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'11Zdan bir kısmı tara!ında.n uğur- n aradan l=========I 
!anarak Şıkago'ya hareket ~t'.k. 

Telefonla 
Şlkago'ya geee vardık. Nevyork. 

tan sonra Amerikanın ıklncl bü
Yük şehrı olan Şlkago. pırıl pırıl 
:Yanıyordu. lnsan kayna:1an muaz
unı bir otele tndlk. 

Ertesi gün Şıkaıo fahrt Başkon. 
Solosumuz olan M. Sınger de be
raber olduiu halde, deniz erleri 
Yetlştırmeğe matuus Great Lake 3 
denılen tallmgaha gitt1k. 

M. Slnger ecdad\nın Türk ve 
kendisinin müslüman oldujunu 
Söyleyen ihtiyar bır Macardır. 
'l'urkçeyl kitaptan ôğrenmıştlr. Ya. 
rırn asırdanberı Amerıkada yaşı, 
)oıınll1, zengın bır çı!thk sahibi 
tını,. 

'l'altmgahta biti deniz subayları 
karııladı. Yaya gezmek imkanı ol. 
lrladıtı için otomobillerle dolaştık. 
l:luraaı bir tallmg6h dejll, yüz bin 
kiplik uçsuz bucaksız blr ordugAh, 
bir şehirdir. Tallmgahta beş altı 
hafta için talim gören aıtmıı altı 
bin ıenç vardır. Bir kısmı da ayrı 
barakalarda oturan zencilerdir. Öl 
tetmenlerl, subayları, gediklılerı. 
18staneıertndc çalışan doktorları, 
ıaatabakıcı ve hemılrelerile talim. 
Uh mevcudu yUz bin kl:1idfr. 

'l'allmgihın büyilk bır kısmı A. 
rrıcrlka harbe ıırdıtının, yani Pe. 
•rı lfarbour baskınının ertesi lil-
111.i Yapılmaja baslanmııtır. Nker. 
er, alaylara ve taburlara ayrıl. 

Memur aylıkları 
Cümhuriyet bayramından 

verilecek 
.. 
ence 

Ankara, 20 (Vatanı - HUkQmet memurların maa~larını CUm· 
hurıyet bayramından evvel vermeyı 1<ararıaştırmı~tır . Mahye Vckfl· 
letl bu hususta defterdarlıklara lllzımgelen hazırlığı yapmaları ıçın 
emır vermışur. Bu ay maaşlar 26. 27 teşrınıevveıde vertlecel(tır. 

Bu meyanda hususi mtıcsseselerın de aynı şeklide hareket ede· 
ceklerı muhakkak gor111mektedır. 

Süikast davasının 
günü belli oldu 
Ankara, 20 (Vatan) - Fon 

Papen'e yapılan suıkast dAvası 

Anl(ara ağır ceza mahkemesin· 

de te~rlnlsanlnln 4 Uncu çar· 
famba aabahı 
görUlecektlr. 

9,30 da nakzen 

·ficarcte ait bir 
kanun projesi 

Ankara. 20 fVatan) - Tıca

ret Vekaletince hazırlanan Tı· 
caret Odaları, borsaları ve e&· 

nat birliklerı kanun projesi tet· 
kık edılmek Uzere Tıcaret Ve· 
kılletı harp ekoııoınısı burosuna 
verılmıştır. 

Mihver denizalh 
kayıpları 

Vilô.getin tebliğleri 
~ ... ~~---.-.. ...... 111811-0s 

Ekmek karneleri nasıl ve nerede verilecek? 
!stanbul Vtllyettnden teblll edtt. 

mııtır: 

Madde: 1 - Vll6yet ve Beledi. 

ı ye, kendi merkez teıkllltı memur 
vıe müstahdemlerinin adedinı btr 
tezkere Ue Belediye İktısat müdı . 
rıyetl.ne bildırecek. memur adedi. 
ne ıöre alacakları beyannameleri 
aıt olduğu şubeler marlfetile me
murlara tevzi ettirecekt1r. 

Madde: 2 - Belediye hududu 
dab!lındekl kazalarda kaymakam. 
lar Malmüdilrlüğünden ve yahut 
Bcledıye Muhasebesinden maaş ve 
ücret alanlarla kendilerıne merbut 
bulunan teşkılatındakl memur ve 
mustahdemlerınln yekılnunu bir 
tezkere ıle Belediye lktısat müdı. 
riyetın.e bıldıreceklerdı r. 

Madde: 3 - Evkaf. Elektrık, 

tııhdemlerınııı adedını bır cetvel 

ettirecektir. Bu tasdik sırasında tir> kaydlle mühürlet~ek beyan •. 
beyan.namede yazdığı ailesi efradı. namcyı teslım edecektir Ve mu
nın nüfus cüzdanma da kendt Amı. kabllınde ekmek karnelerini ala
rıne <memurun karlle91 verllmış. caktır. 

Şeker dağıtımı 
-------------------------------... ---lltanbaJ \ 'llayetlnden tebUt olun· başına şımdlllk yarım kılo .şeker ve· 

mııttur: ~ rılecektır 
Halkımızın şeker ıhtiyacmı temin. ; 2 - Bakkallar toplıyacakları kal"" 

de zorluk çektığı görülerek afağıda· ne parçalarını ııldıkları şekerle mah
kl muvakkat tedbırın alınma.sına 11.l· ı sup arı yapılmak üzere cemlyellcr.i 
zum hasıl olmuştur. 1 vasıtasıyle Beledıye lktısat MUdur--

1 - Ekmek kartının sol kôşesln· IUğ"Une tc\di edeceklerdır 
deki Ey!Ql . B.rır.cıteşrln yazı~ını ta-
şıyan parçanın kesı.ıp ıkametgAh Tebliğ ahkamına aykırı harıeket 

Karneler İktısat müdürlüfünder. 
kaymakamlara şımdıden verilecek 
ve her hane için verılmesı lazım 

gelen karneler hazırlanmış olacak. 
tır. 

Mahallfltta umumi karne tevzla. 
tı sırası.eda mahalle bırllkleri nu
fus tezkerelerını kontrol ederek 
karne tevzi edecejıne göre mc. 
mur karnesi alanlara bittabi umu
mi karne verılmıyecektır. 

Madde: 6 - Mütekaıt. eytam VE' 

ecam11 dolduracakları beyanname. 
lcrı maaş aldıkları Malmildllrlük. 
lerır.e te\•sık ettırdıkten sonra kP.r. 
nelerini ikamet cyLdıklerı maha 
kaymakamlıklarından a1ac&kla~

ciır 

Madde: 7 - İstanbule tahsil ıçln 
gelıp de aılesı başka ycrd<? ıkamc' 
eder: ve karardan istifade eyleyen _.._.._ .... _.._._...._ .... ._.__,_..............,.,...._._....._~._......llıı( memur ve müı--kaıt eytam ve cra. ... ı mi çocukları-:da:ı mektepte lcv'i 

mıntakalarındakı bakkala av buına edenler hakkında :Mılll Korunma ka 
• ' 1 

kadar ''erllmesı mukabılınde nüfus nur.u htiı<lımlcrı tatbık edılecekttr. 

' f j olanlar mektep bırllğınden gele. 
'cek listeye göre sabıkı mislllü krv 
ıııakam lı kç.ı karneleri verilecek. 
tır. 

Tramvay, Sular. Liman. Gümnik. 
Oenızyolları, liseler, Posta Telgraf 
ve emsah gazetelerde ılAn olunan 
resmt müesseselerle İstanbul bete • 
dıye hududu dahılındekı teşkilatın. I 
da' çalışan ve bu karardan ıstıfade ı 

hakkıını haız olan memur ve müs- ı 

halın6. İktısat müdırıyetınc bıld ı. I 
recckler ve beyannamelerini Rla, ' 
caklardır. 1) 

Madde: 4 - A IAkadar daire ve 
müesseseler de İktısat müdır•ye. \ 
tinden aldırseakları beyanname le- · ı 
ti şube mudürlerı vasıtaslle mc. ı 
nıurlara tcvzı edeccktır , 

( ' l\I·=mur çct·uğu olup da mektep, 
( 1 tere nahari devam edenler de de-

l 
vam elttkleri mektep müdürlOJr. 
ıcrındcn bu vaziyetlerini te\'s;k 
eder mah yette gctıreceklerl v · ·. 
katarla kıırr e.erlnl lebdıl ettire. 
cek!erdır. 

Macide : 5 - Memur vı.- müstah. 1 

demler beyannamelerı doldurduk. '11 

tan sonra fımırıne sıhh~tını ta~ t 
............ _ 

-B. Hltler ,.e mahrem mü,&\·lrl General .Jodl 

• j .Madde· 8 - İstanbul Beled:yc 
) hududu herlclndckı yeı-l:rden mıı. 
) <ı~ alıp da lsıanbulda oturan miı 

? 
1 tekıı.ı l'\'ta"n ve " .. nım'.t bıı ,.a,. . 
! IDeumı Sa. S, S. 3 de) -*-- - -..--· ....... --
~---ı 

~ 
f 

Atfi Alman generalı ~~ :nıştrr. Yetmişe yakın tabur. iki 
katı, mükemmel barakalarda ıe
nllcrdckl hayatın aynını sürmekte 
\re Yetiştirilmektedir. 

Deniz trlerı; topçu, tayyareci, 
l'rııı:ıkacı makine milrettebatı il • 
Atı ... glbı ihtısas şubelerinde ders 

Şimdiye kadar 530 tanesi batı- ! 
hasara uğratılmış g0rıtıektedlrler. Beş altı hafta son. 

ra Ya ıemılere. yahut da dııha bil
Yük lhtısas kurslarına sevkcdilt- J 

rılmış veya 

ordudan çekildi mi? i 
, Stockholm, 20 (A.A.) - Unıtedd l namzed olduğu zannedilen IUtler'ln 
1 reııs: en mahrem askeri mü,avlrl Genf'ral 

iyi bir kaynaktan haber alındrtına 1 Alfred .Jodl vardır. l\lare,al Wllhelm 
göre, Alman kumanda heyeti araııın· Llst dtı uzakla.,tırılmıı,tır. General 
da yapılan tasfiyede 8 general istifa l\lak•lmlllan, Von \\'elt'hs'ln, Stalln
etmı, veya gözden dntmü,tUr. Bun- 1T•d'da .Jlumanda etmekte oldntu 
lar arasında Geneı-aı 1''edor \ 'on BoC'k, ııöyleıılyor ille de bütün .Kafkaııya 

General Fr&az Halder ,.e daha garibi için kumandanın ona verllml!J oldutu 
renelk11rmayda Halder'la makamına ••Unmlyor. 

- - - - ----
Yorıar. ngiliz donanmasına iki zırhlı daha katıldı 

l<orular arasında iki saat oto. - Londra, 20 Radyo ( 19.45) - Bah-
l'l'ıobtılerle dolaştık. Kapalı jım- ( r lye nazırı Mıster Aleksandr bugUn 
llastık, talim ve spor salonları beş 1 Avam kamarasında bir nutu1' aöylı· 
lltr bin kişi alacak kadar muaz- n g •ı ı ta re yerek Mihver denizaltılarına kar°'ı 
tanıdı ve bunlardan kampta on ü; açılan mücadeleden bahsetmıf ve 
tane vardı. mUtteflk donanma ve bava kuvvet· 
Talimglıh Mıchlgan göHi kena. h 

18 
• lerlntn yaptığı gayreUı hUcumtar ne-

~~~: ~~~~!:~~~~· ;:~n ve k:::; arp but ç es 1 ;:z:ın::n~~~:n b~~;~~:n:;;~ 5~~~~: 
taııll'lgahlıırı da var. Hava talim- ) uğratmış olduklarını söylemı,ur. Bu 
giıhında otuz bin tayy11recl yetişti. 1 .

1 
' J rakamlara Bırlefık Amerika donan· 

;ııdlğlnl söyl-edller, Burada b!r m 1 yar mesının gayretleri dahil olmakla be· 
lt~llm uçak ~wmlsl de vardı Yazık 1 W rabcr Fransız, Ru!! ve Polonyalıların 
b Pazar olduğu için dcnizcllcrl iş Londra, 20 Radyo 09.45 ) _ lngll· batırdıkları deııızaltılar dahıl olma· 
ıı.ıında göremedik. tere maliye nazırı Klnglcy Vud par- dığını anlatan Mıster Aleksandr söz. 

1 8u tallmgAh gibi deniz erleri ı ıAmentoya bir milyar s terlinlik bir lerine devam ederek: 
tn iki tallm!!Ah dahil varmış. f'a- bUtçe arzetmıştır Bu arada harp Napolyon esir dUştUkten sonra plAn 
.... a

1
t en bUyü~ü bizim gczd!jımlz. masrafları hakkında beyanalta bu.- ıarını akamete uğratanın tngılız do· 

'" •· nanması olduğunu soylemiştır. Hitler 
.., ıunan nazır: Geçen senet ı U lUk · HllmgAhın ~kAr subaylar ga. er n r n de esir düştlıkten sonra aynı şeyleri 

~ı.·o~unda öğle yeme*ln• yedik. harp ma.srafı":n. 12 mllyon 250.000 ı söylıyccek, fakat buna m!ltte!ik ha· 
(Deumı Sa. J, Sü. 2 de) •-• 1 (Sonu Sa. S, Sil: 5 de) •=• ı (Sonu Sa: J, Sil: 5 de) «=• 

.....___~------·-------------------------------------------------------------~ 

-' 

Yon Bock 

Şark cephesinde kanlı savaşlar 
bütün hızıyle devam ediyor. 

Berlia ve Moskova ancak bu 
noktada ittifak etmektedirler 

,---. . . 
i Vışı endışede 

Berlın. 20 (A.A.) - Alman ordu-ıKızıl Barikat topçu fabrikası saha· Liberyadaki Amerı"ka ' ılar Dakara 
tarı başkumandanlığının tebliği: j sındakl temizleme savaşları devam 1 

Kafkasya batısındakı dağların or· etmektedır. l k b • f h d • ? 
mantık çeVl'elerlnde dU~an tar~ın- Kısa hareket sahalı sava, uçakları arşı ır e it mı 
dan gösterllen inatlı mukavemet, fe· Kızıl llkteşrın ır.Ustahkem mevziini 
na havalara rağmen tamamlle kırıl· 'iddetle bombaıamışlardır. Savaş 
mıştır. Tuapııe'ye doğru geçit yolu uçakları filoları aşağı Volga'da bır 

Usttınde şimalden ve cenuptan ller· ~ok yUk trenlerini ve yerde 6 dUf· 
tıyen kollar yol boyunda birbirlerile man uçağını tahrip etmiflerdir. 
birleşmişlerdir. Don cephesinde Rumen kuvvetleri 

Terek kesiminde dU•man kartılık dllşman taarruzlarını pUskUrtmUş. 
taarruzları akamete uğramıştır. !erdir. 

Hava sav~larında 10 Sovyet uça
A'ı dUşUrWmUşttır. 

Stalincrad flmal mahallesinde Al

StaUngradda 
Berlln, 20 (A.A.) - Stalingradda, 

Derdruıki traktör fabrlka.sı ile Kızıl 

man kuvvetlen Sovyetıerln elinden Barikat top fabrikasının Alman kı· 

• • o 
AFRt KA SI 

1 
:::..::..::.IJl.m evler zaptetmıştlr. (Devamı Sa. 1, 81.L ' d41) //// 

... . 
nlea: 8alamon adalarına çıkan Amerib ~e ailAIMıHulan 

Kiskaya uçak götüren iki 
J.apon muhribi batmldı 

Alaska müdafaası umumi karar. 
gAhı. 20 (A.A.) - Umumi karar. 
,ah. cuma ıunü Amerikan bcmba 
uçaklar: tarafından yakılan iki Ja. 
pon muhribinin yük gemisi şekli 

veriierek K1 ı=:ka'ya av uçakları gö. 
türmekte oldukların• bDdlrlyor . 
Bu Japon gemilerinin Klska'ya yak 
!aşmakta bulur.dukları gilnleree 
evvel haber verilmişti. Anlaşılıyor 

ki, Japonlar, bu tayyareleri Ame. 
rlkan bomba uçaklarına kRrşı çı. 

karılacak Sıfır tipi tayyaresi bu. 
•unmıyan Kiska ıarnizonuna ıön. 
dermekte idiler. 1 

Amerikan bomba uçaklarının 

yaptıkları taarruz. tayyareci yüz. 
baıı Varrena tara!ırdan idar~ ec!ll. 
miıtir. Bomba uçakları. Japon 

(DeTunı l!I&. 1, Sil. Z de) c••• 

AU&nUflll ldU«I! meulMl91Dde olaa Dakar Ue Uberya'aıa cotran , .. z.1,..u 

Londra, 20 (A.A.) - Reuter a. 1 da Vichy'nir c ıdişcsi arttı~ını bil-
jansı, A..-ncrikalıların Llberya'da ldlrlyor. Lavaı kcrkusu. Amerl. 
kara;ya aaker çık.armaları karşısın.. (Devamı: !'.a. S; sa. 1 • > + 



• , 
t:----------------------------------... 
Bozd ğ etek~erinden: 1 

Şehirı 

Bayınd"'r llıca
larında hayat .. 

Haberleri 
Belediyede bir 

toplantı 

- Asırlık zeytin ağacının hikayesi -

e ay1ndırrn birçok köylerini «Yolculuk var! Yolculuk var! ...• , k".lror
1

or v~r : l:-'i 
İaşe işleri hakkında ' 

folklor ba.Jomtııdan tetkik Sinirli bir arkadaş: "İliallah bt. Dün Belediyede bir toplantı yeptı.1 
cdıp işimizi bittrdlğimiz için lz. radt'r. dedı, bu şarkı b zl ılıcalarda mış. Karne tevzı lşlerı ve bevanna-1 
mire dönmeye karar verdik. da mı yakalayacaktı?! ..• ıı ! me doldurma rneselclcri et~afmda 1 

Fakat palabıyıkh ve kend tsbL * . 1 konu~ulmu~tur. B•ı toplantıda bır 
rilc cblr silrll kaldırım çiğnemiş,, Bayındırın ılıcalarını gczıyoru°' 1 ;;ok Jı;uıırlar \•erflmıştlr; bu kararla· 
açıkgöz bir köyttt: ııBallandırmak :er. fcvkalfıdc ~güzel... Yuksek a-ı ra göre. Vll!yet tarafından h~zırtan- 1 
gibi olmasın ama, Bayındırımızm gaÇlar. kahn golgelerıle her yanı mış cJ(mek kıırnelerı Ve şeker tc\·zi-1 
ıltealarr görülecek yerdir.11 dedi ve kucaklamışlar ... Dere şırıltı.. ''e ! atı hakkındaki iki tebliğ birinci say· ı' 
ııuğr&madan ırtmeymiz!a tavsiye- oyalayıcı... famızda bulunına.ktadır. 
slır.de bulundu. Gelgelellm ki tesisat çok iptidai .. 

Blzı meraklandırmak isteğile de Gerçi bir temlziik göze çarpıyor Köm iir ve eıdun { g"' ıtı·ııı ı· 
· ama. bir dostun söylediği gibi. bu-

1 

ıuaiarı söyledi: dhcaların ön un. nu, biraz da ıl:caların kalabalık Mahrukat Ofısl 2 ncıteşr!nln ilk j 
de. ben diyeyim iki bin; siz deyin h olmamasına vermeli.. aftasında halka komUr ve odun da· 
bCo§ hllt yıllık uğurlu blr zeytin a- "' ta 

Yıkanılacak yerler, dar ve iç t> 1 eaktır 1 
ğacı var ki, gölgesinde oturmak, bunaltacak kadar karanlık . Uzun Odun ~l'vzııı.tırıın ~sulılc yapılması ı 
ergeç murada kavuşmak demek- zamandanberl tamir görmeyen için kazalardan Ofıse listeler ı:onde· 
tir. Böyle !ırsat kaçırılır mı hiç? ...• bölmelerta srvaiarı dökülmüş.. rtlmeğe ba..,"1annııştır. 

Bu sözleri dinledikten sonra he. 
Ottırulacak odalar da medeni 

pimizde asırlrk ağacı görn\e'k ar-
zusu uyırndı. Kısa bir tereddüdü ihtiyacı karşılayacak şekftde ya. 
mütcakıp ılıcaların y.olunu tut- pılrmımışlar ..• Bu odaların en ıyl- Tepeba.şında Meşrutıyel caddcaınde 

liaç mı. zehir mi? 
luk... sini dolaştık; bir§eyc benzemiyor- oturan Hasan'uı kızı • ya.şında Ay-

Blzimlc beraber gelmek yakm. dlı. · • 6ei ha.staıanmı,. verilen solucan ılacı ı 
lıJ::ını gösteren Parti reisi, bize. bu M•hakkak ki bu tabii manzara. ölUmüne sebep olmuştur. 
meşhur zeytin. ağacı üzerinde ştm- lı Te şifa kaynağı ılıcalar, büyük Adhye tabibi bu ölUmUn zehirlene-! 
!arı anlattı: bir himmet beklıyor... rek vııkubulduğunu tesbit etmi~ ve 1 

«Biraz sonra göreceğimiz zey- Bayındır ıltcalarından bh·I, mu- cesedtn Morga kaldrrılmasınt lüzumlu 
1 

tin ağacının çok yaşh olduğu mu. harrlr Nlzamettln Nazifin annesi. bulmuştur. 1 
hakkaktır. Bu işten anlayanların Fatma Ha.nımındır. Bu hoşsohbet 1 1 
tahminine göre bu ağaç, aşağı YU- ve zeki kadın, bize kahve ikram Bir hırsız mahkOın cldu 1 
karı on asl't'lk bir ömüre malik- edecek kadar konukseverlik gös-

terdi. Ve bir denğlne getirip: BakırkoyUnde Cemal adında mr ! 
lir. Halk, geniş muhayyetesinden 1 

Görüyorsunuz ya, dedi, ılıca. adam komşusu Haslbc'nln evınc gı· 
de blrşcylcr ekleyerek bu rakamı, k bıUı 
üç bin ve bazan beş bin ytla kadar mız birçok ha6talara sağlık dağrtı- rere ada ağır ytlkte hafıf ne ı 

yor. Tesısa.tımaz o kadar nriikem- buldiyse Ç&ID\ış, kaçarke~ yakalana.! 
çıkarır. mel değ!~ ama, gene 4'c ı~c ya- rak adliyeye vcrilm~tı. 1 

Ayrıca bu ai:ac'tl insana uğur ~ c 1 rıyor. Ne olur. fzrntre gidince bu- eçen celsede Haslbe'nın evine hır- 1 getirdiğini de rivayet ediyorlar .•. rasını reklam edin!. •• 11 sızlık için değil, Hasibe'yt gôrmek 
Kısacası: Görühneye değer bir a. Arltasın.dan da ŞURları llAve et- iÇin gırdlğint söyllyen Cemal'ln hır- 1 
ğaç..... ti: sızlığ"ı tesblt edildiğinden. 2 net a~hye 1 

Otomobilimiz, Bıryındrr rltcaları_ dU uHele şu harp bir bitsin, buraya cezanın nktl ce!sesındc tıuçlu di.irt • 
nın ilerisinde •c ltk bakı<=ta dlkkıt- Udd ti h o ı 

v öyle bir çckldüzen verece~im ki. ay m e e hapst ma k nı edilml~· 1 
ti çeken bir zeytm ağacının örrün. u ı 
de durdu. Oldukça kalın çevreli siz de beğeneceksiniz, başkaları r . 1 

ve bir hayli yıpranmış görünen bu daF:ıma Ha.ntmın hakkı var: Bu Karne suiistimali yapan ı, 
ağaç, asırları yaşam~ olmamn gtı- ikinci cihan harblnl.n sona crmcsi-
rurunu taşıyor gibiydi... memur 1 

Derin bir alAka ile, ihtiyar rey- nl. birçok işler gibi, Bayındır tlı- ı 
Un ajncını tetkike koyulduk. Her caları için de temenni etmek 13- Dttn Milli Korunma mahkPmesi 

zım... karne lşıerındc ~ olsuzlu~u ı::örlllen 
şeye damgasını vuran ve ezetin pı. 

Yazımı bitirmeden ör.ce. cevap-, memurl3rdan blrır.ı '1ahn mahk~m 
narlarından akıp ebedin denlzlerL 

landıramadığım bir soruyu açığa etmiştir. 
ııe dökülen .zaman,. bu zeytin a:. 
ğııcrnın da içini e>ymuş, harap et. vurmak istiyorum: Karne tevzi mcmurh:g-u yaptığı 

•Acaba. diyorum, Fatma Hanım sırada sulıst1m11.lı ı:rornıc~ Şehlremı-

1 mlş... b t 1 d t u sa ır arı okuduğu zaman, bana nln e o uran Kasım Altay dUn birın· 
Fak,<ı.t sağlam köklerılc toprağıı 

ısmarladığı kahveye pişman ola- ci Mılll I<orunmıı mahkemesince 6 ay 
yapışan bu sözde uğurlu ağaç, da. cnk mı?» hapee ve 6 ay mUddctle memuriyet- . 
ha blr~k uzun yıllar ya~mak n'-

., Yakın yurt bilgisi elde etmek ten ma.h.-ıımlyete m&hktm edıtmı,tır. f 
yc"'ndc... · · ı 

Garip bir tesir. lakin ör.üne ge. ıçm ge:ı'C'n er~n ve her gördüğur.ü ı K d b• ' 11 
çılmez bir tccessiisle palabıyıklı olduğu gibi söylemek vazifesini 1 asımpaşa a ır emaye 1 
köylünQn tavsiyesini ....,rır.e getir- üzerine alanların meşhur sözünü Evvelsi ..,.{\- K d lı 

,,~ tekrarlıyacağım: 1 . I>""' aaımp~ a çok feci 
dik: Yani murada ermek için a~a- Sok t 1 a n h kik t • btr ctnayet lşlenml~tır Kindar bir 

ı esi d 
11 ra ı sever z m . a a ı 1 cın gö g nde otur uk! .. d ha k F • Edl 

8 
k adam e\.-veklenberl hınç beslediği bir 

•& ı zeyt n ağacının oyuk içire a 11mı. Y unu bekliyerek öldUrmU1· ı Y 1 1 n ço ... » u " p a sr 

1 

d ol 

;ıı:ı:~l:ır ka::a~~~ha;ıı~l~~ı;~~~; B ~yük zaferla_r .Diyoroma ttt~alih Kaptan a~ly!e maruf Kasım· ı 
dedi. sergısı paş~Jı hali Vakti yerınde bır zat. eV• ı 
Muradımıza erip crmiyeceğimlzl MHlf mefahlrlmnı Diyoromalarla 1 vetsı gece Beyoğlunda içip cgıendik· j 

bilmiyorum ama, bu ağccın asırlar canlandırmak suretlle mcmleketlmız. ten sonra Kasımpaşadakl e\"ine ar-
yaşadı'gına lnanryorum. .• de ilk defa bu tarzda hazırlanmış kadaşlarlle dönerken evine sapan ten-* olan • BUyUk Zaferler Diyoroma ha bir ltöşed karşısına hır adam 

Kuçük bir dereyı geçt:ktcn son. aerglsl • bu ayın ytrmı sekizinde çıkarak sarhoş kaptanı Anf bir br· 
ra tatlı bir serinlik bizi karşrlad•: merasimle açılacaktır Sergi Tokat· çak darbesile yere sermıştır. 
Bayındır ılıcalarır.a gcldık. Jiyan oteli karşısında OTTAŞ mUes· Vaknnır. dehşctınden korkan arka. 

Ilıcalar, dağlarla çcvrıU bir a. sesesf salonlarında bır hafta müddet· da.şiarı hemen l<aı;mışlar ve müteca
ğaçlıgın içındcdlr w ortasından le saat (10) dan (22) ye kadar açık vız bu fırsattan ıstıfade ile zavallı 
çıığıltdı bir su akmAktadır. bUlunduruıacaktır. adamın vücudünU bıçak darbelerile 

Sağda. solda dola şan pijamalı 
1 

•• •• • 
1 

, • delik deşık etmıştır j 
adamlar ve çocuklar gördı.ik. 1 Kuçuk çap km hızıne .çıyr Kaptanın _arkadaştım \"akayı Ka· ı 

Ilıca sahiplerinden bM: ,.'r-l§tl- h ·ı b k sımpaşa polısıne ihbar etmişler. va· 
)arın azlığırdan bu yıl ılıcalara amı e ıra tı ka yerıne yetişen zabıta memurları 
pek gelen olmadı. Başka zamtın ar Beyazıtta bir aile yanında -hizmet· zavallı kııptıını kan içinde tılü olarak 
iğne atsanız yere düşmczJı .. o ka- çllik eden 30 yaş:arında Hatice ıs- j yerde bulmuşlardır 
dar kalabalıkltl• diye hPrr. ız3hat mlndekı kadına evin 12 yaşındaki Derhal faaliyete geçen memurlar. 
veriyor, hem de üstü kapalı dt!rt c;ocuğu evlenme teklif ederek kar.dır- katıll yakalamışlard.r. Bu azılı \'C 

m"" ve kadını hA.mlle bırakmıştır.1 ınsafsız canavar Ali Rıza adında bir yanıyor... 

1 

. ., 
1 Kah\•e:crlmlzl içmek •lzcre iken. Hatice şlmdı 7 aylık ha.mile olup adamdır Kaptana karşı ~ki ve son· 

bir pldğın cırtlak sesi duvu:du. mtlddeiumumllığe mUracaat ederek suz bir kin beslıycn bu adam. çoktan. 
çocuğun kendisini almak vaadiyle beri ta6arladığı rırsatı nıhayet tşle· 

ll)A\lill)• Rtl aldattığını, şimdi artık evlenmek ıs-~ mı, ve yakasını adaletin eline geçırt-
, 1 temcdlğlni söylemiştir :ıılştlr 

1 ı Tıbbı adilce yapılan muayene ne· ı Katilin sorgusunu mUddeiumumf -. . . 11\/jl l 4· ı tlceslnde hakikaten gebe olduğu an- muavinlerinden Orhan Tıg-ra.k yapa· it/ l\ !aşılan kadınla çoı:uğ'Un muhakeme·! rak dosy~ını cürmu meşhut mahke· 
• • sine yakında başlanacaktır. meslne havale etmiştir. 

wa 

Asri ri; b · nko 
- Susunuz. beni rahat bırakınız. Siz 

yn deli yahut da sarhossunuz. Ben sıze 
ne yaptım? Ellntzckn ne aldım. ne diye 
bar.a böyle düşmansınız? Her insanın 
hayatta bir saadet payı vardır. Ben size 
ı.c efanlık ettim? Hayatta yalnızım, ser. 
lJcsUm .• 

tATAH n.ıt-IG 

il lL 

il DENiZCi GOZOYLE il 
il il 

Deniz kuvvetlerinde Kara borsa 
ve kömür 

moralin kıymeti 
~ ll"-1 ,eyı .. r ,·ardır kt ht!ul n .kı, 

(g la!<'• akıl erdtnr, b~ı ~e~·· 
!er de vardır ki •ff'rnu IKtlmak MT 
aklııı ıtE"rf'kmeT.. 

~~la faııulya 71raatl tıtilrftm,tln 
ellnde d"'i;°llcllr; "atı1Jı da ııerbe..ttir. 
\ncaı. f~ulya fiy&h &Jablldl~D,. 

~iik'-elmesln. diye hükfım~n .,~ı 
hlr fi~ at !.oyduğunu veya kıtmf' Ut 
'ntılma~a tabi tuttutunu fsrt4'ıi~· 
lim. Rf'lkl konuhın fiyata kf'lla.r ı.n· 
I&;\' fa,.ut..-a bulmak kahil oln1ıı 1 • 

fakat kara horıa Mmen hıt.rek,.tr 
l{C<;.f'r 'f' ttlr !(aç mf!lll fiyata A"iıli 
•atıı:ı ~·aı-r. Fa"lulyımm kara tıor· 

'tllya girme .. ıne akd erdlrn1ek J<tı· 

la~·dır. Çünkü ıledittm gibi fa!lu!· 
~·anın mti<ııtaft<;l!i ,.e catı<'ıııı htllıfı· 

met ~tfldlr. Fırsattan f&ydalsn· 
mal( du~ün<-t•:ınndf' olan ka.nı \·ir· 
d3nlılar faswya kaçakçılJğt yAr•· 
bilirler. 

K lmbihr t..edclldtr? Deniz 

narpia-indc btr ıeratnın 

batmasına, kaybolmasına ~rın 

bir alaka ve hass ... s•yct gostertllr, 
:,ara harp1erlnac lmha edilen ve
Yfl. esir olan bır mufreze bu derlr. 
heyecanı doğurmaz. Uzttr. uzun 
münakaşal&l'a yol &çmaı. Denıze 
gasterılen bu s•mımf altlı;ddan 
denızcller yüksek t."r götüs ka. 
barma.sı duyar. 

Halbuki .. -ınıler de tfığer ın!ih. 
lar gıbl yok ı>lınak tenlik~le 
daıma kar~ı ;.arŞlyadır. Bır ıe
minın batması da bir k.;ıra ku\·. 
vetuıtn yok olması veya e:slr düş. 
mesı ''b harbın lCap:arındandır 

Fakat vaziyet! bu şekilde mu
hakt>me ve kabul etmıyen mev
cudiyetler de vardır. Bu zümre. 
ier hiç bir zaman bu şekilde dü
·~ünmezJ-er. Ve bir ıeminl.n kayı. 
bın: harbin bır zarureti, bir •cıı.bı · 
olarak miltallta etmez. Ordu ile 
donanmanın bu düşünüş frtrklar: 
devlctlerı.o hepsinde başka ba~
kadır. Mesela Alman <>r<iu~u bir 
~opur. kay1bını blle tctkıkstz 0:_ 
rakmaz. inceden ınceye eler Sa
zan bu gibi hadli~J.fT cezayı iı:ap 
cttırecek bir durum haline gireı , 

İngiliz Amırallığ; bir gemLnın 
batışını o kadıLr 11ztın U7.un ince
lemez. Bunu h?.rbu: za.rur! bır 
\·ak·ası diye !:arş:l•r. Kayı~ı7. 

mı:harebenın ~.ıtz~ıimayaca~ma 

emindir hıg?t:>z .J:işüncesi. Alman 
,iı1şlince:::.tnm t:ır.~amlle 3k~idlr. 

E.ıı ki.içtik l"fir tn~ilı:>. ;;umanun~ı 
b·!<' <1Uşüncesıne göre vv. kcnd• 
hudut ve sa:Ah•yctı thıhl!lr.de ha
reket !'erbe~tls!ne mallktır Vazi_ 
yete göre kiılrar vereb1Hr. Vt~ ı-~
rarını tatbikından evvel yüksek 
kumar;d~ılığa olldlrlr. 

Çokluk karşısında harbi ka-
zandıran amil ncdır'! K~orunlar 
mı? Emlrkr mı? Bizce hayır! 

ıBu hupusta muessır kuvvet mo
ra: bakımından yüksekliktir. mil
li vasıflarılakı kudrettir. tecriıbe. 
dlr. Öze aımat ve kudrettir. Bu 
yük!!ekllk harbin yarısı dcmektır. 

Buna misal aramak lazım rellrıe 
harp ~arlhlcr~c bir &öz atmak 
katıdir sanırız 

Yoıon: Rlıamettln 01.SfL 
o.ger kruva1orü de ağır ı~abct. 
•erle zedelry01. Ağır surette ya. 
raloınan bıı gemiyi batmış tcl~k . 

;.; i ederek ko\·aı-mıık !üzı.ımunu 

bile duymuy()r. 
Az top kuvvctıne balunıyarıık 

harbı kabul ~ip kazanrır.. İngl !ıt 
filosu-:-dak: <enerji) yl kamçıla. 

yan kuvvet. zaferı veren nakıki 

amfi lng!Jı?.:erın yllJArdanber1 gc. 
cc muharebeler: içi~ ha1.ırlaıım ıs 

.Jlmasıdır. ingihz denrzcis~otn de. 
mz h!rblrıe dalma artan bir he
vesle iştıraktdlr Mü~tl4'ba•.ın 

an'ancye. t3rlhc ı;ahıp c.lmasıdır 

Nefsine itımadıdır. CGra! fo .. 
Spc~) zırhlı~ı ıl~ Amerika sula. 
rında yap:lan dC'nh: harb! de bu. 
nun ikinci hjr örnc~ldı'r 

[O cnizdc üstii r'J ük aclc-t ha. 

ly: ve modNn bır d~troyertıı 

(4.7) pusluk .-._: topu takrıben 

dakıkııda or. be' fi.tını yapar. Biı. 
vü;.. o·:- kruv;ı;:ortin C8l pusluk 
topıı un l\te~ ödcdı bundarı az. 
d.r Gl"'ce çarpı~ma!Arında bir 
deı:lroyerın <:iirı.t. \"e m~n~vrada. 
ki kolaylıg 1 ve çev.kl!ğı daha ı)·: 
ve daha verimi! otur 

T:ıbii g<>ccnlı~ karanııgı sızc bir 
harbı k~bul cdiı) etmemek husu. 
sundakı cerbeı:tı;·ı. mücıııt vazıye_ 
tı ve kudret! de vcrcblltr. Bu da 
ayrı bir Cayc!adrr. Fakat ne olur. 
sa oJ .. un bu ciurum. bu uecc har. 
b· her 1ama.;ı c'e geçmez. Mese. 
iıi bir ko: \'OY<' memur gemiler 
ıç• n bu fıra: ve ·.ıık:Or. bu1una. 
ıraz. B :- kdfı lcyl korumağa mc. 
mur f!lo. düşm.ı r: l:U\'\'Ctln!n bU. 
vıikliit:uııc. ç<.klu<::?u ;; oakmak, 
sız~'" ;o:aıııanır. ı:-.cc vc:y& ;;ündüz 
oırhıgıınu. azami rar:d;p1.ıı~ ala
cak mcykidC' ciup olmedıgı;ıı dü. 
ş,inmı"ks:? ı• lı<tılı: kabu'c mec. 
bur olur 

kımııtd&r. olur: adet ve 
tonaj bakımından olur. Yukarı. 

dakı ikı misalde de bunlar nr. 
dır Kuvvetler müsavi olduğu 
zam<"n :,;e te<.'rütı~lcrın çokluğu. 

mc.ral!r yiikct'kliğı tt:razinin k<'. 
fesini dı1!mn ağır b:ıctırrr. Vuk!Jıı Ö nı:ılızlcrln (.Jervi Ba:-.·> ıs-
oeklenlien tıır cien!z harbinde za mtndck ı mua,·ir !<ruvazö. 
fı>rl ~etırecek üstünlük, personal~ rü \c;.adüf eti ~ı A lrr:~ n &~ır kru-

Yine farz~ellm ki kalay, tenPl.rı 

kıarpit veya otomobil lbtitf te\'ffc 
tahl tutulmu-:tur ,·eya bunlara azı· 
mi hlr fiyat konm~tur. BonJarı 

hhkiını<-tin te-.bit edecd;l '}&rtıarlJ 

'1>.tıll'nldar lmhma.bilir ama öte fır.· 

raftan kara hnrı-a dil faaliyetini 
c .. lrg('mi~·ec•rl• ve hf'r birini ;1·ilk"'e~ 
llP.d"llCrlc el altından satacaktır. 811 
ınıul<ll'IPrin de kara bor8aya gtrınt-· 
ı.lne akıl erdirmek güç de~lld lr. Z:I· 
ra hükfınıct bu ınaddelerin ta,..lrl 'e 
.,ah<•ıı.ı de~lldlr. 

Gt'I gelelim maden kömürün": 
ZongulJa.k hana•ı hükOmf'tin elin· 
eledir. Rlitiin ocaklar htik()met M· har:!;ınan itımadl:-, yukııekllğlclı: \'azorıj ::C' harbcd .. cck ku\'\.·ette 

tnır 1 :;z t:lcnizclic-r: faıl:J adet \'C' det:ıiken 0,ürettcbatındakı azım- "abuı!\ çııhşır ve hiikfımettn koıı· 
yül<sek kuV\·ctı karşılamak için irade kudreti ı:e va~lfcyc bağlı- 1 trolône tabidir. Kömürün lııöknmct· 

n ıra e ve ma a b "l . .ı vaı: ı . ınan .;:ruvazorune :<!lr la. zım 0ıa • d iti d • k r Al • ·· .. . 1 "e te!'Mt edil mi•. bir fi."·"tı Y&rıtır. 
yük b ı r azim ve emniyetle b~#- şı ilk atczı açtırmaga müc!'sır ol. Komıir hl\.vilr.-rine dahi 1.;i>mür huı.:O· 
lıdır. Bu da gpce dcnız muhareb". mu~tur . K('r.dh, •ni :crcdclütsüz met 'eJa onun namına ha!'f'ket ed"" 
!erinde uzun l'enE'ler l ıı verdiği feda eden bu gemı ica(ıleden pek mue~ <''-e tar&fından , ·erWr. Kı ... -

k · , ı <·a<ıı komürün mfüıtah<ııtı Ye f!atıcı•• 
lecrlibenin mahsulüdür. Bunun ço geıninın .-urtu masına hiz-
ıcınd•r k: İngiliz deni? kuvvetleri rnct ctmışt lr. lıııkfıın<'t ılenıektir. Şu haldi" hll 

maddl•ıılıı k~ra bor~da yeri oınu 
gere ı;avaşların1 daha bu·· yu·· k bir Cava muharebesinde de bu IH. ması ı:,ıımdır. Halbuki var~ncıı 
·E-mniyetle kabul ve tercih eder. mat ruhunun yaptığı !cdakArlıAı 1 • Jar brmun da kolayını bulmuıtlardır 
G"ccnln karanlıklar: ııra!ında görmemek i ·.saf~ı1lık olur. B:J. Kara hor•a:la kömüriin tonu aıtmı' 
toplardakı isabet uzur. mesafe. rsda bü~ün b'r t ıgıli7. filo;;ıı fa ık .~f'trni~. hattı\ •ek~n llradau ı-atıl· 
lerde çok gilçtür. Adeta imkan. dü~man donanmasıle çarpışa çar. maı;tarlır. ı-:tt" \Ur:.,runcul&rın bun11 

sızdır denilebilir. Gece mııhıırc. pışa deniılerin siy.ıh lakin şanlı na-.ıı heccrdiklf'rinin "rrnaı bnJn1ıali 
besi z:ırurct it·ob: olarak kı~a b!r dcri~ltklcri:-:e ı:ıömülmüştUr Bu. hrr akla gerekmı-z . 
mesafe içlnde olur Bu mesaf r.ıda tngı •. z .. \merlk .. n f.losunu 
Uç dört mlll ;ışıımaz. Bu ~msustıa t-~kll eden bCS kruva2orle aıa 

OiıŞünü!ecck ilk ŞC'y. düşrn•-:a dtı . Öl'.:>troyer. Japonların çok üstu:ı lhrn~l r:i a 1~1e·ere ! ,· '"· rle ·3 
yurm~d:ın mümkün olduı':u ka, harp ~emılerl:c kru\·azorlcrl ve 1 

KOR KADI 

dar yaklaşmak ve toroltolarıııtl vn be« destroyeri ı!c karşıleşmıs. ı Cer.ç bır anne, ihmal yUzilnden ı;o· 
da dahil oldu~u halde ctkmll si. tır. J a pon filosu • un çok büy{lk cıı~ıınun oliimUne sch<:p olduğu ıç.r 
Hıhlarınız1 kullıınm&ktır. Gece bir üstüııliiğ!i ,·ı:.rciı l\'luhıırcbc hapse mahkum ectHmıştır 
harplerinde ateş adedı ile mancv. ay ışrğ 1 altında bütün gece ~vam Blkırrioy Osmanıyc mahallettindc 
ralardıık: ı;iir<'lt gemlnln cesamc. etnı!ştır. Japo:-ılar ıayyıtrclcrilc 2i:'i yaşında IIü~nlyr. adında bır kadt11 

tır.dcn d:ı ha ziyade müessir b ir dor.anmalarının atC'~lerinı kontrcı ~ ya~ıııdakı kızı Yııdız' ı evdl' bır!" 

V aşadığımız harbin <Hayları rol oynar. (Devamı Sa. 1; Sö. 1 de) !tarak Mkağa çıkmıştır. Evde kala'1 

arasında küçük bir tetkik 

1
_ ı çocuk, ~aııncak iplerine dolanaral' 

de bize bunu gösterebllır. Mesela ıp:l!r boı;:-,;zına ı:eçnıı~. bu yUzdcn za· 

İtalyanın Akdcnlzdekl filosu kud_ I 1<""' 1 eı-- 1 \"allı çoeu:: boSulnrnk ölmüştUr. 
ret ve adet bakımından l.nglUz ~·}lj, KllçUk bır yavruyu yapayalnız el'• 

.\kdenız fılosuna üstündür. Bu. ~'11'.'"x,. '''''''-ı-.'""''''"''"""''''''w~:.Z:~"-™""'''"'"''''~ de o rakıp sokaga çıkmait =1bi bir 
çok aşikar bir hakikattir. italy.ı:ın hataya dUşr.n o;,; genç anne. ôti11 

deniz kuvvetı her noktadan Ak- zam Q ne çocuk _la rı 8 ıncı a:.lôye Cl'Za mahkenıesl"de ı; 
cienızdc İngiliz donanmasının ha- ay mU(Jdctle hapıs cezasına çarptı 

rckctlcrıne cn,,r:eı ola.bilecek dere. A dfi~f'ye intikal eden lııfr Mdt· , HARPTE~ SONRı\IU DU~l".\ 1 rılmıştır 
ccdedır. Hatt.ı İngllız donanma. , ~ •Pye ıtöre, on ıki ,.1wunda bfr Bir lngill.ı planınıt gort> ,·eıu dltn· ,... I 
sının hareketlerine hAklmdlr bile • . . . .. . Bo<:ın o:~ ·,g-i J.z-la-·n-

11 
1 çocuk "vlenme vaıtdill' lflr kadını ı:-•· ı ~ayı dort bliyuk dl'\·let .kura.calnnı9. .., • • · r . • ... 

den ebllır. Bu kadar açık bir kuv. ı ı Dem k ki h · · ı • t be bna.kmı"I. l"lln dokru olup olmadı· ı e arpten "'onrakı dünya dort Bum Rlrlltı ı-.tanbul mıntakı• 
vct farkıra r11smcn talvan do. 1 • • k .... ı . •· 1 • . .-ı muhakemt' 'onunda anla11rla<-11khr. , 0 ·' 0 ar"" tır. n'lanlar YU\ arlak Reı .. ll~lnden: 
~~n~sı tdc~ ve ~lu~v~t lt~ba~il~c 1 E~er kadının nirilttükll iddia do~rıı clün)aclan pek ha~ ır ~ormedller. Ba- ' Günun ihtiyaçları üzerinde arı.•· 
d

unçu ko arat·! rıas ak ıı;ı dogl ız çık&C'ak olur"'~· asıl ııacılacak nokta ' kalım di>rt ko,e dünya oaıııl ol1i<:ııık ! 1 da .. ıar arasında topl:\nın ko"u•m•'' 
c ız uvvc er ne ·arş• a ma · · c . ~ · · · ,. v • • 

harbi kaybetmek ~~n.ssızlıgıııa. hlr kadının kt>ndlnden Uç defa kilı;"ük .. • ı\Mll E VAKF l!:'MIM ! ı \ü7um ı;orütdüğünden RiTlik at1t'lını11 
bir çocui;un •özüne kanmMıdır. \ ''ı 1 nin hlr telgrafına gore Mada· ·~ ııı 21 inc·ı çRr-,amba gıinu .. ut 1~ 

feliikctı~ uğrar . ı;a .. kar'dakl Fran"lızla.r .kahramanra , n• 
Bu hadise, ı:.manc çocukları h11k- . buçukta J,mınonıl Ha.lke\i "llll(lnu 

941 scncs.r ır. sonbahar ayların. kında ki bir fıkra" hatırıma ıeUrdl: ı day&nı.) or ,.e mükemmel harJl t'dl· gelmelerini rlc.a P.deriz. 
da iki büyük kruvatorle bir tor- Bl . b .. • d lk 1 yorlttrını"I. 1 

rı e .. , olekl altı yaoıın a 1 kar. · --------------
pıdodan ve bır E bottan mürek. d •1 k ı.- ü~.: hü Uk ı Bcktatılnin tılri dere kenarında bir 
kep kuvvetlıı:c bır İtalyan denız 1e~ 

0~ n:u ar en uç tı ~· anne- ı kHlm 'ıkıvormu•. Di&.;kııtııiz dınr80• I ,- -
1 

,... :.r ~; ' • ~ 
,. n~ "Ormu<,: • • · . :', · ı 

kuvveti. bir lteılanda ve üç des. · . .. dıfı bir -.ırllda <ıu klHml almı, götür. · ' 
~roycrdcıı .baret bır lngllız deniz - Biı dan~aJa na..'lıl geldik. . mıı,. fle~I bir daha eline reçtre- 21 RİRİJ\'CITE~RL~ l!li'.? 
kuvvctLr.e tesaclüf cdıyor. 1 lı;ı 1 RüJ ıik ann~ c·eup \ermı-,: mlJel·etı ldJimın arkMıttdaft batır- ÇAR~Al\JBA 
kuvvet arasındakı maddi fark - .\nııen .. enı bahı;ı>de bir ;ti.lüo j mı' : A \" 10 - GÜ~ 2ıı.ı - H11 1r 16

11 

barızdir. Italyan kuv\"Ctı harpten lç'.ndl'. :tfaheyini de bir kar&nriltn - Ey kilim, seni C:lu camiye vak- RU~ıt 1358 - Blrincitcşrln 3 

uzak kalmak ıstıyor. İngllız kuv., 1<-•nde buldu. fetttlrı: HlCRİ 1361 ŞEY\' AL ıo 
vet! ıse derhal taarruz ediyor. Çocuklar J'Ülmü,ıer ve altı y~ın· 1949 &na \·&tan hezimet.inden ıonra : 
;\laddi farkı düşünmuyor Ateş dakl, karde,ının kulal'nta etıterek : FrallllJılann :Hadagatıkar'da k&ltr•· ' GÜNF.Ş 7,18 l:.!,;;6 1 
:.uvvctinin çoklu~una raJ::men 1 - Büyük uneme ı,ın baklkattnJ 1 manca ,.e nıli..kemmel harp etmeleri 1 ÖGLE 12,59 6.ClR 
1ngıllz kuvveti hıç bır kayba uğ. j ö~rctelim mi, yoktıa böyle caJt.11 n11 I de bekta,ıoın elden giden ldUmı ca- İKİNDİ 15,59 9.37 

ramaksızın bir İtalyan kruvazo- . bırakalım? diye "lonnu,. ı mlye vakfetmeııtne ben.:r:Jyor. ,\KŞAM 18.21 ız.oO 
rO ııc bir tor(?ldoyu batırıyor Hey ırtdi zamane çocukları: Tathtert YATSI 19.53 t.31 1 

İMSAK 5.39 11.17 

ze ne yaptım Bernard7 Bcnı aUediniz: 
Affediniz yavrum! Göreceksiniz sıze ne. 
kıı.dar çok para vereceğim. Zengın ola. 
caksınız, rahat yaşayacaksınız:. 

========================:;;;:::~ 

Sebzeli köfte 

la irle,ı.k devletlerde Harve,\· 'e 1 
le ,James isimli iki hekterioloğ 
mlkroııtar için ollım ,uaları ,·prcn 
l~nl bir ultra,·Jolc limıba ı kat et
mişler. Hakikaten hu lambanın ı~ı· 

ğıııa maruı knlan mikroplar derhal 
ölüyorlarmı,. Bu l'jıktan en ~ok lı.tl· 

fade eden bir banka dlrekti>rü ol· 
mu_,: 

- sızın hayatınızın ne eh<!mmlyetl 
var. Saadet payınıza hala mı doymadı
r.ız? Bütün hayatınızda mes'ut olduğu. 

nuz yetmiyor mu? Ben ne gördüm. Ne 
saadet gördüm kı... "Ah sızc elimden 
geldiği kadar azap ve ıstırap vermek is. 
!erdim. Ne diye sizi öldürmüyorum? 
Eğer öldürecek olsam benı malıküm ede_ 
bilirler mi? EVll şüphesiz ederler. Ar.a 
katili derler Fakat o zaman size büyük 
anamdı derneğe hakkım olur. 

Y•PD: İrene Nemırovsky - '78 - Çeviren: Ressam A. ı:. YALMAN 

Telefon hala çalıyordu Bernard vah. 
şı bır ııevkle adeta ok~r ıtbı telefonu 
clll\dc tutuyordu. Açacakmış glbı bir ba. 
reket yapınca Glııdy! bır aydanberl rO. 
~asına gıren tabancayı çekmeden &ldı: 

Bcrnard istihfafla ve dudaklarında ga. 
rip bir tebessümle ona bakıyordu. 

S ebzeJf'rtn ateııı b&Jtuıu • otd11' 

ta lfU sırada •yaı, !lebzr. yrffft' 

il yapmak adeta imkan harırtnr. ,ı· 
reo bir hal a1mıııtır. Nltf'klm dün yırır 

Bankanın ı,ıetıne şefinin Hr<liğl 

raımrlııra göre kı'j a~larında banka 
gişelerinde çslı-:ıan mf'ıııurlann grip, 
nerlc \C.<ıalr intani ha~t.ılıklara ya
k:ılanıııalarrnılan dola~ 1 hanka ı,ıcrt 

müthiş uk,.aınaktııynıı~. 

Bunun üz.erine ıllrcktiir gi-;clcr d· 
\'arına hu yeni ultra\1ole lfıınbalann
daıı koydurnruk nılkrııplar için. bir 
:\lu jlnot hattı te'<l11 etmiş 'e ene ı 
"Onunda nlınıın l5tatı tikler glister· 
nıl': ki memurla:ın yü:ule doksanı 
h;-stıılanmaınışlar. 

\!imler bo.} le hnyırlı lşlr.r için ça· 
IJ'•ırlarken temenni edelim ki harbi 
d;ırdurabUecek bir makine icat et-ı 
ainJer. SERÇE 

Buna ne lüzum var. Şimdi dşıkınıza 
bunları suyltycccğlm. Bütün hakıkatl an. 
!atacağım. 

- Beni dinleyiniz Bcrnard! Hakikati 
anlatmakla ne kazanacaksınız? Bcr:I mah 
vctmlş clacaksınız o kadnr. Fakat o za. 
man da ne himayemden ne de paramdan 
istifade edemezsiniz. 

- Paranızı artık istemiyorum dedim nard gülerek: 
ya. Parayı ne yapaca,ım Laurcttc dün - iste o! Çılgın iişıkınızl Ne ;üz:el gü. 
öldü. Hımııyenlzc gelince bunu benden lüp cğlcnccc'lz şimdi! 
eslrgcdltlinlzl ve her zaman için eslrgl. - Hayır Bernard! 
~cccğinizl de biliyorum. Şu halde ne ka. - Elbcllc cgleneccğlz:. Bun<lıın ı:üzcl 
Jıyor'.' Bnri size ıstırap çektireyim. BU. fırsat mı olur'.' Kimsiniz? Kont Montı! 
tlin ümitlerinizi kırayım. Büyük anne! Ben Ilcrnarcl Martın .. Bu saatte sevgili. 
Şımdl beni iyi dinleyiniz. Ne yapacağım min evinde bir erkek! Yok car.ım erkek 
blltyor musunuz" G idip tl.şıkınıza altmış_ dc~ll! Genç bir çc.cuk! 
.ık bir kocakarı ve bcnım l:İüyük anam - Bernard: Susunuz! 
olduğunuzu söyllycceğlm Halln1 tasnv. Gl:ıdys üzerine atıldı Bcrnard telcCo-
vur ediniz. Fakat merak etmeyiniz o bü. ru kavramak istedi Tatlı, munıs bir ses-
tün bunları yalayıp yutacaktır. ÇUnkü le konuşuyordu. 
ı;lz! değil paranızı seviyor. İşte o zaman - Sevgllini;!ln torunu! Gladys'in toru. 
cıl;ın kocakarı siz de bunu anlayacak- nu! İşte böyle söyllycccğim! 
sınız! - Bcrnard telefonu bıra.kın1z. Sakın 

Sustu. Tam o aralık telefon çaldı. Bcr. ıı.çmayrnız. B ir ~Y söylemeyiniz. Ben si. 

• 

Glııdys ateş cttı. Telefon Bernard'm 

cllr:den yere yuvarlandı. Kendisi de sen. 

oclcdl . Yüzünün manası birdenbire de. 

ğlşml.şll Şaşkın ve munis oluvermişti 

Yere yuvarlandı. Düşerke n te.eConu da 

beraber sürüklcd• Ahize yere düştüiü 

halde zili halft ça:ıyordu 

Gladys dehşetle Bcrnard'ın yüzüne 
yııyılan öl!im mana.sına baktı. Haykırma. 
dı. imdada kimseyı çağırmadı hatla vlc. 
dan azabı ve ümitsizlik bile hissetmedi. 
Sadece içine derin bir huzur ve sükünct 
doldu. Telefon artık çalmıyordu. 

SON 

. ~ 

du,undüm, ta"lrndun, selne vııP'sı . . r· 
'.\·alnız !!eh1.e-lne 1."iO • '!.,O .kuru' "" 

1 ~lek lılr.ıın. Hunun :'l·ai;t'ı. !I0\'8"1· d:· 
ına.t~ .. ı. haharı, blbert heııapta Y0 

ti•' :\"ihavet 180 kıırııoı;tan karı .. ık hlr k . . . ıı 

kıym;ı alılını, iki defa 01akınedr 
çektirdim. Biraz ha\uç, kere\lzl. •

1 

. ııı· "' tına. ı>O\ "" ve ılomat~leri. U" 

dizdim. Dfinkü patate<ııı lcöftcyi ""; 
gün havuçlu olaral• t-Okrar etnıekt~e 
başka çare bulamadım. Bu sur<" 
bı-m ııcıız, hem &'•dalı bir &'iinJük ,,.. 
mek yiiptım. 



~1 • it' • U1Z 
TAT~"!": 

l;~·1•8jj!JJ•Ul1Jfıj@Jj;tJ:JjJ!JÖ lŞark cephesinde 
ı kanlı savaşlar 

An karadan Telefonla SiYASfTCMAl 
Askeri durum Yugoslavya ve Çekyada r .... ..;u;;oF.All l 

11 ·tün cephelerde. askeıi 

z vct: 

More~ol Kvofernik tevkif 
ltof yon askeri yüklü bir t:-eni 

edildi - Çekler 
yoldan çıkordıla:-

Londra. 20 (A.A .J - Yugosıavyada , bı.rr~ Macar ı,gall altında bulunan 
Hırvatistan b~vektıı Pavelıç·e yapı·' Yuı;oslavyanm Voj\·odına eyaletinde 
ıan bombalı sutkastın nctıcesı. m!llt, bir tedill.şç: çete.ııtnin başında faali· 
müdafaa nazırı ve muhalefet partısi l yette bulunmaktadtl". Bu çetenin iza
şefı Mareşal Kvaternlk'ı.ı t'vkıftlc ; ıarmdan bazıları :<.fRcar subayıarı V!? 

netıcelenmıştlr. Polıs ve Gestapo su- erbaşıarıdır Bunlar kıyRfetler:nı dc
ll<asttn muhalc!et partısını:ı para ile 1 ~:~t!rerek eBki e btseıcr siymlşlerdır 

( .... 1 IM'Me) //// 
talan tarafından işgalinden sonra 
Sovyetlert:ı elinde kaftn tek &aha 
Kızıl 11kteşrin çeltk lmalltha.neler 
ile bu lmalathanelerde ça11,an ı~ı;: 

mahallcsıdtr Bu saha demlryolu ı "· 
Volga arasında olup bir çok ktlomc~
re kare tutmaktadır. 

Son gttntcrı1e zaptedilen yerlertr: 
tf'mlzlenmcJı sırasında Sov;y,.tıcrle 

m!lnfcrıt çarpışmalar olmU('tur. E li 
ç3rpı':malar sırasında bUtfüı Sovyrt 
mukavemet yuvaları Almıu: lstlh· 
kam kıtaları tarafından zaptedllml~
tır. 

Dahiliye Vekale
tinde Valilerin 

toplantısı 
A:ıkara. 20 (Vatan) - Şehr! 

mızde ~ulu::an valtier bugiln 

Oahıhye Vekllletlnde Recep Pe

ker'tn rıyasctır.de ys pııa:ı b'l.r 

toplantıda haz.r bulunmuşlar 

\'e vı ı ayetlerınl a!Al<ada r eden 

mesaıı hakkında mtizakereler 
cereyan etmıştır. 

lhtikarla mücade
le mütehassısları 

bürosu 
Ankara, 20 (Vatan) - Be!e· 

cı.y<'lerın f!yat mürokabe!I ve 
ıhtl kArla mUcade.e işlerindeki 

faallyellnı takıp etmek ve bu 
hususta beledlyelert tenvir ey· 
!emek üzere Tıcaret Vektıletln· 
de mütehassıs elemanıarda:ı 

mUrckkep bir büro kuruımu~· 
tur. 

:= = =:= :'!" =: ::a 

Yıldırma siyaseti 

JA.. la"ka yarımailaıı;ına yapılan 

~ yolun munakalf!ye açılmaıı;IJe, 
~lınall Pa!Jffik'de Rlrleşlk Amerlkıt
ııın .Jnpnn\"Bya karo:ı daha iyi me' • 
•lan olrnyacağına ihtimal \'erllebilJr. 
ltatt• im Mkerl yol, Sl~rya ün~rln· 
d.-o harp mah:f'm~ı nıtkll"tmek lçrn 
l'.'n'·Jetler Blrllflnln de l~ne yanya
hifir. Bu yolun açılmasıı.-, ı:ıtmall Pa· 
~iflk'dl" nt'ler olabileceğlnl }'akınd:ı 

tutulan adamlarından biri tarafmdan J Çekyada 
yapıldığrnı lddıa etm .. ktedtr Mare-
şal, hava alanında kendlnı beklemek- ı M~skova . :?O f A.A. ) - So\'yet ha· 
te bulunan tayyaresıne binmek llt:e· l llcrler bürosuna gtlre, Çek vatanse· 
re otomobille gitmekte tken tevkı! il ı·erJeri, l'\emeçko ile Ta bor arasır.da. 
oıunmu;tur. Mareşaıın Oğlu da tev- Rus cephesine gıtmekte oıan ıtaıyan 
kit edilmiştir. Naz:rrlardan bır çoğu ı a.~kert yüklü b•r treni yoldan c;ıkar
azlolunmuşlardır. mı~lardır. Anka?. ıırasıı:da 100 den 

'Rjev kesiminde hınalar ~ı:al•u 

Berlln, 20 < A.A.) - D. N . B . ajan. 
c;ınır. ö(:rcndığınr. gört", gltıtldl'I bo· 
zuıan havalar, Rjev kesiminde genı-: 
olçUde hareketlere mAnı olmuştur. 

Bazan ı;cııı hale gelen ve dinmeden 
yaf,an yatmurlar. nıe\'Zilerı, hattfı 

sahra istihkA.mJarını ııularıı. boğmu,. 

tur. Yolları öyle su kaplamıştır ki, 
kıtalar bUyUk gU,.lüklerle hareket 
edeb!llyorlar. Faka' ordu ba~kuman
dar.Jı~ına gelen haberlerden anlaşıl· 

dı~: Uz~re herşeye rağmen faaliyet 
durmamıştır. 

~ir fer~'- t · ~ rpillendi 1 An~erika donanması 

H a.rp, ~ yıu,ık ki, 80nu tnun

lık iÇin fena ve acı olacak hlr 

)·nla girmek üınedir. Bu yol, ü:!i· 
mam yıldırmak makttlldlle harp e~rr
lerine kar,ı alınan ball tt>cfbirlerılir. 
:'\tubariJ)ff'rln, harbi ın~anlaştırııruk 
yerde esirlere kar11 mt'rbamet .. i ıro 
harekP.te ~e<'mPğe teına;) ülleri, ı;a. 

,·a~ın ı ... tırnplarını "e acılarını arl· 
tırmnktnn, kıırşılıklı kinleri Juu:ıı· 

çılaıııaktnn b~ka hiçbir ~~e yara
mıyacaktn. 

Kimin haklı rnya tıakısız olduğu 

nu huracta arao;tırma~a lüı.um olma 
dan ka) detmek 1~7.lmilır ki Alman· 
!arın \P lngi111lerin ele geı;irdiklNı 
f'<ılrlPri karşılıklı olarak '7.ln<"ire 
\'urmaları. lıııgiin ,Japonların ~lr 

alnc·a.kları ılii<;mıtn ııilotlarınr lil3m 
eılr.ı·eklerl hakkında \·erilen habr.r 
yanında hafif kalmaktadır. Tarın, 

daha ':'lllllııllii ,.e dahıt t~ken~ \·e
rici lılr re.ra .}Rnındıt hugünkli ,J:ı. 

ı•on kararının hafif kalmıyacat;ını 

da kim r. temin edemez. 

gıireet'fiz. 

Amerikalılar, Alaska'nın ilen meY
ıU~rı 11ayılan AIMutiennl" takrm arla. 
farında kunetle ytrle,mlşlerdlr; Ja· 
PGnJann t'llnde bulunan K.Jııka ada
"'ındakt .Japon tesislerine ve gemllerl
ne Amerikan oçaktarı ıon ctefıt 15 

Stokholm 20 (A .A. ) - Sovyet-1 Nevyork, 20 CA.A.I - ~onan. 
ıcre ait bulunmac1 muhtemel me1;. ma başkumandanı Amiral Klng: 
hul bir dcnızaltı gem si dün öğ:e. 11- Donanma şımdı 750.000 ton. 
den sonra Almanya lie İsveç ara. dur ve bu rakam vakınd bır mls-

Londra, 20 (AA.) - ltimad:ı şa.· ı fazla olü ve yaralı kaldırılmı;trr. Aıı
yan bir kaynaktan bugün Londra'da· 'ı kerler arasında bir c;ok noksan var
kı Yugoslav hükOm~tıne gelen haber. dır. Bunların kargaşalık esnasında 
!ere gore, Arş;dUk Abrecht Von Habs. : kaçtıkları zannedılmektedtr. 

-<ında 1000 kadar Alman askeri 11ne çık.ıcııJ:tır ... demışt'r 

~ Jklü bir Alınan foribotunu tor- Amlral. Birleşik Amer .i<a:ıın he_ 
pılleml~t;r, Şımd.yc kadar 5 ölü, nıc-n hl"nıen bir d:.>niz:- yetecek fi. 
2.1 yaralı s9.yılmıştır. lo ile ikı denlzdc harbettil!ini :.ÖY· 

t.oa bomba atnu,ıarflır. Yeni zırh~ılar 
CenıtW Pıaelflk'de ~lamon aMJa.. 

rıoda büyük bir değt~kllk yttk. A· 
lnf'rlkan harp r:emtlerı oça.klarla btr· 
ilkte Guadalkanal adasmın şimal ha· 
tı"ındald .Japon ~vzllertnl t>ombar· 
dıınao etmtı,~rdJr. SS .Japon &ayy•· 
resı döo,llrtHmüo,tıir. Bu hava hliewn· 
IJrıoa, Al·u11traİyad11kl 811lerclen uç.an 
uı:aktar bUe iştirak etm•tlerdlr. Hava 
iı'tünJUğü ~rlkalılardadır. Ge&del
kıınarda kara barekMı olduğuna çeya 
'en iden Japon a•kerl çıkarrldı4'ına 
dair bir haber yoktur. JaponlarıJl J>lr 
taarruza girlşememelerlne makul ıe
beııter bulunablllr; fakat karaya yeni 
ı:ıkmı-, ,Japon kon·etlerlne karşı A· 
'>lerik&lıların hücum etme.melerlne 
•kıl erdirmek gUç. Amt'rtkalılazın 
kııra cephesindeki ba lntıT.&r vazlyet
IPrl, Japonların muhakkak ki lehJne
rli r. Bunun sebebini yakında öğrene

Kiskaya uçak götüren iki 
Japon muhribi batırıldı 

:cml~. gcı;en ağustosta. Tulagt böl. 
gc-stnde Birleşik Amerika kuvv~t
lcrl !arafından alınan gerçekten 

Londra. 20 <AA.> - Amirallık taarruzi mahivel tc tik tedbiri ba-
dalreslnın bugün resmen bildirdi. 
linc göre. talihsiz Prınce nf Welles 
tipinde iki yeni İngiliz zırhlısı do
nanmaya !Wha:C etmiştir 

Rlzre, harp e"'lrlerlne ka~ı ba~ 
\Urıılmuk 1 tenen ağır euaların bir 
tek m5nao;ı \ardır: Esirlerin zloclr
lennır. ·i, ası•ma~ı. kurşuna dizilme!! 
\·e klmbtllr helkl de bir gün ka7.lk· 
Janına~ı "ıllrP.tile nnitt'akip bir ba.,. 
krıııı H.va akına J-;tirak edecekleri, 
kr.nclllerlııl hekliJl'n akıbeti anlatı:ı
rık J,rlee korkutmak \'e ,Yıldırmak. 

r"ttz. 
Veni Glne'de .Japonlar, Staııley 

datıarınm tamıımlle ,ımaUne atılmı,. 

l•rdır. :Wore9by Umanr ~ yalan 

hir tehlike kar~ısında dettfdtr. Avm

lrııtya kovvetlerl ,ımdl Kokoda ltı.e
rlne Uerllyortar. laponJann kartılık 

hlleumlan pU.o,ktirt\Umtt,tür. 

!\fadaraskar'da Ambo11ttra ~rl 
dflfaylanada muharebeler oloyor. 
l'raatrı:lar, muka"emet gö!ltermek 
hıttyorlar; 1'1J mukaı-emetlo ıllrekll 
Olıtıaeı beklenemez. 

(Başı ı laclde) «**• ı larındakt durum hakkında askeri 
muhriplerine o kadar alçaktan uça sözcü şöyle dcm!ştır: 
rak darbeler lndırmlşlerdlr ki, ge. j «- Halen Jaı:ıon müdafaa mcv
mllerm direklerine çarpmalarına zllerlle temasta bulunuyoruz. $im. 
ramak kalmıştır. İlk ~ atılan beş dilik daha Eora Cresk köyüne ulaş 
bomba yüzbaşı Rlchard Saltcr'!n mış dcğllız. Düşmanın nısbeten mü 
pike uçuşlle indiği sırada muhrip. him kayıplara u~radıgı soylenmck. 
lcrden birine isabet etmiştir. Muh. tedtr.• 
ripte derhal bfiyük bır ınt11Ak ol. 

Ke~t ve hUcum k•talarının taali· 
yetlerı netice!'inde ~lddetll muhare
beler olmuştur. B!lhassa evvPlce açıl. 
mış başka gedik noktalarından lc;crl 
sızmış bulunan Bolşeviklere karş: 

hücum kıtalarının yapttkiarı taarruz. 
lar. muvaffakiyetıe bitmiştir. Bolşe· 
vikler, müteaddit bölUklı-ri harbe sok
mak suretlle Alma:ı ileri mevzilerini 
almaıta teşcbbUs ediyorlar idi. Fakat 
bu mevzileri ı,gal eden kuvvetler. o 
kAdar meharet ve şiddetlt' mUdafaa
da bulunuyorlardı ki. düşman her se. 

Yeni zırhlılar 35 bin tonluktur. 

Vilkie yeni bir 
parti kuracak 

Madrit. 20 (AA.) - Ncvyork. 
'\an bildirildiğine göre. M . Wandell 
Wıllkie, sonteşrindc yapılacak se. 
çimlerden sonra «lıberal partisin 
adı ıle ycnı bır parti kurmak fik-muştur. Koca alev ve duman sü

tunları fışkırmış. yüzlerce kadem 
Yüksekliğe çıkmıştrr. Ondan sonra 
ikinci bir muhrlbe isabet vaki oı. 
muştur. Muhrlptcn alevler yüksel
diğt ve sular geminin etrafından 
fışkırdığı sırada Japon bahriyeli
lerin koşuşarak ıüverteden denize 
atladıkları görülmüştür. 

Bu kış Rusyada 
yalnız Almanlar 

kalacak 

terinde !\'Öğ!Js göjttise muharebeler ~·!r.dedlr. 

Baıtı cen11p Paslftkte 

Melbourne, 20 (A.A.) - Pasifik 
batr cenubu umumi karargahının 
tebliği: 

Batı şlmaı kesimi: Yalnıı ke:ıif 
faaliyeti oldujtu haber veriliyor. 
Doğu şimal kesimi: Owen Stan. 

ley bölgesinde Templeton geçldl:ıın 
şimalinde savaşlar devam etmekte. 
dlr. Düşman üç defa. karşı taarru_ 
za geçmiş, muvaffakiyet kazana. 
mamıştır. 

Melbourne, 20 (A.A.) - Cenup 
batı Paslfık müttefik umumt k&
rargahmda:ı: 

neticesir.de pU,kürtlllmUştUr. :\t Wll!kfc'r.l"l bu hA,.eketine sc-

Staliograd barabelertııde 

Mo~kova, 20 (A.A.) - Stallııgrad 
harabeler!nde cereyan eden muhare
be, ı<on haddine varmıştır Ruslar. 
şehrin batr ,ımaı kesiminde bir ada
lık ev kaybettiklerini itiraf ediyorlar. 
Son defa bu kesime hlieum eden 12 
Alman tUmeninden fazlıt kuvvet. ezil
miştir. lki haftadanberı Alman hU· 
cıımlarının Steilngrad'ın batr ~imal. 
batı ve cenup kesimlerine tevcih cdıl· 
diti belirtillyor. 

Alman taarruza hafifledi mi f 

Moskova. 20 ( A.A.) - Reuter ajan 

Llzbon. 20 (A.A.) - Dola~an bir 
şayıaya gcire, Rusyada Almanlarla 
yanya.na çarpışan bUtün mtlletıere 

mensup kıtalar bu kış geri alınacak· 
tır. Çtlnkü çetin Rusya kışı esna.sın· 
da yalnız Alman kıtaları mUdaCaa. 
muharebeleri yapabilmektedir. Bu 
haberın Ruma.nyada husule gelen en· 
dı;ıeyi ızaıe etmek için yapıldığı un
nedl!mektedlr ki bu makul görUlmek
tedir. ÇUnkU Rusların şark cephesfn. 
deki zayiatı ö!U, yaralı ve kayıp ola

rak 350 l>!n kişidir. Halen bu cephede sının huswıt muhabiri Harold Klng 
400 bi:ı klşll!k bir orduları vardır. 
Doktor Manıu ı,-ark cephesine yeni 
tumenler gônderılme.slnl' ltlr:ız etmiş. 

bildiriyor: 

Sovyet kıtaları Tuapse istikametin-

tir. Maniu ve taraftarlarına Bratlanu deki ~iddetıi Almaı;ı taarruzunu tesir· 
partisinin Liberalleri milzaheret et- ıiz brrakm•k için Karadenh: sahlllt-· 
·mcktedlrler. rinde mukabil taarruzlarda bulun-

bep RuzveH'ln husu!':i müme~sı:: 

fı!atııe yaptı~ı son seyah:ıt dolayı. 
sile kendısıle eünıhuriye~ part's. 
arasında çıkan anlaşma:ı:ııi< ve cüm 

hurlyet partısinln şiddetli tenkil. 
!eridir. 

Mihver denizaltı 
kayıpları 

(fta'T 1 ln<'lde) «=• 
va kııvı:ct:erinin gayretinin de liebep 
oldJ~u::u ila,·e edecektir. 

ikinci cephe meselesi::e gelince, 
şunu hatırlatmak lst"rim ki bn işe 

teşebbüs mUtt"fiklerin gere!< drnlz 
ge:-e:.ı ha\·adıı rlde edecekleri kontrol 
dereee~!nc bağ:ıdır. 

Birleşik Anıerıka devletleri \'e Cn· 
Mareşat Antoncsco oldukça ag-ır maktad:r:a.r. gılt,.renin ~emı prngramınır bizi za· 

Mac Arthur tara!ından buiünkü hastadır. Eğer ölecek olursa Alman- : Stallngrad'da Rus bahriye lllıhe:ı. fere gotUrecc!tlnc cm!nim. Gemi inşa. 
salı günu neşredilen tebliğde Sa. far menraatterıni korumak için Ru- 1 ilatları General R<."!!mtscf'ln kıımn.n· alır.da rn~ilterc Amerlkadan geri 
1 mıuı ı ıt ı k kaimıyor Hat~ıl bizde halen inşa olu· omon adalarına yapılan baskıyı yayı himayeler a ına ama dasmdakl mulıaf:z tü:neni !le llirllk-

his mevzuu ederek Japonların bu 
gibi tedbirlerden korktuklarını llfı. 
\'C etmiştir . 

Vişi e~ Jişede 
(B"'' 1 indde} + 

kahların Libery~ 'da bulunmaları. 
nın Oakar'a karşı bir tehd!t teşkil 

etmesi ihtlmalıd r Bu korku r. un 
Alman radyo~u •ara.fından 

d ilen Vichy raporıl c nlfıkası 
bütün .}'O k dc,ıld'r. 

z.lkre
büs. 

Viehy müEellah kuvvetleri baş. 
kumandanı Darlan, şimdi Cezalr
dedir. Darlan, hasta ola 1 oğlunu 
ziyaret mnksadl:e bu seyahati hu. 
::usi şekildt- yapmışsa dıı Vichy'de. 
k' siyasi mahfiller. onun bu vazı. 
yelten l!:tlfade ı-derek Şimali Af. 
rlka başkumandanlı{lı ~rkıinlle mü 
7c;'·ereler yapması ihtimalini büs. 
bilttln uzak ~ormemektcdirler-

Amerıkahl;,ırın idare merkc1l 

Vichr. 20 (A.A.) - Pıırls bnsı. 

nır.m Brüksel'dcn aldıl:ı bir hahe. 
re gcire, Afr!kadakl Amerikan se. 
feri kuvveti, umumi karargahını 
LlbNya'da Monronvl'de ve yahut 
Belç1ka Kongo'.ı;unda Bcma'da ku. 
racak ve Afrikadaki Amerikan kıt 
alarının hareketi buradan idare 
edl!ecekt!r. 

Suriyeyc ~elen Amerika kıt ·ı Jıırı 

Bern. 20 ( A.A.) - Amerikan 
kıt'alarlle mühim sayıda Amerl. 
kan uçakları Suriyeye gelmişler
dir Bunların arasır.da zenci kıt'a. 

Aıı<'ıık. bu korkııhıt'u "" yıldırı<'ı 
tedhlrler dalma kar,ıhklı olacııf. 

lçlrı, yuknrırla. ıııart"t ettljtlmh: glht, 
har;• musibetini daha \'a.h,l<'e. daha 
1<1tıraph, daha kıyası~·a bir hı:ıle 

"•ıkınaktan baııka bir fayda verml
yer.ektlr. 

Dileyelim ,.e umalım ki moharip
lC?r. bu yıldırma ı-l~"Bı-etlnln dnğa· 

racağı r.lim :r.ararları \'2ktlnde g!i· 
rerek \e anh;rarak dÜ!}mek üzere 
oldukları btiyilk hat!ldan kortu.hun 
Jar. 

Sa - ip 
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1 
100 

100 

100 

100 

Sterlin :S,24 
Dolıtr 

lsviçr~ frane:ı 

Pezcta 

130,70 

30.15 

12.937;-

İsveç kronu 31,16 

ESHAl\I ve TAHViLAT 

•,(, 7 blrlncı tertip Milli 
Müdafaa ıst krazı 19,00 
',~ 7 41 Dcmiryolu II 19,5C 

Anndolu Dcmlryolu I ve II 49,00 

tarı ve diinya boks şampiyonu Joe Anadolu Dcmlryolu % 60 29.00 
Louls de bulunmaktadır. lş Bankası nama 14,00 

Batı Atrtka sahilinde Llberya ara. 
~isine Amerikan ıeferi konetlerlnin 
Çıkerllma.<ıı ttaıvaa ve AJmaa mat
huatmda ıllkbetle karşılaıımamı~· 
lır. 8erUn'e A"Öre, gazeteler bu ı,gal 
barei(ettnln M"ır'dakl Mlhı-er ordo
ııunan durıunoaa tesir yaprruyaeatı· 
rn Yarıyorlar. Fakat b~ bu Amert-
1'an ı,gaJlnln ilerde yalnu: :\lı!ltr cep. 
h"-'llne de~ır. biitün ~imali Afrlkaya 
tf'.slr yapabtıecf'Ktnl zannedlyonn. 
.\Jtın ııa blllnden ve Belçika Kongo
~undan Sudan \·e )lııırr'a uzanan yol· 
l:ır ı,,ıek bir hale geldlktl'n ıonra, 
l'rnıthurnu deniz yolu fklncl derece

h rlfl zoru d k ı r:a:ı ~emılerııı :ıdam başını dUşen a etmek !çın bUyilk ölçüde bir n a alacak ardlr. te sokaklarda çarpışmaktadırlnr. Str:ı.-
hava faaliyeti hakkında maltimat Amtraı Stanley Amerika'da llngrad'ın :ııaptı ıçtn ha~lıyan yeni mıktarının Birlcşık Amcrılrndan f:ı.z.. ~ .. ·••••• Bugünkü Harbin heyecanlı vak'nlamıı 
verilmemekte ise de, Amerikan Miarnı, 20 (A.A.) - Amerlk:ı. muharebenın beşinci ,...Unu A:ma" ta- ı 1a oldtukğunu da ~öyllyebllirtm demi~ l\1ADELE1NE CAROL - FR F.D J\IAC l\IUCA Y --, 

., " • Ve? nu unu· bomba uçnk!ıtrının dün ıece Japon tun Moskova bilyük elçisi Amiral ı arruzunun c:iddct. ':ılraz ha fıflemto· , I PATRtÇtA !\10RRISSON'un yaraUıkhuı 
topluluklarına karşı en az bir çıkış Stanır.y, Cümhurrclsi Ruzvelt'e tir Durmada:ı taarruzlar yapılmışsa «Bu muazzam . prog'l'am tamam.a· ı • 1 
yaptıkları sanılıyor. raporlarını ver:nek üzere uçakla 

1 
da Almanlar ilerlıyememiş!erdır. Cep- nıncıya kadar Br.tıınyalıların Hç harp 1 L 1 z B o N G E c E L E R 

ıle bir rol oynıya~ktrr. 
Yeni Glne'de owen Stanley dağ. buraya gelmiştir. I he gerisi tanııtmen Stalıngrad için ~enesı içinde çalıştıkları gibi aynı 

-
--------------·--------------- • kt d B'r fab k k d' . 1 gayretle çalışmaları lflzımdır. Teknıl' c;a.ışma a ır. . rı a en .sın- . 

Mmr cephe&inde kar,,ılıklı haı-a. 
llkırıJarından başka mühim bir bA· 
dit.4> olmıım,tır. Ancak. ın,..ilh; uçak· 

d · t b' mav· t müttefık stratejısi deniz nakliyatına L d d 1 • en ıs enen ır "ın arayıcı ~t'mt. on ra an te siz e yı istenilen müddetten virmi gün ev- bağl:dır.t 
1•rı f~a olarak 1\tlh,·er menllerlnl (Başr 1 l.ncide) •-• 
ı.l l~ahrt Başkonsolos kısa bir nutuk P. b&rnba!amııılardır. Bu de\·am eder-
' · te söyllyerek deniz subavlarma ve e lngtli 'I'. ordusunun bazr taarruz • " 
''hbiı"lf'rlnd<' hulunaeaı:ına ihtimal hükumete teşekkür etti. 
'etllehilir. ~alta adası. yeni bir mü- Bu ziyaretten sonra Şlkago şeh
daraa zıtferl ilaha k1lr.anmıtı ı;-lbidlr. rlnln muhtelif mahallelerin! oto. 
Çullkil bir haftadanbcri Mlh\·erin şid- mobille dolaştık. Bu şehirde dün
lfetıı bua akınlarına '}lddette karşı yanın en büyük oteli ile en büyük 
l<o~ınu, \·e 118 1\flhl't'ir uçağı dü7ilr· iş !!arayı olan ve göklet"'e deien 
111 İi':tlir. :'\falla &<Jasr, yıldırım Çt'ken iki muazzam blnayr hayretle scy. 
hı h rettik. İkisinde de Ü"cr bin oda r paratonere bt'nzetllebllir. :'\fi Hır ~ 
11\'•1-larını daima çekiyor Hı al aşağı varmış. Şikago'r.un ormanlar ara. 
'di.,0 1• sında ve göl kenarındaki zengin. 

l>oğıı <'eJıhft!!lnde gıallngrad mu· lcre mahsus sayfiyeleri çok güzel
lıRr~ı.cııi '""Men dikkati çekmektedir. dir Bunların arasında otomobiJ!c 
8 • iki saat yol aldık. M. Ruzvelt Şlka. "rUn'den ı;-c len haberlere ~öre. Sta- d f ki 
liog-,art'da Kızıl Barikat rabrlkMı da go' a a r zenciler lçlr. gü~l, ye. 
\ı :ıl mahalleler Yaı:ıtırmakta, eskl ' lllanlar tarafmclan ~apteılllml, ı-e bl ı 
\ı köhne na arı yıktırmaktadır. ; "°'"" kıtıtları \ 'olga kıyısında G'enı, Şlkııgo'dan Seatlle' · ı . 
,ı1r ı;atıa_va yerleşmlo:lerdlr. Bu !lebep- Bu şehir Amerikan :acsı:ı~ b~uz. 
~ Alnıan bataryalarlle nehrin doğu 1 nusu kıyılarında ve şimalde ~:-

hl!tnct<'kl Rus bataryaları ara~ında da hududuna 160 mil k d • • 
'lıtrı t • . 1 na a ar me. 
1 e li hır top~u dilello!IU baş amı,. <=afcdcdlr. Trenle vapııcaht 
ır "'t .. d faa ~ - & mız se-~a · " allngrad'da Rmıların mu a ·ahat üç ı:ecc iki gün sürecektir. 

h ha~, daralmı~tır. Bu ~·aı:fyet "Up· ) Jf 
e<.11 tehllkelldlr. 

vel verml•tir. • Kelimeleriyle bitirmiştir. 
cereste ve madenleri, bllha~a ba- Mozdok bölı;cslnrfo Alman taarruzu 
kır madenlcrtıe meşhurdur. . . 

S tll 1< bl , h 1 cılddC?tı:ıı kısmen ka~·bctıntştir. ea eye yabınur u r saoa iP • 

alacıt karanlığında vardık. Burcıda Cephenin gerilrrl:-de çeteler bir kaç 
güneş doğarken Tilrklycde bat. köyü temlzl<'mi~!"rd!r. 
maktadrr. Seattıe Puget Sund de. Mosko,·a. 20 (A.A.) - So,·:r<'t ö~" 
nılen Marmara kndar dN~n b:r le ek tebllgi : 
körfczın içindedir. Şchır tepeler 

Stalingrad ce,·:es!nde çarpışmalar 

İngiltere harp 
b := tç'!s· 

üz.erinde kurulmuştur. Bu tepeler 

(Ra<;ı 1 in<'ldl') «=• 
stPrlin, yani Ti.ı rk paraıolyle 61 mil
yon lira. bu senf'ki gllı!Uk m ~ı;rafır. 

ise 12 milyon 750 000 yani 66 milyon 
aynı şiddetlt' de\• ım ı-tmişllr. DUşmıın TUrk lirası tuttuğunu ~övl<'miştlr. blrblr!:ıd·en nraıarında köpri.i!er 

bulunan deniz. göt ve kanallar ile piyade ve tankları bir fabrika civo· MMer Kingle~ Vud, ufak kıymetli 
ayrılmış olduğu için burası t stan. rında.kl müdafu h'ltlarınıı taarruz yeni tasarruf bonolarının da çıktığı · 

etmışıe_rdir. A.lmanl.ar, PU!!kUrtillm• ilş. 1 nı habt'r verml" ve bu harbin tık tıç bula benziyor. Arada araba vapur. 
7 

" 
·tSO olü vermışler H' tankları .ah- senesi masrafının ,.cçen harblnklnln tarı işliyor. Seattlede bir hayli o. s· "' ı 
rlp olunmuştur. ır Ro\'yr.t b!rhıtı 2,.3 misli oi<.lıı(;ıınıı söyliyerek Br!- ı tuz kırk ka~lı bina vnrsa da ıı,;ıl dü tl 

1 

gece şnıa:t ha arına glm1ış 10 nılt· tanva halkının mııll sahada kabul et. ikametgah mahallerı hep koru \'e t " 
raiyoz, 13 blokhavr. öhrip eylemi' tiğı fedakarlıklardan da sitayl~le bahçe içinde çok zarif küçük köşk. f ı d · 
ve bir bolilktC?n aı: a üşman askeri· bahsetmıştlr. 

lerdlr. Seattle şimdiye kadar gör. nl yok etml-:tır. 
düğümüz şehirkrln en gü7.elfdir. 

Stn!ln~rad şimal batısında So,·yct Hayatı yarım asırdan ibıı.ret olan v·ı" t• t b}•"' • 
bu ~ehrln şimdi 50 bln nüfusu var. keşıt kolları düşman 8lperlerlne ta· ı.aye ın e . ıgı 
dır. Bir klübde go.zetecllerle ye. arruz etmı~ıerdir. (Ba~ı 1 lm•lde) -*- ı 

r 

filminde 

Yarın ak"am LA E slnemasınd<ı 

"Öreceksiniz. 

ila Akpm il 

MELEK dntcrıı1ez1.0ı> Şaheserinin Unotııı.nıın
1 

Yıldııı Anıerlkanru Yenl 

Sinema!lında. «GRETA GARBOıt !!U 

INGRID BE R G JJI A JV 
Tarafından ,ahane bir 'ıOrette yaratılnn 

• 

1 ŞKENCE 
isimli bü.rük film takdim edllC<'ektlr. Diğer rollerde: 

R O BE R T JJI ON G O JJ/ ER Y 
GEORGE SANDERS 

Xuınaralı koltu.klar hu;"ünclen şJdırılması rka olunur. 

hnh Kftfka~yailn Groı;ny petrol 
;e\r"~lndt" mühim hir de~i<;ıikllk yok· 

Nevyork. 19 (Telsiz~e) 

Şlkago'dan Pasifik Ok,·an usu 

mek yedikten sonra harp fabrika. Mozdok çevresi:ıde Sovyet ku\'\'et- yetlcrinı nahiye miıdürlukierlne 
tarından blr!r.! gezdık Bu da her lerl d!lşman taarru:ı:!Arını pilsktirt· ve la;e bürolarına müracaatla. ala. 
Amerikan fabrikacı gibi seri ha. mUşlerdlr. Bir kesimde So,·yct kıta· cak!arı beya nnameleri doldurduk. 
linde çalışıyordu. Bu fabrikada pek lar: Almanları m<'skt\n bir mahalden tan sonra nahiye ıniidiirliiklerınc 
az şey gördük Fazlasını gösterme. çıkarmışlardır oıı,ma:ı ağır kayıp- ve nahiye müdürleri olmaynn yer. .ı..-.. ••• ~----------------------a-.' ğe me7.un değiliz. dediler. Bunun:a lara uğramıştır ferde belediyeye tasdik ettirecek. 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

l ıı~. 1"11.kat batr Kafka!lyada Alman
ar ... 

'
, • uapııe'Hı do~ru ilerleme~ e de-a . t> 

ltı !'diyorlar. Ana "n~rye \'8rdıkla-
~ın • 
.. a bakılırsa gilı; rlağları a,mı-ıar 
"!! • 
lr~ llı"kttr. Zaten Ru~lar da iki mes-
•li~ J'el"( hn~alttıklarını blhllrmlşler-

'taırıarıh ı lncllcıırin ııonıına kııdar 
~·-· . l{ıı lngrad, Tıısıısr, Gro.r.ny \C \'lııdl 

fl<h ... hl mtihJm mt'''kllr.rln dü~-, ... , ... . 
, ılerine ihtimal \erilemez. Relkl 
.. rı 1 
tin <' 

1"~rin "' ı ılıı bıı m.-, kiler lııe-
1 

11
' :vapılan kanlı \t'ı çetin savıış· 

ıtrıa ge\'ecektlr. 

....._____---~~~------~ 
~tılhlm blr satı, 

kıyılarına kadar ::ılaı 2200 mil! Oç 
gece ;ki giin sü~n rahat bir tren 
yolculuğu lle katcttfk ve Seattleye 
geldik. 

Bu seyahat asası yukarı Parls • 
İstanbul seyahati kadardır. Bütün 
geçtiğimiz bölgeler Amerikanın zL 
raat ve hayvancılık yapan yerleri 
idi. Saatlerce !!Üren ve yer yer 
Trakya ovalarına veya Anadolu 
:\'aylasına berızlycn bu geniş top
raklarda en çok mısır ckllı idi. A • 
merlkanın bu kısmındaki küçük 
sehir ve kasabalara Avrupa hatta 
Asya şehir ve kasabalarının ismi 
'~rilmlştır Bristol. Odcsa ~ibl. 
Bunlardan 2500 nü fuşlu bir kasa. 

• 1 Şchrımızın tanınmı• ve maruf şah· bıının adı da I'levne'dir. 
'~'et " 
la ıerfı1den Bayan KING, Amerika- Tilrkiln kahramanlık menkıbe-
l'ııo~elnııya karar \'erdiğinden, bUtün ferinden biri böylece Amerikanın 
llırıı t!Yaları, Asarı neflscsi, gtlmilş ta- ortasında yaşıyor. 
tly:arı, halılar vesaire bir çok nadide Bu yolda Katmalık Dıığlar adı 
ırnııu ve mcfruşltı 25/ 10/912 pazar verilen geniş bir bölge daha var. 
ııat 1 l!aat 9,30 da açık arttırma ile dır ki bizim İz.mirle Bilecik arazL 
tıu~ •caktır. Fazla tafslUl.t için 4;:377 sJnc benziyor. Daf !arda yemyeşil 

ar.ıyıı. telefon edilme.si. ı bir nevi çam yctl~iyor. Burası da 

beraber bol miktarda harp maddc. Leningrad cephesinde? yalnız mev· terdir. ı 
!erinin bitmiş olduğunu ve tecrübe zil çarpışmalar oldu~u bildirilmekte- Ellerinde vesaikı olmıvanlar da 
edilmek için hazırlandığını gör. dir. maaş aldıkları Eınvaldcıı vaziyet. 
dük. Fakat bunları yakırıdıı.n tet. Tuıtprıc _yolanda ıerkl tevsik cltlrecekler ve bu su. 
kik edemedik. Bu fabrikada her Moskova, 20 (A.A.) - Moskova retle karnelerini kaymakamlardan 
yaşta, her ktloda kadın işçi pek radyo~u. Almanların Novoroslsk do· alacaklardır. 
boldu. Bir bayii tombul teyze de ğu cenubunda az terakkller kaydet· Madde: O - Subay aıtclerindcn 
pantalon giymiş olarak son derece tiklerini \'e bu kesimde gt'cc gündüz bulunup da İstanbul Belediyesi hu 
mükemmel tezgahlnrın başınd1 va. muharebeler cereyan cttijtlnl bu sa- dudu daht1lı1de ikamet edenlerden 
tan uğrunda ter döküyorlardı. Ne. bah erkenden blldirmı~tır. alle reislerinin kıt'aları belediye 
den bu kadar fazla kadın işçiniz Spiker demiştir kı: hududu dahllınde bulunanlar be-
var diye şorduk. Nazik bir tebcs- Sovyet kıtaları meskOn iki mahalli yannamelerinl kıt'aları komutanın. 
sümdcn başka cevap alamadık. tahliye ettikten sonra baz:Jn göğU:; dan, aile reisleri belediye hududu 
Seattlcdc bütün evlerin önüne hur. göğll.<!e muharebe şeklini alan ı.ıtddetli haricinde olan aileler b yannanıc. 
da demirler, lastikler. lüzumsuz bır .sava, başlamıştır. Dağlarda dil~· lerlnl Merkez Komutanltğırüaıı 
madeni eşya yısılınıştı. Otelde bil. man devamlı çarpışmalardan sonra toı:dik ettlrec«'k ve karnelerini ika 
yük bir kavanozun içinde de bır tepeye kadar çıkmıştır. Karadeniz met ettikleri kaza kaymakamlıkla. 
sürü küçük anahtar toplanmıştı. bahriye sllfıhcndazıarı Almanıann rından alacaktır. 
Bütün bunlar gittikçe artan demir menilerlr:I sağlamalarına ma.nı ol· Madde: 10 _ i\fcınur olup da 
\'e çelik thtly:ırını kar~ılamak için muşlar ve Şiddetll bir 'Ja\·aş esna.sın- taşrada vazife gören ,.e fakat aile. 
halktan istenilmiş olan demir ve da bir düşman taburunu yok f'tmtş- lcrı İstanbu!da bulunanlar bu va. 
l~stik vardımının filli bir tezahürü !erdir. Karadeniz fllosuna mensup ılyctlerinl zabıtaya tevsik ettir. 
idi. H~lk istenilen şeyleri kolayca. harp gemileri silAhendazlara çok yar- dikte:ı sonra memur karnesinden 
taşınamıyacak kadar boi veriyor. , dım etmelttcdir. Deniz topt~r~ <1Uş· istifade <'deceklerdlr. Karnelerini 
du. nıa:1 top mevzilerini \'C mUhımmat olıırdııklıırı verin kaymakamlıkla. 

Ahmet Emin Y ALllAN j depolarını tahrip etmiştir. 'rından alacaktır 

rArjantlna:. filmhıln sevimli yıldızı 

iPEK gi:izcller güzeli 

BE'TTY GRABBLE 
ve 

Sinemasında Victor Marture 
Tarıt!ından temsıl edilen Ccvka15de heyecanlı b!iyük bir ~aheser 

SARiSiN PERi 
HERKESİ HE'rECAN \ 'E MERAKLA SARACAK BİR l\IF.\·zu ... 

" Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Şubemizde kayıtlı Yedek Ölçme iefmcnl İsmail oğlu M. Mithat 

Erdem 50712 acele şubeye müracaatı, gelmediği takdirde hakkında 
1076 sayılı kanunun maddei mahsusu hükmunce ceza tatbik edile. 
eesı. (1471 - 695) 



4 

ı~ı 
Türkçe~eştirilen fi ln1ier

1 

Bu f.'.mlerdeki müzik ve şo rkı:orı-ı ol_ uÇ,u 
gibi bırak: mosı çok d oh.:ı iyi ~ir 

Perde sanatmın dertlerlr den bt. 
rini filmlerin türkçeleştlrilmelerl 

hu~usunda gösterilen bazı acemıet 

haller teşkil etmektedir. 
Bazan bir film in bütiln zevki o

lan müziğlnl de değıştırerek o fiL 
mfn kendine has milzlk ve şarkı. 
tarını türkçeye çevirmek hem o 
r:ımtn sarat hakkına tecavüz olu. 
yor, hem de ~eyri zevksız ve t•d. 
sız bır h.ale gelıyor. 

Bunu, bilhassa müşteri çekmek 
için Arap ftlmlerlnde yapıyorlar. 

O filmlerin en cazip tara.fını teş. 

kıl t: den meşhur Arap şarkıları ve 
mesela se&inLn tadı ıle şarkın (ne
şJde yıldızı) diye ün salan Ümmil 
Gülsüm'ün yerine blr de bakıyor

sunuz, tadsız bir kadın sesi karşı. 

nıza çıkıyor. 

Bunun g:bi, yıne mesela Jül 
Verntn meşhur eserl Issız Ada fil
minin milzlkle kornpoze edilen kı-
~ımları. filmin akışına &öre tanzım 

Şarkılar,. dakl hararet. mu!';ikt
sindeki kendine mahsusluk ve fllnı 

leriııdekı tekAmül ııe Türk f:lmcl. 
liğını fersah ferha.~ l!·· cm:~ '> ' 7 11 

Arap slnemacıh{:ının her bakımdan 
nekadar yerli ve kuvvetli olduğu
nu ötrenmek için o filmlerin sesi. 
nl de aslır:dan lşltmeğe ınecburuz 

Sınemacıtığımız ne yazık k1 film 
imal etmekt.. ve perde sanatını 

yaratmakta olduğu kadar, ecnebi 
filmlerine ses vermekte de bu ka
bil acemilikler göstermektedir. 

Halk, geçen seno:Ier bir (Türk 
filmi) ismi işlt•rce sinemaları hın

cahme doldururdu. 
Bugün bu rağbet gittikçe azal. 

maktadır. Elbette bunun btr sebe
bi olm•lıdır. 
Dünyanın her tarafında büyük 

şirketler ve geniş mikyasta serma.. 
ye işi ola.n ve başhbaşma bır te~. 
kUAt arzeden sinemacılık bizde Şc_ 
hir tiyatrosunun bir (temsil şube ... 
st) mcvktınde bulunuyor. 

edild;ğl halde J)'l.rdeyi bir tambur ve Anadolu .,. 
Mısırdan gelen 

ve def ses! dolduruyor. Ve tabıi h f d b .. ··k rag"b ıı k . .. .. . er tara ın a uyu e er a 
bu suretle filmLr, butun esprısi ve 1 zanan Arap filmleri, sahneye ko~ 1 
te.'iir kabiliyetı de sönüyor. 

nuş, ses naklediş ve temsil edış 
Bu mUdahale, çok şümullü bir ıarzlar!Ie her bakımdan biz.im fılm 

hal almış olan ve bu suretle geniş lertmizden üstün çıkıyorlar. 
mikyasta kül tör yayan perde san. Sinema gibl son devir med· ·ni_ 

atına karşı ıayet çırkin bır m•- yet dünyası !nsanlarınm günlük . 
bıyet almış bulunmaktadır. ve en esaslı gıdalarından bırini \ 
Halkın zevklr.l kolayca ayaklan- teşkil eden bu sanatın kendJmizc • 

dırmak ve bu yüzden fazla para mahsus mütekamil eserlerini bek. 
kazanmak düşüncelerinin eseri o. temek hakkımızdır. 
lan bu gıbl halkr esefle söyliyelim Başka lisan ve kültürl-trin bir 
ki hem Türk musikisinin ker:dine ~.a~~si ola~ filmlerin sesini ve sö- ı 
h;;\s bir dekorda ku11anılmaması, zunu değiştırirkcn hiç olmazsa mü
hcm dinleyicinin aramadıA:ı bir zlk ve şarkı gibi çok .nazik kısım. 
yerde ortaya sürülmesi yüzünden !arının olduğu gibi bırakılması çok 
zevk verici değil, zevk körletici daha doğru olur. 
bi llale sürüklen•yc.r. 

DE l\l iZCi 06Z0 l LE 
SEYİRCi 

Deniz kuvvetlerinde 
moralin kıymeti 
(Rafı Z IMde) 

ett!rmek fırsatı.na da. malikti. 
Toplar tenvir mermiler!le hedef
lerıni aydınlatırken Japon tayya. 
relert de bombalarını, torp1tola
rını kullanabiliyordu. Diler ta
raftan da (spotı.ng) !erin! tashih 
ve Japon topla.rrnın mesafelerini 
ayarlayarak isabetlerini de emin 
bir duruma koyab!l!yordu. 

l\.{uharebenin en tesirH a:aa.tle. 
rini gece kaplamış bulunuyordu. 
Hava şartları, ay aydlNıtı, tayya_ 
relerin bolluğu, müteaddit torpı_ 
to filolarının yetişerek harbe mü. 
dahalesl, herşey Jıtpon filosunun 
durumunu da.ha ziyade kuvvet
lendirm'ştL 

Bu falkiyet karşısında !ngU!z 
mürettebatının irade kudreti, 
harp saha.!lnı terketmetı değil, 
orada batarak lngiliz &n'anesine 
sadık kalmayı emretmiş ve do
nanma mürettebatı döğüşc- döğü.

1 şe denizlerin dibinde ve gemilerL 
nio içinde uyumayı daha üstün J 
b<r şere!le yapmrşt1r. 

kuvvettir, Gecenin en muvaffak 
ve en emin bir taarruz vasıtası .. 
dır. 

Mora.Iın bir teşebbüsteki, bir 
zaferdeki dereceslnt gösteren vak 
atar gözümüzün önündedir. Fer. 
dl teşebbüslerin, düşünüşlerdeki 

serbestHğln, kararlardaki sUrattn 
deniz kuvvetinde ve deniz hare
ketlerinde dü~üncmiyecek ka .. 
dar kıymetl! llremı vardır. TarL 
hl yaratan ve dolduran milletler 
bu vasıfları taşıyan fertlerin kay. 
nağıdır. 

Riis&mettın ÜLSEL 

BULMACA 

~ ava muharebesinde de en 1 
~ rnilesalr rolü torptto silahı , 

c;yna.mışttr. Bu silihın havadan, ,, 
su üstünden, deniz altından ayrı 
ayrı vasıtalarla uzun mesafeler
den kullanılması kıymet ve ehem 
mlyetınl ııtltikçe artırmaktadır. 

Soldan ~lla: 1 - Tersi: sofra; 
Aydı.nlatma v&sıtalarından. 2 -
Tersi: girgin; Bir nida. 3 - Rakı 
(argo). 4 - Tersi: sürdürme; Elin 
içi. 5 - Zamanın kısımlarınd~n; 
Başına bir harf gelirse hayvan bek 
çisi c.lur. 6 - N~fıy edatı; Evin 
kısımlarından; Blr oyun. 7 - Ce
fa; Olmamış. 8 - Vızıltr kabilin
den; Birdenbire; Yılın krsımların~ 

dan. 9 - (Acele) .r~ln üç harfli Bir 
nota. 10 - Tersi: bir nakil vası
tısınl kullanan. 11 - Daimilik: 

Denizlere hAklm olmıyan bir 
f;lonun yapacağı harp &ncak yıp. 
ratma harbi olabilir, kullanacatı 

strateji düşmana !stedll! zaman
da vurup kaçmaktan ibarettirj 
bu durumu ve fırsatı bulduğu 

zaman harbi kabul edebilir. Böy
le hareketlerde destroyer filosu 
maksada en elverişli bir sillbtır. 

l'"n kuvvetli darl>ey! Lr.diren bir 

r Radyo 
BUGtıNJt tı l'llOGIUM 

SA BAR 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 VUcudumuz:u ça.l19tıralım., 

7.40 Ajan; haberler!, 7.55 Radyo 
salon orkrstrası. 

'C..LE 

12.30 Program ve saat ayan, 
12.33 Karışık program (Pi.) 

12.45 Ajııns haberleri, 13.00 Hi
c"ı; ve Hüseyni makanı.Iarından 
şarkılu 

AKŞAM 

18.00 Program ve sa.at ayart, 
18.03 FaB11 heyeti, 18.45 Rl.dyo 
dans orkestra..sı, 19.30 Saat ayarı 
"" aia.n!J ha~rı .. .rt, 19.(5 Yurttan 
se.s:er, 20.15 Jl.ad:ıfo Gazetesi. 
20 15 Bir mar., ö..,_•rıtvoruz, 21.00 
Konuşma, 21.15 \!Uzık CPI.) 21.30 
Tenı.!~l. 21 ~O RiYl.ietiı.!l'mhur 
bando.<ıu, 22.30 Sut 'Yarı, Ajıns 
habt-r!erı ve t>OTS&Tar-, l2.4~ Ya.· 
rınkl program ve kapan~. 

Blr hayvan; Tuzak. 
Yukarıdan aıağıya: 1 - En iyi 

clııs. 2 - Bir mus•kl Aletının çı. 

kardığı ses; Konuşmanın c;izgilerJe 
ifadesi. 3 - Tersi: b:r nevi \ürkü; 
Ekalliyet. 4 - Modaya uygun. 
5 - Tefeci. 6 - Kalbur üstü; Sı. 
fa.t eki. 7 - Bir nevi kundura; Do
tum günü. 8 - Bir musiki işare
ti; Su- 9 - lstanbulun bir semti; 
BaAışlama. 10 - Bir nida; Ceriha. 
11 - Bir ay; Bir renk. 

H AL Lİ 
Soldan sağa: 1 - Temizkan; 

Ki. 2 - Elek; lneıöl. 3 - ~l•e; 
Adak. 4 - ima; Dama. 5 - llfa
lşet; Me. 6 - Enkaz; Demeç. 7 -
En; LAl•fe. 8 - Olay; Ne. 9 
Ada; Ayı; Ene. 10 - Fadl~; D. 
Ş. 11 - Mi; Tcrlk. 

Yukarıda.n aşa;ıya: 1 - Te
cimer; Af. 2 - Eleman; Adam. 
3 - Me!Alke; An!. 4 - İks; Şano. 
5 - Edez (zede); LAie. 6 - Ki; 
Al; Laya (ayal). 7 - Anam (mA
na); Dayı. 8 - Nedamet; Do. 9 -
Ga (ga); Emine. 10 - Kök; Efen. 
dl. 11 - 1ı; Keçe; Eşk. 

V A T A N 

tutan 
L:ra Un 

--ı--50000 ---50.000-

1 20.000 20.000 

1 10 OOQ 10000 

4 5 000 20.000 

10 2 000 20.000 

40 1.000 40.000 

8-0 500 40.000 

400 ıoo 40000 

800 50 ·i0.000 
ı 000 10 40.000 

~o ooo 2 160.000 

T om bilet 2, yarım bi!.:. f 1 lirad:r. 

Türkiye Cümhuı·iyeti 

ZiR A AT BANKAS I 
Kurulu., tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevibankıı muamrlelerl. 

Para. blriktJt·enJere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında. 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeki'eceit kur'a ile aşağı
daki plA.na göre ikramiye dağıtıJ::caktır. 

4 adet 1,000 liralık 4.000 Ura 100 adet 50 liralık S,000 lira 

" > 500 » :?,000 • 
4 • :?50 » 1,000 > 120 > • J,800 > 40 

40 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3.200 • 

DIKKA T : Heaaplarındal<i paralar bir sene içinde 50 liradan aşa· 

l 
ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde '/o 2. O fazla.sile verllecektır. 

Kuralar senede f defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQ.l, 
11 B!rincikAnunda çe.kilecektır. 

ZAYi 1 ('I- DO&TOB " 
Hopa. kazasına bağlı Sidere ilk · • .• 

okulundan a·dığım •on aınıf ~•hadet- Q R F A N J D i S 
nameyi kazaen zayi ettim. Yenisinl 
çıkartacağımdan eskisinin hUkmU ol-ı 
madığı ilcln olunur. 

lsmaıı 1-Iakkt Gürkan 

T. IŞ BANKASI 
K. TASARRUF 

llESAPLARI 
2 [klncJte,rln 

Keşlde~ıne ayrıJnn 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralık 

1 > ;oo ) 

2 > 250 > 

14 > 100 > 

10 > 50 > 
{O > 25 > 

·• 

Cild ve ZWırev1 rr:ıtlteıhasaı.st 

Beyoğlu Suteraz1 eokak No. ~ 
Nita.partunan 2 ci kat Tel 4.373.t. 

• 

KAŞELER İ 
B A , , D İ Ş, N 1 Z L E, O B i P, R O M A T i Z M A 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
SIBHİYE VEKALETİNiN RUH SATINI HAİZDİR. i CABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

--~ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
7110/942 tarihinden itibaren KABVE ve ÇAY tevziat ı, inhisarlar 
idaresince inhisar fiyati le yapılmıja başlanmıştı r. 
Ş imdi l ik piyasaya yalnız bir tip ÇAY çıkarılmıştır. 

Bu ÇAY'ın perakende se t ş ki' o fiyatı 13 LİRADIR. 
Çiğ çekirdek HAliV"'nin perakende satış kilo fiyat ı 5 LiRADIB. 
Kavru lmuş ve öğütiilmüş KAB VE 'ni ıı perakende satı ş k:lo fiyo. tı 
6.30 K U R U Ş T U R • 

Bu flstıardan fazlasını isteyc-n satıcılar hakkında takibat yapılmak Uzere en yakın lnh1sa.rfar IdarMlne 

malO.ma.t verilmesı sayın halkımızdan rica olunur. ••••••m•••d 
Türk Basın Birliği ve Ortakları 1\ 1 

Resmi ilanları 
KOLLEKTİF ŞiRKE TİNDEN : 

lstanbul sicillt ticaret dairesinin 28733 sicll numarasında mu· 
kayyet ve lstanbulun bUtUn yevmt gazetelerinin hissedar olduğu 

Şlrkelimizin mukavelesinin 6 nci n1addesinde şirketimizin mevzuu 
iştigali: 

Resmi dai re \'Cya o hükümdeki dlllrelerin ve mö~lerln «
cart mahJyette olmayan tlıin larının gazete ,.e mecmualarda ''Malr 
ilı\n yapılan yerlerde neşrl için kabul , .e neşir ,·a.sıtaları na sevkedip 
ne,r lne ta,,·as~uttur. 

Bu itibarla RESMi DAiRELER, bütün gazetelerde ve mecmua
larda neşrini istedikleri ilAnlarını bundan böyle: 

İstanbul Ankara caddesi No:80debulunan 

Türk Basın Bir~iğ1 ve ortakları 
Resmö öDc§li'iı Oc§lır ş · rket i 
ne gönderilmcsinl ve ııa.nıarın gUnü gilnUne ne1'r1ni temin ettlfi.mlzi. I 

illln eyleriz. 

~ ............................. _, ı 

GAYRiMENKUL 
SATIŞ iLANI 
Beyoğlu Sulh Mahkemesi 

Başkatipliğinden: 

94Z/71 

lsmall KA.znn Uz i.le Fatma Satıa, Ahmet Retı ve AH Fikrinin şayta.n 

ve mü~tereken mutasarrıfı bulundukları Beyoğlunda eski Yazıcı yeni MU

eyyedzade mahallesinin eski Ya7JCI yeni Serdarı Ekrem sokağında k3.in 

yenl 42 No. ile murakkam kft.rglr ve bodrum katından maada dört katlı 

ve her .kabnda blrer datresl bulunan ve her dairesinde beşer oda birer 

muttak, birer helA. bir sofa ve elektrik, terkos suyu ve havagaz:t tt!l

satı.nı havı üstünde tarası ve bodrum katmd& çama.şırhk ve odunluk 

ve kömürlüğü mevcut tamamı 37700 otuz yedi bin yedi yüz: lira. kıymeti 

muhammenestnde ve tahminen yüz metre murabbaı mesahal sathlyesinde 

bir a.partıman ş:uyuunun izalesi zımnında açık arttırmaya konulmuştur. 

Sair evsaf ve tatsll!t ve taksimatı vaziyed zabıt varakasında ve ke,if 

raporunda yazılıdır. Birinci a.çık arttırma.sı 11/11/942 tarihine tesadllf 

eden çarşamba gUnü saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkeme· 

!eri kalem odasında ba.şkAtip nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedell mu

hammen kıymetin yüzde yetmı,, be11lni bulmadığı takdirde en son arttı

ranın taahhüdü baki kalmak üzere müzayede on gün uzatda.raıt ikinci 

açık arttımn.sr 21/11/ 942 tarihine mUsadif cumartesi gttnO saat 10 dan 

12 ye kadar icra edilerek en çok a.rttırana kaU olarak ihale edilecektir. 

ihale gününe kadar birikmiş ve birikecek belediye bina vergileriyle 

evka.f tca.resi hissedarlara, tellaliye rusumu, 20 senelik tAviz bedeli, ihale 

pulu, tapu ve kada.stro harçları müşteriye aittir. Arttırmaya. iştirak ede· 

ceklerln muhammen kıymetin yUzde yedi buçuğu nisbetinde pey akcesl 

veya mUlt bir bankanın bu nisbette teminat mektubunu vermeleri şart

tır. Arttırma bedeli kendLsine ihale olunan tarafından ihale gününden 

1tiba.ren verilecek mUhlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburi · 

dir. Odemedlğl takdirde ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek 

teklltte bulunan kimse arzetmlş: olduğu bedel Ue almağa razı olursa. ona 

ihale edilecek ve ona razı olmaz veya. bulunamazsa hemen yedi gUn mUd

deUe açık arttırmaya çıkarılaca:C.tır. Yapılacak llAn alrt.kadarlara tebliğ 

edilmeyecektir. Arttırma sonunda en çok arttırana kaU olarak ihale edi· 

ıecek ve her iki halde birlncl ihale edilen kimse ilci ihale arasındaki fark· 

tan ve zarardan mesul tutulacaktır. Jhale bedeli farkı ve geçen günlerin 

yUzde beş faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. ipo

tek sahibi alAkıt.h lar Jle sair alAkadarla.rm gayri menkul Uzerindcki hak

larını faiz ve masrafa ve -saireye dair olan iddialarını evrakı müsbi te

Jeriyle ilA.n tarihinden itibaren on belJ gün içinde satış memuru olan mah· 

keme ba.tkAtibl,,ne bildirmeleri JAzınıdır. Bildirilme.al takdirde hakları 

taptı t1icillerlyle eabit olmıyanlar satıf bedelinin p~ylaşma.sında.n har iç 

bı rakılacaklardır. Mtlı;a.yedeye i~tlrak edenlerin bUtUn sa.tıf Şartlarını k a 

bul e~mi~ ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri menkule talJp bulun· 

muş oldukları addedllt>rek sonradan itirazları mesmu olaınıyscağından 

taliplerin satış gUnünden evvel gayri menkulü geı:ıp görmeleri ve faz!a 

maJQmat almak ısbyenlerin 912/71 No. Ue mahkeme bafkAtıpliğine 

müracaA.t etmeleri ilA.n olunur. 

Sahibi ve N~ri1at Mtldlll'll: Ahmet Emin YALMAN 
Vatan N"1ri7at Tlll'k Ltd. Ştl. Vataıı Mat-

Güzel 
Buyuk Anneler 
Genç ..,e Taze -·görı:J\.\-; 
mek için ~lı basit~ 
Kolay usulü tecrübe 

ediniz.)-

' Sal •e haımett!r;')ılf silt kre-
ması ve zeytin yatı :"\ diğer gizil 
cevherlerle karıştınlaralt beyaz 
renkte <yağsızı T okalon kreminin 
lıtlhzarında yirmi senedenberl 
kullan ılm akta olan meşhur for
müle ithal edllınlşt!r. Bu lı:rfllı. 
clldlnlzl serian besler Ye gençlq
tlrir. Te n in çizgi ve bu~ukluk· 

!arını • e gayri sal m addelerini gi
derir •e cUdı tazel"'tlr lr •• n etla 
bir koku ile t.itir eder . Fazla Iııl-
1ann neşvünemasına sebebiyet •er ... 
mez. Malumdur ki Fra.nsııı kadın· 
l arı b ugün bir kaç sene evvelki· 
!erine nazaran umf.lmiyetle d ahi 
güzeldirler. Mütehassıslar bunllll 
sebebin! Tokalon kreınln!n vasi 
!stlmaUne aıtedlyorlar . Aylık sa
tışı hemen bir milyonu bulmakta
d ı r Siz de bugünden itibaren bo 
kremi kulla.nmağa b~layınııı •• 
her sabah daha güzel gorilniln!IJI. 
Toltalon kreminin müsmir n etice• 
le r l garantilidir. Aksi taltdlrd• 
paranız lade edtHr . 

Istanbul Beled!yMI 
ŞEH i R 

T I Y A T BO LA Bl 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

D RAM KIS M I 

KI Ş MASA LI 

Yazan: W. Shakespearı 

Türkçesi: Metharet Enin 

KOMEDI KISM. 
YALA NC l 

Yazan: Ca.rlo Goldoni 
Türkçesl: S. Moray 

CUm.a r tesl \.·e pazar gU.nle rt 
15,SO da n:ıatlııe 

Her çarşamba saat 14. de 
çocuk tiyatro.su 

Beyoğlu Halkevinde 
meccani dersler 

Beyoğlu Halkevlnıten: 

Tllrkçe, tngilizee, alman('a, fransız 

ca, amelL elektrik derslerine 1 ikinci· 

~eşrin 9·'12 t..ı.rihlr.Ce ba.şlaı·a~aklır . 

Dersler meccan!dir. I<ayıd ve k:ı· 

b~:ı 2:.i Birincitf'şrln 942 ta1·ihine k.a 

dt..r devam ede~cktlr. 

lsteyenlerln nüfus hliviyct cuzds

nt, ikl fotograflarile Ha.lkeviınize 

ınüracaat eylemelerir.i rica. eder1.L 

• 


