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AGUSTOS 

At yarışı meraklılarına 
Bugtloe - pazu gllnlerl v~kte oldu4t=az 
yarLI} programlDl yann tam 0111.rak gazetPmlWe \ e
receftz. At yanşlarına. ait blr ;) azı da S üncü. u.yf&

mızd& buhıııaakbr. 

reıet. Ul18 • roıg. v ArAN ı.t. 1942 Yıl: 2-Sayı: 666 "DO~RUY A DO~RU - E{;RIYE ~RI .. Fiyatı 5 Kuruı 

Meclis müzakereleri 
Ereğli limanının temizlen

mesi için 100 bin 
liralık münakale kabul edildi 

Ankara. 12 (Vtan) - Bugün saat 1~ de toplanan 
Büyük .Millet Meclisi ruznamesindeki maddelerden 
MUnak&lA.t Veklleti bütçel!line Ereğli limanının te-
mizlenmesi i(i.n 100 bin liralık münakale yapılması_ 
na dair llyihayl mUzakere ederken Mithat Aydın söz 

alarak Ereğli limanının yalnız ta bit değil, aynı za
manda lktıaad! bt r liman olduğunu belirtmiş ve bu U
manın ağzında Umumi harp senelerinde Ruslar tara
fında.n batırılm~ olan vapur enkazının bulunduğunu 

(Devamı: Sa. 8, Sti. 5; de) -!--i -

Dilde ahenk ve 
\. 

muvazeneye 

kavuşacak mıyız? 
Ruh yerine tin, 

tüzge derneğe 
Yazan 

• • 
nızamname yerıne 

taraf tar mısınız? 
Ahmet Emin YALMAN 

-·--- -- --.......... r<U ~vuuruu 

ı Hindistan 
J ihtil31 i 

ediyorl 

J 
Kongre lid e r lerin in 
tevkifi l ondrado 

tasvip edild i 

lngiliz parlamen
tosunun toplan· 
ması isteniyor 

1 
Bf•t •IWJetpervıl'le
rl lideri ltaJlıl ı11ua 

te1111t edl1or 

1 

1 

Deniz nakliyat işleri
miz başarılamıyor 

Nakliyat komisyonun un 
ficari hayatımıza te sir 

ya n lış hareketleri, 
cfmeğe baş l adı 

BugUn memleket nakliyatı, tama- ı Istanbulun kömürsüz kalışı. nakh- dan iı;ıinden .. , nar~k ~imento yi\'<lP 
men ellerine bırakıJan deniz nakııyat yat komtoyonunun hatasından ileri mek Uure Zey~inburnuna gö:ıderıh 
komisyonunun, Mı iŞI be..şaramıyaca. gelmiştir. KömUr tevzi ve satı' mil- yor. 26 haziranda çimentoları )11kle_ 
ğı bir hakikat olarak meydana çık-1 essesesl müdUrUnlin ı.:;tıfası bu yüz- mek içın hazır bir halde Zeytinbur
maktadır. j dendir. nur.da bekliyen vapura, yükleyicin·:·r. 
Tonajlarımızdan azami istifadeyi 

1 

ıstanbulun susuz kalma tehlike!\i, malı daha hazır olmadıı~ı~dan. bugu
dU.,UndUğ"UmUz bir z.ama.nda, onların nakllyat kom1syonunun hat.Asından. ! ne kadar ancak 200 ton çımento yUk· 
rastgele tahsislerle bir i~ yaramaz dır Jenebilmi.ı;<tir. 1800 tonluk vapurun 
şekilde bırakılışı, hem nakliyat işle- ı Bazı madde·erin_ fıyallarının art- yüklenn1esi için d_a.ha ne kadıı..r zaman 
rimlzt gUçleştirmekte, hem de bir ta- masına sebep naklıyat komısyonudur.1 orada beklıyec~ı meçhuldür 
lum malların fiyaUarının, sunl suret_ I Iddialarımızı i~pat için v.ereceA"fmiz 

1 
?tlal hazır olsa idi bu gemi A.zaml 

te ytlkselme-slne ~ebep olmaktadır . misaller arasında, geçenlerdE" işaret 5 _ 6 günde ytlklenecekti. J\.lal hazıı 
Yaptrğt:mız tahkikata göre, naklı· ettiğimiz gibi. Karaburun önünde de- olmadığından vapur tahsis edildı"'"t 

yat komisyonu yükleyicilerin malla- mirliyerek aylarca bekliycn SUmer için, hem bu gemiden elde edilecf'k 
rının, hazır olup olmadığ"ınr tahkik vapurundan ba~ka, çimento yUklemek istifade ı:ı1f1ra düştirülmil~. hem df 
ve tetkik etmeden, her talebe kar~ı için ayrıla:ı;ı 1800 tonluk Tavilzade va- gemiye orada bekledi~\ mUddct zu

Londra1 12 (A.A.) - Bu sabah- vapur tahsis etmekte ve bu suretle purunun 47 gUndenberl Zeytinburnun. !ında her giln 200 liraya yakın b:ı 
ki lngll_z gazeteleri Hindistan. bazı vapurların uzun zam4n iş gör- da bek' eyişinl -Röyliyebiliriz. bekleme Ucreti verilmesini ve dola-
Rusya ve Salomon adaları hA..dl- mez bir halde beklemesine sebep ol. Tavilzade vapuru kömUr yükleme yısile çimento fiyatlarına, bekleme 
selerindcn uzunuzadıya bahset maktadır. nöbeti almak üzere BUyUkdereye ge- müddeti için verPen miktar kadar 
mektedir. Her gün, her yerde karşılaşılan Jiyor. Bir ka~ gün BUyUkderede bek. 7..am yapılmtLSını icap ettirmiştir. 

Hindistandakl vaziyetin fazla hA.diseler, idd1aiarın11zı teyid edecek !edikten sonra tam nöbete gireceği BugUn, kereste ve&aire gibi bir ~ok 

1 
anlaşılmakta- mahiyettedir. i esnada, nakliyat komisyonu tarafın- (De\a.ıuı: ~L S: * ~ dc.t)X....X vahamet kesbettığ i 

dır. Devam etmekte olan hasma_ 

ESiJ.r~·~fi~;i~f Kamyon ve kamyonetlere tat-if JaPOO~d3l 
\~~~·~:;~~::~!t~~i:~~~~=~!~~d:~ bik edilen iş mükellefiyeti IJ t et h i ş t 

1fd) il Kurultayı bugun umumi , - --- -------------------·------ ·'"""""" ,_ "" ...._ ' dooJ • §• ) h k • l 
b•r toplantı yapac•k. yarın Mükellefiyetin tatbikin:; Pazarte- > 8 re B f 1 ( 

dad~ı~,~~i;~zn~~a~:~u~~;;c~~··de. 1 ( 
la muayyen prensip kararlarına si gününde n itibare n başlanıyor ( 
varacak ve ••• 1 işe prens•p'er•n ı.ıanbu ı ~""Y•ll•d•n tebııt 0100m0, 10,, J General T o jo ağır < 
tesbltlle bt1..şlanmamasından ileri ~ 

1 

1 - BilOmum kamyon ve kamyonetlere lLtbik edılmekte olan Uc- SUrette yaralandı gelen fik•r dagınıklığı Vt- d 1 .ınYr· 

ıis~::.• ~~·~~::~unun gULel ve ~=~~~~~t~::,~:~::::::n:~k 
1

::::~~:~:~
1

:.::~:,:::k:·:::::aJga:~uy:::: ıl JJ EsLı· bc~vek'ıl de li 
hayırlı bır prenslpi var, 0 da d - kamyon at 10.30 da Sultanahmet melo'da.nuıda toplanacak- K. ~ 
hn iadeleimcsi, halk dıliran yaLı j 

ıardır yara l ı 1ıa r ora s ı n da dllı haline gelmesı ve azlığa mah· t b ı ı 

~~~t1::a~~~de b:::~·:~lı~ıan ı:!~~~ 1 maın;:ı~;~n:v::~:'.' :a~~~:·~ .. z~~~t~e~n~~::.~~~~~ş:o~~~df~~: ı1 Maral bir .Japon taJ- f 
Yerine canlı, hareketli tabirler ı ( 
geçmesidir. rareclsl öldüriUdi l 

Ne çare kt tatblkata geçılır ge .. I 
çllmez bu güzel prensip unutul
rnuş ve eski kıtaplar ve mahalli 
lehçeler kart.1,rılarak yeni sun'i 
bır dil icadına k s lkışılmıştır. Bu 
dıl müfrit bır azlığın leh.ne bır 
inhisar yaratan yeni blr didinme 
sahasıdır. Hayatta yerı otan, ya, 
~ayan bir ıfade vasıtası deClldir, 
dilblrliğinin ici p ettirdiği yol bu 
olamaz, TUrk millet nln de okum• 
Zevkıoı ge(;ışlctmenın usulil de 
herhalde bundan çok başkadır. 

İşte size Maar1t VekAletintn son 
kabul etliği ıımi ıstılahlara uygun 
bütün bir cümle: ö z o e l t 1 n 
~ Y t i ş i m s e ı b 1 r e v r ı m-

e n e s n e 1 t ı n o ı u r. 
Bu cümle, yeni ve sun'l türkçe

den bir örnekt r. Tuhaflık olsun 
d 'Ye Uydurulmuş b•rşey de dejtil-
~ır. liegel'ln .bir eserinin bır cilm. 
esın.n Maarıf Vekiletlntn yeni 
ıstılahlarına göre sun'I dile tercü
ınesinden ibarettir. 

Bunun manasını anlamak delil, 
••zmek bile imkAn haricinde bir 
l•Ydlr. Ş mdiye kadar alıştığımız 
iıle çevirirsek şöyle bir cümle el
de ederiz: «Enfüsi ruh, talimi bir 
tıklşafla Afaki ruh olur .• 

Görüyorsunuz ki (ruh) g bl li
sanda mükemmel şekilde yerleş_ 
~.iş canlı, sade bir ke!ıme; hlç bir 
gunahı olmadön dilden kovulmuş. 
bunun yerır.e tin diye b r kelime 
Yenlbaştan icat ~dilmiştir. Müfrit 
bir taassuba kapılmış, miktarca 
~~k mahdut b r zümre haricinde 
hıç bir kalem v~ fikir sahibinin 
resmi bir tazyik olmadan veya 
huIQskft.rlık meyline s.,;mimt ka
naat nt feda etmeden ruh Yerine 
l:n demesıne ve yazmasına. ihtimal 
Yoktur. 

Oemek ki dilde birlik ve kolay. 
1ık aramaları tazım gelen l\ılaarlt 
VekA.leti ve Dil Kurumu, sun'J 
bir ikilik ve lüzumsuz bir zorluk 
Y&ratm, k yolunu tutmuşlar ve 
nesiller arasır:da zaten gevşemiş 
bulunan fikir bağlarını b r kat da
ha sarsacak bir çığır açmala k&l .. 
kışrnışla.rdır. 

Ben muha!azakAr ruhlu blr 
•dam olmaktan uzağım. rt-ı:uvaze
ne ve istikrar eksllmemek şartile 
rnemleketim için terakkinin en 
;leri derecesini isterim Fakat ç. 
Umalyatıa biraz uğ.raşmış bir 
adan1 sıfatile ;}U kanaatteyim k ı 
bu gibi sun'! ifrat cereyanları bir 

(0...amı : sa. a; sıı. : de) coa 

HAJA. mevkuf bulunan ile Hint Uderl: Azad, Gandt, Nehr11 

Slavanskaya 
f şgal edildi 

62 nci Rus ordusu 
imha olundu 

Almanlar 57 bin 
es1r aldılar 

Berhn, 12 (A.A.) - Alman ordu... 
ları b&fkumandanhğının tebliği: 

Orgeneral Baron Won Fichthoten 
kumandasındaki ha\•a teşkilleri ve 
uçaksavar birlikleri tarafından mü
kemmel surette desteklenen zırhlı 

Salomon 
adalarında 
hareket 

Kiska limanında 9 
gemi batırıldı 

Aleutien adaları ha
rekôfı mahdut bir 
goya ile yapılmış 

Stalln, Rns m üdafaa. komltesl Azası arasmda. 

Stalinin bir 
emirnamesi 

"Ricate devam 
etmek fe~ akettir,, 

\Polon-ya başvek ~ · 
Londra Elç.miz: 

kabu ~ etti 
Londra, 12 ( A.A.) Pat: Polonya 

başvekili General Skorski dUnkU salı 

gil')lJ TUrkiyenin Londra büytik clçJıi 
Bay Rauf Orbay'ı kabul elmişL.:. 

Küçük memurlara 
giyecek yardımı 

70 lira olan!ar bu Asgari maaşı 
· yardımdan istifade edece kler 
Anka.ıe, 12 (Vatan) - HükOmet ı edilmiştir. Asit maaşt 70 veya Ucre_ 

beyannamesindeki mesele!eri tahak. tinin tutarı 70 liranın mukabill olan 
kuk ettirmek için BaşvekA.let mUs- ! meınurlar hükQrnet yardımından is
teşarı Cemal Yeşil'in reisliğindeki tirade edeceklerdir. Devlet iktısadl 

komisyon. çalışmalarına devam. et-ı teşekkülle. rinde çalışanlarla sermaye
mektedir Kendtıerine ve eşlerine el- sinın nıstı devlete alt bulunan ban
biselik kuma.ş ve yalnız kendılerıne kalardakı memurların da bu yardım. 
ayakkabı verilecek olan memur:arın dar. faydalanmaları için tetkikler ya. 
barem dereceleri kati o:arak tesbıt pı?maktadır. 

Vaşington, 12 (A.A.) - Reuter: 
General Tojo'ya yzpılan suikasdc 
a·ı haber, Çin - Kora ahall birllğ ı. 
Vaşington mümessili Kilsoo Kaan 
taraftndan verilmiştir. Koralı mü
messil şöyle demiştir: 

«- Çıkan bir kargaşalık .:;ıra_ 

sınd.11, J•pc.n jandarmaları taban
ca kurşun-ıe rnaı ur Japon tayy~

rcclsl binbaşı Yuzo Fujito'yu \lı 

dilrmüşler ve Japon ba~ın ına men 
sup iki fotoğraCçıyı ölüm ha_,ııoc 

yaralamışlardır. Park Sc.ovan· ın 
da ölüm derecesinde yar~ ıandı!'lt 

sar. ılmaktadır. 

Kilsookaan, Soovat.'ın Kora 
bir tethlş cem yetine mensup ol. 
duğunu ve bunların memleketleri 
lçln canlarını fedaya ard etm 1 ş 

bulunduklarını ilave etmiş ve tet
hişçt çetelerin ş mdl T ckyo, Yoko
hama ve Osaka'da bir tethiş ~alg·
nı tatbik etmekte r'duklerını s/';y· 
lemiştir. 

(De\·amı Sa. S, Si~ . .s ce) (-) 

Ml LLl O Y Ut~LAR FES1 I VALİ 

Eminönü Ha lke\'I tara!tı1il'lt" tN"tip E>fl l l f' rı mlHi '>YUnla.t" fC"~tivall için ~,ı .. dun hC"r k.i1W<1.!nden J.ı\.tf < ılllen 1~ ,_ 

tı \·aJ heyetlerJ Ş4"1rhnf7.e gt'lml~ bulunnıaktadı r. l'-uh.1U'!d .... \.! rt-~lm b'1 i.PvoUcrıl~n l•ir k.ıttnun~ te.,bll t;JJ,yor. Bu 
heyetler dün 1'akslo1 A.bid~ine bir çe)eok ko)· nı~rdır. 
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( 12 ıer) meclisinin teklifi 
Yazan: Ziya Şakir 

-41-

Bizans cephe nın kumandanı 

(Nlsefor • P leolcgoı;), bu muı: t _ 
zam hucum kar ısında, çarçabuk 
bunald. (Şar lsiyos) k pısının mu 
dafıl (Teoaor - de> - Kalsıyos) le, 
Latin kahramnnı (Jan Sebastiy .. nı) 
yt derhal imdadına çağırmaya mec 
bur kaldı. 

Bu Oç Bızans kumandanı, Mus. 
tafa Pnııa ın hücumlarına pek gilç.. 
lüklc ~ukavemet edebllıyorlar •. 
vaz yetin her nn vehamet kesbet
liğ•nl görüyorlardı. 

İmp ralor Ko-stantin o esnada 
(Ay sofya) kllısf.'Sınde bulunuyor
du. Ve, ertesi gün b r yortuya te. 
sadüf ettiğı çın, gece yarısından 
ltib:ıren b lamış olan dıni mera. 
sime lft-. :\et ed ~ordu. 

Bir ar H;: bu merasime fasıla 
\"er imişti. İmpar tor da, istırahat 
etmek iç n, salonlardan b rlne çe· 
ktlmlştl. Saray erkanı, hüktimet 
rlcali ve butlln başrahipler de bu 
salonda bulunuyorlardı. Harbin 
stlkballne da r gorilşuyorhırdı. 

(12 ler) meclisine dahil o.lan 
zatlardan blrt, İmparatora şöyle 
bır teklifle bulundu: 

- Hcşmetıncap!.. Şu hakikaL 
kabul etmek lfızımdır ki, harp 
hattındaki askerlerımizın mane" ı
yatı gundcn gunc sarsılmaktadır. 
Eğer bu mc eleye ehemmiyet ve. 
rılmezse gecenin b rinde butiln 
sker d ~ılacak, surlar üzerinde 

tek bir efer kalmıyac ktır •.. Ay. 
nı zamanda, kaledeki erzak da, 
son derecede azalmı~tır ... Bana 
kalırsa, bizzat zfıtı ha~ctınızln 
kwnandası ltında b r huruç ha
reketi yapılmalı .. Turklerln erzak 
depolarından biri üzerine atılma
lı ... Böyle bir hareket, hem asker. 
lcrlmlzln kuvvel manev yesini kuv 
vetlendlrecek, hem de elimize bil
yuk miktarda erzak geçecektır. 

Bu fıkrc, İmparatorun Saray 
Nazırı le diğer bazı muhlnı zevat 
da iştirak elt\ L kin, Bizans kale
sinin e.n müh m ahslyetl rindcn 
b rl olan (Granduk, Notaras) ıle 
Şehremini (Nlkola Gudcl s) şid

detle muhalefet gostcrdtlcr. 

- Böyle bır hareket, mecnuna_ 
ne bir lht!) t ız.lık olur. 

Ded lcr. 
Nolara , bu kısa sozlcrıc de lk. 

ti.fa etn1 dı. Teklif cd en huruç 
hareketinin 'liCh mctlnı tamamile 
tebıırüz ett rmek iç n bağırarak: 

- Beş avdanbcrl, Türkleri mü
cadele hal ndc bulunuyoruz. Cc. 
nabı Hakkın )ardımı le, d ha pek 
uzun uıman mukavem t edebiliriz. 

ladı. Oradaki asllzadelere, şövahe. 
'ere ve maiyet askerler ne: 

- Bent takip ediniz. 
Diye bağırdı. Kilise k~pısındakı 

tına ntladı. Harp mıntakasına doğ 
ru, dort nala surmlyc başladı. 

Mucadelc saha;' na yak1aşt.ıkça, 
b r takım asker kaçaklarına rast
geliyordu. Bunların arasında, si. 
lllhlarilc kaçmış olanlar da ıQru
lUyordu. 

İmparator, kendıni t.ulıtmadı, 
bunlara hıtabcn: 

- Alçaklar .. Hainler ... Korkak
ları Geri dönünüz, 

D ye bağırdı ••. Fakat harp hat_ 
tını terkctmlş olan bu askerlerin 
hiç biri, tekrar mevkılerlne dön
mek için yerlerinden kımıldama· 
c!•. 

İmparator, büsbühin hıddetıe7ı. 
dı. Ma yetlndekllerc dönerek: 

- Mukaddes beldenin mfıdafaa
sı çln hayatlarını feda etmekten 
çekinen bu dinsizleri, kopek gibi 
gebertin iz, 

Dı)'c. emir verdi. 
Ayın ııığında silahlar parladı. 

B r kaç asker k~af:ı, kanlar için
de yerlere )' uvarlandı. Ötekilerden 
bır kısmı, dar sokaklara kaçıştı. 

Bazıları da imparatorun atının ö. 
nüne k tılarak tekrar harp mın
takalarına doğru koşrr.ıya başladı. 

İmparator, harp sahasına yak
laştıkça korkunç gürullülcr işiU_ 
yordu. Gecenin zulmetleri içinde, 
karma karışık feryatlar. naralar, 
haykırmalar yükseliyordu. 

İmparator mutemadlycn "&tını 
mahmuzluyor, surların arkasına 

k dar intikal elmiş olan fclliketi, 
bir ln evvel gbzlerile görmek ıs

tlyordu. 
Aradan, çok gcçme .. ı. (PorCiro

jcncl) ( 1) sarayına yaklaşan İmpa 
rator feci bir manzara ılc karşı kar
şıya geldi... Tilrklcr surları geç· 
mlşler, bu sarayın clvE.rına kadar 
gclm şler, burada, Jan ScbasUyani_ 
nln LA.Un nskcrlcrllc boğaz boğaz.a 
harp etmektclerd • 

İmparator, bir an şaşaladı. Atı

nın dizginlerini bırakıp ellerini se· 
maya kaldırarak: -- Hey. kadtr Allah! O meşum 
saat, n hayct gelip çaltı mı? 

D•ye bağırdı. 

Fakat boylecc bağırırken gözleri 
semadaki aya ilişti. Ay tam bedir 
halinde değildi. 

Ayın bu vazı~ eti, mparatorun 
teltışını bir tnda teskin etti. Çün_ 
ku bu dindar hırlstlyanın aklına o 
anda, B zansın llk imparatoru olan 

Yal nız şu 'liar ki eser b z gunah- (Mukaddes Ko tantln) ın mOhlm 
klır isek, ve eğer Cenabı Hak ile bir sözil gelmişti. Azizler mcrtcbc
onun (Azl:ı)leri tarafından terko. sine çıkarılan bu hUkUmdar; 
lunmak fe tıketln~ duşmüş isek, ne - Bızans, bir gul'I olup y ban
yapsak beyhudedir O halde, mah- cıların eline geçecektir. Ve bu mc. 
vımızın muk dder olduğu ı;:Unil şum zam&n da, ayın tam bedir ha
beklemcl ylz. Ded · ltnde bulunduğu vakte tesadtif e-

Notnrasın bu sozlcri , derin biri decekt r. 
sukôl takip cttı. Demişti. 

1ııtc tam bu hazın •sükut esna_ t~te, semııdnkt ay, bedir halinde 
sında idi ki b rd nblrc s~l?na b r degildl. Şu halde, o meşum zaman 
zabit gird . lmpar:ıtorun onunde e- da henüz gelmemişti. 
ıt erek· 0 İmparatorun birdenbire mAnevi 

dan Nısefor • PaJeologosun emrlle (Arkası \ar) 

Şehir 
Haberleri 

Beyanname 
satan kömür 

bayileri 
Birçok bayi ve opart
mon sahibi Ad'.iyeye ,,, 

verı ıyor 

Bııy Zekcrlyyanın istıfasından ' 
sonra, Etlbankın IK.ombr satış ve 
tevzı müessesesi başına getirilen 
B. Eyüp Sabri Konok yeni vazı_ 

fes ne başlamıştır. 
Dun kendlsile görü§en bir oırka. 

daşımıı:a 13. Sabri, İstıınbulun hiç 
bir suretle komür sıkıntısına ma
ruz kalmadığını soylemlş ve de· 
miştir ki: 

11- H11lka verllmekte olan kö. 
mur beyannamelerinin tevzllne 
devam ediyoruz. Beyanname al. 
mak 1 teyen her vatandaş mües
sesemize müracaat ederek beyan
nama alabilir. Elımlzde bu be· 
yannamclerl karşılayacak kadar 
kömür vardır. Yalnız kömür tev
zi ve satışı hakkındaki talimatna
me muc bincc lhtiynçları taksit
lerle karşılıyor ve bu suretle her. 
kese tevziat yapıyoruz. Havzadan 
gerek deniz ve gerekse kara yollle 
mutemacllycn kömür getirtilmek· 
tedlr. Talimatname, apartıman ka
loriferlerinde "'o 30 kok, % 70 de 
maden kömilrü yakılmasını mec
buri kılmaktadır. Bazı bina sahip. 
!eri, kalorller te isatlarının yal
nız kok kbmuru yakacak şeklide 
imal edilmiş olduğunu söyledıkle· 

rlnden bunların idd aları mUtehas. 
sıs bir heyet tarafından kontrol 
ve tcsbit edilecektir.» 

Beyanname tevziatında bazı yol. 
suzlukların olduğunu sôyllyen ye· 
nl müdUr, bayllCTln su•istlmal yap· 
tıkların1 ve halka el altınnan be. 
yanname sattıklarına ~aret etmiş 

ve demiştir ki: 
«- Öğrendiğımize göre bırkaç 

bayi ve birkaç aparlıman sahibi 
beyanname satarken cürmü meş. 

hut hallnde yakalanmırslardır. 
Bunlar Milli Korunma mahke

mesine verilecekler ve hundan 
böyle beyanname tevziatında ala. 
cağımız tedbirlerle, hiçbir yolsuz. 
luğa mahal verllmly ccktir :11 

Mmtaka Ticaret Müdürü 
Ankaradan dö .ıdü 

Br muddeltcr:berl Ankarada 
Vekfılctlc temaslarda bulunan Mın 
taka Ticaret müdürU Baha Engcr 
dün şehrimize dönmüşlur. 
Öğr<'ııdlğlmlze göre Tlcııret mü· 

dürü Ankarada, teşki1Alın kadro 
mcselclcrlJe olduğu kadar, Bele
diyeye devı:oluııan İaşe teşkılatı. 
nın b r kısım vazifelerinin Mınta. 
ka Ticaret müdilrlilğüne devri 
meselci rlnl de görüşmüşliır. ~e

lice Vekllın İstıınbula gelmes1n
dı:n sonra hallcdlleccktfr. 

Mahrukat ofısi satış 
günlerini tesbit elti 

Mahrukat Ofısl serbest Sblışla. 
rın gününu bugtin lllııı cdecckt . 
Hazırlıklar henüz ikmal edilme· 
mlş olduğund .. n ) rına kadar te
hir mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Tevziat iki esas ilzerlnc yapıla_ 
caktır. Evvellı pl'rakendc satışlar 

çln küçilk bayilere verilecektir. 
Diğer satışlar da. büyük depolar. 
dan yapılacaktır. 

K!inunus ni)e k d r şehre 300 
bln çeki odun gelecektir. Stok ya
pabllml'k için yeni depolar aran
maktadır. 

VATAN 

• 
insan v.ücudunun 

yedek parçaları 
Vazife göremiyen bir uzvun 
verine bir benzerini aşılamak 

kabil midir? 
Yazan: Prof. Fahri AREL 

(Jleotı tarah dünkü Nyımı&d.a l 

«Günün birinde tıp a.lemtnın 
afakında bır şimşek çakmıştır; 

insanda gırtlaiın önünde bulu. 
'Ilan tiroid bezini kaldıracak olur
saık, beyin düşünmek, bir fikir 
yaratmak kalb liyeUnl kaybet· 
meklQ<ilr. Böylece, Avrı..Q>ada, 

merkezi Alp ckıjları havallsinde 
t;örtilen muayyen bir tipte insan
ların arzettif;I acın.aca'tt hal ay. 
dınlanmıstır ... 

Cüce ve budala. olan bu kim· 
sclerl diğer cilcelcrlc karıştır
mamak lfizım geldlg.nl o0öyllyen 
profcsor §l;Syle devam ediyor: 

Son zamanlarda bu bezlerin ya· 
kından incelenmesi, hastalıklar 
hakkıı dakl gori.lşlerimlzi ı;ok de· 
ğiFtirmişUr. O rlerece kı, taba
bet yeni bir yola gırmlş buiı•n. 
maktadır. Şimdiye kadar mlk· 
ropların tesiri lsh~t ~dllem ·~ e'.1 
birçok hoat.alıkta haitiki sebepler 
bizce meçhul kalmıııtı; fakat bu
gün hc.rmon naznriycsile bunları 
izah edebil yoruz. Binaenaleyh 
flormal blr surette teşekkül et
miş bir vücutta dımat faalıye· 

tinde, kalbin, adalelerin, hars k
Jarın hareketlel'inde, kem klerin, 

yag ne-.cinın teşekkül{ınrie bir 
aksaklık peyda olunca nazarla
rımızı bu beılere çevirmek mec
buriyetindeyiz. Bunların arasın. 
daki .:bengin ne şartlar altında 

bozulduğunu ve hangis nin bu 
bozgu-·dan mes'ul oldur:unu an· 
lamakla. tedavi sllAhl:.mmııı da· 
h8 müessir bir suretle tatbik ede. 
biliriz ve belki de bir sürU hey. 
rat cerrahi mild9ha\elere arlık 

lüzum kalmaz.,, 

Doktor F Ghr Aı-el bundan son 

«İnsanları aı~er mahlı'.ıkattan 
a!.Ylrdeden duşunme, t;ahlll ve 
sentez fliller.mln dlmıığa has ol
duğu ve dımağın tamamen miis. 
takil çlilıştığı zannedilmekte iken, 
yukarıda söylcdlglın mlişahede 
şimd•ye kadar besledif:lmlz ka
naatleri altüst etmiştir. z ra. tı

rold bezinin hiç çalısmadığı ya. 
but nz çalıştıcı kimselerde di. 
mağ, teşrih! cihetten tamamlle 
normal olduğu halde, faal yctten 
fı.cızdir. Demek ki, f•klrlerln vol- ra, vazifcsıni hiç goı mlycn veya 
kanı o 1an dlmnğdn alevin parla- kafi derecede yapmıyan bezlerin 
ması için trro!d'den kalkıp gelen ~·erine benzerleri konulması me· 
kıvılcıma iht yaç vardır; demek selesine tC'mas eder.ek bu husus· 
kl, dimağ yalnız başına cansız, ta oi\ııyvanlardan lnsarlara yapı-
hflv"yctsiz, ruhsuz, tılc:slz bir laıı nak ilerin kııııneıı ve bir mlıd 
maddeden başka blr,ey dcıllcUr . det Jçın muvafftk oldugunu, in_ 
Onu canl~ndıran, ona harlkal:ıı snııdan lr.sana hım rnuvaffak ol-
ye rattıran e·mşeklerı kendinden muş raklı11 ıse kan nakli oldu· 
uzakta bulunan bir küçük uzvun ~unu belirtiyor. 
Ctfroid) ve tenasül bezlerinin Nıhayet profesör Alman cer. 
kan damarlarına akıttıtı ifraz rahları Payr ve Lex.ar, Onlvers1• 

çaktırıyor. Dlier tare!lan, Urold temiz ıtöz kllnlll hocnları Dr. 
bez.in n tabllden fazla ifrazatte Naci Bengisu ve İrfan Başarın 
bulunması 1sc asabi cihazı tam Voronoff'un nakil tecrilbelerl 

luıkkında izahat verdikten sonra 
d yor ki: 

V (cronof aşısı Gos~t. 

Duval, Lecerıe, Lenor· 

mallt ııbl Frausanın en biiyük 
cerrahlarırı 11 yeni cerrahi patoloji 
kitabında şimdiden yer alınış bu
lunmııktadır." 

Ve şoyle devam ediyor: 
o-İllm adamları da bu gençlik 

"ksırini aremaktan geri kalma
mışlardır. Zira yalnız gençlik lıı. 
sanın bUlUn arzularını, hislerini 
tatmın eder ve buyük eserler vü
cuda getirme_inl, harici dünyayı 
fcthetıncs ni mümkün kılar. Da· 
m~rlarır:da taze ve bütlin hor. 
ınonları ıhtiva eden kan cevelan 
eden bir kim:;e kabına sığnıaz,1> 

Doktor Fahri Arel, cinsiyet 

bezl..,rlnın dimag üzerindck kam 

çııRyıcı tesırlne misal olarak ha. 

yatının ~nlarına kadar erkek· 

Jıklcriııl muhafaza etmiş olan 

Goethc, v. Hugo ve İb en'I zlk-

rcltiktcn sonra yine gençleştirme 

bah ine .;cçl'rek şöyle soylbyor: 

11Kollej do Frans'ın meşhur 

fızyc;lojl hocası Brown • Sequard 

lhtlyarlam rıın, yani 
dahil olctu:u halda, 
bütün faaliyetin bir 

dimağ dn 
vücuttak 
yavaşlama 

~österdl~I devrenin ônüı e ~cı:ll 

mcsi ve onun mümkün ıncrtebq 

geciktir !mest için hayvanlardan 
alır.an erkeklik bezlnı ezerek el· 
de cdllen öz suyu lm:anlara şı

rınga etmeyi tavsiye eylemiştir. 

İşte böyle~ opoterap dedlJlmiz 
tedavi usulil ortaya •tılmı~tır. 

(Arkaaı \&r ) 

bir fhUlAl haline koyar... -----------------------------
Profesör hormon mesele 1ninJ ~ 1 V 1 ortayan·;~,,~~ ·:~::·,o~:.,., .. '" s;_,f CL a ~•e!D: 

mevcudiyeti tıp adam. ·-
lıırını düşünceye daldırmııtır 1 
Den imiştir ki; acaba dimağda 

görülen bu haller vücudun dlger 
mUhlm uzuvları için d,. vakı olma 
~ın? Acaba kalp, mide, barsak, 
knrac'ğer, kemik sistemi ile ahır 
hastalıklar dahi buna benzer bir 
mekan 1zma tesiri altında husul!'! 
gelmiş bulunmasın? Zengin ln· 
boratuar tecrübeleri, bu dilşil

nüşiln doğrulutunu meydana çı 

karmıştır ve böylccx: tababette 
hormon meselesi orlııye atılmı~
tır.:11 

Profesör cırtlngın ônür.dC', dl· 
mıığın altında, böbreklerin üs. 
tllndc. mide lle karaciğer arasın 
dakl bezler ~ibl vücudumuzun 
orasında burasınds saklı kllçiik 
bezler n vazife görmemesinin vü· 
cutt:ı derhal bir bozgunluk hu
sule gellrdljlne ve hettA olilmil 
intaç ctt!ğinj ctrafilc anlattıktan 

sonra §öyle dıyor: 

r?.!!!!!.. orüyorsunuz ki, vücu. 
·~ dumuzun muhtelif böl. 

~eler ne dağılmış oulur.an bu 
bezler uzuvların çalışmalarındıı 
bir nAzım rolü oynamaktadırlar 

Ad ve sahihi 
re azı lnııanların adları, .. ahlıllc- ı la rında ~ünaka'}ll eden iki güreş me
ag.> rlnln karakterleri "e durum· raklı .. ı şoyle konuşuyorlardı: 
larilc tahaıı tııhana ıııldır. Me11elil en 1 • - ~n anlamıyorum, , halk niçin 
<'iııırl bir adaının adı «Kerlmıo; t:n (ı~ko·Romen, ı;erheııt ıtırc~ durur. 
çirkin b!r kadının adı «)lellhaı>; her kcn .}atlı gürc,c im kadar rağhel 

gö .. terlyor. 
tarafı çi lli kı:rın adı «Ayten» dlr. 

Bir adla o adı taşı;ran ara ındakl - Bunda anlamıyacak nt- \ar'.' 
aykırılık J·alnrw. insanlar& mah .. u& Iı:ln l~·Jnde «~·ağı> \llr da ondan? Bu 
değ-ildir. Metiell bir «na~lty&t koırıls. j :t.amanılıt hol ~a~ CJ relıııt'klen dalın 
yonın Yarclır. Bu konıı'<:ıon da hu ZC\kll ne \ar? 
kahlldendir. ::"aklhut i"lerlnl hir tür-
lü diiıene ko)amadığı halde adı cınıık· ~ARK CEPHF.Si;si~ BOYU 

ll~at koınls~onu D dur. 
Ru koııılliyonun adı «nakli.) at ko· 

mlıı.) onu:. olıııa .. a~ dr da nıeıocla «IUlk. 

113 at i'lf'rinl JOluna ko.)·aııııyıuı ko
mi o;.) onD olS».}tlı arıufa bir fark olını
YtH"aktı: J<;tıınhulun könılir!iiiı: \.C ~U· 

suı: kalmak ihtimali .)ine olacaktı. 

Göriililyor ki ıııahlblnl kı~metıendlre' 
ad değil: ada kıl met temin eden, ısa. 
hlhidlr. 

RA(İBt:TİS sımı::sı 
M ağınt~ uafer beyrıımı 'e llttillc 

Ankarada '>~me pehlhanlar arasında 
.) ağlı ~r~ yaprlacatmı öf renlp ara-

lnglıtaenln Ru11yaJ& yardımlann
daıı hah!ill'dcn hir t~l~rarta dort gun
dr RU!ı,lS~ll gönderilen kaput hcı:inlıı 
~lnıal Buı. denl.ıindrm Xaradenlıe ka. 
dar uz.aşacak miktarda olduğu bildl
rlll.~·or. 

~ark ı·cph~lnl kaııut hczile !,'izmck 
lmkAnı huri oldu demektir. 

YAÖLI EK!\fF.K 
Bir hao:nıuharrlrlnılz t.Japon eknıe

tıne ~·aı"t llriilUyor» diyor. BUtun bu 
me ... ele bu Yat ... uruıen ekınef I Japon
ların mı, l ok"la ba~kalarının mı yl. 
) e<'eğindedlr. 

Tatlısert 

- Haşmctpenah! TurKıer. çok yatı yukseld . MUcadele sahasında~ 
şiddclll bir ba~kın yaptılar. H:ırp, biraz geri çekildi. Şimdi F atih 
blltün drh el le devam ~diyor ve c mlslnın bulundt•·!u mc~dandaki 
dilşm nın hücumlarını durdurma_ kı lalarda tkamet eden umumi h
gıı imkan gorulemlyor. ·· Kuman-, tıyal kuvvctınln suratlc yeUşm si 

vaz )eti arzedlyorum. Dedi. 
İmparator, d~rhal yerınden ~r- r".., .............................................................................................................................................................................. __ _ 

Bir beddua numunesi 

H erke tıugUnlerde Dil kurulta. 

yınılan bahsedlJor, biz de bir 
doııtumla dil nıe\Zuuna dalmıı1tık. 

Orta Anadoluda dillerde dolaşan 'u 
bfJddna nllnıunesınl, halk dilindeki 
.!anlı ifade kıadreUne misal di,)e an
lattı: 

Çaıın agtaıan ola! 
J>amın damlaıan ola! 
A' ratın çirkin ota; 
l'JUZ ola ka!Jına ın: 
Bor~lu ola <111'ılne in: 
Bundan da korkunç bir beddua 

olamaz. DU, llnUn bir ktre: Çocuğu
nuz bir dUrlJe ajlıJor, damınız akı
l or, karınız t;lrlUn, uyuz olmu,aunuz, 
ka ınnor unn7, fa:ıla olarak bon·u. 
nur. , ar, dil~Unti~ onıuııu;ı;. Tımarha

ndlk olmak ı.,ten bile dekli. 
Fakat iz ona b:ıknı&Jın da t.e,, 

un ke ime ile en ka 'etil bir hayatın 
le• Jıaıtınr ~lzrnektekl ifade kudretine 

Gladys gayet yavaş sesle cevap v•rdl: 
- Evet. 
- Nı ıı landığınızı ııan ctmişs nız. 

Sonra birdenbire bu nişan bozulmuş. 
Bunun sebebi nedir? Cevap veriniz? Ne. 
den susuyorsunuz? Her halde yaııadı!ınız 
s :Tbest ve başı boş hayata. veda etmek 
size güç geldi değ 1 mi? Hürriyetinizi 
elden bırakmak istemediniz. N[Janlınız 
aşığınız oldu. Öyle delil mı? 

- Evet oyle ... 

- 1930 dan Hl34 c kad r başka kimse 
ile münascbetlnlz olmamıştır. Dört se. 
ne müddetle Kont Mont 'Je sadık kaL 
cııktan sonra talıh karşınıza bu öldurdU· 
ğılnuz adamı çıkarttı. Yirmi yaşında, a_ 
şağı tab kadan eski bir otel baş garso· 
nunun gayri meşru evJAdı olan Bernıırd 
Martin ı tanıştınız, Bu ge ç badt ve 
lldl bir adam olduğu tçın hfılA kend s le 
olan münasebeti inkiır ediyorsunuz. 

Bernard Paristc Edebiyat fakültesinde 
talebe idi. Sen Jak sokaiında 6 numara. 
da oturuyordu. 

Yırın yaşında yakışıklı bir aenç idi. 
Sizin gibi kibar bir kadının hosuna gitti. 
Gayet çabuk ve rezilceslnc l«ndls le 
müntı cbete başladınız. Evveli onu baş· 
tan çıkardınız. Sonra para vererek gö_ 
:runil boyadınız, en sonunda da. oldilrdü· 
nuz. 

razaa: lrene Nemiro\"sky 

anlatmanız laz1mdır. 
'.Maznun titreyen ellerini sımsıkı ka

vuşturmuştu. Solıun et ne, tırrakları 
!:ap1'tnıyordu. 

Renksiz dudaklarından b"r tek soz bl. 
le çıkmıyordu. HattA ağzından ses bile 
çıkmasına lmkAn yoktu. 

Re s ttkrar sordu: 
- Jüri heyetine bu ı;cncı nasıl ve ne

rede tanıdığınız.ı anlatınız. Cevap vermek 
istemiyor musunu~·~ Siz dınllyorlar. 
Kadın &ayr.t alçak b r sesle söze baş

ladı: 

- Bir akşam, b nl takip etml~ti. Gc_ 
!:'.f•n sonbaharda !dl. 'Dam iarih hatırım
oa defli ..• 

Sonra şa~kın bir tavırla tekrar etti: 
- Hlç b r şey hatırlamıyorum. HJç 

bir şey .•. 
- İlk sorgude 12 Blıinciteşriıı demiş. 

t nlz. 

-2- ~·e\"lren: Rezzan A. S. YALMAN 

lundu. Cevap verinız. Bu gibi bir ~eyi 
tıraf etmek güçtür. Anlıyorum. Fakat 
bunları söyk:ınenlz !Azım. Tanıştr tanış· 

maz hemen ilk akşam ı;nunla beraber mi 
gittiniz? 
Kadın ürpererek haykırdı: 
- Hayırı Hayır! Yalan... Beni dın. 

leylnlz .•. Soylıyey·m. 
Hıç kimsenin duyamıyaca:ı kadar h • 

flf bir sesle bir ııcyler söyledı. Sonu su-. 
ıu. 

Rcıs şiddetle: 
- AnlH tınız, d ye ba~ırdı. 
Mcznun bir kere daha karşısında sıra

lanmış olul'lln jiiri heyetine ve halka 
baktı. Bezgin \'C ümitsiz bir halde içini 
!.·ekli "l.<c: 

- Soyllyecck b r şey yok, dedi. 
- Şu halde suallerime cevap veriniz. 

Kadın < evctı> dedi, fakat bu kel:meyl 
ı:öylerkcn yüzü cvvelA kıpkırmızı oldu. 
Sonra yanaklarına hücum 'C"den kan çe. 
kildi ve sapsarı kesildi. Titriyordu. 

- Demek kl sokakla size ta.kılan 
gençlere hemen koşup gltmf'k adetlniı;
d r öyle mi~ 

Yahut ta bunu pek mi )akııııkJı ve 
şirin buldunuz? Cevap veriniz. Artık 
hususi hayatınızı örten perde yırtılmış. 
tır. Mahkeme huzurunda hikikatl mey· 
dana çıkarmak Jbımdır. 

- Peki •.. 
- Demek ki bu ıencln evine gittiniz 

oyle m? Sonra ne oldu? Onu t-c-krar 
gordünilz mü? 

- Evet •.• 
- Kaç defa? 
-Hatırlamıyorum. 

- Hoıunuza mı aidlyordu? Onu aevı-
.. or muydunuz? 

- Hayır. 

- O halde neden onunla müı.asebette 
bulunuyordunuz? Korkudan mı? ahlak· 
sızlıktan mı? Sızden para sızdırmasından 
mı çekiniyordunuz? Bu ııenç oldükten 
sonra evinde araştırmalar yapıldı. Size
alt mektup veya herhangi bir kalıt bu· 
lunmamıDtır. 

Kendisine hiç mektup yazmaz mty. 
dınız? 
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Çok lazım 
~ ildeki deği~!klik~r de rözö

lııJI nttnde 'utulara.k hazırlanmı' 
,leni ve flflA: lı bir KramerlmJı, htt 
turlıi lhti3 ac;iarımız.ı ka.rşıhya.cak T& 

e!>kllerin dediği gibi e:efradınr cami, 
ağyannr miınlıı> hlr lfığatinriz otma
masına dalma li.r.üllirüm. Gramer 
hakkındaki iizUntümll bir \'ell!Je il& 
\&ktlle bu ütunlarda bellrtmlşthn. 

En yı-nl eserlerden olarak Şem• 
becldln :samı merhumun bize bırall. 
tı~r «Kamusu TiJrkiD, mlelflflnl 
dalma ha)ırla .)İld ettirecek bir 16· 
gıtt olmakla. ltet'aber, hele bag1tnkü 
ihtiyaçları ka..,ılJMnaktM ~ azall
lır. 'J'urk Dil kurwn11DUn JHlfJ*tllP 
bon «imla kıla\"uzuı> ise lıııwlnin de 
göıoterdlğt li:ıeT"e bir l6g-at ~ıı. 
dofru )&m1ak tw)ln btr lnl9Yadur. 
Böyle olmakla hforaıber. llalııal etmek· 
IAumdır ki, bu klUıph. da bir rokı 

nok anlar \M'dır. V..lnA, n.tr Dıtı 
kurwmunun keliMeltt • ' a'•n 
hakkında tıkarchğı .,._ kltaplıu~ 
,·arsa tla bunlar JnOa!'Yelt bir keU~ 

meler zömreelnin iltert • ' '*' ...._ 
k11ndaa hıeelenJMlll MUl)eliııdtıcllr. 

Tam mftnatıMe dc.geı. •J bUte 
cek bir eserde aranacak 'f& .andı~ 

ğı 7.aman da buleaacak Jııııelllllder 

şunlardır: 

1 - Uzak veya yaJmt. MI' wmnan• 

da dilden ~tkmı:;;. kullaınlmaktan 

vazgeçllmi';' biiti.in kftimelec. «Eslri 

cserlcrlıı ltll'elenmeeıi ~ liJırmchr.• 

2 - Kullanılan bitth llellıllleler. 

«Ufak bir zümre ,·e,a *2 elerla 

kullanrlılı tekntk ohlmı. :J•lıaneı 

kaJ naklardıut gellrık, lwhansa. Ar. 
go \ ;ıı i rl' ıW ırn ••• » 

Her 'kelh1te içla 'Uel'hM malfl.. 

matın ba'IN'aları da 'JIUllfal'da: 
1 - KeHMenla ~ı. Pl!İ ne

reden geldifi. 

2 - Asıl mitnMı ~ bkiltf. olarall 

ifade ettiği ıleğl~ maaa&ar. (En 
tipik ml§Alleri~). 

8 - Meoar. manası ToeY& mAna
ları. 

& - Halk konnşnta@nıda ıfade et. 
11,l'I nıAna (o.)·Je kelimeler vardır ki 

halkın konuşma dllindfo, asıl ve me
t·a1. ıııônalannılan bii8bütön •fk& 
bir ınima ifade ederler.) 

6 - Lmumt \ey& mııayyea tNr 

z.llmre argo unda ifade eUI~ mlft&, 

6 - Alnı '<'ya yakın rnlna llade 
eılen kelimf'ler (aynr manayı ifade 
eden bazı müteradif kelimelerde 
ufak bir ifade veya kullanılış fukr 
'arılır. leııı> eden hir de hunlar, 
hatlfl ıııisallerill' go .. terilmlt; olma
lıdır). 

7 - Zııl mana ifade eden kellnıe
ler. 

il - ,\!>ıl kelimenin karıştıtı hu. 
u .. i ınAnalı terkip ,-e ifadeler. 

l'ııknrıılakl "'aydığım noktaları 

kC'ntllıı<l • toplamış ~ nı \C mUkr-ın

mc-1 blr flllımı J azık ki henüz ka· 
\ u,ıııu~ deJ:lllz. Fakat Umktlmlzl 
ke mi~ ellııı. "on Türk Dil kurulta
) mdakl ılenıednde Maarif \"ektUmlı 
Ha!lltn Ali l'ilcrl dil ı,ıerlle utra.. 
-:anlardım: «Tllrk Dil haılnesl ola
<'ak hllytik hlr "öıllik ,-e dil kurul
larını giifiteren hlr gramer» bekli· 
~ eblle<:eğimlzi miıjdell~ or. 

Tam \ "C bil;\ Uk bl r ö:ılUk; dof rıı 

Hı temelli hlr gramer. 

Çok lhti~ at•ıınrı \ar. 

KOR KADI 

TAKVİM 
13 AGUSTOS nu 

PERŞEMBE 

AY 8 - GÜN 225 - Hızır 100 
RUMi 1358 - TEMMUZ 31 
HiCRİ 1361 - RECEP 30 
VAKİT ZEVAJ,İ EZANİ 
GÜNEŞ 6,08 9,56 
ÖGLE 13,19 5,07 
İKİNDi 17,09 8,58 
AKŞAM 20,11 12,00 
YATSI 21.56 1,43 
İMSAK 3,14 8,01 

Fasulye köftesi. 

B ugUn kllerdeıı pirinç alırkP.u 

bir miktar Jnıru fasulye buJ

dum. Aklıma geçenlerde 8frendlğim 
bir yemek geldi: Jo'a,nlyelcrl iyice 
kaynattım. Monra, r>Dre 111aklneeın

den g~lrdlm. Bana et maklneıılııden 
de ıeçlreb!Unln demlıtlerdt. F.dlım 
faaıulyeltrl biraz. pekı;imet unu ,.,, 
klfl mlktard11 yumurta ile kıLr14h. 

r11rak ;\ oğımlum. Sonra kuaptıın 

blraı kıyına aldırdım. Bunu, ki>ftf'nlıı 
haınııruııa karr,unhm. Gıb.ei beJat. 
1ıe3nlrinl:ı \&rııe, kıyma J"rlDe onu 
da koya.bllirtlnlz. ıSmıra tereyajtım 

olnıııdıiı 19f n zeytioyafını lyioe J.:ı& 

dırdnn Hı ya9111 köfteler ya,.ar:aa 
tanya attım. Çoluk çocuk ıııeıW ıı-

bakıa. Bugun burada şlemiş olduğunuz cı

r.a~ctın sebebin· m•hkemc huzurunda 

- MümkOndUr ... Fakat iyi hatırla· 

mıyorum. 

- Bu genı; size ne :l>i 1.ckUilerde bu. 

Demek ki o .akşam beraber gitmediniz, 
Fakat yapılan tahkikattan enla11ıldıtına 

göre, ertesi günü yt'.nl 13 Blr.nclteşrln 

günü o gencin evine ı' tmI:ıslnlz. Sen Jak 
sok•iındakl ev.ine ... Doğru mu? 

- Hayır, 
(Arkaaı var) J 

cak köfteıeri afiyetle yedll•. 
E\" &ADOR 



• 

- tS - 8 • 91~ - V A T A N 

ili •fkl f jf JIWUUiJ ifij C ti: j if Jj ijd H~ae~::n.~~~;l' 
.. 

A k A d 1 K ı·· .. G 1 D d (lllııp 1 
_, ,.. s erı urum / _arne USU U ~Ç enera ea s /~~~~r ~!:,r!er:1.~ı~·nınıcv~e;,·:ı r Yaziln: l vıla" yatta tatbık T .. k b. t•m•m•le t .. vıp etmeltt<>dlr. 

~3~ SiYASTiCMlL 
At yarışlarında 
olup bitenler 

1 fbsan BORAN 1 " . ur çe 1 r Da•ly Mıll fOyle clıy1>r: 
Pasifik'te: 1 edı lecek konuşma yaptı ru~n.::,z~ =~~;e H~n!~an üz~~~ 

Pasifikte ikinci 
cephe 

<e" alomon adalarından Tulagi . • 

~adasına çıkarılın Amerikan lsfanbul, lzmir, Ankara. 
kılalarile Japon mtidafllerı arasın. dan başka vi ! ôyeıl erde 
da sUııgü süngUye muh•rebeler 

General, Kofkas ha
rekôtınc:lan bahsetti 

G~neral R us ric 'atı 
nın planlı bir şekilde 
yapıldiğını söyledi 

olm•klad>r. Amerık•n askerı, si. e kmek satışı se rbe ct 
l.ihııoı bırt1.kıp kaçacak bir muha· Ank ,ra. ız (Vatan) - Ticaret 
rlp ~gildir. Gemiden çıkıp kara· Veki.letin\ rı aldr~ı son bır karara gb· 
Ya ayak baslı mı, ölmE k var dOn- re eyiOI ve birincite~rin ekmek kar· 
mek yok az.mile dt>ıtüştüğünc ıUP- neleri yalnız Ankara, ıstanbul ve ız_ 
he yoktur. Yok:sa çok iyi asher mır vJIA.yetlerinde da.fıtıla.caktır 
olan Japo0 müdafileri 6 gün 1çln- VekAletin bu karar1rıdan d• anlaşıla· 
de Amerikalıları çoktan denize catı veçhile bu Uç vnt.yetlmizden ba,. An.kara, 12 (Radyo Gazetesi) 
dökerlerdi. Fakat işte dökemiyor· ka \'iliyetlerde karne wulll kaldırı- Tufgeneral Slr Wllllam Deads dün 
lar; bu i.dişle Japonlar ergcç Tu- la.cak ve ekmek satışı serbest yapıla_ akfam Londr& radyosunda gUntin 
lagt ada.sından. tast taraj:ı toplayıp caktlt'. siyasi vaziyeti hakkında tUrkçe bir 
:idece klerdir. Ucuz ve kolay ka. konuı;ıma yapmıştır. Kafkas harf'kL 
zındıkları m uva.lfaklyetlerl bun· Salomon adalarında tından bahbcdcn general Rus rica.ti· 
dan sonra baı\.arına gelecek P'halı nin tam ma.nasUc plAna göre yapı l· 
heıtmetlerle ödf'! ekler. Artık (Baıfı l hK'ltk ) · !'. dıtını söylemiş ve Stalingrad cephe· 
Birleşik Amerika armut toplamı· kayda defer bir fey yoktur. l si yerinde safiam dururken Alman. 
Yor. canını diflne t•k:mış, kıya!tıya Teblifde bundan sonra 22 temmuz tarın Ka!ka.syadaki ilerlemelerini cU· 
ve ölt-s~ye dtJi:UşOyor. ile 9 afulltos araMnda Aleutien ada- retkB.r bir kumarbazın hareketine 

Ben Amertkalll.ar)ll kovboy lan.na kal'fı yapılan hareketlerin ta!- benzetmiştir. 
filmlerir.e bayıltrım· S~bebi de· ınat..ı Verilmektedir. Ba .hca. AmerL Bundan ~onra nazarımızı Klet.sk&· 
Ttirkiln en eski arkadaşı ol.an aL ı kan hücumları 7 ve 8 a.fu&l.osta ya- ya ve Kotoln,ka\·a bölC'esindeki ha· 
hr. Atı seven ve onu kuHanması. pıhnlftır. Ki(qka adasındaki ctfu;rnan rri<At çekmektedir. Buraları da aca
nı bilen millet muharip olur. Yal· sahil bataryalal'ı sueturulmu~ ve yan- ba. Voronej gibi mi olacak? demiştir. 
nız :sinema!& filml~rinde deC-11, gınlar çıkarılmıftır. Klskr1 limanında Sır \Villiam Deadts bundan aonra 
harp sahnelerinde de Amerikalıla· 9 gemi batırılmı' ve 12 gemi Msara Pasifik harekAtından da bahsetmiş· 
.. ın iyi döQ;üşeceklerine kanilm. Ve utratdmı~lrr. tir. 
şte e11erine geçen ilk vasıtalarla Londra. 12 (A.A.) P&.!·itlk hare· 
Japanlara meydan okumaıa btfı§.- kAtı hakkında bugün Londrada mev_ - -------------
:adılar. cut oıan ıntiba şu şekild• huııı.sa edi· Slavanskaya işgal 

Hele bir havL devlerlle Japon lebillr: ld 
adalarını bombardıma.na koyul. Aleutien adaları 'hRrt>kAtı ma:hdut edi i 
aunl~r. işle o zaman müthl~ bir bir gaye &riltmektedir. Buna mukabil (:Ba.o} ı l incide) [=l 
k' yamet kopacak. O =:ünler de Salomon adalarına yapılan htlcum Bu ilkbaharda şark cephesinde çar· 
uzak dei:ildir. ehemmiyetli bit' teşebbll!tUr. Son pışmaların başlamasındanberi Kerç 
Dogwu cephesinde: alınan raporlardan muharebelerin de. yarımadası muharebesinden bilyUk 

vam ettl~i anla.,ılmaktadır. Ameri- Don kavsindeki harckA.tın sonuna ka· 
kalılar bu mahiyette bir hareket ba_ dar Alman kılalan, 1.04.4..74.1 esir 
hiıs mevzuu olurken husulü tabi! olan e.Jmışlardır. 

Don k•vslnde, 120 kilometrelik 
b r ceph~ üzerinde büyük muha· 
rebeler cereyan ediyor. Buna ar· 
tık Sl.allngrad meyda.n muharebe
si diyelim. Fakat burada Rus mu. 
kavemetl şaşılacak şey. Voronej
dek; mukavemeti de bastırdı. Al· 
nıan ordusu Don nehrini geçmek 
~öyle dursun, Don k~vil :çinde 
mesela Klellkaya, Kalas köprü. 
b8.fl•rını müdafaa eden Rus ileri 
kuvvetlerini bile ma~hlp edeme. 
rnı,t1r. B u kahraman ve fedokar 
Rus birlikleri cesur ve üstün Al· 
tnan kuvv.etleri karşısında muan· 
nidane dôl:üımeye dev•m ediyor. 
lar. iMeydan muharebesi henüz bl. 
rinci safhadadır. İkinci safha, Al-
rnan ord lffol.U Don n ehr 1 St.alin .. 
gred Jstlk311lelinde aştıktan sonra 
başJayacRktır. 

Don kavsi cenubunda Kotelnl_ 
kovo şimal doğu>unda Alman ta. 

kayıplara uATamıştardır. Fakat uğ· 'ı Kafkas bölgesinde, Rumen kıtaları. 
ranılan kayıplar vt harekA.hn neti· Kerç yarımad ınm doktJ.sunda :,ld· 
celeri hakkında Japon mUbA.18.ğalan detıe müdafaa edilen Slavanskaya 
ne AmtrlkA'da ne lngilteredc bir tesir ~hrini atmışlardır. 

hıwul etmemtş.tır. Salomon adaları -------------
harekllr netlce.-ıi ne olursa olsun, 
Amertkıtda. ~evk ile kar~ılanmış ol· 
ması, şimdi kuvvetlerini kAfl dtrece_ 
de toplamı~ olan Amerikanın derhal 
taarruz! bir hareket hattı almuı ol· 
masından Uerl gelmektedir. 

Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork 
Time& yazıyor: 

Salomon adaları muharebe.~inln ne
ticesi ne olursa oleun ortada şu açık 
ha.kikat vardır: 

Arnertk& mUtteflklerıM aıkt bir i.ş. 

birliği halinde taarruza. «e<:mt,ur ve 
bu taarruz büyük bir zaferle Mercan 
denizi muharebesinde Japon donan
masının hemen klmUen imha edilmiş 
olması He ba.flamı,tır. 

Deniz nakliyat 
işlerimiz 

başarıla mı yor 
( .... l -) xx 

mallarda ödediğimiz fiyat farkı ek
seriya nakliyat komisyonunun hatA
sından ileri gelmekte, hatta bir kı

aım malların bozulup dökUlmesine bi
le, na.kliyat komLc;;:ronunwı ya.nlış ka. 
rarlan sebep olmaktadır. 

Yukarıda verdilimiz misal, teker_ 

rUr etmekte olan hadiselerin ancak 

ufak bir numunesidir. 

Nakliyat komisyonu gibi. çok mU· 
him bir vazifeyi ba~tmak l~ln 
kurulmuş bir teşekkülün, bu işle· 

re nizam vereceği yerde, aksa.klıklar 
yaratması Uz.erinde ehemmiyetle du_ 
rulnıası llzım gelen 'bir memleket 
dAv&!!lı mahiyetini almaktadır. 

parlament.otıun toplanmasını lsU. 
yorlar. Fakat biz bueiln toplana· 
ca.k elan işçi partisi Hindistan ko. 
m.tesinln bu Ic.ydasız teklifi tas
vip etmtyeceğlr.1 zannedlyoru.:::. 

Yw.an: M. H. ZAL 

rlkalıJal'la . .\ vustralyahht r Pa'iii!ik~ 

Vaziyetin bugün ıirmiş oldutu 
&afhaya rağmen bazı mah1iller 
Gandi'n:n hareket hattını tasvıp _ 
ten çeklnmt~·orl~r. Buna mukab:ı 

eks~rlyet Gandi ile dijer Hint şeC· 
lerinJn tevk:finl umumiyetle t•s
vip etmektedir. Gandi ve taraftar· 
ları İngiltere ile müttefik millet. 
lcrtn dti~man1 olduklarını açıkça 

g6:stcrmi~lerd.r. Biz de kendlleri· 
ne düşman muamelesl yapma~a 

Bazı yarım kanlar, saf kan mı? 
te ikJncl ttphe.)·e beozflr bir te,f'b· 
bü"e atıJmı~lardır. Harbin başında n .. 
beri ilk de-f• olarak müttefik de?"a 

1f"tler Pa..tfikte miklafaayı bıraka. 

rak taarrut..a gecmı,ıerd!r. Bazı iki yaşlılar, 
~ıaır Arth.,,. r'bi l h ttyaflı ,.e h~· 

~a ı>lı btr adıımın idare ettltt taar
ruz h•rel,ttl, role: nazik bir da kika.. 
dıt J&pılfnı~tır. JaP'Jnlan bu 1'eklldf' 
m~ıuı et mekle bi r dıtfa llind~tAn 

tiz.-rhıdekl tazyik önltnm otu3·or 
ki l n;-tHz ku\·,·etıertnln daMli e m· 
nl)'etl kurmokla ,ı <kletle l'fl6'(UI 
olduklar ı bir r;ıratla Japontırın ha
rekf' te g't'('ml!+H, Gandi taraftarları· 

11a bir kat da ha c~aret \."er irdi. 

sekiz ve dokuz ay büyükmüş 

mecburuz. 
Yarışlarda ş11nsın rolü 

Gazeteler ek~eriyetlne g:öre 
Avam kamarasında Hindistan h•k
kında yapılacak aleni müzakere 
ancak fena bir tesir yapabillr. Böy 
le bir müzakere zayıf oldu&umuz 
zehabını doğurabileceği gibi tuttu· 
ğumuz yolun isabetll olup olma. 
dı~ı hususur.da şilphrye düştü!ü· 

müz zannını da verebilir· 

At yarışı mcraklılarındaki heye· j remezler mi? Ben öyle zanncdlyo· 
can son atınlerde so11 haddini bul, rum ki, b~r muayene bu hak k.t. 
du. Beklermiyen net celer ba'Mi meydana çıkarabilir.» 
müşterek piyasasını tfınlandırdr. Görüli.ıyor ki, nasıl Salih Teme
Sararıp solanlar arasında yüzü gü· li.n atları iç:n ... onun i~;lne akıl sır 
!enler de pek çok oldu. ermez• sözü atçılık ply~asınd.'l 

Rusların bu mU,kW ctakMı:ala rın_ 

da; Japonların JtalJMı uını l ünil ta 
kJp f'dt-rek Ru!ı.Jara arkadMı hücu.n1 
edttek~rlndett de son zamanlarda 
o,ık ... ı k hah'tediltnekt.ed!r. Anıerlkan 

taarruzunue bir hedefi de belki bö, 
Je bir ihtimale kar'ı yıldırın1 siperi 

Eğer Gandt lnelllz vaadlerine 
inanmıyorsa müfrit tedbirlere baş 
vurmadan önce İngilizlerden te
minat istlyeblllrdl. Ancak İngiliz· 
ler bu teminata. ri•yct etmedikleri 

Geçen hafta yine bu sütunlarda darbı mciel hal.ne gelmlş ve bu 
•At y~rııtarında olup biten!er• sözler, bır hakik.t c..larak ı:;öıüken 
Başlığı altır:.da bazı nokta.lara, ışin hadi:.eler ber.im içimi gıcıklamış· 

içimi gıcıklayan taraflarına işaret 
etmiştim. Bu başlık b:rçeık at me
raklılarİnı ilgiJ.endlrn1iş ol•cak kı, 
Islanbulda. ve Anadoluda bulunan 

ve vaadlerlnt yerine getirmedıkle. meraklı okuyucularınlızdan mck· 
rl takdirde Gandi harekete geç· Luplar aldım. 
meli !dl. Bu suretle bUtün dünya_ At yarışlarında iht~ası oldui:;u. 
nın teveccUhünU kazanacağın.a yazılarındın anla~ılan İznlirll bir 
şüphe yoktu. 1-Ialbuki şimdi Gan· okuyucumuz b r mektubund•, bil. 
di'yl herkes takbih ediyor. !nıil. hassıı. bir kaç nokta üzerinde du· 
terenin vaziyetinde herh&ngı bir ruycr. İddiasına göre bizde bir çok 
memleket de bu meselede baska yarım kanların katlyer. yarım kan 
tUrlü h<1reket edemezdi. olmadıa;ını •dd,a ediyor ,.c diyor ki; 

İng ltcre Hindtstar:ın l:stlkliillnl rBuıün yarım kc:r,lar ar<ıstnda 
müdafaa etmekle bütün dünyanın Prens Halim n Şchnazi ile Elhanı 

hilrriyetlni korumaktadır. var. Bence bu iki attarı Şehnaz El. 
Boze'nln nutku hana nazaran daha kuvvetlidir. F- .. 

Ankara, 12 (Ridyo Gazetesi)- kat her r.edense Prens, Elhanı de.i. 
Hür Hint radyosu bugün Hint nlil· ma Şehnaza t~rc;hıe Şehnaza yarıı 
liyetperverleri lldcri Doze'nin bir verdirmez. 
nutkunu neşretmıştiı · Hinlllerc İzm:rde ıaloplarda Şehnaz Ro· 
hıtap eden Boze bu nutkunda: mansa yakın dereceler yaptı. Bu 

•- İ~lm biter b temz size ilti- aUarda bence b•r karı;jıklık var
hak edeccilm ve hertürlü yardımı dır. Yarım kan detll, saf kan İn· 
yapacağım. Yalnız siz il mitstzllğe gil ·zdirler. 

kapılmayın, grev yapmak isyan 2 _ Prensin bu ser.eki tayları. 
çıkarmak suretile mücadeleye de· na &"elince, benim şuna kanaatim 
vam edin. Parolaınrz •Y3 ölüm ya var ki, bu iki yaşh taylar iki ya· 
kurtuluştur.• demişt!r. ~ınd.:;n fazladır. Karacabey hara

Yenl Dclhl, 12 (A.A.) - Res. sının sattığı en ufak taydan 8 - 9 
mi bir tebligde dUn sabah lplikha.· ey büyüktürler. lstenlld &i kadar 
neler ~mcleslnln yapnlış oldukları uğraşılsın, bu vaziyet dahilındc bu 
nümayişler yüzüo,dcn vaziyet b:r- taylardan yarı•ı almak ı:w:k a:üçtür, 
denbire ciddlle~mlştir. Bir tay 18 ayhk o!m,.dan ken. 

Belediye dairesi çıkan bir yan· tere başlanmaz, Çünkü 45 - 48 
gın netccslndc ağır surette hasa. kilo sıkletindedir. Bu sıkletteki bir 
ra uğramış ve kısmen harap ol· hayvan cokeyi güç ta~ır. Halbuki 
muştur. bu taylara. aeçen sene n ha.yetle

İrat vergileri tescil burosunda rinde Ankarada kentcrlerinc bıtş,.. 
da. yangın çıkmış ve bu esnadaı lanmış, bu sene İzmlrde de g.a· 
büroda bulunon birçok kasalar lop yapmışlardır. Bu tayları ilgili 
yağma edilmlşllr. koşulara kaydederken olAkadar ma 

Fl.;lis ve askerler kendilerini kamlar bir kere de muayene etti. 

sa bir okuyucumuz da iki yaşlı 

t.a~lar meselesine ~apJanmı~tır. Ar. 
tık bu noktayı d• lahk.k alakodar· 
lara düşüyor. 

ş mdi Jxn at yrrışlartnda bir 
parça da ~ans meselesi üzerinde 
duracagım. 

Son hatta koşulsrında Fikret At
lının Varadin'i ilzerınde o kadar 
durulmuyc.rdu. HerkP~ Nrh.ilere oy 
namı~tı. Varad:ne beş, on b\lett o· 
len iyi para vcrecea: · içln bırınci 

gelmesini bekliyorlardı. Yarıı baş. 

?adı. Ve rahat bir ko~u ,le ö'c atı· 
lan varadin bu vaziyeti .~on yilı 

mctrC'yc kadar devam ettırdi. Ar
tık rak pierin!n ona yeUımeıln•: 

,·a-ı.ifet1lnl cornıe-ktır. 

löionra A.\"llfiitral)·a Ue Amerikan ı n 

da nıtklafaayı taarruz şekHnde J·•· 
parak .reni yetti Japon turrwr.l arını 

önle-nıeyt itrti.}'aıçla.rı \·ardı r. Anı t"

r1kahla rla A \u,,..traJ,la1de.r keAdll,.· 
rhıl Sa k)nıon adaları•a a'tk er çıkıı 

raeak J.:ud rette ~-Ornıelerl, Paı;;lfik 

harbinde hH'hald~ yenı bir de'\'renin 
ba,ıanJ'ı<'ıdır. 

fttttiln dtinJada ltlr tek ct>phe v&:r. 

di' or lar. Bunu anlad ı k. l '"akat bn 

tek ''i"phenln e kadar dal lar ı , hu~ 

dakları ' ·ar kf ltMnların lrıe abın 

t utmak, Mtbtat,.ebetlfo rtnl takip et. 
imkin yoktu. O b!let sahiplerı pa· mek gtin ge('ttkçe güçıe,ı.ror. 
r.::Jarını cebinde biJmektc ldl:er. 
Yarışın bitmes~re yirmı metre ka. ----------- --

d•r vardı. Fakat ştc burada yarış İkf ı saf Müdürlüğünün 
aıemtnde pek nadir tesadüf edi· 
len bir vazl)·et oldu. Hayvan pi t. yeni binası 
ten dışarıya sapıverdı. Bu hesap· 
ta olmıyan hildise Varadln.e yar1$1 
kaybettirdi. O dakikada at sah.b .. 
ne gözüm Hişti. Doğrusunu söyle· 
mck llzım ielirse teessüründen a
cınacak bir hale girmişti. İşte bu 
tamamile şanssızlığın doğurdutu 
b r netice kH. Favori oldu~u blr 
zamanda Gung:adinln sakatlınma-

Belediye İktısat müdürlülü ye 
nl kadrosile Belediye Ft-n Ht.)-~t· 

müdürlüğünün işgal etmekte o! 
duğu Çemberlitaştaki binaya nl'k
led l~cPkt~r. Bu suretle fen heyc-· 
ti el(' Tepebaşındakı Vayimsey bi_ 
na!tına taşınacaktır. 

Belediye İktısat müdür muavı 

51, Umacının güzel bir ialcptan ni Feridun muvakkat bir zaman 
sonra aya&ının arıza).·a uiraml.$1, ayrılmış bulur.duğur.dan bu vaıı
yarışı alıp iö1ürcn ve rahat rahat feye tar fe kısmı S"Ii Obınao, Kı:1 
gt'len hayvenın pistten dışarıya raosmano#lu tayin cd:ımtş ve )'C. 

ka\ması şanssızlıktan başka bir nl müdür muavini de l~e ba,,la· 
şekilde ifade edilemez. mıştır. 

Demek oluyor ki, h.r ~yde ol. Çok mik tHda it'tı.I edilen mallar ır 
duğu gibi yarış sahasır.di da ş•ns 
büyük bir rol oynuyor. Bu költi tevzönden vazJ'eçihyor 

d .. ' l beklemek te ne . Ankaraya Vek~letle tema• e:· 
$ansın onmes.n 

1 
· · 

kl bi zarurettir. mck üzere gitmiş bu unan Bırlık. 
çare ' r Kemal ONAN ler Katibi umumisi Bay Sal6h•t· 

tin şehr,mlze dönmüştür. Bay Siıi· 

arruzu, Rus mukavemeti kar~ısın· 
da duraldamııtır. Fıkıı.t Rus c•p
hesı bır yarılırsa bu bir felAket 
olabillr; zira Alman zırhlı birlik· 
lerl nl bir daha durdw.rmak belki 
de mUmkUn olmaz. Ruslar Volga. 
l·a kadar rical etmek zorunda ka· 
Iırlar. İşte bunun içindir ki Rus· 
lır bu kesimde b'r •dım bile ıerL 
1cmek istemiyorlar. 

KaCkacyayı &elince, Ruslar ıarp 

Şimdi denizlerde ikinci bir karşı· 

taşmadan !'ionra kıtalarımız Ameri
kan donanmasının ve A vuatralya kı _ 

talannın tş:tiraklle dU,mana. karada, 
denizde ve hava.Ia.rda aert darbeler 
indirmektedir. KuvveUerlmiz bura· 
da dUfmanı denize dökemez.se bile hiç 
olmaua Avustralyayı tehdit eden 
tehllkeyı bertaraf etmı~ olacaktır. 

müdafaa etmek ıçln birçok defalar 
halk~ karşı ateş açmuk mecburi.. 

All.kadarl&rm tekrar dikkat naıa- yetinde kalmışlardır. Meclis müzakereleri Kamyon ve kamyo· 
rını "ekeriz. Bir mü.slüman polis mülett1"i "·apmıc.tır 

' .. ( B~ı 1 ln<lde) -!. t} t tb"k d"J , • . 

Jflhattln Ankarada tevzi olur.1.cak 
nıadd<!:ler hakktnda görüşmeler 

~=be~u!.~t:~ı::~!~~n::va:::~~~: __ B_A_Ş_M_A __ K_A_L....,EDEN DEVAM 
l·orlar. Garba çekilen Rus kuv· 
Vttlerlnin büytık kısmı Anapa, 
l'iO\trosiılk, Tuaps limanlarında ae- (Ba4ı 1 lndde) «O• 
llli~rle nakledtlmektedir. Ruslar milletı ııeni~li&e ve terakkiye de
bu kuvvetleri kurtaracaklardır. gJ, darlığa ve gerilije vardırır. 
~tınan kuvvetleri bu limanlara Buna raimen: .-Acaba fikrimde 
b Cllijz: 100 er kilometre mesa{ede vanıhyor muyum'? 11 diye tereddüt 
ulunmaktad ı r . duydum. Önüme ııelenln fi kr ini 

Al;:~u~u~~ı~~~ı~~ti1~~e ko~er~~~~ :~d~:~n~o~~:tt~t~~:~mmJç~~dc r~~ 
mış a:lbidlr. Bir kol Nevinomlska· yerine tin, mektep yerine okul, 
Ya'dan Serkeık istikametine sap· kitlp yerine sekreter, şirket yeri. 
~ıştır. Bur•ıı Armavir'in 120 ki. ne sos'.yete, zabıt yerine tutulga 

1°ll><>tre cenubunda ve Kafkas dal: d1"!lllmesine taraltar bulunsun. 
arı •~i:lndedlr. Buradan dağlar Bir dostum tutulıa h•kkındı 
Jan &•<:erek Karadeniz sahilin; dedi ki' 
inen b d 
1 r ağ yolu vardır. Alman· _ Zabıt meChunıilc temasa ge· 
t"r belki bu yolu takip ederek B•· .len her köylü zabıt kelimesini bL 
Furna dotru süzülmek istiyorlar. lir, fakat tutulga keHmes:nın zabıt 

•kat tok ııoç bir hareket. tutmaktan aldı&ı tut kök üne baka· 
Ş Diter kol Pia.tiıorsk'a varmııtı. rak kimse bu kelimenin zabıtla 
d:mdl nercd• oldutu malüm değ.ı. ılAk•sını keşfedemez. O rta A r.a. 

t r. Belki Georılcvsk'! lşııal ettık- d<>luda Tutulga kelımesl bir nevı 
e n sonra Bak" d 1 d l b G u em ryolunu tak!· zehirli nebatın a ı d;ye z> en ma-
:n Vlı'ilo~ny ~trol havzasına ve· IQm bir kelimedir. 

Y d .k• tkasa uzanan askeri 
y~ldan Ucr llycrek Kafkas daj!ları. 
n aşmaıa ça ıı,ac•ktır. B u da öte 
kinden daha füc bir hareket. B u: 
"Un için dal tUmenlerıne lüzum 
var . Alman ordusunun a:eniş cephe 
11e ~•fkas d•llarını •ımata ç 11_ 
lllcafınt tasavvur etmemeli· b 
hatalı b r hareket olur. Al~anla~ 
bu tıe teşebbüs ederlerse. ortada 
P erklsk ve VUldikaCkas lıtıka
rnetıerlnl ve yanlarda Karaden!z 
Ve Hazer denizi .!!Rh ·ııerlnl tercih 
•d•ceklerdlr. Dağbk arazide bU 
Y'lk kıtalar, dağları delil •sa• va: 
dıleri takip ederler. 

. . Stalinin emırnamesı 
(Ba,ı ı lndde) X X 

boz~uncula.rın bozgun yaratmalarına 
l'l'IUllaade edemeyiz. Bu alçak bozgun~ 
cuı•r yok edilmelidir. Iyl &ililhlaııdı· 
l'ılrnu, bırUkler kurn'AUak emniyet 
~iltrnf-yen tümenlerinin gerilertne 
konutmaıı. karışık ricatlerin önUnt 
!!IIAhla. geçilmelidir. ~imdiden en kaU 
cm· • 

ır .,-Udur: .-Geı !ye tek bir adım 
Vök,') 

Dil Kurultayı Kılavuzunu şöyle 
bir karıştırınız, Maarifln ilml ıstı
lah lücatıne şöyle b r ııöz K<zdiri
niz. Hayretle a:örecekslniz kl orta. 
lrkta hiç bir prensipc dayanmıyan 
keyfi bir Jld1' var. Bazı kel.me· 
ler arapça aslından ııcldlğl için 
gadre uğramış ve menkôp bir ha
le aelmiş. diğer kellmelerın aslına 

bakılmıyarak göz yumulmus, dl· 
ter bir takım kelime ve ıstılahlar 
da fransızca veya LA.tın ve Yunan 
&sıtıırından alınmış. 

Haber aldığıma göre bu ıstılah. 
la.rın mUzakereslnde fikirler çar
pışmış, ilk ıstılah üzer:nde iki gün 
konuşulmuş, sonra: .Bu böyle oL 
maz, denilmiş, Bir takım ıstılahlar 
ktime haliııctc tahtaya yazılarak el 
kaldırıp indirme suretile toptan 
kabul ed•lmif. İlim zümrelerinden 
hanııislnln mUme .. ill dlıll lse ztim· 
resi hakkında kendi ıahsi fikrini 
yürütmüş. 

Ebedi varlıi:ı olan bir dil· el 
kaldırıp indirmek .&uretilc 

0

tadil 
•dilecek muvıklta.t lılr kanun mev. 

zuu delild ir. Bütün millet.n malı 

eılan blr içtimai hazinedir. Tutu
lan yolla; dil, eskisinden daha iyi 
bir ifade a.ıeti olmaz, eski çık_ 

mazlor kadar mahzurlu bir çık· 

maza sokulmuş olur . 

Bir milletin hayatında öyle :n. 
kı13p hamlelerl vardır ki herke· 
sin birer birer reyini toplamak 
suretıle yap'1amaı. lst bdat gün. 
terinde hanı:imiz, cahil ve müte· 
assıp kütlelerin şuursuz itirazına 

kulak verilmemesine taraftar b u. 
lunm.adık ve aklın hılkimiyetlnln 

münevver bir ızlıj:ın cesareti sa
yesir:de b'.r hamlede kurulmasının 
hasretini duymadık? 

Fakat dil inkılabı mevzuu harf 
inkılabına ve diter :nkıJAp ham
Lclcrlne benzetilemez. Türk dilinin 
kendi hızile geçirmekte olduğu in· 
kıl~p dereceslr.de sürat!! bir inkı. 

18ba bugüne kadar di1nyanın hiç 
bir dHinde zaten tesadüf edllme· 
miştir. Bunu zorlamaaa ve muva_ 
zen.esini bir kat sarsm•la de
ğil, g:dişl prensip düzenlre ve bir. 
Jlk ve ahenge kavuşturmağa ih· 
tiyac vardır. 

Öyle umarız ki D il Kurultayı, 
dajılmazdan evvel prensip ve öl
çüleri açık bir şekilde tayin ede
cek ve bugllnkU keyfi ve aun'I 
gidişe nihayet verecektir. D ünya_ 
d.a kendi dilır:in cahtH olmak ve 
okuma zevk ve lezzetin! kaybet· 
mck kadar acı birşcy yoktur. B u
nu kendimiz de meşrut~yettenbert 
defalarla tecrübe ettik. boşuna va
kit v emek koyoottlkl~n sonra 
yine tabii yola kavuıtuk. 

Bu kadar yapactk işimiz Voi::tr. 
ken, bunu bir defa daha tecrübe
den geç:rmek ve ifrat yollarına 

dalmak yazık dej:il mi? Böyle bir 
ifrat; rejlmtn itldalll. ahenkll ve 
muvazeneli umumi a::dişine aykl_ 
rı düşmez mi? 

\hmet Emlıı YALMAN 

muavtnı galeyan ıçinde. bulunan söylemiş ve bu limanın temizlenme_ ne ere a l C 1 CD öcrcndiç:imize göre, şimdiye ka 
h•lk tarafından öldürülmüıtur. • •• k il f" t• · b. t 1 

İplikhanelcr ımeles:ıc talebe a· Si için MUnakall.t VekAletlnln çalı•· JŞ mu e e tye 1 dar tevzie ta ı tu u up da memlo. 
nıtllara, baş:Jadığın.ı. "1k.r.l'nla anmıf· (• · ~ ı ı-ı•eı ı kete bol miktarda ılhRl edilebıien rasında birçok tevkifler yapılmış, a. . .- '"" a .lo 

tır. Aynı me&ele ıçın soz alan lbra· ~ yonlar da aynı gün Sultanahmet'te mallar bundcı.n böyle tevzle t.ibi 
~im Ethem Bozku~t .. bu limanın İf- topla.nacaklar ve mtlktllefiyete tAbl 1 tutu~mıyacaktır. 

hr. 
Şehrin her ti.rafınd a ışık sön· 

dürme emri verilmiştir. 
Şehre mühim miktarda askeri 

takviye kıtalırı gelm'ıllr. Aıkcr. 

ler şehir dahilinde devriye gez
mekted irler. 

Bombay, 12 (A.A.) - Bir teb. 
llğde şöyle denilmektedir; 

Hükumet. şehirde çıkab lccck 
kargaşalıkları önlemek maksadile 
yeni bir takım tedbirler almııtır. 

Şehrin harici nahiyelerinden Bom· 
baya yuzlercc polis memu

0

ru geti
rilmiştir. 

Patr.a'da dün öğleden sonra po· 
lls, gürültü çık•rmış olan halk 
üzerine ateş açmış ve neUctde beş 
kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştır. 

M•dras. 12 (A.A.) - Madura. 
da kongre partisi mensuplarının 
tevkifi üzerine çık•n karışıklık

larda polis nümayişçilere atei aç
mak ıorur.da kalmıştır. 3 klıI öl· 
müı ve 22 k işi yaralanınıştır. Hü. 
kumct vaziyete Uklmd r. 

Japonyada tedhiş 
hareketi 

(Baıı ı incide) (- ) 

Tokyo, 12 (A.A) - Evvelce 
bildirilen ve ayni kaynaktan sızan 
habere göre, t!kl Japon Başvekili 
M. Hlrota da Başvekil General 

er bir hale gelmesı ıle gertk tlraret tutulacaklardır.) "' 

tuomuzun. gerek maden kömUrU na- 3 - Sevk günü kanıyonuım getir- Soför degil yaman bir 
kıl me&elesının alAkadar olduğunu meyen vasıta !!lahlplerl hakkında MU· ' 
söyıemı,ıır. Ibrahlm Ethem'e Jöre,' ıı korunma konunu ahklmına tevfl. dolandırıcı 
1941 Senesinde havzadan 1.900.000 kan ka 1 takibat ,.apılacaktır. 
t k.. ü Uh ı nun , llalcplen yeni gelmiş olan şo on om r Js sal edllın ş. bunun .1 lklnrt maddedt-kl vacntaların .. 
1.200.000 tonu denlzden nakledllmlş· 7 sıs.12 lor Fuat adında b.r adam, tstan-
tır. Karadeniıde kış mUthi,. fırtına· kafilesi içtima gUnU~ 0

3
1
0
"nd 

1
h k t bulda !'Oförlcr ara.sındtı ıırıp bir 

Y I pazartesi günU saat ı.. a are e d 1 • ,,... t 
larıa geçmekte. yazın da ı\n1 fırtına_ . t k 1 o and'.rr~ıttk usı.uu hl muştur. 

edecektir \'e bu kafıleye o ~ e a· A k .. .. d. ı ı· ·ı • 
lar zuhur etmektedir BUtUn memle· I ! tal v.· çı goz şo!or, ken ıs r.e .astıK ıa· · dar ,tirak etmeyen \'&.Sı ar • ._ın 

1 
.. 

1 ketin en mühim ihtiyacı olan kömUr . t U ed·ı 1 . zım o an şofor tanıdık arını muh· 
ayrıca bir kafıl"!' er P ı m ~ ece- 1 _ .• . 

nak'i için ticaret ftıomuzun })Arınma- ğ"inden kamyonların muayyen saatte telif evlere goturüp, burada saklı 
sı l&31rn gelen bir lim&na ihtiyaç \'ar· ı . ı• d olan 13stıkten sana verırim, \·~a-. getlrılm~~l al:.lm ır. 1 
dlr. Bu Ilınan da Ere~lıde mevcuttur. .5 l~bu ilin tebligat mahiyetin- dile pt. şlnen paralarını ı ıp, e\· n 
Fakat iç limanın a'"ındaki \·apuı· b"şka bir kapı~ır:dan kaçmakta ve 

eco dedir. 1 
enka.zı temlz.lenmiyecek olursa bura_ 3!')33 ~35 3778 3711 3796 4196 3424 bu suretle 4 şoförden kü llycUi 
ya bUyUk vapurlar giremiyecektir. 3 j 02 3520 3911 3714 4047 3819 12~ miktarda para. dolandırmış bu~un_ 
MünakalA.t Vek!letl küçük bir para 4088 4041 3817 358-0 3534 3664 37

,
9 

maktadır. Hidı.e, zabıtaya lntıkal 

ile limanı tem izlem efe ba.fJamıf \'e .. 111 3923 35i 1 4343 3905 3701 35~4 etmi~, şoför yıkala~ar~k ,Arllıyeye 
bir ay içinde de TUrk işçi ve mUte· 3::122 4108 3751 37a6 4113 JiDO '4.lOf. ver:lmiştlr. Dün ikıncı n.gırcezada 
hassıslarının eliyle limandan halen 352_. 3518 3735 3665 3435 3538 343{1 dinlenen dolındrrıcı, şu ıfadc;yı 
kullanılmağa elverifll 50 - 60 bin lira 3407 3896 3774 4213 4126 4315 099 

vermlşllr; 

kıyme~inde 7 kaz.an çıkarnıışlır, Ay~ 3746 3411 4334 4218 3449 4102 4200 1 _ Ben hu parsları .. koıni~)·ru1 
rıca dör t vapur zınclri de çıkarılmı,_ 4305 3:185 3650 ilcrett olarak aldım. Kimseyi do· 
trr, kl bunun bugUnkU kıymeti 30 • , 1 ıandırmadım· demiş, şahlller,n 
bin liradır. Ya pılan mUukale, bu 11· ı 40 bın lı ralık kumaş cclbı için durusma başka gUne 
manın temizlenmesine aittir \•e ye· al 1 1 bırakılmıştır. 
rindedlr. Vapurlar limanda kolaycaı Ç mış ar .. . , • 
barındıkları ta.kdirde havaların kötU- o ,man ve Moiz adında iki tüc· Buyük hır kumaşçı ıhtıkar 
lUğU yUıünden limana girememelerl car Bursadan 40 50 b in liralık "I Adi. ·ıd· 
ve kömür alamamaları tehlikesi kal- kuma~ getirerek b.unları Gal•t•da SUÇI e ıyeye VBrl 1 
mıyacaktır. Karaden·z ambarına bırakmışlar- Millı Korunm :!\tüdde:umumilı· 

Mecus. bUtçe encUmeni mazbata dı A > d ı j 

ımış 

r. mr,,ar aça ışan Fehmi ve s· g., kuma~ fiyathıırında ihtikir Y•. muharriri HüsnU Kitaçınm da bu yol· k d 
en er adında iki işçi bunları ça· pan bır tüccar hakkında tahkika. TOJ·o ile beraber Y'ralınmı•tır daki beyanatından sonra münakaleyl ı k F 

· .. · ara eriköyünde bir eve sakla. ta başlamıştır. 
Park Soov.·on i::;mindek: mütaarrız kabul etmiıptir. Ruznamenin diğtr bir mışlar ve Hasan ve Hüseyin Nar 
Polis tarafından açılan atecı.le öl. m&dde&indeki Bursa belediyeaine yol Yuat Peres ad:nda bir adam, 

.. adında ikt kişi vasıtısite Söih~a ... d b ı k d · J dur!llınuştu··r. Söylendll'llne g0··re, yaptırmak i"in istikraz pçılmaıııt n.ı.ısır a u unan ar eşı oe PE·· 
eı ' Çıkararak 15 bin liralık kadar !'&t- • ·r fail ··te thicrl tec:kiHlta. dahil b hakkındaki lıiyihanın nıOzakerelerl re~ ve nlurtatyan vasıtası e ,e:elirt· 

.. VY .. u- mı!"lardır. Dün lklnrı ııısllyecezad.a ı.t ld ~ k · lik' lunmaktadrr. Suikast, akıam ge" sırasında izzettin Arıkan oöz almış meli. e o ugu pamu ıp •erinin 
'J muhakemrlerine ba~1 erımrs. suc· ı ı h d vakit General T ojo lle Hlrotanın ve demlı;ıtlr ki: menşe a ura \'e şc a etnamelerı 

luJa.r hır::;,ıl!kl2rını iLraf etm;;. ne hak kat olmayan yüksek fiyat.· eski Harbiye Nazırlı"'ı binası ya_ - Bu kabil muvakkat tedbirlerle ı , ı c•lbi 
& erdir. Duru~ma, şuhft.er n 1 r ko a k ·"inal r~ kininde görüştUklerl sırada yapıl· vol davamız halledilemez. ?<ıluhterem a .Y ra · orıJ . -=-~ura esa· 

.ı için başka güne bıra1kılnııetır.. sına day~nan İstanbul fiyatlarını ınıştır. Karanlık bir köşeden iki Nafıa Vek:linıiz bu meseleyi kökün· 
el stlfth atılmış, btr:, derhal hasta. den halledecek bir kanuni& Mec1iıe tamir edUh•ken bu noktaya ehemmi· yükseltti~l ihbar olunmuştur. 
neye kaldırılan M. Hirotaya isabet gelmelıdtr. Ayrıc& .!1U nokta da göz. yet vermelidir. ~tilli Korunnıa 1\Iüddeiumumlli· 
etmi~, ikir.ci:si General Tojo'yu ;·z.· onUnde tutulmalıdır ki, .şımdıyt ka-, Mechs, Bursa. beled1yeı11lne açılacak j:i bu .hbarın doiruluk derecesini 
rtllamıştır. Ayni habere &öre, To. dar yollarımız arabalar için yapılmı,_ ıstıkraz llyiha:sını da kabul ettıkten tesbit etmek üzere Mısu· pamuk 
jo kolundan yaralıdır, fakat yarı· tır. Halbuki bugün bu yollarda mo-- sonra cum& gUntt saat 11 de toplan· ı borsasının tescıl Pdilmiş panıuk; 
nın c~mrnlyell hakkında malıl. törlU vasıtalar l4Jemektedir. Yeni j mak Uzere oeatye nihayet \'tnnış_ ıpllği .!ıyatl;rını. öğrenmek i.Çir.. 

mat vcrılmemektedir.. yollar yapılırken vey& me\·cut yollar t~r~ te~ebbu.:;e g.ri$mı~Ur. 
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1 Slerllıı 5,22 

100 
] 00 

Dolar 130,70 
Pezcta 12,89 

100 

1100 

İsviçre fraı:sı 30,60 
İsveç }Upn\l 31,16 

ESHAM n TAHVlLAT 
1 
ı 'k 7 1/2 933 Ti.irk borcu 
tranş r 
İmar Bankcst 

ZAYİ 

23,75 
23,50 

Dan satırlık bJr il!n elU kuru,, her fazla satır on beş kuru.~tur. 

Emniyet şube 4 müdlriyetlnde:ı 

almış olduğum 31 / 4:!589 sayılı 
ikamet tezkeremi zay· ettim. Y ~ 
nlslrl nlac~ğımdan hükmü yc;k_ 

Satılık ve kiralık emlak, iş veya işçi a~amak, 
eşya satmak vnya mübadele etmek, ders 
vermek veya almak, işinizin adresini az 
masrafla duyurmak gibi maksatlar için bu 
fırsattan istifade etmenizi tavsiye ederiz. 

tur. 
~ol Cemopulo 

ZAYİ 

Toprak Mahsulleri Ofisinden aL 
dığım aşnğıda tarih ve tutarları 
yazılı beş çuval teminat makbuzu· 
muzu zayi ctU.k. lltikınil yoktur. 

Tutarı 

Hele buhran zam;ın/annda Küçük İlan sütun. 
larrndan her memlekette pek çok istifade 
edilmektedir. Eşyanm her nevi mahdut olduğuna 
göre elinizdeki lüzumsuz eşyayı ihtiyacmız 

olan eşya ile mübadele etmenin ç.ıresini aramak 
akıllıca bir hareket olur. 

Tarih 
Lira Kuruş 

21/ 11 941 34 50 
22/ 11/ 941 69 00 
21 / 111941 69 00 
27/ 11 / 941 103 50 

1/ 12 941 105 50 
Fırır.cı Yahya Üçbaşaran 

ZAYİ 
llAnlar için: Istanbulda. Vatan gazetesine, Molla Fenıui sokak 30/ 3::?. 

l\fudıınya p yade alayından al· 
mış olduğum terhis tez.kerem! za. 
yl etUm. Yenisini çıkaracağımdan 
hükmü yoktur. 

BURSA'da: Atatürk caddesinde 119 numarada MU!lt Elblr"e. 
ANKARA.da.: Postahane caddesiooe CUven ticarethanesinde 

Ethem Gösli"ye müracaat edilmelidir. 

BULMACA 

Soldan sağa : ı - Söyleme sa· 
ıatı; Bır unvan. 2 - Dürtukleye· 
rek; Bır renk. 3 - Sarho~ nidası ; 
Bir mobilya. 4 - Zarf edatı; Bas. 
tan aşağı. 5 - Kredi; Bir nota. 
6 - Clhetle-r . 7 - Ysğma; Taz_ 
mln eden. 8 - Prat k; Çok iyi. 
9 - Bir iç uzvumuza uygun. 10 -
:Slr musiki sanatkArı. 11 - Birin· 
el; İnatçı. 

Yukarıdan ~ağıya: 1 - Son 

• 
Abone Ücreti 

Tttrldye 4aldlinde: 

SeaeWı: 8 aylık a aylı.lr Aylık 

1'80 768 •4>0 1511.K. 

lbrlç nı«nleketlerde: 

Senelik 6 aylık S ayJtk Aylık 

2700 1410 800&. yok tar 

Gazeteye sönderllen e'n"&k dere 
ed.lbln eclllmealn iade olunmaz. zı. 

Jamdan mea'ullyet kabUl edilmez. 

• • 

327 doğuınlu Rıza oğlu Sait 

Üsküdar sulh hukuk h3kim11-
ğlnden: 

Ra!ael Flresko Kuzguncuk 
Simitçi Tahir sokak 4 Na.da 
Avram tarafından aleyhinize 

açılan ferağın terkini davasrnın 
cari muhakemesındc 15 gün müd· 
dctle ilanen yapılan teb1igat üz<' 
rlne de mahkemeye gelmedl[:inlz_ 1 

den gıyap kararının d a ilanen teb
l i ğine mahkemece karar verilml 
ve muhakeme 23 /9 942 tarihire 
talik edilmiş olmakla tebllgs t ma
kamına kaim c,lmak üzere ll:in o· 
lunur. 942 382 

KIZILAV SATIŞ DEPOSU DIREKTOHLüGilNDEN: 

GAZOZLU MADENSUYU ı 
KARAHiSAR TABii SODARI ! 
Adı ile piyasaya çıkarılan yUksck tazyikli çe;}Tek lilrf'llk Maden suyu 
Beyoğlu ve EmlnönU BUvetl crımizde 10 kuruştan satılmaktad ır. 

Yem Postane karşısında günlerin hadiseler.le ilgili bir yer. 

;orgu~~~:;a:ı;tı!~~ı;u~~~~~~: ! = Kızılay Hanındaki Depomuzda 
Bir unvan; Derin. 5 - Balığın 
başı; Şanoda. 6 _ En büyük; Bir Aşa~ıdakl fiyatlar Uzcrinden ayrıca sipariş kabul eclillr: 1/ 3 litrelik 
erkek adı. 7 _ Uzak iş2ret' ; Ter- bir şişenin bedeli (Suyu: 10 ve şişe depozıtosu: lO kuruş hesabiyle) 
si: asılmış şey. 8 _ Bir ada; Ter_ 20 kuruştur. 100 şl~elik sandıklarda satılmaktadır. I 
si: birdenbire. 9 - Götürme. 10 - ı •'-•••••••••••••••••••H•••••• .. ~ 
Para dolabı; Familya. ıı - Bir' 
unvan; Yoketme; Kuru nebat. 

DÜNKÜ BULl\fACANL~ HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Anadolu. 2 -

Maşuka ; Orak. 3 - Edat; Galiba. 

4 - (A) rar; Kasaba. 5 - İnik; 

Reye. 6 - Ay; Az.. 7 - Atik; S i. 

nema. 8 - En acele; Ud. 9 -

Ezlva (av ze) ; (R) emldc. 10 -
Yaka; Anide. 11 - Atan; İna 
(ani). 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
20 8 942 perş<'mbe gllnU saat (15l de Istanbulda Nafıa MlidUr'llğü 

eksiltme komisyonu odasında (1889.2fl) lira keşif bedelli I.ııtanbul Gilnı· 
rUklerl başmUdUrlU@ binası zemin katındaki dcmır !storların tamiri 
işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri. proje keşif hulAsasiyle buna mUte!crrl diğer e\•rak dairesinde 
görUlecektlr. 

Muvakkat teminat 041) lira (70) kuruştur. 

Iııteklllerln en az bir teahhUtte (10001 liralık bu işe ben:ıer iş yap_ 
lığına dair idarelerinden almış o.duııu vesikalara istinaden Istanbul 

Yukarıdan aşa~ıya: 1 - Ame- vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gUn 
rlka; (B) eya (z). 2 - Nadan· I evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına ait 1'icaret oda:u ve9lkalarlyle gel· 

Tezat. 3 - Aşari; İnildi (s). 4 ~ meler!. (8238) 

Dut; Kakavan. 5 - Ok; (Ba) ca. l JSlll"•••mıs=•m•••••••••••••••••••ı 
6 - Lagar; Se; Aş. 7 - Asetilen., ' 
8 - Olay; Ne mi? 9 - Eribe; Türkiye Ciimhuriııetı 
~~ı~d~~::·;z~d: Aba; Amuden. Ziraat Bankası 

Ra ld Rr.ıa Tiyatrosu 

Halide Pişkin beraber 
Rer akş m saat 21 buçukta Harbi· 
Vede. '3ELVU bn.hçesinde alaturk, 

kısmında bu gece 

KÖRDÜÖÜJU 

Komcd. 3 perde 

Radyo, 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7.SO Program ve saat ayan, 

7.32 VUcudumuzu çalıştıralım, 
7.40 Ajans haber eri, 7.55 Karışık 
program (Pl'), S.20 E\•in saati. 

ö(;LE 
12.30 Program ve saat ayan, 

12.83 Şarkılar, 12.45 Ajans ha. 
berlerl, 13.00 Şarkı ve tUrkUier. 

A KC::Al\f 
18.00 Program \e saat ayarı, 

18.03 Çl!te fasıl, 10.00 Konuşma, 
19.15 Dans mU:ılğl (Pi.), 19.30 
Saat ayarı ve ajans haberler!, 
19.45 Tanınmış sonatlardan (Pi.), 
20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Mız· 
raplı sazlarla saz eserleri, 21.00 
Zıraat Takvimi, 21.10 Şarkılar, 

21.30 Konuşma, 2VJ5 Senfonik 
program (Pi.), 22.30 Saat ayan, 
ajans haberleri ve borsalar. 22.45 
Yarınki program ve kapanL,. 

CurulUJ tarihi: 1888. - Se rmayeııt: 100.000.000 Ttlrk ı.ın. 
Şube ve aj&M adedi: 265. 

Zirai ve ticu1 her nevi banka muameleler' .. 
Pua blrıktırenlve 28,000 lir::. ikrami1e verıyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbanıs tU&mıt he9aplannd.a 
en az 50 llraaı bulun&.nla.ra ıenede 4 deta celdl-.k lınar'a ue qafı· 
daJd pll.ııa &'Öre llaa.mlye dafı.b lacaltt.ır. 

' adet ı,ooe l1nhk 
' • 690 • ' . .. . 

" • llO • 

4,oot Un 
2,000 • 
I,OOt ıt 

4.000 • 160 • :o 
DIKKAT : a.&aplannd&ld paralar bir aene içinde 50 l.indaza .... 
tı dil.fm.lywer;ı ikramiye çıkt;tı takdirde "' ıo tıul&aile ver11eocur. 

1 ltlU'al&r Hıı«ie 4 defa, 11 mart, 11 hasiran. 11 eyl.QJ. 

1 
11 Blr1ncik&ııwıd& çekilecektir. 

- ---- .. , ________ .J 

YATAN 

,. EMLAK 
Alacak ve Satacaklara 

Ankara'dıı emltık \şler!Je llgiııl olanların gerek doğrudan doğruya 
gerek şubesi vaıııtıuılle müracaat edecekler! yega.ne emniyetli mües· 
sese Ankara'da Ulus meydanında 

Ankara Emlak Acentası 
HA YRi DiLMAN Müessesesidir. 
I~tanbul Bt'yoğlunda Ttinel hanında Kapı 11, Daire 7 numarada 
şubesi vardır. Merkez: Ankara Telefon: 2181. Şube.: Istanbul Beyoğlu 

Telefon: 42994. HAYRI DiLMAN 
No. 1. T 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fen fakUitwnde ıspençlyarl bot1nlk doçentliti açıktır. Dll imtihan

ları 2/ XI/ 942 pazartesi gUnU yapılacaktır. Namzetlerin bu tarihten bir 
hafta evvel tezltrlnl vermlış olmaları lA.zımdır. isteklilerin sıhhat rapo_ 
ru, ntifus kflğıdı, örrıeğ'i ilmi hüviyetin! gösterir fiş cfişler tedris işleri 
kaleminden lstenecektiu ve 5 fotogra!la. 25/X/912 tarihine kadar rek· 
törlilğe başvurmaları. (8518) 

" J eminat markası , 
REKOR REKOR RIBOB 

ZEYTIN'YAİlııın ea halisi 
PiRiNÇ UNUllDD 811 aells! 

~------ Markaya Dikkat •. =---

RE K o R ZBYTINY&ÖLABI 
( 5 Kiloluk Tenekelerde ) 

REKOR PİRİNÇ UNLARI 
250 ve 500 gramhk amb;ılaj!arda 

Bakkalınndan lerarla arayınız 

Dfıpo adreııl: 

Istanbul TUtUn Gümrük, Kemerli Sokak 21, Tel: 24.197 

Gayrimenkul Safiş ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünde~ 

Ojeni Arlaryan 29224 hı>sap numaraııile sandığımızdan aldığı 900 
Iırsya karşı BakırköyUnde Sakızağacında Leon sokağında yeni 2 numa· 
ralı k(lgir evi birinci derecede ıpotek etmi.Ştir. 

Do.syada mevcut tapu kaydı suretinde mezkül' gayr:lmenkulUn 
caynı semt, mahalle ve sokakta aynı kapı numaralı b:r tarafı Kam 
Mehmet sokağı bir tarafı Bedros hane ve bahçesi bir tarafı Boğ'os hane 
ve bahçesi ve dördUncU tarafı sokak ile mahdut 24.8 arışın 21 parmak 
miktarında hane oldug-u> bildirilmiştir. 

Ikraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkQr gnyrlmen· 
kulUn umum mesahaşı 142 metre murabbaı olup bunun 77 metre mu· 
rabbaı kısmı üzerine Uç katlı, kAgir çatısı ahşap e!!klmlş boyalı a.'ıl 

bina ve 16 metre murabbaı kısmı üzerine de mutfak yapılmışlrr. 
Birinci katta: 2 oda, 1 mutfak, 1 he·A. 1 hamam. ikinci katta: 3 

oda, ı ı;ofa, 1 hela. UçUncU katta: 3 oda, 1 sofa, 1 hela, elektrık ve su 
tesisatı vardır. 

Vadesinde borcun verilmemesinden dolayı yapılan takip Uzerlne 
3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddesine 
göre satılması lcabeden yukarıda yazılı ev bir buçuk ay milddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 

Arttırmaya girmek isteyen (585) lira pey akçe.si verecektir. Milli ban_ 
kalarınıızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bUtUn 
vergiler Belediye resimleri ve vakıf ıcaresi ve taviz bedeli ile tellAliye 
rUsumu borçluya aittir. Arttırma ~artnamesl 13/ 81942 tarihinden iti· 
baren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk Işlert .servisinde açık bulun
durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lUzumlu izahatta şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad 
ve telAkki olunur. Birinci arttırma 19/ l0/ 942 tarihine tesadüf eden 
(pazartesi) gfinU Cağaloğlunda kA.in Sandığımızda. saat 10 dan 12 ye 
kadar yapılacaktır. 

Muvakkat ihale yapılmaıııı için tekli! edilecek bedelin tercihan 
alınması icabedcn gayrimenkul mUkellefiyetile Sandık alacağını tama
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhUdU baki 
kalmak şartile 4/ 11; 942 tarihine mUsadl! (çarşamba) gUnU aynı ma_ 
halde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır-. Bu arttırmada gayri· 
menkul en çok arttıranın UstUnde bırakılacaktır. Hakları tapu ııicllle· 

rile sabit olmayan a!Akadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile !ai:ı ve masarlfe dair iddialarını nan tarihinden itiba.. 
ren 20 gün içinde evrakı mUsbite:erlle beraber dairemize bildirmeleri 
ıtızımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu slcll
lerlle :sabit olmayanlar .satış bedelinin paylaşma..qından hariç kalırlar. 

Daha !azla mn.Iumat almak isteyenlerin 9H/ 624 dosya numarasnc 
Sandığı.nuz Hukuk işleri servi.sine müracaat etmelerı lüzumu illin 
olunur. 

Dl g il AT 
EMNlYET SANDIGI : Sandıktan alınan gayr!menkulU ipotek 

göslt'rmek tst~yenlere muhammlnlerimlzin koymuş olduğu kıymetin 

';'(; 40 ııı tecavUz etmemek tızere ihale bedelinin yarısına kadaı· borç 
vermek suretile kolaylık göstermektedir. (8608) 

Nafıa Vekaletinedn: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Sıı Işlerl on dördUncU şube müdürlUğu Doıgesl içinde Amık 

ova.sı bataklıklarının kurutulması ve Ası nehri ıslahının ikmali işleri. 
Tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahidi eııası üzerinden cl.553.182, 

lira c79, kuruştur. 

2 - Eksiltme 2618/ 942 tarihine rastlayan çarşamba gUnU .saat cı5, 
de Ankarada Su Işlerl Reisliği binası içinde toplanan Su EksUtme Ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Isteklller eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartname.ı;i, umumi su işleri fenni şartnamesi ile husust ve 
fenni şartnameleri ve projeleri c50:. lira <00> kuruş karşılığında Su 
Işleri Reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye glrebılmek için isteklilerin c60.345> lira <49• ku· 
~şluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az Uç gUn evvel bir dilekçe ile Nafıa VekA.letine müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak Uzere vesika almaları ve bu vesika), göstermeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmıyanlar eksiltmeye gire
mezler. 

5 - lsteklilerln teklif mektllplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su lşlerl Reisliğine makbuz karşılığında verme_ 
leri lAzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c5910> c8070, 

Ankara Emlak Acentası llElJ 
Ankara Em!Ak accntası sahibi Hayrl Dilman lstanbulda Beyo~· 

lunda Tünel hanında 

ANKARA EJJILAK ACENTASI 
iSTANBUL BEYOGLU ŞUBESi 

adile bir şube açmıştır. Ankııra'da olduğu gibi burada da bUtUn mUş· 

terilerln emir ve arzularını lam bir ltimad ve emniyetle takip ede· 
cektir. Ankaı-a'nın en eski ve tanınmış bir emlAk milessesesl olan 

Ankara Emlak Acentası 
şubesine 'her iş için brCı.tcreddllt ve tam bir inanla müracaat edebL 
lirsiniz. • Ankara.da olan bUlUn lşlerlnızı de bu vasıta. ile yaptırınız. -

Her nev l Emla:~, Arazi, Alım Satırr., 

idare ve Kira İş~eri derl!h::e eder. 
Müracaat e :le-ı yanı!m~z. 

ADRES : Ankara Ulus meydanı. Telefon: ::?181 
ıstanbul Beyoğlu SllmbUI sokak Tünel hanı kapı 11, 
:lalre 7 - Telefon: 4299i. T 

Lise!er Alım Satım Komisyonu 
Re!sliğinden : 

Galatasaray. Haydarp::ışa. Kabataş, Çamlıca, Kandilli, Erenköy lise
lerinin 1942 malt yılı ihtiyaçları olan 2702 ton kok ve maden kömUr
lerlnln Türkiye Kömür Satış ve Tevzi mUessesreinln depolanndan okul· 
!ara kadar olan naklıye"ı 14696 lira 60 kunış tahmin bedelle kapalı zart 
usuUiyle eksiltmeye konmuştur. Ilk teminatı 1103 liradır. Eksiltme 
24.8.942 pazartcsl günU saat 11,30 da Beyoğiunda Liseler Satın Alma 
Kom!syonu binasında yapılacaktır. 

istekliler yeni yıl ticaret odası ve.sıkaslle teminat makbuzu ve tek· 
IıOerlnl ha \'İ 2400 sııyılı kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyacaklıırı 

kapalı zarflarını yukarda sözU geçen saatten bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz muka bl inde vermeleri. Şartnameyi g!!r _ 
mek lstiyenlerln Galatasaray lisesinde komisyon kAtıpliğine mUracaat 
etmeleri. (8519) 

Kapab Zarf Usurle Eksi~tme İlanı 
Yozgat Nafıa Mü li"rlüğünden: 

1 - 1'07.gat _ Yerkö.v yolun•ın O + 460 : 6 + 010 uncu Kim. relr.r 
arasında 7.;703 Ira 78 kuruş keı:lfll \'aryant ~osa \e imalıitı sınııl.)e i,l 
kaı•alı 7.arf usullle ekslltmeyr. konmuştur. 

2 - Bu ffie alt ~rtnanıc ve evrn.klar ~unlardıre 
A) Eksiltme şartnamesi 
8) l\luka\·eıe projesi 
C) ~afra işleri genel şartnamesi 
D) Şoı;a \·e köpriller fenni 'artnamesı 
E) Metraj keşif hıı'i ası \fl projeler. 
lı.tel•lller Yozgııt ~afıasıııda. bu evrak \'P. ş:ırınamf'lerl gôrehlllrler. 
S - Eksiltme 28.8.Ul'? tarih ('Uma gUnU aat 15 de ''t:ınyet Dalın! En-

ciimenlnde yapılacakhr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek lı;oln isteklilerin 4951S lira 18 kuru' mu\'nk 

kat teminat verınelerı \ 'P bundan ba,.kıı. ~ğıdakJ vesaiki lıalz bulunma"'' 
lazımdır. 

A) :En az 50 bin liralık yol inşaatı yapmış bulıınm~r 

B ) inşaatın mesullyetl fenniye lnl tekefftil etmiş bir mlihendls ,·eya 
fen memuru lstlhdamını taahhüt etmesi, 

0) Dıale tarlhlnllen asgari S glin enel mür!M.'&atla \il!ıyetten ek. 
ııiltmeye girebllecek!erine dair , ·eslka almalan şarttır. 

5 - Teklif mektuplan S ÜH<'ti maddede ~·azılı saatten bir saat ev\"C· 

llne kadar Daimi Encümene getirilerek Encümen Relsll~ne makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Po!lta ile gönderilecek mektupların nihayet S Uncu 
maddede yazılı saate kadar gcımı, olma-.ı \ 'C dı' zarfın mühür mumu ile 
Jyke kapatılmı' bulunrnaaı Jazımdır. PHtada olacak gecl.kmeler kabul 
edilmez. (8310) 

T. İ!ii BANKASI 
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Keşldesine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 > 500 > 

2 > 250 > 
14 > 100 > 

> 50 > 
) 25 > 
> ıo > 
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