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. 1 ürk Dıli Kuıumuna qenı , 
direktif ter verdiler 

111 Km oltayı mE salt fal bltfr41 ve 
Ma ar~! Vekilinin bir ı uı tile kapandı 
UU kurultaymın dünkl1 topla.ntmna alt taf!!jlat lle m.ıı.ıı.rlt vektllnln dil 

<l,n-w;ında bil.l:.a:.s.a .mUbıırrirlcrln rolü.nü bellrten nutkunu ve Milll Şefi. 
mizln Jt>lll gt'nel merkez heyetine yUkııek Utlfat \e cllrektlfitırtne dair ya... 
ı.ıurr altıııc• sayfamrz:da bulacaluıı.::ıu, 

;/{, ec a~şam. ~ ., ..... ,,...., _..........,. 

Hindistan 
YOzünden 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

H iND1STANDA çıkan ıhtililfm 
müttefikler üz~inde ne te. 

t.iri olabilir! Hindistan ba§tanM
&a at9' içinde kalır da İngiltere 
i~in bir ziaf sebebi te,kil eder mi'! 
Muhakkak ki Japonya.om \'e mih• 
verin ümidi budur. Sade ümit de. 
ğil, gayretlerinin hedefi de budur. 
Japonlar Siyama geçer geÇmez 
Hbadista.n için t.abriklerlni açığa. 
vurmul5lardı. Hlndistandan kaçan • 
Jar Jl\ponlann himayesi ve ya.rdı
nıı a.ltaıda. ihtil!l cemiyetleri ku • 
rayOTlar, Hindistanda İngiltereuin 
başna bir deni ~nnağa ağraşr
yor1ardı .BerJin i~e, daha urun se. 
nel•r eVl'el Hindistaııda propagan. 

Ayakkabı 
imalatına· 
durgunlLık 

AKŞAM POSTAll 
(Yaz.ısı 2 n<'1de) 
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Don dirse
ğinde 

Muharebeler 
şiddetlendi 

Kafkas yamaçıa. 
rıada Railıar yeni 

mevzilere çekildlleı 
Voronej ve Moskova 
civarında Ruslar yeni 
ıaldmtlar yapıyor 

(Yaz.ısı S üncüde) 

1icaıel it ekili tetkikler ine devam ediyor 
--.... -----... ------------------.... ------------------------ "-"' ~~ .... 

Vekil diyo ki 
"Zqman za,nan muhteli_f 

maddelerde görülen 
darlık ve sı}<.ıntı sun'idir,, 

• • 

ıaıgar stoka ta J&pılacak • Barlçten çelttll de getlrlUyor •• 
Ze7t:ayağı ve lasuı1e ihtiyacımızı J!arşııa,acak kadar boldur 
sazı ltbalit mallarının serbest bırakılması dl,lafHöyor 

Çocukların ekmek t stihkakı 300 grama 
çıkarılması muhtemel -Ticari birhkle- Büqük ingiliz 

rin vaziyeti tet!tik ediliyor kafi (esi 
Dllnk11 eaymım:l&, §ehrimize geldi

ğini yazdığmm t;ie&ret vekili doktor 
Behçet Uz, dün afleden sonra tetkik. 
lerj)ıe devam ehıli§tlr. Vekil .. dlln sa. 

tSalamon 
adalarınaa 

Mlttellk k anetıer 

işgal ettikleri 

a.t 12 de mıntaka ticaret mUdllrlü • 
ğUne gelmiş, burada bir saa.t kadar 
me§gul olduktan sonra aynllntp. 
Behçet Uz, bir mUddet sonra. dördlln
cll Va.kıt ha.nmın ikinci katına ta,,ı:.. 

nan b!lediye ıktıaat müdUrlüfünll 
gemrı~t:tr. Vekil, burada bilhaasa ek. 
mek bürosunda. meşgul olmu§ ve 
ti§ saydırmağa gelen fırıncılarla ko. 
nu§muftur. Ftrmcılıı.r vekile, kont. 
rolUn a.ılolrğmdan, ekmeklerj,n tartı 

aj,ııteminden vesa.l.r hususlardan şik&. 
yet etml§lerdir. Vekil: 

- Siz de ba.na, bu k&dar aıkI kon. 
tcolden sonra lokantalara nereden ar. 

(Devamı 3 üncüde) 

Malta ya 
vardı 

Bir ltalyao krava
zir fHosa kafileye 

yal!i ıaşmaya 
cesaret edemedi 

da faaijyetlne girişmi~ ve hazır
lıklar görmüştü. Bunun itin. Hin. 
dlstanda Y,alnız vatanse,·er, lrlea .. 
Jist oef]erin faaliyeti mevzobabs 
Cleğfldi.r. Bu t~miz ve iyi rtü,iinca
Je:r yanında ecnebi tahriki ile fa. 
aliyete geÇ'Dliş un.!mlar da vartlır. 

· yerleri saglamhyor Bas 111ası 
llomlıerıerıaıa Büyük Millet Meclisi 1 ikinci Alüaiyen adalarmda yedi 

Japon deniz tayyaresi salAblvett azaldı 

2A~man 
denizaltısı 

tahrip edildi 
Londr•, 15 (A.A.) - A.m1ral 

Saygrer.in kumandası: altında bir 
vapur kafilesi. Ma.l ta.ya iaoe ve tak 
vi,ye !kuVll!etleri. götürllııken düşma.
nm çoık mıu.ırzı7.aJU kuvvelerle hltıı 
cı.ımuna uğramıştır. Bun& rağruen 
Ma.lt:eya v:a.mıağa muvıa.ffa!k olmuş 
tur. Bu kuvvet denizaltılardan, 
tarpiı tnşıyıa.n ~ ımilı:taroa. tayya
relerden, pfre taYYR.l'C..1.er:nlen, !ı.ü• 
cum botla...-mdan mürekk;epti. 20,5 
luk toplarla. m~d.Wı bir kruvawr 
filosu Tirenyen denizinde toplan• 
mış. cenuba doğru yol allD.lı;'tir. 
Fak.at yaklaşmağa ~edeme
miş, t:ı.yyarelerimıı:in hücumu üz.e
r~ ge.'i dönmüştür. Bir deniwtt 
nı:rz düşman kruV32örlC<rindoen biri• 
ne 2 torpil isabet ettirmiştir. Ha· 
va. kuvvetleriınizin geıniş ölçi.ideki 
hareketleri !ha.kkmda henilz rapor 
gelmemiştir. 

VstanseverlikLerlnde şöphe edıJ. 
m;yen Hind ~fleri. bu tehlikeyi biç 
farketmediler mi, yok!ıa bana r 
h9mmiyet vermediler mif belit de. 
iil Fakat onlar Hınd bUJrumetile 
münaMbellerlni kesilmesi ıanırl 
bir tekle soktukJa.n zaman, derhal 
diğer lğtişaş 1JI1Slll'lan hareketi mü 
nasip buldular. Jlindi&tan ş.ehlrle
rindeold ~ar, tsbribler, adam 
öldttrmeler Ga.ndinin emriyle J• 

t • d t ı k imha edildi 1 J eş r 1 n e o p ~naca Londra, 15 ( A.A.), - Mii~efik Ç4~~ ~a~~~~yor:~~= 
kuvvetler Sa.lamon adaların.da ışgal orduıS&ki !iyaat komiserlerin aaJAlli -
et.tikleri üç yeri satıaınılanuşlar • yetleTbıl ehemmiyetli surette aza.lt _ 
dır. m.rfUr. Kom.l.serler ayni rütbedeki Dlnlıl t~plaatıda mlld• . ve. mıstaceı 

IA)'lbalar mlzüere ve kabal edildi 
Ankara, 14 (A..A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün doktor Maz
har Germenin reisHğinde toplan • 
mıştrr. • . . • -

Celsenin açı:l.nwım.ı müteakip ve
kaleten idare edi!mekte olan ha.
riciye vekilliğine başvekilin :i.nhası 

(Devamı S fuUllide) 

Amerikan ~liiiade her iki t:ı• aube..ylardan bfr derece &§ağı muame. 
rafın da takv.iye &et.itmek için ç.ok .1e göreceklerdir. Kom.taerlerin askeri 
gayret sarfettilcleri bildirilmekte - ;~ere, Pi1A.nlar& k&n§mamaları em.. 
dir. redilmJttlr , 

Amerika Wıriye neza.nıtinin teb• ----4.>---

pıımı,, yahut Gancll tarafından tas- 1 

,ib ve takdir edilebilecek hare- Saffet Arıkan 

li~inıde, bahriJl! kuvvfrtleri..nln iNJ•1 

edilen yerleri memnuniyet verici 
bir _şekilde ııaı,tlamlattırmalta de-Hindi standa v•m ettikleri. bildirilmektedir. 

iki kazazede 
Bas askerine 

ketler değlldir. Bunlann kaynağı 
taınam9ll ba§lcadır. 
Şimdi bunda mesele ~tdur: 

lşiıı idaresi asıl Hind şeflerinin e. 
ünde Jı:alabiltcek mi yoksa. hareket 
bir a.narliye dölrü.Jere4< Hind tef• 
lerlntn de pişman olacakaln bil' gi. 
diş alacak mıf 

Din Alman devlet Dün yine bazı 
reıııne ıumataa- k k l k 
meıını verdi arışı ı Lar 

oldu 

Mak Artür :karargahının neşre~ti• 
ği tebli~e de, müttefik aiıi' bomba 
tayya>l'elerinin Salıunon adaları 

garbinde ufak mikyasta bir dü~ 
man konvoyuna ıhiicum ettfiltlerini 
havanın mtı1:ialefeti dolay~iyJe ne
ticelerin tes1>it edilemediği bildiri :• 
mektedir. 

Yeni Gfne iku.. eıeıpitesbtde ufak 
çarpışmalar olmuştur. 

. Yiyecek veren iiç Norveçli 
idam edildi 

Londra, 15 (A.A.) - Norveçin F
malinde bir adaya çıkan iki kaza.ze
de Ruı balırlyelisine YfYecek ve lçe. 
cek veren Uç Norveçli idaııı e~. 
2erd.lr, Norveçlilere yardim eden bir 
ooauJc da 10 ııene ha.pııe mıı.hlrom e • 
dil'ml§t.tr. ı 

Bir Alıma.n denizalt:ı:sı talırip e • 
dihı:ı:iş, bir ta.nesi ba.t.mJmı~t:rr. İn• 

(Devamı S ün eli de) Gandinin ofl11Dun ,tmdidtn göz. 
leıi açılmış zannolunabilir. Çünkü 
gazetesine y:ızdığı bir makalede 
e:iddet hareketlerin.in Hind davası 
nı iyi 1ılr neticeye isal edemiye~ 
ğini a.nlatma.ğa. çalıştığı görilltiyor. 

Berlbt, 15 (A.A.) - Bitler dC1ll u. 
mum.1 karargl.hmda, ya.nmd& hariet. 
ye na.zm fon Ribentrop bu1und$ 
halde TUrkfyenin yenl Bertin bUyUk 
elç!.si Sa.tteet Anltanı kabul et,mi§ttr. 
Yeni bUyUk elçi, Alman devlet reisi
ne itimatname.sini vermi6tJ.r. 

Müslümanlar lngiltereyi 
mUşkUI mevkıde . 

bırakmamaya karar ~rdi 

Amerika hava bürosu şefi, fen < 
bava şartlarına rağmen Alüsym a• 
dalarına yapılanbir hava bücwnun• 
da yedi deni% tayyaresi imha edil"' 

Milii oyunlar festivali 
Vaziyet böyle olunca, Hindistan 

hiikOmetfnin derhal kati t.edbirle • 
re müraos.:ıt etmesinin hikmeti 
meydana cıkar. Çünkü kongre par. 
tisi ile mlina~hetler ke"ilir kesiL 
mez başlıyaca.k bareketht bir sivil 
itaatsiıHk değil. hakiki ltıir h;yan 
ve anarşi o:ı.lc3ğı muhakkaktr. Ufak 
bir müsamnhantn biltUn HindiAtam ' 
felakete sUrtlkliyeceğinde şüphe 
edi~ezdi. 

Fransada 
lspanyol hudu

duna yakın 
bölgelerde 

Geniş mikyasta 
tevkifler yapıldı 
Londra, 15 (A .A.) - Vl§i haberler 

ajaruı İspanyol hududwıa. yakın Fran 
sız hududunda bUyUk mlkyaata tev -
kitler yapıldığım bildirmiştir. Ajans 
bu tevklfattn burada taaliYette bulu. 
nan komUniJıtıertn yaka.lanmuıı 1çin 
yaprldıtmı Ulve etmif tir. 
Diğer taraftan Ps.rlste dunrlara 

tebe~irle hnıromet aleyhine yazıl.ar 

yazan bir komUnjst de kurşuna diziL 
migtir, 

Her halde, Hind liderleri iJe 
Hindistan bükiimetinin mü.n._. 
betleri ke{;tlmi~ olma.1<.la beraber, 
Hindi .. tan1 bir an:ı.~i i('ine <lü'jür. 
meınel(te menlo.atleri mi:ittehiddir. 
Bu itibarla a.ral:ırımla bir bakm:. 
dBn bir elbirliği vüeude getirmenin 
hala müml<ün okluğu söylenlrıo;e 

1 unu bir par.ıdoks addetmek zor 
olur, Hind liderleri tottuklan Y•n• 
hş hıııUı hareketten geri dönmese. 
ler bile bu hareketin HindİAtan 
kin bir reli.ket tevUt etmemeı.;ine 
!;lllı<jılabi'ir. Hindi~tan hükfımet: <'!~ 
ı.iiphe"iı ki, bütün gayreti, : ··- <.İd• 
clE-fni Ilindi.,ta.nı ihfiHi'.. "~' l<e~ 
ır.ek istin·ctf.c lfar:ınhk. vatansız meti vadyeti tamamen elinde tut. 
ff'na unsurlar aleyhine tevcih ed~ m.aktıuhr. Tahaddü., eden vakal&r 
~.eği tabüdir. t5te ba.bsettiğimrz 1 m:ılıa_lli bir mahiyet a~tm~kte ve 
ettt :rfiği s:ıdf!.Ce budur ve bn~ö~ ~.ınd.stsn ~ar bliytik blJ' kıta J 
lç:n rıkh selimin emretti~i yoldur. ~m ehemmıyetten mahrum kal. 

Şimdiki halde Hindistan bükü • maktadır • ' · 

Londra, 15 (A.A.) _ Hindi~tan· 

da dün :küçük mikyasta isyan hare
ketleri olmuştur. 

mi,tjr. 

Japonya lkt11adl 
11ç1111 lçlade 

KaNriil•da bazı llmn-ııklıl:Jar ol • 
muş, bir tramvay araıhnı ate~e "Ye" 

rilmiş ve bir JlOlİ.s mcn~uru ta~a 
tuhıtlnıu ş llH'. T.ondra, 15 ( A ,A.) - Tımın.mış 

Oe>mbay, Yeni Delhi ve di<ğer bir Japon iktisatçısı, radyoda yap. 
şehirlerdeki salah devam etmekte• tığı bir kıonuşmada Jaoonyanın ik• 
dir. tisadi güçlüklerle karşılaştığını ifr 

Cin na verdiği hir nutukta yeni· rA r etmiş ve ham maddelerin imal 
den müslüman partisinin vaziyeti• sa.basına geliriJmeden bir işe ya
ni bildirmiş ve bu buhranlı devre- t ramıya.c3ğını, nakliyat mii ~kiil[ı• 
de Hritanyayı müşkül mevk:dc b:• ''!? harp dolayısiyle fen adamı t~ 
rak.mamağa O; arnr verdiklerini te • ı mininin güçlüklerini tebarüz ettiı• 
bariiz: ellirmişli r, miştir. • 

Bu sabah 4 düşme 
hadisesi oldu 

Düşenlerden bir çocuk hastahanede 
öldü. Diğerleri ağır yarah 

(Yamı 8 öncüde) 

,,_, _, .--- -=- res .--....... 

ilk gece çok mu.• 
vallalllyetı geçti 

Festival ııenllklerinden blr görilnü!J { YGZ1S1 S Unclide) 



lazan; ~r. RASiM ADASAL 

- IlA!\SIZLAUIN ı1opuıer ele. lıall< taraı:ıntW.n hatıra heykeli r rt.r.deri halk adamı ofol>ilmek üikilmiı1 olan merhum operatör 
iLe LüyüJt adamlar serisi v~ya J.u.~ ~lustafa En\'crin mehalli :;öhreti 
ı ıı~se lmbitinılen kit:ııılarıJa ~:er Ailıi .. Lakin buglin ge-nç 'ekil l\lilli 
u•IUl n!C!lillll" :ı<lamalrdan Ol• ~efimizin iı·şadlarJ \'e müsbet bir 
mal• nra.sıııda far!• \ardır, ller da• hukiı.ıııet programiyle lurdun en 
hi Popufor aılanı olamadığı ~ibi, 1 hayati bir ela\ asına me-.leki pişuar
lıalkın tuttuı;:;u ,.e sevdiği her Po- lık lııptığı cilı~le atideki muvaf • 
ııuler insanm d:.ı aynı :ı:amanıla bü. lakıyetJerine göre dalın ~Uınullü 
l ük bir ~ ulısi) et olronsı ir..:ap etnıez. !:Öbrette bir memleket. :ulamı ola • 
Aristo belki dünyamıza g<'!len en bilir. A~ğı l ukarı üç yüz sene e\"• 
ı~ılar filozoftur; bunu rağmen ,.el Fran::;ada ıslahatı:• bir vekil 
b!rçok medeni mcmlel:ctlerin oii • anni ile ,;nh:ıYa atılıttı Colhf>rl a.z 
) uk ı.ütlelcri bu dii.hiııin tarihi :aunan zarfmdn ifüis \aziyettnde 
ıne\·cm.li:, etinden bihaberdir. Ru· bir rruıliye ile tic.'\reti dü1.eJtm.iş 'e 
~n.s gibi huılretli bir rt:ssamı her Jmttii <!olayısile ilmin inkişRfına 
jcrdc .ıııe:ı.k fuı.iil bir müııev,·eıler ~:anJm1 edereJ• mi.ili ~i.ilıreti ı.aye
ziiınresi tanır. Bizet Dle§}ıur Kar. sinde iliın Almdemisi azalığuıa se. 
men oııerctinin bestekfırı olan ma· c,:i:mi!liti. O z.amanın bu maham halk 
ruf tıir F. a'nSl7. musikişilla-.ıdrr; alla.mı bugi1n de ismi bilin~n ber· 
Fron:.:ı;ıım Ilrut:ınya balıkçıları a • neJınilcl bir :1Öhreti lıaizdil'. Birçol{ 
rn::.ıııda varlığmdaıı haber<lar ola • mahalli ha~., şöhretlerini nihayet 
nı var mıdır? Servaııte<ı nıı.mmda. nihayet bir miiddet 1..nrfında par. 
ki kıyınet'i İı:ıpanyol edibi Ooo Ki• ! Jar w nihayet ismi unutulur. 
!)Ol gibi r;-0lt orijinal b:r romanın T ü r k ~ e n c,: J i ğ i bir :ıaman. 
ınulmrriri oltluğu halde memlel<e. Jar İstanhu!u te!'<hir etmiş olıı.n Ko. 
timizde i~nıini bilen in~nlar çok mik Hsancfa.n lıi haberdir. Birçok 
azdır. Uznğu ~itwi)·elim ve bütiın c;han söhretleri de nihıı.yet kı:;a 
B:ılıl.e-;ir ha.lkıllı bir ankete da\'et bir clel'rin halk adamları Gnyılır • 
c<lerı:k ı-ıüyle bir sual aça.1un: )\.fı• tar. Birka<: ~ene ı;onra dUny:ının 
tiıı Çdclıi kimdir? Duna nihayet en nıeşbuı kalecisi hapnyol Za • 
ıımuml kü1türleri genİŞÇe ohmlıır.. mom büsbütün unutulacaktır. 
<tan m:ıl)C:ut bir nltandıış ziimr~:;i En hakiki ve tarihi h'llk adamı 
tioyurucu uir cernp n~recel•tit. hem kenrli :r..eka me~•aniınııılariyle 
IIalbuki bu alim on yedinci asrın bir dehi 1mdretini ı;ı;Ö!ıteren Ve 

ha.~l;.ın~wıncla dört mülı.im e.<ıeri hem de ~iilı bir milletin ve cihanın 
A l-TUpa. dillerine naJdc<lilmiş olu.n lalrdir \'e hUmıctini r.~lbedebilen 
bü:rü!. Türklenlen biridir. Ke~Iii:ı. bUyü.k a.damdır. 
ztı:nun an esamiil'kiitübu ,·ellünun" Bunun veciz mi~alini bir v~ 
~ri de\'rinin en ~iimullü bir an. ~İngtonda.n veya. bu~ünüıı en Popü. 
ı:.Hdopc<llst idi. Her memlıekeLin Jer bir ba'\'ekil sayılan Çörçil gibi 
ilim ,.e sannt tarihhtde 'e niha - ~öhretler<:len almrya liizum yok • 
~et beynelmilel dahiler galerisin. tur. Tiirk milletinin Ebedi ,.e Mil. 
de böyle misaller çoktur. Ancak H ~efl<'ri bu yurdun en gliıel ör. 
bu üç dört nıisn.lio bize P~rdii;i nekte hn.1k aılıtmlan olduklsn ka. 
netice, ilim ve edebi~·at ve hatta nar br:ihin <!e ebediyete kadar 
bıza.n harp ~a.hasmda meşhur a • tanırnrağı en popüler simalarından 
dam olınal•, aym :mma.nda (halkut dır. lfattft diyel,iliri't ,,j bu cihan· 
nılnmı ohıııı'i<) ılcınek değildir. tiÜmu1 ı;ıi>hrette ı;efler ~yeainde 
Koni gibi hir fi!ozofi nihayet lise Türk mili.eti ile dil.ny:l mlkyar,mda 
E.ınıfl;ırnıdtt febefe den.ini tal>ip en popüler bir millettir. Vaktiyle 
eden mlineY\'erler ve Va.ulan gibi 'J'ih1.< gibi lm\'Vetli derlerdi; bugün 
maruf bir istihkiim üstadını ise aynı zamnn<l.ı (Tilrk ~ihi akıl1ı) da. 
ar.f'ulc harp tnrihini okummı olan. <iemiyorlnr mı? 
lar tanır!ur. Ona mulmbil be~ri __ .:___ ___________ _ 

'eya milli hizmetleri itibi\rile kll
"İk ldtapJ:mlnki mevkileri çoh da. 
ha tfıli ohm birçok lns:ııılar baz.ıın 
hir millet \'e 001.nın <la koca. lıir 
nıillet n:ızarında Populer yan: a· 
lcın5iiınul bir şöhret ahıu~larrlır. 

Gerçi bu fıölıret Q()I• defa ~nfi 
n•ahiyettedir. Xet~~•im Kabil Ha. 
hil Imd:ır meşhurdur. İslauılık fı· 
lemind.-a tm:ım Hüsc,·in kad!\! 1' e• 
:ı:idi df' her:kes tanır. F:ıl•at nmu. 
miyetlc lı::ıkild lı:ıllc allamı yani i<ı. 

1 r lıir \ııttu11n hu·hıt!:ın Ye İ!'.ter 
ı,orn biı- dlinyanın ı•fuldan (,'eYrea 
• in<le nın.ruf ola•ı \'e ac\'l!.en bir İn• 
~an herhnn:{İ bir şellilde bUyük 
r litlelcri cc:r.' ı den insnnılrr. Tar·
J.iıı hüvifü krhrn.manları, hatta as. 
ker rfübe<ıinıle de ol<ıa, bııniann 
bn .mc1mlı •. 

l"ransızinr<l:L Ro~rl, Al.II'anlar • 
oa Siegfrled, in~ilizlcn1e Robin 
J\.nfk!t ... :ılılards Şeyh Şamil n 
I>izde Köroğlu ~ibi .. Jan Dark a
lclrıdc genç bir ka<lııı olarak hal· 
J;ın sine:..i.nden fı5kıran h:ı.lkla nıU. 
(''!dele ctmi5 ve ha\km azi7. bir 
s('Ulbolü lcrym-::tin<le tarihe ,!!;eçmi • 

Olls emrinde çalı· 
şan deftlrmenıer 

l htiyaçtan fazlası serbest 
bırakılacak 

Toprak Mahs11lleri Ofisi ıle de • 
ğirmen s:ıhiplcri arasında Ankara• 
da d~vrım eden rnüırnkereler so • 
11 und ı de~irnıencilerin kırma iic• 
retlerine bir miktar 7.am yapılm:ı
sı hn.l~kmclaki milrac:ıntları kabul 
{<.lilrr:i!i ve kilo t-a~ınn yirıni para 
ı.am mtıva.frk görülnıÜıjlUr. 

Halen ofisin emdnde çalr:)ıın de· 
ğirnıenlerin serbest brrululma;;ı 

~imdilik tetkik o lıınmam.ıı.ıtır. An· 
cıık toprak mahsulleri ofisini köy· 
H.inUn yeni mahc;ulden borç!anmış 
olduğu kr3Illın tamamen alınmasın· 
dan sorıra görülecek ih:ivac:ı göre 
c1ci'lrmenlerden bir kısmı ile olun 
mukavele 007.ulııcıık ve bu değir • 
menler btanbula verilecek ~erhest 
un 1wntenj~nı veya ıreir ~elıir ve 
kEM.bal.:ırın elkm"'kJik unu ir.in :ıer 
brst çah!}abi1ecektir. 

tir. Nasl'<"itin Hoo:ı bir 7.amarılur Belçika çok iyi halde İmi!j. Jfü • 
yulmz Kırı;;elıirin b!r medı1ah ve yül' Britnny:L mnumj karargahı bu 
l~ea.vi~i!f;J.n peyderpey ınalı:ı.l!iı;~.. ı.abah BelçY.rnya yerleşmiş, Beki. 
tet,,#k1ttn:'t• mwrJıı ıffmynr~ i<>mi ha ordusu sef.erlıerUğini bitimıij 
bilinen bir ~ölıret o~nıuştur. Filim.. µ:ihiymi:ı:ı. Re~i çolc emin gürüııü • 
leri vc-yn. tiyatro temsili.eri seyrtl"' yor. Sonra. sabahki hıwa höcwnu-r.• 
dilesl artistlerin veyahut dıı orlji. dan bah~edlyoruz, Ben o sırada u. 
mıl romanlar vazan muharrirlerin :nı<lnğumu söylüyorum. Jlok otel • 
~ur oldnkl~rı kı:ıda.r Popnler de de "'e uyunıkınış, bütiln kadııılar 
~ıttıı.l'r <laha 1\o!aydır. Şnrl:>, tehlike işareti verilince gecelik 
01-etn <'nırbo, Şirlcv, l.Aureı.Har:li elbiseleriyie pen~:elere frrlamı~ • 
~ sinem:.-.. artistleri veynhnt d'.l Iıır, tırnahlan mr.~-ıiküriü parmak. 
hir ay için<J.e "Bj .. rüzgar gibi gc~· Iar gökyüzünü giisteriyor ve "bak 
ti'' romanının yüzbmlerce ııüslıa.sı bak diyormu,, işte tıı.yyareler." 
uıtltı.n M. Mitdel gibi ımıhmTirler Mn.'kfu fiyatlı bir lokanta olnn 
az ;r..mı<an wrfmda Porıüler olur • rolHma giderken bir P~ri Suyar 
hır. Spol'C'..rla:- da fö·Je <leğil midır? aldun. Gü:.ı:el Jıabrrlcr doğrusu: füı• 
Amerimi~>R. en meş'ıur adanı Z.::n<'i çok Pranı;ız şelıirlerl, bunlar ara. ~ 
boks ~piyonu, Almanya.da da .. ınrla Naınsi, Llik:.ı:öy, Ponttıa7, J,il, 
ljİmet!ngdir. Tfu•!<l''t•le dıevr!nde J,iYe>Jl Ko!nınr bombardıman edil • 
»E:kiri veya 1iekiyi bilmiyen var mi.<ı. Bana. gnfcte ~atım ihtiyar g1.1 .. 
niftbr? 1.etc<'İ k:ıtlın dn lgın ve diişünreli. 

l'Qpi.iler adam e>hıuunn TllhiJ-'Utt "Roşl:ır • F.rıını-1z halln Almanlıır. 
pil{t.nle.ra. ve gayretlere . bağlı de • ılan bahsederken tezyif ve tnhl(ir 
ğilılir; bu hususta şnn.sın "e tesa- ınaks:ıtliylc Boş der .• yinl' toprnk· 
<lüflerin 'eyahut dıı hB..di.,eleı le hırımız.'\ girdi." dedi. Dikl<~t et • 
muhitin mühim .rolü ,·ardır. Rowel tim. Almanlar bs5ka tnraf'arıla 
moh:ı!dm"tı: ki büyük blr kuman • hnrbcde'l'J>P.n Par'stiler onlnrd:ın 
dandı"; faknt J,!byad:ın b:ışks. btr .\lman diye b:ılL'ie<liyorlardı; fa'kat 
cephede ,·eyahut .\iman ordq ... m.-ı. Frano;aya. taarn1z eder etmez Eo"i 
dan bnşka bir orduda belki (k bu. o?~lul:ır, Rıı beliti FranSa için kur. 
günkü Popüler s(ilıretine maz:ıar f nrıcı hir :.ıksiiliime'rlir. Belki ılc 
e1nmazdı. ~fomlekctimiztle güııün hnlltın Frıms::ıııın muhakkak hıtilii. 
tic:lret \"ckiliciir, C. Ur İzmir.!e eılileceğinc inam~ilaudır. Fok<>~ • 
""1~ fttıır i~Perfıı& C!'ft leynıet• da ymtnn!ıdaki masıv.l:ı liı; kl'lflın 
IJ fıir belediye m'8İ mıılı11ret n• .li .. l vaı, ü;;· ı de r<'k ~•c<forli. Hm .. ıılnn 
m 1et1•I ~~tı-rmltıti. Bu ııölıret •ıe hah•ecliyorlar fn'ket i~Terinrlen biri, 
de olsa mahalii idJ. Aynı ~ehirde kr!la bllyln bir e11mcr kadrn enınl • 

Ayakkabı 
imalatında 
durgunluk -

Dıtnyada aşk 
iHmemı,ıır, 

ON YEDL.~ct ıuurda meşb-r lngı· 

İ5 A 

Basıld 

'' lı.k 
' • · .. ıııı; 
1 •ylıJı 

Ayakkabıcılara göre 

Halk kundurasını daha 
ıtma ııe gıymeğe başlamış 

Geçen kış ba§mdanberi r;öriılme 
ıniş derecede bir iş genişliği için
e.le ~·:»t bliyıik ışle-r yapılan ayak • 
kabı iıı~al:i.tında hirdeııl:i.ire bir dur
guı.luk hfünl olmuştur. Bu ay ba· 
şınd3nberi ;:ilhıısııa şiddetle hlsso-
hınar. bu durgunluk ayakkabrr;dan 
clüşündü.rmektedir. ' 

Ali KaraQğlu, artık metresinden hayır 
kalmadığını görünce hiç tınmadı, 

ters yüzü döndü, gitti. 

Uz muharriri Şeksplr bir eııe• 

.rlnj.n ba151nda eski asrrlara hasret çı•· 
ker: ''İnsanlar araınnda menfaatsb 
ve hakiki aşkın henüz ya,a-Oı~ı, Aşlk-
larm l:JlrbJrlerlnl yo.Jnn: blrbJrlert ı1:ın 
tıevdJklert mesud zamaıılarda,, dl.)•" -1"'~"'"!1 
baılar. Demek ki, Şeksplr'e göre o ja 
rlhte dün:ra ytl.zilnde haklkf R1'k k11l• 
mam~tL 

. İhtiyar bir doıııtum kırk sene c\ 
veJki aşklarda.11 hararetle batıM>ttJ • 

D 

ÔğrC'nd:.ğimize göre, durgur.luk 
t.ilhacsa toptan iş c.lenilen hazırcı· 
lıktain. IsınarlamncI!ar nısbet.eıı 
kl!)lık sipari~ler alarak faaliyetle • 
ı:ine ılevılm etm-::ktedir. Fakat on
ların da işi eskisi kadar lıararetlı 
cıeğildir. Hele erıkıek ve çocuk c:.· 
yakkabtları satışı çok aza1mı;tır. 

Aya:k'kabrcılar, bu durgun 1 uğu şu 
sebeplere atfetmektedir: 

1 - Çok yüksek fiyatlar halkm 
gozunu korkutmuş, ayakkabılar 

daha büyük bir itina ile ve cskinllij 
c,Jmasına ~emreiyet verilmiyerek 
giyilmektedir. 

2 - Ge:;en k~ ba..~ndanberi 
çok 2.ya.kkahr ys!)tlmıl!} ve satılnıı~· 
tır. Fazla olan bu imalat dolayısile 
halıkln ihtiyacı uzun bir müddet 
içjn tatmin edilmi~tir. 

1 3 - Mevcut kazıı~çl2r bugUnün 
yüla;ek fiyatla.rmı ka~rlanıağa im• 
kan vermediğinden mevsimlik, mo 
da kabı gibi amillere fazla ehem 
miyet veren kalmamıştır. 

0----

Ticaret 
Vekaletınde 

Harp ekonomisi 
bürosu kuruluyor 

IQfe teıkilatının ilgası 
kararnamesi çıktı 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
iaşe merkez te~kil:ltının ilga~n. bu 
tc~kilılta a.it vazifelerin ne suret· 
le yaptl acağı lıakkmıj aki kr.ı-0nl! • 
nasycn heyeti kararı resmi gazete 
ile ncşrolunarak yilrlirlüğe girıni:-· 
·.ir. İaşı! müsteşulığmın me1·kcz 
te~il5.tınd~.ki m"mur ve müst:ıh • 
demler, eldeki işler intaç v~ devri 
bitinceye kadar ''azifelerine de • 
\'aJn edecelderdir. B:ınlann teşki• 

lfttla ilişlkJ.eri keı:ildikr;e Ticaret 
Velileti tarafından kendilerine ay 
rI ayrr tebligat ya.pılact\ktır. 'l'iea
ret Ve:kal-:tinin teEJkilatını ~ııkviye 
ıçin 1bjr (harp ekonomisi) büroı;u 

kurulacaktır. BUro 600 lira aylıklı 
bir aef, be<'er yüz lira aylı~!ı 5 ml:· 
ı;avlr, üçer yliz lira -aklıklr 10 mr. 
fettiş Ve lti~tı k:td'!l.!' memurdan 
terekküp etmektedir. Büroyn b36• 
lr pro!)a.gıtnda bUrosu ı:efinin aylı· 
ğr da 600 lira olaraktır. ___ ,,., __ _ 

S ULH ceza mahkemesinin da· 
var.ı yerinde siyah i}nlüklü, 

urta yn~lı bir kadın, maznun meY• 
kiindc de !usa lıoylu, tıkııaıe:a bir 
erkc'H bulunu~·or<lıı. 

Hakim ewe!ô. clava.cı olan kadı• 
tH\ söz 'eı·di. A<lıııın Naile, soya. 
dmın da Ateş okluğıınu siiyliyeu 
kadm2 ya.nnıdnki maznunu g<iste • 
rer.ek: 

- Efedim, fledi, biz bununla tam 
üç !'cue metre.o; hayatı yaşa.thJ,. 

- Nlı;in ııikfth ~;apma<lınız'l' 
- Yapmadık i;te, ne o, nP. d.e 

ben bnna lilzıım gördhk. 
- All!ıhııllnh, peliiyi, sonra'! 
- Sonra b!rbirimizden bıktı'k, 

daha cloii;nıo;u ben :ırtık bu ıulamla. 
ya5ı~·aınıyac:ığımı :uılaıhm ve ay • 
rıJdım. 

Ben otellenle kamarotl11k yaııa· 
riın. Fakat aynldığnmz ~iindco 
itibaren de rahatım, huzurıun k* 
tı. Her zaman yolumu kesmeğe, 
telirar kendbiyle gayri meşııı o • 
turmam için ynl\'8.r:mağa. bn,ladı. 

J(abul etmiyımhım, tabii, Likin bu 
~efer de türlii hareketlerle ba'.:lq. 
dı beni sol<aklnrc1a rezil etmeğe. 

- Şimlli bu taraflan bırak da, 
esas hadiseye g~I. 

- Hangi lıtidi~eye, bir tleğil, J. 
lii değil, üç değil, ki ... 

- Cannn da\'a ~tığın hilrli~e • 
~·e diyorum, Şey .• si~ meself!4'ine. 

- H:ı.a~. Anlnt::ıynn, beyim: 
Vaka. sabahı btr mllşt.eriye bira 

almak için sokağa çıkımştıı:ı, dö • 
oüşte lınktnn bn kn..rşnna ~ıktı. tJ. 
zl'riree :ı.tıldı, "açlnrımı kavradı, 
dtimıiye bn'}lndı beni. 

Baktnn l•i, halim köt\i. Hemen 
e)jmdekl bir:ı. "i~ini \lı.ı(aııımıı fır
lattnn. Lakin çok yMJk ki, 1:utto. 
ı·ama.clrJ?, bosluğa gitti. 
Kav~amm i5it.en1er başnnız:ı 

tllpbnclr. Bu .. ıracla bir poli~ gö • 
ı·iindli. ı\li bunu ~örünce yan so -
ka'-a <>:ıprp kaı:tı. 

- Seni ayrıca ölümle de tehdit 
etmiş? 

- Ya, yo., öliim1e de tehdit etti. 
"Bana bnk, ~·a tekmr hamı ~elir· 
!-in, y:ıhut da l>cnclini i>Iıni.i5 bilir
'-'İn'' rle<li. 

Hakim, -.us pu'l oturnm-;, suı;1u 

Aliye clöncfü: 
- Eh A!i. füıraoğlu. <lecli, bak 

ı 11,eJ~r yapmıssı:ı. Ilıtydi anlat ba • 
! ita 'mı, na!!ıl oldu bu işlcr'r 
1 Şoför maın·inllfö ~·:ı.ptı~ını 5'ö~·li. 
~·en Ali K:ıraoJ?;Iu, alelacele aya~a 
l\a~tı \'e telaşlı bir <ıe~le konuı;ma. 

Son kamp pazartesi başlıyor ğs b:ı~1~llı: 
Ünivernite ve yüksel< mektep!: • - Vallahi '1e. billahi de hakim 

ı:-ln son lumpt olıcak bulunan ıl • l-ey hepsi iftinı. İJil ~özilm kör o'. 
~;üncil cevre kampına jl"tirak etl· - : ~u;ı, ks.~d~5lerimin öHl<oi1nü (ipe~·im 
c.ek .ta:e~!ler pau>..rtes_i gün•.: kam· ı lurn:fo: s~ğ-~alim ı;:~m.ıyayı~~ ... 
r.a ıştır:lk e'lec~rdır. Alı l•:-r~or:;ıu, bu gıdı'.:\J.e dunyıı• 

Yazan: 
'Aleksander Vert 

yet veriri bir hn.ber bddiyeıı biri· 
s;nin çıkaııthileceği yah~ bir 
Ee.ctle bana döndü: "İngiliz ta:vyı'.. 
releri çok mül<emmelmi5 öyle nıi 
bayını ?" Garson da e:ıdis.eli. Km 
bu sabah bombardıman edilen Nan· 
&i<leymiş. 

Biiro<1ayn. Yeni bir hab"r ~-ıık 
Q:ı.,,eteme nznn bir tel~rııf ~·ıız<lnn, 
111\kikatce sö~·lencı>ek hiçhir ~c;ı.r 
yok. Jilber billıa<ı'.'ia ft'rammmn iı: 
dunımnnd:ı.n, Röno i~ Dal:ıdyc a-
1·asmdal•i anlnı:;:lJr .. 'lmazM<tan nıii • 
teessir. Ril:ıo ba-.t:ı Petr·n olın!1k ü. 
zere hir yüksek lıarp şil!'a"'ı lmr • 
mal< ist'yormus, Da?ndye '1nim:ı 
C.amlcni tutuvor. Bu al•şam iiğren. 
cUklerimi7e göre. Mnrcn ,.e İb:ır· 
ne~a~enin kıthinı>ye girio:;iylc mesc. 
le Ju\patılmı-:1 D:ılnclye sus!T'u~ \e 
kabine buhranı önlenmiş. Yalnız 
tıaşkttm.andaıılık me.,clcsi hcniiz 
lınt1erli!mem!". ~ze-rn bit'<'n~< es • 
mr<'n~ir. ~;,.,,, !:,elmelcr \•armı"I. 

D:ıfaılycnln Bone 11.e gfüiişnıer;İn • 
dm de bjrı;o!c mftnaJıtr çıkıın1ıynr: 

·\ 

Acaba Rönoya karşı bir piliın mı 
Juu.rrlanryor, yoksa da.ha alçakça 
bir şe~· w.i düşiinü!Uyor':' 

Cumartesi 11 mayıs. 
Bekle~ .. ş günü, Gelen hn.herler 

birbirinin ahsini ıııöy1Uyor. Akşam 
A1manl:ı.rın Alber luı.::ıa!rnı ~~ı:tiği• 
ni öğTcoiyol'Um. 

r:vr.ar l:? mayıs 
Rönomm hnrici~·e neı.ar~tlncle 

j.., ar~mtlmı!:mnd:ı~ biri ohm Diiro. 
li.u göm1i;·e !,>ittim. Bu ihtiyar <l:ıı. 
Jor.ıatn o·'::ı.sının kıpı~ı ~niinde ra~. 
ı.;e!~jjm, Yiizii <:ok endişc'iyıli. "Mu. 
jir:o h:ıttma hilrum ediror!ar,'' <le. 
Ji. 

Düroka i~lerin nasıl ~ittiğini 
Mrdum, siiyledi[:-ine l<cndisj de pek 
inanmfyan bir tavırla: 

- mzinı i<:in o ka<far fen!\ dc
~il. de:li. Ru snb:ıh T~ahe~·.e t Jefon 
eftim. l'elemenltliler cliin f<."1111 h"r 
r:üıı ~e~·1rmi'tler. Her tarafa. parn. 
f:>i\~riileT yam~·oı-rnuş, Fnl<at bunlar 
t1.m•lj temizhınmiş tmlunuyor. Bo
o::-ll!ı yrnicl"rı 11ar11..,iıfrP ir:ıJjrJı,..,: -

daki bütün yeminleri sırnlı~acaktı. ::imdi kadınlarla erkekler araıımdakl 
Fakat hakim bırakmadı: münasebetlerin bir tllceari aıı, verı., 

_ Yemin i~temi)ı>rum, dedi, m:ıhlyetınde olduğunu !IÖJledl: "DUn· 
h§diseyi anlat. yada artık aşk ölmUı:ıtür!,. df'dL 

Ali J(araoğln: 
Şimdi genç kızlar zengin nı:-ıpır 

ıarmı,; ııatt& ihtiyar zengJnlPrf ter-
. ctb ediyorlarmış; genç kadınlar zen 

- Pekiyi öyleyRe, rei~ bey, de
di, dobra dobra. hepsini söy1iyece· 
j'.,>im. Bu lcadm yok mu, bu kadın? 
Alı bu l<a.dtn.. 00..~ıma. ne i~l.er aç. 
tı, ne işler •• hem <le bııkııdar sene 
benimle beraber ya.,aclıktan, ek • 
meğimi yedikten sonra .•• 

Haydi he~indt-n vaz~eçtim, rli
~;eJim 1 Be k:\Clın, ayrıhlm, gittik. 
Uari şu elbi!'-eleriml \'er. 

gLn blrjııe rastlayınca kocalarmı ,,.. 
ı;ocuklarını ytizüstll bırakarak ono 
gidiyorlarmış: delikanlılar ve gem: 
erkekler "ankl onlardan ~ağı kalır- !arda. 
lar mı imiş': Zengin kız ,·eya kadın upa 
arayorlarllll!f! Bir koca karı denect"k ~lcr 
ya~ta. blle olıııa zengin kadın bulııoca 

Dün 
lumı b. 

hdıı l 

evini terkedJyormuş! Hatta, son •P· 
nelerde ya1'1ı bir Mısırlı PrensN bfr 

Hayır! Vermez, efendim, ,·er • deJ(ltanJıyı aeı;ınlş; onun evli olduğu• 
mez. Yah':ndım. ya.k:ırılnn, olma• nu anlaymca, karısına adam göııdl'r· 
dı. Başka da ellıio;em ;çok, ne YRI>ll• mi•,; pazarlık et.mlı, ve on bin Urıı 
yıın'! O gün yolda görünce yanına vererek boşanmaya razı etmiş; ı'IPll• 
gittim: kanlı llP evlenmiş! 

- Şu elbi-.;elerlmi \"er! J>e<lim. İhtiyar do"tum, eııkı Yunan tslr-
Banıı kitfretmeğe haşladı. Poli<ı ge !erinden Teokrftoıı'on bir ,urı.rıdeo 
fiyordu. Bir iş cıkmıum, diye ora. parı;alar okUdU~ 
cl:ın ayrıldım. "Pelops'un ha.zfııeJerl, Kreztııı•Uo 

- Demek başlQo. h~r 1'eY yap. n.ltınlarr bile beni klııl<andıramu. . 
ıııadın? Rilzgı\rları geçeceflm diye, onlarla 

- Tabii, efendim. yarış etmeA'I aklıma hile ~etlrm(\ru. 
- Ölümle de telıdlt etmeclin Fakat bu 1ta~·a.lar dibinde eenl kolls• 

mi! rmıın a.ra11ına alır, blrblrllle lı:anıan 
- Yo1c, ne mlina'iebet? tıUrülefimlı:I gözlerimle kovalayarak 
Hakim bu sefer Naile Ateşe dön. şiirler. söyler, Sicilya denb:lnln gti· 

dü: zelllklerinı terennüın eylerim." 
- Sİ'Zİ b!'lrışhr<ıam '! Pelopıı' ve KrezUıı, Ana.doluda şlm• 
- Neeıe, olmaz vnllatıı olmaz; diki Manisa ve civarı demek olan 

nrtık bu adamın ;1iiziinii görm!"k l Lldya KraJlarıdır; birfnciııı Mltolo
istemem. Rem lana. s(iy1ediği Ja{• jlk'tlr ve en bUyllk rnAb6d JUptter'ln 
ları bir bllseniz... Rir ı;:fö:el ceza toronu olc:Juğll iddia edilir. Bunlar ta.
yesin. ki benim o lta<lmlnrtlan ol· rihln en zengin hük.nıdarlandırı tıı· 
nıa.dığımı anlac;ın. ıam mitolojisindeki Kanın gibf zen• 

- Pekiyi, Ö}'leyse. ~ahitleri çn• glnllğe mid.1 olarak . &rıılırlar. 
ğrrmal' ii'7,ıere mnhakemenizi ,l?ele. İhtiyar dostum böyle hakiki a.,k. 
eek aya bır:ıkıyonım. lsrın artık tarihe k.arı!Jhkını iddia ~ 

Başta ·Naile Ate!-1, arkııı1a Ali dip dumyor. onu ~kaine inandırmak 
Kıiraoğlu olİ'!ufo iı~lı'le clrşarı çık. mllmkUn olmadı. U~lbu ki, blı: genı: 
tı!ar. Naile önde ko-:nr ~1bl ;\;iri). kadın tanıyorum: ı;ıll>d.I ufak dene
~·or, Ali rle nrkıtsındnn . keurli!<ine celc kadar az maath bir memurla e\. .. 

yetişmeğe çnlr~•yorılu. Helki de ya• ildir: dört çocuğu vardır: gUzl'ldlr: 
mna ~iclip telmır hRnc;malart için kibardır: zeki ve bllgtltdlr; dört ÇO· 

· ,. bakmak bele bu .. .._ .. -' -··'- • ;\ ak:ıracaktı. Fal~t k:ıdm. kararı cn~a • -·- ....... 
kati olduifumlan tmn11 rrıcwlan \'.er rfınılyetJere katlanmak kolay bir I~ 
ır•emek için merdivenlN'İ ·ü~er, be. olmadıA'J balde, koc.a11oı1 dalma ve' t~ta 
~er ııtlıyarak iniyor<hı. aynı bara.retle ııever. Vakt.Jle en ar la, rn 

iki ytlz bin Hralllc ve orta Yatlı. ol· sar 
~jlıayet :\Iİ K3rn(l{Ylu kend•!"ine 

~nl'n.k :ıdliycn;n fü'l lmpı<trnrla ye--
1 tiı;:ti. Na.ile ;\'a1mlllnih~ını anl:t)rın. 

ca, beru.en bir y!'\rnn <>ark etti \'e 
ilerde birbirfoı·i:vln yiik'lel( ~e"'e 
f{onuşan e!:'lnnf Julıldı birkaç kişi. 

ninyanma e-itti: 
- Merhaba, ömer, dedi ,.e eli• 

ni bir er!•el< tanjyle bir t~<1ine 
uzattı, birk:ıç cl~f:ı 'ôlCTt 'ôiert s:\Hı· 
yaral• kencli'-l~·Je konuşmata ha~ • 
lı-ılr. Ya.n ~öz·e de Ali~·i tct••ik e
di~·onlu, 

Fena halde bozulan Knraoğlu 

hiç tmnıadı, ters \'İi7.İİ. clönılü, ı::it. 

ti. 
NtllAT ~AZİ 

yorma.,, y:ı.lım: 1..::.1!.:?y rh·armd:ı clo 

dukQa )"llkı!Jtklı bir adaml reddetml-:• 10 
ti; 0 adam blU:\ bu kadını ı.evdltınl. ~tu 
bunun ıçın evıenmediitlnl, evlenm(ye- !ık bl 
r.ı>ğlnl ve t>ekıtye<'eğlııl t!Öy\Uyormu!}! bl')n 
Böyle mlf'llıller bulmak zor detıJdlr. 

Erxİln 0talıııı ve teııeıu bulaJım ki, 
henüz yer ylizll.ndp hakiki aşk yatı• 
yor: ~·ıı.şayacakt,ır. Eskimeyen ve de
i!'J-,ıneyı-n yalnız: aşl:tır. 

Kadircon K ~ F U 

üniversiteye 
imtihanla talebe 

ah nacak 
fap.'l birltaç pnr:ı5titçH Imlnm5. hı. Ma:ı.rif Vekaleti bu yıl Uni•·ersi· 
~füz Ye Fı.ıınBı:t ortluları ı;jrııdi Ho trniu laboratuvar çaiışmaları olr.n 
land:ı ordu~u ile irt'hnt lıall~<Je • fnkilltt'lcrine ir.ıtihanla talebt' alın 
clir. Sol kn.nıulımız r;ok 11iiıııtli i.ler-- musı etrsinıda tetkikler yapnıuk 
le<li. Beldecli~imi::ılen daha bıılı, tadır. 
çok dah:ı hııh. Hofa.nfütdn yaıiyet Hasan Ali Yücel şehrimız:le bu· 
mükemmeldir. iundı.ığu zaman Üniversite rcktöri.i 

- Ya. Albe? \!an:ı.h l17.erinıle ne. ve Tıp Fakilltesi Dekanı ile bu 
ler oluyor? mevzu üzerinde konuşmuştur. İm • 

- Ha, o başka. bir hikl:re. Jliz tıhan ~i veya imtihan yerine 
zaten bu knnııla gü\·cnmeroi,Uk. nıÜl'scaat sırast usulünün kabulü 
rakat ne olursa. olsun Belt:ilmhln.· iızerinde yapılan temaslar bugün• 
rm bu kan'll üzerinde Alman i'er- !erde kati bir .k:ı.rara bağlanacak .. 
ll'n!e5int 48 ~sat durduracal<tannı tır. Kuvvetle umulduğuna !{Öre, 
umuyordum. Bu ka<lnrmk zıınıan da. eylül içinde bir müsabaka imtiha• 
ReJçikada!'i m-evzilerlmizi tutmıya nı açrlacak ve kazananlardan mu • 
kafi A"elecelı:ti. Znten Be1r:lkalılıır ayycn bi.r miktarı fakülteye kabul 
bile btı kan:llın yurt mürlafaaı:ır ba. edlJ.ecektir. 
kımmdan bir faydnsr giirUlere~rine H:ıriçten !iboratuvar eşyaamın 
onn yaparken bile kani cle~illercli. getirilememesi, il!ç ve malzeme 
Almanlar Atbcr im.nalı üzerinde yoklı!ğu gözönünde tutularak ta.lc-
1\Jni.')f r~ht höprii<ıünli Hofo•ıtla as. benin verimini artırmak gayesiyle 
keri iln\formıı'4mr ~iymi' ,.e llo • ı verilecek bu karardan ı:onrn labo
bnıla ~llivl·e Jconu~ıtn bir mi.ifre:.ı:e rntuva.r m~aisi olan ttp ve fen fıt• 
ile iş~al ettiler. Bo askerler ltöprü. killtcleriyle kimya ve nffiatat t<ns 
~-ü Alın:ınlara kar'>r Jrnnıma.k i~in tilüleri gi:bf üniversite şubeleri 
emir a 1d•klarmı söyliyerek oraya iıiar~r:ilcri:ıtlen bir komisyon kuru· 
yerlc~tiler. Tn.~·yare1eriml7 ,.e İn- lacs.ktır. Bu komisyon bilhassa tıp 
giUz tayyareleri bo mrntalm.da çok faküllesinı- kabul edilt<cek talebe 
c;!_d<f~tH b!r fn~li~et gö.,tr.riyordu. miktnnnı te'3bit edecektir. 
Un faaliyet biis'h:itüıı de netlresiz Trp talebe yurd1ıno. alınacak ta• 
kalıncı.el~" kb: miktarı ile 3.Skert tıbbi\'e oku• 

- Peki, orclutarımıı hıın::;i hr.tta Iuno. yezılacak t:ılebe adedi 'sıhhnt 
kadar ı:el<iteeP.kter! \"c milli mUdafa.a vek~letleri tara• 

- Gene:~curm:ı;v pJAn!armı bit· frndan tesbit edildikten sonra trp 
miyorwu,. fakültesine serbest olSJ"ak girecek 

(Oevnmı -rar) talehe miktın it!n edilecektir. 
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Basıl~ ıer: Yabt Kattı&• 
~ oepllella4e Ticaret Veklll 

dlJOrkl: 

~LER 

lag1uz kallleıı 
maıtara vardı 

r~~Q_TM~YJ_N_ız--......... , 
Herşey ne iyi ne de fenadır 

AllOICm f&Sl'LAJU Londra. 15 (A.A.) - Rusyada 
en şiddetli muharebeler Stalinsnıd 
Sı>ı.ıbinde ve Don diraetinde denn.ı 
etmektedir, 

it ıahaıı. her ıeyi iyi ve kötü görenlerle doludur. 
'l'lb1rl,. llCDe111 <Bat tarafı 1 iD<'ide) 

ıtmp ekmek verdlğiııizi söyler mı.ı. 
niS? diye eormu§tur. FJnncuar, hep 
ltinlen böyle bir oey olmadıtmı ııöy. 

(Baş tarafı 1 incide l 
~ Eagle tayyare gt'm•n • 
den bı.,,qU. Manıçeater kruvMörü 
de lbatmlftD', Mürettebattan çoğu 
Oturtamn..,, bir.Qmmır Tunus sahH· 
Jeribitt !karaya çikmı§trr. 

Her ıeyi iyi veya kötü görmek o şeyin ne iyiliğine ve ne 

""ınr H.11 151. n.eo a.r. ele ltötüWğiine hükmetmeye kafidir. 
., lıJI 'iM • 
•~ııa &.00 • 
•.rlıJı iM • 

it.il • 
LOO el 
LOO • 

AlmanlM" ~yıtda 4iddetli b:· 
.Ro.s mukavemetiyle knşılafma:kts• lemiflerdir. 

Salim bir düsü~e ıize o ıeyin ne olduğunu 
maya yeta . 

dırlar. Saat 11' de İstanbul, bmir ve A.11. 
"ara ticaret borsalan relıılerile §eh. 
rimlze gelen umum! kAtlplerin top
l&n.t.ısm& nyuet eden ticaret vekili, 
bDhaaea bonsalarm vazlfeler:i 1\zerin.. 
de ehemmiyetle durmuıtur. Buna 
muQ.bil bora& ı-ei.sl ve umumi kAUp. 
leri de piyuanm kontrolü !çın bazı 

Her şe)i kötü görmek ne kadar fena ise, her ıeyİ 
Sovyet 8ece yansı teblilinde mıl" 

Bu hare1tetJ.erin dü~an Uslerine 
Yakın Yerde kayrp vermeden yapıl 
muı beklenem~zdi. Bu hususta 
düt'Dlanm iddialan mübalA.ğalıdır. 

iyi görmek de o katlar fenadır. 
harebelerin Kasnador, Çerkesk, 

Jt~cm----------•I Mirenılni Vedi, Koiıelntkovo timah 
,aNı:lsinde ve Klenskayada deV91D 
ettığl bildirilmektedir. 

, ................ J 
Dünden 

Göriiılerinize tlüfüncenin hakim olmaıını temin 
ettiğiniz ~ ne iyi diyenlerin. ne ele fena di}'enlerin 
söz/erile hareket etmiyecek bir hale gelmiı olursunuz. 

Bugüne 
,..,.., ............... .,......... 

Rus tebliği ekinde KleUkaya 
mınlakasında Rus hatlarını 'J'lll'll" 
rak şehre solrulmaia mUTaffalı: ·.o
lan Alman cüzütamları şiddetli mu" 
lkahıl taarruzlarla seri 1ltı1mıtlaı

dır, 

teaiennper 1181'İ sUnnü§lerdir. 
VEKfJ,.tN BEYANATI 

Vekilin buğday ve ekmek tolert et
ra.tmda.kı :tıeyanatmı dUn yazmıştık. 

Doktor ~ Uz, bu sabahki refik
lerimizden b.ir:tntn muharririne buğ _ 
day ve çeltık ithall, bulgur ııtoku, 
\th&lAt l§lert, tacirlerin ve borsalann 
vazifeleri hakkmda da ezctımle fU 

Roma, 14 - Buglin neşredilen 
İtalyan ~liğine göre, Mtdcnizde 
taamı'!!l uğraY.an lngıliz varur J<a• 
fi~esinden 1 .kruvaaıör, 3 tkeret g-:
nıısi ltalyan deniz lbirl:iJderlnin ta• 
arrnile, 1 6mıvazör, 1 muhrip ve 
~ tica.""et gem.isi hava :kuvvetleri 
tarafından batınlnu,tlr. Birçok <ge
miler ıb.a.Mra uğramı~trr. 32 tayya• 
re dfu::ürlllm\\ştür. So:t mo.1~1 Ma.n• 
ÇcStcr iltruvazıörli bahnlan gcmUer 
ar.a1mdadir. 

Bir Macar bahkç1St\ Ba •· <=~~!~~ 
IH8l•I ..., ,·eçbile hta.nbul mebruıu Numan 

Btadtıtanda Unıted Pres'in m:uhabirinin bil • 
dirdiAi bir habere fÖre. Almanlar 
bu cephenin dar bir yerinde genış 
mtlı:ya5ta topçu, piyade, ve tank 
"unetleri kullanmak suretiyl", 
hallın :bazı noktalarda yararak 
nehıı· kı~ ılarma yaklaşmıAa mu· 
vaffak olm~larsarla muk31:>il ~id• 
deW Jlua hlicumları n~ticesi nehir 
ltıyıJarı Almanlardan temizlenmi'I 
ve hu 'kuvvetler lt:krar 9eriye doi
nı kırlara surillmuştür, \'aıiyct he
nuz tamamen belli değildir. 

il illa 
?denemencıoğtu.nun tayro edi~ 

11 iV rı ne dair ri,ya-ticü.mhur te~ 

ıllıllaet dtrtllJOl'laat 1 'Okunmuş ve :muvaffe.lti~ dil~-
ri•ve al~Ja :k;arşılanmrştır. 

btın Hindıatanın bıır ı.ratmda u. 
mı bir salAh devam etmltUr. Bom. 
da m ğazal&r açdmıf, ve fahri .. 
rda. flÇtler çalJtmaya ba§laml§tır. 
upa kıyafetinden çıkmak için el. 
1 rini çıka.rmıı olan Hindli ame.. 

bu elb~elerinl tekrar gtymi§lerdir. 
!\& kOta ve Ahmctabatta vulyet 

malWrıatı vermiıUr: 
" - Gıda maddeleri araamda bul.. 

gur• ayn bir ehe~t '?eriyoruz. 
Hem ekmeğe, hem de piriıloe}Y'lr • 
dımcı olacak bir bu!gur ııtok'iı~vüeut.1& 
ıeUmıek ıUpheslz ki, faydalı olacak.. 
'ıır. Bunan i!;ln b"m buğdayımız.; 

<Mançettter 1938 de denize indi
rilmiş, 9300 ton hacminde bir ağır 
kl'UVa7.Ördilr. Sünlti 32 m1 ı. eilalı· 
aan 12 tane 1:5,2 tik, 8 tan~ 10,2 
lik, 4 tane 4.7 'l:ı"k, 16 tane 4,4 lük 
toptu. 3 tayy&Teei vanlı.) 

'de bu ı:ıı yapacak testnt da "fl8l"dn'. 4 dfl• ... e llldlllll 
Bu mevzu üzerinde dunı.C91Z. Dıı ...... 

Budape§te, 1.ı ( A.A.) - Ofi: 
Bir Macar balıkçı ıher akoam ö • 

meJ<le ve sabahleyin dirilmektedir 
Bu prip hadise Tur.Jcev kasabasın• 
da wkna gelmebedır, Balıkçının 

kalbi akşam olunca durmakla ,.e 
sabahleyin ·Jeniden ~eweye başla· 
makta, balıkçı da blı aı8r'etle tek• 
rıır normal hayata ka~~adır. mile kontrol altındadır. Birle • 

\ llAyeUf'r \ 11 ı Sir Morla Hal. 
hıglin Flzabat a aöylemif oldutu 
r.utukta § 1 <1emı,tır: 

Don cenubunda Kolelnikovod.ı, 

.~a.nlar tedafüi vaziyette bnliun • 
maktadırlar. 

aıemleket).erden getıreceğimi& 'bUğ • B\\ sabah tehrıimi!lde birisi öl um 
daydan bafka çeltik de getjrtiyonız. le rıeticelenen döz,t fecl dil§Dle hi

Bwıdan sonra ~can mefiıg. 
luğuna-.aeçile:ı Safi ll'd~~ 
miş, mücbır ve zarurt tıebePııede 
takip ve tahsiline im'kin göriitrmi. 
yen borçlarm terkinine, eşkf~ 
aademe1ıerinde malQl olanla.rın~
tısa.di buhran vergisi istis:ı~
tin&n ve inhiss.r c~ası bcy"j'Jı9 -
&inden iıetifade h.uSusunda. !W> 
ma.lQlü hükmünde olıchüla.nna.!datr 
k.anumın birinci madde:ııim.n ~-

IDgllt&rl lzerlllde rıne, Samani es.ki belediye rciiıl.b. 
ean ile m.Uhendis Alı Ragıp 'l"$.. 
kaym cealannm &fftna a.it kamın 
lar müzaltere ve kabul edi~.ı 

ı d tll b r .) an te§ebbUaü karfl. 
ayız;, F t t ha.Zır kuYVetlere ma.. 
~ ve mUlk ııah p1erjle kiracılan 

aye etmek !cin bu kuvveUeri kul. 
ınakta. tereddüt etmiyeoeğiz. 

Str Halle Hind milletinden .liyul 
!Mlan un tm ıımı ve yalnız Hin. 
tanın müd f ı ııe za.!erin elde 
lmeeı husu larını gözönUde tut • 
IIDJ ı.etemı tir. 

Kaf'bsyadaki Alman ilerle) işıne 
tiddetle mukavemet edilmektedir. 

Kaban nehri civannd• K..ııa• 

darda çok şktdeUi muharebe~ el• 
maktadır. Almanlar bu kesimde 
'Verdikleri geniş 'mikyasta za)'i1lb 
mukabl! bfr gedik acmışlardır, 

VoroneJ ve Mosl<ova civanallıı 

~ar yeni salıdıntlar ~r· 
dır. ·-. $ 

ıru suretle buğdsy ve plrinç ııtoltla • ~İfteb-olmugtur: 
nmızı takviye edece#U. F~rdc oturan Süleyman adrn· 

Zaman za.man muhtelit maddelerı .da lbir.iıeinCı 8 :> RŞmdaki oğlu Ha
O.r:IJlde görtllen aıkmtr ve yo~. ''tlll, bu.aıbah evicrinin üçüncU ka• 
.eımertYa fena. bir ıwetı ruhiyenin dUi.peııcerıesbıde oynarken düş 
,.tahtı ıteairlnde veya nnt ·o muhtelif yeı-lerinden ağır 811• 

g6röyorns.~~kt;adan·tu }'llftlan!U'aık Şişli Etfal has-
taya. BDbıilllıı ~~e, t~ kU.iırılmıştrr. 
..ı~ dl,... 31 *••"196 · Çacuı'lt.~e çok yaşama • 
UDlJalda, 'thalk daba çabalaltelAfa dQ.: mış., ~. 
~. Ve.lm.:Ww nöbetti milddeiumum! 

"' • • • Mlal Ol&raJt,ze7t.JDNmı aıaımı: !muavıhı~ Ziya İs'kıenderoğ:u 
lloakoıH1, 15 (A.A) - Kafllas :'.eyön:yatı ~ :ıuıvvetMtrl dkoYD*JŞtur. Çocuğun ölUmiJnde 

yamaçlarında muhanıbeler oluyo • ., İhracat'"dSlıl{yapabUirfz. o halde bir: .~veyDmin ihmalleri olıup olma• 
Almenlar l>stlıca Rus menüeriltı ._Jttnıatdbuh~ oa.un ?tF ~~. 

tmala ealıtıyorlar. RlllhNetıl>" auı,ac~~at ~dt)'e ı:t8acl lmasa, Büyilkad.ad& ol • 
heden ve yandan lharetetkır ~ı· ~te bulunuyorlar. HallNJd Çiçekçi Bal• eo • 

Londr&, U (A.A.) - Dün gece 
İngilterenin §&rk bav&llııiııde bazı 

:noktalara yangin 'bombalan atılmıf, 
bur kUçük evler slyana uğr&DUftır. 
İnsanca ölü .,.e yanlı yoktur. Bu nok 
tada ekin ta.rlalarma dll§en yangm 
bombal&rmuı çıkardığı yangınlar nö. 
betçiler tara!mdan ııilraUe aöndilrUL 
mu,tilr. 

AmerikaJaki wemi İrtfGatı 
Laa4nı, lG (A.A.) - Bir Amerj. 

Jıııan Umanmda inp.11 tamamlanan 
'bet fiflep ile ıki de41troyer birkaç g1L 
ne :kadar auya indirilecektir. 
Beı §llep İngiljzlere verilecek, iki 

dutroyer de Amerikan filoınma ilti. 
hak edecektır. 

Aııkerl fabrfka!ar tekaUt "f9 .:mua.. 
ve.net Bandığı hakkmdakı ka:mmun 
3& DCI madde8inin tefsirine, ait mBS

'bata ile aııkerl memurlar hakkmdald 
1455 eayılı kanuna bir muvakkat.-mad 
de eklenmesine, devlet memurlan '&:J' • 
bklamım teYh,id ve taadUlU haldan • 
dakl S6M eayılt kanuna bağlt bir 11&.. 

yılı cetYelln Mlllt mUdalaa ~U 
kara ktıımmda değt§ıkllk yapıtmiLBI. 
na, İllkenderun llmanmın devlet de • 
mlryollan ve llmanlan işletme umum 
mtldtırlutUDe devrine ve mezlı:Qr u. 
mum 'mUt!llrlUkçe lflettlmeslne, lıler 
liıı liman 1.§rerı Türk anonim şirketi· 
ne aft bfııee senetleri ne menkul ' ,. 
gayrimenkul mallarm ııatm aJmma 

r ki: •'K'alk:ıs çevreıılnde bQha•a 
da!aaya elverlgll dalJık araziden 

)dalanan düşman §lmal1 Ka1kuy&. 
limanlarından ba§lamak U... 

iliz yoluyla rlcatini kapatmak için 

sıDda ~nl mu.na çee=•ııımCıc· 1llllddet' evvel "Ol'f~ tas~.' ....,_iJAmmıarad& ~ Lui• 
bur olmatlardır. Buraln'da fl8det' IJlmdl~st,aabald& ıı~;: ,ı-..m km~ll.,,..mda Noriga, evle • 
il mahanıbeJer o;•ıyor. KraenDdllr- ..ıe1lofru gtttlftnı~ym~ ~inin amdannı ~en, muvarc• 
da Ruslar arbda kalan menllmlMıi •mm.oldum. Baflıc& halk~ o!.an neaini k&Jbedettk sokap dilşmU§" 

._ ama, lılenıln Hmanmın devlet demir 
tlı bir mukavemet g!Sııtermekte • 

mu.halen ediy0rlar. Almanlar~ ptrtnç, !asulya., patateA.:.,. merc{mek tUr.. 
anık&~ •ğmen, • Alman larda ilerliyorlar. 'tiya.tlarmm ucuzluğu e.hemmlyetle Kızt muhtelif yerlerinden ve bil· 

~trmmn taarrmu iyi ıarUarl& Kotelnikovada RU61.ar geciktir kaydoluıımakt.adır, Balda. :nyat).a.rm. ,hassa be@nda.n ağir ''e tıe'hlı'.celi su 
ta1'_~ et~ktedir. Blr noktada e. ,me m-.rebesl Jaıpı,.,rlar. Doa •v.ıtı 7t!UelJI, biılo P7"tabll •OrU • ~~. Yedtlaılc Ermc-
~yet.-ia düfm&n kuvvetlerilljn dinıelfndeRuslar yeni m6da61& 11Uyor. Bunu tetkik ettrrtyorum. n1 tiiılltaıııeSne bldırdımttır. 
~~=· mmuaJaııı keeilmlf ve 31atlarına çekilmi~lerdir ••• - ' 1atanbulda altkada.r bulundu,tu : l)'~ bidiae Bcyo~lunda ol • 

'muz kımnl&rd& tetkikler yapar ~vırtm'. Borada Kadriler yo:ntl}ıln• 
ı,. __ .. __ ._ ...__ ... '" düı-· .. u • • • • \. d 1 ~- ~-qa~- .u;r- ..,._.. .btllı&a8& ithalAt birliklerinde de tet: a ı:ımm&T'a~ ottıran oababa.t 

teNleri Alman hava ku'll'fttleri.. Jloılrova, 15 (A,A,) --~, kikte bulunaoalJm. Bu birltlderln va.• ;.adıri~r~açaya ı:amaıır 

reıuvaı 

EmlnönU halkeVinin tert.iP ettiği 

muıı ~r teaUTall, dtlJl alrfa 
Takafm belediye gazinoııuııda bir mD. 
eamere ile bqlamlftlr. 

Feııtivali halkevi 'ba§kanı Yavuz 
Abadan aÇDllf, meraaime gelen ziya. 
~t:c;lleri aelA.mhyanı.k eJJCUmle §UD. 

ları söylemiştir: ıı ~lrli taarruzlarına bedel tutuL 'kum•ndanlılı Kotelnikovo'nun ii • zlyetile tevzıat iflerlne.. dair katı ıra- oaaıWn~ diışmü~. ağır l!U • 

lktadır. Bu taarruzlar ınrumda mal dolusunda çok büyük topçu ranmıs bundan ııonra verDllOe""ktlr. •rette~. lllbal..ıa iki blıytlk tqıt remi.et kunetleri toplam1,lardır. Alman- ,Fakat mevcudll ihtiyaca nazaran3rA.. Saliiliat Beyoğlu haetanealnc "- BugOn burada aeyredeceğimiz 
uğraWUllltn'. lar o kadar büyük bir baraj.atctiY" ti ve faale. olan maddelerin melleli !mlldmlmıŞttr, oyunlarm hepsinde gözünllze çarpa • 

10 
11ot. ----' blr Al ... _.. le '---·'-••la d ,_. bl ıLSd ~n--uuıı~ cak eksik ve kuııurlar ne oluraa 01 • a0uıtoa g.......,. man ...._. -·~ r ır .aı r muu e • ivinln 'tevzle tabi tutulmum~3".- .uunıuu...u.....,...ue de YJldmda ce-

tu Tuapse açığında ._000 tonllAto. tank h{lc-u.a>ırakmak zomnd d& var mıdır? Bunların tetk1~ ~n ~. Wer nJıee.inde o. ııun bunlann mU1terek umn, blr ta. 
bir tatıt gemlııi batmn11tır. kalmı,lardır. Sovyet kıtal:ırı sılı: ııonunda teabit edtrek 8U'bea~D'&ka.. tu:raıtlle'hmet adm<Bt>iıi.9inin ıazı rib birliği, di!ek ve Ulkü yekpareliği 

Don dlrıreğlnde bir Alman bava brşı hücmnları yapıyorkır. Sta· ~fıZ. Tevzi,atı a.z&ml ıekDde...,.drat- l5 ~:ı Saadt't, ba.bı;esindeki halinde yUkıelen TUrklUğün ruhi kıy 
ııına taarruaa teoebblla eden blr lingradın 'kar,ısındaki Don dirse • 'ıendireceğimiz de ıUpheaJsdit. · umadmı üzüm toplariten dl.l,müş, met, kabiliyet ve !Jtlyaklanndan ba. 
nıan uçak tqkUi .Alman avcııan lınde. nehrin garp $&bilinde şld• Burada hergtln taeiTlerle ayrı: ayn bac~~ kmlamk Bı!yoğlu has • ZJ\annı açıp vurduklarından ıUphe 
hava 1uLrfıkoyma atefile fiılen yok delJi m;uharebeler olnyor, temaa için zaman ayrraca.tun. Bu te. tanemnıe lka~rr. edilemez. Bunlarda bir yandan mıııe. 
mlltlr. 45 m11tearrız uçaktan sıs t maıılara ehemmfyet wrt:yorum. Bu -------------- t.imlaln ruh hlmayulndeki zenginlik 
ürUlmUrtür. meyanda boralara dtıfen n.ztfelerin Bir Ç00111l otomo1111 V• tenevvüe ait ta1maz belgelerin, 

Voronej çevreliııde bol§erlklerln deW muharebeler eereJ&D edi,.or, tam olarak yerine get1rilmf141l de eııaa alflDda '-aJ•• diğer yandan ırkımızın f8C&at. mert.. 
Ptılt teııelll ıaarnızlan akim kal • Dlıba !batıda AlmanJarm geriabıde menuıarımızdır. Herhalde boraala • A ua Uk, besalet. caıılılık, Ahenk sevglsj gL 
tır. Çetin çarpıımaıarda 56 tank flddetli tank a&V&flan hüküm IÜr. rm kontroUlnU hAJıim la!acağtz.,. Bu saıbah .Fatihtt', Malta ~arşı • bi hUletlerden ISrtllmll§, değiımez 

P edllmlıtir. mekte ve Rullar AJnwı pj,yaduiaf KOlll'm 'l'OPLA.N'rlIABI nnıda feci> lıiirbn olm~. 12 yR.Şm öztlnU göreceğiz. Nlhayet bu hare • 
\'iyazma dotUllUDda ve R!Je'V yala.. tanklardan ayırmaktadır. OOn t)canıt odumda yeni aeçlkn ~a Amnet adında bir ~ocuk, oto • ketlerde TUrklUğü büyük inaanlık ca. 
Ilı.da kuvvetli düflDan taarıuzlan Don dil'89finde hWdlm li1ren !peynir, aeytın,atı ve Pirinç komite..: mobil altmda k3.lı:u§trr. miamna bağlıyan ana hatlar belire • 
ddetll çarplflll&l&rla ve kısmen kar harebeler timdt Kletıkayanm cen lerl .tekrar toplanarak piyaaa. ftld;.; KB!2yı, ~fö: A1!nin iıdareı;inı:lc- cekUr,, dedikten sonra festivalin ger. 
~k ~bert.arat edilmif • dol'Uuna nasaran büyük bir~ l. J:etinl göedeıt'.getinn~r ve ,.at m~ iti~ ya.pmıst.ır. Şoför. Malta çe.klefDleBine yardım e~ zevat ve 
~ Bu mttııuebetle topyek-n 70 tank de cereyan etmektedir. • .• kararlar wnııfllıerdir. 1"9J'IÜl'C1 .: ça;aandan &ilrntle ge!:eıiteu, cad• teıekkUUere ayn ayn te,ekkür et • 
•ırlp olunmU§tur. Bunların S& at 'ler beyas peynirin buMaDedeD ne ıe. ~dıe aymyan Ahmet önUne çıklftll a~kııa t.--CI tah ·p _ .. ıı-1_.~f ban mi§ Ve gecelı lril"dUzlÜ rAllR&n fjklr 

..... , var a .. ,..e n _. ....., ... • BUZVIC1111N çöRÇILE MJCSAn : • kilde çıkartılJP piyuaye~•-iHlece - ve e.ra m :ıltında kalmıştır. e-- "'" " lımen gOltbıtln cenup dofUllUDdıar linl. eaua raptetmiflerdlr. ZeY.tJ.ııyaf Çocuk birkaç metre sUrOklenmiş ve if arkad&§larınıa mesailerini öv • 
\·o1kot cepht.ajnde dll§Dıan taar • Atl&ntlk mukavelelinin i,mzan ~ .cll&r t~ 1~ yUarı mu. ~,Ve muhtelif yerlerinden müı "" feıUv&lj açarak eözlerl.nl ıısy 
::ırı Alman kuvvetlerinin ınatıt döııllmQ münaaebetlle RuZ?elt QllırQ~ amele ~pmamilıf'ka.buı etiDiJletdlr. a{hr ve tehlikeli surette yaralana. l• bltirmlıtır. 

ilk vemet,lertle kmlmııtır. ~e bir meaaJ gönderml§tir. Bund°l İki ırtın"evwe,en~Ds ~·indiril. rak Şişli Etfa.1 hastanesine lcıı.lllı- ''Bu feıUvaUn mılU ve be§er1 kıy. 
'zak fimalde bir Sovyet hava QaOı ~uneıt f6yle diyor: ~ oıan>J>lıı'.lnalerdanteemra~ nlml§tır. .ıetıerimizi belirten daha muUu US • 
yapılan hava taarruz.Iarmda kol& Atlanük mukaveleainiD 1 ~81 ~ ... t1'İP rı::============= nnlere mesut bir baflangıç o!mumı 

0Yandakl dÜflll&n ti11ü bq&n ile yıldönüımll m1llluebelile reiı RUSY.ı! ~Qıw~ uiyetin derhal önllne geçUıneal clUenm.,, 
krar bom'!ıa.lanmııtır. tin Ç61"Çile söndel'dltl meeaj eııotlm~ te~ lardan rica edilmektedir • Bundan eonra belediye gazjnoeunu 
ll'tn hava kuvvetleri hava çarpıl • le ,öyle demektedir: ~piriDÇ pe~ 1 .... , Dfter taraftan ber ıurıu madde • hmcahmç dolduran gUzlde bir kala. 
larmda 6 düıman uçağı dotür • ''Bir .ene enel müıterek bU'blırf dar 1Delıl&ece=s:. r1ar ti _ lenn bir yerden bir yere nakline mant N.lığın önünde muhtelif ekipler mılll 

.. lltterdir. kunete karp mukanmet pte! :eant nJıi111ne , olacak mahiyette yapıldığı bCldir:llııen lavaıar çalnııııar, prkılar eöy'emiı 
bundan bqka, dün dofU cephe • ren milletler, mevcudiyeUeri lçiD oar- TOTCNct'J'mRIN INDA tdaı1 tahditlerin önüne getilmeaı ve &er ve oyunlar oynamı§lardır, 
de top~ 1215 Sovyet uçatı dU. plf&D blrllkler Ye,a kUçtUı: gruplar ])r. BehÇet~Us .dUn ııea. odum. bu maddeleri vatanda,,ların ııerbestçe Karadeniz eldblnln lA.z horonu, Kas 

1mtlf'91'. Yalnız 8 Alman uçatı halbıde ldt. Şhodl bu milletler w ~ toP ·--~e~\l. rıak!edebllmeııı hwıuaunda serbeııt b?. tamonu havallaınln davullu zurnalı o. 
ktır. ' r b&rleflk mtlktler h&JFl aldı. NkkeP k e d& rakılmunu al&.kadarlara tebUğ et- yunlan, zeybek ''e l!:ge oyunları ayn 

Dfğer taraftan )ı{oııkovadakl ft.67 mWeUer, At.l&Dtlk mull&Ye • aJa>rad&r ,..,~r. Buh-~yon tü- ml.şt,ir. ayrı aUu§!a.nmış ve zevkle aeyredil • 
r muhabiri de ,unlan bl1dirmelt~ terelk programın tahaldnıku nrettııe ~.14"~ f(SJıretL ÇOCUKLARIN EKMF.i';t leırlle ·tlAn edilen pnnalplerin Ye mQf Dl Jı:oraınalQ'Ye~etleındfrmek mak ARTIRILACAK aıııtir. BilhuA yalnız ba§ına hem davul çalan, l:ıem oynıyan f'eıtivaıcl 

8oVJMt lromutaıı1ığı Kr• "koYO • 
rı ~da fevkal&.de bııyUk tıop_ 
kuvvetleri tah§lt etınıştlr. Alma

r burada o kadar §iddetli bb' baraj 
,n. karpl&f!Dıtlardır ki bir mlld. 

tank bDcamlarmdaD vugeçmek 
ka!Dltfıardrr. Şbndi ,Alm&D. 

r kUçilk gruplar halinde muha1"flbe 
!bek mrundadır. Fakat bun& n.I -
n mllb8rebelerln pddetf ualm&· 

l§tır. Sor.Jet kıtalan 11k ilk kari' 
mlar y&pm&kta ve Sovyet hava 

'/\'etleri çok faaliy~ g&etermelı:te • 

müttenlı: dQfmanlara k&l'fl bUttm .adile bu mahın.l.lQn lltanıd&rdlze edil. Tıcaret Veıki.leti, büyüklere veri• 
dtmyap. f&lllll bir safer kUMD'•k 1- JDelir.JW-lllWlda tetkikler yapmakta len 300 gram ekmek istihkAktnın fCLlıeecr bir muvaffaklYet kıu:anmıı, 
Çin lı:mdilertDI vüfedeD tıü)'Qk bil" oıapbaahlm lı:araı4an. varml§lır. Bu nrtmbna.smI da d~Unın~'ktedir. geni§ takdirler ve &lkııılar ıopı&mı§ • 
in.tanilk valıdet1 tef)ril etttler... ~ olarak ~rl apekllAayon. 1-'akat bu hU8U3ta katı bir karar tır. Umumiyet ıUbarile festivalin ilk 

Reb RuneJUn muaJı, J'm1 atin. etınlyen tüUlnlerln lhracı- alıruııMJ, bA:ı:ı tetkiklerin bitmesi• ıeceııl çok muvaffaklyetlj geçmiftir 
1ek hedef " makaadm -- ııa, lllman kararlar tatbik mevkllne r.e bağlıdır. Lakin ilk iş olara!l Ç<>"' Featıval eğlenceleri bu akıam eaat 
mlhwr kuTYetıeı1ni )'elllDek .kolllllılaktan 80llra, artık mtl.saade cukların 150 gr.ı.mlık istihkaktan • 
nu "" blliellk llllllet)ettn ecektlr. nın 'büyWtler gaibi 300 gram veril-
ulaplalı: tlııere blltta ~ T ~ BlR n:.esl duşünülmekt~dlr. Bir çocuk 
bOtGıl Jwnle n p.yretJertnUıa 'P T1'ldld c!olttoro olan Ticaret Vekili Beb • 
ye tah8.l9 etUklertnı be~. TiC&"t ~ umumi mUfet çet Uz, tam geli:.me çağında bu. 

17 de ve gece 21 de Sarayburnu park 
cuınoeunda iki defa tekrar edilecek. 
tlr. 

Bir ~k tramvaydan Jüttü tst:tJd&1. hlmi1'8f., dla, inme ınaını. tifJllı: ve T8kBlllUeJıııa bir taımlr gön - lunan çocuklara günde 1!50 gram 
kumlll ~Bl,.t! ,.. adalet pra • ctermfft!r. But~de her tttrıu el clrmeği az görmektedir. Çocuklara 
mplerint yen1dtm te,tt eden ,... lba. koma 1'ararlarmm "6.TıCK-2 tırriblnden 300 gr:ııp W:erinden ekmek veril-

b ııun batı ahilleri yakmmda Sta. ~lti1l ıne-.Jr, ''Bu ~rtmbl da. ıtnıann kaldml!IU'f olmuma rağmen. mePinc cyl!ll ''e birinciteırin kar
adm kuıtıımdakl dlnıekte bU • ıı. meııat blr db,aya datru ~- tı.zr yerlerde hllA. el koma kararlan nelt'rinin tevzii ile bıa.3lanması ~ok 

vveUeri arumda Jid.. .eıeıtz,. PtDmıeıue blt,JD!!l'tedk,r ıım tat'bl kedildiği anla§ıJdllmdan bu kuvvetli bir ihtimal da~lindedir. 

lo'atihte otunn 13 yaşında Vtt
dad adında bir çocuk, dün Çetıber
litqte tramvaya atlar~n düşmilı. 
ağır yaralanarak CerTBhpa a ha!• 
tanceinc kal.i!rrlınştır 

Yolları ve liman!an isletme umum 
mftdtırlUğUnce i§letumeslne aıt kanun 
lAythalariyle meslek! t knjk okulları 
a~ılmumıı. ve mevcuUarmm bUyUtUI 
meline, telıılz kanu:aunun 19 ncu mad 
deııtnin blrlnel 'fıkraıımm dc~t:hl"l • 
melline dair kanun llylhalan da bu. 
giln mecliııln kabul eylediği lAyl'!ialar 
arasında bulunmakta idi 

Bu mtızakerelerjn sonunda i8e; bil. 
yük millet meclisinin •ruznameaıne 
dahil mOhlm ve müstacel 2A~ ve 
teklifler tamamen tntaç edllmif' oldu 
ğundan banın intihap dalrcJertidtet 
kik ve teft,işferine !mkln brraJcmak 
Uzere gelecek içtlmam "'Jklnclteptnin 
birinci pazar gUııQne talik edilmMine 
dair Haııan Saka (TraM.on), HDttıl 

Uran (Seyhan) tarafmdan yapılan 

teklif taav:ib edilerek içtlmaa son 
verllnılştlr. 

Almanyara ghl• 
gaıetectıerlmfl 
bagln geliyor 

~o/ya, 15 (A.A.) - TiirkQıenin 
Sof) a elçısi Beft(er dun &ıqaın 

Türk gazelecileri şerefine bit. .zf. 
y:ıfel \ermiştir. Bu zbııfclte haf • 
vekil ve harici~ e nazırı l<'ılof, baş· 
''ekilin umumi külılıl Saraünof 
matbuat muduru. p. ı.ı:etecıler hirliğ 
.rebi, gazele bas , h rrlrleri ve dı• 
iter şahıslnr hazır bulunmuştur. 

TUrk m!safirlerı saat 23 sıs t&.. l • 
tanbııla hareket etm ler ve tııtaıı.. 

yonda matbuat 'ile protokol müdürle • 
rile gazeteciler birliği reıs1 ve birçok 
gazeteciler tuafmdan uğurl nmrglar. 
dır. 

lıli•afirlere Sivllıngrada kadar ha. 

nclye nazırlığı tarafından tayin ed! • 
len mihmandarlar Tefakat etmf§ler • 
dlr. 

Bir 1 ngiliz tayyaresi 
Lizbonda karaya indi 

IJz.bon, 15 (A.A.) - Bır 1ng 
ukerl tayyaresi dUn öğleyin Llz • 
bon yakmlarmda u lja. tayya 
meydanına lnml§tir. 

Tayyare mUrellebatı. motörd • 
ki bir ııakaUıktan dolayı 1n e z 
runda kaldıklarını ııöy em r r. 

Tayyareye el konulmuı ur 

Bükreı hulıulı fakültesi 
delıanı üıtiMzt ncuın 

oldu 
Btllıret 16 (A.A·) - Bükre§ hu. 

kuk fakWteal dekanı profesör Fin. 
ueıco l.ktJAt namn olar~ k&bh!eye 
ginlllltjr. 

1Plmdl"9 kadar itttısat !lmrbfılu 
yapmıı olan mnhendlıı Marine,co aı1. 

Jlye nazırlığına taY:in ed mi tir, 

.. 

' 





1.) AuU~ 1 o.; - .ı .... , HAL:.. : 

Kadın ·nedir? 'HARPTEN SONRA 
Kadına dair bir çok şey yazıldı ve çok şey 
söylendi. Acaba yazılmadık tarafı var mıdır? Avrupa f tbolu 

]'adının beyni erkeğin beyaiı:.••--• 

den daha kürilk müdür? 
Hn •ır. vasatı olarak kadm beyni 

erk k beyninden birkaç gram daha 
hJtlftfr. Fakat boy Te vlicut ağır
lığiyle nisbet yapılırsa kadın ıbe'• 
nininerkek beyninden daha büyu:

Euet, ifte sise iJri nali mu 
kayeae eden oe pek tle erkek 
ferin lehintle gorunmeyen 
bir anket. Bu anket gençlik8 
lerinJ e maceralariyle tölrret 
almq tecrübeli erkekler ard' 

llıteJt.T bamı pyet iyi bildikleri 
Jçfn bdıa mflşteriler öalhıe çalı 

ef78 YJl•lar· P'.ttat kadın bir de. 
fa tarannı -ye'J'dllttm IOl\ra dedl
~inf ~. 

ne hale gelecek 
olduğu anlaşılır. 

Kadının elleri erl,cll ellerinden 
daha beeerikll midir? aınJa yapılmtJtır. 

Evet, kadın pamıakbrının ha • ._ _____________ _. 

rekeUerine erkekten daha fazla ha. I 
ki.ındlr. Parmak kcnarlannın şe.kJI, lin miktanna ~elince bunlar !ı•• 
dikiş dikmeye. Jşleme işlemeye, iki cinste miisavidir. 
makine ile yaıı yazmaya daha mfı. Kadın kalbi erkeğinkinden feı~ 
~aittir. Fakat bu şekil yüzfindeı1 mı çarpar? 
makina parçalarını birbirine bağ.o P.Tel. HalfA do~a(bn en~l ana 
Iamakta mU'Yatfak olamaz. r:ılıınlnde bir kız çocu~nun kalp 

Kıdın hafızası erke~inkind•n 
Osuın mfidfir? 

Evet, psikoloji Uhoratuvarların • 
da te!llller flzerfnde yapılan tecrübr. 

Yuru,unttn sayı~ı erlcek çoetıltun .. 

kinden 20 tane raı:ladır. Norm:ıl 

lıir hnntla knrlınm kalhi 300 mil. 

ler bıınu açıkça ishat etmi,tir. Bu yon defa fazla vurur. Hayvanlar. 
farkın psikolojik sebebi hennz keş.. daki nlsbet 'de böyledir. Bolanın 
fo1unmamu olmakla beraber kadın 
dlmıı#ının daha bfıyOk ohışunda ı 
ileri geldi~! tahmin edilınckterl 'r. 
Kııdınlar bilhas.~ tarih ezberle. 
mekte erkekJerden C'Ok üstnndüre 
ler. 

Erkek kadından daha iyi mi ya
lan söyler? 

kalbi dakikada 46, ineitinkl 515 de. 
ta 'fUnır. Kadın knlbi <l:lha küç;;I: 
oldulfu halrle erkek kalbinden dah~. 
fazla çalışır. 
Kadın mr !ilc.rini daha cabulc 

delU,Urir erkek mi? 
Erkek. Fikir <ldlşthwek rekor t 

erkeklerdedir. Kndın karar nm11• 
den evvel çok mütereddittir. Dü' • 

Kadınlar tamaa·cta a1tmd9 ~şn. 
mayı seuı1ler mi' 1119 ôJ'IGllnclellbert dlinyarun her 

,ertal atetlemektıe devam eden harp, 
Eberfsl ent. Fılrat bir kısmı Avrupa JatMmcla ıapor hareketlerini 

~!Metle mukavemet eder ve Jıl" tam manulle balt,aladı. Zama.n rA· 

tahHScllm Jclllııal efınıez. Kadın hem JmD. ıaıaa memlekeUn futbol maç. 
uysafJJlcta hem inatrılıkta reılı:or lan, atletbm mo.,..ı.ıa.ıan veyalıııt 
kırar. E-Ylenmeye karar 'YerdlAi n. Jterbansl 1ı1r ııpor hareket1 hakkında 
kit itııath -tt fradesiı bir adam alclJfımı:s maıtunat. hareketler1n cılız 

:>r1r .Bu kendi iradeıııılne B6Yene • Jıtı· nlıııbetblde zayıf ve sa,ıtlk kah • 
medfli içindir. 70"· 

Kadın fft.ekten «laıt. ~..ıt Bu barptea. eama mnhaklrak kt 
mfdlr' aporda lıılf'90k böyek cltfhlkllkler o. 

EYet. tsnn. pazarlık edit{ ba- llıoeak.. Vakttle tat,bolde pek lnıTveUl 
olaralr taındıfumz bir memleket, 

non delilidir. K&dın ileriyi erbk 
beDıı harpten eoara. eeld varhffle 

den dehe. iyi 91Srür, iklısat yapmak 1toy aı~yeoek ,. vaktlle kovve. 
kadıada bir ııen.ltablldtr. U httncle boJUD efdlrdllt kuvvetlerin 

.Klldın naı daha eebulc salır1atır, 6aünde flmdl Jı:eadjtıl boY1111 efecek, 
eıicü mi' / 8alh, mabaJdralr Jd erta~ yepynıl 

Ertek. İbtlyar erkek &altrlqtılh tekilde bir apor fMllyetl ""' kuttetl 
vakit ince 5e61eri daha iyi doj1ırae&k. ljtıphealz bar.ı milletler 
işitir, kadm •lırlathlı ttkit kalın 'fM'dır ld. b&r.ı aporlar artık anaııevt 
sesleri. teJdlde on1arm mnu aporu olma,tur. 

EIA ıözler Jı:ae!ında mı oolc;b;ır. Ba mlDetler J'ene bu BpOrlarmcla te-
erkekte mi' mayttz etmek k(n ~rtak ~ye • 

Kadında. Alimler böyle diYWJar. , eeklerdlr. 
Jnanmayanlar teortlhesini )'llpabl. l"üllt seae baa aporlar da ..ardır 
lirler. ' Jd oaJar da at.ıııl bir mtlaavat aezt • 

Ur. Bu 8J>Orlarm tıa.ıımda fntbolll sıı.

yabfllrlz. 
lnglltereyt bir kcnam bırakacak 

olul"8ftk, tutbolde hemen bh· t rakkl 
yapabilecek mermelcet buglln A"nı • 
padn yoktur. BUtnn ~kkUll r ta. 
mamen \."C)3 kısmen bo:r.ulmu , eslrl 
yıldı::r.lar :rerlertne yen}lerlnl ~ ctı tir. 
~ğe urdt bulam d:uı ııil.Aha rıl • 
0115lardır. Zaten tutbolou olabilmek 
çağa gelenlcrae de epor değtl, C\"VclA. 

ya.<ınbflmek im. !!USU nrdrr. Doğru 
dllrU11t kamrnı bile <loJ'ummıyruı bir 
ldmııcnln futbol gtbt ağır blr 8ponı, 
hem de bogtlnkU gayri mllsalt ,a.zı • 
yette ynpmağa uğraşması da pek ök.. 
8thı bir tıe~ebbll!ıtilr. 

İ§Uı bo vıuiyette sulha kaVD:71lt03t 
yapyqını nj:r.ama 8okabllmlş bir AT. 
nıpada spor kalkınması uzun 11Urml
yooektlr. Fakııt acn.bB ku\"t tlerJn 
tııralanışında A\·rupa ~ski vnztyetl 
muhafar.a edebilecek mldlr'l 

Geçen umumi harpten Un~ Fra.n. 
ıl'!a ve ltalya lutbolll mllsavl, bati)\ 
biraz da Fran lchlne blr mnn:r.ııra. 

an.ederken, uınumt harpten BOnra 1. 
talya bu ııporda da, dev a.danlıır}le 

flcrlerneğe lm:71ıyarak Franeayr gel.. 
gedo hırnkm~. 

1014 d n 1938 senesine kadar bu 
Ikf ıumeun yaptığı milli tema111a.ra 
bir göz gez.ıllroock olurıııı.k, 9 mUlf 

temastıın yedisini ltalyanm kazandı
ğmı ikisinde de berabere ı,aldığmı 
glirUrUz. llu bemberllklerden biri 
1927 de 8 8 berabere bltmı~r. Dfğe. 
J1 de 198& de yapdan ve Fmnardcrm 
bUyük sltay~le bahsettjklerl o.o lık 
Juı~madır. 

Demek oluyor ki tam 25 sene Pran. 
ısa milli Ulkımı tt,nlynnlar önünde an. 
cak beraberllğ'e yil!<11elebllml3tlr, 

HalbukJ harpt,en önce, 1012 ıSOOe • 
Jerinde, Fransa mUU tnkımı, tblL 
yanlan U tllste lk1 kere '"' 8-4 JOk 
bir netloo ile ma.fMp etmlatl. 

1980 dan sonra. Fransa tutboltın • 
de J'Crtl bir kalkınma. kaydedUm ~ 
ba lar. Fak.!ı.t l~lynnlsr da o nlshet. 
te Uerl mtı; bulnnu~orlardı, 

1938 d yapılan dtinyn. kupıı!I m:ıç. 
Jarındn. Fra.nsa. Bcl!;llmyr 8.1 yene • 
rek ıtal) anın k 1111.8ına. gıktı. Fal, t 
S.l nıntlflblyetten ) nka ını ı..-urt;nra.. 

madı. FrnnsadAD 8 nm döml floa.1 e 
Bre:r.flJayı da yrnerek ltalyn, dlln)a. 

Ha yır, kadın colc necerikll bir 
yalancıdır. Yakınlarının snrret•n. 
den istifade etmeyi eok iyi bilir 

•e becerfblzcıe uydurulmuş yn la r.,.-A•d•l•i y•e-•s•a•lo•n•t•ın•d•a-m•u•h•A•k•e•m•e•yc 
tara inanmaz. Erkekler yalan<l:ı başlanmıştır. Zanlı meYklinde, ih. 
milbaIA~acıdırlar, fakat yalan tiJAs ve sahtekth'Jıktan suçlu ortn 
sllyJeyen kadınlar bütün zekA!ann ı yaşlı, sar"°' wratlı bir bay otur4 
yalnnlarının iclne korlsr. Dinnen.,. maktadtr. Zayıf bftnyeli, dar g~ih .. 
Jeyh kadın yalanına kolay inanılır uı .zabıt Utfbl, bafif tenor bir seo;. 
fakat erk~ yalanına inanmak sür. le ffhamnameyj otuyor. o. nolrtn. 

--------------l!'kupıımıı!a ~aıist~nll\ b ~b ak 1. 
dr. Mn sıkıntısı ve bayağılık cchenu~ 

minde bütün gün yorulup hiç o'• 
maz a !bir d 'klka ~stlrah:rt tem.in 
rdrcek hir ;>er ıırnrsın. 

tür. 1ara da, vfr«Qllere de aldını; etmf. 
Kadın iyi pntron olabilir mi' yor, ve bu monoton okuyuş, anla. Ugka sersemliğı 

Soluliu Nattı.şya. )• 
hırt para olduğu :ıa.man, çingeneler
de alırsın ve her şe)i unutur.sun. 
Vallahi, her şeyi unutursun! §ehir 
kışında, şeytanın lbfle arayıp bulo. 
miyacağı bir ynrdc. ay.n ibfr odn 
kanapeye m:anırsm, çingeneler şar 
kı söyler, zıplar, lbağrışır •• Şu lfıtir 

korkunç, kudurmuş çingene kızı 

Hayır, kadınlar otorftelerJnl d 91 rın vızıltı.mı, yahut bir derenhı 
ma fena kullanırlar. Kadın işçiJer. ~ırılfısını a.nd)nyor. Birisi böy}e 
den yüzde doksan dokuzu hatıl\ okurken hayal kurmak, hatıralan f 
,, !izde yüzü erkek ômirl~r tarnfır yndetmek, şekerleme kestirmek pek , 
cfan fdare edilmeyi tercih ederlr~ tatlı olur_ HAkimler, jüri halan! 
Kndın işçiler kadın llmirJerdcn ş!. ve dinleyiciler, can ınlnnbnndaa 
kAyet ederken onların ehemmİY•' 1 esniyorlar. Salonu ölü bir -lzıtlt' 
ıdı teferrfiat fizerfnde durduklannı samuş. Arada sırada koridorlardaa 

'Ve fşçilere \•antı'klan işle rlea;ı. muntazam ayak ı1eslerf duyuluyor, 
plllronıı gösterdikleri l'iyaklırlıkla yahut esniyen bir J6rl Azası, yum

mfilenasfp şeJcndc muamele cUiAin. ru~nu atzına 1J'5tllrerelt mıulca ak. 
ifen şllciıyet ederler. Dcl"1ek oluyor 
ld kııdın zckdsını başkalarını idarr 
ederken kul'ıınnmamaktadırl •. 

Yaan: it. ÇEHO~ 
..... t111~olrent SERVET WNEL 

Glaşenkn'nın sesi nılıunu alt:ü l e
der. Glıışa sevgili latif, enfes Gl • 
şn! Nedisler, ne ~&zlcr,. Ne omuz. 

Iartu. tkbd ~. m nın altma «L Kanm n kayın•alide, etikete sem larl"' 
rerler, aTUhtn çıktılı it.dar ba •. derece riayet ederler ... BLrisi dlr • Kfttlp vızılilt)or. TIZıld.ılor .. 
lırırlar. haykınşırlar ve orade o &elini masaya dayar, bıçaAı ~ıOHıı Müdafaa "c.klllnin gozlerinde her 
tadar ulraşırlar ici, nihayet ma-.. a-mcuy1a buar, yahut bı.çak ucuy. ~ ~tinme'c ve :r.ıplamavn ba lı
dald lAmh& -'-- TUO paldır la yemek yemde ka?kışırsa, )nhut yor. Hll.k"mler vr jüri iızaları k • 

Kadın acıya eri<ekten :fazla mı 
d:ıvnnır' 

Evet, '\'Akla kaC1ın erkekten aal•n 
hnssutır, falmt mnddl acıya er
kekten dııhn çok dayanır. 
Kadın erkeklen daha mı kıskanç• 

tır1 ' 
Evet, Jıaclın neo;ll lcı~kanı:lık ne•,• 

liıflr, :Kadını birçok ahvalde mal•. 
Tcclen bı91cançlı~ııl'r. 

Kadıı:ılAr aı~a «t~ 60Aul!n knrşı 
erkr1t1"r kadar tnhammüllli d~il 
midirler 

'\İlrüyor... J'1UUR 

Müdafaa nklJI, kı-Yırcık '-'ı"ı ldlldOr yere ı!llşer.M Ol! Şimdi hizmetri yerncili sol taraftan ..-er• cüldlikçe kfiçfılli~ orlnr, dinlc~icileı 
yumruluna dayam14, şekerleme mieaffr odasın"da herluıı,te afttnlne meyip saldan 't'erJrse kızılca kıya • ~ şl~r gılıi uçuşu)orlnr, t van, 
ynpıyor. Onun f'iklrJerf kAtibin vı. Jrucalıada ü~nncll ".-er" Jt alır met kopar, @ah ;,i)or, gah yukselı)or. Fiki
zılhsının tesl.rine kapıJnrnl•, inliza- alır Clolıışır ••• ''Eser" eı}'81k cıyak Bütün yemekler, hatıA bezelyeli lerda ııplaşıyor ve nlhıı) et frnPUl or 
ma giremeden "dalınık bir halde balhnr., Darm..tH, ~inlenmeden Jambon biJe, pudra Te karamelA Na_d}:c n:nmallde mubıışirin hur-

ballıMrl'. kokar. Yemeklerin hepsi ll'zzetslı, nu, mamıın Glaşa, büUin bunl r dolaşıyor. e 
Vekil, n~ırlaŞnn göz kapaklarını Zabıt kltlbl vızıldamaya devam tiksindirici şeylerdirw. BekArke:ı aıtı>Iıyor, dön!hor ve git gıde U1.ak· 

oynatarak: ederd: \• )'ed.iAim 'IMJfJs pilAv ve çorbadan e.. ,~ıy~ ••• 
"LAkln bn mfttiaşlrfn Jia:m1l ne ' - Kopeln, Adtuo•, Zimako'Ys• ur bile Yok Kayınvalfde ... ·cı '• Vl!'kil. tı)ku)a dnl en: 

kadnr uzun, elin dü~iinOyor. T.. k17 '" (Jkhıa'nıa t.esabı cart ftıe ya, dalıma f~nsn:c.a Jtıo~r, fa. "Güzel diye mırıldanı~or. G • 
hiatın, bu zeki yüzü btı şeknde isleri, ~ un nıble 41 kapik kat benden bahis açılınca knyınv:ı• zcl. J\nnepele uzanırsın, c1rafını 
herbat etm~I !lftt.met nd e. sahiplerine cw.:n~, diye oku. lide nıaça konuşmaya başlar, çün. saran her şeyde bir konfor •. Cıcak
ler bütün ıunnların bunınlan fÖY• )'Or, 1883 yılı b1Anto!'U1"tn bakiye! ıkft benim gfbl hissiz, kalpsiz, ıı.. lık .• CiJaşa ş:ırkı söylı:.r .. 
le iki, Uç kulaç tn:unlulhtnda olta~·· zimmet han•ine seçirHirmişlir.- tanmaz, kaba bir adam nazik fran. Sert bir sc : 
dı, yer yüzü rlnr llfe1frdl. evleri rle Vekilln d6'ftnceleri su tdM Mıp •"caya IAyık ddlldir... - Bay Avukat! Diye hltnhedi or. 

Hayır. lahnmmilllü dcllldfr'c- daha 1renlt yapmak icabederdi •. .,. ıldiyor: Nlldya: "Gfizel,. Sıcak .. Ne kayınv lldc, 
Kutııp ve hatlüc;fuva knşlflerf ar:-. Vl'kil, sinek tarafından ısınlan "Belkl timdi eTde ymnet yemiye _ Znalh Mlşel herhalde acık • ne sütnine. Ne de ı>odrn lkoknn COI"' 
sın da bir tek kadın bulunmamac;ı bir beygir Rtbl, batıftıl sallıyor Ye otunnUflardır ı Masanın yanında mıttır, diye sö) !er. Sabahleyin eke ha "ar .. 
bunun delilidir. di\şüncelerfne devam ediyor: ıırayla. byuınUde, karım ladya, mekşiz bir barda': çay tçtf, öylecr Gln n, iyi kMpli, güzel Glnşa,." 

Budalalar kadınlar arHındn m· ''Şimdi bl7.im evıiekller acaba nt. hyınbırader Vasya, çocuklar ott•. Mahkemeye koştu... Aynı sert c.c; ıelcrar edhor: 
çoktur, erkclclrr orasında mı? Memdeler? Bu saatle, bermutat, k11. nırlar... Xayınulldenia )'infinde Kayı1'valide hırsını gizlemiye. - Bay Av11kntl 

Kadınlar araııında. Vakıa tımr- rım da, kayınnllde de, çocukhlr her zamanki üzüntü ve azamet ifa- rek: Vekil titri~ or ve gözlerini ııçı)or. 
hanelerde yapılan istatistikler el'. da hep~i evdedir.,. Çocuklar, Kol· desi nrdır Zayıf, artık son ha hare - Hiç, Urülme. yavrum! der. Röv :Karşısındıı GJaı;ankanın ıri sil alı 
kek budalaların daha fazla old~ '• ka ve Zinka, şu dakikada herhalıle nı ya~ıyan, fıtlcaıt JAtlr beyn, şe'• lesi aeıbnaz! Her halde şimdiye 1

"8 Rözlerini ta gözlcrin1n içine b:ıkt· 
nu g5!\fermektedfr, fakat şurasını benim çalışma odnma girmi,Jc•. faf yOzlü Nadya masanın yanında dar beş defa bilfeye kosmuştur,. yor nemli k:ıhn dııd klnrı ulfimsfi
unutmamak lAzımdır ki erkek bu. rlir ••• Kolka, ko]tu~a çıkar, rıö~!lfıv. ISyle bir n~lyette otunır ki ırlSren Mahkemede büfr yapmışlar ve her yor, <'.Smrr RİİZel ) üzü ı!>ık saçı) or. 
,• Jaya cemiyet fahammiil t'demr- ltı masanın kenarına dayanır, br. kendisini buraya zorla oturttuklr. ~ dakikada bir celseye ara ver- Şnşırıın , e hrnüz kend"ne gelmi en 
r!i!ıl i-çfo derhal tedn,-f,·e tla.-;lıır. nim kARıtıarıma resim yapar. Göı nnı zanneder; hiç bir şey yeme7. mesiyçin reisten müsade istiyorlar Tekil, bunu hlr nı) a ) :ıhut ha\ nl t 
f kat budala bC!ın evinde rah:ı' Yerinde noktıılar htıhınan ıılvrf Jca- Te hasta gl5r0nmeye <'1'lı,ır. Onun Yemekten sonra kayınvnllde ve snnnrak yavaş \nvnş ,_erinden k 1-
rahal ya~R'\'ahillr. raJı bir at, koJJnn 11<1 yana aç.ıJmı' yOzllnde de hyınvalidesindekl n. brınt masraflann azaltılması nıese kıyor n ncık ağı7:ln çingene kıımn 

Kai:hn mı efrafmaBk.ilttle 'dah:ı bir adam Te eArl bir eT reMlll r:. züntll nrdır. Nasıl oknasın ı Ç.o •; lesini milzakere ederler. Hesap ya- bnkıyor .. 
iv! getfnlr, t>rlceli mi' ı:er. Zfnka da orada, muanın ya. cuklar, ıau!f'ak, kocasının çamaşır. parlar Te nihayet mıtSrafların reza• Reis: 

Rle şflplıeslz kadın. Kadınlar ya. nında durur. başını kAifıda dolrtt lan, misafirler, kür1clere musaıtat Jet de~cesinde fazla olduğu kana- - Bay avukn!. " hfde bir sualiniz 
kınd~flerlnf l<endiJerine çekmek uzatır ve karde,fnin m::ırifetJnl olan Bil-Ye, misafir ltahuJQ, piyano. aline varırlar. Aşçı kadını çağırır· var mı? dh·e sorm or .. 
"e onlsrla alienıdl bir halde ya ırörmeye çalışır... da çalmak blltftn bunlar onun üzt"• Jar, onun da iştlraldyle yeniden _Ha .. fö:etl Bu ::ılıit. Hayır ,_ 0 k 
şamııt nnahnı (!aha iyi blllrlr.r Kolkaya: rinde! Ne kadar çok nzife ve ne hesaplamaya bnşlarlor, sitem eder- Hir bir ualim , 01,, 
Kadının daha grrlmslz olcluğunn _ Bııbamın r-fnl 'V. apsanıı ! lıadar az iti Nadya ve annesi hiç ter, beş kapik yüzünden a~ır ka,. 

<><>111 Vekil b:ı-;ını sallı)or ve tamnmil 
nalr ıımumt bir kanaat Tardır. Fa- dı"ye yalvanr. bir ı, yapmezlır. Eler can ı;ıkınt·. (l&aına lııtuşurlar .. Göz ya,ıarı. ocı h 1 .k 

Ö 1 S uy:ınıyor. I<nrşısmrln duran n ·n 
kal bu umumi JcanaatJ .,, Jı:ellmr. Kolka beni ele alır. Adam resmi sından kurtulmak Jçin çiçekleri s 7. er.. onra odaların temizli~lnc .,.- · · ı 11.'n çingrnc kızı G la rnkn ol luE;•ı· 
'"pl<' ffade etmek daha dolrll olur: nao:ıl olsa yapılmı•, cimdl ona :-!. sular yahut a•çı kadınla atıtırlar.::ı ıurış rler,, eşyalorınyer lerlni dl'ğl~ 

- ., .,. " · · mı, hur;ıyn şrhit sır lıle celhcdılrfi-
''Kadın geı-lmsf?. de#ildlr, faka· yah bir sakal IIAve ettin mi. bnb:ı ondan sonra iki gün yorsunluklan tırırler, ve bütün bunlar iş kıtlığı 

"k• h ' net" idi t f!in i anlıyor .. ı ledHtı .akit geeimslz s6rlln0r. hazırdır. Bu iş bitince Kolka, ka- şı .yet ederler ve pııransa ay... ıces r. 
t d b K•ı· Yiıksrk se le .. Kndın mı heyecanlıdır erke' ııun kitabını kanşlırarak orada rr- ın an ahsetmeye başlarlar... 11 ıp: 

L· b K 11 · k4 ·b· ,. k 'k ... - l\fnm fih af buyurun, bazı Sf'\• mi? sim• aramaya başlar Zlnka da ma- n.ayın inıder vasya, s~slıre :yr. - o eı ·atı ı • • .erep oy, f'nııı 
• il' k ı'f d ı d d" ld 811 "' lC'r sormak jsterim eliyor r'ıutın. Ru o liıı<IM' l>elll bir ter. sanın fö;lünde ne varsa karıştırır. metsınl çi§ner ve somurıara SU• n es n e ıye \:iZi uor. . "o 

(flr ki. söylemeye hacet yoktur. Bir aralık göz'erine ı.iJ ilişir sar, çünkll bugün IAtinceden lıir lu makbuzun kendhine gönı' ilmis Sonra GI enk 'a hıt b ed ~ or. 
~urlının kanı eıi;ek ıkanmın tı-. - hemen çalarlar; mürekkep ho~·. numara almı,ıır. Sessiz, haJi.m rr• olma~ına rağmen. lstihknkı 4G ruh- - Şahit iz Kuzmiçornn ç"n en 

~ısı mıdır' kasını ı~rürler, içine parrnaklırırıı linı bir çocuktur, faklt 0 kadar çok le 2 kapiği almadığını ve bıınıı koruo;undn çalışıl orsunuz, de ilmi'> 
Hııvlr. kadının erlieK katiar yar. •olcmadan duramular; e#er masa. miktarda kundura, pantalon Te k·. daha o zaman bildirmiş oldu?;unu sÖ\le~iniz, maznun ~izin lok nt da 

ı .. k tA" c•'·ı·ı· ... f ı•k ı Ö'-I ı·· ı;ık sık pl\)en·r mi ... dl? Peki .. H lır· "nıılu~a tahammül edememes 11c rnn çe meceJeri ldlitli de~ilse or:ı. ,. ... .. ır aı e.11 ·e ... .; em ... '"' ., 
k:ıdının erkek bnına nazaran da. lan da allfist etmeden geçmezler. Kolka ile Zinka, tabii. her za. VeJ;ll kendi dü~ünce)crlne devnm hır mısınız., hesabını h r defo ken• 
!:ı:ı ratla sulu olmasından ileri gP. nu işler de bitırklen sonra her manki Ribi, huysuzluk ederler. ediyor... disimi öderdi, 'oksa ba larını'l 

S. '· b·'-- · l · i "8 1 h • 1 " l b" d" • Qdediklerı· 'l' olu\or ı il' du" Te ek lr. Kadm kamn"i!a Jı:ınnızı kür • ikisi ı'lc kızıl derili in•anJarın k·- ıNe ve ıuer isterler. birbır erın un arın eps•n şo~ e ır uş J. ., 

rl'·ler ·.1ahı ...... !!', binaenaleyh 1' Iı~na .ızirerJer ve benim masemın ~ikAyet ederleT, mülemadıy"n kıt. nür, tetkik eder ve bütun tımillerl kür ederim Bu k d r • 
• 

0 
.... <ı ki rl h 11 · 11 \'ekl1 :ırkn nrknv11 ım fth-or ve ı1ııt 'YllcuduDdalci (femlr "e ~ije~ ollını dilşmanlArdan ~aklanmak ~ı · annı yere dü nrürlt>r. Halı ar- tartar Aft er şeye e nı ~a ar ve 

1 1 1 11 
mıle prç rnr. 

iki ~~··~~·"~~~·ı~r~~i~n•'-·r~r;..~n~~·~·s~ıı~n~ıı~:~~~ıı~ı·:..~k~en~h~i~le~l~n~~a~n~·~"~h:a~•ı~~~o~n~u~vo~r~l~ .. ~h~r~n:~i~n~i_:ı;;rr~l~ır~n~n~e~ın~r~~v~o·l;la~r~~ı~n~·B·ı~ı~;.;.;;..;.miııiiıiiiiiıllııİıilıı ................ .. • ı iktarı z:ıyıftır. Geçici hasta ı •'" • " ., 
l:ı m6c*'81e ... li.- lir ~.!-

Oluıyucularmu..,, hlllA cledlkoduln.. 
rını unut,amıyacaklan bu 1tnrı;1~ • 
madn, Jtal) anın mklblnf 4.2 yrnerek 
dünya kupasını kar.andığmı h tırlar. 

lar. 
Bre:r.U.> a. Çckosı o'<ak) ıı., Norveç, 

Holıında, rrıuı88,, MacarJ lnn, İS\ !X'. 

Norveç. lsvlçre, Polon)& gibi futbol. 
ele kuV'\etU t~nnlıırm girdiği bir 
dftnya kupasında blrlncIIJğln ne de • 
mek oldtığu herlıaide takdir ediUr. 

Fakat aeaba İV\lya bogUn avnl 
kuvveti nnıhafam debill) or mu T 

Buna verill'Cek cevabın menfi ola • 
catı muha.kkaktır. 

Demek oluyor kl Avnıpııda, bu 
harptrn onra fntbolCI U ı nlUk t 
mln e<lf'bllınek ve l!lnllebllmek g n 
uzun ve humm.-W bjr fııalf)e(Jn netJ
coııJndc m6mıdın Olabllecek. Bu arada 
IX'lkf, harpten once tanıdıf,'lnıız Imv • 
vetıcr, ) rrlerlnl yenllertne t<'rkede • 
Ct>kler. 

Blr zamanların yenilmez ku\.,;etl 
olan Çeko lovalcyn bakalım ne yapa.. 
cak. 

Fakat muhakkak kt bu 1 k'n en az 
zarnrlı cıkaca.I< "c gene rntbolde a
nanevi şöhretini yaltt'.I)"BCak olan 
tngl1terrdlr, (FutbolUn t dları) lA. 

kabı mUnakn a n: kendil~rıne te!lllm 
edilen Jngillı.ler, bugiin spor sah ın. 

dıı.n m az ur.akın: mış mlllettlr, Buna, 
Avrupada batın yıbr bir kll\.'\l't o. 
lan t '1Çtt)l de ilAv~ edrnıek, harp 
sonunda ilk bamlrdc bu iki mlllettn 
futbolda başa g~klerlnl nmma.k 
ynnhıı olmaz. 

Asıl merak edilecek &ey, b0)1l.k 
ımrsmtılardan sonra, İtalyan, Fran -
BJ:r., Macar, Çek, İs'l:l'Ç, rolonlB fut
bolllndcn hıı.ngls}nln öne.e sivrileceği 
dlr. 

Bunu da bize mıcak :r.aınıın göııko • 
rebllecek,. Şimdilik temenni edelim 
ki dUnya., harp yanııuıdan yomlnp, 
spor yan,tjına bıı laya.bilsin! 

Sacft Tuğrul ôGET 

Kadınlar hakkında 
bir hüküm 

Frnn~ızfarın, H nri B ıl ' i m 
de şiirleri\ ı~ 'r dram ilk e 1 • 
rh lr me hur hir muharrıri ' r 
192- cıırsiııde oldu. Bu muh r -
Denis Am~cl i mln 1 b"r l l 

rin, Fransadn. 

l -



Dil kurultayı 
Dün Maarif Jlekilinin 
bir nutku ile kapandı 

KU~~LLLJ ~::Eii~~ i K~:~~~~Ti! 
"Kurulta}'tic görülen muvallakiyet aizlere yeniden ve 1

1 eL•velkinden daha sıkı çalısmak ve gelecek kurultaya 
daha cok verimli cıkmak borcunu yüklemektedir. 

. \ııktna, H (A.A.) - Dcirdün- ı her aydmımız, dil işinde bir tek ya_) 
ciı. Tlırk Dil kongTresi bugün yap- bancı kelimenin eksik olmasmı, ö-ı 
mış olduğ-ı! :.i<]üncü umumi toplan. ! zenmiye değer bir zevk sa.yas. blrc;ok 
tısını müteakip Maarif Vekılı H"I. sıkmtıyı blç farketmeden geçirebili. 
!'an Ali Yücelin bir nııtku i1~ c.:a- riz... U ı 
lışmalarımı. son verıniı,tir: Ankara, 14 (A..A.) - Dördün-
"- Arkad!l .. şlarım, cü dil kurultaymm kapanışını mü- 1 
Yurdun dört köı:esinden gel<li- teakip Rei$kümhur İsmet İnönü 1 

r:iı. Elbirliği ettbiz. Ana davala- toplantı ... aıo:ıundaki locasm:.la 
rımız•lan olan ana d Hmi:ı; ü~tün. 'taşta başkan Maarif Vekili HB.$tn 
de, g~. g:.indilz c.:alr~tınız Hepi.. Aii Yücel olduğu halde yeni g:. 
nizi bütün yürei7imle tebrik ede- nel merkez kurulu heyetini kabul 
tin:., buyurmuşlar ve kendilerine şu be-

Şu beş ~ün ıçinde, ~ıelki kolay yana.tta bulunmuşlardır: 
ölçemediğimfz "bir mesafede, biz- ''-- Seçimüıili tebrik ederim. 
r!{'n ı::onra gelecAk~erin doğr11 o- Kurultayda görülen nıuvaffakiyet 
larak değe!"Jiyc..cekleri kadar ge. sizlıere yeniden ve evvelkinderı da. 
ııiş ve u:rnn bir yol aldıgnnıza be- ha st!u çıılııı.mak ve gı:lecek kurul-
1' ;m gibi sizler de inanınız. taya daha <:ok verimli çıkmak bor-

Lengüjstik, etimoloji. fiioloji, cunu yüklemektedir. 
gıramer, tE::1ltaks gibi ince ve c:e- Ana davalarmnzdan biri olan 
tin ilim clnll:ırrnın en karışık r:ı.ese- c!-11 me-selecı.ini kurultay sizle're e
lelerine elk->ydunuz. Bunların ~ manet etmiş oluyor. Bunu da göz 
be§ g'i.in ic:erisin<le şaşmaz son.uç önünde tuta.mık <>na göre çalr;ıa
lara Ya:ram:ıvaca~mı Jıep biliri.z. cağrzdan eminim. Hepinize b~a 
Yıne biliriz .ki, bu sonuçlara bizi rı1ar diletinı.,, 
eötürecek yollan gfüıterdintz. Milli Şefin kurultay clelegele-
Haıktan söz ~rleme, yazıh eser_ rine çayı 

H A B E R - Al<şam Posfası 

VAltl gezintisi 
Biletler hu' ünden itibaren VAKiT 

KiTABEVıNDE veriliyor 

Gezinti yerı olan Çubuklu'da Hkliv'in korusundan Boğaza bir bakış 

23 Ağu~tos günü Yakıt okuyucuları için hazırlanan gezinti biletleri 
bugünden ıtibaren Vabt Kitabevinde verilmeğe baılanmııtır. 20 kupon 
gt-tıren her okuyucu 80 kuruı mukabilinde iştirak biletlerini alataklar
c!ır. Kupon biriktirmeyanler, bir kişi için 150 kuruş vereceklerdir. Bilet 
satıJ müdd~ti pek az olcluğu için okuyuculanmmn acele etmelerini 
rico ederiz. 

GEZiNTiMiZ NASIL OLACAK? 

Yakıt gezintisinin biı~ok cazip hususiyetleri vardır. lstanbuh.ın ve 
Boğaziçinin en güzel yen olan Cubuklu'da Hidiv'in korusunda bütün 
bi< gün caz, saz ve Beyoğlu Halkevinin seçkin halk scınatkôrlarının iş
tirakiyle yapılacak mi!!l oyunlarla eğlenilecektir. Hususi bir vapurla köp· 
rüden hareket edilerek Cubuklu'ya gidilecek, gece Marmarada bir 
rnehtap ôlemi yapılaccıktıı. Takvimler, 23 Ağustosu, mevsimin en meh
taplı gecesi olarak kaydetmektedir. 

VAKiT, gezintiye iştirak edenlere ayrıca bir sürpriz hazırlam11ttr. 
eu sürprizi .,kuyucularımız-::: son gün bildireceğiz. 

lerden söz tarama UstUnde yapılmış Anlutra, 14 (A.A.) _ Reisi-

emeklel"i yerinde buldunuz Bunlara. eümhur Milll Şef İnönü b•.;gün sa- •ı::::::::::::: 5fü =============• 
devam ede~e~. Lilgat için ileri 11Ur. at 17,30 da Çan.kaya köşklerinde 
dliğünliz fıkirler, konuşmalar esna _ 'l'ürk Dil Kurultayı delegelerine 
eında yaptığınız önergeler gözUmU- l'ir çay ver.miş1e!rdir. 
zün önUnden kaybolmıyacak. Çayda Btiyük Millet Meclisi re-

Df1 bilincini, TUrk gençliğinde öğ. isi Abdtilh2.Hk Re-nda, &.:vekil 
.retim yolu ile uyandırmakta etkisi Şükl"ii Saraçoğlu, bir çok vekil • 
en ileri olan terimler için gösterdiği_ ler, mebuslar ve bilyilk rlitbeli su
njz dikkat, çahşaralr ve daha Uerl baylar da hazrr bulunmuŞtur. Mil. 
ııafhalarma götürerek cevapsız br. Ji Şefımiz bütün davetlilerle gö
rakmryacağ'rz. rüşerek kendilerine ayr: ayrı il -

Ba ştR üniversitelerimiz olduğu haL tifr:tta buhınmu~le..rdTT. 
de bUtlin billm kurumları ve adam -

1 lan emek vP.rerek, sekiz on sene ıçe_ r""" _______ ___ __ ııı.... 
ı)sinde Türk ilminin ve teknl#iJıin '""' 
mi!U görünüşte dilini yapacağız. Bu. 
nunla her medeni dil gibi Türkçe de 

her dhşUnceyi, saS"ı solu belli, smtrt 
ç;zitmlş kelimeler içinde söyliyebile. 
cett hale gelecektir. 

Sıı.VTn fureler . 
Zevkte hür oluş prensibini 

söylerken şüphe etmem ki, hepini 
zin h"tırına, Türk yazarları gel
mistir. Fikride ve sanatta yara
tıcı olması ~ereken kalem tutar
lar. dil ülkümüze ne kadar ba~ 
lanırlana eser!erl o kadar ömllr _ 

BORSA 
14.8.942 !{UAMELESt 

Sterlin 1 Sterılıı 

:Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Fra.nk 
Madrit 100 Pezeta 
Stokbolm 100 İsveç Kr. 

5.24 
180.'70 . 

80.0:S 
12.9375 
3116 

..• ,..,.J ' . · • " i Al"t \ ll..d ' 

liln..UU.Buetlrı 
lkramiyeij %:S, 938 20.50 -.-
lkr. Ergani % 5 933 22.10 -.-
% 7 1/2,933T.borcu tr.8 23.50-,
%7 1/2,933 T.borcu t,r.3 23,80 -.-

% T Vl.938 T, boroo tr J! :ıaJO -.-
Sxva.ıı _ Erzurum 1 19.95 -.-

lfl. millet içinde o kadar değerli ola. 
cağıP.a ı;ıUphe ttmczler. Siya.st ve ede
bi yazılardı. Falih Rıfkı Atay gibi, 
siyası makalelerde Necmettin Sadak 
~ibi, tercUmeıerrle Nut"Ullah Ataç gi. 
bl. felsefe yazılarında j;ıeklp Tunç gi_ 
hl ilim kitaplarında Kemal Cenap gL 
bi arkadaşlarımızla. burada ayrıca 

adlarını sayamadrğıma UzUldU~m 
rl;g'er pek çok UlkUda.'}larımızm bu 
yoldaki h'z iletlerlnt, na.çiz takdirle_ 
Timle a.nnrım. 

Sivas • Erzurum 2_7 20 -.- t 

Türk yazarları, ııon dil bayramında. 
bt1y ülc Şefimizin millete hlta.p ede -
rek yezdıi!"r beyannamede söyledlkJe_ 
rı l'lt hakıkatı ellerj,ne ber kalem a_ 
lıs1arında bir kere daha düşUnmelf _ 
rilrlcr: 

• t.'!u"a. söz t§Jttir~n ve okuta.bilen 

" Dr. lbrahım Denker -. 

l 
Balıkll Butaoeflt UaD.lllye MUıe_ 

tıaMı&ı. Uer l1;llu "ıtaat 13 ten ıwınra. 
8eyoıtıo • Ağllc.'WnH. Sak~ 

e:u!dc.11 ('4iplitk~me ıııtkılk """· 1-ll 

Teıeteıı: 4:l46S - ---------------. -
ZA Y1 - Beyatlu blrjncj, notArlı -

~ 6, tl8 Su. t&b,. 

%1, 1941 D. Y. 1 
%7, 1941 P. yolu 2 
Anadolu D.Y. Tth. 
Anadolu D. yolu %60 
Merkez bankası 
A.Q.adolu D. Y. lıltım. 
11 bankası nama 
[zmır !!:mat • A tı.aU a 
tmar Rank•ın bi.ue 
Aaıan çimento 
A.aıa:ı çtmento m1ıeııırtı 

Şark de~rmenleri 

İttihat değlrmeu. 
r. llOmUr ınacıeıı... 

9' 8 T. bODOJan 
rurJı: U. Ttyatro 
lat. Umum B4rort.a 
Ştrketllıayrt,.. 

ŞlrketUıayrtye temett~ 

Rıbtmı tabvill 
l1t. Su tahvUJ 
lat. 9'l ıııue. 
Türk borcu ·rr. ı 

Kayseri ve civan 

rı.cıo ---

20. -.-
19,85-.-

ı 51. 
80,50-.-

156. -.- 1 
$2..---

l ıuo-.-

uo 
n.- - 1 
10.--.-

1 :uo 
6.--.- 1 

27.715-.- l 
1 

1.8.----
94.--

ftUIO. --
:ısı.- -r- ı ı 

ıo.--~ 1 
ııo.--

15.60 -.-
5.10-.-

1 
1 ..__ __ 1 

-.-tt.811 1 

,, 

~ınde 10312 numar3.lı ve 20 temmuz 
9':! kaydile tescil ettiğim mllhrU 
kul'antakle.yım. Bcr,üne kadar kendi ! 
imzam ile hiç vfmE(?ye senet verme. 1 
d ğim gibi hiç kimseye de borcum ı 

olmadığrnı uıııulon il~n ederim 1 

elelttrip şirketi hisse ııenedl 27.- ~ 

IJorıa haTiei alhn fiyatı 
1-'önd HalfUnkU ,, 

33.60 3230 şi,li ~:ı:.h.\iT CfülıleBi 81 numara.

1 
Reşadiye 

dıı. (Jfh.a.nı;iroğlu Alıll:!J Sunlnırlu ülçe altın gramı 4.45 4.38 1 ._ ________________ __. 

f'1af ıa Vekaletinden 
17 .8.912 t'l rıhinde !hai<>sl yapıtacağz na.n ecijlen başvekıilet matbuat 

ıımur.ı müdür:ılğü raclyo difüzyon postaları Etımesut istasyonundaki eme. 
tor b"ırn.sı illh'.?!l~e am':>:>r in~aatı işl,...ri görlllen IUzum Uzerine §imdilik ek. 
1<;ltmeden k~lc!ırılmışt:r. fü?j'fiyet illtn olunur. (66•8) (8764) 

il}eı.ız Levazım ~atınaıma 

Ko?tılıyona HAnları 

l - Tahmj,.."l olunan mecmu b~dcll (10515) lira Joan 10000 kilo kazan 
t1ıtya.,ının 17 $stos ~912 pczarttsl gilnU saat 15.30 da pazarlıkla eksilt
-' )'&pıJacakt,ır. 

•-9ltf leaılwb #1,..,., (~) kuruş olup şartnamesi hergtın kom!s. 
~ ı~rtı!e"cWr. • 

3 - ı..ıcw.rtn baUi gün ve saatte Kasımpa~acla bı.ılunau koıni1Jyon. 
t! • ı :ıztr hulıınmaları. (8760) 

Sabah, Oğle, akşam 
Her yemekten .sonra günde 

diflerinizi RADYOLIN 

ü~ dela muntazaman 

ile f ırçalayınız. 

ı+m&ll!llJILlllllllUl!lllllln!Nlllll!mlllm 

HESAPLARl 
2 tkınclte,rln 

Keşidesine ayrılan 

ikramiyeler: 
adet 1000 Uralık 

1 • 

2 
14 

tO • 
ıo .. 

Devlet 

500 .. 
250 
100 

50 
2:S 

• .. 
" 
" 

Demiryolları ve Limanları hletme 
Umum idaresi ilanları ', 

Muhaınnıen benell ~2f;!I (sekiz bin iki yUz elll) lira ::>lan komisyonda 
mevcut örneı:ı-ı evsnfındl'I 11000 (onbir bl.nl kilo kUlçe çinko (24. ağustoı: 

19J2) naz.,rtes• günü ıraııt (15,30) (on beı;ı buı:u:ttııı Haydarpı~.ıda Gs.r 
•;!rıı:.s: dııh!ı'nt1,.,kl komisyon tarafmdan kap:ı.lt z:ı.ı:-f usulile satın alna. 
cııktır. 

B•ı ışe ~irmck istlyenl,,rin 618 (altı yüz on sekiz) lira 7l5 (yetm~ 
beş\ kuruş'uk muvakkat ~min<ı.t, kanunun tayn e:.tıg-! vesika.larl!I. tek!U 
!erini muh~ı:?VI zarfla-mı aynl•gUn saat 04,30l on dört ::ıtuza. kadar ko. 
m!syon re!sl ğinr. vermel,.rl lllzundır. 

Bu işe !it {nrtnam»ler komisyondan para.su o!<J.rak datıtıl'll:ı.~tıı.iır. 

(8:Slll, 

15 KGUSTOS - t~ı ~ 

,..- • .. 
611ZEL EOTOGR'A'F.1;4Q 

KODAK 
FiLM 

VE 

HODAH MtJHİNEJİ . - . . . 
I LE El.DE EDI l!I Q • 

Sütun "KôlrAK" Satıcıtanndan 
'ı<odak Film isteyiniz. 

~{ 

KODAK (EGVPT ~ A.Ş. lı!ıtanbur 

------. 
Memur ahnacak 

Devlet Meteoroloji lsleTİ Umum Müdürlüğünden: 
1 - Um•.ım mUdUrlu~ı.;müz ta§ra meteoroloji ı.sta.syonlannda münhal 

nıeı:auriyetıer içlıı li8e v~ orta okul mezunu ve asl•erli~lni yapllll§ olan
lardan {tahsl.lt1 devam cc:eııler kabul edilemezler.) Mllf!abaka iıntiha.n.ile 
ı:r!ı.ek memuı: almacak~ır. 

2 - Jı{f~baka imHhıın1arı, Ankarada umum mUdUrlUk nıerkezinde 
ve t&.§rada taı:pıerttl oulunaukları yerlerde veya en yakın meteoroıojl ia. 
ıas~onlarmd3. yclpılacağmdıı.n imtjhana girmek istfycnlerln aşagıda yazıır 
belgelerle ağu.s1.oe 942 sonwı.a kıı.dar Ankarıı.da umum mUdUrlUğe ve Tq_ 
rada meteorolojı istasyonlarına dilekçelerile mUracaat etmeleri lbımdrr. 

8 - İstıınilcn belgc.:.-r: 1 - Tah.."il vesikası, 2 - NlUus tezkeresi tas_ 
dtka sureti, 8 - Hüsnühal klğıdı, 4 - Sıhhat raporu, 5 - 4,5/6 ebadmaa 
lkl fotoğraf "hUonüha.l ka.t,ıcı imtihanı kazanRnlardan bila.hıre alnıacaktır,. 

• - Noksan veırlkaları:ı veya noksanları bııa.hrre ikmal edileceğı kay. 
cıle vaki olatak nı.Uraca:ı.t nazan dikkate alınmıyarak müracaat etmemiş 
sayılacaktır. {6422.8579) 

lstanbul Deniz Komutanhğından : 
D eniz liaeai ve deni-z ge dikli okuluna girme şartlan 

Deniz ıts~aı: N 
1 - Dentz li~slnin b:rl.ncl sınıfına girmeğe istekli ı>lrurlarda.n ikın&. 

le kalanl&r e.tına.cakt.u. 

A - Ll9e bl.riDcl ınnı.fta ikmale kalanlar deniz ljsesj btrinej !mtfına 
B - Ort.a okul aon amtfnlda ikmale k.n.lanlıı.rctan denız Usesı blrtncı 

ınnılma talip ;ıl&..'llıı.r i,kmııi im.Uhanla.rmı V'Elrdjlderj takdirde alınmak 
Uz~ıe kayıt .~apılacaktrr. 

C - ~ M.~ncl llll11bna ya§ b.artdl 15 • 18 dtr. Alb ay ltUçtlk olan. • 
lar kabul edWr. 

Deniz iJP<!ikll oku!u: 
2 - De.ni?, gedikli olruulunun ber Uç !Jt!lrftna orta. okulda ntrna.!e kQ.. 

!anlar almsca.k~rr. 

A - Bu\rnduklan 11:.Jtflarm muadili ol:ın gedikli okulu •ın.t!la.nııa 
kayJt edUeoek.lerdlr. 

B - Go4'ikh okul".ll11' giriş, yaş haddi. blrtncl smtfa 12 - 17. fkincf 
Sll)J!R, 18 - ıs, UçlJncll smıta H - 19 yaş•arında olanlar kabuı edtıecek. 
lıırdjr. 

8 - 'tatanbul ve ~v&nnda bulunanlaT , lııtanbUl deniz komute.ıılti?f• 
ns., İstanbul haricinde bulunanlar mensup oldul<.IBrı askerlik şübeletjııe 
mU:oacaatla!'t 

f - Kan mOddett 2<l Ağustos 942 akşamına kadardır. (8603). 

1--·Tilr•, ·11·1·, .. , -C1111m .... bur_..1;.;ti'!'fill!'.'A-.ıı •• , 

ZiRAAT BANKASI 
H.ıırı.duı tarlhJ: lHM. - Sermayesi: 100.000.000 rurk ıu~ 

Şube ve ajans adedi: ıe.'i. 

Zlrat V<ı tıcarl ber nev\ banıı:a muamelelert, 
Pars. birikth enlere 2!1,000 Ura ikramı ye veriyor. 

Zlraa t Banlraıım.-ta kum ba raıı ve ihbar su tasarruf b.esapı" rmda 
an az CiO 1truı bulunarJaJ'a senede t dets cekllecek kur'a ile aşagıdakl 
t>IAna göre ikramiye dağıUlacaktrr. 

4 adet l,000 llralı.lıı 4,000 lira ıoo adet 60 ııralık n,ooo un 
ı .. 600 .. ı,ooo .. 120 ,. tO • t.xno • 
" • ZCiO .. l,000 .. 160 • ti) • 8.200 • "° .. 100 • 4,000 • 

DİKKAT: Hesaplaımdakl paralar bir sene lt:inde tlO liradan ~ağı 
:!Uşmfyenlett ikramiye çıktığı takdirde * 20 fazlasııe verUecelrt1r. 

KW"'alar aenedıı 4 deta. 11 Mart ıı Rıızıran. ıı EylQ.J.. 
n Bırinclkllnunda ı;ekllecektlr 

~-


