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:~ flirk Dilci l jğinin 
1 kılip Bayramı· 

ilk K urultay On Yıl 
•• 
Once 1 oplanmışlı 

Dil Bayramı Bu~ün Bütün Yurtta Kutlanacak 

T_ürk Dil Kunılfavının ilk tarihi toplantısından bir göriinii5 ve dH hareketini kuran ve yürüten 
iki büyük baş: Ebedi Şef Atatürk ve Milli ş .. f İ. ınei İnönü. 

(- Londrad~!:!.:_) 1 

Bugün, onuncu dil bayramını 
kutluluyoruz. 

İlk Türk dil kurultayı bundan 
tam on sene evvel, 26 eylül 1932 

Dördüncü Harp Yılına 
Girerken İngilterede 
Görülen Değişiklikler 

İnglltereye tık geldiğimiz zaman biz:de hasıl olan intiba. bu memle
kette her şeyin normal seyrini takip ettiği , harbin hayat üzer inde bü
yük tesiri olmadtğıdır. Harp içinde bulunan bi r memlekette duyulma
-s ı beklenen sıkıntı göze carpmayınca ver ilecek h üküm elbette o meın
leketin lehinde olur . Bununla beraber İngiltere, şüphesiz, harbin te

" !ilrlerınden kendisin i tamamen kurtaramamı~trr. Her tli rl i.i kaynak ve 
imktinlarm harp gayesine hasredilmi~ olması, elbette burada da bü
y ük deği ş ikliklere sebep olmustur. 

YAZAN: M. ZEKE RlY A SE RTEL 
(Londra: 24 telsizle) ı Kömür tasarrufunun temini i.. 

l ngiltereye ilk geldiğimiz za- çin halka bırçok yollar gösterili. 
man bizde hasıl olan intiba, yor. Dvarlarda kocaman bir elek. 

bu memlekette her şeyin normal trik düğmesini gösteren afişler 
seyrini takip ettiği, harbin hayat görürsünüz. Onun altında da şu 
üzerinde büyük tesiri olmadığı. yazı: "Bu düğmeyi kapa!". 
dır. Harp içinde bulunan bir Onun yanında harıl hani yanan 
memlekette duyulması beklenen bir gaz ocağı afişi, altında: "Bu 
sıkıntı göze çarpmayınca verile. Ocağı söndür!" yazılı. 
cek hüküm elbette o memleketin Gazetelerin ilim kısımlarında 
lehine olur. Hususiyle Avrupada. şöyle bir ilan görürsünüz: "Kö. 
k i yaşama şartlarını bilen bizler mür mücadelesi" ve altında şu 
için. tavsiye: 

Dördüncü harp yılında burada "Zafer icin muhtelif servisler 
göreceğimizi zannettiğimiz sıkın· arasında ahenkli ve sporca çalış. 
tı, darlık ve mahrumiyet ile kar. ma şarttır. Deni7, kara, hava 
§llaşmayışımız beni hayrete dü. kuvvetleriyle c c plıe arkası bera• 
şürmüştür. Bununla beraber, ln. her çalışma . ıdır. Kömür müca.. 
giltere şüphesiz harbin tesirlerin. delesinde bütün vatandaşların el. 
den kendisini tamamen kurta. birliğiy le çalışmasını istiyoruz." 
;ramamıştır. Her türlü .kaynak Sonra, hava gazından tasarruf 
ve imkanların harp gayesıne has. etmek için neler yapmak lazım 
redilmiş olması , elbette burada geldiği hakkında izahat. 
da büyük değişikliklere sebep ol- Bütün bu faaliyet Ingilterenin 
muştur. Bu değişikliği gösteren bir gün bir kömür sıkıntısı ile 
en gütel misaller şunlardır: karşılaşacağını ve şimdiden bu. 

1f 1f nu karşılamağ'a hazırlandığını gös• 

Bukün gazetelerin ille sah ife. 
ler.ndc göreceğiniz il k ha. 

bcr şudur: 
uKral, sarayda kön1iirden ta. 

sarru$ temini irin banyolarda faz-

~~~ ilı~~F~::ir::~~ 
lıayy~-;.,fç ine suyun mik{,.. 
:rını it içı siyah ve kırmui 
çiz,ner çizifııJektedir. Bu _çizgi.~er 

a xolara _:ı.ıl'cak 18 santım yuk• 
el< ·11 e' su doldurulabileceğini 

gösterecektir. Odalarda da bir 
ôntbadan fazla ısık yann1ıyacak , 
ütün diii;er Jiıınbalar söndürüle. 

«ektir.''. 

terir. 
Bukünkü gazetelerde çıkan dL 

ğer bir haber: 
"Ek ınek fiyatı bugiinden itiba. 

ren arttırılnıış, buna karşılık pa
tates fiyatları indirilmi~t i r. Pata. 
tes fiyatları evvelce tesbit edil. 
nıiş olduğu için bu fiyat inmesin
den zarar görecek ıııUstahsiJlerin 
kayıbı hükumet tanfınd an öde. 
oecekti.r." 

Bu haberin yanında Iaşe Neza. 
retinin şöyle bır ilanı: 

"Eski gün lerin bifteğini, hatta 
eski kahvaltılarınd a yed iğimiz 
ywuurta ve donınz pasbrmasını 

l2fj" Devamı Sa. 2, S ü. 3 

de Dolmabahçe sarayında toplan. 
mış ve bu tarih Cümhuriyet tarL 
hine Türk d ilciliğinin inkilap 
bayramı olarak geçmiştfr. Bu 
toplantı, Türk dilinin, Türkün 
kendisini, kendi duygusunu, ken. 
di icini ifade etmesini ülkü bi. 
len bir manayı taşıyordu. Ve bu 
topluluğun başında büyük kurla. 
rıcımız, inkıli'ıplarıınızın yapıcısı 
Atatürk ile onun kahraman iş 
ve irıkdap arkadaşı İnönü bu. 
lunuyordu. 

Türk dili, üzerindP yıllardan. 
beri yapılan çalışmalı r gerçekten 
çok önemli ve•imler yaratmştır. 
Dil inkilabımızın 10 yılı, çok can
lı ve göğüs kabartıcı başarılarla 
doludur. 

Birinci dil kurultayındanberi 
geçen zaman içinde, dilimizın ge. 
rek yurdda, gerek yurd dışında 
uzak yakın bütün varlıkları der. 
lenmiş, çok zengin dil kaynakla-

l:tfj" Devamı Sa. 2, Sü. 6 

Bir İngiliz 
Gazetesinin 

Makalesi 
Economist, Türkiyenin 
Soğuk Kanlılığını 

Hayranlıkla Övüyor 
Londra, 25 (A.A.) - "Econo. 

misi" adlı Ingiliz mecmuası Tül"' 
. ' kiyenin dış sıyasetine tahsis eL 

tiği bir makalesinde diyor ki : 
"Türkiyenin hareket tarzı İn. 

gilterede her zaman liıyik olduğu 
gibi takd ir edilmemiştir. Fakat 
bu memleketin 1939 ilk teşrinin
de imzalanan karşılıklı yardım 
muahedesiyle müttefikimiz olma. 
sına rağmen harbe girmemesin· 
den doğan hayal sukutu ne kadar 
umumi olmuşsa harbin çeşitli 
seyrine bakmıyarak lngilterenin 
müttefiki olmağa devam etmesi 
de o derece umumı bir memnun. 
luk doğurmuştur. Bahsettiğimiz 
hayal sukutunun başlıca sebebi, 
Ortaşark durumu ile bugünkü as• 
keri imkanların hakkiyle anlaşı. 
lamamasidır. Türkiyenin diş si. 
yaseti, Türk devletinin bütünlü. 

l2ffj" Denını Sa. Z, SU, 4 

/" ............................. ············· ................•.. . . ,,,,,,,, ,, . ,,,,, ,,,, '' '' ''\ 

l Parti Ocak Kongreleri ~ 
1 Yarın Sona Eriyor 

: • : • .. • • • i Şim.diye Kadar 24,000 Ocağın Kongresi Yapıldı - Köylülerimizin i 
Gösterdikleri Alaka Şükranla Belirtiliyor 

Ankara, 25 (A.A.) - Milli Hii.kinıiyetin ve halk idaresi. Rütün dünyanm içinde kıVTanmakta bulunduli'u umumi 
nin en önemli tezahürlerinden biri olan C. H. Partisinin kong. buhranın bizim ülkemizi de müteessir eden sıkıntıları a.-a>ınrla : 
releri eyliilün ilk güniinden beri yurdun her tarafında bütün ~·apılan köy ocak kongreleri hakkında aldğımız haberler köv. i 
canlılığı ile devam etmektedir. Bugüne kadar 24.000 küsur lüleriınizin siyasi terbiyelerinin sevinilecek derecede ola~nJ~,. 
köy ve maha1Je ocağının kongresi yapı1n1ıştır. Hafta sonuna tığınt ve parti progrnn11111n köyün ve köy1ünün kolkınn1 a;r 
kadar bütün ocak ve nahiye kongreleri bitmiş olacağı gibi ilk dava•iyle i1.gil

0

i prensipleri üzerinde halknn,.n etraflı, şuurlu 
ve sonteşrin ile ilkkinun aylannda kaza ve viliyel kongrel~ri . ve ~ok sam1ntı konusntalar ~·ap1nalarına değerli bir ve-sile tcs. • 
n tn arkası alınmış bulunacaktır. kil ettiğini gösterıncktedir. · ! 

················~·--·~·~·~·~····~·~·~·~·~·~·~·~· ............................ , ... , .................................................. ~ ............................................ ~·~· .... ·~·~·~·~· .. ~, ................. ı 

Stalingrat'ın Zaptı Bir 
Müddet Geçikebilecek 

Yeniden Bazı Sokakların Ele Gecsi ril d i ği, 
Merkez ve Şimal Cephelerinde de 

Taarruzlarda Bulunulduğu Haber Veril iyor Şark Cephesinden Resimler: Şimal cephesinde Rus ağır toplan r ................................. , 
i FİNLANDA 
t 

i RESMEN 
J YALANLADI 
; -o-

f "Sovyetlerle Sulh 
1 Y apllacağı Haberi 
! Asılsızdır,, 

Berlin, 25 (A.A.) - Yarı res. 
mi bir kaynaktan bıldiriliyor: 

"Stanligradın yakında düşece· 
ği iddia edilemese bile Alman 
kıtalarının kaydettiği büyük te. 
rakkiler neticesinde düşman kuv 
vetleinin zaafa uğradığı tahmin 
edilebilir." 

ALman askeri mahfillerind e 
Stalingrattaki durum hakkında 
dün akşam ileri sürülen mütalea 
bu merkezdedir. 

Berlin askeri mahfilleri şehir 
üzerine yapılan ileri hareketin 
asla durdurulmamış bulunduğu. 
nu, bilakis bir plan dahılinde 
terakki etmekte olduğunu kay. 
dediyor. 

Sovyetler kayıplara bakınaksı. 
zın, ellerinde ne varsa, muhare. 
beye sürmektedir. Halbuki AL 
man komutanlığı büyük bir ham 
le yapmaktan kasden çekiniyor. 
Alman milleti ve bütün dünya 
büyük Stalingrat zaferini bildi. 
recek haberi daha bir müddet 
beklıyecek olsa bile Alman ko. 
mutanlığı planını değiştirmiye. 

1 
cektir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman ar. 

Fin Orduları Başkomutanı 
Mareşal Mannerheim 

Helsinki, 25 (A.A.) - Finlan
darnn Sovyetler Birliğiyle ayn 
bir sulh yapmak istediğine dair 
Birleşik Amerikada, Ingilterede 
ve ba ka memleketlerde geçen 
pazar günündenberi dolaşan bü. 
tün şayiaların yalan ve esassız 
olduğunu Finlanda hükümeti 
Haberler Bürosu, dün akşam res. 
men bildirmiş ve bu haberleri 
yalanlamıştır. 

Son Hava Akını 
Neticesinde ---

Karlsruhe Şehrinin 
Üçte ikisi Ağır 
Hasara Uğradı 

Londra, 25 (A.A.) - Zürihten 
bildirildiğine göre, son hava ta. 
arruzunda Karlsruhe şehrinin üçe 
te ikisi hasara uğramıştır. Şeh rin 
merkez ve endüstri mahalleleri 
büyük hasar görmüştür. Sekiz, 
on bin yaralı vardır. Fabrikala. 
rın yıkılması üzerine burada ça. 
lısan birçok i çi Venedik ve Mi. 
lanado Almanya hesabna çalişan 
fabrikalara gönderilmiştir. 

duları başkumandanlığının teblL 
ği: Kafkasyada Alman ve mütte. 
fik kuvvetleri düşman taarruzla· 
rmı püskürterek yeniden toprak 
kazançları elde etmişlerdir. 
~ Devamı Sa. 2, Sü. 7 

Şimal Buz 
Denizindeki 
Mücadele 
İngiliz Amiralli ği 

Kafile Muharebesinin 
Tafsil atını Veriyor 

Japon Denizaltıları 

A tlantikte' de 
Faaliyete Başladılar 

Londra, 25 'A.A.) - Amir•llik 
tarafından neşredılen bir tebliğ. 
de, şimali Rusya limanlarına va• 
ran mühim kafılenın seferi hak. 
kında malümat verılmektedir. 
Teblığe göre, kafılenin tarhibi i· 
çin düşman tarafından yapılan 
teşebbüsler 12 eylülde başlamış
tır. Daha o gece Ingiliz kuvveL 
!eri bir denizaltıya taarruz etmiş 
ler ve gemi galip bir ihtimalle 
batırılmıştır. 

12 eylülde günün ilk hava ta. 
arruzunu 12 tayyare yapmı~tır. 
Bunu 40 . 50 tayyarelik diğer 

l:lfj'" Dc\'Smı Sa. ~. 3ü. 7 

SOVYET RESMi TEBLiGi 

MOSKOVA YA GORE 
Müttefikler İçin Hareket 
Saati Gelip Çatmıştır 
Rus Gazeteleri, Diğer Cephelerde 

Harekete Geçilmesi için Bugünkü Şartların 
Fevkalade Elverişli Olduğunu Yazıyor 
Kuybişef, 25 CA.A.) - Mosko- !hazır durumu Almanların kayıp. 

va gazeteleri, Kızılordunun Sta- tarını telafi etmekte güçlüğe uğo 
lingratta peyder pey teşebbüsil radıklarmı göstermektedir. Bu 
ele geçirdiklerini yazmakta ve kayıplar yaz taarruzu sırasında 
Alman hava kuvvetlerinin bu olmuş ve bilhassa son çarpışma. 
muharebede şimdi 15 gün evveli• tarda meydana gelmiştir. Gazete. 
ne nisbetle daha az uçak kullan.. !er, bugünkü 'durumun ve halen 
makta bulunduklarını belirtmek. mevcut şartların, müttefiklerin 
tedir. Bütün cephelerdeki hali fl:ilif" Devamı Sa. Z, Sü. S 

1 Günler Geçerken 1 
SULHÜN GELECEGİ BİR YOL 

RE F IK 
HALI D 

Biz burada yokluktan ve darlıktan değil, an. 
cak pahalılıktan sızlannıaktayız. Pahalılık 

hoş bir şey değildir; fakat kıtlığın yanında öpüp 
de başa konacak bir nimettir. Geçenlerde de yaz.. 

K A R A Y dığım gibi biz sulhün ve para ile yiyecek bollu. 
ğunun şımarttığı adamlarız; her şnnarık gibi 

fazla söyleniyor ve hiçten sebeplerle haykırıyoruz. Böyle, şıma.. 
rıklık buhranlarına tutulduğumuz zaman başka memleketleri 
düşünsek yatışırız sanının. Işte size birkaç örnek: 

e Avrupadan yeni gelen biri dedi ki: "Vücut kilosundan 
kaybetmiyen adam yok. Şişmana artık pek az rastlanıyor. İnsan 
gözleri büsbütün değiş:rıiş; yalıuz yüzler belermekle kalmamış, 
gözlere de bambaşka bır bakış, korkunç bir fer gelmiş!" 

e Yine Avrupadan henüz dönmüş bir iş adamı anlattı: "En 
büyük şehirlerden birindeki otelde ziyaretime gelen zengin tüc. 
carlarla şundan bundan konuşurken zeytin lafı geçti Hepsi de 
üç yıldanberi bu mübarek gıdaya hasret kaldıklarını söylediler. 
Sefere çıkarken ihtiyatlı davranarak yanımda bir küçük kava
nozla zeytin götürdüğüm için önlerine koydum. Eğildiler, göz
leri parlıyarak uzun uzun seyrettiler. Birer tane ikram edince de 
sevinçlerinden az daha beni kucaklıyacaklardı!" 

• Aynı zat şunu da ilave etti: "sabunun kıymetini biliniz. 
Götürdüğüm bir kalıbı aşkla, şevkle koklıyan oda hizrnetçilerıne 
rastladım ve bir yüksek mecliste ortaya koysam oradakiler in 
yüzlerini, gözlerini sürmekten kendilerini alamıyacaklarına inan. 
dım, iman getirdim!" 

• Bir ecnebi dergisi yazıyordu: Fransadan Isviçreye gıda 
kürüne gönderilen ufak yaşta çocuklar, bakkal dükkanları ö. 
ni,,nde dikilip kalmışlar; dayanamamışlar, başlannı vitrinlere 
dayamışlar, heyecandan göğüsleri kabanp inerek yiyecek seyrine 
dalmışlar. B u manzara karşısında gelip geçenlerden bir kısmı 
göz yaşlarını tutama~! 

e İstanbuldan hediye götürülürken bir ufak şişe zeytinya.. 
ğım, bir küçük kasabanın bütün ahalisi eve dolarak günlerce 
ziyaret etmiş. Şişeyi evirirler, çevirirler; güneşe tutarlar; ba
karlar, yutkunurlar ve ev sahibini tebrik ederlermiş! 

Avrupa bu haldedir ve belki sulhü, beklenilmiyen bir 2 
manda getirecek olan da o haldir. 
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Vurguncuları Bazı Çes, it içki 
Kontrol Ve l ~LümD~N BETER 1 

No. 12-4 Yazan: MAHMUT YESAR! 

Teftiş Edilen 
Maddeler 

26 - 9 - 942 

r .. •• DiKKAT -" 
Pansiyonlu Ok1.1llar 

Meselesi 
Ona bunlann hepsini anlatmak JL- - Pena "mı ettik? Çirlı:fn kız mı? 

Dnciı. Yalnız o, söz dinliyor muydu? Sesi de fena deill ... Bahltcslrde nası! 

iktısat Müdürlüğü Buna s İ 9ara1 arda 
· k G Gümrüklerde Bozuk vuıyet ı~ınde panııyonıu llko· 

Günler geçiyordu. Bir gün, Bahri alk1şlandı. Gittiğimiz yerlerde forı top 
lıaba tiyatrosunda bir iUn gördüm: l:ıdı. 

im an Görmüyor o·. ru·· ı en D 1 k' M '' G .. ··rd·· kullar bUyUk bir ihtiyaca cevap 

runa !Utve edilen 9 memurla iate Jı- Kontrole tabi tutulmıyan bazİ ih- rular okuyabilmek lmklnını bul· 
Belediye İktisat MüdürlOğü kadro- ar 1 a ar OrU U vermekte, fakir ve muhtag yav· j 

komik ldıfr Hafıa Mehmedin ~ İhtiyar aırtar, Jine kanı Jcara 6bii. 
panyası tcıınıllltrine başlıyor. riiyorda: !erini istenilen şekilde idare etmenin nıe mıınarımıztn teftiş edilerek harice maktadırlar. Fakıt Maarif ldı· 
'ti KOtan;ra~yado, lherhaldc gelmiş ola~k- - Vcrjlndğim, hepsi iyi amma, Jşin 

• e erı aşmıya başladmı. Benırn 1 püı üzü var. ls!Am kadını aaboqe çı-
mümkün olmadığım, bilhassa fiyat VilGyetl F zl M 1 G•• d •ı ' • fÖnderildiği gOmrQkler baımüdilrlO- reıl fakir ve muttt119 yavrularf bu 
kontrollerinin yapılamıyacafmı aIA- ere Q G Q On &rl meSI iünce meydana çıkardmıttır. Bu cüm okullara girebilmekte ISyle bOyUk 

vapta, bugilntil bütçeye IGre mQd(lr- ır ısım a ın to Yapmak pa memleketine ihraç edilmek üzere reler .onunda bu okullara gir· 
lüğe yeni bir tahsisat verilemlyeceği Hasfal v D 1 v S b O gümrtığe getirilmiş kü11iyetll susam mekten vaz geçmlye mecbur kal· 

otelin arrasında bir otele indiklerini lcabilfr mi blç1 
anladım. Elbette bir lrahve,.e, bir pa Verjin, dndak b61dl: 
noya çıkıyorlardı, Orada tampnall)'- - Ben Rımnn di-
~ , ,_ .. 

kadarlara bildirmişse de aldtğı ce- Ve 9• K H lk S k leden olarak son g(hılerde bir Avnı- zorluklara aokmaktadır ki, blça· ı 

~aydedilmlştir. Bunun için Belediye 191 ar lgG e ep lmaktadır partisi, tozlu topraklar bulunmuştur. maktadırlar. 
rktsat MildürlilfO ımdllik, kontroJler Piyasada iapirto bulunamamakta ve ıretirilememesl yG 0 d 1 lAt Yafh tohumlar standardizasyonu ot- MHrlt ldareıf, latlda ile "'Ora· 
müstesna, diğer iaşe işlerini mümkün bu yüz.den mütkilltıt çekilmektedir müşkülAta uğ d z n ~n ma. ın madığı için, ne ~kilde hareket edil- c .. tıarı kestirme yoldan neticeye J 

....... İhtiyar, aktör, başını salladP 
.Otetln önünden sık sık ~eçiyordum. - Sen. onun demesine ne b;kıyor. 

Oç dört k şilık bir kafıle çıktığuıı cör 111n1 Nüfus klğıch bile yok. Ben, ha. 
Hm hemen arkalarına talnlacaktxm. fn: Beyin yerinde olaaydrm Jnımpan 
Doğrudan doğruy.ı kumpanya direk yaya almazdım: 

t&rü i!c .konuıı;mayı düşundüm. Bu, k~ Sanşın genç, ellerini oynatıyordu: 

olan düzenle tedvir etmektedir Esa- Hattl bunun neticesi olarak kolony~ lnr İdaresi bra ığmddı 11 r
1
en İnhısar- mest llzmı geJdiji Ticaret Veklletln- baDlıyabllrnek lmklnına mallk ı . 

Beledi • ela • u ma e er n dahilden den sorul şt f ı b d ken bu o ti ı ııı ~en ye, kontrol ile vurgunculu- bulunamaz olmu,tur. Bu dıırhk is- teminine mu,·a{Cak ol - mu ur. c; ne ya ancı ma. - i • . m racaa ar v yet ka. 
tu önlemtye lmkAn görmemektedir pirto ile Ugili maddeler üzerinde vur- retle vermut 1 l ~~ştur. Bu su deler kartştırtlmış bu parti, Nccıp nallyle ve aıraalyle kaymakanıhk 

tirme bır yoldu. A1?1'1a· Fatma ile gö - Tabiatı da bir acayip ...• Çok ııe-
ilp anlaşmak istıyordtım. ı;ırnfiz. . Dik[ne konuıuyor Herkes-

Çünkü ~cirler getirdikleri mallar; gunculuğa yol aı:maktadır. pılabilttektlr ya n z yer ı mallarla ya- Hancı fi:masma aittir. Alakadarlar. emniyet lmlrllöl, batkonılaerllk 
fazla fiyatla nldıklarınt söylemekte ve Son günlerde rakı ve bazı nevi si- y: l" · b stnndardızasyon mevcut olmamakla : ve muavlnllklere, aonundı da po· 

J.'atma.yı otelden arıyamaz mıydım? le arbckşlrk edeme:s. ··· 
~l gbrünce pııracalrtr? Arkada'}la- İhtiyar aktar, etiyi~ ipret etti: 
riyle beraber de olsa, bırakır, benimle T O kadanna pek lranşma ..• z. _ 

'llŞUrdu. mania, o da ıirflşir. 
En doğru, bunu buluyordmn, Bi1tün Öbür kadın, homurdandı: 

cesaretimi topladım. Otele (İttim. f çim - Huydur, defişnes 
den Ali Nafize .küfilr ediyordum. Sır İhtiyar aktör, lnzmıftı: 
-.ıncıakt avcı biçimi esvapla hiç ~e iyi - Öyle bir dei"ıir ki, .. Ben, bun-

rıılamnıyacaktım. dan yirmi sene evvelki adam mıyım 1 

Fakat, çıkar yol yoktu. Hepiniz, kırkında olmadan, gün geç • 
Otelin carsonuna aordmn: tkçe cleğitlf,yorsamız... Elbette öyle 
- Artistler buradalar mı? • olacak. Dünya defiıiyor. Ben. bun • 
- B"rkaı;ı sobğa çıktı amma, bir !arma aldırm170rarn. Bizim işimize 

.bçı burada... Yukarıda, sofada otu- sekte vurma11 fena 
nyorlar, Eğer görmek istiyorsanız, Hınçla ciilüyordu·;· a 

n bakın. _ . • - Amma. ne diyebilirsin; Hafız Be 
Garsonun serl>eıılt aoyl~lı ~11nı yin botuna gitti. !ster istemez kahrını 

cen: letmlıtl. Artistlerin, hovarda in- çe1ı:eceib. Arada Hafız Beyin batın 
nlar olduklarını daymqtam. Mera • Tar. ' 

9lmle karı1rlafllll)'aCafmıa emindim. Sar11m eme, lal'Mt Hm'4Jh: 
Sofada;ld kadın, dört erkek otura • - Ben, çekemem doiruL.. Hafız 

JOııda. Biraz yilrlldtim durdum. Erkek Beyin kalın )'Otişiyor. 
.leııden biri baktı. Sordum: Vwjia, ,..,, ... ıesle: 

- Hafıa Mehmet Beyin Jcampm • _ Kendi kendinlı:e ne ıeHD thl!Y 
~ı ile mi mllterref oluyorum? ı ohı1'01"911n9ZI Dedi 

Hiçbiri toplanmadı, beni tepoclea tir Dıtlyar alrtör, ~ .._. .-da: 
fa •herek baktılar. Necim? 
- BaJ111'111l efendim. Bir cmrisab mi - ' 

bt'? -
Onlara yübınnıtım: 
- Size bir t«t7 IOl"KaPn. Rabatns 

ıeatyorum amma ••• 
Dalmık saçlı bir aenc. hemen bık 

bir iıkemle uzattı: 
- ı.talfana9ah, bayunuı, oturma. 
Soracafmu ..,.elden taarlamqtnn. 
- Artistıerlnlz ananda Fatma • 

- Raı Fatmayı soruyor, sallba! Be 
kimse tanrmu, dl7orda. Bak. tanı-

., nJaf var. 
Tıraıı uzamtt 'Ol'ta ntlı bir ~. 
na kanı ölıı&ilrdtl: 
- Tanmıa1an olmaz olar nm? 1'ıd 
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yanlrı fatura tanzim etmckted!r. Bu garalar da aynt IUretle piyasadan c;e• er l mantar ulundu beraber, yajlı ~umların ihracında • lf~ havale edilmekte, it aahlplerl : 
suretle gıda maddesinin mahallindeki lrilmiştir. Bunlan blyilerde bulmak Mantar bulunamaması yüzünden kalburlama usulunün kabulOnü tav- ı gilnlerce kıpı kapı dolaımaktı· t. 
fjyatı antııııılamnmaktadrr. İktisat mümkün olamamaktadır. BAyilerin içki şişelerinin ajtzı ağaçtan yapılan ııive etmektedirler. l drl'lar. 
MOdürlüğünün alAkadarlara bildirdi- söylediğfne g6re İnhisarlar İdaresi, ?ir. ne~i kapakla kapatılmakta. bu da Pamuk wlandardizasyoniu Kestirme yoldan, her yn pan · 
~ne göre. vurgunculuğu önlemek için piyasaya ispirto hiç vermemekte her ıçkılerın boımlmasma sebebiyet ver- Ticaret VekAiet· 1 k ta slyonlu okullara kaç talebe •hna · 
istihsal bölgelerindeki Belediyelerin bıiyie haftada ancak bes ıişe inhisar mekteydl: İnhisarlar İdaresi, mMnle- dardizasyonu vücu~: n ;~~~ek s 1 ~~ caiiı teablt edilse, bu .. yı kazalı· 
foturalan kontroHl ve sahte fatunı rakısı vermektedir. Hususi Amiller i- ket dahllınden mantar teminine mu- tetldkler yaptırttıtı h be 1 ~t ra taksim olunaa ve kaymakam· 
tanzimine müsaade etmemesi !Arım se bayilere hiç rakı vermemektedir vaffak olmuştur Yakında bu tnan- Standardlz,...,.o . a r a immhış r t tıra kazalarına dü .. n miktar da· 

1 1_._ .. 1 • ta 1 . 1 • • -.- n nızamnames azır- • hlllnde lıta b 
gc me11.ı.eıu r. Eğer istihsal mıntakalart Eııuen hususi Amiller, imalAt masraf- r ar ış enerek ılııe kapalı haline ge- lantp tasdik edildikten sonra pamuk l lftU ç ve u ol<ulları 
~led_JYelerf bu iş:! lAzım gelen bir i- larmtn deh,eUi surette artmamna rai- urııec;ktır. . ihracat kontrol~ne tabi tutultcak Vf' girme 4artlarınr haiz talebe glSn · ı 
hn:ı ıle '9parlarsa, ıehrimlz Beledi- men yaptıkları rakıyı muayyen fiyat- İnhısarlar fdaresı namına gümrük- 5ttmdard nümunelere uymıyanlıır lh- dermeleri bfldlrllae, lı gayet ha· 
yesi de istihsal bölgeleri :fiyatlıırfna tan fazla fiyaUa satamadJklan Jçln, lere gelen göz taşlarmm ithaline de- rac; müsaadesi verilmlyecektir a alt bir •ekllde halledlllr. 
nıuayyen masrafları ve normal kln bayilere kAr bırakmamakta ve malla- vam olumnaktadır. Bu töz bt,larTnm Dfier taraftan pamuk dökilnt{lsfl ı Şu kfrtHf zihniyetten Mr tarta 
ntlve ederek bir satış fiyatı kabul e- rınI doğrudan doğruya meyhane ve - rald dinlerıdirflmeslnde kullanıldığı fhrarmm kontrole Ubl tutulduğu Y•- \.l<urtulımıyoruz . 
debilccek, genişletilmesine kati lüzum salre gibi milstehlik mahallere ver- haber verilmektedir. ulmtştı Bundan maksat pamuk dg .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• J 
ol~n İktisat Müdürını-a kadrosu n~ de mektedir .. B~Y_flmn ~yledltfne ~re. ktlntnl~rl arasında hakiki pamuk lh-
murakabe tıfnf llnemle dewım ettire- hususi Amıllerın kendilerine bıraktığı Edincfkfe lfr Otobüs racma mAnl olmaktır Kontrollerden 
cektir. Alikadarltt istihsal bölıele- kAr HO kuruşluk •tltta ancak lkl rnittevelllt lhtilAflan halletmek üzere ALMAN TEBliGi 
rindeki toptnn sat2' flyatlarmın res- kuruştan ibarettir. Devrfl• 5 Kic• VekAlet. bir hakem heyeti ıe.klllni ~ Baı taralı 1 incide 
men tesbiti için möracaatlarda bulu- Diler t.ra~n İnhlaarlar İdare~i, :rl alAkadarlara emretmiştir. Hakem he- Kafkasya kıyılan açığında düş 
nacaklardrr. piyasaya kAfı derecede inhisar içkı- Aiiua Yaralandı yett ı.tkül etmı1 ve ıtmdlye kadar man deniz hedeflerinin bombar-

leri verlldiJinJ iddia etmektedir. ":I.. iki nı•nAnı ;ııe bakmTıtır dunanı ıırasmda iki Rus yük gee 
2000 Klc •ıye Ucuz Maamafib gerek içkilerde, .prek Evvelki ,On !cinde 35 Yolcu bulun- Fındık lıabm heyeti misi bombalarla ağır hasara uğ-

·s bazı nevi sigaralarda darlrlr: çekılmesl .juğu halde 06nenden Bandtnnaya Fındık ihracatmda •-haddOı _ .. __ ratılmııtır. 
meselesi hakkında 1\1 iki noktai na- gelmekte otan bir otobOI, Edinclk na- ... cvoı: Star t böl esind 

Yemek V n k ıar ileri sur-u- ımektedir.· cek ihtlllflan halletmek Gzere bir ıngra g e hücum eri ece hiyeslnln KlSprObaıı mevkllne ıeldllf • k tal çetin lard Bütün diğer "eyleme oldu~· "gibi, hakem heyeti te,kfl edllmlftlr. Heyet, ı an savaş an sonra 
v ""' zaman devrflmlftlr. HAdlse Yol Qse- '--'-1 b ı._ •· tahk 

Şchrhntm tanmm~ tftefrleri bu ktş 
şcltrfn en münasip bir :yerinde ,Onde 
iki bin yoksula ucuz yemek verebi
lecek bir lokanta açrnıya karar ver
mişler ve bu kanırlıımn Beledi~ 
bildirmişlerdir. Belediye Ucirlere, her 
türlü kolaylığı göst~tir. Belediye 
tAcirle!"e bir fakir ölç(lsQ t.esbit et
melerlni bildirmiştir. TesbJt edilecek 
ıtvsafta olan 2000 kişiye birer kart 
verilecek, banlar her g(in bu lokan
tada rnuanıen saeftcnie bedna ye
mek 7fyoeıeeJderdir. 

i"ki ve sigara stoku ... _ ....... anlar var- · d -'d bl ,__ Ticaret Odaıdnı temııllen Ziya Kılır. IOABA an ve a§IUI mus em .. ~ .-~., nn e fi' en r -,Oacu)'a çarpmamak t tejik ktal 
dır. Memlekette köylü nlsbl bir refa- ic;ln toMrOn manevra yapmaşı srraaın- Ticaret VekAtetlnl tem.nen Necmi ı ra no an işgal etmif-
ha kavuşmuş ve bu yüzden köylerde da \'IJkua gelmiş ve devrilen otobOı Burc ve Zahire Borsan komiserinden lerdir. 
içld istihtaki c;ok !azla artmtıtır. Bu hurdahq obnuttur. Yolculardan 5 ld- mürekkeptir. Şimal cephesinde dilsmanm yaptılİ 
ttı"buta piyasaya c;tkartılan mallarm ısi aitr surette yaralanmıştır. Diler ıaıırtma taarrutlan pQakilr:tülmOı ve 
mühim bir kısmı kl!ylere gl}nderll- yolcular da az eok muhtelif yerlttln- Bir K d D +u 31 Sovyet tankı tahrip olunmuıtur. 
mektedir. Bundan başka ,işe yokJu- den yaralıtnmıslardrr. Yaralılar Ban- G in, 05 nU Stallnırad dotuaundaki düşman ha-
ğundan piyasaya az miktarda lc;kl çı- dmna hastanesine kaldn11m1tlardft'. IN!akla Öldu••rdu•• va alanlan ıündQs ve gece bolnba-
karddıtı haberi de doğru değildir. •'S lanmıştır, 
Çün1n1 İnhisarlar İdaresinin yalnız T"ürk Gazetecileri Şerefine DOn akpm Beyoflunda bir cinayet Saratov clvarfndald petrol depolan 
fite )'al>an ayn bir şubesi vardır. B" 'Ted ~ ) lşlenmft, bir kadın bir erkefi bıçak1ıı ııece bombardımanlarlyle ateee veril-

/ 
• .1 lr .,, a .LOP anbıı Yapıldı yaralaJ'1P mctonnOstQr. .,,ı,tır. 

ıpırto uarlığı Londra, 25 (Rad70 22,15) - fstlh- Tarlabatfrıda Topra'lt.OCO IOkaJm- Volıa berzahında fkl petrol ıemi• 
İnhisarlar İdaresi, ispirto darltğmfn bnrat Nazın, bu akfun Tarlı: 1'8Zete- da g numaralı evde oturan Azhne NI- ılye iki büyGk mavna ve mGhlmmat 

dahiH istftllAkin çok fazla artmtt ol- cileri tereflDe bir kolde)'l parti ver- vazı ismindeki anıırfu.tyle rakı içer- yüklü bir tren bu nehrhı dolusunda Yumarfa Fiyatlan ınasmdan neşet ettilfnl. bununla be- miştir. Bu. bir veda toplanbsldft'. ken aralarfnda k•kançbk :rOzQnden tahrip edllmiılerdlr. 
raber gaaetelerde 7asddıtı ıR>I. Ma- bir münakaıa çıkmııtJr. Azime Nlya- VoroneJ civarında dütman bot J'el'e 

YUJmlrlıa ftyaflan ,.o'ksebnekte de- caristandan ispirto getirilmesinin ba- Suikast Davası Temyiz dyf Mvrnlye baılamlf, bununla da taarruzlarmı tekrarlamı,tır. 
lnanm 1Uına ne bakıyor.llQllUZ? 

Sarqnı bir sene. yüzlnü ~ 
ita: 

7.40 Haıı.rt.r 
7.51 .... fPl) 

~=-
11.45 x-... 
-.ıı :a..J'O ........ 
20.41 Ttnttltr 

hl.s mevzuu olmadıtını, Papıbahçe Mahkem-inde hiddetini yenemlverek maaantn "se _ Cephenin merkez ve limlıl keıdm• vam etmektedir. ~ haftalarda ~ " u 1_, d 1 
58 _ 80 ıtra olan bir bib"Ok sandık fabrikasında ~mJya batlanrlan rinde duran bıçakla dostuna hücum VTın e taarıın arımıza denm edil· 

- VerJlnle Mlnarun marifeti... Bur -.n alıp cetf.rdller. 
Batıran kadın. iki eHnl ~ 
yamıtıtn 

11.45~ 
14.00 Bando 
14.30 At "8nthn 
ı4.ff TEllSIL 
1LOO Procna &a..3._.....,._ 

n.• t:z; 
21.U 
21.45 Kanupm 
22.00 Ori:-
12.30 HeelW ...... ır..-.. 

~ ~a.n 88 _ "N lireJW. ~- fazla ekipler ~yesınde bu ihtiyacm Ankara, 25 (TAN) - Almanyanın t"tmistlr. Kadm erkeği dört muhtelif mlştlr. DUşmantn İlmen g61il cenup 
mtştır Bir lbayftk sandıkta 1440 twne k~nl a&JlemektedJr. AııQ,. ~ elciai Von Papee'e 1Winden )'ar'a)am11 Ye neak yetlteft- dolusunda yaptığı mahalli taarruz ve 
......... uria ibıılanmaktadır. C!M.re ....,n- Vermut imali ..t1nt9t "'"""'da nrnen brar tem- terin araya gtnnesJ 1lzertnc bu knntı kııreıı·k ı.arr.usıar kırıımııttr. 
ol~· Y'"'' 6 " 1iz !!dildiği için, yarm (-bugün) ö~ı~- k ·h tl ·şı· /talyan g t le • d de 191 - ıoo aand* --~ft -1. Vermut imalinde kuDanılan ve ha- ,. avga n ı nye enmı ır. Ağır yaralı aze e rın e ,,. __ .- den 99Tel ~ mahbmninde ıtll!ftf 1 NI f n..: 
mektedlr. riçten tthal edilen bazı maddelerin mtfrafaa yaprlacalmr . 0 an yaz .oeyoğlu hastanesine kal- Roma, 25 (A.A.) - İtalyan harp 

ıfn11mışsa da biraz ~nra 51milı;tiir muhabirlerinin bildirdiğine göre, Al-
.~--~------------------------------------------------------------------:------=--=----==-----:-:--::--------·--~Blr==~-:1~-==-----~~-------------;------------------------------------------,,'[~~it~::-~,~:>~lli/~S~~~i~~(~L::,::);:~ man komutanlııt. Stalinuad'da fa~a 

1 Gr.ıcr Grlr. .._. 1 Dördüncü Harp nglDz Gazete- Türk Dilci6ğinin ~n:ı\~~~~~~ne~~~!~!~~ıv~b~: 
1: 1: l:ı il:." H•BE.AlER Yılına Girerken sı·n·ın Makales·ı ~ ea, taralı ı 1ne;c1e 1 k 1.4 B dım adım neru1erelc dOşman şehrtnı • a- Bat tarafı l incide kuvvetle -harekete geçmeleri ve n 1 up ayraml kemirmeyi tercih etmektedir. Ruslar, 

Varnadaki Rus 
Konsolosluğu 

Meselesi 

M •. Taylor'un 
Vatikandaki 

bulmak ta gfiç. Fakat babalanmlz l:lfj- Bq tuafJ 1 melde ~~a cephel~~de müşterek ~~ir- l:ilr Bat tarafı 1 lnelde ara sıra kaybettikleri noktalan ıerl 
bize ıanq ö~-:ılerdir:. Uzan g~ ünü korumak aa-ini hedef tut• l_ığı yapmak ıçın fevkalAde musa. rımız birbir incelenmiş, sözde ve almak fçin karşı hOcıımlara teşebbils 

5a ... 11UU • ., - t ld ~... aktad lar yazıda Türk dilinin canlı unsur. ediyorlarsa da muvaffak olamıyorlar. 
ve IOiuk Jrlinleıde çok çal..,W.r maktadır. Türk hüktlmeti, bir ci• 

1 .J u6-:u•u ?7~b . le ır • lannı meydana çıkarmak için bu··• Bu ka1"11 hilcumlar müdafilerde hAlA 
kunedl !kahvaltı yapmabdırlar. han harbinde tarahı.z kalmanın mumıyet ıtı any gazeteler .. k bir d~ kadar canlılık bulundu-
0 halde domuz sucuiu ve ıacuk tehlikelerini biliyor. Bu memle Almanların uÇak bakımından ka. yu emekler verilmiftir. Bu ara• tunu gti.._1ı. Dilşman ~le bir şid -

Temasları yerine pMMes, )'Ulll. urta yerine ket safdilane bir iyiımerlij~ yıplanru ~i edebi~klerin!, da dilimizin yapısı üzerindeki a. detıe döu...,yor ve o kadar maherne 

ze harp ZMnanmm istediii fazla ile kendini umumt harpten kur- lotlann yerme wbaşkalarmı koya- kazanmaktadır. tarda Dl ' ne - mühimmat depo 

1 

yuımuta tozu yeyı:njz. Patates si. kapılarak sadece bir mukavele fakat kay~ttikleri tecrubeli pı· raştırmalar da büyük bir önem sarfedlyor li. eetıfrde muazzam mik-

ras A·ıansı eı·r Tebf.,g... Go .. ru·· c.men·ın Mah·ıyetı· enerjiyi •e.reeektir." tarabileeettne ınanm• delildir. mıyaca1t1an .~utaıeasındadırıar. .~~~ca ~fad1 ne._•edlaı~abek tc:&bedene. c1r edildillne hmonetmet lbfm ııelbor. 
~ Sonra patates ve yumurta tozu Türkiye 1940 •azının nult afin. . <:T~te~r.ı.kı muhası. m taraftan nı e 1 ır .... ..... inkıllbı ile baı Bütün ıtoklar ve bQy{lk asker mev-

., •- b b k tak 1 alın lıyan Ciimhuriyet dilciliii. btirik cııdu tQkeninct,oe kadar Stallnırad'm Nec.retti Biraz Aydınlandı ile yapılacak bir yemek listesi. Bu !erinde lngilterenin müttefıki ırmın_ .?Y~ . vı.re er a. Tiirk inkiJabının tok verimli bir ıaf. haleti neslinin devam edecellne IÜP'" 
s yemek listesi laşe Nezaretinin kalnıaJda müttetlklerin zaferine dıkça onumü.zd.eki günler zarfın. hası olarak. yannki Tülk n•line milli he yoktur. 

Moskova, 25 CA.A.) - Tasa ajansı Tatikan, 25 (A.A.) - Miroa Tır fenni Iabaratuvarlannda yapılan güvendiğini bütan dünyaya ilin da~ ~~al!ngrat durumunda ~ir bir di~ anlayışı getirmiştir. 
ildirlyor: Berlln ve Vlchy radyolan, lor'un :ikameti andıkça ve Ameri\:ah tecrübelere göre hazırlanır ve etmiftir." • degışiklik. olamıyacağını tahmın B:rtnci Tiirk di~ lnıraltaymdanberi 
arnadakl Sovyet konsolosluJunun diplomatın para veya devlet brdtnah halka muhtelif vasıtalarla öğre. Şimdiki lftZiyetten bahseden etmektedırler. ıeçen ıeneler zariında, ınkrllbımmn 
tıs tarafından yapılan araştırmalar ile görüşmeleri tekerrür ettikçe Roo- tilir. lnkillz mecmuaa 7azıaını fÖyle Sovget reımi tebUğl her alanında olduğu cibi. dil çabıma 
tice inde suc;landıneı ban malzeme- ıevelt'in m&meulllııin ..,.U.tiııdeki t-....ru.--ı.. t 1..1 .. _.. bit" . larrndıki hamle de ualmamıı, tam ter 
nele geçlrllmest Ozerlne Bulgar hil- maksat sarahat kesbet:mekted1r. Bu .a.a•u~çwı: aşe r aynca - ınyor: Maılkova, 25 (A.A.) - Sov)'et sa-
metince kapatıldT!mıı yaymı,lardtr. suretle ba,lan~çta bu seyahate •eril- kike muhtaç bir mesedir ki, bu "Türkiye, haziranda Muırın bah tebllti: Stalingrad ve Mozdok ılne büyük reliszneler cöıtenni$tir 

ıjansı bu haberin yalan olduiu- m-'" •.-..-i?en aansan--net mahiyet ~ husustaki t.etiltiklerimi dönüşe bı• yıkılması ihtim•Hnt ne kadar bölıelwtnde ılddetli çarpışmalar ol- Türk dil Kurultayı ilk toplaııdıtı 
ıı;ıoo "'~" ı- ak. ş· dilik kad • i ğuk ··'·- &lln 3000 üyesi bulunduiu halde, bır bfidirmfye mezundur. bemml,et.lnl lraybetmitt.lr. Ta)'lor' - r ıyorum. un şu ann so kanlılıkla karr-ıul§ ise, muıtur. Baıka cephelerde önemli hiç rün milyon!arca Türk, bu millt dil da--

Sovyct hilkOmeti. Vama konsolos- un ziyaretinin esaarnı tctkil eden pro.. söyliyebilirlm ki iaşe meaeleleri şimdi de Kafkasyayı tehdit e. bir değlf!klik 1'0ktur. vur etrafında vazife almlf bulunuyor. 
tunu daha 5 EylOlde kapamıya ka- feler ba suretle bakllci çcbreJerinl at- burada gayet ilmi bir ~ilde hal• den tehlike önünde aynı soğuk . Stalinil1Mf. cephealnde febrln batı Esasen bu ınkıllp hareketini, ondan 

vermiş ve bu karannı O zaman ma~adır. O.enoatore RomatlO P.. ledilmi§tir. ... kanlılığı gösteriyor. Türkiyenin tımallnde düpıanm yaptığı taarruz- önceki udeletme cereyanlarından r 
tyadald sfyas! milmessill vasıtasiy- retesf tı0n ciinlerde Defl"etıliii bir ma- Jf. Jf. hareketi askeri hareketlerin ge. lar püskOrtatmüftllr. yırın en 8nemli nokta bu lnlntlbı 
Bulgar hQkQmetine 't'e a)'nl -- blede hidiselerin cereyanmı deli, • . . . ·lipne safhalaruıı hesaba utan Sovget ek tebliği TUrlr milleti fle beraber Tflrk dn -
nda Sovyetler Birlltfndeld Bulgar timrelr fikrinin heniis me+smım olcla şimdı ~sütunlarında sa. bir memleketin hareketidir. Türk Jetinin el ele vererek yapmıı olmur 
sine 7 EylOJde bildirmi ti. hına kaydetmelİ bMı ldmselcrln clllr • , yahatimme d8.am edebllL nıilletinin, erektigi zaman r. lfoskoM, 25 (A.A.) - Stalln«rad'- d 

Bu~ar pollsinln konsoloslup yap- katini çelanlfiir. Fakat cazete ~ ra rız: 'hava lmv'Yetleri sizi istiyor. dunu korm!ak 1ç· ma1ze yu da ıtddetıl çarptşmalara devam edil- ırDu cahımalanna brp biirik alı 
it eşkıyaca baskm ve konsolosluk manda buıünden ,..nnı hazırlamak ll Gençlere daha faal işlerde çallf" . bak d 1iıe V'"~ r: dili Sovyet teblili ekinde blldirll- kılarını esircemiyen Milli Sefimısin 

a tnın silahlı tecavüzle soyulması zrm reMlii nc:ılrtasında 11rar etmlıtir. mak :imkinınx veriniz. Eler ordu• kaıa~-- kaunınlam ~..ıı .... ı ,ı;;;:;;;!_,~ mektedir. kıymetli il'f8Uarı aayealnde bUyük elit 
ve ta kmlıklar 15 EylCllde yani kon- ki, 12 cl Pfe'nln nasarlan da eawn ya girerseniz harbe iştirak etmiş uaıa .' ~~e ...,,,~"ÇA Sokak muharebeleri esnumda bir davamıaın bundan ıonra da verimli 

loshanenln kapatılmast hu1Usun4a enttiıe ile mll!etlerin tstUı~allne mü· olursunuz." gibi kadınlan asker. harpçi ~ir ~olduğuna fUphe Sovyet birliği 200 den fazla Almanı relltmeler cöstereceifne şüphe yolr • 
et hOkOmetlnce verilen karar- teveı-clhtir. liğe davet eden il8nlar gun·· ün en yoktur. yok etmiştir. Almanlar, bazt evlere tur. 

an ('ok sonra olmuştur. ginnjye muv•ffak olmutlardD'. Du• EL-.JO (! 
Peşte haberlerine göre laıvekillmlz Dr. leliçet mühim haberleri arasında sayılı.. Times'in ilam& rum, bir karsı bGcumla eski bale ıe- ~' ':lef ln muvakkat 

yor. Hatta büyük malazalar bile Londra, 25 (A.A.> - Timet ıue- tlrilmlttfr. kabri rigaret edilecek 
Budapeste. 25 CA. '.A.) - Buraya Uz'u Kabul Etti ilanlarında ilnifonnalı kızlara hl- tesl başmakaleslnl Türk _ İngilis tf- Almanlarm Stallngrad dolu 1ıma-len haberlere göre, Bulgar makam· tap ederler: il tık'-- hü _,__ ..n..wırtill Ankara. 25 (A.A.) - Tiirk Dil Kır 
n Vamadald Sovyet konsoloshane- Ankara, 25 (TAN) - Bugün caretinin gösterdiği büyük lnkişan ne yap ...-. cu~ .,......... - rama Genel Sekretertilfnden blldtrlt. 
de ... apttklan araştırmada kısa dal- ö~leden sonra Ba-kil Şükrü "Hem ilniforma siymek, hem tahlile hasretmlıtlr. m!l$tilr. llıles~n bir mahal civarında mlstlrı 

ol 6 y· - •--...11nlrmo• ... muhaf et k 1_ U-"~ -• d ..._ _ ___.al ..._ 500 Alman ö1dilrtllmOştüT. Volga fi- .~ 1 ıa ilzerlnden lşllyen glzU fkf wrlcl Saraçoğlw bir tetkik seyahatin- ıunı -.· .... aza me m- uaıcu _.q on ~~ .........- • lotmAsma mensup gemiler 8 Alman Onuncu Dil Bayramı ao., ••• y e n 
telsiz makinesi lbulmu:ı1ardtr. Bundan den avdet eden Ticaret Vekili tenenb elbiselerinizi bbclea aL poratlon tarafından imzalanan Yf!llf nnkl cumartesi stinii Ttlrk Dit Kanı 

ka mahrem bir takım evrakla ba- · chrmız." mukavelelere •are. hı8iltere bu 1ene topunu tahrip etmişlerdir. mu menıupları, batta K...-am Batanı 
er infil~k maddeleri de bulunmuştur. Behçet Uz'u kabul ederek kendı. Bu ilanm altmada da f6y1e bir Tilrklyeden ~ .eneden de fazla Merkez eepMaitule olduia halde, aaat 10,30 da Ebedi Sef 
Konsoloshanenln ajanı olarak çalrsan siyle uzun müddet görüşmüştür. ilan göze batar: mahsul almıya karar vermiştir. Atatilrk'ün 1D11Valrbt kabrini ziyaret 
bazı Bulgar gençlerinin lslmleri öğ- Yabancı Dil İmtihanları ''Ummna mahsm olarak hanr. Thnes Yımsmda ~yle diyor: Moskova, 25 CA. A.) - Moskova ederek Kurum adma bir celenk ko111· 
renflmlı ve bunlar derhal tevkif e- lanDUf elbiseler filin 7ercle U!f. "Yunanlstanla Adalar denhindekl radyosu bu,Onk<l Y87Ul\mda Ktsılor- caklardır. 
dllmlştfr • Ankara, 25 (A. A.) - Devlet tne- h. e41·ı ekt fili - .. x-.... Yunan adalarının Mihver devletleri dunun. Alman mukavemetine ratmen Katlama ziyaretlerini kabul için 0 

._, · j murlarlyle bankalar ve devlet mües- ır 1 m e ve D _, .... - tarafından inal!, Türkl~ye mQtema- batı 't'e merkez cephelerinde taarruz- c'in uat l5,30 dan 18.30 a kadar K11-
'Elaziğde Üniversite seseleri memurlartndan yabancı dil larda atılmaktadır. Bu elbUeler diyen daha fazla fngillz malı gönde- tarfna devam ettllini bildirmektedir. """ aÇ!k bulundurulacaktır. 

imtihanlarına girmek fııt!Y"enlertn BI- zarafet, metanet ve ucuzlaia bir rOmesine mAnl otamaırılshr TQrklye Bir Rus blrlilf. 10 ,on süren hare- Alrtam saat 19,45 de Karam adını 
Haftası Açıldı rlnclteşrin ayı içinde mtlracaat1an lfı- araya topbmıqtır.'' lnglltere ve Amerikadan bnhusa de- kAt mumda, tıç mesk4n mahalli ele Ankara rabonac!a bir ıöy?. "'9rfl~ 

EJA:at. 25 (A. A.) - Unfverslte -zım gelmektedir. Belgeler Maarif Ve- Bu ilin size bir feY ifade et. mir mamdlAtı itlıallnl arltD'acatmı Q- geçfrmft ve 5,000 den fazla Alman öl- cektir. 
flattası Rektör Cemil Bilsel'in Halke,1 klltlğine gOnderllmek Ozel"e en geç mez; fakat hükıimetin harp icap. mit etmektedir. dünnüştOr. Almanlar blokhavzlar ve Türk Dil Kanana onunca Dit Bay. 

lonunda verdiği bilyOk a1Aka toı>lt- 7 İk.lncltefrlnde postaya verlhntf bu- lanna uyarak orıtaya attığı bir tnsıu. metodlan Tllrlder berinde tel örgüler ıerlslne iltica etmektedir. rımıımı bilttın yurttaıtara kutlu ohm 
yan bir konferanslyle açılmı~ır. Pro- lunmalıdtr. fikrin ifadesidir ki, bura halkı iyi bir tesir bıralonqtrr. Ticart müna- Çarpşrnalar ekseriya ıötos ~tose o- 11.,1 candan .,Urekten diler. 

Şimal Buz Denizinde 
~ Bat tarafı 1 incide 

bir grupun hücumu takip etmiş. 
tir. Bet tayyare düşiir(llmüftür. 

Günün üçüncll taarnızu 9 tay
yare tarafından yapı:lmılf, ftdsf de 
düşürülmü§tür. Gece yapılan ta. 
arruzlarda da 8 tayyare tahrip 
edilmiş bu smetle 12 eyltılde 
düşürülen tayyarelerin Myıtll 13 
ü bulmuştur. 

14 eyJdlde düşman deniza1b. 
lan yeniden taarruza geçmişler. 
dir. Bunlara su bombaları ile 
hücum edilmiştir. Birkaçının ba. 
tırtlmış olması mahtemeldir. 

O ıtın ölleden sonra kafile 22 boM
ba tayyaresinin daha h1lcmriuna ut
ram'Ştır. DOpnan baıbca bedet olarak 
bir tayyare gemisini seçmfl, fakat I• 
aabet Jı:a;Jdedememfltlr. Blru aorıra 
kafileye J11k9ekten uçan 13 tayya• 
renin taamızuna maruz kahnlf ve bu 
hllcum 1 aaat blr ~ek sQnnü.ıQr. 

Somali muhribi torpme yaralandtlı 
lc;in başka bir muhrip tarafından ye• 
dete alınmışsa da fena bir havada 3 
~nden fazla bu halde eeyrettprten 
sonra gemi lklye aynlarAlc batmtşt!r. 
Bundan ba5ka bfr mayin gemisi de 
torpntenerek batmıştır. ....._ • 

'Japon denizaltıları 
Berlln, 25 (A.A.) - Alınan ordu

laı1 baş kurnandanlıtr aptıdakl teb
lilf neşretmfftlr: 

Müftereken yaptlaıı deniz bareket
lerl çerçevesi içinde o~ bere, Ja
pon harp 1emilerl A~ h1ireket 
yapan Mihver kuvvetlliifyte teınasa 
«frmllerdir. Alman harp gemileri, Ja

feaör ve doçentler hattanın bOtün Bir taband dilden hntlhana rlre- için büyük bir ehemmiyeti haiz- sebetlerfn kuvvetlenmesi sıkı ve na- tarak gelişmektedir, 
S(lnlerlnde muhtelit mevzularda kon- cektertn 24 :tldndıe,rinde yazılı ve 27 dir. Bu elbiseler hükftmet tara. rmıslu lttifaJdmam muhafazasmda Voronej'de de ılddetli 

l!!tZ2!!!!!!!!!!".!!!!'!!!!!'!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!!!~!!!9 pon)"8tlm haıt>e gtrltfndenbert Hint 

feran lar V~ret'!'klerdlr. hı:lnclteşrinde 116slil, Bel yabancı dil- fından tayin edilen mahdut ve hiç şOphestz Amil oltnuştur ... 
den imtihana ıtreceklerln 24 ve 25 k 1 rd muluırelJeler ol.uyar 

Macaristanda Bir İdam 
Budaı>estc 2:1 (A. A.) - Işıkların 

.&d rülmtls oldu!'!u srrada 70 kilo 
,.mteıı vl!' f:'lbl e c;:ıl nn 61 yaşmda bir 
tgç dh: nTh TP tarafından idama mah 
kam edilm~tir, 

İklnciteşrinde yazılı 27 ve 28 İkin- muayyen umaş a an muayyen Moskova. 25 (A. A.) - VomneJ 
clteşrinde aöalU imtlhanlart yapıla- modeller üzerine yapılmıştır. Bu harbin ne kadar cfdc:U telikkf e- cephesindeki kesimlerden blrçofunda 
caktır. sebeple de pek ucuz, fakat zarif- dildiğini ve nasıl bütün faaliyet. ,ldt!etll muharebeler devam etmekte-

!mtı1lantar Anlcaraı!a Dil ve Tarih- tir. lerln harp gayesine tevcih edildi. dlr. Sovyet kıtalan 90n ıünlerde zap-
Coğrafya Fakillte inde. 1stanbulda tl- Bütün bu neşriyat, bu propa. ğini gösteren canlı ve hayattan tettiklerf mevzileri saflılmlamı lar v«" 
Diversitede yapılacaktı-: ganda ve ilanlar bi.ıe lnkilterede misallerdir. müteaddit Alman hücumlarını pils-

kürtmOtlerdir. Yilzlerce Alman 61cla
rtllmUş veya eslr edilmiştir. A711ca 
dOtTnandan ıranlmet ,... Almınqhr. 

25,000 iJlü 
Moskova, 25 (A.A.) - Tan ajan

c;ıntn bir telgrafı. «ecen hafta 'Stalin
ıtrad muharebesinde 25 binden fazla 
Alınanın öldüğunü göstermektedir. 

denlzfnc!e Japon Jcuvvetlerfyle fı be
raberUlf yapmakta buluD1J7M'}ardl. 
apon denlzalhlarmm meydana et1nsf, 
mevcut tfblrlllfnln efmdf Atıantlfe de 
tetmfline fmkln vermektedir. 

Bir Japon denlzaltıst bir Alman üs
s{lne gelmiş ve mOteakrben kendi O!f• 
stıne dönmek için tekrar denlae açn
ınıştu; 
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Adreıı delHı.. '1"11!'k (25) kurustur. 

Stalingrat'ın 

Ovnadığı Rol 

ÜN LiG MAÇLARI 

Dil lnkllCibı ve 

ııDil lnkdCipçıları 
"._b 13 J .::.\ Yazan· ULUNAY 
lc9LU}_ . 
aır milletin diU, o milletin içtimai. 

siyasi varlığına o kadar ba&lr 
dır ki, bütün bir tarihln seyrini dili.. 
nin geçirdiği inkı19:p safhalarından ıa-

Yazan: M. ANTEN 

3QOO kilometrerk Sovyet cephesi -
nin en şimal kesiminde kar y'l.ğ

mağa ve iki tarafın askerleri sığımık
lara g"rm.iye başlarnış!ardır. Bu, müt
te fik yardımlarının geldiği Murmansk 
l ımanmm bu 11ene de Alınanların eline 
geçm.iyeceğfni göstermektedir 

l.eningrat ve Moskova kesimlerin -
de teşebbüs hfila Kızılordunun elinde
dır. Almanların önümüzdeki haftalar 
içınde cenuptan kuvvetler çekerek bu 
şehirleri zaptetmek maksadiyle ciddi 
taarruzlara geçmeleri imkinsız görün· 
mektedir. 

Steılıngrat mukavemeti Mareşal 
Bock ordularını öyle bir vaziyete ııok 
muştur ki, günün birinde bu ~ehir dil~ 
se Ciahi bu kuvveUer serbest kalamıya 
caklardır. Kızdordunun bu şehrin 5i -
mali gal'bisinde Bock ordusunun sol 
cen hına karşı yaptığı taarruzlar bu
na maru olacaktır. Esasen görünüşe 
~öre, bu bölgede vaı:iyetin anahtarı 
Stalingrad de~ll beli«, Sovyetlerln ııy
lardanberi h5.kim bulundukları ve sım 
sıkı tutundukları Voronej'dlr. Bundan 
başka Volga üzertNclcki müstahkem 
adalarda bu kesimin müdafaasını ta -
c:ıamlam aktadırlar. Stalingradın şaya
nı hayrot mukavemC'ti ve Kızılordunun 
bunu tamamlıyan rnukabll taarruzları, 
A!m:ınlarla Moskova ve Kafkas cep
heler.ine takviye kuvvetleri gönderme. 
terini önlemektedir. 

Öyle hissediliyor ki, Sovyet yüksek 
kamandan!ığı, Staliugradı müdafaa e· 
den kuvvetlerin bu şehrin şimali gar· 
bisınde Mareşal Bock ordusunun sol 
cenahına taarruzlar yapan diğer Kizı. 
lordtı kuvvetleriyle irl:ibatım temin et 
rnek suretiyle Stal~radı muhasara -
dan kurtarmıya çalışmaktadır. Buna 
muvaffak o!duğu takdirde Stalingrat 
dü~miyecek ve Almanların şimalde 
Moskovaya ve cenupta Batuma ve Ba.. 
kuya karın yerıl taurruzlara geçmeleri 
ımkansız b:r hale gelecek; Almanlar 
bu sene de Sovyet Rusyadan kat'i bir 
n-etice alamryacaklardır. 

Denilebilir ki, Stalingrat bu yaz har 
binde, en büyük Alman kuvvetlerini 
üzerine ı;;ekerek bunların başka kesim 
!ere gönderi~esine mani olan ve za· 
rt"an kazandıran bir mıknatıs vazifesi 
nı gormü&tür. 

Almanlar Stalingradın geciken sn • 
kut unu izah iç.in, Volga yolunu kesmek 
s.ırE'tlyle en miıhim hedeflerine varmış 
oldLlklarını ilan el.rnektedirler. Fakat 
bu iddia hakikate uy'°gun olsa bile 
Sovyc1.lere büyük bir darbe indirilmi:s 
olmıyacaktır. Çünkü beıı altI hafta son 
ra donacak olan Vo!ga üzerinde gemi
ler bütün kış mevsiminde işliyemiye -
teklerdir. 

Willkie'nin Sözleri 
Roosevelt'in §ahsi mümessili sıfa

tiyle Sovyet Rusyayı ziyaret eden 
Willkie, Kuibişef'ten sonra Moskova.
ya gitmiıı ve orada Stalin ile iki saat 
&örü,.mü~ür. 

Sovyct Rusyanın sanayi merkez~
rini, muhtelif harp cephelerini, Mos· 
kovanın istihkamlarım gezen, her sr 
nıftan halk ile tenıas imkanım bulan 
Wi!lkie, fotibalarını şöyle ifade et • 
nıiştir: 

"Üzerimde en derin intiba bırakan 
Sey, Rus milletinin yüksek manevly:ı.tı, 
nihai: zafere kadar mücadeleye devam 
azmi ve iıa.rp hadiseleri hakkındaki re. 
alist &'ÖrÜDÜ olmuştur. Sovyet m~k:ım 
ları benim tetkiklerimi asla tabdıt et 
memişler, fabrikaları, çiftlikleri sı:r
best olarak gezmeme müsaade etmış
lerdir Terclimanım sayesinde fabrika 
ların °içinde ve dışında her istediğime 
istediğim ~eyi sorabildim. Gezdliim 
fabrikaların t~kilitı, istihsal kudreti 
beni hayran etmiştir. Rusyada bulun· 
duğumu bUmeseydim, kendimi Ameri 
itanın en muazzam sanayi ~erkezi o· 
lan Detroit'de sanacaktım.~ 

İsveç'teki Seçim 
lsveı; nalıfye meclisler<i seçim.ind~ 

komünist!er daha fazla azalık kazan -
tnı§lar ve Stok:holm belediye meclisin 
deki mümessillerini yeniden 6 rey kıı
zanmak ıuretiyle, 9 a çıkarmışlardır. 

Bu hidise müttefik memleketlerde 
büyük bir alaka ve memnuniyet, mih 
\>er mahfillerinde ise hoşnutsuzluk ve 
hiddet uyandırmış; Alman ve Fin zi· 
mamda.rlannı çok sinirlendirmiljtir. 
Wılhelmstrasse mahfilleri şu mütaıa· 
ada bulunmaktadırlar: 
. "Bu intihabatın her şeyden ~el Is 
veçe ait dahili bir mesele olarak tclak 
ki edilmesi lazımgelmekle beraber Bol 
ııevikllğe karşı bir ölüm dirim sava • 
şma girmiş olau Almanya bu hadic;e 
karışısmda Jakayıt ka!amaz. Almanya; 
komünist propneandasına kapıyı açan 
böyle bir hareketin inkisafmı dikkatle 
takip etmek mecburiyetindedir.;, 

Finlanda radyosu ise İsveç komll· 
nistlerinin Finlandamn en büyük düş
rnanları olduğunu; Sovyetlere kar~ 
bilyitk bir mücadeleye girmiş olan Fin 
landanm böyle bir harekete karşı 1i.. 
kayıt kıılamryacağını söylemi:ıtir. 

Amerikan ayanından Thomas; Nazi-
1 .. rin bu intihabatta 58 yer knybetıne
let-il"fo demokrasi için büyük bir mu· 
•aHakıyet teşki~ ettiğini sövl;v .. rek 
1'ncmuwıiyetini ifade ctmiştilj 

M~hver Dev!etleri ile Ingiltere a. 
rasındıı harp başladığında Çin 

iki senedenberi Japonlarla muhar~be. 
ye gırışmı§ bulunuyordu. Bu, iki 
memleket arasındaki üçüncü ve en bü 
yük harp 1937 sene5İ temmuzunda 
't-aşlamıştı, Çin, yeni lideri $iang Kay 
Cekin idaresinde gittikçe kuvvetleni· 
yordu. Çindeki nihayetsiz ?.enginlik
lere göz atmış olan Japonya daha faz 
la bekliyecek olursa çok gec; kalmış 
cl.acağını anlamıştı. Bu cıhetle 7 tc:m 
muz gecesi Peking'in 10 mil doğu
sunda Markopo!o köprüııü civarında 
Titnçinden nıanev,..a yapmıya gelmiş 

olaıı Japon askerlerinin uğratıldığı 
1:.aııkını fırsat bilerek harp filan ilan 
etmeden Japon ordusuna ileri hare
ket emri verBmişti. 

* * Çok tahammiillü, ı;ok sabırlı bir 
millet olan Çinli dünyanın en 

ge-niş memleketine ve en eski mede
niyetine sahiptir. Bu medeniyet fası
faıırz 4.000 senedeııberi devam edi
yor. Eski Helen medeniyeti daha ye. 
ııi doğduğu zaman!ar Çin medeniyeti 
çoktan olgunlaşmıştı. Büyük İsken • 
derden, Jül Sczardan asır!arca evvel 
Çinliler araımdan bir Konfüçiylis 
y[ikselmiş bulunuyordu. Süleyman • 
dan tutunuz da lsasına, Muhammedi.. 
ne, ve daha sonraları Nevtonuna ve 
Bismarkına kadar garp Sleminin bü
yük simaları dünya tarihine şanlı 
sahifeler kattıkları müddetçe Çin 
medeniyeti devam edip gitmişti. Hat 
ti bu medeniyetin ne zaman başlamıs 
olduğunu bile bi!.miyoruz. Bilinen 
bir ıey varsa o da Mllittan 2800 se· 
ne önce bir Çin medeniyetinin mev. 
cudiyetidir. 

* * au eski medeniyette, 1912 de im-

Çinin Büyiik milli şefi Şi ang Kai - Çek ve refikası 

r- Yazan: -"'\ 

l Faik Sabri DURAN 1 

mamiy!e Çinli olan yirmi kadar eya
letin herbiri Avrupanın bıiyük bir 
memleketi kadar geniş bir yüz ölçü· 
mündcn, şu fark ile ki, Çin eyaletleri 
daha kalabalıktır. O Avrupa memle
ketinden üç dört miali nti!uıı keıafe-
tine ma!.iktir. 

paratorluğa nihayet verilerek 
Cümhuriyetçller iktidar mevkiini ele 
geçirdikleri vakit Uç mtihim deı?işik
lik yaptılardı: Biri, Çinlilerin saçlarr 
nı uzatarak örmeleri ve bir kuyruk 
gibi başlarının arkasından sılllama -
lar ya&ak edildi. Bu &.det.in esası Çin- kistan) ma nüfuza uğraşty<ırludı, 

d h.. · d Dı~ Moğo!ya çoktan Çin ile bağhhğı- • Hnl n ecda ına urmetıne ayanıyor- ~ Japonlar Çinin kıyı eyaletlerini 
d b. c· t b'l nı kesmişti, fakat iç Moğolyada ha-du fakat mo ern ır ın yara a 1 - ele gerirdiler amma yenI Çin 

l 1 b -1 ı ğ kimiyet kimin elinde kalacaktı? Ja.. "' mek için eski şey ere o an ag 1 1 ı hük\1metinin sı.Trndığı batr eyale~Ie-
k la d İk- · k çın ponların mı Sovyctlmn mi? Bunlar- .... 

baltalama zım ı. ıncı yasa • rine sokulmadılar. Çinliler 1854-95 
kl k .. ··1~ k dan geri kalan asıl Çin bile Avrupa. li kadınlarının aya arını uçu t.me muharebesinde Japonlara yenilerek 

d k k k rt nın yarısı kadardı, hem de ne kala. için cen ereye oyara ezme çarp Korayı ter ke mecbur oldukları vakit: 
· ~ · 1 k ~d t• balık mem!eket? Çinde sayım yapıl-mak ve büyümcsıne manı o ma 4 e ı "Biz bundan sonra aleme ne yiiz ile 

Y Ç . c·· h . ti b d mış olmadığı için nüfus kat'i olarak idi. eni ın um urıye unu a bakacağız .. ,. diye çok müteessir ol· 
· ·n ·· ·· k b" · · bilinmiyordu amma en inanılır ı:ıa • yasak etmışti. uc;uncu yaaa , ırının muş!ardı, bunun arkasından 1898 de 

k 1 l k kamların tahminleri Çin nüfusunu huzuruna çı ı ınca yer ere apamtca.. Ruslar Fransızlar, Almanlar, İngiliz. 
il · 1 1" k 400 milyodan fazla gösteriyordu: sına eğ· mek suretıy e ııe .m verme • ler birer birer Çinden concession ııa 

d k ık d B .. ' 1938 tarihli Çin salnamesi bu miktarı ti. Bu da orta an a ıyor u. oy.e- mı altında arazi kopa.rmıya başladr 
d ,_. d · tin 436.603.258 olarak ve ayni aene-nin ce ünyanın en esaı me enıye e sa- Jar, bunun neticesi Boxer isyanına 

b . World Almanachi 437 .825,478 olarak bi.p olan Çinli yepyeııi, en genç ır vardı, önceleri hanedana o!an bu ha"e 
ınillet haline girmlye işte o tarihten gösteriyor. * * keti imparatoriçe Dowaıer ecnebfle· 
yanı 1912 den itibaren başlıyordu. re karşı bir isyan şekline sokmuştu. * * çın- senelerdenberi istiklali, bü"- Çiııde milliyet tohumları ı..,te bu ura 

Fakat asrileşmekte Uzak doiunun riycti için harp ediyor, Demok da atılmrştı. 1911-12 ihtil§l!erinden 
başka bir milleti, Japonlar Çin rasi Dev!etleri Çindelri biiylik men- sonra Kantonda ortaya çıkan ve Dr. 

lilerden daha evvel harekete geçmis hatıerine rağmen bu yeni Cümhuri- Sun Yat-Senin idare ettiği genç!~ 
1erdi. Çinliler başlarından Mançuko yete yardım ediyorlar. Japonya ge. me hareketi memlekette zemini tMık 
Kral!armı ancak 1911 de atabilmiş • çen Cihan Harbinde İngilterenin müt ha.zır buluyordu. Fakat imparatorlu • 
]erdi, halbuki Japonlar Şogunht'xn tefiki idi, şimdi biriblrlerinin dü~-:na- ğun dağılması anar3iyi doğurmuştu. 
tahakkümüne 1868 de nihayet vermiş- nx oldular: Sebep Çindelci zenginl!k"" Her orduya kumanda eden general 
lerdi, böylece yarım asır daha ileride !erdir. Asıl Çin muıon yağmurlarrnı kendini vatanı kurtarmıya mintarafil
bıılunmakta idiler. Diğer cihetten alan ve dünyanın en münbit yerleri" !ah memur edilmiş sayarak kıhc;ını 
Çin c;ok olgun, çok sulu bir kavuna ni teşkil eden geni3 memlekettir. ö. çekmiş ve d!ğer çin ordusunun üze· 
benzetHıyordu: Kapışan kapışana, tedenberi burası iç Asyadaki kavim- rine- saldırmıştı. Ve bu dahili harpler 
pek uzaklardan gelerek bu yağmadan ]erin ağzım sulandırırdı. Çinliler Mi 1928 de Nanking'te yeni blr kuvvetli 
kendilerine birer hisse çıkaranları ]attan evve~ üçüncü asırda bu yaban lhükfımet kuruluncaya kadar sürmüş.. 
gördükçe Japon dişlerini gıcırdatı • cıların hiicuın ve istilllarma mlni tü, fakat bu yeni Çin Devletinin de 
yor ve benim ma!ımı yiyorlar diye diye meşhur Çin sedd.ini yapmışlar, ömrü kısa o!muştu: Japonlar 1937 ls
bu yabancı milletlere dost olsun düş fakat ne Türk, ve Moğol ne de Man· t.ilfiları ile Nanking hüldlmetin! orta~ 
man olsun kin besliyordu. O tarihler ı;ularrn memleketi zaptetmelerinin ö- dan kaldırıyorlardı. Şimdi iş Cinin 
de nereleri Çinin değildi ki. .. Yemek. nüne geı;eınemişlerdi: Yalnız Cinin "en kuvvetli bileği,, denilen general 
le yutmakla bitmiyordu, Fransa Çin- lehine kaydolunacak bir cihet vardı: Şiang Kai-Çek'ln omuzlarına yükle· 
hindini hazmedemeden Rusya Kora- Çin kültürü o kadar kuvvetli idi ki, niyordu. Dr. Sun Yat-Sen'ln dJssip. 
yı Japonlara kaptırıyor, Mançurya • aradan bir iki asır geçtikten sonra !erinden olan bu zat vatanseverliil . 
dıın elini ayağını çekiyor, Tibet üze. yabancılar ortadan kaynayıp gidiyor nin yüksek derecesini ve hükOmetç!
ı·inde İngilizler hakim olmıya çaltşır ve memleket Çinli olarak ka!ıyordu. tik kabiliyetini şu son sene!erdekl lc
larken Sovyet!er S ikiang'a (Çin Tür- Böylece asıl Çini teşkil eden ve ta- t-natı ile bütün dünyaya tanıtmıştır. 
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HİND DİYARINDA 

- '.Anlarsınız ya... Ailasaydı, ya
hut sadece bl!r zamanki gibi güzel 
olsaydı müteessir olacektmı; fakat 
ytizünÜn bir tarafında yanağı o kadar 
biçimsiz, diğer tarafta da burnu o ka
dar iriydi ki, kendimi ~lmekten a1I
koyamadım; zanncderım bunu da 
gördü. 

Bu sözlerinden cesaret alarak sor-
dum: 

- Onu bala seviyorsunuz değil mi? 
Bir mektup uzattı. İçini çekerek: 
- Okuyunuz, dedi; artık bu mesel~ 

sorulınıya bile değmez. 
- Desdemona'dan bir ınektup? 

Hem de bu kadar çabuk! 

- Evet, Münasebab kesie nı.ektu -
bu, Desde11Ylna Amerikalıdır. Vakit 
kaybetmez: Mektubu trende yazmıs; 
Hayber geçidinde çektiğim bir de kü
çük fotografıru iltıve etmiı. Makinem 
iyi olduğu için resim çok güzel mu
vaffak olmuş. Siz görliyor ya. Desde
mona, kucağında üç fino köpeğiyle 
devenin üstünde •• 

İçini çekti: 
- o zamnn finofonn daha üç ol· 

duklart güzel zamandı .. Yüksek sesle 
okuyal!ilirsiniz, 

Kar'1Ş Karış .. 

Tefrika N o .. 91 · 
M~ktubu okudum; hayret ettim: 

Sen Madam ''Van den Basalt,, ı bu 
kadar zeki sanmamıstım. 

Arkamdan Hollicott: 
- Haksız! dedi. Tamamen haksızı 
- Bırak okuyayım. Pek güzel ya-

ztyor. Hollicott ayakta, elinde viskisi, hü-
zünsüz denilemiyecek bir tavırla o- " ••• Aziz Marki, siz IngilizsL 
muzumun üstünden mektubu benimle niz. Sizde Ingilizliğin meziyetle-
tekrar okuyor: ri ıve kusuru var: Kendi ırkıntz.. 

" El dan bir kız alınız; belki onu mes' -• . . veda!... Zavallı (dar- · t gil" b' k d 
ling)!.. Ben hiçbir şeye acımıyo. ut edersiniz. Bır n ız ır a ı-
rum. Bu, benim için i1ınl bir tec- nın saadetini pek güzel temin e.. 
rübe gibi oldu; ve bu tecrübeyi debilir ... Fakat o kadının da ln.. 
çok geç kalmadan yapmağa mu. giliz alınası şarttır ... " 
vaffak olduğumdan dolayı mem- Hollicott, bir qaha kesti_ve..;..: __ 
nunum. Sizinle evlenebilirdim ve -- Bunu bir bulfts çakmak iibi te-
o zaman da bir üçüncü defa ola. lakk! ediyorum! dedi. ' 
rak mutlaka boşanacaktım. Şim.. Devam ettim: 

di kafi derec~e öğr~nmiş b!-llu.. " ~ • Ben Avrupanın cenup ıa. 
nuyorum: Yemden bır Amerikalı rafına gidiyorum. Tecrübemi 
ile ne kadar evlenmiyeceksem bir Fransı:zlar tspanyollar, !talyan • 
tngilizle de o kadar evlen.ıniyece. larda tatbik edeceğim; belld de 
ğim. Romanyaya kadar da uzanırım. 

Amerikalılar sizi alır almaz he- Zira aşk meselesind~ zannederim 
• 1 ~ti ıerin hali başka olu men işleriyle meşgul oluyorlar, yın~, J.G n • 

tngilizler de sizinle evlendikten yor. 
sonra hemen yine kendileriyle Yüzb_ası: .. b ,:g-a ediyor' dedi 

ı lın ~ b l l z - Bıraz mu aw · • 
meşgu o aga aşıyor ar. an. 
nederim. ,(Dovamı var) 

HALLEDILEMIYEN İHTiLAF • kip etmek mümkündür. 

DÖNEN RiVA YETLER BU 
OLABiLİR? 

• 

İŞiN SONU NE 
futbol maçı yeri-

ne geçen hafta· 
danberi başlıyan inat 
maçı hali devanı et. 
mektedir. Tarafla 
nn pek de yorulrnu. 

r- Y :tZAN: ...-'\ 
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Bunlan tahmin yo. 
una sapmak ida • 
ecileri ve azası i· 

Le, nihayet umumi 
heyetiyle mevcut o· 
lan büyük bir klü

sı benzememelerine bakılırsa dahıt e· 
pey sürecektır de .. 

Saha payından hisse almak me$e. 
lesinin doiurduğu bu anlaliamamu
lı!t mevzuuna esas teşkıl eden Be 
ş!ktaş • Galatasaray ve Fenerbahce 
Galu•saray maçlarının arka arkaya 
ge!miş olmasr taraf!ardan haksız o
lana iyice diişünmek vaktini verme
miş ve bunun neticesi olarak da bu
gün geçen haftaki noktal nazarlar. 
dan daha ileriye henüz bir adım bole 
atdaınamı§tır. 

İnsanın aklına gayri ihtiyari ge -
len ıudur: "Bu ihtilaf, biribirini ta
kip eden haftalarda olduğu gibi, bı· 
ribiriıU takip eden senelerde de l:ıöy
le g!dcrse, sahaya çıkmamakta ısrar 

eden Türkiyenin en eski klübü spo. 
ru memlekete sokmuş olan teşek'!c:ül, 
her sene asgari dört maçın puanın

dan mahrum o!arak dördüncü ve be. 
şinciler arasında kalmıya ve milli kü 
meye girememiye wtlanacak mıdır, 
buna razı olsa bile dayanabllecck mi 
dir7 

Rıza ve dayanmak hususundaki bu 
suale bir evet cevabı verilse bile, ta· 
raftarlar ve spor seyircisi olan büvük 
ve kuvvetli zümre bu hareket tarzına 
nasıl bir not verecektir? 

be akıl öğretmek veya o rengi taşı.. 

yanları şu veya bu tezin leh ve aley
hınde tahrik etmek gibi bir şey ola. 
caktır. Bu itibarla biz bunları düşün 
menın yine kararı verenlere ait oldu 
guna isaret ederek, yakın vakalan ob. 
jektif surette ınütalaz.,sına geçmeii 
tercıh ed,yoruz: 

* * Bir takım spor meraklılarını. din 
!erseniz Galatasaraın yarrn 

5ahaya çıkacağını ildia edıyorlar. E
ğer bu rivayet doğru ise Galatasara
YI'\ geçen hafta verdiğı kararı nakze
den yeni bir karar vermesi, bunu da 
bugün öğ!cye kadar bölıte müdiirlüiü 
ne bildinnesi lazımdır. 

Bu iddiada bulunanlara göre, Gala 
tasaray geçen hafta Fenerbahçe - Be
ı;iktaş karşılaşmasındaki büyük kala· 
balığı ve iki bin lirayı bulan kapı hA 
sılatını görmüş. böylece bu iki klilbe 
mali bir darbe vuramadğını anla -
mıştrr. 

Başka türlü dü;ıünenler de çoktur. 
Bunlardan bazılarına göre, Galataıa· 
ray futbol kaptanının bir &azet~e 
şoylediği gibi; verilmiş bir karar var 
dır ve bundan dönmek mevzuub:ıhis 
dahi edilemez. 
~ Devamı Sa. 4. Sii. 1 ......, , ................................ .-.... , 

Bu Hafta SÜMER Sineması 

Meşhur Kitarist ALBERTO VİLA'nın 
MA UREEN O'HARA İle Beraber Çevirdikleri 

BUENOS AY RE S 
(TANGOLAR ÜLKESSİ) 

Bu suretle Türklerin fütuhat, istill. 
inhitat devirleri dillerinin, vakit va• 
kit aldığı sekiller!e taayyün ediyor. 
Türkler Anadoluda bir hükilmet kul" 
duklarr uman lisanda hakim o1an ruli 
sade!Jkti; o kadar ki sonralan lehçe 
ve "Elit,, ten ikiye ayrılan lisanm ilk 
zıımnnda böyle bil' tasnife tabi olma• 
dıflna hükmetmek icabediyor. 

Türk dili Çelebi Mcbmede kadar 
böy!e devam etmi12tir. Buna, Edirnede 
tahta çrkan birinci Süleyman devrinin 
§Biri "sehl i.Mümteni',, ınevl\1t sahibi 
Süleyban Çelebinin şiirlerinde kullan.. 
dığı lisan ııahitUr. Sonraları Türk dili 
de tıpkı Türk örf ve adetleri gibı ec
nebi tesiri altında kalmıya balilamııı, 
ve yavaş yavaş Abbasi hilafetinin za. 
tında topladığı Arap ve Acem lüksıi
nün ipekli "m~!ah,. ına bürünmiy~ 
mecbur olmuştur. Dilde artık: 

Kerlmct ~iııterı!e ballıca, auyl aecclde 
11mrı n 

Yakıısın RO.melinin dc5t·İ-takvA ile 
almııım. 

Gibi lastikli mana aramıyan tok biı: 
ifade yoktu. 

Kasidelerde, harp tasvirlerinde Ta. 
rafalar, Ebülala'lar, Ferdusi'lC'r, En.. 
veri'ler, Ascedi'lerin edalan hükürq 
slirtiyordu. 

Teklmül devreleri geçi.ren Türk mll 
!etlnın o!duğu gibi Türk dilinde de 
kuvvetli ınkılaplar daha doğrusu m .. 
kıl§.pçılar yetişmiştir. Edebiyatta ve 
dilae ilk ınkıl&.bı yapmak istiyen "Fil 
zCıll,, dir. Biki ve şiirlerine Muhı!:ıbi 
imzasını atan Kanuni Süleymanın mu. 
asırı olan bu şair gerek türkçe şiırle· 
rinde ve gerek "şikayetname,, "Hadi. 
kat-U~·Suada,, gibi nesirlerinde mlsk 
gibi Türk kokan sağlam bir şive ve 
parlak bir lehçe kul!anımştır. Şik5.yet 
nameslndekl evkaf meclisini taı;;vıri 

Tan?..imat devrinde Hakkı Paşanın: 

Sihvrı naibı. ıeriat haıni; 
Il~mını okudum, kahkahayla &üldüm: 
MUbt·U·mueyyedimi buarım, 
Seni mahkeme kapnıoa aunml 

Sözü kadar sade ve eanhdır. 
Füzil.liden sonra lisanda büyük ro' 

oy:ııyan "Nedim,, olmuştur. Nedim ha 
yalinde mahbubesine ter olmalt üzere 
yalnız gül kokusunu taktiyr etmez; 
ayni zamanda Türk di!ini de imbıkten 

Güzel ö.anslar ve nefis şarkılar filmini büyük muvaffakcyet. çeker... Bu münferit harcket!crd'"D 
terle ıtö<ıtennektedir. Siz de mutlaka bu giizcl filmi t?öriin .. 7. ~oma Sünbülzade Vehbi, Ayni, Refi 

' Bugün saat 1 de tenzilatlı matinP 41 A K1layi, Süruri'lerin, "hezliyAtı, ne 

1 

.. cjddiyi1t,, ı biribinne karr§tırarak 

, hJclv namına blribirlerine ağız dolusu 

B M S. u·· zerı"nde küfür savurdukları esnada bu fıııkılık 
ayazıtfa : armara memaSI da bır lale yükseliyor: $eyh Galip. 

MARMARA Gaz.lnOSU Esat Galip dede "Hüsn·üAşk,, ında: 
Tarz-ı-selefe takaddüm ctdirn 
Bir ba~ka Hlıat tekellüm ctdin. 

Buzlu kapalJ şişe bira, İnhis:ır Şarabı, halis kahve, alakart yemek ve 
tabldot, mükemmel servis. 

Marmara ve Adaların manzaralarını açık daraçıı ve apalr salonlarrnda 
seyredllebllen ve hoş bir vnktt aec;lrllen nlle qazinoımdur. , _____________________ , 

Kastamonu Nafıa M .. dürliiaünden 
- Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlim 

1 - Evvelce müteahhidi tarafından yapılan lise yatakhane binasının 
38.555 lir:ı i4 kuruş keşif bedelli ikm51 inşaatı kap<ılı zarf usuli7le ek
sl1tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9 Bırinciteşrln 942 Cuma gürıü ~aat 15 de Kastamonu 
Nafia dairesinde müteşekkil eksiltme komlsyonu tıırAfmdan yapılacaktır, 

8 - Mukavele. eksiltme. baytndırlık işleri genel sartnamesi: huırusT 

ve fennt sartnameler keşif hülAsası projeleri ve elektrik; sıhht teslsşta 
ait umum! ve fennı şartname ile yapı lşlerl umum! ve fennT sartname· 
si buna müteferrl diğer evrak lstlyenlere O Ura 64 kuru§ mukabilinde 
Kastamonu Nl\fia dalresinden verHecektlr. 

4 - Muvakkat teminat 2891 lira 64 kuru~tur 
5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 20 000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığtna dair ihaleden üç gün evveline kadar istida ile viHlyete 
müracaat ederek ehli:vet vesikası almaları ve bu vesika ile Ticaret Odaııl 
vesikası ve teminat 'makbuzlarını ve ayn bi.r zarf içinde teklif mektup· 
larmr ihaleden bir saat evvel makbuz mukabfll ıde komisyona vermeleri. 

8 - Bu müddetten sonra ı:elecek teklif mektuplan kabul edilmiye-
c:eği flAn olunur. (10142) 

ERZİNCAN ABİDESİ / 
Heykeltraşları Arasında 

Konuld~ 

ls+anbul Elektrik. Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden işletmeleri 

ı - İdare ihtiyacı için 40 - 100 m/m genişliğinde ve 4 - S mim 
kahnliğmda 650 metre kösele transmisyon kayı~t satın alınması ve kuma-
11 İdarece verı1ınek üzere 100 kat elbise ve kasket ile 100 kaputun dikti-
rilmesi işleri ayrı ayn pazarlığa konmuştur. . 

2 - Kösele kayışı için muvakkat tem.inat 375 ve elbise dlkım işi i-
çin de 400 liradır. 

3 _ Transmisyon kayışı pazarU~i 2/10/1942 Cuma gftnü saat 15 de, 
elbise dikimi iş! de 30/9/942 Carşamba günü saat 15 de Metro Han bina
sının b~i katmda toplanacak olan komisyon huzurunda yaptlacaldır. 

4 - i steklilerin Levazımda parasız olarak dağıtılmakta olan şartna-
meleri alarak muayyen günlerde pazarlığa iştirak etmeleri. (110) 

Diye başlıyan fahriyesiyle dil ınkı
lipc;ı!ığını açıkça söy!er. 

Artık türkçenin yolu bu "ba§ka Hl• 
gat,. dir, ve bu yol ta Şinasi'ye kııdıır 
l:;öylr gelecektir. 

Fakat büyük dil ınkılipçısınm öı.. 
leştırmek istedfği lisanı zaman ile yr 
ne- "tasannu" sarmaşığı sarıyor. Fakat 
şırncü öz türkçenin gövdesini saran hu 
sar:na~ığın kökü on yıl evvel Atatür4 
kün kadife eldive~i çelik eliyle kopa· 
rı!mr:ıtır. 

Dil ınkılapçılan arasında bir ed~bl
yat mektebi yapan Fikreti, !!sanı her 
kesin elinin ereceği bir şekle sokan 
büyük Ahmet Mithatı, lehçe sahıbt 

Ahmet Vefik Pa&a:vı, Muallım Nacıyi., 
Ekrem Beyi zikredebiliriz. 

Bütlin bu kuvvetli dimağlar gtizel 
Tilrk dilinin altın mozayiğini teşlul 

eden "cüz',, lerdlr. Öyle cüz'ler ki, 
ya!nız kaldıkları zaman her bi.riııne 

baııh ba:ıma bir kül, bir ilcm diyebi. 
lıriz. 

latanbul Aıllye Üçüncü Hukuk Hl· 
kimliğinden: Fethiye Türeıoin tarafın
dan Bandırma Hacı Yusuf mahalle -
sinde gümruk mütekaitlerinden Ali 
Onbaı;ınm evinde Osman Türesin a
leyhine mahkemenin 942/1054 No. lu 
dosyasiyle açmış olduğu boşanma da
vasında davalının ikametgMıml ter
kettiği yen.is! belirsiz olduğu cihetle 
tebliğ olunacak evrak!n mahkeme dl
vanhanesin etlıliki ve hülAsai muhte
viyatının ve on gün zarfında cevap 
vermek üzere tahkikat için tayin o
lunan 2/11/942 s. 14 de mahkemede 
hazır bulunmak lüzwnunun derci su· 
retiyle Tan gazetesiyle ilfuıen tebll· 
ğine karar verilmiştir. Keyfiyet teb
liğ makamma kaim olmak üzere ilA.n 
olunur. 

lstanbul Asliye ÜçllncD Hukuk HA· 
kimliğinden: ~42/670 - Madde Er
demli tarafından Beyoğlu Feruza Pa
laska Sok. 1 No. lu İsmail Be7 apar
ttm.anmın ı No. lu dairesinde mukim 
Bahriye aleyhine mahkemenhı 942~ 
670 No. lu dosyasiyle açılan meı:il 
müdahale davasmm muayyen olan 
23/9/942 tarihlnde müddeialeyh ie
rek bllasale ve ıe.rek bilvekA!e haztr 
bulunmadığı cihetle hakkında gıyap 
ka.rarı ittihaz ve yine il!nen tebliği 
için tahkikatm 26/10/942 saat 14 de 
tfilikine karar verilmiş, mezldlr ta
rihte müdde!aleyha gerek bizzat ve 
gerek bllvekAle baZl?' bulunmadığı 
takdirde gtyabmda tahh'"ikat ve mu• 
hakemeye devam olunacağı tebliğ o .. 
lunur 



' 
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Yarınki Lig Maçları ' lflm-----•-n' ı 
Biçki ve Dikiş Yurdu 

lf2fr fBa~tarııfı 3 ün~üdel 
Difer bazılarına gore de, Fenerbah 

(e ve Beş ktaş kluplerl sexircısı bol 
oları Galatasarayın sırtından geçin -
mek istemişler ve Galatasarayın dlfer 
~.Jbelcrine ve bılhassa denl7cılık şu • 
bt:sfoe yaptığı muazzam masrafları 
kale bile almamışlardır. 

ANNA PEÇAROPULU 

Altı scnedcnberi fcrayi faali
yettedir, Bu müddet zarfmda 
talebeden hiçbiri sınttında ibka 
kalmamıştır. Yurdun verdiği 
diplomalar Maarif Vekaleti ta
rafından tasdik edilmektedir 

Derslere başl:ınmıştır, · 
Kayıtlar11 de\•:ım ediliyor. 

Ve nihayet başka bir .:ümreye ıore 
ise, Galatıısarayın buyük masraf'.ırı
nı karşılamak vazifesi ba§ka klüpl,re 
t;thmll edilemez, onlar da büyük .k:f 
f loları yapmayr elbette arzu etrn:k 
teti: rler ve kc:ndı sahalarından birazı. 
cık olsun kar etmek daha doğrusu zi
yan etmemek ıstiyerek hisse vermiyen 
ıki klubtin vaziyeti, sahası olmıyan 
klı.bun sırtrndan geçinmek değildır. 
Ç u:lkti kendı zıyanı pahasına bao:ka. 
sını kar ettırmek pek de makulat d:>
ı· esınde konuşulacak bir ış olmasa ıe
rektir. 

A O R E S: Galatasaray Sute· 
, _ ra:ı:I sokak numara 16 _, 

,_Dr. IHSAN SAMt_, 

1 GONOKOK AŞISI 1 ve AKŞAM 1 

Bclsoğukluğu ve lhtilAtlarına 1 
1 karıı pek tcsıru ve taze asıdır Her yemekten sonra Qünde 3 defa nıun+rr~aman dislerinizi frrc;alaymrz 

Divanyolu Sultanmahmud tür: 

. * * Bize kalırtıa, Galatasarayın saha. 

' l>esl No. 113 , 

- KURTULUŞ _, ı , ____ lSTNBUL NlŞANTAŞl KARAKOL KARŞISINDA ... ___ , ... 

ya çıkmaması elbette ki, çok az 
dahı olsa, Fenerbahc;e ve Be:iiktaşın 
s ha h,sııelenne tesir edecektir .Fa -
kat bu hareketin Galatasarayı~ bün-

A N A • ı L K 1 ş 1 K L i s E s 1 KIZ ıVE .ERKEK 
BİÇKİ ve DiKiŞ ORTA • LtsE YAm..ı • YATısız 

l{URULUŞ TARlBl: 1885 - TüRKlYENlN EN ESKİ HUSUSi LİSESİDİR nerı-;hancsi 
yes.ne yapacağı tcsır de gözden ka~a· MUdlreııi: Bayan Papazyan 
r:ık gibi değıldır. Çunkü o biıyük mas Haftada dört gün kadtnlara. 
ı ı>flcır yine yapılacak, buna mukab!J gunde üçer saat Frıınsız usulü 
ı. ·r sene muhtemel şampiyonıu;:lar ile biçki \'e dikiş dersi tedris e-
hıt'iyyetle suya duşecektir. dilir ve 6 ayda Mııarifçe musad-

Gr.latasarayın çok sey,rcisi olmak dak diploma verilir, Ferkl>y Te· 
tt-zini biran bir faraziye olarak e!a· peUııtü 116 No. Papazyan ap•rtt· 
cak olursak bu üstünlüğü karşılıyacak manı 
h!&se taksiminin en makul şekli şu &. · d.ır: .. ________ , 

KAY 1 P: Urfa ortaokulundan 13/9/ 
942 tarihinde aldığım 716 sayıll tas
diknameyi kaybettim, Yrnlsini alaca
ğımdan hukmü kalmamıştır. Halil 
oğlu Yahya Meriç, 

l!.:msall aru1nda ıeraitt en ehven •e 9alul menfaat beklemlyen bir Ulm mQessescsldlr Güzide btr talim bf' 
ıetine maliktir Onümilzdeki ders 1Jlında Lisan tedrisatma bllhuııa ehemmiyet verllecek; ders saatleri dı 
~ında huım!lf Llııôn lrurslııM acıtacak m6ı.iğe tatldadı olRn çocuklartn bu hu!"lı!'ta!cı l!Pll~lmlnf' ıie ~nem v" 

'• .. •••••••••••••••rflecekttr Telefon: 80R7•·••••••••••••••-ı' 

,--------•Nişantaşı, Çınar Caddesi, Hususi ... _______ ,._ 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
Ana, İlk, Orta ve Lise - Kız, Erkek - Yatılı, Yatısız 

'..:::droları dolmamr~ ıııınıflar f~in yeni talehe kaydına devam edili~·or. Telefon: litO!H7 

Malümdur ki, vergi c;ıktıktan so'lra 
kapı hasıl tının yuzde ellisi talimat 
name mucibince saha sahibine, yürde 
ellıs• de !iğ sonunda oynryan klüplerc 
tak~m edilmek tizere bölge emrine 
V"' illr. İşte bo!gcye verilen bu yüzde 
ellıler taksim edılirkcn, bu faraziye· 

v~ core takımıarın cetırdiğ~ s\: r ircl il Resm"ı Daı·reler·ın ı·la"n lcler·ı ... ,,, mıktarı ctıas itt haz edilmelıdır Bu· •
1 

~ .. 
nun riyazi bir kat'iyyetle kabıli tar • • • • 

Kb w Erkek 

BOGAZIÇI LiSELERi 1 
b k ciheti olmadığını itfraf etmek la Hakkında Muhım Bır 
zımdır. Ancak, şurası dı muhakkaktır 
kı, bolge emrine verilen bu yüzde el. T b ı • -
lılerin klup!ere taksim cd!lmesi yani e 1 g 
b.ıtu:ı hasılatın ııtat sah'binc terke • 
d :mem \1i, saha uhiplerinin • oynıyan 
k.uplertn sırtından geçınmcmcsini t<'
mın ıçindır. Amma bu paranın tiğde 

elde edilen ~erecelcrc göre taksim 
edılmekte olması tam bir adalet esa· 
r'lla dayanır mı yani bir takımın -:oh. 
ı et ve uyandırdığı sevgi lıgde aldığı 
derece Ue mi ölçu!melidlr? 

Muh kkak ki, bu tarzda bir sevgı ı 
iıl ~usü yanlıd~ır, Fencrbahçenin en 
çok seyirci getiren takım olduğu biz- • 
zat Galatasaraylılarla Bcşikta:ilılar ve ! 
d ğer rak pleri tarafından teslim ve ı 
keyfıyct rakamlarla tcsbit ve tevsik 
eJ imiş olduğuna göre Fencrbahçe de 
s mc!ıye kadar ikinci ve üçüncü kaldı
&• vakitler, hatta birinci!ik aldığı za· 
n•~nlar eksık para almıştır neticesine 
v rılacaktır. 

Ş:mdi yukarıda bahsettiğimiz bu fa 
ra:ı: yeyl de bir tarafa bıraka!ım. Oı
t.id.ı Galataaar11y gibi memleket sporu 
na her bakımdan faydalı olmuş ve da
ha da olmak ic;in her türlü imkb ve 
organizasyon'u elinde tutan bir klü· 
bun paraca sıkıntıu varsa bunu .spor 

Şimdiye kadar re~mi dairelerin iJanlarmm neşrinl' 
ta\'nssut eden merkezi İstanhulda Er7.unım Hanındaki 
CTiirk l'ıtaarH Cemi;\·eti RC'!'imi İlan İsleri Bürosu Limited 
Sirkcti) tasfiye hRlindedir. • 

Ticaret Kanununun 232 nci maddesi mucibince mah
kemenin tasvibine iktiran etmiş bir şüreka karan olma. 
dığından Erzurum Hanındaki Şirketin muamelaUı devamı 
kabil değildir. Bu sebeple iliınlarmızın doğrudan doğruya 

ISTANRUL ANKARA CADDESİNDE 
KAYA HANINDAKİ 

Türk Basın Birliğa ve Ortakları Resmi 
İlanlar Kollektif Şirketine 

ı;önderiJınesini rica ederiz. Şimdiye kadar En:urum ffallJll. 
dnki Şirkete gfüıdcrilen ilanların da Şirketimize tt>vdi c.-dil. 
mesinin bildirilmesini tnvsiye ederiz. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
tt"şk'liitı halletmeli ve Türkiyenin en Alınacak ,ey 
eski klubüne, 6ehir p!inı yüzünden 

Muhammen bedell • 

kaybettiği sahasını tekrar elde edin· Tabak. kıısık, çatal 
ciye kadar, maddi yardımda bulun - vesaire 5729 ıın 430 lira 
m<ılıdır. Çünkü parasızlık yüzünden Tıp 1'akUltesl fü~fıncii D11hiliye ve Birinci HııTiclye Kll!)iklerine alma· 
bütiın gelişme ve olgunlaşma sc"ıep. cak mutbıık levaıımı 2 10,942 Cuma günü saat 15 de RtktOrlükte lı:apab 
!erini kaybederek alelade bir · futbol uırfla eksıltmeye konulmuştur. 
takınır haline düşmek tehlikesi ile böy 
1" bir klubli karşı karşıya bırakml • İstekHler teklif mr-khıplarmt ihale gün Qsaat l~ de Be-lrl6rlilte •er-
nı k, hazırlıksız ve ufak bir mah;ı&!c- meleri. 
de, hem de spor klüplcrine yakın y~r Liste ve şıırlname Rd:tarlilkte glkOIOr: (10132) 

!erde gençlık klubti açmıya tercih c
,. '-~,.k bir keyfiyettir. 
Ya

0

ıın Galatasaray Fenerbahr;ı:ye 
k.ıı şı çıkmazsa, yanı kararını bugün 
o~lcye kadır değiştirmezse, Fenerbah 
ç.! yınC> Besiktaşla karşılaşacaktır. Bu 
Ecftr Fenerliler kuvvetli, Beşikta-slı
lıı.r nisbeten zayıf bir takımla oynıya. 
caklardır. 

* * rarın Fener stndında tstanbu!spor 

---................................ , 
Bc,11oğlu111m eıı §ık ve en nezih 

M A s A R i 
Salonunda Aperitifinizi alınız. Hoş bir \'akit 

g<'çirmis olursunuz. 

K 
Her Akşam I\IASARİK ve Arkadaştan, 

DİZÖR: HRİSTO i\'INİ:\1ATİDİS ,.e Tenor AVYERIS. Tele
fon: 43418 Ap~ritiften sonra da saat 10 dan itihnren açılan 

s T u D y o 'da 
ile Vefa, ilk olarak da Süleyma 

niye-Taksim karşılaşacaklardır. Şeref 
stndında ikinci küme maçlarından ~on 
ra Altıntuğ ile Davutpaşa, Beşiktaş 

ile de Beykoz oynıyacaklardır. 
Hesap kitabı bir tarafa, gonül bir 

Fener _ Galatasaray maçı seyretmek 
J!ltiyor. Şayc• sarı kırmızılıların !ö3" 

haya çıkmamak kararı u:run sürerse 

Dans Ediniz. l\IASAHlK ve Arkadaşları Telefon :43848 

~---------...---------------' 
n e"'n'cketin en karakteristik spor f:>a
lıyctl Fenerbahc;e - Galatasaray c;ckiş· 
mesl de unutu!mıya maruz kalacaktır. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 
* BiR SABJKALJNIN MARiFETi -

Uç ıUn evvel bapllhıncdcn çı~an ı•bılcalı l 
Ahmet evvelki ıccc Oabuda Mıhalın ıllıOn· 
cll dukklnını ıoyırkcn yakılanmıur. * SiNEMA FiYATLARI - Sinemacılar 
bır ncyct tctkıl ederek belediyeye mlıra~ut '1 
eıııııılcr ve buıllnkU hyıılaıın be1 ıene ev. 
velkı sinema lıyaıların.~ ırcaıru 111cn11ılcrd•:· 

istanbul Asliye Uçüncü Hukuk Ha· 
kımllğınden: ist. Adlıyc odacılarından 
Şuı::ru Ogudcncı tarafından karısı o
lup c\velcc Kasnnpnşa Tabakh ne 
mc)danı, Dcğırmen arkası sokak 4 
No da muk.m ı.,en halıhazır Jkamet
g ~ tn belirsız olduğu taayyün eden 
s h r O •.ıdencı ııleyhıne, mahkcme
ınız n 942/94 No. lu dosyası ile açılan 
bo , nma da\ asmın yapılan dul'Uşması 
ınunda: Kanunu medeninin 134, 138 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
l"unılus l'arihi . 1888 - Sermayesi: 1(10,000,000 ı'ilrk. Lirası. Şube ve 

Ajans adedi. Z6:ı 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. . 

Para biriktirenler~ 28.800 lira ikram.iye veriyor 

Zıraaı Benkusında kumbıırtlı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda er 
az 50 L.Jrası bulunanlara sr.nede 4 defa çekil~cıc kur'a ile aşağıdıık 
p!Ana görı" lıuamlye dağıtılacaktır-

4 adet 1,000 Llrahk 4,000 Lira ,,100 adet 
4 " 600 • 2,000 " 1 120 .. 
4 • 260 " 1,000 • 160 • 

4a • 100 • 4,000 • 

60 Llrahk 5,000 Lir• 
40 
20 

.. .. 4,800 
1,200 

• 
• 

ANA SINIFI - İLK - ORTA - LiSE 
Bütün krsTmlarda deTslerP flkte~rlnin 1 inci Per,embe .({lnO baslanF 
cakttr, Yattlı ve yatıs17 talebe kaydına ve eski talebenin kııydınır 

yentlf'Tlr11esın• baızl•l\fl\ısttr. 

,_ \.RNAVUTRöV C-tFrF c:;.\R~VT .AR - T.-lrfon: 38.:!lfl _, 

ve Tünel 
Müdürlüğünden 

1 - Kablo ek ve aç kutuları için ıno adet beton mahfaza imali işi 
mektupla tPklif istemek suretiyle ihnlc edilecektir 

2 - Muvakkat teminat 375 Liradır. 
3 - Bu ite ait fenni şartname Jle pl~n Levnzım servisinde glkülc

bllir. 

4 - Teklfflerin r.cvazımdan para.ııız olarak tedarik edilecek idari 
.şartnamedeki tcırıfata uygun olarak 1/10/1942 Perşembe günü saat 17 ye 
kadar Ml'tro han 4 üncü katındaki Levazım servisine imıa mukabilinde 
\·erilmiş olınast liızımdır, (l ı ı) 

K . TASARRUF 
HESAPLAR! 

1 fklncltetrln 
'<~l!'lr~lne ııynln1' 

fkrıımiyeler: 

ı adet 1000 Uralrlt 
1 " 500 .. 
2 .. 250 • 

14 • 100 • 
10 .. 50 • 
40 • 25 • 

"o 20 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlcinları 

ilk teminatı Fiyatı Miktarl CiNSI 

577 Lira !iO Kr. 110 Kr. 7000 Kilo Toz seker 
Gurcba h~ııtahaneslnt" lüzumu olıın yukarıda mıkları yazılı toL şeke

ı ın kapalı zart usuliyle yapılım eksiltıııesine de iı.tekli zuhur etmedit:in
den mezkur şeker pıızarlıkla almacaktır, Pazarlığl 2819/942 tarihine mii-

sadif Pazartesi giinü s:ıat 15 de İstanbul Vakıflar B:ışmüdiirlfiğü binAsın
da toplanan komisyonda yapıl:kııktır. fstrklilerin teminat akcelerıylP 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. Şartnamesi her gün leva-
zım kaleminde görCılebilir. (i 18) -CiNSi Mlkt.rr Muham men bedell ilk teminat 

Net idrofil 1000 Ki. 290 Kuru, 217 Lira 50 Kr. ı 

! pamuk 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
1 - Lisalere lifretmen yetiştiren okulumun yeni dcs yılı için lrri-

1hanla talebe alınacaktır. Oku1umuz parasız yatılıdtr. Kayıt muamelesi 
EylQlde başlar ve 7 Birincite,rln aksıımmıı kadar devam eder. 

2 - Kabul imtihanma cirebllmek için aşnjtt~i vası!Jart haiz olmak 
rttır. 

a) Türle vatandaşı olmak': 
b) 25 •a!tf1ı bitirmemiş olmak: 
c) L1•~ olgunhtk imtihanmt ba,armı:!I bulunma~ 
c) Ö~tm~li~e f"ngel olarak bir sakatlytı olmamak. 
3 - isteklilerin okula a:salıdaki evrak ile müracaat etmeleri li• 

ımdrr: 

1) Dilekçe; 2) Nüfus kUtdr. 3) Ltse bitirme ve olgunluk dlplomala• 
n: 4) ası kAğTd•; 5) 4,5 x 8 bUyilklQkte 8 foto~rat 

4 - lrotihanlara 8 Birlneite,rinde başlanacaktır. P'azla mala.mat al• 
mak lstevenunt" okula mUracaatlat1 ınrumu Uln olunur, (9175) 

• BELSAMiTOL " 
tdra~ yolları fltihııbı, yeni ve eski BELSOÖUKl.t!CU idrar zorlu-ı 

jtu, m•ııane ve J!rostııt iltihabı, Blstlt ve ko\i ıılstlllc.rc. böbrek rahat
ı:ızlıkl ımna k;ır~ı en miikemmel bir ilflç BELSA'\ılTOL'ciur. BELSA· 
M iTOL kullanan'ar yukarlda yazılt hastalıklardan çabuk kurtulurlar . 
Bütfııı F.r1ane ve Ec7.a drpolarınd:ın araymız. , ............ ------------· ................................................... 

! M. M. V. lsta.nbul Satın Alma Komisyonu llônları 
• ......................................................... ~ 

ı~ ton buğday kırdmlacaktır. Pazarltkla eksiltmesi 28/9/942 Pa
,..,1 ~nü saat ı:ı.so da Tophanede M, M. V. bir No. lu sattn alma 
•emisyonunda yapılacaktır, Tahmin bt'dell 11,250 lira. katı teminatı 1687 
lıra 50 kunı$tur. Şartnamesi komieyonda görillür, Taliplerin belli vakitte 
komisyona ıelmelerl (211 - 10376) 

---48 ton ta"e üzOm lcln teklif edilen fiynt pahalı görüldiliünden pn• 
7.srlıkla ek!:.iltme~i 29/91942 Salı triinil saRt 15.30 da Tophanede Lv. A
mirliği binasmda ~ M. V. İstanbul satm alma komlı;yonunda yapıla
cııktır. Tahmın b~f'li 13.611 lira, Hk teminatı 1026 liradır. Tallplerln belU 
\•akitte komiı:yona gelmeleri. (213 - 10378) 

~eherıre 160 ıcuru:; tııhmln edilen 45,000 desi terlık vfdalası alma• 
eaktır. PazarlıklR eksiltmesi 211 /!l/942 Par.artesl günü saat 14,30 da Top
hanede lst. Lv. Amirligi birıasıııda M. M. V. İl'tabanbul sııtın alma ko
miı;yonunda ,r;,pılaı-akhr. fstr.klilerln teklif ed...:eı<leri mıktar üzerinden 
kat! tem1 natlarıyle b<!lli vakitte komisyona g~lrt:eleri. (204 - 10253) - . 

Beherine bir kuruş 30 santim tıyat tahmin edilen 600.000 adet er-
ıcekli dişili kilcük alOminyum kapsill almııcalttır. Pazarlıkla eksiltmesi 
28/9/942 Pazartesi günü saat 15 te Tophanede M, M, V. İst.mbul 3 No. 
lı ıatın alma komisyonunda yapılecakttr. tik teminat! 585 llradır. Nü
mune ve şartnameı;I lcomlsyonda ıörfilür. Taliplerm belli vakitte komu-
yona gelmeleri (207 - 10344) 

~ ·~ 
3,000 adet macten kömürü sobası. Bir, iki, Uc numara. 30,000 adet so

ba borusu. 6000 adet soba borusu cUrseği, nlafransa ve alaturka olmak 
üzere pazarlıkla satın alınac11ktır. İhalesi 2/10/942 Cuma günil saat 15 
ele Tophanede M. :'.\I. V. İstanbul satlnıılma komisyonunda yaptlacnktır. 
'l aliplerin verebilecı-klcıi soba, dirı;ck ve borularınrn nümunelerinl ihale 
gününden iiç gün evvel komisyona getirmeleri ve eksiltme gOnUnde tek
li! edecekleri fiyat üz.erinden tl!minatları ile belli saatte komisyona gel-
meleri. ~119) 

~ 

31.000 Kilo HAkt pamuklu kırpıntı 
7,000 " Beyaz " " 

23,000 " Yünlü kırpıntı, satılaca~trr, Kapalt zarfla arttrr-
ınut 15/10/942 Perşembe ıünil saat 15.30 da Tophanede M. M. V, İstan
bul satm alma komütyonunda yapılaraktır. Hepsinin tahmin bedeli 44.900 
lira. katı teminatı 6735 liradır, Kırpıntılar Defterdarda bir No. lu dikim 
evl~de görülür. Taliplerin kRnunt veslkalariyle teklif mektuplnrmt ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri, (131). - .. 100,000 Adet portııtl! c:ıdır direk ve kazıgt alınacaktır. Pazırrhkla ek-
ııiltıneye konmuştur. İhalesi 6/10/912 Salı güniı saat 15 de Tophanede M. 
M. V. t~tanbul sııtıııalma komlı:yonıında y:ıoılncaktır. Taliplerin belli va
kitte komi<ıyona gelmeleri, Tahmin bedel! 49,400 lira, llk teminatf 3705 
liradır, (120) -.._ 

BeherinP 300 kuru'I tahmin edilen 1000 nrlet 10 No. çinkodan su ko• 
"'ası alınacaktır. Paıarlıkla eksiltmesi 2919/942 Sah günü saat 14,30 da 
Tophanede M. M. V. İstanbul satın alma komisyonunda yapılacakttr. 
Katı teminatı 450 liradır. Nümunesi komisyonda görülür, Taliplerin belli 
vakitte komisYona gelmeleri. (121) 

Belediye Sular idaresinden 

\ e 150 ınci maddeleri mucibince ta
rafların boşanmalarına ve .Seherin 
bır sene mliddetlc evlenmekten mcm
nuiyetine ve 1068 kuruş masaı·ifi mu
hakemenin l\!, aleyhe tahmiline 117/ 
942 tarihinde karar verlimiş ve ya
zıl.:ın ilam divanhaneye tAlik edilmiş 1 
olduğundan M. aleyh Seherin tarihi 
flfından itibaren 15 giln zarfında tem
,.W dava debileceği, aksi halde hük
M(ın katllcşeceğl ilfın olunur. 

S hlp H Ncşt'iyat MOdUrü: Halil 
L •fı Pordunc.u Gazetecilik ve 
~14 at ·r, L, Ş, TAN matbaası 

Di KKAT : Besaplarmdald paralar bir sene içinı!e 50 Liradan qa~ 
dOşmlyen,;ere IKr&mıye cıktı!ı takdirde 3 20 hzlasiyle verllecektiı 

Kur'alar senede 4 defa 11 Eylut, 1 ı Bil'indkinun, 11 Mart '" 
11 Ra7irao tarih lerind(' ~ekilecektir. 

.. , ......................................... --------~~~~ 

Gureba hastahane.sindeki Trp Fııkllltesl seririyatlarına lüzumu olan 
ıukartda cins ve mlktan yazılı pamuk acık eksiltmeye kcınulmustur. İ
halesi 211/9/942 tarihine mfü:adit Pazartesi günii saat 1 'l de io:fonbul Va
kıflar Ba~mildClrlilğ(i blnasmdıı toplnnıın komisyonda yapılacaktır. Snrtna-
mesi her ı:ün levazım kalcınhıdc gör ulür. C 117) 

1 

İdaremizde ac;ılmı, ve acılacak yerlerde çalıştırılmak üzere fi\Otıaoa
ka ile memur alınacakttr. Mils11bakıı lmtfhanmdıı kazananlar srra ile me
muriyete tayin edileceklerdir. İmtihan 2 Blrlncitcsrln 942 Cuma günü 
9.30 da yapılaca~tndan isteklilerin 1$ıırtları öğrenmek ve adlarını kaydet
tirmı:-k üzere en gec Birinclteşrln !l42 Perşembe gOnU akşamırıa kadar Mu• 
amcl~t dairesi şe!Jiğlnç mUracaat etmeleri llawuu llAn olunur. (116) ~ 


