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DENİZCİ GÖZOYLB 

Deniz kuvvetleri ve 
deniz savaşları 

Ycz:ın : Blıamettln 0LSEL 
Buı;ün 2 ncl oayfamızda. 

j Başyazarımızdan ilk mektup 1 

Lizbonda bir gün 
Ekmeğin kısmen serbest 
bırakılması inceleniyor 

yarattığı fırsat) ardan istifa
bilmiş bir yere benziyor 
Yazan : Alamet Emin YALMAN 

Portekiz, harbin 
de etmeği pek • • 

Sabit gelirlilere ucuz gıda maddelerinin 

• 

ıyı 

bayramdan çalışılıyor il 

ence verilmesine 

11
........................ ......... ................................ -( 
er gazeteci arlwl"tlarlle birlikte lnJlltel'tlye gltmı, olan n...,muharrırımız .. yah&t lntıbalannı tel- ( 
e Vat&n okuyucular•ııa muntaıaman bildirmekle beraber geçtiği yerlerden ayr,.,. mektuplar da ( 

• condermı,tır. Atrlk&'dan cöndtrdlğl üç mektup, !&bil harp tartl&ronın postalarda doğurduğu intizam- ' 

L:iilik yüzünden, heallz ctimemJ,tır. U•ban'dan gönderdiği dördilncll mektubu loe -ğ•ya dercedlyo- l 
• Bu makaleler, ayrı mevzulara temas ettJjindea. sua. ile konmamuında bei.s olmadığı tabiidir. 

Aılkara, 2! (Vatan) - HükAmet ba ayın sonunda Ankara, lzmlr ve 

l8tanbal'ftn maada dJfer villyellel'd~n kame w,ttlU:.nU kaldıracaktır. 

Diler taraftan da karneyi hu ti(:: l'll&yet ~Jnde geliri muayyen bir 

aeviyellln. altında ttM 'f&la.ttd&ıJlara lturetmek ~in tetkikat yapıl

.maktadır. Bu vaziyet karfHUJMI& ff!lil'JerJ muyyen bjr ıe\'1yenln Us· 

tünde olan ,-atandaılar Beledjyen; n temin ettiği unlardan yapılacak 
, .e serbe,tçe satılacak olan ekmekleri alablleceklerdlr. Ayrıca ev\el
ce bildt rdlAin1lı; gibi küçük memur ve müstahdemlere ,·e.rllecek rıda 
maddeleri hu.ırhkları d ıı sona erınek üzeredir. Tahmin edlldlğlne göre 
önümüzdeki 5eker bayramından e,·, ·el bu maddelerin dağıtılmasına 

ba,ıanacaktır. 

' . - •. ·-· .. .,.... ..l u aı uru ur~ vvw....-..... ,,., ., r&:1 rs:uv <u>w ne..,.., n • 

G ;~:~ı~::: :n::yya~~zı.::~ı- 1 t b 1 
vardık. Garbi A!rik& aahllinde en s a n u u n 
ıon vardığımız yerle Llzbon ara- gece hayatı Gazetecilerimiz 
sındaki yirmi sekiz saatlik bava 
yolculuğu, en mükemmel blr va. 
pur seyahati tarzır..da geçti. Hav&
da uçtuğumuzu tamamUe unut. 
tuk. kendLmtzi sakin denizde, sar
sıntısızca yoluna devam eden bir 
vapurda sandık. Motör gUrültüsü 
i94!ri gelmiyor, yavaş sesle bile ra. 
hat rahat konuşabiliyorduk. Ye. 
mek saatlerl.nde yemek salonuna 
geçi~r 1 lokanta vaıonlanndaki 

servisten daha intizamlı bir ser
visle karşımıza çıkacı .~ucak ve çe. 
şitli yemekleri yiyorduk. Akşam. 
la.rı koltuklarımız yataklı vaıon 

şeklinde yatağa çevriliyor, ıenlş. 
rahat yataklarda sabahlayorduk. 

Bu sürat, bu rahat, bu ir.tlzam 
insana şu fikri veriyor kl harpten 
sonra demlryollle vapurun pabuç
ları dama atıla.cak, insanlar de. I 
miryoluna alıştıktan sonra yaylı 
araba He seyahate çıkm•tı neka... 
dar garip ve manasız bulmuşlarsa 
tayyare varken demiryotuna, va. 
pura binmek de o kadar garip gö. 
rünecek ... 

.Uüttin it lı&va h!lkk_l,;.~ 
ürkeklikten kurtulmakta ve uç. 
mağı tabtl bulmağ• alışmaktı. ... 

Lizbonda karaya iner tnmez Liı:. 
bon elçimiz Şevket !Fuat Keçecl 
ve sefaret katibi Necmettin Tunçel 
bizi güleryüzle karşıladılar. Llz. 
bon sefaretlmlz sekiz ay evvel bu. 
gür.kil sefirimiz tarafından Ok de. 
!a olarak kurulmuştur. Ondan ev. 
ve! Madrlt sefaretimlz tarafından 
idare ediliyordu. 

Llzbcnda bir sefaret kurmak 
çok yerinde bir tedbir olmuıtur, 
çünkü Llzbcn bugünkü dür.yanın 

mühim merkezlerinden biri haline 
ı:elmlştır. Portekiz, hakiki barış 

prensiplerinin A vrupadakl m•h. 
dut iltica yerleri.rden biridir. Ken. 
dimzile bu güzel memleketi ayni 
yolların yolcusu saymamız ve mü. 
nasebetlmtzi kuvvetlendirmek ar. 
zusunu duymamız pek tabil b ir 
hareketti. Bu hayırlı yol ark&daş
llğQtın yarathğ tesanüt ve yakın. 
hk hisslr.1 Portekiz mllletl de duy
makta ve vakit vakit Portekiz ga. 
zetelcrindC' memleketimiz hakkın
da anlayışlı ve dostane yazılar 
çıkmaktadır. 

Memleketi bu sırada Llzbonda. 
temsil etmek vazifesi için Şevket 
Fuat 'Keçeciden mün.aslp bir sefir 
seçi.lcmezdl. Olgun vasıflarne, zeki 
\~e &rlayışile mcvktinl cidden dol
durmaktadır. 

9.30 dan sonra vapur, 
tren ve tramvay işletil

düşünülüyor • 
memesı 
H&ber aldıfımıı& göre VUiyet, 

bu sene istanbula tahsis cdUen kö. 
mürlerden azaml istifadeyi ~in 
maksadile bazı kararlar almayı 
düşiınmektcdir. 

Bu kararlardan olmak üzere ilk 
olarak elektriklerde, .r:akil vasıta_ 

ıarmda ve sair bazı yerlerde ta. 
sa.rruf temini için, gece hllyatının 

(Dewamı Sa. S, Sü. 2 de) >-« 

Londradan lskoçyaya 
h:ır~ket ettiler 

Lond.ra, 2ı (Radyo) - Lon

drada bulunan Türk gazetecllerl 
bugün n:1ühimmat fabrikalarını 

gezmJ,ıer ,.e gördükleri lnttza.m
Jr çalışmadan takdirle baMetmlt· 
terdir. Ofleytn lngili;ı ticaret kor. 
porasyenu tarafından Korpora!l
yon binasında verilen ziyafette 
hazır bWunmuşJardır. Türk ga
zetecileri bu ak~ bir ka~. glln 
kalacakları 18koçya•ya hareket 
edeceklerdir. 

Yugoslav çeteleri 
Bosnanın Cazin şehrini zaptetti 

iş mec~uriyeti ve Yahudi oleyhtarlığı yüzünden Fransonın muhtelif 
oldu Pariste 5000 kişi tevkif ed ildi şehirlerinde kargaşalıklar 

Moskowa, 22 (A.A.) - Sovyet ba-ı larda 300 ltalyan subay ve erinı öl· ı cHUr Yuı:oslavya.> radyosu tara
berle-r bürosun& göre, Yugoslav çete , dUrmUşlerdir. 

1 
fmdan bildirılen muvaffaklyetler ara

gurupları Boma'dakl Banajaluka şeh-ı Çete gurupları geçenlerde mUhlm-ı sında Bosna'nın şlm•I batısındaki 
rl dıf mahallelerinde yapılan savaş- mat yUklU bir treni ele geçlrmiş\erdlr. (Devamı Sa. S, Sü. S de) C=l 

1 StaDDngırad cehennem fi 1 

Şehirdeki her evin sof ası bir 
muharebe meydanı oldu 

Almanlar, taşıt uçaklarıyle dur
madan asker indiriyor 

Alman kaybı: 100~000 kisi 
Borhn, 22 (A.A-J - Almaı; teb

l i ği: 
harp gemiler< bu teşebbüsü aka. 
mete uğratmıştır. 

ırHarp zamanının (ırsatlarından Dü~man 21 eylül gecesi torpido Alman hava kuvvetleri Gewefd .. 
schuk clverı.r:dakl düşman mevzi. 
ler ile Tuapse limanındaki s:emilerl 
bombardıman etmiştir. Kuban böl 
gesi Hazer denizi arasındaki saha. 

da Alman kılaları çok keslf bir 
baraj ateşllc müdafaa edilen ve 
birçok sıra mevzilerden müte~ek
kil bir düşman hattını yarmağa 

muvaffak olmuştur. 

1~bfadeo ettne:~inl bilen memleket ı. muhriplerile hücum botlarının hl. 
iiye gözümüz önünde hareli b :r mavesinde Novorosisk' ln şimal ba 

(De,·a.mı Sa. 4, SU. 1 de) ı tısı~da bir nt .ktaya . asker çıkar: 
_ mağa teşebbüs etmıştir. Alman 

<itallngrad cephulnde Sovyet askerleri Almanlara kar,ı ateş edil'°' 

lskoje şehri hücumla zapted.il
(De•ıuıu Sa. 3, SU. 4 de) il il 

Londradan Türkigege 
Uçaksava~ · topçuları 

arasında 

Alaydaki kadın SlJbayve erlerin şa
ka olmadığıtop başında belli oluyor 

Yozan: Ahmet Emin Y ALJJ-IAN 
Londra (Telı;ılzle) - Rir la)·yare topçu alayını zJ

~-arete gittiğimi.,; 7.aınıın kendimi bir sanJye için blr 
opt"rrtte ,.andı111. Ala,\· ın bir kı.,ım subay \e erleri 
karhndı. l"niform l Ur gezınclerl, talln1 etmeJcrl, tallı 
tatlı "ıelinıa durınal,lrt 1 k b.;.kı'"1ta şaka hiı,sinl \·crl
JOrdu. ı-ıeıısının dudaklarındaki boya, askerlik 
ııayatının <'iddlyetlne rağnlen, kAduılığa \·eda ebne
dihlPrinl g"ö'it,.rly~rıhı. 

1'-o,tu-,ları gezd k. Erkeklerin barakalarında sert, 
\('karlı bir ha\·a. v1rdı. Kadınlar a,\nı malzeme Heba
rakalarına bir yumu'}Rklık, -;ıC>aklık havası \ ern1cnin 
,yolunu bulmu'jlar.tı. lier koğu,takl hU,yUk masanın 

Uı;;töne nl~anhları 1 rc"ıin1lerl dlznmı,u. Erkeği ohnı

yanla r kendi sh·il kıJaletıı re.,ımterln1 koymuıtardı. 

Barakalardan b inin kapı .. nıda bir ölü kafa.,ı re., 
nıhıt \C «burada. ölüme kadar dö\· ıt.,ecek ya\UZ \"il!: 

~rt a!!ikerler ,-arı> lh:trt-ı l ne ra'ttgcltl :m. 
\~ uırorma!'lı içinde bUtUn ,-ekarıre scllıın \aı.f)· etlndc 

duran ıüzeı ça,-u ,.a 'tordun1: 
- (-ok mu )R\.'UZ \e ~ert! 
1\ır., bir saniye iç in a..,kerliğlnl unutarak fıkırdadı. 
Blraz sonra ba.taryaJarı gezerken lngUiz k&dLn as 

kerlerlnln 'aka ohnadığını anladık. Tehlike lı;aretl 

üzerine kızlar bir dakikada ,-azlre ba,ında. toplandl
lar. Attlnıetre aletlnlo etrafında toplananlara tayJ·&· 
relerin lrllfaını bildiriyor; onlar, ·~·aman bir lruıan 
dJnıağınC\ benziyen karı'!'ık bir f'ihazın lc;lnde Jiazun 
gelen a)'arları yaparak topa emir verlyorlar; batar
ya da kızların vardıl;ı neticeye gU' enerek otomatik 
tturette ateş ediyordu. 

lngil.lz ordusunun kadın erterlnclen biri Mıl batarya kumandanları kızlardı; fakat ate,, 

:::-1 tahrip, öldürme l'}i erkeklere kalıyor· 
r--------------------""------- 111 do. Dikkate. lılyık nokta -:u ki bu 

1 M O 
ce o n=a iP> IS\ il"'\\ 16.. ll!SI. te ao ~ .....ıı AS\ ı •nce aletleri kullanan erkekler , •••• 
if!ii!} a ~ \S' IF' [ u ~ ii3J u u \YI \S t ti yüzde otuz kadar hata yaptıkJarı 

1 halde kadınların hat.ii.•ıı yüzde onu 
• • g~mlyor. Tüfekle nı .anda da kadın-ca )o Vahasına in- . ıa~~;~:d:;~ek, kadm koıtuı•arı bir-

birinden ayrı 'c uzaktır. Fakat .re· 
mekhane ve kulüpler mu,terrktlr. 

lara yer ıyrıln11-;ıtır. gı·ıı·z taarruzu Ayrı kalmak lotlyen erkek •e kadon-

1 (Devam.: Sa. S, Sü. 2; de) )-( 

Dokuz uçan 
beli ta r1kton 

kale Ce· lı 
Akdeniz 

isti'.<ometine uçtu 
1 

Roma. 22 (A.A.) - İtalyan or. 
dulııırı umunli karar,ahının 848 
numaralı teblii i: 

l h ey.ulde şa!akla beraber Calo 1 

vahasındaki kuvvellcrimlz Libya 

sahrasında ı; gelen düşmanın iis. 

tün motörlü zırhlı kuvvetle r!le 

şiddetli bir sava şa tutuşmuşlardır . 

Kalabalık b ~ r tc.pçu kuvvct:nln 
dcstckledigi ilk taarruz piisktirtül
müş. ı;pırn izonun mukavemeti, ita! 
yan ve Alman hav::t tc5killcrini· 
nıükerre ,.. müd~halclcrilc tr~ r ll 
.-urcttc destek 'encrek erlat_;l ı:un. 

lcr inad ~c m tanctlc devan\ e t . 
ml ş ve düşman ;ngan ca ve motürl ü 
vasıta! e r bak ıını dan ._:ı L:. ır ka ;r•p • 
• ara uğramış tır . Dün tak\' iyc va_ 
ziCesi görmek üzere gönderilen m r. 
törlü kollarımızdan birinin yak
laşması üzerine düşman muhare . 
beden çekinmiş ve mihver h ava 
teşkill :: ri tarafırdan takip ve bom. 
bardıman edilerek cenuba doğru 

eiiratıe ricat ctm : !lıtir. 
(De\·amı: Sa. 3, Sü. 6; da) c> 

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

Basın Birliğinde 
bir toplantı 

~~~~~~~~~~~~~ 

Par f i İdare Heyeti Reisi 
gazetecilerle tanıştı 

Vallml1JP Partt idare heyeti relslnllz Basıo Blrliğlnde ga7.etrriler arasında 

DUn akşam Beyoğlundakt Basın Vali ve Belediye reisi LOl!i K ırdar 

Birliği binasında gazetecllerın bir ı Iatanbul Parti idare heyeti reısı Su'l.t 
toplantısı olmuştur. Bu toplantıya. (Devamı; Sa. 3, Sb.. S; de) = 

• 



VATAN 

Şehir/ 
Haberleri 1 

il DEN 1ZC1 GOZO YLE il 

Deniz kuvvetleri Dayan ekşiye! 

Gıcırdıyan izans kalesi 

Sahte ağır işçi 
karneleri 
yakalandı vedeniz 

~ tin, kimi gürdümse, hangi 

U::::::9 muh&•·ere.)'e '-ulalt mlsafirı 
oldumııa işittiğim cümle &'13ğı yu· 
karı şu oldu: 

cezalar yapnıalı. Sava Ş ar -Bizde de vurguncuya böyl< 

Bazı fırınlara bu ~eğer ,,,rguncudan ne kadar çok 
- 31 - Bu k1&ım, tehlikeli bir yer ol. !lkA;l·et-<-1 \'arnıı.,. Meğer vur.roacu· 

ŞA•ta Yazan ~ Z
0

YA 

Bazı k~lselcrdc, mukadcıcs tas. du~u için. oradakı surlar, pek kuv karnelerden binlerce 5 - y azcn : Btsamettiu OLSEL ya verilen ii~ be' kuru, cezayı veye 
nrlerin önlerinde, ancak kadır:lar, vetH inŞa edilml~tl. Kale bedenle- Uç be' gün ha.ı>sl az bulanlar nt 
;ocuklar ve hUya:•la.. k:ılm)şlar. ri, so.r .. derecede yüksekli. En uzun sürLlmüş tB\ 16 da Almanlar, zaferin mak icap eder. Dilşınanı kendı muharebede Akdcnizdc Fransız kadar ~oknıuş. 
Jı. Bıınlar da

9 

~eslerinin en son mcrdiv--lerin bHc yetJ.,_si müm ;::;al kene.tilerine d()od••nunü dü sahilleri ör.:ündc tutmaktan ve donanmasının geçit sahasına v, .!\1.uhavcre1crln ana me,-zounu, 
·~ , ... - B •ledlye İktı. at müdürlQgıl ta.. -

hadlerine kadar bağırorak. atiaya kün deiildı. raiıhdan, İstanbul fırınlarına sü- ıünerck mfl.ıstemlekeler1nıo iaclc. denizlere açllm•ktan alıkoymak kontroluna en yakın bulunacağ Roma.n,yada t-e,hlr direğine bağ'-taıup 
aglaya dua ediyorlardı. Buradaki iki kat surun arkasın. 

1 
· si cıartilc bir sulh anlaşması u"z<- imkanı olamadığı takdirde düş- mevki ve zaman hesap edilerf;~ J:'<'lcn geçenler tarafından ytizüne 

rü en sahte ağır ışçi karneleri "' 
Koca Blzans kalesi, ka ... samı..: da, (Porfıro Jenet) denilen (Tek- ık 1 rinde ısrar ctmi,...lerd•r. Bundan manı açık deniı.lerde yakalamak ancak buralarda harp ıemiler tükürülen ıa...,e kontrol memuru te,-

6. ._ meyda::a ç arı mıştır ~ Bu karne- ~ bır btna gibl ııcırdıyordu. Artık fursarayı) bulunuyordu. Ve surla terden bazı fırınlara binlerce adet mak.:iat Afrikan!fl f&rk ve gar- ve onu oralarda ycketmck cihe- katılmıştrr kil ediyordu. 
her tarafta. math· bir tnhidamın rın yüksek l::>w-çlan aras:ı"daJcİ verildiği anlaşılmaktadır. bındaki ckntz yuvalarını gelecek tini düşünnlck ve tatbik etmek (Konvcy) usulünün pratik ol. Dün şu netice.le \ardım kt umu-
ılk e.":>erler.1. orilnQyordu. ktıcük bir a keri kapıdan da, dr. Bu sahte karneler meharetle harp .ı.çln. elinde bulundurmaktı. en iyi bir harekettir. Düpnanr madığt hakkındaki kanaBt <Ul 7 ı mlyetıe halk, vurguneular1n, bir da· 

Jan Jüslioyani bir dakika bile 
1 
şarı çıkılıyordu. takht edilmlştir. hiaari! matbaa. Bunun farkına varan İngiltere açık de•nizlere çekmek stratcf- sonesinde verilen acı ve büyi.ik ha 'urgunculuk yapmıya ceu.ret 

yerinde duramıyordu. Sip rden si-' Bu kapının adı. (Serka Porla) sından teşkil edilen bir heyet bu Versay anlaşmasında müstenlle nin müdafaa usullerinden biridir. gemı kayıbı·nın başladığı zamans cdemJyecıeklerl bir ıjek11de cezalan~ 
pcre koşuror, demı-r ,gömlekliler .-ı idi. Ve, iki maksatla inşa edilmiş. karneler hakkında rapor hatırla. keler üzerinde kuvvet ve &kfdet~ Düşmanı açık denizlerde yok k?da c!cvam etmiştir Fa.kat dırılmadıkları kanaatindedir. 
nl sonı müdafaaya teşvik ediyor_. ti. B:rincisl; harplerde. ıcap ettiği mıştır. le durmuıı;tur. etmek iki şekilde olabilir. CKa- (917) senesindeki grmi kayıp'. Konu~up l'ittlklerlme göre hellim 
~u. 'takdLrde bu kapıdan huruç hare- Askeri bir müdafaa aıtma a.:.. rakol ve konvc.y) usulü. İki usuL rı, J:cmlleri kurtarmak iç~n (kon- de edin<IJitn

1 
kanaat •udu:r: Halk, 

l 
Bu işe chemmıyeUe el koya.o be k ı k bl ı b -~ M. Artık siperlerln Qzerind<! kan ı keti yapılacaklt. İkincisi, surların. lınmış ve bir kuvveti.r .. elin~- 0 de de of!>as birdir ve şudur: Dü,, \'oy) usulünden b&~ka çare kel- · Y.ruŞ ll r ıra• 1~·1t:1 aı.-. 

Bch dıye Teftiş heyeti ~ karne. U'1;,; • k t bl ı. ~- k mücadeleler başlamıştı Yenjçe- · karşı:;ındakl düzlükte buluıt.an lan bir üssün ve kolaylıklarının, man kuvvetıerıle buluşma ihti~ ma.dığını gösterm\ştir. İşte bu su. uruşa sa an r ~,por-..nıta ya •-
terden bütün Iırınlara ve kayma- ld ~ fak t bl ~· t riler. aktlla.ra hayret verec k bır (.:.irk) (1) c ı::itrnek isleyen saray bu üsl('r içinde sak1anmııc:: rrcml malinin er. kuvvetli oldugu nok- retle (korvoy) yalnız denizaltı r;ına. 3·ap•şı ı,,ına. • r .uı •· 

1 

kamhkla.ra birer parça gönde.re- w • da. baks yt•- bl iki -'' bin ccsaret1l' dcmtrgömlcklilcrin iızer- me.nsuPları., bu kUıÇü.k kapıdan let.bı bat.ırı.1.rna:;.ı • ve v:u.ktlm~ı talara kuvvetleri taksim etmek ,Ç:<'lil ·ıer n bulunac-ağı ~ahada ız yere 1.-" n, ,,.~z 
l 1 d 

rck sahtekarlıiın önüne geçilme- ~- ı · a vu ı ka erine. atılıyor ar t. gırıp çıkacaklardı. b~ilne k'Bdar 'kolay olmayan ve oraiarda topletmak. yapılmakla bırakılmıyarak bü- ır ra.n 
8~1 

vurgun<'unua nun-
sinc çalışmaktadır. d k k rt nl '" -~ut 

Baltalar •. mızraklar, kargılar, Bu kapt 
0 

kadar küçük ve öyle birjey fibi teJikki cdllmekt~ydl. Birinci yani karakcl yapmak tün Okyanus yollarına da uza- an ya asını u a ı,'"na, ~ 
kılıçlar birbı:rfne karışıyor,. bıl .. usturuplu bir tarzda yapılmıştı ki. Bu büyük sahtekirhkla sürümü Fakat hava bombardımatları ve usulünde: Gemilerin geçeceği sa. tılmıştır. Bu ıeklin tatbikt düş. da kar.autla. njsbet cdlJemlyeeek 
tün bu sert demirlerin birbirir:c hendeklerin kens.rJilla gtolenlerl' yapan fır(.-Ja.rın allkası olup ol. hava ~i13htarında torpitol•rırı ha Ozt'rhıde karakol gemilerini man deniıaltı gemllerini11 kolay- hafif bir ceza ile l.,US içinden. 
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ça.rpe.n yafışi sesleri, kulaklarda bile görmeleri mümkün dcğildl. ,11ad1ğ1 hakkında. ehemmiyetli su- kullanılması bu.r.un imkilnını bulurıdurmak .. Bu fluretıt bu Ci'.8- Iıkla ve adetçe artan miktarda dlj'ına lnanm1";1tır. GJtttkc;e amurnl-

nlı d V k 1 t
'--

1 
rette tahkikat yapılmaktadır h 1 d.. ·1 · 1 hl.k ıd· ·nı .,..1-1 le"jcn bu inanç, yar1n1 tedbi.rlerfe çı yor u. .,, an ı ceae ~-, Ü5 - Nitekim, bu büyük hücunı ~-- · meydana koymuştur. İnt:il-z]erin ay uşman gemı.crı: c e ı <'- yok<'di ıg: ve ~ ı ede ki k&-

üste yığılıyordu. yıncaya kadar. Türkler de görme- Adliyeye verilen Brest limanında buluna.r: Alman 11 bir mıntaka hıhnc koymak. yıbın git.tikç azaldtl:ını ~östcren \.'llrguncuJutun önüne ~ftewıtyec_ıııe-
(Kristovolos) bu müUı\a: çarpış. m?,\erdt. kruva.zörlerkıe devamlı bombar- İkinci usulde; Harp kuvvetin i. bir ınet·cc doğurmuştur. JİI hlikınünO hemen bütün zlhlnlerdr 

mayı, eu surette ta vi~ diyor: (Fatih) burada da bir &edik aç. muhtekirler dımanları, Taranto limanında zi nakliye ve kafile gcmilerile Bir denizaltı gcmisLr.ln tahri. kökleştirn1Jftlr • 
.. [Her lk taraf ~lr.~ırıne tehev.l mak ıstemi~ti. Ve tesadüfen, o kü- İtalyan donarmasına karşı yapı_ çok yakından temas cltlrerek bındc uğranılan zorluk donizallı Hemen herk.,,, harbin do&-urdujtu 

vurle bagırıyor .. kufurler, haka- ... ilk kaptnln üstürdekl burçla o Gcdikpaşa Yeniçeriler caddesin. lan havli. taar:ruzlrl, Almanların büt ecytr hattı üstündf' ve ..>a- düny& iklt11Jat şartlarının pe.kahlJk 

ti t hd lı b 
· • · d 77 h • d b t·k'- bul nd gem s•n n Cörunmcz bır sl!Ah oL doğurdug·unu lıtkdlr Hı bu pahoh 

re er, e ı er irbırine karışı- nun iki tarafındaki surları topçu- e numaralı bakkal dükkAnı. Maltaya kuvvetli akınları bu •~ııı · a 
1
r ı ·.,.-= u urmak. 

yordu... Çarpıyorlar ve çarpılı. larına hedef olarak g&termiştl ... nın sahibi l\.1ehmet Ali ve Sıtkı nun en iyi bir mi.salidir. FJ.k&i Bunct -g düsün . r:c· lc <'n miihim ması ve bulundugu yerin her za- lığın, ne olursa olsun, bir tok mem 

1 V ı 1 
n kt. d .. ı b' t k b·ı· ·d· v k • d leketlerdcklndeo .,.~, oldu~unu 

yor ar. . u_,ruyor ar ~ v .. ur~ u __ yor- t...+e, 
0 

-..ı 1ı. a•ılm~tı. Ve yapılan Ö b k böyle taarruzlarla ,.cmiler batı- o uşmanın a ıa ve uvvc. mar ı ınnıemcsı ır a ıa :n. "'"'ti • 

1 rd Ö 
_ .,~ o~ ., -~ l a ır. pirinci normal satış fiya- o 

1
. . .. ..:ı_ ınen111unJyetle kabul C!'tmektedfr. 

a ı... 1uyor1ar ve olduruyor- bombardıman esnasında yıkılan.. r.ilmad1kça. yahut bu gemileri ını &ozöcünlk': tutmaktır. leme .AleUerl vardır. Fakat du-tardı Bu iddctli d t...~ .. t a tırdan fazlaya aattıklarından ya- Il 1 ran ve bekleyen bir denizaltını A.neak, vurgunculukla. U'laktan v~ya 
··~ ' en ş e.aro s - kopan ve ht'ndcklcre kadar yu- • tekrar faa yete geç recek tersa. o ~,· al\ \ hl k i k yakından hı·r aıa· ka ve m·-faat~ı 

aın e in 
.ı. d ' nd ki k•l•nacak Mıhkemcye verilmiş. -· z ı c 1 c< çı m87_ 1 b'Jd' v• · bl d · · ~· ç v s.., amarıarı ı varlanan surlarrn bir kısmı bu nt11~r yokcdilmedFkçc yaprımnt s zc ı ırcmez. ası r enızın olanlar dı,ında J~ kJm"ie yoktur ki 

kan! .... rı b:le dondura'l mUtht.ş blr kapının ö::ünü de. adeta su~'i bir lerd~r. ztı:rarları biraz müddet sc.ırra ta- dan <'VveJkl zamanlarda uçsu.ı buc.akilZlıklarında bir de~ 
manza a dl B y()ks k g ç t en çok beğenilen ve ~:apıla11 mi·- nlzaHısını aramaktaki güçlükle hele u.ruri ihtiyat ma.ddeterl tize· 

r ı u· u, en <" a- siper gibi' kapamıştL Bu sebepten * emberlitaş, Vezirhan caddesin mir ederek den z vasıtalarının rlndekl ııalıalılığın normal bir tM"Jlr 
ye ve maksatlar •çın, en yüksek dolayı Tu··rkler hendekle e kadar d •-kk 1 K~ tekrar faaliyete geçmelerini tabı! dafaa usulü denizcilik iılen-ıinde bir (konvoy) uc;; etrafı aibl mah. , r e u.ıı a dzım Civan ve ortagı k k 1 1 tc . 'd. takip ettlJine lnanmı., buluMtm. 
bir c~areUc milcad 1c ~den. klsan- sokuldukları halde, bu kapıyı gör. ellerindeki mevcut pirinci satmak görmek icap eder. Demek oluyor ara o s s mı ı ı. dut sahada karakol, göz ve diğer Buının l('lndJr ki Romanyada vazl· 
ların gtrt~t.iklerl en çetın b•r mu. meye muvaffak olamamışlardı. ki bu fibi taarruzların dofuraca. Vakıil karak:cl ve (kOllvoy) cileUcrle bulmak ve yakalamak- fe~lni yapnlamı". blr ta- memuru-
h<ı.r<'bc ve miica.dele Jdi. ı istememeleri üzerine, haklarında ğı istifade muV'Rkkatlir. Gemiler usulleri 1815 ~lr de njhayet takl kolaylık: ölçüldüjü zaman 

1

" 

Bi t r b ı 1 Aslrlarea Bizans sarayı halkının tutulan zabıtla Milli Korunma mah b 1 bullln uzun muharebede beraber ikincisinin faydalı olduı;-u anlaşı. nnn yüzüne tükilriUmesl keyflyf'H, 
•ıkm-rak aır:ın' bu'.rlilann keuvvvvec\ı'lseurmailra_ :ırip _çıktı4ı bu küçük kapı, (1204) u şart ar! altında tekrar laaliye_ burada herhang1 bJr vurruncu,-a ,, ..., kemes .e sevkedilm-'erdır. le ge•ebil r An•ak kullanılmıştır. Fakat bu. bütün lır. Düşman derıizaltt gemilerinin •- " 

1 
sencsınde ehlisalip ord n ka ·..- ..,. • ._ zamanı J:'.C'- aynı şey yapılmı' ~lbl blr atAka , ... 

cadclc ediyordu. Dig" er taraf da. .., . usu un ... • ~ lkl" ki '-••k b ı- .. ı bir se!er boyunca ticaret feroile_ (koııvoy) civarına sokulmaları, leyi muhasara cttı~ı e nada ö ı * Beyo.,Iu Kalyoncukulluk cad. c ırme en v-. a ır ~r ya. ho".nutluk u"·andırmaktadır. 
bl.8lları püskürtmek. aile~ r·!1in .,. s ru • pamaz. rine refakat etmek olmayıp h3. kafile usulünde mevkilerinin keş. ., * 
meTI&r•rı.ı: ve canlarını muhafaza mek suretile_ kapaulmıştı. Ve o desi No. 79 da b&kk&l Paraşkevo Tcrsanedekı· alelyel 1 t reket üssü ile varış limanı civa- fi ı .. ın başka bir kolaylık, başka zamandanberı de ka alı kal t s J il d .,...;... er n. ve er. ..., Bu vesile ile, dün ı~.ıttıx.ım konu-., 
etmek içın bütün kuvvetilc çalı. • P mı~ ı. öy emez, e n eki ze,,. ........ yaj'ını ed al 1 . 1 rma. inhisar etmiştir. Me~J·i bir yardımdır. tt 

'ı Ordtl. 
Fakat bu son hücumun ilk za. "

1 
an e ç ışan ame en:n ça 1 şma- n1a1ardan blrlnı nakledeyim: 

Y 
fahtı fiyatla salm•k isterken cür- k 1 1 h 1 Fr- ile İncillere •rasındak' (Devam' s.. 4, SU. 3 de) 

ma.nlarıoda, bir aral!k (Jan J·· arına :::.on verme C' n avuz ar - Bu te,hfr ,-e yüze tüktirtmc 
Hr.} hAt '.. İkinci tara!, artık bI. tinya.nl) Türklerin ü.1'ertnc bir ma meşhut halinde yakalanarak ve terıaneler Üzprlnde yap1la n: ' u ... uıu ('nk ı~·ı. Bh:dr de TUrJCtın('U1a-

rıncl taraflR başa çıkamayacaktı. huruç hareketi yapmaya teşebbüs Mılll Korunma mahkeme.sine ve. taarruzlar en 1 d!lşilnblmlfş bir ra hiç de~ll•e bu <eıa.yı tatbik et 
Çünkü, ölmek ve yahut esir ol- ettiği için açılmıı;tı, Liknı bu hu- rllmlşür. hareekttir, bir neticedir. I melJ. 
nıak. onların alnına yazılmıştı.l ruç ya.pılama.mış Kapı da belki B 1 a· . ta d 20000 D eniz mu"dafaasında bu'·vu·' k - Do.tru de_tl1: Umo11, 'k.eruk 

Yeniçeriler. ...., yiıksck talim .. ' U g rlS n an "· b k ld 
1 

huruç için ıazım olur diye, ilçık gemilerin o"lçülebı·ı·n -. gJbl cklji mAddclcr üurinde l-ıırgun 
iOrtn""ıl r a er o uk: arını fÖs- bırakılmlit. " """' culuk yapıl.masıns fırbat verir. 
!eriyorlar-. hucum ederken, bir_ Arkuıftr ton kömür geliyor rarlar<nt yukarıda a.nia\tılı:. Fa. A vrupanın durumu - Ne ıntinasebelT 
bırleriRe gıkışarak kRlkanlartna Gc 

1 
de B 1 . kat gemilere bunlardan daha - o kadar bol ttikörük tedarik 

bt1şlarının üzerine kaldırryorlar.. çcn er u e:arıstandan gc. faz.la zarar veren unsurlar tay- h;-Jn ağızları M,ı ile sulandırma.k-
böylecc tam bir kaplumbağa sırtı (1) cambazhane. len bir ticaret beycUlc 20,000 ton yareler ve denir.altı gemileridir. R •&"illere i .. tlhbarat ller.&ret.lnin Avrupada nuıl daimi bir inzibat bu- tan başka tare var .mı!' 
vücuda getirerek Uerliyorlardı lk" f k . ı kömür tçın hır &J)laşma y~pılmıs. Denizaltı gemilerine karşı denit U aldığı haberlere ,röre Almanlar 

1 
k.tiJ de, anı ettirmek t.orunda oldu,tu KÖR KADI 

Bôylece. L3tinlertt- ve Rumları~ ) a yon eşın şayanı tı. deri.ıı su bombaları kulla~mak ~ harp baRında.oberı· ant ·~ıtrr. Xit.eldm Fransa.nın ınuhte- -~-------------
" d kl kJ 

1 1
, k ~.. ., n1uhtelif menıle- lif :_,,.: ı-....:-A y<1g.,ır • arı o ardan, taş ardan, ibret itirafları A a a~r ma.kımlar bu kömür- surelile ınüda(aa lmkAnı kolay- keUerde 'l-07378 JcHıl idam etnılşler. ,_.r~m••e karıaşalık fıkm .. ı, Nı"met ablayı soyduııar 

'<u.rıunlardan masur: kahyorlardı. lerin bir an evvel memlekete n&k- laştırılmışsa da tay)'-areler çek. } Yul'O'tl&vyada Mihallovlç ku"'·etlıui-
Bu va:z;ıy ttc varoşun siperlerine Eyüptc Kızılmesçıt m•b&.llestn..1 lmi temin için vas:ıta aramakta dağm1kt1r. Bunun için dtışma.nın Bu rakkamın doj"rulujıı Ye.Ya ljrJ· f Rİll DiUılka\ı&metJ.nin rJttlkçe artma~ı. Evvelki ı:ccc Bahçekapıda. tram 
dayanır dayanmaz birbirlerir.den de Tabakha.ı.c caddesi.nde 59 nu. idiler. Mcmnunıyctle Ofrcndiğlml. deni.zail\ gemileri ve tayyare ya_ Jlli hakkında. hl~-bir flkrim yok. An- dik r ı,ga.ı altında.ki memleketlerden vay cadde.sio.deki Nimet Abla pi_ 
a,yrılıyorlar .• bQtün hızlarilc demir maralı evde otur•n dokumacı Ce- z:e göre bunları getirmek ıçln mo... pan fabrikalarra k•r ı t11al"rUZ- eak Alınanların gösterilen mukaYe· de az (C)k mukavcınet ve sabotaj h•· yango gişesi soyulmuştur. 
gömleklilerin üzerine atılıyorlar- mille ayni evde otcıran Mustafa, tör temin edilınış ve bu motörlere lar yapmak da müdafaanın esas- ınet veya yapılu baltalama hare~_et. bttlerlnln gNn1MI Almanların OOyle Gışentn soyuluş şekli zabrta vak-
dı. çoktanbcri kullandıkları afyon de SokonJ _ Vakum taraftnda.n ma. ıarından birini teşkil eder F'a_ JertnJ eezalandırmak ltln bir surü bir ba~kı)'l bürdürmek, yahut da ho,. ası olmak bakımından şayanı dik. 

Burada _ tarihin o zamana ka_ iptilasından kurtarılmala.rın& yar. zot verilebileceji bildırilm!ştir. kat bu mevkilere yapılan taar- relliecyl kur!i;>una. dizdikleri zama.n za- ların gltmlyecek olayla.rla karşı!~- kat ve tipik bir mahiyet arzetmek:-
dar kaydetmediği _ bu kanlı mü .. dım ecUlmesl için zabıtaya mü- M<>törler çok yakın bir zanıanda ruzJarda fabrikalara vereockleri man kendi verdikleri haberlerle de mak dunmlunda old'*ları.nı göster- tecUr. 
corlele devam ederken. (Edicnc .. racaat etmişlerdir. Bulgaristanda beklemekte olan bu zarar dcrccc5 indc geciktirme ya. nıatrım otdufu..aa sWc ı,ın lc:.lode az mektedir. Hırsızlar. evvelki :ece yarısı 
kapı) civarıc.da da pek korkunç Afya.tkeşlerin b.tfıtıı.aesa ~u söz1e. kömürleri İslanbula geürecekler.. pabilir. Meseleyi kökünden sö- çok bir hakikat var deınektir. Ba~kı dc,·an1 cttlk("e düşınanlJA-ın Nimet Abla gişesinin dammdan 
bır taarruz başlamıştı. Ve bu ta_ ri şayanı ibrettir: d ir. küp atam•z. Bir liman önüne ve Eter JngUten JBtlhbarat nezareti- artacafı, ba5kı ge,·şe<tJğl anda hı& içeri glrmişlerdır. Dükklnın ka38._ 

ırruzu yapan kolların b&~ında da .-- Biz, uzun bir zamandanbcri Profesör Dr. N , yahut bir ü1Sün metbaline mayin nln verdJğl bu rakkam dotru .1.9e ln- me'·"ut dU,manhğtn fiilen kcndinl sında bulunan 500 liraya yaktr 
yi!lc birkaç Yeniçeri bölüğü var_ afyon kuBanırız. Qu kötü iptila 6Ş et dökmekle de bır denizaltı gemi.Jli aaa fi(f.)'le dü,,ü.nmektee kenctinJ ala- ortaya. koya.ca.lı mlllulkkak olduğu- para ile 200 küsur Milli Piyanıc:r 
dı. yüzünden sıhhatimiz, paramız, Om erin annesinni hapsedilemez. Bunların h pc;;I ınıyor. ller hlaın edilenin yakın ak- na göre, bu ı,ın nereye varacağ'ı mc- biletl çalındıktan sonra hırsızlar 

(Fat:h), bCYBdakl kolları taar- ailemiz leler olmuştur. Artık kur- muvakkat tedbirlerdir. Dc>nizaJt.ı rabafiJı ,-eya. &anlimi dostu olarak on rak edilecek şeyd1r. geldikleri yerden kaçmı3lardır. 
ruza kaldırmadan evvel, surla,ra tulmak ve herkes gibi srhhatll bir Cenaze töreni gemilerlrin hareket ve faaliyetle. 1<ı,ı bulunsa, t.e•dlklerlolD ,·eya. deot- Stlindlr mi ı,gaı altındakileri kı- Zabrtanır. yaptığı tahkikatta hır. 
kar~ı şiddetli bir topçu ateşi açtır- fnsan olarak yaşamak istiyoruz.• rinde nlsbi bir geciktirme yapıla. larırun aeı~i.)'le Almanlara • belkJ de mılda&l\mıyaeak bale geUnciye kadar sızların llasan ecza deposundan 
mıştl. 

1 

demişlerdir. Profesör Dr. Neşet Omer lrdelp'in bilirse de tayyarelere kar,ı bu bulıta bir ka.,ık suda. OOğ'acak dere- ezecektir, yoksa kaynamasının yavaıt içeri iirdiklerı tahmin ed:lmekte. 
Bu ateş. öyle bir n~ktaya açtl- Zabıta. hastalarlftı bu yanrk ~ti- aruıesi Bn. Makbule Irdelp'in bugün da. mümkün de!i1dir. cede - diişman kesilmı, olanların sa.- da olsa gittikte arttıfı anta,aıan Av-- dir. 

mıştı ki, burası Edırnekapı.sına, I rafmı dinledikten 90nra kendileri yapılan cenaze töreninde Cilmhurreısı Mademki muvasala yollarrnı yıbı iki milyonu a!}Ar. Tabii bu iki rupa tencere~lnin i('lndekUer mi ka.· Zabıta bu tipik hırsızlık hak-

do"rt yüz metrcı•t- bir mesafede nln Ka .... k ... ı1ık mahkeme.0 1 tarı·k-•le- namına umuml kA.tip1erl Kemal Ge- 'lk ıı dU ı ed 'k d k b ' it t hk 'k 1 ~ ... ~ ..,. " mükemmel ve strat"J b1r •tec•- m yon ıtmnn, yanız idam ilen- pağ:ı fırla.tıp atacaktırf ın a sı ı ır sure e a ı a 
bulunuyordu. Ve burada. dümdüz hastaneye gönderilmek üzere Ad- dele<;;, husus! k&lem müdürü Süreyya vüzle tamamile müdafaa tmk3nı Jer yUzundendlr. Başka deığ"lk &ebep- Bunun ce\.·&bmL ı.amandan başka yapmaktadır. 
gef.cn surlar birdenbire kesilerek, liyeye teslim edilmeleri.ne karar Anderiman ve ba.1heklm Zeki Hakkı yoktur. Böyle zamanlarda.. stra- lerle de dlş biltyealer blılunabilecefl· kim5e veremez. ---------------
çerıvc dGiru derin bir girinti teş. vermiştir. Pamir hazır bulunmuşlardır lejik müdafaa usullerini kullan. ne göre, Almanyanın .,gal altındaki Tathsert TAKVİM kil ediyor ve sonra.. Haliç sahille- ,., ______________ .;., _______________ ;_ ____________________________________________ ... _ 

rine doğru hıen yılankavl surla, 
birleşiyordu, 1 - Acaba her kadın benim gibi m;dlr 

::;: ::::::ı~~i k:nc:ı\':rı~=Pti~,~~;~:r~:'. dl E' z A B E' 11. • 

Yeni gıdalar 

A iman llimlerlnln her Ct'phede 

harp edeın a krırlerJn iaşesini 

f'ft az atırlık ''f' yer tut.at-ak fddld• 
trmln t"debilme-k mak adlyle ylyeeek .. 
1eri 14"k!itif etmt"k için utra.9tıkla.r1 
zamaa :r.aman yauldr. 

Snn ~ habfı.rlere gtirf' \lrnan-
lar bl1:1& mu' a.ffak olarak liG cıda 
madjl inin to:ı ff"kJJnıle hulU&larmı 

eJde e.tmJ ler. ·u Uii.\·esf '~ kullaaıı9 
:-eJ<linln tat~lklle bo ('d& bulilll&ları l 
enginar, domate<. patat.es. plrlno •e 
batti. elrnl"J;; ve resntr ırZU'ttnı "'• I 
rec..'f'k ft'kilde bir bulama( oJuyorma,. 

Bu sıkı tmlmı rıdalar yestnde 
~lmanlar rk eeplı inek Rıtfıi1ar ta
rar1ndan unhp irtibatını kaybeden 
ıw·on Shı?er ordu .. unu• gıda ikmalini 
A.\.& .)'nli_.yle temin edebllmı.,ıer. 

Temenni e4:1eUm kı bu nıiithlş harp 
bitaJn ''e bu tozlar unutul un. 

SERÇE 

terler mi? Yoksa aile kadrnı, ev kadını 
olanlar da var mı? Elbette va.rdır. Hep- / 1 l 1 1 f 
sl de benim gW:>i hayatta yalnız eğlence "i', ~ 
dü~ünmez ya .. ben zavallı bir kadınım. C/~ t/J 1 

,,J/' _ __/ _ 
Ne yapayım? Hayatta yalnız zevk arı. ~ 
yan bic ;..-,, için zevkın de elden glttL Yazan: Ireııe Nemlıo .. ~ 
ğlnt &örmek ne fena şey! 

Ellerini ocağa doğru u;ıallJ. Fakat 
Mla üşüyordu P iyano açık duruyordu. 
Yerinden kalklt. Gidip bir kaç na&me 
çaldı. Musüı;i, ~ür, kitaplar bütün bunlar 
lnsaııları kendine çekmek için vasıtalar. 
dL En cüze! yil.zden de b>kılabllir. Yor. 
gun \ley& bezıtn bir a.ruında insan en 
ııeY<liilnden bile uzak ol!Bak ister. O za. 
man cüzel mt»ikl ve şi.ır insanı tesel1i 
eder. Fakat Gladys için ve onun gibi 
b r çok kadlnlar için bunların manası 

yoktu. Onlar cüze! bir filrl, tatlı bir n•ğ. 
meyi yalmı arzu duydukları erkeği ken. 
dilttine çe~k için alet ıibi kullanır. 

lar. Erkek ı>ttlkten sonra bu güzclllk
lcrın onlar içln kıymeti kalmaz. 

Ağır ağır yatağına doğru yürüdü ve 
yattı. Hemen uyudu. Rüyasında Marie 
There.e·i ölmill sördü. !Karanlık bir 
odada soguk bir yatakta yatıyordu. Bu 
kız1114 bcnzlyen bir kadındı. Fakat öl. 
müı olmasına rabnen konutuyor ve a:ü.. 
lumsü;ııordu. Rüyad&r bazan mull~k ve 

acaip olurlar. 
İşte Gladys de ölmüş ııand.ıiı kızı<ıın 

kendıslne docru uzanarak: 
- AnnccJjıro sızı ne çok. severim. 

Senden başka kimseyi sevmem, dediiinl 
duyuyordu. 

S0<.ra yanında durM boş bır beşiği 
iostcriyordu. Gladys o zaman yav&.§ça 
eğiliyor ve: 

- işte çocuk yok. Ben bu çocuiun 
do4m&öma imkAn yok dememiş miydim? 
dıyc yıne rüyada konuşuyordu. 

O z~man içine bir rahatlık doluyor, 
kalbi ferahlıyordu. Yine Marie Tbere. 
se'in sesini duyuyordu: 

- Çocuk yok .. çocuk ne dCf"'ek! Be. 
nim çocuium sensin an.ne! 

O zaman Gla.dys eğilip kızının alnını 
okşuyor ve: 

- İyi olacaksın yavrucuğum. 
Diyordu. İçini dolduran ferablıktan 

başka. kızına karşı sonsuz bir sevgi de 
vardı. lılarle Tberese ar.nesine bakarak: 

- Artık beni sevmenin ne favd.a.sı 

-tz-
var. Ben öldüm. Görmüyor musun ki 
ben öldüm. Fakat daha iyi oldu. B()y. 
lelikle her §eY btttı, diyordu. 

Tam o aralık yatajm1n yanıı:r.da hiz
metçi Jeannc'ın sesini duydu. 

- Çabu-k çabuk geliniz. Kızınızrn ya. 
runa ıelinlz. 

Gladys uyku ser::;eml sordu: 
- Çocuk doğdu mu? Ya~ıyor mu? 
fçınc müthi:i bir kcrku ve korkunç 

bir ümit dolmuştu. Jeo.one teliş lçınde 
çırpınıyordu. 

- Aman çabuk olunuz .. hemen gell. 
niz1 diyordu. 

Marle Therese'ı:1 oda$lll& ıe!diklerl 
za.man genç kadını kullar lçinde buldu~ 
lar. KucaCında çocuğunu sımsıkı tutu. 
yordu. 

Jeanne 8illıyarak anlatıyordu: 
- Kimseyi catırmadO kendi kendi. 

ne doturmuJ. Ah zavallı çocuk! O ka. 
dar çok kan kaybetmiş ki ölmilş. Ben 
bütün gece uyanıktım. Hiçbır gürültü 
dwymad1m. Bi['az evvel bir ses İıJ!ttim· 

Fa.kat çocuk sesi idi. Hiç kimseyi çatır • 
mada.n, haykırma.dan kendi kendine do 
ğurmuş. Semra d& Ölmüş. Zavallı, za: 
vaUı çocuk! 

Gladys yavaş yavaş kızına yakla~tı ve 
yüzüne baktı. Rüyasında gördüiıü yüz. 
den bu ne kad•r farklr i(lt. Kin, nefret, 
korku ve <:Maret dolu bir mAnası vardı. 
Bi<;are Marie Therese k&skatt kesl!mi~. 
kollarında k&lllllr içinde titreyen bir 
zeıvaJiı yavru tutuyordu. Bu yavrunun 
"Ücudü hayat d<>lu idi, 

xn 
Gladys bir saat sonra odasına celdi. 

Gün ağarıyordu. Bir müddet odada bir 
aşacı bir yukarı dolaştı. Sonra kendınl 
yataiının üzerine attı. Gözlerini kapadı. 
Bltl~k odadan çocugun bir kedi mi. 
yavlamasına ben:ılyen ince r.esi geliyor
du. Jeanne çocukla meşgul oluyordu. 
Gladyı inliyordu ve durmadan: 
- Marie Therese öldü· Diye yüksek 

sesle keneli kendine söyleniyordu. Bu 
kelımeler aıtıından çıkar çrkmaz cözle. 
rinden de yaşlar boşandı· Yerir.den kal 
kıp yine kızının odasına gitıı, Jeann~ 
ortalığı toplamıştı. l\ıfarle Thereıe'in yü. 
rü balmumundan imiş Jibl sapsarı idi. 
B~ arkaya docru duşmüı. elleri ıötsü 
üzerinde kavuşmuş oldul!u ha.ide yatı

yordu. Gladys yavaıça buz gibi olmuş 

ayaklara kürk bir örtü örttü. Kıııntn 
!Arkası var> 

23 EYL 'ÜL 1942 
ÇARŞAMBA 

AY 9 - GÜN 266 - Hızır 141 
RUMİ 1358 - EYLÜL 10 
HİCRİ 1361 - RAMAZAN 12 
V1'KİT ZEVALİ EZA."İ 
GÜNEŞ 8,48 11.42 
ÖGLE 13,06 6,00 
İKiNDİ 16,31 0,25 
AKŞAM 19,06 12.00 
YATSI 20,39 1.31 
İMSAK 5.09 10.02 

Kôğıt Kebabı 

B lr dı' kapak koyun budunu 
keskin brçakla ince ince doğ-

:ramah, rendelenınlş iki SO\'anla ,rü
zel<"e ovaJamah1 bir iki domates ıo .. 
yunda karıştırarak kalınca bir beyaı 
klfıdtn l~lne boşaltarak bohça clbl 
kapamalı, bir tep. lnln lçlnı yağlıya
N.k: ortıasına koyup fıTrna pnder
melt. Kararınca piştikten sonra kfiğı
dı bir tabağa bo~ıtarak 1ıcak 11cak 
aofraşa ,·ermeli. Tadına doyul.mıyan 
bir yemek olur. Jlele yanrna. güzel 
yapılmı' bir de patlıcan salatası lli· 
ve olununıa. EV KADINI 



-- l VATAN 
IS - 9 - 94? 

Askeri durum Milli Müdafaa 
tahvilleri 

Stalingrat cehennemi 

Şehirdeki her evin sofası bir 
muharebe meydanı oldu 

I
M.a

1 
d
1 
ag:skarda 

1~~YAS(IC~A~ 
ngı iz er o anın mer 
kezinde 30 kilometre Yeni bir macera 

l 
AN 1 (IW;ı 1 lndde) //// A1'man mevzii dUn Sovyetler taratın· 

dan zaptedilmiştir. Bu !bölgede şid

detli bir muharebe cereyan elmekte
dlr. Sovyet kıtaları durmadan muka 
vemet ceplerine taarruz etmekte ve 
d1l4man isUbklmlarını yamıaktadır
ıar. Dün bir çok düşman blokbavz
ları tahrip edilmiştir. Almanların ü
mitsiz karşı taarruzları &'eri pllskUr
Ullmcktedir. 

mesafede arif esinde 

ffarbin Şl1rk cephesind:: 

uzamasmdan doğ:ıbikcek 

neticeler : 

•Cumhorlyeb gazetesinin dünkü 
•65huında, Emekli General Erklle· 
f'in bu baflık altında bir ;)-aı.ıııını 

xördük. l:"az.ı.) 1 dikkatle olnıduk, sa
yın Heııeralln öki düşünceJerlnl bı

raktığını ,.e hlzlm görüşlerimize yak
la':h~ını anladık. O kadar ki ana n-
1\irlerinıizdc önced<'n pek hll~1lk tc-
1.ııdlar 'arken, bunlar ".amanla !fili-
nip utınuş, aramızda neden ı;onra 
lı.rleta bir giiriiş ,.e dUşiince birliği 

me,,·dana gelml~tlr. 

Hu bizc·e ııevlnllecek bir şeydir. 

mlştir. 

Stalinı;rad muharebelerinde düş. 

h 
manm tahklm etmis olduğu silolar 

ararefle aranıyor göğüs göğüse şiddctll çarpışma. 
!ardan sonra ele geçlrllmlstlr· DUs-Her tarafta 

Ankara, 22 (A.A.) - 15 eylüldcn· ı kafi miktarda gönderilmişUr. 
beri Sltışı devam etmekte olan Mım I BUtün bu haberler, kUçUk tasarruf 
MUda!aa tahvlllerl hakkında yurdun· erbabmm da seve seve ala.cağı ı;ıc

hcr tarafından alınan haberler, tah- kilde ihraç edilmiş olan Milli MUda
vlUerin bUyOk ı;<>hl.rlerimiı.de olduğu raa tahvillerinin halk tabakalarında 
kadar küçUk kasaba ve köylerimizde beklenilen şevk \'e isteği uyandırmış 
de halk tarafından hararetle aranı!- olduğunu ifharn etmektedir. Bu te
makla old~ğunu belirtmektedir. zahUrUn bUyük ve mAnalı bir Amili 

Oğrendlğım\ze ı;öre, memnuniyet de tahvillerden hasıl olacak paranın 
ve iftiharla karşılanan bu nıUracaat- ı vat.in sevgimizin bir sembolU olan 
lar, ~erhal nazarı dikkate alınmış ve şanlı ve heybeUI ordumuza tah!la 
en kUı;:fık yerlere dahi tahvillerden edllmiş olmasıdır. 

man bu mµh:ırebelerde çetin bir 
mukavemet göslermlşUr. Düşma-
ffb ~maide şehri kuşalınış olan 
itıtalarrnıızın bulunduğu mevzilere 
karşı teşebbüs cttljl kurtarış hil. 
cumları aklın kalmıstır. 

Sovyetltr burada 21 tank kııy. 

betmlşlcrdir. 
Don cephesinde Alman hücuın 

kıtaları nehri geçmişler ve sağ kı. 
yıda 35 miıstahkem mevkii tahrip 
ctmişlcrdır. Macar kıtalar• ıncvzli 
du~ınan hücumlarını pUskürtmUs-

M 
• d • !erdir. 

anısa a üzümcü erin mühim Dü~man ağır kayıplara uğradığı 
için Voronej'c dUn hücum etme_ 

Alman zayiatı 
Londra, 22 (A.A.) - Stalingrad 

şehrinden bntUn sh'lller Vol~a neh
rinin öte yanına geçirflmlşlerdır. 

Sokaklar ö!U, ağır yaralı ve demir 
yrğınlan lle doludur. Almanlar yara
lı askerlerini kaldıramıyacak bir ha
le ı;;elmlş:erdlr. 

Almanların kayıbı burade. 100.000 ı 
bulmuştur. Bu ~ehır Almanların eli
ne dUşse bile, dUşman ancak bir en
kaz :Yıt"mına dnhn olmuş olacaktır. 

Port Louis, ııMorlcc ada.sı. 22 
(A.A.) - Ta.nanarıv radyosu, öğle 
neşriyatında Madagaskardakl Vi§i 
umumi karargfıhının a.şa~ıdakl lcb. 
lifini okumuştur: 

Majtinga'dan gelen yol üzerinde 
Tananartv'c 30 kilometre mesafe. 
de dün öğleden sonra İngiliz kolu 
şlddeUi bır mukavemetle karşılaş. 
mı:;ıt.r. l\IUharebe davam etmek. 
tcdlr. Brlşavll'den gelen yol ilzc. 
rinde bildirilecek hiç bir biıcllse 
olmamıştır. 

Tebliğde İnglliz uçaklarının dün 
Anisi Rabc'ye ulaşan dcmiryolunn 
miılcaddil defalar hücum ettikleri 
lifıve olunuyor. 

Vilkie Molotof. 
la görüştü Bitarar olan nıatbuatnnıı.ın askeri 

nıuharrirlMl arasında dalma tabiye 
\'C strateji (lrenslplerlne dayanan S&• 

mimi hlr dU,iince \e göriiş birliği ol· 
nıa .. ı. f'lbf:tte daha faydalıdır. Bu mU
naı>ebctle, General Erldlet'ln bu ya
zıı;ında t;erdettlil esas dilşllneclerl 

kı.,aHarak a,ağıya yaı.ıyonız.: 

bl•r top_·antJSJ miştlr. Voronej'in şimal ·batısında 
d

.. nın bl k h" ı b"t!.in Moskova ha7ırlanıyor uşma rço ucum arı u Moskova, 22 (A.A.} - M. Vllkl 
M 

1 
sınıflara mer.sup kuvvetlcrlmlztn Moskovıı, 22 (A.A.) - Moskova, ve Birleşik Amerika bUy!.ik elçisi 

an sa, 22 (A.A.) - Çekirdeksiz 1 bliyilk kAnn makul hadde indirilme- mukavemeti kareır•nda kırılmı". Al h A · ı S 1 "· 1 k u Um 
1 1 

v ..,.. ,, man ava kuvvellerlntn yeni kış mıra tan ey •• ı. Mo otcfla gö. 
uru z c; n hllkWnetin tesbıt et- ıri tc;ın kooperatifler birllıı.ınln nazım- tır. h Uği h "' Ueumlarına hazırlanmaktadır. rüşmil!ilcrdlr. M. Van.del Vilki M. 

U 1 raç fiyatına nazaran salış fi- lık vazifesini görmek Uzere mUba- Rjcv yakınlarında di.ışman ol. Pravda J;'azetesl halkı ikru: ederek Slallnle de görüşc-c-ek ve reis Ruz. 
ya arı arasında kiloda 23 lira 26 ku-ı yaata glrl.şmcsl, yağmur yemiş uzum duk"~ bu· yu-k ku\•vcilerle yeniden d ı ı • ı Ru ~ i h li ı leşe k r lbl Uhi ..- llşmanın yalnız alev c;ıkaran bom- ve l n bazı mahrem mesajlarını 

- SJ ı a arp m z.m n re UŞ g m m bir noksanlık görill- terin inhisarlar idaresince mubayaası hücum etmlctir. Bu hücumlar, ki"- b t d d · uzuyor. ÇindeJ<I taarruz kuuetlcrlnl m si ., __ 
1 

dU H .. n n d " alar atmakla iktifa etmlycceSlni ev 1 e ccc}tti.,. Vılki. Sovyellerin 
e uu.:r ne n alkevl salonunda ve uz m n ahlldc sarfı için hafta· men b•"1angı,.ta. , kısmen de karşı 8 kt Jd ı in ~eri ceken Japonya, yeniden saldıra- Uzlim üstah 

111 
l """ ~ ynı zanıand:ı hususi bir mayi ile dolu yapma a o uk arı harb muh. 

~alı i tikaınetln tayininde bü~ ilk nisad ~ ı s er tftrb alından Mda-1 nın muayyen ı;:Unlerınde ekmeklere hücumlarla püski.irtülınO§tür. 28 yangın bombaları dıı atacağını yaz- telif görüşlerini çok iyi anlamı5 ve 
a u unan mc usıaıımızrn 9 I mUnasip miktarda lizlim kahlması düonnar~ tankı tahrip edilmiştir. 1 bö J R 1 ·· t · d · k terefldutlcr geçiriyor .• lberyanın şld- h dil ki ... maktadır. Bu yeni bombalar öleklle· Y ece us ar us ün e mu cm. 

detıı kışı da 1l4'.k yaklaştı. Onun için Uuzuru ile bir toplanlı YIJI>ılmıı;ıtır. e erı tesbit edilmiş ve hlikılınetı- Stallngrad cehennemi re nazaran daha tehlikelidir. mel bir ıntıba bırakmıştır. M. vn. 
hu ~·ıl bir 'apon taarruz. ihUmall ""'" zUm satışından mfistahslilerln fay-, mızin her sahada miistahslle ı;'östcr- Moskc.va, 22 (A.A.) - Alman ki, Moskovada bulundu~undanbc-
a:r.aldı. ması ı;: n raca resm nın • 1 me e o duğu büyUk hımayenln mlıı- taşı uça arı, • a ıngra mu arc. rl sabahları saat altıda sokağa çık-.~ 1 dalan ı ı ih t ı kal kt 1 t kl St ı· d h \'on Rol'k yrnj hür·unı:ı gcçr<"ek 

., •ırılması, almnıakta olan fondan ten· neltarJarı olarak ı;ıllkranlarile birlik- be me_vdamna doğrudan dogruya Slockholnı, 22 (A.A.) - Yon Bock. makta ve fabrikalara giden '"'•"ı. 
~ - Stalingract"daıı sonra Moliko- · k · ı• ~ d ı yeni hl J U k ı ı " ,.a H~ Lenlngrad Hıya bunlardan hiç zftlı.t yapılması komisyoncu ile ibra- te Başvekalete \'e Ticaret Vekaletine as er uıc.ırmcge devam c. ıyor ar. r ı cuma geçme ç n kuv- lcrlc halk arasına karışmaktadır. 

tılmaZ!!a hlrl zapt olunarak Rus ordu· cat tUccarlan ve alınma.klil olunan tel{;'ra.flar arzına karar verilmiştir ı AlmBinlar, şimalde Yo\&a) a ve vetıerini toplamağa. çalışmaktadır. • şehrir cenubuna ula~mak için sar. Daha şimdiden Ruslıı.r. Stnlingrad 
ıııınun bilyük kısmı kıştan fl\"\el bo- ,---------- fcttlklcri gayrt Uer sırasında Uç civarında Sivast.opol'a karşı kullanıl-
zulmaı.sa celecek yn A1manlann do- 1 b ı 1 Stan U Un gece Y ı dört kesime birden hiicum etmek- mış o an toplar ne\·indcn ~ğır toplar 
iu rcphc:oinde nnr1..affer olmaları pek ugos av tc ve zayıf bir nokta aramaktadır- bulunduğunu haber· vermektedirler. 
gü~leşlr, belki de mUmkün olmaz.. h laı· . .Srkak muhare'--.lcrl hakıkl ı 3 ayatJ t ? • v .,.; Kafkas cephesinde Almanlar, Moz-

- Kafka dağlannın geçitleri çe eter: bir cehennem halinde devam edi. kı~tan e,·,·cı tutulınazsa Mlh\'er kuv- (Başı 1 incide) >-« dok kesiminde hafif bir terakki kay-(Başı ı incide) X yor. d 
\fıtlrrf hu dağları aı:ıanık l"enubf Kaf- çok .erken başlamasını ve bütün Cazin ~chrinin zaptı da vardır. MoskO\'a. 22 (A.A.) - Stalin. etmlı;ılcrdir. Filvaki Almanlar. strıı -
ka!.~B.)a ınr.mr..zler ,e lraııı istila e~lence yerlcrlnln azami gece 9,30 Sloven çele gruplarından biri Zağ- grad muharebesi, topçu ateşi ve tcji bakımından ehcmlyetıi iki mevki 
projeleri buya düşer. veya 10 da kapanmasını mümkün rep yakınında Si.sak - Lukn haltı li· tayyarelerden atılım bombalar al.. şgal etmişlerdir: Terek ~ehrl ile bu 

kılan tedbirler araştırmaktadır. zerinde Mihverin bir zırhlı trenini tında dc\·am ctmcktcdıı·. Askeri şehrin 6 kllnmetre do~usunda kAln 
t - )llhvertn k~ın cenubi Kafkas- ·· · ~ 
1 1 

Oğrendiğımıze göre bu karar yoldan çıkarmıştır. ferınln şimdiki şartları fçlnde daha \"ladı'mı'ro"Sk :1ehrı.· 
.raı an rana ~·urlinıe!li, Hindi tan \'C ' ' 'l nhndıktan sonra şehirdeki bütün Bosna'daki Tllrvink ve Bugonjo "e· şiddetli bir ınulıarcbe tasnvvur ct-
frakı tehdit etıııC!ll, onun kıştan tw- ı ., nnkll vnsıta arı son sc!crlcrinı 9 a birleri yakınlarında savaşlar devanı mck imkanı yoktur. Gere yarıs ı 
ve\ ~ıo .. ko\ R.n ele getirerek merkez 

Ticaret Vekf i 
Deniz~ide 

İı.mlr, 22 {Vatan. - T icaret 
Vckllı Dr. Behçet Uz bugün De
nizliye giderek Dokumacılar bo. 
pcratlfi aı:alarile konuşarak istek. 
lerlnl dinlemiş, Vekil bundan son. 
ra çarşıda halkla temas elmiş ve 
akşam Denizliden ayrılmıştır. 

ANKARADA 
S 

alacaklar ve bu saatten sonra ne edıyol'. ncş. reciilen Sc vyel teb!i 1I.Jlrl ~ So\·. ı Yunan aa'aları-
• O\.H~t orılular gruımnu bozguna ut- "' ratıııasına ha~lıdır. Akııi takdirde '" vapur, ne trenı, ne de tramvay bu, Fran,.,ada yet kıtalarınııı bir keslmcle biı kaç Junamıyacaktır. • tankla on ikinci Alman piyade bö. Alman matbuat ata,e!'I ga.ıf"lP.<"ileTl-
hatti yalnız Lenlnıradın zapt. ı.tle Londrıı. 22 (A.A.) - Parlste pazar K lh l fi Nakil vasıtalarının tarifelerinde lliğür.. li tamamılc ortadan kaldır. na JZ) açın nAnı ık'aerrac. 

2
"
2
e bıvlrata.nçay)7.iyafBeutgi U\ntrsdal-

hüyük Alman kuHctlerlnin doğu giinU sokağa çıkmak ya.sağına karşı 
eephe!!inden Kafkasyaya \e daha ce.- yapılacak bu dcğlşlklıie bOtUn d. gelen 5000 kişi tevkif edılmişUr. Bun- dıkları kaydedllmcktedlr. 
ımlta kardınlnııu.ı tehlikeli olabilir. knce yerlerinin ç~km:ı saatleri de dan başka Almanlar hsrp başından- Almanlar Slal~ıgrad'ın butQn d al 17 de Alman matbuat ataşesi eski 
('tinku Alınan kU\"\'etlerl sonsuz ol· uydur~lacak, ve sıncmalarla tıyat. beri muhtelif mtmleketlerde 207373 kc~lmlcrinde taarruza gq;mişlcrsc yar } m} Avusturya sefarethanesinde Türk 
maıtııı gibi RusJarın hüyilk taamız- rolar ',30 oa başlayar - 9.30 ..da ~ ida.m etmi,hırdir. Bunların suç- de ağır ka~tıplarla geri pUskürtOl- gazetecileri şerefine bir çay ziyafeti 
lar yapahilmek imkln ,

8 
kabiliyet~ scaınslarına Jllhayet vcreocklerdlr. lan işgal makamlarına Jtarşı gelmek, mu~lerdlr. Buncian evvel Almanla. Ankara, ~! (Vatan) --Şehrimize '\'ermı,ur. Çaydıuı sonra Ing!Uzlerln 

teri ilanihaye kapah kalmı~-ahlllr. Bu suretle hem nakıl vasıtaların- sabotaj ve komUnlstılklir. Verilen rın muhasara çemberini kapatma. ı;elen ma!Onıata göre Izmır sahilleri- Diep haskını ve Sovyel Rusya arazi
Harpte kımdinc Jü:ıumundan fazlaı dan hem de elektrik ve havaga. rakkamlara göre Çekoslovakyada sa çah~tıkları ve bu r u yavaş ya. n_c civar bulunan Yunan adalarına sindeki harekAta alt bir film göste-

zındcn istifade temin edilebilecek 1765, Yunanı•tanda 
3000

, Lahistanda vaş ve bılhassa uç taraftan devam- Rızılhaç tarafından göndcrnecek rilmi•Ur. 
ginenmck \fl dıi,manın kU\'liCt uı "" .. 1000 t " 'mkAnlarını olduğundan a·ı. tahmin ve kömur sarfiyatının mümkün :ıooooo. Yugoslavyada gec;en sene yal- 1ı bir ~urette yaptıkları bıldlrll. , on un için bu adalardaki Mih-

mertebc önüne geçilecektir. Vi. nız iki ayda 
5000 

rahine ı'dam adli 
1
., mcktc ıd l . Zırhlı Sovyct trenleri \er askeri otoriteleri kendilerine alt 

etmek <iyle bir lıntlıılır ki ce1.ası ge-
11 

t . .. .. m..,., ' k 1 .. 1 sebepleri · 1 h f rlkrnf'7~ l'itallngraıt mlldafaasının pek aye bu husustakı kararını bir veya temerküz kamplarında öldilrtH- pı · e lucum arı yapan Alman bom e e\Ve ce mu a\e et göster-

, 
tebiı,;le necr.cdeceklir. mUştilr. ba tayvarelerlle a Lccı teali etmi". miŞIC'rdi . Izmir Alman konsolosluğu-

uıa u:ıun aUrnıeııl ln!IMa ~te böy- "' " " " ..,, le dö;o,fjMeler Hırmektedir. U k l Zilı'ih 22 (AA) \ 1 lc.rc>ir. nun leşebbiisU neticesinde Mihver 

Ç
a SaV!llr tOpÇU arJ ' . . ~ 'o ksrecht is- Stokholm. 22 CA.A.) - Rtısla. uskerl makamları onların gönderll-

5 - .ı.Mı'h•Arln ıne\·cut 3.rn • •oo tr. mlndeki Is 1 t .~ "" .. v çre &:'~Zc esinin Mersilva 5 · mesine muvafakat etmişlerdir· Ars-
tümenlnln hl". olmazsa 150 ·ı lkincl arasında muhabiri Fransada V'Ql 'ye karşı m"u- rrn talm&:raddakl durumu, birkaç "i gOn lkl ı b tı b ·· t h lan adlı bir motörUmUz de unların 
tephf: lhUınallnl karşılanıal< için At• , ...... 

1 1 
lnrid•) ) :( kavcnıetin arttı~nı yazmaktadır. ln. c~~;e .ne n s e c uguıı 

8 
• adalara sevkine başlamıştır. Kızılhaç 

la• Ok,-nu Akd 1 k l il 1 .._,. Muhabı'ra "'Ör•, .. n .. •nk rlltbnı·ı nnlls m (. ı cmıyccek kadar ıyile§ınlş. 
.\ ~ ~'" "u ''0 · en ı. ıyı ar e Jngllterede kadın utıavlar ciddı c "' c 3 """" <O. •• tir. Şlmdı Almanlar geı;cn hafta. murahha.<ıları da tevziatı tanziın iı;:ln 
,. 'rop& latsaının bir çok yerlerinde ku~lar geçirmişler, sabuk. terfı et- memurları işgal altında. bulunmıyan klnd n daha a z yer lşgaı etmekte. adıılara gitmişlerdir. 
, ayılı bir halde \il elde 11llAh olarak m1'<1erdlr. Bir tek •·-"'ın .. enerdl, bir Fransız topraklarında Yahudilik alev- 1 
d 

.. "'°" • o h ., d rler. Rusyadan sc; n alınan h " ber-
urmaktadır. lf!mlekctler fethetmek kaç albay ,

3 
d ZI t ttJM 1 indeki mUcadeJenln geniş olçUde 

klfl ıte-"lldl R 1 1 ı --" _... r ır. , yare e ~·m z akamete u"""ad•"-'ını ve bunun Fran- ler bir emniyet havası ya rntmakta. 
• '· un arı şp .,..r,....,.. topçu alayında en yt1k&ek rilthell ka· e,. 'b d St lin d b d ııllahlB beklemek lı\7.ımılır. Ru sebt'p- dın subay bl .. b ·d GU el sız polisınln bu mUcadelede gösterdiği ır. a gra cer u un 

11 
Kras. 

Finlonda ~ulh mu 
yapacak? 

Nafıa Vekilinin 
tetkik seyahat] 

Diyarbakır, 22 (A.A.) - Nafıa 

Veklll Ali Fuat Cebesoy dUn şehrl

nıiuı gelmiş, 1.stasyonda başınüş:ıvir, 
vali, komutan ve belediye ve Halke
vl reisleri ,.e bir çok zevat tarafın
dan karşılanmı9tır. Bir saat sonra 
Batman köprUstınn tetkike giden Ve
kil öğleden sonra ıtehre dönmUş, şe
hl~de tetkiklerde bulunmuş, akfam 
da Ellzığa hareket etmiştir. 

le Almanların .imdi şark cephC51nde hlr kadın~ı. r yuz aşı~ ı. • z ' ~ kayıtsızlıktan ileri geldiğlnı açıkça noia rmiosk çevresinde Ruslar §i. 
"lddetlr. ht ld kl b. k itiraf etmektedirler. mal kesiminde §lddctli bir karşı . 
• · aıu ~ 0 0 an ır ço - Kadın erlerin dlııri...ı'nl nasal f 1 k t · · 1 1 d ' 
i(unetler başkR yf'rlerde bulunmak- dedim. .,.. Muhabir, Fransız işçilerinin Alman-

1 
aarruza gırışm şer ır. Ruslar Mısır c ~phesinde 

Vaşin~on, 22 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: ---------------

tadır ki l\llh' er tarafı için büyük bir ya hesabına seferber edilmesi hak- burada Don ve Volgada olduguıı_ 
~\'B(l \'erdi: dan çok fazln cldd tlc taarruz& 

nıahı.ur olmadıkı iddia edllemeı.. ~ü kında Lava! tarafından verilen kara- " - ... ke.mmel, fakat uıntl erkek· geçmişlerdir. Bu taraftaki çarpı". 
ff - l\f\ittcflklerln hllha sa hına ıerden b k d rı Fransızların ilk defa olarak In""- .. ıaş a ır. Kadınlar ııert kul· b' manın mahiyeti Almanlara ciddi 

ı..u\\«'llerinin arıtııı.ıııı Meta göıle ı nm ıı. ı liz radyosundan öğnndiklerlni ve bu "' ıı a.,a gc mez. AnC"ak huyların<'• bir cı:.dlşc vermektedir. Vakıa Rus 
Corrnek l(abilcilr. "Unkü müttefik wldlllrı;e k kararın bUtUn Fransada bir infial ~· •· ço \'aı:.lfe sever, dikkatli !ar. tc.prak bakmıınrlıın mahdul 
llçak filoları, bu""\n J•ar tarafta \'al· asker olu ıa uyandırdığını bildirmektedir. *'' ... yor r. bir ~nhayı :eri almışlarsa da Al. 
lıklannı ıöııterclıflnıcktedlr. Bunların - Arasıra renkli elblaelerln Jtur&- Londra, 22 (A.A.) - Bcrne'den man kıtaları dnima tehlike ı~'nd c 
ıeıttrk ''ıl rok ciddi hlr hadde ,·ara- tlnl du•:mu«or mu " alınan bir habere ,.o··re Lvon V 'ch 1 " ~ " ., sunuz' , , "' • " • 1 Y bulunmaktadır. Harp muhabirleri. 
.._k fazla te.'ilrlı olmıyacaklarını ld- - Mlne,lyatım boı.ulmaınu diye \e Marsllyaya Alman mUCreze.lerl naz.i kıtalarının kafi derecede isti 
<lla etmek hoyhudedlr. arasıra ayna kartıııına 1 ..... _ ... renk gelmiştir. Burada kargaşalıklar oldu- h t t k . kı d h -~-- . . ra !l c me ım anın on ma ru'T. 

7 - l\IUtteflklerln Brttanya ada-, renk s:h·il clblselerinıı ""-- ~,·er ğu söylenmektedır. old ki ' 1 in k • ...,~ •• ., . u - arını ve asKcr er pe RZ 
larında iki yıldanberl ha2ırlanıp yı- çıkanrım. 1 Pariste yeniden 120 klşınin rehine uyku uyu)-abildiklerlnl bildirmek 
.ır.11 kt 

1 1 1 1 
k k 1 - Jz.nlnlı. yok mu f olara k alındığı bildirilmektedir. · t dl 1 • 

• ma a o Ml b r kaç nıl yon u a- Haftad bl '""'" n- R _,._ e r er. - a r ....... Fakat kadın °"'yaz U&J- Al Ik d d 1 
ta ordularlle 10 bin tanklık muazzam erlerin yetlştlrllmul zor. Kad Londra, 22 {Radyo) - Beyu Rus- . manyada ha , ra ~o an, A . bl ıa au-ı man taarruzunun çok şıddctll ol. 

r zırhlı kunetln "punıuzluktan bay az. Bunun için ancak ayda bir yada çetecilerin faaliyeti artmıştır ~ 1 h .. · masır.a ra6 men, Rus arın enUz 
"' rupaya g~.t'"1nlnıreklerlndc ilini- çıkıyorum. izin zamanı u oldufu Bunlar 3 km. demlryolunu havaya ~ 1 ... 1 d ki 1 11 kt • mag up o ma ı arını ş me c -
haye ısrar ,tmek dofru olmaz. için her daklkaııı f'ennet gibi sellyor. uçurmuşlar. Kamyonlar, nakil vası- dlr. 

Veşıngton diplomatik mahfillerin
de, Finlandiyanın me\'cudiyeU tehdit· 
ten kurtulur ve kendisine emniyeti 
hakkında de\·amlı teminat verilir ve. 
rilıncı. harpten çekilmek arzusunda 
oldu~ıınR dair Finlandiya elçiliği ta
rafından yapılan son beyanat Uzerine 
hariciye nazırlığının resmi tebliği 

merakla beklenmektedir. 

Vaşington, 22 (A.A.) - Hariciye 
nazırı B. Cordell Hull, gazeteciler 
toplantısında Finlandiya hakkında 

sorulan bir suale cevap vererek bu 
hususta bu:Un söyliyecek bır feyi 
olmadığını, fakat bu memleketin Bir
leşik Amerika ile mUnasebetlerl hak
kında daha sonra demeçte bulunaca
ğını blldirmlftir. 

(Ba,ı 1 incide) n 

Uçan kaleler Akdenlzd.e 
Elceztras, 22 (A.A.) - Dokuı 

uçan kale sabahleyin Cebelilarık. 
tan Akdeniz istikametine uçmuş
tur. Gündüz tayyare parçaları r.ı 

taşıyan· büyük sandıklar karaya 
gıkarıtmi~ll'. Vaıpurlarla &1et.lrfle. 
rek suraUc montajı yapılan ve son 
dört sün içinde şark istikametine 
havalanan. tayyarelerin adedi 200 
olarak tahmin edilmektedir. 

Diğer cihetten hava yolilc gelen 
50 kadar büyük bomba tayyaresi 
a.ynl müddet içinde Akdeniz isti. 
kametinde yollarına devam elmiş. 

!erdir. 

8 Gö Ulü ki ... 
1 

. Kocam )&rbaydır. Bir iki ayda bir taları ve H tank tahrip elnıişlerdir. - r yor ... ı h\erın askeri Alman baskumandanlığı spikeri 
ılurıımu geçen yıldan daha iyi defli- bulu,uruz. Her dtfaı;ı yenı bJr bal • &-lçlkada General Deldmar, dün a~am rad. ZEVK CENNETİNDE MEST OLMAK 
dlr. Müttefiklerin uker1 du~um ke- ayı oluyor. Londra, 22 CA.A.) - nex pıırtlsine yoda. Rusların müdafaa lçin çr. k SAN'AT DÜNYASINDAN NF.Ş'E ALMAK İÇİN 
reıerını ağırla~tıran filpheslz Amerl- - Kocanıza karşı .dJ"lpllni muha- mensup ikl kı,ının <'cııaze töreninde kuvvetli bir şôhret sahibi oldukla_ kanın harbe &irınesl olmu,tur • .ıa- faz.& ediyor mwıunuı.' .. Liege'de kuı;ıışalıklar çıkmıştır. rı hakkındaki şayianın, yalanlan. Y 11 R I N il f( Ş il fal 
~hYanın huna bir karşılık t~kll - Onun rütbeli! yükııek; b&J:r• Soli- Halk, Rex'cllere aleyhtar ı;örllnmüş- mamış bulunduğunu söylemiştir. L A L E ye Koşunuz 
edip edeml)ettll henüz belli defil- ternıete. dendlm demete mecburum. tilr. Trlv re'dc Jemappes'dR ikinci Londra. 22 CA.A.) - Moskova 
dlr. lo"akat ac1111nı çıkanyorum. derecede eh!!mmlyetı halz bir elek- radyosu bu sabah erkenden şunları 

Topçu alayının erkf'k liUbayJarlle trik fabrikasının da tahrip edildiği söylemiştir: M E M N U M E Y VA 
9 - l\llh\•er taraf itin cdofu cep. 

lıtaı batatındanı> bir an enel kur· 

tuınıaktan ba~ka zafer çareel yoktur. 
() Dun içindir ki Müttefikler buradaki 

"-rbı bütün kun etleri.le uzatıyorlar. 
b Okuyucularımız General Erldlet'ht 
u ~·r.nı fiklrlerlle bizim citeıtenberl 

~ •ıdıiımız dlbıl\ııcelerl karşıla1Jttra.-
lllrler. Netfoede arada keJıdlliğlnden 

'" uınanla hlr giiriiş birliği oldujtu-
n11 • ile roreceklcrdlr. Bu yeni fikirleri 
" rı ııüren General Erkllet, Rusyanın 
~ • S haftada yıkılacafını , e Alnıan
~rın bu ynı selerllc Rusyııyı saf ha
<' cJ bırakacaklannı iddia eden öteki 
k•leneraı Erkllet detlldlr. General Er-

de konuştum. Kadın erlerin ,'aı.lfe bu suretle bir çok kömUr ocağında Stallngrad muharebesi dün azami ~ • 
se\'erllğ:lnden, dikkat. intizam ve dl· işin tatil cdlldıği haber verllıyor. şiddetini bulmuştur. Bir topçu dUel· BARBARA STA..VWYC:.Jt - HESllY J"OSDA'nın 
ılpUnlnden takdirle bahsettiler. !osundan sonra göğüs göğUsc muha- ı Kudretile yaratılan bir lblde, !Uks, lhUşam, aşk \'e ihtirastan ;yara-

Müsa'i ı.e mUıtterek harı• gayret- rebeler olmuştur. Askerlerimiz sun- tılan blr şahe:ıerdlr. Az kalan numaralı yerlerin lfıt!en erkcııden ka-
lerlnJn neticesi olarak tngllterede Basın Birliğinde gülerinl kullanarak Almanları sığın- • patılması. Telefon: 43595 

aıeaklıillle c.anıanmışlır. toolantı Hava karardığı zaman bir kaç Mka.k ,••••••••••~••••••••••••••••-. kadın ukek müııa\&tı dA,·aııı bütilıı dıkları her mahalden çıkarmışlardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

1 

düşmandan temizlenmişti. Her e\·de Senenin ilk Sllperfllml 

Ruzvelt yeni kredi Hayrı urgtıpıu ~~1
1

i~~e!:~:~> = ::~şt::.a. ::;di~::ı:;e:~m1:Y~::u:~ K A H y E R G 1 s 1 • d• Yeni Parll reisi gazetecilerle ta- ile dolmuştur. 
ıste 1 nışmış. ve bu arada yapılan konuş- Dlnamllll mermiler 

Vaşington, 22 (A.Ao) Reis malarda. son ı:amanlardRkl iktısadl Londra, 22 (A.A.) - Nevyork rad-
Ruzvelt, kongreye gönderdiği bir buhranın sebepleri hakkında fikirler yosu, Stalingrad mlldafilerlnln sokak· 
mektupla harp için iki milyar st'. teati edilmiştir. muharebelerinde tıpkı IspanyR da· 
klz yüz ml]yon dolarlık munzam Bu hususta muhtelif kanaatler ser- hlll harbinde Asturyalı madencile· 
bir kredi istemiştir. Bu para ile tı. dedilmlş, bu samimi konuşma bir rln yaptığı gibi, dinamlUl mermiler 
caret vapurları sllAhlandınlacak, müddet devam ettikten sonra çay kullandıklarını bildiriyor. 
hava servisinin deniz bürosunun aalonuna geçilerek, burada da ga.ze· VorontJ kesiminde 
bilt~sine ilAvclelr yapılacak, de. tecilerle Vali ve ParU reisi arasında Moskova. 22 (A.A.) - Bu sabah 

RANDOLPH SCOTT 
GENE TİERNEY 

herkesi heyecanla tıtretec:'ek muauam ve taınamıyı. ıtnldJ büyük f!lm 

Yarın Akşam ~ P E K 'le 

D Unkü yazımızda, Japon:vav. 

Jllndlstann alılırmıya se~·k~
deb1J~ek ,·e bu tcşehbiisünde acrlc 
etttre<-ek o;ebeplerl incelemiştik. 

Bazı eınıırelerln belirttiği iiYere 
Japonya en yakın bir :r.arnnnda Hin
di tnnıı karşı harckftta ba~lamatıı 
tcşebb ı,., edecek olursa bunun ~ıya
i 'e ıı keri neUcelerl nr olaraktır. 

Bugün de bu noktaları lncelemeğ-r 
t.alış:ıhm. 

Böyle bir Şf\J1n &lya~ neticesi ~ 
ol:ıcaktır: Eğer Hlnt hükümeH , ... 
dol11yı .. ne Jnglltcre işin rlddillğlnl 

,,.., ön"mlnl gözönlinde bulımdut'a
rak elini cabuk tutacak olursa. Hln
cfi!ıtanda men·uc1iyctl lkhle hlrtl 
nerı~·e ııtirülmii' olan be.,ıııd \tol 
un ·urlarınm derhal teml'denmesinr 
başlanııı~ak ,.c böl le bir ternizlemt'! 
ıonunıh hpon tchUkeslrıe kar-.ı 

mUttdlklcrle birlikte sıkı bir t,hJ;. 
lifi yapat".ak kUV\'etli bir Tilııt blr
lll'I meydana gele<'cktlr. ı; •en 
Hint meseleıtlnln en buhranlı u
manlannda Hiut çokluğunun, bil
ttln ı~tikl ı l!'.tclderlne rafmeıı . Ja. 
pon 15fllA tehlikesine uğram:ıkt.ıuı"" 
lııglliderle i5blrtiil ederc.k memlr,
keti müdafaa d~i~lnde olduk 
lan ıneyilaoa çıkmıştı. JJugiin ıse. 

bu tebllke t•mrl \&ki haJine gdinr* 
"fl ~lnd kolun taltrlkl'ıtı dıı az. çok 
ortadan kaldırılınrıı. 1Untllleri11 u· 
mumlycUe mUttefi1'1er yanın.ta Ja
ı)Oıılarla M\'&~cal:'ı ıo:Uııhesl7. sayıla· 
bilir. 

Japon aldın,ınm ~kert ıı"tk~l· 
ne gellnre •• Japonlıırın huraıla M:!· 
Ja~·ll H Birmaoya'dakl gibi kola~· 

sayılııbllecok bir b!ışarı ıru bekle
mek yanh~ ıılnr. Zira, InxUWerh 
Wa\\'el gibi M de~erli bir kuman· 
daıu bir bayii zaınand.anberl, Dln
dlı.tanın müdaiaa~ı ic;ln lazım ı;el n 
hlitiin tcdblrlt'rl elbette ki almı.,tır 

uı Hint ordusu "On 7.antanlarda J;e
rek insan lC gerek malzeme bakı
mınılan mühim urctte km ,·etl<'n· 
dlrilnılştlr. Gcnrral WnwrJ'ln, Jıı

ponlar lehine mrmleket mlidataası
nı gllçleştlrecck hoTgUI1c·u un'!mrla
ra kar,ı i:'Creken teıltılrlert de tok· 
tan almış olduğu şiiphe<ılzıllr. 

Hula a ede.-ek olur ak mnttefik
ler Hlnıtistanita hazırlık.,ız drğll· 

dlrler. Ra-:ka ycrlcrdr olrluğu ı;-lhl 

buraya lı!;tün ku\'\ etlrrle haskııı 

mahlyetlndc hfr saldırı~ glirtiir 
Hlndi,.tan harı• endihtrh;I, memlc· 
kdl miidafaa edeeeklerin lşlnl ı;ok 
knlayla~hracak der~C"de gelJ<ıml"

tlr. Amerika \'C lng:lllz. ha\'a 
0

k11:·. 
\'etleri stratejik mevkiler~ l~icP 

yerle mi'! lc baz.ırlanm ıştır. 

Japonyanın lllndlstana 5aldırma 
sı, cenuhıı garbi Pastrık ,.e Çin bo· 
raJamalarınclıın onra blraı: daha 
<:ıkmaza saplanmak olacakhr. 

Sa - iP 

• lsveçte seçım 

Netice Almonyo Heri· 
ciyesınn canın ı sıkt ı 
Stokholm, 22 (A.A.) - Bullndf'kl 

bUUln Isveç gazete muhabirlerinin 
yazdıklarına göre Isvcçleki seçimler 
netlcetıl bilhassa komUnlsUcrin nis 
beten yilksck kazanı;l ıı rı Alman mah· 
!illerinde bUyük bir llS'f ve şiddetli 

tenkitler uyandırmıştır. 

Alman harıciyc nazırlığında hu hu
susta denilmiştir ki: 

Nahiye seçimleri ısveç'in dahlll bıı 
işl olarak telAkkl edilmek lAzım ge· 
lirse de, Bolşevikliğe karşı blr ö!Ull' 
dirim savaşına glrt.,mlş bulunan Al· 
manya böyle bir inkişafa. kayıtsız 

kalamaz. lsveç tarafsızlığı KomünLst 
propaı;andasına. ve faaliyetine kapıYJ 

açık bırakıyor . .Almanya Jsveç·ın du 
rumunu büyUk dikkatle takip etme\ 
zorundadır. 

Akmayan çeşme 
Belediye Sular müdürünün 

dikkat aaaarına 

Beşiktaş Kılıçalipaşo. Mesçit sc
kak 21 numarada oturan o kuyu . 
cumuı t. M· tarafından gönder ilen 
b ir mektuptn denıllyor k i: 

~ Mah&llemlzln tek bir çeşmesi 
vardır. O c\8 g iir.Jerdenber i suvu 
kes.imiş b ir haldedir. Mahallede 
susuzluktan çaresiz kalan halkın 
imdadına yc>tl.şmek ve suyu n ak
masını temin etmek için gazc teni. 
zln Belediye Sular İdaresi müdür. 
m:anün dikkat :::azarını çckmes • 
ni rica edcrim.P 

TEŞEKKfJR 
Annemizin ölUmUnden mUte\'clll l 

bUyük tcc ~ürUmUze iştirak eden a lt· 
raba, dost ve arkadaşlarımıza, teda
visinde bUyUk ala.ka ve ihtimam gös
teren doktor arkadaşlarımıza, ccna· 
ze merasimine blror kıta ile iştıralt 

suretllc babamız merhumun hatır . 
eına hUrmct gösteren deniz, kara ve 
hava kuvvetleri komutanlannıı son
suz teşekkUrlerlmlzln lblAğına gaze
tenizin tavassutun·u derin saygıları· 

mızla dUer lz. 
Dr. ZekAi Tahir Burak, Ferit Tahl 

let ıc duyıulann ilhamına kapılmı· 
;an tam ,.e mükemmel bir asker ka-
8 ile yazdıkt.a. onun yuılannı okn
rııa.ktaıı biz de Ze\ k aıaca;u 'e isti
fade edeceır•-. 

nlz personelinin yevmlyelcrl ve konuşmalar olmuş ve toplantıya ni- .Moskova radyosunun bildirdiğine gö-
naklıye ücretleri verilecektir. hayet verilmiştir. re, Voropej kesiminde pek mühim bir •••••••••••••••••••••m••••••'~ ı Burak, RaUp Tahir Bura" 



• MT.ı:Y.t. 

L i M O N,- Ç i Ç E K LE R i 
HASAN KOLONYASI ÇIKTI 

.Avrupa te Amerikada bile emsaline tesadüf edilecek dereceda nefis 90 dere-es Limon Çiçekten HASAN Kolonyası büyük fedakArlıklar neticesi ist i hzarına muvaffak oımuşfur 
H AS A N Deposu ve şubelerinde cep şişesi 50 · 1I16 80 - 1 /8 150 -1/3 308 - 1 /2 475 - ı kilo 900 kuruşa satlıga çıkarılm ıştı r . NESRiN limon çiçekleri dahi çıktı. 

Lizbonda 
bir gün 

Tramvaya athyan 50 1 
kişi cezaland ı r ıidı 

Yürüyen tramvaya b~n ve 
'inenler hakkında derhal c"uı ke-

.• ' ~ l bıclde) 1 ısıl~tr. Evvelki ~ b11 soç. 
marı:zara'"vaı:dr. Portekiz. işte bu ta.n 50 den fazla :rokudan ceza 
h&yale tama.ni\e uygun bir yerd>r. almmqtır. 

.DMilebllir ·ki maddi' bolluk bakı. Otobüs oeyni9e{erlerln;,, kontro. 
.mından jıv~ü dünyada cennete lu >çın de zabıta ekıpleri te&kil 
eir zıyad""',b<>ıızeyen yer; Lizbon- edllmiftlr. 

dur. ' 
Bütün m•"diazalar tıl<.hm ttkhm 

dolu ... Amer~tada, tncıı;.,,,e&. Al. 
manyada bul~'mayan Amerikan, 
inıJJi1:, Alm•n e,yasınr her nev
ini burada metizul surette bUlabi
lirslniz. İnce btr-12evke delalet eden 
yüksek kaWede erkek, kadın eş. 
yasını, diler heraevi şeyleri irrsan 
hayr&n hayran Sf'vretmekt~ lr~n
di:nl alamıyor .• ya .. bugünku dün. 
yada bili böyle g\.izet şeyler var
mış.• cı;ye düşünüyor. 

Rumeli Kavağında bir 
eeset tulundu 

ı: """11<1 gün R umeli k""" ğı açık . 
lannda Kar adenlzden geldiği anl&-
11lan btr enkaz yığını arastDda bir 
erkek oesedi bulunmuıtur. 

Ceset, tanmmayac&k derecedf' . 
cürümıış oldu#und&n bu ölumün 
bil' cnı&yct eser i Il)i, y-0lu;a bir ka
za mı okluju henüz anlafılama. 

m~tır. ı 

Sarıyer Jand•l'ma komutatılıtı 
tahkik•1a başla.nıştır. 

Romanyadan 400 tram· 
vay bandajı geliyor 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
. • . .. " .. ,.... ~ . ·~ '• ... t•ı ""'··. 

.. ~ ' -c · ·'" 8' .. . - -.. - • . c .: ..... ' ... .~ ·.,, ."\ .( ' ! "I 

SA&AÇHANEBA.ŞI HORHOR CADDESİNDE: uuııust _______ , 

HAYRiYE LiSELERi Yatılı - Yatısız 

Ona • LIMı 

T atebe kayduıa ckvam edın.meırtedir. Eski t.&lebenln tak.titlerin;. yatırarak kayıtlarını yenilemeleri JA.
~mıdır. Mttraca.a.t: Her gün 10 dan 17 ye kadardır. Eenebt ltiJanı ilk etntfl&rda.n ~a.r. GtbıdUzlU t&'ebe mek .. 

te.bın buau.sf ,.esaftile nakledilir. Telefon: 20!530 

Portekiz. harbin· ıcaoia~ma P'k 
erkenden ayak uydurmuş, hdrtür. 
l<l ıırt.....ıı lmkAnlMı pa,...Ya çe. 
vmneği bilmiı•tir· Bugünkü d:lınyL 
nrn en mühim nakliye damarları 
buradan ge<:fyor. İki düşman. lillem, 
burada, bitaraf bir muhitte karşı. 
ıa~ıyor vr ikl tarafın istihbar teŞ
lcilitı burada geceli gündüı.llü ça. 

Öğrendığ\mtzç göre Romanyaya "l•••••••••••••••-••ıea•m:1•••••••m:ı••---" 
ısınarlanan 400 bandaj yola çıka. ~--~--------------------~------------------~ 

!ışıyor. 
Pcrtelı;iz, İngiltere ile it!ifiıkına• 

saygı gösteriyor. Alm~nya ile d .. 
dosUuk münac:etxtlerl devam ettı. 

riyor. 

rılm.ışttT. Bunlar yakında memJ.e. 
kete gelmiş bulunacak v e derhal 
tra.ınvayların. tek~leklerine takıla. 

c&lttır. Bu bandajla rla 100 tram
vay arabasının işler bir hale gele. 
ceği oöylenmektedlr, 

BULMACA .... 
A nkara Belediye Reis~iğinden ·: 
1 - Siyasal bilgiler okulu yananda.ki yeni Acun sokağından başlıya· 

rak. aııMr1 hasta.ha.ne istikametinde mevcut parke kaldırım ile iltisak 
edecek: ~ yolun yapılması i~ on b~ gtb\ müddetle ve k'.'-palı zart usu· 
ttıe eksiltmeye kon.ulmuştur. 

TÜRKiYE COtAHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kıırulut tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk -

Şube ve ajanıı adedi: 265. 
Zira! ve tica.rt her neviban.ka muame:lelerf . 

P ara. bi.riktirenlere 28,000 lira. ikramiye veriyor • 

z..raat Bankasında kumbaralı ve ihb&rlız ta.eaıTUt beeaplarmda 
en ·az 60 lirası buluna..'llar& senede 4. defa. çekilecek kur'a ile a.p.tı · 

dakl ı>iAna core ıkramiye dağılılac&k.Ur. 

' adet 1,000 llralık 4.006 Ura 191 ... ı 
' • 500 » 2,000 • 

' • 2.58 • ı,ooa • 
tO • 100 • t.OOO • 188 • lle • l,%OI • 

DIKKAT : H-plarmdald paralar bir sene içmde 50 linMl&n - 
tı dü.şmiyenlu~ ~krıuni7e çıkt;ğı takdirde CJC, 20 futaaile verilecektir. 

EKİZCI 1!6Z'DYLE 
Portekizin ideali~ ve llim hü · 

k\tmet reisi profe!lör Salazar, ~em 
lekeli bit" baba sevgi ve ~efk:ıt~:e 
ıda~ ediyor. Zamanın icabı dola.~-----------

2 - Muhammen bedeli i'.108.093> lira c93• kuru.ştur, 
3 - Teminatı 4'6554.lı Ura c70• kuru9tur. 
.f. - Bunun 2 ' 10/ 94.l cuma gUnU saat 11 de talibine ihaleRl muka.r

nr bulunduğu-nd&n şartn&me v-e ke9if cetvelini görmek i.eteyen~erın her 
gün encümen kalemine müracaatları ve istekliler;.., de 2490 numaralı ka· 
nunun 32 net maddesi sarahati veçhile tanzim edecekleri teklif mektup
larını ihale günü oJan 2/ 10/ 94.2 cuma günü sa.at ona kadar Belediye dPi-

lj: Kill'L.a.r .senede i defa, 11 mart, 11 h.azıra.A, 11 eytQ.L 
1 11 Bıruıcild;nund a çekilecelttlı;. 

~'-------~.·~· =-------------,,._.;:il..-yısile bir takrm hürriye-tl~ r tahdi
de ugramııştır. fak:a.t hükOmet re-
L"li şi~det yoUarı .. a. müraceattan 
deima kaçıyor. ikna ve l~irhği 
yo1ile mak~ada v•rmaja ç ... h-,lyor 
Sah~ gösterişten sıkı sıkı kaçan, 
yA.lnız memleket mesele ve dava. 
1arile uğraşan bir insandır. 

D('l 1:tcr SalaZ'r'ın lhtısası matL 
yedir. Henüz 26 yaşında iken (" nl. 
ver!ll;ttch? maliye prefesörü o:muş.. 
tur. 

1926 da Mallye Nazırı o•cluitu 
zaman Portekiz maliyesi kcrkunC'.' 
bir halde idi. Küçük ma.aşh vergi 
rnıf'murhrı, tüccardan ve halktan 
behşiş alarak vergi tahsilatını ih. 
mal ediyor, bütçe- açıklarını istik. 
raz yolile kap:ımak 1'1zım geliyor
<:tu. Tam o sırada Milletler Cem1. 
veti ;•asıtasile yapılmak istenilen 
bır lstk.razır: şartları ı> kadar ağır
dı ki profesör SalaZ11r bunu göze 
~!ac&k yerde bütün idare makine. 
sini yıkmalı ve yeni prensiplere 
gl'>re yeniden kurmait tercih et. 
mi-,tir. Yeni vergi memur1ar!na 
gözleri.rl doyuracak maa, verilmiş, 
ondan sonra memurlar, vergi ka.. 
ç:akçılarının değil. hükCımetin ad•. 
mı olmuşlardır. 

Bugünkü manzara şudur: Porte. 
kiz hı:ıriçtekl bütün borçlarını öde. 
mlştir. Her ~re dört yüz milyon 
ekil kadar bütçe fazlası vardır. 
Parasının altın karşıhğı yüzde yüz 
yirmidir. Bunun için Portekizde 
altın diye bir me~e1e yoktur. Altrn. 
!fibestçe satılır. Dovize gf'"lincc 
buna da halk kıymet vermez ve 
keırdi pf'rasını daha kıyıneUi bu. 
lur. Pcrtekızde kara borsa filin 
yoktur. 

<;on zamanlarda Portekizde ma.. 
~,ların zammı için bir hareket ol. 
muş, para bu kedar bol olduiuna 
JÖre ma.a. ve ücretlerin zımmı 

hakkında Başvekile müracaat edil
rr.'.ı::tJr. HükUmet reisi verd i ği ce
vaota şoyle demiştir: 

• Harp iktrsat zamanıdır. Başka. 
]arını" · f('liı.ketıne bakarak halinize 
-:Ukredini1 . ;\faaşlarınızA zammet
meje ka1kt~acak olursak para bol. 
lanı.r, fiyatlAr yük~elir, eliniu ge
çen paranın iştira kudreti ço;aıa .. 
t'llk yerde azalır .• 

Bu srralarda Portekiz rA7.•k bir 
ctakıka ,Rrclriy{ r- Nüfusu altı mil. 
y• ncian .baret olan Porteklzin Af. 
.. l.:a, . .\m rr' ka ve Okyanusyada 
1<ora h r .tr' f)~ratc.rltığu bulunduk. 
ıan h;; l<=a Brezilya il e sıkı bir ııılA

ka$ı \·arclır. Brezilyalıların •~lı 

Portt>kiz.d•r. hala porteklz~ konu
~urlar . Esk ld~n Pc.rtckize a. .. a\'R. 

.. an gözile b11karlard1, fakat ş:mdi 
Brrzilya o kadar kuvvetlenmiş ve 
ileri Jrıtmfştir ki Portekiz 1çin bir 
nt-vi ana\•Rtt1n halini almıştır. 

Brez;lya harbe katIJınca P orte
kiz heye-cıtnırı g:zleyemcmlş ve 
"lir dakika için bitaraflık siyp:sctlni 
unutarak Brezilyanın _harbe karı~. 
TIS 1 h~kkrnda do<;tan~ bır al:l.ka 
hı:- ~ediğ'ni belli ttml~tlr. --

H•v• ydculuğu lyl, hoş, faıta.t 

ı,ir kötü ta.rafı vı:ır; insa.ra az zs_ 
man içinde türlü türlü muhitlerin 
halinden örnekler aöste.rlyor, fak:•.t 

" 

Deniz kuvvet-
leri ve deniz 

savaşları 
(Bqi 2 tnc:de) 

e u harl>i<l ba pnda (kon. 

voy) usulün~ gemi kayı.. 

bı çok azken harbin uzamasın . 

d -.n ve denizahı ıemlleı::'inın ar. 
ı• adetlerindett sonra kıyıbın 

artmakta oldujunu görürüz. Bu. 
nuıı sebebi düşman denizaltı ge. 
mUerinio yeni bir (tekn•'.<) kul . 
lanmasıchr. Bu yeni tabiye (kon
voy) clvarma kadar sc.itulan de. 
nizaltı gemilerioin kafileye gün
dü:ı taarruz etmemeskiir. K er.dL 
ni lıissefürmeden ka!ileyi ııôzden 
k açcrmaytt ve c:ece olduktan 
sonra hücumu bir anda ve her 
ta.raft&n yaparak kazamnasıdır . 

Tayyarelerle mü&terek çal~rak 
kafile nLn. mevkilne ıöre tecaviU 
edeceği en müsait vaziyeti bekli. 
yerek taarruz etmesi.cilt'. Tayya_ 
reler konvoyun bulunduğu mev .. 
kli ve seyret\iği yolu denizaltı 

gemiler- enııııiyetle bilditebl. 
lir. Buna mukabele ise ancak 
süratll küçük ve çc..k tek0<>ler ln 
(kQoı."'lvoy) ya n'U)(fa bulundurul
masile olur. 

Tayyareni.n k&za.ndılı hızlı 

Soldan s•!a: 1 - Hü!Asa: Bir 
musiki filet!: Uzak lpreU. 2 -
Avrupanın sıradajlarından bırt; 

Avrupa nehi r lerinden bir i. 3 -
İptidai bir ölçü. ~ - A y; (Yuk•. 
rıdan • tıya. !'lı) t Kt \J.eliın~ftln 1 
müteradifi. 5 - Bir oyun. 6 - ı 
Eski bir Türk kavmi; Rüzıir. 7.
Eski ııemilerden biri. 8 - Hayva.. 
na vurul1.n oturak; Çivi. 9 - Er
z•1' ambarı. 10 - :tşya ; Akdeniz. 
de bir k .. aba. 11 - Sanat; Bir 
meyva; Sahip. 

Yukarıdan a.ıağıy•: ı - BUset; 
iplik eğirme iletlerlnden b iri; Su. 
2 - Uf&k çan; 1924 Parig O!lmpi. 
yatına gitmiş bir gürO§çlm lz. 3 -
Sofra. 4 - D ilinde rekAk:et ola n; 
İr~nların büyük SIAıflarından be. 
h..ri. 5 - (Sağdan sola ~ ) teki ke. 
1ımcnin müteradifi. 6 - i ta et; 
Dilsiz. 7 - ~n yapılı,ı. 8 - G e nç; 
U2!8k. 9 - Yaralayan. 10 - Bir. 
biri arkasınr.fan ıelme; Bir hay. 
van. 11 - ZarnanLn ktıımlarmcien ; 
Sıra; Kahraman. 

D ÜNKÜ BULMACAN1N BALLI 

Soldan saga: l - Şahmerdan . 
2 - F edai; Aldat. 3 - Akın; Ya. 

Uerleytş ve eelişme düşman eline 
yeni bir taarruz sl1Ahı daha te- r1l· 4 - R 'met; Alan. 5 - Al; Aşu_ 
mir etm~tr. Geçen harpte tay_ re. 6 - K Afl; En. 7 - in; Yafa; 

Atfı. 8 - Yen; Zati; Ar. 9 - .Aır; y p,re t~arruzlarında.n yalnız se- : 
k lz bın to,ıluk gemi batm1ttır. Lahana. lO - Ti (it); inek ; Dev. 

il - Mi; Çil. 
Tarafsız dev~etlere ait gemiler-
den de b ir tane (127) tonluk bir 
gemi kaybolmu,tur. Kırk dört 
İngiliz gemisi zarar a uğramıştr. 

Buna da çare hemen. aynile 
mukabeledir. Düşmanı hücumun. 
dan g"Cri çevtrmek ve yahut yuk 
etmek. 

Bu hususta kı.ıllanılaca.ı;. b&zt 
yeni sllihlar a:emileri ve kafile. 
yi nlsbcten emniyete ulaştırır. 

Muhafız g>t1'11lııerine uçaksavar 
topL • t koymak, ticaret fi1osur.
dAki gemileri de bu toplar la le<;. 

Yukarıdan aşağıya: ı - Faca.. 
ziya\. 2 - Şekil; Nesim. 3 - A
dım. 4 - Hllle; Ay; Li (il). 5 -
MI; LA!azan. 8 - Şifahen. 7 -
Ra; Atak. 8 - Diyar; in. 9 - A. 
dale; Adi. 10 - Nara; Eli; El. 
11 - Tananariv. 

K r skaı: ç l k yüzünden 
arkadaşın n y~nag nı 

t ı ç&kla kesti 
hlz etmek ve bazılarına da (ka. Süleymanlyede Slyavu&ı>aşa 50_ 

• tapult) ile anlan uçaklar yerleş. kak 3,; ~umaradr. oturan Hasa 
tirmek düşünülen Jyı tedbirler· Alhntaş adında bir adam. ayni k a. 
d1r. Deniza 1 tı gemiler jn in ve tay- dını blrtkte sevd lkler! Etemle 
yar~lerin taar ruz için uğradığı dün ssbllh Süleymaniyed e karşıla. 
bildirılen zorluklarl.r": kullanılan ~mca birb1rire yan yan bakmışlar 
tedb~:erln iyi n_eticeler verdiğıne J ve bu surette aralarında şiddetli 
en ıuzel bir alamettır. . . bi r münakaşa baş!amıştır. Müıı.a. 

HiisanJettifl uı .. ı kaşa büyiimüş. fakat etraftan halk 

p;örüşler;ni incelemek ve derinleş. 

tirmek lmkB .. ını vermiyor. 
Afrika; dün benim için bir t.a. 

rafında muharebeler dıfvem eden 
uzak bir kıt"• ldL Bugün, tür lü 
türlü Mf'!ı::ele-J.prt n i ku~başı gördü
ğüm vr. dflrlnleştirmC'k merak ına 

düştüsüm b;r 51..m halini almıştır. 

birikmeye başlarken, Etem ceb:n 
deki jilet bıçıeğını ~ekerek arka: 
daşt Hasanın ya-ra &ını d(·rln bir 
surette kesmiştir . 

Hı\dlse. derhal Beyazıt Emniyet 
k omiserligine intikal etmiş, firart 
suclu saklandığı evde y akalan•r ak 
Adliyeye te~lim edilmiştir. 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesin e 

kaldırılmıştır. Porlckizde de biraz kalm~ı ve 
bu sevimli ve güzel memleketi dl. 
ha ya kı:-da:n tanımağı ne kadar is. 
t•rdim! Faka t yolcu yolunda ge. Yeni Neş·iyat: 
rek ... Seyahatim izin henüz başın." 

dayız. Belki do dönüşte Vzbcnda ı DiŞi KUŞ 
kalıp m uhiti daha iyi tanımata. fır_ Koca..nı&ı naaıl muha.taza. edebi lir· 
~at düşer. I siniz? Yeni çıktı. Fiyatı 35 kuruf. 

A.lunel Emin Y ALMA.~ Ari! Bola\ Kitap 

reainde mlltef>ekkil encümene vermeleri. c10012> c7951• 

r 
, C. ı.tanbııl Belediyeol lstimliı.k Müdör!öğti Sayı: 2637 

16/9/1142 D: 40D H 93ll 

Beyoğlu ~hu~i N ot:erti ğ'ine 

Gazi Mustafa Kemal Pa~a caddesinin açllma.sı için lstlmlcl.k edil· 
mekte olan yerlerden Unka.panında Yavuzsinan mahalleııinln eski Un· 
ka.pan ı yenı Camlaltı tJOka.Rınd& kadaatronun 102 Ml ada~nndıı lD per
stl eski 8 yeni 4 kapı No. lu dUkklna 3710 No. lu Belediye lstirnlAk ka
nununa tevfikan müteşekkil takdiri kıymet komisyonunca ta-kdir olu· 
nup Daim! Encümene tasdik edilmiş bulunan 1500 llra kıymet bu ye
rin tapu kaydına göre 21600, 172800 hisse sahibi GU'Uzıı.r'8, 2~920/16280 
hisse sahibi Hızrr Sabri'ye, 47520/ 172800 hiMe sahibi Ismi"".an'a, 25920/ 
172800 hisse sahibl Ali Rıza'ya, 25920/ 172800 hisse sahibi Nerkis ve 
yine 25920/ 172800 hJsoe 8&hlbi Vtll, GWizar, Ismihan, Ali Rıza ve Hızır 
Sabri'ye tebliğ' edilmek istenilmiş tae de 11864 ye\--miye No. lu tebliğ" 11· 
milhı:ıbctindekl posta memurunuzun me~ruhatrndan mezktir şahısların 

gösterilen adreste bulunmadıltları v~ yaptlan a.ra.ttırmadan da ikamet
glhl arının tesbıt edilemediğinden mec;hlll kaklığl .a.nla.şltmıştır. 

Şu hele göre keyfiyetin tebligat ma.kam.me. kaitn olmak üzere ka· 
nunun 10 uncu maddesi göreğince iki yeWl'lt gazetede n•l ile ilAru 
muhtevi gazet.'erden Ud~ •lisba la.ruun gOndenlınesi nca olunur. 

IJıt. Vali ve B. Reil!i N. 

lstimlAk X tldürü 

AH Ya~er Maza.I 

lmsa A . MM.al 

ı,bu itA.n.rramt talep veçb.11.e il!n edttmek ÜHff Va.tan ga.zeleetne 
teblif ohınur. 

'l.yoğlu ~ci Noteri 
Resnt m UhUr ve Jmza 

RAŞiD RIZA T iya trosu 1 ..,. D ABAHUNİ 
HALiDE PiŞKiN beraber 

1 
tr r • l 

Her akşam flaat (21,30) da Harbiye- ı Vazifesinden döl'tmU,tUr. Kum-
de, BELVU bahçesinin alaturka kapıdaki muayenehaneslnde her 

kıl!lmmda gün hastaıarıru .kabul !fe tedavi 

BiR AŞIK L AZIM eeer. -----
Vod\ril 3 perde 

ZAYi i LAN 
Kemaıtye nutus memurluğundan Türk • Ellu Te.,ebbUsatı Tic&riye 

almış oldu~Jm ntifuı tezkeremi )Çer- ve S1nalye T. A. Şlrketinln sermaye
sinde askerlik terhi! kaydım olduğu sinin tezyidı için milzakeratta. bulun. 
ha.ide kaybettim. Yenisini alacafım· ı ~ak Uzere Tic.a.ret kanununun ve 
dan eskisinin hükmü yoktur. fır ket !!ltatUBÜnUn meYadd.ı ma.htı:usa-

335 doğumlu AH Rıza oğ. la.rına tevfikan fevka.lA.de olarak 
Ahmet Şenel umumi hf'yetin lçti:mu .davetine lda· 

- ------------- re mecl.Uıimlzce karar verildiğinden, 

r Radyo, 
BUGÖNKÜ PB:OG!tAM 

SABAH 
7.30 Program ve ~aat ayarı, 

7.32 VUcudnmu:ıu 'ı(Rlıştıralım, 

7.40 Ajanfl haberleri, 7.M Radyo 
salon (kkCBtrası. 

LE 
12.30 Program ve sa.at ayarı, 

12.33 Karışık program (Pi.) 
12.45 Ajans haberler!, 13.00 Ka
rışık makamlardan ~kılar. 

Al'~AM 

ıı;ı.oo Program ve saat a.ya.rı, 

IR.03 Şorkılar, 18.15 Fasıl heytti, 
18.45 Radyo dans OTkestra.aı, 

19.30 Saat ayarı ve aja.ns haber· 
lerl, 19 .4.5 Yurttan sesler, 20.15 
Radyo Gazetesi, 20.45 Bir marş 

• Cğreniyoruz, 21.00 Konuşma., 
21.15 Valsler CPJ.). 21.30 Temsil, 
21.50 Riyaseticllmhur bandosu, 
22.30 Sut ayarı, ajans h&berleri 
ve bonalar, 22.45 Yarınki pııog-
ram ve ka.pan1'· 

ic;tima. günü olarak tayin edilen 1&42 

senesi birinclt8'rln.inin 9 unou cuma 
günü saat 1~ te hissedarların ~irke· ·ı 
tin merkezi olen Ga:latad eski Kredi 
Lfyone hanında 8/11 numar&l1 yazı

hanede ha.zll" bulunmaları 118.n olunur. I 
Içtimada. hazıı- bulunacak ht&sedar

ların sahip olduklarr h.JSEe senetleri
ni l~tlma gününden nihayet bir hafta. 
evveline kadar ş:lrket merkf':ıine tev
di ederek duhuliye 
r ica olunur. 

idare Mecll ı 

Ru"Znamel Mbzak6rat: 

&rmayerun tezyıdı ve 
linın tayini. 

1 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
22 EYLt)L 19U 

Sterlin 5,22 
Dolar 130,70 
İsviçre frangı 30. 70 
P ezeta 12,89 
İsveç kronu 3 1,1 6 

ESHAM ve TAHVİLAT °" 7,5 1933 T ürk borcu 

Resmi dairelerin 
nazarı dikk.atine: 

.Evvek:e mevcut ve Maarif Oemtyeti Ue birllkW' 
eden (ıı..unı nAnlar T. L. Ş.) ta•tiye haline girmiş bıı· 

lu.ıunaktachr. B undan ııoora putemızde • •edilecek Beo
ml llAnlar 16.9.942 tıwilıinde yeniden te,ekküi ederek 111" 

ftrk nası~ Birliği Resmi 
iıtnıar Kollekt:I Ştrketl 

t.Mafmdan idare eılilecektl r. 

Gazetemizin bundan evvel t!An ,,..rıne \'a.sıtalık eden f!rket 

ve teşekküllerle hlç blr alfilcuı kaJmadıfmdan bundan 

böyle iliiılAnnm: aJ'ni fiyat ve t"'llar dahlHıtde &tanbulıla 

Ankara caddesinde Kaya Ha
nında Türk Basın Birliği Res

mi İlanlar Kollektif Şirketi 
merkezine yollamanızı ve bedeUeriJıj de ayni &Mestı ,.,._ 

dermenisi rk:a ederiz. 

T. iş BANKA~! 
K . TASll.RRUF 

HESAPL.\lU 
! Ddnclle,rln 

KOf!desine ayn1aıı 

ikramiyeler: 
l adet 1000 liralık 
1> 500 > 
2 > 250 > 

14 > 100 > 
10 
40 
60 

> 
> 
> 

:IO 
25 
10 

• 
> 
> 

SaJılbl ve NOfrlyat M üdürü : Alamet Emin YALMAN 
Vatan NOfriyat Tllrk L td. Şii. Vatan Malbaaaı 

• 


