
SON HAVADiSLER 

1.POSTASI 
İ EUfJL j 
1 11 l 
1 
Perşembe : 
ı 9 4 ı 
Sayı: 34 ,1 

Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

Kadın kumasları fiatı 
tanzim edilivor 

---o~- --
Devlet fabrikalar bütün Avrupa çeşitle-
rinde kadın kumaşları imalatlna başladı 

-- -~---

Verh M llar Pazarları bu sallada oa erfcrk 
kumaşlar. gıb nazım b1r rol OVfll"ac 

tnöntı kampmda Tlirkkufu paç lerlnln çabfme.l•nadan Uü lıaUlıa 

Piyasada kadın kumaşlarının 
pahalılaştığı gözönünde tutula. 
rak bu sahada da yerli mallar 
pazarlan vasıtasiyle fiyat bakı
mından nazım bir rol oynanması 
tekarür etmiştir. Bu maksatla 
devlet fa.brikalan imalat proğ. 
ramlanna kadın kumaşlarının 
geniş mikyasta imali için yeni 
kısımlar ilave edilmiştir. Gerek 

mallar pazarlarının oynadığı na.. 
zun rol çok iyi neticeler vermiş, 
filhakika erkek kumaşları fiyat
ları pahalılığa rağmen yüksel. 
memiştir. Şimdi avnı fiyat mu
vazenesinin kadın kumaşlarında 
temini mümkün olacaktır. 

Tiril kartalları 
arasında 

lraadalll 
Almaaıar 

225 Alman 
ingilizlere 

inönU kampında dunku şenlikler çok 
muazzam ve göğUs kabartıcı oldu 

50 Alman Ruslar 
Teslim 

edilecek 

ı yünlü gerek pamuklu fabrikaları 
piyasasının ihtiyacını karşılaya
cak nisbette kadın elbiselik, 
manto ve pardesülük kumaşları 
imal edecektir. 

Muhtelif pamuklu yünlü fab
rika.lan arasında çok verimli bir 
teşvik mesai yapılması da te
karür etmiş ve hemen tatbikata 
geçilmiştir. Bu suretle pamuklu 
yUnUn veya pamuk veya yünle 

Yüzlerce tunç renkli kartal 
havada ve yerde atiadı, 

koşdu, dövüştü 

Londra, 11 (A.A.) - B. B. C: ıUn'l ipeğin münasip niSbet ve 
lrandald İngiliz ve Sovyet ordu • ~killerde karl§tmlması husus
ları delegeleri ve İran murabhaa • ıarı takibatına ba§lanmıştır ki 
lan diln top18J!mq.lar, lra.ndald A~ bu l!IUretle kadın kumaşlarma ta-
manlara kar§I yapmnlr nıuamele 1 mamen Avrupa fabrikaları ~-

lnöıdl, ıı (Huaual aurelte giden ar. 
kada§ımızd&D) - Hava kurumunun 
lnönll kampmda yaz çalJfJlıalarmm 

bitmen mllnuebetUe d•'n abahtan 
a.lqama kadar çok zengin ve dolgun 
bir hava renI!ği yapıl:lı. Bu göfüa 
kabartıcı manzarayı görmek için bU. 
t11n Türk mllletlnl burada toplama • 
nm llUlmk11D ol!QflPI O Md&r iatedlk 

~ili:r~~~-t ~ ........ •11ıah .-ı ..... ııı.w.. 
gençlerlmiz1n tett.lfl ile bqlaudı, bun 
dan sonra genç tayyarccr.erlmJZ akro. 
batik hareketler yapblu. Pal'aftltçO. 

Leningrad 
önür~de 

Almanlar b r ay zarf nda 

400.000 kişi 
kaybettiler 

Marepl Timoçenkonun 
kazandığı muvaf f akiyetler 

lerin lniflerl ve aaııiyeU atla)'11lan ba. görllfil.lnıUtttır. . ıitlerinin yapılmasına imkln ha-
yflk bir hayranlıkla Wm&J& edil&. Toplantlda t&nnwn11 nazı c..-. SJl olm'U§tur. 

ôtteden 80D!'& pllnöu~rle yelken larmdaıı 275 Alımanm hemen hap. Erkek kumaşlarında yerli 
eedilmek üzere İngiliz ve Rualara 

UÇUflan yapıldı. İri kartaJ1ar pbl teeui:n edllmeai kararlqtırılmJI • 
kendilerini hava cereyanlarına veren tır. Bunlardan 

225 
i fnglUaJere, 

ve bu cereyanlar içf'lde uçan pl&.nör. 50 al Ruslara teslim edilecektir. 
lertn arzetutt manzara çok cu!pU. Rualara tealim edilenler Kazvhıe 
Kllçfilt bir Ahad& bıı Juı.dar pll.Dllribı 

..tıeroe UOU1U 89'fk'W ...,..._..., -~--~-----·------
nıdiWio ""*" ,.an tanuıl..ıa ,_...wabomtlk ........_,.,... 
dı. Bllham& bıı barekeUer 90k cutp. 
tt. JıltlteaJdben spor hareketleri ,apıl., 
dı. 

'TOslerce balar renJıı:ll "t'Ocut Ud aat 
famJUIZ k()ftular, atladJJar, mçradı • 
Iar, dövütUller, takla attılar, alev Ruzvelt söyl eyE caği 
çemberi içinden geçtlkr. :ueraa1m nutuıda 
gençler.il bep bir atızd&r. aöyled1klerl M.h .dd u· 
havacılık martı ll~ bltU. Klaflrler 1 vere en şı e 1 
Türk hava kurumunun bu gQzel ve ttıı. 

::n m~ea==~:u:ı~~~~~ l ihtarı yapacak 
ıardı. (YUlll ' tblellcle) 

reci bir kaza 
Bir kız çocuou 37 metre derin· 

Sovyet tebliği 
Kıtalarımız 
Cephenin merke

zinde hücumlarına 
devam ediyorlar 

---0---

Rus ar Smoles'<.n 'ımalı 
şarkiside de taarruı .. 

geçtıler 

Lemngrad mUdaf·ıer.m 
teşçi edıyor 

----0-

Smolenak Rualar tarafından 
henüz geri alınamadı 

JIDıpllnlaln fark cıepbeı.lnl ziyareti et1nasmda HJtler ve Cf'.llUP cepbe.I ka.. 

_. ..... <Rwıdf&et ile harita Uzerlode harekAh tetkfk ediyorlar. 

li ki e bostan kuyusuna d üştü !!!!s A!!!!!!T!!!!!!ı R!!!!!!LA!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Londtra, 11 ( A.A.) - Deyli 
Telgraf guetesinin Stokhol1;11 
muhabirinin föm~da gayan bır 
menbadan aldıiI bir habere at. 
fen vermif olduiu mal Oma ta -'ö 
re Almanlar Leningrad harbın. 
de bir ay içi~de 400,000 ki§i kay
betmişlerdir. 

Almanlann son günlerde ~a 
fazla miktarda insan feda etm11 
olduklan zannedilmektedir • 

• (Devamı 4 Uncllcle) 

ltfaıyenin merd vanlerı kuyuya yef şmedı kuyudan 
ancak tavuk ve köpek leşler. çıkarıfabıldi 

Dibinden surlara doğru uzanan yollar 
görülen kuyuda 13 metre su içinde 
· ceset hala aranıyor · 

(Yum 4 bellıı1e) _ 
,.=~~--~---------'-----~--= 

Ordu ve Gençlik 
Kuvvete clayannuyan, kuvveti. 

ae gtıveamlyen hakblann, hak. 
lan arkumdan gözyaşı dökUiğü 
lıir umaadayız; yine bu zamanın 
cltiD neyse bagön de o olduğuna 

tarill&aJ'falanndan öğreniyor ve 
.. tlkbUde de, bunda en küçük bir 
deilfikllk olamıyacağı neüce&ine 
vanyoras. 

Blı' camlanm hakkmı korumak. 
ta kaJIMacağı "avvetlerln ha 
ımda ordu geUyor; ordunun kö. 
ktlal ele, camiayı t.eşldl eden fert. 
ter vöcude getiriyor. 
V......,, artık ordunun, yalnız 

bu1I kuvvetine dayanarak, icabın 
da, hakkını kc> :--ıyablleceğl inancı. 
m ooldan yıkti, o zamanlar insan. 
bk tarihinin Dk yapnklanncJa kal. 
clı. 

Baglln, orduya vöcade gettren. 
terin rltbesldnclen riltbellıdne 

luıdar, derece dereee bepelnden, 
adale tmvvetlnclen, tahunmWden 
....- kafa da isteniyor ve her ba 
kmadan ide& bir ordu vöcade g«>. 
tlımenba kolay bir ıteY olmadı~ 
görilltlyor. 

Çok tökör ki ba hakikati czeL 
clea anlamış Ye lııendbnbıl _... 

- kaplanma -- ............. tea lıir an geri blmam11 lıir mil· 
letls. K.en6nld • ~-

Yazan: H.R. 
diğimlz kadar taıııkıo da yabanel
sı değiliz. Hamlelerimlzi, kendi. 
mlzl, bergün biraz daha kuvvet.IA 
bulmak, genç ordularmım, daha 
genç, daha zinde, daha ~'ik, ela 
ha bilgili yapmak uğrunda halcı. 
yoruz. 

Mu\·azzaf askerlik hlzmeUni 
ya~ı~ olanlann hiçbir reemi 
\'eya nim resmi damgasını taşı. 
yan vazifelere alınmaması düşün. 
ccsl buradan geliyor. Ne kamu 
hmbetU. Hem sskerlik \'azffeleri 
ni yapacaklann. hem ordunun 
topyekün memleket lehinde. 

Bence bu düşüncenin, ~lzik'n 
bu çerÇe~e i~inde tal.ı&kuk etml• 
bulunmasile iktifa etmemeHyb:. 
Mun.zzaf askerliklerini yapma. 
dan serbest mesleklere at.ılacak· 
lan da içine alacak bir kanun ha. 
zırlamalıyız. 

Bunun Jçln, gençliğe, ll8e ha 
yatından, hakiki bayat sahMms 
atılmadan askerliklerini yaplır • 
mak dttştinülebUil'. Yüksek tahsi. 

Un bir minla olacağı akla gele. 
mn .. Bilikl:. bu, bu gibllerbı, yo. 
nıea bir tahsil devresinden lklıl. 
cf ve daha yomt".u bir taltsfl tM·. 

........ ""'""• dlnlemnelerlni 
yeni bir ruh, yeni, yepyeni 1 · 

(Devamı 4 ünr;; • · 



Bu sırada bilyük bir karo yılnn 
örckl nl ğı yerden ok g' · kadı.o 

e 
• • 

a 
leri saa erı 

Son be:.ı:1n tahdit tallu:a namesi U. 
zerine :(' rln m hte11t ııt rotlerltıe yıı.. 

p lııcak otobüs se!crl ri §Öyle te.sb.t c.. 
dllml Ur. 

( 

7AICSlll - YE?lı1: \HALLE 
HATJ'I 

Yen' bllle - Tak<rtm hattında: 

n 37 sererdi) ~ırdf ıs e tııaı. 

tir 

hleY'.ıı. 7 de bn Uyan servis ya_ 
r sa.at nralıkla 11 (; !<adar devam 
tir. 

Ak ınmn. 17 do baeıayıp 23 de bf. 
t c ktlr. 

E 

a o-
••• u 

nın Uzerine aUlm , kendisini muh
telif ycrlcTind:!ll eokmu:tur. 

Hatice ile yılan n.nı.s:nda 15 dn. 
kika devam eden boğumın sonun • 
da kadın feryat ede ede lb'tap dllş 
mUş, buna ra 1men yılanı lmçırt • 
mLcıtır. 

Fal:nt aldığı ~ehlrlerln tcs..nle 
blrknç saat sonm ölmllşt.Ur. 

üs sefer-
n 

Pazıırlan ı 7,25 de olan serv1I kal 
dm~mııı ve saat 24 e nak:<>dilmlotir. 

Eu hatta ıı den 16 ya kadar oto
b1ls yoktur. 

Bu pl'O!!t'a.m ynen ~ afe~ 
de de tatb k o ouıcnkt.JJ". 

E\'UP - l STEMLER HATTI 

Sab!lh'eym 6 d3 bıı. ııı,yıp bazan on 
be.' d klka ve bıwın yBrmı ar saat 
fruıııaıar1 BO a adu. 

Ö(:leden sonra: lG,8'.> elan iUbaren 
yine ayni fasılıUarla 2! kadar do. 
v:un edecoKtlr, 
Öğleden aonra, 17 d'!U 22 ye kadar 

ayni fııaılalılrlc rırıa vnpıtacaktır, 

------------·· Avdet aeterle..-i de ka..,lUklı olarak 

--0--

Adliye vek"l ti .ıesebi saMh 
olmıy il çocul-Jar uzerinde 

bir anket açtı 

Adli~ v :t lc"'..I, bu mevzu Qzcrtııde 
blr ank ta .. rıık v::ılUerlo mUdde!umu
nıll rd n bu buru ta nt'lUIUUll IA.zım. 

c!cn t dblrler hakkm1Jl Utalcatan. 
nı sorın;.t tur. Ayrıca, adliye, •ıhhJye, 
ve dahi iye veltl\I Uor. ruUmes:ıfllcrtn. 
den mUrekkep bir komt&yon da bU lı 
Uz rın ı: lı m ktadı: 

J3aş .., __,_ .. __ .. -

aynidir. 

İÇERE. :liöl.' - KAOIKÖ'f 11A1'Tl 

Sabahleyin: 7, , 8,80 Q!l; 
Ak~am: 17, 18 llı daGır. 

r~IKÖY - lÇER KOY DATn 

Sabah! yln: 7,45, 8 45. 9,15 de; 
Akpm: 17,80, ıs,ao. ıo,ao dadır. 

RAMi - SIDKECI UATD 
Sabah: 7,80 dan ynrm~-ar mat ta. 

mlalarıa 10 a kıı.'!ar; 
Akşam: 17,45 ten y.ırmıp.r saat f&· 

ınl.aları.ı 22 ye kadardır. 

AVDEİ' BEFEP.Lmt: 

Sllbah: S.30 dilli, y:ımıJJar eaat a· 
ralıklarla ll e kad.ır; 

Alt am: 17,45 yarır:\ıar aaat anı. 

ııklarıa 21,15 e kndarm 
Yalnız bu son acrvtıo beLila katı o. 

larak l•ararlııımamııttr, 
Programın tatblklnf' allnden tU. 

banın b~ aı:ml§trr. 

Va tt 
Mm:l U • "bu d:ly hnlı.-Oınctce ta. 

yJn ocı n fiynt.,, bü lıkli yazısmdıı, 
kllylUnUn ffy tla.rdan çok mcpıntm 

oldu!Unu anlatarak e6;ı.1o diyor: 

Şeker ve 
Cumhuriyet 
bayram arı 
~ 

Bu sene tatil 7 gUne 
baliğ oluyor 

Rnmapn, eylillün 23 1lııci1 salı 
gUnline tesadtif etlılektedlr. Bu ylı 
ramazan 29 giln çekecek blrin.cltc:
rin!n 22 nci saııanl>n gUnU do bay. 
ram ola.caktır. 

BAYRAM TAT.lLJ 

Bn.ynun taWl bayram gilnU. olan 
teşrinievvelln 22 alnde bnalıyacak 
23 ve 24 UncU gllnü devı:.ın ede.o 
cekt.r. 25 cumartesi günü de ya. 
rmı mesai ı:;UnU ve ertesi g11nn d 
paza.rdrr. Pazartesi günll tam ve 
salı gtı.nU yanın g1in tnl:şıla.caktır. 
Çünkü Cumhuriyet bayramı 28 tee 
rlnlcvvel ııalı günU öğleden sonra 
ba.şlryacak ve 29, 80 uncu gilnler, 
devanı edecektir. 

Buna gö:-c nrııda .ikl yanın ve 
bir tam nıes:ıl gilnU milat.esna. ol
mak tizero arka arkaya gelen ta. 
ti1, tnm 7 giln sürecektir. 

9 milyon bir liralık yeni 
k&ğıt paTalar teaaıJÜle 

rıkaTılactık 
lngiıterede bastırıla."1 kl\ğıt para • 

tamnızda.n on pnrU cı1111! blrcr lira. 
lık 9 milyon llr9. geım•,tır. Bu k~ğıt 
llralar hemen hemen eskilerinin aynı. 
dır. Yalnız Uzerler1ndel:I ya%tlar, yeni 
'l'Urk harfleriledir. Yent pıımlar, ay 
sonuna kadar tedavüle çıknrılacaktır. 

Yağ .aklayanlaT mallarım 
çıharıyorltlT . 

.MUhlm mlktarda y:ıt!' atoku yap • 
DUIJ olanlar, ~'ldcyağ fıyotlannm teıı

b1t edilmcsl Uzcrine mrı.l!ımnı p!ya.sa., 
ya dökmek mecburiyetinde kalmt§lar 
dır'. 

Birkaç güne kadar §'lrk vilAyeUerlD 
den de İsUınbula blnleN.~ ttmcke yağ 
geleceği haber almmqtır. 

Hademe, bir ha!hlyı dövüp 
öldürmü~l 

bmırden bildir:ıdJğlnc göre, tz.. 
mir memleket hastanesinde bir 
hademenin hastalardan birini dö -
vtip ölUmUne sebebiyet verdlği 
hakkmda hmlr mUddeiumumlllği • 
ne blr ihbar vlk1 olmuştur. Otopsi 
yapmak üzere hastanın cesedi me. 
zardaa çıkarılmıştır. 

Büyük ir 
k 

Platin 
vapurunda 
35 Çuval kahve, 12 

çuval şeker, 3,5 balve 
1 manıfatura yakalandı 1. 

Akdeniz llmn.nlnrmdnn İstanbu -
la gelen PlAtln vnpunında gilnırük 
muhafaza memurlnn tarafından 
bUyU.k blr kaçakç1hk meydana çı.. 
kanim ştır. Bu vapurda yapılan a
ro.§tırma neticesinde beyannnmesi 
verilıneuılş 35 çuvnl kahve, 12 ÇU• 

val eker ve 8,5 balyeyc bsl • o
lan manifatura eşyam bulunmuş • 
tur. Bu mallar, giunriik e.nbarlan
nn nlmm tır. TallltiJcn.t.n devam 
olunmak t.adn-. 

Ankara radyosu !>ugün öğle 
• neşriyatı yapmıyacak 

Aıı'kara, 11 (TClcfonla) - Rad· 

Veni bir nişas
ta fabrikası 
korulacak 

--0--

·Bu fabrika senede 1000 
ton nişasta verecek 

Sllmerbankm, halen programla tnp. 
edilmekte olan ve 90Dladar& fDfuı Juı. 

ran vcıilıntş bulunan fat rlC1ara na. 
veten yeni bir fabrika d.'2ı& m,a at. 
rnealne karar verUıııJfUr. 

Devltt fa'i>rik&larmm. muhteılt ima,. 
!At kısımlarmda lhUyacı o1aıı ııı,.. 
tayı matlQp evaattan ve ucuz olarak 
imal ıcın bir nl§uta fahrlkaaı kuruı.. 
masma karar verllml§ bu.wımaktadlr • 
Memleketlmı.z, ııtşaata f.ılbrikuı fçln 

en mebzQl ham maddeYi ilıUva et • 
mekt.edlr • 
Öğrendiğimize C'are, ba nlpsta falı. 

rlka.ın seneds 1000 toıı hna.ı kapaalteU 
ve merkezi olacaktır. Bu miktar dev. 
l t fabrlka!ıınn:n lbUyacmı kkl'flla • 
dıktll:l sonra dljler mllll lAbrlkalara da 
n~asta verilecekUr, 

Te.sı.mne karar verilen yen! nfpsta 
fabrikası için huırlıklar ba§lamı§ bu. 
lunmaktadır. Bu fa.bril:'.a için lılzım o. 
lan tcslsatm temln1 1mkı\nlan da bu,. 
lunmU§tu.r. 

Altın leQ-ert··· 
o J) 

y.,..,., Kadircatı 1'~ 
Çoğa yaşlı~~ 

lan blr hUçlik moolli~ ._,., 
)'apılıy9rdu. Y~ek "" ~ ~ 
mevki L5gal eden, iyi öbt ~el 
olan bir adamdan b~ 

- 0annn bab I ~ 
ela IM»ortacıİık yar.ardll d• ttJl':İ 
l8Dl1l tenclte maJıallei 11 ~ti":. 
bpb blr kulUbelerl ~ ~ 
bbfm konağa ~ 11 gellrd1. • ~ 

Dediler. B:ızllan lçtıı. bot~ 
tcrcsan &örUndil ve Dl~tr t1' 
hakkında epc7co aıaytı .J 
fedildl. $ ~. 
Şimdi eeeercnln ta~ .,. 

hemen hemen yani • u~ ~ 
rwzhk hayvanlara ııı e ~ 
görUnU7or. Helo rcsnıf ~ ,oJ"""I' 
hayntta l.nsanla.rm ~r1''' ti!. 
hakkında bir ey • ı;8ııet • ..M 
küçük mecJ1 te geÇen ,.~ 
Ortaçıığm asalet un~ ~..ı, 
dilnyayx saran örtımce:.,U.-;, 
tırlatb: sonra kan ıtJ ııtı ~.ut 
leri olmıı.dığı tuılde 1'1~11,9elt"",. 
pıı.mtoılok tntıtıarııta J- l~,,ıl 
devlet rclslJği yııp:ını:;- ıfY 
&Qfka.t ~ lerind b:1ti l:ı . ... ti 
cleğcnlerl clü unauro. e ,...,, 

llakfld ualctfn ~ ık'f 
)'O postalarmm seneL1t muayene- H f. s· . . 
lcrl dolayrslle rndyomu.zd& bugün 1 a iÇ ve . ırketrhayrıyenın 

:~tu::= ~(DAll~ ~ 
beniil bu twwı.te ercıJJ ;...ı ~ 
wa bnnclan Uç bin sene~ 
Mnurlı Finwn güzel bir • ..Jİ 
m!Jtl: iiJiltP"~ 

Cğle neşriyatı yıı.pılmıyaeaktır. b h I f 
Diifur t.arııftan radyoda spiker SOn 8 ar ari 0SI 

olma.k isteyen 25 gencin imti.b.an • 
ları dün yap·lmıvtır. Bunlardan O. 
ı;:ll muvaffak olmuştur. 

Eyüp cinayeti laüi 18 seneye 
mahkum oldu 

Bir ay kadar evvel l:ir cumartesi 
gUntı, Eytlptc bir cinayet fJlenml§, 
Veli admd biri 1, konı.ç'.ıau Kudsiyi 
bir tavuk meseıeaı yllzilnden fildUr • 
mCl§tO. 

Velinin bJrlnci cg'ırct'zada glJrllten 
muha.kemeat dlln bltirUmlg, 18 sene 
mOddeUe bap mahk1.\u, cdllm!§Ur. 

Aynca VeU. Kudslnln alleslne 8 
bbt llrıı. ta.zmlnat ven.-cek, bıçuı:tm 
a.klayan kahv el ?.lcbmet d 8 gUn 
hapla yıı.tacaktii'. 

OtobUs seferlerintıı azaunur do
layısllc bu sene Halle, ve ŞirkeU hay. 
riyenln sonbahar taritel<:r1nlıı daha 
erken tatbiki takan1lr et.ml§Ur. An • 
cak bu Uırlfe ile fa&la ıeıer koymak 
kabil olacakbr. 

POL/S'te: 

kaf asmı asanıör ka;>uma 
alkıştırdı 

Amazls 111..nmılAr " ~"· 
deilldl; Mısrr ordu ı::: oıı~ 
dl; onra knı.1 olnıOi7~b~ 
tok dU5DUlJllan ,...ardı; i~;I 
lığını kabul etmek I! eJtı ~ 
çünldl hBlk f~indell, ~f tilı"~ ~ 
lenin rocuğu idi; bO 1~ gr't ~ 
1-:adar k•u\ıet ıfbf 0 u.rıoe" 
L.limitıırlara d fi 

1..an:unn.zdJ I il~ tJ1. 
Amn-ılsln nltmı.lııD lı Z' 

~enı \nrclı; kendbf "u ıeıe" 
her yemekten ev' el b J 

Glllataôa, Voyvoda "-a.:1~1nde Boı. yaklannı yıJmrınrdr. ,;ıtıO ~ 
kurt hanında asansürcutilk )'apan Bir gUn AmatfA bU esi'~ !J 

llnlr özer, dlln asıuısörU J,,leUrken, crltürdJ; lıir nın.but ~ ı~ı# 
lıa§mı kapıya sıkışbrm.ıatu. Kııpı 6o tınlı; fehrln en ~ '

0 
ııo1°""~ 

lelj!(JNe !flfdi~ Mlr ~mı .Ye kalabalık bir yenı:ıı '"'.,. \ 
bir mllddet kurtaramo.."Cllg, )'etl§enler 18'1tutlara karıtı Jıeıı 

1
coJ r;.J 

~ ~ 
asans6rll durdurarak liı!nlrl ınuhak. mctkir olan halk bG ,e tlyır ..1 

(:Ke-- _-J1, kak bir öIUmdcn kurtanu.tlardır. nünde hayran 1uıtdı~ ı.r ,ı'J 
~·~ ~- Batı aıkışmaktan muteveıut atır ğa ba)ladılar. 1'&PPI:"~ !1,ı 

surette yaralanan asa.18öreU Senjorj Anıazı..tn hllkurod-' Jı~ 
• Ticar t vektı.letl, struıda.rt tip hastanesine ka.ldirılinUJt.ır. mlyenlcr de çot."flli d U~~ 

T, S, fi nuruıralı kuru 11zUmlerlıı GERCt BEl'GtRtNtN SAJd:BtNE peyce zaman ,-azıyo ı;ıttt: t 
12,G ve 25 kiloluk torblllatla lbrııcma YAPTIOl AZJ~ sonra bir gün o•Y~ı.- f' 
mllsaado verml Ur. t-e ibadet c<lco h ~ ·~ 

Seyyar ciğercilik yapan M yqmda ııöylodl: cttlı~r ~. 
Otomobili Je yola • Fiyat n:urnkabe b'Jrosuna, dün Kahraman KeytJgW dUJl Kızıltopmk.. _Ey ahnll, JbaiJet 111u,-o~ g~lme:ı:mi§! kllmUr, mu~amre cll!.ı!r, k~ıır peynl.. tan geçerken, beygiri QTkmllf ve Kah mabut O\"'\elco ne ~o ı.11~~ 

Sirkecide Mehmet Murat. aokağmda rl, muhtellf nevi ku:ıı"ş, fııaulya ve ramanı sUrUkllyerek kc ıuağa bal! • unuz; en ildi f:7le"'ıı ~rı 
4: numaralı otomohll tamlrb!lneslnnf oksijenli su ihtlk!trı i?ıb l dllml11t1r. lamr11tır. bir altın le~rendl. oı:udl t ~ 
tıtctcn Dtlnun Yolagelm~z dan tamı· • Ticaret v k lett r.ıU3t şan Şefik İhtiyar c!.ğcrclnin kolu mafslllmdan ve mabut yaptıın: ııcıı dtı ~ 
ettiği bir otomobUI tecrübe fçln sokn. Soycr dlln b::Liı"1rrnadıın r;cbrfmlze <lön çıkmış ve muhtelit yerlorindeıı de ya. unuz. nnnun ı;Uıl , ~ 
ğn çıko.rmıg, fakat EbUI uut caddesin mııotUr. Şefik Soycr v\lf mua1'1nl Ah- ralanmıı;ı, numune ha.atruı.esl.ne yatı • bir ada.mm oğıuydUJllJj\ill~ 
den geçerken lk1 yQk arı:.basUe k8.I'§ı.. .met mnrk'ı ziyaret edere:< kendtsln • nlmr3tır. 1 lcrde kullanıldtıJli ııli1' 

"Çlf~UCJ'ln butd y flyobndan mem )AfDllJtır. den muhtelif mesel&.\' etrafında iza.. l'e Uya.katım befl.! . ...lll ~ 
nun otcluklıırmı .. a te"'1l bl• maddi DurllWl Yolagelm•"" direksiyonu in bo.t almı"tır. MUstc""r buradaki tııt- TRA IVAY ATLAMAK tSTERKE.~ "-'-tın"' ... d11·~-ıttJ. :,ıı"-,ı .. MuharTir, Mdlseler1n ccreyanmı ve ... ....., " ,,.. "'" .... .;uanc ~ -

Amcr kn ile Almanyııl!ln denizlerdeki deJIJ uclur: Orta nn~o1uOa e:.kJd n np treni kıamıı, Hl.kin trı>n birdenbire klklerinc bir müddet dAb oovaın ede. 1YıkUclarda oturan ~:tdlye hesap h~ünıdanlll%m11 ~rıot'tl 
ı;ay !erini nnl tt•ktan Fc.nrn şu neti • r.n ~ok elli, oltmr c'!HnDm toprak f'w bozularak ytlk arnbaaİnn b1ndlnıı1:tir. cckUr. memuru Sadık oğlu Qıl~ Aksoy, dllıı dara IAyık olan h 
ccyo vr.rryor: kcn bir ~ok çlftr.1 oflel r 80n kltelerde Otomobil bununla !ıızmı ala.mamı~, * MUz:ıyede ile satılı!;a. çıkarılan Edlrnekıı.pıdruı hareket eden; tramv... melisiniz! 

"V etlıı gtttlkt~ \-:ıhnmeı peyda blcrinl Ccnl leh'rek lld )07 .. lkt 7'l& Ye yolda oynayan bCJ ya~mda Klfona, SUrpagop ars:ılarımn mttremikl'lbı ()Il ya atlamak latemi§, avı.ğı kayarak tJ j 

ttı i ı~te m ldıında. l:'ıınl JL"l'M"rl'm- elli döoülJl(' 1 nd r topm • zlrnnt etme.. 6 yqmdn. Sultana ve yedi )'&§Dlda d& az 150 liraya Y rllceckt;r. yere dilimil~tOr. Alt fİf~ ıdl,. 
nm ha bo do".'l'u tcm:ırfilll cbhıı. uya.. Jto bnslnmı brdl'T'. Tııbff oııuııı. lstllı.. Yakoya çnrpmıııtrr. Apartmııınlnr t~sblt. edilen şekle Ct!lG.1 Aksoy sukut sonundan b8§m. ın ,ı~ 
d leşti !'! bariz f;tlr .. t g.17ön:lnde tu. snl edilen habub:lt m!J;t r- da artmr~ ÇoCuklarm 1lç11 de mllhtellf yerle • göro allı katlı olacaktır. Kepıtıı.n ynn C!an ~o muhteJlt yerlrnı:den ağtr ve DUn, bir Reşadf)'8 tıl· jC il' 
lıına:Jor. 1 nıuıt &lmıllve kad:lr atılıuı tır. Iln suretle buğday Türk k ylüs:ı 1 rbiıden ağır surette yaralıı.nmıı. Etfat d:ın olacnk, her iki npartnuan nrnsm.. tehlikeli surette yaral~mıJ, b:ıygm matı 25 lira 75 ıuJJ'llt.-eı 
ndmılar 0 kndar 11 , 1,. f.ır \'llkua geı. lı;ln hnllfkl bir rvct knyn:ığı h:ıllnl has'Uuı!!31ne kaldırılmı§latdn' Suçlu dıı. 12 metrelik boı b1r ı.aha buluna .. bir ha.ide Cerrahpa,ea t.astane.ıılne kal. tmm b'r gram~ı:nıo { 
dl Ve her d •!:ısında pc'< ynldaşmı, gl. BlmZ,br." §OfÖr yaka.lanmtftır. ı cakta, dznJmıştrr, ' kUrtıştu. 
gl gUrUncn 1 ıp snnld tıJrmnlı bir elln 1 ~~~~!!!!!!!!:~!!!:!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!!!~:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!! 
tcm:ısııe oylc b:r yumu.,al•lıkla geri _.AılP 

~tl!dl Jd bu d 'ıı da Jkıııl Qrtmıı bir önlindekl çayır, tnrln, çukur, dere hata.be. ~larm dallaniıdan m. bah olmuş! Mn~ d,; 
iye tarzı but:u:ır t"..-:t 1 Uınlt et • ve ani olarnk ka.ııJISIDO. çıkan ma san Vücudu parçaları saz1cyor... yudum ıçiyortJJXl. ~~f1$Jll-

mc lL!ıblldlr, I Dhnttllöıt b•ı ıılııpcm ga.- nialan görebiliyor. Tnnkm §(iförU Manzara hepimlzln tUyleri:iıi Ur den ba.kmc:ı etrtıJııı '6~ 
~t ın iüınr ttı ı h<:dblnllğe nt. tanktan mcsuldllr. En çok hara.- pertreck kadar korkunç.. lanm.n.mış olduğuıl11 ~~~ 
men Aluuuıynnuı hlldl ı;ı1mr le r t §Öföriln bulunduğu yerde vat : Kanlı bir gün nihayete ermlş • kideki klSprllnUn ~ 4t!JI ıı1' 
hn u'un(lnltl n mi ve tı • tnhrlj>c ı:nr. ğır tan.lu kullanmnk kolıı.y de • ti. B'zlm kadar sUr'a.tle llerllye • tarlMmda.yız J{ÖP r ~ 

l t pl,klo (l:hnın JU6ı blr Arut'9 ğlldfr. Tank harb!:nde en ağır yük yen piyadeyi lbe.klememlz ınznn şlddctll muhnrc~!tl~~ ,,ı 
rı mn • Alm!?.11 harbini raıt ,:ilim bir Polonya harbıne ait habralar.. tankın §Öförlerine yüklen;nfşt:r dı. 1stirahata ancak 0 znman ım • Um.ize veçm[ştl. r '" 
ı tlkhllt ltıln fmk ~ ı:üstc.rlyor.. Tankı ldarc eden şöför i~in tim vuşa.bUirdik. Bir kn.ç tane tank ve köyler gaztUcü>'° • ~ 
Cumhuriyet 13 Yazanlar: Muhtelif subaylCıT hat denen ey mevcut değildir. klrpl eekll alarak zırhlı lruvvet:n Bölük kurnJJ.lldp.ııJ ~ 

Yu s Na.dl bugilnltü ynzısmda ııı. Muho.rGbe olsun olmM:n gece gUn. kısmı kUllislnl arkalarmd& toplan. lerlni ciıığıtJnDklıı JJ1 ıııdll 
dUz tn.nkt ileriye sUrmek mccbu dI K _,_ı alı: -t-dl böl'"· 11->1 ilkl in ~-~J g z yummarnu.ıa. hepimizin • o.p- an anc v..... açıyo • u.a., ..,ur er • _; tcP' 

k r hl)".l:ıct c 1 ,~f.t ortaklık Tanklar konuşmnğa oaşladı. dUşmaıım maldnoll tUfek kurıunla rlyetlndedlr. Tnnkm mUrettcba.tı nız. Yere atlıyor, bhiblrinı1ze bn• cek. DW;mıı.nla w.. "' 
Gnıplnrm L.ine top mermisi ~l(,. • n tankın Uzcrinde dnvul ç·'"'Ol". geceleri truıkta uyuya.bildiği hal • k•-k gUJUtıo GUIU ... :_ k tıı... Y 

.. u ....... .,~ ... ,..zı azıyor ve ı::etice olarak '1' • ._. ,_., .... .. " ruz. :roruz. ""1.1-a ·a .. ,or. ~--lı.6 
tleriyoruz .• f khıcll tlifck orman Bu yuvaya da bir mermi.. atcŞ.. do cıöför v kuledeki tanlc kwuan. to.arruz muvnffeJdyotJo neticelen • Beş JdşiyiZ. 'l~ert 
kenarında siper alanlo.rı tanyor. menni. .. ate .. d nı içJ.n iböyle bir lstlralıat mev miştl: u t ve tıs muz:n haline de Ancak tcls!zle :ıııu 1'0~ 
HepsI temlzlcndl. Bır PolonJıı mlif Terli yUzUm.Uzc yaplŞ&ll kara cut değild r, Blr tankn\ vazifesi gUHlyoruz. Evirnizdeldler, yani 0 • yoruz. Topıaııınızıtııı. te 
reze:;i ve sığınmış, ~e deli gibi bruııt iblzl zencilere bemetlyw. nl IAyiklyle ifa odobllmesi 1çln na ve babalarımız blzl bu ıeldlde lrlan yine diıştn!il1 tsfl1' e 
oteş ediyor. Eve gönderilen bir Gömlekler U&t.Umtlzo ya.pıoıyor. mllrcttebatm to.m bir ahenkle g6.rso ncaba. ne derler? SllAhla Bö!Uğe mensup ~: 
k ç lııfil k mermisi mlifrezen:n 1- Motorun gUrlllUlsU ,topun patın. bcre.ber çnlrpuw 1fWındır ve om· nn yağı, barut dumanı bf:zl araba yen mesnfcfe~ r 
einl bitlrlyor. Evden dI§an kaçan- ması, makineli tufeği.mlzin 8C51. dnkl bu ahengi elde cd b lmck içnJ çevlrmlştJ. Alnımızdan akan ter • tlk girdiğim" k ) 
Jnr biı-llcyor. Ç ftllkte siviller de kaim duman hararet, ... !tte tank çOk talim g6rmck llizrmdır. ler. çchremlzde beyu ç zgilcr hu • pnnıkl kruırl ~.ı 
var fakat b3şka. tJCkildc hareket ı:ılıı.r bu ıdekor içinde hıa.rp eder. 1kindl olıruık Uzcrc. Saatler mu eule getiriyordu gibi btrnk n yaklP"' 
cdcr.ıcm; muhnrebcdeyiz. Muvaffo.klyet1mlzl g8rUnce mem ha.rebc emıesmda ne çabuk g c Askcrlerlm1% arnsınd& hllkUm ÇI.)ordu. OnUn:ı~e 
Tankların etrafında toprak sil • nuun oluyoruz. Yorgunluğu ve bU. ml~U 1 Tan'klıınn ônUne çlkan g ısUrcn arkada§lıktan dolayı mUt'tr. h. Köprii uçurtıırıı; 

tunııın yükseliyor. Polonyıılı top tUn mllşkUldtı unutuyoruz. Deko niş bir dere b1%1 dunnağa mecbur hlrlz: b1zl zaferden zafere koetu ve sol::ı. kıvrı dL 
çulnr kendilerini c;östcrm k :!ştl~'O ra tankm J~'ndek1 yan ka.ronlı etti. Tekıı k eratın go!mesmi vt ran genç zırhb ıllA.hlarunrr. ·n b r geçit JlOk~.,~'11' 
galıba. Onlır da P11YD1I aldı. İ3tc ~. )'8J1all ufak kırm11'.1 aınpu.lle• •kaprU ı~ et.m~ını beklemek I!, lftlhar duyayona. ra. 'eçlt ycrl bwfl' ıı 
untçı blr m.:ıld:ııcll ttıf )'UV'a&: rl v telztzclnln blnllkle olıın mU zandı .Mechuı1 bJr lstlrıilıo.t yo.p. mnnğı geçebJldl 
~una at edl)orsunuz yavrum temadi lrtib:ıtmı DA.ve ediniz. !ete trk. l{öprU ~ ed!Up ilztrtnden XID gcçtflı: 

• 'r nkl knvva d ğil T ta k h bl tı.ıı:.~- 1- dli and UDA 'Y SOHULZF.1N ar mu n c . am n nr . geç ı:;wıu; zam n an et ı~ATTIKT ARI file Yol. 
b tll b1r menni uvcıyı darma • Kocaman tsnkrmrz srızalı s kalmamıştJ. Evlerd n, açların 11 nde lr k ' 
m etti rn de s • la nnlıı. ileri ~ or rkıı.sından, lılı:hkl&rd n b 

Yok mu başka kafa tutan" Var Söför, n · k d:ır hır mazgaldan na mukavemet et:mb U. H r 
Omuzu nd n &al.'ftfltnk 1 u • 

n 11•norl:ı Amm dn abuk 



HA BE lt - Aktam poetuı 

Gramer kitabı etrafında yapılan tenkillerel 
Dr. Tahsin Banguoğlu cevap veriyor 

U•I llal-ellterda ve geniş 
llçlde lllr ana ldtalla 

lllt11acımz var 1 
Bu eser hazırlandıktan sonra, mektep kitapları da tekamül 

1edecek, büyük Avrupa dillerinin gramer seviyesine erişecek 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazan: HA.SAN BEDRETT~N OLGEN 
Uzun zamandanberf okullarda 

okutulaınıyaıı gramer, geçen ders 
yılı bqmdan itibaren tekrar orta 
tedrisat mileeseeeler;ude okutul • 
mağa başlandı. 

Öğretmenlere tedrisatta takip 
~decekleri yolu göatırrmek üzere 
Maarif Vekileti, tanınmış profe.. 
sözlerimizden Tahsin Banguoğluna 
bir gramer ki tabı yazdırarak öğ • 
retmenlere göndermişti. 

Geçen yıl tecrübe mahiyetinde 
okutulan bu gramerin, verimi ve 
kitap hakkında mütalealar, ilerde 
yazılacak ana gramer yazılırken 
dikkat edilecek noktalar etrafın. 
da vekalet öğretmenlerin de f;k• 
rlni öğrenmek makaa.dile bir an· 
ket e.çmıştı. Ankete verilen ce -
\'ap Temmuzda Uplanan gramer 
kongresinde okunmu!J ve mtina -
ka.şa edilınlş tir . 

Tahsin Banguoğlunun grameri 
tedr.:Ut aahaama girdikten ııonra 
bu kitap etrafında gerek lehte 
ve gerek aleyhte olmak üzere 
muhtelif fikirle?' söylenmi§, an
ketler açılmış, makaleler yazılmış.. 
u. Yapılan tenkitler ve ayıü za • 
manda gramerin ilerde alacağı 
~ekil etrafmda halen gehrimU.de 
bulunan profesöl' Tahsin Bangu. 
oğlu ile bir konU§JD& yapmafı uy
gun bulduk. Üstadı. dil ve gra. 
mer kita.bmı hazırlame.llta oldu • 
ğu matbaadaki ' çalışma odasında 
Z,İJ'B.ret ettiın, Arzumu kendisine 
anlatımı. ?tft>mnuntyetle bhaJ et. 
ti. x~ndls ne sordum: 

- Sizin gramer ldtelnnıs ball
kmda bir senedenberi matbuatta 
çok şiı:\fletll tenkitler yap:ldı. Sle 
hiç ce~ ~fıpıedinlz, bunlar hak. 
kmda düşOı\dit)lerlnis nedir? 
"-Yapılan tenkitlerl okudum. 

Zannediyorum ki (lberildni ıare.. 
blld.Jm. Üzerime aldığmı ıtte bana 
düfen vazife bu yoldıa eöylenen 
her IÖZe cevap yefJltlnnek defli, 
gramer meselesini YUetm~. eMi 
gramerimJzin ten]ddinl yapmak 
ve yeni Tlir tgramert haldtmd&ki 
noktatnazarlanmı tebarlls ettir -
mekti. Bu vuifeyi UIU9 guete
alnde neşrettiğim Ud makale ve 
radyoda ve'rdiğiım blr Jronleranala 
yerine getirmeğe c;ahıtnn. '!'Irk 
grameri hakkındaki görütlerimln 
ve kitapta.ki telif uaultınlln allka. 
darlarla münalra91Mlt trna.tmı ille 
ımca.k Antarada -bir müddet evvel 
toplanan gramer komityoaUDda 
buldum. KomJByonun mibüere 
r.a.b':tlan nep-edilecektir. Burada 
konqulan eeyle:rin aWladarlar i. 
çin ilerde de istifadeli ola.ealmt 
tahmin edfyoram. 

-----

Değerli clllcllerlmhAen 
Tahsin Bangaoil• 

Biliyorsunuz .ki mev%Ubahs olan 
~Y mektep krtaplan yazm:ı.k de. 
ğ.i.ldi. umumi lisanlyatm ve TU.r.k 
lisanlyatmm m(italanndan l&tifa. 
de ederek dilin bünyesine uygun 
bir Ttlrk grameri tedvin etmekti. 
Acil ihtiyaç karpmda limdiHk 
letcnllen ıey de bu gramerin .bir 
plinırıı, bir taslağmı vücuda ge • 
tirmekti. Bu plin yeniden yazıla. 
cat olan mektep ldtaplammz için 
b1r esu teekil edecek ve bu suret 
le gramer tedrlaatmm tanzimi \'El 

tevhidi m.Umktln olaeaktı. 
"Ana batlarfyle TUrk grameri., 

beyte bir ihtly&cm Ye Myle bir 
noktalnazarm malısulUdUr. Daha 
evvel yapılan iki muvaffakıyetelz 
tecı11beden IODl'a iş bana tevdi 
edildiği mman yuaeapn kltabm 
şiddeW itirazlarla k&11ılaşacağmı 
blllyOl'dum. CUnldl yUz tıenedenbe. 
rl memleketimlnle yazılmış olan 
"Sarf ve nahiv" kitaplan evveli 
Arap, 90Dl'a Fransız gramerlerintn 
taklidi ile vUcuda gelmi§tl. En 3"" 
nlleri de bu iki tOrltl yanlq ve ya.. 
bancı an'anenin soyeuzlaşm.JŞ bir 
halitumd:an fbarettt Haklkl bir 
fllrk grameri bunlara ~ benze.. 
m.iyecektl .Buna nazaran benim 
muhteva ve plln !bManmda.n mek
tep kftaplarmda yapılmamm tek.. 
Uf edeceğim değjptlikler ve 
yent1•Jer o bdar ptu Jd ibun
Jan kötn bir göreneğin l"e8lrai _ 
~nlarma kartı mtidafaa etmek 
çok gUıç olacaktı, Bununla bere. 
ber ben çok ~ gQzel ana 
cHUmi tasnif ve tasvir ederken 
ancak nmt mUtaJıededen ve pratik 
icqlardan mUDıem oldum. Mem • 
ieke~ ve ibtlsa•ıma bağlılığmı 
beni bqıka encliıt&lerden uzaldq.. 
tmh. 

Yazan: Casus Jnf'ktebf Df()fe!I:·-· Tinden lsvecll A. MBNGBAll 
. 118 ~:H.D. 

Topçu subayı daha bUyUk blr 
hayretle sordu: 

- Ya! .. O halde bal.-Jk me· 
seleleriyle eu samanda 1DıflllUl ol
manm:l•ki hlaneti pek anlıyama -
dun, affedeısiıılz ya! .. 

Tahta bacaklı adam ayaklan ll· 
zerinde sallanarak, gayet kindar, 
Adeta bıçak gibi keüin bir stıllltJ 
le gülerek ve eeslnJ alçaltarak ıu 
cevabı verdi: 

- Ben mi? dedi. Franunm bu 
aeteı1d majl6blyetbrl aala halme
dcmiyorum., Tek bqlma intikam 
al!M)lğnn! 

Subay JrorkuY,la etıafına baltm-
dı ve: 

- İntikam mı!. 
Diye kekeledi. 
Tahta bacaklı adam ayni yırtıeı 

IUlQele gWUyordu: 
- Evet, dedl.. Nıı;in hayret et 

tlnia? .. Bugün herteyi tek bir in· 
ilan yapabiliyor? Göımilyor mmu
nuz?., ObUr inlJM!lar daima· tek 
bir adamnı arkıymwlao ytlrilvor -
lar! ... 

Tahta bacaklı adam bu söderi 
aöylerkeo yüzü bir kin alevile a. 
deti yamyordu. 

Perlepe ~yle garip sözler aöy. 
liyen bu tahta bacalltlı adamı bel
li etmeden ebdü. 

Tahta buakh adam, ltendiıri.ne 
bf.li ıbayretle bakan topçu auba • 
yma eliyle uf1*le.n gösterdi: 

- Bulutlarda gün doğmaaı ya. 
kındır!.. .. 

Dedi. 
Sonra, sllbay kendisine yer lJr.. 

ram etmediği halde. Uıldit1iriıDce o. 
omı yanma otwdu. 

Cebinden bir klğrt kalem çıka• 
rarak ma1anm UaU1nde bu ltlğJda 
birtakım tekiller çlmıeye befla.dı. 

Perlepe, adamın klğıda neler 
yudığmı ve yaptığnu gönntıyor • 
du. 

Fakat topçu subayının bu klğı. 
da dlkt.lii lfiderinhı mnw. bir 
dikkat ve hayretle blll!ÖdQğllnil 
gönnGftU. 

Sonra tahta bacatlJ iMiam top. 
ou eubaymm ,asllne ejllıll 'M cıaa 

Hakl.katen kitap {;Ok yadırgandı 
ve §iddetle tenkit edildi. Gazete
lerde çıkan yazılar daha az ehem. 
miyetlidlr. Gramer komisyonuna 
dört yüz kadar muallim, muhar • 
rir ve mütehassıs arkadaşlara bin 
eayfayı buJan raporlan tevdi edil
mi,t.i. Bunlara ve müzakereler es.. 
nasında yapılan şifa.hl tenkitlere 
komisyonun iki haftadan fazlı de
vam eden umumi ve hususi ic;;tı· 
malan esnasmda birer birer ce • 
vap verdim. B;lhassa muaJl.i.m ar~ 

kadaıılarmun ana dili tedrJsatma 
ka1"3ı gösterdikleri candan ve he -
yeeanlı aJA.ka beni mütehassis et• 
miş ve mükAfatlandırmr.ştır. 

Komlsyon cUz't tadilatla ve bazı 
il&veler tavsiyeaUe ana hatlarile 
'.L'ilrk gramerlnl yeni mektep pro_ 
gramlnnmıza esas olmak üzere 
ita.bul etti, Bildiğiniz gibi şimdı 
bir komisyon talebe kita.plan ha 
zırlamakla meşguldür. Ümit edi -
yorum 1d çocuklanmız yakın za • 
manda snze1 .kitaplara kavuşacak.. 
lardır. 

Sizin bahaettlğiniz tenkitlerden 
bazilan kategorik hükümler ha 
llndedlr: '"Bu kitap on para et • 
mez! Bu kitabı balmutnuna bat~ 
malı! Bu kitap bir rezalettir!,, gi. 
bf. Benim bunlara ceva.bon şudur: 
•'Eh, ne yapalım öyleyae ! Allah 
bqka keder vermeebı ! ,, 

D.lfer bir 1rmmı tenldtlereyse 
ben muhatap defllim. Bunlar ara. 
emda bmıasa. imlA meaelesi, ıstı. 
lah meaeleal ve kitabm pedagojik 
kıymeti meeelesl vardır. Bu efhet
leır taarih edilmit olma.sma rağ • 
men ytlzl~e rapor ve makale ki. 
tabı yalıuz bli cepheden tenkit et. 
melcteydl Ben bu ile başlarken 
önUmde tedvin edilmiş bir imlA 
ve tedvin edilmiş bir mtılah siste• 
mi bulmadmı. Çaresiz bunlan ay. 
n itler addederek ortalama bir 
imlA ve muhtelit ıstılahlar kullan. 
dım. BUhaasa mektep gramerle. 
ri için tesbit edilmiş blr imlinm 
ve değifmez mWaJılarm lüzumuna 
ben herkesten ziyad~ kanilıın. 

Kitabı pedagojik cihetten ten• 
kit edenler ise eserin id<Hasından 
tep.fili etmişlerdir. Bir proje ha.. 
linde olan bu eaer mektep kita. 
bı değildir ve gramerin tedris ~ 
Hine ait hiçbir iddla81 yoktur. 

Dilimiz hakkmdaki ilmi görüş • 
!erime, kitabm tedv.ln metoduna, 
taaniflerine ve tariflerine alt olan 
tenkitlere gollnce işte bunlar be. 
nim muhatap olduğum tenkitler 
dlr. Gramer komlsyonunda konu -
!!ulan bqlıca meseleler de bunlar 

alçak seele, kağıt üstüne çlr.diği 
§ekilleri göstererek birtakım iza -
hat verdi. 

Perlepe bu adamm söyledlklerı• 
ııi pek merak ettiği halde, adam 
gayet alçak aeale konuştuğu jçiJı. 
ne decliğ1ni ifitemiyordu. 

FaJrat tahta bacaklı ada-mm, 
11ubaya sorduğu sualleri şekiller 
Userlnde daha etra.flııca anlatmak 
istediği qilirdı. 

N etekim ytlzilndeki milthie hay .. 
ret zail olmaınış bulunan topçu 
sabayı, lbu izahat üzerine adamın 
ne cihetleri eoımak istediğini an
lamış gibi bazı cevaplar verdi. 

Fakat subaym tereddütle duru. 
eundan ve hayli §8Şll'Dll3 halin -
den tahta bacaklı adamın sordu ~ 
ğu noktalara bir turın akıl erdi _ 
remediğini gösteriyordu, 

Tahta bacaklı adam bmımı ilu
rine meyus bir tavırla, fakat ga 
yet milatehzl bir yUzle önündeki 
ltlPir kıvmp dikkatle katladr ve 
cebine koydu. 

Perlope topçu aubaymm tahta 
bacalrlr. adama. hayret ve mahçu -
biyetle bir eeyler söyled:iğlni göz
dü. Fa.kat subaym sllızleri arum -
dan yalnız: 

- Sizi tebrik ederim aıdzlm !.. 
Clhxıleelnf fflttl 
Bunun iber1ııe bUllJO.tiln mera-

fEMIZLIK 
TELAKKISt 

Temizlik yüzüne/en i§le • 
nen veya i§lenmeye te§ebbiU 
edilen cinayet lıabuini oku
dunuz mu? Fatihte. oturan 
bir ana oğul var, c&ynı bina
nın üçüncü katında sakin bir 
zat •• Ana, et•ini temizlemiı. 
odaaına geçilmi§~ geç vakit 
gelen zat da, ayakkabılarını 
tem~zlemeden katma çıkmıı, 
temızlenen yerler' .kırletmİ§. 
lı, ağız. kavgası:ıaon bllflı _ 
yarak bıçağa dayımmış. Zatı 
muhterem, bıçcığz::ı çekince 
ana ile oğlu yaı·c:iamıı, te. 
mizliği bu ıekilcle tamamla • 
maya çalışmıı. B.:ndan §u an 
lCJ§ılıyor ki herk~:1in temizlik 

olmt13tur. Maalesef bu münakaşa• 
ları burada size hulasa hal:nde 
bile anlatmama imknn yoktur. 
Ancak şunu söyliyebllirim ki ver .. 
diğim izahattan sonra miltehaa _ 
sıs ve muallim :ırkadaşlaronla a • 
ramnda nad·ren ve teferrilatta 
noktainazar !arklan k:.ı.lmı.5tır. 
Yalnız eski gramercilerden bazı 
zevatla anlaşmamıza çok defa im• 
kan hl'ısıl olmadı. Tabii bunlann 
i<!dialan neticeyi değtştirmecU. t.. 
lerde de değ'ştirmiyccektir. 

- Mektep kitapları yazıldık _ 
tan sonra gramer tedrisatmm dü• 
zeleceğlne kani misiniz? 

- Evet. Fakat derhaJ ilave e.. 
deyim kı bu ancak bir başlangıç 
olacaktır. Bu suretle i§ müspet 
b!r mecraya girmiş oluyor. Her 
şeyden evvel ilmi karakterde ve 
geniş olçüde bir ana kitaba .ili.ti -
yac~ız val'dzr. Bu eser telif e • 
dlldikten sonra mektep kitapları.. 
mız da teümül edecelc ve MyUk 
A vnıpa dillerinin gramerleri sevi. 
yesi.ne erişecektir. Ancak bütun 
bu işler için muntazam filolojl 
tah8ili yapmııs ve. müspet ilim zih• 
rJyetiyle yeti.şmlş genç elemanla. 
ra ihtiyacımız vardır. 

- Gramer tedrisatının tanzJmt 
için aa neler tav.siye ederainlz? 

- Gramer tedrisatını daha ge
niş bir kadro içinde, dil tedrfaa tı 
:tadroSu f.c:lnde mUtalea etmek IA• 
amıdır. Hem de yalnız ana dili de
ğil mekteplerintl7.de okutulan garp 
kUltUr dilleri ve artık okutulması 
zarureti kabul edilmiş olan kl!sik 
diller kadrosu ~inde. Çocuk mek.. 
topte bu üç tilıil dili, tilrkçe ve 
mel!leli fransxzca ve 13.tinceyl mu
vazi ve usulleri birleştirilmiş bir 
şekilde görecektir. Pratik gayelc• 
rl ayn olan bu üç türlll tedrisat 
aali bir gayede, çocuğun umumi 
kUltürünU teşkil etmek ve onda 
tefekkUl' ve ifade kabiliyetini in_ 
k1şaf ettirmek gayeslnde birleşir. 
ler. Tedrisatta usul birliği olmaz.. 
sa bu hedefe varamayız. 
Yabancı d·ller tedrisatının tazı. 

zimi ve i;i mektep kitaplan yazıl• 
ması içln m sal sarfcdilmektedir. 
Mükemmel nUrnunelerc malik oL 
duğumuz için bu iş o kadar gilç ol 
mıyac:ıktır. Türk gramerı11in de 
modem lisaniyat ve tedris usulü 
esaslarına göre telüi sayesinde bu 
usul birliği tl'min edilecektir, 

Tilrkc;;e tedr!sabna gelince bu 
sahadaki perişanlığı yine yeni 

ka dUştU. Herhalde topçu subayı_ 
nın da bu tahta bacaklı adama 
karşı şiddetle mütehassis olduğu 
belliydi. Netekim adSpı gitmek 
üzere ayağa kalktığı zaman su _ 
bay hemen 'yağa kalktı ve tahta 
bacaklı adamın hürmetle ellni 
slktı. 

Per Lepe subayın bu adamın i • 
Aha.tını dinledikten ve bu de • 
rece hü~t gösterişini gördük • 
ten sonra tahta bacaklı adamm 
herhalde pek ehemmiyetli bir me. 
sele;i bahis mevzuu ettiğine kat. 
fyyen şüphe etmedi. Bu garip a • 
dam, topçu subayına herhalde si. 
llhlara alt teknik birtaknn nok • 
talar sormuştu. 

Perlepe hA.diseyi pek merak eL 
tiği için tahta bacaklı adamın bir 
müddet uzaklaşı:!asmı bekledi. 

Adam bulvarın kaldırımına çı • 
lap dalgın dalgın yllrümeye baş • 
ladığı saman Perlepe derhal otur_ 
duğu yerden kalk!p subayın masa.. 
9111a gitti, kendisini htirmetle se. 
lAmlıyara.k emniyet memuru oldu. 
ğunu söyledi pe denılnki tahta 
bacaklı adamm kendisiyle ne me• 
selem hakkmda konuttuğunu sor. 
du. 

Topçu aubayı emniyet memunı 
eöztlnll lşitlnıce sapsan kesllm'§ • 
ti. Zira Alman lşgaJinden sonra 
Fraıısada en çok lr.orJcoWıak ICY 

3 

telakkisi başka txıska: kimi 
su, kimi bıçak kı::.llnnıyor. 

TEBlRLI MI 
OLALIM? 

Gazeteler, belt<>diyeye ü~ 
avukat daha alın:ıcağını ha. 
ber veriyorlar. Çen~ yarışla. 
rında, üstün çıkanlara ekse. 
riya verdiğimiz s:fat "avu. 
kat,, olur. Bele:l:yenin ki • 
minlc çene mücaa~elesine gi. 
receğini bilmiyon&z. F allat 
avukata lü:z?Jm gördüğüne 
göre bize artık tedbirli bu • 
lunmak dÜ!Üyor demektir . 
V akiayı çalakalem belediye. 
ye hücum edenle:-in kulak -
larına söylemem elbette ki 
laydalıdır. Artık tl.'cibir ge -
rek... R 

Tilrlc grameri izale edecektir 
Gramer kitabı ana dile ait bütb 
b!.Iglleri kendi kadrosu dahilinde 
progranılaştıracak, asıl gramere 
ait bahislerle imlli, kıraet, kom • 
pozisyon ve şimdiye kadar eedbl. 
yat dersi milfrcdatma dahil olan 
maddeler, hatta edebiyat tarihine 
ait ilk malümat bu kitap tarafın. 
dan ve b'ribirlne bağlı bir şekil• 
de verilecektir. Diğer kitaplar 
Yardımcı mahiyette olacak ve lJ.. 
ıııan realitesinden ayn ve havai e
debiyat ve tedrisatı ortadan kal. 
kacaktır. Gramer komisyonunda 
buna ait çok değerli kal'arlar ve. 
rilm~tir. 

- Bugünkü genç nesilde dil 
tilgisinin zayıf olduğu iddia edi• 
Uyor. Bu hususta ne düşünüyor: 
sunuz?.. -

- Bu iddianın doğru taraflan 
vnrdır. Fakat bunun sebepleri de 
meçhul değ ldir .Dllimizln geçir 
<!iği büyük inkılap. klüsik dil tecl 
r!sa tınm kaldınlmasr, gramer ted. 
nsatmm ihmali ve saire... Fakat 
ümit ediyoruz ki bu gerileyiş yeni 
ve feyizli bir ilerlemenin baslan• 
gıcı olsun. 

- Bu genç neslin, hattA bütün 
vatanda.5lann yeni Türk gro.me. 
rinden istifade etmeainl temin e. 
demez miyiz? 

- Tahsil çağ!ndan sonra bu 
biraz güç blr i5tir. Mesela siz 
mektepte iyi riyaziye derslerı gör 
med.iys n'z bugün kalkıp yeni baş. 
tan hendese, cebir, müsellesat ki. 
taplan ~umaZE.nIZ. Bunu ancak 
meraklılar yapar, Ancak okur ya• 
zarlarımızm ana dile hakkile ıre 
şuurlu, kontrollu bir şekilde ta • 
sarruf etmeleri birinci derecede 
ehemmiyetli b!r şey olduf;ıu için 
bu merakı uyandırmak, hatta bazı 
hallcrı.I~ talep etmek icap eder. 
Bunun J<;in herkesin kullanabilece 
ği el k·tap ım hazırl:ımak lıizım • 
d•r. Sonra halk terbiyesine alt mil 
eııseselerde tiırkçe kurstan aç 
mak ve her tilrlU müsabaka imti. 
lıanlartnda tUrkçeye aza.mt dere • 
~de ehemmiyet vermek gibi ted.. 
bırler dilşUııUlebilir 

Bütün bunlar mUmkün olduğu 
kadar yapılır. rskat en bllyüi teh 
like nerededir, b lir misiniz? "Biz 
bunlan öğrenml'.dik, çocuklarmuz 
~a öğrenmesin. Ne çıkar?., ıek.. 
l•nde dil§ilnmektedir, böyle bir 
z!hniyet milli kültü:rilmüzün is • 
tikballni tehl'keye koyar. 

emniyet memuruydu, Topçu suba. 
YI hayli telfışh bir halde: 

- Bay! dedi. Vallahi bu ada • 
mm kim o!duğunu ne tanıyor ne 
biliyorum! .. Beni topçu ünifo~'" 
sile görünce bazı meseleler sor • 
mnk için rnilracaat etmi§! Ben de 
hayret etilin! ... 

- Hayretinizi ve kend'sini ta. 
nnnadı~rz· gördüm, muhterem 
subay! .. Fakat ne meselesi hak 
kında s:.Zlnle konuştu. bu ciheti 
rica ediyorum ! .. 

Sub lY canı pek zi;>ade sıkılmış 
bir halde: 

- Demek emniyet teşk IAtı ta
rafından takip edilen bir adam, 
öyle mi? .. dedi. 

Sonra tereddütsüz ılii.vc etti: 
- Vallahi, mademki tarassut 

et.m4ıslniz, her halde bu adamın 
ro'l'duklıırını beni1. pek anlemadı
ğım· da hissetm·ş olac:ıksmız! Tay 
yare topu merr.; ' rin n balasilk 
n:.ı.zariyelerinc ait bazı noktalan 
öğrenmek istiyor! 

- 'Tayyare topu rnennllerine 
ait mi? 

- Evet! 
- Tayyarelerin teehiz edildiği 

toplar lçi.a mi, yoksa Uı.yyare dnf.i 
toplan için mi? 

- Her lklsl i~ni de! 
- Her ik.lsl için mi'! 

(Devamı wrJ 
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General Dem: Mıır::ilyada • 
En büyük kafile lngHterede. 
Ruzvelt nutkunu huzırladr -
Fransız Alman sulhü 

Şark cephesinde harekat de
vnm ediyor. Alman başkuman. 
danlığı dün gece neşrettiği teb
liğde hücumların muvaffaln·et. 
le devam ettiğini bildirmektedir 
Diğer taraftan D. N . B. ajansı: 
nm bildirdiğine göre Alınan kıt:ı. 
farı 9 eylülde şark cephesinin 
§İmn.1 bölgesinde Sovyetler tara
fından şidd~tıe müdafaa edilen 
haleler va sahra mevzileriyle hi. 
maye olunan mühim b"r yol il
tisak noktas•nı za.ptetıni§lerdir. 

llmen g61UnUn ccnutrJnıl:ı, Sovyet.. 
ler, liaytn bara3lan a.rluı..."Ulda geri 
çekllmeğe ÇRlrfm~l.ııriıT. Fakat AI· 
mruı - Fin .latalan ıurııUe bu baraj. 
Jıır! ~rak tcnıkkllertne devam et_ 
W,lerdtr. 

etııup b61gcııbıde Aıman Jatalan. 
aym gUn Bol~eviklerin şiddetli mukn. 
vcmeUnl kırmışlsr ve 7GC esir , U top 
\"O 4 kamyon a'mı~larc?ı:-.· 

Cenup cephesinin başlt.'\ bir mmta· 
kaanda, Alman l!ıtaları 1000 eııir ve 
14 tank ele geçlrm!şlerdlr. 

Eon günlerde vukua gelen çarpış. 

rda Almo.n plyndP \"e topc;:usunun 
~ l'.'.:tlceslnde Bo4e,·Hıler. Cenubi 

r llzerlode mlltcııddit Topçeker
Jr, romorkör ve dalın ba,.<lka. kU. 

vap'Jrlar knybetrn~IP.cdlr. 
Eylülde tam yllldU blr Sovyet nak 

c gemisi, Terson'un Ş:.Tkmda Dnle,. 
tıcr üzerinde b:ıtmlmıştır. Bu nakliye 
gemlıı!nde bulun:ın Bol§evlklerln ekae· 
rill boğulm..:,.ıur. 

Klycfin arkasında ytnc. Dnlep~ tl.. 
zerinde bir Sovyet monitörü de batr 
~tır. 

Jf uTıasara edilen Sovyet 
Kıtalarının akibetı 

Alman m!ltbuııtı Lcningr:ıd'm 
muhJ.sara.;iylc m~ olmak:a. 
dır. Bcrliner BörseJl Çnytung 
ıtazctesi muhasaranın Alman ve 
Fin kuvvetleri tarafından yan 1-
ciığını, buradaki Sovyet kuvvet. 
lerini!l artık di~er harp sahnkri 
i~in i§e ynrnmaz bir h:ıle getiril
diğini ve imha yoluna girdiklerini 
yazıyor. Bundan Mr;!m. lening. 
rad silfill fö"'rl.::aları artık cs:ıs 
cephe için cnlr~acaktır. 

Lenin,,"'T:ıddan Baltılç ve Fin
l!ı.ndiy:ı.yı tehdit eden bütiln tch. 
likelcr ortadan kammışt·r. 
Finler 1? Rus tayyaresi 
Dügü:düler 

Finlandiya başkumandanlıgı, 
hava kuvvetlerinin. pı:ı.z:ırtesi ve 
salı günleri 17 Rus tayyaresi 
dü.:ıürdillderini, taarruz esnasın
da. So'-y~t faşe üsforiylc karar. 
gahlar üz~rinde, isabstli dnrccler 
görüldlit:rünü h&ber vermektedir. 

Lcnin~ad muh~arası 
Hah!zında Berlin r.e diyor? 

Berlinden ~len h:ıberlere 
~öre, Nnzi erkii.m Alman bı5-
~umandanlı'{ımn, kıs mevsimi 
ilerlemeden bltlrllmesı h:& beden b:ı~· 

kıı yerlerdftkl d!~er !şlel' l<:ln acilen 
muh~c; ola:ıGıı ltıta.'nn rıcrbestı;e kul 
bnabllmc t mnl:sadile, Vn:ln~d mu .. 
hıı.rebesinl, biran evvel tltır mele husu_ 
sundıı sabrr;nzland": ,mt tBEdik etmek
tedirler. Bcrlln crlcı\nt, f:'r.hlucsselbur. 
gun znptı L"n!ngrn.:m ku.:ıtılm:ı-

smı tamnml:ı.d ğmı v.? Lı:nlngrnd 

muharebesinin son s:ıflıcıı.1 ı;1mdl baş. 

ladıtmı haber verme d• beraber Le. 
nlngradm sukutu tarihl Almanıar t:ıra 
fmdı:ın in" lhııp e:!ilcn metotta b:ı~lt 

oldub'Uilu lm?".ul etinckt~ılhler. Almar.. 
ıar, § Iırl, sa~lam olar:ık zaptctmer;-ı 

tercllı etmelcted'rıcr, ft.k:ıt şehır tcs • 
lim olm:ıl:ta gcclklrı;e \ ıır11ovada ve 
Rotcrdıımd:ı. oldu~ı r;lbl lır.:mbnrdnn • 
na mUracna: mecburl~ct'nde kalacak. 
ınrmı allylUyorınr. 

29 uncu Alman tümeni 
Bozeuna uijratıldı 

Tas njamn mer!:ez cephc!jindcn 
ır.areşal Timoç:mlm ı.u•:vetleri. 
nin ya.ptığı ikinci mulm.bil taar· 
ruz'nr ncticc:inde inhizruna u~. 
rnt lan ve parr.alnn:ın Alman 
motörlii tümeni,nin 29 ncu Almnn 
tümeni olduğutıu bildirmektedir. 

n -
Ele geçen A lman m otörlü 
Kuvvetleri 

Sovyet tcbllği zeyllnde §(Syle de 
nilJyor: 

Yedi cyl'Ql giinU, Sovyet tank • 
hın, 100 tank ve zırhlı otomobll 
82 top, 3CO siper havan topu, ssO 
kamyon ve otomobil, 225 moto • 
siklet. 16 tels1z postası, ile; silvı::.
rf bölUğU tahrip etmişler ve yedi 
bin kiş telef ctmşlerdir. 

Kızılyıld.us gazetesi muhabiri, 
Alr.ı:ın l:uvvetlerinin merkez cep· 
hesindı:? nehrin be:i taraf ma atıl.. 
mış olduklarım bildirmektedir 
. Dört bin Alman e.skerl boğul' -
muş, 238 muharebe arabası ve ~O 
tayyare tahrip edilmiştir. 
Rusyada •oğ:.zklar 

Sovyet sözciisil Lozzovski, 
şiddetli soğukların baı::langTcma 
dair olarak yabancı memleket
lerde ileri sUrülen mutaleaJarı 
mevzuubahsederck. havanın, Sov 
yet ordusunun faaliyeti kadar 
mühim olmn.dığmı söylemiş ve 
şu sözleri ilave etmiştir: 

Rusya, muazzam insan ve 
m::ılzeme ihtiyutma sahiptir. Yal 
nız müdafaaya de~il mukabil ta
arruza da muktedirdir 
Sibiry:ıy:ı naklcdile~ek 
Almanlar 

Ekchan~e Tele~ ajansının 
Moskovad:ın aldı~r bir habere 
göre, Volga mmtakasmda bulu. 
nan Alman ırk·ndan bütün hal
kın Sibiryaya nakli Sovyet yük. 
sek divanının 28 ağustos tarihli 
bir emir.ıamesiyle kararlnştırıl
mıştır. 

Bu nakil işi 6imdiden başta. 
mıştır. Bunu Stalinin riyaset 
etti$ milli müdafaa komitesi 
idare etm~ktedir. 
J aponya ile Ameri.ha 
Anla3hlar mı? 

Şangh:ıya giden ve henüz te· 
yit edilıneyen haberlere göre Jıı. 
ponya ile Amerika arasın.da dün 
sabah an!e)IIla imza edilmiştir. 
Diğer taraftan ma~~uat konf e· 
ransmda Kordel Hul Amerika • 
Japonya aras:ndalti müzakere· 
lerde herhangi bir uzlaşmaya va. 
rıldı;tı hakkında hiç bir m:ılfuna
tı bulunmadığını söylemit?tir. Ve 
hali hazırda Japon • Ameriknn 
vazirctinde ye:ıi bir fieY mevcut 
olmadığını ilave evleıniı;tir. 
G eneral Denz !:1artilya:la 
Vişi hükUnıetinin sabık Surire 

fliksek komiseri general Denz, 
diin öğleden sonra iki gt'miden 
mürekkep bir kafile ile ve re.fa. 
katinde şark ordusu havo. kuv· 
vctleri kumandam general Jön 
olduğu halda Koutou'bia gemi. 
sine ra.ldben M:ı.rsily:ıya ge1mi§ · 
tir. 
En biiyük kafile lrrgiltereye 
va,.dı 

Hari:)n bidayetindenberi şim. 
db•c kadar misli görü!memiş olan 
büyfik b:r ge..'lli kafilesi Oky:ın\.ı 
su gcçmi5 ve Britanya limanla
rından birine vasıl olarak bütün 
hamulcsini boşalttıktan sonra 
dağılmt§tır. Mürettebattan, tica· 
ret gerni;crinden ve himaye cü. 
:rutamlarmdan hiç birine tek za· 

Amerika hava ku~vetlerı 
kumandan ıarmdan 

Tuğ Ganeral 

BRET 
Kahireye geldi 
General Amerikanm demoıc. 
rasilere yardım için t.arfettiği 

gayretlere hız verecektir 
Ha.hJ.re, 11 (A.A.) - Birleşik A. 

merllta hava kuvvcUert ).;umandan • 
larmdan tuğ' general R.-et çarşamba 
gUnU. tayyare Ue KeJ:irtıye gelml§ • 
hr. Vazitcsi Birleglk A."?ıuikanın., de. 
mokrnsilere yardım lçl:ı aarfet.ugi 
gayreUere hız vermektir: 

Bret Vaııln&'tondan hnva )'Ola lle 
gel.mi§ ve yol boyunca, hava teslaatmı 
te.i:tlş etml§tlr. Mesalsitıı.:ı. geniıt oıa. 

cağı haber verilmektedir. Zira orta.. 
§ark §imal buz dentzinden baıılayıp 
Rusyadan geçerek Tobn.:.ka kadar gı.. 
den bUtUn harp cephesi !çın bayatı e. 
hemmtyeU balz bir malzeme mmtaka. 
sı tınltne gelmiştir. Dret J.loskovadak1 
Amerika levazım heyeti uasmdandır. 

Bret, karaya lndlkt•m sonra, Uk va. 
zifcslnln hava tcchLzatma müteallik 
malzeme ile. bu techizat: mı.:hnfaza 

etmek ve tıı.yynrelerl .ı:t.l!l oldufu ka. 
dar uzun zamnn taııl h17.m.ette tut • 
mak meseleleri tuıkluraa tahkikat 
yapmak olduğunu söylemiştir. 

Brctln rc!akaUnde yüJ<sek r1ltbell 
beıı subay vardır. 

Amerika 
A vustralyaya tank gönderdi 

Canberrıı, 11 (A.A.) - Avustralya. 
ordu naztn Spender Amerlkadan ge • 
len ilk t.nnkl:ırm A vuıstr:ılyu.ya var. 
dığ:nt haber vererek, ~u kabil tesllma 
ta devnm edileceği ve A vwıtraıyanm 
yeni zırh.il fırka için sipariş edil.mi§ 
oııın bUtUn tankları &!Aca~ .söyle • 
mlştir. 

Sovyet tebliği 
Londra., 11 (Radyo) - (Saat 

8,la) Gacc ya.r.sı neşredilen Sov -
yet tebliği: 

10 Ağustos gUı:ıll bUtün cephe • 
de !iiddetll muharebeler olmuştur. 
Kıtnınnmız merker.de hllcuma de
vam etm!şlerd:.r. Salı gUnü 27 Sov 
}'Ct tayyaresine mukabil 59 Al .. 
aıan tayyaresi düştlıiilmllştür. 

Londra9 11 (A.A.) - B. B. C: 
lımen gölü civa.."'lDda kuvvetli Rus 
kıtalannm taarruzda bulunduğu 
haber ıı lınmıştır. İlmen gölil, Le .. 
ningra.dm 130 mil cenubunda.dır. 
Bu suretle Rusların Smolcnskin 
yimall §arkis'nde de muknb!.l ta • 
arruzn ge~tiklerl anlaşılmaktadır. 

Rus menlJ:ıları Smolens!tin eenu
buşarkisindeki hficumun hli.Ja in • 
kişaf etmekte lôıulunduğunu bildiri 
ror. Gomel hnvnlisinde de harp 
dc•ıam etmektedir. Bu t:ıarruzlar 
Almanlıı.rm Kiyefi mu.lıasara et • 
melerine mlini olacak, merkezden 
LeLn'n.,<PI"nda yardmı için asker 
gönderilmesine meydan vermlyc • 
ccktir. 

viat yoktur. · 
Ruzvclt nutkunu hazırladı H k 

Reisicumhur Ruzvelt, kendisi- e r Q ŞQm 
ni V:ı ·in.'!tona götüren trende 
"(,•arın Bey' az.::ıra trdan radyo ile 
J J (Ba' tarafı ı nclde ) 
irad edeceği hitabeyi tm:1amla· lldirler. Eğer Yagoslavp ltt.ih:s.dı· 
m·"tır ıfeisicUmhunın bu hitabeye nt- 01 tctıkil etmeyi ge~cktcn istem' .. 
tcttlC:i büyük elıcrnmiyet hitabesı yorlars:a. onlımn zorla Bclgrad nu. 

~ (uzu \'C ldarcsl nltma \'erilmesini 
ni i':f misilline ibl:ğ etmiş olma hür bir ' icdan hiçbir ,·akıt müda. 
siye c.ı.blttir. faa demez. 

H"tnbe Nevynrk saati De saat 21 n:mınn b!ı.51.a İtalyan hükUınctl 
de b:ı.s!ıyae:ık ve evvelce derpt-, t • 

d"ld ;;.1 'b" b"' dakik d ıı.yru ı>rcn pı lıer yerde t atbik et· 
~. ı ':' g 1 on . ş 8 e •• mollıllr. Buglin Arnavutlukta bir 
gıl, yırmi beş dakika devam ede· lt:ılyan talınlılı.ümü bulandukt.a t. 
cektir: t:ı.ly:ın:n b:ı5lm memleketlere ka. 

S:ılahivettor mnhfillCTfn mllta- , b.:Jı:ıt ım:rruısı biraz g:ı.rlp ola r. 
le~sma göre Rcls'e.llmhu!' Atlas Ceonp Sl!ı.\'fa.n anısında bir plcb! .. 
O.tyanus muha;ebcşındcn .b:;ııse - sit yaııılması ne Itndar IU.zmısa Ar· 
<lecck 

1 
ve Am;:r.lm g~mllerı~ın kar navut mllletin'n de tUılyan hiJ...ı. 

.ş'.la~t'~hrı hii.diselcn tebarüz et - miyc*inl mi, yoksa istlldiili ml arzu 
1 ır<:'1cektlr. ettiğini ıcr;,cstre bildlrmcslne 
Fran:;ız . Alman snlhu lmllln temin cbnek icap eder. 

Fransız k:ıynaklarmd:ın bidi. E.'.;cr ttalyıı. ve dostlan bu pre1!. 
rildi~inc göre. Bitler tar:! ndan J slpi kabul cdJyor~ sulhun ı:. 
dzrpiş edilmiş olnn Alman • desi ıı:tn en mUcsslr bl.r esas bu· 
Frareız ı:;ulh r.artları pl'('j~!li hali lurunuı; demektir. Fakat bizim 
hazırda iki hük~ct şefi tarn. tıimdiye luulnr tecrilbclerhnlz bu 
fından henüz imzn edilmcmi~tir. sözlerin bir prop:ı~anda ulctl ol:-. 
E-::ııı preııs1pler mı.n .,.t•ıesı knıerne ra.It Irullaıu!dığmı gösteriyor. S:?. 

alınmış bul".ı'lmnkta1l..'T E'Jnun anab· mimlyctıcrlni lsbat etmek 1ta?. 
hatıanmı. n:ızapan Alsoa t..oren!n Al. ynnl:ım rlüşor. 

m:ıny:ı tnrn!mdan ilhaa ea1lt:eek. Fran HOSEYL.~ C.ABİT YALÇIN 
sız mUs~em!elte erlnln tıımnmlyeUne 

rlnyet o:unacnk!ır. 
Frnnııa Lnvlz olarak Ml~hnrc Beıı;ı. knlncnk. tal:nt Almnn l~gr.1 kuvvette· 

kaya nlt Vnıotı ır.ıntalı:~J:n1le garbı 1 rlne bfr dost millet krı"'1etıcrl knfm 
Afrllm 1ng111Z m!Vıteo:r '";ceıerlne va· oıacalctır. Fronsa bUtUt- yardım 

r.lyet şeklinde t~d:ıh'.lp Nfcı>ktlr. ltnı. knynnklnnnı Almıınra.rıt-ı emrine A.. 
raya h!ı;: b!r arazı terk edUml}tCek, mfldc tutncnklrr. 
tnlmt b•ına mıı~abfl Mısır ttalynya Projede Frıı.rıınz dona"lmasmı !Uycn 
terltcdil!'Cclctfr . bekllyen vaziyet; hskkmaa tam bir ııı.. 
Şimal! Frı.nsa Almarı lı!g&li altmda rar 0 bOkUm ıttn:ıektedır 

B. Millet 
Meclisi 
Pazartesi glnl 

toplaaı1or 
Parti Grupımda 

Hariciye Vekili 
izahat verecek 
~karad&ıı haber 'ftrlld1ğine aza. 

ran BUyUk Mlllet Jılec1.Lıd puart.e111 
gilnQ toplanacaktır. 

Tctkl.k ve temaslarda bulunmak tı. 
&ere intihap da!zdertne ~tını, oıan 

mebuslar Ankaraya d!Snnıeğe ba§l& • 

mıııtardır. 

önUmllZdek ! salı gUDı1 \!t! Parti Kee,.. 
lls Grupu toplanacaktır. Bu toplantı. 

da bariclye vekill Şllkr'1 S&racoğlu 

bir buçuk aylık taW deneat unasm. 
dakl harict hAdiseler .Mkkında Jzahat 
verecektir. 

Amerika ile 
Japonya 
arasında 

Henuz bir anlaşma 
imza edilmedi 

Tokyoda hail müzakere· 
ler devam ediyor 

V~gton,. 11 (A..AJ - Ja
ponya ile Amerika arasında ya. 
kında bir anlaşma imza edilece
ğine dair olarak uzak §arktan 
gelen müteaddit haberlere rağ. 
men, ahvale vakıf Vaşington 
mahfilleri, henüz hiç bir şeyin 
har.r olmadığıru söylemeğe de
vam ediyorlar. Tokyoda müza.. 
kerat devam etmektedir ve bu 
mlizakeratın, matlup olan neti
ceyi verece~. yani pasifikteki 
gerginliği izale ve bir harp ihti. 

ASKERLiGiNi 
YAPMIYANLAR 

malini bertaraf edeceği u.ı::ıul
maktadır. 

P Uzak şark halberleri, §imdiye 

Hiç bir memuriyete 
ahnmıyacak, mebus ve 

belediye Azası 
seç ılem yecei< 

Ankarad::uı blldirlldlglne göre, t'l!ll 
askerlik h.lzmeUnl yapmallllf olanların 
hiçbir memuriyete a.lınmamruan haıc.. 

kmda bl.r kanun l~a.31 hazırlan • 
maktadır. 

IAyihaya göre, bu kaba kJm1eler 
muvakkat veya namzet memur dahi 
oıamıyaea.ldardır. Bun~n bafka me. 
busluk. belediye azalığı ı;!bl .ıyıuıl ın. 
tıhaplarda ısoçllseler bile intihapl&rı 

makbul olamıyacaktır. 

Amerikada endişe 
V a§ington, 11 (A.A .) - Ruz. 

velt. annesinin cenaze mera.si~ 
mind:m sonra çarşamba akşamı 
V~ingtona aV'detinde garda, 
Kordel Hul ta.raf:ndan karşılan. 
mıştır, Cumhurreisi derhal faa
liyete gır:işm~ir. Bu faaliyet 
hadiselerin, son günlerde Birle. 
şik Amcriknda uyandırdığı endi
şeyi göstermektedir . 

Amerikan milleti, perşenbe 
akşamı söylenecek olan nutku 
sa:'lıırsızlıkla. beklemektedir. U. 
mumiyetle t ahmin edildiğine gö· 
re, nutuk, harbin başındanberi 
mihvere yapılmış olan ihtarların 
en §iddctlisi olmak ihtimali var. 
d;r . 

RUZl/elt, bugün kongre liderle
riyle yapacağı müzakereden ev. 
vel hat""biye ve bahriye naz1rla
riyle gör:;.şmek üzere kendilerini 
davet etmiştir, 

Feci bir kaza 
Dün Şehremlnlnde 8 yaşında bir 

m çocuğunun ölümile neticelen -
miş feci bir kaza olmuştur. Kaza. 
nm tafsil.Atı §Öyledlr: 

Şelrrcmlııinde oturan saraç Hak 
kmm 8 y:ışmda.kl km Elli', dU.n ma
halle ark~Ia.rından 10 yaşında 
Ahmetle birlikte Dellçcşmesl.nde· 

·ki bostanlardan btns:nc gl.t.riıiştir. 
İki çocuk inclr kopanna.k üzere 
yüksek bir nğaca çıkmış, ancak 
ağııc:.n dalı ikisinin ı:r!ıkletlni çeke
mlycrck kmlımştır. 
Ağacın tam altında. bir bostnı:ı. 

kuyusu bulunmaktadır. Çocuklar • 
<lan ikisi de bunun Uzerine düş • 
müş, Ahmet can havliyle yanda.ki 
çaWnra tııtunmuş, fa.kat Elif 37 
metre derinliğinde olan v0 13 
metre de su ile dolu bulunan boe· 
tau kuyusunun i~ düşmüştür. 

Çocukların çığlıklarına yetişen • 
ler hemen itfaiyeyi haberdar et • 
m'.şler, ancak gelen itfaJ.yenin 
mcrdivcnferi kuyunun dibine yet.L. 
şemem·ş bunun ilzcrine iltl merd: .. 
ven bir:blrlne eklenmiş, fakat bun 
lann da uzunluğu n.nc:ı.k 27 metre 
tutınu.~tur. Bunun Uzerinc kalın 
bir lp ve ucuna da çengel bağla.na.. 
rak Ellfln cesedi aranmış, lakin 
tavuk, köpek vesatre bnzr hayvan. 
larm leşlerinden başka bir G-CY 
meydnna çıkmamıştır. 

Z rn kuyunun altında surlara 
doğru uzanan yollar bulunmakta • 
dır. Elifin ecsedinfn de bu taraf .. 
lnrn sürüklenmiş olduğu sanılmak 
tadır. İtfaiye bugün de daha. uzun 
merdivenlerle kuyudakl araştırma 
sına devam etmektedir. 

kadar, bilhassa., müzakeratın 
süratle neticelendiğini görmek 
görmek istiyen bazı alfikadarla... 
rm şiddetli arzusunu ifade eder 
mahiyette telikki olunmuştur. 

Bu müzakerelerin ortaya C:T· 
kardığı mesele hassa.tan muğ
laktır Ve Vaşingtondaki mes'ul 
şahsiyetler, ur.ak şark meselesi. 
nin heyeti umumiyesi üzerinde 
Tokyo ile Vaşington arasında ni· 
hai bir mutabakat hasıl olup ol-
mayacağı hakkında bir fikir 
edininciye kadar, müzakerelerin. 
oldukça uzun bir zaman daha 
devam edeceği mutalhsmda.dır
lar . 

lrall Maliye nazırı 
ıstıfa etti 

Bağdat, 11 ( .A..A.) - Röyter 
ajansından: 

Sekiz gündenberi kabinenin 
vaziyeti hakkında deveran et.. 
mekte olan şayJ.alar, maliye na
zın İbrahim Kenlalin istifasiyle 
son haddine varmıştır. Kabine. 
de yeni hiç bir tayin yapılma
mı:ştrr. Çünkü hariciye nar.rı 
Ali C.evdet, maliye nezareti ve. 
kaletinl deruhte etmiştir ,. 

Benzin ve yağ 
saklayan 

garaj sahibi 
Dün duruşmas ı sonunda 

tevk f ed ld ı 
ileri sürdüğü bazt iddialar 

tahkik olunacak 
Birkaç gUn evvel ~yoğlunda blr 

benzin cllrmilmeşbudu yapılmış ve 
Salt ile Sadi admda üt1 ıoförUn ihbs.. 
n üzerine Kadem prajı i§lcten Se • 
14.nikll Seha Selmuruıı carajmdakl 
depolarda aalı!anmtJ olarak 2:100 litre 
bcmln, IU varil mot8r yağı, 17 teneke 
kapalı benzin, 11 teneke raz, 1 teneke 
tut, mobloil sandıklan. Unlerce kaz
ma, kürek, kangal teller bulunmuş, 

bunlar kaçakÇllık bUroS'.1 memurları 

taratmdall mUhUrıenerek garaj l&hl.bl 
adliyeye Ter!.!mi§tL 

Seha Sclmurun md::ı.kemeal dUn 
Beyoğlu eilrmllme,hut n::ıhkemeslndo 
başlanmış ve ıuı;ıu duruı:ması ıonun. 
da tevkit olunmuştur. 

Maznun mabkemed~ bu benzinle • 
rln ve yatla.rm vısafr e~yala.rın resmi 

• vo yanresmt mUessesc~eı-e llit oldu • 
ğunu ve a.tmağa ~lyEll. bulunma. 
dığmı ııtlylemiaUr. 

ı.Ialıkeme evrakı tetkik için aym 19 
uncu gUnU 15ğleden aooraya bırak!! .. 
mqt.Jr. 

SATIRLAR 

Ordu ve gençlik 
( Ba!7 tarafı 1 nclde) 

ku"-qt kazanmnlarmr tenıill ede. 
coktir. 

Gençlibtfn, askerliğini, Jl!le tah· 
slllne ekli yapm:ısı. lise eahadet. 
name.'ifoJ an('llk bu hizmetini ffa
dnn sonra alması her bftkımd:ın 
faydalı olacakttt. Böyl~, Jı:ı.yn. 
ta ahlanla.r blliıhırc kendllcrlncc 
m\işkiil bir \-aziyetle k:ı~ılıı.5ma
mr, oln~Jardır. 

Ordu bilgisini ge:n~ <Buuığ, genç 
\'Ücud kanar. 



H "X B E Jt - :Aqam l>06tası 

i. şli Yıldız I 

.PledBA.<illvEHAHNUO S ~ 

şur. 

- ly\ ami'\, n:lun hakkında 

Birinci smı# 
mütehasaıı doktor 

NURi BELLER 
1"111( ve UUU HASTAIJID.ARJ 

Anlwro Gaddcei llio, ıı 
Uua~ coe sıuıtlcrl: 1~ &en ltlbareo 

rum. 
Ahır.et pata bttnları du • 

yunca sakinledi: 
- Ne diyorsun, Cafer? 

O çapkın herif şimdi _usla~ .. 
mı§ öyle mi? Halbuki e1k1 • 

den dva gibi ele &~uca ıığ .. 
mazdı. Onüne gelen kadına 
el ve clil uzatırdı. 

(Dc>1,rımı ııorJ 



, best ta vır.arla odaj a gıre. 
ıcıhan . yh e" .., ·,.in e1i·1i 
zınt'irleme s ra1adı"'ı te· 

Jr sözlerıyle muradını bu 
ı ar ısa bir zamanda hocaları 

vr ta .. \•le yerine p t rcıı sc·, ht. 
·· d ı d""ktu. 

, rta gibi k sa bir z'llnan 
1 :ı ı.,. rm0di~i. tamnırc.f· .ı ı:::r 

·1 j...,tp ·;~; gib" v 11 tiren 
• "'i "' \ hil!c gıptrıh bir hı lw. 

n ·mcsine ı:röz at vorchım. 
r r~ .. b·r ~ürü para bırakan 
'5 ı · · ,_ P ııın ayrılırken· 

~ Ş · h c'°P'1di }ı"- tler; Ko· 
C'" ı ,. . .., 1 1 ız na ~r}nrfü Ev 

zor a•rrı m dii1·' Aııa !"idi. 
v b y e dev~'ll ederse J?"aliba 
b· f' rlP bu•m b"rn.:: J·.,"ület 
nı ·iz j('in tekrar kapınıza baş 
vı ıcn .Tım' 

;")ecli<rinı duvmu~. havretim 
r1 do•unuş ka1IY'I"tım ... 
~ 1sicihnnı ondan sonra muh. 

'" rkfrlar, m•ıhtclif biivii "'C· 

k "t i<'in F"erek Lale~i şe1~bin-e 
n. <Je icazeti aldıktan !:Onrn 
r ·xı.ş vurduı'hı zamanlar da 
h ,yi tanıdım ve büvünün 
c~ o) rım daha etraflıca anlamış 
oJ 'um ... 

ÇINGIRAKLI HOCA 

UNVANINI VE lCAZE:\lf 
NASIL ALDIM? 

Laleci şeyhine 11 uzun hizmet 
S< esi muavinlik ettim. Şeyh 
f 11di gün geçtikçe beceriklili· 
ğ J,..n, tez kavrayışımdan 
ır un oluyor, Ra.bia hoca ha· 
n • da dahil olduğu halde ev 

o i"inde beni scvmiyen bu. 
mııyordu .. 
Ve.. Yirmi yaşıma bastığım 
an, ilk göriiııte hayret ve 
~a ile b'lktığrm hocamın il· 

n ı e tamamen vakıf ve sahip· 
1, 

Yirmi dört yaş•ma kadar. 
rt sene bir çok defalar şeyhin 
Jı::terilerini ben, yalnız başıma 
bııl etmiş. onun tatbik ettiğı 

usulleri aynen tekrarlayarak bir 
<;OK muşterinin bol parasını <:ek· 
"l'liştim, 

Laleci scvhi memnundu. Beni 
1aha Erenköyden ald·ğı zama'1 

(0a7d •mirin blrtncı ayfll8rncıa 

başlık ~anınd&kJ tar!J> Ot'r<>evcsı ım. 

poouytı. hlrllkt4' ~iind .. r!lf'('('k) 

l:VLKNl\IH l'EKı.lPU:l<t iŞ -'KA· 
HA. lı:" VEH!.\lF.. 'lJ.11\l SATIM 
clbl tlcar1 mahJyt>tı tıab nımıyan lrlt. 
oWı: llll.nL r p:ım u nrorolunur 

Evl~nme tekliflerı 
* 28 YS§mda., Bu1g<ır!!1'an muhacir. 

lerinden orta boylu sac:am yapılı, 
hazır paran bulunmaya.:ı bir zat iç 
güveysi gir.lllek için Kt'rıd:sınc mUna
sip b!r eş aramaktadır. 26.30 yaşında 
dul dıı. olsa makbulUd:l.r :ıt:.35 Yllf a. 
raamdakiler lçi.Dden eşyı..<ıı ve evi bu
lunan tercih edilt>cekUr 1stıyenlerln 

Bursa Dobu çlftlltlnCle \'...but, Mura. 
diye Kayabaııı 24 num,\ .. fo>ria Ömer Al. 
bayrağa müracaatlar• • 32';' 

* Ya§ 19, boy 170, kııınraı, Jlec 
talıs!lll ciddl bir genç, i:, b1r aileden 
namuslu bir bayanla .-v:cnmek iste • 
mektedlr. Bay Kostt P 1-t>k(ır 

17 numaraya BeyoğlL •ıs 

Is t: "<'' aravanlr?r: 
• Orta 2 den nyrılm .e 16 yaşında 

kimsesiz b.r genç ö.,le l"n sonra bir 

mlle c.-:te ~' arııma .t ır. Haberde 
<T.R) rcmc:iııc m ıraca .:.o.n 

• Ort V.f\.Şlı v emn.vc 1 bir kadm 
lir •ı nln aını.z eme ,~Jenn vap. 
mck lst ıncktedı r Bayar B. V. Be yoğ. 
lu Tara şı Macıır fursı so ·agı Nu. 
mara ı2 

Unctı ını. 

veya tm us 
ae !Jir mimar \anında az btı 
ş aramaktadır F"tnde tıonser 

v!Bl r '"'nrdır Mıatt rerr.zın~ mUra. 
caat 

• Dize ve nl'ümurr Of•nzınıı ve ms 
rouu -n ıtör•e:-tn oa9·ı.t-klıııstliıtın 

apmı~ ve ıın :ie mu ea"'dlt bonser 
vislerl '>'Jlunan :>•r on~mPKIDist ı~ ıııra 
maktadır raşrı1ya dı> ı{l ehil!r ı Us. 
taı reınz1nc mUra.:anL 

• rttr ·u:;e trarıı:ıız.ca ;'\Jnıuıcs .nü 
'<emme. okur yazar ve <ıonu~ur B)Tı 

ea tılrıı2 tngillzcP nmr .. ~kerllkle a 
Lnkruıı 'l1mıvan en: ıcösterebıten 

hesaptan ve mun LSebeder anıavan btı 
ı:.ır ucuı bh Ucretle ~ ıı.ramakt.adn 
M.T V.) reınzlne mOracaaL 

• Türkçe. Cransı~ muhabere ft 
tercümeye vtıkıı vazı ma.ldnest kullan 

H A B E R - Akşam potıta.8l 

- ı - Ho 1orla !ı yapan 
• .ıd :ıımı KL ıt:tmış vlduğunu 
her fır~atta ılerı eürrrf'k beı im 
ou nııstı, mcslektekı muvaffn. 
Ki~ t:tımı, .endi •im ~~çen bir 
•UO • .ıl ve hıbcsinı iyi ışlctmck 
suretiyie varılm ş bir zafer. u 
ı:ı ılmış bir !mzanc telakki etti
ğmı açığa 'uruyordu .. 

Nihayet 12 uzun senenin ben· 
de hasıl ettiği kıya ( ! ) netice 
"arş sınd::ı bir sab.,h şeyh benı 
kendı odasına c:a{{trdı. Yatağının 
yan na oturttu Sabah kahvesini 
beraber çekıştırdik. Sözü ac:tı: 

Oğlum.. Geldin, yetiştin 
artık. Görtiyorum ki benim ye 
rimi fazlasiyle doldunnağ.ı 
muktedir malumatın var ... Ya. 
ııımda ger:irdiı1in 12 yıllık çö
mezlik devresi bugün nihayete 
ermiş bulunuyor. Ben senden 
ho:::nutunı. Tanrı da hoımut ol 
~un. Sen de pekala takdir eder. 
sın ki , bir dam alt:nda iki kud· 
n·t barınamaz .. Sana bugün ica 
zeni ,,,ereceğim .. Yalnız iyi dinle. 
Bu mesleğin her noktasım etr..,. 
fiyle biliyorsun. FP.kat bazı s·r
lar vardır. Onları da sana şimdi 
ıf~a edec~ğim ! 

Dedi.. Benim ~ifchcn bir mu
kavele nkdctti. Bu mııl:avele, 
§eyh hayatta oldukça ona hür. 
met göstermek. onun yaptığı bü· 
yüyü bozmamak, onun müşteri 
Ierini kabul etmemek, hültümran 
oldu~u mıntakaya el uzatma. 
maktan ibaretti. Tabii ben teha· 
lükle kabul ettim. Söz verdim. 
Abdest aldırdı, Kurana el bastı 
rarak $Özümü yeminle teyit et
tirdi. Ondan sonra yastığının al
tından <rkardıüı bir icaznameyi 
bana uzattı. Buna, bir kırmızı 
kese icerisinde 150 altın da ihsan 
etmefö unutmamıştı 

Ben bunları aldım. lcazet 
n!l.llle diplomam. bu ufacık ser. 
vet de yeni kuracağım büyücü 
ocağının sermayesi olacaktı. 
Şeyhle karşıhkh muvaffakrvet 
dualarını tC"krarlıvarak ayrılış 
mera')imini tamamladık. 

Rabia hoca hanımdan daha 
hazin bir sıtma ile avr'lıvordunı. 
12 sene bana annelik eden ihti· 
yar hoca hanım: 

- Ayo .. Sakın beni unutma .. 
Yoksa hak!\ımı h~l~ r>tnı"m .. 

mUessest>de caıışan ııı ~, it&at d6rt 
ten sonrf\ Olrkac:; s:ıa • bllec!'ıt' 

bir ~ aramaktaı:lır 1-1 ,ıu p<>strea 
tan H•lseyı.n ndresıne :azııması 

• Fr:ınsı2 mektebi ort.a ıusmındar. 

'Xll'Zun. C!nkUlc OJen oır bavan iş ara. 
'llaktadır 1'f.lrJrcesı lvldl~ ı Neverı 

"emzlne mllr11caat 
• TUrkce ve frıı.nsızcayı milk<'mmel 

otlen gene bir tmyan •:ıhnh veya öğle. 

.:!en sonralan tercume ı:ıE:rlnr1e caıış. 
mak Uzcre ı.ş aramaktadır Almanca 
1an tercllrnetE'r d!' vapah1Jlr c H B T) 

rcmzlnl' mUrncaat 
• L~ ml'zunu Anadoıuıu ı;aıış 

!(aC. C!Urüst .ıludl atmare» ve rılra2 

ıaktllo b!IP.n 1 ya.şınde Oir ~tn<: ~ 

!lramaktadır Hususi 1lars.k ortamt>k 
tep ve lise :.ale:>cs.n l\llC crt vnnın 

:1a u olr ücretle rtyazt ;,o9 Cızik vE' 
lmanca dersler! verebilir ı l.K.E ı 
~emzlne n11rucaat 

• l..lse tall'b< .ı;,n, LUr!(<,l ıransızca 

ge klllttır :ıcrsleıi le Or' ıı ıııe tık me1' 
•ep ta ebe,e"'.n,. "' lE'"" verillr 
B.N.Ş rernZUlf m!.ıı nuaııt 

• 29 y~ınna Cck r .ı i[erllkle aıa. 
kas olnıry:uı y~nl ııe esk• vazıları bl. 
erı l>lr enç tıer ne >l•ınuı olsun oh 
~ aramaktadır B S ı l'mzlnt mil 
ıcant 

"' Mıııl vaziyetbir oozukıugu ytJ 

tUndı;n rıu sene aiıslll:ı devam ede 
nemeK ~anıre•ınde bu unruı .ıır gen~ 

"ıerhangi bir m'ltsse<re'1" ı aramak 
adır f F Yazıcıo~ıu N>mzlne mtlra. 
·nat. 

• 24 yaşında bir bayan otr dtlkkl\n 
.ıa 11ntıcııık ışı !Lramal•tadır N.lrkçe 
'ransızca rumca 1mr ııu.ar lMUDG
~ı remzine 'tlllracaat. 

Aldırınız: 
ı\şnğııt ı nımn:ı:.an vuılı "lan o 

kuyuruıurımızm .ıaıoıarına 

mf'ktıır.ıan ldurenaneınltcıı>ıı 

ııın d;ıbll ı nerı::ıln ~ıb.ınta.rı 

l{t·lt~ 

ıpuuu 

liğlryf 

ıuııı.ır \t>)ıı ... wı 1' '1cıı !IOnru ııluır. 

nı ı l:ı rı rlf'n 11uııın 

ıRablaı tBK.ı (8ev.!&) 124 .semrn) 
(8.N.B.ı (Riyaziye) CM H) (Rahim) 1 
(Hamdi) (F.S.V) (Yapı ak) (A.D.) 
(M.K.86)(22 Çaylak) l T. ı ) (Doktor 9) 

/ 

(15 LcylAl (İ . '.::6r) (Nevin 23) 
<A. Yılmaz> (R.35) (N. Kalpakçı) 

Ya} garasını bol goz} aşlarile 
:slatarak tekrarlıya tekrarlıya 
gözlerimden öptü, Şebiru bacının 
da. ü;tirak ettiği bu hazin veda 
sahnesinden sonra 12 tahsil .en~ 
pıi küf ve rutubet kokulu Joş bağ 
rında erittiğim LfıJeci Şeyhinin 
evinden çıktım .. Heybem omu -
zumda, keşkülüm elimde. keme. 
riın belimde icazetname ve kır 
mızı kesedeki 150 altınlık serma 
yem de koynumda bulunduğu 
halde Kasımpaşanm volunu tut
tum. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRıP, ROMA il~~ 
NEVRALJi. ı<IRl:<LIK VE SOTON AG ULARl~IZI ı.liRH tL ıtE;! ,I 

icabında günde 3 kaJJe alı nabili1. T AKL/1 lERINDEN SAI<..ıNıN/Z. 

O zamanlar J{a ımpaşa htan -
bulun en kalaba) k ve bizim mes. 
Jeğimize en müsait bir muhitti 
Burada hanlar. b~kar odaları ya_ 
ni o zamanın pansiyonları meb
zuldü. Doğruca bir hana indim .. . 
Yine ou muhitte şevh1 ere. hoca
hıra gösterilen ~ırı hürmet ve 
itibarla iyi bir odaya yerleştim 

( '}""ı"IJ YI 1 l"(I r 

Yeni N eşrivat : 

Yeni Adam - 3:JO nci sayısı 
dolgun bir şekilde çıktı. İçindeki
ler: :\ieçhul öğretmen (Baltacı
oğlu), Edebiyatın mesuliyeti (Sab 
ri Ozerdcm), Baltacıoğluna mek· 
tuplar (Aka Gündüz). Boğa glire
§i (Hikaye - Cıı.hit Burak), Mavi 
ilsttindc (İffet Evin). İffet Evin 
(Resai Eriş), Antigonc (Sofok
l~'ten Çe\iren: c:-;evzat Hatko), 
Hayatrm (Baltncıoğlu), iç !'IOSye· 
te, kliltür haberleri. kısa tetkik 
ve tenk.tıer. 

• -'j:.. 

İ'itanbul futbol ajanlığından: 
Futbol mevsiminin açılışı müna

:Sebetile 14 eylıil 941 pazar günü 
Fenerbahçe stadında tertip edilen 
şenllklerin programıdır. 

1 - Saat 14 ferdi futbol müsa
bakaları. 

2 - Saat 15 .Matbuat • Hakem
ler maçı. 

3 - Saat 16 İstanbul muhte
litleri. 

4 - Tribün 50 dulıu!iye 25 ku
ruştur. 

Stad gişeleri snat 12 den itiba
ren açıktır. 

11.9.1941 
10.15 C'nz 21.00 Ziraat 

Pullu Kutuları uraYla iıteyrniz. 

TahmlnB 
1100.00 

650.00 

771.20 

İstanbul Belediyesi 

llk 1. 
82,50 

,_ 
iJl .. ıııı.ıı 

tJnkapanmda Kasap DemirbUJl ~ " 
panı c&J.!es:ude 30..142.144 naJ.11 uş! _,J 
<!lıkkdnı ı.J:unan ev enkazının, ı;~ ınsı'"" 

4~.75 Unkapan:nda Kasap Deınirhiil· ıcaJl'.ıı: ~ 
İc.at soıta)'ıı..'1& 3 numaralı hlUI en ,c"' 
Boğazlç1 ;d.ı Emirgdnda Emırs:11 ıı-• 57.M 

numarail t-!Jlalann hedmtndeD çı f. 
tışı. yaf>I ' ı\Ç 

Tahmin bf'dehı.ıt> lık tem.uıt mlktarlan yukatd"tur. ~· J 
kaz satılmak üzı-re C..} rı ayn açık arttırmaya konuıınuf j.6 9.ft ... 

tııaıe t"' 

., • • ·ıı! e 

bıt ve muo:nt>lılc mıı• l r!üğü kalenıirıde görOlebllJr. riJl U1' ,1 
gUnU saa~ 14 de da~ml encümen le yapılacaktır. Tflliplr 

1 
eıı.-eııı 

buz veya mektuplsriıc ihale günü muayyen saatte dnlJll 
ma•"\n. t 7659> 

111< e• _..,,ı; 
İtfaJye Amir ve efradına yaptırı.Rcak 439 talnın .ıcış dtli •w· 

usulile eksiltmeye konı..ıımuştur. ~'lcmuunun tahmin be eııt 1'~ 
tcnıinatı 547 lira 2" kun.ştur Şaı·ı.r.&mesi zabıt ve ıııua~ tC dt. 
lcnıtnde görUJcbJJir. tııa.c 22.9.9 ıı p.ızartesı glinU saat 

1 1<tıır"'r: 
a Dle ~ de yap:lacaktıı TaEpleri.D ilk te.:n•nat makbuz \'eY eıen ~ ·ı: 

ait tlcarc' odr.sı ve. ilıı.ılurı ve h.anunen lb .. azı ııUııngıtiarı L~ 
2490 nuır.aral: koııunuıı :.arifatı ~evresinde hazırıaynca eıerl 1 
rını ıhaie gtlnl enet 14 ôe kadar l'ııımi encümene verın 

~-----------------;hıetr11e 
Devlet Demiryolla rı ve Limanları Yeni Eserler - Yüıi.iyü§ 3. sa

yısı zengin münderccatla çıkmış
tır. Okuyucular:mıza tavsiye ede
riz. 

TakvlmJ orkestrası Umum idaresi ilanları ııf 
19.SO Ajana. 21,JO Karı5ık --------------- - ııteJı! t 
19.-la \' ıırtUU'I earkılar Muhe.ıumen bedeli ı 4638) .lr ı ı 90) kunı§ oınn 111~41) ~~ 

E Seııler 21.SO Konuşma metre ınlkAbmcar ıhart:t 7 kal~'.ll gUrgen dilme tS0·9 deıd ;ıı 
r': .. k daktilo a:anıyor .. b!.lin 

..O.ı.ö Radyo C!;ıllr saati) (l:S.30) onlıe§ bur,ukta Haydarpa.ş 1.oJ.4 gar binası da .• ı 
Ankarada bir dairede çnl!~mak üze. t ı .. ı _.., .... gaze es " .1:- S<'nfonı tın.jan knpal• ?.a .. f Ui!l\'ile satın a.lıııacaktır. ... ııııp· Ai 

re iki erkek daktiloy9. •htiyaç var. ..ııı,. , ıı.r 
%0.t~ Kt>men1:e ve ork~tra"ı Bu işe girmek ~stlyenlerin (S-:7, lira (92) kuru, arf!ıı.ı"<I', 

dır. kanunla ~ 22.Sf. Ajans karıunı• • tayi.D et.ı!ği vcı;ıknlnrlı> tc.ı.ıır.erinl muhtevi z eıer' 1,..~ 
Steno • daktiloya liyakatine göre 1 1 1 \·erııı .,.. 

eser er at (14.301 on dört ot.:za kadar lcon.1sy9n re!sllğ ne ıı""tılJJ. 
170 ve diğerine SO liraya kadar aylık I< d ,,-

1:3u işe alt şartname t-r komisyonc'erı parasız olıınt~ --
ücret verilecektir Taıl:>:ı>rın 12 eylQI 1 ~ ı 

1941 tarihine ka.::lar g'f,U'tc.>mizc (K.B.) ı•"ENNa ı:ıVNNt:.ETÇJ 1 l Topkapı Maltepı:: s n ,-ı eıcı satın1ıl11 
remziyle mUracaııt ed<ı-G!! hal tereU 1 " :.ı 

mclerlni, bonser.·lslerinl Vt bir adet NURi ESSiZ K a ar' ./ 
boy fotoğrafJarllc açık adreslerini gön Sür'at ve Enınt:l"l~t om SV{)OU ' n __....-;wJ 
dermeleri lAzımdır. 1 tır 

Tali:11erden ibraz edeC'~kleri vesi. Müracaat yeri: Aksaray Karakol 1 ı - Kapaı. zart uauilıe 020 wıı saueyı.gı aıınacal< 11;şdJ1 ,-..1 
karo;ıı. ında Huııu1ı1 Daire muhamm<:n OEdelı 160 kU'"''" 50 cıınum tutarı 8S4600 .,81•erl kalam göre münasip J!'ll?"tllenler da - • ~ nde .. " 

vet edOerek imtihar• edileceklerdir. ••••••••mı•aı••aı 2 -- Evsa.: ve huru3i ısartlar lopkapı Maıtcpesı 1 

IV:emur ahnacak 
Dev1et kitapları mütedavil sermayesi 

müdürlüğünden : 
Müdı.1:-IUğUmUzUr. mutıasebe rınvisi ile taşra yayınevleriııa~ ııatq mi' • 

muru yardım<'ısı olarak çalıştır-.nı'ik üzere memur almacakt•l', 
En u ortaokul c!t:ı (;(.esinde tahsil gönnUş ve fiili aske.-!'k vazıfesln· 

yapmıı; olmak ve lınlen nskerllkle b.: ili§iğl bulunmamak şaı·•tır. 
Tallple:-ın uıhstı Vl'slkası, hllsı•Ubal kAğldı ve ~lmdJye ku·•ıır çalışttklıır 

varıerden a!<Jıkları lı•zmet veslkalaril<ı b!rllkte 11.9.941 pe~Ptroe gUnU !l.k.. 
şıımıııa kadar Ayasofyocte kilin Maıırif matbaası dahilindel't ırl 1 ı11lr1Uk blnıı- ı 
sınr mnracaııtınn vı- :yapılacak sı-çm<: müsabakasın:ı gtrm~g tızC>re 12.9.911 
cuma gUnü snat 14 tl' mUdUrlUkte bl!lunmaları. (7971) 

Tür Cumhuriyet 1 ~rke2 

Ra .a ı 

Altw ~ı ~Uogram 
tlankn• • 

Ufaklıl! 
• 

l l F 

72.604,628 

• • 
n tılldPkl MnhRhlrlP.r ı 

l"llrk ~:raaı • • 
llarl<;lt>kı &JııhablrlP.I • 

ıutw ·arı Kııogran 9.636,8:S6 
A.ltına wnVill '<8bt ııeroesı ıo

rıt.ıeı 

Dığer töVU-ter t't oorçıv Klirtng 
'l&klyeıerı 

Ra:dııt f'ahvUlerı : 

Ueruı:ıh •dilet enak :ıakd!ye 

KllrŞllltJ 

Kllnunu• 'l'l&cldelerine tevfi. 
llaıı Ha:zlnt. taraJ ındaıı YA.ld 

':.edlyat • • 

tieneıJııı l'Uzdaru a 
ııcar1 Senecıaı • • 

l:ııham ve ıhvtlll rllıdanı ı 

ıenuıtf' ecUlen eTralu nakdt· 
venuı Karşılığı eshaa:ı ,.. 
ta.bYUB.t itJbaM ıuymeuı 
&rbc~t &!bam tt l'abvllU ı 

AYan ı • 
A ltrn n 1övt2 ııurtnı ınan.1 • 
fnhvtlAt Uzerne avara • 
Hazlntovt kıa11 ıııao aTıuıa 

H-,z.ıneyt s0~" No 1{111nuna göre 
açııan aıtm karşUıklJ &Tana 

Hlasedarlar • • • 
MUhtel.U , ı t • e e t 

L.ıra 

ım .. 124.217.77 
15.643.695,-

447 481,Sl ııe.215 344 os 

856 s~ 04 3.56.83 ,04 

13.555.009,83 

46.752 101, - tı0.807 410,33 

15'. 748 563,-

21.683 011,- 137 065 552.-

261.267 496 39 4:61,267. ·196,39 

45.441.861.93 
R.310.245,19 58.752.107,12 

4:.~48.64 

7.808 722,-

167 UfJO ıJllO,- 175 .sı3 1370,64 
4.M0.000,-
7.807.201,08 

YekQn 818.585 119.6!'l 

1 Temmuz 1938 tantımden ıtibaren. 

mlııyonunctıı gorulebılir, 0ndş '~ 1 
::ı - İl.ales! lll.ll hl cuma ~.lı saat ıı de ıcoınlS) at ev"' 
f. - İstf>kllıer mez\ıur gUıı-: l!ır.ıe aaatınden blr S:el'ıı: ııı· 

ııın ınık•.ara gbre kanwı' llk tenıı:ı:ı~ makbuzıarııtı ve 

at lO ca koıniSyC'na Vım.1·E:leri. 1751..:?) il! 
• ... • eeııer 

aktır l - Kıı.puı. :zarf usulıle 300 l.Jn p.rlnç aıınac _,ı 

hacnmc:r be:ı<1ı 45 k.ıru~ olup tut.ırs lSMOO urnd:r. d şS"ef· 
2 -- Evsa! ve husunı şartları Topkapı Maıtcpesln e ,ıı 

mlsyonund ... gorüıeb!llr. ıctS1ın:ıırf 
3 - 300 tOD plr.ıöÇ f~ tondan U}""ğ, Olmamak Uze.rtl 

!l.Vrt taliplEre de tlmıesi yapı alJıl<'ccktir. A .. ıctt· (<' 
pıııı....- t t 
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