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Rezzan A. E. YA LMAN ta:afmdan 
dilimize çevrilen İrene Nemirovski'
nin bu nefis eserini yarından itiba
ren neşre başlıyacağız. 

4 ÜNCÜ DİL KURULTAYI DÜN TOPLANDI. MİLLİ 
ŞEF DE TOPLANTIDA HAZIR BULUNDULAR 

Ebedi Şef Atatürk'ün muvakkat kabri ziyaret edi 'di 

~li.Ili ~e! K urultayda l\fec-li1 rei..,i , .e Ba~vekllimizle 1 ocnl:ırında. görU1UJ·or. )'laarif \·ekiU nutkunu ttö)·li i~·o r . Dlğe-r re~lm Ebedi Şef Atatürk'iln m~n·akkat :kabrini :r.l.)·aretı tesblt etnı ektocll r 

=== Prensı· pi ere=== ~--d - -j'inönü komisyonl~rın çalışmaların ı 
--- --- ı us onan f yakından ta kıp buyurdular 
Ve kat'"'ı o·· ıçu·· ıere ) ması hare- ( Ankara.lO(AA.)-Dördlincil ) ( Türk Dili 1KurultayL bugün saat 

• D 1 kete geçti 1 ~~~:~;~;::.;~:::;~o;~~:f~yl~kF~: 
::~~= 1 h t 1 y a ç v a r ===il l Re~·d:\;ı~~~~e~;ı~il~r~dü~~:~: 

r Maarif Vekilinin nutku , 
Ankara, 10 (A.A.) - Maari! Vekil! Hasan Ali YUcel, Dördüncü 

Tllrk Dil I<urultayını .aşağ"ıdaki nutukla. a<:mıştır: 

~=- w.---...V jJ Piatİgo rsk (.o~ıu ı'e Parti cencı sekret.or; 

Türk dilinin bilyUk koruyucusu Milli Şc!imiz, kur tayın değerli 

üyeleri, 

) f. Memduh Şevket E'endalın, mebus-) • J d "Jd • (; la ın ve- yu. ~i.Jn h r taratınd.:....., z:c1 _ Dil kurultayından bu pren-, ışga e 1 1 1.' ::~::~:ri~~~~~ı.:;;;~~'tk~~:::~~~~ 
DördilncU Türk Dil Kuruıta:rını yUksek varlıklarınız önünde aç

makla deri.n bir mutluluk duymaktayım. 
\.•ekil burada kurultayın ilk açılı' gUnlcrindcn bahlıetUkten sonra 

demt..,tir ki: 

) • ( sLne, Ankara. fakultclerı ve cnstı-

l b • b ki J Bir Sovycf grupu ( tülerine mersup prcfesörlerln iş . 
S ·p er •n tes ·ı e e ) ( ıirak eylemekte oldukları KuruL l l l ını e ıgoruz > Çember içine O ! ın d ı t ( De, amı: Sa.S,Sü.G; de)- ! -

Değerli Türk dilcileri, 
Atatürk"ün ölümü ile uğradığımız derin acının tesellisi, onun btltUn 

(l.IC\'am& SL ıı, lk>. 4 dal *§• 

Yozan : Ahmet Emin YALMAN ~Baslar Voroaetde Doa ( Sarac'.)ğlu ve dünya matbuatı 
A nkara 1 ıo (Başmuharririmiz-,- ) nebrlııl geçtiler ( B. R t . d " k · 

.r umen gaze esı ıyor ı: 
den telefonla) - Ankara A 1 k B 11 11 k E 1 ı ı Moskova, 10 (A.A.) - Bildiril-

Dil ve Tarih fakültes;nin geniş, f:- m er 1 an uyu ç 1 s ı , :.1!en~z~~r~ı~::~~gd~~:~:ads~ Kbua-. ''Şuur'ı u bı"r vatanperverlig" e dayanan r ::ı hlı konferans silonundayız. Bu- ~ 

~:.~~b~:'aı::e=:~~.ı~A~~, •
0

::~~: Moskovada degv i 1, lstanbu lda ~~~~ny~~:n:~~;r.~0~~~~· g~~~~~i ~: ve zaaf eseri göstermiyen bir siyaset,, 
Mit.:i ŞcCim'.z, Büyük Millet ).I c- ! ce mayinlcnm ·ş koya girerek antr~-

llsi Rei•inln ve Başvekllin re!aka- poları ateşi altına almış, cephane Bir Fransız muh :ırriri diyor ki : 
linde olarak Dil Kurultayının mü. Yüklü gemileri batırmış ve askerj 

zakerelerın ı büyük bır aliık• u. Bu··yu··k Elçı·, ı·stanbulda hedefleri bomb•rd•m•n etm 'şfü. 
takip ediyorlar. Hücum o kadar ant olmuştur ki Türkiye elindekinden memnundur ve 

başka h'.çbir emel beslemiyor. 
Bütün dünyanın, birbirine bar- d d h Sdhil b ataryalarr çok geç ateş aç-

barca saldırdığı bir sırada, ilmi ve fe avi altın Q ulunuyor m.~fır. Vaz;felerlnl yaptıktan son· 
nıeder.i bir maksatla böyle bir il:m ra Sovyet harp gemileri kayıp ver. 
llluhitinde topl~nmak ve burıu yur- Ankara, 10 (Vatan) - Bir takımı muştur. Oğrendiğimize göre büyük med~n ve zarara uğramadan çek:J_ 
du harp Afetlerinden uzak tutan ecnebi ajan.ı ve gazeteleri, Amerika- elçi halen hasta bulunmaktadır ve 'll.ışlerdir. Bükreş, 10 (A.A.) - Yen1 Türk/ samimi siyaset Saracoğluna mAne

Başvekll; Şükrü Saracoı;Iunun B. vl bir nüfuz vermektedlr . Yüksek Şefin huzuru ile yapmak run Ankara bUyUk elçisi Steinhardt'ın j Istanbulda Amerikan hMtahane!'iinde (Dc" amı : 8a. 8: ~I. 3 de)X:X 
insanın içine rahatlık ve ferahlık lfoekovadakt müzakerelere iştirak tedavi edilmektedir. Hastaııtı tehli
Vcr yor. etmek Uzere şehrimizden ayrıldığını keli olmıyan bUyUk elçinin Ankarada 

Millet Meclisindeki beyanatını Ru- Bu nüfuz T ür k siyasetinin teme. 
men gazeteleri neşretmişlerdir. Bu l;nl tayin etmiş olan milli şuurde:n 
beyanat sarahati ve samimJiğl ile geliyor. Tilrkiye bu milli şuura dL 
derin bir tesir yapmıştır . yanarak dokunulmaz haklarını l-

1\taarif Vekilinin, Dil Kurumu yazmışlardır. Gerek Amerikan gazc- bulunmamasının bazr yabancı e.jans 
Umumi Kfttibinin v-crdiği :zahattan tecl~erine, gerekse Amerikan sefaret- ve gazete muhabirlerinde, kendi.sinin 
anhyoruz ki Dıl Kurumu bir ilim hanesine yapılan mUracaatıer bu ha_ Moskovaya gittiği zehabını uyandır
akademlsi sıfatile çok :yi çalışmış, berin doğru olmadığ'ını ortaya koy- dığı anlaşilmaktadır. 

~~~:~~ti:~~~:::m:;rı!::~~el~~i ~:~ _l_a_ş_e ___ k_a __ d_r_o--l-a--r-,-,-b--u-g--u-.-n-
F1kat b~r de dilim zd~ bir!Jğ~, 

inzibatı kurmak, buna a!t prensip· 1 
leri korumak işi var. Verilen iza- tama m a a k 
hat, bu işin tab:i bir takım pren- n c a 
s. P1crc ve memleketimizde e9C'n 
ll'luvazencl_ ve geniş havaya uygun 
Ol&t·ak 1 .idi-' · ' dare edı gıne d<:ır ınsa H ariçten 

ekmek 
İstanhula 40 bin 
karnesi gelmiş 

na kanaat vermiyor. Aksine ola: 
rak >frata gidild ği ve ortaya b!r 
~ren.:;lp konulduktan sor.ra bunun 
/•

1 tararına dcğru yol ılındığı fık.1 
,,.':den kurtulmak n1ümkün olmu-ı- lı..tanbul belediyesine devrolunan' valinin reisliginde bir toplantı yap ıl-

r, ıa ;e teşk:lAtının yeni kadrosunu tes_ mıştır. 
(Devamı: Sa. 3 ; Sü. 2 de) co-. bıt için, dün eeki ıaşe mUdUr!UğUnde, 1 T<'plantı, akşam geç vakte kadar 

İngiliz Hava 
Mareşali diyor ki • Rumen umumi erkanının bu hu- ıan elmişLr. 

sustaki duygu1artra ve düşünce- Türkiyenln 1ki m uharip zümreye 
• lerir.c tercüman o1an Univcrsul ga_ (Devamı: Sa. S; Stt. G da) -

zetesl , ilk sayfalarında ncsrctliğ~ --

Almanya, bir b;r makalede Saracoğlunun sözle- Iran kabinesı· 
rlni tahlil ederek şöyle diyor: 

enkaz yığını Tü~~~;.,~~r~a~:~:~:~~;,,b:~~le;~: teşekkül etti 
kip ettiği siyasete tamamile uygun-

haJine gelecektir! dur. Türk·ye faal bir b.taraflık s;_ 
yasetı tatb;k etmek maksadılcdir 

Nevyork, 10 (A.A.) - Nevyork ki, bütün taahhütlerine ve ltllf•k-
Times yazıyor: !arına sadakat göstermektedir. F a· 

Ingiliz hava nazırı Harrls, radyo_ k at dğer taraftan taahhütlerine ve 
da AfnıR.n tniJctine hıtap eden mesa- herhangi b: r tecavüze kuvvetle mu 
jtnda c:yakında Alnıanyanın bir en· kabele edebilmek Jçln ordusunu mü 
kaz yığlnı hali..'le geleceğini• söyle- tcmadiyen kuvvetlendirmekte ve 
mi-}tir. bu hususta büyük fedakarlıkla ra 

(Devamı: Sa.. 3: 'JU. 1 te) - katlanmaktadır . Türk·~,.enin hiç bir 
zaman inhiraf etmcd!~i bu açık ve 

Yeni kabine, Şaha ve 
porlômenfoya verildi 
Tahran. 10 (A.A.) - Geçen cu

martesi günü milıt mecliste .51 rPy 
alan yeni başvekil Gavam_Us·Salta· 
na, bugiln yeni kabineyi resmen ş&ha 
ve parlA.mentoya takdim etmiştir. 

(Devanu : S L :ı, Sü . l ; de) X 

,, 
" Hindistanda " 

vaziyet 
vahimleşti 

Gondi aç ka•mak 
fikrine mukavemet 

edecek 

Delhideki kongre 
binası işgal edildi 

BombaJ plrasan ma
'l'&lııkat bir ıamaa 

lçla llapaıulı 
B ombay, 10 (A.A.) - Bu~un 

pazartesi öğleden sonra B<ıınbay 

şehrinin şimal ktsmında v.z:.ıiyet vr _ 
ha met kesbetmıştir. Burada polis 
mevkilerine ateş açılmıştır. Tren

ler yağma f'dilm iş, telgraf telleri 
kesilmiş ve sokak fenerleri parça
lamtjtır. Bir posta merkezine kar
şı halk tarafır.d-an taarruz ('dilmış... 
tir. Seyyar polis müfrezeleri halkı 
df.ığıtmağa muvaffak olmuşlardır. 

Bu bölgede hır çokları ciddi hasa
ra u~ratı!mak suretile müteaddit. 

(Devamı : Sa. 3 , su. 7; de) ~{, 

--Vo n p a p en' ,. n, Em,. n 011 n ull ~~:7u:,~:u~~:~~~~~:=·~;:~ 1~:y1.~; Meneın2ncioğ l u-
reisi B. l'\'ecati Çiller hazır bulunmul1-

lardır, nun teşekku··ru·· 
Ha 1 k • ne k 1 y m e f ı • h d ı 1 ı Uz~r~~~~ oı!~şııı:~·~~~; ı::~~t~·~~.~ i t ev 1 1 e 1 ye e r 1 ~ı~~ı:nıı~~~:~~- ~= ~~:em~~:~~ ~~~~~~:~:~~~~::~~~:~ ~~~'. 

B E, • h , "f d • J • • ne gibi işlerin başarı1abileceği görU- b:ıtas• Ankaraya gönderilmiştir. 
' lÇh mu te.I eVJf ere aıt eserleri şUlınUştUr. V<li ve Beled ye Rc;sı Doktor L ütfi 'h Belediye Iktı:sat mtldürlle, B. Ne- Kırdar, ycr.t mebusumuza bir teb

i ti va eden 350 plak hediye etti cali e:de mevcut tahslsaU., lşllyebl- r k telgrafı çekmiş. Numan Mene. 

Tabii olmayan fiyat 
yükselişleri önlenecek 

Al lecck asgart kadronu'l, ekmek tevzL mencio;;.'u da şu cc b , t" 
}'Ük ınE~'1 hLkümct,1 n Ar.kara Bü.l,mar ları, ha:k nıu:;ık.sin:, opC'ra, o- atını idare eden mt'mtırlardın başkı ~·i:;;ta~·bul mebu~!:~1ıı~av;~~~~~:~ 

•t si E" ı • v p " perct c ; 
rnu ik . , · sc cı.ı .s . on . apc. • ' r ve garp mu~.kıs nde ö. olamıyac~ın: vahye tekrar anlatmış- mı tcbli~ eden telgrafınızı scvınçle 

· -' ' J~ C'"tğ F. · ·· u hal i . o,oç. d ."" · • 

Ticaret Vekili Behçet Uz, bu işleri 
• 

hal • • 1 ~ Y~l· iri' 
1 Vt"ri;;lı çaı· ·:n la- nc.m'i Y r almış b:r çok Alman bes· !ardır. ı aldım. İstanbul halkının hcıkkım 

ke\:l;o.e rn b mınon · tck'irlarınr1 cscı ·crı;" ıht'\•a eden "reı' ı,...nllz.e gore. ko·1trol ve da g<lsterdiğı •ttmat , k~ d Jerıne 
l'l'.iı e" 

0 

ıe d
4 l~p'a b rl ı ktc ÜC b k lJ k . · k , tetkık btirolarının tekrar f:ıa.livctıerı· k~rşı olan candan bağlılrğtmı bır Ankara, 10 (Vata.n) - RPzı luc. 1 takım ga\.·rı meşru yollara. ~ıtptık-ı hareketlere başvuranlar t••bıt • . d t f:ldk h di 1 C u o e S• \ on ıç n erıdılcrınc h ı d . . i .. ...~ '"' 

ıtu VI:' Yüz _ e ~·e 0 
un ~ • · , . - ! re evanıı ıçın bug ln elde hıçblr im~ k t dahrı srttırmıstır. Munteh•ple· carların satışı :serbest bır11.ktlıtn mAd arı, T cRret Vekilet-ne gelen res. dilmış bulunmaktadır. Aıoikadarla-

ntrı l"tluht "
1 

k .:\l-., rı mu k sı., kc\ 
1 adına teş~KkJr ed ldlğı mcm· kAn yoktur. Yenı teşkiIAtrn başına! rin1i k~ndi şahsınızda selAımlar ve ı deler de el koyma kararıı· dan ev· mi raporls.rd1\n ar:laşılmaktadır. I rın sbyledıklerinc gbre. hük.Qme-

lstanbula geliyor ıçın 

•lıf dev rleı ·c a t m ;•il nunıyetlc haber alınmıştır. ' (Demmı: sa. 3: Sü. 5 le) + derin şükranlarımı sunarım,. velkı fıyafürı yükseltmek ıçın hır 1 BaZl vıl~yetlerde bu kabı! yolsuz (Devamı: Sa. S; sıı. f. del. 1o 



" 

Türk erin hücumu 
Yazan: Ziya Şakir 

1 

Şehir 
Haberleri 
Sirkecide feci 

bir cinayet 

Kadın yüzünd :;n bir 
odam sokak 

ortasında öldürüldü 
-S!J-

(6 l\J.)ıs) 
1 

de. ımpara.torun gôzdesin.o n::ıya-ı Evvelkı gece ) arısı Şahlnpaşa. o. 
Unı kurtarabildi. telinin yanında soför Emın adında 

:8u:;atı sadec ... umumi bombar. Hücum mlıfrezcslıı n ,s ... c ktarı, bır adam k lblndC'n g r surette 
iıman O.."'\tım ettı. Bundan maad , Ömer Bey ı minde b1r zattı ... Bu ı yaralanmış, Cerrahpa5a hastane:.·· 
ıe ka:e muhıtindc ve ne de şehir zat ta, bir elinde kılıç. dlgcr elin· nln kapısından girerken olmilştur. 
:iahtll de, muhlm bir vakn ka;>dc- de sancak olduğu halde ileri atıl_ Hiıdıse, cadde kalabalık iken cc. 
:i')medı. mış, önüne gelen düşmanları te· rcy:ın oetmlşt r. K::ıtıl ele geçlrı.e-

(7 Mayıs) pclemiye baslamıştı. memlştlr. Yalnız, yaralı hastane-
Günlerddnberl Türk p) adcle· Bunun karşısına dn yine Lat n ~ e se\•kedillrkcn, otomobilde ifa· 

r nirı: hareketsiz kalması, Bizanslı· scrger4 lerlnd, n b ri dikndl. A- deslni alan polise şunları söylemiş. 
, rın kalblerlnde garip bir ümit ralarında, şiddetli bir kılıç dilello· t.r: 
U) ndırmıştı. su başgösterdl. - Be l garson Hilmi vurdu. Bu-

- Türkler, şimdiye k dar yap_ Ömer Bey, kuvvetli b 'r kılıç dar. nu Kazım da bilir. Kadından da so. 
tık:arı hücumlarda, h ç b'r muvaf. besile hasmını yere devirdi. Fakat run! 
f"kıyet e'.de edem dıler. Anlaşılı· o da '"·ine arka ından vuran -.. · - " G bı blrblrin: tutmıy.ın sözlcrı 
Yor ki, artık cebri hi.ıcumla. kaleye bir B zanshnın kılıcı Uc, kanlar f. 

hakkında zabıta ehemmı~etle tah-
glrmckten vnzgeçUler. ç nde yere serlldl. 

· u 1 ar F"kat bu l'u·retkar B zans as- klkata girişmiş ve o c varda üstü 
D ye dlişun yor ar • k i.. Ö '"B 

1 1 
ti t başı kanlı b r adam ) akalamıştır. 

Halbuki diln devam eden umu· er de mcr ey n ma ye ara· . 
1 b b d ' d 'ldi Bu adam, vaka. ;>erme geldlglnl, 

mi ve fası asız om r ıman es. f,nHdan P rcta ı pkartçaa ae ıll . k• 1 yerde kanlar içinde b rlsinin yat. 
Ua •n.da, Edim kapı civarındaki arp or a ı m m e ararın 

• k' d d a "'tt' 1,,,.. · 1 makta olduğunu görup yerden kal-
•urlarda yine bir takım "edıkler ca" a a ar ev m " ıucum 
~ ., ~f . F tlhl 6 d ·dl bl 

1 

dırdığını söylemiştir. Yapılan araş. 
açılmıştı. mi.ıı reü~esı,ı a ~ g knldelr g. r tırma neticesinde olen Eminin a-

Fat.h. bu "cd•kler n kapanması. cm r zer ne gerı çe ·ı 
<> • • dını verdiği Közım bulunmus, va· 

r:a lmld:.n bırakmadı. Bu sabah· Vakıa bu hücum da bir keş ftcn ka kcr.dis'nden sorulmus, Küzım 
ıtıın 1.tlbaren, ayni noktlll<.rı tekrar ibaretti. Bu sebeple de, milhım bir 1 da şo~ le ifade vcrmlstr: 
bombard man ett rmi) e başladı. 

Eu fasılasız topçu atcııt, akca. netice vermemişti. Ancak şu el- - Bız Eminle sabahtan akşama 
mm saat dôrdilnc kadar devam et· hct hemmiyete şayandır ki, hil- kadar içtik. Sonra ben kendisin· 

i b 1 b ı... 1 1 den ayrıldım, yalnız ayrılmadan 
tı. Bu müddet zarfında Fat h, o.I cum aş ar a§u•m.ıız B zanslı ar son 
tuz bin P yadedc~ mürekkep bır derecede bilyük b'r korku ve telaş önce Slrkec:de ikimiz yurilrken ya. 

nımızdan bir kadınla kol kola bir 
hilcum kolu tert p ederek cOne go term• ler, Halttı diğer cepheler erkek geriyordu. Ben, ahcrkcs ka-
~urup ederken bunlara hareket " 
emri verdi. de b le sarsıntılar husule getirm•ş.. dınla, kızla S~.ler, yalnız biz miyiz 

Bizanslılar, bu naglbanl 
hücum- lcrdl. kadınsız bt-?» diye bir J,ıf attım, a. 

dam, y nınd ki kadından ayrılıp 
da0 fena halde ş ırdılar. Beş on 
dakika zarfında hcnd k1erl aşar k 
g<'d·klcrc dayanan Ti.lrk piy dcle
rın n karşısında tamamilc harcket
s.z kaldılar. Fakat, ) ıldırım gibi 
oraya ) ctlscn Jan J ustinynnlnln 
sert naralarını duyar duvmaz ken. 
dllerinl toparladılar. Gedikler , şfd 
dctle müdafaa) n başfadılar. 

D alma oldu~u gib: bu dcfn da, 
kale duvarlarının yıkılmış enkazı 

Uzcrlndc kı:ınh bir mücad le baş
ladı. Go~Us go~ilse ve boğaz bo
ğaza {!elen ki tarafın askerleri, a
deta blrb·rkrl e kenetle rek. o 
karma karmk ta yıı;ınl rı uz:erin. 
de hendeklere ) uvarlenıyorlardı. 

J4.11 Sebastiyan , bugün de bi.l
yük kahramanlıklar gö~ter1Y1)rdu. 

Elinde ağır kılıcı olduğu halde. 
Tilrk p yadelcrln n üzerine atılıyor 
ciu. Murat ısmlndc, ir vücutlu bir 
yeniçeri birdenbire Jan Sebaııtıya. ı 
nlnln bulunduğu YHe sıçradı. E. 
l·ndeki eı;rı kılıcı, Lat n kumanda· 
nının b!lşına ve omuzlarına idir. 
m ye b şladı. 

Jan Sebastlyanl, basına çok kuv
vetll bir tuıga ve sırtına da lki kat 

z ncirli z rh giymiş oldugu itin 

:\.furadın kılıcı bunları kesememiş· 

t • Fakat başına nen darbeler onu 

fena hoidc serscmletm şti. Bir lld 

darbe d h:ı yt)ecek olursa, artık 1 
yere serilecekti. 

Fakat tam o anda. Bizanslı b r 
Rum, LAtin kum ndanın imdadına 
') etı;itı. Bu bızans n"f"rl, Muradtn 

arkasına geçerek bacagına şiddetli 
b r balta. darbesı indırdi. Bu saye. 

- 8 Mayıs -

Nitekim bugiln (12 ler 'l\'Ieclıs ) 
tekrar toplnnmak mecburiyeti h's. 
setti. Kale'erde mfıneviyatı kırıl

mış olan askerlere cesaret vermek 
iç n, llmardn bulunan gcmllerdck• 
C'frat ve slU.lılıırın kamilen (AY
v. nsı:ır y) surlıırına nakledılmes' -
ne karar " rdl. 

r'ak.ıt bu korar, kolaycn tatbik 
edilemedi ... Şayet kale sukut ede. 
cek olursa, gemllerlle firar etm'ye 
karar vermiş olan gemicf!er, On 
k•ler Mecli inin ~mrır dinlem<'k 

lstc-medllcr. Ve, kendilerini, gem'· 
!er ndcn cebren çıkarmıya gelecek 
olan kuvvete de sllıihl mukabele 
edeceklerini bild rd lcr. 

(Arka ı var) 

Soru vorlar : 
JI 

Kuyubaşılılorın 

yol derdi °' al ı~ııagı radde ;ini Fener 
17' ) oluna b lğlıl an oldukça iş 

Jck h'r sokak 'l!.J'<lır. 8enelcrden
berl boı.uk lblr Arnavut kaldın. 
mı halinde dıınm bu !!okağın, ge
çen gıln tanı!ıine ba.,ıandı. Hf'pi
mlz C\ indik. l'akat e\ lnclmlz 
uzun '>i.ırme<ll. Baktık ki tamirat 
ii"tünkorti bir ~aldızla.)ış "~ gös. 
t~r!şten ibaret. '\'ol llne C!lll\I ~ol, 
~ulıuz bazı taşlar ŞÖlle bir dü. 
:ıe-IUHıı c;ukurlar. kum ycrjııe top
rakla doldurulıı~ or. 

Uıınu blı." Ku>,ıha~ındıt oturan 
lrlr uku>,ırunıııı. ~azı_)or \e

0 1><'k 
haklı ()!arak ıoııru~or: 

l)tlll>tl~ 
:fll>A\IA\ 1 

«- Sent"lrrı'leııl><'rl olun tami
ri için u~ra.,tık, <llı!tndlk tahsi!>llt 
~ nk dediler. Zamanr gelmedi de
diler. ~unu deılllrr, bun11 dediler. 
Yolun tııınlrlnc glri~edilcr. Şim 
dl ~olun tamiri için 1ıem ı.aınan, 
hem de talı bat \Br, Fakat De

den e ortada göze S'orUnıir bir ta
mirat .)Ok. Hapis cezalarını kal -

dırorı t: ir kanun 
Jıu tar.ıflarda bö>ic bozuk pek 

az .~ol kaldığı halde belediye. 
ıu..aba neden tamiri tçfn tah~fsat 
bile ayırdı~ı bu 3 0111 höJIC üs· 
tunköru famir Pttirlyor':» 

bana geldi, bir yumruk vurdu, h:ı-
dlsey~ Eınin karıştı, 'ben vaka bü
yüyecek diye bir tramvaya atlıya· 
rı:ık kaçtım, dem 'ştir. 

Hakikaten KAzımın <'Ol g<izünün 
çevresinde şıcldctli vurtılmuş bir 
yumruğun veya bir demir parı;a. 

sının bere ı görülmektedır. 

Eminin, kend'snl vurduğunu 

soyledlğl sdrson Hilmi henüz bu· 
lun~mamı~tır. Vnkada adı geçen 
kadının ise, K€ızım ile Eminin müş. 
tereken sevd kleri bir kadın oldu· 
gu anlaşılmıştır. 
Vakanın müsebbibi olmn~ı ihti. 

mali bulunan kadın zabHaca ,.ran
maktadır. 

Ö{!renlldlstne göre, Kazımla ya. 
şayan kadının evvelce Eminin met
res• olduğu ve kadının Emine ya. 

' naşmndığı anlaşılmaktadır. Vaka et 
rafında müddeiumumilik tahkıkn· 

tına devam etmektedir. Ölüyü mu-

1 

ayene eden odliye doktoru, c scdin 
defnine ruh~at vcrmlştır. 

Gümrük ve inhisarlar 
miifettışi Ankaraya 

dönüyor 
Bır muddettenbcr şehrimizde 

tetkıklcrde buhınm kta ohın Gtim
rilk \"<' İrhisarlar Musteşarı M h. 
mut Ncdlm Gilndüzalp, yarın ak
şam GilmrUkler Başmüdüril Met
hi lle birlikte Ankaraya dönecek· 
tır. 

Adliyeye verilen 
muhtekirler 

Tophanede asçı Fakih Korap, 
karnesiz ekmek satarken y kala. 
narak l\l Hı Koı unma malıkeıncs • 
ne se\ kedilmlstir. 

* Yapılması ya ak olan pasta 
imal etmekten suçlu olarak Be~ oğ. 
tur.da Kuloğlu ğ.ı sokağı da Lco· 
n dis Buto \ e Kalyoncuk•ıl'uğunda 
mezeci Stefan Milli Korunma mah 
k meslne verilmi~t'r. • 

* Mahmutpaşadn Keva~oş Albcr, 
mevcut malını satı~a nrı:etmeme'k 
\'e fazla fiyatla dıkiş m. klncsı ma· 
kara~ı satmak suclarından Milli 
Korunma mahkemeslr.c sevkedll. 
m ştır. 
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Rus Karadeniz Bir şehadet 
parmağı daha 

donanması A ~ıdaki satrrlan Mıelr'cla 

çıkan lnıageıı nıecuıuasuıdan 

nakledJyorum. 

2 0.5.942 tarihli Vatan ca
zeteslnde çıkan bir yazım

da Kar· denizdeki Rus donanma
sına temas ederken e1Rus donan
ması yarın üslerden mahrum o. 
ıacak, Karadenlzde bir zaman 
daha dolaştıktan sonra ya taraf· 
sız bir devlete teslim olmak ve 
yahut kendi kendisini batırarak 
işin lç'nden çıkmak zorunda ka
lacaktır. Bugün Rus milletinin 
yaşama mücadelesinde, varlık 

davasında esaslı vazifeler almıya 
çalışması tabii V<! zaruri görünü· 
yor. Rus donanmasının böyle bir 
vazifeyi bUyük b r başarı ile ya. 
pabilecet;ine lht'mal verlllr» de· 
miştık. 

Avrıwadan gelen ycr.i aja1ıs 

haberleri bu durumun yaklaştığı 
h'sslni vermektedir. Faka.t biz he
nüz bbyle b r vaziyetin geldiği· 

n! kabul edecek mevkide değiliz. 
Karadenlzdekl Rus donanına:>ı 

kıymet b kımından henüz yaba. 
na atılacak bır şey değ 'ldlr. Bu 
donanma J{aradenlzde kendi düş
manı olan mihver devl tlerl de. 
niz kuvvetlerinden çok ilstündür. 
Hatta bu donanma hadiselerin bir 
ıcabı olarak Akdcnlze geçeb'lscy
dl Akdcnlzin durumunu 1ııgı liı; 
tarafına d~Iın büyilk bir emniyet. 
le çevirebilirdi.Vaziyet yalnız Ak 
denizde def:ll, bütün denizlerde 
bugün tamamilc daha baska b.r 
manzara gösterir, tekmil denizler 
durumur.da daha mühim roller 
oynıyab lirdi. Harbin başında s -
) a"'i milnasebetfordekl yanlış te. 
lakk!ı ve yanlış görü~leri 11 Rus 
Karadeniz doııanınıısıııdıı bugun· 
kü elim vaziyeti doğurduğuna e. 
mlnl;ı:. 

R usyayı saran denizleri bir· 
birine mühim kanallar ı_ 

le b~slamagn. muvaffak olan Stn
lln hükumetinin azlmll çcılı•ma. 

sından Rus donanmasının buyük · 
faydalar başaracak durumlar ya· 
r taeagını kabul etmekle teı cd. 
düt edilemezdi. Fakat klm b Ur 
nedendir? Bu kıymeti' kuvvetten 
faydalanmak esasları duşünülme
di ve Rus donanması $erek B&·. 
tık denlztnd ve ı:crek Karndc· 
nlzde kendisınden beklenen e ner
jı ve faal yeti gostercmedı. 

Alman yüksek kumandanlı~ı

Yazan : • • •••ettin fJL S IL ,. 
(Eski Bahriye lfüsteprı) 

dan Hazer denizine nakletm 'ş o- mantıklar !çın direktifler vermiş· 
laeaktır. Hazer cknlzinde yarın Ur. 
lçi11 böyle bir kuvvete ihtiyaç Bu plan belki en ~on dak.kada, 
vardır. Bakunun müdafaasır.da en son ,ş olarak meydana çıkı:ı. 
böyle bir de:ıtz kuvvetinden foy_ caktır. 

dalanmak !mkfınları aranılablllr. Belkf Sovyet Rusya Karadeni
Vfıkıa Hazer denlzınde küçlik b'r zln şark hmanlarır da ikinci b ir 
deniz kuvveti \ar. Fakat bu, bu· Slvastopol yaratmtk cmellnclcd r. 
günkü maksada yeti§mez. Bunu Bunu çok büyük bir htlmal ola. 
desteklemek icap eder. Karadc- rak kabul ederiz, Novros'sltte o· 
nlzdeki Rus torpidoları ve mo· lamadığ 1 takdirde bu l~ln Dntum. 
törbotları bu ısı ıkmal edebilecek da yapılaczğı, çok süç o!mıık!a 
müessir kuvvetler olabilir. beraber, kabul edilebil r. 

Alman askeri kuvvetinin seli. 
şen hareketleri bu kuvvetin As· 
trakanı hedef olarak almakta ol. 
masını gösteren bazı emareler yok 
değil. Eğer askeri Alman kuman· 
danlıgı Kı;fkas datlarını geçmek 
tç'n fazla kuvvet1~r sartUmck. 
ten vazgeçer de Astrakanda bil· 
yük ta~ yare kuvveUcrl kurmak 
emelini gözönünde tutarsa askeri 
harekctı bu yO'la çevırmcktc te. 
reddüt etmez. Burada montajım 
yapacacı d . nlz kuvvetlerinin ve 
hava filolarının himayesinde ola
rak Baküyu den 'zden işgal etme. 
yl daha faydalı bulabilir ve bun· 
da menfaat ı;:ördilğil zaman bu 
imkanları arar. 

A imanların bu emellerir.f, 

Ru!' a"'keri kumandanlı. 

ğının dü~ünmcdig"nl ta avvur et· 
mek kabul edılcmez. Böyle b1r ıh 
t:mal göz önüı de tutularak Ka. 
radenlzdeki nakli mümkün deniz 
kuvvctler:nı kanallar vasıtasilc 

Hazer denizine geçirmek dil§Unül· 
miiş olabilir. 

Rus donanmasının Alınan kuv
\•etler ne teslım CJlacagını bir an 
bile aklımızdan geçirmeyiz. İde
alist bir m!l!elin böyle b•r küçük. 
liiğü tarihine yazdıracak kadar ha 
sis bir harekette bulunaca~ını dil· 
sünmek bile zaıttlr. 

Birbirlerine karsı milli ve ta. 
rlhi blr dü:m:ınlık duyguları ile 
yetl§mlş ki milletir. her iksinden 
de böyle küçüklükler beklemek 
hayaldir. Her İki taraf ta böyle 
propagandalar Ue kendi mefku· 
relerinin yüksckll~lni etrafa yay_ 
ınak ıstemektetlir. 

Biz öyle zannediyoruz k ı Sov· 
y:?tler, Rus donanmasına dür.ya 
tarihlr.e ha:ı.Tet verecek kahra. 

B t tuma dayanacak bir Rus 
donanmasının dü~man e-

11 .. dcki sah ller arasında dcnız
den nakli;> at yapmak isti yen Al- ı 

man deniz nakliye kafilelerlne I 
hücumlarda bulunarak büyük za. 
rarlar vereceğini düşünmek dog· ı 
ru 0labılir. Alman ikmal kuvvet. 
terinin karadan yoilanması bu 
ch'ardakt dcmiryollsrının az.~ ığı 

bakrmıııdan zorluklar ,le doludur. 
Bu ikınıılin daha kısa bir yol o· 
lan denizden yapılmt\sı için Al. 
man deniı kumar.dıınlıgının pek 
çok ç relere ba~vurduğu tabiidir. 
Rus deniz kuvvctıeı-ı bu ıkmal 
kafilelerini yok etmek hususunda 
mühim rol oynayablllr. Bu da 
henuz mümkuııdür. So\ yet filo· 
sunun ç .. buk çabuk faaliyetten 
kalacağır.ı ümit etmek doğru bir I 
mülühaza değ'ldir. Ru:; mefki'ıre
s! uğrunda harp eden bir kuvve· 1 
tin eli kc.lu ba~lı seyirci b ir va. ı 
zlyctl kabul edeccgınl dilsüne-

1 meyiz. 

R us dor.ıırınası Karaden z. 
de bos \'e ilssüz kalmak 

• 1 

~arcslzllgıne düşerse büliiP mah· ı 
rukatır.ı ve son mermisini sarfe. 
dinciye kadar Almanların işgall 

altıııds bulunan Karadeniz sahii
lcr'ne taarruzlar yaparak Rus ta. 
rıhlnc şerefler ksydetmek için 
ga) retler gösterecektir. Düştüğü 
çaresiz vazıyet! düşn1anlarına pek 
pahalıya mal edecek ve ancak 
undan sonra yukarda. söylediği

miz gibi dostluğuna gilvendisl 
-bir devletin llınanlarına gidecek. 
lir. 

Scv:ret donanmasının son ha· 
reketlerl hakkında hazırlanmıs 

bir projenin var olcluğunu kabul 
etmek v:ıziyetindcy z. 

<ı.Jst.'tnbulda fıkan almanca 'lür
klşe Po t ga.z~te5ı, T-tirkiyenJn Al. 
manya sefiri B. Gerede'nla bu har
ta kararlaştırılınış olan r.atırılması 
kelflyetini ncrlln siyasi mahfille
rinin umumi bir teessllrle ka~ılı. 
;)acaklarını .):&ı.ıyor. Kaydedilmefe 
değer bir nkıa oldufu ~n yazıyo
ruz:: Bu harp e nasında, ba'ka l'&· 

r.lfeler \ crllmiı: bir Türk s;etlrinln 
keıııli yurdunu temsil etttfl bir 
memlekette şlddetrı sempati cöı;te. 
rlleriııe hedef oluşu ilk cJeflldlr. 
J,ondra sefiri olan B. RU!tU Ara 
da, bir kac ay cTI"el Jnglltere hU
küınet merkezinden, J"11karıdaklnin 

eşi bir ııe\'gl hareketine vNUe ol-
nıadan a;ı: rılınamıştı. 

«Niçin hö.) le oluyor! 
cTlirkl;ı:e bunu, hiç şllpllesJz ha. 

rlre gönderdiği mümeııstllerin şah
siyetlerine, fakat daha faı:Ja Jrcnd: 
!ll;ı:asetlnln klyasetine, lnce ve dik
katli rcallz.mlne ,.e bu kadar mulı. 
t~llf menfaatlerin Ankarada te a
dUın et tlği bir zamandaki becerik· 
!iliğine borı;ludur. 

«l'akat, n1uharlp btlyllk ele' let
lerle olan mlinasebetlerinden daha 
:r.13 ade astı e8kl imparatorlujunun 
birer parçasını teşkil etmiş memle. 
ketlerle olan münasebetlerinde Türk 
slya~tınin ölçü ,.e kudretine ltayran 
olmak lazımdır. E&ki Osmanlı im
paratorluğu tarihinin bir deninde 
\'iyanaya kadar azanmıştır. lllac:ar
lar, Roınan~nhlar, :Sırplac, Bulgar· 
lar \'C Yunanhh'lr daha g-eçen a8ır 

'J'ürklcrln tıebealarıydı. Arap dev. 
letlerl 1 e ancak s1>11 sulh l"DUalıede
lerlle ınllstakll memleketler llallne 
getnıi41ler<llr. 

«Kemal Atatörk'Un yenlJ&ı:ıtlrdl

~inderıh~r Till'ki~·e, harid slyaııetlle 
dihıyayı 'kenıliııe hayran ediyor. 
1'1irki.)e önce ';'İınaldekJ Ruıı lcomşu
!:llie olan asırhk zıddlyete 11on '\'erdi. 
J.'akııt asıl. ne kadar zaferli Olurı;a 
olsun. ma;ı:ı~ e ha,ret ~ekmekten 

uır~k olarak geleceğe cepheden bak. 
ını,\ a himmet etti. 

«Türkiye ylrıni t-encdenberl, bil· 
hıı. sa eV\eke tebaaı.ı tılan menıle· 

kl'tl,.rc .ralnız aynı hizada olarak 
değil, tam bir dostlukla muamele 
l!tıl. Ilunun en göze çarpan mlealle
l'i Yunanlstana epey müddettenberl 
de\am eden gıda yardunı ve cenup 
huıtuUarındcıki ~uriye 'e Irak arap. 
larllc en samimi müna!lebetlerl11 
kuruluşudur. 

nın mar.evralarI k rsısı ela tnma. ----------=---------------------

«Tlırklye; asil n &\:ık vnlyeU!e, 
ıltlıı~aıla !liulh di~a.&ına lllzmet et· 
mektedir.» 

:::":.~~•~c:'';,~~'~;,:~, d~~~::,,~;; l r... d I • 'il A 1 GI!" -
;~~~~f:r ~e~şe~:ı;~~~~d:s~~!al~:ı .~.J.!.ıt=. $$: ~J Wı -= 
nızdc No\ rcs skı, Tuapse, BL 

\'nkarıdalci )azı, dilnyantn dört 
tarafında her giin lehimize kalkan 
şehadet llarmaklarından Wr tanesi 
daud:r. 

ltÔR KADI 
tum gibi lkincl derecede değeri ç k E • 
o!an deniz yuvalcırından uzakla· o c u s l r g e m e 
şacağı Z&man bu şartlar altmda Misafir umduğunu değil 
çok uzak cılmıyabilır. K un d ·kk t · b ıd ..., 

Böyle olursa Rus donanması urumun l a ıne U UQUnU yer 
yurtsuz: bir kuvvet olarak deniz. . .. kt t 1 kte k '>., 
lerın d lgaları u' zerlne son ne- H aYa. Kuruınıı, Kıııla)', ('oeuk 

1 
gını .. __ rlnl rahatı.;a kapa~ablllr.» Beş aş, Ça a me · p so agı 

E numarada. oturan kah\ ~el Ahmet 
fcsıni , erince) e kadar dolnı;aca.k E"'ırgemc Kurumu gibi teo;ek. ıcer kurumun Jlr<•ı>acanda ııen·isl, .. l 

~ · ı kim~ n1 ·ukl . t d ile, CumhurıyeL v.apuru kahvecıs 
tır. Eb r yilksck Rus asker! ku- • küllerin ~·urda ,-e millete olan .faJd•- .z .ru !.'OC: • arına la an a~· Mehmet, dtin gece Alım<?dln cvin-
ınand,.nlıgı Rus crdularının ge. larını Mı; l.imıte. inkar delil, o\enıe- ların .. ~ardımını. o 'a~ll41&ıı:ıların son ciC' rakı ;ı;mcktclcrkrn mclrcsınin 
ri cek:lme kıırnrı111 umumi vaz. ınezllk \'C ~ükranl11 anmamazlık ede. r nde- ln•lc bekli) 01'!58, bu ~1 lırlr pru. I Ah ·d k • .. ·t .. d·. . k l •-. 1 • .. . b paganda deilldir mc e arş. go-. e. ıg. ) a ır, ı.-
yctin icap ettlrdlgl bir plan üze nıez. Bunuıı lçııı gonllım u kurum- • I l k 1, l\I h t k f · . , , .ı ı \US U u.,an C ıne , ra ı SO • 
r ne ve her lhl•mal di.lsuni.ılcrek lıu leltine yapııan ne,rı.rat 'e propa- f,ğf'r ıı·np~andıı 'oef\u•I. klınseı.b • d 1 k t i b . ı 1 rasını ev rerc • mc res ne agır. 
yapmış i e ümit ediyoruz ki Rus pndalann da k~nıın ulmaııınr if.. yurt çocuklarına !IOn nef~lerl g-elıne- • 

d .. . 11 ed •. ta mı§tır. 
Karadeniz donanmasının kiiçük ter. en onte ~ar 1111 ece .. \a ıtdao:la· T 1 d 'k" t"l ır 
unsurlarını Don \'e Volga nehir- 'l'ürkhe \'.CJ!•uk Etılrıeme Kar umu rın gor er n r ıat kaııayamıJacak. ..h t b 1 ldd t · 

· ı ı ı aı 1 - op a ı;u o ur. u er . 
• k ıı r ~:ı. me , u ı e c mana vere· 

Ierinl blrbır ne ba&lıyan kanallar. ıenel merkezi iııtati!ıtlk ,.e propaJ•n- !Mı.na a "e ena blr propaı-andadır. mlyerck ve sa,.ran kadına acıya. 

Adliye Müsteşarmm 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Adliye Müs. 
teşarı Selim Nafiz Akyol, dUn ad· 
1 yeye gelerek müddeiumumi IIlk
ınet o .. aUa. konuşmuştur. Müsteşar 
İstanbul adliyesine ait mcst>lclcri 
tetkik etınis ve mı.lddzlumumılı~e 
bazı direktifler vermiştir. 

da sen iı-lnln her zaman oldutu rlb! \ok eğer ınnııaganda w.nisl ~ uka- rak: 
gazetelerde neşredilmek ıiı..-re rön- rıdakl bozuk lfadClıile ~·a.rdımın yal- 1 _ Senin cak.önı kadın mı tenı•z
d~di.ği . cümlelerden biri üııtündt', nız ı.on nefe..lne gelml' çocuklara liyecek be ~Iehmet? d ye sormuş. 
gonlümlın yukarıdaki tttlzllğl tlolayı. yapıhnMını lııtlyo~a bu berbat bir _ Sen k rışma! 
sile durmak zorundaJ·ıın: propacandadır. _ Karışırsam -ne olur? 

6 Ağuı;tos 942 tarih \'e SS28 s&.)ı Bu t>ahrları üzült>rek Jıtzı,yorum. Dl)c b~lıyan münakaşa bilyil. 
ile gazetemlı.e gönderilen mektupta, Ço<'uk Eı.lrgemc Kurumu genel nıer. mlış \'e Mehmet, bel nde sokulu bu 
nı>o:rı>dile<'ek cünıleler arasında bir keaı i:l·I niyetime baiı'laı-ın, fakat luıınn bıçagmı çekerek Ahmc>dl ko
tanesı '!udur: propacanda ıı-0n·b.inin kulağını blik- lundan ve kendilerini ayırmıya ko. 

«Son ner~inde kim~ı yurt !;O· flttn. 1 §atı metres Fahlrc,:1 i de b c:-ıo;ı ı-
ı·uktarına yard:ını dtr;cünrn iru;an, Tathııert dan yaralaını~tır. Suçlu kaçmış, 

H arp z.amanında Almanyada 

a.ı•kf'rlik ya'<rnda erkekler 
içJa hapi~ cezası .) oktur. Haziran 
l!HO tarJhll bir kanun mııcff,iııce bu 
ne\1 erkeklerin bütün hapis cezala_ 
rı harııten onrıt\'ll bırn.k.ılmıştu. Ya 
nl bir adam, birin! ôi<''lrtinoe., bir ~y 
çaJ!la bile hap!oe d •f;il, cepheye gıin
df'rlJeeel..-tlr. 

r--------------------------------------...... --·---------------------Gaston. uzun uıun onlara baktı ve dli-

yaralılar hs.stnne)-C Kald•rılını§lcır
clır. Hadise hakkında to.hkikat ya
pılnuıktadır. 

Yapılan kanunun ınul"ip ıscbepleri 

toYlcce lıah ediliyor: «Baz.ı kurnaz 
adaınların cephe biz.metinden kurtul
nıak için suç l!j1emelerl ihtımul dahl
Jlndedlr. • u• uz aıtarnlar a~ere gi
dip <'ephe ha)atının zorluklar.ına 

maruz kalırkl'n \c her sani.)e ôllim· 
le kar,ılaşırken, uçlu adamları har
big oııuna kııdar lı ıpl!ılı.ııwlerc ka
pamak \e hlık<ımetın ke t"f>inden bes 
ıemek büyuk bir hak,,n:lık olur, uı; 
lşlcı~.}i adeta teş\lk r;Uıl bir net.iee 
, r.rir. Ranun icln aı.kf'rlik y~,mda
ki hütıin erkı•klrrı• alt lıaı)is "ıt1.nıa. 
·ının infazı tınrııur. sonra~a bırakı

lıuıaktır.» 

E&kJdeo bir adaın ll"ln hUrrl~ etten 
ınahrwu edilip bir zfodana atılmak 

en ağır ceı.a .ı:\ llırdı. Bu kanun, 
c~phe hh:ınl"tlnl zindana atılmaktan 
&i'1J' bir e•m diye göatcnnl-: olu~or. 

EBÇE 

$iındu · 
- H ç bır ~ry deg şmed ve degli'ıml

yecek. Eğer fazın derecede masrur ol. 
sa;>-dım \ e onları daha az sevseydım her 
tkı ın de ka:> bcdcccktım. 

F k t ) arasının cinde g.z}, b r sızı 

vardı: Nasıl olmuı;tu d bu kadar za· 
m&n va!entlne kendisinden büti.ln bun
! rı saklamıştı? Nıçın· h'ç bir şey sôyle. 
memlı;t? 

Kapalı pancurların arasından kuvveti 
bir ışık ilılildu. Chardeuil postan.Wln 
önünde bır otomobil durmuştu, bu ışık 
fcnerkrin ı5ığ1 id .. 

Tekrar eski gilnler duşunmeğe dal· 
dı. Bir Eıkşam ~ ne bahçede oturuyorlar
dı. A e lıOOeklcrı otların içinde ışıldıyor, 
h vadakl yıldızların a.rasında uçanlar 
goruhi) ordu. Valentine sessiz bir halde 
oturuyor, Colctte y..ınında. duruyordu. 
O gece Ga ton karısına: 

- Bt tun giln Colette ile gezdıl:. Kı. 
.ıımız. ne şrl:ı det 1 mi? 

Dcmıııtı. 

AIMhi ~ ~: ...... A. & Y.u.auıt 
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Bu söı:lerı duyan Valcntlne haf fçe 

ürpermişti VI! içinden belki de: ı Zavallı 
Gasto • o d ) e dli~UnmUştU. Val<!ntlne ko. 
casının h ç bir şey bılmedigıne emindi. 
Bu orasıra hntırına geldikçe iftihar ve 
huzur duyardı. Httttiı. bezan gözlerinde 
G.ıston'a bak rkc·n, hafıfteıı b r acım11k 
,.c alay etmek hlıısi sezlllrdl. İnsanl<ırır. 
arnsınd<L!'l b:ı.zan böyle tam .. milc hıssc· 
dilıni,>en, fakat sczlk>n ~eyler • ccçer. 
Bunl•rı tıı;;anı .. r "'nC'.ak çlcr!nde uyanan 
sızı ve acıdan duvarlnr. ke;ımelerle if~· 
ae edcmwe.r. 

Gaslon bdzı a .!arda o kadar ı,,tırap 
cekmıqJ.1 k. olmek stem şti .. Senelerden. 
beri kendt.ol basta lııSaetmcsı ve. -C-\'nanı. 

1ı olmıısı da bu teessürden &leri geliyor· 
du. Allesinl kendisile ciddi sur~tte me~
gul etmek ve bu suretle acı b r maziyi 
büsbütün silmek istiyordu. 

T ... m o anda Valentlne bflşını kaldır. 

d Kocasının fazlcı. cı. rin düşündüğü ıü 

gördü ve endişe ctt•. r'skH Ga:ıton oa:ı 

'U!!.nısıycrek baktı ve o zc1ınaıı Valen. 

tine koca:ıının hAla kendin· 5t·vdığini 
ı:ınladı. O da düşürı-ceye daldı: 

- Nekadar cesur ve lyl kalpli adam
dır. Yirmi senedenberi bu sırrın ağır 
yükünü kcndı başın::ı ta~:dı vr. bana his· 
cetJ)rmcdt Colette'e karşı o kadar dü
ri.lst '\'le tabd dawıandı ti ~ en 

ı.:fak bir şiıphc bile uyanmamıstı. Benim 
kendisini aldı:ıttığıını bildiği ihaldc al· 
danmış görünmekten sıkılmadı. Çok ~ü
kür, artık hcr~y düzeldi. Rahat ed~cc. 
ğız ln~ıı.llah ..• 

Ocaktllkı odunlar kor haline gelıyor. 
du. İçn lç~n Janan ki.it.Ukier de alev al· 
mıştı. 

Coleitc de okumaktan vazgeçti ve ba. 
şını kal<l rdı. Annesinin v bab sının 
çok mes'ut olduklarını gördü. Bu saa 
ciet v2 silkunun sebebin; a.rıJanıadan ~ 
da. onl.arcı ~cfkat ve muhabbetle bakma
~ b~~ladı. V lentinc hım. kc-•d' kenril
rıe: 

- Neden acaba bu kadar korktum. 
diye dil5üııdü. Ağzını açıp birşeyler 
~oylcmek lst.edl. 1''ak"t her tarfliı 1~\I~ 
muş g b~·di ve çok mf'JS·utt.. 

Ettı:oe)ı:.i yfı.ı.ı örP7e ~arak: 
- Ör'Küoün ~r parçasını şi,,te;t lı:a. 

ç1rdım· 

Oed ve tekr•r yününü örmesc de· 
v-.ır. e4ti. ... 

50 N 

Deliren bir adam öldü 
Mehmet adında bır adam birden 

'bırc dehrerck Adli Tihba sevke. 
dilmiştir. Delirme scbcbı 6[1.l«şıl· 

mada.n ~i, yine <lrısızın ölmüs
tür. Bu suretle cinnetle ölfünü b ir· 

t teşt r n bu fevkarnde hadisenin 

1 
tıbbi sebebi ırnlaşılmak iiıere re. 

! ~et mor~'l ı.aıaırı!mı~.tır. l._..__ 

ı r- TAKViM 1 
J1 AGU~~"tJS 19.t'! 

~ALI 

Al' 8 - GÜN 2:'!3 - Jlızır 98 
Rl'l\Jİ U3~ -- 'IT.M lUZ 2:> 
HİCRİ 1361 -- '.ıECEP 21! 
VAKİT ZE'\' AJ.i EZı\Sİ 
GÜ. rEŞ 6,06 9,52 
ÖGLF. l::i,10 5,C5 
i ·~!:-<Di '7.11 8,56 
'KS"ıM :"O 14 ı~.oo 
Y :\'l~I ~.00 l,44 

l -~A.K :.; ıı ~.se 
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Askeri durum 

Uzak doğuda: 

@lınaU ra.~ifik'de Arnerlkan 

~ha\ a. • deniz ku'' etlt'ri.nln 
Hi._J,a acla!ıına ~·aphldarı ta.arruı: cı.o_ 

na erınl':'tlr. Bu hareketin netı<·f"lo,.j 1 
belli değildir. ı:-akat anla~ıldı,tına 

,üre An1erikahlar bu adaya yerıeo;ı-1 
ııi' o1an Japon Jcu,-,.C'tJerinl çıkara· 

_..nu~lar \·e ada,l·ı da i'Jz•I etlen1e
~Terdir. Bu A.Jeoutlenne takını ada. 
rarından blrJ ldlr. 

,\\·u~traJya şfn1al dotu~unda "alo· 

Meclis müzakereleri 

Maliye Vekaleti 
kadrosu geni s~eti;iyor 
Merkez Hıfzıssıhhası, Saydam 

olacak Hıfzıssıhha .. . 
muessesesı 

n1on takrm adalarında Japon ı~Kali AnkUa. 10 (\Patan} - Euöün saat ~eye unutı.1ln1a.·1 kabil olr: ıyan eser-
1ıtında bulunan ~-erlere müttefik ha- 15 de topla.nan EüyUk Millet ~!celisi, ler bırakan, epe}'ce zaman da lcı·a 
'a - deniz ku\"\ etleri taarruz etmil}ti. ~taliye ·vekAlcti tc~klliihnın genişle_ I veltilleri heyeti reisliğini ifa. eden 
Japonlar mtttteflk donann1a..,ından tilmesi hakkındaki lılyihayı mUza.ke· 1 Refik Saydam'a g·österiln1ek lstenllen 
1 '! harp remhdle 10 t• gemı.,,ı ba_ re ederken Reflk Ince söz almış, bu kadir~inaslıktan dolayı arkada,ıarr. 
hr<lıklarınt ve 17 O(&k dll,ürdUklerl- lfı.yihanın barem kanununa taaruz n1a teşekkür ederim. Yaln1z, bu mcm
nl iddia ettiler. ~lüttefikler henüz teb· ettiğin\, binaenaleyh Maliye VekA.le- Iekcte hizmet ede:ı Ye her gUn mlk· 
liğ' ne,retmedlhlerlnden bu Japon tine tetisnat bir sa!Ahiyet veren bu tarı pek çoğalan insanlara böyle blr 
iddiasını Jhtlyatla. kar~ılaınak ,.f" mu- kanunun kabul edilmemesini ı.stemış. ı l(adlrfinaslok göstermek için )ı[eclhıc 
harcbcnin ttonunu beklemek doğru tir. Söz alan ).faliye Vekil!, de\·let kanun h\:o--·ihası getirecek olursak bu 
olur. \'aridatı için kadronun gej;fşlettın1e. i~'.n altınd."ln kall\'.ılmaz. H.llbuld 

Şln1atf Kalkaıyada .ı\.lınan ordu!>ll 1 sine lüzum hasıl olduğ"unu, bu kanu- :nemle kete hizmet eden kimselerin 
b.;ı~lıc& üe kol helinde Uerlcınektedlr: nun be.rem kanunu ne hiçbir alH.kası isimlerini kanun çıkartmadan ,-erdi-

1 - Kra5nodar ,ehrini alan kol, bulunmadığını söylemiş Ye bUtc:e en- ğinıiz bir çok mtiesse!":eler vardır. E:ı 
Karadeniz !(&hlllnde Xo,·roo;l!->k lilna. cUmenl nlazbata muharriri HUsnU 1 i~in1 verıne met.elesl hUktımetir., \"L 

oı lstikan1etlndc taarruz edlsor; Kitapçı da bu mUtalAara iştft·ak et· ıayetlerln ve belediyelerin i~idir. Bu· 
2 - .\rn1a\.-lr üıerlnden petrol mit ,.e Refik 1r.ce'nln aleyhte verdiği 1 nu kanun me\'zuuna ka:-1"tırmıyalım. 

Jıa\-r.a .. ına. Jrlrerek :\falkop'u :ıepteden takrir un111n1ı h<'yetçe reddedilmi!iltir. Al. Süha RcfiJc Ince'n~n sözlerini 
k I . K 1 J h'll de TURl)"ı j · 1 ' 
o, ~,ne aral en z ~a 1 

n Ruznamenın diğer maddelerine geçil_ yersiz bulnıuş. merkez Hıfztssıhha. 
ti:ıerine yiiriim"ktedlr. 1 m~z:den evvel söz alan All Süha De- müessesesinin bir kanunla te~kil edil· 

Ru"ılar, Alınaıt1arın Kra..,ııoda. ,., lilba.,r. Mtclisln tatil yapınasI ihti- miş olduğunu Perl sUrınüş ve bu hu
\l:ı:kop ı,tıkanı~tlerlmle ~ok ağır malt olduğunu Heri sUrerek kendislle sustaki kanun madde~inl okumu~tur. 
tıastıklarını bildirmt,Jer!'lf' de bu şe- beraber iki arkadaşıntn hazırladığı, 

ı Jt ı Refik Ince ise tezinde ısrar etmiş, 1drlcıti.n R.u~lar tarafından >O':!a 1 
- tnerkez hıfzıs~ıhha ınües.sesesl adının, 

ftııima kuv•fctle ihtimal "·erlleblllr. Dr. Refik Saydam Hıfzrsbıhha mile.,:- buna mukab:t r~eridun -F'ikri ile ?\taz~ 
V&lon Ru !arın )faikop'dtlkl ~trol sese.si ismine çcvı·ilmesl hakkında!d har ~ftifit, AH Süha'nın mUtalft.asına 
ı,u3·otarını tamamUe tahrip edıp et· Ja}ih&nın mü.CJtace1iyetle müzakere_! i~tirak etnıişlerdir. Bu \'a:tiyet kar
mC'dU,Jerı malün1 değildir. slnl rica etm!~ir. Refik ince söz al- şo.:u1dn. Rerik Inc.:e <l+.' ltıra.z hakkın· 

Bu 'a:ıl.rete öre, A.:ıak denizi ~a
hlllerinde bulunan Ru!ll ku,·,·etlerlnin 
doğudan ,., <'tnuı>tan (\Pmber h:-lne 
dU-cmeJ. ihtimali ku\·\.et bulunmu tur. 

ını' ve ezcümle demi~tir ki: dan vazgec;miı;;tlr. Bu ıuret!e kanun 
- Bu de\·Jetin Sıhhat VekAletini 118.yihasınI l\Ieclis ittifakla kabul et

uzun zaman idare edt'n ,.e bu mtie.[ıe- YP;,tır. 
B~an b ka Ru~ıar111 !\o\.·roo;;l.,k ,.e ..,,..,..,..,...,....,...,...,..,..., __ .,.,,..,.. _______________ , 

Tual>"' JiJnanlarrn uzun mt.i.ddet mü
dafaa etmeleri de mümkün değildir. 

S - l:eüncü bir Alman kolu, Ba-
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

kfıye giden ~iınendjfer hattını taJdp (Da."' 1 incide) «•• I zorlamağa mecbur oluyor. 
:?llerek n1uJ1temelen Oeorgle\·sk mın- Ortaya konulan pr:.nslp bir az. İşte b'r cüınle: ııBu toplantı 
ta.t .. a .. ına Jlerlcınektedlr. Burası, Te. lığın imtiyazı haLr.de kalan çap- tutulga özctin'.n ckunup Ot~anmasıo 
rek Kazaklarınm oturdukları e~kl raşık diL yıkmak, bunun yerine İnsan bunun ancak ksrir:c ile 
Terek TUlyetinin merkezidir. 1777 de halkın rsha~~~ anlıyabUeccği bir mci-naııını ıınlıyor. Kurul, genel, sek_ 
ıntt.!ttahkem hir n1e,-kl haUne gelirli· dili geçirn1ekt r. Bunu hoş görmi- rctcr, yön. tim, tüzük gibi bir li. 
ınl~tir. !\ilfu~u 30 itin kadar olupl yecek ve alk.ışlamıyacak makul in- ?<1;11 kelimc:cr '""r ki alt~Ik oldu
t1('aıretgıth bir ';'t'hlrdlr. Bu ~ehrin san yoktur. D!li terkipten kurtar. ğumuz kcliıneler:n yer·r.e geç'.riL 
t'er.ulıunda Gro:t.ın.\· petrol ha,·zaı.ı \arı mak, ecnebi dtllcrdcn gelen kaide· mesj dil için hiç bir kazanç sayıla
d:ır. Belki Almanlar Burasını da. ele ·lerin kHp.tülisyonunu yok etmek, maz. 

Yeni hadiseler Dördüncü Dil ·Kurultayı 
b ki . r (Bayı 1 hıclıh) -!. 1 İbrahim Nccm., buodan soıır• e en ıyo t .. yı" bu açılış toplantısın~ Milli' D 1 Kurumuı:un kuruldugu gürden 

Nevyork, 10 (A.A.) - Amerikan Şef İsmet İı;önü de buzurlarile şe· bugüne bdar olan çalış.malarını i. 
ba.sınr: ref vermtşlerdir. zah ettikten sonra sözierlne şöyle 

"NeYyork Times yazıyor: D:nleyicilere e.yrdmış olan yer- Gcvam etmtştir: 
Büyük bir h~ldisenin vukuu arife· lerde s~·çgin bir davetli kütle~l tJe ı~Cümh4!'iyıet hükümcti, başta 

• 
Salomon adaları~ 

na taarruz 
devam ediyor 

Henüz her iki tarafın 
kayıpları bilinem·vo~ 
\~atıı:•1gtor. 10 ı A _.\. • 

sinde olduğun1uzu gösteren belirtiler yerıi ve ecnebi .ajans basrrı n1ü. ötedenberi iler~ türkçülük duygu. 
vardır. Bu h:ldisenln vukuunu her ınessilleri hazır bulur.makta idiier. la.rile devr·n1 uğrunda çahşınış o
dakilta bekleıneli)i:ı:, Bahis mevzuu Toplantı orkestranın çald!ğ"! i~. lan. Sayın Ba~vekilim;z ükrü Si· 
olan ne büyiik bir ı<ı.fer ne de büyük tiklıll marşile ba5lamı~ ve bunu I racoğlu olmak üzere kurumumuzun 
bir hezimettir. Fakat yeni bir strate. müteakıp Türk Dil Kurun1•..:. Bc.a~- her zaman yardımır.a hazır bulun. 

1 
r.ez,u·cLnL. tebligi: jik harekettlr. kanı Maarif Vekili }las•n Ali ı·u- mokta, her ihtlyacıınızı kar ıı •• 

Sa.iomon takın1 ada.ı.~ı·ındaki J .. pon J;ıpo:1ya, Sibiryaya karşı bir .sefere cel, açış nutku;ıu söylemiştir. Tam: makta, çaltşmalarunıza her zatnan 
baş"a.n1ağa hazırdır ve ö11Un1üzdekl ınetnini ayrıca vereceğimiz ve Ku. ! ko1ay1Iklar göstermektedir. 
cylfıl ve ilktc~rin ayları bu :sefer için rultay t::ırafır.dan sürekli alkışlar- i Bunların hepsin 'n üstünde ku· 
en el\'erlşli aylardır. 'a karşıla:--mış olan bu nutku Ku· I rumumuzun koruyuCU!-U Genrl 

Iiiinci cephenin a;ılmMı elz~mdir. rultay B ·§kanlık kurulu için ya-· Başka11 :\lllli Şefimiz, Se\·ıılı Ci.ıın· 
Ruı;ya bt:nu bekliyor ,.e B. Roosevelt pılan seçlm takıp c)·lcm'.şt:r. ı hurreisim·z İsnıct İnönü, o(n yor. 
d!: bur.u iyi biliyor. . . Yapılan tekLf üzer'.ne Kurultty gun ruhlara )·eni bir ku,·vet bağış. 

kı..\·\·etıerine taarruz harel\'.ctle ·1 .: 

vam etmekted:r. Pek büyük bir n1u· 
ka,·emetJe karşxlaşı'.maktadır. JIJr'e~ 
kiitı 1 net!C'e!!lnı b;Jdirmf'k, blz!m \"e 
düşnıanın kayıplar• hakkında Uib· 
nılnlt-rde bulunmak zamanı hen )z 
gf':nıenıi~tir. .\ vustralya blr:lkl\'"rı 

kuı·v<'tlC'rimizle i~birllği yapn1akta 
dırlar 

1-Ierhalde şunu iyice bılınclıyız. ~1 Ba~kanlığına l\-t.c1.arif ''ck:li J{:ıs:an ltyan tallı tebessünıüy:c en bcı· 
önümüzdek haftaıar harbe g!rdıği· t Al · Yüce:, Asbaşkanlıklara B. 1\1. g'n vücudü can le ndıran sars,Imaz 
mizdenberl geçenlere göre en nazik i\teclisi Re!s vekili Şcıns tt.n Gü.' iıııı:ile, en umutsuz d1kikalarda 
haftalar o1acaJ~tır. naltay i!e Parli Genel Sekreter' yüreklerin heyecanını kamçıtıyan 1 
'fabı·~. f" '1.lemduh Şevket Ese. dal, sekreter. yol gösterceiliğ. ılc, h:r adımımız- Lik maçları 3 Eylülde 

Olmıyan ıyaf lıklcrc de Nccmetlin Sah·r (B'.n· da başımızda bulunm•kta. bütün başlı Or 
'"k 'I • 1 • göl), Kemal Tur.~ıı (Isparta), Ku~· 1'ür;..:.lüğe olduğu gl'.Ji Türk dilc'll. Y 

yu :=eı1ş1erı ~ı Ecer (Seyhan) ve Talim ve Ter. ğ'nc de can, kan, iman ,.c h<'ycc ı. !1'1rincıııbe d;ıhil 10 klUbUn murah· 
(Ba.~ı 1 incide) 1t biy.:ı. hC'~·cti azalartndaa 1'""a:k Reşit bağrşlanıaktadır. • haslan dUn bölge bir.asın.da. futbo 

t n aldığı son kararlar bütün nlcm. Unat scçiln1ışlcrd:r. Yüce verhkl.•r 1r.a so:ısuz şlikrar. ajanı Nurl Bosut'un reisliğinde tor• 
lcketl~ halk ve hükUmcli:1 el ve Kurultay Bas?<anl~k .Kurulunun ~arla sözümü bitlr·yorunı... laıırıu~tır. Senelik fikstürü te:ıbit 
ıs b;r! ğ: y<:ıpması es<:',,iına dayan- böy!ccc tc~ekkiilü üzer ne Kurum Ger.el Sekreterin alkış'.arla kar- etnııştir. Çekilen kura.da Bt'.Şikta' :;, 
~akt~dır. 1-IükUmet, bu el ve iş Ger.el Sekreteri İbrah~m Kecınl.ı !iiıla11r.n bu raporuncları sonra ko· Galata~aray 6, Fener lO. lstanbu-21por 
birllğh1i bozn1ak için fal.solu hare- kürsüye gelC'rcl; altı yıllık çalı. 1na_ misycnlara üye Et'C;ın· ~·ap:lın:~ ve 7. \'efı. 9. Altıntu~ 2, Beykoz 4. SU· 
ketler yapınak lst'ycn!cr. bü:rlıkl !ara ait r.1pc.rur.u okuınu~tur. ı toplantı)·& şon verilmiştir. . leymanlye ı. Tiılk!:iım 8, Davutpaşa .:-ı 
b!r ha.;s<ısiyct ve dikkatle takıp et·· KurultaY'n üyelrrf:ı,. u Hoş gel· Kuru'.tay ge:e:cek ~encl tOplın- nuınaray1 ~tkm•~lerdir 
r.ıekteiUr. Satışa arzcdllcn her ne. dl. fzoı diye başlı.ran bu rapordııı tısı.- 1 pcr§Cınbc giinü y.,pacaktı:·. Futbol ı-;ezor.u 6 eylO.Jde liğe iştirak 
vi mallara yat•rıl3n seı:msye Ye ~0.'1 kurultaydsnbcri ~ec;-cn altı yılj Ankara, 10 (.\_.~.) -- Dördüncü edecek klüpleıden iki müsa\'i ku\· 

bunl~rdan ahnına.sı !azını gelen ıçı1 1 dcı b-r çok olayların ınutat 2a· Türk Dil; Kurultayır.a ştlrak eden vel'te yapılacak olan muhtellUerir.: 
ıncşru. kfı.r haddi nıalüındur. Bu mand::ı kuru!tayın toplıının sıra 1 dC'lege~erlc üyelC'r bu sab::1.h Kurul. ~{a:·.ştla.ş:masiyle açılacaktır. Bu ma 
hadd:n h3r·c:ne c;tkmak istiycnlcre ln1kiı:ı birakınndrğı f~arct edilerek t .rın açılr~ından önce saat 10 da çın hAsılab eı:ıkl kıymetli idareciler. 
hiik~üıııct sür~tıc (~el ~e,ri!) ~c. ~öyle denilmekte idi'. başl,rınd'.l ~1aarif Vcktıı,,H•~a 11 r\lilden.Fethl ve eııki futbol. fed_eruyonu 
mPk.lc tcrlddut ctmıyc~ck.t.r .. :\f~a- ••Bu clayların ıfn acı~ı. yürei;I. )'ücel oldugu hald-e ,\taıur.kün nıu- 1 re:sı Sedat Rızanın ka.bırleruun yiılp· 
mrıfıh burada herh1r.g1 bır ~ an.I.<j· mizdc sönınez bir yas bırakm!t:ı o- vak kot kabrini ziyaret!c bır r;clf:' k tırılma.."ına saı·fedilecektir. 
lığa sebebiyet vcrnıcmck 'c·~n ba. lan Kurunıumuzun kurucusu, y r- koyn~u-:lar ve Ebedi Scfin nHlnevi 13 eylillde de 94:? _ 913 futbol me•;. 
zı v'.lityetlcrdE""k. ticar<'t octa:arının m 1nc: asrın Büyük Dahi:-;! Ulu Ö:"ı· huzurund!. taz mlc ı::-ğ.tmlŞe1·dh" atmiı~in ilk ırk kar!'!ıla';'1Tla!ı yapıla. 
Eılflk~dar tüccarları top!aı.tıya ça. der Atatürkün hayat"l gözlerlnfl Ankara, 10 (P .. :\.) - Ti.irk Dil c:a~\'.Lr. fikstüre göre. birinci hafta. 
uırmI~ c.lmaları bu m:1nesız ylik· k~p !nas!dır. Tilr!< ulu~unun vnı KLırt:mu Gcn .. 1 Ba~kür ! i\tıl~i Şef da ı-•ener . Sü:evmani\'e, \"efil - Al. 
:elişl;r•n ön Un; geçecek bir tedbir Tür< yurdunun. var'ıg•n., rgcm•n. İnönü bu~Un ög!cden ~onr_a. on.

1 
tmtuğ, B•şiktaş '_ Taksim. Beykoz • 

oltrak telükki edilmckieair .. ı\:yrı- l ,]:• ı. l-C'rlcıne:-ın, ye JC'o;:n1e..::nı T::t"''h ve CJ:' frs. f;ık:1,.tcsınc ge. ı~tanbulspor, Galeta.saray . Da.\·ut 
ca Ticaret Vekili Behc:ct Uz da yara•.ın Atatürk. cüınhuduk c:o- terek bur d!\ top!a tı ha 1 nde bu- pa,a. takımları kar~Ila:;acaklarU:r 
İstanbul tüccarlar'.le bir konu~ma euklarına. u:u$Rl bir dil ,.C'rn1ek it.nan Türk on Kuru"t&yı kc.n1Ui- ıı.r:ıçların yapılacağl <ıtadlar b!la 

yapmak ve bu mc.~ele'lcri vaz;ye. yolundaki <"alıo;:m&1arrn da hem u- yonlıırı çalı~ma!arJ1•1 t~k.:~ e_yıe.mişj hare o11janlar tarafından tesbit edile· 
t.r. icap ettirdiği bir ciddiyetle hal- )andırıcısı, hem canlandtrıcısi ol-

1 
\"C a'?ı; vak~e kadar fa:ı<.u•tcac n.al •. ce,,Llr 

letmek üzere bir kaç gUnc- kE.dar muştu. mıştır. 
İstar:buia g decektir. 

Bugün yaı>ılacak topl:ınC. 
Tüccarların tücrar t: ı·afından kon 

trolünü temin maksadile kurulan 
koınitelcrden pl'ynir, plrh:ç ve zey 
tin konıltelerir. ,n dün toplanacağı
nı yozınışttk. T;carC't odaı::ı tara
fınd3n zamantnda tcbl gat yapıla. 
madığı ic;:iı komitelerin dünkü iç. 

Sorocoğ'u ve dünya 

matbu :ıtı 
(B°" 1 incide) 

karşı tam b r d.ilrüııtlükle tatbik et-

Pamuk çekirdeği , 
fiyaf arı serbest 

bırakılacak i tlğı bitarafllk s'.ya.seti, Saro:.coı::u: 
nur;. bu kadar açık ,.e kati bir ıı. 

san:a kc.tu'1llasır.ı kolaylaştıran tl· tlnıF..ı bugüne terkedilnıl.ştlr. Ru· ..-\nkara, 10 ( A.A.) - Ticaret '\te. 
gün yapılacak olan içfrnada VaL kB.lctinden tcb:iğ edilnıiştir: 
de hazır bulu· ac..-ktır. Pd.n1uk çekirdc~I için 

Hindistanda vaziyet 
vahim 

(Ba~ı 1 lttclde) % 
otc.büsler şolOrleri tar<.fından yo; 
larda bırak1ln1ı~;tır Şehr n digL·ı 

b!r ktsınında da :?5 otobüs sokak. 
larda terkedılmiştir 

;~lrn1ek lstf:rorlar. ıstılahları tesbit etn1ek, herkesçe ı 

Doğu cephesinde: 
Ncsillerdenberi lüg(tt yazmış, bu. 

11.\ 1ü&rat demiş br mHfefln llıtı·ıtl"
yerlnc t Sözlük., diye bır kelime ı· 

cat etmesi blr zarar ci~gil mi? ]da-

Maarif Vekilinin 
nutku 

tesb:t edihnlş bulur.an 
vcka letı;' 

tiratlar ıo 

agusto l9i2 taı·ihlnden ilibA.l'en kal· 
dırılmışlıL 

nr:ııcrin başlıcasıdır. )·ir:e '1\lrk 
slya'!et nUetçr bu düri.istlüktli:- k , 
·rürk~ycnin, İngiltere ile ttif,,kı n1u 
hefaza etmesine raa-n1cn. Alınwn,..·a. 

ile bir pakt imzalamasını milmkiln 
kılmıştır. 

Sokağ<1. çıkmak ya-=ağI, demir. 
yc.ı:ar: mcrkezlcrlle d:ğer umunıi 

bınaların pOl!!:i neı:~ret: altınd.ı bu· 
lu::durulduğu Bonıbay ~~hrj ş n1al 
kı!>n~ııırn her tarafına teşm.l edU· 
mift.r. 

anltı.şıh~n sade kcliıne vark~n ec
nebi kök~crden gelen ve ancak b:r 

:;Jnıa1i Kafk•,..ya<la mulıarebe cep-1 az1ığrn malünıu olan ke~ime1eri kut 
~1M.i f\.w11a nehri :\Ukarı nıecrası ile lanmam:..k, bo.:;:lukları dc;.ldurmak :;: 

1 .. re yerir.c ÇC'v·r.ın df'·nck zs.hmcte (B- ı '~' ~· rta-('adcnlz ara ında geru,ıem' Ye bt bir yol tutulsaydı. dile cidden -...-· "" taşe kadrosu bugün 
tam::ım!a::acak 

Saracoğlu·r:un bcyanat1 bazı şa
y·aıarı bir kere daha tekzip et111lş 

Bombay, 10 (A.A-l - Bugil.> 
~alAhiyetlı nıah.Lllerden elde celi 
len haberler Gandinln açlıkla o:. 
mek tehd dini teyit ed:ct hiç bır 

f\.a:fkas dağlarının ~imal etrklerlne h z.ınet cdilmış olurdu, muayyen değer mi'? . ku1rtu~u_ş ".~e ll"r.·Ieyiş sa\'aş1arında .en 
dayanını~.trr. ~JarP ... aı Timo.;enkonun . . . d , 1 . b: ,, Buna. kt.r.;;ı. mcsclC:t hesapların yaior. bJku YP ış ark>1da..cı.ı oltı•1 Mılli · bir uıdı~ın etrafın a r:Q a' ca .r .. -, • 
ına kU\"\'rtlerl, ihtintal bu daV;lık "" ..., 1 b"ll dl ~ : tetkiki me.selc;,ınde , Genel Kuru· Şefın1iz Isn1et Inonu'nUn yUce varır- 1 ge varı a ı r . . (8a,_ı 1 incide) + 
trnT.i.)·e ~ckllerek crpbc tutınuı;;Jardır. Haıbukı halkın dil ı i hıik1n1 kıl. fnun aklanına:sr11 d ~c bır tab r kul. ~u:~ ~or~nmekledtr. gr.lcn n:üdürlC'r, v.ıliYC bu islere de.. 
Karadeniz sahili ile :\laikop petrol mak yoıunda ınakul bır prensip larıı!ı) or kl herkes bunu hoc SO· ı t' <a a.';I .ar ş \·.:ım için ı:.ıo.ooo 

111
:altk ta.h~:ıııattan 

ha,·za'iında ,kalan Ru..- ku,·,·etlerı. h lk d 1. d rür tebrıye dı)c ku!a,~ ç.rkin ge- Dıl Uzenncie ~ı!laıdaııberı ,:.apı!an 
konulduktan 5'oııra a ı ır:. e ) er- ' - !azla bir pat aya ıhti~ç olduğunu \'e belkt de feda. eôllnıi~. kıtaJardır. Bu- t len bır ke1imey1: bu tarzda bır kc· ~alı-;:malar, ger~('kt<"n bU··ltk verim_ 
le;,m!ş kehmelcrden pasapor ara. . bu:ıu tekrar vektletle tema:; ederek nunJa beraber onları t,.abı halinde • 1 , . ld ., lıme hükômet .nüfuzuna lüzum lerle tarıhte rt:ıi ı:;oı tılırıcdıı;: btt lnkı-
mak, keyfı sur.ette k m.nı o ugu . . . h~ııe~n1enin n1ünasip olacağını söy-donanıına ,-ardımlle kurtarmak mdnı- . . . . . t kalmad3in kendi kuvvctile bıçak ısp hamlesı yaı-atmıllillır. 

1 

ve herhangi bir entr;ka le~cl>bil. 

sünün faydasızlığını i~bat etmiştir·» 
Uni\'ersul g:;zetest yazısını şöyle 

bitiriyor: 

<•Şuurlu b r vatanpeı·verliğe da. 
yar.an ve hiç bir zan1an zaaf eseri 
gÖöttrn1emiş o}an bu siyasete gJy· 
ri kab:li ir.kcir manevi bir kuvvet 

malüınatı 'htiva etmemektedir. 

Go,ndinin tevkifi sırasında. m;~a· 

fir olarak nezdinde bulunduğu Hint 

"' s bı btrakınak. kımının yerıne a· ı • s d·ı .
1 

Pml!';!ler. Yali de. munzan1 tahsiıı;:at 
l.ündllr. Btı 1

n1kffn olma'<a:o-dı, :'\ta.re- 1. 1 'lar ve yok eder ~ ;iyın ı rı er, veren şey, umumun tasvib'.ni ka-
~amile meçhul ve yer.! ke tme er' · Diİ inkıIKbımız:n şu on Yılı, ı::-cr- a 1mak iı:in ı~zım gele., te,ebbüsJerln zanmış olmasıdır. \·ermiştir: ~al Timoı:cnko nnlar1 anjf. ku,,etJ~rl geçirmek yolu tutulmu~~ur k. böy. Bütün mesele, halkça malüm o· çekte:l bu val ii~) inde a;lıtııanİara yapı1~cağn:r ,-aadctmi.ştir. •Acele etmiyeceğim. Ger~ktc 

J:'i~l <·e11uba. çekmeyi \e rlcatl bu ,e- le bir «idlı.;: dill halk& yakla5ıracak }an ve kendi hesaplarına yaşanıa . .. ~ 1 . Bıı ljler nazar\ ı'tibara alınar"k Vichy, 10 (A.A.) - • .6ınadolu A. k 1 k f k ı k t t 

.leri g. lcnlerindcn b:riiC' mahpu!lll· 

yeti esnasında aç kalmamasını tav 

siye ettiği sırada Gandi şu ce\'abı 

•ııı t ı· t ı t il derdi eo "' k · - . büvlık gonül f.C\ ")t· ,·erec·eı< kadar - · h · h bi 
1 

b ıct· · or -ı ma ı r ne rnu aveme e -... re er 'P c mey erC' 
1 e · bir hareket c1e«·1 bir kat d~h;ı. va- udretl:rı bulunan kt"l:111elerın su_ · 

1 
Jan~•run ususı mu . r • ırı- ~ 

ald t ll d •·k • ' · 1 • ti 1 d"I . canlı ba«arılarla du uduı ~i:ndl yeni bir kadro tesblt edl. naha. -:cim e ~ " n~a mJnwo. a- d• em ınd ,-or· 
bancılaşlıracak \'C dil birl!ğini d;t •. nı sure: c m e ı m es en ve \'•kı"lb ·urad• klrt.ıntın d•vamlı •a- le<'ck ve alınacak yl'nf tahsisat bu .. · nl-~ktey m ... 

sındekl hart'kf>tlere ı:eltnre, borada ' ı ı k ıa- l k" ] ' '" ' D b · d d · b " 
ğrtacak bir harekethr. rcr er.ne u ga ç r ın gc en ya- kadro esa.s tutularal\ atenecektir " c at -• gazetesın e yaz ıa:ı 'r da. ba.:.,hca ihl Aln1an taarruzu görül- b k ı· 1 · ·ı . d Iıı;ın1asından uzun uzadıyd. bahsettik· 

1 oıekte<llr: Her dil, sağdan soldaı. kelim<'· ~ncı c ıme er gcç:rı memcs n e~ ten gonra ciemiıstir ki J<adrv bugün te"l:lit cdiler.ıok valiye maka ede P:crre Berr:us, Tilrk er- hideki konrre parti birı;st bu sa· 
er alı K ndl .-ı der sö,·lc ibarettir. bildirilecektir du.;:unun kuvYetlerdir ldiğ:nı kay· bah poli.s tarafından Jşgal edllni·-. 

t - Bir .\.lınan hu\-,rtl, Don ka\'- ı r. e ne m~ e . . - öı·lc umarız ki, Dil Kurulta.vı .\rkada1lar, . .. . ı cif:'ttikten ~onra \"azısına ~vle de 

Yeni Dclhl, 10 (A.A-) - Del· 

binde Ku.l.c. ııııntakı:t .. rndaki Ru!'I kuY- nışhı k,--ndlnc ı..ıydurur, bunlara Ş.ths:i göı-Hşl,•rlnıl;& \"e siirüp grlC'n FJ,nı"tk karnl'lcrı"dc ~uı ... tlın1'11 1nı ': · · • • · tir. 
harrt<•rden ibRret blr ham nıadde bu :fr. t ccrr.vaıırııı ort~da·1 kahil· 1 k 1 k' ct·ı - k. b 

1 1 1.,1 - h k kt 
1 

B , 1 vam edivor'. 
ve11<-rinc taarruıa dc\·am edi;\·or. a ı~ ·a:ı ı .arın11z, ı ı·1 • .. a ının nan- . cı~f' . pı·ıı~r. .. ~ 1,11a. A o R~ e <'· TUrkly~. e:irıdrkinden ln('on1nu:ıdur Bonıbay, 10 (A.A.) - H:ndis. 
t\roskova, burada Ki Ru., ku\ ,·etlc."rJ. 1ZÖZüyle hakhğ. için nıcr.sup o!- 1 r;:ıcak ,-c halkın her kr;-,ınının a\ı:1- cJıs-nıırz esaslarına. glinUınüzU~ı her dıye 1J{lı~at ınudılr,U~Uııde dlın top- ve kendi toprakları dışında hlçb:r: tanda hoi:~ıl ol:ın dahili vazi,yct do· 
nln "!Jir nılktar 8,ri çeklldiklerlnl bil- dukl&rı dildeki mfınaya da aldır., lığı keJim<!l('ri id.:tm tmek \'e :vf'r- arunda ve ça1ışm~1arıınızın her ala.- larıa:ı yah~n'."ı ekmek kar:ıelerinin k' j 

. mı\·aı·ak ba· •. ,ı1 avr1 ma··.·'lard" kul- 1 ler·ne kryfi surette '"'eni kellmc 1 emf'l beslemiyor. Tür ı~·enln yegane lay?s!Jc Bombay piyasası muv~k· dl 1 di ~. J "" n J nında tam uymaktan blzi geri bırak- yelnlnu ·10.000 e yakhı~nııştır. d i ~llt'z r~'l:~an<;.k'da Don ne-hrinl "'e-ı la~ır. Bunlara asırlardan sonra ya-ı: koym~k .. zidtşini durdurarflk lisa. ıııamalrd:r. ).falfin1 olduıtn U:>:.ı:-ı·e ı-,tanhuldan fJıtPdi_.i t;ıe~· k~n :s nin rahat b:rakıl. katen ka~nm~tır. 
' ~ · b ı i 1 l tik rr:aflıdır. t''" Alnıan ku\·,·etlrrı Kotclniko,·o I hancı muame.esj etmek lilzun15uz n.1n ır ıg n • s rart:ıı, muva;:c:ıc- ·vekil nutkunu şu rôzlcrlc bilirınlş. hıu·iı-: Yiiayetlerc d.ağıtıh•n ekmek Ka1küta, 10 (A.A.) _ Hint ko:'. 

•.bnol dnP.u..,una. \'arnu,tır. Buraflan bir ifrat ,.e_ taa, ssuptur. _Yapıla_ca_ k_ ~ ni koruyacakt:r- . . tir: ka:-ncleri gri renkte C'lup, T~tanbulun_ Ankara. her zan1~:ıdan 7.ly11de ta· ı::rc.si ildcrler~nin teklifi Uzer re 
' 1 1 ı ı t \ ki' b d- raf~ı.:. kalmata azmetnıiflir. Bu l1t· 'lf)nra Aln1an ı,u,-,·ctıPrl lkl,..-e a~·rıJ- sayısız ş erı (),an . ,_._e ·er eyışınıl Ahme Emm TAl~.\1.:- ~ Sayın arkadaşı r, .er pem e ;r. • Kalküta şimal banliyÖDündeki ju 

t k k d b ı . . . rafı:ıızlıktan ancah. ba· teca,·ur. Ü?.c· 'llı" bir kol dcnıiryolu boyunC'a sta. kolayla:. ırnıa mc"V ıır. <' u unan 1 f",,öğsUmUzU ı::-eı·~rek ı;Qyliyebilirtz Bir kaç gündenberi nıUte:ıaıd hır ılne ay:.ılacaktrr. tcz,iih1arı bugün işi tat 1 etmiş' r. 
lin~rad uı.erlne ,c IJ.dnrl bir kol da bir 11'

1
lleti'"! böyle ifratlarla kıyınetll Rus don "'nması kt, yı:ıardanberı ll .. C"ı1nde dıırdu~11· şekilde ~oğalnıakt'i olan bu ,rrı renk-, B 

8 
r.u~ Sara" "'l . dir. Burka pazarındak' ou;...k;;.n. 

kt ni k&)·betmes* okumak zevk ""' nıuz dı·ı ı'nkılAh, iııı:i. :n c'ı ı;ı··ıe. ola,·. t ı ct·· t· k & · er' · · ~o6 ur.un tarif et. ı 
0 

k d k• tılm«tır eenuptc .. \~tran Ü7~rlne JÜrilm,;\·t va · .. • . v eki karne er r.azarı ıt<ka ı se me6 e tlğt tarafsız:ığın nıiina . .;,nı bel~ıterek arın r ·ı~mı a - pa ·"i 

krı,·uhnufltur. Fa1'rat Ru~ıarın bu iki ve alikasını yukseltmiye ihtıyacı faaliye geçti alışnıa saflı.alarr arllk a.şılnu:ortır. başlam•ş ve dün topJanı:ın kArneter diyor ki: Kalküta, 10 (.'\..A.) - Benga:e 
Al;nan k~lunIL ka"'lı çok ~lddet!J mu- \'Srken. okum:yı zevksiz, zahmetli Şimdi yen!yi yerıe,tlrmek. ekl•klerl ortada bir suH<tim•I olduğu zonnını 1 · hükümetı, H nt birl'ği kongreslnın 
ka,emrt gö~terdlklerl anıa,ılmakta- b!r hale kcyması caız değıldır. <Batı l lnclde) XX tamam'.amak, aı;ı!an yolu:ı üzerinde büsbütün kuv,·et!endlrmi~tir. Dün Fa.al taraf.sızlıktan Türk hUkönıet icra komite\:Je kon~re eyaleti ko..-,. 
dır .. \iman kolları h~bütün durdu· Dl, btitCn vatandaşların nıah- .IserJ.in, 10 (A .• ıfı..) - D.N.B. a· durmadan, .sarsılmadan yürüyerek alAkadarlardan yaptığımız tahklkata Jreisinin ~'demek istediği açıkça an· k 

1 
. d d hı ı k · 

. . J:ışt"ıyor. Bur.un nıclna."ı ~udur· TUr gre om, esı e a o ma u1e. "Ulaınaını-.,·~ da, il<"rl harekttlerl ('-Ok dır. D·.·ı Kurıımıı azası arasında <;,ah .. jar;sının askeri kayndktan ald'.ğl inkılübımızı olgunlaştırnıak devrinde !{öre vabanC'ı karneoerinde oJan bu ~ · - ı·e ·bu"" tu·· n Hint kongresi 1.::omitele. 
~ ' '·iye h3.di-.e1eri y k d t k' t afırl:ı~lırılmll'.'tır. 'f'okM, zırhlı bir_ .,.,n mı·ı·fr•t fı"klrdc bulunanlar ola- nıalUmata :öre, şimal Kafkasyan111' yız. Kurultay c;alı~mahırının bu yol- yük~:eliş anormaıdir. ~ ·' · . . 8 ın an a ıp e - rint cıkanun dışı birlili.lcr,, olar~k 

~ 1 d d b cıo- d k" ·ı 1 1 ı·ı· hı•! d x. . . n1eklc ıktıfa etmiyor. Durumuııu, ııı,_ıerl• , .. oava kıJ\'\·etlPrı"le rok ı .. ·J yanıaç <.rtrı a ogu ccnu ıı gru a ı ı er eı:ıe e ""an ıraca6 ır.a D ~ ıı• ti d 
1 

· k k t hd 
11

, 
1 

· t 
' ' ' ı ı · üt çalı~ ıoer Y .,,ye er e •ı e ıTie a ı· muhtelif mu•a . 

1 1 1 
dn e mış r. t d ·ı ı 1 b ı bıllr, fikir crın yur myc .,. bü~ .. ük bir hızla ılcı·J:y·en su""ratll Al· güven besli.voruz. . .·ı :-ıp ere an a.."nıalar <\S..\l~e (' 1 rn' o 811 u kol Ar, şiot- D"l K J datının kaldırılıı'lı, Ye eknıPk ttV:l:A.- yanııırak de kl ti . 1 . Bombay. tO (.ı\.A.) - Müs~ü-

• b. t kk··ıd·ı·r Böyle tının yalnız 15
_1•. nbuJ. Izmır Ye An. re ı·ıe ittifak, .• Aln1anı•a ııe d• dost- mar. bı·rı.·.·ırı reisi, Jinrah. kendi ıa-

dh·e ka.dur ~tallngrad ~t"vre~inf" 11la.· m .. k lıaklarıdır. Fakat 
1 

uru· m8n kıtaları 9 agL1stos günü Pi. Arkadaşhtr, · · . 1 f"'. n eş rıyor. şte lngilte_ 
•.ırlar \<° ,·oıva tmJuna \·arırlardı. mu r~smı ~r CŞ(' u l · atigorsk şehrini io;:.s?:al ctm1~.lcrdir. Yüksek kurultaya Yürekten ba.ş:a_ .... 

n 1 1 & A v.... karaya hasredılışl o rnıntakfllardakl luk rnu .. ı.. d 
1 

. . . . 
\"oron.,,.. {'t'nubund& Ru~lar Don bir tc~ekkü • ifrat cereyan arın a. Berlin, 10 (A.A.) _ Don neh. rt.lar dilerim, hepinizi sa.yg'l ve sev- ..... ,e e erının meV<:udıyetınl raftcirlarından ıoçok tehlikeli kül'.e 

V'I lct olmamalıdır. Bir hükCımetin git ı renkteki karnelerin bu Uç \"ilAYP· Saıaçog:u böyle a~latıyor. nehrini bir Pokta. daha garbe l'f"I;- rln:n bü~·ük dirseğinde Alman kı· gHerle selamlarını. te akın <'tmP~ine iimtl olmuştur. 
rne,·c ,.c 1'lr İ!'\tikamette ilPrlPme\:e muayyen dini akide:eri h·mayesi taları, ilC'rj har~ketleri csna~ırda !l Oğrendlğiınize göı·e, bazı açıkgöz· Bu siya.o:ıetı. TUrkiver.in elraf:.'.iıda 
nıu~aff&k ohnu~l11rdır. '.\fot.ko\.a ,.-~r. alttnR. alması ne kadar zararlı ise ağustosta Kal .. tch'ın batı~ında mü· İngiliz Hava M~r:wşal; !er. Anadolunun muhtelif yer}er!ndPTI hUtlin ş:ddetile de\'an; eden rnuhare-
hlnde R~je\· 1'f'~iıni11dc R~1ar ta.ar- müfrit bir dil ccrPyanını himaye;. him bir dü~man grupunu çember {Ba~r ı ln<'lde~ - ucuT. fiYfltla kıtrne tor•Rma.ktr1. ve bı:-J('l' içinde n1u,·11ffakiJetle takıp 
ruza de,an1 f'di~·orlsr. Alm11.nJar m11-I altına alma~rd da B~.c~e~l h~~C'n .. 0 

içine almrşlardır. J..urdlar kaınarasında bu ıTie 4j ba. bunları I.=ta:;bulda yllkf:ek fiyatla edebilmek itin, ~k bi.lyük bir meha-
•nnldane nuidafaa muharebe!Prt \e-' kadar zarar J 1 ır. oy e ~ l~ :.u· ı l\loskova, 10 (A.A.) - - EhC'm. his mevzuu olurken azadan biri bu· ~atmaktadırlar. rete iht~yaı:- Yart!ı.r. Bu büyük nıeha_ 
l'er<"k Ru~ tRarrut.l:ırını krrn1ağa. ı;-a_ rıakaş-anın yo unu keser, u us ar· miy.etll So\·yet kuv\"ctlrri Voro- nun <bir Jnglliz tefahUrU .. olduğunıı Alikadl\rlar bu \'aziycU r.aıarı itı· ret Inönü ,.e \"ekillerden biran bile 
4-ıyorlar. lı~a ve bir kat daha •fratı1. yol a b d D h . hükmetmişti. Halbuki mesele bu de- bara aldıklanndan. bundan böyle hem eksik olr:iamıştır. Bunlar, memleket. 

çar, scrbcat tenkidi ~usturur. nef:n cenu un a oı: ne rıni geç· lerinia tam ve mutlak san1in1ilig-lol 

1 b m;~tir. ~ildir. Fakat tatbik saha!=tna konul· kontrolü fazla!aştıracaklar. hem de 
ron ka İn~Sİ JO (A.A.) _ mıyan bu gibi iddialar taydalI bir ne_ hariçten şehrimize girenlerin karne. ve aynı zanıanda. larafsızlığına do· 

fB:ı"-ı J ln<"ide) (::) "Zapt .. mefhumunu bilecek sc· Bcrlin, Askeri tice Yerınck şörle dursun bilAkis mıl- leıinin arkasına c:IRtanbulda ge~me:> ktınulursa, azin1Ie SaYaşacağı hu,:,u-
i\ablne flzalartnda~ dördü e!kl kabl4 viyc<lc bulunan her Türk zapt ke- kı.ııynaktan b:Jdirildigi gibi Runıcn ne\'iyatı kınııaktndır. k~ydını lhtiva eden birer damga vu- sundakl kararını, anlatmayı bilnıiş-
tıede bulu ıanlardandır .• t\zalardan di- ı;mcsinj de bi'.ir. Bunun yerir.c tu- kuvvetleri dün .Jc:5k limanır.1 al- Hava mareşali Jlarrts, J\ln1anyanın rulma~ını tenıin ('deceklerdiı. l<'rdir. Hariciye \•ekilliğinl ti<: ,şene 
f;.:>r ikl~i. JranlA mUttC'fikler ara:ım- tulga. d Ye bir kelime !cat etmek mışlardır. hava kuvvetleri ile yc·nilcbileceğine taı;;e :\fildi.irliiğ"iioe SU.ıncrhank elinde tutmu~ olan Saracoğlu, hiç 
1akı anlaşma inıznlanırkcn kabinede \"C bunu zcrla yayn1a~ı. çalışmak Alman başkomutanlığı, Azak de kani olmakta bir dereceye kad!tr hak- ta~ınarak Şüphe yok ki Saydam'ın yerine gei-
Aza lcHicr. dile bir hizmet midir? Bu s:;kil ve n~zi dcSu kıyısında bulun~n Jci~·k !ı olabiJ;r, ı.~akat bu kanaat .. yarın Tahsısatın azlığı dola~·Isile Vakıf 

1 
meye bilhassa. lıiyıktı. Filhakika 

Yenl a.7..Rtarın ba~lıca:arı maliye c:irk:n kcltmeyc rey verecek ve limanının bugün hareket yapaıı Ru ~.\lman;.·a~:a 20.000 b(lmba uçağr gön· hRnının ikınct katında oturma~ına Ti.ırk siyasetinin bariz vasfı olan IS· 
nazırı Takizadc. hariciye nazır ~aid, bunu benl:nslyccck kaç vatar.daş men slivari birlikleri tarafından dern1ekle bu n1emleketin harp ede- inıkiln kalmıyAn Bele~iye lktısat ! tı_krar \'C ~<'vamlı!ığı ondan daha iyi 
dalliliye nazırı K:lzinıl ve adliye r.ıı- çıkar" 1 ıaptedildi~ ni tasrih etmekled'.r. ıTiiyerek hale sol<ula'-'ağt> zehabinın müdürlüğü yakında bu bınayı terke- kınıse tem.n edemez. 
:ırı _ıi:aragöğoğlu'dur. Harbiye nazırıl n·ı. Kılavuzu_nda tutulia gi.bi di. . V~c~y~ _ 10 (~.A·) - B~rlinden kendisinde husuitlne meydan verme· deecl<tir. 
he:ıUz tayin edilmemlş,Ur. ğer bır takım koelımeler var kı bun- bildınldığine ıore, Alman ılerl un- melidir. Almanyanın imhası gününü Oğrendiğimize göre. buranın e.'\kl Yerli ?ı.Wlar Pazarları mlidür!Uğü de 

Şimdi Iran'ın Londra elçisl b· u· j :•~dan ibaret cü.~le~eri tnsa:ı, kendi surları Kafka!lya cephes:nde Yek&- bekleyip dururken Alman hava kuv- n1U~terisi Sokoni ,~akum. binayı tek- talip bulunmaktadır. 
~lln Taklz:ade Tran'a dönünceye ka· ı aşın• ve taU! dılı dıyc deg 1, tama- terinograd:ı v~rmı~lardır. Georg:- vetıerini Rus:ı-·a'dan uzaklaştıracak rı:!r kiralamak Uz~r~ r'Jracaat etn1iş- Oğrendiğimize göre, m~ese mü
l:ır bıt.şvekll maliye nazırı vckilUt .. ni m1lc Yobancı ve suni bir lehçe dl- yevsk&ntn bu3iln d~me.sl bck1enil. yardımlarda. bulunsak daha doğru tir. 1 dilrlüitü ~imdiden kiralaml.k i•jn ti.-
deruhte edecektir. ye okuyor ve aRlamak i!;in kafasını mektedir. hareket etmiş olmaz m1yız? Bo~a.lacak oJan bınaya Sümerb&.n.k zım selen te.,ebbü.slere glr~ı.,ı.ir. 

haırekeLninıı dkfjı.nda. kalmılarını 

istemiş, ve flint halkını henüz ,-a. 
kit geçn1eml§ken dahia harbı 6 • 

;emege davet etmiştir. 

Yeni Dclhi, 10 (A-A.) - Çun
k-ng radyosunun b:ldirdiğ'.ne göre 
Çin kuvvetleri Anıerikan ordusu· 
na ınenşup tay)"-arclcrin yard mı 
ile .Kiar.k:)i eyalet..nde T;r.~uang'ın 
cenubu şarki::iilld? bulunan Sıv. nı 
z.aptetm.şlerdir. Llnşuan'da karşı 
yapılan Çin taarruzu ~:ddelini art. 
tırn1aktadır. 

Lo!idra, 10 (A.A.) - Hindistar 
Nazırı Amery, radyoda yapuğı bit 
konuşm~.da şöyle demi~tir: 

., J-[lnt hükfımctin;n ~imdik: nıe

~elcleri polis ve mahkemeler va· 
sıla.sile haiietmek kudretinde bu 
lundu;una ~izi iem.ın ecİebilirnı. 
H:nt hüktlmetl seri ve azimli ka. 
rarı ile Hindistar ın \'e müttef:k. 
leriil davasını vah:rr. bir !e.likettct 
kurtarmı~tır. 



• ------------------------------. _ .YA :ı' AN - --------

HASAN KUVVET SURUBU 
Terkibinde l 'YOD, TANEN ve Glisero Fosfat vardır. KANllZLIÖA, 

VEREME istidadı olanlara ve S İN'İ R hastalıklarına karşı kullamlır. . 
Eczanelerde bulunur. Küçük şişe 80 - Büyük şişe 150 kuruştur. 

Karısını öldüren kuyumcu 
Leon, akı l hastanesine 

gönderildi 
Bu~dan iki ay evvel Şişlide ka

rısı Diruh yi olduren kuyumcu Le. 
onun muhakemesi diln ık nci ağır 
cezada b Urllmlştlr. 

Mı.iddelumumi, katilin, iyileşmez 
bir oakıl ha tası olduğunu ve bu cı
nayetı böyle bir hastalık yüzünden 
yaptığını, bu suretle ehliyeti t.-eza -
yeslnin kalkması da raporla tesbit 
edildiğin , fakat ~ ıne bu h11sta11k 
yüzünden serbest bırakılamıy.,cak 
derecede tehllkelı olduğunun göz· ı 
önüne alının sına ve hastanın bir 
akıl haslan .-de muhafaza altına 
sokulmasına k • ar \ erllm ştir. 

Tahtakalede kanlı 
bir kavg:ı 

Emlr.önilnde IKuçük Ayasolyada 
Osman sok ğır.da 27 numaralı ev. 
de oturan Husc;y'n Gorgı.iç, Tah
'takaledc Hasırcılar ç rşısındnki diık 
kAnında çalışmakta iken arkadaşı 
Raslmle arat .. rında btr münakaşa 
çıkmış,. bu münakaıo:a a vler.ınce 

Rasim, cllr e geç rdığ bir hasırcı 

bıçağıyla HUsey nln elini ke"m ş.. 
tir. Ytralı Esnaf hastanesine kaldı· 
rılmış, suçlu yakal nmıştır. 

Vilayet emrine mc.kara 
verildi 

V ?Ayet emrine ) enlden 3093 
kroşe "e 5668 kutu makara veril. 
mlşUr. Bunlar derhal tevzi oluna. 
caktır. 

Yeniden kuru,acak 

Devlet Demiryolları İlanları 
10/9 942 tarihinde yUrUr:Uğe girmek Uzere: D. D. 214 No. Ju afyon 

D. D. 941 No. lu kuru UzU!11 ve D. D. 952 No. lu lskenderun - Haltp eşya 
tarifeleri kaldtrılmıştır. Kuru Uzüm nakliyatı O. O. 9-i2 tarifeye glrml~
tır. Haydarpaşa - Sirkeci deniz nakliyatına mahsus D. D. 512 No. lu 
tarite değiştirilmiştir. Daha çok bilgi istasyonlardan alınabilir. 

c6H9 • 8580• 

1518/942 tarihinde yliı'UrlU~e g~ek Uzeı-e ckaplıca> D. D. 209 No. 
Ju zahire tarifesine girmiştir. 

Daha çok bilgi istasyonlardan alınır. 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

MAGAZALAR iÇ~N 

ş~fh.,.~!:!.~A.Ç"~'~ 
fJCB ?S TI 170. 260 LİBADIR 

Bu vazifeye alınacakların en az orta tahsilini bitirmı,, mağaza 

muame!Atını ıdare edecek derecede bu işlerde tecrübe görmüş ve as
kerlik hızmetlni ifa etmiş olma'arı \'e elliden aşağı yaşta bulunmaları 
IAzımdır. Isteklllerln aşağıda yazılı vesikalarla 17 .Ağustos 942 tari
hine kadar Sultanhamamında Kat.Ircıoğlu hanında Müessesemiz Zat 
lşlcrl Şef.iğine mUracaat etmeleri. 

l - Nütu, bU,iyet <'lizdanı, 

% - A §kerllk \'etılka.11, 

s - Tahsil \'~ikası, 

4 - Hizmet kAğıdı, 

IS - \'~ika fotografı. 

BULMACA 

( 

pazar yerleri ı ~::=:= 

Istanbul 4 üncü 

1 C R A 
Memurluğundan: DUn Belediyede Re s Muavini ' ı-+--+--t-

lötomobil 
l~msatımı 
39 MODELi 7 KiŞtLIK DOÇ 
Gayet az kullanılmış fevkalAde 

iyi bir vaziyettedir. Ankara Posta 
kutusu 319, Telefon 2749 Ankara 

T 

38 ~IODELİ BUİK 
Gayet az kullanılmış iyi bir \'ll.. 

ziyettedir. Ankara Posta kutusu 
319, Telefon 2749 Ankara T 

37 :\IODELİ BUİK 
LAstiklerl iyi bir haldl'dlr. Umu

mi durumu mükemmeldir. Ankara 
Posta kutusu 319 Telefon Ankara 
2749 T 

38 KONYERTİPL BUİK 
1938 modeli az kullanı:mış Kon

vertipl Bulk satılıktır. LAstlk. 
Ierl iyidir. Galatada Ali Rıza Geb. 
zell'ye mUracaaL Telefon 49194 T 

K APT IKAÇTI ARANIYOR 
Jyl 'bir halde bir kaptıkaçtıya ih

tiyaç vardır. Satmak lsUyenlerln 
Ali Rıza Gebzeli'ye mUracaatl. 
Telefon •1919 l T 

M ÜSTAMEL KAMYON, 

OTOl\IOBiL 
Galatada YUksekkaldırmı yanın

da Ali Rıza Gebzeli. En muvafık 
şeraltle kullanılmış kamyon, oto· 
mobil alır, satar. T 

LASTİK TAMİRATI 
Otomobil ve kamyonlarınızın 

lastiklerini en teminatlı bir şekil
de yaptırmak için Galatada Yllk_ 
sekkaldırım yanında Ali Rıza Geb
zeli'ye müracaat. T 

SATILIK BİSİKLET 

Baker markalı tamamen yeni 
denecek durumdadır. Her tilr!U te· 
fen-uatı tamamdır. Taksim Topçu 
caddesi Uygun apartımanı 1 nu· 
rnaraya mUracaat. T 

Lütfi Aksoyun başkanlığında, ka· it 

za kaymakamlarının lştırakıle bir s 
toplantı y pılarak yeniden açılma- 6 
sı kararlaştırıl n Jü.Zar yerleri et· 

1 
rarında görıllmuş ve bu pazar 

Bir borçtan dolayı dairemizin 41/ SATILIK K AMYO:'<l ARANIYOR 

yerler{ tayin olunmuştur. 

' Belediyede müfettiş imti- •O~+--

hanmı 11 kisi kazand ı ''1.-.1-~-. 
Kadrosunun tevsııne k rar veri_ 

2498 sayı dosyaslle mahcuz iki adet 

sUUU Romanya ineği 13/8/942 tarih 

perşembe günü Beşiktaş pazarında 

saat 13 de birinci, muhammen kıyme. 
1 

Ford, Doç veya Şe\·role markalı 
kamyon aranıyor. Kamyonu olup 
da satmak lstlyenlerln tekliflerini 
yazı ile Bursada Atatilrk caddesi 
119 numarada MU!it Elbir'e bildir_ 
mel eri. T 

tinin % 715 ni bulmadığı takdirde 1 --------------
SATILIK T ENEz zeH OT0~0-

20/8/942 tarihinde perşembe gflnU 
BİLİ ARA~IYOR 

lhn bcledh.·c teftiş heyetine alırn- Soldan sağa: 1 - Eğreti olarak; aynı saat ve mahalde ikinci satışı rti "" I)i bir halde olmak şa le husu-
cak milfett şler çln dün lmtlh·n Bir nota, 2 - Yakın akrabadan yapılacaktır. Ta'.lplerin mahalli mez- 81 plakalı arabası olup da satmak 
yaptlmış ve 21 kişlnın iştirak etliği blrı; Tersi: bir deniz taşıtı. 3 -

kOrda hazır bulunmaları llAn olunur. lstıyenlerln tekliflerini yazı ile Be-
lmtıhanda 11 kış muvaffak olmuş. Obur4 r, 4 _ Bulama; Mukadde-

tur. 1 me, 5 - Donuk, 6 - Alçaklar; -------:r.u\-1-·ı------- yoğlu Posta kutusu 2154 numaraya 

blldirrneııl . T 
I Genişi k; Bir renk, 7 - Bey.c:n. e. 
1 datı; Birdenbire; Kurum, 8 - NUfu.s cUzdanımı zayi ettim. Yeni- TRASSMİSYO~ MİLi A R ANIYOR 
ı sinı çıkaracağımdan esklslnın hUk-ARLON 

SAAT L A~ I. 
l<OP~ Ü BASI EM İ NÖNÜ 

_.. MAG A Z ASINDA 

Harp sahne 1 Glmuş bir berzah; 

Bir edat, 9 - Bir nevı duvar; Hl· 

sar; Nefer, 10 - Başı0 bir kısmı; 

Zemmeden resir V>fYB ş lr, 11 -

Satış yeri; Kati. 

Yukardan asağıya: 1 - Bir l'S

hassür nidası s rfetmek; Devir 2-

mu yoktur. 

339 doğumlu Hüseyin oğlu Ali 

.Mertgör. 

8 ORSA 
10 AGUSTO~ 19f2 

4,5, 5, l'i,15 santimlik transmisyon 
mili aranıyor. Bursa Atatürk cad
desi 119 a mufassal mektupla 
teklli' yapılması. T 

r 
BURSADA 

Emlak 
alım satımı 

ARNAVUTKÖYÜ NDE YALI 

12 oda, kalorifer, havagazı, elek. 
trlk, su tesisatını 1ıavl çifte ban· 
yolu her taraf parke döşeli her 
konforu havı mükemmel bir yalı 
satılıktır. Ankat'a Posta kutusu 
319 adresi~ mektup ile mUracaat. 
Telefon: Ankara 2749 T 

SUADİYEDE '\:ALI 

Suadlyede, mUke'Tlmel rıhtımı 
bulunan dörder odalı cVirt daireli 
her türlü konforu. aebzc ve çiçtk 
bahçesi, meyva ağaçları bulunan 
bir yalı satılıktır. Telefon: 52-36 T 

B ÜYÜ K ADA DA KÖŞ J{ 

Nizam caddesine yirmi adım me
safede çamlar arasında 2000 mcL 
re muntazam bahçe içinde beş oda
lı a'aturka hamanıı. alcar suyu bu
lunan yenı vaziyette bir köşk satı· 
lıktır. Eminönü meydanında terzi 
lstiratl'ye mllracaat. T 

B UR SADA SATILIK BAHÇE 
Çekirgenin asfaltı Uzerlnde bir 

dönümlük bir bahçe satılılüır. Bur. 
.sa Atatürk cadde~! 119 numaraya 
müracaat. Telefon l!?:i T 

BURSA DA ~ATILIK ARSA 

ARANIYOR 
Çekirgede bir donUmden az ol

mamak şartlle arsa aranıyor. Bur
sade Doç acentnsı Müfit Elbir'e 
mUracaaL T 

B ÜYÜKADADA ÇOK KIYl\lETl.İ 
ARSA 

Bir yüzU Nizamda diğer yüzU 
denizedir. Dadılar çamlığında olan 
bu kıymetli arsa 1100 metredir. 
Eminönü Reşadiye caddesi 31 nu
marada Istlrati'ye müracaat. Te'e
fon: 20696 T 

B ÜYÜKADADA D~DILAR 

ÇAMLIGINDA 
650 metre Uzerlnde kanallzas_ 

yonu ikmal edilmiş Nizam caddesi 
Uzerlnde olan bu arsa bulunmaz 
fırsattır. Eminönü R~adlye cad
desi 31 numarada IsUratl'ye mU· 
racaat. Telefon: 20696 T 

BÜY i 1K ADADA NİZA~IDA 

ARSA 
8500 metrelik çok kıymettar bir 

arsa satılıl:tır. Çamlıklara çok ya
kındır. Ifraza mUsaittlr. Mtlracaat 
Eminönü Reşadiye caddesi 31 mı· 
marada Istirati. Tdefon 20696 T 

BÜYÜKADAO A KIYMETLİ 
ARSA 

Nizama iki dakıka mesafede 1140 
metrelik arsa satılıktır. Eminönü 
Reşadiye caddesi 31 numaraya mu. 
racaat. Telefon 20696 T 

B ÜYÜKADADA SAHİLDE 
A RSA 

Madende sahilde 1535 metredir. 
Fiyatı çok ucuzdur. EmlnonU Re
şadiye caddesi 31 numaraya mUra
caat. Telefon: 20696 T 

BURGAZ ADASINDA K IYi\IETLi 
KÖŞK 

5500 metre arazi Uzerlndc çok 
kıymetli çam ve meyva ağaçları, 
muntazam bahçesi, sarnıçları em· 
salsiz manzarası bulunan biri on 
iki odalı, dig·erl beş odalı iki klSşk 
satılıktır. Eminönü Reşadiye cad
desi 31 numarada Istıratıye mUra
caaL Te cfon: !?0696 T 

G ALTADA 3 APARTMAN 
5 DÜKKAN 

LU!eci Hendekte 36 odadan mil. 
rekkep Uc; apartıman, altında beş 
dllkklı.nı ile maktııen 22000 liraya 
satılıktır. Kirası 152 liraclır. Bil· 
ytilc fırsattır. Eminönli RrşRdlyc 

caddesi 31 numal'aya müracaat. 
Telefon: 20696 T 

P ENDtKTE 2500 ~lETRE 
BAHÇELİ YALI 

10 oda, 2 sofa, bir salon, bliyUk 
taşlıklı camekflnlı odası. 200 ka
dar meyva ve çanı ag-açları olan 
çok kıvmetıı bır vah acele satılık· 
tır. Emlnönll Reşadiye caddesi Sl 
numara htlrati'ye mliracaat. Te
lefon: 20696 T 

-------- ---- -
HARBİYEDE APARTMAN ve 

EVi.ER 
Harbiyede tramvay yolu üzerin

de 610 metre ara-:::· Uzrrlnde bUyUk 
1 beş odalı yedi daireli apartımanı. 

arkasında bahçede dôrcler odalı iki 
ev vardır. Kırası ~fiO lıradır. Mnk· 
tuen 75000 liraya ss.ttlıktır. I<~ml

nönü Re"'adlye caddesi 31 numara 
Istiratı'ye mUı acaat. Telefon: 
20696 T 

BÜ YÜK ADADA 1238 ~IETRE 
ARSA 

Madc!lde YılmaztUrk caddesinde_ 
dir. Eminönü Reşadiye clı.ddesl 31 
numarada. Istiratl'ye mllracaat. 
Telefon: 20096 T 

E~I İNÖNÜ .MEYDANINDA 
SATILIK D ÜK KAN 

Meydana nazırdır, üzerinde iki 
odıu;ı vardır. Ayda yilz lira kira. 
getiren 'hu dilklcAn ve odulnr 15 
bin liraya acele satılıktır. ncşadi
ye caddesi 31 numarada Istlratl'ye 
müracaat. Te'efon: 20696 T 

K U:\IKAPlDA 6500 LiRAYA EV 
Kumkapı, Nl~anca, TUrkell cad

desi 77 numaradadır. Beş oda, bU
yUk blr sofa, taşlık, havuzlu bah· 
çesl, terkos, elektrik ve tulumbası 
'bulunan dahili tamamen yağlı bo· 
ya ve muşamba döşemeli ve hama
mı bulunan bir ev acele satılıktır . 
lçındekllere müracaat. T 

16 BİN LİRAYA SATil,IK 
Eminönü meydıı.nrna nazır ayda. 

yilz on lira lcira getiren bir dUkkln 
ve odalar 16 bin liraya maktuı.m 
satılık tır. RC}/adiye caddesi 31 nu
marada IstiraU'ye mUracaat. Te· 
lefon: 20696 T 

15,000 LİRAYA SATILIK 
D ÜKKAN 

Bahçekapı YalıköşkU caddesin. 
de eski 4 yeni 6 numaralı Hıuıan 
deposu satılıktır. Reşadiye cadde
si 31 numarada Istiratl'ye müra
caat. Telefon: 20696 T 

SATILIK ÇİFTLİK 

11 - 8 - 113 

., ARSA ARANIYOR 
Haliçte veya Yedlkule ile Bakır_ 

köy araSinda iki bın metreden az 
olmamak şartlle arsa aranıyor. 

Tekllflerm Beyoğlu 254 numaralı 
Posta kutusur.a. bildirilmc3i. T 

İşçi aranıyor 1 

IUUllASERECİ ARANIYOR 
Ankarad:ı bir ticarethane için 

tecrübeli bır muharip aranı;ı.or. Ya
zı ile Ankarada Posta caddesi 11 
numarada Reşit KM1poğluna. mU.. 
ırecaat. T 

MUHASEBECİ ARANIYOR 
Sınat bir müessesede calışmak 

Uzcr.e tccrUbell bir muh~lp aranı· 
yor. Yazı ıie tekliflerin Beyoğ!ı; 

254 numaralı Posta kutusuna gon
dertlml'sL T 

TECRÜ&ELİ DADI ARANIYOP 
Ik! yaşında bir erkek çocuk için 

tccrUbeli bir dadı aranıyor. Yaz• 
ile tekliflerin Vatan idare müdür
!Uğil vasıtasile M. V. adresine gön_ 
derilmesi. • T 

1 Lisan.dersleri 1 

ÇOK TECRÜBEl,f 

Frano:ıızca dersleri verir, evlere 
gider, fiyatlar ehvendir. Vatnn ga
zetesinde Genç rumuzuna mektup 
la mliracaat. V 

Kul:aıulmış eşya 

arayan1ar 
ÇOC'l!K ARABASI 

Iyt i>ir halde bir çocuk arabtı.3. 

aranıyor. Tekliflerin Ankarada 
Posta caddesinde Güven Ucaretha-
11eslne bildirilmesi. T 

ASTRAGAN KtlRK 
Az kullanılmış iyi bir halde bir 

Astragan kUrk aranıyor. Tekiine· 
rln mektupla Istanbul 418 Posta 
kutınıuna bildirilmesi. B 

RADYO ARANIYOR 
R. C. A. veya Filipis markalı beş 

lllmbadnn aşağı olmamak Uzcre bir 
radyo aranıyor. Tekliflerin mck. 
tupla Beyoğlu 254 numaralı Posta 
kutusuna bildirilmesi. B 

1 
Satılık eşya 1 

1----
KIŞLIK PALTO 

Pek az kullanılmış ve iyi kumaş
tan bir kıiilık palto satılılüır. Em!· 
nonU Reşadiye caddesi :ı1 numaı·a
ya mUracaat. B 

Lüzumsuz 
eşyalar 

Kullanı'mış ve size ıuzumu kal
mamış olan eşyalarınızı satmak 
için müsait zamandır. salı günleri 
Vatan'ın KüçUk na.n sütununu 
siz de bir tecrUbe edınlz. B 

\.~------.1 Bir ıçkl; Rekzedllmiş, 3 - İlletler, 

Endaht, 4 - Tersi: askeri b r kt- 100 

Sterlin 

Dolar 

Pezeta 

KUçUk ilAn sUtıınundan istifa- Çerkı>skö~1lne iki saat mesafede 
de etmek ıstıycn karllerinıizln BtiYÜK ADADA 11 ODALI EV BUyük Çavuşlu köyU yamnda Bey_ 

5,2375 

,. 
VACH ER ON 

.&. 
ta; Bır mcyva; B r soru, 5 - Bir 

böcek, 6 - Uzak işareti; Mabut; 

7 - İlave etm"'; Kemik özü, 8 -

Nefiy edatı; Adet; Kırallçe, 9 -

Hükümdar koltuğu; Yağ!ıksra, 

10 - Fam lyaya alt, 1 ı - Çok 

def olduğu üzere. 

100 

100 

100 

130.70 

12,9325 

30,365 

31,60 

cunlRrte:ıı akşamına kadar vere. Çankaya caddesinde iskeleye 11<1 celer nllmdlğer Sazlıdere (:iftllği ANKARADA 
CON STANTI N İsviçre fra r ~ı 

İsveç Kronu 

ceklerl k!lçük l!Anlıır salı nüsha- dakika mezafededlr. lçi ve dışı .satılıktır. 15 bin dönllmdtir. Mera, 
Ankarada. Postahane caddesin

de GUven tlcarethaneslnde Ethcm 
Gösl!'ye müracaat. B 

sında neşro·unur. Bursııdıı. Ata- yağlı boyadır, denize !evkal~de ne- otlaklye ve ormanı vardır. Görllş· 

'SAATL AR I ESHAM ve TAH\'İJ,AT 
turk caddesinde 110 numarada zaretl vardır. EmlnönU Reşadiye mek için Kumkapı iskele caddesin-

---·---- i :M!lfit Elblr'e mUracaat. B caddesi 31 numaraya müracaat. de Hayri Nişancalı'yıı. müracaat. 

Her cıns Arlor. allın.pliibn Jaşfı "'t- 7,5 933 'l'ı.irk borcu 'frarş 1 23,50 \. J Telefon: !?0696 T Telefon: 22397 T ı. ... 
İkramlyelı ~ 5 Ergani A.B.C. 22,10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.::::_ _______ _:~__:::,::::.:.:.:_.::.=::.::_: ________ .:_~~~~~~~~~~~~~~ 
Sivas - Erzurum 2-7 20,-ve laşsı:ı saaUdr. e lmaslı Şö_ 

valyeler.pırlan~alı çıçekler" 

gümüş he diye eşy ala ,., 

b1.1l abil i,. sinız 

DÜ~KÜ BULMACASIN RALLl 

Soldan sağa: 1 - Bakara; Mor.\ 
2 _ Ari: Baha~e. 3 - Cer de; An.

1 
l _ (K) ııfa; Aka. 5 - Yam9la.

1 

~--Teminat markası---~ 1 

Aylık; REKOR REKO R BBBOB 1 
Türkiye dahilinde: 
.~enellk 6 •ylık S aylık 

Abone Ücreti 

--------------1 ma; Çi, 6 - ilfın eden; Al, 7 - u oo 
760 •DB ra j . llariç memleketlerde: 

150 K.: ZEYTINYAÖlnıa en balfsl 
Aylıkl ıılİllNÇ DNUnan en nefisi ~. @l ©J ~B © çır.5, L. Y. 8 - Ka (ak), Be.ya, 

· Y/ ) 9 _ Şu; Ali Balı.,, 10 - Elem; 1 ı-ıeoellk G aylık s aylık 
BCGÜ:SKÜ PROGRAM Koruk 11 _ Fenaya yoran. 2100 1110 ısoo K. 

,-oı. tvr 
1 

-Markaya Dikkat .. :::::::rn.:5!!!-~~'liAH 
7 30 Prcgram ve saat ayarı, 

7.32 Vtı udumuzu çaııştıralım. 

7.40 Aj h bc"lcr., 7.55 Senfo_ 

Yukardan aşağıya: 1 - B•ca

>lf:, şer, 2 - EC l; Kule, 3 - Ka

ra maça; E , 4 - Adı, Ani, Ama. 

5 - Lcro' (L'Jrl'I), 6 - Abe: Adi, 

aaı:ereve gönderilen evn.ll deı~ 

echhin edlinıeııln iade olunmaz. Zl· RE K o R 
yaındJ&D meı•ullyet kabul edllm.,:ı. ' ..,, f:!. 'fTINY f.:.. Ö LA BI 

1 

İka, 7 - Ameş (şcm'a); Boy, 8 -

Hak n· Baro, 9 - l\fana: Obur, 

10 - On; Çalyaka, 11 - Re, Bil-
\ •ı ya. 

ıs.oo Proı;-ram ve saat ayarı, 
----~--~---~r 

Emniyet Müd ürlüğündeki 1 

ı 
dünkü toplant. ' 

r ' VAT AN G,4.ZETESİ 
i LAN FİYATLARI 

Ba,lık 

ı inci ııayfa 

2 ncl » 
S Wıcü » 

' liucU » 

Kura l! 

7~0 

300 

400 
1~ 

~ 

18.03 Radvo s !on orkestra.qı, 

18.45 Fasıl heyeti, 19 00 Konuş
ma, 19.15 F !!il heyetin.n ikinci 
kısmı, 19.30 Saat ayarı ve ajans 
haberleri, 19.45 Serbest 10 daki
ka, 19 155 Oyun hava·arı. 20.15 
Radyo Gazetesi, 20 15 çıgan lıa_ 1 Dün Emniyet Müdürlüğür.dc ._ ... ____________ ,, 

\'aları (Pi.) 21 00 Ziraat takvimi, 1 ~~hr m zdc bulunan Emniyet İşleri 
21 ıo K!Aslk bestekArlarda'l pnr- ı Umum Mudüru Osman Hayri. A. 
çalar ı Pi.). 21.30 I\:onw"na. 21.45 dal ve kazı kaymakamlarının iştl· 

KAŞIT RIZA '11YAT.&0SU 

Halide Pı,kln beraber 

K14slk Türk mliz'ğı, ~2 30 Saat H bl d Bei·"'I bah sinin alaturka rakılc ta5e lşlerirln belediyeye dev ar ye e, v• çe 
ayarı. ajans lıabcrlerl ''e bot a- 21 30) d 

rl"den sc.r ra leşk l ne karar verL ıusmında her gece saat ( , a lar, 22.45 Yarı kı program 'e ıta-
'c~ belediye zabıtasının çalışma şe-

l .J \ kıllerı etrafında goruşülerek bazı 1 
-------------- l kararlar alınmıştır. 

panı"' .• Bu gece 

KORDİJGlİM '"' 
komedi 3 perde 

: 

( 5 Kilo'.uk T e r.ei<e i ~ r de ) 

REKOR PİR İNÇ UNLARI 
250 vs- 500 r:nmlll< cırnb"l:ajlarda 

Bakkalınızdan hrarla arayı nız 

Depo adresi : 
ı.stanbul TUtUn GUmrUk, Kemerll Sokak 21, Tel: 2419'1 

~ .... I._ ........................... ~ 
. ..-------------~------------------~-

Üniversite Rektörlüğü~den : 
Fen fakUlteslnde iSpenc;lyıı.ri botanik doçentliği açıktır. Dil imtihan

ları 2 XI 942 pazartesi günU "yapılacaktır. Namzetlerin bu tarihten bir 
hafta e\ ve! tezlerini vermiş olmaları !Azımdır. Isteklllerin sıhhat rapo_ 
ru, nüfus kAğıdı, örne~ ilmt hUviyt'tlni gösterir fiş <fişler tedris işleri 
kaleminden istenecektir:> ve 5 fotoırafla 2::>/X 942 tarihine kadar rek-
tör!Uğe baş,·urmaları. (8518) 

ADEMİ İ(TİDAR VE sELGEvseniG(Ne-:,· 
. . . KARŞ 1 . . ... ·: t''..·;:-: !·t~ 

FORTOBi·J~i 
. • . ~ ' • • . ' . . ./ y • " • \ 

s· ...... 1 . .'MUAVENET VEKALEı'ININ RUHSATJN1 .. Jl~JZl>IR;;';~~. 
• • ' 1 • . • • •• · 'l ...... . . ,:; 

HER ECZANEDE IULUllUR POSTA lUTUSU•228~~:~':·fi 
. .. . . . • •••• , • · • .. ,.. 1 •':' 

Vf ÇEH '' '.:,·_ıR ·., .. ·' -;, . ~'~1·'.:.\{ı"::" .• ~V 
. ....... ,. .. . ' . .. . ' ' . . ... " .. -.'\' •.·:;··~ · .. ~!"'-,.~· 

Is t2nbul Nafıa Müdürl~ğünden: 
27 8 942 perşembe gtinll saat 15 de Istanbulda Nafia l\!UdUrlUğtl 

eksl'tme komısyonu odasında (79i5.05) lira keşif bedelli Istanbul Jan. 

darma Dlkimevi mUdUriyet blnası tamirat ve tadilatı işleri açık eksilt· 

meye konulmuştur. 

Mukavele ekslltme Bayındırlık işleri genel hususi ve :fenni şartname

leri, proje keşif hu!Asasiyle buna mUteferrl diğer evrak dııircs.nclo görU· 

lecektlr. 
Muvakkat teminat (598) lira (13) kuruştı.r_ . 

Isteklilerln en az bir teat.hUtte (5000) !lralık bu işe b~nzıır iş yap. 

tığına dair idarelerinden alm~uğıı vesikalara istinaden l.stanbul \'I· 
!Ayetine milracaatla eksiltme tarihinden tatil (;'{inleri hariç (3) giln ev 
ve! alınmı.ş ehliyet ve 942 yılına aıt Ticaret odası vesikallU'ıyıe gı-lmrlerl 

Sahibi ve :Se,rlyat Mlldilrlt : Ahmet Emin YAt :U.A:.'f 
Vatan N8frly&S Tllrk L td. ŞU. \ "atan .Hatbaa.a 

(S:J5:!) 


