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Moskovada Verilen K.:ırarlar \'::.,=:·~~;~:;"~: :l 
cı cepheye faal bır ::ekılde iştirak • 
edeceııi a,p.laşılm~kt::ıoır. Aşağıda- ! 

Bl·r 71arekete flazırlanı qo..,. 1:7.~:~;:F-~~::~~-~~,~r;,:1 ,C"I. ~ • yapıl.ın buyuk bır ırane,·ra esna- • · -. * sın da gu:::.termt-ktedir. * 

İLK AKİSLER 
Moskova Görüşmeleri Alman Taarruzunun 

Kırılmasına Bir Başlangıç Saydıyor, 
Londra, Moskova, Vaşin9ton Memnun 

B.erlin ise, Moskovada Neşredilen Tebliği 
"'Pek Zavallı,, Buluvor ve Hayıra Yormuyor 

' ' 

Londra, 18 (A.A.) - Moskova 
·müzakerelerine iştirak eden in. 
giltere başvekili Mr. Church;ll, 
Londraya dönmüştür. Sivil ve as• 
ker 20 zatın iştirak ettiği görüş
meler tam bir ıtilıifla neticelen. 
mıştir. 

Moskova radyosu, dün aksam. 
l<i neşrıyatmda, Mr. Churchiıl'in 

' ı u beyanatını neşretmiştir: 
"Önümüzdeki güçlükler ve iz. 

tıraplar her ne olursa olsun Hit. 
!er rejiminin son bakayasını da ı---

1f , I • 

yıkıp bir ibret ve intiba timsali 1 r .............................................................................................. , 
vucude getirinceye kadar yoldaı J.!'VJ!Sf \, "- '·™ 
ve biraderlerintlzle mücadeleye ı K 1 k K •• •• i PJft'&Kfl!'•;=>H.I 
sonuna kadar devam etmek kat'i ı iŞ 1 omur ; 1 

karanmııdır." ı İ D B •• •• k 
Diğer taraftan. Moskova görüı ; l on uyu 

melerine M. Roosevelt'i temsilen ı i 

. , ti'ti 1.Jıoı ıd--eci 
.a.,,gıJterc gcn~Hcurmay ba~kanı 

Gener;ıl Alaan Brooke 

~$j~r~~ı!.::{r~7:~:~~ıasö~'! Iİ Havzada" Lim~nımıza Kömür i) Dirseğinde 
ve lda':e~ı ı.iz:~i~de i::t~·'ı~.,"'ı~~ f Getırmek üzeri!ı--Oört i Harekat 
sir yapacak olan Moskova görüş• ; 

Moskova 
Görüşmeleri 
Hakkında 

Çevrede 12,800 
Esir ve Bir Miktar 
Malzeme Ele Geçti 

melerinde İngiliz Başvekili 111 : Vapur Tahs·ıs Ed·ııd·ı $ 
Churchill'e refakate beni memur j $ Bu 
etti. Reis, bu suretle bu konfe. • : 
ransta alınacak kararlara resmen · ! . • 
iştirak etmiş olmaktadır. Bu mu• En Geç ikinci Teşrinin Başına Kadar Şehrin! 
harebe sahasında da Rusyaiıın . • ! 
yanıbaşmdayız." Bütün Yakacak lhtıyacı Karşılanmış Olacaktır ı 
Alınan mülıim kararlar Şehrimizdeki kömür stokunun j sağını kaldırmıştır. Bugünden 

lll ·ovada konu,uıan mevzular, !,?ndra, 18 IA.A.) - Moskova çoğalhlması ve bu suretle kö. itibaren buraya giden vaı_:mrlar 
hakkında sarin mnliımat verilmi- ı mulakatı hakkında neşredılen mür yakan halkın kışın sıkıntı gece gündüz kömiır yükliyebile-
7!" Fakat bu gôıiişmenin bütlin resmi tebliğ. görüşmelerin ehem çekmemesi için yapılan çalışma• ceklerdir. Bu suretle kömüri.ın 
.;,ütteiık maıcUeri.,ı şiddetİe meş- miyetini göstermektedir. Tetkik !ardan mıisbet neticeler alınma. taşınması da çabuklaştırılmış o• 
gul ed . :-1 lk1 ncı cephe me>elesi ile l,;.ii - Devamı Sa. 2, Sü. 5 ga başlanmıştır. Etibankın İs- !4caktır. 
i!ııih olduğun~ ,;ıpne yoktur. Belki tanbul kömür satı~ şubesi mudür Diğer taraftan Etibankın Is. 
Moskovnda kararlaşan müşf.<>re1t lüğiine tayin edil• n Eyüp Sabri, tan bul kömür satış mlid'1rlüğü. 

harp pl~ nı. bir ı:.onbah'f müttefik- A m e r·ı kalı her şeyden önce kömür havza _ vazifelerini 13yikiyle yapm•yan 
l~r taırruzı:durp Ciinkü müttefik- sından buraya her gün gömiir ta• beş memura işten el çektirmış ve 
lf'1" nrtrıt müdafa adan vazgeçip ta- şıyacak vapur, temini ile u.ğra~· yerlerine başk&ırını t;:vin et. 
arru:ıa t.t?ÇP."eıc. ve senelerden beri p • ı t 1 ' tnı:< j z 2d•l3rında biriktird ikleri 1 o ar mış ve buna muvaffak olmuş • m!ştir. 
Ura ve h~vn kuv\·etlerini kulla- tur. Bu arada münhasıran kö. Ayrıca. yol~uz hareketleri gö. 
_,ak •l"Vreye gelmiŞlerdir, Onun _.,_ mür taşımak üzere bu idare em• rülen 18 kömür bayii Adliyeye 
i(.tr1 ~fosı.:::ova görüşmeleri Avrupa rine dört vapur ayrılmış ve bu verilmiştir. 
llarbinde 1eııl bir sofhanln baş- u~an Kalelerle ,·apurlar yola çıkmıştır. Bunlar ___ ,_ __ _ 
~ı olabiib·. ~ durmadan limanımıı.a mütemadi• ~1f >='& 

Rouen'e ı•ır yen kömür taşıyacaklar ve her lo"fôj~'/:llRl~.~j.l51J 
ftl. Zekeriya SERTEL seferinde her vapur on bin ton -- - • _ 

kömür getirecektir. 

Dün Londra ve Moskova ra<L Akın yaptı Bu dört vapur bu şek!ldeki s ov yet 1 e r 
yolan ansızın Ingiliz ba§ve• c;aJı::ımasma devam ettiği takdir• 

kıJ:i Mister Churchill'in Moskova. 'n ıı•·c ikincitesrinin başına •• ti 
da bulunduğunu, Stalinle görüş- Filo Baş Kumandanı kadar ~hrin kışlık ' yakacak ihti. na a 
tfıgilnü, iki devlet reisi arasın• yacı tamamiyle karşılanmı~ ola• 
da miihim meseleler kararlaştı• ı· · N t• 1 caktır. ç 
ğıı:a bildirdi. yı e ICe er Bu 'itibarla bundan sonra hal• arp 1 Ş ıyo r 

Mister Churchill'in bu ziyanı- Alı d v $ ·· ı·· ka beyannameler ve bu beyanna• 
ı:t, Abnanyada, lngiltere veya n ıgını oy uyor nıelerle alınacak kömürler müra· 
Sa.yet Rusyanın münferit sulh Londra. 18 IA.A.) _ Bombar• caat sırasiyle ve intizamla dağı• 
tek!& etmeleri muhtemel oldu• dımanlarda ı- ı anılan ve simdi• tılııbilecektir. 
ğlt ~da propaganda Y•pıl. ye kadar ;;ızli tutulan te!ei'.netre• Bundan başka Münakalat Ve
~ müttefik memleketlerinde \erden istifade eden Amerikan kiıleti kömür havzasında vapuro 
ıkind. cephenin açılmak ı.izere ordusu uçakları dün, Avrupa kı• larm gece kömür doldurma ya• 

Stalingrat Batısında 
Misli Görülmedik 

Muharebeler Başladı 

Viazma ve Rjev'de 
Tekrarlanan Sovyet 

Taarruzları Püskürtüldü 
Berlir:, 18 (A.A.) - Alman oro 

duları başkomutanlığının tebliği; 
Alman ve müttefik kıtalarının 
Kafkas çevresindeki taarruzları, 
inatlı dü~man mukavemetine ve 
arazınin gösterdiği güçlüklere 
rağmen üstüva sıcaklığına benzi• 
yen şiddetli bir hararet altı:ıda 
hasarı ile devam etmektedir. Ka• 
radeniz limanlarında bomba ile 
12 kıyı gemisi ile büyük bir sar. 
mçlı gemi batırılmış ve mühim• 
mat taşıyan 8 büyük rna'·na cid• 
di hasara uğratılmıştır. 

Don büyük dirseğinin ~imal 
donemecinde, 15 ve 17 ağustos 
günleri arasmda yapılan carpıŞo 
malarda, son rakamlara göre 12 

Jf.,,. Devamı Sa. 2, Sü. 2 

Yeni Dahiliye 
Vekilimiz Dün 
İşe Başladı 

Recep Peker Vekalete bufwxluğu hakkında birçok ri. tası üzerinde kayda değer muvaf• 
\'llJE1)erin dolaştığı, ve Alınan fakıyetler elde etmişlerdir. U• 
ordW!arının Kafkas eteklerine caokalelerle hücum eden Ameri• 
:Ja:ıoundığı bir zam· na rastladığı kan pilotları çok yüksekten Rou• 
ıç;iıııı.syn bir ehemmiyeti haiz. en marşandiz garlarına bir akın 

r~ " 
~rta Şarkta f 

Almanlar Kuban Nehrini Bağlı Teşkilata 

diıa. yapmışlardır. Bombaların he• 
Jf ıf deftere tam olarak isabet ettiği 

Son günlerde Almanyadan müşahede edilmistir. Hiçbir bom 
grler\ler, Sovyet cephesir\• ba uçağı kayıp değildir. 

Mi son uvaffakıyetlerden Bu hareketlere bizzat istirak eo 
'Xll1:f:a maneviyll'lın yükseldiğini, den Amerikan hava ku~vetıeri 
klŞB kıdar ya Sovyet Rusyanın başkomutanı dönüşünde dcmıştir 
:ırtt harbedem iyecek hale gele. ki; 
rt* aniıtareke akdine mecbur o. ik "Gizli bombardıman nişancı• 
!ocağı veyahut Amer' anın taz.. !arına itimat etmekte haklı oldu• 
yikiyle İngilterenin Almanyaya ğumuzu isbat eden bu neticeler 
ıniinfent sulh teklif edeceği ü• bizi çok tatmin etntlştir. Bu, iyi 
mi!tlerinin anlandığını, ve Al- b 
~~ \l~ iesellilerini bir aşlangıçtır. Bize düşen şey 
·~ . bu işe devam etmektir." 

, bııı ~l. ettiğ'nı söyJü. An'1p:ırt.•ki Am•dkan hava kuvvet-
~ 1 fiitxaÇan Je~i gelen leri başkuıflandn.-ıı General K<ırl Spa-

. iz de bu ıntıbaı te. oted dem»tir ki: ·. "Ameri!t~ll hö\•a ku,·vet~ri Alman-
y;\ifa lıııarst hen-ı rnii'lfl"ridr.n hem de 
İnsfi1iı u.ç.)klar;yle beraber hücumlar 

k4J" DevamL.Sa...2, Sü..-0 

General Aleksanderl 
Auchinleck'in Yerine 1 
Başkumandan Oldu 

Londra, 18 (A.A.) - Milli 
Miidafaa Nazırlığı su ta~·in. 
leri bildirmektedir: ' 

General Auclıinleck'in ye. 
tine Ortaşark başkumandan. 
lığına general Alcksander ta. 
yin edilmiştir. 

General Ritchie'nin yerine 
Sekizinci ordu kumandanlı. 
ğtna general Montgon1ery, 
general Gott'un yerine Onun. 
ru ordµ kuınandanlrğına gc _ 
nfral Lunısden taJin edilmi5. 

1
: 

lcrdir. , 

Bir Noktadan Geçti Bir Tamim Gönderdi 
Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet Ankara, 18 ( A.A.) - Dahiliye 

öğle tebliğ•- 17 ağustos gecesi kı. Vekili Recep Peker, yenı vazife. 
ıalarımız Kletskayanın do"u ce• ı K " sine başlark<'n asağıdaki tamimi 
nup bölgclcriy e otelnikovo'nun Vekilliğıne bağlı bütün teşkilata 
uoğu şimalinde ve Mineralli Vo. göndermiştir: 
di ve Krasnodar bölgelerinde düs "Dahiliye Vekili olarak bugün 
mania çarpışmışlardır. Cerhenin 

1 
. • işe başladım. Vekalet vazifeleri 

öteki kcsimlerınde hiçbir deği - arasında dahili emniyet meselesi 
Şıklık olmamıştır. d 

1 

her zaman her işin başın a ge. 
Slali11grat muharebesi lir. Bunun yanında devletçe ~ita• 

Londra, 18 (Radyo, 19.45) - mış olan iktısat tedbirlerinin bi• 
Stalingradın garbında mtsli gö. ze Q.üşen kısımlarının tatbiki ve 
rülmedik çarpışmalar devam et • bu yolda yapılacak m~halli işler 
mektedir. Almanlar, bu hare- günün şartları içinde en mühim
kiıtta küfüyetli miktarda piyade vazifelerimizi teskil eder. 
ve tank kuvvetleri kullanıyor • Bir yandan diğer işlerimizi gör 
!arsa da Ruslar bütün taarruzla. mcğe devam ederken çalışmala• 
n geri piıskürtmü~tür. Alman • rımızı bilhassa bu esaslar üze. 
!ar, nehrin garp kıyısına gccmck rinde toplayıp sıkıştırmak bütün 
için gayret sarfetmektedir. Sove .mes'uliyet arkadaşlarımdan ilk 

• ır_,;-,,..,- Deoıamı-Sa . .2, SiL 1 ricamdır." · 

'f OT o· 
RES i M 

SABA H' 
ATELYELERI • 

Cümhur Başkanı, Heyeti Vekile, Büyüklerimizin 
Son Fotoğrafları, Yağlı Boya, Pastel, Kara 

'Kalem, Sepya, Ağrandismanlar. v. s. 
Taşra siparişleri serian gönderilir. 

Behceı Uz'un 
Tetkikleri • 

Ticaret Vekili Muhtelif Ticaret Erbabı 
İle Görüştü , Dileklerini 

Dinledi Bugün Bursaya Gidiyor 
'ficaret Vekili Behcet l"z. dün ı 

sabahtan akşama kadar Ticaret 
Odasında meşgul olmuştur. Seh• ı 
rimiz tacirlerinden birçok gurup 
lnr ayn ayrı Vekili ziyaret ede
ıek dileklerde bulunınuslardır. 
Ticaret Vekili, zeytinyağ'ı tacıT" 
le~ini iki defa dinlemiş ve yağ 
fiyatlarının arttırılmasmdakı se. 
nepleri sormustur. Gömlekc!ler 
hazır elbiseciler. mobılyacılar 
vazmact \'f rlokum;ıcıJar. naklı -
,·cciler. manifaturacılar. cıvar vi
'iıvetlerin bazı tacirleri V~kile 
bi~liklerin gösterdi~i zorluklar
·~an s'kavet etmisl!'rdir Ka'..lcuk 
fabriİcatÖrleri de. hükı'.ımetın . el 
kovduğu 120 ton kaucuğun ken• 
dilerine verilmesini istemişler
dir. 

l\lanifaturacılar. fabrika men
rncatı ile el dokuma tngahları• 
nın cesitleri arasında fivatlArın 
muvazeneli bır şekilde tefrı. 
kini i•temislerdir. 

D~ğirmenciler Toprak Ofisinın 
vinf' nıiirakabesi altında unların 
serbestoe yapılmasına müsaade 
edilme$İni ve bu suretle un tev. 
ziatınm kolaylaşacağını sciyle
ıni~lerdir. 

Motörcüler benzin bulamadık. 
!arından şikayet etmişlerdir. Ti. 
caret Vekili bütün şikayet ve di• 
!eklere karşı lazım gelen tedbir
lerin alınacağını vadetmiş!ir. 
Sokoni Vakum şirketi müdürü· 
de Vekili ziyaret ederek görüş
müştür. Ticaret Vekili bugün 
Bursaya gidecek ve per~enbe gü. 
nü sehrimize dönerek tetkikleri• 
ne devam edecektir. ---
Mr. Churchill 
Mısırdan Geçti 

-~-

General de Gaulle ve 
Smuts ile Görüştü 

Kudüs, 18 (Radyo, 22.15) -
Mr. Churchill'in, Moskovaya gi -
derken Kahireden geçtiğı ve bu• 
rada dövüşen Fransa liderı ge• 
neral de Gaulle ve Cenubi A!rı.. 
ka başvekil Feldmareşal Smuts 
ile görüştüğü bugün açığa vurul• 
muştur. 

Cenup ba tı r~~ı r'.k m ,ı~tt>tik kuvvet
leri kun1"Jnr1.) nı nenf"tCil Mııac Arthı ... 

Genera~ c. Brett ilt. beraber 

Salomon 
Muharetesi. 
Gelişiyor 

Amerikan 
Sahildeki 

Kuvvetler~ 
Mevzilere 

Tamamen Yeri eşti 

Ağır Hava Çarpışmaları 
Oldu, Jcıponların İhra~ 
Teşebbüsü Püskürtüld' 
Londra , 18 (A.A.) - Amcr;kan 

bahriye nazırlığı, Salomon ada• 
larında cereyan etmekte olnn çnr 
pışmalar hakkında şu taislıiıtı 
vermektedir; 

Amerikan askerleri sahil mevw 
zilerine tamamiyle yerleşmişler
dir. Japonlar buraya havadan 
taarruz etmişler, fakat 36 uçak 
kaybederek geri dönmüşlerdir. 

Tulagi dolaylarındaki gece deo 
niz çarpışmasına ait tafsilat yoko 
tur. Fakat Japon filosunun Kıı• 
radaki kuvvetlere ulaşmadan ge
ri döndüğü muhakkaktır. 

l:?f" Devamı Sa. 2, Sü. 7 

1 Günler Geçerken 1 
Yarım Tedbirlerle Mücadele 

RE F IK 
HALI D 
KARAY 

Hele sükür,, İstanbul lokantalarında da 
-Ankaradaki gibi- tabldot usulü mec. 

huri olacakmış. Diyeceksiniz ki; "Biliriz, bizim 
lokantalarınuz o günün en münasebetsiz ve ba. 
yat üç yemeğini tabldot adiyle llliteye koyar. 
Jar; bunları da kanarye suluğu kadar ufak 

kaplarda ve ke(li yavrusuna ayrılmış artık porsıyon halinde önu.. 
nüze getirirler. Ayrıca tabldot istiyen müşteriye lüks yemek ca.. 
mekfını önunde duran takkeli aşçı, kasadar, lokanta sahibi, adeta 
kuru kalabalık fazla yük iyi müşterin.in rahatını kaçıran moloz 
imiş g;bi fena fena bakar; garson ise hiç bakmaz; gözleri öbiır 
masalarda, dudak bükerek pek zoraki gelir' gider. Sonra, yam. 
nızdaki kalantur adam kağıtta barbunye fırını veya tereyağın. 
da piM yavrusu tavası yerken size \'erilen balık, hangi günden 
arta kaldığı belli olımyan Kolyos yııbnisıdir, halka halka soğan. 
!arı ve rengini atmış domates gabuldariyle ... Dükkana aç girer, 
yine ac, ayrıca Tiı.ttL ~ınıı.'' if 

Haklısınız. Hepsinden evvel yarım tedbirlerle mücadele et. 
memız, yarım tedbirlere harp açmamız Iazımdır. Alacağımız ka. 
rarlann keskın, kavrayışlı, sert olması lüzumunu daima ileri 
surdüğüm için çok evvelden, lokanta listelerinde yemek nevilc. 
rinm azaltılmasını istemiştim. Zamanında dikkati çekti mi, çek. 
medı mi, bilmiyotum; fakat şimdi, okuduklaruna ve kulaktan 
duyduklarıma göre, günün ehemmıyetli bir meselesi de lokanta. 
ları yola getirmektir. O biçim tabldot, bu işi halledemez; en pra. 
tik şekil lokantalarda, porsiyonları ölçülmüş tabldotten başka ye. 
mek bulundurulmasıdır. Her lokanta, üç türlü et ve balık, UI: 
türlü yaş veya kuru sebze, üç tur!~ pilav ve benzeri yemekler ha. 
zırlar; roüsteri kendi tabldotu içın bunlardan birer tanesini se. 
çer. Mezeye gelince salata ve peynirden, bir de tabldota gi~ 
yemeklerden başkasını istiyemcz. Vurguncu, kendi evinde, ister. 
se boşanıp semerini yesin! Işte bu suretle lokanta iskandalıaa, 
boğuntuya, israfa ket vurulmuş olur. 

O tarzın şu faydala n da vardıı:; Çeşitler azaltılınca, reka • 
bet başlayacağından _yeınekler daha dikkatle hazırlanbilair; bır 
sürü yemek de ertesı gunlere kalmaz veya atılmaz; herkes birbi. 
rinin yediğine bakmaz, yahut kimsenin gözü öbürünün yediğin. 
de kalmaz; asağı yukarı bir müsavat hasıl olur. Lokantacının da 
işi hafifler ve kazancı makul hadde iner; kontrol ise şiddetle 
kolaylaşır. Bu, böyle olamıyacak, tedbir yine yarım kalacak•a 
en iyisi eski hayratı da bozmamak, daha doğrpsu "altta kalanın 
canı çıksın" deyip lokantacıların ba~uu boş ve gemsiz bırakmak. 
tır. Nefesine ııüvenen borazancı başı olur! 



~~~~~~~-----------------=----~~~~~~~~~~~~~~~~TllN 19 - 8 • 942 

H~ "'&btllCf!ICIMl-evtmn - Ebu Kımm buradıi? 
etrafında ~or ve tnT.e- haber ~c.. Ali Nafiz, SJ'ramı§tt: 
tirl1ocdtt; - Nerede? 1 I 

- BugOq.,. -sokağa çt'k~ dt-t Harndu,, anhtryor~ 
ti, bir cınikinda otur&ı. ~ - Ben. aısafl c:addeıt; c8t'dibn. Ya. 
ka b!r düktraoa girdi ~a.-otmdu. nmda dört kndın vardt, Caddeden ara 
Sonra, eve:. döndü. ıobğa saptılar. Orada birePe girdiler. 

Bir gtin ·soluk solda ~ · Ali Nafiz. kalktı, Hamduyn kolan. 
- Bugün polise gitttıı... dan tuttu: 
All Nafız sordu: - Haydi, o evi göster bana. 
- H:ıngi merkeze? Beraber gittiler. Dönüşte, Ati Nafiz: 
Hamdo, ehemmiyetle lrvs...,.,,ar<hı:J .:... Ev delil, ban. dedi. Fakat, dedlm 
- Büyük merkez... Aaııl cıınlrrz_ ya, berlf yerli, Gideceği yerleri biliyor 

•Ali Nafiz, davrandı: Yol geçen hanı deği!, hususi han. Ya. 
- Nufus tezkerelerinizl-'V!Criniz. Ben, mndaki kadmlar emniyette demek! At 

yarın pas:ıporUann muamelesini yap_ tık gözetlbeccğlz, Bu, bizim için, bir 
'ırtrmt. Onbr. bir ker~ aradan çık.. şanstır. 
ın. Herifin müdirlyete nfradığm:ı b3- Hamda, Ebu Kasımın konakladığı 
ılırsa. pasaport yaptırtacak. filfuı. hanı gözetliyordu. Ali Nafiz, rıhtımla 

vaptır sonraki fş. acenteler ara"nda mekik dokuyordu, 
İki gi.ln sonra, Hamdo, )J'fDe-telllııtı Onun merak ettiği şey "Altın paralar" 

ıdi: dı. Onlan, muhakkak Suriyeye kaı;ıra 
- Bugün, yine polise gfttJ. caktı. 
Ali Nafü,. pasaporttan hazırlannşb: Hamdadan haber geldi: 
- Pürüzlü bir le! vardır, ı:oubak· - Ebu Kasım, acenteye gitti . Hem 

kak. Pabt atlatır. Ona ıwe -delil. Ya.. de bflet aldı. ÇünkU, ben de içeri tfr. 
nun herif? Nasıl serbest, açık kornı- dim, durdıım, bakındım. 
uyon'lnl Ben. korktum doğrusu! Ken- AJI Nafiz, arabın sırtını okşadı: 

dine gilnam\yen bir !mm. bö)-le ~ - Aferin... Daha erken, ~u acente. 
.,usmıaz1 yi e-öster. 

Uç gfin «Jf:lfa. Ham&> towaNl 9Cl Gitti!er. D?ndüklcri zaman, Ali Na. 
tlı: Hzin yüzü gülüyordu: 

- BacBn yanında bu lradmla po.. - İki kamara, bir güverte aldım. 
lııe gitti. Vapuru da anladım. Yanıı sabah, ilk 

Sordum: :~im vapura bakmaktır. , 
- Nasd bc!ın1 Dediği gibi sabahleyin erkenden ev 

• - Za3'1(,,..,kısa ~yla, Jhtiyara ben. 
ıiyor. 

Ali Nafiz. gfnirden pe~an bir ha\. 
deydi: 

- Hertf nasd olsa İııkenderlyeye 
decc,k. O. buraların ycrliıidtr. Göz. 

1 r. kaş arasında yapacağını yapar. Bi
zım, }'Ct" yurt bildiğimiz yok. lskende. 
.. ıycye gidelim. Acenteleri, rıhtımı blr 
gôzdcn ~relim. 

den çıkmıştı. Öğleden sonra geldi. Pek 
ı::ıcşcli değildi: 

- Vapur, bu akeam geliyor, yarın 
akşam kalkıyor ... Zaman dar ... Bu dar 
zamanda para işini nasıl ha11cdeceğim? 

Çok durmadı, sokağa çıktı; sabaha 
karşı snl!ana sallana geldi: 

- Sarhoşu:n, dedi. Tam keyif e:ıır. 
ho$um ! .. İrJmi yaptım yal Sen, ona 
bak ... 
Yatağımın kmanna oturdu, dili do. 

!aşarak anlattı: ı 
Bu kararla ertesi günli fskeuderlyc. 

ve gittik. Ali Nafiz, cadde üstü bir o.. 
• ide oda tatmuşta. Ali Nafiz, rıhtımda (Devamı var) 
di. Vapurları ve rıhtım b:ılkını an- .,. • 

• m:ık, tanımak isUyordu. 1'. erh 1\faJJar Pazarlarının 
Eve döndüğü zaman, göğsünü k• I Yeni Su bel eri 

bartıyordu: ~ 
- Bugün, fki hamalla ahbaplık et- Yerli Mallar Pazarlarmın Antakye 

··m. İşimize yararlar. ve Balıkesir şubeleri evvelki gün ,ıçı!.. 
Hamdo her gün, sab<ıbtaıı aksııma mışhr. Eskiş~hlr ve Zonguld~k şube

•adar, acentelerin önüaü dolaşıyordu. !eri de bugünlerde açıln:aktır. 
'1unler geçti. Ebukastmdan hiç bir 
ıabcr çıkm:ıdı. 
Alı Nafizin tekrar sfnirlert tutmuştu: , 
- Teres, Suriyeye gitmekten caydı 

;nı? Ne ııllahın belası herife çatmışız! 
tskendcriyedeki hayatımız, iğne Us

.ınde oturmaktı. Ali Nafiz. Hamdonun 
Acentelerin önünü dolaşışına pek 

a.ıla ehemmiyet vermiyor, yine rıhtı. 
ma gidiyor, vapurlara baktyordu: 

- Bu 'herif, nerede kaldı? Gelm•ye. 

7.30 Proıırım 
7.U Sııor 
7. 40 Haberler 
7.55 Orkestra 
8.20 Evin aaatl 

12.JO Proıram 
12.ll Şarlııbr 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 

U.30 Haberler 
19.45 Serbnt 
l 9.SS Şarkılar 
20. t 5 Radyo ıarctcsl 
20.45 Halk tiiricOsO 
21.00 Ziraat takvimi 
21 l O Sem.titr 
21. 30 Koau m" 

cek mi? 
Bir gDQ. Hamdıı. -tlbmk bir 

geldi: 

18.00 Proıı:r~m 
ha'd 18.0J Danı OTket. 

• e , ıs.45 Fasıl 1ıe~d 

21.45 MOz!k {Pi.) 
u.ıo Haberler 
Z2.4S Kapanı~. 

1 <7'C" . GE.LlM H•BE.ALER 1 
. AL Ti AY İÇİNDE 

~rernng Blokurıa Dahil Memleketlerden 
Türkiyeye 86 Milyon Liralık Mal İthal Edildi 
Londra, 18 (A.A.) - 1.1.194Z tar!. { 10,920,000 Tiirk liralık 1okomoUf va 

hınden 30.6.1942 tarihine kadar gec;ca \·agon, 3.640.000 Türk lıralık çelik ve 
müddet urfında stcrHng ~puna da.. ehemmiyetli miktarda çay, kahve, ka 
ı..11 mcmicketlcrdcn Türkiycye vaki iı. 
halituı kıymeti takriben 86 milyon 
Turk Iimsma baliğ buhmmaktadır. 

MezkQr 86 milyonluk ithalAt §U mad 
ieleri ihtiva etmektedir: 

kao, sanayi ve tab!lbct için kimyevi 
meddeler, otomobil lii.stikleri ve lfau 
çuk mamulatı, tabaktanmıı; deriler, Jı:a 
!ay ve galvanizli ve ka!ayh çelik lev 
haları, maden lı::ılltaları, sanayi makL 
neleri büro malzemesi, pamuk ipliği 

12.376.000 Tilrk liralık hububat, ve mamı•litt, jüt. 

SOVYET TEBUGi 
l2fr Bnştararı ı incide 

yet1edn, Alman hntlannm gerisi• 
ne }'JEtraŞiitçü ikıtaları indirdikleri 
bildirlltYor. ' 

Ge'!cn hnberlere göre, Alınan• 
lar, ileri hatlarda bir gedik aç. 
mış'Iar, fakat Ruslar cenahlara 
hücmn ederek Almanları ağır 
kayrpbra uğratmak suretiyle 
bu ilerleyişi durdurmnşlardır. 

ALMAN TEBLiGi· 
l;lfT Bnştarafı l incide 

bin sekiz yüz esir elimize düş.. 
m~. 47 tank ile aynca 252 top 
tarafımızdan alınmış veya tahrip 
olunmuştur. Savaş sahasının te • 
mizlenme işi devam etmektedir. 

Viazma doğusunda birçok düş• 
man taarruzlan kısmen karşılık 
taarruzlarla püskürtülmüştür. 

Rjev çevresinde düşman muhtelif 
yerlerde savaş hattına büy(ijc sayıda 
piyade tcşekk'"illlerf,yle tankları ileri 
sürerek tnı:ımızo ı:cçmiftfr. BUtün ta
am.ızlar pOskllrlll!mOştür. 

Yeni Eoııe~ , 
::t , 

Karneleri 
22 Ağustostan =>onra 
Evlere Dağıtılacak 

Belediye tktıı;at mlldQrliiğfl Eylül 
ve Blrlnci~şrin nylarınc. mahsus ek
mek kamelerlnl c'llln kaymakamlara 
göndermiştir . . K::ı;vm:ıkamlnr mahalle 
rdifus'lanna göre ayıracakları çocuk 
ve büyük 'karnelerini mahalle dağttma 
birlikleri idare hcye1lerlne teslim e
decektir. Ba birliltler 22 Ağustos Cu
martesi s'thaltı evkre ka!lne ıtevzi
ine başlıyacakl:ırdrr. Tevziat 26 A
ğustosa kadnr b!tl:-llmlş olacaktır. 

Şclıtimlztle bulunan misafirlerin 
~kmek karrıel('ffnln deiU~tlrllmesl de .. 
vnm etmektedir. Emfnönil.kaymakam 
llğt kame tebdill f~lnl bltirmistlr. 
Dün akşamdan itibaren bu mıntaka
da misafir knmcforlylc ekmek veri· 
meye başl"1nmıştır. 

Bir sahte elemek k:ıl'11(!1m1 şebekesi 
yakalanmış v~ snçlul:ır hnkkfnda tn
klbata geçllmi.,1;.-. Knrncler belediye 
tefUş heyml relsliJifne vcrilml,Ur, 

Türkiye - Macaristan 
·Ticareti 

Zcıfer 
• 
Bayramı Yeni Ders Ydı 

Hazrrhldarı 
'· 
30 A~USTOS BAYRAMI PROGRAMI lmtifian Komisyonları 
DÜN TAMAMLANDI, O GÜN INÖNÜ Kurulmaya Başlandı 
GEZ•sı AÇILIŞ MERAsı·Mı· YAPILACAK Şehrimizdeki İlkokulların bütnnle-1 me lmtlhsnt tarihi ne derse boşlama 

tarihleri bu?'inlerdc vilayette tophı-

b · · 20 · · ı "ö r il il b B "+il d I nacn ı u r!' ım mec s n e y n e-esınm ıncı yı o n ım m nase e- caktır u -?sn1dn bıı. rı en z vast- dll ktf 
Başkumaııdnnlık meydan muhare-ıdenlz bandosu lstikliıl mnrşrnı çala- k ·ık "g~ 1. 11 1 d ta ı 

tiyle şehrimi7.cle yRpılacak tayyare ve taları 
0

ve fa?r!ka düdüklerinin çalma• 1 ;a"arı:·mfülerllliUl lise, orta okul ve 
zafer bayramı tören programı hazır- sl.Yle merasımln basladığı ilan edllc• llr!ret en okullarlvle kız enstitlilerl
lanmtş ve ::ılakalı~.:ırn bildirilmiştir. cektir. fı:tikll\l marşTndnn sonra ha- nfn v~ dfl,!Pr orta' öğntım müessc~e-

Bu progr:ı?"a gore, 30 Ağustos gil- zırlanan ~el~nkler ibldeye l(o~ula- lcrinln blitnnlcme imtihanları için 
nü sabahleyın Firdıklıda komutanlık caktır. Çelenk koYma merasimınden imtihan komisvonları teşkiline bada· 
dairesinde bir kabul resmi ynpılacnk- sonra İstanbul g-ırnlzonunun en kı· mtştrr. • ~ 
tır. Saat S,30 - !l da garnizon birlik demsiz subsyı o @nün mana ve mef- Bu yıl lise bitirme ımtlhıınlarm:ı 
komutanları ve ~Ue.!'sese ftmlrleri, humunu canlandıracak bit nutuk s6y- asli talebe olarak veya clleıırdan gl-
9 - 9,30 da d11 v.Ilı:vet, bclcdlye ve llyccektir. gunu İd:ınbul komutantnın renlerden başka liselerde bütünleme 
diğer sivil teşe~k!ill<'r mmtaka ko- nutku ta!dp edecek ve tribüne gidi- imtihanm'l girmeleri tensip edilenlerin 
mutanını. tt-brık edeceklerdir, !erek mer3sim t!t."'fşi 'beklenecektir. hiltünlcme ir:'!tih:ı.nmı başardtk1arı 

Bayram !rllr.il Takılm CUmhuriyet Mcrasi?1 geçiş rizamı_ piyade :e sfi- takdirde liYM CTI'lt <.lııım~dan olgunluk 
meydanmcla u•J m<'l'or.ime fetlrak ede- varllerın f,ıkrm cr.ı:ı!ıesıyle, motorlO ve imtihıınlat·tna da kabul edilmeleri ka
cek kıtalar yerlerini al~cnklardır. 'Me- arabalı blrlll':!ı.-ri., . yilriiY~$ koliyle rarlaştırılmıştır. 

yaptlacaklır. Ve qC<'ıt re~mınden son
rasime deniz tnyyare taburundan bir ra sııat 12 de ı::cilml~ eden 21 atını 
filo da iştirak cdl"rl'ktir, Taksimde top atılııcaktır. 
iki askeri b:môo, btr pl~nde alayı, bir 30 Ağustos günü vıı gecesi kışlalar, 
l!ıtlhkllm 1.ıölUğO, blr muhabere bö- asker! binnl!ır gOnd!h. bııyrııklıırla , 
lilğil, denız bıındoru deniz toburu. gece ıştklaı-la ı.Uslenecektlr. Askere 
jnndnrmn taburu. ımhre topçu taburu, programlar dah!Jin<ll! eğlehceler tertip 
stlvarl alayt, urhh oto b6ll\lt{l, moto- edilecek ve u!er büyOklilötl ve ma
slktet bölOğil, tıı:?varc dafl bataryası, hlyetı hakkndı.ı erlere dersler verilc
ve refakat takımları, şehir bandosu, cektlr. 

Dün Zamla Seker, 
Satdmaya Başladı 

-- DiKKAT - .. 

Ticaret Vekilinden 
Hakikati Sakllyorlar 

Bir kaç gDndDr Ticaret Vekili 
Behçet Uz şehrimizde tetklkııtla 

me§guldllr, Muhtelif sınffa men· • 
sup tüccıırı d!nlcmckt"dlr. Bu tet· 
klkatın sonunda Vekilin ticaret 
ve iaşe vaziyetimizi ilgilendiren 
mühim kararJar vermesi muhte• 
meldir. Bunun için de temas et· 
tllll, glSrliftll~U, fikirlerine mllra• 
caat ettiği kimselerin, kendisine 
hakikati olduğ..ı gibi ve açıkça 
ılSylemelerl, vaziyeti tahrif etmek· 
ılzln anlatmaları lllztmdır. 

Halbu~I bl:rlm ofjrendlftlmfze 
glirc tüccar bu içtimalarda açıkça 
konuımaktıın çcklr.mckte ve bir· 

1 
ilklerde kendilerine Veklle ne 
söylemell'"I lflzım Geldiği hakkın· 
da dlrcktlfler vc!'ilmt'ktedlr. Hat· • 
tfi Vekille gSrtltmeıfen evvel ya• • 

$ pflan birlik toplantılarında kim· $ 

j )erin Vcklllc ~onuo;acağr ve hangi i 
noktsl nnzarr mUdafaa edeceği • 
telkin edllmıııktedlr. 1 

ı 
Hakikatin 11a1<lanmasından ve 

tahrif edilmesinden cvvelA haki· 
kati arayan Vl'kll, 11onra da mem· 

ı leket zarar Al5reeektlr. Saytn Beh· i 
• çet Uz'un bıı ııoktaya dikkatini 
• çekmeyi vazlfııı tılllrlz. . 

\. ••••••••••••••••••••• ..1 Ankara, lU (TAN) - Bir Macar 
heyeti Macnri!tondan TUrkiyeyc ve 
Türkiveden l>lacatishına TUrk ve Mıı
ear m~llal'lııı, naklini tr.mln etmek ve 
bu hususta bir takım teknik müzake
relerde bulıJnmak Uıcre ~t'hrlmtze 
~elmiştlr. • 
. Heyet Tlearr.t ''ekılletl ve Devlet 
demirvo11arı umum müdilrlUklcrl ile 
lemnslarda hııhmduktıın sonra gchrl
mizden har'.?ket ctm'stlr. Bu mOzakf!· 
reler mns~t bir se'J.dlde nC'tlcl'lcnmlıı
tir. Mac:ıristnnla Türkıye ara111nda nnk 
liyatın bir ln!m'ınm Mocor vngonla
riylc yapılması cok rııuhtemcldir. 

tayyare tims:-ıll, bt!den terbiyesi mU- Bayram ;tilnO bOtiln Halkevlerindc 
lcellefierl, itfaiye bnndoı1u, yaya po- törenler yapılaca'ktır. 
ııs kıtası, itfcılve J;ıtn~. ve slv:ll okul- J 
tar saat ıo da yl'rlerlnl almı$ bulu- nönü gezi8i açılıyor 

Şeker d'ın~en it!bıırcıı yeni fiyat
larla satılmtyıı baslanmıstır. Şeker 
şirketi ambalaj ı:arosı almıya devam 
C'ttiğf için kesrne şcknln kilosu 132 
lo7.unkl 112 kunı:: U:r.erinden sattl
rrıııktııdır. Piyaşac?:ı toz şeker bulun
madığı için !'lalk ke!!rr.e şeker almak
tadır. $ck!?T'rıllk şfrketJ ay başmda 
veni mahsul kOu ııekerınln piyasaya 
:ırzedlleceğlnl bl1dôrmektedir. 

Aydında 

TramYaylardan A thyanlar 
Ce7.alandırılyor 

Bir günde 260 kişi tramvaydan at
larken yalcıı'.•ınnıfs ve para cc.za~ıne 
carpılmısttr. Bunlnrdan başka 65 kü
çük çocuk d:ı trnmvaydıın atlarken 
tutulmuş ve velilerine tc~lim cdilmls
tir. Atlıyan lrüçilklcr flk okullardıa o
kumnktr.dır. B•Jnlar okullar ııcıldık
tan sonra okul inzibat meclislerine 
verilecek lrrıi ir. • 

Emniyet G ıncı şube müdürlüjfü diin 
ı:tl'C'P. 22 sl't'c;crl çocuk yakalamıştfr, 
Bunlartn bil' kısmı lı:imsesizler ytr
duna yerleştir'lrr.iştir. 

~ 

Kaymakamlar Arasında 
Ankara, 18 (TAN) - Cihanbeyli 

kaymakamı S!lkıii Knrııpmar Kayma
kamlığlna, Kar:ıpı!'\Dr kaym:ıkamı Hil
mi Cihanbeyli kayma'ltr.mlıl!ma, Ke
ş:ın knymnkamt C<>mol Canbya \cAy

makamlrtma. Carsamba atlı kayma
kamı Fahri rle Molkcıra kaymakamlı
ğma tayin c:;lil:nlşlerdir. 

Moskova Görüşme
leri Hakkında 

((·'.:iif' Başta rafı 1 incide 
den beklediği münferit sulh ve
ya mütareke teklifinin bir hayal 
olduğunu göstermiştir. Çünkü 
.Moskova görüşmeleri neticesin• 
de neşredilen tebliğde tngntere 
ve Amerikanın, Hitlcrizmi ve 
ona benzer istipdat idaresini ye • 
re serinceye kadar Sovyet kar. 
deşleri il~ el ele harbe devam e
decekleri bildirilmektedir. Bu 
tebliğe göre, değil münferit 
sulh veya mütareke, hatta Hit. 
ler dcvrildik1en sonra yerine ge
lecek olan yeni rejim nazi ida. 
resini ar.dırdığı takdirde onunla 
dahi anlaşmak mümkün değildir. 

Bilakis Moskova görüşmeleri, 
Ingiltere, Amerika ve Sovyet 
Rusya arasındaki dostluğu ve 
ittifakı bir ikat daha kuvvetlen

nacaklardır. 30 Al!ustns -ıarcr bayramında Tnk· 
Askeri •eftiRe 'l:ıat tıım 10 da baş· ı;lmde fnönli ııı-zlslnln octlmıı töreni 

!anacaktır. l\T 1 ıaycncyl müteakip tıbl- yapılacaktır. ZafM bayrammıı iştirak Kadastroda Yeni Tayinler 
de ISnUnde durulııc:ık ve snat 10.15 te edecek deTet1'1cr bu törende de hrııır 
bUtUn kıtnlıır seljm vazl;vetl ıılııc.ık, bulunaeaklıır-lir. 

Dil Kuruftayi 
.!(urultay Başkanhğı ve Kurum Genel 
• 
Sekreterliği Kongreye iştirak Edenlere 

l 
Teşekkürlerini Bildiriyor 

Ankara, 18 (A.AJ - DördUnrU 
'Fürk Dil lnırt.:ltayt b:ıı::kanlıilındıın 
gönderilmiştlr: 

Dördüncü Türk dil kurultayın!n 
toplanması drı!ayı~iyll' yurrlun her ta
rafından celen kutlıınu. ttl ve yaı:ıla
rından dolayı kunıllnyın sayı:! ve sev
gi ı'luygulıırnı bildim1Jye sayın Anıı· 
dnlu Ajansmın ernç1 ığını saygılarla 

dil<'rim. 

mış ve 14 Ai!u~tos 1042 gilnil sona f'r
ıniştir. 

Kurultay, :...ııruın çcılı§mrılarmın ı::e
nel gidışlnı glizden ı;eçirerek gerekli 
yönergeler vrrmlş, yeni ıına t!iıilk ill'l 
c;alı~ma prog.-<ımı'lı oııamrn, hP.sapları 
gözden gcçi,.e•ck gcnP.l merkP.:r. kuru
lunu ııklamıs ve yeri genel merkez 
kurulunu sr:-çmlştir. 

Kurultaya oruntak gllnd<'rmlş olan * Halkevleri ile İslnnbul ve Ankara ii-
Ankara, 18 (A.A.) - Tilrk dil ku- niversitel<!rt;ıe. Türk tarih, coğrafya, 

rumu genel sckrett'rllğınden bildi- 'hukuk, lktrsa• ":•ıruml~rına Vf! basın 
~ilrn.i,.tir- • l.hiıı:lüUfV"•~lt..p .. _.,.t.n bUt.Un u,.., 
Konıyucu gPnt-! ba~k:.nımrzın yiiee davetli ve dinleyicilere Türk dil ku

hlmayeleri ıılt·nda dördnncti Türk dil rumu candarı, yilrektcn teşekkürler 
kurultayı 11! Ağu~tos 1942 snb:ıhı açıl- eder. 

Ankara, 18 (TAN) - Münhal bu
lunan tantı ve k:ıda~trn umum mfıdrir
l!lii!I teru, hf.yr.tl rri~l!i:!ıne Hatay ta
rıu sicil mii1'hi $ıtkı ?<'rrmettin, mcr
kr.r. kndastrn müdürlüğline Ankarn 
kadastro f!'lildliıii Sr.yfettln, Edirne! 
cruptı tapu .ı:ft.:ll nıild!irlü~ün<' Diyar
bakır grupu tapu sicil müdUrii Avni 
Erkmf'n. Diyarbakır tapu sicil mil
rlllrlllfüno İstanbul kadcstro mudilr
llHH\ tapu azaı;ı Niyazi. ı;;cyhan grupu 
lnrnı sicil nı\l d:irW~iiııe Erzurum gru
ım taptı sfell mOdüıii F.sref. :Erzurum 
ıtrupu top'J sicil miidürli.iğ{lnc fırtnn
bul kadastro mfıdOrO Sı:brl ve Ha~y 
tapu slcıl mildür\ügilrıe de muamele 
mOdOrliiğü hlrincl mümeyyizi Ziya 
tayin edilmlşlcrd:r. 

Hariciye Vekilimize Gelen 
Tebrik Telgraf 1 

Ankara, lA (A,A .) - Yunan Ra'
,·r.kili ve h:ıriciye rıım·ı M. EmanueJ 
Tusı.ıı'leros tarafından Numan Mcıır.
mencioğlunı111 Htırldye Vekilliğine ta
:'inl do!ay111ııe gönderilen pek dostane 
tebrik U-lgrsfına HPrlciye Vekili te
şekkürl<'rini tel~rafla bildinni.ştir. 

Altın Fiyatları 
Dün bir aıtm 3240 kuruştan ve bir 

gram külçe ıt37 kııruştruı satılmıştır. 

lngHôz Denizaltdarı j Moskovada Verilen Amerikall Pilotlar 
T f d T h • K 1 Jt'iff' Baştarafı t incide ara in an Q rıp arar ar yapacaktır. Gayt>:Tıiı en çetin şekildi' 

l..lfr Baştarafı 1 incide d!işınanT bnmb1lamal;: suretiyle miim
Edilen Gemiler cdilrn stratejik ve askeri mese• kiin olduiiu kadar ~ahuk harbe nihayet 

lelerin o krıdar ehemmiyeti v11r • vPrmcktir,., 

Alman Resmi Tebliği Londra, 18 (Radyo - 19.45) - Son dır ki, bu hu:;:usta Britanya yuk• 
amanlarda Akdenizde ve Norvec; sa. sek a~keri makRmları ile ve A. 
hi!lerinde düşman 'nı•kliyatına karısı rnerikan ordusundan general Berlin, ıs CA.A.) - "Tebliğ'': Dün 
lngillz denizaltıları tarafından birtok Bradley ile istişareler yapılmıc;, Almanya lıatı ve şimal bölgeleriyle 
muvaffaknetler kazanılmıştır. Bu a. tır. Bu askeri meseleler hakkın• batıda işgııl altındald tnprııkl:ıra kar~ı 
rada bir denizaltnnız Akdenizdc üç ge. ynpılan hırµ;ılama akınları esnastnda 
mider. mürekkep bir kafileye hücum et da birçok fikirleri ileri sürülüyor. hava çarpış:n2larlnda d!lşman 5 uçak 
ıniş ve bunlardan birine torpil ls.ıbct Fakat, derhal ve en başta akla kavbetmiştir. 
ettirmiştir, Bundan başka Nornc: s~. gelen ikinci cephenin açılması' nan ge~ İnglfü hava kuvvetleri 
hillerinde üç gemilik bir kafilede iki dır. Her ne kadar bu husu~ çok Almanya ~atrımdaki topraklara ta
gemi torpillenmiştir. Bu gemilerin bat "izli tutulmakta ise de elde edi• arntz etmlslerdir. s:vıı halk kııyıpla
tıiı zannedil:rıektcdir. ÇiinkU hlraz son len neticeden Rusların memnun ra uğramrşt!r. Osnabıırck şehrinde i
ra bu kafileden ancak bir geminin yn- olduklan göriiHiyor. Müttefik• kametgah mah:ıllelerindc hasarlar ol
luna devam ettiii görUlmüııtür. !erin yakında büyük ölçüde top- muştur. Hur;ıda üç ing;Iiz bomba u

.. Ak~eniz~c yine bir deniza~u.m_ız til lu bir hareket yaparak Rusların çıığı diişUrülmfü•tür. 
!uk ~m _duşman nakliye cemısını <inha 1 "ki.inii hafifleteceklerini zannet• Alman hııva kuvvctl<'r! diin giindiiz 
r.atırmaca muvaHak olmuırtur. Y.ll be l vardır ve ~ece İn~lltım•,lc c~nup kıyıslyle cc-

Amerikan tayyareleri de Akdenizde tırecPk sc P er ' nup batısto:laki önımli ar;kcrt tr.sls-
bir düşman ı;cmlsini battrmışl:ırdrr. Lmıdrarla f/ÖrÜşmelere ıerl yanl!ln vt.? infilrık hombalarlylr. 

• bombalıımı~rr. ~uraJarda yangınlar 
Almanlar yeniden 11 biiyiik ehemmiyet verilıyoı· ve hasarlar olnıu~tur. 

Jf Jf gemi daha batırdı Ankara, 18 <Radyo gazetesi) - Ve- '!!e::s~"."'!!!~~~~"'"!"!!~~~~~ 
k d k l e rilen haberlere ııörc İngiltere B:ıııvc. . d 

dirmiştir. 

MOS ova a onuşn an m v. Bcrlin, 18 (A.A.) - ''Tebliğ,, Husu- ' 'il M Churchll1 ve Amerika mümts- Manchcster Gardian ırazetcsl c cun 
zular hakkında sarih ma. • t bl' ·1 d b''dl 'ld'ğ' lbi Al ;ı:ı · k ı ar.mıştır· sı e ıı e e ı. rı ı ı g • man Elli Harlnıan Moskovaya vardıkları a arı Y · • 

lıimat verilmiyor. Fakat bu gö- denizaltıları son 24 snat zarfında mün. ·ık - :. 1 Statinlc y:ıpmıl)lar • Moskova görüşmeleri hakkında ne~ 
rü,menin, bütün müttefik mil• fcrit hücumhrla ve kafile arasında o. ~amb 1 

•• g°.ruıımed~. t •ant .~urmü•tür redilen tebliğ ikinci cephe hakkında 
:r Vt' u goruşmc or "' " " ., · . - 1 • H d 

letlerini şiddetle meşgul eden tarak Atlantikte, buz Okyanusunda ve E t si günü Churchi!I Molotofla U· ıhiçbır ıey ı;oy.eınıyor. . cm ne en 
Avruoad~ ikinci bir cephe açmak• Akdcnizde yeniden 72,000 tonllito tu- rbcl "lak tt b lunmuıstur. Daha söylesin? Müttefikler iklncı c~phc eç. 

"t. d zun r mu a a u k . . .. . 1 dl Sımd! bıı. 
la ilgıli olduğuna şüphe yoktur. tarın a 11 ıwnl ile 12,000 tonllitoluk erteı;i gün Churchltl tekrar Stalinle ma .ıc;.ın ıoz vermıı er r. 
Nitekim ~bliğde, Avrupada Al. bir yardımcı kruvazör ve asker taşıyan eörü~mü~tür. Ayni akşam tnıillz •• nun ıtın haıulanıyorhr.., 
manyaya karşı yapılacak müşte- :l romorkör batımıılardır. Amerikan mtırahhas1ar1 ,erefine bii. Amerika ve Sovyet 
rek harp hareketlerinin gözden - yük bir xiy:ıfet vcrilmlıt!r. d 
geçirildiği bildirilmektedir. De-. yaz Don ve Donetz havzasına ın. General Wavel, yold.ı tayyal'cal lrr· gazetelerin e 
mek ki üç müttefik devlet kat'ı hisar etmiştir. Merkez ve şimal 7.11ya ufradığt için ıı:cl\rme ile ancak Londrı. 18 (Radyo· 19,45) - Chıır. 

İncir Mahsulü 
Şiddetli Kış Fidan1arı 

T azelendiriyor 
Aydın, (TAN) - Soğuk ve dcın ın· 

cir ağaçlarınm yarısından fazlasını te
lef etmlıttr. Rekolte geçen seneye 
mır.aran dörtte bir tahmin olunmak
tadır Yalnız soğuk her tOrlQ hasta
lık ~lkroplaı-lm oldUrdilğtınden bu 
S<'nc mahsul ı:ol'ülmemiş dttec:cdc t~ 
mlzdlr Turfanda inrir her yıl kuş 
delikli' ve lekeli oldultu halde bu yıl 
ilk aktın incirlerde bile bu hal cör{i]
memlştir. Donan ol!ac:larm ortalarm
dan ve dlp!Prind"n f~k.ırmakta ise de 
bunlann yctlşrnr.s! daha güc oldul'tun
dnn bahc:e sahiple!'\ soğuktan donan 
ağııçlart tamamen kPsmektc ve yeni 
fidan koyınakbdırlıır. Bu suretle Ay
rlTn incir ba1ıc:'.?lerı bilhassa hıuıtalıklı 
aftnçları tcmiz1rm,..kte yerlerini! tazo 
fidnnlıır brrakmnkhdrrlar. Yeni fidan
ların beş senede yefüeccğl ve be'> yıl 
sonra rekoltc.ııln tutulacağı söylen; 
mekfedir. 

l\faarif Vekili Gcld\ 
Maarif Vak.ili Hns:an .Ali .Yücd dün 

şehrimize gelmiştir . . Vekil bir müddet 
S<'hrimlzde ist•rah1t edecek ve bu n• 
r::ıda b:ızt u:-tklklc:-de de bulunacaktır..: 

Salomon Muhare• 
besi Gelişiyor 
~ Baştara(ı 1 incide 

Bir lzava muharebesi 
Vichy, 18 (A.A.) - Tokyodan 

hildirildiğine göre, Salomon ada. 
lan üzerinde şiddetli hava mu• 
hnrebeleri olmuştur. 17 Ameri. 
kan uçağı tahrip edilmiş, Japon• 
lar ise 2 uçak kaybetmi~lerdir. 
Japon uçakları, diğer taraftan, 
Port Darwin ve Tonsville'e taarwı 
ruz etnrlşlerdir. 

Japonlara göre vaziym. 
Tokyo, 18 (A.A.) - Amerikan kuV• 

vetlerinln Salomon adalan dolayla• 
rındnkf hareketleri tamamfyle dur~ 
muştur. Tul:ı.gl ve Guadalcanar kü· 
ı•Ok ııdalııruıda 11lddctli çarp1şmnlar 
devam etmekte ve buraya çtkanlan 
Amı-rikan ııilfihcnrlazlıırı ağır k.a;yt~ 
lnra ul!rnmııktadır. 

ilıraç nasıl yapıldı: 
Kudüs. 18 madyo - 22.15) - Btı 

gün Vaşlngtonda Birleşik Amcrikn 
bnhrlye nC7.s.rcti tarafından Salomon 
adalarmdıı cereyan eden harekAt hak
kında ,u tebliğ neşrolunmuetur: 

"7 Ağusto.-.-ta, Salomon ad3larına kar 
şı harekfıt başladd!ı zaman düşman 
tamamen gaf!l avlanm~tır. 18 Japon 
tayyaresi, ha\·:ılnnmıya vakit bulama
dan üslerinde tahrip edilmiştir. İh"aç 
işinde karşılastrl!ımız şiddetli dOsmıı.n 
ll'llkavemcti çabuk klnlmı, ve bır 
rnlkc'lnr e.sır almınıstr. 

Klz:llyrldrz gazclcsi, Kotclnlkovo 
c;c-vresmrlc, Almanların bir mlkdar ge
rllctncsi Pe neticelenen harekflttan 
sonra şimdi bir durgunluk hüküm 
.surdiiltünil haber veriyor, 

Krosnodarda uiddcffi muharebeler 
öcvmn ctmel:tcdir. 

Hnva kuvvl•tler:mizle yapılan ör
nek olacak nlshf'tte mOkemmel bir jş 
beraberliğiyle ~ldddll mOdafaa Mvaı;
lnn sırasınd 30 Tl'mmuzdanberi 1068 
dilşm:ın tnnkı yok edllmiıtir. 

bir harekete geçmeden evvel cepheleri olduğu gibi kalmış, Ti_ perşembe günü MoJkovıya vamuıtrr. chill'in Moıkova ıeyahatindcn baba&. 
f . l t t Londradan gelen bir telınfa cöre, den Nevyork Herald Tribün gazetesi, 

görü,..i.ıp vaziyeti etra ıy e e • moçenko orduları da par"alan- j bl .. 
:r 1' Moskova göriişmelcrlncıe tam r .... lnıriliz Baıvekilinin Moskovayı ziya • 

kik etmek, ve yapılacak müş.. mak veya imh'a edilmekten kur• Jaşma olmuş •c 26 m.ıyıı tarihti ln· ntinden daha iyi bir haber tahayytil 
terek hareket hakkında tam bir tulmuştur. Önümüzde de daha ıriliz • Sovyct anlaşmasından daha ıle etmenin müşkül oldufunu yazdıktan 
anlaşmaya varmak lüzumwıu dört beş haftalık bir zaman kal• riyc de gidilmi~tir. sonra her üç hükilmct merkezinde, har 
duymuşlardır. Verilen karar ne- mıştır. Ondan sonra yağmur ve İngilizler bu görüşmelere büyüle & bin nihayetinde nasıl kazandlı.calt hak 
dir bilmiyoruz. İkinci cephe a- kar mevsimi başlayacak ve AL hemmiyet atfetmektedirler. Londra kında sarih blr anlayı~ "JDevcat o1duJu 

Karaya çıkı' hareketlerinde kruva. 
zör ve d~troyerlerlmfz kıtaatnnızı 

himaye ctmfıılerdlr. 
7 - 8 A~JstC\sta harcktıt devam cl.

UIU sırııdıı dUşman uçakları bize hU· 
cutn etmt$lf'rsc de ı;abuk bertaraf c· 
dnml~lerdlr. 

9 Ağustosta düşman fflom, fhrnct 
'Almanlar Kubcm nehrini 

bir noktadan geçtiler 
1 

Londm, ıs (A.AJ - Dnnki.1 çal'
pışnuılar haklttnda Sovyet Yüksek 
kumandanlığl ~ izahatı wrmektedlr: 

Klclskııya-ım cenup dolusunda anu
dane ve tcdaCül çarpşnalar olmu,tur. 
Bir bölgede Almaniar yüz tank ve u-
çak ile saldrm~lar, 1'akat ağır zayiata 
u,l\'ramı,latdır. Son birkaç giln zarfm
da Ruslar 30 Alman tanktnı imha 
cbnililcr ve 5000 Alman ~ldürmO&ler-
ölr. : 

Kotelntkovo'nun G!mal dolusunda 
bir Rus birliği 7 Alman tankmt tah
rip etmiştir. Ş!maU Kafkosyada, Kras
t:nıfar bolgc:tlnde !ilddctll çarpışmalar 

Cephenin şl:nnl kısmı 11c dü5ma
ntn mevzii taarnızlan dn akim ].al
mıştır. 

Fin h:ıva kuvvetleri bava çarpış

malartnd:ı. 11 dü~an uçağı dilşür-
müşlcrdir, • 

Havas ajansına göre 
Stokhol.nl, 18 (A.A.) - ''Havas": 

Bilyük Don dlrsef:lnde nehre ulaıan 
Almanlar, ıark sahll1ne geçmek için, 
200 kilometre uzunluğunda bir bölge
de, nehir Oıerlnde k6prUler atmıya 
baı;lamıslardtr, Almvn ihtiyat ]9.ıvvet
leri cepheye akmaktadır •. Stallngradı 
tehdit eden tehlike çoğalmtştır. 

Cenupta, 12 Ağustosta Ellsta'yı al
mış bulunan Almah kuvvetleri Astra
gan'a doğru ilerlr.mekte ve boz kır
lara gtrm~'i bulunmolct:ıdır. 

Cenup ceohes'nln dl~er ucunda Ku-
olm ktadır. ban nehrini ccçen Alman kuvvetleri 

Jtubıın nehri dolaylannda Almanlar 1 Novorossısk'c doğru flcrlemektedir. 
11(''!'\ri bil' no'rl"'dan gcçmJyc muvaf- Berlin, burnsıntn pek ynkında dü§-
fak oknlı'ibrd.a',. • ~i .nıµmali old'!_ğtıllll öne silrüyor. 

çılacak mıdır; yoksa Mister manlar Şarkta ikinci bir kışa gh-. radyo111 bu m6nasebetle demlıtir ld: na isaret etmektedir. 
Churchill, Staline bu teşebbiisün meğe mecbur olac:ıklnrdır. Stn- "Bu anlaşma. dütmanın ö!üm çanını Pravda gazetesi de, Statln • Chur
bu yıl için karşılaşacağı tehlike- lin, bir senedenbcri Sovyet or. çalmaktadır. Moslı:ova ıörtismelcrt, Al chlll toplantııınm tarlht bir ehcmmlye. 
leri anlatarak şimdilik bunun dulannın sonbaharda taarruza man taarrıızu~'.ln kırılmasına ve ınOt.. ti haiz oluiunu 1azdıkt.an aonra ıö1te 
tehl·r ed'ılmesini mi istemi<llir? ~ · • .. ıem· d t tefik taarruzunun ıelltml'llne bir bat diyorı 

'i" geçecegmı soy ış, urmuş ur. langıç teşkil edecektir. Düımarun ölü. "M:W:akerel~rin muvaffakıyetli ne • 
Bunu da bilmiyoruz. Avrupa harp Churchill - Stalin mülakatının mu belki çabuk olmıyacakttr. Fakat tice vermesi Hitler Almaııyasının 111• 
sahalarında müşterek hareket sonbahar arefesinde yapılml§ oL bu aıomu çabuklıetırmak ıcın her ıe' at maflQbiyetl demektir. Hitlerlzmln 
icln verilen karann nerede, ne ması bu bakımdan pek mlnalL yapılacaktır . ., tahribine kadar harbe 4evaın azmini, 
zaman ve nasıl ttatbik edilece~i.. dır. Belki Moskova da kararla. Bugünkü tnııillz ruete!eri de bu hl- Hitlertn pllnlarmı akiro bıraktıracalı. 
ni de tahmin miimkün değil. şan mü~terek harp planı, bir son. diıeye bllyilk bir yer &J'lrtna'ktadırJar. ve safer ıaattııi daha eh nkınlaıttra· 
dir. • bahar müttefikler taarruzudur. Times diyor lı:i: calı:tı.r.., 

Fakat mfiıakerelerin neticesin• Çünkü mütetfikler artık müda. "?(uvaffalı:ıy~tle neticelenen mtlıa • Berlin"deki tef8irler 
de Mister Churchill kadar Sta- faadan vaz geçip taarruza ge~ kereler, müttefiklerin ıayretle.rine 1e. B 

A t .. 1• bir veçhe verecektir.,, • Ankara, 11 (Ra!yo gazetsi) - er 
lin de memnun görünüyor. me.. cek ve senelerdenberi ngı'liz w Ull'- tı ın"-a. Daily Teleoıraph, Moıkovac!a atına.ıs Un radyosu, Moskova m ..a uu 
rika da bu karara iştirak etmiş adalannda biriktirdikleri kara kararlar hakkında faraziye ytlrUfnı!f', scbetlyle neşredilen milşterek tebllfl 
bulunuyor. Churchill döndükten ve hava kuvvetlerini kullanacak nin ailç olacağmı stratejik pllnlaruı zavallı bulmus, Rusyanın bo:ı:guna af. 
sonra, bu karann tezahüratını devreye gelmişlerdir. bilinmesine imklln bu!unmadıfını kar radıtı müttef1k gemilerinin her ta"rta 
görmekte gecikmiyeceğimlz mu• Onun için Moskova görüşme- dederck "tam blr anlaşmaya vtınldıfı denizin dibini boyladıfı bir zamanda 
hakkaktır. lcrl Avrupa harbinde yeni bir hakkındaki kanaat kirt celmelldlr,, di. bunun hayra dclilct etmediğini söyle. 

Sovyet cephesindeki harp ıbu safhanın başlangıcı olabilir. yor, mtııtir 

himnve eden hr>rp ~em!lerlmlzc hücum 
etmek teşebbüsünde bulunmuş. fak:ıt 
biraz sonra çekflmek ıonındn ka1-
'mıştır. Bu, hareklitm tek deniz çar-
p1$mtıf1 olmuştur. : 
DOşmıınn faydalı tnalQmat verm~ 

mek için kayıplarımız ve hnrekl\tm 
seyri hakkındaki haberler bilahare 
n~redilecektlr.,, 

lleş Brezilya Ge isi 

Torpillendi. Halk 

Nümayişler Y~•w 
Rio de .T11netro, 18 Ut. 

Brezilya {;<'mıslnir. tnrr.lle 
rine, şehnn ana caddl'll'rlndc 
bir halk küU~ nilmnyicler ~ 
tadrr. Alman ve ftelyanl 
muhafoza nlhndadır 
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Muharrir makalesinde, dilimizin asırlardanberi gün gün değiştiğini, Fakat ~~~----~ 
bugünkü dilimizin dünküne nazaran yoksul sayılacağını ileri sürmekte, ~ ŞE~~R~~~ _ ~~~~~T~~~ ! 

T~:.;:-•,& 8 \~no~ıL 1 ancak yeni dilimizin de bugünkü şeklile kalmasına imkan olmadığını söy- ~------------------' 

r T A N 

Köhne Bir Mevzu 1;: ~· ! ;ft• ~: K:· !emekte ve dilimizde husule gelmekte olan hızlı değişikliği tahlil etmektedir Köy 1 Ün Ün Kurt 1 K LiS 

ı';;ITT~if~· •• Diljmiz,, O zerine Hakkı ?iye VT arlad~ 
1 Yazan: ULUNAY 

RusyadaHarpYeni Sır Konu•ma Bıraktıgı Bugdaylar 

1 Kumar, yeni bir memleket der4'; 
} otmu,. Bir muharrir: "Milnev .. 
ı ver tabakaya mensup bir knnm k.tdınıı 
llarmuzın Türklük ve aMhk baslet!ed 
ri unutarak .•. ., falan filin gibi canb 

' kelimeler, parlak cümleletle bu iptill 

B!r Safhaya Giriyor .f 
Kim Derdi ki, Bunlar, Günün Birinde Jaıta;n: M.. ANTEN 

ce'l'llibi' ~· •a ~ eden harp.. 
krin )ICtıi bir safhaya ıirmek 

ıizere olduğm:m a:öster.:n alametler 
behrmcğe ba-şlamıştrr. Almanların Kaf 
k.asyaya doiro. JQPtıkla.rı taarruz!ar 
harbi yavaşlıtm.111, bana mukabil Sov· 
yet!erin muk.ıverncti artmıştır. Alman
lar cenupta bir petrol merkezi elan 
MaikoP'u eli.sine &eçlrmi.şlerdir. Fa 
Irat Sewyetler .buradaki bütün tesisatı 
ve petrol stok:Janru dah:ı evve?. k~çır. 
maia muvaffak olmu$1ar ve butün 
kuyubn çok uzun z;aman tstifade. cd\. 
Jtmiyecek bk- surette tahr-tp etmişler. 
dir. Binaenaleyh Maikop'Un zaçtı, 
ı;~vyetler ;çin böyük bir ka:ınP. t.e~kU 
etmcmeide beraber Almanlar u;ın bıı 
tazanç olma:nıştır. Şimali Kafkasya· 
c1<t bu~unan iki. petrol merkezinden Ma
ikop aenede 3 milyon ton petrol istih
·al ettlii halde daha $arkta Hazer de-
0;.ıine yakın bir mevkıdc ve Batum 
timendi'fer yolu özerind~ bul~an G!'o~ 
oı'nin senelik petrol tstıhıalatı son is. 
tatistik1ere göce 6 mi}yon tonu bu~ 
maktadır. A1m3Tdar bu merkerl dt 
e~lerine geçir:ncie nıuvaffak olsalar 
retice yine 4ynı olacaktır. Kafkasla, 
rın en mühfrn petrol merkezi, aeneJill 
istıhsalitı 22 milyon tonu balan Bakü• 
dur. Fakat Bakilyu almak Almanlaı 
ı n ımktnstz denecek derecede müş. 
k Uldiir Bak\iya iki geçitten ve iki sa: 
t-j! yoİundan ıidilebi1ir. A!manl'lrtn 
bu dört: yola da tecrübe etmeleri ih· 
tımal! mcvcuttua. ~ dağlarmtıı 
ki g~inden biri ba dailann orta
ıund a balunan Darial gcc;ilidirki. Tif
i.s'e gıden yold hakimdir. İkincisi da .. 
ha garpta Kıış geçididir ki, Batumun 
gatbmda bul'.lnan Kutais'e giden yolıı 
J:ıakimdir_ A1man1arm, Çerkeş ve Ge.. 

rgiyev kesimlerindeki taarruz:lariyle1 

ııonbahardan evvel bu geçitlere var. 
!Tak Drtedikkri hisf!edilmektedir. Fa 
icat Sovyctlerin bu gcçiCeri kolaylıkla 
,:rıridafaa cd~eklerinden Karadmiz vı 
Ilazer denizi sahili yollarından da Al~ 
man kuvvetl,;rini geçirmlyecekleri :;il? 
he olunamamaktadır_ 

9atı düşü~ü,:ü bize işlemeğe ba~h-
yalı, demek sayrıı yüzü aşan yıI 

ı1rdanberi dilimiz etin ııün defişiyor. 
Yaşıyan bir dll büsbUtUn dursun ka. 
lnmaz, bir yüz yıldan ötekine besbelli 
haşkalıkl~rt olur, Bizim t"Ski dilimiz de 
öyledir. Çok~~n a:eçmiı, yılların türkçe 
~ini, Su!tan Velet'ten Ahmet Paşıya 
kadar olan ozanlarımızı;, yazdıkları di 
ti bir yana bırakın: O çai denemelı•rl, 
OOcalamaları ile çok zengin, türlü yüz 
;tt gösteren bir oluş çAğıdır; XV ın
ci yüz yıldan ıonra, demek türkçenin 
artık yolunu bulmuş, olmuş denebi~e~ 
cek cünlerin:ie celmi1 ozanlarımızdan 
kalanlan okuyun: Baki'nin ondan t.on.. 
ra Neşati ile Naili'nin. daha son. 
ra Nedim, Gedip, Vasıf'ın yazdıkları 
türkçe bir değlldir. Yalnız ozandan o-
7ana &örülen ayrılıkları söy!emiyo -
rum, o ayrılıklar eıbet°:.~ olacak: bir 
ozan daha çok şu sözleri, öteki de 
başkalannı sever, kullanır. O ozanla .. 
rrn yazdıklarına biraz yakından ba -
kın, her birinin kişilik zevklerinin ö
tellir..de, yaşıdığI gün!erin öncekine de, 
&Onrakine de pek uymiyan dil zevkini 
sezersiniz. Ancak o değişmeler bir çev 
r" içirıdedlr: Baki fle Nedfm'in dilleri 
birbirinden başka ise de gene bir yol 
dan gider, uydukları -kurallar birdir,
ba~rdukları kökler birdir. Değişme.. 
teri olsa da gene blr kalan o türkçeye 
dmdilik DOÔU TÜRKÇESİ diyelim. 

"" "" 9atr düşilniişünün iş!emesiyle baş. 

r- Yazan:-"\ 

'NURULLAH ATAÇI 

mat. Alması yasaktır demiyoruz, ala
maz da onun için alt.ımaı. Bugün yeni 
bir kavram için ad ;:arars~ nız, arapçaya 
başvurur muc;unuz. Eskiden Türk aydı 
nı arapçayı b!Jir. ondln bir takıtn söz.. 
ler alırdı i daha da ileri &"ider, ~aşı 
sı1ufınca, kı:ırıllara uyıun olduiu için 

de üstün kordu. "Lisanda istikrar ü yan~rş sayıJmıyacak, ancak arapc:ada 
vahdet" demekten t'Di!de istikrar ve 1-u!lanıJmıyan sözler uvdurabilirdi.Şim 
birlik" demC"i~ kadar dei<şen bir dil. dl elinden r.aHr mi? Yüıyıldanberi o
bununla kalır mı? İSTİKRAR söziinil !aylar 1.kr~ı onu arapçarian uzaklrı')tır
de atmaz mı? DİL ile BİRLİK arısın- dı. >.rtık kimse, arapçayı bilen. iyi bi
de lSTİKRA"-R siz söyleyin, yakışıyor len son birka~ kişi de. ?rapçadan veni 
mu? "Bu değişme artık dinsin" diyen sözler ala?tm, arapça köklerden söı~er 
Ahmet Emin Yalman'a b:ı de $UDU so .. lırC'telim dlyemC'zler. Olrrıyacak işe kal 
ramaz mıyız? "Sit: dili niçin d,.iic;dr~ ~ı$ma)c olur d::ı onun iç.in Ql;ıbllsevdi, 
diniz? Sizden öncekilerin bıraktığı dilt -toi'rusunu ~övllyeyim, be~im btr diye.. 
ku11anmadınrı, işte LİSAN diyemiyor· ceğim olmazıiı. Türkçe. yrzyıllarca, A. 
!"unuz, VAHDET diyemiyoraunuı, Siz rap, Fars dilleri i!e ba&dışmı,, biraz 
den öncekilerin di~ine dokunulabilirdi kendi onlara uymu!i. biraz onları ken
tle sizinkine niçin dokunulmaz? Ziya dine uydurmuş. Böylelikle ortaya gü
Gökalp'm dilden yabancı kurallan ifl1P z-el, zengin bir dil çıkmı~. Eski ozanla.. 
yabancı sözl'!rin bir takımını sakla · rımızın Yazd[klarına bayılırım Ancak 
mak istemi3 otmaıını beleniyorsunuz. ne edelim ki, ceçmi, artık o çriır. Şim 
Niçin? Eskiden bir tüt'k~e vardı, araP- di böyle yazmak bana eüç gelmiyor 
c;adan, farsçadan söz de alırdı, kural mu? Bugün yazdıiım di!in. dünkü dile 
da alırdı; onun bir yan•nı dokunu\un 1 aöre yok.aut ~ayılace1iını bilmiyor mu 
ca öt~ki yanı da elbette ıarsılac<'\ktı. ı yum? Ahmet Emin Yalmıın. ya7ılarT'1tn 
Cekinmeden söyliyebi!ir!ı: Ziya GöR bl~i"de, birçok kim!>el~rin HULOS
kalp öyle derken ne dediğini iylce, KARLIK için di.li değlşlil'dlklerinl söv 
topluca düşünmemi,. Size de soralım: lilyor; ben kimseye yaranmaia çalı. 
bu dciişmeyi durdurmak için ne etme. mıyorum, ki'll'.'ienin buyruiuna uymu.. 
li?., yorum, içimden böyle yar.mak geliyor 

Ahmet Emin Yalman yol ııösteri • da onun için böyle yazryorum. Öyle 
yor: bjr yazısında şöyle diyor: "ijyJe sanıyorum ki, içimden dııyduium. "ii 
umarız ki, Dil Kurultayı bu ifrat ce· nün bu:yruiudur. Ona kar'ı konmaz. 
reyanını ortadan kRldıracak ve ha~kın. 
her kısmının ahttıir kelimeleri id'lm
C'tmek ve yer!erineı keyfi surette ytni 
kelime koymak gidişini durdurarak ti .. 
sanın birliğini, istikrarın1ı muvazenesi. 
ni koruyacaktır." 

* * 

* * 
Demin, bugünkü dilimizin dünkil· 

hyan dil ise, kenCinden önceki~ 
nin gittiği yolu bırakmıştır. Yeni TUrk 
yararı Doiu Türkçeslni beğmmez di
vemeyb:, onun olgun bi:- dil olduiunu 
bilir, birçok yönlerden üstünlüğünü 
görür. AncaJi onu dar bulur, onunla 
her istediğini, her düşürıdüğU, dışarı.. 
dan edindiii bilgileri söyliyemez; da. A nlatılıy'>r: Dil Kurultayı buyura.. 
ha doirusu ,rhk onunla dü,ünemez. cak, o buyurdu mu artık kimse 

nC" göre yoksu! savıl;ıcağını ı:;öy 
!edim. Öy1e mJ kalacak? }{ayır. Doğu 
,undan zen&in oJan, geni1 olan diJ yok 
lur, Arapça, farsça, fıranıı;ızca ala.. 
manca da başldngıçta yoksul, dar dil~ 
!erdi: onlan yazarları zengin!rştirm~, . 
genişlet.miştfr. Bu yeni türkçe de eü· 
nün birinde en zengin diller arasına gi.. 
rer. Fuzuti'nin dediilnt dü,ünün: 

5ol ubepten fıriı1I lafıiyle çoktur nal'm 
lr.im 

Rızm-1 rıuilı: Türk l•f.ıiyle iken dü~v•r 
olur 

Bende t~vfik nlııa ol dG,varı a"ın eylerim 
Nevbahır a1C1Ç -diı..enden berk-i Kili 

i.ıh•r olur 

Fuzuli ile Fuzu1i1den sonra gete:n 
ozanlarımız o güçlüğü yenmişler. at"ap 
C3dan, fansçad.ın s8r!er alarak Türk 
yaı:arı da, kendinde TltVF1K oJurs:ı, 
dr-mek Tanrı'nın, cönJünü kavrıyan 
yüce bir gücün yardımı ile, bu dttr, bu 
yoksul dili &"enişletip renginlcştirebilir. 

Kadınlarımız Tarafından Toplanacak? 
- T'm bir teneke ,_YAZAN ._, yolunu evvelden !ıil -

f • "\ dikleri için ıstırap -
ıcpladtm. T'lrt : i 

tım. 12 kilo geldi. ·,· s A 1 D K Es LE R ! !art pek ı .. ı. o!'l!L 
- Az. Benimki 15 i dr, Halbuki orta htl 

kiloydu i . ti sınıf artmayan ka.. 
- Azı çoiu olur • • zancı ile buzün.. 

mu ;rvol. Bed~va ıirke 'o~!d1n tathdır. ı lrü pahahhk ve yokluk karşısında düt 
Elimizde par.1crğ-ımı:r.1a C!ükkin dlik • tüğü zaruret1•ri pek o k<-tdar kolaylıkla 
kan dola$ıyor. bir avucunu bula.mıyo- hazmedemedi. . .... 
ruz do. bC"davadan bir tenek!"s:ne az mı Florya, treninde konuşanlar b~r pla,J 
deriı KışJığ,mtı ('ıktr ..J('mektlr. ısafa~ınd:ın dönen tnsanlar deiılle~d~. 

Konu$m::l, Florya tren!n~n ikinci r.ıev İlk evvel kendi!erini bir bayram cunu 
'.<iinde 51 eki7, on kisilik bir küme icin ~evineine kaptıran hi.disrn\n ne oldu 
deki iki kadın arasrnda geçiyordu. Top ğunu anlıya~Rmtı,tnn ımma, kilrnede.. 
ıanan şey her ne ise. konus:ln k.ıdın- k ' erkeklerd~n birinin: 
lardan ziyad~. k:ıdınların dahil bulun~ - Ben, Hdtçenineyi çafırtır, cna 
d kları küm •nin diler rfradını alik::ı:· yaptrrırım, ~t"dikten aonra bulgurdan 
~~~ndrrıyor. sevindiriyor. her kafad.lTl bahsedişi. hele; . . 
bir ayn 5 es c;ıkarıyordil: - Fı~ı~cı Ali ~fendıden bıraz da un 

_ Şimdi onlıt.rı birer birer ayıkla.ı uydurabılırs~m bır torbada kuskuı yap 
yıkar, •erer, kuı·utur, sonra da efendi~ tırlırız seklindtki i~ahı toplanan canL 
:ne ıöyleveyim... metin buiday oldugu.nu anlattı. O za-

- ... Bir gü7.et ütülrrcı;in dt"ğil mi( man hayretle ötren.dım kl, tsta~bulun 
Çamaşır mı ~yol hu? Hicbi Sf'V yap.. kenar semt!eri~1dekı ~.rlı:. ha.111 "hanı. 
m<ı 7 ,. 1 n 7.:ıte'!l tertemiz ~ey Gör. .,uru mefendileri .. eımdi koylulerın hasadı 
dökiile~~k t<'ııe tane toplanmış, Her bf. ~üteakip top1am1ya tenetı:lil etmedlk
r; nnhut a:ibi. Bir güzel kayr.atır, son teri ve kurt ku!'t hakkı o~arak ~arl~ds 
ra da... bıraktıkları IJuiday tanecıkl~~i .~erme 

_ . üzerine zeytiny-.ğı ,1rke dö • 5şüşmüşlerdir. Hem de bu uı~şil1 ka 
ker, s~İatasını yaparsın ... Şehir kadını rıncaları a:ölgede bırakacak b~ ::~ 
değil misiniz, t>liniı:den bir şey &elmez fet vke &a>:re~~' o~mu1~r da~aa a:.lm~S-
V('S!'f"lim SiT. yapı!acak seyi b~na bt~ anca .. y.etışe::ı~~n er ay . n. ı 
r:ıkın Ben Hatç.enirıeyi çaiırtJr ont1 ler. dontim. dool!m ta;la_lır bır ıkl ıaat 

· i<:"inde temızlenıvermıştır. 
yaptırırım. ÖnümüzdekJ kışın gıda ınkıntrıın1 

O kadar hari\tctli konuıı:.:uyorJardı, n bu srne en c:ok karıncalar çekecek . 
kadar biribirlerine dalmt!lllardı ki, kon terdir İstanbullu bayanlar bu yı! kann 
trolörüı\ ıeldiiinin bile farkına v:ıra cacıkların hayat sahalarını tıtill et • 
madılar Teli'Jl<1 biletlerini nereye koy mişler, hızlıca bir üfürü:ş~e buğday ta
<'ukJarı~ı da ~nutmuslardı Bir hayli il- nesi üzerindeki k:ırtncacığı bcrtlaraf 
raşt•lar, nih,yet bulup zrmbalat~ı1ar, ettikten aonra onun bin bir metakkl.tle 
yine muhabbetlerine daldıhır ve cü!Cisesinin kat kat fevkinde bir 

* * zaman, insanların y.:ışayış ıekH1e 
rini değiştirdı. H:ırpten evvelki 

fakir sınıf bugün harpten evvelki orta 
halli sınıfın. '!ıırpttn ev-1e!ki orta h·ı1li 
sınıf da bug•.in harpten evvelki fakir 
!'ıntfın yerini almı, bulunuyor. Orta 
halli sınıf 011cünkü y:ı,ayışına pek o 
kad;ı~ intibak edemediği h-llde, fakir 
!'lınıf. orta h:ılli sınıfın verine pek ko. 
!aylıkla geçebllrfi. Onlarda Y"ş&yıı tar-
71 gün!ilk ka:;::aneın mlkt11rına göre de. 
ğişti. Kazanç artrnca buflinün güçlük 
terini hem dah t kolay k-ırşıl »-dılar, •ıtm 
dt- ihtiyaclarınt ueuıa tt'min etmenin 

--------

l:uvvct sarfederek yuvasının aiıına 
kadar getirdi,C:i rızkını e-linden ve .ti· 
ı:ından almışlardır. 

* * ıstanbulda bir kilo tr-ı;niz buidayın 
.. bundan bir iki ay evvel .. bir U. 

rı:ıya satıldığı bir vikıfldır. Basak dö
küntüsü dolgıJndur, olgundur ve tane 
tane toplandıiı icin de harmanlan:nış: 
o~an buğday:ı nisbetle çok daha temir 
ve çok dab1 stand;ırl bir buğdaydır. 

Di!in yapısından da sıkılmaia be!)la.. yeni söz aramıyacak, Ahmet Emin Yal· 
mışhr; onu batı dillerinin yapısıniı yak m::tn"ın istedifi cibi yazacak, Gene ae> 
1aş.tırmak eğilimindedir. Sözleri artık rahm: "Ya Dil Kurultayı, ya onu top. 
~endiaine yetmez olmuştur; onları ço- Jıyan Dil Kurumu, bundan böyle İS
ğalbnak, de(iştirmek ister. Bu çoğalma, TİKRAR sözü kul?antlmıyacak, türk. 
deiişme nasıl olacaktır? Gene eskisi c;eden arapça, farsca sö:ılerin hepsi, 
&"ibi arapça ile farsçaya rnr, yoksa Av- HEP, NASIL, KADAR gibi sözler de 
rupa dillerine mi başvuru!acak? ya!:>an. kalkacak diye buyursa, olur ar siz, 
et kaynak!ar büsbütün bırakılıp türk- Ahmet Emin Yalman, buna uyar mıst
çenin yÜT.ytll'lrdır kullanılmaz olmuş. ııız Elbette uymazsınız. Siz ona uy
sözlcri mi diriltilecek, yalnız türkce mazganız si~in istediiinir aibi bir buy 
köklerden mi sözler üretılecek? U~un ruta biz niçin uyahm? Kurultay'a Türk 
yıllardanberi işte bu ü.; düşüncenin.. Dil Kurumu'na buyurmak yetkıesnf ne. 
carpt';'masınr, bugün hirinin, y:ırın öte reden bağışlıyorsunuz? Şimdiye kadar 
kinin yener gibi o!duğunu görüyoruz. buyurduklarrna uydunul' da onun için 
Dil böyJclıkle değişiyor; bugün yepye. mi, Türk Dil Kurumu'nun çıkardıiı bir 
ni gör.üken, ya$ryacak sanılan bir ..Jil, lMLA KILAVUZU vardır, yaT.r yazar .. 
yarın bakıyo-o;unu:ı eskiyiveriyor, Asık 1ren bilmem i"nünüzde bulunduruyor 
Pa~anrn dılindtn d;ıha anlaşılmaz f')İU· musunuz. Ben ondan edindim: ama doğ 
yor. Yeni tütkçe daha yolunu bulmuş rusunu söy!iytyim, kullandıiım yok. 
değildir. Niçin kullanaylm, Kurultay'da bulunan 

1 (.] ~4 ~ Jj ~ J!dllifflil'I 

Tarlada kalan ba5aklar1 toplamakla 
evin kışlık oa1guru, kuskusu filin da 
temin edilmiş olduğuna ıöre tophyan.. 
l:lrtn bayram ıevinci v.ı.pmalarını eok 
görmemek li..:1md1r. Zaten onlar da 
.. yine orta hı!liliğin icabı ve hicabı o
larak - kurt. ku~ hakkın_, üşüşmüş ol 
ınanın kcndil<ri üztrlnde yarattığı Ü. 
1üntüyÜ: 

- Ne yanalım, ar yılı 

yıh ... Teselli~i ile bertaraf 
lışıyorlar. 

değil, 1"Sr 
etmiye ça. 

BURUN KANAMAalNA KARŞI ... 
* * 

Almanlar Stalingradr zaptetmek ve 
Cenubi Volg1ya h3.klın olmak maksa· 
ı:!iyle cepheden ve y;ından yapdık'.arı 
ta·ırruzh{.da da :;imdiye kadar muvaf. 
[ak olımraınl r, Don dir<eğinLgeçe. 
memiştcrdic. Almanlar bu hı:deflcrino 
sonbahara kadar erİ$Cm~lerse çok 
rnü~küt bir vaziyette kalacaklardr. A!I-. 
kc··i mütc:bass.ı..o;ların tahminlerine gö
r\! Alman!ar kuvvetlerinin üçte ikisini, 
kı$tat\ .,..el kat'i bir netice almak 
~ ksadiyle cmop cephesinde topla .. 
mı~lardtr. P".albuki Sovyetler, Kafkas 
dagl•ll1D !:adar çekilmcği göze alarall 
rne .. kcr~ şimal cephelerinin muayyen 
l&:esimterind"~i ku~ini cenuba 
~ckmcmrf.erdir. Vorone;, Ahnan ceoıup 
ordusmıd tehdit etme!tte devam edi· 
vor. Le.ıincr.ıddan V0110nej'e kadat 
J7anan crphenin muhtellf kesimlerin.. 
tıe KIZ'tlor.du teşebbüsü elinde tut • 
11'1kta voctaarruzlarda bulunmaktadır. 
V'iazma taarruzuinkişaf ettiği takdirde 
~lm.anlM"için çok tehlikeli neticeler 
foiura~ 

Çok kişile"-:, hele y;:ı;zar!ar, buna si- tar içinde de, Türk Dil Kurumu üyele. 
nirleniyor. Dilin biraz olsun durulma .. ri arasında da saydığım çok değerli 
sını, bir günden ötekine pek deiişme- Yimseler vardır; ancak her dedik1erlne 
mesini istiyorlar. Peki; ne etmeli de boyun eğmek zorundt:ı c1eğilim. Onlar, Burun kanayınca, onun sebebi hangi j iki parmak A.rasında sıkışır ve k~n di-
bu hıT.la değişmeyi önlemeli? O değiş_ on sekiz milyon içinde üç beo bini aş. hastalık olduiunu teşhis etmek hekim ner 

yren Sirkeciye gelinc;ye kadaT an.. 
Jattıkl-ırından öirenebi!dijime 

me bir kişinin, birkaç kişinin istediği mıyan kakavanın Firenk benzentisi ~Öy terin yapabileceği bir iştir ... Fakat bu~ Kanayan burun de!lğ] böylece sıkı,. 
ile, buyruğu ile mi oluyor? .. , Hayır, leyişlerine uyarak tSPOR yerine SPOR run kanamaya başlayınca, onu dindir. hrıhrken. bir tar~ftan da su kaynat . 
lı-endıliğinden o!uyor; Türk toplumu, CANDARMA yerine JANDARMA ya .. mek için, hekimin gelmeıi beklenile .. malı. Su kaynayınc~ya kadar kan din. 
belki kendi de pek iyi bilmeden Ö)lle ı:ı!sın diyebilirler. Diye dursunlar! Öy .. mez. Birinin burnundan kan gelmesi memiş bulunursa, d1yarıılsc11k kadaı 
istiyor da onun için oluyor. Deği!Jme-- le yazmam işte. Yazıda birlik, gel~e- onun sıhhati için iyi bir iey olsa tile tıcak suyun lçerisinde pamuk parçala. 
ye en çok ıinirlenenlerin, artık dinsin ğin doğuracağı bir şeydır, buyurma Ue hekim o!mıyoın onu takdir edemez. Bu rI ıılatılarak onlar birer birer, kana • 

Moskova diye bağiranların söyleöıklerine, yaz. olmaz. Dilin değişmesi de bir takım tun kanayınca onu dindirmek Ilıımdır van burun deliğinin içerisine sokulur. Mülakatı 
Haber .erildifine söre Sovyet zL. dıklarına bakınız, değiımenin durduru.. sebeplerden oluyor, onu da bir buyur. Burundan gelen kanın çıktıiı dam~r Kan kırk beş derece hal"arette pıhhlın. 

mamdar.bm. Atman kuvvetlerinin o/o lamıyacağını onlar da gösterir. Bir ör ma ile kimse durduramaz . ., burunun içinde pek önde bulundufu c.!ığı icin suyun o kad1r sıcak olması 
SO inin Sade cephesinde bulunduğunu nek: son Di!· Kurultayı dolayrsiyle Ah Arapçayı, farsçayı beienmiyentere, için biraz dikkat edince onu göremk lizımdır.,, Ilık su. bili.kis kanı daha 
Vf garp cıph~inde pak az kuvvet bu. met Emin Y;ılman, dil üzerine birkaç o dilleri kölülemeğe kalkanlara kızı:t - mümkündür. Bunu görmek mümkün ola ziyade akıtır ... Kanayan burun de~iği. 
ll:nduğuDD iddia ederek ikinci cephe. yazı yrzdı; ilkinin adı söyle idi: "Dil. rım, Arapça büyük, güze! bir dildir: masa bile, kanın sağdan mı yoksa sol. ne, üst üste pamuk parçaları sok:r.alı 
r. n açıtınr.ııı jçir.: en müsait zamanın de h.tikrar ve birlik,,, Bu ad üı:erinde farsça da öyle. O iki dili kullanan Qlus rlan mı geldiğini anlamak pek kolıy. ta tereddüt etmemetidit' .Kan dinme1se 

. d d. 1 clüşünün, yet~. Ahmet Emin Yalman: tarla yüzyıllarca dü•ünce altc verifimiz dır ... Kanın hangi taraftan geldig"ı' "'"' soiumuş olan parnuklqr c:Tkarılarak 1eı 
,zeldiği kauaat.ın e ır er. . " 'S 

Birkaç mman evvel Amerıkanın sa "Lisanda istikrar ve vahdet'' diyeml • olmuş, biribh·imizden çok şeyler öğren la1;ıhnca ins!ln bir elinin şahadet par. !erine yeniden sıcak olanhır sokulur .. . 
oık Moskoısa sefiri J. Davicı de gaze yor; hele "Li11anda istikrar Ü vah<let" mişiz; Q.nları anarken saygıdan ayrıl • mağmı, kanamayan tarafta burun d,.. Kanın dinm~diği pamuk parçalar•ıı:ın 
tec:ilerc Jlll!Pltiı şu beyanatla ikinci diyenlere" o da kızar; Arap yazısını kul mamalıyız, A:-ıcak şunu da bi!meliyiz: Uğinin içerisine sokar, baı parmağiylr loı.ıarrnr\sından be1Ji olur 
.:tphenln açılmasına hararetle taraftar landığtmız günlerde olsa öyle okun a türkçe artık arapçadan, farsçadan •Y- de, kanayan tarafta. burun kanadına Kolayda, oksijenli su varsa, ondan 

. masm diye, VAV'ın üzerine belki bir rılm1st1r; onlardan yeni sözler ala • sıkıca bastırır, o vakit kanayan damar bir fincan içerisine bir:ız koyarak, pa 
olduğumt bildirmlştı: • ..,,,,,,.,,,.:;;;;.:::~Y:~~~füÜİ~CtsD~Clto~~~;;;;,.,;;;m;~~;:~~~~;;;.;,,,:;;;;;,::::;..::::;;::;,, "Sovy·n- A'.manya~ mag"lGp ede • muk parçasını onun'a ı•datıp burun ete. 

"'"""" ,. Yazan: FRANÇIS DE CROlSSET Çevır· en· ULUNAY ı··· k ki d k d" t:ilmek için mühim miktarda Alman . Tgıne so ma 1 a. an ıner ... 
tuvvetlerint Sovyet cephesinden çek.. Oksijenli au bulunmaz da antipirhı 
memiJ: lhımdır. Sovyctler büyük bir • • 113.cı bulunurs1, ondan yarım gramlık 
l.!2yik ka'rpsındr.ıdırlar. Onlar bizim• H 1 ND Dl~llAINDA hir paket toın ikt Uç parmttk bayağı 

5oğuk &u iç~ôsinde erittikt~n sonra, 
tilerle :mib.yese edilemiyecek derl!ce 
büyük hazplcr ve kayıplar vermişler.. g _ 1,,/ __ pamuk pa.rç!lirını onunla ıslatıp kana 

lr. Bu tx7-ikin hafif!emesi ic;in ikinci ~,.~ no,rış.. yan burun deliğine sokmak da olur .. 
Antipirin de, ok!lijenli su gibi, burun 

cephenin da'hal açılmasını ısrarla is- kan::ımasmı dindirir 
temeleri ga~t tabiidir. $üphe•iz tama Tefrika No. 66 . · 

d 
• b. Cocuklard:ı, gen('ferde burun ka~a • 

rniy1e hıEm?" olma ıgrnnz ır zamanda 
böyle bir tı:tebbüa tehlikeli olabilir. Bu bir şehir ini? Voksa bir tiyatro kalannda Jitnon renkl! şls karni kü- Jaipur'a geldi~lm gUnü bir bayram ması çok defa bu kadar?a ııeçor. Sık 
F.k.t 

L--. kıtayt :lstili. etmek İ"İn dekoru mu.? Neuvorkun b-lncl cad- tik f d lt..l::.1.1. !ilk tekrar1ar:'i3, bir de yaşlıların onr-ucuvı;; 
1 

k ... · .1 ..... Ç IC ar S..u u.ıu.i~n boyalı boy.. sandnn.. ?ı·fı!ğeM"e senenin baştndan nunda_n kan telirse, 0 zıman kan din. 
fn&ilterede hazır bu una;ı uvv

1
eUerin desi kadar gorıis, dümdilz, yepyeni nuı:lan gnneşe takılan tüylü kambur sonuna kad:tr böyle lmis: Sesli ve miş oJsa bile, hekime muayene ettire. 

yarısını teh~ikeye koymaga tara taıım. sokaklarmtrı kcnanna dizilen evler, öküzleri ~.nedJyor!ar d-~-" bir ~"-! 
k 1 da t 

• dll3.ll J.J .. ı.ı..u •• rek burun kanamasının ıcbebini pn. 
Bu te..,..bbüs muvaffa o masa o.. saraylar ikame! için 7aptlrnamış sa- Davetlll~r Udail"Wln·'da gördfi:ıwt._ ~ al ~- 6~u * ..c hımakta ;hmal etmemeHCtir 
gillerc müdafaasız k mıyacaktır," nılıyor. O kadar muvakkat bir hal- iki tekerlekli sürat arabalaruu da Jll(" 

Don ve Kafkaa harplerinin yeni bir leri var ki; muazzam bir mukavva gözden kaçırmtycrlar. 
~afhaya ııinn:k üzere bulunduğu; AL. maket gibi yükseltyorlar. S e h r 1 11 Jtk giyinenlerinin 
man kuvvıetlerinin yıpranmaları, bü .. İc::lcrind'! iki kaltp aras1ndak1 lioş- bir operet firaunlan gibi ayakta 
yük kayıplar vcrm!leri ve üslerinden tuğa en çok bcnıiyen - ve belki de sürdükleri bu arabalar Udaipur'da
uzaktaşmal:ırma rağmen henüz kat'i en taıla pembe görilnen - bina beş kilerden o.detçe ve •Urntçe daha faz• 
bir netice alamadıkları, merkez ve ıı.. katlfdır ve şehrin cırtasmdn 11Bulut ladlrtar. "Rilzg~ fl'arayı" nın önün -
ma~ cephelerindeki Sovyet kuvvetleri.. !tarayt., ne dağın ve Jalpur'un mah- den geçttken tOylU sanklarınm aı .. 
nin taaum: için hazır bulundukları fazasmı açan zilmrUt kapuııntn ara- tmda daha ehemmiyetli görünerek 
bir zamanda Moskovada üç büyük müt smda dalgaltnrr gibi duran bu saray başlarmı dlldycrlar. 
tefik d.oo"Jctin en mühim siyasi ve ... ıu ismi tnştyor: RfizgAr sarayı. HükOmd•rm iç oAianlarf nhavetıı 
kerl 'eflcrltrin htiraki il• yapılan top , adnnlarla ceylanlan -hut kıd"e a-

-- d'" ı·k ·· Bu bina parmakltklI hllcrelerden 'm " lantı bumu unyanın a • asını uze • dımlarla tıerllyen ,,.Y vücuUu zinci-
rinde topbmıştır. ibarettir. Cephesinin arkasında hiçbir ba~I benekli k lan! 

Bu konferans, İng!Iterenin yabnt sey yoktur. Hücreler ıehrin asll ka- re • anmş ap an ı:ez-
Sovyctfedo Almanlarla anlaşmak ve ay dınlarma ma.1ı.sustur; onlar oraya bir d.lrfyorlar~ 
rt sulh yapmak istedikleri hakkında tiyatroda imi, ı:ibi ı:idiyorlar ve o- Uçuşan ~cinlerin, daldan sn
ınihvcı:cilıcr tarafından muıınen mal<- rada şekerlemeler kemirerek, taUılar rülerin arasında halk dolaf!Y<ır, gü
•at!arta ~ılan pyialan bir kere tatarak, terbeUer içerek ktrmızı ha- !üşüyor; se!Aml~!yor ve birbirlerini 
daba 1rat5Yetlc tekzip etmesi dolayrıiy ;al! develer koşulmuş arabalar, anıı- beğeniynrlar. 
le büyük bir :iyasi .mina ve ehemmi.. ne beyaz, arkasına siyah birer esek Saz takunlan teıekkilı ediyor, 7a
yeti vardır~ Ve ku\lvetle muhtemeldir koŞUlmuş uzun kollu sedyeler, Oç hut icat edfliyor: Sahan kapaklarmı 
~. pek yakında milttefikler tarafından dört cocuô!un üş\ilğil cilfü kilelik at- andıran madeni geniş el zillerinden 
acıtacak olan ikinci cephe ile beraber lar gibi yar15lara hakemlik ediyorlar; mürekkep bir alay, düdüklerden mn
Sovyetl« timalden şarki PrusYa lıti- parlak renkli arabalara koşulmuş al- rekkep bir geçim ... Genç delikanlı-
kametmaıutaarruza geçeceklerdir. im kakma zırhlarla örtülü 1illerl, ar- Jar oynuyorla(" 

Mihracenin E~raytnı gezdim: Bu 
birbirini takip eden şeftali renkli 
kale burçlariyle knyısı rengi köşk
lerden ibaret. 

BArO.la?"m. Cin damlT köşklerin bir 
şey bekliyorlarmış gibi bir halleri 
var. Hakikaten biltüu bunlar benilz 
reşit oJınıyan küçllk mihracenin ıa
degln mek.,,.blnl bltlrmuinl ve ll!rlC 
bir hükQmdar sıfatiyle, uykuda ıfbl 
duran pembe rnraylıra hayat verme ... 
•ini bekllynrlar. 

Tavu. Jtuşlanntn lstllt eylediği 
bahçelerde do1aeTyorum. Serviler, 
portakal aıtatlan, palmiyeler. südre'
ler, her taraf bu kuşlarla dolu. Şimdi 
bir orldd~ çalılTl!ından fırlıyorlar: 
derken bir ıuı fıdaıılılından uçuşu
yorlar; ya havuzlarda mücevherleri· 
nin Jtilne~lerini 1$Tld.ıtıyorlar; yahut o 
muhteşem yPlp:'lzPleriyle mermer av
luları silpürilyorlar. 

·ıoeval'rf1 vır\' 

ö L Ü M 
Sevgili zevcim FILIP KARAYANO· 

PULU'nun aramızdan cbcdlyyen ay
rtldığmt tessUrle bildiririm. Cenazesi 
bugün saat 5 te $işlide Metamorfosis 
kilisesinden kaldırılacaktır. 

Esi 
'<•+f,., Ke• .. '"""t1""'" 

TEŞEKKÜR 
Tanrmın rahmetine kavuşan sevgili 

annemi~ Bayatı Tazender Oiçsoyun 
cenaze ve teclt~n merasiminde bulunar 
ve bizzat "1eyahut da yazı ne actları
mtta iıtirak ederek tazjyette bulunan 
saym akraba ve do~tlarımıza ayn ay .. 
rt h-şekkürlerimlzJ bildınnlye büyüir 
;ıcmıız mani oldu~nndAn :son~uz ~{\k .. 
ran ve mlnnrtlerımlıin ibl~~ına muh
tcrrm ı;raı:e•rnlz3n del<\lctini rica c· 
deriz. Adalet, İhson, Muhiddin, Meh
met Ali. 

(!Öre bu bic;il~iş tarlaya üşüsme [ikri 
kendilerinin de deiiJmiş. Mıthatıe kom 
.. ularından bir hırdavat tüccarı Kalitar 
vaya yazlığa ı?itmiıt. Bu işi ilk 5nce o 
.ıkıl etmiş. Kimseye ıöylem('den bir 
çuval kadar buğday top!amışlar, bir 
E"Ün ziyaretlerine giden komıo d:ı: 

- Oh ne alt. hem zivaret. hem tt.. 
caret diye tarlaya dalıp da bir fki te
neke buğday ıoplıyarak dönünce 1$ lru 
;ıtktan knlağıı yayrlmış. netictde de 
köyün bütün tarlaları kısa zamRnda 
f\&ntim santim gözden g~(;irilerek temiz 
lenivermiş, 

Geç kalanlar başkı köy~ere, en uzak 
ıarJalara bile yayrlmrı1ar H!"!ttS. Jş;n 
iarkrna varıp tarlasındaki kortun lru
Fun hakkmı .. yabanın scytarılarrııq 
vedirmf"k i~t·miven kövlülert bile pa.rrı 
ile itm~ edip tarla döküntüsünil gBtürü 
pazarlık!a s~trn alanlar da olmuş, 

Kim derdi ki, İstanbulun süsten •al 
·anattan. gezip tozmada~ . silrilp silrü'-' 
ıürmede-n baska blr , .. ,.. dilsUnm{ye~ 
'ki d;rhem bir çekirdek kadınlan ka· 
ta.r katar köyl~e dökül5Unler, bir karı1 
C'kc;eli yalın kat Hıknrpinlerinfn içfnd" 
ki ayRcıklarını frrın tail:1s1 kadar kır. 
l!ın topraklar üzerindt kavura kav1Jr<1 
buğday taneıf toptaıın!ar. 

- ?ava?lılar .. , Hayat mı bunlarınki 
de? .. diye istihfaf ettik1tri köylü nin~ 
nin toplamıy'l bile tenezzül etm,..yip 
"urt kttş hakkı diye tarlad• brralrtığ• 
tanec:lklere musallat o1sunlar. Tevek 
keil dememi~ler: 

- İn•an ne oldum dememdi, ne ,,,. 
1:ıcağım dil'r- dUsünmeli 

iHTiRA iLAN• 
"Dcvvar fttermner icfn hıfhanikf tP· 

ehhürlU tıp'l" hakkında almnuş olan 
23.5.1932 gün ve 1364 sayıl!. "Siper 
veya piyade refakat topu denilen ha
fif toplarda ı!ilahat" bakkmda altlı 

mış olan 8/5/936 gün ve 2102 sayılı 

•
1Uzun menzil için kanatlJ mermi 
'lakkrnda almmtş olan 8.5.938 gD.n vr 
no3 sayıll ve "Mermilerde ıslahat, 
hakkında almmT~ olan 9.5.936 gün ve 
2105 sayılı ihtira beratlar! bu der. 
mevkii tine korunak üzere ahere 
dcvrü!erağ veya icar edilece~ndr>•" 

talip olanlann Galatada, İkt!iiat ba · 
nında, Robert Ferri'ye milracaatları 

ilın olunur 

yı milli bir dava olarak ortaya atmıı. 
Ondan sonra fikrine müracaat edileı1 
bir ıair de bu kötü tiryakiliğe adam a.. 
kıllı veriştirmif. Fakat kumar haklwı 
da da öyle tafsilat vermiı ki, inaamn 
~umar aleyhtarı bir edamın bu t&ln 
böyle ıeığım cıcıiıru bilmesine oa,ıı:sa 
ması elden celrniyor: Mesell biri ama.. 
tör, diğeri profesyonel olarak iki c.tna 
ltumö.rbaz varmış. Amatör. 11rf taliıı!ı 
dayanır, fakat profesyonel icabında. 
trişörlük bile yaparmış... Amatörüa 
gitgide profesyonel olduiu da varmııı... 

Ben bu mevxua: ''Kumar fenadır.,; 
çerçevesinden bakmak istemiyorum .. 
Çünkü bu, çok söylenmiş, yazılmış, çi.J 
zi1miı, hırpalanmış, hatta "kumarba~ 
encamı,, adiy~e melodram piyeslere bi.: 
:e hizm~ etmiş, hayli köhne bir me~ 
zudur. Adama: "kumarın fena olduğu 
nu hep blliyonı;z: Başka lafın v ~"31 
ıöyle., diyiverlrler, Bu ıtibarla bu m91 
zuu • 2ola'nın moraUstliği gibi • ahllli 
ukalihiı den'.lmiyecek bir h;lp ıek~i~ 
de yutturmak ve hazmettirmek ıazım1 
eellr. ~ 

Oyun, insanlann yg.kasınr bir 
bırakmamıştır. Zaten hayat bir ku 
ceii! midir? Hele oyunlar ıçinde PoketJ 
tam hayatın senbolü sayılır; onun icinıl 
dir ki, bu oyunun istinat ettifi en k.~ 
vet!i koJpo olan blöf, tamamiyle hay&ıi( 
ıa tatbik edilen bir eekildir. 

Bu sırada en c;:ok hücuma ağrayatt 
11 pokcr,, dir; haydi bunu afaroz edeliD1.f 
Valcit geçirmek tc;fo tt'Utlaka bir o.ı 
yuna ihtiyaç olacair Jçin yerine ne .l:o.t 
7acafrz? 
İnsan asri ile yaşar. Böyle oluncal 

şimdiki aile1erde herkese, ba tuvalet 
ve bu zihniyetle kadnı erkek b1r dalro. 
~eklir.de 1ere çömellerek "bahk!ardanı 
kovuklardan ... ,, yabat: 

Pinclrurı orta cöbtfl 
Beyim amu. aıxı.mao .. 

1 • 
diye mini ile yüzlik oynatılır mı? Bö7 
J,. oyunlara Kalırsa ''el el üsttinde ki 
min eli var?", ~mum dibi, mum orta 
2ı 1 mum tep::ıi", 11papas kaçU"• ''ıön 
dürme narı, söylersin türkli" gibi r.e. 
ler vardır. Fakat hepsi peçiç, aşık, fia. 
ca.n, albko~ iskambil, konçjna. c;ibl 
barid olmuştur. , 

Evvelce en kuvvette oynanan kuma~ 
barbut'la paseta idi: 

En m~hur kumarhanelerde Galatada 
Kürekçilerde Hurşid Reisin ~bitirittt 
yeri" ile, bugün Scnt Antunn Kili. 
&esi ıeklinde üçüncü lstihale9ini yaft 
yan eski Konkordiyadan eVYelk! Ha. 
n<1ki" idi. 

Bnra!arda yerden yapma, Ustü mu
şamba kaplı dört köşe masalarda '"on 
l'ıeşin b~i önünel" diy~ zar atılır 
ve hızını alamayan eller muharrem ma 
temcileri gibl füzU.li bir "ıSine.ıenlik" 
yaparlar, pascta O'ynayanlar da "paıı 
da" larr olan kiğıdın bir kö3esini bü 
kerek: "Apakan postal-' sö?.lyle varı .. 
nt yoğunu ortaya koyduklannı ıö7lo 
mi' o!urlardı. 

Ahmet Rasim Mektebinin ancak tia.. 
tırlayacaiı bir merasimi de anlataynnı 
Kumarhane!~rde son metclifinJ kayba 
denlerin ..o zaman par• alınan köpr(i.. 
den.. bedava geçmek için ba!J vurduk. 
tarı çare, pabuçları c;:tkanp kollukları 
r~ın altına almak ve bir şey söylemeden 
yürümekti. Köprü tahsildarları bu va. 
zlyetl görünce iıl an?.ar!ar ve bir ıtap 
gibi acı sesle köprü mü!ettltlne vul • 
Jtti haber verirlerdi: 

- Kumliiiiirl 

~~-

MÜHiM MAÇLAR 
Lllt maçlan flkistfirUnDn çekilıUfirıl e• .. 

velce J'••mrttık. Pitldllr tııb"tti.rilmekte ot .. 
dufundan buırQnT"rde a11kadarlara da~tı1a• 
tır. Yirml ty!Glde yani, likin ikinci hafta• 
1ında B~1ikta1la GaJa,ııuray, 27 eyJGlde do 
Pen"rbahçe ile G.lataıuay karııla.,acakllr .. 
dır. 

YENi BASKETBOL ANTRENORU - W 
trıbul baııketbol ajanı Feridun Vaıfi ahiren 
sportif oyunlar federasyonu baş antrenörlafG., 
ne tayin edilmiştir. KllçGk yawtanberi ha.., 
ketbol ile ufraşan Berldun Vaıfinln ,.eııl i:1ln. 
de muvaffak olacağı muhakkaktır. 

Milli Oyunlar Festivali 
Milli oyunlar f•stivallne dün akşam 

Parkotelde d~v•m edilmiştir. Bu ak• 
~am Bebek belediye, yann akşam da 
Tepebaşmda ynp:lacak fesUval, hava 
vağmurlu oldui!u takdirde Melek si• 
'lemasmd~ devam edecektir. 

TAKSIM AS. SUBESlNDENo 
Buraa As. ıubcsirıdc: kayıtlı olup Taksim 

Llmanin Cad. BillO.r Apt. 9 Ro. da oturın 
ve aynı ramanda Hukuk talebesinden 50774 
kayıt numaralı SOvırl A!ltt'fmenl ismet y .. 
lapın hemen ıubemlıe müracaat etme!>i 

* TAKSIM AS. ŞUJ>F.SlNDEN: • 
BurN AL Şube!dnde ltayıth olup Takı1lm 

Lirnartln Cad. 9 :N'o. lu Ap. da •yru .ı:aman· 
d• Univcrsite son sıru{ talebesinden 5055 
kayıt aumaralı yedek topı;u ınetmeııi Nu 
rettin Men~~tOrlı.'ün hemen ıubemi.J:e mil· 
rac••l etme!ı. 

KAYIP -- Ayd!" ,,!Ayetinden nl
:Jığnn 6/95 :ayılı ikamet vesikamı z .. 
vi ettim. Yeni!ıinı çık:ıracağtmd,-rı 

~:sKisirln hüi<.rrİü kalrnedtğr:ıı !lln e· 
itrim. Ga1!lta - Ankara Palas ot 
linde Kadri Nurc<ldinQviç 

-·----~ 
-.~ 

KAYIP - E:-enkCy nüfus memur
luttundRn aı·1~"'ı;m ve ırindc K dlltôl 
-,,~kc-rlik '!'tıb,.g• rıdr ... '!skert rnuamel 
'.r;:ayıth butun:ın n.'f J!'I "üzdan "ll k v
~ettim. Yer'sıni R1-:a ... tı d "' ı-ı.11 
yoktur, Ercnltily K ~ı. kf"ı n 1 c 
sinde Boc:tarırf so~ağ· :\o 1t' C 
oğlu Yunı~s Gfınrjüz 
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Memur Alınacak , __ _ BAYANLAR ve BAYLAR , ., ---
Mtieuesemlz4• •••m• KADJN ~DK• .. ,, ff, .. ııen, ••• 1 Kızllay Satış Deposu Direktörlüğü .. nelen Devlet Meteorolop lılerl 

Umum Müdürlüğünden 
1 - 't1mwr.. millürlufümilz taşra meteorolojı taqoııl.,-mda mGnhal 
~ tç !l lise ve orta o ul mezunu v~ askeri Jti!L yapını. olan

'"tahsile devam edenler kabul edilemezler. (Müsabaka imtihanlyle 
memur almacaktılr.) 

2 - .a.ahaka imtıhanlan, Ankarada umu m."Tl cl<lrl~ merkezinde 
taşrada t:alipl r n bulundukları Jerlerde veyrı en yakın meteoroloji 
~ Y pıl c tından lmtih na girm~ ·steyf""Jerln aııılıda yazı

Wıeı.:de AlU tos 942 sonuna kadar "1!karıada umum mtıdQrlQle ve 
tqreda o:netıeoroloj. istasyonlanna dilekçelenyle müracaat etmeleri 1l -

Tasfiye Halinde 

thrvu ... tleri, altna •• ptUn ... ytlstWnt, ıap.tli ı.tJHJa 
liilla çıçn " PLAKLAaw ,.m "Şe•aliY't" ~ sea 
shı ptlderlDi balua4anlapnaam Mldb:melrt. - • .__... 

No. 9 Bqak . • 144. Elmaılı 550 Lira 
o. 9/A 

. ızo elmas 1Z palanta 828 Ura 

SiNGER 
Saat Mağazaları 

tl' CADDESt No: 1 

$iSLi 

Ne. il 
• Z3 elmaı 
Z pırlanta 
3'5 Uta 

N•. ZS 
11 elmas 
1 parlaata 
165 Ura 

L 15 E Si 

GAZOZLU MADENSUY.U 
Karahisar Tabii Soclci11 

Adı ne plya11ya dkardan 7'lbek tiz1ikll ce:1Nk Ltlft'llk .. .,. 
IU7U Beyotl'a ,,. Emin6nQ Bilvetlerlmlzde 10 ~ ,.WmaJdadır. 

YENi POSTANE KARŞISI 

KIZILAY HANINDAKI DEPOMUZDA 
Afallılıkl fiyatlar Uzerlnclen aynca ırfııarlı 'kabul edtllr: in 1ill'e1llr 
bir fltenln bedeli (SUyu : 10 ve Şişe Depozftolu : 10 kurUI ıa.ablJle) 
20 ku111ttur. 100 sfııelik ıandlklarda satdmaktAdır. 

ORI<IYE CÜMHURIYETI 
~ •• AA T BANKA s 1 lstanbulTelefon 

• Nlpfttaıı - Çlftar caddeli 

KIZ - ERKEK - YATILI -YATISIZ 

Kuruhq Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk l.irm 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
.liral ve Ticari Her Nevi Banb Muameleleri 

lh •tirenlere 21.• Ura 
1XRAMIYE YERiYOR 

~..,.,,..,_ htftltenılr ve ltılwnis twl'f'Uf ....._l•Plftda e1t n IO 
buhlftanlara senede 4 defa ç•kllecek kur'a ita ....... tel ~iM 

alre llcPılmtve dattttacalcthı, ._ 
a.f.. 1,ooe ._lraltlc 4.CIOI Ura 

BOO • t.GOO • 
150 • l.000 • 
i06 ' ... 
IO 1 1.009 • '° • .... • 

• IO • a.too 111 
ICKAT: ..... pfaflftchılcl paralar ltlr ..,.. lol1ttle 18 L1Nda1t .... dlt-

lfthıetlt ....... mtye caktılf takdirde " to futal,,te vertlMelctlr ICuf"a• 
..._.. 4 defa, 11 !yfOt, 1t Blrhteltcl1tafto 1t Mart " 1t 'Hatra11 

tarlhlerf nde pklleontlr. 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Aritanna 
Ve Eksiltme Komisyonundan 

.şltll Çocuk ba tah nes nln 50 kalem lllcr açık f'kııntme7e 'konul
'1fUq~ 

ANKT 
HUSUSi ALMAN OKULLARI 
~ Kart Qdr aokak Tel: BrMk U0M - ita 4M91 

Erkt'k 1mml: Orta, t.i9e w Ti..,.. Olnllu. 
Ku kısmı: 1'lk. Orta *11 ve 'rtcatet Kıınl•ı'f. 
t<ayıt: 1 aylGldeft itibara• •at t - 11 a,_nclll 

ikmal lmtllıanlan: '14 ve 11 l)'IGI 
Tedrisatın bqla11111ul: 11 l!ylGI 1141 ç...,....lt• 

UVA-ILK-OııtTA ve Lll\ . Türle uonim firlteti 

Sermayenin iadesi 
1 - Yani ve eakl talebenin k~ itlerine 9 "•n 12 7e kadar bakılır 
2 - Eskı talebenın S E;ylille kadar kayıtlunıt 79'\ Jem•leri ıerektır 
3 -Büti\:l1f!me ıına' larına 31 Alustaata batlan;1caktır . 

21 M~ tQ'lfl t•rll"""• ,.,."'"JAdf' (Tal•b•,,,lae dere uatlerlne ll1Yete1t Ooretala yabanCI. dt• kurlarf ap• 
nlınık t0D1Ur!'11! "'an h lftd•T'1&T' he- laoaktu•.) CT•l•fon· 80547) 
Y.ti Qlmlm~ brafındıın lttlhaı; o- , 

1Q1'an mukaT'NT'lll ve '2 Temmus 19:!fl ,----------·-•••mllli•• ..... 
tarihli lttlAfname mutiblnce " ı fa- -
~u taıhv!mm ' "umıınıh ırunnınu lıtanbul Nişantaşında Karakol Kufı11nda 
ile" 1 t.Ml DP.i" ffnetleT'lnln ı nu- 1 C 1 K L 1 s E. s 1 
maralı kul>N\Unu "e hAmlline alt hlıı- y 
• sen@U~i~'" 12 n.ımarah kul)Onu-
nu tedfl':e yapıttT:al. jjsere 31 .a.--·stoır İlk, Orta ve Lbe - Yatılı, Tlttau -- Kıs, Erkelr 

~.. TESiS TARfet 1185 
t1M2 tarihin~ ttlbaren t.tanbuld• Türki.uenin ... eıLi l&"ıu:e "--.J..6: •• 
Galatada O.manlt P.ankuma ""78hut ._. A • ~IJI WW'Rtlu 
'Lnnclreda JIS Pi-.! Broett stT'eet ,.. c Kayıt feofn her ıün müracaat olunabilir. Taiifr.ame ı.tQ'fnfz. 

2 kltn Banka SubHlm! ibraz edilme~ Telefon: 80879 --------
len IOzumtı 11A'l ('!'huıur .. 

Mednlr adteı.lerde him!Utt ftnrine 
Bordrolar hazır bulundunılaeakl1r. 

19 AJuşf,,. 1942 tarihinde tfrkf!tJn 
deftererinde muka-yyflt bulunan nama 

lnUhlll'NI' hl-. nMtı..r· leln tediye e
mirleri (W'amıntS> ltl Alwitaır' 1942 
tarfhlnfen ttlbııTen allbdarlara potta 
ile glhtderflecekt!r, 

Lonclrada fbru edllecdt kuponlar 
tedl79deft ft'\Jrl tıer.: i tıetkUıı: Oc it 
«OnO ve tedln f'mlrJm (WaJ'T'llntıı) 

da tam btr :Ş J(hıil abkonulacakbr, 

f stanbulda ibraz Pdllecek kuponlar 
ve tediye f'lr.iTlerf (\Varrantııl tbraJ'! 
günündeki rayiç 074'ffnd'.-ı Türk lira
tı olarak teıttre edilecektir, 
JCupcınlannt 'kenefi Bankerleri vur

taat1te Rwu ıtm~leri .bini llere ıav
siye olunur, 
Tıtpl'fiit*~ m~ 

~ 1 faisll tahvll4ı ile "' 1 faiıli 
Deyin ~etl.rıte. 

~·---•3 t) M E R B A ~----~· 
Deri v• kunclura ı..,.P111iiHıe1Hinclen 

1$ÇI ALI AKTI 

İstanbul Levazim Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

2 adet bM ·U: tamir ettirilecektir. PazarlııcJa ek IJ~e 21/1/842 CU• 
11'• &ünü ııaat 15 30 da Tophanede Lv • .Amlrlilf tın alma komfl70D1JD(la 
;vaptlacaktır. J:.•ı f bedt-1 100 liradır. Tal plerln U 1 a k tl teminatı.f7-
le belli vakıtte k nısyona ielmeleri, Bukilller Si k ıle Lv. Amirli"' 
ambartnda afirlilür (136 - 8901) 

~ r ' 

Bin kilo ç0 ttınde bir adet buknl tamir dt rllect'ldir. Paqrhkla ek• 
ılltmt!ai 21 ll/9t2 Cuma l'(lnil saat 15.30 da Toph '.'le'°e Lv. Amirlill satan 
alma komi )"0'1Un~a yı;ptlacaktır. Ke lf bedeli 80 lıra k tı teminatı 12 li
radır. Baskül Salt pa:aarmda mamill ambarında g~r[h.ır. Taliplerin beh• 
vakitte konılı.yor &;l•Jmelerl. ( 135 - 8900) -128,500 kilo cdun naktettlr lecekt r . Pazarl kh e'k ltmnS 1111/142 
CUma •ilnil r. ııt 5 de Tophanede Lv. A"',, rlığl sa "' a1 a komisyonunda 
yaPJBlcu:tc-. Sartn meı<I komisyonda ıö Ülilr, 1 el lıle n "'co 15 teminat• 
larlyle belll VRkıtte kl)m yona aelm•leri. (137 - SIOI) -

asar.ıl omam 

Adei JCı)'ft'leti muh rrerelerin n 1' 4.30 u 

BedeDeri tamamfn tedit-e edibniı 
hlpe senetlerlne: 

2 - Verilecek ticret işçinin kabiliyet ve lwdf'etine gbre 
gunde 120 kuruştan batlar, bu ücretten baika fe'llka. tff Sl\~"ee'· h<>v k T'f'lt 
lAde zamanlara mahsus .,. 2S ödenecek aynca utle ıe ~ eee ko1 kOretl JCfJ'rneti. mubanerelerinfn '-' 2.25 f. 

Yani s tııırmz ı ralık beher hiue 
senedi lçıo. ı..ta. O. 2. 1. 

• Taefiye menutrlan 
W. M, Ul'TON 

A. 81LIOTTI 

~A~kQRI 
ICÖPRÜIASI EMİNÖNÜ - A. 6'%ASINDA 

VACHpRON 
COMSTANTIN 

SAATL.ARI ---·---
Mer CH\I A~ ellı11.plikı11.~1 

" ............ ıfntCMtt $ö. 

~eli Ye if elW..a vetfleıtelttlt. 16 Sıı1 c k boy kilretf 
Arzu edenlerin 24 $ltOi ,,.,,ıitP.sl giınlm~n 8 tf!y. Ul Sıı1 c k koltu~ kOretı 

11ll Salı gününe kadar her gb ~ 10 eylii14en 19 eyl'Qle k'a. • Cekıocl-\c. 
dar ıab ve çarsambl wtJınleri. C8~1da lstanbul Ayallibı- 4 Mava kııtuııu 
l'Jlar Kooperatifi merkerind, fal>rikamız ınil.m~ili Sınoplu 20 Kü e. ı;, pt, 
Mf''htnede- mür,acaat ~Jeri flln elunur Yukar•h :t zrıt fırı:-ı m 1-ıemeııl -puarlıkla g1m lın:u:aldtr, ftıatesi 

... _ •lliımm11J11•1••il'•••! --------·'~ 25 8 942 ..,al ~'r. I ııaat 14.30 da Tophanede L A~ rl t1n alma ko• 
_"-!' ___ ı __ _.. .. ı .. mlıı;ynnun< a y tı•' CA hr Tahmin bedeli 1041). 1i . kııtı teminatı 158 

Konya 
l - KôntS - Beftehtr ,.tunu~· ldımntin 1aptmlaeak olan 

1030 M. uılmha1cta pıark• kald1rmi ~ upeb :r~rl uıault•le ekMltmeye 
ltomılmu"'f. 

1 - Dtıllttne t'1 Atuiltee 142 tarihine iutJl'1 n Pw1tınbe libtD ııaat 
15 de Vlllyet Dalmt Encllmenlnde yapılacaktır 

1 - lMu lntaaUn lı:etif bedeli 41147 lir• "" •••• ·~ ., .. _,.va ~·• t•
mfnab 3856 Ura 4 kurustur 

' - au tse .~ evrak: 
A - KP.,lf cetvel!, 
B - tma1lt ve lhzarata alt .ı1ııt1eı rıy~ rf!t ~u 
C - &ow ve k6prQler teıml prtQ81M91. 
D - ftUIUSI flll'\nllM• 7' 
E - BlJlftdırb1r lt]erf ıeneI 1&rtmmıeıl 
r - ~ltme prtnameal. 
G - Muksvele. 6i'nelinden tbaret olup lıtiy!lt"•e· hu e\'1'8kt 'heır ıôn 

Kon)'a Nafh MOdlrlQIOnde a6r'Ol' tetkik edebWrlft. 

liradır. Evs f ve rtl mesi komı yonda 1öru1 r. T 1 pl n belll vak t
te komlııyMcı grlmPlerl. (138-8944) 

Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi 
Heyeti Umumiye Riyasetinden : 

m111mnaık Kereıttt ve Y• Malzemesi 
t' .. i Limltell Şir&tı tuliMe meneıırlulunan 

.,.1ye1er.perl•11tah cıcekler 
9ütnüt hediye •tyaları 

IJul•ltilir•İln•a 

1 - muntaneTe P:ebftm•k teht 'I Ondl 'maddede yanlt mu:vakkıR te
minatm bıısUsl muh111ebe vesneatne 111t1rıldltld• d•lr RVkbul veya bu 
mllltar ısaY'-"ı kalııul banlca teminat mekta)* 'le eki lınw tarihlndto en 
u Qç &On evvel (tatiller harle) mUmUIH inea•tı mııvalfakıyetle beŞa'r· 
dıklarma lfaır refenınalari7le bltl\kte K~ Yill~.ııtWt müraca11U. aırn•-
cat eblb'.t Yelalı:.aaln• 1"2 ,..._ at\ ncam vuıbalnlft ... ...... -
nulmua .re t Qncti maddede 7uıh evrakın 1(6rillüp imza edllmil bulun-

Slcllli Ticaretin 17528 numarasında müseeeel 
(Resmi Jıanıar Tiırk Limited Şirketi) ÜDYaDIDID 

( Türk Maarif Cemiyeti Resmi hin İtleri BirOlu 
Türk' Umitecl Şirketi) olarak tebdiline ve ılrket mu
kavelesinin tidiline alt muamelit 11&ul• taıclik, ta
cil ff ilan Nfilmemiş olmakla beraber Şlrketbnizin 
şeriklerindc:ı Türk Maarif Cemiyetinin fabl flrket 
hakkındaki davasının kesbi kat'iyet ettftlne dair 
Temyiz mahkemesinden çıkmıt bir karar tebllt eclil
meliri ve tasfiye memaru tayini keyfi~ dahi asa. 
len teacil ve Han edilmemiş olduiunclan firketlmlzln 
tasfiyesine mübaşeret hakkındaki nan usuldz rl
rüldftlil ve yapılan ilanın ıirketimizce mat.elle- 1Mı
h1nmachi1 ntn olunur. • ' mık Kereste ve Yapı ma1nmed TQrJc Ltın ted S rpthrin Ta

•Iİlll.,.Earıı.I' venlmil ve Tuftye 11emurhılbna Ş l'ltet MUdOr1erl tayin 
Nllıll~lda.ituındnn mesktlr Şirkette alacalı olanların Şirketteki hulm• 

1ıılm etmek OMre işba ilin tarQdndım Jtfbe"'n nihıt7ft bir Nne 

.llı*'fmllla :Galatada ltRlafat cacldeslnde 14 No. 11 ş.ı at mertezindeld Tal-
~ mür caat eylemelerl Din olunur, 

Bursa Nafta Mücliirliiğiincn 

P9re~ '" toptan a1uur. 
llDraeaat 111'1 08lata lteme
raftı ca.W~ bmmt othı Han 
altında No. 9 Ali llıza Gebsell. 

~ w N_._ MOdflrtt BaUl 
LMıl Der&lDnd Oantecdlk w 
~ 'r. k L TAK •tbwl 

maaı llzfmdu. 
ı - ı.&eklll.,U. 1 IDel maddedeı ~· evra~ " te•~ ~plannı 

1490 uyıb kanum.ın tarUlerlne IQ'IUD olara,ll ta"UUD «!ip ı lnd ma4idJ
de ,.ah ıarülte saat JC de kadar ınak'"1& quatc•e•nde V~ t>alo\I 
l:ncOmen celslftlM tevdi •.wt ve postada vld ıectJunelerbt kabW 
olunm~acaıll ılln olunlll'. <1111> 

Siyasal Bllgller Okulllna ''M-.,. Mekteltl .. 
ne Girmek lstey• Lise Muunltln11e1 
Siyasal BU'°"' olmhana ı.,ıı .. ,. aeharl lkel>Rm$ tctn u.e .. .

ıudu Oll\llk, cNım$1,1k İnıtlhatOrU vermif buJ"'nmk •• 7apılaeak l4IÇSl!l• 
lmtibantnı kazanmak ıilmndlr. Seçme lmtlhanm• ~rec:fflerin namzet 
kaJdr An:Unıda mektep bbmm4ıa vtt btanwıcl• 'Wkeek- Otı..,_ okP• 
banda 1 1:)-lillden & Blrlndteptn; alNıbma laleler JaPllacak •• ._. llD
m.ı. 1 Bfrlndteerin .......... •babl ~. ...,... liiatwablfn 
l(1n1erlnl. baDll d•lerde ~ft! ..,. - Umia ......... 
~ neler ~lt•H ~-~ balun4uklan ,wlerla 1IMrlf 
)IQd~ ..,. u.. 1114~., ~ ~ ~ o
kuluna ve latanbuMa 'fmr.tak ötretaea okalQDa nıaneut •_.,.hlir. 

(9141) Cim) 

Harp Okulu KomutOlllljl.._ 
ı - AplW JU11ı prtlan haiz bbrlar Harp ofnılana ~lr1n 

dar, • 
A - Aokaradlı 1Nhman191' dotradan doltlll• Barı:....._, Anb

ra IWicincle bulUıianlat bıaluncluklaa ,.rta ...-n 1111*1ae lll8neut 
edaceklercllr. t 

B - ıtntt n kabul maam.W 1 Rutnn te den ltlbarm .......,.. 
•• Almtol IM2 MlllUQ bdu tıundlt edllmlltlr. lhı tada'- lllQrll1ıd .O-• 
raoaatlar kabul eclldnJyecek11r. 

• - o•rt• .. rtlan; 
A - TQrk aradan olmak. 
B - U.. bıtlrme n ollUD1uk lmttbuum ftrlnlt bdluldlll .. 
c - Tam ~ beJd ...,... olan aüed .............. ~ 

olmbma lb'W) ıanrıı dtbat rapol'U a1-k, 
p - ıı Dl il 1111Dda obllü (14 ~ ........ ---;~ 
• - DllW fllGar ...... ----- - .., ........... Wıllr. (1111) Ctml 

H_, Ok.m KomUtelllllll .. • 
l BUlrlıtl td den .,..._ ...,.,_ bfll w _..,.. mmuiıCtlllne fit 

vam tdtlmektedir MocMet 30 Zylal MI ~ kadm' matdld.WN. 
l•tdUmD ı.na .... buluDduklut ·•e0

• aUclıik 111beler ne mi 
ncutlat l711 - 8Ur) 


