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~yin Cahid YAJ,('IN 

aııonyada çıkan Newf 
Week isminde bir gazete 

~~ta"Jına:nıarın harbi kazan
~n ümitlerini kesmeğe 
lonn ltlarını ve gelecek sene 
~k~a nıüttefiklerin galip ge
"' Laı;rını yazmış ve bu maka
srada bile hayretle kar
~lilli · Japon gazetesinin ka
~\til'd .• şu dört sebebe istinat 

Sovyetlere yapılan 
ilk yardım yola 

çıkarıldı 
Londra, 9 (a.a.) - İngiliz 

Başvekili Churcbill bugün açı
lan Avam kamarasında harp 
vaziyeti hakkında uzun, bir nu
tuk söylemiş, Atlantik buluşma 

(Sonu sayfa 3 sütun 3 de) 

lıı 'gi de bildiriliyor: 
~.~ltereye yapılan hava bü- . 
~1 llıı . muvaffakıyetsizlikle 1 .\] ennıış olması, \ 
~ :anYanın büyük bir ümit 
lı.11ı7l'llniş olduğu Atlantik 

ııı.,., 1nden bir netice alınma-
)\ ' 

~llııYaya karşı açılan harpte 
bıJııı:Yanın çok yavaş ilerleye-

ı, 

~~Ya.da memnuniyetsiz
:ıaıı'; "·"den güne artmıya baş-
lı . 

~\;~~\)On gazel.esinin hüviye
--~ v -...uyoruz. İstanbulda çı
(~ e l.taıyan radyosu tara
:"'lı n .hır Türk gazetesi diye 
~~en mahut "Beyoğlu,, 

"GAZETESİ 

Cepplıeye ya.kın nıısialumelcrden b.irinde Sovyet J'aralılanna has1Bbıı.Kıcı hemşire gauhı okuyor. 

ALMAN-RUS 1 

HARBİ 
Moskova bildiriyor 

50den fazla 
kasabayı 
geri aldık 

f
ALMA.N-RUS 1 

- HARBİ 
Bertin bildiriyor: 

Leningrad 
tamamen 
çevrildi 

iDARE YERi 
Nuruoıımaniye, No. 8' lstanbul 

ftlgraf: l'ENt SABM ~ 

TELEFON: Z0'79CJ 

Her yerde S Kuruş 

lzmirde büyük 
tezahürlerle 

tes 'id edildi 
İzmir, 9 (a.a.) - 9 Eyliil Kurtuluş IBa.yramı bu~iin bü

)iik tem.ııürlerle kutladı. Merasi rne İstikliU lllarşille bw;lıı.odı. 

Şehid kahramanlarımızın ha- ı 
tıra1arı taziz ve takdis olundu. ... ....... ,.....,.........,........., 
Bugünlere erdiren büyükleri- 1 

:tt:~?. ~~ıre~ta~~~rı~~it~~~~i Türk - Alman 
yapıldı ve coşkun tezahurlerle 
alkışlandı. 1 

Bayram ba.şta ınm Şefimiz Tıcaref 
İnönü olduğu halue Cümhuri-
yct hükG.ınetinc ve Partiye kar
şı saygı ve minnet duyguları 
altında en üstün tezahüratla de
va mebnektedir. ı 

Manisanııı bayranu 
Manisa, 9 (a.a.) - Kurtuluş 

bayramı olan 8 Eylül ayni za
manda Manisanın Üzüm Bay-

Müzakerelerine 
dün Ankarada 

başlandı 
ramıdır. Bu sebeple açılan ü- Ankara, 9 (a.a.) _ !l'ürf<. 
züm sergisi geçen senelere na- Alman heyeti murahlıaslan 
zarruı gerek kalite ve gerekse 1 IU"dSında bugün HruiclY" 
ihzar bakımından şayanı takdir ~lcl.letinde tecari miizak&- ( 
bir derecede bulunmuş ve tak- tere bw)l:wnu~tır. l. 
clirle karşılnamıştır. - _. -~,--

B Ş VEKİL 
lltı ~~en bir gazete ise nel!fi- 1 İngiliz '.Başvekili M. Churchill 
ilııy~1n hakikatine vakıf oı- ı ~vvvv~ - .VVVv~~vvvv 
>ı.ia {,., ~a.şırtabilir. J:ı-pon- .,.,,are~aı Timo,.en-Oıt' u fikırde bulunabıleeek ır.1 ı y ~ Şehrin memleket 

dahili ile bütün 
milnahalatı kesildi 

Türk Hava Kurumunda 
tetkiklerde bulundıılar ~i.1tı,~harririn mevcudiyeti I R A N ko mukabil taarru-

ııı"'ııe kln harıcinde aduooıl 
}~ .... ~e düşündüğünü böyle za geçti 
~. her halde biraz garip- Jngiliz ve Sovyet-
lıir~~telliıı hüviyeti hakkında /erin bütün teklif Kuvvetlerimiz Neva 

nehrine vardılar 

Ankara, 9 (a.a.) - Sayın 
Başvekil Doktor Refik Saydam 
bugün Türk Hava Kurumu ge
nel merkezine gelerek bir bu -
çuk saat kadar kurumun mesai 
hakkında tetkiklerde bulunmuş 
ve ba.şta Erz\lrum mebusu Şük
rü Koçaktan izahat almışlardır. 

li~ten ı!:ıi kaydi dermeyan et- • 
t lngi,Jtsonra esasa geçebiliriz: /erini kabul etti 
lıtqa ereye Almanlar tara

!tııı bıJ'apılan hava hücumları
~ .""assa başlangıçtaki bü
' Blddetlerine rağmen harp 
lııj~de hiçbir tesir yapmadığı 
lıt ~aktır. Eğer geçen se-ı 
1~uel'i anıar, İngiliz hava kuv
t:.ıı .~:,~ilmiş olsalardı, ln-

Almanlar ric 'ate 
devam ediyorlar 

~k"""rına ordu ihraç ede
~~k lerdi. Bunun neticesi. ne 
1'lar tı? Birçok meçhul nok
b,t lı .ar_asında bu babda kat'i 
~ııu:ıını vermeğe imkan gö-

Tahran, 9 <a.a.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

lran başvekili, Alman ve İtal
yan elçiliklerile, mihvere müte
mayil memleketler elçiliklerinin 
kapatılacağını ve lran hükume
tinin kabul ettiği İngiliz - Sav
yet talepleri mucibince, bütün 
Alman tebaasının teslim edile • 
ceğini bildirmiştir. 

lratıdaki Alman menfaıatZen 
Stokholm, 9 (a.a.) - lranın 

İngiliz ve Sovyet işgali altında 
bulunan kısmındaki Alman 
menfaatlerinin himayesi İsveç 
tarafından taahhüt edlimiştir. 

hu· .l•ıllj """~ri cehe<leıı .ı.ile~ 
Moskova, 9 <a.a.) - Reuter mektup yazıyor 

a~ll:'1sıpın Moskova muhabiri bil-, - -::--:1 
dırıyor; .......... .......,..~(I 

y:!f..~~a~;a~ı~farıce~~~:~~ Japonlara göre 

Berlin, 9 (ıı.a.) - Alman or
duları başkunıandanlığının teb
liği: 

Alman ordusunun seri fırka -
!arı, hava kuvvetlerine mensup 

(Sonu eayfa 3 sütun 15 de) 

Kurumun bugünkü çalışma -
!arından ve müstakbel mesaisi 
üzerinde alınan tertip ve ted -
birlerden memnuniyetlerini ifa
de etmişlerdir. müteakip ricat etmekte devam 

ediyorlar. Almanları durmaksı
zın takip eden Rus kuvvetleri 
bu mıntakada elliden fazla ka
sabayı istirdad etmişlerdir. 1 Amerika ile 

Almanya ara
sında harp , 

1 _N_a_f_i a __ V_e_k_i_l i-n in be g an at-;ı 

Odesa hiQ bir roman 
düşmiyecek 

Londra, (a.a.) - Düşmanın 
Odesanın müdafaasını yarmak 
için yaptığı bütün teşebbüsler 

(Sonu sayfa 3 sUtun 4 de) 
muhakka_ktır 

Akdenizden Ortaaııadoiunun kara yolu ile 
muvasalası tamin edildi 

Konya, 9 (a.a.) - Nafıa Ve- ı-
""kili general Ali Fuad Celıesoy, l ~-••••••••••••••nıı••m•i31Bi!ı 

1 dün Halkevinde yapılan bir top- 1 d b \1 
lantıyaiştiraketmişvebir~o- ı ran aya ancılar~ 
nuşmada yolların bılhassa şun-

1 
1 

b . • • diki eheınmiyet!ni .göz. önünde - Yazan : C. Sykes 11 
ır gemlSl bulunduran vekaletın lazımge - .-a.;ı 

--o-

Amerikanın c:::[ARP VAZiYETi 1 

Rus mukavemetini 1 
yaratan amiller daha 1 f 

len _hazırlıkla.n .• Yll;Ptığını ve Avrupalı zat-Mücahidı'nı'andarmala b t d faaliyete geçıldıgını ve arızasız r a ırı 1 (Sonu sayfa 3 ıütun 6 da) Yazısı (2) nci sahifeje 

------•-----....:• Vaşington, 9 (a.a.) - Kızıl -
denizde Steel Seafarer isınin<le- 1 ki Amerikan şilebinin bir tay -

~~~~~~~~~~--~~~~~.::.....!=:....:..=-.:=.:.:.:::-:::_ 

' • A • ,!- •• .... 7 . .... --.,, 

Yurd sevgisi - Çelik disiplin - Kızıl mezhebe bağla
nan inan ve salikleri arasınJaki tesan ,)t 

( YAZAN: J 
L Emekli General Kemal Koçer 

~:~~m~t~:'.1'dan batırıldığı öğ - --- ,_G __ ._1_z ___ L_L_İ_K __ K __ l_R __ A __ L-=-·=-..:ç!!:=-:....::'=-'='::..:İ=--ı== 
Vaşington, 9 ( a.a) - Steel · · 

Seafarcr şilebinin bombardı - H k • ı "' 
manına dair haber hariciye ne- a l I<. l 
zarctince bildirilmektedir. Ne-

Bir Hadisenin Romanı 

ı,1 lı ruz. Fakat Ahnanlann 
~n llı"areketi yapamamalarm
l;ıı 0 U~vellid netice göziimü
~!tilt~IUıdedir. Bir senedenberi 
~iı, g re gerek hava, gerek de
l 'liyı ereJt kara kuvvetleri iti
e re okadar gayret sarf etmiş 
t~ielıniştir ki bugün için 
.~ ar tarafından lngiliz a
~k tıa asker çıkarma ihtimali 
~iUr 0rtadan kalkmıştır, deni
"ıı.ııa· Vakıa İngiliz resmi a
~un rı hala bu tehlikenin vü
;~ ~o~ kabul ediyorlar. Fakat 
~lııklı ·alti beyanatı halkın u
~•ıy ı::ını ve gayretini azami 
~Uı1ı:ae tutmak arzusundan 
'<nn llı. .addetmek yanlış olmaz 
tJııı:'1erız. lngiltereye yapılan 
"lııı n hava hücumlarının akim 
~ı hijaııı, bugün lugilizlerin ay
;"'iyı cu!D\arı belki de daha faz
,Qeler~ Beriine tevcih edebil-ı 
"ııİlııdne imkan verdiği de göz-

<\tı e duran bir hakikattir. 
11~ antık harbinden Almanla- (Yazısı 2 nci sahifemi '.1'..j~ ]ir) (Sonu sayfa 3 sütun 6 da) 

~ı::ndukları neticeyi alama-ı ~!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!~..;..,.~-"!!!!!'!!!"""'!!'!!!!!'!!!'!"'!~""'!"'!'!'!" ____ "'!'!'"'!'!'"'!'!'"'!'!'"'!'!'"'!'!'!".~·-"'--!'-~.•. "!""'--.. ! 
1 

Birkaç güne kadar "Köle,, cek, okuyucularını derin derin 
-------•ı-------

~~Rİli 1 
da pek muhtemeldir. cakları pli1nlar tabiatiyle geri 

1 
hükmetmek fazla hayale kapıl- 1 yaç vardır ki İngiliz hazırlığı- tefrikamız sona eriyor. Kış düşündürecektir. 

b~ k Zler bu mücadelenin he- kalmıştır. lnsan, sil1ih, malze - mak olur. Bir hayat ve memat nın bugün gayet gizli tutulma-
1 

programımız meyanında muh-
~~i ;;zaıuımış addedilemiyece- me ve bilhassa esans itibariyle mücadelesine girişmiş olduğunu~ sı hasebiyle bu yolda bir üstün- terem karilerimize v~detr,üş Romandan bir pasaj 
".'11\i~ ırar ediyorlar. Fakat At- mevcut yedeklerde çok fazla idrak eden Alman milletinin ı lük henüz müşahede e<lilme-' olduğunıuz edi[J arkadaşımız 
~ı~Y harbinin şimdiye kadar sarfiyat yapılmıştır. Alman or- 1 kuvvei maneviyesinin bu kadar mektedir. Aka Gündüz"ün (YE. 'İ SA- ;;;;-~ ''' " .... Yeniden bir intihap oh-
:"ll,laan eden tarzı istikbal hak- dularıı:ıın gelecek baharda ve çabuk mahvolmasına intizar e- Binaenaleyh, harbin ne tarz- BAH) için hazırhmrn oldu- .;>:·~~ · caktı. 'Yunus Nadiye şöyle bir 
4~1~i .ı\Jman sil1ihlanna ümit yaz mevsiminde Sovyetlere ga- dilemez. I da bir galebe ile ve ne tarzda ğu "Güzellik Kralıçesi - Hakiki lfk/~-· mf'ktup yazdım: (Ge!:en st"fer 
h!lı e~abiyette olmadığını tes- !ebe çalclıklan farzedilse bile bu İşte Japon gazetesinin istinat kazanılacağına kat'i surüte bir hadisenin romanı,, iinva nlı . "'. lıakkınu müdafaa etmediıılı .. 
!Iıı ek zaruridir. Büyük mü- zaferin yorgunluğu epeyce u- ettiği sebepleri münhasıran hükmedebilmek iGin gelecek ba-, fevkalade meraklı e$el'İ birkaç · . Babamı, ıı.ııneıni yalandan tını-

~, ~lteri kafilelerin biç biri- zun süreceği şüphesizdir. gözden geçirdik. Bu sebeplerin 1 har ve yaz muharebelerinin ce- güne kadar aziz karilcrinıile . :>::,, <lığınız lınlde b:ı.ııa "piç,. di)· 11-

~~ıl an denizaltıları avlaya- Almanyada memnuniyetsiz- büyük kısmının doğruluğu reyan tarzını ji"Örmcğe ihtiyaç takdime başlayacağız. j ! . . -- ·. "'" -~ !erin ıa.lçak ağızlanuıa 1ıkama -
~lha ar. Tayyare, levazım ve !iğin günden güne artmasına inkar kabul etmemekle beraber vardır. J Güzellik müsabakasına gi _ . ~·""- l!~ ~~ dın.ız. Bu !>l'fcr de l<ayıl8ız kıJ-
~~e llaa_ gıda maddelerinin nak- gelince, bu memnuniyetsizlik bunlar Almanyanın mutlaka 1 Hüseyin Oahid YALÇIN ren bir güzelin macera v" ifşa . 1) ~ . ') ~"<; • maruaııızı rica ed<'rim. Yol''-" 
!1~rt~ani olamadılar, İngiliz bütün Avrupa kıt'asına, hatta mağlup olacaı'j'ını göstermeğe ______ • • • _. .. ---~ atından bahseden, g~llik mü- . ~- si:ıe öyle blri.:;yaparnn ki ~ı.ı-
ı. '"tr· caret filosuna ika et- bütün dünyaya şfunil bir hadi- kafi değildir kanaatindeyiz. sabakalarının iGyüziinü, kendi- l ....-- nız ~ık J<ıı.lıı-ı. 
'I ~ 1 

Zarar çok mühim olmak- sedir. Muhakkak ki Almanlar Harbin neticesi için Almanyanın d 1 ne has süriikleyici bir iisliiplu, f . ~- llcr türlü 'tertibatımı nlm.ısmı 
r;,tir~aber .merikanın imdada çabuk bir zafere intizar ediyor- galip gelemediğini ve gelmesinin San'af ve e ebiyat .,.... teşrih eden bu eserin okurları- / - .'i?!~~~~ dır. Bu i,,ı..r ilk gününclı•n be.!li 
f'llanı esı İngilizlere bu zayiatı !ardı. Alman propagandası da güçleştiğini, yahut imkan bari- mız tarafından le?.zet, merak ı ' oluyor. Neler döndüğünü ne! ·r 
~~~ 8 ~Ülü kabil bir felaket ha- ı bu ümidi pek takviye etmişti. cine çıktığını müşahede etmek ve ibretle takip edileceğinden 1 / •ı'· döndiirülece-Jiıti h<'p biliyorımı 
ı '.lıiy~ tu. Bundan sonra da Hele bu sene Ağustosunda har-

1 
yetiıımez. Almanyanın nasıl Dil bahisleri kafi surette eminiz . ' ~ f' Eıı büyü~ en küçii~l'' 1.ı -

~iz 1 İngiltere lehinde daha 1 bin zaferle biteceği kanaati Al- mağH\p olacağını, yani mütte- 1 J dar hepsine haber wrdim. l'i• • 
··~u,,SUrette değişecek gibi gö- 11 manyada pek intişar etmiş bu- ' fiklerin Almanyaya ne suretle- hakkında bir rİ· "Giil'ellik Kraliçesi,, tefrikamı- bir baba dostu sıf:ı.tiylı> iltiP:ı 

•Or · l ı 1 · · d k zı.ıı ihtiva ettiği kısımların ser- 11 ' - --=---=--.....,._ , , ~... lunuyordu. Binaenaleyh üçüncü galıp ge ece< erını e estirmek ediyorum. Hakkımı müdafaa Ye 
'\1 "•" • be<l Ç" k" Al sale mu•• nasebet=le namelerini bir gözden geçire- gece - Ya>.lık yalı - (Splendid) tab- · . •- ·•· ,,,·ıııaı{ıaya karşı açılan horpte kışın da harp içinde geçeceği - , ıca er. un u manyanın a sıyanet ıedinız, ü.,,....,,ııı .... ,, 
;:'~al arın hfila bir netice ala- nin tahakkuk etmesi Almanya-, galip gelmemekle beraber te-' --o-- lim: j !osu - Hakikat"• çıı·pıruş - Perde Hiçbir e'\'llJl .;ıkııı;:,ıiı. Bt'n 
~·~~ arı, bir kış harbine giriş-/ da pek tabii olarak bir keyif ve 1 dafiü bir harbe uzun Seneler de- Ü d t UI •Bursa isyanı - Kraliçen:n bah- kapanıyor ... > de. .... 
~eııq;ı ııı.e~buriyetinde kalmaları memnuniyet doğurmuş olamaz. vaın etmesi kabildir. Bu deva- S a unayın yazdı- •i - Kraliçe harbi - (Park otel) in B' tte • iuhakkak ki Aka Gündüz'üıı 
~.~ı "t":: ~çin büyük bir ayak- Fakat buna bakarak Alman ef- mın imkansızlığına hükmede- ğı enteresan makaleyi sağ köşe:;; - Avukat Selim - ilk ız 0 kanaa yiz ki Aka'nın "Giiz<'llik rrali(-esi,, mevsimin 
t ııııcuı'bkU ettiği muhakkaktır. karı umumiyesinin yc'ise düş.. bilmek için müttefikler tarafın- bugün üçüncü sahife- çatışma - ikinci Karanbol - Ala- bu hazin aşk ve macera tefri'ıa- en çok okunan ve en hoşa g'd~n 

1~1'('" u sene için başka cep- tüğiine ve bu ye'is sebebiyle Al- da galebe amillerinin bariz bir mizde okuyunuz. meller belirdi - Bulgar ça,..ısındnki sı bir hayli göz ya.şı döktüre - edebi eseri olacaktır. 
elbette hazırlamış ola- manyanın hemen yıkılacağına fikir aldığının görülmesine ihti- ı------------ı f'lllllllWl"'"-~""---~--'""-AıııRdlld_,Rı'l~~~~~Di:;~~~~~~ıSi~~~~<;" 

Yaz~~: Aka Gündüz 



oru ~ak lcin 
' 

Tellt verici haberlerden ve duygulardan mı1 diyeceksiniz. Evet, on· 
dan da. Fakat iki yıllık harp tcerı.tıesl esnasında ha!.kımız bu nev den 

2Lhcrlere ıırtık adamakıllı kanıksadı. Korku ve heyecan hassaları ilde· 
nasırlamıp.ı. Bu harbin ilk aylarındil en ehemmiyetsiz rivayetlerden pa· 

Tlle kapılanlar gbndl en dehgct verl;:;I lht maileri bile solluk kanlıtıkı.a 

ı~yorlar. 

Hayır, vatandapn sinirlerini tehdid eden bu tehllke had devr~nl 
eçlrdl, JT10:unlnle§tl ve artık bir tehlike olmaktan çıktı, 

Fakat, h;ırpte olaun, sulhde olsun, büyük fehlrlcr h;ılkının dalma 
~ belhı olarak kalan gOrUltU, gene l&tanbulluların &lnlrlerlnl tahrip et· 

ekte devam. ediyor. • 
Bir zamanlar, gı.irUltilylo tnücadeie meacleal oUnOn mUhlm mevzula• 

dandı. Hemen her glln gazetelerde bu 1 zumu bcltrten yazılar çıkar, 

u bu ada belediyenin ıılchCı tedblrfuden bahaolırnurdu. Her m0cad41e 
v zamanla bu da unutuldu, gene her §eY eski hıımıım, eski tısı 

Gene bir oparlör yedi ı:ıahalle halkını uykusuz bırakmakta gene so· 
kak satıcıları ç ğ nlr,alarlte einlrlcrlıntzı ayaldandırmakta, gene radyo ve 
5ramofonl r pencerelerden en yüksek perdeden haykırtılmaktııdır. Oatelik 
cın c m n mua:ıll t olmuş daha mOttılş bir mikrop var: Ot.omob ı klak· 
sonları. 

Eskiden klakson kullanması yasaktı, Allah takılratını affetsin, otomo· 
bil sahibi bir meslektattmır yazdı, çizdi, n'hayct dediği oldu: Haşmetli 

klakson hazretler! timdi lstanbul cajdelerinde borusunu 6tturmektedlr. 
Ki kson, bir borrıbanın patlamasından, boij::ız:lanan bir adamın çığlığın· 

dın dıı muthlt. insanın yül"eölnı ağzına getır61l barbar bir todhlf aletidir. 
Bu muttı'ş ıiUlhı etine geçiren toförler, onu lnsafsız:ca kullıınnrnk, &okaklar
ıla yol :starın Asabını durmadan del.kdeşlk ediyorlar. 

Dunyanın bir çok taraflarında patlayan gOlle ve bombaların giirültoıc .. 
rt ne olurea olsun, sulhUn nimetlerinden faydal nan memleketimizde va· 
tanda§ın sinirler nl korumak için eklen geleni yapmalıyız. Epeydir unutul· 
snuı olan bu mUeadelenln yeniden hatırlanması, hiç bir f li netice vermese 
btıe, gazetelere bir mOddet sermaye olur ki, bu da azımsan:ııcak bir şey 

cfjlldlr. 

Yaşar Nabi ayır 

" ~ oııınınnmıınn·ınıımınllilllr~ıınıınıınıınıranıınının ırn ·uu oıın~ıın ıııınııınıınıllUllllJill1iııu 

• 
·yanet eden ada 

=ıı.a:ıı11m::=:ııs5 

Yazan: A. Simone - 8 - Cevircn: H. Cahid Yalçın 
Fakat bütçen n vaziyeti Cena idı., 

Kabinenin onundc zor g!lnler vardı. 
Bu -.-!ıkınlar dol:ıyıslle, Weygand on 

z aylık a kerlık usulunü.n tatbi
kinden sı: rfı nazar cdil!nesı hususun-
4.a hnrbıyc nazırı ile mutabık kaldı. 

Weyg:ınd'ın mUUılc:ıları D.ıladıer 

fttcrlnde t.csır yaptı. Canlı, ince du
daklı kuçük gencrnl tım li bir ç h
rc idi, Mutcvetfa m rcşnl Foch 
Te yaşlı mareşal Pctain ıle bırlıkte, 
bir çok Fransızlar nazarında, son 
harpte Almanyaya korşı zaferi tem-
51l edıyordu. Weygand ıle konuşma 
D::ıladlcr'ye bir lın iç n memnuniyet 
hissi verm~ olmak ıcap eder. BilyOk 
bnrptc bir yuzb şı sıfaUle döğli.şrıH.111 
olan fırıncının oflu simdi m~nır 
muharip general ıle müsovat esası u-

de Frn~ nskerl z.ırhlnrının çat 
lıklarını tahl l cdıyordu. Weygand 

~elce Dalııdicr ile hlc kavga ct
ıruıdiltlerln.I kabul etmişU. tst!kbnlde 
de bvgn etmek i~ln hiç bir s bep 
görmemiştir. Fra ız ccn rnlleıi Da
ladier'Yi en uygun ve uysal bir har
biye nazırı buldular. Dal ıdicr'nın son 
derecede muktcdır bir t klllitçı ve 
idare adrunı olduju tuıkkındaki mcn
klbeyi umumi erktını hnrlıiyc daimi 
surette ne ir ve takvlyl' etmiştir. 
Weygandın meslek ııde ilerleyişi 

P.Yri mutnd Wr tarzda vukun gel
mi~. 1914 d harp pafüık verdiği 
zam:ın, bir hafı! süvari alayında kay 
mokam idi. General JoffTe'ın tavs.ı

,.cs:ı t\zcrln , o zaman teşkil edilmek-
1 te olıın g ncrnı Foch'un ordusuna 

erkanı harbiye relsl tayın cdlld. 1918 
de, mareşal Focb b.r mutarcke rıca 
eden Alınan dclcg lerını <ne istiyor
sunuz efendiler?> d ye kesldn bir 
~al ile kabul ettltı znmnn onun ya
ıunda bulundu. 1920 de, Pi.lrudski
nin Leh ordusu Sovyetlcrln K1zıl or- 1 
dusu tara!mdım perişan edildiğinden 
pek zorlukla kurtuldu~ uınuın, Wey 
gand, Foch tarnfınd:ın Lchıstamı gem 
dcrllcli. Bir kaç sene sonra, Frans:a
nın mandası altında bulunan Sur.i-

1 
7eyc ta.rln cdUdl, Orada, gitt.lkce 
artmakta olan bir isyanı mlsll g5-f 
rülmcml.ş bir zalımllkle bastırdı. 

Foch'4ın vefatından sonrn, son sözü 
d'nıns;ı ne zarmm btr tchlıkeye dil-

e, Weyg ndı çıığırmıp olduğuna 
dair bir hlk~.)'C dol:ı.şm.ıştır. 1 

1931 de, \'Teyg:ınd Fr nsız yüksek 
ınQd faa şörasının rc.s \ ckllliği g:bi 
ı:ı:ıOhlm bir mevkide mareştıl PCtalne 
halef oldu. Aynl sene, Fransız aka
demi ine inUh:ıp cdllmlfiti. O taııhte 
Avrupadnkı Pran ı" ordu u takriben 
!'70.000 nskcrden terekk1ıp ediyor -

- "' 
ABONE BEDELi 1 

TUrkly• Ecnebi 

ENEt..tK 1400 Kr+ 2700 Krı. 
1 AYl..IK 760 • 1460 • 
1 AYL.IK 400 • 800 • 
1 AVLIK 150 • ıoo • 

TAKViM 
HIZIR 128 GÜN 253 AY 9 
-·---

-

1360 

Şaban 

18 
EYLÜL 
194 

1357 

ğustos 
28 

Çarşamba 
ODn•r CJöJe 

11.02 5.45 
5 .• ~7 12.10 

lkln~ı 

9.20 Ezani 
15.44 V111atl 

lm11k 

9.30 Ezani 

3.56 Vasati 

du. Bu bir sıy ı;i ordu ıdı. İçlerinde 
en m buru Cıılnl - Cyr olan güz.ıde 
askeri mekteplerde bhsil ve talım 
görmu.., zabıU rı tamamen mürteci 
bır ruh d lreslnde terb y cdilmi&;lcr 
ve bu k n atı rle meşbu htıle gclntiŞ 
lcrdi Foch, P&ın yahut W eygn:ıd 
gfbı bır çok generaller kraliyet Uı
ra!tan ld•ler. Cumhur.ye-ti zaruri bir 
ııer dıye tclı'ıkkı cdıyorlnrdı. Bir mü 
sam lıa ve ısühfaf mazbatası ile 
ciimhuriycte gdz yumuyorlardı, fa
kat hıç bır vokit c:üınhurryetı u.:urun 
da harp edılmcjc dct;ı:-r bır hukQ -
met şckU addctmiyorlerdı. Weygand 
sclef.ı olan mareşal Petain mOrteci 
~ taraf partilcrUe sıkı sıkı rabıta
lar besliyordu. Sonra, Fransız f'nş st 
gruplarıruı bağlandı. Weygand, mü
fckkcre itibarile, şiddeUe ruhbani
yet muhıbbı idı Clcmencau bir defa 
onun ~4 z.ına kadar papazlnrııı 

iç.ne batın > oldu •unu soylemışti. 

~an r şıst bir g nçlik t kildtı olan 
c-.;ataııperver gcnçlık, in nüfuzlu 
bir j.)'1kOflU idi. HatUı daha ileri 
kencL.nı· 1lcnckı gortilcceı;tl ilzere, 
<GngouJndler> i ld re eden milfckki 
relerden biri olmuştur. BunL-ır ted
hiş hnrekeUcrı ve s lllh kuweti ile 
demokratık hi.ıkfuncti devirmek için 
komplo yapıyorlardı. 

Fransu kert lıdcrleri, cuhmuri-
yet çerçevesi içinde llcril ycbllmek 
içJn demol:r · aleyhindeki hıssyat -
tarını sahte bır Ze\ ahir altmda gizle
mek yahut hiç olmaı.sa bu hissıyatı 
gozdcn kalmıy cak surette neşır ve 
taMıme çalışmak ldzun gcldiilni öi!
retmlşlcrdi. Weygand bu vnziyettc 
b r Ustnd mertebesine tıkmıştı. Baş
vekıl Daladier'ye kcndıslnin genç 
tuıvn nnzın Pierrc Cot g~crnlin 

demcıkra ı aleyhinde mürtcclane te
mayüllenni haber verdıği znman, 
o derhal u cevabı vcnnıştı: 

cSiz.ın Weygand'ı bır dınlemcniz 

lfı.ı:ımı Ben onun her şeyine ke!ilim1> 

Dıılnd er bnı;vek!I, HiUcr Rcich 
&an" lyesı Olduııu zaman, Fransanın 
umumi vıızıycti ııe halde idi? 

Salahiyet sahibi bi.r ıktisadcının 
yazdıgına gorc, o tırthie Fr:ınsanın 
askcr.ı styest ve nakdi kuvvetı Av -
rupanııı en buyük bır kuvveti idi. 
Frans:mın bir takım ittifnkbr şcbe
kesı vardı ki, bir hucum takdırlnde, 
kend lne BUyfik BıiUınyanın, Bel
çikanm, Lehlstnnın ve Çekoslovak -
ynnın ynrdırnmı temin ediyordu. Yu 
go lavy \'C Rum nya ile hiç bir as
keri ittifak bulunmamakla bcrnber, 
bu iki memleketin . empatisı ne ta -
rafa mutc\ cccıh oldugunu Uıyinde 

hiç zorluk yoktu. Dilnyo buhranının 
do um ngnlan içinde 1talya Fransa 
aleYhlndc harekete geçecek bir hal
de değlldı. Yeni Ufın edilmiş bulwuın 
ispanya cumhuriyeti son harp csna
sındn muttefiklerln da\ asına hnrn -
retli surette sempati göstermiş adam 
ların idnresi altında idi. SovyeUP.r 
bırllti ile munnscbtıUer son seneler 
zarfında lyileşmi~i. 1932 teşrınlsani
sinde H rriot U. B. S. S. ile bir n
demı tecavüz mi kı imznlrunıstı. 

Frans:ıya kar$ı bırlcşecek bir Alınan 
ya ile Rusya ittifakı korkusu bu su
reUc ortadan knlkmı, bulunuyordu. 

Fakat iktfsııdl mnnzarn bundan 
parlak defildı. iptida 1929 senesin
de Amerikııdn Wali Srect buhranı 

ile hissedilmiş olan dilnya iktıs:ıdl 

buhranı şimdi garbın b(lyfik saua -
yici milletlerinden, blrleşUc Amerı -
kodo, BuyOk Britanyada ve Alınan
yadn bUtiln ljıddetini gösteriyordu. 
1933 de milşkul me\kide bulunan 
bu muau..:ı san~·ı ulkckrinın u
fuklarında simsek p:ınltıl:ın görlllu
yordu. Erten <'n dah zor me• -
kil('rr dl <' .U'n bir z kurtulma 
ba 1 r g bl oldu. 

FrD.Il!lada buhran miınt.clıis1 yukan 

a i ili. den 
bir r8ca 

Diin matbaamıza Universlteli 
bir kaq genç ı;eldi. Mesleki ve 
ilmi istikballerine yakinen taal
J(ık ede.n bir mesele hakkında. 
dertlerini döktüler. İfadelerin.o 
göre bu gençler llctısat Fakül -
tesine iki sene terfi edemedik -
leri için mektepten çıkarılmak 
istenilmiş, bilahare yapılan tet,. 

~::;;:~ ~O::t ~:~ = Her otobll çalıştığı batta gllnde 
rak talimatno.menin 12 inci m:ıd azami 2 sefer nanabilecek 

roKUYUOu--aıı. 

DIYO 
Halk eoi halkamı aiddir, 

yoksa halkeoi reisinemi ? / 
Blgadan blr okuyucumuz yıızı· 

yor: 

desinin verdi&-1 cevaza iStıinEdcıı~ U' 'Y 
bir sene daha tahsilde a.evl\m .. ·l Benzin sarfiyatım tahdld nazaran her hatta çahş:ın ato-
1anna karar verilmiş. Bu den Ba§vekfilet tebllği üzerln.e bils günde an.cnk iki sefer ya -

«1/9/941 gecesi Bln:ı Hafkovln· 
de fakir çocuklara yapılan ıı!lnnct 
camlyetlnda bulunmak Ozcre Halk 
evine giden halk, Hıılkevı reı.ı ta
rafı n~n h:ılaıret.e mnrux kaimi§• 

br. Şl!yfo ki Halkevlnfa ikinci 
kattaJQ saloıı kapı nda bU- me
mur kor1dor kapılarını klflt al
tında tırtu.lrnakta ldf. Hatkevl re· 
bt HalkevfQI kendi phd evi glbl 
tutar.ık Jatodlklerl phıslan içeriye 
alıyor istemediklerini (dıpnya 

1 

buyurun) diyerek dıprıya çıkarı
yor. 

temmim t.ahslli de yapmışlar şehrlmi::de alınacak tedbirler pacaktıı:. 
alelusul imtihana girmişler talı- etrafında. tetkikler yapmak i.1m- Bu ka.rardnn yalmz Sirkeci -
rirl kısmını tam bir muvaffa. - re dün sabah belediyede bclcdl- Rami ve Kadıköy - İçercnköy 
kiyetle vermişler falmt bu arada ye reis mnavini Lütfi .Aksoyun hat:la.n fstfs:ria edilmiştir. Bura, 
Maarif Vekii.I tinden gelen bir riya.seti altında. bir komisyon ya i.şliyen otobüs miktan çok 
emirle muhtelit b'r komieyon toplanmıştır. az olduğundan otobüsler günde 
marifetile ) pıla<'~k tetkikata Kom.Lqyonda İstanbul şehir 3 sefer yapabileceklerdir. 

Bu yazıları yazmaktaki maksa· 
dım şudur ki; Halkevlerl h:J kın 
mıdır yokaa Halkevl rehılne ~I 

ve verilecek karara intizaren gi- servislerinde çalı"acak otobüs- ---
fahi imtil ana girmelt:rine mil - ler ve btmların y pacağı sefer 
saade edilmemi5, komisyon tet- miktarları te b't olunmuştur. 
ki.katını yapmış ve mUsbet ka- Belediye tara I' an tutulan 
rarmı da vermiş, buna rağmen resmi istatistiklere nazaran hali 
bu ge "ler hfı.ld. sifahi imtihan- hazırda şehir servislerinde ça
lara kabul edilmiyor. terfii sınıf hşaıı otobüslerin miktarı 76 
edemiyorlarm . dır. Bunlardan 18 tanesi Tnk -
Şu hUla cttimmiz vakla her sim - Yenimahalle, 6 tanesi Bar 

biri 16 - 17 e1ik uzun mek - kırköy - Sirkeci, 7 tanesi Koca
tep hayatı g <'inniş olan bu mustafapaşa - Sirkeci, 23 tanesi 
gençler için bilbnssa tahsilleri- Keresteciler - Eyüp, 2 tanesi 
nin son merhalesinde hakikn- Sırl.cci _ Rruni, 3 tanesi E<iir
ten çok ıztırap verici bir mnhi- 11ekapı - Cihangir, 8 tanesi Çar-
yet arzeder. ~ayın Maarif Veki- şamba - Mecidiyeköy ve 3 tanesi 
Jimizdm derin bir yeis içinde de l{ndıköy - lçerenköy hatların 
görünen bu r,enr.lcrin h:ıklı şi- da çahmaktndırlar. DUn sabah
kliyetlerile alakadar olacağını ki l::~isyonda verilen karara 
ümid ederiz. ~~~~~~~~~~~~~~!'!! 

• ec ı. m 
o 

Sultannhmef civar.ındn oturan 
Mecdi adında biri I, bir müddet 
evvel mct:resi MUyesseri kıs-

n 
Rejim, harinıi yabancılara a-1 

şılmaz bir surla kapamıs gibi ' 
idi. Yoldaş, nştyaneslnde yu..~-1 
mıya mahkum, ve haıic~ temas
tan mahrumdu. İş plam, yµr -
dun kalkınmasını istihdaf edi
yor, taşkın menfantıere yer ve-
rilın~yordu. 13leyen her el ve 
kafa, ~ı.lmz ve n.ncak beı yıl
lık programın tam \ aktinde tat
bikıne mecbur tutuluyordu. 

Rusyada olup bitenden 
bilinenler, gene o kanal -
dan gelenlerden ibıı.retti. Ordu· 
ııun vaziyet v-e kabiliyetini öğ
renmek ise, en ufak müsa.ma -
hayı affet.nıiyen idarenin sıkı 
mürakabcsi clolnyısiyle, imkan
sızdı. Ordu hakkında askeri j 
edebiyata akseden m.a.lfuua.t, 
tahminlere dayanıyordu. 

Harp, bir ordunun meziyetini 
ölçm bir mizandır. 13ugiinkU 
hadiseler karşısında mütecessis 
nazarltı.rın ve keskin zek5.ların 
da tam bir isabetle karar vere
medikleri meydandadır. 

Rusların. rejimin de negeh
banı olan on:lulnrına en bliyük 
ehemmiyeti verdikl rinde şüphe 
yoktu. Ordunun en baıriz zMı
nın, genç subay heyetinin istik
bal harbi i~ıı yeWjtirıhnesinde 
olduIDı sanılıyordu. Iwmanda 
elemaularmı asırların mesaisi, 
harp hayatı, h\'!r ocaka da kök 
leşen an'ane yükseltebilirdi. 

kançlık yiizündcn mtiteaddid 
yerinden ağır surette yaralamış 
yakalanarak asliye birinci ceza 
mahkronesine verilmi.~. 

'Mahkeme dün Hccdiyi 1 S&
ne iki ay müddetle hapse mah -
kiım etmiştir. 

Rus inkılabı, kıymetli uzuv
ların da hayatına kıymıştı. Yeni 
nesli ihtiyaçla telif etmek, u
zun zaman yiyebilirdi ve ııçıfun 
ı.Boşlukl rı doldurmak hiç de 
liofay değildi. 

Rus ordusunun tedvin ettiği 
talimatnameleri tedkik ve tcıı
kid eden ecnebi mUtehasınslar, 
yetiştirme metodlannın, mUte
rakki ordulardakilerinden ilham 
almakla beraber, Rus karakte
rine, arazisine, rejimine ve istik
balin icapl&.rllla uygun olduğunu 
teslim ediyorlı:ırdı. 'Mesela "giz
leme talimatnamesi,, Rus 
san'atının ve görUş kudretinin 
bir enmüzecidir. Cephe arkala-
rına havadan kuvvet indirmek 
düşünceRi, Kiyef manevralan -
nın, tahin.tiyle uzun mesai sa
yesinde vücut bulan, bir mahsu
lüdür. 

Muharibi. İn:tiliz veya Fran
sızlar zırhlamış olabilirlerdi. Fa 
kat, metod, Rus ilim ve amel 
mektt-binde, belki yabancı tek
nik erbabının da yn.rdııniyle, o
rada da., muasırla.ıiyle boy öl
çüşecek derecede tekemınill 
etmiş!i. Rus pilotları ve uçak
ları, kutuplara kadar uzanıyor, 
tehlikt>li denemelerden yılmı
yorlardı. Rus bütçesi, terakki
ye, imale ve ikmale bir hudut 
çizmiyordu. Sist.em de, kuvvet 
de, hatta teşkilatın mikyası de 
gizlerıiyordu. Malfımat edinmek 

du ismi ~ m rnl'ekeUcrdekiuderı vazifesiyle mükellef tutulanlar, 
bnriz surette farklıdır. Fronsayn has daima mkı takibe maruzdu -
bir takım sebeblc- d n dol yı Frnn _ 1ar, kap1arındnn dıŞan çıkarıl -
sadn duşkunluk kendisini geç hisset mıyorlardı: Rus, ordusu, bir 
tirme e ba.şlamı \'C n aş ı nok - muamma idi. 

randa ıabanc ı la r 
Şiraz cenubi İranın mcrke7J 

demektir. Bir İranlının buralar· 
daki parlak akisli kubbelerin 
bu yemyeşil çayırların ve bu or-

• manlarda.ki havanın tı:ı.tlılığıru 
bulması iin on lngiliz vilçayeti
.ni baştan başa dolaşması la
zımdır. Akşa.m olunca Şirazın 
bahçelerinden görillen şehir 
hnkikaten sevimlidir. 

Fakat bu şehir bir çok 
defalar hnrap olmuş ve her de
fa tamir olundukça bu harabe -
den bir kısmı olduğu gibi kal
mıştır, 

A vnı pah z:ı.t 

Şirazuı dünyanın en güzel şeh 
ri olduğuna kail olmayan hiç 
bir İranlıya rast gelmedim. 

Vasmus bu şehre gelir gelmez 
doğru jandarnıa. dairesine gitti. 
O devirde jandarma efradı halle 
e.rasından toplanıyor, fakat İs
veçliler tarafından idare edili -
yordu. Bu İsveçli kumandanlar 
hep Alman taraftan idi. Erim -
nı harbive jandarmanın dilrüst 
hareket etmesi için elinden gele· 
ni yapmıştı. Fakat yüksek za
bitan heyeti Vasmusu hararet
le karşıladı. Rus bira fıçıları ö
nUnde bu Avrupalı zatın geli~i 
kutlulandı. lc;:tc bu jandarma he 
yetinin dclaletiledir ki Vasmus 
ora hiikfunet erkanı ile ve vali 
ile temasa girdi. 

Vaımuıs, şehrin şimalinde, blr 
bahçenin içindeki bir evi ikamet 
gfth olarak intihap etti ve bura
ya ycrle.'.ıtiğinin ertesi günü va- . 
li kendisini davet ederek araba
sını gönderdi. 

Vasmus lranlılann bütün a
det! rini öğrenmişti. Evvela va
linin sıhhatini sormakla söze 
başladı. O hakild maksadını giz
lemesini ve gayesine çok uznk
lnrdan başlıyarak varmasını bi
liyordu. Valiye tam sırrun gp
lince eşyalarının, bavullarının, 
çantalannın yolda çalındığından 
bahsederken dehşetli bir tehev
vür gösterdi. Sonra hUkCımete 
bir protestonamc tevdi etmek ve 
hUtün eşyalannın iadesini iste
mek üzere müsaade rica etti. 
Çekildi, gitti. 

Onun arkasından İngilizler 
valiyi ziyarete gitmişlerdi. İn
giliz mcmurlan zavallı valiyi 
rahat.sız buldular. Binaenaleyh 
kendisile görüşemediler. 

Valiyi bu suretle istediği yola 
sevkeden Vasmus ora.dan sonra 
Kıvamülmelik ile Savletüddevle
yi aramaya koyuldu. Bu iki reis 
birbirinin rakibi idi. Fakat Vas
mus ikisini de ayni derecode I 
teshir etmişti. V c ikisi üzerin
de de temenni ettiği tesiri hu-ı 
sule getirmişti. 

Merak edil~ sey: Vasmus 
bu biribirinin ZKldı olan adam
dan hangisini daıha evvel ve 

aittir? Lütfen aııtkadarlnrın nazıı-

1 

rı dikkatini celbetmeıılzi rica ede· 
rlm.ıt 

Bıga Kurtuluş caddcafnde kahveci 
Mehmet Dızman 

Büyi.ık Türk denizcisi Barba
rosun ölümünün yıldönümii her 
sene yapıldığı gıbi bu sene de 
27 Eyltilde yapılacaktır. Beledi
ye riyaseti bu hususta bir me -
rasim pı ograını ha.zırlamakta.
dır. 

Bu programa nazaran mera
sim Beiktaşta Barbaros türbesi 
önlindc yapılacaktır. 1 
Diğer taraftan belediye, A

miral Şükrli Okandan uldığı nu
muneler üzerine Barbaros dev
rinde harp gemilerinde kullanı
lan nümunelerinden iki tane 
yapmı tır. Bunlar Barbaros 
türbesinin musluğunun iki ya-

1 
nına adeni slitunile tizerine 
rekzolunacaktır. 

hangi yollarla, vasıtalarla, vaid
lerle yakalnm~tı? 

Savletüddevle şüphe yok ki 
ona da:ha ya.kındı .Onun kaf n.
sına uygun bir adamdı. Bu öyle 
bir a.Şiret reisidir ki doğruluk • 
tan, kanundan pek anlamaz. 
Kıvamülmelik ise bilakis hane
dana mcrt>ut idi ve şehrin yakı
nında taıba.k ve çanak müzeyye
natile dolu bir sarayda iknnıet 
ediyordu. Savlctüddevle gibi 
mtitehakkiın ve nüfuzlu değildi. 
Onun yawnda Araplar, Savlc
tüddevleııin yanında Tüı klcr 
vardı. 

Fakat S vletüddcvlenin bu 
Türkler nezıdindclri niifnzu de
recesinde htlkimiyete Kıvamiil-
melik asla sahip olnma.mıştı. •ı 

"Müooh!din.,, jsm&mınJar 
Araplar Şirazı:n Şark taıııf-' 

larmda sakin idiler. Jlakat da
ğınık bir halde idiler. Kıvnmiıl
melık hükmü altında.ki bu a
damlarla. İran hukfımetinin ve 

1 
İngilizlerin tarafını tutnıurtu .. 
Halbuki Sa.vletüddevle iull ka.ti
lclerc hükmediyordu ve Vas-
musun davasına çoktan iltihn.k 
etmişti. Bununla bernıbcr bu 
dnvaya da sıkı bir surette ağlı 
değildi. 

ÇünkU kendisini bUyük bir 
hükümdar mevkiinde görüyor
du. Cihan Harbinin ilk sen le-. 
rinde bu adam, hatta diğer reis 
de bitaraflıklarını mubaf axa. et
mişlerdir. Fakat Vnsmusun zi
yare'Jn<len sonra bunların hare
katında epeyce tn.hm'Viil oldu
ğunu İngilizler farketruiye baş
lamışlardır. 

(Arkası Wl') 
ta!;lna 1933 ile 1935 arasu1da \aSll ı.--ınıandiya seferi fileme yan
olmuştur. Fransa fırtınanın ilk sar- lış kanaatler vermişti. On iki 
ha mı nisbetıc muvaffnkiyctli bir haftanın hadiseleri, Rus ordu- r 
tarzda kar!fıkıdı. 13aşl:ıngıçtn az şid- sunun vatanperverliğini, çeHk 
detli gecikmiş bir hnstnlık gıbl, buh disiplinini, rejime. karşı inanını 1 
ran allak \crdiğı zaman, siyasi bUn- ve kitlenin tesanüdünü nazar

K sa so 
ye üıcrınde uzun. suruklcnıp gıdıcl, larda canlandırmnktadır. Her Çaldık arı 6 O 

dağıt ıış geı·i 
l°rayı akraba 

' 
tele verici bir tcgfr y ptı. kar1ş toprağı büyük bir ödev 

1933 de, hakiki buhrıuı Fran ada ve mes'uliyet sevgisi ve itiraz 
bir ~üru Sloganlar, efsaneler ve hül götürmez bir kahramanlıkla 
yalnr nrkasındn.n kendlsinı göster - müdafaa eden Sovyet kıt'ı:ısının, 
meğe başladı ve bunlar Frrrısu kav ayni zamanda muhaı·obe usul
mini muvakkrıtcn uyutmak gıbi tes- ler.iyle istinas ettiğini itiraf et
kin edici bir tcsı1' yapt1. Millet git- i mek 15.zmı gelir. 
tikçe ortan y(ikloıılndcn cnd.ise duy- Rus ordusu, asri ve yarının 
mağa bailuclı. Gelmekte ohm teJA- taleplerini karşılamak üzere ta
kct ileriye do •ru ımın gfügdcr salı- mamiyle mücehliez orduları kit
vcriyordu. Daladier kabine::! selefle- leler halinde mahv ve esir e
rinden kabarık, müvnzeneslz. bir büt den büyük bir orduya mukave-1 
çc tevarüs et~ met ve mukabele etmekle v.ar-
Açık talunlnlcri on ikl ile on dörl lığını tebarüz ettirmiştir. Al

billion f k nraınnd tahavvül ed.i- manların bu kudreti önceden ve 
yoniu. Vergi hasılfth normal haddin kemaliyle sezip sczmediklerini 
çok altındo knl.ıyordu. lhracm1 ve it- bilmiyorum. Ancak, Rus ordu
hallıt blr sülilstcn fazla düşınüştü. sunun yer yer. gösterdiği def 
Ticaretin aleyhdekl muvazenesi git- ve tard kabiliyeti, 3 - 6 hn.f\a 1 
tikçe oıruyordu. Pransıw:ın en ~rlı içinde her şeyin olup bitiverece
varldat mcnb.ılarından blri olrın tu- ğini zannaderler de, bir hayal 
rist ticareti son senelerde' dort mil - inkisarı uyandırdığına inamyo -
yon -.ı:iynretçldan bir milyondan az rum. 
ziyaretçiye lnmişf.1. 1şsizlik ınilletin Rus ordusunun, anayurdunu 
sosyal bilnyesni kemiriyordu. İşsiz - çok daha şiddetli ve sUrekli 
!erin sayısı dort misli nrtmı~. Gil- Clal"bcler önünde bırakmıyaca
cn kuvveti yE'rindc iki buçuk rnılyon ğına artık bitarailardan başkn
runel" ı iz bulunuyordu Bunlann lan da kaildirlcr. O sebeple, 
fçind n " lnız. 275' 000 :ı i azacık şark ha.rkatının, kışın da, bel-
bir t:ı n t nl yo ı dı ki mümkün şiddetiyle devam e-

(Arkntit 1vtı.T) dece~rini sanıyorum. 

ı·ı a 

ha an 
yanını 

avur?· 
a ar vur p 

Bir ay kadar evvel bir geco ya· 
rıeı Galatado, YOkaekkıldırımda 

91 • 93 numaralı binaları 1'9•1 e• 
den «Civan• soğuk hnva tesisatı 

Limited flrketl"ln kasaıı bazı meç 
hut klmıeler tarafından kırılmıı ve 
lçtl'lden 1100 il~ para ile 5 bin 
kUsOr liralık ~ned çıılınmıflt. 

Zabıta Uıhklkııtıı baılnmıJ. ev· 
vell hiç bir ip ucu elde edileme • 
miştl, Nihayet Aziz ve Mehmed 
•dında iki amelenin bir müddet 
pirkette çalı,tıklorı ve con"a bir· 
de"blre ortadan kayboldukları na 
zarı dlkkatl celbctmi~ ve tahkikat 
bu cepheden yOrutülme§o bıışlan

mıftı. 

Bllyteoe bu iki amelenin &)rket· 
te çalıftıkları zaman ticarethane • 
ntn dahflt tcşkllllbl'lı l!Arendlklerl 
b1r gece yarteı kepenkleri ve ca· 
mekftnları klrıp ~caorek içeri gir· 
dlk1erl, kaeayı da bir çok Alet 
kullanarak gayet uctalıkfa k ip 
soydukları anlqılmııtır. 

Fakat k~ coygunculal'I vak'ııyı 

müteakip ortadan kayboldukların 

dan y11kalanamamıı. nihayet ken· 
dllerl"ln memlııkctl olan Zara'ya 
kaçtıkları öğrenllmlftlr. 

Azl:t ve Monmet buradan çeki· 
len telgraf üzerine orada yakılıl1· 
mışlar ve sorguları sonunda da 
tevkif olunmuıtal'dır. 

Dün fChrlmize getirilerek mOd· 

delumumlUğe teıltm edilen kasa 
hır11:tlarının OzerlC'l'lnden de an -
cak 7,5 lira para bulunmakta idi. 

MOddclumumlllk puı:ıları ne yap 
tıklarını eormut. ıı~ular akraba· 
ların:ı, borçlarına dağıttıklarım, 

geri yanını da har vurup harman 

vurduklannı, 6 bin llrafık ııencd 
ferde ise hııberlorı olmı:ıdıklarını, 

paradan kala kala Uzerferlndekl 
ki 7.6 Hranın kaldıaını s8ylemlı • 
terdir. 

Az1% ve Mehmet tevklfh neye 
göndcrllmlt. tenedlerl paraya tah 
vll edip etmedikleri etrııfında tah· 
kllratı:ı girltflmiştlr. 

Yazan 
: 

as~ 
UL.~ 

Büyük vatansever fPi! 
mık Kemalin Kanije },.t 
yazdığı bir eser mesw: 
daşlarım.dnn Hakla 
t.arafındnn yeni bir şeJ-i1>1'. 
ve neşredildi Ho.kkl 'I 
sun meziyetlerhıden 
(Bibliophile - kitapsC'-ct 

müellif olmasıdı:r. Onll ~ 
ya Sahaflar ça.rşısnıın 
sız kitapçı dükkfuıl~ 
neşin ve ziyanın şeklinC..,-ı-; 
dirilen ve kaldırılan pııw:j 
teminde otomatik ~ 
arkasındaki munis :-...ı 
bir yığın köhne kapb, ulı? 
leri süzdüğünii görürsUıl 
Hakkı Tarık Us. 1'l 

yalnız tabı tarihleri, 
v.Jhasıl zevahiriyle ın~ 
tap meraklılarından ef: 
zarf kndar mazrufa da. 
yet verir. Bu tedkik ve t 
vakit vakit ona mentlel' 
fan ha.yatına kıymetli ..:.t 
lar sunmak fırsatını .!~:i'; 
Namık Kemalin ~ 

böybdir. 
Kem.alin Ma.ga.sa 

duvarlanna sığmayaııtJO 
reti medeniye,, sinin 
meyva.sı onun inld\r 
himmetiyle bir hama.set 
nesi olarak tekr.ar n 
Hakkı Tarık Us, es~· 

tabi ve naşiri değildir . 
- anlaşılmıısı kolay oiıı:ıııS1 
onun nakilidir de. •• 

Ben sayın arka.daşll11~ 
saadesiyle bu noktaya t 
i;'llll. . . _ ...ırJ 

Acaba eslann escrıcv...! 
kunm~Ua. ha.klnmız vnr 
Böyle bir harekctıte bul 
onlann biraz hususiYA 
ve şahsiyetlerine dokllll!'· 
maz mıyız? Çünkü l{o.Jl 
hasarası, azametini y~ 
malin kalemine medyun bit 
zu değildir. Vak'a h8.ddl 
de Türk l'amasetinin pf~ 
bir d~1dır. Bunu b1l 
lem yazarsa mevzu ile 

l<anije muhasn.rnsı.fll# 
mak isteyenler bu JllC 

vatıınpcrverliği kükreY1 
mali okumuş olurlar. 'eo 
malin Usliıbu bana o it 
terkiplerden tecrid etıilitı# 
metinden kaybetmiş gı'bi..4t 

Buna bir misal sör 
ğim: 

Bu eser otuz sene e\f\'cl 
kiyenin y ni istibdat 
kırarnk kahramanlık rııe 
lerine müştak olduğu b}!,,, 
de memleketin en yUIV'
kalemi tarafından piyes ~ 
yn.zı'lmış ve son derece ıı , 
mıştı. E.~r teknik it 'bn.t'I 
kmmrsıtzdu, diyehiJ1ıı:ın 
c ·erin mUellifi olan Ref ~ 
lıdin mesaisine Tiirl.ıyt 
zamnnlar en iyi tiy~ tr<' 
ha.ssıslnrmdan ola.n M" fıO 
ti'b de iRtirfı.k eylcmiştı. 

Kanije muhas'lrastnJ11 
silıni pek güzel hat.ırl'lrı 

Pıyes, ynl:nı7. mevztfl~ 
masiyat so11ıasına ta neı 
ku mına temas etmck1" ~ 
mı tır; öyle oışaydı ('ser 
nik.inden ka:ı/booerd1 • 
muhasarası,. vak'a.vı c: il 
rac k, onıı da.ha s::ko:ılı 
insani ve dalla rr ı st b'f 
verecek hususiyetleri iht 
diyordu. Mesel5. iki tır 
vardır ki biri diğerini11 nr11 

hfıdi'leleri da.ima bir t 
canlandırmak merale~ 
Bilf rz biri "ileriye n ı ı.: 
dese, diğeri der~nl ' ~ f 
gibi,, tR bihini yetistir V" 
nun piye: te yckna.sald1·ı 
mck için ne mühim b' r fı.tl1 

cağı düsünülsün. SonI'~ 
piyesin kuvveili tiplerinde~ 
büyUcü kad1n hatırlıyor1 fi 
kompozisyon itihariyle }lll 
&ek: bir roldü. Pcrdclerd~..
bütün bu kanlı müsarı:ı.al;. ~ 
hid olı:ın büyücüııiin diiJ1~ 
karı:u yumruklarını sık<ı~~1, 
vurduğu bir elimle ile ıO 

"Menhus fırıldak!,, 
Ne ya.zık ki kırk bc,q sc 

arkadaşım Refik Halidin 
hayat fırtınalariylc sncl fi 
yazlanmadan Türi< sahrt 
hediye ettiği bu kıymet~~ 
ne olduğu ve nerede ka.ldıtr 
lfım değildir. t 

"Hakkı Tank Us,, a J:itfl
1 

tiıil hizmetten heın d bU ;v 
miyya.t faslında ömrliJtlO 
gençlik rüzglln esmesine 
vermiş olmasından dotıı5'1 
eekkUr ederim!. ULW'~1 

* Bira muhteklrlerl - ı:ı.ıı;, 
da müskirat baylliği yapnn 'J:J!l·t. 
Sultnnahmct civarında ın~ 
yapan Yaninin so::ı,ıtulıntl!' ll ttıl' 
kurl.IJ yerine 22.5 kuruşa 11J 

gorulm uş, her .ı i de ynl· 
nsl yC' iklnC'i c ır. hkemc 
rilm! lı>rd r. ı 

Mahkeme d .n mamunl:ıı-:f' 
lira para ceza:-ına m"hki1n' ,. 



(Caı taı-.fı 1 inci 'flf da) 

s ya 
imzasız mektuba dair .. 

bir seyahat yapmış olduğunu, mmsız mektup~ ,gönderen 
Anta.ı) a - Konya yolunun ~- için en hafif tablrlle tn-
masiyle Akdenizdcn Orta. Ana- bansızlık alfUneti, ahın tchı do 
dolunun kara yoliyle de mfu-ra- yüzde doksan bir Uzüntu kay· 
salasının temin edilmiş olduğu.. w 

sın yarı§i mu· 
yel 

cele 

nu ve Ankara- Konya yolunun nagıdır. 
da yapılacağını 'bildirmi.5tlr. Mektubu yamn kim? Acnb:ı 

Natia Vekili burulan sonra neden imzasını koymamış? liıı.1 
eulama mevzuu üzerinde Kon- zamz olduğuna göre mektup 
ya vilayetinde snrfcdilen mesai- muhteviyatı bir hakikatin ifado 

u suretle Almanya ile 
Japonyanm mOnakalatl 

kesiliyor. • kdiı-1 1. yd t bu S ml, yoksa bır t.CZ\'irdcn mi 
.İzmir, 9 (n..n..) - Sekiz mcr- zi yı 3 4 a _e:tm ~ve ça- ib ret? Zavallı m~ lünileyh 

h::ı.leden ~ e blıı ltilometrehk ıne- ~c;malara 'Y.ardmıda. bul~:.kta zıhninde 'Zincırlencn bu bir 81.i-Londra., 9 (a.n.) - B.B.C.: --"'ed n .... _...... :ı..- ,.__,_...., devmn olunnıınğmı, kurutma 
İngiliz h"llV\'etleri Kutup Ö& ~ <'!D. lU<l.l~.:. 'O.uw. .n.ıı.tUUU. - e 1sinin de sı,ılnmn, faaliyeti ile bİr• rü sualin cevaplarını bulm 

1 y, zmı: ULU. ;ı nizinde Nor.1eçin Spüsberg .ada- =~t Y~ bugiltı ne- Iikte yüriltlilcccğini ilave c~ için düGUnür durur. 
1 sını ~.al etmi&lerdJr. Bu da Son erhaleyi teşkil tir • Biz guetccilcr, "imzasız mck ... 

CDn b:ı.hisleri) başlıldı bir rl-l "~ ~ mtlm1dln mühim kömür madenleri v.ar- isa. _ 1zmir y.·a ... c!T 'bugun" Lendrn, 9 (a..a..) _ Berlin se- ııc tup,, lara ka.ıultsamı.5Wiır. Barc 
...,u__ ,...,._'.1-4.- 11"'..'-... ';.. Ba b el :...·~ dır. Bu madcnlcroe çalışan ..... ....,.. kiz gun" içinde dördüncü defa o- knrsuıız .ki meı .. tup sahibi v. "' 

<l 6lu, bu mesele hakkında etti. O zamanld lisana. göre bir nakledi1 .... :stır. Bı'ınlar Hu··r N~· Başda lzmire giren Bayram, larak Londralıların geçen ka~ \'e apo ya - b'n 1 • yurl OOVJ5I&mut.:U1 ~b.& 
Rtl -_--.um. J.IW\.\.Uı· ..... ~1 n- mertebe kolü.y knld ~lni res'™' 12.500 Norvc",: tngiltere"e 6·"-0 da Manisad.ı.n başlamışbr.I ta dan d · · ..:ı- ö l 

h..,;~_ledkikat yaı arak "Glus".a ' r mer" 1 v mı. Bu gramerin V"" kuV\ .... ~Ctl".,q ... : takvıy' e edecek-' Osman, Ali, Sabahat ve Halid n ayıs 1941 c ıkadar maruz kalew pa - ır ınraret e ve ıçtcn g ır 
;._-:~ b' kaç Eru-.<ıleyi bu ri- t rt nde Bay Tuhsinin dediği le~rdi'l{r. """4".L caddeleri doldura.n on b nleııce dıklar.ı bomb:ırdımanlara ben - - ktn! ı~d·ı~l~kla ba.: ıyor kı endi 

ttje toplamış. li..ıtabııı tistwı- Arap ve FaY"S usulünden halk tarafınd"n ı:ıiddetle alkış -ı zcycn bir tar.zdu şiddetle bom - se en en ınır.c: 
. I rax ll o!d wuna g'"ro Vı.; 3 but k:.ı.vaiJmden istifadeye 1 Spli:ıbcrgbı iş lanmıştır. Son.. ...DO metre ka-, bardıman edilmiştir. - İşte derdini açıkça 

t in dc:Uıa 1m ba altl d::ı Iu.zmn görmedi. Mesa1fı mede-1 oondra ~~r;ti _ Britano- lan güzel bir fır.ayış ya:pan Bnı Havacılık eksperlerinin söy - eden bir ırkda hükmi.mü 
ı,,~atli bahisler yurutre gı an- ı"' :ı n Turkçe okutmasını bek- vanı tkcri ü ikk'd" s·tz.. salı ismet yarışı knzanmıştır. dl diklerine göre

1 
en büyük mo ~ ı Tokyo, 9 (a.a.) _ Sanayı· \'e s· ~;J-1i.k .n. mektub~ 

::'."'Ylllyor . .Neşredilen makaleler lemedi.. Egcr- bu noksanın telli- berg1;1 as t~....;ıtem ~=- fi1 ı,d 1 ı., Sin mcrhalenın· teknik neti - elde yüzlerce ngiliz t.ayynresı W z mı mızn. yerın 
f n~ı hti edi ı:: • nd bekl . ,_ dı ın Aı~• re '-CU'a n an "f1- Al h:~'-A·- k · · ticaret nazırı pazartesi günü h rf -ı.. d da 'h-'dkat" l~ı ı va yor: ıı ın! o an ;_~ış oı:.ay ' :gali sayesinde rnlltteriklerin ew ccsi şudur: b man UAuıı.ı.Ct mer czınş ı radyoda b'r nutuk söylc)lcrek a b~=ıu d w .. lı 

.... - Gramer meselesi. E.."'l'lsıle. Bına, ı.znar tarzında 1. k iih" b" k 1 . ı _ lsmet Bursa, 2 _Bay- ombardımnn etmişlerdir. eh- J""ponyanın r-A: A•""•pa ;ıe lbayen ırb vatan aşö,. cum. a - İmla meselesi. bir U;:,Ul takip ederek gramerini ın~o m ı~ 1rd S~V ru ce~ r.am İzmir, 3 - Osmıın Eskişe- rin merkezinde çıkarılan büyült ticari mÜn3.Scl:~Üeri b' ~ın· - şka ir şey gı. reme ... ve 
- Türkçede keih:ne te§kili. on. gore uydurmak istiyecek- 00 nın geçnıış 0 ugunu -, bir, 4 _ Halid lstanbul, 5 _ y~gınlar lngil~ t:ayynrcciler.i- dan bu krt'adan bilkuvve tec- tabii h safın y.ağı dn kesil r. 0-

l:i~r birisi ayn nyn birer cild ti. Böyle olmadı; o zaman yapı- t yaBn e~~ted~. • Salbaıhaddin Eski<=hir. nın endahtını tanzıme yaramış 'd ed"l • ld w .. 1 . nun icin tecrübcli bir gazı::~~ 
kil ed üh. . l uı~aıın 'l:eknazarda 'TV>k o- t.- t ş l . rta.sın..:ı- ,,__ b"' rı l mıs o ugunu sav emış - d ..... .,._.. ~~· s· ~tnp b ccek ıkadar m rm o an lan gramerler yardımcı dillerin ~ , . .., .. .z--; . Umumi tasnif de §Öyledir: ı_:. ~ ınn o ~ ~ııuw. u- . tir. Nazır bu se.bc-ple japon tica- ye ı~ t.."UuılZ~ ır mı.= 

~.fnaıllar kita.pta birer şema Türkçeye olan niifuzunu nazarı kadar .mer 1 ohnıy~ ı~cı hır ı _Osman Eskişehir 47.46.35, yuk bır y~ngm Berlinm seması- rotinin şimdi "müşterek Asya ,zarfım .açar çmaz ıwv:ela mek-
'!lde arııedilmiştir. dıkkate aJ::ı.rak tma göre tertip cephesı de A~anya ile Japo~ra ı 2 _ Nizam &kişehir 48.42.14. nı tamaı;.ıile lmpln.mıştır. refah mıntakası,, ııa ı'nhis':ar et- tubun sonunn bakar, imza bu -

ı~~ le saıhibi, bizde Tanzimat- edılmi glizel l rd" Bu e arasında denız yolu ile her tur-ı 1s 03 1 So l rd R ta rele- l b lun d - d kk t "<lll b . -eser ~ ır. . w -

1 

lü münaka:lata mfı.ni olmasıdır. 3 - Halid tanbul 49.49. . . ..,,, n gu~ <: e us yya tiğini fakat bu mınta.kada da unup u ma 1gına • a e-
. cıi yapılmakta olan dil ted- serler say_esmde Türkçeyı dog- .Almanyanın bu nuntakan 1 rı. de B~hnı bombardın:ru:ı et- ahval dolayısiyle istilısa.lat:ın der ve ş:ı.yed imznyı J?:' reme?.Se 

Okut;U en büyfil{ kusurunu, ru wo ·umagı, doğnı YRZ.Tağı ;;e zengin kömür damarlarını işl~ ·~~G:::~~~~~~~~~ nıışlerdır. Alman halkı ~ki ?ep- mübadelesi güçleşmiş olduğunu rnektubu okuma.dnn demal l\:~ 
telif lıı.n dillerin, dile ait muh- dogı"O konuşmnğı ögrcn<i~k: mek proj~ne gelinoo ar.tik 'bu ı • hede harp ~e~ !ehlikesı~ın 

1

. ilô.vo eylemiştir . ğıt ~ tine ntar. Zirn t:nhtcş -
bilgilenn telif edilın esin- H m ne Ara:'bi, ne de Farsıyı . . balı" edilm . ır yan kanda kcndısını gostennesıne ..... şuurunda şu muhakemeyi miha-

1 .. btiluyor, "Okutulan ana di- mükemmel öğrenmeğc Jilzum pro~enı~ mevzuu ıs esı- ı·ne h •• CU edildı• intizareıı göklerde belirdiğini niki bir tarzda yapmıştır: 
1 _ıle klasik dil olanr.k öğrettij;'i- görıro.:k<li7.i.n ... Bununla beraber 1 ne mıkan yoktur. I her halde anlamışbr. B'r sene japO ara go•• "e _Bu vşatanCia§ haldkati ve 
~ Arapça, Farsça ve Avru- eski h ırufotın e kalına ~ayana- mı Londra, 9 (n..a.) - Hava ne- içinde Londra ve BerVn ıahali-1 münhasıran hakikati söylemiş 
~:srnı· tcs~ mtied·i~t!!iktg:iv~ ~Ült~~li!3ti}}eni!Ilı·ddgt'ı·allmeert:ın}~I lnoı• ıı•z Jlaş fl ı•ıı• ı•r :zagı'lreiztinhla·~·aistkuihVVbae:rtla:rm.seın.rv~~~lfuı· =ı ~nin vaİnzi?'etleri ~~ği~i~tir. ya (Ba~ tar.afı 1 inci sayfada) olsaydı btiviyctıni ıfsadan çe-

~ ... ıu:uıuı J- v~ D 1i il • ... u..-ı.ı zıyet gıl.tt:re ıçın 1yııeşm:ı§, zaret mütecaviz t.avyarenin hu- kinmez. imzasını atmaktan ork 
,, • ileri silcliyor ve bu itibarla ruz. Fakat mevzu bir usul, bir f ı u 1 Ö• ğinde zikredil n kafilenin pazar .Almanya ı~ın fenalaşmıştır. viycti meçhuldür. Şilebin biitün m:ı.zdı. 'Şnyed 1Wviv<-tinin bi-

~ J ü il t\ v- Od • , ----- mt.W tt.cbatı kurtanlmıştır. linmernesını arzu ıyor ı ı,yse: ~8.tıa dili bilgisinin ;ı;;;.er diller kaide, bır a:\It vardı. O zaman- H Hif sny. ~ 1 saba.hı erkenden Pantellari:ı ada. i · · cd ·a· 
~ atına temel olması .tdasik inler n gıl harf mesele.: ini, yar- sile Sicilya arasında taarruza B l fı d • • 

fil}. . . b' mod ı t d ..ıı~nı . t ... d" ~· er ı·n ,· ırıy.n.r n.c..:ı;....,.,.;t.., .. ,,:ı.~ ..... ı· "'-"-'INW - Bu mektubu ''imza mah -a ı ıçm ır e eş- ınıcı w erm esınnı uşunc - (Baı tarafı ı inci sayfada) uğradığını bildirmektedir. '.P.a.ar v ~_. ...... , ........ ııunu:u. .... a~~· _.:. d 
. ·ı . . ( cac. y l .ı::ı bi 'ht' ıı..-rta d 'S ddclik a k:"lr. 'k Vaşın· gton,"" ("'.a.' - '~u"s - fu?..dur,, kaydlle ncşrt:Uin; er -ve erı y....,.,a an ret ona gur r ı ıyacı •JC" • sın an ma c ~ıaraeyon nızda.n sonra 6 bin tonlu yana. c 8 t f 1 1 1 f d > iD .... ' .ı.u 

Ur) dili . d"l . k' af _ç • b .. d ı.......ıı·ki d - ııı ara ' ne saya a takil dcmolı:r. t Baltimor Sun di ve gazete de o mektubu ya.ne 
ı nın .ruıa ı e ın nş nu etınıPae ugun c Şmıuı an tayyare harbinden, B.usy~- iyice y tmış ve b tmakta oldu- "'"'"'Ş t:ı~n.' a~'~ı· 'te ..... "•kü'llerı·- · ~.:ı fak t mek 
111.Aft l"" h' tın• t1 . . .. ,. k rdımda b h 1 . . . B' nuva. - :-• n:;n:ı· •;eh '!O'<>zetesı", Gre"'"' .... orpı·do muh~bı' ımza.sız neŞı'\.."Ucr. a -
.... A'U<l re ~ a. ızme ı zarure crı goz onııne geurerc ya ya n a sey emıştır. ğu hald~ tcr.kcdilmiştir. ır b~ = L • • 

örın . .gtbi .asli g:ıyelcr istih- ona gore bir gramer vUcude Chure'hill ezcümle şunlan s'öy - muhrip bu vanurwı yn:nında nl tıin mukemm 1 yardımı ile Pet- hnkmndaki Alman beyanatını tup sahibinin lıUviyetini kendl-
c.ıı:ı-.. ~...++.. .a: ,.~__..,..k · kü d" ı ı . . "' ı'CSbtırgun şarkında geniş bir "tahrik edici., added rek Va _ since ma.lWıı ol:ıcağı icin bahis ı.ıuıuıem...,, ..... .,, 1.1..L)'Or. gct.4.lırn:· mum n ar. emıştir: mış digwer muhripler baska bir 1 ed N eh · 'kA · d-'- bil' 
uh .. ·~- mtieıı:aı:ın kusu O la ,... 1 rd " T A.;;.., cep ı e eva ş rıne \:arını - şı"ngton e.n...e.- umumı·yAC';ne m{'vzuu ~ı · ı,yeti ;ı.ua -..uı~ıı w.J r o- z:ıman açı n me:u,ep e e - cmmuz ve ~ ... stosta istikamete giden iki gemiye re- J...Kan. ~ 

lh ?'ak ileri sürdüğü bu noktala- Nrkçe.yi 'Okutmak lüzumuna düşmanın batırdığı İngiliz ve fakat etmişlerdir. Bu iki E,rcmi _ larfür. • terocme.n olmakta ve Almanla - yük bir mnivetle basar.dl. 
q, ben 'Dürk Jisnımn istiklfıli kani olnn Tu:nzimntçılann Türk müttefik ıgemiler tonilatosu den birl ciddi hasara u~mış FevkaHi.de bir tebliğle bildi- nn bu me..c;eleyi tefsir tarzının Hele " 'uhrnri sadık, "d!'l*-
ll"- ~.ı.....li a-- rilmiş ıolduguw ıoibi Ladog:ı gölü- hAd• · h ti · ttı ·· ı·· • h-'..:"'a.. ... .. • 1· :t.:'.'AiUtıa memnuniyetle ka~- gramerini ~ cud<' getirmek için mecmuu müttefik ~-yareler ve olan 6 bin tonluk bir petrol ge- ,,. a ı~nın va ame 111 ru r- ru saz u. • u.Kln " • · " 

vvrunı. Zira Tilr.k dilinin A- hiobir me'haz a malik olmama- deniz albları tarafından hatırı- misi idi. ne -sahil Şluesselburg hri, pi- makta olduğunu yazmaktadır. gibi çoktan mıxlam O'ec~ · ıclhn 
ve F~ ile olan münase - lan ortaya 1ki mUspet ııct:iee lan A1man ve İtalyan gemileri ~ yade alayı tarafından hücumla .A~ ikı Almtın'.IJ(l G nila l<'lerin ~ke le hüviyeti rint 

·n i anc k ondan kelime "istin- çıkarır: 1 tonil tosu mecınuunun ilçte bi- • • • zaptedilmiş ve >bu suretle Lenin harp muJuıkkaJ tu .gi~me ycltcneriler büsbütün 
'bf." eylemiş olmasından bafjka 1 - Bir dilin gramerini yap- Tini ,geçmiştir. 1939 ve 1940 da JI OSJlOV.8. bı/dlT.llJO ~rad Almanlar ve !I<"'inler tara . Tokyo, 9 (a.a.) - Jn.'J)On ha- kötü bir tesir uyandırdıklamın 

l' ~ de.,ı;..;ldir. •nuı.k için hançten örnek a1ma-ı Almn- t.ayyarel,..,.ı' her °'CC İn • f:ından tam ibir çember altına a- . . . . . . n.A acnba fnrk1nda mıdlrlar ? 
A "'?)' -· • '"'~ ..,, • (Bat tarafı 1 inci sayfada) hn'8.rak şehrin nıcrn1e1cet t:ıalıili rıcıyc nczaretiı ın na n e.ı.ıuı.n 
~ dili bilgi "ıi bu iki ğa. lüzum yoktur. giliz sularına maynler döküyor- 'M hti ld ıle bütün münakalatı k~llmiş _ olan JapO!l i'imcs gazetesi şun. , DoğTU dam, haklı lmnusan 

illa atbaşı beraber y.ürlit- 2 - Her lisa.."lm kendi gram~ lardı. Gemilerimiz bu tehlikclc- <lStm\'aya bir c:nın ~-apr 1 l n yazıyor: Alman :ahtclbalı- adam hüviy ;tini .gizlcmcğe ü -
~ ilıtfyacmdı değildik ve bi- rini ıkendis1 takrir ve tesbit e-1 rin bilyük nisbette önüne geç _ M:~~oya! ~ (a..n.) - Sovyet tir. ri ile .Amerika torpido muhribi- zum görmeyen adamdır. Şu 'Ve-

[b(h;l gibi olan Fransız lisanı da -der. mişlcrdir. . te'blıgı bıldın.ror: . . Savaş tayydlcri, ı;-Undı\z ve nin açık denizde karş:ılasmniarı y:ı bu eptmı ismin eya nd-
"bi;, e yapmı::rt:ır. Kelimelerin Ben ikinci noktayı çok sağlam I Rusların muht m muka\•e- 8 - 9 Eylül g~de bırçok gece l.;eningra da.ki csl!ha aıe Afmrui _ Amerilrtın münasebet- :resin mnhfuz tutulması is.. 1 -
<>ld\(~b-~tie'nckea~~e~ırum, ~- ba- na.zarı)e olarak g-örUyoruın.. meti szyesinde Almanlar son ile Alm~ tnyyarelen, Moskoya-. ~: e:~~~~larım bdlnba.r - icrinde yeni bir s:ıfhn meydana -yorsa biz ~tooner m !::'}~'ğm 

b"' u.ıu t>·- füm bahsinde örn k arrunn'k, ay içinde son harbin herhangi ya bır akın yapmak teş nüsün- getirmiştir. Bundan böyle tAl _ bu husu~a.'ki sıkı . •asa ına rin-
~ erini büs'bütön ayrı bir büvi • hazır elbi.,eci dükkanından hos- sene i içind~kinden ço'k daha~ de bulumnuşla~-dır. . Alman 1ıava kuvvetleri, fos - mnn abluka mıntaknsı da..hiHnde yet etmeyi biliriz. Yurd nüdn-
~f.itlc rüz etthmıiş. bu iki 'tüm satın alnı.ag~a ıı..-nz"r. fazla kayıp vermı·(,!ıcraı·r. Al- Tayyare dııfi. bataryalan ıle kovaya bir gece alnnı yapmış - µ dd • 11 .. _, b" ·....:ı-k h kk ,~ " s0ı dü t her ka'rC!1laşma sonunda bir u faa..cnmı. ve mü eıumunı ı 'lll 

ana an~{ ır l~ı.&An. n ı Bir lisrunn kavaı"dı" mal·.._ - manlaı· .ı:ıı'mdi Buz .a~ı·zın· den avcı .ta.yynreıen, ş:ınan tayya- :ır. ·~ _::ı -· ~ ,... ~~~-~. k l k ı· tik b" uuı -: uv.u • ..+n'h ·-'"'l harebe olacağı muhakkaktır. bi7.zat talep cuecegı u..ı?.1 anva .. 
~ışecıore on arı s ·o as • 11' dan m~ule doğru gitmek su- Karadenizc kadar bütün Rus relermın P~.r< ....... ta Y<Lh aşma • Avmanlar i.şgali Jt{ıS1l karşıladı le .ta.alliik eden hadiseler nıf -
ısve jçindc bırakımıstır. ı-etiyle yapılır. E}n basit bir Mı • :M. k duJ larına maru olmuşlardır. Berlin. 9 la.a.) - Yan res -1==~"'=~--~~~~== 
Arabi ve F.arisiyi bizde öyle cümlenin tahlili kaidelerin tes- ~e'J"~ ~~ca. ~~ ~?' k ar akim kalmıştır. Odesa nuntalta- mi bir kaynaktan bildıriliyor: DOKTOR •••ı.fl tes.91a olmak şnrtile, bize1 t;c,b·~i 

l'aı>tık. Gramerimizde onları bitine kMı·.:ıır·. u undaurmldaklmet:dunye 1
• d~r - sı komtlnist komitesi kiltibi Spicbergin İngiliz ve Kanada ed·ıon bir rrı üsa ır 

2l'tfr,'ı....,_;ı, rd ı.. u aısın o u arın an emın ır - 'radyo ı'le n"cıredilcn ı.,.A"-mnn.tın- ı 1 a.fı d . ı· h k z .,, L 'Tiirk ga:rotccisi hemen hemen ""·~·n.~Ç\.len tamamen ayı ıı.... "Ahmed kapı~?! ca1dı.,, cüm- 1 .....,. ı.x:J~ nta arı tar· ıı an ışgn ı a - .H:.ı • • 
... ut-kç · "'ğ ı · b ik' - er. • da düşmanın Odesayı hi" bir• kında İngiliz istıhbarat ""'rvlsİ- göriilmemıı::tir. 
~ ~yı o renen erıu u ı lesini tahlil edecek olursak gra- Rusya 10 - 1. 5 ını1"on asker. 1 ıyncagıw nı so··yıem'" 1·ş- Q<.• l k H k ğı ' 

t.tk · • ~nmeı · · ~· zama a am · d ı ı v ro·x.: h-~- le "' Bir anl c;Jı n ifüzeımMini ve 
ean ffiU l n ıyı 'IJ ertnl :merin birçok miıhim hahislerini Ve bU a8k":rler1n hemen hA1)$1 , n Jllll ra yo ar a e ı~ı cwcr o m an e . 'I m 

k dk O d .. "" "il t l"kad 1 rak ı:n.h· tta Al • bir n'l. tın müda.fna 
~ oşma 1 • 7..aman u- meydana. gelinnuı oluruz. Bu için siliba ve techimta malik 1;: ı'ko mtıkıa.bif marruza a a ar 0 a sam ıye r İiyors:ı:lc _ şeyden e cl 
~·t yazı yazanların da Ebill- lrllçücük cümlede her kelimeyi olmakla beraber Rusyaya ln - mıoçm geçti man ktiıaklnn, bu i.§galin hd deni c sı;:ret sahibi olduNI1ınzu 
le..ı nın ya:hu<l Firdevsi'nin şiir- derinleştirdikçe elimizdeki kai- gillz .. Am_ eri.k. an .. yar.dımı ihtiya- Mareşal TimfVl"'"'ko, Voroşı'lo- halde ıgiıl7..lerin kendi ken i . b t • 1· . 
.... •ıni anlayacak kadar Arn:bi deler o kı.daı· 1enP'inlt>c:ıir. Bu- c:.ı ~oıld r B•ı il -ık rd m-' "~· 1 prestijlerini yükseltmek bahsin- ıs a t> ... nıe ıyız. ve F ı· '""l a ı . • Yl c ..... • a lCl •• - ı:ı.un .,.,,,...,,,..,,..na yapılan :.. ,,__an d . "k d h f l b. 'ht• A .,.. •r R·A ÇO "C,l T arisi bilmelerine wmm ııu bi,..,..o'k llrf\İ nazal"iyelere 'bog· _ hıı.ı R tm~'- 11. .rc.u.u.u• ..dllll e gıttı çe a a aza ır ı ı- ~~~~~~~~~~~~~~~=-~ . -v . .;ıA ,.. , 1 

·~ Z<'.me i;i en u yaya gı \;A u- ıf..,"""kini azaltmak icin ~mel b' 'kl · · · b" ------cınıedik. Bilenlerimiz vnr- nınk nooen? Zi'...re y-0ldadır. Ruaynnın yar • ~.r .... ~k ,.::. bı"r m~ .... : bı'l _ yaç ıssetti ermın yem ır --- --
)~· Fakat bu çoğumuz için bir Doktor Ta'hs:in ıle bu noktada dıınına levazım bakımından rnınw. asll!u8: nKa biirhanı teşkil edeceğini bildir -
tull'.ı ve ihtisas bahsinden baş- bil'az birleşti~mizi :zannedfyo- k -.:ı:r B" ··k t- ·ı· !ruza geçrnı ... tir. mektedir. 

a b' d W•kli 1 - ço arzu t.•u ır. :>Uyu .aıgı ız On ikinci har.p hnft:ısırun ba- Spiçbergin kışın şiddeti naza-
ı:... l?'§ey egı . rum. Çünkü grıımer bn:hsmde· ıfedak8.r.lık.ları yapılmalıdır. . ısında Rus 

0
-..:1uS"""' ve .,,,.f1 rın· e 

11 
~"'etıkler de böyledir. l<'ran- "Y ıi l'iirk 'jrrameri. plaru, Chu h 11 tra 1 n l ü ı-Y ........ .,....... :t"l d'kkıte ınırsn. bu yeni "ba-

!Zcayı dürüst okuyan. yazan tasnifleri 'Ve tarıflcr! kendine 
1 
c ı n a vn .1 a~ mt • ıteşebbils zihniyeti ve ölünceye şarı .. !ardan dolayı !İngilizler 

t L h' bi zal{ereden ~c bahMtmış \e - ad" .. mti""'dcle etmek '"''""'ı· ı..I\_ cal cb 'k b' ...ı---i h ~onuz.an bir Frnnsız ıçı r has olmak i~re 'J'ürk d11inin randa bu1unnn bllt:lln Alman ve k" .... d. ..,... QAl,,L• ıu:ı. an t t rı e ır ::.r.= e em~ 
~lllan Latinceyi \'e eski Yunnn- kendi hususiyetinden çıkarıla- !tal ~-"'' _.:ıı·ı w. • •• ım ır. miyet atfedilmiş olsaydı her hal 
~yı bi ~....ı. a-J:.Ildir yruun 1.t..-::;.ı.IM ~ıt ecegmı soy '""'""'rv.....fV'..fV'..'VV'VV"V'VVVvv-vvW\ d İ il' l . 'lk l k ll! hneğe mı;;uuur 1.t;ı • ca.ktlr .. , diyor. Burayfl. kadar ıemtştir. Churclılll .sözlerini e ng ız cnn oraya ı o ara 

una binaen kliısik dillerin iyi. Bunda.., BMra ·'y .. ni Türk şöyle bitirmiştir: Bir izah çıkın !arına müsaade edilmezdi 
tlıı dili için bir model teskil et· grameri mod rn dil ilimlerinin Bı"r """'ne """"""'! va".ı've ı"mı·z 1 . .. demektedir. tu""':. ( b" °'". "'· ·"' " Kocaeli 'bö gesı gu:re§ ajamn--.ıe ve h:ıtti yaşayan ır bütün mUtal larından fau..ıa •

1 
........ " ...... 1· ve .ı..1·zd n ı..- ... ka bU- w k" k .... b ld k lAJningrruıtn. ehemmiyeti t'" dT) niD dT · k' ~ ,.,...,u.. u .u=- dan aşagıda ı ıtıe '"'u u a ı : t>af ur ı ı ana ı ınc .ın ı- }anacaktır .. , sözUyle biraz tiin diğerleri kin 1-'..a.mnlılt gö • ''İzınittc uafrlı bliyu"'k pe\ıh _ Berlın, 9 (a.a.) - D. N. B. 

Yolunda rehberlik etmesine um::-ı. dilı'ı11'n kcndı' hus·usı'yn. • J ~ buı:riı'nl't"ı Alnın" teb'ı·g-ı· hakkın lle 'h lJ ı· .ı.ıuı'JI. ""' zlikü •ordu. Buglin dnima mve... vmı güreşleri Hava kurumu "' " ....., '1 
-

Ya 

E~i.illde ynpra'ldar <lfrlfüliirken 
''et <löliül ffir. 

r 

~1i .tser\"Ctin d benzi yapraldar gibi s:ıncltr. Pı) 
go 15 JıJ;1 földe mdr Eıımrnas~ onal F\ıarm ~dliyo"r 

TBiiyük lmuniye {25.1l00} tim.dır • 

r-

. ı tiyaç yoktur. er ısan tinden ,..,J,arılıı.oıı.k., kaidesin _, ı.ııın· 'z 1...: -ukndd--~·mı""n il..~- ;ı;-...l da n<:!>mdaki mütemmim mal\1-lı · d' k d' · ~ u.ı .... .... c.ı'l1.U 00 ""' menfaatine 14: ~, ül pazar gü- ""'t>""'b. 
+il.: gayelerim ken ı en ıne ıs- den uza.Jda.şıl•mı•ş ~?lmuyor ~u? 1 kimi ve ruhlarımızın kaptanı • ~•·t R (150\ · matı almıştır. =======:-================== 
"'<llSal eder. Bu ihtiyacı doğu- • nü yapılacu.a ır. aşa ' lı- Ladoga gölüne sahil <:ı.eucssel- u"'•d"•ırıtı•ı•guv •• den ~ :.~ .11 . . b' vızı.. ra kon n bu mühim gUreşıerdc ~ G :1a s ,. ·"ı· sı· 
.L tLUıiller her mı et ıçın ır Makale .serisinin ikinci faslı aihaeew:z k burgun hücumla zaptı üzerine -l<e 11 ' L • • 
~kun fiziyologik, sosyal, hatta ünla meselesidir ve bu mesele yazlIU2l.,, tarzında bir kaide baş hakem olara eski teknik Petrcsburg Sovyetler birliğiniıı P.ırn1ı ynb.h 'talCbemlzden Eyliiluıı yimıi ne kndar ficrcllermı yrtt.ına 

•:.-0logik sebeplerdir. v.akit vakit .gnzetclerdc netice- konulmasını bile icabettirmiş- gU şç:ilcrimizdcıı al~urkruun geri kalan kısmı ile bütün kara knyıtlnrını yen!l~ıneycnlcnn yerlerine b:ışkıilim yru:ılnc~ diı.n oluımr. 
Biz 'f"'f>rek Aranl'ayı, gerek sine :varılamım•n ımevzulardan tir, Bu lki li..cı:ma f" la r~ >;.bet bütün oyunlarına ve incelikleri- yolları k n nmı<+>r. Slussel- Her taksit ıoo liradır. (7865) 

:r:ı~ :t'" J~ ne vakıf meşhur Hada.nah lr-. .ı:- 9"" 
~yı hiçbir zammı benim- birini t.eşkil eder. O kadar :ki edilmesi, bilhassa lngilizcenin fan Dergin pehlh·an seçilmiştir. burgun alınması aynj ?..amanda. ====:=.:=:...:::==-=:.===================== 

~rniş .değiliz. Ha.tta muhterem bu mevzu hakkında yazı yazmı· ı dünyanın en çok konuşulan bir Bu yalnız lzmit glireşlerinin baş Uı.doga gölüne doğru Nc''a nch- isf anbaf fi ·ımrük/eri baJ;? mÜdÜr-
• sin 'Banguoğlu'nun dediği yan muharrir kalmamıı:;tır. Ilöy- lisan olması, Fransızça veya ln- hakemidir. Bütün 'l'ürkiyenin ri üzerindeki scyrisefain ile Be- v 
bi.. kuz ır evvel islam mc- le olduğu halde hala imli bnhsi .gilizceye bahşedilecek ıbir ~ d•·öil. ynz deniz kannlı iizerlndcki nak liimi nden: 
~niyeti sclıasına girip Anado- sağlam bir esasa bağlanamamı~ yet ~Oildir. Sadece bir fatila '-q:)· liyat değişmiştir. u-
~~ yerli bir devlet kurduğu - ve 'herkes bildiği, yahut kanna- devresinin doğurduğu bir lü - Dostunu yaraladı P tresburg Moskovade.n :son - !hale cünü: 2319/!941 ... 
~unı u.mnn kültür dili olara.k ti ne yolda ise öyle yamıa.kta zumdur. Fatihte, K!rk<}e~ede tb- ra demir ve diğer maden sana- M.K.N. Marka No. Miktarı Deöerı T.emlnatı E§yanın cinsi tha evvel inkişaf etmi§ olan devam od~elmiştir. Doktor Lisan kendi kendine umumi- rahim paşa caddesinde 104 nu- yii ile elektro telınik ve .kimya kilo Gr. LI. 'Kr. LI. Kr. 

An bar 

n.pça.nın ve Farsçanın lıftki- Tahslnin eserinde imlA mesele- l~cli. Ben şahsım itibariy1e maralı dükkli.nda. köftecilik ya- sanayii bakımından Sovyetler 
1~Yeti n tın.a da,, 'düşmedik. Bu sinden bahsederken buna ikin- Türkçeyi böyle görmek isterim. pan Nuri oğlu Muhittin, evvelki birliğinin en mühlm merkezidir. 

ı lisanı Ba.bıfılinln (Divanı Hü- cl olarak yazı v-c imla ba§hğını Bu dn ancak öğrenen dama gün dükkanına gelen dostu Se· Bundan başka bu şehirdeki tez 
!lHı.yun) -kaleminde rennan yn.z- terdif eylemesine hiç lüzum vereceği kolaylıkla temin edile- ~iha Yenipazarla kıskaııt•lık gfı.hlar Sozyetlcrin harp ve ti-' 
~ için kullanılan "divani" y-0ktu. Çünkü bugün memleket- bilir. yüzünden kavga etmiş ve ka- caret filoları tonilfıtolarının ya-
hat.t:ı gibi bir formül esası ola- "!: ~ir yazı meselesi ~evcut de- Bunun m~ ncticeler!ni , dını ekmek bt<::ağı ile üç yerin _ rısmı 'Vermektedir. 
~k resmi lisan şekltnCle kulan- gıldir. Arap harflerınden kur- beş on sene ıçinde elde ettik. den ağır surette ynralamıştır Berlin, 9 (a.a.} - Gayri res-

k. utlmuş olmnk büyük inkıl&bın Bunun için bugünkü gazete Yaralı genç kadın' H~ki mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
(S.. cdrese tahsili ile Nmpça memlekete verdiği en kıymetli sabşlarını eskileriyle mukayese bastahnncstne kaldırılmış suçlu Herhalde lngiltere lıesabına 
tigrenı;nler, Arnp memleketle - bir feyiz kaynağıdır. etmek klildir. yakalanmı§tır ' ıreyrisefer eden bir Amerikan 

o gittikleri zaman uzun se- Elde t>öyle kuvvetli bir a- Söz ve yazıdaki ufak tefa.:vüt- · vapurunun .şap denizinde Al-
peıer tahsil ettikleıi bu lisanı nııhtar varken imlıl. bahsini elan leri yazılma..<;ı ayrı, okunmas1l.-M4te4M4-M4*.._~*I•••• mnn hava kuvvetleri tarafın -
llQbiı- uman tekellüm ~tası halledememek'liğimize hayret ıayn kelimelerle karıŞtnnıak rr 1-1--t dan batınldığı söylenmektedir. 

J!:_rak Jcull namamışlardır: Fa- eylememek elden gelmez. doğru değildir. Mesela bir Av- .1. ' eH..K.ur Berlin siyast mahfilleri eğer 
:"~ öyledir. "Mosnevihan,, Fransaca ve İngilizcede yazı- rup.alınm; "Alma., salla,, gibi ta:lıakkuk oderlıe bu hfıdiseyi 
ene~ kadar güzel Farisi bi- lışı ayn, telaffuzu ayn kellme- kelimeleıi tam aksaniyle tclft.f - Tahran bi.iyUk el~ Sun.t Şap denizinin birçok zaman ev-
nler 'r :tranlı:,eı kolay kolay ler bulunmnsı bir lisan için en fuz 'eddbilnıesine imkan yoktur. ~~~e~pl~ef~ı:~ vcl İtalyanlar tarafından harp 

~mn.ı ımı anlatamazlar. Ka- \Jüyük kusurdur. Çilnkü bun· Onun dili buradaki (a) nın snhnsı fül.n edilmiş ve bu haysi-
ıoine, kelimelerin ınfuıalanna 1ar bir lisanın umumlleı::m sine sakil telaffuzuna yatamaz. Li- ;:1~~~aed~~! yetle sarih surette hudutları 

b. nf olmalarına rağmen ko- engel -olacak bü}?Uk mfi:nilerdir. sanlanla şivenin, edanın oyna- bD.dir:ilmiş olması !keyfiyetinin 1 

'Uşınak icln o milletlerin ara- Fransızcanın lüzumsuz kayıt- dığı r.ol umumi bir kaide hük- mıza. ayn a.yrı t'eşekktlr ede- pek ta'bii bir neeticesi telakki e-
~ ~~nları ve yukanda :ıa:rmdan bizzat Fransızlar bile nıilndedir. Mesela bunda yine mediğimizden bu hususta doceklerdir. 

~~dığı;n seoooplerle ldsvelen-ı şikayetçidirler Hntt!i 111.nılA ka- doktor Bny Tahsinin getirdiği ~~= ri~=n tar Şap denizi ve bilhassa SU -
c: eri ica'beder. ~nUarındalti bu gürlük "bir kc- misal ile ihticac edebiliriz. "Ço· veyş kannlı mıntakası bittabi 

~'Bu itibarla Türk dili Tnnzi- limenin nasıl yazılacağını bil- cuğum,, denildiği zaman bunw Saat ;Dauız bilesl bütün riskleri ile harp mınta.ka-
ttan onrn kendi ~.acma 1 ruiyQl'S.3.WZ QllU. ~itti.b'UUZ ıbi u tıö!Yfa 4 &Lıtun ı de) i•4MMt94MM~~te4HH*~Mte~ sı olarak kalacaktır. 1 
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HERGELECi 
Yazan: M. Sami Karayef 

İBRAHi~J 
Ezineli, hasmının müşkül va

nyete girdiğine kaniydi. Pa
~ kurtaramıyacağını ve bu 
sebepten dolayı sekip durdu
duğunu anlamış gıln idi. 

· Ezineli, hasmının tek ayak 
peşinde koşup duru.yordu. Hal
buki, Hergeleci, mahsustan ba
let oyunu oynilyordu. 

Ezineli, hasmının paçası elin
de yere olan ayağına ~engel ye
tiştireceğim diye seyirdip du -
ruyord\.L 

Bu, seksek oyunu epeyce 
uUrdü. Hergeleci, sekiyor ve 
bip.bir manevralar ile hasmının 
çen.,aellenen tek ayağını ~~ : 
yor, bir randan da ~nelıyı 
çalımına ve gaflete getirmege 
çalısı3rordu. 1 

NihR.yet Ezineli ökseye bas
mıştı. Hergeleci, sağa sola se· 
kerken hasmına girmeğe mu
vaffak f\İmuştu. 

J!,'Jjneli, hasmını çengelleye
yim derken kendi balet oyununa 
d~i~p birdenbire kösteğe gir
mışti. 

Hergeleci, tek ayağiyle bir
den'bire sıçrayarak hasmın bu
damıştı. Ezineli, budamayı ye
yince, müvazenesi bozuldu. Ve, 
gayri ihiyari tpaçayı bırakarak 
kendine düştü. 1 

Deli Hafız, kendi kendine söy 
leniyordu. 

- Bu İbram, yaman bir 
pehlivan ... 

- Bu, çolt geçmez beni de 
yenecek!. 

Deli Haf17.ın söylediği doğru 
idi. Şaka değil idman güreşlerin 
de, Heııgeleci, bazan Deli Ha
fızı da bozuyordu. 

Yalnız bozmak değil, yeni • 
yordu bile.. Deli Hafız çırağiyie 
eskisi gibi idman yapamıyordu. 
Adeta, Yörük All ile güreşir 
gibi zorlatıyordu. 

Hele, Hergeleciı_ıin akla . gel:
medik icatları da.ima tehlikeli 
idi. Bir do bakıyordunuz ki, bir 
taraftnn yeniliyordu. 

Hülasa Ezineli, küçük has
miyle ay~ktn biraz daha boğuş
tu. Aklı fikri küçük hasmını 
bozmaktı. 

Fakat bozamıyordu. Ve, da
kikalar geçtikçe kendisi bozulu
yordu. Bilinmez ne ol:ıcaktı? . 

Ezineli, daha ümidi kesmiş 
değildi. Sımsıkı güreşe giri- ı 
yordu. Nefesi bolca idi. Oyle 
solumuş falan değildi. J 

Ezineli, solumamış idi amma, 
Hergeleci de hoç solumamış bu 
lunuyordu. Sanki güreşe yeni 
girmişe benziyordu. 

Hergeleci, hasmını kırmağa, 
kesmeğe çalışıyordu. Ezineli de 
fırsat koluyordu. 

.ENi SABAh. 

. . - '~ 'f .. . ~; : ~\,.( ... ·. . .. - -. ~ . 

Ağrrollaıro cdlöncdlüıröırD 
ROllATIZMA, BAŞ, Dtş, StNIR ve BEL ağrılan ile soğuk 
algınlığından &rl gelen vUcud KmlKLIGI, NEZLE v~ GRİP 
ru.stahklan D E R M A N kaşelerile derhal geçer, ıoo.bmda 
...gtıııde !l. r s ~se alınır, herecza: hanede bulunur. 

1 Devlet Demiryoiları İlinları 1 
Muhrumnen bedeli 15.000 lira olan 1.000.000 adet tuRJa 26/9/941 cwna 

gQnü saat 15.30 da kr41alı zarf usulU Ue Ankarad.a ldare Llnasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 112~ liralık muvakkat teminat ile konunun 
tayin ettiği vcsikalan ve tekllficrini nyni giı.o saat 14.30 uı kadar· komis
yon reisliğine vermeleri ltızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairi!sinden, Haydnr-
pa:µıdu Tesellüm ve Sevk Şefllginden da/;ıblncaktır. (7083) - . . . 

Muhammen bedeli (20.000) yirmi bin lira olan yirmibir kalem ameliyat 
hane masaları ve teferruatı 22.9.941 Pnz:ırtesi günü saat (15,30) ela kapn 
h zart usulü ile Ankara'da 1dare binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin (1,500) Bin beş yüz liralık muvakkat te
minat ile kanunun tııyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynJ gün saat 
(14,30) a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri l~zımdır. 

Şartruunelcr parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşa'da Tcscllilm ve Sevk Şclliğlnden dfığrlılacaktır. (7841) 

Yeni Evlen eceklere 

SAN İN 
Piş Macunu 

Dişlere Hayat Verir. 

10 mnL ~ 

,~rex•· •rsnw• 

~ıı K Ö- l - -El ... 
-lii!a9!B-m1•J.,. _, 

Tefrika No. 7~ 
'Wii "t& ;r 

Yazan : ULUNAY • • • ~ 
Davetlilerin gelme saati yak-' Hele Tevfik elleritle sedirin k:U • 

laşmı~tı. Fazıl holdeki koltuk- maşlarını adeta okşuyordu. :El~ 
lardan birinde oturmuştu. Açık güzel şeyi seven ve muhteris b~ 
kapıdan bahçenin tarhlan gC>- hodb1nli.k.le kendinde oınıasıl;"' 
rünüyordu. Mermer merdivenin isteyen Rıdvan salona girer gır 
başında. Dik, ön ayaklarını u?.a· ınez "Ziem"in tablosunun kar· 
tarak yere oturmuş, kocaman ~ısına dikilmiş, önünden ayrılS• 
bir Kopenhag biblosu gibi ha- mıyordu. 
reketsiz duruyordu. - Buyurun, oturun. .• 

İki araba biri>irini u.f.a.k bir Hepsi o ya.pma. ınerasimle ~ 
fasıla ile takip ederek peronun teye beriye iliştiler. HalA ayalP' 
önünde durdular. Fazıl arabala.- ta duran Rıdvan: 
nn bir neş'e fırbnası içinde , - Azizim, dedi. 'l'abloya br 
etrafa. kahkahalar, §akalar sa-- yıldım. 
çarak gelecak.lerini bekliyor ve Fazıl: 
öyle ohna.sını istiyordu. Halbu- - Gôrilymımı ki resimdesl 
ki davetlilerde ariyet olduğuna anlıyorsunuz ... 
şüphe edilm.iyen ciddi bir sükut Rıdvan: 
vardı. Fazıl, evvela bu sükfıtlnn - Bu tabloyu takdir etnıeJc 
arkadaşlarının arasında Yahya için mutehassıs olmağa ıuzu~ 
beyle Hamdi beyinde olduğunu varını? İşte pırlanta gibi göz~ı· 
zannederek: 1 niizün önünde duruyor. Zien1rr1 

- Yazık! dedi. Çocuklar iste-! bende de Venediğe ait bir ta.b-
dikleri gibi açılamıyacaklar:.. losu vardır; fakat hiç bir zam:ıtl 

Mebruk ağa ile uşaklardan bu kadar mükemmelini görrrıe-
biri arabaların kapılarım açtı- dim. b 
lar; Fazıl merdivenleri indi. A-1 Böyle söylenerek tabloyu mu 
rabadan evvela tonbul ve sevim telif noktalardan süzüyor "?. 
li simasile Tevfik çıktı, sonra "çok güzel ... Harikulade güzc:1 
Hüsnünün be§lış çchreşi görün- derken gö7Jcrinde temellük şiJll 
dü; arkadan Cem:ı.l, Raci Cev- şeklcri çakıyordu. 
det, Rıdvan sıra ile dizildiler . Yumuşak sedire bağdaş ku • 
Hepsinde hallerine yakışmıyan rarak gömülen Tevfik dayann· 
ca'li bir ciddiyet vardı. madı: 

Fazılın ellerini sıkarlarken - Aman Rıdvan! dedi, artı le 

Ezineli, fırtınaya tutulmuş 1 
bir yaprak gibi uçtu. Az kal -
sın mrt üstü gidiyordu. Bere
ket versin kendini çabuk to -1 
parladı. Tek paça ile kalktığı 
yerde gene düştü. 

Fakat Hergelccinin fevkaHi- Sandalyeler, Karyolalar, Portmantolar vesair her 
de meharcti karşısında şaşalı - nevi şık mobilyalar fabrika fiyatına satılıyor. 

Y
0

f~tpehlivanın ayaktaki mu : A S R i M O 8 I L YA M A 6 A Z A S 1 : Ahmet Fevzi 

kendilerini zorla soktukları bu sıktın, Bari anlasan yürcğiıtl 
·-ANCAK-· · Fazılın elini sıkarlarken yanm:ı.z. bit 

anlaşılıyordu. Rıdvan, ona merhametli 
Her sabah, öğle ve 
akşam, her yemekten 
sonra mutlaka fırça

lamak şarttır. Bu 
usulü şaşmadan, mun 
tazam b. i r metodla 
takip edenlerin dişleri 
mikroplardan, hasta
hklardan muhafaza 
edilmiş olur, paslan
maktan ve çürümek
ten kurtulur. Her za
man temiz. parlak ve 
güzel olarak kalır. 

Hergeleci, bir kartal gibi ha.s-- 1 
mının üzerine süzillüp inmişti. 
Ezineli gene altta kalmıştı. ı 

Hergeleci, hasmını kemane
ledi. 1Şin garibi Ezineli, kendi 
oyuniyle kendi tehlikelere düşü
yordu. 

Beri tarafta Tosun da Filibe
liyi şişiriyorou. Koca Filibeli 
Tosuna bir şeycikler yapamı
yordu. Kıvranıp duruyor-
du. Tosun Filibeliyi ikide 
b i r d e bastırıyordu. To-
sun, gittikçe pehlivan oluyor
du. Onun yalnız Hcrgeleciye 
karşı pehlivanlığı yoktu. Lakin 
diğer hasımlraına karşı pehli -
vanlığı çetin idi. 1 

Ezineli de, Hergclecinin elin
d e cziliyorou. Ezinelinin kırıcı 
güreşi berhava olmuştu. 1 

Şimdi Hcrgelecinin elinde 
ba.zice idi. F.:n tehlikeli aldığı o
yunlar kendi aleyhine dönü • 
yordu. 

Ezineli, nihayet binbir müş-1 
ktilat içinde kendini kurtardı . 
Canım dişine takarak bir bas- ı 
ln ile hasmının altından kalktı. 

Deli Hafız, gülüyordu. Çıra
ğı, neler ya.pmıyordu. Hele, o, 1 
t ek paça oyunundaki balet tarzı 
harika idi. 

saraası epeyce sürdü. Hergelecı 
durmadan, hasmına sol taraftan İstanbul Rlzapaşa yoknşu No. 66. Telefon: 234.07 
yani, ters tarafından giriyor~u. llm••mmam•Ui1ii;;;iAliiıliil1m••••••m••••• 
Mütemadiyen sol taraftan gu - Yüksek ziraat enstitüsü veteriner 
reşe girmesi hasmına yorgun- k 
luk veriyordu. Üste de hasmı fakültesi askeri kısmının ayıt 
sol taraftan girdiği için bir tür- ve kabul ~artları 
lü giireş uyduramıyordu. v 

I<:zineli, Hergelecinin ters ~- ı _ Ankara Yüksek Zlrnat eruıtltüsü Veteriner fakültesi askeri kısmın bu 1 

reşindcn bıkmıştı. Hasmını sa- yıl sivil tam devreli liselerde iyi ve pek ıyi derecede mezun olan ve olgun
ğa almağa ve s..ı.ğdan güreşe luk imtihanlarını vermiş olmak prüle talebe kabul edila~ktir. 1steklllerin 
mecbur etmek için mütemadi - a,sağıdaki şartları haiz olması lAwndır. 
yen kuvvet sarfediyordu. A _ Türkiye Cümhuriyetı tebaasından bulunmak, 

Kurnaz Hergeleci, hasmının B - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahil) dir. 
kolçusunu bulmuştu. Daim..-. so- C - Beden teşekkülleri ve sıhhat, orduda ve her iklimde 1'aal hl.7.mete 
la giriyor ve soldan salıyordu. müsait olmak edil rekı'lketi, olanlar alınmaz.> 

Nihayet Ezineli dayanamadı. D - Tavır ve hart:keti, ahlakı kusursu2 ve seciyesi sağl:ım olmak, 1 

Hergeleciyi ensesinden tutarak E - Aılesinin hiç bir !ena hal ve şöhreti olriıanıak cbunun için de za-
çekti ve dunıp dururken bir bo- · bıta ve&ika.qı ibraz etmek> 
yunduruk vurdu. 2 - lsteklilerin müracn:ıt istidalarına Şi.l vesikaları batınmaları IAzımdır. 

Hergeleci, boyunduruğa gi - A - Nüfus cüzdanı veya musadd:ı.k sureti, 
rince hasmına sokuldu. Kaça - B - Sıhb:ıU hakkında t.nm teşekkiillu askeri hastahane raporu ve np 
cağına ve gerilip gerilip vazi - Uğıdı, 
yet alacağına hasmının üzerine C - Lise me2uniyet ve olgunluk ~ehadetname-si veya tnsdikli sureti. 
giriyordu. . D - Okula alındığı takdirde dskeri kıınum nizam ve tnlimaUarı kabul 

Bu suretle hareket Hergelecı- ettiği hakkında velisinin ve kendisınln uoıerlikten tasdikli t:ıahhut senedi. 
nin zararına olurdu. Fakat kur- Talebe okuldan istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları 
naz Hergelecinin bu işde de bir birden verir ve bunda tııahhut senedine kaydedilir. 
manevrası vardı . Her halde has E - Saralı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya milptelA 
mına bir şeyler yapacaktı. olmadığı hakkında velilerinin noterlıkten tasdikli taahhüdnamcsı. cBu gibi 

hastalıklardan birile okula girmezden evvel malıil oldukları soııradan anla-
( Arkası var) ıılanlar okulcfan çıkarılır ve okul masrafüın velileıine ödetilir. 

3 - istekliler bu lundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
milracaat edecekler ve şubelerince 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 

~-
ile sabah, öğle " e akşam 

her yemekten sonra 

~-- günde 3 defa -mı~ 
Eczahanelerde, büyük ıtriyat 

maiazalarında bulunur. 
c -,, • 

- ' . ~ "' ~ ,• ~ 

Doktor •·--.i. 
Ç}PRUT San'at ve edebiyat 

( B•t tarafı 3 Uncu .ayfada) limeleri telaffuzuna uydurarak 

ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askerl Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 
talebe Amirli!lne gönderilecektir. Müracaat mı.iddeti eyllilun 25 ine kadardır. · Beyoğlu Yerli Mallar Pa7~.rı kar
Bu t.nrihten sonra mürncaot kabul edilme%. j şısında Poota sokağı köşesinde 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname dere<-ekrine ve müracaat sıra- Meymenet apartmanı. Tel: 43353 
da heım temellük, hem beyan, aklımıza geldiği gibi ya:;ı;ıyoruz. sına göredir. tstekll adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilen •miılmmml~rı::::ı:o:DZ1mtmı 

""' :.. ~-;.:ı_ • ~ • lere müracaat ~tt.ikleri askerlik şubelerile tebligat yapılır. 
hem de nı+-b manası anla.cıılır. Kelime teşekkülü b:ıhsinde (6933) 1 
Bu lisan için bir kusur teşkil et- K~lerc ilave edilecek emek, 
mez. içek ve sonek'ler bildiğimiz ad- .•-••••••••• 

Sonra bir ecnebinin dilimizi lan değiştirilmiş edatlardan ilk - Orta - Lise 
tam telılffuziyle konuşamama.- ibarettir. Bir kelimeyi itmam 
sına pek 0 kadar cfiemmiyet etmezler. Nihayet ona bir hal ve Yatılı 

Yatısız isti ki... · ıisesi Kız 
Erkek venncğe mecbur değı1iz. Biz o- vaziyet verirler. 

Talebe kaydı için her gUn m\.iraca.t edilebilir. 
Eski talebe kayıtlarının yenılenmesıne 15 Eylüle kadar devam 

na lisanımızı çabuk öğretiriz, Bay Tahsin, dir edatını dur
okur ve okuauğunu anlar tcla.f- mak mastarından gelen bir ek 
tuzunda tekamül eylemesi ketı- olarak ele alıyor ki hiç doğru 1 
di istidadına kalmıştır. değildir. Vaktiyle "milpteda, liiiill•iii+msiı&•••;w• Şehzndebaşı. Telefon: 22534 

Şive bahsinde biitiin Tiirk haber edatından,, teşekkiil e-

edilecektir. 

Alemi için müşterek bir konuş- den (cümlei ismiyc) yi or- 1 
ma tarzı tesisi bir hayalden iba- tadan kaldırarak tıpkı Fransız
rettir. "Yüksek bir Türkçe,, o- cada olduğu gibi bir "etre., 
labilir. Fakat bunu herkesin m astan ihdas etmek ve onun 
ayni oda, ayni şive ile konuşma- (olmak) manasını clcğiştirerek 
~ı nkfın haricindc<lir. yerine bir (imcl<) fi'li ikame ey-

İstanbul Belediyesi İlinları 1 

Vc konuşma tarzındaki ufak lemek ve (benim, sensin, odur) 
fnrklardan dolayı İstanbul şi- ta.qrifindeki (im, sin, dır) keli
vesini gayri mütecanis bulmak mclerini bu acayip isimli mas
çok yanlış bir fikiroir. Bahu- tara izafe etmek isteyenler ol
sus bu ufak c<la farkına lehçe- du. Faknt .bu id~ia .. yür.i!Incdi . 
den daha çok kuvvetli olan dia- 1 !~ek n~mıyle bır fııl Türkçeye 
lckt kelimesini kullanmak fahiş gıremedı. 1 

Karaağaç mliesscsntı et rıakllyc kamyonları i~in alınacak 75 kalem 
parça ve all'ıt edevat pazarlığa konulmuştur. Tahmin bedeli 5!>32 lira 70 
kuruş ve ilk teminatı 444 lira 96 kuruştur. Şa ı-tname Zabıt ve MuameUit 
Müdurlül.rü knlcmlnde gönilebilir. ihale 25/9/1941 Perşembe günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ılk teminat makbuz veya 1 
mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesik:ılarilc ih:ıle günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8010) 

Kayserili Apik oğlunun 
Namlı Türk sucuklarını her yerde arayınız 

ZAYİ 

Taşk6prü nü!u.s memurluğundan 

verilmiş olan ve askerlik vukuatı

mı da gösteren hUviyet cüzdanımı 

zayi ettim. Yenisini alcağımclan es
kisinin hükmü yoktur. 

Beşikta~ta ekmek fabrikasında 
Taşköprüniln Karaparçek kö
yünden 325 doğumlu -Ali oğlu 

Raşid YUcel 

ZA Yl 

Giresun K. 8 Fırka 12 Alay 35 Bl
rincı taburundan almış oldugum ter
his tezkeremi z&yi ettim. Yenisini a
lacagımdan eskisinin hükmu yok
tur. 

Galata Arap cami Kurşunlu han 
da Karahisnr Eildis karyesinde 

321 doğumlu Hasan oglu 
Şakir Koç 

bir vruıltşlıktır Biz de bu far- Mhterem dil miitelıassısının 
in denildiği gibi semt yapmaz, dır yahu~-?~r _edatı~ı~ durma~
muhit yapar. (Yalnız) kelime- tan geldıgını ısbat ıçın yazdıgı 
sini y<ı

0

liniz, yanliz, yanniz, ya- meşhur Süleyman Ç~lebinin 
niz şeklinde teliiffuz etmek ha- (Şnhes:r> mcvı~.dundakı: 

Askerlik işleri 
1malathanenin mükemmeliyeti ve imaldtta gostcrılcrı fevkalade ._ ________ .... ___ _ 

ta.dır. lstanbuilu (yalnız) der. Ger!,':J yanlış soyleyt"nler .-;ol< 
Dilimizde bazı kelimelerin ni- dunır 

dikkat ve itina sebebile lezzet, nefaset ve temizlik bakımından hiç bir yer
Ta~ra 

Fatih Askerlik şul:esinden: 
ŞUBEYE DL'/ET 

S. 8 ML: .M.E. Hilmi oğ. Arif Hik-

Hole girdiler, uşaklara parde- nazarla bakarak: 
sülerini verdiler, Mebruk ağa - Oğlum, dedi bu Huliisi e
büyük şark salonunun kapıla- _.fendi matbaasının bastığı şııb 
rını açtı. Fazıl, birden bire dıı- 1smaille arap Üzenginin muhtı· 
rakladı. Bu salonda Prens Mo- robcsi değil. Sen bu gibi şeylere 
hammed paşanın büyük yağlı karışma. .•. 
boya resmi olduğunu biliyordu. Fazıl: 
Onun karşısında arkadaşlarının - Çok şükür. Dedi, biraz ~· 
bu mevzu etrafında söz açmala- çılmağa. başladınız. Ben hepin!• 
rından endişe etli. Birşey söyle zi böyle görmek isterim. Net!~r 
mcselcr bile aralarında ondan o? Deminden beri herkes sut 
bahsedebilmeleri ihtimalini dü- dökmüş kedi gibi düşünüyor ... 
şünerek sıkıldı. Mebruk ağaya Azıcık birbirlerinize saraka~& 
başka bir salona gidilmesini tek başlayın. Bura.ya sıkılmak iqııı 
life vakit kalmadı. Hepsi içeri- mi geldiniz? Öyle ise hep kalk~· 
ye girdiler. Fazıl korkak göz - hm. Eğ'leneceğimiz bir yere gı· 
lerinin selefinin resmine doğru delim. 
kaldırdı ve şaşırdı. Prensin res- Hüsnü gülerek: 
mi kaldırılmış yerine kalın, enli, - Yok üstadım, dedi, acele 
som civa yaldızlı bir çerçeve i- etmeyin" hele kendime yer ide;' 
çinde "Ziem"in eski İstanbul li- yim, bak sana neler edeyim?.' 
manına ait muazzam bir tablo-,· Darbı misali gibi bizde hele bır 
su asılmıştı. az nefes alalım, kendimize gc-

Fazıl tablonun yeni a.c;ıldığını lelim. . . 
belli etmemek için büyük san . - 1 .~'evfi~ . ~~l~k sımasmd.~ bı~~ 
atkarın gi.ineş ve ziyayı birbirı-, dUgm~ _ıl~gını andıran .. go~}crıl· 
ne karıştırarak muşambanın ü- den bınnı kırparak Husnuyc 
zerine tesbit etmiş gibi yaptığı şaret ediyor ve Rıdvanı kız.dır• 
inceliği daha fazla tetkik ede- mak için: 
rnedi. ı - Ne o? _Diyo.r~u. ~en o.~; 

Arkadaşları salonun şark kis ki avam ~ım.l~rmı begenmı) ,si 
vesi altındn.ki zerafetine hayran musun? Şımdı onların het 
olmuşlar, nazarlarile herşeyi ay antika oldu antika! .. 
n ayrı muayene~ ediyorlardı; (Ark:JS} _yar) -;:::: 
---
Yüksek iktisat ve ticaret mek-

tebi müdürlüğünden 
Talebe kayıt Ye muamelesine U 'ylul 1!>41 de b.'\Şlanarak 5 Birine~ 

~rın 1941 de ron verıh.-cektır. 

Kayıt ve kabul için: 
A - Lise bitirme ve olgunluk diplomalarını haiz olmak, 
B - Tkaret liseleri bitirme imtihanını vermiş olmak lôzımdır. o:Knt• 

do1unmak i~tiyenlerln Pa1.nrtesi ve Pen,cnıbe b'İinlcri sa:ıt !>.30 - ı3.30 ara-
sında mekte~ bizzat müracaııtıarı.> (7892) 

l zmir Kızı/çullu Kijıı Enstitüsü ve 
Eğitmen lııırsu Satınalına lıomisyonıı 

Başkanlığından: 
Cinsi Yükseği Muhammen Tuwrı ilk T. 

kilo fi:ıt Lira Lira 
Ekmek 290400 ı2 31648 2613.60 
Sadeyağı Urfa 12000 160 19200 1440.00 

Azı 

Kilo 
193600 

sooo 
ı _ Kızılçullu Köy Enstitüsü ve Eğitmen kursu sadeyağı ve ekmek ih• 

tiyacı knpnlı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ lhale 19/9/194ı tarıhine tcsadilCcdcn Cuma gunü saa· 15 tP. t:ır.ı 1rd• 

• mektepler Muhasebeciliğinde ıcra edilcccktlr. 
3 - tsteklikrin belli gün saatten evvel teklif mcktublorııu adı geçen nıtı• 

hasebeciliğe ve teminatın muha~cbecilik veznesine veya resmi bit 
bankııya yatırılmosı ve şartnamesini de mezkur muhascbccilıkte ı;ö• 
rebilecekleri ilan olunur. (7727) 

Erkek 
Kız Yeni esil Hususi 

ilk Okul 
Yeni bin:ıya naklctıniştir. Dol ışıklı smıflar, ~n yeni t...'Ciris usuhi. 
Fransızca tedrisat bilhassa yuva kısmınd:ı azami ilioa ve yenilik 

hııyetinin diın _ düm _ dum - mıs;aı d.a yanlıştn'. Bu beyit şu 
tim • tım - tUm • tum şeklinde şekı!d~~r :. . . -· 

de emsaline tcsadlı! cdileıniyecek derecede bir irnal )' hcseridir. 
siparişleri mtıntnzaman göndeı llir. 

latanbul Balıkpazıırı Numııra 16 Telefon: 24340 mr-t a20 (926/7). Nuruosnıaniye Caddesi No. 6 7 
Çok acele şubeye muraeaııti il!ln {i;ı:zm.ıZ:21iilii2E1lıi:::::31CX:t2t!::t:IXlii!li~EiB!~•El.liEl!lıllrlE~:E:~• 

bitmesi de tesadüfe bırakılmış Ilır dunır, hırligıııe ~it ~o~- :::::=========================================== 
telaffuz farklarından ileri gel- . .. dunır 

olunur. 

mcz. Bunların hepsinin kaidele- Ger.:.ı ;yanlış soyleycnl~r S-0.~-
ri varoır. Kaideleri olmıyanlar . . dı,'_n_~r 
da gene bir kayda tabi olan is- .. Aynı tarzı Fuzulıde de goru-
t"snalardır. ruz: ı 

Şive yazıdan büsbütün ayn- Yok, yok. d~'~Y - ı :: ~.?.rd - i - ı 
dır. lkisi birbirlerine ne yak- I ~ıl~unındurur ~nln 
ıa~ırılabilir, ne de inbbak etti- Burada ~urur, sadece <?ır_) 
rilebilir. edatının ve.zın ve o wzamnn~ı şı-
OrtOOa henüz tekarrur etmemiş ve zar!-lretıyle aldıgı ~~kıld~!1 
bir imla meselesi mevcut iken ibarettır. V" rlurıır ele ~J. clu
"bu"'linkii imlamız,, tarzında rür şeklinde telaff,. c<l.ılır. I~
lı!r bahis açılması doğru değil- da.nın (durma~) mMd!lrıyle bır 
dir. Zira, bir çoklarımız Türk- alakası olmadıgını tekrar;a ha
çenin şimdiki şeklinde bir ım: cet yo~tı.ır ı=mnır·.~· Bıınılan 
tanın mevcut olmadığına kanı ba~ka _ısı~lPT'C' n;ı: hnk ve fpk) 
bu!ıuı.uyoruz. Bu mcs"'le halle- telakkı c<lıl.cn ıl· vC'lC'r nclları 
diilnc!yc kadar, hattfı b"rçok sanları bellı muk :vv t .~atl~·
rr.~1 ... !ccfaşlanmın dedikleri gi- d~r. ,Ve.bu~lar yerme. rror;. ka.h 
bi "'h; •• imla anarşisi var,, de- bır ısını, alet, meka~. kfı.lı bır 
ı:,c·~ osMen mevcut olmıyan bir fi'li lazım ve mut . d~ı yap rlar. 
balıi t.:> karsılık aramağa ben- Bunlar halledılmış me<>clc· 

ULt~AY 
zer. tınla yok ki anarşi olsun. terdir. 
d 13imız mümkün mertebe ke-

Memur alınacak 
Devlet Kitapları Mütedavil Se ·nıa

yesi n1üdt ·lii{r,i: ı deı 

Yd. P. Tcğm. Abdullah oğ. Fah::ı
mctlın (18621) 

Aksaray Volde mekt~bl kar,ısında 
No. 24 de oturan Hnı ita bınbasısı 
Rasıt oğ. Cemal (320 - 511) hemen 
şuh<'YC muracaatlan !ur.umu ilôn o
lunur Müdürlüğümüzun muhosebc ı.cr ı ıle U.şra yayın e'vlcnndc sntış mc 

muru yardımcrnı olarak çalıştırılmak u,;ı:•ıt: rn mu • lırı .. lüklır. 
En az orta okul dcrı"c<'Sind kıhsıı gormu~ ve fıli ru;kcrlık vazıfc rni 

yapmış olmak VC halen D"kt'rlıkle bır lı ı bulun .ıamak şurttır. "'""'Yeni Sabahın,, 
Han fiyatları 

Tnlipleıin tah~il vesikası, htMıu h. l kfırııdı H· şımdıyc knchır çnlıstık

l::ırı yerlerden ıılılıklar ı hizmet \ c• ıknlnı ı llc- bırlıkte 11 /0/9·11 perşembe 

gı.mu akşamına luıdnr Ayıı ofyacla kMıı Maarif matbnıısı d:ıhllındrkı ınudilr 
1 

lük bln::ısına murncaatl.ırı \'e yapılm::ık sc(,me miisabııknsına ı;:ırmck ÜZ<!re 
12/9/Hl41 cuıra gunU snat 14 de mık:lilrlukte lıuJunmaları. •7971> 

lstanbut Fiyat Müralıabe 
konlisyonundan 

Kr. 

Raşlılc maktu olarah: 750 
Birinci sayfada santimi 500 
ndnci ,, " 350 
'O~üncü ,, ,, 800 
Dördüncü ,, ,, 100 

ıos numaralı mn: Beşinci • ., ,, 75 
Asker nıMerlnc yardım vergi i dolayısile 93 No. lu 111\nımızln tesbit Altıncı 

50 cdılcn azami et fiyatlarına kilo başına 2,5 kuru z.ım yapılmıştır. (8007) lr--------"-.... :z:llllİ'..,'-...-nm .. 

İstanbul günırühleri baş nıiidiir
liiğiiııden: 

Miktarı Deöeri Teminatı 

Marka No. Ki. Cr. Li. Kr. Li. Kr. Eşya clnsı 

ABB ıı01919 545 500 5449 7l 409 00 Sun'i ipek iplil?i 
24 (Bobinde) 

ABB 1103901 50!) 000 5147 13 38G 00 Sun'i ipek ipliği 
5 (Bobinde) 

H 13 w 13 400 000 669ı 3S 501 90 K:ısarlı pamulc 
K A 15 mensucnt ipclc 1nik 

tarı '7o 1 den ıız 

6/9/ 1941 günlu Vakıt gazetesilc ılfın edildiği G:!rıre y;,ıknrıcl:ılti c'i1'" 
1549 sa),lı kanun mucıblııce 22 ve 23/9/1941 ııe ı~npalı z:;d usulilc satıJıı• 
caktır. Satıştan iiç gün evveline kadar eşyu 9 - 12 w..rısıncı.• ((Örülebilir. Sıı"' 

tı'] H~adiye caddesindeki satış müdUrlügundc snnt 13.30 d.'ldır. Şartn:ııne• 

Jcr anılan gUmrükten parasız verilir. 1slcklıleriıı pey akçeleı:ini ihale gil• 
nu oglc.-yc kadar vezneye y:ıtırmalnrı ve teklif meıttupfarilc birlikte P~ 
nkçelerınln makbuzlarını ve 2490 sayılı konunda ~&z.ılı veslk.:ılannı ııaııt l 
ye kadar satış mUdürlilğüne vermeleri ltızımdır. (71hJO) -----

Sahibi: A. Ccmaleddln Saraçoölu Neıırlynt Mütfilrti. Maclt Çetin 
· Basıldığı yer: (H. Elo:klr GUrsoylar ve A. Ccm:ıledc.ln .Jaraçoğlt> m;ıttıa:ııı) 


