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GihvoBMK SR &Si BAIM GAZETESi -

VA1~0AŞ~2i~~~u Milli Şef Din ş~hrimizi Şerefle~dirdiler 
• 

Yazan : FALiH RIFKI ATAY 

A ~=-IDinden Karaaeım veren milU mU te h. ... _-- doğru seyahat. da.faa gilcftmtıze 

Dün öğleden sonra lstanbula gelen Reisicümharumuz halkın 
sürekli ve coşkun tezahüralile selamlandılar ve karşılandılar 

rünu Sa -'4&"118.ll Milli Şef sah ~e ~rhklanmıza borçluym. 
'-sbıtıaı tnsun henıııeh ·1 ' . ugünkU ordumuz ve onun ha.. ~luda bir t.etkit eeya.-
dünya ~1•• Bu hasbıh~l enyl~ zırlı~lan, bütün vatandaşlardan hati yaptıktan sonra evvelki sa 
llibnUne b" ının dördüncü yrı~~ ~~~kadar ağır fedakarlık bah Anka.raya dönmüş hı.ılunan 
~a~~r hafta kala, büt.?- -.-...'"9 ol~n, bund.an böyle de Reisicümhurumuz lnmct lııönE 
inek ve k~le ~ulaklanna er~~ r f~akar~lar ıc~yecek oları evvelki gece saat 23 te hususi 
g:.ıen bir eh nne. varınak lazım ~~Y~~tedi~ · . Milit Şef: trenle Ankaradan lstanbul:ı. 

Ham<lullah Suphi Tan.1övcr, ı.:::8 oy o K ŞE"hrimiz.de bulunan mebuı:;hıl. 
Vali ve Bekd:ye Reisi Lütfı 
Kırdar, Parti Reisi, Reşat Mi
maroğlu, askeri ve mülki erkin 
ta.rafından hararetle istikbal o· 
Iunmuşlardır. ..__• h14bıha::~.:~~nddıar. M~l.l~ mı_;; bağW:~~~~~o~ed. 1a1

knard· 1.lıbğıı·r· müteveccihen hareket buyuı-
•uan!J·---- '-'.....,... b 11 t ,;, muşlar ve dün saat 12.20 d.! cıeh-•~- :--_IQUZa Yeni b" ' ızı mı e , ancak kend"ını· tehdit · · · " Reisicümburumu.z kanpl:ı.-~ llnııt v k ır şe.vk ka deb 1 k e- rımızı şereflendirmişlerdir. • el «: t e uvv""" k .- . ı. ece tıehlıkenın· bUyu"'klu'"ğü• , .. 'ili Şef maga g en zevatın ellerini sı-unaa """ aynakl f k .m..ı 'i hamil tren 12,20 de ~a d :ttırnııiştır. Köy :~: , 1e r~:ıi askla zi~iı_ıden silmiy~rt:k Haydarpaşa ganna girmiştir. karak iltifatta bulunmuşlar ı~ 
lerıne b ını~ tnuvaifakıyet- ko~ı~e :~SJru bu tehlikeden Reisicümhurumuz, şehrimiz- bunu mütea.kıp Haydarpaşa ı ih· 

TAARRUZUN 3 ONCO GOd 
28Ağustos -iy Çalışnıak~ız enstitüler ha."'a~e ~ .~mı~ler hkakkında asla de bulunan Büyük Millet Mttli- =~e 00:=:kt~uf !'1 ;:v:i 

tin ~itle r ar; RH!nıleke- la ~ uşınıy~re , fedakarlık- si Reisi Abdülhalik Renda, Ad- Mü ll 20 J .. d b .. h b b .. l .. 
ta.rt.1 .. - Ra.rtıarı kada . ra razı olabilır. liye Vekili Hasan Menemenci- vapuruna binerek F!oryaya git- stev ' yı on e agun cep e oyunca u un 
_, ıca da, ı ll.ıenlemek için k asıre 1 politikamızı gütmek oğlu, Genelkurmay ikinci baş- ~ miiatahkem mevkileri terketmek zorunda kalmııdı a. .. _ -ını da d. r zıraat B . ti' -ı .. 1eidir. 

dı ız su a a.rınuz arasına al- :ıdar, bu politikanın dayan- kam Orgeneral Asını Gündilz, Reisicümhurumuz istas,.,. ~1 halk, :~~1 ıyi \rürfünektc- :aı·ıı~ta ~lduğu milli bırliği ve Orgeneral Falırettin Altay. di- dan çıkarlarken etrafı dold1ar· .20 yıl evvel, b~. ~iln>:& ta- JDI§br. Bu yüz.den meskv"lild mızın dimağından doğan bir 
... ~Jerı 

1

• ;;u•u eket ve cih"'n mekı 11:1hildafaayı kuvvetlendir- ğer general ve komutanlarla muş olan kesif bir halk kttdllıl rlmd:n en şerefli galibiyeti ka- müstahkem mevkilerini terket- nur, büyük zaferimizin ı~ı ol 
~P ve ınuh' .. ~. ur ve iz'aııla ta'4 • cı azlandırmak ve besle· Roma Büyült Elçimiz Hüseyin tarafından alkışlar ve candu zanılmak üzeredir. 26 ve 'J:l A- -~1- --'-·~yetinde kalını"'*' muştur. o -e - mek l" mdı »...,.,, B ~ ~ ilk b tiarın ... ını1-... d UKIA ıucuuuu 9

--· Bı:ıakuma.ndanlık meydaıı lllll-
u S( nuncu mu~ . etnıckt.!Jir. ilk ~~ . r. H~r vatarıdaşın "'--t;•P ayuur, Bükreş El~h tezaıhüratia karşdanmışla.rdır. ·~ a . , t;tik tın Bu gece aldıJh raporlardan dü.ış- ~lennin azız RehilerUU. 

en Çok fıJci J eyı, millt-tleı in d.. "az; esı, bu uğunia payına -------------·.ııııım--.------- ;eri vşme atonıplanman rıc a:mevkil:rl mamn bal ve vaziyetini anlıyar. hatıralarını ihtiramla tazi~ edorC 
llaı~n.t-- .~._ve nlaneviyat anar- d~n edakarlığın ne oldugu· nu BAŞVEKIUM • z ı;ı,. .. ı... ---~ ... ta.tür. k dn-·an ~ -wca:p k UŞUıunek l ı Cıesbit edilmiş, ı.. .. -- me .. ~ ... 1 b.1 ..uGO!i'allUHHN&D .... • ~ ken bu tarihi gı.in için ar ad.lı& 

.. b k çe tiği şu sır.... tır . .! an .arnak ve yapmak- · uu.uo :T"""" rd . ... ~1.ı:.-1 tlı -= adar ... Bız dort ... .....:.. raJnnadan bütun'" en-Pi ve ileri o usunun ımuesı JIWA~arını şunız Hüseyın Rıfat'ın bazırl.v 
Rlrn&&ı ..x...

1
_ sevınçıe karşıla. bo:. • r~~rın biri'biriyle .. -ol r şu;f~hınek .. b le lüzumsuz ıx:u:urdu~ .. datgalar ansmda mevziler topçu a.te§i altına ~- dilfİİllDIÖI ve Başkumandar.ı- dığı şiır· ~ediyoruz: 

lln ~ er turlü peril!~nlı- a ~ sUruklenmmıişsek, bu -----•----- -
lr "R~ eı, fıkir ve cm 1 nu ne rilzgarların merhametine ŞOkrO Saracollu. dOn aaat 20 de husust • • A facı (rın ~ve her tiırlil rnil~i ne ~algalann ~!funa bo~lu' iSTiKLAL SAVAŞI ~~r. 8~~1 ınanevıyat boz- r::~~la~ız ıyı ayarhdır ve trenle orta Anadoluya seyahate çıktı 
k;r.abklarıa s:ızın bey~~· bu .. ~lamdır. 

aca, nıııı tçe an;:ş de~ldir: Her turlu bozU<:'I, gevşetici, Fon Panen haricı·JI ı·ıı·nı· zı·ya~et attı• -v~,--._ . 8l hatteyız.. yıpratl<'.ı· uyuşturucu ve uyutu- r ı 1 y u R D D u·· r. u·· N u·· ~·~, zayıf taraf- ~~.telk nl~r, fikirler, propagan-~ ~ \.J 
llaeic ~ buugu gıbi haber VP>r- • T"" ar. r,-mına, bu böyledir Ankara 'J:l (A.A.) - Bape_ meb't!slar, generaller, müHd ve 
~ bizl ~narın tehlikele urkıye ıçın tt.htkcnin olup ol- kil Şükrii Saraçoğlu, Şark Vila askeri erkan ve dostları tara. 
~ek, MİJ erı Sakınmıya da\e~ ~a~ıı:ın büyük tir kısmı, bi- yetlerinde tetkiklerde bulun • fında.n uğurlanmıştır. 
;, k hn~~ıınizin aainıa a- -:~elimızdedi.r; bun!l. biznn ~li- mak ttzere, refakatinde Oqeııe. l'ort pPapetı Hariciye VeliUlniai 

bır ciba~ ~~ı~uzın de o:U;!:: ~~~; bk~~e=- :1 = ~!8'~2~~'t ~J~ Ankara~fi~t~) _ 
<>kl1:1ğumuzu v u.tran- mız srli.Jı, hepsi nihayet iki tlB88- mizden hareket etmişlerdir. Dünkü ~esl tehriıni 

&'elibceye kad . ..:.j(Ja va~ : ~?_Plan~ilir: lıfılli birlik, mil- Sayın Bayan Saraeoilu da len Alman bü~ elçisi F: ~a 
ruv illik h r, hıç b r kat'i ~fu. ek" e ~ _şe.;:.~ ey - pezı bugün tayyare ile lst.anbu. 
~etııınıer nesabk 1 Yapamayız. Boş d"'~~~a harbinin dördilnc U yıi r.-BaşVelül --st_ la dlndü. ~ ~ Raricıye 
"otüne 

1 
e adar za arlı ise onu~ıe bir halta kala, ~ racoğlu, istasyonda vekiller, Vekilini ziyaret etmi~ir. 

dar Nle~~~:~d. rnılleti 0 ka: ~fut~~ .hamin ilk günündeki ----------------------
ıııııa ılUde . '4.9Urur. Sınırlan- .. enıu . tekrarlamıştır: tık r-----------.nır-----------• 
tan h b!r. dokunup uzakb- ~enben tuttuğumuz öğütk-1 1 DA 11 1 1""1nu~!ıala, 'I'Urkıyenin et- ~1 ~yıllık fardası meydanda· AFR KA' RUSYA'DA 
da -.Uy Yor. Bız bu durum- 1 r. ~c~ güne kadar da on- _ ~ • ::le kıwt~ basiretlı bir po- d~t ke~dlınl2e ablak ve hıarekct 
~ faaı'o1ın:ut~~a~:~~; edec~ n edinmekte devanı Yeni Zelandalllar Siddatli muharebeler 

Fı~nların kon;;;.Ü- Merkezdeki ltalyanlara 
mevzilerinden atblar 

Stalingrad bölgesinde 
Ruslar geri atıldı 

F:1ı,,,e1ııık • 
ra11; llolısa"na bakla, f asıılya karıştı- Bu yeni taarruz, umumf Sovyetler, merkezde bfr 
4-11111 Hı n ekmek çıkaran /ırıncılar hareklt1n başlangıcı meskOn mahalli işgal et-

- orunaıa mahkemeai olarak telildd ediliyor tiler ve ganimet aldllar 

O 
ne Veri/dl Londra 27 (.A.A.) - Mısır Berlin, 'J:l (A..A.) - Alman 

Un 1100 k 
cephesindeki durgunluk sona er ordulan baş kuma.ndaıılığının 

e mek m" d ' miştir. Ajans haberlerinde dün tebliği: 
a-~ediy . usa ere O undu ~balı Yeni Zelanda kuvvetleri_ Kafkasyada durmadan ta:w--
:-•ı.qa dU: 1!1Ufettışleri ve za 

1 

. . nm merkezde bulunan İtalyan r\17.8. geçen kıtalarımız inatla 
traı etınışl bir çok fırınları ko~ f Dıger taraftan diin Beyazıt_ kıt'asına; h~cum ederek bunla_ ~ <!_üşm~ ~linden bazı 
eJcnıelde er ve noksan tartllı !rınlarına karne fişi satan bi n mevzilenndcn atmağa mu. onemli dağ mevzüerıni a.In~t?r. 
lıa ık ' /&hancı maddele,.le rı ~·akalanmıştır. Suçlunun ü- vaffak olduklan bildirilmekte_ ~ad ba:bsmda düşman 
~ tııuhteı~k aramışlardır ~arandığında. 400 den fazl~ dir. Kuvvetli bir topçu atetini ileri doğru ur.aklara kadar gö
""J'lll 7

35 
~ ıf bölgelerde sabah . . e bulunmuştur. Karne ta müteakip yapılan bu hücum ne. miilmilş olan Alman hücum .ook 

ellın~k 0ı:!lederı sonra da 365 fırı .~ak~ında tutulan bir zabıt- ticesinde ltalyanlar fazla zayi_ tasına. karşı §iddetli karşı taar
lrıek ınu.a: üzere 1100 ek a C~timeşhut mahkemesin; at vermişlerdir. MWıim milt. ruzlarda bulunmuştur. DÜ§lllan 
'11UJıda 

11 
re etnıişlerdir Fı • sevkedılmigtir. tarda esir alınmıştır. ağır kayıplarla püskürtöln.ü 1 

bulunan hk&an tartılı ekmek Karae ~ 'l'ol Bu. taarruzun umumi harek_i ve harekete. uçaklar da büyüt 
:1~kc:ıler ~cılar ara ında ek. ~liU ve teşrinievvel su:'uk tın ~ır başl~~cı olması ihti. kuvvetlerle i@tirak e~şJerdir. 
~ 'l'oga mıyetı Reisi Ahmet lerınin tevz.iinde de . ~ mal~ .. kuvvetlıdır. . . B1;1 ~ 40 tank talırıp cdil-

l:>iier Y da vardır. yolsuzluklara ras yı~e Dıger taraftan Birleşık Ame. mıştir. Kalugamn batı şimaliı!d~ 
Ye \' bak~tan nohut, fa.sut dir. Bu cümleden ~~~nm~ rika kuvvetleri, Girid a~asında ve ~jev dolaylarında dıişman 
: l'ildiğı a unu kanştınlarak (a 

8 
Suda koyuna ve YunaniStanda yemden taaa.ruz etmiştir. Bütün 

a1:1Ya.ha 8&1ulan ekmekler onu a. 3 su. 2 de) (&Oftu aa. ı su. & te) Bütün taarruzlar, karşı taarruz. 

ekıııe~~~~ . ~önderilmiştir. B • • ~la p~kü~ülmüşt~. Mvdi-
~de buı n ıc;ınde yabancı ırınci cı·han nm batı pahnde düşman bir 
~ ııı~~ur anlaşılırsa Alman k&.1"§1 taarruzu ile ilk 

ne . orunma mah H mevzilerine tardedilmiştir. Le 

~Verilecektir. - arbine· nasıl g•ırdlk? ningrad önünde mevzii BaV84 k......, Sat. Biri faaliyeti vardır. Musadem"' ku'1-
~ y...,hndı vetlerinin yaptığı bir hclrekct 

!tıh b ıye Ve İktisat M .. dü H o· s EYi N c 1 e&D8BIDda düşma.D1n 40 muha-• kı k ırk gijndUr u w r - AH D YALÇIN !"ebe mevzii taihıip edilmiştıı. 
0Qtro1 r neticeJ:ftı~ sı_ Av uçaklan ve uçaksavar top· 

tatte<ienberi yapm~ "~- ~ çusu 25 ve 26 ~t~ta .. 15~ 
~ eı rı ortaya ...... o - Eskı' Mal· N C .d,. ha" la S:<>vYet tayyaresı düşurmuşltr---~_rak Mah181Jeri~ao;~- ıye azın iYi ın ura - clir. Yerde 

4 
Sovyet tayv.u-esi 

--- hafta zarfında fı tsı, d daha tahrip edilmiştir. Dokuz l:: ~·.$'; rın an iktibaslar yaparak yaz11or: Alnı ... ~~~~ .~~p:a.~:, 
çıbı~ıer '-ık kaliten~- B • 
~1edita~e~~~~U:;e~ai •ımuharririmiz diyor kiı 
~ 11a1.~.__~ J &aUAt Mtldtir «1914 .• 18 Cihan H bl 

Millf Şef 

istikbal torunlanma 

Dllhm ~ ~ -.., vat&a1D1 ftzgüıuJU, 
JJepmz jYeılere ijii§ımiiş, pr.nıüz süzgüudü. 
Ne ıoebl un geeeleıdl, • kanDllk gü.Ddü 't 

1) 
Sanki bh- kilüe gibi l<iikttdi, ~-tu rnillot; 
Ona elbette ~ı Jtalolret, :dlk-t; 
ftir ~ •ÖJdere de Ul!tlZlR etti g.\'lef.; 

Atatürk, bir <W onun yold:ısı hmet İnöoü, 
Bile gösercliler ı'!lbirlik edip de o günü! ... --~ .... mllletimill pah Üllii, 

Blc ~ w pl'8Üll IO felibtll günü! 

* * ...,....., pıane.lm yunlumozu ~ğnerler lkea, 
Belrhr lteyım bükük, ...- ialerter lkea, 
Qiktaa hniMı- Wder. »d ......,.. iMG. 

&rtmm mmrtı1mııa•98.rdı fişe'ık sandığuu, 
Omumna ıaldı ~öhirdü siıwrtıı Türk kadını; 
Y.clı 'laullu ile 1arihe )iğittlk adım; 

Veftl'ell: elele halke)~ler i>~le ,gbnü; 
Atatürk, IJir de oau11 ) old ~ İsmtt laönii1 A~p, sala.yarak ·yi.«Wlyorlanh; 

lla§lunMlıua m e1 kaldınp atn ytiküllö! * 
* Atdaa gülle sanarlaı-da ~a.rken §inl§ek, 

Oelcl rrttrk oğluna ....,.bire lıir hız; 
Venliler 1 E 1' E}1l ~ bMa, evlat, ua. im; 
'f1ne )ik8fM &elJJIFlanla o afla yddla; 

TankJo.ra bl'ŞI g-üğüs gtır~ kaını.la, erk .. -k; 
Gönnedi, '.bir daha da gomıiyeaekür 'ŞU felt'k; 

1lelld milyar Sftlfl ~ o kıyametli güniı . 

Ne n a §Öyle dtifün@"ı' o felildıd güail, 
:&waidde lılUlr ~ ismet '1aiaü! 

Ona 'bela harp diyenwım .nüHetimf.ıa yurt du,';unU! 

HüSEYİN RIFA 

1 8'Ynm a-ırtlldan ı reket edeceklerdir. Şehir Mccli-ı Dönmezer'in ba.şkanlığın<l kı 25 
30 .Ağust.os Zil.fer Bayramı sini .aza ~ .Or&! temsil ed· - talebe temsil edecektir. Bu~ÜI\ 

iı;ln Dumhlpmara gidecek he- ceıktir. ÜnıvCl'SJteyı de Hukuk bu heyetler çelenklerle b rlikt..ı 
yetıer bu. .-ıı şehrimizdtn har Faktilte&i doçentlerinden Sulhi şclırı.mi.zden a)Tılacaklardır. 

Kocatepedeki ı Nahas Paşa · ı Hindistanda 
• 

merasım 

Binlerce halk don Ebedi 
Şef'in hatırasım taziz 
ettiler, MilH Şef'e min• 

netlerini bildirdiler 
Afyon 27 ( .A.~;},.,ıv.!":: 
yük~ 9-...·~'"" 
~OMe diita Kocate. 
pede bir tönın '.fPpslmıştı~. 
H~ tdfGftrulıatt tcrtıp 

ıvemmr ~ =nm ~ ettiği bu 
törende Türk ...Z1&811..,. 1aa. 
zas .. nünün ötıemi beltr_ 

gu . 7 ~- 1. .44-
tümış ve ,eh•t~wo ~ .... nı. 
lan taziz ıolunmU§ttır. 

Kooo.tepede toplantm 'biti. 
1erce ~ ~· te. 
21(.&}ıürah ~ hatipler, 
dôJıi'yane ~k ıve üıare.ri ve 
i~t:le 

f'JA8 fl' 1.;;. bugü.n1ca şe'f'8. S 1»f'NYpms. 
zan ~ ıoldtı Ebedi 
Şefin hatımMnt tazimle 
a~lar 1Je Milli Şef Jımıet 
lnônü ile ka11.raımaın ordu.. 
muza ştilcmra oc bağltl~ 
nm.szı bir de/o daha teyst 

,ey_ümUf_·_ıem_. _,_·r. ____ ..) j 

Mısır Başvekiti: " Bu 
dava bizim davamız· 

dır,. diyor 

Bihar'ın muhtelif yerle· 
rinda kanşıkhk çtktı, 
asker halka ateş açtı 
Be hay, 27 (A.A.) - B har 

ey lcbı n muhtelif bölgeler nde 
kaı~· ·a ıl lar olmuştur. Tru.~.ı 
ni da Mohan nahiyc.,,indc de 
birkaç k şiu n öldilğü bı!a.ı ıl
m"'kledir. Burada halk mahalli 
:nıa ıkPmeye taarruz etmı t r. 

Londra, Zl (A.A.) - Mısır 
Başvekili Nahas Paşa, İngil?. -
.Mısır muahedesinin altıncı dö
nüm yılı münasebetiyle dün 
öglcden sonra bir h tabede bu
lunarak, Mışmn mu hede~ c 
kavlen değil fllen de sadı.· kal
mak hususundaki kat i azm;:-ıi 

~;~as eı~iş~ITha.saa şunlııı, lr Mu·· BAREK "ı 
söylemiştir: 

__ <so_nu s_a. 3 s_il 5-t~) BERAT 
lngiltere GECESİ 

Amerikanın bava 
müdafaasını 

takviye ediyor 

Dün get'e mlıöarek BC'rat 
Kwd lılle tesadüf ediyoruu. 
Bu d ni gc eyi Müslümanlar 
"baı.;et ve taatla geçirmişler 
v Aziz M lli ~ fim iz baı::muz
d bulu dugu halde meml"kt

Londra 27 (A.A.) - Çarşa~ t mız n \et.karlı b'r sulh ve 
ba ~kşamı .radyoda şıın.a'i ." .;ükun ic;'nde böyle nice millı 
ıı:ı-erıkaya hıtııp e<l a İ.lgıl z ı: ,.e miib1!ck geceler idraki 
tıhsal. nazın Lvttelton Bıı-lcşı;cl duasını tekıar eylemişlerdir. 
Amcnkanm bava b( .nt.ardıma \. -1 

(Sonu Sa. 3 ~u. 6 ıı) 

lr°"4--~1 -uı ln.uhtelif -tı•...ı-e- hlkl •r ne, TUrklyenln .. .,, ılrdlll IJ .. Dn henQz 
-ı.&"V ekipl ............... "" Mıbre edllmernif bir tarih -'ı« .. dır. Eakl Oemanlı Mecll•' 
~~ teft.it eri .IÖDdererek fı_ ftııtt u .. 9nının bqlnoı tuh•lnde açılmıt olan tahkik.at yarım kal • 
~-.ur. ettinneğe başla_ 

711 
''· unun haricinde Y•P•'-ı •evlyatın bUyük bir kıemı uydur• 

a V• Y•kı.,.ırm d ""-

~ aBey-.:a- .an.... yapılan teftiş ha H r • ır. vwmanlı lmparatorluAunun bir numaralı Ci• 

ln6na Amiraı Hortiye bir Gazete kağıtlarına 
tlziye telgrafı gönderdi 

Ankara. 'J:l (A.A.) - Mecar 1 k k k 1 kt 
Naib vekili 

::::---. .. '"1 " arbl11e ı ı dı.ır.ı . . •-tta "ilk bt naaı O r 'll nı bUmek tuı v.ıtan çocukl.rı ıçin en bü· 
...,,. lıfehmet Em. - ,, r ihtiyaçtır. 

r ilde 1fU9ta1 m, Buna Y•rcl 
1 
.. _- fi a, Aksa olctuOu hMıraı t1111 •akaadlyle, doetana Cavldin ıunu gününe yumıı 

<:ı--an d kki.nı nıd ki fınn - Harbine •rclan llctlbaılar Ye hülhalar yaparak Birinci Clh .. 
ile aı bakla unu b r, beş~ "Nil •1rt11tımız1 aerl hallnde ımakılelerle antatac:•il1"·• 

_,ııtezuf~"_Jı,nj .. ~ da ... uı .:= Yakında "Y ıoi Sabah,, sütuolaruıda 

Kral 'Naibi vekili Stefan Horti. e oyma ararı a 1 Stefan Hortinin cenaze 
nin ölümü dolayısile Reısicum. - t" · dQ Pe d bur 1smet lnönü Macaristan orem n şte e yapıldı 
Kral Naibi Amı~l N "kola Hor. Bundan sonra gazetelerimiz istedikleri . Buda~cşt~ 21 (A.A.) - Na. .. 
t:t'~ bir taziye telgrafı gönder. , • • • d b b• I kl d• ıb kıl Etyen Hortinin cena 
miltir· tiraJ mıktarın a a a ı eceı er ır z.e ıen bu sabah Budape.c:.te: 

Macar Kral Naibi bu telgrafa ele :J a.uıl ı:ıntır. Parla eı-ı.o bi. 
tefiekkürle mukabele etmiştir. - Yazısı Oçüncü savfamızdadır- {Sonu Sa •• su 5 t.e~ 
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Ü CÜ al cağız 

Zeki Korgunııl 1ktıbaa hakkı mahfuzdur meselesi; bu iD aylardan be-

l 
ri müzakere edndıru halde ı 1lr k #'t " o·rpOZ o halde E'oülharis ne olmuş, - Ya böyle muhkem bir yer- henüz bır karnra bnğlanamndı ı~a !iye işi güzüuden Kadıköy ve uskiidar, semt- ıezan l AKA G ~ 

mreye gitmişti? .Mtşam hana den kardeşin EbUlharis nası! ve tatbikata C""ilcmedi, halbuki l • d ki b ·ı J... •• 1./ d l ·-.,:ftmea:ıgi· iddia o1unama2ilL w kjaçtır ~.. enn e ayı ere aomur na" e · emı·yo ... B üyük. Tü"rk vata.nve 
tl!I f:Ckcr :fiyatına yııpılan znm çabu- ı ' 
.l!ıaı:-aes geç ,.ald:e kadar banın - Demek onun kaçtığım bili- cak ı.arara lmğlnndı \le tnhikıruı Bunun i"in fi.,,atların yük eltilmesl istenildi ıerinden biri oıaıı 
'fbıenreSi·inde otmınuıftaT ve be- yorsun! geçildi. Toz sekerin kiloau 95 ~ ,,. mik Başvekilunıı b!~ 
:raheree kalkıp yatmak üzere O· - HattA şimdi nerede oldu- kuruı iken ııo kuruşa çıkarıldı, oğlu, aktüalitesi hiç bir ~ 
dniarına çekilmişlerdi. Koraman ğunu dahi biliyorum! · :fak:ıt meydanda toz şekerden c- G 1 Ü Ü t • 1 • f • t l 1 gcçmiyecck olan hükfllıl ed~nun ~ yatağında Ebu Ali Sina, korkuyu fılfuı ser yoktur. Kesme ~erin kilo..~ I! ıanna r 8Clf ufl 'IY ın S r 88 f masını a p e f' er yannamesinin sonu•ıda 
bulun cidden pşıhcak unutmuştu. {eczup ihtiyara ise ıso kuruş oldu. Ayda 30--40 !:I söyledi: Türküz, TUrk 
ir şeydi. ya.lvarma.ğa. başladı: lira knmocı olan bir kimse ıso Devlet Limanlan lşletmesi; mavnaları mühim bir işe bina_ ğından bayiler ellerinde mev _ Türkçü kalacağız. 
Handa mkı:fir o1azı · er ya- - Allah sk:ına söyle... Sen ~ ~ eekcri n::ıs:ıl alır emrinde bulunan ve Kuruçee _ en kömtir nakliyatmdan abnış_ cut beyannameleri közoür tev_ Bu kat'i ve açık ifade 

bancılar da. bu 'kaybolma. hfüü- kimsin! Bura.ya nasıl girdin? ve nasıl çoluk çocuğuna yedirir? meden Üsküdar, Kadıköy vesa... tır. Bu vaziyet karvısında bu zi müessesesine iade e1meğc noktadan tahlil oluııabılır 
sesıne 'bir mfuıa veremiyorlruUı. Kardeşim niçin ve nasıl kuçtı ! Es:ısen ayda ı00-120 lira kaza- ir deniz asırı yerlerdeki kok k6 semtlerdeki bayilerde, halka mecbur Jmlmı~Iardır. ltat ben yalnız bir nokuı.J 

~[adlan bir fikir doğ.nınğa, Şimdi nerede bulunuyor! n3n kimscler dz.hi, hayat pahalı- mürü bayilerine kömür tnşJyan tevzi edecek kömiir kalmadı - Diğer taraftan kömürsüz ka_ talen. edeceğim: Bunun" 
ağızdan bir ses ç1km:ığa baş eczup ihtiyar, esefle başım lığı en az ilç mıslı nrtmıu bulun- lan bayilerden bir kısmı husu_ len manası nedir? 

lla:ı~ıtl. Onun iyi saatte olsun- salladı: du una g .e. ayda 30-40 lirn y · t.. k" al rl ı tarafından ka"'-'mL'5_ olabi- - Bu husus~- bild·t1·Jeı··mı· B • } sı mo or veya mavna ır ıya Bu mann sarihtil'. Tü it 
~.... w.ı. ı:. knznna l kim.::eler ka{ılcsıne ka- e an en a ar ar rak kl' t p ktn . l k t leccifuıi iddia edenler l'n<'Y-unluk söylemcg· e mezun dc;;lİln. na ıya va ma ıse rl ca kendi milli menfn.3 

~ .,,~a .,,. rısmış bulunuyorlar. Şunu da 1- de bu va,,;yct çok pahalı a 1 k ,_._ · · e teşkil ediyordu. Pa.lıı:bıyılrh han- Ebu Ali Sina, kızmak adeti ... Y ma aran~rıne ve bünyesu-ı jı 
c.ı da bu iclwada bulunanlar ara- olmadığı halde, şiddetle ihtiya- tave edelim kı &:ibahları b1r kop olmaktadır. Bu itibarla kömiirl guu bir siyasete bağlıdır. 
smcla ycr almıştı. nn yakasına yapışıp bagı-rdl: su kaynatıp içine lıtr tutam çay Kag" ıt ve kartona Milli Korunma serma· bayileri dün Belediye İktisat mi de kendine mahsustur . ..ı.ı. 

d 
atıp ve ekmcJuıi batırıp kahvcıl- Mu."du··rıu··gun-·· e m·· aca tl · j dev"; 

Ebu Ali Sina bu fılm de e- - Kimden mezım defülı:in? a i t art 1 k 1 ar 1 • 3 37 6 000 ur a a vazı_ Bu siyaset ve rejimin 
1 

..1r 
ği.ldı. O, mağaraya gicroeue gö- _ Ke.ndimclen! 0 tı yapan kımseler içın şeker yesı , , yeti anlatarak kömür fiyntları_ jisi de şudur: Türküz 'fUP' 

. nülsüz razı olan knrdPı:ıiıı:n bir - Kendind n mi? Bu ne bi- lüks eşyadan mndut olamaz, toplatıyor 1 i ray y O k s e 1 dl na bir miktar zam istemişler. yüz, Türkcü kalacağı,;. 
4!olayını buiıırak kaçtığına ına- çim söz? hnvnyid znruriycdcndir. Bugi.in harbin içinde veya dı- Haber aldı.ı:..mıza aöre bumin dir. İktisat l\1üdürlüğü keyfiyc_ B!lc:ka lıı·ç l>ı"r ı"deoloJı bıt! 

Kıs gelip çntmnk uzere. Bina- oı ,.. 0
- ti ı'neelemel·ted" --t nıyordu. F ıkat nasıl \'e nere- - Tn.b:i kendhnden ... Baf'ka- şında bulunan biltün memleket- Resmi Gazete' de bazı Koordi- ~ ır. zibesi içine al"maz. Fnrt1 

ı '1 em leyh orta hallı \ e l\) lıkcı D" • tarafta k.. U · " d~n? şte bu su:ıll>te cdrapl sının emriyle hareket edecek le.1e eski kağıt ve kartonlardan nasyon kararı neşrolmıacnktır. ıger n om r tevzı hal bir dn.ldk" almıR o 3 ~ 
ül 

hıılk tab:ıkalarırun vazıyetmc ·· · k"' ·· t "'ft " ·• pek m .. klildü. Sonra Eb .. ha- değilim ya... Kendim, kendime istıfode edildiği malfımdur. Bunlardan biri şudur: muessesesı .omur sa 1~nnı e_ hal kaşemh:i, karakter nll"' 

k . d b . '·~ . . d. d mC'darolmak üzere bu havnyici K" ~ f b "kal • '--·- zır.· ·-~ ıs· tihsalim; .. ; -....ı+.--"· n"slı bı"r c:ekı"lde ko trol tmek ı" rı.<ı n- gun en crı -0ru,uı-.1ge emre ıyonıın, ıyorum ki: ''Ya agıt a rı · annur,a ill.ULo Al ..,.. a.u.wı-n~ QU "" n e - milli benJi_;mı·zı· ka'-1 •tlil d'i 
uı.ruriYe meseles run sür'ntle bir t d' B d d"" K t 1 " J ya.kalanmu tı. Sık sık öksi.trü- Şeb Hı:ısn.n: Gerek kendi sırrı- madde temin etmek için r:esm; için zirai konbinelerin do;ı;.....Aan e ır. u ara a un ur u uş luruz. Türk başka nı ıbctı 
net ccyc b:ı lan • mı :ıldkndar n~ uu B z1 urt dd · d K I Ak 1 : oks !riil'ken kıı>kır.ml.Zl., m, gerek başkasının sıITUıı baş- maknıl'J·ırdan dıll'r m :t ve devlet teşkiHi.tına dahil mü doğruya iş yapması için miU: o < ca esın e cınn rin nçtı,ıP meçhul yull rdJ 

mor olu;yo-r; b:ızan bo;uın.. kalarına faşetmc! Bildıklcrini ·'-____ _,,_..,... ____ ,,., esseselerd(' her nevi lüzumsuz korunma sermavesinden 600 bin kurum isminde biri kendi evı~ lip yürütülecek bir mılletd~ 
CllK hale geliyordu. Eğer han- vakti, zaman gclmcyillüC hiç m·u·ur·u·rı·u· .. ·u· kağıt ve ı.arton oorçalan tov- lira t;ahsis edilmiştir. Bu suret niıı ihtiyacı olarak aldığı kö_, dir. Onun k ndi m 11ıen }; 

sakln:nmıs olsaydı ölr.sürtiğü- kimseye sö;l .... me! HiddC;tle ba- !anarak rut• bctslı: yerlerde mu- le sermaye 3.376.000 liraya. çı- mürü başka birine satarken suç kendi malfım. yo'laı \ ... 
DU zaptedenuycrek akayı ele kana sanlarJarı hoş gör! Ç'Un- hrı.fnza edilecektir. karılmıştır. listii yakalanarak milli koruıı_ malfım hedefleri var ır. 
verirdi. Lakın hiç bir yerilen kil sana meczup diyen onlar, hu İstanbul, Ankara ve İzmirdc ma mnhkemesine sevkedilmiş_ Bunları ·öylcmPklc ~~ 
öb)ürük sesi gc hniyordu. I hareketleriyle kendi meczup- G d 'd ( . Belediyeler tarafındDn toplana parasız olarak Sümerbanka dev- tir~ idPolılJılerın aleyhi ıde bll•LI' 

Hanın her tarafım hep bt.ra- luklarını g&;terirler! 1 a ffl80 0 8rl Safışfarmt cnk kağıt ve karton parçnlan rcdilecektir. Ayrıca mangal kömüı ii ta_ mımuz sanılmasm. Ont:ı..-ıll c1 

ber bır defa daha arad lar. Yine 1 Ebu Ali Sina, son deıece cirleri dün Belediye İktis.lt 'Mü h-
1 

bir netice elde edemC'\.ıllCC Ü-1 mahçu_p olarak İhtİ'-'<tlln yakası- kontrol edecek dürlüğüne ruüracat ederek nar il leh indeyiz, ne alPyhiI!d~Vl, •"-
1 

· " • nız ve valnız kendi mıltı il 
mitlerini kestiler ve hG:küın erı- nı bıraktı ve onun meczup ol- Satışların serbest bırakılm~ e 1 hın kaldırılmasını istemif.ıler Ye mız i{ndeyi:ı:. 
w verdiler: mayıp b·r takmı e:-.rnra vakıf sından sonra piva~ada urumul ı.11ııııııiıı1u!h satışlann arzu ettikleri şekilde! 

- Bu ad .... m mutlaka "i_ri sa-ı mül :m bir adam olduğ'unu an- ıbir bolluk ve dolayısiylc bir u serbest bırakıldığı tukdırde 5eh Her memlekette göı · .'dtlı: 
ttc olsunlar" a karnunıştır. ladı. Konuşma tarzını dc~'işttr- cuzluk beklerken .bu tamamen • rimize mühim miktarda kömür görülü ·or ki yabancı ıd ıefı 

lyı saatte olsunlar onu gtize gö- lll€~e meobur ol.mık· aksi ctimuş hemen bütün gıda Vatandaşların gece tak i bulabilmeleri için nöb t getirtilerek mevcut stoklannll ıeri memleketlerinde de ıtı.ı, 
:rünme.z ederek nhp gotiıınitlş- - Muhteıem peder, dı..>Oi. Be- maddeleri_ bir, iki ny e~elki k.ı usulu- ı'hdas olunuyor şehir haricin... pek yakında artacağını ve do. isteven gafıl zümreler bll 
er<ilr. ni ffet! Sevgili katd~imin ay- raborsa fiyatlarım dahı nşnuş- . • ' • . w layısile fiyatla.un da düşece~i- yor. Taldit fena bir yJır. 

Ebu Ali Sına, bu hukıttfi ve- rılm k acısı lle ne yaptı.ğımı tır. Bu vaziyet karsısında Bele· gıdeceıc taksılerle pazarlık 8J•lebıl cek ni söyl mişl~rdir. İktisat Mü şüki.ir ki Tür-kün taklit eğ ı 
renleri haklı bulm kiti beıabeı, bılmi:}orunı. Kard"'!?inı b:ışka diye lktısat Müdürlüğü bilfı- Nöbetçi eczaneler gibi nöbet ter verilecek, bu defterlere nö dürföğü keyfiyeti be-lediye dni_ yeti yoktur. Onun içın d ~' 
~ aynı kamı.atı be ·lt:mi - ?.aman kaybobaydı bu derece il- mum gıda maddelerinin G.Zam1 çi taksi usulü ihdasına karar bet esnasında herhangi bir mec mi encümenine havale etmiştir. diı ki kendimize mahsıı b 
yordu. Odasına çekilmış, ~a - zülmezdim. Çünkü buglin ona satış fi~atlannı tesblte karar verilmıştir. Emniyet 6 ıncı F- huri sebep dolayısile kim tara_ Bu hususta vakı da l\ııt'i bir •jimimiz ''ardır, ve yaln.JZ.l(tJ 
tağını.n üzerine oturmuş. ba!'ıı - ~,ok ihtiyacım var. vcrmıştir. be müdürlüı!ü muayyen Yf!r- tından nereye göttirUldllğü kay karar verilec-ektir w ben1.eriz. Bu tahlil n° t1I 
nı ellerinın arasına.. alnu lü.qfi. lsmınin şeyh Husa.n olduğu ~ ~.....,...___ .daima gözönünde tutn1n1' 
nİ.1}> duruyordu. Acab.1 kardcsi ı a.nla~ılan esrarengiz ihtiyarın Buna gôre İkt.Jsat Müdürlüğü ler~e bı.rka<; tı:ı.h:slnin gooe nö_ declilecektir. • · · Bütün dikkatimiz şu 11<.1 ~ 
El>ülharis her tarnfı sımsıkı ka ince ve kuru dudakları nrD:ın- piyasaya muhtelif kontrol ekip- betı ~a~masına ve vukuu met Aynca fiehlr haricine gide~ek Fdorya pUlJ gaz.nosunaa , palı handan çıkıp gitmeğ\! nasıl dan taııe tane şu kelimeler dö- leri göndererek her nevi gıda buz hadıselerdc ldııılanmasına taksilerin pazarlık yapmalarına bü ··ı b 1 ta ü1.cl'inde toplanmı5tı;· ıı 
muvaffak olmuştu? I küldü: maddelerinin istihsal mıntaka· çalışmaktadır. Emniyet 6 ınc:ı müsaade edilmiştir. Bununla b~ yu ~ a 0 Yabancı ideolojilerin, b ·ııı 

Her mü!7külU keskin ze!, isı ve (Arknsı vur) !arından milstehlikin elırLe gc- şube müdürlüğü hangi taksite. raber aza.nll para isteme haddi_ T. Hava Kurumu BakırY.ö" Y"rlcrden kaçak mal gi2 
1

_ \ 

engin muhakem~ı ytsin<-1r --~~~~~==---~--::.'":.-":"~~~ cince-ye kad r geçen safahıı.h rin hangi gece, nerede bekliye_ nin de tesbiti lüzumu hasıl ol_ ştlbesi yann akşam saat ?t de lek{"tımi?.C girmemesi: e~· 
~ını.şek su.r o.tiyle halle ı n gen<: ıne('lcycrek yiyecek fiyutlr..ruun ceğini bu hafta içinde kendile_ muştur. Belediye Daimi Endi _ Florya ·la; Q'azino und:ı bk ba.- hancı ideolojilerin 

111~~ şu 
iUim, bu müşkülü b t"irlü hal- h k ki d.eğeri~i tayin etm. ekte· rine .b. ildirc. cektir .. Ayni zaman. meni bu hususta tetkikler yap_ ıo verecek-tir. Elb"se sc>rrn tfı cindr Z( 'tirli mantar gıbı 

d T d I b fi tl d b +... ......ı. ı bI .:1-A -~-.:1. bunıd" türememesi. 
lcdeıniyordu. Ebülho.ris, 0 .l ~r ı ır. . ayın c ı en u ya ar a no e..,..ı l.iJJ'l.81 rer ~- IDIU>.w.u.ı.r. Bawnun çok e;!lenceli ve ne :er 11" 
kın b r oyun oynamıc: ve ağ'ır fövkınde s ~ y~pan . satıcıla.t' -a,çebilrnesi için birçok ~ürpM:t.· Bu iki noktaya karşı. ıt' 
bil' dari.Je ind rmi ti. Ebüıh.ari- şıddetle takıp c.ilılcccktit". h ler hazırLı.nmıs. e c ün iP ı? 'ini· r- h<'yeA nımızla, titizl1~1 

~ ~n f:J;o~"';,.~~~ f.~:: B:~ğ~ii:..::~~~ t:ı~:e~i~:- ~~ n uz . a ~::ı 1"l:"'!~~d!"""1~;~ ~.;~:~:: ~;~;:,: ~~~f. ~=k~~;~~: 
/USU hiC' bır İZ bııakmad l es- ele •ye • Ç Y ğla- ~J)lln baloya iştiraki tf-n.in e- mokrasiye kar§l b'lc aytıl 
rarengız bn kild.o kaçıp ~me- mahalfelerde ÇÖplerj mu•• h •m ,. 1 • dilmiştır. Şebıın Çl<.n b!l ziim V(' Va.zi) ctteyiz. 1 
Si Ebu Ali Sina ın man"\"IVatı- kaldıracak , r n a u 8 ce n 1 1 resi.ııi tonlavacak olan hu ne~it: Bunu, bibniyenlere ve b d 
nı adanukıllı rsnı:;tı Gen-i Belediye seyyar temızlil, ekip- tmi • r u 1 toplantıya htiraki c:.kuyu ul~r·· ~c;ı üııenleı e karşı bir deftllJJl 
l!.1bu Ali Sınn o m grır YR yalnız leri teşlal etn e,,'.'.ı kararln .. tu·· ıınıZJ. bilhas.:ıa t vı:;ivf' ederiz ihtar ehneıniz lazım ge. lf 

d 
· ı.; 1;....ı· 1 

·k· · · .. ....., M 1 Ycnidur1JSC1W3iya1:la..wym,JJt"itiıtı~oclüerinimuhtclif 1 ., a gıreu.ı uuı. ...a ın '<' ıı g1r mı.,tır. Bu ckiıılcr müt"!'ıactiy"n czba ıada bırakılruı iç yagw- rtı- ..l-- ı. :ı.- Balo mı:htaplı bir rreC'eYı> dt• t.., ı Bu ihtarı açık"!1 ynptı~· ır 
k d 

•~ k "o/ .... "' \. o1:ulların girm6 şa. """ ~<(kfl 11 rdar etmek üzere '"'-'T ,....,n tnı •·· - ..... . r 
dıkten ısonra artı 1• ırı "r:ıa <ıPhrin 1,., sokaklcınm dolasacal• ların margarin yag~ f-a...r"kası"" ~,,.,_,,117 ı1.. sadüf ettiiH.ndcn davetlıler mcY küz, Türk"üuii? 'l'iirkc,:U • l k k b - " ' uı..ı ""'" eütmıkırdlı ol~y-..-·.:rımıza bit G1.-ulun kayıt tJc kabı.ı.l §6Taitini .. " J--. 
..nıka.nı o mıyan ·or uaı. ır ve sİ\· rism k iıreten cöp toplu- ·1 · ı· ı beled" --J.- • ı....: ' • ' ,_., 1-

1 simin en ui;.,.,.ı P-ecesini o-,er·irıni cağız yerd• tam üç yüz ltınıs h"'Ş verı mesı ın•re ıy e ıyeyt: bildircccgi.!. Hcnıungı vır on·dlun ka'!f't ve ıxıvı~ şart(oUrmı I la ki du~D. .. . r • .. .. .1 

gu
·n ecuınik.r gıbi tek başm .., a- lukl rıru kaldıracnklardır. Ş..lı- şimdiye kadar 55.000 lira hası- gazetede neŞt'itıdcn daha OO'IJP!tğrımmek t.stiyenlcr, bize "01.-ıtl 0 · ca ar · öııu~ ıçı:rı ~uat 3 Taklit vC' erza.st idcolO~c 

rin umumi tcr.ı zlik ışl"r1ı1i kor. . o~..,.o~,, ttam1 .. ,, meldupla miiT.,.""t --J~1- •'° 8:: 1WnL<llu"' te tren t.eınin edılmiştir. b k ı k tı · ne ıııı şamak hıç de kolay de )ldi. <~ lat temin etmiştir. Bu miktarın ~, .,..,. ·- •-.uo OUCJIKIT _, ,., • ~ a!l n ınem e e erı .. .ıc~ 
trola tayin edılen belediye fen posta '"tıl.u da gundcrirlerae ~ olırlcır. ----->iJıc---- tı d'l? · b" u: funU"'V 

ce yalnızlık, gündüz y.ılnızlık, i l .r i müşaviri Nadıı, faali} ete yılbaşına Jmdar 100.000 liraya ,, t ı ını ır "{\0 e.oz uııtı 
d ima uaınızıık v s sıztik... Yükse't Og ... remen Oku·ıu dımağımm:tan uzak tu " geçmış ve temizlik i "nde takip cıkacnğı sanılmaktadır. l p t t 
Belki ı eı ide canlı m hluk na- edikcek m<'todu tt>mizlik miidü- a e ruz. t mına lJ r fare, bıı sınek, h:ıttn riyetıne bildirmıştir. ----->ıuc---- Yüksek öğretmen Okulu Li.. c - Yaşı 25 den fazla olma_ sil Türkiyede ne alaca göı:t; 
bır böcek b.l yoktur. ---->uıc---- selere olgun öğretmen yetişti_ mnk. ve nf' teneke miğferli, ne tn.b ~ 

Elbu ~ lı S.n ; k rde.i El)tll- Türkiye ferdi atletizm rlr. Yntılı ve parasıs bir mil d - Mllaabaka imtihanım prim baltalı yoktur. Tiirkiyede 
hansın n ıl ve nereden kaçtığı· ~etresinin 200 1İr2Slnl b" • .,..... essesecUr. kazıınmak. ve Türkcü vardır. 
111 der.n dt..r•n diısu üp duı ur-1 ırmcı IQI Edebiyat, Felsefe, Tnrih. Mezunlar orta öğretim okul_ Hükiimet, papates ekimini, ___ _____... 
ken omuzuna hafıfc:e b"risinin çalını~! Türkiye ferdi atletizm birin· Coğrafya, Riyaziye., Fizik. la.rına 25 lira maaşla stajiycr yaz. ekiminin ön planuıda tut- "" 
dokuz: du ·unu hı :K>tti. Bacımı T · ~ Kimya ve Tabliye fJUbelerine olarak tayı"n edilir. Staj mlid_ muş ,.e pat tes i>keıılere prinı CEV L ~ .. ~ ....... ~ ./ 

,~ ... t.le k b 1 Beyog-ıunda Sakıznô-acında cilıginin seçmeleıi bugiin Fener- \rerccegu·· · ~_, t ti -___.. 
Sw a aı aya çcvırıp a ... ır.ca ayrılmıştır: Tahsil mUddetl 4: deti bir yıldır. Bu mfiddet so 11 Vcı.ue ffiUJ . vr 
uzun b~r haycet nioa.ı.1 .,alıver- 21 9 nunı rrıda oturan Licmida bahçe stadında yapılacaktır, ~ yıl (S .,ömster) dtr. ııunda muvaffak olduğu tak _ 1942 senesinde ekilecek p.ıt4 Öd . ku uııırı, l>' 
d.i. dün zabıtaya nıüracaatln 21 se· melrrde derec>c lan atletler pa- Girme euırtları: diroe N'noetmenlik kadrosunn toolcrin beher dekan İ<fn müs· d:ın ~~~kliıs~:.~l ..... ~•uNaiıtl 

Ne lnıuutu? K l l <>'Ull zan. ıuxlenbrrı beraber ya adını mtt- ""'" Vfı• t::ıh$illere 2 lira pr m ve ıle ·ek· te. e : ...... .._ .ı ........... ~ CJ 
y r. k f nd 200 1. zar giinii aynı sta.dda SB.Ut 16 a - Türldye Cumhuri · geçer. Bu o1rulda. okudngu~ nun tir 

ncttğ :çbüHı.ıru ılc yuzyllıe :rt: ı\ı toı;y taıaı .ı.n' ı- d la k l fin l .. b ak b" b k-:··"\T-1.J\1-· . . .. ouzgo-.u. ge: mJ tı? r n.ı.rasıvlc bir miktar esyıısı- a yapı en. o an a musa 3.· 'Vatanda olm , ır uçu ı~ı UA~tm gös. Bunun kin Zııa t Vrk ıleti - M"ktubuomu aıaıı>-· 
HayLr. Bunfl n ?.J) ad :ıaştlll· nın ç Iındığını bildırmiş. \'iktor- knlarına i§tirnk etmek h klanı b - Tam devreli bir liseyi tcreceği yerlerde öğretmenlik emrine ı.320.000 ı~r. tahsıs 0. ş bilC'Ce'k VB.7.iyette butıır. .,r 

cak b r şeyle karsıl..ı.,~ııştı. Bir 1 ya yakalanmıştır. kazanacaklardır. bitirmek. ödevini ya ağa mecburdur. lunmuştur. nuza göre, ticareblıane ~' e y~ 
gün ev\ el tılısunlı mahrnra hak- -==::.:..-=-===-:=-::_.::.:==========:..-======:====::-===~:============= ========~============1 ketlerde ça.lışmawza ın8Jl' 
lund ınalümat ve,.. •n meczup 1 - G.. b" h ti . k ı ı;•, ;rı;e • ] k t"l 1 tur. SeJ.aınlar. __./. 
ihu "cırla. burun bur ııa gclMek uneş ıraz aı are nı ay • uvv ı e sa.n maya b~lamış_ f 
cidcİruı hayr edilecek bir şeyd•! bctmeğe başladıgı sırada Sara. ~ tı Racaııın yaverkri hayret i. B "IA t' . d sarı' 
Bu adam nereden cıkmı!,ıtı? Yer yı, daha metin ve daha a?. muz_ _ o. çinde idiler. Racanın kahyası 0Ş haye fffilZ 0 

1 tm 
•n . tarip olan Mis Birbek ile Gije - - -85- ise bu umulmadık tesndüf ô_ı o:t·ulU açı'ryor 

den mı J ş, l.tlvanaaıı mı m- ıı·n himavesine, t"c.•.ollisine bırak .. - 1 m. r ~ •stı? ~ k a 'L"~u Alt sı·nanın v;;x. n.u. nd_ e agzı a. çı.k kalmış, bir §<'Y nu~ · .ı 0 s.'JU tılaı·. Ha.şı· m onlara·. tl :.JJ 
rd 

.. · ı..~ı. ·ı d - · ı d b. soylıyememı. ti. Maarif Vekillig-i meyctl 1:r~ 
gö ugu ıw.Al tat cgı. e ır - Çok .. ı·ca ~..lcn·m, d dı". Kar ı 1 k 1 ld - h° F k t k d ş· f"'~-~ı·t her ih_ d' F'll . h bet" üze . nA'J > ... 
h al eli

? • nı mpı arın apa ı o ugunu ıs_ { a a. ar e ı '-"""09 ı. 1 ı erın ey ıne, rlerın Ha!'linıi d~rhal tanımı~tı. Fa ilave olarak yeniden 1~' " 
ay mıy · şınızdakı kadının bı"ı anadan ı· 1 d v·ı N"za a t' le karşı l·ı·ç olm''""'" gooe d k" ·• • ··u t · •- h 1 - ~ 
G iı.l l lZ 3 

ırm~'·la • ser ıyor ar ı. a nn. ı rnın m una • ........_ e ·ı pusım ere, ecyınauı., e e kat kendi kendıne a.c tba alu t ders uılında faaliyete . ,., 
enç · m ya 11 • ı.ı,.:1. farksız olduğunu düşününüz. 1 iyeli kendUeıini .selfımlıyorlar_ olunc.aya kadar beklemek fik.. Hauda ismi verilen köşklerin. " r.r> ~ kalın mı.' bu-az da koı kmuştu. Sonra Nebaın sıhhati ve hali dı. Fakat bu selamdan sonra rinde idi. Bu hususta aralann_ deki süslere hayran hayrnn ba_ nıyor muyum? clıye soruyordu. zere Eskişehir, K.a.yscrılln.>'e 

Bu m czup iMiyarm odada an· hakkında malfımat almak Uzere kendilerine bakan gözlerin ya da ktsa bır milnnkaşa geçti. kan arkadaı;lar içinden H·ışim - Allah Allah · Bu Haşim ya, Çorum ve Edime v ~tı. sı.zı.n peyda o!.m:!St ve hafifçe O· alt"t k be değil mi? Şu İstanbulda Kuşdi_ rinde olmak üzere 5 b(jJgdB ~ 
muzuna dokunması ne ile izah yola çıktılar. kin, yahut alayla dolu olduğu_ Rahmi beyhude v ı ay t - hayı·et ve dehşetle i1ti kardc"lın 1 ..:ı okulu açmıştır. Bu 5 ure P' 
olunabilirdi? Bır müddet, Nebabın bulundu. nu hissetmekte idiler. Hiç şüp_ tiklerini iddıa etti. Maamafilı kollarını sıktı. A2 kaldı sevinç i ~a~ırındıaki <;adın önü~de bı_ len tt:drisal yapanlarla bd 

Meczup ıhtiy;ır, ·a. kın gnş _ ğu daireyi öğreninceye kadar he yok ki bu his onlan aldat_ a.oüabeyisinin sözünü tuttu ve ve hayretle haykıracaktı. Fil.' 0ra tı~ a am ... Bu ne ganp şey. bu miktaı 16 ya çıknılştd· 
kın ve korka korl... yti.,.ıine ba- Earayın etrafında dört döndii - makta idi. Fakat o derece inkL böyle yapmakla, yani biraz da... d inen iki kisiden biri gemi' nun bura.da işi ne? H.ayıı 

1 

:_./ 
kakal n l:':bu Ali Sinaya: ler. Devletüurny ile maiyeti ne_ sara, yeise, ümitsizliğe kapıl_ ha s bretmekle iyi ettiği anla... arkadaşı Lauricr idL Ot.eki ise Bu hak at olamaz Bu bır ha ~ 

_ M rha'ba evlat, dedi. Be- rede, hangi tarafta idi? Bunu mışlardı ki arbk her taraf dUş_ şıldı. İngiliz Maksvcl'in tn kendisi ... , yaldır. ltuhakkak sayıklıyor r,..-=-------· 
nı görünce l\>"r tuhaf oldun. öğrenebilmek için kfltipten ıra_ mania muhat, bütün insanların Tam bir palmiye kümesi al_ Dalıa mutantan, daha nıuhte Bununla beraber. mırıldana T A K V 1 M 
Ha.yıre .. ve korku duymakta ger- tibe, muhafızdan muhafıza, ma kendilerine diş bilediğini far tında münakaşa ederlerken sa_ §em olan diğer filin Hauda'sın_ rak, kekeliyerek: • - ., ~ 

-· F k b beynciden mabeynciye başvur_ zetmekte mazur idiler. rayın esaslı kapılarından btrl dac ise bir hademenin omuzuna! - Sen misn? dedi. Sensin Hızır 116 GO 240 >. 1 

çi haksız dehiilain. a -at en dular. Hademeler bilmediklerini Öldur·· u...u, ya'-·cı ı"ki saat geç açıldı. Nı·zrunın askerlerinden t tun k Ra d R l h Olur şev deg·il Peki m ._a senden bunu beklemezdim. 1'ılı- ı.;u ıu u ara ma or acası Iay " 1311" mağarada lmlma~a karar söylüyorlardı. Nihayet buldu_ ti. Nihayet gene sarayın bilyük bir grup selama durdu ve iki ha ri Senk inmekte idi. Hayri Sen_I ma . Olur şey değil. Fakat bu 1361 
veren genç bir filimin heı şey- lar. Fakat tam kapıdan içeriye salonım girdiler. Rahmi kendi lis Arap abna binmiş Hindli sü kin kır düşm~ sa.kalı, işlemeli raya neden geldin? Nereden çık b ~oS 
den evvel cesur olması lazımdır. girecekleri sırada baş hademe kendine bir hareket plfuı.ı hazır varinin pesinden ild koca fil l ipek elbisesinm yakasını örtü _ tın? Neden? .. Şa an nUSIOS Ao ' 
Benimle burada kaıgılaştı,~m onları durdurdu: lamıştı Bu plfının bir saiki de !;eriye girdi. Bunlann pcşi.ndB yordu. Ayni telfı.ş ve ayni heyecanı 15 :J 1:J 
hakle fena korktun. Ya oıada. - Nebnb halli. baygın bir hal yüksek İngiliz memurundan ha_ de yirmiye ya.kın asker ve ha._ Haşimi hiç bir kuvvet alıko_ içinde, Ha§im sesi titriyerek: ı 942 
y:ıni tılmımlı mağar ıdR karşı- dedir. Sarayın doktorle.rmdan ber beklemekten Rahminin aı·_ deme geliyordu. yamazdı. Gizle-Jıdtği yerden bir - Hani, dedi, Prensesin Rn. 
laşsnydın ııe yapardm? biri onu ayıltmak için uğraşıp tık sabrı tükenmişti. Arllk bu.. Gizli bir merakla, bu koca sa ok'. gibi fırladı. Kollarını genç_ caya. haber verdiği Türkler yuk 

Elbu Ali Sinn, soğukkanlı dav duruyor. Fakııt şimdiye kadar rada oturamaz, duramazdı. Git_ rayda kendile.-ini tamrunile lik ve gemi arkadaşına doğru mu? İşte onlar bil.iz. Bir tanesi 
a çıı.lı.şara.k sordu: büti.ia emekleri bo.:ıa çıktı. mek, evvela Ferhadın, sonra Me manlarla muhat gören üç arka_ zatarak haykırıyor Ye koşuyor_ de benim..- Bu gördüğün ad m_ 

1 
rbaz mısın, ~- • Ancak bu kadar malfunat ala_ likanın ka.çınldıklan yerlere git daş bir kenara saklann.rah 8\llL du. lar be.."lim a.rlı:adaşla.rım i§te . 

bildikten sonra gerisin geriye mek, haydutların izlerini bizzat tular ve gelenleri gözetledller. - Uuırier, La.urier.. benim. Ferhadın göğsünde La.tüs çiçeği 
dönme,:c, ric'ate mecbur oldu_ takip etmek istiyor ve bu izleri Hcy'et nzametile ilerliyordu. ben._ Nihayet seni bulabildim.. görüldü. Amma neye yarar ki 
hır. Artık yapılacak hiçç bir iş bulmağa muktedir olduğunu. er Bahçenin ortasında öndeki Ben.. Ferhadı da kac:ırdılar, prense,~i 
kalmnmıştı. Zaten her taraf geç haydutları ele ~ir.c fil durdu: üstündeki muhteşem Franmz gemici.sinin boynuna dP 
kendilerine düşman v-0 bütUıı umu.vordu. Ha.uda'dan iki adam ~ in ablmıa. onu sıkmaya. olanca (ArJ~ var) 

CUMA 
a o 
10.25 6.22 
6.20 13.16 

Yatım 

:W.Odl ııl 
9.07 ,_ ~ 

17.01 ~,p 

12.co ı.as s.:;6 
H}.)1 21.53 4.30 



~ı, 

ız 
·onnt k ı :ına a~ .. ınl 

r bur i ı.ı n 
• 

-
1 Tıc ret V i im izin t~th d .. 
i nden anfamayanlara dab 

--o-
• Yazan: A. C. Sura olla 

ni boınbalamı • :iır. 
R ·• ı fi b '!} 

-........... ı a e ge rı ıy r eı, SOl'gUsunu y ptığı 
~hazı land 

k nun 

Kemal 

uzun sü-

Gazete 1 ağı 
t y 1 

n 

ınn ann n rolü 
. . - a tarafı 1 incide -
ıddıa olundu;:;una D"Öre A , 
"'aray ih . b b , Y\an_ 
t.... M c G'tmde bulunan ve A_ 
ıx ustafapasa. . 

tevz· t ·. mahallesıne 
~n. ~pan birlik her evde 

~ev~ ışın~ yaparken beher kar 
Eğeı~:,!L l~ kuruş almalrtadıı~ 
tind k" gru ıse, Edimckapı sem 
belıe~ k bazı birlfkler de yine 
ahnakta~e başına 100 para r. 
Alukadarıara 

Vntanda§ı rd an s_oruyoruz: 
olarak haraç ~a~ . kanuni 
olmasa bile- ~bi -"'arla 
kını birliklere~ b t~ek hak 
b~ada Çalışanlar b agt§laclı ve 
cur'et cU.iler? una nasıl 

Japonların 14 harp ge
misi batırıld. b;.mların 

içind 2t yy~rc :;,misi var 
Londra, 27 (A.A.) Safo 

ımon ad ~a:n ç arın . · h 
ve <i üz m reb · deva:ın et-
mekt..'"'dır. 

B.r k Aın ı ika ba!ır·~e .. ıe:
zn etin·n .:r n ~ m ne r~ttiğ" 
tcbl'ğde şeyle d::nı mcki::edı : 

Salomon a.cl lan açıklrı mda 
devan1 e en ımrh r be t:nfında 
henüz bir ffü r sfivlemck için 
v.akit crkc.."ldır. -

Japonların G:.ı. dr..lkanal ad -
smdalti saldın 'ar. na kal'Şl nıı. -
tef:lı: km"' tlct m-evkıler ıi mu-

bir 
l 

vaffakıyet! muhafaza etn kt. - s tal"':ıfı 1 tnc1de -

ve dü..~ na a~1r zayiat ' e' l'-

1 

n ~ lan u u ,.a -
mc!rtulirlcr. n oo ıı "'tn:~l rdır. 

23 , • .c 25 A.;'.! sto t hav.:: kuv- !:1 ••dil 1 u) 

vctlcrirnız 15 dü man tnyyur<;;;;l IG ~ 
dü. ürrnü lcrd:r. St~dı.., 27 C.t .A.) - Rot\!· 

Cenıib•ı g ırbi &ılomon adata- borgs P. ı.:eıı .~ınıiı veç g"ı:et 
rındu l utt.e.::'ıderin mcvkikriui si yaz!yor: 
muh faza için yaptıkları çalıf-1- t-!Uıl~l".ıdın düsma.n clınc 
malar Um t ~rer.ıci bir ~'l{ikle:d ı. f!'C m~ı Vo!ri:ınııı a aı,"1 1?1c.-ct.ı. l 

Bu deniz ve lıav;ı muhaı ebe- suuıı ve h.aucas petrol ka\ uroc· 
smde Japonlaııu on dört luırp farının Sm et P\.llJ _ a ı~hı 'i.Tle•ı 
gı>misı ba.tıı ılmıştır. Bunlaıın i lcay'bedilm~.i mruıı:ırurıa ı.dc· 
çinae ik tayyare gemi i, t"r ~~- &s.sra korfezi yol ı le 
zırhlı Vi! birkaç :kruva7.oır bal n· ıtakı:ıyelcr nderm.e im -.:.nı, 
maktn vnı scbe e • o.men hayal te-

Belzoume, 27 ( .A.) _ A· lakkı cdılıı;e · lazımdır. • 
vustralynda.lc.i 1''fi.ıttefik unrumı ""1• ( ~ 
karar""Wunın ttblıüı. n 

..., "' · Bertin, 27 J._'\.A.) - Af1tı.1ıı 
~d • · _ lfr hal'.~ mukave nı ""'OSunan <lrildırd g • ıgöı;: 

~et_ı_ne .ıa;rm~ . du~man ;.,~c $Q '.ret bomba tayyarekri Al· 
kil<;E_k bıt k~!il~nm k&..rn U\'\ eL nlillzyanuı şn1·k. iına.li • rki ve 
J:er:nı Mı~ei>y re çı1rn.rnuştn l merkez k . .:Umları fizcı ude uç
Muttd!_kle~· n ~r bomb~ t<ty- muşl rdı:r. B;:r SA.ı-· t , ~ .ıre
y~rel~n bır Japon ~kliye g~ si Berlin lı r.:n xıı.dar g hncgP. 
mıs.nı batırmışlar, bır k1111·0.w- muvaff t, .. 1 ::tu ·. Has r.t e 
rü hasam uğratmıslar ,. g"'ltp henımivcts~-~r. 
bir iht;ma.lle batırmışlar ve. b·r ~ 
mu'hı ibi hasara uhntmısJ .. rdır .27 

Yeni bir taarruz e.,nn.sır.d.ı 
Müttefik aYcılnrı havaln.ı;.rr.tı : 
üzere bulunan on dusmL.ıı <ı."\ • 
cı ına hücum etmic-}('rdır Bu.1-
lard..an altısı tahr p · cdilrn .. ilti
si hnsara uğraiılmı tır. Bir 1ht 
tcffü tayyares: k yıptır. 

"Müttcfık orta bomba t.ıyyo.· 
re1 ;1 i Timor adasrnda nılli'y 
taarrnz eder k a :pon te islc.dn 
de yangınl::w cılrnrnmılardır. 

mız :taarruz mu nr e en yap_ 

Ka..lıire 27 (A.A ) ~ Bugün. 
kü OrtarnI'k m· >terek :::.cb iğin_ 
de bı ırıli T' 

25_26 ~'li.:>tos g ·e~i k 'al _ 
rımız mı.:ı , kesımin ~ ElınL 
reir bölg inde mm af ) e>tle 
biten bır al n .}apı ı 1 r. d'" _ 
ma11a kayı r vcrdırm · fi:cr ve 
es ı er n ardır. Bu hareket 
csn sında topçumuz merkez lte 
simmdekı dü. man ın \ zılerinı 
bomba dıınan eım· fr. 

Cephenin dığer kesimlerinde 
d •vriyelerimfain faaliye i de • 
vam ediyor. Dun k:ırn kuvvet. 
ll:TI;niz blclirmeğe de,:: r bir iY.ı 
rekette bulun .1a:mırlar lır. Mu., 
harebe revrcsi üzerin d.i hnva 
faaliyetı kü~iik öl~üde olmU<'"..l 
da ha el ı.:t sabası gtn·R av u_ 
ı;ıaklanmız sahıl yolu üzerinde. 
ki d!işman n•n.lzcmt' arabaları_ 
na veniden muvnffakiyctlc tı:ı_ 
artuz etrni. krdir. 

H a1m A tın1an 
Y~hir ~7 (h..A.) - İngiliz 

ha n kuvvetlcı·:nc mensup orta 
bomba tan1arcleri ile donanma 
yn mensup-tayyareler, dün m h 
tapb bir gecede muhar.cb"" höt 
gcsin " Mihvt'l' to hduklarım 
borııb-lamışlardır. Tnnk nnn ve 
'ta ı .ırın nrasmd bombaların 
patladığı güıfümüştür. Dört 
'bım isabet ka') dedilmi~ ve 'Y n 
gınlar çıkarılmıştır. 

Ayni geGl' İn!!iliz hava lruv. 
vetle:rfae mensup orta bom'ba 
tayyareleri ne B'rleŞik :AmeTi. 
ika tayyareleri de cenubi AfTı_ 
ka b!ifıf b ba taY)aıclcri FJ_ 
d ba eİ\ arı ıda ü h vn mey a_ 
uma taarruz Ert.mişlerdir. D ~ _ 
nık bir halde dınan Mıhver tay 
ya.relm-ıniıı ara ında ıb bala _ 
rın patladığı, jnfil{ikl r \' ku _ 
bnld14."u ve yau< ıular çıkt1ğı ~ö 
rülmUBhir. 

Hafif bir c · nbi Afrika bom 
b:ı. tavy~res· 1Fuka eıvnnndn 
'hir kampı bomb::ı.lnmış ve taşıt_ 
ları dağıtım br. 

11.1 1ta v . il 
MnJta 27 (A.A.} - Sül...'fuıet 

le g • n bir ~ aeden sonra dü.g_ 
man dilnku Çarl'}amb sab!lhı 
Malt=ı.va av tav ·arelerind n mü 
rc.kla~p bii ··ı: bir taanuz de\·_ 
ıriyesi g'" "'r i ·r. Bu tayya _ 
re1crin oldukcn mühim bir kıs_ 
mı d. va '\ a.kl.a! .a:ın an geri 
püskürtü~,,,.·· . ü ita.rafı Spitfi_ 
re'ler tarafı dan dağıtılmıştır. 

Ö~lrden so·u dü nnn avcı_ 

Lo;:ıdra 27 (A.A.) - Dut· de luya sorar. 
K t'ın cenaze "ni tamyruı t _ - Sa.'::ıılmn v • mı? 
b t b runhü Pcl'!1Crn'be gu n! !Bcnkı tercddiıtstiz :v;ıp ~ 
1s , ın Hnut pres !·asaba -1 rır: 
sından trenle aynlmı~"· 1 - Hayır efemiım, ~o tur. 
Ç'..örçU, Ern1a taci11 tte b 7 ndıt Bnmnı 

I...ondra 27 (R yo - S at em r o d oınınııya 
19.4.5) - M.. Çör).1, Kralın Lon D u, besmcı, lt:mcı, y~ 
drava avdetinden b'r k ç saa.t dinci S"!b1mlar6an ar rol& 

sonra, Buckin , am ıs rayındaj ki ı durdur.uak yuı nı 1Zllll" 
huzura l 'b 1 edilmi~ir. na: 

13 :-vekil, küçük kardeşlerinın - Bıınlara ne chy m •. 
öhimü m'hıasebetile cı1 s:ımimfl DU.'.jünmcz b le: 
tnzİV"' ve duygularını ırala ar_ - öylo şeylerden bahscd• 
zetmiş ve müteakiben OrLa ark ki, unutmw:um bile. Bu.al ,·dat1 
ve Mo ı·ovrıva yaptlğı seynh.ıt n çıkar reis bey, bız yenı t:i6 
lıaklond Krala tam bir rapor rokulım .... " 
vermi!;tir. 

ee 
- Bil§ tar~fı 1 fnc; de -

nı tehlikesi karsısında kal ış 
oldll.t,ÖUnu ve 1ngi1terenın me_ 
t ikmı bava mtidaf::ı.n mı tnlrvi_ 
ye etmek mak d"le ~ti-;n 
b.rşı sahiline derhal tıyyareler. 
hn 11 miıd!lfaa to lan 'e b:ı.rnj 
balon 1arı gönd rmi~ old ığunu 
.if l etm · tir. 

r 1 rı 
Anl\aın, 27 (Yeni &rb:ı.lı) 

Meriyete girm · b33"'...ıı knrt! :ni
~mnamcsine göre :t.J:ıtbunt U
mınn Mü iirl~rru t.F..raf dan ' 
Jnnda : zaya kartbr 
tir. 
Bunun jçhı. haı 'ete uri t 

gw. ürincı b:r iı~ olm yan • za. 
nın listclı:rı mıntaka.lurca h..u:ı..·
lanacıık 1 

e rlHni 
ikl ı·i 

plan? , icar 
J. :vercleri.nı. bn:d insafsız 

u 
mı ıı 

ne 

Melbourne, 27 {A.A.)- A
vu:;traly:ıda bir Miittefik i.issun-ı 
den resmen 1b1ldirı1d1gine ~\re:. 
Japonlar Yeni Gine'de .Milnc 
körfezine asker ç:ıkarmışlııro.ır 

:toa e" a ı tm~ lcr \' !b rçok 
mesktin mahalli i ~l ctrn.' 'l"_, 
d:r. • ., te ıhmiz • ·a e n bir 
s~wal? neticcs dusın n n - -1 
nem.ı b r listahk m vhiini 
ele ıg çirmi.tir. ··ı:;m nd n °01 

top. 12 mitralyöz. 12 avmı ttı_ 
pu, füı zırhlı mb:ı iiTana.m c _ 
diln iŞtır. B bır kc im ıer 

lr.m d mürekkep bir ~ç lrü_ 
cült gruu faJtayn ?a.:ı ... ı~~mış i. ~~:m;~~~~~~Zi:~~!SJ[::!:::s;;:~~::fiE:!'.iZ=:~~ı~•"-"-"· 
sc fü.' sahili gccı>memiştir. ~ 

Ka:t'i (NıPt!.oo iB"rkaç Giin 
on i Olana ' 

Welington, (Yeni Z land..ı), 
27 (A.A.) - U. P. 

lvi ha.her alan n. kcrl m::dı!il
ler -Ameı ilcan \'e Japon kuvvet 

' d . lerı arasındaki hava ve cnı~ 
~arpışmasmm kat'i snfhasırn, 
girdi~ini sö~1emekted;rıcr Çın · 
pısma şimdi Midvay Mercan de 
nizı muharebelerinde o1du?hı gı- j 
bi denir.de ve havada 'bir sn f 
vahsiyanc knr ıla alar ş ı._ 
linde geliAmektooir. lyi lıa.ber 
alan mahfiller, deniz faaliyeti -
nin Jüdl nd rnu'lmrebesinde 'Ol· 
dUoılTu gi~ ha:rcldit sahas nın 
-çok g niş olması yüzünden, bü
yük bir den.iz çarpışması şeklin· 
de g l nncsinin pek az n.uht.: 

eı·irniz -3 ,agır ı lmnn t nkını 
tahrip ebnişler ve 40 A ı n 
öldünnit,c: a-, rJ111· a ru slr..r. 
ganlmctier el g <'irm 1 dir. 
C . klanmı;l 5 · :;rna.n t yya _ 
resi düsınınlı ı rd r. 

Stafüıgra n ı:; ı m ."1 _ 
!ki bölg krt'a:I rım z :ö mt: 
dUşman k :v t rıne k ırşı id 
deUi mulı:ı.r bel r ' "imi lcı· -1 
dir. B:r kesimdı;; Almanlar tu 
at.el ·)le ve u a'klo.rı i1 t dıruz 
hazn ığı yaptıktan sonr mu _ 
harabeye C.inemli b'r tank grtL 
pu s-rmu 1 rd'r. A keı ı timi _ 
zlıı açtığı a. "· lS t nln :pa.r-:a 
,parça etmi .tir. El bomb lnri!c 
ve alevli şişelerle sıUhlı husu .. 
si müfrezelerimiz hatlarınm:ı. 
yn.rmağa mu\.'.lffo.lt olan bir ta.. 
ilam tankl ııın hnkkmdan el _ 
.ıni~lerdir. 

~~ 

• 
aı Velci i 

- Daş tarııf 1 ıncld" -
nasından gnra lmdnr ccna?,e n. 
!ayı-ın ark an yal ız Jl!lYL 
ta:ht hPJkı dc-~ l mcmlek tin h~'l" 
taı, ıınd::ın P-:Cl •n ınsan1ard::m 
mürı l:ke: bir kalabalık yüru • 
müstür. 'I\'rene p ı la.m ntomm 1 
kubbc1i b:.iyük salonunda yapı. 
lan a:ui bir eyinle başlanmış_ 
tJr. Cenaze burada bir katnfıı.lk 
üzerine !lt'erJe 'rilm 

0

f}ti. Uütc • 
veffuııın · zev i, hal ya Hnri • 
ciyc nazırı Kent Cinno, Alınan 
Hariciye Nazırı daha b skn ~c 
ınebi devlet ımimessillcrı ve hu .. 
kümet eık&nı törende hnzır bu. 
lunuyorU:udı. Oıdu p ·s'koposu 
müteveffantn hatırasını bir hl 
t be ·ıt 

lf..ydnM -

ektepleriııe 
T,~f .ef:enin '{ay~t ve 

Or Bursa ve Bolu Bil 

Alınaca 
f{, fJul yartfarı 

Kotcluikovo'nun doğu Rim 
bölgesinde füi.t;mruı 't •1 laı ı \~ 
piynd si .ilcr \;l;~ tc ~s 
etmi ;;se de top umuzun ı deı _ 
li müdahalesiyle püs'kürtulm:i.it<;., 

aş d 

Amerikan entellijansserviEıi, 
Sa.lomon adalan cenubunda bi
rinci, ikinci, bcf;ınci ve altıncı fi
lolarını kullandıklarım, bundan 
başka 15.000 asker ile 200 uça.le 
lan bulunduğunu haber al.mş
tır. Ancak, kendi kıyılo.rını ve 
çok uzun muvasala yollarım ku· 
rumnk ihtiyacı savaşa ı:;ürül~
cek harp gemilerinin sayısını 
tahdit etmek zonında bırak· 
maktadır. 

Japonya kıyılarını himayesiz 
bu aktığı takdirde öldürücil bir 
yıldırım taarruzunun başka b:r 
istiknmctıtcn. Ja.pon~a. üzerine 
saldırmıyaca.ğındıın emin <leğli. 
dir. 

tür. Süvari birliklerimizden bi_ - Eap tarafı 1 incide -

ri Alman hatlarııun gens:ı.ne ao Demokrasi d \ası bizım d va-
lmlnms ve diişmana ağır ka.y1pl mızdır. Bu d, vaya el mizdeıı 
lar Verdirın~tır. (Yeldı i l«ıdnr ys:rdtm e fk \'C 

Krasnodaı 'Jn cenup bö ,,. n. ~iıne1rte d~ '"'In b ~. K !1P-· 
de şiddetli muharebe dev.ım c. nıız u biiy..ılı: r,-iıçliıltlcr bul!1n
diyor. Bir kesimde Almanlar ö_ m tadır. F knt demokı asılı.:• 
nemli bfr te1>eyi isgale tes bbiisl bu 'Cia·vad. ı gnl p çık caklardır 
et.mi. lerse de topçumuz dü~c;n m n d ·ye i 
topluluğunu dağıtm1ştır. 1\ıya -1 •. 
demiz karşı Uıarruzn geçmiş ve B •lin 2i (A.A.) - Yenı ~?-
göğüs göğüse yapılan sava ar_ lıye Nazın lotLr Berg r, dun 
dn yil7.den fazla Alman öldü • ö;;. eden E:0.'1 a. ·ab ı :~ c -
rülmüştür. ı~r muha ırlcriııt lmbul ıle tat.. 

Proklandnaya lıölge,:,inde neh bık eunek nıj<>Lincle bulundu~u 
ıri asm k i~in yapı'nn tı"ddetli proJ ı n umumi hL tarını an.. 
muharebe de\ anı etmektedir. latnn ;.t;ır. 
Düşmanın iki sabih köpt·ü il Rol ı B ra r . .iki senedir A]. d 
tabrip edilmi ve bir ta.n'k ve man •a adhve ~.ni ı ·J:ıh le u~- h 
piyade toplulu!hı daihtılını~lır. ırJ ~· n'l 'c. bu Jıusustakı d · i!n 

Mozdof bölgesinde ditcınuı.nm celt:r ni km k b.ı kıt.npla 1ıulı1!'~ 
tanklarına ve seyyar piyade kol sn. etmiş hulunduğ n ı_ s ylem.'"' 
larına karşı müdafaa muhare -1 ve adliye nuaı·ı sıfatılc .~D:~bık 
heleri yapıldığı bildiriliyoı. cdeı..;cği proğramın, bu duşun -
Brianskdald cetcler tank v.-~ eder tamanuie u~gun olac .. gı_ 
kamyon nakleden bir Alma:ı nı belirtm1 tir. . ~ 
kıtarın1 yold:ı.n çıkanmslardır. Adliye Nazırı. jenı _.Avru11a. 
40 vagon tamamiyle tahrip c • niz~rnunın, kmn.·etc dcg-ıl. lrnk_j 
dilnıistir. k dayanacn.g'lllt v~. karn:rlnrı~. 

Houa. 27 (A.A ) - EV\ el':ci dn nıü takil bir 2 ııyc & mı_ 
gün Arhavi ac:iklan da :,.lc.:11 r ne •r< ftnr oldug" ;:ıu iJfwc ede. 
içinde bir Rııs tavvaresi deııize ı·ck. d .1i tır ki: 
düşm.ü? ve> d ıh ıl hfı. li<>e H.ıiııı.. "H. kimlerimi;lin yeni bir ta_ 
giden muhafaz9 motoıii n.üt 1. t- lim ve terbiyeve t. bi tutulma 
tebatı taı"afuı ta·~·ıued<. bu- sı zaruri Tir. Alman nıahkcmC' 
hmn.nlarda.n 'ki.si kurt!llılnuş- ]eri teşldlfıtının zecri bir su 
tı.r. Ta.yva.re b .tııtı~U". ·"'ette ı3Ialu l:l.zımdır. 

k, g~~ mahkümiyet1 bu!unn.a-

recede bltirm4; bulunn k. 
O n n Mck.t<?bı Mudu hıgune h • 

\e, 

e bakı 

15 Eyi 
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~·~Nl SAHA-

f RADYO PROG 
- 28 Ağustos 1942 
7 .30 Proı'.:~. (Pl ) 

7.32 Vucı.ıdüınQ -/19,00 J{ 
zil çalıştır:ı _ 19.15 fil 
lım. 19.30 /\. 

7.40 A. Haberleri 19.46 1'1 
7.55 Müzik (Pl.) 20.15 Wl 
8.35 Evin saatl zrt 

12.30 Progrom. 20.45 ş:ır~ 
12.33 Ş:ırkı ve tür kUıcr. 

killer. 21 .00 Z 
8 
9 -i---7==+--+-~~=:--ıı ve 

icabında günde 
ağrılarınızı 
kaşe alınabilir. 

derhal k 12.45 A. Habcrlerı vır 1 

eser 13.ao Müıik peş - 2uo T rtı 
rov. 22 00 R< 

18.00 Proğrwn. orl< 

T<'<la\ ul \ac;ıta ı - Ç. lışma, 

2 - E rrler - Bı l<.'t \erilen y .. r, 
3 Şuhrıı, 4 Su ıle <'\·rılmi top! 
rak - ı. i, 5 - Fen, lık isteyen -
S.m'at, 6 • Gerr .. krin ugr. dıkları 

1 
Y<' • 7 - S >d Ç<.'ken Beraber, 8 -

Olm mı • 9 - Grnic;lık - Bir nıu-ı 
h. rrır-ıınızın • dı, 

18.03 Fcısıl heyeti. 22.30 ~ 
ıuo Dans müziği 22.50 :ı< .. 

SU ER Dll:N 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 
1 - Muessescmııin Dcrı ve Kundura Fabrık:ılarınıı J~ 

A i IACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin k:ıbiliyet ve kudretine gor<' r.ı~ 

kuruştnn b::ışltır, bu ucı etten başkn fc\ knlfıde zam:ınbra 1r • b 
11~ 

ödenecek, ayrıca ögle yemeği ve iş elbisesi verilecektir. 

Arzu edcnkrin 24 Agustos P:ızartcsi gü;iindcn 8 J:;>lul S Jı ~ 
kadar her gün ve 10 EylOldcn 19 Eylüle kadar &ılı \e Çı.ırf>."11''1 '1 
!eri Çarşık;.ıpıda İstanbul Aynltknbıcılar Kooperatifi mcrkc l•ıde ~~~~~~~~ 

~~~~~~~3:~5E:i~~~°!~~AE~~~~~~~~~~ı!11:5kmnml!!:.1~~m~ü8m~e~s~~~li:::l:JS~ın~ocpl~uii\.'!::M~c~h~m~c~t·er.zlin~1ü~r~ac~:ı8a~t~e~trneclc:?!:cn~·~19ıuen~o•l~L':J 

• ·e<l n bu kad r g"I; o· U

r.atı ın? . Nt>dcn b r arı ev\: el bi
l rl·ırıE<ı n? 

fil ro , ! ıulla, ~Un , Ti ct.)y}C-

Y.:.lrn b, n, y. lmz Y ı!.- ıcı'<· 
l pi.ir •!;m yo. lum kı, 
• ., d ı. ~ onık AH ile g-u-

- Yakncıkbyı ynbana atma
yın ... Sırasında beliıdır o ... 

Yalt· <'tklı Hasan, ay.ık giirc
ı:ıindc Molluya daima y~nnı göm Etimesut radyo binaları 
lek ek~ik geliyordu. Okuyucula
rım bu tabirden sunl11·; anla- Ankara, 27 (Yeni Sahalı) - · 
malıdır: Bazı pehli\'raıhuın ha- 1'.,"'timesuttaki radyo lojmnu bi
sımlanna göre ayak gürqleri nalarınn ilaveler ve ayrıc:ı bir 

Tak imde Sır::ıscrıilcr 86 
HcrgUn ~nt 10 • 18 nratında talebe kaydeder. 

llusu• lyetleri: Y .1bancı diJler <>i:retimıne ehemmiyet vermek, tnlt"be-
sinln s hl.at ve inr.ib;ıt.ılc yakındcın ııhlkadar olmaktır. Eskı t kbe 

k. yıtlarını Aı,'\lstos ııonumı kadar yeııılemel.dır. Tel,.fon: 41159 

YÜCA ÜLKÜ L.SESİ 
1ı1a:~ Kayıdlar& baş!anmrştır. Telefon: 20019 -~ 

Kapalı Zarf Usu/ile Eksiltme ilanı 

Yozgat Nafia Müdürlüğünden 
noks;.n olur .. Yr nı ha.7l haı:ıını- depo yapılacaktır. Bunun için ı - Ekııiltm<>ye lrnnulan ş: 
!arına nv:ı.k güreşi uydurn.maz- 355 bin lira barcanacakbr. Yozgot Sorgun yolunun Şch:r d:.ıhılinde yaptırıLıC'nk 63752 lirn 17 
lar. Fct it t nlt giirt <l~ri buna kuruş ke~!IJ parke kaldırım ve ı.nmıliznsyon l~i: 
mukab l ~lin olur. Bazı pchli- z A y t . 2 - Bu i~e ait şartname ve cnok şurılaıdır: 
vanl. rın da ltülli•·cn ayak·~ılığı A. - Eksıltme şnı tnamesı. 
yol<tur. Yanı ay. k güreşini iyı 24 Ar,ustos Pazartesi günU kah- B. - Muknvcle projesi. 
yap; mn· lar .. Faknt tur.n muka- Hme rell'n meçhul bırisi tarnfmd.ın C. - Nafıa ısı ri genel şm tn:ımcsi. 
bil altçıhkları mıitlütir. Hangi I ccketım çalındı. tçerısinde trr.n Sc- D. - Şose ve kopnıler fonni ~rtrınmesi. 
pohlıv .. nı altına alırlnr;.-;a mu-

1 
fnrethaneııine aıt pasaport ve sic•l, E. _ Husus! ş:ırtn:ıme. 

hcıkkak hırpalnrln \Cy:ıhut ye- e<.ncbUere o.it ikamet ve iın\'an F. - Keşif, Mctrnj, proje, 
nPıler .. Razı pchlivnıılr.r da cılt- te•ken•lcrı vardır. Bunların Y€- tsteklıler Yozgat Daimi J:<;ncürnenindc bu evrak ve ~rtnomelerl görc-
ta y ıttıklan zamıın tehlıkclıdır- n 'c ıni nlııcngımdıın eskıl rinin huk bilırlcr. 
Jer. p, tiin<lchi pdılıvanı yüzde mu yoktur. 3 - Ek!illme J0/9/942 Perşembe günü saat 15 de Yo1.gat Dııimt En-
<l<'~ ... an yenik düşuıüıler. Bun- Beyazıt Ordu cpddcal 121 No. cümeninde yapılacaktır. 
larJan biı :ncisi Ye, fevkahid ... sı da kahveci Hüccyln Nehru§ 4 - Eksiltmeye gırebilmek için isteklilerin 4687 lu::.'1 Gl kuruş muvak-
Arnavutoğludur. 1k:ndsı Yöriik kııt teminat vcrnıelcri ve bundan b:ı!ik:ı nşagıda'kı \esııiki h:ıız bulunınn-

Alidit. Ücüncüsü de HcrgclC'ci ~m'~lil DOKTOR lli!!!:!imiml farı lAzımdır. 
lb.r,ahimdir. Yöı iık Alı de müt- A. - 1hole taıihlndcn 3 giın cwcl muracaatln ekültmcye glı·cb k-
lıiş altçılardandır. Yi;ı iık Aliyı, HAFIZ CE AL cekkrine dr ir vili\yctten -. esika ıılmnları. 
allına alm:ık ·3,..nıek başma be- ı B. - ln.,nııl o;".Şında daimi sure!tc bir miıhendıs veya ten n.umuru 
lıl clmak denıP,}·"i•-. Ona, altta, Lokman 1-lekim bulundurulmn~ı. 
h n ,i oyunu • karhırsa muhal< 5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede ynı.ılı s.ıatten bir "aat cvvcli-
kak muknbil'ntle keııdil~rı bozuk ne kadar Daimi Encümenine gctırılerek encuınen rei ı ••mc bir makbuz nlu' 

., ·ı. 1 b 1 Dnhiliyc Mütehassısı o 
düşer li. \ öriı.ı-~ A ın n aş PC 1- kabilind,., vertleceKtir. P11stn ile gönderılecek mektuplar mhayct 3 iıoı u 
l.vanbklaı ındn magllii1 E:tt iğ: Divanyohı maddede y. zıh santtcn bir saat evveline kadar r,c-lmıış olmn• ı \e dış zar-

ü üst,, pehl"vnnlarL"l ekc;er:.;;ı altlan gu- ı t-Jı~ii:!~~:&:!lmaml!J!DmımS tın mühür mumu ile iyıce kapatılmış olması ~rttır. 
r . lC'ndir. Ya, b•ı· kılçık ile, va Postada olan gcc kmcler kobul edilmez. •9156> 

bir~rad~~~~aarna~ .. ~amm~~~•mm~a~===~========~============== 
Ya, sayvantla, ya bıı topuk d-ı M • L" • 
leme ile, ya b r iç kö:'steği Jle. usevı ısesı 
ıhi. ... bozuk lfücijrüıdü. 

Hcl" onun kc1pt>k kuynıklaı ı, 
yan lolrıklorı m .1hur il~mdı. 
Saı mada bulunan hasıml:ıru ı 
çok ker lcr yaıı kılçığı ile mağ- 1 lııp ctlIL~tı. 

Koyıt ve kabul muamelelerine 
başlamnıııtır. 31/8/942 tnrıhine 
kad:ır Paz.ırtesi ~ e Perşembe 
gunleıi ondnn sonra her giiıı 

muracııat edılebılir, 

Biı'tı.nlemo lmtlhıınl:ırına 

31/8 de Başlanacaktır 
Bllhaıısa kuçuk sınıfüırın iic

rctlcri oldukça tenzıl edıldiğin
dcn müraca~tl~rın çoğal cağı 

memul olducu ve smınara ka
bul olunncıık talebe miktn ı tah
dıt edıldil:i için milracrıotLırın 

bir an evvd yopılması ıuv .. yc 
olunur. 
MUSEVi LiSESi M0D0RL0Ci0 

Mili" Müdafaa Vekaletinden 
I. - Askeri liselerle, Kırıkkale san'at, Ankara musiki, 

Kayseri ve Merzifon gedikli okullarının kayıt ve lrnbul işleri 
"Konya askeri orta okul hariç" 15, Eylfıl 942 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

ll. -- Maarif liselerinde biıt ünle.meye kalıp da bu tnrihe 
kadar bütünleme sınavlarım kendi okullarında muvaffakıyetle 
veren istekliler de askeri liselere alınacaklardır. 

Bu g'bilerin namzet kayıt olunmak iizere şimdiden birer 
dilekçe ile bulundukl3n yerlerin askerlik şubelerine veya doğ
rudan do!;'Tuya okul müdürlüklerine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (9070) 

Sarmayı vm·!nasım bilmıyc·n 1 
uf ık bir nokımnlıl< yapan, uur
nı . mı bozuk Jiı~ ... n pehliva~hr 
~ ü de yuz mı ğlt:ıp olurlnrclı. 
Çiinkü Y c;rük .Ah. dıı hemle gli
rc.cı rdi. J<;n ufak tuiu 'hı bır nok- ı 
s mı goziıııllP.ıı k 1 ·ıı rr.azdı. Der- , 
h· ı muktıh le::"ni yapaıdı. Yo
rükle ~üre~~ çık<ın pehlivanlar 
&llfw"t getirirlN'dı. Çünkü J t:r 
tarnfı tehlikeli bır pehhvan·h. 
Ko&koca I\:el Ali1;0ki, yırmi ye- ,~~:rı:~~EZ:'§öıJ:::ıEr:E:X::ztd ~a:'Ji~~~2:i!~~•Ei?!'l:m~mz:t;;Qi~mzacmsı•~~ 
d", yinni allı ::.ene Türkıyc im- -----------------------------=--============= 
p.ıratorluğu b.• i pehlıvnnlı~ıı.a 
n:ımaglup olarak scıhıp olmu. -
tur. O, bile Vfü iik katıo1nndul.
tan sonra (Yö .. Uk lı.U katlolun
mu~tur. Vıze cıv~u·mcla, sıı aı;,ı 
gddiği zaman ya .. aca•;.ım.) sun-

SA AlK IZA 

laı 1 wylcnıişti? : 1 
- IIayatrmda en müthiş, en 

ağır, en gaddar peohlh·anlarla gü 
ıeş yapbnı. Ve, hıç birisi be
ni ne ürküttii ve, ne de tiY.diı. 
Fakat Yoriiklc güreşe çıktığım 1 zaman kalbimin attığını his. e
derdim. Hatta ke:n li kenchme 
kızardnn: Neden bu Jaiçi.ık hc

ı c. · er ı al'dı. İşle Kadu gulı riftcn yılıyorum, diy<! Uzülüı
Mı lm et Moıra, bo) le bir pehli· 1 düm. Fa.kat elimde dl~ilJı. Bu- 1 
vı ı. B altına güreştikleri za-ı nunln e~leştiğim zn.ntau mutlak l 
n;. ,ı d bu ava.ra,ı bir pehlivan yüreğim atardı. Çünklı çok teh
olcl: pmu gt031.<'nnişt:ı. Mollanın likcliydi. Ne kadur ağır basıı.r
Yn.J .ıl klı ıle güreşırken Yôrük san bas! .. Ne kadar gadrlaı o
AJıv dii.-;ümncsi tabiidır. O, işin ıursan ol! O, daima tehlikcliy. 
ı:sonumı dtişüııiıyordu. Yörük A 1 di. İnsan neresinden tutacağını 
!iye gelince, muhakkaktır ki o şaşırırdı. En emin sandığın yer. 
da, J<aırburdan sonra Molla ile den tuttu~nu sanmış olsan bi
l){! ol t.t~ını diı~ünüyordu. Çün- le birde bakarsın en tehlikeli o
kı o da Mollanın ~ü;eşin~ g?rü- yuna düşmüş olurdun .. Doğnı
y<ırclu. Yakacıklı gıbı heı:li ıste- sunu söylemek lfızım gelirı.e; 
dıg gıbi oynatJyordu. Bır ara- i>en, Yörükle güreş yaptığını 
lık t. k. c.ıklı Hn..c;an, h'U.ııııı~ı zaman onu yenmek icin güı cı:;
top.ı.rı c11. ~ fırazlıyarak sı..r 1u mezdim. Yenilm mck i<;in , \'::.
}, ıi . 1,l .ıdını kurU:ramamı tı. şırdım. Halbuk', en ~f'tin lıa
H ı ıı, • acıdı, ruha.yet kur- sımlarıma. b"le böyle bn.re. tt et-
t .. l (.;u • nı an.Ia~,nca dönüp medim. GncldarcaBm..ı., lurası)"<\ 
lı n llınn yatt. Yakaukh ctircş yrı.ptım (Arl...ıw \':\r) ı 

"r al m v 
zorlukları aber 

s tımın a rast dı v ınız 

eriniz, 
Tozlu, ısl k ve eksik klömür almayınız. Kömür 

fi tı muayyendir. Fazla p ra vermeyi iz. Sarih 
adre ve müsbet vakıah şikayetleriniz de al takib 
edilir. 

Bu hareketiniz ~ kendi menfaatiniz ic bı 
olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: (Ankara va lstanbulda) 

Türklg Röm r Satış ve Tevz· ü sse e .. 

'Türk Maar'f Cemiyeti Resmi ilan işi 
ilan Bürosu Limited irkati asfi~ 

.JI 

emu rluğundan 
Temyiz 'J.lcaret malıkcmesin<b fusdil< edilmi ol JI 

bul Asliye 3 üncü Ticaret nıahkenı sin.in :942 123."J ~ 
942 38 lmrar numnraJı \"e G 3 942 tnı~Iıfi ilfımı mııdl.i ıı 
t:uımılda Yenipostnlınııc lmrŞJsmda Enururn h~mıu(lJJ 
faaliyet eden Türle ~laarif Cemi.} eti P..cısıni İlfın İşleri J:J&I 

UnUtOO fıirkJıtiııin fe ih ve tasfiyesine 1 tanbnl ın'lt~t 
da.n Necati Yal:unuı tasfiy6 ınenınnı t:ı.~ in 'e intitıı:ıbıW 
vcribriış \'C tasfiye m.emunı tarafından münf<'Sifı ~ir ,et 
nıelll.hnın lremafissabıl< tasfiyı~ mmıunı nanı 'c l•~l:JpJ 
oJunaroğı ,.e şirket müdilı', memur Ye müstıahclranlı'rlııi" 
z.ifelerindc keı...1lJk eskisi ~ibi icra~/i 'n.zifc .-decıeklNi ,ıe 
fesih "jrl;;ct alac.n.klıhıı:mın ı;irkd tcl.i lıukulnmu Mr sc&t> 
da bilrnüracaa l.ı,.bat ctmt"lt·ri ilan olunur. 

Alobilga Yaptırılacak 

Maarif V eki liğinden 
1 - Yeniden :ıçılncnk köy kndınlnrı gı:zici kurc:lr.ır ı~ir • 

\;<' mıktarl. n y:;ızılı on iki kalem mobilyanın imnlı kup. lı uıı f ıı 
sıluncye konuLnuştur. 

2 - işbu on iki kolem mobılyam1 yapıldığı ycrdt! Hslııı t·t 
tahmin e<l.len bedeli 14.425 lirudır M uvakknt tı.:ıııınatı ı.mıı 
ruf;tur. 

• rl!l 
3 - Ek ıltmc kaı: lı 1.aı-f u,ulile 10. F.vh'.ıl 942 Pcrıwnıle r· 

15 de Ankar, d:ı Mm rit VekillisI rrh n oın:ıa k.omü•yo ur.d. y: J 
1 

4 - Mobilyrılnı·a ait rezim ve şar tnanıcler, 1stı.nbulcl.ı Nı 1 
• 

de Cumhuri) et kız cnsUtuleri Müdur luklcrınde, Ank. t. d. \' 
-. a1Jm MUduı IU(;undc gbriılcbilir. 

5 - Elt ıltmc ·e ı tekli olnnlnrt.ı 2490 sayılı knnund ya• 1 

göre mu-. akkııt ten nntlorı ne tekli! mektuplarını en çolt 1h_,Je 
bir saat cv\Cl Vekill"k "'rıtın alma l~omlsyonuna vermış vı .)• 
ulmulnrı lazımdır. Po ı... da \ ..ıki ol:ıcalc ger kmelerdcu mc ul yM 
ınez. 

G - EksllLncye i tekli olanların, evYeke bu g'bi ı lCTdc 
8.000 liı'nlık taahhullerde bulunmuş oldul,lal"lnı gösteren bclgclcrı 
mdcri Iiızımdır. 

FtJ: anın cip i 'e ev afı Miktan Fi~nb 

Portatif m:ıcn 50 adet )8.-
> S.ınd:ılyıı 50 > Hl.-
) K, ıyola :iO 'll 14-

r:lbise d,ıl:ıbı 50 ) 50.-
Kom udin 50 > 22.-
Portatif clikış ınar;. sı 50 > 43.-
Elbıse n kı ı c.20 kışılık> 50 > 32.-
YC'mclt dol. bı 50 > 23.-
Mt.to. k c-;v •• ı dol..ıbı 50 > 22. 
Kfı!!ı t lrn t ı u 50 > 5.-
Y. ı tahtası 50 'll 15.-
Pro\ a :ıJ: nası 50 > 

TÜ KiYE C . HURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KurnlIL,5 tarihi: 1888 - Sermaye5i: 100.000.000 '.l'iirl' 

Şuha ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icati her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28~00 lira ikramiye veriyof 

Zlrnat Bankasındn kumbıır:ıh re kumbarasız ~rruf b&pt: 
en nz 50 llrn:ıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11e 11

' 

plana göre ikramiye daiJıtılaeaktır. 
4 adcd 1.CCO LINlık 4.000 Lira 

4 • IGO a LOGO • 
4 • l80 • ı.ooo • 

40 • 100 • 4.ooo • 

1 OD adod DO LtnlalC 
"\20 • 41 • 

1IO • • a 

• clJ.lıı 
O 1 K KAT: Hcsnpl:ırındaki p.ı alar btr sene içinde 50 Jır!' -c 

dü~iyenlerc ikramiye ç ktıllı ':ık \ırde % 20 -t 21 iyle vcrıl 
u:r'abr dört defa ı !l&rt, 11ireziron.11 

lill "" 11 :wr· •"'ll.!:.ı uc bU'llılcriude çelrilczcldit· 


