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Sovyet Cebhesi 1 

Sovyetler 
Brıansk 
----Ve----

Meşavfkı 
dün aldılar 

ALMANLAR 
ÇEKiLiYOR 

Alman gene alı 
Bravn öldtl 

. Moskova : 8 (a. a.)- Tebliğ: 
Sovyet kıtaları cebhenin b·a 

. zı kesimlerinde Almanlatı ge Sovgel ceplıesinde tayguelerin himayesinde w t41tk hikamu 

tı atarak ileri hareketine devam 
etmiştir. işgal edilen birçok yer
ler arasında Moskovanın 130 mil 
cenup batısındaki Meşavfk şehri 
vardır. Bı iansk'ın işgali sırasında 
1.200 kamyon, 40 top, 5 tank, 60 
sıpcr havan topu ile 420 motosik
le.t,. 17000 obüs, 22 000 ,,kara ma
yını ve büyük mikdarda diğer 
malıeme elimize geçmi~tir. 

Stokholm : 8 (a. a.) - Sos 
yat demokrat gazetesinin Bertin 
muhabirinden: Alman ordusu Rus-

yada kışı geçirmek için yerleşecc· Londra : 8 (a.o.) - Sanıldı· 
ği halla henuz varmamıştır. Ardı ğına göre, Almanlar ıeçen hal•·I 
arası şekilmeyen taarruz dolayısiy- randan beri 6 - 8 bin tayyare 

le orada . da tutunup tutunaımya· 

caQ'ı belli değildir. 
Londra : 8 (a.a) - Sivasto· 

pol çevresinde oiddetli muhare
beler oldu~u ve Sovyetlcrin bir 

kaç nokta·la Alman hattını yar· 
dıkları bildiriliyor . . Berlin radyosu 
general Brovn 'un Sovyet cebhe· 
sinde öldüğünü bildiriyor. 

kaybetmişlerdir. Bu yüı.den Al· 
man hava kuvvetlen aııtnuftır. 

Bir müddetten beri • Almınyada 
tayyare yapımı, kayıptın lıarttlı
yımıyor. Almanyada • Ruıyada· 
ki muvaff ıkiyetıiıJiti bıvı klld· 
retiııin kiyaf cbiılitiodeo iler1 ıd· 
diQ"i aöyleniyor. 

Moskova : 8 {a.ı} - Sovyet· 
t~rl411 ı sıcl AJ~ 

FRAl\JSA'DA 

ÇOK MÜHiM 
BiR DEVRE 

DiL TARiH KURUMUNUN BiR ESERi 
~ 

İMLA KILAVUZU 

Hadiseler 
bekleniyor 

BEB YUBDDAIA LAll• OLAR 
BlrlSEB*lfjiB-VI np .. aı .. 

Türk Dil Kurumu tarafından uzun müddcttenberi baıırlandıtw 
bildiğimiz imla Kılavuzu basılmış ve neşredilmiıtir . 

- Petene kar'ı -

Berlinin sabrı 
Tükeniyormuş 

Klavuz iki kısımdır : Birinci kısımda Türk yazısına ve imliuoa 
ait umumi kaideler vardır . ikinci kııım , Osmanlıca ve Türkçe bütün 
kelimelerin imlisını göstermektedir • 

Şimdi yapacağımız tek iş , bu kılavuzdan mau1anmız &tünde 
birer tane bulundurmak , ıazetelerde ve kitaplarda bu kılavuza oyarak 
imla birliği kurmaktır . Beı n : 8 (a.a) - Ditath ıra

ıetesinin Berlin muhs-biri yaı.ı
~or.: B;rlin basını Almanyanın 
arıs bu}ük elçisi Abet'in Alman 

Kılavuzun herkesin işine yarar buı kaidelerini okurtarıffilza bildir· 
mek istiyoruz : 

Yada u1.un müddet kalmasına 
bü}'Ük b" ır ehemmiyet veri yer. 
~l~~ı hadıseler çıkabileceğine de· 
1 ır · Mareşal Petenin Fransı1 
devletini idare ediş tarıma dair 
Alınan gazetelerinin yazıları da 
çolc manalıdır. Esasen Berlin ne 
ı~man sabrım tükendi derse' btJ 

1 - iki veya daha çok kelime bir araya ıetirilerek yeni ve ıyrı 
anlamada söz yaratıldıQı zaman, bunlara •birleşik keliDleleu denir ve 
bir aı ada yazılır : hanımeli • geli.şl~ıel • imambayıldı ribi • • 

bır b 1 ' b. u 11 ana işarettir. Almanyanın 
·~ anlatmaya varmak için yap· 

tıg~ teklifler Vişi tarafından kabul 
edılmemiıtir. 

Fransa iki yü1.lü bir oyun oy 
nama.kla ittilıam ediliyor. Ve ta· 
mnmılc yenilmiş oldugu hotırla
tı~ıyor. ·. Pariıteki havanın tıpltı 
Tımovıçm hükümet darbesi za 

hmanında Bclgraddaki buhranlı 
ava va be d.,.. - . 

J nıe ıgı soylenıyor. 

~alk • yaktaıtı~ını hiısettiği ha· 
ısjler do\ayıailc kaygılıdır. 

TARİHTE 
• • • • 

BUYUK 
BÜTÇE 

A iman harp mıınalıttın 
iki mi•li tutan 

bütfeyi bay Ru~velt 

kon•r•y• takdim etti 

Vaıiniton : 8 (a.a) - Ruı· ran Parlamento&unda 
Tahran : 8 ( 8 a, ) _ Bugiln velt, kongreye verdi~i bütçenin 

patllimeııtoda ikinci defa müza- dünya tarihinde en büyilk bO.dce 
kere ediltcek olan lngiliz.Jran mu- olduA-unu ve bunun Alman harp 
ahedeıinde bazı değişiklik yapıl masraflarının hemen iki misli tut-
ması telclif erlilınişt!r. . tuQ'unu bildirmiştir. 

------------~~---~~--~--~---------------

AMERİKANIN 
ANKARA ELÇİSİ 
• Ankara : 8 (Tü~kıözü: Muhabirinden) _ Verilen ma· 

lurnata ·~re, Amerıkanın A_nkara elçiai Vaıin•tona alın· 
mı!, :'-rıne de Moskovadakı Amerikan büyük elçiıi tayin 
edılmı,tir. 

Vaıington : 8 ( a. a.) - Ruzvelt, Birleıik devletlerin 
Ankara Bü1ük elfiıi Makmoray'ın büyiik tecrdb•lerinclen 
"_afin•tonda .i•tilade edilmeıini kara,,faıtırmııtır. Sefir Hari· 
;•Ye na3ırlıiında ıark iılef'ini idar• edecelıtlr. Amerilıarun 
~uy~tler Birliii büyük elfİIİ Stanhard Tflrlti1• BO,,ülı el· 

~ . . 

2 - cEtmek, eylemek• ıibi 
fiillerin başını gelerek bile.ıik fiil 
kuran kelimeler bir arada ymlı
caktır : Addetmek , icabettirmek. 
tahdidetmek gibi • . , 

3 - Has adlar , nüf!JS kiltü 
tündeki şekilleri ile yazılacakbr • 
Gerçi , bundan önce • < Recep . • 
ffibi has adların sesli harfler önüo 
de aldıktan sese g-örc y~lma1'· 
rını istiyorduk • Mademki aRe· 
ceb> i diyoruz, o halde tRe~t:i· 
yazalım , fikrinde bulunuyorduk • 
Fakat bu mahzur eski arapça 
isimlere aittir • 

Şimdi hepimiz soyadı kullan· 
dıiımızı göre bu mahzur yoktur. 
Kütüğe kaydolunmak serbestliti· 
~e gelince , bazı benzeşimlerin 
önüne geçilmek için • Avrupada 
da has adlardı imla detişimi ya· 
pıldıtı vardır • 

Yer adlan , birçok kelimeler 
den yapılmış da olsa , bi!ef~ 
yazılacakbr : Hasköy • Anadolu 
hisar iİbi .. 

Has adlar kendilerinden sonra 
gelen eklerden bir c'> kesme ip· 
reti ile ayrılacaktır : Ahme~'i 
gördüm , veya , Ankara'ya ıel· 
dim gibi •• 

Tarih ve coğrafya isimleri 
bizde söylen~iti gibi yazılmak 
esastır . A~cak Latin aslında ' al· 
fabesi olan dillerdeki bu ribi. has 
adlar ansHdopedilerde ve yüksek 
ilim kitaplarında kendi dillerinde· 
ki gibi yaııhp , tizımsa .o~tınuş:

lan da yanlarına konacaktır • 
4 - Sesli harf üstüne konan 

ve c düzeltme > adı verilen el> 
işareti iki i~ rörOr : 

A) Üzerine konuldutu sesli 
harfin uzuo okundutunu . ı&· 
terir • 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OUVEN • ·:z· 
Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaeklzlncl Yll - Sayı : 6204 

1 . Aı,manya durumu 1 Seyhan Vilayetinin Mali Vaziyeti 
• 

01-du ile 
lVQziler 
b.rasında 
ğeri!nlik 

Viliyet büdcesi 
tesbit ediliyo 

lENI BGDCE DE GEÇEN YIL 
B0DCESINE YAKIN OLACAK 

Rejim devirme 
taşebbUslerlne 
karşı tedbir 

l .. -! .. ...... ı 
ı 

i' 
1 
1 

Şehir •olıaMarına 

mitraly6~l•r kondu, 
İffİ malaallelerinJe 
•İperler kazıldı 

1 . • 
1 MITlERİH TEK lif iNi 
1 DRDU REDDETTi 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı .... ' ...... ı 

Se} han ViUiyetinin yeni büt
çesini tanzim için hafta va)İ lllİZ 

B. Eaik~ Oıtün olmak fiure dai
mi encümcn:her güıı toplanmak
ta ve devamlı olarak Ç1Jlışmaktıı
dır. Dün kendia1irıi 1iyarr.t edeıı 

muharririmiıe valill'iı.in verdiği 

malumata göre, Vilayetin yeni 
bütçe hazırlıkları ilerlemektedir. 
Varidan bütçesinin tasla~ı ta
memlanmı§tır. Şimdi maııraf büt
çesinin tespiti çalışmaaınn geçil
miıtir. Dün bilhrssa maarif ve 
ziraat bütçesi ile meşgul olun-
mu~tur. Tahmin edildiğine göre, 
yeni yıl varidat bütçesi \'İlayelin 
geçen yıl bütçe rakamına yalın 

,. .. 
J .. çodrı : 8 (a. e.) - Bu 

a batık( l.ondrs iUeteleri" bAş
hcı u'müm aakcri durumla Al· 
IQanyıd~L.:i vaziyeti tetkik ediyor. 

av.eteler herhıgi bir istilaya 

olacaktır. Rittnui mnsraf bütçe

si de gelir kısmınn denk olacak· 
tır. 

Fon Ribbentrop 
Macaristanda 

• ~~· korunma tedbirlerini kuvvet• 
ıJndirmek .ibere harp i•yretleri
o1o arttmlması lüzumundan bah· 
tfdiyor. De) l ekspres'in tanınmış 
wıL:ert yazarı Marley Riıard, Al
manyıdı ordu ile Naıi partiııi 
ar11ında yavaı yavaş bQyüyen 
ıolatmaıhk hakkında tafsilit 
veriyor. Ri14rd. Maaeıal Brav-

Budapeşte : 8 (n. a.) - Rib· 
bentrop 11,45 de Bardossiyi ziya· 
ret etmiş, samimi bir konuşma 

yapmış, Kral Naibi tarafından ka
buledilerek öğle yemeğini saray· 

çiç'le diler ıeneralların uzaklaştı
,.,:.;lmuı G&ermeJıeıkaoai bir rejim 

(Geiisl 2 ncl sayfada) da yemiştir. 

Ç81Je 6ir lnfiliz l>ataryası faliyet '1rasında 

........................... , 

• 

• M··ANILA 
1 Uzakşark ccbhesinin tetkiki 

• • • • • • • • •• • 
• • 
U 

zakıarkta cebhe henüz yerleşmcmelde beraber önemli f 
· savaşlar olmakta ve muharipler kuvvetlerini her gün f 

arttırmaktadır·. Uzakşarkta\ti bu muharebe sahnelerini t 
tetkik fay.d~sız olmu : • ı 

. Fdıpıo takım adalarındaki Luıon adasıııda ,buhı.nan Ma- f 
nila tehrij1571 de Filip il. nin kırallığı zamanında Mıguel Lo- f 
pez de Leıaspi tarafından bura}•a yapılan beşinci sefer sıra- f 
ııodı korulmuıtul'. f 

27 nisan 1565 te Cebu'ya çıhn Legaspi, şehri tahkim f 
etmiş ve bunun ilk adı olao Manila'yı da oldu~u gibi bıra- f 
kırtk, burayı kendiıine hilkCiınet merkezi seçmiştir. f 

Manila adı. yerli lehçelerden birisinde bulunan iki kc- : 
limeden relmektedir : c Mayron nila. > Bu da < Nila vardır ıı f 
manbıoadır. Nila buralarda aık 11k rastlanan küçük bir ağa_cı~ f 
adıdır. Mıoila şehri resmi olarak 15 mayıs 1571 salı gunu f 
teslim alınmıştır. f 

1887 d,,. yani lıpanyol hakimiyetinin sonlarına doiru, f 
Maniıa•oın nüfuıu 1S5.000 kadardı, Amerikalıların yaptıkları f 
aoo nilfuı uyımına ıöre, timdi bu şehirde 623.000 kiıi otur- f 
maktadır. Santieıo kaleıinin eteklerine kurulmuı olan tahta f 
evlerden mOrekkep eı~i lfpanyol ıehrinin etrafında. gittikçe ff 
itClyüyen modern Manıla, sonradan büyük bir ticaret ve en- f t:: morke•i haline selmiılir. ı . ..................... . 

Uzakşarkt aki 
Son muharebeler 

SLOVEN GERDEK 
BÜYÜK DAYANMA 

I.ondra : s· ( A. A. ) - Tok· 
yo ı adyosu Slovengerdc çok şid 

detli muharebelerin başladığını , 
lngilizlerin iyi tahkim edilmiş 

mevzilerde inacllı bir mukavemet 
~österdiğini bildiriyor . 

Sirıgnpur : 8 (a .a.) -:Aşağı 

perakta düşmanııı nğır baskısı 
devam ediyor . Japon tnnklorı 
bir ruıkladn müdnf aa hatlarımıza 
girdi. Sehıngnı dn düşman doğu-
ya doğru il erlil or. 'f'tı.} yareleri· 
miz Don ve Kedag hava mey· 
danlarına hücumla ) üksek infilak 
bombaları almıştır. 

Londra : 8 (ıı .a .) - Japon 
tebliğine göre Japonlar Şaııhayı 
tahrip ellikten sonra bumdan 
stratejik bir çekiliş ) opmıştır. 

İcra Vekilleri 
Anknra : 8 ( n. a. ) - lcl'a 

Vekilleri Heyeti bugün Başveka
lette Başvekil Refik Saydamın Re-
isliğinde mutnd toplantısını yap· 
mıştır. 

Libyada · 
· İngiliz tazyiki 
ğittikçe arhyor 

Agedabya çevresinde 
ıon aıabarebeler 

Kahire : 8 { A. A. ) - lnıi· 
liz kıtalan Agadobya çevreiilnde 
düşman üzerindeki baskısını do
vam ettiriyor . Halfaye çevresin
de de lngiliz baskısı artmışhr . 

Kahire : 8 ( A. A. ) - lnai· 
liz hava tebliği : lngiliz ve Hür 
Fransız tayyareleri fena havaya 
rağmen Halfayedeki düşman mev 
zilerioi tesirli surette bombalamış 

tır . Pazartesi günü Tarabulus 
şehrine bir :ıkın vapılmış ise de 
havanın müsnncJesizliğinden dolayı 
neticesi göriilememiştir • Paıar 
giinü Sicilya tayynre meydanınn 
yapılan hücumda 44 tny}'nre tah
ı ip edilmiştir . Bunlardan otuzu · 
nakliye layynresidir . Bütün mey
danda yangınlar çıkanlmıştır • 
Bu hareketlerden bir tayyarcmiı. 
dönmemiştir . 

Ankara : lR.G.) - Kum fır
tınasından istifade eden Rom ol 
kuvvetleri Agerlabyadan çekil
mektedir. Müttefikler düşmanı ta· 
kib ediyor. - -
Kordinasyondan 

ÜÇ YENi 

karar çıkıyor 
Ankara : 8 (R. G.}1- Yarın 

(bugün) baıı Koordinasyon karar· 
lan çıkacaktı!'. Bunlardan birisine 
göre, Toprak Mahsulleri Ofisi mı· 
sır mahsulünü 11 kuruştan muba
yaa edecektir. lkinci karara iÖre 
de, fasulya ve pirinç mahsulü için 
iki milyon lira daha tahsisat ayrıl· 
mışbr. Diğer bir kararla da tütün 
müstahsılını korumak için hükii· 
met piyasaya müdafaa edecektir. 
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• 
istimlaklerde bundan böyle 
Helkın vaziyeti düşünülecek 

Lik maçlan 
Beden Terbiyesi Seyhan böl-

1resi lik heyeti toplanmış ve lik 
maçlarının başlamasına karar ve
rerek fikstürü tesbit etmiştir. Fud· 
bol lik maçlarına hu Pazar iÜnii 
ıehrimiz., Stadında başlanacaktır. 

ilk karşılaşmalar, Pazar günü 
Oemirspor - incirlik, Ceyhan
Malatya mensucat, Adana iençlik 
- Milli mensucat arasında yapı· 
ı.caktJr, 

Ollallar açaldı 
Şehrimizdeki ilk ve orta olu!· 

ların dinlenme tatili yaptıktan 

malumdur. Dün sabah bütün O· 

kullarda derslere başlanmıştır. 

Kır koşuları 
Dün haber aldı~ımıza göre , 

ıelecek pazar günü~ şehrimizde 
b6y6k bir kır koşuıu yapılacaktır. 
Her sene bütün memlekette ya· 
pdmaaı mutad. olan bu koıu cSa
karya:lur koşusu> dur. Bu koşu. 
ya Adana da 200 den fazla atle· 
tin iftirak edeceği. tahmin edil 
mektedir. 

PEHLIV AN KURS Ü 

Şehrimizde pehlivanlar kurau 
açılacaA-ını ve cenup böljıı:leri 

pehlivanlarının ft:hrlmiıde topla· 
nacı"tını yaımıştılc. Verilen ma· 
Ulaıata göre pehlivanlardan bir 
kısmı gelmiıtir. Gençler yakında 
antrenördn idaresinde çalışmalara 
bıılıyacaklardır. 

TORKIYE RadyoJu 
ANKARA Radyosu 

Cuma 9.1.~942 

7.SO Program ve memleket sa 
at ayan 

7.33 Müıik : Hafif Par5alar 
(Pl) 

7.45 Ajans haberleri 
8.00 Müzik. : Senfonik parçalar 

(Pi) 
8.15 Evin saatı 

8.30/ 
8.45 Müzik : Senfonik parçalar 

programının devamı (Pi) 

1~.30 Program ve Memleket sa 
at ayarı 

12.33 Müzik : Karışık farkı ve 
türküler 

12.45 Ajans haberleri 
13.00 Müzik : Karııık şarkı ve 

Türküler Prorramının Oe 
va mı 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Program 

(Pi) 
18.00 Program ve memleket sa 

at ayarı 
18.03 Müıik : Fasıl heyeti 
18.40 Müıik : Dans müziA'i Pi 
19.00 Konuşma ( iktisat sa 

atı ) 
19.15 Müzik: Sololar Pi. 
l9.30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans haberleri 
19.45 Müzik : Klasik Türk 

zi~i proıramı 

I0.15 Radyo' Gazetesi 
1().45 Müzik : Hicazkar makamın 

dan şarkılar 
U.00 Ziraat takvimi 
11.10 Temsil 
~.00 Müıik : Radyo Salon Or 

kestrası ( Violonist Necip 
Atkın ) 

!2.30 Memleket saat ayarı Ajans 
Haberleri , Ziraat , Es 
ham - Tahvilit Kambi 
yo - Nukut , Borsaıı , 
( Fiyat ) 

~.45 Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası Proıramının De 

vamı 

2.5~/ 

Yınnki Proıram ve Kı 

Ô~rendiğimize göre, Dahil iye 
vekıllı~i beledirelerce yapılmakta 
olan istimlik itlerinin ve bu iıtim · 
lalelere temel teıkit eden umumi 
menf ıtat kararları haHında vali
liklere bir _tamim· }'apmııtır. 

Veldllik bu tamiminde bele-
! diye ve idare amirlerinin umumi 

menfaet kararlaı ı \'erirken tem en. 
ııi ile hareket etmelerini, boşalt· 
ma ve yıktırma iılcrioi daha mü· 
aait zamana bırakmalarını ,)'etim, 
dul ve asker aileleri aibi cemiye
tin himaye ve muıaherctine muh. 
taç olanların yerleri , iıtimlak 

edildi~i taktirde yatacak ve yiye· 
cekleri sağlanmadılcça Ve} a ya 
pacakları yeni meıken için mal
zeme tedarik etmedikçe istimlaki. 
yapılmaması bildirilmiştir. 

Yüksek mühendis 
okulu talimatı 

Maarif vekilli~i talim ve ter 
biye heyetince kabul edilmiş olan 
yüksek mühendis mektebi tedriı 
talimatnameıi yürürlüğe girmiştir. 

Gülle atııları 
Önümüzdeki pazar günü spor

cu gençler beden terbiyeıi bölge 
bahçesinde gülle atış müıabaka· 
ları yapılacaktır. 

Halkevine düşen 
yeni bir vazife 

Seyrü sefer kazalarını önle· 
Dlek için halkevleri, köy odaları 
ve okullarda halkın ve çocukların 
aydınlahlması kararlafmıftır. 

Yabancı dil konuıulan 
illcolıul talebeleri 

Öğretim dilleri birbirine uy· 
mıyan iki yabancı illcokulunun bi
rinden diğerine girmek iıtiyen 

talebelerin , bu okullardı veya 
yabancı okullarının ilk kısımların· 
da ihzarı sınıf bulunmaması dola· 
yısile girecekleri ilko1culların Ö~· 

retim dillerindeki bilgilerine iÖre 
layık oldukları sınıflara alınmaları 

ilgililere bildirilmiştir. 

SUÇLU MUALLiMLER 
Maarif inzibat meclisinde 

ikinci defa bakılan işlerde kanuni 
ş· kil ve merasimin tam olarak 
yapılması ve suçlu öğretmenden 
yeniden müdafaaname alınması 

ilgililere bildirilmiştir. 

Emniyet teşkilatında 

yeni değişiklikler 
Haber aldığımıza göre, Emnİ· 

yet işleri Umum Müdürlüğü, em· 
niyet mensupları arasında yeniden 
bazı -değişiklikler yapmıya karar 
vermiştir. Umum Müdürlük bu de· 
tiıikliQ'e ait kararname projesini 
hazırlamıya başlamıştır. 

Mevlud 
Merhum Timur ağa ve refikuı 

ruhlarına ithaf edilmek üzere 9/1/ 
942 Cuma günü öQ'le namazından 
sonra Ulucamide Mevlud okutula· 
catından bizi sevenlerin tefrifle-
rini rica ederim. 13797 

Oğlu 

Vahdet Ateşok 

Adaaa Aıllye 2. Ba
kalı M. 

No. 976 
Adananın Ulucami mahalle· 

sinde 114 No. lu evde Ômer kı
zı Ayşenin Sarıyakup mahallesin· 
de hemşiresi Leyli yanında iken 
halen ikameta'ihı meçhul Mehmet 
oğlu Ömer al~yhine açtıtı dava
da : Müddealeyhe ilanen daveti· 
ye tebliğ edilditi halde gelmedi
ğinden ilanen gıyap k&rarı tebli · 
A"ine ve duruşmanın 3/21942 Salı 
saat 9 talikine karar verilditinden 
müddealeyh Ômcrin o gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunma· 

l 
sı lüzumu aksi takdiri:ie gıyabin· 
da muhakemeye .devam edileceği 
ve bir daha mahkemeye kabul e· 
dilmiyeceli iliD oluaur. 

.. ~ . . ... .. 
Torih , Cofrafya : 

BIBÇ VI ~ 

TIODOZYA 

A 
jans telgrafları , Ro!'lof 
ve Taganrogdan soıır:ı ı 
Kırımda Kerç ve Teodo7.-

ya ( Kf'fe ) ııip de SovJ'et kıtala 

rı tarafından 2"eti alındı2ını bildi 
riyorlar • 

Bu işin doğuracaA-ı askeri ve 
siyası neticelerin incelenmesini 
nıütehassıslara bırakarak , bit oku 
yuculanmıza bu iki şehir hak~ tnda 
malOmat verelim : 

Kerç Rusyanın Avrupa kıs 
mında , Azakdenizi ile Karader•İZ 
arasındaki Yenikale botar.ı üze· 
rinde kurulmuş bir şehircHr . Bi· 
nalan kfirrir olan Kere , düzgün 
bir şekilde İnia edilmiştir . Kı 

rım harbindenbr-ri çok büyük ôl 
çüde tahkim edilmiş olan bu şe
hir , Kırım harbi ı;ırasında kıs 
men harap olmuştu • Kerç · şehri, 
Yenikale botfmia h&kimctir . Şe· 
hir yakınlarında tuz.lalar vardır . 
Kerç halkı buiday , hayvan de
risi , balıkçılık ve havyar licare· 
tiyle uQ-raşır . 

Kerç , eski Pauticape koloni· 
sinin bulunduRu yer üzerinde ku
ruludur . Burası hıristiyanlığın ilk 
asırlarında Vospro adını alarak 
Bosfor krallıQ-ının merkezi olmuş, 
Cenivizlilerin eline geçmiş , daha 
sonra , 1475 te Türkler tarafıntjan 

zaptedilmiş v'e 1771 de de Rus 
lar tarafından alınmıştır . Küçük 
Kaynarca muaheduiyle , Kerç 
o tarihten sonra Ruslarda kal
mıştır . 

Bir adı da Kefe olan Ttodoz· 
ya veya Feodozyaya gelince; bu· 
rası da Rusyanın cenup ' kıyısında, 
Kırımda bir şehirdjr . Kefe , 
Simferopol (Akmesçit) den 105 
kilometre doA-udadır. Ôtedenberi 
bu şehir halkı bilhassa sabuncu 
luk, lialıcılık, dericilik gibi işlerle 

meşgul olmuştur . Kefede de iyi 
cins havyar çıkar • En eski adı 
Teodozya olan bu . şehir, Ceniviz: 
!ilerin eline . geçince Kaffa adım 
almış ve 1266 dan 1475 e kadar 
Cenivizlilerin hakimiyeti altında 

kalmıştır . Bu tarihten sonra Türk 
ler tarafından zaptedHmiş ve ni 
hayet 1738 de Rusyamfl elinde 
kalmıŞtır . • 

Dil, tarih kurumunnn 
bir eseri 
(Baştar:ıfı Birlnridt) 

B) Üzerine konulduğu sesli 
harften önceki cK• veya cG> ya· 
hut cL)) terin ince okunacağını 
gösterir . 

Bununla beraber imla h1gati, 
her uzun arap sesinin gösterilme· 
si zaruri oldutu filüinde değildir. 
Düzeltme işareti , uzatma bakı· 
mından , yalnız · benzeşimlere has 
redilmek doğru olur . Ali-Ali
alem-alem-hala-hala gibi .. 

lmia hlgati . gene benzeşimle 
ri menetmek için blm tekiller 
tesbit ellniştir : mesela hem bin· 
diğimiz atı , hem taşıdığımız adı 
gösteren kelime birinde <al>, Ö· 

tekine cad> diye yazılacaktır. 
Sonra <düzeltme> işareti kon· 

sa <K> inceleceği, konmasa <Öl· 
dürü> manasına ckatil> . ile karı. 
şacağı için cöldüren> manasına 

olan kelimeyi iki <8> ile ckaatil> 
diye tesbit etmiştir, Eski metin· 
lerde bu çift caa> <mümkün:» ma 
nasına tkaabil> için de kullanıla· 
bilir. Zaten imla kılavuzu eski 
metinleri yaımak için kaıdeler 
koymuştur. Fakat bunları burada 
tekrarlamayı faydasız buluyoruz. 

Düıeltm~ ve \Cesme işaretleri 
yalnız benzeşimlere hasredilmek 
ve uzatma, cayın> 1 gösterir gi · 
bi vazifeleri ancak eslu metinler· 
de yapmak ~şartı ile, bugün bu 
Kılavuzla Tür1c imlbında durluk 
temin edilmiştir. Gazeteler bu 
Klavuza göra yazmayı vazife bil · 
melidirl~r • 

Yalnız bu ıon fikrimizi izah 
edelim : E~er her Türk her arap 
ça kelim~yi uıatıyor muyum, uzat· 
<:ııyor muyum, diye dütünüyor, 
kimi mesela, 'Tabi> kelimesine 
cb iıareti kor, kimi koymazsa , 
o vakit de bir işaretler ~ anarfi&i· 

ne düşeriz. <Düzeltme> ifaretini 
yalnız fU iki halde kullanmalıyız : 

1 - Kazım gibi kelim~lerdc: 
çünkü burada eski c:keh i. belirt· 
mek için bu ifaret IAzımdır. 

2 - Hala ve hali gibi ben
zeıimlerde- : Çünkü o vakit keli 
melerin minaıını Jcar&flmrız. 

Dil :kurumunu emetinde11 ve 
muvaffakiyetinden dolayı tebı ik 

•dcriı. 

Almaaya'da 
Noel ataçları · 

., 

A
lmanlar, harp haline ra2"men 
an~nevi noel a~acından malı· 
rum kolmamışlardır. Alman· 

yada askert nakliyat >'Üzünden 
şimendifer münakalilının tahdid 
edilmesine rakmr.n , büyük Alman 
şehirlerine noel masalarmı süsle· 
mek için ormanlardan küçük çam 
a~açları nakledilmesine f evkaUide 
himmet sarfedilmiş \'C meşhur Ta· 
nenbaum ormanlarından on mil· 
yon küçük çam aA-acı nakledilmiş · 

tir. Yalnız Rerlin şehrine nakledil
miş olan küçük. çam a~açlnrı bir 
milyonu i~Çmi)lİr. 

Monte kari oda 

Monako, Prensliği şimdiye ka· 
· dar Montelcarlo guinosunuıı 

hasılatiy!c geçinirdi. Geçen 
harpten evvel bu hasılat o kadar 
çoktu ki Monakolulardan hiç bir 
.v~rgi alınmadıktan başka her se· 
ne Montekarlonun süslenmesine 
milyonlar sarfedilirdi. Bundan baş
-ka bir çok ihtiyat parası da ayrı· 
Jırdı. 

Umumi harpten sonra gazino· 
nun hasılatı hemen hemen dörtte~ 
bire düşmüştür. Fakat bu para 
·yine Monako Prensliğinin masra· 
tını temin ediyordu. Bu sebc-ple 
Monakolulardan vergi alınamıyor· 
du. . . . 

Yeni harp Montekarlo gazi
nosuna büyük bir daı be vurmuş
tur. Haıılat pek ziyade azaldığın· 
dan prensliğin bütçesinde açık 

baş göstermiştir. Bunun üzerine 
Monakolulardan ilk defa olarak 
vergi alınmasına karar verilmiştir. 

Montekarloda kömür yoktur. 
Bu yüzden oteller kışın ısıtılamı· 

yorlar. Haftada ikı gün de et ke· 
silmiyor. Bu suretle Montekarlo 
da muharebenin tesirlerini duy· 
mağ'a başlamı~tır. 

Sovyet cephesi 
. . (Baır 1 inci say/ad•) 

ler düşmanı on yerden koğdu. 
Oılşanmm - a~ır kayıpları var. Bir 
mahakle 400 : düşman c~sedi bu
lundu. 

Almanya durumu 
(Başt;uafı Birincide) 

devirme teşebbüsünü önlemek 
için Berline ve başka şehirlere 
polis tarafından mitralyözler ko
nulduğunu ) azıyor ve diyor ki : 
cRusyadaki muvaffakiyetsizlilde· 
rin genişli~ini Alman halkı ö~
rcnmeğe . başlamııtır. Berlinde 
hayvanat bahçesinin ve istasyo
nun yanında ve şehrin batı mer· 
kezinde şimal ve do~u işçi ma· 
hallelerinde bir nevi kuleli si· 
pcrler kazılmış oldu4u söyleni· 
yor. Bununla beraber hemen bir 
isyan beldenilmemelidir, Hitıer 

başlıca. yüksek subayları uıak
laşhrmakla askeri hükumet . dar
besi tehlükesini önterniftir. An· 
cak Alman polis teşkilleri reisi 
Himler tarafından partinin milis 
için istenilen 3r,o tayyarelik ayrı 

bir hava kuvvetini generaller 
reddetmiştir. Gene Deyi ekspres 
razetesi baş yazısında büyük 
stratejık .tedbirlerden bahsederek 
Döv<tlerayi lrlancla ihlerinin A· 
merikalılar tarafından işgaline 

muvafakata davet eclivor ve bu· 
nun . İrlandayı ıabte~ilmez bir 
hale getireceğini yazıyor. 

ilan 
S[YHAN Vlll YETİ ZİRAAT 

M000Rl060NOEN : 
BahÇe kazasının Hasanbeyli 

köyUnde daimi ve Haruniye na· 
hiycsine bağlı Bostanlar, Yazla· 
mazlı,· Kurtlar ~e Böcekli köyleri 
civarında. kesik sulama ve Aliboz· 
lu, Piranlatanlı, Çerçioğlu ve Ka· 
ragedik köylerinde daimi sulama 
usuliyle· çeltik ekimi yapılması ve 
müracaat müddetinin 20/ 12/941 
gününden 15 ikinci Kanun 942 
akşamına . kadar yapılması ve bu 
müddette~ sonra müracaatlarının 
kabal edilemiyeceli ilan olunur. 
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Bargla baıtalarıaı maaıeaılla· 

nesinde kabal eder. 
~U#W#AfiAftftA##A#AAV 

ilan 
ZiRAAT OOASI YE Çif TÇI BiRLIGINOEN : 

Son karar mucibince Çiftçi elindeki Hububata elkonacağı 
cihetle Çiftçimiz.in 12/11942 Pazartesi gününe kadar mahsulü
nü hemen Ofise teslim etmesi. o güne kadar teslim edemi· 
yenlerin ve teslim edecekleri mikdarı Toprak Ofisine bildir· 
meleri ve bu suretle elkoyma kararının tatbikinde zarar ve ceza 
görmemeleri ehemmiyetle tavsiye olunur. 13796 
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