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.A.Dk&r&dan bUcUrlldittne göre J11k
Rek mur&kabe ve koorc!inuyoıı bt • 
yetıeriDe yalanda daha mUııulp ve 
\htlyaçl&ra uyıwı bir ıektl verllecett 
•nlaşı'ı:ııaktadır. 

l'~UNı 1'&ZI lŞLEIU: ısını mABm: M178. s&NICı u 

] Rindistanda 
1f İ Y 8 S 8 d 8 V 8 Z İ Y e t 

! Kdarmşıklık Hükli 7iet falsolu hareketle-
evam • h . l t 7. • d , ediyor rı assasıget e a.<.ıp e ıgor 

Kongre azasından Bazı tacirlerin gayrimeşru yollara 
'bir çoğu saptıkları _!esbit edildi. Ticar~t Vekili geliyor 

MiW Şef Kurultay tlyderlDI '61Ambyor 

MülLILü ŞEF . tevkif edildi Serbest bırakılan 

Kurultayın dünkü çalrşmala· 
rını yakından takip buyurau 

--... 

at.u alşam. ! Seçilen komısyon-
.. - - --- lar çahşmalarına 
Romanya ile devamediyorlar 
Macaristan 
Arasında 

... _ 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

l>nKANYA ile llacaıiltan • n-;.... tllhaf .. lllilUıkaıo 
.. ceN1U edQw. A~ 
Peli ma Baalara htıemı eden ~ 
a,. Jolcllllı bil'btrlerlne htkoam et-o 
1Mk icia de veAile bekler gibi gö----orlar. 1Pa1la& - lrieam ... 
dilik l&de yaplimktada'. ...., 

atacı am•ml top. 
ıaatıpe,..m1te1e 

(Maaril Velıilinin nath 
altıncı «ıylcrmutlaılu.). 

zoo klll ıaraıaadı 
Bir tren Ut•yona ile polu 
htalıollan .,.,. "erildi 

.._.,.. ıı (A.A.J - Biıl4'1taam 
muhtelit f8hlrlerlnde k&npklıklar 
devam etmektedir. Aaayi§.91.zlitbı aaıı 
merkezi Bom.1>aydır. 

Halit bir iatUJ"OftU tutUfbn'm,ak 
s.~mı,. b1r 7erde lkl polia karakolu. 
nu ateıe vermlıftir. 

Pazar gt1Dktl Jrarırapldd&rcJa • 
kiS Jrlll mma, w 111 klfl JM'&lan -
DUftn'. 

Tuna ıebriDdtlri ttaaf;81z11k Jaare. 
kel( ........ 1' * 18ftl&mmttır. 
ı.uJmeod& ;,apılaD talebe ntım&N

__. Ud talebe ISlmQftfht. 

..... u (A.A.) - BlbanlL .. 
kl kcıape Jaak6mett ~ 81Galllııa 
11m w•lu ... .,.'ftlr. 

Karqld9 1ıGt1ba ~ ..... 

tır. Bur ··~ ..... koleJla'Sa 
talebeleri del'M plmemlflerd!r. MI.. 
80Nmt bllttla mıPll kongre kDmlteıert 
lrammsuıı •JJbmfbt', 

Peollad& vukua gelen k&rppıık • 

- --·~ ~ ...... u )il. -~w~ ..... . 
claa Ggl1 kurfUDla Ja!'&}IUDJfJal'dlr. 
_.... ,........ mlllıı.ut lımp. 

ltlllldl 1*0ok ...... 1mlsn .. -
.... t.mıılt edllcat --~ 
tedlı'. 

Cungldng, tt ( A.A.') - Gametela 
HiruSiatan hldiseleri baüında hle 
bir teftdftte bulamnübdırlar. Yal. 
nıs Tümrgpao ıueteai, .. Uzak 
prk tein bir fellket. 'başlılı aı. 
tında Gandhda tmift hldbesilıe 
«enfş bir 19r ayınmıktedır. 

radJCllRI dört ağustos tu'l"hli .... 
riyatmda Romen oıdusandu bir 
ı:ok general ve !llbaym tekatıde 
llftlrediklijbd bildll'mil, lllkl'9I 
nMlyeR -- ..... llal4e lmank 
tiddetıl bir lisaa De havadisi tek
•ibe blmnı; banan üzerine M1"o 
•r radyosu ıa muk&belede balu
DUJ'OI': Pctte ndyosa ba haberi 
Bölmltte intd&r eden Romen ~ 
mi pseteısiıaln dört ağustos tarih. 
11 ahhMDtda ha ~leye dair 
yapma Jlell'İYatteıı a'lnuf ve Al a 

man Telpaf Ajansaun tekzip el• 
till ma161Qata iltiNden venniıtti. 
Romen radyoemnm Jr.ıendi remıi ga.. 
zetel9rinde ilin edt1en bir llnber.i 
t.elmip etlDITe ka1kllmMı Te 1'1aear 
radJ ... nu ash olmıyan haberler 
vermekle itham etmesi bir hayli 
garip görtilmlltttir. 

Havadisin böyle mftpahf&ya C&. 
lecelr 'bir ehemmiyeti biz olup oı. 
madılı llle!lelesini bir tanla bı • 
ralapns. lfw.r radyosanua mft. 
de'- namnn bu bavad-i ve ... 
meklıe Pe'taaiB bir kabahati el • 
mupak IAungelir. Fakat en dol• 
na bir JtaVllıdlsi bile hazan o tarzda 
teluv etmek bbilc1ir ki altmd .. 
tllrlti. ttlrHl m&m.lar ~"lir. thti. 
mAI ki Romen radJOSUDU köpttrtea 
sebep blyle bir ıey olacaktır. JI'• 
J.:at Wd hiç ..lAıradar edemiyeeek 
biiyle bir me1elede taratıarm bt
riai iltlzam etmiye b.Jkman• m&. 
il.HiS olacalmJ dftşilnerek ifi" tMo 

Kızkulesi çökügor 
Daıgıçlar kulenin altında buyuk 

mağaralar teşekkDt ettiğini gördUler 

hibe glr.i.,ıniyeceğis. . 
Yalmııı itin kinde heplniizl ilgi. 

Iendiıebilffelr mtthim bir nokta 
meveut oldupma da b&t-e etmek 
ister. B8kret ve Pette radyolarmia 
böyle tatallmluı bir t tekaötl\lk 
haberindea ziyllde ~k d!!lul. e .... 
il bir ibtn&ttan ileri telditi şftp ; 
besizdir. Romanya i"9 HM1U'istan• 
arasmda gizltoneıniyen &lddet·li bir 
milnafered hazan Wyttk mtlnaka.
ı;.alarla kendisini gilsteriyor. E~ 
sa ait olan kavgah.r ll"8tUia • • 
manlarda da aradaki dll1111nldt 
hi!!il~rlnin dalma canb oldulana 
L-ildiren ve afak bir vesile De pat 
la1r veren münakaşalar da vukua 
geliyor ki, i'te bahsettiğimiz vaka 
honan bir mi9alini te,kil etmekte
dir. EMnımJyeti de taalluk ett!~ 
meseleden z;yade de-1Alet ettiği 
derin h11!1111metten ileri geliyor. 

Son ~nlerde Almaaya Jıa~!ye 
num Fon Rlbentrop Balkan ma~ 
buat miimeoıısill~r!rıi hnıuruna ks. 
hnl ederek on!!!Sa A 1manya ile 
peykleri ar:ı.<Jmclaıd nıatbuat ml\na. 
setNıtlerint ve hamdiı ÜJl! venne-

_, ............. tlllr••la ,., ••• 11 
bir m81818 lllUDI aldı 

Beltdtye, Milnallallt Vekllet! 
Limanlar Umum MildtırlUğU. ve U
man riyUeti mmılm biT menuım 
dzerinde meısguldilrler: 1st.anbulun 

leri u.aldi bir ........... 11 • 
zam•dae babMtti. Y•i .-... 
Ballalaludan ve Orta AnapMtaa 
aksedep baa andisleria w 
lllıllllll'llD etmedliini mplatarü o• 
lan yola getinne,_ "1ıib. AlmaD 
haıiel7e ....... blyle bir -.ir 
"verndye .. vlredea sebebia 1"I tir• 
lt1 nilmhıtıt1• olabilecelinl tala • 
mm mtlinklnftr. · 

l'üat De ~ ftomanp ile 
Macaristan aJ'Mlllda ldll altmda 
damaa fallJ'9Jl dlijniaa)dı[ ~İlli 
İÖad1lnniye imkb J'Olıtar. ~· 
,a Tnnsllvan)"llllll Jf...,.istana 
terki haMmulaki lmnrDe Roman. 
J'&J'I eamndan '911ftD11ft1D'. lhPi1a 
-... -Bomuıya Ol'd...aa Rus • 
........ iltlr&k ettiNrek •• .. 
colr am ayıplara da alnttDIDlf" 
tır. Macarlar daha llMh ve ıevgi- 1 
li bir evll' mu..,.ıeei g6rllrba, 
Romenler bvey evlAt mevklincle • 
bıralnlnnıtır. Blllaetin bil mmm~ 
leyi kolay kolay "humedem ...... 
pek tabiidir. Ancak tim.dl hepsi 1 

birdea o derece clerc11i ftramda. 1 

dalar ki arab.nnc1a ne kac1ar düt. 1 
manhklar bulunsa yine bu h•le • 1 
dni muvakkaten lrilkfıt ~- j 
meeiımd111'1ar. 

en eıı1kl •e g4lsel eaerlerinden biri 
ohm KmQI~ çökmek bere bwun 
maktadır. A.eilen bir tedbir aJm • 
maaa Aaya ile Avnıpa arasında• 
ki bil orijinal ve bin ıe.Mden fazla 
maziye malik olıın del" gökUp gle 
cleoektir. 

KDllmfee1nbl. '-Jmvlnin arul • 
nilı kilDe att old1llğu:m Ye bu iti• 
.... metaul ola-.fr bir .... 
tetkil etmektedir. Ba adacık eTftıl 
:& 1lıDla ıt.Yueline wrllmittlr, fa 
Jııat bert:n~kl fener De umazııar 
umum ~ metgaldtlr. İl • 
tanbubm tarih! bir ziyneti olman 

(Devlum s IDeBde) 

Almanlar 
Kafkasya da 

süratle 
ilerliyor 

ltlllapadıa 
.-111a11a vazıret 

9* •"l• I 
ı...., U (A,.A.) - Um•e)erm 

Xa.tkaqad& ileri. h&Nketi durdurula
mNDlfbı"~ Al.mankr lfmdil K&r&de _ 
q •blHDde '1'uapM ttmenmm f1ma1 
l:ıat,llmda w 100 kil~ meafedt 
lılalkop .Dllllt&Dmıa ve aynı aman. 
Krunodara ftl'Dllll&ıdJı'. Bu haberi 
Tel'U dt1n pce.ld llcnJ9t tftli4ll fU -
dur: 

"Kıt&1armu:ıı 10 &lutt;«*a KletaJra 
Jada, KatelDoko?Ollun pl&l dolU • 
.anda, Armavlr, Kr&aodar, KaUcop 

mmtakalvında flddetle çarpl'fDlll • 
tir. Diler keıdmlerde zlkre delW 
deltllJdlk ,.oktur. B&re:ıw deıd2ılle 

(Devamı 1 laelde) 

Norveçte 
BIJlll maaenaıar 

aoaa erdi 
Sergende bir •ePt r..,,; 

~tlı 
toklıolm, 11 (AA.) - l.sveç 

,._telerinhı O&lodan bildirdikleri. 
ne ~re, PeeD hafta Noneeln 
sahil bölselerinde bflyQk manevra. 
Jar yapılnuthr. Maneıvralar eeeen 
cama ıftntl Berwea şehrinde np·. 
lan bir aeeit remıi Ue sona enni~ 
tir. GMetıeler bu aıeçit remninin 
flmdiye tadar Bergen de ıllrfllen. 

Müttefikler 
Sal om on 
adalarına 

asker 
çıkarddar 
Şiddetli muharebe
. ler devam ediyor 

mr.amar1Ua 
11nva1ra llatb, 

1111 lmlvazlr 
llaıara •iradi 

Londra, 11 (AA.) - Jımttefilt· 
lu, cenubu garbi Pasifikte Sala • 
man adalarına ullcer o*armqlar 
dD'. 

(TMISI JS tlncllde) 

maddelerin fiyatları 
lformalla lltlae 
çılElatl tataaftle ..................... 

ıe cezala•dırdaoall 
l Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, 

birkaç &ÜDıe kadar tchrimize ıelee 
rek lata.nb"ıılun iktıaadl itlerini, ia• 

, şc mesele lerlni, piyasanın tüccar 
tarafından kontrolü etrafmda alı • 
naıı tedbirleri, itlıallt ve ıhncat 
t.irliklerinbı çalışma tekillerini tet 
kik cdCcek'tir. 

Vekilin m utkiklenne me'hu 
tetJr,il edecek maliUD&t dün tele • 
!onla beıecUye tktıat Miltlirlüğün 
d? ist~lti Belediye lktuıııt 
JmdtlrHlii1 Ticaret ~ile müıte
reken ça.bprak bUtUıı gıda madde· 
lerimn bugilnk11 piyaa fiyatlarile 
kara hona ii1atlannı m.ubyeteli 
bir cetvel halinde hazırlemll}, dU.n 
telefonla. vekllete bildlnntıtlr. Ta 
c.irler, bundaıı. ~rde yeni• 
dee mlhb llandar verUıeceli .rte9 
tkoceini Çlllanmtlaıdır. 

Baa tactrlerin IBtJll Jlert>elt bı
r&lalaıı madde.lerde el m,ma • 
l'el'!Dd&n evvelki fiyatJan yt)k1elt 
mek itin birtabıı pyrimefn yoJ. 
laa •ı>dtl&n, Ticaret Veklletin 

(Devamı 8 tbıcUde) 

• 
ıran 

Mncrıt itfilak mıuılaetlele • 
rine riayet etleee'lt 

Londra, 11 ( A.A.) - lran başn~ 
idil Kı"8111fissa.Jıtana, d&n İran parw 
Jameatoaund• yeıı-1 bblnenfn siya. 
setini islh etmiş ve mncut ittifak 
muabedealne dayanılacalını 'ft ba 
muahedenln ahklmlanaa htlrmet 
ediltıceRlni tebaırO.z ettfrmiştir, 

.5irkeci cina,,eti agaınlanaı 
~- ~ - ~ -~2-2-- 2-2 - - -

Kanlı elbiselerile Anadoluya 
kaçmak istiyen katil 

Bu sabah Galata rıhtımından 
kalkan vapurda yakalandı 

!erin en muanamı oldulunu kay. JDnrelki gece BlrkeclcSe TUkubulan B1llndltl llzere, cbıayıtl mtıteaklP 
detmektedirler. Geçidebütün aınıf.

1 
eararengtz clnayet, nihayet bu • • katu :ıwınlle KAmnı ve Kebmtt adm

laN mensup birlikler fştir.k et • 'bab aydmlanabllmif ve ud katil da iki kili yakalammı, llJ.]ml adm • 
mlftir. De &rk&dap yak&lanm]ftı:r. da bir ıanoıı da &ra1tmlm&I& baf. 

l&IUDlftı. Tahk1katm vardıtı llOD ... =========. ttceye g6re cinayet ,U)'l• lflleJUDilt;ir: 

Parisin Son Günleri ı ==::::.E:; 
YARINDAN ITIBABEN 

Alci'lta ile oka;yacafınuı amtlufumaz 
,_ ltittılnn tenlıitlini yapan )'GZUllll 

TAVM 1 S 

l&Dllftır. 

1Wvelk1 gece dt ıasmııa beraber 
geımıete çıluml w 8lrbCAldD mllh • 
tellt pmoıannd& bir b&Jlt lgmqtw. 
dlr. GeO vakit. aarhOf olarak cadde • 
de Jtlrlltlel"UD l>ir kadlD1a kODUf&D 

tlci erkel9 rutJamJll&rdlr. 
Bulat', Slrkedde Htldavendtgt; 

şöyle bitiriyor: otAıUDln &lt,md&k1 •'IAJllet., lokanta.. 
amd& pnon Oımwl ile ark&dap Rıd 

"Frannz laezimetine 'dair yasılan bütün nyasi lıitaplar vanm. KomıRukl&n kadının ı.entıa 
unutulacak, lakat Paıüin Nn ,;inleri telırtll' tekrar klm oldulU anJ•piam&!Dllt;lr. 

okunacakhr.,, 1"111 fGlll' JDmlnJe K&um INDlmm 

YARIN ikinci saJ11•1sda lndaoü11Dız ~;ı.::r::;ı n.m. badll• • 

========il •ı .<De-.- 19Mllle) 
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[Ç.9.~~~~~~~0.~~J~~~~] !BM' ~M~hkemelerd~ ·; i!f!il r..~if ~~ 
Çocu~ıc:ı-:nd•z; n:-ua- Kar~f2d.1rok Kocasile karşılıkll, daha 
şere aı e erıne ıa11ua11a •• , •••••• sabahtan içmene başlamışlar 

nasll allştırmallyız ? Bed .. !!~.~~~~ ,.a••· 
Yazan : BAM& Ozao lftlüntlo lstanbuJda T8cude ıetlr. 

mekte oldu~ı stadlardan ilki olan 
Karagümı ük stadı inşaatı ikmal 
edilmek üzeredir. Yeni futbol mev
simine glrihrken bu stadın küşad 
resminin ~apılmasıno calışılmal t • 
dır. Bizanstnn kalma bır sarnıç o 
lan Karasiımr ıkteki Çukıırhosta ı 
arsasında )apılm:!kta ol. n bu stad 
tabii bir anti flçndc bulun. 
maktadır S.tadın ortasının toprak 
tesviyesi )&pılmrş ve çlm ekilmek 
üzere hazırlık başlamıştır. Futbol 
ashasının etrafındaki koşu pistinin 
de toprak les\"iyesi tomıımlanm• • 
tır. Phtin etrafında alcak bir 
ihata du\"an yapılmış ve bu ihalcl 
ıluYarıdışında nntınin h11zırlıklan 
başlamıştır. 

Stad, Kar:u.ıümrilk tramvay cad 
desi ve diğer harici araziye naza.. 
ran cok alçakta olduaundan >nf. 
mur sularının alınması ve çamur 
olmaması için kanal tertiahh yapı'• 
mıştır 

l S aimfa.tan itibaren 
tedavüle çıkanlıyor 

Ankua, 10 (AA.) - Bize veri • 
len malQmata göre, memleketimize 
getirilirken ::vold& deala kuaama uf. 
rıyan 100 J;iıalık bankDotlanmı&m 

yerine Almaoyada buitıi'daa 100 U. 
1 alık b&nlmotıanmm, atuto- &ymm 
oa bevlnden itibaren tedavWe çıka • 
nlmag& bqlanacaktır. 

Bunlardan tedavili• çıkarılacak 

miktar. kanuni teda'Yll bacldi dabi • 
linde kalacak ve ancak kupUr tebdiU 
ftJ& kuptlrler a.ruınd&kl nlüeti tan. 
mim etmek l~n peyderpey t•d11at • 
ta kullanılmak aunuıe tedavtııe GI • 
kanl&caktır. L 

..... 
br& kadar 7f1U•!Mılftlr. B1& anı )'llk. 
•Ule nbeb, 1mpen1n altm ibncı
• JWk e......,. Db ......... 

ye altmmm ~~ 80 lnmlf, 
kWga ~ atı ile 4156, 

~ 

Hacer Yeler, tevkif olunduğu zaman, 
buton kabahati kocasında buldu 

Altla ... ... 
dlaecell ad t 



SON HABE»LERl~_~~.!~f'_!!N_ız--... 
...... ı c's ••• • 

h.P'•-*• 
ı· ra•,.aW'üll•ıtsn 

.... fıd!LUI ...,.. ~ ................ 
9.11. Mı.il. .... . .... . 
lM. .... • 

lllomoa atlılanaa 
Miler tlllmatb 

<..,taraf• 1 a..eide) 
Bu ı.ber, dlln rece amtr-1 King 

tanfJadan ~. 
Aılur ç*anna hl.!'entl tnı ta

arrusl&rdan 'eoan btılamıı ve 
munt.- bir Jll'OCl"UDİ& ic:lmM 
etWilmiltir. Japonlar ıllrat ve .,.. __________ , ti<tdetle m'ukabll hücumlar yap • 

makta ve tdddetli muhuebeler de
vam etmektedir. 

IJ: ıı lqc ..... ._ ................... 

Dünden 
Bugüne 

. •-••ru •• ..,.. 
wallı•et lleaHttl 
Diba ._... ....._ Bombay f8bri • 
.-.& ~ YUlJ'lt vahamet 

flelıb9t;mtıltılr. Pal1I mevlqlerine atet 
fedım.ıt.ır. Trenler yatma eclilm.lt. 

--~ teUert kMllmif, mkak fener-

.uar ....... ~ ....... dılaıl.. 
................ llalkw.. 

,._l&N ...... il.at 11 ,. lradar 
W.dU .,... at.et 941ma,. meo • 
~- BlrtOk ktm-lere 

·-.-~Tül olJıımiEa da AttiOe baUz 
...,~ ..................... DlllL 
,1111_,m •o*-~ olall VIT· 

Guj ltl'aıDe De4ıal*'. Bil iJı( 
,..,... .. 'H l19tka merkelllMdıa llllk 
.-.-11111a lılr .. lldıılet ~ 
tlllıı1Mıııllltar •• Dbldl IW'Pi 7 17 r 

~~.-... 

~-- ... l.11 lrJfi ~

Çıkarma. hareketi esauında müt 
tefiıklıerin bir kruvuöl'ii 1'amı11, 
ik: knıvaeöril ve bir midiye gemr 
si hasara ~. Düp.an da 
büyük miktarda tayyare ve gemi 
balrmımdan ı.arar JÖl'lllüttür. 

Bu taarnızun bqllca ms.kııadı, 
Amerika ve Avuatn.lya ara!uıda• 
:lU mllr.ekallta ense 1 olmak iste • 
Yen Japonlan Tulaki ada.andan 
çıkarm&ktır • 

Amiral Kin&'. ba tLvruzun iik 
hücumu t~Pil etmeBi itibariylr e
hemmiyetli oldujunu teıbarüz et• 
tırdiltteıı 1'00ra mtlhJm zararlara 
inmar edilmeıllini. fakat 'bu hare
Ir.etten tümullü neticeler a' maca • 
imı eöytomlıtir. 

I.ondra, ıı (A.A.) - Ce:ıubu 
l'ariıl Paııif"lktoki hare«itı kuvvet 
lendimıek malu:ıdile müttefikler 
tiddetli h:ıva ht!t"Umlsn yapmak • 
ta dırlar, 

Timw acbel a.ç*l&rlllıda dllt • 
man gemilerine yapılan bir taar. 
nmla bir Japon de8tl'Oyeri ve iki 
'ilep ağJr IUl'ette buara uirımı • 
mıftır. 

Raba.ulc y&l'l)an liddttll bir hava 
hücumunda da bl\yük mıic,aeta 
yangınlar çrkanlm11tsr. 

Kotud&da 'V'e ııair bul yerlel'de 
)'9pl)an hücumlar nettceAinde dw:
mana alır-~ verdirilıniıtir. -

Jlelburııe tı ( A.A.J - Cenubu 
prbl Puiflkteld mitte& umumi --.Uuaua tsllMll: 
s-ı..,. 7llla1an ....... 11 ........ 

-- tlMetle den.a ·••t:ı 
mltt.ftkllaftkanethltl •• 
m, Tlmor ü w YeDJ GAM 119 Ja. 
poa ., Pr!ae .,.. ._ t , , <ne 
fuıJUI• darbeler inıdf- 11 h 

Amerikan sözeid, Slılmlon .rtta. 
limnda ~ ıemilerinin tah. 
rflJ edildiline dair Japonlllr tar • ................. ,~ 
~ hı,.ı maheallt oltfllldnu 
e&ylemişUr. 

Resmen bildirildillne töre, Yeni 
Ginede Kokoda ke1lminde bulunan 
mtlttefit kanetıerl .Smdlye kldar 
hanlıete ıe('f rtlen kunetlerln en 
mlblmmldlr. 

lııılktmetl. lllDd aılılll1 

~--- ... komi.U. ..... .. ......... ol 
..-- ........ Umitem de clalall .. • .. ..... . 

..... 1ııQıtaa B1ad au.cn.a u. ..... 
~ıallriDI "'UıDml dip lılrlUder,. ola. I...ın, 11 (A.A.) - General 

au etmlftlr. db Got, P't> c8ln4e sayqaıı 
Vlawlll W*"1a utma bulundul'U Franaalılan ~ etmit ve ıe

tılpe etr' &· koau manl•lan at- ~t NBimlerinde Mal' bulunmuı • 
amlJıtlr Olan ldlçQk bir P'UP tur. 

-.... Pcıllll tu9tladaD pDaktlıtW • Genen1 PGit remalndeD aoara 
·f'llwtar .. Ba P'IP esk1 De1b14e topla. Birbakena meninde hazıp etmit °" 
'- .. _. ftllaba Yeni Delbldekl lan •vaean l'ranlülara nı .. n 
.,_ Ptr• ~ eden kafile vermi§tir. 

......... 1Mll , ..... PoıAI IDDfre • -------------
- sr..- .A,JD.mıtrl u,....sa ; >-=··-. .. ~. 

Ycılldllr BIRsbter pMt.ı .. BiL 
t~ &lDPf olclutmtu temin •t.
..ıttedtr. BiDd yaW umumlalnla tn. • 

~ıtuMlla ..ra ....,..tllr a.lmmıftll',. 
-... ~ ..... ttlll lıir .. ,..Je.. 

ile ---... ..... .... flGell Qllrvl-
- ıret;tl .,_. , .... ., bir ...... 

--- ı..- Mr .. ehudJlma u.. 
~ 1-laclllk•n 6*"1•._ reddet.. 
........ 211111111 il~ flmdl 
_.,... ...... • BIDCl lııal'arlDdaA 
4oi1ock ..., 1111 ... korku lqU • 
ı... Gmft9d')r ~ fl4det,e mira-

llll'&tı yapmak lCiD ftrm!f okfulu 
arar, lllD4lltA1l oGll " Loodr&da. 
lıl ı.arp lrabtaul ill mutalllk blm -
4ıktaD llODl'a lttlbu ldllmittıtr • 

bıı'Ws kabUl"'DiD tanlbtnl eıde 
edm 111Duml ftıU, koaSrea&n •llm 
uuarlannna it komite$1D "7Uett. 
ıd taldpden ft.IPOID8ı.rlae meydan 
vermek IQID cQer tedblrltrill t&tbL 
ldDdeD enel Jr.14 lılr aman fuduı 
lılraluDala llarar nrmtftl,r. 

• ~ et il"=' İllllJls al)'Wt;IDba 
"Nt*Ml lllllQet H1M'etaada da -
11111&9r. 

• l90D dalrllmp lradu' mut.dlDeliD 
alt'1Ellum.ı lltllMI ec1Meklert GımJd1 
mnb•fa• edll•I ..... 111811 "'9at U-

.......... ~ ..a-t 
... llaUı ~tJıllld ~ bir çok 
..,. .,.. ' .... .... btlrrlJettll 
~ s.t Wndlr. J'alrat lL 

ili .... - -- >mı da A.t.aaUk ••sr *' ~ ..._.. 79* 
pallclll •• - ......... " teıdb 
.. -· ..... ~t earUıtlr. la. 
....... ba1d1d ~ me7daa 
...... • nM UlmJIUr. Jlindlat&
........... UlfUDdÜ1 mGoadeleaıba 
l.ti I ! F ' " bUSUa llolDMJ' 80b.k. 

lil!lr8111• ... -- ,.... •rlllıdt .. 
•111111-s..Jlladi-ıeadaki lqWs )il,. 
:; ........... .._ atuak ol&ll kam'. 

4 7 - -·-.41İI.' 

Sll'l ~ --- ettlll rftll kon. 
..... Jlllld danum1llDa,.slalD ,an • 
mu 1ıl1e te..p ıtme .. J&tldlr, 

19nftDOM~ 
... MRDrs 

ll&ldlrUc:llllM sin ..,.,,.t ....... 
.... K&radeBl84e ...... lllall al • 
tada lıulaua 1111' ..._ laıl'fl *· 
etll tıtr alon J&PllUftll'. IOYJ9t pım.. 
Jerl poe ....... " lroJ& ıtnnk 
.. ...,.,.., •tefi altma almll eep. 
... 70ldQ PlllltJed ll&tlnlUf " ... 
Jreıl 'Mdıdl•rl lMlmlı&rdlman ttmlt • 
tir ...... o ka4ar ud olmuttur ki 
aldJ lıatarJalan ooll PO at-. ~ • 
1Dlfbr. Vutt.ı.s.aı J&ptlktu IOllr& 

8oY19t barp pmilılrl DJIP nrme 
~ den " saran ...,._dan oekllmlt-

Gsrldt Dl blll•ElllD dllV lider • tir. 
lerllllD '*"""'"'" ..,. Jllnclllt&D- l!OYJet ~ Jnaftetlılrl b1r 
~ .,,,, • ., edcD ,....,.ı, 4tlll Laa- ldma,e a1tmda ~ Uıt ftpurdıaıl 
drada --1• mec'*c1e •tls&keN mtlrekkap lılr dals blllesıbae Mı • 
llel$l fıllldl dmfttlr. cum ederek .apuflardaa blrtnl ba • 

JlrltUOftllm 11,..a mabablrl. lltL tmnll ve refaut p.U.riDda ba • 
kamet.tD la.er Ul~ Urtı blWlll lllll'IDl lıaara alr&tm.lftlr .. 

Fransada 
Taarraıa atr&Jaa 
Alman aıkerlerıne 

ma11abll 

93 fransız 
kurşuna 
dizildi 

Londra 11 ( A.A.) - Frnn R• 

da.ki Alm~n kuvvetloerı. kumandan• 
l.ğl, tarafından Fra~ada t ""ruza 
uJ'.il"ayan Alman :ıskerlcıire mu -
kabil olarak 93 Fra.nmz oldUrü • 
ınılştiir. 

Fransada.td tedlıışçi cemıJO etl • 
rinin meydana t!kanlme.sına ynr• 
Wın etmeyenlerin de ağrr cezalara 
uğratılacağı bilı:lirilınekted r. 

inqiJ z 'ayyareleri 
ar llana•ada 
Arnobrük 
şehrini 

bombaladılar 
Lontlra, 11 (A.A) - Lr>l!clra• 

da re!llllcn bildirildiği.ne göre,,dun 
gece Asnobriiklat İngiliz tn"YRl'e • 
lerı t:u"2.fmdan bomba.rdmıa.nın • 
dan sonra gehirde bUyftk yangın ~ 
lar ve kalın dumanlar görlllmllştUr. 
Stirlıng tipi t&y)'9.l'elerinden biri• 
ııin pilotu tunları söylemittir· 

Şehri .kalln bir dulnan perdesi 
kaplamJtu, Dönütte Holanda hu • 
oudu ihrelinden geçerken yangın. 
ı.nıı husule getirttiği ıŞJklan g'GrU-

rN'*· 
Blrgok pilotlar att*lan 'bollıbe-

lua bllyOık iltMyQııun w limendi
ff!f" Uıt1ılnmı ortumda ve etra • 
tmdıa mal :patladııtmı anlatmış • 
leldır, 

Oanobrlick bir demiryolu mer • 
kezi ve Ruhrun ba"ltc~a ağrzlann • 
dan biri olması dolayısil.. pek 
ddlldııwfllr ~ Btaftd." Qelfk 
fabrilral&n, fbnf'Ddif e~ a~lyelel'i, 
be.kir ve alemJnyonı taefiyehanele
ri vardır. 

Kınah adada iki 
çocuk boğuldu 

... ,aunll adara 
911111111111 

Beyurtta, Te'lfik Pqıa konağın. 
da oturan Ze1rl Sevlno admda 20 
yqında bir~. anadaeı ıg ya· 
cmda Adn&tı ve 1' Y&fllld!\ Nihat-
1& birlikte paar gibıU bir kayık 
Jdral&mlltlr 

Oç ('OC'ık b1*1a B1Jl'l'lıZa git
miıler, ~ mat 22 llNlarmdl\ 
Kmabya g~ iatemiş'lerdir . .Fa. 
kat kayık ~lamı yellrpnf feo 
na idare etmeleri yUzllnden ka • 
paklomml ve ClCJ ~ da denize 
«lüşmtlllerdi'r. 

Zeki, ~ yllze KmalrAdaya ~· 
DUi, Nih&tla Abn bolutmu,tur. 
O 511'8.da k6priden ge~ bir va • 
rur OOoQldıarm e.-..dini aramışsa 
da bulatJM.TDlfttr. 

l•IE ceplleılade 
<Battarah ı iDdde> 

Karadenızde 12 bin ton hacmiııde 2 
au man gemlal batırıım11tır ... 

Stallngradın garbmda kanlı mu 
harebeler oluyor. Burada en t.eh!.lke. 
U harp 8.aı,nesi Donun cenubunda • 
dır. DUflXlan burada gece cUndUz 
hücum ecllyor. 

Londra, 11 (A.A.) - Sovyet tebli 
fıne yapılan ekte Stallngradm gar • 
bında vaz4Yetin pek buhranlı bir af. 
haya girdiği bilcllrlliyor Burada Don 
kavalnin içinde §lddetll muharebeler 
oluyor. Hava faaliyetı günden güne 
artmaktadır. Rualar dDn 30 Alman 
tayyaresi dllftlrmUflenliJ'. 

ihtivaçlarımızı hu
dutlandırma111 vız 

l hti~ ltıulubazılur. Gönül her .,,yi ider: "Bul· 
J11kçt1 bıınamalt., tabirini bilmiyenimu yoktur ue bunu 
nerelerde, ne gibi vaziyetlerde kullandığımızı laatırlar
lUllı ne Jemek iıtedifimizi tlalta kolayca anlayabilirıi· 
Ttiz, 

in.anın, laer ilıtiy~ı lıartdamaya kalkman, bel· 
ki geni. zamanlarda bır dereceye katlar alleJilebilir bir 
lıata mahiyetinde kalır. Çiinlrü zarannı yalnız k~ndiai 
çeker. Faknt böyle, m&lıül zamanlarda ihtiyaclanmızın 
bir lüteaini yapmamız, libunuuzlarını atmamız, bunlara 
karfı duyduğumuz derin arzuyu seni§ zamanlara bıralt
mamız yalm-z kentlimize kartı bir uazilemiz değil, bir 
11atan var.ileeidir Je. 

ALMAN lLEBt HABEKETt 
Stokholm, 11 {A.A.) - Şlma.U 

Katkaayada Platigoraku alan Alman 
kuvvetleri bu mevkliıı cenup dofU 
aunda Prokladnaja civarına varmı§· !'--------------------------' 
lardır. Alman ileri unıurl&n Yek • 
tertııograd civarmdadtr. Georlievık• .. ,..... waı11et 1 
ln bugün dtl§me&l bekleniyor. <Bat tarafı ı incide) 

Kalaçm batımıda çember iÇtne a 

Galataaaraytla üç bıncı 

i•timlalı eJilecelt 
lman Rus kuvveUeriııln mukaveme- gelen rttmıl raporlardan anl&fll ,. 

maktadır. 
tı hava bombardımantarlıe yer yer HU-.küınet, fUlolu hareketler Be-ledi~e tarafm<.ıan uıtimlü e .. 
krrılmaktadrr . .bak den~ kıyı.mı • yapmak iateyenleri büyük bir haıı- odm:ş olan eaki Galatuarav kara
_d_a_J_eı_ı_k_ı_ım_an_ı_za_Pt:_edl_ım_1t_t_ır_. __ &'lsiyct ve dikkatle takip etmekte. kolu ıühavıet y*1Jmıv ,.e ortadan 

Malta ızerlade 
Mo.Jta, 11 <A.A.) - Dlin Malta 

Uzerıne küçük mik)'a.9ta bir hombq. 
tf9klll hücwn etmiştir. İngiliz hava 
kuvvetleri ilç dfkm&n av tayyare• 
al dtl~Unnil.,lerdir. 

Bır araba 
50 metrelik 
yerden uçtu 
1111 aı ... rarab rar 
Dt1n •bah S&n.Jıerde feal bir lr.ua 

OlmUf, bir atJI arabur IO metre 7DJc. 
•lcllktekl '* ,..... U1111Nft1ar. 

DGfen araba, .aıaall •Jıımeclta 1da. 

dir. SatJgB anedilE-n her ne\·ı m11._ kaHmıllbr. 
iare. yatınlan aerma.ye ve buı.:.....- Be)cdiye. timdi bu karakolun 
dan ahnması l&zımceleıı meenı klr ~anmde. bul'Unan Uç bityiık binanın 
haddi malümdur Bu haddin bari. da islinıl" '< edilerek kaldınlm1ıı • 
dn.e çıkmak ıateyenlere hükıllnet kararını veııniştir. Bu binalar da 
süratle ( gelherl ! ) demekte t~ed. Gala.taaanı.y karakolu gibi, bir ÇP 
c..lit etmıyee~ktir. lımtı tefldl ebnekte ve huraci.ı cad 

Dlln Ankııradan vlllyete bir eo deyı çok dıo.raltan seyrüsefer ve u. 
mir gehni§tir. Buııe. göre pirinç nıumt gıdiıt ve geJi-«i ınil§külleştir. 
bulgur, ea1e~·ağ, beyq peynır, ~ mekteıclir. Ba binalarm menfaati 
ıar peyniri, tulum peyriri, kırema umumiye namına .istimlA.ki rl üılll • 
hakla ve bc&ı y~rlerde de zeytin' mt&tedir. Bu binalo.r da kalktık • 
ııüt ve IC'ble~ fiy&tlar.ı 9erbest b~ tan aonm Beyoğlu tM.lk'lil cadde• 
Takılmıştır. An'!alk, fiyatlar nor • Takaimden tÜJ1df' kadar dilz bir 
malin fevkine ç1'tığı takdirde :ıuç- &ekil ala.cak ve biHıaMa caddede 
\ular liddede teezlye edilecektir. eıeyrilaefenn aikl•t mcrkezinı teş • 
Diğer tenft8D ..niJlJ9İI ve aa ti: ~n Galat.a.saray geni§ iyecek~ 

lna • tJen ,...,_ tıll'üılnUI, ur. 
tnından dolayı - n,..tıar. bOTma• 

~ııe:'~=· :U:-~ Bıllb lllr .USlyet 
1N ma4deleria, eı*I ............. 
ı>ılıl:t" •"mn l:esıbit ettfit flıatJar • 
dan faslaya satılmamak auretile 
lffbe9t bzralnlı!riı ~dr. 

P. T. T. Umum 
mUdUrıüğünUn dıkkatane 

Nllndekl çift ..... ~ ...... ip 
de, HDle)'bı, KAmll w ü lldaMla Og 
arkaclaf da oldala a.Ne, JılacleD ma
halleabıden Saft1V9 ~rJwı hay. 
vınlar birdenbire tırltm.Ot ve yol ke 
narmdaki yardan af8tl ırUrllklenmlı. Milli "" el kaideler rerçı muhkem ve •trıL 
ıerdlr, Araba zıplaya sıçraya qatıya (B!\.,tarafı 

1 
nclde) l*9& olmabdu. Şa veya bu gtbl bal. 

dU§mU , parça parça olmuttur. aenefik çalıtma npGıl'WMl OkuiDUt" l lerdo değışmemcUdir. l' akat içinde 
SUrilcU ile Ali mubtel,if yerıerlndea IMlluadalumua zaman scıun..._ a.. 

aiır ve telıll.Uli murette yaral&nDUf. turu .. ~_. .. 
9 

.. ...,..i_ 928 de yeni ·-- lıua ....... llalel pimi • 

lar, KilDl1 ile BDae7iıı h&ftt yaralar. harl'i:rinkaıbul~'ıvaa bllyik ' yema biru ._ .. D71bakt.a ww 
:m~rtulmUflardır. Ahmet;le Alt 6 • dıl lnkılA.bmm geçlrdlli safhalar clelll fa7da ~ uaqoru. 
dır alinde butaııeye k&ldll'l1m11lar. anlatrlmakta, BUytık AtatUıtrl'll ... 7 ...... lılr tlkAretl bunda 

· 1;,Utlln i.nkdi.p ve sın aşlannda en tekrarla)'lllCla. ö)'le ııanıyorıız ld 
Slrlleoldeld .... , •• ,yakın arkadaşı olan Milli Şeftn P.T.T, Umum Mlldtlrlüj'U tlkA)'el 

• yitksek varlıjında hem ,Uce ve et- .abllllal llakb bulacak ve po.taya 
(Bq tarafl 1 ıaelcle) 1 &hı: tfehlemm hı-m de benzerı ol • ,.at tevdi etlllllk arurettade illa. 

- Herkes çift gezi)'Or, blz de çift mıyan b6yllk eserinin devammı 1Uaa Mnıeldarau •vladlneektir 
~zebilııek! deınlflir. buldufu belirtllmektedir. aacu. fUdur: 

Bu aıer Uzerlne kadm!a konup.n Raporun bilhwa, diltn ka1ftalr _..._. ... tw•m,.... malllua o -
erkeklerden ga1'80D <>aman birden - ve Türk dilinin tarihten lSncetll U. lınQw •••ima poetaaeıdae 
bire dönmtlf ve Kbımm gözUne tld. zerine çall§malarla TUrk dihnln Akdat m•dellllle cöadertlmek iL 
deW bir yumruk vurmuıtur. Kt:zım tarih içi~ki varlrklan üzerine &ere ltlr .-ket tevtll etmııtlr. Pa. 
Hr•nıl!mtf, '»unun tıurine lllmiıı de çalışmalsr konula.rrna ait kısmrlan ket, poeta müdürlU,ihliln lubatı • 
iki arkad&fDl tlzerlne atılmıttır. ve kurumun on yıll* hayatı fçin• u '1YIUD bir tekilde buırla.tdmat. 

Kavga ıarumda O.manm arkada- de 160 kitap b~ ve 10 kita. aalılblııla huzurunda atz.ı dlldlmlt 
p Rıdvan blçalmı çellJQiı ve JDmlDin bm da bas'ttda olduiu hakkında ve 11er lllWUDelftl Uumı edllm1tt1r. 
kalbine •platDJftır. KUml eJQte &O- verilen izahat kunılta.ym alikaaını Aradan birkaç gtia geçml~. KM. 
dnO kap&mlf olduğundan vaka71 &O- çekmj,tir. ııca po.t,alleÜlldeD bir llMtlllW', ellL 
rememlf, f0f6r lDm.iD yere yılalmıf, Genel Mıkreterin bu 1zahatmdan de bb'kM sbll O.. ....,.Y• tM'dl 
Khım da oradan geçeıı bir ıramva- tııoııra kominyonlar:ı aza i\e~imı ya• edllea .-ketle, mönella adre9lae 

ya •tlıYaralc evine dönm~ttır. ~ve toplar.tıJOa son veriimiı • ı:ıkaplmlı: 
Nihayet vakaıım bu ,.kilde oere • tfr. Kurult2y gelecek genel tonl~ ''Efendini, clemit- Bu pakeMa 

yan ettltı ~ nçlulardall OL tnDDt perşembe gl.lnU vapacaktır ambalajı Uldeye u7pa detlllllt-
maıı, bu aab&b ç&kftıgt Lesut lo • CM rlnd~ld beta Amerlku olacak. 

:.;ı~ :!~:Uo: c:; K111lalell çOIElror ım:-eı!~~barlhı, k•m....wa kf)iay 

vapurla kaçınalc ıaterken yakalan - (lla şt.alllllı Jnoide) kolay bule.ımdıj't bir~ metre A. 
Dllfl&rdrr. Rıdvanm JUllld&. kanlı itibarile belıedlye de allkadard"° mertkaa besi.ne Mlılp olabilmek L 
elbleelert de paket 7apılmıt olarak Kızkul.eainin üatilnde yer yer ç5k Cin blnbfr müfktıU&a kaUıwıdJtı 
bulunmuıtur. Suoıuıar, ctnayeUerinl meler başlayınca dalgıç tndirile bez. elde edOebllmek ve pıLket bu-

M8SUI bir dog ttınt •tmiflerclr. rck ihzari bi.' sonı1RJ y11.pı1mı1ıır. aunla amball.I yapılabilmek tçtn ı. 
Um V&kanm tahldkatml nöbe~ mUd • Dalgıçalruı sôrdUğ:l mMAra hay. ki klAr lira Hemmek ııuretile lıll. 

BeyolJu ıazeteler bayii Ahmet delumumt muavinlerlDdell KHut ı . ret veric.dir. Kulenin alttrıdn. bU. mP.yi& laanıt mulateklrden alllUIUf 

KıaıJtanın bir olf\I dtinyaya geJ. dan etmek~. llaaWı. katilleri ~Uk mataralar ıeşekkül etsııiştir 1 "' .-1ce& ambalt.J edllert'k yeald"" 
mlftJt. Ebenınlnl tebrik eder 11v. 'bullD ,dUJ9,. .eTkederek tevkitıe • Bunlann deıinli!li ne kadar olduııu teTdf edllmlttlr. Gariptir k1, enel-
MJJa Ulla &miri• dOeriı. ıtne bınr aı..-Jrta, ıimdf1ik nıeçbul9i1r. oe yapdu ,.mMIAJr Kaa1ıcıa ,....._ 
_...,_S--"~f----._-K.;,,,. __ _::....:, ______ d __ d_____ KIZkulesinin t.ızun seneler uaha ftill muftftlr cördttto ll&Jcle lnma 

iDii ÇI ve uvrekçiler Ankaradan ön Uler ayakta tut'llmast için esaslı bir a uaulüae uypn '"11mryan Haydar • 
mire ve bunu t~n edecek' bliyUk paı•dakl memur olmuıtur. Yut 

Sı ... it •& •ıra•• paraya ihtiya!: ,'Udn- ~imdılik bu pakeı BayclarpıMJ&) .. k&clar 11ı•1t .... W il .. l'U1 muhakkaktır. Fa.kat parayı ,,. oradan tekrar dönm8ftör 
• hangi mata.mm VPJ"CC<!lt ciheti h~ Elbette ld bu memW"& eormall 

nUz tHyyiln etr:ıt!':Di•tlr. llumdar Acaba llJı ambaltJUe tııa 

'.pd.buece.. paket &1decelf yere &1~ mi&'· 

.. : f ~:...~Y~m~~ı:::--t!. •: 
Son gtlıtlerde eelırln muhtelif gelmemil oldıul't!ndan teaiye edi Çek ordusu mecbarbetlade bırakmak dotru o 

yerier!Ade seyyar •tJctların ıat • lecMlo:J."dir. Y alııntla Ru• c•pltesintle ıur muydaf 

makta Oıldulu simitlerin mentei Dlj'c-r t&ra.fta.n A.nbraya giden laarbedeceh Bunu ~ pe1r taeralr .-. 
nilısyet dUn Belediye lk12ııat MU- lkA)'et ulalbl. pekef;bl ~ 
dUrJOi11ne yapılan bir ihbar Uzeri- sbnitÇi ve börekçiler cemiyeti heo Londra, 11 ( A. <\,) - ek m 1 yen .._ amini& 1 eriade .....,_ ~ 
ne bulunmuttur: Bu fll'llllardan yeti de bu ıab&h tehrımlze dön- mfidafRa nazırı. yakında bir Çek ıa etmekte oııtuıtuna .. 111y1N1Pk 

mtıtttır. ordusunun Rus cephesinde f 1. •Nllr 

bıriıri ~y&Dita ktl• bir hnn di- He _y_e_ıe_f{e_ç_e_ce_ı_ın_ı_ı_r_şn_eı_m_ı_,,_ır ___ •----~ --·------1 feri .Ak!ıarayda difer ldlçllk bir fıo yet Aııkaradald temasla.mı • ~ 
mıdır. İlin garibi bu fl!'llllara gi• da t5ta.nbul linıitçl ve b&rekçi'.eJ'f- ZAYi - Fincancılu llab 
dikliii zaman kandil mUnaaebetile ııe un getirip lmallt yapmalorma han 1 numaralı yerli mallar paıuan 
\.'lkanlmll olan sbnitlertn renkli mllsaade edileceli cevabını almll"' numaralann1 mukabfJ niırua k • 
Ufltlara sardm!I ve vitrine konul• ttr. Ancak bu :nl1saade ktsylUntln dımı ka~beltim Bulan as n 
mut oldufu g&nlmUfjtllr. Bu fırın borçbnma etı8atna '6re hUkflmete n:ıın na aşatıdaki adrese set ,....... 
lar htııl*mda mbıt -t;utubnUltur. He ait 'boığday ve hububatı tamamen 1erinl rlcaederim. <1•S49' 
nUz lstanbıılda blSyle ut:dan ma • ttsli metmeılind:n sonra verilecek /ılanbul Balıkpa arı cııercl 
mul mevadm yapılmasma izin tir. Se11f etldln 

• 

uTt - 'Onvan teskeremle muha 
clı' kJlıdımI ve muayen~ ctıad&ıum 
uyll'&ttlm- Yenilerini alacafı'mda 
eıfrfterlntn lltıkmtı Jıoktur. 

8altkpasan Y•tedar eokatı No 
l de •kk&I hmatl Lok 



mcsra:W 
lfl&t~/~ .. 

Yolun a~ık olsun 
~enç öiretmen l 
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DÜN ~er.ç bir bayanla. t&nl§tım: Esmer, gözbebekterinde ı§tkla.r 
ya..rıan, ZE:kA. nurları pa.rllyan bir genç kız. Hemen şurasını da 

lılve edeyjm, bu mtınevwr, olg'Un kız, bir öğretmendi 
Konu~ma~arımız, realitelerden hayat pahalılığına, harp ekono

.n.1$e, aoıya~ dava!ıı.rıı kadar genl§ledi. Siyut vA.kıalar ve a.skeri 
,urum !L5tünde durduk. 

Ne kadar da gliZel konU§uyordu. Taze ve rujsuz dudak.lan ve 
etembeyaz di§leri ar.ısrr.dan dökU1en sözler, ol&'UD b:r ka.lanm, iyi bır 
,,..-!:ırU§Un azt.ı. ve ruhlu mahsulleriydl 

Ll!tan ve edebiyattan bahsederken, birtakım ıtikft.yet sözleri de 
,,oyledi. Edebıy~b.mw pek yavan buldufunu da sBylemekten çekjn. 
_uedl ve !:>i,. ştkayetllll de şu sözlerle ltadelendirdi: "Kon~ma, yazma 
dilimizle, res111i dilimiz niçin ayn? Buna. bir çare bulun.sa ne iyi ola . 
r-ak. Lisanımızda. bir vllhdet temini mllmkün değil mi?,. 

Evet. ktic;;ük ögTetmeıı, ne iY1 olacak. Fakat kim yapacak? BiZ 
Jeki bu lis:ın iıızıbat!lt.ziığuıa, haydutluğuna, hoyrıı.tlığına, tft.ubalili
ğlne kim son çekee<ık? 

Bu ke7mekeş, gUzeı türkçeye ka?'§ı gö•terilen aaygısızllk, bir 
mebusumu.zu da dile gettrdi Ra.sih Kaplan, Miltet Mecllslnde, bu soy_ 
suzlara k~plan gibl l:.Ucu.rıı et.m.edi m,!.? Fal(at neye yarar! l4ileyyide. 
,,ı.z iş görl!JUr mü? Lisanımıza karp yapılan bu suJkastları önlemek 
için - birkaç kere yaz<llğım gibi - bir liaa.ıı aaes~I8ma ihtiy~ 

var. Ve ba.§lta('a da, - bu lfi halletmek lçin - hepimizin l!eferber oL 
mıı.klığnnTZ J.a.z?m. 

Genç öğTetmen, v~erinl ~rl91ti.rll'keıı, dikkat ettim, bunların 
ıı.raınnda birçok kitaplar vardı: Ede"blyata, tarihe, ıoıyal ilimlere da_ 
ır blr sllrü kitap .. bunlarm arumda §Wll&r da gözlime çarptı: Tram
vay, vapur, tünel, şimetıd,i!er biletleri, tünel f!Jleri, tiyatro biletleri 
ve bunlar g'j,bl daha. bl: te.l<ım ut&k tefek şeyler ... 

Hayretle ytlzüne baktıtJmı görünce 12ah etti: 
- "Bunları bllha.sa& topladım . .A.Dadoluya. gidiYoruın.. Talebeme 

ır&mvayı, -;üneli, tiyatroyu, sinemayı, vapuru lzab ederken, oralara 
r.aaıl girll~ceğiııt anl:ıtrrken, cirmeYi temin eden §eylerin nUmunele. 
rJni de gö~termek faydalı oJur. Yavrul&rm. mini mini z:ek.ları üzerinde 
!yf tesir yapar bunlar. Anlatmak i)'t ıeydjr, iUh faydalıdır, fakat 
mÜ§&hhas numune vermek muhakkak 1d hep9inden daha iyidir. Ve 
terbiye mteruıerıııın en 1Yiald,ir ... 

Genç öğretmenle do.il& çok pylerc!eıı. konuıtuıc.. Yurduıı ihtl. 
yaçları uzeri.ı:de münakaşalar ya,ptılr. Onu dinlerken, gönlUm. gururla 
doldu. K<>l~k.larım kabardı. Hele, ahtlk meMleal URrindeki fikirle
rine Jıay.r.uı oldum. 

Bu, hlı; şUphe.ej_z c1>n:ııhuriyetl,n ... rtdlP. Böyle münevver, ener. 
jik öğret;:nenleri bize cü.mhuriyet kualldumııtır. MuUak1yet devir. 
:orhün ba.91.t glSrtl§l.ü, k.Utıü katalı lıocal&l'Ql.QL elinde l!lekAl&rı klSr
!enen çocı.ık1armuz, cUmhurlyet öfretıunlerilllTı ellel'lnde 'btrtr kud_ 
t et. bj,rn vartrk olacağma hi~ tUphe yoktur. 

Dün An&dolunun, Uer& bir klSfestııdeki Y&aLfıliııı koıu kügUk 
bgntmen Sulhiyeye başanlar dUeıiın. 

Yolun açık olAun kUC{lk öfretmen ... 1 
1 

Dtlştlik Rfert prbeiıe ımıbtMI dua1JS. ' 

Kaçık tayyareci 

LAEDRİ 

Birleşik devletler Amerikası ha- Genç tayyareciye. bu seyahatini 
va ordu5unda mülbım rülpesinde nasıl yaph~ını soranlara: 
Duglas Korrıgıın i~minde bir zabit - eBn de bilmiyorum. Pusulayı 
vardır. Onun hugünkü nzifesi. pek yanlış kullanmış olacağım; çünkü 
tehlikeli bir şeydir: Amerikanın Kaliforniyaya indiğimi zannedeP 
İnsillereye verdiği tayyareleri, o ken, kendimi lrlandacla buldum. 
r.ötürür, teslim eder ve tekrar .A.. A,alıda, balıkçı kayıkları görmüş. 
ınerikaya döner. Haziran ayı ibat•• film. Haritam da yoklu. lşte ıböylc 
na kadar, Amerika ile lnciltere •• Dublen'e indim. 
ra.sında, 74 '<icra flidip gelmiş, At. 
ltuıtik üzerinde uçma rekorunu kır. Deyince, kendisine kaçıklık dam. 
mı,tır. dacı YllPıthnlmışh. 

Biliyorum: Bunıın neresi kaçık.. HalbukJ, o, kaçık deiıil, kurnazdı. 
Fedaka~ adamı diyeceksiniz. Dugla::: Korrigan. Allan tik seya. 
Hakhsınınz. Zaten, 0 da, "Kaçık" hali yapınak istiyordu. Hükumet. 

lakabını bu harpte almamıştır. müsaade etmeyince, ağır. batıal, on 
Vaktiyle geçirdiği bir macera, ona, sene işleye işleye eskimiş motörlü 
"D.eli tayyareci" dedlrmişttr. Dug.. bir tayyareye atladı ve Kaliforniya 

t_JAs Korrigan, dört sene evvel. ı 7 :volunu tutarak İrlandaya geçli. Te
'temuz 1938 de, Nevyorkta eski tiı>- cahül etmesinin sebebi, cezadan 
te bir tayyareye atlamış, J.os Anje.. kurt=lplrb. 
los'a yollanmıştı. Fakat ,hayreti Gelgelellm: Güvenllmiyecek bir 
Yirımi sekiz saat sonra, onun tr. tayyll'eyle AUnnlik seyahati yap • 
landada Dublen şehrine indili ha- ı m:tk da, biç şfi}>1restz, biraz da 
her alındı. 'llkaçrlı:lık" 'değil midir: 

H A 8 E R - J\kşam Poitası 

Tarihin büyük davaları - - - - .-. _ _, - 6--· ... -1'-i 

İSüleyman paşa davası 
-1 • 

129( yıJı haziranının 24 nneö. 
cunıaı·tesj günü, saat alatuıka. G yı 
çeyrek g~iyor. 

Bugünkü tarih ve saate tahv'l 
olunursa 7 temmuz 1872, saat 
n yi 25 geçiyor, 

Bat>.m·Uayı sera.slıeride "bugün. 
J,ü üniverc;ite binası" Rlllllf.lli dh•a
nıhıırbi ilk defa olarak mü~lr S:ı~ 
mih p::~anm reiıılfği altında toplan. 
nıı:ıtır. 

Genilj bir !>alon, hakhnler heyeti 
mevkilerinde ouruyorlar;J,labkeme 
heyeti müşir Mustafa, l"•u<ıret, 

D.erviş pa..sala.rla ferfü Feyzi, l\lelı. 
met, Ali Nizami paş:ı.Inrclan mil -
rekkeptlr. l'tlahkeme heyetinin <lı.. 
~mcfa. \'e hiltlmlerin sağ taraimda 
nyn bir 1\ürsüde müddeiumumi re. 
rik Necip pa.c:;a oturuyor. Yanında 
başkatibi ve muıninleri \'ar. Zo.bıt 
l<iitipJ~ri mahkeme heyetinin so • 
!unda bir ma.,aya :rerle.smiştir. 

Bu zabıt katibleri bu mahkeme 
i~in suretimahso<ıada hazrrlıınn11~ 
lıırdrr. Bir ay <le\·am eden bir 
stenografi kun;u görmü'!ler ve 
mahl•emenin cerıeyanmı bir ke1ime 
bile kaçrrma<laın zaptelmeye hazır. 
lanmışlarılır. 

Toplayan: Mazaller Eıea 
yaeağmcla.n, harp divanında mu. I gibi askeri bir suçta.n ötürü a.ırka-
halmuesiyle anlaşılacak neticeye <laşlariyle beraber muhakem" e. 
göre icabeden muamelenin ifası J clileoeği anlaşılmaktadır. Fa.kat 
lazım gelmekte i~e de, devletin hunu düıtünil.r düşUnmez Jnsan:o 
bugünkü vaziyeti bu malıkenıenin nklm.a. bir sual geliyor: Paşa nl· 
derhal yapılmasına mini olduğun· çin mahlceme kıırşısma. yalnrz çı.. 
dan, emssliyle behbf!r lleride lnı.nldıf Öteki !ıuçlulıır nerede': 
harp divanına. ı;ağmlarak mohal\e. Bu s~lere cevap vermek için 
mesine bakılmak üzere şimdilik Slileyınan pa!llarun kısaca. baya • 
{'ana.Mcalede te''klf edilmesi mü. trnı taltip emek lbımdrr. 
nasip gibi dUşlinUlmekte ise de 
icabmm lcr:ısma. ferman buyurnl • 
masmr rica ellerim. 

SÜLEYMAN PAŞA KiMDtk? 

5 şubat 129S Siileyma.n pe.~ 1254 sene'"i ro. 
Serasker Uauf mazanmın 20 nej cuma gecesi Jc;.. 

nu kııdar ağır cıuçlarla. suc;landı
rılan adam t 293 ~eferincte Osrn.&H~ 
fı ordıılan başknmaındanı mU!Slr 
Süleyman paşadır. 

Süleymıı.n paŞA.yt mahkeme hu. 
zuruna çıkaran seraskerin yazısıu. 
dan çıkan mina Silleyml!41 p~:t· 

nm 93 bo~una sebep oln·.ak 

tanbulda. Süleymaniye civarında 
)lollagürani mahallesinde dünyııl ;\ 
gelmiştir. B:ıba.-.ı Mehmet Hu.Ut 
efendidir. AJ1esinde bir çc:fı< .ı.•inı. 
ler °'·e yeniç~ri ağaları yeti~m\ştir. 
ilk ta.hııilinl muhtelif ilk okullar. 
da ve dariilmaarifte bitfrmi-:, Be. 
~·azıt cami!lllnde hir müdd<?t Mu· 
ılornulu ı .. ma.il ef.endi<len deN at. 
mJ!ll, 1260 da. o vakit Maçka.da hl'• 

I lana naskeri idn<liyeye kaydedil. 

H b 
~· b 1 mi'i, 1272 yılında. ha.l'biyeyc gec: -a er ın umlacasr mtıı., 1276 da harbiyede~ çıkmı!ftır. 

Süleyma.n paşa harbıycden çılr. 

41 , :2 ! 4 ~ " 1 a ~ 10 H tıktan sonra Bosna.ya ı:ı;itmi~. tki 

Su(,'IU yeri tam nınhkeme 1'el!ll • • 
nin l<a111ısmdatlrr. 

1 
ı--+--ı--+--

&~ne sonrn. izin le :htaınbula ~.el • 
miştir. SUJeyma.n efendinin siyn
toetle alA.ka'Jı bu tarihten sonra 
ba.şlu.mak lizmı gelir. Arıca~ bu 
btısnsto. kst'I bil~imiz yolctur. •m· 
ruude bulunan mehazlar arasınclıı. 
8iileymn.n Paşanın hatrra.ları da. 
mevcut fse de hu hatıralu 1292 
tarihinden bqla.dığı cihetle ondıtn 
evvelki uunanlar<l& ne suretle si .. 
:!-Mi ielerle aJikadar olduklarını 
ka'I bilmiyonız. Yglruz merhwn 
Eb11Z7.iya. Te\'filin yazdığı Yeni 

Rei"' mahkemeyi açtıktan sonra 
3 yavereı hitap etti : ~-+--+--

- Maznunu geirlniz. 41--+--+--+--+--
İç,eriye 40 ya<ılarında kumral, 'j · 

mert çehreli bir inı;an girdi \'e E> 
ı>uçlu yerine oturdu • 

Reis mahkeme katibine emretti: 
- Kfi.tip efendi, pa~& hazretle.. 

rinin mahkeme altına. alındığına 
dair o1a.n klğıtları okuyunuz. 

Ve katip evl"'ft.kr okumağa. ha,_ 
byor, 

Bu evnı.k o Zıt.mAnDl diliyle ya~ 
zılmıştır. l\lehıı.zlarımn: bunlnrı ay. 
nen kııydediyorbr. Fakat o znma. 
um u.,lfıbu ve lisanı bugünkü okur 
y:ızarl:lrımız iı:i.n :ınla~ılrr ısey de
ğildir. Onun ic1n minayı bozm:ı .. 
maya. ~ok dlkl<at ederek ıesmi e,·. 
rtl.k 8\lretlerinl bugünl<U dille ya. 
zıyorwn. 

"Devletlil Süleyman Paşa haz .. 
;ctlerinin ewel<'e Hersek tarafın
dan tşkodnıyn ;:;(lÇif!inde, sonrn ela. 
.Bnllmn ve Tunıı. şark orduJan 
kumımde.nlığmdn. bulunduğu fftra. 
Iarda askerlik lmvaidine ayknr o. 
)arak ve m:ıiyetindekl zabitlere 
danı5madrın :rnptığı hareket Hi • 
zum-;uz yere bir çok r..ı. : -.~rlerin bo. 
~atlanruı. mal olmuş \'e da.ha &on. 
m Balkan ordusunu <lii5manclan 
koruyamıyııra.k bu ordunun e'lare. 
thıe rebep olmuş Ye en nihayet 
Osmanlı clevl~inin cıon olarak drı
~·anclığı 136 tabur1ul• Rumeli ordu 
su kuvveti dahi idareıizliği ~'iı. 
1iınrum perişan olmuş ve bu 'kuv • 
vetle beraber bulunan 100 top d21.ı 
lıi dü5man eline g"~miştlr. BUtiln 
bu JıB.dic:eler kencli'linin askerli':< 
1'3idelerine riayet etmemesinden, 
öncü ve a.rteı aymnadoiı taborlan 
l·anyann. lmym:ı.smdan ve güzel bir 
yol ol:lfı Edime ~sini terkede. 
rek Gömülcüne Balkwlanndan çe. 
kilmek is~lnden il«ri gelml!• 
tir. Ilirçok znbit ve askerl~rin ifa· 
delerine göre pa..,a.run Osmanlı sal
tanatı aleyhinde dahi bulnn.1uğu 
rivayet edilmektedir. Artık böyle 
lllr zatın değil kmnandımlıkta, :S.."

kıfırlikte bile tutnlma"lı caiz oJamr. 

11 

Soldan sajja: 

1 - Çehreme nazar eyle! CMfl. 
rekkep emir), 2 - Tztırap veri~. 
Çingenelerin topladığı bir ot, 3 -
Altın budala. cemi edalı, 4 - Ço. 
fjalmalc, Rakam, 5 - Paran coksa 
olursun, çiftçinin en•a.şından. 6 -
Bulunmaya ı;alışılan, 7 - Alfabede 
bir harf, hir ı;oru eılatının tersi, 
Efganistanda bir şehir, 8 - Bir 
yemiş, eskiden giyilen iç hırkası, 

9 - Arka, bir defa daha tekrar 
edin afyon olur 10 - Evliya. her 
şeyin olgun zamanı, nota, 11 -
Bir hayvan, cimri, 

Yukarıdan a~ağı: 

1 - Nişan nişanesi, kadın mü· 
ce\berlerinin, ~ - Rir edat. bir 
kavim, 3 - Bir hayvan, başına 

toplanan, 4 - Bir emir, eskiden 
(azizim) yerine kullanılırdı bir 
wru edalı, 5 - T.Akırdı, 6 - Ka'. 
bur, muhterem ~ahıs, 7 - Uzuvl;'. 
rımızdan biri, ba~ı da1'da olan, 
8 - Su, sfüllisü ve sıcııitı iyi olur. 
bir ed:ıt, 9 - Birçok insan, 10 -
Mukavemet eden, alfabede bir 
hıırf, 11 - Uzuv)arıınızdan biri, 
laklld delil • 

.to numaralı bulmacamı:ırn halll: 

, 1 - Pe~e~ılan, 2 - işi yok, 
Reva, 3 - Lif, Rar, Adan, 4 -
Akarip, ln, 5 - V, 1ken, A. 6 -
Alev, Erik 7 - Korah, Ar;, K, 8 -
Arayarak, Ve, 9 - Ş, Te, AIUmet, 
10 - !ış, Tlilam, De, 11 - Kaş, Ş, 
M. Han. 

1 Oronanlılarnı !lonti zuhunı l"ıimH 
kiapt.a, o srra.Jnrda ftalyn.(iakl 
Karbonari ~fyf'tini taklit ederek 
lmrnlmmı olan Y~i o .. ma.nhlar <'<"• 

miyetinde pa99nın 85 in"i 0 ve<li" 
nin l'ei&i oldub yftll.t Hhr. Ru ht. 
buln Süleyman pıı~ın rll~er 31 
ledinln reislerinı ya.ni 1293 me'J• 
rutiyetini hnprl a:vanlıırm en ile1'i 
ı:eletnl• ini· t:ımyor. Bunu tabii 
ı:,ömı.c!.' lizundrr. ÇünkU Botınadan 
İ~t~nbula. geldiliten sonr!l maly • 
3·et al:ıynıa t1'yin eclilıliii:i i~;in ltıri 
ltt>ne htanhulda kalryor. 

Bu 3,5 'lene bu teşkilata ır;irme 
ve teşkilatta me,•ki :ılma için ki. 
fid.ir. 12sı de Giride ~önclerjlmek 
üzere bmirde teeıkil edilen Redif 
taburlarının tn1imine memur ola· 
rnk İzm're ı;idivor, vaıifesini bir 
lm~ a~·da rnnv:ı.ffal;ıyetle bitiriyor, 
taburlar Giride hare.~<et edi;vor, 
\colaı!asr ~ii1evn1an efC'ltdi tekrnr 
İH.a;.buJ:ı ıJöntiyor. 

1288 ~·ılmllR J{arahi,.ar Redif 
taburun'\ binbac:;ı o'uyor. B•! t:-. 
barla Giricle ı:ı;i<11yor ve Kamliye 
cihetinclf'ki hUtlin mnha.rehelere 
i~tirak ed~rel< 2 11ene ora.<la l<ah. 
yor. 

Girit isvam bittlken sonra 128:1 
yılrnıla sıiı.,·man ef"'n<lh i me~•ebi 
harbiy~ edebiyat öirPtmenli~iıul~ 
bn1uyonız. Altr ay sonra da k&y
mak.-ım olma'ltur'. 

Son neff'sinıl.. k 'mae~iı y11rt çn-
culı:larm:ı. yarcfonı düşii11'\'ln in~n.nt 
gözlerini r:ı.luı. ttıı. Jrapaynbi · ir. 

Çocuk Esir~eme Kurumu Geruel 
~leı'Ktızi 

( U..et«"'* ~ •·n&ıam~ 
ııı.tlık ya11111GU1 ı.dla oerG9 •illlllıd 

!.lyerell slllde...-ıır OlnlJ1MG1
•·-·--· 

tlcart mabl7eU bata obmyaD ~ 

ıAnlan paruD aeıpolaau._l 

Evlenme teldilleri: 
* 27 yaıımda., USUile& boy'lu, tıs 

yapılı 11.ııe t&ha!U garmtış, evine dili 
ktin, dUrüat kibar blr kız, tahlil gal 
mtl§, ciddi bir b&ylt. evWımek iste 
mektedlr. (Dtırnev 68) remz1ııe m 

racaat. 21 ~ 
• Yaş 2:;, boy orta, kumral. y 

şıklıca aylık kasanaı 115-0 Ura oı 1 
mtizisye.n, klmaem blr Türk ıenq 

esmer, balık etinde mllzikten boşla 
nan, husae, bir evi oıs.n .namus 
:tız veya. dul bit' bt.ya.ııla. evte.nın~ 
ıı:ıtemektedir. (Mllzik), remzine mU 
rıı.caa.t • 22 

:f. Yaş 40, boy 1,69, ayda 160 ııd 
maaşı olan, 1yl btr ınealek u.lıibl ~ 
bay, 25.SO yaşlarm.da tem.iz, ciddi J 
ırt~t sahibi, ıyı giyinen, tl§lllan, J 
ııa boylu astı bi?' &ile kızı ile evle11 
mek lsteınektedll', ·(Bir UdnclJ red 
zlne mUracat. 

iş ve ifçİ arıyanlar 
il- 19 yaşmda, I.ata.nbul nael\ııj 

9 uncu smı:fından çıllDll§ bir ,;J 
herhangi bir müeaeesede ç&J1'JDa.k ~ 
temektedir. Taşraya da ~der. cf 
Ozakan) remzine ı:nUraca&t. 

'11 Lise sorı sınıt talebesi, tlmdiJ 
askerlikle U~l#f olmıyan bir ge~ 
reemı. hususi mUeueeelerde, eıı:ıJAJ 

alım l!&tım işlerinde velhuıl her uM 
lU bllQmum işlerde ç&Jqmak tat.em~W 
tedlr. <M.:N.U.~ remzine mUraca.a.L 

ıı: Eıkl tUrkc:eden tahstJll ve dl 
1'illmualllmat mezunu bir bayan ııJ 
auıt müenese veya yazıhanelerde f 
aramaktadır. 10 Mne devlet hlz:me 
tfnde dahiliye ve hariciye velca.letl' 
rinde çalJfmııtır. Bonserv~lar1 var 
dır. (Dartllmualllmat 12) reınztı/ 
ı:nUraca.at. ' 

Aldırınıu 

Atafıda remfelf'rt f'U'lh "'•• • 
kuyucuıanmrz.m oamı.ıı.ruı.. ~ 

m'ktuplan l•S•,..baatıınUdeu c paaaı 
lan hariç) ""rctuı •babtan 6tl•Jf 
Kadar vı "._.' l 1 d• '°""' alcl~ 
lan 

(Akg'tln 25) (Ayla) (A.M.) (A..T 
lB&har) (B.V.) (B.L.M:.C) (Durıuıı 

autar) (DarUlmuallimat 12) (JD.O. 
(E.25 N) CE. Ural) (J!l.L.l 
IE.N.S. ) (0&!'1 CH.B. 8881 IHUıva 
(H. önııal) (He.mra) (H. 4.150' 
(İ,D. 26) ( l.N. 324) (Kılıç) (Karcln 
(K.A. 1) fM.T.R.) (M.E. •9 
(Mavi mektup) CMut!u) (N.N,) 
IS.C.K.) (Nelli) (N.C.D.) (R.G.8.) 
(Samimi) (Sahire) (Sevgi) (Ş.C..K) 

(Hl Tule.y) (T.A.)(T,A.Ş.) (T.H.R.ZI 

(Tekcıı.n) (Te.lllm kim) ( Vfcdan 
(Yedek denizci) (Yuvam ve Efirn) 

Dikkat: 
Uzun zamandıı.nbept atdmlmal&t. 

llln edUdlğt halde. henliz &ldtrtlm 

mı, buluı:ıarı mektuplar, bu r.ymj 
ne! g'ti!'lUne kadar da aldınlma 

buıunurııa tmba edtlecek.tır. 

Sermayetlar bir ortalı 
c:ranıyor 

BUyUk intaat l~lerlle yi!'ml ~no 1 
denberl met~l ve bu i§lerd• eal:J 
yetl olan l:>ir mUeeııı.ıe itin eevk ve V. 
daz'eslle ihtisas ve lmtiy•zını ve ser 
maye ve teminatın bir kıammı bu I§ 
tahlil~ suretlle c;ok kl.rlı bir tnıaa 

itine rırmek !<:in e~rmıı.yedar orta~ 
aramaktadır. Ciddi tallpleain (YOLJl 
remzine ıari.h adteıılerinl blldirmeltı• 
rj. (16951) 

----·--------------------------------------------·-----·--------------------iradesini sarfederek bu 1ıiıııslnl Sabri, bllinmlyen. bil' hisle bu ~~- kalıaak üure Y@lköye ai<lecek • m•iz bir Y•'< «l<ilmeoiae ben bu 
ymdi ve cevap venndllekle bir ceo mavt ~enlerin derinliklerine daldı, ~ ~ • d tir. Sonra haziranın on ikisinde ıntıırınyı \'ermi,tim. 
za tayin ıetmlş oldu. lılll btralmıadığı minimini elleri ~L 1 t. Y .l ı:::ı eıJ';J ~ı · ı ~ cf1 " ı J1 : 1 Borsaya gitmeği döşiinüyomz. Gö Raif sesine derin bir alay ifa. 

Bayan Naimeden aynıınak üze- öptü.. Ve: .... ,,_ - - - - • - · - • - - - - • - Tu' yo-unuz ..... do"tum, vaktı·ın1'7 ı ek · A-~ cıı _, ~ 4
" .1... " .. ı esi verer sdzüne uıı:;\'am etti: 

re i1Jn istediği zşma.n t.mit her . - Madem ki dedJ, payJanmağa - "'Jt• • G *" 8 »WWWW ••:www pus """ dardır. 011dan nı:ami ıııurette iııti• 
günkü ~ibi kapıya kıular uğurla-- layık 01.atadı~ı iddia edlyorsu-- - 31 • Na k 1 eden·. ..mallar iSiN fade İ"i- dikkat •tmemiz 8.C'ele <lav - Ne ya.palım, zan.Ilı ~ocuk tek d DA ,.... ... başına çile rıkanyor. tnsan üç se-

r: nuz o halde ben de sizi affediyo • rannıamız IAzımgeliyor.'· ne Japon.,...,"a ksldıktan !llOnra !ıöy 
- Yine görö:tefun, sevgili va • ram!.. ve rahatça ~bilmek i~in Yaka- Na.ime mektubunda Neriman ,,._. 

~im! Yolda. giderken Rabri nurıJclanı- cri.c civanndaki köl!ltüne tqmaca. • Pel'Çlnfn ıeli'l haldanda kısa iz~· Bayan Naime cumaya kadar bu le bir istirahate hAk klE&rıır, Fıı • 
- İnşallah! yordn: ğmı bildirdi. · hat verdikten sonra. ~u satırlıın ya.. mektuba ce\":ı.P alamamı,tı; o ı;Un kat .Japonya eski dO"ltunuıun hu. 

A-'--'- d ı - t· • •ıyo--"u·. a.k!)&Jll üzeri lhtf;ı;"Br kadm akşam yuna deği,timıiı, pliba, buAlinJer. 
- "......, arımı ıgınız geç ı ya· - Mükerrem Perçin ne budala.. "' "" • 
- Hayır ... Bilik.is. ne 3~ ~eymiş yarabbi 

1 
Yirmi ~ 8 _ •• ••• Vmide daha bir teY .u;ma.dım. gezinfüıini yapa.rkt-n Rat.r &.ılyozoğ de Sabri PK yeni hır meraka döı,-

- Bu haJ ç>ok mu sill'e<'ck'f ~kiziııe gı·rdiği halde bu ner·ıs Size ~k sıkı bağlanan bu YaVl'll. luna tt'l'tadtif etti, Raif ıhtiyor l<a• tu, gayet pahalı köpekler alıyor, 
- Uen giilmüyorum tlmit. u-- ,,~.. k. Sabri Pek Ümide uğramayan bır r.ıun üzerindeki nufnzunnz, benim dmla beraber yllrtiır..eğe baı;llldı: ı;onrn bunlan g\17.el ve "ibar kadın 

~arrayr e&Ull:I• ...,...ırmama ı~ln hl~ Umit, berıLberilM aldığı komşolan lara hediye ediyormuş. HattA. Mt • 
Genç kız, Sabrlnin kendisinden bir harekette bulunmuyor. <\hnıak hafta oluyordu. Bir gün köşbiinde tesirlerlmi gölgede bırakacak de. CJaviıfa.nla. beraber geride kaldı. ı;,ırJr bir prensese hediye ettlii bir 

kaçan ::;özlerini aradı. Sonra: bgm~ bu de~-.· val!ahi o1ur "ey gayet mühim bir dosya. üzerinde recede işi benim ihtJyar maobğını. kö,.._ı,.•-n ep•., ........ .._L·-ı--du. 
\

r si ·-· ~.-.:ıı· b ni 4
.......,., "' tb• lı ... x... b. d N d :ıI • · dJ l t.. l Naime Raife, Sabrirl.-n bahsccll. ..-..-.. <oC .....,. ....... ""'""" -· - a cıgım uıcu.ı, e payl~ değl.l. Gallb:ı. S__._ ... 1 b!r kapı""- <la. nn ~ ı ça şu,.. ır sırn a. aime- an ya.de sızın p oma~a söz ~ 

d - k tıra ki u..... ,,_ n· b' ... b dil B ini · '--'l uh k yordu: Naime merakla 80rd11: ıgmr.ı zaman ço ız p Çe yo • )·ayıp uzatdat"a baknunrn bir genç ın ır me.n.•U l!Jlu Y.er er. n r z, ınce ve eı.nr.& ı m a 4'::ne 
rum. • k- tnektup gayet mühim bir meseleye nr.ı daha kolay ve daha iyi halle. - Sabri Pek, bugünlerıfo p.ek - Kimmiş bu Mısırlı Prenııes? 
_o halde Ji.yık olmam.ağa çalı- ~ııb!ara~dan bledğe~ilm.ck io;ın· a· aitti. decek. Yerimi size bınıkmağıı. h:ı. me~gul ga.1iha.. tst.a.nhula. inecek Raif, kendisine mahsus ı;ürtilttı-

AlL... 'L.il.JI. 1 ır m~yet 0 D!>'ınll sanıyor. ,.T · p · ·n • ümkün lut b'l bttJ lu" sesı·ıe ce'·a.p '\'erdı' •, ŞJnrz. sauaısmarra.u.D\, 
11 

~~erıma.n erı;ın, resmen umı<li zı:rmı. bu hususta m ·· olduğu va 1 e amıyor s.mryorum. 
tJ'mit, vasisinin m:arum eline an. ay sersem hay! •• Te\•ekkeJi "pa• istemeden enel, bilhassa bir ınU<l kadar ~üra.tle ~lmeğe ~ahşmız ve Ra.it gülüyordu: - O::ıu "'İz de ta.nmmr7.. Pren. 

cak pınmaldarmı temM ettirdi ve: ta, kollannla..<Jr:nı bilmlyenlere akar'
1 

(l,ettenberi büsbütün cesaretini hareket saa.tinui bana telgraflti - Sa.brinin meşgul olduğuna İ• ı.es Fitn&tm sar:ı.yında verile11 mü• 
- Pe'ki bir daha a2arlannıamak clenımıı,ter .Mühendis ..• hem debi~ kayb~en a~ıI<m üınit besliycbile- bihllriniz ki clönüşünUzü evde bek" nan.dmız mı! Yakacıkta anc:ık giin s.a.nı.erede vardı, prenMS Güzide. 

ve affınıza llyık olmnk ~in ne ~::tll ~~i~enpe~::ıı~· ~; ceği bir nokta bulunup bnlunnrndı· liyeyim.. Zira. Vmide işi açma.dan de bir iki 'iaat kalıyor her h:.ılde. - Sabri ba kadını aık sık y~kl• 
Y 1 st'bymı! kahil olmuyor. " ..--- ~ını anlamak istemişti. Naime bn• evllel ba.sbaş& uzunca. konuljman:u:r. Zira. kendMrıi s.'k sık tstanbuldn yor mu7 

'IMft mavi ~eri parlak Te hJ.. na ceYap verebilmek iı;in isi ciddi lazımdır saıuyonım.. SöyJenece!k görüyorum. Eğer J>unun adı ı:abş-- Gevezeliği ve dedikoduya 901' .. 
raz JJJtistebzi bir ~la Sabriye Birkaç gün hİJ'bide:rlni ~öreme. tutmağo. çalışacağını ,.e t~mitle u. F.Özlerde t:ımamfy~ mutabık ka • maksa güzel... \·en Raif gU}erek aözünde devam 
ÇeVrilml' ve ha defa ı:r.enç d1plo • diler. Sonra, Sabri bir mUclilet c:ıa.- zun uzadıya \'e eh-anımlyetle gödi· hrsak tesirlmiz dalıa knvvetli olur. - Çııh11rp ~a.lıijm&drğmr bilmiyo- c~ti: 
mat da @mrie+mecbur olmu~tu. lışmak meeburlyetinde oldub'UilU seceğini söylemi5tL · · 'Omit cumartesi giinU ilJ gün rum, Fa.kat Yakacık gibi sakin , .e .(Devamı var). 
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GÜNÜN MESELELERi: ölümün fotoğrafını 

ı~~~~at t~u.!~f:o~~!~~n almıya ça~ış~~ dok~f! 
izzeti nefsi f - Pahalılığın 4 sebebi var • Saffet Sezen'in Rus ":okto~u, te"._avı ettıgı h~staların olum 

icat ettiği meşhur faturalar... hatınaekı f otograf iarını aiıqorau. Can 
T•••• ı SABiH ALAÇAM çekişmeleti uzun sürenleri öldürüqordu 

..,.. \l'e aeı.e rsyatlamun fuıa. l tra1mma1 ......,ı -- idari .,.. 
hgı, sak sık gazetelerde bahi!t mev. kmıdaa bö7lk •ellw•lıin Tar. Çtill 
zua olayor. Ba huasta bit' incele- kil, kiracı, .._... Wr felle. Fa • 
me yapmak i9ı.clim; fakat herlula kat, k tek .......ua .__.-.: 
li bir tereddtlttea, bir ''aealJ&~ rett.e .,.,.,.. w... gelpeiae 
um dhnlmcle ceııgelleten lstllha .. Nim• bir Jlim ela ....ı meftatl 
nunı1u 6tttrl delı11 Maydanozdan LUdn, hiçbiri beledlJ91e kup m. 
IİIDODdaa on da eopna. vann • 1581 ve mallatıp ~ cleiiL 
t'AJA kadar btlttın meyva '• sebze- BODdaa ötUrll hal binumı blrlra§ 
ler, ıeoea 1lllar ile öıçtllemlyecek misti blylltmek lknn, hattA el. 
kadar paJaah l lıte ben, ba paha • zem. Ama, bagllnkl f&J'tlar itinde 
Idık nisbetfni merak ettim. Harp- ı ...... .._ -aJ---ıı.. !-LA--

te .. --.: ....... · · d~: ~ _ ..... -- _.....var mı• 
D vD-.-., • ._.,. 'IÇlll .._ \e, r.rı • , dır! zannetmi)'ormn. Jlumaflh, 

gtlnktl llyatlan llar,da.,ımnak mak hal mtkllb1l Ba7 ı.maıı Akbafm 
sacllle: 1838, UNO 'e lfH! yıllan. balclaia çare De, ....nı .ıkmtmın 
llJft temmuz ayı to1ltan satııt 'asa- öntlne Ü~ seoıneJr ka1ıQ o'laıt 
ilerini 11a11yaaa aetirc!lm.. Bala • 'ilecektir. Bay t.m.il Aldlılf, ..._ 
ımı 11e haliadeld lııavwblı liclenaelc 

llamJ& 
....Wya 
J>om&te• (kır> 
Domatu (ıank) 
Biber {dolmalık) 
Pata&M .... 
Patlıcan CbqY: 
Pat1JcaD (Orta) 

PatbcaD (tlfak) 
Maydanoz (demet) 

AnllUt 
'9ft&ll 
Tllrbe erlll 
Limon <adet) 
Kawn (biat> 
KaftD (ort&J. 
Kawa ('*i&)j 
Karptlll <lıat> 
~ (orta) 
KarpUS (ufak) 

1 1 1 
111111 
~ ~ ~ 

• 1' 10 8G 
11 1 2G 
s 8 21 
a ıo ao 

10 10 25 ., T ao 
1 s 11 
1 ' ' 2 1 s 
ı ı 1 

0,ISl0,41 1 

13 11 85 
16 11 IO 
9 11 n 
1 • 10 

18 • • 
11 11 • 
1 J8 • 

iT .. .. 
17 ıa IO 

• • 18 

ve -.llum -•llwbıi IQlemek 
makwDJe hlnym clillt 4wvanada 
peıaeereler aoMaa;. O, aiadl k 
ısllllldr ...... g94 
tirmelr, .. ,.._ ,......... adedbll 
tıOiahmalr istqor. Yeıtn<'le Ye 
mttsbet bir fikir 1d tahaJdnaku lçla 

~· paraya ltlmm 19k. 'Ostelik, .,. 
mabatlA JaPllac:lk mMnfm bir 
iki senelik kira lrutdılı De lcla • 
IDa9i de ........ 

llaJd• lııa'2ı...._, w,. 
ikt-=t mllftıtl .. ,. Saffet .... 
aba icat ettiti metbu fatualar da 
... plbw. • .,.. ..... ,.. 
habhlmm ,......... lılr c1e 11ttiM • 

nn 7• ahs•s• ~ Ba7 ~
S... .. t.Oiri l..ıanattal ..... 
-- ......... ucha ..,. vw.. 
eell..ı1117ette.Wtli, .... f -=._,,. ... ...... 
.._v~_.. ilhıır. 
........... altlst .._ alı
llllıllr! Uldll, .._..........,... 
.......... IU'tlle. ... &1eY t1e bir 
lere ~r. Artılr, ....... 

Yüudli. eetwlJ dikkatle 161 • ho.vardalıp bınkalna; aldıinnm, 
......... t 1 ' ....... rt..J• .. ·.~ ...... ---~ .. -ıl ............ :ı~ .. ı .. _,. ......... ~,....-
........... arttılmı 1tafl'9lle lir. :::..---...... '-1111~~ 
.......... s tnınttM ~· .. _..!.M. .... all...ılillf• - .,.._..! BatAA 1ıfM!lı Wr .__ 
---- • .. ..,,, ......... ·-· xt'j+-..... .... u.l lftiıllı. .... .w•..---
t• a ...... faalmlt! Ya _,. iri a.. qpJ-u'B• • ..,__ ... 
dn- .. ..,.,.ıart Dld YinDl da ......... • aW ..... fbat 
..... --- ........ bMlnl • ..... ............. IPladerlcaoo 
.... flnat t.eWdd .... IJlbi; tma.,... .... '-"- w • 
..,_ ,..,....., elmlıariJet kana • llletMrb'.U Mee ...,., ..... a. 

.................... da ... 
ledİ7• .... mlldllrtl .. , Saffet 
s..· ... ...,...... 

MMRALAÇAJI 

lnsi?twecle 9.000 Jdh. 
çalqqor 

Londrada, Sen. DGDIWl ı.ntnde 
bfr mtl- TW. Bu mae.,.., 
fimdlte tadar, yaJnıı ordu, bahriye 
Te alkert tayymre kasalannda tar 
olaalarla tılraşırdı. oo zamanlarda. 
bu tahdit de bir latlsnı JQıldı 
Mllesae.eye, ıe~n sene, bir ta,.,.: 
re bombardılll8Dında kör olaa bir 
kan kocayı lı:abul etti. Erkek, ... 
haill llUlbalıs tefktuıbcıda ~ 
için mllesneye lirauık halkını 
haiıdJ. Kadın ı.e. b6Fle .bir ~ 
labjp dellldl; fakat ma-, •181 
WDaiıda, Qlll lellkete ..._..., o.. 
lan .bu kan kocQı blrtdrindea tef, 
rfk etmek latemedL x.dını da b. 
bul eıttl. 

Mleaseae, bu llbl Hrlert, ı.tı. 
d.UIU'Ula ..., itlere buniar •0 
)'el'lqttrir. 

Bu brı Jı:ocadu dek, llahnı 
lJilirerelı: ı.lefoaca cılda. Kedm ile. 
mütabusıa ~ daktl.losral ntıtu; 
fabl mltsHledea da'ıa Ql'dma. 
dı; -..e o, çiçatçll• lbU- da 
~,... onları ti tmıadyle 'bbtııl. 
rhulm qınaa" 61nniJW. 
..._, ~. mWl h'-

-... MOo Hr ftl'dır. Laaıln 'h 
eY8let ....... ........ .. lııllr 
dıtktllcıılnf l+lhyıı •• 

Staaotraflar, .... .. WJı1er 
lıasuJe ıetlND bir ...... • aot 
bdulOitu'ı 80Dra ba ııle&ll klllt
.. nnı elle ~!ayarak neler not eı. 
Utlerlnl anla,... alelAde bir yazı 
matineslle yan}ar.,nı yaııyorlar, 

Diler 250 kör de, telefqn.cadar. 
.... , .. ~eldde. ..... a•e. 
Jehle,fla.,.n1tn....-....ça. 
lıtıJıorlar • 

tn.uterenla ı.r tarafılldw, ı.tl'P 
gnaJK ~ MlleN •6sm, 
at.ab'el• .......... in ...... Ban
lar da. • lşal'etellen ....... 

Amerikanın r, ·,.,n tebrl ope- . 
törlerlnden biri, doktor L6kilst, 14 
ayduberi ılrfş'ili tecıilbeJerin nf9 

1 ticeaiDI. son ıtlıılerıd• Amerika 
.. Ahiret telkiklerl flDılllUlsll" inde 
1ub etmiftlr. 

BG dc*tor, e1Mtlt6cle ,can çekiten 
ı..taıann aldılı folıolraftannı ve 
filmlerini ı&ltermit. bu aareıı", 
hutUtrın, mulıtelil luı.tabldan 
c6:re, eon demlerinde, bafka başka 
çobre man ....... ınettltierini an -
latmıttır. Bil filmJer, foloaraaar 
ml8eıklclD lllçl11nn ft bu illçlarda. 
ti muhtelif mlttıarlılnn tesirlerinin 
de .,._. başJca cııldulmıu ,. •l'bk 
llm&t manedllip te hlrdeni>h'e 
c..ıaıup aoara meaıerta ltf TUİ"9 
ti arasında da faı1C bulmıdolwm 
~lr. 
Doktor UUlt. Jle ~ fDe 
adamı.ntıı dllnlladaD ulnıtbru a. 
liimlla wılııtf etlal ..... lda 
,..,.. .... Abua sıetieelerla, f1m.. 
dltl halde, ilmi bir bJmeU )'oktur; 
fakat doktorlara 86-. bu te8'•at 
daha mllbinmel tanda 70rtırse, bu. 
p, 80m demlen f8)'la ne oldalu 
na anlıuult lı:aMl olacaktır. 

.............. c* .... ~ 
tecrm.t. 1S91111Cllen bir fa7d• te. 
mln etmiftlrı .. .._ enel. ayn! 
tecrilbelen 8trlfan bir Rm dot. 
toramr bat .. lamn' ft oattan bela........ 

• .. ......... leıc:rthıelen, 
bat .......... bllb dln7a ...... 
abm .~ ... aleJldD4e ti& 
detll yamlar 7Ullmanne ..a.blJWt 
........... Bla ele, ba ........ 
1119'1 •liMa, 

••• 
aa.,.oı.. x- ...... Jıılp 

-.ıtiyar •e balla ftcllın mam. 
dmellcae" ıd ..... 

Bu darllllcesede bulunaelann 
eberistni yaşlı Te ihtiyarlar teşe 
kil ed.i)'(ll', Tahin 'yle, oek 18Cı1De
dea IHIJ'orlw. Bunlına nbat ıı. 
meleıinl temin etım* maksaifJet 
mth 1111•Ln bir 1ll9lı hanlara tabı. 
ata edllm1t l>ahuautar. Bet lelle 
ene!. Rabyalrof isminde bir delk. 
toe ............. .....,... 

lletleri nakletmek lda aıpetler. ..eee...ıere de 'b~ iti• Tel'lı 
.ip, taınarelıen T9 bsıllwıoa IOı • mftılerclff. 
la birçok fQ!w JllPU'llr. İDllJlerede, evlerlade, bir it sB-

JIDktmet, k&riert hlm•,. .... .... k6rlel- de çok1ar • 

Doktor Rubyalrof, bil' l(ln, 6lllm 
nblannın ak sık '"*- pldilinl, 
benilı llHlme manıı bolmımayanla.. 
nn. her ırftn, ha halleri •6re~ 
rahat•ıı olmalennın lCllbettillnJ 
ICJyllyent l5lmek there buhınanl • 
na a)'l'I bir odaya kaldınlmalannı 
istedi n bunlarla lştlpll de, kel' 
dl tl:r:erlne aldı. 

Ölflltıre mabml bu oda, dokto • 
run mesai odasının bulundulu ayn 
bfr JWde balunU)"Ordu. Her hasta• 
hanede, can oekf tenlere maba•ıı 

yerler oldulu için, dolılonJD bo 
tedbtri ıarip ~rlilmedi. Yanı·, 
sarip '6rfllea bir ..,. nrdı: Dok
tor, o odata, ne doktor. ne hastP. 
bakıcı kimseyi dnn >Ordu. Sonra 
eıberlya, oraya hpanıJ'OI'• uzı• 
mtlcldılt kalıyordu. Ve ıahyet, o 
ocleya •lltDrfllenlerfn, hlo blrtaia 
lnartulmadılı, çoft .-omeden de L 
1Dp gittikleri IJ6rlllyorda. 

Ba 1!91, bfrtakım dedAodalU'• 
--., oldu. Alırlafan hutal r bUe. 
kendilerini biraz bllclltlerl saman. 
ısyan edi)U"lar. o od.,. ~ltırill. 

melerJnl ~ı. ffalHJkl. 
lııendlsl ... tlaktor oJdula •• 
tatediklerlal ~ 

'ÖlaJer otfaıı• o kaııllır ııkı 1*179 
bpalı)'da ki, flJllııelenlp de. d~r
ndan, gidi glıH dinleyenler, ol'llcla, 
neler cereyan ettı1ltn1 •!aln9J9 
lmkln balamıyorlardt. Hele, dolt • 
tonın, brJoı.Jar herine ~Ul'll 
dulu reflftt6r1ere, kimse. Mr mlna 
~l"mlllJıDrdu. l>Glı:lıon g6re, ı;. rer. 
hıitarlerln fa,..... cmt '91'1,e, 
1tast.Jan ~ ntıntiıDl a. 
aattarmeya 78'818Ul7'th· 

••• \... 
Dedlliocm arhyor, 'd•r61Aene<le 

çalıtanlar meralrlannd•n kıwaı -
~rlardı; fakat daktıor, bir ıır .,. 
mlJ!DrdU. 

NUıave-•. 1917 -1nC:• titor ..,.W MOYerlace. it meydana 
etlı:tı. 8- mey.dann eıbnın te·· 
CM. aesleklaflanma, .... .,nın ıö, 
dnde ~ "lenal fal'llaJ" .... 

Doktolo lill ,__...., llutalNnı 
alim anlarım _. .... eltllfnl, 
Olllann _. ~ ._ .,. n~ 
fedıırtai Teril'ba, fotolraftanaı. 
filmlerini nasıl aldılım, beni <'o 

hiç asap Te ısbrap duymadan -.. 
latıyorda • 

Ba jarııalın sinirleri en QOk .. .
san taralı, doktorun, uzayıp ı d 
celinl anladıılı can ç.ekifmeleri k1e 
ıalLmak foJn, ne 811>1 .ledDJrlere 
bal}•nrdutunu. noktası nolduın•, 
anlatmasıydL Kendi anlattıtına ı • 
re. böyle bir tedbire beşvunna • 
nın sebebi de, c•n oekişen 'bası • 
anın btlfı ucunda, saatlerce betı--. 
mekten kurtulmafrtı. 

Doktor. can çeJdten hasülan 
teMHl edecek a6der söylemiyor. 
bUMtiı, Glllara, artık &im •• 
duklarmı ıl5ylftyor, onları korkuta. 
nık, bu korlum1111 yflslerlnde busı • 
le 8eltrdili tesiri teltjk ediyor, ı • 
tocraf ve film cekf,.,rda. 

Hele. bir bulada, biraz *8lAb • 
seri ıörilne, hl~ tereddftt etmeden, 
bir illç nrent. f>nu. öteki diDJ'l'• 
ı-a pderiıol'da; çllütı, bu eda • 
IDDI ıqeman, kendbd için kııbU • , 
keliııdl. Odadan çıkması lcabeCle • 
cet, oroada a&rdüklerini ll&ylJfll 
celı:tL ve SBNBLiK BEYHUDE GAYREf' 

Doktor 1'ub7akof'an bu tecrDbı-. 
lert, Do aene llrmlfttl. TablatlyJe. 
tecrObe, bir oot kurbanlara m l 
oldu; fakat hlo bit' cid~ neU'll 
nremedl. Dolılonn inaalaızlılıalıı 
......._aWlliJU, biltfln dtkırw 
melMıab tel'in elti. 

Fen l1eml. dolıılor Ruby or .. 
"fenni -..ıı• diye lsh• Terdll' 
tecrlıbe defterini de, çekUli fllnı 
•• fololndan da, inceden inc8)'A 
Wkfk elif. ..._ela. biç bir ehlıt 
dl eau, Blllmlıı mAhiJeltni Qdır. 
lalaclık is Jııalamadı. AJınmıt ola11 
~ali J'llıler, blo bir ö.. 
llm nrn llta elmiyorlardı. Ba IOft 
Defulerlnl Teren adamlann 71lsl...
rlndekf bil de, u~a bulunan • 
nn hallerine bembolldu. 
G&Jet.ı•. doktor Raıbpkofu teri• 
«mltlerdi; fakat timdi drillllyor ki 
onun açtılı cılırda ~n blP 
Ameriblı da nlmr etımftlr. IHo 
tflpbelia, bu AID4fribh cıpent&-9 
Rus dcılloıwı1111 tecrill>elerinl ar. 
nek alnut. o da, aıenJerln ean e91 
kltmelerinde. "lS!llmlle 111n• na 
kflffelmiye eahtm• tır; fabt ODU 

ıo.-.nan w tllmlerl de, ba ur" 
nn sen.ini bUe a,dınlatam ..... 
tır • 

Yelııt« l1l Didar 'Yar ti, sazetra .... Jllaıeldvennİtl Bil '8llliU °'" 
ta mlltt iaetinP.hl ........ da ... -----------ttbUDlll 

----------.ıııı-.ler, Amerikalı doktorun aleyhinde 

o-» bir nokta dalla var: (Dlütl rtıhAu deftm) yundu, lı:mmzı JDG:;oanyJa pJIJa 
19'1 -4ne ~ar meJVa ve aeb Kocası bu k•dar JJldan 10Dra ilk çı'kb, ıolann Yetil mınltmna atıldı, 
se f"17atl&n, llarpta öneeki satll aşkının bllyilıllyle •rhof oldalu ıtırtııttlll Hpftlclere Wra eDerJni 
....aDerine auaran, kora~ bir şehre tekrar ~ Bu fe)ılr oe- matb, llderl 'ftt bama aoa .. tur. 

yazı yumad~nna 16re, bu ada. 
mın. tecrObeJerlnl, son nere lerlne 
ıtelen hastalara eziyet e&medea 
yaptılını ı&sterbor. Bu bdarıu 
da ~Udır • 

diftMJe cıJmul delll: 919 9SSe; da eski ihUrtıQDı leknr QJ'Udırmı. la l>lr terlnlllrle doldu. Sonra bir· 
Mı. 948 a JÜID. J1'üat 942 .....,. yacak mıydıT Her Hte ber ıdrat eocak bdar muot bmJar herin 1-------------
mllabt ona ıeçmif fabl uDUtaJmu blr ...,.. maDclı, kendisini bmlana yaklf.'ı Yeni __,,_ 

lJsDPeN llaılan ..wnt Mir& • ler batı~ •riıt K lSl<ANÇ~IK olı:,.71f!lla. ıan..- ateşli nefeslen.. ~ eek o1clam. ilana "8\'aP vermeden Ve Nlkolfn•, Redka Medanıkanlll ne bınlı:b. Kfrpll:lerl kur,un gibi Fnnsada 11 hulrand• J'tftf bir 
lllc9: ne oldulana anfhrdı. lUJI Vara.. atwJafh, rlzdnn ·ve dalgalana ok· pul satqa çıbnimqbr, Ba 'PUi ilk 

- ~- ..-C pallabT da otunıyor IDQJdaf B•lellmlt mir ~flyle, lnsanlann drGltftsOJle, Fran111 amlnıll olan lan dl Tiye-
.,.,..,_, dl' Hantını nuıı taMlm etınitUf "avirel: MUZAFFER ES EN hnanın ıpklı al:fslerlyle sarhot oı.. nln hahrası letn J'9Pılmıfhr. 
~· ile allblı olnuyu bir ..., Geıi~ kadın ha nuıbatla n ..W.. y du, tekrar denizin serin lı:ollanna amll'll 13n de doltmuf. t3tl ~ 

al. fil bünnc1u yerlacteydi: ""8t, binf sorpya çekti, fakat Vama- atıldı. tekrar 1a111a çıkh, dUfUll AıllttDr. Beflncf '" altıncı Şarl 
..._ • ..:ıı_ L-11.!'1--•-- _...._ pahaı-.111' 1 - tiafta",.---.,.__. a.a--- --.;aını ..___ •--na-.'"-·- '"--dlD W ma- .1&. ... 1 ıamanlannda tn..reız. F.ran h-
- o.-ıaı•n•u ı-""Y '"".7'" ' yeni yerlefl1llt olan bu kadından v--..n -- --..U _,, ...-a ....wuuı -- .... na a•rd Ye erin da)gaJar)a ...0. '"" _,. 
Sebeplerini de 111 dlrt macldede bir feY 61renemedi. Dl»- bir defı betmiflm. • bdmın .,,ın1 bWıar ~ ,e.Jerbdn elrafaDdÜI- tabrı. euduna uran kam tanelerinden ve !erinde kendini glktemüftfr. ı 
ta ._~._ _.....__, .... masunmt ... __ " barut...,.. Qll'IUlll,... de İftlfıtere ln,,....na bir llır 
p_.. mUJDA...-- bahçede bir aında yanıbatuıda oı. u.u J'Oıanlardan kurtuldu. 
1 - İtı=I ~IY-' enrelee t6 ran bir Y'th kadınla konuturlretı Şlfman tadın cehp 't'11NJ: rst lleJAcele UJ'dardlla bJr maalı Ölle tlseri rahat Te lttftsa ile ye. yapmıf Te Sllssellrs ;ellrlnf nple•• 

bı •flll•f. ~-.!"!!!'-~• konuşmayı kendlıdnl allltadar eden - Sise Jalıt maltmlll ...,,..... anlattı. Raclb ...,..,, peri ..,. mek ndl. Bir hafta sonra koca11 mittir. Puslanın w ıemt toPlannrı 
'900 ~ ~ııır-· .. _. ~· Jer. sen.ruıın ,.ıraae ... o km, adı Varnaya pJdill Takft lataayonda keşftnden SODl'll Ut Franns ll1os • 
'---lı: a&ıım ---• 1'ne bbi1 mevzua dAmQe çallfb. Ba bdıD Nlkoltıla ....,.... __.._: ..... c•m111 ..._ ,.a-'"" hat·-'·-nda nn 11117dana ıettrmfştlr . 
.. ~ _.__, açık yetil bfr nıet &ftbar, atacJa. _,_ ----- ua - .. ~ bekllyen ı ... nı.r arasında 'kansını 
obil11Jö111I.._ nn ı&lplerlnt takip edenılt kofall - lflolat Radta Jıledulb af oJıl bir meuDI mlbtlrtmtn kadm bay- «örtlncıe flltll'dJ, ,.asa taaçhıf8n, 1.5 frantc: tıJmetfnde olan ba pal. 
1-BostutJum bir dinimi ..- ki _._ iat Yaba \'anuıdıa 1ftt1 aft .. llat omuzlan m~e-n bu __ .._ ların bit' kı!mnnın 6zerlne 1 

velee 250 imı"qa drdlıtlllyonn&' çocu ara neureı _...,.or ft ....... Sltm•a bdJa a ....... ita .... J!GllcıQm branht bir 1dl ı~n. ha k .,.. .,_ ....... franklık bir sOrşarJ yapılmıştff', Bu &-dl 
10 

ıı!- L.. .. _ ba Jdlmetİll ...._ ra endişeli btıltıflamu dentse doln _ ___.._ '--· t adın kansı mıydı' GDn"' b1. hası1•t Fnınsız donanm11S1 lcfn Jı:uY 
,... _. uuc __,_._,_..._ ~·- -.-nclaklnln '8llıle llade U.lala ıstırapla baMuldoo Ta oau kurtaranı Te kanetlendh-. -s. ..-__ \."' .... nı-.-uu. _.._ - _ La--..a&a K 1 n•l t':t\b1', Slmdl,-e 'klıdar bu P ,..... .,.-.;--- - ,,.. .,.,_ .._..: lan• -u: ocaaıy)a 17-11-. mJftl. Bir a1ı:f81D dansa gittiler. De-

l - llotklU, motlnlz :.atlll Kadın 7lllftalını dltfftrdl. !fthlt.. - Re6a ........ lilDlll. ae J'lltadıktu IOllrl kendfıd de b~h• nb bahoesl kalababkh, mtlallc Bal· !ardan 1,toO.OOO taae salllnaf oldu.o 
midi ft9ltaJan tkl'efleri ytlzcle aoo na onu J'9rden ellllp lldı, kadına labll• titredi. •·--datt ta. le ml olacMtıt Ymnn ... k ctım. pen. lund•n Pnnt11 bahri:retl ba J'Os. 
.. ua Jlde 400 ~tlncle art • verdi, &rcllslndell mllftftalnyeften _,_... '"Y'"' d.t ballfestnln uverttlrtlnll \'Ab7or. den 10 mD:roa frank lı:uamnıfbl'. 

6ttlrtl tebrlt etti, modelle alllı:adar :~=.. eo:-..: ~= ~u=.:-~.:::'':.nt~~ da, lalar lllhl1 llmbelannm ıtık Masenenln hahrası ıeta de ' 
-:-- M'llllta1l9llln a.tm a1tbll et oldu. '" nihayet mftkllemeyf kalbi- - _.. __.._._ olan metle nkb, Allabaıamarladıt, dedi, oyunlaNlk-~ samo,tu.t ,._ , .. 1 f tl'8nlı:1* ~nl pnUar ti hadnn 
- - --'- ıaaddeleri .._atlan • ni kemiren me-· ıe .. --e ...... -r-- ...- ..._....,_.. Jalllllt uu1111 ft ocaa aou~o a ıraz • ~tı- eıtmıJmışbr. Bu pulwa • • 
,,_ ..... ~ .. ..,. ··- Ul"Ulv... ,,_... __ _._ - .. L..- - ... ~.-.. ha! ...... _ oocuklan okcadı "•'- a-..1• -- r' nın ma10ın artl!r 1la nha,.a da ay lııtı. ...-an •-...... - •Hnuuuı - v ,... uu ...... noya ilden merdl•enden cıtıyor- df 'mabdat delflcffr, ......... De ,.._ 
_ ~--·ar _ ... =-a• ıtlll cıllaıaa hlr Yeielt 6ren JftlJ'I raplanndan maJr baftf adualarla lardı pnç kadın a119111n 11çradı ve ba-ı -1· .... ·tı- ... 111da lrall 
·-~ ıı:u • .,. ... -. ... Kadıncalı• unmım ndsnnı an- -L _... Yilrflp ııtu .. ., ..._ .. "'"'" ""' 
--- Jd me._._ ,,. llılbse r.-•. •• JlllWllll --.ıth, clft ..,._... bil • usan bo71u l1l)'1f bir adamın bera- nılaemlthr, PnJ Jı:olebl,..,.._..,n - "·- •J- laUL BGJ'lk olluaua ltaal:slzUlln- _._ .. _ ... -- N"-oM 

1--- -191nn• '8 _.__ Te .,.,...ıa -ın-., ... t ııı: na lrurtuıdalana, le'Ylnce berinde giden bir bıchna l>Kmalr ha puldan dalma btedlilerl bdar 
-- .-- --. .....,...... den -u.ıyet etti, bilhau onan eok - b a..ıd .. a.--
Am-... ..:ıı.--. •• elıla "üvaU Jaaa ,... - - beyle yanl1, .. ıemat Osu ueuuu hiaedl,ordu. Ben~ya lctn arkuma döndtl. Kolunu koc1. tedarik etmeleri ....,..ndlr. 
- - ytlsdttltlnden Ye 'tflametrelerce de- --•- L ı L-ra" tel'Mbinin tarihe 1ıais;cs ....... ...-.... ... oldulun• dllflelfOo nen merdi•.ı.t d&rder dörder Mmn kolundan eektl. Ba kad· Pal ,....blanna ...- da aahr. 
...... ! KeMIA, mayduosla tlln}'a nbe açddlfından dolıt11 enditelerl- nam da bir Hlrlll bulamıyonnu. Blr indi, başını yokarQa kaldırdı ve Radlra MedaMa iki, lataln: ırnnas felıirlerl ..tat pul. 
....,;.ı. 1ııa mulraddent beramr • Dl anlattı. Soara genç kadını sorıu- defa artık adım R.dka Medanka biraz evvel QnldJlı lı:adını a6ılt1t Nikollna utandı. Ona k~wna tan ı .... __..n ltthren bJ • 
llllM ~ mi ilam, aıtSllllllr n çektı. yaJnıs -. oı.Hıfını, clell1 Radka Stançeqdır. Soan rlyle aradı. O bdın bili ayal;ta ı&tenntye haılıkı ftl' mı7dı? Un n)mıtw. • palhınn ~i.ncl leli 
•' ba91mlyoı_.t L&1dn, lal ..... , nerede ohırdalana 90rd& SofJ'ada ~ tanmıun. Hem duruyordu. O.ande fidan boyla blT bir mazinin bb8stlntl bir anda o qJll _... ...,. e*anlacalıttır. 
,_ t1llrmaldaft "1clY~ oJnw1ılm. Ve Nllrblfna o 'ftlı:it fstedllfn\ kini* odaam da Yok. mektepli vardi, koUannı o,...n '-dan kaldırmak clrkln bir it 01.._ ___________ .. 
..._ tılJ')lye1ıllirim1 aonn• tçln mlullp fınsbn aeldt. NitollM utana utana hlrbe k.. omata bı.,e,ler anlatıyordu. Aued ..,-.cak mıJ!dıt 
.... ~ ı,;ru da 1'el•. ~nl 88ftth. Dme ımnlclaadı, ıaaterlnl d6rt ço. ba91nı elmlştl, menmllll olmadılı Kocan da dladl .. 80rdll: R Aş I D R I z A 

..,_.. h1indee W!leileeodlm · - Bana •erflea haberlere ı&re ealr uneal olan ba bdının 90flun J'llzflnden bell1ydl, erıtısOnO topıa. - Ne ftl'f 
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Dil Kuruttaqında 
~ awwwı - -' __ ..... .... 

aaaril vekilinin 
açış natk.11 

Pil üzer inde yapllan ça
lışmalar tarihte eşi görül
' rıedik inkılap yaratmıştır 

Ank"ra 10 .\.A.) - Maarif v.:li.i!ı 

Hasa.o Ali Yticel, dordlincü I'Urk diı 

.. uru!tııyuu aşağıd::ı.ki .nutukla açnıı,, 
tır: 

ı·uı·k dtll.nl.n bJyük koruyucuStJ 
.Ui!U Şe!im1ı., kurultayın de~erlı l.ı 

)Clerı. 

lJoı·uurıcu l'tlr k ılı! n:uruı..ayını 

~ lıksei< nıraldaruu.ı: öntiııı.Je a.;; .ı..ık 
ıa cıerın bır mutluluk duymakta.yLm. 
l'Urk dtl li.uı·uınunun ılk kurultd.yı 

103:l )llını.la Dolmıı.babçe sarayında 

tuplanını~t.ı. Bu t.arıh, cüm!ıurlyet 

tarihine 'fUrk dilcillğ'loin !okııap bay 
ı·ıımı olarak g-eçmişt.ir. lı<:jnci ve l.ı_ 

çuncü kurultaylar ayn1 yerde, ırl.işer 

) ıı ııı-a Lle opl:ınarıık Turx mLlletı
nın, lçuıde yanmakta devam eden a. 
na. dıl atcşını canlandırmış. ııızıan. 

wrmıştır. Kurumun ana. tüzüğüne 

;;-öre bu dordUncU kurultayın 1939 
11& toplanması gerekiyordu. 1''akat 
1338 sonte§rlnlnin onuncu gunti BU
yuk Kurtarıcımız, iflktlA.plarıınızm 

yapıcıaı sevgili AtatUrkllmUzü kay. 
betmek ya.sına uğramıi}tık. Ondan 
sonralq yılda. dtlnya mllleUeri bu_ 
günkü bUyUk kan davasına ıfirrliler. 

Onun için dördüncü dil kurultayını, 
bu yıllar içinde gel"İ. bırakmak zorun
da kaldik. 
Şu and&, lopla.ıımamıza, kurtuluşu_ 

muzun ~ olan Ankarada, dil ta. 
rüı-coğra!ya faklllteıııiıi.n içinde bq. 

ıarken, gonüllerj_mlzde ölmez olarak 
ya.şıy11J1 BUyUk Atatürk, gözlerimi. 
.&in önUnde canlanmaktadır. Şu sa... 
lon böyle toplantılar için, onun iate· 
djği, o.nun emrlle hazırlanmıştı. ön 
olduğu dil inkı!Abının yeni bir safha. 
aını, burada y&§amamız ve yaşatma. 
ınız, onun ruhuna duyduğumuz sev. 
gi ve minnetin yeni bir beldeğj sayıl.. 
malıdır. Bura.ya gelmeden biraz ön.. 

ce. rWw kada.r teındıZ ve beya.z mer
merler lçi.nde ya.tan Ebedi Şe.fi, yok 
olmaz sevgilerile eelAmladık ve rah. 

metle andık. Bu açış da.kikasmda da 
bu yUce hatırayı sevgi ile saygı ile 
tekrar ederim. 

Defwll Ttlrk dilcileri, 

Atatürkün ölümtl ile uğr&dığımm 

derin .-ıım teaelijai, onun bUttlD kur 
tulu§ •e ilerleyiş savaşlartııda en 
y&km UlkU ve iş arkadaşı olan Milll 
Şefimiz İamet lnönünUn yüee varlL 
ğmda görUnmektedir. 

Her inkıllp aWıgıcı, Türklüğün 

mlllt bütünlüğü IÇinde, ve tesirli ted
birlerinin kudretlle yer ettiren, 1929 
da TUrk dil hazl.nesini toplamak üze. 
re kurduğu dil encUmenln1 açarken 
l:lııı: tUrkçe ııöylevile onlara örnek ve. 
rerek yol gö.steren ve böylece tam 
lnkıl!pçı dil TürkçUlUğünUn ışığını 

ılk tutan, lnönUdilr. 1940 yılı ilkteş

rj,ninin 18 inei gUnll dil kurumunda 
''milll dil ve milll tarih, bir millt 
va.rlık. batt.t. bir milli mildataa me -
selealdir . ., aösü ile dıl ve tarih inkı. 
IA.plarrmıza en kıea ve en manalı i
fadeyi veren lnönlldür. lgn eyltilti. 
nün 26 sında, dokuzuncu dil bayra. 
mı dola3•ısıle bütün vatandaşlarına 

hitap edip Ttirk millet.ini, dil devrimi 
yolunda var kuTVetile çall§maya ça
ğıran, gene tnönUdUr. Bugün de dör. 
dü.ncti Türk dil ırurultayını aziz vs.r_ 
lık.larlle onurlandırarak Türk dilci
leriDe en bUyUI< sevinci bağışlamış 
bu!wıuyorlar. Türlt kültürüne ve o _ 
nun özü olan Türk dlline hizmet et
meyı, hıı.yatlarma s.maç bllmi'1 l:ıepl
ınizin, §Ukranlarını saygılarını, mjn_ 
n~tlerj;rıi yUksek huzurlarına suna • 
rım. 

Arl<a<lll§lar, 
Dil ti.zerinde yıllardanberi yapılan 

çaıışınalar, gerçekten büyi.ık verim -
!erle tarihte eşi görU!medık bir i.n • 
<ılA.p hamlesı yaratmıştır. 

Bu inkılap hare!{etir.ı cndan jn• 
ı ekı sadel~şme Ye hıılkfo.şma ce • 
ı e) anlarından ayıran en önemli 
ııokta . bu iıı.inlabı Ti.ırk milletiyle 
Türk tlcvletinın eiele vererek yap• 
ımş olınasıdrl'. Esıh ıı.:ıltanat dP.vı:

lc:rinde rJe r;ıin 1in ve ha:--·at1ı1. icap· 
lan, kalem tut:ınlnrı <'iil üzerinde 
değişmeler yaprrııy:ı götürmli.ojtür. 
Onları :;aygıy:ı dağer bulmakla be
raber. eme1·ler~nin etkilerini yayıl 
ınann~ ve ki)hleşımeıni:: ol:ırak gör 
mek zol'undayız. 

1928 alfabe inlnlabı ile haşJıy3n 
cL1mhuriyet dilciliği, hazan yazı • 
tılarım.ızuı yetİ!lf'lT'edi!?'i baş dön
, ...... lııir a·a yth1tmu,, büyük 
Ttbtl .inktllbınru bir safhası olıırak 
dDnyanm hayret gözleri önunde 
vannki çoeııklarımıza ;vüksek ve 
milli bir dil anlaylljı geti.miştir, 

lııtiklal savaşı ıle doğan yaratıcı 
cluyu~:ı tam uy:ıb!lecek dll hamle • 
s.i d~ ancak l,oyle ola~ilinli. • 

Sa; ın dilcile1·, 
Dil inkı abımızm şu <m yılı. gel"' 

çekten bu yol iizer.inde çalı~anlar..! 
bL.<yiUt !=:Öntil sevinci verece];. ka· 
dar c:ınh be.şarılsrla doludur Tiırk 
dilinin ~·urt içinde ve <bşıuria za• 
manc:ı \'e me1{an"a uzalc yakın var· 
iıklar; cerlcmeye çahşrlmış, zengin 
tlil kti) n·ıklarıtl'.rz incelenmiş, ta· 
'turna ctenriı!i, söz r}erleme dergile
ri gibi anıtları de gelnıiştir. Sözde 
ve yazıda. Türk dilinin canlı un -
~urlarıru meydı:ın:ı r,ıkannak için 
bıiyük emekler verilmi~. hazırla • 
dığımız ~rgid~ görülecek olan ya• 
y 1mlar ~ apılmı!;tır. İlim ve teknik 
dilimizi m1llileştirnıe-k icio ilkokul· 
!ardan en yii.ks('k bilim kırrurcl:ırı• 
mıza ka.d:ır, blorçok bilgi dnı.iann· 
da yeni terimlerle öğreti:ın yapa -
bilecek hale ge'memir., Ttirk dili • 
nin rnillihsmesi dıı.vaınnda, uzun 
yol almd1~mı gösteren bir belge • 
dir. 

Bütlin bu ç2lıc:maların bir esas
lı vasfı da, halkm ve uzmanların 
ort:ıkla~a emekleriyle meydana. 

gelmiş olmasıdl'l'. Daim.:ı ~pılma• 
3I düc:ünülen i§le-r ve tasarlanan 
glrismeler. uZl!ll!lnlara ,.e icabında 
biltün memlekete bildirilmiş, on
lardan düşünceleri eorulmuş, an • 
cak r.undan sonra kesin karat"lara 
varılmıştrr, On yıl içinde dilimiz.in 
yapısı ve doğuşu Uzerindeki ll'?a§• 
tırmalar ve bilim de~mele .. ; a • 
zımsan.nuyaca.k bir önemdedir Yıl• 

lardanberi bütun bu denemelerin 
ve çal~o:.malarm çizdiği iz, iniş çı • 
kış!arı ne ohrsa olsun, Tlirk ılili• 
de yabancı lmrallarm yaşama.sına 
60!1 vermiş. ilkokul çocukh1·ınıız
dan bilim adfil'Yllamntza kadar, 
hepsinin zihnln<l e tilrkce eöyteme, 
tiirkçe ya7Jn:ı, tti,.kçe a.nlam&, türk 
çe dfi~ünme isteğini ve alışkanlığı. 
nx tam manasiyle V9ratml!'jt1r. Bu 
gün Tllrk rr.illetine herlıanıi bir 
diJ~ceyi anletmak i<)in, ancak 
cııun dili ile konuşmayı bilmek ge
rektir. Bilgblerimrz, yazartamnız, 
yamttrld:ı.rı escr1~ri yüz binl-ere ve 
milyonlara ya)'!l'lak için böyle yap 
mak g("rektiğini anl'l!.mTş bulunu • 
jOrle.r. 

Ya.km gel~kte. Türlriyenin hıef' 
yıl genis öl~de kitap devred~ 
meml~ketlel'den b'ri olaet\ğrna. dil 
inluHi.bI r;Uven v~rici bir müiLierlir. 
Unutmuyoruz ki, diliJl unsurları 
V(' bunlamı. ha~landıkhrı kurallar 
üzerinri etki bUtiin ('mekler, ~lişiln • 
me-'k ve di\<ıünUJcni !!Oyleyip y<ız • 
mak içindir. Ancs!< bn yolla:rlır ki, 
dııygnsu ve rfü:ılince~i elanlar bun 
lan h'!1rtik klitlelere ulastırabilir
ler. Onun irin Türk dil hazinesi c. 
lacak bfryuk bir cıözlUk ve dil kural 
larmr gösteren bir gramer yapma• 
yı, Jrunmıun btmu hazırfa.yıcı vari· ı 
felerinrlen sa.yryonım. 

Arkı:.d:ışı:ır, 

Şahsi g-ör:ışlerimiz ve sürüp ge- r 
len alııııtanlrklat'l'::l'ız, dil inkılabı • ı 
nın ina.ndığmıız e~aslanna, ~Unti • 
müzün her anında ve caıtşma l:ırı• 
mrzın her alanmd:ı. t:un uymnkbn 
bizi geri btrakrnam~lrd•r. \focleni 
<liEiplinin dış görünü~lerinden b'• 
ri olar.. imliı::lnn, söyl('mek i<ıtcdi • 
ğimiz fikirlere kah o1acak kelime· 
lere kada!', rlil bilincimizi her an ı 
uyan.tk tutmanın gerekt'ğine bir 
kere d: burada dokunmak 1stedim. 1 

Onıın için, bir yandan kalem tn • 
tan l:ımmzrıı dil in1ulahrna bağlr • 
lıkh:rmr eserlc"i:'lde gi'.'istermf'leri, 
bir yıınd:ın her df"rec~cleki nğretim 1 
kurırrılarum7rn yeti!jtirdil';i nesil· 
leri, bu r.ı'1ta t~rb'ye etmeleri ve 
aevlet tec:ı1dlatımi:Zrn, P'cride kal • 
mamak için bu inkıl?.,ha ayak uy • 
ôurmalan milli bir ödevdir. 

s~.vm ar}t:ı da.r.l:ı.r, 
Gö<'i;sümUzti ~.,rerek söyliyebı!i-

1 
riz ki, ;ı,'Tllar'lanberi üzerin<lc dur •. 
ciuğu'!rlıtZ rHl iıı~ıl!\br i!linin en gıl; İ 
olan a 'r~mn. ı:afhaları arttk ar;:ılmış• 
trr. Şim<li ye."liyi verlecıtirınr.l~. ek· 

1 

ı:ikle!'i tam:ım l:mı:ık, acılan yolun ı 
üzerinde durmadan. sarsılmada:ı 
yürüyerek rnkrliıbımızı olgunlacı • 1 
tırmaı• deı'TindeYİ1.. Kurultav çak~· j 
malıırının b·ı yold:ıld ilerlemeleri 1 
hızl:ı.mlırar.ağma ~üven bcsliyoru?., j 

Arkı:ı1aslar, 1 
Yllk!:ek kı..ırulta •rs yiire-kten bn - ı 

ı:ıarrla!' diJ .. rm. henirıizt :eargı ve 
sevgilc::-le selamla:n:m. 

HA BE R-Aktam Postası 

Ş_undan 
Bundan 

lsvicrede. f a9'e leskilib 
nasıl işliyor. 

Biz, nalatesin eıı köiüsiinü, bul:ı, 

bılirsek, kırk kuruşa nlıyoruz. t~· 
viçreliler, azamı r iki kurtı-a o,·. 
7.İm paramızla) yi~·orlar. Neden 
mi·? luşe teşkiHilıııııı intizamından. 

Ilunu, gözünıii7.1P f'n•·r»C'k "'e ibr"! 
almak için. bir İsviçre gazctesinclr 

<le kırık kollar için bandaj yapmak. 
la, başa "lerlize kompresler yap. 
makta kullanılıyor. Ywnuşnkh#ı 
yüzünden sarılması kolaydır. İnce
liği yüzünden ufok paket olu~ınr. 
binaenaleyh ipek çoraplarınızı at. 
mayınız. Allah lazım e1mesin ama 
günün birinde sargı olarak kullana. 
bilirsiniz. 

ııördlF<iiın ı e~rııi tebliği ... · nen lcr-

c 'i .. ed:vorum: r ' 
"~lcmkketin iaşe menfeati, tam • , BORSA 

miy!e k<>ınole ııelmiş patutc•lcrden 1 
l;ıaşkasını ha•rnd etmemek \'e piyıı· 
saya çıkarmamaktır. 11.8.942 MUAMELESİ 

Eerstelin;;ıe, ideal, Gouronne im Londra ı Sterlin 5.237S 
perial ve Earlyrose cinslerinden u· Nevyork 100 Dolar UM>.'lO 
lan patatesler, lıu~ünden itibarc" Cenevre 100 F'rank 30,865 
toplanıp satışa çıkorıluhilir. Madrit 10{) Pezeta 12.93715 

"Ei(er, yukarıda cinsleri zikreı' Sto1•hoım 100 1sveç kr. 31.60 
len pata!es tarla1arınclııki patalc~Icr, c.s.tı...~ • • ıAtHJJ..a..ı. 
lamam ivle kemale ııelmeıniş de, s-ı· lllTVew.HuıPU-

lıipleri. yeni zirante girişmek içrn tkramlyeij %:5, 938 20.::iO-.-
bunları çıkarmak mecburiyetinde tkr. Erga.n.i % 5 933 22.10 -.-
bulunu~ orlar'>a cı!uırnca'kları bu pa- %7 1/2,933T. borcu tr.3 !?3.50-.-
lalcsleri, çarşı znbılasıııdan müsa:ı %7 1/2,933 T.borcu t.r.3 :?3.30 -.-
de almadan satamı.rac:ıklardır % 7 U2.918 T.tıorou er.! ıs.AO -.-

"SatJ<;a çıkarılacaklara: 100. kik• Srvas • Erzurum 1 Hl.90 -.-
"una (32) fr:ınk (bizim paramızla 

1
• Sivas • Erzurum 2.7 20 -.-

96 kuruş) narh konulmuştur. Bu 9' O. 938 B.u..t&h., 11.ao __ 
narhta. çu'l'Bl dahil deAildir ve azi- o/o7, 1941 D. Y. 1 20. -.-
met istasyonunda te!'llimine ı:ıöredir %T, lMl D, yolu 2 19.7t -.-
Müstehlike satı.~la, bu fiyata, nak:i. Anadolu D.Y. Ttb a 51.60-.-
ye maıırafiyle muayyen olan kAr Anadolu D. yolu %80 30.70 -.-
haddi il~ve ohın11r. Merkez ba.nka.ııı 156. -.-

"Bu fiyat, geçen ııenc:re nazarım A..nacıoıu D. Y. Mtım. 52.- -.-
gayri tabi! bir Yaziyet olarak, P'• İ§ bankası na.ma H.70-.-
yasay:ı azar azar sürillen pRlatesler lamir Eımu • A.ball B. ıuo 

hakkın<:lııdır. Fiyat değişikliklerl, tmar Baıılaım Ilı.. n..- __ 
geçen sene oldultu gibi, müstah~il, AıJan çlınento 10.--.-
tüccar ve halk mftmessilleriyle mü- Aaıu çimento mUeatı tt30 
şaverc <>dilrlikten sonra, zaman za. Şark değirmenleri 6.- -.-
man ilun edilecektir. İttihat değlrmeu. 27.75 -.-

"Patatesler, pa:ı:ara çıkarılmadan T. kiklı11r m&d-. lA.-_. 
evel ayıklanacak kunıhıfacak fakat " 6 'l'. boD01&n M.- -
yıılcanmayacaktır. Tilrk U. '11yaıro 88.30. __ 

"Patates ticareti ve nakttyle alAkl Lal. Omam~ 19.--.-
dar olanlar neşrolunmuş olan emir- ŞlrketllıayrQıe ao.--..-
namelere göre hareket edeceklerdir. Ştrket:Uıayn,. temett11 30.- --.r-

"Hnrp iaşesiofisi, di~er cinsler.. Rıhtım tahvili 15.60 -.-
den olan patale~le in ne zaman ha• tat. Su talıvW 5.10-.-
sad edilip. piy::ı:mya çıknnlncaj!ırıı l8t. h aJ.Re. L- -.-
bilahırc bildirecektir.,. Tflrll borcu l'r. 1 .-r. -.- 24,85 

lşte,bir iaşe tebliği. Patateslerin Hayııeri ve civ&r1 -·r-
cinsI belli, ekim, ha~ııd zamanları elektrip şirketi .lıis99 aenedl 27.-

muayyen, piyasa.ya ve ne surctl~ llOTaa harict ollln liyoıı 
çıkacağı ktıytt altına alınmış. Sonra, Olba.ldt Bng1blk1ı 

100 kilom 96 kuruşa .. Bir iki he Re§adiye 32,50 34.60 
ruş da masraf, kar .binilirse. lsviç-- Kfilçe altın gramı 4.38 4,55 
reli, taze patatesi, ayıldanmıft ku-
rutulmuş olarak, azamı 12 lnını•t 
yiyor. 

Ve ilhe edelim, bütün hal'k, bi\8 

tün ında~ını, böyle muntazam ve 
ucuz yiyor. 

ipek çoraplarınızı atmayınız 

Eskiden ipek çorop yapmak için 
Japonyadan Amerikaya tonlarla i
pek geliroi. Bugün Amerikada bü· 
yük bir ipek s1oku var. .Fakat A. 
merikah]ar arlık bu i~i çorap 
yapmak için de,i:iil sarlfl yıı.pmak 

için kullanıyorlar. ZH-a ipek sar .. 
gı!arın dünyada yara sarmak için 
en iyi sargı olduitu sabit olmuştur, 
Bu sargılar el&.1tikiyelleri sayesin• 

Z İklnclte,,rtn 
Keşldeslne ayrılao 

lkraml~ler: 

l adet 1000 ltra.lrk 
1 .. 500 • 
2 .. 250 • a .. 100 • 

10 .. l50 .. 
ıo • !5 
iO " 10 

B••tl'°M .lılüdllrltllbden: 
Rasathane ka!örlterleriDıj tdare et. 

mek 112ıere bılr l(alörlferct ile atölye . 
~ Ç&llflil&k üzere bj,r tekni.syen 
saatçi. ya.matı alma.caktır. 1atekılle • 
1'iD ıeraitı öğrenmek tı.zere ayın 2l5 
lifte kadar paza.rteııt ?e perşembe gün. 
Ieri öğleden ll01U'& rasathaneye mu • 
racaatla.n • 

reaaı sannatçı 
Nuri Etsiz 

BUyttk yaıtakfleırln de sUruıetlerf 
kabi.na.smda kolaylıkla yapılır. (DU. 
ı'ttlD {Çin bir hatta evvel mUracaat.) 

Aba.ray potı.s merkeai karıtamda 

No, 1/2 Tel. 20987 den iateyinlZ. 

1 

1 

11 ACUSTOS - 1942 

Bayındır Belediyesinden 
942 mali yı1J beledlyP.JXIİ7 tenviratı için 27,5 ton mazotla 71!10 1rlto ~ 

sıfır ve 1000 ki1o dört sıfır makine yağma lhtiya.ç olduğundan kapalı 

zarf uaulile 27/7/942 tar1hi.nden 17 /8 /942 tarihine kadar yirmi gl:n 
ıaüd.detle eksiltmeye c;ıkaı ıımııtır. 

İhalesi 17 /S /94.2 ta..'1.h pazıı.rteıı günU sa.ıı.t on birde belediye encıı. 
men!Jıce icra ediiece~den taliplerin 2490 311yılı kanuna tevfikan şart..n t • 

me.t-ri ve sai.reyı görmek Uzere be!ediyamiza mllracaatları UA.n olıın•ır. 

(1\4641 

Deniz Levazım sattaaıma P. 

._ _____ •_o_m_ı•_1_o_n_u_ı_ıA_n_ı_ar_ıllUiUllr;'.'·~~~ 
Adet 
l50 6X30 luk çlft dürt.lir 
50 Manyetolu masa tflefonu 
50 Takrı.buı 32 santimlik yuvarlak ıiuvar saalJ 
60 İ§aret Man.opeaeai 
l50 Orta boy kör pergel 
~ Orta boy pergel takımı 
Yukarda )azılı 6 kalem eşya 18.8.942 gUnU saat 15 te Kasrmpaşada 

bu.unan komlayonumuzda paz!lrlıkla satın alına::1ktır. ~~te'.tlllerln belli 
gUn ve saa.t•-E> mezkur kc:ınlsyona. milracaauar. (SH~ı 

Çanakkale Deniz Komutanlığından: 

Mikda!'l Cinsi Lira Krş. 

20 ton Zeytin yağı 1797 . 415 
16 .. Zeytin 743 76 

İhale glinU Saati 
15 

15,30 da 
24.8.942 

24.8.9il 
1 - Çanalıkale Dz. K. ilJtıyacı olan yukarda yazılı iki kalem erzslı: 

a\;ık ek81ltme ile satın alınacaktır. 
2 - Bunıı.ra ait şartnameler her gün Ankarad;ı Deniz Ml13teşul:~ı 

Lv. Şb. M~. ~:ığıl Ç. kale Dz. K. satı.Dalma. komisyonu tstanbulda Dz.. 
Satınalma 1ı:.ombyonunda gorUlebillr. (62291 (8'350). 

.. inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1. - İda~.:.miz ihtiyacı lçln ''24•' adet kontrol sa.atı pazarlıkla aatın 

altııacaktır. 

lL - Paza riık H /8 / 9-l:.! tarihine rastla.yan cuma günü saat 11 de Ka. 
l'ıı'~ levazım şubesindeki ahm komisyonunda yapılacakttr. 

1 ,, JJI . ...,.. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gun ve saatte %7,15 gü. 
unme parale.rlle · birlikte adı geçen komisyona gelmeleri l!Aıı olunur. 

(8460). 

~--· Ttlrklye C1lmbarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
&W'llJ.q &arUd: ~. - Sermayesi: 100.000.000 1'tlrll Unm 

Şube" aj&u adedi: ı~ 
Zlra! Ye ttcaı1 ber nevi banka .cnuamelelert. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor, 

Ziraat Banlrasm.da Jnımbara.11 ve ihbarsız ıaııa.rnıt beaapıannda 

en P 60 !tnı.eı blılunarJara &enede • <'efa cekUecek kur'a lle aşağıdaki 
pli.na göre ikramiye d$tllacaktır. 

4 adet J,000 llralılı -l,000 Ura 

• • 600 • 1,000 • 

1 oo adet 50 liralık IJ,000 IJJ'9 

120 .. '° • •.soo • 
4 • Z60 • 1,000 • 160 • • S.200 
~ • 100 • 1.000 ,,, 

DİKKAT: Beaapıaımdakl paralar bir sene !çl.nde :50 ll?"adan a1 ·~ 
~flşmJyenlere ikramiye Çlktığı takdirde % 20 ta.zıasiıe ver1Jecekt1r, 1 

Kur'alar aenede f defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eylül. 
11 BırincUcAnunda çekllecektlr. -

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz lisesi ve deniz ge dikli okuluna gınne tartları 

Denj;t lill"-!J!.: N 
l - Penız li&eelnin b;rincl eıntfma glrıneğe istekll okurlıı.rdan !kına.. 

le kalanlar al'naca.ktır. 
A - Li,e birinci 11ın..tta ikmale kalanlar denjz. lisesi b!rinei sınıfına. 
·B - Orta oku~ eon sm1frnda ikmale kalanıardan daniz lises1 birinci 

sınrlına talip olanlar .i:kmııi imUhanlarrnı verdlklerj takdirde almmaı< 
uuıe kayıt japılaca.ktlr. 

C - LU!(. birinci sı.n..ı!:na yaş haddi 15 • 18 dlr. Altı a.y kilçllk olan. 
lar kabul edJ.i!r. 

Deniz gP~kli okulu: 
2 - D":"7 ıredikki okt•ulunun her Uç smı:fına orta okuld~ lkma'e ka. 

!anlar alın·u:uktır. 
A - Bu: ı.:ndukları aı.ııfl:ırın muadlli olan gedikli okulu sınıflarına 

kayit edilece~lerdir. 
B - G,:.Jiklı okulun•• glrtı, yaş haddi, birinci smrfa 12 - 17, tkincf 

sınıfa, 13 - ıs, tiçilncil smifa 14 - 19, yaş1annda olanlar kabul edilec1!'l'· 
lf'rd;ir. 

S - lsLanbul ve civ&rında bulunanlar , 1stanbuı denlz komutanlığı• 
na, İstanbul haric'nde bnlunanlar mensup olduktan askerlik şQbelerine 
müracaatla !'l 

4 - Ka:ıit ır.tı ld<>,;i 21\ Ağustos 942 akıamrna kadardır. (8603). -- -- - --···-··~----------·------

•evlet Demiryollan ve Limanları t,letmeı 
Umum id-.rcsi ilinları 

10.9,942 tarihındc yürUrlUğe girmek Uzere: D.D./214 No. lı Myon 
D.DJ2il No. lı kuru üzUrr. ve D.D./262 No. lı 1ııkenderun • H&lep eşya 

tarj,telerı kaldırıllJ1.lftır. Kuru üzüm nakliyatı D.D./242 tari,feye gtrmlftir, 
Haydarp• _ Sirkeci derJz nakliyatına mat:ısus D.D./:512 No. lI tarife 
de !'t§ti:ıfı,lmiştir. 

Daha ç:>k bilgi üıtasyonlardan a.lına.biıjr. (6449_8580) 

• • • 
15.8.942 hrfıbıde yüı l!rlüğe girmek üzere ''Kaplıca., D.D/200 No. tı 

rahjre tarifesl.!ıt' girmiştir. 

Daha çok bılgi i.ölasyonla.rdan alınır. (8581-615'.>) 


