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lnönü'nün, Kurultaya 1f6~8101Numan Menemencioğlu 
yüksek illi/ atları l bir yazısı 1

1 

Hariciye Vekili oldu 
lnönü gönderilen tazim telgrafına cevap 

vererek Kurultaya başarılar di:edi 

> Şark c e phesinde 1 r 
> kazanan h e r yerde 

ı kozonacakhr 

Yeni Vekil, dün vazifesine başladı 

ve ziyaret'/eri kabul etti 

r: 

/ 

.. 
ıaıman çeblrlarlade b•·I 
Jva htic•mlle manevlıa· 
)tın lnralacağı sanılıJOr·ı 
) sa hata e dUIJor ) 

J Almanya 1918 de J 
J bir defa budalalık J

1 f etmi~tir. ı 
Berl-n, 

bildirıyor: 

13 (A.A.) - D. N. B· 

N· zir doktor Gc>bbels, haftalık 

«Das Re~ch.. mecmuasında cKuv
veLerin t..:1.h;j dı,. baş:ıklı bir yazı 

r.eşretnı:işt r. ı 
Doktc.r Göbbels, bu yazıstnda 

Alman stratejisi He İngilız strate~ 
jisi arasındaki prens p degiıakliği_ j 
ni belirtmekte ve şöyle demekte
dir: 

Alm .. n sfratejcs'nin bar z vasfı, 

J nö nU, sa,\-ekioımJzle herabrr dünlni Dil Kuru avı op a n r5ın a • .. • ıı t 1 t d dama bir tek fi' büyük plfin .. dırı 
- ve bu planın tatb kı uzerınde, 

Ankara, 13 (A.A.) - DördUncU' Ibrahim Necmi Dilmen / diğinlz sıcak ve temiz duygulara çok 1 ikinci derecede h3diseler nekadar 

çalışma .saha.."iında kurumun daha. bü- .1. 1 · b 
1 

•k ı t 
· t ı raf o·· dil u Dil K ıt 1.... gı ız er ıse unun am s arz 

• ' 
/ 

Hariciye VekllimJz N uman Meneme.ncioftu 

Ankara, 13 ( A.A.} - Istanbul mebusu Numan Me-
nemcnciotlu'nun Hariciye Veki.lliğ-ine tayini yüksek 
tasdika ıkliran etmiştir. 

Ankra, 13 (Vatan) - Bugün öğleden sonra yeni 

Hariciye Vekilimiz Numan Menemenc•oğlu VekAlet-1 

teki makan1·nı ı,gal Nierek dof"J.larını ve Hariciye 

Vel<A!eti ileri ge· C'nlerini kabul etmi.şlerdir. Numan 

Menemencio~lu ltariciye memurlarına hıtap ederek 

• kendisinin llariciye Vekili olmasınL doğrudan do~ru-

Ya Hariciye mesıeginin bir şerefi ,.e Hariciyemizin 

gösteı-diğL ınuvaffa\<iyete b!r delil addettiğini bildir_ 

mlş ve arkadaşlarına bu şerefli meslekte yeni mu
va.ffaklyetler dılemlştir. 

VATAN: • 
Numan Menemencioğ"lu'nun Hariciye Vekili olması 

herkes tarafından lablt · bır hldise diye bekleniyordu. 

Bunun tahakkuk etmesi umumi bir memnuniyetle 

karşılanacaktır. Numan Meneme:neioğlu senelerden

beri harici siyasetimizin idaresinde mühim roller oy· 

namış. başka n1en1leketJ-erin mUmessi:Jerile olan bü_ 

tün temaslarında harici siyasetimizin vekarı, i!-!lik· 

rarı ve emniyet verici ruhunu en mükemmel bir ~e

kilde temsil etmiştir. Numan Menemencioğlu gibi 

eski ve yakın bir çalışma arkada.şının Hariciyede bu-

1unması Başvekilimizin hUktımet iışlerinin sevk ve 

idaresine nefsini huretmesini mümkün kılabilecektir. 

DiJ kurultayının açılışı dolayısile 1 Türk Dil Kutumu genel sekreteri teşekkür ederim. Bundan sonrası için can sıkıcı olurlarsa olsunlar, hıç' 
Türk Dil kurumu genel fiekreteri la-ı Ankara. · I Kurultayın açacağı ve genişletece~i 1 bir zaman tesir cra etmezler. İn-ı 
rafından gönderilen tazım e g ına or ne uru ayının açıuııa- yük başarılar elde edeceğine eminlm. ' • 

d 
. . .. da harfket ederler. "~======================::===================~~ Reisicümhur ismet InönU a.,ag"ı aki 1 ıı:ı mUnasebetile dıl dAvamıztn bilglli . Reısic~hur InonU Objektif düşünen hiç bir müşa· _ 

cevabı göndermişlerdır: \ve feragatli emekçiler! adına göster· (DevamJ Sa. 3, su. ı de) x x (Dcıvoruo: b&. •;su. :ı ıı..ıx.x Türk siyaseti ve dünya matbuatı 

i 
GÖZ AÇICI e .. 

/Jrifiye ve diğer on a~tı köy ~n~titüsü. ~u memle~ette v_asilik. ~e m üdahale J 
sisteminin değil. hürrıyet. gonul hoşlugu ve emnıyet sıstemının çıkar y ol. 

ve-imli gidiş olduğunu ispat eden m ükemmel laboratuvarlardır. 

Yazan Ahmet Emla YALMAN 

M uhlcrcm Şükrü Saraçoğlu.•

1
--

T il k t · ı .. an!aya~ü~i~ h:~:ı::~tll:u~~~=:: ur gaze ecı erının 
ıctarcs ndc hurrlyet, emniyet ve 
namus !istemini tecrübe etmeğe 

kar"r vermiş bulunuyorsunuz. 

lngiltereyi ziyareti S<vglli Başvekil, bu kanaatlniz
dcn şaşmayınız. Vasilii:e, sıkı mü. 
rakabcye ve mes'ul yelin dağıl. 

rn&.sı sistemine taraftar olanların 
Yaygarssına kapılmayınız. İlk za-

m•nlardaki hotalard•n ve aksak- ı H .. . Ca h ı· d Yal ç 
1 
n ı n 

iıklardan yılmayınız! u s e g l n 
Dcğru yoldasınız. Cesaret, sa. • f • d k • b • 

b•r ve sebat sayesinde bu memle- rıgase ı.n e l ır grup ga
k. t için çok güzel ufuklar açıla-

bil;~nun çok kuvveuı deııııerinı kında f ngil ferege gidecek 
Ar !iye Köy Enstitüsünde topla-
dım. Bir gazeteci umumi hayatın .,. .... ,........_ ......... ......;,. .............. , 
hizmetinde gönüllü bir memurdur, l ' 

halk ve hükCımet için milşterek , H .1 n d 1• 8 tan d 8 ı raporlar hazırlar ve bunları gaze. ) C 
lesini" sütunlarında aleni olarak ı ı 

:2~~:!~c~~·Ari!iye hakkındak. i karış ıklıklar 1 
loplanmış beş yüz yavru buldum. ) 

f88ıöm~U1 
1 adalarında 1 
1 Amerikalılar, üç ı 

edaya çıktılar ( 

«Türkiye ,in tazyik karşısında 
eğileceğinr sanan ara bir ih ar» 

"Maksat v~ niyetler 

Başvek il bir ne 
Ankara, 13 (A.A.) - Türkiye Başv•kili ŞUkrU Sa

racoğlu'nun B. J.f. Meclisindeki beyanatı hakkında 

Times gazetesi diyor ki: 

B. 1rt. Meclisinin yeni hükfimeti karşılaması son de
rece samimi oldu. Şilphesiz Sarcoğlu bütlln memle
kette sevilmiş olduğundan harici ve dahiU .siyasetini 
icra. rnevkline koymakta umumun mUzaharetlne nail 

olacaktır. Mihver kuvvetlerinin Orta'1ark'ın Mısır ve 
Kafkasyadakl kapılarına. dayandıkları bir anda her_ 
hangi bir tecavüze yahut korkutma teşebbüsüne mu-

kavemet hakkındaki TUrk azmini kuvvetle ileri sUr-
mesi T Urkiyenin gUnUn birinde tazyik karşısında eği-

leceği ve şark milletlerini esaret allına almak husu. 
sondaki maksatlarına bir şerik olabileceği Umidinl 
besliyenler için zamanında yapılmış blr ihtardır. 

ne in önü 
kapı l maz,, 

Bu, kahraman ve akıllı bir milletin, en ~a'.Ahlyettar 
mümessili tarafından söylenmiş açık bir beyanatı ve 
ihbarıdır. 

Muhasematın haricinde kalmak ve bitaraflıf!ın ida
mesinin temini için mümkün olan her ~eyi yapn1ak 
suretile memleketin menfaatlerine düha iyi hl.zmet 
edebileceği inancı bugünkU Türk siya.1'etine bundı1n 

evvelki her zamandan fazla hAkimdir. Mihverciler tara 
fından mahirane surette mükerreren ist~rnar edilmi~ 
olan ananevi Rus tehdidine rağmen bu siyasetin mu
vaffak olma.!ına karşı yegAne hakiki tehdit Alman_ 
Jardan geliyor. Bu tehdit, doğrudan doğruya yapıl

ması mUmkUn a'lkerı bir taarruZdan ba,ka ihtilatlar 
vUcude gcti.rmek suretile de yapılabilir. 
Almanların istedikleri ve ihtimal ı.stihdal ettikleri 

( Devamı Sa. s, Sf':. ' Ce) (-) 

J Y~,h~cum ıç;n Be. ediye iase. kad~O~U i Eiista şehri de 
J •• ~~;:~: ... I Rlhayet teSblt edıldt Alman ı.ara 

vaşi"glon, 13 (A.A.J - Sala· Eskı" kadrodan 11 kişiye yeni geçtı 
mon adslarındo:.kl hareket daha 

devam etmekted;r, Amerika bah- k 1 f 1 d 
riye piyadesinin Tulagi yak'nlcrln. feş İ atta vazi e veri İ 

Halli, uzun zamandanberi milhim 
bir nlese:e olan, iaşe teşk!IA.tının yeni 
kP.drosu, nihayet diln tcsbit edilmiş. 

tir. ~terkez ve bütün kazalardl\,ki 

re yeni tcşkllil.t 130 ki.ıiden ibarettir. 
Eskidenberi çalışmakta olan mura

kabe, tetkik ve tevzi bürosundan 11 
kişi yeni teşkllAtta vazife görecek 

-----
Muvasolosı kesi len 

bir Bolşev ik grupu 

yok edildi 

e•~,'.ir;:o~~~ :i~~:~:u;ilA~~;:::in~:; ,ı de va nı e d •ı yo rl 1 
Bunlar beş yüz ayrı köyün haya
tınctan topla-;mış örneklerdi. Do
ğum kaynağt ve it yat bc.kımın. ) 

dan hiç de mütecanis s•yııamaz- J> Amerika n askerle ri f VoroneJ"de u··stu"nlu·· ı lardı. Aralnrında Türk dilinden 11ı. 
başka dil konuşan ve cedler•c•ıı h içbir har e kete Ruslarda 

~~~~:. y:~~z~~k~~;~~·~dla~~n'ın~~: ( korışmıyocaklar l Du" n Can akçalıda pı·r·ınç yoktu! Berlin, 13 (A.A.) - Alman or· 

de üç adaya çıktıkları teeyyüt el· 
miştir. Amcr'ka b3hriye piyadcs 
mevzilerini kuvvetl~:ndirnı.eklc meş 
gul bulunuyc.rlar. Bu hareket 
destekleyen deniz kuvvetleri çok 
çetın muh· rebelcr yapmıştır. Bu 

( D evan11 Sa. 3, Sü. 3 de) l=l 
terdir. 

(De\'amı: Sa. S; SU. J de) il 
ekmek tevzi memurlarlle, murakabe 
memur, şef ve müdürleri olmak tize-

~r~ an yavrular çoktu. ( ( . duları başkomutanlığının tcbl.ği: 
Böyle olduğu halde Ari!:yede )Cl .__ I h"" I f Alman ve müttefik kuvvetleri 

~~~~~da;u~:::ır~ö~:be~i~~ ş~:::l l ~=:~~= t=~~:D~lZ~ Ba) Hlhe~in Cahil Yalçın ugu"n bol bol pı•rı·nç var' ~:~er~:~k:~;~lıc:v~~:i~:e~eü;;!~ 
•taatsıziık, işlen ka~mak. dort ta- ) korııyacaklar 1 Türk g zetec !erme mensup bır ' • nı gerilere atmışlard>r· Üssü ile 
rafı açık Alla hın kırır.d..- n lbnret 1 grupun İngiltcreye davetleri üze- muvasalası kes len bır Bolşcv k 
mektep arazlsinden köye veya Bombay, 13 {A.A.) - Haydar_ r ne Hüseyin Cah:t Yalçının baş.. grupu yokedilmişlir. ~ıaniç şiıt}a-
h ... ~k t bir yere C:rar, 1 ~e ve derse ~bad bölgesi dahilinde Secunder· ktnlığı altırda Abidin Da ver, Şük. lindc seyyar piyade kuvvetleri 

alaka,,zlık, külhanbeylik, zorba_ abad'da pol s kuvvetleri taş atan rü Esmer. Zekerriya Sertel ve g•· Pi ya sa ya p ,· r ,· n ç ve ren Çanakça l ıyı a 1 kış lama k süraııe doğuya doğru iler. hare-
lık, cins '.'c~ entrikaları... halkı d:ğıtmak için ığlatıcı gaz · kete devam ederek Kalnı.uk ~ ra. zetemiz Başmuharr ri Ahm·.t Emın 

Arifiy' de şunları buldum; i kul.ianmağa mecbur olmuştur. Üç Yalmanın ingilterey~ ziyaretleri d v • ı k d • • d h k I " d zisinir. merkezi Ellsta'yı almtşlar-
Gönül hoşlui)lle. zevkle, hazla, pohs memuru hırpalanmıştır. takarrür etmlşt!r. Bu seyah:lin CQI ı en !Sin en esap sorma azım lr, tiır. 

•rıl ,\'r .. ıa "'alışınak, samimi o··g~ren- .Amr. aok"'de 40 kişi tevkif ediL günü hentiz belll olmamakla b" ( l k ld eden- Londra. 13 {A.A.) - l\loskovR 
.. t "- Tüccarın üccer tarafından koni Pir.nç ihtlkftrını ön eme üzere ettlğimiz g bi, ihtlk3rt are 

mc nıerakı, muallimle talebe era· ı mış r. raber pek )·akında olacağı sı.:ınrl. trolunu temin Jn."ksadile kurulan kurulan bu komitelerde, pir:nç lh_ lcre, bunu önlemek vazifes r.ln ve- radyosunun b ldirdiğ r.c göre, Al-
s:.,ıda t:ıın iŞbirllği ve samlm1 ar· Lükr.ov'da .serseriler üç posta~ maktadır. komiteler faaliyete geçmiş bulun- tik3rını yaratan müessese d:yc 2- rilmes:ni d&h yane bir !;kir olarak manlar, Voronej çevrelerinde dl 
kadaş1ık sırf gö:·.üı hoşluğuna da. binasına hücum etmişlerdir. Bü 1 Seyahat n İı:gHtereden sonra A- maktadır. dı geçen ve 10 ağustos pazartesi kabul etrniş, hatta bu fikri alkış- ğer bazı mevzileri daha boşaltmış 
yanan şaşnı~z di.s'plin, muallim ve tün müslüman dükkAnarı heme;! merikaya kadar uzanması iht.ma. Bunlardan p rlnç kom:tcsi ev. gW.nkü nüı-;hamızdıt, kcndis nden l'Emtştık b:lc... tardır. 
talC>bc de tukcnmcz ve bükülmez hemen tamamen açıktır. 11 d b h · ct·l , d h U 1 · ç ı b 1 · ııı 

1 

1 
n en a Sl ı ıyors" a en z velkl gün ilk içtiınaını yapınış ve etraflıca bahsettiğim·z, anakça ı Çanak.çalı dahi u a kıştanıştanl Ruslar ehemmıyc m kt.:.rda 

az m ve ld.c;ıl... 1\Ierkez! l\.tadrasta Tenali"de bu hususta verilmiş kat'i bir ka pirinç flyatlarınL düşürmek :çin biraderler de vardır. m emnun olmua olacak ki, geçen malzeml! \'e esir almışlar ve top 
(De\ a.mı: Sa . 3: ; Slt. 2 de) co• (Devamı: ~L 3• SU. '1; de) 0/o J rar yoktur. bazı kararlar almıştır. O günkü yazımızda da işaret (De\amı : Sa. 3, SU. 7; de) ( ::) rak ele geçirm.~lerd:r. 
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Şehir · 

Haberleri 

d8hi ane planı 

Muhtekirier 
işi azıttılar 

· Mi lli Korunmaya 

veri\en muhtekir lerin Yazan: ya 
ı12 - - ı.4 Mayıs - sayısı gi tt ikçe artı yor 

iç n cm r• go dcıdt H k1katen yıl· Galata kulcs nln iı5t t:ırafma Birçok mucsscselerln vekili u· 
dırım ur UJc ge en bu kun el m. .>erle mış ol n Til:-k bataryaları mumısl olen ve bask ları namına 
paratora 0 d rece he,>ecan verdi k buglln Fat hın cmrlle o mcvkıi ter- komur beyar.mımc!,eri çık rtarak 
d rhal at nı m hmuzlı,> arak onla· ı kcttl. Halicin karşı .> ııkasına ge_ bu beyannamelerle aldıkları küllı. 

o onun d Qp b ız t harbe gir·' çcrC'k, Vcl{ıkerna sarayının karşı yetil mıktnrda komürlcrl satm k 
mck istedi Lakın, m .>et ndc bu. f c h tınde hazır! nmış olan yeni suret le .1!llı l~orunmıı kanununa 

nanlar laraCından ş ddclle mene- mcvı.I girdi muhalif hareket eden Galalada 
clild . Fatih, bu bataryaların, lımanda- Ada. hanında Cemil Kızılhan ve 

Türk plyadelerln.n k e,>c karşı ki gem !er (ızcrlnde büyük bir te- nrkadaşl rı yakalanarak :\T 11i Ko. 
)aptıkları bu uçuncU buyuk taar· sır yapamıyaca(!ına hükmetmişti. runmn mahkemesine verilmişler· 
ruz da - d ğerlerı g oı - bir ke. ve buıılnra beyhude )ere zaman dlr. 
ı ! \ yoklam.. harb1nden başka ve ccpane sar!ctmek istememişti. * Hasırcılar caddesinde 44 nu. 
b r şey de ldı Bu b nacn bu Batarya! rın oradan kaldırılma· marcıda lthaUitçı M·rdo Kcdr k, 
kanlı mucadele, fecır vokUne ka· sı, diğer bir sebebe de atfedtlebı. limon tozu tthnl ederek bunları 1 
d r dev m etti Orta ık aydınlan· lır. Anlaşılıyor k Fatih, yaptığı mağıızasıncı saklamıştır. Alıcı sıfa. 
mıya başlarken Türk pı~adclcr., taarruzlarla kalenin hakiki kuv- tıle dUkkl'ina giren memurlara ken 
k rargabların ııvdet ttı. vetinl kcşfetmış, artık, bUtun kuv- dlslndc limon tozu bulunmndıg nı 

F tıh c dd n dih•) e bır as. \etını h klkl hucum cephesine tek söylemek suretlle 1hllk1:1r yaptığın_ 
kerlık s lll et gostcrı)ordu. O, va· s f ederek, Bizans kale ne son dar- dan Milli Korunma mahkemesine 
kit vak t aptırdığı bu ani hucum· be,>ı \ urmak ı manının geldiğine verllmışt r. 

rla gerek k le mudaf lerınin ve hükmeylemiştl. * Dün zabıta Kaç kçılık şub"'-
1:erek eh r halkının ml'in vıyatını F tih, hakiki hücum noktasını, si memurları mUhlm bir kaçakçı. 
!erıa halde hırp lıyordu. bü):Uk bir isabetle tay n ctm ştı. lık vak'asının faıller nl yakalamış· 

Nitekim bu ece de avnı maksa. Kilometrelerce devam eden ve u. !ardır. 
dı takip etm tı. Surlardaki milda- zun surların arasında, o koca mü· Yemişte Nurlar m hallesmde 36 
f er, b rb lcr ne g rml !erdi. Ay· dafaa muhitinin zayıf noktasını numarada oluren Yani l!ojkusl v~ 
nl zam nda ehır halkı da saatler. kcşfetm ):e muvaffak olmak o- Kojl Slnadl sandığı 40 lllraya al
cc korku -.; helcc n ıçınde t tre- nu • a kerlık coriışundekl kuvve· dıkları İtalyan menşeli limonla· 
m şti. tın en büyük delıl added lebllirdl. rın sandığını 50 l raya satmak gl· 

1\hıcadde devam ett kçe, hah Nitekim şlmdı de, Galatadan cel. bl lızami k{ır etmek suçlle yaka
nrasmdııkı telfış ta artmıştı. Adeta bcltığl tunç toplu bataryaları da !anmışlardır. 
büyuk bir üm t .zl k b lamı tı .•• o zn)ıf noktanın karşısına getir p Suçlular dOn Milli Korunma 
Erkekler v kadınlar, kil scden ki· yerleşt rmlştl. Müddclumumlll~lnc teslim edil. 
Jı eye ko uyorln!', acıklı feryatlar. Verdiği emir mucibine , artık mlşlerdir. 

uk dde ta virler n önlerinde topçu faaliyeti, durmadan devam * Fal hte aşçı HUseyln Aslan, 
t tr ye t trıye el z çokü)orl r, (Ho- cdccektı. O ces m üç toptan, yine karnesiz ekmek satmaktan suçlu 
deJetrı,> a kll esindeki - mucize· en buyük çapta tunç toplara ka· olarak Milli Korunma mahkem • 

r gösteren - (Pan&)a) nın res. dar butOn bataryalar, Turklerl dün sine verllmişt r. 
mini opcbllmck içın b rblrlerini e· yanın en bUyuk zaferlerinden b _ * Davll of:lu Şalon Ayvan f 1Z

zıyorlardı. rıne ulaştıracak olan hedcCe ı;ev· Ja C yatla .. ıcı sntmaktan suçlu o. 
Zavallı B znnslılar (F tıh)in dfı· rllmlştl. l larak :\"1lli Korunma mahkemesi· 

hiyant" plAnından haberdar df'gıl. Bu toplar. muayyen fasılnlarle, ne vcrllm şılr. . 
'erdi. Gecen n zulmetler ıçınde Bl.zans kal<;sine ateş puskilruyor. ı * Dukkanında saklı bulunan 
hendekleri a,.an ve hatl:'ı surl rın d,ll· Ve her mermi, kalenin surla· ı rakı ve blrav~ sıtışa ıırzetmty~.n 
arkaları dakı okaklara )·adar dal- rından bır parça koparmakla de- f'angaltıda Artın Bulanık ve no.~-
mrya muvaffak olan Türklerin sa.. vem cdıyordu. san tartı ile kômür satşn nman, 
bah knrşı geri çekilmeler ni yine M af h B sl 1 d h Şalon ve Katorya Mılll Korunma 
bu mukaddes ta vlrln mue ı.c ne ııam 1 

z.an 1 ar a, - ç mahkemesine verllmtşlerd r. 
bir muhasara tarıhlndc emsali gö· * M hl ll ı d ki d ,_ atfett er: u e C yer er e sa • a '"· 

_ Patronumuz bl.z. bu dda da rülmemlş derecede - f nll)et sos. hırı 500 sandık porselc~ e vavı 
t 1) orlnrdı. En kuçuk r.ahnelcri t t 1 ıAb h F 'ıt 

kurtardı 'I: dalma kurtaracaktır. b IC' derhal kapayabilmek ç n biı- ışa nrze ":1 en ra am '<!" 

n .> e, k nd er ne t ellı verdi· tün kuvvetlerini s rfcdiyorlardı. vdc11B~h1ardMI ılli Korunmaca tev"k f 
1er. mış er r. 

Şehirde. fıçı. sandık, yatak, dö.. 
ek, taht • d rek kalmamı tı. Gc· Post ifa gelen paketler - 13 Mayıs) -

VATAN 
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1 DENiZCi GOZOYLE il 
-il 

Sa omon adaları 
ha eb • 

Yazan : Blsamettın ö L SEL 
vrupada ikinci bir cephen\n 

açılması iç n her taraftan 
başka başka haberler alınırken 

Uzakdo~u dcıılzlerlnde ele yavaş 
y vaş '8 kerl hareketleri bclırtcn 
telgraflar geliyor. Japonların Pa· 
sifık büyiık dcrlzın ıı şimal 

ucunda kôşelqııın ş (Aliityen) 
Amerikan adalarına karşı ba~ia. 

dığı sessiz h rekctlcrden sonra 
şimdi de t<yni denızin A\'ustral. 
yayı kaplayan kısımları ilzer'nde 
bir Amerikan deniz hareketi ve 
çıkarmasını şltlyoruz. Koral de· 

nizinln bir ucuno. serpllm ş olan 
Salomon tnkımadalnrının, Ame

rik nın Havay adalar le Avus. 
tralya arasındaki en kı.Sa deniz 

yolunu klntrol edcbllccek mev-
kii ile stratejik bir önemi vardır. 

Salomon adaları Japonyanın 

mandası altında bulunan l\Iarşal 
adalarının cenubu g rb'sındcdı.ı-. 

l\larşal ııdalarının )Dpal'nğ1 kon
trola dahn J<ıymctll V<' ınl\esslr 

ıklrıci bir kontrol katabilecek 
durumu taşıyan bu ad ların Jn. 
ponların A vııstralyayn karşı ) a· 
pacağı harekette Amn ken nak. 
1 yatını kıracak vaziyet• çok ba. 
rlzdlr. Avuslral~anın şimalinde 

Yeni Gineden başlayarak, adeta 
bir dairenin çevres n tam mla 
yan Yeni İrlanda, Rabul. Saio. 
.mon -adalarile İngiliz . Fransıı 
müşterek m ndaı:ı aıtırdn. bulu· 
nan Ycnı Hlbrlcl ve Frnnsq man. 
clasındn olan Yeni Kaledonya ve 

• (Loyeltl) adaları Koral den'zlni 
korkuı:uz bir gol haline koyar. 

A vustraly yn yapılııc&k bir 

.Japon çılrnrma ha l·eketın. 

de A vustralyanın ş mali şarkisi· 

ni kaplayan bu denizin düsman 
tnarruı r losunden korkmıyneak 
bir hale sctlrllmcsi t•blidlr. Ja_ 
pon donann~-mın evvelce du. 
ı:Undüğü yeni b r çıkarma ha· 
rekctlndcn önce Koreı dcnlzın 

m rlknn ve 1ngllit filolarından 

fırsatı verm ştlr. Japonya, bllyUk 
Asya imparatorlugunu kurmak 
için bu ilk kaı.anılan fırsııtı'l 
meyvalarını yavaş yavaş topla. 
ma!a başlamıs \ e Avustr I~ a ile 
Hınd • .ııtan huciutlarıne kadar da 
dayanmı~tır. Fakat bi.itiln bu tc 
şcbbüs ve muvııCCaklyctlerdcn 
beklC'diğl neticeyi henUz alama· 
mışt ır. .T < ponya maddi bakım. 

dan pek çok faydalı kayı1ak ve 
toprakları el.ne geçlrmlş,e de, 
bu toprakları kc~ dine maktllğl. 
n, tasdik ettirecek duruma er1şc· 
memlştlr. 

Bunun için Jnponya Uı.akşnrıt 
denizler nde kcndı~lnl hırpslava

eEk kuvvetler görmeme# temin 
etmek iç n u{;ı·aşmakte.dır. Ame. 
rlkayı kendi sahillerine sokula· 
mıyaeak kadar uzak mcsafelercıe 
bırakmaya çabalıyor. (Allltycn) 
adahrına yapılan hRreketl r bu
n u apaçık gôsterlyor. 

Fakat Amer!kalılar da vııziye. 

t bnşkn blr ıavl.} eden görmek· 
tedlr. Amcr'kalılar kendi toprıık_ 
tarının Avustral) ıı. ile e emin 
muv ı;ahı yolunu ellerinde bu. 
luııdurmak azmlııdedl,· . Dikkat· 
sizliğin, uyanıksızlıı!ın cezası o. 
lnrak Amer kan :l'ilosurun yed . 
~ı darb"'nln btıtun Amcrlknn 
plônlarını llü t ettiğin! v~ har· 
bi bü bUtiln ba ka bir yoln sok. 
tuğunu görcrı Amerlko, llk dar. 
ben'n verdlğ ı;ersem'ıktc~ sonra 
) t"Dj h reketlcrll' kavbettlklerinl 
yeniden kazanmak ıster sorü'liı
yor. 

Bil. Salc.nion adalarına yııp hın 
harekeli hu surt'!tlc rniıtıılaa celi. 
yoruz. Bıı adalar l'ivorında b r 
dr>ni:ı: J1arh nin nlr!ıığıırd• ıı hııh, 

scdE'n tf"bliğlrr h"ntız acık degil
dir. J~pon kaynakları bllyllk A. 
mcrikan kayıplarından bahsedi. 
yor. mcrlkn-ı membRları ise bu 
sahadak hıı.rbin henllz netlce>s•n· 
den bahsedecek zıımanın gelme
diğini bildlrmE'klc kolıyor. 

temlı.l mek lç;.n yaptığı b r de- , - _ 

V azlyetln Amerikalılar çtn 

musaıt olduğu. u bel rl n 
noktaları teblığlerden çıkarmak 

ktıblldlr. Japon 1ddlası clo~ru ise 
Aıner kalıların çıkarma~ ı terkc. I 
dcrek h•rckct ilslcrlne çekilmiş 

olmııs 1 c p eder. Amerıka tcblı· 

ğl hareketin htnüz devam et
mekte oldu~uııu bildırmektcdir. 
Bu bakımdan Japon idd asını 
doğru kabul etmek yanlış olur. 

Bundan çok zaman evvel çı. 

kan b r razımızda Amerikanın, 

Pasifik drnlz ndekl kuvvetli de· 
nlz lıslerlnl tekrar el ne geçir
mek ve ellndckllerinı de ınuha. 

C 1\ etmes nln kat'! bir zaruret 
o1duğunu llerı sUrerken, A vus· 
tralyn le muvasala yohır.u kur
tormayıı ve emniyet altına al, 

maya tesebbüs edeccğ nl dC' illi· 
ve etmi5• k. Salomon •dola rına 

· vapıl n bu hareket muvaflak ol. 
dugu takdl~dc dl{;er mühim ve 
hoynti üslere de sı ra geleccktlr.ı 
Japonya geldiği ycllardan geri •c 
çevrilmek suretile nıoğ!Cıp cdllc.i 
b lir. BtiyUk Okya usun bugUn
kU durumu bunu icap ettirir ı 
Bu da z zamanda meydan ge
lebıllr m ? .. İste dü§ünUlecck 
ayrı bir mesele. 

fl npony . Pasıflk delliJı.lnin 

~ ş.malındckı Aıncrıkan us. 
lcrinı almak çın u raşırken, A· 
nıerıka da bu el n zın orta bcil. 
ges!nd .Japoııkrı ellnt' geçfrdiğı 
den z uslPrlr den ıızaklastırmok 

için çalışıyor. Her ki kuvvet de 
kendi h~yati mcııfcıatlerlnlıı dô, 
ııtım noktasına \'armışlır. Aın!'ri· ı 
ka bu tcşcbbii~ıı elindc:ı kaçır

dığı zeınrn Pas fiktekı deıılı. ıis. 

tunhiğunu l!'kr ar clınc al b1l·I 
mek l~·in çek uzun zaman bf'kle
mck ıstırarına düşecektir. Baka. 
lım iki cambazın oyunu nıısıl b • 
tecek? 

Hüsamcttln Ülscl 

::~::1:/?~'\:!~~~~~u:uguUğnre d~:~ A:a.. A, nlz savaşını b Jlyoruz. Bu muha. ~ ı 

dar yenı bir Japon deniz hareke. U • •••.:llO:!D••'lılta~•~~ 

H- S - 94.% 

Gıpta dahi 
etmiyorum 

te <'J ahat lıahslnrlc gal>Ctecl nr· 

;;;;;?) kııdu.-:ıarın ':an<oı a!:ıldı. Harp 

1:amanınıla olma a~ dık, ne yalnn 
;;, li~ eyim. hu ~ oldaki ta lih ıcıı~. 

nı~inl kıskanacaktım. Çünkii, c· 
~ nhat - en kotlısU \e en meşakkat· 
li"l dahi olsn _ pek "'e' dlfim hi r 
"'' dir. Se~ ahat, hem eğlendirici, 
hem öğrctiddir. 

Buııdıı n lılr ıııUddet en el b.ııı 

jt'uz.elcrllrr ,\iman~ a~ a Ye orta A' • 
r upaya glttil,.r. ;;ilınıll de hanla rı 

t ngtlterc 'e Amerlknya da\ et eıl i l 

cli. Mulmkkıtl< kt ~arın ela J a ponlar 
hir ı,ı,tıııı Pa!>l flğe c;ağıral•aklar. 

,\l ınanyıı \'e cırta .\Hupay& ~i· 

clenlrre herhalde ,\tman:> anın hlr 
aı.t glbl l":lh eıı te.,ı<lllUı , günılc 

e ti l kilometre nlan motörlzc kun·et_ 
!eri \e daha kim blllr ııolcr gö le· 
rllıll. 

l nglltere ' e Anı eri kaya gldet•ek· 
tere de mUttdlk don nmaoın nasıl 

ı ·alı,tığı, fabrikalarda her turlll i· 
l lihların eri hıı llnde nasıl çıkarıl. 

ılığı, a,> ısız. tezgiihlarda gemllcrln 
ıı ınl ynıııldı~ı 'c daha k lm b lir 
neler gl.i tcrllccek. 

r !ö!fl~e • eğer dınct edilirlerse • 
gidecek arlcadnşinr ıhı ıııuhakknlı 

,Jı:ıııonlnrın nnıııl hnrııklrl yapttkla· 
rını, pllıe t~ıyyarclerle nnsıl feda. 
kı\rlıl< edip öldliklcrlnt görel'clder; 
kalay ıııadenl erlnl, kaU!;Uk ahıtlıı· 

rını gezııceldr. rd l r. 

l nsım <'Cblnden ıınrıı sarfedcrek 
bUttin hunları görmek istese ba!;oa· 
rılı r bir şt-Y dcl!'lldlr. l~oknt ne ;\il· 

z.ı k ld blıtUn gli terilen ' e görUlen 
şe~ ler harple llgtlldl r. Şüphesiz ki 
bunun dn e •Jendlrlcl olma a hile 
iiji"retlcl hir tarafı Yardı r ' e bu ta. 
rM prk ı..:u, \'Ctlidlr. Fakııt ben ken
eli hf"!'lahınıa, e~ aha tin "'a'a çı sı • 
tıırıııılan d tıı. barışçı ~ liılinden 

lııı,ınu ırıın . :\fc,.elü !;,t erim k i re.-:ı· 

t i'~ e ırtttı~inı .ı: ıaman hana hl r ıı llıt h 

fahrlku!>ı dcgll bi r ha r ıı:czdirll~ln ; 

Loııcl ra ıla bir geınl tN~hı defli hir 
f ııthol m aı,: r •wyrettirll'lln ; şark l a 

İi '-f.'r11 gıtrniıonları de~il . 1,uııaııark. 

lıu gorı'_vinı: ga rıı kı;n larıntla h • 
ton rn \'elik t ahkln;ı at değil , altın 

kıınılıı plajlar hu!a)·ını . 

Rıı itibarin - eyahati çok tte\ di 
J!'inı hnlıle _ Alman~ aya çağrılmı,, 

1ngllt re "~ Amcrlka\a çağrılan 

ra~lfl~e çağrılacak arkadaşlara 

J:ıpta ıluhl ı-tın lyorum . Htsmet olur 
"31,t lıalır anı, in Unh bir bayır sa· 

12 ler :Mccl ının kararile gemı. 
lerı 1 lcrkeden dort l uz gemle•, 
sergerdelcrı olan (Trevizan) ın l\u 
mand sında olarak Ayvan arayda
kt mUdaf n mevziine ~ erlcştıler 'I: e 
oradaki zayıf noktayı takvıye ett • 

dik kapamıya yari:lyacak olan bu 
gibi eşyn, k mlJcn surların arka. ı çabuk tevzi edilecek 1 
sına taşınmıştı. n zanslılnra nis· ı Bir mUddettenberl ~Umrüklcre 
betle daha mahir ıı şancı olan Lfı- ıt ~<'lklklerdc bulıııınn Gümri.ik 
tinler de, tamire memur olan miıf· ve Inhlsnrlnr MUstcsarı Mahmut 
reze rln hlnuıyelerınf üzerlcrinc Ncd nı Gundüzalp dun tetkıklerl 

tine meyd n vcrmlyecek kndnr -

ağır olducunu bugunkll YMİ bir Acaba h an~gi si ? Kon KADI 
Amerikan harckctlle öğreniyor _ ı --------------
ve bunu büyük b r emnıy tle ka. 1 

hihl çıkıtr ela henı in.,anların in an
lı~a aHl<"t edec-ef'I hanş deninde 
Auııpada, Amc>rlkada, AtıımUJ.;tc, 

1'11 lllkt c ,0.) k bir doıa.,tırn·erlr." 

lcr. 
Trevız cc ar tile tanınmış o. 

lan bır damd Onun bu vaı.ıfcy 

Ozerıne alması, ımp r tordan, en 
Odı Bl.zans ıya kadar. herkes n kal
binde b r cmn y t u)andırdı. 

Bugun, F tlh, )ine küçuk bir 
nilmay l apmak tedl Surların 
altına k dar kUçuk bir mufreze 
gönderdı. Bu müfreze, ced!klerl 
kap makla me gul olan Bızanslı.. 
tarı da(:ıttıkt n onra ger çekildi. 

Fasılalı bombardıman, akşama 

kadar devam ttl. 

Serbest kelimesinin 

mônası 
elime den ilen c~, tıpkı <'anlı 1 
mahlfıkl:lr gibi do~nr, yaşar, 

b:l7.an da lür. Kt>limelerin doğına ı 

\C ~erle!Jme!ll için de mantık kııldele. 
rine töre df'ğlldir. Bir ıf05tuın hunun 
hlr misalini nııluttı: I 

ZUhlre bakarsak, erbest kelimesi· 
nl tlırkçe değil, fari'ii hir kelime ad-

1 

detnıel\ INIJI eder. Çunkb (8Cr) de, 
(~1) de far\ ıdlr. llnlhukl bunun 
farl,ı;f <liJlndekl m ması (ha ı h ğlı)_ 

d r ki hllrrl~et mefhumunun tama
mlle zıddıdır. 1 uııı TUrl. h'.illo garip 
t'" te;:ıdüf nctlrc inde fnri i kelime· 
s\ lmı , tiırkı;ed" f rl !deki ınflna· 

ııı m t ban tnb nu zıdılına (llarnk 
kullanmıştır. 

:\Je ele ıillc {Cre un etmi;ıotir: 
1 

Turk _ ı:us harbinden ~nrn meın· 
lekt'İ<' Ru .. yudan muhacirler gelmiş, 
bunların kadınbrının baı:Iarı yeme· 
nllcrlr. bağlı inıl~. Bunclan kinaye 
olıırak kendilerini" (serbest), yani 
(başı hnğlı) adı takılmı . Fak t bun
f3r bir turııftnıı da Uus lstıbdaclınılan 
kn an '" hiirrl~ete kaqıs. n kimseler 
lldUğU f in ( erbPSt) kelhncs! kulla. 
nıln kullnnıl ı türkçe (hUr) mefhu
munu ifnd )C b..'l,lnmı · 

imdi a<'abıı Dil kurumu ( erhc t) 
kr.llmcslnl tlirkcedc kullanış mfm:ıı;l
le rarl ı bir .k lime mi • aeak. yok
a tllrkçe bJr kclln16 mi~ 

SERÇF; 

almı lardı. etrafınÔ.'l b r rkada, mıw aşağı· ı 
dakl l.zahalı vermlı::t r· - 15 Mayıs -

- Son gunlerdc pastaya çok 
Bu un, muhasara hattının hiç. 

bır nokta ındn c ddi b r harp va.
kası kaydedılmedl. Sadece, bom. 
bardım n devam ctu. 

miktarda pa~t gelmeğe başla· 

mış, ve he.tta bunların miktarı 

2500 c kadar çıkmıştır. 

A 
merlka dımanrna'<ı nrn Salo· ı kalıla r 'ıl n•ıl i donıınma olmadan a da· 

bul ediyoruz. Koral deniz harbi· 1 
lnon ·' - 'Mına tuarrULU mli- lam çıkıu•ak kadar Ul\fAla.., tı ! nln oldugu günlerde Jl\por.ların u.w • . B U J)..\ OABASI ! 

\•azıvcte hlıkı'm olıımad klarını ııl!sebetlle hir kil" .. iın en et nf'",red ı· " ~ .. llarpten, fak a t bu ~on harpten de· 
ve Avuc:;tralynya yeni b r çıkar- len J apon t ebllği ncle hu clonıınmadan ğll de ~~en Rii,>·dk harpten Öıtl'e 

Ticaret Vekili bugün 
şehrim ize geliyor 

Ankara, 13 (Vatan) - Ticaret 
Vekili Dr. Behçet Uz bu akşamk 
ekspresle Istanbula ha.reket etmiştir. 

VEFAT 
- 16 l\layıs -

Fatih bur:un bir denız r.üma) 
yapmıya karar vermişti. 

İk rıdı vaktine doğru, Dolmabah· 
çe onUndekl donanmadnn bır kıs 
mı, demır kaldırd . Suratll bir yü~ 
ru,> Uş ile gcl~n gemiler, liman oğ_ 
zındnkl zincire d yandı. 

Bu paketlerin zam ıı nd açılıp! 
snhlpler ne tevz ı için Posta mil· 
dırlyetile temas ettık. Açılıp mu
amelesi biten paketlerin sahipleri. 
ne teblıgat yapılıncıya kadar on· 
!arı muhafaza edcb Jecck .>er nre
nılnı ktadır. Bunu temi., ıç:n es. 
kidenbcri sundurmu uzedndc güm 
nikleıımekte elan mallnr.ıı mııa
melcs nl lıundan soma rıhtımda 

mavnalar uzerır.de ve sundur
malarda yapmaları çln bu işin 

Posta idaresine devredilme.! mu. 
" fık görUldü. L man İşletmesi 
de kendine aıt sundurınnları Po3· 
ta dareslne verdiğinden bırikmiş 

ma hareketi !çın dah epey z.a. on harıı ' c on iki tao,ıt gemi inin h~ gezgin atıı· ılıır a rıts ında unıu111ıır.,,. 
man b<>klcmek zorunda kal .. cak· tırıklığı . daha fazla .. ıııın nıııhim hll· mlş denilchiltx·ek bir adet vardı. M~
larını etraCile anlatmışt.ık. Bu. a rlara ufratıldığı blldlrlli) ordu. B u <>cl!ı. hir okl\_a armut alı rd ı nız: tart · 
gün Salomon adalarına karşı A. ku.) ı ıılara raC"mf'n, Aıncrlkalıla r Tu. ı tık tan ,.,(lnra ke!oe i •. ı ı;ıdının lc;lne bir 
mer kan deniz ve kttra kuvvet· lagi'~ e a.-ı.er çıka rılılar \ C çetin bi r• a rrnut daha ata rlar, cal, hu da c·a· 
!erinin başladıkları h rekct bu ha rbe tııtuştuıar. baır;m derlerdi .• '\tua~,ycn bir miktar Jandarma Genel Komutanı Kor· 
sahada teşebbUsiın d ha Japon. Tebll ·den tı<>ııra J apon donanma rıml ık atırı!ınır, , cllni~e u~atıltın hlr general ROştU Akın'ın biraderi 
tarın elıne geçmedif:lnl göster. tıö.ı:c•usiı, mlitteflklerln ıo;aloınon ııda- 3, uc fındık da «<'aha"rn olıırılıı. Jfe· !Kırklareli Mebusu Züht il Akın'ır 

Evvelce zınc r mücl.ıf ıa eden 
Venedlk gemiler nln tayfaları, çı· 
karılıp A) \ nn arayn gonderılıniş 

olduğu için, zlı1clr'n ç tarafındaki 
gemiler boş kalını tı. İçlerinde, sı. 
dece b r kaç nobetçl vardı 

ınektedir. \arın<la muddı ' e maııe\I en aı;ır he· men hrınen cnha;va mıi alt her a lış eşi 

V/ akıiı Japonyıı, Amerka ne ..ı:lıııetc u ı;tıadıl.larını~ ı\merika do· \tri~ te hu ikram Japılırdı . HAN İFE AKIN 
Avustralya arasınd~ki mu nllnınaMnın hemen hrnıen ınah\eılll . Son Alınan tetıll~l<' rlnıleıı blrlııl 

11 
t d t ... . Zeynepkfım has anes.n e e..,.ı. 

vıısa la ~ ollarını kontrol etmek ıııe ı "°"unda A\u!'ltraı.rnJa tehdlclln okurken bu ccııhıu i 'llnı hatırlaılını : 1 1 1 kl ı 
bu::tbiitlin arttığını 11:111 etti. nu füuıa Bu ilkhahardıı '::ı ~k c•ephc inde vi edilmekle kcn l<a P se es n. 

için bu den zirı en kısı Yt1lunu ik ı•arıı""nı~ ~arııı h~,..ıanıa-ndanberll den vefat etmiş. tir. Cenazesi bu· kaplavan sular üzerindeki ada· ra~men , ,\nıcr ahları n ti\' adaya. da· ·:1 ~ ~ "' Ü 
" k k d ' 1 1 l ıı · ı .o• l .7ı ı A<i r nlıı11•1a

0

r,· s ·.l7 1 tank ,.c gün 14/8 942 s.kudndan motör. lorda kara ve deniz lstasyorılsrı hu as er ç ı ar 1" arı ı a K'r ' ·er ı~or. ,, ,~ , 
kurmak suretile askeri planları- l'~lfik harhinln ha~ langınncla pe.k her ı;a pta 10131 toiı ~·a tahrip etml';'· le S rkeclye Vezır iskeles ne seli. 
nın bırlnci safhaı:ını kmal etme. bel'erlkll da\'ranan J aponla r J a şlm · ler , e,·ahut da ele geçlrml•Je r. rilerek snat 12 de buradan hare· 

ğe Çaıı,.mıctır. Salomon adaları dl, donanma~ı malı' nlınuş a"'kerlerln Rn .rakku mlurın .,onund~kl blıtün ketle Beyazıt camlinde Cuma no. 
Llıtın gemilerin n Anı r il olan 

Tr v znn, - e\ velee arzettlğlmlz 
veçh le gem !eri tnhlıye etmek 

(Arka ı \Br) 

kolilerin, bir an evvel gümriik da bunlar arsslnd .. d·r. Amerikan knra)a !)'ıkınıısına mU aadc f!dec:e bf rlcr guliha: c.\l bu da caha ı !ıt ola-,.. " 1 k mazını müteakıp, .ram:ızı kılın. 
.. b dıktan sonra Edlrnckapı Şehitll-

donanmasının (Hava ... •) adaların· !mılar becerik lzlcşti: yahut da aş· <'ak. muamelesln n ):apılm sı imkan 
dahıltne glrm.ştlr. 

" k ı A ı Ta tı t .:inde aile kabr'stmına dc!nedıle-
da uğradığı baskın Japonlara bu lııngıı:ta pc. toy~a a' nqan ın~r • ı er cektlr. 

- Emnı.>ctlnlz mi yoktu? Her halde 
Kont Monti'n n bu lıdl ve b·)ağı hare
ketın zl haber alın sır.dan korkuyordu· 
nuz oylc mi? 

Bernard Martı, si:ıl scvıyor muydu? 
Yoksa mcrfnati olduğu iç·n mi sizi isti
:> Ordu? Bllml;>or musunuz? 

Para mesele ine gel nce oldurdüğunüz 
ad:ırnın hatırasını kirletmek !sterru:m. fıı· 
kat tc adiıf olarak bu meselede paranın 
mUhlm b•r rol oynadığını haber aldık. 
Bu kısa munasebct e na ında Bernard'a 
kaç para verdınlz? Muna ebet kısa sür
mu tür 13 B rlncıtcşrınde başlamış ve 

ynl senen n 25 llkkanununda bitmiştir. 
za,allı çocuk 24 ile 25 ilkkAnun gece
sinde tarı:ıf.nızdun katledılmiştır. Bu ki 
ay içlrıde sizden knç para almıştır? 

- Ben ona para vcrıncd m. 
- Evet vermişsiniz. Onun namına dol· 

durulmuş ve siz n imzanızı Uışıyan beş 
bin franklık bir çek bulunmuştur· Bıı 

QCk 15 lkinclteşrlnde yazılmıştır. Para 
da d('rhal erte gilnu bankadan alınmış· 
ur:. Bu p ranın r.ereye sar!cdıldlgi mcı. 

l(ım değıld r Ba ka para da verdiniz mi? 
- Hayır. 

- Bır b ka beş bın franklık çek te 
bulunmuştur. Fakot bu çekin mukı.:bllı 

olan para bankadan alınmamıştır. De· 
mek kı rar-ızda bt-ş bin franklık bir ta.· 
I'ifc vardı. 

- Evet ... 

" 

- Şimdi b raz da cinayetten bı:ıhsedL 
nız. Hayd ... Cinayeti işlemek yoksa an· 
!atmaktan daha mı kolay. 

O gece yani 24 llkkfmun gcccsı Noel 
yortu .. u dı. Saat sek ı buçukta Kont 
Monll il beraber evinizden çıkmışsınız 
Cıros lokııntasınd beraber yemek ye· 
mek :ı cm ş:.inlz. Oradan dostlarınız olan 
Nazır Hendi Pcrclcr'n n evine gitmişsiniz. 
N zırı ve karısını da nlarak dört kişi 
bir bara gıderek saat Uç buçu:a kader 
dans etm şslııiz. Doğru mu? 

- Evet ... 
- Kont Monli sizi ev nizin kapısına 

~adar geUrmlş. O aralık c ~:ar kepıların 
blrının e~igındc Bcrnard'ın g zlenmlş o
larak durdğu u gormüşsilnQz. Öyle mi? 
Peki ... O g cc için bu gence randevu 
mu verml§Unlı.? 

- Hayır. Epey :umandanber göruş

memiştlk. 
_ Ne kadar zamandanbcrı? 

On gun kadar olmuştu 
- Niçin? Artık ayr1lmaca mı kar&r 

Çeviren: Renan A . E. YALMAN 

,•crmlştinlz? Ceo,;ap veriniz. O gece slzl 
fokakta görünce ne dedı? 

- lçcrı girmek istedi. 
- Sonra? 
~ Ben lslcmedım. Sarhoştu. Kork · 

tum. Kapı\! · ctığım zaman arkamdan 
geldi ve eve girdi, odama kadar geldi. 

- Ne soyledl. 
- Her ııeyı sevd•ğim Aldo Mont ye 

anlatacağım diye beni tehdıt etti. 
- Kontu ı:evdı&inizi söyluyorsun ız. 

Gar'p b:, eı~ı: dogrıını? 

- Evet sevlyı.. . ııı. 
- Peki sonra? 
- Korktum. Y-alvardım. Bernard u-... 

nimle alay etti. Ben. itti kaktı. O esnada 
telefon çaldı. O saatte yalnıı. bıtna Al· 
do telf'fon edebilirdi. Bernard telefonu 
açtı. KonuŞ111ak tst di. Ben de yatağımın 
başucundaki dolabın çekmeeesınde du· 
Nn tabancayı aldım ve ates ettim. Ne 
yaptığımı bilmiyordum. 

- Bu sözler, her katılın ~tlsnasız o. 
!arak soylcdlği sozlcrdir. 

- Doğrusunu söylüyorum. 
- Peki öyle olsun. Kendin ze geldi-

ğiniz zaman ne oldu:' 
- Bernard cansız olarak yanımda ya· 

tryordu. Evvelfı bayıldı sandım. Ayılt· 

ınağa çalıştım. Fr.kat faydasızd ı . 

- Sonra? 
- Sonra mı'• Hizınetçl polisleri ça~ır. 

d•· İşte bu kadar ... 
- Öyle mi? Demek ki polisler gelip 

te c nayet ortaya çıkınce yııptı(?ınızı gil. 
~el giızcl itiraf ettiniz? 

- Hayır. 

- Yn ne dedınlz? 
Gladys b-::ığuk bir sesle> devam etli: 
- Henilz e\'e :;elmlstlm. Yatak oda· 

mın yanındaki küçiık odada soyu nuyor· 
dum. İçerde bir ses duydum. Hemen ka. 
pıyı açtım ve bu adamla karşılaştım, 

dcd'ın. 

- Biraz evvel çıkarmış ve yatak oda
sına bırakmış olduGunuz elmesları çal· 
ınağa hazırlanıyordu da demediniz mi? 

- E\'et! Öyle, dedim. 
- Bu yalana herkes nanabilırdi değil 

m? 
Reis, jur. heyetine dönerek sozlerine 

,;öyle devam etti: 
- Maznun çok zen~in oldufu için 

böyle bir hırsızlık vakası milmkün ı::ö· 

runeblllrdi . Fakat eı{esi sunü yapılan 
tahkikat ncticesınde m•znunun henüz 

(Arkası ,·ar) 

, Allahtan rahmet diler, kederdı. 
de ailesine tazlyetlerlmlzl surnrız. 

Domates plôkisi 

B uglin doımıte.s plfıki 1 yaptım 

Çok olmamış sırık donıateı;le 

rint yı kl!Lllım ,.e kabuklarını ~oydum. 

Sonra bunları l'U\'8rlak olarak kes
tim. Çeklrdekle.rlnl çıkardım, ~krar 

yıkadım. Diğer ta raftan 50,anları 

pi.) az ı;orn nı t:Ilıl çenttlm. Ze~ tin ya· 
jında pembe pembe kın unlunı. Çeş· 

nl ıc:ı n blraL da !>arnıısak l!In c ett~ııı . 

bunları, tencere) e k a t kat dlLdiğlın 

donıate .. ıerln il.ı:crl ne yal dı ın ' e t en· 
ı·cre~ i ateşe ko) ılum. Biraz kayna. 
dıktım sonra hunların ÜT.e rine Uç dörl 
par(•ıı ':<'kerlc h!'raher birar. pi rine; 
..r.rptl ın \'C p işıne,\·e bı raktım • .\ra-.ı ra 

plrlıı!: leri hir kaşığa alıı rak bunların 

ııişlıı ııl o; ıııe<llkl erlne haklını 'r. ııi

rl ntlı-r pi~ln<'~ yemeli nte';'ten lndlr
ıllm . Bu sırada blrar. maydanoz atına

yı unutmadım. Kapağını knpıyarak 

ten<'ere,)1 oğuııııya hıraktnn. Soğu. 

duktan sonra domates rıt l'ıklsl nefis 
olınıı ~tu. A'b"IZ tadile yedik. 

E V li.ADL'lll 
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• Askeri durum BAŞMAKALEDEN DEVAM 
( Yazan : 1 <~ ı 1ııe.ıeı ... 
1 ill18D BORAN 1 İşin terbıye ve mu•llim yei>ş.. 

o!aco.k yen.ı gençleri devlet bütçe
sine yük olmadan yetiştirsem, ya. 
nt koy enstitllsil taleb<>11•n çalış_ 
ması sayesinde kendi yiyeceg-tnt1 

kend masrafını çıkarsa? .. 

insan vücudunun Hindi standa 
karışıklıkl ar 

' <S...,. 1 -ı % '----------------' ı t•rmek cephesinı başka bir yaz:ya 
Doğu cephesinde: bırakarak Ar•r yede gördüklerim-

den ne glbl dersler a1ınab:! ~ ccğ:· 

S on nc,rcdllcn re,k11lılde .\.L . 
1 

· 
nl kısaca anlatmak ıs erım: 

ınan tebllfl lle kı a. Ru"J tcb· Bu memleket halkının b;r vasi. 
Köy enstttillerl kurulalı henüz 

üç sene oluyor. Daha bugü.r:d!'n 
yiyeceğinin yüzde 5ekseninl yetiş· 

tiren enstitüler vardır. 

yedek parçaları 
çar111mba günü dört klfı ölmüş ve 
halk tarıı..tıı:ıds.o d.enı'ryolu pnna 
ateş verilmek it;tenirken pc,l}S t.a· 
ra!ından açtlan ~e 10 kış; Y"· 
ralaıımıştır. 

nıınden anladıfımız şunlardır: Iik slstcın ne 13,yık olmadığı, bu 
1 - Kalaç garblnde Don dl"ef;J ~istemin bu toprsklardR ver m ve. 

h:lııcJr bulunan 6'?. <'I So,-yet ordu uM rcmedıCI; Arifiyedc hergün be~ 
nun nıecmuu '' t. el ~o,-yet ı:ırhh yilz kere tecrübeden gcçiynr Bu
ordusunun ku\ \.etti uno;urları Jmha rada dayak, mubassır, ceta olma· 
•dJlmi,tir, Ru1.olar, j7 bin el'Jlr, 1000 drkta.n başka çok eükür ne t•~ıi. 
Jen raıla tank, her c:apta 730 top m•t var, ne de müfredat proer•
k•3-•P \'Crmlı;ılerdlr. mı. .. Kafat"ra hunı .le bir takım 

Yazan : Pr of . Fahri AREL VB.$ington, 13 (A.A.) - Harbf 
ye Nazırlığının bildırd.iğine ı:<)re, 

Hind·ı::tandaki, AmC"r•ka. kuvYel.e· 

Bir köprü ha,ı ıne,·z.Hnd(', bu ka· basmakalıp nıal\ımat doldurulmu· 
dar bilyllk ku,·vetltrln bulunnıar;ına ror. yent b:li:i ameli çalışmalar 
akıl erdirmek ı-üıç. Ru 1ann a'ıl mtL .ç~nde bir lhtlyacır., bir meraKın. 
dafaa ha.th Don nehrtntn ,ımal Ye bir zcykin mahsulü olarak tems 1 
ark sahtllerlnden g~n-.ektetir. Bu ,olunuyı0r. İyi seçild:kten sonra 
kı~a izah ile okuyll('ularımrı ne de- kendilerine &enlş salflhlyet veri
mtk i"ttedlftmh:I elbelte anlıya<"ak- len ve bunun mes'uliyetıni seve 
lardır. Eter Ru!'ılar bu kadar bUyOk !'leve, &öJüslcrın1 &ere ecre yükle. 
hlr hatA 1,ıemı.,ıerse, Almanların bu nen taLm heyeti; usullerini günü 
büyük mu\·affaklyete rafmen Kala(' &ününe thtlyaca göre tayin eL 
C'l\arrnda Don nehrt şarkına ıe<-eıne- mekte serbesttir. En doğru ve 
n1elerı ,.e Klet7.k&)"& ('e\·reMindekl ver:mll yolu akıl yordamile arar 
n1ohdut Ru kıta.larınr hilii. mağlOp ve bulur. 
eden1emt1Pri ~aşıl&<'Ak bir ,...:.·. 

2 - Şiınali Kafkasl·ada Aln1an tle_ 
ri hareketi 1:arp ,., <'enuı> ı,ttkamet
l"rlnde de,an1 ediyor: 

Rumen kıta.Ja.rı Ken: bo~azı .ar-
kında kuv\·etle mbdafaa rdUen Slo· 
\·lansk ~thrlnl almı~lardır. Kuhan 
ha.\ ı.a<liında Kara.deniz ~ahlline llerll_ 
yen Aln1an ku\·\etleri Jvnüz Kra -
nodar 'e ~faikop çe,·relerinde bulun
nut.kta \'C Ru' arh:ı kıtalarını atma
ğa ça1ı,n1aktadırlar. Bu l·('ııhede bu
lunan a'iıl Ru11 kuv\·etıerl, Anapa., 
ı-.-:o,•ro~ı k Ye Tu&)l'\ lhnanlarında ge
miler~ 1ahllyr edilmektedir. 

Köy enstitUlerinin yüksek veri· 
mi, bu hür sistemden doğmuştur. 
Dört duvar arasında kapanan bir 
heyet. bu işin vasiliğini yapmağa 
kalkışsaydı, asıl iş yerinde bulu
na.nlırın idrakine, yurt sevgisine, 
ıneslek alakasına, namusuna tnan. 
mıyarak kendi nazari ıörüşlerlne 

vey& ecnfbi bir memleketten kbr
körür.e alınmış bir nümuncye gö
re paslı, OrümcckH uydurma bir 
talimatname ve müfredat progra· 
mı yspsaydı köy enstitüleri deni_ 
len fcylzll iş vücut bulmazdı. Ni. 
tcklm bu berbat sistem, mcmle· 
kelle her el koydutiu işi çöle çe-

1\faiko11 ıw-trot ha,·zaıı;ınclan çf'kHen 
nu .. ıar, buradaki petrol kuyularını 

d virmiştir ve çeviriyor. ate-~ yerml~lerdlr. ~tokholm' en ge-

KOy enstitı.Jlerl muh tinde şöyle 

söz;er ~ittım: 

- İ~ini b: leıi bir büyük çiftçi. 
ye gıtsek, tı&ana bedava toprak 1 
vereccj z, illet vereccC-iz. beş yilz 
çift de kuvvetli kol vereceğiz .. Bu 
beş yüz gence '.Ş ögre tir misın ve 
karınl ... rınt doyurur n1usun".,, de. 
sek bize şbyle bir cevap verec~ğl· 
ne şüphe yoktur: 11Bc~ yilz. gencin 
bu ~arHt.r a.ltır.da çıJ:şmasıııa mu
kabil ben b n lns&nın k&rnrnı do. 
yurmağa hazırım, fşkat çalışma 

şartları işin ıcabına uya:un olmak 
şartile ...• 

Devlet baba, işe k:srışır.ca ferdin 
yaptığını yapamıyor, vatandaşa iş 

bllmez. beceriksiz, müsrif b r kuv
vet gibi &ôrünüyor, devletçilik adı 
altında yaptı~ı her işte hususi 
fertten ıerl kalıyor. Halbuki bU. 
liln imkanlar, kolaylıklar onun 
eı:nde ... Müsavi şartlarla ona re. 
kabct etmek ferdin haddine mi 
düşmüş! işte biz, fcrdın yapabil_ 
dtğini devlet namına aynen yap
mak iddiasındayız. Yeter ki b·r 
takım ' usullerle Iüzuli oıariik yo· 
lumuz kesUmesln. On yedi cnsti. 
tüden mürekkep mubarek ağ bu 
sayede devlet hazinesine b"r para 
yük olmadan yurda binlerce köy. 
lü muallim yetiştirir, bulunduk
ları muhttlere işlctmC' nümur:csl 
olur, her suretle hiznıcl eder ... 

[Baştara!ı 665 - 666 numaralı 

!'ayılarımızda çıkmıştır.J 

Ye.şh ilim bu enjeksiyonlar. ken... 
dlsine de :yaparak gençlik, çe_ 
vlklik hissetmiyc başladığını söy 
lemi~se de bu şırıngalara r'"j:men 
az b.r zamac a.c.nra mukadder 
Olfln ölüm or.a sun·i gençliğinin 

doya doya zevkini Aldırmadan 

gözlerini fani dünyaya kaptııtlır· 

mıştır. Bro\Vn - sequard'ın a.çtığı 

yolda Voronoff Jlerlemiştlr. Koç
larda ve boğalarda yaptıj:ı tec. 
rübeler;n verdiği p.ıriak muvaC· 
fakiyet üzerine ya~lanın jnsan· 
larda, yahut genç olup da her
hangi blr ~bep dolsyrsile cinsi_ 
yet bezleri çalışamaz }lale gelmiş 
k mselerde aşısını tatbike kar3r 
vermiştir. İr.sana yapılacak bu 
aşıda, yine bir insandan, tabiati
le genç bır insandan alınan ben
zerin;n kullanılması en muvafı. 

ğıdır. Fakat buna halt>n pek nı 

kan bulunam~maktadır. Farzede. 
ltm ki, genç bir kimse para mu
kabilinde cinsiyet bezler'nder. bL 
rint (biliyorsunuz kl bu bezler 
iki tııncd r ve biri bir hastalık 

veya kAza neticesi har• p ol ursa 
öteki büyüyerek vücudun bütün 
·~~~~~~~~, 

Türk siyaseti ve 
düaya matbuatı 

len bir habere aröre, Alman mütehaa-
N. n et ,istemi Arl l•te muhterem Başvekıl, prog. ca-.1 ı in"lde) (-> ~ı~ları bu )'anıtnları öndUrmeye ça... mus ve cm .y ~ • . v ll>ftv .. 

ıı,ınaktadır. Alnı.anlar yanrınları fiyede ve diğer köy enstitülerinde ramınızda taraftar olduğunuz hür. j şey k"ndi niyet ve maksatlarına Tür
'iöndürdUkt('n ~nra :rtnl ku:rular a('a.- yalnız terbiye sahasında tecrübe r yet \'C: nımus sl!temi, köy ens- kiyenin pasif surette muta\'aatıdır. 
('&.k1arını.,; takat bu dOrt, beş a.)·hk ediJmekle kalmamıştır, malt bir titülerınde hakiki b'.r tecrübeden 1 Almanlar TUrkiye'yl emellerine rl.
blr me~eleı. sistem diye hayret veri<:i bir tec. geçmiş, az zamanda böyle bir ruh metmek için muharebe etmektense 

3 _ C.enup t.stlkarMtlnde otan ha- rilbe ıeç rmiştir. yaratmı~tır. Bu memleketi ccnne- onun ?\.flhver siyasetine zın1nt iltihak 
rcl<etc gcJlnce •. \lınan tebH~I, yalnrı;I Köy enstlttilertnln tesisine ail te çevirecek yol; şckillrrc tepma. 1 ınt temin etmeyi tercih ederler. 
Karka~ tfatlarına doAru l"iriı-:ten hah- ışler, mail kınunların hükmün- ğı ve faydaları fedı1 etmeği mec- TUrklye'nln anane ve h~!ltyattna 
ıtetml"', yer \'e t•tlkamet btldlrm('ml,_ den, milnakaııa usu1Jeriııden filan- buri kılan eski vasn·c::n ve mür&- vi\kıf olanlar için Saracoğlu'nun icap 
tir. Ru.slara göre Ç-trktSk'e- yHrüyeo dan h~r!ç bırakılmı~tır. kabelcrin kalkınasıdır ve köy ens. ottiği takdirde TUrk balkının C" f:lo,· 
bir Alman kolu dar yadllerde ve sarp Böyle ti nasıl olur? diye eski titülerlnin crtt ya canlı bir nümu· neferine kadar döğtışece.ği suretin_ ! 
daf:larda 8.u!ll muka,·emeU ile karşı- kalalı maliyecilerin bir arahk ak. nesini koyduiu ve az zamanda ge. deki lfade11t biran bile ~Uphe götUr-f 
ıaşmıttır. Dofru u, Almanların bu lı durmu;ı, hayretten şaşırınışlar- llıttlrdil namus ve emniyet si!te. I mez. Binaenaleyh siyasetlerine bir I 
ıstıkan1eti terclh edı,ıerl ıı,ebepsiz de- d 1r. minin bütün hayat:ı h.1kin1 olma· Mihver lehtarhğı tcmayUlll vcrmele
~11dlr. Jltrhalde, bu ı~tlkamtttt dat- Fakat bu tecrübe 0 kadar açık &ıd1r. ı ri için Almanların Türklere mUe~slr' 
ıarı &'PP Batum'a kadar ,·annak isti_ ve kat'i neticeler vermiştir ki dev- Günahına gird :ımıı fena me- olmağa çalışacakları anrn hulOl et-
Jorlar. Bö)ko- bir mo\-affaklyet, ltuıJ let adamlarımızın, mebuılarımı- murların çoğunu, dogrudfln dol. mesile Tilrkiye'nin imtihan zamanı 
Karadeniz donanma'wtnın saf harlcl zın, mallyecller·mtzin eski siste_ ruya vasilik s·stemi kısırlaştır- ağ"lebi ihtimal g(!lmiş olacaktır. 
·dllme-11 ,., Karadenlr.de )tihveır }ui- m1n biçareliıll ve lşe yaramazlığı_ nıış1 verimsiz bir hale koymuştur. Böyle bir imtihanın ne zaman ve 
'Wniyetlnjn kazanılm&M demektir. nı kavrayacaklarını ve emnlyet Hür sistem, .r:amus ve emniyet na.ıı::ıl yapılacağı Rusya ,.e OrtaşArk_ 
\"olp bo)l&rın& uunn1ak ıMa~·en ı-: &Ut.emintn faydasının manası hak- sisteınt de un yedı köy cnsUtüsUn- takJ askeri inki;Sııı.flara. geniş nlikyas
ınan orduJarın.-a Kar.rlealr. lkift<"I bir kında nihayet Jôzlerl .a.çılacal'ını de harikalar yaratmı,, ıöz açıp ta tA.bldlr. Onun neticesi S;ıracogıu-
mu\·Mala tf'mfn edf'ıttkUir. umabiliriz. kapayacak b'r müddet içinde ya, nun .-fa4J Tllrk bitaraflığı• d!ye tav-

• - BakO dffllir.w-<Jılu boyunea H.,.. , man bir akıncı ne51i yetiştirmiş· ijif ettiği mefhumd::ı. mündtnıiç kud_ .. ·' Eğer köy enstitülerıne verilen 
?.er deniz.ine do~ru olan harekete dair . 1 t 11 1 Ur. ret ve karara tAbldlr. Ingillz 11iya!eti • para 1le mutad dev e usu eri e 
• ı ~•r m-•u·mat '-ktur Bu -re Ahmet Emin YALMA'N yakın şarktaki mUttefiktmizln nazik ,,en '"' .,.. .,.~· · • ,_. ... iş ıörülscydi yapılan iş:n üçte bi· 
de Georcıev&ılc, \ladi Kafku ,.e ri başaorılamazdı. 
1\fo'\d<>lı: ,ehlrlerl yakm blr tehdit al

ı ndadır .• .\Jn1an hareketi mu,-affaki-
Göbels'in bir yazısı 

vaziyeti için elle tutulur ve gözle gö
rülür surette anlama ve ~empati de· 
lil ve misaJlcri vermiştir ve vermek· 

• 
ihtiyacını temin edebilir) vcrmı 
ye razı olsa dah:, mevcut kanur.
lar buna manidir. Knnunun cer· 
rahlara verdlii müsaade yalnız 

ha6ta uzuvlar üzerinde bıçak oy
natmaktır. Yoksa son zamanlar, 
da yapılmcıya başlana.ı, güzelleş-
tirme, gençle~tirm-e ameliyeleri 
muvaffak oldukları müddet('e 
bir il.rıza mahal vermediği için, 
kanun bunlardan haberdar ol· 
maz; fakat bir akse klık olursa, 
kanun, cerrahı s gaya çeker. A. 
caba yakın bir ~ude eski Mısırlı 

dc.ktorların idam mahki.unlarını 

Firavuı~dan talep ettikleri g bi, 
esrımızda da ölüme mahküm edi. 
!enler doktorlara t siim cdilmi
yecek mi? Bundan maad!'I. moto· 
rize nakil \·asıtalarının cotaldoğı 

bu devirde sokak kazaları da ay
n' derecede fazlal.,şmıştır. Sckaı. 

kazJsı r.eticesi ölen kim~elerde" 

hemen uzuv naklı için istifade 
edilebilecek surette bir te§k.lAt 
vücuda getiri!emly cck mi? Zira 
hayat inkıtaa u~rar uıre.maz bü· 
tün uzuvların derakap öln1ediğ 

fennen isbat edilmı,ttr. l\le!eliı, 
kemikler ölunıden sonra 18 sa-at. 
böbrek. k<ıraclğer, bezler lakri 
ben 6 _ 8 !'Bat ya~ıı.mekta devam 
ederler. Voronoff'a göre celli.dır 

clir de bir caninin başı ense.sinden 
ayrıldıiı zaman, bu baş biska~ 

dakika dahe y;;;şaınakta ve dü 
filnebilmekted r. Bu d•klkalar 
esnasında mahkümu r: uğradıg1 

dehşet giyotln'e yakla~tıg 1 anrl<1 
hi$setliginden çok dnha fC'ci cl!B 
gerektir. Binaenı<leyh, mükem. 
mel bir teşkllAt sayeı: nde bir in· 
san ölür ölnıez bu uıuvlfr çıka
rıldığı takdirde bir dlğ: r:ne a· 
şılarablllr. Fakat dediğim glb 1 

halen bu ın-:ı:tcriyel dcposu,dan 
ist fade kabil olanıadı,;:r içindir 
kl, hay\•lnlara mi.irac:at etm~k 
mecburiyetinde kılıyoruz ... 

Profesör insan YÜcuduı:dakl 
sakat kemiklerin ancak ayni vil 
cudun kemikler le değlştirilfbil· 
diğinl anlattıktan sonra vaziyf'tl 
hulasa ediyor: v r:zlfcslni az veya h ç 

görmiyen bir uzvun ye

rine bir bcuzerınl koymak le
~cbbilsil buzüne kPdar ne ı-eticc 
verm !'tir? Evveld infiandan lnsa. 
na aşı, ha.}vat~dan insana yapıla· 

na mür ~ccaht·r. ınuvaff•kly~t 

şansları çok d1'ha: fazladır. Fakat 
biraz e\·vcl söylediğln1 glbo insan. 
deın uzuv t.:darikl halen her za· 
mıın ınümkün ole mamaktadır 

Hayvandan ~nsar.a yapılın nakil, 
lerln bir kısmında nıuvaffa.ktyet rine ı;;u emir ~rilmışt;r: 
elde ediliyorsa da aşının tesiti bir 1 - Amerikan kıtalarının H:n_ 
müddet devam ettiklen sonra ya-, dbıtanda bulunuşu:-.un sebtb mül. 
vaş y.:v.aş zail oluyor. Aş:Jtnan tefik m·lletlerın mihver devletlC'· 
uzuv b·r taraftan vticutta mev- rlne k~rşı ya.ptıkları harbe devanı 
cut, fakat az vazife gören asıl etmek ve Çine yardım etm~ktır .. 
uzvu kamçıladığı g\bl 1 bizzat ken j 2 - Mihver kuvvetler! Hindı~
di de tedricen rezorbc yani raşf, t.ııına hucum edılmedıkce Arn~r~. 
olup ihtiva ettig müessir mt1d· kan kıtaları hiç b!r $eye k&.rışmı• 
deyi vücuda t~rketmektedir . A. yacaktır. 

şının tedricen küçülüp kaybol· 3 - HJndistandakı Amer·kaı 
maması için onu kt?ndi kan dA- kıtaları Hirdlslanın dah:lt ıiyase. 

marlarile beraber çıkarıp aşıla· tine karışmc.ktan kestn olarak ç·. 
nan k·mser:in vazife ~örnıi,r~n k neceklerdir. 
uzvunun kan damarlarına raptı 4 - Dahili kargaşa1tklar çık tığ 
dü~ünülmü~se de, bugünkü cer takdirde Amerikan kuvvetler: yai 
rahi imk:inlar dahilinde pek mu· nız Amerikan tebaasını korumak 
vaffak olun~mamaktadır. Bina- için ted•füi tedbirler alacaktır 
er.aleyh aşının hükmü ge<>ince 
tekrarlamaktıin başka çare yok· 
tur.• 

Nihayet profesör konleransını 

Pir inç meselesi 
(Baı,ı 1 incide) (::) 

ı;;u sözlerie b'.tiriyor: günkü içt meda e.ın ı vıcd runa 1;6-
İhtiyarlamaya ka.rşı yapıl~n tUrmi.ış ve : ~Pirinç fiyatlarını dü. 

bu aşılar ölüınü h çbir zaman or. şürmck :çin ehmde bulunan pi· 
tadan kaldır mıyacaktır. Car· r nı;lerj 95 kuruştan p yasaya çı 

rel'in hemen hemen bütün Ji,~an_ karıyorum.ıı demıştir. 

lara ve bu meya.ı da. türkçeye de· İtte bu hadiseden dolayıdır k{, 
çevrilmiş olan (L'homme, Cet Tlı.aret Odası . komite azası \"C" 

incc.nnu~ kitabından aldığım şu hatta bazı gazeteler bile Çanakçı;ı_ 
!özlerle müsahabenıc son verece· lıya ·ht•kllr savaşında başkahriı. 

ğim: man rolünü almış bir tüccar ohı 

.. Bir ihtiyarın bozler·nt ve ka. rak iöstcrmeie çalıştılar. 

n~nı ölü doğn1uş bir cocuğun bez Fakat ne g rtp bir tecellidir ki, 
teri \'e bır ge::: ç ad3mı,1 kanlle Çanakçalı, komite az4sı önünd~ 

dcğistirecek olurs•k ıht"yar bel· Ye T:caret Odası nıümc!isi11cr hu, 
ki ~cnc;-lc5eccktir. Fcı\tıt. bu ı:.._ zurunda böyle bır jest yaparken 
m '" liyatın mümkUn ohtbilmesl için şiınd.yc kadar yaptıklarını da a· 
büyük tckn k güçlük:cri ;yenmek çıg 1 \·urmuş oldu. 
13zınıdır. Bununl .. beraber, ft:n·ı Bu; dan b:r mi.ıddet evvel elin
nin terakkileri seri'dir. Halel" de mevcut pirinçler, satışa &rzet. 
mC'vcut b!..llur.an vr, ileride de mtyip, ıımallarım taahhütlere ve
kcşfedi!ecek olan yeni teknikier r:lnı ~;tir ... di;ı.·e mürakabe teşltili

~ayeı; nd~ bUYük !lrrı aramayı tının kontrolundan kurtulmu~tu. 

dt'vam edebiliriz, Çanakçalı, cenup vilAyetler mız. 
Bc;eri) · t, imıı1c.rtalite'yl lfra den kilo~unu 16 - 20 kuru.şa top

m•ktan hiçb.r zaman yoruimıya lad.ı:ı çeltikleri istanbula naklet. 
c-.ktır: buna muvaffak olunamı- tirip bütün maıraflar dah·l kcnd -
yacaktır. zira uzvi teşekkülü, ün

1 
sine 47 - 50 kuruşa malettiğ pl. 

1<anunları:-a bağltdır. Şüphe~ 1 j rlnçleri kara borsa üzerinden p:-
kl. fizyolojik müddetin şııışmaz yasada, 130 kuruşa kadar yüksel. 
~idi$1nı geciktirm ye, hatta bir ten b.r tüccardır. Ve nihayet dtin 

mtiddet 1çin dej:iştlrmiye, kPdir elimde pir·nç yok diye:-. Çanakça· 
olacaktır. Fakat hiçb:r ~tırrtle ıı. bugün fiyatları d\Jşürmek için 
ölümü ortadan k&idır.mıyacak· elimde mevcut pir;nçlerden mil
tır. z:ra ölüm dimagım~z ,.(> ::ah.

1 

hım bir kı~mını toptan 95 kuru~ ... 
siyetimiz ·çin ödemek mecburi· piyasaya çıkarıyorum. dlyertk 
yetinde ~1duğumuz bedcıd-fr. VO- yeni kurulan mUrakabe t~kiTBtı. 

cut ve ruh hijyenine müteallik nın ve dolayısile halkın gözünü 
bilgiler miz arttıkça, ht stalıksız boyam&k stemiş ve hiç b_r ftira
ihttyarlığın korkunç oknadıt;ır.ı za maruz kalmadan, elindeki ge. 
ögreneceğlz. Istıreplırımız.ın bed· çen sene mahsulü pirinçleri &er. 
bahUıgımııın böyük b r k••m• bcslçc 9~ kuruş• satmak tektif'ni 
ihtiyarlıktan de;ıı, luıstalıklan yapmıştır. 

ller gelmektedir:, Şimd ye kadar İstanbul piyasa-;::=============================.- sına bu ~ener. in ll'WihsulU pirinç 
Ellerine kayıtsız, şartsız, müra. ( .... ı lıoelff) ıı:x l·tUt' deYan1 e~rM", Ru~lar Grozny 

kabeslz yüz.binlerce llralık millet · 
t>ctrol ha,zasını da ka)·bedeceklerdir. h.it şunu inkir edemez kı halen Qbservers'in dipJom&.Uk muhabiri 

tc de\•anı etn,ektedlr. 

Mil:i Şef lnönü, 
Dil Kur.ultayında 

(Başı 1 incide) X X 
Ankara, 13 ( A.A.) - Dördüncü 

.Oıı kurultayının ikinci ı.;:enel toplan. 
tısı bugün saat ıo da Milli Şef CUm
hurre.i~imiz lnönU'nUn >1lksek huzur
ları ile Ankara Dil, Tarih, COg"rafya 
rakuıte~lnin konferanı ıa.lonunda. 
tnpıa.nmı,tır. Toplantıya asba~kan B. 
Şeme:ıettin Günaltay b~kanhk ediyor 
"e k&tipllk vazlfeetni de B. Necmet
tin Sahlr Sılan ve Faik Unat göril
Yorıardı. Klırultayın llk toplandığı 

&'ün, TUı·k Dil kurumu genel aekre
lerliÇ;-1 tarafından CUmhurreisimize, 
Büyük Millet Mecli~i reisine, B&'fve· 
kile, Maarı! Vekiline, Parti genel sek
r&ı"rine ve bunlardan önceki kuruL 
taylarda ve Dil kurumunda. ytikııek 
öde\' almış arkada~a telgranar 
twek:ımı~ti. Bunlara cevap olarak: J.f.!J. 
l! Şet lnönO, Renda. Saracoğiu, YU
ceı ve Esendal, Ru•en E9ref Unay
dtn'dan e-elen telgraflarla kurultayı 
kııtıanıek Uzere Ista.nbul üniversitesi 
ile Tarih ve Coğrafya kurumlarından 
~t'lı?n telgraflar okunmu!}. \'il8yetıer. 
den, kRZnlarda.n, belediye ve Parti 
~·~J:-;Jerinden gelen yüzlerce telgrafın 
liSt@&i de kurultaya bildirilmi~tir. 

Bundftn .eonra raporların milza.ke· 
reıtne geçi.idi. Kimse söz almadıfın
dcı.n bu raporlar reye kondu. kabul 
•dildi. 

Belediye iaşe 
kadrosu 

parası ~manet cdllcn geJ"lçler, fi. h b' k dd i k h · ar ın n1u a era ı şar cep es-- ıjöyle yazmaktadır: 
!An ve filAn numar&lı kanunların i h b d ı d t 

n n mu are c mey an arın a a. Bu nutkun ihtiva etti~i c:taal b!ta_ j 
!caPlarilc kendilerini bağlı say. ayyün eylemekledir. Şark cephe- raflık • slyaset~nln arkasında ba!'.'lıca 
ma.m 1,ıar, yalnız ve yalnız vicda.n· 1 d k h d k 

s n c azanan er yer c . azana .. I "iki Amil vardır: Birincl~i orta. halli 
la ve yurt &evtiıile baglı saymııs- ki B d dol h l 

Istanbul Belediye!li ilini arı 

Tehmin ilk 
bedeli .em i r at c~ ır· un an ayı şu cı e sa. her Türk, mUttef?kleı dRvaıına kartı ! 

lar ve bu milletin böyle p~raları rıhUr ki Almanya, hedeflerine "beslediği gayrİ" kabili inkı\r sempati-
nekadar fedakArlıklarla bıriktlrdl_ ~ k ı 865 oo "4,88 ··crr•hpa•a ~sek· Boyog"lu has varmak ;çın, bazan uaş a yer er· sine racnıen memleketinin sulha şid- ' ., ..... '7 • '"""' " -

Q:ini bir dak ka bile unutmıyarak de ıstırop ver~ct yaralar P. i.hasına d~tle ihtiyaC'ı hu·unduğuna ve bftarlLf ı tanclerlle Zeynep Kamil Dojum-
her lira ile azami ic vapmag- ı va· ı t k ti ı kt evi Edirn~spı Sıhhat "-rke•i ve ~ .7 da o sa bil ün uvve C~ nı . şar a 

1 

kalmak imkanını haiz olduıtuna kail-~ • ~ J_VJ1,:" ~ 
ziie saymışlardır. lşt raho.t rahat tt.plamış bulunuyor. çünltü bu dir. lklncl~i Kafk::.,yada olsun M•~ır_ Üsküdar Çocuk Bakımevlntn yıl. 
müteahhitlere- ha\'ale ederek ke- ıstırap verici yaralar, düşmanda da o~un her yeni Alman llerlemti!lylf'I' hk ihtiyacı için alınacak :515 k lo 
ylflerinc bak&cak yerde çocuklar. açilan yarat-ar gibi kafi mahlyetıll daha buhranlı bir hale g<"ltn bu ~ul- Beyaz P~ynir ve 200 kilo Kaşer 
la beraber ormana koımuşlar. kc- deitldır. hu tehdit edenlerin yalnız Mlhverci- Peynir. 
reste kesml~lcr, tuğla harmanları Şur(sını kayda dahı ihtiyaç yok ler olduğunu gerek ReisicUmhur 2678.00 200,85 Cerrahpaşa hastanesi i('in c.lına· 
kurmuşltr, kollarını sıvayarak in- tur ki şarkta.n b:rkaç bin uçak ge- InönU gerekı:ıe Saraco*lu idrB.k et· cak (4) kalem Tıbbi Ecza. 
5aatta •talebe ile ber&·ber çalışmış_ 1 k b ki ı ı· ·ııt 3120,00 234,00 Vllityet Avg 1r dcpo•u ha"\:vanatı rj ama ve u uça ara rı c. mektedirler. ,7 ~ 

lardtr. Tcsi!;atın, eşyanın büyük re üzerine, İngiliz hava kuvvetle- Hiç kimseye hafi değildir ki geçen çln alın~cak 24000 kilo Kuru Ot. 
bir kısmı mektebin atelyelerinde rinin Alman şehirler:ni ve bu şe. ay Rommel, sekizinci ordu tarafın. 4050,QO 303,75 Silivri damızlık Boğa deposu hay_ 
yapılmıştır. ~lcseıa Adapazar fab- hirler halkını alçakça. hücumlarla dan ElAlemeyn'de durdurulmadan vanötI iç:n Plınacak 30.000 kilo 
r.kasının 32 lira lstedlgi alUı üst. teihiş arzusunu çabucak gidere. evvel. Nil ve SUvey~ dofru hemen Kuru Ot, 20,000 kilo Saman. 
lü talebe karyolası mektepte dokuz cek kadar ıeniş ölçüde misilleıne muma.naata ugranıakllızın ilerlediği Tahmin bedeller] ile ilk teminat miktnrları yukarıdu y•ı~h işler 
buçuk liraya malcdilınlştir. hücumları yapmak dama müm·, esnada Türkler h.'ty't teli~& dU~mtlş· ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Sorarım s zc: Devlet parasile kilndür. Almanya bur.u yapmıyor, ıer idi. 1'1:i~\·er kıskA('ının ş.imal veya Şartn.amelcr ~ Zfbtt ve Muam ıat Müdüı<ügü kaleminde &örülc. 

yapılacak tş 32 liraya deg!l, dokuz çünkü Almanya, haklı da olsa in_ 1 cenup ko11arrndan bırı taraf:ndan bil•r. İhaleleri 2118 ·942 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
buçuk liraya çıksın gayretlle; es. tika.m hislerine kapılmak için de. bundan daha batka muvaffakiyetler yapılacaktır. Talıplerin itle teminat mAkbuz veya mektupları ve ka
kl usullere ballı hanıi memur uy· ğil f~kat zaferi kazanmak iç-n elde edilmesi halinde aynı telaş ema-1 !lunen ibrazı 13zım gelen dile-r vesikc.loiylJe ·hale günü muayyen 
kwunu ve rahatını feda eder, kol. hıarbediyor. Almanya, kuvvetlerj- releri görülecektir j saatta Daimi Encümende bulunmaları. 8416 
larını sıva&, uğraşıp çalışmağı en ni dağıtmak istemiyor, çür:kü bu, Bunun ~ebebi a-,lkilrdır. Sa.racoğlu· • . 
yüksek zevk diye kar§tlar? düşman strateJ .s·nm planlarına 1 nun <iki tarafın menfaatlerine tesir... Haseki hasta.nesi l<:in alınacak (Ill) kalem Tıbbı Ecza kapa1r 

Aksine c.Jarak nice memur var yarayıcaktır lerinı gö.,termekte devam edecektir•! zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. ?.fccınuunun tahm:n bedeli 
ki: *>Siz bu usul ve muamelelerle Eğer ing:lteredc Alman şehirle- diye bahsettlğ"i TUrk - Jngi'iz ittlfa- (9970) lira ve İlk tem natr (747) lira (75) kt-ru~t.ur. Şartname Za. 
para çalmayı mkAnsız b'r hale rinin hava hilcumlle maneviyatla. kını BUyUk Brlta.nyanrn destekleye· bıt ·ve 11-fuamel~t Müdürlüğil kaleminde görülcbllır. İhale 31 8 942 
koyduğunuzu mu sanıyorsunuz? rır.ın kırıl!'cagı sanılıyorsa, hata bilme!'li Ingilizlerin Mısır. Suriye ve Pazartesi günü saat ı:; de Da:mi Encümende yap:lacaktır. Taliple. 
Sa.kın, ben sıze aksini lsbat ede. ediliyor. Bu hata, b\\tün muvaffa- Irak·ı cıterinde tutur- tutamıyacal<_ rtn İ~k teminat makbuz veys mrktupları ve kanur.en ıbrazı J;izım· 
ylm." diyerek çalmeının kırk tür· k:yet ~nslarına temel teiJcil etti- ıarına U\bid\:. g~len diğer ves;kalarile 2490 No.lu kanunun tarifatı çevresinde ha .. 
lil yolunu buıuyor. ğinden dolayı bllhlssa fecidir. Orta.şarktaki lngilit ve müttefik 1 zırlayı:ıcakları teklif m~ktu;:tllrını ihıtlc günü sav;t 14 e kııd&r Da. 

Çalmayı aklına koyan bir adam Almanya, bir defa, o da 1918 kuv\'etlerlnln bu hayati ~ahaları mu· imi Encümene vermeleri l6ı,md:r. 8744. 

için buQ:ünkü sayıEız milrakabe sonteşrinindr., bir budalalık yap_ halazade. muvaffak olacakıarını ar· * 
usul ve mu&ıncleleri bir enQ:el de .. · mıştır ve bugün bu hatayı tekrar j zeder~ck T\irkiye'nln sebat ve muka.- Belediye Tahs l şubeleri tar~fından tahsil cdilm~kte olwn ver:ı 
t:ld r, izini kaybetmeI::i mümkün ıttmek ~st yecek bir tek Alman vemeti etrafında. eııdış~ göstermek ve rcslmlerln 942 senesi taksit ayJırr aş ğıda gösteril!niştir 

ibarettir. olmıyacağı katlyetJe söy~enebilir r&cAatla borçlarını ödemeleri icap rd r. Taksit müddetleri zarfır.dıı. 
kllacak, çok U)'IUn bir zeminden yoktur- 1 için en küçük bır. sebep bile mevcut Mükelleflerin taks t •yları lcinde alakalı Tahsi! Şubelerine mU-

(Ba,ı ı incide) // S l d } d Almanyanın Türkıye hakkındaki ~on borçlar,n1 ödem yen MÜkP.liet:o?r hakktnda tahsili emval kanunu-
nu a OmOn a a arın a mak~at ve niyetleri etrafında ne Re- nun hu'ku··mı~r i dıh:l nde- tak>ba! yapılatağı H;in olunur. n akşanı geç vakit öğrendiğimL Köy enıttitü muhitinde çalışan .,. 

ıe töre. tesbit edilen yeni kadroda &k.ır.cı Ti.ırk gençleri, yalnız blr (~ı 1 hıclde) l=J isicUmhur lnönU ne de yeni Ba'vekil Birinci Tk İkinci Tk Üçüncü Tk 4. UncU Taksit 
ı::atışacak memurlara tebligat yapıl· ~i ucuza maletmek ve m ·ııet pa. muharebeler hakkında henüz el- hiçbir hayale kapılmaz. Bunun ic;in ----- - -
InU;ı ve bundan böyle görecekleri va.- rasrndan tasarruf aramak g!bi de tafsilat yoktur. onlar iş başırıda kahhk<;a Hltleı"ln Bina \'C Buhran Vr. Temmuz 
Zifcler bildirilm;~tır. emeller besl(mekle kalmıyorl'&.r. Vaşington, 13 (A.A.) - Vaşing_ kendileri Uzer!nde yapacağı muhak- ı Arazi vergisi Ağustos 

MUra.kabe tc~kllA.tıntn başında u- Emnıyet ve namus üzerine kuru· ton askeri kaynaklarının mütal3- kak. olan tazyıka rağmen .;ıimdlkı mUs Yol vergisi llaılran 
zun ınUddcttcnbcri çalışan ve ker.dJ_ ıu olan yeni iş görme muhiti, bun. asına göre Sa.lomon adaları mu-ı ta~ı hareketlerinde devam edecek· ı Tanzifat vergisı, Temmuz 
slndcın l•tıfade ıınk.iııları her gün dan çok ileri emel ve arzular ya_ harebesinln netlcesı her ne olursa ler ır. 1 tcnv,rıyc resmi 
bira~ daha fazlalaşan tetkik bUro$u rJtmıştır. olsun şurası muhakk<ık:tır ki eğer Kara nakil vasıta. Haziran 
cıtırı &yan lffet Oruz vazifesinde Yı nıbaşlarır.da b nlerce devlet Japonya. Rusyayı taarruz etmek harp kor.seyt dtin Beyazsarayda lart resmı 
4lako.1ın~ı~tur Bay Hurşlt kadro ha- memuru: ·Acaba fll~n ış iç;n ~'lec·, frkrtnde ise böyle b~· te~ebbüsc toplanmıştır. Deniz nakil v~sı· 

Eyliıl 2.Teşrin 2.Kftnun 
1 .Tc~rin 
ı.Te:şrin 

2.Teşrln 

Eylı'.H l.K tnun Mart 

2.Kiınur Temmuz 
·ici bıra.l<ılın1'tır. Şefler aruında listen na~ıl fazlaca tahsisat kopa_ gir şmeden evvel dü ünecektir. Ankara, 13 (Radyo Gazetesi) ları resmi 
Bayan lffet't~n tıaşka kim~e •eni r1rız? • endi esile çırp:ntrken, köy Bilhassa bu bakımdandır ki Sa..! SR.lamon adalarının 4 UnCOsU olan Ma Deniz nakil vasıta. 
t~ekllı\tta vnzıfe gör~iyeceklerd.. enstitüsünün yarattığı Türk akın. lomon adalarına karı::r yapılan ta- lalka adasına Ameri)(an askert kuv- tarından sandalla. 

Ajustos sonunda defa ten til.hsil olunur. 

.\l•'1.'.in 11 memurd'.'l!l 4 tlnUn da ek·, cısr şöyle- düşünüyor: arruz bir muvaffakiyet C'lla-:ak tı.;_ vetlerJ çıkarılmı.' ve bunları ~tac ra ait resim 
tY\ek alertnJe "ullanı!&Ao.kları söy·ı - Aca.ha neler yaps.11'n da köye llkki edllmekte<tr. Arth.ur'un g.önderd:ği kuvvetl~r de Muhtaç a:,ker aile· Hn.ıran 
l1;nmeitt.edir. 11 l k d ek takv •~;•Ur ı d ı's mua ım ı e ec , köye rehber vaşlnaıon, 13 (A.A.) _ pag,fik ıye e ... .....,. t erı.rıe yar ım ver · . 

1 K lnun 
(8748) 

gelmediği halde, Ç•nakçalının 

1000 terce çuval p rinci. p.ya:-oaya 
95 kuru~«. cıkarırım ~me&I, al
kıŞ'ianacak değil kendlsmden h~. 
sap ~orulacak b:r meseledir. 

Bundan b.rkaç uman evve1, 
evindeki hastasına b r tas çorba 
piprmek iç:n bir avuç plrtnç bu
lamıy11ın fak.r bır adamın piy~sa

da p'.rinç bulamamasile Çanakca. 
ırnHl alAkası olup olm&dı&ı artık 

bütiln çıplaklığile meydana çık
mlıŞttr. 

Flyatluı en yilk•ek bir şekild•, 
ve kilr hRdlerini anormal zamanla. 
ra gC>re hesap ederek tesb t ettir. 
diğ:'ıniz azami 50 kuruş pirine; 
fiyatı, yeni mahsul gelmtdiği hal· 
de, neden 95 kuruşa 9Qtılab'lsin" 

Ve Çan.akçalı. göz göre ıOre 

95 kll'f'u~a piyasaya pir:nç çık"rı. 

yorum diye, övür:dü~ü :ıaman, ıne 
den ağzır. ı tıkayacağımıza. kendi. 
sini alkı,limaya doğru gidelim? 

En zaruri gıda htiyaç ma.dde
lerimizdcn olan pirinç fiyatların 

da, eugi.ın görülen bu yükselişi 

piy<ısada bır salah hareket.r.d.r 
ziya.de. sinsi bazı el"lıtrikalır?n çcv· 
rtldlğin göotermekled'r. 

Geçen :\}nktı yazı;nızda d• işa. 

ret eUıgimlz gibi, acaba bu Ca 
nakealt h'nderlerin kullandrkları 
tıl-&ım rı-c b çim şeydir ki, ba.zc.r 
kendilerkıi g-örünmez bir hale ko 
yuyor, hazan da. görünseler b:lc 
etrafın gOzünü bağlayıp kendileri. 
ni metheltirecek b r hal al:yor .. 

Perit'eller komlteol de dün 

W>pl.andı 

Peynir komıtesi de dün ilk i<:· 
t:maını yapmıştır. piyasada mtv. 
cut peynırler ihtiyacı karsılaya· 

calt mik.tania olmasına ra!mer 
spekill~yon yapılarak liyatlarının 

sun'i şekilde artma."ına mlni o!. 
miik 1çın tedb rler alınmı~tır. Ye
ni mahsulün piy2saya çıkma!'lı i(::in 
önüıni.ızde 8 ay ks.d~r bir zaman 
olması mevcut stokların ihti~·aca 

&:öre ayarlanmasını :cap ettlr<l••n. 
den komıte ilk olarala bu iş: görii$

mü,tür. 
İstanbulda Jııa!en SO . 6'l bin tc· 

·neke peyr.ir v2rciır. !tG:-nite p::,.•ı 
saya t..nından böY•f' müsa\.4. M ·k ... 
tarda oeynir çıkaraca~ "'.'e ;::enl 
Peynir mevs·m~ne k.a~Qr P")'nirlt"· 
.. · ldare etmc!e çiıilı~ktır. 



7. 
7. 
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• YATAN 

AT YARIŞLARI PROGRAMI 
Veliefendi lsfanbul Yaz Yarışları Resmi Programıdır 

CU1\ıHURREls1 İSMET rnöNÜ'nün himayeslr.dc ve Baııvck •l ŞÜKRÜ SARAÇOCLU'nun rlytsctlndc Yıikı;c:k Yarış ve Islah 

l!:ncümcnlncc tertip edilen Yarıs:arın Resmi Programıdır. 

Altıncı Balta 1 8 /t. ftastoı ı &4 2 
• Birin el Kota Saat 15,30 da 

U~ yaşındaki yp,rlJ ~arnnkan hrglliz ~rkek '' di'I taylara mah .. u,.tur. lkramly""I sÔo liradır. B'rln<'l~·tt 2"!.) liraılan maada duyuU~·eler mf'<'muu 
lkindye 35 Ura, üc:ü&ıiye 20 llraclır. Me.,afe i ı ,l\00 metredir. 

Sıra 

Xo. 

Tiryaki 
Kader 
Meneviş 

Ik bal 
Ce\·her 

Vlregascon 
Frıg 

Virf'ga.scon 
ı-~atalls 

Ero.~ 

Al nazlı 
'\fUberra 
Mis 

3 
3 
3 
3 
3 

ikinci Koıa (Kabat. pe Ko)usu) 

Ta,ıyıu-ağı 

renkler 

Mor • Krem 
Yeşil • Kırmızı 
Mor. Krem 
Sarı _ LAclvert 
Yt.şil - Pembe 

Sık· 

Jeti 
Blnklsl 

58 .Mustafa. 
58 Reşat 

56.5 Sokolay 
56,5 Zeki 
56,5 Osman 

saat ıa da 
Jkr yaşındaki yerli ~fkan lnglfü; f'rkf'k ,.e diı:i ta:Ylara maho;u.,tur. lkramiye~ı: 1100 lirıutır. Birine.iye ı,17.; liradan maada duhııHyeler me<-· 

muu. }.klncl~e: 1':>0 lira, uı:ıir.<'Üle 7.; liradır. Sıklf't: 52 kilodur. Bu ko~u)·a gelind)·e kadar 400 lira. katanmı~ olanlara dörder, 800 lira kaıanını, 
olanlara altı,ar, JOOO lira kazanmı-, olanlara sekizer kilo jla\'e edilir. ~le<ıare: 1,200 metredir. 

ı Prens Halim 
2 F . Slmsaroğlu 
3 F. Sımsaro(;lu 
4 F . Atlı 
5 > > 
6 A. il. Aytaç 

Huma yun 
Pulat 
Destegül 
Var at 
Varadin 
Nill1fer 

Rom!lon 
Blazonay 
Carrif 
Cloud Cap 
Legal fere 
Winalot 

Sur bara 
Ponımellec 

Chlncs Gire 
Noced'or 
Sprıngbourd 

Mauntaln 

2 
2 
2 

2 
2 

09lacl llo ,a (He1dikap Koşusu) 

GUmUşU, siyah, 
mavi 
Çhıdl • Fıllzl 

Çıvidi - Filizi 
Sarı • LAclverd 

< > 
Kırmızı _ Siyah 

60 
58 
56,5 
56 
52 
50,5 

Davut 
Bayram 
Şa.ndor 

Ahmet 
Reşat 

Rld\'an 

Saat r 8,30 da 
t'ç yaşındaki 53fkan.Arap erkek ,·e dl';'I taylara mah!iiu11tur. lkramı~·esl: 190 liradır. BlrlnC'lye: 120 lira, lkin<'IJe .50 lira, Uc:üm•üye 20 liradır. Me. 

ııafeı.I: 1,600 nıeLredlr. 

1 Ahmet Keseblr 
2 s. Karaosman 
3 Ali Ersan 
4 Cemal Bl:lke 
5 Mustafa Bayram 
6 Osman Genç 
7 Niyazi Ersoy 
8 Ilhaml Aytaç 
9 Emin Pak 

BlrnL5an 
Hızır 

Rint 
Dabi 
Can 
Ceyhun 
Vecize 
Bahadir 
Ceylan 

Mahbup 
Hamdanl 
KUheylAn 
KUhey. Dabl 
Berk 
Eflahun 
Pouruj 
KUheyll.n 
Efiahun 

: 1-'' !'il r 
1 Ay 
' Meram 

ptl M. Ruhiye 
Maide 
Şadan 

Cin 
Mahousa 
I..cylA 

Dlrdlaol llo•• (Tayyar Koşusu) 

3 
3 
3 
:ı 

3 
3 
3 
3 
3 

Dllz, Kırmızı -
Beyaz 75 
Mor - Krem 63 
LAciverd.Kırmızı 60 

57 
DUz Kırmı7.J 55 
Beyaz - Kırmızı 53 

52 
Kırmızı • Siyah 50 
Yeşil • Kırmızı 48 

Ah. Kesebir 
Sokolaı 

Bayram 
Ahmet 
Ih. Atçı 
Ah. Sofya. 
Horvart 
Didvan 
Reşat 

saat 17 de 
Dört \il daha yukarı ya,takl Mfkan Arap at \e kı raklua mah'fu!Stur. lkramly"'i: 100 llra<lır. Blrind_ye: 800 llrad&n maada duhuliyeler mf'<'· 

muu. lkln<.'lye: 7S lira, üı;:ünctiye 25 liradır. Sıklet: Dört y~ındakller li6 kilo, be<; \ 'e daha yukarı ~·a~takiler 58 kilo ta,ıyat>aklardır. !\lesafeııl: 
!!,800 metredir. 

1 Ali Er. an 
2 lsmail H. Tekçe 
3 > > > 
4 M. Mudi 
5 A . 11. Aytaç 
6 N . Temizer 

Tomurcuk 
Tuna 
Sa\& 
Bora 
Tarhan 
Murat 

Gandi 
Kuru~ 

Kurut 
Alceylan 
Kurut 
Newak 

Suade 
Subeyhl 
Fındık 

Bulut 
MebrUke 
LeylA 

6 
5 
5 
6 
4 

4 

LAclverd-Kttmı•ı 58 
Kırmızı-Beyaz 53 

> > 58 
Yeşll-Laciverd 58 
Kırmızı.Siyah 56 
Pembe-Yeş.l S6 

Bayram 
Reşat 

lh . Atçı 
Davut 
Ridven 
Mehmet 

~ Ten1inat n1arkası .... ,,,.. 1 \ •• 

REKOR REKOR RBBOB 

ZEYTI 
... 

YA O ı &~n e11 halisi 
Be,ıacl So,a ( U;-uıçayır koşusu) 

Uç \"e daha yukarı ya,takl arkan lnglll7. at H' kıı.raklara mah .. uı.tur. lkraml,,eo-i: 500 liradır. Blrlnd~t: ıoo llrada.n maada duhull.\eler me<'. PiRİNÇ UN Unan en nellsl 
saat 17 ,30 da 

muo. Jklncl3e 75 lira, üçüm·Uye 25 liradır. ~ıklet: l '\' ya.,ındakller 53 kilo, diirl ~aşırıılakiler 60 kilo ta,ıyaı·aklardır. )lf'safflSI: 2.000 mclrt'lllir. 

•-ı=--=D-. -:S~e7rc_r_of:-.---ı--::K:-o-m7ıs--a-rj;------'j""';O~be=rtas;::-:-----,,-:::B:--aJ;:-ı-a-------:7:--;--S-a-rı--M-av_i ____ 6_0-,..-A-rk_a_d_y ______ , ıı--=:=:::;=:: M ar I< aya Dikkat.·====== 
2 Hasan Alakuş Dandy Favora Casta.lnıane 9 Ye.şi1.Kııvunlçi 60 Macit 

3 Ahmet Atman Ozdemlt Onyx Labomdonier 7 Mıwi-Yeşil 54 Sokolay R EK o 
4 > > Gonca Onyx Mistlngette 5 > > 52,5 Fillps ZEYTINYAÖLADI 
5 F. Atlı Umacı Barlödük Akın 4 Sarı-La<'iverd 52 Ahmet 
6 A. Aynagöz Yetiş Carrlf Lıthia 4 Laci\'erd-Kırmızı 50,5 Bııha 
7 s. Temel Çoban kızı Conan Law Valof Elird 3 Kırmızı.Beyaz 54,5 Reşat 

Çifte bahisler: 2 - 3, 3 - 5 inci - İkili bahisler: 2 - 3 - 5 inci koşu~arda5hr. 

Türkiye COmhuriyet 
8 AGUSTOS 1942 

Merkez Bankası 
VAZİYET/ 

AK T 1 F 
Kua: 

-
Altın: san Kııorraııı 74,616,{76 

Banknot 
Ufaklık ---···-----

Dahlldekl Muhabirler& 

Türk Lirası ----··---
llarlçtekl Muhabirler: 

Altın: san Kilogram 23,948,013 
Altın& tahvili kabil serbest dovızler 

Dığer dövizler ve Borçlu kll.ring 

bakiyeleri • ·-········-·-·-···----- .... 
Uar.IDe Tah\illerl: 

Deruhte edl. evrakı nakdiye k&J'fılıfı 

Kanunun 6·8 lncı maddelerine tevfl· 
kan hazine taralmdan vaki tediyclt 

Seaedat Oüzdam: 

Ticarl Senetler 

l:ab&ın \·e Tııh,;Iat Cüzdanı: 

(De:11hte edilen eHakı nakdi· 

A. - (yenin karşılığı esham \'e tah· 

(vl!At (itibari kıymetle) ..... . 

B - Serbest esham ve tahvillt .. . 

Avamlar: 

Altın ve dö\iz llurine ava.na ........ . 
Tahvlllt Uzer ine avaruı ................ .. 
Hazineye kısa vadeli av ana .......... .. 
Hazineye 38:)0 No. ıu Kanuna gör• 
a.çılan altın karşılığı avaıuı ........ . 

Lira 

104,954,043,09 
9.346.:i99.-

212.362.10 

422.764.27 

33.684. 796.38 

-.-
54.991.113.80 

158, 7 !8.563,-

94.221.621.-

335.861.320.-

H 833.139.93 

10.506.448.45 

3,096,31 
7.965.723.45 

-.-
2so.ooo.ooo.-

llJMedarlar: -----------·-----··--
lluhteW: ·----·-· ·----·-----

Lira 

114.513.004.19 

422.764.27 

88.015.910.18 

134.526.942.-

335.861 .320.-

~.339.~.33 

257.968.819.76 

4.500.000.-
8.342.999.34 

999.491.343.121 

PAS 1 F ı.ıra 

Sermaye: ··········-·--········-····-.. ··-...................... 
ihtiyat Akç~I: 

Adi \'e fevkalade ·······--.... - ........... -
Hususi . -···············-·-······-·····-···-

Ted.a\iiJdekl Banknotlar: 

Deruhte edılen evrakı nakdiye ...... 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazıne tarafından vAkl tedlyat 

Deruhte edilen evr kı nakdiye b.ı· 

kiyesı ............................ ·-·- _ .. 
Karşulğı tamamen altın olaral( 
IJAveten tedavUle vazedilen ........ . 

RE.eskont mukabili i!A\'eten tedavWe 

vazedlleıı ....................................... __ 

Hazineye yapılan altın karşılığı &• 

vans mukabili 3902 No. Jı kanun mu
cibince llAveten tedavül~ vaze<Llen 

Me,·duat: 

Türk Lirası ...................... _. ____ _ 

Altın: San Kilogram 877,422 

8860 No. h karıuna gore hazineye 
~ılan &\'ans mukabllJ te\·dı olunan 
alt.nılar: 

Safil Kilogram 55,541,930 

Dö\'IZ Taahhildatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Dığer dlMzler ve alacaklı ·k;i;lıı~ 
bakiyeleri .... _.-...... - .............. _·-··········· 

9,412.135,73 
6,000,000,-

158,i48,563,-

24.221.621.-

131.526 942.-

40.000,000,-

288.MO,OOO,-

144.500 000.-

118.162 711.62, 
1 234.164.0'ı 

7.l!,12t,167,90 

-.-
28.689.204.91 

Muhtelif: .. _ ........... --··--·---···-·-··· ... -····-·---·· 

1 Temmuz 1938 tarihinden ltlberea 

hkonto haddi 3 4 Altıa iluırl•' Avam 9°• ~ 

1 
] 5,000,000,-

15,412,135,73 

607.526 912.-

119 396.875 67 

78,124,167,90 

28.689.204.91 

13~.312.016.91 

( 5 Kiloluk Tenekelerde ) 

REKO PİRfNÇ UNLABI 
250 ve 500 gramlık ambalajlarda 

Bakkalınızdan l!!rarla &rayına 

Dt"po adresi: 
Istanbul TiltUn GUmrUk, Kemerli Sokak 21, Tel: 2097 

• Anl<aı·a Emlal{ A centası -Ankara Emlllk acenta.sı sahibi Hayri Dıiman Istanbulda Beyoğ'-

lund11. TUnel hanında • 

ANKARA EJtlLAI: ACENTASI 
/STANBUL BEYOGLU ŞUBESi 

adıle bir şube açmıştır. Anka.ra.'dn olduğu gibi burada da bütlln mllş
terılerin emir ve arzularını tnm bir ltimad ve emniyetle takip ede· 
cektlr. Ankıı.rıı.'nın en ecki ve tanınmış bır emla.k mUessesesi olan 

Ankara Em~ak Acentası 
şubcsıne her iş !çın bi'fıtcreddUt ve tam bir inanla müracaat edebL 
Jırslnlz . • Anknrada olan biltUn lşlcrınızı de bu vasıta ile yaptırınız .• 

Her nevi 
İdare ve 

Emla:~, Araz!, Alım Sabm, 
Kira İşleri deruhte eder. 

Miiracaa~ e ien yanılmaz. 
ADRES : Ankara Ulus meydanı. Telefon: 2181 

ıstanbul .B~yoğhı Sümbül sokak Tünel hanı kapı 11, 
daire i - Telefon: 42994. T 

~=~============ (n Tü~İ- M~rif C'!miyeti ' 
Resmi lain İşlBrl ilin Barosu, 

Limif ·=d Şirketi 
Tasfiye fv'Iemurluğunda!1: 

Temyiz. ticaret ın:ıhkcmcsin<'f' tat;dlk f'Clllml' olan Istanhul a"llye 
liı:üncU tirarı>l ınahkeıııesiıılıı 94'!/ l 2S.; eııııs \'e ıı 12/38 karar numaralı 
,.e 6/8/9!2 tarihli ilamı ımıdblnce lslaııbuhla Yf'nlpo.,tahane karşısın. 
da Erzurum hanında ll'rayl faaliyet eıll.'n 'l'iirk !\lılnrif Ct•mi~·ett Res
mi Ilıln işleri Bilrosu llınitcd '}lrketiııln f P.<;lh \'e taııflyeslııe Istaııbul 
a\'Ukatlarından Necatı \'alıın'ın tasfiye memuru tayin 'e intihabına 
karar 'erllınl-:; 'e taı.II.) e memunı tarafından mUnfe ih şirket ınua

ınellUının kemııfissahık t:ı ... flyP. memuru nam ,.e heııabına ıfıı. oluna<·a
ğı , .e şirket miiıliir, memur ,·e nılistalıdemlerinln 'azlfolerlncle keza. 
ilk e kisi gibi krn.)I vazife edecelılcrı \e münfesih şirket alru•aklıla
rrnın ~irketteki hukukunu hlr eni' ııırhıırla hilmiira<•aa j.,pat etmele· 
rl ilan olunur. c8'l'5b 

u . 8. 9-i'! 

MEMUR AUNACAK 
Türkiye iş Bankası A. ş. 
bıa.bul Şabestnden: 

Bankamıada çalıştrrılmak 11· 
zere 24 ağustos 1942 pazartesi 
gilnU yapılacak müsabaka imtL 
hanı ile on memur alınacaktır. 

Taliplerin şeraiti llğrcnmek ve 
kayıt olunmak Uzere en geç 20 
ağustos 1942 akşamına kndar Ye
n!cıım!de Iş Bankası memurin 
şefliğine müracaat etmclerı UAn 
olunur. 

I 
ZA\' I 

Kadıköy nUfus Jm'murluğundan 7.a
yilnden aldığım nilfus cüzdanım ile 
Aydın askerlik şubtıSlndcn aldığım 

terhis tezkeremi zay.t ettim. HUkm'' 
yoktur. 
324 doğ'\ımlu Mustafa oğlu Ali oaıgı\ 

Ra,,td Rıza Tiyatrosu 
Halide Pl>;1!dn beraber 

Her akşam saat 21 buçukta Harbi
yede, EELVU bahçesinde nlaturka 

kısmındn bu gece 

KÖRDÜCÜIU 
Komcd , 3 pcrqc 

Türkç ~ va lngilizc e ıe 1 
vll.kıf, seri daktilo yazan bır 

Bayan aranıyor 
Almanca \'eya Fransızcayı bi
lenler tercih olunur. cT.> rumu. 
zu !le 176 Posta kutusuna mU· 

•••• racaatları. •••ili 

·" VAT AN GAZETESi 
iLAN FİYATLARI 

Başlık 

ı hıcl .. ,,. 

2 acı • 
a üocil • 

' üncü » 

BORSA 

Kuruş 

750 
500 
400 
uo 
50 

13 AGUSTOS 194'? 
l Sterlin 

100 Dolar 
100 Pezela 
100 isvi~rc frangr 
100 İsveç kronu 

5,22 
\30,70 
12.8!) 
30 ,70 
31,16 

ESHAl\I ve TAHVİLAT 

Sıvas • Erzurum 2-7 20,0!l 
941 dcmiryolu I 19,95 
Anadolu demiryolu ı ve 2 52,;,0 
Aslpn ç mcnto 10.20 

Sahibi ve Ncsrıyı.t .'.4.:Ud liıU 

Al,•.,.rt Y,mlr. YAl,\J \S 
Yataıı N"·' yat T•jrk Ltd. ŞU. 

,.~,t ın :uatbaa11 

.... 


