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Stalingraddan oir manzara ve A. lmarı:Oruı bu felıri dövmek üzere imal ettikleri yeni rop1aı dan 
Birinin namlusunun cepheden gÖrÜnÜfÜ 

Yarınki 
dtinyada 
Busyanın 

roll 
Litvinofun 
bir mesajı 

"Sovyetler birliği 
müttefilderle yüzde 

yüz işbirliği yapacak,, 

Stalingradda Parti 
binalarını Almanlar 

zaptettiler 
Terek üzerinde Sovgetlerin 

birkaç kuvvetli mevzii yarıldı 
Moskova stratejik ehemmiyette bir 

mevziin işgal edild~ğini bildiriyor 

Alman ve Sovyet tebliğleri 
Nevyorlc 26 (A.A.) _Matbuata Berlin 26 (A.A.) - Alman romorköre bombalar isabet etti-

hltab eden bir meeajında Sovyetler ordulan başl-umandnnlığımr. teb rilmi,tir. 
Birliğinin Amertka eefiri Litvlnof, liği: Stalingrad mulusrebesinde Al
Sovyetler Birliiüiin dünyıuıın müs- Kafkaayamn şimali garbi kıs- man kuvvetleri, İnadh muharebe 
takbel yapılııı ~ bütün memleket- mında ve Terek üzerinde Alman ler neticesinde Volga civarında 
!erde phsi hakların muhafazası 1 • ve müttefik kıt'aları, hava ordu- bulunan parti binalarını düşman 
çln müttefiklerle yüzdeyüı nisbetin- sunun müeaair yardımı ile düş - dan almıtlar, dü,manın timal ki
dıe ltbirtiğl yapacağını bildirmit - manan birkaç kuvvetli mevziini lid mevziine karşı y~phğı faşırt
tir. (Devamı 5 inci say/uda) yarmıtlardır •. !'~fkasyanın Kara: ma taarruzlarını gerı a!mıılar. ve 

deniz sahili enunde Alman serı bu arada 31 tank tahrıb etmıt • 

Üçlü paktın 
yıldöniimü 

Alman ve İtalyan 
Hariciye Nazırlarının 

nutukları 

Berlin 26 (A.A.) - Üçlü pak
tın yıldönümü münasebetilc Tad
yode. l:.ir nutuk veren Alman ha

( Devamı 5 İnci !aylada) 
•··················································· 

HU~U3AT 
ALIM VE SATIMI 

Borçlandınlan hububabn yüzde 
yetmiş betini tealim eden yerler· 

de alım ve satım serbest 

bollan iki bin tonluk bir Sovyet )erdir. 
petrol gemisi ile 1500 tonluk bir Gece hiicumlarınd.'l muharebe 
,şilebi batırmışlardır. Büyiik bir tayyarelerimiz, Ejdorhan tehri -
nakliye gemisine ve büyük bir ( Df"'arru 5 inci •aylada) 
~ ....... -~~ 

L Askeri vaziyet ::J 
-

Almanlar kıs bastırmadan 
önce bütün Kafkasyayı 
işgal edebilecekler mi? 
·Yazan: Emekli Geııeral K. D. 

Dünkü Alman resmi tebliği - larının Sovyetlerin 2000 tonluk 
nin ilk cümlesi Kafkasların şi· bir petrol gemilcrile 1500 tonluk 
mali garbi kısmile Terek mınta- bir nakliye gem:lerini batırdık -
kasında Alman ve müttefik kuv- larından bahistir. 
vetlerin Alman hava kuvvetleri- Bu cümle ilk bakışta birçok 
nin de çok müessir müzaheretile müphem noktalarla dolu gibi gö-

Ankara 26 (A.A.) _ Öğren- kuvvetle tahkim ~d!lmiı nıütead- rünmektedir: Fakat, hemen bi~ 
diiimize göre bazı kaza ve na• did Sovyet mevznnı yardıklarını haftadanberı Almanların resmı 
hiyelerde hük~melçe borçlandı • v~ K~~~~~yanın Karad~niz sa • haberlerine İnzimam eden husu-

[Devam 5 inci sayfada] bıllerı onunde Alman hucumbot- (Devamı 4/2 de) 

Hayır, bu resimler film sahneleri değildir 

St:-meri_ka~':' herke•Te . bera~e!' .•lnema yıldızları "ıi:~l:.ıyortar. lf.te ~o~d.2 lıi'lba~ı Lewis 

Do 
ne bır yu.zba,ı ve ~ır mulazımle konufuyor

1 
-ort Anlit'ikan 6ahrıyesınrn yeni a•feğmeni 

~---~"-' ':..aİrhanluJ.. -..ııo. • A • • - • 

[ İlk dil kurultayının 10 uncu yıldönümü J 
Dün. bütün memlekette 

toplantılar yapıldı 
Ankarada Maarif Vekili va dil kurumu azaları At türkün 

muvakkat kabrini ziyaret ederek çelenk koydular 
• 
lbtikArla 
mlcadele 
Parti nahiye kong

resinde bir 
bayanın dileği 

"Bir vurguncuyu asahm, 
bakmız p hah ık nasn 

ön enir,, 

Ankara 2G (Hususi) 
Bugün Yenİ~•hir Cümhuri -
yet Halk Partisi nahiy~ kon
ıresi toplanm;,~ ve kongre
de fiatların yükr.dmesl, ibti
ki.rla mücadele i~i ''e Anka
rada mesken meıelesı gibi 
üç esaslı me,ele uzun mü • 
zakere ve münaka~a vesilesi 
olmuştur. Kongrede bir ha· 
yan ihtikarla şiddetle mü • 
cadele lüzumunu ile:-iye sü
rerek ezcümle d~miştiı· ki: 

< - Vurgunculara ·eril • 
mekte olan ~ez:aların şid -
detlendirilmesiııi, hattfı ö -
lüm cezasının kabulünü ıs • 
rarla İstiyorum. Bir vurgun
cuyu asalnn, teşhir edelim, 
bakınız pahalılık nuıl önle-
nir.>ı 

Hariciye Vekilimize 
dun ikinci bir 

ameliyat yapıldı 
Vekilin sıhhi 

durumu iyidir 

Ankara Foto munabirimizin to)yar~ il~ yolladığı res:m: Maarıl 
Vekili ile Dil Kurumu merke.z heyeti azalan Atat:irkül\ 

onanevi huzurund• 

(Prof. Sadi Irmak) ın 
şayanı dikkat bir 

konferansı 
Dil inkılabının onuncu yıldönü • 

mü ımünaıebetlle memleketin her 
tarafında olduğu gibi dün tehrimlz
de de toplantılar yapılmıt. lnkıla -
hın ehemmiyeti üzerinde durulmUf 
tur, 

Atatürk bundan 1 O yıl önce mü -
tehassısl.ardan müt~kil ilk Dil 
Kurultayını Dolmababçe sarayında 
toplamıt ve tarihi direktiflerini o • 
rada vermipti. Bugün dJl lnkllabı • 
mız Milli Şelinüz lnönünün hima· Prole•Ör Sadi lrmall 
yelerinde en olgun bir devrini idrak Eminönü Halkevinde 

(Devamı srıvia 4/1 de) verirken 

dün frt"C• 
konferan• 

Büyük Amiral Barbarosu 
bugün merasimle amyoruz 

,. ................................................ _... ......................................... , 
f Milli gururlarımız arasında birinci ) 
1 safta gelen kahraman denizci için ter- i 
l .. ~~.?. .. ~~~.~~.~ ... ~~~~~.~~ .. ~.~~! ... ~~ ... ~~-.. ~~~.~~.~.~-.) 

Büyük Türk c!enizcisi Barba -
rosun hatırasına tazİ7 için hazır
lanan ihtifale bu ... hah saat 10 
da Barbaros tür Lesi önünde de· 

Ankara 26 (A.A.) - Hari - niz bandosunun çaldığı istiklal 
ciye Vekili Numan Menemc.nci • martile batlanmıttır. istiklal 
oğluya Profesör Sawerlırııdı la· marşı çalınırken limandc~ bulu • 
rafından birincinin mütemmimi nan bütün vapurlaır düetlik çala
olm~k. Ü~er~ bugii? öğleden ev- rak aziz ölüyü selamlcmışlar v• 
vel ıkıncı bır amelıyat daha ya- bu sırada Barbarl"s zamanındr..kl 
pılmışhr. • . . . kıyafetleri laşı:ran erler tarafın~ 

Hastanın ınhh~ durumu ıyıdır. dan direğe şanla bayrRğımız çe-

Memurlara tercih an 
kömür verilmesine 
dair talimatname 
Ankara 26 (Hu~usi) - ia -

tanbulda bulunan devlet memur• 
larile devlete bailı müessese ve 
tetekküller memur ve müatah • 
demlerine tercihan kömür veril
mesi hakkandaki talimatname: 

Ev sobaları için kıtlık kö • 
mürünli almak üzere kömür sa
lıf ve tevzi müesseselerinin Is

' ~anbul bUroauoa beyanname ile 
müracaat etmiş olanların İstedik 

(Devamı 5 inci •aylada) 

Bir ana çıldırarak 
yavrusunu boğdu 
lzmir 26 (Huausiı - Schri 

mize bağlı Bahçer;ik nahiyesinin 
Dönğel köyünde müthi~ bir fa • 
cia itlenmiş, ıenç bir anne henüz 
3 yaşında bulunan yavruı.unu 

öldürmüıtür. 

kilmiştir. 

Gazetemiz makineye verildiği 
sırada vilayet, 1stanbui kumanft 
danlığı, donanma komutc.nl.1ıı, 

(Devamı 5 İnci sayfada) 

- Acaba •İ'ıde .zırnılr kadar insaf var mı? 
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Bizim derdimiz 
Yalnız /iat 
Meselesinden ibarettir 
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Turfanda bir m.'h 
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Sovyet Rusyaya taarr z 
bir hata mı olmuş r? 

Yazan: Seyfi Kurtbe 
A. imanların geçen seneki bü sıtalan ve fİmendiferler bu ka • manlar Rınya seferinin bu ka· 

yük taarruzları yıldırım dar ıiddetli bir kı,a göre hazır· dar uzayacağını tahmin elınifler 
cibi ilerlediği zaman bu hareka· lanın~ dejillerdi. Bu yüzcien yal mi idi ? Burada, H ;tlerin, harb • 
tın da Polonya ve Fransacial..-i!er· nız harekat değil ikmal hizmeti den evvel eski İngiliz hava nazı. 
den farkla olmıyacağı kanaati de büyük zorluklara uiranıı~tır. rı Londonderi-y ile mülaklltını .ha 
olmu~tu. Bin kilometreden fazla Bu yaz Almanların kat'i ne- tarlayalım: Bu zat 1938 de (Biz 
bir cephe üzerinde cereyan eden ticeli taarruzları bekleniyordu.! Vf' Almanya) adile ne:r.reui;;.j bir 
bu har.:-katm safhaları o nisbet- Bunlar, biraz geç olarak buladı ' kitabda Alman devlet r e'isin;n 
te büyük bilançolar gösteriyor· ve mutad hılafına Alman devlet Rusya hakkındaki dü,üncelerini 
du: G.-up erup yüz binleree ~İr reisi bu harekattan evvel h?çbir yazıyor. Müellife göre b olrnviz
alınıyor, binlerce tan~ ve tayyare şey söyl~me<ii. Alman orduları . min imhası icin Almauvıt"ın İn • 
tahrib ediliyordu. Hıtler Mosko- nm merkez sikleti cenubda &ulu- giltere ile miittefik ol~rak hare
va Ü7.~·ne yapılan büyük taar- nuyordu. Timoçenko orduları ge ket e'"mesi lazım•reldiö-ine kani 
ruzlarıo tekaddüm eden nutukla· ri çekilmiş ve Kafkasya yolu a- olan Führer endise~ini• 3u sebeb-
rmda kafi neticenin ahnacağını çılmıftı. Rusyanın ceuubundaki lere ist=nad ettirm i5t;r: · • 
haber veriyordu. Sc.nraki De~ri- en mühim ve en zengin iktısadi 1} Rusyada 180 milyonluk bir 
yattan anlayoruz ki o zaman de· bölgeler Almanların eline geçti. milletle mücadele etmek lazım· 
mokrasilerde de Ru»yamn artık Fakat kış yaklaftığı halde henüz dır. 
dayanamıyacağı hakkında bir bu harekat ikmal edilmit değil- 2) Rusya arazi itibarile taar-
kanaat yer tutmağa bqlauuştı. dir. Bu harekat hedefinin Kaf- ruzdan masundur. 
Fakat düsme<ii. Bu ~hrin İ~gali kasya Ye cenubi Runyayı itgal et 3} Rusya abluka edilemez. 
dünya efİ:i.rı umumiyeainde çok mek, Karadenizdeki Rus donan- 4) F..n rniihim. ~ınai mıntaka 
büyük bir ruhi tesir meyda-na ge masını faaliyet sahagından çıkar hududdan dört - altı bin kilo
t:rebilirdi. Bu sebeble Hit1erin ~ak ve. gelecek sene İçin müsaid metre ITiesafede bulunduğundan 
daha zh•ade bu mevkiin elde e- bır vazıyet almak olduğu tahmin sanayi hava taaruzlarından ma
dilmesio"e ehemmiyet verdiği fa- edilebilir. Bu sene ıçm, bütün sundur. 
kat ba~komutanlağm Moskova Rus kuvvetler.~nin i~h~sı~ı istih- Şu halde bütün end;telere rağ 
bölgesindeki bütün kuvvetleri ku daf eden kat ı nehcelı hır taar· men Hitler nasıl oldu da Alman· 
~atarD k muazzllm bir imha ha . ruz beklenemez. Bu kıf Ruslar yayı tek başına -çünkü müttefik
reketine teşebbüs ettif-i ve mu· Alman ordusunu rahl\t bıraka - lerin bu cephedeki yardımları 
vaf.f akı.1 eta•zlikten sonra yapı • c~.klar. mı? Daha şimdiden şimal pek mühim değildir- Rusyaya 
lan kuın.:..nda dcğİfmesinin. sebe· bolgcsınde taarruzlarda bulun • laaruza sevketti. Bu hareketin 
bi de bu fikir ayrılığı olduğu id· maları kıfın gelmcsile Rusların sebebleri şunlar olabilir: 
dia edilmiştir. Bunun iç yüzünü sükunete geçmiyeceklerine delil 1) Polonya, Norveç, Fransa 
harbden sonra öğreneceğiz. addolunabilir. Geçeu kış Rusla- ve Balkan harekatındaki ümid 

Almc.nlar, kıfın gelmesile ha- rtn yaptıklan taaı·ı-uzlarm hey- ve tahminlerin üstünde elde edi
rekatın durmıyacnğmı ilan etıni:; hude yere kendi kuvvetlerini yıp len muvaffakıyetler Alman harb 
lerdi. f ,,.kat ileri harekat yalnı~ ratınaktan başka lıir şeye yara- kuYVetlerinin üstünlüğünü -ki bir 
durmakla kalmadı, daha emin madığı iddia edilmiştir. Bu bu- hakikattir- olduğundan fazla 
mevzile rin bahara intizar için or susta bir hüküm verebilm~k için tahmin ettirmiştir. 
du geri:ı•e bile çekildi. Bu çek;liş bu taaruz ve akınların iki tarafa 2) Rusyanın İç kuvveti hak
Rus süvarilerinin akınlarile ol - verdirdiği zayiatın hakiki mik • kında yanlış tahminierde bulu -
dukça müşkül olmu~ ve vaziyet tarlarını bilmek lazımdır. nulmuş olması ihtimali. 
birkaç defa çok tehlikeli sıifha- Bu sene kat'I netice alınama- 3) Rus ordularmm harbi kıy· 
lar eeçirmiıtir. Alınan harb va· Jlnca akla ıelen sual şudur: Al· meti hakkında vanlıt kanaatle· 
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rin mevcud olması: Çünkü Rus
lar harbden birkaç yıf önce ordu 
nun yüksek komutanlarını t~sfi
ye etmişlerdi. Harb ma1'zemesi· 
nin de kalite itibarile geri oldu
iu zannediliyordu. Rus -Fin har· 
bi bu kanaatleri adeta takviye 
etmifti. 

CSPoa=ı 

1ıte bu sebeblerle Almanya 
kısa zamanda kat'i ndice almak 
arzu ve ümidi ile Rusyaya taar
ruz etm.i, olabilir. Şimdi harb:n 
tahminlerden çok fazla uzam~sı, 
bu kararın hatalı olması ihtima
lini ortaya atmış bulunuyor. 
Harb, zat~n ekııeriya tehminle • 
rin dışında cereyan eder. Bu sP.• 
beble acele hüküm vermemek ve 
biraz daha beklemek doğru ,,!ar. 
Gelecek Bahar veya yazda yapı· 
lacak Alman taarruzları kat'i 
n-etice alamllzlar~a ancak o va· 
kit 'Rwtva ~Pf,. .. ;,.,;n ı,; ... askı>rİ ha· 
t" o1..ı11ihı'l~ h::~ ..... ~.:ı·ı·hilir. 

BeşiktaşF. Bahçe ile karşılaşıyor, 
Galatasaray da Beyoğlusporla 

hususi bir maç yapacak 
(Son Posta) nın Spor muharriri yazıyor) 

Bugün liğ maçlarına Fener • 
bahçe ve Şeref sahalarında de • 
vam edilecektir. Üç klüb arasın
da ha~ gösteren ihtilaf yüzünden 
tadı, tuzu kaçan şampiyonanın 
en mühim haftası bugün idi. Ga
la tasarayhlar, Fenerbahc;~ ve 
Beşiktaşla maç yapmamağa ka -
rar verdikleri içil\ bugünkü Ga
latasaray • Fenerbahçe maçı yıı
pılmıyacak ve tabii fikstürün 

mülüm bir haftası bo.ta gİtmİf 
olacaktır. . 

. Bugün yapılacak maçlar1 fÖY
le sıralıyabiliriz: 

Fenerbahçe sahası maçları 
Süleyman iye - T aksinı 

Bugün durumları pek iyi ol -
mıyan bu iki takımın maçı nıü -
savi ~artlar bakımından iyi ola

( Devamı sayfa .f / 1 de!) 

Veremle n:üc .,de:e cerriye
tinin dünkii topl?nt ıs ı 

Veremle Mücadele cemiyeti 
dün saat 15 de Etibba Odasında 
yıllık kongreaini akdetmiştir. 
Kongrede bir sene evve)l:i faali-

~~ Posta,, nm bulmacası: il~ 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
Si.ld.aa ~"'a doii· .._ •. 1 2 

rıı: yet raporları okunmuş ve gelecek 
yıl yapılacak işler kararlaşhrıl - 1 - Uaaltşaırkla 1 
mışt:r. Bu arada kurulmakta 0 • bir ıı!ım (5 ) . Kim. 

lan yeni dispanserlerin yapaca· ..e C
4>. 

3 4 5 6 7 8 9 11) 
1111 1 1 ,_,, 

il ğı mühim memleket vazifeleri d-? '2 - İsya.n eden 2 
gözden geçirilmiştir. Kongrede (31 • tını. iı-fan Y• 3 
profesör doktor Tevfik Salim ve vas:ı < 4 ı. 

_\ __ _ 
__ _____ - -,-- -----

doktor Halil Sezer bu mevzu ü- 3 - Bir nevi ko ~ 
zerinde söz söylemişlerdir. :ıranı ot tüccarı -.-.--. 

{- -=~I·=·----o (10). 

Manisanın şel<edi ekmeği 
4 - AVU(l çi (3) , 

Bir ıen.k (2). 

Manisa mıntakasında ihra<; e· 5 - Buğ&\yın 
6 --· il ___ _ 

dilmiyen çekirdeksiz üzümlerin kamıe.µ (4). 7 
sarfiyatını temin ?çin Manişa b"!- 6 - ra.ra dol:.bı 

lediyesinin üzümlü ekmek çı • (4). E ·-------------_-.,,-_--
karttığını yazmıt?tık. !'Ylanisı;ı bfl- '1 - Bir hıhaJ'l,, 
lediyesi nümune olarak isttt.nbul, ye ~ satına .. l 
İzmir ve Ankara gibi büyiık is· lla.n (lOi. --------------
tihlak mm takalarına bu ekmek- 8 - .&um.inin 1 (; 
lerden birer örnek göndermiştir. mMı (6) , Tanı 
Matbaamıza gelen nümunelerin ifadıe, ü:aub (3). 
çeşnisi ziyansızdır. Ancak bu tip 9 - Hararet öl.çüsü (6), 
ekmeklerin büyük merkezlerde 16 - istıanbu!.da biı' .scım tsl. 
çıkarılmasının pek mümkün ola- Yubnıla.n aşa.tın doğu: 
mıyacağı anlaşılmaktadır. Çün - 1 - Köyün aaayişl;ni temin edtın 
kü, bazı hastalıklarda şekerli (3) • 
mevad kullanılması memnu oldu 2 - Bir nevi bıaston (3). Yeni olm\. 

ğundan bir kısım vatandaşlarıya.n (4). 
için ayrı ekmek çıkarılması icab 3 - Tenise benziyeııı bir oyu (8), 
edecektir. 4 - Mürebbiye (1). 

l s' - Musiki alfa,btsi (4), lfü nev4 
<toPNk (5). 

6 - Bir Jıa.yvao ( 3) , Türk pa.m.s1 (U 

7 - ZrıYç <•>,Bil' bari (2), Yaba.ncı 
(2). 

3 - Bir s.a.pa (J) , Futboida bir medti 
(6). 

9 - Medis (4), BaslıCı ( ·U • 

10 - Düğme Gıelıijt (l), Valide (~. 
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l.k dil kurultayının 10 uncu yıldönümü Besikta~, F. B. ile karsllasıyor 
(Bq taralı 1 inci MJy/•ff) ,~ .. ıt.-8• sibi bundan 90Dl'8 gelen dJliain 11e bdar ıicldetli bir I.ayati-ı ne yeı· ek k _,______ . . . (Baf taralı 3/1 de) ı lenin parlak b" ·· · 

ebni§ bulu~· .etil ~tflllr'r ı da hep aırni dieğin yeti olmalı iğ pacf hların balıif Jfelllem OrııLUaUndan geli- bılır. Oyunu kazanma naı d k ·~ numunesı oh 
Dün ...... hnbôn maht~ Holioev· ~ •. Mili; Şefia <lil dav••- lorln, .....ı.-ıe;ı;;':ı.., 'ievecc·~ ~ ~ fW"' bilmek. lizımd". ha fula Süleyrnaniyed:"aörül •: ı ca hr.. ~;vantaJı Ka..mpa,,.y 

lerinde yapılan tıoplantıiafda ba c&6el'diP >•llUa ilıcioin ,...rı u buD-- hüne mazhar olan arabc u 0~ ve felsefe terunl gök - mektedir. verrnege _ıraz zaruret vardır. 
Y&llİyet bir kere tlaba &Ö~· adw. karlftıiı bJr <>1manlı ~ acem: ten l~z. Bunların hepsi salahiyet Vela - J S Beııktaf - Beykoz . d BiJim TU.t.; diline ohm · .. le bir edebi ca arııaı a tar agızlar tarafından yaratılır Türk 1 • por Bu maç geçen h ft b ı 

Beyojfu Halkevın 8 ım...ınıız Y"ln•• mlllile,...';'!:..,. "'.'. :....ı, .;: .,:--;:ı~~ ki din bu tirlii ı.elline ya•atmalarına Fene~bahçe .. ba,.~•n cazib o- ihtilafın .İevam• .: F°ene7tl~ 
Saat 17.30 da Beyoğlu Hal~ mm nettcesl değildir. Türk dilinin dür. Y=Enırenıln =ğzı~.:t':rk en elv~li olan bir ~ildir. Nitekim ~~~ ;ös;eak &Vefa k l~anbul~por ile Beşiktaıın hususi maç yap 

t.rafınclan Tepeibatı ~lediye hah· kendi kıym.ederi ve vuıfları da ona çıe le yarıfo&ıbae<:ek L---i oım son !ı da bu yola. gıren bazı Türk kım araauala~~ma .. ta ır. I_ki ta- ~aları kararı bakımından ayı 
... esoınde ..-ılan tÖftne istiklal mar- sevıri 'V'e saygı beJııtecek bir kırat- -.i..; v--.ıır? T:: .. ı.....- .._~ :ıanlnd ı bı:lgİnlel"lnln eserlerı meydandadır. ı-ihi mı·ıı·ı kü" mucaldele.mn ta- bır ehemmiyet taıunaktadır. B 
T ,-.- r-• ARI --'lı""' aynı zama a En ·· ba ·ıım bel · · · · me oyun arınd "k b · 
tile ba!'9nntlf, ve Halkevi azaların- 'tadır. Biliyoruz ki ber dil muayyen büyük bir ilim dilidir. Bu sözümü . IUÇ •. ~ı 1 JU. ()M ıç~n şan - değiıtirdikleri ünde b . a yer f" taş u __ lıg maçını yaptığı 5

aa 
dan bir g'C!IDÇ tarafından dil hayra· Wr oplrl ve dıniyeti en iy.i ifade müb.li.i-alı ··---' T ,_.ı 1 diden büyük olr tenm bazınesl ha- mıstar o l g h n erı ba,la· te 1'-adıkoyde Fenerbahr .. ile d - COıreo&er OlüK& ı Mus. lanm t İtte b .. ledı~· " . narın er yaptık' k ~ mı haldctnda bir "onferans 'Ver.il - etıneğe yarıyaıbilir. Acaba Türk dl- tala eıf.endıinin Kaaurı tercüm 

1 
. zır lf ır. u soy gım zor k&r§ılapna bu ruh · · d .a~ı arşılaşac:aktır. Demek bug· 

miftir. MütMkıben., Ev azaiarı ta. il~ hangi insani~ en hıiiyük -imci bi ~i kıymet)! le . bir es. k gı- hakları y~mtıek !ürk dilinin ulusal dığı .. d. ki . ıçın e yapı - Beykoz için mühim bir avant 
rafından kılıç - kalkan gö.tairİ, E- fttle ifadıe edl\ebllmifltir?BlzceTirk -:.:--~ B '-'ltabMel'd ~ . ..::_ ere ve 'befen vazifeüne lnanımızı taze- y . ıçın ı~ • çetin olmaktadn·. vardır. Çünkü Be ... ikta" K dk"" ~~. u A an .~_. t.M- lemdt .. bug"" l bulu enı mevsım bg oyunl b d F ... ,.. a ı o ğe, ~iz, oenab ve . .ı.g,. A - d~ en ~ kudreti dünyadal retle anıdığuwz blnleroe tıbbi te - ıçıBun -~-~~edp ~mkı~ ..• nüz batlannda bul..:;~ın e- :ı enerbabç~ye ful takımla, Ş JlllClolaı ~1 ~ır. biç bir mll&ete nuH, olmayan m rl.min :kar 1ı,- 1 haz.tr lıaıulan ~· ~ ır ı bugun su sıradaki b • ucumuz . sahasında Beykoza da zay 

E 
. Ö .• H lk • d lmd- a-. ......,_ •..ıihlerlnl dit 1 S • makta • Tmk mllliyot ve ......,.,ı.rının bir k.mdan d 1 n °.;" '!te ~. ba· bır talnmla .,kacakbr. Bu oy 

mm RU 8 8Vl!I 8 bıelirıtmİf olmasıdır. Tilrkçe J.ertey· 8ütü.. ~e raim biit"" bayramıchr.» 0 ayı e emmıyethdır. 1942-:43 mevalıni lig oyunlar 
Gene bu yı1döniiınMi miiı ıi>e - den evvel bir cl.dtımeseller cUlıer. ba~ly«ini lronıyabüın· ~ r.: Profesör Dr. Sadi lrrnaiın kon - Şerel .ahaı maçları f&Dlpıy~a veyahud da param· 

h1e Emlnöaü Hallı:ıe'VI de ~ Hiçbir ı•• ncı dili hakir görmeden dıilii vnır. Bu dil fiilleri~ ~einia feramından sonra, Ali.eddin Ören, KanmpafG - DaouJJJCJfG c:adel.~ı olarak geçecektiı. o 
procranılı lıir topllıfttl kdib etmİt- fUllU iddia edeMliriz ki: Tü.-çenln köHerinin bolluju bakı::.~ d"" Adnan Öjiit, N~lmaiı Kurtbay, Şev Birinci ligin yeni tak nun ıçın Betiktqın ayni gi.ind 
tir. ata ııözlerl karytsında ._.a daler • yanın en büyiik diller:ind ~ : kıet Yüceeren, eski ve yeni dilden çen hafta liı oyunların ımı, f ~ faka~ bafka başka aahalarda ya 

20,30 da Erniniaü Halkevinde dıt.kl ata sözleri pek yavan ve sathi dlr. tbnin w Waefenln b~üo r .. • tiirıer, neeir parçaları okumll!lar, bir zaferini tattı ~n para pacarı oyunlar elbette entere 

lan 
ı~ •-..ıkliıl ·ı kal İman --'----- . dlL-.ı1 nu - _ _;ı_: i .ı:ı! ,._L_ .. ...ti :ı_: • asımpa,a &andır • yapı top-,.T.":' Pili ınarıı ~-e ır. . • ~n ~n ıır ~"' anslaı-ını ifade eCmege Türk dili _ -.. ~e >:~ uuı L-ruz o. ren uu karfısına ayni ümidle çıkacak _ • . 

bratlanml! '" rniitıeakrhon profesor tecellilerini T"Urk dili uç bet keW - nin keneli bünyesinden ......... ;:.. plıye.İ miileakıb toplantıya son 1 · h. .. h k Ômer Be.um 
Dr Sadi JımalE tarafından uDll in • melik bir cümle içinde bir ·· kelime • . • yar:-----ı ftl'illml#ir. anna ıç şup e yo !ur. Kasım- w kııİ.b .. ın mably••h ,,..,,....ı. biı- lf'İ' altı.da 8nlf ııJbl ... dıolot~ "' ~1 k.üi gelecekfu. y~. Şehremini Hodkerinde de l,.;ı. • P~ı•n•n b~ zor~~-çekitme)i ayni Galata...,.ay -. !'eyogluspor 
konf ~ · tir Ka'labelık Mr rl Ba öyle ıreliy ki A. _9'11 binın evvel bu hazineye do - • ile . ~ şıddetle luuethl'• muhakkaktır. Galatasaray bırınci futbol t 
'halk ~ew~an takib edilen :.·çok~ ve .:ılan ~U: =· Türk d~ tabii selifimine :1 m~t ~= Gürel::~: Bu maç lige yaraşır bir mücade- kımı bugün aa":t 15 de Beyko 

iiJR]e de . ~ . darlM . • -.... olacak bütün maniaları orta- ~ r.- sahasında Beyo&luaporla husu 
~ konf~, INıdb eze • ti .. w ~ • meee~lu .?~ dan lmıldınJım. Bence bu maolala- yıt n~ üteakıb! Emin Ali <1DU 19.45 de Türk Dil Kurumu aduete- bir maç yapacaktır. Alman a 
-1· ~· v ç;: a-::.-- _kifl ·~· -~ "" ~ -~ı .. ~.- ~isi ........ ~-Mln --~'."1 ınevsulu ri lbrablm Neeıni Dilmen Ankara gidecek muhtelit takıma •• ;./ S.ıdı lr 2gın kon far- nsı da .-. bayii< ıu..ı... .. ....... ~ - ~:. ~ ..J.i TWI< ::.,ı::::.:-:-H=~ 7.:~ .::~~ ......,._,.. bb söylev v..-nıı,ıı.. 1 verecek olan C:•latasaray "" 

«- TWI< dili blalm ana dili • Tüd< .ı;Sne alon -gl.,. gWe. ,,....,,._ ":." =.,ımı:::ı ... ıı:en1. d.ll loomed;,; _-.ı.;..ı. tem· Kunun -..ı ,öylevônl,.. söz. ça tam kadro .. le ç•kacakbr. 
mlz old - .. , milli varlığımızın llİJnitfn ~ bir 3ebebi onun Dü- onm keodLm.imen o ya ç. ınca. sil edftnit,tir. ıerle sona erdirmiştir: .. C~~~S-:r~y _klü);ünden: Ki" 

en -=~~ -~....lur yÜk bir edebiyat ve ilan dili olmtık ... ile L-~ımı L~1~.!~ &ibi aedv· D"w H •- J,_~ _ _ı _ı_ t '-- Çarpan yüreklerim.izde iki bü . ..::t. bumuzun bırmcı takımı 27 /9/94 
Utu11Uu Ql8W"_. • • .. vas• za ~agımız yer e ıger a•enennue ~ opU111 • .. . • .. _,._ P .. ·· B k 
Tüd. dili, 60 milfoo ı.-ın ko • ~: • ..ıııı.-ı.w.,,...,.. lula hail• ka • tıla• yaıulmı!; ı....ı.nn.lar; ı.m • TWi< dahislnm yüksek adları, b;,., azar B"8U •Y. oz saha~~d 

DUftuğQ bk dil olduğu için ayni u.· Han bir htiye vardı.~: __lJhıslar. lıyor, ~ ~Uıneyl etıtetik oulamı • slKer; kamerler 'ftrilmiftir. .devrim ve Uerleme anıtı olarak ak- saat 17. de Beyo~l~por bırm 
manda bir dünya meaelesidir. Bu arası bir toplantıda~ büyük devlet yoruz. Bu ııörütte isnat edersek tüık .. .. . sıeUnektedlr. takımı ıle huauaı bır maç x_ap 
9ebeWe Atalt~Üll 1'utsal etlle ku - hanghidlr miinııbp&ı yapdmıı da .._.; .. .........ıı-'----:-.- =--'-"-- .__, Atatıukun muvakkat lıabnnde Bunları b" . 1 ı" T""rkJ··~·· .. caj'ından arzu eden C.lat.asua • bi Osnuml .• __ı_ y-~ --.· •uçp•_..., &111A111J ..- • n anne s, u ugu o • 11 
n.Jan ilk Tüı'k KuruhayınJn toplan- g~ya r .. . ı pafU1 '°-'""" de - maz. Öz türilçe kelimelerin tok ve ~ 26 (A-A.) - Birinci D~ liim.1erden kurtararak ulusal Tm ı arın aaat 14,15 de Köprüd ilığı piin yıldönünıü olan bugün, mış: uEn biiyiik dev&et O.ınanlı dev erWc bir alıenei vardır Bizana mu Kundtaytnın açılmua ve dil devn- Ciimhurİyetİni kuran \•e bütün dev_ Beykoza kalkacak vapurda b 
Türk n8Lti için mit:i blr hidiıie, letldir. Çünkü dıtından siz yeniniz, aildı.lnin izlerini eeklıy~ htanbul _ minin ba.flıımaaı tarihi olan 26 Ey- rimlerinrb:i yaratan Ebedi Şef Ate- lunmaları. 
dünya medeniyet ve nıni için c1e ö- içi~~ biz.~~z ~ yı~a~ık..» cay•"' fazla bei•ı kalmak bu tok .ıuı 1~32 ~-onuncu yıldönümü c1o- türldür. Eskrim teşvik müsabaka 
nem~I bir 'Nlktayı hatırlatır. _Bö)'4e bir soz so~' .. mı bil : ve erkek kelime musikimizi peltek layıaile ~ saat .. 

10·~ da bBfla Tarih içinde ölmez feref büyük-
Ditln 'bir millet varlığında en IIll)'Ol'UZ. Fabt bu sozu Turk dili 'ff yabancı gösteriyor. K--2-~ımıza Maarif Vdöli ve _Turk Dil Kurumu Jüi;;~ ile -..lıya ::.L-...ı _,;ı _ İstanbul Eskrim 

--'!L.:- bir _ _ı ··...t-..L L! ·UOGK L~ H Au y·· l l,;ı .. :::... .... ...-• n YuaaeıK auını son d P~u umw olduğu herkesçe baı&mua soy..,.~ tam '"r 1recçe- dan, dan tıealr yapan bir Alman ke- ~· aaan • uce 
0 

"'""6'" sıız rahmetlerle anarım an: 
biinen bir gerçeldir. Mlltetler ç.o • ği ifade etndt oluruz. Çüıikü on a - liımesi Almana ve gümbür gümbür halde bütün Dil Kuruma nıensub - le" • . .. .. • _ 1 - Bölgtımtz birlıncl eskrim ieşv ğun IX.:.Y.lt feliııketlerdıeıı sonra ye - sırdanberi türlcçeyi. içinden pa.di~- ses çıkaran bir Macar kelimesi Ma. ları Ebedi Şef Atatiirkün muvakkat tün 

1~ ~ ~e. ~ının bü-~ 4/10/942 tarhnWc 
.niden yapmak Jıaklı:ı kauuımak i- lar, medreseler, hocaı.r, ekalliyet- cara en bot bir .es gibi gekn.ekt _ kabrini ziyaret etmltlerdir. . v . ' .~ .. e n~ fa§lrtıcı t'Almr. 
çln ~ insiyaki bir halde ana dil- kr, dıtından ~ptettfiirnh: devlet - dir. Türkçenin tok ve erkek kellı:e Heyet, dil dıevıimitıin büyük ya- bır ~rı ıle yüıU.eın, ~üın~ın kan 2 - B11 wıiillrabp..lı:Wıan iştirak 
ld°JSt• dönerler. lf'I', ooların h&nıileri ve imparator· leri de Tiirıkün kulağına ~ Pze1 p•sı Atatüririin manevi huzunında ve ateş içinde aanı\dıgı b.ır deTlr • 1erin 30/9/9U Utrlh!ne kadar n~e 

Tar.ihhnizin fD büyük zaferlerin- luğumuzu yıkmak i&tiyen binbir ha- tefiir yapına'lıdır. Yani psikolojimizi tazim vakttsinl yaptnJf ve muvak· de yurdurrwzu bir barı, gül bahçe- K.tiibü~ iEs1ıır':m A~ mı~ra.c 
clıen birini kazanmıı olan Atatürk in kuvvet yemeğe uğraytığı halde bu i!ticanwtıe ayarlamak zorunda. kal kabre Tür4' Dil K.urumu adına si halinde hbn, Milli Şefimiz, aev· ~· RÖğ&Ünd.e yatattıiı büyük Türk mil- 'rürk dili hali. ayektadır. Yalnız a- yız. Milli dlİin gelişmeyene ildnci bir çelenk koymU§hır. gili ~ümhurrebirniz lamet İnönü .................................................. . 

letinl yaraıtıabibnek için bir Türk di- yakta d~·il osmanlıca cknlien ka - mani: Türkçe terimlıerin bugünkü Kurum sekreterinin nutku dür. • Son Poata matbaası: 
li fUurunun doğmasına lijzum duy- sıyTıldığı zaman aLtından bü • kıtlığına bakarak dünyanın büyük Ankara 26 (A.A.; - Onuncu Yüce katlarında aonauz saygılar NtŞriya• Müduru. M. tl;a.m, Kara 

--- tin ~wP.e Yat.ı~~- Iürk dillerindtkl soll6UZ terim ~- eli! bayramı d.o\ayısile bugün saat Je §Ükranlarla eiillrlıu. SABiBt: A. Ek.rem uşAKLtolL 
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, Telgra:r, Tele:f 011. Ve Telsiz berleri 

BU SABAHKi HABERLER I •::::~ I ~•Wl;Mi~D8t 
Grozny ve Ordzonnikidze'ye karsı A~~~6Jl(Huszu•ôd) 8Tem- BugünkU :~\re:~~ ~:7e;;:e~~:: ,, ak• !! •k .. Hindistan - lngiliz · alman lazyl 1 glnl Ce artıyor ~ &:!:~ 9~1e;ad;a~::in;:P!:; münasa~etlari :~ı;;;0~tt~:. !::!aı:;:~1a~n;;_ 

auikasd maznunlarınm mürafaa· yorlardı. İki senelik bir mevku-
aı yapılmıştır. Riyaset makaıoını H İndistan ile İnsiltere ara . fiyetten sonra Gandi birdenbire 
Halil Ozcörek, müddeiumwni sında miinaaebetiet-ia ni- hastalandı. Bu hal Hind hükume 
makamını da ba,muavin İbrahim çin bu kadar cersinleımit ola· ~- tel&§a düJiirdü •. Çünkü Gan· Viti, 27 (Radyo) - Tuapse, 

Grozny ve Ordzonnikidze iizer· 
lerine Alman tazyıK ve tehdidi 
•üsbütün artmakta&lar. 

inkitaf etmektedir. Şehri mü-I atılmışlardır. Bir bölgede ise bir 
dafaa eden Sovyet kuvvetlerinin miktar ilerlemİflerdir. 
mühim bir kıamı kaybedilmiştir. Mozdokta Rual:ar Grozny yo· 
Pek miitkül bir surette erzak ve lunda Almanlan hali durdur
mühim ve takviye alabilmekte- maktadırlar. 

Nafiz Çailayan İf&al ediyordu. bildiii ve bu girift da-.adaCan- ~m~. ölümü ani bir ihtilal hare
Salonda yerli, ~nebi aj.nlar ve dinin oynadığı· rolün ehemmiyeti d~tikı~taç edebilirdi. Bu sebeble· 
L- - birçoklarunız ıç· ı"n haklı bır· sual ır 1 apandisitten muztarib -... uaam mümesail!erile merakh bir l ...-

Sarat011un bombardımanı el. ı · · k ı · h k m.evzuudur. Hind • fn ... iliz mü- an Gendi dikkatli bir ameliyat· ın eyıcı üt esı azar bulunma • • ta L .__ 

ta idi. .r nasebetlerinin tarihçesi eski ve n aon.ra aet-uest uırakıldı. Bu Vi9i, 27 (Raryo) - Sarntov 
tehrinin durmadan Alman tay· 
,-areleri tarafından bombal"dıma· 
ıu çok ebe~yetli bir askeri 
hadiaedir. Almanlar bu !'uretle 
Sta.fuasradı büabütün tecrid et
mek ialiyorlar. 

dirler-. Almanlar Karadenizde Tuap-
Londraya göre seye doğru ilerlemeğe uğraımak· 

Londra, 27 (A.A.) - Stalin· tadırlar. 
grad muharebesi ayni şiddetle Sinyavinoda Almanlar son za. 
devam etmektedir. Amansız bom manlarda Rusların eline geçen 
bardımana rağmen 'Jehir dayan· mevzileri almak için taarruzlar 
maktadır. Müdafiler müh;mmat, yapmaktadırlar. 

Reis, usulün G18 inci madde· karıııktır. Bunda, fena huylu ve arada da Hind amelesi lehine 
sine tevfikan suçlu Pavlofla Kor· haris bir takım İngiliz aermaye· bazı haklar koparmıya ınuvaf
n.ilofa, kendilerinin bizzat mah· clarlarman da mes'uliyet hissesi fak 01~.u. .. . . 
kemeye gelmelerine kanuni im- bulunduğu şüphesizdir. . . O &'.un. bugun kendı menfaati 
kan bulunmadığı ve kendilerine Hindistanda İngilizlere karJI ıçbütün"~ .. ~~ır feY yapm1}_~nlaGa~di, 

b ilk k f.k. 1 · .... a&yatmı vatan~ n ugu-
birer müdafi tayin etmeleri ica mu avemet ı ır erı l,')90 ae· akf~...: b"rbi • .dele 

. . ima • d b 1 O 1 -' ru.ııa Y c...LA ve ı rıae f' t-Stalin,raJda vaziyet 
Vi~ Z7 (Radyo) - Stalin. 

grad muhare'beai yavaş fokat 
kat'i bir surette Almanlar lehine 

gıda almaktadırlar. Yalnız ma· Sovyet teb:iği 
haJle ve ıokaklar için deiil, fa- Londra, 27 (A.A.) - Bu gece 

eltiği tebliğ adılmış o ama nes•n e aı ar. sıra aı·ua Gan- l d ··-• d"I k 
'f h. b eli f ·1 d h k k h ·ı· . e zı yu.uerce ayrı ı OnUf&JI rağmen iki SUÇlunun fi a 1 e • ngl tere e U U ta Sl ınt ' 1__ H" d• lan CL __ • f 

b•t• · l k · d.. klmsanı&n, m ıs narı etı·a m yanatlannın dinlenmeainde ısrar ı ırmış ve mem c etıne onere d t l aff k ld O 
k ı - b • op amıya maT a o u. 

ettikleri ve Abdürrahmanm mü· avu at ıga aşlamıf bulunuyor- b ı,ıec:1· k. b .. J d 
kat her ev için ayrı ayrı çarpış. ne~rec:lilen Sovyet tebliği: 
malar yapılmaktadır. 26 Eylulde Stalingrad, Moz· 

···Aııantikte .. Alniail~···· 
Japon ve italyan 
uonanmaJarı 

Kendi askerlerini ye.rııJamak dok ve Sinya'Yinoda .şiddetli çar· 
korkusile Almanlar pike tavva· pı~malar cereyan etmiştir. 

dafü avukat Şakir Ziya da An • du. Bir iddiaya göre Gandinin ı &el e H.nd~ tanı ~!un1 apond or u-
k ba d k 1 l l d l .k k 

5 6 
ı arı ı ıs ..-.pı arına ayan• 

ara roıun an çı arı mış o • o sene er e sene ı a.zaııcı • 

1 

d ı_ı __ L_ı_ı_ bile Ga d. · 
releri kullanmayorlar. Alma~lar Diğer cephelerde maddi deği- d · l ·dd · · · b" t ·1· 1. .. . ıııuarı Da.J.Ue n ıye ınan-uğu cıhet e, mlı eıumumının ın ngı ız ırasma yukselıyordu. h. b. H' dlide L-d 
tehir dahilinde bazı binalardan şiklik olmamıştır. b h ·· ı d H" d' d k~ . mlf ıç ır ın zerre - ar u ususta muta ea,,,ım sor u. ın ıs tan. a afı kazanç temin 1 te•.::.. • ·· • · çiink· .. 

M .. dd · • · · ec:I • b" k . . ~ eaerı 1roreaıeza1D1z. u 
a eıumumı mua vım., usu - e~ıyen. ır ısım Hı?~lıler.'. ce-1 onlar ,.öyle dü .. ünmektedirler: 

- ğundan duruşma.sız tetkikata de- eliği büyük inki .. flar kar .. 111nc!a li ap~ ar o 18 . r.m r-Jl" len Ml.hV?.r denı·z ı u· ·çlü paktın lün 318 İnci maddesi sarih oldu· nubı Afrıka madenlerınııı goater' J ... al İn yilizle . . d 

kuvvetlerl. Hazer yıldönUmU vam edilmesini beyan etti. o ~raflara hicret etmiılerdi. Bir 'g:.~::1:·1 nar sıtaın, apen ar 
Mahkeme heyeti müzakereden muclclet aonra ltu amele fena mu· • H '-d 

Bu clortanm~la!· birleffİğİ takdir". sonra duruımanm evrak üzerin- ı ·· "'-·•·eh. Hatta Buna Umumı aro e yapı· 
,ı_ . h" d . . . d·ı '" (B ~edel.skorl "!el.el -.....- L~ lan vadleria .W-diye kadar yeri. - mİitf'-..fiJelerİn CJazİyef, 11a tm enızıne gır 1 er mır af taralı J İnci •ayfacla) de yapılmasına karar verdi. sun e 1 eri ole muayyen -r etİır:il y•:-· ld l:..- d ·ıa 
olacaltmıı, Japonlar Ve ltalYQn· riciye nazırı von Ribbentrop, Al· --- - miktar üzerinden ve mecburi o· ne Ced -~H~··d~ 0 •uuu a mi! 

1 

"
. l ? k (AA ) B 1. nwı miBetl ve hükümeti" n--ına, St ı· d t• la k t b"t d:&- du ve eraea 111 ıat•wa 1..."11'\U 

-, arz;e(~~;o;r:__ Atlan· A~::y:: ı::.yan. t~rpidcıla~:.: l»u paktla Almanyanın mü;:fik. a ıngra par 1 rSayıl:~. • 1~~2c);'° bini bulan hissiyatının ~M:iv.eti .hd~l~mda 
tiğe Japon hart. cemileriain va- Hazer denizine ıeçtikl.erini ihsas leri olmuı olan milletleri selim- b 1 Al 1 bu amele, Gandinin ~öhretini kabataslak bir fıkir eclınmış olu-
rudundua bahseden M.asagero etmektedir. Berlme göre bu ce- lamıt ve ezcümle töyle demiıtir: ina arını man ar duydu ve onu Hindistandan ceM ruz. - ** 
cazetesi bu hadisenin aiyaai ve miler Hazer deniı:ini Karadenize Üçlü pakb imzal•m•kla, har· nubi Afrikaya davet ederek hak --------------
aeTkulceyti ehemmiyetini t.Oa- birlettiren kanaldan geçmişler ye bin Avrupada senİ41emeaine mi·ı t tt•ıı larının müdafaasına memur etti. Hububat alım ve 
riiz ettirmektedir. Bu gazeteye orada Sovyet donımmaıun.ı men· ni olmak, sullaun leı.iaini kola,. • zap e er Gandinin hukuki cepheden baş· 
söre İngiltere ve Amerika için sub gemilere taarruz etmi~ler • lqtırmak ve adalete istinad eden layıp siyasi cephede karar kılan sa hmı 
laayati bir ehemmiyeti haiz olan clir. Steptinger General Anzeiger yeni dünya nizamını kurmak ka· (&q taralı 1 inci 11ayf-aıla) mücadelesi işte bu davetle başla [»-- al . . 
Atlantik Okyanusunda Japon l'azeteaiade Alnıan deniı: ~ubay- naatindeydik. nin İstasyon teaialerini ve petrol mıF. ~ tar ı 1 ına .aaylacla] 
doııanmasile Alman ve İtalyan farından yüzbaşı Widemann bu Gerçeldefınlt ittifakların en kuv· depolannı yakmıtlardır. Gandi cenubi Afrikada çok fe rıl~ hu~.hab~ .!.üzde yetmİf 
donanmalarının teşriki mesaileri suretle Hazer denizine torpido • wtliai olan üçlü pakt, bugünk.ii mü- Voronej civarında muharebe • na biT muamele gördü. Onu otel· bep teslım edildıgt halde hui>u
ae111ereai pek yakında kendi&ini lar gönclerilme.i mümtıün oldu • cadele zaferle neticelendikten sonra ler devam etmektedir. lere bile kabul etmediler veni- bat alım ve satımının serbest bı· 
hissettirecektir. Esasen Atlantik ğunu temin etmektedir. Bu su· dünya nizamının. temelini t~ll e • Cepben~n ~erkez kesiminde hayet hapse attılar. Cenubi Af- rakı~adıimt .öğre~n . T~aret 
Okyanosunda pek nazik bir dev- baya göre, Sovyet filosu bu iç decek ve uzun hır zaman milletle • ordu t~şkıllerı ve asker!er düş~ rikadaki Hind amelesinin teşki- Vek~l~t umumı .. mufetll§liklere 
rede bulunan İngillz ve Ameri. denize iltica etmek için ktsmen rimizln barlf içinde çalt!lllalarını manm .madlı muka~emetme ~ağ- li.tlandırılması i,te böyle müşkül v~ bıl~um ~alilad~r~ telgrafla 
kan bahriyelerinin vaziyeti büs- bu kanaldan ge.;miştlı-. Bu hare· temin edecektir. .. men. bırkaç mahalh ;,ı;aptetmış • prtlar içinde -.e Gandinin hapis- bır tamım. gonde~~ır. 
Lütiln vehamete uğrayacak ve ket kanal henÜ'?: muharebe böl • Roma 26 (A.A.) - Oçlu pakt lerdır. haneden verdiği talimatlarla te- Bu tamimde hüklımete borç • 
•rtı~ dayanılmaz bir hale gele· geaine dahil olmadığı bir sırada imzalanınaaı yıldöni.imü miinasebe- Dütmanın İlmen gölünün ce - min edildi. Gandi, bunlara paaif landırılan hubuuatm :riizde yet· 
cektır. . • . . yapılmıştır. Halb.uki Alınanların tile hariciye nazırı kont Clano raci- nubu farkiainde yapbğı mevzii mukavemet taTSİye ediyordu. 0- DÜ§ betinin teslim edildiği kaza 

lnKıltere ıçın )lem darbe Sovyetlere taarru;ı ettikleri ay - yo ile neıredilen bir mesajında fÖY· taarruzlar akim kalmıthr. nun bu tavsiyesi üzerine c-enubi Ye nalaiyelerde va.kit kaybetme -
. Berlin, 27 (Radyo! - Mad· tarda inşa halinde bulunan bu le demiftlr: 2160 tayyare düfiirülmüf Afrika tezgahlan faaliyetlerini den ve lıiç bir istizana mahal 
n~e çıkan İnfor~z.~nea gaze;. bnabıı semiler için müaaid bir Di.inya nizamı için adalet ve bak- Berlin 26 (A.A.) - D. N. B. durdurdular. Hindli amele kendi kalmadan hububat ahm ve satı-
teaı Japon harb cu7utaınlarının geçid olup olamıyacağmı Ruslar- lı bir sulha dalor olan arzularını ger· ajansının askeri bir kaynaktan ciyeceğmi kendi yapm.ıya bqla- mmm aerbeııt bırakılması K. 336 
Atlantiğe selmelen hakkında dan başka kimee bilmemektedir. ~ek. Bu arzular bizi idare öğrendiğine göre, Eylul ayının dı ve bmum iizeriae cenubi Af. aayılı karar mukteL&sından ol • 
)'azını~ olduğu bir makalede bu eden Jeflerln ulvi ~ayesfle tebcil ilk 24 gününde Alman hava kvv rika ı.ükUmeti dalaa adil karar- dlljulla İfarel edilerek bu yolda 
hadisenin lnıiltere için yeni iti" Memurlara tercihan edllmiftir. Onların dehaları ve Av· vetleri topyekun 2160 Rus uçaiı lar ahmya mecbur kalcb. G&adi muamele ifası ve s;erbes! bırakıA -
aarbe teıkil edeceğini belirtmiı· "-lpa ordularının zefet"i bu adil suJ. tahrib etmişlerdir. Bu sayıya u· bundan aonra Hindi.tana döndü. lan kaza ve nahi1elerın ~eka-
lir. kömür verilmesine lın.ı mubUkak ı1H'ette beıeftoyete ka· ç~ savar toplar•_nın d~tü.rdük - Ayni hareket orada da .b~ladı. ~ ~~irilmeai lüzumuna ııaret 

Be. Jin, 27 (Radyo) - Japon dair talimatname andıNCaktır. leri uçaklar dahil dejildir. Gaodi hapse mahkUm eclildı. fa· edilm1'tır. 
la.rb gemilerinin Atlantik Okya· :: · SOflyet teWiii ===-.:=::......: ___________ --:=========-
bcMuna selmİf olmaları keyfiyeti (Bat taralı 1 inci aaylalla) y k• d . d Moakova 26 (A.A.) - Sovyet 
Japon ..... tarafından fevkal&.. leri kömüriiııt ıne-.cud inıkinlarla arın ı iınya a tebliğinin ekinde fÖyle denilmek 
t1e bir surette tebarüz ettirilmek- telifi mümkün olmıyacak mik • Rusyanın rolü tet1ir: 
tedir. Blitün Japoıa baaını bu ha· tara laalii olduju uılqaldağın • Stalingrad bölgesinde muha • 
•iae ile meşgul olmaktadır. dan bir müddettenberi kömür be- (Baa taralı l inci m.vlaJ.a) relııeler ~ddetle devam etmekte· 

Mühim bir Japon gazetesi Jaz dellerinin talasili ve yenid.-:n or- Lltvlnofa ıöre, c1em.•at 1ıaze • dir. İnadlı çarpıpnalar netice • 
••iı makalede tunları söylemek· cliao kesibn•İ muamele&eri tlur- tecilerinia en miibJm vuife9i barh sinde sokaklarda 10 düşman tan· 
tedir: <tHer iki donanmanın teı· durulmllflw'. Bııuun)a beraber 9onrul dünyulnlD kurulutu hakkın· kı t.ahrib edilmiı ve 286 Alman 
.. iki meaaiai Mih•• darbe kuv- imkiıı .u.betiade lnı ihtiyaçların cta Rusyanın iyi niyetler beslemedi· öldüriilmüştür. 
\retin:n tiddetini arttıracaktır.n da kartılanabilmesi maksadile I ilne dair ~ılaa propagandanJo ze- Staliııcrad bölgeainin laafka 

NİfbÜtl gazeteeİ iae bu hiidL ihtiyaç erbabmm verecekleri Le- tlıirli tesirlerile mücadele &!lmektlr. bir kesiminde Alman taarruzları 
•eyi uharbin dinüm noktaan o- y&11namelerin EyJ.Ul sonuna ka •

1 
_ ... __ geri püakürtülmüt ve bir Alman 

la.rak telakki etmektedir. dar devam edilmesi knrarlaıb . böliijü yok edilmitıir. 
nlnıı•tır. Ancak Eylul aonuna ka- ı G A Stalinaradın ..imali aarbisinde 

A R d "' «L A K O N ı' nın • ..- ... imanlar usya a dar beyanname ile miiracaat et· birkaç Alman taarruzu atır ka -

b k k mit ve ecktcek olan henüz para· unutulmaz yıldısı yıblarla geri püskürtiilmüştilr. 
U iŞ Si ınh larmı yatarmamış bulunan me • J u O y Bqka bir kesimde Sovyet kıt'a-

çekmiyeceklermİŞ ınurlann kömijr tedariki ve&ile· lan dü,manı geri atmı~lar ve 600 
aile itlerinden zaman zaman u- f Alman öldürerek stratejik ehem 

Roma, 27 (A.A.) - Bir ·~~I- zaklaflllalanna mahal kalma • QARLAND in miyette bir mev7İi iısal elmiş • 
Yan &•zeteainin yazdıtına gore mak üzere hunlara aid taleblerin lerci" 
fark cephesinde Alman askerle. v d-L: ...... 1 d · · .ıı • , G M h ır. . l d aşagı aaa ~ .. ar aıruın.-.:e ıa a- eorge urp y --- ------------
1'1 'b:- lutt daha iyi ,.erait alın a fı İktıaad Veki.letjıace llYSUD sö- ,,.ıııı11••·-~- Barin ••••tl'llııt. 
!ıeçırec:elderclir. Geçen ~ıt Al· rülmU.tiir. Bu kolaylaldarclan "" 1 Ş A R K 

antarı tam taarruz halinde bul· memur ..re mensubları a.t<eri ve Gh ı w· · , 
mu~ Bu yıl durum çok. kuv· mülki dairelerde, Cü111huriyet ar es ınnıger 1 Sfnem....ı.a.. 
;:!~ır. Aklm~lar ser~1k _f_~allde Halk Partiai, Kızılay, Çocuk E • llıe beraber pek parlak bir Berkesin h()f'llna 11den, hakki 

. nıer e-e mevzı eruu an· ai-eme Kurumu, re51Dİ ve Jıuau- .LJar L: __ A ,; ..._ ___ a11.-.•. , bUiki '* ..._ 
zırn -..• ı d" Al nl kı - -• tarzd• yar.Uta ı ..... ı w ~- ·-euuıt er ır. ma arın ' • bankalar ·ibi amme hizmetini 
cepla • ikinci _ ı_ d h sı • müeulr bir mevzuda eaı evve en çoa a a ören müesseselerin daimi me • 

••ilanı bir haldedir. :.ur ve müstahdemlerinden O• K .. çu·· K 
BU 01. Am. 1 )anları• ikametclln münhasıran u r A ıra Bırbarosu kok kömürü aobaa;ile ıaınmak ih-

_bugun merasimle anıyoruz tiyacuula olanlardan aoba mev

cud olduiu halde henüz kömii - NELLI•E ( BClf toralı 1 i.ncı •aylada) .-ünü tedarik edememit olanlar, 
Parti, liman Te cliier t"'~J.:küller kömürlerini münhasıran hu ve • ı 
11

•tnuaa türbeye çeknlder konu • saitte kullRnmak şl'\rtile faydala-
luyordu. Çelenkler konulduktan nabiJeceklerdir. 1 CAZ SWİNG 
•onra teabit edilen programa gÖ· kaloriferli binaların kömürleri • 
re· iki .. ' •ansa tarafınd"n havaya m-.i it dairesinden temin edildiğin 
udçe~ e~ ail&lı atılacak ve büyük den ıem bu ıribl bina sahiblerlne, 
enızcıain --L t • b. la dakika .. ..--w. 1 u:ı7.en ır gerek bu binalarda oturan ra me-

B sük\lt edilecektir. mur da olsa bu usulün fllmulü ol • 
ına~u ıınUteakib Befikt"'ş kay • mıyaalctır. sı'Nr1UI ... SEYlRCI.LERINl 
r f llıl ve bir deniz allhayı ta- ============== .c.l'IJu-. 

Fihnmde BU HAFf A 

SARAY 

j 

1 
1 

yat ve ıztııra.b romaın 

11.A. Y A'l' 
TOLU 
(Annefie) 

Şabftlelflnl mutlailıa cörünüz. 
Bll4 rokde: 

LuiSE ULLRiCH ve 

1 WERNER KRAUS 
Bllrilı saat 11 de tendlatlı mat1ne: ' , 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Halide Pişkin beraber 
Bu gue (21.ıtl) da Barb~e. Bekli 
Balı~ a.la.turka. kısmında. 

BlR AŞIK LAZIM 
Vodvit .s. perde 

va 1~ hitabeler irad olunacnk tenvir edilecek, ayrıca Halkev • GAŞYETMEKTEDİR 
~h atbıclGz mera&imi ha aııretle lerinde Barbarosun hayatı, men· Bugün saat 11 de tenziliıtlı Ertıl$Ul Sad.1 Tek tlya.lı'osa 

Bugün TAKSİM Sinemasında 
DNİ VE COK GÜZEL 2 FlLM Biıti>EN: 

Parisln Son 
Günleri 

KAPTI 
K.A.ftTI 

RU BAJUtiSON - KARE-l'i VERNE <BlllTY Qhaıtle) 
brafımia.n oynanmış macera N'ef(elt Te sülıiin~lü bir 

R cuıısı• filmi 
1 

komedi fil.mi. 

._.. a&t 11 tle ._...b maibııe 

-AŞKIN KUDRETiNi. . . LÜKSÜN İHTİŞAMINI. . . HEYECANIN 1 
ZEVKlNt TOPUYAN B0Y0K FİLM 

Bugün L A LE Sinemasında 
BEmHU DIEYV.A. 

Barbara ST ANWYCK - Henry FONDA'nm 
Dünya cennetinde yaıadıkları en güzel afk, bütün seyredenleri 

meateden en Pzel fflmdir. 
Programa ilave: WALT DISNEY'ln renkli M 1 K İ S İ 

Bugün sa.at 11 d~ tenzili.ılı matine •••••' 

Bu Hafta 
Me,hur 

MAUREEN 

S 'it Dl ER Sineması 
Kitarist A LB E R T O V 1 L A'nın 

O'HARA İle Beraber Çevirdlkrerl 

BUENOS AYRES 
(TAJ{GOLAR OLKESSI) 

Gibel dam\u ve .fia f&l'kılar filmİDİ bü7ik muvaffaklyetlerle 
gö~edir. Siz de mutlaka bu sWrıel filmi ıörünüz. 

8lqrüa uat 11 de tıemilath matine 

,.. Beyazukla: MARMARA Sineması üstünde ~ 

MABMABA GAZİNOSU 
Budıı .11ıqıa1ı lite Wra. ialllal' pmbl, aı.aus bltw, 'llla.b.rt yemek ve 

tabfdıot, mülr __ .... eervı.. 
~ ... Adalu'm ma.n~:ııala.rım a.çak da.raça. ve lıapdJ ııııdonla.nın.da 

9'!YTed:ıll'ebilıen ve hoş bil' va.kit ıeçiıilen a!lle ga.zınosuııtar. :ı ar.~r. Gece Barlıa - kiheleri ve diia fa deıiizçilik ta• matine ıBu ~ ~ta yeat e- .V rdıa 
~~~0 __ s_ .urhesl belediye tarftfından • ind • nl m~ ~z1A-----~~~----_J~::._~::...-=~-=:.::_:::.~A.ı~-"u-'"ı..'.~--..ı~,___J..!1Jı:--------------------------.. ~-
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Yabancı Memleketlere 

Talebe Gönderilecek 
• 
lhtısat Vekaletinden: 

Biçki • Dikit 
TERAKKİ YURDU 

BioJd ve ~ h~ bilmtyenlere 
r9, bHenltft 6 ve di.ldfl biUp ma.kıls. 
tar olmak isteyenlere 3 ayda bü. 
tiin iJıcetlk ve teferrttaUle esaslı 
~rette ötreür. Tasdlkll diploma. 
verir. Talebe kaydına b~lannııştır . 
OWnartesi ve Pa.zard.Mı maada 
sıa.at 9-12 ve 14-1'7 ye kadar AI 

EylGI 27 

Maden, izabe, nıaklne, elektrik ve kimya yüksek mühendisi ye • 
tiftirilmek ve bunlardan bir kısmına mensucat ve kağıd lhtl.ası 
yaptırıbnaık üzere müsabaka imtihanı ile yabancı memleketlere 60 
e'lkek talebe gönderilecektir. 

1.) Müa.abaka imtihanına gireceklerin qağıdaki fllrlluı haiz ol· 
maları li.zlmdır: 

tı.nbakkaı Babll caddesi No. 63 

Dr. lbrahim Denker 
Baltiı Baa1anesı ı>ahili7e Müte. 
haasıaı. Her rün -...t 15 ten sonra 
Beyottu _ ıUaoamJl, Sa.kısajacı 

caddesi Çöplıükçeşme ııokalt No. U 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR a) Türkiye Cümhuriyetl vatandqı ve Türk ırkJndan bulun
mak, 

Telefon: '2468. __ _.,. 
b) .17 yqını bftimıiJ, 25 Yatını g~mı, olmak, 
c) iyi hal ve ahlik sahibi olmak (1941-1942 ders yılında 

mekteb müdavimi olmıya:nlar doğruluk kağıdı ibraz 
edeceklerdir.) 

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

d) Bula§ıcı hastalıklal'la malul olnıamak, sıhhati tam ol
mak. bünyesi mühendislik yapmağa ve madene tefrik 
edilecekler için ocaklarda çalıflXlağa müsaid bulunmak, 

e) Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek veya bu derece· 
d-e tahsil gördüğü Maarif Vekilliğince tasdik edilınek. 

2.) Birinci maddede yazılı evsafı haiz olan tallblerin Ankara
da M. T. A. Enstitii&ü Genel Direktörlüğüne ve İstanbulda Sümer
bank İstanbul fubeslne blT istida ile 21 / 10/ 1942 aqamına kadar 
müracaat et.mit olmaları lazımdır; İstidada yukarıda yazılı tahsil 
kolları~dan hangisinin taklb edilmek istenlldlği tasrih edilecekllr; 

3.) lstidaya apğıda yazılı veaaik bağlanacaktır: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti 
b) Mekteb diploması veya vesikası 
c) iyi hal kağıdı 
d) 4 aded 6)(9 eb'adında fotoğraf 

4.) İmtihan 26.10.1942 tarihinde Ankarada M. T. A EııstltÜ$Ü 
Genel Direktörlüğünde ve İstanbulda Siinıerbank İstanbul Şubesln
de yapılacaktır. 

5.) imtihana girmek f8ı1larını haiz olup vesaiki tam ola· 
rak vennit bulunanların 23/.10/1942 tarihinde ııhhi mua • 
yeneleri icra edileceğinden 6u tarihte saat dokuzda Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğünde ve İstanbul· 
da Sümerbank İstanbul tubeıinde bulunmaları ,arttır. 

6 ) lmtilıan apiıda yazılı derılıerdon yapılacMıır ı 
,,) Cebir, 

~ ) Geometri. 
. ) Aritmetik, 

d.) Trieonometri, 
e.) Flztk, 
f.) Kimya, 
I'·) Ecn-.ıbi dil (bilgilerine göre, fran.sızca, almanca, İngi

lizce). 
7.) imtihanda muvaffak olanlar birinci maddede yazılı tahsil 

kollarına ayrılacaklardır. Tefrik hakkı imtihan heyetinin salahiyeti 
dahilinde olup bu tefrik talihlerin istedikleri kollar da mümkün 
mertebe nazarı itibara alınmak .suretlle imtihanda göserecekleri 
muvaffaklyete ve sıhhi muayenelerinin verdiği neticeye göre yapı. 
lacaktır. 

Heyetin vereceği kararı kabul ebnlyenler gönderllmiyecektit'. 
8.) Maden mühendlsliğ için tefrik edilenler tahsillerini M. T. 

A. Enstitü nezareti alıında yapacaklardır. Bunlar: 
a) Ecnebi ıpemlekete gönderilmeden evvel Zonguldak ma

den ocakları dahilinde en az 9 ay çalı§tırılacak ve yev
miye 150 ku~ alacaklardır. 

b) Talebe akıamları yabancı dil dersi srörecek ve 9 ayın 
hitamında ameli çaiıırnadan iyi not alanlar yabancı dil
den imtihana tabi tufulauk ve ehliyet gösterenler yük. 
sek tahsil için yabancı memleketlere gönderilecektir, 

c) Staj devresinde talebe kazancı ile geçinecek, dilediği 
yerde ikamet edebilecek ve ancak fevkalade i.stldadları 
görülen ve fakir old*ları anlafılanlara ayrıca her ay 
on liraya lcadar nakdi yardım yapılacaktır. 

d) Stajda ve lisanda mU'Vaffak olamıyanlar arzu ettikleri 
takdirde yalıh ve parasız olan Zonguldak Maden Tek
nisyen mektebinin ildrcci sınıfına imtihansız alınarak 
ayni ders aen~l sonunda ikinci ve üçüncü sınıfların im -
hanlarını birden verip dördüncü sınıfa terfi edebilecek. 
ler ve bu sınıfı da ikmal ie ııMaden Teknisyenhı ün -
vımı ile tnt"ktebden mezun olanlar, devlet bare.m:.nde 30 

lira asli maaşla lıe alınabilecekleJ1dlr. 
9.) Madenden başka mühend14Slikler tçin tefrik edlleceklN doğru 

dan doğruya yabancı memleketlere srönderllecekler ve Süme:rban
kın tayin edeceği program dahilinde ve Sümerbank hesabına tah
sil edeceklerdir. 

10.) Talebeler avdetleı·inde tahsillerinin iki misli müddetle hiz -
met edeceklerine ve aksi takdirde tahsil masraflarını faizlle defaten 
ödeyeceklerine dair müteselsll kt>filli bir taahhüdname ver~ekler

dJr. 
11.) Ankara ve htanbula diğer yerlerden imtihan için gelenler -

den imtihanda muvaffak olanlara geliş ve döniif yol paraları ve • 
rilccektir. 

12.) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün, yabancı memlekeL 
lere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan ilanı ltbu 
ilanla · blrl~tirilmi§ olduğundan buradakilerlne aykırı şartları bü _ 
kümşüzdür. 

lstaubul Lise· er A~ım Satım Ko.nisyonu 

iürkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Karul11ıt tarlhJ: 18.88 

Sermayesi:· 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajans a.dedi: 265 

f;ira.i ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiYO.~ 

zıraat Bankasında ~u.mba.ta.lı ye ihba.ra~ ıaııarruf h-...bla.rı.oda en 
u 50 llraaı bııluruuıla.c.ı. iıieDede 4 defa oekllecek kur'a ile atatulakl 
plana ıöre ikramiye daiıhlM',a.k*tr. 

4 Aded 1·000 Lirabk 4,000 Lita 
' • 500 • 2,000 • 
.. • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 80 • 6,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 ' 20 • 3,200 » 

Dikkat: Besa.b~rı.ndald pa.ralar blr tene '9inde 10 liradan qa,tı 

cllifmlyenlere lkum\J'e <:tktıtı takdlrd41 '9 20 fasfulle Terlleceldlr 
llu'l"alar •enede ol defa, 11 Mat,, 11 Buln.n, 11 &~iti. U Blrtoea 

Nafia Vekaletinden: 
E~ILtmeye konulan iş: 
ı - Su t;leri İkiud ~l.ibe :\'Iüdürlüiü böl~i içinde bulunan Kırkağaç ova. 

!illllt Ba.kırç:ı.y ve Çendidere te~ l'za.nlanndan kur.arma.le ma.kudlle yapılaea.k 

h:ı.fri~·a.t n sınai imalat iru;aatı. 
Tahmin edilen keşif bedeli Ii:ı.t vahidi esa.•a üttrin.den «701t.63411 lira '71 

kıı:ııuştur. 

:? - Eksiltme 5.10.9-tı tarihine ra:;Uaya.n Pazartesi ı-ünii sut ı:; de Anka. 
rada Su İşleri Reisliği binası içinde toı>lanan Su Eksiltme Kı>ınisyonu oclasm. 

da kapalı ıa.rf usulile yapılaca.k:hr. 
3 - İs!eklıiler eksiltme şartnamesi, mııka\·ele ı>rojc i, bayındıriı!t işleri ge_!lCI 

şıutna.mesl, umumi su işleri fenni şarluameısi ile hususi ve tenni sarlnamı>lıerl 
ve projeleri .. 35~ lira cc33ı kuru:ı kar'ı!ığ-ında ~u İşleri ReiSllğinilen alabilirler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek lçln ist~klilerin «32.015·• lira 1139, kurnşlıık mu. 
ralı.kat 1emiıı.:ı.t vermesi ve ek.siltnıenin ra.pıla.C!lğı giıııdeıı en n üç. gün evvel 
bl-r dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaat edt>reı'.< bu i.şe mahsus o!nıa.k ü-ıere 

ves!ka almaları ve bu vesikayı göstermeleri $Mttır. 

Bu müddet içinde vesika l!'lteğlnde bulunma.yanlar ~kslltme:ve rtremezler. 
5 - isk-klllı-rin teklif mt>:,tublarını ikinci maddede yazılı sa:ıtl.en bir saat 

öncesine kadar Su İşleri RelsUğJne makbuz karşılıtında vermele.rı lazımdır. 

Postada. olan ıeclkmı.>ler kabul edilmn. 11971)811 

oınst 

Daitıç tıtl 

K.a.rama.n eti 
Sıiı.r eti 

Fiyatı 

Kr. 

145 
13'1 

H'> 

ısart_na_x_:ru_e _sb_ed_e_li_ r: .. ~~!.~.,~~~~·_:::}!!~~- lşoil.n 
SU 1 ~tır. Taliblerln RIJ;a.va.ş:ı yoku~ıında (26) numara.ya. nıüracaa.tl.arı. 

Rejsl~ğinden: 
Mikdart ilk teminatı 

Kilo Lira. 

24000 ) 
34500 ) 6662,50 
21500 ) ' , _K_o_ınis:r_O_n_um_w.a. __ ba_i_lı_6_y_a.ı_ıl_ı_l_lse_n_ln-19_4_2_/l-nc_i_T_eşrin __ ,_2_n_ci-T-~--n-v-e .t:skişehır Tayyare Fa b rı kası Gen ei 

1 DCİ KAnun a.yla.rı lhUya~lıarı olır.n ve müt'reda.tı yukarıda yudı etlerl ka.pah Direktörlüg~ ünden: 
rarf usulile eksiD'.meye 'konmıı~r. Eksiltme ~9/TX/1912 sah ıünü sa.at 15 de \ 

I'a.brika.ınız kar.Irosund.t açık bulunıuı tabib yerine 3656 sanlı barem kanu.. 
&eyotmnd.1. Liseler 3:ı.tın Alma konılsyonu binaıtında ya.pıhca-ktU'. İstekliler 
teminat m.a.ltb~u. 19-12 yılı Tlcareot Odası vesikası ve teklifl.erini havi kapalı 
ıı:a.rflannı sözü ıı.-Qen saatten blr sıa..ı.t evveline kadar komisyon rebliglne 
ına.kbm mukabilinde verme~rl. PMt.ld'\. ola(-ak ge<:hmeler kabul edllme--.ı:. Te. 
mlnat yatrrnıa.k ve ~arln:ımt>Ji alnuk isteyenlerin Gala.tasau.y Lisesinde ko. 
'misyon kAlipllt1ne mür~aa.ı etmeleri. u917h 

İLK - 0'11.TA - LİSE 

~;i"ek İstiklal Lisesi :a~~~ 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir, 

ŞEHZADEBAŞI, POLİS KARAKOI.l. ' ARKASI 

Telefon: 2Z5H 

o.u oerç.evesi d..'\htllnde a.!gır.ri u1'70» azami tız.6011 Ura aylık ücretle bir tabib 
&lırıacakitr. Atmuak tolbibln iç h3sta.bklıu'm müt.a.lı"6S1Sı alması $t).Yant ter. 
oilı oldutu ribi bütün 7.amanınt fabrika.ya. hasf\etm('.Si '3-l'ttır. istPklllerln Is 
Uda v-e ~ferlndıe.Jııi ve'lo!.i:ıle beraber Genel diırıektöıiülıe mür.tt"a:ı.t ~tmelerl 

UQ.n olıınur. «10227» 

Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

.işl'f'tau~mizdıe ı 00 Ura. ı..a.cıro ücreUi blı· 1ıebrit mah.-ıinisU.iği münhaldir. 
Iluta)'a. 388~ ,.e 3656 sa.yılı kanun hükümlecl d-aoi:rtı!ıı-iınde maldnist alına.c.ak. 

tı.r. 
TaJ.ibferln iekmiıl vosik.alarile bMl:\;te İşlletmemiz Za.t. İşt-ıi Mıldürlüğünc 
m~ lüzumu ilin olunur. (173) 

• • 
-IZMIB KURTULUŞ , 
Cam ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gürtunca. 

:\Jemleılı.et sanaylinde büyilk bir eı>er olan fabrikamız her 
lürhi modern k-knikle tt'kamiil edere:. büyük i.btly.ıçlara 

ccvab venn~;e ba.şla.mıştır. 

SİPARİŞ KABUL EDiLiR 
Lft.m.ba, Lamba şı .;esi, Sür.ıhi, Ka.unoz Çay ve Su barda~ı ve bilumum 

züccaeiye ... Adres: Innlr GaTller caddesi No. 212 Tel.rfo:ı 3732 .. 
1 elgraf a.drMI: Kırr Cam 

Dikkat• tzmır Kurtuluş cam fabr:ık.a& saıh bi Sadık! 
• Gürtun('Jl fabrlbswa, kurdurmuş oldutu mu • 

azzam ocaklar sayesinde pencere camları da. imal .etmeke muvaffaJı: ol_ 
muş'ıo:r. Fabr:Ju.da pencere c:a.mla.rmı imal etmek için her eb'a.ckla kıa. 

lıpbtr hazırlanmıştır. Fabrika bnal ettij'I camları yıırdwnuzun en kuytu 
köşelerine lcıaıiar sevkl"'!mei'c amade o1dutu &"lbi sa.nn müşterilerinin sıpa._ 

l'lşle:rlni va!dkıa vesa.lrc gibi muamelelere lbtiyıw: &"Östfi'mek<>izin denıhde 

etm.ektedfr. 

m1 Resmi dairelerin ilan işleri 
Hakkında mühim bir 

Tebliğ ................................ 
Şimdiye kadar resmi dairelerin ilinlarınm ne,rine ta

vuaut eden merkezi Jstanbulda Erzurum Hanındaki (Türk 
Maarif Cemiyeti Resmi İlan İtleri Bürosu Limited Şirketi) 
tasfiye halindedir. 

Ticaret kanununun 232 nci maddesi mucibince mah ~ 
kemenin tasvibine iktiran etmiş bir şüreka kararı olmadı
ğından Erzurum Hanındaki Şirketin muamelata devamı 
kabil değildir. Bu sebeble ilanlarınızın doğrudan doğruya 

ISTANBUL ANKARA CADDF.SINDE 
KAYA HANINDAKi 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

• 

gönCierilmeaini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Ha • 
nmdaki Şirkete gönderilen ilanların da Şirketimize tevdi 
edilmesinin bildirilmesini tavsiye eyleriz. 

T. lŞ 8.ANKASt 
iL T"8AKRllW 

JUSABLARI 
ı iıı.incitesrln 

geşıde&ine ~nlall 

ilmımlJ'elerı 

ı adet 1000 11.rahk 
1 • 500 J) 

1 , Z50 • 
14 • 100 • 
11 • JI • 
tO • u • 


