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SiLAH ARKADAŞLARI 
BtJYttK MİLLi ROMAN 

Tdrk Kabramanlıtı ve Vatan severUjlnln ecaiz ve he,ecaıalr bir 
deltanı, Renkli ve ciltli bir kapak içinde her 7erde 80 Xunıt. 

ÇIKARAN : TOrldye VıyınevL Ankıra cadcf ... il 

Bayramımız 30 Ağustos 
Bugün Bu Efsiz Bayramımızın 20 inci 1 Basvelci1Sıvasl 

Yıl Dönümünü, Ona yaraşır Bir Saraçoğlu Sıvasta Oku 
iT k 17 g d , • J K l Ve Müesseseleri Gezd 

yük 

y a ar y e U ret .f çınue at ugOTUZ Askeri Kıılada Karavana Yiyen B•ekil 

30 Ağustosun 
Siyasi Manası 
28 aJustosta bqlayan. 30 .. 

justolta biten, Türk is. 
tikJAJinin ilk berabnı l>afta li. 
derleriyle beraber bir milletin ka
niyle imzalayan 30 ağustos za. 
feri, askeri bir zafer oldup ka 
dar ve belki daha fazla siyasi 
bir zaferdir. 

Çünkü, 30 afustos zaferi, 1914 
harbinde dunyayı taksim için 
harp meydanlannda dövü'811 
devletlerın asırlık siytsetine dur 
kumandası vermift.ir. ..,. ..,. 
1914 harbi, Habiaburg ve 

Hohonzolem hanedanlarının 
"Buyük Almanya" iddiasiyle ıtr
diklen, "Drebt Naht o.ten" Iİ. 
ya.setiyle bütün merkezi, §U'ki 
ve cenubi Avrupayı hayat a
halı yapmajı iaühdaf ettikleri 
bir harbin ismidir. 1914 hobi. 
dünyanın buyük hain madde 
meabalarını, ve uçsuz bu~ 
puarlarım inhilar altına almak, 
maU sermayelerin emir ve ku 
mandaaiyle, geri mmetleri mü. 
temleke yap~ iç.~, . .AnıJo • 

• 

&lerle "Karavana Kardeıi.. Oldu 
Sivas, 29 (A.A.) - Şark vıli-1 tuyonda fehrin muhtelif :yeri.et 

yetlerinde tetkik seyahatine çı- rinden t.opı•nmlf ol.ID SJvublU 
.kan sayın bafvekilimiz Şükru Sa saym Saraçoi1.uyu içten gelen te.; 
raçoğlu, beraberlerinde Orgene- zahürlerle eeJAmqmııl~. 
ral Kazım Orbay olduğu halde BqveldJ!mıa, vilbeU. koma~ 1 

dün saat 15 de şehrimize geL beled17eJi. puti ve balkcvıni sbanıt 
mifler, istasyonda vali, komu.Lan, ett4kten 10Dr& eibk lı.se.bıe 11_._ A 
belediye reiai, parti müfeltl§ı, tatlrk ll..mi ve Sıvu kon&'nflllla; 
parti reisi, Ukeri ve mülki erkan toplaıumı oldu;h u1oaa .. 1,.nt .-.: 
ve parti mensuplan tarafından ler •• mlltaüiben Azla llUJl Sd 
karpanmlflar ve bir askeri kıtp Clmbar Reillnda l1111et 1tıilal'Dlll 
taralından selimlanmışlardır. kadaklan uked ritti:re:re sldertlk 

B kT · 1 b " m.. MUU ıetin mektep Jaabraama ~ qve umı~e ırua.te seya. ve mlmarial 1Ubari71e a. ... Mr 
hat etmekte olan saym bayan Tilrk ...rt o!aa oımıa. bir mlffet 11111 
Satraçojlu da istasyonda mülki mıtlu " iiiı'ebDenlerle am un '° 
ve 8*eri erkin refikaları tara n.......ıan1a'. • -
fından karplanmıftır. Bapekf1lmis 1Muubn sonra ~ 
Bqvekill~ görmek üzere t. S- Dftamı Sa. z. H. • 

SOVYET TEBLiG! 

Sovyetler 
Stalingrat'la 

Hücuma 

Riev Bölgesinde Bir 
Milyon Sovyet 

Askeri Dövüıüyor 

ALMAN TEBliGi 

Dağıt.lan Sovye+ 
Kuvvt.tleri Dağlaraa:11 

imha Olundu 

R•ı C.plleıl•cle Ü•lt Sovyet Tanarelerl u..:.1 
Yerici llr l•klıaf Yar Helıhllıl'yl .......... ..._. 

1 tanbul Parti Baıkanl 
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No. 107 
Çabucak hazır olmu;ihık-, Ali Nafiz, 

okakta: 
- Zihni Ha~ça, bir ataktı, diyor

du. Karşısına daha ters biri çıkmı:ı ol
m h. 

Z hni Hamzanm m::ığazalrı kapalıy
ı . Kepenklerin önünde meraklı halk 
uruyor, biribırleriyle konu$uyorlardı. 
?onagrn c varında da, eôze batacak 

k !abalık vardı. 
A 'ı Nafiz. kalababğtn arasında li ina 

ehre arıyordu. Nıhayet aradığtnı bul
u tu, sokuldu: 
- Zihni Hamza 1 •• Dün gece? .. 
Adam, kederli kederlı basını sallı-

yordu: 
- Evet. .. Çok yazık! 
- Pekı, neden? Nasıl olmuş? 

- Z hni Hamzanın evi açıktır. her-
kes davet eder. Daha iyi anlaşılmadı, 

vetlıler arasında kavga çıkmış, ya. 
t ştırmak ıstcmişler, bilyuı:nüş. Zihni 
f 1 mza araya girmış. vurulmuş. Kaza 
kurşunu mu, diyelim, ne diye!im ar-

k? Kurşunu goğsünden yemiş, yıkıl· 
ış. Şımdi zabıta. tahkikat yapıyor ••• 

Ce zesi, yann kaldırılacak, eve ak.
ah ları geldiler. Z.hni Hamzanın kim 

olmadığı için, akrabaları mirasa 
acaklar. Evi de. bağlan d:ı, bahçe. 

de, dukkanları da, hanları da, 
azalan da taksim eder!er. Amca • 

ın oglu Reşit Ayyuni vardır. O, hep 
e oyun oynar. Şimdi, konakta, ha· 

e"l'li nasıl dağıtacak bakalım? Onda, 
n. ıman vzcdan yoktur. Para, hep 
ra ... Zıhni Hamza, hovarda idı. Orı.
ıı ııeçınemezlerdi. Sımdi ııevinmişter. 
r 
- Demek, evi dağıtır? 

- Hademe, uşak, cariye, ne varsa 
d feder. Daha cenaze kalkmadı. Cc • 
r ııc kalktıktan sonra kokusu çıkar. 

elk bugünden masrafı kesmi:ıtir. 
7. hni Hamzanm eli açıktı. Fukarası 

rdı. İhtiyaç içın kapısına gelmiş bi· 
: geri dondiırmemiıtir. Ticaretinde 

e gadd r değildi. Komisyoncular, top 
ncılar, muamcleci!er, hepsi. ondan 
emnundular. Kendi başında olmadığı 
ide işi ıkır tıkır işliyordu. Neden? 
d mları memnundu, Zihni Hamza, 

ovarda imiş. Hovardalık gunah mı? 
kar b·r adamdı bir keyfe para yi. 
r. keyfince yapyardu, Mukadder, 
k darmış! 

Adam susmuşto. Ali Nafiz, belki 
h az daha soyler, diye bekledi. Sonra. 

1) u rtld girdı, ağır ağır yıirümeğe ~li 
adı : 

- Zihni Hamzanın akrabası, çinge
ne hasisin biri. anlaşıldı. Onunla ga· 
yet kolay anlaşırız. Yarın, ylne bura· 

a bulunalım. 
Ertesi gun, akşanı..'I doğru Zihni Ham 
nın konağına gitm1'tik. Butün kapı. 

ar, pencereler kapalıydı. Kimseler 
yoktu. Ali Nafiz. kapıcıya sordu: 

- Reşit Bey Ayyurü, gelmedi mi? 
Kapıcı dertliydi: 
- Gelmez .• Hem neye gelecek?,. Ar 

Ya7.an: M11HMUT YESARl 

tık, ev yok .• HiçbiT şey yok! 
- Nasıl hiçbir şey yok? 

Salahiyetle Alakalı 
Ofislere Bırakıldı 

- Butün ev boşaldı. Adamları da· Ticaret VPk1llil!: gıda maddelerinin 
Toprak O{tsl, nktcı yakıt maddeleri -
nin petrol ofüı, fthnlftt maddelerinin 

·• de Ti<'aret Qflei ile birlikler tar;:ıfrn

ğıttı, 

Ali Nafiz, titremişti: , 
- Reşit Uyuni, nerede bulunur? 
- Evinde •• 

Hava Kurumunun Programını Tahakkuk 
Ettirmek İçin Bütün Yurddaşrarın Daima 
Artan Alakasının Devamı Lazımdır - Sen, adresi billyor musun? 

- Hayır 1 Çarşıdan öğrenin. 

' dan tevzi ve mürekııbc edilmesini a
lakalılara tel:.I ğ ctmlştır. Bu madde -
lerin tevzi vr mürakabesi için bu te
şekküller" t:ım :ılAI' ·yet verilmiştir. 

Çarııd n Reşit Uyuninin adresini 
öğrenmlştık. Hıç ayak sürtmeden git_ 
tık. Kapıyı sıska bir ahreUık açmıştı: 

- Reşit bey yok! Dedi. Ne zaman 

30 Ağus•o Z:ı!cr bayramı ile bera- nın ortasında, mıllctlcrln en az OıOntU ve u 
kınu çekeni olarak ba;vumımıza ulımelı:, 

her 5 Eylül aıc mı'la kadar surccek bllyOk bahtiyarlığrmırdır. 

gelir, bilmemi 
Döndük Vaklt, geç olmuştu· Ali 

Nafiz: 
- Bu iş, sabaha kaldı, d'yordu. Pin. 

ti herif, erken uyur muhakkak! 
Sabahleyin. evde biraz eğlendik. Öğ

leye doğru; Reşit Uyuninin kapısında 
idik. Yine ayni sıska ahretlık kapıyı 
açmıştı: 

- Bey burada ... 
- Görmek, konuşmak istiyoruz. 
Ahretlik, içeri gitti, b iraz sonra 

döndü: 
- Buyurunuz! 
Bir mermer avludan geçtik, tekınil 

afır Şam kumaşları döşeli büyuk bir 
odaya g rdık. bekledik, biraz sonra 
Re it Uyuni geldi· Reşit Uyuni, za· 
yıf, kısa boylu bir adamdı. Bize yer 
gôsterdi tavrrlarr naz ikti. Kestirme 
konuumak iııtiyen iş adamı olduiu 
belliydi, Boş geçen saniyeler, onu ra
h:ıtsız ediyordu. Ali Nafiz "Ben söy. 
liyl'yiml" diye bana baktı; başımla. 

evet. Dedim. 
A!i Nafiz, kuru kuru öksürdü, top

landi: 
- Merhum Zihn; Hamzaya ait bir 

iş için geliyon:z· Lakırdıyı uzatmıya· 
hm. Onun konağında, genç kadınlar, 

cariyeler vardı. Bir tanesi bizim mcm. 
leketlimlzdir, Onu almak istiyoruz. 

Reşit Uyuni yavaş sesle: 
- Geç kaldınız, dedı, 
Toz bulaşmış gibi ellerini siliyordu: 
- Dün ak am. hepsini sattım. Hep 

sini defettlm. 
Yüzü, slnirll sinir!i buruşmuştn: 
- Ben. böyle şeylerle uğraşamam. 
Ali Nafiz de sinirlenmişti; kendirıl 

güç tutuyordu: ' 
- Peki, kime sattınız? 
Reşit Uyuninln kaşlarının arası bu. 

ru,tu: (Devamı 

BUG01'ı"K.ti PROGRAM 
S. 30 Proııram 
8 3Z Marılar 
8 40 Haberler 
S 55 Martlar 

ı2 30 Proırram 
ız 33 Mwık (PL) 
ız 45 Haberler 

1
19 ıs Martlar 
ı9 30 Hıberlu 

, 19.4$ Serbut 
19 55 T rkUler 
20 ı 5 Konıııma 

13 00 Zeybek o:runtarı 
13 SO Orkutra 

20 40 Mürik <PL) 
21 00 Korııııma 
21 ıs Halk ıllrk !eri 
21 .SO At ;yarııtarı 

22 00 Uılk (Pl.) 
ı S.00 Program 
l 1.03 Orkutra 
ıs 45 Oyun havalan 
19.00 Konuıma l 22 30 Haberler 

:12 45 Kapanrı. 

Bu wre~ie bütün muameleler için 
Vekilliğe mürnca:ıt edilmeden ith::ıllit 

ve ihracat l~lerinin Jrtsa b ir zamanda 
bitirilmesin" ralı~ılac&ktır. Bundan 
böyle lisans müsaı:ıdesi veya ihracat 
ve ithalat, t:ıkasl:ı mal getirip gön -
dermek gibi işler hakkında doğrudnn 
doğruya bıı·l:Jderlc temas edllecektlr. 
Vekillik butiln bu i~Jer.i. birliklere bı
rakmıştır. 

Koyun derileri 
Üzerindl"' aı.amt sekiz santim uzun

luğuna karlar yap;>k bulunan koyun 
derilerinin ilırııcına miısaade edilmesi 
üzerine jün bu J?ıbı <i.t.rilerin satıslart 
başlamıştır. 

Faturasız satışlar 
Anadoluda''i marııfatura ve hırda

vatçılar '~'ırımizden pnhah fiyatla 
mal aldıkları için bir~ol: eşyn Ana
doluda şchı·ımizrit-r. daha pahalrya sa
tılmaktadır. Gaziantep manifatura ta
cirleri şe~ırimi'Ufe bir büro kurarıık 
memleketlerine dalmı surette mal 
göndermek isiyle meşgul olmıya baş
lamışlerdtr. Hu 1ıinirll'rln verdiği ma-
10mata göre, M:ırpurı;ularda birçok 
tllcirler kcndılerine faturasız eşya 

satmak istemekte ve fincan, liımbıı 
camı ve ocnzeri eşya~"ll yiizde elli kllr 
bTrakılmasını bildirmektedirler. Bir
çok klmselE'r gemici feneri almnk jç!n 
bir ttıdrle anlaştıkları halde muay -
yen miktarda gemici fenerini el al -
ttnd:ın satanl.ır muayyen bir miktar 
feneri de s:ıklıımışlar v<> Anadolu tll
cirlerinc pahalı fiyatla bulabilecekle
rini söylemişlerdir. 

Belediye İk!ıs:ıt Müdürlüğil bu id
dialnn tetkike ba§lamıştır. 

olan havacılı ' : haftası da başlamakta- i nsanların. ıuurunu ltaybctmiı yıiınlar 
halinde bırbırlcrınin fhtOnc saldırmaları, hu 

dlr. Bu ınJnnsl'bt'tle Tiırk Havıı Ku- yıl son hızına varmıı:ır. Türk milleti vata· 
rumu reısi ı:;U:-?:ü h.oı;ak, Kurum nı:ı- nın.ı kötO ihtiraslardan ve kararsıılıklara 

düımektcn büyük bır ustalıkla koruma5rnı bı· 
mına bir beynrınamc ncşrctmi,, ve len sayılı ınillctlerdcn bıridir. Haklarına ve 
vatandaşlı:ırı Kuruma yardıma r;af;lr- arrdinc dokunulınadıkca Türkl;venin iyilik, 

ruılct umran ve d•ııen yuvuı olarak lr:ala· 
mıştrr. cai!ında artık hic kimıcnin ttrcddUdO yoktur. 
Dünyayı saran ve hcı gun biraz Mılll Şdınin kudretli idaresi ve tefkuli ka· 

natları altında , ;vrr yOıOnOn medeniyet v• 
daha geni~liy~'l ıkın<'ı dunya harbi ıcklmfı l unsuru olan milletimiz. harp Ueti· 
yurdun korurını:.sı ıç n kara ve deniz nin ;vıkıcı lı ııını. en ıor •artlar lclndc çırpına· 

ralı lıaundığı 30 afunos ıtil nleri ile ~ok iyi 
kuvvetlerin ., yanıb. ~tndn kU'li vetli kavrad•ih icın. buı: lln izıirap ıçınde bulunan 
bir hava ordııruna d s, hip bulun - ir.Hnl• rıı bir an evvel ıydınlıh kavu~masını 

y(lrcktcn 1 ıemeltttdır 
menm lüıuınunu i~b~t etmiştir. Bunu Jkrnci dünya harbinın ıı:•lı, ,mlni takıp e· 
herkes gibi takdlr eden yurtd, şiar. drrkrn. havada kuv ... tlı olmanın. mllletlerın 

lı•Y•tındakl dtrin ıcsirlul h•plmi<in •likka · 
Kuruma yaıdlm!Jrını ıırtlırın ışlar ve tine çarpıyor Kıt"alar, cnıı:inler aiaral:, ku . 
geçen sene'd Kurumun gclirı 4,231.266 nklıkt•n çaılamıt topraklara in•n yağmur 

. ıı:ibi. 11kı,mı1 orduların imdadına ko1abllen 
liraya k&dar :tültı;eımlştir. Hava Ku- ancak "Ucak,.tır. 
rumu on bcs yıllık plLnlJ ve sürcklı 30 afu.ıosla "Havacılık Haftası" "a ı:t· 

rerkep bu yıl da cliklcrde zcrektiii kadar 
bir çalışm ~ programı hazırlamı hr. kuvvt!\li olup otmadıfımm dOıilnecek ve 
Yurt sıntr'arTnı lıc:kiiyer kahraman Tiirk Hava Kurumuna nasıl yardımda bıılu • 

1 nabıl•c•frmiT.i ara1tıracaf:ız. 
orduya ol.ın c;ar ı maz giivenimıı. ka- ;rtrk Hava Kurumu. rnrlll kaynaklarım•za 
dar yurt hıvalarmı koruyacak hava dayanan bır havac•lık endustriıinln t<mtlleri 

atılmau ;yolunda b ıtUn •avretlerini 'cullan• 
tilolarma el l g•:\·enımizin artması i- maktadır. Turk Hava Kurumunun kampla· 
çin bu progrnmın tıılıakkuk etme!';i rında. r.öklerımizin kahramanlarını y.ıi~tircn 

havacı bir ne•il uremektedir. Rütlln bu 
10.znndtr. Bu da an<'ak yurtdaşlartn çalı,malar ancak milli yardrmdın hn ve 
Kuruma karşı t•;;:silmcyip daima ar- kuvvet almaktadır . Gecen yılın ~ört mil· 

7onu a1an ve:nmi 'kar,ııında aziz mılictimi · 
tan aliikasmın cievnn ıyle kabildir. •~ Kurumun ,ukranlarınr ııınarkcn .. Havacılık 

Hava Kurumunun n<' re\tıgi be- Hıfunmda .. da vatanc!a1ıarrn tuc hır co,. 
kunhıkla ıı:oklerimir için yardıma koıacakla· 

yannamcyi ayr.en Ve?!) oruz: rına inanıyor ve ;yüce bayramın mutlu olma· 
AZIZ VATANDAŞLARIM. J aını dılı;vorum. 
Barı1. sUktln ve milll birlik ülkesi TUr· Tflrk Hava Kurun;u Raıkant 

kiye, buının yirminci 30 afustosunu lıı.ıt••· \ Erzurum m•b uıu 
maktadır. Açı icindc kıvranan bir dOnyA· ŞUKRU KOCAK 

Gaz 

Sokoni 

Memleketin 

ihtiyacını 

Vakum Verecek 
Ankara, 29 ('IAN) - 'ticaret Ve

kaleti ile ~11kon; Vakum Oyl, Ameri-

Dahiliye ve Müdafaa 

VekGlleri Şehrimizde 

BunünkÜ Meras·nm kan mümr.ssm ımısında bir anlaşma 
~ yapılm~lr. 

Ankara, 29 (TAN) - Dahiliye Ve
kili Recep Peker, bu sııbnh Ankara -
dnn harek'-'t eden trenle, Milli Müda
faa Vekili Ali Rlzn Artunkal da bu 
akşamki ekspresle Istanbula hareket 
etmişlerdir. 

• • Bu anlaşma mucib·nce, petrol ofisi 
{!1fT Baştarafı 1 ıncıde • 11\ğvedilmekte bütün memlekette Ofis 

numu münasebetiyle bütün halkevleri emrinde b1.1tu~nn d~olnr Amerikan 
gündüz ve ge~c devam ef.ırıek üzere şirketine vednıektcdır. 
zengin ve gen1ş kutlama progra~ları Bu şirKct m:ımlekc-iın gaz ihtiyacı
hazırla~ışlardır. Bu a~ada Be~~t~ı nı temin edecektir. Uığvedilen petrol 
Halke~ınde de asken muharrinmız ofl!l yerinc-, Ankarado küçük bir bil
Necati Yaşmut tarafından 30 Ağustos 1 ro tesis cdı'ecektir 
hak km da bir hitabede bulunu1acaktır. • 

Harp okıdunda diploma 1 Adilyede Yaz Tatili Bitiyor 
verme töre11i 

Anktırn, 29 \'l'AN) - Ynnn snnt 
J6 da Harp okulu son sınI! talebele
rine mernsımle diploma verilcccktlr. 

Yaz tatlll yapmakta ohın mahkc -
meler 5 Eyl ül Cumartesi günunden 
itibaren yeııiaen fanTıye1e na~ltyııca -
tır. 

SPOR 

Dünkü Kürek Yarışlarını . 
Fenerbahçe Kazandı 

Tasviricfki'.r ıeliklmiz tarafından 
Boğnziçlndı~ tertip côilerı kürek mü
s:ıbakaları dün yapılmtıı ve çok heye
canlı olmuştur. 

Milsabaka!ıır neticesinde Fenerbah
çc birinci. Galnt.ıısaray ikinci, Baktr
kôy HalkP.vı uçuncu ve Demirspor 
dördüncü o1rnu~l:ı:rlır. 

--o-.. 

Piyasada Genişlik 
Başlıyacağı Sanılıyor 
Ticaret Vekilliği serbest piyasa re

jimini takviye etmek için yeni pren
sipler kabul etmistir. Bıı bakımdan 
cliin nlfıkıılı makamlarn verilen emir 
üzerine 'lcr tiirlii ithalat maddeleri -
nln üzerin:? evvelce konulmuş olan 
tahditler gyJOliın birine' gününden i
tibaren kıl lırılacakUr, Bütün ithalat 
mallnrt yurdun her tarafında serbest
çe ıı,wlacaktrr. Vili'ıyc.tlerdcn ve ihti
y:ı::ı olanlıırd;:ın \•iıki olnt'ak tal~ler<' 
r.cvaben scı·best ply.-ıc:alardan mal te
darik etme:~rı bıldirileccktir. Yalnız 
ithalllt !mkôrılon zorluğn maruz kala
bilen maddelnden l<aıay teneke, ham 
kauçuk, ı;esıtıı lfü;tik1crln ilhalı\tt Ti
caret Ofisi tarafınd:ın yapılacaktır. 
İthalfıtı;T t:ıraçmdan bt• dört medde 
ithal cdildigi takdiı de, Ticaret Ofisi 
lthaltıtç1ya verilmesi !Azım ı;clı>n ithn
lfıt karını vererek bu gıbı malları bir 
ny içinde S<atın al:ır.d tır. Bir ay i
çinde satın abnmtyan mallar serbest 
olımık salıiplcri t ırııfından satılabile
cektir. Tlearct CJfisi taraflndan alına
cak mııllar ıhtiyaı; sııhıplerinc tcvı.i 
olunacaktır. 

1/ 1/ 940 taıihir.dE"l evvel perakende 
mani faturac.:lık l"şl· •JUt• bulunmıyan 
tlcarethnnl"lerlrı retirtmi~ ve getirtc -
ccklerl mıı1::ıw1 :mcak yilzdc yetmi
şini birlıkleı cl,,·n ıılarrık satacnklnr ve 
ytizdc otuzu tcvzlc: tiibi tutulm:ık ü
zere birliklerd" ınahfuı bulundurula
caktır. Bu tarihten scnra kurulmuş 
veya kuruhc'lk lll'Onıın şirketlere ge
lince bu gibi Tf"tiess(selerln ıthnl e>t
miş ve rdccd:'ı•ı i mani f;ıturaların 
yuzdc yiııiıni.ı ı;at.nıya hakl<1rt ola-
caktır. • 

Ru sureti-:! scrlıe.rt piyaı::alarda mnl 
mevcudunun hacmi genişletilmiş ola
cağı gibi, bolluk dolaytsiylc fiy;ıtlann 
dn nisbl bir ucuzluğa maruz kalması 
ihtimalleri vnrdrr. Bundan baskn bir
liklerin elinde bulum:n bütün mallar 
kayıtsız olar:ık piyasaJnra dökülece
ğinden, hc,.hı:ıngi blr darllk endişesi 
kalmryacaktır. Gilmı ükll'rdc çok mal 
vardır. Birfü:ir:r kannliyk bu mnlla
rtn kısa hır zaman içinde piyasalara 
çıkarılması beklenmektedir. 

Almanyadan Fabrikalarımız 
İçin Malzeme Gelecek 

Ankara. 29 (TAN) - Sümcrbank 
Umum Müdür Muavini Cablr'in reis
liğinde Alma::-j'ı:.ya gi<ien bir heyeti
miz mem1eketımi7:e dönmüştür. 
Aldtğnnız malumata göre, bu heyet 

Sümcrbanit L:ıbrikal::ınnın ihtiyact o
lan yedeK parı;a ve birçok malzeme
nin yurdumuza gelmesini temin ede
cek bıızı mı.:kaveJeleri imzalamış bu
lunmaktadır. 

Y urdumuza glrecck n k malzeme 
k ısmı Almıırıyadan ~cl:ı çfkarilmıştrr. 

1 GE.CE GE.l'-.. HA E.ALER 1 
Alman Şehirleri Brezilya'da Bir 
Devamh Surette Casus Şebekesi 

PASiFİKTE 
Yeni Gine'nin 

Cenubunda Şiddetli 
Bir Savaş Oluyor 

Melburne. 29 ( A.A.) - Batı P asirik 
teki mütefik kuvvetler umumi karar
gahının tebliği: 

İngiliz Uçakları 
Bulgaristana 

Beyanname Attı 
Bu, Bulgar Halkına 
ihtar Telakki Ediliyor 

-SOVYET TEBLiGi Başvekil Sıvasta 
it#' Ba tarafü l incide P....'W Baştarafl ı incide 

Şiddetli muharebeler gü:ı:'cl ve çok faydalı bir eser olan dev 
Londra 29 ( A.A ) Brita nova let demiryollarının cer atölyelerini 

Rjev ile Stalingrat arasındaki sahada gczmlsler ve iş başınd::ı büyük bir ne
biiyiik muharebeler cereyan etmekte-· şe için

1
de çal.ışır buldukla~.ı .~ü~cnd!s 

dır Rjev bö'geslnde bir milyona ya ve işçi.ere hıtap ederek buyuk ışlerın 
km. Sovyet skcri çarpışmaktadır Al- ı böyle büyük kuvvet ve neşe ile ba
man muvasa~a yol!armın başlıca· kav-

1 şarılabikei~nı. söylemişler, gördükleri 
şak noktası ve merkezi tehlikededir. gayret ve ınt~zamdan dolayı memnun 

Bombalanıyor Y akaland! 
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--Nurenberg Sarbruken 
Hücuma Uğradı 

Londra, 29 (A.A.) - İngiltere 
hava nazırlıği tebliği: Dün gece 
omba servisimize men~;up bir 

kil Nurenberg ve Sarburken 
kı hroeflere taarruz etmiştir. 

Alınan harp sanayiinin önemli 
merkezlerinden biri olan Nuren• 

enrg<' yaplan akın çok şiddetli 
lmustur. İngiliz uçakları geri 

donerken, çık.anlan büyük yan-
ınlar el'an devam ediyor. 
Av servisine mensup u çaklar 

k ıf taarruzu sırasında şimali 
Fransadaki hedeflere hücum et • 
mışlerdir. 30 bomba uçağı üsle
rınc donmem.işlerdir. 

... 
Ame1·ikan uçaklarının 

faaliyeti 
Lond a, 29 (A·A.) - Dün. Ameriknn 

u n kaleleri Amyens do'aylarında bu. 
lunan ve Almanya için çalışan bir Fran 
s fabrikasına aarruz etm!&lcrdı.r. 

Butun uçan kaleler geri dönmüştür. 

1 ııuiltereye Alman 
lıücumları 

Bertin. 29 (A.A.) - Alman başkomu 
t r.lıgının bildirdığıne göre. hafif Al· 
m n savaş uçakları dün öeleden sonra 
l ng lterc cenup batısı kıymnda iki şeb 
r e taarruz etmişler ve afr çapta bom
b !ar bir çok evlerin yıkılmasına sc
h p olmuştur. Şehrin iaıe tesisl erine 
d hll bulunan önemli b ir miıesscse b:ı 
v y uçmu$tur. 

Kessel' e yapılan hücum 
ağır oldu 

J,ondra 29 ( A.A .) - İngDlz b ava 
U'. lmvvctlerlnc mensup bomb a: uçakları 
d• .Almanyad:ı Kessel ve Polonyada Gili
u n ehirlcrfoc taarruz ctmlslerdir· 
h Kcssel'c yapılan hava akını ay ışı. 

nd cereyan etmiştir. Bir pllot bü.
t n şehrin a!evler içinde yanmakta ol -

' d ~nu soylcmi Ur. 
tİ "I ız uçaklarının yaptıktan en uzan 

r 

k rdan b ri bu akın olmuştur. Müt 
k f k uçaklar cernan 2,900 kilometre 
lwıtthn ~lcrdlr. 

Şimdiye Kadar 200 
Alman Tevkif Edildi 

Rio de Janeiro. 29 (A.A.) -
Britanova: Brezilyada Almanlar 
tarafından kurulan geniş bir ca
sus şebekesi meydann cıkarılmıŞ
tır . Şebekenin merkezi Bahia• 
dadır. 

Hariciye encümeni Arjantinin 
mihverle diplomatik münasebet • 
lerıni kesmesini isteyen bir tak. 
ririn tetkiki için toplanmağa da
vet edilmiştir. 

200 Alman tevkif olundu 
Londra 29 (A.A,) - Berezllya Ha

ı iciye Nazırı bir nutuk söylemls ve 
Berczilyanın harbe giriş sebeplerini an 
latmrştır . 

ı:ariclye Nazırına göre &imdiye ka-
dar 200 Alm:ın tevkif edı~miş ve bun
lar &imdi kara yollarının inşasında c;a
lıstırılmaya başlanılmıştır. 

Hariciye Nazrı şöyle demiştir: 
"Onlar bizim deniz yollarımı zı ka. 

padılar şimdi ise kara yollanmızı aç. 
makla meşguldürler.,, 

/ı.ngilizler Fraıısada trenlere 
lıücunı ediyorlar 

Vichy 29 (A.A.) - İngiliz pilotl:ırı 
dün gece Blois şimalindckl çevrede 
bir yolca trenıne taarruz etmişler ve 
mahallinden alınan ilk haberlere göre 
26 kişinin ölümüne ve 56 kişinln yara. 
!anmasına sebep olmuşlardır. 
Yaralılar. mi!li yardım teşekkülü va.. 

sıtıısiyle Blois hastahanelerine kaldıııl 

mı:ılardır. 

Son haftalar zarfında Fransız tren. 
terine karvı ~ngiliz taaruzları atrmı1-
tır •• Böylece, 1 mayıs ve 6 aiuatos ta
rihleri arasında Ingiliz mermileriyle 
17 si ölü ve 58 i yara!ı olmak üzere 
75 ki9I kazaya uğramıııtır. 

Fransız hı.ikOmeti bu yeni lngiliz 
tecavüzünü haber alınca, Londra hü. 
k.mctlne &iddetli bir protesto yapı:r!'I• 
siv l halk arasında bir çolr ~ur'banlar 
verilmesine ve şid.clrt~ 'e haklı bir 
r.efret uya~iSTna sebep olan bu çir. 
kin ve ~ksız taarnızun mııhivctinl 
it:ıy(ieylcmlıUr, 

Muttcfik kı talar Yeni Glne'de MiL 
nebay'da Japon kavvetler!y!e sıkı bir 
temas ha!indedirler. Burada şiddet
li muharebeler cereyan etmektedir. 

Kara kuvvetlerimizi destekllyen o rta 
büyüklükte bomba uçaklarımız Japon 
mevzilerine alçaktan hücum etmişler. 
d·r. Bütun bombalar hedef bölgesine 
isabet ctmis ve bir çok yangınlar çı.. 

karılmıştır. 

* Londra 29 ( A.A.) - Yeni Gine'nin 
ucunda bir noktaya asker çıkarmış O· 

lan Japonlara karşı Amerika!rlar kuv
vı:t göndermişlerdir. 

General Bleyml göğüs göğüse c;ar. 
pışmalarm vuku bulması muhtemel ol
duğunu söylemiştir. 

Çinlilerfin 
Devam 

İlerley;şi 
Ediyor 

Londra, 29 (A.A.) - Doğu Çinde 
Şangay Şe;. kuvelkri ileri hareketle
rine devam cdert'.k Cckinyang eyaleti 
nin mühim iki hava alıınını işgal et· 
mişlerdir. Bu hnva .-lanlartndan biri 
Çuhslyen'dir. Bu hava alanından kal
ktlarak Tokyoyu bombardmıan etmek 
mümkündür l,gal edilen ikinci hava 
alanı Linçui hava ı? laıııöır . 

Üç kuvvetli Çin kolu Kanton'a gi
den demiryolu boyunca cenup istika
metinde ıic .. lemcktedir. 

İranda Askeri idare 
ilan Edildi 

Ankaro, 29 (Radyo gazetesi) 
Hür Fransı?! radyosunun verdiği bir 
habere göre İranda askeri idare llAn 
edilmiştir. ftnlyıın radyosu da Teb
r!zde asilerin müttefikiere mühimmat 
taşıyan birkaç trene hücum ederek, 
berhava cttil:lnl bficilrmistir. Ayni 
radyoya göre, Sovyet askeri halk ü
zerine ateş aÇ)nış ve ahaliden ölenler 
olmuştur, 

Rooseve.lt Bu Hafta Üç 
Nutuk Söyliyecek 

Londrıı, 29 (A, A.) - Rcls Roose
vclt'fn bu h afta ,ı;indE' flç nutuk söy
liycceği bildirilmektedir. Nutuklnrm
d;:ın blrind" yuksck haynt pahalıltğtn
dan babs.cdccclil muhtemeldir 

HiUer cenuptaki umumi kararıahınd:ın luklarını bildi rmişlerdir, • 
Rjev bölgestne hareket etmiştir. Al- Bura dan ayrılan .Başveklllmız, S~l -
mantarın eylulden evvel bir Sovyet ta çu~ eserlerlnd~n Şıfa.!ye medresesı~~e 
arıuzu beklemedikleri anlaşılmaktad ır. Gok medreseyı ve muteakıben de ög

Ankara, 20 (Radyo gı;zetesı) 
Londra radyosunun bildirdiğine göre, 
müttefik U('akları c vvclkl gece· Bul -
gnristana beyannameler atmıştır. Bu 
beyannameler Bulgnristana ihtar mn- Bir Alman la11k tümeni 
hiyetindedlr, Londra ı adyosu dl n nk-

rctmcn ve sanat okullarını ve halı do
kuma evlıü gezdikten sonra askeri kıs 
la ile hastah aneyi görmüşlerdir, 

şamki bulı::ıre:ı neşriyatında ?.11 ıhvc - la/ırip edildi 
rin Bulgaristandaki O !erden fayda - Londra 29 ( A-A.) - Taııs ajansın- Askeri kışlayı ziyareti esnasında 
landıklarm.ı lş:ıret <'derek bugün be - dan alınan bir telgraf, dokuzuncu, on muhtelif b irlikler tarafından sellmla
yaname al<ın müttefik uı;nklar yarın birinci ve on dörduneü Alman t ank tU nan Başvekile karavana nümunesl ıu 
bomba atacaklardlr. Bulgar milleti mcn!eriyle Alman hücum kıtalarının nulmuş ve çok lezzetli buldukları ns
harekctc r,P.Çnıe:ı:sc mnttt'fikler Mıh - "daha büyiık Almanya,. tank tümeni.. ker yemeğini yiyerek komutan ve era 

ı ta hitaben "kardeşlik türlü tür!ü olur, 
verin faydıl ndt • ı {t ll'ri tahr p et- ııin 11ğ ır Sovyet tankları tarafından tah b k yemekle bugünden 
me"ini pck iyi bilir. bizden ~ lcmesl, rip edilmiş oiduklıırını bildirmektedir 't~bn arakvananızı 
d 1 1 S ki 

k lk ü .. r--.. ı ı aren aravana karde~i de oldum·., 
em ştır. •. c.vyet tan arının te n stun ugu, I d 1 1 d. 

Alman komutanlığını tabiye değiştir-- em ş er ır. 

Almanlar Dakar'ı Üs 
mek ve Sovyet tanklariyle doğrudan Eraun gürleyen "sağol .. sesleri a ra 
dofruya karşılaşmaktan kaçınmak zo- aında garnlzondan ayrılan Başvek!U-
runda bırakmıştır mfz askeri hastahaneye giderek hasta 

Olarak Kullanıyor Cephede inkişaf ları ziyaret ve hatırlarını sormuşlar ve 
hastahane hekimleri ile görüşerek mem 

Londra. 29 (A.A.) - Londranm si- Londra 29 ( A.A.) - Rus cephesin. 
yas! mahfillerinde ha~ıı olnn kamıate de mühim bir inkişaf görülmeğe baış 
göre, Lavi!l in Amiral Darlan ve Plıı- l:ırr.ı§tır . Hart'katın umumi sehrl ceııa· 
ton ile "a!nnlnr meselesi .. hakkınd ret verki mahiyettedir. Hilen cereyln 
görüştüğün"' dair allnan haber Fran- etmekte olan büyük muharebelerin 
sız donanmasının ı~tıkbali hakkında- neticesi hakkında şimdiden hüküm ver 
ki münnka ,nl uı venldeıı canlandıra - mele mevsimsiz olur. Fakat bugüne ka. 
caktrr Almanla;ın brlhassa Şimali dar elde edilen neticeleri ve hareki m 
Afrik~daki Fransız c'leni:ı: üslerinden seyri üzerinde tesir fere edebilecek ha· 
istifade edebılmek ıırzuslyle Laval'i diııleri aşağı yukarı t ahmin etmek mütn 
sıkıştırdıkları zannedilmektedir. O z:ı- ı kündilt. 
mandnnberl Alman dcnıznıtı ve hııttrı Miithiş bir tank muharebePi 
denizüstü gemilerinin Fransız G;rbi 1 Londra, 29 tA.A.) _ Stalingrat şeh 
:"-frlkastnın bir ~lmnnı ol:m D:ıkar dan rinin şimal bat!stnda biı Alman tank 
ıstlfade r ttiklcrı ~anııolunma ktadtr · birliği Rus h:ıttın:ı hücuma kalkmtş 
Bir hafta evvel Lnval Dakar'dakl ve vaziyet ciddi bir hale girmiştir. 
Fra~sız k ıvvctl<'r! ~um&r.danını VI - Tam 1.amanırıd:ı yctlşcıı bir Rus tank 
chy de kabul ctml~tır. teşki1i Almenlan geriye otmrya ve 

Deat'ya Bir Suikast 
Daha Y apaldı 

Vichy, 29 (A. A.) - Versailles'dc 
Laval ve Dcııt'ya yapılan suikastın 
yıldönfimü münasebe1 lylc e~·elki ge
ce P arls civartnda CHclly'de Ol!mpl:ı 
tiyatrosunda Mar<'el Deat taraflndnn 
tertip edilen mitin s esnasında atılan 
bir bomoa ilç ki§lnın t>lmesine ve dört 
kişinin d'! yaralnnmru;ına sebep ol
mu,tur. 

Deat. solonun nrka tarafında o
turduğu 'lrc bir pcncacden veya fua
yeden atılan bomha salonun orta ın
da patladlğt için kendis ne hiçbir r!Y 
olmamıştır. Yaralılardnn en a:ıağı ikl
s:lnın vaziveti v.lhlmdlr 

vaziyeti ı;:urtnrnııya muvaffak olmuş
tur. Alman tankı bu Çarpışmada tah
rip edilmişti:-. Almanlar geçen son ba 
harda Moskova için yaptıkları tabiyc
yl takip ct:ncktedirler, Bu da Stalin
grat şehrinin durmac!an havadan 
bombadmıan edilmE>ııidır. 

Ruslar Stalingrat'ta 
dayanıyorlar 

Londra, 2n (A.A.) Geceleyin 
Mnskovacian alınan haberlere göre, 
Ruslar ağır Aln,nn baskısma rağmen 
Stalhıı?rat sehrlııdc dayanmaktadırlar. 

Sovyet denizaltılarının 
faaliyeti 

J, ondra 29 (A.A.) - Mo11kova nd. 
yosu, bir Sovyct denJzaltısınm yalnız 
bir seferde topyekun 4,000 tonilatoluk 

nunluklarnı bl!dirmişlerdir. 

Saat 20,30 da S ıvas C H. P. Reisi 
t.ırafından halkevin de ş~reflerinc ve
rilen ziyafette bulunmuşlardır. 

Alman - İs\'eÇ Ticari 
1\Iünasebetlerinde Güçlük 
Stokholm, 29 (A.A.) - Afton Bla

det gazetesi v:ızıvor: 
Almanya iİe İ~vcç arasındaki tica

ret m0nasebef1pri güçlük içindedir. 
Bunun sebebi, Alınan~ ada işçi eksik
liği, tngiliz hava kuvvetlerinin birçok 
Alman fabrikalartnT tahrip etmiş ol
ması ve S :wvet denı:ı:altrlıırmm Bal -
tık denizinrie pek fazlı. frınliyct gös
termekte bultmmasıdtr, Almanlar ge
çen sene Sİ3l verdikleri bir milyon 700 
tonilAto ma:len ~ömUrlinü tsveçe gön
dercmemişlerfür. Bundan ba5ka. İsveç 
limnnlariyle Almanya arastnda ticaret 
servislerini temir.e yetfcecek sayıda 
geı'nilerl de bulunmamaktadır. 

4 Alman cemls ini tahrip ettiilni bil
dirmektedir. Denizaltı, bir düliman li
mana cirmiş ve 8.000 tonilatoluk bir 
yük gemisini t orpil!emi tir· Bu düşman 
yük gcmisinln süvaris i Rus Uman 
!arından b rine götürülmüııtür, 

* Londra 29 ( A.A.) - R us kuvvet. 
leri Baltık denizinde bir dusman tası.
tını ve: Karadenizde bir du§man denl
ıı:altısıru batırmışlardır 

\Aektupl~r 
G1Zetemlzc her gUn birçok tf· 

klyet mektupları gelıyor, Bunla• 
nn içinde r.aaalı ve hayatf mev · 
zulara teırae edenler de va r. Pek 
tabir olarak bütUn mektuplar c• 
hemmlyet!e cıkunuyor, ya gazete· 
de dercedllly•>r, yahut alllkadar 
makamlara verllercl< okuyucunun 
isteği "e rlııc aetlrlliyor, bu saye· 
de kenarda, köşede kslmııı, hurda 
ve teferrUııt 1-ııblll n den işler de 
başanlarak küç[lk çapta da olsa 
memlei<ete okuyucu kalemiyle bir 
iyilik, bir hlzrnet yapilmlı oluyor, 

Fakat öyle trıektuplar var ki, 
hiçbir imı: ıı, tılcbl r huvlyet ta ıı· 

mıyorl ar, ya hut da ihtiva ettikte· 
rl ad resler yanlı, oluyor. Mektu· 
bu yazan göaterdlyl adreste bu· 
lunamıyor, 

Bir kimse dav:ınnda veya ti· 
klıyetlnrf:ı t>aklıjH, hüviyetini 
saklaman alıdir, Perde arkaalnda 
oynamak fena hlr şeydir. Eaaalı 

ve samimi btr cıavayı ele alanlar 
ve o davnnı:-ı halllne bir baıkaaını 
da karıı;tlrr>ıak lstfy~nler isim ve 
adreılerfnl ~akl anıTya !Uzum gör· 
mezler aKsl takdirde mektupla · 
rında bahı.cttlkleri şeyin ya aslı ol 
mııdığına, yahut da mektubun ta· 
mamcn ş:ıhai bl~ endloe veya ga· 
rezle yazı ltlığlnn hUkmedlll r Bft· 
tabi bu kabil mekt upların y~rl de 
çöp sepc\ıdir. 

Bu snl>cplC' bSyle isimsiz, a drea · 
ııiz mektu::> yn.ıTp zahmete girme• 
mek lllı:ırıdır. 

~ ..................... ./ 
Mekteplerde 
Kayit Başhyor 

26 Eylul Arası 

Tar ebe Kaydedilecek 
Yarlndan itibaren bülün ortaokul 

ve liselerde talebe k.ıydma başlana .. 
caktır. Taıcbc knyrt ve kabulil 26 Ey .. 
101 Cumıırle l gününe kı:dar devam 
edecektir. Eu mildd"'t i t:lnde ortaokul 
ı•c liselerle öi!retr.ıen okull:ınndıı bQ .. 
Ulnlcme iı•1tiiıanları ve lise bitirme 
lmtihnnlan ~apılııt'rıktrr. 

Maarif mildilrlü.llünün hazırladtğı 
listelere (Öre, okullarda bulunacak o
lan imt!harı komlsyonlart talebenin 
stntf gec:mc duıumlarınT yokltyacak..., 
!ardır. Ortao'<ııl ve liselerin bütünle
me imtihanları Pazartesi günQnden 7 
Eylule kad'lr neticelenecek ve lise 3 
üncü slnıfarl!' füc b:tlrme lmtflıanlaa 
8 Ey!Ol Sair günQ ba51ıyacaktır. orta .. 
okullnn ıı-ın sınıfının eleme imtihan
ları da 10 Eylulden 12 Ey ül akşa.ınmn 
kad;:ır devam edecektir. 

ll!!•;ı1:•i~:J!@. 
ttlir Baştarafı 1 incide 

Knlug& cenup batısında düŞ-1 
man kudretli zırhlı, piyade ve 
hava ku vvetleriyle desteklene
rek taarruzlar yapmıştır. Bu tae 
arruzlar, ordu ve hava teşkilleri~ 
n:n çetın savaşlariyle kırılmıştır. 
Alnınn hntlumıa giren düşman, 
ağır kayıplarla, ilk hareket mev
zıJerine karlar geri atılmış ve 11 ~ 
tank tahrip olunmuştur. 

R jev yakınında düşmanın ye. 
niden yaptıği kuvvetli taarruzlar 
da püskürtülmüştür. Sovyet kuv· 
vetlcri, Alman karşılık taarruz
ları ile hirpalanmiş ve hava teş
killeri tarafından bombalanmış
tır. 

Ladoga gölü cenubunda düşma 
nın yarma teşebbüsleri karşılık 
taarruzlarla önlenmiştir. 

H elsiııki bombalanaı 
Hclsinki, 29 CA. A.) - Dün gece 

Sovyet havn kuvvetleri müteakip dal
galar helinde Fjn ba!iŞChrlnc taarruz 
etmişler, tahrip ve yangın bombala• 
rı ntmışlardlr. ' 

Tehlike işareti takriben dl5rt liu~ 
saat süm1üş1Ur, 

Fin uçaksav:ır bataryıılarmm mu~ 
kabclesl çok ı;lddetll olmuştur. Husu
st ekipler bombalar yüzünden çıkan 

yangmlart s\\ratle bastmnııılardır, 
Bu sabah Sovyet keşif uçaktan 

tekrar H .. lsl.nkiye bir akın yapmqlar 
ve kısa bir tehlike lşareU t:erilmesi .. 
ne sebep olmuşlardır. 

H elsinki bombaraımani 
dört saat sürdü 

Stokho!m 29 ( A .A.) - Helslnkiden 
verilen bir habere göre Fin hükOmct 
merkezi dun gece dört saat müddetle 
bombalanmıştır. Şimdiye kadar beş 
ölü ve 20 kadar yaralı sayılınıstır. 
Şehirde h afif hasarlar vardır. 

• 
Rus lıava lıücumlqr:.ı 

hafif oldu 
BerUn, 29 CA.A .) - 27 Ağustos ge

cesi Kıztlordu hava kuvvetlerinln a
kınları strasmda Berlln, Danzlg ve 
başka şehirlerde tahribat yapıldıftl 
hakkında Sovyet kumandanlrğı tara
fmdan neşıedllen husus! tebliğe dair 
ol arak Bedin salAhlyeth mahfillerin 
de bu tebllfln tamamen h ayal mah
sulil oldu~ b elirtilmekted ir. ZikTcdl
len &ehtrlerde hfçbi? yangın ctkrnadı
ğı gibiı atılan bombı:lardan vukun 
geldlı;i bndlr!lrn hasarlar da pek e
hnnmiyctsl?.dir, Sovyl't uçnkl rtnı"'l 
tıı rruz <'tık' e"i 16 vcrC' ecm'ln 29 t:ıh
rip vc 50 k dıır cfa ) anı;m bombası 
atllmı~tır 
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1\ dre• de!Ustlrrnek (2!1l kuru"ur 

1-larpte 

~üh~m 

Portekizin 

Rolü 
Yazan: M. ANTEN 

l ir Vaşington telgraf_ı şu h:b.eri 
vermektedir: "Amerıka Hancıye 

~azırı Hull Amerika ile Portekiz a
·asında ticari münasebetlerin geniş. 
etilmesi için tedbirlerin alındığını fa. 
tat epeyce zamandanberi devam eden 
>U müzakerelerin, üzerinde anlaşılan 
'loktalarr ve bunların Portekiz ve müs 
!'nılekeleri bakımından ehemmiyetini 

"lildirecek bir vaziyete gelmediğini be. 
van etmiştir.,, 

Bu~ yalmz başına alındığı takdirde: 
.izerinde durulmağa değer bir vaka 
:leğıldi"; fakat bir kaç giın evvel Po~
<'kiz gazetelerinin ve biT.ı:at Porte~z 
Reısi Cümhurunun. 6 gemisinin mıh. 
ver denizaltrları tarafından batırılma
sı üzerine Almanyaya ve İtalyaya harp 
ilanına mecbur kalan Berezllya mil. 
etine ve Reisi Cümhuruna gönderdi~
kr tesanüt mesajları gözönüne getı-
.ld ği zaman, hususi bir mina ve ma. 
iıyet kazanmaktadır. 

Fılhakika At!antikle oldukça geniş 
;~hillere, Asor ve Yeşilburun adaları 
ı;:ibJ çok mühim strate~ik me~kil~:t 
:nalik olan küçük Portekiz. harbı mut. 
tcfıklerin daha kısa bir zamanda ka 
•anmalarında mühim bir rol oynama
ğa namzet bir memlekettir. Müt~~f~k. 
'er Portektzi kazanmakla, şu mühım 
ıvantajları temin etmiş olacaklardır: 

ı _ Müttefikler Portekize asker c;ı
tarmak ve bu mem!ekette deniz ve 
·ııva üsleri tesis etmek suretiyle İbe
rik yarım adasında pek kolaylıkla 
nıhvercilere karşı yeni bir cephe ku. 
rabilirler. Bu suretle bir taraftan Ce
cditarık'ı muhtemel hava hücumları. 
1a karşı daha büyük bir emniyet aL 
ma alırlar; diğer cihetten Atlantikte 
denizaltılarına kar!jt daha muvaffakı
~·el!e mücadele imkanlarını çoğaltır. 
ar Portekize çok miktarda çıkarıla. 
:a~ olan müttefik kuvvetlerin, İspan
yanın muvafakati ile yahut ona rağ
nerı Fransaya doğru ilerlemeleri de 
ııümkündür. : 1 

Böyle bir harekette, büyük ekseri. 
yeti Frankoya aleyhtar olan ve fs
v· r etmek için fırsat bekliyen lspan
yol milleünin de 'Yardımını temin e-
1t cekled tahmin edilmektedir. 

2 - Portekize ait olan Asor ada· 
an Kazablanka'dan 1,800, Kanada 
r.m sarkındaki Terre Nenve adasından 
2 400 ve fngiltereden 2,500 kilomet. 
r~ mesafede bulunmaktadır, Müttefik
ler burada kuvvetli bir hava ve deıUz 
üssü tesis etmekle Şimali Atlantikteki 
h5J:imiyetlerini takviye edeceklerdir· 

Kazablanka'dan 1,600. Cenubi Ame
rik:?nın şimalindeki Trinite adasından 
3,500 ve Berezilyarun şimali lfırki
sindeki Bernambuk limanından 2,500 
k Jometre mesafede bu!unan Ye -
5"iburun adalarına hakimiyet ise mer
keıi Atlantikte sefer eden müttefik 
kzfilelerini daha büyük bir emniyet 
altına alacak, Almanların • Vicby'nin 
muvafakati ile • Garbi Afrika sahil.. 
!erine. Dakar'a yerleşmelerine m5.ni 
olacak ve icabmda Garbi Afrikaya as 
ker çıkarmaiı kolay!aştıracaktır. 

liülba. Berczı1yadan sonra Porteki.. 
dn de müttefikler cephesine katılması, 
mihvere vurulacak darbelerin en bü
yüklerinden biri olacaktır. 

Fakat Portekizden böyle bir hareket 
bt>klenebilir mt? 

Fikrimizce, Portekizin "ele, bir kac; 
bitaraf Avrupa memleketi gibi harp. 
ten uzak kalmak arzusu ve buna i!L 
veten başta Reisi Cümhar Salazar ol
duğu halde bugün Portekizi idare e
c1en şahsiyetlerin faşist temayiilleri 
buna en büyük, mani teşkil etmekte. 
dir. Fakat. harbin müttefikler tara
fından kazanılacağı kanaati Portekiz 
zimamdarlarını böyle bir harekete sev. 
ltedebilir. 

Portekiz cüssesi Ue mUtenasip oL 
mıyan müstemlekelerlni asırlardanberi 
İngiltere sayesinde muhafaza edebil
mi~tir. Müttefikler Portekizi. isterler
se, aç bırakabilirler. Kendisi yardıma 
muhtaç olan Almanya Portekize yar
dım edemlyeceii ıibi bucünkü sıkışık 
vaziyetinde 1?ortekize fenalık yapabi.. 
lecek bir kudrette de değildir. Bugün 
garpteki Alman kuvvetleri, istila ettik 
Ieri memleket halkını baskı altmda 
tutmefa, ayni zamanda muhtemel bir 
ikinci cephe teşebbüsüne karşı koy
mağa kafi değildir· 

Bunlar. Salazar'ı düşün~eğe ve 
mütefikler cephesine katı~mag~ sevke 
decek kadar kuvvetli eebeplerdır, 

Türk Tarihinin En Büyük13::~:::~gA 
r 

Ve Eşsiz Zaferi: 
30 AGUSTOS 

.,.. .. -,...--_..,--.. ~.~ .. ~Of•=.,....
• 

Yazan: 

7 arihlerinde "30 Ağustos,, si 
lulanıcak rün!erl olan mi 

bahtiyardırlar. Zira tarihler 
dn hayatmdıı: böyle başarılmıe 
aavaşları ender olarak kaydeder. 

"30 Ağustos .. Türklüğün, uçu 
kenarından sağdan geri ettiği b 
nüm noktasıdır. Memleket. asır 
beri ~a!'lılacak bir şuursuzlukla lt" 
rüne varlrfınr teh!ikeye koyara 
timaiyatına, siyasetine bir türlfi s 
bir istikamet veremiyerek bo 
hocalıya felaket uçurumuna 
sürükleniyordu. Türk tarihinin o 
sayfaları zaaf ve inhatm aon 
lesivdi· Ondan sonrası artık ka 
hır ÇUkur! ... 

Her şey bitecekti. Ne kahr<ı 
menkıbeleri, ne şanlı fetihler, n 
lı savaşlar! Hiç. hiç bir şey 
yordu. Her satrrı bir hamaset d 
olan Türkün büyük tarihi ar 
masa! olmağa mabkt1mdu. 

Bütün bu vakaları cihanın n 
~ine ya:ı:an büvük tarihi kurt 
lbrmdı ve bunu eli silah tuttu! 
dt>nberi kah Arab;stanm kum de 
rı.,.,~ ~u~uzluktan dudakları teı> 

k~h l{afkawanm Galicvanın bu 
vııl;ırında R"Öıh('beklerl donan. k 
ııakkalt>nln v~nıu d2~lar1nr göğ 
karıırlıyan Türk yapac:akh . 

Yeis ve ümitı1zli~n akıl!arı c: 
d;ın c:ıkardığı bir dt-md,. "İsraf 
"sur .. u cıılındı Toprağın nab 
l'rnita bııı;l11dı· 

Yurdun kanına susayan düş 
bu atışları c:an cekisen bir ha 
ihtf7ar demine benzettiler. 

Halbuki bu, Türklük dünyasın 
yamet gilnünü ayaklandıran to 

, lerlnin gönüllerde ıı;ümliyen aki 
Kahraman Mehmetçik daima zaferle neticelenen büyük savaşlardan birinde.. 3 O ~ 'qv ~o::::. l,_ ')_ (;z. \ den ibar~ttı Memleket bütün 

..J -) riyle ka!kındı /' ................................................................. "\ 
- HAFTA KONUŞMASU - \ASKE~ GöZILE 

30 AGUSTOS 

Elbet ;u medr ömrünO bir hlşr ..ı 
Ta'klb cdecekdlr; buna imanla inan 

\. .................... ,_···············~·······················~·-./ Dedi ve taşı ile toprağı ile 
ile yoku ile atıldı ... ve kurtard 
nın namusunu. tarihinin şerefini, 
sinin destanını, yurdunun i!!ti 
her ~eyini, her şeyini kurtar Yirmi Yıl Onceki 

Çift Cepheli Zafer Türk ordusu; kargı, mızrak, kılıç, süngü, tüfenk 
ve topla tarihine yazdığı destanlara bir de motör 
destanı ilaveye mecbur kalırsa bu, hiç şüphesiz 

30 Aiustos milletin yalnız h 
saldıranların kolunu kırdığı bir 
değildir. Bu zafer yurda yeni bi 
ar.mıştır, Milleti. elindeki meş 
kurtuluşa eriştiren, Türkün se 
zafer şimşeklerinin ateş mürek 
fiU hitabı dağladı: 

d• ~ 1 ' d d h refl' olmıyacaktır YUkulmell, dokunmalı alnın sem il 
I ıger erın en a a az şe l . Doymaı beşer dedikleri kue l'tlllla 

30 Ağustos Zaferi, Ardından Gelen ~iyasi ve 
İçtimai Başka Zaferlere Yol Açtığı için Tek Cepheli 

1 1 k P- e b e d i bir eserd\r. Uiraı, didin, diııün, ara, bul, ko 
mparator u ce -YAZAN .. _ 
belerinde. gaye- f • ~ Bu e ı; er ! e, tarihi. Durmak rtmanı e:ecdi; çahımalc re 

siz ve heyecansız çar- • : nin ilk faslını açarak 
pışan son Osmanlı or. il NECATİ y AŞMUT ~ ı .~ -~ k 1 ı .. ufukla~~ 
dusu, çöken İmpara. 5 yuruyen !urk ~ Misafire 

Ekmek Değil, Çift Cepheli Bir Zaferdir. Evvela 
Sonra Vatandaşı Kurtaran lnkılapc;ı Bir 

Vatanı, 

Zafer! 
torlukla beraber ta.. • leti, ve T Ü r k Cum 

Karnel rihe karışırken. lrızıllaı:ın bk ufukta hnrJyeti elbet de ordusunun kuvveti
doğmakta o!sn Tilrkiye Cümhuriycti- ne kudretine ve imanına emniyet ve 

· ı ı"tı"mat'.a bel bag-Jryac:akhr. Vtliıyet mak11mırıin tebllğl: nin genç ordusu dr-ı., gagasıy e yumur- ı - Yeni ekmek karnelerini 

Bazı zaferleı;,vardır ki pek 
büyük, pek mühim, pek 

şerefli, pek değerli ve kutlu. 
dur; fakat ancak tek cephe
siyle övünülebilir; denilir ki: 
"Bizden kuvvetli bir düşmanı 
yendik; yendik değil, yere ser
dik değil, çil yavrusu gibi da• 
gittik ve darmadağınık ettik de 
değil, tam manasiyle yok ettik. 
Aziz yurd, ordunun şerefi, mil• 
li vekar, şanlı tarih, hepsi kure 
tuldu. Ne kadar sevinsek, bay
ram etsek yeridir." 

Bütün bunlar kurtulur, lakin 
o zafer, teık başına, yalnız as• 
kerce, kahramanca bir zafer o. 
larak tarihe hakkolunur, kalır. 
Zaferden sonra dünya yine o 
dünyadır, devran yine o dev. 
ran! Saray yine, çetrefil dilli 
cariyeleri, kız sesli harem ağa• 
ları, redingotlu mabeyincileri 
ve müşir forması giydiği halde 
bunun içinde hırkalı gibi duran 
sarsak elli ve sarkık etli pa• 
dişahları ile yerindedir. Hi.ikU.. 
meti idare edenler arasında ha
la sarığını sallayıp sakalını sı
vazlayarak fetva okuyan softa• 
lar, patrik efendinin can ciğer 
dostu olınasına bakmıyarak d~ş 
siyasetıimizi çev.inneğe memur 
ettiğimiz vezir payeleri yaban. 
crlar, Sultan yatağına sokma
mız yetişmiyormuş gibi Nezaret 
ko1tuğuna ·oturtmaktan çekin 
mediğimiz yakışrklı delikanlı 
eskileri vardır. Zafer kazanıl
mıştır; fakat y~ık ki yurd :yi• 
ne eski taıs, eskı hamamdır; ıç. 
timai nizaım, o askerlik ve kah
ramanlık harikasına rağmen, 
bıraktığımız yerde otlamDkta. 
d;r! İşte tek cepheli zafer bu
dur, böylesidir. 

* * Sonra zafer vardır ki-Fran• 
sanım 1918 zaferi gibı-

r- Yazan: -, 

!Refik Halid KARAY 1 
arkasından bir kalkınma, bir 
uyanıklık, o zaferi hazmediş 
başlayaınadığı, aksine siyasi bir 
kargaşalığa meydan verip rL 
cal kıtlığına yol açtığı için an. 
cak tarihin bir köşesinde hazin 
bir mezartaşı gibi tek başına 
kalır. 

Zafer vardır ki eski Osman. 
lı • Yunan harbindeki gibi mis
kin bir politikaya kurban gi• 
der, bir mağlubiyete döner. 

Zafer vardır ki Iskcnderinki 
kadar çok kısa sürer veya Na. 
polyonunki kadar parlak başla• 
yıp milli bir matemle biter. 

Zafer vardır ki üzerinden bir 
kaç yıl geçince neticesizliğine 
bakıp tarhini hatırlamaktan ür
kersiniz. Zafer vardır ki sade. 
ce kötü günlerin tesellisi olur. 

Halbuki 30 ağustos zaferi ya. 
şayan, anılan, bayramı yapılan 
bir zaferdir; hem de çüt cephe
lidir. Bugün hangi gazeteyi 
açsanız yirmi yıl önceki ger
çekten eşsiz zaferin değerini 
belirtip kutluluğunu öven gtiıel 
yazılar bulacaksınız. Demek ki 
zafer devam ediyor. 

O zaferi devam ettiren, iki 
cepheli oluşudur; anavatanı kısa 
bir müddettenberi istila eden 
ecnebi ordularını kovduktan 
sonra uzun zamandanberi yur 
da iç.inden musallat olan sakat 
ve iğreti kaf ahları da yok etme. 
si, yahut yola getirmesidir. 

Bir (30 ağustos zaferi) farze. 
diniz ki yine arkasından halife 
hazretlerini selamlık resmi ali• 
sinde seyretmek için yaşmaklı 
saraylılar yaldı:ılı landolarla 
Hamidiye cam.linin etrafına sıra 
lamyor, müzika Mecidiye ve. 
ya Aziziye marşını çalıyor, du. 
agU efendiler buhurdanlar yakı. 
yor ve kapı önünde, boynuz
ları yaldızlı koçlar ke~ilirken 
bir sarıklı kalabalığı, bırazdan 
dağılacakatialann derinleştir. 
diği sesle tekbirler alıyor. 

huzur manzarast belki de ol• 
mazdı. 

İkinci cihan harbinde de bir 
eliyle tabancasını gösterip öte. 
ki eliyle padişahın sakalını ok" 
şıyan bir hesapsız küme türer, 
yine memleketi nara yakardı 
ve her zaman sıcağı sıcc.ğına 
bir 30 ağustos dahisi yetişemiye 
ceğinden uğursuz talihin yurda 
astığı yabancı bayraklar yerıe. 
rinden sökülüp bu kadar çabuk, 
belki de hiç atılamazd!. 

* * 

tasını de!lp hayata çıkan bir civciv * * zil sırasında esas htanbul saki 
g ibi, İnönünde süngüsiyle kabuğunu BU"'Ün dünyayı sarmış harp afeti-• den olmayıp misafir clarak b 
delerek yeni Türk tarihinin ilk sah. nin med ve cezir dalgaları a. ve bir ayı rr:Utecavi:r müdetle 
nesine çıktı. İnönleri ve Sakarya bu raı.ında Cümhuriyet budutları~~n em. bulda kalac:ık olanlar daimi ka 
yeni tarihin ilk yapraklarıdır. Bu niyeti için tetikte bekllyen !~rk or- labllmek h;in mukim bulun 
safhada. genç Türk ordusu müdafaa dubu. bu büyük zaferin h~leımı alnın- mahallerdC'n kavıtarınt İstsnbu 
kabiliyetinin imtihanını en yüksek da taşıyan. yeni dü~ya~mm kudr.~ti-~i !ettireceklerdir.· 
bir derece ile vermiştir. ruhunda duyan. kendl kuvvet ~e buyuk Bu milddetten daha az kalac 

Ordular, bir devletin takip ettiii liığüne iman eden bir mllletin ordu- nakil keyfiyeti U?Un sürecek 
siyasetin ana hatlarına nazaran ıızun ~udur. Değişe~, tekemmül ede~, d_a~a va:ı:iyetlerl~I bir beyanname ve 
senelerin talim ve terbiyesiyle ya yıkıcı ve ezıcl olan her çeşıt s.ılah tezkerelerlnl hlimilen ik;:ımet e 
müdafaa veya taarruz prensibi üstü- onun iradesi kar!lısmda boyun eğecek. kal':antn ekmek blirosuna müra 
ne yetiştirilir. Milelterin hayatma go. t!". derek naklıne kadar muvakkat 
re pek kısa olan bir mücade!e d~vre- Aıskeri mür.emi:ı:i ısüııl!yen, eski de.. alac~klard!I". Bu suretle hiçbir 
si içinde bir ordudan hem müdafaa virlere ait her silah onun elinde en daşın aç 'l)ırakılmamaı-ı için t 
ve hem de taarruzun en yüksek had keskin. en korkunç birer ilet oldu. icap ederı emirler ,·erilmi§tir. 

O 30 ağustos, yalnz harp ve verimini beklemek ve bu ayrı ayrı !nr· Kargı, mızrak, kalkan, kılıç, yay 
tarihine kurulmuş, des. muharebelerin zaruri' şartlarına en ve ok. sonra süngü ve tüfek. makineli 

1 • uygun ııekilde int:bak etmek kabili. tüfek Türk ordularının ellerinde ha- İnhisarlar Vekili Ge 
ı;an ara sığmaz bir asken za• yetini aramak doğru olmaz. Halbuki, yı1tlarının en yiikııek harikalarını rös. GiimrUk ve İnhisarlar Veki 
~er~en. ib~ret kalmadı; siyasi ve tarihin sahnesine çetin bir muharebe. t~rdılt>r. En büvük menkıbeleri Yl\Z Karadeniz dtin ~eh:-imize gelm 
ıçtıma; bır zafe~e de yol açtı: nln içinde doğan ve neşvünlma için b'r dılar. Eğer şimdi yeni şartlar ve ye. 
As~~rı zafe_:le •.>nc:e~e~ e~n~bı 1 gün bile fırsat bulamıyan genç Türk n! Filahlar karsısında, a«keri müzeye 
;stıl:?su:.ın bazusu l:>ükuldu; ar• ordusu, hiç bir talim ve mümarese tekrar yeni bir silah kııfilesi devret. Altın Fiyatlan 
kasından, her yeniliğe karşı ko• müddetini doldurmadan. hatta teçhır. mek lanm geliyorsrı Türk milleti ve Dün bir altın 3285 huruştan 
yan Kurunuvüstai bir pençe• edilmeden en zor miidnfaa muhare- tJir Devam1 Sa. t, Sii. 2 de gram külçe 4'i1 kuruştan satfl 
nin tırnakları söküldü. besi imtihanlarını dünyayı şaşırt.Jn 

İkinci zafer de birincisi ka. bir maharet ve kahramanlıkla verdik. 
dar lüzumluydu. ten sonra bu muharC'belerin onun kuv. 

Vt't ve kudreti üstünde yapmış olduk
!nrı tahribatı bile tamamiyle telafi e
demeden en çetin bir taarruz imt!ha. 
nına girmek mecb~riyetlnde kaldı· 

1'9·················~··~··········· 

BÜYÜK TAARRUZ •• . ,,. 
onu tanımıyıı.n, onu bilmiyen her-

kes, onun bu kadar fena şart
lar altmda verecefi çok ror imtiba. 
nın neticesine şüphe ve tereddüt ile 
bakarken. onu herkesten iyi bilen. her
kuten jyi tanryan. onu hayata reti
rPn. yetiştiren ve ona itimatla sarı. • 
lıtn üç büyük insan. Ata, İnönü, Çak- l • 
mak, bu imtihanın sonuna sakin ve ı 
müsterih bakmakta, Türk milletinin 
mukadderatını bu lmtihanm neticesi
ne bağlamakta bir an tereddüt etme.. 
diler. 
İmtihanın ilk suallerine genç Türk $ • 

ordusunun kükreyerek vermiş olduğu ı 
cevapları, Kocatepenin butut!ara yas t 
lanmış mihrabı üstünde dinliyen Uc; t 
büyük baş, ı:enc; Türk ordusunun üç 
büyük şefinin başı, yepyeni bir Türk 
dünyasmın üstüne doimakta olan ye-
ni bir e;üneşin altmda birbirine mem.. 
nuniyetle tebessUm ettiler. 

- "Milli Mücadele,, Destap·,~an 
• Güneş uyandı bugün toplarla uykusundan, 

Havayı titretiyor şarapnel orduları. 
Tepeler volkan oldu ateş Okyanusundan, 
Sildi yıldırımlan topun ufıultulan. 
Sağa bakılsa ateş, sol ateş, cenup yanım, 
Sarsılan gök oynuyor yerinden bazı, bazı 
Topraklar delik, deşik, bulutlar darmadağ'ıh. 
Hiddetten köpürdükçe deli topların ağzı. 

Bir boru emir verdi, arkadan hepsi birden, 
Dalgalar çözülüyor kopmuş gibi zincirden. 
Tufandan kalabalık tepede iki ordu, 
Yine çarpışıyordu, yine çarpışıyordu .• 
Elden ele geçiyor kazandığıımız yerler, 
Son hızla, son nefesle saldırıyor askerler. 

Bu tepeye koşanlar mutlak ölecek yann. 
En nihayet olacak (Tınaztepe) onların •• 
Geceyi uyutmuyor kızma, kürek sesleri, 
Ölümiin dolup, taştı kara kapb defteri. 
Bir taraftan sarıyor düşmanımızı yer, yer 
Altmdan toprak uça.n kahraman süvariler.; 
Öne atılsa atef, tola dönte ıüııeüler, 

YENi NESiL ORTA OKULU 
Manzara hoştur; tablosu ya. 

pılmağa, filmi alınmağa, fotoğ. 
rafı cekilmeğe kartpostalı sa• 
tılmaga, Pierre Loti ile silindir 
şapkalı elçi Marki Pal~a".çi)i 
eğlcndirrneğe cidden layıktır. 
Fakaıt o Çin.ü•Maçin manzara• 

Zira Meşrutiyet idaresi bize. 
asırlarca geri kaldığımız dünya 
ve komşu devletler seviyesine 
çıkartıp başka milletlerle bir 
hizaya getirtecek hızı veremi
yordu; kendimizi bulmak iste. 
dtkçe karşımıı.a ı;ıkan engeli ta• 
mamen yıkıp geçemiyordu. Ne 
yapıyorsak eksik kalmağa mah 
kumdu; pürüzsüz iş görmenin 
bir meseleyi kesip atmanın im• 
kanı yoktu. Düşünürdük: Pa• 
dişah ne der? Me~;hat ne söy 
ler? Hiı:afete uyar, şeriatla bir 
gider mi? O gidişle yalnız hey
kel dikmek için birkaç asır da 
ha beklememiz lazım geliyordu. 
Bozgunları önlemek için hala 
kadın çarşaflarını uzatmaktan 
meded umuyorduk, "Türküz!" 
demekten çekinirdik; Osmanlı 
görünmek.ten fay~~ tasarlardık. 
Meşrutiyet, tek kurelkle mede. 
niyet safasına çıkmaktan başka 
bir oeY değildi. Bütün o devir
den övüneceğimiz ve avunaca. 
ğınuz bir çift hoş hatıra biricik 
tam eser kalınamıştır. Bu aca.. 
ip ve kısır idare ııe maziyi ya. 
şatıyordu, ne istikbali hazırlı· 
yordu. Akınıtıya küre~ çekiyo~, 
yerinde sayıyordu. Bır şey, bır 
uyanış, bir hamle, bir ruh kuv 
veti, bir kurtuluş yolu bekle. 
yorduk. 

26 Ağustosta, Akdeniz yolu üstilnde 
sıralanmış. başları dumanh tepelerin 
sıırp yamaçlannda başltyan 1:ıu büyük 
!mtlhanm son safhası 30 Ağusto'ita 
Oumlu"marda bitti Dumlupmarda, 
yeni Türk dünyasın; kurmak iı;in sa
adetle göz!edni kapayan büyük şehit.. 
1erln. en mukaddes" hir pmann su
yu gibi akan 11cak al kanlan, gele 
C'.ek Türk nC'lillerinin övünçle. minnetle 
ve hP.vecanla seyredecek!eri layemut • 
bır abidenin temellerini suladılar. 30 • 

Yerden TUrk eellerlntn coıtutwıu ıördüler. 
Zaferlerle yarışan plip Ttirk ordusundan, 
Korkudan daha hızlı şimdi kaçıyor diişman. 
Kaçıyor arkasından dağlar, dereler bile, 
Onlan durduramaz kalksa (İskender) bile. 
(Cesaret) önlerine çıkıp dese (benim, ben!.) 
Kacarlar ecel gibi gelen Tiirk neferinden •• 

Öğr~ndiğ.mh:e ~öre 10 yıtdanberl Nuru~sm<'nfye c::ıddesiı;ıd: muhit'.-

lmll rette c;a111an Yeni Nesil Jlkokulunun b'J yıl yuksck hır 
ne çok ver su .. . 1 · 1 
•Hm heyetlnln :nrdTmlyle orta kısmı açılacaktır, Du;·üst ç::ı tşmrısıy e 
yurda r:ok. kıymetli çocuklar yetiııtiren bu killli.iı• ocagımı •vnffakiyet-

ler dileriz,_ 
. sı kalsavdı simdi bu sulh vo 

30 ağustos zaferi o uyanıktı• 
ğ1, o hamleyi, o ruh kuvvetini 
getirdi ve memleketi, yalnız 

tl':iifr CDcvamı Sa. 4. Sü. 1 de) 

Ağustos zaferi, ı:re.nç 'fıir~_or~usunun t Haliık Nilıaa PEPI 
yalnız Türk tanhıne deırıl. ınsanlılc ı 
tarihine. hürriyet ve medeniyet tarihi 1 \.-•• • • - •• • • • • •• • • • • • ••• • • •• •• • •-• ... • • • • • • 4 

ne hcdiY~. etmis oldultu en güzel ve 
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V i TA M i N, K A L O R i ve G 1 D A KAY N A G 1 ------------------, 
HASAN OZL 'U UMLARI 

,....,..cl.m~k nevnerl çıkmıştır. Dlinya çoeuk gıd;ı mhtıfftzaratı 
arasnda blrinclllği knzanınıttir. 

Hasan Deı:ıotıu ve Şubeleriyle Eczane ve Ba:C:.kallyelercıe bulunur. 
' ' Paketi 30. oüvüCü 5Ci kuruıtur. 

'-'•••••••••••••••••- Senesi QCÇl':"lf r-lan veya boı:ulan ve bayatlan.an t-ıasan OılD Unlarlni. Hasan Depos~ ve Şubeleri parasız deiitllrlr ve bu aUrf'tle ya~·rulara hayat ve sıhhat oah~edtr. ------------------~ 
Hafta Konuşması 

l2fr (Ba~tarafı 3 uncüde) 
duşman çizmesi altında kalmak• 
tan değ~l. her hususta altta 
kalmırktan kurtardı! 

* * Siyasi ve içtimai sahadaki 
zaferin de.. tam sırasıydı. 

Zira Osmanlı idaresi sqn 
yıllarında Türkc eskiden kalma 
gtizel, şanlı ve heybetli nesi 
varsa kaybettirmişti. Kıyafet 
bakımından ne kaftanlı ve pa 
lalı. ne de fraklı ve sıhndir 
şa,pkalı idik; ikisi ortası en a. 
caıp kılıkta setre pantalonlu, 
:fesli ve püsküllü idik. Yaşmak 
ve ferace bir kıyafetti; lakin 
peçeli manto bir maskaralıktı. 
Kavuk ve cübbe bir elbise itli; 
fakat frak üstüne giyilen fes bir 
soytarılığa benziyordu. Adctl~ 
rimizde de gülünçtük. manasız 
ve mantıksızdık: İstanbul ta• 
rafında kadınla erkeğin bir ara• 
da tiyatroya gitmesi yasaktı; 
:fakat bunlar Kadıköyündeki si
nemada localara girip dizdize 
oturabilirlerdi. Kermesler ve. 
rirdik; çarşaflı hanımlar eşya 
satar, ötcyandan tramvaylar, 
ıki cinsin arasına perde asar
dı. Bir tarafta Kadı hükmeder, 
beri ıtarafta haklın karar ve. 
rırdi. Müslüman kızı sahneye 
çıktı diye polis yakasına yapı
şırken yine o polis bir başka 
Müslüman kızının eline fahişe. 
lik izinnamesi sıkıştırırdı. 

Saltanat devirlerine ait her 
şey daralmış, kiıçtilmüş, baya. 
ğılaşmış, çökmüş veya çirkince• 
sine sırıtmzştı. Saraylar saray
lılariyle yerinde duruyordu, 
ıçndekiler yarı aç, yarı tok! Ya 
devlet hazinesinin hali? Fare 
düşse başı yanlırdı. Borç bini 
aşmışt! Ya ferdin züğürtlüğü? 
Jpipullah, sivri külah! Ya tica• 
ret vaziyeti? sinek avlamak! 
Hepsi berbaddı. Boğaziçi göç 
muş, şehir yanıp tozlan hava. 
ya savrulmuş, Anadolu kuş uça 
maz, kervan göçmez bir kor. 
kunç masal diyarına dönmüştü. 
Eski eserler silinmiş. yeni ise 
yapılmamıştı. Yurd içinde kaz• 
ma kürek ancak mezar kazmak 
için kullanılıyordu. Zevk san'
at, sınaat, her şey ve nihayet 
istkliıl elden gitmişti ve öyle 
olunca da Chate'aubriand'nın de 

Asker Gözile 30 
Ağu~+a~ 

1:7f? (Ba~llırafı 3 üncüde) 
Tiirk ordusu bundan cekinecek ve en. 
d~eye düşecek deiild1r. Onun iman 
dolu yüreği şuur dolu kafası çelik.. 
leıami$ bileği en yeni silShlan da kendi 
ir.:deııine rametmeğl ve onları da kuL 
k.r.arak o silahların da en yük,ek e. 
scrlerini icap ederse yıızmıİğı ve ıö1-
termefi bilecektir. 

* * y arihin her d•vrinde dünyanın her 
kttasmda karalarda, denizlerde 

Terk orduları her çeşit sllS.hlarla ve 
hr.· türlü muharebe sıutlarr altında 
döiiüo;müşler ve mu,.affer l"imuşlıırtfır. 

Türk millet! Vf' Tiirlr orıhıo;u, karın 
mı,, .... ı.ıa: kll•cla sünıtii He: tiif,.}<. 

le ve topla tarihine yarmış otiluiu 
de• tanlar:ıı bir motör destanı ilave et
rr f'lc merburiv,..tine düşerıı": bu de~tnn 
elhette ki div .. rl•r'nrl"n n"h" enlıılr· 
rbl.~ rıınsız ve dııha :u: şerefli olmı. 
Y"CJıktır. 

t KOÇOK HABERLER 1 
* KIRA IHTU(AlU - Şehude b•Jında 

K•f'!'•l Pao ca~d .. inde U znım.,ah nln 
·~~ibl Yahya, lnucıaı Gallpıen lı:ontur•t ha· 
ru:ı olaralı: 911 lira farla para alırken ya· 
lı:alanmııur. 

* M~HKl!MLARtN NAKLi - ht•nbul 
Cua. evındekı mahkOmlardan bir ktsmının 

vılayeılcre ıalı:ledılmuı i,in liste huırlan· 
mıııır, 

* TRAMVAY SEPERLF.:Rl - hinci 
mev_lıl. tram•aylardan buılannın pandajları 
dcfııtırılmek ürrre depoya çelı:ildltinden 
Edirnüapı ve Topkaprya birinci mevu ara· 
balar ayrılmııtrr. 

+ VALi MUAViNi - Vali muavini Ah· 
mu Kınık dilıı Boludan ıehrlmire donmüı· 
tür. 

+ FATiH MALiYE TAlfSIUlARl -
i'auh Maliye tahıildarı ŞOkrü topladııcı ı.ara· 

ları ihtilh eıtiii lcin ıe•kil tdilmiıtir. * YARALI CESET - Bcylıoıda mmr 
tariuında bulunan yaralı ccaediıı cl•arda o· 
turan 20 yaıında Durauna aiı oldutu ani•· 
ıılmııtır 

-~ 1 

diği gibi, ortada yarı buçuk bir 
memleket kalmıştı; fakat bir 
vatan kalmamıştı! 

* * Bu sebepledir ki 30 ağustos 
zaferi, ardından gelen si

yasi ve içtimai başka' zaferlere 
yol açtığı için tek cepheli de
ğil çift cepheli bir zaferdir, ev. 
veliı. vatanı, sonra vatandaşı 
kurtaran inkilapçı bir zafer! 
Milletler tarihinde hiçbir askc• 
ri zafer, kendi misilsiz değerin • 
den başk~ ayrıca idari zafer 
lerle taçlanarak bu kadar ve. 
rimli, bayırlı. kurtarıcı ve şöh• 
retli olmamıştır. 

Gazetelerle ilan edilen ve sabırsızlıklıı bekkner. 

NAMINDAl<I 40 KiŞiLi M U D V E SA R f 

BÜYÜK GALA iLE BAŞLIYOR 
Vozcn : M A H MUHTEŞEM R E V Ü , 

Ayrıca: 24 Kiıilik Muaz~am SAZ Heyeti 
~ ............................ ,, 

ISTANBUL DEFTERDARJ..IGINDAN 
' • • . M u~.ımmen 

Joıya NEV'i bedel Teminat 

51217-1114/HlS 

51217-11141190 

Mcc1diyeköyünde Bıılmumcu (İftli~I 
!oSrazlslnden milfrez 13 p:ıfta : ııdn a 
'..;p:ın;el No. lu 28920 metre muııı~bat" 
vrsa 

57840 

M'ccidiyeköyünde Balmumcu ç!ftliği 23600 
nraz!slndcn milfrez 13 pafta 2 ııda !i" • 
parsel No. lu 23600 metre ruımıbbııı 
orsa 

4142 

1770 

Yukarı:h ya7.ılt gayrimenkuller 1619/9+2 Q.'.ırşamba r,ünn saat 15 de 
Mılli EmlAk MUdtiı:lüğündc mütcşekk il komisyonda kapalı zarf usuliyle 
ayrı ayrı sntrlııcnldır. isteklilerin 2490 saytt kanun hükiimlerl dairesinde 
hazırlanmış teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine tevd~ etmeleri ve nüfus hü vlyet cüzdanlarmı ibra7. eylemeleri 
muktazldlr. Fazla izahat için Milli E mlCık Müdürlüğüne miıracaat. (9201) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
.. 1 _ Lls~lere öğretmen yetiştiren okulumun yeni ders yılı için im; 

tihanla talebe alınacaktır. Okulumuz parasız ;vatılıdtr. Kayıt muameleSl 
1 Eyl6ldc baslar ve 7 Blrinciteşrln aksamma kadar devam eder. 

2 - Kabul imtlhıınmn girebilmek için aşağl:lııki \'asıf1ı:.rl haiz olmak 

şarttır: 

a) Tnrk \•atarulaşı olmaıt; • 
b) 25 ya~ını bltlrmemis ol~k: ., 
c) Lise olı:unluk imtihanını bn5n~mış bulu~h\al...,. 
c) ö:rctıncnll~e tngel olarıık b~r snknU~gı olmam_.nk. 
3 _ İsteklilerin oku}a aıalıdaki evrak ıle mürac .. aı etmeleri a-

zmıdır: 
l) Dilekçe; 2) Nüfus k~ltdı; 3) Lise bitirme ve olı;:unluk diplomala-

n; 4) a:;ı kflğtdı; 5) 4,5x6 büyüklükte 6 fotoğraf. · 
4 _ trotlhanlara s Birinclteşrlnde başlanacaktır. Fazla malClmat al-

mak lsteyenlr.ıin okUla müracaatları lüzumu UAn olunur. ( 9175) 

lstanbul Mahrukat Ofisinde!' 
ı _ tkl StOtbeker kamyonu için krnsl3r y:ıptırılacnktrr, 
s _ Beherinin muhammen tlyatı 1200 llradır. Şartnamesi ofis Tnu-

a..cbcsindcdir. • • I li 
ı _ İhalesi 2.9.942 Carsambn günü saat 11 de yaptlacaRtıdarı ta P o• 

l:ınlarm teminat okçelcrlylc mezkftr saatten evvel mllracnatlan. 
4 _ Du saatten sonra YJZ]tublUAS;ak müracaatlar kabul olunmaz C91S:> 

#,.. BiR HAKiKAT ! Sayın Müşterilerimizin Nazan Dikkatine 4 

1 

Pırlantalı v~ elnıaılı aaat demek, bir kc'ıme ile S 1 N G E R S A A T 1 C:eınektlr. ÇUnkU 
P!nantah \ 'C clmııslı saatlerin bütün ha:tıkl evsnf• me~huru alem olan &·I ~G E R sııı.tlcrindc top-

lanm~tır. Bunun u;ın: Sııat ıılacağtnız zaman, te:-edd~lsilz S 1 N G E R saati almahsmız 't'e saııtın üze-
rindeki 8 i N G E: R markasm:ı, mücssesemi:.in rdr~ine dikkat etmeniz laznııdır. 

Modayı tnk!p eden her asri kadın için !-:ıymetli taşltrlyle \'e nefis işlemelerıle hr.kikatcn nazarı dikkatı 
celbeden böyle bir harlkulildc 8 1 N G E R s:ıı:tıne sı:hip olmak ôdeta bir saodl'ttir, 

Hoşa Gidecek En 

Makbul Te En Güzel SINGER SAATi HEDiYELİKTİR 
No. 82 - D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira 

No. 82 - C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 700 lira 
No. 82 - E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarlanndaki büyük o?mak üzere 11 pırlantalı 800 lira 
No. 82 - H. Elmaslı ve ortadaki il~ kenarındaki daha büyük olmak üzere 11 pırlantalı 980 lira 

E l\fS.\ LLER I GİBİ 15 SE.""lE GARANTİLİDİR. 1 
D İ K K A T: S İ N G E R saatleri İstanbuldP. yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda 

satılır. t~tanbulda şubemiz yoktur. Adres SİNGER SAAT l\fa~azaları. 

'r fstanhul. Eminönü. No. 8 •••••••••••--' 

SAYIN HALKIMIZ A 
Kömür alım ve satımmda ra~la dığınız zorluklar1 haber veriniz. 

Tozlu, lslak Ve Eksik Kömür Almavu111 , 
Kömür fiatı muav"endir 1 fazla "ara vermevini~ 

1 I 1 1 

Sarih adres ve müspet vakıalı şikayetleriniz derha l takip edilir . Ru hare
ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğ-u kadar. vatan borcudur. 

Müracaat yeri: (Ankara ve l ıoıtanbu lda) 

TORl(IYS: KÖMi.iQ c; A Ti~ v e TEVZi MOF.SSF.SE~I ........ ________________________ , 
·------ SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi 

Kız • Erk e k 

Ana • İlk HAYRİYE LİSELERİ 
Talebe kııydma ba:lanm~hr. Eski tııleb<'nin Eylfıliır. bl'ı;ine kadar taksitlerini yahrar;,k k:ırıtlarınl yPnllf'me
leri 1A71mdır, ~ınlf bıitiınleme iıntihanlarınıı 31 Aı!ustns l'azartesi. Ll!:r hitırnıp ınıtihanhırınn 8 F:yliıl Salt, 
Orta k1S1.n eleme imtihıınlarma 10 EyJCıl Perşembe ve ol~unluk !mtihanlartna da 24 gylLil Perşembe giınti baş-

&.1anaca1<tı:- Müra.:a:ıt her gün 10 dan 17 ve ltacfordır F:cnebl lisanı ilk sınıflardan bıısı .. r Gtindüzlü talebe 

-. •••••••••- melttehın husust vesaltiyle nakledilir Tc'.cfnn · 2M30 r/I 

1 L A N 

iCTIMAIN 
·v APILACAGI 

tnus 'tazetesinin 21 ,8,942 tarihli 

, _______________ , 
__;;_;_( Y E N İ K O L E J /_:·~::z .f 

Jlk - Orta - Lise Taıcsınıd,~ Sır;ıs••rviler 86 
ll'!r gUn c<ıat 10 - 18 aruinda talebe 1<<1yrl~der, 

HuSllstyetlrrı. Yabancı diller -öğretimine ehe.mmiyct \'ermek, tale
beslnın sıhhat ,·e irız.ıbat!yle yaklndan alılkarlıır olmaktır, Eski tıılebe 

kayıtlarını Aı:•ıı:trs cmııınıı 1'::ııd;ır vmilemrlicfir 'T'"'d•ın· 4115!1 

n~hasınd~. tTsr.k ~c.yak f ... brikası •••••••••••••••••••••••••-
Türk anonlm ı,frke~iııln 11 ,9.942 lıı· ı 

KADIKÖY KIZ ENSTİTÜSÜ ' rihinde yap:lrr.as' M!.ıraloplıjttmızca , 
!Hın cdile:ı umu'lıl heyet toplnnttsınm 

1 ve hlssedıırlarm Mllccsiz masraf ve ve . 

~----•3 Ü 1\1 E R B A N l\ ' 

Der i ve kundura sanayii müessesesinden 
1 - Müessesemizin deri ve kundura fabrikalımna daimi 

1 ŞÇ I ALINACAKTIR 
., - Verilecek ücret işçinin kabiliyeti ve kudretine göre 

günde 120 kunı~an başlar, bu ficretten başka fevka. 
lade zimanlara mahsus % 25 zam ödenecek ayrıca 
öğle yemeği ve iş elbisesi verilecektir. 
Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 ey. 

hi.l sah gününe kadar her gün ve 10 eylOlden 19 eylfile ka. 
dar salı ve çarşamba günleri ÇarŞ"ıkpıda lstanbul Ayakknbı
cılar Kooperatifi merkezinde fabrikamız mfimessili Sinoplu 
"ı"'"~"'"n" .... ;;,.,,.,.ı:1,,t "ti'nPIPri il~" "ll11nur ,___ ~ 

Ordu Hastabakıcı ve Hemşireler 

Okuluna Ait Bazı izahat ve Okula 

Kayit ve Kabul Şartlarf 
t - Okulumuza hartabaklcı ve hcmslre yeUştlrmek Ozere i\nkarai 

da M. M . V ta~atındsn 1939 senesinde nctlmts t'llan hn..c:;tabrık1cı ve hem• 
sfr!!ler okulumı b>.. ~ne de 45 talebe alınacaktır. OkuL1 girmek nmı e
denler bulm.d•Jltlar• mııhrıllin Vnllll~lne ve kaymokamllğına veya asker
lik eu!x-lerine dilekt>P ile mOracaııt edeceklerdir. 

2 - 3433 !ıayılı kanun muclblnce bu okuldan mezun olacaklar, me
mmur olup tC'kROdiyP alacaklardır. 

! - Meıun olar.far altt senelik mecbur! hizmetlerini ordu hastaha
nelerinde yapacııkla .. ondan sonrn nrzu PdE'rlcrsc memleketteki bO.tnn 
«thht teşP.kkf~n .. , kerıdilerfnc açık olacaktır. 

4 - rahsfl rnüôdet fıc sene olup bu mfiddct !c;lnde okmlan nyda 
!'.>,.. lirıı harc!ık vPrlleC"ck, fasc ve llbnslan tnmam"n oku!ıı alt olacaktır: 

!I - Okuldan memn rılıınlnr barPm kanununa gl5rr 20 llrıı aslt ma .. 
Astan baslamak OzerP maıts afacııklar ve bu mllcııdr glttlkc:e ço~ıılacak .. 
tır, Ru 7.nmıın ~ah' la~P.. )?lydlrme ve bıırınmn orduya alt olacaktır 

~ - Okul ı.• F.ylôl 942 de tedrisata basltvacaktır 
7 - Okula ka:v't ve kabul sartlan sunlardır. · 
A - Tilrklve COmhurlyetl tcbaasmilan olmak 't'C Tilrk ırkından mı-' 

lunmıık, 1 

R - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde va:r.:lfe t:15rm!ye 
mOsalt butunmıik. (bunu herhangt blr hastane 6ıhh1 heyeti raporlylc tcs
bit ettlrmr.!r Vl e"1'aka ba~lamak l:lznndfT.) ~ 

C - Okurun talebe yıışt lff dan aşağı ve 22 den yukarı olmıyacaktır: 
O - ftendlst an11 ve bııba met ehlinden olmak. (bu vaziyet polisçe 

tevsik ett!rıJerek ev--aka bal!lanacaktD",) 
1 

F. - F.n a7. ortaokul tahsilini bltlrmls olmak, (eleme fmtlhanlarm-
dn muvııfhk olmak sarttır) veya bu derecede tahı:!l gl3r<!OğünQ !.sbat et
mf'k <Tııc:rHkname vE:ya bunun tasdikli bir sureti. Muameleli evrak ona • 1 

eklPnPcektlr.) 
F - F.vll v~vıı nlsanlT bulunmamıık, (evvelce evlenip l:ioşananlarla 

kocası ölmiis ol:mlar kabul edilir.) buna ait medenl hılll bildirir mlls
hlt f'VTRk ke7.a PklPnl"CeJı:tlr,) , 

G - Okur !'tht.t sı-benler dısında okulu kendl1lğlnden terkettf~I. 
t>\'lı>nme rurctivie .,,.ev;ı diğer lnzlbnt, sebeplerle okuldar. çıkanldıtı, _altı 
11r.nr1lk m!!Cbur! hlnnetlnl ynpmadtfl veya tamnmlamııdı,ltı veyahut snüı! 
eb pler dşırıd.ı çıkıı,.ıldı ı takdirde tnh kkuk rilecek mektep mıısraf-

larmT tamamen ödiyPCf'ğine ve göıı:tcrdll!I vcslkahırTn tamamen do!ru ol• 
du~na dair no•Prlikteıı ta!:d lkli ve kefilli blr taahhOtnamc vercce~r. 

8 - Yukarı-iak1 şeraiti haiz olan okul okula fmtihailSlz olarak ka .. 
bul r-dllecektir 

1 

9 - Yuk:drııfaki mııddcler mucibince evrakının muamelesini bitlren· 
!erden vi~:vet vcyD kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya 
askerlik şubeleri vatıtRs!yle cvraklonnt doğrudan doğruyn Ankara Ordu 
HastııbakıcT lie:nşireler Okulu mOdOrlO~ne gl.\nde.rccek.lerdlr. 

10 - Müracıııatl<!"ın Ağustos 1942 nihayetine kadar sona erdirilmesi 
lA:ı:ımdır, 

11 - Okurlarııı kabul edlldlklerl ve mektebe bnreket etme tarih• 
lerl ııvnl makamlar ttrafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabıı! f'd!lı>ceklerin okulun bulunduğu Anknraya kadar gel
mek ve okuıifa U>k:ar yapılacnıt sthh! muayene aetl.:esi hastalıkları tc
bevvün ~enlem, IYV"mleketlne ~itmek lc;ln mıısr~ edecekleri yol para
lıırı k,.ndllerlrı'! ıılt olaC"aktır (544 - 7802) kanunen akdinin mıimkün olmadıgı AKŞAM KIZ SANAT OKULUNA 1 

külfetlere mcruz l.olmumaları ve his- \a TALEBE KAYDINA BASLANMIŞTIR .M # ' _______________ _ 
ı;e senetlerinı nıiirakıpliğınuza teslim ı • ... 
etmem,t?lel'I yolunda şırket meclisi !da Yüksek Gelirli Satdık Apartıman 
re;i tarafmdıın ~apTlı.n ilfln okun-ıl - _, 

Şirk~t nl:rnmnamr~1nir ve ticaret rak kiralan:ın pek a7. masrnfü ve senevi 90!!0 lira gelirli Ankarada 
muştur 1 y u· . c A u· . L K u· . L ,. s E s ,... 1 Altmda beş dtikkdn ve dört d<ıiresl. muayenehane. yazıhane ola-

kanunµnun iı.ı:ıgi nıadc!elerine mu • Adliye Snra), karı;ıcında "Hayatlbey Apartmanı" ve nrkııslndaki nr-
halif olduğu madde ?eyanı suretiyle ,_ Kayıtlara Başlanmıştır. Telefon: 20019 , c:ıısivlc beraber snt~Uktır. AJ)Llrtman ve arsa 2~G metre karedir. Tn-
tasrih edılıoiyerek sacıccc (Şirket nl- _ ,_ llp ola11ların Ist. Eyür. Arif Beşer Eczancs\ne müracnatlıırı _, 
:ı:amnames•ne ve kıınurı hükümlerine 

muhalif bıılunduğundan) s1~nretminedze- MALI.YE VEKA .... LETı• NDEN 
uluorta bir beyıınlıı ıfa<ie edi " 
kur toplantı. ıniıı akıplığımı:ı:ca ticaret 1 • • 
kanununun :ı51 ve :::19 ncu maddele- Mat.ye Meslek Mektebıne Talebe Ahnacak 
rinc tevfikan tesbit ve ilfın edilmiş ve . kt b' ı 1 · 1 · ı · 'k' · b' 
bu topiantlıım y.ıpTlmııs; Ticaret Ve Malıyı> meslek rrr c ıne a mııcak ta ebenın c:eçı mesı çın ı ıııcı ır 

'
1 

k- defa daha \<J ?.ılt \'C &özlı; müsabaka n•·tlmışlır i\lusııbakan girmek için 
kliletince de b!Jharsa talep o unarıı ~ ' · • 

1 
'lt 17 - 25 yıışr•1dn C\lnıak. en ıısağı ortr.mektep tahs•11nı hitf .. mis bulıınmıık. 

1017/!I. 42 gı ... , ve "'lrktt 4/508 sayı · · 1 1 .... .. 
1 

Askerlik ç:ığırdıı cl.miıır ıc:ın askcrliılinl yapmış veya s;ılr srbep er c ıı-
cmlr ve direktifıc mürakıplığ mıza ve .1 lfıkasını ke.,.mi~ olmak şı:rttır. (Tecilliler alınmıı;r..) Yıızılt miısabaka imti-
10171942 giin ve• 5080 sayılı ynxı ı e 1 1 t ı 

1 
. ffiınlarI Ankaradıı Mııllyc mes ek mektebinde. st:ınbul, Sryhnn, 7.m r; 

Kutahya vi15yetine blldiri mış ve a·1 . 
1 1

• Sıvas: Samsun: Bursa; Arr.asya; Zonı:uldak; Tokat, Ordu. F.r:rlncan, ı c-
hntta böyle bır toplantı ıc: n ?znnd?l- cik: Çankırı: Kı~c·hir: Çannkknle; Tekirdni!: Kırklıırcli; Bolu Dcftcrdar-
lan hilkl'.imet komiserinin tayın e ı - ta ı · . 

1 
A'·ta lıklartnda 10 Eylul {142 r hındc yapılacaktır. 

diği dahi tebliğ t>dilmı: bu unm..,.. - Tıılip olıml:ırtn imtihan günUne kııdıır Ankarada Maliye meslek mck 
dır, '• teblne \'.:! vila,·etlerclc isimleri sayılan Defterdar~tl<:lıırıı rı1iırn~ııatları la· 

&asen yapılan iş. anonim şirket - zımdrr Ankar~da icrns; karnrlastrrılan sözlü inıtihan ~Unii 15 Eylül 942 
lerde her zaman ~aprlabilccck bir den 25 Eylül 942 ye alınmlştır. 
(Umum! heyet toplantısı) olup mec- Mektebi'l tr.hsll müddeti iki yıldır. Talebe m~kteptc yatar. Ayı•ıca 
tisi idarenin bundan k&çmmamast ve ia5eıerine mukııbıl <'rtamc'ktep mezunlarmıı aylla kesintisiz 40 ve lise me
bil~kis bütün idldaların asil ve mesut zunlartna 45 llra ver!lir, Mektebi muvaffakıyet:e bitirenlerden ortıımek· 
merci olması itibariyle bu toplantıyı tep mezunlıırı 20 lira, lise mC7.unları 25 lira maaş~~ memurıyetl~re tayin 
hatt., tesri etmesi r,erekmekledir, olunurlar. ~ 728Rl (940~) 

Bundan bnska 'Ticaret kanununun ~---••Iİll••••••••••••••••••••••••ır' 

~il~~~~I~~,;~~~~~~;J~ K•bu~~~~;!:;,~~~~;;m;,~~i!;,~~:yon- 1 
ntn tchinnc seb(1) ve mahal bulun- lr.rln Kornköy Palrs Altmcı kal 15 numaravıı mllr:ıcant Tel : 40!l!l4 

madığı ve top13ntmın ıınn edilen ı;:ün- ' , 
de yapıtmnsmtn katt olduğu sayın 
hlssedıırlann malumu olmak üzere 1-
lftn olunur. 

Upk 6aya1' Fabrlk111 T ürk 
Anc"l"' Şirketi MUrakıpları 

Hatim T ÜMER Nurullah YiSrUk 

69• KiMYAGER -~ 
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tdrar, kan vesait tahliller. Emt
nttnn. EmlAlc ve Eytam Bankası 
lnır:mındıa tnet Bey Hıınw 2 cl 

kat No. e , 

lstanbul Deniz Komutanbğından 
ı _ Deniz ,Llseslne ve Deniz Gedikli okuluna elmacak talebelerin 

kayİt işleri ıo Eyhil 942 akşamına kadar uzatılmıştır. 1 
2 _ Seçme sınavları 15 Eylftl 942 de yapıalcaktır. Ttıliplerln izahat I 

almak üzere 14 Eylfil 942 günü saat 9 da kaydı kabul komisyonunda 
bulunmalan,. (9259) 

kamutanlı~~:ı müracaatları 

Elaziğ Nafıa Müdürlüğünden 
1 - fi3532 lira 27 kunış keşi! bcdeltl P:lazıf 80 yıı1'!k1f Memleket 

tuıdnhane·l ikmali in~aatı kapnlı 7 .... ırf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - B..ı i~r· alt ~\·rak şunlardır: 
A - Rayındırlık isleri genel şartnamesi; 
B - Fenni ve huı:usl şartname; 
C - "Eksiltme şartnamesi, 
D - Kesit hüllisıı ve metrnJ; 
E - Mukavele projesi· 

F - Serıiloprl; :, 
G - Yapı işleri fennt sarınatnl!ıll. _ 
tstekliler bu şartname ve evrakı Elll:tt~ Nafia Mildürlüğihıden l lira 

'!4 kuruş bedPll" alabilirler. 
3 - Eksiltme ıf.9 .942 gOnnne rasthyan Cuma günQ saat 115 ae E

lfızığ Nafia MildO.rlü!lü odasTnda mfiteşekkil artt:rma ekEiltmc komlsyo• 
nunda yctpılara!ttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek fcln fstekHlerln 3928 tlra 61 kuruş ınu-
vakkat teminat vermesi ve bundan baska asağıdrıki veslkaları ibra:r.: et.! 
meleri 1Azrmdır. 

A - Eksiltmeden üç gün evvel El1izığ vilAyeUnden lıu ise dair a~ 
lınmış ehllvet vesikası; 

B - 1942 yılına alt Ticaret ve Sanayi odw vcslkasr, 
5 - Teldlf mektupları yukarıda 3 üncü madedc yazılı saatten bir 

sııat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verecek .. 
1 d

. 1 
er ır. 

Poscta Ue gönderilecek mektuplar nihayet 3 tlncll ınadde yaztll sa .. 
Rtte açılmıs bulunmalıöır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(9095) , ................................ , 


