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Başmuharririmiz Ahmet Emin 
Yalman, Afrikadan yazıyor 
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Af rikada neler bekliyor- l 
--.-....-!~k, neler b_ulduk.::_:_ __ J 

-ı- l 
1 "1"lltert'ye gltmf'k lı;ln Afrt.

1 
kadan geçmek lı\zım gelttf'fl· 

nl duyduğum zaman tocuk gibi tıe

\·lnmı,tım, «Oh, ne iyi, harp ortasın· 1 
da tam bir mlM'era ııeyabatlD demiş· 
tim: Göıümün önüM; anlanlar, 
kaplanlar, yabani nı ılirliJerl, tim· 
•ahlar, yılanlar, mızrakla ,.e okla 
blrbirtnln bıthlne tıaldıran ,·e fınat 
bularlarM birbirini yiyen ,.ab,i in· 
flanlar, blrbirlle ~di mli<'adele 'e 
ka\ Ja ha .. n~e btitüa bir Alem ıel· 

mi,ti. 

Adanadan hueketten iki ırlin ıııon· 

ra, Afrtkanın Atlantlk tahlllndekl bir 
limanına \·ardığımız. zaman ba'ımıı· 
dan ıeçenlerl ı,öyle bir yokl~ım: 

""" &ft':t<a çüiierlnln r.mektar y·olcular ı.. devekr bh· h;tlrahat anındaK 

Türk - lngiliz 
iktısadi 

anlaşması 
lngiltere Türkiyeden 
4 7.500.000 liralık 

mal alacak 

• 

Fiyetı 5 Kuruı 

Tlrk dil lnkıllbı 
tarlldae bir bakı' 

YlfZll/'I: 

BAHA TANSEL 
Bugün 2 inci Eayfamıu1a 

Dil Bayramı ...... ..., ., 
1 

Bugün, memleke~in dört 1 
bucağında kutlanacak 1 

Buı;ün, Rlrlnl'I Tlirk 0111 Kııruıta.onın Dol· nümlidür. Tilrk Dil Kıırııınuıııın kaMY1na ı;ı;. ı 
mab3h(,'e l'arayında F.:lıf:di Şefiml7. Atatürkün hu· re, buJ{iin halkc\·l~rl ,eTiirk ba!iiını \e hutiln ( 
zurile toplanı,<nııı Onunı·u y ıldönUmüdür. Bil · lUrt, dil ha~ mmını kutıı~a(·aktır. ' 

1 
yiik Şef, ~·enlden ;\•rat tıtı Tlh:k · mlletlnin Bugün ötledrn ı.onra huJknleriııdı- dil bıtyra· ( 

1 

ana inkılapları aras•nıla dllln de yf'niden tc'.,PkkU· mının tiirf'nltrl yapıla(·ak, :/k':nın ı.aat 19 • .fı) te 1 
İmz_alana-n yeni anlaşma m zaruretini !ooeı:mi, \"il lisanın111.1 türk(,'f'lt',tlr· rad~·oıta Tlirk Dil Kurumu aılınıı hlr .. öyle\· \C• 1 

I '/ d ı mek bamle1tlnl ~aratmı~tı. "illi şer '"met lnö- rllec:tktlr. BııJoğlu Halkın i bu biiyük gün ı;.erc· 
ngı 'tere !! büyü ( 1 

nünün kıymetli tatbik\•iliil ile mütemadiyen tf'· 
memnuniyet uyand1rd1 J k8mlıl eden çalı~m1'lar: huıtıin r.nk llerl ~tınioı il flne parlıtk bir mera im haı:ırlaını~~ır. Merasime ( 

) lılr haldertir. Bugün. Tıiı k Dil Kurullu anın Dol· tam aat 17,SO da Tepeha~ Bt'llf!dıyc bab~cslnde I 

ln'Loillnzdtrı·a'a 
25

1 
k(Radyo • 19·45t) -, ~ mabahı;e !'.tara~ ında toplant .. ının onıı~eu J ıldö· 1 uı>ılarak bir torenle ba':lanacaktır. 1 

c re orporasycnu ara. • · 
Cıodan imzalanan mukaveleye gö. J.. ~~~.._....._ ~..,........._..._......__~~__..._......_~..,.._....._.._._ ...... .l.. 
re Türkiyeden İnglltcrcye gdnde_ '\ ~ • 
r.ilecek . m~llarm tutarı 47,500.000 t· 
lıraya ıblağ cdllmistlr. Bu ticaret ... 
eşyası arasında tiftik, kendir, deri, 
zeytinyağı ve kuru üzilıfi vardır. 
· Bu mlktara krom madeni ile tü 

tün dahil değildir. • 
Yeni konl::-at Britanva matbua_ 

tı ile halkının büyük aİakasını ç k. 
mlştlr. 

Londra, 25 (A.A.) - Times ga.

1 
zctesi ba~makaleslni Türk • fngL 
!iz ticaretlr.iı1 gösterdiği buyük tu-

(Devamı: SL 3, SU. 3; de) = 
\;:::===========::-r Suikast 

davası 
Mahkumlar, bugün 

Temyizde n·. C rafaola
rını ycıp:coklor 

Ankara, 25 (\"Ktnn) - Alman· 
yamn Ankara Bü) ikk Elflııl Von 
Papene yapılmak l1ttenen ııulkaııt 

mahkömlarının haklarındaki ka· 

tieneral ö'cygand 

61. Veygand 
ve G I ~ Girano 
taçmamış 

lase · isleri hakkında 
-mühim bir görüşme 
Başv : ki l, Ticaret Vekili ile· 

uzun bir görüşme yaph 
,\ıık ra. 2.j <Vatanı - bugün ôğ· --

leden sonra Ba~·ekil Şükrü Saraeot· I l ııı, bir totkik seyahatinden avdet e· J 
1 den 'l"icoHt Vekili Behçet Uzu ka· 
bııl cd,.rck kcndlsrıc ia~c işlert etra· ı 
fında uzun blr ~örüşme yapmıştır. 

Baıı 'lla~ etlerdP mab.;ul teslimi r~·J{ıl 1 
ııonuna kadar u:ıatıldı 

ran temyiı. ettikleri bildlr11miıı,ıtl. Vlchy. 23 (A.A.) - Vlchy mahfil· 

AııkPra, 2;; (Vatan) - Ticaret Ve· 
kaleli çiftçimizden alınacak mahsul 
hakkındaki tahmin tal!matname'Slnln 
14 Uncu maddesini de~ıştırmlştlr. Bu 
maddeye nazaran Gaziantep, Urfa.ı 

M~rdln. :Msnjsa. Izmlr, MuS' ş., Aydın · 
\•lllyrtJ,.rile Antalya 'ilfı.yet.ntn mer

kezi Ferik. Manavgat ve l<"inlke ka· 
zala.rı için mahsul tesllml cylOl niha
yetine kadar uzatılmıştır. 

Macera tarafı tııfıra yakın bir ıtet··· 
Afrlkanın ıröbeg-lnde yaınlaa bir se· 
~·ahatten okuyu<'unun bekleclltl he· 
)·ecanı 'erebilmek için UJ durmaktan 
başka çare yok, memle.ketlmh: için 
neden hu kadar uydurma yazı ya1.ıl· 
dılın• Afrikada dola,tıktan sonra da· ı 
ha iyi anladım. Adamlar ne yapııın· 
larT GörifUklerlnl 01duta slbl alalat- -
ı<alar okuyucunun kafasına yerle,mlş 
olan ~e.klllere uy«un dütmlyecek 'e 
lıeğenllmly~ek. hter iııtemez kendi 
1:ördüklertni detıı. okuyucunun lnaa
dığını 'e beklediğini yaı.m&k lhtlya
<'Jnı duymu,,ıar. Hf'm de alAka uj'&n· 
dırabllmek l~·ln bire on katarak .•• 

Yarın. öğleden ent'I ,'em)b.de hu teri, Fransız generallerinden Veygand GörUşmedc memleketin bugUı:ıkU f. 
aşe durumu gözden geçirilmiş ve 
alınması lazımgelen te<lblıier tize· 
ronde durulmuştur. Tul. rkı·y en ·ı n d 1 s s ı· yas eıı· :::~;.'"'" ..... m ...... ,. yap~ \ ::~~~:::~!n ::,~~~· :::~·:::,,n;:: 

~=~~::;~:.~~~~~~=t'!=; 1 · ı ı Stalingrad müdafileri 
:·~:;::.~::!~?:::~E!: v e n o ı e r e 
:~::~.~~.: ::;~.~:.·:-:-;;::-:. Bir Jngiliz mecmuasına göre: kahramanca dayanıyor ~~Fr::1Uln°7 ~,:aa'~,n:~(fd;::,:..y~:ah::· 
tanın dll'er krAımlan tam aullt 1(1•· 
de ya,ıyor. Her tarafta; yüzü stılen, f 
ho~ tablatll, şakacı Jnunlara, salhe. I Türkiye, Mısırın yıkılma ihf malini nekadar Al l C"t ı · d .. .. 
~::n;~1:;,.:1·~~~a:~!~:~ ':!1::~: soğukkanlılık la karşılamışsa. Kafkasyayı man Q7 ,J·ı Q zngra . lll OllUn• fekz·ı p ed·ıynr 
dık. tehd ;t e den te hlikeyi de öyle karşılıyor. U1 

Hele": ııa~"'·anıarıa olan mlinasebetl \..._ 
1 d b k tl • kt •t 

hiç 11ormayın. Ar1'1an a\·cııı B. SaJde l j en azı uvve erı çe l er 
Afrlkadan J;e«;Nken kendisini hatır· Londra, 25 (A.A.) - Economiı;t ni biliyor. Bu memleket sadece bir 1 Ruslarla sulh yopılccoğı 

haberi ·asılsııd ır 
lıyac-atımı udettığlm için her yer· adlı bir lngi\lz mecmuası. TUı·kiye· mukavele !le kendini umumi harpten 
den gPÇerken ı·h .. rda al'!llan bulunup .nln dış 5 lyasetlnc tahsis ettiği bir kurtarabileceğine inanmı9 .dcgildlr. 
halunmadıtını ıoordıırn. Şu yolda ce- makales~nde diyor ki: TUrklye 1940 yılının r.azik gUnleı'in· 
\ltplar aldım: cTUrkıyenln hareket tarzı Ingllte- 1 de lngilterenln mUtteClki kelmakla 

rede her zaman layık olduğu gibi j mUttcflklerln zaferine g~vendlğlnl 
- Buralarda ö~·le ~Y yok. Galib9 takdir ednmıştır. Fakat bu memle· bUtUn dünyaya illn etmiştir.> 

daha eenuplarda bulunuyormu,. 9 k ketln 193 il teşrlnlnde imzalanan Şimdiki vaziyetten bahseden ln· 
Bendtn rıı ~·a\'nı!lu l!ıtlyen pkaeı d 

karşılıklı yar ım muahedeslle mUtte- giliz mecmuası yazısını şöyle bitir!· 
'arkada'! he,abına da filleri ııoru,tur· !ikimiz olmasına rağmen harbe gir· yor: 
dum. )(onuoıtufum adamların bütün mcm•ıılndcn doıoı.an hava\ sukutu ne ...., " ., cTUrklye haziranda Mısırın yıkıl· 
nıalümatı. Afrlkaya dair yaı.ılan se· kadar umumi olmu~a harbin çeşitli ması lhtlmallnl ne kadar soğukkan:ı. 
~·abat kltaı>larını okuduklarından I· seyrine baknuyarak lngllterenln mut !ıkla karşılamışsa şimdi de Kafkas· 
haret ..• }"ile. en ,-akın bir hatıra diye tm tefiki olmasına devam e esi de o de. yayı tehdit eden tehlike önünde ayni 
flldi':lnden hlr rıı hf'ykeklğl bula'lıll· · 1 ı ılinı, fakat o da Hlndlııtan flllennln rece umumi btr memnun uk doS-ur- soğukltanlılrğı gösteriyor. TUrklyeoln 

1 
muştur. Bahscttl~inılz hayal sukutu •. hareketi, askr.rl hareketin gelişme ha-

' l\'inden ~·apılını, ••• J.A1011an bir Hint. ı t k d . · 
1 

• nun başlıca srbeb or aşar mumu rekctlnl hesaba katan bır memleket 
1 mataıa!ıından Yhn aldım. 1 .. ı k" ı h k ' . • Ue. bugunkU asl<crl m nn arın a ·' hareketldır. TUrk nılllctlnlıı gerekti· 

Etraf ,.e c-hardA tlmııah ,.e )·ılan kıyla anleşılamamasıdır. TUrklye.nln 1 ıı-ı zaman yurdunu korumak iı;ln mel
hulunduiunu, hunlann derisinden Y~· dış siya.seti. TUrl< devletinin bU1.Un- i zenıe ve iaşe bakımından ne vazlytt· 
llılıp yok paha"ına ııatılan f'!!fYa ~ös· ı lilğ'UnU korumak gayesini hedef tulu· te kalırsa ka'sm şiddetle döğüşecek 
teri) or. J<'akat hay,·anat Alem ine dair )"Or. Türk hUkQmetl bu cihan har- 1 harpçi blr millet olduğuna şüphe yok
kendi rö1.llnıüıle gördüğümüz. man- binde tarafBız kalmanın tchllkc!erl· f tur ... 

Vaşington, 25 (A.A.) - Stalln. Alman çevirme hareketini yarmak 
grad şimal batısında Rusların Al. ve Alman kuvvetlerini ~ol kanat. 
man ordusunun ı:ol kanadı üstün. tan vurarak şimdi ikinci an için. 
deki tazyikleri ziyadeleşmiş ve de bulur.an muhasarayı kaldırmak 
düşmanın tank \"e piyade kıtaları. niyetini güttükleri aşlkArdır. 

r. ı Stalingraddan rekmek zorunda 

1 
Ruslar Stallngrlld ~alinde 

bırakmıştır. Almanlar Slallngrad senldcn yer kaıandıl-.ar 

onilnden geri aldıkları kuvvcfüri l\'loskova. 25 (A.A.) - Ruslar 
Stallngradın şimal batı yanına {;or. yedi Alman mükerrer karşılık ta • 
dermek surctıle !lcrleml'ğe dcvıım arruzunu püskifrttükten ı;onra 

eden Rusları durdurmağe çalı~- Volgadakl harp gemllcrlnln baraj 
maktadırlar. Rusların proj.lcrlnlıı ateşinin hlmayt~i altında yeniden 
ne olduğu bllir.mcmekle beraber Stallngrad ş!maı batısıı:da ilerle. 

mlşlerdlr. Ruslar ~iddetll müeade
ielerle sokaklardaki mevı:llerlnl 
muhafaza etmektedirler. Daha ev- Hclslnki, 25 (A.A.) - Finlan. 
vel cepheden gelen telgraflar Ti. danın Sc;vyetler Blrliğlle ayr1 bir 
moçenko ku,-vetlerlnln şimal ba. sulh yapmak istediğine dair Blr
tıda bil) ük takviyeler aldıklarını lcşik Amcrlkada, ingilteredc ve 
ve Alman ilk hatlarını deldikleri. başka memleketlerde geçen pazar 
nı, Stalingradın yükünü hafiflet- günündenb<'ri dolaşan bütün ş;:ıyl. 
mck için cenuba doğru sarktıkla- aların yalan ve esassız oldugunu 
rmı hlldlrlyordu. Son alman ha- Flnlanda hük\ımeU haberler büro. 
berlcr Kızılordunun şimal batı kc. su. dün akşam rcsmerı bıld'rmiş 
siminde biraz llcrlcd!ğlnl. 45 tank 1 ve bu haberleri yalanlamıştır. 

(Deuını: Sa. S; SU.ide)«» L,_ ____________ _ 

zara, 1..ılgo!4 klübünün salonunda ttD• 

~arenk kertc-nkf'lelerln erbe8t 11erbest 
doııı,ınaıundan ibaret kalmı,trr. Bun
lar ın ... ana tamamile alışm19, launlar 
da kl!rtenkf'le~·e hlr ne,·ı aey~·ar süıı 
'"':l ""' ıözıl~ le bakmak iti~ adını pey. 

- 1 

Muhtekirler, uemi ı 
ılıt etınl~. 

l"Knl hugünkü Afrika ı\1emlnl , ... 
'1flandırıtn ı.ulh manıaraııı, lnııanla 
ktrtenktlr, araııındakl münaı.ebete 
lamanıllr. hakim bulunuyor •.• 

Rıırı lları" nılina!'Je!M!tlnlo hartcJnde 
kıııan hlr tr:k ha~ \·an ,.,: Sh rlıılne.k .• 

::-;arı ı.ıtına 'r. malan·a mikrobunu 
h~ı~·an mahluk !lıfatlle •h ri!tinete 
k•rırı hlltUn Afrlkada amansız. bir 
lıarıı uçılnu~tır. Seyahat e!lnasında 
"arı "•ima. malan·a, a .. ı. kinin likır· 
il ları ağızdan ım;müy~r. 

l n .. anhuın ya,aıtığı. çalı~t.ğ1 her! 
~erin ka pı,.ına. ııcncereıılne tel ıerll· 

nıı~ . Ta~ ~'Aredtın inerken ln'!anı tütaü
(Del amı ıo;a. 4, Sü. % de) = 

azıya aldı l ar 
fiyatl a rı 

yü kse~d i 
Pirinç ve yağ 
a la bildiğ ine 

Gıda maddelerinde "örU!c'l fiyatı .Muhtekırler. piyasada lstedlkkri 
yUksckllğt. h"r gün biraz daha ken· gibi oynamakta ve lhtlklhla mUca
dl..slnl hissettirmektedir. Pirinç, yas-. dl'.le tc.Şkillitının kontrolünü nazarı 

fasulya gibi zarurl ihtiyaç maddele· ltihara alııııyarak fiyatları kara hor
rlnde görmen bu yliksekllk S-!!llrl sada istcrllklcrl gibi yUkseltmcktedır
az halk kUtıcsinl endişeye dU~Urecek ler. 
blr mahiyet almıştır. 1 (De\amı :Sa. 3, :Sü. 3 de) 1-1 

ıu .. 111111'~ n-errı• ıı Kllll'lr Kıınııo. ... ıııınr Ki. ~·anııırma nn-:cn nır ıınmna, 

t,.rı~l,.ri rılr ıı1tl•'"" hir -ı:.ın-ıınırl ·.r n h:n,.ı kar~ılaşfı1'1arı p;ırlak , .. 
~·ırtın ııünı;ıı nnlara 'ız geli~ ur. Rf'..!!inııh' ta' ta~ uıerimlr. kalnıanıı' 1 

tıır ~hre ~iren ıt"'l<erle-rl r;~irftyor 11nıı1- Arabanın çok ~-eıunınıla pat· 
lıJ an tılr hnmha, a"k"rlerd"n T.l~·ıtdl'.. arahııJ·ı çekf'n bey~rl iirklıtmüş
tur. A!!Xerler, bomba;)• ehemmiyet ,·erlıı başlıırını çe' irlp bakmıyorlar. 



VATAN 

. m::: Şehir Türk dil inkılabı tarihin bir bakış 

Haberleri =··- Türk dil inkılabı, yeni bir 
Kristal, yeni-

Kac n, Türkler geliyor ... den Adliyeye istiklal savaşımızdır 
verildi 

Yazan : ZkYA ŞAKİB Komik Cevdet, yoloncı 
şohiiliğe hazırlanırken 
suç üstünde y:ıkolondı 
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J ATATÜRKÜN XURDUCU, İl:>:\lET İNÖNÜ~ÜN YURÜT'l'Ü(iü BÜYÜK DlL iNKILABl\\llZ ( 

l SAYESİNDE AZ ZA.)IASDA TÜRK !\IİLLETİ . BE!'-tLİ(OİNI DAHA UI DUYACAK \' I~ ( 

TÜRK HALKI BiRBİRİ:\1 DAHA IYl BACLILJKLA SCVECEKTIR. ) - IJ.I - faasına o kadar dalmıştı ki, ne 
İ§tc o zaman yilksekte bulunan buradan bır huruç yapmaya ve n~ 

.t:ılzanslılar, onlara tepelcrınden o' • de bu kapıyı eskısı glbı sımsıkı 
taş, mızrak yaCdırmaga başladılar 1 kapattırmaya vakıt bulamamıştı. 
Yukarıya tırmananların parmakla. O mmtak cıa bulunan Bızans es. Taksımdckı Kr!Stal gazinosu 
rını kılıç d•rbelerılc doğrayarak kerlerl de, hücum başlar başlamaz, lkıncı defa Milli K orunma mahke
bu ha.rekeUerıne de mani oldular kapının arkasına ihtiyaten beş on meslne verilmiştir. Bundan evvel 

(Hasan), yınc kılıcını dişlerinin muhaf)z bı;rakmJşlar.. kendılerf fazla fiyatla meze satnıııkton suçlu 
arasına aldı Ve yıne sol ellle kal- surlara koşmuşlardı. olarrık cezalandırılan gazino, bu 
kanını başının Uzerlne aldı. Sağ Yıne evvelce arzetııılştık ki; Ka. defa yine fazla rıyatla rakı sal. 
eme laşlara sarılarak çevik bir raca Beylo lciarc ettiğı hücum kol. maktan suçlu olarak Mllll Korun. 
kaplan ı;:ıbı, surun sağlam yerine ıarı, muvaffnklyetslzlikle geri c:e- r:ı~ rmıhkemcslne vcrllnılştlr. 
tırmanmaya başladı .•• Fakat, yu. kllmtştı. Fakat bunlar, tekrar hü. İddiaya göre 290 kuruşa satıl. 
karıdan atılan gayet bi.ı)ük bir ta. cuma kalkmak için hendeklerin ması lazım gelen Fcrtek rakısını 
şın tam omuzlarının ortasına tesa. kenarlarını tcrketmcmlşlerdl AHınbaş rakısı diye satmak lste
düf etmesi uzerlne. vücudu fena işte bu hücum hazırlıfı görülür mlş ve bunun Ucrct tutarı olan 
halde sarsıldı . Bir an, muvazcncsL kcn, (Scrkaporta) yı nazarlardan 600 'kuruşu almıştır. 
nı şnşırdı. Ayağı kaydı. On beş ar. glzlcyeo sur enkazı arkasında bir- Dün lklncı Mılll Korunmada baş 
ıından daha yuksck olan o sur ge. kaç Bızans askerinin görünüp kay. !ayan davada şu garip vak'a ecre. 
dltlndcn aşaih yuvarlardı . bolduğu hC'ndcklerln kC'nArındakl yan etmiştir. 

Artık bu kahramana hürmet el. Yeniçerilerden birinin gözüne 111"- Suçlular Komik Cevdet adında 
mck, onu kendi mukadderatına tl. Derhal orayı arkadaşlarma gös. bir şahit bulmuşlar. ona mahkeme 
- ·kctmek lazımdı .•. Fakat k&hbe tercrck· kapısı önUndc içeride ne suretle 
Bl;ıanslılar, böyle yapmadılar. Q. - iI'uhaf ey .. Bizans askerleri, ifade vorcceğlnl söylerlerken o sı. 
nun üzerine ok ve taş yağdırma surların dışında ne geziyorlar:' .. rada koridordan ieçmektc olan 
yıı başladılar. Sakın orada, kale dışına çıkılacak ikinci Mllli Korunma MOddclumu 

Bizans mUverrihlerınin v icdan. bir yol olma.sın?·· misi Hamit Selekler tarafından bu 
sızca tasvirleri, şöyledir: Dedi. . vak'a' ~örUlcrck komik yalancı 

(Hasan. bir taş parçaslle ağır Bu küçUk şüphe, orada bulunan I ~ahit ve dl~er suçlular yakalan. 
surette yaralandı. Kayıp. düştü. Ycnfçerllarl harekete getlr~ye I mıslardır. 
Bundan başka, kcrıdlstne birçok kafi gcldı. Duruşma, şahitlerin celbi tçln 
kaya parçaları isabet etU. "Maama_ Bunlardan birkaçı, yere yattı. başka cUnc bırakılmıştır. 
flh 0 , dizleri Qzcrlnde doğrularak F • h 1 t k"IAt d kcndısinl müdafaaya çalıştı. Fakat lar. SUrüne sOrOnc, oradaki sur ati aşe 8Ş 1 Cl in 8 

enkazımı. yaklaştılar. Taş yığınla. .. • • 
vucudu, atılan taslarla ezildi. Her rının arkasına saklandılar. Bekle- $Ull$\tmal mt? 
tarafına saplanan binlerce okla de- meye başladılar. 
nk deşik edıldi. Ve nihayet, aldığı Belediye Teftiş heyeti, Fatih ka-
hcsapsız yaraların ıstırablle, ruhu- İşte 0 sırada, vaziyeti merak ıası iaşe teşkllAtı hesaplarına el 
nu tc!lllm etti.] ederek sine sine (Serkaporta_, _dan 1 kovmuştur. Evvelce Belediye İklı-

Evct •. kahraman (Hasan), vazı. çıkan Bizans askerlerini göruncc sat müdürlüğü murakabe mcmıır
fcslnl ifa ettiğine emin olduğu için derhal Ozcrlctlne atıldılar. Orada lan tarafından tctkık edilen he. 
hiç şüphesiz ki büyUk bir vicdan bir kapı olduğunun farkına vardı. _ aplarda görUlen karışıklık üzeri. 
rahat ve huzurlle can vermişti. lar. Hendek kenarındaki arkadaş. nC' böyle bir tcttlşe lüzum görül. 
Fa.kat onun yarıda bıraktığı işi larına: müştU. 
tamamlayabilmek için, TUrk ordu- - Peşimizden gelin. K aleye gir_ Belediye lktısat müdlirlOğU bt:n-
sunda daha binlerce (Hasan) mev. meye yol bulduk. dan ı:onra diğer kazaların taş~ bü. 
cuttu. Diye bağırdıktan sonra, derhal rolarını da tetkik .edC'cck ve bu 

Nitekim .• kahbe Bizanslılar, kah Scrkaportadan içeri daldılar. Kar. suretle Halk birliklerinin ekmek 
ramıın (Hasan) ın kanlı naaşı Oze- şılarına çıkan birkaç Bizans aske. kartları ve tevziat muameleleri 
rlne daha hala ok yağdırırlarken.. rinl birer kılıç darbcsile ye.re yu. kontrol edilecektir. 
surların arka ından: varladılar. Ve bilyük bir cesaretle, 

- Geliyorlar .•. K(lı;ın, Tilrkler harlct sur 'le dahlli sur arasındaki 
J;eliyorlar... yola çıkarak, ellerinde yalınkıhç 

D ye, bir takım sesler işitildi. olduğu halde. Edlrnckapısına doğ. 
EvvelA bu seslere, hiç kimse ru koşmaya başladılar. 

lannmak istem dl. Çünkü surların Bu kapıdan ilk ı::trenler, birkaç 
hiç bir noktası, henüz sukut etme- Yeniçeriden ibaretti. Fakat bunls
mlştl. Şu halde Türkler, surların rı, takriben c!ll kişilik bir mü!re. 
arkasına nereden geçmişlerdi.. ve ze takip etti. 
nasıl sclcblllrlerdl. Arka<;ı \'ar 

Fakir halka 
Fakat. dahl!i sur ile harlcl sur 

aras1ndakl yolda, yalın kılıçlı Ye
nlçcrllcrln • (Scrkaporta) tarafın. 

dan gelerek • (Edlrnckapı) ya doğ 
ru ko tukları gôrulüncc. blrdenbi. 
re vazlY' l. dcğ~tl. Derhal, surların parasız 
Uzer r.de b r panik başgösterdl: 

yemek 
- Ey\ ah. eliyorlar •.• 
- Kaçı '·· 'Arkadan çevrildik. 
Feryatları, birblrıne karışarak, 

büti.ın o mı tak..ı.yı bir anda altüst 
etti. 

Kalenin hC'nOz hiç bir r:oktası 

~ukut etmediği halde. Türklerin 
miıdafan hattının arkasında, _ da.. 
hıli sur llC' harici sur arasındaki 
askeri yolda - görOnmcsı, heklka. 
ter harikulade' blrşcydi. Ve bu ha. 
rtkullldC'I ğl ~aratmaya sebep olan 
da Juıı Ju tınynni~ln yanlış b1r dil. 
"urıcc 1 \<C B·z ns askerlerlrln de 
bOyiık bir gafleti idi ..• Artık BL 
zans kalC'slııln TUrk hftkimlyetl aL 
tınıı glrmcsını mukadder etmiş o. 
lan (talih), Tilrklerin yüzlcrl r e ta
mam ile- gülümsemiş.. bir taraftan 
T1.1rk kılıçları zafer teminine ça. 
lışırken, diğer taraftan Türk ze
ka ı da onlara -yardım etmişti. 

Tüccorlor bir o~hane 
cçarak 2000 fakiri 

besleyecek' er 
Bazı hayırsever tuccarla,r kendi 

aralarında toplanarak fakir halka 
ı:ıarasız yemek vermek üzere bu 
kış için blr aşhane açmak tasav. 
vuruııdadırlar. 

Hu tasavvura ~öre bu aşhane 
iki bin kl5lye yemek verebilecek. 
tir. Bunun için de teşcbbürlere gc. 
çllmlştır. 

İstanbul Bc-lcdlycsı bu a~hane
ntn ycrınl taytn edecek ve derhal 
harekete gcç1lcccktlr. 

Bu tcscbbi.ısü takdirle karşıla. 
mak herkes için bir borçtur. 

Tütüneü dükkAmm 
sayarken yakaland: 

Hırsızlık suçundan mahk(ıın o
larak haplsnncdc yatmakta iken 
bundan dört ~ün evvel eczasını 

bitlren!k serbest. bırakılan sabıka. 
lı hırsızlardan Ahmet, evvelki gc. 
ee Gıılntada tütüncll Cemalin diik. 
kanına, di.ikkrtnın damındaki ki
remitleri sökmek suretlle ıırmış

tlr. 
İçeride pahada ağır yi.ikte ııarır 

ne varsa çalarken çıkardığı gürül. 
tü dışarıda gezen polisler tarafın. 
dan lşlttlcrek hırsı~ yakalanmış. 

tır. 

Birkaç ı:ün evvel Jıaplsanedcn 

çıkan bu huysuz sabıkalı, 1ckrar 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

Genç kızları fuhşa teşvik 
eden bir kadın yc:kalandı 

BeyQğlunda Mis sokağında bir 
nı ilddettcnbcri tuttıığu ap~rtıman 
dairesinde ~cnç kızları toplayarak . 
onları dışarıdan çatırdığı erkek. 
!erle tanıştırmak ve fuhsa teşvik 
etmclı:ten suçlu olan Emine adında 
bir kadın mahkemeye verilmişti. 

Dıın altın"ı asliyede yapılan du
ruşma sonunda, mahkeme, dosya. 
nın tcklkı için kararı başka 4Nnc 
bırakmıştır. 

Vak'anın esasına gelince .. 
Kısa bir zaman evvel, (Scrka

porta) denılcn kOçilk ve gizli ka. 
pıdan bab dmlşt k. Bir huruç ya. 
pılmak ihtimal ve ümidllc bu ka. 
pınm ac:ık bırakılmış olduğunu da 

ımlş gibi görilnUyor. Hiç kimse doğru 
yaşını bilmiyor kl. Hem onun. için hem 
de sizin lc:in boylc dememiz daha iyi olur. 

ilave cylcmtşUk. 
Jan Justlryani. büyük bir lehli. 

kr" c gırml!: olnn varoş:un müda-

- Benim için belki ...... Fakat Marlc 
Therese için neden iyi oluyor? 

carmen cevap vermedi. Blraı sonra, 
Gladys eline bir çek verdi. Ve: 

ruan: lreae NemlrovaiQ' 
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B ugün dil lnkıliıbımızın 

mUjdeclsl olan (Bfrlncl 

Dıl Kurultayı) nın toplandı~ı gü
nfin onuncu yıldönümUdlfr. Türk 
milletine manevi fsliklAlini ka
zandıran ve daha da kazandıra. 

cak olan bu mes'ut inkılap günü 
vcsil~ile, bueUn. Türk mnlctl. 
tcbrlke şayandır. Lısanımrzı tUrk 
leştlrmck lçın nsırlcırdanbcrl ça
lışılmakta idi. J.'akıı.t bu hususta 
ca ciddi ve semereli hızmctler. 

her işde olduğu gibi Cumhuriyet 
devrine nasip olmuştur. Atatürk. 
le İsmet İnönü, aziz Türk ml!lt'
tine meddi istlkllıllcrlnl kazandır. 

dıktan sonra, onun manevi lstlk
lfılini de temin etmek için asırla. 

ra sığmayan inkılôplar yapmış. 

!ardır. Şüphe yok ki bunlarm en 
önemlisi (dıl inkılabı) dır. Bu 
inkılap (1932> sencsı temmuzu. 
nun 12 ncl :ünü (Türk Dil Ku
rumu) namılc Atatürk tarafın.. 

dan bir cemiyetin kurulmasilc 
başlar. İki ay ı;onra da yani 26 
eylül 1932 senesinde de dil dava. 
mızı konu§mak üzere bOyilk bir 
kurultay toplandı. Bunu takiben 
de iki ser.e sonra Dc.lmebnhçc 
sarayında (İkinci Türk Dil Ku. 
rullay) ı toplanmıştı. 

* 

Yazan: BAHA 
yı blle ı;ok zor ö:rcncn mllncv. 
ver zümremlz, türk~·c lısanına IA. 
yıkilc sahip olabilmek için sene. 
!erce akla karayı seçerler ve uğ. 
raşıp dururlardı. Çünkü ıyi Wrk. 
çe yazabilmek lç1n maalesef ol. 
dukça Arap ve Acem lisanlarına 
da vftkıf olmak lazım geliyordu 
Bu acıklı "ıızlyel yalnız münev
ver zumrenin ınklşafına mani ol. 
makla kalmıyor. halkımızın bu. 
yük b r ekseriyetinin cahil ve 
kültursüz kalmasına ve mcmlc. 
keti idare edenlerle halk kütle.,l 
arasında derin bir ayrılık ve cv
sislzliğln devam edip .;itmesine 
sebep oluyordu. Bu kölü duru. 
mun dUzelUlmesl lüzumunun an. 
!aşılması. yeni bir hadise dc-ğll. 

cllr. Hemen hemen iki asra yakın 
iblr zamandanberl birçok muhar. 
rlrlerlmlz bu Hizumu anlamışlar 

ve llsanımızı sadeleştirmek için 
çalışmışlardır. Bu hususla ilk a. 
dımı atanlar (Nedim), (Sabit) ve 
(Vasfi) glb şairlerimiz olmuş. 

tur. Hatta daha evvelki devir. 
!erci yaşa~an şairlerimizde•. 

(Mahremi) llk adımı atanlardan 
vı' bııır. Bundan sonrıı llk cld. 

dl gayretler! Tanzimat devrinde 
yanı takrıber. (80) sene kadar 

evvelki zamanlarda görüyoruz. 

S ayın Cumhur Reisimiz İs. Bu iş için bu dcvlrde çaJışanların 
met İnönü. Ba vcJ\il bu. başında gelen kıymetli fikir ve 

lunduklar1 bir sırada, lnkılfıpları. kalem adamlarımız (Şinasi), 

mız hakkında Londrada çıkarı (Cevdet Paşa). (Ahmet Vefik 
bir İngiliz gazetesine, talepler! Paşa ), <Şemsettin Sami) ve c:r.;c. 
üzerir.c bir makale ı;öndcrmlŞ- cıp Asım) gib zevatın isimlerini 
Jcrdl. Bu gazetede çıkan bu ma- ııay,ı ile ftnmak vazifemizdir. 
kalenin çok tarihi kıymeti olar. Bundan sonra bıı lş b!raz tavsadı. 
şu satırlarını buraya aynen nal<. Sonra kırk sene kadar evvel Sc. 
!ediyoruz: l{ıı ıkte çılrnn .Gene Knlcmlerıı 

uŞimdi Ataturk. Türk dililc mecmuası, açık tilrkçc davasına 
uğraşıycr. Bu mevzu ilzerlnclc tekl"ar hız verdi. Bu mccmoaya 
salaltlyctle çalışabilmek üzere 11- yazi yauır.lar arasında (Ömer 
sanlyat tctcbbillcrlnl genişlet. Seyfettin) merhumla (Ali Ca. 
mektcdlr. Bu gayelerini de kcn- nlp) ve (Kazım Nami) nln bu 

TANSEL 
sahada yaptıkları hizmetler de 
unutulamaz. 1 

fF akat bu ~ıu~ustcı en kat'i 

ve ~uurlu hamlenin, daha 

dotrusu t am manastlc ve dc,·1~
tın yardımilc bir dıl ınkıliıhı ya. 
pılabllme ı için, Cumhurivet dev. 
rlııı beklemek li'wm geldi. Yuka. 
rıda yazdığımız. gıbı Turk Dıl Ku 
rumu ve D ll Kurultayilc bekle
nen bu inkılap başlamış oluyor. 
du. On sene ıçinde Türk Dil Ku
rumunun büyük başarılar elde 
etlt~lnc şüphe yoktur. :Bilhassa 
•nırk milletlnın ruhundan ve •na 
dilinden kopan kelimeleri bul. 
nıak. bunl11rı ııı::ıtbual vasıtaslle 

halka ve kltapl11r vasıtasile rie 
geııçll'c yaymak hususunda y11p. I 
tıl;ı hizmetler, derin şiikrsnlara 
layıktır. Atatürkün ölmez bir ese-

1 
rı olan ve• yine AtatOrklin vak- ı 
fctt141 para ile geçim ve ma~. 
raflarını tcnılll eden Dil Kuru
mumuzun vücudlle nckadar ICtl. 
hal' el ek yeridir. Fakat Dil Ku. 

rumumu:zun bu on se ne içinde 
bosa ~ilmi hı.ıt:ılı çalı~maları da 

yok değildir. Bilfarz asırlarca ev. 
Tllrklc-rln kullandıkları fa. 

1 
kat sonraları hayatını kaybcd~ n 
müsll'ha_e olmuş kcllml'leri dl. 

riltmcac çalışmak. TUrk dil a., 
lıcnı:ınc ve ruhuı a u~ mayan kc. 

lime ı~tikakları yapmak. 11unra 
da buııl::ırdan vazgccınck bu yıın. 
ltş hareketler meyanındadır. Fa. 
kat fnkılAp devrlrıdc bocıılııma. 
hır hoş g15rülcblllr. Malüm ya su. 1 

!ar, bulanmadan durulm&z. Bu. 
nun!a b"rabcr boşa giden bu tcc. 
rUbclerdcn alınan dersler sa~·c
ııir d" yarın için'. daha parlak ba. 
p.tJlar elde cdlleccğlııet şOphc mı 
vnr? ... Bundan scnrakl sonelerde 
TUrk Dll Kurumundan daha 

(De\·amı Sa. 4, SU. 1 de) 

dine htıs şcklldc münakaşa ve\- _ 

müzakerelerle flcrlctmcktcdir. ~ 1 x 1 
Dll meselesi için kurulta.} lar ku- ı .... a A n a!!~ 
rulmakta, miinakıışalar yapıl. -~ ~ 1S 
makta, raporlar okunmakta ve • - & IK at'll~~ x•t 1Nıi 
beynelmilel şöhreti haiz ilim a. r • - b d • • f 
damları bir araya gcllrllmel<tc- l a anca an ıg l • 
dir. (1936) da Dulmaöahçc sara. 
yındaki kurultaya; lrglllz, Fran-ı ce> ir hır .. ıı:, !oU)mak için • ha,ka ' m~!'ll Ra<;katlblnln ~\ini .. coyan, Cr7.ıl· 
s ız. İtalyan. Japon. Sovyet, A. ~ nic;in olur ~ - bir apartmana C\lnılen 1,'ıkh.k~•n .. üç gu~ .. onra Ga
vusturya, Leh. Alman, l\]acar, ı:lrmio:. ;\fa.,a ü"tüntle bit cüzdan lahula bir tuttin<'U dukkanını tır~ık~ 
Yunan ve Bulgar dil iılimlerl de gormüs. Paraları almak üı.ere c•ü1.· larken ;\akayı ele \eren 'ıO~daıı gozU 
<iştirak etmişlerdir. Bütün bunlar ııa"nın il.'lni karı~tırırken eline bir kart J>f'k, «Blı'}m•':' kudurmu-:tan heter-
AtaUlrkiln mDli bilrycyl yarat- 'il.it geı;mlş. IBir öe okunıuş ki: din ıoıi,.inlin c·anlı ml .. ah hır ıı.lara 
mBk hususundaki sonsuz enerji HAi.UT SELEKLER kar-:ı ne ~ aıımalı ·ı Hunlara karh İ· 
k•ynaklarmın birer mısa!ldir.ıı 11t lle~H. idam ilamı bırakıl a \lr. ~e-

Milli Korunma Milddclumumt Mua,•ini Ur: * Bunu gorür görmez korkudan pa· .\Ç OTUR'.\IAKTAN~A •.• 
ft isanı sadeleştirmek ci8ya. raları almadan ~liıdanr fırlalmı-:, l"aı:lngtona KÖrl' .\wupaıla malı · 
llaıa sının tıırıhlne bir soz sez. prm·ereden 'ltla.np kaı;ını.,. . ı;uJ hol olduğu il,'ln bu kı-ı .\l~~·ek 

d relim: l\Yalünı olduğu veçhılc Artık heplmluı: «Ycdlnı•ı ağır re· darlılı hahl'> rne\Zuıı d«-ğllmı,. yııl· 

Cumhuriyet riC\'rinc kadar lisa. ıa mahkrme5i rcl~iıı, « ııoli'i aıtmı· ı ıııı. ;\·akıu.·ak ... ıkmthı olac ·akmı,. 
nınıız ela, bünyemiz \e varlısı- o;ını·ı ';'tıhc nııirhirü », «1'atlıbadem ı-.·r ~apalım, ,\,rupa da hu kı., ,\e· 
mız ~lbı karışık, kozmopolit, ınıl. ba':koml'ıeri» glhi kartlar ha.,tırıp f':\· ı mckleri .. oğuk JeJh ersin. Her halde 
li birlik ve karakterden mahrum l~rJııı f:1,dc ma .. ~ların l\ lilm: hırakmnk aı· oturmaktan IJidlr. 
bir durumda idi. İmp11ratorluk dü<:il~nr. l•'akat milılıtl'ıunıuınl mu- 1 r~ ORAYA GEJJSF.! 
dcvrındc, llsanıınıza muhtelif se
beplerle arapça ve ııccmc ... kelı. 

melerln katılması, türkı;e yazı 

dilini, Türklerin yüzde (05) 1 
tarafından a.nla~ılmaz bir hale 
sokmuştu. Arap harflerinin ,uç. 
lü!lünden dolayı okuyup yazma. 

a,·ı nının kıtrtınılan H l kendi ,ötr;e· Bay Ruz\elt, Amerikanın ııulh ma. 
o;lnden korkan hö~ le hır•<ır,ı nerede ııa~t ha,ında milletlerin lıürrl~etlnl 

bulmalı t Hır.,11ların hep<;f bunun gl- ınüdafıut edeceğini bildirdi. Harp llfı.· 

hi ol!.a, c\de lılr llıl karl\ltlt bulun· hı milletlere bir kere "Ulh ma a~ı ba. 
durm k tabanı·a bulundurmaktan da- 'iına oturabilmek hurrlJetinı liıtret· 

ha iyi olur. e lıst lRrafı Allah kerimdir. 
Gelgrlelim lkim·i A~ırrela mahke· I Tatıı~ert 

tı? Ölüm! Bu korkunç ve karanlık lhti. 
mali mfimki.in oldu:u kadar düşünme. 
mek lazımdı. Dans ettiı;:i adama baktı. 

, 

-45- Çeviren: Rezzan A. ı:. YA.LMA.."'l 
_ Bunu Jeannc'e veriniz. Bir müddet 

sonra gelip beni görsün. Çocuja iyi bak. 
s111, elinden gcldığl kadar, onu mesut ~ t. 
meğe çalışsın. Kim bilir. Belki daha son. 
ra ... Dünyada khnsem yok ..• 

Carmen, Gladys'ln söylcme~e cesaret 
edemediği sözleri tamamladı: 

- Evet kim blllr. Belki bir gün onu 
cv!AUığa kabul edersiniz, DUnyada kim. 
ser.iz kalmadığı için onu seversiniz. B!r 
an~ ı:lbl seversiniz. Kim. blllr? 

idi. Kızının olUmUnden bir sene sonra 
artık siyah elbiseleri ı;ıka.rmış ve düz be. 
yaz glymlfitl. Beyaz da bir nevi yas kıya
foU sayılıyordu. Bu renk te Gladys'c çok 
Yakışıyordu. Hiç değişmemişti. Saçları, 
eskisi ı:lbl altın sarısı, yilzU ince ve dilz. 
gUndU. 

du. 
Sevclıği crkcı;in kolları cırasına sokul. 

muş dans cdcrkeD birdenbire :\!aric Thc
rcsc'i dUşUncrck müteessir oluyordu. 
Sonra: 

- O. öldil, Cakat bch.dcn mesuttur, 
diyerek kendi kendini teselli cdiyo't-du. 

Arlık scvgllıleri de birer J:i.iııli.ik, ha.tl~ 
bir kaç s~atlik a~inalardı. Eskısı gıbi er
kekleri çılclırtmak, onlara ıstırap vermek. · 
onlara hakim ulduCurı::ı emin olmak ı.s. 
t•yordu. Onları üzgün ı;:örüncc içi rahat 
ediyordu. F'ııkat bu hal, her zaman mum. 
kün olamıyordu. Harptenbcri kadın için 
ıstırap çekme'~ raz1 olan erkek azalmıı. 
tı. Artık Gladys, bir toplulukta ıtıı. güzel 
ve hoşa aidcn kadın dealldi. Güzelliği 
rakibclcrinin parlaklıe•nı söndüremiyor. 
ciu. Erkeklerin bütün bakışlıırını üzerine 
tophyaı,. kadın, artık o olmuyordu. Da. 
h a ona aşık olanlar, onu arzu edenler 

vardı. }'akat çabuk bıkıyorla.rdı. Seneler 
geçtikçe bu bıkkınlık daha çabuk gcll. 

yordu. Bunu bildiği için Gladys çabucak 
razı oluyordu. Şimdiki erkeklerin a~k ve 

Bu aygı r, başka 
cyg·r 

ra lr gtin bir kadın hayvanat bah-

1.9 1,'CSlne gitmiş. Su aygırlarının 
kaf~I önUndl' durıııuo:, aatlcrce on
ları e) rettkteıı sonra gardiyanı ~a
fırımş \ e ormu'i: 

- Hu u o,H:ırı neaba erkek mi, tJJ. 
':lml'.' 

Gardl~'flıt dlı,Unmü,, ta~ınmış, l'C· 
'ap \ermenin mutıalcn 1 zım oldu
ğunu hl rdcrck: 

- ımufam. deını,. 'Bu ııncnk baş

ka bir u nyS'ınnı alakadır edebilir. 
Demlıo. SERÇE 

xm 
Gladys, (Madrid) e gitti ve harbin so

nuna kadar orada kaldı. Sonra yine se
) ahatlcrine devam etti ve nihayet 1925 
de Parlse döndn. 

Yılbaşı gecesi Montmartre barların. 
dan birinde eğleniyorlardı. Şafak sökmek 

. Uzere idi. İnsanlar artık içmekten ve dans 
etmekten bitkin bir hale gelmişlerdi. Ba. 
zıları artık dans bile edemiyor da sadtce 
birbirlerine sarılmıı olarak alır atır mu. 
slklye uyarak dönüyorlardı. Kafalarının 
ıçl boşalmış, artık ne diişiince, ne arzu. 
hıç bir nevi hisleri kalmamıştı. 

Gladys de bu dans edenlerin arasında 

Sadece yorulduğu zaman gözlerinin 
altı çukurlaşıyor ve şakaklarlle elmacık 
kemikleri, ince derisi altında daha bariz 
bir şekilde ı;:öze çarpıyordu. Cildi çok 
taze kalmıştı. Vücudu da bir genç kız 
vUcudu kadar zarif ve oynaktı. o gece 
de şafak sökme~e başlarken yorgunlu. 
f!u, sadece ı::özlerlntn altındaki çüriiklcr. 
den anlaşılıyordu. Yoksa ter.lo-&ef{af ve 
taze, sarı saçları altın gibi parlııktı. Be • 
~az sırtı çıplaktı . Dans ederken küçük 
başını bir tarafa eğiyor, güzel gözleri 
yanındaki erkeklere tatlı bir işve ile ba
kıyordu. 

Ara sıra dans eden boyalı ve kocamı!> 
kadınlar arasında bir . taze ve ı;Uzellnl 

sorünce, kızını hatırlıyor ve içi sız!Iyor. 

Kızının nasıl ve ne ı;:ekllde öldüğünü 

unutuyordu. Yalnız kadınlar bu kadar 
mutlak ve tam bir şekilde unutabilır. 
Hadiseler zlhlnlcrlnd. n tamamı1e slllndi
ler. 

Zllmlndc Marie Thcrcs·in hayali can. 
!anınca onu çok sevdi~i bir çocuk ola. 
rak düşilnUyorc!u. İ<:lni c:ckcrck mahzun, 
mahzun etrafına bakıyordu. Bu dans c. 
elen çiftler. dumar.h salon, boş i~kl şl,Ş:
lcrl, hayatının tabii çcrc:evc,;l bu idi. nu 
ccrçeve içinde ölen kızını düşünmek mü
nasip değildi. Bıınun l~ln hemen zihninin· 
bu noktaya takılmasına mani oluyor \'C 

tekrar eğlencesine dalıyordu. 
Maziyi düşünerek il7Ulmcğe değer 

mıydl? Daha ne kadar zaman ya~l)·acak-

sevda işlerinde aceleci olduklarır.ı ye 
bcklemckt~n· ho§laımıadıklarını ögı·cn. 
mifitl. 1.-'akat bu hal onu sinirlendiriyordu. 
Böyle geçici hevesler uyandırmak hoşu. 
nR. gitmiyordu. O sevilmek istiyordu. 
Tatlı ~özler işitmek, kandırılmak, sonra 
kıskandırmak, zevk aldığı seylerdl. Ba. 
zan öyle ümitsiz bir coşkunlukla kendini 
teslim cdıyordu ki, karşısındaki genç, 
bu hale hem hayret ediyor, hem de ür. 
küyordu. 

<Ark.a31 var> 
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Sandığım Jcadar 
yeni değil! 

V ıı)a, parmaklara, eli', tıu· 

runa ,-eya benı:erlerlne b ı· 

karak innnların karaı.wlulnl an· 
ıamak u!ıullerl nnl dPl'lldlr. Bir 
ı;o.k fılimlcr. ıı,İkoloı;lar bunlann 
her IJJrlnı tekenımul ettire etııre 

tıir t ukıın P•B"lar koJmu;lardır. 
Rir Jlolaııdalı p ikoloğun bu ma· 

hım \ e nıua~_yeıt -:;e~ler dıo:ında, ın· 

'anların karakterlerini, meslek q~ 

ıııe11rr1ılerlni anlamak için b&':\ ur
dujt'u u .. uı c;on ılerecr. basit, ba .. ıt ol· 
duğu ll'ln akla gelmlyen, akla ı:cl· 
nıeıll~ için de orijinal oldutu kaılar 
l'Cnl bir ')<'~ ılir. 

Jfolandıtlı thlkolo~ dlyor kit 
- CP-blnde bulunanları bana ııöy

le, kim olduğunu bildireyim. 
:\fe .. ela hu Jl"ikolog. te<'fübe ol.•· 

rak hir aılaının <'eblnl bo,alttırmı,. 
Çıkan ~·ffa ~u: 9 anahtar, hlr tarak. 
hlr çııkı. S \ ı.ıa, iki ~ ıl ıarfınıla •· 
namın rc~ıraııı atırlıkları go .. te
ren ar. çok teınll ,-e~1l kirli ı tane 
otomatik kantar muka\\ a"!, 3 kıır

,ıın kalf'm par~·ac;ı, iki adet cbckilr
lıır için» ~ ldalı pantalon dü~nıe f, 
4 tane .. utııine l~ne-.ı, .') ııantinıetrP 
uzıınhıgunda hlr çh i, hiraz c;h:ım. 

llolandalı l''ikolo~. hu e'~ ıinın 
cıahlbl hakkında 'u nıötal~ayı ~ u · 

riitü~ or: 
"İitninP lğnl'lr.rinc 'c elbl~~inılf' 

bir k81:ıı 'uı.uundıt derhal t:ıınlr l't· 
mclı: hrerf' hckilrlara mah'ıı" 'lılıılı 
dilf'nıeler ta•pına.,ınıt bakılır ... ıı hıı u • 
dnm lhtı~·atlr \C tr.dtıirll bir kim .. ~· 
dlr. Kilosuna tıakılıro;;:ı .,al'lam n? 

ı tatıh lılr aılaıml1r . .\m·ak fntla -:IO:· 
nııınlamaklan korktııtu da atırlı · 

~·nı kontrol etmes!nden hellldl r. 
Jtrr ı:lin iki üç tane,fni kullandı~ı 
fi anahtarı yanında ta-:ınıaM lhtlyn
tınıı a~·rı hlr deJlltlir .• ~lha~·et çh ı . 

, lda. ..ıdnı glhl ani 'e mtl.,taı•f'I 

'"~·ılalArı 111iınak11,a edilebilir ,e.' · 
lerl c•ehine ılolılurnıao;ı, genı;lit;ln · 

rlen kalına bir iti)Rt neticeııidir. 

'\'ahana atıla<·ak hir U"tıl dekli. 
;\te ... elii tıır adaının cclıhd ho~11ltı · 
lt1ru1.: ;o tanr ağı r l<;d kartı. ~arı 
c;ıplı•k hlr kadın re.,ıni, alkollr l iı • 
\antıı.nm karı'ima.,ından ba.,ıl olmıı-, 

.:artp kokulu bir mendil. .. 
Oerhal hlikmeılehilirb: ki im :ı· 

ılıım bir kalparnndır ; afır i':'tl kartı 
iınal t•lm"klt-<llr ; hundan temin eltl· 

f'i p:•ra ile barlarda ke~ if ctnıeı.tc· 
,,lir; oraıla bir kudın tanınw:tır; ';'illl 

tlilik onunla nlenı etmektctlir ..• 

J'akat ';'lntdl hatırıma geldi: 

- ('eblndekllcrl karı.,tırayım. "e 
)'1& 1ıtı_t1111 anlı~11~·ım, rnmlunU, lfo· 
IRndalı 11 .. l kologdıtn c;ok I'\ \"ti .,,.ıı 

kıulınlıır hulııııınıı-:;lar mırlır~ 

KÖR KADI 

Erenköy Kız Lisesi 
Müdürlüğü 

:\Iebushığa seçilen Sabiha Gök 
çilden açılan Ercnköy Kıı Llsesı 
müdürlüğün!'.' İnönü Kız Lisesi 
felsefe hocası :ve Damdo yon yar. 
direktörü Faika O an tayın cdll
mlş, vazlfesınc başlamıştır. 

Ercnkö • Kız Litcsinln yeni mu. 
diıri\nc vazifesinde mu va Ha klyct. 
lrr dileriz. 

TAKVİM) 
26 r:YLÜL l!lU 

CUl\IARTESJ 
Al' !1 - GÜN 269 - Hınr lH 
RU:\Iİ 1358 - ln."LÜL 13 
HİCRİ 1361 - RAMA7.ı\S la 
, . ,'\ KtT ZF.V ALI F.ZANT 
GÜNE$ 6,51 11.47 
ÖGLE 13.05 6,0::1 
1KİNDt 16,27 !:ı,27 
AKŞAM 10,01 12.00 
YATSI 20,33 1,31 
İMSAK 5.12 10,07 

S::rmısokll yahni 
lf"' ocııkhı,tumm:da bu ,.t yemeği· 

~ ni kurban ba.,.ramtarında l•· 

parlardı. !'\eneler \·ıu ki ~·emedlk. Rf!· 
le ~onaklar hiç ~dını bilmez. Bil.im 
Demlr'ln t'"ki)e pek merakı \&(ı:lır. 

Dall\la f'ı.kl umanların adetlerini 
ııorar ,.e anlamak ı .. ter. Ben de usı&n· 

maıtan ona anlatırım. Ge~r.n gün d,. 
kurban b;1yraı11larında ~apılan ;\ e· 
meklerden hahsr.tnıi'jtlın v·e <ıarmı· 

<ıaklı yahninin ~·ok leu:ctıı cılduiunu 

~ö.}·leml':'tim. «~c olur <:imıli ~·ep .. a· 
nu: da bir rle 'unu ~·e.,ek» dedi. Ben de 
onun bıı arı:u-.unu bugUn ;l·aptıın. Bir 
hu~uk kilo kınrcık etinin but tara· 
hndan parı;alar clo~-rathm. iki üç 
,o,·an ıfoğrı~a rak bol domates de ll:'ı. · 

ve eı1erek ateşe koydum. Etler pi'· 
meğe .} üı tutunca bir kilo sarmıı>ajı 

ı-aµJarını J.:cserek ,.e yıkıyarak içine 
attım. 1 U'l ,.e bir ka';ilk klıD)'On d• 
koyarak pıo:irJim. Çok nefis bir ye· 
mek oıoa. Demir de pek 'ie\ erek ;vedi. 

F.V KADINI 
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RADYO. TELEFON. TE LG-RA F HA B~ERLERi· . 
Askeri durum 

r Vazan: " 1 tbıaa BOI AN 1 

l1erkez cephesinde büyük 

b;r fflman taarruzu 

\iman hıt':'kıımandanlıfı her halde 
l'\ t ıııın~rad mıntakaınnın Hı Grozny 
llrlroı han.a .. ırun Rus km \'Ctll'rln· 
ıll'ıı tamamlle lf'ınlzlendlfl \O Tuaııse 
liınıı nına kar'"ı ileri hareketin lnkl· 
~~r rttltl hsberlt'rlnl beklemektedir. 
nır ılü,UndUtU df',, 1''1nlandanın &) rı 
"••lh ~ apmaı.ı ihtimali karşısında Pln
lı.nda ı•epheıılnln kalkmaııllc ınl'ydana 
rel1?C·Pk yeni uulyet olııa gerektir. 

TE Ş E K KOR 
U,;lııın llhan Alganın pek genç ya

~·ıldıı "bcılhet 61f'mlne intıkall ve a
tııınızdan ayrılması ı.Jolayısllc gerek 
lıh:zat ve gerek telgraf ve telefonla 
0 • ılııı ınıızı paylaşım ve ebedi lstıra· 
hatı;ö.hına kadar ccnazı• törenine i~
llrak ve çelenk g6ndermck !Cıtut ve 
~ahnıctindc bulunan akraba ve de· 
t'erıı dostlarımıza ve yavrumuzun 
kıymeti! arl<ada.şlarına ayrı ayrı şllk
raııı11rımııı:ı 11rzctm ğe acılannıız ma.
ı·i olduğundan kıymetli gazetenizin 
ta\•assut buyul'mnsını saygılarımla 
rica ederim. 

!!iarıyer Pl~ıade Alay Komut.anı 

Alha) 

Muazzam 
rakkamlar 

Vichy, 25 (A.A.} - Budapeşteden 
gelen bir Jıabere göre, Macar Milli 
Müdafaa Nazırı General Bartha ıstıfa 
elmiş ve yerine general Villiam Nagy 
tayin edilmiştir. 

lngiliz istihtarat Nazırı 
gazetecilerimiz şerefine 

bir ziyafet verdi 
Londrn, 25 (Radyo • 19.45) 

İngiltere İstihbarat fazırı Bay 
Brendan Bracken bugün Londra 
dakl Türk gazetecileri şerefine bir 
kokteyl partisi vermiştir. Bu ziya. 
fel, buei•"''!rde Amerlkayıı gide. 
cek: ;azcteellcr için bir veda top. 

ı ıan tısı olmuştur. 

--.:rTJıJtaT .......... ;:ı 

Rus -Bulg~r 1 
münasebatı 
çok gergin 

VA.l'A.N 

Stalingrat 
müdafileri 

dayaaıyorlar 
<Batı ı lada> o 

! 8 • 9 • !fi' .. 

Kartallıların l~lAŞU~~~-~ 
başına gelenler 
Kartalhlar, be 1 ed iye hududu 
içinde bırakılmalarını istiyorlar 
Ş 

irin Kartal kazası eylül so. 

nunda 1stanbul ~ehrlnln hu. 
dudu dı~ıncia bırakılıyor. Bu, gU. 
zel istanbulumuzun boynunda asılı 
duran inci dizisinden bir tane ko. 
parmağa benziyor. Her baktından 
bıze ııcı geldi, manasız göründü. 

Orada oturanlar dan bazıları, 

du dışında bırakılınca, karne ile 
ekmek almak usulil kaldırılmış c. 
Ilıyor, He~ bakımdan fstanbula 
bu kadar bağlı olan bir kazada bu 
yeni usul yüzilrden ti.lrlil güçlük. 
!er çıkmaması kabil mi? 

Bu hususta hatıra birçok ~eyler 
geliyor. Bunları İstanbul Bı:ı!ed lye. 

si de elbette takdir eder. :\1ese'ft, matbaamıza kadar geldiler. Yana 
yakıla bu kararm dc.ğnı olmadı. bu karneslzl\k usulünü fırsat bl1e. 
ğını uzun uzun anlattılar. Biz de rek bundan istifade etmek lsff"ycn 
diisündük. tahkik ctt:k. Kartal ka ve ihtikara sapan birçok acıkgöz. 
z. asının t~tanbul bf"lecHyc hududı~ , ler, vursur.cular çıkabilir. Boyl~ 
dr~ında bırakılmasını doğru bul. ,·azlyetlcr karşı~ında kazn belcdı. 
madrk: ,·r-cl ve: kaza kaymakamı ne yapa. 

Kartal kazasını. İstanbul şch, 
rlr.dcn ayrrmağ,. imkan yoktur. 
Burası. Bostancı cihetinden şehre 
tamamlle bitişiktir. l\fc<;;>fe di~ü. 

ııülmüşse, bu hesap ysnh::hr. Çün 
kü Kartalın t~t~nbulıl mesafesi, 
Beykoz ve Sarıycrln şehre olırn 

mesafesinden daha azdrr, Rf'~·koz 
ve SarıyC'r şehrin b!r kı!tmt add<>
dillyor da Kartııl neden hudut dı. 
~ında bırakılıyor:' 

bilir? 
Kartal, fstanbuluo ıldlş scll~I 

fazla ve yakın bir durai?ı sayılır. 
Bu kaıadıı karncı:lz ekmek usulU 
de bir tal>ım mahzurlar do~urmak 
tadır. Ru sebeplerle, Kartalın Is. 
lanbul şchrlnrle.1 a) rılmnsını \'e 

belediye hududu dışmdıı bırakıl. 
ınaoı:ın1 dcğrıı bulmu~·oruz. 

Bu satırları yazmakla. Kartal 
kaıasr halkının yerind<' bir rlll,..!1. 
ne ,·asıhı olu,roruT.. Kartal halkı, 

Kartal kazaşı, bi.illin medeni ,·a. Knrtııl knıasının tst~nbu\ şehri 
sıta)Arfa. lstıtrbul ~chrlne bağlı. lwrludıı ı,ıııdc bırakılınn!'ını lstl
dır. Günde 36 banllyo ve ayrıca :;or: Valimizden ve B elc>diyc Re. 
7 vapur ı:cfcrl vardır. Elektrik t~ !!'lmlı.clcn büU\n dileği budur. Run. 

slsatı da öyle. MUsalt mevıdıııl,..rd~ dnn ba~ka, Kartal kaza 'kayına . 
t t al 

kanılığının. halkın dileğini rica için 
s anbulda.n Kart a gidip havıı ı . . · 

t bd· ıı . 
1 1

• 

1 
il k Vıhıyet makamına resmı mQrnca. 

c ı ıç n .<il an ıır ço tur P.a .. ar . . . . · .. ııtt'l huhındu~uııu d:ı mııtboamıza 
~~nlerl, tabi~ güzclllkltrılc Kıı rtal ~clcnlcrdcn ö~rC'ndlk. Dcm!'k. K'lr 
b r ziyaretgahtır, kaJııbalık bir t:ıl hıılkı. " " bUyiiğündct" en kll. 
mE'.slre yeridir. l'Üğlinc kadar İstanbul ehrl cır. 

Asıl Kıırtalda oturıın halka ı;c. ftı'dn bırakılmakla çok üdilmOş. 

lince. ckscrl<irln glinlük işleri İs- ı ... r. bunu kcrdilcrlnc büvük bir 
t:rnbul şehrlncl,..dlr. Giindc :'i6 ban. clcrt Nllnmlı:1r.rclir. • 
llyö ve 7 vapur seferi. siis Cllsuıı Bııt ,,~, için Vallmiztn Knrtal 
<il\'C yııpılmıımı..ştır. İhtlyııc hasıl hııtkırın h;ıklı rilleklerlnl kendiı:i. 
cı'rrııış ki t rtlp crlilıniş. ~ .. i'i\<; r ' l'!l a\{:ı'l.:8 YC C'h(>Jnmlyrtle 

Demek, tab!i. içllnrni ve ı::l'hlr. 1.ıır,:ılay11rat:ını ,.c yerine s::etlrcce. 
ellik bakımlarından Kartııl kRzaı;ı. f!ln l biz de umuyoruz \'l' Kartal 
nı tııtarbul şehrinden ayınıııt~ıı halkı ramına biz de sabtr"17.lıkla 
imkan yoktur. Kartal ~ehlr budu. bckll~·r.ruz. 

Asalet1eri tasdik 
o~unan. Adliye 
memur~arı 

yardım işi 
Ankara, 2:-l ıVatanl - Asker al· 

sıl açılarak orııdan harcanmasını ve 

tııllmııtııamc hükUmlt'rinin dikkatle 

ııkıınarıık iyi tatbik edilmesini iste· 

Tayinler 
Anktıra, :?ri (Vatan) - Gölpazıı.rı 

kt!ymakamı Mllnirı mıhıılll idareler 
umum müdUrlli~ne ~ubc rniidliı11 ~· 

tarak tayin f'dilmi'jlir. 

* Ankara. 23 (Vata.nl - Nafıa 

\'ekAlett mlinhal bulunan 80 lira ma

aşlı mUf,.ttişllğc Şcrt'fl, ondan açılan 

iO lirıı. maa~lı mti!ettlşll~e de zat i~· 

leri mlldllr muavini Nedıml terfian 

tayin etml~tlr. 

* Ankara, 25 <Vatan) - Sıhhat 

ve Içtimat Muavenet VekAletl Hıf· 

zıssıhhA. işleri reis mua,·lnl Bi!AI, meı 
kQr daire reisliğine tertla.n tayin c· 
d~~& J 

Arkadaşhk duygusu 
Okudutunuz mektPp kltapla

rııu yeni den J'ılında k itap a1 ... 
mı~·M'ak zal ·allt karderolerlnlre 
\f'rilmf'k lizel't' Çoruk E~lr~eme 
Kurum una ,·ermenizi Kurum uy-
1'• ile lıUdi r1 t. 

('«-ilk Eıl~emtı Kurumu 
<tt-ad Merke&I 

LORETT/1 YOUNG 

K 
Gözdağı 

llc;iik !:•Jruklar sobaya )&klaş

hkı;a: 

- OıııL! diye diye onun l&l<ıcı
lığıı11 \'Ol'Uklıı rın zihinlerine <İ\ le 
~Prleı:tiririz :ki, onlar, ;tanma:Jığı \ • 
hUL gibi soğuk olduğu zamanı r~ ı 
bile soh.nun ~anına ~·ana ,nuktnn 
korkarlar. Muharip clcv:etıcr si~ n• i 
adamlarının nılllctkrlnc \l\JR mUt 
tcflklcrlne hıtap eden nutukl:ırın

ıl,ı, dcnıe~lerlnde, mC">ajlarında. ~a
Tılarında bıı tf'ııız:» a hen:ı:er az çok 
hafif \cya şldcletli blr göz ilağı !CZ 

menıek iıııkılnıındır. 

Bu guzdıtğılarııı l;liltilf;ü ı;aJ I', 

firenklerln <ınefe.., l\ı;tümlu, denizci

lerin cıistlm ii .. tiinde», hizim de <ıtc

tiklc~ tutmak dtıllğlmizden ba,k:ı 

l>I r ~c ' '{Ilı lir. 

l\1 lllrtı. en hafif hir ~~~eme~ e 
ntl"~ dl!n \ crmcılcn ılıılnta tetJJ,tc h:ı
lıındurıııak, harp gayretlerinin lıi

zunı ı;ö .. terıllf'I bir ~eyıtlr. Ane:ı~ 

tiu gö1d:ığı \ermek tarzı, harbin ıı · 

zun !>ilrr.rcflnl daha başlangıç·t:ı tel

l<ln r.dcn tarafta ha-:ka, yılıhrını u 
feri telkin etlen tarafta başka ttirlıı 

t~elli ••trnr.ktedlr. 

Dlkl<at edlllrım farkcdllir ki n1esr. 

lıi R. ÇörçJI umumiyetle ınuay;o,e:ı 

tlenf'lerln yakın tehlikeleri Uıerlnn 

gor tlıı~ı \l'rir, huna nıııkahil, B . <W· 

heb'ln 'f'rıllil gö:ırJ:ığılar i c harlılrı 
netkr.!>I ii:r.crlnf'dir. 

:.'\fı-5elii R. Göhrı .. ·ın DJ.! R~ic1ı 
me<·ııııııt~ınıla çıkun .. on iki mRkoı'" . 
:-1. m11~lilhlyrtln Almıııı nı!llrtl ıı;ı·ı 

""siı; lıir frllikı>t olaca~ını :ı:ihlııl"rr 

lrlre ~ rrh•ştlrmek irin yaı;ılmı~1ır. 

R. Göbcl!i'ln r..aff'rln Alınan tıılllc'I 

için hudut uz hlr hürriyet, mağ'IU 
hlyctln l"'e nıısıı:ı: bir c«..ard olar.ı· 
fi;ını "ö~lemekle,; ;\f'nilgl Jıalln•tc iki 
ya':ınılan bco: ya-:ına kadar Alm-uı 
çorııkla rının .) l rınl heş ::.ene nıüıjıtnı 
il' ha~kıı menılfkctlerin mektep'r· 
rlnılc H' aile muhitlerinde l Pll~llr .. 
lrf'rğl hakkında ııerC'ılrn çıl<lığr pr1ı 

hrlli olını~an hlr ı.ö1.ii ıırta~ıı n1nı~ıı. 
ıa. ,\l maııJ 11 iı;ln ~·a gııııv J:'rhne, , 
_yahu t hı iılnıck hah!~ nıcrzuıı ol· 
dııiııııu kafalarda kokleo:tırmcı, , .. 
tl~nr. 

• Anla~ılıyor ki. R. Çorçll. mu• \• 
yen ıle' rclrrln yakın lehlil<"lul u ... 
t iindc ıoı.ılağı 'erile \eril<> ııct1• "· 

)C \'Jlrılıtt•aı:ı. B. Gijtıeh iı.o rırtlı'r-· 

nlu frhllkCbl tekrarla.na tc'kr:trlar. ı 

nıuıay,Hm ıleHelcrin aflatılaeııtı im· 

naalindetllrler. 

ikisi dıı ı·a\1_ Anrak hirlncl .. lndc 

hlra:ı daha «rcalit.ııı» :;c1ill ·or. 

Sa -ip 

•••• RUGl'N -~~ 

MELEK 
Slncıııaı.ında 

.'\l odnn \C ~rıtrlı bir ıne\LU 

ZORLA 
KAH RAM AN 

'J'ı>~"llİr eden 

JOflN BENNETT 
larafınıfan yaralılı.11~ olan hlr 

şalu.".:.er 

Bu&tin saat 1 de tenzil~ tlı ma Une 

ve Rl1V /ı1İLLl1ND 
tarafınd!n çok gllze1 bir tarzda yaratılan 

kun•ctıeri dü~man taarruzlannı püs. 
kllrtetf'I< yeniden toprak 'kazançl11rı 

elde etmişlerdir. 1 
Kafkasya kıyıları açıtında. dilŞ· j 

nııın dt'nlz hedeflerinin hnmhardıma- ı 
nı sıra.ııında iki Rus )ilk grmlsl bom. 
balarla a~ır hasara u#'fıtılmıştır. 1 

RtallngrAd bölgesinde hUcıım kıta· 
ları çetin savaşlardan sonra sokak· 
!arı w başkA müstahkem stratejik 
noktaları 1'gal .. tmı,ıerdlr. 

Saratov civarındaki petrol depo· 
\an gece bonıbardımanlarile ateşe ve
rllnılştır. 

KADIN iSTERSE 
Parlak komedi filmini görmcğe hazırlanınız 

Bu ı.ah &k')amından itibaren 

SOM ER Sinemast~da ____ , 
iPEK Sinemasmda Bugün 

Bir kahramanlık \ '& MIU"era Romanı olan 

KAN VERG iSi 
T abii Renkli 

SCOH 

A!Jkın kudreUnJ ... LUkııUn lhtl':'amını... Jl('~t<·an zc' kini 
toplayan büylik film 

Sinemasında 



VATAN 

Memurların 
yabancı dil 
imtihanları 

bakkallarda neden 
bulunamıyor 

Bazı 
şeker 

BİB BAKIKATI 

Eski~ehir ve Alpullu fabrikala. ı 
rından hergün §ehrlmlze asgari 
8 • 10 vagon şeker geldiği halde, 
bazı semt bakkallarında. şeker bul: 
nak kabil olamamaktadır. 

İmtihana girecekle~ 
6irir.ci 1 eşrinde 

müracJot etmelidir~er 

Bu l3lc alıikadar bir zat kendl
:lle görüşen bir arkada~ımıza. mez
<Ôr vazf:1 et hakkında şu ~zanatı 
verml§tlr: 

Pırtantah "e tlmulı 111at demek, bir kellme ıte S ı :-; G E it S A A T 1 demektir. ÇUnkil: 

~- 'Biz İslanbula gönderilen şc. 
kcrlerl muntazaman Bakkallar cc
'lliyetlne \'e tüccarlara dağıtıyo. 
'"UZ· Ballar cemiyeti aldıf:ı cekerl 
hazırladığı listeye göre bakkallara 
vermektedir. Bu sebeple bakkalar
:ia şeker bulamayan vatanda.şlar, 
ıcap ettiği anda mezkur cemiyete 
müracaatla bakkalın sarih adresi
~ ı bildirerek şlkayellerinl yapar
lar. 

Pırlant.ıilt ve elmastı ısaatıerin biltUn hakiki e\•safı meşhuru Aleın olan S I N G E R saatlerinde 
toplanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tcreddUtsUz s I N G E R saati almalısınız ve saatin 
Uzerindekl S I N O E R markasınıı, mUessesemizln adresine dikkat etmeniz lıi.zımdır. 

Ankara, 25 (A.A.) -
Vekilligındec: 

Maarif 
Modayı takip eden her asri kadın için kıymeuı taşlariyle ve nefis işleıneleriyle hakikaten nazarı dik

kati celbeden böyle bir tıarikulılde S I N G E R saatine sahip olmak ~deta bir saadettir. 

1 - Devlet mcmurlarile ban s ı N GER s A AT ı ~:!:baulG~:e;,~kG~~~ HED iYELİK TiR 
katar ve devlet müesseseleri mc. 

murlarının 3656 ve 3659 sayılı ka

nunlara göre, yapılan yabancı dil 

imtihanlarına girmek isteyenleı·tr 

mensuı> bulundukları daire ve mu 

cssesclere blrlncltcşrin ayı içtr:dc 

mOracaat etmeleri lftzımdır. 

Xo. 82 - D. Elma h 'e 1 l ııırlantıdı 600 lira 
No. S2 _ C. Elmaslı ve ortadaki bUyük olmak Uzcre 11 pırlantalı 700 lira 

No. S:? • E. Elmaslı ve ortadaki Ue kenarlarındaki bUyUk olmak Uzere 11 pırlantalı SOO lira 
No. 8:? - H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha bUyUk olnıak üzere 11 pırlantalı 9SO lira 

EllSALLERİ GİBi 15 SENEGARA~TİLİDİR. 

Şeker fabrikalarımızda ihtiyacı. 
mızı karşılayacak şeker mevcut
tıır. Yalnız ~ekerlerin şehrimize 
nakline az vagon tahsis edlldiı;:I 
için bu yQzden nakil meselesi gliç 
c.lmaktadır. 

DiKKAT: SINGER saatleri Istanbulda yalnız Emlnllnıı nıerkezJndelti ına~tı:ı:aınıZ<Jtı da•ıtır. ıstanbulda. 

9ubemlz yoktur. Adres: SL....;GER SAAT Mağazaları. Istanbul EminönU. No. 8 

...................... ıımau. ..... -.------------
2 - Bu imtihana istekli olanlar 

için 10/10 942 tarih ve 211451 i 

sayılı Vekiller heyeti kararname. 

sindeki formüle göre, hazırlana. 

cak belgelerin Vekıllığlmlz~ gör.

derilmek üzere en geç 7 lklnclteş
rln 1042 tarihinde postaya veril. 

m1ş olması lazımdır. 

3 - İklnclteşrln 1942 devresin. 

de yalnız bir yabar.cı dilden lmti. 

hRna girecekler için 24 lklnclteş

rln yazılı, 27 lklncltesrln sozlü: 

iki yabancı dilden imt.haı:a gire

cekler için 24 ve 25 lkincltcşrin 

yazılı. 27 ve 28 lkincltcşrln sözlü 

imtihan günleri olarak lesbll edil

miştir. 

4 - İmtlha r.lar Ankarnda Dil 

ve Tarih • CGğrafya Fakilltesınde, 

lstanbulda Üniversitede yapılacak 

tır. imtihanlara sabahları saat 9 

da başlanacaktır. 

Diyanet işlerinde bir tayin 
Ankara, 25 (Vatan) - Diyanet iş· 
~ reisliğinde açık bulunan zat iş· 
:eri mOdUr.UğUne Doktor Fehmi Gök· 
ılpın tayıni tensip edilmiştir. 

Tarlabaşı kanalizasyonu 
tamir edil Jcek 

Tarlaba.ındıın geçen analağamı. 

r.ın civar halkı fena bir vaziyete 
sokacak bir hıle gelmesi üzerine 
~ apılım şlkiıyetlerl gözönUnde tu
tan İstıınbul Belediyesi bu kanall. 
zas)onu r. lıım rır e karar vermiş 
ve yapılan keşfe göre 4200 liralık 
bır paraya ihtiyaç olduğu anlaşıl. 

mıştır. Tamirata derhal başlana

:nklır. 

Part namı ~ta kongre:er 
ay:n birinje başhyor 
Cumhuriyet Hıılk Partisi nahiye 

koncrclcrl blrlnclteşrınln birinde 
başlayarak 15 inde de sona ere
cektir. 

Halk Partisi İstanbul İdare he. 
yeti reisliği nahiye kongrelerinin 
;Unlerinl tesbt ederek kazlıara 
bildirmiştir. 

1 d kU.çük hırsızrn 
m· rifaf eri 

Galalada Kemcreltında Yako ye 
Hoval!prt adında 16 yaşında iki 
çocuk Tnks!ınde oturan otobils sa. 
hlpler nden Halidln evine girerek 
demir kapısını si.l .up Galatada 
,, rdn,·PtC'ı Bcdr< sa satarken suç 
üstQ yakalanaı'ak Ad' iyeye teslim 
cdılmlşkrdır. 

Kakao yağı ihtikarı yapan 
bir muhtekir tevk·f edildi ı ,--4--+--

' Beyor;ıunda Güzel Yuva aparlı. ,, 
manmda oturan Panayot :{azla fı. 5 
yatla kakaoyağı satmak suretlle !-+--!--+-~-· 
ihtikar yaptığından dün birinci ' ~-+-~-
Milli Korunma mahkemesince tev
kif edilmiştir. 

Suçlu, bir müddcttcnberl 3ura
dan buradan tcplayarak biriktirdi. ,. 
ği kakaoyaAıh~ 6 lirada~ satmatsı ,, ..... ...._ .... .... 
:azım geldlgi halde 13 !ıraya sa - ı.......ı... ...... ...ı..-..i-.ı...-

maklan suçludur. Hakkında §id. 
detlc takibat yapılmaktadır. 

Sinemacılar zam 
istiyorlar 

Sinemacılar İstanbul Belediyesi
ne müracaatla hayat pahalılıf:ı cıo. 

layıslle beş kuruşluk bir zam ta. 
lcbinde bulur.muşlardır. 

Dün Valiye yaptıkları müracaa... 
ta göre bu beş kuruşluk zam tale
bi ancak bundan beş sene evve.kl 
fiyatların aynen kabulUr:den lba_ 
rettir. Çünki.ı Rclcdiye cwelce fi. 
yatlarda bir tcnzllAt yapmıştı. Hal. 
bukl gerek hı\rlçtcn film getirtmek 
ve gerekse kira, müstahdemin üc
retleri üzerindeki büyük farklar 
sinemacıları mUşkUl bir vaziyete 
~okmuş ve işi 1dsıre edemez bir va
ziyete gctlrmlstlr. Bu talebin Be
lediyece kabul edileceği muhak
kak addedilmektedir. 

Afrikadan röportaj 

lüyorlar. Gfö,terıllklerl ~bep te ga-
rip ... Diyorlar ki: 

- Bun1larda ini inek kalmadı, 

Soldan sağa: 1 - Bir a)'· 2 -

Tediye el; Hükümdarlar hakkında 

kullanılan unvanın kısası; Bir no

ta. 3 - Şakacı edebiyat; Zehir. 

4 - S nlr doktoru. 5 - Asude; 

Karnenin iki harfi, 6 - Yapama

ma; Yama. 7 - Çizgi; Su; Mermi 

kapağı. 8 - l\fakasın asJı. 9 -

Huydan önce çıkan şey; Hint lllı. 

hı. 10 - Bir millet; Tersi: hak. 

kında. 11 - Bir kap; 

Yukarıdan aşağıya: 

nevi yakıta akın. 2 

Kara pıır~·ası; Çok 

Artma. 

1 - Bir 

- Bayağı; 

raktcr temizliği; Tersi: şafak. 4 -

Tersi: bir mobilya; Kaba evet. 

5 - Bir erkek adı. 6 - Akıl; İp
lik tahta!iı. 7 - Ticari ve mali 

klığıtlarda kullanılan bir tabir. 

8 - Ayaı:;ın bir kısmı. O - Kış 

bahçesi; Rahat. 10 - Tersi: ya!>{. 

nın kısımlarından biri. 11 - Bir 

erkek adı; Bir memleket. 

OCSKtl BULMACANIS BALLl 

Soldan sağa: 1 - Lfıv; Aza; 

Skl. 2 - Ebe; Yel; Alt. 3 - Na; 

meH'ut ıoh rislnf'klerlmll de temizdir. Kabak: Ma. 4 - Kan. 5 - Göl; 
Fakat !!izin; geldlğl"lt. Jt'rlerıten mlk- Kay. 6 _ Kotes· Tapon. 7 _ Lcr; 
rop ta,ıyarak 'llHl'lineklerimlzl bo- ı Çok. 8 - sar .• 9 - As· Yusuf; 
ıa.,tırmanızdıın korkuyorul.. 1 ' 
Tuhafı "" ki Atrlkavr ba~taıı ba'"11 Ga. 10 - Zer; Ama; Ari. 11 -

geı;tıtlml;, hal~e bir tek def~ blle "ı~·- ise; Lar; Çit. 
rl inek 'ır.ılh!lı duJmıd•m. Bu kadar Yukarıdan aşağıya: 1 Ler.k; 
~lddetle takip edilen diiı,manın gali
ba me' cuılıı kalmamı~ da kim e far
kında değil.M 

Sh rl inek korkU!IU ı;ok garip adet
ler ~·aratmı,tır. M~la J..ago .. ta l·•
~ayaA erkekler ak,amları barakları
na ~·l.mıeler tekmeden adım atına.tlar. 

Mazi. 2 - Aba; Gol; Ses. 3 -

Voe; Kotck; Re. 4 - Lcr. 5 - A. 
yak; Sual. 6 - Zeban; Tasma. 
7 - Alan; Fuar. 8 - Kaç. 9 -
sa; JapGn, Aç. 10 - Kim; Yok; 
Gri. l 1 - ltab; Zait, 

Mak!iat bacakları h rlılneklere karşı R d 
korumaktır. Damılara, eğlencelere de r a y o ) 
ÖJIC r;'idlllr. J"akat ellerin, kı!la kollu 1 1 Ü Ü 
rümleklerln açık bıraktııfı kolların, BUG Nlt. PROGJtAM 
bovnun ıılnekler tarafından ı'lırılaca- 7 30 "ro SABAD 1 k t · , , gram ve mem e e sa-
ğı hlc; hahra ~etmez. Sonra Inglliı. t ar - 32 VU d 1 a ay ı, ı, cu um uzu ça ış-
kadınları çlF.me lhtl~·aı·ını hiç duyma- t 1 - tO Aj h b 1 ı - r:-. ll'a ım. ı, ans a er er , ı ,;.ı.J-

da n ipek çnra1ıla ı.okağa çıkıyorlar. 8,30 Senfonik program (Pi.) 
Gelin de i&det H nnanelerdf' mantık 

Tu""rk D"ı l • k l"'b arnJın ... J n 1 a 1 Adete uymu' olmak için bb: de "la-

ıı<;J,t: 

13,SO Program \'e memleket sa
at ayarı. lS,33 Türkçe plılklar, 

13,45 Ajans haberleri, 14,00 Riya. 
setıcOmhur bandosu, 14,SO Anka
ra sonbahor at koşularının tah
mlnlerı. U,40 • lu Temsil cŞu pa· 
ta\•atsızın yaptığını doğru bulu
yor musunuz?> 

{ ar :h ·ne ~ir bakış 1 rı ıtmay-a kar,, .,ııandık. 

(Ba'jı 2 lnc:de) 1 Ar lk 
1 r ada bıılacağımıı.ı "an<lıfımız 

çok şeyler bekliyoruz. Bunların halrle bıılmadıiınm: blr ,ey df' ·ıuk· 

başırda, !llm \'e fen sahasında tır. U~tü\"8 hattınd3n az \"Uk&rdl\ 
bilyilk kdlmc darlığı çeken lı. llulunuyorıır~ Halbuki Aılan~dan ha· 
ı; nımııa yeni türkçe kelimeler reketten ~onra ıcak yi.lzU gormerlik, 
temin etmek gelir. Bu hususta Geeelerl !o.lkı oeıkı tirtHnüyoruz. ~fe
türkçe kcllmclerlmlzden lahika_ ~er huraların J&ğnıur nıe\'slmlne rut 
lar ( uff ,) vasılasllc yeni tUı k- gelrnl"lı .• :-OJ!'aklar bundan snrıra ha"
çe kelimeler yaratmak en doğru Jarını~. rak;1t huralarıla yerı,.,mı, ~
b r yoldur. kanaatindeyiz. E·ascrı ı •anlar hlr o;lkiı~·etrt ıll'j{ll, raııtgeldl
ll •a rıtmız da bu şeklide lnlkşaCa ğlmiz Irıgillzlı-rln çoğu Atrlkada ya. 
, .... k MI' ittir. Hulasa Türk mıl. 1 ,ayıp akını·ı "ıfatlle tııblatıe mura. 
lctl. Turk Dll Kurultayının 1 (lele halinde kalnıağı. Ingllterede 3a
J O uncu vı'dö-ıümünil kutlamak. şaınago 'e nıllyooluı·a insanın mU~
la C' dde - bahı l ~rdır. Çünkü bu terek ha~at• içinde aılsıı ı.a~ holma
" " VPM" \'~ ·I bir lctikl:ıl dava. ğo tercih f'dl3orlar. 

"' • .,.. 1 l·'ill <:avaşımızı ba- Ru .\frlka .. eyahatlnln benlııı üıe· 

;\ l(Ç( ~'' 
18,00 Program ve memleket sa-

T. j- BA:SK.,SI 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
! Ikl.nelte,şrla 

Keşideslne ayrıl&Jı 

ikramiyeler: 
l &det 1000 liralık 
l > 500 > 
2 :> 250 > 

14 
10 
•o 

:> 

> 
> 

100 
M 
25 

:> 

• 
> 

# ·BELSAMİTOL , 

1 Idrar yolları iltlhııbı, yeni "\'e eskl BELSOOUKLUGU, idrar zor- ı 
luğ"u, mP.sane ve prostat iltlhııbı, sistit ve koli slstillere. Böbrek ra.. 
hatsızlıklarına ltarşı en mUkcmmcl bir lllıç BELSA'l\'i.lTOL'dur. I 

1 BELSAMITOL kullananlar yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk 
kurtulurlar. Bütlin eczane ve ec7.a depolarıııdan arayınız. -. ............ .._ .. _____________ , 

Ik rami~ e ikramiye 
miktarı tutan 

Vra Lira 
--~--so,ooo--so.ooo 

4 
il 

20 
Rf) 

160 
ı;wo 

1,200 
,ı,oorı 

8,000 
160,000 

10,000 40,000 
r,,ooo so.ooo 
:?,000 ·I0.000 
J,000 80,000 

:rno so.ooo 
100 

50 
~o 

10 

1.20,000 
60,000 
80,000 
80,000 

s-ıo,ooo 

1 
T om bilet 4, yarım bilE. t 2 liradı r. 

"a d ' ':'"YI '" -;:ü.ı, Türk milleti ben rlmde hıraldı;ı en derin ıntıba da hu 
' "•l!r~k. demokrat Türk ne' ı insanların çalı,ma 'e ya5ama 

halkr t mlz ve• ı::ilzel Türk dili tarz.ıtıll aittir. 

at ayarı. 18,03 Radyo dan' orkes
trası. lS, 15 Radyo çocıık klUbU, 
19,30 :\lem'eket saat ayarı ve A· 
jans haberleı·I. 19,45 Konuşma, 
(Ttlrk Dil Kurumu adına.)., 20,15 
Radyo Gazetesi. 20,4G Şarkı ve 
Tilrktilcr, 21 Konuşma (Kendimi
zi tanıyolım). 21.4~ Dlnleylci is
tekleri. 21,15 Konuşma (Meslek· 
Jcr konuşuyor), 22,00 Radyo sa
lon orkestrası. 22.SO Memleket sa
et ayan Ajans haberleri ve bor-
salar, 22,43 • :?2,50 Yarınki prog 11 *' 
ram ve kapanış. iSTANBUL 

HALK SANDIGI 
rı "'r h ' rblr nl candan bağ. 

Jılıklıı c:cvlp kucaklayacaktır. 

P.ah:ı. J cvflk Tan el 

FORSA 
25 1:1'1,ÜL 

Sterlin 5,22 
l 00 Dolar 130,70 
100 
JOO 
100 

isv!çr Ira~ ~ı 30.20 
PezC'lıı 12.89 
1 \' .. C kronu 31,16 
ı:. HAM ,.e TAH\'İLAT 

Yuıde 7,5 1033 Türk borcu 
tranc 1 
lkramı~cll ' 5 1938 
fkrami;) eli r, 5 Ergani 
B. B. C. 

Bu 'ıtzıtla Afrika hakkındııkl bek
le<llklcrlmlzılen nelerin doi:ru çıkma

dığını anlalmakla kaldım. Adanadan 
ba,ııyarak nelı.r görlip gcclrdlğirnl1.ln 
hil\u~ e ini gelt•ı·ck J·arnıııla anlata-
cafıııı. 

Ahmet Y.ml.n Y ALMA ..... 

OO&TOR --·~ 
o RF ANto ~s 

Cild Ye ZtthreV1 mUteıı&M'"'I 
Beyotlu Sut.erazı eokak No. !S 
Nil aparwnan 2 el kat TıJ •3734 

ASETILOPIRIN NEŞ'ET 
GRii' - :!\'t~ll,E - RAŞ \ C DIŞ AGRILARI 

nğuk algııılrğma karşı te5irt katidir. 

2 ilk ıarr '~ :!fl ilk tlıplerl her re ZRnr.de arnyınıı. 
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FAR 

HASAN FARE ZEHIRI 
l'ındık fareı.I, Sıçan, Tarla rare'I ,.e biltUn fare nevilerlnı öldii.rür. 

Bir parça J&ğh ekmek 'eJa ııutırma iı.tf'rine üriilüp de farelerin 
bulunduğu yere bırakılırısa hu mıikemmel gıdaJı eve se\e ~·iyen fa
reler derhal ölürler. KUı;ük fındık farrlnri için fare huğdııy :ı:chirlerln· 

1 
den ı.erpmclldlr. Buğda~ ın kutubu 20 _,lııcun 50 kuru5tur. Büyük Macun 
75 kuru,tur. Ha!ıan depo-ıu ,.e şubeleri. 

~------------------------
Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Siyasal bfl~Uer okulu yanındaki yeni Acun soka~ından ba.şlıya

rak askeri hastahane istikametinde mevcut paı-ke kaldırım ile iltisalt 
edecek şose yolun yapılması işi on beş gUn rnilddctle ve kapalı zarf 11.ı;u 
lile eksiltmeye konulmuş.tur. 

2 - Muhammen bedell c106.003> lira c93> kuruştur. 1 
3 - Teminatı ~6554> lira c70> kuruştur. 
4 - Bunun 2110/ 042 cuma gUnU ısaat 11 de talibine ihales\ rnular· 

rer bulunduğundan şartname ve keşif cetvelini görmek isteyenlerin hu 
giln encümen kalemine nıUracaatıarı ve lsteklllerin de 2490 numaralı ka
nunun 32 ncl maddesi sarahati veçhlle tanzim edecekleri teklif mektup
larını ihRle gUnU olan 2/ 10/ 042 cuma gUnU saat ona kadar Beledlye dal 
resinde mUte~ekkil encümene vermeleri. cl0012> c79;)1> 

,Resmi dairelerin ilan işleri 
Hakkında mühim bir 

Tebliğ 
~imdiye ı.adar rl!!>mi dairelerin llfuılarınm ne-,rlne ta\'Meınt 

eden merkezi ı-.tanbulda Er.tıırum llanrndakl (TUrk Maarif Ceml

,>·etı Rer.mi lliın l';'lerl Bıiroııu Limited Şirketi) tasfiye halindedir. 

Ticııret kanununun 232 ncl ma.ddesl mucibince mahkemeırtn 

tasvlbine iktiran etmiş bır şüreka. kararı olmadığından Erzurum 

Hanındaki Şirketin muamelata devamı kabil değildir. Bu ticbeple 

llanlarınızın doğrudan doğruya 

İSTANBUL AXKARA CADDESİNDE 

KAYA HANI. 'DAKı 

Türk Basın Birliği ve Ortakları ResntJ 
ilanlar Kollektif Şirketine 

gönderllme~lnl riea ederiz. Şlmıllye kadar Erzurum Banmllakl Şlr• 

kete gönderllcn ilanların da Şirketimize te,·dı edllmeblnln blldlrll

meı.lnl tn, ı;lye ederiz. 

Askerlik iş,eri : 

Kereste satın 
alınacak 

}'atlh A"kerlllı: Şubesinden: 

Milli mUdafaa ihtiyaçtan için her
hangi bir demir yolu ranpasında tes
lim edilmek .şartlle ne ebat ve ne 
ctruıte ııursa. olsun, tahta, kereste ve 
toml'uk pazarlıkla acele satın alına· 

caktır. Miktarı 50 metre mikö.bından 
aşağı olmamak şarti!e bu cins satılık 
malı olanların tekliflerin! ecele :B'a
tlh Askerlik şubesine yapmaları. 

Oksürük ve Bronşit 

TUR AL 
Komprimeleri derhe~ ~Ner. Her 
eczanede kutusu 35 kıtru~tur 

RA~ID RIZA 'l'iyatrosu 
HALlDE PI!:;'KIS beraber 

Her akşam saat (21,30) da Harbiye· 
de, BEL\'U bahçesinin al~tul'kll 

kısmmda 

BiR AŞIK LAZDI 
Vodvil 3 perde . .................................... , 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu., tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirua 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticari her nevibanka muameleleri. 

Para birik.Urenlere 28,000 lira. ikramiye veriyor 

Ziraat Bankuında kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf besapl.a.rmdd. 
en az 50 lirası buluna.nla.ra senede • deta. .ekllecek kur'a ile ~114,. 
da.ki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

t Mdet 1,000 liralık 4,000 lira 100 &de& 60 liralık 5,000 llJ'a 
' > 500 > 2,000 > 
' it %50 it 1,000 it 120 > 40 it 4 ,600 -'° > 100 > 4,000 > 160 it 20 it ';,200 it 

DIKKA.T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~a
tı dllfllllyenlere !kra.mlye çıktığı takdirde % 20 fa.zlasile ıertlecekt..·. 

Kuralar senede <l defa, 11 mart .!l hıı.zlr&.n, ll eyıui_ 
11 BirıncikAnunda çekllecektı.r. 


