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n °~t assıs a am ve 
m ·· tehassıs da· re 

~lih\1er lihynaklarından , .e 
resmi tebliğlerclen ö~-reniyo
l'Uz ki, Japon deniz lıirlikleri 
Atla.ntik <lenizine \'ararn'k Al
tnaıı denizaltılariyle işb'irliği-

M. eisi, aşvekil, <;.Kurmay Varınm cihan rekabetinde biz ancak kendimizin 
vücude getirdiğimiz ilim ve fen silah!arile, milli 

gayret ve deham ızın yarattığı eserler ve 
şaheserlerile ist ikbalin hayat m ücadele· 

!erine katılır hakkına malik olabiliriz 
ın(' ba5laını !ardır. Bu ifşaat 

l 
1ngiliz harp rruslerjnin iki haf-
1.:t ev,efüi iddial:ınmn ne ka
dar hakikate u)·gu:ı oldu~unu Cö 1l rmcğe ]{aficUr. 

,Başkanı taraf ınd n arş lan 
Y~zan: SUPHİ NURi İLERİ 

(23) u harpte; Miıhver prop:ı-
1.g) gandasmın haklı ve hak· 

sız, her vasıtayı kulla
narak Anglo Sakson tesebbüs ve 
hnreketlermi nasıl kötülemek is
tcxhğine ve bu yolda kendisini 
hiçbir kayıtl.ı. bağlı görmediğine 
Çok şahit olduk. 

Reisicümhu~ nümune ha tahanesinde 
Hariciye Vekilimizi ziyaret ettiler 

MemleketimiL.ide yüksek ilim re menfi cevap veremeyiz. Yar 
Ye fon adamları var mı? \'ar_ d yelun. Vakat yalnız ba ,ma her 
sa bunlar hem bizde ve lıem hnngi bır mcslEgin mUtchasRı~ı 
de bütün cihanda tunınnwdar olmak büyük b r lllc.na itade ct
mı? Nerede ecerlı..:ri? Buna ce_ mez \•e f:l) da Vt:! nez. Bır mü
vap \•ermek kolaydır: Heni.izi 1>chassıs def, 1, h'ze aynı mE e
böyle bır şeyimiz )Ok. _ ğın mliteha ~1sl n ı·z.:.."!'l. O ınu-

Bu zihniyet!ln son bir misalini 
lngilizlerin Madagaskar adası
nın .zaten geçen Mayısta başla
mış olan i~alini tamamlamak 
üzere yaptıkları askeri ilerileme 
UZerine gördük. 

Berlin ve Roma bir ağızdan 
lngilı.zlcrin teker teker Fransız 
tnüstemlekelerini ellerinden al
tnak istediklerini ve kuvvetli 
Mihver ordu ve donanmasının 
ııhdesindcn "Clemeyince bütün 
intikam ve hırsını ac'ız Fransız
JardJn aldığını ileri sürdü ve bu 
on hamle adayı zapt i~in 

h çbır sebep hatta vesile bulun
nıadığı:.:ıı tckı arbdı. 
V~deki kukla I...aval de ay

nı tezı müd.ıfaa ederek Mada
gaskar adasının güya Japon 
'tayYare ve ajanlariyle denizaltı
lanna Us tesk' ı etmekte olduğu 
Yolundaki iddialan yalanladı ve 
bernıutad İngiliz hareketini ıı:d 
dc~'c protesto etti. 

Halbuki .dü ıbcri, tesadüf 
Ve talıhin gar p b r cılvesi ola
J ak, Mihveı kayn klarından ve 
tQ8n>i tı>bl' • ~eniyoruz 
ki Japon donanmasına mensup 
birhkler Atl1ııt•k denizıne vara
rak Alınan dcnizaltılal'ile ışbir
Jığine başlamışlardır. Tokyoda 
Alman deni7.altılannın Hınt Ok
Yanusunda Jqponlarla hareket 
biıliği yapmakta bulunduklarını 
ıaçığa vurmuştur. Bu ifşaat Bü
~ük Bı 'tanya harp reislcrinm 
ıki hafta evvelk'i iddialarının ne 
kadar hakıkate uygun olduğunu 
gdstermPğe kafidir. 

Amerikalılar ve lngilizler 
harp zaruretleri haricinde bir 
takım yerlerJ feth ve zapt ve o
ralarda yeı lcş.mek niyetiyle te
şebbüslere gırişmek emcliıı<le 
değilleroir. Eğer Madagaskar iş_ 
gal edilmiş ise buna harbin icap
ları ve Japonyanın karışık ha
r eketleri sebep olmuştur. Nite
:kllıın olaylar pek kısa bir zaman
da bu hakikati meydan-:ı çıkar
:rnıştır. Esasen adııyı işgal eden 
l ngiliz kuvvetleri kumandanı 
neşrctttij;ri beyannamede Fransız 
hakim iyetine zer re kadar halel 
~etıirilmiyeceğini tebarüz ettir
Jtıiş ve hatta Fransız memurla
nnı iş başmda kalma~1a davet 
eylemiştir. Cezire ilk imkanda 
h akiki sahibine iade edilecektir. 

Ankara, 27 (A.A.) - Cüm. 
hurreisi Milli Şef İsmet İnönü, 
bu akşam saat 21.30 da Anka_ 

Von Rib
bentrop 

N11tkunda harbin 
Ruzvelt tarafın
dan çıkarıldığını 

söyledi 
---0-

raya avdet buyurmuşlar ve is_ 
. tasyonda Büyük Millet Meclisi 
Reisi AbdUJhalik Renda, B;ış_ 
vekil Şiikrü Saraçoğlu, genel 
kurmay başkanı mırre~al Fevzi 
Ça,kmak, vekiller, mebuslar, 
Parti İdare Heyeti reis ve Uye_ 
leri, Ankara valisi, Garn'ızonu 
komutanı, ve Emniyet Müdürü 

tarafından scJilmlali mışlardır. 
Kalabalık bir b:Uk kütlesi, 

Milli Şefi hararetle alkışlamış_ 
tır. 

Cümhurreisi ls ,1et 1nonü, 
ıstasyondan Nümu e hastane_ 
sine giderek iki ameliyat gc_ 
çirmiş olan Ha ciyc Vekili 
Numan Menemencioğluyu ziya_ 

~~~~----.. ------------
Berlin, 27 (A.A.) - Alman ha_ 

ridye nazırı l\I. Von Tiıbbcnt.rop, ı 

bu 11~ am, uçlu pa .tın imz:ısı ta_ : 
rihının ikinc1 yılclonumu munasebc t 
tile bir knbul re mı tertip etmiştir. 

1 kinci cephe 
Derhal açılmtilıdır diyor l 
Moskova, 27 (A.A.) -- M. ihtivacındadır • Önürnilzdeki İ 1\1, Von Rıbberıtrop, mıtkund;:ı 

dem.ştir ki: (Sonu Sa. 3 Sli. 6 te ) 

STALİNGRATTA 
-oı---

Almanlar bir, iki 
ev daha ele 
geçirdiler 

o 

Bcrlin, 27 (A.A.) - Alman 
orduları başkomutanlığının teb
liği: 

Kaf.kasyanm şimal batısında 
Terek'te, düşrn:m, Şıddetli mu
kavemetine rağmen, derinliğine 
hazırlanmış me,·zilerinden atıl
mıştır. Alman kıtaları , l:ü karşı 
hücumu püsküı terek, Terek'te 
iki düşman taburunu imha et-

< Sonu Sa. 3 S ü. 3 t e) 

layısiyle masun 'kalabilmeleri 
imkan ve ihtimalini bertaraf et
mek yolunu ilk tutmuş olan ta
ruf silphesiz Mihverdir. 

Ruzvelt'in şaJısi miiınessili yazı beklersek çok geç kalım i 
l\l. Wılkie yabancı gıazetecıle- olabllirız. ; 
re verdiği yazılı bir demeçte Rus haberler ı:;crvisinin ra- 1 
bilhassa demiştir ki : porlan da gostcnyor kı <-im- ı 

Şimdi kani oldum k i Rus- diye k!adar yaptığıırtız biı kaç : 
ya.yp, yapabileceğimiz en iyi haı;a akını Alman milleti üze- ı 
yardım fnviftere ıfe bırJıkte ıinôt! OOırıp d. • " mane · 
Avruppada askeri şeflerimiz \'at bozucu bir tesir yapmıştır. 
muvafakat eder etmez derhal Rusya Almıany üzeI'me her •ı 
h:ıkiki bir cephe kurmakbr. gece binPrk uçaklarla akınlar • 
Askeri §eflerim'izden bazıları vapıJmasını istiyor. : 
belki de alenen teşvjk edilmek (Sonu s a. a s u. 6 da) ! 

~ I 
••••••••••• .. •• ıısn ................................................ .. 

~ 

Barbaros günü 
-----~----... ı~---....;::~--

Büyük Türk denizcisi dün 
büyük bir merasimle anıldı 

1509 yılı oylül ayının yırn'J 
yedinci günü Prevcze önlerin_ 
de kazandığı şanlı zaferle cL 
han tarihine o zanmna kadar 
misli görülmemiş bir hamaset 
destanı kaydetmeğe m uvaffak 
olan büyiik T ürk amiralı Bar_ 
barosun dün _Parlak bir mera_ 
simle dört yiız dördüncü zafer 
yıldönümü tesit edildi. 

Sabahleyin saat dokuzdan iti_ 
baren memsime iştirak edecek 
olan askeri müfre7.c ve mek.. 

terler programa göre hnzirıan_ 
mış olan yerlerini almış bulu _ 
ımyorlardı. 

Saat dokuz bucuğa doğı"U ıs. 
t anbul ıvalisi ve belediye reisi 
doktor Lutfi Kırdar 1ıe do_ 
nanma komutanı kor amiral 
Şükrli Okan, general Ziya Yaz_ 
gan merasim mahalline geldi _ 
ler. 

Merasim komutanıııın verdiği 
i~aret üzerine istil lal marşını 

(Sonu t:ı. 3 SU, 2 de) 

ret etmışler ve buradan Çan_ 
kayndaki köşklerine gitmişler_ 
dir. 

Edenin 
nutku 

Fakat acele etmc.nehyiz. A_ tehassısl:u ı ye.1 '1.:rnı, him e 
lim en geç yetı~t:n bir mahsul_ eden, kullanan daireler, ! aı<. n-
cliir. Zaman, muhit, yardım, lar lazım, ya.ni "1lıı..sas muhi.tıc~ 
rnhat ve tJ>şvik lazım. Elli se- vücuda getıirmek ınecbJrı) etı 
neye kadar bizde de :milletler a- var. Bu ilmi veya teknik mul it-ı 
rası kıy'lleti olan meşhur alim- lcr hazırlanmaz ise tek bacına.\ 
ler yt:ti~ccektir. Buna ~manımız mütehassıs karaya çıkan balığaf 
var. ş md,Jik şu meşhur alim- benzer ve ıakıbet kendinden ~ 'ti-4i 
lerrmizi bir tarafa bırakıp daha. fade edilemez. Bir de c-hl.ni ma~ 
mütevazı olalım, bari mesleğinin halline koymak ct:yc her dilde( 
eri ve mütehassıs olan adamlar b'ı• atalar sözü var. lşte asıl bi211 

"B • • 20 d yetiştrrelim. Bu daha kolay ve burada yaya kalıyomz. ·-uese131. u ışın sene e pek lfızımdır. falii.n mcslcğiıı mütehassısı 0h. .. 
bir teker rür efm e-

1 
_.\caba bizde ımütehassıs var rak bir genç mühendiı:imt:: Aw 

ı mı? Eserleri ner<:de? Bu sualle· (Sonu sa. 3 ~ü. ı de) 
sise müsamaha 

1
- -----------------

eden:eyiz" 

1
_ı ... az•- ™ ' ~ 

Londrn,27 iA.A.) - B,g,;n po_ t H a r p v a z i y e ti 1 
si! mud.üı:ıa men upl. rından 2 bın, flllfll':~'§oll~ll'liililllllllim.,.._ __ ... _11!1111111_,._""""9'14-ıı-o--ıiıi-~ ....... ==---:-
\ enin Cn entryde;q toplantılnrında l 
soz al .. n hnridyc n::ızrn M. Eden 
~ıiylc d~miştir: 

Bu scf~r kat'i olnrak bu işe ton 
(Sonu Sa. S Sil. 2 de) 

FRANSADA DURUM 
Llval ıiadetli 
davranacağını 

ima etti 
o 

Pam, 27 (A.A.) - D. N. B. 
Devleıt E>Ckreteııı M. Bcnoıst 

lleehın hukfunetten ayrılmıştır. 
M. Laval bu mıiırınEebetle bası
:na aşa.{'lda.'kıi d('f)l(;Clı ~apmıştır: 

''Hu1rümctm otorıtesınc tc -
cavuz eciilmemne hlç bir suret
le müsan.d etmıyeceğim. Bu, 
her ::uaınandan çok bugün için 
zarundır. Hükfımet kuvvetid'ır 
ve kuvvetli .kalmaması dçin hiç 
blr so-bep de )lokt.ur. Vazifemi 
sonuna kadar yapmak azim ve 
~aranndaynn. .. 

LYON Pİ. KOPOSUNA 
ÇATILU'OR 

Pa.ıis, 27 (A.A.) - D. N. B.; 
Fransa.da Yahudi mcseleslmi·~ 
diizGnlcnmes? işıne karışmak is· 
tiyen Lyon Piı:ıkoposu :&ardinal 
Gucrher' nin teşebbüslerinden 
bahseden Paıtlı:ı Soir gazetesi, 
Fra:nsadaı Yahu<lHeıe hızrnct e
den her !msarun otomatik olartık 
kendim milli .ihtilfil dışında bı
ra:lmnş ola ağını yazmıştık. 

Stalingrad müdafaası 
~--------------.. ı~--------------

R uslar her "arış topraklarını kanlarile sulr:ım::ıP.a 
azımdrrlar ve doğu macerası çok su götürt. .r. 
Yaşamak isteyenler ölmeyi de bi!meHdirler 

Yaza1ı: Emekli General Kenıal li!!_~ 

Tar'~h. sınır kalderınin mert .. 
lik sahıfelenle aoludur. Ancak 
hem n her kalen n aJın yazı
sında "Felaket!., .ıt>kunrnakt.ı
dır. Belki, Stal ngrad da o a
kibete ınıJhkiımdur. Gtr("ek, bu 
müstahl•em mamuren'n müda 
:flı1en,. öyle kanlı fıJmler • ÇC\ ı
rôyor, övle s fhal. r varatıyor 
lar ki, cih ın büyük ordusu 
nu kuı"l3n hasnnlnrı bıle, bu eş
siz mukavemet oniınde Jrayret 
ve takduJnJm söylem~ktcn ne
fislerini mrnedememekt( d:rler. 

Stalinl'Tad, \Tokanın safr kı 
yısı boyunca uz.ınan bu bahtsız 
~lı.İ'r, uz.aklan göı en blr basi
retle, öaıceden tahkım edilmiş 
\'leı 1:1ır çok kaleler gıoi kuvvet
ler çekm'ıştir ve yıj'.;'111ıştır. 

Volgıanın kale ger.ılerınde ve 
a1ünda bır çok kollara ayrıl
ması, mtidaf1.aası ımkanlarını 
art'tlrmaktadır. 

Şehir bir koprübaşı teşldJ 
etmektedir. Batı Ouvr3gehırı · 
yarıldıktan sonra, lıcr ev \'6' 
her obanın bir at1zş yuvası harı 
lıııe getiı ·ımesin'ı, Rus azmi 'f 
iraucsini teının etmiştir. 
Köprübaşı müdafaalan, ıağır ~ 

lrnytJ)lara ve feci netkelere sü ... 
rükliycbilirler. Sular gcı .'3i:ı.ıe 
mfühfaa t.:rtibi esastır; a;.siı 
çetindir, felak ... tler doğura:..iı 1.· 

Fakat, Stalingradın, h'fliz ol lu
ğu ı>olitik önem dolnyıs~le el€', 
doğrudan doğruya m tidafaa • ı, 
bir presrij ım!esclesiydi. 

Vakıa, muhasara ordusu, kı.ı
leyi şimal~ndcn de ku§atarak, 
Volgaya varmıssa da, Vol~
nın 'aşılması bugüne kadar ka
bil olamamıştır. Öbüryandan, 
Jlehir bo••unca uzanan şehir, 
nteşler fışkıran bır miıtitahkem 
manzume durumuna E-olrnlmuR 

(Sonu Sa. 2, Su. 6 daJ . ...................................................................... ~ .... . 
Almanların l{aflros dağlarma 

Varmaları tranın müdafaası me
aelesini yeniden canlandırmış ve 
General (Wavel) ile İngiliz orta 
'2ark ordusu kumandanı Tahran
~a buluşarak dunımu incelcme
ıre karar veımişlerdir. Bu suret
le Müttefiklerin İranda bulun· 
nıalannm da bu memleketin is
tiklal ve hürriyetini yoketmek 
için Alman tehlikesini bir baha
ile gibi 1leri sürmü5 olduklarını 
iddia edegelmekte otan Alman 
Propagandasını fiilen tekzip e· 
der mah'iyette telakki etmek ka
bildir. Muhtemel tehlikeleri he
nüz tıa.hakkuk sahasına girme· 
den ve hayli zaman evvel önle
tnek en ihtiyatlı bir t edbir dir. 
Esasen tara/sız veya ufak mem
leketlerin hukuki vaziyetleri do-

Norveç, Belçika, Hollanda, 
Daıı'ımarka !"ibi hem de A vru
palı devletlerin harp dışı Ycya 
tar afsız olmalan bu memleket
leri istilaya uğramaktan kurtar
m:ı:mış ve böylece cenahalrını 
emniyette gören İngiliz ve ~.,ran· 
sız hükümetleri en müthış teh
likelerle karfiıla5Jilışlardır. Bel
çika arazisinin c)ğnenmes'iyle 
Majino hattının nasıl çevrildiği 
ve Fl'an~anin nnsıl sukut ettiği 
henüz Jınf ı rlardadır. Norvecin 
durup dururken işgalinın harbin 
sevk ve ida esi bakımından bu
gün Anglo Saksonlara ne kaJar 
ağır yükler tPhmB eylediğini, 
Rusy.ayta. gidecek her kafilenin 
uğramakla bulunduğu ağır ka
yıplarla ölçmek kabildir. 

"Stalingradu harbinde 1ebliğler : 
lolAYLARIN MIZ AHıj -

Dr. Ga lip Ataç'a açık dilekçe 

Böyle bir hasım karşısında 
mücadelenin sevk ve idares11 
bakımından zaruri teminatı ih
tiyat olarak elde bulundurma
mak harbin başlangıcındaki h a
taları tekrar etimck olur ki, a r
tık Anglo S::ıksonlar da bu ka
dar safdil h akperestler bereket 
versb, ·kalmamıştır. 

YENİ SABAH 

Lig Maçları 
-------------... ~-----------

Beıtktaı-B ey hoza, Davııtpaşa - Kaıım-
Paşayı, Silleymanige-Taksimi yendilerı 

lstanbulsporla Vefa beraber• lıaldı 
-------------

Hususi maçta Fener bahçe. 
Beşiktaşı rıağ!i:p etti 

- Yazısı OçOncO sahif0 rnizde ...; 

-~M~-::c::-.. __ _ 

- Bir askerimiz bir evin m rdivenlerinden W 
basam ak dahu cıkmı;-ıa. muvaffak oldu. 
- Tebl'"de, ordumumn li'crlemeğe <b\-r.m 
ğini VO"'IJ'I ! .. 

- Bir esir aldık, o da illizdenmi§ .. 
Almanca ö~tip hemen üsera kampına 

ve tebliğde yeni mirler aldığımızı yozın! 

\ 

l
ıMN ... V .MJ;; ~..-.. > Derin bllgıll, içten sevgili. dottum ve üı;tadım 

azan doktor Galip At:ıç! 
: Sen; Haydarpaşa verem hrurtaevınde yatanların ve Aka Gündüz f ya~mağ;:ı oeıcceklcrın sıhh:ıt, teselli Ve umlt baboısıı;.n. 

'i ,. Sen; evlerine bağlı ı:ın:ılı:ırın. babaların sağlık ön_ 
:./\/' ,. ,.,..,., ~ derıs n. 

Sen; cemiyet doktorusun. 
Sen; konularını halk dlllyle konuşan bir öz türkçecısin 
Duydum. oğrendim ki: 
Her gun dalıa iyj bır proııram hazırlamakla meşgul olan radyomuz 

dakl dostlıırımın arasına t.ureklı olarak k.ıtışmak tızcreym .çsin, · 
Seni; radyomuzun y:ıyım koluna ı;ef edeceklermiş. 
Bundan sakın Listadıml 

' Aylığına değil, le.terse daki!<alı!ima bin altın vcrll:;in, aman, bundan 
(şlmdilık) sakın ı:ızız doktorum! 

Çalışan ve mıllcte faydalı olnu::fjı Ülkil edinen radyomuz cendcn milli 
iş mi istıyor7 Yıız gönder. Okusunlar. Fakat bir lh'tivııtsı:dıfia kapılıp 
buraya gelme. Yüzlerce vat~n veremlisi gözüni"n içine fıakıyor_ 

Radyoda ;ılacağın vazıfenln daha önemli olduğunu bllly:>rum, Eğer 
radyomuz Stabı ve r.1atik bir müessese ise. • 

Halbuki çalışk:ın r:ıdyomu.:un başı bacaliı böyle değildir. Ona önüne 
gelen karışmaktı:dır. Ne r.al:ihıyetl vardır ne de istiklal', 

Gelirsin. Çalış rsın. iyi ıırkad:ışlar bulursun. Fı:ıkat ikinci gün ba 
karsın ki radyo dışı olanlardıın biri ister_ bi r i lr.temez. öteki yarı ister, 
beriki yarı istemez. 

Ve bir srbııh bir tezkere alırsın: Prograrrı değlştlrllmlştir. 'S:zı ser_ 
best! bırakıyoruz! 

Bos yumurta küfesi gıbi bir şey olmuştur radyomuz. 
Senden medet uman veremli milletdaşlardan uzaklaı;tığınn mı ya 

n:ırsın? K ırk yıllık evinden barkından •l dufj una mı ya:ıarı;ın Artık 
bilmem ôteslnl. 

Senin radycıda millete faydalı olman içi n r adyomuzun stııbl bir şel:ll 
alması, mii5takil o~ması. ve kcııtoratlarının hüklımlerlne s:ılAhlyetle ca 
h lp bulunmuı l~zımdır, Radyomuzda bu yoktur. Yalnız senin için de 
fili . bizzat kendileri lçın de bôyledir. Sakal hlkliyeslnl bilirsin sanırım: 

Koca sakallı adamcagız bir kitapta okumuş; (Sakalınız bir tutam faz 
la o lurıoa aptalsınız. Onu bir tutama lndlrlnlz) diyormuş. Gece yarısı :ıa -
kalını sığazhmış. Bir tutamdan uzun. M&kası da yok. Muma tutmuş, tdıı 
re edememiş bütUn sakalı yanmış. Kıtaptakl o cümler.ln ken, rına bu 
nu yazmış: Sınanmıstırl -

Radyomuz •u ve bu karııımalardan uzıık, mU<:takll oluncl'ya kadar 
yaz, goncıer. ıı ylC't fakı:ıt sakın gırmel 



Yazan: 
, ZekJ Korg nal 7 

lk baa ha kı 

B rsa 
nazarı d kkatı e 

Bu eski Türk Sporu 
ihya ediliyor 

Tarihi b r Türk sporu olan 
okculuğun ıhyası fçın teşebbüs_ 
Iere g)ri ilmiştir. Bundan bir 
ime yıl e"vvel bir Okculuk klü_ 
bün · n l urulduğu, fakat f ali_ 
~et gô terem ediği m 1 ur. 

Beledive. <!bu biiyük Türk spo 
c.:ın l n ak i. 

reisi 
ı Okmey_ 

danına gıderek tc k ki rde bu_ 
!urunu tuı . 

url n 
Pahalılık zamlarmı 

kim verecek? 

bağlı o ası itibarıle veremi _ 
ye00o<Yını bildirmı r. 

c-;;+JK&i 

· rin kıymetı milyon] tutardı. 
H m de hangi hnl- et, h ıngi 

uner ve marıfet mukabılmde? 
Hiç... Tanımadığı, bılm , 
örmedıği bir o.ılenın ncsl nd n 
elmek bi.ıtı.m bu saadete nail 

olmak ı kü.fi g 
Bu d abu m 

lan Ciel , lı le bır tunc 
başına, bir etrafın bakrndı: 
Servet, ~. ıt r, he i yo_ 
lund . 'Yalnız er t d ~ı di. 

nsuz kayı la b - Iıy ı. Du_ 
:ı.klanuı bük u, o uzlirıını sllk 

t.., k n · kendin : 
- A run sende, dedi. Daha 

olmazsa Kuşdili çayırından bu. 
raya gel ğim gibi, buradan da 
K~dilı yırın:a gid m. Pek 

ıntlya elemem .. 
E\ et, pek sıkıntıya gele ez. 

di ama, bahta.nberi sıkıntı_ 
dan bunaldı halde sabre yor 
du. Onun bu b cdışinde k a 
gözlü bir dilb l in de amil o ı_ 
guna § phe yoktu. Hay mın 
o anına kad r b·r çok heyecan, 
bir çok tela , bır çok f<-1 " t 
geçiren delikanlı, Rimdi şu De_ 
denın ti unde radn bır ,o:ı:U _ 
nün önüne gelen karo. ozlu ha_ 
yalın kend· sinde uyaııdıı dığı 
heyecanı ilk defa duyuyordu ve 
hemen h onunla başa 
kalmak gayesi uğı sabı cdi .. 

llcuz ve sağlam ayakkabı temin etmek 
isteyen vatandaşlar cez evi huıı uı·a 

·mala ha e ine mü1;acaat edecelı 
l ı fiyatlarının kırk killerdedir. 

lıraya kn.dar çıktıgı u zaman.. Halka ucuz, sağlam yakka _ 
da A ye Ve al tı Sulta.nah.. bı temin etm 'kte olan malı.. 
met c evinde- bulunan malı_ kfıın sanatkarlar bu imal Atla.. 
kfunl rdan ayakkabıcı sanat.. rından cüz'.i bir lir almakta 
karları arasında bir kundura dır. -
a; mıştır. Ayn.kabı .fiya lannın günden 

Atöl;v ye !Azım olruı bılfımum güne yükseldiği şu devini u_ 
m 1 Adliye Vck • ti tara_ cuz ayakkabı temin etmek • s_ 
fm · ilmiş v mahkiım tiyen vatandaşlar rd 

lata b şl rnış_ maada her gun sab h s t 9 

.... 

d n ak ;.ın 19 zn ı SuL 
tanah et cezaevi miıdtiriy tıne 
müracaatla ayakkabı numune_ 
lcrini görüp arzu ettikleri bi_ 
çim ve şekilde sipariş yap bi_ 
lirler. 

1 r 
Yanan Zevnep hanım konağı yerın yapılacak 

binanın temel atma merasimi Cümhuriyet 
bayramında yapılacak 

• Nafia Vekaleti, yanan Zey_ 1 ikmal edilmiş bulunacaktır. 
ınep Hanım konagı arsasındn 
yapıl cnk olan 1 tanbul Univer_ 
sitesi Fen ve Edebıyat faktilte_ 
leri bi~aları için hazırlanan 
projeyi tasdik etmiştir. 
Hazırlanan projeye göre, in.. 

a. t ıki kısma ayrılacaktır: 
F :n ve Ed b at faklilteleri bi_ 
n }arının esasını teşkil edecek 
olan bir·nci kısım in.c;a.:ı.t ni
hayet birmciteşrın sonunda baş 
lıyacak ve nihayet ilkbaharda 

Bir o n dn 
. 

Yanlışhkla ilaç yerine 
, zehir içmişl 

Zinci rlikuyuda 85 numarada 
oturan 18 ya ında İsmet adın_ 
da genç bır kadın, dün yanlış_ 
hkl i18.ç yennc zehir ıçmiştir. 
Kısa bir ınilildet onra s:ı.n _ 

cıla rok ba:yı1 n genç kadın 
d r al Bey lu hastanesine 
k ldırılmı ı. Vıı.Jta etrafında 
tahkikata b lruımıştır. 

Apartman sahipleri 
sığnakiarı kiraya 
veriyorlarmış .. 

Ha a tehlikesındcn korunul _ 
mak üıeı-e i ye hususi bL 
n la da sığınak yaptırılmasmın 1 

huri tutuldu -u h :tırlalda_ 
dır. 

Y pılan t · tın vil yetçc 
kontrol edilm · e karar veriL 
mi!'! ve tatbikata baş nılmı tır. 
Fakat, bu t" 1 d vam eder_ 
k n r p zıyetle karşıla_ 
ılmı tır: B apartman sahip 

l ri yap rdıl rı bu sığınakları 
kiray vermı l dir. 

Bu ~jbı apartımnn sahipleri 
mahkemeye verilecek ve şiddet 
le d nl caklardır. 

INO:l I == ~ 

Bu kısmın inşası için 845 
bin lira tahsisat verilmiı tir. 
Diğer kısmın inşası da birincı 
kı mın inşa,.sını müteakip baş_ 
lıyacaktır. 

Hazırlanan planlara göre, 
her iki bin nın inşası 943 ders 
yılına kadar ikmal olunacaktır. 
Yeni binanın temel atma mera_ 
·simi Cümhuriyet ba.yı~ında 
yapılacaktır. 

Oç yaşındaki çocuğunu 
nacakla öldürdü 

lzmit, (Yeni Sabah) - Şeb_ 
r.iınize bağlı Bahçecik nahiyesı_ 
nin Döngel köyünde 33 yru;;la _ 
nnda Şaban karısı Hac r s_ 
minde genç bir kadın ve üç ya_ 
şında Elmas isminde b r de 
kızı vardır. 

Evvelki akşam Bacerın ko_ 
cası eve geç -gelmiş ve kanı.o. 
lıkta odasına girer girmez a. 
yağına bir şey ilişmi el ne aL 
dığı ağırca cismi ay ı§J.ğma tu_ 
tunoa ç0euğunu kanlar içinde 
ölü olarak bulmuştur. 

Deh§et içinde kalan b ba., 
"çocuğumu kesmişler,, diye ba. 
ğıra bağım sokağa fırlamış, 
annesini wamışla.rsa da bula _ 
mamışlar. Nihayet karıcı Ha_ 
cerin dağa. kaçtığını söyl uş_ 
ler ve ertesi sabah kadını 
muhta.nn evi önünde anormal 
bir şekilde gorınilşlcr"dir. 

Hacer, çocuğunu öldürdüğü.. 
nU bilmemekte yalnızca "yı. 
!anları geberttim., diy gez.. 

ektedir. 
Yapılan tahkikata göre, ka _ 

til ena., yavrusunu Nacak d _ 
nil n bli" nevi balta ile oldUr_ 
milştür. Deliren ana tıbbı adlı_ 
ye gönd rılmiş ve \"ak'aya C 
M. muavinlermüen Şemsettin 
el koymuştur. 

nında, sar.ayın kapısında kendı_ 
sini beklerken buldu. Burada 
en mesut hayatının b~sladığına 
ve artık bu ha~ tın kend· i i 
çin ebedi olduğuna hükme m 

· a b' k ı ti. 1'ordu. Yoksa belki e ır o a_ K . 
yuu bulup bu dlı dik durmak_ w apı~ .. tam .meı;ı~venler 
tan, b ağd _ dn k nclisine dogru yurur~en mılletının .alkı _ 
selam \erenl e mukabele et_ ~ı 0 ~ereceyı b~l~u ve ~ırden 
mek en vazg ec k: oyle hır tufan hal ı aldı kı Fer 

_ H ydı hı y hu.. Bırakın hat bütün tahayyüllerinden sıy _ 
su ta tı !.. ız bir takla nta_ n~mnya ve hakık te a det et 
y m da bakın· o zam n lıiıner mıyc mecbur oldu. 
ned r, manfet n ır anl r ruz.. !J'~hnlli Senk Ramadora gir 

Diy kti. [ ı OOlığı, alkış_ mıştı. 
ları d dukça k dınden geçi_ Dün sanki k ndisine ıve ·ı 
yoı, eyi arka ayakları tiB _ vazifenin em tini idr k e 
tUnd J aldırmak, onun h.ortu_ diyormuş gibi s a m 
m a ayaı • yUksclınE>k, son ve 1 rine ycld kça - rl 
m bu hortumu b r trapez gibi mı , vakur, az tli ıadı 
ku anarak sa a. , yere at_ ilerhyordu. B li i, 
laı ak arzu una k pılıyordu. hayatın en büyük mert~,.,,,_,,.~~ 
Tab sını bu s retle kendisine gi>türdiiğüniin farkındaydı. 
d iyi b ğl yıp b wlıyamıyn._ Sarayın oblir tamfınd hi 
en w nı bile dü inmli{jt.U!.. uzanıyor, Bogalat da ijm b. 

! te Rarnad run n.ç Raca_ sis tabakası içinde pek far 
sı ve Hayr· S nkin müstakbel kediliyordu. Burada t p r bir 
halkı b"Q mer imle, bu alayla, kere daha. gürledi. N'hayct De 
bu alkıslar ve bu hayranlıklar de diz çöktü ve muht cm Hn 
arasınd. p~~h~ gird.i. O_ dua~a~ satvetli efendisinin in: 
h rı ını Hmdin en b~~ mesını bckliyerek b ııu di. 
............ ,,._.rı, racasından '\ lısıne Nizam vali Raca Hayri Se k 
k , blitlin ı:ırafı tes'it etti_ ve Ferh;dın 'dostları h~pn i 
ler. B~ te.s'it m rasiminde o_ SJralanmışla.r, kendi İni b '· i 
mln gozlennı knm tıran, ona yorlnrdı. Ferhat, onları ve 0 
en tatlı h yecam veren, ne 'bu lann başında M r 
eşraf .eJ:Abir ve nizam ve ne Gö öze geldiler. f ·ı 
R ca ıdı. Gene o kam gözltt gözleri sevinçten ya hv ı. 
g nç klzdı. hat hafifçe güldü· 

F rhııt Melikıcyı Ra.t>amn ya_ lArknsı , 11r) 

Bu yıl yapılacak 
mu Z.l:am merasimin 

h ırl ların ua 1 ndı 

1 

ır ebbüs ay rlr 
Çapada bir kşam kız 

s n t okulu açıldı 
Maarif V" iJeti lstnnbuluıı 

fakir ·mu ıt r nın ihtiyacını 
gozon de tutara!, Çapada Sel 

1 a en itU li ·ç nde 
bır ( kız sanat okulu) 
nçmı tır. 

O mubıt kadın ·e .genç kız_ 
!arının ye ek pişırme, biçki, 
dikış ve ır ö - enme ihtiyaç _ 
la.rmı kiırsıl yacak olan bu o 
kul ıl ':ı.zıyetl ri en titü _ 
ye vaın mu it olmıyan ka_ 
d nlar g nç kı 1 r ..alınmak_ 
tadır. K yıtlara başlanmıştır, ..... 

• 
1 H r vazi 

n 

Va 

E n b 

"700 K 
• 1 50 

• 

ŞI 
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D . 1 - 1"\ine yı ı ın ! 
D cc, rtık dıayanı.."Wlaz, ŞtJ 

ce\ bı verir: 1 
- ~ ima.mm, biz bu dunyaya I 

gömlek yıkamn.ga mı g ld:k? 

1 

T .YAKİ 

Barbar s günü 
- eaıı tarııfı 1 ınclde -

intihap da"relerinde 
tti ry ol 

uw 

ÇL 
v.af.fiak oldu. Böylebkle sıyah be
yazlılar z yıf rakıplerıru ,ü e
le 2-1 maglllp ~ k ha n 
a.yrıldıl r. 
FENERBAliIÇE STADINDA: 

Slileyı ni~c - 4; Tnksmı. 3 
Fenerbahc:-e . dulda ılk r-

şılaşına Stiley:manıyc ile Taksım 
a y pıl . T k r n1ü 
savi kuvvetle olması ıtıbar.ıyl 
:mıa.ç cetin oklu. Nct"ccde Sul y
man ye 4-3 galıp geldi 

: Vl'fa - l 

eteri 

Fllofun nutku 

SoCyn, 27 (A.A.) - Bulgar haıi_ 
ci~c n m M. F.lo!, u lu P• ktın 
l ı yıld munli mün ebe le Y _ 

100i~ı nutukta e cumle dem tır k : 
• "Oçlu p ktn d hil millcUeı in kıın 
rı.ımanlık menkibc cı 111 lfımlnr 
\ c p tın c mı tcşkıl eden idctıl 1 
k ın muznffcr olm, ı ıçın ynptıkln_ 

rı f{)d J 1 Lırı ya ın b atide son 
ıtımndımı 

Japon basınında 
Tokyo, 7 (A.A.) - BCitun jn _ 

bu u lu p ktın 

rd 
ni v ic ler 

o 

---o- Yaz~n: A. C. S11 ,ofla 

Ekme e yQzde otuz beş 
patat s 1 anşt1rılıyor 

Q 

---O--,-
Ortodoks mezh bi şid

detle takib ediliyor 
o 

27 (A.A.) -

h d 

,--....----'>ıııc----

Vandel v·ıki 

GiınUn en bü '< 
muhtel&". n tın ı 
t.r; 

Hıı.rbı n b ..,r 1d vur 
vur· uncwıun lx ~ lan d 
fal et 'e rezalet do,.,<lu; 

Vı ani rıru a ttdır, soyd ı
- lar ve kazandılar. Gozlcrini t r

ı k d yursun. 
An ka. mden d l 

ın hl k var mıdır? deme; vur
wr: Vurguncu. 

1 .. · $Ilw..ıu."U as• r un 
ycc ki>İn: Yw-clwıa goz diken d 
dlı nla, ~rou ıçten konıren 
mu ı kırı. 

Küc:bazla kum rrbazı öldurc 
gat1 o wınu , belkı. Iı""a.kat b 
vurguncu ıuıı vücudunu kald -
ran yuzde yüz cennete g der. 

Muht.E"kr insanlığın yüz ka 
ıdır, vesaırc ... 
Muhııyyıleıuz kU\7' etli ısc sız 

de bu seı 'ye d('vn.m eclcb lu • 
n'2; J olmazsa, siZlll de ben' 
ıbı, ll lll • ferah~ mış alın. 

sikal!lar 
Gizli Afman ha\ıa atan

lanm bombaladılar 
o 

"' Yatılı 
Yatısız 

Hususi cm•ııııııı. 

LU 



Cazgır, kur'a neticesim ve 
Yörük Ali ile Şahinzadenin 
güreşıni ilan etti ve güreş baş
ln.dı. Ç ilik. olduğu yerde söy -
len p duruyordu: 

- Ulan, kör talih yine yetiş 
di tlize .. bre! .. 

Cazgır, gelip Çalığın yanına 
oturdu. Çnlık claha halli. söyle
niyordu. Yörlik ile Şahinzadf, 
meydanda peşrev yapıyonardı. 
Çok belliydi ki, Yörük Ali çok 

. şendi. Şahin zade ise neşesizdi. 
Yörük Ali, canlı bir çırpımna
dan sonra ~e girdi. D<llıa 
ilk eld ve bir dakika içinde 
Ş h n~ .... l yi sıkı bir çnl a.zn 
soKarak surdü. Göz açıp kapa 
ımada.n derhal altına aldı ve 
s nnava ~;rerek klinteledı. 

Y uruk Alinin bu hareket5, 
o derece süratle olmuştu lci, 
on binlerce seyirci heyecanla 
oldukları y~rden ayağa kalktı
lar v~ b rbirl('rine şu yolda ba
ğıru .} orbrdı : 

- İlk elde mi oluyor?. 
Aı'lıaYutoğlu bile olduğu ver 

<1€11 fııladı. O da aynı kanaate 
vam11:..tı ki!.. Bu, Ybrük Al'ı 
h av< ·ıydı. Yener mı, yenerdi? .. 
Pomn.k Deli Murat, olduğu yer 
d en ba.} ı nnlıkla bakıyordu. Ar
na \ ıtoğlu : 

!\1ıuat ağa! .. Gidiyor ga -
l ha'.. Ne sert girdi güreşe be!. 
Sahinzade güç toparladı kendi
ni ... \'oksa ayaktan yenecekti.. 

- Olur şev değıl.. Çetin ço
cuk VC5Self:.m. Ne güzel 11ır 
giriş yaptı. Bakalım ne ola
cak? .. 
Dem~.. kalmadı. Yörük Ali, 

s:ırmayı gc\ ~tti ve b:r an de
ıin nefeslend kten sonra kiinte 
yi sımsıkı doldurdu ve hasmını 
askıyo çekti. Şahin7 . .ı.de ilk elde 
els z ayaksız gide.cegini anladı
i'l 1 çin canını diş. ne taktı. Der
hal toparLınarak sağ eliyle 

• Yörük A!inın sağ ayagı içeri
sinden kolunu dolayarak aya -
ğılc de YöriıYün av. kları ara -
sına giı di. Bu suretle kiintc i 
bozn.mamıakla beraber askıya 
çekilmekten k'end.ni Kurtarmış
tı. 

Burada ~kı bir m\icadelc ol
du. Nihayet Yörük A1i, künte
, ı boşalttı ve sarma.ya oturdu. 
Şnhinzadcnin daha hnla ct.yle 
hasım ... açasındaydı. Ve paça 1 

ıle aya~a l<alkmaP.,a çal! ıyordu. 
Bu mi!~ dele ahaliyi heye~:rı
dan lreyecana düşürdü. Ha ol
du, ha oluyordu. Ha kalktı, 
ha kalkıyordu, diye mırıldan
clılar, tela§a düştüler. 1''"'akat 
Şahinzade ay.ı ~ ı kalk.ımadı. 
Yoruğün srkı sarma ba~mı so· 
kemerli, olduğu yerde mıhlanrn 
kalJı. 

F:ıl~t biraz sonra Şahinzad.:. 
liır b.:ı.skı ile doğrulup ayağ& 
ka1kll. Bu, suret.11: Yörük Alı ıle 
Şah nza;.!e ayakta kı:ı.rşı karşıya 
gekhler. M(,hnıet Molla., oturdu
gu yeıden ıhı HJ.SIIll güz hapsine 
r.mış sryrcdıyordu. Şahınzade 
ılı> Y oruk Ah, dahro ilk elden al- ı 
11 .k bullak olmuşlardı. Hele Şa- ı 
lL ızadı ilk h· mledc uğradığı hü 
cuma. ş.ı·tnı~"tl. O ııe .lol'lu hü
cun du. Yöı uk At n'm altından 
kaJ :;nn.ğa muv::ı.1. k olan Şahın
z de ık,ncı b r fırtınaya tutul
mam .~ ıçin kc nd ne çeki düzen 
"'- m tı. Li .1 Y ·1 iik Ali, aya
h • ul· . .u" . emen ik nci 1 

d ıh k.tsınla tC'kra.r Rahlnzadey~ 
gud. \ e, y ne sıkı b r c;aı rnz 
toı 1 . • r k s·· 1.1ü . ..,3.hın=n<lc n€' j 
oı "u .u bJn:czken Yörük Ali, 
if-. ,örn1ei:c ç Jı'./ıyor-rlu. IIas
n. ıu 1. r 1•1zl L ıda \arak sırt üs
t e 'ur-n..ı.k ı t vordu. Aha-
~ • h y .nla ay:ığa fırladı-
Jur J. m.ı\ut ı ,u d ı o du'1u y .. r
den k. lkw. C:ıznır, k:ızı.m dim· 
n la lJ. şah·n~ nın düşüşü. 
nii yal udan görmı.:k istiyordu. 
Şahaıı de, biı kaç kere QJ.pr.ızı 
:-;ı:ı,,r • .Jru< istedıysc de muvaffak 
ol.ırnadı B r ik.ı defa da ağırlı
f...'lna gı.ivı::ı •rnk na•:mını gırtlak
h ... "rı,.. Juıduım ga savaştı. Bu
nı d ı mı..vaffak olamadı. Yfö-ük 
Alı, hasmının koltuk altına !iy ~
ce g ıın ş, öyle sürüycnlu. Şa
h •nzade uçar gJ>i gerisin geriye 
g-ıdivor, bazan da ayakları bir
bir ne talolıvordu. Yörük Arı, 
hasmına çencrel vuımak için fır
sat kolluyordu. Bu, "qt>raz sah
ne:.>i lk sahneden daha mernJrJı 
ve hevecanlı oldu. Şahinzade 
meydaııır. bir başındtan öbür ba
şına kadar kırk adımdan faz
la ~ıçtu. 

Yörük Aliyi sevenler bağırı-
yordu: 

- Havdi Yörük! 
- Ye· ştir çengeli! .• 
- Buda be: .. 
- Rkletme Yörük! 
Çalık da bağırıyordu: 
- Ha oğlum! .. 
- Sen'i o-öreyim cocuğum ! .. 
Ş:ı.hin, bu gürültiiler içimle 

bun.~ kalmıştı. Ne olcı.c<ı.gını 
iJ..lıni)oıdu. Yalnız elinden gel-

• eliği kad r tetik ohnaf,a c lışı
hı. ) üıi.ik Ali, ha rr•nı im-

zan dıb k dar ·· 

' 
bir tUr:tü çengeli vetisillremcdi. 
Nihavct budayarak altına ala
llildt . .şahinzade ildnc.i defo ola
nak hasmının altın:ı. düşmüştü. 
Yörllk Ali, :kıemaneye geçerek 
şöyle bir ıncfeslendi. Ondan son
ra basınını kemane ile kaldıra
rak sarmaya ~eçti. Şaltinzade 
küntcve ve, sarırna basısına gel
memek iJ$n t.etik duruyordu. Yö 
rük Ali, hasmının dış koldan 
kaparak ve, kalçadan, sarma 
vurduğu taraftan üzeıin2 yük
lenerek bir lk'1:mlede bastı.. Şahin 
ııade basıya gebnemeK. için uğ'
raştı fae de ona ela muva.ffa.'lc 
olamadı. Yprük Ali. hasmını bas 
tık tan sonra· c;eı..irm0ğe koyul
du. Bir yandan sarıma ile kalı.;ıa.
sı tizerJııe yüklmerek döndür
mcğe ça.lı•:11vor, diP.er taraftan 
bir eliyle de boğazlıyordu. Yani 
C'f'erdmıla.ma yapıyordu. Mücade
le yine mi.ithiş oldu. Şıahbızade, 
küçük hasmııun mruıovralann
dan kurtulmak için hem ağırlı
~ ve kuvvetini ve h'.em de 'us
talığını sarfediy01'du. Nihayet 
Şahill7..ade doğrulup dizlGnd1

1 

Fakat Yörük, bir kapı.'?}a hasmı
nı tekrar bastı. Müoadele yine 
baslamış oldu. Yiirük bu. vaz.i
vettL'll istifade ederek oturak 
küntesi aldı. Yörük Ali, kosko
ca hasmına taım manasiyle bir 
oturak küntesi vunnuştu. Aı
navutoğlu, dört ('(özle Yörüğü 
seyreyliyordu. Otur.ak küntesi
ni nasıl vurduğunu ve, ne yapa~ 1 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrıları 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

derhal he ser 

1 2 3 
1 
2'~1 -'-___:____:__!_ __ _;:__!.___:_ 

! lı-~..:.____:;---'----,-......_-'--_ 
5 lıil 6 '--i-ı ___:__;;;..:..._-==-,:..-,:.-.;--ı. 

7 1 
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SOLDAN Sl'GA DOCiRU 

- Gıundt11ok bır gazete,, 2 -1 
Hikımlerın taıbıka uğraştıkları şey, 

notn. 3 - Çıldırmı§i, 4 - Hayvan 
evi, mana (arapça), 5 - Tenblh c_ 
datı. 6 - isyan etmiş, Allahrn evi, 

7 - Dan,.eden kadın, alfabenın ilk 1 
harfi. 8 - Te1"'2ılerı n kullandıkları 

c~ru gözlüyordu. Pomak Deh bir filet n mavisi. 9 - Egılmiş, nota. 

Murat da Yörüğiin oyununa göz' YUKARIOAN AŞA~IYA 
dikm~ti. Yağ giireş·ndc oturak 1 - Hcd·ye, 2 - Yapan, Gok, 3 -
küntesi oldukQa maharet ve in- At kundurası, sonuna bır (L) gelirse 

celik istiyen bir <"''Undur. Ar- dört melekte!'! btrınin adı olur. 4 -1 
navuto~lu, Yörü"i.in tutuşunu Bllgının arapças. bır nev ı toprak ki 
beğC'llınekle beraber biı oyunu- leke çıkarır. 5 - M::ıc..cra . 6 - va_ 
nun noksan oldu<Ytmu g-ördii. E- lan, Dervı9 bnstunu, 7 - Kalburdan 1 

linden gelse YöriiğP. bağıracak- geçirmek, B - ll"k verir, Mıtifham ı_ I 
tı: tareti, iakambll oyunund:ın bırl 9 -

- Aşırma! .. "Sa'\ıvanta. gete- • Ermen1 vatandaşl::ırınır (Hal) :erine 1 
ceksin ! .. kullandıklar1 sorgu edatı, isyan et_ 

Arna\•utoğlu, Pomak Murada mi~. 
baktı. Ve, manalı bir tıat7..lkı sor- - D\inltü lıuhnacıının halli -
du: 

- .Murat ağa! .. K"tln.te tıamam 
mı? .. 

Devlet Denizyollan i. U. fA. ilanları 
28-9-942-4-10-942 tarihlerine kadarı 1 

muhtelif l1atlarımıza kalhacah 
vapurların isimleri ve ha/kış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniı. hattı - Salı 4.00 ele (Knrndenlz), cuıııa 4.00 de (Ciimhu 

riyet) Galata rıhtımından. 
Bartın h:ıttı - Cumartesi 18.00 de (Kndcş) Sirkı•ci rıhtımınd.m. 

Mudanya hattı - Pazartesi. S:ılt 9.00 da (li'vlaraknz). ı;ııı~mb;ı lf.OO 
da (Sus). pf..'l"şeınbc 16.00 da (MarnKıız), Cumr 
16.00 da (Sus), cumartesi 14.00 de (Trak) ve pa 

' zm· !l.00 da (Sus) Gıılata rıhtımıncfan. 
Bandırma h atu - Pa7.artcsi, çarş:ımba ve <.'tımn 8.15 de (Tr:ık) G:ıli 

ta rıhtımından. aynen çarşamba ve cumartesi 20.llO 

Knrabiga hattı 

Ayvalık hattı 

1nnir Surat 

de (Anafarta) Tophane rıhtımından. 
- Sulı ve cumn 19.00 da (Bartın) Tophane rıhtuııın 

dan. 
- Çarşamba 12.00 de (Bursa), cumartesi 12.00 d(· 

(Ülgen) Sirken rıhtımından. . 
- Pazar 13.00 de (İ:.mur), ç:ırşamba 13.00 de (Tırhan) 

Galnta rıhlılT'ından. 

NOT: . 
30.9.942 tarihiı1dcn itibaren l:ınür 3•olu lkincı pos 
tası 1stanbuld:ın pcrş('mbe yerine bır gun e\ H~l 
çarşamba 13.00 de kalkacaktır. Bu postnııın dômi 
şiinde degişıklik yoktur. Jo~k isj gibi tst.wbula p.'l 
znrtesi 11.00 de donecektir. . 

tsken<ll•run hattı - Cuma 18.00 de (Konya) Sirkl"t;i rıhtımından. 

Bııı; accnta: 

Şube acenteliği 

Şube :ıcentcliğl 

NOT: 
Vapuı· seferleri hakkında her turlu malumat aşagıda 
telefon nuımıraları yaz.ıh arentalıırımı1.dnn ôf,'Tenilcbı

Unlr. 

Galat.a - Galata rıhtımı Limanlar Umum Mudurlti-
ğu hınnsı altında. 42362 
Galata - Galata rıhtımı Mıntaka Liman Reisliği 
bın:ısı altında. 40133 
Siı keci - Sirkeci yolcu salonu. 22740 

(173) 1 

~---~~--~~IC*:5~--------' 
- Neve sordun usta?.. •f V k·ıı·"' • d 
-Yoo .. Tamam mı d"ye sor- 2 Z A ı N~ aar e l JgID en 

dum? . 3lu MI 
Be 

1 - Eskl~ehir Uôlgf! Saıı":ıt O ;ulunun, yeniden y;ıpılııcak, bır kntlı 
- Abe! .. Baka be!.. n'ı um- 4 N .;;:....K_.__A..._\ Ş ı l \K •~ l bi k 1 f • tihan mı ecfiyorsun usta! 1 1 1 1 ...,..,.ıye ato Y~i nn"ı ın~ilatı :ıp::ı ı zar usulilc cksıltm<'ye konulmııştur. l 
_ S .. n, bilmez değils"ndir. Us 5 L E H iD i C 1A!N1 2 - Bu in~wtın kcşıf uPcMi •309360) Iıra 81 kuruştur. 

I:ı h l 3 - Ek.ıltme 2 Bırıncıteşrin 1942 Cuma gunu saat •15• ıe Aııkarrırln 
ta biı T'chliv~sındır .. ıer .. ra- 6 l ı flK.UIMIAıRl•'H 1 de bilirsin bn, ıncel klerı ... f:o •le __ t . ı Buyı~k Evkaf ap~rtımanmdcıki Mc5ıekl ve teknık öğretim Mıısteş:ırlığııuln 
bakalım: Yörüğü.n vurduğu 0 _ 7 A Ş, R Af K l• ı S ! A toplan,ıcnk Vekıllık Eksıltnw, oıttırnı::ı ve ihale komısyonunda yopıhwaktıı.ı 

1 8 
, 

1 
4 - Bu Jnşa:ıta mt !Fl'rtıınmt: ve proJ!'lcr, •15' lira 47 kuı u,ş ınukabı_ ,1 

tur~k ~e~~t!~~3m mı·.·· 1 D A L \ J Ç 1 ~ S 1 Ü L linde Vckıllık Lev. zım MUdurlugunoen alınabılır. 
., · d 9 E M 1 E K lJ l U l N l A 5 - Eksıltrrıeyc gırebllmek 11:ın, - Sayvanta gelir ... Şahmza e ~ -

hl
. dı \7 llah "' «lt.124' lırn 43 kuruştun baret nnrvakknt teminatın 2490 sayılı 

"nk ust..ı. b.r ~ IR'\D ı . a 
'!" 1 1 knmın hukumlcrı a:ııreslndc vcrılınesi, 

VUaşınnur?y. 
3~%ı<·, 1~i~~1r~~e~u bu, O· 1 RA YO PROGRAM( 1 h• B• " ''"'"'" lnohl< b"'"''' inşontm t•nhlmt ed•ldliiinc ve tc :ıhhudun 1ıt olunduğunn rlaır \'C-sıka gost('rılmesi. -

c> lh<ı1c t:ırıhınden uç gun cV\i<'l ~talıJ gunlen harıç> Naıııı Vı·kılli 
- ~ ı.nnetmem ! B;lir her hal- • ğinden alınmış chlıyet 'esiknsınm ıbrnz eclılmcsi. -

ele ... Dur bakalım, biraz bekle! .. - 28 EYLUL 1942 - d 94? T ) l ~ enesıne nit ıcnret <. rlasıııci an vı•sıka :ılınmış olmnsl şartt ı r. 1 
Nefesleniyor Ş:mdi. (d}ö:I"!Zor 7.30 Program. fon. O - Jsteklilerın, t<klif Jn('ktuplarını, jhrılc gtinti olıın 2/1. Tt·~rın/942 
musun be! .. Kiiııtcy.1 ° < u u .. 7.32 Vucudumu_ 19.45 Scroest 10 Cum. gunu saııt 14 e kııckır koırı ı~yoııa vermiş veya gôrıclermış ntnıal:ırı 
\'e, beklivor. Bu herif çok 

1
kur- :ıu ç:.ılı u_ dnkık.. lazımdır. 1 

naz ... HiG acele etmiy~r. yıce rrılırn 19.55 Muı.ık: şrırkı Post:ıch vukubulnc. k gec tkrrıclerdeıı mPs'uliyet kabıı1 cclı lm<'7 .. '<IOO!la , 

ne1~ slendiktcn sonra ~ır <;almu- 7.40 AJanı;. hnbcr ve ıurkuler.~=====-==============-======================= 
na gt tiri- aşıra<~ak kunteden... ~ lerı. l 20.15 fü,<lyo ga:w_ 

- Amma, sa}'\·anta gelecek... 8 30 Mi.ızık · Rad ten 
}-.·ı · l o ovunu yarın ıxlı 1 

• • • :.ı m·ş O .~a •. • ı ·•· ·' yo srılon or :W.46 Mıı7.ık: Bıı 
Yalnız lrnntevı aldı, o kadar... k .. c-s.ra ı. halk lurku. 

- Dur be usta be! .. B~! ~- 12.30 Prngı·ııın. su ogrcmyu 
cuk bu kada.r acelecı degıldır. l ? 33 Muzık · Ka ruz. 
Bclkı hasmını . ~da~m~ .. lQ.ıJı -· rı~ık · pro_- 21.00 Kon•_.;mn. 1 
bilmiyormuş :hı gor:un!:1yor. gram (pi ı 2ı.ıs Muzık. K

1

n_ 1 
Her halde Şahınzacl('.Yı .. onden 12.45 Ajan ıı. ber n .. ıt< pro_

1 bl.<>tırmak ist yor ... Gonıyrsun lerı. r.r:ım < il.) 
ya! .. Şahinzade de 0 "z un~- 13.30 Mu1.ık: Saz 21.30 <Kıtap se_ 
yor. Hasmını küntcv. aşırsın dı- eserleri \e vcnle• s:ı_ 
'""' bekl"yor. Sayvanlı aşız:acak ! şJkıla.-.. t.ı ) 

- F..;vet, ded.~ın dof;.'TI!dur. Bu 18.00 ~ram. 21.45 ~uzık: Bı:d_ 
Yöı ük .. ~er künte"i cı."?ınrken 18 03 Muzık: fasıl Y• rcnforu 
bu, oyunu yaparsa onaw tam bir lıcyc•ti. orke<trnsı. 1 
ust na.zariyi~ b::ı.kacal">:m:·· A- 18.45 11. w.ık. R d 22 30 Ahı haber 
ferin onru! .. Bıze de Y_e"fl1 b~r? şey yo c1 .. ., or: 1 ll"Tı. 
öğrctm;.ş olac~. degıl 1mı · d 1 kestr. ı. 22 50 Yıt!"ınkı pro. 

- Elbette .. .n;z acee € er 930 A" h b 
künte ile derhal o, oyunu eh ya- ı . Jm ' C"r gram. 

panz ... Hasma açık kapı bıtak- 1 
mauu: ... Hasım da bunu göMin- Yeni neşriyat 
ce ona göre tetiğe V<'. çalının gi- -------

Tiirkiy~ Bih1iyo~ıfya61 

Betonarme 
Nafia . 

höprü inşaatı ilanı 

Vekaletinden 
l - Aydın Vıla~etı d •. h imde ve Aydın - Menderes yoluııun il + 440 

ıncı kılomC'tresindek beton.ırm(" Menderes kopı usu ile t:ılılıye gıuJerj ve 1 

4 + ~08 - S t 31!0 ıncı kılometrcleri arnsıııcl.ıkı ~ose ınşaau <l4350U0) lı ra 
ke~ı! l:c.'fir}ı uzcrıııdrn kaı,;ılı zarf urulılc eksıltmeyc çıkıırılmıştıı. 

2 - 1'.K" llme 16/10/942 tarlhıne. musndıf Cuma guııu s<ı.ıt 15 rlc Na 
1ı, Vck lEtı Şose V(' Kc.priıler Reislıgı odasıncl;ı yapılacaktır. -

3 - Ek ıltmEye muteallık e\'rnk «21 .. Jıı a .g75) kuruş 
Şoı,c ve Koprtller Reı•lıeındc-n nlm:ıoılit 

4 - l tckl lerin t..ıuı unkri h.ır.ç olmak uzere ~k .. ıltnıe tnrılıınden en ı 
ıı:z uç g ın cvve. bir dllc.kre ıı" Nııfı Vck:.ilt:tıne mıııncııaUrı bıı gıbı ır 

~.:ır1tı y..ıP• bıl ce tlc-ı ine daır lhhyct \ ec ık,ıı.ı almnları lfızımdır. 
5 - Ek lltmeyc i t r K C"dC<'ckl<'l· dorclum u ın:ıddcde yazılı 'lil'Sa.kll 

942 yılına aıt Ticııret Od:.ı ı vesı •· c:ı t2J HiO Jirnlık muv::ıkk:ıt tenıımıt 
lm nı havı olar. k 2490 .ı;.:ıyılı krın ınun ta,rifntı cı.ı.u~indı> h;ızıı"lıy:ıc;ık -
ları k:ıp. 1ı Z<"'l' narını ikıncj m. ddedc yazılı vakitten bır s<ınt evveline ka -
chıı· Komıryon Rcı lıg ne makbuz. muk:ıbllincle verm('lcri lfızundır. -

«8155 .. 10275 

~Cl!Cı3~~~~~~ı.;;::&llD!!il~~~, 

TÜR 'iYE CÜ HURİVETI 

ekaletinden ı 
· . . M~ , izabe, makine, elektrik ve kimya .) üksek miil!~ 
dısı yefi~1irilmek ve bunlardan bir kısmına mensuc:ıt , ·e kil.ıo , 

· fiıtisası •• J>tlnhnak üzere rnfur-;ıbaka imtllı:ını i1.,. yabancı n~ 
Jekettere 60 erkek talehe gönd,~rilecektlr. rı 

1 - lUiısn.baka :nttilıanıııa gireceklerin aşa~"l.hki :-."aı1.l:1 
ha.iz olnı.aları la.zmHhr: • 

A) Türkiye Cümburiyeti v.ııiruıdaşt H Tiirk ır oıı 
cla.n bulunmak, 
B) 17 ~ıışıru bitirmiş. 25 y?Şını geçnuillliı-. o•ırr.ıl·· ... 
E) İyi hal ve ahlak s:ılıibi olnuk, (1941 - 1942 "j,, 
yılında m.ektcp ınüd:iVİıni olmayanlar doğnılu'k 1 

*1dı ibraz edeceklerdir.) 
D) Hula.~cı hastalıkbrl:ı malul olmam."lk. sıhhati 1a 
olmak, hiiny~i miihrudislik yapmat!'a ve rnadent" 
:riJ, e<lileceJ.:ler i!,.'İn ocaklarda ~şın:ığa miisalt 
lrınmak 

1~) L~ olgu.ılul< <lirlomasım ihraz t·tnw~• ,c~:n Jı, 
ll ;rocctle tah ... il gördiFfü l\faarlf Vel<iliı:;-iru:~ U'l· 
•!ı<lihnck. r:. ıı 

~ ~ .Birinci maddede yazılı evsafı haiz olan t.alip~t>rin it 
IOU'lılda H. T. A. ı;:u~tihisü G~ııel Direlitörliiği\ne ' e Jstsl>~ 
da Sünwrha.n.k i~tanbul suhesiıw liır istida ile 21 l O 1942 11 

~nmıa. lmda.r ıniiracaat t>tmiş olmalan lfızımdır. isfühıda ~~ 
~~~ ~"a?J~ı tnlısil kollarından hangisimn tn.kip edilmek l!
ınilc1ıg1 t:a: .. rıh t"dilt•cektir. 

3 - l<>titlaya ~aı;ıda yazılı ycsa.ik haı!;lanaccl<tır: 
A) Niifu h ii\"iyct cii.ı<lam wya sureti, 
U.) 1\~t ktep diplomasne,·a vesikası, 
C) İ)i hal ka~ıdı, • 
1)) 4 ad<'t 6 x ~) t>lJ'a.zlında fotoğl'la r. !ı 

ı4 - İmtihan 26 10' 19'12 taıihimle Ankar.u!.a Ttl. 'f. 
t:aıstiffü>U GuM'l Dir<'ktörlüğiiııdc \'e İstanbul la Siollt'rtı:ı 
ı~1nnbul ~ut ind.- :)'llpılacaktır ı 

5 - Jmıihana gimıt>k ı:;aMl.ırını haiz olup 't~aiki 1ıııl1 °; 
rak 'ermiş lıuhınanlann 23/ 10 1942 tarihindl' sıhM ınuıı~ eı 
lt-ıi .icra •·diloo•ğlnden hu taıilıfo suat dolmzda Ank: r.ı.111 rr 
T. A. Ensfüiisü Gonel Dirı•ktörliiğiinde rn lst~ ıhultlı- Sull 
lııruık tstunbul ı;ube imfo hultıumalan şarttır. 

6 - imtihan a~ı,:!ıda )'a:tılı derslerdt~n yapıl:tl":ıkt.ıı : 
A) Cehir, 
B) Geomdri, 
C) Aritmetik, 
D) '.l'rigonomf•tri, 
E) :Prr.ik, 
I•') Kim)·a, .i'' 
G) &·nehi dil. (Ril;ilerin~ gi•re: 1''nmsı:r.ro, ~···· 
oa, ingiliz("P.) tıı 

7 - İmtihanda muvaffak olanlar birinci m:ıddec1" ~11 

~ kollarına a.ynıa<•akl:mlır. Tefr.ik hakkı imtll:an tr. )'' 
nın sala.iti) eti dahilinde olup, bu tefrik talipl••rb isi.NliJ.der1 rr.1 
la.rtla münıkfuı mertebe 1ınza1·1 iti.bara alınnınl~ sureti~ lt .11• 
tıanda ~ö~~reoeklt>ri mmaffala,yete Vt, sıhhi uma~ ('r,c1f'f• 
\erdiği neıtSc.·.e) e ~i;rt> ) ":t pılıw:ıhtn. 

.He}etin \t>rect•i:oi karan ha.bul ehni)t·nler 
<'.d<tir. 

R - Mııtlm ınülıf>ndiı.,liı'.;.; ilj!n tefrili t,.lilenlt"r t atısilll'r'' 
M. T. A. Nııstitüı-.ii nezn~ti a\hnda )'1l}ta<-aklar<lır. r.uulı•~ 

A) l~'Dchi ım ıJ~t.ı tr ~öııdr..rThn e\'\ el f "ırı rı' 
clak madım ooakları dahi?inite i"n az 9 ay çalı-; 1 

oali w ye\'Dlİ~ e J :>o Jrnnış al:ıc~.ıkJ:u :!ır. , 
U) Talehe nk~amlıın ,·aly.ınm dil dı rs: ~()Tf{ıf'I•, 
!) a.\'ln hit:ımınila amcli c_i.ılı~mruhn iyi !IOt :ılıınfııf'., 
lrancı dilden imtihnua taM tutulacak w t•hliyt>f ~ 
tnmuer ) 'iilN•k tahsil ic:in ya hancı mı•mldH•tkrt' ı:.l 
dı·rilecekfir. ·ı 
C) Sta.j devresinde tafohe lm:tAınt•ı ile get.•iıu,.'ıf'k 1~ • 

diı:,"i yerele ilmmct fohile<r."I> ve anc-.>.k ft \ liafa.1 ~' 
tbUan ~örülen ve fulcir oldukları anhı~dnnlnrıl t1l 
n<>Jı her ar on lira' a katlar nakdi 'ardım ~ tıl 
t:akhr. • • · ,.ı 
I>) Sfajda \·c fü..aıula muv:ıffah olaımyanhır :ı.rı1;:ı:ı 
f.ihlt•ri t.ıı.kJinJe yatılı ve p.'lra.">ız ofan 1AJnı.:-1!1 ' .. Hadc>n Trlmisy•·n nw!deb'inin il«nt-i sınıfını imf.J \ 
ı>n alınaral• a"nı lrı·s senesi .. onunda ik.nci '" 11~1 ı 
c·ıı "ınıflann İl~llih:rnforını hird•>ıı yı•rip dör:liint•iı .. 
fa trrfi t'<lrbilereklrr 'c hu .,, ufı lfl ilkmal ile "J\f 1 ~ t 
.Tc•lmis~·t·ni" iinvaııı illı mektepten rne7ım ol':!~ 1• 
l k \let harPmhNle 30 lira asli maaşhı İŞ{' aı111ıı 1 

t't-'1kl.1'rdir. .. • . . . • . ~ 
9 - Madendt•n ba-,ha nıı,hendıslılder ıç:ın tdrik eıUI· Jil 

lor doğnıclan doğrn)'a :)1ahıtn<"ı ım·nılelmUure gön<wril~ 1 
"eı Siirut•rhanl<'m tıayin r.tlt <•ı•ı!i ı>ro~n <lalıilinde , e 8 1111 

hanh htl84lbına tahsil ı•dt•rehlr.rdir. 

10 - Talf'hcleı avde11~rinclf' ta.hsilleMıin ilri misli fi 
deUe lti7..nwt Nl~\kleriııt> w aksi tnJulirtle tahsil rr•11.sraf1:1 ır 
fttizi ile defat: r. ü:lcyec: ... •I;lerinc dair müreselsil kefilli bir pıı 
hiit.name wreookk·rdir. . ot.' 

l l - Ankara ,.e 1 tanbulıı cliğer yeıienlen imtlhll?. 
1~ 

~dlcnlı·riwn inıt5huııda nmrnffük olanlara geliş ve ,ıoııtı~ 
p:a.mlan \'cril~k1ir. ;-.(. 

12 - l\la.den Tetk·k '\C Amma. JÇıısütiisüniin yabanrı ·~~ 
1eltetlf re t• Mw. ~önc.lt>rihnesi.rc· da:r olup, P.'\'Yclce ~ınpılaıt ~t' 
işbu ilfı.nla hi.rlcştirilmi~ olduğundan huraclo.ldkri.ne aykırı 
lnn lıiikiilh.<;lizdiir. 

gtJJllD 
~ = 

Resmi dairelerin Han . şleri 
! hakkında mühim bir 
a:a 

rer ... 
-Bak! Küntcy.i aldı. Ve, du

raladı. Kedi Cığcr başında bek
ler gibi bekliyor. 'l3ir anda a.')lra
cak... Halbuki, ben bile oturak 
küntesini doldunır doldurmaz 

Maarif Vckaletı bn m, y<ızılan 

ve resimleri derkm" muoın luğu ta_ 
r:ıfınd::ın n~lılcn bu kıymcllı ih_ 
sai eserin l 942 yılı bınııci f::ısık11hı 

çıkmı<:tır. 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Semıa)lesi: 100.000.000 Türk lir.ısı 

Şube ve Ajans adedi: 265 

-, _ ,.,..,e. lı·g'-' i= 1. ~ 
~ 

ıs . -
derhal ay.ak üstüne basar ve ; ~c::ı;-EiC::ımııı::;::!:a:a::::ZC&ı'ii.U-
aşınrmı ... Bu, o kadar makbul 
bir şey değın ... Çünkü hasım, 
alttan ve sannn. basısıqdaın otu
rak kün.tcsine gelmiştıir. Eğer 
birdenbire d~ şu ha.lde olmuş ol
sa o vıakit ook?etmed~ sersem
liğinden istif adc ederek vurulur 
künte! •. 
Derneğe kalmadı, künte başın

da bekliyen Yörük Ali, birden
b:.re oturdu ve, hasmını aşırma
ğa koyulurken sağ ayağını has
mının sağ ay.ağı üzerine bastı. 
Bunu ı:rören Pomak Mumt ba
ğırdı: 

- Gördün mü usta? .• 
Arnavutoğlu, havretle: 
- Vay ca.ıuna.! Ulan Murat!. 

Bu, ne malın gözü .im~ be! .. Gö
rüyor musun, tam kiinteyı aşı- ı 
mcae-ı zaman czyağına ba.f.;tı. A
f erin Y'ôrüğe be!.. 

nedi. 
( rl 1 '\ r) 

Oksürük ~e Bronşit 

TURAL 
Komprimeleri derhal kc~cr. Uer 

eczane<lc kutusu 35 kunışL.ır. 

MUSE\i İ LiSESi 
Ka, ıt ve knbul muaınelelenne 

başl;ımıştır, Her ı:un muıı.ır .ıa• 

edılcbılir. 
Bılha :ı küçük ı;ınıfl ... rın lıc

retlcri oldukça tcnzıl edıldı ın
den muracaaiların çog:ılac3ğı 

memul oldugu ı,; c sınıtbrn ka 
bul olunr;cnk talebe mıktnı ı t::ıh

dit <.'d ldicı icin murac:..:ıafüınn 

bır •ıı"l ev\ el ynı.ıılmııs.! uıv ıJie 

olun r. 
MU"P'VI LiSESi M00t.;RL0G0 

Zirai ve icari her tilrlii Lan.kıa muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zirvat ..S::ınKasında kumbaralı re kumbarasız tas<ırruf hesap111rında 
en az GO lira::u bulunanlara senetle 4 dc1a çekilecek kur'a ile aşagıdaki 
plfıruı göre ikramiye 9ağıtılacaktır. 

4 aded 1.000 Uraltk oLGCO Lwa 

4 • - • l.000 • 
4 • - • t.o::ıo • 

• il 4.GOO • 

100 llded IO LIN141c ,. . . . 
1tO • • • 

DiKKAT: Hesaplarındnk' pa nlnr btr sene ı~ "ndc 50 liı-nr!.tn :ışıığ ı 

düşmiyenlere ikramiye ç ktığt fak lırde % 20 lazl .. ı.) le verilere ktir, 

a.lar D6:2ede dürt d~n 11 1.'rfart, 11 iIMlrnn, 11 Ey· 
föl ve U Birincildi.!ıun tarihlerinde !;elÜleool< ·• 

ı =ı. # 
- Ş-mn~'f'I Katlar resmi dairelerin ilfuıla.m•ııı 'l'.e~TL-.,e f!l; 
::::::::; sut odan nmrkezi İsfanhulüla l~uın hanı · laJci (Türlı ~ ~,t 
c:::=: rif Omıiyeti Resmi İlan İşleri Bürosu Limited Şirlrnti) tı-" 
~lıafüu.tedir. 

__ Ticaret kanununun 232 nci maddesi mucibince Jll~ 
s menin tasvibine iktiraı.ı etmiş bir şüreka kararı oımadlğ1!' .. .;.f' 
~ El";.unım ha.nındJıki şrrketln muamelata devamı kabil O-",.. 
-= d:ir. Bu sebeple ila:tla.nnızın doğrudan do~rruya: 
;.;i lSTANBUL ANKARA OADDESİNDE 
e= KAYA UANTh"DAKt t 

~ Türk Basın Birliği ve ortakları nes~1 

~ ilanlar Kollektif Sirketine ~ 
ı ~ ıı;onilerilnını:'1ııj rica ederiz. Şimdiye kaklar Erm:nlJl1 Jt ~ 
~-=- daki -,irl,ete gönderilen ilfınlarıu ııla. ş;rtooümize tevdi eti 
=:;~inin lrlldirihncsini İa\'Si)c t'j~riz. 

~ ı<111İ 
~mmmıııııınıı~mnııınutiımmmuıımıı:nın!r~nUH;;nırnn~]ffillmrırınıınınınınmulıl>l ı< 

Sahıbı• A. Ccmaledd:n 6araçoflu; Ne~rly::~ MudürJ: M. tıaı:ııı t. 
Bas ldırı ye~ ~ ,.ı,ı~ Gı.rcnvl v .. A r"~"ler'• ,, s~roco6~ 


