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lstanbuluu glnllll elemek ihtiyacı 
Tanzim satışı kaldırılıyor Şehrin 1~ . . . . · ı ı Hu kum et 
ıhtıyacını Beledıye temın edecek merkezimizinJ. 

Karar Vilô.yete tebliğ edildi l9uncuyıll J 

Tkaret \'eldll B~ Us 

ltalyanın 
endişesi 
M ussoli n i, 
Atinada imiş 

M ... ouaı U• Bitler, 
Sre11saer111 nJQiif 

konaşaceklar 
~ablre, 15 (A.A·> - Endişe ve . 

rlct haberler yüzünden M. Musso
lını•nın Atlnaya gltUği öğrcn11mek. 
led!r. Y unanlstanda. bulur.an İtcı.I. 
~an kıtaları Afrika çölUne gttmek. 

Belediye mahalli karneler hazır-
1 ı yor. Ekmek narhı buğdayın 
maliyetine göre tesbif cdiiec~k 
Vi!Ayetıerde ekme!< satışının bele· r Ekmek karnesinin kaldırılması ka· 

,-elerce idaresine ait kararnameyi, ! rarı Uzerlne dün öğleden sonra Bele· 
bnkomet dUn vilayete teb:iğ etml.ş· ı dıyede vali Dr. LQtfl Kırdar·ın reı.s· 
tlr. Jiğlnde, P arti idare htyeti reı~t Suat 

Pek yakında şchrimlzin gilnlUk ek-
nıek ihtiyacı Belediye tarafından te-ı Hayri Urgüp!U, Mıntaka Ticaret mU-
mln edflecektlr. Bu sur etle Toprak dUrU Baha E ngcr, Belediye Iktısat 
Mahsullerı Ofisinin fırınlara yaptığı mildürü Saffet Sezen ve daire mil· 
tanzlm satıfl kalkmış olacaktır. 1 (Devaunı Sa. a, :sü.. ' de) il il 

.. 

Alınan-Rus harbi 

500 müstahkem mevki 
daha Almanlara geçti 
Almanlar 

yeniden 

l ' 

Mozdok çevresinde 
taarruza geçtiler 
-, B crlin, 15 (A.A .) - Alman or

duları bıışkomutan lıgımn tebliği: 

K afkasyada Alm -sn ve S lovak 

' 

Vali Dr. Lutn Kutlar 

Mareşal 
Smufs 

Tarihi bir autuk 
söyliyecek 

• •atkı, .......... •• 
Awaei it\111~ uala· 

ruu:a ö.11liide lra ladecek 

Bu münasebetle L~ıı i 
i dra BelediyC! Reisinin~ 

1 

b:r mesajı I' 
Jjüaruın geçirmekte 
oliaja lakipl, alaka ile . 

takllıe dlU1or 1 
ı Ankara.nın hukünıct m<.'rkez.ı o. 
larek n:•çı!mesın•n 19 uncu yıldc•. 

l nümü münascbetile İnglltere B B. 
C radyc; mcrkezı bır cınısyoı1 yap. 
mış ve Lor.cira Beled·ye Rei&I Aı .• 
kara Vail ve B~lcdıyc Rcısıne ve 
halka hıtabcn bır mesaj yollamış. 
tır . 

B u mesajda Londra Bcledıye 
Reisi Ankaraya hıtap etmekle duy 
duğu ıscvincı belırtmckte ve A n. 
karanın bırçok bakımda.:ı Londra. 
ya benzediğini işaret etmckledır. 

Beled iye Reisı Ankara nın birçok 
bakımlardan tarıh i gür.Jer ya~ndı. 

(Devamı Sa. Ş, SU. S de) «=• 

Belediye 
• • 

seçımı 

nihayetlendi 
Her t~rofta Parti 
n::mzetleri kaz::md. 

SeJahatınden döntr dönmeı; Runet'le ı-örllşen t•uıu 

V. ! k. 1 j 1 Ame rika ya döndü 

ikinci cephenin açıl
ması lüzumuna kani 
Almanların Rusyayı zapte· 

demigeceğini söylüyor 
tense oldukları yerde knlmağı ter. • 
cıh ctm ktedlrlcr. Afrlkayıı gön_\· 
dcrllccek İtalyan alaylarını yük
Jelllı:k için Kcratlnl'de bekleyen 

kıtaları dağlık ve kesit ormRıılık 
arazıde şıddetli c;arpııımalarl,ı yc.ıı 

dlı.iımın mcvzileı•ınl delmişler ve 
500 den fazla ıstlnat noktasııe nnıs 
tntı'..cm mevkllcr ı hücumla de gc. 

Şehir meclisi azalıkları için villı· 
yctlmızdc yapılan ıntlhapta atılan 

1 
reylerin tasnifi ekserı kazalarda i k · 

mal olunmuştur. Yapılan tasnltlert Vaşington, 15 (A.A.) - M. Warı 

1 

Moskovanın vermiş olduğu deme-
1 göre Parti nam:ıet'erinln ittifakla se-ı del Wilkie, Cumhurreisıle bir bu- cı şıddetle müdafaa etmiştir. M. 
1 çlldlklerl anlaşılmaktadır. çuk sııat göriişmüştür. Bu müza - Wilkle, aynı zamar.da hadiselerin 

bir gemıntn lnfiltıkla harap oldu-
ğu blldlrtımıştlr. 1 
Vasıngton, 15 (A.A.> - Hıtler • 

ile Mussollntnin Brenn.r geçidinde 
buluşacakları haber alınmıştır. 
Gestapo şcfı Hlmmlcr. itatyada 
norna, Mılfıno, 'Torıno, Ccnova şe. 
hlrlcrinde üç gün kalmıştır. Htmm
ler , Mussollnl ve Kont Ctano. Pro
ı:>aganda Nazırı Alcssıındro Pavo
linı ve Siyah ı:öınleklller kumanda. 
0ı General Enzo Galbtall ile gö
tijSrnUştür. 

l<iel Hmanına tekrar 
hücum edildi 

L<>ndra, 15 (A.A.) - l ngiliz hava 
tl~ırJıtmın tebliği: 

I>tın gece, i:fi hava 'artları içinde 
uçllklarmuzdan bUyUk blr teşkil Klel 
: eniz UssUne ve Jlnıaruna karşı toplu 

1 
ir taarruzda. bulunınuştur. Dokuz: 
11tlliz bomba uçsığr kayıptır. 

lt t:>Un, l ngillz uça.klan Gaııkonya 

1 
61".fezinde devriye uçuşları yapark en 
iti ' Yunker 88> ile bir dllşmıın denız 
~~a.tı dUşUrmUşler ve kendileri hlçblr 
8.Yıba uğramamışlardır, 

(İkdam ) gazetesi 
lt ' ikdam> gazetesinin Or ft idare 
lt 0rnutanlı~ı kararlle mu\'akkaun 
81>8.tıJdığı haber alınmıştır. 

Rommel Lib
yaya döndü 

Mısıra taarruz vaair.de 
bu'undu 

Londra, 1~ (R adyo - 23.45) _ 
Mareşal Rommel L tbya'ya vazifesi 
ba.şına. dönınUş ve Mısır'a karşı bir 
taarruza geçece~lne dalr vaadde bu

lunmuştur. 

Roma, 15 (A.A.) - İtalyan teb. 
l!ğl; 

(Devamı sa. s, SU. S de) /X/ 

..__ Yeni tefrikamız 

Atlanta üzerinde 
fırhnalar kopuyor 

Gea9 bir llma naoeralarla dola baJatı • 
Ber aa luam ıafll'laa Jaadlıeler • Çok 

merallb Mr ull!ta roma•ı 

Veiner E. Hintz'in, Rezzan Ahmet Emin Yalman 
tarafmdan güzel bir lisanla çevrilen bu eserini 

birkaç g üne kadar neşre başlryoruz. 

çlrı:ıışlerdir. 

Tcr<:!k l<csımınctc duşman 

vc:.lcrl puskürtillnıüştür 
Ber1in, 15 (A.A.) - O. N'. B. 

nJansmın b'ldirdlğlne o;orc. Stalln
graddaki Dzcrzı~skı z!ra:ıt trak. 
törleri fabrikası bu sabah hilcu m . 
la alınmıştır 

Londrıı., ı 5 (A.A. > - l\ t cı-kova 
radyosu dün Slalingraddn çarpı. 1 

şanlar için şu ıne.s&Jı c.kuınuştur: 1 
1 (IStalııgrıı.cl mOdafılcrı, kahra. 

mnn şehrin mlıctııfil:rl. hhtıin or. 
du kumandanları gibi. tekmil f.ov. 
yet milleti de sizinle• beraberdir ,. !\fa rc,al Smutıı 

Moskova, 15 (A./\.) - 'ılozdok ı Londra. l"' ( \ A ı R.ı•,, ı<il 

1 
Reylerin tasnıfi ikmal edilen yerler kereden sc;nra M. Wilkie, lklnr.l Moskovayı bu demeci yapmak bıı . 

ve atılan rey mllctarları aşağıdaki cepheyi bir an evvel teşkil etmek kımından haklı gösterdiğini söyle. 
~ckilde :o;ıraıanm~'t.r:. . l lüımmunu tekrar etmiş ve 11AL mlş, ziyaret ettiği bütun milletlere 

Eııwıonil. 40.1 .. 6 kışı rey atınıştır. 1 manları:ı Rusyayı hiç bir zaman mensup askeri mütehassısların fi . 

. 
\ 
\ 

Sarıyer 12.4189, Eyllp 14.598, Fatih 1 zaptedcmlycceklerine kanilmıı de. kirlerine cUr.den geldiği kadar de-
96.802, Beykoz 1632, Kadıköy 6.397, mlştır. ğer blçmeğe çalıştığını ve ikinci 

tDe•linıı: ::,a. ~ 13ıi . 1 de) - M. Wllkic, ikinci cephe hakkında (Devamı: Sa. SU. S de) + 

Salomon adalarında 

Amerikalılar, yeniden 
(De\-amı Na. 8, Sti. s de) ( +) 1 '1 

" • • .., 

----------- -- · Clıurchill bug!iıı Avam kanı rasında ı e 
Maltaya yapıian ~~r~;~~ıı_~"~,~·~~~~nd~cı~ı;v:~ıt~~: s~;~ taarruza geçtı er 
hücum. lar sıkl~ .~tı 1 llyccettlnı Şii .suretle bıldırmıştır: 

.. co. •? 1 Parlamentonun da bıldiğt gibi ce· 
Ber lin, 1~ (A.A.) _ o. N. B. nin ı nup Afrika birlig-l başvekili ,.c ~·.,c;en V~~ln~t_on, ı~ (A.A.) - ncsmcn I bir t efsirde bulunmamasına rıığme~ luklıı.rı Amerikan mütlafaalarının 

askeri kaynaktan öğrendiğine göre, I harpte Blrle'(lk kraııık harrı kabine· blldırildl.,ı~e &"öre. Amerikan donan· Japonların, Salomon ndalarındakı ,batı cenuburtda fut'lde.lıJfüırla ôrtuııı 
Malta'da ki askeri hedefler 11 ll kteş· s i Azasından bulunan Marcıpl Sıııuls 1 masının pıyadc lrnvvet :cri, Salomon Amerikan taarnızunu durdurn:ınk ga. dağlık bir çevrededir. Bu çevrede ge. 
r indenberi durmadan Alman savaş Londraya g-elm!şUr. Parlfınıcntonun, adalarında. ycııiden taarruza ~eçmi.ş yes!yle büyllk bir harekete gırış~_ek çen hafta Amerı.kan deniz sllAhen· 
uçal:Iarının taarruzlarına maruz bu· memleketimizde bulundıığıı sırada btı ve r! ha şımdiden Guad~lcanal ın ~ı· için kuvvetlerini topladıkları aşık.ır. dazları iki gllnlük muharebelcrder 
lundurulmaktadır. H ücum eden Al· maruf devlet adnmı bUvtık "l '" mal S3hıll Uzcrlndeki Amerlltan me\'· dır. sonra Japonları çok ağır kayıplara 
man uçaklarının sayısı 100 ve 150 buluşmak fırsatını elde ·edece~I~~':~: zılcrıni ı;enişletmı.ştir. Böyle bir tcşebbilsiln ilk hcdcıfı Gun uuğrnto.r k i erlcnılşlcrdl. 
arasında. bulu nmakt'adrr. Diln Malta memnun kalacağına eminiz. ulkıs- • Vaşington, 15 (A.A.) - Harbiye delkanal denız UsstlnUn tahrıbı \'eya Pen.rl Hnrbor, 15 (A.A.) - Pası· 
üzerinde ve ada dolaylarındaki su- ıau Mareşal mUnıkiln 0 abllaı~ı k~- nazırlığı Guadclltanal'a J apon takvi· ele geçlrllıncsı ıdı. Guadelknnnl'ın fikteki Amerllrnn donanması ba~k•!· 
Iarda düşUrU!en dUşman uçaklarının d ar sUratle her iki meclis kıırı;ıısında yelerinin çıkarılması ııu~usunda hiç şimal kısmındakı dUşman kıta top.u- l (D" \ aıııı: .sa. s. ı,iı. ti ; ılı&l u 

5ay1sınm evvelce de bildirildiği gibi söz almağa muvafakat <'tm 1~Lir. :ı.ı ·. 

9 dan çok fazlaya yilkselmi' bulun· r~alin nutkunu söyliyeccği saııt \e 
ması kuvvetle muhtemeldir. (Devllrnı sa. 3, Sii. 2 de> xx 

Deniz nakliyat işleri 
\ 

Deniz nakliyatı üzerin-1 
de mühim görüşmeler 
Armatörler Birliği Reisi, yeni 
kararlar etrafında izahat veriyor 

Bir milddettenberl .şehrimizde bu· sırasında, bilhassa tahmil, t ahll.} e ve 
lunan MUnakalAt Vekili Amıral Fahri nakliyat işlerlle meşgul olmakta ve 
Engin, tetkiklerine devam etmekte· Is tanbulun kömtir ve la\e v:ı.ziyeti 

dlr. Münaka.lAt Vekili bu tetklklen (~n.ını Sa: S Sü: 3 de) -1 karanlık latı ı ;-lı:.!:ı aı;ık denizde bir ihraç h• rcketJne hazırlık 



Şehir 

Haberleri 
• 

Eşsiz koca Türk 

Avrupadan 
çok miktarda 
ithalat eşyası 

geldi Y ozan Z~YA ŞAKİB 
- ıtı - !danın, insaniyetin, dinin ve mede. 

hdndsl - Bu mabedin yanın. niyetin kabul etmlyccesı hiç bir 
d Tor yon namına izafe edllen kü. hareket eseri göstermemi~ıer.. an. 
çük bir kilise daha vardı ki LAUn- cak, icap ve ihtiyaca göre hareket 
ler tarafından kAmilcn t&hrip edil- etmişlerdir. 

Sirkeciye uzatılan hat 
vosıtasıyle vogonl:ır, 

malları ambarlara 

· bcşo ltıyorlor 

mlştl. AJacak, arka kısmındaki son Fatih • Hnmmer'ln de itiraf ettL 
cemaat yeri mevcut idi. Bu kısmı ği gibi • silah ile itaat ettirdiği hı. 
da bir zamanlar namaz.gAfı gibi kuL rlstlyanların muhabbeUerinı kazan. 
ıanıld•ktan sonra Fatth camısı ya. mak için, enların hamisi oldukla-
pılırSen bu metruk mabedin en- rını ilan etmiş, feUıln ertesi günü, Son günlerde Avrupa memle-

' -~~ lak e ,,,,...._,_ t ketlerindeo, bilhassa Almanya, Ma. 
kazı, oraya nakledildi. son dero...,_"'""' par m r ........ .n: pa 

Üçüncüsü _ Liybi6 kllisesi. şım_ rlk tnWıap ettirmek suretile de. bu carlstan ve İtalyadan getirılen çok 
di Çırçır camisi denilmektedir. himayeghll filen lsbat eylemiştir. miktarda ithalM eşyası konulacak 

'Dörduncfisü _ Sen Jan Batlst Fatıh. şehre girdiği zaman, bir tek yer bulune.maınasından dolayı v&. 
killse&I. Bugün İmrahor camisidir. keHmeHk bir emirle, hlclstiyanlığa gonlarda bekletiliyordu . Bir kısmı 

Beşincisi _ imparator Jüstinye. hıtam vereblllr<ll. Ve hiç şüphesiz yollarda bekleyen bu vagonlar, 
nın Serjlyüs namındaki aziz~ na. ki bu emirle ~. bütün şark hırls- S irkecide uzatılan hat vhıtaslle 
mına yaptırdığı kilisedir. Şimdi, Uyanlığı söniip giderdi ••• Fakat Fa. ambarların önüne kadar getlrlle. 
Kuçülı: Ayasofya camislciir· tıh, böyle c«hll:.OC bir taas uha ka. bilmişlerdir. 

Altıncısı- :Mirele, yahut Y.es11- pılarak küçfrldük eseri gö~te medl. İthaltıt eşyasUe dolu olan bu bir 
r~ killsesidlr- ovarındakl rahı. Bıliıkfs, btitün dinlere ve her mil- kaç yüz kadar vaıon, peyderpey 
belere mahsus manastırın kllisı?Sl !etin mcdenlyethlc, ne kadar hür- iboşaltılacaktır. İlk vagonların Slr. 
ohtp, rahibelerin ftrarı üzerine met metkAr olduğunu - Müslümanla. kccideki depolara boşaltılmasına 
rtik ~fiındac eamıye tahvil e. rın ihtiyaçlarından faz.la olan - kı.. başlanmıştır 
uılmiş.. Bodrum canıısl adı verıL liseleri sa.h!plertne terketmek .. on- Alakadarlar tahliye işinin sürat. 
ml!ltlr. ların din! aytnlerlne tam bir hi:ir- le yapılması ~in lazım gelen ted. 

Yedincisi - Sen Fokas kilisesi... rlyet vermek .. bunu lıemitı. lçln de bırleri almışlardır. Bu vagonlar 
o clvarda tesis edilen Cebecller kış patrik nasbeylemek.. Bizans a:;ıl. boşaltıldıktan sonra, içlerine lhra
fagına cami ittihaz <!dilmiştir. Fetih zadelerinin hak ve imtiyazlarına cat eşyası konularak geldikleri 
esnasında. kısmen harap bir halde halel getirmemek suretfle, o dev- memleketlere gönderıleceklerdir. 
ldı, tamir cdildi. Fakat büyük zıel. rin - Ye hattA bu devrin - galip Öğre::dlğiınlze göre, boşaltılma. 
elckrlr. b·rlnde, tamır kabul etmL ve muzafferlerinden hiç birinin ya başlayan bu vagonlarda çok 

yecck derecede ytkıldığından yeni. izhar edemediği y{Hc.&ek bir büyük. miktarda kimyevi madde, mensu. 
den in asına !uzum ı;:orQlmcdl. lük eseri gösterer~k. Türklüğün SC· cat, makine aksamı, potrd , çivi, 

Sekiz.incisi - T.coc\or namında reflni yükscltU. pamuklu ve yünlü manifatura eş. 
cı tla·· bır ullmln tesis ettıği eski Mütea&Kp htrlstiyanlar. eR çok y.ası, lüks porselen, fayans ve saıre 
bir mabcdtn ü~e yırpümış ve bu cihetı nazat"ı dikkate almalıdrr. vardır. 
Crnabı kadiri kayyum namuıa ıt. lar. Kahraman, fıtkat bedbaht im- l\1ınta.ka Ticaret müdürlüğü. bu 
haf edilmiı; ~an ma~astırm kilise- parator Kostanttrun çok ha~h 0 - malların derhal piyasaya çıkarıl. 
sıdir ki, bugun Ka:rıy.e camisi de- !arak Koca TUrk dtye yadettığl bu ması için Jfızım gelen tedbirleri al. 
nılmektedr. eşsiz Fatihi dalma Priinnet ve tek- ' mıştır. Alakadarlar bu mallar pi. 

Dokuzuncusu - Sen Teodor ki. rlm :ıc a.rımalıdırlar.. , yasaya çıkınca ortalıkta hissedilir 
l•.,rsi. Vefa camisi olmuştur. ZIYA ŞAKIR derecede bh- ucuzluk başlayaca~ı-

Onuncusu - Panahrant kitiscst. 7 Birrnciteşrln 1942 nı söyle~kt~dlrler. 
Şımdi, Halıcılar camisi denilmekte. Çemberlitaş 
.tır. - SON- Maksadı hırsızhk 

değilmiş On bırıncısi - Pantıe Popte kL 
li esi. Türkler istanbula girdikleri 
ıaman. o civar halkını aç bırakma
mak iç n bu kıltscyi imaret yap. 
mısJardı. Camiye tahvil olunduktan 
sonra ismi (Eski imaret camisi) kal 
mıştır. (Eski) dcl'lllmesine sebep tc, 
Fatıh o cıvarda yeni bir ımar~t yap 
mıştır. 

On ikınclst - Yukarda arzettL 
gımiı Yamakarist ki1ısesi civarında 
Sen Jan adwıı taşıyan, küçük bır 

kilisedir. 
On üı,,·r.ncüsü - Arkanj l\lışel 

kilisesi. Mıha! oğlu Mahmut Paşa 
tarafından camiye tahvll edildiği i. 
!:•n adına Mahmutpaşa camisi de
' ilmektedir. 

On dördüncüsü - Scnt Andre 
kılisesı. Elyevm, Koca .Mustafapaşa. 
camisidir. 

On beşındsı - :Manoel manas. 
tırı. Ke!ch camisi adını almtŞtır. 

On altıncısı - Topkapı sarayı 

ı.Jah\Hndeki Sent İren kilisesi. Sa
rny dahilinde bulunduğu için hal. 
ka mahsus bir ibadethane olarak 
kullanılmamıştır. Btr müddet met. 
rük kalmış, s<ınra, silah deposu o. 
!arak kullanılmıştır. 

On yedtnclsl - Ayvansarayda 
Sen Piyer ve yahut Sen Mark kL 
ı sesidir. Bunun ismi de Atik Ali 
Paşaya tahvıı edilmiştir. 

* Görillüyor ki ne Fatih, ve ne de 
Tiırkler. butun şar.k ve garp ordu. 
!arını" zııptC'demedıklerı beldel 
tayyıbeyi rethettiklerı zaman, vlc. 

Bir lmmaş muhtekiri 
Milli Korunma mahke-

Beşiktaşta muhtelif evlere cam. 

daın veya duvardan sirerck hırsız. 

mesme veri idi 
Yüzlerce top kumaş tistUn<lc 

lık yapmak suı;:undan maznun İb

lhtl· rahimin duruşmasına dün de altın. 

kltr yapmaktan suçlu olan bir tticcar cı asliyede bakılmıştır. 
dUn Milli Korunma mahkemesine ve- İbrahim; yaptığı bq hl'rsızlıJ:ı 

rilmlştlr. Ln.kar etmiş, fakat yakalanmasına 

Flnca.ncılarda Yusufyan han 53 nu- sebep olan son vak'ıısını itiraf et
marada kuma11 lUccıırlarından Refael miştir; fakat bunu hırsızlık ka.sdL 
Eli külliyetli miktarda çulakl namın· le yapmadıj;ını, 0 evde eskidenbe. 
daki kumaştan bulundurduğu ve işine ri sevdiği bir kadın bulunduğunu, 
gelenlere faturasız yüksek fiyatla ' ve kendisini o gece saat 10 dan 
sattığı halde diğerlerine normal fi· sonra beklediği halde kapıyı açma. 
yatla ve fatura llc sııtmaktan imtina yınca pencereden girerken yaka. 
etUğ'I anlaşılmış olduğundan Milll landığını söylemiştir. 
Korunma mahkemesine verilmiştir. 

Tramvay ~an 1üşere~ 
yaralan .r ı 

Fatihte Yedierler mahalkslnde 
oturan 10 yaşında Mehmet adında 
bir çocuk Beşlktll§ta bir tramva.. 
ya çarparak ağır surette yaralan. 

mış ve ifade veremiyecek bir su. 

rette hastaneye kaldırılmı~tır. 

Sami Abuaf davası 
Dün birinci Mılli Korunma mah. 

kemesinde 40 bin liralık lhtikfı.r
dan suçtu olan Samı Abuafın da. 
vasına bakılmıştır. 

Büyük bir alaka ııe takip edllen 
bu dava, dün dınlenmcsi JAz.ım gc. 
len şahitlerden Abdülkadirin gel. 
memesi yuzundcn başka güne bı. 
rakıtmıştır 

'Mahkeme, adı geçen kadının 

dinlenmesi için duruşmayı ba~ka 

güne bırakmıştır. 

Fazla içki kuH ~ nm&nm 
sonu 

Bayram sevlncI ile fazla içki içe. 
rek harr ketlcrlni kontrol edeme. 
yen bir genç feci b ir kaza ile öl
müştür. 

Balatta oturan Hl ya,ında Hü
seyin adındaki bu genç, sarhos bır 
halde eve gelerek pencereden ha. 
va almak istemiş, başiııı cama çar
parak yaralanmıştır; kırılan cam 
parçaları ~ırtlağına battıgrnda.n 

dama~arı kesilmiş ve fazla kan 
zayi etmek yüzünden bu .:enç de. 
likanlı ölmüştür. 

Ceset muayene edilerek defnine 
ruhsat verilmiştir. 

• 

~ATAN 

il il 

il O EN 1ZC1 GOZOYLE il 
il il 

Günün ağır harp gerrıisi 

·Dretnot-
Yazan : Blıamettln 1'LSIL 

t?!!!!!. e~ilerde bütün fen nerte
~ yışının her tikiüsünü bir 

arada görmek mümkündür. Gti. 
zel kış baiıçeleri, iç çekıcl dans 
salonları, kamaralar, kabul sa. 
lonları gibi me<ienlyctln ttızum 
gösterdiği bütün şeyleri, en gü
zel, en füks b ir otelin bütün in
celiklerini gemilerde bulablHrsl. 
niz, derriz havaaıatn vcr<il.il sağ. 
hk neşesi, eğleooeeı ıle böyük bir 
yolcu ıemlsrnde seyahat kadar 
tatlı bir şey olamaz. Y•zm bir ge. 
minin. güvertesln~ serın sertn e. 
sen bir rüzgarın canlılıklarını h is. 
sederek tabiatın hava, deniz, gü
neş gibi ruha gençlik, vücuda sıh.. 
hat, kalbe çekici bir kuvvet vereın 
duygular ara9lnda seyyal bir mu. 
siklnin cana can katan nağmcle. 
rini dinlemek, ıtevgili bir yavru. 
ntız ile ruhi hasblhallerdc bulun. 
mak kadar tatlı bir §CY tasavvur 
edebilir mistnlz? Ömrünüzün uza. 
dığını. hayatınızın bütün saadet. 
!erini kalbten ıelen bır iştiyak ile 
içtiğınizi duyarsınız. Böyle bir ge. 
minin mağrur kumandanı ile bah. 
tiyar zabitlerini kıska.nmamak ka. 
bil mi? Bu b;.htlyar yaşayışa c. 
ren hlSanları kıs:C.anmağa değer 
görmez misin iz? 

~en harbin tecrübelerir:den 
alınan dersler üzerine drctnotlar. 
da yeni değişiklikler yapılmı~tı. 
Bu harbin yeni silahlarının verdiği 
felaketli neticeler karşı.sında harp 
gemisinin batmam~ı içm yeni 
çareler düşünülmüştür. 35 bin 
tonluk gibi dretnotların inşa tarz. 
larında görülen yenilik. deniz 
harp gemilerl!Wn taarruz ve mU
da!aalarrru arttıracak kabiliyetler 
doğurmuf(ur. Bu mehlp ıemilerın 
(dcsign) leri, mücadele kudreti 
için modern bir harp ıemtsindc 
her bakımdan bulunması düşünü. 
len tekmil incelikler ile h' zen. 
miştlr. Bu nokta modern harp ge. 
mi~ri in'}aı:ında yeni bir ınkıl(ibıı 
yol açmış bulunuyor. 

'Bu desi~mc. geminin siirati ni 
arttırmak, yalpasını azaltmak, 
toplarının isabetini d;ıhA sıhhatle 

yııpmıık ıçın üç nokta üzerinde 
yapılmaktadır. Biri prova k•~mı. 
ının yapılışında, diğeri merkezin 
omurgasız, düz olmasında. üçii:ı. 

ciisü de ön dire:;ın bir kara fc. 
ner kulesini andırır tarzda bu
lunmasında ı:örülmektedir. 

IF!!!!!f!. eminin baş kasarasmı teş. 

~ kıl eden on guvertenın 
kav:;!, dışarıya t11şkın. c;u tutmaz 
vaziyette olma!tıdır. Bunun temin 
cttıği en büyük fayda, ~cıninln 

sen ~üratle dalgalara k;ırş1 seyre. 
derken baş tarctln su sr.rpintiJc. 
rindcn mütcr.ssir ohnıyarak rü. 
yet ve -t'ndaht husuwnda taret 
zabitinin engelsiz çahşma-;ıdır. 

Fakat her gemıdc bu konforu, 
bu taUı hayatı bulama:ı;smız. Mu. 
harebe gemileri bu konforu taşı. 
maz, <>rıun komutan ve subayları 
bu bahtiyarlar arasında değildir. 

Bunlar, yalnız dögüş için hazır

lanmış, bin türlü &ıletlerin bir sa. 
at kadar nazik makinelerın çalrş. 
malannı durdurmaksızın işıeı.mek Yeni harp gemisinin sıklet tcv-
lçin fennın her sahada yarattıgı zll, tekne. reze, silah, mahrukat. 
inkişafları takıp ctlTI'!k ı:tbl gc .. lş teçhizat. m:ıkııı!rr .t:ö7.önilnd .. tu. 
b!r b1lginln bütün a{:ırlığını taşı. tularak çalışılır. Eütuıı ıl:lctin 

mak zorunda kalan bu kıymetli üçte birini tekne, üçte birıni reze. 
eh!manlar yalnız b ir ödevlo, va.. ye<ildc b!Tlnı silr.hlar, otuz uet<? 
tan ôdevinlıı karpladı • b!r haz blı-l'n! mahrukat, 30 d& bırini teç. 
ile bu işleri be.şarmak kudretin. hlıat, 8 de birını makineler tezkll 
de buh.ına bilir. 

etmek esası kabul edilerek tevzi 
yapılı.r. 

Taretler, makıneler, zn-hh ku
şaklar. gemloin muvazene ve mu 
Jı:avemeti ile mütenasip olarak da. 
ğıtılır. Mesela ~k bir dalga il. 
ıerınde. gemı merk<:zinin bulundu
ğu zaman , geminin ba~ ve kıça 
kadar olan kısımları 1stlııatsız ka
lır. İnşadaki muvazene ve muka
vemet kudretinin yüksek tesiri 
geminin kırılmasına miı.nı olur. Bu 
Jıckta gcmı dlzııyinda en mühim, 
en dakik hesaba tabıdır. Hesapta. 
ki küçük bir ihmal büyük tehl\
kcl~r doğurur. 

Fener kulesı ~eklinde yapılan 

prova dıresinln büyük borda de
niı!erıııdc ~emtnın müthiş yal. 
paycı düştüğü zaman geminin mu. 
vazcne merkezinde yapacağı te. 
şlrdc düşünülerek karşılanmıştır. 

M"rkcz kısmının omurgası. düz 
olarak yapılını~tır. Bu suretle sc
minln kuvvetli yalpaye dü~mesi. 
nin önüne geçilnY."Si gö7. ö -:ünde 
tutulmuştur. Harp gemileri, çok 
ve ağır yalpaya düşer. Çok ve ıı. 

ğır yalpaya dü~en gemiler ise ta. 
blatılc fena bir tcyı cıteşi sahibi o. 
!ur. Yeni inşa tarzı bu maniayı 
miimktin olduğu kadar ortadan 
kaldırmaktadır. 

~ teş kontrol manzumfl'slnl ve 
~ diğer bütün tarassut ve 

kumanda aletJ.rrinl taşıyan ve dL 
rek vazl{es:nı gören kule kfıfl de. 
recede mukavimdir. Deniz topla. 

rında görülen son inkişaf, gemi 

d ireklerinin ınş3Sı tarzını bu şekle 
koym&k mecbınlyetlni do;urmuş. 

tur. İlk Ame:-H::ı. drelr of.larında 

kafes ıjckhndc örme direkler var 
idi. in~ılızler bunu üç bıçaklı o
larak kabul etmiştir. Örme direk. 
l~rde yıpranma 1aman1 çek az. 

(De\.'amı 3 üncü sayfada) 

500 tonluk bir denizaltısırın L 1-
çınde konfor namına hiçbir şey 

1 
bulamazsınız. Burada yalnız müt. 
hiş bir rütubet. acı bir kür ko-

Çaoa Kao~m 

18. 10 - 9U 

Vurguncunun 
alfabes1 

A ~ağıdaki alfabe bil' ı"UJ'pr· 

~ cunım defteriııOen kopya edll 

ml~tlr: 

Ne çıkar, olar A, 

Paralar ~lrecek ce l'J. 

Satılacak gizli c,, 
)fallar elimize ı;eı:tlk ç. 
Faı:la kar ede e '(). 

Nf' kıuı~ıyorı.r b~ey r .. 
Elbet kaıanır, bakaru: key f", 

)fadcmkl memleket bize sömür (,i, 

Konu~masınlar bo,ona aley J(. 

Aı:ık konu,uruz, değ iliz müra J, 

Biı:dedir hilenin en\'a 1. 

Çocuğu yazdırdık diye kole J, 

Neden !!Ürüyorlar bize le ıc. 

Satarız elbet elden e L. 
Halk \.'eriyorsa cere ~f. 

Bundan kime N! 
Belediye kiımmı,, ne llarl1U' o: 
ö, ba yağlardan ô! 

Kazana<'atız elbet tepe te F, 
Bir kere, on kere, yiiı; ke Jl, 
Kazık atac:apz Mırtte 8, 
Btre alıp aatacatn on 1'e Ş. 
Hiklm~ plrlaee, şekere, • T. 
Ellmi'&de tatsız fanlyeyl, aoı..ı v. 
b&enek aırlanchrı11z Mit u. 
Her.,eyi yapanz biz de v. 
Ne lüzum var efeacllm ınük-• 1', 
Pahalı satıyoruz diye hepllll Z! 
(Her attırın aonalldaki had, tıe-

lilffoı. eitldlji &'ibl okaucütıf· 
l'lllııal: 

Ne ~ıkar olar a 
Paralar precek ce1'e.) 

KÖK KAIU 

Sakir Turah ve Salih~•· . 
t · n Cuhruk AnkaradaP 

döndiiler 
O!lsc ait mc:;cleler üzerinde Tı. 

caret Vckfı.letlle ıe.naslarda bu. 
lunmak üzere bir müddet evvci 
J\nkaraya giden Toprak Mahsulle. 
rl Ofisi Umum Müdür muavini Şs. 
kir Turalı dün sabah şchrlm 1 zc 

gelmiştir. * Bir müddcttcn~rl AnkarııdB 
bulunan İthalat ve İhracat Birlik
leri Umumi Kfitibi Salfihattin Cub 
ruk cJün Ankeradan şehrimize gel· 
mlştir 

Dainga31z terazi 
ku·ıanmış 

Bcyo~lundll bakkal Mışon 8 n~ 
aslıycd~ beyanname vermeden terıı.· 

ılıslni damgasız kullandığından :ıo 
lira llğır para cezasına mahkQll'I 
cdıln1lştır. 

kuııu. hayatınızea devam e<ien ro. 
matizmıı. hastahLjı gibi bir arka. 
daş ka.T.anırsınız. Tabiat düşma. 

nınızdır; deniz, insafsız, merha
metsiz bir yolda,ınızdır. Hasta. 
lıklar ayrılmaz ve cefa veren bir 
dostunuzdur. 35 bin tonluk bir 
yolcu gemisinin yaşattığı ve yarat 
tığı konfora karşı 35 bin tonluk 
bir dretnotun daima ölüm kor. 
kunçluğunu görürsü.r.üz. 

l 
. Ş~k~r bollaştı 

Silkrar var mı, yok mu? 1 Son günlerde birçok semtlerdi' 
.. .. şeker bulunamamakta idi. Ögreıi-

r=\\ unku C11mhuriyet, «Ekmek edecekti. Fakat artık ,·erilen rakam- . wı I .. I. k d kamlar 
iYi ~inde ~tlkrar»

0 

ba'!h~ı altında Jara inanmata ba~ladım. ~ndekl bu d g m ze gorc a a a ar ına 
«Ankara Istanbul \e lzmlrde karne dt'~i,lkllğin ~ebebi '"glliderde hatı- :lziycti lncclemışlcr ve şlhknddi~•c 

' ı ak . kal d fc hü . kadar ı:ekcr husu;:unda dar ı U· 
11'>Ulünüıı kaldınlmıyaea.tmı» ~ı- ı rı ac lapur ma ı ına kmedı- ~ ,, . 1 1 

... d' Cü kü t k tebll&J d k va11 ocmtlerc şeker gondcrılmes n yor. Dünkü Son PD'ltt. ise cBazı iti· ... ını ır. ~· n ar ı " er e sı • • 
_ ' c;ık, bafıtrtla.n Trannf13ntlklerden ' temin etmişl erdir. Bugünden !tlb:>. 

razlara ragmen karne ıısulllnön kal- . . 

a lümden korumak için her 

Y türlü eıhazında her günkü 

d ·•--- hakk d kJ k t tbl halutedılmektedır. Anlaı;rlıyor ki Al· ren hor tarafa bol bol şeker veri· 
ıruu._ı ın a ararın a • • 

kına teve,.sül etme-nln zaruri olaca- man denlzaltıla.rı Jngllizlerln baJağı lcceğlnden biiliin bakkallarda şc. 
vapurlarını tükettiler ,.e ııır&)ı Trans- ker bulmak imkanı hasıl olaca1'· 

tı kanaati \ar» diyor. 
h • dl 1 de d 1 k . atıant.iklere ceth'ctiler. trr. 

a se er n ers • ınara y.enı. Ekmeı. ı,ınde l3tikrar ohıp olmadı-
likler bulmak hususunda daima ğını henilı: k~tlrtmlyorum. Fakat XE SANMIŞ! 
çalı~ılan vasıtalar arasında harp ekmek ha,·adislerinde Jatikrar olma- Bcı~o;ıu ırinemalarmdan biri «Çala- ( T A ;( \,i j ı1 -ı 
gemileri en önde gelir. Kendiniz\ dığı muhakkak. hm, dans edelim» adrnda bir film ıos· ı 16 BİRİ!'iCİTE;RiN l!}tZ 1 
denizaltı hücumlarrndan, hava ve GALiBA KAL:\IADI terlyor. CU A 
deniz ü..;tü taarruzlarından kur- Adamın biri, filmin "lnf'ma rame- 1 A'' lll _ fı'U· N~Ign _ cııır lfôi 
tarmak için dimağınız dalma işler, Alman denJr.alhlarının hP.mt'n her 

1 
kanındı. te,lılr edilen rcıtıimlerlni bü- "' - " " 

siz tecriibclerınizin vcrimlnı mer. giin batırdıkları binlerce ton lngiliı: 3·lik bir alıika i:e ~lrediyordu. l:'a- FUi\Iİ l::Ss - Birl11cltc~r'o :> 
keze blldirirsinlz. merkezde mü. ,;-emi~inin \ardı~ aklJlarıa durgun- , hırsızlanan arkada,ı: HICRi 1361 ŞEVVAL :; 
her.dlsler sizin direktifleriniz çer. l luk \erecek omıımi yekQnu diı,iin- 1 - Canını, uzun uzan ne bakıyor· ! 
~vesinde çah::ır. çareler arar. dükı;e, ne yalan ~öyllyeylm, bu huı.us- &un? diye sordu. 1 
İşte bir mesleğin iki ayni yolcu- I taki rfl!!mi tebll6'1er~. biraz lakooto - Bu filmi Mogf \Urguncular ce
su. Biri hiç olmazsa sulhte kon. , payı bırakıyordum. Boyle yapmaeam, 

1
,ırmi~, merak ettim de, ona bakryo· 

for lçınde yaşar, diğeri bunu da hemen bemeo denizlerde lngl!Jz ge- rum! cel'abını aldı. 
bulamaz. mlııi namına bir ~ey kalmamaaı icap Tatlısert 

GÜNEŞ 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK , 

7 ,13 12,43 
13,00 6,31 
lf).04 P,35 
18,28 12.00 

:?0,01 1,31 
5,34 11,05 

- Kaç yaşında vardı? Yirmi bile yok. 
tu her halde ... Olyc acıyorlardı 
Yırml yaşındakiler kendi akranların. 

dan birbın böyle vakitsiz göçtüğünü du
yunca susuyorlardı. 

dl, E Z, .f\ B) G: L 
~ a~~ 

Dışarda yağmurun att.ında oturdu. So
ğuktam titrıyordu. 

Kendi kendine hala söyleniyordu. 
-Herhangi süfll bir iş beni bu hal~n 

kurtarabilir. Bütün gün vücudumu yor
mak ve sonra gece olu.r. ca yorgunluktan 
vurulmuş cibi düşüp uykuya dalmak! Bir 
sene böyle çalışsam pazardan pazara da 
kafayı çekip sarhoş olsam Laurette'! u. 
nuturum. Yirmi yaşındayım. Bu yaşta 
ınsan kederden ötmel ya! Htm ben öl. 
mek istemiyorum. Daha Jezabel''n para. 
sını ylyecetlm. Ah şu Jezabel gibi ka<iın. 
lar .•. Her tuttukları şeyi zch!rlerler. bo. 
zarıar. Onların parası bile insana hayret. 
mez. 

Bayan Mesrure Akev, e,i ve ev· 
tatları, Bay Hasan Akif Akev, 
eşi ve e\'16.tıarı, Bayan Fatma 
HUsnil Eden ve evlfı.tları, Bayan 
Melek Muhlis Ertem ve evlM· 
ları, Bayan Sabire Akif Eden 
ve oğlu, Bay ve Bayan Şadi Er· 
duman ve cv!Atları. Bay ve Ba· 
yan Abdi Fuad Akev ve evlat· 
ları. Bay ve Bayan Akif Fuad 
ve o:ıu. Bay Hikmet Seyman 
ve evıa.tıarı, Bay ve Bayan Ars· 
lan Hikmet Berkel, Bsy ifl Ba· 
yan Mazhar Hikmet Berkel, bıJ· 
baları, kajnbabaları, kard~ltri, 

dayıları, yeğenleri, enişteleri 

maruf tUtUn tüccarından 

B'r cfişin mô:ıosı 

A merlkanın Detrolt şehrinde 

du\'arlara asılan bir afiş, ka· 
dınlar ara~nnda bUyllk bir heyecan 
uyandırmış. 

Bir 8&bunun rekl1mını yapan bu 
a m,te tebe!ıııüm eden ı;llzel bir kadın 
'e onun yanında çimenler Ur.erinde 
JU\llrlanan se\iınll bir çocuk ''armı!J. 
~ehlr kadınları bu afişin ahlıika mu
ga~ lr oıdıığ'una karar 'ererek m•h· 
kemeye müracaat etmişler. iddiaları 
da !JU şeklide imiş: 1 

- Şlipheslz ki bu kadının yanm· 
rlakl çocuğudur, takat dikkat ettik, 
kadının ııarnıağıııda yUzUk yoktur. 
o halde bu kadın e\·11 değildir. Fakat 
çocuğu ,·ardır. demek ki bu ı;ocuk 
ı;erbe5t bir aşkın mahsulüdür, ba l&e 

r.hlaka ınugaJirdlr. 
ı-.utlular 1 e kendilerini beraet 

ettiren şu ce,abı l'ermlşler: 
- E\ et bu kadın evlidir ,.e rocuk 1 

t.ı onundur, fakat çama~ır yıkarken I 
kaJ ıp ılüo:memesl için ha kıymetli 
halkayı pwmatından çıkarmıştır. 1 

~ERÇE 

Bcrnard içiyor ıçlyor kalbini saran ke. 
deri. ümltstzllğl boğmağ8 çalışıyordu. 

Selne nehrini takip ederek yürüyordu. 
Sarhoştu. Başımn içinden alev çıkıyordu. 
Yağmurun sesini dinliyor, bu ses. boşal. 
mış ı;:ibl olan içine bUsbütiln kasvet ve
riyordu. Ormana doğru ilerliyordu. Gla. 
dys'in cv1r.e gidiyordu. Onu görmek. ki. 
nlnl, garazını daha canlı bir surette his. 
setmek istiyordu: 

- Eve dönmeliyim. Artık yatmalıyım. 
dıye söyleniyor, fakat iradesi dışında a
dımları onu Glndys'e doğru sürüklüyor. 
du. 

Ara sıra Lııurette'Ln annesi de aklına 
geliyordu. Bu yarı ölmüş gibi yaşıyan ih. 
tıyar, hasta kadın son senelerinde rahat 
edebilmek için parasına dört e11e sarılı. 
yordu. Bernard yumruklarını sıkarak: 

- Pis ihtiyarlar! Diye söyler.di. GJa. 
dys'c, Laurettc' ln anasına bütün ihtiyar. 
tara karşı kalbi~ sonsuz bir kin duyu. 
yordu. Dilnyadakt yerlerine. paraları.na, 

saadetlerine dört elle sarılan bu ihtiyar. 
lar, çocuklarına fakir, zaruret, ümitsizlik 
ve ölümü lfiyık buluyorlardı. 

Auteull civarında meyhaneler daha 
nacilrdl. Buralardaki me)·hanc ve kah-

!'azan: lrene Nemtrovsky - 71 - Çevil'en: Re-ıu.n A. E. YALMAN 

vclcrde lskambll oy.nayan ınsanlara rast. !eniyor. Koeyfine bakıyor. Şu Jezabei'I 
geliniyordu. Bazıları da eski ıatarnaıarın ~·akalamak ve sarsmak, sarsmak yuıe 
çaldığı garip nağmckt'i dinliyorlardı &arsma.k lstlyorwn. Yüzündeki maskeyi 

Bernard, buralara da girmedi, çıktı. boyalardan yapılmış maııkeyı atmak is, 
ZlhDi hep Laurette ile mcş~uldil. Ona ilk tıyorum. Aman Yarabbi! Bu kadından 
rastgeldiğt günü hatırladı. Başı açıktı. ııasıl nefret cdıyorum. Bugün bunlara 
Boyuıunda kırmızı yünden bir boyun at. sebep o! Onun yaşaması bir haksızhk-
kısı vardı. ince ve solgun yüzünü, tatlı tan başka bir şey tkğıl. •• Ben şimdi ne 
bakışını göz önüne getirdi ve içi sızladı. olacıığım? Bin tane arkad1a3ım var. Fa. 

- Bu kadında bambaşka b!r hal var. kat bir dostum, bir akrabam, bir yakı. 
dı. Ondan başka hiç bir kadtnda. bulamn. aıım yok. Çalışmak istiyorum. Fakat o . 
dığım bir yakınlık ... Ahenk dolu bir şlt. kumaktan btktım, usandım. Ellerim k i. 
re bcnz.€rdi. tap tutmaktlln başka bir işe yaramıyor. 

Sonra annesini düşündü . Onu hiç gör. Ah çalışabllsem, vücudumla kuvvetimle 
mcmlştl. Nasıl ve ne şekilde bir insan ol. çalışmak! Yük taşımak. hamallık etmek, 
duğunu bilmiyordu. Annesi, eğer yaı;amış <: :ır işçilik etmek. istedığim bu! Ben Jıa.. 
olsaydı, bugün kırk yaşlarında kadar o- yatta amele olmalı idim. Bcrthc anne be. 
lacaktı. Halbuki o hep annesini Laurette ni okutacak yerde işe gönderseydi. daha 
gıbl genç ve taze olarak tasavvur ediyor. iyi olurdu. Ben e'e::dl c.laca~ insan de. 
du. ~ilim. 

İçi acı dolu olarak onları düşündü: Bütiln düny-ıya garezim var. Herkese 
- Ne yazık oldu. ikinize de ... Neden düşmanım. ·Allah h.:nı affetsin. Aman! 

ı !dünüz. Siz t<>prak altında karanlıklar Ne kRciar dn ı.u.,,sdım ... Diycııc;k açık bul. 
içinde yatarken rııem burada gülüyor, eğ. dusu bir kahveye daldı. Ve orada da içti. 

Bütün gece, bu dUşün~lerle sokak so
kak dolaştı. Y•imur. yüzünd~o. enseııln. 
den akıyordu . Durmadan bütün gece de 
yağtnur yağdı. Her taraf sts içinde idi. 
Bernard gürler gıbl kaldırım kenarları. 
na çarpa çarpa, sendcliye sendeliye yürü. 
ycrdu. 

- Jezabel'i bulsam neler söyliyrceğim, 
Bu geceyi o da unutmıyaeaktır. B ir in. 
sana azap çektirmek, ıstırap vermek ba. 
zan ne tatlı s.cllyor. Acaba bu anda Je. 
zabel r.erede? Ben: unuttu mu? Unuttu 
ise de ben kendimi o:-a hemen hatırlatı. 
rım ... Acaba nerede? 

3unları düşünürken Gladys'ln evinin 
önüne varmıştı. Pencereler tapalı, her ta. 
rd k.&pk&ranlıktı. ılJev.ımı ~) 

in kısa ve amRnsız bir hastalık· 
tan sonra vefat ettlS'lni t~3sUr· 

le bıldirirler. Cenazesi Vali ko· 
nağı caddesinde, Retah aparlı· 
manının 9 numaralı daireslndNl 
bugUnkU cuma gUnü, saat 15 de 
kaldırılarak Teşı·ikiye camisin· 
de namazı eda kılır.dıktaıı son· 
ra Asri mezarlıktaki aile nıak· 
bcresıne defnedilecektir. 
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•1J,rı·ıııııı·J:m1wı=tı:ıttım 
Askeri durum Deniz nakliyat iş leri 

Danimarkada 
sıkı tedbirler 

i Yazan: 

L lıaııa BOIAN 
'l 

1 
Kr~lı n sarayı muhafaza 

altına alındı Deniz nakliyatı üzerinde 
D Stockholm, 15 (A.A.) - A!ontmd· 

_::ju cephesinde: mu" h·ım Go" ru" şme' nr ı~~n:::.~~nh~~~:ir b~:b:a::rec:ı:;:: 
L;:~!:r ~::esı::u:~n~:=~ . ~Ü 1 ~~:~:::k~ı:~ı ~~~:ıi:ı:;~ ;~~~~ 

liııgrad çevres\rıde bir değiştkllk (~ı 1 ı.nclde) - 1 temizlettirllmekte<fü- Bu temizletti· rının ıı.rttırılmış olduğu ve bUtlln 
hususunda kışın sıkıntı çekmemesi rllen mahallerde. 1500 tondan aşağı . bl 

1 
-ı"hl kuvvetler ta Yo:-tur. Rus ba~kumandanlığı Le- ' umunıı na arın sı ~ ı • 

n!ıınaoı muhasaradan kurtarmak için ~mdlden Jtzım gelen tedbirlerin gemiler. fırtınalı havalarda kolayca rafından lşg-al edildiği bildirilmekte· 
.., 11 alınmasııuı. çıı.Iışm&.ktadır. barınabi!eceklerdır. 

1 
d ' 

~ya h14: olmazsa Ladoga gölü e Amiral Fahri Engin bir kaı; gUn· Bundan başka Mü:ıakRlfı.t Veklıle· • ır~e.nlmarka'daki Alman kuwetıeri 11
1'len ıölü arasında bulunan 

7
0 • dilr arm:ıtörlerlc bu hususta görüş· tınin, Pendik C'l\'ıırtnda yaptıraea~ı • k d • b. - lt '"'inde Co 

io kilometre uzunlu~undakl Al. . . baş uman anı. .. lt'ınc e,.. • 
t> meler yapmı~trr. Oğrendığuniu ı;:öre büyük '\'e mod~rn tersanelerde, mcm· 

1 
'd h lk U . t açan 

ııı.an müdafaa cephesini yarmak bu görUşmeler sonunda memleket leketimlzdc bli\1ik ı;enıllcr de inşa pcn 11a~iuc hal_dA -
11 

zke~ını ei a -~lşUı •üne 1~tn bazı taarruzlar yapmış, Le- • \'C s vı a A ı en ıı< n n o 1, 
n~.,rad mu··dafilerl dolliuya ve ce- nakliyatını a!Akadar eden mllhim erlilebllecektir.ı> 'sebebiyet veren Danım'arkalı gonül· 

.. • kararlar da alrnmı.,tır. .Memleketin bu ııene çekmekle ol· l d .k. ki . 
1 

ld etmlc nuı...... d "" R seyyar ordusu ıuıcr en ı -ı - şııı n anımı cnır ., 
.,. o0 ru ve us DUn bu hususta armıttörler blrH~I du~ k!Smtir sıkıntısının nakliyat mc- • d ,;. d n d 

1 1 
ğT 

1 
~tır 

da ba.tıya doğru birlcşlcl hücumlar. reisi Ali Sohtorik'den alınan karar- selesinden ilel'I geldiği etı·afında <lo:ıı. 01 Uoun a 0 ayı ger ça 1 mı · 
de bulunmu~lardı. Rusların hede. ıar hakkında izahat istedik. Birlik 1;>ıı.n şayialara da armatöı !er birliği 
{ı Aıa demlryolu düğüm noktası. reisi bize aşağıdaki lzahatı verdi: rclı:i Sohtorlk şu cevabı vermiııllr: İstanbu~un günlük 
nı elek etmekti. Bana muvaffak c- Ahval dolayıslle, şimdiye ka· <Kömür buhranı, nakllyattsn zlya-
0inla.rdı, Ladoga - İlmen gölleri dar bir tıırıu dllzene giremiyen ışıer. •ic havzanın ihtiyaca kifayet edecek ek·~~ k iiıtiy a C~ 
araaındaki Alma.n cephesi yıkıla- MUnakalAt Vekili Amiral Fahri En· tier~ede kömlir çıkartmamasındadır. (Ba'ı 1 l'K"Mı,) /// I 
c k, Lmlngradı iaşe ve ikmal et- gln'in yakın<tan allka ve temaslar1lc 'Bir çeşmeye ne kadar fazla kova ge· ı dürlerlnln lştiraldl~ bir toplantı ya· 
ll'lck !çin Vologda • Lenlngrad de. 11.rtık hal yoluna konmu~ bulunmak- tirlrseniz getiriniz, o çeşmeden altan pılmıştır. 
ll'llryolulundan istifade edebilecek- tadır. Sayın Vekil, ıstanbulda kaldı· su mahdut oluncıı. kovalar sıra bek· ı Toplantıda hUkilmetın ekmek sa
lcrdi, Fakat Rus taarruzları Al.. ğı bu bir kaç gUn zarfında mUnaka- ~emekten b~ka hiçbir işe yaramaz· tışları hakkında verdi~! yeni kıırar 
nıaıı anlidafaası karşıs)nda bil;rük 1eyi mllşkUlleştlren bir çok hutalık· l:ır. Denizden yapılacak kömür nak· ı uzerinde görUşülmUş \'<' yakmda ya
bir Jnki~f göstermedi. Mevsim do- lara çolt yerinde teşhisler koyarak, liyatı ihtiyaca göre, yüzde Stlbarlle pılacak olan serbc<ıt cltnıclı; satışları· 
layısile bundan sonra büyük ha. uzun zama.ndanbcri kanşık giden dl'!· pı:k az h!ta ile takriben 1:?0.000 ton nın ne şekilde yapılaca~ınn dair ka-
l'cketıerde bulunmak da güç. niz l~lerlnln tam bir muvaffaklyetle olduğu halde havza istlMalatı bunun 1 rarlar alınmıştır. 

Merkez C<'pheslnde mevzii ma. yoluna konulmasını temin etmiştir. ancak 70 • 80 bın tonunıı karşılamıtk· ı Belediye, ekmek satışının normal 
hlyette muharebeler olmaktadır. Fevka.llldP. ahval dolayısUe gemile- tadır_ Ha.vzıı.d11n kömür naklini. bura.- şcldlde yapılması için ı milyon ma-
1\rtık büyük bir Alman taarruzuna rin SC\'lı;, idare ve ldamelcrl hususun- ya ayrılan gemilerin yamH ile bile hallt ekmek karnesi bastırm::•a karar 
'lıtimal verllemez. da malzeme cihetinden uğranılan temin imkllm daima mevcuttur.> 1 vermiştir. BMtcrılııcak olan yt'nl 

Stal'ngradda piyade ve tank mu mUşkill!t malilınunuzdur. Böyle bir l\ıırııcler ay b:-ışından e\'vel halim 
harebeelnin şiddeti azııılmı§tır. Fa. mUşltUlA.Ua karşılıı9mı9 olmakla be· Romrr.e! Libyaya da~ıtılmı~ bulunacaktır. 
ı.;aı /\iman hava ve topçu bom- raber senelerce evvel, ecnebiler tara· H:ılk. elde edece~! bu karnelerle 
bardımanları fazlalaşmı§tır. Rus- fmdan (o: Çalışamaz> diye, kadro hari- d Ö :: ci i! ı;enc eskisi ı;:ibi 600 ~am Uzerinde11 
l.l; her ıhtımale kar§ı. Stallngrad el çıkarılan gemileri işletmek sure· (Ba'ı l incide) /X/ ckme~lni tedarik edebilecektir. Yal· 

1
1
id:•fllcrlnl Volga üzerinden tak. tllc, lhlisa.sln.rını göstermekle Veklı· Brestcia tümeni kumandanı Gc- nız belediye, ekme~e !lyat tesbit 

\'iy~yc ve ikmale devam ediyor. !etin 1Şlerinl kolaylaştıran gemiclle· neral Alcss:ındro Brodicrl l 5 ilk. edl.'r~;en buğdayı mUbayaa ettiği fi-
1oır_ Bu maksatla gecekrl sallardan rlmiz, harbin ba.şlangıcındal<i fiyat- teşrinde l\tısır cepheslrde tiimenl_ yatı nazarı itibara alacak ve yUksek 
\c dubalardan istifade etmekte- lnrı arttırmamakla memlekette bir nin emir mcvkllnde ınaktül düş. fiyatla b;ı~dııy tedarik etti~! takdır· 
dirlcr. Bundan ba§ka Mare§al TL lmtlsal nUmunesı teşkil etmişlerdir. müştür. Brestcla tümeni Elale- de ekme~c bir miktar zam yapacak-
ll'loçenko, seyyar yardrxncı ordu LlmanSI'Zlık, amclesizllk ve normal meyn savaşları sırasında gös1erdl- tır. 1
Ic Volga • Don arasındaki Alman zamana göre fazlalaşan deniz nakli- ği kahramanlıktan dolayı mütead_ Memurlara ayı 1 karneler verilecek 
kilit mev2:1ine karı:ı ve daha balı. yatı ve en nihayet, memleket ihtlya- dit defalar ordu günlük emrinde ve memurlar, mütekaitler. eytam ve 
dıı. Don üzerındekl Alman köprü. cına cevap veremiyen ha\'Za istihsa- zikredilmiştir. eramil bu karnelerle eski fiyııttan 
b:ı~ıarına taarruza devam etmek- linin noksanlığı yüzünden gUnlerce ekmek alabileceklerdir. 

tcdir. nöbet beklettirilmek suretile, gemi- Hüku:-net meı kezi. HtikOmct tnrafından bastırılan 60 
Stallngradda Atma.t1' taarruzu- lerin Atıl bıl'akılmalarına rağmen'. bin lrndar beyanname, yakında me· 

nıın şimdilik hafıflemiş olmasına 1 bizzat VckCıletln bu işe mUd~halesı mizin 19 uncu Vl h murala tevzi cdilmeğe başlanacak
l'ıukııbil Kafkasyada Alman ileri ve bu i•le allkadar olan makamların 
· -, (Ba~ı 1 ln<'fde) •=-- tır. Mahalle birlikleri vasıtaııllc da· 'l•r keti c:fddetlenmiştir. Tahmin vazıyelini f)•i takdir ederek yakın· 

1 ... ğın-ı ve bu iki şehrin iki h!ir mille. ğıtılacak olan bu beyannamelere, me. 
t'ltislmtz veçhUe Alman kuvvetle- dan meşgul olmala.rı, vasıta. buhra· murlar da halk gibi 600 gram olarak 
rtrin bilhassa hava filolarlle yeni. nının tevlidine mahal bırakmamıştır. tin hükumet rnerkcıı olduğunu 

1 bl b u t k ıstemlc:ti . istlhkııklarını alabi!Pcl'klcrdlr. den detteklerıdiğ! anla~ılıyor Alınan çol< yerinde karar ar ~ c r me v r ·- dlğl i .. 
Satı Kafkasyada Alman • Ru. denizcilere, bugUnkU sıkıntılı vaziyctı Mesajda. bundan sonra hsllte. Diğer taraftan oğr~n m ze gore, 

kt d renin 20 senedenb:rl Ankeranın şehir hududu da.hllıııdekl kazalara ltıen kıtaları dali geçitlerini zorla.. ta.mam~n unutturma a ır.> 1 - Ik 1 t f d 2 k 
• Uhl k ı kt ld w ı 1 'şaf h ·u· .... u· •· mahalle bırl ler ara m an ay.ı l'l'ıil"'a devam ediyorlar; mu hare. Reis Sohtorik alınan m m arar- ~cç rme · e o ugu n •· ı ,, •' 

b kt h' l"k ·ı t k' W"'I · .. ,_ 618 O~:i çocukt 723.160 bUyUk ve °"ler ""Ük ...... k dai;Jarda ve vadiler. lar etrafında geniş i:r.ahat v~rme en ır a a a ı e a ·ıp ~ ., ru. s~·..,_ ' 
1 

d 
" .,._ • 1 1• t t mckte ve bu lnkı"'a.Cın Atatürk ve 8-1 367 tane de n~ır işçi kame.e a· fi.. karlar lı;lndc cereyan ediyor. çekl~mı, yalnızca şun ara 'Yare e • ,, ğ t 

1 
t 

l{\1\ .. ·etli bir Alma"' taarruz. kolu. ml•tır : . inönü Tı.lrkiyes!nln kultlırcl. ~os- 1 1 m_ış ır. . 
1 

_ 
, v " Y lk t k~ ·-r· .1 Şehır hudııdıı harıc ndc kalan ~a-

tııın "faykop'dan Tuap3c•ye inen <- Alman kararlar deıdzclllıtlmlzı yal, ekonom c ·amu u ı c mu- ? gı;ı k .,n 
815 

bU 
" k 1 k 'tli"'l · ·· 1 1 ve taıvltHJlara da ~. çocu , .. . . 

'!idi hoyunca ilerlemek ve kuşa. muhakkak surette inkişaf etUrece • \'Cl~i ol ara ı;llıdi b ~'ıtoy cm~ yiik, J,snı a~ır i~ı;i ekmek karnesi 
h1:1 bir harekette bulunmak ı kdi- tır. Şlmdıye kadar denizciliğin mezan selam arını b rmış r. 
:: slmdl daha iyi anlaşılıyor. Biz olan Eretli limanı, ba.tık gemılerden Ankara, 15 (Vatan) - Ankara da~ıtılmıştır. 
hu vıızlvctl evvelce tahm~r, etmiş ile İstanbul arasındaki telefon mfi. =============== 
" ' d la ın M J S ka'lemdcrini kola.ylaştırmak için tesisat lı::tanbul ve .ı\nkarada yer-~ Rus1Rrın batı Kafkas aı; r - t 
dakı ı:rçitkri ileriden sıkı tutmak areşa mu s yapılan çıı.tı:malar sona ermiş ve terine konmuştur. 
oruııdP. bulunduklarını yazmış. <Bası ı tnride) xx mevcut dokuz devreye ilave olıı. Bu yeni hat üzeriııd~- ı~ devre 

t • 1 yeri bir ka,.. dakika sonra mUlı,.ilhas rak yeni bir hat daha yapılmı~iır. l birden ça. lı~arak ve mukalcmeler · ı Eser bu Alman taarru' ko u -. 
1 lordu han celsede parllınentoyi. b;ı-1 Bu hatta kor.uşmayı temin edecek daha serı olarak temin edllccckt r. "adı.,ı, batı e"zına ulaşırsa, sahil 

.. direoektlr. ParlAmen\o Azalarının 
Yolunu müdafaa eden Rus kuvvet-

Rus harbi 
, hepsinin hazır bulunmak için gerekli A 1 l'Nr.n Vtızlv. ctf fenalaşab!Jir, :Maa. ma AıA 

i tedbirleri alacaklarını ümld ederım.> , ii ; .. "' • ll'l;ıflh Ruslar kışın dövüşmcslnl ly Libe?'al mebus Sir Pt>rcy Harrls, ·ı: 
v!ı~orhır. Bir mukabil . takailrrud~lra 1haft celseye bııstn mensuplarının kı- (Ba,ı ı ID<'ld~) <+> Londra. 15 (AA.) - Rusyada 

"rti dü1cl!mclerl müm n u • . · t -
bul edilip cdllınıyeceklerınl ,;e nu • 1 çevre.sinde Almanlar kuvvetlcrlnı rnüdafaayö ,seçmek üzere bulun. 

Doğu Kafkasy:ı.~ a gelince, Ru:s ı' lrnn radyo ile ya;ı,lıp yayılnuyaca~:.ı>ı yenid"n tooladıktan sonra mıit~ad. <lııkları hakkında Almanlar tara. 
n·1~ ı ı ı ıl kırılmaz u - -ıı l taarruzu ur ır beşvekilden sormuş ve B. Church 1 dit k~simlcrdc taarruza geçınişler- I fından ısrarla çıkarılan şayialara 
•\lırıanlar • yeni takviye kuvvetle- ışu cevabı vermiştir: dlr. Üç Alman taburunun altmış inanmak için iyi sebepler mevcut 
tlte . tekrar taarruza başlamışlar <Evet, niyetimiz Mareşal Smut.5'un tanka dayanarak yaptığı taarruz- ! gibidir. 
,.<' Terek nehri cenubunda - belki yalnız bize değil dUnyaya da lntab lar neticesinde şiddetli muMrı~be. 1 Du sebeplerden birinc:sı ~udur: 
.. etmesini temin etmektır."> 1 1 kt d ·· ı AI d "~ Viladi Kafkas veya Grozny şe. er oma a ır. Son gun -erde men ra yosunun 
h•r' biraz da- Parllmento bundan sonra hafi cel- Londra, 15 (A.A.) - Stalingrad s pikerleri mevzularııı 1 hep dahili 
h· •"'rı lstlkaınct!crindc - ı;e toplantısına başlamıştır. . cephcııinde Almanlar birkaç gıiıı- ı işlerden seçmektedir. Bundaki 

<ı. ilerllyebllml§lerdir. Londra, 15 (A.A.) - Brıtrınov& dür hiç bır ileri harekC'tte l;-ııluna. ' V 1 •I 
F _._ Groz ajansı, General smuts'un t.ondraya .. _ . maksatları, Don \ c o ga cerılıc e. 
ckat ır:c Tuapsc ve ne uc • nıamıclardır. Duşman şımdı dur_ rind<>kl korkunç kayıpları anlama 

tıv . pek mühim bir anda seldiğlne IRatrt • d!ld·-- .. -- • -
Petrol kesımlcrlnde Rus muka- ı t I tcdi MU r k.1 ~ı: ' 'd durulmuştur. Zannc ı~ıne ı:;ore. sa baı::lıvan dahili cephedeki derin 

\• c met r- tte i erin • :sır a Al 1 bi d fa daha talih ' · t"nıctin 1 n sarsıldı~ına dair b!r kazanacakları bir zafer ltend.i1erine m~n ar son r e • : endlş~yi teskin etmektir. Almanlar. 
~...... 11,.rinı denemek için, kuvvetlcrlnı d d 1 ·. t ı· k bili . ıı d •

118rc yoktur. k·.glllz • Amerikan katı zaferin anahtarını vermesi muh· a a 11,,sc mc. a ~e var ır. 
b . toplayarak taarruzıı geç ct'klerdlr. B h' - t G t k k n Otnba av fıloları Kafkasya mü temeldir. Almanl.e.r, Ortaşa.rkta mut. u ıssıya es apo or usunu 
ela ve tefiklerln muvasala. hattını kesme""e Kafkasyada. Mozdo!< kesiminde bile önüne C<'çmefe muvaffak ola_ 
tn~~sına iştirak cdcb~Jlsellerb,ll Ruks muvaffak oıamamışlardrr. Afrikan':n Alman piyadesi bir kesimde biraz madıgı sızlanmalar halinde kendi. 
~aY~ti daha kat o a ece • llerlcme;:,e muvaffak clmııı::tıı:-. · -- ğ b ı t 

)"l'·ı .. ı halinde şimallnc ve ccnubuna Amerikan kııv. e sııi soc:tcrme e aş amış ır. ~ de büyuk t&arruz ar Berlin 15 (A A.) - Alman 
lıtklcaı d ktl vetıerl gelmiştir. Almanlar, mUtte- ' · 

1 
;ır. hf·ı UıUer blJe geçen yıl Alman kıt. 

" ı e ece r. _ D k • teh . orduları ba.şkumıındıın ıe.ı ma • • 
1 1 li . ü il fıklerin 11 arı dit etUklerlnı ve . .. . .. -· alarının Rusyada kat andık arı a. 

<'ı· Ulı\sa., bırlncltcşrln ayının ç n Avrupanın garblndc Fransada k&ra· ı lerınde soylercdı~lne gorc. bugünku ğır imtihanlara temas etmiştir. Bu. 
..,' hllflası ba~lamı~tır. Almaınların çıkmağa hazrrlandıklannı 'ddla resmi bültende Kafkas cephesinde h . 

1 
. dL 

;,t•\ingrad muharebelerini kat'i ~:iyorlar Diğer cihetten Gc~eral kaydedildiği bildirilen muvaffaki- ~:ma~ ~1t~ları~ı7 dal a ıyd ~;' 1 ı 
il l' ıaferle bitirmeleri ve kışlamak S uts'u~ Moskovayı ve Vaşington'u yetler Alman ve müttefik kıtaları rı ık~csı,i 1 a ha ıy aşcs ive a ld ~y 
~ere A :. 1 b d m . .. .. s .. nı ç n erşey yapı mış o ugu fi ıa.,ı Vo Sa oyun a ve zl aret etmesi ihtim91lnden de bah- tarafından oldukça geniş bır olçu. .. . . 
ta1ı11gradrla yerleşmcı.trı imkanı Y ad de yapılan iki taarruz hareketine halde beyle olmuştur. Zıra hıç bir 

ıı.~.:ıı solunmakt ır. 1 k l·t k d 1 "I "d ~ nııştır. Fakat buna mukabil, Londra, 15 (A.A.) _ Mareşal istinat etmektedır. Novorosi~k'in eş ı a , ne a ~.r gen ş .o çu e o-
afkasynda Tuap e limanı ve Gror. tı ı dinlemek için 1 şı.ırkındaki .. ahada yapılan ileri hn lur~a olrnn hakıkalen şıddetli olan 

l\y ı>etrol sahası için tchllk,,. gl\n: Smuts'un beyanı: ; 1 ve Avam ka· rckct iki s;ra tepenin i~"alt lmk~~ bir kı~ın şartlarını hafifletemez ve 
~l'l "Üne artma.ktadır. Almanlar parllmentonun 

1 
r arı erak uyan· nını vermiştir. Alman °muhareb~ onu tahammül edilir bir hale gc. 

do- maralarmm bir c~mes m -
~ tu cephesinde yeni bir rnuvaffa. d t lhl bi hadise olacaktır. ve tahrip tayyareleri dal mevzile- tlrcmez. 
~et kll7.anmak ihtiyacını duymu:J 

1r;1n ;: eneı.: hanedanı zamanında rlııdckı düşman topçusuna ateşle. Halkın hakiki endl~elerini dağıt. 
d r ve bu ... un için de Stalinı;-r d, 1:' t~ sistemi kurulduğu zaman· rini tevcih ederken istlhkşm kıt. ınak için Alman askeri sözcüleri, 
.~rı aonra en yakın hedef olan bu iaa~a ~:ı meclisin bir arada toplandı· alarnnız kendllerlr.e ateş eden dilŞ- bu cndi~clerin sebepsiz olduğunu 

1 ı:ıskcrl ve sınai merkezi :;eç- ~ pek nadir ol81'ıık görillmUşUlr. manın faaliyetine rağm-en ilerleme ve müdafaaya 'cçilmek üz.::re la_ 
a~· 1Crdlr. Kafkasyııdakl Rus kıt. .r.~cclls yalnız kra.l Beşinci George'un f!e devam ederek düşmanın demir arruzdan vazgeçildiğini söylüyor
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Gece hayatı 
Hayat pahalı diyor
lar fakat, eğlence 
yerleriadamalmıyor 

SİYASI iCMAL: 
cc::::- w ::=:=:= =• z e:ı' o>. 

Dilfere destan olan Alabanda 
Safiye siz ne hala g=lmiş 

Hayat pah.ılı, geçim ı:or diyorlar, çelı:lldiktcn sonra, en kUçUğl.inden tu
fakat yine de c~lence !-erleri adam' tun. en lıUyUğUne kadar dillerde do· 
almıyor, her taraf hıncahınç dolu.. : ıa.ı:ıın Alabanda ortadan sillnmı, .. 

Bayram günlerinde iki giln iki gece onun içindir ki o • y-rıldılttnn ~onra 

bu alemde ya~ariım. eğlt'nCc yerlerini Cllll sıkıcı \'e dalı;ı llP.rl ı;iderck SÖY• 

dolıı.~tmı durduın. Doğrusunu söyle· 1 Iiyebllirim ki seyredi ıner. bir hal al· 
ınek lAzım gelirııe her ~eyi !stedi~lm mış .. 
ı;:lbi bulmadığım için ze\'k almadım. Bl'n esasen saz fılcmlndc re\1lniln 
Çok şeyler gördüın. Göziime neler 

1 
aleyhinde olanlardanım. ~luslkl zev· 

ilişmedi. Kah se\-fııdlm, kah UzilidUın. kini tntmın etmek üzere şu yerlere 
Bir tarafta yüzil ml.itcca\'IZ gece koşan bir meraklının üç dört flıı.atln· ' 

bU\ilk bir :ılakıı toI'lıyan ve y1lksek den d!Srtte üçUnll çalmak, hiç şiiphc 
se~ sşnatklhınıız Safiyc'nln yarattığı yok ki saz EC\'enlerin hoşuna gitme· 
Alabanda, diğer tarafta Müzeyyen mektc ve çok haklı olarai< onları Uz· 
Senar. daha öbllr tarafta da ben.im 1 mektcdlr. _ ışt~ ben d~ b.lr saz ~e~er 
birinci sınır artistler arasında gor· olm:ık ltıbarılc Safıye yl muanen 
dil~lm ve öyle kabul ctli~im. fakat bir çerçe\'e dnhi'ndP. ve eserin icap
her nedcnşe ikinci plAnda çalışmak· !arına göre, :ılaturka. ile alafranı;a 

tan zeYk alan Suzan Yakar okuyor. nra ı bir l<aç parçayı okur görmek 
Bir kaç defa gördüı';Um halric bir \'P daha doğru!lu bizden uzaklaştığını 

tes~dilf beni yine Alabanda'ya ı-.ilrUk- hissetmek beni ve benim !tadar da 
Jedi. Ben Alabanda.'yı görecek değil,' btlttin s.1z nıerııklılannt üzmüştü. Bu 
Sa.fiye'yi dinllycctktim. itibarın y!lksek srs ı>anatkflrımızı 

Burada ne yalan söyliyeyim brni telmı.r <"•k: Safiye olarak görünce \'e 
sevindiren bir vaziyetle karşılaştım . onıı sahnede bizim istedi~lmlz gibi 
Saflye'nin herhangi bir sebeple Alo. dinlrme_k fı~Mtını :a elde edince el
bıında'da oynamadığını ve ayrı se· betle kı scnnccrğl-.. 
ans yaptığını ö~rcndim. Iştc beni ı.IH.amafih benim gibi Safiyc'siz 
de asıl scYindiren bu oldu. 1 Alab3nda'nın "'eyredilmlycce~lni pat. 

Senelerce saz {ılcmindc sanatı tak· ronlar da görmUş olacak ki tekrar 
dir edilen ve bu devrin yüksek kadın on be~ sün için ~labRnda'yı y141at· 
okuyucusu olnral< tanınan Sa!ıyc gl· nııı.sını temın etmışler. Alabanda ya· 
hi bir sanatkA.rın esasen rc\'Udc rol şıyacalı;, eser kurtulacak, belki hal· 

km bllyUk bir kıı;mı zc\•k duyacak .. 
elı•ı benim hiç hoşuma S'ltmemiştl. ki b . • b 1 lbl d"' .,. . Bilmem c.nım ve en m s; il· 
Ben Safiye')i daima sahnede bır oku- . 1 b i"' h t 1 bti ·"k b' 11Unen er, u 'i'n as a arı y,,. ır 
yucu olarak görmek istlyt-nlcrdcnim. ;•ckftn tutar mı? 
Benim bu dUşUncem, bu yüksek sa- ı~tc benim bayram :;ünlertnde duy. 
natkarın ve ~es yıldızımızın revilde duğum en bUyük S('vinç de bu oldu. 
muvaffak olamadığı mflnasına tefııir 1 Bu iki gilıı, iki ;ece içinde daha ne· 
edilmesin, bilA.kis Safiye'slz Alaban· lcr gördllm, benim Uzerinıdc ne gibi 
da'yı seyrettikten sonra bir defa da· I tesirler yaptı, bunları yu.mal, da 
ııa anladım ki, bu eseri de yaratan 1 başka bir güne bırakıyorum . 
ve seyrettiren yalnız Safiye imiş. O Gece Gaen 

Vilki Amerikay 
döndü 

(Bıı;<ı 1 incide) + 
rcpbcyi teşkil etmenin mümkün 
r,ldusu kanaatini taşıyarak mem
lckl'I c dör.di.iğünü ilave etmiştir. 

Vaşington, 15 (A_A.) - Rusya 
ve Çin seyahatinden çar§amba gü
nü Vaşingtona dönen l\t. Wllkic, 
ikinci cephenin lmklin olur olmaz 
derhal açılması lüzumuna dair ola
rak evvelce Moskovada yapmış 

olduğu beyanatı basına t<"krar et
miştir. M. Wilkie, ikinci cephenin 
önümüzdeki ilkbaharda açılması 

halinde Stallnin memr.un olup ol. 
mayacağını söylemek lstememis
tir. 

:\f. Wilkie. ikinci cephe hakkın. 
daki beyan:ılının seyahati esnasın
da uğradığ1 bütün mcmlcketll'r
dcki askeri mütehassısların müta
H'ıalarına iı:tinat ettiğini söylemi§, 
askert şeflerin dkarı umumiyeye 
trrcüma.n olmak bahsinde sözleri. 
nln nassı katığ teşkil ettii:i ka
naatinde bulunmadığını il~ve C't-
mi~tlr-

i\f. Wilkic, blrlcşmi§ milletlerin 
harbi kazanacaklarına itminan ha
sıl ettiğini söylemiş ve 11yalnız ne. 
kadar insan hayatına ve nekadar 
insan kuv\'ctlne malolacağını bl~
mcyiz.11 demiştir. 

Salomon 
adalarında 

(B11şı 1 lnrlde) c-. 

manda.nı Amiral Chestcr Nimltz. giz. 
ilce Salomon adalarını ziyaret etmiş 
ve orada Amerikan donanma.sına ve j 
bu donanınıı.nın kara kuvvetlerine 
mensup 26 kişiye nişanlar vermiştir. 
Sal~mon adaları ba,kumandanı Ge. 

neral Alexander Vandeı·grift, nişanla 
taltif edilenler arasındadır. 

Vaşington, 15 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Japonlar, GuadeJ. 
kanal adasına takviyeler ı;etiriyor
lar. 

VıışinS'ton, 15 (A.A.) - Bahriye 

nazırlığı 

mlştlr: 

aşağıdaki tebliği neşret-

Uzakşark: Birle.~ık Amerika deniz-

altı gemileri tarafından Uzak,ark su-

larında düşmana karşı yapılan ha.re-

ketlerde bUyilk bir kruvazör batml-

mıı,, orta tonajda bir yük gemisi, bir 

kUçük yük gemi.Si, bir küçük, bir bil-

yilk petrol gem~sı hasara uğratılmış, 

orta tonajda bir yük gemisi keza ha
sara ur;ratılmış ve muhtemel olarak 
batmış, orta tonajda bir petrol gemi· 
si hasara uğratılmış, bir kUçUk ro
morkör batmıştır. 

Bu hareketlerden hiı; birisi bundan 
evvel hcrhanı;-i bir tebliğde bildirll· 
memlş idi. 

Vilki'nin şifahi 
raporu 

E aıla taf!l.lat •htha etmlyeu 
r bir \.'a~lngton telgrafr, Amf'· 

rlkaya dönt'n Vüki'nln cllmhurrel· 
ile görliştilğünü '\C ikinci cephenin 

biran e\ \·eJ aı;-ıhna.'ı llizumımda ı!ı· 

rar ettiğini bildirmektedir. 
Aynı telgraf bb:e iki ,ey <iğreti· 

yor: \.'Ukl'nln Almaalarm R11S73yt 
hi~blr zaman zaptedemlyooeklerf 
k1lnutlni edindiğini ,.e ~ine Vllt.1· 
nln :ııeyahati esnasuıda askeri mii· 
teha ı tarla bu lldacl cephe aıesc· 
le.sini görü~hlğilnli. 

Ru~.raııın hiçbir zanıaa zaptedi· 
lemi.> eceğlııe kanaat getirnıf1 olan 
Vllki'nln ikinci ceı•hcnin açılma•ı 

liizu.munılu ısrar etm~lnüı, Rusya· 
ya yardımdan ziya.de !\lill'\'erl dalla 
ç~'lbult 111sğhlp etmek di\~üıaee..in~ 

dayandığı anla-:ıılnıaktadır. \'ilki, 
ol:ın bitrni yakmdan ~ıı .... m;-u Ru,. 
yada, nusyanın ınp! ·~1iyeceği 

kadıır, l\tih\·erin iki ccphcıle aynı 

1:1ınanda 'urulmak şartile sarsıla
hllcccğlıır. de kanaat getirml!} ro· 
rlinmektcdlr. Diğer taraftan \'ilk1· 
nin ı;örü~tüğü • ki ~üpheslı bunlar 
~ alnıı Ru .. ıarrlan lb:ıret değUılir • 
"'keri ınlltetıassı lar da aynı dü· 
t:lin"e '' k11naatı beslemektedirler. 
Olabilir kl Vllki Ru"lyada Milıvr.r 

kunctl~rlnln, bUtlln mm·atrakiyd
IPre raı;mcn, t~·ire hırpala.nllUlkla 

olc1uğunu görmn': 'e anlan11~hr. Bu
nun .ıeth-esl olarak d;ı, !\t:ih"·erin iki 
tarafta hırpalanma.sının müsbet bir 
neticeye "ara(•ağ"ı kanaatini edin· 
ınl~tır. Rö,>le olma..u., Rusyanın z.ap. 
tedilcnıl) e<·cğlne kanaat getlrmi' 
\'llkl 'ibl hir kimsenin her geı;-en 

r.amanı Rlrlf!!}lk Milletler lehine 
s11~~.ırak ikln<'I bir cephe U5ffinde 
fazla ısrar ebncmesl lıiznn gelirdi 
sanıyoruz. 

Sa- ip 

Denize! Oözı1ıe 

D ritn ot 
(B..1'' 2 nrl tayfada ) 

dır. Yalnız bir isabette çökmez ve 
yıkılmaz. Uç bıçaklı dirclclcrde 
isabet aldıkları zaman yekdiğerln.. 
den tecrit edilmiş olmak tehll1',csı 
vardır. Fakat derJzaltıların<U git. 
tikçe artan geli§melcr bu iki sis. 
tem dfre~ln de kafi gelmediğini 

ı:ösl<!rmlstir. Bu zaruret, en sor. 
1:emUcrde yenı sistem direğin kul 
lanılmasını meydana çıkarmt1t.ır. 
Son yapılan Amerikan dretnot
ları bu g ibi üç tekamülü de top.. 
lamış bulunmaktadır. Son zaman
larda hava sllahlanndakl ht.ı:lı ge. 
llşmeler gemilerde bunlara kar~

mUteaddlt topların bulunmasııı:ı 

lüzum gösterdisi ve tekmil ~lah
ların bir yerden kontrol ve ayarı. 
nı icap ettirdiği cihetle buna göre 
yeni bir fikir düşün(ilmü~tür. Ev. 
vela Amerlkalıların Teksas sınıfı 

gemllerlnde olduğu slbl kaptım 
kulesinin ilstünde bu işlere tahsis 
<:dilmek üzere büyük bir kule yap 
mak lüzumu hissedilmiştir. Fa.kat 
bu da maksadı temin edemeyince 
tekmil fhUyaçlaroan d~can net\. 
celer, kaptan kulesinin en nlha. 
yet bu şcldlde yapılmasını neti. 
cclendfrmlştlr. Bu kuled<" her §ey! 
kontrol edecek cihazlar ve aletler 
birbirine bağlıdır. Mesafenin sü. 
ratlc bulunarak irtifaa tahvil r_ 

dilmesi, top atcşlerinın koııtrolunu, 
bunlar üzerinde süratli tashihle: 
yapılarak derhal kullaınılmas·. 
yani her şeyin btr saat ~kanız. 
ması kadar süratll ve muntazam 
calışabll mesi için direğin böyle 
bir şekilde in:ınsı modern gemi. 
cillsin en fenni bir neticesidir. 

Hüsam ettin ÜLSEL M. Wilklc, bir demecinde seya. 
hatinin başlıca hedeflerinden biri 
harbi kazanmak gayesinde Birlcs•k 
Amerika.nın ittlhad halinde bulun
duğunu müttefiklere ve birçok bı. 
taraf memleketl~re isbat etmek 
olduğunu söylemi'itlr. 

'1!!!" Yarın ak~amdan itibaren Beyo~lu fsUklAl caddesinde -ili 

IST AN BUL Gai nosu 
İkinci htd ef, M. Roosevelt için 

bazı işler başarmak idL 
M. Wilk le, demiştir ki: 
ıı- Bu işlerin ne olduğuna ı;e. 

lince. b unlar tablatile benim mah. 
rt"m tutmaklığım icap eden şey

lerdir. 

Yalnız 15 gün lçl.n 

SA Fi Y E 
Umumi istek üzerlne 

ALABANDA 
rcvilsüne avdet ediyor. İlk defa olarak Nihad Rolünde 

,.'~' hava fllolarlJe himaye edil- jübilesi mUnascbetilc Lordlar ve A· .sisteminde ~ilyük ı;ıedl~lcr husule ıar. 
lhtıyaeındadırlar. nuslar bu- va.m kamaralarının müşterek mesajı- gct!rmişlerdır. Bu :;edikler piyade Alman ba~kumandanlıfının bu lamaktı.ıo 

'> ~ :~~in cd~billrler"e· kısa kadar na hUkUmdar tarafından verilecek ce- kıta!arına ilerleme~ ve bir sıra işi kolay başarıp başaramıyacağı ----- - - -------

Üçüncü vazifem, bu harbin mu. 
tad tş ve güçlerimizle tekrar 1:'1C'§

gu1 olabilmemizi ve sulhun sağ

lam olarak muhafazasını temin 
için (le suretle çabuk kazanılablle. 

ccğlnl gerek kendi hesabıma, ı:e. 

rck Amerikan milleti hesabına an- SaDahadJ<dlön Polfilaır 
ve Dursun Reis 

" rnühlm şehri de Abna.n hü. vabı dinlemek Uzere bir araya gel· çarpışmalar nctlccsınde saMa ve merak edilmeı!e değer bir mesele. Nur! Akif Ai--evj 
~nda.ıı kurtarabilirler. ııılştı. Lordlar kamara.ııı ile Avam ı:clda bulunan müstahkem slst>em. dir. Stalingra.d bölgesindeki kıta- koyb _.., tt·ı k 
J.) kamarasının bu fevkalade tedbire lc-ri zaptctmek tmkanını vermiş. lar tabii soğuk havalara knr~ı kıs. 
~ .. 'el~d; ue • • müracaaUarı için kraldan miliıa.ade tir. Bu kıtalar, esasen kaçmakta men barınacak bir mesken bulaını- Memleketimizin tanınmı:ıı tikcar-

~.... ~ ~r seçtmJ alınması \-e evvelce her birinin husu· olan düşmana yeniden taarruz ede. yacaklardır. Bunun içindir ki Rus- larıııdıı.n Nuri Aldf Ekev'in uzun bir 1 

1( (~t 1 
incide) - si kararlar ''ermesi Jllzım gelmekte- rck istihkam hallne getirilen fııo. !arın o zaman Alman pllınlarını il. hastalıktan sonra gözlerini hayata. • ·-------------... -----------· .. --.. 

] ~.rtaı ı.::jı, Silivri 851, Yalova dir. rikalara kadar llC'rlemlşler ve bir gl!endlrccek blrşcy yapmaları bek. kapadığını tecssilrle haber aldık. Kemani NOBAR - Kanuni AHMET YATMAN . Cümbüş CE-
.. 'O · R 1 i "'limil {' · k·.,,.r d k MAL - Klal'net SALİH . Kemani MAKSUT - Darbuka FERİT • · vadinin di{icr mahrecine ,gelmiş. lcnebilır. ,uı: ar geçen yıl da mu. I Tütuncl lllı- z ın ın ı_,... ın a pe 

111 Dıg-cr kazıı.ıarda da tasnif işi lk· Vekı.l ler H .ı\yel·ı toplandı !erdir. Şimdi burada muharebeler harebclerden ve uzun bir rlc:-ttıı.n bliyUk Jıtzmetıer etmiş Akif Ekev'ln Okuyucular: Ağyaz_ar • "'ARUK ALTIN - Baya:ıla.r; FAİDE • 
'il '

1 
edilmek Uzcrcdir. Yeni şehir - ceNyan ctmektr.dlr. yorgun düşmüşkrdi. Şu halde bu 1 vefatı bilhassa ticaret aleminde bil- İzmirli M.f.LAHAT . BİRSEN - SANiYE . CAHİDE • 

~;cıısi lklnclt~rlnin ilk pazartesi Ankara, 15 (A.A.) - İcra Ve- Alman piyade kıtalıırı. göğüs gö. yıl da bulundukları üslerden h• .. ·r. 1 yilk bir teessür uyandırmıştır. NERMİN - SEHER 
:'il ııu toplanacaktır. ı·aıınııı ilk içt!· killeri heyeti, bugün ııaat 15.30 da i":üse yapılar şlcldctli muharebckr. ket ederek seferin neticesini tama_ 1 Merhuma A'lıı htan rahmet diler· Pek ~akı_n~a Ekre.~ ve Cemal R~şıt Knrdcşlerln yazıp beste. 
lıt~~a söyiiyccetl nutuk ebemmlyeU Başvcldl Şükrü Saraço;ıunun re- den sonra iki Bolşevik alay•"ı yok men dcg~tirecek bir durum ihdas ken kederli ailesine de taziyellerlmızı 1 ledlklerı büyuk Rcvu?????? 

cnnıekttdlr. l iili(;lnde toplanmı~tır. etmi~lcrdir. edebilirler. .sunımz. .,... Telefon: 40574 

MUAM ME R 
İstanbul Festival heyetinin Kastamonu ekibinden Meşhur 

DAVULCU MAHİR K ARA YJLAS 



Yanlış hareketlerin 
acı neticeleri 

G. Saraylı~ar, 
çek if me 1 ~ r inin 

Ankarada ligden 
cezasını çektiler 

• 

VATAN 

~------------lmlil---------~ · 

FAR 
\ 

19 - 11 - iM% 

KAŞELERi 
D 1 Ş, N E Z L E, 1 B ~ P, ft O M A T İ Z M A 
Ve Biitün Ağrıları Derhal Keser. 

Pen~ bey:-amı Mer. 
suıdc> Gıılırtasaraylılar da Ankan
da f rdi. Sarı lAciverUiler her 
iki maçı da rahat bir ı,ekl1de ka. 
2alldılı ·. Buna.mukabil sar1 krrmı

zılılar Ankara. futbol ~lılarını 
hayal sukutuna utratacak kadar 
! bir oyunkı Demırsporla bera-

4 x 100: 1 - ,. crbfthçe 47 
5110, 2 - M: - · ~8 8/ 10 

Fenerbal ,, ·.ııcr müsaba~alara az 

HASAN FARE ZEHIRI 811UdıE IUJBSATIM RAİZDİR. İCABINDA GfnımE 3 KAŞE 

~ kaldrlar,ıGençlcr Birliğine de 

atıotlc iştirak ettikleri için bazı 
müsab&kalaıra. gir:mcm~rdir. 

Bu atletizm mfuıabakalarını ta
ktbe.n Mersin İdman Yurdu ile Fc
FM!rb:ıhoc takımları karşılaşmışlar 

chr. 

Fındık fare!'I, !'öt~n. Tarll\ far""i ve bUfün fare nf'\1lerlıtt öldtirti~. 
Bir parça yağlı ekmek nya pa"tırma Lizeriı:ıe ~rlllUp de farelr.rln 1 
btılu.ndnğu ytte bırakıhr"5a bl'J mük .. mmel gıdayı !'le'\-e M-Ve yiyen fa
reler derhal öllirlet'. &licük fındtlıt f&rf'lerl lçtn farf' bıttday uhlrlf'rln
l!en •"r;nnelld!r. Bil!dayın kntasu 20 MM'wn 50 auınıştuf'. ftUybk Uta.cuıa 

• 7,) kuru~tiır. Hasan dt>~ll Ye şubeler!. ' 

4 • ı gtbl su götUrmez bir şckl\cı. Bu miisnhakaya Fenerbehçe ~u 1 • d 
büy(ik bir sayı tarkile yenildiler. kadro ile çıkmıştı: stanbul Be:ediyesi Daimi Encümenin ez:! 

Bundan ev.ve! yazdığımız bırkaç 
Cihat, Muammer. Lcblp, Kadri 

-4.li Rıza, Ömer, İbrahım, Naci, 
Müjdat, Rcbli, Halıt. 

ilan N n ... , : t ~e,lr tarihi: 16/10/!l4Z 

1 
yazıda Galntasarııy idarccılerlnin 

yanlı:ş bir düşikce ile ~nevt 1200 
Ura g•bi hiç mesa~slnde bir stad 
hissesi ~jn Fenerbahçe ~ BeŞlk
ta~ k~ından çckllm~lerinin doğ. 

ru ol~d: f:ı-11 kaydetmiş, sarı kır
mızılıların birkaç kişinin hislerine 
kurban giderek k~ndl kcndllıerln~ 

yaz.ık ettlklcrır.i de ayrıca ilave 

Hakemin dlidüğü ile başlayan 

oyun dı:ıha Hk dakikada bütün sür
atini göstermiş ve bu arada 5 inc1 
dakikada Fcncrbahce aleyhine bir 
penaltı olmuştur. Fakat top ka1e 
di~tl:r:e çarparak avuta gitmiştir. 
Oyun bütün ş ddetıle devvm et. 
mcktc tk<'n 12 ncf dakikada ort.!-

1 - EUn<ie veya fabrika, dilkkb, depo, mağl!.ZB., aroiı~·e "" banka 
ard!yelerlnde veruı-lr yerlerde ve hertıanı:i Mr şekilde satılmak Uzer 
ha.ğlanm!Ş bulunsun v.-ya hu'unmasın çeltik, pirinç ve ze3'-tinyağı bu· 
lunduranlnr bunların mevcudunu, nıı:Jın bulunduğu mahellı ve kim" aıt 
olduklarını gc .. terlr bir beyanname ıı0 işbu 'mınm neşr! tsrlhinden ı • ' 
ren c.n geç bir hafta içinde Vali ve Be edıve. Reisi ğin" blldırece 

ile sabah, öğle ve akşa.m 
2 - işbu i!Anın neşri tadhlnden ftih11rr " Intar.h•ıla g'l'}"rek f'l'f 

tinya.ğı, çeltik ve pirinçler; vUrudı ndan itibaren .f8 saat zarfında v .... 
ve Belediye Relsllğ.ne be,Ytln edile. ektir. 

Her yemektan senra günde 3 defa muntaz~.man dişlerinizi Arçataysm 
ctmtştik. 

Bu arada da b!zlrn inanmak Is. 
temediğ!rolz baz.ı rivayetlerden de dan ilerliyen topu Miijdat sıkı bır 
bahS<'.ttik. Birçok kfmseleriın bu şiitle goıc tahvil ctmi~tlr. Bu gölü 
çcktlı.§ın ymlnız pnra meselc..c:lnden 20 aci dakikad..ı sağaçık lbrahimin 
ileri gelmed ğinl, takımlarının iyi J attığı ikinci gol takip etmiştir. Bu 
bir durum<ta olmama.sının. bu ka- iki gole ancak 30 uncu dakikada 
rarın verilmesinde ftmil olduğunu İdman Yurdunun orta muhacim! 
söylemekte olduklarını da işaret Fener kalesi önünde yakaladığı to
etmlşUk. pu Cıhatla karşı karşıya kalnrt>k 

Bız cvvclA' bu rh•ııyetlere fnan- gole tahvil etti. Oyur bundan r.c n_ 
mndık. Fa~~t Ankara maçları bu ra son da~.ılara kadar her iki 

3 - lstihsal mıntakalarındıın gelecek çeltil:, pirinç VP. zeyti'\YMI 
fa.turalarının nıl\h.!llll belediyelen-e t'\c:dık edilmt1 bulunması l~zımdır. 

4 - H,.r !tı brlkatör, m11hal~nde ınilbayaıı ett!gi ve edtc«.'gi malla· 
rın miktarını muntııza.man ve her hafta sonunda bildirecektir. 

5 - Çeltik tabrikala.rır.da b:ışl:alarına ait kırılacak mal bulunduğu 
tnkd'rde bun' arın da ayrıca hlldlrılme'li Htz:ı:rıdır. 

6 - Aynı zamanda mfüıtahsil olan fabrikatörlerin lstl.hsa.l ve Istan· 
bula maliyet fiyatlarının keza bil:llrilmesl mecburidir. 

HilAftrdıı hareket oo:ınler hakkında. ?.lill1 Korunma kanununa göre 
takibat yapılacağı l'fln olunur. (583) 

Öksürük ve Bronşit 

TUR AL 
KQ."ll,!>l'ime~eri de:}ıB! :tere r. Her , 
eez!\r.ede kutusıı 35 km u~tur 

FatJh &lh U..iııcı h'"'uk haklrnli-

r ivayeti çı.kar.Lnlara ve bu şekilde tarafın karş1lıkJı mütev8%in akın- • Sd# ifM!fM~Ji'~K...ut t?'E:!'Fll'S!'! " ~inden: Esa-. Stı. 942/"'.!.5 
düşünenlere· bir parça hak verdir. Jarlle devam ctım~ttr. Fakat son .. • f , j Tebliğ edilecek kimseler: 1 - Hll· 
dl. Yahut da y.anhş karar v~ maç- daldkada Fenerliler hakimiyeti te. A S ET · L Ü P 1 R l N N ES ET 1 mld, 2 - Y.~11(, Fatih, çn.r.,ambs. 
!arı c;ynamamak Galatasaray takı. &is e~k İdman Yurdu kalesine GRI.P _ ~EZ!.E _ BAŞ ,-e DIŞ AGRD .. ~Rl Tevkti CB!er mahallesi, Ismaııaga 
mını bu hale soktu. ionmeğe başlamışlar ve bu lnlş1er-

Ankara maç:ları hiç şüphe yok den blrtnd~ üçilncU gollertnı de tc- 1 SOÔUK ALGINI.IGINA KARŞI Tl:SirJ KATİDİR çıkmazr 5C/l numaralı Tevtık hane· 

ki sarı kırmızılılara çok ağır bir mln ehni~lcrdlr. İlk devre hu ı::e. ı 2 lik 1.uf n 20 lik tlip:Orl her e<-1.auede arayIDız. sinde. 

darbe olmuştur. Bir takım ma.ğlılp kilde 3/1 Fencrlilerirr lehine bit-, ~!t!w:aıtmaırt'H&ll ' WGW&UW!WWWWMte-ms.9 •eyıF::mamu•~~~:ııf bPıeılrtun.:!Vduıt-.~aze(~klnl 
olabilir. Sporda gallbl~•et ve ma~- mlştlr. ,-~ -· ™.. e.~ ""'" 

l\ıblyct aranmaz, Fakat bir takım İldrcl d 0 vrede yine her iki ta- Mollaı-fendı, Yen! Iskenderpl\.,a ma· 
yenilse bUe sev~erini, futbol me- rafın mütevazin akışlarilc oyun ha'lesı, eski Nuıibaba ı;okıığında. en 
raR:lrlarmı tatmin etmelidir. Hal. h iç bir değişiklik c.lnıadan sona yeni Vatanperver cmağında e.ı;ki 9, 5, 

bukl, Ankaradnn aJdı~ımız haber- ermiştir. yeni 5, 9 en yeni 29) numaralı ai-sa.-
-ere ve maçı seyredenle!'den dinle- Haftanın maçlan 
dlklerimlze göre Galatasaray takı- Fencrbahçe stadı: 
mı Ankarada hiç de iyi bir tesir 
bırak:mıımıştır. Bilhessa son m~ın Saat 9.30 Alel"ldar - Kurtuluş. Ha
bir serU1ğc döki.ilme5i, Hı:lnct dev- kem: A. Adem, Sadık, Hayri, 11.30 
rede hakemin üç Galatasaraylıyı Ist. SpC'.r • Davutpa.şa. Hakem: H. 
&yundan çıkarmllk k&rarı bu mü. Galip, Nurettin, Necdet. 13.30 G. Sa
sabakalarda sarı kırmızılıların bek ray • SUleymanlyc. Hakem: Sami, 
l t-: Muhtar, Nihat, 15.30 FPnerbıüu;e -
enen oyunu gösteremedik..:ı-•ne 

'tA!l blr delildir. Kaııımpa..,a. Hakem: Samih, Şeklp, 
1 Halit. 

Biz görmedik. Hakem kararında 
haklı veya haksızdı. Bu da düşü
nülebilir. Fakat bir hakem de hiç 
bir hareket yapımıdan böyle üç 
kişiyi oyundan çıkaramaz. Herhal_ 
de su götürmez bir hareket olmuŞ
tur ki, hokem bu kararı vermiş. 

tır. Bu gibi hareketler de aczin 
ifadesidir. 

Netice olarak şunu söylemek is. 
teriz ki. G latl!-Jaraylılar, yanlış 

hareketkrinln cezasını çekmeğa 
başlamışlardır. Yalnız şu var ki, 
biz bunun bu kadar erken olaca
~ını zannetm!yorduk. Fakat işin 
$'.ICk çabuk kckusu çıktı. Hiç ŞÜP. 
he yok ki bu hareketleri ileride 
-!aha ağır neticeler de doğurabilir. 
Onun ıçlnd r ki bir idareci bir 
klüptc bir hareket yaparken çok 
lyl düşünmesi lfızımdır. Yoksa en 
ıtiiçük bir hata klilbiln ha~,ratında 
fena tesirler yapar ve kap&nma.;ı 
cUç olan yaralar açab111r. 

Kemal ONA'S 

Fenerlilerin Mersin 
korşıloşmolorı 

Mersin, 15 (A.A.) - GecikmlŞ

Şeref stndı: 

Saat 9.30 Demlrspor - B~ylf'rbeyi. 

Hakem: Ali, Nejat, Zeki, 11.30 R. 
Hisar • Galata. Hakem: MUeyyet, 
Fazıl, Rıışen. 13.30 Beykoz - Taksim. 
Hakem~ Adnan, L!ıtfl, Hayati, 15.30 
B~ik~ - Vefa. Hakem: Şazi, Sela
mi, Feridun. 

At yariş•arı 
Ankara at yarışlarının dördiln

cüsü ör.ümüzdekı p!11ıır yapılncnk. 
tır. Bu milnascbctle haftanın prog 
ramını kısaca veriye.ruz: 

BİRİ~Ci K05U: 
Mesafesi: 2200 metre. 
l - Fidsn. 

İKİNCi KOŞU: 

Mesafesi 2000 m<:!trc. 

1 - AlceyUın, 63 kilo. 

2 - Sekban, 60 kllo, 

3 - Gülcan, 58 kilo, 

4 - Soydar.. 53 kilo. 

ÜÇÜXCÜ KOŞU: 

Mesafesi 1000 metre. 

ı - h, 60 kilo, 
~ 

2 - Zehrlmar, 58,5 kilo· 
tir: 

Fenerbahçe a.tletlerfle Mersin 3 - Pınar, 58,5 kllo. 
tlctlerl arasında İdman Yurdu sa- 4 - Vido, 58,5 kilo, 
has~da yapılan a~eUzm mUsaba. 5 - Haspa, 58,5 ki o. 
ka.larının teknik neticeleri şunlar- DÖRDtlSCÜ KOŞU: 

:!:ar: Mesofesi: 1600 metre. 
100 metre: ı - ŞeriC (Mersin) 1 _ Bahadır, 56 kilo, 

11 5110, 2 - Sezal (F.B.) 
200 melre: Muzaffer (F.B.) 25 2 - Tarzan 56 kilo, 

1/10, 2 - Salıh CMersfn) 3 - Rlnd. 5fi kilo. 
400 metre: l - Muzaffer (F.B.) BE iNCİ KOŞU: (centilmen 

54 4 ıo, 2 - Osman (F.B.) koşusu> 

800 metre: 1 - Adnan (F.B.), Mesafe 1: 24GO metre. 
2 - Ahmet (Mersin) 1 _ Komlsarj 72 kilo, (Dr. Ko-

1500 metre: 1 - Recep (F.B.), rnlsarj), 
2 - C8hlt (Mersin) 

110 mtı::lalı: 1 - Şerif (Mer. 
s •n) 17 4 10, 1 - Jeba (F.B.) 

Uzu natlama: 1 - Muzaffer (F. 
B.), 2 - Salih (M .... rsir.} 

2 - Dandl, 72 k!Jo (Fon Van
go~haym ), 

3 - Slfkap, 66 kllo (Fazıl Ko
cagUney), 

4 - Konca, 6!l kilo (Özdemlr 
Atman), 3 adım: 1 - Münir (Merstn) 

ı 2 .aı, Salih (Mersin) 5 - Karabiber, 60 kl.lo (Özde. 
ı.75, mi" Atman), 

HE APLARI 
2 lldncı-~,rin 

K~et;lne ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 lin\.ltk 
1 > 500 > 
2 > 2SO > 

14 

10 
40 

> 
> 
> 

100 
50 
25 

> 
> 
> 

E e ~OV{t edendirifecek ı 
çiftler J 

l'!minönü H&lke-.lnden: 'ı 
Birçok hayırsever yurddaşlardan 

aldığımız m"ktuplarda CumhurL 1 
yet bayramı. da bUtiln masrafları ' 
Sosyal Yardım şubemize alt olmak j 
üzene 10 yoksul çifti evlendirme. 1 
mlz hakkındaki kararımızı tebrik ı 
ebnektc ve bu yoksullara hariçten 
ı::t•ııckrdccck duğ{Jı1 hedl~Ie.rinlal 
kabul edilip edllmlyeceğlni ve ne 1 
gibi hediye görderilmesı münasip 
olacağı sorulmaktadır. 

Bu haY'rsever vatandaşlara can. 
dan t.tşekkür eder ve yeniden ku
rulacak blr eve yarayacak her 
türHl cşyaıırn göndcrllebil~cğlni, 
gör.dcrllecek hediyelerin on gelin 
arasında kur'a Çf>kllmek suretlle 
dağıtılacağını bildiririz, 

Asker!ik 
Yuksek: 1 - Ragıp CM.) 

[iüs.ımctUn (:'l<t.) ı.71 6 - Demet 58,5 kılo '.ı\bdür- Fot1h As':crlik şubesinden: 
Sır,kln at.: 1 - MUnlr (M.) 

",30, 2 - Nedim (.M.) 

Disk: 1 - Tevfik CM.) 32.40, 
2 - İlyas 3 ı.60 

Gülle: 1 - Jeba (F.B.) 12.25, 
Tevfik (M.) 

Clrıt: l - Kemal (F.B.) 49.90. 
l han (M.) 43.60 

Celtlc: 1 - İlyas (M.) 29.45, 
2 - Tevfik CM.) 

rahman Atçı). 1 - Topçu gedikli blı5çavuşlu-
ALTINCI KOŞU: ğı.ından cm('kll Ali og1u Mehmet 
Me-safest: 3000 metre. Rıza Gürelın, 

1 - Sava, 60 kilo, 2 - '.Kuloll ask<>rl lisesinden ili. 
2 - Tuna, 60 kllo, şlği kesilen Hasan oğlu Mustafa 
3 - Ceyltıntek 60 kile,, Serkulun, 
4 - Tom•;rcuk, 60 kilo, 3 - Urfa İhtısrrs mahkemesi a.. 
5 - Taruın 58 kilo. u:sından emekli albay Ömer NA-
Çl!ie bahis: 3 - 5 lır.ci k~ular ı zımın subeye müracaat etmeleri 

üzerind«llr. ilan olunur. 

Radyo, 
BOGÜNK'Ö !'BOG1tAM 

!'lABAR 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücurlumuzu çalıştıralım, 

7.40 Aja.ns haberleri, 7,55 Senfo
nik parçalar (Pl.) 

ıir.r,ı-; 
12.30 Progrl\m ve · eaat 

12.33 Karışık program 
13.00 Karışık şarkıl~r. 

/f. 1' ı\ ,, 

ay11.rı, 

(Pi.) 

18.00 Program \'C saat ayarı, 
18.03 Faı!tl heyeti. 18.40 Da.n.s 
mUzlğl (Pl.) 19.00 Konuşma, 

19.15 Saz eserl~rl, 19.30 Saat 
ayarı ve Rjans haberleri, 19.45 
KIA.sik Türk mllziğ'.I, 20.15 Rad
yo G rzet~ı. 20. l 5 Be.'ltcktı.r &i· 
malnr (Pl.) 21.00 Konuşma, 

21.15 Temsil, 22.00 Radyo salon 
orkestrası. 22.30 Saat ayarı, 

ajaııB haberleri ve borsalar, 22.45 
Yarınki program ve kapanış. 

RAŞTT RIF.A TiYATROSU 

HAl,IDP.: Pl~KIX bel"Aber 

Kadık!ly SUrcyya sinemasında son· 

•bahar temsilleri (UçUncU hafta) 

Bu akşam 

(Beni 0pÜJJÜL) 

Komedi 3 perde . 
Yaza.n.: Bedia Von Statzer 

nın şuyuunun izalesi hakkındıt mf'.Z

kflr gnyTi menkulde hW.edar bulun-

maklııt:mz itibarile mezbuı-e taratm-

1 
dan aleyhinize açılan d~l\'anın rtlyetl 
için çıkaMla.n davetiyeye go:ıterilen 

adre.qte oolunmaa :gmıı ve zabıtaca 
yapılan tahkikatta da lktımetgAbla-

rınız meçhuJ kaldığı bı'dırlln:ekle 

, muha,kemenln muallA.k olduğu 2/11/ 
1 1942 pazartesı 11nat (10) dıı duru~· 

maya gelmeniz için ~r ikınız hak· 
' kında davetly~ tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ıli'i.n ollll'lur. 

ı~tarıbul atıllye 9 unclf hukuk ~ 

kimlilfnden: Sayı 41/()99 

Beyojtlunda Aynalıçeşmede Hacı 

Ferhad mahalleırinde Aşıklar cadde

sinde 6 No. da. mukim FatmA Na.zire 

tarafından aynı yerele mukim koca81 
1 Nazrm Ibr&h!m Şekerci aleyhine aç· 

ttğl bo!J&nma dava.sının yapılan mu· 

hakemesi sontında.: U . ııleyh Naz:ım 

lbrahlm bırliğe dönme!ll lıakkmda 

verilen ıhtar illmı k&Ulleştlğl ve se
mece.cıiz k"aldığı 'cereyanı mubakeme-

1 den anlaşılmı' o!Tnakla medeni kanu. 
nıın 132 ve 134 üncll maddeleri mu-

1 cibince davacı Fatma Nar.frenin M. 
aleyh kocıuıından boşanma.ııma ve bir 
sene müddetle t"vleneınemeıııine mUte. 
dair VE!l'llen 2119/ 942 tarihli ilAmı 'M. 
aleytun ik.nrnetgAhının meçhul!yetine 
mebni 11!.nen tebliği zımmında mu
kaddema verilen karar Uzerme bıı 

kere kezalik me~..ır ilt\mın bir SU· 

retl mahkeme divanhanllf!ine talik ve 
gazete ile ilan yapılmış o'duğundan 

gazetenin ne.,-i tarihinin ,ferdası gü
nünden itibaren yirmi gün zarfında 
M. a.leyhin temyizi dAva edemediıti 

takdirde hUl<mlin iktisabı kat'iyet 
eyleyec~i tebliğ makamına kalm ol
mak üzere ilan olunur. 

1 
100 

01) 

100 
100 

Istanbul BeledlyeSi 
ŞEHJR 

YATROLABI 
BU AKŞAM 
Sa.at 2C·,30 d~ 

DRAM KISMI 
KIŞ MAS..,,LI 

Yazan: W. Sh&kespe&re 
Tlfrkçesi: Mefharet Ersuı 

KOMEDi KISMI 
YALASCt 

Yazan: Carlo Goldoru 
Türkçe<ıi: S. Moray 

Cumartesi ve pasar ıüaleri 
l.'1,90 da ınati11e 

l{er çarşamba .saa.t 1' de 
çocuk tıyatroeu 

BORSA. 
15 BİRİSCİTEŞRİN 

Sterlin 
Dolar 
isvlçre franı;:ı 
Pezeta 
i.sveç kronu 

1!>42 
5,24 

132.20 
30,15 
12.93751 
~t,18 

Dawnf!"' :na..l:t'e · 
mımlye mDıtan tutan 
adedi Lira Lira 

1 --50.009-50.000 
1 20.000 20.008 
1 ıo.eoo 19.009 
4 5000 20.000 

10 2.000 20.000 
40 1.000 40.-000 
80 500 40.000 

400 100 4Q.OOO 
800 50 40.000 

•.ooo 10 .c&.ooe 
80.000 2 

Yekan 

Tam bilet 4, yanm bilet 2 lirad~r. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Idareml.z ihtiyacı için nUmunesi mucibince (450) kilo fıçı ııazı 

pazarlıkla satın a.lınacakttr. 

II - Pazarlık 20/10/IH2 tarihine raııtıaya.n Salı günü eaa.t 9.30 d~ 
Kabatat;ıta levazım şubes!~1e.ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

fil - NUmune her gUn sözü ges;en şubede gorillebll!r. 
iV - isteklilerin pazarlık ivin tayin edilen gUn ve natte ,;, ıs 

güvenme para'.arile birlikte adı ge~en komisyona gelmeleri illn olu-
nur. (521) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Uru 

Şube Ye ajanıı adedı: 265 

Zrral ve tlcart her nevibı\nka. muameleleri. 

Para blrlktU'enlere 28,000 Ura ikramıye vcriy~ 

Zirzıat Bankasında kumbaralı ve lhba.rsız tasarruf hf'.s~pl;nnda 
uı az 50 11.ra.sı bulunanlara senede 4 defa çeki!&eek k11.r'a ne a.pft· 
daki pJJ.na. gi:iPe ikramiye dağıWsc.41.ktır. 

4- adet 1,000 liralık 

' » 500 » 

4,000 Ura 
2.000 • 

so llralJk ıı;,ooo ura 

4 ,. 250 ,. 1 .ooo ,. ızo » 46 » i,800 » 

.o » ıoo · ,. 4-,ooo » . ıso • 20 > s.200 ,. 

DIKKAT : Hf'.aaplarındaki paralar bir <ıe:ı.e iginde 50 liradan a.t•· 
ğı düşmiyenlere ıkramiye çıktığı takdirde 70 20 fazlası:e verılecektlr. 

Kuralar senede 4 defa. 11 mart, 11 haziran, 11 eyltll, 
11 Bırincll.<A• ırı.da çekilecektir. 

IAhJbl 99 Nep'lyat Möd1irth Ahmet EmJa ~A.LlL~"'l 
V&ıaa Netri7M ftrk Lt4. ŞU. Vataa Ha&he .. 


