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Malin! vc canin1 s14:0rta etlircnlcr : 
Mutlaka 

Riziko ve s: gorta 
muka vel eleri 

1 
ad!1 kitab1 okuyunuz. Hcr kitapç1. 

Sah Il Agustos 1942 
1 

Her cemiyet, lâyik 
oldugu edebigati sever. 

Cenab ~ahabeddln 

(Serhl 2 ncl sah!feml2d•) da bulunur. 
'-~~~~~~~~~~_) 
---~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-.=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

"'IÜSTAKiL YEVMI GAZETE 
Telefon : 2 0 5 2 0 

Telg. Tasviriefkâr, istanbul 
--~~~~~~~~~~_) 

• 
IL 

FAA 
TAYI DÜN' 

iVETE BA$LADI 

0 So 100 

Millî $ef Kurultag komisgonlarzn1n 
çalz~malarznz takip bugurdular 

--(,u .. . nun yaz1sr ....................... 
Moskovada 

niç n 

toplandllar ? 

OSKOVADA bu dcfa baz1 
lngiliz vc Amerikan siyasct 

adaonlaritc askcrî kumandanla. 
tin t 1 .. . k . .. 01, anrnas1 uzcr1ne ç1 an r1 ... 
~•'Yctlt•r; hfohüliin bo~ addct. 
hlck doÇ;tu dcgildir. 

ikllu~dan cvvcl bir ya1.1m1Zda, 
"htnc1 cephc a(\1lma~1n1n, bir mu. 
q Cd 'l h.. e ' c ùe kat'i 'urctte ta ah. 
d Ut edilmc~inc ragnu:u gct:ikip 
t~~1nas1n1n l\Iosko\.·ada nihayet 

~\"1fl'rit sulh tcn1nyül'erinin 

6~ 1llruna scbcbiyct vercccgini 
oy 1 ••ni~lik. 

h"n" tcma"iillcrin simdiden bas 
•"•lcrd". . 1 • d. , F'· k 'J{•ni ic d1a c ecck dcgiliz. 
in" at Almanlann Kafkasyadaki 
tn ll\':;ffakiyellrrinin tc\'ali el. 
e·fSi kars1s1nda Rus ricalinin ln. 
t~i1 •,rc ~·e Amorikay1 ~iddctle 
~ij ~•ka ba~lan11~ olacaklariua 
Vi~hc ctmemek Iâznurior. Bu !Jz
lli esllasmda da mcsclâ Alman 
~ Uvaf(akiJahn•n boyle siir'atle 

3 .. ~va1n1 üzcrine bir inütarckc 
e:~ina~ mecburiyelinde kalma. 
Ola~· ~•hi sozlcr cereyan etmi~ 
~i •hr, ki dolasmakta bulunan 
11i~•:Vctlerio de bundan ileri gel. 

~ 0Jrnas1 n1uhtcmcldir. 
le~"' ricali, Anglo.Sakson müt. 
Ili •klcrini bir an cvvel cephc aç. 
d:~~. lltecbur etmck için bu tarz. 
Ier Suz sOylcmÎ)'C lüztun g(irdi.i. 
base sOzlcrini tcvsik için geçetÎ 
Ce'Plcn misai de getirebilirlcr. 
d 11 ,~00 .. büJük harpie, malûm ol
&i :-' 1.1 uzerc, müttC'fikler zi.imre ... 
)'a 

1~~nde ilk bozgunu veren Rus. 
~. '~ 11111~1u. Çarlik Rusya-. 3 se
llih cb ~evnm ettikŒn sonra 

•~et l911 de zayoflamiya ve 

(D• Tt SVIRI EFKÂR 
wm, 14>1/1 6, •iitun l d•) 

,- Maarif Vekili dedi ki 
1 

Dil '~';;,;~~d:····;:;·~ï~:···~~Ï~~·:·;~·:;····~·;;~hte 1 
\. e§i gorülmedik bir inkdâp yaratm1§t1r .J 

Millî $cf 
Kurultayda 

• 
Kurultay üyele. 
ri A t a t ii r kiin 
m11vakkat kabri 
ne çelenk koy. 

duktan sonra 

1 !"!"'!! ~---· 
. 1 

Jeisk 
1iman1 

i~gal edildi 
Piatigorsk ~ehrini zapteden 

Alman k1talar1 
Procklandnoer 
cfoa,.na vardilar 

BERLIN, JO (A.A.) 
Askeri kaynakLan bildirildlgi gibi 

Rumen kuvvclieri dün Jeisk liman1. 
nt alm1~Jard1r. 

Alrnan Ba11komutanl1gi. Az.ak De 
nrzi dogu k1y1s1nda bulunan Jeisk 
Jiman1n1n bugùn har~ket yapan Ru. 
n1en !;U\.'ari blr1ikleri taraf1ndan 
zaptedildlg1ni tasrih tlmektedir. 

AL~IAN TEBL!C! 
Berlin. 10 (A.A.) - Olman ordu. 

lar1 Ba~kumandanlig1n ln tcl>ligi: 
Kttalar1m1z Piatlgorsk !iehrini 

zaptetmi!ilcrdir. 
Stalingrad1n cenup • bat1~1nda 

dü~·man ûmits1z bir mukavemet gôs
termittlr. Dü,man kar~1 hücumlari 
çet1n muharebelerden ~onra akim 
b1rak1lm1§L1r. 

Büyük Don kavslnde. kuvvetli bir 
dûtman ordu u Kalaç'1n bat1s1nda 
çevrllml~ti r. Bu ordunun. kurtulmak 
lçln yapt1J°1:J te.,cbbiJsler bo~a ç1k. 
m1,t1r, Dar btr sahada ç~vrilmi~ 
bulunan bu dü~man kuvvetlerine hü
cum uçak!ar11n1zdan mürekkep te~. 
killer agir kay1plnr verdirnli~tir. 

1 

Bundan bn~ko. hnva kuv,~tlerimiz 
Kafkasyan1n elmal sahilind!! kitaat 
ve n1alzeme bindiriln1elr·rine t sirli 
bir surette taarrrz etm1!'$tir. Sa va_, I 

(Detn.ttnt lf'l.lu/• 3, tu.tux J de) i 

Kurultay iiyeleri 
ka brine çelenk 

Ebedî ~efin 
koydular 

Kafkaslarda Almao taarrurn sü r'atle inkisaf clmektedir. Azak Denizinde mühim bir liman olan 
Jcisk de zaptcdilmi~tir. $imdi Rus cenup cephcsinde Ahnanla l'lo en mühim hede!lcrini No
vorosisk ve Stalingrad te~kil etmektcdir. Yukartdaki haritada bu ~ehirlcrin mc\'kileri vc Al • 

ANKARA, 10 (A.A.) 
Türk Oil Kurumu Genel Ba~kan1 

~Hlli $i.:-f inOnü. bugt.in ogleden son. 
ra Di!. 'farih - Coyrafya FakLiltesi
ne gelcrek burada toplant1 halîndc 
bulunan Türk Dil l\.urultay1 Komis
yonlar1 çaliimalann1 lakiP eylemi;, 
vc geç vakt.c> kadar Fakültcde kal
n11:;1lard1r. 

KURULTAY TOPLANTISI 
ANKARA, tn t•\.A) 

DQrdüncü Türk Dili Kurultny1, 

bugün 'aat JO.JO da J)il, Tarlh -
Coë"rafya l•~akültes1 konfcrans Aa:v. 
nunùa ilk umu1nj topiant1s1n1 yap- 1 

m1~t1r. 

B. M. Mecllol Rel l Al>dülhallk 1 
Rcnda vc Ba-tvekil Sükrü Saracoglu 
ile Parti Gene} Sekr+ teri ~lcmduh 
t;!cvket Est!ndal'1n, ?1-leb'uslann, Ve
killerin, Istanbul Üniver11itesine, 
Ankara Fakülte:cd ve En!'ltitült•ri
ne mcnsup profts0rler1n i~tirûk CY· 
Jemektc olduklart Kurultay1n bu aç1. 
J_,, toplant1s1na I\tllli Sef is1net 
In Onil de hazurlarile ~eref vern1le:
lerdlr. 

Dinleyicllere ayr1lm1~ olan yerler. 
de i;tçkin bir davetli kütlesi ile ycrli 
vc ecnobi ajans ve basin mün1esst. 
}cri haz1r bulunmakta idller. 

Toplant1 orkestran1n çald1g1 istlk. 
lâl Mar~ile ba~lam1, ve bunu n1ütea. 
kip Türk Di! Kurumu Ba1kan1 I\.1a
arif Vekili Ha!llan Âli Yücel, aÇI$ 
nutkunu sôylemlttir. 

Bu nutku Kurultay Ba1kanl1k 
Xorulu lçin yap1lan r.ëçim ta.kip cy. 
Jemittir. 

Ynp1lan tcklif t.l;erln<.' t{u rultay 
Ba~kanliK"1na ?tfnarif Vckili Ha~nn 
Âl[ Yüccl. Asba1kanl1klara B. M. 
Meclisl Reis vekili ~emsettin Gün
altay ile Parti Genol S<'kretori Mom. 
du.h $evket E~cndnl. sekrt terliklere 
de Nocmcttln Sabir (Silan-Bingôl). 
Kemal Turan (f!!parta), Kutsi Te
ccr (Se,.•han). Talim ve Terhiye hr
yeti âzalarindan Falk Retid Unat 
seç.ilmi~lerdir. 

Kurultay Ba,kanl1k ltnrulunun 
bôylece te,rkkü~ üzcrine Kurum GP
nel Sekreterl ibrahlm NeC'n1l kür'iü
yr: ~lerek alti y11l1k çal1~malarn ait 
raporunu okumu11tur. 

(Devann sahife .t', •tiho'l ' ·de) 

manlarm bu ~ehirlcre ne kadar yakla~hkl ari gorühnckledir. 

fTürk sigasefi 

silâh/1 bir 

tara/ szzlzga 

daganzr 

Hasvekilimizin 
beyanat1 

Hariçte Il a~1l tefsir 
ediliyor? 

VÎCI/Y, 10 (A.A.) 
Temps ~az~tcsl, Ti.lrk1ye Ba$

vckili $ükrü Saracoglu'nun Bü. 
yùk blillet :\fcclL.,tndcki beyana. 

t1n1 tahHI maksadile n ,rettilèi 

bir ba~makalede ,oyle diyor; 

Türk1ye Büyük l\fillet ~ccli~i. 

beklendigi gibl, Saracoglu kabt-

Ba~\·cki] ~iikrü Saracoglu 

n~alnt'.: ittifaida ltimat. rcyi ver. 
mi~tir. Yeni Ba~vekt: bütün mil
let ve~l!le1·.nden gürdükü bu mü_ 
zsiH:r• ttcn kuvvet alarak selefi. 
n;n s1yasctinde dcvam t!dt!cektir. 
HU ttimat reyl. T1îrkiyenin bitn. 
rafl1k slyasetini tayin ctmi~ olan 
vaziyet1 izah maksadile Saracol!lu 
taraf1ndan vcrilen izahatin ka
fDff\·amt aah,fe 3, aütun 2 deJ 

---·-----------

Bombayda 

Son çarpt§malarda 
10 ki§i oldü. 159 
ki~i de yaraland1 

Bombay, 10 (A.A.) - Bu?,ün 
pazartesi iigleden sonra Bon~bay 
&ehrinin ~:mal k1smmda vaziyet 
v<1hamet kesbetmi&lir. Burada 
polis mevkilerin<! ales aç1lm1str. 
Trenler yagma edi!mis, telgraf 
telleri kesilmis ve sokak fener. 
leri parçalanm1~tir. Bir posta 
merkezine ka~1 halk tara(mdan 
taarruz edil""'i~tir. Seyyar polis 
müfrczeleri hallu daf:itm1ya mu. 

Denizcilik Bahisleri T1p Talehe Yurdunda 
aç1kta kalan taleheler 

lçin henüz müsbet bi,. karar veiilmediginden J a p o n 1 a r M e r c a n d e n i z i 
gençler nazik bir durumda bulunuyor 

........... : .......................................... f.~.~::~.· .. ?.~!'.'.~~ .. ~: ... :::~:~~ .. ~ .. ~~! .. mu ha re be sine ce va p verdi 1er --
~B~~ Son haberlere bak1lacak olursa ]aponlarin 

Beled,)e bu yükün Avustralya çevresinde denize hdkim olduklariïu 

t. lt1ndan kalkamaz r kabul etmek laz11nd1r. 

B EGENMEDIKLERi ik!t. 
sat ilminin kanunu: Tnle

bin arza nisbetle fnzlahg1, 
dcvlet müdahalesini ve islih. 
lâkio tabdidini zaruret haline 
sokar. 

l~te ycni bir misai: Istanbul. 
da 5oforlerc verilen benzin 
miklari yariya indirildi. Bu. 
nun k1sa bir zaman için oldu .. 
j"u temin edi1iyor; biz de bu. 
nun bOylc olmas1n1 temenni 
edcriz. Fakat istanbul Bcledi. 
yesi kifayctsiz te5kilâtile _ ki 
bu kâfi bir mazerettir _ ben ... 
zin lahdidi konlrolünü eksik 
ve yanh~ latbik cdiyor. 

Eksik tatbik ediyor; çünkü 
yalmz hastaya gitmiye mec. 
bur doktorlar, yalniz i~e git. 
miye mecbur müteahhitler, 
yalniz vazifeye gitmiye mec. 
bur resmî 5ahsiyetler, hususî 
otomohillerini aile, akraba, 
dost gezinlilerinde de kullani. 
yorlar. Plâjlar, cglcnee yerle. 
ri , &incma kap1lar1 bu imtiyaz .. 
11 kcyif snhipJcrinin hususi a. 
rabalarile dolu. l'nlmz tc~ki. 
lâ~1 dcgil, salâhiyeti de kit ol. 
.dug-u için BelcdiJcnin bunla. 
ra kar~1 cli bogründc kahyor. 

p,e-l/aml
• SAFA M .ER CAN Denlzl muharebe;lnl 1 tm cereyan ettlginl anlatmakl!. be- Hindi•t~n. K.raJ Naibi 

müteaklp. Midway harbl o: m rab<'r, Ja1><>n tebl!gi daha çok bir Lord Lml11hgow 
............................ a. mùttcfiklerin Pnslfikte hnr1>kete sürpriz te$kil etti. Japonlar !'llnif

1 
f lrolm l 

Tahdit formülünu"n ya 1 - Id . ' vat a U$ ardir. Bu bêi}gede 
D l~ geçecegl '"" 1 1. belli olm1yan bl'/ b r kJa,n Ciddî h • 

tatbikt • evvelce de vazdtm -, Ha!buk1 Jat><>nlur, A R e . muhnre-be gPnllsl . ço . .. asara ugrattl. 
eksik tatbikmdan daha kotü evvcl P"'lfikte A- Il 1 S vc b.-, k•ovazorle mak su_retile mutcaddit otobüs.. 
ncticeler vcrjyor. Doktor, mü... leoutien adalar1na, dort d· ~tro)'er, 15 ltr, ~foreri taraf1ndan vollarda 
teahhit vcya rcsmi bir vazife ~onra da Yenl Gincye hücum edc. tane de ta~11t gcmil'll batJrd~k. di. btr::·k.lmt§t1r. ~ehrin cÏiger bir 
sahibi olm1yanlar da, hususî rc·k bu i~e pek inanmay1n. dedl- yorlar. Bu t('bllgden, Amcr1kan ve k1sm1nda ja 25 otdbüs sokaklar. 
otomobillcrini taksi seklinde Ier.. Müttofiklerin dünkü kaçamak ingiltz kuvve•Jerlnin Japonlara Mor. da teùedilmi~ti.:c. Sokai{a çik. 
ve ya1niz kendi keyifleri için tebliglcri. ehemmiyetli blr harekâ- (Devt.:.1n• eahife -'• •·it1t11 1 de) (De1•ami aahi/e 3, ritun 5 de) 

kullamyorlar. Bu alcni dolan. 
dmc1hg1 gormiyen, bilmiycn 
yoklur. Bir gazeteciler toplan. 
!tsmda Dr. Lûtfi K1rdar buna 
hiçbir çare bulamad1g1n1 bize 
itiraf etti. 

Çare olmaz olur mu? l<te: 
gayet sik1 vc anî bir kont~ol, 
otomobilleri müsadcre ve K1-
z1laya hediye! Fakat bunun 
için iki §CY lâz1m, leskilât ve 
salâhiyel, ki ikisi de Istanbul 
Belediyesindc yok! 

Yaln1z ~u basit taksi kontro. 
1 u i~indcki aczini herkesin gor 
dügü Belediyeye Istanbul g;bi 
en büyiik ticaret ~ehrinio ikh. 
sadi murakabcsini tcvdi etmek 
ve te~kilât yoklul(unun Cclâ
ketJcrinc kar~1 tc~kilâ ~stz Bc
ledivcden çarc isten1ek, i~tc, 
bi:iylc kOtû netiecleri sin1didcn 
patlak veren tcrs bir anlay1~ 
ifadc eder. 

HiÇ LAMI CiMi YOK! 
Sular idaresi ne 9ap1p gapzp 
susuzluga çare bulmalzdzr? 
Istanbul üç giindür susuz ka!. 

m1~hr. St>bep: ana boruhrdan 
b1r k1sm1 çatlam1~. sonra da pal
lamVilor. Bu koskoca sebrp cl. 
bette akan sularo durduracak 
kuvvettedir amma bu scnP, hat
lâ son b1rkaç ay iç.nde ls!onbu. 

I
r Tramvag i da,csinin ile ri . sürdû~ü mazeretin "'\I 

a.!fn,"!' Sular !~a.·cs.1 ben11nse.11r:mez, 
çunK!.l Tc.·kos ._.1rket1 tramvaydan çok 

tvvel miilî ellcre geçmi$fi. 
~- J 

lun susuz kalts1 ilk ~Pgtid;r: 11 ~-1 !TI ya .. al"~~a~ derecedc Kerbel.î-11:ün dort imi =t sular kesild!. 
11;.- Kadikoy ta.raf· .. ta Sui.ld1yey': J ~·a ~onnnt~!ur. Yaz1n ba~:nd:1n- i(1 gibi, sou g-ü11l~rdt! sab~1le.r1 
kadar Anadolu yaKas1, su.>uz k•; oeri bu rna1t.ikaèaki c·W.cr<lc her (Drn•m.i •"""I• •· ...,_ J d•) 



Sahife: 2 TASVÎRi EFKÂR 

lhmal yüzünden 

Bir miktar pirinç 
çürütüldü mü? 

Von Papen'in 
Eminonü 

Halkevine 

Oil Kurultay1 dün f aaliyete baslad1 
. . . ..... .-~ . ~· •·' . . - ~ ... 

;· SIYASl':.VAZIVE"I,"~;: 
t ..... '1:.. :;,. • 

Almanlar 

Bir müddet evvel bo~ gere bozulan kahvelt1rden 
sonra Kabata§ depolarrnda pirinçlerin de 

kurtlandiii sôglenigor 

hediyesi 
Alman Hükûmetinln Ankara Bü.. 

yük Elçisi Eksclâns Von Papen, 
musikl yolonda verimll çal1-,malar1-
nJ mü§ahede ettig! Eminünü Halke
vine mOble dolapla birlikte üç yüz 
elli adet plâk hediye olunduga ve 
yüz senellk Alman muslkisinln muh-
telif devirlerine ait m!llî mar§lar1, 

Tkaret Velcàletinin, halka ber Dlger taraftan, y!ne bu ofis em. hnlk muslkisinl. opera, operetleri ve 
t>ak,mdan gen~ b!r nefes ald1rabll- 111nde ve anbarlarmda _ hattâ bu garp musikisinde onemll yer almii 
mek gayesile girt,tlg,I mücadele; an- meyanda Kabata~takl büyük anbar- bir çok Almaa be~tekârlarin1n eser
cak memar, taclr, esnaf ve nihayet da da - bulunan pirincin kartland1- Jerlni !htiva eden bu kolt'ksiyon için 
blzzat halkm elele vermelerile mu- g1n1, filizlpnd 1g1ni art1k glz.lemiye kendilerine Halkevl adina tei;oekkür 
vaffak ola.b!lir. Bu sahada herkeee lüzum kalmam1ot1r. edildigi memnuniyetle haber ahn-
dü~n vazifeler ayr1 ayr1d1r. Kimi Rutubetii b1r yere k:onan plrincin m1\'ttr. 
geceli giindüzlü. mîimkün oldugu ka- nrhayet ikl ay içlnde bileeklcneceg!, -------------

sam _..ni on.emek guç olur. fakat müsebbibinin ceznland1gm1 blr' 

F eci bir deniz 
kazas1 

Bir sandal devrlldl 
lkl klfl kay1p 

(1Jtrtnci salitfeden devam) 
IBRABlM NECM1N1N NUTKU 

Karultay üyeler!ne cHoweJdi
nin diye ba§hyan bu raporda ron 
Kurultaydanberi geçen alti. y1l !çin
de blrÇ-Ok olaylaqn mutad zamanda 
Kurultaym toplanmasma imkân b1-
rakmad1g1 itaret edllerek tëyle de
nllmekte !dl: 

cBu olytar1n en ac1s1. yüregïmlz
de 11iinmez blr yas b1rakm1ij olan, 
Kurumamuzun kurucasa. y1rmme1 
asnn b_üyük dilhlsl Ulu Onder Ata
türk'ün hayata gëzlerinl kapamas1-
d1r. Türk ulusunan ve Tink yurdu
nun varl1g!nt, egemenllglnl. Jlerle
mesinl. yenlle$mes!ni yaratan Ata
türk. camburluk çocuk!arma ulusal 
bir dil vermek yolundak! çah§mala
rtn da hem uyand1ric1S1. hem can
landiric1s1 olmu1tu. · 

9 Agusto$ 1928 de yeni Türk .harf
lerlnl ka:bal lie ba§hyan büyük dil 
devrimi 12 temmuz 1932 de Türk Dil 
Kurulunun yarat1lmasile yeniden 
hn •·t•kete geçml~ ve o gündenberi de 
durmaz. dlnlenmez blr ugra~ma ile 
lier! yürümü~tür. 

10 Sonte$rln l!l38 de hayata goz
ierlnl yuman Atatürk, bütün jstlklâl 

dar fazla çalt~makla, klmi âzamî kurtlanacagt ve yemnez bir hale ge.. 
tkrc-ccdc ihtiyatl: ve tutumlu olmak- leceginj acaba Toprak ;\l~sullerl 
la, khni vurgunêuluk!a, h1rs1zl1kla Oft!lin!n saym er1cânt. rücsast ve 
(tlcaret) arastndaki derin uçurum- memurlart arasmda bllen blr ~ ln
lari bilerek do;>; ru, dürüst harf!ket imn yok maydu ?, Blz de ne çeltikçl, ne 
•tmekle, ki~ti k~ntr_olla .mükelleftir. de bakk!llJz. fakat buna pekâlâ btli... 
Hcrke~ vazif~lm azam1. dere<:e<le voraz. Bunun gi:bi Ticaret Ofisinin 
hassas.1yet~e, 1fa et~:Z>le 1~er1n ak-, imrük antrepolarinda çürüttügli 

Alakadar memurlarin l~e. hel'll~Y- tilrlü daymadigi miz. kahve mesele_ 
den evvel, kjlerinin ehlî lnsanlar oL 

1 

lnl de unutmu• degiliz. 
malari earttir. Evve!ce birbiri nrd1- ' 
•1 1 1• , k 1 ht llf Halktn, hasta~1nn çorbalik blr .., ra ve a~ .oce.e uru an mu c . ~ , 

"--1 r1 b .. t h Lk k tt· - . avuç pu'lnç balabl_ •mek Jçln llOkak 
Ou.<> c n. 1Jbrun a. a" ·u c 1;;1 '· 1 -
V hl'] If 1 · • ha'-kil ' f ··' l sor.ak du a~t1g1, b1r a1rada, bu gida eç e vaz e erm' " e 1 a ,...,e_ . . . 
IU • 1 rinl -t dd1 _._ 1 . ma.<ldelt>r!nl11 velev btr gram1n1 b1l-
ey1~ e n mu ea t g..,,,cp er1 1 11 . ,. . 

d k d k d tti- · 1 g ~ z ;k, eh·iyetslzllk. lhmalc1Ilk yù-
aratsrn ak yukarJt a . ay ed·t gim z 

1 

zünden çürütenler meydana ç1karù-

Beyaz1tta Tevflk Pasa sokagmda ve lnk1lâp 8av~lar1_nda en yakm ar
oturan Zeki Sevlnç ve arkada~larin- kada~t olan Ulusal Onderimiz, sev
dan 19 y~lar1nda Nihat ile 14 YB$- ia-111 ve. büyük Cumhur Ba1kan1m1z 
lartnda Adnan dün Burgaulan Kt- Îsmet lnünü'nün yüksek varhgmda 
naltadaya sandalla geçerken yolda hem yüce ve eosiz dehâ~mm. hem de 
sandal kapaklanm10. bunlardan Zeki benzerl olm1yan büyük eserinln de
yüze yüzc K1nhadaya kadnr gelmi§- vamtni bulmu1tar. 
se de arka.l~lari N!.hat ile Adnan, Türk dil devrlmln!n daha tlk 1 1k
bütün ara1t1nnalara ragmen buluna- lar1 belirdlgi günlerde, 17 $ubat 
mnmrtt1r. · 929 da ünlü bir •oylevle türkçeclllk 

1nr a l>C o ·a ar r1ayet c 1 menu~ malidir. · 
olmasr da vardtr. K 

Bcgun ise. alâkadar memurlarda. asasmda blr kuru~ r.oksan ç1k~1-
bu esas §&rt1 aramak ondan daha ~1 .za~an omur.unda. adaletin pence- Kaymakamnu·u1 
fazla lâztmdir. hinln ehli olmivan 181~1 ~ren memur gibl, en dar, en 
âmlrin Yeya memurun air! bilgi~i-z-. m~kul. en s1k1nt1l1 zamanda hal- IOplanhSI 
lik ve ihmal yüzünden yurtta~lar1 1 kin tonlarla g~dasint hara~ oo:nier Dün Enmiyet Miidürlügünde, Em. 
a1k1ntiya, 1st1raba ,..,lcacag1111 ... hat_ 1e hcsap vermtye davet edilmelidlr- nlyet Umum Müdürü Osman Sabrl 
tâ S<Jktugunu g~teren misa11er çok- er. Adal'tn rlyasetlnde Kaymakamlar 
tur. $imdl; strf !lerlde buna benzi- Olan olmu~tur dlyemeylt:. Birçok blr toplant1 yapm1,la1 ve .Beledlye 
yen facialar1n onlenn~lni temin 1 V~Y varken. halkt mahrumlyet için- zai>1.tasin in takviyesl i~inl gorü}
için aci bir haldkati ortaya koymay 11 de b1rakm1§ olanlar, dükkântnda on mü§lerdir. 
blr vnzlfc bttlvotuz. - •kilo nohudu ~akl1yanlRr kndar da Yine Kaymakamlar tarafmdan, 

Bir hayli mUddet evvel undan g1- I cezaya mnstahak degll mldlrler! Belcdlye Reis Muavlnl Lûtf1 Akso-
da mlllldeleri yapan mü<'S eseler ~- Bütün l~leri blr an evvcl yoluna Ylln riyasetinde yap1lan bir toplnn
yannameye t.Ji,bi tutuld1tklar1 zaman koymak azmlle hareket edon Sarac- t1da da tehrin mahtcllf semtlerinde 
b!itün ba müesscselcrl Llrer bircr 1 of lu hükOmetinden ve onun gayyur 1 kurulacak yeni pazar yerleri tesblt 
dula,an memurlar el koyùuklart ma- Ticaret Vekilinden bekledlii;lmlz bir edllrui,tir. 
karnn. ~ehriye. blsklivi Hh. glbi ~ey- Ç-Ok hay1rl1 i~~er ara•mda bu da. iyi_ Sabun ve zeytlnyag1 
Ier! Toprak M:i.luullc ri Oris! emri-' nln mükâfat gôrmcsi gibi fenanm f 1 1 1 
ne vennlt;lerdl. Aradan b!r müddet ceza•tz kalmamast kcyflyetl de var- J a a r 1 
grçtikten aonra bu maddelt>l'ln hir 1 d1r. Bun<lan sonrak1 ltlcrin aksama.. artbrllm1yacak 
Ç'>gunun. b1rak1ld1klar1 nnburlarùa. 1 mas1 için de. hem dlgerl«.>rlne ibret Tlcaret Vekâletlnden Vllâyete ge-

tl len bir emirde, zeytinyag ve "abun kurU11nd1g1. küflendigi ve nihayrt nuu kuvve enmcsl bak1mmdan, zan-
dt'fl'Olardn. maltzenlerde bozuldugu, l olmas1. hem de rue"ullyet duygusu-

i flyatlar1nm evvclce mürnk be ko-(insanlarin ylyemlyccegj blr hale ned yoruz ki. ba~ka çare de yoktur. 
misyonlurt tara!mdan tayin edilen 

grldlgl) gôrülmü~tür. F. K. haddl geçm\'mesi Hlz1mgeldlgl ve 

Suler Îdaresi ne 
susuzluga çare 

yap1p yap1p 
bulmahd1r? 

( Birlftei aahifeden devatn) 

saat 7, n~hayet 8 de kesilen su
lar, ancak geceyansina dogru 
akmaktachr ki, buralarda sudan 
istüade edebilmek iç;n uykuyu 
feda etmekten b~ka çarc kaL 
rnam1:stir. Sular idaresi: 

- Ne yapalun ... Gücümüz bu 
kadar na yetiyor. Zira bir taraf. 
tan sarfiyat çogalrn1§, bir yan
dan da tesisah gcni:sletmek ve 
kuvvetlcndirmCk için muhtaç ol 
dugumuz malz~me yok olmu~
tur. Harp bitip de yollar aç1lm
caya kadar elimizden bir§ey geL 
mez!. diyip i~)n. içinden ç1k1ve
riyor. 

Bizce, kabahati kapanan yol
lara yüklemek caiz degildir. Na_ 
sil tünel ve tramva.ylar i~liyor, 
telefonlar konu§uyor, elektrikler 

• yamyorsa ... ve bunlar, sirf ida
relerinin ba~mda bulunanlarm 
kismen vaktinde ihtiyath hare
ketleri klf>men de ne yap1p yapa 
rak bin mü~külât ortasmda muh 
taç olduklar1 malzemcyi sagdan 
soldan tedarik edebilmeleri sa_ 
yesinde normale yakm bir inti
zamla vazifelerini gôrüyorlarsa, 
sularin da oylece akmas1 istenir 
ve beklenir. Hattâ su, hepsinden 
fazla lüzumlu, hepsinden ziyade, 
yâm dogrudan dogruya s1hhat 
için elzem bir maddedir. Haltbu
ki, Sular idaresinin konu ma 
tarzma bakù1rsa, biraz daha va
kit geçip de, tesisat bir parça da
ha yi:pranmca, büsbütür> susuz 
kalmam1z ihtimalini kabul eL 
mek lâzun geliyor. Boyle bir âk1 
beti $imdiden êinliyt'bilmck için 
Sular idaresini harekcte geçir
mekten ba~a çare yoktur. Bu-

nun için de evvelâ bu idarenin 
harp ve binnetice yollann ka
panmasi gibi ihtimalleri neden 
vaktile dil$ünmedigini, niçin ih
tiyath hareket etmed1gini bir 
kclime ile vazifesin1 hakkile yap 
ma ·~mm scbcplcrini aramak, 
ondan sonra da, · d<irt bir taraf1 
su ile muhat btanbulu susuz kaL 
maktan kurtaracak çareleri buL 
mak Iâz1md1r. 

Tramvay idaresi susuzluk ka
dar hissedilmiycn malzeme nok_ 
sanlan için ortaya bir mazere-t 
ç1karm1$ ve bülün kabahati sa,.. 
tin almacagm1 bilen eski $irke
tin stok yapmamak yolundaki 
hareketine yüklemi&ti. Bir za.. 
manlar istanbulun yanip kül oL 
masma sebep ola.n Terkos $irke_ 
tinin idaremize geçi§î e:;kidir, ve 
yukar1daki mazeret Sular ldare_ 
si tarafmdan ileri sürülemez. 
Hiç l.âm1 cimi yak, ne yap1p ya
p1p, Idare, halk1 bu susuzluktan 
kurtarmahdir. 

Sular lda.resinin baiimda bize 
Tcrkos $irketini aratrruyan ga. 
yet k1ymetli bir zalin çah$tlgm1 
bildigimiz icin bu nokta üzerin.. 
de bir kat daha 1srar edîyoruz. 

Atlan çok asabU 
Ili;ndan birkaç gün evvel 29 lira

da, dù~miye dnha meyyal bir vazi
yettç duran altm, isviçre hükùme
tinin lsvlçre paras1 hallnde alt1n 
(sikke) nin !.hracm1n men'! üzerine 
blrd~nbire yük elmiye h~lamu ve 
nihayet dün isvlçrL'<len gelen ve al
tmm tamamcn ihracmm ruenedil
dÎginl bildiren ajans telgraf1nm 
rady00a ve müteakiben blr ikl gaze
tede ne~rl üzerine 3450 kuru~ kadar 
yük.~eldlkten sonra 3470 olarak kal
m1~t1r. 

aksi halde bu hareketin ihtlkâr adde
dilerek flyatlari artL1ranlar hakkm
da takibat ynp1lm11s1 bildirilmi§tir. 
Ylne ba emre gore p1rinç. bulgur, 
sadeyag, beyaz peynlr, ka~ar peynlri, 
yogurt, kuru fasulye, dan, merci
mek vo \,aldanLn aatts · flyatlari 
- mmtakaya gore - fazla giirulürse, 
Br:lediye Daimî Encümcni taraitn -
dan müdabale edilecektir. 

Vekâlet ayrica, istlhsal mlktar1 
ne olursa. olsun, kôylünün borçlan
d1g1 hububat mlktar1n1 herhalde 
teslim etmeslni, lstlh alin az oldugu 
yerlere Vekâlet tarafmdan yard1m 
edlleeegini blldlrm~tlr. 

Trakya 
gUmrUklerlnin teftl'I 

Gümrük ve Înhl arlar Vckâlcl;i 
Müstesar1 ile Istanbul Gümrükler 
Ba~müdürü. k>tklklerde bulunmak 
üzere Trakyaya gideceklerdir. 

Hay1r h misafir 
Azkalsin evi soyugorda 
Ferikoyde Ortanca sokagmda 22 

numarada oturan Fahriyen\n evlne 
miaafir gelen iffet isminde blr kadm 
r:v sahtbine ait 165 lira parasile 180 
lirahk blr altJn bilezigin! çalarken 
uç üstii \·a.kalanm1,t1r. 

Menemenc1oglunun 
seçimlerine te~ekkUrU 

tstanlbul Meb'usluguna seçil
mi~ olan Hariciye Umumî .Kâ
tibi Numan :IIenemencloglu. 
Doktor Lùtfi K 1rdar1n kr-n<!l
sine çckt!gi telgrafa ~u muka
belede bulunmu~tur: 

cistarrbul lllcb'usluguna inti
hab1m 1 teb~it eden telgraf1n1-
z1 sevinçlc nlù1m. istanbul hal
k1ntn hakk1mda gosterdig! itl
mad. kendilerine ka1·~1 olan 
candan bagl1l1g1m1 blr kat da
ha artt1rm1~1r. ~üntehlpl ri
ml ktymetll ,ahsintzda stlàm
lar ve derln §Ükranlaqm1 se-
narim.> \.. ______ _...,,/ 

:·ollar1n1 açm1$ olan büyük koruyu
cu ~nel ba~an1m1z buglln de ba~1-
m1zda Türk ilhtln ve Türk dihnin 
kurtulu$ ve ilerleyi1 ba§bugu olarak 
heplrulze sevinçlH ve \nall<,'lar saç
maktad1r. 

Kurucusu Atatürk. korayucusu 
înonü olan Türk Oil J{urumu, onla.. 
rin yüce dehiilartndnn "tk al11rak. 
bi!y!lk TUrk dl! hareketlnl bütùn gü
cü ile yllrütmek yolunda çaljimlf ve 
çah§maktad1r.> 

Raporda. blr yandan blr dil aka
demis! glbl genel ve ozel dll bjlg!lerl 
üzerine ara1t1rmalar, lneelcmeler. 
yay1nlar yapmak, bir yandan da yar
dumuzun lçlnde yasad1g1 ulusal 
devrlmln dil yonünden tamamlan
masma çall~·mak glbi büyük ve ana 
yol üzerinde yürüyen Dil Kurumu
nun geçen al t1 y1l içlnde çal 11malar1 
bcllrtilmekt~ ve bu yollarda elde 
ed1len netlcclere, üzerinde bulunulan 
konulara ait geni$ lzahat verllruekte 
!di. 

Raporun bilhalll!a, dilin kaynag1 
ve Türk dilinin tarihten ôncesi üze
rlne çah§malarla Türk dlllnlu tarlh 
içindeki varl1klar1 üz.erlne çal_1§ma
lar kanularina ait k1s1mlan ve Ku
rumun on y1ll1k hayat1 lçinde 150 
kitap bMt1rd1gt ve 10 kitabm da 
ha•k1da ola u ha.kk1nda ver1len 

lzahat Kurultay!n alâkasin1 çekml~
tlr. 

Bütüu bu verlmli ba~ar1larda 
emekleri geçen ~ah1slara kar~1 Ku
rumun minnetlerl ifacle cdllen ve 
Kurumun ba~tnda bulunmu ve ha
yata gozlerinl knpam11 olanlar1n 
hatiralar1 sevgl ve sayg1 Ile an1lan 
bu rapor eoyle bltmekte idi: 

cCumhuriyet Hükûmeti, ba§ta ëte_ 
denberi iler! türkçülük duygularilc 
devrim ugurunda çahem1~ olan say1n 
Basvekllimlz $ükrü Saracoglu olmak 
üzere, Kurumumuzun her zaman 
yard1mma haz1r bulunmakta, ber 
lhtlyac1m1z1 kar~1lamskta, çal1_~ma. 
lartm1za her znman kolayl1k4lr giis.. 
termektedir. 

Bunlarin hepslnin üstünde Kuru
mumuzun koruyucusu Genel Ba§kan, 
Millî $efimiz, sevgill Cürnhurrelsl
miz Î•met inônii, en yorgun rublara 
yeni bir kuvvet bag1§hYan tatli te
be•sümü Ile en bezgln vücutlar1 can
la11d• ran sars11tnaz inan1ylP, en 
umud<uz dakikalarda yüreklerin he
yecantnJ kamç1l1yan yol go•lerlclligi 
ile. her ad1m1m1zda basmuzda bu
lunmakta, bütün türklül{e oldu~u 
gibl Türk dilc!liirine de can, kan, 
iman VI.' hey<'can bagJ§lama1dad ir. 

Yüce varl1klar1na son•uz §Ükran
larla sôzümü bitlriyorum.> 

Gene! Sekreterln alk1~larla ka1~1. 
lanan bu raporundan son ra Komi. _ 
yonlara üye seçimi ynp1lm1s ve top
lant1ya son verllmi§tlr. 

Kurultay gelt-cek genet toplant1g1-
n1 per§embe gijnü yapacakt1r. 
KURULTAY 'OYELERÎ EBEDÎ 
~EFÎN KABR1NE ÇELENK 

KOYDULAR 
Ankara, 10 (A.A.) - D<irdüarü 

Tiirk Dili Kurultayma l~tirâk eden 
delcgclerle üyeler bu gabah Kuru1t11-
Yln açtli§tndan iiMe saat 10 da ba§
larmda J\Iaarif Veklli Hasan Âli 
Yücel olduga halde Atatürk'ün mu
vakkat kabrinl ziyarctl<' blr çelenk 

be' dagda 
koymu~lar ve Ebedî $ef'in mânevî uyabilecek dil 'hamlesi de ancak A LMAN ve Rumen ordular1 
huzuru\1da tazimle egilmi~lerdir. ooyle olabilirdi. bir taraftan ~imalî Kafkas. 

MAARiF VEKiLiNiN NUTKU 
Ankara, 10 (A.A.) - Maarif Ve- Saym dinleyicUer, yawn garp k1snun1 temizlemiye 

klli Hasan Âll Yücel. Dordüncü Türk D'l nk l'b l dcvam cdiyorlar. Bu havalinin 1 i I aJ imizm ~u on Yl 1• ba~hca merkczleri bulunan Kras 
OO Kurultay1n1 a~ag1daki nutnlùa gerçekten bu yol üzerinde çal1- ~ 

1 açm1~t1r: §anlara büyük gonül sevinci ve. nodar i e Maykop, ~mdiden Al-
Türk dilinin büyük koruyucusu manlartn eline geçJD4tir. 

Mlllî $efimlz. Xarultayin degerll recek kadar canh ba§anlarla do- Bu havalidc Ruslar, Karade. 
üycled, ludur. Türk dilinin yurd içinde niz sahiline müvazi olarak uza. 

Dordünci.i Tiirk Dll Kunrltaym1 ve ~mda, zamanca ve mekân- kt l b" ük' K .._ ilsi' 
k ca uzak yakm varlùtlar1 derlen- ma a 0 an uy a~as 8 • 

yü sek varliklarm1z ônünde açmak- Jesinin §Ïmal ktsIDJndaki sarp 
la derin bir mutluluk duymaktay1m. rniye çah§llm~, zengin dil ka:y- dcrelere siki§hnllll.l§ bulunuyor. 
Türk Dil Kurumunun ilk Kuraltay1 naklar1m1z incelenmi~, tarama 
1932 y1ltnda Dolmabahçe saraymda d · . .. d 1 d il . Vaktile bu yerler gayet mamur-

1 ergis1, goz er eme erg eri gi_ du. Fakat K1r1m harb1'nden son. top anm1§ll. Bu tar.Lh, Cümhuriyet b' d l 1 1 I ;,.+· <'.';; 
tnrihine Türk d!lciliginln ink1lâp 1 i anit arl e e ge m""''1r. ooZ- ra Çerkeslerin tehcir edilmesile 
bayrrun1 olarak geçmiptir. Îklnci ve de ve yaz.lda, Türk dilinin canh OO§ kalnu~t1r. 
üçüncü kurultaylar ayni yerde, iki- unsurlarim meydana çikarmak Ruslar iklimi sert olan bu mm
$er y1l ara ile toplanarak Tiirk m.il... içln büyük emekler verilmi~, ha takada yerle§cmediklerindcn bu 
letlnin, lçinde yanmakta devam eden zirladig1m1z sergide gorülecek O- rasim Aurochs cnilen cinsi na. 
ana dil at"•ini canland1_nn1•. h1zlu1 .. lan yay1mla.r yap11m·<+-~ 1·11· ve 

...,, ' '~·~· m dir yaban1· oküzlcrm' serbcstrc d1nn1~t1r. Kurumun ana tüzügiine, t knik d'li · · illil<>ci' k " e • 1 rntz1 rn ~'.i'.irme y• ·a-~Iar1 ve n-•ller1· -"-"at1' giire bn dordüncü kurultay1n 1939 · · 'lk k li d "k b' " .... ..,.. lllU.IU\ 

da toplanmas1 gerekiyordu. Fakat için 1 0 u ar an en yu sek 1- olmamas1 için memnu mmtaka 
1938 sonte§rlnlnin onuncu günü. bü- lim kurullarumza kadar, bi.rçok ilân etmi§lerdi. i~e Rus kuvvet. 
yük kurtar1c1m1z, lnk1lâplaqm1zm bilgi dallarmda yenli terimlerle leri !iimdi yoldan Te mamure. 
yap1c1s1 sevg!li Atatürk'ümiizü kay- ogretim yapabilœk hale gelme- den tamamile mahrum bu vah. 
betmek yâsma ugram1~t1k. Ondan miz, Türk .dilinin millîlesmesi I 
sonraki yilda dünya milletlerl bu- d d 1 , __ .,_.. §i araziye sürü mii§ olduklarm. 

avasm a, uzun yo a.i:uuug m dan âdcta diri diri mezara so-
günkü büyük kan dava•tna glrdller. .. t b' belgedir' 

gos eren ir · kulmu b•'r va'"yette bulunuvor-Onun içi.n Dordüncü D1l Kurultayi, ~· " 
nt bu y1llar lçlnde geri b1rakmak zo- Bütün bu çah~malarm bir e- lar. Bu suretle Bus ordusu kül-
randa kald1k. sa.sh vasfi da, halk1n vë uzman- li k1sm1 muattal bir hale geliril • 
~u anda . • toplanmamr;:a, lrortulu- lann ortakla§a cmeklerile ~Y- mi!j bulundugundan Alman or. 

~umuzun be§igi Olan Ankarada, Dil. dana gelmi:j olmas1d1r. Daima Cfusunun seri kd'alari §imalî 
Tarih-Ccgrafye. Fakülteslnln içinde yaptlrnas1 dil~ifoülen i~ler ve ta.. Kafkasyanin bî kalpgâbma 50• 
ba~larken, gonüllerimlzde iilmcz oJa_ sarlanan giri~eler, uzmanlara kulmu§lard1r. 
rak ya~1yan büyük Atatürk, go· zlerl- b ' J..d' il · J da d" .. l 1 1r m~. on ar n U§unce e. C:imdi Almanlar, C:im.alî Kaf-
mizln onünde canlamnakt.adtr. .Su · 1 k b d '!/ '!/ 

1 b.. 1 ta 1 t 1 . . l n soru mu~. anca un an son.. kasyantn maden sttlar1 ve kap-sa on oy e pan ! ar 1ç1n, onun s- . 
teg1. onun emrile haz1rlann.i,t1. ôn ra kesm. kar::i:l.ar~ .varilm~tir. hcalarile m~ur mmtakasm1 da 
oldogu dll ink1lâplimn yeni blr ~af-' On Yll içmde d1hm1zm yap1s1 ve i gal etmi~erdir. Bütün dünya
hasm1. burada yatamam1z ve ya§at.. dogu~u üzerindC'ki araiitirmalar ca IQe!jhur olan bu nuntaka eski 
mamtz. onun ruhuna duyduguruuz ve bilim dencmeleri az1msanrrll- bir Türk ilidir. Me!jhur k.aphca
scvgi V minnetin yen! bir beldegi ya.cak bir onemdedir. Y1llartlan_ lann1n adlan da Timursu, Bq
•ay1lmal1d1r. Burayii gelmedcn blraz beri bü1ün bu denemelerin ve 

h kad · b dag ve Eqisu ~bi türkçedir. 
once, ru u ar t.emiz ve eyaz çah!ïmalarm çizdigi iz, ini!ï Çl- Fakat Çarhk Rusyasi istilâ et. 
mermerler içlnde yatan Ebedl $efl, k 1 I l T" k d · 
yok olmaz !evgilerile selâmlad1k ve .1§ an ne 0 ursa 0 sun, ur 1- tigi yerleri Rusla hrmaktan ge. 
rahmetle andtk. $u aç1, dakikum- lmde yaibanci kurallann y~ma ri kalmad1ga için bu Türk beL 
da da bu yike hat1ray1 sevgi ile, sma son vermi§, ilkokul çocuk- delerinin ismini rusçaya çevire. 
sayg1 Ue tekrar ederlm. lanm1zdan bilim adamlar1m1za rek bu yerlerin tercümesi olmak 

Dei?erll Türk dllclleri, kada.r, hcpsinin zihninde türkçe ÜLere (B~ag) belde ini Piati. 
Atatürk'tin olümü ile ugrad1g1m1z sôyleme, türkçe yazma, türkçe gorsk, (Elqisu) yu Kislovodisk 

derln acm1.n tes~lllsi onun bütün kur anlama, türkçe dü§Ünme istegi- ve (Timursu) yu da Jilezni. 
tulu~ ve ilerleylt aava§larinda en ni ve al1$kanhgm1 tam mâna9i- vodsk haline sokmu<:tur. Fakat 
yaktn ülkü ve !~ arkada~·I olan Millî l t B .. T" l ·1 " 
"'--"1· . 1 t ino"n"n- ..n;,.e varl•- e yaratrnI$ ir. ugun ur { m1 - !!crck ycrlilcr, gerck Avrupada ., ..... mtz sme u un , ~ ' l t• h h . b' a·· .. . ~ 
gmda gërünmekkdlr. e me er angi 1r u~unceyi ii;in künhüne vâk1f olanlar bu 

Her inktlâp atilJ§ICf, türklügün '.11llatmak i<;in, a~cak onun d.ili n'i~hur ve krymetli bcldeleri hâ. 
millî büt.ilnlügü içlnde ve tesirli ted- 1le konu§may1 b1lmek gerekbr. lâ türkçe adlarile yâdcdcrler. 
birlerinin kudretile yer ettlren, 1929 Blginlerimiz, yazarlar1m1z, ya_ (Be dag) Armavir'den iki yüz 
da Türk dll hazinesinl toplamak Uze- rat.bklar1 escrleri yüz binlerce kilomctrc ve Kiasnodar'dan da 
re kurdugu dll encümenlni açarken, ve milyonlara yaymak için bôY- üç yüz kilometre uzaktadar. Kaf. 
aztürkçe sôylevile onlara ilrnek vere- le ya.pmak gerekhgini anlam1~ kas kapltcalan mmôtkaslDln zap 
rek yol gôsteren ve bôylece tam inkt- b 1· 1 
làpç1 di! türkçülügünün 1~1g1n1 ilk u unuyor ar. tmm asti ehemmiyeti, AlmanJa. 
tutan, tnonüdür. 1940 y1h l}kte§rini- Yakin gelecekte, Türkiyenir. r1n ~imalî Kafkasyan n garp 
nin 18 lnci günü Dil Kurumunda her y1l geni~ olçüde kitap dev- k1smm1 t~il eden Kuban hav. 
cMillt dil ve millî tarlh, bêr mlllî reden memleketlerden biri ola- zasmdan, prk IasmtDJ t~kil 
vui.11t. 11« bir mmt mlldataa me- ca~ma, dil inlulâsb1 güven verici ·eden Tcrek ve Kuma havzahtr1-
selrsidin siizü lie dil ve tarlh ink1- b · 'de~r U 
lâlb1mrza en k1sa ve en mânali ifn- ir mÛJ ir. nutmuyoruz ki, na, yâni Hazer Dcnizine akan 
deyi veren tnônüdür. 1941 eylûlünün dilin unsurlan ve bunlarm bag_ Kafkas nehirlerinin sahasma 
26 smda, Dokuzuneu Dil Bayram1 land1klan kurallar üzerindeki geçmi~ olmalanndadll'. 
dolay1sile bütiin vntanda~lartna hl- bütün emekler, dü§ünmke ve dü Çünkü (B~dag) Kuma nehri 
tap edip Tùrk m!llet.ini, dil devrlmi ~ünüleni sëyleyip yazmak için- sahilindedir. Bu nehir Hazer 
yolunda var kuvvetile çalt~m1ya ça- dir. An<:ak bu yoldad1r ki, duy- Dcnizine akmakta, Kalmukistan 
g1ran, y!ne 1nôn6dür. Bugün de gusu ve dÜ§ÜDcesi olanlar bun- Türk Cümhuriyetile Daftistan 
Dordüncü Türk Dil Kurultayini aziz Iar1 büyük kütlelere ula~tiraibi- büvük Türk Cümhurivetinin 
varltklarlle onurland1rarak Türk " ,, 
dllcllerlne en büyük ~ëvinci bagt~la- lirler. Onun için Türk di! hazi- hududunu t~kil etmektedir. Al-
mt~ bulunuyorlar. Türk kültürüne nesi olacak büyük bir 50zlük ve manlarm Hazer Denizi sahilleri. 
ve onun ozü olan Türk dil!l'le hizmet dil kurallaruu gœteren bir gra- ne kadar yakm zamanda gcle. 
~tmeyl, hayatlarma amaç blfmi~ he- mer yapmay1, kurmun bunu ha- cekleri ve Kafkasyanm asti Rus
plmlz!n, ~ükranlarm1. sayg1larm1, z1rlay1c1 vazifelerinden say1yo.. ya ile karadan ber türlü muva. 
mlnnetlerlni yiiksek buzurlaqna sa- rum. sala ve irtibatm1 kesecekleri an. 
narim. Arkadaiilar, la§thyor. Esasen ldil, yâni Vol. 

Arkada!jlar, l -•- k k .. d' 
Dil üzerlnde yillard11nber! yap'1Jan $ah6î ~oril§lerimiz ve surup ga yo unu "" esme uzere 1r. 

çali~malar • .gerçekten büyük verim- gelen al1~kanhklarimiz, dil ink1... Ier. Bunun kilidi olan Stalingra. 
Jerle tari:hte e'i gürülmedlk blr ln- lâbmin inand1gnruz esaslarma, dt cenuptn Don ile id.il arasw. 
ktlàp hamlt!ll! yaratm1~t1r. günümüzün ber alllllda ve çal~- da müdafaa etmekte olan Rus 

Bu ink1lâp hareketini ondan malarunizm her alanida tam uy_ kuvvctlerinin mukavemeti kml
ooceki sa<lel~e ve balkla§ma makta b1zi geri b1rakmamahdir. m1!i ve !jChri ~imalde müdaîaa 
cereyanlanooan ay1ran en onem Medenî dis1plinin d1~ gûrünü!jle_ cden Rus kuvvctleri de Kalaç1n 
li nokta, bu inlulâb1 Türk miL rinden bm olan imlâdan, sôyle- garbmda çemberlenmi"?tir. 
letile Türk devletinin elele ve- mek istedigimiz fikirlere kap O- Kafkas silsilesinin Karadeniz 
rerek yapml!? olmasid1r. Eski sa! lacak keli:rnelere kadar, d1l bi- ve Hazer Denizinde bulunan iki 
tanat devirlerinde de günün ve lmc1m1zi her an uyamk tutma- müntehasm1 Alm:mlnr ele geçir. 
hayattn icaplari, kalem tutanla- nm gerekt1gine bir kere de bu- dikten sonra ~taverayi Kafkas. 
n di! üzerinde degi~meler yap- rada dokur.mak isterim. Onun yadaki Rus kuvvetlerinin tutun. 
m1ya gotürmü$tür. Onlar1 say- 1çin, bir yandan kalem tutanla- malarina hiç imkân yoktur. Çün 
g1ya deger bulmakla bera.ber, rim1zm dil ink1lfrbma bagl1hk- kü bu ülkede Rus unsuru hi~ 
emeklerinin etkilerini yay1lma- larmt eserlerinde gôs:termeleri, olmadiktan ba~ka bütün sekeno 
m 1:s ve koklen,,,emi§ olarak gûr_ bir yandan her derecedeki ogre_ Ruslara ynbanc1d1r. 
mek zorunday1z. tim kurwnlar1rn1Zln yeti$tird1~ Muharrem Feyzi TOGA1 

1928 alfabe ink1lâb1 ile ba~II- nesilleri, bu ruhta terbiye eL ............................................... . 

van Cumhuriyet dilciligi, bazan meleri ve devlet te~kilâtmuzm, Pamuk Çf kirdegi 
ba~dondürücü bir h1zla yürü- .. ~eride kalmama_k için bu ink1Jâ_ 
mÜ$ .vaz1c1lanm1zm yeti~emediih ba ayak uydurmalar1 millî bir êj_ fi y a tian serbest 
büyük Türk ink1lâbmm bir saf- devdir. b l ra k I l d 1 
has1 olarak dünyamn hayret gaz Sayrn akada11lar, 
leri onünde y~.nnki çocuklanm1- Gôgsümüzü gererck soyliyebi-
za yük 0 ck ve millî bir dil anla- liriz ki, y1llardanberi üzerinde 
v1~1 getirmi$tir. 1stiklâl sava!i1 durdugumuz dil ink1Iâb1 i~inin 
ile dogan yarahc1 duyu!?a tam en güç olan ah~ma sa:fhalan ar-

-----------~~=~~~=-':""""------------------~--------------- t1k a~1lm1~tir. ;;:mdi yeniyi yer_ 
r----------------..,.....,,.~ dan bahscdlyorlar. Mebrurenin dok- - Hiç kolay dcgll. cidden... 1 - Brnim bir kJz karde~lm da11a Jc~hrmck, eskileri tamamlamak, 

Ankara, 10 (A.A.) - Ticar~ 
Vekâletinden tcblig edilmil?tÎl'· 
tesbit edilmi~ bulunan fiyatlat 
Pamuk çekirdegi için Vekâletçe 
10 Agustos 1942 tarihinden itj.. 
baren kaldmlm1$br. 

l/fn • ~~J. toru da zaten Parlste Franstz mü- - Art1k onun bu felkketU giinle- var. evve1â onun evlenme,ini lstiyo- açilan yolun üzerinde durma<lan 
~~tJll - _ _ -, . teha s1~1n yan1nda çal1§m1~. Fukat 1·!nde sizlnle ele~ yürümeliyiz, degil rum. Ben bir iki sene daha bekliyc- sarsilmadan yürüyerek inkilâlbt-

l 'd k l' k t b d Id d m1z1 ol.gunla~ttrmak devrinde-
W'U'L _ Mebrure Avrupaya glden;e amcliyat mi? 1 bilirim. 

olmak lç n gi ece . •a a u a. Hale k1zard1 ve m1r1 an 1: Hale. bunu ~oylerkcn hastantn yti-

~ UI 11: U 111111 llHll li UtllUI llltlllUUI U fflllltll 11111;: 

rl Vecizelerin ~erhi M 
Millt Roman: 7t SER VER BED} 
• 1ee11111111111111111111111111111 •Il ••••••••••• 1111 ••••••••••••••••••••••• 

Hale korkarak sordu: 1 - Ben bu ai1r vazifeyi blli!rek 
- Haetal1f1 ilmltalz mi? kabul ettim. 
Na~k hiobir kelime sôylemeden, - Fakat ne agir, ne agir! .. 

yüzünün bedbln bir ifadeslle müs.bet - Kederlnizl ne kadar payla§abl-
eev!lp verdi. lir~em o kadar bahtiyaqm. Fakat ... 

Sonra ayaga kalk~1: Daha zl;·ade Moorure Hanima blr 
- Beni debipete dürüren 1ey ne- hizmetim dokllmna"1ni lsterdim. Bll

tlcenln yak1n olmas1d1r, de<ll. Siz!nle hassa teselli bakm!lndan bir hlzmet. 
bi!'Mnbire bu evde yalniz kalabllhiz. - Te~ekkür cderlm, Hale Hamm. 

Geo_Ç 'l'Lln bir enditesinl bertaraf Hale, lki•i içln de mânalar ve dü-
etmek lçln ilâve etti: fijncelerle dolu blr scesizlikten son-

- Shi blr kardet gibi d~neœ
l'>m. 

Hale k1zararak: 
- O .. .Ji. rien ederhn ... deùl. 
- Ne kadar kederl! ganlerimizde 
~: Size üzüntllden b&Pll blr 
hie ~rin. 

ra: 
- Acaba, dedi, Mebrure Ilan1m1 

Avrapaya giitürmenin hlçbir faydast 
yok mu? . 

- Çok dü§ündüm onu, Hale Ha
ntm. Fransada ve Almanyada beyin 
tümorlerlnde mütehassts ikl d.'.'ktor-

1 yâni amellyat, çok tehlikeli. Her - ~üphesiz... zündeki çlzgllerin gayet derin bir yiz. Kurultay çah~malarmm bu 
~eyi goze almak lâz1m. Ve tehlike _ Çünkü slz, Hale Hani.m. insanal merakla gei1ldiglne dikkat cttl. yokiaki ilerlemeleri h1zland1ra-

~JfttlllllllllltlllllllllllltlllUIMIHIUIUlllftlUllfl; 

daha fazla. Bunu zavall1 kad_1na na- o kadar iUmat ve ... oyle derin blr Mc.brure soruyordu: cagma güvcn besliyoruz. 
sil teklif edeblllrim? samimiyet LhLlyac1 telkln edlyorsu- _ Karde&lniz sizden daha mi Arkada~lar, 

fler cemiget, lâyzk 
oldugu edebiyati sever. 

- Fakat bu eekllde tC?hllke' daha nuz ki da.ha ilk günlerde kalbimizl : ya~J 1? ' Yüksek Kurultaya yürekten 
çok degil mi? size bu kadar açtik. - Hay1r, ikiziz. ba$3rllar dilerim, hepinizi sayg1 

CENAB ~ :.flABEO'J/!I 
Edcbiynt. jçhdc dogdugu cemL 

yetin biltün ka.b!liyet. ruh, me~!l - Ameliyat olmaz•a, hayat1 blr ••• 
· dd t t 1 b' l' - Belki de siz çal11arak ya11ama- ve sevgilerle selâmlanm. mli e , bat â sene erce uz1ya 1 Il". Ertcsl gün :Mebrure biraz daha 

y1 tercih ediyorsun uz. ve lhtira~Janni ahettlren ku\'• - Fakat bu 1,t1raplar... iylydl. Gc>ceyl k1•men uykusuz g<çir_ 
- Hayat ber §eyin fevkinde degil I ciil!! halde ba~ agrilari hafi:Cemi~ti. - Evet. eskidenberi bende istiklâJ 

mi? bi;leyin sofraya ge'.medi; fa kat üi?- hissi kuvvcthdi1. 
- Fakat ame!iyatta da kurtulmak le densonra, yatak odas1nda. Hale Ha.,ta cevap vermedi. Yüzünde 

ümldl var. ile iki saat kadar konu~tu. Bu sefer nezaket icab1 hafif bir tffiessüm ve 
- Dogrudur Hale Hamm. lfobru- kendisi pck uz soyl<'ml,, hep Ha> ri derin bir bùziin vardi. 

renin doktoru da bôyle soylüyor. Fa- dinl mek i6teml§ti. - Bir kad1n iç!n güzel olmak. 
kat bu ihtlmaller üz rine blr hesap- - B!raz da bana kendinizden hele slzin glbi çok güzel olmak bü
t1r. 0 da biiyle o~sun dlye •srnr Pt- hah•edinlz, d<-"ml§tl, Lùtfiye hana yük bir •aadettir, dedi. 
miyor. Ben de açam1yorum Me'hru-1 slZ!n cpek giiz!'h blr k1z oldugunuzu Hale m1rtldand1: 
reye. Aj:;"Zlnt aramaktan bile korku- ~ëyledl. EsaslJ . bir terbiye ald1gm1z Çok miibalâ~a etmi,ler efen-
yorum. S1ras1 gelirsP siz biraz ÇJt.la- da belli. Evlcnmevi hic dü~ü:imedlniz dim. 
tm1z, !sters«.>nlz .. ., l mi? ( D•tiam1 var) 

Tramvayda blr vetll blr adesedlr. Bu 1tibarlt1• 

soygunculuk her millet ve cemlyet kendi ede
blyatml sever ve on-dan z·~•!C 

FatihtC? iLfaiye caddesinde Karaca altr. Cemlyetlerin yübellf ve 11l-
upartiman1nda oturan ihsan Dinçer 
riün blndig1 Edirnekap1 tramvay1nda çal,~larm1. teraklà ve tedi!nnlle-
kala.hal1k arastnda bir yankesici ta.. rini deblyatlarintn geçirdigi llluP 
rnfnJan cckt>tlnln iç cebi jiletle ke- tellf saRialar1 t-:tkik ederek aIJ• 
~il~rck içlnde 105 lira bulunan cüz- lin.

1
ak pek kolaydtr. 

danmtn çahnd1gin1 zab1taya müra- L.-------------
caaUa habcr vermi§. suçlunun ara1i-
masma ba~'anm11t1r. 
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Günü• gt1zu1 ........................ 
Moskovada 

niçln 

toplandllar? Türk Basin 
hey'eti 
Pe1tede 

TASVÏRÏ EFKÂR 

Meclis müzakereleri 
Malige Vekâleti fe$kilât ve 

kadrolar1 geni~leiilecek 

Sal1üe: 3 

T1p Talebe /~~~~~~~~~~~~~~~ 

~:~~~0t:1e~~t~a 1914 c 1 HAN HA RB i NE 
'slhbat ve 1çtimaî Muavenet ASI G. o· K" 

Vekâleti, Tlp Talebe Yurdu Mü. N L 1 R 1 ~ 
dürlügüne yaptJgi bir tamimle, 1 
aileleri lstanbula yalan mHlta. 
kalarda 'bulunan ve geçim vazL 
yetleri iyi olan talebelerin tatil 
ay Jarmda Yurtta kala.nnyacakJa_ 
rua bildirmii.>tL Bu lamim üze. 
rine faaliyete geçen Yurd Müdü. 

-5-

Yazan: Ziya $akir ................................................ 

(Ba1m<>k•l•lffn d•v11m) 

orduya hâkim olamamiya ba§la. 
d1. Bn zâfrn isc, bilhassa ordu
da silâh vc ccphanenin eksilme
cibden ileri gcldigi muhakkak. 
b. O zaman Rusyaya yardnn yo. 
lu ancak Simal Denizindcki 
(Murmansk) Jimanma inhisar 
etmckte idi. Senenin sekiz do. 
kuz ayi huzla muhat olan bu li. 
mandan Rusyaya gonderilen si. 
lâh ve cephane ister istemez 
mahdut kahyordu. Çarhk Rus. 
.vas1nm ordusu nihayet bu silâh. 
•izhga dayanamadi, askerde yer 
yer itaatsizlik b:l!jgosterdi, Çar 
fkinci Nikola bu itaatsizlikler 
kar§JS!Jlda fazla metanct giiste. 
remiyerck tahhndan fcragat cy. 
ledi bu surette Rusya ka~t• ve 
o s;rada firsatlan istifade cden 
Bolgevikler de isba~ma geldikle. 
rinden Rus ordusu büsbütün in. 
hilâl eylcdi. Müleak1ben de niii. 
feveffa Lenin'in riyasctinde te .. 
~ekkiil eden Bolsevik idaresi, Al
rnaolarla (Brcst.Litovsk) sullm. 
nu ya11h ve bu suretle 5arkta_ 
ki Alman ordularr tamamilc ser. 
best kalm1~ oldu. 

M. Stalinio idaresi alhnda bu. 

Bll'dap~te, 10 (A.A.) - AL 
man hükûmetinin daveti üzeri. 
ne Almanya.ya giden ve dogu 
cephesini ziyaret eden Türk ga
zetecilerinden mürekkep heyet, 
Macar hükûmetir.in davetl isi o. 
larak dün éigleden sonra tayya.. 
re ile Budape0teye gelmi5tir. He 
yet Pe§tede birkaç gün kalacak. 
Ur. Türk heyeti, tayyare meyda.. 
nmda, Hariciye Nazirbg1 mü_ 
messilleri, P~tedeki Türk Elçisi 
Ünaydm, Türkiye Elçiligi me. 
murlan, Alman elçiligi mümes_ 
sili ve Macar bas;n birligi mü
messilleri tarafmdan kari;1lan. 
mi~hr. 

Türk gazeteciler heyeti azala. 
ri Macaristandaki ikametleri e<
nasrnda en tanmmi~ Maca.r po. 
l itika adamalarile vc zira a.t, en
düstri ve ticaret hayatma men. 
sup •ahsiyeterle tam~acaklardir. 

Iunan bugünkü Rusyanin, 1917 Kropotkinde 
dcki Çarhk Rusyasilc k1yas ka: 
hui etmiyecek kadar kuvvetli h tl 
ve tedbirli oldugu ~iiphesizdir. a ar1m1z 
Zatcn Lchistan1 ve Fraosay1 üç 1 d 
haltada ezerek ortadan kaldir- y a_r._1 l 
mak gibi askerî tarihlc misli go. 
rülmcmi~ muvaifaki~etler gos. MOSKOVA, 10 (A.A.) 
termi' olan Alman ordulan. Almon t.anklarin1n toplu bulun. 
om, ber ürlü tahmin hilàfmda dugu Kroµotkin çevreslnde bir çok 
Rusyada ukfad1g1 gii.çlükler ,.e Alman birlikleri pazar &ilnil Sovyet 
bir seneden razladir yaptJi:i Ce .. hatJarina &1rmf~ ve ceuuba dol:'ru 

Ankara, 10 (Tawiri Efkâr) - letini uzun zaman idare eden v.e 
Bugün sa.a-t 15 te toplanan Bü. bu müesseseye unutulmasi kaobil 
yük Millet Medisi Maliye Ve- \ olm1yan eserler birakan? epeyci; 
kâleti ~kilâ tmm gen~letilmesi zaman da lcra V ekiller1 Heyeh 
h a kkmdaki lâ.yihay1 müzakere reisligini ifa eden Refik Sayda. 
ederken Refik Ince séiz almi§, bu ma géi9terilmek islenilen kadit"§i 
lâyihanm Barem kanununa ta- nashktan dolay1 arkad~aruna 
arruz ettigini, binaenaley<h Ma. tesekkür ederim. Yalmz bu mem 
liye Vekâletine istisnaî bir sa. lekete h1zmet eden ve her gün 
lidiiyet veren bu kanunun kabu! miktari pek çogalan msanlara 
edilmemesini istemi5tir. Séiz a,. béiyle bir kad~nashk gosier. 
Jan Ma.Iiye Vekili devlet varid8'1;1 mek için Mcchse kanun lâyihasi 
için kadronun geni5letilmesine getirecek olursak, bu ~in altm. 
lüzum ha91J oldugunu, bu kanu- dan kalkilmaz. Halbuki memle. 
nun Barem kanunile hiçbir alâ- kete hizmet eden kimselerm 
kas1 bulu·nmad1gmi séiy lemÏ'i ve isimlerini kanun çlkarlmadan 
Bütçe Encümeni Mazbata Mu. verdigimiz birçok müesseseler 
harriri Hüsnü Kitapçi da bu mü_ vardir. Bu isim verme meselesi 
talea.ya ~tirâk etmis ve Refik ln_ hükûmetm, vilâyetlerin ve bele. 
cenin aleyhte verdigi takrir, u. diyelerin isidir. Bunu kanun 
mumî heyetçe reddedilmi5tir. mevzuuna kar1'lt1mnyahm. • 
Ruznamenin di/1er maddelerine 1 Ali Strha, Refik lnœnin siizle_ 
geçilmezden evvel séiz alan Ali rini yersiz bulmu5, Merkez füf_ 
Sül:ia Delilba~1, Meclisin tatil 1 z1ss1hha Müessesesinin bir ka. 
yapmasi ihtimali oldugunu ileri. nunla teskiJ edilm15 oldugunu 
sürerek kendisile ber&ber iki ar. ileri sürmüs ve bu husustak1 ka. 
kadasmin hazirlad1g1 merkez hif nun maddesmi okumustur. Re. 
ziss1.hha müessesesi admm, Dr. fik Ince ise tezinde israr etmi-s, 
Refik Saydam Merkez Hu21ss1h. buna mukabil Feridun Fikri ile 
ha Mües9esesi ismine çevrilme. Ma~har Müfit, Ali Suhanm mü
si hakkmdaki lâyihamn müsta- taleasma is!irâk etmislerdir. Bu 
celiyetle müzakeresini rlca et. vaziyet kar5ts1nda Refik !nce de 
mistir. Refik Ince, séiz almi5 ve i!iraz hakkmdan va:ogeçmi5tir. 
ezcümle demistir ki: Bu surtle kanun Jâyihas1m Mec. 
•- Bu devletin Sihhat Vekâ. lis ittifakla k ;:ibul etmi5tir. 

rü fstanbula ya.kin yerler ola.. 
rak Îzmir, Kütahya, Konya, An. 
kara ve Trakya hava.!Sni seç. 
~ ve yurdda kalacak talebel<!. 
ri de te!i>it ettikten sonra dL 
gerlerinin 7 Aliustos ak§amma 
kadar yurddan aynlmak meobu. 
riyetinde olduklanni teblig et. 
mi§tir. 

3 Agustœta yapilan bu tebli. 
gattan sonra talebelerin vaziye. 
ti çok ac1k!J bir bal ahni&hr. ZL 
ra, yaphg1miz tahkikatan anla. 
§1ldigma gore, yurddan ayr1l. 
malart istenilcn talebeler ara. 
•mda Trabzon, Urfa, Erzurum 
Azerbaycan, Bulgaristan gibi 
uzak yerlerden ve hattâ mem. 
leketlerden gelen gençler de bu.. 
lunmaktadir . 

Dün kendisile géirüstügümüz 
Tip Talebe Yurdu Müdürü Hü. 
seyin Enver, bu hususta 5unlar1 
siiy lemil(ltir: 
•- Uzak yerlerden gelm~ ta

lebeler. yurdda kalacaklardir. 
Ôylelerj de var ki künyelermde 
uzak yerlerden gekhkleri yaz•h, 
Iakat burada akrabalarr, tam. 
d1klan bulunuyor ve ders y1h 
içinde her hafta evci olarak bu 
tan1d1klarin1n yanma gidiyorlar. 
d1. i~te biz bu gibi talebeleri 
uzak yerlerden gelm~ addetmi. 
yerek, yak:n mmtakala.rda otu. 
ranlar gibi yurddan aynlmalar1. 
ni istedik. Boyle oldugu gibi, ev. 
velce verdiklcr; adreslere gore 
Yakm yerlerde oturan, fakat ha. 
len aileleri uzak yerlcre gi tmî$ 
olanlari da yurdda alrkoyuyo. 
ruz.. 

ÇIKAN KlSIMLARlN HÜLÂSASI 

lttihatçdart talihsizlikler 
takip edigordu 

dlgi (inkisari hayal) i arkada$
larma anlatt1g1 zaman, bu tees. 
'iÜr onlara da sirayet eyledi. 

Ban ittihatçila.r da, (Balkan 
!ttüakl) m temin etmek için 
Bulgarlarla müzakereye itiri~
m~ierdi. Fakat bu müzakerede 
matlûp ola.n neticeyi veremedi. 
Anla~1hyor ki (Ittihatç1lar) 1, 

bir talllisizlik takip ediyordu. 

Ta/Q:t B•'ll• 191' •U<mtxda YaL 
tara. .uitnu., "• Rue ÇMt tarsf1n
dax. Îyj bir kabul 110rmii.1t .... K t!H,.. 

diain.s gizüc• tttk,if olauta11 Rua -
T1'rk itttfalcr, hatk11' dil1,.. d""'11Ïf 
...,, Avn..nnn1n kar,~ma.Jc tizn-• ol.-
d•fiu. bi;-z4111amia bi.dm 1-iml.,·le 4" .,.& 

doat 11e mM.tte/ik olacasitMI% Mr- \: "h ~ 
kNi dMlS1'wd.1'Tmtwe ba1L4~1tia .'·~~ ~ .. ~ 

S J ~\~'~\\\I -:-.~· ;::,::.::·\ Bazùar1; terne! ta5lan u tan :s 1);: ..,..~~ _ .;~;·:•::·; 
Hamit taraf1ndan at1lm1$ olan ,~\'\\,•' "'· ' \\ ~,,~,\ 
(Balkan ittifok1)01 kurmak is. ~\~:;~~: /·~ .):::~:~:;~ 
tiyorlar .. Baz1Jar1. bunu kâfi ·~\'~~ \'.: ' ":·~~-· ~~~~~~~~\~~;~ 
gOrmiyerek büyii·k siya5et m3n_ .:~:-..'. '· , \: , , •\•'~•. \'\ 
zumelerinden birine girm~ktc ''r.'- ~,, \ • 
istical g0steriyorlad1. Fakat, en ' .. -·~ ' ·11\,,~' 
yüksek rey 9ah1iJlcri de: ~ ·?":"!:·;~ ~\ ·\~:1\rf, ~;~·.~ 

~ . - ~~ . :~\:1\l ·~ - Niçin bu kadar acele edi. ~ l • .,,.1• • .. .. , '"' 
yorsunuz... Henüz hcr tara! ~.~ !f'ii~l\::.~ ,,,... ""· 
(güUük gülüstanhk) .. . l;iimdiki ENVER PASA 
halde, ne Avrupa su.lhu~u te~- f .• 
dit eden ve ne de b :z1 le la~a du. Ve bocalama dcvresi, uzayip g1. 
5ürmcsi icap eden hiçbir teL!i-I diyordu... (Çar) rn diplomatla. 
ke mevcut degil... Avrupa, biz. I' riJe benüz c>ddi bir müzakere. 
den alacaklarmi ald1. Art:k ye gir~ilmem~ti. Cemal Pa5a 
uzun müddet, bizi rabat biraka. gibi kuvvetli bir ~ahsiyetin ara. 
caklardu-. Zaten her tara! o ka. va ginnesir:e ragmen, Fransa 
dar silàhlandi ki, birhirlerile dostlugundan da matlûp olan 
harbe kry~m:yacakfordir. fa.vda temin edilememi~ti. Yu. 

l tlerlcrnl~tîr. 
dakârhklarla ,·erdijii kaylp ar, Cepheden Pravdaya gelen blr tel. ······· ··············· ················ ................... ······· .......... ······················ M. Sialinin idaresi altmda Rus. giafta ~yle dt nJl:yor: 
)'anm kuvvetlenrili§ oldugnnu Alrua0 tanklar.1 yaln11 yollardan 
l!ii~tcrmiye kâfidir. Bununla be. letifad• etme~le kalmay1p vakiL ka. 
raber son znn1an1arda Alman or .. zanmak lçln bugday tarlalarJndan 
dularintn Don \'C Donc<" J1av2a- ve çan1urJu yollardan da geçmt>kle
larmdaki Rus~·anm lia§hca sana. dlr. lier tara!ta muharcbeler cere • 

Amerikan1n 
Ankara Elçisi 
Istan bulda 

bulunuyor 

( g~i! Harekât1 ) 
yan cdlyor. AJman k1talar1 geldikçt' 

yi merke:t:lcrini cllcrine geçir .. Kuban't toz. ùifilâk ve yang1nlar 
melerl, hclc Kafka,yaya inerck sarmaktadir. 
pctrol yollMm.i kcsmelcri üzeri- Sovyet 1..;aklarinin yard rmile Ka
nc Rus ordnl&r1n1n vaziyeti na. zaklar, pazar günü blu Rumen sü
ziklc~1i~ nlabiJir. Ilattâ Rus as- var.alni Oldiirmüslerdir. 
k~rî idaresi geçen k1<La11beri ka. SOVYFT DON.\NMASININ .SIR 

' llASKINI znnd1ï:"i zaman saycsinde Kaf. llo•k~va, 10 (A.A.) _ Bi!d!r!ldl. 

Sefirin Moskovaga 
gittiiine dair 

flerilen haberler as1ls1z 

Japonlar 
Amerikan 
taarruzunu 
püskürttiiler 

kasyadan {azla miktarda petrol iine gôre ~vyet donanmas.i .Kara
celbederck ~ i m O: l Î Ru~ya111n d<'nh:dc Alnian t~~ali altJnèa buh1-
muhteli{ mcrkc~lcr~ntlc pctr<'l nan blr lln;ana kar~t cOrcUi bir ak1n 
dep0Jar1 vücude getiremcm~ ise, ynpm 1 ~t1r. Sovyet s:emlleri Jr<.Ce 

Irafkas yollarm1n kesilme-i üze. maynlen nil ~ koya glrerek antrepolan 
rine Rus ordusunun en mühim .s~I alt1na ahn1~. cephane yU'lclü ge- Ankara, 10 (Ta9Viri Efkâr) - TOKYO. 10 {A.A,) 
• mJleri bat1rm 1, ve aske-ri hedefleri Birtaklm ecnelbi ajans ve gaze- Dome! ajane1 bildJr1yor: 1htiyac1ndan mahru1n kalaca~J k B" Japon uroumi k.:irar"h1u1n bugün 

Ki s ka adasina kar11 
gap1hn harekât 

nihagetlendi 

bomb:ird1man elml~tlr. llücum o a- t l · A 'k Ankara u 
0

-
tnb1·1·d,·r. z.·1n1~n1m1z mu!.arebe. e cri, meri amn • saa• 15.30 da (Japon •nt!) bildirdl-

u dar int oln1u1tur ki sahil batarya. l S nh dt' M lro • 
lerinin boshca silâh1 tank ve la ri çok ~ atq açmi i tir. Vaûfele. yiik E çlsi tei ar un • os L- gine giire, Aleut adalan •ularinda 
tayyaredir: Tanki vc tayyaresi r!m vaptiktan sonro Sovyet barp vadaki müzakerelere istirak e Japon denh kuvvetleri dü1man1n 
olm1yan veya tank ve tayyarc. ~emll~rl kayrp vermed"n ve zarara mek üzere ~ehrimizden ayr>1ld!. miihlm den1t blrlikler!m gerl pü•. 

-• kil 1 t' g"in1 yazmi~Iardir. Gerek AmerL kürtmüi!erdlr. si için benzin tedarik edemiyen ufram...,an ço m i ir. • · ADASINA YAPILAN 
So • ta J · kuvvetll blr hl kan ga•ateci·Jenn· e, gere'··· Ame KISKA . ordular felce ugrarlar. vyo. yyare •rr - = "'"' TAARRUZ NIIIAYETLEND! 

1 mnye alt•n~a il•"liycn !ki vapurdan rika.n sefarethanesine yapilan Londra. IO (A.A.) - Amerikan ,te bütün bu ahval gozonü. mu- teH•p blr denlz ka!llt1ine bücum ·· tl b h b · d " J 
1 muracaa er u a erm o,.ru O ve mil~te!lk donanmas1n1a Salomon Ile getiriJd;~i vakit bu defa n. oderek vapurlardan birlnl batirmit ad ,. k t Ô" 

... i m i,.m1 ortaya oymu~ ur. g. adalar1na ka«J va.pilan •·arruz 
gl·1· A ik k n" · ve re!akat -m!.Jer.inc.len bnz1 ari;n1 v ,, _ 

iz ve mer an as e \"C ••· •" rendi"imize géire Büyük Elçi ha. devam etmekt,.dlr. Y - · 1· · 1 ~1 k ah "!all~·~'!."-":::'-ô.:•r..::a.:::tm::.::..!re~t1~r;... -~-::-::-:--:-- " I 
as1 rica 1urn ace e " os ony - len hasta bulunmaktadir ve s. DGn gece Va1ingtonda ne1redilen 

gihnesin.in sebepleri az çok an. f ürk sÎyasetÎ silâhlJ tanbulda Amerikan hastan09in. tebl!gde, taarrui hareketlnin inki~af 
la§1lm1$ olur. H<-rhaldc RusyJ- b" f l w de tedavi edilmektedir. Büyük etmektc oldugu ve oldukça kuvvetli 
1>111, Almao muvaffakiyctlcrinin Ir tara SlZ 1ga El . . A k ad b 

1 
1 bir düsnan mukavemetlle kar,1lan-

durrnadan devam1 kar~J,,nda d a y an 1 r çmm n ar. a u unmamasi, d1g1 blld!rilmekte ve ahnan nel!cele-
rnüttefiklerden daha e.<a•h, da- ~azi. yabanci aians .ve gazete mu rin henüz malîim olmad1i1 ilâve edil. h (Bt~r.ci· --,\ffedcn d<V4m) nabirlerinde, kendismm Mosko. mektedir. a SÜr•atJi \:C d8lH\ (4:<111Îr)j ydr.. r' ........ ..l . Aa 
d Yl l:&iz ve •art•JZ ta,.ip edtldiglnl vaya gittigi zehabmi uyanwr\ü- Kiska adasina yap1lan taarnn im istemekte oldugun~ siiphe • h t 
cdilemez. Bu vardim;.n mü(cina- y-:)stermekt:~tr. Türk hükûme~i rel- g1 anla~1Jmaktad1r. harekett de n 1 aye bulmutt.ur. Ame 

~ 1i:11n iu.hat1. fintdiye kadar yap1lan ====== rikan fllosunu te~kU t><1en .harp ge. diyen geciktirilmesi karc1s1nda · ! d .. d "kt t 
~ bir çok beyanata rag1nen beynelml- mtlert üsler ne on u en 1onra a. 

Rusyonm, ijl~de h<'tidc dola,mi. loi matbuatta münaka1a mevzuu olan runda sefevber cdilecegi hakkm_ arruz net!celeri etrafinda malûmat 
ya ba hyan rh·ayeUcr mucib;n. bir du; umu tamamlle ayd1"latm11 daki séizler çok açiktir. Bu sOZ- :•:..:lr.::n;:ah:;i.::leo;:;:•k"'t_!r_. --T"-----
ce, bakikateu miitarcke i•leyi11 bulunuyor. ler. Türkiyeyi, simdiye kadar bu y •1 • 
lstemi,·eceg" ine nelince. bu bap. Soracuglu h!~b!r tereddüde mahal e n 1 ra n 

' " • ' k!IJ memleket:n hayatî menfaatleri. ta simdiden n1i.ibalâgaJ1 mütale. •·n a n.miyatak 1t c gayet aç1k ve 
.. 1 !amimi blr Jlsanla konu~mu~tur. n1 ihlâl otmemi~ olan b1r harbe kab1"nes1"n1"n alar yiiriitmelde pek i.<nbet o a. Ycni Ba1vekil!n &ozleri Ankaranin ka.r1&tirmak mak:sadile yapùan 

IDaz. M. Slalin giJ,i hir dcvlet •Jrû$!erinl, büton berraklr(:!le oldu. manevralara kat'i olarak son ver 
ndammm, çabuk mcyu~ olarak gu glbi te•blt etmi1tlr. En mühlm mektedir. program1 
ba~lad1g1 hcrhangi bir i~i yar1. nokta. Türk ,Jya•etinin barbin Tür- Türkiyenin harbin sonuna ka_ -·-
da brrakacag" 1m zannctrnck, 0 za_ kive hudutlar1 civar) ndaki inkijaf- d h I k . d Dasvek1"I ded1" k1· •• t b 1 la ~: na ral';men, daha !lk günlerde ar mu a aza etme iste igi b1_ 
•n bugüne kadar tecrii <' o un. C" mhurreisl itmet !nonü tarafindan tarafbk, silâhh bir bitarafhkhr. 

mu& h:irckct tarzilc kabili telif çlz i1en is tlkamet ve tayln edilen BOyle bir bitarafhk en büyük Türkige ile do;tluk V!! 

degildir. 111oskovadn miitnreke e ular dahllinde yoluna devam et- teyakkuzu icap ettir:rir. Bu da kom~uluk müna .ehetleri ~ozleri, olsa olsa , yukarida da mekte olmas1dir. vazifesmi her zaman yapm1ya devam edecek 1 
Bret etti<nmiz veçhile, ancak Saracog"lu nutkunda, milletle. kt d. T· ' rkle · kanaati'nce ~· mu e Ir u rin ANKARA, 10 (Radyo Gazeteoi) niütteükler üzerinde tazyik yap. r ·.·n 1·nhi·1a· 11·ne sebep olmu• clan T .. k . e sadece pas f bi· b. ta 1 

• ur iy i r i - Ta,bran radyosu, yen1 ran hûkû-lllak i~io siiylenmi& olabilir. Ma- ihtilâflardan hiçbirinin Türkiye. rafhkla istiklbalini koruyamaz. motlnm programm1 yaymi1t1r. Ba1-
amafih, ne de olsa, Moskova top- de mevcut bulunmadigmi ve bu. RUMANYADA vekil, beyanname•mde. Iran halki -
lantis1 her cihetle ehcmmiyeti nun da milletle ~efi arasmdaki nrn peri:;an ve huzursuzluk Jç!nde h 

· • t b. t 1 t d Bükre~. 10 (A.A.) - Yeni Türk oldu~unu ve lkt1so.dr vaz1yetl dt rhal a1z ve mana 1 ir op an 1 tr. kar•ilikh itimat sayesinde müm_ · 1 B.. 
6 

" f' '1 Ba~vckill $ükrü Saracog unun u- düzeltmenln. hükûmetln blrinci va. uu loplanhdan ~1kacak men 1 ku" n olabildi<Hni· kavtletmi<tir. UJ '! 1· l ~-Id b at1n1 
> .,. , > yük M et ~ ee 1S n..., eyan zifesl oldugunu •i>ylemi' ve bunun \>eya müsbet neticenin ilk cser. Bu sôzler Atatürk tarafmdan Rumen gazeteleri n~retm~lc rdir. için de blr laie Nazirlig

1 
!hdasi hu.. 

lcrinio ise pck yakmda giirüle- yarahlan eserin saglamhg1m gos Bu beyanat sara.hatl ve samlmiligl suscnda hazirlanan kanunun Parlâ. 
tegï §ilpbesiz gibidir. teren yeni ve parlak bir delil- ile derln b!r teslr Y"Pm1'11r. mentonun tasvlblne anedileeeglnl 

TASVIRi EFKÂR dir. Yeni Türkiye varhg.ru bu Rumen umuml efkâr1n1n bu bu. llâve etmlitir. ; 
................................................ man1are 1 u um S!Q'"e ". ~" U'\I ..._ 11· h .. k. et ""' mi·le lro ... tak! duygularina ve dü$ilnce!o. Ba~ek1·1 d11 sly•••• hakk1-~a fUD-

Alman tebligi kt ff k l t A rine tcrcüman olan Univereul gaze- !arr so"ylem!•ti·r·. ruma a muva a. o mil§ ur. n tt · b! ' 
test. Jlk sahifesinde ne~re lii r clnglllz ve Sovyetlerle olan mûna-karada da Zld isLikametlerde 1 s ·1 - J 1 1 tah 
maka ede aracog unun soz er n sebetJerlmizde akdettighniz muahe-

birçok siyao;î tazyikler yapildigi !il ederek oôyle dlyor: delere bafll1y1.z. Müttc!lklerle ber lk! (1 fttc! talllf"""" tù"4m) bir· sirada Saracogïun un bart>in 
Yen1 Türk Ba1veklllntn sôzleri, taraf1n menfaatlerini koruyacak ee. Cçaklarim1z bu m!lna.rbetle Tuap,. :nki~afi ka~ismda, reislik ebtigi Türkiyenin barp hatmdanberl t.ak!p kllde · 1~blrligl yapacagiz. Amer!ka 11

"1an1nda 4000 ton hacm!nde blr t!- hükûmetin Türkiyeyi harp dl- ettlgl z!ya•ete t.amamile uygundur. !le münasebetler!mlz iyidir. Türkiye 
Caret gemitini batJrm1t ve bir ba~... b km k azmi · b"r kere Térklye !aal bir bitaraflJk slyaseti le dostluk ve konwuluk milnasebet-ka11n1 da agir h••nra u"'"atm11t1r. 0 mda ira a m 1· ·· Ef 

•& 'l • 1 1 tat.blk et.mek maksn.dllcdir ki bütün lerJmJz devam cdecektir. M1B1r, -StalingraJ1n cenubunda dem!ryolu daha teyit etmi~ 0 
masi, nç ~UP- taahhOtlerlne ve lttlfaklarina sada- ganlslan ve Irak !le de dostuz.> 

to.t..ierine kar11 da ba1ka hücamlar hesiz faydadan hali degildù'. Fa.- kat giistermektedlr. Fakat diger ta- Baivekll, Meclisten bllhassa ~u üç 
~•P1lrn141 ve bir Sovyet z1rhh trenl kat bu bitarafhk ve sulh azmr, raftan Türklye, berhang! bir t.ca- nokta üzerinde it!mat reyl ve genl1 
lahrip edi1"1lttir. Türkiyenin, heroangi bir teca. vüze kuvvetle mukabele edebllmek salâhlyetler 1steml1tir: 

Ri..,in oenut>unda dG,,.,an hG. vüz kar§ismda kcndini silâhla için ordcsunu mülemadlyen kuvvet- 1 - fnglliz ve Sovyetlerle aktedl-
•unilarrnr tekrarlamiatir. Bu hDcuru müdafaa etmek hususundaki Jendlrmekte ve bu qusust~ büyük fe- len slyasi ve iktisadl anla1malarin 1
ar çKln aava:)Jardan sonra pü~kür- b f t · daka"rliklara katlanmaktad)r. Türkf_ tatbik1, tu1,,.0··•10··r. 3• du'·•man tank.t tahrip kat'i 8Zlllinj a&la ertara e mi 

• • ., yen!n hlçbir zaman JnJilraf etmedigt 2 - Memlekette emnlyets.izllgi •dl!m~r. yor. bu açik ve samlml alyset Saraeoglu. dùzeltmek Jçin genlt •alâhlyct, 
À!JM:AN!.AR P.ROCKLADNOER Türk hükûmeti reisinin, bü. na minevt llir nfifuz vermektedir. a - Yiyecek maddolerlnln t•vz! 

CiVARINA VAIIDILAR tü·n '"-timamlara ra,...,en, Türk i . l . !"hl t 
~-L• .JU 6"

11 

Bu nüfuz Türk slyasetlnln terne- ve tanz mi lç n gen1e; sa a ye . ~-lm, IO (A,A.) - Of! •i•11
• 15· t1.klâl veya Tü·rk •~praklari •e. T h d M 1·s1 er em 

"" ~ !ln! tayln etml• olan mllll 1nurdan a ran ra yosn, ec r. n P ~ • •Jn nu'!ri mubahlri bil<1irl7•r: ad • l · Pl 
Il. • Al k·-et- cavüze ugr 1g1 takdu-de son ge"'-·or. T6rklye bir mllll ~uura da. be günü tekrar toplan11<:a(:1n) Ve tr-

•-.;•>f k u ~en man ••• rtl k d d.. .. k ·1 .. ,. 1 1 ! b d -· erllece 
l 1 fe e a ar ovu~me ga;vesi e yanarak dokunulmaz baklar1n1 ,. ân mat rey n n an an 10·-...a v -
0 1i J!rnd1 PN!ckl•dnoer olftr arma • ., 

•a...,,.1arc1ir. bütün milH Vdrl.i~m hir ideal uli etmiotlr. gin! b!ldlrmt,tor . . .. _. 

Diger taraftan, talebeleri de 
dinleyince, Sihhat Vekâletinin 
verdijp emrin tatlbikatmda bir. 
tak1m hatâlar yap1Jm1s oldugu 
anla~ilmaktadir. Talebeler diyor 
Jar ki: 

•- Bir defa müdür bizc vurc!_ 
da .kalma.sma karar veril~ la
lcbelerin S:hhat Vekâleti tara
!:ndan seçildigmi sôyledi. Hal_ 
buki bu taleobeler mûdür tara. 
fmdan tesbit edilmi~ir. lkrr.cisi, 
bu tebligat bize 3 Agusto:. ta ya... 
p1kl1 ve 7 Agustosta yurddan ay. 
rt1mam1z istc.nildi. Vaziyet1mi_ 
zin mü~külât1n1 bildinnek üze. 
re S1hhat Vekâleline verdigrmiz 
istidalar 4 ~gusl-Osta Ankataya 
gonderildi. Üç gün içinde cevap 
gelmesine imkân var m1d1r ? 
Sonra, müdür uzak yerl crden 
geldigimizi kabul ediyor, fa.kat 
burada akrabam1z bulundugu 
iç:n yurddan ayr1lmam1zi ist1yur 
Burada bir iki kere evci olarak 
yanlarma itittigimiz tanid1klarm 
bütün tatil boyunca. bizleri ka. 
bu! edip ia~emizi temin edecek.. 
lerini nereden talunin ed;yor?. 
Sonra içimizde 0yle talebeler 
var ki burada bir tek tanidrg1, 
akra.bas1 yoktur. Sene içinde bir 
kere bile olsun, evci çikmami5. 
tir. Müdür hangi vesaike ist1nat 
ederek bizim burada akra.bamiz 
oldugunu ileri sürmektedir. i~te 
biz 5imdi sokak ortasma atilmi§, 
parasJZ, ber tiirlü himayeden u
zak, peri~an bir haldeyiz. Mü. 
dür de bu halimizi anlamamaz_ 
hktan geliyor ve bize yardim 
edilmesi için Vekâletle h :çbir te 
masa geçmiyor.• 

Dün, sehrimizde bulunan S 1h_ 
hat Vekâleti daire müdürlerin
:!en Ekrem, Yurd Müdürlügüne 
geldigi vakit, talebeler ac1kh 
hallerini kendisine anlatmr~lar. 
dir. Ekrem, talebelere mezunen 
lsta.nibulda bulundugunu, Anka.. 
raya g1dince vaziyetlerile derhal 
alâkadar olacagm1 soylemi5 ve 
Yurd Müdüründen talebe d-0s
yalanmn yeniden tetkik edi!e_ 
rek yurddan aynlacaklann ha. 
tâsiz bir sekilde teshit edilmesi. 
ni istem~tir. 

~irndi yurda; almmiya0 tale
beler 130 ki~idir. Bunlar 3 ve 4 
iincü sm1f talebeleridir. 1 ve 2 
ne; sm1f talebeleri ~imdi kamp. 
ta<hrlar. Onlar için de avn1 ka. 
:.'!:.1.'!.~. ~~.~!!~\'! .. ~:!!:!~'!';~.~!!~.·.~: ... 
Bombayda vaziyet 

(Btrlnri 1aUfed<n dtvam) 
mak yasai\"l, demiryollan mer. 
kezlerile diger umumi binalarm 
polis nezareti altmda bulundu. 
ruldugu Bombay ~t"hri ~imal kIB
mmm her tarafma te~miI ediL 
DOKUMA FABRIKALARININ 
f~ÇILERI DE ÇALl~l\HYOR 
Bombay, 10 (A.A.) - Dünkü 

karga§alrklarda yaralananlardan 
JO k~i éilmü~tür. Bugün bazr do. 
kuma falbrikalannda i5çiler ça. 
l '•mami-stir. üniversite talebe. 
si~den bir k1sm1 da grev ilân 
etmi§tir. ~ehrin §imall mahalle
lerinde halk tramvaylan la~la. 

m15 ve seyrüseferi durdurmuJ?
tur. 

Diye, harbi çok ~k giirüyor. nanhlara maghip olduklan za. 
lardi. man lsta.nbula gizlice murah. 

Mamaflh, (ittifak) meselcsini haslar gondcrcn, Büyükadada 
de büsbütün ihmal etmem~er. (lsmail Cru!.bolat Bey) in kéif. 
di.,. Nitekim, Talât Beyin (Yal •. künde (htlhatçilara) »tifak 
ta) donü~ünden sonra, (Çar) • teklif e.den ~u\g~rla~ da, ~ ar. 
hkla ittlfak tasavvurlarm1 unut · hk, ba~iannoaki tebhke za1l ol. 
ma.makla beraber, Frans1z ve 1 d~gu iç.m • bir tarafa déinüyer. 
lngiliz siyasetine temayül géis. m1slerd1. 
termi$lerdi. l;ju haldc? .• 

{ittrhatç1lar) m en kuvvet!i Evet.. ~u hal.c!e, yap1l~cak bir 
s;<hsiyctlerinden biri oi.311 (Ce. ~ey kalryordu ... Mademki orta. 
maJ Pa~a) nm Fransa seyahati, lik, güllük gülüstanliktr. ~u hal. 
bu cümledendi. Cemal P~a. de, hükûmetin ~eref ve haysi
Frans1zlarin üzerl~rle, kâfi de •. yetini korumak için bir müd. 
rec~de _ b~r sempatr husule ,geti: •de! sabir Vè 9iikûn géistermek 
reb1Imi~t1. Ve bunun n~.1ce<11 Jâz•:ndi. .. Hiç kil'l16e,zorla dost 
olarak da, (Fi:ansa. - Türkiye edilemezdi. Herliangi hir dcv. 
dostlui< cemi)eli) namile - yari Ietle itUaka airilmek k;in de, 
s ;yasi - bir cemiyet te~kiline te- siyaset merk~lerinde kap1 ka. 
,,cbbüs etm~ti ... . Bu, ~ir tecr~- p; gezilemezdi. lster iSlemez mü 
be ma.h;yetmce 1d1. Eger (lori. na.sip firsatlar beklenecek. ve 
hî Frans1z dostlugu). yen id en béiyle bir~ey zulmrunda, de11hal 
k1vama gelirse, hiç ~üphesiz ki, on.dan istif3.ùe edilecektL 
(siyasî ve askerî bir ittifak) la (D•vi>m1 vat) 
neticelenecekti. __ _ 

Fakat bu dü~ünce, a.lel5de bir 
hayalden b~ka b~ dejtildi. 
Pariste géirdügü izzet ve ikram. 
lardan cesaret alarak dootluk 
cemiyetinin esa.sm1 kuran Ce. 
mal Pasa., siyasî düsünc~lerini 
izhar eder etmez, derin bir hay_ 
ret içinde kaldi. Çünkii Fran. 
s1zlar, Osmanl1 hükûmelile si. 
yasî bir yakla~miya katiyen ya. 
na\mlamislardi. Hattâ italyQ 
hanbinde kaybedilen ( 12 Ada) 
ya (Muhtariyet) verilmesinc 
dair yapllgi teklif :le p<!k soguk 
kars1lanmi$h. 

Cemal Pa.sa lstanbula, pcl: 
müteessir avdet etti. Ve u/ira-

r-
f 
! 

! 

Lig maçlar1 

Flkl•tUr dUn h~sblt 
edlldl 

Klüo murahhas!Rn dün biilge 
merk.;.inde top1anarak 1942 -
1943 yrb lik maçlar lifkstürü 
kur'asmi çekmi~lerdir. 

Çekil~n kur'aya géire 12 ey!ûL 
de ba5hyacak maçlarm ilk haf. 
ta~mda Fener • Süleymaniye, 
Vefa _ Kasimpasa, Bc>ikta~.Tak. 
sim, Beykoz • Îstaub:.il.spor, Ga. 
Jat.'.lsaray - o~.vutpa$a kar§1Ja~a
cakLr. 

-
1 
~ "Tasviri Efkâr,, 1n okuyucular1na 
Î hazirfadrgr küçiik bir hizmet 
! 1 ; 1 ~ Okullarin kay1t ve kabul zam>n1 y111.lo~1yor. Her 

f hangi bir okulu bitirm!~ olup da yenisine giu:ek içio 1 
kat'i bir karar vermem: , }·ahut yaztl::uak i.stedigi okri. j 

i lun kabuJ ~artlariru ogrc!m:emï,. olrualara bu J 
~== sütunlarda • Caydah olacaguu tahmin eltiJ:imiz • ma-~ 

lfunati veriyoruz: ~ 
! • 
~ iSTANBUL EKKEK TERZILIK OKULU ·- 7 - i 

~ u.. 1 b' ltl 1 küçGk 20 Y•11r.d•n bayttk olma. ~--i_ Ç y1l1 dikt, hlr YI 1 tç 
rna!.. !ii.z1md1r. ~ : olrnak fiz~re do:"t sr111ft1r. _ 

~ fsttyen ya!i_IS blr k1!11ml_ okur. P:k1t el!be!inde, ?Jtjteùdit ! 
i Diploma1ari ayrt ayr1 'feriHr. Dl- d ..... -stc-rden ba~U ert~ic teni:il;,r.: J 
= k.1$ ljjubesine g!rmek i~in: ~!d~U~ kH1a tenrl~lnden yalnJz l 

Resmcn ilk ok.ulu bltirrul, 12 - ma"to. t::.r.,·~r. et<.1tlik 't'e 1po1 i 
17 YA'-larinJa kiz \'e erkek tale- p::ntalon dikl,~ri OiretHir

4 
B1<-f 

be 8 1 1~. T6rk olmak. a11 kijt1d1, k1 iukolnde de bunlar1n blçltl!e.. 1 
bllhana ,.ozl<'rlnfn &AJ1am old.u- rl, Prt>l'a \l-lulleri -.e y11p1l~flar1 j 
g.una <l~ir doktor raporu rettr- O&retilir ve ·..:i.eslcki rcslm., biçki i 

_ mek ~artt1r. ve pro.-a teknigt dera~rl -.erillr. 1 
E Biçki ~abe~dne gfrmk tçin lst:. 811 oku:u'l. e«&sen terzilikt:l ça •• 
( yukankl :artlardan ~•,ka, dlkl$ IJ1anlarin bllg! •e tec1iiloo!erini J 
! ~ubeilnl bitfrn1~ obnn4: v_ey& bu art!:nn:;.k mak!adilc ac1Jm1t (AL.1 
j 1ubeyi hitlrenlcr dereccs~nd~ dt-
Ë kif bilg!ol oldujl;unu blr ur.l•han. 1•111 Erkel< T..-zillk oi.ulu) ;n
i la fs.l>at etn1ek ve 16 :;a,1nJan besi de ftNtr. 

L -~ ..... , .. ..,.,...,..,.,...._._~ ,..,M--1111n1111111111111t ....... ._Ml1•~-NU11·w 
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!?.~.~.~~.~~.~~.~ ...... ~~~~.~.~~.~~- ( Meninde Halkevi 

Japonlar Mercan denizl > ... 
muharebesine cevap verdiler ~o 

faaliyeti ) 

(1 fnet sahtfeden d•vam.) 80 bin tonluktan a~ag! olm1yan ve 
~an Denizi mu:harebesinde yapt1klar1 en az 35.5 luk top ta§Jyan bir gcmi 
gibj bir ba.,k1na ugrad1g an1av1L olsa gerek ... 
makt:ldtr. Çûnk!i, kendi tcb!iglerlnJe Astoria stntfJndan ik.l kruv&Wre 
de blldird;kleri g1b!. brr müddctten- gel!r.~; bunlar Amerlkalilarm, ço
ber. Jnponlarin elinde bu]unan Saio- gunu 933 de ve blr ktsmtnt 35, 36, 37 
mon .idalar na ihi•..tç yapmak ve Ja- senesinde ikmal ettikleri sekiz agir 
ponlar•n buray1, Avustralyay1 çem- kruvaziirden ikisi olacak kl, 9400 ile 
bcr11yecek olan istilâ te§ebbü lerinc, 10000 ton arasmda olan bu gemiler, 
huwsile Yeni Zelandaya dogru sark- 32.7 mil sür'atinde. 9 _ 20.3 lük, 8-
malarmda basamak olarak kullan- 12.7 lik topu vardir Id, 12.7 Jik olan 
malarma mâni olmnk lotedlkleri an- hafif bataryast ayni romanda uçak 
la1j1lmaktw1r. •avar topu olarak kullan1labilmekte-

Mercan Denizi mu'harebe.<ini kem- àlr. Bunlardan ba~ka 2 --4.7 lik, 4-
miyet itib.~rilc. Japm~ar kaybctt1iti 8 Jik scrî ate~li uçaksavar t.oplar1, 
z~man, muttcf1k tebllglnin de dah~ 2 katap<>ltu ve oort deniz tayyarcsl 
z1yade kruvawr ve destroyer g1b1 j ta~imaktadtr 
kaflle hlmaye edici s1nif gemiler bn- · . • .. 
tirdiklarmi bildirml~ o~dugunu ha- Austr~l!a s1n1ft dlger kru~azorle~ 
t1rlarsak bu sefer kendi kafileleri- !se; !ngilizlerm bu s1n1fta bm aym 
nin de b~na bcnzre bir baskina ug-1 i~imde, digerl Canherra olan ikl kru
radrgt anla~tlmaktadrr. vaziirüdür. Bunlar 927 de Y_11Ptlm1~; 

Net!cœi h~nüz belli olmami~ olan fa_kat 3~ se~eslnde modern1ze edil
bu muharehenin müttefikle hesa _ m1~ gem1lerd1r. 9850 ton mayi mah
bma askerî bir ~stünl "k ve r hut da recinde. 31.5 mil sür'atindedirler. 
artik harckete geçUle:! fik~~ni ver- 8_- 20.3 lük agir topu, 4: 10.2 lik hn
miyecegi ~imd!den anla~ilmi~tir. fif bataryas1 vard1r kt, bu~lar da 
Mütt fikler bu muharebcyi Japon_ uçaksavar olarak kul!an1labihr. 4-4.7 
Iari Avustralya civarmda~ atmak- lik;. 4- 4 lük. ve 8 -~ane mak!neli tü
tan zivade. dünya efkârmda, bilhls- fegl. 8 tane 53.3 luk torpldo kovan: 
sa ke~di ldare veya himaycsinde ya-1 bir katapoltu, bir denlz tayyares 
~amakta olap kendi haklarmda bes- vard1r. _ 
ledikleri !t.lmad1 kaybctroi~ olan mil- 1 Japonlar, dlger kruvazôrlerln s1-
letlerin mâneviyat1n1 takviyc ctmek , n1fm1 ogrenememi~lerdir. Bununla 
lçln yapm1~ olduklartnt kabul etmek beraber, bu kuvvet1n yaqs1 kaybol
lâz1md1r. Filhakika geçen haft.a Hin mu~ olsa zaten ayaktn durm1yan 
distandan blr ses: Japon •an1n Ho- müttefik itibar1 birnz daha kay'bol
landa Hindlstanmdan at1Imàs1, ve- mu~ olacakt1r. Salomon adalar1na 
rllen yerlerln istir<lad1 tatl1 bir rü- ç1km1ya muvaffak olup tutunamaz_ 
yad1r. dlyordu. larsa Mercan Dcnlzi de dahll. Avu•-

Japon teblii!;ine lnanmak lâz1mge- tralya çevresinde denize henuz Ja
llrs~. mfittcfikler ylne bir hayl! dc- ponlarrn hâkim oldugunu kabul et
niz kuvvcti kaybctmi~ oluyorlar. Bat mek lâz1md1r. 
trg1 ooylenen muharebe gemlsl ylne A. REiS 

K d " " d l ')POR a 1n yuzun en .......... .. 
Beden Terblyesl 

b i r c i n a y et muallimlerlne 
aç1lan kurs 

Mersin Halkevi Biçlu, Dikis ve Nak~ Yurdu talebeleri, Yurd 
Müdürü ile birlikte 

MERSIN, (Tasviri Efkâr) 

Halkevi himayeslnde çali1makta 
olan Blçitï, Dilo§ Te N«kl$ Yunlu, 

Halkev! saJ.onunda 2500 parçaya y~ 

km nefis sanat esyalarin1 lhtiva 

eden çok gfrt:el b!r sergi ~1ya rnu
vaffak olnm~ur. 

Diirt sene gii>! ktsa bir m.üddct 
içinde 71 sanatkâr -bayan yetif;!tiren 
yurt bu Yll da bes bayana merasim
le diplomaJ..aqni ~rmi~ir. 

• 1 ••• 111 ••• 1 •••• 1 •••••••••••••••••••••••• ' ••••••••• 1 ••••••••••• 1111 •••••• ' •••••• 111 •••••••• '' ••• ,,.- ' 1ASKERLIK1 At ve yar1§ 
merakhlanna Eminiinü Yerli AB. $u.besmd<t11>: 

Yd. Topçu Tgm. Refik Og. 
Erol (50627) 330, Yd. Nk. Tgm. 1s.. 
mail Og. Sab ... hattin (38637) 316, 
Yd. P. Tgm. Azabhan Og. Ce~t 
(49720) 317, Yd. P. Tgm. Mahlr Og. 
Alâaddin (49553) 328, Yd. Sv. Tgm. 
Arif Og. Rauf (50779) 332, Yd. Sv. 
Tgm. Ha..'lan Basri Og. Osman Nuri 
(37712) 322, Yd. P. Astgm. H'üseyin 
Azmi Og. M~hmet 1hsan (23175) 
314. Yd. P. Tgm. $akir Og. Münir 
(49z10) 321. 3. S. Ml. Memuru •Meh
met Og. Mustafa Lûtfi (1299) 301. 

* Beyojjlu Yerlt Askerltk $ube
Bi11dP-n: 

A~ag1da yaz11i yedek subaflarin 
ace:e §Ubemize müracaatlar1. Gelme
d•kleri takdirde 1076 say1h kanunun 
nwddei mahsu. as1 mucibince cczalan
dmlacaklari ilân olunur. (11188) 

Sat1hk Arap tay1 
Urfa mübayaas1 babas1 

Hamdani anas1 Soklavi bü. 
tün iyi evsaf1 haiz 1,52 irti. 
fada üç ya~da ve idman 
haliode k•z k1srak tay lâyik1 
degeri verildigi takdirde sa
tdacaktir. i~tirâk de olabilir. 

Kadikoy Yogurtçu, R~it. 
pa~a sokak 26 numaraya I 
müracaat. , _______ ./ 

MahkOmiyet 
Malkara Cümhuriyct Müddei.1 

umumiliginden: I 

Türkiye 

ZÏRAAT 
CurrLhuriyeU 

B 'ANKAS I 
Kur11Ju~ tarihi 1888 - Sermaycsi : 100.000.000 Türk lirast 

Sube ve Ajans adedi : 265. 
ZfRAÎ vc l'ÎCARÎ HER NEVi BANKA :\1UAMELELERÎ. 

Par11 biriktirenlcre 28.800 in·a ikramiye "criyoruz. 

Ziraat BankMtnda kumbara.1 ve kumbarastz tnsarruf he•apla
rm<lw en az 50 liras1 bulunanlara scnede 4 dcfa çcki.ecck kur'a ile 
a~ak1ùaki plâna gore ikriPniye dag1ttlacakt1 r : 

4 adct 1.000 Jiraltk 4,000 ira 100 a<let liO liral1k 5.000 lira 
4 , GOO , 2.NO , 120 • 4 0 • 4 ,800 • 
4 · , 250 > 1.000 > lüO > 20 • 3.20U • 

40 , 100 , 4.000 • 

DiKKAT : Hc•aplannd"ki par"tar bir "'·ne iç'nd~ !;{J liradan 
a•ai:1 du~miycnlere ikramiye ç1kt1g1 takrl:rrle '7r20 faz a•i!e verile
rc <tir. Kur'alar senede 4 rlcfa. 1 Eyhil. 1 D!rlnclkânun. 1 J\lart ve 
1 llaztl'an tnrihlerind• çekilccektir Bir genç seudigi k1ztn 

dostunu oldürdü 
Maarif Vekâleti taraf1ndan seçi

len beden terbiyesi mua.limier! içln 
Haydarpa~a Liscsmde aç1Ian kurs. 

P1yade Ti;"lli. Halil oglu Temel 
Karama.Jimut (50148), Piyade Tgm. 
Tii:hir Og. Fethi Gcnç ( 40686). Pl
yade Tgm. Kâz1m Og. Ulvi (60286). 

Dukkânmda 85 kilo toz ~er 
mevcut oldugu halde sat1~a arzdnH'
mckten suçl u Mal ka rada ba kkal ZüL m•Bl;iilllill••••••m••m•i:llliDllElil::lli:llmm:mm!:i:11mmlliii 
filrar Gürcan hakktrnla Malkara as
llye ceza m!llhkmesinde yap1lan du
ru~mas1 sonunda: Fili sabit giirüL 1 
dügündn Mlllî Korunma kanununun 
32 ve 59/3 üncü maddesile 20 lira 
agir pal".i cv·Msile mahkûm1yctine 
ve on be~ gün müddetlc dükkân1n1n 
kapat1lmas1na ve bu muddet zar
ftnda ticaretton men'ine ve 86 kllo 
eekerin mùsaderesine ve 63 üncü 
madde mucibince hûküm hülâ.•as1nm 

Evvelki gece Sirkecide yine k1s- dün faaliyete ba~am1~t1r. Bcden 
kançhk yüzun<len bir ki~inin olümi- tcrbiye-s! mualllmleri bu rada nazari 
le netice!enen bir cinayet olmu~tur. ve ameli ders gôrmekte<lirler. Dtinkü 
Hâ<lise eudur: dersten sonra muall1mler ~ereflne 

25 ya~larinda Kâztm lsminde blr llir çay verilmi~ ve b_undan S-Onra 
genç. blr müddet evvel beraber ya- l\faarif Vckili Hasan Ali Yticele bir 
pd1klari Emlne aù1nda b1r k1zm tazlm telgraf1 Çt'kilmi~tir. 
Vofiir Emin isminde birile vakit ge
çirdigini haber almtll ve buna sintr
li!nerek raklbi olan Emini büyük bir 
b1~akla vurarak oldürmu~tür. Vnk'a 
hakktnda tllhkikata bn$lanm1~t1r. 

57 llras1 varken 
belediyeden yol 
paras1 istemi' 

Dün Bell'<llye ReL~ :\1uavmi Rtfat 
Yenal'a müraC'aa.t erlen bir adam. 
fak lrllgïnl 1leri sürerck Kay5cr1ye 
Belodtye taraf1ndan gonderilmcsini 
i tem1., ~uphe üzerrne yaptlan ara
mada adam1n üstünde 57 lira bulun
mu~tur. IIakkmda. yalan bc~'anda 
bul.mmak suçundan tllkibnt yap1la -
ckt,r. 

lpllk tevzlat1 
Vllâyet emrine, alâkarlar esnafa 

dag,t1lma.k üzerc 3093 Kro~e ve 5668 
kulu makara lpllg1 verilml~tir. 

Kans1n1 oldüren 
Leon deliyrni~ 

Bir müddct evvel, $~l1<le kar1s1 
Dlrahly? Oz oglun<lan kkkanarak ëiL 
dtir<!n Kapal1çaq1da kuyumcu Lean 
(\rtlnyanm muhakemcs1ne dün de 
Îkincl Ag1rcezada devam olunmU$ ve 
ncticelendiril mi~t1 r. 

llillndigi üzere. t1bb1 adll mÜ$a
hedohanesi Leonun del! oldugunu vc 
cczaî ehliyeti bulunmad1gm1 bildir
mi~ti. Dûnkü muhaken,ecle. t1bb1 
adli meclisinln raporu okunmu~tur. 
Bu raporla da Leonun ~lfa bulmnz 
bir hastahga müptelâ oldugu yaial
yordu. 

Bu vaziyet kar~l'tnda mahkeme. 
Leonun beraetine. ancak. tedavi ve 
muhafazas1 !çin blr aktl hastancslne 
yat1rilmak irzere müddelumumiligc 
tesllmlne karar verm1$tir. 

Yüz bulmay1nca 
Hafiz cemiyetl K1z1 tokatlad1 

Agu t;;sun 13 üncü Per~cmbe g••-1 Sal1h ad,nda bl'.:isi, dün <:alatasa
nü J5tanbul Htffaz muallimi vc Nu- ray tramvay dura~•nda !Iatlcc arl1n
riio ma'liye imamt evve]J Hafiz lia- <la _19 ya~mda blr k1za sarkmtil1k 
san Akku~un tnlebclerinrle, Eski~e-1 etm~. ktz yuz venneymce de kcndI-
'-lrli II f y h Sü 1· r· sin( tokatlam1~t1r. 
11 a 1z a ya. rmene •· 1a- y k 1 .. tk- R -1 
f1z Omer. K1z1lcnhamamlt Hnfn; 1 . a a anan cure ar. eyog u cur-
A C •· II t · lf d 1 mume~hut mahkcmesince tevk1f ol11n s1m ve cma.11:1. a nu,<lr _ ua a. mu;lur. 

r1 Beyaz1t Camu~eriflnrlc o le na- fom------------
~az1n1 m(Heaklr _ieru. ol~naeagrncian il T y AT R 0 LA R 1 
1hvnn1 dinm te~rtflcri r1ca olu11ur. 

Avakat :~h~~~e~i~azmano~- 11
1 

lu'nun k1z1 Semiha ile gnç s11bayla
r 1m1zàan Nlyuzi Ayturun n1kâhlari 
Beyo"lu Evlenme Memurlugu tara
fmdan akrnba ve dostlar1 huzurilc 
icra ed lnÜljt1r. ~nç evlllere sa11det
lcr dilerlz. 

Ilarbiy~ '1.C>ktebi komutanl1il:mdan 
Dliltekait Tugbay 

Millî 
oyunlar 
f estivali 
14-22 Agustos 

Duhuliye 
yoktur. 

Konsomasyon fi.fier! P1yango &'1-
eclerile Festival yap1lacak gazlno
larda sat1lmaktad1r. 

lier tùrlü iza.hat: Telefon: 23340 

RAUF YENEL 1 
"Yefat etml$tlr. Cenazesi 11/8/912 

• • 
Festival 

11alt giinü Kad1kiiyünde Cevizlikte 
Sof'a 90kagmdakl 11 No. lu hanesin. 
den kald1nlnrak cen><ze namaz1 olr
leyin Osmnnaga carniinde k'hnd1:.:
tan sonra K .. rz.cuhmetteki aile me. 
zarl1kmn de!n~<illccektfr. 

DUzeltme 
Dünkü at yar1,lari nctlccledr,[ 

bildiren yaz1m1z1n ik;ncl sütununda 
e4 üneü sat1r sahven yanli., olarnk 
ttkm111t1r. Asl1 ,Oyle olacakt1r: cni
zamna.me mudb~nce. ko§uyu terkct
t·:.; yerdcn tekrar •a.haya a,·det ede
zek yan~ ba,,liyan hayv:m k,,,u da
ltili adOOlunur.> Oziir d!ler ve düzcl_ 
ttriz. 

Bir oka\izün gQZ ~"11,larin1 ku
rutmaktan dalla ferab verici ne 
vard1r? 

Qoeuk ~irgeme Kurumu 
Gene! Merkezi 

bulma cas1n1n halli 
Bulmacan1n h 'ledllmit 1ekll : 

ZEYBEK - HORON - BAR 
Dof(oru halledcnler aras1nda çekl-

len kur'a netice inde kazananlar1n 
hcidiyeleri adreslerine gonderik><:ck

I tir. 

SAVA~ 
Her ay1n birinde lnti$ar ct111ckte 

olan bu kahramanlJk m~c111uas1n1n 
40 tnCI say1~1 ç1km1,t1r. 

Bu say1da :1-1. $ck!p Tunç'un. 
Kanden11r!n, Fatk Türkmcn'in yaz1-

1111ri. roman ve h:kâyeler. ftkralur. 

1 

askerl:g-e dair muhtelif yaz1lnr ve 
dünya :<ava~tna ait resimler. Piyade 
~.t15 Okuluna, Gü111Uk ve lnhisarlar 

1 
Vckâlctme. Askc•·i okullarda mczun_ 
lar §ercfine yap1lan tôroo]pr" '!air 

iiii:.iiiiiimmmmmmiiRiiiiiiiiiiiiiii- rôportaj la r va rd 1r. 

* Beyojjlu Yerli ABkerlik $u/Je_ 
sintlen: A~ag1da Jsimleri yaztl1 Yd. 
subaylar1n acele ~ll!bcye mü-racaat.. 
lari ve gelmedikler! takdirde hak
lar1nda askerhk kanununun maddel 
marhsu&asmca ceza tatbik edll~cgi 
ilân olunur. (11213) 

Top. Tgm. ~lâl Og. Mahmut 
(5-0523), Piyade Tgm . .Mehmet Og. 
Hasan ( 49909). Piyarle Tgm. MUS
tafa Sabri Og. Ahmet Necati 
(50103), Top. Tgm. Mehmet Og. 
Mazhar $etwr (&0713). P1yad ~. 

Cafer (49222). Plyadc Tgm. Ali Og. 
.Mehmet Sar1dogan (49813), P1yade 
Tgm. Yu;;uf Og. Fuat Subd$1 
(4932r.), Pcyade Tgm. Murat Og. 
Cclàk!ttin (50102). Piyade TJ:'"ll\. Ha
z1m Og. Ulvi Gülüç (50286). 

* .5ehremini As. $Hbest Ba-viuml1-
{jmdan: 

1 - 339 dogumlu ve bunlarla mu
amcleye tàbl mükclleflcrin yoklama. 
!arma 28 Agu"tos 942 gününe kadar 
devam edilecegi evvelce gazcte!erle 
ilân edilmi§ti. Gôrülen liizum üzerine 
yoklamalara 25 Agustos 942 Suit gü
nü n~hayet veril!.'Cektir. (Yoklama-

1'ainriri Efkâr ~teslnda 
karar vcrllmi.l;tir. 

!ara haftanm Pazartcsl. · Çar~amba 
ve Cuma günleri llgleden sonra de
vam edilccaktir.) Bu mûddet zarfm
da $Ubeye gelerek yoklamalarm1 ra11 1 
t1nn1yanlar hakkmda askerî mükeL 
lefiyet kanununun cezaî ahkâmtn!n 
tatbik edilecegi; 

2 - Askert tekaüt, yetim, 
malùl maa~lartn)n tahsisl i~lerinde 
sür'at ve s1hhati temln içln alâka
darlara rehberlik edecck Vckâlet 
emrl §ubeye gelmi$tlr. Bu i~le alâ
kas1 olan vatanda~lara ~ubece icap 
eden lzahat ile ma Cbu emirlerden oL 
rer nütfhasin1n verilecegi ilân olu
nur. 

Istanbul Deniz Küçük 
Nakliye Esnaf1 Cemiyetinden: 

Meslegln !lerleyi~ine medar olacak bllgileri esnafa ogretmek, es
naftan nez ve müzayakaya dueenlerl, hastalar1, malûllerl korumak v~ 
csnaf ara~tnda esnaf11ktan mlltevell1t ihtilâflar1 halletme~ mak. adile 
müessi,Jerl aeaguln ynz1l1 zevat taraf1ndan tes1s edilen ( Denlz Küçük 
Nakllye Esnaft Cemiyctn nin 3512 •ay1!1 Ccmiyetlcr Kanununa gore 
Umumî Hey'etçe tadil o1unan nizamna"'e ta•d1k olunarak istanbul 'V1. 
lâyetinin 163 No. ve 27 /-1/942 tari•hli tlmühabcr lie tcsci! edtldigt ve Ce
miyet1n Galata. Yagkapan1. Peqcnbe Pazari. Kasan Han Ni. 9/1~ da 
faaliyette bulundugu ilân olunur., 

CE!\ilYET!N MÜESSISLERt 

Salih Tanya$: T. C. :'>loda $lna~füey sokak No. 7 han• 
Halit M1s1rl1: T. C. Eyüp l skele ba~.1 No. 7 hane 

Sa.bd Demircan: T . C. Unkapani Y es il Tulumba So. No. 3 hane 
1\1u~tafa Talayman: T. C. Tophane Çukur Cuma No. 10 hane 

lbrahim Yalç1n: T. C Kadikoy i•ml1l H. H?y Sa. No. 37hane 
!\lu tafa Eryùz: T. C. Ed n1eKap1 Çukur R'lstan M. No. 18 hane 
Remit Mahan: T. C Galatu Ar::ip C'an11i lllahnrnd!ye So. No. 13 har 
:'.\lustafa Huntal: T. C. Eyüp Sofolur T<>prak ~okak No. 25 hane 
IIüseyin Ü11dag: T. C. Sirkrci Jltca P~~a cact. No, 23 han 
Rfut Aktepe: T. C. Ha'1c oglu • ut uce Karaa[pç ca. No. 41 hane 
Mustafa Sehr: T. C. Il 'küy C'<t 11! alti No. 22 hane 
llal•t Gûrsoy: T. C. Aksaray Selim Pa~a ~~ku~u No. 8~ ha ne 

BANKASI 
K. Tasarruf 
HESAPLARI 

2 lkincit~rin 
Ke§ideaine ayri/an 

ik,.amiyeler: 
ad et 1000 li rali k 

> 500 • • 250 • • 100 , 
• 50 > 
> > 

Istanbul Elektr k, 
Î§letmeleri Umum 

Tramvay ve Tünel 
Müdürliigiinden: 

l. - ~ag1da clns vc m1ktari ve muvakkat tenunatinr1 yaz.tl 
malzm1e 1darece mektupla tekllf lsternek suretile satin alinacakt1r. 

1 

Mumlu verit 20 m/m 

Mumlu eerit 25 m/m 
Mumlu $erlt 30 m/m 

Metre 
20.000 
20.01)() 

2.000 

Muvakkut teminaf 
Lira 

150.
·50,-

30.---1130.-
2. - K1smt tesllmat içln de teklif kabu! olunur. 

-
3. - Tekl!flerln muvakkat teminatlarla birlikte e!1 geç 17 /8/942 

Paznrtes! günü saat 17 ye kadar ldaremizin Levaz1m Müdürlükfine tev 
di edilmesl lûz1md1r. 

4. - ~artnameler idarenln Lavaz,1m Müdurlügiinde paraaiz tevz 1 
edllmektedir. (8555) 

·-----

! Devlet Dcmiryollar1 Slvu cer atelyesi !ç:.ln tcsviyeci ve tornae 
al1nacag1ndan isteklilcrin Haydarpa,ada blrinci ve Sirkecide dokuzuneu 
1&etmc Müdürlüklerine müracaatlar1. (8541) 

4 • • 

10.9.942 tarihinde yürürlüge ginnek üzere : 

2 

-

O. D/214 No. lu Afyon, D. D/941 No. lu kuru üzfrm ve D.D/95 
No lu iskenderun - Hnlep e~ya tarifelerl kald1rtlm1~t1r. Kuru üzüm 
nakliyat1 D D/912 tar1feye girmle-tir. Haydarp~a - Sirkeci denlz nak 
liyat.ma ma,hsus ll ll15J2 No. lu tarife degi$tirilmi,ttr. Daiha çok bilg1 
lstasyonlardan alir.ab. 1•r. (644!1-8580) 

• • • 
Q 16.8.042 tanh11'1e yürürlü~ glnnek üzere ckapl1ca> D. D/20 

No. lu zahirc tar f 0 ne girmi,tlr. Daha çok bllgi ist1nyonlardan altn1r 
(64';0) 

S11hib1 ve Ne~riynt Müdürü: Z1ynii 1 CBlJZZIYA 
Ba 1ld1!t1 yer: Matbaai EBÜZ?.ll' A 

[~ 
234567i9 

1 1---1--: 
2 

1--1--1 
3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 

BUGÜNH:Ü PROGRA..M 
7.:!0 Prog, saat ll•.OO Konu~ma 
7 a~ Vücudumu_ 1:1.1;; 1"as1. hey•tl 

zu i~letclim rn.ao Saat haber 
7.40 Haberler 1 !1.15 S. Saat 
7.55 lfüzik 19.55 Oyun-bava. 
8.:J5 Evin sau ti la ri 

12.:30 Pro~. saat 
12.:l~ i;;ark1lar 
12.45 Hnberler 

~0.15 R. Gazctesl 
:W.45 lifl?zik 
21.00 Z. Takv1ml 
21 10 ;\füzlk 1 :uo Türküler 
21.:;o Kon u~ma 

18.00 I'rog, saat j2t 45 .\lüzik 
18.0:! Ork!'l<trn 

1
22.:io Saat. hab<'r 

l IS.45 Fa.sil hcyctl 2Vi0 I<apan1~ 1(
,1 SA 1 

1 

10/8/1942 MUAMELESI 
Lonclra l Sterlin 5.2375 
NCY}'01'k 100 Do nr Vl0.70 
Ceuevra JOO Frank :io.:l65 
Madrid lOO Pezcta 12.9:l75 
Rt"'kholm , 100 isv . Kr. 3LGO 

ESI1Al1 VE '.i'AIIVILAT 
·'11uame- Muamo-

le li lesiz 
lkraml~ell o/,,5. 938 -.- 20.50 
fkr Ergo11! %5, 9:l3 22.10 ---
'Ït 7% T.borcul,2.3 '23 .50 -.-
Sivas.Erzurum 1 -.- l!l.90 
c;.::1,·n~Erznrun1 2-7 20.- ---
32, 1!132 Hz. tnh. -.-- 51 -
'1r7, 1941 D.Y. 1 --.- 20-
%7, 1941 D. Yolu 2 -.- 19.70 
An•.doiu D.yolu %60 --.-- :i& ~o 

• D. yolu 1-2 -.- 52.~,() 

Anaàolu D.Y. Tah. 3 --- 51 50 
Anarlolu Müm•·s. -.- 48.-
~Jerkez Rnnkn•1 --.--166 . 

JhnkMI ruur.a -. - H.70 
t~ HanknRl Hàinlline -.- lfi.20 
le RnnkMt Ill üessis -. ·-210 -
T T. R. nam:-t. -.- 3 50 
A'l~n Çimento --- 10 10 

• • mùc•~Ï• -.-- 12. --

$nrk deglrmenleri --.- . .,. n ..... ) 

tWhnt. cleglrmen. -.- 213.:')0 
--- 94.--('f(j r, T Rono\ari 

Ttlr Ion i;;irkrtl --- 11.40 

t r;t, TJmum Sle:ort!\ -.- 29. -
t.t. R1ht1m. Ook 
f sl. Sn ·r $irkctl 

J1a 
11 

ors:t ha ri ci 

RP$a<l1ye 
Külçe alt1n gram1 
hviçre alt1nt 

--.- Jfi.fi(I 

-.- 6.1 6 _, 
- [illl altm fiyat1 

Diinktï Uugiin kil 

0 
fi 
0 

32.50 34.6 
4.:~ 4.!l 

-.- 28.6 

• TAKVIM • 
Agustos: Sala 

-----
1J61 H. 

11 
nss 

Ru ml 
RECEB Te mm us 

2!1 29 

t;un:223 Hizir 98 

Vakltler 
Ella n ! 1 Vautl 
S. D. S. o. 

GUaatl1annJ 9 S4 6 07 
Ôile 5 05 1 19 
lo<hadl 8 S6 11 Il 
Aktam u OO 20 14 
Yat&1 1 44 H S9 
lm1Jak[yar10J 7 ris 4 J3 

Tasv.iri Ef kâr 

Nüshas1 t5) 

j Abonc §Craiti 1 
Ser..ellk ············ 
Aiti ayltk ··········· 
Üç ayltk ... ......... 
Bir ayhlo ············· 

DlKK.A.T • 

kurWjtur. 
Tiirk111s Ha 

;çi1& içtl" 

1400 Kr. 2'/00 Kr., 
> 
> 
r. 

750 > 1450 
400 , 800 
150 , :voktu 

ncrcolunm1van evra:r hde olunma:s. 


