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elimizin Huzuriıle 
Dil ~~ultayı Raporların 

Müz·akeresine Başla·dı 
Almanya K~;la-;l Söz Alan Üyelerin Öne Sürdükleri Mütalaalara 
Evvel Emeline Kurum Genel Sekreteri Cevaplar Verdi-Üçüncü 
Yarabilir mi? Umumi Toplantı Bu Sabah Yapılacak 

6arktaki muvıf!aklyetler, Alman 
maneviyatını )'l'nidcn yükseltmi~
tir. İlkba'hann baı;;langıcmda za
forden şüphoye düşmüı gibi görU
nen Alman etkıirı, şimdi yeniden 
harbi kazanacağına inanmtya baş
lamJftır. Almanya, klşa kadar Av
cupanın etrafına bir Çin seddi çe
kerek Avrupa krtnsmr dış teca
ıwüzlerden tamamen korumak ve 
sonra ourad:ı yenJ bir Avrupa 
kurmak eme1ındedir. Fakat Hitler 
bu pUnınt tahakkuk ettirmi:ye ve 
kendisıni hı:-m OnUmüzdek.i kıştn, 
hem de ciü.şrnanlar.nm tecavüzün
den korumıya muvaffak olabile
cek mi7 Bütün n1esele buradadır. 

il. Zekeriya SERTEL 

Sark cephesindeki muvaffa
kıyetler, geçen kışın acı 

1ecrübelerinden sonra biraz sar. 
sılır gibi olan, Alınan maneviya
tını yeniden yükseltmiştir. İlk. 
baharın başlangıcında zaferden 
şüpheye düşmüş gibi görünen 
Alınan efkan, şimdi yeniden 
harbi kazanacağına inanmağa 
b~lamıştıı:. Maneviyat o dere. 
ce yükselmiştir ki, artık ikinci 
cephenin açılması etrafınd:ıltl 
neşriyat ile alay etmektedir. 
Almanyayı bu kadar büyük Ü

mit ve heyecana düşüren hadL 
se, Alman ordulannm mukave
met görmeksizin Kafkas etek le. 
rine dayanmış olmasıdır. Alman 
matbuatından sızan malfunata 
göre, önünde daha iki aylık harp 
müddeti kalan Alınan genelkur. 
mayının bu yıllık harp p18.nı 
şöyle hulasa edilebilir. Sohum. 
dan Kafkas dağlan eteklerini 
takip ederek Hazer denizinde 
Astragana uzanan bir müdafaa 
hattı v;;r •e getirmek; bu su
retle cenup ve şimal Sovyet 
kuvvetlerini birbirinden tama. 
men ayırmak, şimal ordulannı 
cenup ve Baku petrol ve kay
naklarından mahrum etmek; 
Volganın bir münakale vasıtası 
olarak kullanılmasına imkan bı. 
rakmamak; sonra Astragan • 
Stalingrad • Moskova • Lening
rad hattına varıp Sovyet kuv -
vetlerini Volganm arkasına U
rallara sünnıek ıve bu uzun hat 
boyunca bir garp dıvan vücude 
getirerek artık Sovyetlerden ge. 
lecek 1ehllkeyi bertaraf etmek, 
zaten Avrupanın garbında da ya. 
pılan yeni tahkimat ile bir isti1:fl 
teşebbüsüne karşı vücude getın
len Şark dıvarı Avrupayı bir dış 
taarruzdan masun bir hale ge. 
tirmek. 

Milü Şefimiz İsmet İpönü, dünkü Kurultay toplantısında, Başvekil, Maarif Vekili ve Parti ge. 
nel sekreteri ile birlikte, müzakereleri takip ediyorlar 

Ankara, 13 (A.A.) - Dördün.. l 
cü Dil Kurultayının ikinci genel 1 B k • ı • • • 
:;)~~tr~.i~r:.ı~~~ü~ asve ı ımız :n 
yüksek huzurlarıyle Ankara Dil, 

Tarih, Coğrafya FaküLtesinin kon N '" D • 
ferans salonunda toplanmıştır. u una aır 
Toplantıya asbaşkan B. Şemset . 
tin Günaltay başkanlık ediyor ve 
katiplik vazifesini de B. Necmed. 
din Sahir ve Faik Una,t görüyor. Tim es "Tecavüze Mukavemet Hakkındaki Türk 
I.ardL Kurultayın toplandığı gün, • 
Türk Dil Kurumu genel sekre- Azminin Kuvvetle ileri Sürülmesi Türkiyenin 
1lerliği tarafından Cümhurreısi. • 
~ze. Biiyük _Millet r.ı:eclisi R~ Egv ilecegv ini Sananlara Bir ihtardır 11 Diyor 
ne, Parti genel sekreterine ve Ankara, 13 <A. A.) -: . ımes ıın. etın, en sa a~ıyettar m~mes. ısıne, Başvekıle, Maarif Vekılı- T. 1 ·ıı · ı· · ·· 
bımlardan önceki kurultaylarda! gaıoetesi, Türkiye Başvekilı Şuk. sıli tarafından soylenmış bır be
ve Dil Kurumunda yüksek ödev rü Saraçoğlunun Büyük Millet yanatı ve ihbarıd.ır. Nutkun.An. 
almış arkadaşlara telgraflar çe. Meclisindeki beyanatı etrafında kara dıplomahk. mahfillerınin 
kilınişti. Bunlara cevap olarak yazdığı bir yaz.ı~a diyor _ki:.. • bilhassa dikkatını celbetmış o!an 
Milli Şef İnönü, Renda, Saraçoğ. "B. M. Meclısınin yenı huku- fıl<rası gayrı. faal bıtara.f!~k lle 
lu, Yücel ve Esendal, Ruşen Eş. m~ti. karşılaması r~n de.rece sa. T_urkıyenın ıntıhap . ettıgı faal 
ref Unaydından gelen telgraflar- munı olınuştur. ~uphesız Sara_ bıtaraflık arasını .tefrık eden fık. 
la kurultayı kutlamak üzere İs çoğlu bütün mem lekette sevil- radır. Buna_ verılen mana şu. 
tanbul üniversitesi ile Tarih ve' miş olduğundan 1-arici ve dahili dur: Şimciıkı muhasaınatta Tür_ 
Coğrafya Kurumlarından ge!cn siyasetini icra mevkiine koymak. kiye bitar~f kalmakla beraber 
telgraflar okunmuş vilayetler- ta umumun müzaheretine nail iki muharıp tarafın. şunu. hatır. 
den kazalardan, 'belediye ve olacaktır. Mihver kuvvetlerinm lamasını ısteıııektedır: Turkıye 
parti reislerinden gelen yüzlerce Ortaşarkın Mısır ve Kafkasya. arazi tevessı.ıu ıhtırasla:ını. bes. 
telgrafların listesi de kurultaya daki kapılarına dayand11<ları bir lemeınekte~ır. Fak~t cogra_fı va. 
bildirilrni tir. anda herhangi bir tecavüze ya. ziyeti garbı Asy_a .ıle Şar~ı Av. 

,..,J,. Devamı Sa. 2, Sü. ı hut korkutma teşebbüsüne mu. rupada geçen hadısatla dakadar 
~ kaV'emet hakkında Türk azmini olmasını ıcbar etmektedır. Bu 

Hindistandaki 
Son Vaziyet 

Karışıklık Umumiyetle 
Azaldı, Harp Gayreti 
Sarsılmış Değildir 

kuvvetle ileri sürmesi Türkive. alaka kendisini mesela, Reisi. 
nin günün birinde tazyik ıc;rşı- cümhur lnö?ünün geçen teşrini. 
sında eğileceği ve Şark milletle- sanide mcclıs hu:urunda.kı nut. 
rini esaret altına almak hususun kunda beyan ettıgı veçhıle, Bal
daki maksatlarına bir şerik ola- kan memlek.etler.nin istiklaH et. 
bileceği ümidini besliyenler için rafındaki Turk kaygısı şcklınde 
zamanında yapılmış bir ihtardır. kendini göstermektedir. 

Bu, kahraman ve akıllı bir l1f'P Devamı Sa. 2, Sü. 6 

Numan Menemencio91u 
Hariciye Vekili Oldu 

Yani Almanya, kışa kadar Av
rupanm etrafına bir Çin seddi 
çekerek, Avrupa kıt'asını dış 
tecavüılerden tamamen koru. 
malt ve sonra burada yeni bir 
Avrupa kunnak emelindedir. 

Acaba Hitler bu planını ta. 
hakkuk ettinneğe ve kendisini 
hem önümüzdeki ~. hem de 
düşmanlarının tecavüz~nden ko
rumajıa muvaffak ~labılecek mı. 

Londra, 13 (A.A.) - Hindis.. 
tandaki karışıklıklar dün .mah
dut mikyasta devam etmiştir. 
Umumiyet itibariyle vaziyet cid 
di değildir. 

Londradaki resmi mahafilin 
zannınca Hint hükfuneti vaıL 
yete hakim bulunmaktadır. Ka
rışıklıklar mahdut bir şekilde 
devam etmekte ve harp gayreti 

Tayin, Yüksek TasQ.ika iktiran Etti 

d. ' 4 ır. 

- * *' ' üzerinde müessir olmamakta • 
dır. 

Yeni Delhi radyosunun bildır
diğine göre Bombaydaki dört 
günlük kargaşalıklar esnasında 
43 kişi ölmüş, 300 kişi yaralan-· 
mıştır. 

Bu saaJe Gazette de Lausan. 

Ankara, 13 (A.A.) - İstanbul 
meb'usu Numan Menemencioğlu' 
nıın Hariciye Vekilliğine tayini 
yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

* Ankara, 13 (TAN) - Yeni Ha. 
nes bir başmakalesinde şu 

cevabı veriyor: 
"Korkunç harp oyununda sür

prizin daima yeri vardır. Alınan
ya kuvvetlerini pek bolca etrafa 
yaymıştır. Orduları mua7zam 
bir sahaya dağtlmış,t.u-. Bet_:lip ne 
düşünürse düş~· ., aI:ıılWt· 
daki memlet.et!e'f · ü ha~ 
lerinden , ı!hetıln değillerdir. 
Bir zafer bu 'kijllü l(ıJr. 
vetlendir~el!; 1<'e il'.~ 'kabjl ~t. 
tirilmek is . ".,eJ~ hopgor-
ınesine kafi ,,,ip? 

"(Safot H d~leon 
Las Cases'e dıy 'iti: ~-;;~• . 

"'Moe'kovada •ktedllecek $Ulh berum 
'-rp harekatımı ı;on& erdiriyor v~ 

.t:!i:J: Devamı Sa. 2, Sü. 3 

Nagpur, 13 <İA.) - Bugünkü 
perşembe sabahı Nagpur'un ti. 
caret bölgesinde kargaşalıklar 
artmış ve polis müdahale zorun
da kal:mıştır. Ölenler olup olma
dığı henüz malum değildir. Dük 
kanlar kapalı bulunmakta ve do
kuma tezgiıhlanndaki işlerin ta. 
tili devam etmektedir. 

Bazı çarpışmalar ...:. ... 
Bombay, 13 (A.A.) - Haydarabat 

bôlıı:cşj dahilinde Secunderabad'da po. 
12f: Devamı Sa. 2, Sü. Z 

riciye Vekilimiz Numan Mene
mencioğlu bugün öğleden sonra 
Vekiiletteki makamını işgal ede. 
rek dostlarını ve Hariciye Veki. 
Jeti ileri gelenlerini kabul etmiş. 
tir. 
Yeııi Harkige l'ekilimiziıı 

hal tercümesi 
Numan Menemencioğlu 1892 

de doğmuştur. Tahsilini Lau. · 
saııne Hukuk Fakültesinde yap. 
mış ve 1914 de Hariciyeye inli.. 1 
sap etmiştir. 

Sırasiyle Viyana, Bern, Paris, 
Bükreş, Atina, Budapeşte ve Be. 
rutta vazife gördükten sonra 

l:fii" DevamıSa.2.Sü. 7 
.. 

WumaD Mcneınencioilu 

Akdenizin 
Batısında 

Bir Deniz· Hava 
Muharebesi 

Cereyan Ediyor 

İngilizler Mayans'ı 
Tekrar Ağır Şekilde 
Bombardıman Etti 

Almanlara Göre Yapılan 
Tahribat Mühimdir 

Roma, 13 (A.A.) - "Tebliğ" 
Akdeniz batısında biı-çok harp 
gemileriyle korunan bir düşman 
ka!ılesi ve aralarında birkaç u. 
çak gemisı bulunan bir düşman 
gurupu 11 ağustos fecır vakti 
görıilmüş ve kuvvetli mihver 
hava teşkilleriyle denizaltıJM1_ 
nın taarruzuna uğramıştır. Ha. 
len devam etmekte bulunan ha. 
reketler sırasmda daha şimdi. 
den yeni başarılar elde edilmış. 
tir. Kafileye mensup gemilerle 
koruma gemilerine ve bilhassa 
uçak gemilerine ve bundan baş
ka düşman hava kuvvetlerine 
vahim isabetler olınuş ve a.ğtr 
zararlar verdirılmiştir. Bu ka
yıplar daha sonra etraflı olarak 
·Jıldirilecektir. 

3 harp gemisi ve 10 
ııilep batırıldı 

Roma, 13 (A.A.) - Hususi bir t. 
talyan tebliği, 11 Hazir•ndanberi dü~ 
man k.afi!e~e:-ine karşı y~pılan hücum 
cflnasında batı Akdenizdc. ik i kruvıtzör 
bir torpido muhribi ve 10 ticaret cemi.. 
sinin batırılmış olduiunu bildiriyor. 

l;E Devamı Sa. 2, Sü. 5 

ALMAN TEBLiGi 

Elista da 
Alındı 

Kafkasyada Ruslar 
Geriye Atıldı, Bir Rus 
Grupu Yok Edildi 

--

• 

Bir müddet önce İngiliz bava kuv\•etleri tarafından 
Paris civarındaki sanayi hedeflerine yapılan taarruz 
neticesinde meydana gelen hasarı gösterir fotoğnıf 

"\ 

Salomon 
Adararına 

ihraç 
~ --

Göbbels'in 
Makalesi 

-o-

Bütün Alman 
Kuvvetleri 

Şarka Yı911aı AMERiKALILAR 3 1 

ADAYA DAHA . 
ASKER ÇIKARDI BuHarbınMukadderatı 

Şark Cephesinde 

Bu Çevrede Harekat. 
Devam Ediyor 'ı 

Saloınon adalaruıın mevkiini 
gösterir harita 

Vaşington, 13 (A.A.) - Salo. 
raon adalarındaki hareket daha 
devam etmektedir. Amerika bah. 
riye piyadesinin Tulagi yakınla. 
rında üç adaya çıktıkları teey. 
yüt etmiştir. Amerika bahriye 
piyadesi mevzilerini kuvvetlen 
dirmekle meşgul .bulunuyorlar. 
Bu hareketi destekliyen deniz 
kuvvetleri çok çetin muharebe. 
!er yap.ınJştır. Bu muharebeler 
hakkında henüz elde tafsi!at yok.. 
tur. 

Amerikan ve Avustralyalı tay
yareler düşmanın iniş ıneydanla
nııa ve yerde bulunan ta_yyare. 
!erine taarruza devam ediyorlar. 
Japonların Tulag:i çevresinde bir 
üs kurmak niyetinde olduklarını 
ve bu projenin de ~t~ikin~ ~aş. 
!andığını gösteren cıddi belirtıler 
vardır. Daha fazla tafsilat elde 
edilinceye kadar bu hareketler 
hakkında fazla bir şey söylen. 
meğe imkiin yoktur. 

T acayyün Edecektir 

Nazır, lngiltereye Cevap 
ta Gecikmiyeceijlz,Diyor 

Berlin, 13 (A.A.) - Propagan: 
da Nazırı Dr. Göbbels neşrettlki 
bir makalede diyor ki: 1 

"Objektif düşünen hiçbir mü. 
şahit şunu inkar edemez ki ha. 
len harbin mukadderatı Şark 
cephesinin muharebe meydanla. 
rında taayyün eylemektedir, 
Şark cephesinde kazanan, beı 
yerde kazanacakur. Bundan do. 
layı şu cihet sarihtir ki, Alman. 
ya, hedeflerine varmak için, ba.. 
zan başka yerlerde iztırap veri. 
ci yaralar pahasına da olsa bü. 
tün kuvvetlerini Şarkta topla. 
mış bulunuyor. Çünkü bu iztı. 
rap verici yaralar, düşmanda a. 
çılan yaralar gibi kat'i mahiyet. 
H değildir. 

Şurasını kayda dahi ihtiya~ 
yoktur ki, Şarktan birkaç bın u. 
çak geri almak ve bu uçaklar!;; 
Ingiltere üzerine, Ingiliz hav;; 
kuvvetlerinin Alınan şehirlerin 
ve bu şehirler halkını alçaktan 
hücumlarla tethiş arzusunu ça. 
bucak giderecek kadar geniş öL 
çüde misillerae hücumlan yap. 

4:iif' Devamı Sa. 2, Sü. 4 

li•1'i'jDi•i;JMJ 
Krasnodar 

Önünde 
Çolc Üstün Alma~ 
Kuvvetlerile Müdaf ac 
Savaşları Yapılıyor Pasifik lıarp konse11i 

Vaşington, 13 (A.A.) - Pasi. 
fik harp konseyi dün beyazsa. 

VoronejdeÇarpışmaların rayda toplanmıştır. R~slar, Kotelnil<ovo'da 
Şiddeti Fazlalaşıyor r ~, Yeni Mevzilere Çekildi 
Berlin, 13 (A.A.) - Alınan or. Bahkesir Valisi Moskova, 13 (A.A.) - Ôğle Ü 

duları başkomutanlığının tebli- zeri neşredilen Sovyet tebliği: 
ği: Alman ve müttefik kuvvet- ·y kd•r Ed.ld• Dün gece kıtalarunız Kletskaya 
!eri gösterilen inatlı mukaveme. a 1 1 1 çevresinde, Kotelinkovonun şi 
te rağmen Kafkasya çevreşinde mal doğusunda ve Çerkesk. Mai 
düşmanı gerilere atmışlardır. kop ve Kr-..snodar çevreierinde 
üssü ile muvasalası kesilen bır Hububat Alımındaki muharebe etmışlerdir. 
Bolşevik gurupu yok edih~iştir. Diğer cephelerde ehemmiyetı 
Maniç şimalinde seyyar pıyade Gayreti Dolayısiyle hiçbir değişiklik olmamıştır. 
kuvvetleri sür'atle doğuya doğ- • Sovget ek tebliği 
ru ileri harekete devam e?0.!e.k ikramiye Verilecek Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet 
Kalmuk arazisinin merkezı .:.!ıs. t bliğ" ç lr. k b""L Ankara, 13 (TAN) _ Balı. gece yansı e ı: ·er es o 
tayı almışlardır. . .. kesir valisi Recai Gürel, bu. gesinde Sovyetlerin yeni mevzi .. 
- Alınan hava kuvvetlerı mu. buhat alımındaki mnvaffakı. lere çeklldiklerini bildiriyor, 
hı·m )ruvvetlerle Kafkasya şimal Teblı"g" Alman! Ko•0lnı·kovo yetli çalı•malarından dolayı , arın .. • 
sularındaki deniz münakaliıtını Ticaret ve"kili tarafından tok. nun batı şiınıılinde birçok kesim. 
ve Kerç boğazındaki düşman ha. ıı·ı · t• Ba !erde müdafaaya -kildikleri ila 

l - tın dir ve tebrik e ı ""ş ır. · r 
rekeuerini taarruz ara ugra ı• , :ıh e d" R lar n•uvaffakı • 1 k . r . hububat t · • v e ıyor. us • • 
bir kıyı gemisini batırmış ve üç ~~~:r.=i ;=·borçlandırma iş. yctli hücumlar yapm~~la~~r 
yük gemisini ateşe vermiştir. 

1 
. . nında ve bUtün 

1 
Bir kesimde 700 Alman oldurul. 

Volıa ve Don Mhlrleri arasında Al- di~~ınıer vilz~a·yaetlerden önce ta. müştür. K.letskaya'nm :eı'~b~n 
man ve Rum.en k.rtalarınm ta.arruıla- • d Alın la mkurtul 
riyle yeniden toprak torak!dlerl eldo maıniamış ve hububat tesli- a an taarruz n P 
odilmlt ve şiddetli mukavemotlere vr. mine seçerek bu sahada da müştür. 
inatla müd>taa odflon mevzlluo ral· hızla ilerlemiştir. Ticaret Ve.. 11 Atustoota uçald•r•m11. muhteli 
men çetin Mvaşlarla l1u! doiru ha- ki.Jetinin kendisini aynca ik.. kesimlerde 20 Alm•n hUcu: :raba 

1 

rokete dovam olunmu:ıtur. ramiye ile taltif etmek kara. a.kor ve malzeme y(lk!U 1 amyoı 
b"ld" "lm tahrip etmisler ,·eya harara u~atmt 

Sovyet hucum uçakları tarafmdan rmı aldıi:ı da ı ırı ekte. lar, 4 mUhlmat depo•u berhava ot 
bir Alınan hava atanma kare! yapı- dir. misler ' top tatatJ5ı!llt susturmus 
lan taamı• t=~'bllııil omasında hav• ı ı.------------• ' /:lir. Devamı Sa. 2, Sü. ı 1:!fi: Devamı S.a. 2, Sü. 4 
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TAN 14 • 8 • 912 

Mfj» Baştaran ı ineide 
»undan sonra raporların mü. 

zakeres:ne geçıldi. Lenguistik • 

çevri yazı nlfabeleri kullanıldı~ı. 
Genizden &elen ..n.. gibi, -i· ye y:ı.lı:m 
e. cibi ıekillerin ancak bu türlü yıızı. 
Zarda ıgö •~~ lebileccf;inl, Xunıltaya 
örnef i sunul!ln sözluk okul çocukla
rının ve herkesin ncele ıhtiyaç dul" 
duğu bır sozluk olduğundan yai:ın 

Z fer 
ayr mı 

İs ihsal Bölgelerinden Odun, Kömür 

G 1 ..., B I d Meselesi e mege asa ı 

Okuyucuların -." 
, .... • • Şik "' •e leri 

al lmoloji lügat filoloji ,komis
yonları raporları okundu. Kimse 
soz istcmccllğindcn bu raporlar 
reye kondu, kabul edildi. 

Gramer sentak kom syonunun ?apo. 
ru okunduktan sonra, İstanbul öi?ret. 
menlerınden Hayrettin İlhan, okul 
ramerlerl hakkında komisyon rapo. 
unda bir ıcy olmadıiını ve bu mcso

lcnln de bur da kon~ulmıısı mün slp 

Dumlupmar Merasim 
Programı Hazırlandı 

znınan eserlerinde geçen arapı;a ve Baskumondımltk Meydan Muhare
farsca kelimeler bunda rostenlmi i b nin 20 inci J ıld6nilm0 müna e
se de bunların tarifleri yapılmayıp, betiyle 30 Al!u~tos Pazııı günii Dum
;ı;a'nız kal'lılı ı olan Türkce gösleriL lupmardn mt>çhul asker Ablde!ı1nde 
mekle yetlnlld ğlni, derleme dergisi büyuk bir t.r~ ynp•l c ktır Törene 
bir sozllik değil on senedenbeQ yapıl. 1 ait program h 7.ırl nmı ve 

0

alllkah -
tna~ta ola? hnlk a~zınrn s6z derleme- lara blldlr.mlstir, O gun 28 vJIAyet 
len !ıalennI ksettıren bir nyna çıbl Dumlupınartı P, rtl ve Halkevlcrlyle 
oldugund n bunda goru!cn kelime!erln vllAyet umumi mccl .,\eri adlna iki 
ıncak derley cı in verdiği bilılyl an. mOme il ör.dttcct'kflr. Merıısfm ü
l:ıttıktan sonra, bu izahlara vesile ve- nü meçhul n!ker lib desi çelenklerle 
r~n arkadaılanna teıekkurlerini bil. sfislcn r.ektir. <.!"lenkler nrasmda Bü
dırdi. yük Millet Meclis!. BaevekAiet, Ve

Gelen Çeşitl rin Filatlarının Bir 
Edildi tAiktar Ucuzlad~ğı Tesbit 

olacafıru aöy!cdi. Emekli albay Emin 
Da kıı\ç sergiyı ve kurumun raporunu 
b yuk b r beientı ıle andıktan sonra, 
T Jıçede .a.. ve ..e- harflerinden baıka 
• - ye y kla n bir nevi kapalı -e ta 
tundu nu ve ·el- ve .il.. gibl benze. 

kelimelerde buna ayırmak gerekli 
olduğund n bu .ıi.. ye yakl ıan .e- nirı 
üzerine bır üstün konulmasını, bir de 
ıo Uik örnek basımınd bir takım a"DJI 
ve fars ke!lmelerinln bulunmasınd:ırı 
tı duydugunu, bunlann konulmau !ll

nfl}sa bile ayrı b.r kitapta hlç olmaz 
sa ayn bir knıımd gösterilmesi dlhıı 
coCnı olacnfını soylcdl ve derleme ör
nekleri arasında görülen belen kelime. 
s ne çok ve kanşık manalar yazı!mı~ 
o '1ugunu teri silrdli. 

1 m'ir ôfretmcnlerinden Kevser A· 
C' rlar, terım ve gramer ollannrn ~:ıırı 
r lıyctte bulanmalan yüzünden bazı 

klıkl r belırd ğ"nl, mesela iıçgen 
l·c' mc nde ·çe. den sonra .le- kelimesi 

rm gelirken mctamatik terimlerl:ıde 
.g. le yazılmı$ bulunduğunu sôy!iyt-
r '< ç lı malarda dclıa sıkı bir birlik 
leh nde bulundu. 

_ Bunan arkasmd n söz alan Saylav kfiletler, Ordu ve P rtl, Bcd<'n Ter
Sureyya Örgcevrcn, Kurumun çahs- biyesi, Ktzı1 y, Hava Kurumu ve di
ır.a'ann~ ilgi ve sevgi duyduğunu, yal ğer te kkillle,.ln çeJenkleri buluna
nız genızden gelen -n.. sesinin başka caktır, 
~eslere benz.mey p Turk konufjnla dili· Törene ıı"kert lutalıır, Afyon, Kon
nin bir iç -mı_ sı oldufunu ve bunun yn ve lznıircfon 1?önderilccek izciler 
gösterilmesı lhrm geld'ğini, acnlar dıı yüksek okulları te..on ilen bir taleb~ 
cllednedckl ı:r merlcrdc bile lk ktlL kıta ı, mükellefler d<'n bir kıta ve halk 
melerin nası~ yazıl cağım gösteren bir grupları J tirok decektir 
kaide bulunmnchğını soyled Ier. 30 Ağu;;tos P<mır günü· törene saat 

Genel ı&ek.reter tekrar söz elarak 11,30 dıı •op endnhtı ile bndanacak -
halk dı!indc genizden .n. sesi vars Ltr. Bunu Ordu, Parti ve Halkevle
da şeh rlcrde ve tahsil ıörmüıı1er ara. riyle yQ1c ek okul~r adma söyl e -
ı;ında bunan it ttf~e bıı;vn .,,. sese cek nutuklar takip edecektir. Nu
çevrildiğini ve alfabCrdn okum ve yaz_ tuklrırd~ ı:onra )'apılacıık tezahüra
ma anahtarı oldu·una göre böyle b r tt m te.."lkıp A(yo:ıd:ı blr Zfyatet ter-
st-sln i aretlni iç ne alması lazım tıp C'd lect'kt r. 
selml,YeecL-inl ve mürekkep ;kel m~!en 30 Ağust.'>s Znfer bııyramı her yıl 
tml"st h k!and imli kılawznnaa klıide oldu «' l gibi bu yıl da şehrimizde ve 
LÖsterıldiğini söyledi. Ba .. ka sôz alan btlttln meınl'"'kette 1cvknl6de teza
olmadığından gramer sc taks komis- hOrntlı:ı kuthnacııktır. Blitün Hıılkev
:tonunun ra.pcıru elit te)'e konularuk ı leri ve Htıikocl lnn c gün ve o gece 

İstihsal bölg<]lertndt-n piyasaya y<-
ni yılın mahsulle:-i ge!mlye bıışlamlş
tır. Bunun üzcıfne bu çeşıt gıda mnd 
delerinin tiyathırınd:ı bir miktar dU
§Ükluk olmuştur. Tlcı:ret Odasının 
yaptırdığı Jnceicmeler neticesinde no
hut, bezely:t, kuru fasulye ve patates 
fiyatlarında bir harta ev\cline naza
ran kflolıı S - 7 kuru ıırııstnda te
neı zül oldui;;u ıınlaşılmı~tır. Yeni mah 
sullcrden p:ıtc;t in bfrkaç gw1e ka
dar perakende yinni beş kuruşa ka
dar duşeceğl tcylenmektedir Anado
lud:ın gelesiye Mtış tekll!İeri art
maktadır. DUn borsada ekstra zcy -
tinyağlıırı J.iloııu 12:l,5 kuruştan sa
ttlmıştır. Ç9nakçılı fırmast diğer pi
rinç fabtıknförlerınin yüksek fıyat 
taleplerine karşılık olarak diin piya
saya birinci parti 290 çuval pıt:nç çı
karmış v ldlo.cunu 95 kuru:;tan ver
mtatir. Dün bakkaUar bu plrinCi a
lıp satmışlordtr. ikinci parti de lkf 
gün sonrn baKkallara verilecektır. 
Dlger ;fobrlkatörkr ı;elt.ği elli kuruş
tan aldıklar1m ileri sürerek, toptan 
yilz beş kmuştan ıı ~· pirinç ve
remıycceltlerinl wyluyorlar. 

Peynir fı):ıU nndaki yüksekliğin 
önlenmesi lçirı de esaslı tedbirler a
lınmaktadır. 

knmelcrln çoğü Eminönü mmtakasın 
da fırınlar~ verilmektedir. Fırmcdar 
bugµnden ltıbaren yalntz pembe kar
neleri alııcaklardir E'·velce gri kar
ne ile gelm~~ ta~ralıl&.r bulundukarı 
~emtin halk birliklerınr müracaatla 
kamelerlni c:~l!i~tırecekJerdlr 

Ekmek karnesi tic~reti 
Ankara belediyesi ik'tısat müdür -

lü ü karne t0vzı 5efi Fuadin her ak
şam barlarda .kendi maaşının iki 
mhdi para hıırcadığı görülmilştiir. Ya
pılan tahklknt fonunda Fuadin ek
mek karne3l ticareti yaptıgı anlaştl
mtş Ve mahkemeye Vt'rflmfstlr, 

Züccaciye vurgullcuları 
yakalandı 

Ç
. ~ 
ıcek pa.ı:ıırında Fnıdıklıyan ha-

nında depolan bulunan Menahill'\• A1-
bert ve aıicndi.lşlarr Jirketı. 1941 ıe -
nesi içinde 11)0 ı:Dndık züecaciye ve 
emaye eşya getirmiş, fakat bunlarl 
piyasaya rıı-wt?nf'Tni$tlr. Yın aynl 
tlicirler ayni sene lclnde ıetirttiklerl 
350 sandık zOccaciye eşyasını m -
rükten çekmemıslerdir. Bu ruretle 
istifçilik yapan ı;uçlular, Milli Ko -
runma mahkemeı:lnf" verllml:ilerdir. Ö retmen Abdi Tevfik Yegül, biı 

ralık i amer dersinin ka!dmldığmı 
C1nra ycnıden b lanrrlı:en -e· ll meful, 

• - lı mef'ul terimleri kullaruld~rnı, 
d ha sonr da Almanlardan alınan\~kü
z tıf, lıı.tif g bi sözler ku'lanıl~ğrnı, 
Maarif Vekilınln yeni çıkardığı kıtapta 

kabul edildi. fevk l:ıde wogıamlarltı bayramı kııt-
Terim komisyonu raporu lı,Y<lcaklard~r. 

Tıcaret Odası, bütlin yurtta mev-
cut buzhaneleı dek: beyaz ve kaşar Garbi Anadoluda Zelzele 

yet giızcl terimler bulunduiıJnu csn. 
!atar k okullann ve dcrıı1erin her yıl 

e rühe te'btaıı olmaınası tcmenn!sin. 
de bulundu, 

Genel Sekreterin sözleri 

B u n<l an sonra terim )rom"!ironunun -..----~-o--------

:4nkara Relcdiye~i 

Müstahdemlere Zam 
Yaptı 

,raporu okundıı. Z raıat ~ns ltül !i u
mumi kli ıbi A)i Kema Yef"toi?tu. İli' 
tanbu1 Onıve sitesi fek örfi Cemil B ı. 
t.el, Ciiı, tarıh, coğrafya r kultcs deka. 
n• Sevket Aza K nsu 1fae•n8a bulun. 
dukları mues!Csc erin tClfmlerJn Tilrk Ank;ıra, 13 (TANl - Anknrıı be -
s;eleştirilmesi yolundaki çalılimalarını iNiiye<:! paı-p aunımunun ortaya koy 
onlattılar. duhu fevkıMıdP ııhv:ıli gözi>nüne ala-

S z alan karum genci sekreteri 11> M • rak öahçeler, teml7lllt i§lcri. otobüs 
rahım Necmı Dilme!l, en diışıince'·-'"e ıımıkalııt VekiU"ği deniz taşıt da. ıresl b:ı L nı ,,,, Lf oo.a h , idaresi ve 1.ı•1ıı:ı benzer te,.,,ılatmda 
C"ıova pvererek o 1 '"'ıımerlerı'ru"n Tu"r~ "' ı.e.. .ıer ıınr a;uıtt i7"' .,.. ıı: den'z t k "): t ı ı · · h k calı~an 1255 ınüMtııhdeminln iicretle-
D l kurumu ve kcım:syonları ıle bir ı e nı ~nm er tercurnesı :ı • Lında •--n'-'la d JL ı d p ( ·· K rine 10 :ır Uı·o Z"m ynpılm:ısmı ka-

pcynlrlerınııı sahiplerıyle mal mik
tarlarını tesbite bnslamışttr. Tesbit 
biter bitmez Oclnnın müsaadesi olma
yınca buzh neden bir teneke peynir 
bile çıkarılmtyacaktr. Mevcut peynir
ler tesblt cdılc!ikteıı sonra jhtıyaca 
göre her y lıır miktarı piyasaya ç1-
kaı1ılarak ve bııkkr.llara verdirile· 
cektlr, Bugun peynir ttıcırlerl Tıea

ret Odasında toplanarak peynirlerin 
fiyntlarmt k:ı:arla tır. caklardır. 

ithalat eşyası serbest 
satılacak s olmadıı!mr, "'r mcr denıinln kal· •• "' n 

1 uu un u ro C9or e. ıı; '" mal Cenap Pr f " z ki z p bu1 etıplş ve. 1.ııı ·ııuır D:ıb!Uyc Vc-
..ıırı'.:..."srnın ezbercı·lik ruhundan do.. • ' 0 csor c eren, lC'- •th A b" 1 • '' "'"' r K"'- l ıı G :.k ktılctince •aJ\ ip o'unrrıu.,tur. ı ııl t ır ıklcrinın emrinde bu-
an okutu u önlemek ve kuralları o. (sor azım sma ur tın, Prof.:sör .. lunmakta olan ve <?SJı:i laliece tevzie 

•-·ma ve -vs~-a d-rı'.-rı"nde amel"ı ~·la. lamayı! Hakkı Bııltacıoclu, tcrl:nler r.u ... ..... ... .. .... d d . . E . - tabi tutulmu5 bütün ilhalM malları-
rak ?iretmek maksadından il~ri ~el· ;ebe'~rd:v;;:;:n~:::r ndc heyecanlı hi- mnıyet Amirleri Arasında nın bugünden itibaren serbest ola -

Ankara, 13 (A.A.) - Muhtel! yer
lerden aldtğtmtz haberler dün gece 
yartsı ve bu gür. sı;bahın ilk saatle
rinde Garbi An11dolunur bazr kr&ım
larmda ve !>u arada tzmir, Bııltkeslr 
\'e Akhi~arda yer sartıntıları hisse. 
dilm~tir. 
Sartınsf Jzmfrde ş1ddetll olarak du

yulmuşşa d:ı ~ararsız g~lştir, 

Gazetecilerimiz Dönüyor 
Sofya, 18 {A. A.) - Almanyadan 

Türklyeye danmekte olıın Tilrk gaze· 
tecilerl, Pertıembe ııünü Sofyaya va· 
racnklar ve Cuma akşamma kadar 
Bulgar hükfunet merkezinde kala
caklardır, 

Yali, Henüz Fiyatları 
T esbit Etmedi 

Mahrukat or;sı ci~ol nndaki odttn 
ve kömürlerin resmi ve hususi mil
esseselere s:ıtılma!>r icin Vali ve Be
lediye Reisi Ofise direktif vermiştir, 
Ofis, evvelce de bilcHrdlfimiı gibi, 
bir çeki o)unu mııllyct fiyatr olan 8 
Ura uzerlnden, kl\mfirtı de kilosu 9 
kuruştan s~•nııya ba•lamıştrr. 

Ofisin satı~:ımı kiir iltlvc edip et -
miyeceği me ,.lesi 1-eniiz hıılledile -
mediği kın, ha ka ;!'apfüıcak ımtl$
lara başlanmamıştır. Ofisin sat ı te
hir edildikçe bazı tacırler ftıı1attan 
istifade ederek etrafa de(lıkodular cı· 
karmıya b~}hımışhırdır. Esa~en Mah
rukat Ofisi depC1larrııtn tıkhm tıklım 
dolu olması. yeni r.mvııridatın konul
masına imka"I lıulunmaması Ofisi 
hıiişkül ()uruma s.:>kmaktııdrr Vali 
ve Belediy.:- Reis.inin ıünlerd nbcyi 
il:in ec i beklf'neıı odun ve k!SmOr 
satışları fiyııtıntn gcC'iktirilmesınln 
ııebebl anhşııamamaktııdrr, --
EClirn rıere Dokuma 
Tezgahı Dağıtllacak 

Edirne, (TAN') - İktısat VekA -
leli tarafından F.dırne. Kırkl reli ve 
Tekirda: vil!'ıvetlerl köylerine tevzi 
edilm k iizere İktısııt Mildürhiğü em
rine (130) adet dokuma tezgllhı gel
miştir. 

- Daha evvel Edime tnerkez kaza -
~na ve ou :ı,.ad:ı llıısköye ver1len 10 
adet tezg~hTn bu köyde ıeceli ıün -
düzlü çalıştığı ve köyli.ıniln giyim ih
tiyacmı •emin ettiği gibi, harice de 
satış yapıl~lğı ö~ren imi tir, 

Bir müddet evı·el Edime ceza e
vinde açılan aolrumacıltk kursu da 
ııona ermiş ve 15 klalyt' dokumacılık 
öğretilmiştir. 

1 KOÇUK HABERLER 1 
+ SIHHJ KONTROL - Maarif Vekile· 

ti "!11abat 1tlerl B•t mUfettlıl Celll "hıl
mbdelı:I Maarif Pravantoryam ve Sanator· 
sr.omu kontrol etmek lcln tcbrimlac scllftlı· 
tır. 

+ GALATA KOPRUSU - Belediye klip• 
ranan bo7atılmuına karar vcrmlıtlr . * KIZKULESININ VAZiYETi - Bele· 
diye Kızlıalulnin bulundufu mcvkie dalııc 
indirterek kulenin durumunu tetldk ettlrml· 
7e lıarar vcrmlıtlr. 

* lzmltten Y'-Zılıyor: 
"lzmltlrı nüfu•u 12 binden 30 

bine yUksel.,ılştlı·. Bu aebeple iz· 
mit POst.'lhaneaınln de itleri art· 
mı;t.ır. Post.:llıancde halkın poata 
fflerlnl ı:ö~"'" bir tek glıe var· 
dır, Blttı1bi halle bu gl§C önllnde 
birikmekte, bir tek memur bCitün 
itleri ayni z:ınıarıda yapabllmek 
lmklnını hulamam1ıktadır. Poata 
ve Telgraf Umum MüdUrlUğU 
nufua keeaf~tlııl gozonüne alarak 
lzmlt posta,.anealrıd~ bir glıe da• 
lıa açsa hem mühlnı bir ihtiyaca 
cevap "crıo.:el<, hem de lzmlt hal· 
kını memnun tdecektlr • ., 

* * Ayasp;ışada 13 numarada 
Nezahat yaziyer: 

"Bir trarrvay uabeaı içinde 
çanhabı k<\ybettıın. Paradan dalıa 
mülıim olarak yeodl nüfusluk ek· 
mek 1..arneltrlmle nUfuı cüzdan• 
farım cıa beraher kııyboldu, Ara. f 
drm, ~arad•ıtı, bu'amadırn Za· f 

ylindcın nUfue tezkeresi ıı:~m bl· ı 
le ay Gonu'1a kadar karneal:ı: kal. 
mak vazıyc:tindeyim, Bu çıınt,.yı 
alan odaırıin lılı; olmazsa ekmek 
karneı .. r:yıe nüfus tezkerelerini 
bir kl~ıda ıario 11tramvayda bul· 
dum,, diye ıNtilrDp bir tramvay· f 
cıya vermesi, bizi bt mll9kUI za• 
manila karnesiz ve nUfue cOzd n• 
ıu: bırakmaması icap etmez mly· ' 
di?., : 

'-·····················-' Milli Oyunlar Festivali 
Bugün Başlıyor 

Millt oy-.ınlıır t'estivoline l~tirak e
decek hey<?tler dün Taksim Belediye 
gazinosunda umun t bir prova yap
mışlardır. Festival bugunden itib ren 
ba~lıyacak ve aytn 22 sinde bitecek· 
tir, İlk oyunlar gece Taksim gazıno· 
sunda yapılacaktır. o-----
fngilizler Mühim Miktarda 

lJ züm Alacaklar 
İzmir, 13 (TAN) - İngiliz ticaret 

birllfinin burada üzü:n mlibayaası L 
cin mUzakerelerde bulunan ikl mU.. 
mesam bugün ihracatc;tlar birliği u
mumt katibiyle birlikte lııtanbula ha
reket ettiler. Mühim mikdarda mü. 
bayaa Jçln Ticaret Vekilini ziyaret e
deceklerdir. Anla~a Istanbulda yapı. 
lacaktır. 

nı sozı.ı geçen Avrupalı terım'c:rle 1 • Ankara, 13 !TAN) - Acık bulu- rak satılması kararlıı~tırılmışhr. Bu 
:v zılmış gramer kitabınrn Maarif Ve- Bunlardan sonra . te~lm raporu da nan Gazlantt>p emniyet mUdlirlüğ{i - maddeler arasında clvl, ltıstik, kalay Ha · · ed B' T · L" V 
i-' l Çınce bır yıllık bir deneme olarak rtye konup kabul edıl~ı$ ve yarın ıa. ne Afyon cınnıyet m!idiirü Ekrem, vesair maddeler liulunmakladrr. Pet- TlCIY e ır ayın ımon urgunculan 
ort ya konulimuş ve erte.si ıene.yüksek lııatralOsodna vteon~llman,rlt~rak uzcre konu.7a- Afyon emniyet dmlrlıitlne İstanbul rolün de ceıbest satJJması düşünül - Ankara, 13 (TAN) - Hariciye Ve- Yemi te Tiit!ln r;ılmrOğilnde 36 nu• 

k da 1 
kAeleti Umum' Kltlplıgy! fklncı· mua- '-arnJı du""kk 4 n ~ t" • y i 

ramer om ııyonun ınce cnıp yen! •• ••• emniyet lunırkr!nden Hamdi, Tokat mektedir. 
111 

.. " cu ıcııre. yapan an 
k taplan doğur n .karar!ara bailanını!'I Rugunlm toplantı emniyet Amır1iğlne İstanbul emniyet ' Gri renkli karneler • ;;~şt~~Wıt. ma.dahatailuırlıia ·~,· BUG"ONKO PROGRAM \'e Koço; ayni semtte limonculuk e-
olduı:unu, ucgen keHmesinln birleşik 1 Ankara, lS (A.A.) - Türk dil Jıiu· aınirlcrind<:n \)e\•ki Duran, Giresun , J. • den Rilstem Vf" L.."ıtift~n 40 liraya al• 
b r kelime oldıığundan scıli ve sessiz I ramu genel sekreterliğinden blldirı!· emruyet llr1.rıığine İstanbul emnıyet deği§liriliyor İstanbul Kürek ~:~~ ~;~~raın !::~~ ~:~:•ı:,•0,,tı dıklan blr sandtk limonu 60 liraya 
uyumlarına t bi olmadı~ını, alfabemi- ~tir: fimirlcrinden Vasıf, İstanbul emniyet Bugünden itıh:ıren eelırimi.z• ela- 7.JS MOzlk (Pi.) !t.30 llaberlcr satarlarken yakı;lanmııılardır. 

v " "' Ş • 1 "" 8 20 E•ln uati 19 4S iti "k o llı: V \ M ili 
Z 11 &cnel okuma ve yazmada lazım 1 - Dördüncü Turkdil Kurulta)'?- fımlrllitlne Glrf"sun emniyet flmtrlf" - cek büUin ta ı·a yolcuların1n ellerin- ampıyon UgU 12.ıo Proıram :ıo' u R :• 

111 1 
k urı:uncUta:." 1 

Korunma mah .. 
b rflerl içme a dığtnı, en ince aynın. mn 'l1 ncU genel op n st 14 ., o en \' Y ne , nbu gri r ll cılurı k ıu.rn..ı.r.l ah- tııtanbu l<.V.ı mpı70nt...ıtu mu- U:~• ft•r~:,. 20:0To:1c:ı~r nsctni emesine vernmi~lerciir. 
' rına kad r bütün sesleri göstermenin 1942 Cuma günü s nt lO d DiLTarih yet funlrliglrt" İrınir emniyet timirle- narak pemb:? karnelerle tebdil olu - sabakalart Pa:ı:ar "Ünii ""at 13 de zı.oo Ziraat Tıkvtill ,_,,__.._..,,;;=Alt-- -· ~l 

1 ı{ b d 
«> ""' U.00 Fa11l hc.ntl 2ı.ıo 'l'EM8tL tn i tyat 8?\ 

gene a ıı e e mümkün olamıyacağını Cofrafya fakültesinin ltonferans FJlo.. rlnden İsmail Rııkkı tayln edilml:ıler- nacaktır. Şclu'lmlze gri renkli 48 bin Samatya ile Yenlltapı arasındaki sa· ıa.oo Proıram noo Or~mra 
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Evvel Emeline· · 

Varabilir mi? 

Akdenizin Batısında 

• 
eı or 

Hükumet Fiyatları 

Arttıran Satıcıları 

Cezalandıracak 
Ankara. 18 (TAN) - Ticaret Vekil 

Dr. Behçet Uz bu alqamkl ekspres!e 
lıtanbulıa hareket etmiştir, 

* Ankııra, 13 (TAN) - Ticaret Ve-
kilcti, el koyma kararları kalktıktan 
ıQnnı her nevi gıda ve diğer madde
lc:r fıyatl rını p y sada serbest reka· 
bet icaplarına göre ucuzlaması lazım 
geld gini heso.p!amış bulunmakt:.ıdı.r. 
Vck~t, viUiyeıtlere cönderdi.ii bir 
t mlmde ba nevj maddelerin maliyet 
( yatl rını hesap eClerck satıcıya ı:ı~. 
m l bir klr temin edılmesl esasını ı;:öz 
onunde bulundurmalarıııı bildirmi:ıtir. 
El koyma kararlan kalktıktan sonra fi. 
yatJarı anormal bir şek lde arttıran!ar 
olursa bunlar hakkınd~ milli korun
m kanunu hÜkütlllerl tatbik ed le
cekti r. 

lzmir bor a ı tıtanbul 
tacirlerbıi şikayet etti 

1ımlr, 13 (TAN) - Bazı İstanbul 
ta.drlerlnin b klıyat fiyatlarını arttır_ 
dıkları tzm r boraasıncıı tes'bit edllmlo 
\'e keyfıyet Ticaret Vekiletine blldirıl 
mlıtir, 

.,., Bn tarafı 1 incide 
r, bir aimendi(er knt&ru11 tahrip et

mi er ve bır dilsman taburu kısmen 
d rtılmış, kısmen t hrlp edılrni.$tir. 

T bli , Ru l:rt:ılJrrnın, Krasnodar 
bölgesfnd dlı mnntn Ustün kuvvetle· 
r yle mild'.lfaa snvnalıırına ıiriztiklc
rlnf bıldirlyor. Nehrl geçmek için ya· 
p 1 n ~v.aşlar bütun gün ve biltun 
ıece devam etmiştir. N~rin üç ge· 
cıdi pike bonıba uçaklarımızın bom· 
bardımanlanylc vcı topçumuzun bom
bardımanlarıyle tahrip edilmiştir. 20 
düşman hUcum nraba!ı ve 20 kam • 
yon kullanllmı17. hale etlrilmiştır. 
300 Alman öldrlrülmQcoUir, Topçı.ımuz 
\Jc bomba uçaklarımız düşman asker 
topuluklannI bilyQlı: zayiata uğrat -
mı rd.Ir. 

Stalingrat bölgesinde 
Londr , 13 (A. A,) - Staltngr d 

de Ruslar, Almanlarxn ddetll 

n 
Karışıklık Umumiyetle 
Azatd11 Harp Gayreti 
Sarsılmış Değildir 

«.1fj"' Ba§tarafı 1 incide. 
Us kuvveUerl taş atan halkı dağıtmak 
itin aflattcı gaz kullanmıya mecbur 
olmu5tur. Oç polis memuru hırp1:an-
mıştır. ' ı 

Amrao\d'de 40 klş' tevkiF edilml,.c:tir. 
L(iknov'd:ı serserller i:ç posta lıına. 

gına hUtıım ctmişlerd r. Bütun .nlit-
lliman dükk nları hemen hemen ta 
mamen açıktır. 

Merkeı.i Madrasta'tenali'dc Çnr$am
ba günü dört k i olmlis ve halk ta
rafından dem"ryolu garına ateş veri!
mck istenirken pohs Uırııfındaıı açı. 
lan ate le JO k"ıti yaralanmıştır. 

Hirıt liderleri11in tavsiyesi 
Ankara. 13 (R dyo Gazetesi) -

Mevkuf Hint liderleri kargaşalık çı. 
".aran halkı tenk t etmişlerdir. Gan.. 
dinin oğlu ya:r:dı bir mııkıı!ede. ba· 
,l:ası da dahil olduğu halde liderl~rfn, 
kargnsalık çıkaranları takbih etfüclr. 
rlnl bildirmiştir. 

Amerikan Fa i t1erinin 
Şefi Mahkftm Oldu 

Ncvyork, 13 (A.A.a - fnd"ıınopo
lls'dc tcv;klt ve 'muh k~~ oo"len A
merikan fnsl;ıt\crl rel!!I Pelley 15 se
ne ha~c man!Qiın olmuştur. P~lley, 
sulk st ve cuıa! fesat(' lıktan mıilık(\ıp 
cdilmi tir, 

* Ankara, 13 (R dyr- gıızetesi) -
Bir deniz \•ı Ilı- Anlerike ahillerinc 
çıkarılan v d,.rb 1 yakalanarak mİıh 
kemey •ıerJl n 8 A!man hakldndaki 
muhakeme bitm ve bunlardan altısı 
idam edllnuııtfr. D.i;er iki.si. arkodas
larmı ele vermekte u:bltaya yardım 
ettikleri lci~ ccıaları a~ır hapse tah
vil elilml tir. 

hilcumlartna ra{!men rnevkllerinl mu
hafaza. etmektcd•rler. 

Don nehrlnm sarbınaa çok şiddetli 
muh rebel r olmnktııdır. Amanlar, 
nehrfn garp ;v:ıkasmı ele lt~rmek l
çin miltmı d"yen tatc kuvvetler ve 
mühim mıkhırdn µyyarc teşkıllerlyl 
hilcumların:ı cı v m etmektedirler 
Rusl r burada bırkaç mukabil hr 
cumla vaz yctlcrınl ıslah etmıslcrdl 

~ l!:ıştarafı 1 incide 

tamamlıyordu. Uu, büyük dava fçln, 
tcsadilfierin Jonu ve emniyetin ba!i
langıct olac ktı. Herkesin rctnh ve 
saadeU Jçio yeni bir ufUk, yeni bir 
çsU mıı ba$hyaeaktı. Avrupa sistemi 
kurubnu!'I bulunuyordu. Artık sadece 
bunu orgnnıze etmek kalıyordu. Bu 

er benim e rimdi. :Ben onu uzun 
seneler hazı.dsrrırstırn ... 

"Şimdi de bu sözleri işidiyor 
gibi değil miyiz? 

"Napoleon menfa hulyaları i. 
çinde hayale kapılıyordu. Rusya 
teslim olduk~an sonra ona IngiL 
tereyi ycnmclc ve Avrqpayı kan
dırmaktan başka yapacak bir şey 
kalmamış gibi görünüyordu. Fa. 
kat bu büyük işi yapmağa im
kan bulaın.adt. 'Büyük ordusu 
k r altında kaldı ve kendisi de 
bu ölUmün altından çıkamadı. 

''Almanya şiddetli bir Rus kı
şırrJan salimen çıktı. Onun için 
Napoleonun akibetinden korkmı. 
yabilir. Şüphesiz .lci, Alman or
duları genelkurmayın planını ta
hakkuk ettirebilirse, kış mevsL 
minde devam edecek Sovyct mu. 
lkavemeti, geçen seneki kadar 
kuvvetli olamaz. Fakat aşılacak 
daha ne büyük maniler var! 

"İkinci cephe, tehlikeli ve iyi 
netice vereceği şupheli bir te. 
şebbustür. Fakat Atlantiğin ikı 
sahilinden bu kadar insnn bunu 
istiyor. Çünkü Ingiliz adalan 
boğazına kadar siliıhlı askerle 
do1mu tur. 

"Amerika, henfiz hiç sarsılma. 
mış bir kuvvettır ve Japonyanın 
onu ciddi suret.t sarsabileceği 
şiiphelidir. Amerlka, harbe ya. 
vaş hazırlanır, fakat kaynakları 
hudutsuzdur . O bir gün gelecek 
bu kaynakları kullanacaktır. 

"Amerika inatcıdır, bir anlaş. 
ma sulhüne yana.pnıyacaktır. 

"Daima şu neticeye geliyoruz: 
Bugünkü harp bundan evvelki 
harplere benzeme?., Ortada pren 
sip meselesi varken harbin bite~ 
ceği beklenemez. Hitler harp ve 
sulh gayelerini tesbit ederken 
karşılaŞ8cağı gtiçluklerle, mille .. 
tinden istiyeceğı iedcıkftrlıkların 
biıyuklüğiınü göz önünde bulun.. 
durmuş muydu? 

l'lfT Baştarafı ı incide l:!fr Baştnrafı 1 incide 
Bu rakamda Eaıle tayyare gemili ha. 

çarpısmalarındn ~8 dü~man uçağt dü- r:çtir. 
şurııtmü_ş ve mutearıız hava kuvvet- Navarin'e bir taarruz 
leri hemerı tamıırnıyle 1mha edilmi§- K h. 13 (AA) A · lir. a ıre, . • - merı. 

Voronej çevresinde çarpışmalarm' kan bo~~~r~ıman ~ayyareleTri, 
şiddeti artmakt dır Burndakl duru- pazartesı gunu Yunanıstanın Na. 
mu düzeltmek için · clOşmanflt birçok varin limanına yapılan akın es. 
tanklarlıı desteıdenerek yaptığı taar- nasında burada bulunan üç ltal. 
ruz:lar Alman krtalıırının mudafaa a- yan kruvaz<;>rü hasara uğratıl -
teşleri ve KU\'Vetli aVll§ ve pike bom mıştır. 
ba ııçakarınrn bombalorla mudahale - l(.. 
leri neticcsınec d~·mana a ır kayıp- Londra, 13 (A.A.) _ Batan tn. 
lar verdirilmel~ surctıyle akim bıra - giliz "Eaglo" tayyare gemısinden 
kılmtştır. Yalnız 11 ,.c 12 Ağustos 
günlerindeki çarp~nlııroa dOamnnın 930 gişi kurtarıldığı bıldirılmek. 
234 tankt tııhrlp edllmışitr. tedir. 

R]ev'in cenup dotıu 'c şimalinde Alayans bombalandı 
piyade \'C zrrhl ttlrncnler çetin bir Lc.ndra, 13 (A.A.) _ "Teblii": Bil· 
müdafaa muhnıe:bcs1 ynpmaJ,tıı de - yük bomba uça'k teıekktillerlmlz dün 
vam etmektcı·:·ler. Dürı bu kesimde ıece yeniden Mayans'a taıırruz etmi~ 
71 Sovyet tankı tRhı ip olunmuştur. terdir. Ayni gece Holandadaki iniş &a
Bımlardan ~·1 az ~5 ı yıılnız bir pi- balarına da taarruTlar yapılmıştır, U. 
ynd~ tumcnı ccphcs.lııdc. tahrip cdil- ı çaklarırnızdan 5 i eksiktir. 
miştır. Alm t bl" ~· " İlmen r,ölUnün cenup doğusunda an e ıgı.ne gore 
F:ovyeUer boş yere taamıdıınnı tek- Berlin, 13 (A.A.) - ''Teblif": 13 
Ntrlamışlıırdır. Arnzi dunımu ltlba - Agustos gecesi İngiliz hava kuvvet!e
r.iy!e her türlü ı:Brüs imkCıntnı orta- rine mensup teşckkiıller Ren •e Meın 
dan kaldıran ~ir sahada kuşntılan çrvrelerlne lı:arşı tethiı taarruzlarını 
kuçilk bir <llışman grupu §lddctli bir tekrarl'amışlardır. Mayanı"ta ikamet· 
çarp!~n :ıi>nurıda t.'ımnmlyU. vnl,;: e- g!h mahallelerinin, bombalanması sr. 
dihm,,tir, rasında yeniden kayıplara uirayan ~e.. 

bir halkı ornek olacak bir durumda 
stikümı muhafaza etmiıtir. Burada 

Go .. bbels'·ın Makales·ı hayli onem!i tahribat yapılmııtır. oı. 
dukça büyuk yanrınlar çıkmııtır. 4 
tayyare dü~ürtilmüıtür. 

tf.lr Bnştarafı 1 incide Büyük Brltarıyaya karıı yapılın mü

mak ôaima mümkündür. Alman
ya bunu yapınıyor. Çünkii Al. 
manya, haklı dn olsa intikam 
hislerine kapılmak için dcğıl fa. 
ka~ zaferi kazanmak için harp 
edıyor. Almanya, kuvvetlerini 
dağıtmak istemiyor, çi.ınku bu, 
duşman stratejisinin planlarına 
yarayacaktır." 

Göbbels, Alman halkının ma. _ 
nevıyatını hava hticumlan ile 
kırmağa imkan olmadığını kay. 
dederek şunları ilave ediyor: 

"İngilizlerin cinayetlerine kar. 
şı misillemenin temelleri, Şark 
cephesi muharebe meydanların. 
da hazırlanacaktır. İngiliz gazc. 
teleri Alınan cephesine karc.;ı 
hava harbinin Almanya için dÜ. 
şündürücü ve utanç verici bir 
tecrube te~kil ettığınden dolayı 
gururlanıyorlar. Ellerimizin ta. 
mamiyle boşaldığı gutı bunu ha. 
tırlıyacağız. İnkiltereye, luyık 
olduğu cevabı vereceğimiz günün 
çok uzak olmadığı muhakkak. 
tır." 

cadele esnaeında Almıın savaş uçak· 
farı diin gündüz ve gt'Ce infilSk ve 
yangın bombalariyle cenup ve doğu 
İngiltere ile cenup Skoçyadaki liman 
tcsis!erinl ve silah fabrikalarını bom
balamışlardır. Tam hedefe isabet eden 
bombalar bir ı;ok infıliklarla yan~ına 
~ebcp olmn5lardır, 

Amerika hava kuvvetleri 
de faaliyete başladı 

Londra, 13 (A,A.) - Birleşik Ame
rika orduları Avrupa harekat sahası 
umumi karardhı tebliii: 

11 Afuıtos aaat 9 dan ıs Atuıtoıı 
ııaat 9 a kadar geçen müddet zarfın. 
da Amerika ordularına mensup hJva 
kuvvetleri şu hareketleri yapmı'j!ar
dır: 

İngiliz hav<' knvvetlert avcı fllola. 
riyle muştero:k uçuı Japın Amerika 
orduları hava kuvvetleri avcı filoları 
Fransa kıyısı üıtünde üç acuı hareketi 
yapm1,ıardır. Amerika ordulan bava 
avcıları deniz üstünde 20 çıkış hareke
tine iıtirak etmiı!erdir. Bur.dan baıka 
Amerikan avc1lan İngiltere kıyısı açı. 
iında 8 yakalama ucuş hareketinde 
tngl!lT hava kuvvetleriyle lıbirlığl 
•apm15Jardır 

BaşvekHimizin Nut
kuna Dair 
~ Bastarnfı 1 incide 

JI anchester Gııardian' a 
göre 

Manchest~r Guardfon gazetesi ıun
ları yazıyor: 

"Clhanşüınul rnuha•amatm harlcln
d!!! kalmak '.t h{tarafnğın idameslnfn 
temini için mümkün olan her şeyi 
yapmak suretlvle memleketin men -
faatlerlne dnha ly! hizmet edebllccc
gı ınancı lıugünkü Türk ısiyasctlne 
bundan evvelki her ıamandan faıla 
hAldmdir. M·hvercfüır tarafından ma
hirane sur.ı!te miıkeneren istismar 
edilmiş olan ananevt Rus tehdidine 
rağmen ou sıya~etin muvaffak olma· 
sma kar&t }edr.e hokikl tehdit Al -
mantardan gt!liy0t·. Bu tehdit, doiiru· 
dan do~ruya yapllması mUmkUn as· 
kert bir ta3rnızdan bll.fka ihti!Atlar 
vilcude getirmek suı'~tiyle de yapıla
bilir. 

Atrnonlarn istedikleri ve ihtimal 
lstlhdaf cttik1~rl şey kmdi nlyet \'C 

maksatlarına 'l'fırkiyenln pasif su
rette mutav:ı:ıhdır, Almanlnr Tilrkl -
yeyi emellerine rnmetmek için mu -
harebe etmektense onu Mihver sıva· 
setine zım.ıi ıltilıakınt temin etın"eyi 
tercih ederler. 

Tilrkiycm:J anııne ve hissiyatına 
vakıf olanlar iı;ln Saracoğlu'nun lcap 
ettiği takdirde Türk halkınm "~on 
neferine lı:ıııriıı? c!ciğ<Iştcck., suretin· 
deki ifadesi bir an tile §Üphe götur
mez:. Binaenaleyh siyasetlerine bir 
Mihver lehtaıl~ı tcmayulu vermeleri 
için Almanların Tüı ki ere müessir ol
mrya çııhşaca~larT Anm hüllıl etme• 
siyle Türkiy<.'t11n irntihar. 7.nmanı oğ· 
lebl ihtimal gelmiş C1lacııktır. 

Böyle hlr hutlhanııı ne zaman ve 
nasıl yapılacsğı Husya ve Orta Şark
taki askeri l:ıkifafle.ra geniı mlkyıısta 
tfıbidir, Onun Helict>sl Saracoğlu'nun 
"!aııl Türk blta,.:ıfltğı,. diye tavsif et
tiği mefhııındo :niinclc mlç kudret ve 
karara U'ıbidir. 1nglliı siyaseti Yakın 
Şarktaki mütı<:r:!<lm?zln naz.Ik vıız.l
yetl için cll~ tutulur ve gör.le görO
lilr surette anbma ve sempati delil 
ve misalleri verm1$tir, Ve vermekle 
devam etmel~tedlr ... 

Ehemmiyeti haiz bir nokta 

Numan Menemen· 
cioğlu Hariciye 

Vekili Oldu 
t2lf" Baştarafı 1 incide 

1928 de Birinci daire umum mü. 
dürü olarak merkeze ge1miş ve 
bir sene birinci sınıf elçi derece.. 
siyle Hariciye müsteşarlığına ta. 
yin olunmuştur. 

Numan Menemencioğlu hazi. 
ran 1933 de büyük elçiliğe terfi 
etmiş ve Hariciye Vekill.ei:i U. 
mumi Katipliğine getirilmiştir. 

1937 de Gaziantepten mebus inti
hap edilen l\iuman Mencmcnciotlu 
ayni sene Harıc.iye Siyasi Milste~ar -
lığma tayin edllmi~ ve 8 ay sonra 
mebusluktan ve Slyııst Müsteşarlık -
tıın istifa ederek tekrar Jlarlclye Vc
ktıletıne KAtibi trnıumt olmuştur. 

Numan Mencmencloğlu Harlclyc 
6ervislcrlnın ba.,ındn bulunduğu 18 
sencllk bir müddet ı:ar.ftnda devl tın 
mühim slyast. ndl!, iktısc dl ve malt 
muahede ve nıuka• r.lclerinl müıakc
ı-c ve imza etmı~ ve bu meyand 
Montreaux mukavelesinin lmıasm 
memur <ıdile11 mur:ıhhaslardan biri 
ıJ!atfyle !lllen rnüzııkcrelerı yapmı 
ve Hatay ~inde bGtiln safahatm mtl· 
zakere ve intacı kendisine tevdi e· 
dilmiştir. 

!Aş emareleri gorillerektir. 
Bunun sebebı fı:;lklırdlr. Saraco • 

lu'nun "iki tarafın mt>nfaatlcrine te· 
Birlerini $ÔSlermı>k(e dt>Vam edecek• 
lir., dıye bahaı:ttigi rurk - tnitliz it· 
tl!aktnı Biıyük Britanyanın destek -
liyebılmcsi i:ıcıU~'crın Mısır, Suriye 
ve Irakı ellt?rlndc tutup tutamıyac k
lıırın:ı tAbldlr. 

Ortn Sarktoıkl fn(!nl:: ve mt\tlefl 
kuvvetlerlnın bu lı:ıyatt sahaları mu· 
hafazada ır.uvaffnk ol:ıcaklarmt ar· 
~edersek Tf.lrkıyenin ısebat ve muk 
vcmetl etrafın:ıa endı~e göstermelt i
çin en kUçük bir sebeı; bile mevcu· 
olmıyııcağı lrnHyeUe soylenebllu. Al· 
manyııntn l'üı kıye hııkkmdnkl so 
maksat ve rılyetıerl etrafında ne Reı · 
slcilmhur İni.inil, ne de yeni Başvekl 
hiçbir hayaı.e kapılmaı. Bunun leh 
'lnlar lş başında kaldıkça Hitlerır; 

Observer'r.ln d!pkmatlk muhabiri endllerı Uzerlnde yapacaltı muhnk • 
de $Hyle yazmııkti.dtr: kak Qlan taıyike rafmen şimdiki mils 

"Hiç klm:oıeoyc h ti delildir ki, ıe- takil hareketlerin~e devam edecek -
c;en ay Rommel, aekb:ı.ncl ordu tara· lerdlr. 
tından El Alemeyn'de durdurulma• Yeni Qlrl'mttln geçen hatta Kul
dan evvel, Nil ve Süveyş do#ru he- bl~c '3 vtlk ~lçl olarak Tilrldyo -
men mümanaata uğrRm•ksızın il • nln en başll -tıplomatlarmdan biri 
ledlji esnada Türkler hayli telaşa olan Cevat :.\. uı ın'ı g ndermt!Si u· 
dilşmüşlerrU. Mıhver ktskııcının şimal mumtyetle Tür ıtus mfinuebet. 
veya cenup koll:ırmdan biri tarafm- lerinl lan husu d sıımfmt ar. 
dıın bundıın d:ıha bııfka muv flııkı- zusunun bir nişan • 1,.\Ak· 
yeller elde edılmr~ı helinde 11ni te- ki edilmeli:tcdtrl, 



u. s :·9u"~ 

T A N ' Alfe ve Boşanma ~~~~~J AB O,.• 8!DELI 

~· 
Ecnebi 

400 Kr. t Sene 2800 Kr. 
760 • 1 Ay 1800 • 
400 ~ • • 800 • 
150 • ,, • 100 • 
~dreı de~lfftfl'Mek (211) kuruttur 

lf:l!IiJI R 1 
Salomon Muharebesi 

Yazan~ M. ANTEN 

Mercan denizi harbinden üç ay 

sonra, bu harbin vuku bu!duğn 
sahada. Anglo _ Sakson ve Japon h:ıv~ 
\'e deniz kuvvetleri ara!:ında bir kaç 
giin evvel bashyan ve hail devam et
mekle olan muhareben:n gec;en sefer 
olduğu g"bi müttefiklerin teşebbüsü 
ile başladığı anlaşıhyor. Yeni Gine
nin cenup sahiHnde bulunan ve Avıı~ 
tr>lyanın şimalden himayesini temin 
eden büyiik d~niz ve hava üssü Mo.. 
rc~by'ye karşı Japon tehlikesinin bü
y:imesi müttefikleri böyle bir harekete 
s vk etmiştir. 

Filhakika. bu adanın şimal sahilin.. 
de yerleşmi~ olan Japon kuvvetleri 
cnn günlerde, orman!ık araziden i:u
\i •erek Morcıby limanına 100 kilo
metre mesafede mühim blr mevkii iş. 
ı:al etmişlerdir. 

Mütt.eltk .askeri mütetiassı~'lanntn 
k ıııı.tine göre Salomon harbi muvaf
fa ·iyetle neticelendiği takdirde Avus
tf !yanın ~imal ve şark sahilleri 1stL 
tız tehdidinden kurtulacak, Avustl'al
ya ve Yeni Zel&nda ile Amerika ala
sı daki münakale yolu büyük bir t>m
nıvet altına girecek ve bundan başka 
tı ttefikler yakın bir jstikbalde ya.. 
p •ak!arı geniş taarruz hareketler! ıçln 
c(>k mühlm i.isler ka;ıanmI!l olacaklar-

dır. 
Bu muharebe münasebetiyle Evening 

S ndard gazetesinin ııu mütaleası ha. 
kikate c;ok uygun görünmektedir: 
"S rndiye kadar Amerikalıların yap. 
tı tarı blitün hareketler tedafüi m"lhi
Y tte idi. Midway harbi bile Ameri· 
k lılarm zaferi ile neticelenmesine nğ. 
men tedafüi bir hareketli. Fakat Pa. 
~Tkteki vaziyet taktik değiştirmeyi i. 
cap ettirdi. Amerikalılar ve Avustral
yalılar taarruza geçtil.:r. Moresby üs.. 
sü 'bugün Japon bombardıman tayya
relerinden 10 dakika mesafededir- Çin 
her zamankinden ziyade tehdit altın
d•dır, ve Japonların Aleutiten ada!ıı.. 
rında yerleşmeleri şark istikametinde 
yeni bir tehlike teşkil etmektedir. Bu 
Japon mevzilerine kar~t yapılan ilk ta. 
;:ırruzun onları bu mevzileriden ataca
ğı tahmin edilemez; fakat bu vakıa 
mUttefik!erln 9 aydanberi ilk defa o
arak teşebbüsü ellerine almıya hazır 
bulunduklarını li:Östennektedir,, 

Bu muharebenin kat'i neticesi henüz 
belli olmamıştır. Müttefik kaynakları.. 
na göre: Salomon takım adalarının 
~tratejik ehemmiyeti en ziyade o!a~ 
Tulagi adasına Amerikan kuvvetlen 
çıkmışlar, burada tutunmuşlardır ve 
bu suretle harekatın ilk safhası mu. 
vaffak olmu1tur. Japonlar ise karaya 
ı;:ıkan kuvvetlerin mühim bir kısmmm 
imha edildiğini ve Amerikalıların p\!k 
çok harp gemisi kaybettiklerini iddia 
t:.tmektedir!er. Buna mukabil Amerİ· 
kahlar yalnız bir kruvazörün battığını 
ve diğer bir kaç geminin hasara uira
dığını bildirmektedirler. 

Fransız Esirleri 
Laval memleketlerine dönen bir ks. 

"mt Fr~nsız esirini ve Almanyaya gi. 
den bir mikdar Franıız iıc;islni Com
piegne'de karı;ılaşhrarak, esirlere kur. 
tuluşlanm kendi arzuları i!e Almanya.. 
ya giden i:ıçilere borçlu olduklarını 
ve ffçilere de bir milli teı,;anüt vazifesi 
gördüklerini söylemek ic;in patetik bir 
sahne tertip etmiıtir. 

Laval Fransa ve onun şefi adma 
verdiii nutukta: Mütareke imzalandığı 
:;-aman Almanyada 2 milyon Fransız 
eşiri bulunduğunu, o zamondanberi 
bir kaç yüz Fransız esirinin memle. 
ketlerine döndüğünü ve şimdi Alman. 
yada bir milyon iki yü~ bin esir kal
dığını, eğer Hitlerin ~licenaplığı:un 
bir ifade&i ol:ın Montoire ınlaşmuma 
göre hareket edi!miş olsaydı bütün 
bu esirlerin şimdiye kadar memlekete 
dönmüş olacaklarını söyledikten sonra, 
liimdi Almanyanın Avrııpa medeniye
tini kurtarmak için :ıark cephesinde 
muazzam bir aavaşta bulunduin bir 
sırada kütle halinde esirleri bıraka.. 
mıyacağını ili.ve ve Almanyanm nihai 
zaferi kazan:ıcağı hakkrnda ümit \•e 
temennisini tekrar etmlıtir. 
Savaşan Fransa kaynaklarından ve. 

rilen malumata göre; Lnval'in bütün 
ıayretlerlne rdmen son iki ay içinde 
Almanyaya ancak 10.000 kadar Fransız 
iııçisl ıönderilebilmi~tir. Halbuki Al· 
manya, büyük bir krsn;ı milteh.ıssıs 
işçi olmak üzere en aııagı 150.000 iş_ 
çinin kütle halinde gönder~lmesini is. 
temektedir. Diğer cihetten gıden 10.000 
f.-çiye mukabil ancak ıc.ıoo esirin ıade 
~ilmesi de manalıdır. Esasen, Lav.din 
de tasdike mecbur olduğu gibi, Alman 
yanın yabantı işçiye o kadar fazla 
ihtiyacı vardır ki Frınsu: esirterinl 
geri ıöndermesine imkln yoktur. Al
manyaya giden her yabancı amele 
cepheye giden bir Almanm yerini tu~ 
maktadır. 

Meselesi Ve Sebepleri 36 Yıldanberi .Bizi 
' 9ülmeğe· Alıstıran 

Bir Taraftan Köylülerimizin Doğan Çocukfarmı Kurtarmamız ' AS•T 
ve Yaşatmamız için Sıhhi Tedbirler Almamız Lazımdır, Diğer Büyük Sanatkar: N , 1 
Taraftan da Bugünkü Medeni Kanunumuzun Vücude Getirmek 
İstediği Aif e Hukukumuzu Yeni Baştan Tadil Etmeliyiz 

Geçenlerde, yine bu sütunlarda, bu 
meseleleri tetkik etmiştik. Adli. 

ye Vekaleti de ayni meseleler ile pek 
yakından mşgul oluyor. Çünkü bizim 
için mevzu mühim ve müstaceldir. 
Kanunları, mahkemelerı, aileleri .;!a.. 
lradar ettiil kadar miras meselelerine, 
ikhsadi ve içfmai hayatımıza.. ferdin, 
ailenin, milletin hukukuna ve akıbe. 
tine de taall\1k ediyor. 

Fert serbest olmak, kolay boş~n.. 
mak, hiç veya az c;ocuk yapmak ısti
yor. Aile devam etmek, yaşamak, kuv· 
vetlenmek, meşru olmak şartiyle ço. 
cuk yapmak ve miras bırakmak tar3f. 
tarı dır. 

Mil!et ise ne fert ve ne de aile gibi 
düşünüyor. Bunun biricik kaygısı 
nesli arttırmak çoğaltmak ve kuvvet.. 
lendirmektir. Fazla çocuk doisun, 
bunlara iyi bakılsın, herkes meşru ol_ 
sun, yani şu nikahlılık veya nikih
sızlık farkı gözetilmesin, İşte dava 
bundan ibar.:ttir. 

Fakat acaba bu dava nereden çıktı? 
Sebepleri nedir? 

Bir defa Anadolu ve Trakyada biz 
on sekiz milyon Türkiiz. Bu yer!er 
için bu kadar nüfus pek az. Bu top
raklar pekala elli milyon ahaliyi bes. 
liyebilir. Çok nüfuslu b;ızı millet ve 
Devletler Avrupada daracık yerlerde 
ya~ıyor ve hep göz!erini Anadolumuza 
dikmiş bulunuyor. 

Binaenaleyh biz memleketimiıde 

hür ve rahat yaşıyabilmemiz için ço.. 
ğahp kuvvetlenm(ye mecburuz. Ço. 
ialmak için her şeyden evvel c;ocuk 
doğurmak ll!ım. Fakat biz ııehir ve 
kasabalarımutl~ ferdlerin serbeS't!·ik 
arzusunda, iktısadi darlıklardan, aıle. 
lerin tembelliğinden, miras hes3;:ıla. 
rrndan dolayı bir türlü fazla çocuk 
doiuramıyoruz. 

Köylerimizde ise imam nikahı veya 
metreslik yani Türkçesi çok lı:arrlık 
(Taaddüdü zevcat) i!e vakıa şehir ve 
kasabalarımızdan daha c;ok çocuk d~ 
ğuyor ise de sıhhat kaidelerine dik. 
kat edHmediğinden ve her yerde h~ 
kim, ilaç ve hastahaneler bulunm:ıdL 
imd.an bunl.ırın bir kısmı daha kü. 
çük yaşta bakımsızlıktan ölüp gidi
yorlar. 

Demek oluyor ki bir taraftan sıhhat 
ve içtimai yardım işlerimize daha pek 
çok gayret edip köylülerimizin doğan 
çocuklanm kurtarmamız ve ya11at:na
mız lazımdır. 

Sonra da şu miras, ~oyaı'lı, me:Jru· 
iyet ve nikah meselelerini yani İsviı;. 
:eden alelac'!le tercüme edip aldığı. 
mız bugünkil Medeni Kanunumuzun 
vücuda getirmek istediği hristiyanvari 
aile hukukumuzu yeni b3şlan tadil ve 
tashih edip Türk!eştirmeliyiz. Mede. 
ai Kanunumza riayet edelim derken 
bir milyon gayri mesr c;cıcuğumuz pı::y. 

da olmuştu. Bir af kanunu ile, Cüm· 
huriyetimizin onuncu yıl dönümünde, 
bu zavallıların meşru olmalarına hu
kuken imkln verdik. Bu kere ayni ka. 
nunun acı bir neticesi olarak 7ine 
mem!eketimizde nikahsız doğanların 
meşrulyetleri.ıi ko!aylaştırmak için k~ 
nuni tedbirler arıyoruz. 

Medeni ka"Junumuz ve hele bunun a
ileye dair olan kısmı muhakkak yeni 
ba~tan tadil ve ıslah edilmeye muh
taçtır. Bu tercüme kanunu artık Türk· 
çeleştirmeliyiz. Bu kanun böyle de· 
vam ederse bizde ne fert ve ne a\le 
rahat eder ve ne de Türk nesli çoğa.. 
lır, kuvvetlenir. 

* * C imdi biraz da evlenmelere ve son. 
~ ra da bqt;.ınma!ara bakalım: 
Burada da rekrar edelim, bu n·ü. 

talealar şehir ve kasabalılar içindir, 

r-
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buriyetini düşünenlerin çoğu evlenme.. 
aen ise metres hayatı yaşamnYJ tercih 
ederek icabında hiç olmazsa kolaylıkl3 
ayrılırız diyorlar. Hakları da yok mu? 
Bazan da m11hkeme boşanmıya karar 
vermeyip karı kocanın ayrı yaşama. 
)arını emrediyor. İşte bizim adip ve 
terbiyemize aykırr olan bu frerık usulü 
ise son der~ce ahlakımıza muhaliftir. 

* * 
yoksa köylülerimiz z;ıtl'n Medeni Kıı. 
nunumuzd~n ve içtimai h;ıy;:ıtımıdan 

mlimkiin olduğu kadar uzakta bulu. 
nuyorlar 18 milyon nüfusumuzun 15 

1
. 

mı·ı ·k .. ı··d·· ır yabancı olan avukata en mah. yonu oyu ur. 
Şehir ve ltas3b~larımud~ ev'enmek rem . işlerini söylemek, kansın

için evvela ev bulmak JiT•m Bu f9e 1 dan, husuıııyetlerinden bahsetmek iyi 
günden güne zorlaşıyor Evsiz, hatta birv· şey. ~dir? Fakat yalnız avukat' 
bir iki odasız ise ev'enmek, aile kur. degil'. hakımler, şahitle~· seyirciler, ga. 
mak, çocuk yetiştirmek kabil micl'r? z_etecıle: de biraz sonra boşanmak is.. 

Sonı·a bugün e!de edi.ıilen ma;ı~ ve- tıyenlerın ~er tür!ü esrarına vakıf o
ya normal kar ile bir şehirli kolay l~caklar gul~cekler, eğlenecekler, de
kolay kendini bile ıeçindiremiyor. ne- dikodu yapacaklar ve hatta iftira da 
reden karı ve çocuklaı mı besliyebi- atacaklar. 
iecek? Avukat istidaları hazırlayıp evvela 
Parasızlarm evlenmelerinden, aile .s~lh nuhkem-esine (sulh teşebbüsü) 

kurmalarından faydadan ziyade za.·ar ıç.m davacı:yı götürüyor. Su!h h&!<~mi· 
çıkıyor. İhtiyaç çok, iml:an yok. Kav. j n~n, .ne vakti var, ne de faıla sala. 
galar, geçimsiz!ikler, hiyanetler. kıs·' hıyetı. (N~ye boşanm~k istiyorsun, 
kançlıklar hemen başlıyor. Derken neya barışmıyorsun?) diye bit iki t'u. 
mahkemelere gidip boşanrhyor. al sorduktan c;onra sulh hakimi (Bun. 

Evli kadın çahşmıya mecbur oldu· !arı. barıştıraınadrm !) diye bir vesika 
ğundan evine ve çocıılcl;ırına bakıımı. vcnyor. Bu i~ Üç dört dakika sü~ü
yor ve dışarda iş görerek para ka~:ın- yor. Man~sız bir te•ebbüs. Boşuna 
dığı için artık kocasının otoritesini mahkeme ı~gal ediliyor, boşanacaklar 
dinlemiyor. Bu geçimsizlik için biı da rah:!sız ohıvor. Netice ise muhak· 
sebep daha teşkil ediyor. kak degıl rni? Yani sulh te~cbbüsü n~u-
Şehir ve kasabalarda süs var tuva... vaf!ak olamadı diye bir ves~ka alıp 

Jet var, eğlence var, r~kabct var, ih. a,:lıye. mahkemesine vermek ... 
tiyaç fazla. Bunlar da g~çimsizl!ie bl. ~s.!ıye m'lhkemesi bir iki celsede işi 
rer sebeptir. Bir çocuktan fazla d~ bltı.rıyor .. İstidaları okuyor, avukat.. 
turmak istiyen kadına pek nadir ıas ları, şahıtleri dinliyor. Fakat bo3a
ge!iniyor. Hatti b:ızı apartman sa- nacak karı. kocanın yilzlerinl görme. 
h!pleri çok çocuklu aileleri kiracı ola- de~, .seslerıni işitmeden, hakiki sebep. 
rak kabul etmiyorlar. lerını sormadan kararını veriyor. 

Tramvaylarda değil rrı.-belere h3tta . E~ ç~k kullanılan sebep ((liddetli ge
alelumum kadrnlara bile artık hürmet ~ms:zlık) tir. Bnnun içine her şey gl. 
edi!emiyor. Şikayet ederı kadrnlar:ı: rıyor. Hele :ıahitlerin ya!ancı şaha-

- Ne şikayet ediyorsunuz. Erkek- detleri. 
lerle müsavat istediniz, mebus, me. Karı koca en ziyade gl!ce yalnız 
mur oluyorsunuz, bizim yerimize ge. kaldıkları Yatak odnlarmda k:ıvıta e. 
çip ekmeğimizi alıyorsuııuz, artık mü· derler. Tabii orada d:-ı şahit fildn bu. 
savat var ... Diye kabaca cevap veril. lunmaz. Fakat m:ıhkenıcde botanm:!k 
diği çok oluyor. için şahitlerin şahadetlerine müncaat 

Evet bu kadın müsavatı da ayn bir edilmesini temyiz mahkı::mesi mutt.ıka 
içtimai mesele oldu. Bizde artık hu- istediğinden ds!iye mahkemeleri de ça. 
kuken, kanunen kadın n~ erkek müsa. resiz her türlü şahit dinlemiye mec· 
vıdir. Kadın her işe, h~r memur1yeto bur oluyorlar. 
girebilir erkek gibi. Fakat erk~ğin Karı kocanın yatak odasına kader 
yapamıyacaıiı bir şey var ki 0 yalnız giremedikleri için bu :ıahit!erln .;oğu. 
kadının imtiyazı hakkı ve vı:ızifesidir r:un ifadesi tabii doğru d~ğildir. Ba
Çocuk doğurmak ve büyütmek.. · zan ailenin kirli çamaşırları meydana 
Şu halde kocası olan kadın evinde ~ıka.rıhp boşanacaklar ,aleme kep3ze 

oturmalıdır, demek acabıs kadm!arımı. cdılıyor. Boşanma dava.arına açık ol 
zın itirazını mucip olur mu dersiniz? mayıp kapalı ~akılması ~erek frrdi * * ve gerekse ~emıyet ahlakı namına 

1 ' b d - d 1 b" 0.. mutlaka ve şıddetle istenilmelidir 
şte u say ıgımız ve a ıa ır ç " 'f. ll- · 
sebeplerden dolayı şehir ve k.a-

sabalarda fertler serbest kalmak ve 
evlenmemek istiyor ve aile kuranlar 
da ergeç bo,anmıya mecbur oluyor· 
!ar. Parasızlık, yerslzlık, ihtiyaç, hür
riyet sevdası; kıskançlık; umumi ah
lakın bozgunluğa yüz tutması vesair 
sebeplerle evli olanl::ır boşanmıya ka. 
rar verdikten sonra kar§ılarına he,,en 
mahut Medeni Kanunumuz çıkıyor 

Eskiden bir (Boşol) demekle bo. 
şanılıyordu. Bugün ise mahkemelere 
gitmek avukatlar tutmak, bir hav!i 
vakit ve nakit ııarfetmek lazım. t.t~te
llk mahkemelerde kirli çama!}ırları 
l!leydana 'rk'lnp elalemin kepazesi ol· 
mak ve hatta gazetelere geçmek de 
var. Çünkil kanunumuz boşanmayı bir 
(dava) olarak kabul ettiğinden mut. 
laka karı ve kocanın birbirine hasrm, 
muhalif ve hatta düşman olma!a
rını istiyor. Yoks:ı öyle tarafların rr. 
zasiyle kolay, ko!ay ve ı;~rbestçe bo. 
şanmalarını kabul etmiyor. 

I~te bu mahkeme aleniyeti ve mec. 

Bu davalarda, zaten her da.,,ada 
olduğu gibi, salahiyet, tebl!gnt, 

müddet; mür!lru zaman meseleleri bo.. 
ııanacakları bazan fevkalide üzmekt~ 
dir. Mesela neden karı mutlaka koca· 
~mın bulunduğu yl'rin mahkem~slne 
dava açıın? Memuriyetle Vandı:ı btı~u. 
nan kocası aleyhine fst:mbuldaki ka. 
nsı nasıl dwı açabUlr? Kocanın bir 
türlü mahkeme teblig~tını tebellüi 
etmek istem~diii pek çok görülmüyor 
mu? Müddetler hemen geçiyor, m:ıa 
raflar çoğalıyor, avukaCar para ıstl. 
yor, şahitler doyamıyor vesaire ve-
saire .. 
Boşanmaya razı olanlar hile yalan

dan yalnız bir taraf razı d~ğilmiş gl. 
bi mahkemeyi ald:ıtmıy;;ı mecbur cııu
yorla,r., 

* * rocuksuzların bo§anmalarını ko. 
~ lay!aşhrmak suretiyle metres 

hayatını azaltmak mümıtündü. Çocuk 
~(Devamı Sa. 4. SU. l de) 

Yaz-;n: FRANÇ1S DE CROlSSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYARI DA 
Kar~ Karış .. 

Tefrika N o. 63 

__ ___. 

Bize gamımızı kasavetimizı' 

unutturmıya çalışan, bizim 

neşemizi kendi ıstırabına 

tercih eden ve böylece ya-

tağa düşen Naşit, biraz 

mecal bulursa yatağından 

kalkıp Belediyeye giderek 

yardım istiyecck 

Buyurun, buyu-
run. .. Var o

lun.. Henüz derlenip 
toplana.narlık ışte. 

Yoksa size zahmet 
vermez ben gelirdim. 

r-YAZAN: -" 
lsAID KESLE~I 

da yardnruna koşan 
Na:tit bütün ha. 
yatında biriktire bi
riktire 1800 lira.. 
cık biriktirebllmiıtir. 
Gece ve ıtündiJJı 

İnşallah yakında yine eskisi gibi .• 
Geniş kadife perdelerin süslediği 

pençerelerden ve yarı af,'.ı!m1s istor 
tarın altından sızabilen 7iyanın pek az 
l\ydmlatabildiği loş bir odada nikel bir 
karyola içinde Naşitle, hani şu :ı;ıJ. 
larca bizi güldüren, gamımızı, kasave
limizi neşesiyle değiştiren Naşitle ke>
nuşuyorum. 

Onun tonu değişmiyen sesini dcıhı 
ınerdivenlerd~n çıfı.:ıırken işitiynr V" 

diline bir ağırlık gelmiı olduğunu 
farkediyorum. Üzülüyorum. Göz gö
ze celdiğimi7- zaman ürüntüm biraz 
daha artıyor: Naşit, &adece dili ağır
laş1113kla olmamış, btraz da zayıfla 
mıs. Konuşurken gözleri durmadan 
yaşarıyor. Onun bu Uzüntüsü iyi o. 
?amıyacağına inandığından değil, ho
men iyi ola:nadığtndJn ileri geliy1Jr. 
İyi olacağına, belki de bir, bir buc;uk 
ay sonra aramıza tekrar karışacaıtına 
emin olduğum Na,idin bu son hastalıs • 
tam yedi aydrr devam edip cidivor. 
Hastalıih esnasında bir de fıtık ıırr.e
liyatı cecirm(ş olmaer lıendl&ini b;raz 
ıayıflatmışh. Perhiz yemekleri de öyle 
ko!ay kolay deı • ·nip toplınmuına 
imkln vermiyor, 

* * Ben Naşıdi ta çocukluğumdan ta· 
nır, en büyük .ırevkimi onu bey. 

retmekte bulurdum. Ya'5rm ilerledikçe 
bu zevkim daha çok artt•. Nihayet Nıı
şit!e tanıştım pek srkı deiilse bile 
birbirimizin elini hararet ve 1$tiy:ıkla 
sıkacak kadar da arkadıış oldum. 

İnsanın sevdiklerinin sıhhati ile a 
likadar oluiU, on!arın hastalığına ü. 
zülüşü ve hasta görıniyl' tahammül e
demeyişi kadar tabii bir şey olamaz. 
Ben Naşidi, 36 yıl neşeyle doldurd.ığu 
sahneden hastalık dolayısiyle de olsa 
ayrılmış görmiye tahammül edemiyor
dum. Fakat, onun hast:ıhktan ba';ika, 
bir de bizim mcmleketlmiıdı: bıitün 
sanatkarlar ve ftkir ıımelesi ic;in mu· 
kadder olan s•kıntıyjl düştüi;iinü oğ~ 
renince üzüntüm o kadar arttı ki, bu 
üzüntiiniln tesellisini ,!dip onu hasta 
yatağında görmekte aradım ve bul 
dum. 

Naşit, bugünkli halk 11 natka.rlannın 
hocası vaziyetinde ve kendi neslinin 
en son ferdidir. 36 vıl!ık sanat haya.. 
tının en az 15 yıhnô'a :;ahnf'de ra:öı> 
!1= kalan ve ayda en az 300 lira l'a· 
zanan Naiidin sıkıntıy:ı dü:ıece~i ki· 
min aklına gelirdi. 

Herkes gibi ben de Naşidin bir ke
narda bir kaç lira biriktirmiş oldu 
ğunu tahınin ediyor, ve l:iir 11:eçlnme 
sıkıntısına dü~ebileceğin~ ihtimal vf'r. 
mi yordum. 

Hem Naşit, mesaisiy!e yalnız kendi
ne kazanmamış bir kaç kişiyi de ka· 
zandırmış. hatta :ıengİ'\letmiljtir. Bu 
vaziyette bir adı;mın bir kaç kuruş 
sahibi olması pek tabii Ö'!ğil midir? 

Fakat hakikat maalesef bunun aksi
nedir. Naşide: 

- Kazand1ğın paraları ne yaptın? 
Diye sorduğum zaman o o.Saffetle ve 
tertemiz yüreti ile şu cevabı verdi: 

- Bırazını yedim birazını da bi. 
riktirdim. 

- Kac; para biriktirdin 36 senede? 
- 1800 lira, Hastı oMufum raman 

didinerek, kılıktan kılıia. ı;ekilden 
~ekle girerek y:ıpabildiği servet 1ştc 
budur. Bu parayı da yedi aylık hasta
lık elinden alınca 30 lira ev kirasını 
bile vcremiyecek bir hale gelen Na
şidin ilk imdadına koşan yine iyi ltalp.. 
li sanatkir arkadaşr Raıit Rıza ol 
mu~tur. 

Safiye, Halide Pişkin gibi seçme sa. 
natkarlarrmız!a Dümbüllıi İsmail, Şev
ld, Ahmet gibi halk &anatk3.rlannm da 
ıeve seve iştirak ettikleri Naşit gece
sinde elde edilen hasılat 1600 liradır, 
Fakat aakın bu paranın Nasidin eli
ne geçtifini sanmayın, N3şide bu pa
radan ancak 700 lirası verllebllmi,tir. 
Çünkü hası~atın yüzde elli yedisi ya. 
ni yansından fazlası devlet ve bele. 
diyeye ait o!an rüsum tutarıdır. .. . 
Naşidin Jksesuvar muhaf1zı faikle 

konuşuyorum. 25 senedir Eera... 
gatle Na~ide h.izmet eden bu adam. 
gözleri ya;şla dola dola: 

- Ah, beyim. diyor. bilmezsiniz ne 
eli acık ve ne saf adamdır Na;şit b~y. 

Val!ahi öyle :z:amanlarını bildim ki 
gecede on beş lira almak hakkı oldu· 
ğu zamanlar tiyatrodan 15 kuruş al
madan c;ıkmış, hakkını arkadaşlarrna 

bırakmı,tır. 
Fı tıkçıltktan çıkarıp adam ettiii, 

mal, menal aahibi, Uyatro patronu yap. 
tığı adamlar var ki biçare hastayken 
<:iyaretine ıtit+ikleri zaman bir tek por. 
tı:.ka!dan başka ~ksik fazla söylemi
yorum- beş k!lruşluk bir tek portaltal
dan başka bir şey götürmemlslerdir. 

Naııit para biriktirebilir mi hiç? O
nun elir.e 100 lira verın, arkadan da 
denemek iı;in yardıma muhtaç birL 
~ini ııönderin. 90 lirasını çıkarır verir. 
Hali, bu halinde bile o huyundan vaz 
geçmemi5tlr. 

- Aksesuvarı kıymetli mi? 
- Kıymetli e!bette beyim, 36 se 

nede yapılmış aksesuvar, Hem Naşit, 
sanat hatıralarına çok düşkün bir il· 

d:ımchr Onun ak~esuvarında çok k Y
melli ~illi takımlardan başka Molla 
Abdi merhumun kavu~. cedik Pa· 
puçları. mesti, katip Salihin; hayali 
Mcmduhun itaragoz takımlan; Ke!. 
Hasan efendinin bir iki parça sahne 
eşyası, hülasa kendi nesline mensup 
sanatkarların birer hatıraları vardır, 

- Naşide, belediy~den, filin bir 
yardım yapılmadı mı? 

- Belediyeden bir kere Şehir tiyat
rosunda bir jübile veri':.mek suretiyle 
yardım yaın!mxştr. Yeniden bir ~ey 
yapılmadı. MaamaFib galiba kendisine 
bir istida ile yıırdım istemesi sö1Je.. 
nilm!;1, Fakat istidayı yazdr mı :ııaz. 
madı mı, bilmem. Ama her halde ya~ 
mamııı olacak Çünkü hastahaneden 
cfaha dün çıktı. Çıkar çtkmaıt: onu Rıı. 
şit Rızanın tertip ettiği mUaamereye 
götürdüler, yoruldu. Zaten ayakta du. 
ı acak hali yok. Belki biraz yürümiye 
meca!· bulursa ... 

* * evet, 36 yıl sahnede bize ıamı· 

Netice yıldtrım ıibi çarptı: Bir 
ziyafette bu kadar ağlanabilcceğini 
tasavvur ctmıyordum. Sanki kokulu 
bir ateş yut.tum. Ht"m güzel, hem de 
yenilir şey dcğll, Eliyle olmakla be
raber hala bugün bıına teessüf ctmi-

getiren deve1er, iğri boyıınlarmı takip 
eder gibi ile:. llyorlur 

bu esel" 
benziyor. 

"Hugo,, nun bir tasvirine bankada 1800 liram vardı. Fakat ye. 
di ayda. bu parayı da bitirdim. 

mızı kasavetimizi unutturmıya 
~alı~an; bizi gülmiye alıştıran; binm 
ne,emizi kendi ıstırabına tercih eden 
ve böylece yltağa düşen zavalh Naşlt, 
eğer biraz mecal bulurl'l!l kalkacak ve 
ııelteleşen vücudünü sürüye sürüy~ be. 
ledlyeyt gid~cek, yardrm Jstlyecek. 

f•t!' hi?d,. ~;ın~tldlrrn ikıbet!. 

yorum. 

ESKİ SARAY 
Bu sabah Hol!icott ile beraber hay

vanat bahçesini gezmek üzere atlara 
bindik. Bahçe ı;ölü:ı. kenarında, genç 
prenslerle arkada~larmın kaydıkları 
"1sketing,, tl:ıh!:eleı-.ııin hemen yakı
n!nda bulunuyor. Elkaner'de buz gi
bi düz satıh üze!·inde kaymalar gece 
eğlentileriı:ı.i te~kil ediyor. 

Siyah renkli dağ k;;racalart sı~rı -
yorlar, duruyorlar ve ba~larını ı:ıırt
larrna doğru yatır.ırak biıo.:e bakıyor
lar. Birdenbire onümilı:c sırtı muknv-

ı ves bir :!.Irtlan <'ıkıv,,r· bize bnktyor-
1 dönüyor ve kac:;yoı:. Tarlada bir ça: 
knl burnunu toprağa sürtfıyor. Ak
babalar 1nl,Yorlar, yahut agı.r kanat 
darbeleriyle kalkıyorlar. 

Bir incir 11facınm tepesinden bir 
ltartal ayrthyor, gökyilzünü armall
yor. Hollicott'a: 

- Bu açık ve serbest hayvanat 
bahçesi ne güze,!! dedim. 

- Hayvanat bahçeııini nerede gö-
rüyorsunuz d«il 

- Mal, mülk namına nen var? 
Resm1 salcında. tahtın yanında 

asker, elinde .P.tmiş ytizlil yalln 
kılıçla ayakla <iuruyor, 

Holllcott'a sordum: 

bir - Hiç. Bir kızım Adi!e, bir oğlum 
bir Selim var, Bir de aksesuvarım. 

- Bu muharip elinde neden 
cell§t palası tııtuyor? 

bir 

- Tahtm ilstUne oturmak cilre -
tinde bulunanların kafalarını kesmek 
için ... 

- Ne dediniz? 

- Hakild, Denemek ister misiniz? 
- Eveti 

* * 
Naşitle, Raşit Rızamıı kendisi ıç!n 

tertip ettiğı gecenin fcrd::ıs•nda 
görüşüyordum. H;ıllde pişkin onu el!rı. 
den tutup ııahneye çıkardığ-ı ve hayran. 
!arına takdim ettiği zaman o kopan 
alkrş tufanına yartınlaşan dili ile te
şekküre çah'jmış, bu kadarcık ener.il 
sarfı bile onu yormuş En çok yor. 
gunluğu da, sevircilerinin a!kı15lan 
kadar çok ve sürekl; gö,.v:ısı akıtma. 
larnu görmekten olmuı. Hııll o yor 
gunlukla bitap, 

1 ASKERLiK iSLERi 1 
l':MTNONU YERLi AS. ŞUBESiNDEN: 
1 - 338 doğumlu ve bu doğumlularla mu• 

ameleye tlibi daha y2şlı doi;umlu kın biz· 
metli ve tam ehllyetnamelller <nk edilecek· 
!erinden toplanma ıilnQ olan 25 afuıtos aa• 
it g da niliua cDzdaoluiyıe beraber ıut>cd• 
bulunmaları. 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 
HALiDE PiŞKiN BERABER 

Rı:ırbfyede, Belvü babc;eslnde 21.30 dıı 
KÖRDOGOM 

Komedi - a - Perde 

l 
Ka2andığımız Artist 

Yazan: ULUNAf . 
u%Uilca bir mUddet teda'fi devresi 

ceçiren Naşldl artık aram1zda. 
ırörebl!cceğ!z, Sevimli sanatklr evveı. 
ki akşam hayata, sanata, ve sıhhate 
kavuşmasım arkadaelannın arastnd
blr müsamere ile kut!uladı. ~ 

Ben, hava biraz asık suratlı olduiu, 
için bu ziyafette bulunamadım. Dü!)il~ 
meclim ki Naolt mutlaka tatlı bir kol. 
po, ufak bir tekerleme, eğlenceli bit 
iskeç Ue dört unsııru KUldürmüş vt 
havanın bile somurtlqınlı~ sider. 
miştir. ( 

Ne kadar usul ve kaide ile cal.JŞ1la.. 
lar, bütün sanat şubelerinde olduğu 
gibi sahne sanatkarlarma da muvaffak: 
olmak için her şeyden evvel "fıtri ta. 
tidat,. denilen bi.r, mukaddes ateş 1$< 
zımdır. Artistin kendine has olan şah. 
ı;iyeti, sanat edası bu ate!lle ısınır. 
l.o:aynar ve parlar. ,. ~ 
Naşidin 111anatkArhğı kisbi olmaktan 

zlyade tabii idi. O, ~üphe yok ki SiM 

lon artistleriınizin en yükseği olaQ 
merhum Muhsin gibi anadan doğma 
sanatkardır, Onun, yalnız benim biL 
diğim, halk ile başbaşa kaldıit otw; 
dört senelik bir sanat hayatı vardır~ 
bu müddet zarfında Nşit, her gün re. 
aHst hayattan farkına vararak veyahut 
varmıyarak aldığı intiba ile bu fıtri 
istidadını törpüliyerek, eieliyerek, ~a.. 
pağım silerek, parlatarak; ona örsle 
çekiç arasında kalmış bir dem.ir par. 
çası gibi şekiller vere vere onu bu.. 
günkü mütekılmil hale getirınİ!ltir, 

Bazıfarı Naşidin, sanatının tu!ilat 
şubesinden doğduğunıı sanırlar ki Y•D..t 
l~ıtır:_. ~aşlt ameli bir mektepten ye, I 
tıısmıştir: 

Onun ruhunda mevcut olan sanat 
cevherini yontan, fasetalayan buıün 
yavaş yavaş adı sanı unutulan büyük 
sanatkar Halim bey merhumdu 

Bu zat ikinci Abdülhamit de°vrtnde 
Naş.itle beraber sarayda "müzikalılar,. 
denilen aanatkar?ar arasında b.ılu... 
nuyordu. 
Meşrutiyet ilan edildikten sonra Ha.. 

!im beyi bir 1kl ufak l:omedide Na. 
şitle birlikte gördüm: 

Sözde pantalonunun paçasından g{. 
ren muhayyel bir farenin bütün va.. 
cndünde seyrini taklit eden ufak bir 
iskeçine hayran olmuştum. Naşit de 
o zaman yine Halim Bey!e garp o
peretlerinde "triyal" tnbir edilen ko. 
miklerin Polen tarzr taklitlerini yapl" 
yordu; ve her iki sanatkar bu k.ı.rak. 
teı1stik "iskeç,, leri ancak kendi yara,. 
tıcıhklnrına borçlu idi!er. 

Naıılt, bütUn sanat 9.teşfni 3nUmil:t.. 
de ardımızda koşuşan e!"rafunı.zda lcr.y. 
r>ıyan hayattan almııtır; ve muvaffa.. 
kıyetinin büyük sırrı budur; ve bunun 
içindir ki onun bfitlln karakterini t h
lil ederek ortaya çıkardıiı mesela hlr 
bazirdn tipi her halde "Sekspir'' n 
"Venedik taciri,. ne layik bir varlık 
oluyor 

Bir artistin kendi sanat kaleal demeli 
o!an sahnesini fethetmesi çok gtiç bir 
savaştır; fakat bir kere bu mücadele.. 
den muvaffakıyetle ı;ıkanlann, efllkl 
cmuzlarında kaldıran esatirdeki AtlH 
ıibi sanat alemini b'lşlarının üzerinde 
tutabilmek iddiasında bulunmıya luık· 
ları vardır 1 

Hariciye Katip 
Umumi Muavinliği 

HCtriciye Vekiı
letl Umumt KA
tipli~i birinci mu ... 
avinliğine tayin 
cdiler. ve Orta El
ciliğe terfi ettlri -
len Haric.lye bi
rinci daire reisi 
Feridun Cemal 
yeni. vazl1eslne 
ba~lamı§hr. 

Feridun Cemal, 
Galatasaray lise

sinden ve Paris Huku~ Fakültesin~ 
den mezundur. Kendisi mübadele ko
misyonunda l'ürk hey!:!t! ba~Mtipli
ğinde, Prag, Londra Elçilikleri bas
küt!pllğind,., HıırlciyerJıı muhtelif ~"' 
be mlldlirlilklc-inde bulur.rnu§tur. 932 
de Şükrl\ S:ı.rncoflu De Osmanlı borç 
larmı müzakere için Parbe giden 
murahhas heye~nde bulunmuş, daha 
sonra Berlln Eelıı.reti müsteıııarllğın
da, Beyrut kcn~olosluğunda, Hariciye 
ticaret uoesşl m!idürlilğünde vaı e 
aldtktan s?nra Hariciye birlncl daire 
reisliğine hyin cdUm~, mukted r 
hariclvecllP.rrmizdcın<lir. 

Acı B!r Ölüm -r 
Jandarma Genel Komutanı Korge

neral RH'tü Akmın kRrcleşl Kırklareli 
mebusu Zühtl\ A.Klnl.n refikast Hani
fe Akm t<!dnvi~e buluntluğu Zeynep 
Kdmil hastanesinde kalb sektesinden 
~efat etmiştir. 

Cenazesı bugün saat 12 de motörle 
Sirkeci Vezir iskelesine getirilecek ve 
oradan ın~rasimle Beyazıt camilne 
naklolunarak Cuına namazını mütea• 
t<tp namazı kılındıktan sonr:-ı Edirne
kapT Şehllliğinde ebedt makbereslne 
defnedileclrtir. Mevla rahmet eyliye. 
9'Qllll'..--· .,.__~---=·-=----... ~-.......... .. 
~. ~=====-

l!IJ!l!I Dün Alman radyoıu, Franıız fab
rikalarının bütün teçhizatı, mühen. 
disleri ve mUteha11111 iGclleriyle bf:ra. 
ber Almanyayılı nakledileceğini söy
lemlıttir. A!ınanların bu teııebbiisleriy
le, bir taraHan Fransız endüstrisini 
imha ederek Franaayı bır ziraat mem
leketi ve ham madde kaynağı haline 
getirmekten ibaret olan pllnlarmı. ta~ 
hakkuk ettirmek diğer cihetten !kıncı 
cephenin açılması ihtimaline karşı 
Pran~ıız endUıtrlıinin mühim kısmını 
Almanyaya naklederek emniyet altına 
"''"'""' i!':t~nikleri anlasrlnıaktadır. 

Bahçeleri geçtik. Tilkileri korkut
mak için atlarımıza çitler atlatryo
ruz. 
Önümtlıde sakin yaban domuzları 

huni §ekllnd11:k.1 burunlarını me~gul 
bir eda ile yere iğerek ince bir yol
dan geçiyoriır. Hnyvanmıı ukıştlr
dmı Hollicott: 

- İ&te; bur;ad·a. ' 

- Daha ba~lamadf bile, 
Şimdi bahçe}'& geldik, Kafeslerin

den tanıdım. Ötekiler arasındaki fark 
bundan ibaret. 

Tahta ya~aştım. Ayağımı birinci 
kademeye koydum. Asker kıllcı kil· 
dırdı. 
Şaka değil, ciddi imi~ 

!5 yıllık sanat ve sahne ba,.a.tm"ıı 
bir kere Sehir tlyat.roııunun tertip el 
tlfl jilbllenin hasılatı olan 2900 Uta 
i1e ZOO lirU1! merhum Kavuktu Ali. 
nln ailesine verilmek Uzere Parti ta• 
rafmdan g8nderilen 900 liradan başka 
eline toplu para ge~memiş o!an Naşit, 
valnız eli ac;ık bir adam de~il, ayni 
zamanda sanat ve meslek arkadatlarını 
himayeyi boynunun borcu sayan iyi 
yürekli bir insandır. Sahne arkadnş.. 
lrmın hastalığına, ölümüne, doğumu-

Çarşıkapı AZAK Bahçesinde 

- E~kin adtm gidfı.iz. Yaban do
muzu dört nala koşan atı sevmez: Du 
onlara aksi istıkamete, yani bize doğ
ru ayni ı;üı-atle ilerll'mck fikrini ve
rebilir. 
Aeır a~ır kcr,di vnkarlarivle ı?evis 

* * Bahçelcrd('ki kum tc:>peciklerden 
geçerek eski saraya gittik. 
Kırmızı boyalı kalcmle yapılmtş 

harikulade bir resim, ucu bueağl bu
lunmaz pembe ve k~zıl burç diyarı. 
Eiem rom:ıntik. hem de vahsl alan 

Ku&lar uçuşan 1hermer avluda ü
niformalı uşaklar direk ba~lıklarina 
yahut dam k~narlarına doiru bilyük 
toplar frrhtıyor!ar \'.e yine tutuyor
lar. 
Yüzbaşıya sordum: 
- Oyun mu? 
Omuzlarınt s.ilkti: . 

<Devamı var)' na. hülasa bütün ihtiyaçh zamanların 

ZAT 1 
l'ROJl'ESÖR 

SUN G U R'u 
Bugilne kadar bUyllk hcy~anl:ırla takip ettlAin.z 3 oll)'ük pro!ramı 

en sayanı hayret numarlarınöun n~ıırekkep 

~ üncü SON VEDA PROGRAM! 
• Son haf"a münasebetiyle her .:ece tea:ıilAUı Ut'ln halk Seanstan .. 



• 
AHe ve Boıanma 1 
MeselesiveSebepleri 

Satdık Çiftlik 
Tuzla ile Gebze <ırasında; içinde a

kar suyu, bostaJı cıolapları bulunan 
\'c turfanda sebzecilik yı:pılmakta o
l;ın bir :;ıftlı1t sntıiılttır. Meyvacthk 
ve hayvancılığn pek eh erişlidir. 

~ (Baştaraf, l tinc.iidc) 
Jalarrn bosanmalarına bakılacak !ie:ıı 
nafakadır. Bucün mahkeme nafakaya 
hükmediyor ve nafaka alacak ola:ılar 
da icra dairelerinde sürünüyor. 

:Bunun en iylıi bosanan nafaka11 
mahkemeye borçlanmalıdır. Her a1 
muntazaman nafakayı vermiyeni hL 
kim hemen cezlandrrma!rdır. Fakat 
hiç bir vakit çocukl11r boşanmaya bır 
cnıel olmamalıdırlar. 9 

* * Hası!ı bu mütalcalarımrzı ıövlf'ce 
hülba ederek bir netice çıkar. 

maron mümkün olduğunu zannedtyo
nu:: 

1 - Kadın bo~anmak için 
mutlaka hocanın mahkemesi
ne gitmiye mecbur olmayıp 
kendi ikametgahının mahke
mesine de gidebilmelidir. 

2 - Sulh teşebbüsü mua. 
melesi faydasızlığına binaen 
lağvedilmelidir. 

3 - Asliye hakimi meşru 
mazeret yoksa mutlaka kan 
kocayı bizzat görüp dinlemeli
dir. 

4 - Boşanma davalan mut_ 
laka gizli olmalı ve hele mat. 
l>uata geçmemelidir. 

5 - Şahitsiz de boşanabil
melidir. 

6 - Tarafların nzasiyle bo. 
§anma caiz olmalıdır. 

7 - Nafaka mahkemeye 
gönderilmelidir ve nafakadan 
kaçan babaya haklın derhal ve 
mahkemesiz ceza vermelidir. 

8 - Nikah harici doğan her 
çocuk meşru olmalıdır. 

9 - Çocuk düşürmek şid. 
detle cezalandırılmalıdır • 

10 - Ayrılığa karar ver. 
mek lağvedilmelidir. 
tıte fertten ve aileden evvel neslin 

ve milletin hukuk ve menfaati bahis 
mevzuu oldaiu için hem bozulmuş o. 
.!an cemiyet ahllkınr ıslah etmek, 
hem evlenme boıanmaları normalleş. 
tirmelı: ve hem de ana ve babası belli 

MLisacaat: H, T:ııa P. K, 1077 Ga
lata. 

Sultanahmet Üçiincii Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 942/22 - Haşim Tez 
Aşar ile Abdiirrahman Bingölün mü~ 
tereken ma!ik oklukları İstanbul sey
rusc!crine kayıtı: (4146) plAka ve 
(2130280) motör ve Şevrole markalı 
bir adet kamyonelın izalei şüyuu 
tımnmda füruhtu tckarrür ederek 
muzaycdeyc \•azolunmuştur: Kıymeti 

muhammenesı ( 1800) bin sekiz yüz 
liradır. Birincı &çık ıırttırması (5/9/ 
942) tarihine müsadif Cumartesi ı:u
nil sant (10 do.n l 2) ye kadar icra o
ıunacaktrr. Kıymeti muhommenesinin 
yüzde yetmiş bt'şlnı bulduğu takdir
de o gOn ihalel kntiyesi ynpılacakttr. 
Bulmadıgı h:kdirde en son arttıranm 
taahhQdil baki kalmak üzere on gun 
m\ıddt:tJC temdit PdİIPrCk ikinci BÇIK 

ıırttırması C 15/91942) tarihine müsa
dit Salı gilılil saat (lC dan 12) ye 
kadar icra kılrnacak ve o gün en 
çok arttırana ihale edilecektir. İpotek 
sahibi alacaklılarla diğer alAkadar -
lann işbu kamyonet üzerindeki hak
larını hususıylc faiz \·e masrafa dair 
olan iddialarını on b~ gün içinde 
bildirmeleri 1Azımdır. Aksi halde 
hakları kaydı resmt ile sabit olma
dıkça satlş bcdelJnln paylıışmasından 
hariç kalaca1tlardır. Mulerakim bi -
ltlmum rQsun:ı Vf' kazanç vergisi his
sedarlara ve dcllfıhye ferağ harcı ve 
(hale pulu nıQşteriye aittir. Arttırma 
~artnamesi fşbu iltın t<ırihinden iti -
baren mahkeme aivanhanesıne talik 
kılırunıstır. Talip olanların krymr.ti 
muhammencsiı.in yuzde yedi buçugu 
nisbetınde pey akçesini hamilen o 
gün ve saatte satış yer! olan İstanbul 
SultanahmettP. tapu binasının alt ka
tnda darei mahsusasındıı Sultanahmet 
üçuncü Sulh mahkemcı:i basktıUbine 

ve 942/22 rıumara ile \'C görmek i
çin de İstanbul Slrkedde Araba va
purlarmın bulunduğu VeTir iskelesi
ne müracııntıart ilfın olunur. 

ı;oc:uklarr meıru kılmak, yanl bagün ahlak vücude cctlrmek mecburlycti 
kü lavlçre medeni kanununun darlı. karljuımdayız. Türkleri çoialtacak, 
im.dan kurtulup akıbet Türk!ere mah- kuvvetlendirecek ve tabiata daha ri 
ıuı yenl blr medeni ltıı;una malik ol· yade yaklaştıracak olan yepyeni bir 
ıoak ve yanl bucünün ve yarının m:ı. içtimai nizam kurup miılnin cnge!le.. 
u Dıtiyaç "e ebelerini tatmin ed::bl- rindcn kurtulmanın çaresine bakma· 
lecek yeni b ir içtimai kanun, hukuk ve lıyız. _ .. 

Satıhk Torna Tezgahı 
21/2 metre boyunda mükemmel ve iyi ~ler bir halde bir torna 

tezgAhl satılktrr. İstlyenlerfn İstanbul Rızaa>aşa yokuı,uııda Nasuhiye 
sokak No. 31 e muracaatıarı. 
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SA.YIN HALKIM 1 ZA 
Kömür alım ve satımında rasladığımz zorlukları haber veriniz. 

Tozlu, lslak Ve Eksik Kömür Almayınız 
1 

Kömür fi atı muayyendir, fazla para verm~yiniz ı 
Sarih adres ve müspet vakıalı şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare

ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur, 
1\lüracaat yeri: (Ankara ·ve İstanbulda) · 

TÜRKiYE KÖMÜR SATIŞ ve TEVZi MÜESSESESi 

Sümer Bank lpHk ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi NazDli ·Basma Fabrikaları 

#• Dr.· IHSAN SAMI 

Müdürlüğünden 
i? Faorlka~-Sahasmda mevcut ve mahzenlerlyle çtrçı:r dairesinden çı
kacak pamuk toz \·e döküntüleri bir sene müddetle açık arttırma ile sa-
tılacaktır. ~ 

3.8.H2 tarihir.deki kat't ihale 1.9.M2 tarihine müsadlf Salt g!lnQ sa
at ıs e bırakılmr$hr, T aliplerin mukarrer günde fabrıkamızda hazır bu
hmdıalart, 

Satı~ şartnamesi muamelat servisimizden teiarik edllcblllr. Posta pu-
lu ıönderildlği takdirde taliplerin adreslerine de cöndeı ilir. (8626) 

inhisarlar Umum .Müdürlüğü ilanı rı 
1 - 28.7.942 tarihinde şartnamesi mucibince kapalı zartla ihal~ edl

len!ycn dört adet motörlU, güverteli cektirme bu kcrre pazarlık usuUy
le eksiltmeye :lıo:ımu~ur. 

2 - Pazarlık 28.8,1142 Cuma gfinD sant 9,30 da fstnnbulda Kabatasta 
Levazım: şubc::indeki merkez alım komisyonun.fa yap:lacaktır. 

3 - Yalnu makine veya yalnız rektirme teklif! kabul edilir 
4 - .Makir.e şaıtrıamesi (200) karuş ve çektlrn'e 5nrtname~i (140) 

kuruş mukabilinde sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara B<ı~müdürlükle
rlnden altnabJlir. 

3 - isteklDerin pazarlık için tayin olunan gün ''P. s<ı&tle tekli! ede
cekleri !iyat üzerinden % 7,5 güvenıne parasiyle l::trlikte mezkur ko-
misyona müracaatları ilftn olunur. (8671) 

lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 
1 

Yapağı Deri lhracatçdarın 
Nazarı Dikkatine 

Kuzu ncrncrinin ihracı sırasında aranan yapağı uzunlu~ esad oa
dema nazarı ltlhara almmıyarak yalnız derinin ağtl"lıgt kontrol edilece
ğinden deri ihraca~1larmın aşağıdaki husus:ıtı gözönilııde bulundurarak 
partilerin! ihzar etmeleri l:izımdrr. 

1 - İhr:ıç tınmda yapağı uzunluğu ne olursa olsun her bir kutu de
rlsinln ağırliğT azamt 1200 gramt geçmiyecektir. 

2 - Her balyada ip, naftalin vesair ambaltıj m<ılzemesl karşrlığı o
larak azamı 2 kilo tolerans kabul edilm~tir. 

3 - Tulum hallnde bulunan kuru derllerlntn karınlarının yanlma 
dan balya yaprlmast muvafık görülmQştür. 

Daha fazla maltlmat Sirkeci Liman hantnda iHRACAT BAŞ KON· 
TROLÖRLÜGÜNDEN alınabileceği ilan olunur. (8S4S) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Etlbank depolanndan alınacak 2878 ton k.:ık vf' m:ıden könıQrlerintn 

ttakll hakkında 13/V)II/9!l2 tarihinde yapılan kapıüı zıır! eksiltmesine 
istekli gelmemiştir. Adı geçen nakil işi ayni ?artlarla ı 7/\1111/942 Pazar· 
tesı günu saat 15 de Rektörlükte paznrllkla ihaif cdileccktiı. (8712) 

1 
TIPO Aflll 

Tifo Ye parattfo bastabklarma 
tutulmamak için tesiri katı. mu
afiyeti pek emin taıe aşıda, Her 
eczanede bulunur. Kutu!IU 4S I 

" • kurultur , r 

~RLON 
SAATL.A~I 

1CÖPRÜBA$1 EMİNÖNÜ 
MAGAZASINDA .. .. . 
--~·~~1:r!'' .... •' . ' 

VACH E ROM 
cS. 

CONSTANTIN 
SAATLARI ---·---

Her c:ı"s Arlo" alb .. . plab".laılı 
ve laııız saatld'r. elmaslı Şö. ' ... 
VC!lyeler,pır-la,,talı Çiçekler: 

gümüş_ hediye etyalaf" ı 

bulobilirsinı& 

\'3t'm Akşam 
B UY~iKDERE 

BEY AZ P A R K'ın 
15 in<'f ~enei d•vrıveFı mün111<ebl'tileo 
• BÜYÜK EGLENCE GECESi 

Ess:?: San";.tkAr 

MÜZEYYEN SENAR 
NECATI TOKYAY 

KONSERi , t-eyecan!ı VARYETE 
trupu: Komedi M :ıkallltler, alatur· 
ka oyunlar, hediyell danı mUuba· 

kaıT, S ÜRPRiZLER 
Kon.ômHyon <5 kuru~ur. 

Zıncırllkuyudok1 Asrt nıeıarhjtın kapısı oniy!e dı>..~ill yollartnm in
saatt kapalı ;ı:;ırr usuliyle eksiltmeye konulmuştı..r. K•şif bedeU (10817) 
Ura ve ılk teminatı (811) lira (27) kuru.ştur. 

Mukave1e, eksiltme, nafia işleri umumi, hususi ve fennl &artname
leri proje Jıe~i! hulasasiyle buna mütererri diğer evr;ık (~4) kuru& mu
kabilinde Belediye Fen İşleri Mudürliığünden allıt:ıcaktrr. 

İhale 21/8/942 Cuma ıüniJ saat 15 de Daimi Encümende yapılacak
tır. Taliplerın ılk teminat makbuz veya mektupları, ıhale tal'ihinden (8) 
gün evvel Belediye :f'en 41eri Mudürlüğüne müra.c:aatla alacakan fenn! 
ehliy-et imza.il $&rtname vesaire ve kanunen lbra!ltı li1.ım ıelen diler ve
sikalariyle 2490 No. lu kanunun tarlfatr çeVTesınde hazTrlıyacakları tek-
lif mektupl,ırını ıba1e ~nü saat 14 e kadar Da!ml Encümene verm•leri 
lazımdır. (8419) 

iLANEN TEBLIGATTIR 

Karadenls Ereı:illıl icra Da lruln · 
den: 942/21 - Erel:1inin Alaplı na
hiyesinde Çotur oğlu Memede iki yüz 
lira vermiye oorçlu istenbulda Ra
miı-:te Cuma mahallesinde Bağlar cad 
desinde 89 numaralı h&nede ikamet 
eden Çotur ojlu Eyübe teblii edilmek 
üzere 27 /l/1142 tarihinde tanzim edi.: 
len ödeme emri ikametgAhmda bulu
namadıtmdan bilA tebllt 12/2/942 ta
rihli posta teblil memurlutunun meı 
nıhatindan anla~ılmakla icra K . nu
nun 60 met maddesi.,e göre 7 ıün 
içinde borcu ödemeniz ve bu milddet 
tçinde bir itlraıınız varsa bildirme
niz, borç öderınıez veya itiraz edil
mezse hakkmızt\a cehı i icraya devam 1

1 

edileceği ödeme emrine kalın olmak ı 
üzere i.11nen ihtar olunur. 

~---Göz Tabibi---~ 
Or. NAZMI AZIZ SELCEN 

· Haseki Hastanesi Göz l\f ütehass~sı 
Her ı(in sa:at 14 den 18 e kadar Beyazrtta ç;rıık:apıda Tra~·vay du
rai?J ksrştsında 99 numaralı muayenehanesinde 1'a-:.talarıru kabul eder. ' . , 

ONIVERSITE REKTÖRLOGONDEN 
Üçünc:n devre kampina · i~tirak edecek talebelerden 1'7 ~stoe 1942 

Pazartesi gün il saat 7 ,30 da kamp talimatındaki klJl'afet 've zati eşya ile, 
saçtan ke~llmi~ olnrak. h!lviyet varaıtalan ve e)tm~k , karl)eler!yle bir-
likte Ünivers!te b:ıhc;esinde haztr bulunmaları. • (8711) 

'Sahip n . neşriyat mthlflril: Balll Lttfi Dlıdladl. 
Gazetecilik •• aepi7at T. L. S. TAN Mautu. . . . . 

u - 8 - 942 

Sabah, Öğle, Akşam 
Her Yemekten Sonra Günde Üç 
Defa Muntazaman Dişlerinizi 

RADYOLIN ile FırçalaY1nmz. 

·lstanbul Deniz Komutanlığından 
~e.niz Lisesi ve Deniz Gedikli 

Okuluna Girme Şartları 
DENiZ LiSESi: - .. .._....,_,,....,...... ..,. - ~·· ,,.... 

~ 1 - Df"n~% fü:esinfn birinci smrfİna girme istekli okurlardan Danı~ 
kalanlar !llınııcaktrr. 1 

A - I.ise birinci sınıfta ikmnle knlanlar deniz lis~i b1ri:nci l'm.dhu 
B - Ortaokul son ı:ımrftnda ikmale kalanlardan c'!enlı lisesi birin 

smıtına talip olanlar ikmal lmtihanlarmı verdikeri takdirde almmak Q 
zere kayıt yapllacaktır. 

C - Li:se birinci smi!ma yas haddi 15 - 18 dir. Al!_ı.aL_~ 
lar kabul ediiir. 

DEN iZ GF.DIKLJ OKULU: 

2 - DenJz gedikli okulundan her ilç ı;trufma ortaokulda ~ 
!anlar almac:ıktır. 

A - B·ı!unc:lukJarr smtfların muadili olan gedikli okulu ~ 
kaydedileceklerd:r. 

B - Gedikli okuluna giriş yaş haddi birinci sını!A 12 - 1'7,.1ldncl 11 
ntfma 13 - 18, iiçtinrü smıftna 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul edlle1 
ceklerdir. . 1 

3 - lı;tanbul ve c:h•armda bllunanlar İstanbul deniz komutanlıfı.n 
tstanbul hanc!nıe bulunanlar mensup olduktan askerlik eubelerbıe m 
raca atlan. 

t - Kayıt ıııiiddeti 20 A~stos 942 akşamına kadardTr. ·.(8803)" 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri ilan Bürosu Limitet 
şirketi tasfiye memurluğundan 

Temyiz Ticaret mahkemesince tasdik edilmiş olan 
İstanbul asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 
esas ve 942138 karar numaralı ve 6/ 3/ 942 tarihli ilamı 
mucibince lstanbulda Yenipostahane karşısında Er
zurum hanında icrayi faaliyet eden Türk Maarif Ce
miyeti Resmi İlan İ şleri Bürosu Limited Şirketinin 
fesih ve tasfiyesine İstanbul avukatlarından Necati 
Yalımın tasfiye memuru tayin ve intihabına karar ve
rum;ş ve ta~fiye memuru ' tarafından münfesih irket 
mnamelat1nın kernafissab1k tasfiye memuru nam ,.e 
he~abına ifa olunacağı ve ~irket müdür, memur ve 
müstahdemlerinin ''azifclerindc kezalik ec:kisi gibi ic. 
rayi vazife edecekleri YC ın\infe ·ih şirket alacaklıları
nın şirketteki hukukunu bir sene zarfında bilmüracaa 
isbat etmeleri ilan olunur. (8751) 

Hepsin<:ı tahmin edilm fiyatı 14,325 lira o1an sekiz çcşıt ampul mı 
pazarlıkla ı::atın eılfnacaktır. İhalesi 18/8/942 Sa!ı giir.U saat 15 de Top 
hanede Lv. Amirliği s:ıtm alma komisyonund :ı yapılacaktır. İlk temina 
1074 lira 3!S kuı-ustur. Taliplerin beliı vakitte komJsyoııa gelmeleri. 

(130 - 8714) -- 72 llk 1001100 rdct çor;ıJ? iğnesi pazarlıkla satın alın:ı<"aktır. Daha az 
miktar da ;;1tr.abıliı Tnlıpll"rin 1818/ 94:? SAlı gıi!ı.u saat 15.30 da terr 
Aatlarivle Tııphanede Lv. Aınirllğl satın alma komisyonuna gelmeleri. 

, (131 - 8715) - ' 
59,000 kiln yt>-:il barbuny~ fasulyesine teklif cdi'en fiyat VekUctçe 

pahalı göru!dü~iınden pazarlıkla cksitnıesi 19/ 8/ !H2 Çarsamba günü saat 
14,30 da Tophanede İsi. Lv. Amirliği satrn alm'l komisyonunda yapıla-. 
caktır. Tahmin bE'dE>li 17,405 lira. ilk teminatı 13!J5 lirn 35 kuruştur. 
Taliplerin belli ,·:ıkitte komisyona gelmeleri. (129 - 8713) 

Devlet Meteoroloii işleri Umum 
Müdürlüğünden . 

1 - Umum 7vlüdürluğlimi.izde mevcut dört adtt 151J kurs dingili ve 
şacesi biri crobiıs d iğer üçü de panel olmak Qzere yaptrrtıacak olan dört 
adet karo~er Kaoalı zarf usulıyle eksiltmeye konu muştur. 1 

2 - 4 atitt l:aroscrln muhammen bedeli 10 bln lira olup, ilk temi .. 
nat 750 liradır. 

3 - İlk teminat karşılıği nakit veya naklt yerine kaim hükılmetçe 
kabul edilerı tahvillerle bonolar komisyonca kabul edilemfyecefinden, 
bunların Malmiidürliıkierine yatırılarak almacak makbuzların komlsyo-o 
na ibrazı; 

<l - İhalesi 31 Af:ustos P azartesi gQnü saat 15 de Ankarada Yeni .. 
şehir Krzılırma~ ~okak numara 40 da Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlu~ıi bına•1nd;;. toplanacak satın alma komisyonu tarafmlan yapı .. 
lacaktır. 

5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve S ilncü maddelerinde ya .. 
ztl! vasrfl;ırı haiz elmaları; 

8 - Şartnameler mezkür Umum MildürlOğün Levazım Müdürlüğün-c 
de parasız olarak ,.e,.lleceği ilin olunur. (8702) 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
1 - Feneryolunda Mustafa Mazhar sokağında döşenecek boru i~in 

takriben 1600 metre mikAp tranşe haf.redilecekfü. 
2 - Bu i~e ait şartname idaremiz levazım dairesinden alınabilir, 

3 - Hafriyat i~lnl üzerine almak isteyenlerin 19 Ağuııtos 942 Çar
tamba l(lnü saat (12) ye kadar bir mektupla fiyatlarını Taksim sıra .. 
MrVilerdeki Jdare merkez.ine Jı8ndermelert. (88S4) 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
Bazı sebeplerden dolayt liman idaresince Bfiy{lkadaya bir mllddct 

muntazam su tasmamamak ihtimali vardır. B5yle günlt"rdc su tevziatı 
tabiatlyle s2ktcye uğrıyacaktır. Bu vaüyct gözoniln~ nlmarak su sar!ı
yatında ta.sarru!krtrane hareket etmcleri sayın at:ıcnelerimizden rica o-
lunur. (8686) 


