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lAZAN 
: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

ZAFER BAYRAMI 
Mutlu gün, dün yurdun her tarafm da büyük 

n~şe ve sevinç içinde llu .tlandı, Taksimde 
yapılan merasim çolı hegecaRlı oldu 

• 
kaldı 

bir 

Zafer bayramı, yağan yağmu raklarla donanmıştı. Halk er _ \'e saat 10 a kadar devam et -
ra. rağmen dün §ehrimizde iç. ken saatten itibaren Taksim miştir. 

I
• . llaşlang 

1 
ten gelen büyük bir ncş'e ve meydanına toplanmıştı. Saat 10.30 a doğru Vali ve 

l<;i (ıhnn harb" .,·· . ·~· sevinç içinde kut.lanmıştır. Proğram mucıbince saat 8.30 Belediye Reisi yanında İstanbul 
et , Rır-me 'I'urki ..,or?uk. lecek 1;>ir ruhi halet içinde idi. Bütün resmi ve hususi mües_ dan itibaren Komutanlık bina _ Kuman<liını ile merasim ~.umun_ 
d ti :)o.rırukınd 

1 
ye ~ştirnk Nor.ma.ı ~iç bir tedbırln fayda seseler ve nakil. vasııt.a.lan bay_ sında tebrik mera.simi başlamış l(~onıı: Sp.. 2 - Su. 1) 

v:h~Ph~~te~m~y k~ e~7ooe~i~~~~~~t- ----------------------------~--------
f.ık oldu. T . kalınaga mn- te bılmek en çılgınca çnrelcl'e 1 ~ , ., ~ 1 

:dıkça, larnfsızuurruza ugra b~~ ~rulmasıw teşci edebilirdi. RUSYA'DA Hı.ndı·standa Hava harekaAtı 
1 butun 'I'ürl ~almak bu- Çunku o zaman işin içıne bir 
kuk Htıği bır ~ mıUetınin itti- "Belki._, unsuru kanşırdı. Mn-

~belrniştır unun kuvvl!tıui dem kı nasıl olsa mahvolcıca- ALMAN KUVVETLERi yen•ı J •1. f 1 • ı. a'ıinc.ı Cıh ğız, ~elki şöyle yapnı"Sak mem- noı ız ayyare erı 
i'"l n11;ı.n • aıı HarlJcın Tür- lek.etı kurtarırız derneğe zihin-
iar'O.nl k:ırdı? İkıncı Cihan lerın, rneyletmesi tabii idi tedbirler 

>rJ11Yo1 ·> Birı~~~a~ı. nıç.-ın ı~te· ~rkiycye ?ost gib: da:vran _ 
fı· Jltı.nla1·Ja. ço: Cıh n Harbini maga ehemmıyet veren clevlet 
;J.,'lurı va.rxıı 1\ Ynkındau:ı ~o;3t- yalnız Almanya idi. Mfü~t<'mle

f.' Jll<'tıuze h • u harbe ıştımk 1 ke yağmasında geç kalmır; 
~n .. unakl, ~rat taraftar ol - A v.rupadan uzak kıtalarda tn.' 
~e atıirna ~.n r, dostıanmı gilizlere ve Fran'sızlara reka 

Stalingrad iatih
kimlarında bir 

gedik açtılar 

" 

Yangın çıkaranlar 
kurşuna dizilecek 

---'6"""_-- .. 

Belçika'da bir 
·hava meyanına 

liücum etti 
r>lerııı en ~ 8<.'vked n sc- ı bet edecek, nrzulannı icabında 

;u den, ınc~~l, vat< n hı~le zorla k~bul ettirebilecek kadar Rı·evde Rusların kuvve. t .i Kalk Ota gazeteleri tekrar 
~etnın a lıınd etin iyıhğ'inı kuvYetlı donanma yapamamış intişara başlıyor Alman uçaklara da 
f$ 1t i surett n ıbnet olduğunıı. olan Almanya, Osmanlı impa - hOcumu şjddetini Karaşi 30 (A.A.) _Cuma lngiltere'de bir ıehire 
\) trıdı >.ı ili ,c.ınnıyetım \•ardır. ratorluğu arrunndan Basraya k b d" 
~~Un lnılletŞeı, ınemleket ve ~adar indireceği bir demiryolu ay e l~Or 3.kşamı cereyan eden ve bir bombalar attılar 
~ ~etjllj h Vatanın hayır ve ıl~ Osmanlı imparatorluğunu Berlin, 30 (A.A.) - Alm11n ıtramvayn ateş ''erilmesi ,.e Bern 30 (A.A.) - Londra_ 
g\"Jt usor. nrbe kanşnıanıa:kta hır ne\•i müstemleke halir.e ot~li~gı-~. başkumandaıılığmm j polisin taşa. tutulması ile dan bildiriJdiğine göre, aVCJla -

191
41 

_ kalbe.~meyi .. düşlinüyor ve bunu \)U neticelenen hadiselerden son nn refakatinde hareket eden 
'buyılk b 18 ha"bındc 'l'ürlo ·e da yuze gulmek suretile başa- Aşağı K\Jbanın cenubunda Al ra hükumet makamJarı bir lngiliz bomba tayyareleri Cu -
u1:yrli li ır ımıı: ratorluk hal çıkarmcı.yı daha emın ve karlı ma:rı Romen kıt.alan düşnıa.nm {Sonu sıı. s su. s u\ martesi günü Osta.nd limanının 
ıçın iııı.rbıduUarını genıslC'tm;~- buluyordu. . . kuvvetli bir mukavemetine ı ağ tesislerine taarruz etmişlerdir. 
har-1~ c)(ı ~ozc alacnk kndar Her tarnfta gızlenemıycn bir men sarp arazide ilerlemekt~diı Başka bir teşkil de Lil ve Lens 
l~ı rna !fld~ Bnlkaıı muh.ü"e- ~URlmete tcsadiif eden Türkiye ler. 1 1 bölgesindeki elektrik fabrika -
ıu~ınu~t~"~~ctınden yenı kur- ıçıın Almanyanm bir dereceye Stalingrad bölgesmde bUyük AFRIKA'DA lannı bombalamıştır. İki düş -
TrUl!UcJlJ • ~Ylc oldugu haldC' kadar yumuşak ve hayırhah tayyare kuvvetlerile destekl~u- man avcısı düşüriilınüştür. lki 
fili hır eye atılması , ırl t d 1 gfüı munmelcleıi az çok bir ca mlş piyade tümenlerj ve zırhh ~iliz bomba tayyarcsile bir 
!Jr, 0 rnaksatıa vuk~ı., g•~l· ~- zibe te8 ki1 ediyordu. teşkillcr düşınruıın kuvvetl

1 BATI COLUNOE avcı üslerine dönmemiştir. 
k lrnanı '" '- ım~ 'l ar·h mevzilerini "'armıı:.lar ve inatla B ,,...,.,,.,., tJ,..,_..;,1.:ı~ "vttıi b 1 ıınparatorlu•;u . .r. ~ •• ı , Almanya emperya- ıl 1 :.o e..,.uı"" """"' ,., {Ki 

dıkço. k u- ıttıf kn da\ 
11 11

,., ' lıst buyük Avrupa devletlerinin yap an çart>ı§lllalar arasııJda 1 Londra 30 (A.A.) - İngiliz 

Türkler arasında -Bayram hasbıhali 
' &imimi Jıtrrckdt. et·mek ~" bir hürriyd Vey'tı tmnt"şi. değildiT. 

Bcl.e itiraz ive tnmhalefet hiy değüilir. IP.al1m.t 1uıta. ıve kusurit.tn..; 
mt...""t f.°'tim/tır, ıjortılığı ıgörUp göz yumm:drnkiktır, 'h;atır ve göniilc' 
~ddır, ,rork"'Udaın veya 'nen/fıp.tfon ,Jola'!J' tlalınvu'lduk 

oo 'mfütıiUk 'lJfmemektir. 

Yazan: SUPHI NURi iLERi 
Bu hafta bizim milli bayra _ 

mımJzdır. Haklı ordumuzun hak 
sız düşmana karşı _.galebe çal 
dığı tarihi günlerin yıldönlimü 
n ü kutluluyoruz 

O günleri hiç unutmadık. O 
zaferleri biz silahımızdan ziya 
de gayemizin asaleti, ordumu _ 
sı.un dinamizmi, milletimizin bir 
lik ve beraberliği ile knzandıli. 

O devirde şahsi hukuk ve 
menfaat• durmuş, hepimiz mil. 
li hukuk Ye istiklalimiz için ca. 
nımızı ve malımızı fedaya ko -ı 
yolmuştuk. Bize muvaffnkiyeti 
veren Öztiirk seciyemiz \'e ah _ 
lakımızdı. Sedyesi ye ahlitln ol 
mıyanlar böyle fevkalade zafer_ 
ler kazanamazlar 

Bu mukaddemeden maksadı_ 
m1z şudur: 

Başvekilimiz Büyük Millet 
.Meclisine okuyup kabul ettirdi_ 
ği kabine porğramında herşcy l 
den evvel Türküz ve Türkçüyüz 
diye bir siyasi ve içtimai esas 
ve siy2~tten bahsetmişti. 

Evvelki gün "Yeni Sabah,, da 
sütun arkadaşımız Aka Gündüz!' 
bu Türküz ve Tiirkçüyiiz esası 
nı makalesine mevzu seçmişti. 
O yazıyı okuduktan sonra pek 1 
çok düşündük ve o giizel ihrar 
ve temenniyi ta.marnlamak içın 
son derece samimi olmak üzere 
bu makaleyi yazın.ağa bru:;ladık. 

vazife var düsturunu kabul et _ 
memiz lazımdır. 

Acaba biz '!'ürkfüğe ve TürlcJ 
çüliiğc karşı vazifemizi hnk.kild 
ve mütemadiyen yapıyor mu 
yuz? 

İşte mesele .. 
}!,'\•et askere gitmek. harbe ha 

zır olmak, \•at.an. mılle1, reJim 
ve iııkilflp için canını ve malınl 
feda etmeğe razı <,lmak zaten H 
zim ebedi \'e er..eli bir an'ane • 
miz, işimiz, va7.ifemi1.d.ir. 

Fakat bu kiri değildir. Biitüıı 
iş harpte askeri )s"aJıramanhk 
tan ibaret değildir. 

Bu kahramanlık kadar mu _ 
kaddes ve mühim gayelc riıniJ 
var. Yine tekrar eclelıw: Samı.. 
miyct, cesaret. hısaf. Aeah;ı biı 
askeri \'azifcmizi yaptıgmur. ı,>1 
bi bu samimiyet. <>esareı vr- in_ 
s:ıf vazifclerimi7..i de yııpıyot 
muyuz? Eğer ya ... ··-orsak 'furk... 
lük hakkımız. şerefımiı. ve san. 
detimiz ile yerden ·~,;.€ kadar 
övünelim. Fakat Biz bunu h:ık.,. 
kile yapamadığımız için lıh~aı 
esef duymnktayız. 
Eğer Türklüğü lrnvw lt-n _ 

dirmek, yaşaunak ,., bu ıı oıck 
istiyorsak heı-ş"' drn c·vve ve 
thcrşeye rağmen samimi o!:ıJım. 
Samimiyet ise hak idı3ıa. ıle de_ 
ğil belki vazife ifas1le olur. 

Biz acaba samimi harC>.ket c 
diyor muyuz? 

~ ~e v~~ tnı KUV\tt ımÜa. Osm~ı imparatorıuı:,111 gıbi düşman istihkamlannda bir g1; - ıhava kuvvetlerine mensup uçak 
ıı.utturm...," ._ nk~taı felaketindı.r, zcngın bir lokma:\, keudJ$inC dik açmışlardır. lar dün batı Avrupa üzcrincle 
c "'1·•ga ın:k · "' · kolay kol b kn Kaiuganın dogu cenuowlda Şidd t İ k.aif we .faali.}:c~1>rine '1evam etmişler .. 1 
.ıgıuı lak r an bulamıvu- 1 b. l • - • • ay ıra uyacaklannı du.şm·· an piyade '~ zırhlı t~kil- -s 
~ litan.s ( ır e~rnHtı ı gılteıc 1 digı cihetle, bir taraftan da t dir. 

Türküz ve 'l'ürkçüyüz. Peka _ 
la. Bu bir ifti-har işidir. Atatürk 
(Ne mutlu Türküm diyene) ,.e. 
cizesini ortaya çıkarmamış mı~ 
dı? Faka: bu ruretlc övünm<;k 
ve her fırsatta bunu ikrar et 
mck kiıfi gelmiyor. 

Bu samimi hareket etmek a.. 
şırı bir hürriyet ,·eya anarsi de 
ğ'ildir. Hele itiraz ve mun:Jefet 
hic d"'"'ild'ı 

Fakat hnt.ı e ı usu f~rı ıtl ~ 
rnfur, fenalıgı gurup goz v11m .. 
mama.kur, hatır ve ı::-0niık l.ıalc 
mnmn.ktır, korkud:ın \ «Vfl mera_ 
faatten dola •ı dallmnık ul· Vb 

mürailik etmemektir. Eğı r s.'l , 

mimi isek şnhsiyetimizdPr 71y:ı_ 
de bu miilk ve milleti dn• mc _ 
lim, eğ~r samimi is(>k ne ~cna. 
lık edehm ve ne de fonnlı0ı-a. ta_ 
hammül eyliyelim. EğPr ı;rı.mınrl 
isek memlekete hayırıı Vt fıı.yda 
lı birer e>'lılt olalım. tst lnz c.. 
seflc itiraf \'C kr..bu! edıvonıs 
ki hepimiz böyle h::ırr>ket <.·tmı_ 
yoruz. icabında. lnt\l'\'etlı bu se_ 
ciye ve ahlii.k gösteremıvonıı 
Çocuklarımıza iyi bir mıır ter. 
biye veremiyoruz. Çdı~'Jllak, yo 
rulmak, fedakarlık etmek ıste • 
miyoruz. İşin kolayını a11yonız 
mcs'uliyetten kaçıyoruz. Kıs _ 
kançhk- ediyoruz. Kimsey• be _ 
ğenmiyoruz Menfaatimi:z 1çin 
susuvoruz. Milli ve vatani l!?lt•r_ 
de {bana ne, neme lazım) dıyo_ 
ruz. 

"Urkıyc 1 hatta n(, Aımanya onlarla anlaşmağa meyletmı~ti. lerinin yeniden yaptıkları hü O p Ç U Belçikada Utrech dolaylann. 
lllılyona .~ c ıttifak etınek i t Harbe tekaddüm eden de>vrcdt cumla.r ptiskürtillmüştür. faaliyeti oluyor da bir haya alanı taarruza uğ. 
llıhıliıl ~ 1• • Ç~nkü, 'I'iırkiye~i~- bUy~ devletlerin, ;Almanya da Rjev yakınında dü~an har ramıştır. Zanne<Jildiğine göre 
<l<.clıyurıa;c('gını tnuhnkknk ad- ~ahıl oldukları halde. Osmh.l'llı ibe büyük .kuvvetler sürmüş V\: lı>ndra 30 (A.A.) - Batı ~ö. Dieppe baskınında hasara uğ _ 
:mirasta ve bu muazzam ımparatorluğu için hazırladık_ dün de cephede bir yarma te - fünde şiddetli keşif ve topçu fa_ rayan uçakla.z: burada tamir e. 
•n:>k isa k<;ndd~rine hı. sc nyır ları isük?al "Nüfuz mıntakaln.- şdbbüsünde bulunmuştur. Havn aliyeti olmuştur. Durgunluk de_ dilmekte idi. 
r•ıtkiy{'n~orlnrdı. Onur: i' in rı,, şeldı altında Türkiyeyi kuvvetlerinin yardırnile Y*\Pılan vam etmektedir. Ta.nrnıza uğrayan şehirler a_ 
..,uı- ın sırf b" .. • sulhen par ,~ 1 k karşı taarruzlarda daha başka Cuma günü müttefik uçak • rasında Ostande ve Lille de v:ı.r 

tUlalt ır müttefik . :. ç~am.a ,.e payJ49. hu··cumlar pus·· kn-'""iilmüst' u··r. "k .Yo)(ı ... __ gc\ı:~ıl b maktı Tı k h r d wı. ların Tobruk'a yaptıkları ha,·a dır. Bu son şehirde bir clektrı 
ı. -rnaıarı· 0 er ikı taı afı ·· ·· · ır ıyenın a ıa ustu RJ"ev bölgesinde bir aydanbe- k ff k" l beti k d d"l .. al'§ılaıllllı roo cevı.ıbı ık ~~runen Almanya bu teşcl:ıbü- a .ın~ muv3: a ıyet e neticelen _ santralında isa er ay e ı • 

l1 şu, :s1:1n muvaffakıyctmi v işin ri cereyan eden muharebeler ı mıştır. İç lımanda bulunan 4 gel miştir. 
(ları enıle~etın ırn ~~rültüsü~ce başarılmasını te . den sonra, bu kesimo dört beş miye isabet kaydedilmiştir. Bu Bu ha\•:ı akmlanna iştirak et 
~Otü nıes uı olanı Ultadderatın. illln çaresıni ve tedbirini <le ordu y.ığn_ıış bulunan Sovyetler, gemilerden ik isi ateşe verilmiş_ ıniş olan bomba iıçakla~.ına a~cı 
'l'\ir Yorlarru BU ~ lehlık<•yi düşlinınüştü. Aralanndaki mü- (Sonu Sa. s su. 5 te) tir. (Sonu s a. 3 Su, s tc; 

~Jı~1 ~~~d~~~n q~~~~e·~u~mın~k~ .• --------------~---------------~-------
1 etiıie EÜl'iıkl al ınkııaz ı tabırının kat'iyen kullanılma· 
l)~~d kanaat e~~ ı~t1.:di~ ı masına dıkkat etmesi hakkında 
%kı ki ınuht ıTuc mışlC'ı di. Londradaki sefirine sarih tali
kıı. ıi ~l hırsına (' . u~surlar mat veı·iyordu. Çi.inkü Türklc -
l)(.ıi~uıu..,yonla:r ~~~~uşl~rdi. 1 r~~ alıngan olduklarım Be;·lin 
~ırı· ~ s4rıbnı u metırun ı bılıyordu. İmparatorlu.-•un bü
rı 1 

1
: Ptn1;cydı r ınsaf {}~ bır yük devletler arasınd; nüfuz 

tnu;!~de bıle ~n~b,;1~ hudutı~- mıntakalarına. ayrılacağının sa
~ap~ nkati oltnada e\·lct:ı~ıırı rah~tı.e görülmesi Türk hiiku -
gı11ı ~Yan •r ırk n hıç bıı !Yl:) melının mukave:metile karşıla . 
'ltıa.k gordiığU 1 1 tc, ynklastı- nabilirdi ve bu da silahlı bir 
--- l!::ın !1er ~ a. ett.~n ku~l- ihtilafa meydan aça:bilirdi. 

r .... -----= yı goze alabı- Hü~~ in Cahid Y AJ_,çIN 

•ca 
~imizin dikkat nazarına: 

ISTANBUL PiYASAsıil 
JAYDUTLAR MI KAPL.AOI? 
ithalatçı .. '\ l 

Ür' magaz~l~r~na. üşüşen bir alay şportam 1 
S Uhü hakık ı ıhtıyaç sahibi namuskar 1 

........._ tüccara göz açtırmamaktadır 
~ağqıa - J 
ed· ı sahibi mal v "' k ı •Yor ermemege alk ı şt ımı ya ihbQr 

ltalstanbul' Y~hut ta camı, çerçevesi i nd iriliyormuş! 
f ~rnış!,, pıyasaaını eşkiya 1 

~rıer ~~u•da.bir takım gangs l Afuon'da 
'l'eı- Urernış ! - ~ 

})11-.. aş etnıe"· h 1.1na:vı.n Jın, eyecana ka. - o'---
~ . . 

ları ~~f?an bahaettiksc bun 29 Ağustos lnönQ günü 
t;-taı1anı~1d~.~t bgibi mavzerlı~ olarak kutlandı 

r hal'a.rnile '. aşı haydutları, 'Afyon 30 (AA.) Af 
Can rı ea.nınayın. hal .. ' . - yon 

~anlil~er- dedikse bunlan San ... 1 ~
1 .?un 29 ağustos gününü 

~ııt CU\Onun h . .. nouu gün·· b apone• . . . azın eohretli lar u,, olarnk kutladı· 
ancaıı 81 gıbı mitrnlyoz ta · 

Gtornc,bi g z bombalı ve zırhli . Bu niün:ı.cıebetıe dün ciımhu-
ll k ~Vin~ F:ehıı hoı ' nlat ı zan_ nyet tı.lanında vnli, komutan, 

rı,ar d mebuslar, sivll ve askeı i , 
:>.::.rfır. il tü <'cc EX>n haftalar ~ bütün mcmurl:uın \e : ... ~: 

(re Y<'n v toptan it - kül mensuplarının, k" 'abnL,·. 
Re: 4. - Fü. 1) uı .... r 

(Sonu S • s sn. 7 de) 

Yeni neşriyat Jrogramımızı tatbika başladık 

.. ' 

-------..... --~~~--

Naci Sadullahın "haftanın şakaları,. 
adlı ilk musahabesini bugün 3 ncü 

Sayfamızda bulacaksınız 

<:mzik 

Türk olmak bir hak. bir şeref 
bir saadcttfr. Jı"akat unutmıy:ı 
hm ki bunun bir de vazife kı~_ 
mı var. İşte biz de burada bıraz 
da bu vazifemizden bahsetmek 
istiyoruz. Bu arzumuzu hakl~.ile 
yapabilmek iı:iıı her şcyd~n on_ ı 
ce samimi olmaklığımız lazım _ 
dır. Samimiyet cesaret verir, bu 
iki meziyet de insaflı olmamı1.ı 
icap C'ttirir. 

BinaenaJeyh şu 3 mefbumu 
tekrarlayıp işe başhyaJım: Sa _ 
mimiyet, cesaret, insaf. 

Bu üç kelimeye sadık kalır -1 
srk TürJdüö-ümüzün vazifelerinı 

o -daha çabuk anlar ve ona gore 1 
hareket ederi7-

Tekrar edelim mütemadiyen 
Türküz. ~rkeü)~~ .~emek!en I 
ziya.de Türk ve Türkçu oldugu_ 
muz i<;in bu bal:, bu şeref ve. bu~ 
saadstm bize yüklettiği vazıfc_ 
Jeri hcrgün hatırlasak ve ona 
göre kcn<lımizi uydursak daha 
iyi etmiş ol.Ul'dult. • 

Bunun içın de hatta hak yok 
Hasıh bir çoğumuz Tiırkliık 

(Sonu Sa. 3 SO fi daı 

BAŞ VEKİLİMİZ 
Şükrü Saracoğlu Sivas'ta tetkiklerini 

bitirdi ve Erzincan'a hareket ett i 
~va.s, 30 (A.A.) - Başve- F 

kil Şükrü Saracoğlu ~Hin ~e tct ısa 1 om on 
kiklerine dt•vnm etmışlerdır. 

öğleyin belediye tarafınd[!n k 
1 

d 
şc~·e~erlııe bir ziyafet venl- aç 1 ar 1 n a 
nııştır. _ 

7.Aynfctin sonuna: dogru, be-
lediye reis ."?km, Sıvas halkı~.ın 
lba.şvckilimızı aralarında gor 
mektcn duyduğu sevinci ifade 
eylemiştfr. 

Ba§ivekılimiz verdiği c"va pt:ı, 
(Sonu S;ı , 3 Sü. 7 de) 

Trenler __ _. __ _ 
Ankara hattına fazla 

yolcu vago:ıu verilecek 
Ankara 30 (AA.) - Bize ve_ 

rilen malfımata göre devlet de. 
rniryolları. son zamaıtlarda ar _ 

~tan yUk nakliyatının temini için 1 
dalıa fazla marşandiz katarı iş 
Jetmek zoıı.ında kalındığından! 
Ankaradan Haydarpru ayn Çnr. 
şamba, Cwnartegi gün. ri sa t 
7 32 d- b rekc4. eJ 3 No. Iu 1 
katurln H. ydarf}aş.ıdnn Anka. • i 

(S,Onu Sa. 3 Si.1 7 de} 

Bir Japon muhribi batı· 
rtldı, bir muhrip de 

hasara uğratıldı 

Yeni Gine'de 

Yapılan çarpışmalar 
çok şiddetlendi 

Londra 30 (AA'..) - Vaşing. 
tondan neşredilen resmi bir de .. 
meç, Salomon adalarından al 
tısında şimali Amerikan asker J 
!erinin pulunduğunu bildirme~ 
tedir. Burada bir Japon torpidu 
muhribi babrılmış ve bir ikin... 
eisi de hasara uğratılmıştır. 

Bu böıgede şimdi) c kalhr ba 
tınlan Japon gemiler.nin adedi 
l 5 i bulmuştll'-·. 

(Sonu Sıı . 3 SU. 4 te) 



uyucu 
-=-==ıcıı O· r 

imtihan bolluğu 
Okuyucularunızdan E. Nazım 

~~·~~::::::JC:E::::Z::mCi5iiil~!D~~iii!lf:liE~Wi:~iH;;::::;.r9 ı ;y;l.QyOr: 
cBu sene Tıb Fakultcsıne im-

Yazan: 
Zeki Ko .. sııı af 

o.23 Nakil ve. 
lktıbaa hakkı mahfuzdur 

f1bu Ali Sina, bir aralık b<l • hesaplanarak tedarik edileıı 
ı yukarı kaldırdı. Kiu'şlki ihtiyaç maddelerine şimdi tek 
varda kar gıl>i beyaz bir mer- başına sahip bulunuyordu. 

Jner taş gördü. Bu üzerin- Önündeki bir yıllık mnh!.u -
Jieki altın · e yazılmış • siyet müddetini yiyecek, ıçccek 
(tıı:lan okudu. etinden çok daha az sıkıntı 

Dün, bu hını çekerek geçirecekti. 
royledilderini doğru buldu. 0- Ebu Ali Sina., ansızın kor-
lkunan kita.pU:ı.rdan bir harf blle kunç bir gürültü işitti. Ve ha-

. etm in; mağnr.adan eti arz olur gibi her tal'!lfm 
ya kitap v kitap Jl'- çatır çıtır çıttınlıı.y:ır.ak salliı..n-

21 ~ıkarmak. şöyle dıımun. bır. dığµn hisscttL IAklıı kati.yen 
·· çıknrm'.Wlil; mnğnr.ada i· korkmadı. Çünkü 0,, gürillti.i 

rnak cüretini göstermenin §id- ? salliuıt.ının sebebini gayet 
detle yasak olduğunu; bu yasn- iyi biliyoıxlu : Mağaranın mu
ğı dinlemeyenin gızll bir el tn- ıazznm ltapısı kapanmağa baş 
rafından derhal öldür.üleceğini lrunıştl. İçı:ırinin yavaş ya \·aş 
fjimdi mermer levha üZerinde kararmağa. başlaması, büyük 
bızzut okumuş bulunuyordu. De ve yekpare bir kayadan ibaret 
mek ki ihtiyar katiyen ynln.n. olan J·apının ağır nifrr inerek 
söylememiş; Ebu Ali Sinanm im ndiğını göst.eriyordu. Ni
mağarada kalmak karan hüs- nayet son giliıültü, son sarsıntı 
mi niyetle bozdurmağa. çalıı:,n v zifiri bir karanlık... Artık 
mı;:; .. , her şey olup bitmişti. Diri diri 

Ebu Ali Sına, Şeyh Hasanla. 1ll1'Z3.m gönı.iilmüş gibi olan 
.ıı.rtık hiç meşgul olmuyordu. Ebu Ali Sina için kıl kadaı: 
Bakışlarını mermer levhadan a- kurtuluş ümidi .kalmmnıstı. 
yırım. : yine elin.dekı satırlan ii- Verdiği karar~ bozulmak tclıli
ıcnnde gCZ(lırmcğe başlamıştı. kesinden artık tamnmcn ma -
Fakat bu sefer okur ~ibi gôr.liıı- s bulunuyordu. 
müyor: gerçekten okuyordu. Ebu Alı Sina, koynundan bk 

tihanl;:ı tJlebe alın::ıc:ıkmış. Lısc
lcri bitiren talebeler .kııno.at, öz 
lil, olgunluk olmak uzcrc üç ım... 
tihnndruı geçt.lklqi halde, 'I!Lc 
Fakılltcsın gumck içuı bir de; 
dorduncu imtihana tabi tutulma. 
lorı luzumsux oldi.tğu gıbi tal 
Yi sıkmak ve yormak bakımın

dan iYi te ir bırnkmıyncak bir 
durumdur. DWlllt2. kolayı vtır; 

eot'r Fakülteye mahdUt miktarda 
talebe nllna uylece bir 
§art koşulur: McsclA; talebenin 
1'ızik, kimya, tahUy.:d imtilian 
edilecekleri taknrrür etıniıi ise. 
denir ki: (Şabadetnamelerinde 

yukarıda beye.o cdilC?t deral 
den sek.iz:deıı: cı num::ıra a -
1 nlar T b- Flakültcsıne kabul o
Iunmazl:ır!) 

Me ele de bu suretle kö uu -
den balledılıniş olur ve beyle 
liizum:;uz- ımUı:ınlanı hacet kat. 
maz. Billı :ı. li clerde ynrul;ın 

imtihımlru:n emniyetsizlik P.Ö :te
riı mcrniş olur: ki; bu da. mual. 
limlenn leni · nin rcncid e
dilmem i t:ıkıınınd n yen de. 
~ do.ı:;nı bırı lıarck ttit. Veya
hut C!!St?l:i pek iyı ve. l'l dere. 
ccd" bıtirenler, Tıb Fru~uıtesme 
kııli11l ol nurlar) denir. Bu u... 
retI de va ı ve frud~ 
olur. kap edenlenn dikkat na-

S nki kcndısine hitaben yazılan um. ,. .. ~ı., çakmak..,::u ye 
S 

~"""' """' , zı:.rını çclonemzı rıca ederim> 
ş l atırlar Ebu Ah inayı pek ko.v çıkardı. K.av evvetn alev-
al;'ıkadar 'etmişti: 'z yanar lı le getirdı; sonra_ 

"Ey ilim a.~ı<p ! Tuttuğun yo~ ufleyc üfleye tutu turdu. H:asıl 
!un <:"tınliği seni me rus etmr-- ol n ak·ı.'le mumu yalttı. Ma
ıruı! Y~i , iı.cizleıin ıntihnı ıla· f,"'llra hafıf ve titrek bir ziy~ 
ludır! O silahı clındcn atıp yo- ile a.ydınlımdı. Bu y nm a,ydın 
1 devam et! hcıide km-vetli hk m ğnranın ıçine korkunç 
ı,;e kudı-etli olacaksın! Gttçı ö ~ir şekil vcm1isti. 
nuncle olüm ,·ardır; fakat ölUm- Quva.rlardnki taş çıkıntıları 
d n evYel sem hayat bekltyor!'' bırer ölü k ası gibi göri!..'lÜ• 

• Sadık bır yoldaşım yok dıy rd H ı ··ks k t d . . . , yo u. e e yu e av.an a; 
k l!dıne ıftıra etme. Muva.ffa- ucu n hny !etler... Ebu AU 
kıyct yolcusuı;ıun eı;ı !i-~?,ık yol-, Sina, bu hnyal tlerin mum ışı· 
da.şı azım ve ınıdesidır · ğmın dalgabnmasından h:ı.sıl 

"Ansızın öliımh: karştl"şır_.I oldu -unu ibılın yeli mukık-
sa.n hemen ellerini kaldmp tt. .. ka:k çıldinrdı. 
li~ olma! yakmaz gelen aiti· Ehu Ali Sina, cesur go un
ruu yeıunıye c lııpnak. , h"m miyc çalışarak muğurnnm icini 
.~ kkm, . hem Yazıfendır · Ö : urkek bakıf.Jlarla tetkik \.:d;p 
.tmı scnı ancak rnuc~dcle dnıı dururken bu köşeye üstü te 
ye k~uvvet ve kudretin kahııa lronulm~ dôrt tane agac san
dıh'l zam~ yenmıye muvafbk dık g{>hlü. Bunl nn günduz 
olmalıdır .. ,, . . --ı -"nd ·· .. _ _ . ırıyar:ı ınscuuat' tarıu..ı an ~ue 

Gclercgın l:!oııu olm~ ~ı- lükl Utt')UlRt:ak ıçerı solml.ııı 
b, ılmin de sonu ~oktur. llmin andıklar ol<lugunu tabıi ~r
wnunu bulmak hulyasına 4npı hal uladı· nmına iF bu kad rla 
l:ınlar, b ı gün · ırün so unu bıtmıyord~ o sandıkların ma . 
bularak bu lıülvnlarına ' da · · k ldnö- · le i rl t ... ~ aµrava nı m 5t?. u ~unu, lÇ. 

'imin savısız tnrif1nden b ı; rınde ne .oldug ınu a.nl~ıu!·· 
sı d k saca ( naht r) d l. t - ogı emek l~'.'1111 dcgıl ~l) dı . 
tını nuahtarmın ncamıya :ığı ... crn.kh, mut ş ve mu:l k· 
esrar k pısı tasa\•\•uı ol na- kık bir. n ~ bilh muam-
maz. Elvenı kı bu anahtarı m 1 çozı:nqe hevesli gen bır I 
kiHdın tcınd c;e" rme 'İ bilıne- m cin bu r P"rdcsıni 
tı. • ~ kaldınn -a ç:ılı · k bir z.ı.1 u-

"Ey !!im ~ığı: llım düııy _ ret te kil _etruivor muvdu" 
nuza hoş geldin! Burada c mrı Ebu Ali n • c.ekın n a
ılıih yeye \'akıf olmak hakkıru dıml"tla il •diyerek sa!ldık1J -
luı.zaııncnksın ! Bunun ilk v:: 
soıı şaı tl sudur: ş ytani fılcir- n·ı yanına gittı. Onları yakın 
Ierden sıyrılmış olmak ... " d tetkik etmıve koyuldu 1 

Ebu Ali Sına, kitaptiın gclı. · Bu suretle de m"'rnktan kur-ı 
güzel brr snhift! d 1a actı. lr.- tulam ~'lnca ib. bi r cıp 
ttikamdan bahseden bu sahıf e. idel'liı b kmağa kaı ar vtwdi 
de şunları okudu: 1 En üstteki sandı 1t açnınğa 

••Ha.yat i~·ilik V<' f enalıkl.ı.ı la t şe!ibüs cckceği mrnda arka -
oludur·. Kendisind n iyilik gör droı mce bir ses, bır kadın s . 
duğün b~ adama daha bü•ük 
bir hilikle muka.b"lc <'dl k ış tıp b:ı.şıw g ri çevırdi. Yüzü 
k d.u- olgun h>eıı: kendısind •1, scyclı bir ort.ü tle ka.p kndm 
lfen lık görduğün biı ada:rııa kılıklı biriı:;i; d ha dogruo'.ı 
daha büyük biı f ·nnlıkla ıı.ıu - b t• kadınla kaı şılu ınca hay
ka'bcle etmek senın hakkınıhr. -r tten dona kaldı. 

clsini ıbtın gfire terbiye et 
v. ıntikamını şuurlu bir §ekil- ince :sesli v yüzü örtü kw-

al. ki in.sanlan idare cd n dm, l<~bu Ali Sına.yı adct1 
nizam ve kanuni r san müıa- t"hdıt ediyordu: 

Manifatur eski 
ŞY, pek pahahya 

· satdıyormuş 
Anadolu viliyetlcımde bulu

nan manita.tura ve hırd.av.atQJ 
lo.r • hrimizden pahalı fiyatla 
mal aldıklıır.ı: içııı bir. çok eşya 
Auruioluda ~lirimiZden dfılia. 
pahalıvL satilin.a.ktadır. 

Gamntep manifatura tucir -
leri lir.imiııde bir iıro kut:a-
rok m~etlerine daimi su 
ratt ımal g<i dcı:mt>k · ·yıe 
megul olırınğa .J.§lmııışla.ırlır. 

T..u:ırlerin veırli n maliımat.a 
göre, MarpuÇ ul rda bır çok 
tacirler kendtl rine faturrunz 

y satmak ıst ekte, finc.uı. 
lamba canu '\i benzeri • ya 
yüZd elli ı ar mı.kılmasını 
ıldırmekteclil'I r. 1r çok klıl\ 

J:; ler gemici f ueri nlmak için 
. bir tııcirl anla.ş.tık1 n lıaldo 
muayyen ruktnı a mici fe -
~rını el nltınd n s tnuş ve 
muayyen bır mıktarııu da sak" 
1 ını :lardıı. 

Bı.uıdnn s.oı t da Anadolu 
.taciı:lerme bwılan pahalı mik
tarda an k tcdarıl< cclebile -
C!:'klerinı liildırmişlerdır. 

B lediye ikb:;at müdut'llie,öü 
bu' id<lial n tetkike baslamış.. 
tır. 

OJomobille tram a 
çarpışması 

Şoför: Tuyfonun i:aaıresw.de 
buhınan 23l:T numaralı taksi, 
dün Gahtad Kocamustafa 
paşa caddesindo..ın geçerken vat 
:ıroıı t Ova.um idaresin
deki tramvay araba.sile çarpış 
mıştır. 

Çarpşna neticesinde her iki 
araba hafifçe hasara uğramış
sa insanc za~iat olman:uş -

arından •tib ren 
la o 

Mütekait, dul ve ycti.mlCrin 
iiç aylık nmaşlannın veriline . 
sine :yarın sabahtan itibaren 
başlanacaktır. 

Etnlal ve Eytam bankasına. 
kırdırılmış olan maaşlardtın 
da salı günü öğle} kadar y ~ 
ruz malullerin ma.aşlan tevzi 

ımac:ı.ktlr. 
~ gün 13 den saııra 

da emekli, dul ve yetimlerin 
ollarindeki fişlerde göster:ilcn 
giın ve saatlerde maaşlan t;e. 
dıve odılccektir. 
Z~rundh: mruışıru alamı

y nltı..r ancak techyatın tama
m n ıiOn ermesinden sonra; ala 

ı cekl erdir. . 
Malmi•diirlüklerindb: de ~ -

ziata e lüllin- 2 inci günü bn§

un a onra doğrudan oğ uya bir
likler ve of Is/erce tedvir dll c k 
Ticaret Vekilliği gıda mad 

delerinin toprak ofisi, akıcı 
yakıt maddelerinin petrol ofisi, 
itlialft.t maddelerinin de ticaret 
ofisi ile birlikler tarafından t&v 
zi ve mııralrabe edilmesini aın
kalılara Wbliğ ctm.iştir. 

Bu maddelerin tevzi ve mu -
r:iliıa.besi için ibu te~kkilllere 
tam salahiyet verilmiştir. 

Bu suretle bütüh muamele-

• 

ler için VeRilliğe müracaat 
meden itlıa.lat ve ihracat işleri 
nin kısa bir zamanda 'bitiril
mesine çplıınia.cnktır. 

Bu 
0

ti'barla. lisans miis:ıadeısi 
veya ithalfit. ve iliracat, takas
la. mat g~ göndermek gibi 
işler hakfunda. doğrudan doğ
ruya birliklerle temas edilecek 
tir. -

Iı-nncaktır. 

~~~~~~~~ı ~ ü , ·r.ı ci rı·· rk Dil urııllayının 

~ ye lere 
ır m düştü 

Btr kısım telefon şelle
kesi has.na uğradı 

Evvelki gün y:ığmıya: .başfu 
yan yagmuıı akşama: kad~ 
muhtelif fusılalnr.la devam ct
mis ve gece yarım çok şiddetli 
sağanak halini almışµr. 

Scl:>alia d.Ob'Tll hafifleI 
y:ağmur, dün de öğleye Radar: 
devam etmiştir. 

top nd a gü ··nıonc ıldöı .... ·.·.-ı ...... ...ı 
26 eylül 1942 Clml ~ 2 - 26 eylül 1942 cunınrlesi 

günli saat 19.45 de Ankar.a 
radyosunda Türk Dil Kurumu 
adına bir söylev. varilecelc ve 
radyosu olan Halk iVleıi ile 
baa)ca is.t.$}iler tarafından din 
len ektir. 

nU. birinci Türk Dil Kurıılta.
:.ymıru toplluıdığı günün onnncu 
yıldonümiidiir. Kunım ana tü
züğü ve Kurultay. karan gc.re 
ğince o gün kurum üyeleri, 
Halkevleri, 'rutlôye bnsını ve 
ym:dun ibiltün dilseverlerl ara-
sında dil :yr- ofurak kut>- 3 - Halkevl rinde o gi.in 
lanacald:ı~. söylevden önce veya sonra dil 

Bunun dçin hazırlanıp Türk ba:v.raını kutlama törenleri :l n· 
Dil Kunıınu Genel Sekreterli- pıllı.cak ve bu törenlerde vcriİcn 
ğinden gönderilen programı söylevler v okunan paxcnlnr 
aynen bikliriyorus: tören. lınkkuı.da.. bir: rapçr:la.. bir· 

vw.nn P-ww. liktc kurum merkezine gönde.-
.,,-~ .... ..,~......... rilecektir. 

1 - 26 eylül 1942 cumartcsit----------
günt1, lbirinm Ttırk Dil Kiırul -
tnyınm sara:yında 
toplandığı günün onuncu yıl
dönümftdilr. 

vay dan 
•• •• 
uş . Diin sabah saat sekize doğ-

ru yağmur tekrar şiddctıcnm· Tür.k Dil .Kiırtunu ana tiizö-
v, ôğlcye kadar- ekse....jy.ctlc ğüne ve K.Urultay knranna u- Salamon kızı Eftal dün Tn.k 
detli ol t".ak devam etmiştir. yarak 'bugün kurum üyeleri, simden trnmvnyh gelirken E-

Y 11o~~ s ğn.n halini aldli Halkevlcri; Türk basını ve yur- minönünde arabı duı~nruian 
ğı şebı:imizin muhtelif dun biltiln dilEeverleri arasın- atlallllŞ: ve d.. k başındwı 
ıremtleriııe yıldın~ dilsmÜŞ'r da dU bayramı ola.ı"Jlk kutlnna. yaralanmıştır. Eftal hastan ve 
tür. cakt:Jr~ Jrntdırılnu tır-. 

Bu yıkhnmlardan hır.isi Sir~ ·-------------..:___:._..:..:.:.::.=:: _______ J 

k · dllşmüş v bu civardnn 
g('(!en telefon hattına isabet e
der~k bir lru;ım telefon qebek.e 

Il\ h. ~ uğratpn:1t.ır. 
Aksa.ray, Kasımpa.~ Emin -

önü meydanlaruıL l ~ "'~-------·il sabahın erken saa.tmde seyrü r 
sefiıri intizama lroymak. b;;in 

tedbirler alma.k lAznn 
gclmı~tir. 

z' a 
ısır çalan bir genç 
ce bekçileri tara
fından öldürüldü 

B ozun a.b köyün 
feci bu· cinayet Şennıiş, vaka
um failleri jandarmalar. tara 
fınclli'i.ı ynkalammştır. 

Beykoz müddeiumumiliğinin 
yapmış olduğu tahkikatta :mak 
tulün Fatsalı Dunnm isminde 
hm olduğµ a.nlaşılmı$:ır~ 

Dumun, mısır ~ için 
.bir bahçc_xe g.irmiş. fa.kat t<ıce 
bekçiler tarafından öldür.ill '
ı:.·•lştür. HlicliS yi müteakip 
ç. n tarla sahibi İlyasla beKçi 
Mehmet kısa bir. araştırmad&n 
sonraı yalcairuunışlar ve tevkif 

Yli İktı.sat v.e Ticaret 
Okullı. memleketim.izin ikfum,. 
eli ve 1icnri · · ve terak· 
Risini temin için fKtısat ve ti
caret mütehassısları yetiştlr
meğe çalışır. Talebe, ticarl, 
mali. bir mü · i• 
dnrey muktedir b!ıı halli geti
rilmekte ve memleketimizde 
günden güne çoğalmakta o-
lan diğ r ticar.et mekteplerine 
mütehaasıs öğretmenler, hari
ci ticamtiinize vukuflu b ~lıır 
ye1tlşµrilmektooir~ 

on smü: (banka, sigorta, 
lmuhasCbe, matenıatik; ekono· 
mi. tecim ve konsolosluk) 
nnmlarile ihtisas şııbeleriııe 
ayrilirr. Okul ~ız ve yatı 

sızdır. Yalnız talebeden dn
hnliy.c, kaydiye, · iiban h.m; 
lnrı alıruna.l ... tıdır. 

Girme şnrtlıırı: / 
a - Liselerden. yiiksek bir 

okuldan veya ünivcrait~I n 
me2Jun olmak. 

ö - YUksck bir okul ve~ u 

üııiv.ersit:e müdavrmi buluıı 
mak, 

Ticaret lisesi dcrccesin{le 
olan ecnebi tic:ıret okullarının 
mezunl trilc yab ıncı yük ek 
okul ve üııiversıte müdavim
leri türkçeden bır imtınırna
tii.bi futulurliır. 

Vesikabr c'lJğer okull, rdu 
istenilen veı;ıknlnrın aynıdır. 

h olsllll ! .. ,, (Ar \'aı·) 
"Ha~ tına ka etmek iwti f:"~--------..a..ı.._. ________________________ ._. ____________ c.-=--..,.,,.. ............... __ _..,_. ____________________ =-----------.... :;,:;:~~ 
~Lo~~~~lu~da &~k~ D~~~~h~.#-===============~~~3-•»c==============~ı B 1- ' hayatına kasdedC'e;ek bir hn~ - retleri eğer kendisi burada j ~ aygın ıgın uz~·ıp gitmesi bu 

edilrruşl ir. tır. 

dul olduğunu bilirsen, öld~ yo~ avdet edersek d Thal No. nu gö tcriyor. Bununla ber.alie -
a.dec şallSl • ılan d - - 88 Nebabın hiç bir uzvun kı-1c e na }np uş- ban t.e litn edılmek lız.. e bıM _ _ - - 1 uı ıı1 nlık olümle mtikam aL.uak rakını fur. Aynı zam uda Ne. lliiil•mmlıElm••••e•!!mlmıE••••••••: ık yoktur. Amma şüphe yok 

h. klw~ so.na bahşetmez. DU- babın uğradığı kazayı vtı pren. ki onu ölümle tehdit. ed n dn 
şun kı sana fenalık yapmaga sesin kaçınimasını mucize ha _ zımdır. Ben onu gör.dtım ve o_ gene prensi büyük babasuut .Guro Rroliıta, is Birll k i- bili bir oerıha vardır. abız g~ 
y ten adanı,. -~~ send~ , linde ortaya çıkan Pıens- m • nunla konu§tum. P~nsin göğ_ k. vuşru:ağı sırada bir kazayu. le beraber kalın~tı. Ve onunla yet znyıf ve pek ağır işliyor. 
bU' ~~ gordugıun.L v •a go- halli sevk hazretlerinin kaybo sünde yalnız ı .. otüs işaretini gö_ ya:ttut bir suikaste kurban gi _ birlikte Gizel ve SA.ra'wn yanı_ Cem it de bu sözü tasdik et-
r eguu zanned n adamdı.r. ll~unu öğrendim .. Blı hususta rerek değil, knlbi, fikri, göz_ cüyor ve bu suikastte Tabun na gittiler. Guro sarayın öbür ti: ı 
Onun kafası.nd~ bu .z DJ?,l sı- ne dü.şijneceı'.:rirni. ve n söy iye_ leri, bütün çir.gjlerilc Hayri Nebbabı da hayattan mahrum tarafına geçmeyi tercih ctıni _ _ E't »t, nnbız p k ınn v-0 za 

ibılırse ne mutlu na~.. ceğimi 2,ilemiyorum. Fa.kat her Senklere b zeyişini gördülcte.n gıbi kalıy.oıı. ti. Çiinkü Devletiirraiy ile mai_ yıf 
Ebu .Mi Sına, b ştnn sona Reyden evvel efondimızden b sonra kanaat: getirdim. L5to e. ' Devletürx:ııv ölec.ek mi, yaşı_ yeti müslümandırlar. Miis _ Sonra :ıtaroeşfa dönerek' nl 

kad3.r öğüt mahıvetinde elan mektul>u okum lannı, bana hi_ likanın Hayri SCnk hazretleri. y.acak. mı? Bilıneıniyor. Ancak lünıan1arın kendilerine kar • çak sesle Ye tilrk e olnl'.ak d -
bu kitaba kendisini ö~l \'er- tap eden bu satırlar hakkında. ne birden habc ven:fi istedim müşarünileyh hil:li kendisine şı ıyı bir gözle bakma _ eli ki: 

sti. ki uç atlik okuma müd ı:.ı·r hu-k.üm ver:m lerini rica e _ bMise. gel memişti.r. dıkl ... ·ını pek · · b.li l . lm u ..... ıyı ı yor, ı r _ ....., ivi ı.""rettin.. Öyl 
detı.ırin ,nasıl geçtiıYıni bi cdi. den·m. Bız' bu hususta şu··pııe etmek 0 

... carun .. .ı;.,.ündc muhtel~ tü. l .. 'h"':'.::"t k ı·· "" ~ ~ • 1.Kl ~......, u: r u ı wuı.ı an açınınayı u - mayiler var.dır ki sıl1lıntL mü 
Halkın bird ni))ire dışarı hil· Hayn· S"'"k tu..,.;ı·ız kr.·:tı'binin le büyük bir hataya d'~"tü.k. !_ hissiy t müc:ıdel ~ordu. Bir zumlu ...ılriiyordu k -

t 
:_.:ı h-~1 1 -1 ..... o· u. U"J f>V • emmel olan. bir adamı bu ha.-

cum e mes.wuen ;.ı.:;ıu o nn mu uza.ttıf:,'1 ltii.ğıdı aldı ve yüksek tiraf etmeliyiz. tar.afta kin va nefret. diğer ta._ ruı. ·ı Ce iıt · k d hiş bır giiriiltü ile yerinden ..,,....ıA okrudu .. Devcletürı:aiy,, ra.ftk merlm.nıct af .•• lbtiyar 1 aa ~-~·el'~ş -~~ a:;;;~l aş t - le koyabilir. Zatrn öyle bt 
...ı dı Birbiı. - . ,,..ı::ııv arı, a1U>11 ın ruu.uerUfıı e e memlek tt . tı.,. · ~w ç gn rcesıne "A · · ·u·~-. · M ı . lhti}!r. R. acil: m. ektubu bi.u.:_ Raca Maksv.el.'e bakı. nca attphc babın odasına haber ucrmeg-e bı' . e e yaşıyoruz kı bura -dı arı çıkmağıı. çal~an halkın zızım ı~yo a sve · - :' 1 iliz .. ed ~wı~ı da fal ırler, yalnız kcııdilcı:ınc 1 "Bıı mektubu eı;:er Ramador_ rınce gılı~ KAtibi tekrar soz duyny.or.: Mısıs Bırbek Guro i. e um gorm en Erl'"\.M er e 1• 1 ara.sına karı acağı yerde mu- dan saraya; bizd 6 evvel varı~ aldı: • le Ccmşit ve arkadaşlarına. ba. ba:b hala cansız ve harek~ iz n_ıa um 

0 
nn bazı: v~tsıWar ve L 

ğ:.ı:nınm dip tnrafına ko~u Q- h · 1 · · _ Bana geline" ı..~ ebab; kıncn u··mı·....:nıı·k h:~ . ....)ı: ·uordu. idi lıu;Iarla yaş;ıyaıı bir adamı ölü 1 

r-..:ı• ~.,;ı;;.;.n: bu··,.;a .. bı·r taQın swuz emen sıze verme crını .... uı:u .. u:;u. ~.,_ • .b. . ~-.'!~ ... ~~cndi~Kiw. .. c ta"'ra- temin ederek ynzıyorum. Bin. hazretlerini takip eder.ek düş:. Birden, kat'i bir karar veımif.1 Yanında, Sliliiınderabad'd f1 ı g<>stermeğe muktedirdir _ 
~ "" ~ ri oA-ı;; ~ ı..-••·'l.o t tüğüm hatadan dolayı affa 1 • gibi Mt:ı.ksvelc dedi ki: getiril· en doktorlar. v---11. Bu er. 

fınd"" g;;rlilmc,;;.;"lne emin 0,_ nn ~U\..ln ogıu .l.UJ,lUAa en Gl'U R- ı.. 1 
...u. "' ~ ~ ha tt d B b" --"t k. yık olduğumu nn tmiyorum. - Blzi Nebliabııı vıtnma o-ti. bi""'rn --ı-- s·ınkon halın· .:ı- bu ı.ı.uıni k::ı.rdP..Bm fısılılıya -

d .. ~, .... için kalben gayet fer-.Jıtı. ya a ır. u lr bSWJ e ·nr: .,,~ ,.,.,. ~~ ~ ı: ur k -.......... d • ·ıru B b (' prcnsl°' Aldandım, bilyi& hlr kanaatle:. türünüz. Iunan bir .. ..:ı.L"ı a , .. ı ........ ~ ı. ıçı·n ra ; 
te ruhayet dediğmi ya.pnıış, egı r. en 11 geııv ""' da ..-~ J'. ............ u.n. 

'Ti. •...ctıt· mag· ..... ada kahnnun • maiyetini dostum H ıyri nlcin ve yaman bir hile n Soma C ilie lizım gelen bütiin iffi.cl.u:ı ve - Sabret bakalun, sabret a 
;untffıı.k olm~~u. Şimdi ~ yanma sokulmaktan alıkoyma_ bulunduğumuzdan emm olarak na dönerek: 91-releti bitirmiş', tiikebnişti. ğabey. -
hıirisi de duşiınmüyordu. Ta- , ya çalışmak suretile b ü.k ,. gerek prensin. gerek efcndı. - Siz de.. Mösyöler, beıııiıiıle' Canışit dikkatle bu hnrek t_ Rn.cn, cansız bir cismin ya 
b ız kard şinin csrnr~ugiz affedilmez b.ir hata irtikflp eL leriQ ölümlerini bile istedim. beral>er geliniz. · cismi incelemcğe koyuluı _ nında uzun müddet Icalmalda 

11 
dal d grusu kar.ması on~ ğunızı.. feci bir urette yanıldı_ idi. Şimdi ben kendimi nasıl da tarı ve Laıırier arkada oldu_ - Ekselfınsınız, eh hın ha_ kanaat" getirmiş olnc k ld g r.ı 
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- Bap t.arrıfı 1 ım: de "" 

danı olduğu halde Tn 
mış ve meydanda yer 
lunan kıt!a.Iarı, .inek 
teşekkülleri teftış etrn 
Havanın mü d 

.ra.:,Onıen Taksim m-~'"'".,,. 
kesif bir kalabalık kiitl 
relemış bulunuyor u. Tr1 
şehrimizde bulunan rncb 
kordiplomatik, şehır .ıııeC 
zala~ askeri ve si\ il er 
a.Ilnışlardı. 
~ · ı müleakip, dir l 

ragımız çekilırken b:ıod0 
fmdan Çalınan iıt'..ıı:fll. 
meydanı dolduran k.ıi 
halk tarafından büyillt bl 
içinde ve hnzır.ol ' 
dinlenilmiştir. 

Bayrak çekme , 
müte.ıkıp iibideye çelen 
mus ve genç sub:ı.ylarl1 

C zmi .Aydoğan küt'Siiyt' 
ı·r;k ordu namına çolt at 
hitabede bulunmuştur· __. ~ 

Bundan sorrnı tsınııbıı• 
mutanı ksım 'l'rnaztcpe ~ 
ye gelmiş, heyf'Calllı ve ~ 
sesle genç subayın nutlCl}t 
vap venniştir. Sık sık il ~ı 
kesilen nutkwıda gen P 

günün manasını v gö 
mfa olan ordunun bö k 
lcr ka.zannıağa. hC?r zaınııtl ~ 
olduğunu tebarüz et:tırınıı;:j 1 

Nutukları: muteakiP g 
mi başlamı~tıı·. Büyüle b 
.zam içinde evv la piya "] 
miz, onu takiben baJıtl.1 
jandarmalar, topçulı:ı.r.. S!' 
ler, zırhlı ve motödü b 
mektc. r ve t eklriille 
mişlerdiv. ./ 

Su.atı 1t de Taksio~deltl 
sim sonn crmistir. J 

Jl.ftıliü 8ulıfıl[.~1Nll ~ Of 
Öğleden sonra. ~lnt ı7 

len silah altında buluııttıl 
mckli ve maliıl subay 11_, 

memurlar 30 A 'h.ıstn ~ 
rammı bew.berce kutl~ 
zer toplantıl r tertip e 
din 

Gündüz ve gf'ce uüt~,.t 
kesler.inde Halk Oda> 
Parti Merkezleı;nde te~ 
len tonlanlılardu bu b ı~ 
fer gtlnünfin buyük ım 11 rafındn. konuf!malar ya..111 

konferanslar verilmi!lt f· 
in.önü Oczgisirıwı ff 

tk:hir cdildı 
Dün saat 12.30 da J11 

aolması kararlaŞtırılı:w: 
tnonii Gezgisinin nçıllŞl 
nın ıniisa.a.desizliğı d0

1 
bru lm bir hrünc tolıır edi 

Atı.karl:u!.:ıki !1 c ı ı ı 
Ankara 30 (Yenı Sa.~ 

Ankaralılar. Dumlupuı~ 
kumandan mey<lırt uııı 
sinin 20 inci yıldô. iiJJlııı 
ylık bir sevill( ı<"mde J<t1 
laı dır. 

Ankar.alılar bu s:ı.b~ 
atlerde. bütun sl hrı ~ 
boru. t.ranpete ve mu~ 

1 
rile uyandılar ve asıccr 
nirı ya.pılncağı hipoı:lro111 
yollara cfökUldüler. 

1 Hipodrom. kc!':\f bit 
leme dolmufrtu. un+- 1 
ta Veldllcrle Mub'usl 
iızeı e bütün müllÔ 
erlrnn trlibünler ~ 
ayrılan yerleri nlmı.Şl 14 

Şı.-ref tribüniind., 
Sıhhiye, 1:ıttis1t. ün~~.f' 
killenle Parti ldı:ı.re '~ 
Parti l{urmay ve Vı:I~ıı,t# 
k:lnı ve Ankam.. V aıısı 
lunuyordu. ita. 

Törcn1 Ankara gıırıı 
mutanı Korgen "'tıl gil611 
kıK'ın kıtaaü teftişi iJetô 

G ırniwn Koml!tanı. 
tirak edeJı birUidere- t; 

- Zb.fur bayrnmıntı 
sun! 

Diye bashymı hita.bcs 
di ki: ,Jc 

- Btı ba;vramı RU 1' 
ze bu günleri yasnt;ıttı.ı 
sednG'f i günled !laffela!l'l,,!4 
kanlarını akıtan, h81 

ve;.: n değerli o.r -.ı ı1l 
anmalt borcumuzdur .. 
mızda bulunmıyan n ı~, • d ~ 
tiirkü ve savaş meY ·e 
canlnnnı veren suba1/ ' 
mızı anmak ioin bir 
yı:ı.k±.a duralıml. ~ıı 

G mizon Komu~~ ··cı 
sonra 30 Ağustos gun~ , 
yük liatı'!'asmı yaşntlil tı 
r n bu suretle nihayet 

ttU'. -------

PAZARTESi 
oııe l)l:iPdl 

5/). 9.l I Vl 

tJ.15 
y 

12.QO 1.JS 

b Ş('kılde ortadan knybolmn·ı tim. Actık bt?.un için aldandı_ Maksadım efendimizin selfımeti Katibi önde, Ceınşitle ariuıı kcn Raca doktora sordu. hicl>ır şey ögrcnilemiyec.eğ!nc:ı 
'\ialnız aktan baı ka san- ğJmızı unutmaktan b şka yapı_ affettirebilirim"· Şimdi anlaşı_ ğu halde Raca. evHi.tlım P • k~.at:en-yarnlı olduğuna mı ka- c~kildi.. !nlnız Raca Nebab krn 
kı ne 

0 
tice vcı mı ti? Ebu Ali \a<:ak iş yoktur. Bu hatavı unut lıyor ki Sükfuıdera.. Mahalli ses Meliknnın d.iıfre.slııden gıktı. nısnıız? dine gcliuce b b rd ı· edilm _ 

bLL yalnızlıktan bir cihet- tw'abilmek ıcin ise genç prense Senk hakikaten sağdır. Faltat sarayın Tabun neDbabına tnhsi8 - A'.ltes, lıastamız ~ok vahim ı;1ni emretti. ın 6 .!l :!-1 
h Jl' memnundu. iki kı.si icmı bağlılığımızı i t etmemiz liL §Calllete balınıah ki tam edilen kısmına dobu yürildii. bir d.a.riieye maruz kcılmıştu. { ka-;ı wr) l,: ____ _,,,....-_. ..... 



ve Hava harekah 
- O:ış tarafı 1 incide -

'Uç:ı.ld:ırı refnkaıt etmekte idı. 
' Bütün bu hareketler sonunda· 

İngiliz hava kuvvdleri iki bom. 
ba ve iki av uçağı kaybetmiştir. 

· Al1r~ı U~kları 
Londra 30 tA.A.) - Dün AL 

man uçakl n İngiltereye taar _ 
ruz etmişler. 

Dün Almnn ucaklnn İngilt.e_ 
rede bir şehre taarruz etmişler~ 
dir. 

Aıtılan bombalar bir kaç ki.5i_ 
ııin ölümüne ve bir knç1nm da. 
yaralanmasıım sebebiyet ver _ 
miştir. 

Öğieden sonra tn~illerenin 
cenup batı sahili açıklarında 
bir Alınan uç:ığı tahrip ed"lmiş 
tir. 

ff j i~t .. y ni 
fttlbir13r 

- Baı tarafı 1 lncıde -

bey nname neşrederek yruı_ 
gın çıkaranlnnn kurşwı di. 
z;teocklerini halka bildir _ 
m ştir. 

.filrıpa11!!'.ın on beş gcı::,efe 
Londra 30 (A.A.) - Kal_ 

küta'da lrnpanmış olan 15 
Hind gazetesi Pazartesi gü_ 
nünden itiba.rcn•yenidcn in.' 
tişar edecektir. 

Rush B luri 
Shonan 30 (A.A.) - riind 

milHyet.pervi!rleri reisi Rash 
Behari Bose, Malezyanın 
Hind şeflerile temnstn bu. 
lunmak üzere Bungkok· 
gelmi.crt.ir. 

- Baş tarnfı 1 ~ ~ de -

Yeni G'nc'dc 
Londrn 30 (A.A.~ - Yenigi_ 

nede çnrpı::ımelar .Aiddct lcesbet 
miştır Adamn şima1 ucunda kör 
feze bir Japon kruvazörü ve 8 
muhrib · a.skcr çıkarmıştıı·. 

Batıda, K kola bölgesinde 
Port ~före. bl dolaylarında Ja _ 
pon kuvvetleri geri atdmıstır. 

Uşak şeker fabrikası 
ve civarms sutar bastı, 
faı<at tehlike önlendi 
A .. yo;, qo (A..A.) - İki gün 

<lenb~i L k ci :ırmd bol mik 
trclı }~ ta olan yağmur 

eumnrtc.:.i gece..<ü §idd t;ıi art 
tır:ırak sağ"ımak 'hnl,nde düşme 
ğe ba~lamıi'}tır. 

Bütün şıd tile saatlarca ~ .ı 
ğnn bu l ı!murl rd:ın hir 
'e cıvdrdakı tnrl:ılaı ı su b:ı.s 

mış ve Ara koyti çayı ta'f!a.rak 
Şt>ker föbrıhası ve eh anm isti 
la eylemi . .,,tır. 

Derhal nhn .. 11 tcdlıirlerl~ \·c 
Uşak itfaivesıuııı yardnnı ik 
suların fabrikaya büyük zaral' 
lar va"'lla ı thılenmi'ştir. 

Sular. f-rbrika dımnda bu'u • 
nan malzcmt.•yi götürmüş , •.. 
Uşak ile Aksekoyü bost nlatJı,ı 
e:ılırıp etmiştır. 

Yağmurlann lmrnnnztn nJh: 
ve ve köylermde ra.pnıı oldu-
ğu zarmiar 'hak!ond he lÜZ 

malumat alıil mamı ır. 

- B ~ tarafı 1 inci e -
Alman cephcs'.ııi yaı ma~:a 
vaf .ı.ak cla.."llaruışlaı:dır. 

Düşmanın temin ettiği top -
rak kaz!l.nçlan tnb:ye ve haı c -
ket bakımınd!ın insan ve miil 
zemece uğ'radı.~1 kayıplarla t.uıı 
bir nisbetsizlik arzediyor. Sov
} et kumandanlığının b"r ) r -
m hareketinı ınuvaffakıyc le:. 
b.tırdıgıne daır olan bütün iddi 
aları yanlıştır. 

Ceohe sarsılmnz bir şckild.:: 

mevcut durmaktadır. Dü manı.ı 
kuvvetli hücumu gitgide azal -
maktadır. Bu lrnsimde 1572 Sov 
yet tanki kısmen uçaksaYar top 
çuları tarafmdan, kısmen ğö. 
gUs göğüse yapılan tank mulıa 
ıebelerinde vok edilm'ş, 574 
tayyare diışürillmiişt.Ur. Biz 25 
uc.;nk kaybettik. Alman mii
d faasının ate~·yıc ve hnvn. 
kU\-vetlerinın taarruzları ile 
sayısız miktardn. malzeme kul -
lanıhn:u; hale getinlmiştir~ 

Bu rakamlar 30 ternmuzd111 
bugüne k dar. olruı devreye u.it 
tir. Dtişmnmn kanlı knyıpları 

son derece vüksektir. 
L~doga gölünün cenubunda 

düşman dün gece nrl:a arkn/a 
V'l otığı neticesiz yeni hü uınl r 

ımsında 21 zırltll tank J::ayb ti 
miştir~ Bir kısmı çok yük::..ek 
ten uçarak hareket ya mn Sov 
y t bomba uçakları doğu ı:ılmal 
Almanyası üzerind.! yıpratma 
uçuşlan yapmışlardır. Rastgde 
atılan bombafann tesirile şura 
d burada ehemmiyetsiz birka'-' 
h ar ohnustur. 

Rus tebliği 
foslrova, 30 (A.A.) - Sov 

yet öğle t bliği: 
29 ağustos gecesi cephede 

miihım hiç bir deği~klik olma 

Atman ve ltalyan yara· 
hlarını ziyaret etti 

Bükrcs 30 (A.A.) - Başve~ 
ldl muavini ih ·ı Anton o 
Romnnya hükumeti tnrafınd n 
nckahat devrelerini geçirmek 
U Sinn'ya davet edılmiş bu_ 
lunan Almruı ve İtalyan yara! ı_ 
!arını ziyaret etmiştir. 

Bnsvekil muavini, yaralı! rla 
samimi hasbilınlerde b:ılunmuş 
ve üç d vlcti bir'birine b ğhynn 
sil"lı arkadaşlığını övmüştür. 

şve 
- Bcıı tarafı 1 ine de 

kaybedılen zrunnnın anc 
lelı hareketlerle teliıfı ed 
ce ~ille ·~ eyl0d ktcn 
dem ştır ki: 

"M.asa başlarında yrı.zm 
va.zışmanın hem i lere, h 
çalışınalrua uyuklamo. ve 
verdiğini, bir çok iHler·n 
nuyıuı uykuya daldığını 
müş, ynşrunış bir nesiliz. 
buki ~üm'huriyetlc berab 
lttmuz P"ezme. görme ve 
me e, işleri yerinde tetkik 
miye ver avırmış ve hep· 
bu yolda rehber olmuşl 
Onun içın ben ile bu vold 
ı üyerek memleKetim zin n 
dı~m \ eya bilmediğim k 
rıni gezmek, ôğrenmck ve 
çttiğimiz zamanlan haml 
rekctlerle kazanmak için 
çıkmış bulunuy-0rum.,, 

Vaş;ngton 'da gizli 
bir topla ti 

Samimi b1r hava içındr. 
ziyafetten sonra başvekil 

1 ldklcr'ne devam ctmiR, 

Mndrit, 30 {A.A.) - V ~ 
tondan öğrenild .. ğinc gore, Ruz 
velt ask~ı \'c s \"11 mes:u aı l'.; 1 
da.şb.rmın iştirakiyle gizlı biı
topl!ıntı yapmıştır. B ı tonlanti 
ya amirnl Le y, g 'nernl Maı 
ahali, amiral IGng, general Ar 
nold ve Harry Hopkins hazır 
"lllunmuşl t'du. 

Bah:s mevzuıı ola•ı m leler 
hnkkında izah t verilmem ine 
r~ümen, müzah:erelerin ikmcı 
cephe rıeselesine ta:ılluk ettıgı 
umulın ktadır. 

1 r 

'Jrdue.vinde verilen ziyafc 
suvarede Sıva n milli oyu 
m yrcttikten sonra Erzi 
n 'if.tme'< ürere saat 23 

rımızden aynlmıŞtır. 

Trenler 
- saı tarafı 1 ınclde -

rn Salı. Pe cnıbe g;.iııl · 
at 8.3 dn hareket eden 4 
katarların sef rlerın 8 9 
giınünden itıbaren niha• et 
recek ve aynı tariht ıt 
.Ankarn. _ Ha r.d rp sa _ A 
r.ısında işl "yen 1 ve 2 N 

el spı katarı nna birin 
ikincı mevkı yolcuları ıçin 
bir '\ :ıgon ıiliıve edecektir. 

a 
- ea, tarafı 1 ıncıde - j vemıek, dc\•lot n kanun ve 

ve yuıdd:ışlık vazifelerırnizı \ ' zamların , hiikümetin emır 
bunun en ba§mda g len sam mı TIC mahkemeıeı ın 1.ı etine 
yet va.zifemızi ıi k fazla ıhm 1 murln.nn namusuna., kendi 
ediyoruz C ~erine innnm:ıX ve bu 

Cesarete ~lince bundan kas_ l i bilıp O!la göre samı 
dettiğimiz tabii m >deni c ;ar suıette ful e harekNini u. 
tir. Burası bir ~sırler m leke mak 1 m ktir. 
ti değ1ldir. Burası hür Türkle -1 1::.te biz Türkfü.Tu ve Tü 
rin kanlan 'e canları P• hasma fügü yalnız övünmek ve 
lmrduklan bır Cumhuriyettır 1 lanmnk iı;:in değ ~. bilak s 

Cumhudvet demek mülk v ve vazıfcleıini nnlıyarak v 
milletin işlerile bizzat ve bilCıil na, millete, eınnhuriycte v 
uğraşmak demckrtır Yanı her kıluba :ı.rar kun·etiın.iorle ve 
türlü m deni ve siyasi '·nzif es:i ca samimıyet, cesaret ve in 
ııi yapmak ve bundan kacmm - mıY.la ya tma\ı:, kuvvetlen 
mak demektir. m ve y·~nseltmek icin m 
Kanunlanmız müsaid rejimı zam 'tC m.uka des bir gaye 

miz mülayim, hakkımız muhak_ rak telakki etmeliyiz. 
kak olduğu halde bir <;oklarımı~ Tekrar ed lirn: Tuı k 
Vazı.çel n'nı' vapmıy r. .M la 

• Türkliimimfü:e ve Türkçülu matbuatımız da.ha iyi olabıhrdı. "b~ 
Kıta.planmız ve makul lerimız zc k rsı hnl .. lnm1zdıın zi 
daha yüksek bir ruhlu yazılnbı vnruf m z vardır lre biz..~ o 
lirdi Halkımız kendini sıkıp feyı gorecek milli secive, 
muhtekirlere para. kaptırımıy _ ahlfık ve mıUi tcrbıy.e Hi.zı 
bilir istıhlak.ni azcrltabilir. nıüt Turlduğe ve 1\1rkcüführe 
hiş ~e nıuru-.zaın bir harp buh _ getiren, fenalık eden. hiy 
ranı içinde bütün alemııı kıv - cyliycn, yalnız lınkkı"ll ve 
randığını daha ciddi bir uret_ fantini düşünüp asıl gaye 
te nnJıyabılirdi. yuktı k vazifesini yapmıya 

Hükumet daireleı i ile ~i o _ gayrı milli fiil ve hareket! 
Ianlarımıv.ın biı· çoğu memurla. man viyat ve itimadımızı b 
rımızın ahllıkmı bozmağa kal _ nrtık içimızde ya.şamamnh 
kışmaz, bunların da bir kısmı Su'flhi .,._. ıri I 
bu fırsa.tlardnn istifadeye tc. --A-f~y-0-n-=-'d~-a-1 nezzül etnwzcli. 

Hasılı memurlanmız hatkn 
daha iyı muamele eder \•e hnık - Baı tarafı 1 ıncfde -

da memurlara daha ziynde itı _ halt küUelerin'n iştiro.kile 
mat gösterebilirdi. Yani fcnalı_ tii ~ yapılmıştır. 
ğa karşı eusınayıp cesaretl ka Af yon Belediye 
nun ve nizamın her vakit ve her Büyiık adamların ancak 
yerde ve herkese ~akim olm~s1 yiik milletler içersinden çı 
nı ısrar Ue, medenı cesaret ıle leceğini., bunun iç"nrir ki 

türk gı"bi, İnönü gibi bil ·· isteyebilirdi. . . . 
insafa gelince. samımıyetı . damların Türk milletinin 

nıunusu, hukul.m inhisara alına den çıktığını söylemiş, 
yıp herkesin ha!ckını tan!mak milleti demiştir: Ebediyet 
fırsattan, mevkıden, :resmı kuv sasıua yani dünya durdukça 
vctten istifa.de etmeğe kalkJŞ _ olmnk hassnsınıı mnl'k old 
mamak, beğenmediğme muhn _ içi.ntlır ki başında her za 
lif ve hain iftirasında. bulunma_ Atattlrk gıöi. İnönü gibi b~ 
ınak, hükumetin ya~nn karsı şefler buluhacakbr. 
istisnai muamele ıstemınnek Törenden sonra vali 
bütçeye bar olmamnkt askerden dan belediye sa.loplarında 
kaçmamak, vergiyi zamanında çay ziyafeti verilmiştir. 

MiLLİ PİYANGO 
Beşıktaıi As. Şubesinden: 
Şubt'mııde kayıtll bulun n bilu - •,--------

mu 1 emeklı \C Y~ •• ~,,lı ~~a~~: ::;: Dünkü zafer keşidesinde 50,000 lira 
ıut'a 'csık lık o ... e.• a 1 

lıkte şubenuze gelmeleri ılın olu-1379950 numaralı b ilet sahib i aza n 
nur. * Mfüi pi.}angonun 30 ğustos 14.5310 16 2 329147 263~ 

. .. • , A ş dt"n' zafer ke idesi düıı sa t on be'\ 9601 23 64.2 333549 3671 
Eınınonu ): t rl 

1 
skerllK ub inde te Ankarndn çekilmiştir. Kaza- 114228 242157 76077 209 

E.,unönuck;er 
1 :reci; ~bayl 0 nan numaralar şunlnrdır: 20271 63Cı{l8 114556 324'i! 

knyıtlı e:ıd· 1 

1\e gunl~rde. d plo.>:na, 
1 50.QOO lira kazanı:ın 283967 ~9 49790 72!! 

a ·gıda ırı en htzmc-ı ettlklc- 37.9950 500 zer lira lru.7.annnlar 
sıhhı rnpor \e en son 1 de!l ımı& Bu biletin talihlisi İstanbul- Son dört rah.mı 7483 
n l.ıirllk 'eya mu ese ;:ı 

l hl t -krrem , e k ad"t dadır. olduk arı ter --~ . 
f toğrafilc bidıktc ŞubCJC ge-lmr- 20000 lıra kazanan numara 
~ 251619 

6( J7 ile nihayetlenen num 
Iıır ı vtiz lira alacaktır 

ıoo lira kazanrnılar 
Son üç rak mı 795 ile · 

~ tleu n nunıaralaı' vüzer 

1 p~yadc: aı/Ağustos/!>42 den l/EY- Bu biletin talihlisi Bandıı -
l" l/912 akgamın:ı kadar. madadır. 
u :Xupc:ulaı~: 2/EyJlıl/042 gı1nil. 10000 lira kazanan nuınnı a 

· N klı e 1stihkfım: 3/Ey. 100061 
Su,·arı; a Y • Bu biletin talih!ısı Uluburlu· 

ını/!>42. _ 
T uıblcr· 4/Evlül/942. dadır. 

K. :g r 5/E' ı 1/942 5000 lira kazananl.tr 
E<: ncı; 1 ~ • • "~S 346"13 " -3'·0 Muan t"le memuı ıı: 6/F.y 396661 349' ı ~ <> 1 " 
He ap 'e 2001-l lira kazananlar 

lıll/942• i d un· 7/E ... ·hıl 942. 338881 212623 325962 251633 
nenız an ıırı ... ., • 1 
DLŞÇl 'Vet1? ıner: 8/Eyh I'9~2. JOOO lım knz3r.:lln numarn ar 

' !il :ı Mnkın t K:ı - 39G386 23301 7 292409 66!l1 
l\Lır..ıngo~ •. ~/E\'.'ı1/042. ' 2180 96122 228357 357273 

1~ 1
• ~c-rn rc.ı • ~ h nd c:, nskert 48590 123072 200 5 10563 

Mızıka, H.ık ', l\ •Hava D~ 77930 206058 202176 3 l'il ı1 
f\f 1 11 mkr Tı~fCl(Cl Oto , "'4-0156 349336 304922 205921 
mıryol. 10/Eşlul/942. 

al c lktır. • 
50 şrr lira kazruı:mlnr 

Son üc rakamı 761 ve 491 
nihny etle'!ıen numa.ralnr el 
lira .ı!acaktır. 

ıo r ifir:ı 1'1lmnn'!lla.r 
Soıı iki rııknmı 36 1lc 

}Cticnen numaralar onar l 
ul c kt.ır. 

Amorti i'?' 

Son rakamları 2 \ e 5 ile 
hnyetlencn bütiln num rahı.r 
k lir amorti la ki 



Tica et Vekilimiz_· __ 
dikkat nazarına 

1 RADYO PRO.GRAMI f ~M--i ll~-, M-üd-a-fa_a_V_e-ka-le-t-in-de-n-~: 
~ 31 Ağustos 1942 J. - Aslrnri liselerle, Kırıkkale ~an'at, Ankara musıki, 

- Baı tarafı 1 incide -
ha.llltçı tUccnn tehditle, yum _ 
nıldn, hattfı. ba7..ruı bıçakla kor.' 
kutup tıcarctl.? uğraı;madıkları 

• esnaflıktan anlamadıkları halde 
toptancıya göz dağı vererek fa_ 
tura kestirerek mal kaldıran 
şpor'lncılar, hattii şportacılık 
dahı bilmiyl'.n ayak takımı ser 
tw'J'ılerdır. 

Tıpkı ikinci Abdülhamit dev
rinın meşhur On ikiler mensup 
lar:ı, Fehim paşa köleleri, kal • 
lıur üstünde gelen hafiye ya _ 
maklan misinfı anaforla yaşı _ 
yan, hıçten geçinen ve inzibat
f;ızlıktan türeyen hazele güru _ 
hu, edepsizler alayı gibi tufeyli 
brup boş ve vurguncu bir sUrU. 

7.30 ProSı-nm. 19.30 A. Haberleri 
7,32 Vucudumiı - 19,45 Serbest 10 

Mazeret ollta.da.: Ne yapalım e- zu çalıştını _ dakika 
fendim. izdihamdan• oldu; diye ıım.. 19.55 MU?.lk 
şirretlikle işi örtbas ediverjyor 'i' • .W A. Haberleri 20.15 Radyo Ga -
lar. Dedim ya, efendi. İstanbul 8.30 Muz.ik. zetcsi 
piyasasından mal nlmak artık 12.30 PrOğram 20.45 Müzik, 
ıher babayiğitin kan değil. Gümı 12 33 1\füzik 21.00 Konuşma 
rükten çektiği mnlı satı.'.? yapan 12.45 A. Hnberlerı 21.15 Müzik. 
bir toptancı dükkanını, Allah 13.30 Ş:ırkı ve tur 21,30 Konuşma 
rızası için, bir gün şöyle uzak_ kuler. l 21.45 Müzik. 
tan seyredin. Olanı, biteni siz 18.00 Proğr:ım. 22..30 A, Hrıberlerl 
de anJar.sınız. ıs.mı MUzık, 22.~o Kapnn~. 

Anadolulu tüccarların dedik. 18_._4s_ı_rı:u_zı_·k·--------
lerini yapbk ve bu mesele Us _ 
tünde biraz durduk. İtjraf ede
lim ki gördUklcrim1Zden ürk _ 
tük ve iddianın hiç de mübal fı._ 
ğalı olmadığını, hakikatin hat_ 
ta iddianın fevkinde olduğunu 
müşahede ettik. 

Petrol Ofisi 
kaldırılıyor 

Onlar racon kesip mano alır_ Alilkalılarm dikkat nazaıını 

'.Aııkaradan bildirildiğine gö
re, Ticaret Vekfileti ile Sokoni 
V alnım Oyl Amerikan şirketi -
nin rnüme~sili arasında bir an 

lar kumarhaneci ürkütlip emıyı çekiyor ve bu çirkin yağll)acılı
iboğarlardı; bunlnr da ithaliı.t - ğı bir an evveı önleyebilu.tk L 
~ıya tehditle fatura kestil'ip çin icap eden tedbir !erin alın_ 
7 .. orla maJ kapıyorlar, toptancı- masını dileyorus. 

la.şma yapılmıştır. 

Bu anlaşma mucibince pet
rol ofısi lağvedilmekte olup bü-

yı korkutup hakiki ve namuslu 
tiıccarı bo~'llyorlnr. İstanbul piyasasını gerçekten 

O 1 ..... 1 d' 1. b'r haramzadeler kaplamış! 

tün memlekette ofis emrinde 
'bulunan <lcpolar Amerikan şir
ketine verilmektedir. 

n ar sın. nnnı ya ış 1 ı 

kab:ıdnyıya, ya nüfuzlu bir za_ ı-•••••••••••••nım:ı•••a••••' 
mnn vezirine, yahut da sadece o 1 t o • il ı u M 'I" 1 ;~:~;~~:a~~~n~np~0:;r;.~~.h~~i eve en ı zyo an 1 1 • ıanan 
ı~ibı geçınip gıderlerdi: şimdilti_ 
Jer ıs menhus aksata.lnrını şir
retlıklerıne, alakadarlann ken _ 
rlil ·rinr ehemmiyet verrnemelc_ 
ı·ınC' ve ıthaliıt.<:ı tiiccann çekin 
genlığın borçlu buJunuyoı'lar 
ve edebsi7Jiklcri zorile elde et _ 
tikleri ve ismini bile doğru dü-

,!J1-8-942_:_6-9-942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlarımıza halkacak 

vapurların isimleri ue kalkış gün v 
saatleri ve kalhacakları rılıtımlar 

riJst becerip söyliyemediklcri Karndeniz hattı Snlı 4.00 d~ (Taıı) Cuma 4.00 de (Ernırum' 
G:ımalma rılıtıınınd:ın. 

malları müstehhkin ve piyasa _ 
•nın zaratına kara borsaya sü -
nıp mı~ gıbi yaşıyorlar, na. 
1nuslu bir esnaftan daha ka -
~.ançlı bir ömiir geçiriyorlar. 

Bartın hattı 

Mudanya hattı 

Anadoludan lstanbula mal Bnndınnn hattı 
almağa gelmiş tüccarlar günler 
cc, haftalarca, hatta hazan ay_ 
Jarc.ı. otel k&?elerindc bt!ylıude K arubign hattı 
yeı e sıra bekleyıp bır şeycik el_ 
de edemedikleri halde bunlar Ayvalık hattı 

...._ Cumartesi 10.00 de (Annfart:ı) Sırkeci rıhtı-
mınd.ın. 

- P:ı7~'lrtcsi,, Salı 9.00 da Cal'ş:ımbn. Perşembe Vf· 
Cıımcı Hl.00 da (Trak), Cum::ırtesı H.00 de (Sus) <in
lata rıhtunından. 

- P:ıı.nrtcsi. Çarş:ımbn ve Cumn 8,00 de (Sus) 
G,1hıtn rıhtımından, ayrıı'a Çıırş::ımba 20.00 de (Ç:ı
mık'kalc), Cı:ımart('sı 20.lıO de (Çnnokknle) Tophnne 
rıhtımından 

- Salı ve Cuma J!l,00 da (Bnrtm) Tc•phane rıh
tıınmd::ın. 

Kayseri ve Merzifon gedikli okullarının kayıt ve ka!bul işlen 
"Konya askeri orta okul hariç" 15• Eylfıl/942 tarihıne kadar 
uzablmıştır. 

IL - Maarif liselerinde bütünl<>nu~ye kalıp da bu tarihe 
kadar biitünlcme sınavlarını kendi okullarında muvaffakıyetle 

veren istekliler de askeri liselere alınacaklardır. 
Bu. grbilerin namzet kayıt olunmak üzere şimdiden birer 

dilekçe ile bulundukları yerlerin askerlik şubelerine V{!Y& doğ

rudan doğruya okul müdürlükleıine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (9070) 
~ ....... lilllll ................ a.. ....... , ....... .Jt 

1'-lobilya Yaptırılacak 
Maarif Vekilliğinden 

1 - Yeniden açılrıcak köy kadınlan ge.ticl kursları kin aşagıdn cins 
ve mıktarları yıızılı on iki knlcm mobiJynnın ımalı kapalı z:ır! usulile ek
siltmeye konulmi.ı~ur, 

2 - işbu on ıkı koilem mobilyanı ı ynpıldığı ycrdP 1t!S11m t'hn<"k şartılP. 

tahmin e<klen bedeli 32.1175 lmıdır. Muvrıkk:ıt temın:ıtı 2.41l5 lıra 63 ku- 1 
ru~tur. .. 

3 - Eksiltme kap:ılı Larf usulile 10. Eylül, 942 11erşmı !ilinti s:ıat 

15 de Ankarada Maarif Ve1'ıllıği alın rılm:ı komısyonund.ı yapılacaktır. 
4 - Mobilyalara ait resim ve ş:ırtn.ımeler, İs\anbulda Nışarıuışı, lzmh -

de Cumhuriyet kız enstitult'ri MudurJuklt-rınde, ."\nkaracın Vekıllık Le
\•azım Müdurliıgunde g(inilcbilir. 

5 - FJ<sıltmcye 1rtckli olanlar•n 24!10 S.'lyılı kımıında yazılı ş:>rtlJra 

göre mu\·nkknt temınatları ıle teklif mektuplarını en (Cık ıhnle saatinden 
bir S4lat C\'\'Cl Vekillık s:ıtm nlm:ı komisyonuna vcnni!ı' veyn gondeı rr ıo; 
olmaları li'ızımclır. Postnıla vnki ol..ıc.1k gl'('ıkmele.ı nen mes'ulıyet krıbtıl e<lll
mez. 

G - EkE.ıfün~ye ıstcklı ol:ınlann, evveke bu gıbi S'>lt•rde \ie :ı~1ır 

8.000 liralık ı:ı:ıhhütlerde bulunmuş olduklaı ıru gosteren brlgelui ıbr:ız et
meleri J{ızımdır, (ll331) 

Ft;yanın cinsi ve evsafı 'l\1ıktıın Fiynh Tııtsırı 

Portatıf m:ısa 50 et<lot 38.- !JO<ı.- T. L , S:ındalya 1250 > ,O.- 12.500.- > 
> Karyola 50 > 4,- 700.- , 

Elbise dolrıbı !ıO , !H1.- ~.!i(IO.- > 
Komodin 50 > 22- l.lliO.- > 
Portatif diki, m:ısası ıoo > 43.- 6.l!UO.- > 
Elbise :ı~kısı •20 Ju:;ı J ık\. !>O > 'i2.- l.600.- > 
Yemek dolabı 50 > 23.- l.150- > 
Mutbak ~yası <kılabı 50 > 22.- ].100.- > 
Kiıgıt kutusu 50 > 5.- 250.- > 
Ya1.1 tahtnsı 50 , Jli.- 750.- > 
Prova :ıynası '° > 34.50 1.725.- > 

~----------------------------~ 
Maliye Vekaletinden 

Maliye Meslek Mektebine , 
talebe alınacaı~ 

Maliye meslek mektebine alı::ınc:ık taleb<!nın 11eCrlmcsı ıçııı 
1 

bir defo tiaha yazılı ve sö.~lü musnbnkn cıı;ılmıştlr, Mus:ıb·ık":tY t 
mck JÇin 17-25 yaşında olmak, en aşagı orta mektep whsUıııı 
bulunmak, askerlik çagında olnnlnr için askerJığini yapmış vC'Y'J ıı 
bcplcrle al:ikıışını kc·sınış olmak şarttır. ''Tn:illıJ,•r alınnı.1z,, Yı1;~ 
s.1baka ııntıhnnları Ankaracla Mal.ye Meslek Mckt<'bindt> ı, 

T kı 
Seyhan, İl.mır, Sıv::ıs, S.ımsun, Burı-:a, Aına")'O, Zonguldak, • J'lf 
du, 1'~rzıncan, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Çanakkale, TekucJ:ıg, 

clı, Bolu dcıterdarlıklarıncfa ıo Eylül 942 tarihinde yapılacaktır. 
y.t 

Talip olanların imtih:ın gı.ıniine kadar Anlrnrnd,1 Malıvc ~ 
Melct.(,ıbinc ve vilfıyctlerde isimleri sayılan <lcftcrd:ırlıklar:ı ııW 15 t 
rı lazımdır. Ankarnda icrıısı k:ırnrln~tırılan sözhi imtıhıın guıııl 
942 den 25 Eylul 942 ye alınmıştır. ,.. 

Mektebın tahslı miıddeti iki yıld•r. Tal<.'be ınt•kkpte y;ıtM· .,t 
in~ •lerine mukabil orta mektep mez.unl:ırına :ıy<l:ı kecınUsiz 40 
mezuıılnıınn 45 lira veıilir. Mektchi muvafüıkıyetle Lıtin•nlercl tir 
mektep meıunl:ırı 20 lir:ı, lise mezuıılan 25 lirn rnanşlı memıır~(l!\ 
yın ülunurlnr, ~ , (7288)~ 

c -s BA: rtl K 

Deri ve Kundura Sanayii üessesesinden : 
l - MuesS<.-semi:r.in DM"i ve Kunôura Fabrikolanna d:ı•1111 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
• 

2 - Venlecek ücret J~c;inln k:ıbiliyet ve kudr eune gııı t' gııı d 4' 

kuruştan b:ışlar, bu iiuetten boşlrn fevkalade z:ımanlara rnaJtı;ı .. 
ödenecek, aynca ogle yemeği ve iş elbisesi verilecektir. 

Arzu edenlerjn 24 Agusto~ P~'r.lrtes.i günündm 8 Eylül S:ılı gıı 
kadar her giın ve 10 Eyluld n 19 Eylüle kadar S:tlı ve ÇfiTş.'lı\'ltı;., 
leri Çarşık;ıpıda İstanbul Ay<ı'kkabıl•ılar K(loperııtilı mcrke:r.ınrl t 
kamız munıessili Sinoplu Ml•hmPt'e mürnc:ıat etmeleri ılan • ııın' 

toıılarln mal fıçı fıçı emtia kal. 
dırarak har vurup harman sa -

b.mir Suı·:ıt 

- Çarşambn 12.00 de (Bursa) Cumartesi 12.00 de 
( Olgı ... ı) Sırkuci rıhtımından. 
- l':ıznr J3 00 de (tzmir) Perşembe 18.00 de 

(Tırhon) Galata rıhumınrlan. 

32 875.-_,_, 

Dir.11----------------------·--~--~llDlmEl:lm!BmBID!:m'lil::ıslElmsm!EıD!E:a--~ 
·vuruyorlar Vf> umumi aJakasıı_ 
hğımızdan cesaretlenerek, tJp _ 
kı zehirlı .mantarlar gibi, g,iin 
den güne üreyıp çoğalıyorlar. 
Bazı ithnJiıt eşvasının satışı 

Sf'ri.>est. bırakılır· bırakılmaz pi
yasada peycla olan bir takım iş 
siı kalmış şportacılnr. <;c _ 
neleri kuvvetli şirı et ser. 
scr!ler bir t<'ptancmın gc . 
tırttığı malı gümrükten çekip 
satış yapmağa ha?Jrlaııdığrnı 

lmber alır abnaz aç bir sürii ha. 
l ırıd ithaJiı.tnnm dükkanına i.L 
~üşmekl" ve ııın·etlikle hatt;ı 
lba.7.an tehdıtle fatura kestirip 

iskcnderun hattı -- Cumil 18.00 de (Konyn) Sırket•i rıhtımındıın 

NOT. 
lk;nci bir iş'nl'a kadar İZMİT ve IMUOZ posta· 

Baş n cnta: 

lnn yapılınıyacaktır. 

Vapur seferJ,.rı lı•ıkkında h••r turlü maliım:ıt aa.'lgıd:ı 
telefon numaralan yoıılı a centalarımızdnn öğrenıltıbi· 

lınır. 

Gnlntn - Gnlata nhlıını Limanlar Umum Mudtir.hı-
ğu bınnsı nltınd:ı. 42362 
Galata - <Oalat.n rıhtımı Mmtaka Uman Reisliği 
bınosı altında. 4<>133 

Şube acenteliği 

Şube acenteliği Sırkeçı - Sıı kecı yolcu salonu. 22740 
(9397) 

mal almaktadırlar Hiç şiiphe -ıı•ı••
yok ki bu çapulcu nlE1vı bir diik ~ 1 1 
kfula sahıp olmndıklanndan 
yuımnık ku·•vetil elde ettikleri 
malı diıkkandan c;ıknr çıkmaz 
ına buna clcvrelmekt ve eldP 

ettıkleri fiyat farkını ceplerine 

tdrnr yolları iltihabı, yeni ve eskı BELSOGUKLU(;U, jdrnr zorlugu, 
Me5:ınc ve Prostat 11tıh. bı, S stıı ve Kı·U SısııUerc. Bölwırek rahatsız
lıl<larına kaıısı en mukemmel bır ıl<ı<' BEL.<:;AMfTOL"dur. RELSAMt-
TOh kullananlar ) uk.ırıda yaz.ılı h sialıklaıdan çabuk kurtulurlar. 

atm:ıkhıdırlar. mm•• Bi.ıtun Eczane ve ceza dcpolarıııclıı rırayınız. 

Aneak bu füzuli tufeyliler 
yuzUndcn o mahn fiyatı biraz 
d:ıha yükselmekte ve hakiki ih
tıyaç sahıbi ti.kcar da., tahrip _ 
klir bır <·ekırr:"' siirüsü gibi, top 
tancı magm·.a.İarım jst1liı eden 
bu uara.z tlerden yaka silkmek. 
ıtedırlC'r. 

Bırkaç giın evvel id~rernizcl 
miıra<'a.a.t c-den taşralı bır kac 
t "' ra'I" hınılardan dert yanarak 
dediler ki: 

lstanbu/ Def terdarlığıııdan: 

Dosya No: Nev'ı 

Muhammen 
Bedel Teminat 

51217-1114/182 Mccıdı~ekoyunck B. lmum<"U Çıftligi arnzl. 
sinden mufı·cz 13 P• [ta 1 ada 3 parsel No. ıu 
15200 nlC'lı e mur. 'ıb::ıı ars;ı 60400 

51217-1114/181 Mccıdıyckoytıncle B lmumcu çıfılıgt arazısın
cle mufrcz 12 paft:l l ndn 1 parsel No. Ju 11080 
metr1. murnbb .. ı nr . 16620 

8200 

1247 

Türkiye Şeker fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

Fabrikalarımız bu seneki faaliyetlerine Eyllılde geçecckie
ıinden !stanbulda ve fabrikal:u ımızda yemden krıstal şeker için 
müracaatların kabulüne 31 Ağustos pazartesı gi.ınünden iti
baren başlanacaktır. Gc.rek .küp gerek krıdt.al tr!.lcpleri, ancalc 
bedellerin fabrikala~ıza veya İstanbul büromuza tamamen 
tediyesin<len veya havalenin vUrudundan sonra ıtfbara aıma
cakbr. 

Devlet Demiryolları ilanla 
Muh:ımmen bedeli 12320 lira olan muhtclıf put1t•l 8/10/1942 Perşemoe 

günü sant 15.30 da kap:ılı :ı.ırf usulıı ile Ank:ırad:;ı idare bırwsınd,1 topla
nan Merkez 9 uncu Komı<>yonc~ salın alınacnktır, 

Bu işe girmt'k isteyenlerin 924 liralık muvakkat 1t>..minnt ıl< kıırnıııun 
tayin ettıgj \'es k:ılarf ve tcklıflerini <ıyni gun s:ıat 14.30 n kadar aılı g~-çcrı 
Komisyon flcisliginc \ermeleri lilllmdır. 

Şartnameler parasız. olarnk Ankarada Malzeme Daiıesınclen, Hay<inıp.a-
şada Tesellüm ve sevk Şcflıgınden temın olnnur. (!11185) 

PO 
Traş bıçahları • 
Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde 
P O K E R Bug ;n namuHlu, haysiyE>ti. 

n hilen t.nşrah tUrc:arın toptan
<'ıdan dofö urlıın doğı uya mal a. 
labılmcsiıw hemen hemen im _ 
kan kahrn"llıştlr. Üç }>('~ kalem 

Yukraıd;ı yazılı gayrimenkuller 21/9/942 Paınrtesi gunu şnat 15 de 
Mılli EmL1ık Mudurluguııdc- mute ~kkıl koınısyond, kapalı zarf usulile ay. 
rı ayrı s.ıtıla1...ıUır. istcklıleıın 2490 sJyılı kanun lıukumlcri dairesinde h:r-

z.ırlaııınış tcklıt mektuphırını ihale guıı ı saat H de kadar komısyon reisli- !~-~!!E•••:=~~!!~t~r~a:ş~b:ıç~a=k~l:a~r~ı~n~ı~a~r~a~y~ı~n~ı~z~.J 
gıne tevdi etmeleri ve nufus huvıyet cuzdanlarını ibnıı eylemeleri muı~-

tezıdır. !-'azla izahot için Milli Eml:'il:Mudilrluğünc murac::ıcıı, (921 0) 

rnnl alab lmek i<fin kalkıp İs • ============================-
t· l"bula kadar geliyor, topıtan - E kJ• d J • ) • 
('1 JYtahnı çekı-ıın fivatını tesbi.~ me 1 u ve yetım erın ve as-
c1 t ırsm dıVt> haftnlarca otel ko 
&"'nirırlt bckleşiı> duruyoruz. k "' } "'I} • d• kk t• 
N t ryet topt:mrı f;yatı tcsbit - efl ma Ü er fi nazari } a lfte 
cltidvor ve malını çe1dyor. Bi~ ~ . 
cıc a~t1k alacağımızı alabilmek Emlak ve Eytam Bankasından: 
i"i'l ithalat<:ıva basvuruyoruz. ı - Mrınşlarını bonkrımı:t.don temlik surctile rılan emekli, dul ve yetim
Bır ele ne gorelim, dükkanı an ıerın K!ınuııuevv<'l - Kanunusani -- Şub.ıt 942 aylıklarının tedıyesine 

·kovanı b'lhi <.lolmnş, bir alay l.9.942 Salı i\lniı saat 13 den itibnren. b:ıslanacnkiır. 

Öii etme aranıyor 

l - Sô1w Hususi Ortaokulu iı;in bir ogret~n alınacaktır. 
2 - Ögretmen tııgılizce ıle birl kte ihtısası olan dı,er ıkı ders okutac:ık-

~~ . 
3 - Mekt.ep hcnuz ikı sınıflı olJuğu ic,-ın icdrıs lıu ıkı sınıfa munhrı

smiır. 
4 - 1ngil1.1.ce ıızcrınde bilgi \ tedns kabılıyet ve kudreti 'idaremızc;" 

bılhassn eh<'.mmiyetle mulfıhaza cdtldiginden mural'a:ıt edt•nler arasmda bu 
gibiler tercih edılccektlr. 

Yukarıdn yazılı evsafı ve knnuni şartlan hniz olanl:ırın (10 Eyli'ıl 
· J!H2) Perşembe gımune kadar teklıflerlııi mektupla Okul 11111<lurlue1111E• bıl- 1 
dirmeleıi rica olunur. 

~port.an güruhu birbirini itip 2 - Askeri luırp malullerinin ınunmelclerl ayni günde sab .. h saat 8 den 
kakı~tırnrak, ithalfütcıvı tehdit J3 e kadıır yn,pılacnktır. EylOlun birinci giıııU bu saatler dahilinde malüller
e<hP lrnrkut::ı.rak mat almakta. den gayri ~ye maaş wrilmiyecektir. 
Haddın varsn dükkana gir. Ne 3 - Mııaş sahiplerinin ellerınde bulunan fişlerde ya~lı gun ve saatte A ı b" d 
üst kalır. ne baş. o kargaşalık_ bankamıuı müracaatları vn bunun lınrıcindeki murncaatların kat'iyen kabul ... _ ce e ır epo 
tn sade par:ı ci.i?..dımından de - edllenılyeı.:eği ehemmiyetle ilan olunur. •9263> r aranıyor-, 

f'l belki l th canından bile oL --------------------------
mnk tehlikesi Yar. 1ster istemez 

Sirkeci, Galata, ve Halıç'in Koprliye yakın •sem\lt•ıiııdcı, dt7u7.c yzıkuı 

mazbut bir depo .. ranmnktadır. 

Yemiş VapUr iskelesi ·arşısında Suntcr Bank Seliııiuz S:ınayıl mu~ -
sesesi İstanbul Satış Hurosur.:ı mtiracn::ıt. 

b r kennra Çl"kilip durursun. Ba 
kıu'S1n ki s"rscri güruhu faali -
y•·tıt.edir. Bir alan bir daha alı. 
yor, kapının önlinde aldığını 
başkasına devredip tekrar içe _ 
riye dalanları bile görüyorsun. 

lstanbul Cümhuriget Müddei 
Umumiliğinden; 

Muliammen bedeli Muvakkat T. ll•••••m•••• 
Kilo Lira Kuruı; Lira K 

Telefon: 21539 

- lthaHi.tçı bunlara mal ver 
nıczse dava kökünden halledil _ 
miş o!rn?.z nu r 

- Haddine mi dü. ... müş? Ya 
kalkıp (bize mal vermiyor) di-:. 
ye şıktıyet ediyoılo.r, heıif erte. 
si gün i.·miııı firmasını muhte. 
l ·• ık (' i · C'likle damga.lan _ 
n ı , b r halı.le gazete sutunln. -

.ru o. llkuyor. yahut da diıkka_ 
nının '-amını çerc;evcsıni. in diri. 
yorlar baz.'Ul z.ı.vallının kafası. 
nm ~> ün ynı ıldı~1 da oluyor. 

Cinsi 

Nohut 
&ıbun 

aooo 2300 oo 241 50 
750 ıe2 so 19 69 
750 337 5ıQ 25 31 
200 164 50 12 31 
400 28 00 2 10 
4.00 900 00 67 50 

4992 00 374 41 

Yukıındıı cins ve m kiıırl:ırı yazıı. ıstnnl>ul Cezn ve Tevkif evi hasta
hnue!lın n 942 mali yılına :ıit e :ı:ık a ık ek iltl"ıeye konınu}tur. Ek ilime 
13/9/942 Cum.1 gunU s • t 15 de Sut ı hm<"tt(' Ceı~ ve Tevkıf cc\ ınde ~ap • 
lı.ıc,ktır, 1.!t 1.llerın bı.ı hu ut. ~ıtı nı.: ı t.tıtılclcn m.ad;ı hergun m~ı 
s at' d.ıhilır ele tAf>'~kur mudurl ~etıilirkr. 

ı t<>klılain ~ukarıda yazılı ı.ıond k.::inwıt 'Vtlldltfiljrıle birlıkle komisyo-
n:ı mı rnc eU:ırı ilan olunur. dl203) 

işçi ALINACAK 
lstanbul Elektrilı, Tramvay ıJe Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğüııden: 1 

'işletmelerimiz Şışli tamırhruıesi için göste CCCJ;ı ehlıyeic gore ssıatte 
c40 kuru~:ı kadar ucret verılmcl: "Suret.ile 15 tc~ acı, S marangoz, 12 tes-I 
vıyeci, ve 10 elcktrıkç•ye htly. ı: vardır. 

Askerl l:lc alaka ol ıy.ı i t hl<"rin na! ha\ •yet (' J.ldam hı.i nub 
kau.ıdı, 4 adet vesıka rotogı"<d' \c diye k. , r ç ışm• oıı u ınıı n u 
selcrdcn alınmış iYi hc.Lmet vcsikal ılc bııl t.tc 1 J..yıı I 912 S1lı ıcuı 
14 den 17 ye kad;ır idarenin ('; o H:ıııı zem n k:ıtmd. ı Zııt ı5lu, \ 
cil Müdilrlflgiine mur:ıcıınfoırı luztımu b ldirilır, t9249 .. 

Nafia Vekaletinden 
EKSiL TM EYE KONULAN iŞ: 

l - Su 1tleri uçunc.'\I şube nıudıırlugü bölgesi içınık adııla r' 
ikmlllı JllŞCltıtı. f 

Tahmın edilen keşı! bedeli fiy.,t 'ahıdi esası IİZC'rmdcn (83
4 1 

ı 35) kuruştur. 

2 - Eksiltme 14/9/942 tnrihlı•e rastlayan Pazart ı guıııı 
de Anırnr:<d, ı;;u i lerl reıslıgi binıısı ıçınd toplanan su ı·l\SJltnır 
7<mU odasırıdn knpalı zarf u:;ulıle yapılae.ıktır. 

3 - istekliler eksıltme şartnamcı;i, mukavelt.: pı oJcsi, nı.yır ıfı, 
ri genel artrıame umumi su işleri !Pnni ş:ırtn.1mcsı ılt ııu 1.1"

1 
fi 

nrtnaınderı ve projeleri ( 4l) lira 71 kuruş karşılıgında su ı'iıcr• 

den ıılabilırlr-r. 

4 - Ek iltmcyc gırebilmck için isteklılcrin (371 5) Jır 
lu'k muvakkat tc·ınınaı "licnnesı ve cksılımeııin ~ apılac ıı.,'l gıınclrr 
gun evvel bır dılek~·e ıle Natı:ı Vek.~Jetın<' nnir,w:ıat ederek Jıı 1 
sus olmnk U7cı e \ cw;ikn almaları Vl' bu ve ıı.ayı gostermel('rı ı;.ır 

Rıı muddet içıııc'le vesıka ısteı,tiode bulunmıyanlar lkq)tıı r 
mezler. 

!'\ - ı tcklilerın teklif mcktuplorını ikıncı macldedt> yı1ıılı ' 
1 efl' 

ı;:ıııt oncesınc kr.dar su l~krl ıeislığınc makbuz karşılıgınd:ı " 
:-ııııclır. 

Po'.ltnda ol:ın gecikmelt'r knbul edilm<.'Z, 

iLK - ORTA - LiSE 
Kız ·ıs .. k A 1 • Yatıfl t 
Erkek S yatı~' 
Talebe kaydı ıijn Pazartc"'i ve Perşembe giınlerı murnc::ıı:ıt ~ 

F.skı tak,be kayıtlannın yenilenmesine 10 Eylüle lwdnr rlevnrıı 
ur. 

ŞEHZADEBAŞI , POLiS KARAKOLU AR l<AllSiilEi;:ı;:;t;?~ ..... 
Telefon: 22534 

Kapalı Zarf Usu/ili! Elısi/tme ilfl/1 
Yozgat Nafia Müdürlüğünde~ 
ı - J~ktıltmcyc konulan iş: 

Yozgat Sorgun yolunun Şeh'r dahilinde ynptırılııcak 
kuruş keşıllı p.ırke kaldırım ve k .. ıı.ılızasyon i i: 

2 - nıı ıŞe aıt şnrtnnme Ve Elırak Şllnlardır: 

J\. - Eksıltrne ş.:ırtn. wcsl. 
B. - Mukavele proıc ı. 

C - NaJıa ışleri genel ~artnmncsi, 
D, - Şose ve kopruler lcnnı .1rtnamesı. 

F~. - Hususi fartnamc. 
.F. - Keşıf, Metraj, proje, el 
'stcklıl(•r Yozgat Duımi Enciinıeninuc bu evrak \'e ıµırtnıırı" 

bılırler. r 
3 - F ~sıltme 10/9/942 Peışcmbc gunü s:ıııt 15 de Yozıl•'t 

eumeninde ~ :ıpılacaktır. rt' 
4 - Eksıltmoyc giı ebılm<'k için istcklılC'~ın 4687 l r. ôl ı.ıı ~ 

kat temınat vermt'lni 'c bundan b:ı .-:ı :ışagıdnki \ e kı ıı::ıı 
ları IAıımdır. 

A. - Jlınle tarihinden 3 gıin 1.V\'el muı aea:ıtln el J•rı r 
cc.Klerıne dnır vılfıyelten veslk. rıl•n:ll:ırı. 

B, - inşaat başında daimi sııı e~te bır muhendis 'eyn !t ıı 
hulundurulın:ısı. !lııt 

5 - Teklif mC"ktupları 3 urı u m:ıddcde y:ızılı saatten bır ": 
kadar D:ıtnü EncumcninC' gf'I r•l r•k encumc•n rcisl g ne toli ~·e 

·nbılındc verılccck'tir. Posta ıle ı:ıonderılc•cck mektuplar r: ıtı11\ d 
maddede ynzılı snnltcn bir saat e\ \eline kııdar gelmiç olm• ı 
fın muhur mumu ile iyicc kı.patılı•11ş olın:ı ı ~:ırttır. 

Posı.ıd:ı (llun gccıkml'l,.r k. b ı1 edilmez. •91!'16~ 

..._, .. ıım:ımmm:&:mCl'!nziED~~l'ın!:&Sr:lflJ~-

s t 1 

'1 .. .. .. 


