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'HARİCİYE VEKALETİ 
Numan Menemencioğlu'nun 
tayini tasdika iktiran etti 
Anlıara, 14 (A.A.) - İ-.mnbul 

Mcbu~u N'uman Mene.ır.cn<:iog
l·unun Harıc-:~'e Y~killiğinc tayı 
ll•j yMk.. ek la!'tiikt kt ra, r-tmiş-
1h. -

* İKn.AM - N wı-,an Mnıt- '1· 

l'lOgu. 49 ya; ndad r. ~ ısilıııı 

lşv:ç..: c, Loz.ın Huk• J< Fakul
tc-.n<l vapm ;ur I k " ı,,. 
yetml' 1916 da v;yaruı Üc l'"ll'ii 
.&'3!,pliğı ,Jp ':ı· Ş: ::r ~t Ond· 
oorra Bu-,., · ·ıineu ka ıb olmuş 
tı;r Buoeupıc~e. Ati a B·iK~ 
eloc-i• kkrınde ik "ICİ n ta,kfı· 
ııplık y Jpmış, oB"ıümm yctı •c bı-
ooen Blyı·ut b:ı~l..'Onsoioolııg ·r•· 
da buJ~1nmu~tur Oreı.<ld.Jt Iları
ciye 'rekfileti umul"u sıya.sıye u
muır n· ~dür.ügur,~, '>?tıdJ:n He;
ricryıf muste~· .2, .a vt: daha 
~ra b yük ele,: k nav~ verı
Je-•ek umun"lı kat °"·r- C"m, 

ve hı• ar l t: Ga ·r.ntep m 0 bu
s1 sı•0t k Haııc H \'o:·aletı s,-

. . "' 

"\ «-.ni Jianci,ye ,.<'k lin1i;ı 
. ·uman 2\lencnıtnrinğ 1n 

Eğer Hindistandalıi iğti·I 
faflar ve Alman ord.a.su 
cenubi Kallıaaytlda ha 
rekatına devam ederıe ja 
ponların Hindistan üze·. 
rine yiiriimeleri ııe Ruı· 
yayı daha sonraya bırak· 
maları ihtimali ıJardır. 
Aksi halda japonlar A~
manların merlıe7.de ıJe §I· 

maide Rus orduları ile 
çarpı~maya ba§lamaları· 
nr takiben Rusyaya ııaldı· 
racaklardır .. 

A J m a n kuvvetleri 
Astragana doğru 
iJerlemeğe l:aşladılar 

---·,---

Almanlar burada ye· 
niden bazı mevzileri 

boşa)tt!lar t y;ı~i n-ıüst~T"]JğL ı ; .. ~ak su
r('t le lıb•n<·V(' ı:ı."t."" n !Of' ntı<Lr E.5<ı ' re 

Rıfat !rncme eıog. ur O' -

Ya7.an: ŞÜKRÜ AHMED 

O tuı biı· japon tün~~;n;~, 
Jani 9fl(l,000 lu§ilik bır 
j&p"'1 ordusunun ve 1600 

bon•hard11t1an ta ~-3·arcsinin J\.lan-
fllri • So\\ et Rıu.\ a hndutlaun· 
da n•uide~ ıah~fd edilmiş bu • 
lunduguııd ıu bah.,.,dilİl<>r. Ha
ht·r rl'ogru nıu, deıfiJ ıni Wnıi -
.)Oruz. Ant.ak. japcın ·a için \tf1Ui
t<ı i·ki taarrııı hrocli \11r<lır; 

A- mnd;,ıan 

R - Stı\' rt Ru ... ,·a . . 
Japoıı!ar lıiıd~forin in}d,.,.fı. 

na ,-c Jiı;udı!crine en ~ok )~dun 
\"ade<ler halde buluıınıll\Suıa gö· 
re lnı i~i l>odeften J.irmi her hal
de tunh •.-de,.ekl~rdır. Nihayet, 
Aı11erı~ahlaı d"41 gelt.tek taar -
1UL hanılelC'rİ karsı-.;ında da mu
.ı.,.Hmet 'mkıinlarını tt':ksif e· 
41ebilrndcri l~in bu i.li üzüntü 
lrı<"zuoınu k<'ndi ı~hltrinde hal-
1'.'tmek "'' nndadırlar. 

Çünkii, SO\ J~t RU'.'>)·:: eografi 
~az.1JelJ il~ japon) a111..ı.1 her an 
OOıinü p<1tlatır haldtdir. Hin • 
di~tan da İııgilizleriıı mırluıbil 
taarruzla~ı ~~in en ınucı.ı.zam iıı 
~n k:.~1nnkJ.•ı·ına. hayat ,-e ma
den madıiclerioe '"hip bir üs -
tur. Bu iki tan nokıa<ı böll•c• 
durup giderkc•r. japonl,,.rın bü • 
hin kunetle6ni Amt'rikadan 
\'e Auustralı adan gelete4< Anıt!· 
riLan darbelerine kar" tek,,,if ot
nı~lcrin(• iınk5.n ~ okt;ır. 

llindJ,,tau ~imdiki h,,Jde japon· 
lar ~; ünıit \erir bir j~ durunıa 
iahiptir. J ngilizlerl~ lllndq_ların 
4.ınla~ınuuııa-.ı> dth~t·t si ~ atı.eti .. 
nin tttkrar haşl. ına!)ı jdponl.ırı 
Dtuh:ıtk.ka k ki. ~ok ""<"' in.dirıni -
hr. hğf'r Hindular ,iııir ak aklı· 
:nıa kstpılır ,.c İngiliılcre kaı~ı 
ırıt.·nfı mlito:deJe3' i arttırır, ınu • 
ı~ır.eoe_yi bozar, h,tikrarsızJıi;ı 

ıiıki.ın kılarlarlia bu a•narsil< , a-
' -...iy<'1k•n bır • halaskar!. rolü ile 

.\filli Şe.fiıniz, B~vciı.il ve lll aarif Ve.kili I>ıl Kıırultayımııı 
dfüııkil wnıınıi toplanb•ın41a 

Anlıara 13 (A.A) - Dön.lüıı- kam Dıl, T•tilı, C<>i;r~fya Fakiil 
u Dil Kurulfayınm ikinci ge- tes.nin lrunferans sakıl'uııda top 
"' taplan\,,, bugün saat 10 da lanmıştır. Toplantı~a As-Oa!!kan 

J\Hli Şef CümJıu,reis miz İmi- Şen;<;eWn Gunaltay başkanlık 
nü'nti-ı uiu>ck huzu a... :•e Aıı· c~J::')<or \"C katiplik vazifes.nı de 

Hindistanda 
Karışıklık 

Devam Ediyor 
---·---

lnglllzler vaziyete 
b4klm bDIDDDJOr 

• 
Amerikan askerleri 
işe karışmıyacak 

An~tara, 13 (Radyo gnete· 
si) - Hındistandan gUen baıbH 
ler vözi~'eti 'bıraz daha sakınk•· 
t:iğinı ı,'l:lSternM.~. Yapılan b.11-
ıalama harekdlerinııı mütcfik
l<?rin harp g;:v-retkriJıj beltakı)a 
cak l>ır d<·~de olrnad:ğı bi:. 
diriliyor. Ka.lküotada h'.çiit: kar
g;ı,alck çıkırr,ıma',l.Jr. 

LJJnıirJ, 13 (A.A) - ffntl'.Star.· 
dı ,..ar ;!it l.ı( ar dan ma. ut c •:
yasta d.evnrr:: ('t llıı Un TT < 
i'L·ba--Je \a \tt cOcl doğı.dT 

ı ~ ·1d -a<iaı;c. r. ı rrıabat·J :ı an.-
mn<: Jhnd 1 · u c ,-.ı:Z::y~t.e ha-

buluı' !~ "'r. K•r:ı.şı.k ık.a.r 

Ncometbn Salı·r Sı!~n \·e Faik 
U:nta g(ict:~·orlar<i.. K\.ru.ıa.y n 
: · tcpland•i; gun, Tü k Dıl Ku 
nımu ~enrl sekreteri' ı:,<i t<.rafır.
d;ın Cü.mıhurreis;m.ı.e, BıiJük 
MJ et l\.!rol, Rcı.sınc B:.ş-•eık 

le, Ma.crıf "~ Dil Kun.munı:Lı 
yu ksck odc. v iifanış ~1rlcada~1aru 

te~ra:flar ~ekı~m ""tı. Bu~a.ra cc 
vap olar k Mili Şef İnoou, Ren
da, Saracoğlu, Yücel ve Jtisenda1. 

(SONU. SA. 3 SÜ. 3) 

• 

Voronejdeld çarpış-
ma flddetıendl 
Ani-wr.ı, J3 (f<a<l~·o 11 • ..,ı.,_.,;) _ 

."\!onan khV\'l '"'ı'ı:r ... -n Ar:ıt 11gana cı.o:;-ı 
ru ban k-eı..e gc· .. tc.klı. ı \f s~ı·p.<'rı 
g'e()l11Pgt ~ ··t a.Wıııt ~ .. b .tir·1 1 ını k
teci r. 

Beriın, 13 \.'\.A.) - Alman or 
dul;ırı BeŞ:-amutanı~ nm 'ebli
gi: 

Abı:an 'e mutltfi., kunC'!;c. 
r .. ffe""'teri~en nati, mu.ot '\'em.ete 
rağn P'l Kafk ~ya ç~ t-sıııdc 
<\ ··r.anı genlere Q.t:.,ış]aı-d r. 
ü,,.,,.,; ılc """' J:.sı !r iler bir 
Jk,~evık grupu yo;: cdilrri~tı• 
Man.ç şimalı , ·e scyya p) ade 
lrun·ctleri süra •c <~<>l'·•~'il d<<ğ· 
ru ı~eri Jıar kf'tC dc,·aı!' C'dcrck 
Kalmuı< ara2J>ınin ıne J<<.>ZI Elis 
t;ıy. almış; .ııd.r. 

A.man haya kuvvctlc-i m::
hm kU\·n•:erı,, Ka!ka5Ya simoJ 
sul rrnr1..ıkt deniz mün; allitını 
Ye Kerç iboğa: nıdnki dü<lllan 
}arcke~t'rinı ı, arruz a:·3 ugrat
n , b • .ıt ) ı gem.sim bat,rmıf 
ve u.':ı J .... k gcmı:sını :t'esc \'e ""L"J 
tir. • " • 

Ve:{: \t' Don nehırJeri ara·.ıı 
da Alrr.an ve Rumen K t'ala '"·'' 
taarrm:lanJ<. ~ı:niden topraı< te· 
nkk-leri ekk , dıl.'ll:ş ve ,;ı:ıı:ıe:
JJ ınukaveomctlerc \"C inat ·a ırü 
dala;. ecl!lc ı mcV'Z!lcr<>

0 

rağmu1 
çc in va~laria ıle · d ,,:ru hare
k<.>tc de\•,ım olunmu tur 

V •or.cı çe-. resinde çarpısma
lar n ·ıddct a ~maktadır Bura
daAı duNmu d l2"l'n.,k ,_-in d '. 
n1a'1ın b r \: .tt tan~lnr ..ı. ri~ c ,.._ ... 

le erek yaıpt Ilı ta.rruz r A. 
rrıa-rı 'k t al .. r • rr 'a üte 

---·---
Kra 
savaş 

nadorda 
şiddetlendi 

M()S.<m•a lJ (A J\.) - Ögl<: u
zcrı r.eşrecbJC'n Scn; .. et tf:bL'.ği. 

Dw f:ec<' kıt'a..a • .ıır.ıl K1l~ -
ka~a ~nresfn<.lc, Kotüi ' v.>"nu 
:,-ima: dogl.lS\lnd h Çc ' es< 
:'lıla•lk....p \"ı: Km~ "~ çevrele . 
ı~.nd.c n ıb ... ~ (~ lenfu-. 

Di'!t' C"P" e crd O~~!' 
hiçbir 11<'1( ~rt olnr=ı ı tır. 
Kafka< cep~i ,d,. umumi durum 

Loıı . l~ (A.A) - tal.i., -
ı;:ad onu 1 Rı;la •• A.ıananı:a
rıııı :ı, · J J-c..ıcmnlermıı rng • 
men n>e\<l<'k-rim m afaza et -
rnektt.'<i.ir•er 

Dtı . i!!l:ı;;ıınk; RtııS ı~ l iğmdt 
mı...~art"bCJern ciıLiıku ·e-nl"ı~e 
;mıre<lile mnJ,,1ıerrl, <!<'\'anı 
f rti~; bikiir!~~ ..;;teG r 

IXın nehrll'._. garbına \O· 
şidkll'tli m :a:ı"bele;:, olma'J<ta . 

(SQ."'ffi 5A. 3 SÜ 1 ! 

'c.rı c kuv l saya \"C' p· ko ~____::_.c::::_ 
borr" a uça.kırt n ,, -;Jl. 1""r1 ._...._..__._.......,· ....... -...--_.... ...... ..,.-..,,.. 

rr., doı bi fl*o!.ıle de-. n etnr..ı<te 
"''e harp ga) otu. ~J'lttıde ltfoJl'ıiB 
o rı .ı '.l·Bk~ır 

tşçı ~ ·"tisi dıln ak.s.':~m ne rı l.t 
bt.' 11t~ra.;-,~11•·tlot If nd iıc:t~hı:ıın ııliiıt-

(SONU. SA. 3 SU. 2) 

(SON'.:. SA ~ S~ 5) 1 ~alomoıı "11alamu G<>'t.-ri:r h:ırit 
TTKu ı;ı'l!An ... n.~ i. ı.iLi:t. <•A· ı~• y NI Amerikahlor 
zı:nu,Rt t'\ ı.ı !'iı TEr mıı:ıı.' TEFRJKAMJZ 1 • 

• uıı BILL". ·nııı.ı.ARl 1 Salomon Ada)a-
B•" Hlil;,ni2 ~ükrü :-'ara~oglu : 1 A 11 a h 1 n ~ .. 

Saracogv /unun N tk . : rın"n 4 une daha 
;,ıi.fade edeeek hir ~iiphesiz ja
pon) adır. Böyle bir 'a'il ette 
lliııdi,;tandakı İııgiliı. müdafaası 
••pheden j~pon ta') ikiıı.e, geri
tle., Hind •1>ootajıııa ve ) ıkıuıtı· 
•ı"" maruz kalır 'c mürad it) i 
lalhcdehilır. Japonların bl.'kle
diı!i, i!.1ed.ği de budur. 

Ahi hald<.>, yani Uındlilerin 
lngiliz si) a etine bağlı kalına>•, 
ir.""n \ c maden J..a) nakl•nru 
l1t4:ili:ı:l.,riıı tanı i tifad<.>siııe arz 
•tıncı;; 'akdiriınlı•jaı)(mlar dü • 
§Unmeye ve Rm.),, ile Hind ıs • 
1•ıı arusında bir lt'rrih apıııa-

. __ _ _ _ u u Belası ıasker çıkardılar 
ı ı.~gili~ Gaz t 1 r. ·:Faal Bitaraflık,, • Kodın drğil mı·:. is~ ı Japoırlar -neşrede-
u zer ı n de Tef sır J er Yapıyor ' .,,İııdekl • 1•frikıınz 1~ugün ceklerı tebu11ı şim-

a ınecbur olacaklardır. Japon • 
!arı Jlindi,ıa:ıa saldırtabileceJ< 
dıg r bir itıııil de Alınanların 
Harka ~adaki durumları ıola •k· 
tı · Abnan ordu ıı •~nubi K 1 

k ~a~ı i lila, HiııJ tan u· 
tııı ·~ınn, Inglliz Orta-ark 1 
~İyet.J1i ~ ıkma imkanlar a 
"V~ıusa bu tak rde J3p<rnlJ • 

(SQ, V .A .;ı., J 

-- ı .oııa e.rdı. Onun ~ crın o- f , 
- ku~ ucuıarıınızın derin bir dWk ehlr et l .er 

Tefsirlerd deniliyor ki : "Mihver 
lehdarltğı 'Çin Almanların mües ir 
olmağa çahşacakları an Tür iyenin 

imtihan zaman gelmiş or ca tır ,, 
.k a 'Y · ı c 

e e 

ı • ( l 

• ')ı\ u ı>l' IY 

bel eun 'e muakla takiıı 
rdcc< knne üphe etme- • 
digımız leni bir tefrika 

hazırladık 

1 Allahın Be ası 
Te a d 

YAR 1 N 

ıyor z 

b 

ıc 

_IJ 

N~ ~., :-..ftr.tm~ .oglu, Bu
,Yli't V;,•an Şrurı Nan 1< Kur.a-

«lw. Yc~ı H&.rıc· t \""fkı.' zt 
rruvalfa~1~ t:t'~r d.ıııeriz. --

ay ansa 
hava akın 

-------
/~ 
\ 7 

Berlin Önemli tahribat 

' 
olduiunu kabul ediyor 

,• 

Göbelsin 
makales· 

---•ı---

''Kuvvetlerlmizi 
şark cephesinden 

çek m iyeceğiz,, 
·---

Dr. Göbels 111glU~ 
· hava alunlanm 

takbl · edl o 
'Bal r. 13 (A.A) - D. N. B. 

oıkl•'"')"<--: 

:Kı=. Dr Gc. lı.tt.ıl ıt 
cDas Re.dl• rn<c .uas ndo Kuv 
,·etle '1 ı a.>ış d. ba . ki. b r y -
2. nt·sre tın·-~ ir 

Dokto. Gobl>e bu azı ırula 

Alıro.;n stra\ '"'' Ingılız stra
leJ1S aras ndakı prens p c.egı· 
§lk ı[r~ beLmneitılc Vf' "° le O(' 
=k+e<' r: 

Alma.r strat j" ın 'I bariz vos· 
fı, da m~ bir te:.: Biıvük plıin. 
d·,r ve bu P• ın t tlıııt 'ızcr r. 
d<? ık ".Cı de..-eccdt hiıdise'er ne 
kadar c. n sıkıcı • 1 ı.rsa olsunlar, 
hiçbı zmnan ıcs.r ıc.a etmo;. 
ec. İll€iLzler se bunun la'Jl ak 

tanzda 'hareket ede..-'er lııgi

.ık• ne~ bı. <'»İlan g0rılr
k c or~d~ har Kc ('\"c•ler ve 

'uzıcı n ıtc hıç b'r ,Yerele as
KCri J;uvvelkrir• ta1'~ıt , ~f"Z 

r lıerım1'etlı b"r fer ka 

ckıı d;lşünrn biç bı- mu

Be•·' >rı, 3 ( \ A ) - \,, !l.g-

goe.:eo> !'J?•n ha "' 
5'.ı.&. h: e F' 

' • nne traıJP tpdflı_,e ı. .. 
ntıT • .ıa.oc:. MaJG. d 
JJ'l1tb.1. le ~. ~n "1ô 

P>ı-.da ) rniden. Kaylpıd. a gı a;yr.n 
h,r ha' l O''Tlr .. 0,dCIL.lt İ.>"l° dı.tl no. 
s.~ün~ı nt~av..a e-tm~r Buıa<ln. 
hay teJh1 hı YRPllmlf \ ~ {) auk~ 
bi.iı)ı" ik Y ~u a.r çrlt. . rık; ı~ r 

w><L. IJ (AA) - Ne ~· .,,_ 
«tılıdn A ".:aJ".I01jY2 yapılan iO. 
t.ı, ,l, ~ ~lm~ arın hıc ,,c k. 

H.~f~'f yar ın aı 1a1-da 

faz \"e ;ı a.:ı:üı 
Gc " za·., <.1:ı '!6 • 

atin Alrnan tıap-Mt 
tr~ıı..ort G 
I uo f,J.ıı 4-0C 

'l ~ • 

Gı•ç• rı.Prc.; ın,:. y~ltr 
.-..t "Klan ~ ..Cc Yh.Pf..a l ttk 

4(1-0 "t.Nuta 1 taz.a bo a .ıltı n 
Halbuk. aur11:n a C'llk ş:dd• · .. 

!ar d.>,ye """' r ~· " 194 J ft f ... 

NldlC \: 19'1 1 n , oo 1-41: l 

c ·ne yap' ,. ha' la il!'. 

ıoo t<ıcı lı<>mba a. la:x ı 
l ı ıava k ·vycl e h an -c 
l"IC"luz f.I\ 1.ar nda Almanya '°'P aıKi 

lan uzıe n e b w, 00 , 

lı: '"'' s 
___ ,, ___ _ 

Garbi Anadolu 
da zelzeleler 

' 
Evvelki gece yarısı 
şehrimizde de dört 

zelzelt: oldu 
An ·ara, l~ (AA) - • ı !:ıt • 

lıf )Crkrclc'.l .ld ~-n. hnberkr 
dungcce~aı.>l\ebu ~ sab 
hın >l.c saatleri. gaı'b' An do
lu ·n b z k• mlar re. H l: 

' r<ı<J.ı 1 >ır Ba Ktc5ır ~<' Ak+ ' 
saroil ye. sa ıntıJ.:ırı b .m. 
ti"'. 

Sarsırtı iznıirdc , oo<ı; ola-
r•k du)-..ılmuş ı.;e cl zarars z 
€eç"T!İiJii<. 

(SONU SA 3 SÜ. 4) ,---=---,·--.... 
AT 

V©lıroşD~ıro u iı&ar ed•mo.-.z hl hfi. 
muk2'1<kr<>tı şark cep 
h.ıroh<2 e. fa· '1· ! Bu P~•ar günü \"ciıdendide 

~n c\le'l1f:'"tcd . S k 1 ~np•lıcal. ~arışlnr~ ı ~·rogramı 
kızJ"a~ )>. r ve rrj, 1 ,..,h,cl şrkl·n<lı• 

(SONU SA 3 o:;;t: 4) '- 4 üncü sayfada _J 
c 

• 

• 

• 
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Zücaciye malı 
vurguncuları 

14 - AGUSTOS - 19-d 

f DIS Potrr;KAf KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

~Y_a_za_n_:~Z_İ_Y_A~Ş __ A_K~i __ B~-N~o._s~I 

Odun 
satışı 
başladı 

. 

Türk Tacirlerinin 
ihtisaslı mücadelesi .. 

\ 
Ticaret Veka.lettmtz, latan-bal Ticaret 

548 sandık malı 
Glmrlkte ıakbyaa 
bir şirket ortaklan 

Yeni rivayetlere 
dair 

Y-: Ali .ıt-1 Cl!lf 11.ut 

~ 11&yaya dair ertaya çılı:a.a 
~ riva)etler ba'fka başka -

Yalnu, ~an ~len btı)üık r:n aıenarlannda '" çarçelıuık 
goçlerd<>, (Tuı·kı u!ı.ı..'Ul1 .. rnen- K ... pattlacillk bir h<>lde yııpdnıış-
sı .. p "'"" •.ı:ısurlar, _ ,.e bu ;uır.. tır. 

aıa"mda bilhaı.sa (Avar) !ar - Evler, h«nen k-.iımilen t~tan 
K:>n•deı;ız üıst s.o.ı1ifüıı:ır.1cıc \'e (Tu Jq;pılmıştie. Ekıset-is; iki kati, -
ua) luyabn>a dog u ak'\) :kk-r- dı.r. Binaların i\fİ, diıkıkatle sıv~ 
le ·~n b11rada oldıüıça m1itıim rn!Ş'hr. Ve bu sıvanın Üllle'n de 
mıı<tarda bir dilk.oüntu bırıı4tnı1'j- bEıyez laireçle badanalanmışt.ı.r 
loatdır. Ederin lwopsi, sıa.ıle bir i.islüpta 

Bu.ı1la.r, Kafka.. dag·J ıın n ııs- in a ediJmi;ttiır. Ve lıepsı.de, 
bna e \-eri§li yerleruıc • er leş - !küçük hlrer loale gibi metıindir, 
m )<'r- B lanna ( Usemi • A - Aynı; .nımar--ıa aruoeri biıc lııusıı -
\'Qr) xımir.Oe bir Avar pensmı siyere maUlotiır. Bu bir.alar, mub-
geçi . lcr .• : ~~il bır hu • temel düşman baskınlarında bir-
kürr.oet tc~k>l ~!er . Ev • birini kolayca müıdafaa edctıil -
\e:.C.-c of9>·a rpıırr~ o.an dl • mek !çin, - tıpkı bir (anfiteatr) 
ğc.r mı,ı.-.tlervı diJkün;tülerilc u - gibi - üstiiste ve kaien'e kadem<? 
:11;;11 \ e surokiı harplere girııt,j • ılli'3 editmi$tir. 
n r. Uz.o.r. m.ıcaıdeleden son- Sı kııildac, anc:ak iıki atlmırıı ,:e-
ro, ttı.J'la;c olara. haıkin iyet.ı e- ç<.>biJl'cC'gi derecede d~r '" do-
le ge<,11' ,&Ulr. 1811'! açlı:lır. Homoo her .okaic 

B ndan sonra 'Ilagli.p mıllet- bı;ş·r.<la, en <oert a.ğaçlaıdan şa-
lıer:C htiı~tl3'!' başlamış. Tı.r ~en rsn-:poller .. •·e kiişe bırşlarmdak:i 
ne.sJ, n tol't koıbi.lelere ayn!- evlede, soıksk is!jk,:metlerine 
trı; tır. F~.·:rt (Avar) kôıru, h.ç göre açılmış nuu..:1:ıar ,-ardrr. 
t zı:ıır..:m k&;ı bolmE!!ıı ottr. (Daha \'ar) 

Memurlar bol mik-
tarda manıal kö
mürü alabilecekler 
Ma.!ırtıkat O&ıne Vali ve 

Belc<iiye Re:zı tarafından v"
rilıen emir üı.a-ine devlet mü
esseselerile husUıSi müeııset.e
lere odun ve mangal Jromürü 
s&tışlanna lıeşlanm:ştır. Ev
velce de ya.7Alığımız gibi me
mur ve müesseselere b:r ç<>ki 
odun maliyet fiatı olan 8 lira, 
kıöınüre de k iıosu 9 kuruştan 
olmak üzere satılacaHır 

l';fıcmurlar istedik!,.ri mik
tania mangal kömürü alö.bi
leceklerdir. 

Karne Ticareti 
yapan bir 

karne tevzi şefi 
~~:~~:: ~::a h~~~rı:: 1 .. · • · "' · · .. · - .. · ~ Ankara -eledl•esl 
(:\\arlar), islfur.cyoelıi çctk çat>u:k 1 Damdan şekerci dük- J 

Odası B.omlsyoaıarınıa ko1duğ11 
• 

pek yerinde esasları llannlarımıza · 
geçirme Udi!' J 

İ,te Tiirk laciri..U., 'iıplıe, cü
riHtu, ı.'.ıııal>ı:tltk sa[.ıuJdarı a
nsında m;l'i piyaS1U1UZ1ıı riagiue 
yapugı ılk s•kış.. Bilgi, işten aıı
Ja)'ış • .i.hı_•!t& ,.e- bepsıncıen mu· 
kaddıe, olaıı milli virdaıı here
kete ı:•~:L<o ~n renı:i değişi -
)Or. 
htanoı:ı Tieant Odamızda 

Türk ta,.;, lerı piyasayı kontrole 
başladı! •. r. Bazı ııazaıi~ akılar, 
tacirin kendı kend>oi kfııılrol et
mesi da»sını hayretle karşıla
ml<ktan krııdilerini al&J'lamı o
labilirler. Fakat Türk tacirinin 
~üsterult:kc tttirj olınadığını, 
vıcdooları ihtıinde yalnn kaba -
laruıı değil, biır vatan taşııWda
rıııı ~ağıranlar hakikat üzerin • 
dedirler. 

Ya%0ll: HAYRI MUHiDDiN 

4 _ i~alan h,a.vachı:- Y'i'Ylmı vısya. 

ct~er l'letbııı.ng; 16ttil ,.e surt'ı.le - ve
l··v ki zinDr en • .: vıe a~rL' oln.a.K
~·lı.ın ve e~tnıdW n.alı tL.dirnı;..k;ı;uıc

nor:na I ve haık.ık.1 rzyatlaı:ını gayri 
s::ır !ryat .c1rla aıış vecıi~e buh~wnak. 

5 - ııaııo-ık.aite aralarında bli nlış 

vt'Pş oln1edı.ğı h:ıl<le vaı>tnış gtbt 
gikUI'lniSıt v~a h&kt.kıi a:I§ \'"'crıs;e. 
r:ıM zfzkıı1ek Vl'Y4' J..ak:ikı a.lı.ş ._-eriş
:·ı.or.n.:l fıyat, mık.tar, t>vsaf ve tjıart
Jar~?Lı h::ı:. ~':otıe oiduğur...ci:an b fAa 
ttıı U ~nn~rk. 

Buna, saA&r.un, bazı iUııJi.ı -
cıların ha~ vurduklan gümrük 
cc-z.alarile mal;yet fiatlannı art· 
!ırmak gibi oyunlarla bi:r de ha· 
kik.ate uymıyan muvazaalı fa
tura vermek ve almak hıısllli· 

!arı da eklenirse, ihtikar.11ı kul· 
!andığı tiibi;-:c tamaınile aydın

lanın~ olacaktır. 

yakalandı 
Eınnryel k.açalocılık büroeu ~" 

n.<Jı,n mühim 'bir vuqtuncunık 
haiekc .ı meydana çı'.tal111ış Vur
gunıcuları milli k.orunma mo'lılke 
me6ine !eslim etm'ştir. 

Vurguıı.cula.r, Ç <;ek pazarında 
ki Fırıdıktı~·an hanı a}tında de
poları bulunan Alber. M<!nalıtm 
ve arkadaı;Jarı şirketidir. Bunlar 
941 seneoı :cin.de 190 sandık 7Ü

caci e ve l'maye eş.va gPtirlr1'~ 
ler \"e bunları dıepolanr.ıda sa;c
ltyarak pi.} ..saya ~rıennem ş
lerdir. 

Bundan başka gen~ 9H . .;ene
si M;ınde getirmiş o\dı..kla~ı 3'5fJ 
sand· k zücacive •yas' da g'~m 
ru kt><>n çeknıem '>lcıxiir. 

B(;y•-ece ~ünden gııne zücaci
ye ve en1ay~nin e ~·'rnesı ver;_ 
atların al"'l.'.lb.nı bcklıycn ''ur
guncular n ha>'C !:ıır · bar so
nunca vak lanm "ırdır !\!allar 
ll1 i.isa.d ere olu n m ı.ıışt ur. 

Yulaf yGkll bir 
araba kayboldu 

kwul cbnwler. Avni z<>rnar.da 1 ka k lkUsat mldtrııoa 
ort.a ~'Od;n g~urdıı..ıt>rj (Türk) n1nı soyan çocu - 1reflerlnden Fa at 
..aet \'C an';.nı:ılerinı toı.nıamllc 1 Gal.tad • &:ç.,, wkag ııııfa otu Y 

Sırf tacirlerimnden • belki da
ha tam ve fttı mükemıuel l>ir u· 
sulle de olımaksıı.m sıeçilen lı.o
tW,;yc>nJarın daha ilk toplantı • 
sında plyıtS"Yl kontrol için orta
ya konulan esaslar tacirlerimizin 
samiini bir mcmlekdcilikle ve 

Görülüyor ki tacirler komis
~·onlanmız daha ilk davrtmşla 
hemen hooıen ( vuii k1111un) 
mertebesine çıkınışlar ve ihti -
karı hiçbir umen olmadığı lı:a -
dar derin bi:r şuur vt anlayışla 
tarif etm.i,ıt.nlir. 

Geçenlerde Ycı;ikap. ~-:ıkla 
nrıda vukı>bulan ve :Capı pe<'·az 
\'e kasası yüklü i>rr sanda:?a ki 
k--şinin kll')i>olroo. ile net cer.e
nen deniz ırs!>!lı;ğından sonr.., 
'buna benzer bir hır:ı:zlık hıidi
sesi daiıa cereyan mİitir Hl
dlıi;e şudur: 

r.t(Uf<..?Ja l'>'kımhjlerdir ranAr.ast.s adında l~ ya.~.nda mahkemeye verildi 
K:ıPl,r d:;-gları ikıi k....,ıa av- b:r çocuk, evinn b~!k ııunoan 

r .:l' , . Şar.;: kıı=ı (Dagıs'.an), uzattıg. bır iple ayr.i yerde ~7 
gaq> kı...nıı da (Çe si. :;n) ~<lı- numa.r.t ~k.ercı dük:ın.nın da-
rı w m _:L.ır. Ko.ıra .~ satıi le - m na inn .. i.s, baca.dan da atik.ana 
r.rıi l;,€al eclt'n ç.,rke~ta1111n ce- glmlişıir. 
nt·,> t<.<raf oda (Gurcistan) teşco<- Çocuk. dükkandan mııhteU 
liıl etm>ş • Ş.:-ınal k Sllr.!uında cins şekcrlerdC"n bir çok paket-
cta, K~tkaı:-.rnı:ın en. e~.-<i sahıp - jer yapm:~ .. ve geldiğı yerden çı-
.cri olan (Kabanay) !ar • ; - karak paketierl ~ ip!e b•cadan 
Ul'itetlelUO"i mllhafaıza eyk'Il. • yukan çekmiştir. Fakat kendisi 
kr-itr ... Böylece K3~h.-a., d.agla - ni dam<ia gören zabıta mem".ır-
rı a, d';ııt m>ntak.a \ucııoc gel- la tarofın<lan ciirmümeiıut ha-
ır · ter. lınde yakalar.ın:ışt:r. 

Çarı !: ord<Jarı KMkaS) "Y1 is- Belediye iaşe işle• 
1.ıl.t) a hazırlandığı zaıı: n, iıu 
<lı.gların .><.ikıinleri (döı't mfl:ror.) rinde 130 memur 
kadar ıahmirı olı.'<>u.vordu. Ve 1 k 
uunların en k.tıV\~tliler de, ça ışaca 
)ıtTıon mtlyo-l'u müt..!ca-v:iıı: olan BelOOiye İktı:;at Mll:duriügıü 
~ stanlııla<r t~ı<il edıyomu. i:ı,.-.e i:}Jel'ile ll11e'!gul olacak 'oüro-

D •a-ı: ılac, 1:1n,'Jen (A\ar) larm Il"o<ımUJ' J.1:;drolann, te>hit 
r-w-r..rnı t •• ·ar.ıJıırdin .ır:Ü!'l'.K _ c!.rr.ıı')tir. Öğ endiğim>ze göce ou 

t'l ti. Fak~~ bunların iç!nuc ı.a- . ''~roda 130 mamur çalttae:ııkıtır. 
ı-., k;,mlı Avarlar, ancak (l~:i l K.dıl) harici kalıa-0.-.k lll«rl'lll' -

bın) 'n ibart!'ttı. Ü~'t taralı ı J.o.r:;. bugiin teb.I;,g: L YilfJılaca.kılır. 

A_,·arkırla ih'tiliıt cm.iş "e (A,·ar) [ Eroin kaçakçısı 3 
~a ..,t;.!ıale eykrrr', olar ade ve 
ı ·:i.klerrli. kadın yakalandı 

Biz, Kafkas) a lı !ilmıda ~ kı- Emmyet kaçakçılık ,ube•ı me 
' - ııımıı:ni ~üır.a~ı aatıeL - nıur'an uç ka<hn zehır kao;ak-

m le . tıfa ediyoı·uı. Ye şıınui, çısmı ele geçirım;ı<ır, 
Ku s le;:, raınanltw.ı: n bütun 

'r.d --•-Ja Bu,.-,lar sa!'oıttah ka<br raan esrarırı ,;, . 'C """' :.ıı di-
cr hususiyetleri' g~~iynruız. Nazır« ·e Çıpil ile Ferrde ve Se-
ESRAifüNGİZ KÖYLIT. '· .d r. Üç kad.nm zetıir tıcareti 

K.a;tkaS) iV>ın en r.~ı .. uZ<"ri.c-de npt.ıkian ogrcnilJn,;~tır ve dün 
c ~rulıa~;.& k._ım, Dagıst-r.ctr. i.,ü de tak:p ed.leTek Bal •.qıa-
Çıırlığı.ıı kii'lıiır orouıl<irma \e en zarında vak:ıl.'.ınmışlardtr. Ka-
ıoalım ktını&ı>clanlarına seneler- tl:r.ıarın üzeri arandığ. zaman 
ce d;eyar.ı:ruş olan bu kısm.n hu- ccp.cr.-de 10 gram eroin ile 7 
StDi hı;.) .. trıda, çdk diJ>:";;a c ~- grarr. af•·tm bulr.muşf:ur. 
) an inrcl:ikl r vardu·. ..,. ---

Dağı9tanlılar her &e)<len faz- Peplr stoku 
la. köyk:rinin ve kıaısabalarmın 
mev;Joi LC'ıi.noe <.bsmmiıvet \"Cin," -
lerolr. Varl>kloırını kıon."lffiıik i
çin, daima dÜ\;fıOO!.'l taarrurz:la -
nn.ı nazaTı ditcioı:ıt.e almışlar. Ya
§'"'acıaı'kları yerlcrı, ınüdafaa~·a 
elve~4 ll'llWkuJcrdt.>rı seçmiş -
le!"'.hr. 

Köy !el' ~'!! ll.asab4ı la r, kiırnilen 

yüksek yerlerde, kayalar üstün
de vııyaoot sarp dağların ~·aımaç
larıırda yapı~. Muhtel.il ci-

'·Jerder., lılı:1krıbire baiikın -
l&m uğr~mmnalk !ıçm, k.öylcre ve 
k ,,6ala:ra kilçük i>i.rer palata
dan bat,.•kıa yol 3':' lınaıınıştır. Bu 
paillıalaır da C'loseriya uçunamla-

:L.t..uıbulı:!~ peyniır tacirleri 

dü.c Ticaret Od.ı.sı salonlarmda 
i.>iT toplantı y.a.pı:nışlardı.r. içij - . 
morla )erıi peyni'r mevsimmc 

ıloadar me<YCut stı?klarl:ı voa:ıye
tlll .dare edilmesi ve fi:ııtl.:ıQn 
artıtrrılrn<llllı36ı ha'l<i<ında &lma
caok t.eb.iı'ler gö~iışühımışlıür. Bu 
ı:ooy:ında İ.st&nbulda halen mev
cu<t olar. 50 - 60 bin teneke pey
ni ~in 7 - 8 ay iqlrrle pe) dıaq:ıey 

tc>;zj,j kararla.;ıt.r.'.rr.ıştl!'. T'-= -
ret Odası yirıe iıs:tihısal mmt.;ka.
la'rımı da müracaat ederek pey
nir fiatlarile mevoodu balalrnıda 
mal lımat isti) l'«!k:l:iı. 

Ankara beJediye«i İktisat mü 
dürlüğü karne te~1ti şefı Fuat 
lst;m'boula ge~m:Ş Beyoglundaki 
.barlardı;, m~tel'f yerleroeki ga 
zinokırda 1 gecede bU aylık ka-

zancının bir ka-ç misli para ye
diği iç:n nazarı dilokGti celbetmi§ 
tir. Yapılan talcip neticesinde 
Fuadın ekmek karnesi ticareti 
yaptığı alnaşılmış, yakalanarak 
).lılli Korunma mahkemesine 
\'er ilmiştir. ------

Karneler 
mlb.lrlenecek 

Şehr;m;z.e gönderilmekte olan 
.l<larnıelerin suiist{mallere mey
dan vermaıne,,;i i\'in şehrimizde 
de mooürlenme<>lne k ar \'eril 
mişlir. Mühürlenmiıyen karneler 

muteber olrmyacaktı:r. Zaten ay 
b~dan itibaren kıni.r Ankara 

. ' 
ve ı;ehrimiaıden oo:ka ~-et-ler<re 
kame ile ek:mek levzii :·ı,ı:lırnı
yacaktır. 

lnglltereye bir Ga
zeteciler lley'etl 

davet edildi 
iııgillere hükıime<i tarafından 

b r Tür'ı< Gazeteciler Heyeti İn
giltereyi ziyarete davet edHm.İfj.
tir. Gid<'C<'k olan gazetecıler he-

yeti cYenı Sır.bah· Başmuharriri 
Hüsey ın Cahil Yalçın, razete
mız Ba.ıınıtlıarriri Abidm Daver, 

•Vatan BaşmWıarıiri Ahmet 
Eım:ıı Yalman, cTan. Başmuh:ır 
riri Zekeriya Sertel ve , Utus. 
muharrirler nden Profesör Ah-
met Şukrü EirnC!'d€n mürekkep 
tir, 

Heyet MıSır yolHe İııgiltereye 
gidecekt,r, İnqiltereden Ameri
ka;·a gidilmesi de muht.emeldir. 

Liman vurguncuları 
Yemişte Tütiirı Gü!11n'üğün<le 

Yani ve Kt>ÇO isminde iki 'fti;i 
ayni semtle limon ticareti yapan 
Rüstem ve LaHrten .<ar.dığını 
40 liraya aldıklar; Jinıonlan san
d•ğıni 50 lirl>ya satarken yaka
lanımışlar, Milli Korunma müd
deiıımumiliij'ine ve:ıil~erdir. 

~l"k şerefüe hmrekct ettikle
rine şiiphe brrakıııaııiaktadtr. 

Tacir'lecimn ortaya koyduk -
lan bu esaslarla ilıtilı:arı kalbin
den vuracak yolnn üstiine hir • 
denbire çtkmışlar; piyasada ih
tikar harekıeilerini derin bir ih
tisas görüşile tarif ve tesbit et
mişlerdir. 

Piyasada ihtikar sabolaj•nı yi· 
ııe piyasa tecrübe ve müşahe<i~ 
len üzerine yiiksek bir şuurla 
ayduılatan bJl beş esası buraya 
alıyorum: 

1 - İt-r:tı.Kı8.r 71.hu.iyeli~. ticart"t 1nua.
meı~re1•:0ıı..n aorrnaı cereyanı w ao-
1r.ız&ı~ınt \-e hnC<Yd piyasaları bocı.a.
rak ~~a.t ln.ı'k:Ddan, m~ olmuya'D. 
•=ile !ı.yda·i.a.ımı~ malıroadil<' el-

J d.Pn ~~ .onoirlıerne al:ş ve \.<ıC~l1>r
d~ b::lunrnolı:. 

2 - ~ zibn>yat ve mob:ıtlıarloa 
ve hM; b.r llcııri bai].arıtı V<:-ya her
ıı...ıg\ l>'r ~acı itarwıl1m1aııı: q.n 
ol"TıNBu.;.n a!"vre alış ver,,l'f'rde bu-
1.unn'ak. 

3 - K bule deıı<r mıeı,nı scb<',p-
1 flr <>;nıa.lasızıc. uhdele~ maf'La.rl, 
Q\İıPp ve ~ karşısındao, .. ıışa a-rı: 
elrney'1> uı:ıcn m!i<!-dl't elinde tut
ma!k. 

Brnce, hiikümrlimizin yapa • 
cağı şey, bu hareketlerin Tür • 
lr.i)e ticaret alanında yasak ol
duğunu ilan eknek ve bu tica
ret sııçlaırım irtikap edenlere a
ğır ce7alar koymaktır. 

Kcınıi>y<K11Jıı koyduğu eı.as -
!ar, derhal ticaret kanunlarwııza 
eklenecek değerdedir. 

İcra ve tatbikiıı başanlı olup 
olını)·acağtnı bilmiyoruz; fakat 
görülüyor ki (..,aret oda!>ı te rü 
ve isti şari .ı..ğeriııi isbat etmek-
tedir, ~ 

Konıis~ oııun tesbtt ettiği l'f!a•
lar, tacire hrşı da, kanwıa ku
şı da ihtikar hareketleıriııi ve 
toiiriim kasidleriui peilı: ıostk va
sıflandırn1akta; he!,. ki;tii aİye· 
tc ~ek bir taciri b.kıvrak 
bağbyabiltteık kelepçeleri ,..,r _ 
mektedir. 

Yüksek şerefli taeirlerinın ih
tikar cinayetleriıtin üzerine b;l
g~ anlayıs, ibtısas n hele vic
danın "l.ığıru tuttukça hü-ktimet 
adalet darbesini isabetle vurabi
lecektir. 

Dumlupınarda yapılacak 
Tayyare ve Zafer bayramı 

~~~-------.. ·----------
Afyon, Konya, lzmir 
kında Dumlupınara 

izc'leri ya
gidecekler 

• 

Hazırlanan proğram 
3() a,ğastxıs pazar günü şdhri -

roirzrle, Du:ınlupıoorda ve biiıtün 

yurdjda B~ mey
dan muharebesinm 20 inci dö -
nWn. yılı b~nük merasimle kut
!anae<d<ıtrr. 

Şei>riınıizrle )'Çılacıik tören 
PllV' aımt ıbııgüııı lerde tamaım1a -
nacakıtır. J)um)ıupmarda meç'lıul 
asker aıbi:desi'nde ya:ptlacalk tö -
ren prograıını teSbit ed"..lrnıişt:ir. 
Bu programa göre: O gün 28 vi~ 
liryetı!ıer. gönderilıecek P:ırı.i ve 
Halllrovi miJmessilleri ilıe wli -
yet uımuııni meclisi .adına seçi -
lın bir aza Dumlıııpma.rda ha= 

alaka 'ıla ra bildirildi 
ll:TJkımcıJkitu-. Töro~ ı.ı.ın sa.at 
11,30 da >ftlkeıi bandom.ın çala -
c<ııg1 İs1:3kldl mal"Şl ile baışJ.anoa -
oaıkıtır. 

Başlıa Büyük Millet M«• -
nıııı, B&Ş\·<JJ<alet, V dkiileUer, O!'· 

du ••c Parti ohnak fuıere gön • 
derilen çelenkler evvelce meç -
iıul asker ~e kıct.-JıUn.uş 
ol il<' aı!ıtır. 

.tstııclaı marşından sonra ordu, 
Pıırli, Halkevleri, lstaın.bııl ve 
Ar.lkaıra y-ülkııek d<ııılları, beden 
tcrbjye.ıi urnıınn ır.ıüdürlüğü a -
dına birer nutı>k sôylenecd<, v-e 
büyUk geçit resmine barlaı-.a -

Üst tarclını ben taı-nıarııın. 
Şııırn:.ı b~·t:uııı cfil.şüncoın, bu kiz
la evlcnml'lk, l>aba.s:nır. \\,.,;,ye -

t..ı:ıden .. ~.fııde ederek, hı;y a tıcu 
y:olu.ıı.a lc.;ytr.aM:r. 

KADDN 
tu. Kapıyı açt;ğı ımnaııı., k~ 

şı , !k.;ı,~laı- için<le yerdoe bwki'l!. 
Sami d.o..a ö<:nGJn4ti. Ne ya~ 

pacagını ~rraın IUkımet, kıar -
dı.;'lir::rı La,nıı kaldırdı. Di:ıJinin 

ü:zc r cın e locıyd u: - Poio!, '1.Ju kızla hiç yattın 
mı? 

- Daha !kıinci rıınd , ımııuz -
da' Be.ı dil OOkımes:.n ı iy ı bili -
nır. Ne =ıaın kor:ıış.;anı, göz
kı · ı a.ç ~' :, beni öyle d.ildloa1tle 
ıu,ııL .. .- k.i .•• Ho"'sa ag<ııbeyci • 
g ır-1 .ı. · ın'.'İ'l 'beNıbcr b rar ver -
d:.:, Cvlo:ı,,xoo..;J;:. B:ı:hc..,ı da bi
z on bu k ıhlolı ruam.ı:ı münj 
o ı.:ız e!b<'lL •! Kız l>Pnden bi
rwz ) f41ı! Y~n: s UYıu ~ ında! 

- Sen k.aç }'3\i• dasın? 
- On seh.""irt:! 
&nı.i d~11 l,ic dü:şiiıı...--eye dal

dı. Hiı:on...t. wtik :ıçıWığı ıçin 
hor ş--..qı siJ}' lt•m<1.-. L,o,:;yordu. 

~ il n 

D~GHIL. MU? 
1. akledıGG: MU A ALA T U li. No. (67) 1 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-

- I-~ gıIDyıar bu kı.z! Ba
basıra emri vakii ka.bul ettirip 
e\'lcnirsek, iş'te istJkıba,J dediğin 
nediT, temin cttLm gitti. 

Sami CE'Vap veıunedi. Hikttnıel 

oo ·una <ırıılatzyor, falkat söz1eri. 
ka rdeşinir. lrulağma bile ge ım -
yordu. 

Sami brden ıı:yağa ka&m. Hiç 

ses çı.kamıııadan, odanın içinde 
dolaşmağa başlaıdı, İstiklbal pro-

jclerinıden bahseden .liıkmete a
ra SD' a ı;o&z uci>e l>aıl<oy oır, baışıru 
sallıyordu. 

F'aık t h.aAW<atte Hikmebi de 
locmuıştuıklarmı da unutmuş, g'ıt
ıeıişti Şimdi loendi yoaşadığı r:ctı-

h&yaılına namzet bir kar -
deşle karşı k:ar~ıya bulunu!)'oır
du. Ona jgLedjgi ve ookleıdıği rıa
sihati nasıl ' 00(-ktıi.? 

Biıı'ctcn <h."I'du: 

- Hlkımeıt, dedi, dışarıya çı
kal'ım da birkaç loadeh b:iJ:a içe
lim. Sana tnl.ioll r_asiıha.tler vere -
ceğ.ım gibi getiyor balla ... 

Ve giy ir.me:- için odasına giır
di. kıaıpı), kapadı. 

ik.i do.dkıa geçmerr.<şt; k:i, oda

dan bir ı.ilMı sesi duyuk!\!. 
Hiıl<ıınet şaışJirlı. Faıkat herıregı 

kıendisini toplıyarak, Samirnr. 
giyi!!IJilek iç>n girdigi odaya koş-

- Ağabey, ağaıbcy, ne yaptın 
böyle? 

S&mi, sıo.n bi.r g~tle Hci lko
lunıu- açaNllk Ih'ı:meti baij üan 
tuttu, kendisine dı:ığru çekti. Al
nını öpmcğe çal:ışanaık k "- ke
sik: 

- Hll<ırııct, dedi, bera..-ı ... 
Na's;hat! Kadın değil mıi? ... D!ik
kat et ... Hay .. tm ... zehir ohır. 

G.:ıı;Jeri buğula ı ve öyle 
sfrkıinetle can verdi ki, Hibnet 
kardıeşin.in son n<>fesı.ııi veniı -
ği:ni bi.le duyın-ı.ı. 

BİTTi 

Yal'İ<j a.tları saıluplerirıden ilha 
mi Aytaeın dôr': y&nş at.ı için 
·~·hk .sti!ıkakluı o!an ';~O kilo 
yuı.ar ,·erilın:.s ve İllıami A vıtaç 
bunları dmak fızere seyislcrin
dcn Şeı:i.'l.'.!t ıle Alımedi Ha:ırdur
pa.;aya yollam.~,r 

İki sey .ı, yul...rı.ır. Hayoarpa 
şaci"-11 a:.m..,.. Sirkecıye getırerek 
rııir araba ,.a yükl~mı~~rd:r. Fa
kat ara-O.an liç gün ge,tigi • a:.de 
ne ara!bu, ne ~eyisl~r Ba.kırlroye 
gelmişlerdir. 

Sa~·islerin yulaflar: I<.açırarak 

sattıkları 'anıhnakıt.ı.dı.r, pol,,;, 
llıırsızları i.iç gündenben aroştır 
mış>a da penüz izlerini keşfode-
me 'l'lişti r. 

Peadlkte bir ıenç 
bopıda 

Pcndt'Kte bir 1eniz kaıı:dSı ol
muç.. bi.r adam lxıığu<m\!Şt.ı.ır. 

Boğaları 30 yaşlaı-ı:da ,\h~l 
o,ı{1u !eıhmet adında lbirisid:r. 
Mdunet, bir sandal tutarak de
nrze açılll'.J'j ve dand:ılıda ooyu
na.rak denjze gi<mış1 r. Fak t iyi 
yıi=ıek: bi!ııned!ğindeıı sa!l'dal
rian b:r hav E uzak l;..,ır ıs ·•c bo-
ğulmu.ştuT: · 

'.\ıebmerun ce>edı b:r sau son
ra ka;.·ıkÇ'~r tarart'ıı>dan hulur.
mu:ş, gömü!me.;ine :zın verilm:ş 
tir. 

Yeni vapurumuz 

Başarı 
Devi.et DeniozycHaı:ı t:ımfın -

dan saılır. alır..aır.ık ticaret ı:i-~ -
muııa kaWan Pa-nama \"aptır\ma 
Başımı ismi veriJaııvştlr. Ve bu 1 
isim geınimın aıı.'oıısma ve ön ta
raflaaıına y~zıhn~tır. Vapur ı... 
zım bir nıü.ddett'cr.ibeııi muattal 
buiu.r.rluğundan billün rr.dkıine -
leıl'i e!CJen geçirilerek tamir edil-
~· 

caklt.ıır. Resmirgeçide iş!ıimlk: et -
mıek için afyon, Konya ve hımir 
:lrzx:ıi!leri ~timiz \'e AnlkıaTa )'ülk
SElk okulfa.n ıııclına birer W'a 
cuıınartesi günü Dumluıpııııara 
hııre4<ıet e4ım',ış o)=ılııtır. Mera -
time askeıi kıt'alı:ır geniş ölçü- . 
de iı1-tl·ralk edecaktir. 1 
~'Nrn gür.<Ü DuıınlıııpJllo"11'a g\-

1 

dcı:ı ho)dtlere ve davetillere 
Korıyada ~'Ük b'ır akşam z:iye-
feti veriılccdct.i.r 

30 ağust06 zafPJ" ve tayyace ı 
~'Tamı Haldtev l erinde ve Ha flc 
od.al:ıT• d.ı büyü kproı;ı amlarla 
kı.ılll anacal<'tır. -----Yine sular kesildi 

Dün sa!ıah İstanbul semtinin 
bir ~k l:ıiillgelermde bir kaç saat 
sular kesilmiştır. S.k sı'k teker
rür eden bu gibi hallerden artık 
.halk son derece b:~ar oknsğa 

ıbaşlamıştır Sular 'darcsi eski 
ıTerkoo , · rketi. ne rahmet mi 
o rutacıık?. 

dı.r. ~ iddialara göre 
R""'lar ""rede i..e Alnıaa ....,. • 
fındao. sulh ist~·ecelder, biç ol
mazsa bir nı.ütareke imzalamak 
iınkintnı o tın lmlmağa uiraşa.
c•klardlr. 

Dİti'er m'll>) eliere göre de A1-
maıı. tarafı bö7le bir talebe ula 
y.td~ak değilclir. Olsa oka 
Ru..y-m ka:rılıın ~sıa • ......ı-... 
olın.,.. ~tir ki herhangi bir 
nılitareke ııktedilebı · , 940 ha
:oiranmda Frıu..e ile olclufu gibi 
~·~ B~\'ekilinin \'e Anıgl. 

S:ıda;oo. tarafnı.-.. de\·let :ı.dam • 
lıı.ı:ıııdan daha haşblorııun d• 
Ru...,Jaya gid~rek uztrn ıniiza.ke ... 
relere dalnuş olmaları etrafıntbı 
ileri sürülen tahminler arasnı
da Rusy...,..o ,;i) le dediği de fa.._ 
udiler..,k ileri '<iirülmekledir. 

. - İkinci c~phe Av rupada 
bıran e•-vel a~ılmu,a R .... ya içiıa 
Almımya ile anlasmaktan ve ha· 
.rı mıtklau baş.k.a • t•re yoktur .• 
gibi. tahmin :yürütmek etrafında 
olanlar i(iıı cmdaıı nra..ı ne e>

lacağı da kolayca gözöuüue ge
tiriliyOl'.Rusya ile Almanya yal
nız barı~ olmıyacaklar, Al _ 
maı> anm arlıık şark tarafmda 
bir endi~ kalouyaeağı cihetle 
var ku•-veti ile lngi!tcrenm iize
rine yüriim<!>ie kalkaeak. Gooe 
9t0 hlllliranıoda Fransamn yı • 
.kıldığı sıralanla olduğu gibi. 

9-10 yannıla Alman ordulan 
AHupada her tarafı t<.tila edeı-
keo Almanya irin şa.rk t ..... fm. 
dan endişe~·e mahal görı.ilmii}'or
du. Çünkü bir ""ne evvel, 9:;9 
ağustosunda bahsedilm • otan 
Rus • Atman dostluk misakı rle 
artıık Berlin \'e • losko\'anın :ıra
sııt<b vesH<oe uyandıracak her 
,,ey ortadan .kalkmış. iki tarafa 
da tam bir enıuiyet ~imi sa~-.. 
ln·ordu. Rc•ya 939 ağustosunda 
AlmMıya iole o misakı i.mzalam• 
dan evv~I İngiltere \ e Fran..a 
ile de müzakettlere girişmiş, .,.. 
kerden, cliplomau.., İncriliz ve 
Fran•ns mtrr..ı.ııa..ları lloslrov .. 
ya giderek aylarca luolm~ıwdı. 
Halbuki o miiza~relerdeu - bir 
n~tice çıkmadq.'1 gibi biı gün bir
denbir.- öf'rımildi l:i R....,la ile 
Almanya an!aşıYe.rmişlw; ·bir • 
birferme iPi'lllliyeceJder. Bu .-u
kuat hayrt.t üstiine hayret uyan
ırıyordu, 

Bımtı.n ka~ıMDda diitı,vıtya yi· 
ınc h y...,tc d~ek kulıyordu. 
Bu harbm lıep böyle birdenbire 
nıkua gcler., birdenbire ke.sili • 
veren val.."!!larla, Mdiscler!e b:L§
lıyarak denJn edeceğini ve sooı
ra yine biıdMtbire bitivereccğini 
söyleyen müneccimlerin dedik
leıri ne dereceye .kadar çıktığı b!
linmezse ,le nvel.i Rus - Alman 
dostluğu, S<>rua Rus - Alman düş 
manlığı "tldense dünya matbu· 
atıııca hep nrerkalı bi.r şekil , • .,_ 
rilerck görülür ve öyle ı:ö teril
nıek iste<nır. Şimdi de Rusya ile 
Almany·a •arasında sulh ten ve 
ınülarckeden habsede>r yollu ilı
tima-llcrin ileri ürillmcsi \:ar. 
Geçen umumi harbin de safha • 
!arını hatırlayınca Çarlrk Rus -
yasının yı>rularak .lı.ayser Al -
manyas• ile hrışmak istediğine 
dırir ortaya sözler çık.ıı,ış olduğu 
ve nihnyeı 1-ir giiıı Ru.yada bü· 
yülı: bir ih·i!w olarak Almanya 
ile barıpld ğı göz önüne geli • 
yor. 

914 h>rbi:r.dc, şuk cepbc>İu -
deki ll'uh:ırclıeler.teıı öğu:ru'lfen 
şu olmuştu: Bir A!:na.ıı knn'etİ 
kendl'ndeıı daha büyük olan bir 
11116 kuv\'ehni peri~a.ıı eder. Fa· 
bt Rus ile Avustı...,·aiı kaış 
'karşıya gdiiıce ınÜ'SO\'İ § rail 
..;tında ~~l'p geı...c,'k elan Rus
dıır. 

Lude- ı'cıl Rusyada Lat'i n!' • 
ticeyi alıııı:k fikrinde idJ. Foll,"D" 
haym ise atno.k A\·ustury lıla
ra . ..ardım <"decek kaılar Alman 
ku\'Vet• ~O· df erİlm,·~nr dü~üniı· 

ordu. R~)S~r Almn&• r~m'u he! 
iki mr-~hur kımıanJan .. 1 arn~ın • 
daki bir ,l.tila.fın barbm nctU,c· 
sine miihlnı hir tesir; olmustur. 
Lakin bugiin bwıdan hıılıra ge• 
len ~uC:er: A ,.u tur~ n • facarİS" 
tan impara•nrlu~ıı~uıı hüyu or
dı>laon geçen harpte Ruslara k:ıt"' 
şı bulım:ı~·oı du, Almuıı a o za• 
ruan e;ar;.tc müttc!'L~krc karş! 

daha""" ..ıcsıti. Bugıi ı Auupa 
Jn('asını!a ikinci hi.t apJ.rnİP 
açılma < .\).,,anı a:;• hı·m şar!.ta. 
lıem gar;. ia harbe de\·~m 'aıi • 
yetiııc ı;dıı<cektlr. 
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V 1. . ı 
Balıkesir a ısıne 1 

(BAS TAltAFI 1 i.Nci SAıUn!DE) 

Ru~n Eşref Una'ydından gelen 
\(''graflarla kurıılııayt kutlamak 
üzere istanbul ünivemwtesi ile 
ta<ıh ve co~rafya kurumlarından 

ikramiye - verilecek 
hububat işindeki. muva_f· ficaret Vekili, 

fakıyctinden dolayı 
Ankara, 13 (A.A.) - Habe'. 

ald.ğ ı.ınıza ııöre Tıcaret V~kıl:~ 
Ba.iıke•ir Vat&ı<i Recai GureL 
hububat alımındaki mu,•afiak.
yetl: ç•l~maların<lan dolayı ıak. 
diı· ve tebrik etmiştir. 

T'<·aret Vek<aletinde bu mev-
ki - tamaml•ayıcı zt.:a(la, r a ıgı·O\nz .. 

1 · • Va!"' ll41iunata g<:>rc. BJ ı.KPt..r 

valiyi tebrık ettı 
!andırma işi-erini 7,amanr><la __ ve 
bütün diğer ,·ilayetıerden once 

tamamlamış ve b1':>ubat tesllrni 

ne geı,;erek bu sahada d.a hı<ı\a 
ılerlemlşt•c. 

Tica<et VekaLetınin kedisim 

b~ ikramive ile ıalt'f et-aynca . __ . . 
mek kararmı aldığı da ogrenıl-

miştir. Jıı.:.bubat tahıwnln:ni ve borç-

ıTAL y ANL_A_R~Hindistanda 
----- karışıklık 

53 Olndenberl 2 
kravaz6r, ıtır torpl- @levam ediyor 
do ve ıo ucaret ge- (BA TAJlAFI 1 İNCİ SAHİFEDE) 

l b t reııar tel:.:< eı ~ muzart'Ptı!:,Yı:t'nc d~yllnd14 
mıı a 1 <iıno b-\1 nuba,-e!Jen.n yJ n L lng lt'e-

Rıcm·;.ı 13 (A.A.) · • f!u:sııı;l bir ,..,,.,,, Çin'm ve ınütt.er~ ,•rın o~l 
it.ı: lvr n tebligi 11 baz.ıraıı\dan qnı ,-ıı.anda llı.o<l$tamıı aava.şı 
be-l'i d :mıan !oat'ileleı-ne karşı oldııil • hJ.r t>'r Hm<I •:.anın ı<1rıt.en 
y, pılan. h'ücuıı.. ('~r.a_~1nda b,aıtı nr.ı ıı•esıı:rUs etırnesinı.n t'(lon(ıot altı.-
Ai·ıJcr. :;:de Jk:i k'n.~v ... 7.ol' blr tıor- r:ıa a ı.ornı.ş olrutğıı ltbal'üz (-tlinlrnl'k-

t ge- t.edir_ p..t, ı~ :Jıı,Joi w JO Lıcare . 

geren telıgral!ar okunırıu.;;, vilB.· 
vetk>ı'Cien, kazalardan, belediye 
~·e part. rei•lerin<len gelen yüz 
!erce telgrafın lisııetıi ~ kurul
taya b:lıdirilmiı:li< . 

Bundan oonra raporların trtü
zakcresiııe geçildi. L<-nguis'Hk -
Etim<ıloji luğat filoloji kO'lllİ.S)'!ln 

!arı raporlan okundu ve kaıl>ul 
t"<hldi 

Gramer Scnt.a.k lromisyonunun 
rapoııı okunduktan 9()llra, İıı<an 

• bul ögretmenleriden Hayre4tin 
İLhan, okulu gramerleri ha~ınd<t 
komisyon rapo<unda 'l:ıirsey o'.
madığını ve bu meselenin dr 
in rrı.da konl>ı1ulma~ı münasip 
olacar,ın. 9Ö~"ledi. 

Öğretmen Abdi Tevfik Yegül, 
bir arabk gramer dersin:n kal -
clınl<lığmı sonra yenid{'n başla
nırken -e-li mef'ul, -i- Jj mef'ul 
ıeı:;mleri kul!anıkiıgını daha son
ra da Almanlardan alınan ~-kü
zatif, ':l'i! ıı l>i sözler kul.lanıldı
ğ.nı M"arf VekH:nin yeni çı
knd,ğ, kıtapta gayet gfrzel te
rimler buluPduğunu arlatarak 
<*ullar·n ye derslerin her yıl 
tecrübe t.ılıtas. ol.maması trmen
ııisinde bulundu. 

mısinin batırılmış oWu,:ur.u bıl- r Y<'!li De'lı'. 13 !.\.J\..) - Bug'ln 
dir••ıor. B~ rahamda Eagle tay- Yem D•lhi ~, .. aşağ.&.kl re.;ınl leb- f 

.., lig ~·~N'dllmı,ıir: 
ya<c ge ;,,i hariçfü', 

_ __......._ ..,_. Bu cşi>LJh kayda değer ır.uhılm bir 

~z a~an kurıım. genel .-.ekre -
teri B. hıraıhim Neomi Dilımec, 
hu otişürce!t!re cevap vererek 
ı>kul gramer:ert.,in Türk uil ku
rLmu ve k•...m's)"Ontarı 1le bir 
lıgisi olrr.adığ'nı gramer dersi -

nin kaldırılması dil kurullarında 
pa.paı.;.-n g•bi cı<berlenmek ve 
fiil, kip b:r düziiye çektirmek gi
bi ezberc:lilt rooun<lan doean o
kutuşu ka',d:,ıııak ve kuralları 

okuma ve ya-zır.a ders•.eriııde a
meli olar~.k öE?ret•mek maksr..dın
dan ileri ge~i aıı>lattıi...'ian 
sonro, bbu iızafrılara vesile vrecn 
arka<l~tarına K>şekkiırlerini bü 
ıJirdi. 

t!'ırarh bir hatıllar = yo:,ıur ,.e ba~<aca hacS»· ler o~- ı 
~ n;an11• ~t'ıSl kaçl'Jt lokaMa oı-

1.&b..-ıon. 13 (A.A.) - I>..ıın s!lb:.ı_h ma.k. ~re e.ı:"lt· ~'<i.oe bazı dtk..l{Unr 
'k"t~ ı .• \-ya rJo+ ·b* ı;....ıW TrJ.>ko\ ıç laı yt "J. den açılrnı.,t ··- P'O~'ı:; lrolr~-

1 •l 7 :roettı a.t:>ırtııan!.a.ında ~ıu 0!a- eeıı. ı• as glııeia iJı'll<i,ıol •r !!a.~ d.i-
1 !.: hu unnı.uıı1 '.a.ı.11:I ı~. He--r t>:ı·ııun a.e ier ciu1<k .. n!•rı.cı da )"ell ~l atıın1'1.6! 
h· .r.ıd lt ~ l'f tnWtX."3. ık 1 ·J"Şü™;l ~ar- ı~n 1 Pcibirlrr alıı~a:ıot.t..du·. Polis v.-:.-
d y :ıJılan '3.t•\:f at.ta ~ıdıtprıır' ask••r, ı~a;ısı.:Y"'Le tarnami~e h:dtimd.ir. 
'10'· ·...... _, '~-' an!n.q}m , ... tı r nunlın M'- ba.d 
~ ~·" -·~" ·- ~ Homi>ı>y, 13 (ı\.J\..) - Haydara 
h ıb u. ımnı,ro,. bO~g.-.~i dı:lllıiru~ Secunrlerabaıd'd.3 

--~-- po. 8 ~ı.ıvvt""tler. lııaş attion halkı dıa .. 

Sovyetlere go .. re .. ım•. çı<l ;ır.la.t;cı g&7. kul.an.na
~ m.pcbur o ınuştur Üç polis me

;uru h:rpalanmı.,tır. 
Baş TarafL Bir.nci Sn-fada 1 • H'B<Wde .o kıişi lı>v'l<•l edil-

d c. Aını,ın;,.r, .nıtınn ııaı'P y.a • 
i.J.ll.~ını cLe geçu:~mak ıçıc ıntitıe -
ır.r..tllyen t.ıLe ı.u,•vetk>r ve mü
iırnı rriı:Ot.a.rda tayyı.rre t5k1H!e • 
rue hücıımhorına de\'am e~ -
wcl:irler. Rw;lar b:.ıraıda birkaç 
mlikai:ıil hucwnla vaziyet.erini 
ıslah etımir;loocfü. 

Amıa11"1r, Kotelnllrovo'n'Ulı ti
n -ıı ~a~klsiode yaptıkları sıkı 
uut:t.-ır~ıi.ı ragrneıı Ruo h"Uarın~ 
da b;r g .lk açaıınan:cılar<lır. 
Rc,..;ır bu ~ ku-vvetli 
t..ın'k !ı(>şkilleı:i Joullwarak mu -
l<dhil n ücumlarda bcılumnı.ıışlar
dıı 
K .. oflk,.syada K~ nehri i.i;ıe -
nXle KaGnsdlr'd;, Ç'O'k ~ki.Jelli 
m• ıi rtibeler yapılnıak-.tadır. Bu
ıı;.Ja g~ mclkyasta top \'c pike 
boın4>;;,chman ~.vyar<>si kullar:an 
.'\lm;;.ıılar ağır zayi.J:ta uğr~ -
for'<lLr. 

lCö -\.Js ciagları etekler..n Çer
\.;;c;;k'e v.ııkm biT yerde Ruıslar 
J•ri ç<'knlm<'k mroblll'<yıetinde 
.ı..:ımdaroır. 

Vo,,;,nej'de Ruslarıın. ileri ha
reketi cle\-·:ırn etımolwlıedir. Moo
kova radyosu bu ~siıı~e Al -
mankı-rın yeni b:ı-ıL ~·erleri tanli
~'e t-b!llklk nıeclııuır:iyeliiı!de kaldıık
lo r'"1ı bild:i~r. 

burasıru Holivuttakiler :;·yarım 
da değil.se d'e, muhakık~ ki Pa
tisteki Joırivi!le ;;oiid:yoL-rı aya-

rında l>ir stü~o haline Jooyaca
»:m. Burasım pek beğendim. 
Harıci manzaralar almak içın 

;ok güze!. A.)'lti zamaıı<Lı, §im<li 
kı.n~an:v:ıınao te'ı:ıraf çe.klim, 
-tek>fon muvakkaten t.Oızulduğu 

•çin lfıımt göriı.pnek kabil ele
'•'. di- buırada~ şerait Parilite
k ~den d~ha uclltl olduğu için, 

pek az mı~ film ~e\~Tmek 
kabl.' olacak. Yalnız el'mde bi• 
senar· \"Ok. Aca:lıa s'z yaz.ıma~ 
rrısm~? Ben icap edl"ll ylerJı 
V;ı.pu:m. Deıfıal kump811) aya 
l "· r veririm, esasen kcmpan~ 
~·am ban. bu hususta saL.ıtı.-;eti 
viı ıa vetn11 tir. Ha ... Ne di)ı>r-

urr Bc.nıur i\fo yö Fran· 
"'- ( ı J, sababtan:tıeri s • arıyo

ır .m l'r ıp~k Filin stud} oları
nı gı p gordum., siZınle g(irüş
t uz veçl>i'.e biT t :nı çevır-

• pek kabil, yal!rıız; kump;n-
} Faırnl 'ouna da lüzum yok 

• 'ı V':.Sam var... Ne o, 
r ' ! di}"Cr,,;unuz? İş.inı:ı: mi 

var' Ya Öyle mi? Esa en 

-1 11 G!Mya•1'n ıniidii.1ii. olan 
lı-u at o la•'Cltık !I çıy<>rıW. 

nıi~tır. 

LW<ınö\·'da sı•rı.erl!rr i~ poı9fıa, b 1
-

·n&6tna buıcwn &~ıışlerchı-. Bu .4oll 

müsJl1ıtnan d~..ları hM'l'4'n h.ernt",ll, 
t.auı..,ı- acıiotır. 

DO&T GONDE 43 AİŞİ ÖLDti, 
3ff Y ,\ll.\LI )'.Al 

J..on.int, 13 <n.n., - V•~Ot Delbi 
!'Bqy<O s•'lzıcü.9U.n.e göre, llirrbaY'lia 
d.ör; gOC.lük karga~1t1tlbr ı;ıroeınd:a 
43 ki• öl.1~\.i@ \'ot t&..'tt'tMl 3-00 kİıı:1İ 

} ~·alacımı:-tı-r. 

A..11ERIXAN ,\S&ERİ İ'}E 
KAB.IŞX.\.Y C.,K 

Va,"ingıon, 13 (AA.) - Harbliye 
naz;rl~ın.ıa bi:Gı !Xhğlne güre, Hın

dı~t.a,d.Jkl, Aı.11t•rh!t-a kı.ı\"\'~\tcr.:rıe şu 

emit· ve'"'~rr.işt;r: 

ı _ A .• ""l)e~i:i k;la!arıı·~ı. J-f~rı.ıh';... 

tacıct.ı. bu unuşJ.ll~n ıe~bi I"'!Ütief k 
rnillı•tlı•6tı Mihvf"r rievlıatlt'rir: ! kan;ı 1 
ya.pı.ıkl.aırı baı'be öev.a'flı elrı ... tt ve 
Çiın'c yard'Lfn f\tım klir. 

2 - 1\ofm,·er kı..vveıt.ier. ır:.rv.ı 
na hij.cum eciiıtrı«iıkç:e Arr11·1ik;..n 
k:ta•a!'l h11}bi.r .şi"ye ,;;:ar ş:.LT,yacaktır. 

3 - JJındisJ.an.d:3ı~ı:: Anıt: ;koar, kt

ta.ları li n f~7!3nın dahi'.i ~y'3De't~u<' 
kar1.tnc2kta.n kes.in oları>.ıt ('ekineeek

le<"ı'd-lr, 

4 _ O:ııl'>ll ıro.rı~a!ıiklar çıktığı 
~1--.Jtrd-e .-\ınıT"riJcar.~ ku\.~t!eri yalntıt 
Amerikan rebı·runrıı iknrı.;n:ak iç:tı 
t.'<k\tiı! l.EdbiıiEr olooeıittU'. 

Yazan: 
ben de şimdi b;r Türk muhGni
ri ile b' r sıenaryo için gıörüşü
yorum. O halde ya•ın gelir, si21i 
oıomobıne a1.ırun, ö{:le yemeği
ni beraber yeriz. 

lba;;ka yere mi ·,z verdin 
Ne vazık! ... O ba!ıle · ça a 
beklerim. Ben -bclk ı orsu 
nuz· Park otelinde ur y m. 
Fena dl'ğıl. Burarun er\ lüks -ot!!-
1 orası .-;~ dedcıer. Bır feVıka!A
del k gürmedim amma, ne ya
pa! !:' .. Madem ki d .ı iy 

ok. Biraz 'eda ık l\i'ZJn ... 

Ben Pc:iekirue iken • İşir 'bcı 
kadar acele mt? Hay hay ... 
Güle •. Güle ... Evet, S:a.e ne ru-

.. y ı yoroum.? Senar.1''<> ıçın. a .... 
Çok !), olur. Bir Türk muha~ 
rrr atyoıru! Orij'nal bır fi
k:r d 1 mi! Hmn bu, film içın 
~ yı bir rekliim olur. Kabul e-
y0<1ıunuz değıl mi? Fiat içın 
k~nv m Hoş beraber de 
anllllji.rı:ı: ya. Ya. be.na şim 

Bun.dan sonra telim kcmıisyo
nunu.n raporu okundu,• Ziraat 
enstiıülerı umumi kiı.l>bi Ali 
Kemal Yrğitoğlu, İstanbul üni
versitesi Rebörü Cemôl Bi1'ıel , 

Dil, Tar?h, Ooı;ra<ya fakültesi 

Dekanı Şevket Ax;.z kar.su ba
-şınd.a bulundukları ınües;esele

rin terımlerin Türkçeleşlirilme
~~ yıoluıı.daki çalışmafannı anlat
tılar. 

MünakaHt Vekilllği deniz ta
şx dairesi ba~.ıu Zc kj Gü:der 
hao:ırlanan deııiz teknik terimle
ri tercuneı;; h:ı.~kında iz1'hlarda 
!bulundu. IPro!ecör Kemal Ce
nap. Prc.~es<ir Zeki Zeı-en, Pro
<fe~'iT K '· 1 m İ "mail Gürk11n, 
pcofesör lıanail Hakikıı BaltaıcLoğ
!u, ter'!n!er ve dil de·vr=.mı üze
rir..de he~'Eeanlı hitabelerde bu
Jımdufar. 

Bunbndım soııra Leı'.İm raporu 
da reye konup ka.bul edi!.ı"" ve 
yaTın saat 10 da t~1anılmak ü
zere lronuşmalara son verilmiş

tir . 

MİLLi ŞEfo''İN KURUM 
ÜYELF.IUNE dLTİFATLARl 

Ankıara J!l 1 A.A.) - Dördiın- ı 
cü Dı l Ku.ruttaıy.mın toplııınrtısı ~ 
Ja._vısile Tül'k Dil Kımırmı ~net 

rı BiT ADİL 
diden bir t k.ir ~e'hilm:?k için 
mevzuu bira-z anlatt;anııı... Fa
kat pardon! Şimdiden sizinle bir 
mu:kaveleye giri§emem. Daba 
cvvclı, Kuzenim Gala tis bana, 
çok iyi arkadS{ı olan bi.r Tür.!< 

'"uharririu.d\.: baıhsc1ımü;;!i, ev
vela onunl.a gö .. mQ!ll ıcap ._.. 
der, eğer anl~amazsak, ve k n 
d-i>i'nı ııempat..k bulma=m, 
mesela sizın g bi... Ma fih, 
sız çok ı,oşuma gitt,niz, onu nt
~lısak ta olur. 

Havat ır.da 'k defa != "JŞU· 
ğı-n bu k a boylu, ÇO"U1< Y' •lü, 
elılPri yıi'Zii, ağzı, burnu tle hır 
unitra1yöz g· ı iwl'uşan at'" si
gara y!knla dan b · .rti.fade ve 
fın;atı "an et bilerek b.r: 

- :ok iyi c'ur! 
Yaıro{'t rab•'dam. Periponlçka, 

Paıpas ve Toto, benan " ~ bı· 
yık ah ı d n guluşor'ıırdı. 

M.Otnö Mld-as: 
- Ned n? 

ICDAM 

Göbelsin 
Makalesi 

(BAŞ TAllAl't l İSCİ SAHlf'i.DE) 

kazoacaktır, Bundan d<Jlayı şu 
cihet sar:t.tir ki Alımanya. hedd 
Jerır.ıe \'3Ittn<llk ııçırı, bazan OO~a 
yerlerde rrtınp verici yaralaır ba.. 
lıa~ıaııa da olsa büıtıiiıı lounetlerini 
~arkta toplamış bulunuyor. Çün 
kü bu :ı.tır•p verici yaralar, ciü1 
maı>d:ı açılan yaralar gbi kat'i 
mahiyet J değ'ldir. 

Doktor Gifübcls, Düsseldrof'a, 
Kok>nyaya ve diğer b<ttı Alman 
ya şehirlerin.e yaptığı son seya
tıattan aldığı intibalar ve Ham
burg, Lü-lıack, Kiel, Roı.'tock ve 
Emden'deki teerüıC~ler.ni anlat
makta ve yazısına ~yle de\•am 
etımektedlr: 

A'm;;.nya ,bir defa. o <la 1918 
Sonteşrini~de, bı.r lln!<lalalık 
yaıpııı.~r \·e bugün bu hatayı 
tekrar etmek isteyecek bir tek 
A'\ma.n yoktur. . . 

Iı gili21erin cinayetler-:.ııe kar~ 

şı m:sillemenin temelleri, Şark 
cephesi muharebe mcYdan\arın 
da harz,.J.anacakı:r. İngiliz gaze 
telerı, Alınan ceph~> r.e kar~ı 

hava harbinin A.manya İÇ~" d:.t
~ünclürücü ve utanç vericı bir 
tecril.be teşkil ett.ğ.ı.der. dolay 
gururlanıyorlar El!erım.z.n ta
mamHe boışaldığt gün bunu '·a.•ır
l··yica~ız. 

D-oktor GclbbeL<, \'azıs"ıı ~o ·
le bil!rıl'!ektodir; 

Fakat, İııgiltereye, i!ı~-k oldu 
ğu C'eva'bı vereceğiniiz günün çoic 
u~ak o1'madığı muhakkaktır 

G&f'bl Anı.doluda 
zeJzeıerer 

(BAŞ TAR.'\FI 1 İSCİ SAHİH'.DE) 
İ.:;tanbul, 13 (A.A.) - Dunkıi 

ÇarFmba günü yaz saat le ~;ı ü 
39 dakika 21 san.;ye geçe mer
kez üstü İstanhuN!sn 240 kılo
metre me~fcde oldu~a sid<let
li b;r zelo:ele kaydec1'lm.;ııir. 

Yine aynı me<>afcd<ı' geee /a· 
r;sını 53 dakika 24 s&ıüye geçe 
hafifçe ve on<lan 4 dakika onr1 

da hafif iki :ı;elzele ci:ıha kayde· 
dihn'.ştir. 

-----<>-

Dün gece 
fabrika 

Dtin gt•ce saat 23.30 ~ılı fır.da 
Aı-a.t> ca·rnıonıde «ıal.afal y~rı.."":t-e Ml."h- f 
s!nıe a.t oı.r dogran1scı taobt ~asının 

alt la::ltJnda yangın .çrlaıulf Yt> söo
c_ı.ı!·~ili;.tınr. 

Du.n gt>-e~ panca::tına b::- v il 
4ıl.ııl""'~1us ve söndürüknüştü1·. 

""'1<:rcıtıen rararınaaıı gonderile 
t.:rim telgrafma Rcisicum~l'llrU -
ımuıı L..ınet Inön'ii karşıl-.ık olarak 
aşağiıc:la'l<!l telırrafı ııöndernı:ilmr: 

lbrahiın Necmi Dilmen 
Türk Dil Kurumu g<,nel sckroleri 

Ankııra 

Dördüncü Dil kunıltayınııı açı. 
11>1 müna..ebetile dil davamızın 
biİg<U ""' feragatli emekçileri a· 
dma gö-slerdiği11iz sıcak \'e le -
miz duygulara çok •eşckkür ede
.. i.m. Bundan sonra..l\ı iç;n a·~aca
ğı ve genişleteceği çalışm.a sa -
ha,mda ktrrumruı daha büı·ük 
ba•anlar elde ed ce~lne enün' n. 

> 

İSlllET INÖNÜ 

No.12~~ 
Di ·e sordu ve şayanı ha,...e~ 

tir, cev oımı bekleJ..: 
- Çükü, dedim, Galafüın si

ze bahsettiği muhaıTir ~<ada:, 
benim. 

Mü")''Ö Madra, cüssesi rle ga)"'ı 
;nriiıenasip bir ikirııci nı.. tl<a tıl!§
ladı. Doğrusunu istc,.,,uı..z. hem 
ben diniemediğim, hem de sizle 
re ıı~ d..ğım ıç.n bu &5-L!eri ya
z o .... :m. Eger nutk nu: ) a.n· 
su d , G a 1 at is ge.mıes J.• bu 
de k nlı ~uhakkak ki b zlerı o 

a c'.M ktu nzirler. serisi
ne dahi ed~ekt 

N o GL.ıtis, o gun Atincclan 
d m~tu Epey zam goruş
memiş dostlarm yliveeekleri 
sözl sonra, k lkt , ycımeğe 

irt k . 

* · O akşam, gece ~ arı.sı da son-
ra bi:ııde toptaı>aca'·t < Mad.nn 
K pu' de gelecek! Madam 
K • cıpu' şi'rleri Ru 3ya ter-

Rus hudutların
da Japonlar .. -HiNDiSTAN MI 

RUSYA MI? 
(Ha:ınıaka.l.oden devaın) 

rau Hindislalla l•l.rruz etmeleri 
de bir en1ri \"tiki olur. Rem, Al
manya ile ittifak abidkrini ye
rine getiı;mek, hem de H'ııdio. -
tan lokma:;ıuı Almanlara ~al • 
nızca yuıturnıamak içm! 

f'a.kat, biç şiipbe y·ok ki ,-aıi
yeti-o bu sathay a girebilnııesi Al· 
R1anlar için de, jap0ıılar jçi:n de 
pek k<>lay vf!' buJ:'iiniiıı yarın on 
if' doğild1r. 

Jap0ııları.n Sovyet Ru.syaya 
>•ldırma.ı bahsi ise yine hiç 
şiiphe yok ki, Alınan ordusuııun 
So\•y·et merkez ve şimal ordu • 
lanm imhası ile alakalrdır. Al
man orduları haoiiz Bıı..., mer .. 
kea. ye ~nal ordulıın ile savş· 
nıağa başlıuııamı)lardır . Ba~la • 
y·ıp ba5lamıyaukları d;ı Kaf • 
kas \'azi;yetı ,.e Alınan ordusu
nun nereye kadar ~idet:l"gi ay
dınlanmadığı ı~ın lıeııiiz lıelli 

de_ğildir. Eğer. Alman ordıısu 
(mal \e nıerkc-z RU> ordula -
rını da harbe mecbur edip y ıp· 
ratmaı·a ><:ya ınağliıp etnriye 
muhtcdh' olabilirse böy·le bir du
ruında jap@D)•anın l-ir hançer 
haliııd~ Sovyet Rmya t11n sırtına 
!,.upJ;ınal'a~t nıuhaıkkaktır. Ao. -
la!-.ılıyoı· ki, jaJ)(>nya bugün ~·a

rııı bir taarruz lıamle.,.hıden 
daha ;z.iy ade Hi.ııtlistan , .e Maa • 
çurya kapılarında . çıkacak fır -
~alların hamlesini yapnuya ha· 
z.ırlaıunakta ve bunun için bir 
y andıın Rus hududuna a..ker 
,_-ığıııakta, bir y~nodan da lliııdh;. .. 
tanuı iç durumunu "' Kafkas 
harbiuin ,,.,yrini dil;.katli \ 'e ted
birli bir halde takip etmektedir. 
Her halde, japoıı~·anın ne yapa
cağı ağı.r:sfo:> ııon Wta doğru vaziıh 
bir "'1.relle .. ydınlaumı~ ol•cak
tır. 

SUKRO AHMET 

Amerikalılar 
Baş Taraf: Bir:nd Sa')'iada 

bt ,; h~W.:.lr-.ja bugı.ln ~-'1 O.S:!tl{'fı n 
~j ~ bL~ bS"\:T Nh)ıı ?r \"t .nıuh-

1.( 11<'1 oi01t'8.ı!t cuma günu n''~1 ·1na-

\'2 ".,g'ılon, 13 (A.A.) Vat~ as
~ 1 'kaynAk ar.nın mliıtal swa a:c>

rt' S kıııwn adaları m•ıhar~ııi.o. 
ncl:.iet 1'1 her ne oı ~""'tl. (ıgH pır ası 
~r. *' kik. '}..tır Wi ~l"r jwponya Rut>
y<ı)"a ta~ rnız etn1t.•k fıkriındıe i.w..e böy-
le hır ttr-Cb\.$(" gı.ı işm('ıd.C"ll V\l'Cf 

dı.. \rı'eıı·k!~ ı ... BilheB;.:t btı b-.Jt.ımrian 

dır k ~ J("'Jl'l<>n ad&Jıa.rl!Ja 1..---arvı ytpı

lan ta.urua: bir mu'\·aff:ıkiyrt olt!:ı ok 
tett'lldk.l ('c:.i lm'Ck:ted~r. 

Almanlara göre 
(BAŞ TARAFI l isci SAHİFEDF.) 
müdahaldeı:i neticesinde düşma 
na ağır kay)plar verdirilmek su 
re\ile akim bırakılmıştır . 

Rijey'in cenup doğu ve şirna
lir.<le piyade ve zırftılı tü.meıJe~ 
çetin bir m~d.~faa mulharcıbes! 
yapM3kta cl"vam P.tm~ktedirle . 

ZAYİ - s lıvrl nfilu ınire'1:11'lden 
a'.d ı'n nU!:.n. stoEr -:nle Si r ır~
k rl'k şuce!f\r.duı a\~ım •'1ker1 k 
tP >:eı,::ni :k _;br-ttim. Yerı:'S'llll ala

cağı-ndaıı ('!lkıliwn hc.:ı=ü y$.tur. 
tbrMmı 0.,ıu \l>san Çlıle\ı 1327 

cüme edi'mş olan Nirzun Hik
met ile tanışmak ~:Y".>rdu. Na
z;m Hik:ıneıe bir me~ yaz
mış, davet etmi.5hm. 

Gece yar.sından sonra toplan
maınl'Za sc' Ap, K.o«>puli ile Pa
pas ve T .:ıto Miratm o a~.-ııki 
piyeste rolleri o!ıdui;ın<fan ıdL 
ve Kotopun, lpek F'lm stucJô-o
l.arında , Fena voı. fi',ntirıi ~vir

d ği ~n gündüzleri de me;ıgul
dü. 

Ko!·qpuli, Ntı:zun Hikmet için: 

- işte, diyordu, iff·har edebi
lecC"ğin.z lb!r şair. Ne yazık ... 
Yu-ıan."tanda biı:im böyle şa r
lerll""'z y.:ık. 

Burada istitrat olarak şua:ıu 

so:ikmcemt- müsaatl€nizı r ca e
de(! ğım. Be zlunda c.turdu
l';~m zam .annerı -on sek se
ne k dar o~~yor· v~ b'rinc. kat
ta otli""am ve ut t van ara
sınıla. ilk oturdu,-~ yer .,.ı.r 
tavan t.rası idı Burad.a uzun 
müdı:lct 'ka ~ m S a T m
de, b•rinci k<.lta b r etrc taşın

dım. B<ırası, b ka ·z.ın başın
da bahscttıi'(m • ' kak fark ol
mıyan. evdi. Heme~ c ci:leye 
'bakan pencer ' ri olıc.luğu ıçin, 
~r akcna ese • ~r a :şam, 
I!«:~ var.-;ı ve) a sah• lı eme-z. 

,Daha var) 

S.4YF.4 - l ---

Saracoğlunun nutku 
D\:;ı J.\n.\lf 11:\t.İ .. \.uutOl.) · bil ,, .. roır: Birn(; ort.ıJ h&,li. 

T.a ıtcı.:;nda )apı1rnlt b•r :.aıdır h*."I' l rK, 1..tı ft!kl••: da~a·nw k.a['.o 
E ic H"» :ın \•e Hı l <f'- ıı bes.~ gayri kalı rE:lt' 5"~ 

t , l'n s ;ihıy«tar ınl.im'lf"'lrtLt tara.. ~il(' nl,ifmrn memk'kıet;ıı.n s.ı.l+la 
nnJ. ... u E"oylf'r~ aç k bir be)'at.e(1 ,ıı.ddftltl ~acı bu}uıı<k..ğl na \·e 
\'e lhbaridıı: Nuı\kun An'k.a.~111. d•p~- htl.ei-ra( k.ı;ı;)ınli4&: ınwi~arını l<'~ oı~~.ıı-

ıtı:.a " • a f 1lk .r..in bı!ıh:ıss .. ri kkl- gUtı.& kot &;ı İk nc'si Koı~•SJ:Ddcı ol-
ı·· ce !in• Ol-u ftk:a ı t;ayrı faat fil.O :\I~tt'Ua. ol6Ul"l her yıe. ı a rua& 
bt..ar;;ı.f' k •le 'rü!1'.1yt n.ln ntalap et- ııe l.ern '!'lY e d.ına b:.ıhr1tolı blr ha.-
~ !aa bltR tlı:k •r<Milnı t.efrık e- le gel~1 bu sulhu ~t edeak'nrı 

deıı f4a ... Jıı·. Huna • .. rı tn ırı..ı.na şu- yelrrıız nwt1vrrc!lıer oldu:..::.n g·•rek 
dLı • Ş·.md ~· mutu:sı.maLu Tu krye ı·ei9iciwı.hur İnoı.il ge~bıc S.ra('Olh· 
b·~r:.af 'k><hıJokla ber::ber tk ıı:ulıa- dNiok clıfr.t"'kı1ıedlrlr.r. 
,.;p '8.raf~~ şunu bntrrlamasını 1$te - f kt.llıc~yf' h n ctt:'.d>1' k F-
tH~~~ti.r. Ti.iı'k'iye ı:-ı-a:.2i M"\·e9."{i.fj :ifl- çı~n ay Rt--.nın~l. sf'lkirAnoi ordu ta-

tiraslar){'I ~1~ r:et.~1ı·. Jo'a;Jı;..&t ratınciıııın E alame-yn"dıe duro u 1~n» 
coğrali \:i.id'yeli g1rbi ya le i-\r- dan eyvt:'l, Nl ve SılVt"'.)'Je doıCru. 
ki Avrı::pada. ge:;~n ha · ;.ı;tla _.ı<J :ı..- hrnııt"n n1oouu\aa: a uclriKT!aiı< • ı.Jaı 
fJ.ar olr:ıas n icba- tln•do.tedır Bu 1Jerlediji cen...'Wia Türki.er hay11 tl"-
al&ka. kf'ndısini mc~rl5., ... ~iCUr.htıf' lAta düış;m l.er fd.i. l\f•i~·e'" k act-
İn&ıu.:·nun grçen 1eş~de :ıı.t~c- n.n ş(mel \"<'ya crnr..:p kıol!arından 
M huzurLındak.t. nl!'kuOOa beıyan el 4 bir.l tarafıı~n bundan daha 'ba.tka 
l.ği vcçhl.lP, Balitan .errk'k.e-t.ı rioıto. mıwatfaltıyf"L e-r e]d.e edtln.t::Si ba'l.ıa.-
~ -i.l.ilı etı ar11~dakı Tıı.ı1k kuygı ı ş.t'k4 dL• ay4ıt telıiş ft'nlW"eie-rt eıöruk11r·cılc-
inde keucfulı ;c&ı!erın-eıkte.d r. tir. 

Mancht'ste.r Gu:ardıan gs.?Jetd~ı şt.;.n. Bun'!" ~bt•bi t.."ikardır• Sanu::ıo.:,ht 
far yazıyor noo .-r~ taratın n.aı!aaUerine te•r 

Muh!!.,, >f!'..Stın ~ c "ldc !"-al~şk l~riru gOOtermekT&ıe de,·am edeoek-
".:-e o· daı.t·e$-r&n ~mııı.i t«" > diy-e ~et\!l., T it - ing:!i"J; 

oL.ın her şey. Vii ım?li~ • fak\tlı B~·l.lk Bıl:loı!'l~ıntn ct."'Stek-
meq: lf' ,e• r nfen.I:ıa.t1er:.ne leyr-b lm .si. ·ng'lkz erin ~ı .sır. Suriye 

l.Yl 1'll2ll'T1 t cbı ec ~· · n 'e lrııi.k'ı e ·erinde t t\Q l.J.t:Amıya

' ı her ~t;:ır.da., z 
Alman o f>. 

h<hf ' 
t r })3. l s I• 

nıa rur• 
ek ın nu 
.ıih\:r ,._ 

, 1r et.-

l'i.ır"rı..J 'll;ıne vP h$vatına 
~'2-k ol& tar 'tin sa co •,u nı.: .c:~ 
-e-\~ • taicıcir.d t.Jrk :.... k nın t&.>n. 
neli~· ,,, ..-au dô,;Jş ~O:: su.ret.!.
dPk· Cc.<l.e o.r an 0- Ji\.iphe gO;:ür 
n z Btnaı•naıcyh .yaeet e~e b·r 
rulh\~r !ebt2 lığt t.emıı,. J \"(11"m~
-erı iç n -' n1ann tı;;ı\t.l•·r~ m..ı.es.. 

oı rap ça "'akta"."'1 Mf'~n hul:.ıl 

e_.r••. e l'ürk .. )"flJ.·11 1?"-na n ı;G.ı nanı 
si:leıbi iV"'·na" gf'ln1ı.ş olaeutı~ 

BövlP bı ınt'..h.arıın w.. ncı '\."e 

u;;~ıl y.;.p.la.:-a.ğı Rusya \ e Orta <ı'"k 
~ ll!'...eti ~.iş.all.ı. 1 a ~'!l· "'ikyas
ta tabici • Oru.11 r. t ~- S..r~lğlu
nun •F•al Türk ıara!lığı> cEye 
ta\'sİf e~ rnl'futımda mUnd,~m!ıç 
·uru-et \~ }aaram t.abıtuir.• ı 
OWen·.•ı .s.ıl. dıpk...n•;.l\.ltc. r1ıltwaibi.M 

df' şnyje _yazın.M;ıtaıdır: \ 
Bu nLtl.k..;n ihtiva. -.. tt.gl Faa h t.u

ı"3fl~• 9'')"D~ntn. arkfllr':m<la JJ 1 ea 

r 

cıı r • tab:di . 
Oi"t.ı şam.~ ıng 1rı v nt.t fijr: 

klJVVpt inin b h:>Y ti s.aıhalan mu 
z3da m "Vaf'ak olacak arın1 ar-

z.eden ek TU!itiyetıfl s.-•bat vP u-
... -e-mcti •!uıda en~ g&te 

ç;~ <'r' kii\'tıık bir sebep b'le mevwt 
n'm.::yac:ağ katiye~. f" soylerı..eb. tr. 
J\.lmanyan n Tü'l'lqye l:ııık.kw k ~ 

:ıt \:e oiyetlı:i etrs.f-,da n" n--
0S1C nhur İnön-0 ne de yflnl t>aşve-
1;..l '>'ç b r hayale k pılmaz. Bunun 
i~n onra ... q baş.-;da laa'dıkc<i H t!e
r· kıe-no.ıler üze .. nöe yapacag1 mw-
1 lic.:;lı; u:..C ta'l1;)·*3. r:ığ-nen -.ı:rr. • 
rr JB\.akl h:ı re5=:,~t1erindf: deı; an eJe. 
ce!. erdir, 

Yeni btlkü..,,,~sm zPçe-n h1ft!:ıo. Kı.._ 

bı.;ııet e bt..y· e11:i cı1ara'k Türkıye

ru.n en başl1 dılp.lorıı:n.:ıt rır.Udıı ~!"i 

o a ı Ce,·s.t Aı;•al!Dl pın.f'9l 

~-vet e Tür.le Rııs ınlll1ase-

bet~er1t1i s!Mı hu..~L:.nıdakİ ramim! 
a~nun bır nlşanes. suretlnıd~ t~

lôıdkt edilımekt.edir 
B~ Brit.a~ bir!"'1'« dRv eıı,. 

~ ıle So\tf.e-t Rusy.a.n:n ıniiqtı.'""'!.t bir 
bı:"vicilc 'Y'::ii~ Go..;ıı go:-.te'rec(k·e-i le 
-tıenı.J.dci a: meotıi mliU'"f"~iın lf'~dc tı~

d ı ti rrf.nt~ gtri.1r &:ral.k'-..ne- b ı T' .. l' 
·ey-eni,., m1.2taveınrt.:.rı.l tı...~ t"\-..~ ~ 

'tesi rlf• rirı · )'4.parai<.'tw.·. 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri ilan bürosu limited ş: r
keti tasfiye memurluğundan 

Temyiz Ticaret mahkemesince tasdik edilmit olan 
lıtanbul Asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 
esas ve 942/38 karar numaralı ve 6/3/942 tarihli ili.mı 
mucibince İatanbulda Yeni Postahane kartısında Erzu
rınn hanında icrayi faaliyet eden Türk Maarif Cemi
yeti Resmi ilin i§leri bürosu limited tirketinin fesih ve 
tasfiyesine İsbmbul avukatlanndan Necati Yalımın tas
fiye memuru tayin ve intihabına ka.-ar verilmiı ve tas
fiye memuru tarafından münfesih ıirket muamelatının 
kemafissabık tasfiye memuru nam ve hesabına ifa olu
nacağı ve şirket müdür, memur ve müstahdemlerinin va 
zifelerinde kezalik eskisi gibi icrayi vazife edecekleri ve 
münfesih tirket alacaklılarının §İrketteki hukukunu bir 
sene zarfında bilmüracaa isbat ebneleri ili.n olunur. 

(8751) 

Kütahya ValiUğinden : 
1 - ~r, Afyon ve Te.vşanılı yollııırındcı yaptırılacak olan parke "a.ı

dmrnler ~ alııno.cak 300,00ıl adet ma.mul paıt<e ltaldınm \aşlllJın ;1ı:ııes. 
günü t;;.lip cıkrnadığır.d.J.r. 2490 sayı!ı iha.lat kanunu.ntm 40 mcı madde..-.int 
tevfikan 31.7.942 t.aı'tı.ı>deın i\ilı•ren btr ~ z.arfındıa paz&<llkla ibalts: ka
raTI aştırı lımt)U r. 

2 - Tahm;ni b,'<k•l 30.000 l 1ra vıe muıvakb.t tıernilıat ıılı:çası 2250 füadır. 
3 - El<:sillımeye giınıl!4c iÇOn Viliiıret N•f>3 Müdilrlüğüne ıniira...atla ala

cak1ıcwı ehliyet vıesikasını ve Tı.carri Odasuıın kayııth bulundtAclarına dair 
,~,., muvatll<ııt -.- mo'klubtıııu Daimi llııcümeı:ıe ib<ıız etmek meo 
buridir 

4 - Bu iş hakıltıM.a fttla malümal almak ""' ~ görmek iotey&ıler 
h<'r gılin Daıırl Encümen ica1""*1e muoac:aat edebilirler. 

~ - i.<lııtcJıleNı her giln üçoocü m ddcde y:ız-ı.lı .....ıı..:.ıarla :ıwtahya v. 
ıa,..e-ti Datını Encümenfne ırıur"'lcilı&.tlan ılin olunur. (83f.6) 

~nhisarlar Umum Müdürlü(iünde 1 
Cin9i 

Fıçı tap<>sı (şa.rap için büyilk) 

F°M:l tapası ($3MIP için kilçi*) 
Ve!';;in:ıy şarap mayaı 

Bojo\e şarap mayaa 
Alko!oızatirs ~rap ma.yası 
Romance kan'i ~arap mayası 

Miktarı 

00,000 ;>d~t 

60.00~ adet 
350 k.<lo 
50 > 
90 • 
40 • 

Tokay şorap m~aSl 25 > 

Pııraıırlıi!ın 

Günü S..ali 

25/8/942 10,50 
Salı 

25/8/942 11.-
Sal• 

ı - Yukarıda cins vıe m.lldarı ,. .. ~, malzeme pazarllk:a satın alına 
ctıkhr. 

2 - Paz:ın"lık hi:zalaıında yazılı gür ve •aatlorde Kalıataşla 1 \-S.nro §U· 

beslndekl m~rk<'z &lım koml"JTonunda yapı\a~tır. 
3 - Fıçı tapası ııumuncıısi her gün Oi)'.eden sonra SOz(l ceıçen şubede go

rület>lir. 
4 - İstel<lilerin pao:arl:lc itin IJyinolunan gün w saathırde tck'il l':le

cEkl! ru fıya.t üze!'inden % 7,5 güıvenıne para sile ·biı·llkte mezkıir loom-syona 
"' ,..caal!arı. (8516) 
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395UL TAN MECiT 
DEVRİ 

~~BAŞ PEBLİVANLARI 

Yazan: M. S A ;u İ I{ A RA Y E L Tı>frika No. 16 1 
Bu ruuı<eayese, hep Sıvasluın le
h;ncd:r. DJJha&ı var .. . Akko; un
Junun """ğıl•-rı yukarıları gibi 
ka\~dir, Hulnsa, bu adam ben
den de, Amasyalıdan da, Tokat
lıdan da ,-,uksek bir pehlivan
dır. Eger "Bekir biz:mle b

1
ir gü

~-c.; daha ya,pmı5 olsa daha ça
lıou1ı: v<' kolay mağlı'.ıp eder bi·zi ..• 

Dedi .... 
Ağa, Kel Hasanın söyledikk

Tinı zilhninde dola§J;ırdıktan son 
ra, hak vermişti. Pıohlivanın 

söyledikleri doğru idi. 
Ağa da her Anadıolu ço

çıığu gibi güre~mry ve 
güreşten anlardı. At1sdolu yay
~ıl-sınıfa güreş bilm"yen ve talml
yan ad&rn \'ar m:yd. ~ 

Tatköprülü '1ğaı peh!iv, n!na 
i.cl~n bak vermekle '><>rac.r yü
ziır.e k2T$l hlç b·r ey RÖ~ l<:'rr.e
di. Yalnız. kaşlarını ça,arnk: 

- Hasan, gözün yılm1ş g,l!·ba. 
Fc..ıJa miibal~ğa l:'-CLyorsur, '>. 

Ağanın bu sözlet·i üzerinP Ha
~ar. S~"'ll111Ştu. Zaten, büyük!cre 
fazla laf söylenemezdi. 

Kastamonulular gittikt~n son 
ta Amasyalılar,'Tokatl ılar Siva~ 
hlar, o gece ateş'er yakarak ge
<'C yarosına kadar yediler, içtiler 
oynadılar. 

Sivaslıların zevkine pay:;n yok 
tu Akkoyunluyu durup d'nlen
dormeden or<:da burada <lolasıı
T p dı.ruyorlardı. 

Sivas sokak'armıda davul ça
larak dn;aşaıı ıellallar şö) le ba
ğ'Jı·ı}orl ·!".it: 

- A..'..tkoyunlu, Taşköprii1üyü, 
dı>vc yu]aro:, '.c bükeı-ek y end .. 

Erksi zün, ikind;ye kadar b;n 
lctx'e k!§: milll oyunfar oynıy::
rak, küçükler arasinda g1rese
rek, at yar1ıtınp cirit atarak i
kmdiye kadar bayram yaptılar. 

İkiııd den sonra. misafiricr top 
landılar. Ç<.dırların sökıü!<>r. 
A.i;ırlıklannı hayvanlara yukledi 
kr Binlerce atlı davul zurna ça
farak ~o;& düzüldüler ... 

~ıva~Llar, atlı ve yaya olarak 
;m·~ai·r:<:rlni selkimetledil0r .. . 
Fakat.., bu dıl"ırlııte 1\m&sya,.Jar 
biraz dü'ü"crli gözüküyor'.ard1. 
Cünkü. Kel Hasan ve A.kkoyunlu güreşinden sonra. ağızdan a-

ğıza şu sözler do!.aşiyordu: 
- Eh! .. Art.k ayıbuğanla A~

koyunlunun beraber güre~:ııi 
hallet,nek lfızımd•r. 

S!vaslı!:a.r, bu güre~in bir an t:.V 

·vel icrasını jstiy.orlard!. Lfıkin, 
Arnru;ya11la1~11 ~ğı:r da\~ronıd:k
la 111 görülü)ordu. 
Amasyalıla rın, güreşin çal'ça

ıbuk olmasına taraftar olmadık
larının sebep leri ,·ardı. Çünkü, 
onlar da Kel Hasanın d-~diği gi
b: ;\k'koyunludan korkuyorlar

dı. 
Hele, son glıreş Amasyalıları, 

büsbütün ürkütmüştü. Bu se
beple Ay:ıboğanlarrnı hiç olma2-
sa bir kıs müddet idmana çekip 
beslemek l.iiz:mdı. 

Siya;lılar ise, hemen., bir a:ı 
sonra, ve Sonbaha!"rı doğru gü
re~n yapılma>ını ısti)"Orlardı. 

Bu dedikodu, hemen bir gccı 
\'~ yar:ıfı gün :çinde Tokatlılar 
Amasyalılar, Siyaslılar arasında 
dönüp durmuştu .. 

Dedikodu biiyümüş•ü. Ve r:i
!ıayet, ağalar ve beyhr arasında 
cidd:yctle kor'ıuşulmasın mucip 
olmuştu. 

Fakat, bütün bu dedikodu V€ 

cıddi !wnueınalara rağmen, Amas 
:yabtarla Sivaslılar arası nda bir 
gün tayi ı \·e ta~arrür et.miş de
gldi. 

SivaslJar. musaba.ka gürıunü. 
Jt.:riri, hedi~·e~_ni tayin içln c;pc·y 
ce uğra~ .. ilarsa da A'l'Ht'ya aga
ıa_ından a~dı ·1ar· tt''· ... bı şu o -
du: 

- \takit \•ar. Konustıı· .Knı·ar

Ja~lırırız ... 
Amz.syalı!ar böylelikle bag

!anmak istemiyorlardı. f1te, Sı
\'astan a)·rılan yolcular . .l\k.i<o
) un]u ile Ayıboğan:n ıntikam 

gure>inc karar vcrd'kleıi ha1de 
ğü..,ü 1ayin em1eden avrılm::~la:·
oı. 

_.ıt\kkoyurı.1u:ıLıı1 narnı Köroğlu 
destanları ~ "oı dill.er<ic dola1ı
~ ordu. He İ-i:c~ tır1u-n nasıl Kll 

i.;.apanmdeı.n ;{u,'u up f;alktıg.rıJ, 
tıas'!l'larıJ'\o ııas;l deve yulan tak 
tığını M> •1 •yere:.C üvünü·yordu? .. 

~"'-!'ada sırada; ~u sL'iz.ler de 'SO:-; 

lenöyordu: 
(Daha , -ar) 

[_• GÜNE BAKIŞ• l 
============---=-==~ 

Türk dilinin hakimiyeti 
Ti!:rı.h:in A2yd;.1y;ı:ıfligı büyü!;: fu1u.r

iıaUn, med;ıniqetler.n kurucus:ı. olan 
miJ;·ct:t .. , m~nı seciyı.•Jf'ı ıe arı..ır.::-

]f'nni muıhaiaıza suretile varh~l~ı1. 

r,ı koru111~lardır. 'Iüı•k tarihi e 
TU'"k tnt'-d.ı>n.ıyc1ı, ti.lrK;• Qn ~.\tı.ya 

k1t<l61n .... 'l ~Oııahndıe, şa ~ındz., L'fnll-

btıdıda, gaı1bi11de yayıtnı.aJarHe yeı·
Je·ş.ıne1(1ı nı. ~bat ry;e:-. ~ Qsnıaniı 
,1np2r-.,:·:..e· i~l1.nu ~uı an ecd.ad nıt. 
Tur1kler

1 
im~ 

1 
S-:.ır·y ..... _,.,, Ffi ·tıı , 

Arab Yü .. lff• adasını, Süv_eyş kt.nı

lı ha za~ •, ;;-•nıaji . .\f . ..:~yı bıJ' ' -
ra~t;ın, \Tiya1ıa kapı·a .n<r, Tı.n;ı rı.eh

ı-i. ötrier:ne k!<ıdal' cenup 'ıe ~at,ı,; cı -
nuL•ı Av.rı.:p.-ı.yı diğe:· taraft~'l ıda"e
ler, hUık;.ı.ır. v~~ ı:ı:.it...ı.L.ta ı, k~,jt rel 
1.l· .... trler ~ltll1a alrr.ı.:r.a:-dı. 

An-ca!k {':.;!{ o~anl. '1l)para:.O.hı 

g; ':'il u &0ı- Ucv -e.erin~ TC .t ""1:-

1Y<ıo:ıya~ ,. e ır:~ i,ree:i yabancı 
zunıın T1.."tt d"•i de İran Vf' A:·~b 
< • ı • . h.· ·.mü, n~:J'uzu. kı.. '" ~l 
1e: ,ı.:rın1 tUtli oLmağa bo';-.atnı . ..,11. 

·r n..z ... 1aıı.tan, Gü ıh:ıne hattı hlı·.11a 

Ji 111 ··.elan ~onro mı·ılklı:- ht.iküı-ı \'I} 

r.··ıt ... !:::.ı tc.:."t. ~! ı · le ed~~c .ed._ 
~h.a 1lar.:.,ı.k. bJr ha'.e gf'!di. 

1\I;}lı mücadeleden, j§.'i~d<ll haıbi
rı.n ısaft: !P h:tam bu ma..,ından, Lo
ı.;,;n su!hı.1:.d.Jn sonr..a yCnı hanıler •.' 
re ~h'.<l ojuındu. Ebetli Şef Atatu:·J<, 
!J }\.f.~C\S 923 de 'l'i.ır~ hart..li·l· n n 
k:;.bcıl\ir,{İ 1 12 tf'OlılTIU2 19:::2 dı" aahı 

Türk Di' Kun.ımunun kı.ıı:.ulı1nrı,.;111ı 
E1r İ" bı.:y .:·:n~lardı. 

ma~ının h·ts . nınuan s0·1 l\f.l.i SL! 

Ili:rr<et İnQı'li onun bLt bliyt'.c{ t2::ı_·.
~1 irıin korı.;.1yuc,ı-;u o:ınu.s1ardı. 
Coğ~arya, ta :ı \'ı tiı ,\ıJ<:i:<! ,:-

<l;ı tarih \e ct>S.t•afya. fukl.ilf.1.:".'<'inde 
Dı Kurtımu.,un döı·rll11<'ii kurultr.yı 
tı..nı.<ı.rı!"" ı ı)Jdu. B, demı·k, r kı. t 

rıl·İ ~i.ı ı.:o,&raf.y.ös le tar hi ıl.r.i •ı 1 

milli tt>l~·,k, JlerleL.'Tlck, inKı.,,a! ı~t~iı·
,,.. .. }... 5af11:;.-<]', h r. ,(.t'..l,~;.' içir.d, b·· -

n~ltı"··n.ı.,_,':ı.rlır BE: •l'ğ 1nı. 'Vadığl!ıı 

n ~~rta1ı.a ç.-ı:a · n '· ~-i.U\'\..'etlı·nLriı rııı•kH 
fc ll in ~~ yao: :ıcı tPs .• Jerdt:'l 

ı;,. ·..a..-:n a '<, tanı ı ü!"lil::-:ı tu .{ l -
1 nı 'h..;.Aı.n h::ılc ge' t·ff:C:>. gay et.t
.uldıı, hwmlelt·rin<iı• çok önc.+!"lı!i 11111 · 
'a a~-yetı.cr e'd 1 et:n;.;_ :::c\·İn!'b--

,C'r<·~·n1ız n ·t:c ,le t' k 13:-;rrı~-ıı'. 

1928 yılı 9 tğu-~osund:ı bd-ı: 1 ay ... n 
Alfa.be ;r:'.;:ikıbınct,n buglinıı kaci r 
c.l an bc;Şl. l.ı net:CL'}e~· Ol"r.d.Zldır t 

::; .. g~ı. :J..-k ctırn:n hflı:(ı1uyı·lı çın

d,.. bulun~ıaktoyız. 

Tü·k dı~n:n 'Tl. i dıl h.:hne get. 
.nesir.:dr. df\· et \'e ın 1J .. •!, di:t 

bı.itLl:ı h::tn1 1el,,rk ba:;-aı·ılao·d:l bw u1-

ğı gilıi bıH•&berc ça'.ı~nı;"'tır. Bu 
~rbeple Tü .. :ı: dıli, cfrmJı ır·ıyı·:.ten f'V-

P}f.( nt•:.lin, Dör<lüncli J)iJ KurLı -
tayına ka&.r \ e J928 den SOtn!'a 
Jı ~ y 1 -aı·f'olu....,ar. g"Y'~ı:•:leıf'n iY" 

\~r·.11 e ç-ocıı.-.:la ın. ge':'!çlt·ı:n <le 
h ·ı~d11n ctili hatiı:ıe gı Jnı· "'tir 

o·, Kurul1.1r.L·'"1 ne.,,rL'Yı' d ğı ÖI!{".nı

Ii f·ser. ı'J" y:-:·nil~ ·i, Türk gramt'.'ri cıe 
11;"1\·e F·dil{'<:()\., Dil Kut unıı.ırıun, n: ı 

Ak.adem.iS"'.:lı• k;ıl o' ).1d11i>,1A da gö-

ı'\~.ıı:.:.ı4ki:.ın wn tıc;şrin:n 10 ncu gUr rii -c.:• r>f r 
rııU 1·ltr~ nı:lJetinin arasındaki ya~a- H. N. IRMAK 

HASAN 

Bu Haftaki At Yarışları 
İstanbulat yaro,\'larının altıııc haftası programını okuyucularım ıza cetvel balonde veı;yoı·uz. 

Birinci Koşu 
Uç ya~:nclaki yerli yarcn'!kan ingılız erkek \·e d:şı taylarına malı sns 

Duhuliyesi 4 lira olan bu koşunun mesafesi 1800 moo·prli• 
Atın N'ıwwrası Salıibi Atın ismi 

1 - Suat Karaosman Tiryaki 
'.!-
3-
4 
5-

Tahir işbi)en 
Suat Karaorunan 
M~bmet Güler 
i-braJlim Ha1ıil 

Kader 
Mene\'i.~ 

ikıbal 
Cevher 

Yaşı 

3 
._, ... 
3 
3 
3 

Sik la 
58 
58 
56,5 
565 
56,5 

ikinci Koşu (Kabatepe koşusu) 

Binicisi 
Mu!'tafa 
Re.~a t 
Sokul ay 
Zeıki 

Osman 

İki ya~·ndalti ) eı~i saf'aan İngiliz eıikek ve <k!li taylara mahsus tur. İkrımıi.y~i 1400 liradır. S'kJet 
52 kilo.dur. Mesafesi 1200 metredir. 

1 - Prens Hali'!Yl 
2-
3-
4-
5-
6-

Fehmi Sisma"oğ}u 
Fehmi S:Sma rıoğ!.ıı, 

' ' Fikret Atlı 
Fikret Atlı 
il-ham Aytaç 

Hu.mayun 
Pulat 
De-stegüt 
Varat 
Varadin 
Nılüfer 

Üçüncü Koşu 

• 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

60 
li8 
56,5 
56 
52 
50,5 

Davut 
Bayram 
Şanoor 

Ahmet 

(Handikap koşusu) 
-C-ç ya~ -tlaki ,;1Jka.' Arap erk ek"" di~i la) !arına mali.su.mıı-. İkr am:ye;i 100 J1ra ıoiu.p tlull--ıuli·yesi 

L9lJ l.rao r \ksB f~; J 6'1f} mN ro lr. 
l - Ah1"r~ Jü,cb.r 
2 - Suat J<a:nnf!n:an 
3 :\1 Erc-ı ' 
~ Cl·mal Büke 
5 
6 

M:.ıs'.afa B.yr.ım 
Qqroan Ge'.lç 

7 - . ·iyazi E!':;oy 
il - İlhami Aytaç 
9 - E:T.in Puk 

Bır N"i&ı..:ı 

R1nt 
Dut>. 
Can 
C,0 ""1 ur 
\ Tt>t!ze 

B"1ıa-dıı 

Ceylfuı 

Dördüncü Koşu 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

75 
63 
60 
57 
55 
53 
52: 
50 
48 

Ahnıe ı-:t.:'~C hır 

Sokulay 
·Bayram 
.lı..hımet 

Jlhsan 
Aıhmet Soi ,.,_., 
HO.!'\ rtrt 

Jlidvan 
Rt·s.:?.t 

(Tayyar koşusu) 

• 

Död Ve daha ·11karı yaŞ'tab safl<a, Arap ui ve k..'rakl•r•na m 8''"'US'ülc İki iJm•yesi 40U Lı:a olop 
duhuliye.;ı 4 liradır. ;\lesa-'esi ~800 :met"edir. 

1 Ali Ersan Tomu rC'll,1 6 
;J I>:oı<ı · Hakk Tekç<> Tuna 
::~ Sa\'~ f;a.va 
4 Muacnmer :vJ.ıdi Bora 
5 IJhaır., Ayt'' Tarhan 
6 l\Pıir Temizer Murat 

Beş!nci Koşu 

5 
5 
6 

4 

(Uzun çayır 

53 
58 
:;3 
58 
56 
56 

Bay-r~m 

Rt->at 
]:Jısnn 

Rıdvan 
l\l~hmet 

koşusu) 
Üç ve d&'-.c.. yukarı ya'Ş'ta~ı saikan İngiliz at ve k.1:;: c.k~ıarına n1ah su-stur. ik a.nu)f''i 5ı.ıO 

!iyesi 5 l!rad:r. l\ılc~afesi 24-0ü met rooir. 
1 Daktar Sef rof Komisarj 
2 Ha.sa!1 ~ı\1a,i{~~ Dc:ındi 

3 Aınmet Artman Öz>rlemir 
4 
5 
6 

A ~ne : Atnıc 

F'kret Atlı 
_,;. vni . .o\ı~ .~,agöz 
!3';-'~h TEnıt: 

Konca 
Umacı 

Yetiş 

Çobankızı 

7 
9 
7 
5 
4 
4 
3 

60 
6ü 
M 
52.5 • 
52 
50.5 
4~.5 

Arkam 
Mrcit 
Sokula;: 
F;iıp.~ 

AJlITJ(.•t 

Baha 
Rt'~at 

SÜMER B~NK 
YERLi MALLAR PAZARLAR! 

Mtlessesesı 

Mağazalar 
Mldürlljlnden ~ 

için Şef Alınacak 

ÜCRETi 170 • 260 LİRADIR 
Bu vaıJ.ıeyc all1k,caO-;.,·~ ın en a2 oı-ta 1::ılıs]}:nt ıti,m ;, .mu~ ıa 

a.me1.:.ıtıııı ida:-e edece-:ı,;_ derccrcie bu i.}]er<i•, tecrüb 0 güın: J.;, nı<ı_:..:.za 
hi'2l.'1lCtıinl üa et.n1~ olmr.·ları \•e el!ıi:rien a~..:·ğı yaşta bu lt~l"llmil a ı ı.:ı
ı.ın;dır. İst.eklileWn a:}ağıd.a Y3zılı v~«a'kl.rla 17 A.ğust.oE. 942 ti:lr. ne kr. 
da.ı• Su~tıa.ooamamında Ka1:ıı.ıcıoğlu han n1da "-i~P~)JJ7. Zat t. r.:i. 
Şe!Hiino müt·aoaa.t ctınel1:1ri. 

1- Nü!us bilv'..y~t cUzdanı.. 

2 - ... ~.ıi.C :·lik y,c..s_i.'..i.a-r:ı , 

3 - Tahsil v&'ikası, 

4 -R'ımn~t kai,'ldl, 

5 -\~c.sika fotoğrafı.. 

h TASARRUF 
HESAPLARI 

:'! İ<Kınc;teşr:n 
KE<.:"idesinf' .ayn·&. n 

ık-ram.y!' 1 f'J' 

l ndet l 00-0 liralt:ıt 

> 500 > 
> 25(1 > 
, ıoo • , 
• 

'0 
25 
ıo 

• 
• 
• 

Bu haftaki k <ularda : Çifte bahis 2 • 3, 3 - 5 incı koşular l' 
_ s.._ü_ .. :_e_r_i:-, d-.,-~-~~.....:..:-:-::-i.·-b-a_h_ia_2_,_J_,_s_i_n __ c_i _k_o_ş_u_Ia,_r_ü_z_e_r_in_d_e_d_ir_. ____ ' I P:,,~·~ '. .~ ~~'.'.~'. .,j ~~~~~00 ~: "'~~ ' İ,l,~I ~~~'., 

942/1:!6 

şeıırE•!i. nt!I" lb-:-< ·• _.,.. l:avJş nıa

t:ıaılc~: ve .--<. '-• 4,,.,.da 19 No d.:ı ml.
.n.ın1 Sab~hata 

B..ıyi:.ı:".tdc;:ı· cada.:-S ~35 Nıa. lu ı..k
,k:frn ... Hı nıt.ih Sanı: ta··aiınd•~n ai .... y
lı. :ı.c aç'lan ';\.n.t"i uıf · dnv~::·:1L1 

.,.::.a.ılE<~g2.i.'ı 7. bulıı~4.:1 Şöh:·c1n!ı1.1 ·n
~" ib ~ıh':n <'a,·t " rıl' \"e .-,·,it·a
ğ.ıniJ. 19 Nı..~. hı ~\·ri çı ·ar.;t',c nı l_ 

halli aha:L• [.(t ·.;_inı clJ. ..• iye ya:-a
'k:2.;• zahnna. \e.i•ı'n n ··f. h.ı 1ttan \"'('-
7.ab;ıaca yapı an tı:ını'•• 'ai :an <·'ll f.

şıl<1ıgın:d;:ın hf:",.,,;\ıı:Jıt:ı.;ı t;.y"''O ka:ii.

ı·ı \ı'ı;lnıiş olduğ~1nc~n gıy;.b ka""a
rın~ı it."raz t>f .e~1iz ve et·rediıt\niz biz
za-.. ,.ı'ya b:r ·&:{, gu.1d "t':t'°nız. g4:.in
cl.erıne.Chgin~:·~ 1a1-;:çd' :de- d'; i"l,şma-nın 
ı:nu ıı :ık bv ın.lu;,,ı 26. 8/942 ta. h 
·• e s .. .at ıu.z-o (t- n1a:J:-t •. ı"Tı z :c:r.:ı 
k11ı:ıı::c~ğ': g h ve h. · ... " · ·a_pıt.oh . ..,'1~t
cağ; g,yab k~ıı·rırı trbliğ: !na~tarnı~ 

~;;::ı.ın cıi ı:" liız-''"-3 'k~:rr ........ ·I in ,., ı-

!lll 7/8/!)42 ---· 
Askerlik fşleri 

Şubeye davet 
I""İ:\"Ö'll YERl..İ A..,. :;;. JU8: 
ı - 3::1& D~ g:ıntJ u ve do.g J.ı1. 

]ulaı·1a . uarrı• -~~·e tnb daha ya~ ı 
n J·"J nlu kı h 0 t.-n t '\: ' ' ırı·. €hl
;>'ctname ;;le·· se\:"- 11d ;ı ecı·~lt•ı·t:ı.tim 
topıanma günü. oınn 251.ı\ğu:ıtıo.::: 942 
gu ı.i sa.at (9) da n ·Jf1ıs cüzdan~a
rıl .. bı l'abı 1 r ~:.;ıbed.(' b:;ltınm::ıları. 

2 - Ge'.n1~,ye-nler hrıT;.,;':nua ,k.a .. 

n;.ıTii t<ı~..-iba~ yopıJaca.kt 

* Balo:rköy Askerlı;;: Ştıbes.ın-

d cn: 
Y e<lek piyade t eğmeni Abdur

rahman Akdoğan (503ti7), Yedek 
eczacı teğmeni Süı·eyy,a Özgen 
(38732), Ço:t acele olarak şube
ye müracaatları 

TÜRKiYE 

ZIR.AAT 
CUMHUR1YET1 

BANK ASI 
Kuruluş tar i:h.i: 1888. - Se rmayesi: 100,000.000 'l'ürlı: l.inısı. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Pua biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zi!'aat Bankasında kumba ralı ve iılı.ba.rs12 tasarruf hesap
kur'a ile a~ğtdalti plana gö anlara senede 4 defa çe®ilecek 
kur'a ile aaşğıdaki ptana gö re ikramiye oa.ğıtılacaktır. 

C .&. 1,000 liralık 4,881l L.11 1011 Adet $0 liralık 5,800 L 
' • 1100 .. :ı,oee • 120 • " .. , ...... 
' " zso .. 1,000 • 

48 • lOI " f.890 " JH • ZI " J,ZOO • 
DİKKAT: f!esaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira-

dan aşağı düşmiyenl&e ikra miye çıktığı t akdirde % 20 lazla
sile verilecektir . 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekilecektir. " .~ 

SABAH, ôdL~ AKŞAM 
Her yemekten sonra günde üç defa 
muntazaman dişlerinizi RADYOLIN 

ile fırçalayınız. 
. , : ' ' . . . . . ~ ~ - ·,, . - ' 

194:! pazA.-ro~ı günü ~<lat 15 de açu. t.';.3ll ıtr-.c süJ.u , 1~ V(." u ~hi~t.(;_ nı;. :r .. 

,.e h··s..-ı.blıı:ıa A.ıliarada İdarı; bi:l.a..:ı ~ a t-Oplan.e.n rr:(ı"1;-c-z q •.nu Y.(l ,'~·•.ııı -

ca satm ~lınacak1..r. • 
Bu ;~ g ruJ:ı.~:C it:ı:tıyenlerio, (14.427 .04) iı alı.ik. ır.uvaliCA._.t te:r.n \ . ,ufh' '"' 

nun t.uoıfoı l·tıti.b,~ ves:kaları ile birl~W :ıyni giL s;:ı.c.t 16 tle ad g~'~f'r\ w:T.ıs· 

$'alda baı.ır bulurnmaları lfı2ımdll' 

Şa:r"..nrımrler Ank...ırad:ı l\.f~lzıtrnc t!ad .. c-ı ırıit\ H.'lyua-~etpa t.t ~ ı ıJ.rıı \1 

1 istanbul Belediyesi ilanları ı 
B1:,;ll'd'yı~ tahıst:daı ·l arına aJ.t 86 No.~u t3h"'-'l 1 cior m~ı.h ·[i zayi o}ti.'\ n 

bulanların en y<J-k:n tahsil ~Ub(.'S'iM: \."f'Wil p0li::; n11E'.KN.1Ul.C tı"!İı.ıı:ı t' r.. Pr;ı 
ve bu !11uıh.rün büı:d.imsüz olriı:~. i<:n rJL::!l· r&749J 

Sahibi: E. İZ Z E T, N~riyat 
Basıldığı yer: .Son 

Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Telgraf• MatbaaSJ 

ViTAMiN KREMLERi 
Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda A-..rupa ve Amerikanın ıtriyat ve g l'· 

zellik enstitüleri -..itaminli kremi istimal etmeğe başlamışlar ve güzel neticeler elde etmişlerdir. Ciltlerini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyon· 
!arını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku Üzerine bilhassa kadınlar araınnda müthiş bir heyecan tevlit eden bu kremler bütün müstahzarah alem• 
ıümul bir mahiyet alan Eczacı Hasa'nın enerjik mesaisile istihzar edilebilmiş- ve Halari Vitamin Kremleri namile piyasaya çıkarılmıştır. Yüzdeki sivilce· 
lerle ergenlikler ve buruşuklukları izale eden, ihtiyarlan gençleştiren, gençleri güzelleştiren bu kremleri derhal- ve bilatereddüt istimal ediniz. HasaP 
Deposu ve şubelerinde Tip 35, Kavanoz dört misli büyük 150 kuruştur. 


