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jMill efimiz 
1 . ----
Doğumlarının 58 ci yıldön ·· -

münü idrak buyurdular 
Mlllt Şefrf1'11z ve Aziz Cümtıurreislmlz ismet lnonü dofiu.m_ 

l:ırının 58 lncı yıld nümunü idrak etmfş bulunuyorlar. Fılval<i 
Mıl' Şefım z 16C4 yılı Eyli'llünun 25 inde doğmuş oldul<lnrın;ı gö. 
re bl gün tam elli sekiz ynşına basmış bulunmııktadırlnr. 

Mılli Şef lıımct lnönu kadar gene yaşındsnberi bütün haya_ 
tını memleket htzmetınc hasretmiş devlet adnnıı pek nııd rdlr. 
Dcnııeb lir kı lncnu'nun hayatı sürekli ve muvaffaklyctıı bır 
yurd hızmetını en ıbö'rettır. Nasıl ki bütun dunyıının ateşler iç n_ 
de ysndı{lı şu b;.ıhranlı oünlerde de en buyük kuvvet kaynıı:ıımız 
olt'n Miilı Bırl gım z n buyük ve necip t msaıı olı:r;ık Turk vata_ 
'""' etr f nı c ı:ıeçevre çevreleyen ateş ve k;ın çenberı içınde d m_ 
dık ayakta tutan da yıne cdur; hl•zurumuzu hcrkeı;ten evvel ken _ 
d tınc borçluyuz. 
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l 
l 

4<YENI SABAH• Azız Millet Clabaıı:ını içten aelen bir ı;evg, ve 
saygı ı C' kutlarken b tun Turk millctınin başında bciyle nıce mes_ 
uıJ y ld nı mler ıdr:ık etmesını ve başımızda dııima var olmıısı L duııs nı tekrar eder. 

.. _,j 

Darhk karşısmda Lo dra 
--------m 

liavatlarında hizmetçilerle büyümüş, lüks içinde 
Yaşamış İngiliz kadınları ve erkekleri şimdi kendi 
hizmetlerini kendileri görmekten iftihar duyuyorlar 

Yazan: HÜSEYiN CA_ iD YALÇIN - --
(Londra, !!3 Ua51ımharrlrimizd n telsizle) 

0 ondra. sokakJ, rmda dol<!- I ğunun mevcudu ya bitmiştir, ya 
lb şırkrn bır . .} almak bitmek üzcreclir. Cünkü bunları 

• <. ıı b r dükkana girme!: taşımaktan ise haricin IUzuntlu 
lsterseriz mutlaka c b nu;dc ve- madd, ler'ıni ı aş~mak daha mü
l> knl, ı bulundurmağa muhtac- na~ p göriılmektnlır. Traş bıça.· 
ııınız. B.r kere gıyım es)ıası çÔ- ğı ortadan kalkmış denilocd: 
~ıp 11 \·e mendıldcn b:.ırlıyaıal; kadar nadird:r. Çünkü Lcmdra 
UtıJn teferru tına vanncay'i pnrklaruıın p ı maklıklarını söl, 

kadar, b ırada kupon den'ıen \•e- tüıcn ihtiyaca, tra. bıQakln.nıı. 
·ık .} ta tutulmu tur Bu lar tasarruf edecek k ü r ~emmi 

a .Hı.ı a ınh ar etm k üzere nıu- yet vd ,f yor. Derı ~nt iar ve 
<iYyen & yıda herk e dnı!ıtıl!r. derı eşya 11ek n~zli ve pahalı 
ı~e~.a bir aynkkubı aldıö-ımz BeğendiJ:in'.z bir vol ça:ıtası.ıı 
~ınan giyecek kupon! r ını~dan almak isterseıliz dükkancı ,::;z" 
Yc~~.nı. bir yarda yünlii kmı1aş asker olup olmndıgınızı sorara.lr 
~ n ikis n verirs nız ve pl'k çoı< menfi cevan alınca malı satmaz f ln:ııy, n ves kafar bıtince de ~c- Dükandan aldıgınız eşy:a.yı 
ec~ sc E.}ı beklersi::ıiz. I o=ı- size kağıda sarup -akct yapma· 
1~· da v~.ka t!.caretı \'e hırsız- daı,ı verirler. Çünk\i kağı h dıı 
ıgı yoktur. Gelecek ay kullan- tasarruf Jüzım. Butün bunla-
tnıya mC'Cbur oldt rrıınuz kı n mu ru. rağmen memleketin bıyn.ık 
b~ .a:y pcşın haı cerleme-1.ciıl"iz. lan o k:ıclar bol, müteaddit ve 
l)ukıtancıya: "Nt.: zararı VH ?" zengin ki, hiç reJdmncxfon 
~Ye ısrar ettiğın z zaman size: İng'ıltere hfıla refah ve bolluk 
.!{unun böyledir." C';rnb.rıı 'e- içinde "aşıyor, diyebilirsi.r.h:. 

l'ir ve kanuna muhalif har<>kct Hakild sıkıntı ve darlıktan eser 
etnıekten daha büyi'k ne zarar göl"illmüyor. Bütün deniz har
~ıucağını zımnen sorfüuş olur. b:nin şiddetlerine ra ~men İn
ıtflte böyle b•r halk~sn ve bôyle g-Jter-e her 'ıhtyacını temin ça
bır f..Cnaf ve tüccru·dun h:nkktip rclı?rini buluyor. Ekmek ser
l'dcn meml<'ketlerdc lıarp zama-ı bcsttir. Tavuk, balık, av 
tıında kun n usul ve k, mınların kuşlaıı serbesttir. Zerzevat kfı.
fayda ı olduğu da gözle göriil- f,dır. lng'J,zler patı .. lesin fay
~Cktectr. Çunkü Londrada hıç d:ısını, gıda kuv\•etin'ı ve vita-
ınse yokluk sık\nh ı çekm:- m'nlenr.~ yeni keşfetmic.ıler ve 

~or. Y yE"Cek•vc ıçccek, hc.T e;~y patatesi c.ok yemeye halkı tıct;-

\\ıatdır ve herkese Jiizumu Jı3dar vik etmeğe ba~l.amı15lardır. 
'cnlmektcdir. Yalnız lc:rnfa sed Kibr:ı. T..ondrada en makbul 
~~kilmı. tır. Böyle rlmakla una- l1ir hediye yerine gPçh·or. Ev 
OJ{!r herk -1.! mtis:ıvi sm 0 tte ve- kadınları barda~·Darının kırılma
~~{'n yemekler fıdcta fazladır. ması iç'in i.izerlcrınc titriyorlaı. 

hız yola çıkalı ve buı a•·a gc1rli Fabı ikalarınız ya•,mıyor mu? 
•
1 

e pi m ı z k ı 1 o k az a n- dedim. Var amma, işı~ilcr asker
\( ı k. E k s i k o 1 a n ı:;ey- de ve harp fabrikalarında.. ce
ler her an tam::ı:men herkese ait vabını aklım. En zengin ko. kl ... r 
~lunıardır. Lo drad ipek C'Orup. h.zmetc'siz. Vin<lsor saravını.ı 
~~vanta bulunmıyaçağı akla ge- [h,ınıetÇileri bile askerde. Ha-
ır mı? Fnlmt yoktur. Harp iç.ın- yatlarmda hızmetçilerle biiyü

!e bunlara lüzum '.ır mıdır? 1 mü~ lüks içinde yaşamış kadın· 
~olonya suyu pek zorluk'a bu- lar ve erkekler simdi kondi biz. 
~u.nur ve ancak kuçük hır şişe metlerini kendileı i görmektc.:1 
~llıde nhnab'lır. Çünkü iı;piı lo iftihar duyuyorlar Ye vatan uğu
ll.trp ima.la.tında kuJlanıI·r. E.::- runda her fedakarlığa rncmnu
~ndcrde ?iır dnmla glı~cı 1!1 niyetle dayanmakta hakiki bir 
~?ktur. Çünkü gii"erln rle harp asalet kesbclt'jklerini hissedi· 
ıÇin lô.zımdtr. Ecnebi memleket- yorlar. 
~rdcn ithal edilen {ieylcrdcn co- H\iSAyitı Oahitl \'AJ,{'JN 

····••&•••••• .......................................................... .. 

f\~uhtaç çiftçiye 
~apılacak yardım 

--~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~ 
lira6f Vekaleti bu yıl otuz 
bin. ton tohumluk dağıtacak 

~~~~~--~-. .. --~~~~~~--
l>evlete mahsul ı.on..11 setir.en 
çiftçiye azlmi kola,.k g6ateril· 
lltesi mlkedarlua tebliğ edildi 

yıl ~r r ~t :;: b:ıt tona çıka-
1"!" 1\.Cl'. T'• ' Ln rnı yıirmi beli 
ltim t- :ğ lr.. • , .. 1.;aı tonu :ise ar-
pa ,-~~ıır4'1Cl!r . .Mcv8!min cltiın 
za..-wn m ge , •eden bu iŞ.,.-ı başa-

4J!Gnu Sa. 3 Su. 1 de) 

.. . ~ 

GUNDELIK SIY ASI HAl.,K GllZETESI 

a ram 
-

Kurultayın 10 ncu yıl 
dönümünü kutluyoruz 

~~~~~~~~~~~ .... ~~-~~~~~~~~ 
Bütün Halkevlerinde bu mutlu 
gün için tezahürler yapıhyor 

Ankara, 25 CA.A.) - Türk kutlu olmasını candan yürekten 
Dil Kurumu Genel Sekreterllğin- d;ler. 
den bildirilmiştir: SEIIRİMİZDE l'APILACAK 

Onuncu Dil Bayramı dolayı- ~ TÖRES 
ısiyle yarınki cumartesi günü Onuncu Dil Bayramı clolayısi-
Ti.irk Dıl Kurumu mensupları, le şehrimiz Hnlkevlerinde kut
ba.-ta Kurum başkıanı olduğu lama törenleri yapıl:ı.caktır. 
halde saat 10,30 da Ebedi Şef Eminönü ve Beyoğlu Hnlkevlerıı 
Atatülkün muv~kkat kabrini z.i- ı .............................. - ... 
yaret ederek h.urum adına bır : \ 

çelenk koyac..ıklardır. , i Va nadak· S t f 
Kutlama i.yar~tlcrini kabul' İ r 1 ovye 

için o gün saat lq,30 dan 18,30'a 'I k 
1 

h . 
kadar Kurum açık bulundurula· ı ! onso os anesı 
(aktır. • 
Akşam ~ ... t 19,45 de !{urum ı T . J • 

adına Ankara radyosunda bir • as BJRftSI te 81Z 
söylev \·crilecektir. • t b J 

Türk Dil Kurumu Onuncu Dil IS asyonu U UJl 

BJmmının bütün 'lrtdaşlnra duğ::~Y~:kzip J 
a po n a r Moskova 25 (A.A.) - Tasa. 

jansı blldlrıyor: 1 ---0·---
Pasifikte 277 gemi 

kaybettiler 

Rabaul limanı yeniden 
bombalandı 

Berlin ve Vişı radyoları, Var. ı I 
nadaki Bulgıır k~nsolosluğunun ı ı 
polis tarafından yapılan araştır _ 
malar neticesinde suçlandırıcı ba. 
zı malzemenin ele geçlrıimesı ü_ 

zerine Bulgar tıukCımctınce ka - ı 
patıldığını yazmışlardır. Tas a_ 
jansı bu haberin ;ıl;ırı olduğunu 

! b ldırmege mezundur. 
1 Sovyet hükümetı, Varna konso • 

Bayram için geniş programlar 
hazırJamlşlardır. Dil Bayramı
mız dolayısiyle, dil devrimi üze
rinde söylevler söylenecek ve 
bunJan eğlence programları ta
kip edecektir. 

Yeni Sabah Dil Bayramının 
bütün okuyucularına kutlu ol. 
mtısını candan diler. 

* DiJ Ba.rramının Onnn<'u 
Y ıldönümü l\lünasel>etilo 
Bilindiği üzere, Birinci Dil 

Kurultayı 1932 yılının 26 Ey _ 
liılünde, unutulmaz Atatürkün 
huzurunda açılmı§tı, ki o tarih_ 
tenberi bugün tam 10 yıl geç • 
miştir. BugUn lO_uncu Dil Bay 
ramına ermiş bulunuyoruz. ı_n_ 

(Sonu Sa. 4, Sll, 2 de) 

Japonlar 
Atlantik'e deniz 
altı yolladılar 

Bir alda Y-üzotuz 
gemi batırıldı 

--0-

iki 

Berfin 25 (A.A.) - Alman ordu _ 

İDARE 

Nunıoı;:mani)e: No. 17 

Telgraf: Yeni Sabah İstanbul 
Telefon : 2079.j 

Her Yerde 5 Ku~u~ 
. . 

Neler para ır 
para nasıl çoğa ı ? -Her halde cebinde bol para bulunmasının iyi\ 
olduğunu anlıyan her ferd veya devlet p•amrı 

esas künhünü anlıyor .demek değildir ·J 

Yazan: Ord. Prof. H. Şiikrii Balıaıı 
• 
1 n~anların en çok kullandık 

ları şeyleri en iyi anladık-
ları ve bildikleri hiç de muhak
kak değildir. En bedihi gibi gö
rünen formüllerin ne kadar )"an· 
lış olduğu, mesele incelendikçe: 
anla§ılmıştır. 

Dünyaya baıkan 'ı.lk adam göı. 
Y:Jsüne ve selim aklına inana
rak onu düz sanmıştır. Hakikat 
bu bedahetin aksi imiş amma, 
binlerce yıl4'sonra anlaşılabil
.miştir. En iptidai ve basit bir a
d:ımın müşahede etfıği, giiıre
ş:n sabahları doğup akşam bat
masıdır. Neden sonra bu kadar 
açık ve gözle görünen hadisenin 
bu mahiyetfe olmadığı tesbit e
dilmiştir. En mi.itcvazı evlerde 
bile her kesın kullandığı elek
trikten bol ne vaıdır? Halbuki 
bu kadiar mebzul olmasına ve 
herkes onu kullanmasını bilme· 
sine rağmen elektriğin mahiye
ti heniiz rnalfun değildir. HattA 
milyonlarca yıldır canh mahlil· 
kat küremizrn üzerinde yaşadı ' 

ğı hnlde insanlar (caıı) ın. ne 
olduğunu anlıyabilmi9ler midir? 
Bu ın:;saller çok uzatıla l:i.lll'. 

Para da galiba böyl<' birden
bire bedihi gibi göründi'ı~ hal
de anlaşılması o kadar kolay 
olmıyan mefhumlardandır. H\:.r 
halde cebinde bol para bulunm,ı· 
ısının iyı olduğunu anlı) un h .... 
ferd veya devlet paranı:ı ~·:ıs 
rüknü:ıü anlıyor demek değıl 
dir. Eski zamanlara kadar <'tk
madnn bugün, o da dünyanın 
her tal\rlında değil, Auupnde 
ve memleketimızde neleı ~n paı .t 
ı olünti oy.ıadığını anlamıık, rıa· 
rn işlerinin herkesin ilgi ini. he,: 
za:mandan zivade uyandn dığı ~·' 
ısıralxrda faydasız değildir. 

Bir defa para <leyine~, heı ke
s'n, hatta küçük çocukların b'ılc 
ıanladıkları, madeni veya kfığıt 
nakit akla gelır. Bird~nbirc her
kesin dUşüncesi ona teveccüh e
der. Bunların arasında da bn 
tasnif, b ı sıralama, fılfı, edıu 

(Sonu Sa. 3 Sü. 1 de) 

Stalingrad dayanıyor 
---------··---------

Alman ·kıtal arı K af kasyadc, 
bazı ilerlemeler k~ydetti 

Almanlar Stalingrad'ın kolay kolay 
düşmeyeceğinden bahsediyorlar 

--o-· ,ı losluğunu daha 5 Eylülde kapa : i 
Vıış ngton 25 (A.A.) _ Jarvis muh I mağa karar verrn ş ve bu kararı. i 

rıbi ıle Lıltle ialmll küçük yardımcı : nı 0 zaman Sofyadaki siyasi .m~ - 5 
taşıtın b;ıtması Salomon adalarında 11 messili vasıtasııe Bulgar huku - ı 
ki hareketin baııındanberl batan ve- • metine ve aynf zamıında Sovyet. 

ları baş kumandanlığı aşağıdaki teb Berlin 25 (A.A.) _ Alman ordu .1 
ligi neşretmiştir. ı ı 

farı bap kumandanlığının tebliği: 

kiırtcrek yeniden topr;ıK kazançlaT1 
elde ctmlıılerdlr. 

Ya asara Uı1rayan er c ns m rı h " h ı A e . • ı ı ıer Birliglndeki Bulgar elçisine 

kan gemilerinin sayısını sekize c;ıka; 1 7 Eylulde blldirmlştl. 
1 (Sonu Sa 3 Sü 3 te) 

makt:>dır. Buna mukabil en az 22 \ ' • I 
Japon gemısı batmış veya basııra uğ_ ••n-•••••••••••-••••• --·•• 
ramı:ttır. Pearle Harbur'den beri bü. 
tün harp sahalarında batan ve hasara 
uğrayan her neviden Amerikan gemi 
slnın sayıeı 55 olup buna mukabil 
277 Japon gemisi bat'mıı ve hasara 

uuramıştır. 

MÜTTEFiK TEBLIGI 

Melbourne 25 (A.A.) - Mac Art_ 
hur umumi kararglıhının tebliği: 

R;ıbaul'de miıtteflk ağır bomba 
uçakları limandı.ki düşman gemlle • 
rine hucum etmişlel', 8000 tonluk bir 
yük gemi:ılni muhtemel olarak batır. 
mış!ard ır. 

Dibli'de bir keşif uçağı teşkili il _ 
manda bir yük gemisini bombala _ 

mı;tır. 

DÜŞÜRÜLEN DEV UÇAKLAR 

Vaşngton 25 (A.A.) - Havai ada. 
farından matbu;ıta haber verild1ğlne 
gore, orduya men&up uçankaleler, 
Japonların iki dev deniz uçağını dü_ 

şurmü'1'ür, 

, 

lngiliz 
gazeteleri 

Tür ki yeden 
sitayiıle 

basediyorlar 

lngiltere Türkiyeden 
bu yıl daha fazla mahsul 

satın alacak 
--o--

Ankara, 25 (A.A.} - Ekono
mist h,imli lng'liz mecmuası 
Tiirkiyenin dış siyasetine tahsis 
ettiği bir makalesinde şöyle de
mektedir: 

(Sonu Sa, 3 Sü 6 da) 

Zafer mumunun ışığındn: 

Me&er ben na büyOI< kuvvetmlilm 1 

Mü§tereken yapılan denız hareket Kafkasyııda Alman ve Müttefik 

1 lerj çerçevesi içinde olmak üzere, kuvvetleri düı:man tıı;ırruzlarını püs. 
Japon harp gemilerj Atlantıkte ha 

Kafkasya kıy ıları açığında duşman 

(Sonu Sa. 3 S ü 4 tc) 

reket yapan M fhver kuvvetlerfle te_ 
masa girmişlerdir. A lman harp gemi 
leri, Japonyanın harbe giriıılnd"" • 
berı Hind denizinde Japon kuvvet_ 
feriyle iş beraberliğl yapmakt2 bu. 
lunuyorlardı. Japon denizaltılarının 

meydana çıkıııJ mevcut itbirliğin in 

ıimdi Atlantiğe de teımiline imk.an 
vcrmektedr. 

Bir Japon denlzaltı11 bir Alm:ın 

üssüne gelmiı ve müteakıben kendı 
üssüne dönmek için tekrar del\Jze a. 
çılmııtır. 

Vişi 25 (A.A.) - Alman radyo • 
ıuna göre, bu ayın bldayetlndenberı 
Alman silahları tam 132 düpman ge_ 
miı;ini batırmı§lardır, 

~4 SAATTE 25 GEMi 
Berlin 25 (A.A.) - Alman hava 

ve deniz kuvvetlerinin son 24 saat 
zarfında 25 düşman harp ve t icaret 
gemisi batırdıkları Alman radyosu 
tarafı,.dan haber verilmektedir. 

RUSYAYA VRAN VAPURLAR 
Londra 25 (A.A.) - Amfrallık ma 

kamının tebltği: 

(Sonu Sa. 3 sa 6 da) 

Bomba davası 
--------·--------

Temyiz mahkemesi l1adiseyi 
tetkike bugün başlıyor 

--~-~~1!11111--~--~-

Mahhem.e salonunda hor diplonırtifl 
ve . İnatbııat için yerler lıazırlandı 
Ankara, 25 (Yeni Sabnh'ın 

hususi mulııabiri l:lildfriyor) -
Alman Büyük f;Jçisi Fon Papc
ne yapılan suikast davası dos
yasının ya;rın (bu~ün) saat rlo· 

kuzda temyiz mahkemesi b' rin- ı 
ci ceza dairesinde mii~hfaasımı. 
bnşlanacaktu·. 

Abclurrahmaru.n a\'ukatı Şa
(Sonu Sa. 2, SU. 6 dıı) 

.................................................................... "••c••••C~s&m•aW8 aa 

1 O°LA YLARI N MiZAHi 

Mantar meselesini inceledim (ÇJ 

thAANıo ~V..'\.\,w..M.MN~ 1 

1 
~ nhlı::'lrlar VekiUlği çok güze! bir iş daha yı:ptı. 

Yazan ~ Şınıcilye kadar dışarıdan gl!'t•rilen milyonlarca k1'_ 
~ lo r.ıant;ırı memleketimi7.de IMıldu, 6ulunca dıı ulu or 

Aka GündUz :: ta h•r•ket cı.medi. __ lıi ı~ .kalburundan geçırdı. Zı 
~ l'1l1l't Vekıll!6ıne mur:ı-ı ettj: (Ben tur<ılarda man_ 

~IVWV\'\'W'ıww,'W'r.rvvvv .. J tıır m09esl buldum. S0t1 ~e •İltehaaııel:ırını sönder de . 
elverl~~I olup oleadıiiıJtı r~r et::ieler) ~· z ,,..,.t VeiclrLiii de: ( 1'1:ın_ \ 
tar nıe4JCsi ile ~ı~ va-t<ti• yok) cı- Mı, G&sle kai ar:: .. nda hl'r şey / 
olup bıtti i.ıctme lu.ıntlfltı ve ilk t_.tact. .ılıi b~ kftıtw blle elcJe cd•ldı. 

Yalnn ~ı fwtfı v~. ~· l<uar ~ıMrı ııciwian ,.,.n l::r l•r (tltı;i 
mantar)ıfHi. b+z;mki4er i.e C -lııaıl< •:a.ur) cl.,,ltfleoırı~. B.11 bu a rl<a c 
he"""'ıyet v~ITrı .,. ı.ttii bul~ Bllt&r. v&Nıgı ile ~i< oglu cr~cıc 
olan Tiirkiyettrt! .arıı•üy•r ki rw...-ı dtı rwa .. rı chı e1"k-"' otuyor. 'Jcknık_ 
ı;Jlor onu fi""1fle göre y.,.,..111tatacakhırmı:;, T-.ı·ı l4-oU.yJık vımsin. 

Benim a911 ineeledlği'ln Ve hic (.;r rıou~ RrkA~ .... mın oğ~nemcdlÖf 
noi<ttılar varÔ'tr ki brz ~eeller arasntti:ı kMHaıulageien tabirın~c hepsınl 
atlatarak ok\w'ları- blidmyorunı. tBy~ ıcs: 

&u mam•rlat- kimine v~rilecc:< kita"'-c verit...iyec&ktır. e_.._r, ispır_ 
toeulAr, kolonyacrtar, içktciler Dibi ~ ile aftf veriı edenlere ltrtiy:ı:;lar ın:ı 
gOt'e vet"i~~r. 

Gıentc ~ !Mtharrlrlcrine lüzumundan biraz daha fazla verilerek a!jız 
ıarı ıc.t>atıla;:ıı-kotır. 

Pladyo ~ine açık bono. latcyeblkffğl kadar aı.;ıc:tktıı. Y~nız çu_ 
vaı ve ~t par-. l:.r.C:ı.;nc ;ılt ohı:akttr. 

Mıt!ıarebe ıı .. attiı:terl veren ~ı diin)"lt cöc:C"i:tet"me -bir;ni ütcı..ın _ 
den ayırt! etfl't8'<11;~ı- tM1I Wr ,....~.<le l~dtkhrinı.icn fa:;:l:ı ve bcd2v;ı 
venieee~. Kllt"i t1trlrf::r~ı ~1 l>tr Citt'ıııle olf':lak uzere :ınctıllJ 
ve t'"P!t ı-1"9t"htf'ı ıtıı bl'ft • c~hr. 

BO\lb~nı-. fl't1"{11!41. ç.,.-.,....-. .-.e -.ıl i}·ot fly;ıtiie ~kcclrtir. 
Ferd ~a. ~·ı "'~ ~" n'\:•!ant ıırıp+: ı:ı·C'di. ,,t-.ı!::li;Jik:erl k:ıdaır, 

alıp flllrie~trlff'if;r. ( llOT: ·;~·;ttwt ve t-.fi!l"atcı ~ ın~n..:r-. .. 1.ı \ 
l~ı ...ıec~ ~""" t-.rt.rı 1_._:ı r.ıuW.~ bır l:ac>Jk m:ı;on to~u l 

bulewtı' lrtl'flıl.,.. fl!!t;l"i'ttalaı -. lt~,.lliCı t~roinoe, ve dJl.kıl11lıırıccla l 
kendi heMP...,._ ~l'C YaP&n•ar;ı Ylltı"fW'I &-"lntıgt"am b.ile vcr:ı:n.~c.c::k ' 
tir. ... 1 

(:Onldi btmlar; memfekette p:ıhalıHiın :ırtmncııtt: birinci chrt:e.;e se •j 
bep "'• !Mnil o1an a91kleıtı ı,a;:li'l:ın bop etilterle. bazı Qtrn.ıır.k ve ma!ıyet • ., 
bayanhlra m~•rh p;puç yı:pıyıtrlar. 

Ve çUn~.ü bu-i:ııkU }'::ngt<1;ı -otınv:ıd.ı kırk lirıı~a nı::l"l rlı . ı:·kıı pnbuQ 
giymekten S1kılın:y:ın in 1111 lıanoi l<ıtad;, ha;ı;ıi n·::. :.,k .. tte olurG;:ı o!"\ın o 
men leke. n ı, vat;ınıJıışı sayılnıam \.: • • ' r. 

( ) y , l I 0z. Mtın • r ı. 1 ı i ı:;: ':ı ı • .ır 



E 

, 

yfa: ~ 
26 -

• 
ALI 

y 
i : r r vden eve 

& •• 
llkfl VO 

lktıbaa hakkı mahfuzdur 
o.45 

Haklı bir sual 
12 Ağustos tarihlı gaz nlzd• 

VllAyet emr~ne i.ıç ton kalay gel .. 
ml§tlr. Bunlar yakında ~ fa ®
gıtıl~caktır, havada nl memnu_ 
niyetle okuduk. Bu haber üzeri_ 
ne iktisat MUdürlUğtınc mUracast 
ettim: Gizde böyle bir tevziat 
yok, diyerek Madeni Eşya Bırll. 

fjl ne h vale ott ler. Orası da mcv_ 
zuubahıs kalay tevziatından he_ 
ni.ız haberdar olmadıklannı Y. 

ledller. 

a 1 ahrukat O isi 
Stalingrad'ın 32 ncl 

harp gOnün e manz ra• 
o 

! 

• ıç.ı • 
lı er c:tır. 

unir, bu sozlerin cıddiyetine 
u .. .ınnmadı: 

Ş mdi J.atit'e"i"m sırası mı 
lLtad? 

Latife etmiyorum ya E-
aur! 

- Fakat ciddi konuşmuyor-
s muz. 

BilaJtls çok ciddi konuşu-
Y ı a 1. Ç k cıddi konu ... u_.,<>um 

. dan d r kı do me;;uni 
d ı t gd'. ı bekloo gin elçi şu an
d B r-da.t şclıı ı hudutları ıçıııe 
g "il bulunmaktadrr. 

txer.çck mi yı· yorsun? 
Hala şüphe nu edıyorsun '? 

Ue .. rı, t-1 ıy.ı ·ve ma;yet erkiı.nillt 
J)('k memnwı goruyorum. İljte 
h ps..n.ill de yüzlcn gtltüyor. Bel-
i. kı hayırlı ha r ve kıymetli 

t ye er geıtirıyorb.r. Sevgılin 
c. maya m · jdc et.mel.sın. 
ıı.nıcd n yemın edeb,lrrım kı 

1n•:cı-~•.,.,.i bu evlen.mcğC' 
ıyetic razı olmust ı . 
r;ımdi dü ·n hazırlığı 

.... , •• ..., ..,~ ~lruuna.sı ·cın emir 
bir ımah:..'"UI' yoktur. 

t liluıirı, Ebülharıstt:.n 
.am sozü alm 

ve umıar.ık bir çocuk gibi elleri
ni çırpar:ı.k zıplamağa. başladı. 
Tam o sırada dışarıda. müth'lş 
bir gUz1iltü koptu. Kalabalık f:ı 
ya.it sesı ha.sil olan gü
rültü gittikçe büyüyor ve kapı
ya doğru ya;klaşı.yordu. 

Emir, çılgın h dışt:ırı 
fırlaclı. Uzlc.ıi giilen, gözlerin
den sevinç parıltılıı.n saçılan bir 
sUrü insanla karşılaŞtı. Bunlar, 
gö al şaretler -
den ~ cınaıwcyı Emir hazret
lerine bildirmeğ'e p-eliyorlardı 

. gürler gibi 
b:.lğ'm1ı.ln.r: 

- Müjde ya Emir! Müjde! 
Bağdat Ehı!ri, ıçlerinden biri-

sini ileri çağırdı : • 
- Ne mlljdcsi, diye sordu" 

Esn fa t&vzl edHm k Üzere Vi. 
liyet emrine verilen bu kalayı 
nereden ve kimden temin ctın.k 
kabildir. 

[ 

Böyle . ~an eder gibi bana ll'e y r 
miljdCsi veı'ıyorsunuz? Yoksa bUyllk bir törenlo 

kuta acak elcı ımJ gcliyor? 
- Evet, ya Eıni:r ! Elçı haz 

retleri geliyor. Tepelerdeki goz- 27 EyHUde y pılacak ol n Barba_ 
cüler b .. ıze .işn.retPerle bunu bil- roe ıntıtaıı iç~ Beledıyece hazırla _ 

diıtliler. nan proöramı evvelce yazmıştık. Va 
- Bu :ışaretlenn manasını ıyi rın bu pr ram muclbı.nce Befik _ 

a.ı:ıhı.dınız nıı? taştakı Baırbııroe Tiırbcsi önilnde lhtl 
- A.rılam:uruı.'k mibllkün mlİ 7 fol batlıyacaktır. Bunun için türbe 

GôzcUler . vermiyorlar, a- clwarında llztm gelen tertibat alın -
dcta LŞ.U'Ctla konuşuyorlardı mı;tır. 

- 1enınun oldum. Benden ne 
dilersinız ? 

- Saglmmızı devlotlim ! Bazı bakkallar ada şe er 
- Bah'"Rlmı arkada.5Iarrn dn 

bunu mu dileyarlar. Bir def da 
onlnra soralım. e dilerseniz 
benden ~y? ... 

- Sağlığıruzı d.evlcl.lim! 
- Behey ~nlar ! Benim 

sağlıgını Size ne kazandm.r" 
Altın mı ısteı ;.ruz, O'Umuş nıu 7 

- Altın! A1Un.! Altın! •.. 
- Vay ık gozle.r y ! De-

bulunamı~·or 
Şeker rketl tehrimizin ihtiyacını 

kııl"fıl:ıy.w:ık kadar ıeker getirtmek_ 
te ve tevzı ~mekte olduöu halde iki 
ün~nberı bazı bAlckallarda pket' 

bulunamamaktadır. ~rcndlölmize 

göre bazı bôlkkallar ellerlndc bulunan 
matı sa k iııtemcmektedlr. Bu gl_ 
bi bakkallar tiddetle takip edilecek _ 

mek heµıniz altın tiyorswı.m. 

Birer a.~ toprağa razı değil tir. -----.-0:.. .... ,..,. ... -.. .... --
m.ı.sıniz? 

- Razıyız devletlim, razıyız' 
Bagdat. F.anirı, ı.çer'ı gırdı. Ya

nında IDbilllıa.rıs oldtıgu halde 

Çamlıca kız lisesine 
otobüs temin edildi 

tekrar ıktı. Buyuk muj- Kadıköyun muhtelif yerlerinde o_ 
deyi geticenlere: turdllktarı h11lde Çamlıca kız lıoesi. 

- İşte, dedi, arzunuzu yeri- ne devam eden taleboforln vasıtaaız. 
ne getırec olan mu:lttcl'em üs- lık yüzünöen •ıkıntı çcktıklerlni goz 

tacf karşınızda ... Kendis1yle ko- onüne atan Kadık.öy kaymakamlığı 
nlLc;tum. Size bırer avuç hali .. otobüs sahipleri ile bir anlatma yap 
topr k dagıta.ca..k. sersem 
l y pıp bu toprakları :tma-
yın. Bırer çOınleğ doldurun! 

l ler bu la'l:rf n müte-
essir olmu.şlardı. Fak< t itira7. 
etrn k d.ilerine ecek bi
rer avuç toprağı a.tmarnak ciıre
tini gostercmiyorfa.rdı. Bu ha
reketlennın devletlı a'llİrlerıne 
karşı hn.karot t-cşkıl edece~mi 
bıliyorlardı. Teker tekeı g!Jıp 
EbuJlıarıs tarafından dagıtllan 
biror avuç toprağı · nnetle, 
şükranla afuıağfı. mecbur oldu
lar. Sonrn evlerine ıtd."p top -
raklan birer çumleğe koydular. 
Bunu yaparken Emir hazret!~ri 
il Ebüllıar'ısın ar.kasındtlll sa
vurdulda.rı ağır küfurlcrın had
di hesabı yoktu. 

Son emrı yerme getirnıeseler
di, yani rudıkla:rı btreı avuç top
rn.gı birer çümleğe koymasalar
dı sanki ne liı.zım g lirdi? Hıç 
bir şey lazım gebnezd. FaJl..at 
onlar, genç Emirm emirlerıne 
her mıınan, her yerde körkörü
ıne itaat e• - e alışm.ıı lardı. Kıl 
ka.da;r ttaat:sizli!· edenıezleıtli. 
Emiriıı "ölün" dedığı yerde ol
mak, "kalın" dedığı yerde kal. 
mak o za:va.IJ..llur i&m elle tutu-
lur, gözle gol'\ilür bir zaruretti. 

( ıl ) 

mıf(ır. Bu an t)maya g re her sa _ 

bı.ı:tı anııt ıekızde bir otobÜ11 kalkarak 
talebeleri arııcak ve mektebe götü _ 
recektlr. Ayn 1 otobüs keza yine ak. 
ş;ım aynı yolcularile Kaötkoyüne 

donecektlr. 

Bey~lu kaymak.ıtmlı ı da Kl6Ki_ 
h n e oturı.ıp ey~lund ki muh _ 
tel f orta m•ktCl)lere gld n çocuk ,. 
lı;in ayni pkllde otobüs temin et:mit 
il". Bu otobUaler ic:ıbında d ğat- yol_ 

eutarı dahi tapy llecekterdir,. 

·------_.uıc-----

Bir düzeltme 
2S Eylill tarltth nUeh mızda plr4nç 

vurgunçul rı y ı nd bqlı'öı albn_ 
da netrettığimlz yazı rlne Gedik_ 
pap Ven çeı'lter eaddea n numara_ 
da b!H<kaı IMd ıd 11 ~ oMektubu al_ 

dö<: 
' iki pirinç vurgunc~ diye.. yazdı. 

ğınız bakkallardan birisi benim. Be. 
ledıye mllrakıptarının ttıttuldaN za. 
bıtta da yazılı oldulju üzere mevzuu 
batıia pirincin tutarı 20 kilodur. Ve 

plyaaadakı fıyafüı satılmakta 16'. 20 
kılo plrlnein vurguncu!Cıu ne demek_ 
tir? Eğer bu bir vurgunculuk lae pi_ 
yacada el altından aatılen yUzlerc:e 
çuval pır nce ne tefm vereHml 

• - Saray kazasından odun 
ve kömür temin edec k Gümrüklerden çıkarılan tonlarla it

hallit eşyası piyasada yokediligor Mııhrukat Ofkll Saray kazası da 
hflinde büyük bir evkaf ormanın • 
dan kömilr imali için kat'lyot yap _ 
m:ık lizere lcap eden muameleyi te. 
kemmiil ettimıiştir. Ofiı: buradan to 

Gümrük! rde bırlken malların bh
an evv.cı p yaı:ayn çıkarılml141ı hucu _ 
sunda alt1k ,., ra tebliC;rt y pıldı _ 

ğını, bunun uzerlne mıntaka Ticaret 
M üdoıiüğuııün Gumrukt'ckl malı o_ 
tan taci11cre gijsteı"Uen muayyen m d 
det zarf nda mallartnı almaları akıd 
takdırdo Ticaret M üdUrlilğGnce satı_ 
laca ı ıhbarı üzerine lthalitçılar pey 

derpey mallarını çekmeğe baftıımıt. 
rard r. Bir aya yakın bir zamandan_ 
berı gumrUklerden b inlerce 'ton mal 

Fatih 
t 

fırınları 
edi iyor 

Beled ye teftıı hcy'etı riyaseti Fa_ 
ıhteki ekmclt t vzıatı ıçıerınde ve 

bilhas-a karne m=lealnde bazı yol 
euzlukların yapıldığını haber almıo • 
tıı-. Bu munascbetle bu mıntakadııkJ 
ekmek şlerıne ait muamelit tetkik 
edllecektır. 8u hmıusta allikadarlara 
lizun gelen tebll at y pılırnı~ır. 

açı ve 

>WC 

dırı lan 
fırıncılar 

çekllmlştir. Btı aı-llda dün 8553 kilo 
pamuklu ve yfinta mensucat, 23,5 
ton demir ve demire ait mnlzemc, 
makin eve:ealre, 10764 kilo kimyevi 
madde, 6812 kilo boya, 3201 kilo ka_ 
navlçe ve daha bazı maddeler çıka. 
ntmljbr. 

mln edilecek odurı ve kömürferi 
kıı1t'ı işini cl~r köyler halkınd n ba 
zı mütcahhidlere vcrmif1:1ı-. Bu or • 
manda ihzar edilecek kömürlocr me. 
'1fltırlara t.e.vzı edi~ktir. 

Bomba davası 
- Ba11 tarafı 1 ıncTde -

Böyte günde yüzlerce ton mat 9f _ 
karıklığı halde piyasada bu nevi 
ımaddelcr bulunamamaktadır. Çıkan 

mal o günü p iyasada yok olmakta _ 
dır. 

~r Ziya barodan çıkarılmış ol
duğundan AbdınTahmana, miid

veril - ucıiumumilikı;e, yeni bir müdafi 
segmesi lüzumu bildirilmiştir. 

Memurla!" 
cek umaş Fakat, kendisi bugüne kadar 

BugUnkU tıayat pahalılığını naza • yeni bir müdafi taJ-'fuı etmiş de
rt itibara alan ticaret vckftletlnin me ğıldir. Diğer taraftan, Süley
murlara kumaı tevzı edilmesine ka_ rrı.a.n, Pavlof Vle Kornılof da mü
r,ar verdlöinı yazmıftık. öörerıdi6i _ dafi tayin etmemişlcrdır. Müda
miZe göre ittıalAtçı ve ihracatçı bir - tıa usulen 8.lenidir ve salonda 
ilkleri memlekete ithal olunan men_ kordiplomat!k ve matbuat için 
su~tın yüzde ellisini Yerli Mallaı- yerler ayrılmı~-tır. 
müessesesine verecek ve mü Ce7,a mahkemelerı usulü ka
bu mallaı<ı tevzi edcek'tlr. ithal mal nunımun 318 inci maddesi şöy
lannın diör yU:dc etllai de ıthalAtçı_ le demektedir: "Ağır cezaya 
hır tarafından aerbmçe aatılacak _ müteallık hi.ikümlerde temyiz 
ttr. ma,lıkem.esi tetkikatını maznu-
----~ nun temyiz istidasında.kıi talebi 

E-mniyet lkincı fUbe mUdOrl~O 8a l k ·ı h f h" 
"'emurtarının Beyo(jlu aemtınde yap ZI a sı. er usus iZ· 

iizerı.ne veya dilerpe resen du
ruşma ıcrası suretiyle yapar. 
Duru.,,cm1a gününden maznuna 
veya tnlebi üzcr!ne müı.bfline 
haber verilir. Mıznun duruş· 
mada hazır olabileceğı gibi keıı
d.isini vekalctnameytt haiz bir 
müdafi ile de temsıl ettirebilir. 

mı.ş otduklar• aıkı kontroııermı 33 .. meUerde kullamhyormuş! 
çı dukkinı catılbi Bcledtyc nizam_ 
nameler ne aykırı hareket cttikle _ 
rlnden cc.z.alandırılmıı ve fırınlarda 

yapıl n aramaluda da 173 nof<saft 
vezinli ekmek bulunnwştur. Ayrıca 
yolcu alm<ımııktan ve pazarlık etmek 
ten 5 toför de cezaya çarptırıtmıştır. 
~~-J'~~--~~-

Temizlik amelesine 
zam yapllacak 

BugDnkü tıayat pahıılıh(jını göıtö_ 

nUne alan belediye, temixlik amekı_ 
sinin yevmıyelerini yüz elli kurup. 
Jblağ etmege karar vermiplr. Bu ka_ 
rartf'I derhal tatbikine 1>&$1anacakttr. 
Bu vaziyet ameleyı çok memnun et_ 
miştir. 

Bir sabıkalı suç 
üstü y kalandı 

AIAkadar memurlar hususi hiz -
metlerde kullanılan bazı taksilerin 
'mevcudiyetini haber almııı ve bu 
huausta tetkikat yapmı§tır. Neticede 
yüz yif'mi kadar t11kal anİb1t111nın hu_ 
ausr otarak kullanıldıkları antaııldı. 

§ınden bunlara benzin verUmemcsl_ 
ne karar verilml§tlr. Keyfiyet alaka 
dar~af'a blldlrUml§tlr. 

Sarhoş hırsız 4 aya 
mahkom oldu 

Maznun mevkuf ise bizzat is
batı vücut etmek talebind bu-
lunıaım.az. '' 

Bu vaziyete -x>re yann (bu
gün) b r nöı ceza dairesinde Ab
dınTahmıın ve dığer maznunları 
celbetmeği veya evrak üzc
nnde tetltikat yapmnga dair bir 
kıarar vermesi icabetnıektedir. 
Evrak üzerinde t.etkıka.t:a karaı· 
vcnldiğ1ı takdirde salon<la sami 

Eyllf)k oturan All hmılnde biri ev_ olarak knn.se bulunamıyar.ak · 
velkl gece mliteaddit yerlerde adamı tır. 

ktlh içip earhOf olduktan son ... E _ Temyiz rnazmınla:rın celbine 1 
yüptckl Şehidler mezarhğına gitmlıt karar vermek yoluna giderek 
ve orıaan bir demir parmaklık sö _ • af 
kerek kaçırırken bekçller tarafından nıüd - aa, tabiatiyle başka biı 1 
yat<alalMTlışlır, Dün 7 inci Aaliye ce_ güne kalacaktır. 
zad dur~aeı yapılan Ali uçu aa_ Bu biıdi3eni.n adliye taTihiıniz-

Gatatada iskele caddoainde 28 nu_ bit olduğund•n mahkemece 4 ay d çok müh'ım bir m vki aldığı 1 

ma,.ada tUtüncUIUk yapan Mlhahn hapse mahkQm otmuttur. muhakkaktır. 
diikkinına evvelki gece damdaki ki ---------------------------
remldleri kaldırarak bir deHk açmak 
euretıle hırsız glrmilif;İr. Fakat dlik 

klin içinde faaliyette bulunan hırsı : 
zın !;fkardtCı sesler o osnada devriye 
gezen poliaıcr tarafından duyulmuı 

ve bir cürmüm hud yapılarak auç_ 
lu lçerde tütün sandıklanttın arHtn_ 
da yakalanmıştır. Yapılan tahkikatta 
hıreıztn vak'adan 3 gOn evvel hapı._ 
haneden çıkan methıır sabıkah•ar .. 
dan Hamid ofduCu anlqılm~r:. 

~~~~~>wc:~-~~-

Es • 
ım 

mü 
lstarİbut Eskrim Aj;ınh ından: Bal 

gemiz Birinci Mkrlm tqvik mü8a _ 
bakaaı 4/10/942 tııritıinde yapılacak_ 

Bu müeabakalara iştirak edecek 
lerin 30/9/9442 tarihine kadar D~ 
f:ıtık KIUbünde Eekrlm Ajafllı~; 
müracaatları. 

1 HALK DOKTo· u] 

,Böbrekleri sağlam olanlar c k yaşarl r -ti fAZAN: Dr. HAFIZ CEMAL 

V ücudumlmla bulunan her u
mıv her (organ) büyük isler 

görü.yor.. F'.aıkat. Ura ciğer:t. 
mizle, böbreklerimizin yaptık
hı.rı vazifeler çok önemlidir. Buu 
1ar ne :kıadar çok sağlam olur
ıa.rsa, :i:n.s:a.n o knda.r uzun öınür
ii olur. 

BederııimW.de husule gelen w
hıirlocin pek çoğu b5breklarden 
dışnn çıkar. Kan.da toplan::uı 
zehi"rler", böbreklerdeki sayısız 
silzıreçlerden g~ idrnrb, ı:,i
diltle lmpı dışa.n edilir. 

(24) saat zarfmda. böbrekleı 
den orta npla pir buçuk-k:ı.., 
kadar idrar :>ilzüld"iiiiiniı g · ı.Ö
~ aJal:.m. B:r ay zarfında 
(45), bir yılcb (540) kiloya ba .. 
liğ olur. (70') ya nn gelıni.q b:ı· 
ihtiyarın böbrclclerı aşağı yuk tr 
n (37.800) kilo idrar süzmiiş o
luyor. 

S tıalliıgrad'm yanmda t'& 
SOJi:a.h"l:ı.rm da tam 32 ~ 

dür hnrp ~ . Et: etki gl.inldİ1 
A1ına.n b ~. il4 80 i!l:!l znl1 
tın~ bah..<;(~yorou. Diin cvddal 
eve ş?:ldetD muhaı-elwl rin 
'ıım ettiğini badirnıcld.p dl 
etü. 

~---------

BirincıteşriR bidayetınJ• 
başlayacak 

C. H. P. lı;tanbuJ Vıliyetın n 16 ıcıı 
~ında yapılacak olan nah ye l<C'"· 
greler ne 1/10/ 9<l2 tarıhın-de başl;ı ~ 
nacak ve 15/ 10/942 tarıhınde s0

"' 

erecektir. 
llk kongre Eminönü, SıJ vrı· 11e '{I 

lova kazıılarında yapılacaktır. . 
Aranan hırstzl«r 

Tepebağı eaddesınde Çırpı ı çıa 1
• 

rıncb Arnavud Ei'syr ma a.t bir h 'f 
van alırUaune iki gUndür b r hrrt" 
muaalfat olmu§ ve 14 man çal r 

r 
d 4a~Jl'=================================:::::~a::;p:mriilllllJll!lllll::=:===============:c:==============~~· • e if Ramadorun yakınındaki Göl 

T A , 1 nı sa.rayında Nizam, İngiliz Valisi, 
_ __ Ferhad, Raca ve maiyetleri o 
- 3 geceyi geçirmişlerdi. Bir gU 

bır ·~VVVVVVVVVVVVVVVVV'..,.../VVVVVV~ """'A evvel de buraya Ramador 

Hattlı bizım 

Bu müddet zarfıncb yalnız 
ha;iis, saf, tem:z -idrar sil7.se ~ .. 
lo, böbrekler aşınıyor, bozulu
y~. ÇWıkü tabı:i olartlk hasıl o
lan "ve (Üre) -0.eııilen kuvvetli 
zehir, (24) saat zarfında or:ta
larn.'a· hesapla (20-25) gram 
ımiktannda. böbı1eklerden geçi
yor. 

kaçmıştır. Hırsızlar aranmaktad 

lar. 

İşte bu zehİTdh' ki böbrekler ,.....,,..-~ıu·'ll" .... _,,,..~~~ 
Okudu unıı: mektep k uıptoarı11 

" yen1 ders yılında kitap alımııyııc 
bozulursa, ~ dısan _çık
mazsa insa.uı zehirI.:Yor. (Ure
mi) denilen ve kanda toplanan 
idrar zehiriyle, (Üre) ile insan . " bır oyun oynadın. oyunda - Adal yerini buldu! di~ ge~~ bulunuyorlar. . 

olduğu gibi bun da ya kazanı ahları haberdar et ·. B_u~ ı:w:mı~~et ~ha~ ~ç~?--
lır,. ya kaybcdilır. Sc:n kaybet _ . . . 1 00. de ıdı ve bir ruzgar gıbı butü 
ti B ----ı h d" ··d . Hıç .?1~. şey ooy ıl · .Me_ hadiseler halle arasında kulak 
~sin in:'ö;i:y olm~~ ~e~~ l~ka buyuk hey anın bıye. - tan kulağa yayılmıştı. Hayr 
doğrusu mliteesslrı Haydi tinden d~ha kurtul~~· Bır Senk'in küçük oğluna Nizamı 

den rengı sapsan kesildi. Fer.- ve -t-...: 1iz Velisinin :refakat et 
bakalım Dede... had genç kmı. ba.ktı we onun eli. ~u .• 

Ve iki eski dost u laşarak ni tuttu. YY:vaşça çek'tıi. Sara _ ~~ ona verilen kıy~~ ve ıtı 
myboldul:ar. yın g iş ba.hcesine doğru dalcb. uııı.u ~yor, r~ı.era.suru.n. tan -

lar. le uzaklaşırlarken Raoa ~~ı ~ yükseltiyord_u. <?ivar _ 
Ramador Racası hem F rha _ 

dı, hem de yakından görmek me 
rakına düştüğü fili beklıyordu. 
Sarayın parkında ihtiyar P..aoa 
Melika lle başbaşa bir veranda_ 
ya çekilmişlerdi. Ferhad, aziz 
dostunu severek onların önüne 
kadar gelöi. Üçü birden Dede_ 
nin etrafını aldılar. Üçü bird 
D...;deyi acvıiyor, oksuyor, adeta. 
öpecek gıbı oluyorlardı. Onlnnn 
bu sevgısini gordükçe FNhad 

eski dostunu okşam 'an 
kendini alamıyordu. H ıyvun 
sanki ya}itı21 hizmetin mük' .fa
tııu görüy rmu gibi, her seyi 
anlıvor. ho :ıdığını bellı edi • 

' mcm.n ın olduğu~ 
"Ta alışıyor u. Ne • 

'!nıyor, anc : l u'.ık • 
n • 'lk h rt mile ha _ 

fif r v r k bu ok~anmaya 
muknhcl ro ~ordu. 

B et r n k r ur il? 
Hissetmedılcr nc-d u onra avlu 
tian bır memur çıktı ve: 

yaşlı g lerıle onlan t.o.k:ip etti daki ~l~ye::terden ~indliler b 
Fakat anlan takip yalnız merasımı go~ek ~ fev 
R ın göz! n değildi. Kooa. fevç akın etmişlerdi. 
fıl, davet c;dilm un hnld peş _ !fer türlü muame!M sekte 
Jerım t • ı. Onlar ajjaçla. _ ye ~l§tı. Ne ticaret, ne alış 

yecc 
lan kopaı 
yol açar : 

- ken aeçemi- venş, ne devlet umuru . .. 
11ortumfle dal şey durmuştu. Mabedler gürül 

00 kendısme tü içinde idi. Sokaklarda dah 
~bahın itaranlığın<la. hörg'üçl 
pekli, şallı,. mücevherli fllenn 
geçtiği ~örülüyordu. Bunlaı· Rn 
m-adordan iki mil ötedeki a··ı 

XVI 

CANBA ANEDEN TAHTA: sarayına yollanıyorlardı. Misa • 

Şanlı Ram dor Racalanrun 
nesl nden Hayri SCnk'in küçük 
oğlu B'. rro ıri ~ k'in öz evladı 
SükfmJ ı.s nk'ın Ra _ 

ı Ilnzi nın berrak 

firleri alıp getireceklerdi. Halk 
bunlardan başka dünyanın en 
güzel atlarının geçişini görüyor 
du. Racanın ahırlnnndan ve Cl 

ıva.rda.ki zengin prenslerin en 
re! hayvanl:ırmda!!l scçfüruş o -
lan bu bevgirler, butun maiyet 
tahsıs e<l.lmişti. Sarayın etra 
fın a. gec i ,("(" r n mu fı ar 
da in hav.an ara b n ' 
C" li 1 

'(Arkası var) 

ucak ölüyor. 
Kızıl, kızamık, tifo, ve hatta 

grip g~ h.astalıkta.r geçirenle
rin çoğı.ında bö bozulu
yor. Bu hastalıkların mılmı.pl • 

Zavallı Kardcşlerln lz.e verilmek 
re Çocuk Eatrgeme Kurumuna ver 

tı_ 

kabildir?. 

ÇOCUK ESiRGEME KURUr-'ı.J 
GE EL MERKE~I 

rı, (Toksin) denilen zehirleri id- -------------rar.la dışarı çı.ka.Tken böbrekle1"ı _..._ _____ __,,,"' 

aşındırıyor, hırpalıyor, zedeli- r 1 
yor. TAK V 1 M 

Hele bira., şa:rtı.p, raıkı, likoı, ....... T 9 k'onyak, vıiski, votka g:ıbi zehlrl'ı lbzno 144 Gu~ 269 A~ • 
ıiçk:i kıulla.n.a:nlarm böbrekleri çok ..--1--1-ı f or, I:o-b t oluyor, haıiı- 26 1 
tıafa.nıyor. Böbrekıer · ·yor, ya;.; Ramazan 
l!anıyor. Eyi Ol 

15 Binl.erce delıkten, sayısız bo
rulardan ibaret olan süzgeçl .: ıı-----ı 

19 2 , ___ 
bozuluyor, tıkanıyor, (Albümlıı) 
hastalığı husule geliyor. 

Hast:anm göz ıtmpakfarı şi.şi .. 
yor. Ayakla.nndıaı şişlik zuhuı 
ediyor. Viaktıinde tedavii edilmez
se ayaklan tulum gibi kabarı
yor. Karında su toplanıyor. Si
dik zorluğuna. uğra.yor. Kanı 
7cllirleri dışarı çılmıa.dıkllirın
dan insa.n zehirleniyor, öluy . 

Bu dihctle böbrekforim'izi f e-

CUMARTESİ 
Gun ö~e tkındı 

11.50 G.04 9.27 F. n 

6.51 13.05 l6.2i Vas ' 
1.ttar Yatsu im: k 
12.()() t.31 10.10 E. ııol 

-~~~ 
ABON BEDELi 

n'a. sulardan, fena. hasta'hklar- Tı.irklye Ecrıeb1 

dan, zehırli içkilerden gozete- 2700 ı<r 
lim. İdrar söktüren 1tarpuz. ka Senelık 1400 Kr. , 

\'lln ve taze lızwn gı'bi meyva- ı 6 Aylıll 7 o » 1:0~ ., 
~ bol bol yıyclim. Ka:nımızı ı Aylık 400 lt 

\" b ı r •:ı-ı.m~ temızli.v<>lını. \ • .!.;Y;.,1•1k ___ .,.15_0 ____ _ 

r 



RJa L : , • ••• 1 1 

eA Al6s•nlaı la ........ 
o 



ı:" ENI :SA.BAn 

• '••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••eg 
YAZAN: M.S. Karayel TEJR}KA No 211 g 
y·· . 
•••••ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ':Me~~• 

mıak .Mustafa güreşiyor tulmak için çabalandı. Fakat Şa 
Hatta Pomak Süleyman il-:! 1 pışı:nıı;t.ı. Yakacıkh Hasan, kur-

'"dı.. Poonak Süleyman bir hinzade hasmıttaı meydan ver- B 
praz topladı.. Ve, yü - med::in derhal astı. 
dti. Ağır hasmım sürdü. Üç Yakac!kh Hasan, elsiz ayak
lun sonra seyjrcıilerden bir de. 81Z paça ıkrumağa mükemmelen 
amlının üzerine düştüler. Şim- fJinm:iş ve., ~ da gelm'.ışt:i 
ki delikıanlılar bu ... Yanın mat l3ura.tlaıı k:uttulm.ak yfi7.de bir 
ıcutludurlar. 'öyle olar olınnz veya beş idi. O da çellın.siz bir 

Ş, 
' 

,ROMATiZ A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Darlıal Keser 

ylere tahammülleri yoktur. hasım olursa elinden Jrurtu1mak 
ıcabmda Günde 3 Kaşe Alınabi l ir . 

elika.nlı avazı ~ktığı kadar miimkün ölurdu. 
:ığırmağa başladı. Aman Allah LlUtln Y~klı .Kel Basanın fiiAöY 
~kf~a~~?'eın:;~ğı~ı~~ ~ase~~,~·a~ RADYO PROGRA ~ı ı 
ı.!Ill heyeti, şu dev, pclrliv:rnla- ile çelerek sırt.üs.tu yere vurdu. 
n ürerine kO§tular. Ve, etraf- ~~acıklı Kel Hasan, D:ihayet - 26 EYLÜL 1942 ~ 
n da: maglup oldu. Ortada galıp ola-
- Bnah. n ! .. ölüyor be !.. ra.k Mehmdl Mol.b, Şnhinzadc 7.30 P rogram 18.00 Program 
Hiç kanat .ı;;ına gctirılmiş ha· ve, Yörük Ali kaldı. Bu, üç pch- 7.32 Vucudumu 18.03 Muzik. Rı:ıd_ 

m bırakılır mı? Kime laf ar. livan orasında başaltı, başı pa.>'· :ı.il çalıştlra _ yo Snlon Or_ 
brsm, her if QI oğlu mü- !aşılacaktı. lım. kcstrnsı 
ınunel c:aprazı toplamı§... Bı- Cazgır, bu netice liretine mt.:; 8.30 Muzik (P i.) 18.45 n dyo Ço • 

. ııkır mı? .. Güc hal ile pehlivan- da.nia çıktı. Davul zunıaJan sus- 13.30 Proğram cu k Klubti . 

. n delikanlının üzerinden aldı- turdu. Ahaliye bağırdı: 13.33 .Müzik, 19.30 A. Hnbcıicri 
r ... Yani güreş yeri hamam - Ağalar, beyler!.. Ba.jaltl 13.45 A. Haber leri 19.45 Konuşma. 
lhçası kadar ufuk bir yer .. Vf', güreşleri bitti Şimdi ortada üç 14.00 1\hiz.ik. Ri _ 20.15 Radyo Ga _ 

• tı tahta doşeli.. Sonra pehli- galip var. Blmlar da Sahinzade, yascti Cum • zetesi 
.uıların ayaklanna giydikleri Yöı'\ik Ali, Mehmet Molla ... Şa.- hur Bando 20.45 Muzık 
ıspet bir rezalet manzarnsı leş- llinzade güreşten yeni çıktığı i- su. 21 .00 Konu şma. 
ıJ ediyor. Yağ güreşinin bu de- çin pehlivnlarn on beş dakikı. 14.30 An knrn Son 22.00 Muzik fuıd_ 
o!CC sukut edeocğine hiç bir va- kadar nefes payı veriyoruz. ,Şa- bahı:ır At ko yo .Salon Or 
it akıl vermemıştim. bhı.7..ade biraz nef~ensin... ~ularının tı:ıh kestrası. 
Dahası var... Pehlivaıılann Dedi. rninleri. 22.30 A. Haberleri 
ool:ırını öyle halde gördüm ki, (Arkası vo.r) 15.00 Temsil . 22.50 Kapanış. 
.:n b k hicap duydum. Burada 
wna k ıstemiyorum. Fakat bu, 
olli gureşımızin bu derece te
.:nnıyı.: ugı amış olmasını gör
ekle mi.ıtcellım oldum. 
İkınci gece b~· ectlClh1, bu, pi~ 
ındorda göründü. Bir kere o
raca.k yer bulamadı. Ayak
n ve bir kenardan seyre ddl
. Ben, oturduğum yerde ü
ıdüm, kınarulıın. Çtinkü bu, 
ırelıJcr her halde Ti!rk gibı 
vvetli, darbı meseJıni işitmiş
dir. Sonra l'oca YusLifla.r, A
lı H iı.lleri, Kurtdcrelileri, 
ıra Ahmetleri okumuşlardır. 
Lyorlardır. Gözlerim karar<lı. 
lkat ne çıkar? Elden ne geliı' 
ııebı, çok durmadı. Belki be§ 
ı dakika.. Şöyle bir g0z gez
'dıJer ve, bırakıp çekil<lıler . 

Dil Bayramımız 
- Daı tarafı 1 incide - \ 

ci Dit Kurultayının toplanmasi. 
le Türk Dili i~n yeni bir devir 
açrlyordu, ki bu, gerçekten, bay 
ram edilecek bir olaydı. 

Tarihten öğrendiğimize göre, 
Ttlrk yazı dilinin işlenmesinde 
1Ve şekilenmesinde muayyen ba. 
zı DEVİRLER vardır; bunlar 
kabataslak şu tarzda gösterile_ 
bihr: 

dığını söyledik. İşte, bu, Tlirk 
yazı dilinin işlenmesinde IV _n_ 
cü devirdir, ki buna ATA _ 
TüRK _ !NöNO DEVRİ adın. 
dan başka bir ad verilebilir mi? 
Bu DORDüNCO devrin ayıncı 
özlüğü, onun 1.nci dm ir olan 
HAK.AN1YET_UYGUR devri _ 
ne benzemesidir. Yani bugünkü 
devrimizde de, l.nci devirde ot 
du~'ll gibi, 'l'ürk yazı dilini zen_ 
ginleştirmek, genişletmek ve 
geliştirmek için yabancı kay • 
naklara değil, türkçenin kendi 
benliğine, onun inceliklerine, 
zengin haznelerine, göz kamaş. 
tıran giize]Jiklerine, bitmez • til 
kenmez gereçlerine başvurul • 

Dikkat! 943 Model 
Mevsimin eo 

ŞIK 
ucuz 

SAGLAM 
Radyosunu 

Piyasava ı::ar:u~tmekle ORION iftihar eder. 

makta.dır... T · • t 

Jmbılır neleı e hükmı>ttıler 7 

gibi int.ba ile ~ynldılar? 
edim ya .. Kmıbilır hukümltı : 

ıd ? .. .' Bdkı de bir gün bu 
na.7 .. arayı hatıratlarn.da ya-

I . HAKANh'ET Türkçesi 
devridir, ki 11.nci miladi asırda 
düzülen ve dilimizin klasik eser 
}erinden olan KUTADGU Bt -
Lll( ve Dıvanü I...ugat_it_ Türk 
bu edebi türkçe ile ynz.ılmişlar -
dır. Sonraları UYGURCA adile 
tanınmış olruı yazı dili de HA · 
KANfY}.."'T edebi dilinin gelişi
m mden başka bir şey sayıla _ 
maz. Bu edebi dil şekli 13.ncli 
ve ve hatta 14.ncü miladi asır. 
!arda ya1Jlan vesikalarda (Yar 
hk ve Betiklcrde) dahi görül _ 
mektedir. HAKANİYfu~_UY -
GUR edebi dilinde yabancı dil. 
lerin (Arapça ve farsQ3.JUn) te_ 
siri çok gevşektir ve, bu~a .~
şı, türkçe köklerden yenı sozlcr 
yaratmak eğUmi oldukça kuv • 
vctlidir. 

I_nci Dil Kurultayının karar_ iirkiyo Umumı Acen :al'ı 
ıarını gerçekleştirmek, dil yeni. Türk Radyo ve Elektrik Ltd. Şirketi 
lemenin yollarını araşt.mnak i_ .caklar! .. 

Ecdadımız, pchlivanlı~'l bir 
n tıa:!ssubu g.bi almHdar ve, 
.rümüşler ... Onlarca pehJ'va n
{, lekmıl bır t> J>oıdur. Atl~ 
.ııınd r. Pehlıvn.n, d'.ni bütun a
ı.m dCilllc ktıt. Yanı .ılıhiklı a-
ı.ın ... 
Her ne hal is , dfü~unmelidir 
, csl. de bır pe}ıliva.n abd t
~ n~ , ğın.a kıspet giymC'LJll'Jş. 
, ıı.e nane! .. Bu ne itiyat' .. 
Gclt.>. m mevzuumuza ve, YO-

M Alın .n, babasının: 

- Sen. bugün kic;petini aya
ına b '..IDlC. esız giynu~sin oğ
m ! .. 
DcmL ylc bugtinün yağ gii· 
~.n.n e hale ·gdd.~ıi göı·
C.l\ ııl k.ıdar ı.ı;t ı .ıplıdır. 

Gu.:f m bu. d~ 11.ı v '. fira klı 1 
ı:hs . ( , c le. r .. ~.ılıınzadeyc ve, 
a.k.ı ·ıı:.n r _.ııl t Yoıi.ıgc vı::, ı 
eh ı. ·t ... 1 el.. • ş. huı?.a<ie, 1 
hn)'- \ ı tt. ı Ha nı sou 
r keı t el ı altma bastırdı. Ve 

~ ıd . fıJ.ı l:1a yan 
' c_ayı da kaptı. 

C, (. k ~ pE t diklŞ· 
r ar maıdaı ım tak-

d suıı ı kı yı.,. 

SaG bakımı gi.izelliğin en 
b r ;nc.: şartıdır. 

Pe.'.L i oi Nizam 

il nci devir Orta Asyada 
"Çağatay Ulusu" nda 14_ncü 
miladi asırda başlayan ÇAGA_ 
TAYCA DEVRl'dir ki asıl yı -
kın (felaket) bu devirde baş 
göstermiştiı. ~u ~evrin müellif 
w sairleıi HAKANlYET.UY. 
GUR geleneklerinden bir yann 
saparak, hazıra konm;ı.k yol~ına 
girmişler, yazdıkl~rı eserlcrı a. 
rapG~ ve farsça sozler •ve de _ 
yimler ile doldurmuşlardır. Ça_ 
<Tatayca devrinin büyük üstad -
İarından Yüce ?\{ir.Ali.Şir Ne. 
vai dahi .MUHAKEMET_ÜL_ 
LOCA T.fı~YN adlı kıymetli ese -
rini tiirkçcnin farsçadan üstü~. 
lüğüııü isbat etmek için yazdıgı 
halde, hep o tumturaklı. üsllıp .~
le yazmakta,,, devam e~mış, ve ~z 
türk<:e örnegi sayılabıle<'ek bır 
eser yaratmamıştır. İkinci ve 
üçüncü derecedeki Çağatay dev_ 
ri müellil1erinde iı:;c, bu, "haııra 
konma" e<rlimi daha kuvvetli -

t) • ., • 

dir. Çünkü Ali.Şir Nevaı nı~ 
bizzat dediği gibi "Türk~edckı 
zenuinlikleri, incelikleri, derin -
lıkl~ı ı sıralayıp bırleştirmek ko 
!ay değildir. Bu, çok bilgi ve 
çok emek ister" (1) • 

Her cez.anedı-- satılır. 

III ncü devir OSMANLICA 
devridir. 1.nci Dil Kurultayın _ 
da "Çağatay ve Osmanlı d~lle. 
ri" konusu üzerine okudugum 
tc.7.de dahi belirttiğim gibi, türk 
<;eden uzaklaşmak ve bunaltAı~ı 
arapQa ve farsça dalgasına k:ı. 

• 1 pılmak yöni.inden. Osmanlıca ya 
rJ dili bir "~arp Çnğ~1;8~·:ası"nl 
dan b~ka bir şey degılclı. Os • 
manlıca yazı dilinin mahiyeti 
hakkında burada uzun söz söy. 
le.menin gerekliği yoktur. 

Balıklı HnsUın('s D.ıhilıye Mu
tch::ıssı ı Her gun saat 15 ten 
ıonra Beyoglu - Agacarnıı, S:ı- ı ı 
.ızagcıtı cadd('sı Çoplukçeşme 

1
okak No. 13. T l<.'fon· 42468. ı 

Y n1.ımızın başında Birinci Dil 
JT.urultaymın açılmasile Türk 
dili iç!n de yeni bi rdevri:ı açıl-

ç.in Tiirk Dili Tetkik Cemiyeti =====G=a=l=a=ta=P=os=·=ta=K=1=1tu=su=: =1=5=5=7= .. =T=e=Jt.=ı=·o=n=: =4=4=0=3~=ı ======= 
adile bir kurul düzülmüştü. Son 
raları Türk Dil Kurumu adını 
alan bu kurul 10 yıldanberi dur 
madan çalışmaktadır. Benim an 
lıyabildiğime göre, Kurumun ça 
h .. cımalnrı sistemlidir, düzenlidir 
ve mctodludur. T . D. K_nun ça_ 
lışmalarını iki kısma ayırmak 
miimkündiir: 1) pratik ve gecik 
tirilmez ihtiyaçları hedef cdi _ 
lletı çalışmalar. 2) bilimliğ (il _ 
mi) çalı5malar. Birinci kı.,.ma. 
aid olmak üzere, Kurumun im _ 
la, liıgat ve terim (ıstılah) aln. 
nındnlvi hizmetleri meydanda _ 
dır. Kurum çalışmalarının, ba _ 
$ll1l dilinin türkçeleşmesi için o. 
lan tesiri de şüphesizdir. Yazı. 
dilinin gelişimi hususunda evo. 
lüsyon, tedricilik taraftan olan 
belli • başlı muharrirler bile 
ister.istemez T. D. K. nun faa. 
liyetleri neticesinde açılan kuv. 
vctli cereyana kapılmışlar ve is 
ter Jste-'Ilez dilde inkılapçılar 
davasına katılmışlardır. 

lkramlyc 
Adedı 

ı 
4 
6 

20 
80 

160 
1.200 
1.200 
4.000 
8.000 

160 .000 
174.671 

İkramiye 
Mik~ı 

Lira 
30.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
20 
10 
2 

Yekun 

ikramiye 
Tutan 
Lirn 
30 .000 
4-0.000 
30.000 
40.000 
80.000 
80.000 

120.000 
60 .000 
80.000 
60.000 

320.000 
960.000 

Bilimliğ çalışmalara gelince, 
Kurumun bu alanda nasıl çalış. 
tığı ve çalışmakta olduğu 4. nr.ü 
Dil Kurultayında üyelere dağı. 
tıı1a.n 15 eserden açıkça anlaşıl
maktadır. Halbuki Kurumun iki 
I<urultay arasında yayınladığı 
neşriyat sadece bunlardan iba _ 
ret değildir. Divanii Lugat.it. 
Türk Tercemesi . ve Eski Tür 
ya:tıtları gibi önemli ve bü~ük 
eserleri burada anmada.n geçe - Tam bilet (4), Yarım bilet (2) liıtıutır. ,... 
meyiz. Nf'..şriııe başlanılmış olan ____ __;::;:=::::......::::::::..:..-:..~-....;.;;..~...:;;,;;::.::..:;_.:.~..:..;;.:;;;.;~------

eserler arasında K Pekarskiy - ı• b• } k 
~~~~~~u~'C~~~r~~~uc~1:~t~~: stasyon ınası yaptırı aca 
bi gayet rnuhim ve kıymetıi ki. Devlet hava yolları umum 
taplar bulunduğunu görüyoruz. . mu··du··rl'.l:g"'ünden 

Hulasa, kim ne derse desin, u 
T. D. K. nun muhtelif kollan ı - Afyon tn),'Ya~e meydanmda y:ıplınlacnk ıst.'lSyon binası lclıl talip 
bir kurulmuş saat gibi işlemek. çıkm::ıdıi;'lnd::ın keşi! bedeli 113l:88 lira 78 kuruşa yuk eltilnıek suretile mez_ 
te<lirler. Mr bina 7/Birincj Teşrin/942 Çnrşamba günil sa::ıt 10 da kapalı uı.rf usulile 

T. D. K. nun Kolb;ı.şıları belli yeniden eksiltmeye konulm~tur, 
manasilc alim ( SR'\'an t), filolog 2 - Muvakkat teminat 6944 lira44 kuruştur.• 
veya lniguiste değillerse de, me- 3 - ~iltme, Ankarada Devlet Hava yolları Umum Miidurlüğü bi_ 
todik çalışmasını bilen ve, çok. nasında .mezkur Umum Müdürlük Alım Satım Komisyonu 1.arafındao kra 
luk, dil işini candan seven k im_ olunacağındı:ın teklif mektuplarının eksiltme guıı ve saat.inden bir saa.t ev"e. 
selcrdir. Hele Kurumun genel ıınc kadnr odı geçen Komisyona tevdii lhırndır. Poswda vaki aecikrneler 
yazması bu bilim ocağının işle. nnz:1rı itibara nlınmaz. _ • 

26 EYU,-

Yabancı Memleketlere 
Tale e Oö ilece 
iktisat Vekaletinden : 
lUatTun, izabe, makine, ek-ktrik \'e kimya yük~k mülıon

ilisi yetişiirOmek vo bunlarıdnn bir Jusmma me~uc:ıt ve kağıt 
ihtisası ya:ptınlmak üzere müsabaka imtihanı ile ~almacı mem
tclroUe:re 60 erkek talebe ~önderilooektir. 

1 - ::ttü ahalca Jrıtihnnıııa gireceklerin a.~~'l UdJ,j ~artları 
haiz olma lan la7ınHhr: 

A) Tiirk:i~·e Ciimhuriyeüi \~to.nıJa~ ve Tiirl\ ırlun
dan bulunmak, 
B) li ya..'jım bitirmiş. 2:J yaşını g~ınıt"mi!'. ı•lmak, 
}; ) i~ i hal \'e a lılftk salı ibi oınıak, (l 941 - 194 '? d<-rs 
yılında mektep miid::ı'\inıi ohnayanlnr doğnıluk Jdi
t;ıdı ihraz cdcceldcr<lir.) 
D ) Bula~ıcı hasfahld~ırla ırnalfıl olmamak, sıhhat'l funı 
•ılntak, biinycsi miilıcııdis1ik yapnra~a ve madem' te1-
rik edilecekler için ocaktarda. ~'bşmağa miis::ıit hu
lunmal!, 
E) Lise olguruuk diplomasını ihraz etmek '\'t')a hu 
<l rt"C('tle tnh il gördiiı;-ii MıaarCT \'t ldli~in<~ tasılfü 
edilmtk. " 

~ - Bir:. ci mailde..ie yıwlı e\·safı haiz ol n t.aliplt>rin An
kaıµda !\E. T. A. Enstitiisii Grneıl DirelitörliiJ!,iine ve ıstanbnl
da Süınt'rhank istanhul sulx!sine t{ır istida ile 21 10/ 1942 al{
~mmtı kadar müracaat etmiş obnaları Jfızım lır. tsfüladu ~·u
~anda )mulı tahsil kollarmıdau hanı.;-ishf:n takip etHhnek iı-tıt'
oitdjği ta ... rHı etlilccektir. 

3 - İstidaya a~a~ıda ~azılı \es:tik ba~lan3('1lkhr: 
A) Niifus hlh·i~·et t•ii.ıdanı veya sureti. 
B) ~1.-kfrı• tliplonmsı \'e;\ a vesikası, 
c > i~·i hat ka;?;ıdı, 
D ) ı ad~t () X 9 eb'aılın<la fotoğlı:ıf. 

!4 - İmtihan 26 10 194-2 tal'ih inde Ankarada M. T. A. 
EnsOtiisii Gmw·I Dir ·ktörliiğtiııde \le 1stanhulda Siimerb:ınk 
l stranbul ~ul~ıde ~·a ıHlacaktır 

5 - İmtHı:ına ~mıek şartJ.ırrnı imiz olup \'es:ıiki tam ola
rak \'eTJn İ-, hulurıar,lann 23/ 10 HH2 tarihinde sıhhi muay••nı·
Jeıi icra edileeıeğioden bu tarihte saat dok~rla Ankarıula !'1. 
T. A. J<~ıstitiisü Gt>nel Dircktörliiğünıle \e lst:ınhulda SümrI
bank t~hantıul şubesinde huhumıaları ~artt1r . 

6 - lrntihan a~ağula ~azıh derslerden )'aınlacakbr: 
A) Cf'hir, 
.B) Grometri, 
C ) Aritmetik, 
}) ) 'l'rigonometrı. 
~ ) Fizik, 
ın Kimya, 
G) 1-:C::ıehi dil. (Rilgil.-ıine giir~ ;, I''raıısıua, Almıı n
C.'l, ln~ili:t(·-C.) 

7 - hntihıında muvaffak otanlar birinci nıaddccl .. ~ unlı 
t:ahsfl ko11anna :.L)'nlacaklardır. TefrUi hakkı imtfü;uı lı .·~ di
nin salahi) eti d:ıhilird~ olup, hu tefı ik talipl~ricı istedil · l~ri kıol
lanta mümViin 'mertehe nazarı itibara alınmak suretiyle inıt;
'haoda ~osh.·N~klt-ri mnvafful.:ıyctc ''e sıhhi muayent•lt'riniıı 
vt•rdiği Df,f&<ıeve ~cin• Jıt fırlat•al.:tır. 

Heyetin vereceği kararı lmbul etnıht·n!!:ır göııderilmiye 
<~Ür. 

8 - .IH. d en miihenclis l iği ~f.~n tefrik NliJonler klJısillf·riııi 
M. T. A. Elbt:tiisii nnareti altıııda yaı,a<·aklnnhr. Umılnr: 

A) Ecnt'hi mmnlı•kl't.- ~c)ndPrHmede~ f':\'Wl Zoıı~ul. 
dak nıaaen ooaklan d·ıhilir:lt' t•n nz 9 ay ~alı';ttırıla
oah ,., \'t•nnh e ı .>O kuru ... ahlt'nklardır. 
B ) 1 aııJw. nk.,nml:ııı rnl)aİw ı dil ı.l~r,..i ı::,iln•t1'k " ' 
9 a~ ın hitamında ameli c,ulı~mııdan iyi not alanlar l n. 
t an<'ı d:Jden imtih ana tfıhS tutula<'ak , .. ehliy t>f ~t 
t ı•rt•r.h•r yiil<!!14'k tahsil i~in )·ahmU't nwmlt•kt'tlt•rt• ~(J.n
tltıri)f'.(; l\tir. 
C ) Staj de\ rt-sindı• talrlw ka7.ancı ilr gt•çforct>l<, dilt 
di~i Y•' rdt• ikamet t;;M ilP<ı5k w a ncak fe\ kalü.k i~ I ~ 
.mattan güriılf'n \ ' f'. fak'ir oldukları a~ıa.,ılaııl:ıra :l;\ • 

nea her av on lfra,'u kfülnr nakdi J aromı 'apıf ... -
c-aktn. .. · · · 
D ) Stajda , . ., lisanıla mıı\'affak olaımyanlar ar-1.11 ı t 
tikini u~Jirde yatılı \t' ıt:mı:-;ız olan 7,on~ııl I. l ,. 
l\laılt·n Tt>kni.,.,·•·n nwl>tcl ;nin ilia <'i .._mıfuıa rrıı tih~· 
..,,z ahr.arnl• n'ynı der ... sr.aesi so.1umla ik;nei '•· iiı; 
t•u "'llllfların iıilt:ha11l:ır1111 hirol·n \'t•riıı tlöı .l ünr ii • 
fa t11rti ı•ıh•hilece ı.lt•r \'t.• hu !"ı.ııfı :ü : ıanal i!e " !'ti r. -
Tc•k ııİs) t·ni" iinvnnı i le mr.l\t.ept-en mc:run o t .ıl. 

Ot-\ lf·t harııııık :h' :>O fıra :ı sfi ma.uşhı i~e almalı:• 
<>eklı•rtlir. 

:1 - ~laı.!tnden h::ı!:ıl~a nıi:hend:sllkler ic,1n tefrik edilec,,..ı,. 
ler <lo~ru<~an do~rıı~·a ) lahanN Dll'mlPkeH~re ~öndt"rilt'Ct·l•lc-r 
\C SünıPrhank'ın t.ıyin ecfocc·_:ı-i program ü'ahiliııde \ f'. Siimcr-
1.h"Ulk ht"Sahına tahsil Pd~cı·klcrd.ir. 

10 - Talt•hdPT aHlt>twrindf' tahsi.Jlnmin iki misli mij 
dPU<· hiznwt t•tlect·klt"rine w al•si takdir;.fo tajı ... il u Ja.'irafları . 
faizi ile dt>fatan it~leyt>t••·klP.riıw dair miifrseMI kefilli hi.r tmılı
hiit.nam t.· \ ertcx'lılt-rdir. 

11 - Ank. ra \ e lstanbulu di~er yt.'rlL"l'derı imtihan i•:in 
g.elenW;nlt>n hntihar.da ınU\ .ıffaJ, olaııl:ıra ~eli') ve <lönii-, \ oı 
pımılan 'crilt~·ktfr. 

12 - )ladtm Tetkik w Aı·:mıa }~sütiisünün yahaneı nwm
lek f!tlf>re taMte ~önderihnt~'l:w dair olnı,, te\'Wh'e )M]Ulan iliıııı 
işbu ilii.n la hirl~ştirHmiş ohlu~undan hura~:ıkilerine aykın o;rırt
l'.4n hükiımsiizdür. 

........ _. ......... ._ .............. '2"., 
TÜRKiYE CÜMHURİVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş t..ari.hi : 1888 - Semıayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari her t ürlü banka ınuanıelelen 
Para biıiktirenlere 2&800 lira ikramiye veriyoı 

rini yürütmek \'e ~hşmalannı 4 - Şartname, plfın ve sair e\Tak 570 kuruş rnukai)iHnde meı.k{ır Ko. 
dü1..eltmek hususunda eşi az bu. misyondan alın:lbilır. . Ziraat Bankasında kumbaralı •e kumbaram ta-:arruf hesaplarında 
lunur b ir şahsiyettir. 5 _ tstcklilerin eksiltme tarihinden en geç sekiz gün evvel Mümıka_ en az 50 lira31 bulunanlara senede 4 defa çekllecek·kur'a ile aşaıt"ıdakı endik behteriyoloji enstitüsü 

müdiirlüğünden 

Açık artırma ilanı 
1 ~ Mu~e "miı: serum }\a}"ianatma ait • 18> bas sığır mües..Of?Sode ke. 

lerek yalnız etlrrı satılacaktır. 
2 Satış, 28/9/942 gurrune rn<::tlıyan Pı:ızıırtesi sa:ıt 14 on dort de Pe 

lık b. ktenyoloJı Eııstituı u tış konm ) ııuunda yapıhc kt.ı . 
3 - J .. t c <.' ler huşu i şartname ını hergı.ın muess eye g p o eh I1r . 

l r 
l k ııll'r «203> l ra mu\•tıkkat tem ıı tı \ e 2-1 90 n .ı ı . r lı 

1 alaı ıle bırl ktc- s. ı kon:• .,onun. cı t rı IY. 
0911> 

Umarız ki, Türk yazı d ilinin Jftt Vekmeline bir istida ile müraca::ıt ederek y::ılnız bu ife ait olmak üzen' pl~na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
bu 4_ncü devri yukarıda göste. ehliyet vesikası alması ıAzımdır. 4 .-. 1.tOO LINlek 6.00I Lir• 
rilcn yolda aşın bir hızla geli. 6 - Taliplerin bu işe nit teklif mcktuplarile temimıtlaıını 2490 sayılı 4 • • • .... • 
şecek ve neticede, zengin, güzel, kanunun 32 in<'i ve mütcakıp maddelerinde ynzılı s:ırahut \'e .. h ilc ıhzar 4 • - • ':O'D • 

100 8decl • ........ ..- Un --· . . ~ . ,. . . . .... . 
yabancı dikcnlPr<len ~ayıklanmış ederek Kon'ıişyonn tevdi etmeleri Hfın olµn}l r. 8127 _ 10273 40 • t9 • 4.mo • 
olan ler_t.".llliz bir Türk yazı di. Di K KAT : Hesaplarındaki pa alar bir sene içinde 50 liradnn aşağı 
li var!İğa gol.,.,oktir. //1 - - W q dfüpniyol"e lkrnmlye <•kbi• takln·de % 20 r.,ı,,iyıe vorii..,ekfü. 

T.18~l(i~~ı~ad_~;,u g~l J~y~~~ IASETiLOPiRİ" "EŞ'E 1 &ar'alar~.diirt~ a.ta ~~ıı~u .,_ 
dolayısilc- de candan kutlamayı . • • .., lül ve ll BirıDci;.JUlllD tariltlerinde O'!~ÜW. 
bır orlev biliriz. Grıp - Nezle - Bili ve Dış Agrıları 1 mm • M 

ABDULLAH TAYMAS Soğuk alğınlığına karş ı tesiri kat'idir. 2 lik zarf ~ '"-='- ·- "-"!'!...!.....·---
(1) Mııho1,'r'fl·Cf.iil_l ... fıga • ve 20 lik Fın!a .. j h~r eczar.P ..ı ... ., ~rnyıııı7. 1 Sahib: A. CemalcJdi ıı Sııraı;:oglu; Neşriyat Mudür li : M. Sami l(a rayel 

, f', 1"'1J, lı k , , Jf)4J. AL!! 'i!'!llj' ~il!! m b e __ Ba~ıldıiıı yer: (H. Bekir Gu1'5oy la r v o A. Ce maleda ' n Sıu~-,., 11 •· a:ı•ı) 


