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Bugün çıkan nüshayı bütün 
mUvezzilerden isteyiniz 

Cumartesi 16 Ağustos 1941 

Kaybedilen her şey bu
luna bilir. Fır.fallar mii.s-
teslladır. 
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Milli Şef! 
Dün Ankara Erkek 
San'at Okulunda Uç 

saat kalarak 
tetkiklerde bulundu 

1~~e~::~ta~~r~~ı Cif tçiyi sevindirecek 

A.N.KARA, 15 (A.A.) 
Milli Şef Reisicilınhur ismet 

İ ııönü buı?ü:ı sas t ı ).:rn da yan
la;ında l\t~:ınf \'ekiii Hasan Ali 
Yü!!'t!l. Teknik Tedrisat Umum 
Müdürü Riışli.1 U:ıcl ve Genelkur
may Talebe ;\iüfotti~l ::1r. l\Hih. 
Yarbay ihsan A ıc ... 1tuy olduf!u 
haide Erkek Snn:ı.t Okulnna gele· 
rek müe:<11ı>senin deınin·ilik, mn
rangozh.:k, motör. <>lektl'ikçilih. 
galvonapJagtİ, te"viy<·.:iilk ve di· · 
~er atolyelcrini bıt·eı· bireı gct. 
mi,lerdıı'. Burada çalı~an Sanat 
Okulu ve ÜJretmen kısmı talebe· 
lel'ile staj y:ıım1akta lıulunnn ve 
Herlde mliher.<!is olacnk gene su
haylarımt7.ın işl<-rini uyrı ayrı 

tetkik buyumlUşlar ve berbirıııln 
r:ıltşmalarındaki bıı~nn dolayt!'ilc 
ıııeımnuniy1.1tlerini. talııbcye, öihet
menlere ve miiesseseııın ıniicliiı ii. 
ne ifade t>lıni~lerdh. Üc s11atten 

· fıızla süren bu ziyaret!en ~011ra 
mües~cseye gelen ı~a~"ekil Dok. 
tor Refik S11ydam ile br.rab ı, 
kendileı·ini görm.ık a rıusHe cad
deye toplanmış olan biıyük halk 
kütlesinİl• içten gelen saygı ve 
sevgi tezahürleTi arasında ıııües. 
scseden ayrılmı~ludır. 

P.tJa • Alman barbind~ , mul a Jaıa edilen lld t•hrl H cenup mıntakaaını gösterir harita 

ı--;;----. 

====:ı:::=================~==- Bir mıntakada 1 

!!!!!!'! .. f!!!.!.~~ 1 R 1 d 1 ~ ~ 
M. Roosevell US ar BD .··~r 

nihayet •ulht~n f 20 bin esir t., 
bahse b•flada ! d ' 

aha alındı B una doğrusu memnun. ol-
duk. Bundan bir iki ay 

evvel bu ıütunlard& M. Roose• Ş İ m a J d e İ h a t a 
vellin nutuklarında daima harp• 
ten babseylemeainden tikiyet e d i ı e n d Ü ş m a n 
ederek, «Amerika Reisicümhuru kuvvetleri• rt.c'ata 
bir de aulb tecrübeıi yapıa olmaz 
mı?» tarzında bir arzu izhar et• ug"" ra~ıyorlar 
mit tik. T 

M .RooHvelt. bizim bu ar~u· - .... Ameı1ii ]~ilüly• ~axm 

Şimdiye kadar 

11 kolordu, 11 
1 fırka, 13 alay 

imha ettik 
Mevcudunun 
yarısından çoğunu 

kaybeden fırkalar 
21 i buluyor 

muzu haber aldı da, timdi onun BERLIN 1 S (A./'.X'. )' J.\1- Albay Knox 
hükmüne göre hareket ediyor, man tebjiği : Ame,.ika Bahriy~ 
diyecek değili~ Amerika Reisi-

1\IOSKOVA 15 (A.A.) 
Dun aktaınki Sovyet tebliği : 

1 4 ağustos günü kıtalımmız 
Beyaz d enizd en Karadenize ka
daır bütün cephe boyunca düş -
mania şiddetli muhctrebeler yap · 
mıştır. 

cümhuru herhald.,. bizim yazı· Fevkala de tebliğlerle de bil- IHazırı gazı:gor • 
"' di rildiği veçhile O desa Runıen lYı • 

mıidan haberdar oJmamıthr. 
Fakat kendisi de hup haklnnda· ve Nikolayef de A lman kıtaları 1 •ıt • til .. tarafından çevrilmiş ve mühim ngı ere •• a 
ki fikrini deği,Hrmit bulunacak, d d 
ki bu d efa M. Cburchill ile yap- maden havzası Kirovogr~d zap- e İl iği takdirde 
tığı mülakattan sonra dün ıaze· tedilmiştir. Şa:k cephesnin d i-

ğcır b ölgelerinde harekat muvar: Hı·ııer mu"thı·s bı·r hava {elerde okuntnuf olan beyanatın 
netri11e mecburiyet hisaetnıiıtir. fakiyetle devam etmektedir. 

Amerika Reisicümhurile, İngi- Şimalde ve d . k ı· 
lia Batvekilinin mülakah da za· Helıinki 15 (A.A.) - Ofi: enız uvve ıne 
ten IOR günlerin esrarengiz ve Neşrecüten resmi teblığde ta- s a h . 1 k 
muammalı bir meselesi olmu,tu. arruzun muvaffakiyetlc ink;ııaf 1 p o a c a 
iki C:levlet adamı hakikaten bir La · 

Cenup ist ikam etinde kıtalan -
mız Kirovogra d ve Pervoına!sk 
seh;rlerini tahliye ctmiııtır 
. K1talarımızla işbirli~i . yapan 
hava kuvvetlerimiz di,;şnıan kıla
larına darbeler indirmiye de\'am 
etmiş ve tayyare me) dc.n!.ırında 
tayyarelerini tabip C\ lcmİl'\Iİr. 

( Dr'l:amı ııolıij~ .'I, 81 t ~n· 4 ıle) 
ettiği ve doga gölünün simali N k J" (A 

yerde bulutmo,lar ve konufmUf- b d h · evyor J .A. ) - Ame-
lar mıydı? Yoksa bu da mutad gar isin e i ata edilen dü~man rika Bahriye N"'zm Albay Knox r 

kuvvetlerinin göl tarikile ri.·a t , • ıı· . d .ı v 

üzere hiç yok.tan· oı·taya çıkan• d b 'l k . . . «""o' ıcıs» me. muasın a ya1.uıgı Beri in 
ısrar 

ediyor: 1 

lan rivayetlerden mi ibaretti 7 e tt~kl ~e b ·t~~n.1mukannd;? ane harp 

1 

bir makalede diyor ki: 
Bir müddet bunu tayin etmenin e 

1 ~rı 1 rrı me te ır Amorikan milleti Hitlerden 
imkim bulunamadı. Hatti iı- . ( evam' •cıhife ·'· siituıı ·' de) (Deı•cıım afl1ıife J, siifun ·' de.) 
tibbu n müte,ebbislik kuvvet· •••..•.••••.•.. • , ..... . ..... . ... .. ........ ...... .. ...... ... ... ..... ..... .. . ... .. ................ .. 

Beykoz Ehli hayvan sergisi 
dün inerasimle açıldı 

fe ri malum olan Amerika ıaze· 
teleri bile bir türlü bu meseleyi 
balletmiye muvaffak olamadıla.r, 
vaziyet biı·kaç gün azami mub
bemiyet içinde kaldı. Amerika 
Reisicümburile İngili.ı: Başvekili
nin memleketlerindeki matbuat 
ıerbesti~ine rağmen bu mülftka
tua yerini de, ıureti vukuunu da 
gazetelerden saklayabilnıit ol· 
malan hatın aayıhr muvaffaki
yetlerdendir. 

Derece alan ineklere iııuhtelif 1 

mükafatlar verildi 

Sovgetle1 in j 

Boğazlar [ 
üzerindeki 

emelleri 
Hakkında bizde 
vesikalar var 

B~R~iN, 15 (A.A.) 
Yarı reımıt bır kaynaktan bil

diriliyor : 

Amerika - lngiltere 
ara$ında yeni bir kesil 

Askeri 
ittifak 

yapılıyor 

- __ .. ....,..._.__ ___ _ 
Burnova haşaratla mücadele istasyonu, 
buğdaylarımızı 15 sene mu haf aza 

edecek bir ilaç yaptı 
IZl.\rİR, 15 (Hususi) 

İzmir - Burno\ a llasarat va 
' Nebutat Hastalıkları ·lılücıı.dele 

hta,,yonu yeni bir ke~iftc bulun
1 muştur. 

m•ddeleriıı ilaYesiJe yapılrnAkt• 
ve ınahsulatı on bPı yıl nıuhafa· 
za cdecıık kadar kuvvetli bulun. 
tnıtlnadır. Bu keşif üzerinde Zirft
at Vekaleti büyük bir alaka gös. 
temıif, Burnonda derhal bir 1-
nıala-thıınc kuruluak faaliyete 
j?'eçilml9tır. 

Üç devletin iştirakile 
Moskovada bir 
toplantı olacakmış 

1\'EVYORK, lfi (A.A.) 
Şimdiye kadar bildirilenlerden da

ha çok mühim bir karar ittihaz edil
miştir. Mcsul mahfillerde söylendiği
ne göre Rooseveltle Churchill, aske
ri bir ittifakın rnukadd::!meııinı teş
kil edecek olan bir İngiliz - Ameri. 
kan itilafı rneydıma getirmişlerdir. 

Söylendiğine göre beynelmiTel va
ziyet icap e!tirdiği takdirde kat'i bir 
ittifakın inkl;ıaf etmesi de derp ş e-

:\1alfınıdur ki, Anadoluda ı;iic;. 
!ara yerle.}tirılemiy1:n buğdariar 
ve umurni~·etle hububat, bilhas~a 
kös•lülcıiıı ambarlarında haşcr• 
l1:r yüzünden tfihribata ui(ramak
tadır. Son zaınarılardn Avrupa 
dan mamul Haç ~retirnıe iınkaııı 
da kalıııayın.:a, Buı novadaki ha. 
şaı atla mücııclelc i tasyonu mem
leketimizdeki vasıtalarla ·veni bir 
ilaç iizednde çalı~m·ş ve i:ok nw 
vaffakı~cUi nı•ticelcr elde etrnı~· 
tir. 

Tiu ilaç Kütahyadn l:ıulunnn bh 
ne\•i kalker b\~ına hnzı htısuı=;i 

A ıWt p 

Pek yakında hu ilaçlar 35 şeı 
kilcıluk torbalar içinde toptıın ve 
pernkende olarak atışa çıkarıla. 
caktır. 15 kilo iliiçla bir ton buğ. 
day iliçlaMbllecck ve ilac altı ku 
ruşa satılacııktır. 

Yeni imalAtbaııe bit, tahtaku· ı 
rusu, pire, ı<ivl'i,.inek, VPSaİl' ha· 
şaraı 11iıçlrı.rının ela imalatınl\ lı::ı 

I lıyacaktır. Bu habt!rlcr şimrllclen 
bütün çift.çileri ıı.evindirmiştir. 

Pirinçe azami 
satış fiatı kondu 

----- ... 
En pahalı 

ucu.zu 
pirinç 35, 
22 kuruş 

en 

1 

AN KARA, 15 (A.A.) J lu11an diger ncvıleıin \ ~ııir ha 1 ca 
Ticaı·Gt Yekalt>tınden tcblığ olun- fstıh. nl mıntakalarının ı tıh-s.'ll 'n -

muştur: 1 vılerinin lızami fiyatları bir n i f -
· 29 Bftyılı 'Koorılınasyon kınannın rada gf..:;terihın eRaB fıyatlarn k ,_ 

birinci_ maddesile ·rıcaret Vekal<!tıne ~en m~hıılli f yat ı iı·nk:ıbc kon; • 
V\°!dlmı, olan sıı1iihiyele fı;tlnndıın ,\•onunca le-bit olunar k 'lı t \ 
memlekc•t dahiliıı,le pil'incin öııiımüz. kaletine teklif eclllecektır. 
deki ~ıah~.ıılün ~dıakile ?lrliklfı me2·i • - Pirinç l•tilıı:ai nııntt1knlann
olarak ınuıotahsıl nımta.xalarındıı a. dıı olıın Fiyat Mtiıakalıc Rom !t\" 11_ 

ıami satı~ fiyatı aşağıda g!isterılm ş !arı bu ı;ene kendi mıııtakıılarınJ• 
ol u ı '<cçhile t bit oluıınıu:sluı: mahııulün hangi tarihte ıtlrakine baş-

ı - Bnreada Karakılçık nevi IJ5 lan11bileceitlnl Ticaret V._,kaletine hll 
kuruş, Kastarnonada .:lfaretolh ııevl direcı-klardır. 

1 
30 kum~, Antalyada Mısır nevi ~9 0 - Son ınnhsulılen elde kalan µi-

~ülikatta bulunan •gili:ı 1 ~uruş, Sc~·lıan \'e ;\lara~ta yedi QC\'I rinçlcırin şimdiki hRlde azanıı fıyaMa 
bblael denlı Lordu Sir 27 kuru,tıır. rınm tesbltinr. lüzum gfıı fümemiştir. 

Dudley Poand 2 - Bu fiyatlar, fabrikalaı·da çel Anı!ak, .fiyııtlann "C~ rinde bunu ic p 
dilmiştir Eıı yüks k lıe . ti h 

1 
tildenmiş, parlııtılmıe unsuz pirincııı 

1 

ettirecek vat:i;n~t hırnıl ohusn, J:Clle. 

Ve bu ıne• "and ·ek ~ mmb lhyrte a .z ÇUVl\JSIZ cılatak bir kilosuının azamı Cl'lc Jl!Hh~J.l f yatlarının dl'l'hRl tat-
J a a::ı eu ve a vazı- f' tl d b'k' ·ı l l" l 1 b'ldl vete ait e ı ı h kk d k 

1 
ıya arı il'. ı .ne ı.rııçı eceı: a .. kı!I ar ara ı -

• ~ m se e er_ a ın a arar ar 3 - Bu mıntaknlarda istihsnl o- rilir. 
alındıgını zannettll'ecek ıebeııler var ~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ 
dır. .-

yeni miizakereler mi? 
Nevyork, 15 (A.A.) - Akşam ga_ 

zelelerimle çıkan bir babere göre 
(Dcvcıoıı ıahtf• J. ırütmı t dıd 

Partiden 
görecek 

gardım 
talebe 

Vaki 
Yeni 

müracaatlar tetkik 
müracaat kabul 

olunuyor. 
edHmiyecek 

Ankara 15 ( A .A.) - C. H . P . Genel Sekreterli ğinden 
tebliğ olunmuttur : 

Önümürdeki d ers yılı için C . H . P artisinden ) ıı.tdım isf'yen 
talebeler tarai1ndan vaki olan müracaatlann tetkik iııe bB~lon· 
mıt olduğundan bundan sonı·aki mür11caailar hakkında m uamele 
yapılmıyacakbr. 

~ 1( Şehrin su işleri ) 

~~~ Vali LUtfi Kırdar 
Müla katta bulun an lng'iliz 

Erkirubari- i y• reİ•i 
Sir Jhon Dili 

• 
verıyor izahat 

Kapatılan Kırkçeıme ve 1-I a 1 kalı 

Bu da ihtimal ki, her iki dev· 
Jet adamının vaktile çok ıpor· 
culuk etmeleri sayesinde temin 
edilmiftir. Vakıa M. Roosevelt l 
bugijn, ltep o eıki apor.:uluğu 
vüzünaen iki ayağı iutmaz malUI 
bir insan olmutlur, M. Churcbill 
de yetmit ~•fllta yakla '\il bir 
ihtiyardır. Fakat bu malw J:aıt· 
la bu ihtiyar hükUmet reisi ıenç· 
liklerinde haıyatlannı hep f .. li· 
yet v. cevvaliy·et içinde geçirmit 
oWuklan için bvıünkii derman· 
•t:ı:Wdarma ri..nen deniz ortAla· 
rında kimsenin ırıörüp haber ala• 
mıyacajl tekilde buhıtup J.ir ta· 
kını Jelli mühim katarlar venni

ingilleı·e v~ Sovyetler Birliği 
tarafından, Türk toprağında hiç
bir emelleri olmadığına dair An
knraya yapılan miişte1·ck dekb -
rasyon hakkında Alman Hariciye 

(Devaml sayfa 3, ılltun 6 de) 
B 

.. ı çeşmeleri .. Terkos suyunun vaziyeti -
r """".... ugun "'"""'"' ! Neler . ? ' yapılm~ k istenıyor 

i
l 2 nci sahi/emizde: 11 Kırk\'~şme ve Halkalı fularının 

Bir İtalyan Nazırı M ~ kapatılınııın iizı:ıine, b3yle bir ıııev-
eseıeler j 1111ı11le Lu kaıarm tehir_ edilıneslııin 

ye muvaffak oltnUflardır. 
İki de•let adamının miiftet e- ı 

ken netrettilderi sek~, on mad-
d e1ik beyuuuuneyt: ıelince onun .. i(id• Ôr ff ld.,• i" omcıtaaa baJ"Yanları tetkik ediyor 
m e\·zuunu. yukarıda da ıöylecli-

Yazıyor: il dogl'll olııcagı mutaleasıle neşriyat 

1 
! yııp111ıştik. 

Yazan: Peyami S•fa E nu hususta kencll-<tıe bir konuşma , "Harp on sene " ,,1=1 Yapan bir muhal'l'lrlmize mDhtP.rP.m 
~''"''"""'''"' '' ' "'"''"-··---· 

1 

Lütfi Kırdar, aşRğıdııki cevapları ve 

iYimiz 9 ..,..hile bilhassa mü•takL-1 İstanbul vilayeti kazalarınd• f \:aymakamı ıeraı' · k d 1 • -~ - · · hl ' h • nın ur e asını ıulhiüa ,.rtıan t~ ediyor. tertip edılmekte ola n e ı ay· f keamiştir. 
Bu .-rtlarm ba~lan, ıulhtea vanlar •ergİ•İni~ i~ıncisi de dtin ı Sergid e a t ve inek olarak 5 4 

bahsetmek ibti1ac1m duyan her Beylı:~z lbrahıro:ıga çayırında hayvan teşhir edilmiş ve bunlar· 
~vlet adammın her .,akit ıövli· meraııonle açılmıştır. dan derece alanlara para ve -
yebileceii a1elid• beylik aözler· Ö rfi idaTe komutanı CeJleral at gibi mükafatar ver:lmistir. sa 
den ibarettir. Ah Hıza Artunkal ile b irçok da- Geçen hıt fta Şilede açıl.an ser-

BUlaa mukabil, bu harpfeb vetliler ve etraf köylerden gelen giye nazaran Beykoz sergisinde 
ıonra yer ~adeld ipt;d1ti 1'.a.labalık bir halk kütleııi bando- yarı yarıya hayvan teı;ıhir edil-

TASVlRI EFKAR ı nun çaldığı is t ikl .11 marşını say· miş olması , Şil e köylerinin çok· 
(Dn-.mı ıahif• $ , ıiifrm l de) gı ile dinledik t~n soıırd, Beykoz luğuna hamledilmektedir. 

.. recek reı<'k. ayni znmııııda şclırimizin, su SU H ~ ............................................... ~ ....... · ................ ı~lmı hRkkıııda ıla etrafh lzahtta 

ZÜRİCH, l& (A.A.) C b • d k I f bulunmuştur. 
ı b' 8 1 0 İl 8 İ t 8 ft b 8 - Kıı k\C!;nw \'e Halhlı snları, 
talya Ter ıye Nazırı Boltni; p I ınıya en çok muhtaç olduğumıa hit 

cCritica Sociale> gazetesinde n<'şret- 8 r 1 1 r 1 ınev:-i rnde kcsılınenı!ı: midfr? Meıtt'l& 
tiği bir makalede «harbin on sene ılıtha jki ay ol<:un bı>klenemez -'ydl'. 
devam edebik.>eeği kunaı.tl telkin e. % 6 peşin faiz l'•tirca K uu 

kt · B 1 r - "ırkçcşnıe ııuıarı şimdi detn 
dilmelidir> dem<' e Ve ltalyan mil- bun ela rı iki sene evvel kesilmiştir. B~ 
Jetini uzun bir harbe hazırlnnnııya TASARRUF BONOSU ile tlcfa kesilenler 61 cami ile 18 re".mı 
davet etmektedir. Seferber ediniı. miiesse~e ve fabrıkaya iı1Ale Qdilmekte 

Ciaıwnun ga%eW~i TelegrAfo dn bu olan ı:ulınclan ilııu·cıtir. Kc:<İlen fi ı 
noktı.l nıu:ara 1şthuk eylemektedir. 

1 
'"' ...... ~.......-......... ~_..,.~._.....,,........-.,,. j ( DıJ •aım snhtf11 f. ııiılurı $ rlr > 



Sahife: 2. 

([tfNÜ:N~!fiJ" 1 
Sındırgıdan bir vazifeyi 

suiistimal ihbarı 

Damga 
yapılan 

TASVİRİEFKAR 

matbaasında 

pul suiistimali 
Suçlulann muhakemesine dün ikinci 

ağırcezada başlandı 

'rnııııııı MESELELER mııım 

Gramer· terimleri 
----- ---

16 AGUSTOS _ zwsa 

r-SİYAsi ·t-v A'ZİVET . ., .. . , '.· . 
Fransada milli 
inkılap ve sulh 

şartları 

C ihan politikasınm iki büyük S mcfircida öfretmenJ;k eden byas Faruk Uluğ isminde bir 

okuyu.::umdl\n bir m ektup aldım. Okuyucum•n derdi b6-
yijk ber çareye h a§Yurduk tan sonra nevmit olarak kalem e sarılıyor 
diyor k i : a: Sınd:rg1 icra d aire!inden satın ald:ğım bir tarlaya ait 
tapu tescil itimi üç yıldır yapamadım, bu tescil muamelesini yap 
mıyan tapu m emurunu bir kere 14 N isanda, bir kere de 11 Ha· 
ziranc:la iki kere filıiyet ettim, Bugüne kadar müsbet menfi bir 
cna-p alamadım, itim de yapJmadı. Ne yapayım? Nereye, kime 
ve nasal müracaat edeyim ?» 

hidi.::esi birlLirllıi takip e t· 
t.i~en bütiiu dünya beT ikisile 

D amga matbaasında, p ullar Suçlular b u pullarİ P andeli. okuyucularımızdan Ali oğlu lekette bile, gramer terimleri, lise- ayni :zaman~ m Cfgul bulvomak-
ü:zerinde yapılan mühim bir sah- Baki ve Na:zmi adında üç pul ha- Mehmet, grameı·e alt maka· !erde Lfitıncroen ve Yunancndıın r.· tadır. Bu haJiselerderı b irincisi 

Benden h u!">csi surette < evap iatiyen muhterem okuyucu · 
m un fİkiyetmi kendisinden müaaade almadan gazele ıütunlan
na geçirmekliği.min sebebi, kırtasiye diye ıçınııze İflİJen ince 
bir hastalığa temas etmek fıruıtını kaybetmek istemrd it"im için
(!ir. Beraat zimmet asıl olduğu için d edli kariimin sözlerine 
yüzd e yüz in:ınaı ak d iyorum lı.i : Bi.r mem u r k i, b;ı. teşcil muame
lesin i üç sen ede yapş.maz, o rot mur amme b ütçesinden d e maa, 
alamaıı. 

tek.arlık davuının muhakemesine yıi vasıtasHe p iyasaya sürmüşler· leleriınde geçen "liıorfoTogi, rıııufeırı, lınm:ıdır. ilk vt.? ortuokullarda, henüz Fransanın dev Jet tefi Marq;ı) 
d ün ik inci ağır cezada ba9!an- dir. sem<tııtem, sistem ~oibi yabancı keli- Lfitinee vcı Yunaııcn dc.rs.lerl olnuı- PctUin elindeki cayri mahd u t 
mıştn. Hilmi M:ıhmJ'" ve Ethemin 1 mc•lerin sarf kitapl:ırımıı.a kadar dığı için, bir çolı: terimlcıin yeni Al- salahiyc~le bir ıeneden fazla bir 

k f ' d " ~ l ". . d . glrmeııiııcl,n duyduğu acıyı bnna bir 1 manaı knrşılıklnrı ku!Janılı~·or; fıı-
TahLilcat evra1ondan anlaın) mev u en, ıger erının e gayn . . z.~ ..... - du··,.:~rek ve etrafuu 

I ..- · k f l h: •• ·· ı d"" k.. mektupla bıldır!. kat cocuk lıseye ··- ,. .. ~~ 
dığına göre, Damg.ı matbaası mev u o ura. goru r n un ·u yor. Kendis1 boyle p • s f girince grnm<!r tc- yoklıy:ı.rak veanit bulunduğu ka· 
tabı itleri müdürii Hilmi makinist °?"uhn~erı:elerın~e su?luların hep- duşiinmekte hiç te eyamı 8 8 rimlerı umumiyet ti karardır. 
Mahmut ve zamk ustası Ethemle sı de ınkar etmışlerdır. yalnız olmadığı i. - • le Llit!nce ve Yu- Eu karar b ütün Frnnsada ve 
birlcşc-cek, bir :zımba makines: P ul bayilerinder. Nazmi hasta çin, gı·amere aıt nıakalelerimde ek-ı mıncadır. . büyük Fransız rnÜ3temlcke jm. 
almışlar ve sahte pul basarak ve Pandeli de asker oldu~n~~n ~k ;~ırnktığım teıim bahsine geıme- .lJ.~CARJSTA.V - Bu ~~m~eket paratoıfoğuada milli inkı.Ülp ola• 
1 O b in küsur liralık ihtilas yap· muhakeme bunların celbı 1çm yı luzumlu buldum. tclifçı lıir 111.!ıt<>m ıçıııde görunuyo:. rnk k~ılanrnı~ ve 14 Temmuz 
mışlardır. baska bir güne bırakılmıştır. Bütün ıstılah slitemlne ıılt nıOna- FINJ,ANDll' A -- Uu nıcmleket gib i b :r milli bayram olarak "-ut· 
... ... . . .......... . .... , ........ ... . . ... ............. :...... .... ......... ..... . ...... ......... .. knşalnrda olduğu gibi gı·nn1er terim- ele J,Atince ve Yur:anca terimleri Janmıştrr. 

leri bahsinde de şu iddia gruplaı ile }'ince ll~ karıştıran telifçi bir sis - Bilhassa deniz aşın Fransız 

bir adl"ı va ı ı· L DA t f ,. K 1 r dar ,. z aha t ver ,. yor knrıılaşıyoruz: tem kullıınmaktadır. m üstemlckelcrincleki halklar te • V e yine bir vatandBıf ki, İcra dairesi gibi rHmİ ı. Ananecıler, ~..-.~ 
• · - ' il d d 'l rcddüt ve k~rar:sızlıkfan kurtul • cıhazdan hır mal ruır, e onıı üı; saatte deiı, üç gÜn e cğı , üç 2. İtid:ılcllcr, Benim yıılnız grıııncre alt değil, 

h aftada değil üç ayda deüıl, tam üc; senede yani 3 kere 365 gün 3. uitince ve Yonnnca taraftar- hütün terim bahsindeki kanaatim ııu mu~urlnr. Çünkü aıuvatan Fran-
h l'f k (1 inci 8ahı/t~cn deı·am) \ icap edeceği neticcıJne varmışt1r. hırı., dur: sıı dahili ve harici ısiyasctini kati 

d e sahip olamazsa nevmid oJncak, menfi)e~ecek, mu 8 1 ~ce cıımı'e ter'"os suyu akıtıln1ısıtır. DI- Tcı kos bu mı'ktar sııyu lıoJ bol ver 1--a] • · · 
1 ı . • M ıı. " 4. Öztiirkçıı taraftarları, T1>rimler benim bir tasnifiınle ikl- OUU" : tay n ctm~tn·. 

o an bu vatanda, .. , bi'Z ağzımızı n~p bir f"Y söy ,yemeyız. e· ı'rnr r m"ı mu-esse e ve fübriknlıırın bilir. Binaenaleyh Kırk,.e.mıedcn nln- 1 Mar_....,.J Pe~-ın· bır" defa kara· .,.. ~ .,,~. 6. Tclifçilcr, ye ayrı ırlar: Yaı ım terimler, tam -..- .... 
mur rejimin miimc ııil·d·r. llu temsü işini başaramadığı gün de csnacn tcrkos ı;ulan mevcuttu. ı·ırk- cağımız iıç beş bin metre mikap ııu ••-' terimler. rlDl verdikten sonra tatbikinde 
daha fazla fcnnl;k etmesine mey.-lan verilmez, ve vazifesinden I çeşme Dnrphnnede, 'l'opkapı sarayın. içın ayl.zrıca milyonlar snrfını düşü- 1. Ananeciler, cKavnfdl Osmani- Yanın terimler hem hayat, hem bir gün bile vakit knybe1memİf 
mahkemeye verilalck sureti!e yürütülür gider. da, po ta, telgraf fnbrlkasında \'e nemey . Tııksim ve Ilıılkalı sulan yu, cSıırf-ii.nuhvı unvanları nltında ilim dilinde kullnnılnnlaı·dır: İsim, ve hemen i~ bn~lamıttır. Birinci 

B. ·r . .. . I .hb k od l .. 1kün emsııli srııınylde kullanılmıı1<tnydı. lçin de vaziyet aynidir. Bu her iki 1 k•- 1 d k t 1 ahenk, mazi, istikbal, mnliim, M""· 
• ır vazı eyı tıuıısf ~ ı. an ıt~ısı a ya n12, mu te- Mficss selerln bu lhtiyııcı da şimdi sn da ceman Kırkçeşme kndar su ve- evve ce me ~P er e o·u u an gra- hul... gibi. (Dığer iliml<"rd<! ha .. ;:'i, tedbir Fannason t~kilahna men. 

m mat allına alınması vazıfcııle muvazzaf olan tapu, kadastro terkos suyu ile tnn1ln -"Ilmı"• bulun· bil k . k •-·1· d B mcr kitaplarındaki Arnpça ıstılahla· J sup bulunan belli başlı adamla· 
.., .. -u ,. rl' ece hır au' ıyetk ir. ütün nn aynen ipka C'dllmcsini isterler. ruh, cemiyet, teı:r ll lıtı, tabiat ... gibi) 

umum müdürlüğünün ~i tahkik ederek vzifesini )apacağmdan 1 maktadır. Son ve kat't ltesılişin şeh. bu sulardım, bilhaasa bu sulunn tc- Yalnız bunlardaki Arapça, Farsça Tam terimler yalnız ilim dilinde rın listesini neşrctmel: olmuştur. 
emin iz. re ve şehl'in ckencsine bir tesiri yok sisatmın ıslahından Beh.'d~·e tama- t<'rkiplel"ln kmlmasmıı razıdırlar. kullarıılanlnı-dır: Afef'ulün anh (ııbln Gayet uzun olan bu lsitcde 

Cihad BABAN 1 tur. Nitekim şlmdıye kndıır kesilmiş mlle vazgeçmiş bulunmaktadır. Meselii ceümlel asliye> terimi cnsli tıf), nıücerred (nomtnatlf), nıüpted::ı sabık Batvekil ve Halk cephesi 
bulunduğu halde hiçbir yerden her- - Bskidt?n İstnnbulun h!!r bir ma cümle>, ccümle1 şartiycl hakikiye> (süje) tlii. •. gibi. (Dlger ilimlerde müessisi Levi Blumdan bafla· 
hangi bir şikayet. gelmiş değildir. hallesinde, her köşe bnşında bir ı;~ş· terimi «hakiki şaı-t cümlesi> şeklin- hayatiyat cbiyolojb, ruhiyat cpsik0- yarak birçok Baııvekiller, Nazıa-. 

- Bu sulurın kcsilmeslle kimsenin me lıulunduğu halde yangınlar; ter- de muhafaza edilmelidir. cEdevııtı lojb, içtimaiyat cıosyoloji>, tecrübi- Jar, Bspnuharrirler, me,hur P4"" 
1 susuz kalmıyııcağından emin olmak kos şirketinin tııhrlbatı, ihmal v~ Uih.k hik d 1 d b' yo ceks~rhnantallzı11>, tnbliye cna-

l·rın İı;tanbuldn nerelerde kn,. re•me- l JiLkaydisi ile bunlar birer birer kuru- ı a> )'a cJii a e at arı> ene ı- litikacı)ar, hesapsız ayan ve ~ 
~ ..,. ~ v ı lir. türalizm> ili ... gibi). baslar vardır. Fakat listedelı:i bu 

1 ııin suyu kesilmiş, buna mukabil ne- muş, suları ltaybolmuft.ur. Bunların 2• İtidakilcr, dh()1)k>, catb, cha. Yanın terimlere Türkçe karşılık- rl . 
1 olduğ\ınu bilmek f'aydııs.ız olmaz. lan yerlerdekınfn ıslahı için hiçbir her>, cmalfım>, cmeçhub gibi Türk- nıazsn, şimdilik, Arapçalıırınm kul- isiml.,.r i F ransad a ay ni dikkati cel 

1 

relerde kaç yeni çeşmenin açılmış hiç değilse kanalizasyon yapılmış o- lar aranmasına, ynkışıklısı buluna- gibi siv illerden ziyad e aske en n 

EIL...ılıı....,..ıE~IWırı.."!.o':ö.,..,.,_1111 - Yukarııla verdiğim izahat kim· tıey dGaünülüyor mu? çenin hayatına ginııiş Arapça keli- lanılmasına tııraftarım. Mcsclô. isim betmİftİr. Çünkü Fransız ordu· 
Tefrika ..... o vazan .· fL ANDEMIR ı senin iUSUZ kalmı~·acft""ını VQ kalmıı· - Eskiden İstanbulun herblr ma- meler! değiştirm<?k istemezler; fakat k b ' b li G al ·- · - ı ' n " "'6 hail . 

1 
b bl «~ara sayıları> demek dururken «ad> olııbilir; mazi cgcçmiş>, isti - ıunun ır ay ener ve llLV" 

..... ... ....... ..... ...... ..... ... .. .... dı""ını gösterir. Ynlnız Kırkçeşme su- esınde, hf"rb r köşe aşında r • bal cgclccek> olabllir ·, clüıenk, rna- ___ ..ı ....... _ bu ,,.j.}i t-ı.;t:.ta 

\ 

ı; cA'dndı rütblye>, cyapı> demek du- nwwua·--· .. • .. ,..... 
Hal] Pa,anın 

döndü gitti. 

otomoblll Gör af a gel dl va lan deyince h~tıra İstanbul~ ter- çeşme varmı~, doğru. o gilnQn ihtl- rurken cbina>, cses1i> demek duror- IQm, meçhul> mtıbafıua edilebilir. mensup bulunduklan meydana 

A k d k k ? 
kostım gayri ~utlln suları g~ıyo~ ~t i~cı ö1~11e b~~~ş. f ~ka~~a da a~tJ: ken csait> denmesine taraftar değil. Dil Kurumunun yapbğı gibi Ahenge çıkmıftır. 

r asın an ne ÇI aca bu ynnlıştır. u auyun mem aı t'. ını g n s an u un su ve mı dlrler. cMorfem>, csemantem>, cfo. cuyum> denmesine taraftar değilim. lkmci tedbir b ü tün Franaada 
grad ormanlarındııdır ve İstanbul ta- o zaman nihayet giinde 8 bin metre Dünyanın hiçbir lisanı Dil Kurumu-
rafına akar. Taksim 15ulıırı bendlc.r- mikabı imiş. Şimdi İslanbula yalnız nem> gibi onanevl sarf kitaplarımız- nun istediği kndnr saf olıımaınıııtır. komünist partisinin gayri mef1V 

Yolu açmalı: için aOvart fırkası tur. Çünkü vatan elden gltmf~tir. den gelir ve Beyoğlu cihetine akar. terkos, bunun yedi mislini vermek- da karııılıkları değil kendileri bile 01• Sııf dillere safdillerde ve pek iptidııt olduğu ilan ed ilerek dağıtılmlf 
ilerli~·or. Halil Pa!la da yanımı elli Bir başknsının vatanındn nıı·~arı· r ,,_ nı·r de Halkalı sulan vnr. Kesilen tcdlr. Yine kifl -wlrmüyoruz. Gaye- mıyan yeni ve beynelmilel mefhum- k iml _, tI olmasıdır. 1\laretal Petain Far· 

" • 1 ~ " 6
v lnrın Yunanca nınllarile, fakat TOrk nv Cn1e ras ıyoruı:. r-

kadıır kazak alarak, General Juru- alan klmseı;lz insan; neye dayanıp, y111nız Kırkçeşme sulnndır. Bu sula· mfz günde lGO bin metre mlkiıbı 11u-
1 

l"sll k 
11 1 

d 
1 

Tam teı·imlere gelince, bunların masonlqkla komünistliği kökün • 
k b ı ı · ı f d il r. d ıı t- ı- "ht" d b m a e u anı masına razı ır ar. Jfun ihmnl etmiş olduğu ısa ır yo - 1 ne istiyebilir, e Japabılir ki! rın stanbu tara ın n cnm er, m.... ur. er uru ı ıyacımız an at· • . mutlak surette - hor, hcl', her mede- tfen imha etmekle milli inkılabı 

dan Nahcıvana ,doğru yiiriı •or. Jhı- Enver Paşanın çeşit çeşit clGşün- caseseler, hamamlar vesaireden baş- ka her gün bütün şehri yıkıyabilmck 8· ı .atınce ve Yunıı~ca taraft;arl •· ni memlekette olduğu gl~i . Litince. tatbik mevk iine koy m u, o luyor 
runuıı vazlyctı esasen bil" tuhaftır. celeıl var. Bunların başınlln Türkis- ka halk için 219 çeşmesi vardı. Bu istiyoruz. Ve yine isUyoruı. ki ma- 1 rı isim, s~fııt .... gibi Turk~leşmış A- den ve Yunancadan alınına!lına ta· Amerika Cümhurreisi olup 
Ho •viklerc ne d!lşmandır, ne de tana gitmek, orada hem Bolşevlkle· 219 ç~eye mukabil sular idıır<?Si tn halle vo köşebaşı c;eşmelerlni tama- rapç~ k~lımelerı kabul ettıkten sonra raftarım. Çünkü ilmin mc.fhumları, B k il sa lahiyetin i de elinde 
hnk ki do~t. : (Ben Ruslarn düşman re, hem yerlilere fayda lı olabllecek 1 rafından kısmen meccıınen ve kıs· ~en knldırnlım. Su, bütü~ evlc~Jmi- «mcf ulun lleyh> gibi :.ağlı ve ağır onun tekli.mili ttırlhine sımsıkı bağlı a-tve F nk e)t 
deglllm, Ermcnlstana taarrmı eder- bir ş!.'ylP.r yapmak ve soııuı .. . Fırsat ı men parası Belediye tarafından ö • zın bütün k!1tlnrındn emrımlze ama- koku~u ıstı.Inhlar yenne . cdat:f>, müstakil bir manaya sahiptirler. l\le- !>'11und~an ra len •. Roo~ev 
seniz müdnfaaua mecbur olurum) 1 ı - kil ü t k ·· denmek suretile halka meccanen 140 de olsun Kırll ve bulaşık ellerle pis cmef ulün bıh> yerine clokntıb ila. .. selii bir felsefecinin ctdealizm> keli- ile lngıltere Başvekılı Vınston ~ e ver rse o gun m ş ere duşma· · ~ . . d · i ı te 1 s · · Mü Ch ehi.il d d • d 
diyor. Halil Paşa Nnhcıvıma var. na Eald ırmak, onu her tarafta flz. çeşme açılmıştır. Ynlnız bu rakamı kaplarda koşebaşı çeşmelerınden nnk e~;e.~ın s k r/r. ~ UJ:; ~~ ~ · · mesini duyonen EflAtunu hatırlama- ur arasın a enız e ya· 
mndan evvel, bh konuk yerınde dın· mck... 1 istisgar etmemek lazımdır. !edilen suları artık tarihe bırakmak ne 01 eyh> e ıınea e re er· ması kabil değildir; bu mefhum, Ef- pılan m üJakat ve b urada karu• 
lenirlerken hana pürtelaş bir E'rmc. Pakat bu hnrkete geçmeden evvel 219 Kırkçeşme suyu ç~meslnln istyoruz. ler. . ıatundnn Hcgel'c kadar idealist dü: ıa,tırılan mü~terek beyanname 
ni "uavri-' geliyor ve Hn1il Puaanın Env p ,. b' d h n 1• d" ' günde verdiği su miktnrı bin metre - Su meselesi, aşağı yukarı hn- 4. Öztürkçe taraftarları da isim, şilnce soyunun bfltün rn!!l'hnlelcrlnı bu··ı·u·n du"nyad a derin bir a laka ., ,,. ,, c.r a n ır a n uer ınf. on- I el l ld ~ " _, f ·bı Tü k · b · cd" ~ · 
oradıı bulunacaı;ını aklına blle ge- mek niyctyinde olduğunu s3ylüyor. mikfıbıydı. 140 terkos çeşmesinin yat _meıı es fo ut>.,n.'l g~rc 

1 
gtıL.&no sıel~t .. el. gı b 

1 
r ~~ın cnıms ~'?ı içine nlır. cİdeab kelimesi Yunanca uyaDcbrmıştır. 

tlremı>dlğı lçın, bağırıyor : O sırada rnrpten gelen flııhnddin h:ılkn verdiği su lGOO metre mikabı- vesaıreye.hsar bedilen palrla ara hler - k ılm eri kedıı .'!._. e~ı ten lsonrıı,d r.'r aslı ve bntl1n ilim dünyasmda kulla- Şu kadar var ki Roo seveltin 
_ Ilab<ı ;n iz olsun ..• 'Holil Pnşn- Şakir do'kto Nliıı k' U ~ dır. Diğerlerinin suyu arnsıra ha. şeye tcrcı ~n u su yo ıın ynpı a - tOr ü sevem ıgımız ve a ışamn ı~ı- nılıın bu şckllle 0 merhalelerin lıcp- • dah • • b. d '. 

- ' • r ~· es 1 po 9 mu- :flfler ve kururken tcrkos tazyikli ve mnz mı Zıra su yollarının inşaatı mız Arapça •"tılahlar >erine Lii~!n- sini wdai ettirmedikçe tam teşekkül yem ve • • 8 ıyı. • 11 uny~. ya• 
nın otomobili Ciörofa ~dl w• tlı.indü dClı u unıumısi Be<~rl beyler ıie Enver -"r bir sudur. Hamamlara verilen hariçten gelecek demir vesnireye do celerlni ve Yunnncalarını dcğll, O:ı- t i• bir mm ml'fhamu olanın,;. EU- ratmak IÇm lngilız llatvekilı ile 
.. ıtU. Bakalım arkasından n" çıka- Pa•ava lltihftk ...ı yo la J>U 1 1\1 • c m .. k 1 t lJ - ek" d ;ak! "' " """ r r. . . . su da iki sene evvel kesilmiştir. Yal. bakmamaktadır. tilrkçclerinl koymak ister er. eseıii molojik tedai kafi değildir. Mcseliı. a rar af ırımıt o ugu s ız ma • 

bulunan ~u ı!r~da HnUI Pnş:ı yıne Çiçcrın nız halk suyun metre nıikiıbını 15 - Bu suııllnizc cevnp vermek Jçin cınef'ul-il sarih> yerine isterler ki cmcfkiirecillk> söıü bize cfiklr> kö- de selefi Vilsonun geçen b üyÜk 
Halil Paşanın yanırul:ı yo a~a. aş .vuruyor: . kuruştan alırken hnmamlarn verilen size Cemil Paşadan dinlediğim bir cdfiz tümleç>, c'.:\lüşehhau yerine kiinü hatırlatnbilir, fakat idealizm ha rbin sonuna doğru ortaya at· 

N~m;:v~~t~eybl~l~:aberdir. llcnıen - Bır proı_e,m var, ~ıyo~, bıınıı ili- suyun 7,5 kuruşunu Belediye Öde • hikiiyeyi anlatncağ'ım: Paşn bundan csomub, cmO~bel> yerine columlu> felsefesi hakkında hiçbir tarlbt hıı - hğı son dört umde ile bili ibt i· 
aknl 16 bin _ıu. k, yedı sckız batarya mektedlr. Bu suretle de hamam tıı· otuz sl?tle evvel Gülhanc parkına be~ nida> yerine cçaı;•ın Ua ..• diyelim. tırn vermez.. Nl.tekim mefldi. recll_ lk yar mukay"'•e •ditm"ıttı·r. 

~ola çıkalım ... diyor. Derhal kdkı- verebUI ı i ' h ı ..... " 
r mıs n z · rifrlerinin yükEelın•lne mevdan bırn- bin altrn lira sıır!etmiş. Hemen er 6. Bir de, ananecller müstesna, IU- denince yüksek hır gayeye ıhtiras.a y:ı·-nun pr-nsı.plerı· haddı' za· Yorlar, atlanna binl.vorlar. Ermeni ı.ı ı 1 k · · d " 1 k 1 • k li b UlKJ · -- un nr a ne yııpmıı nıyetın e- kılmamı•tır. l\Jaahaza "npılnn bu le- tanıftnn itiraz ar yü se mış, ana - dalcflerin, Litince, Y unanca ve Öz- bnğlıı.nmak miınnsını anlarız da ır t d • • l ki her b lh 

mıntakasını ,.-bılmrk ıçın altı yo- -'nlz p 1 .. " 'b h i hh" Ub- 1 m a ı'" oma a a er su ... v,_ '" ll!ll\ raat iki sene evvele alt olup izhar e- zasyon gı i şe r n en sı 1 ve m türkçe taraftarlarının fikirlerini ha· fel,,e!e sistemi hatırımıza ge mcz. • ı• ınd b. ilrn . 
d saat at kıwtnrmak lazım. •'arcsiz K fk d 1 h bl i k k akdı em... a tat ık •d •mı--.. ..,. - a aııynya, orn an 1 a a !le- dilen endişenin çok daha evvel Bele. rem r htiyac~ durur en .par yap- nşbrmak lstlyen bir tellfçiler gnıpu Dikkat ediniz: Bfltftn dilnynnm - "' " ...., 
gece dl! ~diyorlar '"c ~alı""\'nnı tu- ıiye gideı.-e •im~ Krrgızlnrdal', Baş. diye tarafından alınan tedbirlerle mak revamı, dıye. Fllhnkık~ SO se- vardır. modern llim df11erinde chııyat, ruh , tir. 
tuyorlar. Faka~ PaşA geçtıktcn son- kırlnrdnn. Knfkııs drığlılıırından bertaraf edildiğini giiııterir. nedenberi sekiz on milyon lıra saı·- Gramer Komisyonunda Maarif Ve tabiat, tecrO'hf>, miktar illi, ili ... > gi- Şimdiki harbi doğuran ilk to-
ra bir nıuhim g"ç dl t.utınuş olan genç1M'i toplıyacağım Bunlardan seç _ Kesilen 15uların harap yolları fedilerek ıehrin bir kısım knnalizııs- kileU, eimdilik, itldalcllerin ııl!'temi- hl varım terimler, her memleJı:eün bum Amerika Cümhurreisinin ar· 
Duru, nrkadnn ,gelen Rns 'ıe~·etine ınc alııylar yıtpacıığım. nihayet ne zamana kndar tcınir cıdl- yonlnrı ynpılmı~ ·. Amıı bunun la- ne taraftar cıldui:,"llnu bildirmişti; fa- ken°di hayat dilinden alınmıştır; yi- zusu bilifına olarak Vilsoaun 
ntcş a~ıyn ... H"Y"t im vazıyet knı~ı- Sonr1t! llp tr.krar bu sulardan fatifade im- mnmlanmaın için on, on beş misli kat biz İstanbula gelip te okul cnı· ne biltiln dünyanın 1lim dillerinde prensiplerile ekilıniıti. Bu fena 
sındn geri kaçıyor. Altın yuk'.ü se· ı - Rlr zttmanlar l\'PÇtiğim yeılcr. kinı hasıl olacaktır! bir külfet ve ma:srnf'll lhtıyacımız nıerlerlnl hazırlamıya ba~laymca, cblytl~ji, natür~liz!'ı,. sosyaliz~, psl. misal dünyada fliphe ve tered· 
kız l>ktlz nmbaınm dn oı-ada bır Eı-- 1 den teknır gcçeı~lc. Bnsrıı körfezine - Kesilen suların harap yollan- vardır. Dem<?k bir GOlhane parkını Maarif YekaleU tarafından gönderi- kanalız., lsagocı Ua, :la .•• > gıbl tnm d-t Ö t B • • 
Jneni köyünde bnakmıyn meclıur ka· ı ıneceğim. Barn\:miu karsımn çıkacak mn tamiri hiçbir zamnn mevzuuba- yapabilmek için daha yüz sene bek- len terim listesinde ve talimııtta Dil teriml ~ı- Yunanca ve Latince lrökler- ı~· uy= ır.:ı ı~ un~ ıçd:.: 
lıyorl~r. . . 1 olanlarla çarpış>tcııibın. Bovlcce hem his dcğ-ilclir. Bu yollar eski sistem lemek lizımgclecekti. Bin veya yllz Kurumunun (Öztürk~e taraftarları- den ·alınmıştır. M\lstcsnalar yok de- .• ıye •. a r. ır 

Halıl Paşa Nnluıvnnd:ı va~ı~·ctı asıl l"amnım olan TürkiyP.~·e, hem c.lc ve lıugOniln fenni şartlarına uygun bin rakamlar içinde meydana g~~- nınl tezıni e as almak liızımgeldfğinı ğllıHr. Duııların aıar aznr millileşti- du~y8!'tn 'böyle amelı tatb~ ka· 
iğrenince, geriye haber gonderıyor: st7.e hizmetim tloklfnacak. d$1dir. JSlabı dort milyon liraya bilecek eı;erl er vardır kı onun ıçın öğrendik. (Bana çok şaıtıtımı da ili- rilmcs!ne doğrn cereyanlar da var- bilıyt:tinden mahrum nau.n um• 

- Piyadenizl sürOn, yolu ııçın ! Bu mevzuda ""rrek Çi ... ··ın ld . mGtevakktftır. Buna mnkabU Kırk- bir asır beklcmiyc lüzum yoktur. ı:;u Ye edeyim.) dır. Fakııt her ilm1 mefhum, mmet- delerle İf rörmiyeceklerini jleri 
S ·· • D f d 1 ., ,. yo nş l il rf tlği l · · ih1 te uva~ı, Ul'tl tarn ın nn atı mı~ la, birkaç defa drı ona iltihak etlen çt'şme sulıı ı·ının bütün '"erim kabili. için dört m lvon ra ııa et m ıı ••• !er arasında müetuck bı r tar • aürdüler. 

ol_dı~ğu ıçln. başka çare yoktur. 11erı o zamanki MllliyeUer koıni,,erl St.a- yeti günde 5000 mc.tre mtkibıdır. Bu yukandn ~llyle,dlm. naha 3l mily~n Gramer terimleri bahsinde ne dil- kiimül mıılısulü olduğu için kmıgre İspanya ve Portf'.kiz sibi A ... 
sbrulen pıyade Duruyu yenıyor. lin VP Karnhnn voldn•larln su, yolla rda verdi.ı:.: ta"lattan sonra sarfedeceğız. l• akat bu ar.ada şehrın "Ündüğümü yazmadan evvel garp ve ccmıiyet k:ırnrln. rile ne. Y_nratıla- J ruann1n karuındaki memleket-
B~ 1 n h · d 1 1 d ' uıun "Uza. ı;• " ti ed i h t l ., T h .-·· 

,0Y ece us cyet1 e, a tııı ar :ı dıyn rnfizakereler cerevan edivor. ct>hre günde 3000 metre mikabı "U aıhhn ne, m en çe resme, em z- memleketlerinde bu meselenin nnsıl bilir, ne yaşatılııbtllr. ::ıı1 1 znru • Jerjn matbuatı da Amerika Cüm-
NahCJvana v. arıyor. • HntUI. bir defa ıfn Lenin .~·old:ı~ln • ,.ö. ~erir. Şehrin ihtiyncınıı nazaran bir lik ve R'fizelllğin<' hizmet e~ccek ~se_r- hnlledllmiş olduğunu da kısaca iznh rrtler trrimleri millileştirdlkçe ona h · • · kl.fl · · t·-·'..ıd•'tl 
Şn lı b E i kö G d h" ., ~- l . h k 1 k i,.ın kıl,.ük ""bucak lntıbıık ed'tlmclidr. Bunun dı urreıtının tc ı erını a-.:u u e .. şı r, ır rmen Y n e a • rüşüyorlar. Bunlar, Haın ı•aşanın kemmlyet değilnir. Runu tebarüz et- f'rl ıe re aznnc ır~ a " ,. edeyim: ,,. •. 

mısız, mlldafnnsız kalan bu sekiz a- bu flkrinl makul buluyorlar. Ancak tirmek üzere size f\l izahatı vereyim: mebliğlar earfetmekte devam edece- F R A N S A - Bu memlekette bllUln şında hr Arapçu, bir Tlirkçc davası kartılarnıflardd'. • • 
raba altına kimse dokunamanııştı. 1 Harbiye komiseri ~ı T ·ki h 1 'J'erkos ııuları şirket zamnnındn ğiz. ıslılahlar LAtlncedcn ve Yunancadan yok baeh batına blr cillmcc> davası Anglo-~l!ksoıı devletlerının 
Yal~ız iyice muayene , neticesinde ı hcte hiç ynna11mı;o~~ F~rl ~~:ui "chrc 2r.ooo metre mtknhı 1111 vercbİ- ..... .............. ................ . . ..... ...... alınmadır; şu kndar ki Frans11.ra vardır Pcıınmt Safa ileri sürdükleri tartları dahaı m üs-
~öruyorlar ki koca kfilçeıt'rden biri- bulıınlar Troçl·iv'ı ·ı•· t ı. • lirdi Y:ılnız en son u•nr 2ROOO met· B ö 1 g e san' at Lütinee azmanı lJir ıı~nn olduğu için Tı·caret Vekı"lı" bet ve k uvvetli tekfülerin takip 

· b ki kn • ' ~ "na e nır .. lçrn d · h • d·ı kt d " nın bır kenarı ıça. a zınmış, ışte havli u~•·nşı)•orlaı·sn da Tı-oçkl bir re mikabı su verdi. Şlı·ket Belediye- okuluna alınacak ve okullardıı Latince ve Yunanc:ı e eceğı la mın e ı me c ır. 
o kadnr. . türlü vo':ı gelmiyor. Hntta Troı;kfnin ce devralındıktnn !;()nrn ""heke Ozc- dr.rs.lcrlne hi"tla bir dereceye k111IM bugün şehrimize Muharrem F eyzi T OGA Y 

Aruk, yol emlndır. He}•et trana i mOteaddit def'nlar { 1 1 ı·inde ıs1ahat başladı. Şimdiye kndıır t a ı e b e <'lıemm•yet ' 'Crf!dlgi için bu terimler .............. ........ ........ ................. . 
· o h ıı.ı •· 0 ıınııız. 0 ıımaz, • 1 b 1 ı ı · ı·s eç Sefi ri v e ltaıyan geç.yor. ~m~nın mt'ş ur • u"·u Jx>n HRlil Pnşnva. ııırl Pnşa oldul'."lı d5rt milvon llr:ı sarfcttik vc bugün 1' rnn-:7 Rrn ya ancı .l::'e ııı ynr. ge ıyor y 

hanına misafır oluyor. Sonr• budu- için böyle bir işte a~ln itimat ede- şehre verilen su mikta'l'ı p-tinıle 61) * flOI~GE SA.VAT OKllLU.V.ı l\'r.iı TEUE - İngilizcenin bir Tieııret Vekili Mtımtaz Ökmenin Konsolosu Vallyl 
du Jı-Pçerek Beynzıta, orndnn d • mem) d"diği bizftııt Hnlil p ı in mf't,.c mikabını bir hnyli tecavfiz ALJ/\0'ık1C,.1K1 TALEBEbe' -

1 
llolge Sn çok kelimeleri Fransazca olduğu içrn bu,,.ün Anknradan şehı1ml::e geleceği f t itil 

(Knrakillse _(2) ) "C vnrı..,or ve 1'_ llrk 1 da koJııT..na wldı" ... yor. aşanın etmektedlr. nnt ulu e ektrlk şu erine ortıı- hu Jnf?Ollckı•tıe ılc gramer terlmle!'i. " z yare e e r 
"' " 5 , ,.. _ k cg"ıenilmi•tir. V<'kUiti, l1manımızdnn t h""kO i k El l-' toprnğmda ılk defn şark cepheııı ku- Bu sırnda b , 

1 
d . Şch<'kc iizerinde ıslahat pro!l'rnmı. me tep meznnlar~ıe lise mnhw_ıır ın- nin çogu Latinceden ve Yunancadan ..., 1 sv~ u met nin An arn ç ııı 

araya :ı ita an n " ' rı ıflaı-ı ı I n çıkan tnlc:bcler 1 1 pazar sabnhı hareket edecek 0 an Elııar Modi,.,. ve İtalynn konsolosa mandam l"azınt Knrabeklr Pnı;'lnın 1•1·,·or Halli 'p b . r 
1 

• • ·• mızı tr•wlm ederken Nafiıı Vf'k"IM" 11 c~· ı ınrc al nırad.r B d it e "' 
,, • • asanın u ış ç n bı •il c: • in k 1 kt 1 · 1 'l'ırhıın vapurlle an •rmarn g m • Guiscppe cün Villlyctc n-fdcrek Valt Erkilıııhnrblye l'Pıııı J\tlzım T'ıtf;!ll nıfcr knftnn ol I ğ .

1 1 
ç • ınmfındnn bir komi~yo.1 tc~ldl 1>dll. ımı 0 ra 8 ınncn ır. iTA!. YA - ~on zaman ara kntlar 1 d ... 

v < ll unu ı er sü ü J j • si ve orad:ın da Fuarın ıı.çı ı~ın 11 ve Rcledi~'C Hclsl Doktor Lfitfl J\ır. 
(G ı eral Kazım Orbny) tarafmdan lar. Umumi H , t l. kta birh Ytl"· mişti. Ru komİ!ıvon şehrin lhUYnl'•nı, * KJZ 1, SEIJER NE LEY/, /• barnd!I da böyle imiş. F.aşizmin ı:ı-n- bulunmak fizerc- !zmire hareket et. 
lst:l:bn! cdil:yor. Kutulfımered ~~p : , dıa ,· 

1 
a"~a mils~akbel inkişnflan rl::ı hc:'!ln r-lı>. MECCANi TALf.'RE KAl'ITf;ARJ- ıır tel'imleri mt>selesini nasıl hallet- ldl darı makamında ziynret etmişlerdir. 

H UI P · e '11 en az n t'~.r r k 160 bin metre mlkubı olarak dü- NA BA.~LA ı\7)1 K ız li .. elcrinc mek istcdii:'inl bilmiyorum. ftalyanlrı· me~i muhteme r. Z I t 
_a Art.ı~ş~nim vazlrenı tamam. alarak kazandı~ı muv:ıff'nkiyetl ha. !lÜnmÜ!;tür. leyli nıcccaııi olarak gireceklerin kıı- l"!D Yunaııcn terıml r hakkınd3kf di M aliye ve raa :!lfflJtlHtUIJUHllllUU .. Ullllllllllllllll llllllUIUlı 

ılır, di;,•or ve heyeti de, altınlnrı da tırlntarnk, o havaliyl karış kr. rış hlJ Ve d:ıra :n mll\'on lira sarfPtmı>k )'it muamele,,ine İstanbul Kız il e in- !IÜncc:eri n olu ::ı olsun J,atincel"l'; VekUlerl şehrimizde : Vecizelerin Şerhi i 
J(f .. ım Pıı.,aya teıılim ederek geri diğlni, orıılnrda herkC'sr.e tıınmmıs de başlanmıştı r. Knbul imtihanııın muhnfazn etmC'k i"tedlklcrlne şüphe ?.inliye Vekili Fuat Agralı ve Zi- ·· 

mühim bir şahsiyet sonrı:ı da vnr· •ı· I . .. d . "" h 1. . k ,, k ti t l kt k"ll ,,1 hll E k en du-n An iuı111111uun111111muıuınnuıım1111uı111111ı.•; dönüyor, tekrnr l\foşkova)•a gidlvor. ~ •. • ' u • sc, ınnuın nn vazgeçııııyor, .... u ı ı. gırınc urerc ayı arını ynp ıran ar yo ur. rant Ve ·ı •• u s r m • 
il 1·1 p b . ld (I' k"l.I ) t>• sözü tutan hır kumandnn oldu- yoı;. da bir tür16 peygamber demi- bu sene pek fazladır. Şimdiden hep. Al!\IAN.1t _flütün "'arp kflltürtı- kara ekspresile eehl'imize gelmişler- Kaybedilen /ıer fley n ı aşa, u _yo ::ı, ... nrı1 ı se :r.. " 1 . d ., r 

de ıken, Enver Pa,.:ının (Şnrk mil- öunu tıoy eyıp uruyorlar. Troçki yor. (Devrmıı vaı-) sine mu,•a!fakıyetler dileriz. nü cermen köklere bağlıyan bu mem- dir. batunabilir. Fırsatlar 
letl ıi kongresi) ne iştirak etmek 1 ~-~:"""---.-.~,-------~~~~""""'!:::-"""""~"""""~~·~~~"""""--~--~----.---~~---~ .. -----------------~---- müsle$nadır / 
üzere Bakfiya geldiğlrıi haber alıyor. Edebi roman: 28 1 ceklerdi. Biraz da Bursa kaplıcala- - Büsbütün hayret edeceğiniz bir Muzafferle F . beyin milnııknşn· .... 
Pnk ıt, o Bakuya varıncıya kadar .... .... .. .......... ........ rrnda kalacakhırdı. şey dahn söyliycyim. F ... Bey bir sına vesile olan hakiki sebebi öğ. 
Enver Paşa .Moskovaya donmilş ol- ~~ , Sonra Muzafferle, slnirlenıliğim müddet ewcl Hayriye Hanıma talip rendlğlm zaman bu ihtiyacı dU)'-
d·ığu için, ancak Moskovnda bulu- ET'R-A'F/MJZ'DAl{ı muharrir F ... Bey arnsında geçen olmuş, fnknt nedense kendisine mu- muştum. Düşünilııüz: O mnsnl dün· 
eııh!liyorlar. D u ~~ &, • hir münakaşayı anl attı. vnfık cevap verilmemiş. yasının temizliğini ve ~imdikJ bu k()-

Enver Paşa, 'Moskovada Hrıl!I D u w'I A , IJ ,_ - Orada buluıımalıydıııız, dedi. - Demek perhizi bozup münaka- medyalar , faeiAlar dolu hayatımı-
Paşa ile kucaklaşır kucaklaşmaz: Sükutun altınılıı neler glzl<'ndiğiııi şaya atılması sebepsiz değilmiş .. zı . .. 

- Nerelerde olduğunu, neler yap nnlıyacaktınız. Muzaffer Beyi öyle diye güldüm. O bunları söy!erk~n yOzilme bit 
t1ğı:11 ağrendim, Pnşa amca ... F.min Kemal Bllba,ar kıskıvrnk ynkalaılı ki hepimiz hayret Sert lıir mart akşamı o1m:ısına sıcaklığın dolduğanu hissettim. Yti· 
ol, ben de senin yerinde olsaydım, .................................... ettik. Fnkııt size daha çok hayret rnğıııen kenar kaldırımlardıı beyaz zümü ona göııte>-nıemek iı;in kaı •;11 

ayni şekilde hareket ederdim .• diyor. - Salonumuzun mOdavinılerine atıırım. edeceğiniz bir eey söyliyc'Yim mi? başlıklı mürııbbi)elerin aralın içinde k ldırımdan g~cn hlr diğer çocul: 
Enver Paşa, Moskovada Sofiskaya genle bir hürriyet verdiğini tı i liı-si. it ca ederim bana hunlarılan hah· P ... Bey tanı bahsi kaznnncuğı sırada ctolaştırdıklcıl'ı tombul çocuklara sık arabasi!e meşgul görünerek: 

Nabrajnaynda 15 numarada otur- niz ... dedi. Onu temin etml'k ihti:va- setmeyin.. . Medihanın ıııhhatmdnn 1 idi ki Muzafferin imdadına nişanlısı ııık ra th~·orduk. Naran hanım bunlnr _ Ma•ııl d:in'7&ııı dl.'dim, kendimi. 
maktadır. Her gOn J!alfl Paşa ile canı duyuyordum. İşlerımden, ~nl haber veriniz. İyi midirler?... ı yetişt_i. Neye şaştımz. Evet nişanlısı 

1 

dnn birisini mürebbiyenin ınüıınade- ıi aldııtahldi[r:nıız m!iddetçe blıden 
saatlerle haşhaşa kalmakta ve de. eserimden, Halkcvindcn bahsettim. Küçüldüğümü hisserlyordum. Hey !~~ytıye •• ; Bir kab~nha tutturd~. sini a~m~dnn ok a~ı. J\uru sura~ınn aynlmnz Naran hanım . .. Fnk:ıt en 
reıkn tepeden, bilhassa Büyfik Jlnrp O müstehzi parıltılnr kıpırdnyıın yalan .. neni insafsızca terkctt!n. Ü.}IC gıırıp, mevslmsız. çıldırtıcı bır tebessumun asla uı,:rumnrlığı scıılen ı gtiç şey de lıudur: Kendimizi nldat
• onunun doğurduğu her bakımdnn gözlcr1ui bnna çevirdi: Beraber asfalta doğra inıyorduk. knl·knha ki hep ııaşırdık ve sinirlen-! mOrebblre, bu hareketten hiç mem- mak. Bllşknlnrına knbnl ett.lrdil!lrnb 
ınüthiş vıızJyetten bahsetmektedir- - Bt>ni en ziyade üzen !jey, müda- Bilmukabele ben de annesini sordum. dik. . .. • 1 ııtın olmıynrak, nrknmızdan lıoı,rnl'- il ı;ıeykre kcnciıı:iz de iıınnnbilsek •.. 
ler. F~nvcr Paşa, henüz kendisine haJem olmadığı halde, dostlarımı te- Sonra snlonclakilerden haber iste- F ... Bey kıpk~rmızı kc.qlldı. Sukü- dnnırken, o: - - Hnyır h~ıyır, diye sö7.Gmü kes-
~ aslı bir yol seçeMlnıiş dd:irdir. ıninct vernılyc mecbur kalmış gör- dim. ti. tavrını b_ozduguna, eminim ki yOz 1 -:- Çocuk olmak bahtiyarlığını, ti. O dün:.ııda aldanmak ve ııldntınak 1 
Zaten bunu yapmıya dn iQ\lcun yok- nıcktır, dedi. Bir mektup ki <uzun . •Y • • hın kere ııışman olmuştur. M11ntık ılcdı, bilmem arndn sıradıı ı.,skıındı- yoktur. Oı:ıdn her ŞC'Y iınkıin dal-ıl-

Küç!ik bir ıgblrar dahı hıssedllmi- ve milvazonesin" k b(•den · ğ 1 ' · 
(1) ş·mdi lstanbıı1' d•r. 
( t) Karakii11e. 

zaman mektup göııderemcyişlrnln se- y<>n hır tabiilik! 1 l , d A _ ı _ay romancı mı~ 0 ur mu. ~ . llndcd!r. Bir seprt ıçlnd" g<;{e yiık-ı 
lıebi. . .> d ye ha lar. Onu okumıva Jıı ın ·i e an ı~<•r u. nne- nıunakoşa.ı n mağluµ, ka~tı. Ren bıır.ıın, dunyayı hlr oyuncak sclebiliı-slnir.. Ay sizin hizm<>tinb:.e 
tahaınnıül d d k·r. • :ıı ne roınatlzmııl.ırı bıışlıııııı tı . Dlraz tcaddut eder gıbi durduk. kaclnr sevimli bulclu,'.':mnuz o gilnlrre b k b"lı \ l'r ı k 1 f 1 e eınc en u~ıt sepet•ııc 1 Uu ) ıl dalın crkC'n F.drunlıc gide- tıın sonra .ılc.ıt k dunın etti. donmeyi ne kaılar ister im bat ka ı r. b'·1"i alç ar, (uDıı nr , nll'an g • 

• 1 • ı nnuşn ı r er. ı11am• VM) 

Kaybedilen her ~ey, hiç eüp
bcsiz. ki, kolay kolay bulunmaz. 
Bunlann ıçınde hlç bulunmıya
cak olnıılar pek çoktur. Fınat 
dıı bunların blr•dir. l'ırsat, ınsn
nın aındığı ve bul<luğu halde 
gafleti yilzündcn ele _gcçıremedı· 
ğl şeydir. Fırsat belki de b:ışkn 
bir zamanda ele geçebflfr. Fa· 
kat f:rsatla beraber dnh başkn 
şeraitin ele g~mcsf liizımdı:-. 
Şerait ise dııima değişir ve kay. 
bcdfü:n bir fırant da o yüzden 
blr daha clıı geçmez. 

Fırsatı zanuı.ndan veya ıu bu 
şcrnltten fazla insanın kendı J 

hnzıdar. İrı!!amn hazır!ııdığı fıı. 
satı knçırmaıı1 iııe en acı ıeyd;r, 

Kaçıı ıhııı fırı;uln fazla lıarsret 

çekmenin 15ebebi de bizzat insa
nın kendi eseri olduğu haltle l)JJU 

kaybetmesidir. 
Fırsatı kaçırnuımnk için, uya

nık olmak gerektir. 
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lnglllz tebllGI 
KAHİRE, 16 (A.A.) 

Ortaşark İngiliz kuvvetleıi u01u-

Roosevelt 
Churchill 
mülakatı 

:rni kıı.rargAhının tebliğinde Tobruk (1 itıci şa/ıif t.dm dıı·cım) 
etrafında muvaffskıyetli bir keşif Rooseveltle Clıurchlll, 8talinle, Sov· 
kolu faaliyeti kaydedildiği bildiril- yet aşkeri ıcfleti ve yiiksck İnglllz 
a ektedlr. ve Aıııerıkan memurları arasındl\ bir 

Alman tebllOI topla:llı yapılınasım Staline tekli! 
BERLIN, Hı (A.A.) etmişlerdir. 

Alman tclıllğl: - f11gillzlcre knrşı Nevycırk Post gazetesi b!lyük bir 
mücadelede snvnş tayyarelerimiz ce. başlık altında J.\toskl)vada üç devlet 
man 15 bin tonluk iki ticaret gemi- mfimesslllcrlnin i§tlraklle bir kon!e. 
alni batırmışlardır. Diğer iki gemi rans toplanmasının deı piş edildığinl 
de hasara uğratılmıştır. tngillz şark yazmııktadır. 
Umanlannn da hücumlar yapılmıştır. Ncvyork Sund ga1.etc l, Amn1ka 
Şimali Afr1knda tayynrelerlnıiz S!di ile İngHtl'l'mıin Rlulinden {iç devlet 
Baı rani şimalinde bir İngiliz destro- arasında nktcdılccck konfc>run"a İ§· 
)'erine bomba isabet ettirmi~lerdlr. tirak etmcılin taicp etmeleri ihtiına
lsmalUye tayyare meydanına ~apılan !inden Lııh ttınektedlr. 
hücumlnrdn bllyük yangııılar çıkarıl- Ne·ıJoı·k \\'ol' ı!d Tclcgrnm, tiç 
:mıştır. Manş sah!llerirıde dafi topln- devlet anısında lılr kı •lfl' .. nnıı aktc
rımızla tayy!U'clerlmlz 9 İngiliz tay- dilmesi hu;;usunda hir lngiliz-Am"
yaresi dilşürnıOştnr. DOşnıan gr.ce, rikan teşebbusii etı·afındn tahminler 
Almanyanın şlmnl vr. şimali gaı·bt yüı·ülttikten sonra diyor ki: 
rnıntakalnrına hücumla. muhtelif Jl'a Hükümet mcrkczı denizde vukubu
lıallere infilak ve vnnırın bomhnları lan miılii.k;ıt üzeı·ine hayrete değer 
atmıştır. Gece nvCJlnrı , ız ve müdn· bir tc 1 -~~ e lnt"zıır <'lmckteclir. 
faamır: mütecaviz 10 duşınan bom - Mul&ka1tu bulunanlar 
btırdıman tayyar si dahi\ düşürmüş- 1 Vıışin ton, 16 (A./l. ı - Cumhu-
lerdir. ı riyet Dalıt ı Chu h·ıı . Jtoosevelt 

ltıı lyan tebllöl arasını.hı ~ukun ~ ım l?ltı &knt na-
ımıda Jngıllz llı ncl den z Lordu Sır 

RO.\f ., 1~ {A.A.) _ Dııdley Pound il" İngiliz. İmpurator-
1tnlyan ordulnn umumı knrarı:a- luk Fı kfınıhaı b!n,'!i 1~l 1 s·ı· Jibn 

•ının 4ıl7 numarnlı tebllği: . D•ll, Amerlkn ~ıkiiı.ılınrhl:tc rcl i 
Düıı ltnlynn hnvıı kuvvetlcrıı~ın ı Gencrnl Geoı'gf.'s l\lnnhaU, Ameı·ika 

cUr.ütııml:ırı, Kıbrıs ada ını~ benzın, deniz harekatı şefi Amiral H:-ro: 
mağaza ve depolnnnı mUe~sır suret- Stnı:k, Hnı-ıy Hopkııı , Av reli Har. 
te bombardıman etmişlcıJır. riman ve AmerJkaıtın Atlas Oltyn. 

Geceleyin diğer İtalyıın t~yynrele- ııurn donanmnsı kumnndnm Amiral 
r1, ıııaıtanın tnyyaı·e meyılnıılanmı, Ernest Kingin lınzır lıulunınuş ol
bllyük çapta tıomb:ılıır .otınışları~ır: duklarını bildirmişti!' 
Askeı·t hedeflere tam isııbctler vukı Mülakatın vukubulduv • 

- 1 ü il gu r,emı 
dlclufıı göru .m şt r. \'nşhıgton, 15 (A.A.) • Ofi: 

Şimali Afı ıkada, Tobruk mıntaka. Cümhuriyet urayından bildirildi. 
tıında, ileri mllfrezelerinln topçu fa- ğine göre, Roosevdt ile Churchill a
aliyeti görillmüştür. rasındaki mOlnkat 85 bl!ı tonluk 

Tobruk ve 'Marsıı 'Matrub mflstah- ı Princc, of Wals kruvazöründe yapıl. 
kem !11evkilcr'nin miı?afan ;tahklmn- mtştır. 
Ule lıman tesis:ıtına ısabetlı endnht-ı c·· .. ·· ı 1 1 

y • L eh orusu en mese e er lar yapılmış oldugu glbı Marsa- u · , 
sulnnndn üç bin tonluk bir ticnı·ct Amsterdam, 15 (A.A.} - D. B . : 
gemislle Sidi Barraninin şimallnde Roosevelt • Churchill ~ulfıkntı 
bir torpito muhribi batırılmıştır. hnkkındn Attlcn tarnfındnn dun, r'!d-

t m t re.lcrl Trablusgarha yoda ya111lnıı l'cyanat bakkmda In-

lii1 
ngık z ayya 1 dı'r giliz İstihbarat Bürosu tarafından 

r a ·ın yapmış ar . ·ı n1- . ·ı . d l t 
Ş k1 Afrikada Gondar mıntnka- vcrı en ın umata ı;ore ı u e\' e n
ar . • . damı nraınnda ınülnkat esnasında 

sınrla mevzılerlmızden bırlne ıncn!!up 1 1 1 1 , b k Y• k k 
k• l 1 h aşe mcııe e er ncıen nş ·a ..,zn şnr , 

biı· müfrı.>ze, cllret nrane ı r uruc D k 1 ~ d· i S t Al 11 - il a ar .ı ıses ve ovye • rııa 
t,n,.eketi yaparak dıışman grupl.nı e harbi dr gl5rfiş{llmüştilr. 
karşılaşmış ve bunlnrı kaçmıya ıcbar R it b tt oosevc eyana a 
etnıiştlr. b l ı. 

M. Roosevelt 
nihayet •ulhtan 

bahse başladı 

u unacaıi 
Swznpı;cott, 15 (A.A.) - Beyaz 

saTay ba ın &f'krctcrl W'llinm Hns
sett, Roo eveltln avdctini bel:li:yen 
gazetecilert>, kendilerine bir tebliğ 
verileceğini s ylcmiştir. 

Gazetecilerin intıbnına göre, Roo· 
sovelt yarın karaya cık·ıcrık ve der
hal hu u i b

0

r trenle V:ıııingtona ha. 
reket ed cektlr. 

(Bafmakcıledm devam) RoosevclUn hükumet merkezine ha 
maddelerin ve iktısadi menfaat- reket etmeden evvel g:ıztccilcre mü
lerin bütün millet ve memleket• him beyanatta bulunacağı zannedil
ler arasında mümkün mertebe mektedir. , 
müsavat v~ hakkaniyet dairesin- Almanlann tefsiri 
de taksim edilece!lne dalı olan ~rlin 15 (A.A ) - Yarı res-
tarllar, herhalde ititmiye alatma· nıi bir kaynaktan bil<liriliyo>r: 
dığımız bir takım yenilikleri ve • Rcrlin°n t1iyat1.i mahfillerinde 
hususiyetleri mutazammındar. müsterek Roosevclt - Churchill 

Ba, ayni zamanda Versay mu· deklarasyonunun eski ve hoş 
ahedesile yapılmıt olan hataların cümlelerin nilmayışli bir tekra -
bir daha tekrarlanmak isteınme- nndan baflr:a bir şey olmadığı 
diiiai zımnan itirala da delilet m~ede edilmektedir. 
eder. Bu f8ltl•nn konulmasının Harp mü,evviki Chuıc.hill, 
diğer bir eltemmiyet: de, M- ltimdi çok aıkıntıh bir vaziyette, 
Hitlel'le M- MaMOlininin bugün- Versay ve Cenevredenberi çok 
kü mefU111 harp Çllonadan evvel iyi bilinen edebiyaLla, dünyanın 
mütemacli,,en tekrarlaclaklan dikkatini nazik vaz'yetten başka 
noktai nazan kabul eder mahi- taraRara çevirmiye çalaftyor. H er 
yette olmaıandadır. zaman olduğu gibi Churc.hill ve 

Filhakika hepimiz pekali bili- Roosevelt, budalaca n küstahça 
yoruz ki, prek Alman Dev~t hala hakem rolünii oynayabile
reisi, 1ıerek İtalyan hükômet ceklerint zannediyorlar. Hem de 
reisi, ...a-le, iptidai maddele- bunu artık hiçbir ku\"Vetin Av
rin biiyiik milletler ara~ında mü- rupayı kendine )'eni' hir nizam 
.. vat dairesinde taksim edilme- ! lm:maıına ve kendi istikbal'ni 
diiinden, milletlerin, biri tok- . kendinin tayin etmesine mnni o 
hıktan patlayan, diğeri de açlık- lamı:racağı bir anda yapıyorlar. 
tua çatlayan iki inama ayrıldı- Japonya.da aes yok 
imdan tikiyet edip durmuflar Tokyo 15 (A.A.) - Ofi: 
ve açlar da doyurulmadıkça yer Domei ajansının b'ldirdiğinc 
yüzünde sulh ve seli.mıetin yer• göre, Roosevelt - Churchıll mü
lqemiyeceğini iddia eylemitler- Jnkatını müteakip nc1redilcn be
di. vanname hakkında tesıni kav -

İki Mihver devletinin bu iddi- l~aldann müta!eal nnı öğren;ıek 
aları biraz da türkçemizin meı-

1 
için biraz beklemek lazımdır. 

bur cbiri yer, biri bakar, kıya- Japonyalı müşalıitlı•r. İngiliz -
met ondan kopM» meselinin Amerikan beyannames nin sekiz 
hükmüne de uymuyor değildi. maddesinde de Japonyanın mev-

Şimdi Okyanus denizlerinin zuubahs edilmemiş olmasının 
meçhul bir noktasında ve bir m<'fak verici olduğunu ıöylemek-
gerni üzerinde, verilmi~ olan te müttefiktirler. 
bu makul karar, kqke daha ev- Madritte 1 
vel dü,ünülmüt o~saydt, .belki bu Madrit 1 S (AA.) - Rı·uter: 
gün milyularca ınsanı ıfna ve cMadrib ga:ı:rles'nin bilriirdi-
milyarlarca serveti de imha et• ğine göre, Churchill ile RoosP.
mekte olan hiileye uğramamıf 

1 

velt tarafından neşredilen dckla
olurduk. rasyon, Birleşik Amerikanın har· 

Bize kalırsa her iki muba- !be doğru yeni bir adım attığını 
rip için bir tarafın diğer tara- manasını tazammun elm('ltted'. 

fı mütemadiyen ağır itham· ı - --
lar altında bırakması ıiyaıetine de ~üzme~ ~e boiulm~k için h~l 
artık nihayet vermelidir. Za·ten kedılmemıttır. '::•lua ~ertJerın 
Versar muahedeainden sonra de, fertlerden mute,ekkı_I olan 
devletlerin takip ettikferi siyaset canıialann da ara ıır.a cıdal e.t
bize, ltir sene evvel tel'in edilen meleri, boiutmalara yıne befe~ın 
bir devlet ve milletle, erteai sene mizacı muktezasıdır. Fakat m
can ciier dost olunduiuna dair aanlann yap • .yıfında asıl olan 
birçok miaaller göstermittir. O harp deiil, sulhtur. • . . 
cihetle bU: bugünkü k&rfllıkh Eğer iki taraf da fU ıkı ıenelık 
inatların ve ithamlann da bir harp facialarından ibret alarak 
gün geçeceğinden, tamamen burldan sonra daha ilida11e ko• 
unutulacaimd.a ve bueünkü nllfDUlk himmetinde bu]unularsa 
düşmanların elele vereceğinden R.oo.evelt • Churchill bcyann~
emini.z. Zatea bunun b&fka tür- mesinin aulhe doğru atı1mı' bır 
lö olmasına da tabiat kanunla· adım hizmetini göreceğini ümid 
nnın müuıadesi yoktur. Bqeri edebiliriz. 
yet iliılülaaye kaa deryalan İçİD· TASVİRi EFKAR 

TASViaiD'KAıl 

Yeni kabul edilen mühim 
kanunlar meriıete girdi 
Bunların arasında asker ailelerine 

yardım ve 18-19 yaşındaki gençlerin 
askere alınması için kabul edilen 

kanunlar da var 

ANKARA, l& (Hususi) 1 
Bugün 'Qf!smi Gazetede 18 - l !J 

yaşındaki g\!nçlerin silüh altına 
alınmaSl, subaylara CT tayini, ka
put, çizme veya fotin verilmesi,• 
muhtaç asker niklerlne yarılım e-

ALMAN 
tebliği 

(1 inci sahifeden dewım) 
Harekat 

Bern 15 {A.A.) - Ofi: 
cLasuisse> gazetesinin BeTlin 

muhabiri yazıyor: 
•Cenupta harekfıtm büyUk bir 

süratle inkişaf etmesi Mnr~şal 
Budienninin muntazam bi .. rical 
yapmaıına mani olmuştur. Al
manlar Jitomir önünde Stal n 
hattını yararken miittefik fırka • 
lar Dinyeperi '18eçmekte idiler. 
O esnada taarruzlar iki istikamet 
te ) apılnııştır: 

füınlardan birincisi Kivef aT· 
kasında geniş bir çevirme hare• 
keti ile neticelenmiştir. Fırkala•r 
kendilerine verilen vazifeyi hak
kile yaptışlar, Rusların ricat hat· 
tıru kes~rck Dinyeperin bütün 
geç.it noktalarını ele geçirmi,ler• 
dir. 

Bu kuvvetler şimdi Dinyepe• 
tin çiz.diği büyük dairenin içinde
ki Zf'ngin eyaleti zaptetmelde 
me.şgu)dür. 

ikinci hücum dalgası Bug sa
hillerine sarkmış ve Ruslara 0 -
desa ve Nikolayefi knpatmtştır. 

20,000 esir daha alındı 
Berlin 15 (A.A.) - Alman 

kıtaları şı.uk bölgesinin bir verin. 
de oldukça fazla miktarda Sov
yet kıtalannı muhasara etmişler 
ve dar b;r sahaya sıkıştırarak im
ha eylemişlerdir. Şimdiye kndnr 
20,000 esir alınmış, 32 tank, 25 
kamyon, bir zırhla t<ren iğt.inam 
veya imhn olunmuşl.ur. 

Riga harabe halinde 
Bern 15 (A.A.) - Ofi: 
Rigaya vasıl olan La Suisse 

gazetesinin muhabiri, Riganın ta
mamen tahrip edilmiş olduğunu 
yazıyoır. Ruslar, bütiin b'nalara 
petrol dökmüşler ve müteakıbcn 
tutu~turmuşlardır. 

Uydurma bir 
haber daha! 

TAHRAN, 15 (A.A.) 
Pars ajansı bildiriyor: 
Son zamanlarda Delhl radyostı, 

İı1ln dillle netrettiği haberler arasm
da, bir çok de.fa Irana ait bazı asal· 
sız şayialar yay:mı~tır. nu rndyo, ez
e!lıııle bir çok Almanı hamll bir tre
nin frana gitmek iizere İstanbuldan 
hareket ettiğini ve bu trenin halen 
Er.turuma varmıı olduğuıtu llive ey. 
leıniştir. 

Yabancı kaynaklardan çıkarak bir 
kaç znmnndanberi yayılan b:ışkn ha
berine in!lmam eden bu hnhcr, ba. 
şından sonuna kadar hnklknte mu
haliftir ve tahrik ga:yesil~ uydurul -
muftur. 

Herkes bilir kl, hiç kimse, 1ran 
makamları tnrnfından vertlmlş mun
ta1.am bir vlznsı olmadan İrann gire
mez. Bu hayali tren bnlıslrııfe fse, bu 
sözde yolculara hiçbir viza verilml§ 
değildir. 

E"aı:en Delhi radyosunun İran 
hnkkında neşrettiği haberlerin büyük 
bir kısmı, aşağı yuknı ı 1 ep ayni cfns 
tendir. Eğer Delhi rnılvosu, İrnn 
hııkk•ııdnkt hnberlerl yayarken dnlıa 

büyük bir dikkat gösteı rııe, l•erhnl
dc bu gibi cmisyonlıırııı tanecüp e
dilecek mahiyetini ıınlıyacnk ve belki 
de bunlan tash 'h edecektir. 

Amerika Bahriye 
Nazırı yazıyor 

(1 inci sahi! eden deııım) 

evvel harekete gt-çilmesin: ve 
Hitlerden şüphe edildiği takdir -
de Amerikanın onun üzerine atıl
masını istemiştir. 

dilmesi ve örfi idare kanununun 
baıcı maddelerini tadil eden ka
nunlar neşredilmiftlr. Bı:ı kanun. 
lar, bugünden itibaren meriyet 

mevkllne ıdrnıiş bulunınaktndır. 

Hıroatisdanda da 
7 5 kişi öldürüldü 
Londra 1 S {A.A.) - İsviçre 

radyosunun b.ldirdiğine gör~. 
çarşamba akşamı Pnriste komü
nist isyan hareketleri olmuştur. 
Hadiseler, Saint - Lnzare demir 
yolu istasyonu ününde başlamış, 
polis tezahürcülerin hir g,.ç t res
mi yapmıya teşebbüs edenlerin 
üzerine ate~ açmış, birçok kişi 
yaralanmıştır. 16 kişi tevk f olun 
muştur. 

Tecrit kampında iay1t11 
Zagrep 15 (AA.) - D.N.B: 
Bosnada Travnik civarında bir 

tecrit kampında vukubulan isyan 
hareketi esnasındu mevkuflardan 
29 kişi ölmüştür. Diğer 41 mev
kuı da divanıharp tarafından ida
ma mahkum cdilıni~tir. Divanı 
harp Snraybosnnda beyanname 
dni:','ltan ikj komünisti de ölüm 
cezaııına nıahkfırn etm ·ş ve bun
lar kurşuna diz.ilmiştir. 

Üç kiti daha kurfuna dizilmİf 
Zaırep 15 (A.A.) - D.N.B: 
Esseg'de yeniden Üç k0 !'!İ kur

suna dizilmiştir. Bunlar ko~ünis' 
~1 opagandası yaptıklarından do
lRyı divanıhırrpç~ ölüme rnah· 
kfım edilmişlerdir. 
. .......... :r~;;i~i'E'fka·~·-········ 

Bahriye istihbara~ büros~nun 
tahminine göre, şayet Hitler Av
rup::ıyı ve lng, ltereyi ele gcçirir
•e bizden rlört misli fazla ~emi 
İnşa etmiye muvaffak olacaktır. 
B~nd~n başka bütün Avrupa 
f lıtlerın hesabına çalışan bir tay- Nüıhaıı (S) Kurl ıtur 
yare fabrikası haline ~irecek ve ........ , T 
b !Ah b .. "ti Ür/.,;ye Ilrıriç 

i a L!'Ie izimlcınden büyük ve Abone ~ıerııı -..!.!:.n ı('tn 
şimdiye kadar tasavvur edilme-
dik bir donanma ve ha~ a ku, ve· Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
ti vücude getirebilecekt:r. Fnkat Altı aylık ............ 71iO :t ı.ır,o > 

h d b.lh Üç nylık ............ 400 > 600 > 
bu sa a a 1 aua yüksek ınane- Ilir aylık ..........•• 150 > )Oktur. 

Telrlka:40 

Cemiyetin merkezlerl, dolrudan dolruya 
Ahmet Rıza Beyle temasa gelmlflerdl 

(1 tnoi ıalıiftdM dıvom) 
Neıaretinde tu cihet müıahede e
diliyor Ki, Alman makamlarının 
elinde, l'ılolotofun son Berlln zi
yareti esnasında çok ııalalılyetll 
air.ından çıkan ve izamı derece-
de sarih müsbet vesikalara daya. Avrupada deTam eden milcadele, 
nan deliller vardır. Bu vesikalar senelerce devam etti. Ve hiçbir fay
TQrk toprağı üzerindeki Sovret dalı netice vermek istidadı gosteıe
emellerlni reddedllmeı bir tanda medi. İhtimal kJ bu beyhude nıilcade
isbat etmektedir. la biraı daha devam ets )dl ,ltendi-

yllk nlilka ve iltifat göst~nnesinden 
hem §ahsına ve hem de hemşiresıne, 
bir hnyll kıymettar hediyeler gön -
dermesindcn de son derecede hoşlan. 
dı. 

Eh ... Bunlar, hep tabii şeylerdi ..• 
[Tekkeyi beklıyl.'n dcnis, çorbayı 
içer] dedikleri Jbl, Ahmet Rıza Dey 
de senelerce (Paris) te çile çekmiş .• 
senelerce \'atan hnsretlnc göğils ger
nıiiti. Elbet ve elh t. şimdi de ken
di ine mukadder olan çorbayı ~e
cekti. 

Eğcr Sovyetler :Birliği hiç. llğinden sönüp gidecekti. Bereket 
bir zaman böyle emeller besleme- veıııln ki, (nnavııtnn) dahilinde te
diğini unnettlrmiye uğra51yorsa, §ekkul eden gizli eemiyetlt'T, lmdnda 
Alman mahfillerinin kanaatince yetişti ... Evveli'l, (beş tıbb!~·,. talebe
lıu, zamana uymak gibi en soğuk si) nin teşkil ettiği ilk ve hakiki tit
blr harekettir. tlhat •rcrnkki Cemiyeti) ... Onn takip 

Sovyetler Rlrliğlnin Türkiyenln eden diğer bir takım tcşekküıler ..• 
bnzı ınıntakalım hakkındaki e- Ye sonra, .yine birkaç mektep tale-
mcllerl, hala ve daima Kremlinin besinin kurduğu- (Cemly ti !ııkıl&- . * .. " 
genişleme harici siyasetinin ny- biye) .•. Nihayet, (Seliinikl tıeh .. Jnde Hnyntı bô!•lece ferahlı bir donum 
rılmaz bir parçasını teşkil etmek. teşekkül eden ve (3 üncü ol'dlll ~a n1oktasın~ W ·elen Ahmet }1ıza . Bev, 
tcdir. istınnt eyltycn (Terakki ve İttihnt c dden kıba~ avrnndı. Dlger bır tn-
Eğer fn,,.ilterc Tu··ı·klyey" knr- C . tı' ) )-'· tte (•t t1 t) kım (hfirrıyet knhrnmanlnn) gıbl 

§1 Ankaradaki SovyeUer Blrllı:.i 1 t b' ct•i ş:ı n n n npı mıya.. n ısını eş ır 
,., ' ... c.nııye ' mem ..,..e ıı e,ru ye l t f t k 1 k d ..• t h. 

ı:; cereyan arını es ıı. • . t ek ı tn 0 ... d d ı ... başla 
mümessilinin yaptıi;'l tarzda bir Şu haklketi de ı;öylemek IÔ%.lmdır c m ç ı .... a o aşmı).. • 
d k1 n h 11 madı... B takl!!, hemşlı esi Selma 

e arasyon ı e tesanüt a nde 1 kl, bütün bu tc.şckkullerin dol:•ınn- Hanımın, Bakırköyfindeki koııltüne 
ise, buna Almanyada bOyfik bir sınd:ı, Avrupndakl (vatanperver) Je-
eheınmiyet nlfolunmnmakta, fa - rin neııiyat.ı milhim te ·rıe.r husule kapımdı. 
k b d bl ı Bazı kuvvetli rivayeti re nazaran, 
~t. un a . r tab ye manevıası getlrmlıti ve bu cemiyetin merka- Sultan Hamit (Ktıçüksu Ka ıı Hli-

gorülmcktedır. leri, doğrudan doğruya Ahmet Rıı:a mayunu) nu onun ikametine tahis 
beyle temasa gelmişlerdi. etmek istedi. Ahmet Rıza Bey, red-

Fransada 
ademi 

merkeziyet 
Vichy l 5 (AA.) - Ofi: 

Mıntaka valiliklerinin teais:nin 
ilk neticesi olarak hükumet ~de
mi merkeziyet yoluna giı'.miye 
katiyetle karar vermittir. Mınta• 
ka valilerine gitg:de yeni salahi
yetler verilecektir. Böy]e)jk)e 
idare merkezinin yükü hafiflemİf 
olacaktır. Malumdur kı, bundan 
evvelki Fransız idarei mülkiyesi 
işba haline gelmi~ bulunmakta 
idi. Eicseriya en mübım luırarlar 
yalnız bunlaıra müteallik dosya
lara bakılarak ve mahalli tatbik 
şartlımndan çok uzak kalan icap 
lar tahtında verilmekte idi. 

Bundan böyle mülki idnrele -
rin vazife ve salahiyetleri mer
kezi ve mahalli icapların tezahür 
ve mahiyetine göre tetkik ve tea 
bit edılecektir. 

Mıntaka valileri, kend: mınta· 
kalan dahilinde işlerin iyi şekil
de tedvir edilip edilmemesinden 
şahsen mesul olacaklardır. Buna 
mukabil kendilerine yeni salahi
yetler verilecektir. 

Bu hususa müteallik olarak 
neşredilen l 1 / Ağustos/941 ta
rihli kanun val'lere ınıntakalan 
dahilindeki bütün memurlar üze
rinde murakabe haklarına haiz 
mühim salahiyetler vermektedir. 

Deniz Mahsulleri 
Umum Müdürü 
Kemal Bayrakçı 

vefat etti 
ANKARA, 15 (Husuet) 

Mflna'kalit Vekiletl Deniz Mnh
sulleıi Umum Müdürü Doktor Kemal 
Bayrakçıotlu, geçirmekte oldu~u tifo 
haatahtından kurtulamıyaralc bugtln 
Nümune hastanesinde vefat etmiş. 
Ur. Kemal Bayrakr <>tlu, Avrupada 
tahsil yapmıı ycy, ' balıkçınıızdı . 
Bu kıymetli gencin klcnmedik ve
fatı Ankaında derin b0 r tec sür u. 
yandırmıştır. ?ılünakalii Vt>klli Cev. 
det Kerim İncedayı, c«rnazenin kal
dırılması hakkında bizzat talimat 
vermlştir. 

TEŞEKKÜR: Aramızdan ebe. 
diyen aynlmasile bizleri dilh11n 
eden mü1ga Da:-ülfünun Edebi
yat ,.e ilahiyat fakülteleri müdü · 
rü ve Matbaaiamire miidürhiğün
den mütekait ııevgilı babamız 
Mahmut Zarif Selçuk'un gerek 
cenaze mern iminde bulunmak 
ve gerekse yazı :le beyanı tazi
yet eylemek. suretile acımıza işti
rak eden akraba ve dostlarımıza 
ayrı ayrı teşekküre teessürümüz 
mani o1duğundan teşekkür ve 
minnettarlığımızın jl::lôğına muh
terem gazeten zin tavassutunu ri
ca ederiz. 

Zevcesi: Seniye Selçuk, oğul
lan: Ömer 5-Yn~ Saim ve Necil 
5elçuk, damadı: Muanes ve 
Tevfik Kut. 

Malzemenin cinsi ve miktarı 

43000 mebre haki renkte 
keten kumaş 

Altı kalem ve ceman 1 100 

Ahmet Rua bey, Selinlkteki (cc- detti. Yaşı sı;cçkince bir Sultanla iz
miyet) mOe lslcrlle irtibat peyda divaç ederek (Damadı Hazreti Şeh
eder etmez, onları şiddetle teşvık et- riyart) ler arasına girmesi teklif e
ti. Osmanlı saltanat ve hükOmcti -dlldıği halde, Ahmet Rıza Bey - her 
hakkında Avrupa siyaset fıleminıleıti nedense - dünya evine girmekten de 
cereyanları onlara b!ldirdi. Ve bir içtinap goııterdi ve kendi rivayetine 
m\lddet sonra da, (doktor NAzım nazaran, scnolerdenberi Pariste ge
bcy) 1 gWice !Miniğe gönderdi. O- çirmiş olduğu <mücnhcdc) hayatının 
nun vnsıtasile iki cemiyet blrleıtı. yorgunluklarını dinlendirebi1mek için 

Par1s n SelAnik cemivctlel'lnln snkin ve (ınücerred) bir hay:ıtı ter
biıleıtiğl günden iUbaren. Ahmet cih eylemişti. 
Rıza beyin bayata, yeni bir aıınnm B!iyle olmakla bcrnber (ş!ihret, 
noktasına daha erlşınlştl. Ve artık l\fettir) htkml!tinin dilsturlanndan 
onun bütfin 1stlltbal projeleri, tabak- kurtulamıyordu. Başta, Mizancı Mu
kuk etmek lst.ldadını göııtermişt1. rad Bey olduğu h:ılde (İttihat ve 

Sclinfk (ceml~ct) f, hayı etcı pyan Terakld Cemiyeti) ne muhaiefet e • 
bir surette inkişafa başladı ve nl- denlerln htlcumlannn maruz kalıyor
hayet, malum olan şekilde (10 Tem- du. 
muz 824) inktlibını yapa ... Ru inlu. (Cemi}et) ten ytz bulam1yaY1lar 
lapta, Ahmet Rıza ibtıy, i'Ulen hiçbir ve (Meşrutiyet yağması) ndan mftB
rol oynamamııh. Selinlk cemiyetile tcllt olamıyanlar, kendilerine g88te
olnn bfitiin alakası, sadece rnuhabe- ?işli bir hedef bulmuşlardı ve rnfin
nlerden ve bütün Rumellye gazete zevi bir Budn rahibi gibi, uzlet köşe. 
eön.dcrmekten ibaret kalmıştı. sine tekilmi§ olan Ahmet Rıza Beyi 

rahat bırakmıyorlar.. Avrupadakl 
Bu itibarla kendisinin mevkii de, (riyaset\ kavgasının intikamını al-

lkinci planda knlmak lazımdı .•• Fa- mak istiyorlaıdı. fDet.'tlmı vcf') 
kat Ahmet Rıza Bey, bu mfüevazi 
mcvkle rıza göstermedi. Artık, h6-
k0m tin fevkinde bir mfirakcbe va
ziyetine geçmiş olan (İttihat-Terakki 
Cemiyeti) nin ( ı lyııset) ini istedi. 

İnkıliıbı ynpnn cemiyet, onun bu 
talebine cevap verdi: 

[Ccnılyetimizln nizamnamesinde, 
(riyaset) yoktur.) 

Diye, Ahmet Rıza Beyin bu telcll
fini reddetti. 

Bu red cevabı, Ahmet Rıza Beyi 
gücendirdi. Fakat o, gücendiğini 
hissettirmedi. İnkılabı müteakip, 
memleket harlctndckller koşa kop 
annvat:ına döndükleri halde, o avdet 
etmedi. Bu hale taaccüp ederek iken. 
di inden soranlara da: • 

- İnkılip, henüz köklenmemlştir. 
Ben, bfr milddet daha burada kala -
cağım ve. cemiyete bir lltlnat nok • 
tıısı olacağım. 

Diye, cevap verdi. 
Doktor Nnınm Bey, m!:l.tıemadiyen 

Ahmet Rıza Beyin lehinde çalı11yor
d u ve artık hükumetin bütün mukad
deratına hikim olan (Cemiyet mer. 
kezi umumi i) nde, ona büyük bir poa 
verilmesine gayret ediyordu. Fakat 
cemiyet, (Kabei hürriyet) lni tanzim 
etmiı ve (put) !arını da yerlerine 
yerlcştlrmiıti ve bu (mabedl abrar) 
da, kendi puUarındau daha büyük 
bir putun yer nlmaııına hiç kimse ta
raftar değlldl. 

Ahmet füza Bey, bu va~lyete aon 
derecede üzülüyordu. Yfrnıi senelik 
ınücalıedc hayatının mükafatını göı· 
mck istiyordu ..• Fakat n~-ni ıı.aman
da soğukkanlılığını muhafa:&n ederek 
bu yüzden yeni bir nıilcadele:re gir
mek.. kazanmış olduğu (hürri)·ct 
mücahidi) unvanını (ihtiras) itham· 
larlle kirletmek istemiyordu. 

Nih:ı)et, (Müsa\•at) ı kabul etti. 
(Hiln-iyet kahrarnımları) nın blr par 
mnk 6nünc geçmemek şartile, 161.an
bula nvd tc rıza gösterdi. Mrşruüyc
tln ilünından dllrt ny kadar sonra, 
lstanbuln geldi. 

Ahmet Rı:;n Bey, kazanmış olduğll 
mevkie !Ayık bir llUl'ette karşılandı. 
Bundan pek memnun knldı ... Bllhns
ım Sultan llamldin kendlsin11 pek bü 

. .............................................. . 
Adliyede nakiller 

ve tayinler 
(Dünkii. sayıda• devanı) 

ANKARA 15 fHu!!ust) 

sip Kornl, 60 l!ra maaşlı İstanbul 
asliye hukuk hli.kimltğine, İstanbul 
Ticaret mahkeme ı az:m Nazmi Ar
ga. 60 lira maaıılı İstanbul a•liye 
hukulc hfildmlit;ine 1stıınbu1 s\ılh hl
kimi Nlzamettin Ö7..deniz, 60 Ura 
maaıılı Ankara asliye hukuk hakim
liğine Giresun B"liye huku'k h5.Uml 
Klimil Tepeei, 60 llra maaşlı Balı. 
kesir hflkinılll:rlne İstanbul l'!kl ııulll 
hlkimi Hilsametiln Yenler, 60 lira 
maaşlı Manisa aıalığtna Ankara 
azası Lebib Altıok, 50 lira maaıh 
seklztnci derece Çorum azalığına ter
fian o yer azası Bahrl Demir, bO li
ra maaşlı seldzlnet derece Yal«ı.., a 
mndde1umumllitine terfiıln o yer 
mflddelumumisi Hakla Tal:mciotla, 

(DetımM tıM') 

Acı bir kayıp 
Trabıı:on eerafından Cemal Nem. 

loflunun eşi, Ticaret Odası reisi :an~ 
hat Nemlinin halım, Amiral Sait 
Halmanın ve 11 Bankası İdare He
yeti aıasınrhm Baha Öng!irenin ka
l ınvalideleri Bayan Nemloğlu -'iin 
gece rahın ti rahmana kavuımu,tur. 
Cenar.esl bugünkü cumartesi günü 
Sarı~·erde Piyasa caddesinde 105 No. 
lu yalıdan saat 11.30 da kaldırılarak 
l:.tanbula nakledilecek ve cennze na
mazı Beyazıt camiindc öğle namazı
ni mütC!lkip kılındıktan ııonra Edir
nekapı Ş bltliğlr.c defnedilecektir. 
Me\•lli rahmet eyliye. (Çelenk gonde
rllınonesl rl .. a olunur.) 

ZAYİ - 10 71~41 tarihinde İstan
bul Erkek Lisesinden alınış olduğum 
tasdiknnnıcmi zayi ettim. Yenudni 
çıknrtacağımdan e,.klsinin bııkml 
yoktur. Kanlıca TJ saı· cadd s d• 

No. eo Haydo.r Ozang·l 

1 Askeri Fabrikalar saıınalma Komisyonu ll4nları 1 
Kayatta yaptanlacak İnfaat 

Keşif bedeli (23172) lira olan yukarıda yazılı inşaat As
keri Fabrikalar Umum Müdürliiğü aalln alma komieyonunca 
2 9/ 941 Salı günü saat 1 S de kapalı zarfla ihale edileccktır. 
Şartname { 116) kurutlur. Muvakkat teminat ( 1 737) lira (90) 
lcuru,tur. Teklif mektuplarını mu.kur günde saat 14 ekadar ko· 
mi.yona vermeleri. ( 700.f) 

••• 
İhalenin tarihi Muhammen Kati teminat Şartname 8. 

Bedel Lira Lira Kurut 
73, 100 ---::9:-:.8~1-0 ____ _:::36:..:6::!..-26/ 8 941 Salı 14 

26/ 8/ 941 Salı 1 4,30 39,400 
adet grafit pota 

16020 adet elektrik jsbit 26 8 941 Salı 15 26,650 

5,910 

3.997.5 

6,550 

197 

1.34 
başlığı 

ı 000 - 1 ;oo metre m·kabı 26 8 941 Salı 15,30 5 7,000 ıs; 

ceviz tomruğu 
50 ton Bor yağı 26 8 941 Salı 16 25000 3,750 

viyat ,.~ askerlerimizin zekası iti- ı DiKKAT: 
b•rile Hitlerden ilerdeyiz. Dc1colunmı7an evrak ıade o1unma:s. I 

Cin" 'e miktarı yukarıda yazılı malzeme h:zalarında gÜıterilen gÜn ve -~tle-rde ~ııkeri 
FRl ~ k:ı' r Umum Müd;irlüğü merkez satın alma komieyonunun<:a pazaorlı~la ıhal.e • edılc.;ek
tir. Muhamme,1 bedeller.le kati teminatları ve fartname paralan hizalarında 1rosterılmıftır (7 12 3) 

. . .. . ... , """:- ... ...,-,:-
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Asipirol Necati AQn,~ızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
( BiR MÜNAKAŞA) 

lsmail Hakkı İzmirlinin 
Ahmet Ateş'e cevabı 

1rilZ1 • D!J r==============i11'' Devlet Denizyolları ltletme 
1 '·''a~~~:KO.PRo~:' + iÇKİSiZ SAZ+ • ___ u_m_-_u_m_M_ü_d_u_·,_ı_ü_ğ_u_· __ ıı_a_n_•_•~-• 

~,a:; Milrlk (Pi.) ıx,4•) )liizik uıuu11111111u111111111111111111111111111111111111ııııııı Alıircıı İdaremize ıntikal eden H:ıliç vap:n 1arı ıçın tam:iıu edi-

7,4G Hnbcrler liJ,00 Konuşma Cauvalogvlu cı·ııe Saraylar Bahcesı· len ,ı;eııı iıl'r t tarifcsı 20/Aı:u:.to /!).U ta• h ııdcıı ıtibaıeıı tatbik ıs,00 l\Iıbk iM.) rn,ı;; \liizik edılmlye ba.hınarnı.ur. 
ıı,nnıı:ı 4.:ı .E\i 1 N 19,:iO Haberler 

1 

Bu t:ırıfo mucibince Kiıpı ü ılo i!kelt'leı 11raııı muııa!le~tler 
SAATİ 1934 . .Müzik (C h . Matbaası karşısındadır) dort mıııtakn)a aJ"rılmıştır. Bunlar ıçio t,esblt edılen ucretlcı aoa-* 20,16 Rad)O l~a7.. Uffi Urıyet ğıda yaı;lııhr: 

13.'.JO F'rogı·am :.::u,4:5 )liizik • il 
<> ()" .,. t ·k Klfın Bona Kıraathanesinde sayın müır.t~rilerimız-l l.ı.; Müzik _J,-., ı.u-unt a ·

1 
l" 

i"l,4a Haberler vlnıi ı den gördüğümüz rağbetten ce.aret alar.ık bu defa Yn-
1 J l 00 :\füzik (Pi.) ~t,1'ı i\Ifizık ~ lık Bahçemizde her Pazar saat 15 den 19,30 a kadar • 

Ünit1tJrsittt asistanlarından Ahmet Ateş'in lslô.m - l &.~5 Türkçe (Pi) :!1 4\l Konuşma hüyiik Saz Heyetile birlikte timdiye kadar Ankara Rad- 1 
Türk An sik lop tJ d isi hakkında n~şrettiği 15,00/l:l,!10 \lüzik :?l ,O:ı .'.\Hizik yosunda zevkle dinlediğini?: :: 
bı·r t•nkı'd• Sanın Profıesör lzmirli lsmail Hakkı (Pi.) 22~0 Haberler il 

..,. :7 * 22Ar; :\lüz k 1 •• 1 aşağıdaki ceflabı vermektedir: ıs.oo Pro 1 nı,, 2·~,Çır. 12:ı,oo Yatın· • MUZE YYEN SENAR'~ 1!' 
_ 8 _ 16.r,;, rnr.ık kı ı•l'Clı;ıanı ı 

1 u.:.o S b t ıo kaıı:ınış lçkiıiz Bahçemizde dinlemek fırsatım kaçırmayınıı. 
Fı-•k "e kl11\va Yııhut, H.zu'ın ----- ·' 

'"" • • Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk 1 kanunlarınm, yanı lsmail H kk lzmirfi lıııyatı hı,kkıncla kııvanın-1 tabiiyc.. a 1 biı hı}tım salıih ~a Hakimliğinden: , 
nin :fiıli ancak Al disler vııı dır. ld- Hazine tarafından Kasınıpaı;a 
iab Aztm-üş-şandır. Allaht.an baş- diasındıı bı.ılunacakııınn:. Küçük Piyale mahalle inin Do-

PROGRAM 

Yüksek Türk Musiki Heyetini teşkil edenler: 

il 

1 
ka hiç bir halık yoktur ki Allııh'ın Evvelii size ;ıır:u ııcrarııı~: Ab-ı lap sokağında 15 No. da ôlü Okuyucu Baylar Hamit Dikses 
mevzuubahis olduğu yerdi! malılüka- hayata inanabilir misiniz? Inııııaru- > ı.izbaşı Sıdıka eşi Hasibe aleyhi- Kemani Necati Tokyay » Yaşar ı ıl 
tında olan kavanin-i tubiiye miı- ğtnıza pek ihtimal \'ermıyorum. I- ne acılan alacak davasının nıah- Piyanist Feyzi AslanıiJ » Nwnan 
naı.ız olab'lsln. Bu hususta tabı ir ııanamadığınız surf'tte blzım ile be- kem~sinde ilanen ypılan tcbl:- Klarnet Şükrü . Okuyucu Bayanlar Faide l 

Tanburi Salahaddin Pınr 

He bernbcı· gafletinlz de vardıı. rnbcr olursunuz. gala rağmen mahkemt"ye gelme- Udi Abdi j M lih t il 
R. cKur'nnda ebedi lıaynta ıı'nlik Hıtdi e gclin~c, ı:ızır'ııı hayatı ldiğindn gıyap kararının 1 j gün Dabrııka Huan Tahsin : Sz~zane_ a " 

bulunan ve dilnya yüzüne ı?Plıne 1 h:ıkk nda hıç hır hadı .. yoktuı · l\Iev- müddetle ilanen teblıı;tat icrası- ls ı 
kıyamet alimetlcriııılen olan hlr be- z~a~ ki~ıllarınıı ba~aca~ oluı·s~n~z na knrar verildi~inden mahkeme Kanun mail • Faika ı; 
"0r, yani el n vardır> diyorsunuz. v.orursünuz ki Hızır ın avntı ıa - •· ·· 1 6 9 941 saat l O da Bahçemiz Boğ:ız'.çine nazır havadar ve manzarası ' :1 
v kuıdnkı hadi !erin hepsi yalandır, gunu 0 an .• . . 

Filvaki Hazreti İsn'ııııı dünya yii· uydurmadır. mahkemeye gelmedı~~~ı~ veva eşsizdir. S'.t.leri uzak mahallere gitmek zahmetinden kur- I 
r.üııc gelrrı i kıyamet alametlerinden Ebedi hayatın imkanı mesclcsıne bir vekil göndermedı~ınız tak· tanıcaktır. Geleceklerin istirahatleri temin edilecektir. 1 ı 
biti gö.,teı ilmiştir. Fnknt bım din gelince bunda şüphe Y<'ktur. :)iiphe dirde gıyabınızda karar vrilece- ~==========================~! 
ilimleri Hıızreti1 İsal\'n1ın vefa~r etti- imkanda değil, tnhakkuktadır. Ta- ği gt}'ap karan makamına kaim ---ı 
ğiıır kail oluroı ıı.r. ute avvı e ıse hakkuk dıı Peygambcrimızin hnbe· olmak üzere ılan olunur. 
İsa'nın '·efıltını, filem 1 niısut'un pek rine bağlıdır. Halbuki boyle bir hn- ( 94i/12 3 S) 
derın dereke inden ilcm-ı 11'ıhut'un ı 

1 f • ber yoktur. I 3 ·· ·· S lb H k k vilkııek deı·ne!Iİne çıkmak le t ı;ıı· 4. Nihayette Kur'anı bir kfıl ola- Beyoğ u uncu u u u 
ederler. Alem-i mi ale kail olaıılat' rak nl•p tev· ı 'yoluna kaçmıyrııı b'r Hakimliğinden: Keşif l:J. ilk T. 

dn o alcmae bulunduğunu !!oyleı lcı. tefsir ile tetkik etmek suret11e, mah- l ln~ine tarafından Gala tada 10,000 750,00 Eyüp kazası dnhtllndekf yollardan Zalpaea, Boyacı, 
Dıni zaruretlerde fhtllııf lıulunamı- z-ı hakıkaL addolunan bnzı müsbet Bereketzade mahallesinin Kemer Bahal'iye ve Kalenderhaııe sokaklarnıın adi kaldırım 
ya<'ağından Hazreti lsa'nın hayatı ilim neticeleri bırnkılıııcn, ayni ııe- altı sokağında 3 3-35 dükkanda ve paıke inşaatı. 
kat't ve dini bir zaruret. ~eği'di~-. ticeye vıırncağımı znnnedi~orsunuz. hakkal Yani Çermis aleyhine a- G344,40 475,83 Beyazıt - Koska yolunun sağ tarafından istimliik edilen 
Bu halde hayat-ı ısa zarurı~nt-ı dı- Bu sözün ilmi hiç bir kwnıeli vok- I 1 k d hk bln:ılnrın molozlarının nakli iei. 

• Y. ı · ~ · çı an a aca nvasına ma. eme-nıyeden de~l dır. tur. Kur'an-ı l\erlm'i bir kül olarak . d 15 ··n miiddetle ilanen Keşif beclelkrilc ilk teminat nıiktarlaıı yukıırıda yazılı işler nyıı 
2. Hızır'ın hayatını Hazreti İsn'- ı alıp asin tevil yolunu tutnııy:ın, sın ~ . gu . •v. ayrı ııçık eksiltmeye konulmu~tur. Ke~if ve şartnaınelel'I Zabıt ve 1ua-

nın hayatına kıyas etmek ınıınlık I mü bet llimleıi de bir tarnfn bırakan teblıgat ıcrasına ~.a~~r verıld6ıgı9n1- meliit l\ffidürlüğü kaleminde gbrülebilir. ihale 2/9/941 salı gün!i saat 14 
kaidelerine muhııllftlr, t1ıbiri mnh- zevatın bnsındn muhaddislerin pl~ü- den mahkeme gunu olan I de Daimi F.ncilnıendc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
us üzere kıyas nınalfnriktlr_. "l~~z- .,·nsı olan Buhnrl'nin bayrağı altında- 941 saat 1 O da mahkemeye gel· mckluplnrı, ihale tarihinden sekiz gü ncvvel Belediye Fen İşleri l\lüdill'

'reti fsa'nın hayatına ve nüz~lun~ ki hadis münekkitl rinin büyllkler· meniz veya bir vekil gönderme· lüğüne müracaatla 11lacaklan fenni ehlıyet ve 941 yılına alt Ticaret 
kail olan büyük hadis müne'kkıtlcıı 1 ayni netlceyl! vumanıışlaı dır. niz ak"i takdirde gıyabınızda gö-ı Odası vesikalarlle ihale g!inü muayyen saatte Daimi Encümende bulun-
Hızır~ın hayatına kail olmamışlar- Yüksek ilimleı· hakkında söz söyll- rüleceği davetiye makamına ka- nınları. (7162) 
dır. ı a'nın hayatı meselesı mevzu- yebilmek için yalnız Arnpç:ı ve im olmak üzere ilan olunur. ·rrc 1 
dan hariçtir. Farsça tahsiline ha lamnkla yola (941-1022) r-

8. Nazm"'I Kerlm'in ttfsfrl. - çıkılmaz, belki uzun uındıyn araş- ı-
Nazm·ı Kcrim'i tefsir ~d~n ben ~c-, tırmalar, incelemeler elzemdir. Yok- tekim ilk yazınızd'l gôslcrrliğiniz K B ki • • 
tilım. B.en "alnız nakıl·ı mültezım 

1 
sa netice :fasid olur ve fns d üzerine kiitiıphanelerin hiç lıiriıırlc beş cilt- ışı e em eyı n) z 

mahlyetındeylm: bina edilmiş olar. Hızır'ın hn)'nlı ten yukarı ynzılmamıştH. Ren Koş-
a. Tef ir bir rlvi1ye'de en yilkse~ babında nvnmın hoş görccegi bir r-üz _ Zunun'a itimat edPmedinı. 

dereceyi ihraz eden Huffnz-ı 1!adis - y61 tutmanıza hayret ettim. Bir takım mlidekklkler onan z.ühul-
ın hüyilklcrlnden olnn İbn Kesıı· tef. !erini ~van etmişlerdir. P.ugiı:ı 
•ın (Mısır bnsmasl, c. G, 6

• l~G). Afiye B, Y•zid: profesöı· ·Şerafeddin Yııletkaya'mıı 
Buhari'nln Ciblr B. Abdullah tan nezareti altında Keşf.fız - ~ununun 
rivayet ettifil cyfiz sene sont'a yer 1. Afiyenin f'ıkıhtnki yüksek mev. nıiiellir hnttilc olan nfishJldnıı mli-
yüzOnde hiç bir ılhny~t hulunmıya- klı oüphell imiş- Ilunu naıııl anltıdı- ırnhh \ olnıak yeniden basılmnk
cafın nı kat't urette ıfade eden ha- nız? Kımden duydunuz? Lchınd ta olduğunu her hııldc bllirsiııiı. O 

lsi zikrediyor; daha so?~11 • DCcllr söylenmış olan ıı!Szlere goz yumup rayn mürııcaııt ederseniz s ız:inıil 
gazvesinde :eygamberimızı~ . «A~~a- aleyhinde söylenen sözlere kapılıyor- kabul edersiniz, sanırım. 
hım 1 Bu Muslüman cemantını hr ak sunuz. Rağdat t:ıı 1hiııclt• <ilim ve Acaba elit taksinıı bizznt nmc11 f 
eder isen yer ytlzünde ııa~a lha~et zihld> sözünü okumanıııısırıız. fmam tarafından mı yapılmıştır? Umumi. 
edecek kim c kalman kavlı şerıfınt Ebu Hanifenln beğenip yeıine ge-ı vetle eski ıııüellifler ciltleri t('shlt 
de ilave ediyor. çirdiği zatın yilk ek nıevkiin' takdir etmiyor! r. Cıltle? tabı esnaı;ınıla 

hm Ke tr: cŞimdlye katlar dun- ctınıyorsum.z Bu, hııkıkate kııreı teslılt olunur. Relkı nadir o!aınk 
yada hiç bir kimse ınulrnlled olnıa· gelmekten başka bir şey mldlı? riltfor bazı müellifler tarafından 

ııt r, ün kil be~erdir; gerek nl'bi, 2. Ulemamızdan kınılerl kıı~dctti- tesblt olunınuetur. 
gerek veli olsun.> diyor. ğlmi anlıyamamışsınız. Ren husu~i 4. Süıınet-1 eeıife kitaplarının 

b. Ruh:ırt Şarih-1 Ayni'de (c. 7, ol:ırak hiç kim eyı kııı1detmedim. U- nı<'şhıırlarını ve tevabliri bPyıın hu
•· 401, 403, İıııtanbul tnb'ı) mezkiır mumlyet ltibaı ile fıkıh tarihi ve susunda en bil •ük nıfıtnlıa "IS olnn 
hadisi Cabir B. Abdulle.h'ın rlvüyet safhaları ile meşgul olınıyıınlnrı Muhammed Kcttiıni, J.~1-Muslnttıfe-
11 ln1 z krediyor, Aynt l e İbn-üs- kıısdettim. Nitekim yazılarımı oku- de Bağdat tarıhini tetkik etmiş, 
S lah'ın ardından ıtıtmıı.itir. yanlardan bnzılan ehiz Afiyeyl böy- nıucllifin dit ndcdinı tesblt ettığlnc 

c. MenkulAt ve ma'kulatta pek le bilmiyorduk, diyerek taltifte bu- oıılı bir şey görememiş. Soıırıı T~eş· 
yuksek derecede bulunan, bır çvk lunmuşlardır. füz-Zununu tetkik etml(I, buracla 14 

ETİBANK KÖMÜRLERİ 
Türk Antrasiti (SÖMİKOK), Karabük ve Gazha,.e koka 

ve 

Bilumum kömürler 

ALI HOSNO TORKOGLU 
B•gollu fiti K asımpaşa Etibank Bagii 

Belediye narhı üzerine 
istediğinizi derhal adresinize gönderir 

Galata, Kar~muıtafapafa cad. lktı!tat han No. 6 

Tel. 43858 rı 11e ilimdeki genişliği malum ~c lcketimlı:ric ticizlcılnden zıyıı yazıldığını gor•rek oıt!l atfen 14 
olan Sıddık nan da (c. 6, · 411, d Afiyeyi tanıyanlar bulunabilir. cilt olıluğunn beyan t>tmiş. llununln •• •· •• • d•d d Jd 
fı ır Uıb'ı) bu bapta şoyle diyor: Ben de bllmlycbilhinı. Siz bana bir be:nıber 10 cilt oldu~nnu s(i)'liycnlcr Kömürlüğunuzu şım 1 en o urunuz 
cEk rıy ti azime fib·ı hayat iç- lkı zatı bfldirccek olursanız rek ,ıe bulunduğunu illi*e etmiştir. Bu ~~~~~~~§§§§§§§§~~~§§§§§§§§§§~~ 

tiğinden dolayı kıyamet gününe ka- memnun olurum. Siz iddianızı sbat da cildin bir emr-i itibart olduğunu ~ 
dar bak' olduğuna kail olarlar Sc- için Taberi tarihi lle El-Egfmi'ye gösterir. 

1 ı~f'tcn ve bıışkalarındıın bir takım da' nıyoı-..uııuz \ııl ışılıyor ki Ta- Az adet, çok adede dahildir. Bun
escrler (Nakiller), hikiıvclcr ıikre· berf ile El-Egiini'); görenler, aciz. da şiiphe yoktur. 10 ndedi ı.ı ade· 
derler. Bnr.ı hadislerde de dkri ge- !erile ü tnıl mlldekkik Abbas El-Az- dinde dahil oldtıı;undan 10 adedinde 
çlyor. Fnknt bunların hl(biri tıahlh :ıiivi'dcn ziyade, Afiveyi tanıdıkla· ittifak lıasıl olmuş demektir. Bu, 
değıldir. Esah olan rııcıhep, ehi.! rınclan, ıı•üşnriinileylıln fıkıhtaki ilmi knldelerimlzclendir. f şte bun. 
hadis mezhcb' gibi, Hızır vefnt et.- yuk ek mevkıinl şüpheli hulu~·oı lar. dan dolayı 10 adedini tercih ettlnı. 
mf~Ur.> Sıddık &~1, bövte ded~~tcn Tııbert tarihindeki. snhlfcleri oku. 1 Selnen ı ı·nl,amı yeı iııc 4 ynzıldı
&<>nra, Şeyh-ul-İslnm Hnrrfını den yalını: 4G4 ilncil sahıfedc I6f• ene- ğını beyan eyledim. Artık bunılnn 
•akiller'de de bulunuyor ve cbazı si vuku?tında yalnız bir şiirde ebe- bahsetmede ne ıııiına var? 

ehl-1 ılyazat gibi Hızır'ı ne!sınde ta· vaik-1 Afiye> geçiyor. 485 inci sn- 5. Afiye mnddcglnt arıyacak va
hayyfil ettikten sonrıı Hızır'ın hıı- hilede 160 senesi vukuatırıcln Afi~c- kit bulamadığımı şayanı hayret h
rlcte görillebileceğfnb de, Revlı-ill- nin kısas hakkında bir lıiıknıü vnr- luyorsunuz. llıılbuk \'akit buldu
fsllim Hnn-Bni'ye atfen, bilcliı lyor, ~ır. 491 inci ımhlfcde Hll senesinde ğumu, gördüğüm nllshnları itimada 
ki bu da pcıikolojik bir hadisedir. Afiyenin Mehdi zamanında Hasafe şayan görmediğimi bildirmişi im. 
Alem-i mi ile kail olan fşı ıikt'ler ve kadılığı kaydl'dilmietlr. 529 uneu S5'•ledlklerlmi bir kere dııha glSzılen 
ınlltcsaV\'lflcr Hızır'ı !Henı-i mlsfüde sahifede 1G9 Henesinde de blı hlık- gcçil'iniz. 
eöı ürler. mil vardır. 6. cYeni eserleri llhn erbnbı •r.-
Nazm-ı Keıim'in scbeb-i nuzntrın-0 Bağdat taı ihl, hunlaı ın içinden tın almasa dn neşriyatı muntaz.a. 

gelince. Fahı-l Razi tefııirinden ilk ynlnır. ·191 inci sahıfede lGl senesin- zam takip etmeli .. > dlyorsıınuz. Fil. 
rey olmak üzne Mukatll'den nnkle· de Mehdi znmanındnkı kadılığını vaki vakit müsait ise bu yolılR hn· I 
derek chnlk, Muhammed ölmez de- Taberi'dcıı naklediyor. nu da ı;:öııte- reket doğrudur. Fakat ya~ dolayı
dikicrlnden dolayı ayet nazil olmuş· riı ki diğeı·lcı ini ehemmiyetsiz oldu- sile bunun yapılmnnıacı biı kusur 
tun diyor. Sizlıı, Mekke'rle PeyP,"ıım- ğunıfan i.'lrihlne geçirmemi~, belki muılur? Bu kndat· d ı insafRızlılc o.ur 
berimlzln 6lilmilnü bekliyenlerc ce· mühim olıın bir takım hükümlt'rinl mu? 
vııp olmak üzere beyan ettiğiniz se- iliıve etmşltiı. Tabet i tarihi umumi Adat • ı • ilahiqe : 
bcp, Tefsir-i Kebir'de Ilclnci sebep tarih olduğundan ancak iki üç hli- ;..;;, ________ _ 
olmnk il zere zlk rolunmııştur. diseyi alabillr. E:l-Eglini'ye g<>llnre Yukarıda, iddia ettigınlz tahriri 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyor u Riyasetinden: 
Leyli Tıp Talebe Yuıdu taiebeleıi için «2 OOt adet fildckos fanila, 

c2 00> adet fildekos don ııçık eksilt nıe~ c konulınuştm-. 
ı - Eksiltme 27 /8/941 çarşaııı ba ~ünii saat 15 de İstanbul Sıhhat 

'\'O İçtimai l\iuuvenct Müdürlilğu binasında kuı ulu Komisyonda yapıla
caktıı. 

2- Muhammen fiyrıt fildekoı; fanila itin c67>. fildeL:os don «!!2> I 
kuruştuı. 

3 - Muvakkat temiwu c:il2> liıa t90.t kuıuştur. 
4 - İstekliler şartnamesini herg-ün Komisyonda gorebilir. 
6 - ts•el:lllerin 1 '141 yılı Ticaret OJası ve iknsile 2.ı!Jo sayılı ka

nunda yazılı \esiknlarla bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veyıı 
bııııka ııwktubile belli giiıulc Komisyona gelıııl'lcri. (687!1) 

100,000 adet sıynh lıüyiik kemik düğme 
800.000 > Bf!yaz ki.içük keıııık diiğme 
20,000 » Siyah küçük keııı k düğme 

2,000 > Büyük yaldızlı düğrııe 
2,000 > Küçük yaldızlı düğme 

3000.00 
4480,00 

114.00 
2 40,80 

24.00 

7858.80 
1 - Yukarıda cins, miktar ve tahmin bedelleri y zılı beş 

kalem düğmenin 18/ Ağustos/94 1 Pazartesi iÜnü aaat 14 de pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı (1178) lira (82) kuru şolup şartnamesi 
her gün komisyondan nlınabil:r. 

3 - isteklilerin belli gün ve sııRtte Kasımpaşada bulunan 
komisyonda hazır bulunmaları. ( 707 4) 

1( lf ~ 

l' alı ız gzdış 

llir.fnr.i Jl.ind 
11 ( ! kı ?ı c ·ki 
h urıır /\ ıu·uş 

5 8 

6 

8 G 

JO s' 

J:ıriııci i kn cı 
1/1 l t'f,-.j f/I 1° L'/(ı 

hııı·ıış Kuruı 

10 6 

ll 7 

15 11 

18 l!'i 

Koııru ile rı: irc· mıntaka, yAnl 
Yemiş ·c l•ıt. 11.dc!erı raeı. 
1\liprii fo ikinci mıntaka, yanı 
Kl\~·ınıın~a, Cıb-.li, Ayakapı, Fe
ııı'r, Balnt l«kell'leri arR"I 
l\:opı ü ile üçuııeu mınt.nka, yini 
Hn koy, Ayvansnrny, }blıcıoglu, 
Dcfterclar, Süt.hıce, Erüıı iskeleleri 
ara!ıı. 

J\opı·ii ile dördiıncu mıntah, yfı
Kt\ğıthane i•kt'lcsı a raııı. 

Ayni ınınl:.ıkıı d:ıhllindeki veya karşılıklı i ke1elcı· ar:\ ı sera 
hatler kin birinci mevki ücreti (5t, ikinci me\kl ücreti ıa) kuruştur. 

Her mıntıtkndıı Subaylardan blr•ncl mevkide (6). erlenlcn lklr.
ci mevkide (1' tocuklardan birin('i mevkide (6 ), lkmcı mevk:clr 
(3), talelıcleıd~n birinci mevktde (4). ikinci mevkide {~) kuru~ 
ücret alınır. 

Bu iicretlercle v '"t:°İI"" da'hi ılir. 
Ayrıca bbtıiıı nııntakıılııı ç ıı tcn:ı:llatlı gidıt: - dur.• ucrelle

rinin lutnrı üzt r!nclen onnr ynıırııklı umuma mııhsus nlıonmnn kar
nelerile menıurlarn mnhsus yuzde otuz tenzlliitlı ellişer yııprnklı 
all(lnnınn kaıneleı inin de tprifeniıı tntbikına b:ışlnnııcağı tarihten 
itibnı en satışa çıkarılacağı iliin olunur. (7007) 

,,. "' ... 
Gemiler için gemici ve 

kömürcü alınacaktır. 
D~vlet DtPİzJJolları l1Jlef1t1c Umum :Müdiirliiğiindeıı: 
Gemilerimiz tein gemici ve kömürcü alınacnktır. Bunların 45 

yaşıııdnn büyük olmıımaları ve fiili eskerlik 1l!,zmotlerinı yapmış 
bulunmaları şnt'ttır. 

Talip olanların Zat hleri Müdtirlüğü Mürettebat kısmına nıu· 
racnatlnrı ilun olunur. 17133) 

T0RK Tf~Rr;T-BANl(ASI A.~ 
l<UPONLU VAD~Lf Mf;VDUAT 

PARA 1 BURADA t(LET 

r1 

• ~- ...... #"""> • ~ ... .' .. ,,. • - °""> .,.,,_. ... • -4 • \" ·~..t! 

ist. · · Ko~~ianl~ğı satı~al~~:K~·~~ya~; _i·r~nJ~r 
. . .. .. 

Teklif cdılen hyat pahalı cörüldüğünded 232 ton p .. tatea 
19/ 8 1941 salı günü saat 11 de pazaılıkln satın alın caknı. 
Muhammen bedeli 30160 lıra olup ktai teminatı 45~4 lirdım. 
Ş tnamesi her giin komisyonda görülebilir. Patatcsın Anc..dolu 
v:r Rumeli cihetine ait olanluı ayrı ayrı taliplere de ihale edil.e
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda ıatınalına k.,mııı-
yonuna gelmeleri. ( 7001 ) 1(.,,. 1(. 

[ktıiltme günü isteklisi çıkmıyan aıı:ıı.ğıda cins ve miktnrlari 
yanlı ya" sebzeler 20/8/941 Çnrşnnıba günü saat 10 da paz.a~ 

' !ıkla satı~ alınacaktır. Muhammen bedeli 13455 ~!ra olup ~ati ı..
minatı 2018 lira 26 kuruştur. Şa rtname11i her gun komısyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli giin ve saatte Fındık!ıdn satııı ima 
komisyonuna gelmeleri. ( 7002) 

Miktarı Muhammen bedeli 
Cinsi Kilo Lira Kurut 

Patlıcan "44000 4400 
Domates 31300 2191 

Ayşe kadın faaulye 44000 5280 

Bamya 11000 1320 

Sivri biber 3300 264 
... "" 1(. 

el. El-Fevatlb-ul-İlllhiyı"de CEnbi· giiıılerdiğiniz cilt IX. sahife 182 de ilmi tarife göre reddetmletim. Bura
ya ııuresi, ayet 632) ııcbeb-1 n(izul Afiyeye dair bir şey görcmeıliın. da hangi maksadınızı tahrif ettiğimi 
(!öyledir: Hıristiyanlar, Hazreti lsn- Cilt XIII de, sahife ı~ de ise Tnberi anlıyamııdım. Evet, siz halkın anlı
nın ve Meleid'lnya olan bütün beşe- tarihindeki bevfük-i Afiye vardır. yamıyacnğı kelimeler kullandı~ımı 
rin halUdlnl iddia ettikleri için Naz- Bu kitaplardaki bu kadar ciiz'i söylediniz, ınisitller de gösterdiniz. 
nı-ı Celil ene senden evvel, ne sen- malOmııta dayanarak Aflyeyl bizler- nen onlara cevap verdim. Zu'mınız 
den sonra gelecek olanlar için başka den daba ziyade bildiğinizi iddiaya veçhlle tenakuzu refederken misiılle
ve halOd yoktur. Çünkü hepııl beeer- kalkııımımız tuhaf olmaz mı 7 rin yansını nlıp yarısını nlnıamnk 
dir. Sen lllcceksln de bakalannı id- Ben size A fiyenln tereccmei hail suret ile Bektllşiyanc hareketinize 
din eden cahiller mi kalacaklardlr?> yoktur, demedim. 1'cbzib·üt - Teh- iliştim. Bu hususumu tahrif eaıııyor
denllmektedlr. El-Fevatih, nıütesav- zlb'de ve bazı Tnbakat-ı Hanifiyc- sunuz? Bu iddianız indiclir. Sözünüz; 
vifcdcn Nahcevilni'nln tefsiridir. de terceınei haline dah· malı1mat mevzuu tııgyirden başka bir şey de-

Yapılan eksiltmesine talip çıkmıyan l 9Q500 kılo patnıee 
19/8/941 Salı günü 11aat 11.30 da pazarlıkla satın alınadctır. 
M hmmen bedeli 23940 1 ra olup kllti teminah 3591 liradır. 
Şa~tnamesi her gün konıisyondR görülebilir. lııı .. lclilerin bellı gün 
ve saatte Fındıklıda sntına\ma komisyonunn geltneleri. ( 7114) 

1 - Thmin edilen mecmuu bedeli (22,000) lıra olan u• 

( 80000) metre Amerikan beL n in 18 Ağusto, 941 Pazartesi gü- Beher kilosuna 5 3 kuruş fiyat tnhmin edilen 1 O ton koyun 

Görülüyor ki beyan ettiğiniz sc- bulundağunu tasrih ettim. Siz bu ğlidir. Bu hususta söylenecek sözle-
rinizi her zaman dinlemeğe iiınad -

nü saat 1 5 de paLarlıkla eksil tın eııi yapılacaktır. eti 119 / 941 Pazartesi günü saat 16 da ~apalı z.arf usulü ~.k:?.ilt-
2 - İlk teminatı ( 1 u'lO) lira olup şartnamesi her gün me- · ı 'hale edilecektir. Şartnamesi her gun komııyonda gorule-bebi nyet-f kerimenin cmuayyen bir ciheti anlamıyor görünüyorsunuz. 

bale cevap> oldulunu kabul etsek Ancak bunlarda }diyenin fıkıh
btle söz[lnfiz u3ul-ü fıkıh kaidesince taki yfiksek mevklini tatnamlle 
doğru olamaz. Çünkü sebebin has bulamadım. Yalııız Fetava-i I<ezza. 
olması b6kmlln umumuna mfinııfi ziye sahibi Kerderi'nin menakıb-f 

dcJ::..fldir. İmarn-ı Azam'i ile iktlfn ettim, U-
c. Yukarıdaki beyanatım şunu ifa- zun tercemeleri için Bagdat tarihine 

ele eder ki Hızır'ın hayatınıı kail ol- müracaat ettim. Orada fazla gör
mak için ancak iki yol vardır: düğüm nıaliinıatı da billlbıre yaz

Yn, nb.1 harat yardır, Hızır o dım. 

iib·ı bynttan içUl?i Jçin el'an berha- 3. Ciltleı meselesi emri ftlbari-
yattır, dl) cc<'k iniz. dır. A2. çok tahmin o.unabllır. Ne-

sai saatleri dahil'nde komisyondan alı nabilir. ~f. 1 
e ~1 ham men bedeli 5 300 lira olup ilk teminatı 39 7 lira 5 O 

yi~.fıvalnrınızdıı eaiıln cbt Knıler-iı.. 3 - İsteklilerin bdli gün ve saatte Kaınmpa~ada bulunan k~~~ııtur.u İsteklilerin belli günde en geç sanl ..ı lk5l de kadar te
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Suurl-1 yekün-ül-hilbutu> sözilnü de komisyonda hRzır bulun!11nlrı ( 6931) mekt.uplarım knnuni vesikaları ile birlikte Fınoı ı il satın ama 
hatırlamanızı diler, Arapçayı ve komisyonuna ••ermeleri. ( 7156) 
Fal'sçayı gereği gibi ilerletllkten Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk davasında ikametgahınızm meç- -===:::==------ı~--9'!"~~-!".-.ı!!!!!!!!-----~ .... -~ 
sonra Kur'an ve hadisten hüküm is- d hul bulunması hnıebile on beş b' l 1 makamına kaim olmak üzere tinbatı için usul-fi fıkıh, usııl.ü ha- Hakimliğin en: k 10 da mahkemeye ızzal ge rne- . A l (941/1243) 
d"ıs ~·c ul11n1·i İsHimi"e'ııin tarihi ile Pangaltı Ak_karga sokak . 16 g. ~n rnüdJe. tle . gıyap ·ar •• rın.ın · bir vekil göndermediği- ~!~.~ .. ~.'!!!~~: ............. W'"ı'"''"""'" 
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