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Milli ·seı'tea i 
Dil Kurum.una 

• 

Amerlkada harp unayıt ıa,aata ıilftden ı9M nayret uyanuıracak ulr şekilde arlıJor. Ba reı.im Amerikan u ~aklannı te~bıt t>tmektedJr. 

tttfll ~nmlz.la Dil Karumuıtu ıayarerıen-

Çör ç i l_i n 
Amerika ya 

• 

Alman-Rus harbi mesaıı 

Görülmemiş 
bir rekor StalingratharbiAlmanla

ra200bin kişiyemalold~ 
12 ayda 500 gemi inşası( 

inamlmaz birşey ~ 

denizine vardıktan Alman planı Hazer 
sonra Moskovaya 

Londra, 28 (A.A.) - Birleşik 

Amerikanın Bilyük Brltsnyadakl 
bilyük <elçisi Vin&r.d. M. Çörçll ta
nftndan Jtenc:ııstne 16nderllen aşa. 
~ıdııki mesajı radyoda okumuştur: 

Bütün dünyada mihverin tccavü. 
zünil durdurmak için yaptığımız 

gayrette birle~miş mllletlerdcn bek. 
(Devamı Sa. 3, Sil. 7 de) (/ /) dönmek 

Londra, 28 ( A.A.) - Sovyct ı Alman piyadesi 40 tankla destek. 
neşriyatına. · göre Almanların Sta. lcncrek bir mahallede Sovyet kı. 
hngrad muharebesinin ilk 30 günü talarına 8 defa hücum etmiş ise de 
zarfında 200 bin telefat verdikleri bu gayreti boşa çıkmıştır. Düşma
\'e 1500 tank kaybettikleri tahmin ;ın 10 tankı tahrip cdılınl~tlr. 
edilmektedir. Bcrlln, 28 (A.A.) - Alman or-

Moskova, 28 (A.A.) - Pravda duları Başkumandanlı#ının tebliği: 

gazetesi, Almanların Stallngrad et. Kafkasya §imal batı kısmında Al. 
rafır:da bir mllyon kl~lyi harbe sür. man \ ' C Slovak kıtaları ı;etln çar. 
düklerini ve yaptıkları plAna göre, pışmalardan sonra yüksek dallar. 
bu kuvvetin Hazer denizine var- da blr çok mevziler işgal etmişler. 
tirktan sonra Moskovaya doğru dö_ dlr. 

• necek ve nıhayet fırsatın yardımi- !Karadeniz kıy~Iarında bir Ai-
le İngiliz adaları üzerine yurüye. man torpil motörü bin tonluk bir 
eck büyük ordu oldusunu yazıyor. diışman gemisi batırmıştır. 
Ounkü pazar günü Stallngradda Stallngrad etraflarında yapılan 

Pirinç m·eselesi 
Fiyat yükselişlerine 

çarpışmalar sırasında Alma.n kı
taları, şehrin şimal mahallelerine 
dotru lleflemlşlerdir. Şimdiye ka. 
dar işgal edilen şehir bölgesi ta. 
mamen düşman kuvvetlerinden te. 
mizlenmi~tir. Düşman tarafından 

yapılan taarruzlar topçunun ve ha. 
va karşı koyma bataryalarının ba
raj ateşile Alman - Rumen ve 
Hırvat kıtalarının toplu halde gl. 
riştlkleri hareketlerle tesirli suret
le püskürlülmütşür. Şehrin şimal 
ve cenubunda bir kısım Rus kıta. 
!arının yükünü hafifletmek !çın 

düşman tarafından yapılan taarruz. 

-Japon Başve
kili diyor ki: 
Asya harbi, uzun 
sürecek bir harp 

haline çevrilmektedir 
tar akim kalmıştır. Tokyo, 28 (A.A .) - lmparator-

Cephenln şimal kesiminde Rje\' luga yardım ccınıyctının merkez 
yakınında bir çok düşman taarruz. komitesinde söz alan Başvl'kil To. 
ları kırılmış ve kuvvetlerimiz ta- jo, harbin başındanbcrl kazanılan 
rafından &lrlşilen mahalli bir tıı zaferler sayesinde elde cdllıniş o. 
arruz başarı ile bıtmlştlr. lan avantajlı durumu kaydettikten 

İlmen cölünün cenup dolusunda ve düşmanı' tamamile ezmek husu. 
düşmanın llllikerrer hücumları atır sundaki azmini belirttikten sonra, 
zayiat verdirilmek suretlle püskür. Japon halkının şu altı noktayn dık. 
tülmü§tilr. kat etmesi gerekeceğini söylemiştir. 

Ladoıa gölü civarında Sovyetle. 1 - Maneviyat: sarsılmaz bir 51.:_ 

rln yeni taarruzları da kırılmıştır. kilde tutmak. 
Düşinan önemli kuvvetlerle Ne. 2 - Beden kuvvetlnl dlizcllmek, 

AMERIKANIN HAf~P SANAYii 

Hayret verici bir uçak 
inşaatı Var 

500 bin libre 
zırhlılar da 

ağırlığında uçan 
inşa edilecek 

Nevyork, 28 (A.A.) - Meşhur•---------------------------

tayyarc iı r.şaatçılarından Gleen \ 
i>1artin, bir mecmuada şoyle y:ıı t. 1 
yor: 

Modeli bütün dUnyadıı fovkalfl. j 
de Çir hayrçt uyandır!-cl'k tay ... ·.t.~ 
reler inşa etmekteyiz. BGmbardı-ı 

man tayyarelednden müteşckkıl 1 
asri b ir armadanın irşasrnı lkm:ı! 

etmek üzercyız. Kıtaaı:n r.aklı içın 
taşıt tayyareleri de y:.-pıyoruz. U
zak ve giLli i.•-;lerdcn !'larekct e. 
derck uzun •ı:-ferlcr ~· .. pabilccc ~ 
uçaklar inşa cci!yoruı. Evsafı gızıı • 
tutulmakta oıan yeni b ' r :ilet icat 
ettık. Bu alet. cıyyarelcdn en kesif 
sis tabakası içinde istikametini em. 

(Devamı: Sa. 3; Sü. 4 de) n 
Ahmet Emin Yalman Ablılta Da.-

Türk gazetecileri 
Londradan Amerikaya 

hareket ettiler 

Adolf Jtmer .. --..., 

Başmuharririmiz, Britanova mu· 
habirine beyanatta bulundu 

seyirci kalan komisyon (- So. 1, 8L '..,.,.de-) /-1//--(-De"~·am-.-ı: -Sa.-S. -~ü.~~;-de)_,..)-·C 

Adliye ·vekilinin gaze- Hitıerin genç Bogabattan gelen pirinçler 
bakkallara tevzi edilecek • . subaylara 

Londra, 28 ( A.A.) - Tilrk gazete-, le ve milletin hUktlmete k&llı aada· 
ener! dUn akşam uçakla. Birleşik A· kat \'e inancının sarsılmaz olduğunu 
merika'ya gitmek Uzere hava alanın-ı mUşahede etmekle hayrete dUştUk. 
dan hareketlerinden az evvel Brlta· BUyUk Britanya'nın malzeme ve 
novanın bir muhabiri ile yaptıkları f iaşe bakımından geniş ölçUde fayda· 
görüşmede şöyle demişlerdir: !andığını da gördUk. Geçen hafta mu. 

BUylik Britanya'da. gordUklcrimlz azzam bir kafilenin limana girişine 
dUşilndUklerlmizin çok ilstUndedlr, şahit olduk. iaşe nazırı Lord Wool· 
TahayyUl ettiklerimizden çok fazla ton'un Ingiliz!erin harp depo ve maJı. 
şey gördUk. BUyUk Britanya harp zenlerini malzeme doldurmak için 
gayretinden nasıl bir kudret meyda· sartettıği bUyUJ( gayretleri de gör
na geldiğini de gördUk. Her ı;ınıl' muş bulunuyoruz. InK!lızlerin harp 
halk arasında ne kadar sıkı bir iş ı gayretleri için en derin bir hayranlık So,ı gUnlerde pirinç fiyatlarında :meslnden defll, vurguncuların stok· 

lbrWen yUkseklik tamamt'n pirinç marını bekletmesinden ileri gelmekte· 
1PekWlltörlerlnln fazla kazanç hırsla· dlr. -
:ından ileri gelmektedir. Blr kaç gUn- lstanbulda Ticaret odası tarafından 
lUr 180, 190 kuruşa kadar yükselen seçilen ve başta Çanakçalı olmak Uze. 
Pirlnç fiyatları lstanbula mal elme. (Devamı: Sa. 3, Sü. 2; ele) X 

Küçük lıaberler 
* Mmıkova, 28 (A.A.) - Sovyet hUkCımett, general de Gaulle'e iltihak 

eden Fransızlara verilen <savaşan Fransızlar> Unvanını resmen ta· 
nımıştır. * Vlşl, 28 CA.A.) - 20 eyJQI ile 27 eyJCıl arasında geçen mUddet içinde 
Alman sillhları denizde bUyUk muvaffaklyetıer elde etmişlerdir. 
Batırılan gemilerin topyektln tonilAtosu 399.700 dUr. Batınlan ge. 
miler arasında 4 destroyer. bir yardımcı gemi ve iki devriye gemi· 
si vardır. * Londra, 28 (A.A.) - Akdenlzde, Ingillz hava ve deniz 'kuvvetleri 
muvaffakiyetle Mihver kollanna taarruz etmektedirler. 
Mihver kuvvetleri şimdi karnelerine uzun menzıııı bomba 'Uçakları 
katmaktadırlar. Kısa menzflll aklar ise gemi kafılesi limana yaklaş· 
tığı vakit peyda olmaktadır. &ylellkle dllaman taarruzdan milda
faaya •vkedilmistir. 

temıze beya_natı · hıtabı 
''Mahkemeler, ·kanaat ve 
içtihatlarında serbesttir,, 

Ankara, 28 (Vatan) - Adliye 
Vekili şu beyanatta bulunmuştur: 

- Adliye VekAletlnin 23.8.942 
tamimi. ve temyiz mahkemesi ceza 
daireleri umumi heyetlnln bu ta. 
mim hılafına tesis eylediği içtihadı 
belirten 29.8.942 tarihli kararı . , 
hukukçularımızın llılslnl çekerek \ 
bu hususta bazı mütalblara yol 
açtı. Gazetelerde takip edebildiğim 
bu mütalaalara &öre ileri sürillen 
fikirler şu bir kaç noktada topla
nabilir: 

1 - uKanun mcriyetlerlnden ev. 
velkI hadiselere şamil olamaz. Ya. 
nl kanun makabllı:e şamil olamaz .• 

2 - Tamimin mevzuu kazal me
(Devam: a.. a. llL I; de\ (0) llaaaD lKeneıuenciojlu 

Büyük Alman 
tarihini anlattı 
Zalere oıaa 
kanaatini 
bildirdi 

Bertin, 28 ( A.A.) - Filhrcr bugün 
ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin 
12 bin subay namzedine hıtahen söz 
almıştır. 

l<'Uhrer, genç askerlere, bugUn Al· 
manyanm mukadderatı için cereyan 
etmekte olan muazzam mUcadele za. 
ferini bulan bl\yUk Alman tarihin i 
anlatmış ve subaya kendisine 1esllm 
edilen askerlerin başında dilşen yUk· 
sek vazife' eri kaydettikten sonra Al· 
man askerlerinin yüksek savaş kud· 
ıetlne olan sarsılmaz imanını ve za· 
fere olan kanaatini bildirmiştir. 

birliği yapılm.akta olduğunu görmek- (Denmı: Sa. 1, ffü, 5; de) ·/· 

Şaşılacak iş 
Yuca Ülkü mezu.nla
rın ın başına gelenler 
Bu hususi lise, dün verdiği bir 

hak~kı bugün geri ahyor 
Dun matbaamıza 5 - 6 kadar 

genç lise talebesi geldi. Dediler ki: 

- Biz bu sene Ytica Ülkü lise
sini bitirdik. Lise bitirme ve olgun. 
luk için bizi İstanbul Lisesine gön. 

derdiler. imtihanlara girdik ve. Çl 

ğumuz muvaffak olduk· İ~te vesi. 
kalarımız. 

Fakat, dün bazı arkadaşlar dedi. 
(Dnamı Sa. ,, SU. 3 de) 
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Şehir 
Haberleri 

V- A TAN 

SEYAHAT NOTLARI 

Köroğlunun diyarı 

Zaptolunan ilk kale 
Mektep 

·defterleri 
Bu sene talebeler 

deftersiz mi kalacak!ar 

güzel Bolu 
Köroğlunun diyarında beş bin 

yıllık bir ecdat yadigarı 
Yazan : ZİYA ŞAKIR 

-8'7-

Bu hucum hazırlığı, bir saatten 
[azla devam cttl. Artık mUdafılerl 
tam mile stnd rd gine emin olan 
Zcığ os Paşa, cebri hücum cmr1 
\Crdl. 

Surun bu kısmını, Venedlk gc. 
m lerınln Amlralı Gabriyel • Tre
\•ızan mudafaa edıyordu. Mcrdıven. 
lerlc ve çengelli iplerle surlara tır. 
manan Turk bahrlyelılcrinln üz~

rınc oklar, taşlar ve rum ateşler! 
ya1:dırıyordu. 

Bu hücum ve mudafaa, saatler. 
cc ck:vam etti. Nıhayet, evvela Top. 
kapmın üstandc ve sor>ra, rnr1a:-ın 

dıf:cr kulelerinde Tilrk bayrakla. 
rının dalgalanmnğa başladığ1 sıra
larda idi ki, buradaki Lat nl~rln 
mukavemetleri de hıtama erdi. Hay 
rctc şayan bir çeviklikle kale be
denlerine tırmanan Türk bahrıye. 
itlerinden elll klşllik bir müfreze. 
~alın kılıçlarla. bilrçlercie:ı blrlr.i 
ı:aptcttf. 

* Bizansın sukutuna ates pil'>küren 
l:ırlstıyan tarihçll r, kalenın suku. 
tu esnasındaki manzarayı :ıJ:rıe ta. 
•lf ederler: 

Surlarda; son mukavemeti gös. 
teren tek bir nokta kalmıştı. O da, 
Edır;ekap1sı civarında ve !.urların 
en ~ Llk~ek ve en sağlam noktasın. 
dakı '>ı;rçlerdı Bu ku;·Jk m ntaka_ 
yı, Antuvan, Pol ve Trovalo ismin. 
de uç Llıtın asılzadcsl rr.üd:ıfaa c. 
diyordu. 

Bunlar, sae ve sol taraflarında. 
ld e;cdıkl rder. 1 urk a.okerlcrın'n 
ehrc akırı cttiklcrinı gördükleri 

hald,', mevkllerinde sebat ettiler. 
ırııttü blir.;ı .rdcn tn61ler. A !larına 
bındlıa. .o'.!'aı)'c•tlerindekı askerlt?;-1 
topla~ arak :ı1.l"re giren Türkler.! 
saldırm:ık Is .• aıler rıık• c, r.rtık za. 
Cer neşeslle mest olan Türk asker
lerinin eğri kılıçları altında can ve_ 
rc!l kuvvetlerinin beş, on dakika 
zarfında crldlsını gorünce. beyhu
de mücadeleye nihayet verdller. 

Bunlardan Pol. dindeki kılıcı ha 
'aya kaldırdı ve kardeşlerine hıta. 
ben: 

- Yazık! Şehir elden gitti. Ve 
bız de. birlikte .•. Ey glh':eş. titre. ey 
arz. inle.. mukaddes belde Türk
lerin ellerine geçti ••. Haydı kardeş. 
lcrıml Artık, çarpışmak beyhude. 
d r. Eğer kurtulmak ümidi varsa, 
,clfimetımizl dUşUnecek zaman gel. 
mıştır. 

Diye bnğırdı. Ve - blradcrlerL 
le beraber - baş döndürücU bir 
uratlc limana doğru kaçmağa baş. 
ladı. 

Kalenin butiln gcdıklcrir:den ve 
çarçabuk açılan kapılarından, had-
ız ve hesapsız Tilrk askerleri, tıpkı 

süzgeçten geçen coşkun bir sel gt. 
b şehre akıyordu ve bu selin önil
ne katılmış olanların hiç biri, kaç
maktan ba~ka bir şey dOşünmü

ycrdu. 
Bu milthiş manzAra. hiç şüphe. 

sız ki. tnrihln en mlith ve en ib
r<'te §ayan bir sahnesi idi. Türkle. 
rl:rı kaleye girdikleri haberi. yıl

:lırıın sUratile en uzak mahallelere 
kadar intişar etmiş, g(ınlerdenberi 

,A. vustro 'ya koyunları 

M erlno koyunlnn A\·ustralya· 

nın en bfil lik zenı:lnllkidlr \"C 

hu memlekette lnsnn başımı 16 koyun 
dU~. Altın ikadnr kıymetll man bu 
ıilrillerln ceddini bundan 156 ııene 
eHel ilk ınuhaclrler tararınılıın getl· 
rllen 2/S koyun teşkil cdlyormu'i. 

Japon harckAtınııı adaları yakın· 

larına kaılıır ı:elnıcı;J ile siirrılerlnin 
Japonlar eline ı:ec:mcsJnclen korkan 
1-'hu-.trDl.)alılar bunları <·enup \C ce
nup ılol;u.)n )ani l'enl Gal \C liulnıı

lanıt•da naklctme.)e karar \ermişler. 
nu lmnırla tam 112 milyon ko~"Un 

.) ilksel: dııf'lar \C tek bir ılanıla su 
\C küçilk bir a~aı; bulunmıyan ı;ol· 

lcrdf'n ibaret binlerce kllometrellk 
)Ol aş:ıruk .)eni .)erlerine gf'Jmiı:lcr. 

!.imdi J\\Uı;tral,\a makamlarını 

~eni lılr endişe alını~. höyl~e nakle
•lile<·ek ıs milyon ığır, at 'e doınuz 
rnrınış. 

Blıl'C hu !mılar endlşc.)·t, ıııahal 

~·ok, çiinl•iı Jn ııtmlnr et .) cmediklerl 
ı:;ibl !;Üt ile lçnıezler. rukat D<1ıba 

ı ok ıl:ı mı kullarım zlar. E\ et Japon
lu lpl'k \e daha fııklrlerl 1 e pamuklu 
ı;i~ erlrr. Boylc olmakla hcraber A
' w;tralyalılar JaıJOnlarıo A~U'itral· 

yayı aldıktaıı sonra b<olkl de adctlcd 
değl"lr dl.)e dlişilnmUşlerdlr. 

ERÇE 

sinirleri bozulmuş olan şehir hal. 
kını tamamıle çıldırtmaca kafi gel. 
m~tı: 

Hw tarafta her cinsten. her züm. 
reden ve her yaşlnn kadın, c;oeuk 
ve ihtiyarlardan mürekkep, mer
hamete şayan flrarllcr görünüyordu 
Bunlar, meçhul bir necat Omldinc 
kapılarak, mütemadiyen limana 
doğru sürükleniyordu. Bütün mcY. 
danları, caddeleri ve sokakları dol. 
duran bu insan selinin üzerinde, his 
settiklcrı dch:ıetın büyilklUl:UnQ 1. 
fade eden, tüyler ürpertici bir va. 
veyla yükseliyordu. 
Artık surlarda. tek bir Lfıtln ve 

tek bir Bizanslı kalmamıştı. Bilrç. 
!erin üzerindeki kartallı mavi bay. 
raklar. ktimllcn çı'karılrp atılmış .. 
şimdi onların yerinde tıyeller. hl. 
ıtıllcr, kılıçlar. zülflkarlar nakşc. 
dfimlş beyaz. kırmızı ve yeşil san. 
cnklar dnlgnlanmağa başlamıştı. 

Bu sancaklartn şehirden görün
mesi, sanki bir parolıı te~kll etmiş_ 
tı. On saattenbcri. bir an bile dur
madan ve parçalanırcasına çalınan 
~·anları, birdenbire susturuvcrmlştl. 

Şimdi, çanların madeni sadalarr. 
nın yerlnr., a~layan ve hıçkıran hal. 
kın, semalara doğru yükselen dua 
ve niyaz sesleri kaim oluyordu ..• 
Şu anda bütün Bizans. tek bir kalb 
ile ve tek bir lisan ile: 

- Yarap! Sen bize merhamet 
et. .. 

Diye feryat edıyordu. 
O Bizans ki., kendisine merha

met etmemişti... Asırlarca ve a
srrıarca bütün vaktini zevk ile, sc. 
fahatle, lpodrom yarışları seyret
mekle •• zavallı esirleri arsl&nlara, 
kaplanlara parçalatırken onların ö. 
lüm ıstıraplarına kahkahalarla ka. 
tııa katıla gülmekle, mezhep mü
nazaaları ve :fırka mücndelclerlle 
geçirilmişti ... Hatla bu iğrenç ihtiras 
muhasaranın son gUnlerine kadar 
devam etmişti. Ruhunu bu derece 
sefil tereddi cereyanlarına kaptt
ran Blzans1 artık ne yUzle Rab'dan 
merhamet bckllyeblllrdl? 

Böyle olmakla beraber Cenabı. 

hak, bu ma'sıyctkftr halkın arasın. 
da bulunması muhtemel olan ma. 
sumlara, Blzansın lcvslne kapılma. 
mış olan çocuklara ve hakiki dindar 
lnsıtnlara cidden büyük bir rahim 
ve şefkat gösterdi... Bizans, aciz. 
lere ve mağlCiplara dalma hürmet 
ve alicenaplık gösteren Türklerin 
eline geçmişti. Hiç şilpheslz ki. iki 
nsır evvel yine böylece Dlzans ka.. 
lesine girmiş olan Ltltlnlcrln irtikap 
ettikleri· !eza hat ve fecaylden en 
küçük bir eser bile görülmlyecektl. 

Fakat gaCll 'Bizanslılar. bunu bil_ 
miyorlardı. Bütün muhasaranın de. 
vam ettil:I müddet zarfrnda, vah. 
şilcr, zalimler putperestler, hırlstL 
yan dilşmanları diye tahkir ettik. 
le.rı Tlirklerin, bütün ahlAkt reza
letleri ve din namına JrtlkAp e
dilen frcl şenaaUcrl tasfiyeye ı;:eL 

diklerini takdir etmiyorlardı •.. Bu. 
na binaen, tam bir ümitsizliğe ka_ 
pılmışlardı. 

Bir ktsmı, ne yaptıklarını ve ne 
reye gittiklerini bilmezeden, cadde. 
lerde, sokaklarda koşuyorlardı. Ka. 
dınlardan, çocuklardan, ihtiyarlar. 
dan milrckkcp kafileler d:!, ellerin. 
de yanmış mumlar olduğu halde, 
kaCilelcr halinde kiliselere iltica e. 
diyorlardı. 

Arkası \1lr 

Klıfıt ithalatçılar Birliğinin 942-
943 yılında kullanılmak üzere 15 
defter lmalclslne 2 milyon kadar 
mektep defteri imal ettirdiğin! ve 
imal edilen defterlerin de bu hafta 
içerisinde mektep koopcratlOcrlnc 
tevzi edileceğini evvelce yazmıştık. 

Birlik, lmalcllcre klığıt verirken 
imal sonunda her defterin üzerine 
satış C!yatını tesblt eden bir damga 
vurulmasını istemiş ve defter imal 
elleri de bu işi yapacaklarını söyle: 
mlşlerdl. 

Öğrendığlmlze göre bazı imalcl. 
ler her defter~ üzerine damga vu
rulmasının kabil olamıyacağını, fa. 
kat düzünelcrin ku~klarına dt'ftcr. 
lerln fiyatlarını belli edecek lşare. 
tin konulmasının lmkAn dahilinde 
olduğunu Klığıt Birliğine bildirmiş. 
!erdir. Birlik, ilerde hcrhsngl bir 
defter y.olsuzluğunun vuku bula. 
cağını nazarı dikkate alarak bu 
teklifi reddetmiştir. 

isteklerinin kabul cdllmedlğlnl 
gören imalathane sahipleri defter 

kadar durdurmaya karar vermiş
lerdir. 

Bir tondan fazla kömür 
alamıyanlar ne yapacak? 

Kömür Satııı ve Tevzi :\föesscsc. 
si. İktısat Vek€ı.letlnin son verdiği 
karar üzerine, evvelce bir tondan 
ziyade kdmUr parası aldığı vatan. 
daşlard:ın blı~r tonluk haklarını ta_ 
nımak şartlle diğer tonlar için a
lınan par.ayı geri vermektedir. 

Bu :ırada öğrendll;lmlze söre ba. 
zı apartman sahipleri bir tondan 
ziyade kömilr için verdikleri pa. 
rayı geri almak istememekte ve 
bu haklarının ilerde de muteber 
olması arzusunu llerl surmektedir. 
ler. 

Bu vaziyet kar~ısında Kömilr Sa 
tış ve Tevzi Müessesesi müdürlü~ü 
parasını geri almak lstcmlycn va

tandaşlara birer numara vermek. 
tedir. İlerde imkfln olduğu takdir. 

de paralarını almıyan vatanda~~r 
bu numaralarla kömür alabilecek. 
lerdlr. 

Bir muhtekir mahkum 
oldu 

Fiyat Aleniyet kaidesine riayet 
etmemek ve :fiyat kontrolünü müş. 
killleştirmck suçundan dolayı Bü
yükadada Hünktır caddesinde is. 
hak, İkinci Milli Korunma mahke
mesince 75 lira para cezasına ve 
bir hafta milddctlc dOkkAnının ka. 
patılma ına mahkum edllmlıtlr. 

Şirketihayriyenin yeni 
tarifesi 

Şlrketı Hayriye mekteplerin a
ı;ılmıısı dolayıslle vapur tarifelerin. 
de değlıılkllkler yapma#a karar ver 
miı;tlr. 

Yeniden hazıtlanacak olan tari. 
fede vapurların iskelelere daha sık 
uğramaları ve bu şekilde talebcn.:ı 
sabahleyin mcktepler\.r.e ders saat 
!erinden önce varmaları temin c~ 
dllecektir, 

Bu arada öf:rendlf:ımlze göre. ye_ 
nl tarifenin tatbikine Blrincltcşrln 
bidayetinde başlanacaldır. ,. 

gözleri idi. Çünkil yüzü çekilmekten, ge
rilmekten ve üzeri de boyalarla kat kat 
t•rtillmekten artık gillümsiyecck hali kal. 
mamıstı. Bu kadın: 

1 - Gladys! diye seslendi ve sarhoş b r 
halde yerinden kalktı. Romatizmadan 
şekil deilşmlş ve yüzüklerle süslü çir. 
kin elinde bir kadeh şampanya tutuyor. 
du. Yanına yaklaştı ve fckrar: k"uan: lreae Nemirovalq 

A da pazarından çıktık. Sn~- yazan : 
lam, temiz bir otobiıs için. re;; Ç 1 

de. dü,gün bl, yol umındo oa<. Cemal BARDA 1 
ka doğru hızlıı kayıp gidiyoruz. 
Ba~ırlarını dolduran altınları 

pancar. patates. tütUn. mısır, bıığ 
day şeklinde yüze vuran tarlalar 
arasından geçiyoruz. Yol, bu top. 
rak Or(inlerlnl Ada ıstasyonuna 

götllren ve ardı arkası gelmeyen 
at, manda. öküz arabalarllc dolu. 
İzmit kAğıt fabrikası için Bolu 
ormanlarından tomruk tns•yan 
kamyonlar yUklerlnln ağırlığı al
tında inleyerek batıya doğru ko
şup gidiyorlar. 

Hendek. Dilzce ovalarında eki
me elverişli her karış toprağın 

işlenmiş olduğunu görmek inse... 
..,ın kalbine ferahlık, gönlüne ge. 
nişllk veriyor. 

Düzceyi arkada bıraktıktan 

biraz ~onra Bolu dağına tırmanı. 
yoruz. Nefis kokular sürünmüı, 

yeşiller giyinmiş boylu poslu yos 
malar ı:ibi yolun iki tarafına dl. 
zilmlş, birbirine kiın bilir .neler 
fısıldayan çamlar arnsında yol 
alıyoruz. İçimizi dolduran terte
miz bir hava ile ciğerlerimiz ta. 
zelenlyor. İlerledikçe. arlan cU
zelliklcr içine dalıyoruz. 

çok gerllcrdc kaldı. Şimdi bu 
dağlarıı. bcr~·ak göllerin, billüı· 
ka)'Uiakların başına Ankaradan, 
İstanbuldan ve yurdun dlCı.-r ta.. 
raflarından gelenler, hatta pek 
~ok Avrupalı ve Amerikalılar çı. 
kıp yaslanmaktadır. Ve bu das
lar artık ok sesinden, kalkan gr. 
cırtısından degll, saz nağmelerin. 
den sada. verip seslenmektedir. 

O rmanlar, Bol uya on iki ki
lometre kala iki kola ay. 

rılıyor. Ortada yedi sekiz kilo. 
metre genlşllilnde, yirmi kilo. 
metre uzunluiukta bir aralık bt. 
raktıktan sonra tekrar kavuşu. 

yor. 
Bolu işte bu aralık içindedir. 

Uzur.laına. bir tepeciğin üzeı•inc 

ve·etrafına kurulmuş olan bu şi. 
rtn kasabamız, duvarları boydan 
boya en güzel tabiat tablohırlle 
s{islc.nmlş, tabanına renk renk ha. 
Jılar döşer.mlş yumurta biçimin. 
de bir salonun bir kenarına ya. 
kın konulmuş bir m95aya benzi. 
yor. Oturdu,eunuz yerden (Se
ben), (Abbasi>. <Bolu) dastıırı. 

O toblisü biraz soluklandır. mın çamlı. yeşil yamaçlarını, du. 
mak için (Bakacak) deni. manlı bn !arını doya doya seyre. 

len yerde mola verdik. Ne gUzel debllirsinlz. 
(ad), ne enfes mevki. Bakacak, Bazı kitaplar (Bolu) adının 
yani seyir ve temaşa mahalli. Romalılardan kaldığını yazıyor. 
Hakikatte buradan batı tarafına lar. Şarki Roma İrnparalorların. 
çevrilen gözler, sümbül bahçclc- dan (Klod) a izafetle (Klodlyo. 
rine benzeyen alçaklı yüksekli polis . 1Klod şehri) denllmlş. z:ı. 
çamlı tepeler, dereler arasından ma:nla (Klod) u dü§müş, «Polis) 
ve üstünden Düzce ovasına ka. de (Bolu) olmuş. Bu iddia tama. 
dar uzanıyor. Bayıltıcı bir bakış mile yanlıştır. Uydurmadır. 
ve görOnüş. Ucu bucıığı görün. (Bolu) Bdı bize beş bin yıllık" 
meyen bu sümbUI bahçeleri !çın . .. ecdat yadlg~rıdır: Hlllt 1mpara
de tekrar yola koyuluyoruz. tıırluğunun başşehri <Boğazköy) 
Geç:.-nelrln muhakkak canı kalan de meydana çıkarılmı~ olan Dev. 

!et Arşivinde ele ı;cçen tabletle. 
rln verdisi malümattan kesin o. 
!arak anlaşıldığına göre bu böl. 
gede o vakitler (Bolu) adlı ka
bileler oturuyordu. Bunlar, ka. 
pıbir kom~ulart olan ve Kasta. 
monu vllayctimize. Ilgas dastarı. 
na adlarını veren (Gas) lar ve 
CTumani) lerlc. birlikle şarktan 

ı;:elcrck buralarda yurt tutmus
lardı. 

A slcn Turan:i, Türk oldukla. 
rı busün umumiyetle ka. 

bul edilen ve doğu Asyanın geni~ 
steplerinde hür ve mUstaklI ya. 
şamaca alışm1s olan bu kabileler 
yeni yurtlarrnda dn içlerinden 
seçtikleri başbu&la rın idareleri 
altında. ayni yaşayış tarzını de. 
vam ettirmek hususunda çok has 
sas ve kıskanç davranıvorlardı: 
BliyUk Hitit İmparator-tarından 
<Si.ıbb1lilııyuına) ile halefleri on. 
ları Hitit konfederasyonuna sok. 
mak, baskı altında tutabilmek 
içlıı uzun yıllar ugraşıp durmu~. 
lardı. 

O zamanlardan dokuz asır l:?v. 
vcllnc kadar bu ha\'all pek çok 
siyasi, içtimai dcğışlkllkler. lnkı. 

Japtar görınU,}tUr. Buralara lram
Jılar, Yunanlılar, l\takedonyalılar, 
nomalı Scza:rlar. Poınpeler, Lu
kiillüs'lcr, Antuarılar. Bizanslı. 

l~r gelmişler. azçok hHküm sür. 
müşlcrdlr. Bütün bu Jstilaıar sel 
glhl ~dıniş l!C'çmlş. bu siyasi ve 
lçtım:ıi değişikliklere ra~mcn (Bo. 
lu) ~ar, komşuları (Gas) lar. (Tu 
mani)ler gibi varlıklarını benlikle 
rlıı!, cevherlerini kaybetmem!~. 
lerdlr. İnsan, yüzlerinden Tiirkc 
has asalet, necabet akan bu kah. 
raın&-:ı, fedakar. çalıc;kan, mert 
ve cc,.ur ırkdaşlar arasında bu
lunma klan derin bir zevk, son. 
su;ı. bir haz duyuyor. 

c. Bardakçı 
bu :ilzel da~dan ntarkcn insan,- _ 

(Köroğlu) nun: {;. 1 1 ~~~~;nş~el!~1~;:uı~::~~m~~;~~~· 1 4 4 Kii rnenL 
Ok ~esinden, kalluı.n gıcırtısrn. •- •-- :t •-•-- ..., ~-• 21 • 

dan. 

Dağlar sa.da verip seslenmelidir. Hava parası 
Türküsünü söylediğini duyar 

gibi oluyor. Eski hükfımetlcrln. I ~ eyo~luncla bir kahlcyl 10 bin nıaksadile apartır.tanllrı'la :flphrıl
klm bilir hangı diyardan devşiri. I l;;J lira ha.\"a p:ıra-.ı , -errrtk kun- ma,.,ı me<'buri bulunın ~ığmakları, 
llp getirilmiş, sarayda veya bir f durarı nıağa:r.a«ı yapnw;lar. Demek bazı apartıman .. ablplerlnln kiraya 
paşa konajındıı. bir müddet ter- ı.ı 8,u~· dolu-.u para.)a alınan kllndu· "Verdikleri anıa-:rlnıı,. Belki kira.<•ılar, 
biye edildikten ııonra adı cleğlştl. ralarda maliyet, kar \"e llıtiktıra dü· böyle aç \'e açık gözlü apartıınan ~a
rillp milletin başına musnllat edil ,en ııa~·lardan ba~ka bir miktar da hlplerlnln elinden kurtulup ~ıJınauk 
mlş sancak bcylcrl-nin dayanıl. hava parası var. Artık mu~terllerln 1 bir yer aradıkları Jçln buraları kira· 
maz zulümleri, sonu gelmeyen han• almaları genlşliyen blr moda lamaktadrrlar! 
kötülükleri yCızünden ayaklane_ 1 haline &;-elııırğe ha~ladı. Pirin~· alma· YAŞADIKÇA OGRE~JYORUZ 
rak da~arda mektın lutmus (Kör ğa gidip ha\'a almak, lıa,·aı;azı ya·ı Va~ıt nrkadaşımızda rôrdUın: «Kı,. 
oğlu) ların yaşadıkları acıklı, ıs. I karken bir miktar ha\'a yakmak, lık komüu 
tıraplı devirler, Tanrıya şUkilr kundura alırken kunduracıya bir neb- Kömürün maden körnürU, lfnl it, 

ı:e h&\"a payı bırakmak ola.gan tiaJ'ıh- odun komüri.ı gibi ('fnslerden ba.,ka 
\·or. Kısaca-;ı: Ha\"adar bir )llyasamn hlr de «kı1lık kömür» \O •,yazlık kö· 
İı:lndeytz ! miir.ııı ne\ ilerl olduğunu yeni öiren-üniversitede eleme 

imfhanları başladı 
Üniversitede eleme imtihanları. 

na ba~lanınıştır. Hukuk fRkfiltcsln. 
de dUn llk eleme imtihanı yapıl. 

mıştır. İktuıat fakültesinin fmtl. 
hanlarına da bugün başlanacaktır. 

Elemeler 2 Blrlnclteşrkc kadar 
bitirilmiş olacaktır. Bir hafte. son. 
·n !OÖZlil imtihanlara başlanacaktır. 

- ıs-

ZEYTI:SY AGIN IN 11.\SSASI diın, 
ln">an yaşadıkça. neler ötrenmlyor! 

Bir gazete •Ze.)·tinya~ı nuıl yük
l!leltlllyor '!ıt diyor. Bu yUksefüı mese
lesinde dikkate deter nokta ı.eytln

ya~dakl csuyun üstüne ~·ıkma1> haa
saıoının ı.eytinyağcılara intikal etmı, 
olmasıdır. 

APARTi\IAX !SIGINAKLAIU 
Ha\'a tehlikesinden korunıdmak 

;\JUHTEKIRLERE OEZA 
l'ltlklAI gazet~lnde Omtan Salın 

(Sehpalar kurulmalı \8 muhtekirler 
aııılmalulır!) diyor. 

Aman arkada, yın·a, ac>yle: Orta
lıkta kert':flte \8 ip mııhteklrlerl ro
rünnıt',:e baş1t3·acak ! 

TaUıaert 

.Alda Montl'yl tanıdı. Montl yakışıklı bir 
adamdı. Yüzünün hatları sert ve keskin. 
dl. Gözleri güzel olmakla bera

0

bcr bakış. 
!arı tatlı deJ:ildl. 

- Gladys, dedi, beni tanımadınız mı? 
Ah canım! Sizi tekrar görmek beni ne. 
kadar sevindirdi. HAili neködar gil:ıelsL 
niz. Hiç değişmemişsiniz, Beni tanımadı. 
1 ız mı? Ben Ltly'ylm. Unuttunuz mu? 
Size çok dargındım. Biliyorsunuz ya 
Gcorges'u elimden aldınızdı. Fakat ar. 
tık ne ehemmiyeti var. Aradan o kadnr 
zaman geçti ki. 

C'll görünmeğe çalı§an bir tavırla: 
- Şimdlkt sevgiliniz kim Gladys? Ben 

çok ilzilldüm, çok kırıldım. Bir genç 
seviyordum, bütan ümlllerlmi ona bağ. 
lamıştım. Alçakçasına beni aldatlıjınt 
haber aldım. Fakat hayatta bunlar ola. 
gan işlerdir. Benim hiç talihim yok. Bari 
siz mes'ut musunuz? 

Kızınız büyümüştür. Evlendi ml? 
diye sordu. Gladys tcliışla cevap verdi. 
Çünkü scvglllSl olan genç yanlarına ynk
lB§ıyordu: 

Kendine hlıkim, kuvvetli ve lrack:ll 
bir hali vardı. Bu halin İngilizlere has 
oldugu söylenirse de onları taklit eden 
ccnebll~rdc buna daha. çok rastgcliolr. 
l\lonti de bütün hayatında inglllivari ha
reket eder. İngilizlerin tavırlarını ve ko. 
nu~ma tarzlarını taklit ederdi. Düşilnce. 
!erini, hislerini daimi bir kontrol altında 
bulundururdu. Küçük bir serveti vardı. 
Onunla geçlnmeğc çalışır fakat arasıra 

epey sıkıntı ve zahmet çekerdi. Gladys. 
le tanışınca derhal onunla evlenmcğl is. 
tcınlştl. Gladys güzeldi, çok da zengindi. 
Hayatında birçok maceraları, birçok 
fı!iıkları olduğunu Mont! biliyordu, Fa
kat bu maceralarda dalma his haklın 
olmuş. Para hiç rol oynamamı§tr. Bunun 
için l\Iontl bunları mazur görüyordu. 
Dlr müddet Gladys'e kur yaptıktan son. 
ra evlenme teklifinde bulundu. 

Georgcs muharebede. öldQ. Haberiniz 
var mı? Nekadar yakışıklı adamdı. De
ğil mi? Tanıdıklarımızdan birçokları da
hn öldü. 

Bu sozlcr! söylerken Gladys'ln yanına 
oturdu ve ona hayran hayran bakmağu 
başlııclı. Kendıslnderı on ya;s genç bir ka
dının hfılfı bu kadar terütaze kalmasına 
Llly hayretler ediyordu. Kalbi derin bir 
kıskançlıkla sızladı ve: 

- Neden ben de böyle değilim. Ay. 
nnya baktığım zaman kendimden korku. 
yorum. Genç bir aşıkım var. F!!kat onu 
ancak para ile tutuyorum. diye acı act 
dı.isündU. Sonra Gladys'e dönerek ncs-

Gladys cevap vermedi. 
- Hayır mı? Erkekler çok dcğlııtl. 

Eskiden hatırlar mısınız nekadar nazik, 
nekaclar ince idiler. Senelerce bir kadını 
severlerdi. Onun için dünyayı feda eder
lerdi. Parıılarıııı pullarını uğruna sarfe. 
derlerdi. Halbuki şimdi... Neden sanki 
bu kadar dcğlştller. Harpten mi? 

Gladys yerinden kalktı veo Llly'ye eli. 
nı uzatarak veda etmek istcdı: 

- Affedersin canım. Ahbaplarım bek. 
llyor. Allahe ısmarladık. Sizi gördQğilmc 
memnun oldum. Yarın gidiyorum. Artık 
Paristc knlmayacağım. 

Dedi. Bu ııöılcrl duyan Lily'run bir. 
denblrc hatırına tılr~y geldi: 

- Hayır, hayır! Duymadınız m1? O 
öldü. 

İhtiyar kadın hakiki bir teessürle: 
- Bu mümkün mü? Nasıl? Neden 

öldU? diye acındı. Boyalı dudaklarlle 
Gladys'ln yanağını öptü. Ve hala söy_ 
Icnml'ğc devam etti: 

- Zavallı yavrucak .. zavallı çocuk. 
Gladys bu teselli sözlerini dinlemeden 

hemen yanından uzaklaştı. Fakat genç 
bunlnrı duymuştu. Alaka ile sordu: 

- Bir kızınız mı vardı?. Neden bana 
hiç ondan bahsclmeıniştlnız? Çocuk kaç 
yaşında iken öldü? 

Gladys boğuk bir sesle cevap verdi: 
- Çok küçük iken.. 
Soka{;a çıkt.ılar. Ya:ınur ya{;ıyordu. 

sarak da henüz sokuyordu. 
xıv 

lDSO scnesının bah&rında Gladyı; Kon~ 

Bir sonbahar akşamıydı. Pariste müş. 
terek dostları olan bir İtalyan ailesiTde 
misafirdiler. Bahçede dolaşıyorlardı, Gü. 
ne§ batmıı.ğa hazırlanıyordu. Tatlı ve bal 
rengi ışıkları altında kadınların rengA. 
renk elbiseleri daha ı:üzcl görünuyordu. 
Gladys'ln glymlıı oldu:u elbise ve §effa.f 
hasır Şapka kendisine pek yakışmıştı. 

.\rkaaı var 
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Çanakkale ser
güzeştinin biricik 
başarılı tarafı ! .. 
~ lrleşmlş Mllletler de.-ıet 8dam 
~ !arının. a kerı müteha& .. ıııla· 
rının, gazetecilerinin, hatta halkın 
A uupada bir ikinci ct!phe kurul· 
maM işi etrafında münakaşalarda 

bulunmalarını, dÜ<jÜnttlertnl ııö3 le
ıııelerinl anlıyorum. Çtinkü onlar 
için höyle bir şey, harbin umumi 
gldl-:-indekl l ükıi hafifletecek blı 

zarurettir. Fakat ne yalan ı;ö3 lly• 
J' im ki ;\flh\'ercllerln \ e Mlh,·er te
<;İr '~kontrolü altında bu1111111iların 

lkhıl"I (·ephrnln nçılma!lını imkan 11 

Jıalr. ı:etirı-n ı;üçlUkleri aj·ıardanbe· 
rl 'la~ ıp dökmelerini n: adeta kartı 
tarafı ikinci <·ephenln lmkA.nsr.ılıJı· 

na inandırmak ı .. uyen de,-amlı PJ'• / 
retlerini bir türlü anlıyamıyorum. 

, Bana bu atırlan yazdıran Vifl 
Franl!IB!llndan tıon relen bir mecmu
ada (Bir çıkarma mümkün mü· 
dür~» başlığı altında ıördUğUm bir 
yazıda dolambaçlı mi allerden, hl· 
kayelerdeıı, modern ihraç tekniğin· 
df'lft dem vurulduktan l!lonra tahmin 
ettiğim clbl şu ncUeeye \'llJ'ılınaım
dandır: 

«Fakat mütehasıııslar bir nokta
yı gör.önünde bulundurmayı unatu
yorlar. 

cBu nokta, - Glrld de da.hil oldu· 
ğıı hRlde • misal olarak aldıkları 

ba-:arllc netkelenmlş çıkarma. ha
reke-tlerlııin ya hiç tahkim edilme· 
mi'j \eyahut da pek az tahkim edil· 
mı, kı~·ılara yapılmııt olma ıdır. Bu
nun ak,lne olarak, eter Anrlosak-
onJar ikinci bir cephe kurmak tke

re AHupa kıtaiına çılmıağa t.cşcb
bü~ e.decek olurlarsa Alınanlar ta 
rafından ın-:a edllml' 1:ırhlı ve be 
tonlu müdafaa şebekadle kar,ııa. 

şacaklardır.» 

* Yul<arıda bahsettiğim makaledf' 
hltlmle ile ilgili (l.iatırlar gorrlUm 
Hu Mhrlarda bah edlll'n ola.;>ın dol 
ru H~ya yanlıı,lığı hakkında hiçbir 
bilgim olnıamakla. beraber, bu \e· 
sile ile bunu ela kıt,aı·a alıyorum. 

'.:\Ttıc·ıııııa. bir numaralı umumi 
harııte dUşnıan clinıle bulunan kıyı
lardan ancnk Çanakkaleye • ker 
c:ıkarma l<:inc glrlşlldl~inl, fakat 
Ç..auakk terle kl\ra ·a. a; k bllöan 
Fraıı:.ız Hı lnl:"lliz askerlertnln hiç 
bir ~nıan ilerkmlye mu\affak ola· 
madıklarını "e Türkler tarafından 
miirlaf:la. edilen tepeı"lkltr önünde 
kanlarının içine mıhlanıp kaldıkla· 
rını .,ı;yJedikten '<onra işaret etti· 
tıın tarihi ola~·ı ~<i~·ıe anlatıytır: 

Müttefikler kuma.ııdısnlı~ı Bula· 
yir önlerindeki mü"ttahkeın hatlara 
karııı bir gö~t~rl" hareketi ;>apmak 
istemiş, fakat hunun masraf ıı ol· 
ma~ıııı da arzu etnıi'i. ırre;>·bnı;

adında A\U5tral;>alı ,en!' bir tabur 
kumandanı nıiiracaat t'derek cbu 
gô terlş hareketini brn tek başona 
;> apac·ağınııo denıi •. 

Fre~ hcrg 'ücudünü ~!yaba boyat
mış, lıa'jının üstUne bir paket len· 
'ir fiı;e*i 3 erleştlrmı-:. ı.-aranlık bir 
ı;cc~de denize girmı.,. 1:uu:rek kı.) ı· 
ya rıkınca ten\ lr fİ';'Cklerini at~le

ınlş, tekrar "uya ı;-irerck uzakla,ş

mı'i "' bu hareketi il': defa tekrar· 
lamı,. Türkler hfü·uma ujiradıkla· 

rını ""naruk salıllt gec-e :rarı~ınıı 

kaılar ate.':'e tutnıu-ılar. 
Frano;ız mel'nıua"tı bu ola31 <.'a· 

nllkkale serKüz~tlnin yepne ha~a
rılı harekt'tı olarak tanlf \'e l<"re~ • 
herg'ln ı O~ l dP Girldl Almanlara 
karşı ıııudafaa eden General ırrey· 

tıerg- olduğunu llfn·e ediyor. 

KÖR KADI 

TP. '.' . 'İ ~ 
!9 EYLOL !H2 

SAU 
AY~ - GON 272 - Hızır H7 
RU.'1İ 1358 - EYLÜL 16 
HİCRİ 1361 - RA!\IAZAN 18 
VAK; r· ZEVALi EZA~\ 
GÜNEŞ 6,55 11,57 
ÖGLE 13,04 6,08 
İKİNDİ 16,24 9.28 
AKŞAM 18.56 12,00 
YATSI 20,28 1,31 
İMSAK 5,16 10,19 

Sebzeli piliç haşlama sı 

n 
ki plllrl güzelce haşladıktan 

•onra bir tarafa bıraktım. Diğer 
taraftan iki demet ha\uç, yarım klltı 
patate blraı; da pirim;: haı.ırladım. 

Bol domatNle Mı\anı ya~da ka\ur• 
dunı. lçerl11lne kafi miktarda bahıır. 
biber koydum, bunlarla beraber ııeh· 
ze.lerl kanı:tırdım. Bir kaç defa çe\lr· 
dikten Mnra ha,ıanmı' ı>lliçlerl sa 
ile bunlara ıııı, o ettim. Henı leuetıl 
,.ehem de değişik bir ~enıAk oldu. 

EV &ADIN! 
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B Vavel'in Sami Abuaf, ~IY~~JÇ~.~~1 
r ~::z;o~:mı Japo!1 aş':ekili ı bi~_topl~ntıd.a Refik Isfendiyar B~i~:~kit:~~!n . 
ikinci cephe ve gemi inşas Bu iki vurguncunun duruşma- an·~ hareketinden ÖD<"e yıı-

blllıtt'ı gaz~teler muhabirlerine \t'r· diyor ki ·. soyledıklerı 1 B WIUd~'nln l\lnskova'dan Çi· 

N ~=::n·=r•, h.::., ~~;:::~ (fta9ı 1 lnclde) ):( l'ş beraberliği çerçevesi içinde ç~lıŞ.· F . larına ·du'" n d~vam edı'ldı· dltf yaz.ılı d«ııct. içinde bulunr'luk· 
1 .. :ç 1 3 - Ha\a ta.arruılarıııa kar t a- mak makııadlyle Roma V(' Berhn c ırsat geçınce - ları on derC<'I! gtlç bir duru:na rnı:-
~· Bunu _mlltteflkler hesabına huıürı rasız surette hazırlanmak ve• ta gitmek Uzere yola çıknııf bulunduğu. k Oemlr satışında 45 bın lıralık lhli· ı bıldlrıldiğıne göre icradan on ~Un men kahraınan<"a bir nıuka\ emet 
~:le ılö~lı~eblllrl~: Gemi, gemi, gcml. J'ıml"r ... ·apmak, ·, nu 60 .. ylenıı'ştlr. J• l•DCI• cephe l b go5fr.rf'n Ru!darın kt5n, \eclz. apa· .~ ... ,. kA.r yapma. klan suçlu o an ."'am. ı Abu· j mühlet ı,temı~. borçlarını ödeyece· 

.lilnakale3I temin etmek, AHupa 4 - Mu"hımmat lsllhsal'ı11i daha Amıral, ~umcn mlllrtı ile oııun 1 f d çık bir blkiye 1 olduğu kadar l\llH-n at ve şerıki Refik s en ıyar ın du· ~im dcını,, ve ~yaya ·50 bin lira kıy· 
lutasına çıkank harbe hıtcnilen nıa· şefi ,.~areııaJ A-ton•sco hakkındaki açılac kt r teflklerden Ruslar leJılne !eli yar. ziyade arttırmak, ... , 7 .. .. a 1 ru,masına dlln blrlnei mlllt korunma ıet konulnıuş. borçlunun rızulle ka· 
Jı.lyetl \erebilmek için mlitterlklere 5 _ Casu luı<a karft korunma .. kdı'r •·e hayranlııı.ını ifade etnıl" .... dım 1 tlyt."n bir hitaptır da. 

t; ,.. ... • ~ e. v >< mahkemesinde devam olunmuştur. pıları milhtlrlennıl~tir. 
ıemı, mütemadiyen gemi lhımdır. ledblrlcrlnl kuvvetlendirmek. bu memleketin mukadderatına olan • B. \\'ilkle demek h.tl~or ki: 
·••• .ı..a dJ kt u t rı harn Bu ce'sede birinci milli korunma 1ı Şahitlerden l'amadettin Kara! RU R 1 b 11 ~nan •ı.•ft r, m t c klcr .. emniyet ''e ftJmadını bellrtml"tir. "Bj al k v « uı; ar eş m yon a"k*'r kıyh!'l· 6 - Asker ailelerini daha iv! ko. ., raa•rawt geri ma hk esi müddeiumumisi Ttlhslı ır d d b ı t ~ayrotlerlnln büJ iık blr payını gemi rumak. ~ Amiral Nomura. Japonya ile Roman. -1• mıı cm 1 a e c u unmu' ur: mlşlerdlr. ~üfu un altmış mllyonıı 
ınşa ına ayırnu~lardır. Bu işte IU.('0- ya arasınd ·•kt mUna.cıcbctlerln ,.ittik- lçla plAalap llaztrl9dım,, Okur'un yerine ba~!lddclumumı ~u. c- Ben. Refik lsfendiyar'ın Smıi Atman f'S&retl altına dü~mü'!tUr. 

Tojo, sözlerlnt şöyle bltlrm ,;tir: u ., • E enler bakmıştır 
lul şudur: Batırılan gemiler, ycnf çc dııha samimi bir .!'ekil almakta ol· Londra, 28 (A.A.) _Hindistan or- rı ,r · Abııara rııınıyı \'<'rdl~nl g!Srdüm. Bu yıl Ru ~ada ~-fJf'el'k, gl~cek, 

Büylik Asya hıı.rbl şimdi uzun " ı d ı ı ı ı ı ı Japılanla.r yllnuıda ehemmlyehilz bir duklarını sö ... ·lemiıı,tir. d ıları başkumandanı gcntıral vavcl Geçen ce se c sın er ~cçcıı er l<"akat kAç parcı \·crd-~lnl bllm yorum yakacak,,. llAç kıtlı~ı keııtlf,.lni (>('l• 
sürecek bir harp haline çevrilmek. J c uı ,. 1 1 bl )er tutmalıdır. Ati tikt 

1 
hır hasın toplantı8lnda şunları söyle· şahit sı a <' ça"rı nıış nr ve rr.r nenlm yRnımda yalnız makbıız.ıınu acı bir IJPklh.le go!ltereccktir. Bıın~ 

Bundan % _ 3 ay enel, bu ölçü ledir. Bunun içindir k i gittikçe müs Denizaltıların en c <I harf'· miştlr: birer dinlrnmi:;-lerdir. Bu cc\sı-de şa· ııl<lı. Fakat 3 tane 20 çer bin liralık ratmen tek bir klm"c tıa\a,tan ntz 
Amerlkannırl bir dü~ünt·c J:Öriinü· bet bir mücadele mehyetlni ala. ketleri hakkında sorulan hlr suale Ruslar mııkRv<'ınct etmektedirler. hitlerdt'n SıımadetUn KarRI, \'e C\'· h<ınod~n haberlın yoktur. Sonradan ~l'l:nıeJi a,l7:ına bile almıyor. Zir.:. 

caktır DUşmaııı "Zm"k 1·,.1n bi çok Amiral Nonıura şu cevabı vcrml"tlr: A f' t "" ı · ~ordu; inanılmıyordu. :Fakat bu ar· • ... ... .,. r ., Mlltt<'fik1cr fırsat ele geçer geç· Vf'lcc Sami buıı. ın or a,.,ı o an Moız i~ittlnn demiştir. na .. ıl Alman <lı>\ Jet adamları mağ1[.ı. 
1 k b engelleri devirmek. bir rok zorluk Japon deniz blrllklcrinin Atıantiğe Ah c ş ır Gllrdııl dln'enml 1 dl ek ı lr hayal ıleğlldlr. Blrl~lk Ame· " • mcz fkıncı cepheyi ı.çacaklardır. ııa • er • · er r: nerık l!!fendlyar ile Sami Ahuaf bl,\·etln ölüm dem olat".a~ını Al· 

tarı yenmek gerektir. girmesiyle bizim olması muhakkak .. s ad ttl K 1 -rlka bu olma~ ııanılan i'li yapmıttır. A Hava taarruzları ılc Alınıınya fena Bıınlaruan anı c n ara • ı:c· bir "İl kel kurmak ıstıyor\ardı, bunun maıı milletine her lınıatta telkin 
mlral ~·omura'nın ~yanatı bulunan ı:a.fere doğru büyük bir odım ... 

Hem de remi in!)aliında ınUthlş bir BUkre;, 28 (A.A.) _ Japon deniz attığımızı s<iyllyebillrim. Bu olayın halde sarsılmıştır. çen celsede icra do~yası getirtilmesi· içm bir mukavele hazırladılar: fakat edllorlaMıa, blitlln Rwılar, telkine 
tekor kırmı,tır: heyeti relsı Vls Amiral Nomura, Ra- üçlü paktın imza cdllmcslnln yıldö· Mihver kuvvetleri. batı çölünde nl fllt.cmiftl. Jcra do~yası bu defa bu sırada samı Abuaf askere gtlUl:'i llizıını kalmadan, mağlCıhiletln ölllm 

Amerlkada ın,a edilmekte olan dor ajansına yaptı~ bir dcnleçte he- nümUne tesadüf ebnesi çok mAnı· durdurulmuş bir vazıyettedır. gctlrflm!ştlr ve yine geçen cell!!ede içın bu işin geri kaldığını bana bil· olaca~ını anlamışlardır. Bunun iti ı 
dlurrl)eb gcmUertnln her biri 40 yetin, llç!U pakt devleUeri arasında dardır. Blrmanyayı gerl almak için pllnlar Refik Tsfendıyar, Samı Abuaf°a \'er· dirdller. her karış toprağı kendi ,.e duşmaf! 
ründe tamamlanıyordu. JO bin kU11tır hazırladım. dlğl 60 bin Jirıı.yı, btınkad:ı bulunan HAkim, bunun Uzerlne sordu: Jannııt kanlarlle 11ulayarak rarmaı: 

tonluk bir geminin bu kadar zaman· Pirinç meselesi A 120 bin lirasından alarak vrrdlğlnl - o zamanki muka\"ele mUsved· parmak mOdafaa ediyorlar. Faka~ 
da bile , .. pılınaı;ı hayrete değer bir v u s f r a I ya R u 5 bildirmişti. ~nk güç .-rılannı ~·zdlğbn tabh 
baı:arı iıll. Fakat yeni bıuıarı, bunu da (Ba'ı 1 incide) x delerlni JIC yıptınl'f? kar•ı111nda RU'IJ'a ... ·a lldnel bir cenh,. ...,- bl k U k ':.J Mahkeme. bu paranın bulurıdugıınu SamadetUn Karat: ., . ., •. 
golgede bırakmıştır. Artık bir «Hür- re r aç pirinç lUccanndan m re - k 

1 
söylccliCi O«manlı bankasına sorarak kurmak şartlle Adi ltlr yardımda 

rlyeb ceml5inln lo,a \e ikmali için kep komite piyasada na.~m rol oynı• b 11 • d uça arı R<'fik lsfendiyar'ııı banl(uda htısust • Yırttım .. diye cevap verdi. bulunmamız, Bu Jar kadar lcenı! : 
11zım olan utman 40 günden H güne yacağı yerd~ pirinç flyat)jlrtnın yük· o~ g Q s 1 n e hesabı o'madı~ını ve ancak 5 llrıısı Bunun Uzerlne hlıkim bu nokta mr.nf-llerimlz. ieabıdır. Ancak kU· 
lndfrttmı,tır; 'e Amerikalılar her sclişlne yalnız seyirci olmakla kn.l· • O Alman hududu, 28 (A.A.) _ Reu· bulunclutu ct'vabı ~elmlştlr. Uzcrlndc ısrarla durdu. mandanlarımızın da, dc,let adamls-
ıUn s cemi indirmek kolaylığını elde mış ve bugUne kadar fiyatları yUk· ter: Geniş hareket :-;ahalı Rus bomba Yine bu celsede a~ılan 942/ l79( 68 • Mahkeme. Ş&hıtıerln bu ifadrlerlle rımız gibi bu t~ln acele olmaıııntb 
etmı-..ıerdlr. seltmektcn bafka hiçbir şey yapma- h k t uçaltları ııon glinlerde Bretıslava ile yılı icra dosyasında Re!ık l sfendi· bu bUyUk vurgunculuk VLkasını ay· ki önemi anlamaları \e bun& ıörc 

Bundan IJU çıkar: Amerika bir ay- mı~~rn. a re e huduttan g<'len haberlere göre, Zili· yar tarafında'). Sami Abuııf'ın mll~B· dınlatnıağa başlamıştır. Duruşn\8, teıllJlrJer alarıık ~phenln derhftl 
da dooiu 900 bin tonUilto tutannda öğn:mdiğltni.zc ı:-örc, şehrin ııa, Tarııava. TrcnclanslH~ Yf' 1'nı)ltce 7.9sındakl malın haciz konduğuna' evrakın tetkiki için başka gUne bıra· •tılmaM hakkındaki mutabakatıerl. 
gemi indJrtıcekttr. Buna dl~er mUtte- maruf pirinç tUccarlarınden Fahri Şl'..hırkrlnc taarruz clmişlerdlr. Bu dair dosya okunmuştur.,Bu dosyada lnlmıştır. nl Mldlnııl!lerl lfl:ı.ımdır. Bu yapıl 

Umur, Rcmzı \'e bir kaç tllccar daha .!'ehlrlerin hrp.!;i Slo\•ak,ııdadır. mıya<"Bk olur a \C gelecek yaza ka-
flklerln yaplıklarını da katar ak lo· ld dl Ikt t .. dU \'aşlngton, 28 (A.A.) - Yeni Gııi· ., J T k o uğu halde, bele ye 1 a mu r- T""ı·rıız .. an bir ka,. rUıl e"\'Al Rııs ~·· r t · ı 1 lır~. Ji,\ecek. ~l.'Ct'Ck, J'akacak \f' 

ed k B bat't nel'"den blldirlldiğlne gbre. ilk defa ""' " .. " • " • g ~ Z -- -· C I ~. r 1 -parlak heup l mllyon tonluk geml)i lllğllne mllracaat ere oya an bomba uçakları, halkı Alman mns- _ 11 c: kıllı~ının kahramanca bir mıı· 
bol bol Am Jkal bugün ~Atlrllcn yüzlerce '"''''al "irin· olarak Avustralya bölgesinde hareket "a' em"tl n·ıha.' et d a~. er ıJann hesabına "'" ,,_ ~· ft' C 1 CI d k tcvlilerc karşı isyana davet eden be· " .... snna er lrmcı.i 

el rok az bir kAr haddile bakkallara yapan generu.ı ynı owe uman· ... ih ı ı;öre müttefiklerin aylık gemi ka~ıbı " d d k\ A ik k ti 1 J yannamelerl ismi geçen şehirlere l· L d d A • Jıer zaman ,.e 8 P \(' 1 mal ltlnıll' tevzi edeceklerini bildirmişlerdir. asın a mer n uvvc er apon ' 1 0 •. \'&ı;ati yarım mll,·on tondur. Kayıpla k t 1 i h l 1 Mll b , k mış bulunuyorlardı. Beyannameler on ra an mer ... ~ - wa,yılma ııtır. ı:aman çoh: ;:e•· ... n.I· 
- " Belediye Iktı.sat mOdUrlU.!!'ü komite 1 a arını m a ç n ne ay 8 çı a. •· b il 1 ' k h ı d '" 1 1 d H 1 ild / Rııs bomba uçaklarının daha sık zl mı~ ola ı r r~ ;:;ar cep es n en r.r· 

J~tfh .. a.l araı;ındakl fark nıüttertklerln "zası olmamakla beraber pirinr nf. rı mış ar ır. ava a amnı m a aa .. _ k 1 ' k ıı· hl il l .. " ,, ed bi A lk k k yar1.1tlcr yapacn~ını V(' endüstri mer- ,,.,,.t a aca.. un e ı r ı J':nıar. ıı 
yarıdan ı;ok fazla olarak lehinedir: \e yasn•ına tesir edecek mahiyette ol~n en r mer an uçıı ·savar ıtası h k ı " ı kt 

..., ,. S f ti 1 d 6 J ,. dll ·1 kc2:crlle d<'miryohı tcsiıılerinln bom· k t tt • uı:ra-:ınak !:"!:' '\e u:r:un o aca ır.ıı 
bu faı:lahk ı:liJıheelz ~ittikçe büyüye- bu dileği memnuniyetle karşılamı, 1 ır p n e apon uçabı ~t r- ~ are e e ' ı er 8 . Wllkle'nln ı.örlerinden biıim 
cekllr. ve kendilerine hangi semtlerdeki bak· mUştilr. Başka bir 11çakSll\'8r alayı balanaeağ'ını blJdiri)'ordu, a y«"°.t& anJadıtımıı; bunlardır. 

Bundan da ~u s:ıkar: l\tütteflkler kallara tevzlaltL bulunabileceklerini da 3 Japon uçağı daha düşUrmUştılr. . Verilen hnlıer. Sovyct uçııkla.rınuı :Sa - lıl 
denlderde mıinakale , .e mu\'asalayı bildirmiştir. Bundan başka. dl~er bir Amerikan akın yaptıkları ~nada halkın ellerile . (Başı t incide) ·/- 1 metre yol yapmışlar, İskoçyaya gıt. 
g'f'.nl' yUrekle ldunıe ede<>ekler; battfı Oğrendlğlmlze ı:öre, dUn bu kara· alayı biltun Japon tayyarelerine top· clıoş geldiniz> der gibi işaretler yup- tı.şıyoruz. I mlşler, ınlihtmnıat fa brlkalarını gez Ç •• • l' • A • k 
Anupa kıtaınna. ~ıkıııak itin taarru- rın derhal tatbikine geçllmi9 ,.e ilk !arını çcv!rmt.; ve pek yakından gel- tığını llfı~e ~tmektedir. Idarr ma· Tüı·k ııazetccileri Londradekl de- mlşlcr ve bir uçakta:ı ktyılardakı OrÇJ JD merı aya 
za ıreteblleceklerdlr. Düne kadar «\'&· olarak Beyoğlu, Fatih, Aksaray, Ay- mekte bulunan Japon uçaklarının kanıları ehl ke hali llln etmı, ve mlryolu istasyonlarından blrind&n 1 ınüdRfaa mcvzilerlnı gormiişler ve meS ajl 
pur:.uzluk» bir mAni ı.-al ılıyordu. Bir- \tansaray \•e Kadıköyde bü~k bak· hepsini de dağılmıştır. buna b:nze~· tösterilcrln önüne geç- ayı•ılmışlardır. Gard3 uıurlandık. bir kıstm donanmayı gezmişlerdir. (Ba~ı ı lll('lde) (//) 
lfllilk Amerika, nıua7.7.anı Ka11ayUlc kaliye mağazalanna Boyabat malı Vaflngton, 28 (A.A.) - Salıımon mek iç n ş ddetıı tedbirler alınması ıarı sırada inı:iliz mcmurlarlle go- Bundan başk&. M. Çörçll ile bir çok 
bu mflnll yok etmlı;tlr. Demek Ame- pirinç gönderilmiştir. Bu pirinçler adaları umumi karargflhı, Japonların emrini vermiştir. rüşmt'.'lcrl çok sıımlmi olmuştur. Tür nazırlarla da görüşmüşlerdir. 
rlkanın ınuau.am ı;anaJ llndc bir de halka kilosu 169 kuruştan satılacak· kaybettikleri mcwzılcrl geri almağa k klyenln İng:ltt'.'rc Büyük Elçisi ııar _ Ahmet Emin Yalman, Brltanova 
talıı:ma. mükemmeliyeti urı.lır. ttr. TOccarların iddiasına glSre, bu tc,ebbüs etUklerlnl ve bu maksaUa Ameri anın da bulunmuş ve yurttaşlarına uğur. muhablrlne şöyle demiştir: 

Atlas Okl-.OU~unda lkJ bllyllk re- fiyat her gUn biraz daha dllşecek ve 48 saat mUddctle uçaklBr ,.e deniz h ıu yolculuklar temenni etmiştir. . Gfrzlcrlmlı.ln öntınde harp c. 
kabet ı;arpışıyor: Biri Mlhuma tala· 15 yirmi güne kadar perakende ola- kuvvetleri kullanarak GuadBknnııl'a arp sanayii Düyük elçi, HU~cyln Cahlt Yalçınla d~n B Ü.}' ük Brltanyanın tAblosunu 
rJp kuHetl, ötl'kl müttefiklerin ln~a ı-ak pirinç ıuo kuru9u geçmlyecektır. hUeum ettiklerini bildirmektedir. Bu <Ba•ı 1 incide) o mu~a!aha etmiştir. Garda tn~lltere gördük. Şimdi k ezA harp eden Bir. 
kudreti. Fakat yukardakl hesaba ı;o- Yeni mahsullln yUzdc 10 ve yüzde glin Amerikan kara. deniz ve lıava niyetle tayin etmesine medar olmak istihbarat Nczarctı başmüfettişi 1\1. le~lk Amerika ile ba ı Afrikayı gö. 
rr., Blrıe.,ık .\merlkanın iıı~a kudreti 25 i alındıktan sonra piyasaya ı:elc· ku\'vet~ri bu hUcunıu 1!:rmıştıtr. Dnş. tadır. Alınan uçakları, Polonyada K ennelh Grlpp, ayni nezaret par. rccc~lz. Broıllyanın neler yaptıcını 
mukabU tararm tahrip ku\'\etlne şlm- cck pirln,.ler bu fiyatlardan kat kat man a&.r kayıplara u0ramış ır. Ja· Pnıcnto katibi, teftls h"'.vctlnc men görme~! de umll ediyoruz. Boylece " surpriz sayesinde g ilp gelmişlerdir. " • .... .. 
diden tefenuk etmiştir. AC'aba Mlh- daha ... aıı.. 1 olacak ve o zaman 110, ponlar. tayyarelerle \•e deniz birlik· sup M 11dmazcl l\1unro ve Ankara, -... " ı ıı d t ki k 'ki ıı iki Japon uçaklnrı da Pcarl Harbour. 
H~r tarar dcnlıJlltı harbini §iddctıen- 120 kuruşa pirinç yiyebileceğiz. er e ~ e enere · 1 g n gece daki f r.ctillz matbuat ataşt'.'sl '.\t. 
dl k t rlkl Amerl'ka1ılaı·ın elı'ndc bulıınaıı ~tra- da yine sürprız sayesinde mu\'affak • 

rere müt c erin bu ıayretlni B ki ı ı ç mahsulU memle " T · t ti Til k t il in 

Çın hariç olmak Ozere bl\lün mill

tefiklerin harp ıayretlcrlnl görmüş 
u sene p r n • olmuc:lardır. rıs ram e r gazc cc er e 

bo,ıl ~·ıkaramıu mrf 1 f 1 11 k 1 tejlk noktalara Uç istikametten hA- " 1 1 lk bü olecaaız . .,, 
ket iht yacını az as e arşı ıyaca- Amerikan uc:akları da hıırbl sür. ıcfakat eden B rleş k Amer ·a -

.Bu ı;uale karşı ,crllceek te\Bll ı:u- . . f' ti nı dUşUk 1 cum ctmişierdir. Yüzlerce ve yüzler· 1 ıxı bl h t b Tren hareket ettiği sırada Tür. 
ğmdan pırınç ıya arı n o. priz sayesinde kazanacaklardır. yük <'çil., ne mensup r eye u. 

dur: . b kt ce Japon askeri ölmUştUr. Amerika· 
maması iı,.'in hlçbır se ep yo. ur. Bizim ta ... ·"ar<' fabrikalarımızın lunuyordu. kiye büyük elçisi ile orada bulunan 

fng1J1ercd~k1 uğurleyıcl büyük halk kiltle-ıi uyl. 
binlerce kilo. ne görüscllm» diye b;ığırmı~lardır. 

!\liitt~rlklertn tedbiri yalnır. l'eml f' U k tr ın · tik nın kayıpları, Japon kayıplRrına nls· "J 11 1 Pirinç ıya arının on o . ıs - Caallvctinı tahdit cdcbllccclt hf,.bir Tl!rk gazetcc er ' 
lnyası drğlldlr; dt."nlzaltı harbiııl hıı· ı 11 rl bcUe yaralı bakımndan daha az ol· " " 

rarı ve nihayet organ za.ııyon e c ne t"knık zorluk .voktur. Daha simdi. ikametleri esnasında 
flfietnıek, denizaltıl11rla mika.dele e t- dU llr k 1 in muş ve az insan ölmUştUr. Japonlar, " • 

bırakılanlar fiyatları d ş bmeı ı:ll Amorikalıların lakımadBlardııki ha- den 250 bin Jıbrc sıkletinde deniz 
kurulan komiteler ka ar u şe • elik b 1 

1 
va hareketler:! için ba,.lıca üslerini I uc:aldarına m u unuyoru:t Bu 

kayt davranmaktadır ar. ... • . 

mek için Amerikalılar her tedbire 
bet ''Uruyorlar 'e bu tedbirlerin te
llilrı.lı. kalmadığı da g-örWü) or. Blz.e it • ..ı .... 1 .. f 

1 
teşkil eden Henderson hava alanını ağırlık kurcıarzın en uzak mınta. 

Ticaret odıı.sı, kom e,, .• "".. aa 1 k 1 k d ld t - bil k 
~ine Amerlkan,·arı blr düşllnce görü- olarak göstermekte neden ısrar edl· ele geçirmek için bUtUn tedbirlerini a arına a ar C ıp ş gore ece 
nll,or· '.'\leı.rla Amerikalılar hü•·ük • gayet ttlnalı ~urcttc hazırlnmıı•lar· olan deniz uçaklarımızın ağırlığı-

., · · • ., yor anlamıyoruz" · 
nakliye uçakları yapıyorlıır , e IJun· ı · dır. Japon savaş ve bomba uçakları nln iki mislidir'.. Bu uçaklar, h~rhım 
ları ~ok miktarda kullanmayı tasar· K " f Guadalcanal'daki bahriye sll!hcndaz. gı bır yere ugray:ırak benzın al. 
lıyorlar ; bu ıla. nıllntkUn. ao 1 t tasa rru u ları garnizonunu zayıfiatmak için tıs. ma:a mecbur kalmadan Paslfl!in 

o halde lklnl'i cephe mc.'M'IC8l utık t!ls te hücumlar yapmışlardır. Aynı blr tara!Jndan öbur tarahna ı:tdlp 
gayri ınliıııkUn bir naı.arJye olmaktan zamanda Japon harp gemileri Ame· gelebilirler. .. . 
çıknıı" ,-ıı rın öbür gliıı hakikat ola· Ankarn, 28 (Radyo Gazetesi) - rikan mevzllertnc ateş ediyorlardı. Bu tayyarclcrdc~ 500 ıı . hıırbın 
bilecek' bir şekil ve maJyet aJnııt de· Yarın. CbugUn) Resmi Ga.zetede, Crngel'de savq yapmak için sure· bütün ı;;ekllnı cleğ•ştlrebllır. Harbi 
mektlr. kırtıısıye kanununun bcşlncı mad. ti mahsusada harbe alıştırılmış ve bitirmeden, harbi kazançla sona er. 

Milli Şef' ten 
Dil Kurumuna 

desine b ir fıkra ilavesi hususunda teehiz edilmiş yüzlerce Japon askeri dirmedan cv\;cl ihtimal her biri 500 
yeni bir karar ncşredllecektlr. Ye- Uç ıııtlkamette hUcuma geçml~lerdlr. bln libre sıkletinde veya daha fazla 
nl karar ikA#ıt tıısarrufu gayeslle &ğtrlıkla uçan zırhlılar inşa etmek 
verilmiştir. Bulçelerlnde kırtasiye tesblt cdllccck ihtiyaç nlsbctlcrlne :cep edecektır. Blı. bunları şimdi. 
tahslsAtı olmıyan bllOmum rnilesse. göre tevziat yapılacaktır. den inşa ediyoruz. 

Adliye Vekilinin ga· 
zetemize beyanatı 

(aa,ı ı lllclde) (0) \ mi ileyeilnın ekseriyetle vcrdl~ı ka 
seleye taallı'.ı.k edıyor. Adliye Ve- rara nazaran ı,ıenlld!ği zamanda 
kllllğl kazat işler için tamim yllpa. mer'i olan karara göre mahküm ve 
bilir mi? ya mazmun bulunanlara sonrak! ka-

3 - Bu tamım mahkemelerin rarın ~amU olmıyaca~ı teıolt cdıl. 
lstlkA111 c nasıl teli{ cdllebilir. mlş. bu husust•kl fildr ayrılıiı :la 

Kanun makabllnc şamil olmaz, ortadan i<ılkmı~ bulunmaktadır . 
bu bir hukuk kaldesıdlr. Çilnkil Temyiz ceza daireleri umumi he. 
mer'i olan kanunlara göre isleri ve yctının · ararı bütün cumhuriyet 
hareketleri tanzim eyllyen yurttaş. !\ludde!umumı'l klcrınc tamim edil. 
tarın bu durumları sonradan yurOr. mlştlr. 

!enen son tedbirler, çok güzel mı. 
saller yaratmıştır. Son 12 ay zar. 
flnda ılk gemı olan Patrik Henry. 
nın dcrlze ındlrllmeslndenberi gc. 
çen kı a zRmıın zarfında hemen. 
hemen 500 tane büyük yük gem. 
ıılnin lrsa edilmiş olmeın keyfı~ eti 
adeta inanılmaz bir şeydir. Bu misli 
görUlmcmlş bir rekordur. En iyim. 
st'.'rlerin bıle ümitleri ve intizarlıırı 
fevkınde bir ~aşarıdır. Yurddaş~". 
rımız deniz i.ızulndc cereyan edıııı 

şiddetli muharebede buı:un b·len 
sen<' rarfında 5,300,000 e yakın 

tonda ıcmlyi hizmete koymuşlar
dır. 

Dunyedakı biilün muharrbc c· 
helerdc dU~rına taarruz eden b•r 
leşmı.. milletler ordulıtrı ıçın bu 
munzam ton:ıJın ne .fade ctuı:ın, 

5lz de bilirsiniz. Nazi zulmünün bo. 
yunduruturıdnr. kurtulmıık için bu 
kuvvetlere cuvenen kolelc~tlrılmı 

Avrupa millctlerı nazarı:ıdo bunu) 
ne mfına taşıdıitını bıllrslnız. 

Zafer mosunu seliım amak, bu 
gemileri ınşa edcnlerı ve bunları. 
dllnyanrn bütün de:lizlerl üzer:n:.c 
idare cacnlerl selômlamak ıçln b ir. 
levmış milletlere tıt:hıık etmek! 
bahtiyarım. Hayati önemi olan bu 
pro&ram lçın clblrl!ğl yapanları . 
hepsıntn göstcrdliğ dilrüst gayret 
tarihte şeref mevkıınl i3gaı edcı:rk 
ve insanlar asırlar boyunca, bu"u 
ustaca ındlrllnılş b·r darbe olarak 
hatırlıyacaklardır 

(Ba!ı ı incide) -

tıaygllarla kutsal ellerinizden öperim, 

t>ek sayın Milli Şd'lmlz. 

Ankara. 28 (A.A.) - Onuncu Dil 
bayramı dolayıslyle Türk Dil kuru· 
mı1nun koruyucu Genel Bqkam 
olan Milli Şc!'imlz kurum genel sek
telerllğlne ~ telgrafı göndermişler· 
dlr: 

scler ihtiyaçlarını b11dlrcn bir lls. Alakalı dairelere bağlı tasarru. 
te)i Kırtasiye MUdUrlUjilne tevdi fu hakkında birer tamtm gdndcrll. 
edecekler ve Maliye VekAletlnee t11lştir. ---Küçük haberler 

Alman- Rus 
harbi 

(Ba'ı ı lnclde) //// 

va nehri üzcri r.dcn do~uya doiru 
Lcningrad ku~atma hattını yarma. 
ca tcşcbbıis etm1$tlr. Bu te~ebbüs 
düşmana ağır kayıplar vcrdiri!E rc~ 
akim bırakılmı~tır. Burıı.da 395 dc
nıı taşıtı tahrip oluıımustur. 

lUie elrcn bir kanuın ile bozulacak l\Ialüır: olduğu üzere Vckllllkçc 
olursa kimsede emniyet katmaz. yapılar. tamimler mahkemelerin 
Cemiyetin düzeni ııc huzuru bozu- kanaat. ıçtlhatlarılll bağlamaz.Bun. ' 
tur. B u itibarla, bu me5eıe d• tıu. ııır. mahkeme için sadece 1~lr içtihat 
kukun ana pren~lplerlnden biridir. kaynağıdır Mahkeme ·Ct natlar: da 

böyledir Hallett•kıerl davalar için 

VEF T 
Merhum Mekln Mukbil ve Bay 

LAyık Mukbıl'ın hemşire'erl, Ihap 
Hulmı Gorey, :'\!had HulOsı Gorcy, 
Yavuı HuJOsi Gorey, Zeynerı Oy\•n r 
ve ="e\•gece Erel'l.n \'aldeleri, B .. y 
Mahmud Nedim ,.e Profesör Şınaııı 

Hakkı Erel'in kayın valdc-11111 Mukbll 
p&JJa zade Bayan Dil bayramını vatandaşlarıma can

dıın kuUularım. TUrl{ milletinin var· 
lı~ını insanlığın yUksek bir ab!dcsi 
;)larak milletlerin gözleri önUnde yUk
.leltecek eserlerden birisi Dil lnkılA

bıdır. Atatürk Un yüce adını sevgi ve 
~Ukran duysularlyJe yUrcklcrım!zdc 
Yeniden ağırladık. Vatanda91ar1mm 
Türk dili üzerindeki çalışmalardan 
zevk duyduklarmı görerek scvınlyo· 
ruz. Bu seneki bayramda da bUtlln 
kUllür ailemiz ilgi göstermiştir. 
'l'Urk dili bUyUk bır medeniyet dlil 
Olarak ilerliyor. Türk dil kurumunun 
Çalışmalarına teşekkür ederim. 

Ankara, 28 (A.A.) - Türk Dil ku· 
rumu genel 11c.kreterll~lndcn blldirll· 
.nıışur: 

Onunr.u Dil bayramı dolayıslylc 
Y\ırdun hı-r yerlnd<'n f:'<'len kutlamıt 
lcl ve yazılarının h<'pslne karşılık ya· 
lılmak mümkün olamamıştır. 

Türk Dil Kurumu, on yıllık çalış· 
<nılarının bu dönllm noktasında bU· 
tUn yurttaşları karşılık olarak kutlar 
\'e gelen yazıların hepsine !.r-ı 
den candan \"C yürekten aonsuz te
ŞekkUrierinı bild' 

* Londra, 28 (A.A.) - Japon generali Saltirl'nin Çeklang cyaletiı.de 
öldUrllldUğfl Çunktng'den blldlrllınektedir, * Londra, 28 r A.A.) - Londrada ne,redllen rtsmr bir tebliğ, kraliçe 
Ellzabet'in blraı. rahatsız oldu:unu bı!dirmcktcdlr. 
Endişeye mahal verecek hiçbir emare olmadığı llAvc <'ı:'lllmektedlr. * Londra, 28 (A.A.) - Alman kl)ntro!U altında bulunan Parıs ı·ad· 
yosunun dllnkU yayımında ö1Um ceı.ası tehditıerının ı.·rans&da ınu· 
vatfak olamadı:ının lşaretlerl görUlmektedlr. Parııı radyosu b3ltala· 
yıcılan, tethlşçllerı, par~lltçüleri haber verecek olanların Almanya. 
da harp esin olsrak bulunan ak1crabalarının meml<'kctlcrlnc dönme· 
sını Alman makamlarından isteyebıleceklerlnl 6öylemlş ve Alınan 
makamlarının bu !stcklcri geç bırakmaksızın lnccllycceklerlnl ilave 
etmiştir. * Vlşl, 28 ( A.A.) - Tabran'dıın alınan bır habere göre, mahsuıunu 
bfldlrllen tarzda teslim etmlyen her köylü idam cezasına çarptm. 
lacaktır. * Londra, 28 (A.A.) - Kral bugiln Ingillercnln lspanya sefiri Sir 
Sıı.muel Honre'yl kabul ederek kendisini yemeğe alıkoymuştur. * Londra. 28 ( A./. ) - Belçtka'da açlık mUthlş bir tekil almaktadır. 
Ru feci hali Belçika c.'kİ mUnal<alat nazırı B. Antoinc Lelfossc teyid 
etmektedir. Kendisi son zamanda Belçtka'dan kaçmış ve Londra'ya 
gelmiş bulunmaktadır. B. Delfo.s8e Londra'dal<l Belçika hilkümctinin 
lsUhbarat ve adlıye nazırlıklarına tayin edilmiştir. Nazır, önlimilz· 
deki kuş mevsiminde Belçlka'da evlerin çok soğuk olacağını llAve 
etnıişUr Almanlar Belçlka'dakı bütün kbmUrlı mOsadere etmişler· 
dır Bununla ber•ber ve çekilen acılara rağmen, Belçika milletinin 
mılne\•iyatı o kadar kuvvetlidir ki. bu millet daha uzun zaman bu 
duruma tahammül edebilecek kabiliyettedir. * Vfşl, 28 (A.A.) - Harp kablne!lndtn Lord Qrown'a, ikinci ceplıe 

hıı.kkında sorulan bir suale Lord şöyle cevap verml~tir: 
.. ın;'lltere ıa ct'phcde dilşmanıa çarpı~makt.adır.> 

Lona ra. 26 CA A.) - !\llczdok k~ 
sımlnde Ruslar bir köyden çekilmiş. 
!erdir. N:ızllcr b!r kaç • oktarl:ı 1 ı.
rek nchrln ı geçmiş bulunmakta. 
dırlar. Grozny petrol sahasınil doğ. 
ru ilerlemek ıçln şimdi düşman 

gayret sarfetınektedlr. 
K aradeniz sahllindc, Tuapsc'yc 

docru ilerlemekte olan Alma n kuv
vetlerine k11rıı Ruslar bUyOk mu· 
vaffakıyctler elde etmişlerdir Bir 
çok tt."pclcr ve mühim noktalar 
duşmanın elinden alınmıatır. Bir 
gün içinde düşman 1200 ölu ver. 
mişlir. ' 

Vişi, 28 (A.A.) - Son 24 saat. 
l e Alman kuvvetleri doiu cephe
sinde yeniden muvaffakıyctit."r elde 
etmişlerdir. StaHngrad şchrinlr, i. 
çinde mlh\'er kuvv~tlerl ilerlemiş. 
lerdir. Alman hava kuvvetleri şch. 
ri durmadan bombardıman etmek. 
tedir. 15 metre ceniıHaınde ve ıo 
metre derinliğinde kraterlere rast. 
larmektadır. 

Karadeniz sahilıncle Almanlar 
Rusları l·enlden geriye atmı~lardır. 

Fakat scmr adar. yüriırlüCc gırcn bır 
kanun kendinden evve;k. kanunun 
cüdim saydıiı bir fı?l: mübah kı. 

lar veya o ciırmUn cezasını hafif. 
leştirsc ~anun makabline şamil 

olmak kaıdcsl yınc latbik edilebilir 
mi? 

kazlycı muhııkcme !e~kU eder ve bu 
davalar dışındaki lhtfüıflarda ıse 
sadece b ir lçtıhat kaynağı olarak 
kalır . Bunun da böyle olması lA, 
ıım ve zaruridir CünkO fçtihatlar 
cemiyetin lkrlcınelerLne uyarak 
dalma uır tebeddül ve tekamüle 

Buna cczııi hukuk menfi 
\'C,.ınek tedir 

ceva~ dogru slderler Bunu her günkü 

Türk ceza kanunu da lklııel ınad . 
denin 11lslcndtktcn sor.ra yapılan 
kanuna ~bre cürüm veya kabahat 
sayılmıyan bir !illden dolayı d• 
kımse cezalandırılamaz Eğer böyle 
bir ceza hükmolunursa icrası ve 
k&r.uni neticeleri kendlllllnden kal. 
kar.• diye yazılı olan 2 inci ve ü. 
c;üncü fıkralarlle ceıe hukukunun 
kabul ettiği bu f ıkr! yani lehte o. 
lan !!onrak! kanunun evvelkl hfı-

d lsclcrc de şamil olacağını kabul 
etmiş bulunmaktadır Bu kaideye 
dayanan Adliye Vckltll~lnln tamı. 
mi o sıralarda hi.ikümetc:e alı.nan 
karardan faydalanabilecek bazı 

mahküm ve maznunların bulunması 
ıhtlmallnden mülhem olmuştur. Bu 
mevzua dair olan fiiller bizce ve el 
koymaaa muhalefetten suçları o. 
lup ıhtlkardaıo maınun ve mahkum 
bulunanlar tamimin şümulü dışın
da ıdi. Temyiz ceza daırelcrl umu. 

hayatımızda $LİkranJa ~örmckteylz. 
Tamımlcrllc. ncşrlyat !lc ve bü

tün vasıtn' arllt'.' lçlthatlarını tckA. 
mülc scvkctmek Adliye Vck!lllğl, 

nln en ör.de gelen va.::ıfelerlnden 
biridir Çünkü Adliye Vekılllt. a. 
daiel tcvz: vazl!eslni.o en iyi bir ıe
kllde işlemesine, millete ve onun 
Mcclislor.e karşı birinci derecede 
mesuldür. 
Mıhkemelcrin lsliklill bahsine 

&elince, bunu da şu iki noktada top. 
lamak doıru olur: Mahkemelere 
•bu davayı şu şekilde hallet!• den_ 
mcyeceği ııbı mahkemeden «bU :ta. 
vayı niçin böyle hallettin?• diye 
de bir sual sorulamaz. Kaz.ır.ın 1s
tlklftl! ııtc bu iki noktada teeelll e. 
der . Mahkemeler kanaat ve içti. 
hatlarında serbesttirler. Bu, Teekl 
lltı Esasiye kanunu ıle müeyyett.r. 
Bu nu lhl•I etmek hiçbir kimsenin 
ve hiçbir makamın ıalAhlyetl da. 
hıllnde değildir. 

\ "ECIDF. rmr.u~ı 

dUn gece lkrımet etmekte bulundu:u 
Heybellad:ıda \•erat etmiı;;Ur. Cenaz . 
sı tıugUnkU sa ı s-Unti Hcybellada 
Turl:'\Jt Reis eaddf'sındc No. 22 d n 
kaldırılarak Hcybdlada canıı.,ınd<' 
öğle namazı kılındıktan sonra Jiı:?y· 

bcllada mezarlığına dcfnedılcccktlr 
Allah rahmet eylesin. 

Jl:OT: Köprllden 10.15 vapuru Ka· 
dıköyUne 10.35 de uğrıyıırak Heybe· 
lladaya 11.35 de varacaktır. 

VEr~T 
lstanbııl Unlveraltesl profesörlerin· 

don Dr. Fahri Arel ve Belediye eski 
tenıl~Jlk işleri mUdUrU Mehmet Ali 
Arcl'ln pcderlerl Silleyman Ani e\•· 
velki gece Hakkın rahmetine kavuş· 
muştur. Cenazcsı bııgUnkU salı gllnU 
Koslta'da Haznedar $0kaıtıııdakl Arcı 
apa.rtımanından saat 12 de kaldırıla. 
rak Beyazıt camlldnde namazı kılın. 
dıktan ıonra Edlrnekapıda Şehitlik· 

teki aile kabrlıtanına defnedıleceıc. 

tir. lfe\•lA taksitatı:ıı af eyliye . 



VATAN 

ç·çEKLERi HASAN KOLONV ASI 
Avrupada bile emsali yoktur. Şıpr, Fujer, Be.har, Leylak, Yasemin, Menekşe, Revdor, Suvar de Paris, Skandal, Arpej, Losyon, Lavantalarının 

refasetleri cih~n değer •. Hasan deposu ve şubeleri 

Beri" e gidece · 
fu bo kafilesi 

ile sabah, öğle ve akşam 
ezle-Grip·Baş-Diş 

İstanb ul Futbol Ajanı, 
salahiyet hududunu aşıyor 

l!!itanbu1 muhteltı bundan evvel Ankaı-a.ya yaptığı seyahatte 
Sirkeci Garında 

İstanbul muhtelit! üç maç yap. 
mak üzere Berllne gidecek. Teşki
ıat bu seyahate i$t.rak edecek ta. 
kımı hazırlamak ve anlr tne etmek 
lçin faaliyete geçmiş bulunmakta
dır. 

Seçilecek takım, oyuncular ve di_ 
ğer noktalar tizeriır.de düşünceleri. 
mlzi şura.da belirtirken idari bir 
aksaklığa da işaret etmeden geçe. 
miyeccğiz. 

Haftalık bir spor mecmuasında 

Futbol ajanlığının bir tebliği gö
zümüze ilişlı. Evvela yevmi gaze. 
tclere cuma günleri gönderilen bu 
tcbliğlcrlın bu spor mecmuasında 

dört, beş gün evvel çtkması bize bir 
parça ;arlp geldi. Futbol ajanlığı_ 

nın bu h.!lrcketine ve yevmi gaze
teleri ihmaline ~a~mamak elden 
gelmiyor. 

Asıl, bizim üzerinde durmak ls
tediglmiz nokta şudur: 

Ajanlık, Almaoya seyahatine iş. 

tlrak edecek takımı hazırlamak L 
çin h a f t a n ı ın Fencrbahc:e
Galatagcnçlcr arasındaki kupa ma
çını tehir cttlğiı,ti nan ediyor. Bizim 
bildiğimize göre. İstanbul gölı?e~:
nin futbol işlerini tedvir, bir lhtL 
13! vukuunda müdahale ve halle. 
dccek, e~ki futbol heyetlerinin sa
lahlyetlerlni haiz bir komitesi var. 
dır. Bu komite de futbol ajanı Nuri 
Bosut, Hasa.o Kamil Sporel, ve a
vukat Abdullahtan mürekkrptlr. 

Bu komit<', yukarda da işaret et_ 
tiğlmiz gibi maçların tertibi, veya 
tehiri üzerinde vazife gütmektedir. 
Bundan da anlaşılıyor kt, Futbol 
ajanının r~en maç tehır~e veya 
herhangi bir harekette bulunma. 
sına sal3hlyeti yoktur. Yaptığımız 
incelemede de, futbol ajanı bu ko. 
mite azasını hiçe sayarak ve ,eza. 
ket icabı r('ylcrlni dahi almak lü. 
zumunu hissetmemiştir. Bundan an. 
!aşılıyor ki; İstanbul Futbol Ajanı 
salahiyet hududunu aşmaktadır. 

Gelelim diğer noktalara: Futbol 
Ajanlığı gazetelere gönderdiği fut
bolcuları davet listesinde Fener-

bahçeden C•hat, Fikret. Murat, E. 
sat, Ali Rıza, Melih, Halıt. Bcş\k. 

taştan M. Alı, Hakkı, Şeref, Şükrü. 

Jlü~eyin, İbrahim. Galatasaraydan 
Faruk, Salim, Enver, Gündüz. A. 
rif. Musa. Vefadan Muhteıem. İs
tanbulspord&n Kadir, Eeykozdan 
Bahadırı antrenmanlar için ça~ırı. 

yor. 
Şu davet listesine şöyle bir ba. 

kınca bir defa daha anladık ki. sa. 
yın ajan hakiki bir muhtelit çıkar. 
mak yoh.ır.da bir hareket yapma. 
mış, herkesi. her klübil memnun 
etmek siyasetini kullanmıştır. Ne 
yazık ki, ajanın futbole değil, is
me kıymet verdiCI anlaşılıyor. Eğer 
Bay Ajan salah:yet hududunu aşa
rak teknik komiteyi hiçe sayma
mış olsaydı. hiç şüphe yok ki, kem. 
dist de bu vaziyete düşmJyecekti? 

Futbol ajanı, bu kadroyu tesblt 
ederken neyi düşürfmüştilr? Hangi 
maçları esas tutmuştur? Bunu an
!ıyamadık. Yukarda da kaydetti_ 
ğlmlz gibi bu doğrudan doğruya gö
zü kapalı olarak merasime kıymet 
verilerek ortaya çıkan bir kadro
dur. İçlerinde öyle futbolcular var 
ki, bug!M kendi takımlarında bile 
oynamamakta ve oynatılmamakta
dır. O halde futbol ajanı bunu na. 
sd yapıyor? 

Memleket h•rieine bir takım gön 
dcrlyoruz. Bu gençler yabancı bir 
memlekette Türk futbolünü tem
sil edeceklerdir. 0:-:un lçlndır ki, bu 
kadronun tcıı=bıtlnde çok htiz dav. 
ranmak icap eder. Herkesi mem
nun etmek siyas .... Unl bir tarafa bı
rakıp ta hiç bir tesire kapılmadan 
hareket etmek ve bu seyahate iş. 
tırak edecek takımı da ona göre 
tesbit etmek lflzımdır. 

Yazımızı bitirirken şı.r.:u da kay_ 
delmeden geçemiyeccğlz ki, daha 
pek genç olan futbol ajanının ken. 
disini himaye ed rek bu vaziyete 
getirenleri hiçe sayması, açık söy_ 
lemek JA.zım gelirse hoş görülecek 
bir hareket değildir. 

** 

lzmit Belediyesinde 
büyük yolsuzluklar 

Sükut hakkı olarak verilen 
ekmek karneleri 

lırnit, 28 (Hu.·u~t muhabirimiz- Belediye relAiniı1 ımza~ını ta,ıyan 
den) - lzmit ~ehrinın en bUyUk der- ve üzerJerinde (H) ı,arett bulunan 
di belediye elemanlarının yaptıkları damgas:z ve numara.sız bir takım 
yolsuzluktur. Bu yolsuzluklar son ekmek karneleri, intihap e"lnasında 
günlerde o kadar fazlalaşmıştır ki 1 muhalif reyde bulunmaları muhtemel 
bunları yap~nların artık hiçbir au- kim!lelere (sUkQt hakkı) olarak da
retle idare mekanizmaqından çekin- f ğıtılmakladır. (Bu Ve.!ikalardan blr 
me<iıklerinı ispat etn1ekted:r. kaçının fotograrist fle bu hAdi.selcri 

Tevziatta rastgele hareketler yf't· etrafile izah eden Izmit 1\.farmara. 
mtyormuş gibi, bazı kım!'lc!ere, dol- gazetesi de matbaamıza göndcrilmlş
durulması h8.mUinin in.safına terke- Ur.) 
dilen açık bono JJeklinde verilmiş ve- Bulundukları mevkilerden kuvvet 
sikalar da elden ele dolaşm~kt'l ve alarak halkı t.stedikleri gibi ~tism-•r 
bu ve.cükalara sahip olanlar arkasıpa etmeğe yeltenen bu kimselerin bu 
yazarak tevzi şubelerine mUracaatle kötü hareketlerini, yalnız işaret et
istediklerlnl almaktadırlar. mekle geçmiyor ve mühim bir mem-

Bundan ba.,ka ekmek karnelerin- leket dlvası olan bu me!=ıele ne ala.
deki yapılAn yo!suzluk da bir kaç kadı:t.r makamların meşgul olarak bu 
gündür piya~aya c;ıkarııa.n karneler- ı,in cUretkAr faillerini meydana c;ı-
de kendini göstermektedir. karmasını bekliyorua. 

\ "e Bütün A.ğnları Derhal K e&er. Her Ecl.&D.edtn Arayınıı;., 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
~aıımımm ..... ____ mml ________ .... , 

Şaşılacak iş BULMACA 

(Ba'ı 1 incide) 
ter ki, siz burada imtihana gırlyor- ı 

~ unuz, ama. daha Yüca Ülkü lisesi. ı-ı--ı--
nl bitirmediniz. 1\-Iektep sizi sınıfta '1 

:...alıntş addediyor. Gıdıp mektepten ~.\--+-+-+-

vaziyeti bir anlayın. 5 ı-.ı.-+-ı--
25 kadar talebe mektebe koş. "1-+-+-;

tuk, bir de bakalım ki, hepimlzı 
;;:ınıfta blrakmışlar. 

Şaşkın bir vaziyette kendilerin. 
den vaziyetin aydınlatılmasını ls . 
. edik. Bize felsefedcrt muvaffak o
iamadığımız bildirildi. 

Felsefeden ikmale kalmıştık. Ho. Soldan sağa: 1 - Meyva tohu . 

.:amız ımt:hana gelmediği ıçin I-Iay. mu, 2 - Objektif; Nefer, 3 - Ter. 

darpaşa lisesi tabiıye mualllmı B . si: bır meyva, Bir •r.evi meyhane. 

llalit bizim felsefe imtıhanımızı 4. - İşçi; Kansızlık; 5 - Vahşi; Ta. 
raptı. Hepimiz bu imtihanda mu. ti!. 6 - İnsan; Eski inhisar idaresi, 

vaffak olduk.Elımize Jstanbul Ll. 7 - Nasyonal sosyalist; Nişane; 

sesinde imtihana girebileceğimizi Söz. 8 - Dlnt tören; Zarf edatı; 

bıldirtr bir kfiğıt verdiler. Onunla 9 - Ayak; Şiddetli arzular; Av
Jstanbul Lisesine müracaat ettık ve rupada bir nehir. l O - Tersi: bir 

İstanbul Lıseslnden aldığımız şu rcs kadın adı; Bir edat. 11 - ~1ukave. 
mi kSğıtla ımtıhanlara eırmej:e baş met edin; Işık. 

tadık. Çoğumuz lmtiha.nlarda. mu. 
vaffak olduk. Hem de şimdi bizim 
(tabliye hocası tarafından) sınıfta 

bırakıldığımız haberi verilen fclse. 
fe dersinden bıle geçecek not al
dik., 

Gençler, bunu anlattıktan sonra. 
dediler kl: 

BORSA 
28 EYLOL 1942 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 132,20 
100 İsviçre frangı 30.10 
100 Pezeta 12.9375 
100 İsveç Kronu 30.80 

ESHAM VE TAHViLAT 

% 7.5 Türk borru tracş I 22.85 
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası 6,40 

' ı Oksilrük ve Bronsit 
TUR AL 

Komprimeleri derha t iter er. Her 
ecza.nede kutusu 35 k i?J u,tur 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAA T BANKASI 
K uruluf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrl< llna 

Şube ve ajan.s adedi: 265. 
Zirai Te Ucaı1 her nevibanka muameleleri. 

'ar• biriktirenlere 28,00G lira lkr~ ven•ror. 

Z!r&&t Bank.umda kumb&r&IJ ve ihbarsız tuarruf heap!&rmd.& 
en az 50 lirası bulunanlara seııode 4 defa çekilecek kur'a ile &f&tı
dakl pJlna göre ikramiye d!ilıtılac&kbr. 

4 adet 1,000 liral.ık 4,000 Ura 100 adel 60 llrııWı: 6,- Ura 
' • 600 • 2.000 • 
•• %$0. 1,000. uo. '° ....... 
'° " ıot " '·* " lat ,. z• ,. l,Jot ,. 

DIKKAT : Heeaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 liradan .,. .. 
'1 dUfDllyenlore !kramtye çıktıg, Wr.dırde 90 20 fa;,JaaJJe vorıı-tır. 

Kuralar .oenecı.. 4 defa, ll mart, ıı haziran, U e1ıaı, 
11 lllrıncılWıllllda çekllec:ektır, - Eğer biz sınıf geçmemiş ldl

sek, bizım elimize neden böyle bir 
vesika verildi? Eter bizim felsefe 
bllmediğlmiz iddia olunuyorsa n·e. 
den İstanbul Lisesi gibi resmi bir 
lisede maarifin tesbit ettiği resmi 
mümeyyizler huzurunda bize IeL 
ecfe blldlğlmlzl teyit edecek m•hl. 
yette net verllerek lise bitirme 
imtihanında muvaffak olduğumuz 
bildirildi? Yüca tllkU Lisesi gibi 
bir lisede okur.an ders Maarif Ve. 
k81etinln resmi bir lisesinde oku. 
nan dersten daha mı kuvvctlidtr? 

Yukardan aşağıya: 1 - Taharri 

eden; Tersi: Kaır. 2 - Dört köşe 

desenli, 3 - Geveze; B ir nida, 4 -

Musiki işaretlerinden biri, Bir er

kek adı; Bir kumaş, 5 - Dokuma 

iptidai maddelerinden biri, Duaların 

son söı.U. 6 - Çam yarması, 7 -

Layık; Pestili çıkan, 8 - Yol in_ 

şaatı terimlerinden; 9 - Kepaze; 

Ticari bir satış nevi. 10 - Inan
ma; Sinirli et, 11 - Raci; Aydınlat. 

m• vasıtalarından biri. ------1- ...... ,,Resmidairelerin ilan işleri 
Dtlm:tı BULMACANJN RALLi D H AF 1 z c EM AL ı ı 

Soldan sağa: 1 - Galatasaray; 1 r.(Da hUlye mlltehas .... ) . H kk d .. h. b. 

Her birimiz liseyi bitirerek ha. 
yata atilacakhk. Bizi bir senemiz. 
den etmekle, yalnız lise tahsilinden 
değil, bütün hayatımızdan ettiler. 
Biz çalışmak mecburiyetindeyiz. An 
nelerimize, kardeşlerimize bakmak 
zaruretinde olduğumuz için artık 
i::ıir daha mektebe devam edeme. 
yiz. Imtlhanlara girmek için mek. 
tebe devam zarureti olduğundan 

artık bizlere lise diploması almak 
lmkAnı kalmamıştır.• 

Bir haksızlığa kurban giden ta
lebelerin haklı dileklerini aynen 
yukarıya g<çirdik. 

Bir talebeye Maarif Vekaletinin 
tasdikinden de geçmek surctile Ilse 
bitirme imtihanına ilrmek hakkt 
verildikten ve bu hak ta ellerine 
lstanbul Lisesi Direktörlüğünün 
mührü altındaki bir kagıtıa tevsik 
edildikten, daha sonra da bu ço. 
cuktar lisedeki imtihanlara da so
kularak muvaffakıyetli bir imtihan 
da verdikten sonra, artık tamamen 
al~kası kesilmesi icap eden hususi 
lisedeki geçme hakkının geri alın. 

ması doğrusu ya akıl ve mantığın 
kabul edemlyeceğl bir harekettir. 

Çocuklar, bu vazlyetten haklı o
larak şa§ırmı~lardı. Bize anlattılar, 
vesikalarını da ibraz ettikten sonra 
biz de hayret ettik. Hiç böyle bir 
~~.Y clur mu diye düşündük, düşün_ 
duk ve yine bir türlü akıl erdire
medik. 

Bu. garip meselede Sayın Maarif 
Vekılımlzin dikkat nazarını çeke
riz. 

13 yaşında bir kız 
zehirlendi 

Ycnlmahallcdc Çeşme sokağında 
5 numarada oturan Ferit kızı 13 
yaşında Aylen, üç hap Yutmak su 
retile zchlrlcrerck Beyoğlu has~ 
tanesine kaldırılmıştır. 

Havagazı normal gelecek 
Havaga.zından son zamanlarda ş:i

kAyetler devam etmekte idi. Dün öğ
rendiğimize göre, bazı noksanların ik
mali ve kömürün dcğ"iştirilmesi dola
yısiyle gaz bugünden itibaren normal 
bir şeklide gelecektir, 

2 - Ege; Ya; Sa. 3 - Maval; Dam. Istanbul Divanyolu Tel: 2239g a )0 a mu lffi )f 
4 - Al8'!1 alana. 5 - Kızıl; Is. 6 - , 

Acımama; ön. 7 - PAM; La; Ka- e b 1 •ı gv 
ra; 8 - Yığmak. 9 - Aha; Kra'I; 

DOll:rOB 
10 - Nara; Rima (3mir), 11 -

Isırma. Anıt. O R F A N İ D İ S 
Yukardan aşağiya: 1 - Geıni · 

kaptanı, 2 - Ağa; ICA; H•s, 3 -
Levaı.ım; Arı. 4 - Alım ; Ar. 5 -
Latalı; 6 - Ay; Mağara. 7 - Sa
daka. 8 - Kakma. z - Dal; Ak-
ran. 10 - Asansör, 11 - Ya.ma; 
Nalbant. 

Bir mttör muhtekiri 
yakalandı 

De~lrmcn motörü atmak üzere. 
Anadoludan lstanbula gelen Ahmet 
Cemil adında blr adam Kurt Hinuk 
vasıta.sile $. K. F. acentesinden 2650 
liraya bir motör satın a1mrştır. Bu 
motör S. K. P den 1418 liraya ıı... 
bııdığı halde 1232 lira ihtikar yap_ 
tığı anlaşılmıştır 

Dün İklnct Milli Korunma mah
kemesinde dinlenen Hlnuk, motÖTil 
S. K. F. nln tezgahtarı Edvard ln
yelkest'ten 2480 liraya aldığını ve 
parayı ona verdiğini söylemiştir. 

Mahkeme Jnyelkest'ln bu satıs

taki rolünün tahkik! için başka gü. 
'f'J.e bırakıJmıştır. 

adyo, 
BUGtlNJttl PBOGJll.AM 

SABAH 
7.30 Program ve saat ayarı. 

7.32 VUcudumutu çalıştıralım, 

7.40 Ajans haberleri1 7:5:5 Senfo
nik parçalar (Pi.). 

OGLE 
12.30 Program ve saat ayarı. 

12.33 Karışık program (P i.) 12.45 
Ajans haberleri, 13.00 Şarkı ve 
tUrkWer. 

AKŞAl\f 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Radyo salon orkestra.1n, 
19.45 Fa.ıl heyeti, 19.30 Saat aya
rı ve ajans haberleri, 19.45 Hal
kevleri Folklor saati, 20.15 Rad
yo Çazeteal, 20.45 Müzik, 21.00 
Konuşma, 21.15 Müzik, 21.30 
Konuşma, 21.45 KlAsik Türk rnü
ziğt, 22.30 Saat ayarı, ajans ha
berleri ve borsalar, 22.45 Yarınki 
program ve kapanış. 

CU& Te Zllıre...ı mtttehauwt 
Beyoflu Suterazı ook&k No. S 
NU apartıman 2 cı kat Tat 43734 

lstanbul a sliye altıncı hukuk mah

kemesinden : Sayı 942/81G 

lllüddel : Mehmet Çahan Ti

mor, Müddeialeyh : Sabiha.. Fener 

Kiremit caddesi Çırak sokak No. 1. 

?t'IUddei Mehmet tarafından mUddel· 

aleyh Sabiha aJeyhine açılan (boşan

ma) tesciH dAvası için müddeialey
hin 24/9/912 salı günlı saat 14.30 da 
mahkememizde ha.zır bulunması lü

zumu ilAnen tebliğ edilmesi üzerine 

mumaileyhin o gUn gelmemesi veya 

bir vekil göndermemesine mebni hak

kında gıyap kararı ittihaz olunmuş 
ve tmlA. kılınan bu karara. alt ihbar
namenin bir nüshası da mahkeme di
vanhanesine asılmış ve keyfiyetin on 
bC!J gün müddetle ll~nı için tahkika
tın 3/11/942 salı günü saat (14.30) a 

brra.kılmı' olduğu tebliğ yerine geç
mek. üzere na.n olunur. 

r ' 
VAT AN GAZETESi 
iLAN FiYATLARI 

Abone Ücreti 
Tılrklyo dalıllinde: 

K•nış 

Şimdiye kadar resmi dairelerin tlıi.nlarınm ne,rine tav&Mut 

eden merkeıl lstanbulda Enllfum HanındakJ (Ttirk ~la.arıt Cem.J

yetl Reoml lliln l~lerı Bürosu Limited Şlrketl) tasfiye hallndedl.r. 

Ticaret kanununun 232 net madde.!i mucibince mahkemenin 

tuviblne iktiran ctmlf bir ş:UrekA kararı olmadığından Erzurum 

Hanındaki Şirketin muametAta devamı kabil değı.ldir. ~· .. .,beple 

IAnlarınızın doğrudan doğruya 

İSTANBUL ANKARA CADDESiNDE 

KAYA HANINDAKİ 

Türk Basın Birliği ve Ortakları Resnıi 
ilanlar Kollektif Şirketine 

gönderllmeslnl rtca ederiz. Şlmdiye kadar Erzurum Ranmd.akl Şir· 

kete gönderilen llılnlarm da Şirketlmlıe tevdi edilmesinin bildlrll

meslnl tavıJye ederi~ 

ISTANBUL 

HALK SANDIGI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 
ı BJrlnclte,rin 012 perı,cmbegUnUnden itibaren, 

ğıda gösterildJğl li&atlerde açık bulunacağını sayın 
blldlrtriz. 

SABAH : 9,30 dan IZ,- Kadıu 
AKŞA1'1 : ıc.,- den 161- » 
OUMABTESI: 0,80 dan 11,30 ,. 

glşelerlmiı: a,a. 
milşterUerlmJz~ 

ZAYi 

Bakır köyünde cebimdeki para 
BAŞID RIZA Tlyatro•u 
llALIDE PiŞKiN beraber 

Senelik 6 aylık 
uoo 750 

Hariç memleketlerde: 

Se....ıık 

Z100 
6 aylık 

1410 
3 ayld: 
8001L 

Aylık cüzdanımı zayi ettlm. Iı_;:lndeki para 
160 K. bulanın olsun. NUfus cüzdanı, vergi 

makbuzunu getirene veya gönderene 
bahşl' verllecektır. 

He!' akşam saat (21,30) da Harbiye 
de, BELVU bahçesinin ala.turka 

kısmında 

BEŞTE GELEN 
Vodvil 3 perde Aybk 

yoklw 

Guete,... gönderllee enalı: d.,., 
..W.ln ..ııın-Iıı iade olll!lmllL :ııı

zamd&Q m,.•aıı;rcıt k&bal ecHI-

Bakırköy Cami sokak No. 11 kun- Heyet (2) llkte,rln cuma ak~am 
Kadıköy SUreyy& sinemaeınd8dır. duracı Mehmet Ertunç. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü ı A1ınıet Emili Y,U,MAN 
Vatan Neşriyat Türk Lld. Şti- \ 'atan l\f&tlJauı 

• 


