlığı bir bakıma da fe. 

~lfikte vaziyet nazik bir noktaya ıundaki Kızıl yokuşun Takımı 9M şeyler. B. Enver pehlivan yapılJ na olmadı. Avcılar, ha diyince ls
ttlh\1, görünüyor. falan. iıçiler yolun toprak dUzlü- olmasaydı, ku_yrujunu kurtara· tediklerl yere gidemiyorlar. Biraz 
\ıııı.-i!!l!!ıı'!!!!!!!!!"!!'!!ll!l!!!l!!l!ll!lll"!!!ll!!!"!!!ll!!!"!!!ll!!!~!!!!!ll~!!!!ıı!!!'!"!~!!'ıtmi!'!!!"'!~ll!!!!!!!!!!'IJ!lll!l'!!lllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!~ · az s z t caktı. O zaman süvariainln ııı du- da derRiryolu boylarında avlan-

YARIN A~SAM Avustralyada dere
beylerinin hüküm ser 
düğü devirlerde hak 
sızhğa karıı isyan e
den bir kahramon1n 
müthiş maceralan 

Korkusuz Reis 
Ber saluleshlde 'lle7ecu- Her maeel'Ulllda dehşet .... 

Müthiş ve harikalide sah neler-. Bat rollerde: 
BldAND ABBRNE. JVNE LANG - VİC'l'OR Mc LAGLEN 

ZA.RAH LEANDER 
kADIN SEViNCEl.a 

man olurdu. Ama B. Enverin etin· mah. Vesile düştü de söylüyorum 
den kuyruk kurtaracak domuz Sayın dostum avcı ve balıkçı 
pek azdır. başı Necip SelAmın avcılık ve ba-
l Bunu Ali dayının bir şakası hkçıhk mecmuasını okuyor mu· 
sandım. Sonra ölrendim ki dolru sunuz? Cok faydalı bir eter. Bu 

1 imiş. Buralarda hep böyle yapar. mecmuayı her avcı himaye etme
larmış. Yaralanmıı azılı İiomuzun lidir. Avcı ıeçinen bir zat ayda 
sırtına atlayıp kulaklarından ya. bet on kW'UI verip kendi mecmu· 
kalamıya ıörünilz. Yalnız dümen· uını okuma.zaa, bilmem ne dere
ci sallam olmalı! ceye kadar avcıdır. Bir av her se

Derken sürekçilerln gürültüleri !erinde en az on liraya mal olur . 
uzaktan uzaja başladı. Gürültüler Halbuki bu mecmuanın yıllık a· 
gittikçe yaklaşıyor. Heyecan için. bonesi iki buçuk liradır. Bu ka. 
deyiz. Sağım ilerisinde bulunan darcık bir ,eye kaflı ihm•lirrı · 
Fethi bir tüfeğini satına, birini hazin olmaz mı? Sent Hober kulüp 
soluna alm11, derenin dibini ıöz- mecmuuının bet yüz binden faz-
lüyor. la abonesi oldutunu bir vakitler 

Sillhlar patlamata başladı. işitmiştim. Beş yüzde biri olan bin 
Köpeklerin acı Jı:ilrültillerı. aboneyi temin edemez miyiz? Yal· 
İlk domuz onlara luunetmif. Ne uz İstanbulda binlerce avcı var. 

kuyruk bıraktılar, ne 16vde. Par· Şu domuz avını memlekete y:ı
çalayıverdller. Varan ıelen bir. yalım. Derisi, ktlı, eti para. Hele 
Atış ııklaştı. Sesler 11klr~ı. Siki- ıu ıırada. 
yetil sesler ... Acaba Mudurnu ta. Domuz avında en teh:ikell va· 

1 

ra'ından ıelecelder ııostalarına ~et, her ne Mbeple difıllni kay· 
vaktinde ,etlfemcdller mi? Tah- beden erkek domuzla karşılapnak. 

'••••••••••••••••m:ıı•••••••••• minim doğru çıktı. Yetişemedik· tır. Ne olursa olsun hemen hü· 

Molotof'un 
oğlu 'Dtlr mı, 

gokmu? 
Ankara, 2 (Radyo Ga.teai) 

Bir müddet ev\'eof Mokıtof, Almanla
rın Rus askerlel'ine yaptlklan ffken
ceden bahsetm1'. Almanlar da eeir 
edilen Mo4otofan oğlunu radyoda ko· 
....ıurarak bunu tekzip etmi4'1erdi. 

BugUn TM ajansı bir neşriyatında 
radyoda konuşan Molotofun oğlu 

değil, ae.tapo tarafından sattn alı

nan bir Alınan ajanıdır, delftlştlr. 

Fakat Almanlar bunda ı&rar ediyor
lar. 

Molotofun ottu var mıdır, yok 
mudur? Bilinmiyor. Yapılan pt'Olla

gandalar bu basit 11akikati btle ka
rıştırmaktadır. 

Sidney 
kruvazörü 
battı mı? 

Londra, 2 (A.A.) - Avustralya 
hükümeti, Sidney kruvazörünilD 
kuvvetle müselllh bir ticaret kor
san gcmisllc muharebeye tutuıtu
iunu haber vermektedir. Sidney 
kruvazörü, bu korsan ıemi51nl 
topla batınnıpa da kruvazörden 
bllihare hiç bir ll.aber alınmadı· 

ğından onun da battıiı tahmin 
edilmektedir. 

Canberra, 2 (A.A.) - Avus
t~alyanın Par&Matta muMibl, tor-

pillenmiş ve batmıştır. 

Peten Göring mülôkatı 
(Bap ı ittelde) - -

Beyannamede netice olarak 9iyle 
denilmektedir: 

Geçen hafta &11t.ikomiJıiern paktın 
uzatılması için Berllnde aktedilen 
konferanstan sonra Almanya gözle
rimizin önünde yapılan Avrupa kı
taaının ihyası ve blrlelJlllesl işinde 
P'ransanın bir kenarda bırakılmıya
eağmı ' 'adetmlJtlr. 

Londra, 2 (A.A.) - Petaln • Gö
ring müllkatına pek bUytlk bir e
hemmiyet atfedilmektedir. Göring, 
De Brinon'a şöyle demiştir: 

cBu mUllkattan m~lekelimiz için 
faydalı şeyler çıkacağını tlmit edl-
yonım.> 

Petaln - Gtirlng rnWi.katJ hUBUll 
bir vagonda yapılm19 ve Uç saat ka
dar devam etmı.tır. 

Bem, 2 (A.A.) - Peten - Gödng 
görüşmMI hakkında Tribune de Lau
ııanne gazetesi netice olarak ,ı;yıe 

demektedir: 
Şimdi anlaşılması lazım gelen nok

ta plibin ileri stirdUtu taleplerin 
Mar~al Peteain'in siyuetlne hl.kim 
olan prensiple telif edilip edilemiye
cett meselesidir. Bu siyaset şöyle 
hulAsa edilebilir: Fransanın şerefine 
halel getirecek Jliç' bir şey yapma-
mak. 

Har[c~ye imtihanı 
yaplfdı 

Birinciliği Galatasaray
dan Ta haCarimkozondı 

Ankara, 2 (Telefonla) - Harici· 
ye Veklletine altllllcak memvkr i
çin yapılan imtihanda 10 ki,t 111uva!
fak olmuştur. Bunlardan ikisi Mül
kiye, Sekizi Galataaaray mezumldur. 
Blriltcitifi, Taba. Carım kUaıuıuftır. 

Hawa taarruzuna 
karşı 

MemlekeMn muhtelif 
yerlerinde kwrslar 

oç9'.yor 
Ankara. 2 (Telefonla~ - Yurdun 

tıava taarruzlanna karşı muhafaza· 
ıını temin edecek olan hava tehlike
ıinl haber verme mUkeHef'-rl içhl 
memJeketin muhtelif' yerlerinde ye- ı 
nlden kurslar açılması karaı'Jqtırıl
mıştır. Mllkelleflerln bu kunlardan 
Azaml derec8'e kiWacleltri temin o- ' 
Junacütır. (B.8.) 

Sovyefbre göre! 
<S..• ı incide) ı ... ı 

lan orada Sovyet kıtalarile çarpış-

tığı aöyleıtlyor. 

General von Klelıt'in Alman baş
kumandanlıgJndan takviye istedığl 

zannedilmektedtr. 
Stattnln Rostov'u tekrar ı.ıral eden 

Rus generallerine cönderdil'I tetcrat 
1ardaıı anlqılchğına söre, Oeneral 
~ko, Kafkaaı müdafaa etNek 
te, Ttmoçenlco l9e Donetz, Stalinoı
nıd ve BeterhaA ınmtakası kıtaları
na kumanda etmektedir. Roetov'un 
Alınanlar tanfından muvakkaten 
terki MoMovaya ltQcwn eden kıtala
n takviye için cenup cephe.sinden 
kuvvet aynlnlllf olmumd&• ileri cel 
ditl tallmin edtlmektedir. 

Tevfik Kut d~n gömüldü 
( .... 1 IMWe) /§/ 

ler tarafından ~l Usttlnde taşın· 
masında idi. Çok derin ve umuml 
'bir elem ve teeuür bütün kalple
ri dolduruyor, hakiki bir matem 
havaaı TOzcirlı, .soğuk havayı 
kaplıJ'll)rdu. 

Maarif mücftkii Tevfik Kuta 
gon teal vazifeli yapılıyordu. İs
tanbul VaHei doktor L6tf1 Kır
dar, Partt, VDAyet, Belediye er. 
klnı merhunnın dostlan hep ha.. 
zırd;. Mekteplerde derıterinden 
kalmaMaları hakkında ııkı ten
blhler yıpılmasına rağmen kıı 
ve erkek mektepleri talebesinden 

cum eder. Kendi cinsinden olan çotu, ötretmenlertlıe beraber ko· 
erkeklere de saldırır, dlıllerint al. IUP ıetmlf1•df. 

B• tatb ıtözlt'rin arkaınncla git· 
letım haktkat llMir ! Mtll&kat 111! 

neöcıe wrtlt ! 
Tempıı sa~eslnlıı bir nuıkal~ 

ne lıeluhnıa neticeler milllimdirı 

.Othllertlı !lakin ve birbirine ııe.
zer fddldekl akıt• pek yakın4a 
deflşebllr. VJdly mühim kararlar 
veftbtltt8ttr. Bunlar beklenme& 
bir raalllyette olea blle Mır amu 
Afi~ tı:alı edllrbllmeslne llatlmal 
yektur. Hayret \ 'e teenftr ~teft
oek yer4e baalann z.anuoetbll ka\ -
ıMMta pyl'M 8Dwık lkımdlr.» 

Amini Darta.'ın ml&t.efan B. 
BeDolt Meclııln daha tl(ck lıııo1111!9-

yor. Diyor ki: cTemu edllea me
selelerin tder.,.tı pJeeek lılıtta

lar lç .. de k .. u,ala<-aktır. F,..._ 
mn yeaWea W.... \'e Aft1111911111 
içine ıu.teı- çek uı.r 'e _... 
ta HıUyaç ıee&erea uaan Mr iştir. 
Da, . ., plecelr netılllert• llHlluMlde
ratına aittir. Bu ,_..ilkte lllr ltla 
nrhtklarl& karf~M' pek ..-U. 
dlr, fakat biyle zerluklar ytDla
dea yolunuaz.dan alrkonalnuunısa 

meydaıl bırakmak cluyet olılr. B• 
l'}ln DerleY'9f bmulan Hltr& IAfta 
dqil, flllle olacaktır. Sen llllllka& 
yannıa emniyetle bakmamuıa lnt
kAa temin etmektedir. 'BerUll kear........ erteli siiltil ellltU ime 
tu•• "9ter1Jw 1d AY,.... lu&Ml
nıa sii&lerlml&I• üallnde ser~ 
ten btrlltlDıılell Ye yellidea lmnda
...... J<'ra..a hariç kalmıyaeü
ar.ıt 

.. .eziıı llli.ltaaı .e': Vldt)', .,,,_ 
nt ntuma katılmalı kati el9rü 
kall•I e&mlş mWirfYoksa Ta9S Ye 
Ceulrla Jıt&illder tarafı .... ı,
pU tehllke&erial ialemek M ltlr 
t"ruııaıun Nll1Mll t.. a n• 
ınial olAuık aaDIUe telMllt ......_ 
rıaı .... diden ltazar t.a.ak mr 111-
t~or': 

Vlday Hk61netlnin .......... 
d9fnıya A\'1'11f18 ntzamma atıla
rak Amerika ,.e lnstffereJ'9 nte)'

ılall mı okuayacatıar 9eJ& M)'le 
bir lllUmall kmdDerhle ~ 
rak ted&IUC bir ta•ır mr talr••mat
llteclllial 1aU19eleT '1ılae .. ~ 
knıcla~· 

Avrupadan kan haracı 
<llafllı.eile) X 

tiltlllden mahrum edilirken, •Av. 
rupanın iltik1'U. ılbi, ancak pek 
saf ve dünyadan habersiz bir na
zl veya faıist ıencinı aldatacak 
bir tabir, tuurlu insanlara ancak 
gülünç bir tesir yapar: 

Bir taraftan cyenı Avrupanın 

kumanda.tını iki mihver devleti. 
nln ele alacatından,. bahsediliyor, 
diler taraftan hürriyet llelhnesl 
etriye dotruya kullanılıyor. Ke· 
llmelerin tC'pu tüfeği yoktur. Za
vallı (hürriyet) kelimesi, delllet 
ettiği mananın tersine olarak oıkö
ıeıtk» mefhumunu Hade için kul
lanıldığından dolayı mihvere 
harp açamaz. Fakat ~u yerin· 
de olan insanlar. durumun çirkin· 
llğlnl örtmek için bir takım gUzel 
kellmeterlrı ters manada kullanıl
masından ibaret usullere inanarak 
delil, acıyarak bakarlar. 

Mihver memleketleri kelime 
sarhotlutundan bir kere kurtul. 
sa, Avrupanın hakiki barışa, btr
llle, nizama, isUkllle, hürriyete 
kavulQlası nekadar kolaylap 

mak için. Kurt ne kadar çetin, a- Tevfik ltut tam olıun bir hele 
car olursa olsun bu vaziyetteki ıelmlt bir hoca ve idare adamıy
babaca taarruz etmekten çekinir. dL latanbu1 lllelltndeki tarih der
Böyle blr domuz uzun müddet, slnl hiç bırakrn&\Utftı· Altı .ene. 
blr difl buluncıya kadar kudur· dlr gittik~ fazla tecrübe ve mu
mu§& döner. Ya başkası tarafından vaffaklyetle •eaı·~blı lstanbul 
parçalanır, ya kendi üstün gelip Maarif m~ sonra da. 
yeni difiye kavuşur. Bu vaziyet. ha mühim 1llıll' 1~ ve uzun cak! ... 
te azamı itidal şarttır. En yakını- senelel' yurda hlnnet etıaesl bek- Alime& Emba YALllAN 
nıza gelinclye kadar beklemek la- leneblllrdl. Henüz 42 78flDda kar-
zımdır. :Bu suretle atışınızdakl şısına eı)lan ölüm t;elllill8llne kar- ç· .,. tku 
isabet yüzdesini temin etmiş olur- fl, doktorluk elden ıelen müca· orçı an nu 
sunuz. Bazı anaç domuzlar da teh- deleyi ,...,.nıftlı'. Aıneli7•t itina ( .... ı l_...) " 
i lkelidir. Erkeli gibi azısı olma- .--ıı fU eöderı Ulve e•-ı.tı ... ile yapılmıt ve iyi bir 11eyir 161- .._._ -_. . 
dılından kesemez. Fakat çarpıp Haı-bin sonuna kadar tepemı.cs. il 
devirir. Devirdikten sonra üzerine termlftir. Ne çar~ ki b-e yar- tDA ve akıncı gibi lld atmaca dola 
~ıkıp tepinir. Herhalde seksım dımını eslrgemlştır. Merhum .,_ f&Caktır. IstılA., belki .biç 1Kr aınu 
yüz kiloluk bir domuzun altında lddenberi banıaklarından müz- vuku bulR11yacaktll'. J'akat onu u 
ezilmek hoş bir şey delildir. mln tekilde rahatsızdı. itten bN sakta tutmak ucak, 171 talimli NJ· 

Acemi domuz avcısı daha bU- kaldırıp esulı bir tedavi yapama_ j yar kuvveUerln devamlı surette b&
yQk tehlikedir. Domuz avlayım m,.ıı. İfte •mellyattan so•r& mer- zır bir halde bulundurulma.sile mim· 
derken yanındaki veya karşısın· humun l)oil41fmeti ifin kuvvetli 1 kUndtlr. I>ünya.nın Akıbeti, bu adaya 
dakt arkad&flnt &vlar. Onun i~in. ümitler beslenirklll, pek nadir batlıdır. 
di .. kt postaları, ballamaları tec- teudüf edilir tarzda bir banak 
rüMtt avc;ıar Uare ederler. Bir felci bafl61termlt ve bu vakit.iz 
yaban domuzu için de bundan faz- 1 ölüme yol &çmıftlT. 
ıa konU§Ulmaı. Susayım. Merhumun kendi aiıleliae ve 

Maarif allemiz.e bu acı ~ 
duydutumuz teessür ve ~ ılaıt 
tekrar blldlrldz. 



' VATAN "I 

Okuyucularına büyük bir hizmette bulunuyor 

Kupon/an kesip bize gönderiniz. 
On .,.. kupon seUren her o ~uya blrbtcl 118tedeld kitaplar, 
ıo Jnapoa ptlrene de UdDcl U.&edeld kfteplar bltytUl lıir t.
zilAtla verllecekUr. 

Tenzilatlı kitap listemiz 
Birinci Liste 

500 kuruşluk 10 kitap 250 kuruşa 

llşk Güneşi Etem İzzet Benice 150 
Donogo llsri komedi 75 
Parmak/arife Konuşan Kız Hllllen Keller .50 
Tarihte Kadın Simalarr llhmet Refik 50 
Bir Öğretmenin Romanı Huriye Öniz 40 
Gözlerin S!frr Nur Tahsin 40 
Bizim Türküler Vasfi Mahir 30 
K/Jğlf Oyunlarr 30 
1939 Harbinin Menşeleri il. Moruva 2.5 
100 Fal (Manzum) Necdet Rüştü 10 

.500 
Ba 19tedeld kitaplar 15 aq..e mabhlltacte .%10 k1U11fA aılmabDe

cekUı'. 

brıacı Liste 
10 li ralık 12 kitap 5 liraya 

Çapkın Kız !ika Gündüz 12.5 
llbdülhamit ve Yıldız hatmıtı Tahsin Paşa 150 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 12.5 
Grek ve Rumen Mitolojisi Nüzhet Haşim 100 
Bızansın Son Günleri lskender F, 75 
Cem Piyes 7.5 
Moskova - Roma Falih Rlfkı 75 
Hayatın Sonbaharı Dr. Poşe 7.5 
Bugünkü Japonya Resimli .50 
Yeni Türk Edebiyatı Vasfi Mahir .50 
f aust hakkmda lldnan .50 
Vatandaş için Medeni Bilgiler Alet .50 

1000 
Bu Ust.eclekl k11ııaplar 2Q kupen mllkalııilllMle -, Ura.ya allilabUe. 

eektlr. 
Tafradaki okayucalanma kupon Mrlleriat •e poeta ticretlerbtl 

sönderdüderi t~ kitaplar aMlrealerlM J'Öadel'Uir. 

, 

------- --~-----~~~~~~~------- 3 .ıı._Ml -
REKOR! •• • 

8&••AL L&aa • O LA T LIS 
Teminatlı Rekor ze"Ytinya •• Alemdai ttteyalı te'9'Zi otomobl· 

linden arayınız. 

Z97ti•J811an.nut laallsiyetinhl abiai IBltat ... 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
A4rele dikkat: İstan1tal Titiia Giimrik Kemerli eekak U Ne. 

Tel: H19'7. 

BAŞ. DIŞ , NEZLE, GRiP, ROMAllZMA 
Türkiye Cüm h urigetl 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınıii Derhal Keser Ziraat Bankası t~ cinde 3 kaşe alına1tilir. Her yerde palk k~ rı ısrarla iateJiais. 

r Bedlyelltlalzln 1' 
Makbul ve hoşa gitmesini ı 

arzu ederseniz bir 

,.------~------------...... ' 

1 S ~.a! ~ .. ~ .. N İ 1 
Güzel ve zarif olmakla bera- 1 

ber dakika saşmaz saattir. 

'- Her yerde arayınız. -~ 

DOKTOR ••··~ 

ORF ANI D İ S 
CUd ve ZUhrevt mUtehasıısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nı: apartman 2 el :Cat Tel 43731 

Hallaç Altı Pamuğu Müzayedesi 

SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlan 

Müessesesi Müdürlüğünd~n : 
Bakırköy fabrikııaında mevcut takriben 13,50 ton kadar halJaç 

altı pamutu 15/ 12/ 1941 tarihinde saat 14 te Müessese merkezin· 
de müzayede ile satılacaktır. 

Nümune :\l'e ş&rtna~esi hercün saat 13 ten sonra Katırcıotıu 
hanında beşinci katta Müeaesenln Pamuklu 'Servisinde görülebilir 

SANDIK İMALIUSI DSlLTMESi 
TÜRKJYE KIZILAY CEMiYETİ 

11•-• ••rk•slad••= 
1 - En az 2500 ve en çok 7500 adet olmak üzere Maden. 

~uyu şişelerine mahsus yaptırı ıacak sandıkların yalnız imali. 
yesi 8112/ 1941 Pazartesi gilnü •aat on dörtte açık eksiltme fle 
ihale olunacaktır. 

2 - Eksiltmeye işUrak için (300) lira teminat mektubu ve· 
r ilecektir. · 

3 - İsteklilerin şartname için Yeni Postahane karşısında MI· 
mar V edat Caddesinde (Kızılay) Hanında Kızılay Deposu dlrek-

~~!'!~~~~tö~rl~ü~~~ilne müracaaUarı llAo olu nur. r-: DOKTOR 

1 Da;H ~~,!.~~ 
(PNÖMOTORAX TATBİK 

EDİLİR> 
Tünel. Şahdeflrmen 8. No. S 

Tel: f92H 

22,80 Memleket 

saat ayarı 
18,25 Konuşma 22 ~ Müzik 
18,45 Radyo çocu ' 

klübü 22.5:1/23,00 Yanntı 
19,30 Memleket program, kapanlf 

1 
100 
100 
100 

B ORSA 
ı BiRiNCiKANUN 19f1 

Sterlin 
Dolar . 
Pezeta · 
İsveç kronu 

5,22 
• 1H,2G 

12,89 
10,75 

KtlnllUf taribi: 1888. - Sernu ,..c: 100.000.000 Tti1"lıt Ur'all 
fube .... aJ&o• edecli: ... 

Zirai •• t.ıc&rf 1-- nn1 banka muameWeri. 
Para milıtt.irenltıre 2&,0IO !1-. ikramiye veriyw, 

Ziraat Bankasında 1rumb&rüı ve Dıbaras ttlMn'Uf helaplatıJlda 
ft u 60 liram bulunanlara ....... 4 deta oeJIUecek kur'a ıı. aplt' 
d&kt pl&na cöre ikramiye datıalacubr. 

• llNlılk .... .. . ... . ' det l,tol llralaJı; f,tol nr. i M .._ 
' » 1111 » %,OOI » 
' » .. • ı .... » 
... ıtl ..... . ı• . . . ._.. , 
I>nau.T: HeqpJan••..,'rl ,_.ıar 1'tr .... lgil.s. • ..... 

~ dU.frniyenlere 1krunl7e çaJr tıtı taJultnle " • ...-ı• 
Y..tleeütir. Kuralar senede ' defa, 11 Mart, 11 JIMiran. 11 ~ 

11 Birincillhun da çekilecektir. 

Yedikule 
İplik Fabrikası T. A. Şirketi 

1 • 12 • 1941 den itibaren 

Fabrika Te!lhnl tpUk Satlf Fiyatları: 

Vat.er No. 12 Paketi '722 % ın..., 

» » 20 il 827 l~ il 

Soldan safa: 1 - Gerlleme'k ; 
Bir nota. 2 - Ay oful! Bir nehir. 
3 - Vücudun kısımlarından; İn
leme. 4 - Birinci; Sırt. 5 - Bir 
kadın adı; Bir nota. 6 - Sefarete 
batlı memur; Sıhhi bir içki. 7 -
Nefi edatı; Karag!in dostu. 8 -
Uyku sineması: Masset! 9 - tiye; 
Eski bir hükümdar: Bir meyva. 
10 - Hürklü serpuş ; (İle) nin 
kısası. 11 - Beyan edatı ; Fazla. 

Yukarıdan aşağıya : 1 - He. 
meneecik; Bit" renk. 2 - Bir ül-

Fatih İsrasından : 941/1476 

Karagümrük Xarabu)ut s~•1' 
24 numaralı evde Mehmet ~Ji 
Soysal' ın 200 lira alacağından dD. 

layı Fatih İtfaiye caddesinde çı· 
nili hamam karştsında 51/1 pll• 

maralı evde Mahmut Göıcer'111 

hakkında 31110/ 941 tarihinde ytP 

tıtımız icra ta.kibi üzerine ı,orçhl· 
nun ikametgahı meçhul oldujufl. 

dan 15 günlük ilanen tebligat ~· 
pılmasına kara.r verihnlştir. ~· 
tunun bu müddet zarfında ınrat· 
da bulunmadığı takdirde bef'C"ıı 
kat'tleşerek muamele! icraiYe)t 

devam olunacağı ilanen tebUI 0• 

lunur 

....... Tala ..... 
ı. .._ kenln birinci derecedeki ktsımJa. 

1933 Türk borcu ı 23 25 rının beheri; Bir deniz. 3 - Bü· 

_.. , ___ DO:&TOR __ .. 

HAFIZ CEMAL 
1933 İkramiyeli Ergani 21 5o yük; Bir erkek ismi. 4 - Pilavın 
1934 Stvas _ Erzurum 20 70 ortası; ~lldirme. 5 - Hisar; Ta- LO~ BEKbl. 
T. Cümhurlyet Merkez B. 134 00 1are. 6 - Su ; Bir nota; Bir uzvu- DaJailiye Mi~ 
Anadolu Demiryolu ta.Jwlli 28 25 muz. 7 - zahmet; irat. 8 - Bir Di'Y&aJOI• ıte 

Muayene saatleri: Padf 
NUKtrr kuş; Amel. 9 - Sahip; Geç de- hariç hergün 2,5. Tel : 23898_,, 

ııı. 10 - Nihayet; Küşat etıneıı. 
Türk altını <Reşat) 26 40 11 - Ufak mağara ; Bir nehir ; -
Tilrk altını (Hamit) 25 40 Bir nehir. t 
Kalın beşibirlik (Hamit) 1~8 oo İstanbul Asliye Birinctt Tic•rt 

Kalın be§ibirlik (Hamit) 
Kalın beşibirlik (Reşa.t) 

Altın gramı 

128 00 
EVVELKi BULMACANIN RALLİ malıtkemesinden: 9411244 

138 oo Soldan sağa: 1 - Sırsıklam. 
Necla Mara~ 3 71 2 - As; El; Ata. 3 - Bıçkı; Y.a-

Tıbbi müsamere 

Haydarpaşa As ker hastanesi 
ik inci tıbbi müsameresi 2 / 12/ 941 
salı günü baştabip albay Dr. Za· 

1 A f '" V J /J;/ 
3 BhtİNCiKANUN 19U 

ÇARŞAMBA 

hit Tolun'un reislığ inde toplan- AY: 12 - GÜN: 33'7 - Kasım: Z6 

rım. 4 - Arkalık . 5 - Mi ; asa. 
8 - TaJ?ma; Er. 7 - Paso ; Ada. 
8 - Şam; Reçine. 9 - Arbi (lb· 

ta); Sınır. 10 - İma ; Micet (te· 
cim). 11 - Ra; (F) ırın ; tz. 

Yukarıdan aşağıya : 1 - Sab-
mış ve aşağıdaki vak'alar takdim RUMİ: 135'7 - İldncltepln: zt 
edilmiştir. HiCRi: 1360 - ZİLKADE: H ret; Şair 2 - Isı; Aparma. 3 -

ı - Bllharziya vak'ası (bevliye !T Z&\"AJ t EL.\.,I Çarp.roba- 4 - Sekr; Is. 5 - Ilık; 
asistanı Dr. Suat Özgen) GÜNEŞ: 7,07 2,26 Mor; Mı. 6 - Ama; Esir. 7 -

2- SülfamiUc şifa bulan sari ÖGLE: . 12,04 7,23 Leyli; Açıcı. 8 - A. ı. ; Edinen. 
menenfit vak'ası (bakteriyoloji 1 İKİNDİ: 14,28 9,47 9 - Marka; Anıt 10 - Lı; Se; 
asistanı Dr. Saim GillApoğlu) AKŞAM~ 16 41 12 00 l!:r. ıı _ Namdar; Az. 

3 - Duglas retcinde ldatlk kist ' ' 
(hariciye asistanı Or. Kutbettin YATSI: 18,19 1,38 
Tezel) İMS.Alt: 5,22 12,41 

iST.ı\NBUL BELEDtrı;st 
Dram kısmında 

Akşam 20,30 da 

MfiTBiŞ AİLE 

ŞBBİB TİYATROSU 
btlklil .-dd•l K...a.ı 

kmnıada 

Gündüz saat 14 te 
ÇOCUK OTIJNtJ 

Akşam 20.30 da 
SAADBT YUVASI 

ötretmenler Yardım cemi ye. 

tindeJı: 

Cemiyetimizin kurucusu ve baş. 

kanı, İstanbul Maarif mildiırü 
Tevfik Kut'u maalesef aramızdan 
ebediyen kaybettik. Bu acı ka. 
yıptan dolayı kederli ailesine ve 
taYln arkadaşlara taziyctlerlmlzi 
sunar, cümleye bapatlığı dileriz. 

186 idare numaralı mavnarı"' 
28/ 11 / 941 perşembe günü ııJ>'• 
darpaşadan gellrken geçirdill dB' 
. ,~· 

nız kazasına ait raporun alınrrt 

mezkur mavna reisi Hüs~yitl 
Elemkfıre tarafından ıstida ile ti' 
lep edildiğinden mavna ve bariluıe 
ile alAlı:ah ve bu işten zararlı ııer· 
kesin raporun alınacağı 12/ 12 9

41 

cuma ıünü saat 14 te mahkertlc 
de bulunabilecekler i ilim olunur 

(8426) 
~ 

VATAN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

Bqhk 
1 nci .. ,.. 
2nci il 

3Uncü :ııı 
4Uncü :ııı 


