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Vurguncu ara karş 
f'atbik ~dilen cezaların şiddetlendi-. 

rilmesi icln tetkikler yapıldı 
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Adliye ve Hariciyede tayin ve terfiler 
müthiş bir infilak oldu Ankaraya avd t eti 

Enkaz altından dört ce· 
set çıkarıldı, yüzden 

fazla adam tevkif edildi 
Sofya, 9 (A.A.) - Gabrovo 

istasyonunda bir infilak vukua 

Bazı isteklerde 
mi bulundu? 

müzde ti kış mevsun.inde :d 
yw'dda~ara devamlı surett 
ycoek ve yakacak dağı 
k~r verişini aramwia c 
göruilden aUnşlamı) 

Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 
~~dar mı er ~ı::a ~ tatbik edilen cezaların kfıfi 
~ Eörilldü!findcn ibretı milessire olnıak uzere cezaların te:;didı hu_ 
~ tetkikat ya maldadır. Her ne bdar olüm cez:ısı verllıncsi menuu 
lı...__ ~ deiılse de hnpıs eczasının on ı:eneden fazlnya çıkarılqıusı, bu gibilcrin 
~-~ san'attan enohmantk emval ve emlAkinin müsaderesi m.w_ 
~.Meclis açıluıca bu hllil.ISlı Mecliae teklifte bulunulacaktır. 

Suikasd maznunları j Adliyede yeni tayinler 
bu* Suika d ma nunl ıının huzuılle * Keşan C :.ı.ı ha\k mlit;ınc Gıre_ 
dolt ayın Yirmi ısmd :ıbaiı sa t sun sulh h kınıı lbı:ahun Görece, 
~lda Temyiz B11ınc1 Ceza daıı·~- Kırklareli hukuk Mkimlıtjlnc U~ k 
~Uhakeme e\ rakının telkıkıue ukuk hiikinıi Rtfat Korkud, Uşak 
' caıt ve Temyiz BJ.rıncı Ccz,. u.kuk hakun.U&ıne Biga hukuk hli_ 

1 kararını verecektu·. kimi Lüt.!1 Tcka: en. Temyiz Mahkc_ 

Hariciye memurları mesi raportorluguııc Bolu sulh im_/ 
kimı Hayrunnı 3 Guı kan, Bolu hfl_ 

arasanda terfiler kım mu .nL.gıoe Savur hiklm mu_ 

gelınistir. 
Enkll2lll temizlenmesi esna

sında dikt ceset meydana çıka· 
nlınıştır. Bunlardan ikisinin 
hüviyetleri tesbit edilmiştir. Bu 
iki kişi, uzun mtiddettenberi z!l.
bıta tarafından ararulmakta 
idi. 

Bunların, çok mühim 'bir ilt;i
sak noktası olan istasyonu tah
rıp etmek istemiş olduktan ve 
bunun için bombalar koydukla
rı, ancak bombalardan b risir.in 
vaktinden, evvel patladıgı tah
min edilmektedir. 

Zabıta, derhal tahkikat iera 
sına girişınış ve yapılmaga bas
lanan bu tahkıkat esnasınM 
100 den fiazla adam tcvkıf edıl
miştır. -·-

RUSYA'DA 

t'!t İiııncıye Vekfileti erk!'ınınc!an avmı Fethi P kın t tanbul h:ııtun 
ttc aı ~ız PaYD'Ulıı dorduocu de _ muannlı.gıne Ak .:ıı ay trfıkun mu" _ 
it tye, Rarnid Aral, Neb ı Silreyya, n · Sul yınan Ulukut, Arabkir sor_ 
l'alin llcr k Pasın beşme dereceye gu hikikmll.gıııe Konya Ere tı.sı sor_ 
~)luo .ltüştü Zorl , Mu er Kamı! gu h!iınm1 Sabn Uran, Ncvşr!ı r 
~ • Siret lUllulu, Bchcct Şe k aıiıddeıumumt muavınl.ğıne H kk rl 
6ıtı Cancı altıncı dereceye ıu amı muddeıumuını i Savnı Musn ö el, 
Ilı • Cavıd Ulvi En:ın. H an T k El z sorgu hak:Jm ı,gine BoyaLad tt;; Abdulahad Wden ~dinel dcrc_ I sorgu Mkimı Salüh ttin Guvcn, szs_ I _..: Baı tarafı 1 lncıde -
l:ılb ~~atvct Nu ret, Emın Vefn, Kll_ 1 kc bakım rou:ıvınlıgmc Ncvşch~ manın bir çok mevzii hilcumlr.ı-ı 
~ !\stek n, Nuri Hin, tlh mı Su _ mtıd<tcıumumi ııu vıııı Alı Rızn, Çun ı puskürtillmı.lstür. s~n aşın bu ke i _ 
\Jn' Şeyket Utkuman.,.Ahmet Çur t_ kır• ıizı: nıuavınhgıııc T rf'bolu lıA _ minde yok edılcn tankların adedi, 
t'r ';ııahattın t.Hkilraen, Muzaf kim uuavıru Kevni Sızan, Ş:ıvşm 11 Ağustos tarihindenberi bine balıı.: 
ter Urduy oy ckizınci derel't"Ve- n ıddeıumıtmı m ı- mlıg ne Ş vşat olmuştur. 
.. etlniılerwr l:ı8. m muavın H rndı Aytaç, Url so A~ustos ile 6 Eylul arasında 

'rltsi~tokholm ~lçı 1 Agfıh Ak! el \•e n u kımlı nnc Arabkır sorg_u hfı SovyeUcrin 2126 tankı ordu ile ha_ 
b e '1 Ba k n otosu Bcd Arbel ı ı ~..ıl yman Yı!maztürk tayın e_ va kuvveUcrı tara!ından yok cdıl _ 
...:_ de~e terfı etml lerd ı. d im krdır · · ----= mışür. 

Halk ve Devlet 
Leningradın çembcı mıntakasır.da 

düşmanın yapmış olduku mevut la _ 
arruzlar akamete u&fa!Uljtır. 

Medeniyet içtimaı t eşkil8tfir 
Londra 9 (A.A.) - MoskO\-a l d_ 

yo~11 bu sabah erken denuşt.ir ki 
Novorosisk mtidafna<.'lları dUiffill _ 

nın şiddetli taarruzlarına ınatla mu_ 
kavemet ediyorlar. Bırlilderimiz duş 
man kuvveUerini yıpı atmakta ve o_ 
n1 karşı taarruzlarla aiır kayıplar 

verd rmektedir. Bir kat: defa el-:ıcn 

ele geçen bir nokta iÇtn yaptlm kta 
olan muharebe bugun uçüncu gu _ 
mındcdir. Almanlar bu nok yı pclt 
ağır kayıplar pnhasma almaga mu _ 
vaffak olmuşlardı. 

ya ihtıyacı bulunsa hemen men·· 
sup Jdugu emıyet \'eyıı şirket 
ımdatlı.'1.ll yetişır. Naktt lazım
a '\er r. H kim, ilaç, hastahane 

lıİ.zı..msa h m ~n n ıy:lerini bı..
lın·. Davalar ın de öyledir. O 
cemıv t eya rketın avukatı, 'ı 
n .. n vesaı ec;ı var, hemen mah 
keme m raflarl gorülür, dos
y:ıla.r hazır.lanır ve muvaffak 1 

k ç n her tedbir alınır. 
Doğumlar ve "lilnılertn, dii.

ğtinl ~n e akahatlarm, hat 1 
tA tahsil \re seyahatlerin pa.ras1 
b ·yıece pek kolaybkla hazır bt.- · 
lunmu~ olur. 

Butun bu yardınılar, ivılıkler, 
kol ylıkla.r her ay abonelerin 
l'eya 8.zaiarın bu gibi teşkilata 
maaş veyn ucretlerinden kesilen 
p k az bır para ile zaten ken
cLJığınden ternın edilmış oluyc:ır, 
Fakat biz bır türlü bu gibi teş
klla.ta ve milessese1ere yanaş · 
ma.k '!!stcmivonız ve kendi başı
mı~:ı kalsa hiç bır vakıt yanaı;. 
mıyacağız dn. 

Her vakit tekral' ettiğimiz gi
bi bu "şi de devletin üzerine ııl· 
ması icabediyor. Yani her dai
reye, her muesscseye devlet bu 
g bı çtımni sigortalar, yardım
lar, te.şkilallar vucuda getirme
si içın kanuni mecburiyetler yiık 
leyebilir ve sonra .da bu işleri 
sıla bir suıette kontrol edebi 
lirdi. 

Tekrar edelim. medeniyet 
böyle olur. Bır memleket böyle 
yükselir ve ileriler. Halkçılık 
böyle l~uvvcden fiile cıkar. Dev
let de vazüesini böyle ynpar. 

Biıtiin tim dimiz devletin hal
ka vazıfe ve menfaatim anlatıp 
oğretmesmdc ve bu işi ele alma
sındadır. 

&ıphi Nuri h~ERl 

Novoro.isk 8ovyetlerln E:llnde 
Ankara 9 (Radyo Gnzetesı) -

Sovvetlenn Karadenız iis il Novo _ 
:ros~k'ın kalesi Alman ve Rumcu 
kıt'alarının eline geçmekle berrtber 
şehir ve liman So\')oetllenn el!rde 
bulunuyor ve mudafaası ıı;ın blıyuk 

gayret sarfolunuyor. 
Sovyetler iki Tepeyi Geri Aldı 

Moskova 9 (A.A.) - Pı·a,da ga _ 
zetesinin cephedeki muhabiri bı 
SO\ yet bırliğmin Br.iansk cephestn _ 
de! stratejik onemde ıki ~peyi i i l 
ettfgi.ni. haber vermektedir. Bir çok 
esirler almmıı>tır. Almanların bu te_ 
peleri gerı almak için 7 defa yaptık_ 
lan te§ebbus akim kalmıştır. Anu 
cephenin başka bir kesiıninde 35~ 
Alman öldurulmiıştür. 

"Keklikler H 

- Baı tarafı 1 ınclde -
Çeteler iki Demlryolunu kestuer 
Londı·a g (A.A.) - Londradaki 

Yugoslav mahtıllerine gelen rapoı· _ 
lara gbre, Yugoslav çetecileri Hır _ 
vatistandaıı geçen iki mühım stra _ 
tejik demiryolunu kesmişlerdir. Hır_ I 
vatski Marov adındaki Quialiıı&•ci 
Yugoslav gazetesi Uguliı _ Spllt ve 
Zagreb _ Belgrnd hattı üzerinde yol_ 
cu ve eşya nakliyatı dur.dUl'ulduP,l! 
Ye Mihver kuvvetlerinin tehdit edi_ 
len hatlar üzerınde Iki ıstasyonu kur 
tarmak içln vatanseverlere kaQı ha_ 
kiki bir muharebe vermek zorwıd 
kalmış olduklanru yazmaktadır. 

Yann matinel rden itibaren .. 

TAKSiM SiNEMASI 
Amerika ve Avrupada aylarca gösterilen: 

ONCE ADALET 
(1 AM The LAW) 

Filmiyle yeni sinema mevsimine başlıyor 
EOWARD C. ROBlN - BARBARA O'NEİL 

SOMER SINEMASININ 
Yeni mevsimin ille programı 

JOAN BLONDELL-MELWYN OOOOLAS 
Tarafından yvab1aıı: 

KOCAMI ARIYORUM 
Gü7.el f bni büyük muvaffakıyetler!e deıram ediyor ... 

- Baı tarafı 1 incide -
ki b gün saat 11 de bera:berm
de Amcnkanın Ankara büyi.ık 
clçis.; St.einhart oldu.,,öıı halde 
Ebedi Şef Atatürktin ınuvnkkat 
kabnni ziyaret etti. Mısafıriır.iz 
kabre büyük bir çel nk koydı
ve hazır bulunanlar Ebedi Şe
iın manevi huzurunda Uç daki
ka. sitren bir tazim vakfesi ge
çil'd ler. 

Miaaf rimiz buradan oğ e ye
meğine da\etli olduğu İngiltere 
scıaret.!ne gitti. 

Öğlocbı Smıra 
Öi;leden sonra M...stc:r \Tilki 

refakatıne memur zevatla bit
likte Gazı çii'tliğ.ni zıyaret etti. 
Çııtrğin her tarafım dola. an 
m"sah:rimiz, bilhassa genç kız
larımızın mesais yle çok fazl ... 
alakadar oldu. Bumdan otomo
billerle Hasanoğlu koyune gi.:1.
leı ek köy enstiti.isü ziyaret e
dildi. Miste Vılkı en tıtünün 
çalışma tarzını çok bcğend ğiııi 
söyledi. 
Yarın sabah Tahıc1.na har .... ke

ti mukıı.ırer olan MHte.r Vilki
nin seyahatini cuma sab:.ıhına 
terket.tiği- zannedilmektedir. 

ŞehroJll.IZe avdet etmiş bulu
nan Ba.cıvcltil Şükrti ~3racoğlu
nun Mister Ruzvcltin Şilhsi mii
messilini bu.gün kabul etmesi 
muhtemeldir. 

Matbuat Umum Müiliiriiniin Amerika Hariciye Nazıra 
Ver& v. Kokteyi Parti 

Mister ~kinin Ankara.da bu- bu s~a1e cevap vermedi 
lunma.sı dJlay:ısiyle lstnnbul- V~o.n. 9 $AA.) - Ame
dan gelen AmerJmn kolonisi ile rika H~ncıye Nazın M. Hıill, 
Türk gazetecilerini tamştırma.k gazeteciler konferansında, ~.r 
maksadiylc Matbuat Umum Mü- t~ suallere cevaplar ~ ş 
dürü Sellin Sarper t:ırafındruı tir. , 
bugtln sa.at 17 de Ankarap·ılas .Almany~ Daka.r a ~~r 
saloııla.rında bir Kokteyl parti gozı?:zın~k ıçm Fransız ~ ~: 
verildi m ti uzermde baskı yaptJgı 

· kında.ki haberlere tcmns eden 
Toplantıda Başvekiılet Hüs- M Hull Alman lıükiımetmın 

tesa.rı, Har,ciye erkanı, } Pri! ve bByle blı- tesebbüsündcn habcrı 
yab ııcı gazeteciler h~r bulun- olmn.dlğıru s.,.öylemiştir. 
dular. Japonyanın Rusyadan blZl 
Ta:nms 1\fuhabirlnin :Miitnloosı isteklerde bulunc!uğu ve bunla-

Kudtis, 9 (Radyo - S. 22,15) ":n iki mcmleke~ arasında. anı 
- Bırleşik Anıerıka Cümhur. bır har~ çık~ilecek "I_ahıyel
reis;n n hususi murahhaSJ Vn.n- te olduguna dair Cun1ting den 
del Vilki'nin Ankara .seyahati gelen !haberler hakkında da M. 
müna.sebet!yİe Tayınis'ın Anka- Hull şöyle demiştır. . 
ra mufıabiri şunları yazmakta- Bu mesele hakkında bir şey 
dır: söyliycm yec ğiın. Çünku evve

"Vilki'ııin bu seyahati, Tür
kiye - Amerika münasebetlP.ri
nin inkişafı bakımından son de
rece önemli bir hadise teşkıl et-
mektedir. ' 

"Bu Beyahat, Türklel'\.le bü
yük bir tesir husule get-:rrei~ir. 
Çünkü Vilki, Türkler için, tota
liter hükfunetıeri alt edincey€ 
kadar mücadeleye devam edile· 
ceğinin canlı bir timsl\fdir." 

ıa bu da askeri mahiyettedir. 
Sonra bu şeyialan teyit ede
cek malUmat almadım. 

:M. H ull, İspanya kabın esin
deki değişikl kler ve bu memlı:.ı
ketin siyasi durumu hkkrn ",a 
da hiç bir şey söylemek lıite
me:m.iştir. 

* Bem - Rus çd~lcrı 
toprn kl:ı ı ına girm · ler " c 
sar ' ukua gctırnuşlcrdıı . 

NOM.<,;Ç 

~ h -

==• çee 
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van:lır? 
Sog~'llıl kırb adığı, a lığım 
~ falui ya..""dnncıhk yaptı· 
gı ka.rakı§ta ve :yo ı1 fak ·111 
lere yiyecek ve 31 akacak d ğıt. 
mak ve bunian ta y a:nna 
kadar götürerek oıılann t
lerce ve ~boş mideler ve 
titreyen V.UCUUarla şu.raya bu
raya başvt,ırarak, el aç:ırak 
pı kapı dolaşmalarına me 
vermemek, mustarip ve wnttsiz 
\'ll.ta1ıdnşlara y.a.pılab · ccek y r
dırnın hiç şuphe yok ki, en aaı
Unc bir şeklid.:r. 

Bu ~at, merhamet ve ya -
don ocağının yapması çok 1 -t 
zıımlu bir ınsani h:mıet daha 
\Tarcbr ki o da: :Muhtaç olanla
rın kapılanna. ya.rdun yetı • 
rirken, dilenmiyen, dileııe:nıyen, 
· ~i ve aramasını bılmı
yen sessız, kllll.Sesız yo - ullar ı 
da adreslenııı arayıp b~ •. 
dır. 

Çörçilin nutku ingiltarede
n ası I karşılandı? 

izmirin 
kurtuluşu 

_. Baı tarafı 1 lnt. ae -

Dilenen vt" dilenemıs 1!11 fakıı 
le-r arasında oyle müth ve feri 
bir fark vardır k , çok d a hı.. 
ik..ncı sınıf talihsızleri ,.,orme · 
mek, bıruıcıl re yapılaccık içtt
ına.i seva.bt, glinahkil.1 bır ıhnı&.l 
ha • e lmkab Lr ve as yartl n1a 
muhtaç olanlar da, d •leler m -
zın ' Fıkaray sa:b nn' de'dıklen 

bu d lenemiyen, el llllıyan m
L hsWerdlr. 

ÖL 0 l\1 ____________ ... __________ __ 
Deyli Telgraf: "Çörçll, itimad ve 

ihtiyatla konuşmuştur,, diyor 
L.ondra 9 (A.A.) )- Loodra dıı M. 

Çorçıl'in söylem.iş olduı:u nutukt n, 
bu nutuktaki itıauıd eda ından \ e 
bu ıtimadı haklı usteren U\ c'li 
sebeplerden b şka bir ııe b h 
sedilmemektedır. 

Londra 9 (A.A ) - Daı y Tele. _ 
grap'h'ın muta~larıntn bul ı 

cÇörçıl, itımadla ve i,btıya k J 

nuşmu ur. 
N C\ s Chronicle diyor k ı · 
diiç bir zatY\an Çor l, li md kı k'I_ 

du istıkbalc olan itimadını izhnr et_ 
anemıştir.> 

'Daıly Mn b de: cÇorçil, harbin 
kat 'i safhaya gırmiş olduğunu gös_ 
t.cnn hr. Muttefikler artık kcndil.: _ 

rini n üdafaa etmekten dcf'll. taa! _ 
ruza cçmckten bnh_edlyorlar. !rgı_ 
lız lrnpartorlugu da Birleı "k Ame _ 

rika da munzzam se!erbcrliklcrLr1i 
yapıyorlar, askerlerini t pluyorbı 
ve sll.ıhlnrını haı.ırlıyorlur.> 

Japon kıtaları Por 
Morezbiye yakl~ştı 

~--------------.. ---------------
Bilnebayda Japon kuv· 

edildi vetleri yok . 
'.Melbourne, 9 (A.A.) - Paai

fik batı cenubundaki Müttef'ık 
umumi karargahı neşrettıgi teb
liğde ezcümle Normandy adası 
açığında Müttefik tayyarelenn;n 
pazartesi akşanu alçaktan uca
rak iki llarp gemlısine hücum et
tikleıini bildiriyor. 

Kokoda, Miyola kesıminde 
durum değişmemiştir~ Bilnebay
da ifüımanın kara. orduları şim
di fiılen yokedılmiş bulunuyor
lar. Düşman kayıplan 700 e ya. 
kın tahmin ediliyor. 

5 avcı refakatiı:Jde 9 düşmar. 
ağır bomba uc;ağı Müttefik te
sislerine hücum ederek hafif 
hasarlara. ve insanca kayıplara 
sebebiyet vermişlerdir. Nubo'da 
ileri kuvvetler arasında. çarpış
malar olmuştur. Trobbriant a
dasında Müttefik bomba uçak
lan düşman harp gemi1°rine hli
cum ederek bir muhribi muhtc 
ı:heı olarak ha.sari uğ-ratmışlar
dır. 

Yeni Delhi, 9 (A.A.) - İngi-

AFRIKA'DA 
- a., tarafı 1 Jnc et. -

Londra 9 (A~A.) - Oı taşar't A _ 
merlkan ha\ a kuv' etleri unıumı k _ 
rargahından bildirıldı!ıne göre, A _ 
merikan aiır bomba uçakları Pazaı_ 
tesi gı.lnü Girid adasında Suda kör_ 
fezinde hedeflere taarruz ctnı ler 
ve bir gemiyi yanar bir halde bıruk_ 
Jmilardlr. 

Kahire ı (A.A.) - ttc bilyük go_ 
m.ı ile iki küçük .ıemi e uç torp"do 
muhribinden mürekkep bir Mihver 
kafiJesıne lllütf.efik torpil ve bomba 
uçakları Libya kQ-ısmda bulurum 
Appolonia'nın 40 mil şımal doğusun_ 
da taamlZ etmillerdi.r. Bu kafile 'Ce 
nup istikametinde sitmekte idi. Ta_ 
alTUZ Pazartesi aecesi yapılmıştır. 

....... r )iri .-.u etmek 
IÜÇ i& 

liz hava kuvvetlennin t bliği: 
İngiliz hava kuvvetlerıne men 

sup orta bomba uçakları Bir
maııyada düşman işgali altında 
bulunan Akyab limanına yer.i
den taarruz etmişlerdir. Hedef 
bölgesine bombalar..n düştüğü 
görülmüştür. U~aldannıızın hep 
si üslerine dönmüşlerdir. 

Sidney, 9 (A.A.) - Sidneye 
gelen son haberlere göre, J~ 
ponlat Kokodn cephesinde Mi 
yola istikametinde Qwen Stc'1D.-
1ey sıra. ~ları geçidine 10 • kı
lometre kadar bir mesafede bu
lunan bil' noktaya ilcrlemişlE>..r
dir. 

--------~wc--------

lngHiz ucaklan 
Batı Almanyada 

. bir şehri 
bombaladı 

Bombardımanları pro
testo eden Fransız nota. 

sını Amerika reddetti 
Bcrlın 9 (A.A.) - As erl bır Ic.ıy 

na'ktan blldırildığme göre d n g~ _ 
ce lneiliz bomba uçaklan A y.-ı _ 
nın batısına tahtjp ve yancııı bom _ 
baları atarak müteaddıt :m:ıh:ıller Je 
iknmetg~h m::ıhallelerioe m ddl h::ı _ 
sarlar \ erı:nişlerdır, 3 bomba uça 1 

düşuriılmüştür. Diler taraf :ın Al _ 
ıuan snvq uçakları diln gece lngil _ 
terenin merkezinde ve doğu da :O 
askeri telislerl bombalam lardır. 

Londra 9 (A.A.) - ~al aluuda 
bulunan Fransaya karşı Amet'. k 
bomba uçakl;ar.muı yaptıkları hare _ 
kitı protesto eden Fransız notunu 
Amerika reddetmiftir. cYapılaıı ;a _ 
kınlar Almanya lehinde çalJl8D fab_ 
rlkıılara tevcih ectilm*ted1r .> ._ 

mekted.lr 

sı on binleri geçmiştir. Mi,,,af r 
kabul edebilecek hiç bir yer kal
m:wııştır. 

Bt4,<>iinim şerefine öğleden ev
vel ve sonra olmak üzere iki n.e
ras:.m yapılmıştır. 

Bütün lzmır halkı içten b r 
sevinç içinde bu büyük ba~Tan ı 
.kutlarkrn tezahüratla M lli Ş f 
ve orduya karşı sonsuz mııın t 
ve bağlılık hislerini ızhar ey'e 
mi§lerdir. 

* AnliJlı-a - :lzmir BWldet Y artşr 
N~ 

hmir, 9 (A.A.) - Ankara -
. lzmır bisiklet yarışının tcknık 

n ticelen şunlardır: 
:M.a.ııisa ,,, İzmir etapıru 2 sa:ıt 

52 dakika 10 sanıycde katcd<·n 
Ankaradan Orhan Suda birine· 
tekerlek farkı ile Burs dan hlk
met ikinci, Eskişeh rden Osm ~ 
üctincü, diğer koşucular küC'ük 
bir farkla ve gurup halinde ya
nşı bitirmişlerdi. 

Menemen merhalesi i~in ha' a 
kurumu tarafından kon:ın mü 
li.iüatı 1stanbuldan Hamza ku
:m.nmışbr. 

lzm:re ılk gclen Orh:rn Sudc.
ya. Şehir namına bir hedıye ve. 
rilmL,.tır. 

Umumi tasnüte Ankaradan 
Suda 42 saat 55 dakıka 48,1 2 
saniye ile b rınci, Eskişeh"rden 
Oaman 44 saat 25 da.kika 6 2 5 
saniye ile ikinci, l<.ıtanbuldan 
lıfuzaff er ü<,:üncü, K caelden 
Ahmet dördüncü, Burs:ırt.an Hık 

Rıdvan zade Ahmet Nural 

TEŞEKKÜR 

met beş· nci olmuştur. 
Takım tasn f nde Muaaffer -

Alaedd n - Hamzad:ın mürek 
k p lstanbul ta.lumı biriııcıligı 
kaza.nmışlır. 

ist. Lv. Amirliğin<I~n 
72 lik Hanson tıpı muceddet ' ya tame-1 çor p aıa i alma 

tır. 

Bu m kinelen satm:ık nrm ede lerm mufassal teklif meklt.qıarnu 
hafta zar da Tophanede 1st. Leva 1 Amır~ vermelen. c9l'i331> 

19 ______ .-ı ________ , 

TÜRKJYE CÜMHURİYETI J 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş t&rlbi: 1888 - Sennayesi: 100.000 000 Tiirk 1irua 

§ube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 2&800 lıra ikramıye venyOI' 

• 

Ziraat Bankaunda kumbaralı >e kumbarasız tasarruf hesaplarında 
en az 60 Ur.uı bulunanllll'll .mede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıdak 
plAna söre kt'am",.e .ııtılacaktır. 
4-...~LINlllc..,_Llra .. - ...... 
4• - • tJllO• .. - ...... 

100 .... • UNllll ..- Un 
'\IO • • • 4.111 • 

1IO • • • &ace • 

DiKKAT: Hesaplarındaki pa alar bir sene içinde 50 lirad n a5ai 
~ ikramiye eüttıtı taıt\ırde ~ 20 :r 1 "yle verilec tJr. ...,... •••ıle t1lirt .. 11 M.t, 11 Badr-. ll .,.. 

... w 11 •. d' 8 taıilaleriade plrilegektk, 



1 f: N J 10 EYLUL 1 ;ı-. 

İSTABUL NİŞA.NTAŞJ - KARAKOi~ KARŞISINDA 

TE>R/KA No ı: g LMA<•tlj 
y~!!~ak~ah~~~ ~ 12 3 0 67 8 9 

3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

1 

1 

1 

1 1 
! 1 ,. l 

1 1 1 

1 ı 1 
1 1 1 1 ' 

~;A-~SE 1 ş 1 K L i s E s i ~:~.~:_ =.ı:z 
h.lJRULUŞ TAR1H1 : 1885 - TORJK1YEN1N EN ESI<l HUSUSi LİSESİDİR. 

Emsali arasın<1rı şeraiti en ch\'en \ f' şahsi menfaat bek1cmJyen bir ıl ım müessesesidir. Güzide bir talim h ey 
etine maliktir. Önümiizdekı ders yılında ~nn tt'drisatırın lnlhassa ehemmiyet verilecek; ders saatleri dıs.ınd~ 
hususi Lisan kursları açılacak, muzlğe istıdodı olan ç()(!uk1arın bu h,usushıki gelipmine de önem verilecektit'. 
Eski talebenin Eylülun on beşine kodıır kayıtlarını yenılemftli, aksi halde bir hak iddia edcmiyeceklerl 

~ f RADYO P~OG~ 
10 EYLUL 1942 

7.30 Proğram, 
7.82 Vücudümfi _ 

zü çalı&tıra _ 
hm, 

ati) . ~ 
lJl.15 Dan5 
19.30 A. fi 

19.45 Oda - • 
20.15 Ra dyo O' 

Ya~ atanan oece hırsızı .. 
Usküdarda Hacınıehmet rra_ 

hallı...sınde Selamsız cadrlesinda 
83 numaralı evde oturan H, > . 
rıyenin o. ine dün gece hırsız gi 
rerc: içeı ~1,;.u miıhim m'.!·t~. tia 
ev eşya!lı çnlmış. xaçmıştJr \·alt 
ad.ı.n hnb ·<..!,.· eaiıcn 7,abıta yapı 
tı 0ı •nhki.,,ıt ı .. elİ' ı.si:ıde hırı-ıı _ 
ıı bulmm~ı..ı.·. \'r.K'anın fa.ılı Ha 

1 
tw( nın aynı rn .• 1 11ı!ledc 0lurnn 
k• "aırlcşi i'.cl".t<lrlıı Su•hı hrık 
krnda tak ..... va ba~'.:ınmıı;.tır. 

Hırsız hizmetçi 
i'~kLidaı da Susuzbağ soka 

ğında 29 numaradu oturan RuŞ 
t •11.in 13 ya ·Iarındaki hızmet _ 
çı. ı Hü ni.ıyc.ı diin e\·den 600 lira 
çalaralc k, c:mı~tır. Hırsız hiz _ 
m •çı yakalan:nı!3tır. 

. 3' 5 lirasmı çarptırmış! 
S bzE> hllinde kabz >nallıl• va 

~·ın Nuri d1n F' udıki;ı · v<>nm ·is 
tc .A ı ıdf' 33r; 1ıra par.ısını Tf•e<' 
n h yankesiciye carptırrm.5 
ll 

1 1 l• I I•; !• I 
1 1 1 l• ı İ• I 1 

1 1 l• l 1 1 l• I 

1 
1 1 1 1 l 1 l• I 

,111-ı-ı 1 1 1• 1 1 
16Ll_. LI 1 I 1 

SO LDAN SAGA : 

1 - Marut bir muharririmizin 
adlorile soyadının baş harfi (9), 2 -
KCıln:ıttnn, h:ılkın dılınde hattfı m:ı_ 
sallonndı:ı bıJe böyle bnlıc;t.-dilir (9), 
3 - Beynı. (2), m•-huı grup adnlo_ 
rındaıı bıri (6), 4 - Hayvanlara 
vurulur (3), 5 - Hatv (4), cskı 

horflerımı:ı:d, n birının oku•mşu (2), 
6 - Bır ıskuınbıl 1.ımr , tersı Frnn 
sızca •kr:ıl demektır (~), 7 - Ter: 
sı beygır vucudumııı bır kısmı de _ 
mcktır (7), 8 - Gurbet (5), 9 - Bır 

h~ıst<ıhk (9), 
YUKARIOAN AŞAGIYA 

l - Mcvludlard::ı yakılır (7), 2 -
Komitoeılorı mı:'Şhurdıır (9) 3 -
Yı•gıt (2), bır rnuc:ık fılctı (6), terşı 
bır rok:ııııdır (3). I~ızrlc-, etrafı suy_ 
la Çcvrıiı oldugu hrıldl". ıçınde su 
buluıımıyan yer (3), 5 - Magdur 
etın<>k (Arapça) (4}, terSJ işleri tı. 

kırımla adnmlııı tııra!ınıl:ın soylcnı_ 
lir (4l, 6 - 'fcrşı nl<'şhur Fraıı-;ı:ı: 

hukumdıırlarınd:m bırının adı (3). 
ml' 'ud (Öz Turkçe} (5), 7 - 'l'ersı 

koku ııldıgınıı.z yer r 4 ), tt rsi s:ın 'at 
demektir <2), 8 - El ıçi (3), nota 
(2), 9 - Kuskunluk (9). 

- Dünkü bıılma<ıanın halli r-
1 2 3 4 ,,S 6 7 8 9 

1 NA c·ı~s AıDlUI L 
2 AıL 1 iKi• S 1• Zil 
3 'Ki1 ı•:TlEJK IAIO T 
4 LIAı r ıı I F IE~iilr:rrü 
5 ı IL'EIDI• R A IK '• 
6 HlilŞIAIN •ı•IOI L 
7 'Al•INIR{• \ l lÇIPi i 
8 NIOIE Ll• IKIAlRIS 
9 filKı• şıs;aLs ıo T 

1 
1 

HOLANTSE BAN~ - ÜNİ N. v. 
I STANBUL Ş UBES i 

·GALATA: KARAKÖY PALA~ 

AJANSI : M EYDANCIK. ALALEMCI HAN .... 
a·oTON BANKA MUAMELELER ; 

KASA 1 CAR' .... 
tıılERKEZI l KÜAASAO 

•oellt.'RI • AMSTEADAM - ROTTERDAM - BUENOS AlRES 

~· l&AAACAIBO - H AIFA - WILLEMSTAO - ORANJEST&D 

RIO DE JANEIAO • SAN'fOS - SAO PAULQ 

Ankara llnivcrt;ifesi Dil ve Tarih -
Coğr~f ya Fakültesi De han lığından 

' ılan olunur. TelP.fon: 80879 , 7.40 A, Haberleri 
8.30 Müzik (Pl} 

HARP DURUMU --ll"llılll .... ııı.111 ... 111.-ı-.. ....... J n.so Proğr:ım 
12,33 K arl§lk proğ 

Harbi besliyen kaynaklar 
- Bat tarafı 1 incide - ~ılan, Ulm seferi p18.nlannı t.an_ 

Yurttns: 
tsr:ıt her zaman için ct.irilmdür. 
Bugün bir hiyanettir, 

Uluaaı Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

rom. 
12.45 A. Habcrlerl 
18.30 Mü:Lik, 
18.00 Proğramv 
18.03 Müzik: Çif _ 

zetcsi· ~ 
20.4Ş Milzllt ;-4 
2 ı ,00 (Evin 11 
21.15 M ü:z.il< sfJ 

1 

betler. ~ 
21.45 Müzik: ır', 

yo or!<eB 

Si. "' 

Dünya, bütün denizlerile, bır zim eden dahıkki ile de ölçen _ "119'!111--------~---""'· 
harp meydanı manzarası arze _ ler hatalara düşerler. En doğ_ 

tıe Fasıl. 
ıa.oo (Ziraat Sa _ 

22.30 A. f{:ıt>d"'" 
22.50 Kap~ 

diyor. Avrupa merkezinde pa _ rusu. "N isbet yolu diğere hata_ ı•••••• 
dır." rıldayan ateş, sirayet dairesi _ 

LEYLi VE NEHARi 
n i genişlcttik~e genişletiyor. lki Kafkas şahikalarına. doğru u. 
husumet alemi, yarının de\' mu zanan yarına te§ebbüslerinin lu 

şın da okşanabileceğıne inananı 
saranlarına kuvvet vermek için 11 :ıde kuvıvetinı ha.vrctle kar"'ı _I 
son erini \'4" ı::on santimini ft•da. " lamamak miimkün müdür? 
.''a ni:•ct etmhı bulunuyor! Avrupa. semalarından tehdit 1 

Sen Benua F R A 1'T S 1 Z Erkek Lisesi 
letanbUi Galata Posta Kutusu 1880 

ilk ve orta mektebi "'bltlrenler lçll'ı 

1 hzart Fransızca kursları vard ı r. 

... 

, KLASİK ve MODERN TEDRiSAT 
Wendel Wilkie, Ruz:elt pro - t.'<lilmekle beraber, harp eihnzı _ 1 

l·esı'nı'n mı"adında o-nce gerçeı.. Olgunluk imt1 hanları na harı rlar. ·' 
· n • "'- m mn•ıaff akivetle ıs1etmiştir. d"' l~ı::tig-ine dair teminat verivor: 1 Kayıt muamelesi Paznrtesi ve Peışcmbe günleri sant 9 dıın 12 ye kll 

- .ı At<.~ler1e kamçılnnruı Biiyük Br i Yüz b:nlerce uc.ak, tank ve top! ..... ynpılır. Okul 16 Eylül Ç,u•§amba günü açılacaktır. 
tanya adası da, gün geçtikçe veı 

Amerika, sanayi ve sanayiine riınini arttırmıştır. Batı Rusyı, ıı•••••••••••••ı•••••••••••ll"1 
dayanıyor. Artık, her şey \'e 

1 

muazzam kütleye hayat ifıızf> 
herkes harbi besliyor. Ayda bir ediyordu. Şimdi 0 feyyaz top _ 
milyon ton gemi, ancak ve yal_ rakları kaybcdenıer de cephe .

1 mz o kudretten bekl<>nebilir. d Jerindt' gtme hayret uyan ıl'an 1 
Ordular ruhunu öz yurttan a_ varlıklar gö~tcrıyo.rlar. Ancak.

1 
hrlar. Avrupa cephesini kuran şurası unutulmamak gerektir 
ordulı:ır gerisinde, bn kıt'anın ki, cepheler, beRlcndikçe faal\_ 
yağile kavrulrnağa mııhkfım. 3 vetlerjni idame edebilirler. Her 
vüz milyonluk bir kütle vardır. Şeyden eYvel, ış mek:ı.n izmaSlnı 
İleriye her adım atış, bu küt - duraklamalardan kurtm·m.\k 

HIGH SCHOOL 
lngiliz Erkek Mektebi: Nişan/aşı 

,Leyli yer lerimiz dolmuştur. 
Mektep 23-9·942 Çarşamba günü açılacaktır· 

Yeni talebelerin imtihanı 16 () 942 saat 9,30; ikmal imUhll 
ıcyc biraz ilaha geniş nefes :ıL ş t t ar ır. I 
dmıbılir. Rus orduları çekilir - Bu h :ırbi bir giin sona erdir_ ~ 
ken, arkada bıraktıkları yoldaş_ mek isteyenlerin hedefi, harbi •--•m--•••-••••••••••--•-...
Jarın da ıztıraplarını arttıraca_ besleyen kaynakları ele g~ir _ _ _ _....... 

ları 16, 17, 18 'Ey1Ul 19!l2de .. TELEFON : 81078 

ğını bilmelerine rağmen, rnüs _ mek veya kul'Utnıaktır. Avrupa 
tevlinın iı;ine yarayan her seyi o!'dularımn Rus hinterlandına Kırıkkale Hususi A-fu/ılelil ıı 
tahrip etmek siyasetine sadık dalışlarının, Anglo • ~ak~onla. Orta Okul Mu•• 1ı1•1·rıu··g' 11··1111, 
kalmı~lardı. rın Avrupa ~ınırlannda bir dU. u 

Harp politikası. ezen ve Ni _ 7jne hedef plnnlayışlannın se _ ı - Oı ta Okulumuzda 140 J.irnya kadar ücretli cTarlb _ C<'.11r 
t<>n silindirinden yakayı sıyı _ beplerini b urada •~ramak ieap Alııı.mca Fizık _ Kimyn> "cMatem:ıtik> oğrcımenl klcri açıktır. 
ranlardaıı ziyade, cephe haya_ ı•divor. Artık. Rus orduları ci:ı 2 - Orta okullarda ôğretınenlilc vnsıflarmı haiz istcklılcrin 
tJnı yaşatan ve bu hayau des _ k!ı.t"i ı" nharebelerle yıpranmrı . guniine kndor Diploma, nufus cü;:dnnı, Askcrlık vesikası, şimdiye 
tekliyen zümrenin ikdar edilme mak k~ygmnın<ladırhn Onun i_ bulundukları vazıfeleri göstel'en sicil <'zu, iyi hnl kiırıdı 'e 9 vesika rr 
sini ön plana geçirmek mecbu _ çin, geçen yılın yıJucı meydaı1 !ıle birlıktc ctıkkçelcrlni Okulumuz Mudurlugünc gondcrnıeJcrı, 9 

riyctindedir. O sebeple, topye _ mnha rebckrine tıenüz şah it ol .. 
kfın harbin elemleıini muharip muş değilı?~ Zaten. meydan mn 
milletler camiası çekmektedır. h:trt>l:clerini de kat'i rıetk-eye 
Harbin ccnhesini ve bu cephe _ :lc1nıekteJl u1.akur 
nin .derinliğini kıt'alarla ~erre _ BütUn mesai, harhin bcı:ı1en _ 
vclemel· zaruridır. Avrupa, va_ ıııesinde topJanıym. Zater, yn _ 
kit vakit istilnlar görmüştür. nrP:ı, · C!f'h~·tile akıll::ı.ra durgun. 
Fakat, bugünkü faciayı hiç bir Juk verebilecek, harbını besleme 
devrin tarihi knydetmiş değil _ kudreti göstere!llere mcvuddıır 
dır. Cephelerin baş döndtirfü·li Ye bu b:ıdıre<le: "Geınısını kur_ 
sarfiyatını kaışılayan teşkilat _ taranlar kııptandırlar". 
~~...;_~~~_;_~~~---~~~~ 

FENNi SÜNNETÇi 

EMiti FiDAH 
Evlerinde sünnet y:ıpılm<l ı m11,,:ıid omıynnl<lrla tnşrıı 

dan bılh:ı sa :.ımııct için geh•n \ ~ gnyrımuslıııılcı den 
fenncn bu amelıycy<' ihtıy:ıcı ol::ın yıışl.ırı buyuk, ku ·-J·~:..... 

çük olsun ameli:;aUaı·ı ınuaycneh .. neı"lde kolaylıkl·1 
ynpılır ve fstırnhatlcrı temin olunur, 

K A B t N l!~ : Bcşikt,. F.rlP aparuın.ını Tl'l 44395 
' ı; V ı : Suadıye, İstasyon nrkası, No. 17 Td· 81773 

Münakalat Vekaleti D evlet limanları 

işleln!e umum müdürliiğünden: 
Kapt:ın, Çarhı;ı, ~ofor, y:ıgcı, gemıcı, ateşçi alınac:ıktıı Mntlfıp şern•tı 

hrılz olanların Grılatnda tdnre Mc rkezındeki Baş Enspcktörluğc 10111 ncantı.ı-

.. ı ilfın olunur, c9599ı. 
Hl'~SAPI,ARI 

2 lkiııC'itc;,rin 
llt•l)idesine ayrıları 

İkramiyeler : 
1 adet l 000 Liralık 
l " 500 " 
2 " 250 " 

14 " 100 " 
ıo ,, 50 .. 
.ıo " 
ôO 

.............. ~ı;...;;,;~.:.:..;;.ı;;....~....,.~~~~~::i..;;,.~~:...::.:s<:e>::::.;:"'~"'"'oq<~ 
=-..:==::::..==:=.::...:::==::.:::.:::__::..:.._::==-====== ~ 

lsta11bu l Deniz Komutanlığıııdafl: 
Deniz lirı.csinc ve Gedıkli Okulun;ı kayıt olunan talebelerin ge~tı 1 

nnvlnn 15 ve 16 Eylul 942 gunleri yapılacaktır. Herhangi bir mnıeret . 
zuııdcn gelıııiyeıılerin imtıhanları bugünlerden sonra yapılmaz. lJlıto;ıı 
belerin bu tarihlerde Ko51mpaşadnki kayıt ve kabul komısyonufl 
8 d~ bulunmaları c9774• ~ 

Malatya. Valiliğinden ıV 

Ankara dil ve tr.rih - Coğrafya Fııkliltesine tnlcbe k:ıydın:ı Eylülün ---·------------ -----------
15 inci gÜDfi ba.J(ln:ıcak Ve birincıtf'~rin lınunrla mhayct Vtoı Jlecektir: / ,,-mir 

l - Eksilt.meye konulan iş: Mala~yadnn fnderesiııe k •• drr yııP u. 
1 d k · "-• t" b' · ıcj)j) 4144 mc?tre tıı un. e ı t<:,;vıycı . ura ~ye, a:ose ve imalatı sınaiye ~ı • ct'ı 

Nafia Müdürlüğünden 
FpkültCde tedriı; orunan ZUlllf<'lcr şunl:ıruıı: T' 

Dıkllide yapılacak lıman bınas; iıı.şa:ıtı 24540 lırn 36 kuruş keşif iıc _ 
deli uzerinden 7. 9. 1942 tarıhindcn ıtıb.ıren 20 gun muddetlc k:ıpalı eksilt_ 
meye konulrııuştur. 

Türk dili ve edebiyatı 
Fransız dili ve e~lcbiyatı 
Jngili ... dili ve edebiyatı 
Alın:ın dili ve edebiyatı 

Ar::ıp dıli ve edebiyatı 
Fıırs dıli \ c edebiyatı 
Rus dili ve L"debıyatf 
Ki ıs.k fıloloji 
Tıırih 

Felst>fe 
Arkeoloji 
SurncroloJi 
Hıutoloıı 
Sınolrıji 

H ıııdoloii 
Hunı:<lıolojj 

AntropoloJ.i ve Etnoloji 
Coğrafya 

İslc·k1ilcrin bir dilekçe ile lise ve olgunluk dıplonıalnrını, aoı ve.. 
sıhh:ıt raporlarmı bağlı~arak salı '\'C cuma günleri saat 9)0 dan 17 ye 
kadar f::ıkulte mildurlugüne mlıracaal etmeleri liızımdır. ( 7866-9422) 

Eksiltme 28. Eyllıl. 1942 Pa1.artesı gunil s:ıat 11 dt• İzmir Nafi::ı Mü_ 
durlugunde yapılacaktır. 

Bu ife ait kcşifname, Eksiltme ev mukn,·eıc projelerılc !iy:ıt silsilesi 
cedvelini hmir, Ankara, bt::ınbul Nnrıa Müdiırluklerinde ictkık edebilır_ 

ler. 
ısteklilerln 2490 sayılı kanuna tevfikan h'azırlıy:::caklan 1840 lira 53 ku_ 

ruşluk muvakkat teminat ile ehliyet 'e 1942 yılına ait Ticaret Odnsı vesi_ 
kı:ılarile birlikte 2 inci maddede y:ızı1ı saatten bır s:ıut evvel konıisyoıı Re_, 
isliğlnc teklif mektuplarını veıerek makbuz .ılmnlan. · 

Postada vaki gecikmeler kabul edılmcz. - c0619• 

2 - Bu i~e nıt enek: Keşıf hulasa cetveli , metraj, sllr lci fıııt lfla; 
ııusus! ve fenni :;art.name, mukavelc'-'lame, eksiltme şartnamesi, baf 
işleri genel şartııames'. 

3 7 Yapılacak işin ketıı! bedeli: 5180. lirPd ır. 

4 - Muvakkat teminat 3840 li ra20 kuruş. ief 
5 - Eksiltme Mnlatya Nafia Mildilrlüğündc toplnnacak jhale ıcoıV 

tarafından 21/9/942 tarihine rastlıynn Pauırtest gi.ı111. saat on bcStc > 
caktır. 

6 - Bu inSO:\t kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. eli ' 
7 - tstc.klilerin ihaleden sekiz gUn evvel Nafia Mi.ıclüı·lüğünde!l ~ 

vesikası ve 942 senesine ait Ticaret •)dasının vesikasını nlmnları ııt1 r" 
8 - Teklif mektubu nun 2490 sayılı kanunun. hükümleri dili 

h:ızırl::ınarak ihıılepen bir saat evvel komisyon riyasetine verilJ!1eJI 
ruttur. e5") 

9 - Postada vukubulacak i:ecikmelcrden dofay:ı m azeret \'e J1l 

kabul edilmez. . ııı 

10 - Taf~IUitı almak isü•yenlerin Malııtya Nafia Müdürlüğiı!le 
caat etmeleri ilan ol unur. (7361-9420) J 
Vakıf ltlemba Suları idaresinde~ 
~ise maliyetinin artması hasebile bu günden itibaren Galo~ıır 1cfo 

ve ııışeler on yedi kuruşa sntılacakttr. Su bedellerinde dcgışik il< ııl 
Boş knp getirilerek ·dolusu ile mObndele cdild kte yalnız su parastıJl'• 
rak b.ışka bir !ark isterulmiyeceliı $oyın milf\erilcrimlze ı:fın o1ll8rı, ,gg2 

- ·-- r,y~ 
Neşı , :ıt Mj.ıdürt'1 M. Saıtnl K•nyel Sahlbı: A. Cemaleddirı 5~11t 

r.~ ıl 'ı~ ı yer: (H. Dekifo GElrsoylıır v e A. CemalJ:dd n Saraeorlll 


