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Balkanlarda bagün g8ksek 
ideal etrafında toplanabi. 
l«ek ancak üç deolet 6ö
rügoram : Yunanistan, Yu
goslavya ve Türk iye. B al. 
karı B rli"i ancak l 11giltere 
oc nıiifforıkleri1zin galebesi 
takdirinde teşrkkül edebi
le t•eği için bu galcbtt so. 
nıındc. Bulgaristcını n oe Rrı
nıor.yanı11 ne şekil alacak
ları şimdiden bilinemez. 
Balka.n Birliğinde Arncllmf
luğun da y eri lmlunmu1.ı 

lazım Jlelrceği hiç u nutul. 
mamak iktıza eder. 

Milli S 
Reisicümhanunuz d .. n B. Millet 
isindeki dairelerinde meıgul oldular 

1 Maaşlara yapılacak zam Lciyıhası Encümende 
tetkik edili }or • Ticaret Vekalet} Yurguncular 

için mühim bir proje h· L.C.ırlamaktadır 

Ankara muhabirimiz bildiriyor 

ReisicUmhur İsmet lnönU bug-iin saat 16 yn. doı!'ru Bit
yiik Millet :Meclisine gelP.relt h ususi dairelerinde Lir mih -
det meşgul olmuşlardır. 

* Devlet memurlan aylıkbıııun tevhid ve teadülü bakkın
&.ki kanuna bağlı cetvelin Adliye Vekaleti kısmında deği
şiklik ynpılmnsına. dnir krumn:ı bağlı cetvelin Adliye Vekil· 
leti klsınında değişildik yapılma.sına dair kanun layihası hü
hfımet tarafından Mcdise gönderilmiştir. 

* 

er ik kanununu 
ci ma s· e 

eklenec ra 

,, sit 
Büyü ·11e eclisi, dünkü opl 
meselenin tetkiki için beş kişi ik heyet seçt: 

Ankara, 16 (Yeni Sabah) --ı 
Düyül\ Millet Meclisi bugün sa-
at lf> de reis vekillerinden Şem
seddin Günaltayın riyasclind<ı 

k y 

' topla.nmu~tır. Ruznamede Refa~' 
hadisesi tahkikatı lıakkmdnkı 
Başvekalet tezkeresi bulunmam 
MccliBinin bugünkü iı:timaına b\i 

--==:J:-["-----~==-
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Moskova, 16 (a.a.) - Sovyet 
gece tebliği: 

15 Sonkanuıı günU, kıt.alan
ınız ga.rbe doğru ıilcrleınektc de
vam \'e bazı nıcskün mevkileri, 
bu meyanda Velisal'ovo şehrini 
işgal etmi§lerdir. Düşmruıa, bil
hMSa. insanca ağır kayıplar Yer-
dhilmiştır. 1 

14 Sonkfuıun günü 6 Alınan 
ta~esi taJuip c<lilmişlir. Biz 
3 t.avyarc kaybettik. Gemileri • 
miz Barentz denizinde topyekun 
11000 tonilatoluk iki düşman 
deniz taşıtını batırmışlardır. 

8 giinde 14000 Alınan iımıa ec:liMi 
Moskova, 16 (n.a.) - Mosko-

va radyosu tarafından neşredilen 
hı.w"USi bir dcmeçc göre, içlerin
de bir de general bulunan 14 
binden fazla Alman, 6 ve 15 1-
kincikanun arasında mm-kez 
~ 8a11fa S slltun 3 M) 

r ı ı 

Ş h i.1st Amerika.lılnr çolt 
hoşum gider. Scv:imli, 

saf insanlardır. Dostlukları da 
sa.glamdır, crkcçcdiı. )'nim 
bir eksıkleri vardır: Kendi c;:er
çcvcleri içinde, sade k ndi ?.avi
ycie:i"i le düşünürler. Diiuyad'.l 
b:ışltn düşünce zaviyelerinin de 
bulunduğuna, bulunacağın:ı pek 
o knclar inanmazlar. Ve bu yüz
den cok defa da aldunırln.r. Ba
zı Amerikalı dostlarımın yeni 
bir hayret ve aldanışla üzüldiik
Jcrini gördüm. Harbi, lıfıliı orta 
çağ düellosu gibi bir şey sanı
yorl:ır. lifila farkında değiller 
ki hnrp, baskındır. Harp bilgilc
rınin, harp hareketlerinin, harp ı 
"a .. ifelerinin en başında baskın 
gelir. 

l!!ldiven atmak, kart uzat-ı 
mıik, oo.hit bulm'.l.k, v r v" :ı. 
man göstennck ferdi kavganın 
icap1arıdır. Milli harplerde bas
kın olmayınca harp olmuyor. 

1 
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yU.k bir alako. veriyon'ln. Bas -
vekil Milli )4"iicfa.fna, Ziraat, f k
tisac11 Adliye, Sıhhıyc, Nafia, 
Gümrllk 're iıılıisarlar Vekilleri 
de içtimada haı.ır bnllınuyorlnr· 
dı. 

Celse ~lınca Retah hfi..discsi 
hakkındaki B.-ınvekruct t.czker~si 
okundu. Bıı teikcrc. hakların - ! 
d.ı Refah ht disesi c1o1ayısıle um
me davnsı ~ılan bazı kimsclc.r
le bfrliktc sab1lı .Mılli Müdafaa 
Vı!kili B. S:ıffet Anlmn, :hHina-ı 
ka.lftl Vekili B. Ct•Ydet I\E'rim İn· 
ecdeyı lıakkm<la tahkikat ya • ı 
pılması i<'ııp etHği dht.~tl~ Mec-

li ,ce bu hususla icabeden mü 
sandeniıı \•erilmesi için bir ka.
rar ttt'ıh:?.Zı isteniyordu. 

Bu L"'Zkeı c okunduktruı smu·a 
B. Yusuf KemalTengirşenk slb 
a ln ra J• dr.di ki: 

-Te>şkılfıtı Esasiye kanunu
na g.öre bir mebusun isticvabı 
i~in h~y<>ti umumiyenin karan 
l<lzımdır. Böyle meselelerde bir 
ıne:lı ıs böyle bir haktan feragat 
etse bile dinlenm('.z. Çünkü bu 
hak fordi d<>ğildir, mn.şcridir. 
Y.ıni Mecliı:Jiu hn.kkıJır. Bina
enaleyh şimdi ya.ııılar.a.k i.5 Mroı 

( 6onu cııyfa 3 sütun 4 de) 
--~~~--~~~--~ 

Filipinlerde işga' saha· 
tan yagma ediliyor 

Muhare ere iştirak 
için Ma!ezyaya Avus· 

t ralya kuvvetleri 
gônderi di ...----- ------. 

Tam rıt""ot halinde bu. 
lunan Japmılar Şu11gşa 
ıuharebol"ri nd 60 bin 

kişi kay bettiler 

HA R P 
baskı n dı r 
Yazan: Aka Gü 'üz 
~arpten çekinmek, insani bir} 
duşünce fantezisidir. }i'akat bas 
kını dör t gözlü bir dik.katle önle 
mck milli kurtuluş tedbirlerinin 
ruıasıdır. Onun içindir ki bana 
. ikfLyetlerde huhmau dostları -
ının t<*'S.<;ilfleri, Uzüntülcri yer • 
sizdir. Bir Hnvni - Fılipln bas
kınına llbTadıklarına üzülecekle 
ıine. iki keı-e iki dört edercesine 
apaçık beklenen bCiylc bir h<lb· 
kını ummadıklarına, umma.m..'tlt
ta nedense !inad ettiklerine u- \ 
zülmelidirler. 

Değerli ataln.n da İspanyol 
donnnmasım bir Filipin baskını 
ile temizlcıniştiler. Cu3ima; meş 

"Yopı ~ ~' yahıız Amo-
.rH oovtt..tJ~rine münhnstr 
dtiriltlir . M~rin ~ 
SlUl l~p>ıttn ınuks<Iıte;ra.. 
1ı tr,şkil edeookt.ir.,, 

[A.A. lgt-aft nndaıı 

~ .1 
JWvelki giln Rio - de -Jnneiı·o 

du Pruı - Amerikan konferansı
w.ıi açılışında ı-eis Vargas Bre 
z!l"amıı batı yarım küresi da.)' .. • 
m~nasına. karŞı gö.steı-diği ta.ıa 
Miızaheroti bir kere dalın ifadt; 
ederek Japonyanın taarrmmnu 
Brozilya milli hayatına müds
haJe diy vnsıflanclımıış, m nıle 
ketinin her k.-ı.rış toprağını mil· 
<l.ıfna~ a azimli oldugunu söylc
ı .. ıs ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: "Ahvnlin icap edece 
ği biittin tedbirleri alacağız VE 
hic bir şey tesadüfe bırakılma· 
y cakbr. Hiç bir diişman, düş· 
uınn tamnınamış olsmı olınaRır.. 
Amerikanın emniyetin h: :o; 
H~ı m 1 nıtl;: adile ~-ın rhı ı. 
içınd yaljtı.ynmıya.cakbr.,. 

Söz l.ııı R~etti ezcümle <le 
nıiştiı kl: 

"21 Amerika cUmhuriv<.'tini11 
r.1ümessıll ıi. kaı de5 m ilİetlr>ıin 
u~rndtkları tocayüz k:u. ıeıp ia. 
ıur tPı eken ne yapnıalaı'ı il ··.rı 
etti~ '« rei" Vargasın d ~ -
Jirtti~'i gibi bu menılekPtJe iıı 
emniyet Ye- hakimiyetleri buı.~· 
nıından yapılacak olru.ı münn p 
harlkEti ba ·ret Ye azimle 1 :ı 
rct.rlaşbrnı:ık iizere toplannııt 1 r. 

M. Ro~tttinin nut1,11nıfan n
ra rei. Vnrgas alkı .. Ja.r :-ı ıı Ja 
i~linını t:Erh:tmiştir. Gı·e o 11' "! 
ya:ı ıle saat 11 de çalışmal:ıra 4ı 
lanmL'J Bohvya Rnnsnh-...,i M. 
:Maçiendo ile M. Ornnh mn 1 
mi b ~knnlı~:ı ·"*- çilınesi h J '11 ı 
aıl ı l.t la kabul .. d.lıni!'.:tir. Hu

ısonu sayfa 3 ::~hın7 d,.) 

ht.ı· ça ... :unirali Rojen tvt"o"' 'uye 
~:apılan biiyük basbnın adıdır. 
Kayzl'r ordulan bir basl::ınla 
Maıne ulasb. Ve Fran. '·l. ı m 
bir karşı gedik ba.slıını ile har
bi kaybetti. Es.ki •.rrab!us hl!t bi 
ııır ıba.!ı 1<. 

lrunıştı. Slmjernk bir İ~liz brıs 
l\lnıdır. liolanda • Belçika - Şi 
maU Fransa üç baskının mnhsu 
lüclür. Taranto nc:Ur? Birinci 
Libya baskını bir baskına uğra. 
dı. bugünkü üçi.incüsil d~il mi
dir? 

Bir ordunun baş rolü ilk fır
satta baskın etmektir. Bir mil· 
letin baş vazifesi de her ihtiına· 
li göz önünde tutup baskından 
sıynlmakbr. Bunun için üzül • 
meğe değmez. Bu gibi baskuılar 
bilakis ~kanın inkiçafına yarat'. 
Hal'l? b~ defa g,elı1:ıcye gvr~ün, 
r,t--ldı mı, ya devlet t.< , va kuz
gun leşe deyip icapl,..nn • t 1 il 
tın başka çıkar yol yoktur. 



ükse 
Okulu 

ısat e 
•• ru • • 

Gazeteye ve Gaza ciye saygı is1iyoruz 
Sayın Direktör, 

ok! demenin cezası rOkuyucu -
• er enı 

v 

Diyor ki ı , 
Bu ne biçim 

müeyyide? 
1sim ve adrainin uuı.htm: ~ 

masuu istiyezı bır kamm:iz. bize 
goPderdlgı mektupta diyor: ki: 

j Halk Doktoru L 

Dün okulunuzun şeref günü, kuruluş ytldönümü idi. Üç gi.in 
&ıce g:ızetem.i.2:i bir: tezkere ve ımr daveti~e ile bu mutlu gjblün 
aevincine iştirak etmek ii7.el'e davet lutfunda bulundunuz. Te
uekkür ecl.criz. Ancak, dün bu törende bulunma!\. için gaz temi
lli temsilen gönderdiğimiz a.rkad~, çok Ç.irkin bır hareketle kar-
11Jaşrmş; merasim salnnıma nlınmzımş,. kapıdan çevri.lmi.ştir. Bu, 
sadece bir organizasyon bozukluğu değil, beklediğimiz saygının 
esirgendiğini de ifade etmesi bakımından çolt §3.y.a.'ll dılikat ve 
lnüesaif bir hadisedir;. 

Dünyanın hiçbir yerinde da.vetnameyi hRmil bulunana lıüvi -
fet sorulmaz ve gene dünyanın hiçbir y.etiııde davetname h8.nıil.i; 
lay:ct-yerinde.n ~ 

ada fahiş fiyatla 
tesbit olundu 

cBabamız 929 senesinde vefat 
~tt. Aileye 25 lira maaş bağlan.dl. 
Kilçük kard.eşlın Mühendis mcltl.e
bınde okuyor. Bt1 yıl dörduncil sı
aı1 tadır. Al'da yirmi ~ lira ile 
bırısi Tiiksek tahsil yapan üç ki
ı;ılik: aileniD ıızı btıhraab. günlerde 
naırı ı g~c:lilı:J.erinJ ırormak ıs.. 

teı·im. 

n ~a.7.ctemizde: mutlu gününüzün as!I h yeca ·m ifu-
cle eden bir yazı bulamamışsanız bunu saygısızca işlenen ı:nibali 
bir hareketin ağırlığına. bağışla.yıruz. 

"Yeni Snbah., gazetesinin manevi şahsiyetine .karşı yapı
lan bu lnirmetsi.-;:lik önünde ne düşündüğünı.iziı bılemeyi7.. Gaze
teci: b'ı: oyuncak, matbun.t fantezi bir varlık değildir. Onunla te
masa gelenlerin; gclmek isteyenlerin ve g lecC'k olanların ria~ .be 
mecbur buhıuduklıar.ı çok ıniilıim vazifeler vardır. 

Efk".ı.n umurniymıin miiı:n~ilL olan müesıresemi7 şahsiyeti 
rnaneviyesmi:n lıiçbiı: .surette lurpata.nmasma ıniis., ec!emiye-j 
ğinıizi hatırlatmak, Şlıl çi..rhln vaziyeti ihdas etmek istidadınd bu
lunan. ted.bira.i.z ve t.crtipsicla::den intizam değilse bile saygı iste
diğim.izi anlatmak ~ndir. 

Misafirperver bir milletin çocuklarıyız. Davet ettiğimizi ka
pı dışarı etmekle; reddetmekle değil, y.er g9atcrip.. ağ:ırl:unu"-ltla 
haklı bir gurur duyarız. Bu an'a nevi haslctıimizi ve medeni jesti 
wuıtanl.annıız olursa, onları illetmeırJAc maalesef imkan yoktur..! 

Hürıneilerimiz em.yln direktör. 

i 
VE~oe 

üSR~
0

L 
U :ı ve iktfüas lıaltkkt nmhlu7.dur.] 

Yazan: Muhauı:em Zeki KORGUNAL lVo. 58 
Haman, saati ı:maıtinc, hatta 

cla.kikası dakikasına uymayan 
ıario tabiatll, engin. ilitirasfl ar 
kad:l.9lllın bu nözleri karşısında 
yumuşadı. Az üı.ıce oııd.un yum
ruk yememiş, hııltaret görme
miş gibi: 
- Canım dedi. Bırak lm deli 

saçmalarım. .. Bugün bir iş ya
pamadı.k. IDıc:ı Mls.ırda her gün 
bir. kaç, k1şj.ni ölmesi lfu:mır de
fil midir.? 

Velit ibin Mı.ıs:'au-. her Ş<::y.i u.
nutar.ak güldli: 

- Zararı y.ok- Bugün de is
tlı:a.lınt edelim. Ayni z::m.anda, 
ie;-:ıizlikte:n ş'kft t ctmeğe hak 
kımız vok ... E'irav.unllll hazu. -
runda: HfU:uıı 'l>~n Ş aybdan al
dığımız yirmi bin lira.yı u.nut
tıuı. mu? 

- Bu katlıır para: wmtulur 
m.ı.ı \~lit ! Fakat ban istiy:~rum 
ki uf gelirlerimizin arlwsı 
kesilmeaiıı. 

salleri saymakla tük nme7.. riuk 
dalına kuvveti.ıı v· rundad1 r: da 
ha doğrusu, hak: dtin~a kıırııl
du kunıluh kuvvetin esiridir. 
İnanma.;;.san icıbat ede) im. 

- Nasıl i lmt edeuıllrs.in? 
- Yumruğumuıı kuvvetini su 

ratında tekrar den mek suretı-
.ıe ..• 

- tı;;bat«ı. hacet yo Velit! Bu 
na seni tanıdığım gıinden b~ı i 
şüphesiz inaıu:t onım. Şimroıı, 
en ağır işkcueelerlc gebertilme
ğe layıktır. 

- At'lb.k gidip kn.rrunıı doyu 
rabilirsin. Eğer bana. inandığını 
söylemcseydın, mına gayet m;
fis, gayet mükemmel bir sop:ı 
ziyafeti çekecektim. 

Haman, büyük bir telılilte. a;t
lalml§tL Ifafc> ·ten fu:aı.l edilen 
bir kuş gıbi cıqn.n.aı. <'ırpına. içf'l·i 
:ıt-0~u. A ·cıb't ı ~ t .Ll.mdan <·ok
tan hazırlanmış olan ycmc~'in 
başm.a çöktü. Ht>m büyük hir 
iştiha ite yiyor, hem de Lendi 
kendine .,;öyleniyordu. 

Cl 
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-ı: *"~Pbe.. :ntl'ii"i1çr;i Zava_ ı Iıiı· ... a .n: 
f1l ~r """.dün r.k an1d - a :=- k . .. 

t·:~ı::T)r sı" A l·.ara'\la f'.,.'.i.ı::ı;!=:t i". z. hu ettı.::ı- OUlU 
]T,ı.,~be n··-:ı·~ .. -- ;\nkııraıht .t. .. _ ~ •. }/;.U ha.va.gazi b~ru:;u
f:ı.ki.,.1~ V<'ril ,. k ıtı ·,1 Jirn - ı n u .. U:ı.ı:i.ıWn newcciııdc ::ler-
lık v·n-Hr(' a·t 'fl"i"••~H::ı:1e- ka~ · ver iıınoooe :.ı;:;ı.valu b •• kadın ze-
rıle \.~;~Pr °b"7.1 TY'f'S"1<'1cr h:ılri·•n hıı:i ·n..:re .... iJlmüştuı·. lstanbul 
rl"' nn.1 -ilive Vek1Petile temaslar B...,.ı. ... d.iyes.r mnkina !:tu.J;esı ve :bnı 
y:ı.pacaktır. nıy-..t. IiltKl rk~u bu hususta 

. • ta.ı.ıUkat ya.pm~ıktadır. ._ .. mdı· 
Yeşılayın k-{!)ngresı ye 1md:u- vmı:tm1 neticeye Kore 

Ye-»'·•'.\- Oc~yet·~"1en: liı.ğ·ımıu yauıntlaıı geçen hava 
Yirm" m~ı.ci yıllık kon<:rremi7. ga .. ı ilOIT.Ullün patlau.1~1 ııctıce-

İkiııciki!.:ıumın 18 inci na zar sinde sız.: n gr 1lğ1mdan eve 
g-iinü aaat on buçukta C 1f :l l- girıniş ve za;nı.~lı kadının zeb u-
oğlunıh Eminiiniı HülkeYi salo- leneıck ö1 ~e sobe;> olmu!?
nımda. yapıl eaktır. Azamı rn tur. Bu itruarla.Jı.:uıagazi boru· 
teşı-.ifleri rica. oluuur. sunu ll;ıL.lın yaıınıdarr geçiren 

Ba!ıkssirde avcı\arın 
geçirJiği bir tehiif<A 
Balıh.w.r, (Hususi) - Kep-

siidlın Serçeörcrı köylcrindert 
6 ld.;ıi Çn:taica ormnnl:ırma av
la:nmak için gitmicLıdir. Avcı
I.ar mevcut barut saçmaJarı.mı 
hapsini atrş ynparak sarfetmıŞ'
lcr, köye dönmek ti7.ere yola 
cıkı.nışla.rdJr. l.t""akat çok geçme-
den karştl'arma 8' azgın donıuz 
Çlli"nh-stır. Avcılar h:ryvanla.rm 
'On ~rdm!1lart önünd ne ynpa
cak.larını şa~ıl'mlŞlnt"dır: Iı tıJ,at 
canfarını Imrtarnı k için ,ı i bir 
lırarl ellerin, · l alt-a1arla 
domuzlara sa drr.ına1 tan ba-;Jh 
çare oltnndı.ğını SJllayaıa.k Jıı.i
cum:ı geç_ınıi<4feroır. K:ı:ı"tli: bir 
dövüş sonunfüı: 6 domuz oldü -
rü1mi:l~tiir. 

iz.mirde yakafanan 
esrar' eşler 

ev salıibi raciadan meıt ul gö • 
r illme.ktccl!!'. 
Diğer tarnflıı..n belediye, bu 

şekı ·:.teki 7,e~rle mıe va r,.aı:anna ı 
mföı: ohnaır içm, yeni yapılan 1 
in .a:ıtf:ı ha.vagazi borularının l& 
ğun :rdan mümldin oiduğt.t k::a..ı.. 
dıır. uzak g.eçir.il.mc:filııi n H'ıkr<lar 
lara b.ldirrı.ıif,>tlr. 

Demir}ı·ofiarı~da bagaj 
eşy.-..sı ziy.,.,a uğr<.Arsa 
Aı.ıluı.ra, (Husı•SlJ - Müna

kalat Vekilliği Devlet Demır
yalla.n İdaresi ıtara.fmdan bır 
yerden diğcr bir yere taşman 
eşyamn kaybolnı.."Uiı lı, ; dv ya
pılan geı ekli muamele hakkmda 
yeni blr kanun projesi lı.azırla.
nu, tır. 

Yürürlükte bulunan hüküm
ler idareye teslun olunan l<ly
metli c _y:ıuın kaybolması halın 
de alınan nakliye ücretinin 10 
mislin:in- verı!.mmrini funirdir. 

Proje ile bu hüküm kaldm.1-
ınakta "e ycı.r.i.nc değ·erli e:::yaJar 
dan fazla l,ır ücret a.lın.ması nı.. 
suJii konnhnaktnd.r. Iln fü:ret.
lerle k:ı.ybola.n eşyanın değeri
ne yn.km bir par~ sahibine ~ 
m.inat olıu·a.R verilecektir. 

r 

san yükseleceği zannı ile ene
rindeki mallan satma.makta 

ı suret.ı.e piy~ d t tahta 
it ' t. 61 meyJ.: n::.ı 0 eirm t-
tı:!du: er. 

Dun Su!tanhamam Topal-
) ..... 11 f:.aıu ya.nınd,ı ıı.tlbur .ı: u
ba.r 1cap uul.l.anında trıhta çi
vı Lu ...... ıdu.gu hu.ı.de gden mu.;;
Lerile" c lYOk) cevabı \'cnniş
tıı·. Bu hususta Fiyat Mürnl.a
be bJ:rosuna şikayette bulunul
muş, bi.ironun aHl.kad;,ır memur
ları dl .• tlra.nda yaptıkları araş- ~ 
tırma neticesinde külliyetli 
n11 _ı:.ard:ı. .. ..ın ta. çivi bulnmşl:ı.r
d.lr. Tlcarcthmıe.sindc mal bu
lundu,_ ı Iı:ıl<le v.nmekten imti
na eden suçlu Nuba.r hakkında 
:.:ıculan bir zabıtla adliyeye tes
liın edilmiştir. 

* Diğer umftmı Mahmutpasa-
d.1. h\amer ınağ~ı sahibi 
pazen almak üzere gelen bir 
müşteriye metresi 50 kuruş kıy 
nıctiııde ol:w. bir pazeni 80 ku
ruşa s:ıtmıştır. 1Iüşteri pazeni 
almL'?, fakat fiyatta gördüğü 
yü'ksekli:kten mağazanın ihti
kar yaptığını anlayarak keyfi -
yeti Fiyat mürakabe bürosu:ne. 
bıld·nn:~ir. 

Bilronuı1 alakadar menmrfa
rı y3ptıkları tahkik.at neticesin
de suçu sa.bit gör<liıltlerirıden 
ınağ.ı:ı.zn: sahibini fahiş fi;y ıtla: 
mal sattlığı itldia.s.iyle adliyeye 
teslim etmişlerdir. 

Baymdırda be ğu ran 
çocuklar 

İzmir (Hususi) -- Bayındır
da Karabe!!er köyü bal.kından 
Thl'al:iın cğiu 12 yaşında Tah
sı.ıı Er"akır ile karde§i 9 yaşm
da Himmet :G"'rçakır farlaya gi
derlerken istasyona: yakm U
luca çayından geçtikleri sırada 
dağla.rd:ıki k:n.rlar.m erimesinden 
taı ıı sulara kapılarak boğul 
muşlar•l•r. 

Edirnede yakaJana,ı 
kaçakçılar 

]}dirnc. {Yeni Sabah) - Ev
velki gün Ytmanistand.an EWr
neye Bakır tel ve ipek ipliği 
kac:;ırma.k istiycn Yorgi Yusuf 
ve Osman, gümrük memurlan 
bralındı:ı.n ııuç üstünde ya:kalaın 
mıştır. 

Hhyntın bu acı cil•.relcrinden ha
i.P-ı:l albuıdı .. ı: anlaşıllm Muh~ndis 
mektebi Müı.iürü., tcleber.in yeni 
gu dil:lcri ta! ilıic vermeleri lfıııın 
gel • en geçım dört sene zur!ında 
n .... dL'flse- alnk•1 bile ~ostermcd klcri 
·:ukwı gelmesi rnuhteıncl. zararlara 
km«ı 10 liralık dipoziti istcmc[;e 
I.mşladı. Ve ~ayanı eser tar. fı !!ll 

ki bu parayı ödemiyen talebenin 
~ı-amvay pasolarını tasd.k ctmi- ~ 

yor. Ekmek parasını bık gilclük- ~ 

fo t~ntin edebilen krdc5'int gibi r.1-
kir taicbe on lirnyı nereden \•e :e" 
cek? Par:ımn tahsili içirr lrnnunl 
yollar drınır.ken tramvay pasolar:- f 
m ta.:J{liL etm&111elt surctıle ınilit'..e
iJit biı· idaı·e sisteıni tatbiki doğru 1 
mudur? 

Fatihta bir 
ev çöktü 

-00--

Enkaz a tınıda 
kalan &iı· Kadın 

!a?l"l'Br! _dı 
Fatihte H<.dkadın nıalwlle.sin 

de Fınn çıkmazı srıkagındu 13 
numaı alı ev dün ani o-ıu1'Uk-cök 
müşliir. Ev sa.lıibi Emine ı.a
ıç;muyarak. e.ııl<a:.7. ~dL1nda, kal
ıru§Ş1.I. ela yetişeı:ler w:ı.rafJıı.d .. n 
h."Urtarılmıf_/Llr. Y::ı.prl.t..ıı ta.hki -
kat netieesin<lc ç{) ü .. .tüyc yağ
murun sebep olduğu an.l.ru ıl · 
mı:;tır. Emine şimdılik kamf'ıı
Ian tarafmtlan hinr.-ye edu
meıttec1ir. * Beyoğlunda .M1;;ktep Boka
ğında 38 - I numnı da l ömüı· 
cüıük yapan Üı:;manın köLıliriin 
kı!oınm l 8 kuru~taıı sattıp. a- j 
Dıt olınu.-.tur. Düu 2 inci asli
ye ceza ~ malıkcme.:..ind~ y.apı:lau 
duruşması ne.ti<:esiu.de suçlu 25 
lira para cczasma mahkftm ol
muştur. 

Dükkanı yedi gün: ka}?alı tı1. 
tulacaktır . 

Çinko üstübeci 

- Cocuk. gib!; k-0nusuyarsun 
Haman! Bugün öli1 gelsim diye 
gıdıp adam IIU: Ç>ldüreiim 7 Hem.. 
de artık burayı sen idare ede,.. 
cek3in. Ben. sık sık sarrı.ya gj:t
m k, U.'ir YWlla ahbaplığı iler
letmek kar..ı.rında~ım. Eğe!'- sa -
raydan ayağımı kerer.aem, ileri
de ne Firavun. hatta ne de v~:r 
olalıiliriın. 

- Eövle hülyalarla va.kit öl
dürmek iyi dcğ!ldir Velit! 

- Sen lıiilii hüll('n ~iııde 
koşluğılmu s2.ruyuı:sun; mutla
ka ta.ııaldmk edecek bir gayeye 
doğru k-0stuğumu bir ıt..üdü an· 
hı~·:ın:ııyorsun; y.alıut anla~ -
maroı gibi görünüxarsun. Eğer 
ıruratma bir yunn:uk, daha ~<:\k 
etmemi istiyorsan o ha.ska ... 

- Hak, kuvvetin esiı iclir. Ve
lit, yeJ.uen göğı::. kada.ı: h.:ı.kiıı.lır. 
Şimronun biı· dakika fazla ~raş_u.
mağa. hakkı yoktw'. Şımron ô'
meli, Seı-ah gebernıeli, hiltilıı 
dünya ynnıp yıkılmalı.: fakat 
bi:ıim ortak yaşamalıdır. 'Ya.§a
sın ku;\..".Wte dayanan hak, kalır 
olsun kuvveti olmıyan haksız!. 

* Velit bin :Mus'an, ertesi gün
den itibaren .saray.u. gidip gel -
mege. Firavunla konuşm:a.k alı;. 
bapbğı ile.ı: letnıeğ~ başlamıştı. 
Kurnazlığı sayesince kendisini 
yalnız Firavun de2il; büyük kü-ı 
çük bütfüı saray mensuplarına 
sevdirmişti. Hatta baş vezir 
Harun bin Şuavıl'. bile \Telit hin 
Muc'a.ptan cok lıoşlaıınrn1tı. Bir 
tu:ilıte kırk bin liı:asını alan bu 
haydutla konuşmaktan şimdi 
~OD-"'lIZ- bir zevk: duyuyordt ~r) I 

lzmir, (Yeni Sabili} - B'ır
buçuk ay içerfaL"1de yaka!ruum 
meşhur dört buyüJc esrareıdan 
sonra diin de büyük biz- esrar r 
oataklıanesi meydana çıI:anl
mı~tır. M'eşlıur esrareılarcfan A
raba.er adi'7fe mart.f Shliüiaddin !çkinin tesi-i · e kızcağızın çantasını 

kaptı az, ab h olunc da; çanta ve 
biferlk~e~i nereye koyacaklarını ve 
nasıl sakhyacaklarn:ı~ bLemediler 

ve sürüefüru Amentü yakalan -
roıştır. 

lzmir P"'r.ti Müfettiiıİ 
Adana,. (Yeni Sabah) 

Cumhuriyet H.'tl.k Partisi mil -
fottiş).erinden Bay Kemal GUn
gön Ankaradım şelirimize gcl
miRtir. Müfettiş rialkevim.izin 
:ta:.aliyc.-tleri üzerinde inceleme
lcı.'de lmiunma:kt:adır. 

Almanyadan m u I 'ctimı
ze getirttiğimiz çiııAo üstiıb<'Cl. 
son giinlcrdc gdirtilemedi:ın
dcn şchı imiz F}iya.snmnda bıı 
mndJe azal;nı~lır. Bu husn.sta 
Fiyat Mürakahe bürosuna ya
pılan: mftraea Ltiar üzerine key 
fiyet alalrad:ırhTa. bildiı ilr ·"tir. 
Ticaret Vel:alı:ti fu:t.übecın le
miniıre ça!ış:ımıkfir. 

Süm .!rbank Verlimallar 
E az:: rı M dürü 

Süm.er:bıutlt Yerilmalkız Pa
zarı 1',füdüri.'t B. Ahm-et Özbu.· 
kır bİr kaç ~üne kndar müesse
seye ıait bazı me::ıeleler hakkın
da aı:tkada.rla.da temasfa bulun
m~rc üzere Auknı aya ~lılecelttir. 
Müiıtclif ın~cleler arasında 
halka 1:7:ı.sma. patisi~, a.merilnuı 
ve saire tevzii işi üzerinde il"ili 
makamTu.rla temasta burunarak 

Haman, bir k:ı.ç adtm geri çe- I 
kildi ; 

- Sakın ha! ... 
- O halde bana in~ sözleri· 

me kıymet ver. gayeme. dil uzat 
ma! 

- Sana inauma.ına-k hwdi -
me mi düşmü.s Velit? Sık sık gi
dip gelmeni biitün kalbim!e ar· 
ru etmezsem gözlerim kör ol
sun! 

- İşte bu sözün hoşums. git
ti. Biraz d·ı Şimn:ı.ııdan bahse-

( ArTwsı v~ 

1zmirde su ihtiyacı 
iztnir (Yeni S::ı..balıJ - Son 

soğuklar yüzii.ndeıı şehr'ın muh
telif yerforiııde su boruları -pat
J,;:ı.m.ış ve bazı yerlerde halk su
suz lialmıştır. V.alilik derhal ta
m.irat için emir vermiştir. 

Adana da müessif bir kaza 
delim. Acaba lıüyük.. d.Uamanım s,------
tiimdi ruırcda? Bir türlü vu~la - Ad f •ı• K 1 ~ t: b•ı• 
tına ıın.H olruııadığlm Serah!. mi.i au.a ngı ız onso os nun o omo ı ı 
temadiyc.u kolı:~ll'i arasuıda Sl· hendegv e yuvar andJ katip öl Ü 
kı}.-'"Or: mu. der n. '? ' t 

- Yavuklusu değil mi, elbet, kançılCU" VJe şof Ör yaralandı 
te sıkar! 

- La1dn bir d fa elime- d~ 
1trse!. 

- Ne yal!arsın? 
- Seralıla baş başa g,<:ıçirdıği 

günleri fit11 flttı burnundan. ge· 
tiririm. 

- Demek kendinde bu hak
kı buiahiliyor.um. 

- Yıne mi itiraz Fmman? 
Hangi haktan balmediyorsun? 
Senin lıa.k, luLk diye tekı·ru·Uı -
<lığın şey, bizi ~ı. mezarlık işiffi 
yapmaktan meneder. Kr.ı.p.ı kira-
ü istiyerak halkı Wjl;Ille.ğj ne 
ta:kkımız var? FirallUilun o ka

rar illi>a.n h\1 urunda_ b ~ v.e-.ti· 
rine hakaret etnı.eğe ıı~ hakla 
aı ? Mısırlılruın, k ndil ri gib' 

.nsan olan Beni 1•u:ailc zulüm 
tmcğe ne lıal1.lJn 'aı : Bu mi-

Ad.anadan yazılıyor: 
İkincih"itnumm 12 inci pa.

zartesi günü Adanada feci bir 
kaza olınuş:; İhgiliz konsolmılu
ğmuı aıit otamobil dorin bir 
hendeğe yuvar.ı?nmı~, içinde 
bulunan kançılar ve soför baş
larından yaralanmışlar, konso -
loshık katibi ülmü~tür. Hadise 
şu şekildeo cereyan etmiştir : 

thgiliz konsolosluğu kruıc:iları 
ve katibi Mısırcla;n tayyare ile 
gelen postlayı alarak Toros eks
presine yetiştirmek için konso
losluğun otomobiline binmişler 
ve Adana tayyare- meyda.uına 
doğru son sür'atle ilerlemeğe 
başlamışlardır. 
Havanın yağrlı ve yerleı ir 

çn.m rıa ve kaYr:,ran bulunusu 

:yüzünden otomobil eski ista.s -
yon polis karakolunun bir kilo
metre ilerisinde kızak yapmış 
ve şoförün direksiyona hak.im 
olamayışı neticesi yol kcna -
rındaki hendeğe yuvarlanmış -
tır. Otomobil alabura. olinuş, 
kançelar, ıltonsolosluk kıl.tibi ve 
~oför de devrilen ara.banın 19.1. 
tuıda kalmt§lard1r. 

Kazayı: haber alıp hfııclise ye
rine ycti3enler kançılan vecş_o.. 
förü b:ışla.rıncla.ıı. yaralı olarak. 
konsolosluk katibini de boynu 
kırılmak suretiyle ölm.üş bir 
halde bulmufJla.rclır. 

Za.btta ve adliye h&diı-e.ye el 
koym.UD, tahkik.ata ~-lamışlar.
dır. 

aç::naz ki... 
Ed.rnekapıda ottu ,m tsmail, tb

r.ıhlm, Ali ve ®rbukacı tsmail dört 
s..ıçayağı.> denileccl~ vaziyette arlut
daştırlar. Bir tek kusudun var: Balı 
sine tııvla oyruımak. tşte evvelltl 
gı;n dC a~m illet,n tesiri alünda 
mahalle kahvesinde t"\ lit rniı.saba
kasma ba;li.ınıışlardıı-. I3u sclerki 
müsabaka ne blı;:. tane porbkaı; ne 
de d0rt tane çaydır, Kaybeden ac
ıt.atlaslarına pntlayıncaya kadar iç
ki iı,;ireı.>ekler ... Tavlanın lçnrşılıkll 

kahrnmımlarr All ile tbrah::ındir. 
Al. bütün. ı:ncharet ve gayrctıııe ra.i 
men partiyi kaybl!diyor. Böyle fır
sat kaçırı:l!r. mı hiç. Dlğerlerı asal
m,ığ, ö;ı:lıyodar. 

- Haydi bakalım maçı kaybet
tin. Rakıhm elden gel! .. Zavallı 

mağllıp dostlanna Edirncltapıda 
Tahsinin meyhanesinde ziyafeti 
çclonck mecburiyetinde ltatiyor. se 
aUer-ikdedikı;e şiŞt!ler boşalıyor ve
bözım dört ahbap çavuşlar kafalim 
tamamilc tütsülemiş oluyorlar_ 
K.c'ı!ir barcf'akt:ı olcfuittı gibi durıw 
mu hiçi' O ıtırnda akıllan.na esi}'W; 
&yazıtta Ayla bahçesinde de fiya
kalı eğlenmek kabil ... Derhal rota
yı. oraya çeviriyorlar. Ayla lok:W
U\smda da bir tuıyli içtikten oon
ra !ki t'Srnfa yalpa y<ıpa yapa yola 
dJ.zülüyorlar. işte tam bu sırac!a 
t.€m '!e ismindclti oku;nıcu bir ba
yar da !'8ll1Ilda arkad3şile bi.rllid• 
bu dört kafadarm karşı.ama çıJa.. 

ycı. &ki.d.enben tarudı!ı bu kndu:ı 
da gPzü oldu_liu anlaşµan AUrua 
'·-.fasında bir ffü:ir şimşek gibi ça
kıY.Or. Ccmile_vi çevirmek! Bunu 
arkadaşlarına anlııtıyor. Onlıır da 
sonunu muhftkcme etmeden dmilal 

bu fikre iştirak ediyorlar. Şiındı 
k.ızı tcnbu bır sokaı:a sokmanın 

ımidre' .. F3Z'la dı.iı;ünm<.>ge mahal 
Lilinadan hiç biı' şeyden haberier1 
elmayan Cemile ile arkadaşı yulliı
n i~bı tenha bır sol~aLra sapıyor
Iır:-. Sarftoşlugun t.e$rile kenclisiıu 
Dempırey zanneden i!:n-uhım hemen 
arkalal'lndan siğii'terek Cemilenm 
y;ınmdaki cibllkanlinın sunıtıııa 
IUr yumruk aşkedıyor. Znvallı a
dam bu ani tuuıTuz karşısında yer~ 
-:ru' adanıyor. Bu sırada vak'a ma
h&Jiııe yet!şen dizerlert de Cemile
Ji abluka altıııa alıyorlar. 

Zavallı kızcağız ağlar, onlar yı
bşırfar. Nihayet kurtulliıamn im -
lt3tıı olınad.~ını anlayan Cemile 
(Y::ıngın \'ar!!) diye bar.:ırıyoı· vtı 

kotım~f:ı başi1yur. Bu mukavemet 
ltru ~ısında d:.ı tabansız kahranıan

J;:ıı- ( ! ) bnş}ı;yor.lar birer bırer. kaç
ınıt~ :ı. İbrahim bu firar sırasında 
<rem 'lenin can havlile. dil.şürdilğiı 

çantayı göı:ilyor ve an.u: almaiı da 
ırur.al etıncyor. Sabah olup ta ka
talardakl malimufrnk geçince tb
rdhimi alıyor bir korku ye kurun
Rı: Ya hırsız diye yakalarlarsa! Ue.. 
men evden çıkıyor ve içinde bir 
alyans yiüil~li. bir eıaiven. bir Iş 
:b<ıınknsı cUzdnoı ve 110 kuruş bu
lman çantayı do~ arlaıdaıı Ha
aarıa götürüp teslim ec:Uyor. H:ısmı 
ela ayni korkuya kapılarak arka
da ı Alinin anasına veriyor ve işte 
btı su:ad'll polisler. yakalıyorlar~ 

Dı.in Sultanahmet ikincı sulh ce
za m:ılıkemcsinde yapılan duruş -
mal::!Tı ncticcsi.nde Allntn tevkifine 

rar \tecili vor. 
Ali bapishar.eyl boylarken bil-

111em nksamki s:ırhoslu~ın bu acı 
llibetinl görerek biraı uslandı mı? 

bu hususta izalia:t al.ıcaktır. /'·-----------~ 

Le 

~AA'VVVVVV 

ABONE 8EDELl 

Ziya Gün davası 
Dün Sultan~ 3 üncü as

liye hukuk mahkeme~:.in.de Ziy;& 
Gün..dn.vasına de;am edil.rni:ft,iı·. ı 

Dur.ışmada her iki ta.va [ v~ ı 
kili de ha~ bıılım:r:m.ı..ş,tur. 1 &~CLJK 1400 Krı. :rro;ı Kı-ır. 

Celse esnasında iki tarafın 6' A. Yt: 1 Ki 750 .. t ..ıso 11 

mahkemeye layi.hrt vernıesi ü- 1 AY1Lı R; 4a:-; .. oo.-. 
zerine duruşma, l~yiha.lar.m tet- _,s =-A•Y.•L•r.,K ___ 1troı-oıi'ii.' ---~s!11 
kiki '\le kamı:uı_ veril.masi ~in 
başka bir güne bıraJnlm~tır. 

Aka-emfda sömestr .Kiısuıı 

tatili ·1350 17 1357 
!stanbıtl Güzel S11.ll'aLfu.r A- • 

kadcnıisi dünden iti baron 5 su- ZfilliE Snn Xmum f ll ci lttlL 
bat tarihine kadlr 20 .gün sö-
mestr tafüi yapacaktır. L-__ 2_!_, lS42 

Çiftehanda facia J 

Adana, ~Yeni: Sab::ıh) - Ulu 
kışla ile Po7..a.nti ~ela Çifte- : 
hand& hii· .f:u:ia ofinuş. dört .ki
si kömii:rle zelµrlennıek surcti
le öimüsttir. 

Fz.ıcia Çiftelıan istasyon Şt-
fi Zelmri)i:ının. evinde c an 
etmiş, Ze!rnriyanı.u kar.llil Fa 
ile 8, 14, 16. 19 Y:lli ı mtl d 'rt 
çocuğu mangal kri.nıüı: üy le ze
hirlenmi.~tir. Çocukla.: U. hu
lun muş, :un.lan ug 
yet te Jı._d.:uın 
memleket h.41~ · 
n~ tır. 

CU!'ıAABfESi 
Gl.in._ 

2.19 
Öfl• 

7.18 
l.A~1 I.2..2'3 

Vataı 

l ... "if.' 

t!<indf 

9.46 
14.SI 
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( TORK Dili BAHiSLERi) [ En So-;. Telgraf .Je Ajans Haberleri ıJ :ei~~y~n~ 
TORKoll.1 N Sil YAYILMALIDllP. K nt Ciano Refah tadisesi tahkikatı Rumanyada .. =~;;:;;= 

"':'ytu-yo~ vazife t.eşkil edecektir. ilk Bal· 

1 
al' '& (iJ tarafs ı .wi BlılAif-Me) -edilen 5 kisilik heyet deriıal va ikan ittifakı ~ '* nziyet 

lisiıı dahili niEamnaıncsi muci • mesine başlayacaktır. & k. f :içinde eden iJe]eni yııı;pmalta 

E ~ dç« .. .Alw!oıu rıırlar ki pek mühim w &üç bi~ 
ıAJaa-: 4lil•mlen mdm- işUr. 

klln olduıhı kadar yabancı ke- Ancak ömürlerini bu işe has-
0 ı1ıMa nderıler bu faaliye\lin dıe mİıl-

limııtleri 11itma.k. ve ka.riıbğı. • tchassısıdırlar. Esasen sayın 
lunmayan yabancı kcımıelcn.ı yuarlanm\ZC8. bul\Jllaca'k Ti.i:rk 
hlÇ degiltıe t.asrif ~Jlerinı il l{ 'Ii.irkçe&eştirmck için İstanbul kwımelcri; Türk D urumu-
8- Birtiii binasında ve Ba- Dım yaJnız :snenıJeket cuı.rulın-
mn Bir••.r> :aeilli ~anlağuıda. - • de topladığı ve bu sözlerden o-

..,. ta t>ille yaJua tir ayıda 1934 
bırlik "e ~ mUmessıütrilliıll ~num nefl"Cttiği tarama der
toplandı~m babcr verdi. , _ _,. b ı l ı d 

Yine ha haber: tepi~. gıaınin içW-e u unan ara, ı
mııd:ı ka ruı v~ tasııifo t ' bi tu

A - -:Ier nnıhnt"!"trm ~'f:'M twnn ve d r inin iki mis.ı o un 
Tfu·ı,,.~ ı .. lime bulmak \ c kul-

1 
"'ı<C ı ı f 1:ılcır le; y b.ıncı s.ı.ydıJı.."nız 

lan kta serbest ~a masmı;; . scwJcrin "'C ı.Ü tutac:ık 1.elimc· 
B - Ancak dı plırı te nını J 

ıçin ı-ultıııaca.k k lımelerin Ba- ı lt..r bnluna ıadı mı! Eğer yok 
~n B·rlı ~inin merkez heye inde i e; 1i a'k t Türklorim!'I, ve orta• 
tt-6ekkül 00~ bır dn k ı ~ Asyn Titrkforia:'.lm ı: • uut \ c 
ei tarafından evvc'ı.l topl nma- muteadd,t • ~ı ı ı , Ilı t 

W-ı terclimc edilmckU! idi. Bu 
t.lra: ~ bu kelime. rin i ~ r-::1 ~rcümeler içinde bily:Uk dfıfıi 
beş gündo beııetenlerle, ve bii- d\ı w 

!; ... ,..,._._,.-L.o. '"'·-la a~na ~oı Atatürk; şahidi -01 gı.un ;gece-
_,., ~ .. ~":ıcı.., uu, " lı . caJ.ı.<;r , • : c-ı 
la.n.masmı: ve aynca da rııdyo, nebi keli!nesi Z3.Da di,cn. bir 
ajans ve gaz.etelerle bu kelım17 çok kelim lcrin k'"l.:l r nin T"rk 
lcrin halka yayılmas1nı; k:adaT Türla;e ol~u. v.eya 

C - }. ektep kitaphı.rnm. k?- yabancı nnuı altu~a e~i~ıın 
nan terimleri de gaz.eüllerin tertemiz 'Türk :k~hmclerının: 
k\ıllanm:ı..sını; vaktile, hayat dil oldm a.n hal ve sanları ile. 
R:, rılığının önüne gcçilıncsini de Tr evcnt balundnğunu görm'tiş
knrar altına aldıklarını bildir· til. 
'inekte idi. lRtc bu ıetltikatmdan sonn. 

Yeni bir dil hareketine geçil- dır ki Atatiırk bulma ve uydur 
cligini bikl' ·en bu güzel çalışına ma usullere 'Son verdirmiş 'O'e 
k.ı..rarların okuduktan sonra; Tiirkçcde yutr.ıncı gı'bi görülen 
'l'ürk ben i ihtiyacının fü~li O&manhca hclimelcl'in lmflaml
için eJJey · yıllardan bcrı bu ruasma miisamah'a -etmiŞti. 
yolda cal ınla.rın da. bu husus· TUrkfu~i\n ilın1 b nliğini, ve 
laki olguı .J<larmın t:ıtbil. ~.il- hmbi kıdem ve faaliyetini mey 
mcğe başı. ıdığmı dogrusu gor- dana koyan 'Tiirk dili lehçelerin 
mck isterdun. cfon ırnami istifade -etmclt 9e 

Çtiııkü ~ .1'9~7 yıı.ı .:rc~tı7.n: ettirmek her dil !bilgini-mizin 
ııun on hırıncı gıııı mu.on u-..mc ~ 'fi.ırkfü<'l-c kat'Şl tek vazifcsı. 
l{Üniine b ğlayan nw·lu gccedt: • t • ~cudıclt' 
Atatl\rk'i ıı. büY?Jt huzu~yl.e 1 cııt (le.ı• 

0 

lllYf• 4 aUtu11 s et.) 
k rulan '_._urk Dili Tetkik ~mı-~~ 
~·eti (şimdiki TUrk Dil _Kuru~ 
nıu) ııun, o tarihten itıbiU'~·ı 
bugüne ~ 'ldar silrddi salı~: 
Biyle aldığı ve topladıgı ılnn 
veri.mi: okur, ve yaz.ırlarmuza., 
ve halkınııııa yaymak, ,.e lx:llet 
mek~ CA ~ v.azifedar oldu
ğu bir çağa ge1dığine inanıyo
rum. 

Ve yine: bu hususta doktr2 
b~k'-'Sene(!en --bm-;-t;fu"dü~ 
tc.ıvi.k 'e aldıkları biıyiik il
hamlar1a bilimlerini ge i lctcn. •e biitliıı Tfirk (_'hli lc~cler:nı 
trı<'rke7 <'rinde toplayan ve tc:· 
erme cd~ lrnrnr.mn; en genış 
ölçüde w lıerkesin önün({{', ve 
herkesten evvel Türk dıli ıin 
tı " r ve tamiminde söz sahibi 
ıtlabilecefrini tabii görüyOl'Uın. 

lşte b 1 kanaatlrırimi snr~ 
lıians haberi; beni hem sevwı: 
dirdi lı 'Dl de müteessir ttı. 
~eni' h nleden dohj'1 sevindim. 
li'ak t bu yoni ç · şmanın 'l}irk 
Dil !forumu ne ilg-icini n1an.<J 
l<'inde <r~remedigimden üzül-..,. , 
uüm. 

Muhte ·em .turum 19 Tem
ınuz 935 utrlll ve 14 numanth 
lçlif ilmllltaberi ile v t.a.ıxbl...., 
lann humruna k duğıl oola 
kılavuunan ön 8lldln· S011la
tına d<)nı "biltiln Ttitkc'.e söz
lel'in bin öa anlttp arile ~
tileceği 'tftap, bll iik Ti clt ~-
lüğücfür , Ve bi eiun . w • 

ğısınd a 'Biv\lli nı ugu o~ 
faya ko} abildiği~r,.ız gi :ıı, T t'K 
tlilin"n reni mr vr mı ol'a
caktır,, diyen Dil Kurumu; bu
~ ine kadar yaıpt gı kıymetli ve 
&ıemli işlerden önce, yurt<laş
l:ırını bu mev~ud bnyrnma ka.• 
"ttışturaınaz maydı? 

Biç olma211&; te$c' ô.tı yerin
le ınaddi. m.aned hunay !eri pek 
büvük -.e kudretli ellerde baht• 
d.u~mu ~nlarla ı~ördtıiğiı
rtıüz sa.pil Tim Dil m.ırunw; 
~irklili!fta lııqa'd ideali ~lan 
kutsal HeriBi llMi otoritesi tle 
~rçev~. )\,VJnetlıi yaza.r-
4rımızta IRerlerine almklart 
bulma, ve yayma i~i eV\ııelC;,. 
olduğu r;:ibi uuma kemn~ 
31npnma& ...,._ Vah-ut bu yem 
Çalışma;Ja ~ şaıı
<liye ka•lar s6Jltmeli idi. 

Fethiye ve flr khi· 
sarda piyasa 
haraı-etlidir 

Fct1ıiye, X6 ta.a.} - Tü\.üıı 
Jliya~ası dun öğleden oncc açıl
mış ır. nk,p~sa.yı Yerli Urün
ler 111 kurufltau açmış, iıat 
120 kuruşa. kadar yUkselroiştir. 
As,gıı..r.i fıyat 65 clir. Şimdiye ka 
dar 60 bin kilo kad n· satılmış -
tll'. MerlfM bmt ,ııe kaza nahi
ye. inin tiıtUn satışı bitmek i.iz&
rcdır. Pıy sa hararetle tdenm 
-edıyor. ~ .. 'çek aıcJaıN.Ddur. 
Pi;Yas:ıvn tit °krwıpAJ!& i~ak 
eıt.ın' lri. 

• 
AkhiMT. 16 (a.a.; - Dün a

çılan tüt ün piyas1191 haraı eUi
~i:·. 'Bir günde fia.tları 70 ila 
J ,., arasmda olnı'ık üzere iki 
~ kılu t.-Utün satılnuşt.ı. 

Harp Vaziyeti 
~·~:.:ıNıöu l lllOi sa~'fada) 

i Dllnnaa ıncmıleıkcttc mcy
d~ lı:ııl'vfetti lcoNnma ted

bb-leri aJıı&k~ 
~r ır.eydlmm, hw ihtima.1 

ka:ı ' bU9lilli ar bnmma tcr
tıbı alıRasl ıa ııa. Fakat, bu 
tegeKX un ktı~ vuiyete gö
re ~· Biyük Btitanya ada
•· ~ ıaK llhemln1yeti haiz 
bOlgel&*'* ılıe ilMJlraıe hare -
ketlcrilli tal sll 4Hıere mınla· 
Jcalar a~. w ...aıa.rı yalım: 
'hava b-vMlıeırinl 4elt1, iaen kuv 
wtm~~nıey 
a-. vermemek, bitlbı teeebbiıs
leri olduğu yer~ ~ üze
re tedbirler .-..r. :A.clleya ay
nlau milyenllftR sa fic!evlcri 
b<,rdur &~ lllll'Ulltt"a VL'

rilen ~vapltrM. ti& "'1 mceliği 
semıek bbildir. 

(~j'&l.ıa~.eJ 1 ancak oa.ıı& ıı:ı.zla sıklaşt.ırmış 
ve J•UV \.l.wı:t.rn1işür. Buyü.k 
mutte ranız Al an.ya Y -1 
nıbaşında ~ aptl.ğınnz lınrı • ~ ... ç
mış asırlardı lıtaca.nstr.run ım
ytık bır iştırakıJ le ya,pılan mü
ca.dele "l'İ lın\.ırt tlyor. çım ... de 
au'anel · muhauza etm - ve 
Bolşe9iki ğin ~ wdikıJtAe.rı ce
maati içme gırmcsiyte agır bir 
daz-be ~ A'\lnlpat.a lll&ftVi 
mrlıiai .,...mea 1..-..rmu mak
sadlyle hır çarpışmıya kat1lm13 
b.....ı.·nuy~ .... 

y .. ~:{ ve u.. 

çvhllı.,.... u.....ere , • 
yet or illaı ıt .... n t._ 
a.a.ı yoı.: Cl.U • ..!.n ~ç.lı ~aı ..... 1,~u.. 
u ~ rn :ı~nLU1Ja dcn~o , • L c.. ·v· 
lctierle de .h<...rşıla.~yoı uz ve uun 
lan venmq;c ı: ....ı.n~oruz. 

Bız, 1iık:arların ve J.<. .t a.u1a
rın, sılah aı .. aa.ı.:1ı ol.o.r.t.1\-, le
daKarı ıı:ta har.u"~ııı: •••. .;si 11c 
ya}Jtığınıa bu ..ı.ı ucade.c.,> e, Al
manya, iaponya ve Cl.o.l:;.:.r mut
tefı:k devlcuer-.ıc brru!LY<"? u ·ri - ' 
mı.ze aidıgı.ı.ıız tarıtu \'~U:y.e 
sadık bil' :nıa.lde sar::;ıimaz hıra
zıın.le dev---.wn eacccğU. hızım 
için z.aienleu Ye dunya içi.ı2 hak-
lı biJ" auÜlta.n ..;.DllDJ't.,,, 1 

Beri.in, 16 (a.a.) -D. N. B. : 
~aJfı.lıiyctl-i bir kaynaktan bi!-

diriliyor: l 
15 Sookinuıı günü, Alman de

niz harp kuvvetleri başkomuta-1 
nı bilyiik amiral P.aeder ile İtal
ya deniz harp kuvvcUcri ıra:- -
ım.y başkanı ve devlet mü te -
"'n donanma amirali lticaı·di 
arasında Garmisch'de ıbiT g niş· 1 
me yapılmıştır. 

Samimi bir zihniyet içinde te
çen görü.-uıeleri esnasın la iki 
i~ c:komutan. m~ diiıpwm 
ka1'$1 yapılacak bar.ekctlcrde de
va için füzumlu i birliği pren- ı 
sibinde tam bir anlaŞma:ra var
m1şhtrdır. 

R-usyada 
(Başlara.Ü 1 iııcide) 

.cepheAinde telef -Olmu&t;ur. 

.ıt."tkewıda •rika.tbr ~-
lioekov.a, ıa (.a..a..~ - lki ~ 

.evwı .A.kn81l ta.amı.zu ü.zeL ine 

.Moskovarla sür'atle i-..".lŞa edılen 

.ba.ri.ka.tlaı1n kaldınlm8$lna ~ 
lanın.ıştır. Bu fa.aliyeü goren 
lııioskova. halkı artık bariiulUa.
l'.lll vücudu.Da lüzum kalmadı
ğım gıörmekieıı ıınotnaUii.lJet 
duvmaktad>il". 

Alnllall Tebliği 

l3erlin, 16 (a.a.) - .A.bmın 
ordulın 'baş~ 
tt-blig1; 
Doğ'M~ımer~ .e 

şimal keshn1ennde m ıl;ıanme.. 
ıer deva.m eıtmektedir. Cepberda 
şma.ı kclriainde ddşma.nuı ew 
bemmiyetli .Uvari atwvvctleriy
te y&ptığıı bi:r 'bk1.Tl'UU ıknrşa 
bİ'r' .ilma.n piyade bölttğü u 
sonkanunda şiddetli :mı hariJbe. 
terden SOT'R'• 4i»emmiyctti. bir 
mevki işg.a! etlft'iş 3!0 toı>, bö.ı 
yük mikt.ardıa ıNtr~, bom1ııi& 
tcmtı, yüzlerce tiifek ve 850 
hayvan ~. Dü~1Ul 
1300 <len fob -Ola venrriştir. 

Terodmrya ve 'Kerç cl9annda
ki ,...emiler iiaeriıre yalJl]an ha-v .... 
aarıalan wınumda 1500 ~ıill
t.oluk ~ dü9maa llelUz ta§ltl 'bil 
brı\ıu1tır.. Di~ ıbiı- böyuk ta
~tla diğer ıbir 111~ ~ ;su
rette laa&ara 11ğ:nubbaıştıı'. Be
•.a:r.Clienizin ka:ıa.lmıh St.attn sı
nafın&m bir obwtkra.n garaisi 
bir çok boınba.lar iSJabetiyle cid
di sırettıe salartlMumşt:Jr. 

15 - 16 Sonuklntm gec'e!ri sa
vn~ tayyarelerimiz lngiite"renin 
doğ'n kıyısındaki lıiımm ~ 
rini bombalanuşl.a.rdır. Yüksek 
f?rmla.ra birçolt bomb:ı'ia!' isa -
bet etmiştir. 

TEŞEKKOR 
Daha atın kadar 'yalan geç

atişte Tttrk • iM:ılimlHll; o 
'*yük l..,..,.. ve .._._ 
'8.yııasmuı pümiiz ininde 
.. "l'. Bu ığtlft1a ~n mail 
dl ve mr nevi ku'Vfttlerin. eme~ 
1-in bU' tik w yüksek hedc:fı
~ tahn'.ıcÜkuna ~ ım.
hıiın m· aydın !l"Jieesi Olarak 
~teha.f .iri olduğmmız büyük 
.ı.tirk sö "UğilnU odaya koya· 
1'lseydi. Gazetclerdıeıı yanlış 
~llene~ek kelimeleri bilahare 
<lizeltmek Ml'luğunda kalın
~ .. dı. 

Ct:pbe feriA'riuoe ve ıllinter
tsndda emniyet -~.ınrı, 
tuvve.tleır ıi'fraz .e 't&V.Jifın ı 7..a • 
ruri lrrla.r. Yol~ malı
cmt w 'birtikleri'Rİll l:ı&reket ' e 
~ ~ dtt1l o1an mm Annemiz Bamiye Par,naekın11ila
tllkM&l-da. t:Wa)1dan ~'l. tc· 11w1 .fınl ve acı olümu ws~-aile
fekküllerinin kuvtttli -ve her mizc ımr:ıı sevgi \'C dostıuldaraı g&ıw 
ban<Yi bir meydanın da miistah i.eı---erek -CCD8U anera&imıRe ve mck
~ bulunması kat'i bir zaru- t.ıp, telgraf \"e ıelcfohla büyilk tecs
retth'. ı,uruınıw.c tŞttr:ık et~ek 

1 1 
~ l:f:dn 

Meydanların korunması ışını uı.ıunnrı <loztlnrımıza eşe '' r er. 
de, pa.raşiltçil te~bb~l.erine k.ar en dcıin minnet ve şukınnlanmızı 
şı aJmacak tedôırle~ ıçın. tanıım bHdirirlz. 

Dil 1curo1Dunun işine; sayın 
~ı·ıammzın bn faaliy~tlerini 
'41' Yat-dım ola.rak mı; yoksa. 
~- aıt"kadaş1ann çalışnınsmı. Dt1 

Ururmmun dışında. mu tela1dd 
e~l'eğtz. Bun:.sı ajans ha.be
~~ lftsrih olunınamıştır. Bi\
rıc.. oh"llrlamnız da benimle bu 

n da beraberdirler. 
t&lai mce Türkçe kelime bul

'lf, ve yaymak takdir buyu· 

edilen planlara geçırme1ı ve v~- Mcı·huıncnin oğlu: 
ı.ifeyi doğrudan doğruy~ cmnı- Atrb .. Parmaksızolgu 
yet teşkilleri komutanlıgına ver _..:T..:o.:.:ru:.:.ıı:_u_: _v_ed_ıa_e_or_o_v_aı_ı __ -: 

nıeRoli:rda.mdaki meydanın dil- &n b&yle, cephe u aklarında, 
tı bo ... •lması nnt"•'' ciitcii te.~cblıüslrı ile mey-' 

...ııaHn1'i m"-neViınt: n. ~.. . - r.. v- 1 l b 1 s> .. .,...... ...... J- 1 <l"•ıl rın 1c;ımtımı. ('a ı ·t a · ece-
na.. Libyadaki meyaa.n arın .. 1 ğ ne i tiı..ar etmek!. uyanık bu· 
göttmeyişinlb.1~ kuvvetlennın lnnma.k ı<'in en dogru b -
ziıfına vere ı ırız. kettir. _, 

BUyük ordulann ccphelcı·i .. fe- Bı 'tanynda. alıııa.cak husu;,. 
rUerindeki mE>.yda:ıI~ b ~; te b',. r s r , bundan çok 
elemli 8.ldbetlerc ugr J,.."l~a - istifade edebiliriz. 
hit değiliz. şu kadar var kı, bun 

'bince hareket etmek, ıbw .nizanı· Heyet.in, meclis kış tatili yap 1 1 . S J n 1 iktifa. ıetmek zaruret1eri arum-
ın enin 190 .mcı ve mü p marlruı evvel mazbntasmı mec- da cılız bir biinye ile doğmup. 
rn.1 id .. Jerine göre hareket ele- lise arzetmesi muhteımel<i"r. Eln- sı· ıa-h altın- Bu çocuk hem. doğuş kusurta.-
rt.l{ •~zım gelen şeyleri yapmıık ıcümen, tahkikat yapılm.."\Sllla rmdaıı hem hariçten gôrdiği1 
tır. nuıhal oldtın<YU hakkında bir ka- tuyikler yüzündıeo gü:rbiiz Te 
Bundan sonra B. Şemseddin ırar verdi · td'"dirde meclis da- ça v I rı jıyor da.yamkk bir UD'iJr« haliede 
Ufuı:ıltay, nir.a.mname mvcibın- h1ü nizanın~ 172 itıci inkışaf .edeeıeedi ve en lüsumlu 
ce bu mese.eııin tetkiki için 5 maddesi mucıibmoe muAt.elit bir aakilrada 'TUifesini g6rmekterı 
kişfük bir heyetin Meclis ... e in~ ıenctlmcn se~1ecek ve '1tı.ı oencü- Bükrc§, 16 (a.a.) -Rumen iei& lmlill. l'ab:t Balka birli-
tihan edilmesi lfızım -1ru;:mi menin sabık vekilleri ıdimemesi ordusu genel kurmayı 42 • 43 li tim - m :tıirtiği1l kat1 lti.-

ı· r..- ., enfbınru m1ih altma ~ ~ 
soylemiş ~ Jl-cclisi buna -davet ica.bedıecektir. mAö-a L.arar ve ... ,.....,.. .... --=-- - ıkC. walmpı. Şizn-
et.mı-.;r. Biltihı mebasıar, tııl1 a- -..ı..s..:~- -ar ota -.el- ..,... ·~ - di edirh tec:riibelare ~amr 

r:»U w_._...,... .u........ Gaıia'an :tO l§llbatb. .darete bi halde '&..n 
'ra.da Cevdet Kerim 'ncedayı da ~ükümetin b .. tün ıvesai ; .. ftı. ...... .._ .. ,_ .. 

1
. ,~- ........ ,~. r ve -.yük bir ~ 

. . ~" men, n u - ~ ~- -..al~ \'L.. ·b~ ........ : ile '"'"'·"""r ...... L.-ıyor. rcymi VCf'mJSl.İ '. uV ~ • J 1'6.• t a· 'A?I. l.UJVl4 IA;;A&q \;UllUl:Ul 
d ;t _ k:, • ''l i · d 11. • v~ - c ır. Balkan birughıin ciddi ve nıü-

r ka -..ll2.'1y .... t c-kr. Gene bu encil- ~ hi sc:bqıleroen dol~•'! as- essır tir kuvvet teskil edebilme-
.kerli.kl~ı tecil «lHeıı 40 ve 41 .ai j...ön ı.... ... 1 .... -. .. ta .:ı~ ı....... -..ıı:_ 

ı· ik m., ı..I v~ r.ı ....... t e cc- ıiln ... -ı- - --~"" '\.U.Al\-. -
· · ha:ri i • .edığ t ve sın nn.ı. :ı:nensı.ıp ı:~~ lecek ıınktala.rdaD biri Wv-MJe 

cl ı;ı.. 1'bre ·-~::rratt dinlemclt de a.yni t&ciht.e as-lia:liit ~ birer 7.aif sebebi te kil edDUe-
..... ı, 'Uh leriııe milra.ca.at ıedıeceklerdir.. 

~ · tim r " .. \,r_ ~ .... .uJ cek ihtiıarıann peşinden hal ve 
1 amelelerin iknmlındcu somı-ı·------------· ~ye olnnmuı v i~ olunt-

~ ;;uı::n~~~~:n!ı Pasir1kte ~fnıj~~:~ıkı:ı:: 
ise ta ılci .. at ~ teşkil tı .csa- birliğine gire c-k de-vleU ıin bir-
s · • ı .. anımmı '67 inci mad.:lesi (&Hta:ra 1 1 imci tMıl bir1eriyJc ıgorülece.~ :hesapları 

göre, on birinci İn""';~ ti.ime- hiç o:l.--ahd 'E' • .n..: ·~ı~-mLıCı' ... e mtıclis ikarııriyle di- 0~· •.ı:ı.uGm lr' • .wııoAJ Juwıa.wac-
niııin tahribi sıı::nsıııda tüınC"'&- olm"'<X' .ı...~-ı--- :l---: .. ..ı- ha \':1.111 5.l'VC ?1-lha'ııet 011 bec gün t5 ,.._.,.,a UIUUILU.ıl UTc:ın . ._.:U • 

·;J "" neral Ilulton ile 10 subay ki-ki bir .aıı ....... - g,,. ... ;.,.ımeli..a:..._ ic ud t<wdi olunur_ ~ ._~. ..u-
r. f ı.tı hfı.dism;;lıri:n div. 211 fili- -esir alınmıştir. Balkan de\•letlerindon .birinin 

Tokyo, 16 (a.a.) - 15 So& 
y~ • cö lm YN' aj 1ı 'k- kfınunda japon kuvvetlerine diğerine lmrşt 'b.'l.Zl .haklı tal~ 
lr ntia simclidon bir scy söylene- mens.ıij." zıı:hlı t.esldller .Ma.- leri h&la vaım. ve bu 'blep1eri 
m- . ı.:;un ıç;ın ~ .cncltnıcnle- le ;y.ada Yohor vıtiy.etine gir- feda edentlyec.ek kadaı· mütrim 
ri?ı bir lt rar ~ lizmıdır. m Rler ve duşma.nı şiddetle ~ersa. bumeaıle ~~ 
Bu husustaki netice yakm bir 'taldp ederek nnayol iizermde den .lılalkecı. birUğim ibiıu et..ıc 
~.:ur. nda belli ola.as.ktır. :kacms.kta :bulunan takrfuen netice.si ~.aeü bil• .iie lli-

Ağır sana31i işçilerinin dün 
tesbitine başlandı 

600 İskoc'-'alı askeri dagı-tmML. rişme'kıten haşka bir mB.lla ifade 
J .,,.- edemez. Balkını '<levlctine men-

la~po· n müfrezeleri de halen sup devletlerden birinin diğer 
bir ımilletten '-:'--- 1---.ııınu., Yohor vilU.yclinin batısını t.-ıı- '~ ~ v 

dit alt.ındıı. bulundurmakta.dır~ t.qprakla.n cli.ndc tutmulk i&te41i
ğini göruraem oowı bu hıkw 

:rq ıratı ı incide) 
M :Z."l.nlri gömü ür. 'B'.ı itib:ır
la mevzuu bahis kaza kayma -
bmlıklarına. kam IASltlılı Un 
tatbıki için lil.7.ım ı;ı l<m ba.~r -
lıkların yapılması cmredilmişw 
tir. 

Dikkat emlerek a&ktsiıa-r-
Drn Fi) atı··· k bek s • 

ymm fevk.a.l:ıac bir içtima y pa
rak ağır i .~de çalışını işçil"rc 
v~·ıc.-cclt elemek mil..-tarı \i2M!!I in
de b1z1 m ·; hizn kararlar vermi.;-
tir. 

Bu hususta ilk görü~ülcn me
sden iıı a wır i dl ı·i'l g-imler CJ u. 
ğunu te ·bit etmek olmuştur. Bıı 
ı~eydruı.a bu.ı.ı nbrıka salı ip
leri işçile' in calı maları hahlnn 
da ve kimlerin a wır i -~i sınıf a 
gırehilN:dldcri ati'".,U8tlnua.kı fi. 
kitleri dinlcmni tir. 

Komisy{)n bu hııswııt& i~ ita; -
nununun ai'hr Uj ilere aıt hU· 1 
'hükümlerini ııazan ıtib .. ra J.a. l 
o.ılctıı· Bll busest& Umtaka lk
tis.-ıd lfüdfülüWnd.c bir komis-j 
:yon tec;;ı.;ı edilecclrt1r. j 
· Dii;·er taraftan ai!ır isci <'alış. 1 brau müe '?Sell'" ti" 'fl..+'ın 1 mı 
düdüğüne bu gibi mUsta.hdem -
lı•rini bildinncktedirJcr. ~~ 
deki hafta irinde n~r 1 çılm~ 
haltlnn olnn 750 -gram ekmeği 
alabileeelt1crdir. 

Ağır işçık..r ua&d iwthit 
~ 

V5livet k&r.J.le uaufüne ait ta· 
J • • ı t 1 

1 imatnemenin sğrr 1~1 ca 1 ı-
r-.ın mttooseseleri a.tikadar eden 
mruide.erini bu mijeg;eselere bıl-j 
-dilmiştir. 

C) Sann:yide; Maden "'.? 't~s -o
ca'kJ, rmdıı, 'bin:ı, yol, 1k~~' \'e 
emsali imıaı.ıtta, onrıan, Jrn't ıyat, 
nakil tnhnıil ve tahliye ialeı in
öc mırtat iş mGti?ıiD C)eYMn1.m~d 
ddtincc faf l SIZ tfU~ :ty\lk 
.cna-ii AArfm1 ic~ ettiren abr 
l~ni hizmcCer .geren vey"a id 
dctli hararet, ~iddetli. ziya, şid
Qali giirliltil. ae!fes chaanı ..taz 
yik edecek bi.r maaar ~:ı- ~u 
vey.a sıhhati tehlikeye ~w-e 
cclc her hugi bir )lletide ıle .00. 
zulmus biı· l ava içinde çalışmnk 
7..aruretinde bulunan (ağır iş~i- ı 
J.eı i) k · ıbunlaırnıa glin lil.k i8tiıb - l 
kaıkı yedi yüz elH gramdLr. 1 

Madde 20 - Fazla :tstihbk İ 
sahibi ohln ağır ~!erden iş:"ni 

1 
terkedenlcrin, ~lnUnd~ . normal 

1 j,,,tihkakı ah bılmck~ını t<.'mm 1 
için Be ediy<"lerin. ~ yerlerile. 
da.imS t :mas halinde ıtro1unm&J11-
n VE> bumm gibi dkere. a:lımm 
istihkak ,,. · leriıain de gft-nnn ' 
ele i6tihknhlarının düşürülmesi 
için Asl-Prlik şubclt'rile mürm
scbet tesis etmeleri Ibrnı<ltr. 

maş ding ve y.ıkayıcı1ı&.n, Kar
.bo:ı.ırzc ·~çıleıı, pamuk ')·Üıı ve 
yapa.k boyım.-a ı!Jç.ıle~, füt.:;aı ıa
.nıa. iccıJcri {r..lor mahsulü ihzar 
daırasi dhlı } ve oon~leri işleri 
Y' nan iı;c "ler. 

il - i'ıııbr.ikıa ~erin
..ıe: 

Kayna:!\'. ıkır, doldimcüler, 
demiroıler ve emsali l§Ç1Icr. 

Dl - Hun« sa.nt?almcla:: 
l'W.ı::ı:riir e 1..'1.lrUf amelesi, atcs

çiler ve emsali işleri gören işçi
ler, 

iV - :J)(ı11ür \ e ~ stmayl-
imle.: 
ıDöküm kn.lıpçıları, ç0 likha -

ne, h3.ddeh .... nw ve dökumhane-
1 rde ~ 11 i~çiler, gı:ız boru 
:\'C şdJelre ıtcmizleyicilcri, pota 1 
duYarcıiaın ve tanıircılcrl; kok, 
yi.ikseok fınn, çelikhane ve tav 
ocsklannda çalışan işçıll!I', sı
cnl{ dC"::."ie1 e vo sıcak ma.kastıa 
calışan i ciler, hadde, te1 çe'kme 
ve nrcsle:-de çahl!Q işçiler., dew 
mır sanavıinde çallian apretur 
işçileri, ~iticılcr ve dökümcü
ler, ç likhanede doldurma ~'inçi 
malun~1:i, sı~;k potalarda ÇJr t 
hsa.n ışçfler, döküm ve sıyırma ı 
tarafı işçıleri (kokil), pik dö
lcüm kırıe;ıları, ocak başınıia ça 
hr:san fırın işçilerı, 

AVUSTRALYAl..IJ.U IIğıru müdafaa için ben silüa 
.MALEZYADA sanlamam. Bırlkan bir'liğinin te

Av.ustralyaı başrekili lııf. Cur
ti.n A vusu'alyalılana Kaleeyıı 
ba ı.ı .kesim\erjndc miikeımnel 
muharebe ettiklerini \'e vaziyete 
el kovnıu~ bultınduklarını söyle
mi~tir. 

iFH.IPtln..Hltl>l.l 
Vaşington. ll (a..a.) - FiJı

pi.ıUel'de Bütün cepke ha.'tt:ında 
mulıtelif §iddetlcrde ltmra ıuu
harebelcri devam et.nıek!:cdir. 

Düsınamn hücum lntal:ın 
tecavilı.--kft.rane bir sö'klihn:ı. 'mı
reketii yapmağa teşebbüs etın~k 
tcdirler .. J~ıla.r cephe ha.t.tın-t 
da.ki lut.ı.larımu.a. \'C topçu kuv 
votlerimıu: 'karşı muharebe \.'.e 
pike bom1m'dn.ruaı ta.yyareltri.. 
te .dtl!'JHihft 'hücumlar y:ı.-pımı:k
tadırla.r. 

İşgal -edilen hölgderden ~ 
r~al .Mü A.r.tarüa kanu gi.hr 
ııa gelen bir çok raıı.ar-la.rda 
clüşmanm bir sistem dahilirde 
bütitn bölgeleri yai;'Ina 'Ye ~
r1p ettiği bUdirilmck~ .. 
DA.ViroS ADASI ALiNi)( 

T~, 1~ (n.a.) - Dmnei a
jansına gl5re, Japon kuvvetleri 
1'1anilanın şimal batısındaki Su
bie koyunun giriş ııı:ılctrum\dalrl 
ti ifStah'ltem Davit:c arla.mu :ıl
~fdtr. 

.moliııde ytiks'* bir aiMA.k, hak 
ve ~alet ruhu y::ı,tam l.ldır. Bal 
kan birliğı bu .esaBt..a.ıı cdakir
hk yapa.r:: a. kendi hnyat imk.ie
larnu azaltmış o'tur. 

Ballronla.rckı bugün bu Y"k
sek ideal etrafında to1ı;a.na-bile
ce1r aııcnk fiç devlet görii}o
:rum: YU?taniStt.n, Yug.;:ıSlırvya, 
ve Tfu-kiye. '.Saikan birliğı MlGIİlt 
lngiltere v. müttefikJc."'lllDl ş
lcbesi takdidnde ~cltkiil edelti
lercği içlfl bu galebe sommıh 
Bnlgaristanın ve Rum.ı.ııynmn 
De ~ alaHl..aBN ,.,,.fiieen 
bilinemez. Balk&a ı.u:ilgilııde ~ 
ııavut.luğun da yeri bulunmam 
~itmn gt-leceğl hi<t umıtulınır 
malt iktıza eder. 'Şi': hk bü-
tl.m bmları aflldt ilJJr ;le 
ıgeç.iyona. E!Mnmi~ ı ve lii
.su.ma elan :cthet temın :~ 
ti.~· y~ ~mı ~ k hit1ı~ 
~neşını en s:uuimı 1 t nnıl r 
w 1imitaırfıt ııelamia z. 

B~yla Cahili \ \' ' L"V 

• 
Rio de Janeiro 
konferansı 

(Bn.ştıw.ı.fı 1 r. •• ık) 

Dö1rüm ve flok teıniz.leyicile
ri, mcak demir işleyen hadde, 
çclane ve preslerde çalı~ i.'5('i-
ler, melcanik çekiçle!'de çahşJn Va'Siı :tton, 16 (a.a.) - 1\.eya. • m ~ 
~ciler 1re benzc:rfc'l'i, fılosn Uzalar-al'kta dü.ınıanın 31 ,. onu müte 

v _ Beri ve ltam4ura sanu.. ııakliye gc,nisiııi ve iki büyük '90!.ycsi M. Gu 
,,m.ı1e: Japon şilebini batınnıştır. a0yleeıift;ir. 

Kireçlik tmbesmdeki işçiler, ç ı N n E M. GKut ~ 
Dcbb~llne dairesinin ya'tlr- Chuugkın&, 16 (a.a.) - Ja-ı "YapaCll!ğımn ış. y~ 

ma hav.nzlannda çalışan işçiler, pon kuvvl'tled ChaDgcha. mWla.- .kaa dc•1et.lılrin ı 
Penla.tı ıdairesinm açkı maki- re.besinden aorıra taıu b!r .r:irnt ımese.lelere münl. 

neleri ile ince traş makinelerin- lıa 1indndirlcr. Uunaıı v.ilavet.i $- 1ili2:t&erelıeriımmu 
d~ cAlışa.n '3çüer :ve emwa:1i işle- malindeld .Japon taarruzu tama- ıiy tin muke.ddera.tı t 
ri görenler- men iflfts etmiştir. Çin seyyı>..r crcl,tir.,. 

VI - Jüm')·s ana.yılhwle: kuvvetleri ~imdi Yan.c,<>iMe :aehritl Ha.tip söilıerine tıi\ie devam 
Pirit, kheçtaşı kıneatan \'fi de .Japon mtistahkem DıeıV7..ile • ll'IL~iw ttr~ "K~ hC's.. lmıa. mü-

bu gibi ocaklarda çahşa.nlnr, r&nc taarruz etmektedir. l lııeamz .memleketlerle> rlınloma-
mor, aüdlıenstik Uibr:ikası. iş- Changchada Jny: on zayiatı tik miluasebetJeriK kcaildi.ğtne 

çHeri, resmi oltl'nk 60 b'in kişfye bafiğl dair m\ietcr k bir .ka.rar ıil _ 
..A..sid &iil"j 'k 'DoşaJtanlar, asid olmu~. n.esiude mahzur ,goı:mizyo.,.._ 

•~•tn .. -rik :fa.brikll.Sl «~ tamir- ------------ Uru~y lıarıoi~· • nuuı lL Gu 
cileri, ,.. Ç E K ' ani Pan.ımenKa1ı lmuieranawiıa 

J{f rht fabrikası kfı~t makine- ç• .. -~L _: • rt Ameıı1ca memleketleri arasında 
~nde çalzşa işç·ıer ,.,.,_ --llJ-ıw. iti di~ mttnllSebetrenn 

Scllültm trlş~ricıı~,' \'e kiitil,plumesi meufaeftat· lk::lihıaıııi 1 . i wıitıaıaeN 
Stln'i ipek üretme 'Ve terbiye 1942 M.. euneaiAI ..Uf eyletnb.tir. 

lnsmmda -calı an i~çiler ve ben- u.aameres fyi trs.1'<!r- ahm mahfillerde be-
zcri işler yapanlar. 27 lkiQ<'.ikfı.nm SU aliFum y.ın ~ldifine 'rÖre bugtm yıı-

VJI -- Madenlerde: Be~oğlnllda 'Şıl!hlr"l'i~ pılacak G1aa gıtii vntUllli ~ima 
A1e1Umtım tahtelarz çalışan • k md B · 

işçile'!', ta.o:; \"C kirec ocaltlannda m&ı..,,:medi rSlftRMla csnas a 1*Ulya haıiciye aa-
çahşnn istihraç amelesi ve ben- 1 Zll'l Ara.ahayi iU!.sad ko.>misyonu 
zari iş'ler görenler. reısliğine tayin edilmesi mUm. 

\'lll - 01·rnanlarcla: ~lfnnmn diğer iş şulteJe..rindc; klindür. Ve bu colsc esnasında 
Kat'iyat ameleleri, hindiıici Yt!knrıda ya1.ılı işlc.:L·c benzer bu.ün ınillıim lmrar .,uıet1eriııin 

ve indirici işçiler ve emsali. yıpratıcı ve tehlikeli işleri :c6- tevdi edilme!Jı de heklenmek•.e 
1X -- lnrınat, nal<D,.~ıa.t ve ıı- nn işçiler. ib7 de bwt.larıa hıç biri bugiin !&.dde 26 - Btlndiycler ma

dm, f.a.brHt&. imalatlı.-me '1e Ol'-

tAAn ~ daind ~ ~şet. f>R• ~ :d!l---··----------------1ıl-;(tıran ir,lctmeleı de ışeılcrwı 1 ..-

ilan 'l'dıl1Mtyee~tir. 

~ lOOU\<lÜ 
isim ve adreslerilc hangi i ·lerdc 
~alı.'itıklarını ve ıuınflanm g()sw 
tcl'eı.ı cotWıller isterler. 

Btitiin diı ıyaııın sonsuz heyecanları. yaş:ıdıfı 3 mühim ~ 

LALE pu dc:Jn~ eat Uır.ıyor • 

~utketlc:rine es, gilzellikleri.ııc benzer olmayan 
CLAUDET'J.'E OOLB}-;RT- BAV JIİLLA...~B'ın 

Bayat 'ftll'diği. 

AŞK DOGARKEt 

Madde 2V - lanmm 'Cl8.21ifesiw 
ne nihayet vcrihı•ıl, ağır ışden 
lı.ıEif ise alınması ve saire gibi 
işcilcriı~ sınıi1arında değiı:ıiklik 
ya.r. unıı icap ettinm vaziyet
le ' 1 :ttme 1daresi t.anLfını:bm 
ıl~l m:ı.hallin b8ğh balundt ğn 
Belediyev~ tahriren bildirilir. 
B ... 'ediye, iş veri erinden nld1ğ1 
nal(unata göre ekmek kartları- . Şaheseri 1939 - 1'942 soocll!riniD. 
nı değiştirir yaıiler veya iptal ı Ateş .. Ölüm.. Bin bir vak'a dolu günle.rinde y 1 
eder -. 1 lıari!!le başlayan, Parisiıı işgali ndcn heyecan alan en l 

ı .:_ Measuı:at sanayihule: biT aşk romamdır. T.clcfon: 4 3595 · 
'Pamuk ~ işçileri, Ru-'$ ıea Bugihı •:ıllt 1 de tenall~Uı m:ıt'ne. 

B«lıruh y.an re:;mi biı· kay 
:m.ktala 'iııilGirile: ğine gin e. Bir· 
A.m~ devlı:>tleri hnririye 

nazır mua.v:· min nulkuı1u söy . 
!erken gi1nd.ertllği .ihtira& ne o-. 
hırsa olsur Alınan s~yaai rnah
fille: ir:deki kanant, bu J:onfe • 
rcU:.stn. dcva..nlı surette hissediw 
l"n llir cebir ve iktisıdi. s'\;ıst 
ve hatta usk('•·i taı.vik le Cı._nubi 
Ar ika. <l.!\'l<:llcrinin durumu 
ü .::rinuc tcFir k a ctnı •k ,. ~ bu 
1 

' tl'"'Tl ·r 1:: ı s rC: Cep_u 
h •ı, n n f"'lf a.~1 e 
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HERGELEC i IBRAHIM 
... vazan: fı,l. Sami Karayeı----· 200'-!1 

/ Nalt.U ve iktibaş lıDJckı malıfrudnr. ) 

· , Yar,mr. .Ahmed! ~ r. 
Yörük Ali 

'1'r1JI SAB:&:D-c 

Türk dili nasıl yayılmalıdır? 
(611 tarafı 3 üncü uyfadı) rinci eilciinin -i57 inci ııahifesin-

Ölmüş milletlere kıymet ve de "Keltlnnek masdannın kö
hayat veren; ayakta kalmış bir ki.inden lrunılm1Ji olduğundan 
kaç oynıalı siltun ve başlığiyle, ana kaynağı Tlirkc.e görilnür,. 
veya bir saray döküntü.siyle bir Wsilatiyle alınan "killtür,. ke-

- . /ff' --

İ)ediğinl fs!ttim. Fakat Ah
JnOO devan ediyordu. İş gllreş
len ka,·

0
::.ya dönüy~ U.u. Ka

J"Q Ahmed, Adalıyı itip kaJıar:ık 
lıenim oturduğum Yf!. • ., r~ ey 
.,...kıwa. sürdü. B-• • ' ar~aı • 
nnda 1tavga büy· u. Polis mü
<lnh•ı.ı ederek ild pchlbam 11.l""""• 
'dı. Anıma onlar ifddetll, .fl<1detll 
llÖyleııip dımıyorlııırdı. Jlakat 
ti.ılm tan.ftaln ibu ~ 
ru iycırdu. Bir an Ahmediıı ~ 
mf:tro kadar mesafeden 'l'tlcııdu-
1,un yulıan kımnı biraz öne 

Arkıuh~ıınrz Jll. Sami Kara.
yel, Sııhru:. Aziz.in başpehli
vımlanndan olan Yörük Ai
Dln mıeııhur gtireşk>rfof ı;...k 
yaJımda bn stttmıl=la 8D.· 

~ lm§la.)'8Cllktn' •. 

' iki mabtd harabesi; ve başka ibnesi; köylerim!An ve aşiret 
dilleri tamamla.yan eski dilleri !erinden ayrılarak birinci defa 
d~ğil midir. Zengin Türk dili İııta.nbula ayak ba.<ınn. yaşlı va
lelır,e)(ri; her halde bu sütıın tndaşlann "Killtilr,. kelimesile 
ve harabelerden ve o eski dil- Türkçeye tamamile mal edile
lerden z!yad~ Türklüğün hayat bilmişti. 
ve n ' .... yetine, >e Türk var- Bu öz Türkçe kelime bir ara 

Baş, diş, nezle, grip, omatizm 
Jık i~ e.a.line hizmet edeceğ1r1- d b ld 
den cm.inim. Bizden sonra da Y<'rin en kalkar gi i o u. 

, · ,,_. · Fa.kat az bir müddet soııra. 
~ ..... u.w..ı mücadelelerle ayni ..:a,._,~,"~la gördük ki; T"ılrk 
izde yürüyecek olan ne3illeri- ~~~~ 

Neı1ralji, Kırıklık ve Bütiin Ağrılarınızı derhal lı11s 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuları ısrarla isto • • 

· t»ail .,Jsrnk Adalıya saldırdığı

' rn.<ilık. Adalı bwıa kar:;ıı Ah 
ıntilin böğrüne bir yumruk yel'
leştil"dl. Ahmet olduğu y.,.re çö 
ltilverdl. 

1 A<lalı gallbiyct teınennll.Sllll 

ı;. ıru. Ahmet, düştüğü yerde 
kalıp AdrJıya: 

- Pehlivan! Bıiyle olmaz! 
Gel de au1:ınu yere getir! . 

Diye bağırdı. Fakat Adalı o
.ralı olmadı. 'Thrnftaı.·ıan alıp 

kendisini bir arabaya bimlirrli -
l~r. vo müftehiraı>e ~t-lıri gc-<.ı.ür 
diler. 

Ertesi günü Asır gazetesinde 
Kara Alımedin ortaya elli altın 
koyarak Adalıya ikinci lıir gü
reş için meyda.n okuduğıınu 

müt411ea ettik. 

Fakat Adalı bmıa da yanaş
madan Sel&nikteıı gitti. l~tc 

lıenim gördüifüın ~larJk Beş 

~ar güresi bu ..• 

nuze çok nurlu bir yol açmış DH Kurumunun büyük koruyu-
mııJftmııta daı ıı;ynca Wekkilrii· olduğumuzda şüphe yoktur. =dr:;!~li :r s!ı9:e:yl~~~ ıl ,____ 

11 
m~~a;lk giln!şi bak1mıda ::~~!çel:i~~::~ ~eJ: ::~~e~:~ ::: RADYO PROGRAMI 
Vll.7fü malfımat '·ermiş bulundu altında kalan sozıerin bazan leştlrdiler. -1711 · K... 1942-
lar.. ömilrleri p.:·k kısa olabilir. ::-a- O halde yazarlarımızea bulu- · CI .. nun 

Görülüvor ki, orta.da bir ha- tekim Tiirk dilinden olmayan n:ı.~nk kelimelerin her birinin 7.30 Program nin ~ı;crlen 
kikat vardır. Ve, bir Se!Anik gü Hars kelimeGini atarken y~rin~ 1 bıt doı·eı·e kuvvetli meımenleriııiı T.33 Hafif 19.30 Ajnn• 
reşlnde Hergeleci, Adalıya. mağ hatırladığıma göre Balıkesir ve :munak için cekilecek gü~liikle-! pro;ırom hilberleri 
!Up olmuştu. Yani, pesettiği hal- 1 Kütahya köylerinde }·ullanıl,ı'"I 1 ı bertaraf edecek kabiliyette! 7.45 Alan• 19.45 Serh<'l ıo 
de Adalı dinlem.iyerek yeıınllş • "Kültür,. keliMesinin Hars ma- nıiht •• kil ilnıi bir çalı~madan h.oborlcıı dokika 
tir. Biz bunu bilmiyorduk. na.sına geldiğini öğrdım A!.ıt- gayri hareketlerde muvaffaki-ı S.ou ~ontoııık 19.55 Karışık şarkı 

Fe.kat Kara Ahmedin mağlu- türk; o h:walinin a.ıirct \"e köy ydin tecellisi uz.un vakte muh- progı<.m ve türküler 
]erinden oldukça yaşlı bir J-aç ta<' olduğıı gibi yo <ılan kelime 13.3o Program 20.15 R•dyo 

blyeti viiki olmamı 'ır. F.i)ğlii- ı vatandaşı 1stanbula. C(!Jbetınie-! ledn okur ve yazarlarımızın· 13 ·~ 3 Şorln ,.e gazet"'i 
ne vıırı.ıl•n bir yum,• ı<ia b yı- ti. Dolmabah~c >arayın<la biz-, beğentr'e, hoşlaı1ma istidadları-1 _ tıhkul<>r 20.4:; Hicazdan 

lıp ytre dü~mii< .. Ar ;.l· da,.; .lipl z,."~ .. grir\t~tüğü. rn_taıı.daslard:.n 'l n ı J,3gJı kalacaklarını da unut· l3.4" Aıans ~arkıla" 
oldum hiikmiyle t r:ı•t~.!oıı ta 1-..u!tur,, kelımcsı hakkınd". m m hvız. lı•ocrkri 21.00 Ziro"t 
r-'m<laıı rııe\.·<lanuan a!ın.-ı gö-ı tahkika.t Y·.~Pil'\11 ştı. Bu l>t. '1.kilm.- . 14/1/942 Cağaloğlu l4.00 Riy .• -eH- Takvimi 
"' t ti d l b C~ .. t Ab'--- '"'ret rünıııur tiiıiilmü.~tür. Okuyuı·ı muz A~ ln ne cesınc.c - ._ .!______ "_~:1_.ın __ ı~ vıı..... uu-'S \.TU b~nrln~u 21.10 Dinleyici 

~~ii;iiii;i~ii;iiii;iiii;iiii;ii~ii;iiii;iiii;ii~ii;ii~ istekleri sır ~32..etesinin ııı· ı. i ''fi tından 

1 
- 14.5') ~;ırkı •. e 

~ ' O · 1 f ı ı, · · r 1 1 21.t; (Giinün hr.Jısediyor Ye im ıı·~·ıyatla Ka amz evaznn sa l~;:ma ~.0!11ıSYOı,U ı.an rı türküler meseleleri) 
ı·a Ahlne<liıı me)·daıı ( kıııluğunu 1 • l ls.ao ,~:::~.ı;uc;=- 22.00 Salon 
,.e Adalının kabul etn-;;· vip Se18.~ 1 ade:t uzaktan 1' 1 UTinn<la fialtf'ri tcrtnık rolt.-:'". tBimetnlli> bu Ealter eırkc-strnı::ı orkestrası 
niklfn uzıaklf'..ştığını da tesbit e. 110/190 volt Trlfazo rert.:~:ı.ıla ç:ıhşa.n ve nl)mıaJ ::.n1p<'r< jı 2 aınp. olan mo- ıa.oo Pl'ogran·l 22.30 Ajnns 
'diyoı·. t>r için satın alın l{hr. f<-·t.eklile:r n 22/l/P42 ı;-ti lu .e kadar teklif mektup-· haberleri 18.03 F<ıı.:011 heyeti 

l<lr;nı komisyonumw.11 göııdeı·nıclcri il~ln olunur. (452) 18.40 Dand 22.45 Scılon 
Bu oku;"Ucwı1un iih.irlerine • • • ·-

... ' orl-;('strD.!l 
ve Vt.-rdigi malumata in:ı:ı\:'lOrunı. l - Tuh •.!n ed~!tn bcdt~li 12655Lı;.ı ol.:ın 5 <ıı:l-:::·t ,,:ı.,tan mamul kap-

. . . 19.00 Konuş1na 
Ç'il.n-kü nıektublllhlll ok~~uluk b.n kult•_J y •. ptırıl::ıcnktır. '-lezkUr kı•lt:lerın 21/J/942 ça :amb::ı günü sant 19_15 BE-ethove- progr;_ım 

halckındaki taraflar\ lJll okuyu- !5 de Knsırn~ı:::ctd:ı bultınan J)eniz Le\•nzın1 S.rtın .alma kqn1iı:tyonunda pa-ı· =============== 
cıımun okur yazarlannıızdan ol ''1

'"
1
'"' yopılacaktır. j L A N 

22.55 Yarınki 

YAPI tşCERt ILA 
• 

Nafta VeAalilıaıa,e•.: 
1 _... E",;;. llıı.c-yo ı-oııulaı·ı ı~ Fti ~T·\:-~~i itUha:ı edilen Ank.ırodaki 

m•ıtp:ı.:;a Bc:dt:s1e-ni büyük kuboeleıi kur~uo kAplamumın il\mali f 
Kc,lf bedeli 6002.00 liradır, 

2 - Ek,iltır.e 30/1/941 cıımn ~iinıi '°"t 1~ .ı. Na!iıı Veki<lt!i Ya~ 
tm.1r lşlf'ri .Ek i1tnlt: k(imi~yotll< C'rltısın,la ac;-ık eksiltme u.<mliyle yapı ___ _........, 

tır. 

3 - Ek "lt :-nf' 3~rtrıarr-w.t 'e bllnll ., .;ttff'rri ~\·r .... k Yc.pı ve imaı· 
Rt.l•diğinde ve İ:-t<u~t,,uJri;ı :"'-i.-.ıi:ı Z..f~du.,.1 ... ğilnrlf' görülebilir. • .Jı 

4 - 'Ek.c;ilfı.·"Yf girelıil.nek i<; n i"ttJ.,_li1erin •450.15> dört yüz elli ~ 
0.1 beş kuru~lnk mu\:a~kat temL~t.t \·cr:ı:e!eri ve bu gibi l...~r ın J. 
nıuvatfaJdyetlc yr::pmış oldııklarına d;ıir i$İ yaptıran idtı.relcrden a!J~ 
«r.,:ka ibroz etmoleri lazımdır. (2.11) (31!) ~ ===================================---

Diyarbakır C, Müddeiumumiliğinden: 
1. Birin~ •r.•h1nn 941 elen 31 l\l::ıy13 'li2 malt sene- gaye~ne bdar 

b.ıkır Ceza. ve Tt.·.-lt:if evinin nlh aylık eknıf'k ih~iyro<'ı .-ı,ı::garl 80000 
100000 kfJo olm:ık Hz:ere &5 r;ındın>t.>nh iabdka un\11 r. • ., nıaml:l 

ş.l~·tr.ame~ı m\1C'ibince yevr. . ihti~·. C1. ı;:(·•r( ('pz;, ,.. 1c ıt' ,, u.ıyf'nc ve 
lüm CY1ihnek i.i7.erc muhnmmr:""'l bedf!i ltMO liı a •.ıli:ıak~sası •-.pah d 
uauliylc C. ~T. l.T. lik makaı ..nrl.ı tf'1t-kkut edt'<'f'k ~ ··ın: . ·oııd.ı 27/1/94:2 4 
lı ;ün(i s<ıcıt 10 da ihnl~si y· nH.ıC••K+ 1• ·.t.ılip ol; rılı:ı. '120 lira 50 kuru ·ıul 
muvakkat temin"t m3i<"buz1-ı-ı ·le 1'\• ekı.ı ~ '"f'r••iı 1,,.,. 
sikaları ve tcklil mcktubuıHT. ,,;u:.ıt-'..(1! ıl •ı·l!l • 

nin hen1 yazı ve henı de b&k v~ tilinlı '-<?. ı ;.'il- n'f'. 
d<:ı.r korni<yona verml9 bulu:ı.?.raklc-.r<l..r F • 1 ı r il. 
U\ tevkil evi MD. ne mür<ı\;~liıt ._$tır~1,,1ı. (4U';l 

in<- ditır i<'ıtl-t."fl(n 

.:ru~ "·eı t'bilc-re',
\'f' ıı;ı,:;r• 10 ,-,a i 

t•v .. 1( ~ 

Anc:ık bu ı,ir gıir~~teıı ıiya

de döviişme olmu tıı. Adalı, 
Kara Ahmedi, giıre~te <k';hl, d\i
vü.~te _·,·nırtişti. 

cftiğunu unlatıyor. 1ff',..,·hl bu 0 _ 2 - tık trııı!. ... atı 949.13 l . .r:ı olnp ·.-rtnan~t>S1 her gün i~ Fnati dahilinde 
nıc;, kUr kvmisyonda ı:ı:öriilcbilir. 

kuyntum s;uıtan lı.f:"'hınudun 1 3 fıstckUlerin mczk.üt" gün ve s .. aLte 2490 yılı k .. nunun istediii vc-
ka.h vet:ibaşısı liu~ fa u ğa.nu1 , 

942111 ··- K U Ş 
Biı:a .İ•·•-ııı. J\lemurlıığmıdan: it" EN 

Tehhisi Resa•lfirriraat ını mehaz ~ai.Uc birlikte ıdı geçen kcmU.yo!la nıü..·~C"a:ın.o_,n il."-n olnnnr, (487) 
• • • 

Biga Jt~yl:"m dairesine izafC"tlC JJa- YA&TIK, YORGAN, YATAK 

Bir;nç\ ortırma: 23/2/942 µ.u.art.-si 8•hhat;nızo eı·n KUSTOV. ·; y ı:., ı·: 2 LiRA. ~ 
İ((~('fll/(' ,.,.. 

k * ,.,.~ r ı P.ıı. imzasız mektubu gönde
ren nlruyucumun mt<ktı:bı.u ba
m y«rk·rinde ok~uluğumuza ait 
verdiği nıalfu,. •ta da teııekkür -
ler ttleriın Bı:. okµyth,umun Se
ldnik güre•i hakkında verdiıli 

göel<'n'rek Tuzkor.aı:·an hakkın

da b-;•n-a faydalı mal~mat veri
yoı. TelilıL<i Resai!Urrimat'ı o
kuyruı bir okuyucum h'ı; şüphe 
yok ki Tiirk spor talihi üzerin
de ça lı~mış ve durmuş bir zat
tır. Kendisinrl<'n bu hugu.ı;Jar
da f:wtlnlı raı-kt•ıphr bclılerim. 

· ( Ar1ccnı vuf) 

~------------------... ·------------------~ tskarl F atrıkaiar S tı~aıma Komisyo ıu iltıları 1 ................................ _______________ _ 
Z~ytinburnundakl Çorlu sil!\h tdr.lirhanemlz için tornrıcı. tesviyesi, 

Jnarangoz, tekerlekçi, motö~1U ve ... ::ut t.<-.ırıir usta~ı imtihanla alınacaktır. 

l'alip olanlar her gun Zey\inburnunua Ç«rlu silAh tamirb•n<">i Müdürlil,il· 
\e murıu:a'1t elmeleri ilan olunur. (363) 

••• 
5-000 ~lft Erat fotlnl alınacak' 

1 Tahmin edilen bedeli <46.000~ lira ol.ın yukaı ıa'cl ~?:ılı 0000 çift Erat 
~i Askeri Fabrikalar Umıım Müdüdiıi!ü Merkez oatm .ıma komlsyo
llWJCn 19/1/942 pazartesi günü saLıt 1~1e pozarlıkl3. ihale f"dilccekUr. Şart-

ıuuno "230> kur~tur. Kat1 teminat •ti90G:. liradır, · ''1 > 
• • • 

6000 metre mıkihı ceviz tomruğu 
Tahmin edi1en bedeli ~h'T ınt-trc mjkfibına 70 lir:t olan 5000 metre 

Mlk.Abı ceviı tomruicu alın~H·akt1r. 2'10 nlctre mik3ptan a~agı olmamak üze
re parça parça da alınübıllr. K.ctı t~o:i,ıatı 35500 liradır. Şn~namesi 17 
lira 50 kuruştur. l.steklileı·in 10/ 1/94'.? .. arihli pa1.nrtesi günü saat 16 da As
Jccrl Fabrikalar Umum Mildürh.'ığü merkez satın rılma komisyonunda h1J-

ımmal:ırı. (340) 
• • • 

5000 metre mıkit.ı ceviz Tomr-..ğu alır.acak 

Beher n1etre mik3.bına 70 lira bC't1c1 tahmin edilen yu'kar1da yazıh 5000 
metre IDikübı ceviz Ton1ruğu Askeri F'Jbrikalar Umum Müdürlüğü l\'lcr
'keJ satın alm;:ı konıi.syonunca 19/1/942 pazartesi günü saat 16 da paz;ırlık
lo ihale edilecektir. Şartname c17~ Jira iSCD kuruştur. Kat'i teınin· ,t 
c35 .. 500> liradır. 200 metre n1ik~bından aş,ıi{ı olınamak şarhJe parç~ı n~ı ... , 
an ihale edilebilir. •421> 

• • • 
a1 4 - 4 X O, 2 - O, 45 X a, O.S - O, 12 metre eb'•dında 

1600 .. 1800 metre mlkibı Dl;budak veya 
Karaaöaç kalası alınacak 

Tahmin edilen bedeli «135.000> llı:a olo..1n yukarıd~ yazılı 1600 - 1801) 
metre mikAbı Dişbudak Vt'ya K:ır.ıa,.aç kah ,,ı Askeri F,ıbrikal.1r Un1um 1.1ü
~1üılüğU merkez satın alma. kon1i.;;yon11n<.a 30/1/942 cuma günü saat 14 de' 
p:ızarlıkla ihale edi1ecektJr .. Şarlr:ame 6 liıa •75> kurustur, Kat'i terninrıt 

<16000> liradır. (322) , ................................... , 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
ıı:~ ı.ilıl: 1888. - Sermı}"ell: 100.000.liOO Tllrk ııruı. Şube va 

AJana adedi: ll80 

Ztrat ve Ticari her nevi banka fnuamıfelıf'f. 
,.,. blr-fktlr•,,lır• 21800 Hr• lkramlvo vırlv.,.._ 

ZJ:ı.kt BC1nkasıno~ k\:moa .. atı "·e 1fıı.ı"1r.!ı· ., • ..ı•u.a. Aesablannda en 
3 '), lı'I" huluaı:'lnlara ıerıecie 4. defa ceXiJf'Cek kur'a ile qaCıdakl 
pl.ln nrt :ı.-1"'8miye drııt.\Clı<'&Ktır> 

4 •d•~ 1 000 Llr•l·k 4.00C Lira 11 ıoc ad•~ liO Llral:k f..000 Llrı 
~ , &oo • e.ooo • 120 • 40 • 4.aoo • 

4: : ~: : :·:: : 11180 • 211 • 1.200 • 
DIKKA"!". Hes•plonnchltl paralar bir sene lçlnde 50 liradan .,.il 

d i rrıı:r• nl re.> lkr!:im 1ve rıh:bb takdirde % 20 fazlasiyJe verilcef!'ktlr. 

Kur'ala.,. senede ılört ılefa 11 Mart, il Haziran, 11 Ey• 
l ·l ve 11 B!rinclkanııu tar\nfcr~dc çchllccektir. 

;.,. Manıııı.r .. 11 ·· Bat<ri Kom1tU...l•i,mdan: 
Tal!plerfn yapıhıcak in.t'han ~onurıd:l ıbr.Jz edeceıii liyrıkRtc göre yev

rnl) c takdir edihiiek ü ere bir te viyf'l'l ust..ı..~ı alınacakbr. 
esviyrcilik r~n':ltına bıh.ı 1ı::kın \ltkıf, Türk, ilk okulıı bitirn-.iş, a.skerll

iini yrıpn11ş hü~nührıl sah:bi ve sıhh..ıU taın o1r1·ı:;ı1ar1 ~rırttır. 
Niitus kig-ıdı \"e arunılan di(;er evr:l~i'. il" konıut.anlıııa ınürtı('eia\ e<blnıc-

lidir. (498) 

••• 
~··12 l\d<'t Kuru pil 

3Rn~ • Pil. cep elektrik yuvarla); 
24~~ > Pil. cep elektrik Ya56ı 

50 > l'il mevcenıeh·c 
50 "> Pil Galo-anomt.'tr~ 

864 > P~l cep elektrik mnyn J~ıt\ 
Ytkerıd~ yazılı 6 kn\em pilin rn/ J/942 P'.:ırut.:m günü Mat 14 do Ka

sırnpa.s.ada bulun~ln Deniz. satın ohna komisyf•n:.ında pa1.arl1iı yapılacaktır. 

ı~tekJtlcrin hclli gUn ve saatte komisyona müracaatları Hün olunur. 
(438) 

Halıcıoğlu satınalma komisyonundan 
1 l - ·\$1\~rı ihliynç jçin 50 ton h;ıl.valı kuru ot ve 50 ton saman pa

zarlıklı't ~."tın altnarnktır. 

2 - Kuru O\. ve eaınanın pa7.~rlıl'•ı 23/1/942 cuma günil ~ant 15 de 
J{nlıcıoğlu 760 satın alına kornL.:;yonur.da yapılacoktır. 

3 - Kuru ot ve samanın evsat ve §Drtname~i her gün komi.,.yondn 
gCrülebilir. 

4 - lsteklil{:rin belli gün ve saat:e korrılsyon.."l M. tcminatlarile gel
mel~ri. cKuru ~·tun 6,5 Kr, ı:ıaınnnın d;;: muh:ımmen fiyatı 5,5 kuruştur.> 

<480> 

lstrnbul tn&zim rmlrl ği satıra·m~ komisyJnundan 1 ................................................. ~ 
Behl"r giyimine 90 ku.n.y tahmin cd!len 6000 giyim öküz nalı alınacak· 

tır. Mütc.~hhit na.n ve hesabına ı-a7.arlıK.la cksHtıncsi 19/1/942 pazartesi 
gilni.l sa;ıt 14 de Tophanede Lv. ihnirll(;i ~tın alına komisyonunda yaptltı
cn·Kur. llk teminatı 405 liradır. Talipleı-'n belli vakitte konüsyona gelınelc-
ri. Nünnın('lt·r1 konıisyonda görülür. (-490 -- 260) .. . . 

Aske-rl fırınlarda birikmiş olan 3~i>O kilo sönmüş kömür satılacakbr. 
rnt:arhkla a.rttırınası 19/1/942 pazaı·tcesı günü saat 14,30 da Totıhanedc Lv." 
iımirl~ s..ı.tın aln1a komisyonunda yapıit..ıcakhr. Tahınin bedeli 70 liradır. 
lskicliierin mal bedeli ile bell.ı vakı<te komisyona gelmeleı·i. (497. 939) 

• • 
J.v Yollama deniz vasıtaları i(iin 2:> kalem deniz levazımatı alınacak .. 

tır. l\ zarlık la eksiltmesi 19/1/942 p::ız.artesl günü saat 15 de Tophanede 
Lv. ~ nırlıği sutın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler müfredat 
lisf• inı ~:omis.vonda görebilirler. 'l~aliplerin heUi vakitte komisyona gcl-
nıclo 15<'1 - 380) 

• • • 
.. ~OC ....:ıh,. f\dÜrır anhalt.j kttindı olınacakt1r. Pazarlıkla eksiltmesı 
1!lıl/!ı42 p.ıı:artesı günü sa.!lt 15.30 da Tophnnede Lv. !'.ıınirl'.gi ı;atıJ1 alma 
kolT'J::.)'ununıl;ı y<lpıl.lcaktır. Nümuneşl komh-.y(ında AÖrüliir. İsh·klilerin 
tt.!'klit edr,·c:. teri iıyat üLerinde".l. tcn1:n.H1:ıtil<.· b( ili ~ıtlç kon,i~yolln g~l-

rnclerl. (502 - 381) 
• • • 

BC'he ·jnc- 20 lira tahnıın edilen :lOft ade:t yangın torıdürnıc !tleti ~ılına
cJ4.ı;:tır. Puzo..1ri.kla l·ksiltn11.:~i 21/lJ &42 \u.rşan1ba ıti.inü ~nat 14 d(' Tophnne- I 
de L\". arrıirli&: Eatrn alm:- komis-..·fınunda yapıl. r~ıktır. İlk. tt'n.inilh 4r.o 
tirachr. NUrr~unP.~i komisyonda görülüı· ls~cklıleı-in belli saatte kon-ıisyona 1 

ce.melcrı. (503 - 4fl8) 1 
• • • 

go ka:;,ll>a;;uıdan '.Pwieh. met oElu Avu 1 I' faydalıdır. 1 !} M ._, l! f 
yalı Hasnn vere-sesine ait Diga tapu 
sunun J ·u.an 338 tarih ve 2o numa- >·aıo::tık, yorganları da :pek uc.u_,..1,_.r ılı·, : t· ı. h r •n.ı ... ç.1.;ı· 

• f',aıul0tlyal·ılar FOkak Ömet ntL. ( ; '· b 1 ... fı ıt ,o, 2::ıtl 
ra,:;ında knuıtlı Bigarun Tckkcci ma- ı·Iİlll•ınllİll:=mm•ımıam=ı:ıı::ıDW'.t:iO!liJ~O.':"c •v j f .~t~~ !!i:.,~ 
halk-.süıde ~kan yol ve garben K:\-

~~:~~c:~~\ 1~~~~~~\j 1;7;·~1i:.ii~:~ ı ı.-·o-·e-v_l_e_t_D_
11

_e_m_
11

1 •• r_" ...... 0Tı~-ıa"""'r"ı=l'.~ı·a,.-n-l .. a""'r"'ı_,, 
r ... "lhud<ıki arsanın mahcuz olup vere- 1 J 
SC'ye ait 6 hisseden 4 hlssc.<>inin açık ı ~.....,...,,. ________ _. 

aı·tırma ile paraya çevrilmesine karar 1 
\·er imiştir. 

Gnyri m<'nkulün n1uhnrnıncıı k;y
nh.·ti: 150 lira 

c. VSAFI: Çan:.ıya ("Ok y;lkın bir 
n~e .. Jfede ve ikl iö}elt. crıddenin bir
lcşti~i köşede yüksek bir mevkidecUr. 
S.ıtı;; açık artırn1a surt·tile ys:ıpıLıca
ğından ve arlırr:ıa bedeli de peşin o!
dul{undan artırmaya j§lirilk ed~ek
lcıin n1uh.1ınmi'n kıymetinin r:'o 7.5 
ni~bt"t ınrh!' pey akçesi VC"rnı~l<'ri ·:l'
yn nlilli l>jr bankanın tcnıiıuıt nıek·. 
tubu getirmeleri icap eder. GJl'?1 I 
ınenkulc ;ut vergi bor~l<ırı L..1ru.i{at 
ve tcn'.."irat ve vakıf borçl~n borçlu- 1 
lara nlt olup ı:atı,s bedelinden ten:1il I 
olunur. 

Lirin('i arbrması 23/2/1M2 pazartesi 1 

gi:nü saa.t 15 den 16 ya karlar Biıa \ 
icra d<ıiresinde icra cdilc..-cekt:r. 1\fu
h3mınl'n kıyınetin ~o 75 §ini buldtı~tı J 

talt.dirdc üstte bıı·akılacakiır. ..:\k""'i., 
taltôlrdn en son artırtinın tatıhhüd.i., 

h:ıki krılın:lk şartilc 10 gün ckıha tC'ın- ! 
djt eriiln1ek ,rartile 5/31942 per~<"mi>'! ı 
glinü ayni saatk~ it."ra d;ı:re~inde katı ı· 
ilıal<-si yapıl:lC~ktır. 

2004 srıyılı kanunun muaddel 12s j 
ttcı nıaddeE-ine tt:'vfiknn hakları tnpu ı 

sicilliyle sabit olmıyan alacaklılarla 

digcr al<lkadaran1n iJ;ln tarihinden 
ıiibaren 15 gün zarfında haklarını ve ı 
faız ve mnsrafa dair olan iddialarını 
e·nakı ınüsbitelcrilc birlikte daire-· 
mıze bildirmelerı ıazundJ.r. Aksi 1 
halde haklan tapu sicili ile fi3bit ol- j 
mıyan alacaklılaı·ın satış bedelinin 1 

paylaşmasından hnriç knlacaklart ve 
Qaha taıla izahat aln1ak istiycnlerin 1 

BiiR icra daire::inde me\·cut 942/17

1 
nunıaralı dosyada. mevcut takdiri kıy 
met 7.abıt varaka~ı ile 13/1/942 taı-i
hindm ilb~ıreı1 a~ıh bulunduı ulacak 
:ıç·ık art.ı-rula ,;.ırtnamcsini j;ıirup ~ıı- \ 
hyabıl~e'kleri. il~n ohuıuı-. 1 

eni neşriyat 

l - Ş<-kcr poncarı :ıiraatl, topra-
ğı zı.>yıf dü~ürür n1ü? 1 

2 - ~ ·ker pancon zira,ıtj ve nıü
navcbe '1Slllil. 

:j - z:r.ıatte gi.ıbrenin ehcmmıyc-

Muhammen bedeli (1080CtOJ lira t:~n l"'flO 1 hnnlanm1s kt-r~ 1 
2811/942 çarı1rur .. ba gtbıü srı:.t J5 rlt ~,ır.:-1~ z~·· ı "lllı ile Ank~retda i<fı:ı:rt 
bincısında topl:ınan merkez 9 un,·u ı;o hv'-rı•·ı<' 1ıı E>hnacaktır, 

Bu tşe girmek istiyenlerin (fG iti l r,. 1 ı}.; ~· k: • teminpt ile kt.n1 
nun tayln et.tiii vesikaları ve tckL lcrt1 t •·~· ı)j ~u .... ş;,ı.ıt 1..: de k~ria!'" ;;.dı ,µ; 
koınlsyon rt'i.ı;liğine vermcle-ri l:'ı;rı • r 

Şartnameler p.'lrtınız o1rır~n: A .~ı ~:. ~-n n d;ıirsindcn, Tf.,,yti r~ 
srıda TP~elhirn \'O Sevk Şt'fli1011of·n h ,,, Jı ~JT". c315) 1 

ti ve :;;un'ı' gübre. 1 1 

Bthf>:- kile _ına 27.5 kltrus tahn1in cJ;len 25 ıon y~il mert:imc·k ~.lına-
3 

j Türiyekiyt: ŞekPr F<.ıbrikaları tnra- 1· cat..ur. l'<Uarlıkla cltsiltı11csi 20/1/9-42 salı günü saat 14, O da Toııhancd~ . fından nQ;r<·<lilPn bu üç bro~ürü ta\"- 1 Lv . .O.nıirlifı sat;n rılma komisyonunda yap1lacaklı1·. Kat'i te.minntı 103 l Ji- siyc f'der iz. 
.-a 25 kuruŞtiJr. ToılipJerin belli vaktik> komi!'yona felmeleri. Nüınunet::i İi.O• r ·---------,, 
misyonda görülür. (504 -~409;) • '"Veni Sabahın,, 

7554 metre 30 ı;~ ntim .crid ko1ıın Wınr.caktır. Pazarlıkla eksiltmesi l 
20ı 1/942 "3lı günü raat 15 .de Toph"nede Lv. amirliııi "'11ın alma koıni<- 1 ı"'a" n fı"yatları 
yonuncln ) DPJ1a<-~'dır. Tahmın bedeh 29&3 lira 95 kuruş kat'i teminatı 4.1•1 g 
li~a 60 kuru~tur. Nunn.nıeı:;i kon1isyonda görülür. isteklilerin belli ı::aaltt'.? 

kom.U.yoı " ~clmclerl. (505 - 410) 
• • • 

Sal:pazar1nc:ıa Yollama ~Id. <le nıe..-rut fı a<lClt akürniilötür sabl:ıcaktır. 

r ~arlık 21/1/942 ('arşaJt1ba günü s:ıat 13 de Tophnnede Lv. S1nir1.iii satın 

ı:ılıl'I 1~omi y~ı ı 11d, y41 ·:lllacaktır, Tahın.n bC'dcli 6 liradır. AkümülAtörlcr 
"Yulh• ·d. ,\c gtlruılı-. Tai.i ;!erin mnl bedcllt'l'iylc belli saatte komiEıyt>n·l 

1 

gel1:1cl' i (513 - 517 ) ı 
• • • 

Deh r e 14 lira ta.hn1in edilen 205J adet ciblnliit alınacaktır. Pazar
.ıkla c .siltm 26/1/942 pazartesi günü saat 14,SO dtı Tophanede fst. Lv. I 
funırli ~ ısatın alınR komisy')nunda yapılacaktır. tliC teminatı 2152 lira 50 
kw-u .• tur. üınuncsl koınisyonda görülUr. 'laliplerin belll va.kitte komisyona ı 
gelmeleri. (512 - 516) 

Kr. 

Baslık maktu ola;mk 750 
Birinci ~yrada santimi 500 
lldnci ,, ,, 350 

tlciıncü .. ,. soo 
Dördüncil .. H !00 

6ıhlbl: A. CemaJeıJdln S•ra~oı.:!u 

Neırlyat Mildtlril: fıt1~ Sami Karayel 
Eaaıldıllı yer: (H. Bekir GUraoylar ve 
A. Ctımaleddfo Sarıçoğlu mc.tbaaaı) 

Küçük tasarı·uf 
hesapları 1942 
İKRAMİYE PLANI 

KEŞi DELER; 

2 Şubat, 4 l\!oyıs, 3 Ağustos, 2 tkin
citesrin tarih.lcrindc yapilır. 

1 adet 2000 Liralık= 2000.- Lira 
3 • 1000 > = 3000.- • 
2 > 750 • -~ 1500.- • 
3 .> 500 > = 1500.- > 

10 > 250 > ,.,,,.. 2500.- > 
40 > 
50 > 

200 > 
200 > 

l.00 
50 
25 
10 

> 
> 
) 

> 

=4000.- > 

~2500.- > 
==. 5000.- ~ 

~2000. - • 

• • 


