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Yarmld süytmızda bu nefis eser hak
kında d<Jha fazla malumat vereceğiz 

Milli · Sel, · Aakaraya döndller 
• 

Cumhurreisimiz, Nevşehirde Damat lbrahim Paşa 
kütüphanesindeki eserleri tetkik ettil er 

Dilde istikrar ve birlik -.-1 

1 

lnönü; Kayseri, Niğde ve Kırşehir vilayetlerinin bazı 
kaza ve köylerinde oraların ziraat, iktısat, san'at ve 

kültür durumları etrafında halkla görüştüler Oyle umarız ki Dil Kurultayı, şaşırtıcı ifrat 
tasfiyeye uğratacak 

doğru gidecektir. 

cereyan 1 arını 

ve muvazeneye 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 
1 
1 

&,. A't eşhur Kazanova. yalnız ma.-r 
U WU ceralarile ve çapkınlıklarlle 
şöhret almıştır. Halbuki On Seki- J a p o n 1 a r 
zincı ~Sl'ın en parlak fikır adam
larından biridir. Bu sıfatla da dev· 

·Mihver Mai kop 
ve Krasnodarı 

zaptetti 

rln..n eJ::ı. büyük adamtarile düş

müş. kalkmıştır. Bunların arasın_ 

da bulunan Büyük Fredrik, bir gün 
kendisine şu suall sormuşlur: 

- Kazanova, duyuyorum kl sen 
kendi kendine Şövalye de Sten
gal unvanını ver yormuşsun. Bunu 
ne hakla yapıyor.sun? 

Kazanova hiç tereddüt etmeden 
şu cevabı vermiştir: 

- Ltıgatin verdiği hakla ... Çün.. 
kü kendi kendime verdiğim un-
vanı teşkil eden harflerden her bi-
r ı lügatte vardır. 

l\!ılletlerin hayatında nasıl iktı. 

sadi buhranlar belirirse dar milli· 
yetçil.k yüzilr.den vakit vakit iç
Urnat buhranlar da kopar. Görüş 
Ufuklarının bu yüzden daraldığı 

zama•nlarda ~cneb~ sa.yılan kelı.. 

meler ııöz hapsine a.ı;nır. bunlara 
karşı takibat başlar ve iideta harp 
nan edilir. 

Böyle zamanlarda K•z.anovanın 

Büyük Fredr•k'e söylediği söz h•
tırıma gelir. İdam cezasına mah
küm edilen kelimeler nihayet hır 

takım harflerden teşekkül ediyor, 
bu harflerden her birinin lügatte 
Yeri bulunduğuna göre k.ellmenin 
aslı nereden gelirse gelsin, bunun 
hay.at hakkını tanımak gerekt:r. 
Aranması tazım gelen ~art, kelıme
nin halkın dllinde yer edip etme
rnesinden, dilin ruhuna yabancı ve 
aykırı gelip gelmenttsinden iba· 
rettir. 

Vladivostoka 
' ~~~~--~~~~~~ 

göz koymuşlar 
Japonlar, bir Çin 
fümeninıt karşı 

umumi taarruza 
geçtiler 

Çekiang bölgesinde. 
Lişu. Japonlar 

tarafmdan zıpted:ldi 
Londra. 9 (A.A.) - Star gazetesi 

Japonların Vladivostok ve civarını 

ele geçirmek için bir an evvel Sov_ 
yeUere taarruz edeceklerini, çünkü 
bu bölgeden Japon adalarını altüst 
edebilecek olan hava taarruzlarına 

(Devamı: Sa. S; Sil. 6 da) -

Ruslar, Kletskaya, 
Armavir ve Kropot

kinde muharebelerderı 
bahsediyorlar 

Bcrlin, 9 (A.A.) - Alman ordu. 
hırı başkomutar.lığının husust teb
liği: 

Alman piyade tümenler i, hava 
kuvvetlerinin mükemmel yardımı 

ve kızgın sıcaklar altında, çetin 
muharebel,,r yaparak ola~anüstü 
bir yürüyüşten sonra Kuban'ın şi· 

malinde kuvvetle tahkim edilmiş 

olan düşman mcvziler.ni yararak 
Kuban'ın merkezi ve düşman harp 
endüstrisi için ehemmiyetli bir şe-

(DeYonıı: Sa. S; l>tt. 1 le) -

Dalavereye 
karşı harp 

Bir tüccarın mühim 
ikaz ve tavsiye/ eri 

Bu böyle olduğu halde vak.t 
vakit her memlekette; yabancı sa... 
Yılan- kelimelerin varlık hakkına 

karsı: tecavüz hareketleri ba5gös-
lerlr. Otuz, otuz beş sene oevvel Bugün lstanbulun belli başlı tUccarı bir araya gelip dalavereye kar-
.Almanyada Kayser Vilhelm, dih :.ı harp Uao edecekler ve kendi kendilerini vatani bir kontrola. almak 
saflaştırmak merakına düşmüştü. yolunda bir teşebbüse gl.rlşeceklerdlr. Bu çığır iyi netice verirse memle
MeselA, tele!cn gibi dilde yer et- ket. harice k~ı büyük blr şeref ve itibar kazanacak, kimsenin yapa. 
rniş ~elimelerin yerine Fernspre- madığını yapmı'J olacaktır. Fena neUoo verirse, ticareti dalavere diye 

h anhyanlar ,.e ticaretle namWJUn beraber yilröyemJyec.eğlni iddia edenler 
c er şeklinde yeni kelimeler icat 

hak kazanacaktır. 
tdenlere nişanlar y,ç.~dırmıştı. 

Dün fikirlerine n1üracaat ettiğimiz blr ttwcar bize bu mesele hak-

Ankara, 9 (A.A.) - ~ afusto• ı-
1M2 cuma akşa.mı Kaywerl, Niğde, N · 
Kıl'Şehlr vllAyetlerlnln bazı kual&rın- Menemencioğlu 

İstanbul ıneb'usu oldu 

da ttıtkik se;t"llhattne "ıkan BeiM.. eüınhur ismet InönU, 8 ağutttos eu- uman 
martefil sabahı saat 8.30 dan ltl!Nuen 
Kayseri '"11ılyetbte bağh IDCe8u, Ur
güp, Nikele vUAyetlne bağlı Ne'1şe.. 

hir, Arapsun , .e Kmjehir vJlı\.yetine 

bağlı A vanoz kazalarını teşrif bu. 
)'"Ul'lllU,lardır. 

Relslcümhur, bu kazalarda ''e yol 

1 

uğrağındakl köylerde binlerce halkın 
pek candan, eot}kun sevgi tezahllrle
rl ile karşılanmışlardır. Relsiciimhur, 
adı ge.çen krusabala.rm ve köylerin 
he~lnde başta mensup buJundukları 

Başka açık meb'usluklara da Ş:.ikrü Sökm~nsü;r, 
Safi Erdem, Sabiha Gökçül ittifakla seçildiler 

vllAyet vaJl.ı;;I olduğu halde ka~a
kamlar Ye askeri ve millki memurlar, 
öğretmenler, Pa.rU, Belediye, H&lke-

(Devamı Sa. 4, SU. 2 de) = 

Ankara, 9 (A.A.) - Açık olan 
Erzincan mebusluklarına T·cıret 

VekAleti iaşe müsteşarı Şükrü Sök 
mEnsüer ııe Alaşehir merkez okulu 
başöğretmeni Safi Erdem, İstanbul 

...,._......._......_.__......,............. mebusluğur.a Hariciye Vekılleti u

Türk Dil 
mumi k3.tib' Numan Menemenci
oğ'lu ve Samsun mebusluğuna da 
eski Balıkesir mebusu Erenköy kız 
l~sl müdürü Sabiha Gökçül, 9.8. 
942 paı.ar günü yapılan intihapta Kuru ı ı ayı ::::,,::::.·" ., ........... ,, · 

Bu . abalı t-Oplanacak olan Kur~tay Sa 1 om on de n~I 
mi..ın~betlle lstanbul ünl\'erSlte81 
rektör ,.e dO('entlertnden mürekkep 
yirmi beş k.l'lllk bir heyet Ankaraya 
gitti. Dördüncü Türk Dll Kurultayı 
bu sabah saat on buçukta. Ankara.da 
Dil, Tarih ve Coğrafya. fakültesinde 
toplanacaktır. 

Kongre üyeleri toplantrdan önce 
l\faarlf Vekili B. Hasan AU Yiicel'ln 
reisliğinde Ata.türk'ün mu,•akkat 
kabrini ziyaretle bir ihtiram ('elengt 
bırakacaklardır. Bu nlüna!iJebetle 
'ehrlmizden ünh·erslte rektörtl Ce. 
mJJ Bllsel'ln reisliğinde bJr profesör 
h eyeti dün akşam Ankaraya. hareket 
etml,tJr. lleyette bulunan profesör 
ve doçentler şunlardır : 

Hukuk fakültesinden: Dekan Sıd

dık Sami Onar, doçent Hrfzı Veldet, 
Hıfzı Tirnur, Hüseyin Nail Kobalı; 

Edebiyat takUltesinden: Dekan HA
mid Ongunsu. profesör Şekip Tunc, 
Ibrahim Hakkı Akyol, Ragıp Ozden, 
Rahmeti Arat, Ahmet Cag-feroğlu, 

Ali Nihat Tarlan. Hamdi Tanpınar, 
Sabri Esat Siyavü'tgil, Sadettin Bu-

(Devamı Sa. S, SU. S de) [=l 

muharebesi 
Japonlar; 12 harp, 10 
taşıt gemisi batırdık
larını iddia ediyorlar 

.Rmiral Nimitz ise muha
:ebenin müttefiklere mü

sait gittiğini bildiriyor 

DUnkll lstanbul mebus seçhnlnUe "\·aıinılz reyınl kujianıyor 

fHTnihüko;;i~ 1 Hindistanda 
1 beyanname l son durum 
1 neşretti 1 
l "Kongre partisi 

bütün Hindistan 
adına konuşamaz,,~ 

Azad, Gandi, Nehru 
ve diğer 146 kişi 

tevkif edildi 

Beş yerde polis ateş açmak 
ağlatıcı gaz kullanmak 

zorunda kaldı 

Bu dar milliyetçilik yüzünden kında a.ağ"ıda.k.1 beyanatta bulu.nmuştur: (Devamı: Sa. s Sü, 2; -1e) •-c 
Alman diLI zenginleşmemiş, yüksel _:.:.:_.:_..:_.:__::_:..:_:.:_:.:.::::...::====:.....:=::.:.::=:...::=-::...:::.=..~:_=~_:_~·~·~·~-~-~·~·~-~·~-~·~'"~'"'-~n~-~-'..:-~=~·~=~7 •~=~·~·~· 

Hükumet, milleti ken
J disiyle birleşip mem· 
) lekeli müdafaaya 
1 davet et.i 

~ 
1 
~ 

Bombay, 9 (A.A.) - Bu •k· 
şama kadar Hind:standa yapılan 

tevkifa\ 149 u bulmuştur. Beş yer
de halk karışıkl:ki•r çıkardığır.dan 
polis ateş etmek zorunda kalmış 
ve bunun netlces nde 15 ki~i hast ... 
neye kaldırılmıştır. Polis Bilatıcı 

gazlar da kullanmıştır. 

rnenıiştlr.Bu yoldakio:saflaştırmak» 

nıeraklaruıı, Almanyayı harpten 
harbe, felaketten felllkete sürükli
Yen dar ve müfrit ruhun bir bei.:r
tisi saymak caizd r. 

LA.tin ve Cermen asıllarından ge
len kelimelerden ibaret bulunan 
ingilizce için bile siyasi cereyan· 
lra R:öre bazan Lfıtln, bazan Cer. 
h~n kelimelere karşı husumet cc· 
5 P•nları başgöstermiş, fakat İn· 
muv'Tıillet.nin akli muvazenes i. 82-

olara~ ortalığı kasıp kavurmadan 
na. ka.,ı~tır. 
rak ifr~ 
Prensıp l --
&kst taret'?. türkçülük cereyanının 
tinden kur\erinden biri şeklinde 
Vor. jlk zamanlarında bs.~ 

(De\.·amllığı Z.ya Gökalp pek 
------''e şu dogru k.ideyi 

Von F
-ımız ve kullan. 

bizim mahmız
~de hiç b r y•· 

ına kulak ve. 

Ha 1 kev·ı ni~d.:,;ü~~~~'. I 
"1eyız. Ken_ I 

__ ..-~e ka un-

B.Elçit muhte~"· v• 

ihtiva eden ~ı·~:: 
1 

Alınan tıukU.r.octin n A .kara'rın 
Ylık Elçıs. F.ksclfıns Von papfr 
tn.u kı Y 1lunda vcrı nlı ça'· m 'f 
rı 
k ıu 1 u' c'\ ı: Fminonı.i h 1 
f"!Vıne bi ü V(h: P rno e de l~pla b rlık e ç 

gu dflt pl...ık h~dtvc olun~·ı 
\C y ilk l • nı ıı; ,,.. •\ •n 1"ı musık sı 

., rtıuh:. 2lıf dev rlcr ·c at m'~il 

lstanbul yüzme şampiyonluğunu 
Beykozlu yüzücüler kazandı 
Galatasaray da su topu • 

şampıyonu oldu 

~ - ~ .-.. .-.1 ,.. -ı..-~ı ·:· ~ü ... .:;.:;;:=:. co.-::ı -;c..,ı.jlC .l-:: eı-tıe '8mp•.vonın~ mO§aüaicalanna giren yUıtlcWerle atlama 
'1unncislnl ,.e su topu m~ını göst.ennel..-tedlr. Spor ha\"adl5lerlmiz ü~ü.ncll sayfa.u:uı.dadır. 

• 

J\.mıraı .Nirnın 

Pearl Harbour, 9 (A.A-) - Ami
ral Nimitz tarafından neşredilen 

tebliğin metni: 
Birleş k Amerikanın Pasifik ve 

Pasifik Okyar.usu bölgeleri do.. 
nanmasına mensup kuvvetler cenu 
bu garbi P;;.sifik bölgesi birlikleri
nin yardımı ile 7 a~ustosda Sala-

(Devamı: Sa. 3, Sli. "2 ; de) o/0 

Londra. 9 (A.A.) - Hint hü. 
kUmeti, talepleri isaf edilmediğ 
takdirde sivil itaatsizlığe başlana
cağı hakkında almış olduğu kara· 
ra karşı bir beyanname neşretm · ş. 
tir . 

On beş ozasından on bıri Hintli 
olan Hınt hükümE:ti, kongre parti
sinin siv l itaatsizliğe ne ~ekilde 

başlayacağından tarnamile haber
dar olduğunu tebarüz ettirmekte
dir. 

Beyannamede şu mütalaa ileri 
sürülmektedir: 

Makul ve dürüst düşüncelere ta· 
mamen aykır olan kongrenin bu 
kararını Hint hükUmetl hayret ve 

(Devamı: Sa. s, sa. 8; da) !. 

Rcsm~ n bildirild:ğine göre, hü
kOmete Bit iki zahire mağazası 

yağma edilmiş ve pol .s komiserlik 
teri taşa tutulmuştur. Otobüsler 
yakılmış ve bilhassa Avrupalı Po
lis memurlarına tecsvüzler olmuıs· 

tur. 
Bu akşam kar!,:ıklıklar çıkar 

yerlerde örfi idare iU\n edilmiş ve 
beş kişiden fazla toplantılar mene· 
d'lmi,;Hr- Silah taşımak ta yosak. 

tır-

Ahmetabatta bir grup polis m r 
kezine taşlar atmış ve burasını 
yakmak istemıştir. Polis ateş et· 

(De,·amı: Sa. 3; SU. n: t.e) + 

Tüccarın tüccarı kontrolü 
hoş bir neticesi 

o • • 

sıstemının 

Çanakçılı 

çılıların 

kardeşlerin muameleleri, Çanak
kendi vicdani kontrolü altında! 

Yıyecek maddelıeTlr.de yapılan 
ihtlkAra m;ini olmak için teşkil o
lunan 9 komiteden pirinç, zeytin 
yağı ve peyn. r komiteleri bugün 
Ticaret odasında ilk içt:imalarını 
yc.p.ıyorl.ar. 

Tü"""'1» tüccar iliora!>nd&n kon-

trolü esası ti.zerine yapılan bu teş-ı kulağa t,... krı·r cdılmi~, vakit vakit 
kilAtta, .pirinç ihtikArı~ı ~nlemek gazete sütunlarına aksetmiş, mu. 
için ta~ n edilen komıten !J1 azası rakabe dairelcrilc de temasları gö
~rasında Çanakçılı biraderlerin del rülmüştür. Faka.t ;~min sahipleri 
tsmi geçmiştir. gaiiba p~ra kazanmak kadar ser· 

Bu islm, asıl pirinç ihtikArını i- piştirme usullerını de biliyorlar. 
<T.ıre eden mileSSese diye knlaıctan 1 (Dewıml: Sa. 8; .ıııı. S de)D 
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Vatan Köşes inde n: 

Tekrar 
Pamuk 

(Baı/ı 1 loclde) 

j'iizde yüz ekı'len için yapıldı, far 
lı:at t.aı-lada yüzde yetm~ kaldı 

Ummn masrafları da hesap eder. 
selı:, bunların çr.ğa malolduğunu. 

aşıp taştıtııı.ı da görürüz. 

~ ıu:nuk z>raati ror, masraf· 
~ lı ve üstelik para tediyesı 
loteyom sennayeye mUhtııç Cır 

Z:raatttr. Pamuk ekmekte yalnız 

tarla, çift; ve tohum kAfı doe;.ldir. 
("c: pa, ~ı..'ama ve toplanıa gıbı el 
vey~ u.~k"ine işleri ~çlf: para ver- 1 

mele te llztmdı.r. Onun iÇl(l teh. 
Jllı:elen daha fazladxr. Mahsulde 
ıre fiy...tt.& emeğinin karşılığın-ı bu 
lamıyan çiflçiyt derhal borçlu 
bırı&kı.r ve yıkar. 

* Yanlış ve içind~n çıkılmaz: bir 
devlet müdah&lesinı.n acı akıbet· 
1-erlle karşılaşmış olan ve son gün I 
lere gelinceye kadar sıkıntısı had 
dı qan çiftç yi bu yandan da kur 
tarmak, ona kaza:-ç ve ferah ver· 
mek stT'&sı gelmiştir ... Zekerlyya 
Sertel• arkadaşımız yanlış anla. 
masıo, onun korktuğu kat't Ube· 
ralliğc doğru gldelim demiyoruz. 
A)Jlarlı ve nizamlı müdahalec.li
lin taraftarıyız. Neye, hangi şeye 
müdaha1e edeceğ rnlzi daha evvel 1 
bilseydik, emin· cla!ım k toprak 
ımahsullerim;zin dünkü fiyatlart· 
ııtJn bir santim daha yükseğini .s. 
temek aklımızdan geçmezdi. Z-a· 
ten bol verim alamadığımız top
raklarımızın pahahya mal olan. 
mahsullerinin fiyatlar•r.ı muthlk· 
kak ucuz tutmayı ıslt:rken ist h. 
nli hiç bir nizama bağJ.amadık, 

çiftçiyi rasıl çahştı:racagımızı dü· 
şilnmedik, ist hsal vasıtalarının 

biç b'rine müdahale etmedik. Mal 
zemeye, işçj~ el dokundurmadık. 
Sonra yalnız, bu başıboşluk içın. 

de, bu başibcş atem ortasında 
meyda.rıa. gelen toprak mahsulle
rin· o fiyatına asgari hadler üze. 
rir.den müdahaleye çalıştrk. Bu, 
çok ıayritabi ydi, sakat ve tersti. 
Onun için, buaün pamuğun fiya
tını da yükseltmeli d yoruz. 
Şunu '°k iyi bilelim k ı nizam .. 

lı ve ucuz şartlar altında mal o· 
lan bol bir t-0prak mahsulürıU.n 
pahalı sı~yılmayan tiyatla?"l.a satıl 

maarndan çiftçi daha ' yi kazanı. 
yordu, daha rahat ve d•ha ilıntl· 
sizdi. Ölçülü, sabit ve orta bir 
fiyat seviyes içinde ist hsal ya .. 
pan müstahsil unsur, hesaplarını 
daha iyi yapmış, yürüyeceği yo· 
lu daha iyi ayarlamış olmak iti. 
barllc daha e~d şeslzdir. Bugün
den y~rına masraflarının haddL 
nl bilmlyen bir ziraat işletmesi 

sahibi için, bir köylü için en yük· 
sek mahsul fiyatları da.hi uzun ı.a 

man için onu tatmin eden ve en 
yakın ist•kbal için dahi cnu•: b'r 
iş programı ç zmpsinc ve hatta 
istihsaHr.I cesaretle artırmağa ca. 
hşmasına vesile olan kat'ı bir bal 
dettıdlr. Bu yüzden bu kararsız.. 
lığı, bugün ic~rı mahsul fiyat:arı· 

nı o kararsız fazla ~tihsal mas_ 
rafları seviyelerine göre ayarla· 
l"nakla g dereb · Ilriz. Buna mec
buruz. İşi bu noktadan da hesap 
etımek llzımdı ve ıazımdır. B ş-

YATAN 8.8 -fU 

Somer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
1 O - 8 - 942 Taribirulen itibaren 't19ılacak Pamuktu Temahnın Kupon Numaraları lls Müracaat GnnO ve MahallsJeri Aşalinta Gösteri lm iştir. 

1 NumoralOTı if ôn edi lmiş olon kupon hômil~irnn nüfus cüzdonlorile beraber yaz:lı adrerslere mürocoaHarı. 

2 Ayni soyod ı nı taşıyan birkaç nüfus cü.zdontn:n c»le efradından birt.si toı:clındon ihrozı..00 kttponlotıı mukabi!inde i stihkaklarının 

ver ileb i lece ği. 

3 - Birinci devre pamuklu mensucat tevzi atı i~bu alfı!'c ı ve son l iste ile nihayet bu ~ocoğındon 'ku·!)On hômillerirnn hakları n ı vokt;nde 

ofmo lorı r ica ve ilôn o'unur. 

ALTINCI ve SON LiSTBDiB Mlracaat Edilecek Dinler : 
ıe.8.94'.! 

Pazart....ı 

Kupon No. 

1 t.8.94.2 
Sal ı 

k.11pon No. 

1%.8.94'.! 
ç...,..,,ı.a 

K.U JW?O No. 

1S.8.94'Z 
Pe,,.....tıe 

Kupon No. 

M.8.MZ 
Cama 

Kupon Ne. 

15.8.942 

C'nmıı.rteol 

Kupen No. 

17.8.942 
Pazar tesi 

Kupon No. 

18.8.942 
Sal ı 

ltupen No. 

19.8..942 

Ça"""" ba 

Kuıt0n No. 

20.8.94! 
Perşembe 

Kupon No. 

Da vi<I Beha.r, Be:rk.,. F~ oııd. 354001-354100 354101-364200 35=1-J:i4800 3fi4301-as«ııo 36H81-354500 354~1-354800 354801-354700 354701-3~ 354801-354900 354901-~:1860 
N'o. '72 

Pertev Kond u: Beyl<o~ Yat.köy, Ça. 355001 355100 355101-355200 3115201--3Sli300 355301-355400 355401-355500 355501-355600 35ll601-355700 355701-3511800 355801-355900 355901 358000 
yır ~I No. 28 

Sıtk• Zorlu : Büyül<ada ç..,..r ca.ıldeol 3S8801-359000 359001-359200 3W2Ql-359400 359401-35tl600 369e01-359800 359801 360000 456001 ·456900 45J901-457800 457801-458700 458701-459620 
No. 80 

Yeril Malla r Pazarları Urt1ıdar ın&· 414191-4H700 414701-415400 415401-416000 463409-.ıoe<ı 497201-497800 
ğazaııı 

497801--49S400 498401 499000 499001-499500 499501-500000 566001· 566700 

Remz11,e A t.alay: Kaınm~ Uzun- 440001--440100 
yol To.,...,u sokak 6/ l 

440101-440200 440201-440300 440301-440400 410401-HOSOO 

Fethi &oner : K....,.._ Bt>lırlyo 441001-441400 HHOl-411800 441801-442200 442201-442600 442601-143000 
cadd..ı' N o. 86 

B urhan Sunar ve Süleyman Ergene: 445001-4'5300 445301--445800 445601 415900 445.'lOl- 446200 446201 ·416500 
l'en1r>09t&1t" A'frelendl cad. No. 68 

440501 440600 440601 440700 440701-440800 440801-440900 440001-4(! 00( 

443001 H3400 443401 443800 «~801-444200 4H201-4H600 444801-445000 

446501 1•68()() 446801 · t17100 447101-447400 447401-447700 447701-448000 

Alun.t Gtivenç: M&hmutı-ıa cad-1 448001--448200 448201-448400 448401· 148600 448601· 448800 H8tol - H9000 449001 l•P200 449201 1·1~100 449401- 449600 449801-449800 09801-450900 
No. 149 

Almı<ıt To,.., : Beykoz F_..,_ 460001-460400 
<adde.ı No. S8 

480401-460800 460801-46120ll 481201 461500 461:501 461800 

563301-563600 582801-563900 583901-564000 

461801· 462100 462101-462400 462401-462700 462701-263000 463001· ·463408 

Şakir Şatır: San yer: • a.nyer cadde· 488401-488600 488801-488800 488801 - 4S9000 483001 489200 489201 189400 489401 489600 489601 -489800 489801-490000 490001-490200 
oi No. 9/11 

Burhanettln Ba,t;mar ;;....,.,.. Orta 490401-490600 
~sokak No. 25 

490601 " 490800 490801 491000 1910()1-Wl:!OO 4!»201- 491400 491401- -491600 491601 -491800 491801-492008 

A lmlf't Ala Köoeoğlu : Ma.hmut-.a 500001-500800 500801-501600 
Başı LDll/197 

Yrrtl M allar Pal:ar lan K adrköy m a- ~33901 -534.600 534.601- 535300 

faza51 

Ihsan ' 'e mı.eyin <>zer: Hacrköço~ 564001 564200 564201-l!6HOO 
~amil No. 15 

Ha.yrl Doj';u ve Ş<rlkl: Flnca..cılar, 566701-567300 567301-568000 
Mahmudiye Han No. 1 

Yer tt 1\l aUar Pa.zarı Bah~ekapı ma- 572801-574.000 574.001-575200 

fazaııı 

Kadrt O--.fi.vılmaz: "Wahmotpaşa. Do· 584001 ~4SOO 584301- -584.600 

ta mopza.'11 No. 91 

Mehmet Faruk, Kapal~&r!)• Sipahi 587001 587100 587101 -587200 
80ka.k N o. 20 

501601-502400 502401 ·-503200 503201-504000 5~0()1-504800 5-04801 505600 505601-506400 SO&iOl-507200 507201-508000 

535301 536000 62·1001-624600 62~801 625200 625::01~~ 6211801~26400 826401--627004! 627001~27500 627501~2!1000 

564401 ·564600 564601-564800 564801-565000 565001 ·565200 565201-565400 565401-5%600 565601-565800 565801-566000 

568001-568500 568501-569000 569001-569500 569501-570000 570001-570500 570501-571200 571201-572000 572001-5728.10 

575201-576400 576101-577500 577501-578600 578801-579700 579701 ·580800 580801-581900 581901-583000 1183001-584000 

584601 584900 584901 "585200 585201 585500 58511()1 585800 585801-586100 586101-586400 586401-586700 586701-587000 

587201 587300 587301-587400 587401 587500 587501 1187600 587601-1187700 1187701-587800 1187801-587900 587901-588000 

Beyoğ:u Y<rll Mallar Pa<an 1188001 ·588800 5888~1-589600 1189601-590400 590101 591200 591201 592000 502001· .,592800 592801 -l\93600 593601-594400 594401-595200 595201-596000 
.::::::::----:-::::-~-=:::::::::::----;::;;:::::--::::::-::-:---::::::::--:::-:::::---:::=~-;:::::::::--;;::::::-;;:--;:::::::::::---:::::=:--::::::::::----,::::::c:-:--=.,-----~--~---~ 

Zeki Zer in ve ortağ.: Flncanctlar Yu· 596001 596500 596501-597000 597001-591500 597501 ·598000 598001-598500 598501-599000 599001-""599500 599501--600000 600001~00500 60050l~OlCOO 

sufyan Han No. 8 

AbdUh·eha p: Şehremini, Sa.ray· 801001-01300 
meydanı caddesi No. 37 

601301-01600 

HU.eyin Hilmi ve Süleyman Sı rrı: 604001-804500 804501-05000 

Kaps.h('&M}t A~ılar No. 5 

Mehmet Nuri T opb"': Flnca.ncılar, 609001 609700 609701-10400 

~1a1unudlye l h.n No. S/4 

Yerli ) falla r Pazarı A ksara.y ma.· 616001 616500 616501-617000 
f87.DS t 

Şermin ma~azası : Sul tan hamam mey 620001 620400 62040ı.......e2osoo 

danı ~o. 1/! 

H ü•eyln en. arsc: ııe,iktaş Ortaçe,· 628001 628200 628~01· 628400 
me C"!ldde81 No. 6'7 

HaHI HlkM•t Ergez: Mahmutpaşa, 631001~31200 631201-631400 
l rfaniye caddesi No. 16 

601601~01900 601901~02200 602201 602500 602501~02800 602801 603100 803101--603400 6034-01~03700 603701-604000 

605001 805500 605~01 606000 606001-06500 606Ml-807000 807001-607500 807501--toSOOO 608001-608500 608501-609000 

610401~11100 611101 611800 611801 612SOO 612501~13200 613201 613900 8139()1 614600 61~~15300 615301~16000 

617001-17500 617501-18000 618001~18500 618501· 619000 619001-19500 619001-20000 &3010~~ 830556~31000 

620801-21200 621201 621600 621601 622000 622001~22{00 622401 622800 6Z2801-23200 823201-236()0 623601-24000 

628401 628800 ' 628601 628800 628801-29000 629001~29200 629201 62940-0 6294&1-29600 829601-29800 629801~30104 

631401~31600 631601 631800 631801 632000 832001-32200 632201-32400 632•01~32600 632601-632800 632801-33000 

ka türlü yapmak, ınemleketin ~ ...................................................................................................................................... ::::::::::::::::------................................................................. ... 

:~~~kk~!~~kol*:ı:r~~·lüyü ihmali ATE ş T u G" L A s 1 ı ~ ' ! 'l'ürhige Cümharigetl 

A ~~~~:m;~nu~~a:~:!::~ Vapur Ocaklarında... Ziraat BankaSI 
te1if semtlerinde yer yer bur.un 
bir dönümüne yapılan masrafın Sobalarda, Maltızlarda 
bu sere otuz iki Lra ile kırk Ura 
arasında clduğu aruk bır bakL En Fenni şekilde imal edilmiş 

lı:~t~i~~ .. ba gör• çlftçınin emeğini RIKOR ATEŞ TUÖLASI 
'korumak, g~imini temin etmek Ü Ü 
lç ·n orta bir hesapla bu pamuğun Ku!/anınız. Ç N K 
çekirdek! ·s:ntn elli kuruş etmesi 
l.Azımdır. Bu fiyatın heps)n 1 yal· 
nız, eoılunu devlet fabrikalarımı. 
zın .şllyeceği ve halkımızın giye
ceği pamukluları meydana geti
re~ Qek rdeksiz namuk üstüne 
yüklemeden işi halledebiliriz. Bu 
gün t;eklrdek yedi buçuk kuruş· 
tur- Bu u yükseltmen:n yolu var 
dır. Çek rdeğ l on ik buçuktan 
yukarı Y ptığımız zaman oradan 
gelecek fiyat fark! da çekirdekli 
pamuıfu yUkselt ·bilir. Biraz çe. 
kırd~<:r. b raz saf p<ı muğa zam 
yapn1ari:i1 şin ortasını bulabtli· 
riz ve bu en tedbirli blr net'.ce 
olur- Bu r.et'cC'nin çıkacağına ve 
bu b. hislerde artık zaten en va. 
zıh ve faydalı yolu almış oldu· 
ğun~ kanı bulu"'duğumuz Tıc 0 ret 
VekAletınc, b.lhassa bu işte zt 
raat VP.k<iletinin de, evet bur.dan 
sonra $Stl iş tiftçinin ihtiyaçla· 
rını görmesi ve b rPz da yalnıı 
resmi tc.şki13t cimirllği dııırıa çı· 
kıp t.:. rlıda ve koy-de hizniet gör
meğe hA~ııması lAzımgelcn z ra_ 
at Vekaletin 'ın de yardım edece
j!ine ve onu CPi8retlendireccğıne 

~mnıyetıın!z vardır, bunu beklL 
yoruz. 

Feui J,ütfi JUraA>sm:uıoğlu 

REKOR M k Temhıathr. Depo adr..ı : T- gtım. ar a rlil< Kemerli ookak N._ %1 Tel. Mlt1 

Istanbul Int:hap Meb'usan Teftiş 
Heyetinden : 

Doktor Refık saydamdan ac;ıla.n lstanbul mebusluğu için c. H . P. 
Genel Başkanlık Divanı taraloıd~ Harlci~e Ve!<Aletı Umumt KA.tlbl 

M mencl-"Iunun Farlı Nıunzedı olarak gosterildlğl ııan 0 ·u-Numan ene vu 

nur. (8551) 

Mınt · k1 ticaret m "dürü 
Ank~raya gitti 

Istanbul Mıntaka. Ticaret Mtidilrü 
1 

B. Baha Enger, vekaletle ~mas et· lOO 

mek üzere Ankara.ya gitmiştir. B. 100 

Baha giderken. bugün lsta.nbuk!a ça· 100 
100 ıışmakta olan teşkilA.tın kadro8unu 

E O ~ _ .\ 
8 AGUSTO S 194 2 

Sterlin 5,22 

Dc.lar 

Pezela 

İsviçre frangı 

İsveç kronu 

132,00 

12,89 

30,70 
31,16 

da gölJrmüştür. Zannolunduğun& gö 

re, Tice.ret MUdUrü, vekA.leUe kadro 

ve yapıla.cak ı,ıer hakkında temas 
edecektir. 

MŞIT BlZA TIYATBOSU 
Halide rı,khı beraber 

Harbiyede, Belvtl bahçesinin alaturka 
kısmında her gece ıaat (21,30) d& 

A'tın fiyatı 
Dün bir altı.n 32,55 liradan mua-

mele görmtltttir. 

Bu gece 

«Aaılzadelen 

komedi 3 perde 
Yazan: Bedia Fon Ştatzer 

Kurulllf tarihi: 1888. - ıı. rmayesl: 100.000.000 'l'llrlı: ıır .. 
Şube ve ajan.s ldodl: 2M. 

Zlra.I. ve ticari her nevi banka muamel.ıert. 

P ara blrlkt.iroııler• 28,000 lir. lkramiz• l'eriyor. 

Zira.at Banlr.aaında. kumbualı ve lh'bua1.1 tuarrut heaaptannda 
en az :50 lirası bulunanlara ae:ıede 4 deta çekileıeek kur"a ue a.ş; &tı· 
dıı.kJ plAAa &'Öte Uuamlye clatıtı IM:aklır. 

C Met 1,000 11.ralılı: C,000 ...... 

' > IOt > %,000 • 
' • 25e • ı,ooe • 

lM adet 60 lira1dı< 5,000 lira 

LU • • 
ff > lM > 4-,oot • llO • • 
DIKIU.T : Boeaplannd&kl _.ıar bir aene içinde :wJ llradaıı ...... 
lı dÖfllliYOlller• iluamlyo çllrtıtt tal<'1nle ıı. :ııo fululle -..rllocNtır. 

J'm'aıa. -- • defa, 11 mart, 11 -..... 11 oylat, 
11 Blt1nelkl.ınında çelı:ll-ıı:tır. 

Sahlbi ye NOJriyat MbdllrD : Alantet Emin Y ALllA...'1 
Valaıı N.,rtyaı Tllrk J.ld, ştı. vaı .. MalbaaM 

ADEMİ i[TlbAR YE BH§E'(Ş~LİGİNE 
KARŞI 

FORTOB.N 
S . MI • • • 1 

· •• '· AVENIT WltAUTINlN RUNSATINI İHAİZDİR 
HER ECZANEDE BDlUIUR' POSTA musu 228 

Kı;ı;r~'°'TIUR .... 

Devlet Demiryolları ilanları 
ilk mektep l"'hadetn"'°" derec"8i iyiden ~llt ,.. ~ on dOrtten kU.. 

çUk ve on beşten büyük ohnamak Ur.ere sanat çırak mektebimiZe tda· 
reml.z mensupları yakınlanrıdan ve harlçt.en z:ı: talebe alın.a.ca.ktır. TaUp .. 
lerin 15.8.942 tarihine kadar Umum MtkUlrlUğ1lmUze dilekçe vermeleri 
ve şeraiti öğrenmek lsbyenlerin Fen Heyetimiz M.UdUrlüğüne mür~-

atları. (84.23) 

Istanbul intihap Meb'usan Teftiş 
Heyetinden : 

Doktor Refik Saydamdan açtlan lstıuıbuJ mebusluğu için 9.8.942 ta. 
rihine raaUryan pazar günü Untvereite Konferans salonunda intihap 
yapılacaktır. Sa.at ta.m dokuzda r~y almmafa ba.flanacağında.n münte... 
h.ibi sa.niJerl.n aşağld&ki tertip aı raeuıa göre muayyen saatlerde elle
rinde bu.lwta.n m üntehibt. e:ani cüzjarü.&rile salonu teşrif ederek reyle
rini kulla.nmalan rica olunur. 

Eminönü - F atih 
lleyoğlu - ~ 
Ka.ıhköy, Eyüp, Ullk-r 
Adalar, BaJcırd.öy, Sarıyer, Bey~ 

9 
10 so 
11 so 
u 

m 
UA 
ıa 

llA 

Sa.a.t Da.klb 

10 :ıo 

11 80 
12 
13 

C8521il 



BAŞMUllARBDU 1 
Pazartesi 1 

Ahmet Emin YALMAN 
Va t a D 1Y1 - IQ 

Cağalotlu, Molla ll'en&rl AGUSTO 
Sok&ğt: 30 - 82 

al H•a•ı•ız 

JEZABEL 
"bıa,aaiama 1stem1,.ea kadla ,, 

Telef. 2'136 • Telg. V 11.TJı.lol ht. 1942 :'fd : 2 - Sayı : 663 "OOc;RUY A DO~RU • ec;RIYE EG'Rl,; 
Yarmki sayrrmzda bu nefis eser hak
kında daha fazla malümat vereceğiz 

Milli Sel akara ya döndüler 
•. 

' 
Cumhurreisimiz, Nevşehirde Damat lbrahim Paşa 

kütüphanesindeki eserleri tetkik ettil er 

Dilde istikrar ve birlik 
Oyle umarız ki Dil Kurultayı, şaşırtıcı Hrat 
cereyanlarını tasfiyeye uğratacak 

----"'( 
ve muvazeneye 

Yazan : Ahmet 
doğru gidecektir. 

Emin YALMAN 

1 
1 
1 
f 

Meşhur Kazanova, yalnız me.- 1 
ceralarile ve çapkınlrklarile 1 J 1 , Mihver Mai kop 

ve Krasnodarı 
zaptetti 

şöhret almıştır. Halbukı On Seki· ı a p o n a r 
zıncı ;;srın en parlak fıkir .adam-
larından biridir. Bu sıfatla da dev· 
rlnin ~ büyük adamlarile düş

müş, kalkmıştır. Bunların arasın

da bulunan Büyük Fredrik, bir gün 
kendisine şu suali sormuştur: 

- K,azanova, duyuyorum ki sen 
kendi kendine Şövalye <le Sten
gal unvanını ver yormuşsun. Bunu 
ne hakla yapıyorsun? 

Kazanova hiç tereddüt etm~en 
şu cevabı vermiştir: 

- LQgalln verdiği hakla ... Çü11-
kü kendi kendime verdiğim un
vanı teşkil eden harflerden her bi
rt lügatte vardır. 

Milletlerin hayatında nasıl ikti
sadi buhranlar belırlrse dar milli
Yetçil!k yüzür.den vakit vakit iç· 
ti mai buhranlar da kopar. Görüş 
Ufuklarının bu yüzden daraldığı 

zam11rnlarda ıecneb ıı sayılan kelı

melcr ı:öz hapsine &lmır. bunlara 
karşı takibat baılar ve Adeta harp 
nan edilir. 

Böyle zamanlarda Kazanovanın 
Büyük Fredrik"e söylediği söz ha· 
tırıma gelir. İdam cezasına mah
kOm edilen kelimeler nihayet b.r 

Vladivostoka 
göz koymuşlar 

Japonlar, 
Jümenine 

bir Çin 
karşı 

umumi taarruza 
geçtiler 

Çekiang bölgesinde. 
Lişu. Japonlar 

tarafından zıpted."/di 

Londra, 9 (A.A.) - Star g-azetesi 
Japonların Vladivoatok ve civarını 

ele geçirmek için bir an evvel Sov_ 
yellere taarruz edeceklerini, çünkü 
bu bölgeden Japon adalarını altüst 
edebilecek olan hava taarruzlarına 

(Devamı: Sa. 3; sıı. 6 dal -

Ruslar, Kletskaya, 
Armovir ve Kropot

kinde muharebelerderı 
bahsediyorlar 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman ordu
iarı başkomutar.Jığının husus! tcb
Jlği: 

Alman piyade tümenleri, hava 
kuvvetlerinin mükemmel yardımı 

ve kızgın sıcaklar altında, çetin 
muharebeler yaparak ala,eaqü.stü 
bir yürüyüşten sonra Kuban'rn şt

malfr.de kuvvetle tahkim edilmis 
olan düşman mevziler ,nt yararak 
Kuban'ın merkezi ve düşman harp 
endüstrisi için ehemmiyetli bir şe-

(De.-.: Sa. 3; lllt. 1 te) -

takım harflerden teşekkül ediyor, -----------------
bu harflerden her birinin IQgatte 
Yeri bulunduğuna göre kelimenin 
aslı nereden gelirse gelsin, bunun 
hayat hakkını tanımak gerektir. 
Aranması 18.zım gelen şart, kelime
nin halkın dilinde yer edip etme
mesinden, dilin ruhuna yabancı ve 
aykırı gelip gelmem<f.sinden lba· 
rettır. 

Dalavereye 
karşı harp 

Bir tüccarın mühim 
ikaz ve tavsiyeleri 

Bu böyle olduğu halde vak.I 
Vakit her memlekette; yabancı s&
Yılan. kelimelerin varlık hakkına 

karşt tecavüz hareketleri başgös· 
tcrlr. Otuz, otuz beş sene < vvel BugUn htanbulun beW başlı tüccarı bir araya. gelip dala\.·ereye kar-
1ı. şı harp ııa.o edecekler ve kendi kendJJerlnl \.atanı bir kontrola alınak ~ıırıanyada. Kayser Vllhelm, dil ı 

saflastzrmak merakına düşmüştü. yolunda bir teşebbüse glrı,eceklerdlr. iBu rığır iyi netice vcrir!;e memle
Meseıa., telefon gibl dilde yer el- ket, hartee k~ı büyük btr şeref ve itibar kazanae.ak, khnsenln yapa.. 
l'lllş 1tellmelerin yerine Fernspre- madığını )·apmılJ olacaktır. Fena. netice ''erirse, ticareti dalavere diye 
Cher ccklindc yenl kelimeler icat anh.)anlar 'e tkaretıe namwrun beraber yllrllyemlyece,tlni iddia edenler 

-. hak kazanacaktır. 
rdenlcre nişanlar y~jdırmıştı. 

Dün fl.klrlerlne müracaat ettlğ!miz bir tliCcar bJze bu mesele hak-

lnönü; Kayseri, Niğde ve Kırşehir vilayetlerinin bazı 
kaza ve köylerinde oraların ziraat, iktısat, san'at ve 

kültür durumları etrafında halkla görüştüler 
11.ııkara, 9 ( A.A.) - 1 atusto• ı-

1942 cuma ııl<ııamı Kaywe<I, Nitele. N 
Kırşebtr vil.&yetlerinio bazı kazaların-

Menemencioğlu 
İstanbul meb' usu oldu 

da. tetkik se)-..Jıatlne r•ka.n aeisL 
cümbur ismet InönU, 8 ağu'lto5 co- uman 
mar~l sabahı saat 8.30 dan tttb&.t'en 
Kayseri "11A.yett11e baflı Incesu, Ur
güp, Niğde vUAyetlne bağ'h Nevşe

hir, Arapsun "'6 Krr,etıır vl13.yetlne 
bağh A vanoz kaz&Jarınt ~rıt bu_ 
yurmuşJa.rdır. 

Rt-lsl<'ürnhur, bu kar.alarda. ,.f' yol 

1 

uğrağındakt köylerde binJeree halkın 
pek candan, e<NJkun &e\·gl tezahtirle
rl ile kaf'4}llanmışlardır. RehdC"llmhnr, 
adı geçen kasabaların ve köylerJn 
hepsinde başta mensup bulundukları 

Başka açık meb'usluklara da Ş:.ikrü Sökm~nsü~r, 
Safi Erdem, Sabiha Gökçül ittifakla seçildiler 

vlliyet ,·aU<ill olduğu halde ka31'1'a~ 

kamlar ,.e askeri ,.e mülki memurlar, 
öğretmenler, Parti, Belediyt, Hallc:e-

(Devamı Sa. 4. Sll. 2 de) = 

Ankara, 9 (A.A.) - Aç•k olan 
Erzincan mebusluklarına T'ctret 
VekAleti iaşe müsteşarı Şükrü Sök 
mensüer ile Alaşehir merkez okulu 
b•ıöğretmenl S•fi Erdem, İstanbul 

...._......._.__..........,................. mebusluğur.a Hariciye VekAleti u

Türk Dil 
mumi kiitib Numan Menemenci. 
oğlu ve Samsun mebusluğuna da 
eski Balıkesir mebusu Erenköy krz 
lisesi müdürü Sabiha Gökçül, 9.8. 
942 paz.ar günü yapılan intihapta 

K u r u 1 t a y ı :~:.:;:oo· "'"tl ,..,,n ... 

Bu sabah toplanacak olan Kurultay Sa lomon den;zı 
müııasebetJie lstanbul ünll'ersltesl 
rektör ve doçentlerinden mürekkep 
:yirmi beş kl'llik bir heyet Ankaraya 
gitti. DördUncü Türk Dil Kurultayı 

bu sabah saat on buçukta Ankarada 
Dil, Tarih ve Coğrafya !aklUt"8lnde 
toplanacaktır. 

Kongre üyeleri toplanbdan önce 
l\laarlf VekilJ B. Jlasan Ali Yücel'ln 
relsUğinde Ataturk'iln muvakkat 
kabrlnl z.Jyaretle bir ihtiram telengi 
bırakacaklardır. Bu n1Una%betle 
şehrimizden Unll·erslte rektörü Ce
mil BU.se.l'ln rf'ifSU~"inde bir profesör 
heyeti dün ak,am Ankaraya hareket 
ctmı,ttr. He.lette bulunan profesör 
\·e doçentler şunlardır: 

Hukuk fakültesinden: Dekan Sıd

dık Sami Onar, doçent Hıfzı Veldet, 
Hıfzı Timur, Hüseyin Nail Kob&lı; 

Edebiyat fakültesinden: Dekan HA. 
mid Ongunsu, profesör Şekip Tunc, 
Ibrahim Hakkı Akyol, Ragıp Ozden, 
Rahmeti Arat, Ahmet Cağferoğlu, 
All Nihat Tarlan, Hamdi Tanpınar, 
Sabri Eı:ıat Slye.vü,gıl, Sadettin Bu-

(Deva.mı Sa. S, SU. 8 de) [=l 

muharebesi 
Japonlar; 12 harp, 10 
taşıt gemisi batırdık
larını iddia ediyorlar 

flmiral Nimitz ise muha
.-ebenin müttefiklere mü

sait gittiğini bildiriyor 

Dünkü lstaobul mebus seçlmlncJe "\-"aJimiz reyınt kuj,i.anıyor 

fıflnihükôm~~ ı Hindistanda 

J beyanname 1 A~~.n G~~;~~~'" 
1 

neşretti J ve diğer 146 kişi 
tevkif edildi 

"Kongre partisi J 
bütün Hindistan J Beş yerde polis ateş açmak 
adına konuşamaz,,) ağlatıcı gaz kullanmak 

) zorunda kaldı 
) Bombcoy, 9 (A.A.) - Bu ık· 

Bu dar milliyetçilik yüzünden kında a a""dakJ be~•att bul tur (Dev Sa. s Sil • ' ı 1\. • e• ,,_... a unmuş : aıru: , .-..; ~e ıt·c 1ltıan diL! zenginlesmemiş, yüksel ___ _:_.::._ __ _:__:~::_::==:::=.:_:::::=:_:::_:::_::_~~=~=-~·~=~·~·~-~-~-~-~·~·~u~·~rn~·~-~-~"~·~·~--~·~·~·~· 
ınel>ıiıtir.Bu yold•klcsaııaıtırmak• 
merakJarıQ'l., Almanyayı harpten 
~•rbe, felaketten felikete sürükli
tı~? dar ve müfrit ruhun bir bei~r-

Hükümet, miileti ken-
1 disiyle birleşip mem
) leketi müdafaaya 
J davet et.i 

J şama kadar Hind:standa yapılan 
) tevkl!at 149 u bulmuştur. Beş yer
) de halk karış1klıklar çıkardığır.dan 
I polis ateş etmek zorunda kalmış 
J ve bunun netices·nde 15 kl~i hast • 

L
• •a:yrnak caizd ·r. 
ltın 

\en keı·ve Cermen asıllarından gc· 
k.g:Iizc~rn~ı~rden ibaret bulu ... an 

1 a. göre ~ın bile siyasi cereyan· 
~! kelirn~~ta.n Latin, bazan Cer
< en \arı ba er~ karşı husumet ce-
e~a~· l&ö;.;t · İ 

1111 · ııet nı ermı;;:, fakat n-
ı mı · n akıı . 

Yeaı 11dt ortahtr kıı.s:npuvazenesLdS•
ba!i.tı ' tır Kavurma an 

ta\a,1Ş • -Bizd ; Y~ı türkc;ülük 
ilk tezahü inden b. ~ereyanının 
ıı., r1r 1 • .-1 ki 
"'"'"'leşrutıyet· ,1ı... zama 1 ~e inde 

.. t . ın ~ n arına b 
g:os ere.n ıfrıııtçığt Z:ya Ci>kaıa aş\ 
çabuk onlenu u doA P Peki 
ku ' " ş .ru k~ıdeyJ ı 
d rınuşlu: •A.11,a;ıınız ve kullan . 
ığımız her keıı~ bızim malı , ' 

dır. Bunlann üıcı.rııe hiç b r ~=~ j 
hancı dil:n hak lddia,a kulak v 
r~rneylz. Yalnız dllin-rje yaban~~ 
dıllere alt ka·d t: lerln ~:tül<isyo
tıuna d:. tahammül ede iz. Ken_ 
tı d·Ji . 1 k . . ' mız n aıdelerıne \.ka r. un-
·arına göre tasarruf ederiz 

Ziya Gökalp. bu çok z , ve 
muvazeneli kaideyi koydukta.,.n 1 
re. d , - . 

a dılimizdc vakit vakit ıfra~-' 
~ey~nları görüldü. Bu c.:ereyanl~ : 
~reket noktası umumi pr. nsip~ 

1 0 rnadığı iç n dil anarşisine ve çoı 
zararlı bir hulüskftrlığa yol açılmış 
>ldu. 8 r takım kelimeler LZber
ien idama nıahküm edıldi . yerle~ 
~ine Yent ve umum ıçin meçhul 
oır lakım kel rnclere şerefli. pa· 

(Devamı Sa. 4, SU ı de) + 

İstanbul yüzme şampiyonluğunu 
Beykozlu yüzücüler kazandı 
Galatasaray da su topu • 

şampıyonu oldu 

blrı ı ·-...... 1 -ı ...., , : (""ü., ;;.i==. c:-.:.:ı ~.Jta.h~u! J=.antı ~mp;,ronın~ mttıuit&ıc'&Ianna giren yUzicülerle atlama 
tol ,.e hu topu n1a(ın1 gOstermeJ..'"tedlr. Spor havadi~lerlmJz ilçüncU sayfamı:zdadı.r. 

' 
• 

• 
aırurnı .Ni.mıtz 

Pearl Harbour, 9 (A.A.) - Aml· 
ral Nlmitz tarafından neşredilen 

tebliğin metni: 
Birleş k Amerikanın Pasifik ve 

Pa.ıı:ifik Okyar.usu bölgeleri do. 
nanmasına mensup kuvvetler cenu 
bu garbi P.:.sifik bölgesi birlikleri
nin yardımı ile 7 a1tustosda Sala· 

(De•·s.mı: Sa.. 3, SH. 7; de) % 

Londra, 9 (A.A.) - Hint hü
kümeti, talepleri isaf ed ilmedil; 
takdirde sivil itaatsizlığe başlana

cağı hakkında almış olduğu kara
ra karsı bir beyanname neşrctm · ş.. 
tir . 

On beş Qzasından on biri Hintli 
olan Hint hükOmeti, kongre parti
sinin siv ı itaatsizliğe ne sekilde 
başlayacağından tamıamile haber
dar olduğunu tebarüz ettirmekte
dir. 

Beyannamede şu mütalAa ileri 
sürülmektedir: 

Makul ve dürüst düşüncelere ta
mamen aykır olan kongrenin bu 
kararını Hint hükllmeti h-·yret ve 

(Devamı: Sa. s, Sii. 6; da) ı 

neye ka ldırılmıştır. Polis ağlatıcı 

gazlar da kullanmıştır. 

ResrrMn bildirildiğine göre, hü4 

kO.mete ait ·ki zahire mağazası 

yağma edilmiş ve pol.s komiserlik 
leri taşa tutulmuştur. Otobüsler 
yakılmıs ve bilhassa Avrupalı N-

11s memurlarına tecavüzler o!muş · 

tur . 
Bu akşam karışıkiıklar çıkar 

yerlerde örfi idare ilfln edilmis ve 
beş kişiden fazla toplantılar mene· 
d lmiştir Slliih taşımak ta. y•sak. 
tır. 

Ahmetabatta bir grup polis mcr 
)tezine taşlar atmış ve burasını 
yakmak istemiştir. Polis ateş et· 

(Devamı: Sa. 3; Sll. 5 te) + 

Tüccarın tüccarı kontrolü 
hoş bir neticesi 

o • • 

sıstemının 

Çanakçılı 
çılıların 

kardeşlerin muameleleri, Çanak
kendi vicdani kontrolü alfında! 

Yiyecek maddelerir?de yapılan 

ihtlkAra m3.ı.i olmak için teşkil o
lunan 9 komiteden pirinç, zeytin 
yağı ve peyn r komiteleri bugün 
Ticaret odasında ilk içtimalarını 
yapıyorlar. 

Tü~» tücc<ır io..rafmd&n kon. 

trolü esa.sı üzerine. yapılan .. bu leş-, kulağa "'._kr•r edilmiş. vakit vakit 
kilıltta, pirinç ihhkArını onJemck gazete sutunları oa aksetmiş, mu
~ln ta~ n edilen komileni:n azası rakabe dairelcrile de temasları g 0 • 

arasında. Çanakçılı. bira.de.rlerin del rü. lmüştür. Fakat ;smin sahipleri 
ismi geçmiştir. gaiiba P<.ira kazanmak kadar ser· 

Bu isım, asıl pi.rınç ihlıkirını i- pıştirme usullerını de biliyorlar. 
dıre eden müessese diye kıılaktan J <~: ııa. &; Sil- S ıle)U 
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Sehir1 Mani kumkuması 
Haberleri 

Yolunu şaşıran mermi, 
{ozon: Ziya Şalrtr 

- 38 - ı milerınl, Galata kulesınin ker.arına 
Gemın:n miırette~tı, .TU~~ g~ kad r çekmiye mecbur kaldılar. 

m~ilerinln kıyatetlne gırmışıerdı Venedik gemilerinı tamamJe açık. 
Ve dıceı:e. Osmanlı bayrağı çek. ta ve Türk mermilerine hedef o
mişlerdi.. Aşıkar b~r surette ölüme laeak b.r vaz,yette bıraktılar. 
atılRn bu gemiciler. ihtiyar ettik.. Cenevizlilerin bu hareketlerine, 
teri bu harp hilelerı saytSlnde, arhk Vec.edik.liler tahammül cde
Türk kalelcr!nıın nöbelçilerinl al· medller. Venedikli asılzadeler, B: .. 
datarak A.kderuz Bo!azınt salimen zans kalesindek. Cenev:zIUeri da. 
geçehileceklerlııl ümit etmekteler· vet c<lcrek en aı;ır hılaplarla pro-
dL testo <>tliler. 

($arkt Roma imparalorlutunUn Aralarında. şiddetli bir müna-
halisını temin vazıfestn üzeri.ne a. kaşa başladı. Ve nihayet bu mU
lan bu küçük ~emi, bıç bir mania nakaşa, sil1ıha dayandI. İçtima ye. 
karşısında kalmadan, evvela Mar-
ma.ra denizini ve sonra, Akdeniz rinden sokaklara kadar taştı. Bu 
boğazındaki kalell"r~ geçebı.ldi. .. kanlı :arbede hiç şüphesiz k; B.
Bu cesurane maceranın neticesi, zanstılara da sirayet edecek ve bir 
sırası aeUnce arzedilecektir.) ı;okak muharebesi halini alacaktı. 

(~ Mayıs) 
Hadise, çarç&buk saraya aksetti. 

iaşe işleri 
nasıl tanzim 
olunacak? 

Bugün Volinin r~sli

ğinde mühim bir 
toplantı yapılacak 

Istanbul bt.>lediyesine de\'ro!unan 
ıa.,e teıfkil&tının faalıyetini idame eL 
tirmek için, VekAJetçe ayrıJan 150.000 
liralık tahsisatın klii gelmlyeceğt 
ileri aürillmektcdir. 

Dün de ifaret ettiğimiz gibi, bu 
lahsiaa.Ua arıcak ekmek tevziatında 
çalrl}an memurların maa.!1lan verile~ 
bilmek~. bunların bina, yakacak ve 
ısınacak ihtiyaçları bile k&rfılaııma
maktadır. 

O~endiğimize göre belediye a.cıga

ri kadro ile bu işi baı;ıarmak h~in 

VekAletten 300.000 lira tahsisat ıste
mişU. Fakat VekAlet bu miktaruL 
yarısı kadar bir tahsisat verdiğinden 
işlerin şimdi ne şekilde halledileceği 
mUhlın. bir mesele halini almaktadır. Bizans ve Galata kaldıeri için· 

de yaşıyaD' Venedikliler ile Cene· 
vızler arasında, Otcdenbcri bır a_ 
çıklık vardı .•. Venedik1iler, Bizans 
lılara .samımi bir dostiuk besle
dikleri halde; Cenevızlller ancak 
ticari menfaatleri dolayıslle Bizaı:ls· 
lıların ve Venediklilerin yüzlerine 
Ctililyorlardı, 

İmpar..ator, derhal ahca atlıyarak lstanbul Vali ve Belediye reisi bu_ 
vaka yerine geldi. Vuruşmayı me· gün Dördüncü Vakıf hanmda ç&lı•

nett:klıen sonra, ;ki tarafa da ht- makta otan belediye ikt.ı.sat mildtir-
lliğüne giderek B. Sal'fet Sezen ve 

Bizansın Türkler tarafından m:.ı 

ha.sarası, Cenevtzlılerin bütün ah
tAk dil$künh.ıkl-erinı bü.sblitün mey 
dana çıkarmıştı. Şimdi de Türk. 
lere hoş görünmek istiyorlar .. iki 
yıizlü siyaset takip etmekten çc. 
kinm;yorlardt. 

Trabzonlu Kaptan Jakorno'nun 
Haliçteki Türk dolı&nmasuıı yak
mıya teşebbüs eltili gece, Cene
vizlilerin bu kaltbece siyaseti ta. 
mamile anlaşılmıştı. Bizaas gem ı
lerinin demir kaldırmalarmı mü· 
teakıp Galata kulesinin üzeriftden 
parlayıp sönen ışık, hem Bizanslı
laru> ve hem de Vencdiklilerin gôz 
ıtttoden kaçsn>mışt~ İşte, o gece. 
den ltlbnen Venedikliler, hain ve 
dessas Cenevizlilere çatacak bir 
vesile aramıya başlamışlardı. 

Venedik gemileri, z~nctr hattının 

'erislnde - ve simdi, Sirkeci fs.. 
ke!esnin bulunduğu - !o'.ahllde top· 
!anmışlardı. Fat. hin Ga!Ata kule· 
5!nin arkasındaki ııen yüksek iept.>. 
ye, (yam, takrıben Galalll68ray lL 
seslmn J:ıulundu«u mevk:e) yerleş· 
tirmiş CJidugu uzllfl menzilli b•
ta.ryaların mermileri, ı;rk sık aç. 
t 1 klft.r'ı ateşlerle, Venedik donar.- 1 

.ınasını tahribe çalışıyorlıırdı. 1 
Ba fasda1t bombardtman esnasın 

U, Türk mermilerinden biri hedee 
tın~ pŞtrarak, Galata lim&ı"!ı açı

ğında demirli bir Cenev?z k&lyo. 
ı.uoa •sabet cuı. Üç yUz ton ce
sametinde bui:unan bu kalyonun 
batmasına sebebiyet verdl 

Ceoevizlil<'r. bu vaz yet ten deh .. 
şete kapıldıla-r. :Derhal bütlin ge· 

1)4ll)ll 
!$?1)lll4 

M sır kıptileri 

M ı..mlakl hareketler en "Zl~ 
yaı. sı<"e.k.lan dola)·ısile dur_ 

du, fakat barelmtın sonu ~n"'ı de-: 
ft.Jdir. lla\.·alal", l:Nraz kınuldama.k 
tmkl.nı•ı '\IUır \"e.rmıez ikl taraf bir
lllrlne --. Uti netı.., anuıa
~r. 

:X..r <"tpMlı.i bıerllaJde mU:hlm hi

-· "'8 ,_ ""yılabilir. Bu ltl· 
barla dunyanJn a1Ak.a"1 da MtMT~ 
lılç uu.klafmcyor. 

)fdlı"ın. üzoriae ~·,e'o'ri.leo n1a.U>uat 
,..,;a-...; _,lekm ait ıı..r ala· 

kalı - Ue ut .... Y-Orlar. 8'ı arada 
-ID Jnı>U)erl gMMD ka(mtun-,. ' 
tır. 

)flltrda !tekiz '.'·öz trin kipti '"·ardır. 

Jlınılar ..ı.ı -.wann d<>#;.-.ı 
...,...,... baGUeridlr. !lb'1rı tdrlil 

- - tıle ~""''• memk'ket 
1lrl Ma kttııtnr ~r ba ka mUlırt-

t-ı> ederek bır ntıtktk soyledJ. beledıye teftiş 1'ıeyeti reisi B. Neca· 
- Mukaddes beldemizin etrafı. ti"nln iştirak edecekleri bir toplantı. 

nı saran din dtişrnanları ile mi.Jca- ya. riya.set edecek ve kendilerine ve· 
dele edtyoruz ve meçhul bi.r ikıbe rilen bu tahsisatla ne gibi işlerin ya.
tın dehşeti karşısında titr.yoruz. pdabileceğinı kara.rlaştıraca.klardır. 
Bu korkunç v;ızıyete, bır de da
hili harp felaketi ilavP, etmeyiniz. 

Diye, lki İtalyan unsuruna rica 
etti. İki taraCın asilzadelerini de 
barıştJrrp uyuşturarak, hakikaten 
vahim neticelere dayaemak lstk!a

Eldeki tahsisat, milli korunma ka-

nununun hiikilmlerile yapılması icap 

eden ~erl kar"1hyamıyacağmdan 

milli korunma kanunuaun bazı mad. 

delerinin tadili icap etJRektedir. Vali 

dını gösteren çarpışnaya netıce bu mesele hakkında Ankaray.a gide
ve:rdi. 

* Bizans surları lçtnde vukua ge. 
len müc•dele yalnız bu vakaya 
rnunhasır kalmadı. Artık iaşe mad
delerinin tamamile azalmış olması 
dolayı.sile, :açlık yüzünden de bazı 
hc\diseler zuhur ettniye başlamıştı. 
Fakat İmparator Kost•r.tin, çok 
basiretkar davranıyordu. Her DE"

rcde en 3.di blr vaka ışitse derhal 
oraya adamlar g6nderiyor .• bir ta
raftan harici dii.Şm.ıı.nla mücadele 
edılirken diğer taraftan da şehir 
dahıhnde b. r hareketin zuhuruna 
meydan vermek tstemiyordu. 

(Arkası \.'ar) 

Soruyorlar: 
Kadıköylülerın su derdi 
ı 

ıılta11btlldaki Tf'rkown Kaiıt

hanedf'ki ana borularından bi
'1 dün fını 'urette kırıldı diye, 1.,
tanbulun bir kı ım ~tlf"rine hD 

\"'erikınPdi. Bu ...u \·trilenwy ha.
dl~~. pek tabii Dlarak balkı ol· 
doğu kadar, bu i~lf" a.IAkadar bll
tti.n &mnle nl~ertelf:.rJnj ~ful 
t-ttl \.'f' borWar da kro,a bir 
muddet Mnra tamir edH('~k ,eh .. 

re "'u \.·erilm<'*e ba~aodr. 
Biz, KadtkOy yaka."tının en K"Ü· 

u-1 yarJerlnde-n biri olan ı;renkô
JUD~le ot.urn)·oruz. Bl:t. daha. bu 
yaz., tertuWt "Ul"U di3e bir ~y gor_ 
med.tk. Gtffie-rl get: .. aatJerde gr-
11~ or \.f' .. abatta karı,ı k~itf;yor
n1u,. Bu.ıta M'bep taıtytkln azll
~ını Qy~orlar. 

Bunu bt:r.e bir oku~ uı·uınuz ,\.a_ 

Jıyor '"' pek haklı ola.tak eoru· 
ıor: 

c- ŞehrJu "" ihUyac:-uu ten1in 
n1Uhlın iınmf" hizfllf'Uerfnden biri 
oldıığ"u kad&r ~rln "hbatt ıı. 
alakadar n1Wtlm bir ~ıhhat mea.e
Jefddir de ••. 

Ahi.kadarlar ıstanbula C"O"ıler _ 
dlhlerJ lhtlmanu M"ab& neden ka:. 
dıkoy yaka81n& gOf:ıtenniyorlar ~ !'» 

rek hUkbıetle ayr~a temas edecek· 
tir. 

Belediye lktısat müdUrltllUnUn be· 

Jediye binasına ta.şmması artık bir 

gün meselesidir. 

Bugünkü Jç-timada bu mesele de 

ayrıca ~ülecektir. 

Küçükçekmecede bir 
otomobil kazası 

Dün sa~ saat 9 ularında, KU· 
<;Ukçekmecede bir otomobil kazası 

olmuş. bir bakkal otomobilin altında 
kalarak tehlikeli surette yaralanmıf· 
tır . 

Oğreııdiğimize göre hadıse fU şe

kilde cereyan etmiştir: 

Şoför Hüseyinin idaresiıuteki Ça.... 

talça 5-1 pldka.lı otomobil, KüçUkçek· 
moce istasyonundan geçerken Mah· 
mutpa.fada Kantarcılarda oturan 
bakkal Ahmet isminde bir&.sine çarp· 
mışlır. Çarpış o kadar tkldeUi ol_ 
muştur ki, otomobil lnl fren netice
ıinde durama.mı.t ve bakkalı bir mUd· 
det sürüklemiştir. 

Tehlikeli surette yaralanan Ahmet 
derhal Cerrahp~ hastahane.sine 
'kaldırılmış, şoför Hüseyin yakalan· 
miftır. 

Bakkal Ahmedin yaraları çok .gır 
\.'C hayatı tehlikelidır. 

Kırılan ana terkos 
borusu tamir ed idi 

Terkos !abrika.ıııı:; ile KA~thane ara_ 
sınd&k:i ~bre ıu veren ana borular· 
dan biri evvelki gece sabaha ka.r~ı 

lrıl olarak pe.Uamr:t ve bu yüzden 
fehre dün çok az au verilebilmiş Ur. 

Sular idare.si tamir için derhal fa. 
aliyele geçmiş ve dün bütün gün ça
lıfılarak borular tamir edilmi~tir. 

Dün akfatndan itibaren tekrar nor _ 
mal l!IU verilmeğe başlanmış.sa da. bo
ruların dolmuı zamana ihtiyaç gö..~· 

terdığinden. bugün öğleye kadar bazı 
yüksek mahallere su az gelecek. öğ· 
leden ı>onra gene esk~ı gibi her ta.. 
ratt.a. su bulunabilecektir. 

- l\lühlm bir ŞC). değil, biliyorsu~ ki 
kadın şatosuna ıESektr•k te!:is&tı yaptır
mak itil.yor, bunun hakkında benden 8 • 

kıl cıonıştı. Mesele karışık değll amma 
onun bu gibı işlere aklı ermiyor. 

- Güzel ~yler ikram ettı mi? 
- Bılmeın hiç farkında dcl;ilı.m. Gatt_ 

ba kahv.altı ctm~)"i unuttuk. 

Her uygun bir 
nane şekerci Nail 
şeye mani düşürüveren 

<: .. _.ozgen; 
fiyafro artisti olmak yanıp tutuşuyor 

Yazan: farak fiNİK 

• • 
ıçın 

i nsanların kalpleri, gizli 

b rer hazlnedlr. Or.ları 

fethetmek, kırmaktan bin kat 
daha kolaydır. Elde etm.?k ka. 
dar kol<:y oJan bir şey varken, 
neder. insanlar bin kat daha zor 
olan kırmak yolur.a g:diyorlar'!,, 

Felsefe kitaplarını karıştırıyo

rum, zannetmeyiniz. Biliyc-rum 
siz.n de: benim kadar felsefe ile 
bsşınız hoş değil. .. Buı:ları biı 

felsefe kite.hından değil, bir nane 
şekercinin ağzından nakled.yo
rum. 

Pt.fatbaadan çıkıyordum. Kap_• 
nın önünde önumü kestiler: 

- Bak, d.nle, bizim gazete i_ 
çin ı:.e diyor'! dediler· 

Birden durakladtm. Gözlerim 
gayri ihtiyar! nane şekercinin 

fıldır :iıldır dönen parlak gözle
rine ilisti: 

- Pazar ola, dedim, güldü 
ve beytini okum~ga başladı. 

Yilz bulur mu dünyada azan 
Çalış, ye, namusunla kazan 

İyi bir havadis almak lst.yorsan 
Oku Vatan, odur, dotru yazan. 

N ane şekerci ile orada ah· 

bap olduk. Hepimize, kılı

ğımıza vıe- duruşumuza ve hatta 
diyebilirim k~ dilşilnüşümüze gö. 
re bllc beyitler söyledi, ruhumu
zu tahlile çaJııtr-

Gidecej:im yere gidemedim. 
'Kendisini misafirimiz olarak mat
baaya davet ~ttlm. K•bul etti ve 
beraberce matbaaya girdik. 

Muharrirleri çok severmiş ..• 
Fakat uıuorta yazanlara ise kini 
büyükmüş. 

- Ha, aklıma geldi, dedi. Ne 
~di o, gazetelerin geçenlerde sey
yar satıcılar hakkır.d& yazdıkla

rı ... Ve bir bey;tıe sözleriAl bağ
ladı 

Bir işi y3parken düşünün, ecrilc 
yanmayın? 

Dost görünen dıtŞmanların, !Afla· 
rtna kanmayın' 

Sokakta dolaşan seyyarları, çok 
paca. kazanır sanmayın! 

Şimdi inceldi gayetle zaman 
Esnafların heli pek yaman ı 
Seyyarlara beled yeler vermıyor 

:S-aii Süzgen 

tabı attı. Sanalc nefret ettim. Ben 
de berberliği bırakt•m· 

Bundan sonra mahallemizde bu 
lu:ıan bir gözü kör. eski üstatlar· 
dan Aşık Sali helva ~atarken ya· 
nına sokuldum: 

- Üstat, dedım. Bana da bu 
sanali öğret. 

- Oilum, dedi. ö&renmek is. 
Uyor~n. yanımda gezer, ben'm 
yaptıklarıma dikkat edersin. 

Ustamın sözünü tuttum ve o
nunla bcr•ber dolaşmağa başla

dım. Sabahleyin ka1kar, kutuyu 
omuzu.muza vurur. bir iki mahal· 
le dolaıtıkUn sonra, giderdik bir 
bakkala, usta çırak, birer şişe ra. 
kı ile çekerdik kafaları. 

izim nane şekerci tatlı tatlı B hayatını anlatırken bırden 

durakladı ve sonra ilıive etti: 
Alman çekti Rusyanın önüne bir 

siyah perde 
Bu harple Rusyar.. 0 başı dertte 
Yahu misafir geldik han. kahve, 

nerede? 
Zıle basarak bizim ahbaba bir 

kahve ısmarladık. Sağdan sold.an 
dertleşiyordu. Beyitler halinde 
sıraladığı fikirlert aynen aşağıya 
alıyoruz: 

Kız dururken, bakmam dula 
Hürmet ederim kesemde pula 
Şimdi iUbar, sırtında çul0 
Anlayamazsın bu devirde kız ıle 

dulu 

S na hürmet ederim, görürsem 

pulu! 
Ahbap edınmek ıstersen. dcg şUr 

.,ırtındakı çulu 
Kah"c telmıştl. Ahba.p, kahve_ 

yl kuru bır tcpsidz görünce he 
nıen atıldı. 

Bahçemde var DJ.r 
~tuharrirlerin ne 

derin kuyu 
acay p oluyor 

huyu 
Kahve selci: • ercde bunun suyu'? 

Bugünkü h.l:me ~öyle bır baksam 
Açılan goncayı göa~üme taksam 
Bir sigara verseniz de yaksam. 

Sigarayı verdik, bu sefer kib· 
rll stcdi. Fakat kibrit ısteyiıine 

bakın: 

l\Iezarın önüne hazırla ta~ını 

Silea olmaz gözlerir:den ak•n ya. 
şını 

Bir kibrit ver yakayır.1 sigaranın 
başını. 

H -er bir cümlesı hayatla ala

kadar, düş\ınmeden1 he· 
~aplanmadan savrulmuş beyitleri, 
cidden takd ·re layıktı. 

O m~tb.aınız.da oturduğu müd· 
det zarfında daha ne beyiUer söY. 
lcmcdl kL .. Or.larıo her birisini 
buraya nakledecek olsak ne sü
tunlarımız, ne de gazetemizin say 
faları buna k&fl ıelmiyecekL. 

Onları yalnız dinlemekle ikti· 
fa ellik. Artistliğe müthiş hevesi 
nr Ytgflne •rzusu bir tiyatro 
kumpanyıstr.a a·rcrek çalışmak. 

Yalvardı. B\r arzum var, dedi. 
Ne olur gazetcrize bir iki satır

lık bir şey, yazıverin. 

- Söyle yazalım, dedim. 
Söylemeğe başladı. Aynen sa. 

tırları naklediyorum. 

!st.nbul Belediyesi Şeh.r Tiyat
rosu sanatkfırlarına, sevsi ve 

saygıyla: 

Faklr olduğumdan dolayı, şah· 
si temas imk~nları bulamadığım 

için, Vatan gazetesi vasıtasile 
sizden rica ederim, mensup ol
duğunuz san•t'n şerefi namına, 

t yatronuza beni de dahil edin. 
Bir Türk ~tnclr in yükselmcsilc 
ruhur.uzda iftihar duyun. 

(Devamı Sa: (, Sil: S de) 

zaten aman,--

K e~:;~i"::.1;:..u~~""'~ak~=~ ....... :11111:~~. A- Vo J ~ 
larca değil, saatlerce konuştuk. ~,_ _ ~ -----
Bu üstü baıı p.jmürde, el.nde bir 

• verzr ••• nane şekeri sepetinden başka bir A { 
sermayesi yokmuş glbl görünen eme 
bu adam, meğer bir cevhermı~! 

Bir meteli~ 
hazin macer 
B ir lira, bir rlli kuru,, 

mi be-, "-uru-;. 'e bir 

bir c~ettn dr':' ('ebiudt: y~ 
olarak Ta.k'ıhll«le bir .t.pa.rtı 

.}·ok·uluğtl çıklıl;ır. 

Paraların bulundutu cebi 
adaın. Tak.,in1iıı kO':f'~lndPki 

cüutin Unüne geJinee durdu 
p!ılakJ adıımı< .... 1enı1ı: 

- Bana bir yinutlik sigara. 
mifıtlniz'f 

Pak.f'tı t•eketinln cebine Y"" 
rirken ('anıekfı.nın Onune ır 

gazetelerden bir tanesini çelıı: 

- Bir de gazete alıyorum. 
EllnJ cebine attı; lira, etU ,. 

n1t be' kuru,ıarta on parayı a 
na toparladıktan sonra yirırıl 

l'il arkada,ıanndan a.11Tdı \.:e 
tiincündn önüne attı. 

Ylrnu ııe, k..,..,.... >..ıc..ıutu 
siirmüştü. .,,... 

Adanun Kn..ıJtoprakta ı,ı 

Tram,·ayda bozdurdufu elff kur 
gerisi; tünelde, '\.apurda v~ dö 
te parça parça giderek nih.&yet 
rayı on parayla yalnız. bıraııktL .... 

Adam tekrar Taksime döttdü 
zaman karnı iyice ae.ıkm.,tı. Ut 
çU ~ınır bir Joka.ntaya gtrdt; o 
bir 'tilJ köfte, sonra. ı.eytinyafh 
biber dolma51, ütttöne de bir alk: 
üzilm yedi ve ~ ,........,. 

attıktan sonra lirayı l'ar&on& t 

ederek ~ıkt.ı, ~hılR ,..._ tuttu. 

••• 
Bir Hra, bfr etli kun Ye bir yir 

mt be, kure,ıa. blriil<te ilç OMt ön 

ce yoJcuJuğa çıku oa para, crwe te 
~ota doanril,tü. 

••• 
Her giin liralar, elli k•r'llflar, )'ir· 

ml beş kurlL,lar defi~k l8tu,0ttlar _ 

da yoh·uluklarına nJhayet '"·eriyorlar. 

ı-~akat hiçbir alım kıymeti olmıJan 

'Za\.·alJı onluk her zamaa e\.e dönil· 

yer ..• 

KÔR KADI 

Hafif geçirilen 
bir koza 

OUn HeybeHada pl&jında hafi! ,.e· 
Çiftirilebllen bir kaza. olmuştı.r. 2i8 
sicil numaralı kaptan Rizeli Recep 
oğlu Enabir Can'ın idaresindeki Bin
naz lsimli bir tenezzüh motörU Hey
beliada pliljının tahta ıskelesir.e ya. 
n~tığı: sırada phl.jdaki halkm iske
Jrye tişllşırntısl üzerine tahtaların 4 
metrelik bir kısmı yıkılmı.ş ve iske· 
le üzerindekilerden bir kaç kişi deni· 
ze dilşmüştUr. Fakat etraftan yeti_ 
şenler fena neticeler verebilecek 
olan bu kazanı:ı önüne geçerek dU· 
şenlen kurtarmı: lardır. 

o, bütün ruhları tahlil etmesınt, A k~ refiklmir.in bir cNe de- Gaodl ile Nehru'nun tevkifine bir ~ey 
nabza göre .. şcr~t su .. nmasını pek meli!• sütunu \.ar. Bu ütun- ı dl3e.ml:t~· Fakat i&ml cserbestı> 
iyı bılen bır psikolog, malumatlı da gazetelerde ..... ı~ ....... bazı kelime.. minMıoa olan .U&d .... ıı tevkif edl. e:r sinema ve bir otel 
bir halk f1lozo{u imış... Jerin yerine ne kullanı~ı gerekUtl Ur? B 1 d" k 

H•yatın kısaca şoyle anlattı: I blldlrlllyor. ~feseli g..:en ıUn bir ır•·ı 8111.AZ BEKLi.YELiM e 6 ıyece apatıldı 
Hiç bır noktasını tashıh dahi 

1 

zete t baden1aıt keJlmefllllni lrulla.nmı,. Amerikalılar Salonton adalarında- Beledaye müfetti,leri, otel, sinema. 
etmeden ..;1yncn naklcdıyorum: cSe de"?eli !ıt ı:ıütunu~da. cb&dema> 

1 
ki Japon donanmatı.ına kan:ı mu\.&f- lokanta ve g~zioo gibi umuma mah. 

a
5Jllim Nail Sözgen, l\Ianis- dememelı, «bundan böy~» demeli» I fa.ldyetlt bir t&arruı.a (eçtlkterinl bU· sus yerlerır. Kontrolünü sıklaştırmı~· 

. oğıMU.1 \.eritiyordu. Doğru; çok doğ~ J Ja.rdır 
tırda dog:dum. Muhacırler dinrtekle bf'raber bu hUfitdt& faz.la 

le beraber altı ya. ında İstanbula J'U... mal6mat 'ermezken Japonlar bu mu_ Son günlerde bE'Jedlye nizamlarına 
geldim. 25 sene oluyor. Şimdi 31 Yabııız arkadqao11L, bu öğütler+ 1 trarebede btr saftı harp gemkl, iki ı aykırı hareket eden Sirkecide. Azert 

be b ıik \'erirken «&leme verir tallmu ... ıt 89- a~ır knl\."&"lÖr be.ıs kruvazör dort Sineması bir hafta. Vt> gene Sırkccl-
yaşındayım. Eskiden r er c- , , 
derdim. 5 sene berberlikten son. zünti hatırtatacak hareketlerden de muhrip 'e on ı..,,t; yani t! harp ge-1 de Halep Ot('li on gün müddetle ka 
rlı baktım olmuyor, vazgeçtim. ~inmeli. )I~ arka~ımıı.ı:n dün_ \ m'51 , .. e 10 \·apur bat.ırdlklıar111.1 ilıin 1 patılmıı;ılardrr. . 
Fakat vazgeçi~mi de ~li$ &üıfl kU sayrı;nnın birinci sa.\o-fMında. i)çün· edh·e.rdlJer . .Japonlara be.kıbr5a bu Sinema<'ının ~uçu. fazla seyırcl al 

ı B. .. a 1 ct} !!i"Ütonda c~ecJ\Aln yarınki n.IJD&· ('Ok ba~arılı ı .. t :\"edl tay ... are ka.\·b('- ması, oteJClnın ISe )'Atakları pis tut bir vazgeç:ş sanmayır.. ır ruy 1 • • ~ • • • ., • 
gt>rdüm de berberlikten ondan n~i• ba..~hklı ha\.·adhln beşinci ,...tı- dilmesi 'e iki kru\.·azörün pek hafif muıdır. 

rında: «Bad~hu adliye ba>Ç tarif..ın_ I lıa6ara uğr....., gtbl (><>lı: - nıal 1----------:-----\.-azgeçtin). 
Bir akşam, dükk&ndan yorgun 

dönmüştüm- Uykumun arasında, 
tıpkı peri masallarında olduğu 

gib:, ihtiyar bir tıdam &ördüm. 
Ak saçlı, uzurı beyaz sakallı bir 
adam ... Yeşil b:r cübbesi vardı. 
Bir elinde bir kitap, diğer (:!inde 
de bır kadeh tutuyordu. 

Kadeh vcrdı, suyu içtim, kL 

de tadilat teruına dair taylhamn etmı.,ıer. T A K V j M 
ikln<"i n1üza.kereAI. •. » JbarCbi 'ardı. j JaponJar lfercan denizi , e l\fkt\·ay 1 

Na111l cbadem&» dt'111f"l1'lell. «bun- nnlharebelerinl de; düf}mana pahalı, I 
dan böyle• demeli ~; cbadehu• do· kenc:lllerine ucuz; ıöetennJ11Je.rdl. Fa· -· . memeli, cbundan IOlll'U · kat bu muhareıbele:rln kime pahalıya 

BU iŞTE TUAT V Alt ınaJ oldaiu sonradan a"""°ldı. 
Hindi.standa kong're parti§i luuiın. l\e otur ne olmaz.. be.kUyeHm bL 

dan Qandl, S..,ru ,.e partt ...,.sı kalım. 

Aııad'm tevkif odlldlklert hlldtrlldı. 

Colette de baba.sına yakın bir alçak ls· 
konılede otururdu. B•zı akşam baba. kı• 
satranç oynuy<>rl•rdı. O akşam hepsi 
kitap okuyorlardı. Colette nip.nlanalı· 
danberi daha fazla okuyordu. Çünkü rr -
şanlısı Andre, mektuplarır>da ona bazı 

kitaplar tAvsiye ediyordu. 

GEs*°°, btr zlr.aat mecmuasında sal-
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AY 8 - GÜN 222 ş Bızır 97 
RUMİ 1358 - TEMMUZ 28 
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ffırto iflall: altmda kalnlf4:i, yerH ahıt_ 
11.tn •111M1eu '-'l*a bir din ....me-

1 
kMIA ..-a 1-lm olmıı,
tar. Oyle ~ halde .. kl \11M7lı. 

)arın M1tüert Nd bia k~r aıenedlr 
b.iç' değ': '1tu. Yirmi wr evvel 
k....U allô~ dlniortnln ~·erine bırJ,. 

tty&alığıu bMı!t bir ~kJlnl nıuıılu 
k;ııbul ,.tt!kWn tJOnra a)"oı ,...kk" aadık 
kaJ...,.-. Blnleree -k ttıyadla

rmı a:r- - - dev"'lmif· 
J.rdlr. - ld - .. yil:r. bm lup_ 
11 RL'1laa - -llJ möze .,._. 
dır. 

Bu sötleri Ga.to:ı gülerek söylüyordu. 
İç~ rahn.04 mı.şt,. Hayat bazan ne sa· 

de, ne kola} oluveriyordu. Odasına çık
tı. Ayagu;daki kalm ayakkabıları çıkar- • 

dı, rahat etti. Bir çeyrek aonra yemek 
çanı ç ldı. ·o{ra bı:ışında tekrar buluş· 

tular. Bu ~(e-r CoH-tte'e !Wailer soran o 
oldu: 

Buğdaydan ziyade cevizden para kaza
rılacak. Beu de çıftlık sahibi oluııca ce· 
vız ağaeı dıık:tirece.tım. 

hemen elbise alıyor, ıramofon plitgı a
lıyor, parayı çarçur ediyor. Sonra t.Pbii 

yoksuzluk içinde kalıyorlar, bana mektup 
yazıp imdat istiyorlar. 

)·ana:ozlara aft bir yazı okuyordu. Bu bö
.ı:eklerin yetiştirilme-sine ve çoğaltılması· 
na dairdi. Muharrir, yazısında ~yle di· 
yordu: 

Midyo k ~ ~J sı tereforlu 

B u .. ~ ~ 'rı lrl tavalık 1'lidya 

blllı5;· ~ yttz ı.oe &ldun, te.. 
. " 

Harl>lo saloia gtınleriadr ;'lhoır<la 

"''"'-'1.D anya.o )..._,ı ıaırtet'tler, 
~iz. ) ı.ız Mo krpiılaio hay eh..,••, 
a-.ı Tu-URIOOUD kabdaia Juııı'&

dUme&lne - btr 1ıAdleo> ıh>• ıı.ı.., -yorlar. 1 
uaçı: 

lına 

mı'? 

Sen. bi.ıtün gün ne yaptın? Nişan· 
sekiz sa:yfalık mektuplar yazdın 

H ~ d~ degil ... Geı.dım. dolaşt•m. 

ki>pelderı de beraber aldım. Çiftliğe ka
dar g.ıtlm. 

- Ne ~apıyorlar? 41er nasıl? Sen de 
\ıç gundür ugrayamadım. 

- Ceviz topluyorlardı, ben de yar
dım ettim. Cevlzlerı çuvall&.ra doldur· 
duk· Bu sene mahsul çok giizel olmuş 

yoruz. J,u· tfi ~tMvr:anotıuj mele gormU.ŞUlr. 
Feui 

- Her sene ayni şekUde mahsul ol
maz. o:kkat etmel sin. 

V•lentine. o sabah gelen bl.r m<>ktup
t-an bahsetti. Akrabalarından birisi olan 
l\iarcel';n ıdre 'işi bozulmuş. Eşyalarını 

rehine verm~e mecbur kalmış. bunları 
Gastona anlattı. Sonr& llAve etti: 

- Acaba doğru mu? Her sene böyle 
şeyler uydururlar, senden para• sızdırır
lar 

Ga.ston cevap verdi: 

- Evet, fak•! hakıkalen lw!r defaaın· 
da da ihtiyaç )Çiode oluyorlar. Karısı da 
acayip... . .EW>e bır kaç para &eçti mi 

- Bari b<n frank gonder. Nt yap•· 
hm 

- Beş yüz frank yetişir. Bir müddet 

sonra yine .zıa6ılsa. istiyeceklerdir. 

Yemekten SOnti btiyük salonda oca· 
gın başına oturdular. Valer.tinc, bu 0-

cakta odun yaktırmayı severdı. Odun· 
Jarın çatırdayarak ya.nm .. ı çok hoşuna 
gıderdl. Bazı anda oco ktan ıelen harar. t 
c kadar fazla olurdu k-i uzaklaşmak la· 
zım gellrdl. Va.lentine, oc8"ın başında 

sac t•r•ft.aki koltukta otururdu. Gasto
nu,, yerı, ocıljın telurdaki ltoltuı.s.. 

Salyana:oı.ların üremesı ve serbe-stçe 
büyümesi istenirse Y•l6dtlıları yeri ferab 
ve ~çık ya-lı, hayvanlar burada ser
bestçe dolaşarak bT hürriyet havası te
neffüs etmelidirler.• 

Bu etimle Gastonun pek hoşuna gitti 
v~ karısile kızına bunu okumak istedi. 
Fakat başını kaldırdtiı zaman onların 

•kisini de gayet meşıul buldu. Valentıne 
k•hve ~ı· çlzı:lli bej bir yüolil hırka 
örüyor ve Yavaf SMle sayıyc»du: 

_ Bef plrlnç ı;ne, iki )'ilz ... B.,. ter 

lkı yüz ••. Pet pirlnç ... !Jı:i yiJz ... 
( Arlıaa ..... .,,, ... 

' ~(' ..... 

rnialeyer~l ~ ... da blraktLll\, dört yu-
murtayı.I .;~ .aladım, lıçine yanın il.a
şık ka ~ ~t koydum, midyala.rı ev
vtli. i'lb'• .rtaya. MOnra t\a. uoa bu_ 
IO}a.· K,>? kıLgın 'Pe bol zeytluyafda 
Juz.ım!> .n. 
.ıa" ~ıkları haJ!ohyarak ka.bu.Jdanm 

1 

<'~"°! t.bm, ha\·anda ı~·ice dO\·dü.m, ıs_ 
<.1>,.. ntş ekmrk i(I, iki ka~ık alrke, 

fi. ."&1. da sa il{> güzelc-e ka.r.,tıraralr 

/1z da na.ve ettikten srmra bir ta.ba-
p koydum. :IJkl)alMla beraber Mi
raya ,erdim. Çok neftı blr yemeli 

~· j oldu ,.e lıı!tiha Ue yendi. u 1:V IL\DWI 
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.. _:_\~~ri!~@!l :)hı:~~ , ŞiYASilCMAL ı~ıı ·f14ii 4!j.IJtl1 J(fj •t' ı=t• :lj;i' j;ti 
Askeri durum 

Bütün cephelerde: 

Maarif Vekilliği okulların 
ı imtihan tarihlerini tesbit etti 

-s ~=~~~~~~~=~~;-y Ga11dinin 

fR\ asillk'_de Aınerikan donannıa_ 

lF' Uıı Uıst-OnJıi~ ele almak y~un
da ka.ydo d~er ltareketler ~emte· 
~ ~Jarnq,t;ır .. o\.nM'rikaR harp gemi
leı-t ~h'natt Patttflk'de- Aleouöenne ta_ 
lıım adaJarındaa Ja.,tt_ın i~pline geçen 
Kl•ka. ada.ıı;ına YÇakta.r hiına~·eıotnde 
taarruT.a gptmJştlr. Diger bir . .\.n~ 
rJkao ha\·a - deniz fik>&o da YenJ Gi
ne adasının doğtıqJnda Saloınon a.da. 

Ankara, 9 (Vatarı) ı-taarif Ve- ı hanları 24. eylOlde ba.şhyacaktır Bil_ 
killiğl okullarda eyl0.1 1mtthanlannın tün meslek okutl&ruıda 24 ağu.Btos
tarıhlerini teeblt etmiştir. Oı·ta öğ- ta l&Jebe kaydına lf~a.nacak. 1 ey
retmen okullarında bütünleme imtL ~ ltkie de bütünleme imtihanları ya
hanl!lrtoın ve talebe namzet kayıtla- 1 pılacaklrr. Der~lere b&.fl~a tarih_ 
rınrn ba~lama tarlhi 31 ağtlstostur .. leri orta okul. Ji.ı1e tıcaret, O~retmen 
Orta okullaı-da eleme lmtihanlan 10 J kız ve erkek teknık öğretim de bı
eylO.ld<- [lıseJer<le i~P b:tırnl(' jIDtiha.-1 rincile~rin per~mbl' Oiar.Jk le!=!bİt 
nı ~ ey filde, de\•let olgunluk imti· edıkni,ıi.r. 

İstanbul yüzme şampiyonluğunu 1 H'ndl~t~:;~~~:· :.~~:~~ 
Beykozlu Yuıı zu" cu" ler kazandı Kre IS)"M< ··•itaat.sizlik karo. 

rı \ trdl, hükiınlet ele bir harp za.rna . 

larına. taarruz etn""'tlr. Kağ!t!arın alım satımı da 
serbest bırakılıyor 

Ankar~. 9 (Vatan) Gıda mad- heyetinln tJtsviblne sunulacaktır. Bu 
kararnameler ara..'Jında hilkllnıet ta-

Galatasaray da su topu • 
şam~J?yonu oldu 

Su Sporları .ı\J'l ·& rafından 
tert p edilen ve Clın'arteJı güı L· 

baı;hyan İıı;tanbul yüzme !"ampı_ 

.ronll:gu ınüsabakaları.na dün ::::ie 
l't-fod<l yü7me h vuıunda bi..i} ı.ik b r 
kalabalık İJl1Ü dE' dC\'Ptn C<il 1 miş 

tir 

Beykoz takımı) 
Ku1c atlamaJôilrı 

<Beykoz) 50,10. 2 
kez). 

1 CGaJat•~•rav) 1 .28.3ı. ·anıye :r il· 
1 - ~iuı:affer çi.ırıctı., Dcnizspı:.rd sn !'eyyiz dOr· 
- Fuat (Bey· du:·cu gclmişlerdır. 

1 
İkino müsabaka oJJ.n .. Ti•~i ya-

So11 cıl"rak yapılan su topu ma. rışı .. r .ı Feyyaz - Nedım rota• 
çında Galat.asara;y, Bey koza hük· yı ay. en takıp edem dikler:nden 
meıı gal:p ge:erek su topu ş;:n1pı. dı~Jralıf!ye edilmi~ler, neftf'dc l93 

Su sporlarında seıırlrrdcnberl yc.r.u olmuştur p-..ı.anla Mahn1ut - Vrcdı (Gııla-

nıllda bô1le bir hareket h&.tn'hyaı 

,-,. mentlf"ketin miıd.afaa rmkanını 

ke-.<'n adanıları te,·ldf etti. 

Ja.ponlar . .\VU6tralya '1ma.linde Üf 

kutük aıdaya asker ~tkannt,ıardır. 
Bu arada ~ki Japon taarrw.luı 
Çin ıuukaveınetl karı11ıs11Mia d1:1rak

lam.ş,. hattA dofu \'llft
0

yellertnde .Ja
PMı orduları ilk kareket üslerine- ka. 
dar geri c;-ekUmi:şterdJr. 

Londra radyo:-,u, ?\loskovada müz&-

delerinden başka, hilkümet tarafın· 

dan el konuımu, olan diğer ma.dde. 
rafından el konulmuş olan kı\ğıtlar 

da vardır. Bu suretle kA.ğltla.rın her 
lere ait el koyma karar1nln kaldı.rıl- türlü alım ve satın1ı serbest olacak-

cıı başta giden klüplcrirnızdC'n olan I\lü~abakalardan sonra ajanlık la.ar.y) h rinci. 123 pıtflnla ~e. 
Gctlatasaray .ile Bevkoz bu seneki t 1. d d k 1 d nı _ Sı:tki <Gala!aso.rsy) i1cı'1.Ci. .. · . . ara ın : n erece azanı:\.:: ara ma 
yuzme şamp?yonaı:ında .d c ddı bır rialy. \'C kupa n"lükfıfatları mera-, 118 puar.la San1in1 - Erzin (Ga· 
rekabet altında çC'k şmt;sler ve hcrı 1· t t . d'lı. 1 B k 1 .. 'latasarav) üçüncü 0tmuşlardır .. . sme ~vzı c ı n1ş .r. ey ozu yu • · 

Bugtlnf' kadar Gan<li \e arkada,. 
ları, btitbn <hln.ranın gOzünde f)f'k 
>ıe\ imli adaınlardı. Koca bir memle
ketin sahan<"ı bir de\-IM tarafından 
('lftllk gibi kullanılma..,ına kar~ı 

ayaklann11':ılard ı, dört ~iu n1Jl3·ona 
:o akın ln..,an ıc;-tn l!-.t!klil l"tı~·orlardı 
Denıek ki dünya.nın niılu.ıo,unun be,. 

te birine .rakın bir kJ.,mın1n kolr 
kalma .. ına rat':ı olmı,yan ce-tur 11-
derk:rdf. A~-nı zaınanda Gandl"nir 
~ahı.ıı lhtırao;ların u.,tünde kalan. 
poHtika kli(bklliklerln:ln hark'lnde 
gôrünrn hoı, bir hali \'&rdı. " ma ı hakk:ndaki kararname Vekiller tır. kereler yapddığı bir "iırada, .., un~-

KJng mahfillerine atfen Japonların D 1 k 
~lan~urlye buyill< kuneti<'r yıgmak- • evereye arşı Tüccarın tüccarı 

kontrolü ta olduklarını biklirm~ür. llatm "fa. harp 
Jc:ıya \'e Ftllı,ın harekatında ~hret 

kazanmı~ olan Japon generali Yama-! (Ba.,ı 1 incide) X C-. 1 lnetdııt) JClt 
~ta ~foıoll~ana gelnU' bulunmakta- - Ticaret !ahRSı baı,ı boş b!!'akı- Kullandıkları tılsım ne b~çim şey 
dır. Böylece ''°'ko\ada toplanan lamaz. Çünkü talep çok. arz mahdut_ olmalı ki bazan kendiler:nı görü.n· 
dJı,Jomatların Japonyanın Rll"ilyaya tur. MaJ kapatıp sunl arz de.rlıtr ya- mez bir hale koyuyor, bazan da et
"'aJdırnıası lhtlmaUnl de ıntuakere I ratma..k ve fiyatları alabildiğine yük., raflarında kurşun geçmez bir zırh 
ettiklef'l ~ıuJınaktadır. Ja.pon.)anı" seltmek emeline dtı~enler, dalavere· tabakası p,yda cdıyc.r! 
onUode bir de Hlndl"itan hu1ya.c,ı ,·ar- ıerine zahmetsizce muvaffak olabiUr. Bir sahadaki Jhtikilrr asıl idare 
dır. Orada. olup b!ten hii.diseler, Jlint ler, BundRn ~ka mal az olduğuna edenlere bunu önlemek vaz:fes nin 
kongr~I rleb~ılarının garip Oldrle. göre ihtiyaçları n1emleket ölçüsile Vt"f'ilmesi dahiyane bir fikirdir. Bu· 
rl dolayı~ile .Japonlartn ı ... tue. hırtia- _,ıraya koymak, muhtac olana doğru- ı na itiraz etnıiyoruz, aksine vlaİ-ak 
rını korltkleınektedlr. Japonlar dört dan doğruya vermek, tufeyll unsur- alkışlıyoruz- Yalnız c.n z·yade 1f_ 
Jol akt-ındadır ,.e hangi tarala aprp ıarın hiçbir hizmet mukablll olmadan rata giderek y1Jpıtan bu tayır.in ta
yllrOyecetl tan1aıuen tahminlere da- araya girmeıstne, vurgun yapmasına bii bir alaka ve merak uyandır;ı· 
)·anmaktadır. ve hiikClmete vergisini de vermeden cağını bel:rtm k istiyoruz. 

:\fı,ır <'erthe iade, gi:Jnterdenberl kesesini doldurma.wıa mA.ni olmak Çarıakçılt biraderlerin pirine; Ha 
de\Ti:re faaJl)·etı \·e top<;"u di.iell~u IAzımdır. tay ve Maraş ç;ftc;isindcn ka.ç pa. 
olınaktadır. Fakat iki tara.fın ha,·a. Bu i!le ma.kut bir düzen verilirse raya. topl1Jdık:arı malünıdur Fab· 
kunetlerl <'eplıe gerllfı.rtnde büyük mak!ada doğru iyice yoı almak mllm· rika masrafı ve yol masrafı, meş· 
"ıa\·a,ıar yapmaktadır. Bu &'t'..,ıan" kündür. ru kitr da hesap kabul rder. Bunun 
hedefi, ıerek deniz , .e gerek ha\·a Makul esular bence ~nlardır: için memleketin en çok alr ·tıgı ve 
l·oJlarl~ yapılan nakliyata. mini ot- 1 - Ttcaret odası bütün tüccar na_ aradığı p~r.nç g!bi bir gıda mad-
ınaktır. lkJ taraf da, 2 _ S hatta. -,on· mına milijterek bir mesu\lyet kabul desine bugüne kAdar o maddenin 
ra, Jta\·a 'artıarının düzetme!lll U7.erj. 1 etmelidir. HUkO.met, ticaret oda!iını türlü türlü usullerde ihtik3rır:r ya_ 
ne ba,hyaeak olan yeni harekit )ıçln kararlarında tamamlle serbe.cıt bırak- pan bir milcssc!ienin bekc;l tayir 
hu,ırlık göm1ektf'. yardım k.taları malt, htc;:bir talimat vermemeli, IU- edilmesinin vereceil:: netıccler her 
\·e ınalzeme gf'ttrtnıektedlr. '1are,al zumsuz mUdaha.lelerde butunmamalı, keıs tarafından kolayca takip edi· 
Ron1n1el 1'-·unanJstan - GJrtd ada~ı • yalnız Odaya muayyen saJB.l'liyetler · Iebilecektlr. 
Tobruk limanı üzerinden de ikmal vermekle kalmalıdır. Doktor A. Sükril 1\-fa~man im~ 

zasile Maraştan aldığımız bir mek· 
tupta Çanakçılı biraderler rn çatış· 

Komite Azasının Ticaret odası tara- ma usuller . .ne dair şu malümat 
tından tayini bütün teşebblisil suya ,·ardır 

l{'ln istifade etmekteıcfir. lngillı hava 2 -Tüccar zUmrelere ayrılmalıdır. 
kU\"\·etıerl bu sebeple Tobnık llınanı_ Her zilmre birer komite kurmalıdır. 
nı Sık süt bon1bardıman edJyortar. 

lngUtz ordu u, bir adım ıerı gider
~e bir daha. üyle '-&A'lan1 tabii mevzi
ler bulan11~·acakhr. Ba !llebeplc )fih • 
\·er ordtı unun taarru7:larını .,ın1dlki 

müdafaa <'tJ>he..,inde ka~ılayrp kır. 

mak mC<"burlyetinde<llr. Zaten laken_ 
derlyt: ,.e Sü.\ey, kanalının yakın bu
lunma..,, da lnglHz ordu-Junun uzun 
bir derinlik ~inde oynak ınlidafaa 

Japn1a ına. lnıkiLn \·ermemektedir. 
Ron1ıneJ, cenupta çöl üzerinde bulu
nan Cerabub \·aha~ından SJve \aha_ 
ı<tını da. J,.gaı et~ bulWluyor. Katta
ra bataklıJ;ııu cemıı1tan doıa,mak lfln 
ileride bir taarruz hareketi e~n~ın· 
da hu \·aha. onun l'jlne yarayacaktır. 

Atıantık harbi, müttefik gemi ka· 
Vlplarr aıalmak blln1ed<>n deYwn edL 

düşUrmeğe kılfidir. Bu noktalar e:n 1 •Cenup vil8yetlerım;zde Çanak
c•n alacak meseledir. Heı zünu·e: ko_ çılı biraderlerin tşmf alııdı.ı.n düş• 
mlte W.sını, la.mamile serbest bir memektedir. EJierir.den Virml mlI
intihllpla tayin etmelidir. Komitenin yen k'1o pirinç g~c:tiğl ;öylentyor. 
bir takını ı;a.l<ihiyetleri bulunacağın.a Bu mübalciğa ise de her hald üç, 
göre en dalavereci tüccar bile komı· beş milyon kilo geçmiştır. 
teye rakip dalaverecllerl değil, na· Çelt'ğin kilosu 16 ile 20 ku
mus ve vicdAnına eınniyet edebile<:ek- ruş ar;; sında bunlardan toplanıp 
teri adan1lar1n seçilmesinde al8.kadar_ !'evkediilyor, İstanbul fabrikasında 
dır. Ticaret odac;ı koınltc A.zasını biz- tekm·ı masraf\le 47 - 50 kuru$a 
zat tayin ederse üzerine lüzumsuz 
bir mesuliyet almış olur ve bunun 
altından kalkamaz. 

mal clu.vor. Bunlardan b :r kısmır.ı 
Hint yağı ile cllAlayıp ekstra. eks· 
tradan tutturabildikleri (lyata sa· 

3 ·- Her işte kar hadlerini bizzat 
tıyorlar. I\'.lüteahhit sıfatile oyna

komile tayin etmeli, bu hadler_ iştn dıkl ı; rı roller herkesin malümudur. 
icabına ve risklerine uy~un ve ın~af Pirinçten başka çekllm<'m ş bulgur 
da.ıresinde olmalıdır. Komite b~~u için kendi fabrikalarında a1dıkları 
Ticaret odaıına, hUkO.mete ve ~a al imaliye ücretı de tetkike lilyık ,bi r 
karşı \icdanen müdafaa edebilecek. 1 d-

11 
k.l k' k 

bir mevkide oln1ahdır, l{omiteye ki-r 

1

. :nesle! e ır. _
1
cdrl · oya on 1 kuruk• 

. . ımR ye vcrı Jti \·e avrıca epe hadlerini arttırıp eksiltmek salahıye- .. .. _ ~ 

mu~a~ak.~ . başta.ı: ~ıh;~Y~~e .~a_da_:ı zücülcrı kazandıklR.rı ~ampiyonluk Galat·~aray klübü eskı rc:!Slerın· 
bu ıkı guzıdc kl~buı:ıı!.lzu .. }UZucu tan dolayı tebrik eder: 1 den Ali s. mı Yen tflrafınna:ı mU-
lcri arasında çetın bır mucadcl. ye kflfatiar dağıtıld:ktan sonra m sa· 

sebep 
0.ımujtu~. .. . 1 At yar 1ş1ar1 lirler hazırlanan büfede Pğırl•n· 

İkı gun dev~m eden musabHka- J mı~ıar ve .mliteakıbeo topiantıy· 
lar çok aliı.kalı getmış. ha,·uıu dol· . . ·ı t 

At varışlarının be~ı C! hafta ~on verı.mış .r. duran halk tarafır:dan hcyec1:1.nıa ~ 
··'I · 11 B th a ı·nı· 1 kosuiarın dün Velieicndı koşu ye·I seyrL"Li· mış r. as. ızaın n ~ .. .. , .. .. 

temlnir.dc Kadıköy Eınniyct funir- r rde buyuk hır kalaba.ık onunde 
dcvan1 edilın:,·tlr ç ı 9 (V 0 tan) ııg;nin büyük rolü olmuıı;tur. ~tü· oı· u, " · 

Ç:r'ud J t ir rr.oç 
Lülebur~sz. 

sabakaJ:r netcşsinde Beykozlu yü. Bir' nci koşuda, Davalaciro bi- Ye~ilova klübün mer.sup ~prcu 
yüzücüler büyük bir varlık göster-, rincı_ Alemdar lkinc-, Esseks ü('iin·ı bir o.rup bugün Çorlu}'~ gelmişler 
m'şler ve bi.lyüklC'rdc 184. küçük~J cü oldu. Ko~u .. un ganyaı:ı 125, iki- \'C' Çorlu halkevı lakım:le bir gö~
lerde 210 puan kazan«1rak istan- lı b<Jh:s 190 kuru~ v rdı. teri~ maçı yapmışlardır. Taraflar 
bul yüzme şampiyr. u olmuş!ardır. İkir.c· kc.~uda RJr.t b r:nci, CC"y· iy bır c,yun ~ıkarmış, Yeşilo,·a t.a
Galat: sarRy büyüklt>rde 142. kü- hıJn lkiı ci. B<tlrıdır üçür.<·ü gc!rll. kıtnı Çorlu l.:~kımrnı 1-0 yc-nmış· 
çü.klerde 62 puanla ik ntidlr Ganyan 110, p~<iscler 100. 600, 200 ı.: 

l\funtazım bir fekild1.; ce:-c-ya"l e- i<u.ı:u:.ı, ik'.11 baht., le 21 Jır::ı. verd ' 
den dünkü müsabakaiarda .alı an UçüncU koşuda, Sava blr Jı('İ, 1'o 
teknik neticeleri sıra~ılc bi!d riy0 _

1 

murcuk ikinci. Tuna ü<;ürcil ol.du. 
Büyü'.:oda tenis 

ruz: Ganyan li5, pl3::.e'er 100, 110 \Cr-

BAYANLAR nı:~t:r. Cumartesı günü 3 - 3 berabere 
100 serbest· J - Desdın lGa Dôrdü:1cü koşud , N·ıüfe:- blrin- kalın:' olan .\nkara ile Büyükada 

lata ar ~) 1.58. 2 - KlHra <Bey- c:, \~ arad~ 'k net, Vieo üç:\ıncu gel_ ı\nadolu klübü tenis turnovasına dün 
koz). diler Ga!ıyan 400. µla.seler 150. de devam edilmi~tir. 

100 Sırtüsü: 1 - Firüzan (Ilcy-l 20?, ik lı bahis 875 kuruş verdi Dünkü ma.çla.r1n neticelen fUnlar-
koz) 2,41, 2 - Selma <Bcvkoz). Ik:nci kc;.şu ile bu koşJ üzer r.· dır: 

100 Kurbaglama: 1 - F·rüıan deki c;-iftc bahıs Le 4-50 kuruş ka- A.ndon • Benjsmen (Büyükada) 
(Bc:vkoz), 2.45, 2 -- Klilra <Bc:y- zandırdı Ren • Vedat Abut (Ankara) c;iftine 
koz) Beşincı ko~uc!a Özdenıir biı<ncl, 6 • 4 ve 6 • 3. 

KÜÇL
1
KLER B~k.~t kiJ,ci'. Roman~ Uçüncü o,ldu.I Andon lBüytikada) Şekip (Anka-

200 Serbest 1 - Lec.n (Et'y· Bulun tahınınl-cr Rom ~ı s uzer.nde ral 
6 

_ 
3 

ve 
6

. 2 
koz) 3.02, 2 - Gogo (B<'.'ykoz) oldu~u için bu kc.şu::.un ı;cı.ıı)·anı 

100 Sırtil<tü: 1 - R•• m (Be)._ 1300 kuruş, plaselPr 200, 125, 100 
kara) 7 - 5 ve 6 - j 

Rezan ( BUyükada) Kerime (An· 

koz) 1,37 , 2 - Behiç (Beykoz) kuruş, ik t bahıs te 4350 kuru!" 
800 Serb('~t: ı - Lazo (Beykoz) verdi. Teoman C Ankara) Faruk ı Büyük. 

1.35, 2 - KC'rim (Gala!asaray) Dördünrü ve ~eşine\ koşular ii· ada) 10 - 8 ve 6 • 1 yentlmi.ı,lerdir. 
Türk bayrak: ı _ Beykoz t~- z:erindek c;-[te bahrs ı.c 3J 1ira 60! Aynı zama~a. Ankaralı Bayan ~il~ 

kınıı. 4,41, 2 - Ca1at'a~ar~) takını•. ku "'' J'!' ... z, udırdı lide gelmedığınden Büyük.ada ·kı 
BtYUKLER 1 1 maçla htiknıen ga:Jp sayılnuştır. 

200 Scrb-st: 1 - İbr.Jhlnı (Bey. Yr-. lk--n yarışları 1 Bu şekilde dünkü maçların neticesi 
koz) 2.31, 2 - l\fustafa (GalatH- "-' - 3 _ 3 beraberliktir ki umumi netice 
saray). 

100 Sırtüstü. 1 - Kemal (Gala 
ttsaı .. y) 126. 2 - Fuat (B,ykoz) 

1500 Serbest: 1 - Vedat (B<'Y
koı) 24,55. 2 - Kcınal (Galata-
Sdray). 

Türk bt,yrak: 1 - Keınal, Yu
suf. Rauf (Galatasaray tskıını) 

5,45, 2 - Fu•t, Tcvf:k, İbrahim 

Mihver, Maikop ve 
Krosnadarızaptetti 

(Ba'} ı l incide) -

hir olan Kra~nodar'ı ldpleln1ı~ıcr-

Kalamı~lı eski denizciler tarafın_ 6 6 olmuş ve kupayı hiçbir taraf 
dan tert:~ edilen yelk~n yarısları, alan1amıştır Bu maçlar 3 ı:ıene arka 
mevsiınin .. n güzel mü~abak:ısı oJ· arkaya yapılacaktı. Geçen sene Bll
muştur. Bu y n~l;ırd~ IJirlı'ci<;' 0. I yüknda kazanmıştı. Bu sene berabt· 
lan uzun rotalı kurt ydrı~ında Ne. re kaldı. Eğer gelecek sene de Bü. 
dm-· Sadi (Gı:Iatasaray) b:r saati ytıkada kazanacak olursa kupa BU· 
25 dakika 35 sani,yedc bir: el, l\fah .)-1lkada~ıJard~ kalacaktır. Aksi hal
rnut Vecdi CGalalas.ıra:v' l.~7.35 de maç.ar bır sene daha uzatılacak· 
'ianiye ile ikinci, Samim - Erz 'n , tır. 

Rusyada Hint hükumeti 
beyanname neşretti 

(I~"'' l h1<:lde) L 

lllıwtt tan, bir tara/tan har =rı 

tf>hllkeye maruz kaJdı~ı. diter ta· 
raft:ın btittin milletler için yeni ı-.. 

tlklıll in1k8nları M:ıldı,ıtl bir dal..il,a_ 
da Gandl fırsat dıi~kUnU bir pol'.fi
ka<'ı rolüne çıknu~. dört ~·Y1, mil~ on 
Çinliye, bütün demekra..,I dl\asına 

ar1<aden kur"un ~ıkmıştır. Yaptığı 

i,, Ü<'rf'tll bir Japon gi~Ji ajanından 
l)t'-klf'nt"C'ek çi rkin bir h&rE"kettir. Za
ten «bfitUn H!ndistan bir araya l{Pl
..,e bf'nl nkrlmden \·azg~lremez~ dP_ 

lll f'k ll" 'jiRl~i ihhrac;a körkörttne baA

lı bir dlktatö~ mahoııus inhi ... areı hl, 
lf"rln fesirf altında okluğunu J-;1ıeı 
etn1l~Lr. 

GandJ'nin t~bbikündeld ~lrkJn~ 
ltğl Jllndktan halkının bir kıır;mı &L 
...un farkedecektir. Bom.mis berat.fır 
körkö:-une itaat edec'ek milyonla.rey, 
halk fıkaıc-ak ,-e umumi ha~atı nıu
attal bfraka<'&k, Japonlara kar'J 
n1iklalaa.)·ı güçle'}tirttek ,lOlda bir 
çok ı,Jer :.·apıfaca-Jctır. 

Hlndl~tan , karşı5ıına. çıkan fıf"at . 

lan.lan en bd;rüğünü, en ınüna.~t
ı-.lz ~r şekilde k~ımıı1'- \·e 18tiklı!h 
layık olmadı~ını k'Jpat etmJ.,Hr. A _ 
ınertka \·e s,o,-,,et Rll.!ya gibi Hint 
ı-,ttkh\I hareketini eıın zJJade M"\-gl 

Uf' ko.rı,ıh:.:an ınemJeketler de bu 

hls>ıe i':>lirak etınekten kendUerln l 
alamıJ&c.'aklanhr. 

Salo:!:on deniz harbi 

mon takım 

(Ba~ı ı incide) 0
0 

adalarının Tulga biJJ. 
ges ne taarruz harek ı:tleri.r.e başla· 

mışlardır. 1Jarek3t düşman kcır8 

tsyyarf"ler inin ve garnizonlarının 
muka\'emetine rağmen müsait bir 
şekilde inkişaf etmektedir. 

Avustralya da iştirak edly.ır 
Melbourne, 9 (A.A) - Avus· 

tralya Başvekil ı Curtın demıştir ki 

Salomon adalarır. a karşr AmerL 
kan deniz kuvvetleri tarafından ytı 
pılan hareketlere Avu.itralya harp 
gemileri de iştirak etmektedir. 

::\taksat nedir? 
~telbourne-, 9 ( A A.) - Cenu· 

bu garbi Pasifikte müttef k umu 
n1i k;rargıihını,:ı tebligi: .vor. Ru!'i3·aya yardıın nıaksadlle kul· 

laoılan ';ıhnal yolu Alman deniz.alh
larının ~ilrekU kontrolü altındadır. 
Son Aln1an tebliğine göre ,ıınaı \'e 
nıt:rkeıi Atlo.ntik'de Alınan denlı.alb
htrı top.}·ekOn J03 bin tonllatoluk JJ 
\1tpur daha. batırmışlardır. 

. d .1 ı·d · K' h dd' gib. b 'r \-e~ar dokur.tülerın fabrikdra aıt 
tı e verı me ı ır. ar a ı ı 1 ld ğ .. 

1 1 · c. u u soy en yor.~ d r . ölçü olmadıkça hiçbir milrakabe ya. ti 1'' meşru ıye .... 
1 

n. kisarla karşılamakla ve dani1t 
karfklıklar ve anarşiye !-.elY.
bıyet verecek ve umumi gayr 0 t-

Müttefikler lara!Indan Salomor 
takım adalarının cenubu şarkislne 

kıırşı yapılan taarruz görünü~e gO. 
re, .Japon işgali altındaki adQlırı 
gt>ri almak iç n baş vurulan bir tc· 
~cbbüstrrı ibarettir. pılamaz. 

Bu tak:ililt ta şunu tey·t ed:yor 
ki, tüccarın tüccar tarafından kon-8 1. 'd Al h k bl ı ı 4 Konıitelel' 11u mesuliyetlerJ er ın f'! ınan arp a neıııı c;- ·r trol iş 1 nde en razlk rol Çanakçılı 

tı~ t nı b'Jh ı ı ıı d ki Uzerlerlne almalıdırlar: 
... a, e ı '' ı u_ ..... a ~ga a ın a biraderlere düşüyor, çünkü bütün 

ıneınJeketlerlıı harı• ekonoml1tf ile a Sahte fatura usulüne nihayet 
milletin huzurunda bizzat kendi Utln('ı ceılhe _.. 1 101a.sı me!<.fle~lnin bu vermek Ye maliyeti asgari hadde in_ 

~ vicdanlarını kontrol etmek mcvki-llleınıeketıerdr meı-dana. gE>tlrdl'" dirmek yolundaki ticar1 pren!.'libe av· 
..,- ·nde bulunacaklardır. 

lk'!!ler konu~ulmu ... tur. Bf'rline göre det. Bu r dıın baskz prynlr komitesine 
lktn•ı h bl h ld lb ttl b - Fatura haricuıde sat•• ve k<ir-

,_ eep e r aya en are r. -r alınPn tüccarlar ara!löında da Di-
l:; lllillon aı,kerln a,ıtırltı 150 milyon ların önüne geçmek. 
t c - Toptancıların büyük bir kısım mitrl Kordopulos adında tanınmış 
on tutrnaktadır, ki hu rakkam harp- bir ti.icear vardır. 

ten e\"' el dün lada ıne\·cut gemllerln mallarını muvazaa feklinde kUçUk 
top:rekan tonıİtıto unun iki nıf~ll de· dUkkAnlarda satmas1na mAnl olmak. Bu dcı( kerllerimiz n pek iı18 ha-
~"kttr. ikinci <'e)lhtnin aı;ılJna ... ı J{'in d HPle hariçten gf'ten malların! ırlıyac~ğı gib.) .bir milddet evvel, 

o,.,...... sayısı ma!On1 \'e mahdut oldu~·na elinde mevcut bınlerce teneke pey-ka. ~ 'e ı:·ransa kı)ılarından ba~· 6"' 
1 ""'k h · "'Öre tevzii ihtiyaç aırasile yapmak. ni.ri, Y. ilk.~ck riyat a satmak, p .. ey. 

Buz d lr lhtlınal olarak J~lnl:ında a 
1 

ı 
~"'bı tufeylilere nefes aldırmamak ve ma-: rırlerı gız emek suçuy a, mulga ıınakta · lcı~·ı ıarı da bahis me\ı.uu f k ı t 

' t!ıır . lın doğrudan doğ"ruya en ziyade ihtL l ıyat mura~abe om ~yonu ara-
1)oJ;u ,.,. yaç duyanların eline gitmesine ve fi- fından 'Millı Korunma mahkeme· 
\l'Bsl·ac:tarı~f",lne geJln<'e, "imali yatın tufeyhler .)i\zUnden fı.rlıyarrLk ~·ne verilmiş ve oradan da ağır bır 
"· .o\hl m tatkoıı ""'trol ha\;ıao;ın- c -ı k t ·"' ı.w... ltluh ,,._ hayat pahalıhğını yükseltmemesine eza ı e çı mış ı 
n-ı fli.r· 8ı.ı,.. •tebeJcr cereyan eL bekçi olmak. Yukarıya yazdıjımız iki isim, 

ıırtık 'llın A1n1anlar eline e _ Komiteler doğ'rudan dogruya komite azaları era!'öll":da kimlerin 1
"'1 t ~ ''t"'-'8. hafta me&e- b 1 d ' ı ur. bıt"t J ceza vermemeli, fakat hazırhyaca.ğr . ~ u~ uguna da r bir Cik:ir vermek 

deınır taraftan Alman. 1 .. il çınd'r. 
lrotll ho rapor, y1ldırı.m n1uhakeme usu un · . 

Grozn~ )'Unca Geor- takip eden mahkemeler tarafından Komıt~ , arazları arasınd~ daha 
n Jerl• <Iİ\f>ttol h&\.'ZJWHDa b l<r gıbı bi k ki &US C<'l\ .. ~as diye kabul olunmalıdır. Tavsiye ur .. r aç şi vard1r. 

tr lı. alt" d6 nnıhteıneldir. edilecek cezalar da öyle beş gün. on Bunların bu imtihanı nasıl gc-
1;:';0;~ " llp~~~ı!~e:aAlmao gün tatıl edilınek degil. buhranın de- cirrceklerirıl merakla bf'kliyeceilz. 

rnu .. tur. Ar bir \·•:tı:ret:.'~,·;- vamınca ticaretten menedilmek, nef- Türle dil klıru)t~vı 
n!ı 'bulunmak\ Azal( \e l\~rad~~ yolunmak, dilkkAnınde ve depoların- (Ba'ı J lncldf') [=] 
~taııngrad ı-. daki malı komite tarafından resm1 kıir ,, h 

~ luç, Fahir iz ve Dr- ~tıe met Kaplan; ltaıas'da nt!hri • <" t\lınanıar haddinin yarıslle tevzi olunmak gibi 
h h enupta Kc.4~ _ ta1ı .., 1 ~c. 1 

şeyler olmalJdır, Tıp fakUJte~inden: Profesör Kemal 
ua a. r -"°''d '· r ar. Cenap Berksoy, Kılzım r~maıı CUr_ 
4•n t .... rrııı..a df"\ı~ a iht koı . 5 - HUkUmet. yanlı .. icraatla ve 

- ho -1\ orı kan, Zeki Zeren; 
koı denliryolu ~·''""'-' ar. ~it prensiplerle bu gidi"! bozmamahdır. Iktısat fakültesinden: Doçent Re-

bit kol da '') Ungrad, "'tesel•\ cmakabline •Amil~ bir !evka.. 
'• diğer dl ·~· .,.. fii ŞUkrll Suvla. Sabri Ulgener, Ah-u u111ekte r. ~a bo ltı.de kazanç verırir;zi sözUnUn plyasa-
l'Una Y r .. e- met Ali Ozege: 
~ da, yaptığı fena tesır1, hariçte bulu- Fen fakültesinden: Doçent Sara 

B lediye Ceza\- ~aıııar tasavvur edemezler. HUkCmet Akdik, Orhan AJi.ll(bah e b fediy (. llq Vorgf Saye•inde be~, altı mıJyon 
S tkl gUnde, e e ~'1Za.rn. l'a topııyaca.ğını umuyor fakat memleketin mali ve lktısadt en1niyc. 

on e~etıerden dol<\.yı bir bund.a.n ' .. 
aykırı hllf ndırılmıştır. ~iye . tok fazlası ihtiyat tedbırı tini sarsması, çok yanlış olmuı;: ve 
kimaeler cezala d tr IJltndıdC'n halkın sırtından top- işlerin şirazesinden çıkmasına sebep 

af8~~n a lUllVay]ard lf V • 

ltus teblitlerl Stokholm, O ı .A.A.) _._ Svenska ıerı sekteye ugratac:ak olen bu va-
.. J'ı.I~~kova. 9 (. A.A.) - Bll~ün Dagblade.t gazetesinin Ber:ı n muh•· ı ;oyetı H int milletinin ·menfaatleri· 

ogle uzeı-ı ne~rcdılen Sovyet t~bli· 1 bıı·ine gore bazı mUttefik mahfiHer t·C aykırı bulmaktadır. 
ği GccclC'yın kıtalarımız Klels~ Rusya.da Stalin rejln11 yerine ıncşru. Beyannamer:in bir noktasında 
kaya çevresinde, Kctelntkovo·nun Uyet idaresi kurulma.sını dUşUnüyor- c;;öylc den lmektedlr· 
şimal dcğusunda Armav·r kesimin- lar. Bu idare Almanyaya kar~u mU- , !il l h 'k" t· kongre partisL 

ki , . .. . n u ume • 
de ve Kropat n ın cenubunda duş- cadeleye devanı edecektlr nln umum Hındista 1 namına söz 
maı,.la muharrbelere devaın etmış- j Rus tahtına namzetler, 28 ya.şın· söylediğine dalr olan ıddiasın 1 k<1· 

lerd:r da.ki Grandük Vasevolod, Grandük bul edemez 
Diğer cephelerde kaydedil cek Kongre parl sı Hınl h.:;.sıyatına 

"'hemmi'-'etli hiç b r deıı· ıclklik ol- Ivan Kon~tantinovıç ,.e Sırp prense 
< , • 1 tercünıan değildir. Bir totaliter si· 
m"mlştır Helena'dır. d k 

· yasetin arkasın dn o~ınakta o-
Berlin, 9 (A.A.) - Almrn ordu· lan liderler, H:ndistanın hürr.)·et 

tarı başkcmutanlığının husuı:-:i teb- H" dı"standa ı ı ın ıçlo )·apt•k arı gayret er ı sekteye 
llğ'.: Ka.fkasyanı,"'! şimaJJnde ve pct- uğrıı.tmışlardır. Eğer bunlar yapıl-
rol mıntaka:sının ehemmiyetli mer- SOD durum mamış olsaydı, Hindistan hürri)·e· 
kezi olan :\ta-kop ~ehri bugün ~a- (Ba.11 l lncJ~) + tıne kavuşmuş bulunurdu. 
at 18,20 de ~H ri te kiil<'rin hücu- b k ' . Hı r. t hu' kumelı' mazıy e no.beten ıniş, bir kişi ölmü - ve r ışı ya- ... 
mu ile zaptedllmişt;r. ralanmıştır. daha kuvvetli ve temsili b r hükU-

J\.toskova. 9 (A.A.) - Sovyet mettir. Azoilarının büyük bir kıs· 
tebliğtrıe ektir: 1'Jüslunınnlar harekete karışmıyor mı Hintlldir_ Harbe devam etmrye 

Klet.skaya çevresinde kıtaları· Boınbay, 9 (A.A.) - J\.Iüslilman azmetmiş b'r hükümettir. Bu va· 
mı" düşmanın müteaddit taarruz· birliği re;sj Jiınan bugi.ın Hint l\tils 7.iyetl teessüf ve teessürle kar~ı
larınt püskürtmüştür. Düşman bu lümaalarına hıtap ederek 16 atus- lar. Hükümetin vazifesi. Hint mil· 
muharebelerde 3 tsnk ve 200 8 s· tc.sla toplanacak olan Müslilmar: letın: müdafRa ve menfa&tlerini si-
ker kaybetmiştir b rliğinin kararın :; lntizaren kon· yanet etmektir. 

Kletskı:ıya'r.ın cenubunda, A1- gre partisin: 11 hareketine karışma- Beyan r.ame şöyle- nihc1:yet bulmak 
manlar hatlarımrzt yarmıya teşeb~ malnrını tavs:yP. etmı,tır. t~dır: 

büs t tmişlerdir. B:rllklerimlzdcn Ruzve.lt'in murahhcsı Hindistanda Hükümetin tak:p edccegi hattı 
biri mütE'Rddit taarruzları pü~kürt· Yen i De;h i, 9 CA.A.) _ Ruzv'-1- hareket. tccziyeden ziyade tedbir 
müş ve 500 Alman öldürnıüştür. husust" almak olacak ve vazifesini b hak." tin Çunk ingc gönderdiği 

Armav·r çevreEinde .• .\.lmnn tank kın yapacaktır. 
murahhas Currie tay~·arc ile bu· H larına ve motörlü piysdesinl' kar- er şeyden evvtl memlekeUert-

şı çet;n savaşlar dev11m etmektedir. raya gelmiştir. nin müdafaasın ı ön safta bulundu· 
Bir kesimde Alman tankları lopçu Bonıba.yda seyrıJ .,~fcr boıuAdu ran Hint htikı.1meti. Hint mil1etinl 
muzun ateşllc karşılannıış \'!' 12 hük(ımetle birleşm:ye dı;ıvet eder. 

Bombav. 9 (A.!\.) - G•ndl v 
tankla 3 zrrhlı otomobil tahrip edil- kor.gre ş~flerinin trvk fi dolayı~ile 
mlşt·r. 

Kropotkin çevresinde birlikleri· 
miz Alman taorruzlarıııı püskürt. 
mtiş, 9 tank, :!9 kamyon ve ı 7 hay· 
v~n topu tahrip elmiş ve 700 Al· 
man öldürmüştür 

matem güı~ü ilan ed:ln1l~tir. Bu se_ 
hepten kale mahallesi hariç olmak 
üzere Boınbaydak l bütün seyrusc
fer bozulmuştur 

Japonlar, Vladivos
toka göz koymuşlar 

Kongre binasına konulan nÖ'bet· başla.nacağı:ndan 
(Bap 1 lacide) -
korktuklarını yaz. 

maktadır. 
mevzı·ı çi polisler halkı dağıtmak için SO- So 

Bu gazete Uzak.farktakı \:yet or-
olmuş· palarınt kullar.mBık zorunda kal· dw;unun müthiş s.ilı\blara mslik ol-

Bunların n fazla klttae 11 e tedbir haksız olduğu ic;ın olmuştur. Eğer atılacak yeni adım· 
atııyan aıtnı.ı~ta dan bır lir bulun Ular bıle bu gıdişe katılmış_ lardan ıyı bır netıce c;ıkma.aı bekleni- Şimal - batı kf"sim r·de 
ırıalttadır sun1a! a. ceza\ litlkornet fevkalAde kazanç· yorsa. cmakablıne şAmll• vergı ola- ehemmiyette muharebeler 
alınrnı,tır. kullan :ergi almak içın türlll ttirhl mryacağı prensıbinin salAhıyetıl bır tur. 

ara.ba. &n, fazla yl•U.Unebtl 
Ehliyetııız 81"9-bacı . ır ve be~. altı mıl· ağızdan derhal ılAn edilmesi lı1.zım_ B.r çete-miz a!';ker \"C n1aızeme 

yolcu alan )-'lrrni be!, .... 1 tu.tuınve to!or toı'ıt)\Jta~ıa.aını da zahmetsızce dır. Böyle yapılmaı.aa tüccar taratın- vükh.i üç Alman trenin yoldan çL 
zabı...- >u9tur. mil . Fak · . 

h&klunda. ceza. "ı at tm&kabhne şa· dan sarfedılec.ek gayret:n samımı ,.e k:-.nnıştır. Keza bır zırhlı tren de 
ır •ozUn a~ıza &lwp 1 devamlı olacağına ına.nmak caiz 01&-l ycldan çıkarılnustır. 

mışlardır. duğunu ,.e Japonların bu orduyu ye. 
Allah.,bad, 9 (A .A .) - Polis ta· nemiyeceklerini na ve eylemektedır. 

rafından mahalli kongre bin.asında Hankov, 9 < A.A.) - Kia.ngsrde 
araştırmalar yap1lmış ve bina ş.. J Çc.kiang demtryolu boyunca hareket
Ga.l al1ına alınmıotJr. !erde bulunan Japon kuvvetleri <liln 

A vıı!5'.tralya deniz birlikleri A· 
mcrikalılara yardım etmektedir 
l\.lüttcJ:iklcr tarafından Lae. Sala
maua v~ Rabaul üzerine ;rttik~e 
artan b:r şiddetle yapılan hava tft

arruz:arının birle~;'.k plAna uygun 
olduAunda şüphe yoktur. 

Japon tebliği 

Tokyo, 9 (A.A.) - J pon tebll· 
,ı, 

Japon dvnann1asına mensup bir
likler 7 ağusto_ ta Salomon •dala· 
rında İng 'ı z Amerikan filosuna 
kar~ı ~:ddetıı bir laaıTuza ger 
rn.işlerd: . Hüc-umlar devam etrr.ek .. 
tedir. 

Şimdiye k· dar alınar:: haberlere 
göre, Japon donanrr.dsı. sınırı ma
lüm oln1ıyan blr safı harp gemisi, 
ı• Astor a11 sınıfından iki ağır kru 
v~zör ... Avustralya,, ~ı:- ıfından dL 
aer ıki kruvazör sı·11[1 malüm ol· 
ınıyın üç kruvazör ve en az dört 
lorpido muhribi ile on t!:şıt ıc· 

misi batırmışlardır. 
Bundan başka Japon don8nması 

Mineopolis sınıfrndan Uç ağır kru
v&zörle k torpido muhrlb: ve b•r 
çok ta~ıt ~emi!"ini hasarA u&rnt· 
mı~tır 

Japon kayıpları şunlardır: 
Pike hücumları !e kendtlerin 

gemilerirı üstüne ('arparak feda e· 
den .Yedi gönülJü tıç:ak ile hafif h"
ssra uğrayan 've bununla b<'rabcr 
harekata devam edebilen lkı kru
vazörden barettlr. 

düşnıanın ilk nıUdafaa haUarını ya. 
rara.k Lişuan'nın 21 kiloınetre dogu. 
ıunda bulunan Llşulyu zaptetmL ler 
dir Japon kuvvet!eri bozguna ~~rı: 
yan düş;manı takip ederek cenup doğu 
U-tikamE-tine :ıerlemektedir 

Japon kuvvetleri, 70 inci Çunking 
ordu~unun General Jangpein'nin ku
mandası altında bulunan 10.000 mev. 
cutlu 19 uncu tümenine karşı j afutıı. 
tosta umumi bir taarruza "'eçmlflır
dtt. 



Bu sa.11 gününden başlayarak şimdilik h~ftada 
bir olmak üzere bir ( KÜÇUK iLANLliR) sütunu 
apyoruz. Dörc sat.r.'ık bir Fan elli kuru; her .. 

fazla sat:r on beş kuruştur. 

Satıhk ve kiralık emlak, iş veya işçi aramak, 
eşya satmak veya mübadele etmeı<, ders 
vermek veya almak, işinizin adresini az 
masrafla duyurmak gibi maksatlar için bu 
fırsattan istifade etmenizi tavsiye ederiz. 
Hele buhra.7 zamanlarında Küçük ilan sütun
larından her memlekette pek çok istifade 
edilmektedir. Eşyamn her nevi mahdut olduğuna 
göre elinizdeki lüzumsuz eşyayı ihtiyacımz 

olan eşya ile mübadele etmenin çaresini aramak 
akı/ilca bir hareket olur. 

11/19 ............................ ~ 

USKODAR 
A MERİKAN KIZ LİSESİ 

YenJ le;\·li 'e nehari talehe kaydı kapanmıştır. l\lcktl'.'p 22 E)lul ~alı 

ıunü açılal'aktır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

~.-.-...-.. -

Soldan sağa: 1 - Bir kumar o
yunu; Bir renk. 2 - isim; Vesıle 
3 - Gazete; zamanın kısımların

dan. 4 - Kafanın dörtte üçü; Bir 
unvan, 5 - Ekleyerek tamir etme, 
Pı şmemiş, 6 ? Umuma bildiren; Bir 
rer.k. 7 - Yapıştırıcı bir madde; 
Hulyada bulunur. 8 - Tersi bir 
renk; Renk veren madde, 9 - İ· 
şaret edatı; Kırk harami ile uğraş_ 
mış adam. l O - Acı; Bir meyvan 1n 
olın mışı. 11 - Bir :;eyde lyilık 
görmlyen. 

Yukardan aşağıya: 1 - Memur
ların birbırleril yer değiştirmesi; 

Baş, 2 - Flıller; Yüksek bina· 
3 - Bir iskambil reng ; Genişlik. 
4 - Bayağı; Birder:blre; Fakat. 
5 - Tersi: Komik bir sinema ar· 
tıstl, 6 - Bir h tap, Bay ğı: Yap· j 
ma, 7 - Tersi: mum; Uzunluk, 8-
Hükümdar; avuk tıar birliği, 9 -
Mefhum; ac; gozlü. 10 - Bır sayı; 
Yakasına yapışılarak, 11 - Bir no. 
ta; çocukların bir oyun vasıtası. 

DÜNKtİ BULMACANIN HALLİ 

Sc;.ld n sağa: 1 - Şah; Aklbet, 

2 - Ayak; İsra (f) 3 - Horozlan

mak, 4 - Balast; Ama, 5 - Ari· 

fe; P , 6 - Efe; Uyan; At; 7 -

Ruberu; Ga (a:> 8 - Elfı; İmrem 

(mermi), 9 - Ba (ba); Arama.I 

10 - Tribün; Edat. 11 - Evliya; 
Keçi. 1 

Yukardan aıj ğıya: 1 - $'h; 
(Başı 1 incide) + j limelere bırakır. Her .,unku lisan· Kereste, 2 _ Ayob (boya)' Ful· 

yeler bahşolundu, herkes kor.dine da )Cr etmiş ve yaşama st.dadma R V 
3 

H ' ' 
l b !ad 1 

· . - ara· Ebabil. 4 - Ko· mahsus bır d 1 ku lanmıya ş ı. sahip, mnsum ve suç uz kelimeleri . ' •• .. 
Birbirimizin dilinden anlamaz ol- ıdama mahkum edip ~ rler e zor- la, (G) abl, 5 - Zarurı, (T) uy. 
duk, okumanın n z yade teşv k la yeni kelimeler 1cat etmek ve 6 - Kals yum: Na. 7 - Atfa (h) 
edıJmesl tazım gelen b r zamanda, okuyucuları sıkmak için h c: b:r (hafta); Ra. a - Blrı; Engerek: 
okumak sıkıntılı ve zahmetlı bir m kul sebep ycktur. Dil için ç lış- 9 _ Esna; Amade, 10 _Trampa, 
şekle konuldu. mak ıstenirse J ııpılacak iş mi yok? 

Türk dili, zaten kendi kuvvetile ve 
baş dondurücü bir suratle sadelL 
ğe c diyor. Bu g dış zorlanmıya 

muht .. ç değlidtr. Lazım olan şey, 

duzen ve istikrardır. 

Halbuki dlll saflaştırma yolunda 
sarleöılen gayretlerle asıl duzen ve 
istikrar bozulmuş, frat ve taassup 
ortalığa bakim olmuştur. 

M l1i blrl ğln en esaslı temelle
rinden biri dlld r. Dil dalma ayı
rıcı değil, birlqtlrlci b r unsur ma
hiyetinde kalmalıdır. Ortalıkta u
mumi prens.p ve kaide bulunmaz· 
sa, bir takım taassuplar ve hul(is
karlıklar zlhnl şa~ırtırsa yolumuzu 
kaybeder z, esas temel boşuna sar-

ı sılmıs olur. 

Yeni mefhumlar için kel me bul· 
mak, mana inceliklerini blrbirln_ 
den ayırm k, ıstılahlr.rı tcs?:>I~ et· 
mek, sarf ve nahiv ka deler nl kati 
surette kurmak yolunda himmet 
bekllycn sayısız iş vardır. 

Yeni k · bln , « daraltıcı değil, ge
ni~lettci Turkçiılukı> prensip nı ilan 
etmiştir. 

D l Kurult y.nın tam bu pren
sipln ilfmı sırasındn toplanması iy ı 
b r tesadüftür. Öyle umarız ki Ku
rultay, ifrat cereyanlarını tasfiye
ye uğrntac k, birliğe, itidale, ıstık· 
rara, lfad kolaylık ve rah< llıf'ına 
doğru yol alacaktır. 

Memlekette yaratıcı hamlelerin 
artabileceği b r zamnndıı dilde bir
lık , stikrar ve muvazeneye her 
vnkitten zlyad ihtiyacımız vardır. 
Dil Kurult yının bu ncktayı göz· 
öründe tutarak vaz re göreceğin 

ümit ediyoruz. Azada r her biri ı.a
mimi kan atine bağlı kalırsa ve 
gostcrlş meylllerlne kapılıp yolunu 
.:nsırmazsa tab i ve makul hedef
lere mutlaka varılır. 

Ahmet Emin YAl.l\IAN 

rv1illi Şef, Ankaraya 
döndü 

Felılket şurnd dır ki Arap ve 
İran asıllarından gelen ve her gun
kü lisana perçinlenmiş bulunan 
mek;ep, şirket, kalem, mudur, ka
tıp gibi kel meler polıtika kurbanı 
olup menkup ve üvıcy evlfıt muamc 
lest gorurken okul, d rektör, sek
reter, sos) ete yolunda kc imeler 
lüzumsuz yere dile sokulmuş ve 
baş köşeye geçirilmiştir. Yani JŞ, 
gaflaştırma meyli şek inde kaim _ 
mış. mesel ye frer:kle~e üzentis 
denilecek zararlı bir cereyan ka
rışmış, lisanın tatlılığı, rahatlığı ve 
ifade kudreti artacak yerde rahat
sızlık ve aykırılık b şgostcrmlşt.r. 

Scor.ra bir taraftan da sadeleştir- (Ba,ı 1 Jnclde) = 
me gayretlle dil budanmış, herkes vl ,.~ Odaları 'e diğer mahalli teŞt>k
her fikrı anlasın lddıasıle lisanır. küller ve bilhassa kadın, erkek bU
kelıme hazin si daraltılmıştır. Hnl-ı tün halk ile yakından temas ederek 

kasaba 'e kö' !erin ziraat lkt t bukl kelımelcr ne kadar s de ve • • ıq • 
az olursa olsun herkes her fıkri ~Uttur !unrml:rr llzertnde görüşmüş-
o.nlayamaz Yenj neslin z kelime r 'e azı m raeaat edenlerin şahsi 1 

. · dileklerin! de dlnlf'ml.,ler, aldıkları iyJ 
ötrenmesıni ve zahmete g rmcmc- netleeden memnun olmuşlardır. • ı 
sini hedef tuttuk, yanı bir nevı Relsk:ümlmrumuz öjtle ~emetlnl 
tıc~bellık hakkını tanıyıp kabul Ne\şehlr beledl)eslnln tertip ettttı 
ett k! zl~afette )etlikten S(lnra Damat Ib-

Fikri alakaların; a cak ~ z ke- rahim Pasa kütüphanesini te<ırlf h 
11 ı· k d b 1 ' • u_ _me ı ve ÇO sa e r ısan saye· yurarak eserleri tetkik etmişler ,.e 

Maç, 11 - Akait; Kati, 

Mani kumku:nası 
(Ba,ı 2 ncide) 

Vereceğiniz herhang bir To'dc 
muvaffak olacağımı ümit edlyo_ 
rum. B·r kere deneyiniz. 

Cağaloğlu vatan gazetesi Bd
resimdlr. ismim Nail Sözgend r. 
Acele adresime bir cevap verin.· 

K ahveler, sigaralar bitmişti. 

Biz m ahbap ayağa kal-

karıık müsaade istedi. 

Kendlsile vedalaşmak ilzere e
llml uzattığım zııman dedi ki· 
Bu dünya fanidir kimseye kal. 

maz 
Hak kat görmeden hayale dalmaz 

Bu kadar tır şımız artık yeter 

Bundan sonra ne soylesem gaze

te almaz. 

Faruk FENİK 

zelzele 
Muğla, 9 (A.A.) - Bu sabah blrı 

saat 7 de, diğeri 7.15 de olmak Uzere 
iki hafif yer sarsıntısı olmuştur. Za
rar yoktur. 

MEMUR ALINACAK 
Türkiye iş Ranka"ı A. ş. 

lstanbul Şubesinden: 

Bankamızda çalıştırılmak ü
zere 24 ağustos 1942 pazartesi 
gilnU yapılacak müsabaka lmtL 
hanı ile on memur alınacaktır. 

Taliplerin şeraiti öğrenmek ve 
kayıt olunmak Uzere en geç 20 
ağustos 1912 akşamına kadar Ye
nlcamlde ~ Bankası memurin 
şefliğine müracaat etmelerı ilan 
olunur. 

.sınde .neşredlleceğı fıkri yanlıştır. l>Unılan oııra yt>nl .\·apılınakta olan 
Egcr oy le ols ydı fransızca, al- Halke\ ini gezerek rn rılırken «Xe,·· 
manca, rusça gibi çetin ve karışık şelılrlllf'rln g'li<>tf'rı11kl~ri <·andan say-
lisanların hlç b r v .. rlık hakkı bu- gı \e tezahürattan ı:ok memnun n \........,..._ _ _ _________ ~ 
lunmaması lıizım gclırdl. Unutma- mlltetıassls olduklarını \C ~ıwşebir
yalım kı henuz hçrfl bile bu· illeri neşeli, çaıışkan, okuman sever 
lunmıyan Japon dılinln r.fha) ets z I birer , ııtandas olarak buld~klarını, 
ıtorlukları, Japcn gazetelerinin miL ~e' şehlrln nıe~nlf'.kctlınizin fikirde ,.e 
yonlarca nüsha satmasına maı:ı ot- çalışmada en ileri bir muhiti olduğu_ 
mamı~tır. . . • 

nu gorerek (•ok e\lndlklerınl, ;\e\-
şehirln llerhılnln bugUnden daha i.\·i 

Şurasını elemle ve esefle söyle- olacatını ilnılt Ue beklediklerini, 

RAŞIT RIZA rlYATBOSU 
Ha.tide Ptfktn berüer 

Harbiyede, Belvll bahçeainJn alaturka 
kısmında her gece saat (21,30) da 

Bu gece 

KÖRDÜGÜJUÜ 
komedi 3 perde 

mek iAzımdır ki, dılle m şgul O- .Se,şehlrln memleketin çok ıııe,ıtlll ,.e 
lan f k r adamı rımızdan b r ço· her zaman görmek lste~eee~• bir , .er ============== 

., "'' ., ket 'e 9 atustos pazar günü saat 
ltunun samimi kanaatlerine sahip olacağını• bc.ran bu)urmu !ardır. 
kalmamaları ve ht:'Cıskfırlk yolun- Re! lcümhurunıuz Jolla.nna de-
da yarışa çıkm ları, dllımlz için bir 'anıla Araıısun \C A\8noz'a utraya
IcUıket kayrağı clmuştur. Güneş _ rak tekrar l rglip'e gelmişler ,.e bir 
Dil nazar yeslnı her gunkü maka- mliddet halk ve teşekktillerle temaıı. 
lelıerle ateşli ateşli müdafaa eden ta bulunarak Urgup'te sanat, ziraat, 
dilciler neden ortadan kaybolau? kıittür sahalarında gördükleri çatı,. 
kanaatleri hakiki ıse neden bugun kanlıktan 'e gô!lt~llf'.n bağlılıktan 
susuyorlar, eger dı.-.~11 neden. o dıilayı memnunluklarını beyan bu
zaman hu kadar ateşli yazılar yaz- ı yurmu"larıtır. 
mı•lardı? Reı..lcümhurumuz, Jnc~u.Ja ıtd-

Kel m~lcr tıpkı canlı mahluklar nerek orada da halkın dileklf'rinJ din_ 
Jfbl yo ar, ıt baı· ve rluşktinlJk de-ı leml17ler H: allkalılara l<'.ap eden 
vlrlcrl ieçlrir ve bir kısmı gunlln emir 'e dlrekttnert \erdikten sonra 
birinde ötüp yerinı daha canlı k.e· Y&t 20 de h~usı trenleri De hare-

9 da Ankara')a muvasalat b~ur. 
muşlardır. 

Relıdı·ümhurumuz, Ankara garın

da, Büyük ;:\llllet )ledl!il rf'l"l Ab_ 

dülhttllk Renda, Başvekil Şükrü ~a-

racoğlu, Genelkurmay ha,kanı )la· 

reşal t'evz.l Çakmak, \'f'klller, C. il. 

P. genel ~f'.krcterı ,.e idare heyeti 

üyeleri, mebuı;lar, Ankara \ıtllsl, &"ar-

nJıon komutanı, Emnl.)f't mildllrU, 
ukeri \e mülki erkan ,.e kalabalık 
hlr halk kUUeıJI tarafından karşılan_ 
mışlardır. 

,-ATEŞ TUGLASI 
Vapur 

Sobalarda, rvtaltızlarda 
En Fenni şekilde imal edilmi~ 

REKO ATEŞ TUÖLASI 
Kullammz. Ç ÜN K Ü 

REKOR M k Teminattır. Depo adres): Tlltlln gllm· ar a riık Kemerli sokak No. 21 Tel. 24197 

Maarif Vel<illiğinden: 
Koy kndınları gezici kurslarına öğretmen yeUştırllmek Uzere açılacak 

kurslara Kız EnsUtU.erlnln muhtelit de\·relcri mezunlarınlian nıımzct 
alınacaktır. 

Bu kurslarda b:ı.şan gösterenler başlangıçta 50 lira Ucretıe köy 
kurslarına öğretmen tayin edlleceklerdır. 

Istekli Kız EnBtıtü il mezunlarının do~udan doğruya veya hır mek
tupla mezun olduklan Kız ~nstltilleri mlidürluklerine mUracs.atları. 

(6143 - 8270) 

Hatay Nafıa Müd~rlüğünd~n: 
1 - lskcnderun - Payas yolunun <6 + 750 - 21 + 526 k lomelre· 

!eri arasında noksan kalan kısmın şose inşası kapalı zarf usulilc müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2.; ağustos 942 sa' ı gUnU saat 11 de Antakya :Nafıa 
M:UdUrlUğU odasında mUt.eşckkll komisyonda yapılacaktır. 

3 - ıstıyenler hususi şartname ile proje ve evrakı keşfiyeyi Narın 
MüdUr!UğUnde görebilirler. 

4 - Hu işin keşif bedeli 7422~ lırn 69 kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat 4962 lıradır. 
6 - Taliplerin ihaleden en a:: 3 ı::-Un Eıvvel bu t.şe benzer inşna.tı 

başardıklıl.rına dair evrakı mUsbıtelerlle birlıkte vı!Ayet makamına mu_ 
racaat ederek alacakları ehliyet vesikasını 24DO say lı kanuna uygun o
lnrak tınzırlıyacakları tel ıır mcklY.Plarını ve bun r ıı. b rl kte teminat 
mektup veya makbuzlarını ve ticaret odası vesika ını ıh le günü saat 
10 a kadar komisyon r yasetıre makbuz nıukabil.nde vereceklerdır. 

Postada olan gecikmeler knbul edilmez. (6231) (8382) 

İstanbul Mıntaka T:c::ret Mücl ··rıüğünden: 

Y apağ~lı Deri ihracatçı.arının 
Nazarı Dil<katine 

Kuzu derılerlnln ihracı sırasında aranan ynpnğı uzunluğu Sea8ı ba
dema nazan itlbnre alrnmıyarak yalnız derinin ağ"ır'ığı kontrol edilece
ğinden deri ihracatçılarının aşağıdaki hususatı gozönunde bulundurarak 
partllerıni ihzar etmeleri Hl.zımdır. 

1 - Ihra.ç anında yapağı uzunluğu ne olurıa ol un her bir kuzu de
ri.sinin ağırlığı azami 1200 gramı gcçmıyecektlr. 

2 - Her balyada ip, naftalın vcsair ambalaj malzemesi karşılığı 

olarak azami 2 kılo tolerans kabul edılmtştlr. 
3 - Tulum halınde bulunan kuzu derilerının karınlannın yarılmadan 

balya yapılması mumfık görUlmUştUr. 

Daha fazla malümat Sirkeci Liman hanında lhracat Başkontrolör-

!UğUnden alınabllccc~l llı\n olunur. (8545-) -

T. isı BANKASI 
.K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 lklnclteşrln 

Keşldcsine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 lıralık 
1 > 500 > 
2 > 250 > 

> 100 > 
> 50 > 

Sahibi \e N~rlyat lIUdürü : Ahmet Emin l'AUL.\_~ 

Vatan :Ne,rJfat TD.rk Ltd. ŞtL \'atan Matbaa&& 

'" Teminat markası---.. 
REKOR REKOR BBBOR 

ballsl ZEYTlllY Aİlnın en 
PiRiNÇ UNIJ&UD en nefisi 

~-Markaya Dikkat .. ~;.-

REKOR zmnlNYttöLLl~ı 
( 5 Kilofuk Tenekelerde ) 

REKO PİB NÇ UN ARI 
250 ve 500 nramlık ambalajlarda 

Bakkalınrzdan ısrarla arayınız .., ... 
Dep<l adresi: 

Istanbııl Tlitiln Gilmrtik, Kemerli Sokak 21, Tel: 24197 

\a+ = " 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Yoı.gat _ Yer!töy yolunun O + 460 : 6 + 910 uncu mrtı. re!e... 

arasında 74.103 ttra 58 kunış keşini Varyant ŞQsa ve imalatı ıwıalye işi 
kapalı 7.arf tJSulile ekt;iltmeye konmuştur. • "'""' ...., "" 

2 - Bu işe alt şartname ve e\ raklar şunlanlır: 
A) Ek'>iltme ,artnam6!1l 
H) Mukıı\"ele projesi 
C') Nafıa lşlerl genel tıırtnamesf 
D) Şo-.;a ve köprüler fenni şartnameın 
E) Jlctraj keşif hullisası 'e projeler. 
istekliler Yozg-:\t Nafıasrnda bu e\TBk "\'e !fa.ttnıunelerl glSrebltfrJer. 
8 - Ek&lltmt> !!8.8.9!2 ta.rlh cuma. giinli saat 15 de VtlAyet Dalml En· 

cümenJnde ;\·apılaraktrr. 
1 - Eksiltmeye KJrebllmek için tst-eklllerfn 4955 Hm 18 kunış ınuva.14 

kat temin:ıt ,·crmelerı ve bundan ba,ı<a aşağıdaki \'~ki haiz bulunnıaın 
lazımdır. 

A) En a7. 50 bin llra.uk yol ln~aa•ı yapmış bulunmaın 
Bl In~aahn mt'l!>uliyett fennlyeslnl tekeffül etmiş bir mtıhenılls veyt 

fen memuru J'>tihdamuu taahhUt etmesi, 
C) Illak: tar1hlnden asgari S gün evvel mtiraraatıa \1ll"yett.en ele. 

slltmeye prebllecek!erine dair vesika almaları şarttır. 

li - Tekllf mektuplan 8 lillt"tı maddede yazdı saatten bir saat el"\"& 

Jlne kadar Daimi Encümene getlrUerek Enclimf'.n ReisUğl.ne makbuz mu· 
kııhllindr. nrileeektlr. PO!lta Jll'I «önderllecek mektupların nihayet 3 Undl 
maddede yazılı saate kadar gclml11 olması ve dı :ı:arfrn mühür mumu ile 
i)ice kapııtılmış bul11nmıı"l l zırndır. Postada olacak gecJkmeler kabul 
edllme-ı:. (8810) 

LIJIJ....................................~ 

Türkiye Cümhurlgetl 

Ziraat BankaSI 
KıınıltJ-? t&rW: 1888. - S. nnayeet: 100.000.000 TUrk llrUI 

Şube ...-e ajana adedi: 265. 
Zlral ve tiou1 her nevi b&nka muameleleırl. 

Para blrikUrul•• 28,000 ~ ikram!~• veriyor. 

ZJra.at Bankumda kumbaralı Ye lhbanla taanut heae.plannd& 
en u 00 Urası bulunaNan Hnede t det& ~..U kur'a ile .,._ 
daJd pı&A& cöre ilcr~ daglt&:ı.ca.t&tır. 

' ~ ı.-e llıralak 4,oM 11n 1 10. .... M 11nWı: 
,,. ... > 1.Mt> 

u. » "' ıt 
' ıt 2a > 1,119 ıt 

.. • iti > ..... ıt 1'I » %1 ıt a.:tt » 

D.l.KKAT : ~ paralar bir Mile içinde Si llradaı ..... 

tı Mfai,._ıerw ikr..U,.. cW1btz tMdlNe "20 f~ nr11.ecMttr.. 
ltu.a.ı.r .... 4 det&, u IDM't, 11 haalr-, 11 .,. 

iLAN 
Ordu hasta.bakıcı ve hemşireler okuluna leyli ve meccanı talebe alı· 

nacaktır. isteklilerin en geç 30/8/942 gtlntlne kadar Ankarada Cebeci or. 
du ha.stabakıcı okul mtidUrUlğ:üne. okul kayıt kabul şarUarını havi vesı. 
kalarlle birlikte mUracaallarL 

Kayıt ve kabul şartları Ankara Lv. &m!Tliği ve Istanbul Lv. Amil"li· 
fi satın alma komisyonunda görül:Or. <7705" 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İde.rem!z lhtfyııcı içlıı nümune ve şartnames mucibince 

ıo.000.000 (on milyon) adet bıra. kapsulü pazarlıkla satın alına. 
c&ktır. 

2 - Pazarlık ı t.8.942 tart1ılne rastlıyan sah günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım 5ubeslndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - İsteklilerın ı:ı:ı:w.arlık ic;ln tayın olunan gün ve saatte yüz

de 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis:ırona gelmeleri 
!l~n olunur. (8314) 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: 
Usklldar Cezaevi rnahkfım ve mevkuflarına 942 mali yılı içinde ve

rilecek ~zamı tahmin edilen 81000 kilo ekmeğin ikinci defa kapalı zarf_ 

la yapılan eksiltmesine talip zuhOr etmediğinden pazarlıkla eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Eksiltme ve ihale 21 ağustos 942 cuma gllnU saat 15 de UskUdar 

C. MUddeiumumiliğfnde toplanacak komisyon tarafından ~ apılacağından 

taliplerin yevmi mezkflrdan evvel vesikaları ile birlikte müracaat etm~ 

leri ve muvakkat teminat paralarını yatırmaları eksiltme ve ihale günO 
muayyen saatte hazır bulunmaları llA.n olunur. (792U 


