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Yazısı 3 üncü sayfamızdadır 

Amuk gaylô.sı sıhhat 
~e berekete kavuşuyor 
~sırlardan beri yaylaya hastalık salan Mazlumpaşa· 

dalyanı dün büyük törenle yıkıld.-

Vali Sökmensüer, güzel bir hıtabede bulundu 
Antakya (Hususi 

~·;4~·~~--~Uhabirımizden} -
~lltakya bugpn, -btin. 
~tsin! kemiren bü: lik 
lr dertten kurtul

~ıış bulunuyor. Asıl'· ' 
lltdcınberi şirin ve te
b ız Amuk · yaylasına 
~ talık salan, genç 

\>e gürbüz dclikanlıln. 
~ sı.tma · denilen afe
lu kucağına atan Mn 
Oınpaşa dalyanı artık 
rıhc karışmı~ır. 

Bugüı1, on binlerce 
~IŞıııin onünde yapı
ı;ı,, yıkma tcııcni .. e. 
~p vilayetlerini sıh. 

1 
t ve refaha kavuş-

lıtan bir hlidisedir. . .. . • 
llıı .. u 

1 
t·· uuzel ve şnın Antakyadan btr m anr .. l":l: ÇualafWI... .. .. n yapı an orcn. 

~ cıvar. kö~lcrdcn ve vilayetler- ı Mazlümpaşa dalyanını bugün yı. l Antakyalıların minnet ve şlJMr.t. 
tı.~n gelen bınlerce kişi ve Tuğge. kıyoruz. Bu iş Milli Şefimiz is. nını kazanmıŞtır.11 
eraı Kanatlı hazır vulunmuş· met İnönünün ve Baııvekilimiz Amuk ovası çiftçileri bQyük 

ar:ır1: Sök ,. . . . doktor Refik Saydamın şükrana bir bayram sevinci içindedir. Bu. 
a ı mı-nsuer ateşın bır hı-

labecfe. bulunarak demiştir ki : değer alfıkalarile başarılmıştır. gün ve bu akşam her tarafta 

1 
,_ Asırlardanbcri Amuk yay. Cumhuriyet idaresinin başar- "şenlikler tertip olunmuş, köylü 
~a hastalık ve mikrop yayan maya nasip olduğu bu iş bütün bayram yapmaya başlamıştır. 

"Milli tüccar,, ile 
vurauncJJ 

lstanbul'un un işlerindeki yolsuz-
1 u k l ardan çıkarılması 
lazımgelen neticeler 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Almanlara göre 
Sıvastopolun 

ilk kalesi 
zaptedi di 

Ruslar bir haftada 
2174 tayyare 

kaybettiler 
Berlin, 16 (A.A.) - Alman or. 

duları bqkumandanlığının tebli- j 
ği: 

E vvelki gün matbaamız. a türlü hile yaparak diledikleri iibi ı 
t t Sıvastopola karşı yaptıkları hü tüccardan bir kaç kış! a oyna ıyorlar. Tempo ancak 

Umumi bl·r li k"l..._ d"" ı b·ı· cum harekAtında, Alman kıtaları leldi. De"ller ki: 11Biz tr~ccarız, e 1 """ uze e ı ır. 
~!tat Atatürkün bir nutkunda Yoksa bir sahanın başıboş bulun. kudretli tertibata malik olan ve 
!ıuııı tüccar diye andığı namuslu ması diğer sahalara ait fiyatları çetin bir surette müdafaa edilen 
tltccardanız. Boyunbağlı şaki de· beraberce sürükler. bir kaleyi llgal etmişlerdir. Hava 
drıı.. Un hakkında hart 1 d b ı kuvvetlerimiz Sıvastopol ve Kerç -.ınız sınıftan değiliz. Menfaati- a ar an er 
t,ıııı ararız, fakat halkın ve mem. gazetelerin yaptığı neşriyatı ele etrafındaki kara muharebelerine, 
,tltetin zararına olarak değil... alalım: Ortada yolsuzluk bulun- müstahkem mevzilerle gemilere 
:rı ve liman tesislerine hücum etmek 
carcı işlerinin gidişine düzen 1 du"'unu haber almak için ne' sizin 

'le te . 6 suretlle yarciım etmişlerdir. 
ftnek ve mposuna hAkım ol. neşriyatınıza, ne de müfettiş ra-
~k bizim elimizde değildir. is- porlarına ihtiyaç vardı. Gözlerin Geçen hafta Alman hava kuv
~ ntemez cereyana ttıbl olup görür halde olması kMi idi Tatlı vetleri Sovyet hava kuvvetlerine 
tidi;roruz. İhracat için veya içe. pasta yufka. kadayıf, si~lt v~ karşı büyük muvaffakiy!Uer el
~~e istlhlAk için ihtiyaç duydu. saire 'için resmen verilen un; ser- de etmişlerdir. 1 Sonteşrinle 8 
'"lrluz malları piyasada mevcut pinti kabilindendi. Fakat her sonteşrin arasındaki devrede Sov 
~~l~r içinde te~~r!k etmekten taraf hamurlu tatlı, pasta, yufka, yetler topyekun 2174 tayyare kay 
~a ne yapabllırız. kadayıf, börek, simitle doluydu. betmiştir, bunlardan 1293 ü ha. 

Ballıkta 
Rus filosu 
tehlikede 

Finlôndiya körfezinin 
doğu bölgesi tamamen 

buzlarla öd-üJdü 

60 deniztıffl gemisinin 
buzlar içinde ka/.acağı 

söyleniyor 
Helsinki, 16 (A.A.) - Ste. 

fani: 
Krnnştad ile Petersburg a

rasında Finlandiya körfezinin 
biltün doeu. bölgesi ~imdiden 

· buzlarla örtülüdür. Askeri 
müşahitlere göre 8u keyfiyet 
bu çevrimde toplanmış bulu. 
han Sovyet donanmasının sı. 
kışık vaziyetini_ arttırmakta· 
dır. Bu şiddetli soiuk devam 
edecek olursa, içlerinde alt
mış kadar deniza_ltı bulunan 
Sov;:et donarunasının ilkkA
nutıdan evvel buzlar içinde 
Iialaca!ı sanılmaktad•r. 

Japo.nyada 
mühim 

kararlar 

1910 sınıfından yukarı 
herkes askere alınacak 

Tokio, 16 (A.A.) - Diet mecli
si pazar günü sabahı, İmparato. 
run nutkile açılmıştır. İmparator 
nutkunda demistir ki: 

c_: Halihazır vaziyetinin zaru
ri kıldığı muhtelif kanun lfıyiha
larııım v.e munzam b!ltça lAt:{ha. 
larının Dlet meclisine tevdllnl na. 
zırlara emrettim. Devletin sevk 
ve idaresine yardımdan ibaret o-

<Devamı Sa: 3 Sii: 6 da) /it,/ 

. 

Ekmek del'di 
Her gün kaçak un kullanan 

1 
gii:zlerce fırıl). gaka/anıyor 

! Ekmek bugün, 20 para zamla 

1 btanbulda ekm~~ bu~~~uş 30 paraya satılacak 
doiuran, un kaçakçılıiı meselesi, 
artık bir hakikat olarak herkesin 
göı.i.i önüne -konmuştur. İki gün 
zarfında şehrin muhtelif simitçi 
ve bör~kçi .fırınlarında 300 çuval
dan fazla ekmeklik un bulunma
sı bunun açık bir delilidir. 

Un kaçakçılığı meşelesinde, 

yalnı.z, gözlerini kAr hırsı bürü
müş fırıncıları da itham etmekle 
kalamayız: 

İstanbulda un tevziatı baştan. 
a'Şatı anormal 
yapılma~tadır. 

~artlar tahtında ,, 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
4 kişinin vazifelerine nihayet ve
rilmesi bizim günlerdenberi ısrar
la iddia ettiğimiz hakikati meyda. 
na koymuyor mu? Ekmek fırınlarındaki unlar tatlıcı, börek<:i ve ~mit<;i dnkkan· 

Üzerinde durulması lazım ıelen larına taşındıktan sonra halk ekmek bulamamaya ba ladı. Reı.im. 
bir kaç şeyi daha hatırlattılar: • de tatlıcı dükkanlarının camelt~.n ~~rmı dolduran tulumba tatlıları. 

t · 
1 

. d i . b" h nı, baklava Ye sarıburmaları goruyorsunuz ... 
Sim erı ve a res erı ızce ma - · 

fuz olan }>.,, fırıncıların Ofis ve,
Ekmekçiler cemiyeti reisi aleyhin. 1 
de serdettikleri iddiaları hiç bir 1 
şey ilave etmeden aynen neşredi. , 
yor uz: • 

AS KERT VAZi YET 
«- Bundan bir kaç ay evvel, 

Toprak Ofis veznesinde 560 llra· 
lık bir açık zuhur eder. Ekmekçi
ler cemiyeti reisi Ahmet Rıza 

Kafkas müdafaası 
kendi kendine bu açığı her ne
dense kapatmak lüzumunu ıörllr. 
O zamanki Ofis müdürüne 346 
lirayı bir akşam üzeri gönderir. 
Ofia mildilril aelen bı paranın nl. 
çln g&ndernaııını tahkik etme
den idare kasasına koyar. Az bir 
zaman sonra, ismi anlaşılamayan 

( Devamı Sa. 3, Sü. 1 de X 

üçüncü Rus 
ihdas edilmesi 

Rostof cenubunda bir 
cephe kumandanlığı 
zamanı gelmiştir. 

Yazan: ihsan BORAN 

Şehrimize gelen Alman 
heyeti Ankaraga gidiyor 

B11günkü teblillere ~öre şark 

cephesindeki harekat şöyle il.ula· 
sa edilebilir: 

1 - Alman bava kuvvetleri 
başbca CMurmaosk) ı, Leningra. 
dı, Ladoga gölü cenubundaki 
Rus cephesini ve Moskovayı 
bombardıman etmi !erdir. Bu ha 
va Jııöcumlara, Alman taarruzla. 

rnıın hanc.i hedefler üurinde 
kuvvetli olduklarını açıkça gös
termektedir. 

2 - Baltık denizinin Lenin. 
grad ne Kronştad arasındaki 

1 kısmı buz tutnıu : Kron tad us· 
si civarında bulunan füas filosu 
hareket kabılıyetini k.aybetmi • 
tir, Gerek Alman afır topçusu 
ve gerekse tayyare bombaları 

Matbuat Müdürü Schmit'in riyaset ettiği 
heyet Ankarada birkaç gün kalacak Sovyetlere göre 1 

için sabit ve açık bir hedef hali· 
ne gelen bu Ru<: doRanmasınııı 

l akıbeti karanlıktır. 

V 1 d L • 3 - Almanlar LeniBgradı La. o og a enın doga gölii garbından sarmağa 
• çalışıyorlar; b11 şehir etrafındaki 

grat demıryolu mu~arebele_rı~ neticesi ltenüz 
mahım değıldır. Fakııt artık La. 

k •ıd• 1 dogıı gölü uzerinden son muva-
eSJ 1 saıanm da kesildiğine hükmoıu-

Leningraf da şimdiye 

kadar 216,000 Alman 

askeri öldü 1 

nabmr. Şehir bundan sonra, mev 
cnt l':İyecek ve cepanesi tulı:enln

<Devamı Sa. 3, Si. 1 de) §§ 

Sırbistanda 
• 

llevcut gidişin önüne geçmek İşin içinde el çabukluğu, sihir ve va muharebeleri esnasında dilşü
~:ıı son g~nler~e bazı tüccar ke~. keramet bulunduğu apaçıktı. De. rülmüş, 412 si Alman tayyare 
I teşebbüslerıle hare~ete gcçtı- mek ki fırıncılar, ekmek yapmak karşı koyma bataryaları tarafın
be:' bunlar arasında lyı niyet sa- üzere kendilerine verilen unu, dan. üst tarafı da yerde tahrip 
i 1Plerf de var, açıktan mal sattı- ekmek diye satıp çuval başına bir. edilmiştir. Ayni devre içinde Al- Şehrimi%e relen Alnıan Matbuat müdiirü dektor Schmidt ve arka-
1 için taahhüdünü yerine getir. iki lira kazanmaktansa, kaçak manlar doğu cephesinde 183 tay_ j daşları Yeşilköy ta,,yare istasyon unda tayyareden indikten ıonra 

Moskova, 16 (A.A. )- Sovyet 1 
ıeceyarısı tebliği: 

15 sonteşrindc kıtalarımız bü· 
tün ceplııelerde düşmanla çarpış

mışlardır. 

ısgaıı 

~k üure fiyatların düşmesine, <Devamı Sa. 3, Sü 4 te) - yare k~ybetmişlerdir. (Yazısı 3 ilncQ sayfada). 
~ndi hesaplarına, ihtiyaç duyan- ------------------.,...---.,.---------------------------------

r da var. 
:Fakat davanın esası hilkfımet 

~afından iyi bir surette halle
t·llınedlkçe bu yolda tcşebbilsle
ııı netice vermesi beklenemez. 
X>erdin esası §Uradadır ki hüku. 
~· vaziyeti yerliyerinde yakın
ı tetkik etmeden, tedbirler a· 
'l-or. Bu tedbirler ancak namus. 
~ tüccarı zorluğa uğratıyor, elle. 
1ııı bağlıyor ve memleket için 
\o~rimli olabilecek teşebbüs ve 
~ketlerini kesiyor. Vurguncu 
>~iden adamlar, derhal kaçamak 
,~Uarı hazırlıyorlar, umumi men. 
'""'lleri korumak için faaliyete 
1ttlrilen mekanizmaları bazan 
~si menfaatlerinin aleti hali-
1\t koyuyorlar veya yaptıklarına 
töı Yumulmasını temin etmenin 
~relerini memleketin zararına 
oı ' !Irak buluyorlar. 
1-Sonra tedbirler, mahalli surette 
el lbik ediliyor. Mesclfı Trabzon
~ ·ki yağ fiyatı ele ~vuca sıAmaz. 

SPOR 
,. 

--

14 sonteşrinde 44 Alman tay
yaresi tahrip edilmiştir. 

Biz, 10 tayyare kaybettik. Mos. 
kova clvMında, 15 sontcşrinde 4 
Aimıın tayyiresi dilşürülmüştiır. ı 

Moskova, 16 (A.A,) - Son ha· 
bcrlere göre, Lcningradın cenup 
doğusundaki Tikvin çevresinde 
Almanların şimale doğru olan 
taarruzları durdurulmuş olmakla 
beraber Alman baskısı devam et
mektedir. Almanlar. büyük bir 
ehemmiyeti haiz olan Leningrad -
Vofogda demkyolunu kesmişler. 

dir. Alınanların 12 nci makineli 
tümeni mühim bir yerden iki de· 
fa pilskürtülmUş ve gerek insan. 
gerekse malzeme bakımından a
lır kayıplar vermıştir. 

Moskova, 16 <A.A.) - Cenup 
cephesinden gelen bir habere gö
re, Doo Kaznkları, 35 gün zarfın. 
da ınüstevlileri imha etmişlerdir. 

Zuyevka beş defa eldce ele geç· 
miştir. 3 Faşist alayı harp harici 
bırakılmıştır. 

60 saat süren muha
rebede yüzlerce 

Sırp öldü 

Hükumet kuvvetlerine 
karşı gönüllüleri tahrik 
eden birçok rehineler 

kütle halinde tevkif edildi 
Berne, 16 (A.A.) - 1sviç. 

re ajansına Belgrattan gelen 
bir telgraf şöyle demektedir: 

Orta Sırbıstanda bulunan 
Svilnae kesiminde hükumet 
kuvvetieri He Strp gönullille. 
ri arasında 60 saat devam 
eden bir muharebe olmuştur. 
Bu muharebede l 03 gönüllü 
ve 1 O büküm et askeri olmüş. 
tür. 

~ıı. lstanbulda bu yağ için aza
ltıl fiyat konulmasının ne hükmü 
" 11r? NetiC'e şu oluyor ki karı,ık 
'atı halis diye satamayan namus
~ lUccar eli bağlı duruyor, fakat 
'l<!tlan ve namusla alakası olma. 
'-ıılar yata su karı§tırarak, bin 

Dünkü futbol müsabakalann da Galatasaray Beyotluspora 1 • O, Fenerbabçe Beykozu, 6 • O, Betiktaş Taksimi, 9 _ ı, 
Jtasımpaşayı 3 . 1, istanbulspor Siileymani)'eyi ' • 1 :renmişlerd lr. Ankara at yarışlarında günün birincileri, Süliin, Şe•kıı, 
ranfil, Mihrülcan. Tunadır. Kara llfil _ Mihrülcan çifti. çitte bahiste 550 kuruş vermiştir. 

Vefa 
Ka-

Kuyblşef, 16 (A.A.) - Tula'yı 
hikumla almak teşebbilsil Alman
lara on gün zarfında 6000 öluye 
mal olmuştur. Sovyet piyadesi 
19 uncu ve 31 inci Alman tü. 
menlerine mensup '11ay)af'ıdan 3 

Belgratta çıkan Obnova gcı
zetcsi, bir çok rchinelcrın 

kütle halinde tevkif edHdiği. 
ni kaydetmekte ve gönilllülc. 
ri tahrikat ve cebir hareket. 
lerindeıı vazgeçmelerini da· 
vet edt!n bir beyanname neş. 
retmektedir. Ayni gazete, bu. 

n Sırbistanda dahili harp 
hukilm sürüyor, demektedir, 

(DeYMM Sa: 3 Sii: 5 M) /§/ 

n 



z --------.. ------------------------------- V ATA N -----·------------------------------ 17 - 11 - 9U --
VAT.&:.l\llN TARbıi ROMANI: TEFRİKA No, 2t 

Y 87..Sn : Maurus YOKA Y 

Hasan Paşa emir verdi: Tiz 
cellat gelsin, bu asi 

köpekleri ipe çeksin! •. 
sazını bırakmıı, borazan olmuştu. 

KUçük Paıanın karargahından 

sonra Moldavya askeri geliyordu. 
Bunların; karşılarındaki dUşman. 

dan ziyade yanlarındaki efendi ve 
müttefiklerinden korktukları hal
lerinden pek belli idi. 

Tepesinde bir manastır bulunan 
sırtın etrafında İsmail Pasanın 
Yeniçerileri yerleşmlıti. Zafer 
bunların başına vurm~lu. Emir 
almak adetini unutmuşlar, ku
mandanlarına emir vcrmeğe alış. 

mıılardı, 

Ballık bir sahadan sonra gelen 
yerlerde, gözün aldığı kadar bir 
mesafede K6prUIO Fazıl Ahmet 
Paşanın sUvarlleri çadır kurmuş. 
tu. Daha ileride Kırım Tatarları 
göze çarpıyordu ki bunlar dalma 
ordunun diğer kısımlarından ayrı 
dururlardı. 

Gcrllere doğru uzanan dağ yol
larında ordunun ağırlığını ve top. 
tarını görmek mümkündO. Top a
rabalarının her birini altışar çift 
öküz çekiyordu. Arabalardan biri 
durunca veya devrilince hUtUn ka
file duruyordu. Ortalık toz duman 
içinde idi, 
Sahanın her tarafında postacı 

silvariler sağa, sola at koşturu. 

yordu, Kumandanlar bir arada 
bulunmaktan hoşlanmatlardı. Blr
blrlcrllc ancak vasıta ile haberle. 
şirlerdl. 

Köprülünün bir süvarisi Hasan 
Paşaya şu haberi getirdi: Düşman 
ordusu karşı sahilde iki orman a
rasına yerleşmiştir. Alman askeri 
ile iicretli Fransız askeri henttz 
varmıştır. Bunların yerleşmesine 
meydan bırakmadan bu gece bir 
baskın yapmak çok milnasip olur, 

Hasan Paşa hiddetle şu cevabı 
verdi: 

- Efendine benden selfım söy
le, galiba çıldırdı. Arada nehir ol. 
duğunu bilmiyor mu? Uçacak de. 
ğilim ya,. iki, üC k8prU kurmak 
!Aum... Bu köprüleri kurmağa 
başlamak bile mümkün değil, ağır 
toplar ıelmedl, Efendine söyle: 
Muharebe saati geldiği zaman ben 
kendim emir vermeyi bilirim. 

Köprülünün adamı bu sözleri 
hayretle dinledi, Hasan Paşanın 
gözlerinin bir miiddettenbcri uza
ttı göremediğinden haberi yoktu. 
Yoksa bu taranarda nehrin geçit 
verdlfinl görmesi ve bilmesi IA. 
zımdı. Ağır toplara lllzum kalma
dan iki saat içinde köprll kurmak 
lmkAnı vardı. 

Fakat Hasan Pasa ile milnaka. 
şa etmek kimin haddlydl? Silva
ri, aldığı cevabı efendisine gö. 
türmek ilzere yola çıktı. 

Köp:-Ulüniln habercisi ayrıldık
tan az sonra Ferit Beyin babası. 
nm habercisi geldi ve şu haberi 
getirdi: 

- Harbe derhal girişmek lA. 
zım , çilnkil saman yok. 

Hasan, esir rehinelere hiddetle 
sordu: • 

- Neden saman getirmediniz? 
- Ne yapalım, bu sene Allah 

')ulut göndermedi, ot olmadı. 
Hasan Paşa, Küçük Paşanın a. 

damına döndil ve dedi ki: 
- Duydun ya, bunu Kilçilk Ah 

met Paşaya haber ver. Bu sene 
Macnri!;tanın otu ve samanı bu-

HERGüN BiR FlkR'A 

L ağ ... ı, fark mı? 
Meşhur Jo'ransız muharrirle

rinden bir çoJu Amerlkaya ilti. 
ca etmi tir. Orada el üstünde 
taşınıyor. Bunlardan meljbur bir 
edibi bir gÜn seçme bir muhitte 
çaya çağırmışlar, Edip, kolunda 
pek &"Ü~el, fakat pek beyinsiz 
bir sinema yıldızı olduğu halde 
gelmiş, bir köşeye ~ek.ilmi~, ı 
:ııel kızla saatler~e fıkırdaşmış. 

Orta derecede gü:ııel bir Ame
rikalı romancı kadın da davetli
ler arasında imiş. Bu renç ka, 
dın, meşhur Fraasu: edibine KÖZ 

koymuş ve onun kendisi gibi a
kıllı bir kadınla meşgul olacak 
yerde «Üzel, fakat beyinsiz bir 
kaza bu kadar kapılmasına içeri
lemi. 

Ev sahibi bir aralık romaneı 
kadına sormuş: 

- Anlamıyorum ki bu meş

hur ediple bu güzel sinema yıl
dı:ıı arasında ne gibi müşterek 
bir bat var ki saatlerce konuşa. 
biliyorlar. 
Romancı kadın şu cevabı ver

mi: 
- Anlamayacak ne var? Bun

ların ansında hiç bir bat yok, 
aksine, olarak bir fark var. O 
•eli fark: Cins farkı •••• 

Maya dalmış, dilfünilyordu. Karsıdan 
küçilcilk bir nokta şeklinde yaklaşan 
adama da bir taraftan dikkatle bakıyor
du, Bu adam postacı idi. Mayo mektup 
beklemiyordu, yalnız bir haber bekli· 
yordu. Yerinde duramadı, kalktı. Kadın
lar arkasından bakarak: 

- Ne kadar heyecanlandı! Postacıdan 
acaba ne haber bekliyor?.. diye söylen
diler. 

Postacı yaklaşıyordu. Omuzunda çan. 
tası, elinde sopası llerllyordu. Bayan 
Gicsinger'in kendllerinc do~ yaklapn 
ihtiyarı bekler gibi bir hali vardı. Yanın
daki kadınlar sordular: 

- 'Mektup mu bekliyorsunuz, Bayan 
Giesingcr? 

- Hayır.. bugün beklemiyorum. Bu
gün henüz bk şey gelemez. 

Fakat bu sözlerine ralmen postacı ken. 
disine bir kart uzattı. Bu kart kocasın
dan gelmişti. İçinde şu sözler vardı: 

- SelAmlar, yarın her vakitki zaman
da geleceğim. Çok seviniyorum, seni öpe. 
rim. Haynri. o 

Maya kendi kendine düşündü: 
- o:Her v;tkitki zamanda geleceğim» 

diyor. Fakat yarın chcr vakitld zaman» 
o1acak mı? Yoksa her şey değişecek mi? 

Sonra tekrar el işini eline alarak say
maya basladı: 

- On altı .. on altı daha •.. 
Otelcinin karısı üzülüyordu: 

VATANIN EDEB'.. ROMANI: 

Yıazaa: Vilı:ld BaaJR 

- Bayan Glesfnger kahve de içmedi, 
Halbuki Bay Gelsinger karısına iyi bak
mamızı o kadar da tenbih etmlsti. 

Genç kadın nihayet kahveyi içti. Or. 
talık kararıyordu. Ormanın ıölıeleri et
rafa yay.ılıyordu. Ataçlardan yağmur 

damlaları sızıyordu, Danllaların birer 
birer yere dilşmeslni saymak milmkiln
eU. Bayan Giesinger yerinden kalkarak: 

- Ben biraz dışarı kadar çıkacatım; 
dedi. 

Müsteşarın karısı bir teklifte bulundu: 
- İst~rseniz hep beraber Tafele'ye ka. 

dar gidelim. Uzata değil, fakat söyle bir 
dolaşırız. 

' Bayan Giesinger yaptıiının bir nevi 
terbiyesizlik olduğunu fark etmeden §ÖY
le cevap verdi: 

- Teşekkür ederim, fakat ben yalnız 
dolaşma)"! tercih ediyorum. Hem o tara
fa da ıftmek istemiyorum. 

Meczup Moze aşağı vadide tekrar ar. 
monik çalmıya ba§lamıştı. 
MOste§arın karısı fena halde kızdı: 

Takım M. 
Beıiktaş 
G, Saray 
ht. Spor 
Fener 
Vefa 
Kaıımpaşa 

SUleymanlye 
Beykoz 
Taksim 
Beyoğlu 

TEFRİKA No, H 

Çeviren:....._ A. E. YAULUI 

- Bu tüccar karılarının ne garip ıa
rlp huyları, Adetleri var. diye düıündü. 

Sonra Bayan Gie.!iilncer'fn masa üze
rinde unuttuğu kartı Okudu. 

Maya bir müddet odasında yalnız kal. 
dı. Pencereden baktı. Kızıl Kayanın ar. 
kasına doğru alAlmsema bir buluttan di
ğer bir buluta yayını germişti, Garip ve 
göz kamaştıran renklerile güneş parlı. 
yor, Kızıl Kakayı daha dik ve daha kes
kin gösteriyordu, Arasıra yağmur da ya. 
tıyordu. 

1rArtık Fiyor dönmilıtilr.:e diye düşün. 
dü. Sonra yine kendi kendine: 

- Flyor .. Fiyor da kim? dedi. 
Uyuşmuş kalbinden hiçbir cevap gel

medi. Bahçede yağmurdan ağırlaşarak 

başlarmı eğmiş olan karanfillere baktı. 

Bu çiçeklerin tA göbeğinde o iki esrarlı 
ge<'"nln kokusu saklı idi. Bu kokuyu du
yunca hatıraları uyanıyo.rdu. Bu tatlı 

hatıraları meczup Moze'nln çaldıiı mah
zun havalar bile canlandırabiliyordu. 

Balkonun altında iki kişi yavas sesle 

7 
7 
7 
7 ., 
7 
7 
7 
7 ., 

' G. "B. M. A. Y. P. 
7 33 4 21 

6 1 30 4 19 
5 1 1 15 6 18 

5 2 22 5 17 
3 1 3 11 9 14 
3 4 14 23 13 

2 1 4 11 20 12 

1 1 5 5 22 10 

1 6 3 26 9 
7 3 25 6 

.1 

konusuyordu. Bayan Gefsinger söylenen 
aözleri iyice duyamıyor, fakat hayret 
dolu ifadesini hiç kaybetmiyen, ciddi yü
zi\nü o tarafa çevirmiş, dinliyordu. 

Otelci Langkofler postacı ile konu~u
yordu: 

- Eler fırtınaya tutuldu ise işi fena· 
dır. 

Postacı otelciye teselli verdi: 
- Böyle fırtınalı bir ıQnde kimse Kı. 

zıl Kayaya tırmaıunala cüret edemez. 
Karanlıkta yavqc;a konutan sesler u

zaklqtı, Fakat etrafa bir alırlık saçm11. 
lardı. 

Bayan Giesinger balkonun tahta par
maklılına dayanmııtı. Biraz sonra aşa. 
JıYa indi. Otelciye raalayıncıya kadar 
ahır etrafında dolaıtı. Sonra kar§ısına 
çıkan Langkofler'e sordu: 

- Böyle havada Kızıl Kayaya tırman. 
mak çok tehlikeli midir? 

Lanıkofler biran ıenç kadının yüzüne 
baktı. Tam i btru CeYaP verecek iken 
vazıeçt\ ve yalnız: 

- Yok canım, kiç delildir, Diyerek 
oradan uzaklaştı, 

Bayan Gieslnger olduiu yerde mıhlan. 
mış gibi duru:·ordu. Soracak bir suali 
daha vardı. Fakat bu pek ıüç bir sualdi. 
Aklına 'ıeldikçe kızarıyordu. Kendi ken
dine kelimeleri evirip çeviriyor, bir tilr. 
1U kimseye sormata ceşaret edemiyordu. 
suaı su idi: <Dnamı nr> 

Yuf kalı makarn• 
Kenarlı bir tepsinin içlııl ;; 

reyağile yağlamah, Dibine tf" 
yufka yaymalı. Bir kisede il' 
rımşar kepçe yağlı et suYO ..... 
sütü dört yumurta ve bir 1:-,.. 
kaşığı kaleta tozu ve iki Y ~ 
kaşığı erimiş tereyağını 1 lfL 
kahve kaşıt• yemek tuzu ile _,. 
ce çalkalamalı. Bundan i~ il 
şıfını yufkanın üzerine do• 
kaşıtın terslle her yanına b~ 
malı. Üzerine haşlanmış -~
nanın ~rısını döşemeli, BoJI ı4' 
üzerine de diledlfiniz ınikP tP 
kaşar peyniri rendelemell, ~-IU 
kaşık da çalkanmış sütlü, 1; 
yumurta serpmeli. Artan dl 
karnayı muntazam bir sor;.
döşeyerek yaymalı, Yine çal 46. 
mış sütlü ve yafh yumurta_,. 
küp her yanına sıvamalı. 1) 1'"' 
üzerine bir yufka kap:ımalı. ~ 
narlarını sıkıştırmalı. Kalan ıı.I 
kan1D1ş yumurtayı oldufu ~
döküp, el ile hafifçe bastıra•-' 
yaymalı v.e orta ate!jll bir fır rtf 
sürmeli tistteki ynfka k•,. .. • ıı.4 ...... 
çatıamafa başlayınca fırı :ı 11., karmalı. Arzu ettifiniz ~!'_..... 
kesip bir tabakla sofran. ~ 
malı. 

ı 
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Harp Vaziyefi 

Kafkas 
müdafaası 

i"--- Yazan: ~ 
Ihsan BOR~j 

(Başı J incide) §§ 
e kadar mukavemet edebile
ir 

t ....:. Be,-az deniz rarp sahil-in. 
Soroka'ya varan Fin kuvvet· 
.\rkanjeJ yoluna doğru bir 

tltette bulunmamı lardır. Svir 
11 şimalinde Rus müdafaa 
htsi önünde bulunan Fin or

da cenuba dofru bir taar-
a bulunmamt§hr. Londradan 

~n bir habere göre Finlandl-

1111111111 F R A N S A D A N H A B E R 1111111ııı 

Paristen dönen bir 
ahbabın anlattıkları 

Parisfe iken düğme veya sökük dikecek kadar fire 
bulamamış. Söküklerini şimdi burada dikiyor 

vlndlm. Orası 
artık eski Paris 
dcğll. Fakat bir 
iki Türk dos. 
tum orada la' · 
dı diye çok üzU
lüyorum. l başkumandanlığı, cephedeki 

~erlerin en ıençlerine uzun 
liıldetıı nlnler vermeğe başla. 

ır. Bu haber dotru ~e. Rus· 
il şimal cephesinde karfllaş. 
ları güçlükle;; biraz lıPfifle. 

Parisin lşga. 
linde ve lşga

lindenberi ora. 
da bulunan bir 
vatandaş birkaç 
gün evvel !s. 
tanbula döndü! 
Kendisile ko. 

1 nustum. Cehen 
nemden kurtul· 

- Yollarda ne 
lcr gördünüz? 

-Yeni birşcy 

görmedik. Yal. 
naz Yugoslavya. 
dan geçerken 
perdeleri indir· 
diler. Ve kapı

ları kUitled ı c:'". 
Değil istasyon
larda inmek, pen 
cereclen ?.•kmr· l< 
için bile izin 
yoktu. 

mus gibi haline 
şükür ediyor. olacaktır. 

S - Tikvin'de muharebe de. 
ediyor. Rmlar Almanları 
fa 9=llışı:vorlar. Fllkat Vo. 

a'ya ve Svir şehrine dofru 
le1en iki Alman kolunu he· 

durduramanu lardır. Tik-
'de ve Svanka'da açılan Al. 

cepleri tıkanmazsa, cephe
bu kısmında bir Alman yar. 
bereketi inkJş:ır edebilir. 

8 - Merkezde Alman tııarru· 
4evam ediyor. Fakat Alman

~tııı da Hir:ıf ettikleri Rus mu. 

1 hıı ta:ırrudan karşısında mu-
1lfrak olmadılı anlaşılıyor. iki 
~ıı evvelki zımızda Almanla. 
'-r 'l'ulıı'daki ıtu di~eğini ~o-

I Memlekete dön
mek sevincin. 
den başka, do. 
yuncaya kadar 
yemek yiyebil· 
mek, aradığını 

bulmak, istedi
ğini almak zevk 
lerine yeniden 
kavuştuğuna pek 
memnun.. Zevk 
1i ve iyi giyinir 

Parlıln umu mi man:ıaruı 

( 

Yazan 

__ R_e_zz_a_n_A_. _E_._Y_A_L_M_A_N ___ ]_. 
- Peki, per. 

deyi aralayıp da 
bakmadınız mı? 

llıak için Oka nchn şhnalın-
1\lalob:ıroslaveç lstikıımetln

~ hücum edeceklerini ihtimal 
, fllk yazmıştık. Almıınlar Tu
dakf ntavaffaJdyetı lnki!laf et. 

{inek icin tahmin ettı~imlz ııe· 
~de lalobaroslaveç üzerine ta
'fllı etmişlerdir. Fakat Ruslar 
~11ltabi1 taarruzlar yapmışlar, 
ı.. ltınkabil taarruı.lar neticesin. 
' 'llııa civarında bazı kasabala-
1...ferj nlmışl:ır ve ;\lıılobarosla. 
~~·e taarruz eden Alman kıt'a
.::_ını da bu şehrin garbındakl 
.·ıııanlara atnuşlıırdır. Alman
~ bu Rus mukabil taarruzu ile 
ı,! tank, 500 kamyon ve 35 bin 
"'lllr ölü bırakmışlardır. 
ltt!inin ve Volokolamsk'deki 
~arebelere ctalr sarih bir ma't yoktur. Almanların nıa
~t vermecııttne bakılınıa, o 
~lede de Rus mukavemeUni 
'<"tlnadıkları tahmin edilebilir. 
~Örülüyor, ki l\loskova rar. 
~ da 8 hattan mürekkep Rus 
" 114afaa cephesini iki hafta için· 

cepheden yarmak veya Kail
~ Tuta istikametlerinden to. 
tla.nıak, Rus mukavemeti kar
~da ve fena hava şartlara için. 

kolay bir iş delildir. 
\ 7 - Kırımda Rusların vaziye· 
"ı Oldukça fenadır. Ruslar Ros
ltt • Novrostsk arasındaki sahil-

4e. Kafkasyayı müdafaa mak. 
~ile mun:ıstp yerleri i~gal ve 
l klnıe başlamışlardır. Fakat 
~"astopola taarruz eden Alman 
\ '9'-vetıerl müstahkem bir nok· 
~ı ele geçirmişlerdir. Rusların 

1'Vlldakl kuvvetleri Kafkasyaya 
~tlnek istedikleri anlaııhyor; 
" iş bitinceye kadar tahkimat. 
~ istifade ederek müdafaaya 

aın edeceklerdir. 
~ incutereyi istlll i~in huırla
~ saııerln Tuna atzına nakle
~ ltlfi, bunları Kafkasyaya kar. 
'-altunanmak için, Almanların 
~ donanmasının Kırımdan ay
\llıa.sını bekledlli hakkındaki 
'-tbtrler asılsız olmayabilir. Fa. 

böyle bir Alman teşebbüsü, 
~rnıa hareketinin genil mik
~ yapılacağına delilet eder. 
~ . takdirde Alınanların muvaf.: 
~lt1Yet ihtimali artar ve Rus mu 
'•ası da zayıf kalmış olur. 

' ~radenl'lde Rus donanması. 
~'11 kendi kendini batırması fik· 
~~I ileri sürenler, nekadar ya. 
\1 llıı.ş olduklarını artık anlamış 
' 11>'orlar Biz bu fikri yanlış 
'111 • 
'-bıtış ve Rus donanmasının 
'~enlzde daha görecek vazl-
• rı olduğunu yazmıştık. Bu 
~lteyi arlık izaba lüzum yok-
~. ' 
ı..,8 - Doneç havzasında Voroşl. 
""had Rostof hattına tevcih "illi - . 
~I tn Alman taarruzları henüz 
~t inkisar göstermemi tir. Bun. 
ita 11 da l\lareş:ıl TimoÇ'enkonun 
tı.~ - Kafkas yolunu örtmek en 
ııı-;sne solr.enahını kuvvetli tut. 
~u anla ılıyor. 

~ lkat Rusların artık Rostof -
,:,tasisk arasındaki kısmı mü
~-~a için bir Ü4'Ünrü cephe ku
'~anhfı ihdas etmeleri zama. 
~l ttlmlştlr. Bu kısım da !\fare· 
~ 'l'hnoçenkoya tevdi edilirse, 
lt it \'e idarede lazım gelen rir
'ıı lernın edilemez. ihtimal ki 
\1t ltlStnı Batuma kadar azaya. 
~tır. Bu kadar geniş cephenin 
\ltttıaeşa.1 Timoçenkoyıa yani bir 
' ndana bağlanması hata o. 

" 

bir kadın olan ahbabımın arkasın. 
da ne çamaşırı, ne de insan içine 
çıkacak kıyafeti kalmış. Kendisini 
ziyarete gittiğim gün evde bir gün 
delikçi terzi çalışıyor ve en Iazım 
olan elbise ve çama§ırları kendisi. 
ne acele dikiyordu. Tabii bunların 
kumaşları buradan alınmıştı. 
Ahbabımın Partstc iken bir tek 

düğme veya sökük dikecek kadar 
tire bulmasına imkan olmamış. 
Bütün Paris içinde bir BtıP tire bu 
lamamış. Vi~ide olan bir arkada. 
fjına yazmış tire istemiş. O bayan 
da sanki çok kıymetli bir mal gön 
deriyormuş gibi selen birisine ve
rerek, bir küçük kliğıt parçası {1. 

zerine sarılmış iki sap tire gönder 
miş. Bununla en mühim sökükler 
dikilmiş, düşen düğmeler iliştiril. 
miş, fakat elbiseler iilan kafi de
recede tamir edilememiş. 

Eskiden Paristen gelen bir rol. 
cu ne güzel şeyler getirdi diye ba· 
vulların başına Qşüşillürdü. Şim. 
di bu çamaşırlar ve ilstbaş nasıl 
bu derece eskimiş de yenileneme. 
miş diye hayretle bakılıyor. Buna 
rağmen bana şunları anlattı: 

- Pariste her şey var. Fakat 
ateş pahası.. Güzel çantalar, bil. 
yük moda evlerinin çıkardı~ı mo. 
del elbiseler, lüks eşyası mevcut .. 
Fakat hepsi Almanlar için .. Cün· 
kü onlar ılendl bastıkları ve sa
dece Fransada sarfedebildikleri 
bir nevi mark çıkarmışlar. onunla 
mal alıyorlar. Safdl! Fransızlar da 

BUton Türkçe Filmlerin 
Hasılat rekorunu kıran 

KABIN 
KALBi 

Türkçe sözlü • Arapça şar. 

kılı BOyilk Hayat ve Aşk 
Homanını 

TAKSiM 
slnemas•uda görünü:! 

Bugiln saat 11 de tenzllfıtlı 

matine ve Yeni Seanslar: 
ı _ 2.30 - 4,30 - 6.30 ve 9 da 

binlerce frank mukabili olan bu 
malları o kıymetsiz marka muka. 
bil memnuniyetle efendilerine ve. 
riyorlar. Mese!A bir dükk~na ~en 
girdiğim zaman satıcı yüzüme 
bakmıyor. Yanımda duran Alman 
zabitine ikram ediyor, iltifatlı 
sözler söylüyor. 

Lokantada, pek pahalı olmalt 
şartlle iyi yemek yemek mUm'kUn, 
fakat her şey vesika ne vcrlllyor 
ucuz lokantalarda bir ııey bulun
muyor, Mesela zeytin ya~ yok, te· 
re yağ çok az... Elimizde liCker 
vesaire vesikaları var, fnkat teker 
ve yiyecek maddeleri yoktu. 

- Halk ifial ıeklini nasıl ka. 
bul etti? 

- Hayır. 
- Doğrusu ben bu kadar söz 

dinliyemezdim. Mutlaka ne yapar 
yapar göstermek istemedikleri 
şeylerin ne olduğunu görmeye ça 
hşırdım, dedim. 
Ahbabım ıülümsedl. Oralardan 

kurtulup da memlekete kavuıtu. 
ğuna o kadar memnundu ki arka· 
sında bıraktığı hiç bir 5eyo me. 
rak etmiyordu. 

Rezzan A. !!. Yalman 

"Milli tüccar,, 
ile vurguncu 

- Sakin ve patırdısız ya§ıyor. 
!ar. İki kısım halk var. B ir kısmı <Başı 1 incide) 
De Gol taraftarları, onlar ümitle olarak satıp çııvaı, başına hiç zah· 

metsiz yirmi beş lira kazanmai!ı harbin sonunu bekliyorlar. 
Diğer kısım da bir feYl~ 'bek- tercih ediyorlardı. Bunun netice

si olarak halk ekmek bulmuyor, 
llyor, ama ne beklediğini bllml. k t k " h 1 il . • sı ın ı çe ıyor, csap a ver en 
yor, şaşkın bır halde yaşayıp it· bi k ·ı k ak 1 k dl unun r ısmı e aç çı ı ya. 

yor. . • 1 pan fırıncı, çok tabii olarak bos. 
. Almanla~ Parıse ÇOK muntazam 1 ıusu bin türlil hile ile dolduru· 

ı:ırd_iler. ~ı~ zorbalık ya.pmadılnr. j yordu. Yani halkın başlıca gıdası 
Nazık ~ ıyı ha.reket ettıler. Doğ. ; olan ekmeğin hem miktarından, 
rusunu ısters~nız . ~ukav.emct dcı , hem kalitesinden çalınıyordu. 
görmediler kı aksılık etsınler. Eğer börekçiye, yufkacıya un 

- Almanların m~nevl durumu verilmesi mümkünse açıktan açı. 
nasıl? Ne yapıyorlar? ğa hesap edip verilmeli idi. Bu 

- :Ben şahsen Almanlarla hiç kadar göz göre bir yolsuzluk İs. 
konuşmadım, temas etmedim. Fa. tanbul gibi bir şehrin ortasında 
kat bir gün bir vakaya şahit ol. sizin ısrarlı neşrlyatınıza rağmen 
dum: Parls civarında bir otelde nasıl aylarca devam eder de mes. 
idim. Orasını işgale gelen yirmi ul olanlardan hesap sorulmaz? 
ilç, yirmi dört yaşında genç bir Bu küçük bir misaldir. Fakat 
subayı yakından gördüm. hük4met tarafından dUşOnülen 

Otelci kadın bu subaya kahve tedbirlerin masa başı mantığının 
ikram etmek istedi. Genç subay mahsulü olduğunu ve tatbikatta 
-c:eddetti. Sonra sıcak bir §<>kola maksada çok aykırı neticeler ver
ister mi diye sordu. dillini, bu işleri hal için şiddet ve 

Subay dayanamadı. Kabul etti. tehdit değil, anlayış ve namuslu 
Biraz &onra otelci kadın elinde tüccarla işbirliği lA~m olduğunu 
bir fincan sıcak şokola ile geldi. açıktan açısa göstermektedir. » 
Subay bunu içince gözlerini açtı. Matbaamıza ayrı ayrı gelen üç, 
Yutkundu ve yüzU güldü: dört namuslu tüccar sözbirliği et-

- Ben hayatımda hiç şokola mlş gibi ayni sözleri söylediler. 
içmedim. Adını biliyordum, fakat Diğer taraftan Ankaradan gelen 
tadını bile bilmiyordum, Meiersc haberlere göre Koordinasyon he-
ne güzelmiş! yeti, milli korunma kanununun 

Dedi sonra iJAve etti: tatbikında elde edilen tecrübele. 
- Fransızlar §<>kola yapıp içer rin neticesine göre bu kanunda 

lerken biz top tüfek yapıyorduk. bazı değişiklikler hazırlamıştır. 
Ben çocuklutumdan beri her iyi Koordinasyon heyetindeki kıy· 
şeyden mahrum olarak bUyildüm. metli zevatın zektisına, bilgisine, 
Ahbabıma sordum: iyi niyetlerine çok saygımız var
- Parisi tcrkettl~inize mütees- dır. Fakat lht!k1'1rın ve yolsuzluk

sir misiniz? 
Hayretle bana bakarak su ce· 

vabı verdi: 
- Paristen ayrılırken ldeta se. 

ların ana kaynağı olan İstanbula 
ve diğer mühim merkezlere gide. 
rek yerinde tetkikler yaptıkları· 
nı, alAkalıları ve tüccarı dinledik
lerini duymadık. Bugünkü yanlış 
gidişte masa basında yapılacak 

MUKADDES YALAN 
tadillerle, :ıiddeti arttırmakla, hu. 
susi ihtlkAr mahkemeleri kur. 
makla işin içinden çıkılmaz. Ya· 
pılan tecrübe kAfidir. Ticaret ha
yatını tecrübe tahtası yapmak, 
sabit fikirlerin veya nazari man
h~ın mahsuller~i boş yere dene. 
mek yazıktır. Bu işlerde; ancak 
ticaretin ne demek olduğunu anla. 
yanlar tarafından; (milli tüccar) 
sıfatına lAyık olan namuslu ve 

BAŞ ROLDE: 

H t l O E KRAHL ' 
Pek yakında ŞARK Sinemasında 

•••••••••••••••••••••••••••llll!ıı dürüst tüccarla işbirliği yapmak 
, ' suretile, düzen kurmak mUmkiln. 

Herkesin göreceği.·· Severeti ~· · Alkışlayacalı •• • dür. Tüccar arasında vurguncu 
Muhtesem bir harika.·· Bir Zafer Tacı... şakiler vardır. Fakat namuslu 

Sönmeyen Işık 
( THOMAS EDİSON) 

Filmi yaratan: 

SPENCER TRACY 

Pek yakında MELEK 'le 
~ ................................. ~ 

Türk vatandaşları da vardır. Hep· 
si birden; belAsı defedilecek bir 
düşman kuvvet diye karşılana. 

maz. Şimdiye kadaT eserlerini 
gördüi\Omüz zihniyetin mahsulü 
olarak alınan tedbirler, namuslu 
tüccarın ellerini bağlar, mal ge. 
Up gitmesini zorlaştırır, fakat 
vu11guncunun ekmdine ancak 
yağ sürer. Bu gibiler zorluk için· 
de at oynalmağı hem kArlı, hem 
de zevkli bulurlar. 

Ahmet Enün YALMAN 

f:ıl SON HAllElllR I~ 
Litvinof 
bulundu 

Kaybolan tayyare 
Bakuye inmiş 

Kanana 
Hong-Konga 
asker yol~adı 

[SiYASi ICMlL 
Vaşingtondaki 
pazarlık acaba 

uyacak 011? 

":(azan: M. H. ZAL 

Başvekil Mackenzie 
Kig mühim bir 
nutuk söyledi 

Ottawa, 16 (A.A.) - Kanada 
Başvekili M. l\Iackenzie King, 
Kanada askerlerinden mürekkep 
bir kuvvetin Honı.Konı'a varmış 

olduğunu dün bildirmiştir. M . 
King, bu ku\'vctin ne büyuklilkte 
olduğunu s~ylememlş, fakat Ka· 
nadalıların Honı..Konı garnizo
nuAu teşkil eden diler İmpara. 
torluk askcrlerllc işblrliğl yapa· 
cajını ve Kanada kıl'a&ına Tui· 
general Lawson'un kumanda et
tiğini kaydeylcl"Aiştir. 

B, Litvinof 

Londra, 16 (A.A.) - M. Wal· 
ter, Monckton, Lltvinof ve Stein
hard'J hAmil bulunan tayyarenin 
Balfü'ye vardılı, diln Londrada 
memnuniyeUe haber alınmı°ştır. 
Yolcuların hepsinin sıhhati mO~ 

kemmeldir. 

Sovyetlere göre 
<Bqı 1 incide) /§/ 

köyü gerJ almışlmdır. Bu nokta. 
!ardan birinde Almanlar bir tek 
taburda 1000 kirti kaybetmişler
dir. 

Almanlar, takviye kuvvetleri 
getirmektedirler, 

Stokholm, ıd (A.A,) - Ofi: 
l\'Ioskovaya karil Alman tazyikı 

fazlalaşmakta ve Rus karşı hü
cumları ise merkez cephesinin bil 
tUn kesimi tızerlnde ve bilhassa 
hilkt1met merkezinin batı!ında 

ıittt~çe artan bir fiddet aöster
mektedir. 

İki cenahta Tula ve Kalinin'de 
Almanlar yeniden tiddetli taar. 
ruzlara geçmişlerdir. Sovyet kay· 
naklarından verllen haberlere gB • 
re Alman zırhlı kolları Sovyot 
dıı müdafaa hatları içine bir çok 
kilometre sokulmağa muvaffak 
olabllmiıler ve fakat ıonradan 
ı•ri pUskürtUlmililerdir. 

Helsinki'den bildirildiğine gö. 
re, Rus filosu Finlandiya körfezin. 
de yeni faaliyetlerde bulunmak· 
tadır. Bu faaliyetler, Sovyetlerin 
körfezdeki son deniz üslerini ve 
bu arada ilk olarak Ögland a~a
sını boşaltmak üzere bulundukla
rını g<Sst.cren bir i~aret gibi telAk. 
kl edilmektedir. 

Moskova, 16 (A.A.) - Tass a. 
jansından: 

General Temarhko, bir yazı

sında, 4 ağustostanberi düşmanın 
Lenlngrad'a karşı devam eden hü. 
cumları esnasında Almanların, 

216,000 asker, 759 top, 679 tank, 
146 zırhlı otomobil, 647 motosik· 
let, 1578 mitralyöz. 506 mayin a. 
hcısı, 1621 kamyon ve 1484 tay
yare kaybettiklerini izah ettikten 
sonra son gUnlerde Almanların, 

mUdafaaya geçmelerini müteakıp 
21,000 den fazla asker, 300 tayya. 
re ve 70 tank zayiat verdiklerini 
kaydediyor. 

Ölüler arasında 360 dan fazla 
yilksek rütbede subay ve General 
Molvcrstedt, General Disner, Ge· 
neral Kresmer ile albay Frank da 
vardır. 

Halen Sovyet kuvveUeri mu
kabil taarruzlara geçmişlerse de, 
düşman, Lenlngrad'ı almak teşeb
bilslerlnl terkctmemiştir. Dilşma. 

nın taarruz kabiliyeti henüz kırıl· 
mamıştır. Almanlar yeni ihtiyat. 
lar ve yeni malzeme ile ayni ceP
hede hücumlarına tekrar başla. 

mışlardır. • 

Şehrimize gelen 
Atman heyeti 

Ankara, 16 (':Fclefonla) - Şeh· 
rlmize gelmek üzere lstanbula 
gelmiş bulunan, Alınan Hariciye 

ez:areti Matbuat dairesi reisi or
ta elçi doktor Schmidt'in riyase
tindeki 6 kişilik heyet, yarın şch. 
rimizde beklenmektedir. Alman 
heyctile, Alman Hariciye Nezare· 
ti Matbuat dairesi Cenubu şarki 
Avrupa şubesi şefi. orta elçi 
Schnvörbet, elçilik kAtibi Klcin
leni ve Steunerbiehel. Alman ga. 
zctelerlnden birinin başmuharri. 
rl, Matbuat dairesi şe!i doktor 
RudoH Flcher, HelmuUame, Heint 
Werthmann ve bir de foto muha· 
biri gelmişlerdir. 

Alman Matbuat müdürü Türkl
yeye gelmeden evvel Balkanlarda 
bir seyahat yapmış ve Sofyada 
bir müddet kalmıştır. 

M. Mackenzle King, beyanatın. 
da demiştir ki : 

er- Bugünkü tecavüze ve ya· 
hut dünyanın herhangi bir yerin
de kendisini gösteren tehdide kar 
şı mUdafaa, bugün htılA hilrriyet 
içinde bulunan her memleketin 
bizzat kendisini mUdafaası de
mektir. Bu dUıtınce Hedir ki Ka. 
nada hUk<ımcti, Kanada kıt'aları· 

nı, bugUn sarkta nöbet b@kleyen 
d!fter Brltanya commonwealth'l 
kuvvetlerine k!!fmanın doğru ola. 
r-glını kararl nc lırmıı,tır. 

H·tıer'in sulh 
teşebbüsü 

lngilizler buna imalat 
fozlasile mukabele 
edilmesini istiyorlar 
Londra, 16 (A,A.) - İnglliz 

basını Hltlerin ıulh uRrunda yap. 
tığı teıebbilslerin muveffak ola. 
bllecetı fikrinde def ildir. tnılllz 
aazeteletl bu tqebbtlslere cevap 
olmak Uzere tank ve tayyare ima. 
l~tının arttırılmasını ısrarla istı

yorler. 
Sunday Graphlc ıazetesl baş. 

makalesinde ıöyle yazıyor: 
Almanyanın yeni aul'h taarru

zu, Amerikan bitaraflık kanunu. 

nun dellştirilmesi ilzerine Hitle· 
rin uğradığı mallubiyeUn hemen 
arkasından vuku bulmuıtur. Y 
aıAne mütareke Clmldl Hltlerin ka. 
yıtsız ve şartsız teslim olması ile 
ıerçekleşebilir. 

Gravin, Observer ıazeteslnde 

şöyle yazıyor : 

Muzaffer olmanın en kısa yolu 
Amerika ve İngllterenln harp 
lmalMınan Almanlarınklnln Uç 
misline çıkarmaktır. Hava Ustan. 
lülü denh: üstünlüğü Ue birleşti· 
rilmelldlr. 

İngiltere \'tZlye~inln iYileşme

sini kısmen Alman tayyarelerinin 
Ruslar tarafından tahrip edilmlı 

olmasına borçludur. İngiltere Hlt. 
ler Almanyasının kuvvetlerini ge 
rlde bırakmak için bütün kış ı:ay. 
retler 7arfetmelid1r. 

---------o--------
Japonyada 

mühim kararlar 
< ... • 1 loeiM) /Al 

lan vazifenizi tesanüUe ifa etme
nizi istiyoruz,> 

Dlet'in bu açılış celsesi bir 
çeyrek saat sürmilstnr. 

Tokio, 16 CA.A.) - İmparator 
tarafından neşredilen bir emirna
me mucibince meriyctte olan as. 
ker toplama kanunları gcnlşletil· 
miştlr. Şimdiye kadar askerliğe 
elverişsiz sayılan kimseler yeni 
bir tıbbi muayepeye davet edile
bilecektir. 

Bu tedbirler 1910 sınıfından 
yukarı olan herkesi alAkadar et. 
mcktedlr. 41 yasına kadar emekli 
erbaşlarla 51 yaşına kadar olan 
subaylar hizmete çağırılabilecek. 

tir. 
Şimdiye kadar çalırılmış olan 

Çin. Hong·Kong ve Makoodaki 
askerliğe elverişli Japon tebaası 
askert makamların emrinde bulu
nacaktır. 

Toklo, 16 <A.A.) - D. N. B. : 
Hariciye Nezareti mahfillerinde 
temasları olan Japon Times and 
Adwertlser ıazetesi, parlamento. 
nun fevkalAde içtimaı Uzakşarkta 
akdedilen içtimaların en mühim· 
terinden biri olduiunu yazarak di 
yor ki: 

Heyet şehrimizde bir mllddet 
kaldıktan sonra tekrar İstanbul 
tarikile memleketlerine d<inecek
lerdir. 

Pasifik denizinin akıbeti bu 
celseye ballı olabilir. Japonyanın 
kendi menfaatlerile ve Pasifik 
menfaatlcrlle meşgul olmab ka
rar verdiğini ve kabinenin millet. 
le uzun uzadıya istişarelerden 
sonra vazifesini yapacağını dün
ya öğrenecektir. 

J aponyanın fevkalade mu
rııhhası Sabbro Kurusu 

Vaşlııgton'a varmı,ıır, Kuru u 
üçüzlü paktı imu eden adamdır. 
Şimdi Amerika ile bir :ınlqmaa 
varmak için Va lngtona v:ı.rmı• 

bulunuyor ve işin ı.orluğuna rac. 
men bu gayeyi elde edeceflne 
dair ünıltll söıler söylüyor. 

JaPon hükumeti, bu yeni anla-::. 
ma teşebbü ünü ne uman yap1-
yor? Ta.hl Amerikanın, bitaraflık 
kanunundan ıeriye kalan Hll 

maddeleri yok ettlti ve kımıen 
ınrlltereye, k1smen 1t111ldeııııe 

mzlzeme taşımak üzere yüzlerce 
\'apuru sllablandırdıtı bir ııra. 

da ••• 
Amerika, üçiiıtlii mihverin Al 

man cephesine Atlantlktf', itaı. 
yan cephesine Kızaldenlı n Ak, 
denizde salthrmak irin harekelt 
ıartifl bir sırada Almanya ve 
İtalyanın tabii surette Japonya 
dan bekleyerekleri hareket, Bii. 
yük Okyanusta Amerika~·ı tehıl 
etmekti. 

Halbuki yeat Japon ltükümetl, 
bir, iki rün silah şaktrdattıktan 
sonra Vaılnıton bllyök elçisi ! 
mlral Nomuranın, Prens Koııoye 
bükOmetl zamanındaki anı_,11111 

müzakerelerini yealden ele al. 
makla kalmamış, içİiılü pakti • 
imaa eden mah., diplomatı, Aml. 
rale yardım etmek ilıerc Vaşinr. 
tona ıöndertnlşUr. 

Bunun manası ıudur ki JapoD 
hUk(imetı ıurtınaaıd yükü ~ok ... 
fır bulu1or, bir taranan Çin bar. 
bl devam ederken Amerika, ltos. 
ya ve inrlltere, Bolandadan mi. 
rekkep bir dil tlMln cephesine 
bleydan okum.ala oeı:u-et edemi .. 
yer. En kirh yolun pazarlık ol. 
dutunu, batında nriifrlt bir aske
ri idare bulunmutna ratmea, at. 
bayet itirafa mecbur ohı7or. 

Bu puarhk uyacak 1111? Eğeı 
Japonya Amerl~anıa lefla ede. 
mlyecef l bir takım )ll'en&iplere 
uymak sekbını ıa&terebllirse ay. 
masanı beklemek liıı..aıt. Çiia· 
kü Amerika VtJ 'lncııte .... e, ama. 
mi harp ıayeJerl bakı1t1ında11: 
Japonya)1a karşı asamı fedakirlı. 
tı röıe almafı icap ettlrecek btr 
meyklcte bulunuyorlar. Japonlar 
buılin, bu nnlk dakl\Mla elde 
ec1eblle<'eklerl ı,art1arı bir dallt 
hiç bir uman ne reçiremezler. 

Öyle rörünüyor ki Jaı>on lnı. 
runları, italyan barunlanndan 
daha iyi koka alıyer. 

Ekmek derdi 
CBa. ı l lltchlt) X 

bir ekmekçi müdüre gelir, bu pa. 
ranın başka maksatlarla g6nderll
diğini ihbar ve mildilrli irşat' 

eder. F.rtcsl sabah mUdürUn da, 
veti ile Ahmet Rıza oraya geliı 

ve bu para meselesi g6rUSfililr. 
Ofis mildilrü, ıerefil bir ada• 

rnım, veznedarın acılı beni alA. 
kadar etmez. Si~, veznedara mua. 
venet maksadilc bu parayı topla. 
mışsınız. Fakat 500 liraya iblağ 

etmemişsiniz. Halbuki ibu, esnaf 
arasında bir dedikodu uyandır· 

mıştır. Bu parayı sana iade ede
ceğim, der ve Ofis koridorunda 
tesadüfen bulunan iki fırıncının 

huzurunda paraları sayarak Ah
met Rızaya teslim eder. 

Müdür katibi çağırtır ve bu pa. 
ranın Ahmet Rızaya teslim edil· 
diğini mübeyyin bir zabıt tanzim 
ettirir ve iki fırıncı bu paranın 
Ahmet Rızaya teslim cdildiınne 

dair olan zaptı, imza ederler.» 
Yukarıda fırıncıların iddia et. 

tikleri vaziyet bir tcsadiif eser' 
olarak bize kadar ulaşmıştır. 

Ofisçe, tahkikata girişildiği bu 
esnada, Ahmet Rızanın oynadıtı 
rol aydınlatılmalıdır. 

Diln İstanbulda tevziat gene 
normal olarak yapılamamıı ve 
halk fırınların önüne tehacüm et
mi~, ekmeklerini zorla alabllmis. 
!erdir. 

Tatlıcı ve bör.ekç11ertn eame· 
k~nları ise gene eskisi gibi bak· 
lava, börek ve ~ ! fkalarla dolu
dur. 

Belediyenin ekmek fiyatın« 

koydu~u zam bu sabahtan itiba
ren mevkii tntbika girmektedir. 
Ekmek bundan böyle 13 kuruş 30 
paraya satılacaktır. 

Alakadar makamlar şehirde a. 
çılması kararlaştırılan fırınların 

açılmasından sonra ııehir halkının 
bol bol ekmek btılacağını söyle. 
mekte ve bu işin bu hafta içinde 
tamamlanacağını bildirmektedir· 
ler. 

Ayrıca şehrin sayım işine bu. 
gilnden itibaren başlanacak, ba. 
sllmakta olan beyannamelerin te' 
zil işt de çarşambaya kailar ik 
mal olunacaktır. 
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Kitaplarınızı 
aalr BOLA'I' 

SIT&B ıvıxıı~ 
alUUZ. BUtüıı kitapla.rı bı»a)ıL 
ıeceğiniz gibi ~'1.ka.ra nefrlY•· 
tının, A·mıpanın model .,eıa 
mecmualarının Babı&lide 1" 
pne -~ yeridir. 
Gazetelere llAD da kabul ~~ 
Ankara cacldMl 89 t.fADI'-

Yeni Neşriyat: 

Baş, Diş, Grip, Nezle, Kırıkhk, Soğukalgınlığı, Ro~atizma, Nevralji 

Avukahn kitabı 
ALİ HAYDAR ÖZKE~'l' 

yer 
Adli edebiyatımızda eşsiz ve 

tutan bu eseri yalmz avukat n. 
hukukçulara değil, münevver ıı. 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. isim ve Markaya Dikkat. NEVROZİN Yerine Başka Bir Marka Verirferse Şiddetle Reddediniz. 
ız. 

tün vatandaşlara tavsiye ed~er 
900 büyük sayfa iki liradır· 

kitapçıda bulunur • • • .,,,, ı ,•' •t". • .,.(. •,.... .r.;l"',...ı~~ .. at":'to_<J·, ~,. + -~ •• ·. ). ,J (' • ' ~·.. • • • ı • 
~ , ,.. , • I ~ ./ • "'- L · • I~ • , 1 'ı •I • "'' • f • 

., • ' ~, Y'~ • ' "• tr ,( t 0 

.......................... mı~ ...... 
w REKOR! ••• 

Ze,.tia~ğlarının lıaiisiyetinin aksilti iı!ıbat eeene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
Adrese dikkat: İstanbul Tütün Giiınrük Kemerli sokak 21 Ne. 

~ Tel: 24197. 

TORKiYE 
İŞBANKASI 
KiJçilll lallarraf 1 

Jıeaapları 11142 

IK.ıtAMiYE PLAHI 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Ma-

yıs, 3 Ağustos, 2 İlü.iıciteşrin 

tarihlerinde yapılır 

1942 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 liralık = 2000. - lira 
3 J) 1000 » = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
3 J) 500 > = 1500,- > 

10 J) 250 • . = 2500,- • 

40 J) 109 > =4000,- > 

59 > 56 • =2500,- > 

200 J) 25 > =5000,- • 
200 )) 10 JI =2000,- -

Dev et Dem ·ry0Uar1 ilanları 
Muhammen bedeli (45.000) kH'k be§ bin lira olan 100 t<m piri

na yağı 1/12/1941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ltStdü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (33 75) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayai gün saat 14 de 
kadar Komisyan Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtıiaeaktır. (9902) 

* Muhammen bedeli ( 4SOOO) kırk sekiz bin lira. olM 400.000 desimet-
re murabbaı ye~l, ve 260.000 desimetre mura.bba.ı kahve rengi döşeme
lik keçi derisi 25/11/1941 sah gttnü saat lö,30 da kapa.k zarf usulil ile 
Ankara.'da İdare b!t:ıasmda satın al1nacald.ır. 

Bu işe girmilk isteyenlerin (3Ge&} lirıı:hk muvakkat teminat ile 

k!lfttiMln tayin ettiği vesiltalan 'fle tekliflerini ayni giiR sut (14,30) za 
kadar Komisyon reisliğine vermeleri lA.z.ımdır. 

Şartnameler (2&0) kuruşa Ankara ve He.ydarp.,.. veznelen::. .. ,. 

satılmaktadır. (9713) 

En son modaya muvafık 

BCTfJN MOBILYALARINIZI 
Çeşitleri çok olan istanbul'da Rıza Paşa yokuşunda 66 Ne. 

ı .l.llllET DYZl'aln ASBI llOBILTA ·------ Mafazasından altnız. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
.50 Kg. Yağlı aleminyum boya 
50 » Toz boya ı> kanarya sarısı 

80 > ıı > toprak rengi 
200 Adet pencere camı 54X 95 

59 » . ıı ıı 48X 194 

200 Kg, Sülyen boya 
35 ıı Siyah boya 

200 ıı Bezir yağı 
100 » Skatif 
ıoo ,, Reberoit muşamba macunu 
200 Metre katranlı muşamba 

20 Tabaka siyah saç 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 12 kalem malzeme pazar. 

lıkla satın alınacaktır • 
2 - Pazarlık 25/11/941 salı günü saat 1-0.30 da Kabataşta Le. 

va?:ım §Ubesinde müteşekkil Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Her kalem içi.il. de ayrı teklif kabul edHlr. 9865 

Dün ii spor hareketleri 
(Ba."?ı 2 ncide) 

dakikaya kadar gol kaydedemedi
ler, Ancak 44 üncü dakikada Sa
lim uzaktan çektiği bir şütle sarı 
kırmızılıların yegane galibiyet 
sayısını yaptı ve devre de ı - o 
bitti. 

İkinci devrede Perahlar güzel 
bir müdafaa sistemi oynadılar ve 
rakiplerinin gol kaydına mani ol_ 
dular. Maç da bu suretle 1 - O 
Galatasarayın galibiyetile netice
lendi. 

Fenerbahçe - Beykoz 
Fener stadında günün son ve en 

mühim maçı Fenerbahçc _ Bey
koz arasında idi. Sarı lacivertliler 
sahaya çıktıkları zaman şu kadro 
ile oldukları görüldü, 

ha yaptı. Devre de bu suretle 3-0 
neticelendi. 

İkinci devrede Beykozlular işi 
daha ziyade sertliğe döktüler. Sa. 
rı Uıcivertliler de buna şuurlu bir 
oyunla mukabele ettiler. Esat ka
!a ile dördüncü golü de kaydedi
verdi. 

Bundan sonra Melih yırtarak 
iki gol daha yaparak takımını 

6 _ O galip vaziyete gelirdi. 

Yukarıda da kaydettiğimiz gi. 
bi şuna da işaret edelim .ki, neti_ 
cenin böyle farklı oluşu Beyk('lz-

luların lüzumsuz ve çirkin hare
ketlerinden ileri geldi, Sarı lftci. 
vertliler bu suretle bu maçı da 
6 - O galip bitirdiler. 

Ankara at yarışları 

Romans !kinciliği, Özdemir üçün
cülüğü aldı, Ganyan 165, plaseler 
195, 145 verdi. 

Dördü7cü yarış: 

Bu koşuda Mihrillcan birinci, 
Payaza ikinci, A§kın üçüncü ol. 
du. Ganyan oynayanlar 280, pla· 
seler 130, 195, 335 aldı. 

Beşinci yanş: 

Tuna birinci, Demir ikinci, tln
aı üçüncü oldu. Ganyan 145, pl~
seler 100, 100 verdi. 

Mihrülcan - Özdemir çifii de 
550 kuruş verdi. 

Aranon ajan nihayet 
bulundu 

Ali Rızanın malfun h~Jse do. Nuri • l\forat, Muammer - E. Ankara. 16 (Telefonla) - An_ 
nis, Zeynel, Aydın • Turan, İbra- kara at yarışlarına bugün de de- layısile istifasından sonra aylarca 

E Vam edildi. Ve .:u neticeler alın- Atletizm Ajanı arayan İstnbul him, Melih, sat, Orhan. "' 
Oyuna Fenerliler başladı. Ve dı: Bölgesi direktörü nihayet bir a· 

Mkimiyet kurmakta gecikmedi- Birinci yarış: jan bulabilmiştir. 
ler. Beykozluların bilhassa mü- Öğrendiğimize göre, Atletizm 
dafaada Kclmiranla Sekiz Meh. Sillün rakipsiz olarak birinci ajanlığına, eski kürekçilerden, 
medin topla değil adamla oyna- geldi. futbol yan hakemlerinden, mü-
mak yoluna sapmaları Fenerlile- İkinci yanş : kellefiyet muallimleriodea Nejat 
rln işini kolaylaştırdı. dördüncü getirilecektir. 
dakikada Turan beklenmeyen bir Birinci Şenkız. ikinci Davalaci- Maamafih Bölge direktörünün 
vazivette ilk Fener golünü yaptı. ro, üçüncü Saron oldu. Ganyan isteğine rağmen bu işten anlama. 
Çok. geçmeden Orhan frikikten 140, pUıseler 105, 120 verdi. dığını muterif bulunan Nejadın 
;.kinci Fener sayısını da kaydetti.

1 

(]. .. .. · bu teklifl kabul etmemesi de muh 
l\,, I'h h çuncu yarrş . 1 temnldir. . . Devre ortah-rına doğru ıe ı şa " 

sl bir gayretle üçüncü ı>ir gol da- Bu yarışta Karanfil biritıciliği, Bölge direk-terüniiA keadi dü· 

§üncelerine uygun gördüğü Nejat 

bakalım bu vazileyi kabul edecek 
mi? 

Voleybol turnuvası 
Eminönü Halkevinin tertip et

tiıi voloybol turnuvasına dti.n de
vam edilmiştir. 

3 üncü kategoride (Kartal) <A
lev) e, 

2 nci kategoride (Kurtuluş) 
(Galatasaray) a hükmen, 

1 inci kategoride (Galatasaray) 

(Çelikkol) a, (Yüksek Mühendis) 

de (Yüksek Muallim) e galip gel. 

mişlerdir. 

RADYO 
Blıl(inldi Pl'OfftlD 

7,30 Program 19,3-0 Saat ayarı 
7,33 Müzik 19,45 Serbest ıo 
7,45 Ajans dakika 
8,00 Müzik 19 55 Müzik 
8,15 Evin saati 20'15 Radyo i 
8 30 8 45 M" 'k ' az. 

' - ' uzı 20 45 Müzik 
12.30 Program ' . 
12,33 Müzik 21,00 Ziraat tak. 
12,45 Ajans 21,10 Müzik 

13,00 Müzik 21,30 Temsil 

13,30.14 Müzik 
18,00 Program 
18,03 Müzik 
18,50 Müzik 

21,45 Müzik 
22,30 Saat ayarı 
22,45 Müzik 
22,55-23 K~tıış 

---DOK.TOR ---.. 
ÇİPRUT 

Cildiye ve Zühreviye Mütehas· 
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta sokağı 

köşesinde Meymenet apartmanı 
Tel: 43353 

DOKTOR 

Da! ~ı~r~ü~b~ısı 1 
(PNÖMOTÖRAX TATBİK 

EDİLİR) 
T1lnel, Şahdeğlrmen S. No. 5 

Tel: 49206 

~-1!11111• DOKTOR "\\ 

HAFIZ CEMA!_. 
LOKMAN BEKİM 

Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu lH 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hergün 2,'s. Tel: 23898 

ŞEBİ& TİYAT&OSO 

tstikMli Cad, Komedi kı91nmda m lugün saat 15,38 da a KÖRDÖVÜŞll 

Abone Ücreti 

uo iL 

Qar.eieye gönderilen evrak d.eree
clQaln edllmeein Jacle olmumıs. 

VATAN GAZETESi 
1 LAN Ff YA TLARJ 

Batlık 
1 nci Myfa 
2nci · > 
3 ünç(J • 
4 üneü • 

Üniversite 

750 
500 

. 400 
150 
50 

Talebe 
Birliği ay sonunda 
faaliyete geçiyor 
Üniversitede talebe birliği teş. 

kiUne ait hazırlıklara devam edil
mektedir, 

Rektör Cemil Bilsel bu mesele 
etrafında Maarif Vekilllğile te
maslarda bulunmak üzere onu
müzdeki hafta Ankaraya gidecek. 
tir. Talebe Birliğine ait alakadar· 
!arca hazırlanan nizamname Maa
rif Vekaleti tarafından tasdik edil 
dikten sonra bu ay sonunda Bir. 
ligin faaliyete geçmesi münasebe. 
tile Üniversitede profesör ve ta· 
\ebelerin iitirakile bir merasim 
yapılacaktır. 

Öğrendiğimize göre Talebe Bir
liği teşkilatında her fakülteden 
talebe tarafından seçile<!ek birer 
mümessil bulunacaktır. Birlik 
doğrudan doğruya Üniversite Rek 
törlilğüne bağlı bir teşkilat halin
de gençliği temsil edecektir. 

TAKViM 
l'7 TEŞRİNİSANİ J9U 

PAZARTESİ . 
AY: 11 - GÜN: 321 - Kasım: 11 
RUMİ: 1357 - İkinciteşrin: 4 
BiSRİ: 1368 - ŞEVVAL: 27 

V AIİT Z&V ..u.J U...'ltl 

' Dewıet Dealzronarı 
ıııetmell Dlllları 

17 lkinciteşrinden 
23 lkinciteşrine kadar 

MuhteRf Hatler• Kalk•cak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacaldan Rıhftmlat 

liaradeai& baUlaa Pazartesi 15 de (Ege), Perşernbe 
15 de (Cumhuriyet) Galata rıb· 
tımından. 

NOT: 17/11/941 den itibaren 
Karadeniz yolu tarifeleri değiş· 
miştir, Yeniden tanzim olunan 
kış tarifelerine göre postala~ 
Pazartesi ve Perşembe günlerı 
İstanbuldan saat 15 de kalkll· 
caklar ve Sinoba kadar yatniı 
gündüz ve Sinobdan Hopaya 1ta. 
dar gündüz ve gece seyri yapa· 
caklardır. Dönüşte de ayni şe· 

kilde seyir yapılacaktır. 

Bllı1m ....._. Çarşamba 18 de (Çanakkale), 
Cumartesi 18 de (Anafarta). Sir· 
keci rıntımından. 

-

Perşembe 8 de (Bartın). Topha• 
ne rıhtımından. 

(İş'arı ahire kadar haftada bit 
posta yapıla<:aktır.) 

Pazartesi, salı 9,50 de, Çarşanıbll• 
Perşembe, Cuma 16,00 da (Trak). 
Cumartesi 14,00 de (Sus), Paz&r 
9,59 de (Trak). Galata rıhtımın· 
dan. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 

de (Sus). Galata rıhtımından. ~'/· 
rıca çarşamba ve cumartesi 20 
de (Saadet). Tophane rıhtımın· 
dan. 
Salı ve Cuma. ıt da. (Seyyar). 't09' 
hane nhtmımd&n. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophaııe 
rıhtımından. 

Çarşamba 12 de (Bursa), Cuınar. 
tesi 12 de (Mersin). Sirkeci rıh• 
tımından. 

hak Mrtllıld ıllNıt ' Pazar 16 da (İzmir). Galata rılı' 
tımından, 

bmlr 111'-ıA dna Perşembe 13 de (Kadeş). ae1at• 
rıhtımından. 

N<n': Vapur Mferı.t b&kln nd& her t\WUl maıo.m.t ~ 
tatıfon numaraları ,....ıı acm.Werimtmen 6tJrenlılebWI'. 

&a&aı~ a., .U-fılllll Galata nhtnnı. J.imanıar Umum .Jll' 
M:UdtldtllU bina.il &lbnda • • • . • 

~ ....... ,A,ı mt ur G&lata nhtmu, :Mmtalr:a 1JlpaD _,, 

Ret.lltt btna81 altında ••••••• ıf1.0 
ilıtullı& .... •-•••I' - Sirkeci, Yolcu SMonu •.••••.• 

uooa•> 

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

Devlet Denizyolları ilanları 

İşletmemiz sağlık şubesinde 1-0 O lira kadro ücretli bir ecıacılır 
münhaldir, ;ır 

Talip olanların şeraiti anlame k üzere tekndl vesaiklerile rııc· 
likte Umum M;,idürlüğümiiz Zat İşleri şubesine müracaat et 3) 
!eri lüzumu ilan olunur. ~ 

BULMACA 
Soldan sağa: 1 - Hafızası za. 

yı:t:; Liva. 2 - Endişe; Bir et ye. , 
meği. 3 - Tersi: Taharri; Ana- ıt--+--+--+-
dolu Ajansı. 4 - Fransada son 
zamanlarda bir Alman generali· '•---~ 
nin öldürüldüğü şehir; İnsanda it 

yirmi tanedir. 5 - Bando, 6 - 5 
Kaba bir kumaş; Ulaştırma; Ba- ' 
ğışlama. 7 - Şeffaf bir madde; 1 ı---
Hafü ısınma. 8 - Midesi boş; r 
Çünkü; Üstün zıddı, 9 - Meşhur , 
bir pehlivan; Hatve. 10 - Tahar. 
ri etmek; Elbisenin kısımların-

dan. 11 - Kaçık, fi ,,... 1''· 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Hicap 1 Ağa, 8 - Elim; Am:ı-de. 7 ..... f&B' 

duymama; İsim. 2 - Ter.si: bir saltanıama. 8 - Ki; Ikiz. 9 11 "" 
feryat edatı; Zavallı. 3 - Blk- me; Ra. 10 - Ra; Palet. 
mak; Ağacın kolu. 4 - Vezin; Zamane; Leva. ..... 1'~ 
En fazla. 5 - Sahip; ( •.• e) kadar. Yukarıdan aşağıya: 1 ..... f19' 
6 - Bir renk; Miskin. 7 - Nefi Yek; öz. 2 - Alakalt. 3 j!9 

edatı; Bir nevi pamuk, 8 - Zen- vadis. 4 - Mi; Maıkara. 5 t-1 "" 
gin· Zamanın kısımlarından. 9 - ı de; Liman. 6 - La; E~ 'ı 9 ". 

' Ü i AınırP · ..,ı. Yemek; Nopran. 10 - mit et; Ela; ma. 8 - Dadı; . er"' 
GÜNEŞ: 
ÖGLE: 

6,50 
11,59 

14,34 
16,49 

18,25 
5,07 

İns~nlık. 11 .....: Boğulma; Bir ka- Eka; Adakate. 10 - Nan. .A 
l,OO dm adt. Ev, 11 - Ada; Az; T~ ~ 
7,09 

İKİNDİ: •• 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

9,44 Dünkü balmacıanın halli Udııt'I 
12,00 ı Soldan sağa: 1 - Tahsil eden. Sahibi ve Nfi!riyat ~ .... lif _..-. .. ·~:J 

1,35 2 - AlA; Falaka. 3 -' Savma; AIDlllT ~ ~ 
12,17 Adana, 4 - Kaide, i - Yad; Esi; B&eıl41#ı yer: VATAN 

,. 

\ 
... 
t· 
l 


