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Kafkasyada Alman ilk o·ı K it Milli Selin 
doğum 

ylldönümü 

Dün Milli ~e/;miz /ımef 
lnönünün doğ~m yıldnnünıü 
idi. 1884 >·ılının 25 Eylıil 
günü, İ•tikbald'- Türk mille· 
tinin maku• taFhini yene • 
cek ue ona layık olduiu hu
zur ue refahı temin için dün· 
ya karfıatnda kudretli azmi
ni belirtecek hahraman, fi • 
rin lzmirin •emaaı altında 
dünyaya gözlerini açmıftı. 

Aziz Milli SeFimizi can • 
Jan kutlar, ke'ndiairıe daim.ı 
ba ımızJa geçecek uzun 
•aaJetli yıllar dileriz. 

* Londra raJyo,,u dün •a • 
bahki neşriyatında Cümhur· 
reiaimi.zin doğum vıf clônÜm· 
lerini hararetli bir lisanla 
kutlamıf, uzun iimıirlcr te • 
menniıi ile Milli Şefimizi 
tebrik ctmiıtir. 

Atlan tikte 
Japon ve Alman 

harb gemileri 
birleştiler 

Berlln 25 (A.A) - Alman or • 
duları ıbafkumandanlığı aıaiıdakl 
tebliği nqretmiJllr: 

ve müttefik kuvvetleri uru ayının 
yeni arazi kazandılar onuncu yıldönümü 
Alman tebliği: Stalingradda sokak~ar 

ve stratejik noktalar ele geçirildi 
Moskova, Kızılordunun Stalingradda peyder

pey teşebüsü ele geçirdiğini bildiriyor 

Bugün bütün memleket, Dil 
Bayramını hararetle kutlayor 

Bugün ilk Dil Kurultayının top.. --..-"'I._,...,,~..,,...... 

Tebliğlere göre son va- i 

lnndığı günün onuncu yıldönüınü. 
dür. On yıl evvel bugün, Dolma • 
bahçe sarayında Ebedi Şef Atatür· 

t kün emirlerlle yapılan v inkıl.iib ta
bnlzde mühim bir merhale teı • 

kil eden bu toplantıda Türk dili, 
çok ehemmiyetli bir mesele olnrak 
ele alınmıı, yabancı kelimelerin te
sirinden uzak, güzel, temiz bir Türk 
dili meydana getirmek üzere çalıı· 
malara ba,tanmıştı. Bu çalıımalar 
bugün de Milli Şef ismet lnönünün 
çok yakın aliıknlarile günden güne 
ilerlemclde ve verimli neticeler ver. 
mel edir. 

Dil Kurultayının ilk toplantıs.ı • 
nın yıldönihnü miina ebetile bugün 
yurdun her tarafında dil bayramı 
olarak kutlanacak ve yapıl n tö • 
renlerde Türk dili davasının ehem· 

[Devam 5 inci sa.>lada] Tarihi bir re.um: i!becıi rıe MiW Şefler Dil Kuuıllayınaa 
--~~--~~--------------~~~----------~ 

, Tork -1 giliz' Ticari ve i tısadi işlerle 
ticareti valiler ve belediye reisleri daha 

~.iı.r.1:41".!~:4 

Şark cephc•İnde tahrib edilen 6rr ltlJprd 

Bertin 25 (A.A.) - Alman sokakları ve bıuka müstahkem 
orduları başkuman.:lanhiınm teİ> atratejik noktaları İşgal etmiş • ı 
liği: )erdir. ı• l 

Kafkasyada Alman ve mütte- Şimal cephesinde <liismanın ngi izler T ürkiyeden 
fik kuvvetleri düşman taarruz- yaptığı şn§ırtm"l taarrı:zları pÜ!· daha fazla mal 
larım püskürt?rek yeniden top • kürtülmÜf ve 36 Sovyet tankı tah 
r k kaz nçl rı eld~ etmislerdir. rib olunmuştur. almıya karar verdiler 

Kafkas.ya kıyı\arı nçığındı, St lingrad dou.ısundak\ düş • 
dütman deniz hedeflerinin bom· man hava alanları gündüz ve ge· 
bardımanı sıraıımda iki Rus ge • ce bombalanmı~tır. 
miıi bombal.ırla ağır hasara uğ· Sa'ratov civ ı-mcınki petrol de-
ratılmıttır. poları gece bombardımanlarile a-

Stalingrad bölgesinde hü<"um teşe verilmittir. 
kıt'aları çetin savıu~lardan ıonra [Devam 5 inci aaylada] 

C Askeri vaziyet :J 
Merkez ve şimalde başllyan 
Alman taarruzlan Moskova 

taarruzunun alametleri midir? 
Yazan: Enıekli General K. D. 

Londra 25 (A.A.) - Times 
a-azetes.i baımnkalesini Türk -
lngiliz ticaretinin göı.terdiği bJ· 
yük inkİJ&fı tahlile hasretmİ§tİr. 

United Kingdon Commercial 
Corporation tat'afmdan imzala • 
nan yeni mukavc\ lere göre, ln
giltere bu sene T~irkiycdcıı ge • 
çen seneden de fn.d mahsul al
maya karar vcrmi,tir. 

Times yazısında ıöyle diyor: 
((Yunanistanlıı Adalar denizin 

deki Yunan adalarmm Mihver 
devletleri tarafından İşgali, Tür
k.iyeye mütemadiyen da.ha fada 
İngiliz mah gönderilmesine mıi· 
ni olamamıttır. Tiirkiye lngillere 
ve Amerikadan bithnss demir 
mamulatı ithalini artıracağını Ü· 
mid etmektedir. 

(Devamı 5 inci aaylada) 

yakmdan vazif edar olacaklar 
Dahiliye Vekaletinde de iktl
sadi işler adlı bir bro kuruldu 

Ankara 25 (Hususi) - Tical'İ 1 dir. Dahiliye Vekaleti bu husus 
ve iktııadi bakımdan hükumet lar hakkmda dirckt"Jlerini vali . 
tarafından alman ve alınacak lere bir tamimle pek yakında ve· 
türlü tedbirlerin tatbiki ve ta - recektir. 
~bi .v~ bu arada Lorçlandmlrria Bu yeni vaııi:ıel dolayısile Da 
ışlerının noksansız ol11rak yiirii • biliye Vekaletinde iklısadi işler 
tülmeııi için Vlllİ ve belediye rdıı· bürosu adlı, bir biiro kuruldu 
lcrinin daha yakından vın:ifedar Şube müdürlct'İndcn Vlemduh 
kılınmaları kararlaştı. büronun ba§ına ge"İrildi. Bürr 

Valiler ve belediye r~\rlcri bu Ticaret ve lktıaad V kaletteril< 
itler fevkalade zamanın istilzam valiler arasında r~lntayı temin 
eylediği ehemmiyeti verecekler· edecektir. 

Muhtekire ne yapmall ? 
istiklal mahkemeleri teşkili hakkındaki 
teklif halk arasında nasıl karsılandı ? 

Miiftcrekeın yapılan deniz bare
ketıeri çerçeveioi Jçinde olmak üze. 
re, Japon barb reınlleri Atlantikte 
hareket yapan Mihver kuvvetlerile 
temasa elrmlılerdir. Abnan harb 
reınileri, Japonyanın harbe ıirltin
denberl Hind denizinde Japon kuv• Şiddet ve dehfellnl biç de • tutan bütün insanların muharebe cf. 
vetlerile )f beraberliği yapmakta iİftlrmeyen amansız bir boğaz.. mesi demek olduğunu V& mitlet}erİn 
bulunuyorlardı. Japon denizaltıla • iafma teklinde devam ecten Stalln. yalnız muayyen bir klltlltnın muha.. 
rının meydana çıkıtı. mevcud ltbir. rrad meydan muhare~I b\ze ayni rebelere !i,ıfrak etmekte olduğu es· 
liğlnin ıimdl Atlantiğe de teımillne amanda Oıtaçağa mahsus. barb ıe- ki devirler ve harblerde mevcudl -
imkan vermektedir. la1 ve usullerinden bzılarını ve bu 1 yetleri tehlikeye diiJen milletlerin 

Bir Japon denizaltısı bir Alman arada Nefirüun usulünü de hatır· ı bu harb usulüne müracaat ettiklerini 
lisaüne gehnit ve müteakıben kendi bttı. Sa~n oku~larımı:r:dan bilirler. 

Vaşingtonda yapılan 
hesablara göre 
muhariplerin 

askeri kuvvetleri 

Bir ikhsadçı diyor ki : 
''ilim ifl4s etti, son rolü 
ceza kanunu oynamalı!,, 

Guüne dönmek için tekrar den ize pek çoiu, bu eski liblrln eli silah 1 (Devamı 5 inci ayladn) 
açılmııtır. 

Varnadaki Sovyet 
konsoloshanesinde 
verici telsiz bulundu 

Budapeıte 25 { A.A.) - Bu· 
raya gelen haberlere eöı·e Bul· 
aar makamlart V ernadaki Sov~ 
Yet konıoloıhancginde yaptıkları 
•rafbrmada kıs dalııa üzerin • 
den iıliyen gidi ih~ verici telsiz 
hlakinesi bulmu~lardır. Bundan 
baıka mahrem Lir" takım evrak· 
la bazt infilak maddeleri de bu
lunmuştur. Konııo1o8lıanenin aja
nı olarak çalı~n bazı Bulgar 
gençlerinin iıimled Öğrenilmi~ 
v.e bunlar derhal tevkif edilmİ§· 
tır. 

,.'! a• ajansı te"zib ediyor 

j 
lnoskova 25 ( /ı •• A.) - Tass 

a ansı bildir: yor: 
Berlin ve Vic}l\' radyoları Var 

had k. · ' a. ı Bulgar ltonııolosluğunun 
[Devam 5 inci •ay/adcı] 

Sahte v sika tanzim eden 
Dikili kaymakamı dnn 

muhakeme edildi 
Suçlu, istidasında kimseyi izrar etmedigini 

vekalet tarafından takdir edildiğini bildiriyor 

Ankara 25 (Hususi) - Ve ·ıkararda Kemal'n 1936 yı • 
kalet emrine alınını Dıkili kay- l~nda • Ankara .Huk1Jk Fa~~iı~!c .: 
makamı Eskişehirli Çoban oğlu ıme aıd Antetlı ve altı muhurlu 
Kemal Etizerin muhakemesine ve imzala bir kiiı!ıch silerek hu· 
ağırcezada bugün Lnıtandı. Ken· viyetini yazmıt ve bunu. fakülte· 
dis.ine İmad edilen su~ sahte ev· den ahnmıf muvakk l bır ves.ika 
rak tanzimi suretile kendisini haline getirmi~ Vf! bununla ta • 
yilkııek taba.il yarmıı ıı:öıterme· puda vazife al:nıf olduğu ve da· 
sidir. ha sonra da dahiliyeye müraca· 

Reis maznunun hüviyetini sor· at ederek Edirnede tnaiyet me· 
duktan sonra -hkikatm açılma· muru olduğu, oradan da kayına· 
ıana dair karar9amc okundu. Bu (Devamı r.ayla 4/2 de) 

' 

Hakkı Tarık Usun dünkü «Va 
Vaılngton 25 (A.A.) - Yapı. kit» de şayanı dikltat bir ya:ı.1111 

lan besablara göre, Almanya 12 çıktı. Muhamr bu makalesinde 
milyon, Rwya 8 milyon ve lnıllte- ihtikar auçlulanna ıimdiye kadar 
re 5 ınilyon asker çıkarmııtır. Bir- tatbik olunan asgari ceza hadle· 
leflk Amerika 12 milyon klılllk rinin bazı takdiri sebeblcrle ar· 
bir ordu hazırlamaktadır. İngilizler- hnlmaıı yolunda Adliye Veka • 
le Amerikalılar taarruzlarını &on Jetinin müddeiumumiliklere yol -
hadde çıkardıkları :r.aınan Alman ladıiı aon tamimi bahiıı mevzuu 
orduları hemen kim ilen erlmiı o • ediyor ve diyor ki: 
lacaktır. Bu hadisenin gelecek son- cı- Muhtekire karşı en yüksek 
bahardan evvel vukua cehnesi bek· ceza tatbik olunmalı, hatti. bu
lenmcktedir. nun için de latildal mahkemele· 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ri kurulmalıdır.» 

Piyasadaki şeker Dün mühim bir ikbıı di teıek· 
külün baımda senelerce bulun -

d rllgo,,;ının sebebı· ne muş, bu itlerde ihtisas yapmıı a bir zatla bu mevzu;ı dair görü-
§Üyorduk. Bize nok\aİ nazarın• 

Bakkallar Cemiyeti halkı teker 
vermiyen esnaf la mücadeleye 

davet edec..ek 

§U cümlelerle anlattı: 
<t- Biz piyes.ayı, ticari, iktı· 

sadi prens.ib ve eıa:.larla yürür 
bilirdik, maalesef yanılıyormu • 

Son günlerde piyasada tekrar ~uz. Bazı büyük tchirlerim~zin 
§eker buhl'am bnş göstermiştir. bugün içinde bulundukları pıya· 
Bilhassa büyük bakkallarda fC • ııa vaziyetleri u kadal' gayri müs.
ker bulunamamakta ve bakkal- bettir ki, bunu ticari ve iktıaadi 
lar şekerleri bazı tatlıcı ve mu· es.as ve kaidelerle mütalea ve 
hallebicilerin toplad1klarını id • halletmeie imkiin yoktur. 
dia etmektedirler. Bütün tetkiklere, incelemele • 

(Devamı ta)'la 4/2 de) (Devamı 4/2 de) 

Hakkı Tarık '1"• 

Men'i iht.kar 
mahkemeleri n1i 

kurulc:cak? 
Öğrendiğimize göre lhtik"rla da

ha !lddetle mücadele için bir müd • 
ıdettenberl alakadarlarca yopılmak
la olan tetkikler son safhasın .. J. 
mit bulunınaktf.dlr. Bu tctkikl r ıo· 
nunda hazırlanacak ol n yeni ka -

(Devamı 4/2 de) 
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C llavac1.l1.k =ı 
Mihvere harb açan 
Brezilyanın mevkii 

ve havacılığı 
( "Son Posta,, nın havacı mütahassısl yazıyor ) 

B iç fÜphesi.z Breııtilyanan )'Olunua bu iki kıyı arasmda ol - Mihver devletlerinin iki çember 
Almanyaya barb ilanı .... , bakımıadan da vaziyet na- içine almınuma yardım eder. 

harbin seyri 'bakımından netice ziktir. Bunlardan biri: Sovyet Rusya, 
üzerinde pek teşirli 1ribi eörün- Brezilyanın aakeri havacılıiP İran, Irak, Suriye, Filistin, Mısır, 
rnüyor. Halbuki Brezilyıtnm Mih- milli müdafaa nezaretine b;ğlı Sudan, Hatt:üstih·a Afrikası 
Verle haaım olmaaı onlar için bir bir aakeri havacılık müdürlüğü (Fransız), Britanya adası, İz
çok avantajlarm kaybolmau ma· tarafından idare edilir. Ayrıca landa. 
nasına gelir. Her şeyden ev- bahriye nezaretine bailı bir de- Görülüyor ki bu çemberin ba· 
vel Brezilyanın mevkii ıimali ve niz tayyarecilik m\iclürlüğü var· zı zayıf yerleri olmakla beraber 
cenubi Atlas Okyama&!Aı·ınuı en dır. Takriben (9) tayyare alayı- Japonya da bunun dışında kal
dar yeriııde ~ulunmasiJe kıymet na malik bulunan Brezilya bar- maktadır. f kinci cembcr ise bu 
kazanır. bin Amerika kıt'asm;a yakla§ma- mahzuru önlemekte \'C birinciyi 
- MalUın olduiu Üz\lre Brezilya· aı sıralarında bunu artlırm~ o- takviye etmek~~di.r. Bu da, Alas· 

daki Natal ile ı;arki Fran.sız Af· Jacaktar. ka, Kanada, Am~rika, Yeni Ze· 
ı-ikası sahiUe.-i arMındaki kısım Sivil bavaeıhk da c.ldukça iler landa, Avustraiy'l, Seylan, Ma
Atlu OkyaAueunun en dar lmı· lemİ.f ve. kuvvetli bir tetkiJata dagaskar, cenubi Afrika, Brezil. 
nııdır. Brezilya bifaraf kaldığı bailanmıtbr. 6 aero klübü vf: ya, Amerika, Kanado., Groenlad, 
takdirde kartı sahillerdeki Al· tayyare mektebi vardır. 10 ka· Sptizbergdir. 
nı.an hakimiyeti dolayıaile bu dar dar milli ve ecnebi h:wa nakliyat Gayet gen;ş bil" çevreyi saran 
deniz k.ıamuun Alınan denizaltı· tirJteti Brezilya ile muhtelif ül- bu ikinci çember gitlilrçe tahkim 
larından, uçaklarandaıı ve koriall keleri birbirine bağlamaktadı.-. edilir ve ayni 7~tand.a yavaş 
&emilerinden temi;denmesi çok Havacıhk m~aatı da muhtelif yavaş daraltalal.i!irs1..• ir,inde ka· 
&'ÜÇ olmakla berabe;r bu gemilP- ecnebi ve yerli firmalar saye~İn· lan hasımların nefosi kesilebiFr. 
rin ve uçakların Bolatlıa-Dakar de ilerlemi,tir. Bia·çok memlek(·f· Hadisatın zam,'\nla !')eler vöste
ve daha birçok üslerde barınma· !erde o!duğu gibi harb düsüni.il- receğitıi şimdiden keı>tİ~·nıek zor 
aı ve buralardan himaye edil- meden ekser sanayi müesseseleı·İ olmakla berab~,· müttefiklerin 
nı~i mümkündür. ve fabrikalar Rin de Janeyro cİ· muvaffak olma!>! kin çıkar yo · 

Dakarda Alman hakimiyetinin varında teksif edilm=ştir. lun hu olduğu daha kuvvetli Lir 
bulunduiu şüphe götürmez bir Brezilya, memleketin birçolt iht:mal olarak görünüyor. 
hakikattir, bunun gibi onlal'f"..a yerlerinde asri tesisatı havi bir H. U. 
lüzumlu görülen diğer mühim çok uçuş meydanları yapmıştır ..... T ... :V ... k ... f ... e ... d.:ı·l·~·n ..... ;;, ·u"h"t'e"k'"ı.'r""' 
Üslerde de hikimiyatlerini kabul Bunların en mühimleri 70 kadar· lJ ~· 111 

etnıek lazım geHr. Şu halde bu dır. Bundan başka daha birçok 
denizin en dar luamıntn bir tara· kara ve deniz ta,-yarelerinin ini11 
f1nda kendileri, diger tarafında ve kalkı,larına mÜ3aİd hale so~ 
da bitaraf bir devletin bulunma· kulmuş alanlar lıazırlanmıştır. 

Tahtakalede, Ha:.nrcılarda 45 
numarada şekerlemecil:k yapan 
Panayat AngelicliJ isminde biri 
Amerikadan gefo-ttiği kakao ya
ğanın kilosunu 647 kuruştan sat· 
masa İcab ederken 1300 kuruş· 
tan satmı~ ve cürmü meşhud ha
linde yakalanm:~tu-. Dün milli 
korunma mahkemesinde yapılan 
sorgusunu müteakib tevkif edil-

ıı İflerini kolayla~tırır, hunun ak· Dakarda yapılan ilk İngiJi:ı: 
si olarak karp k1yıdaki devletin hareketi malUm. olduğu Ü:r.ere a
anuhasım tarafa iltihak etmeı.ıi kamete uğramı~tı. fakat Brezil· 
hu dar deniz kıımıtntn yarı haki· yaDın harbe (~İ bundan .sonra 
hlİyetin.in elden çıkma~ı demek yapılacak böyle bir hareket için 

--'--~-----..:c.:..ıl-A...L..!ll-...!I.-A...Ld.U · hk bah et· 

Söz Aras1'!1da : 

Sigortacıhk niçin en fazla 
Amerikada inkişaf etmiştir? 
İlk metre ve kilogram numuneleri 

bankasının kasalarına 
Fransız 

kaldırıldı 
Amerika kadar dünyanın hiç 

bir tarafında sigorta mua.melele· 
ri inkiıaf bulmuş değildir. Bunun 
sebebi, yeni dünyanm akla ıele
bilecek her ~yi sigorta etmek 
hususunda gösterdiği kolaylıktır. 
Yeter ki sigorta müesseseıının 
istediği prim verjlsin. Bu sebcb
le, herkes, her istediğini sigorta 
yaptırabilir. Mesel.i ge~enlerde 
bir sinema san'atkarı kadın, per
de üstünde çok ho,a giden tebes· 
sümünü 30 bin dolaı-a sigorta et
tirmiştir. Halbuki bu kadın Av
rupada olsıl idi, hiçbir kumpan· 
ya böyle bir feYİ sigorta etm;ye· 
ceği gibi böyle bir talebde bulu
nan kimsenin de akl,ndan zi>ru 
'iJduğuna hükmederdi. Amerika
h böyle düşünmüyor. Onun mü
lahazası şudur: 

Bu san'atkar hayatını hu te· 
bessümü sayesinde kazanmakta· 
dır. Bu gülüşü kaybettiği gün se
falete düşmeye mahkumdur. Bi
naenaleyh matlub olan prımı 

vermesi şartile yalnJz tebe~sümü 
değil, bakışı, sesi, y·ürüyüşü bile 
sigorta edilebilir. Bundan ötürü
dür ki karısını an-cak yanakla
rındaki çukurları için seven bir 
milyoner, bu çukurlaı ı 300 bin 
dolara sigorta ettirebildiği gibi 
zurna sesli bir san'atkar da aeaİ· 
ni 200 bin dolara sigorta yaptır
mıştır. Çünkü halk, onun sesini, 
o tonla sevmekte ve o da, bu sa
yede para kazanmaktadır. Nite
kim zayıflığa, fişmanhğa karşı 
sigorta olabilenler çoktur. Maa
maf ih Amerikada bile garib te
lakki edilen sigorta muameleleri 
arasında Şarlonun 60 bin dclara 
sigorta edilen meşhur ayakkabı
larını, maruf kovboy T om Miksjn 

• - -1---1-.--- ..:._.,...M., __ 

beygirini bu arada kaydeylemek 
lazımdır. 

l lk rr.etre ve kilogram 
niimune:eri 

İster iki, ister daha fazla mil-

let arasında bir muahede yapıl
dığı zaman, bu ve.sikanın imza
lanmasında kullanıian kalem ve 
hokkalar, teberrüken ya bir mü
zeye hediye edilir veya imza he
yetine dahil azaya dağıtılır. Dün-

(Devamı •ayta 4/1 de) 

ru: 1 2 9 1 'l 

YCN~ı:-uı:en ~7.i 1 ~ 1 1 j 111' 1 I il 
~::.Kal~ dıwan 2 -.---.--.-1. .~---il 
2-BirJiayı 12) ---------~= •------

(.) yer maıwı.ma 3 il' 
gelir l3l, t.. .------------- --

3 - l\leşhur bir __ • 
eğlıınce p;ı.rkı ıııı. , -- ı., 

4 ·- Bir ne-ol " -------------------
ha.yV~n )'31\ruları il 
m. f. 

5 - Bir nevi bı. 7 ---- - - - -- --·--
çatl tlca.reti yapan ________ ,_ __ -

~:~·~m~ra:e: : --·--·--ı-----== 
(41, Ters mühür- J 
lemck.. lkma.I (5). ){,il, .....____ --

1 - Karadenizli 

!3). EltWsenin bb- kısmı l3), Teıniıi çokl (2), 
ohmyaıı <21. 4 - Rekıli.mllaır (6), ntr sa11 131. 

8 - Bir emir (2), m~ nevi çizme (3.), 4 - Futb<>1-ia bir bblr (3), lngfüzle. 
Duyp (3) • · dn en çok lııuı1hndıkLln bir Lsim (3). 

9 - Bir his (3), Ek (4). 6 - .l\fadta (6). 

10 - Vücudun suyu (31, Arab yarun '1 - B.ir isbn (5), Bir emir ('?), 

adasında bir diyar (5). 8 - TanıDıi btı- sima (6), Olma • 
Y1*arıdıa.n aşa.ğı:ra. dağru: mit ( S), 

1 - Futbolda hasam t:ı.rafa yapılan 9 - Vücudldıakl şiş (2l. Bir kadın ~ 
sa.11 (3), Olmaımıe (5), mı (6). 

2 - İml!çı lmıım un. ıo - ist.an1>ıalda bir semt l 4), Bir 
3 - lıi Bir t.aıf .... (1), 

~~-~~-~~-~ 



Halil pehlivan göz kapak1arı· 
nı kapayıp gülümsedi: 

- Beli, utaavirn gibi g-Orünü
yorlar. 

Kethüda geçme kapıya ilerli
ye~k bir gözünü de1iğe yapış· 
tınlı: Evet pehlivan doğru sÖy· 
lemişti. V eziria.z&nı Mehmed Pa
şa anahtar deli~inden mükem· 
melen görülüy;ordu. Mustafa 
Bey yavaıça doirularak sai eli
ni Halil pehlivanın omuzuna 
kodu: 

- Baka peh!ivan, ziya.le dik· 
kat eylen.. Aman gözünüzü .M?ve· 
yim, sadTazam pata efendimiz 
'<yeddi yümaileriniı> [1] hava· 
landırıp üç defa sallamadıkta 
içerüye hücum eyle.men arala· 
nım. 

Halil Deli Huanm y.uzuoe 
haktı. Deli Hasan ağa alt duda
ğını büktü: 

da buldu: Saray .önü yüzlerce 
atl~ yeniçeri ite sarı~mıştı ! 

lbrahim ağa ürkek ürkek ket
hüdaya sokuldu: 

- Geldiler! 
Mustafa Bey derin bir uyku

dan uyanıyormuı e-ibi ailkindi: 
- Aınan renk vermen ağa ka

rındaşım. Hemen beni lakib ve 
taklid eylen! 

Diyerek kotlu, tepeden tıı·na
ğa kadar silahlı Patrona Halile 
yanattı: 

- Buyurun, Luyurun aia yol
~atıauz, fermanı hümayun dahi 
az mukaddeminde gelmİJ? idi. 

Patrona dik dik baktı. fakat 
sea çcka'rmadan ardında geniş 
l.ir yanlll daire çizen yoldaıJla
nna diadü: 

- Bundan hir yana kıpran· 
man yoldaşım. • 

Korkunç adamlar bir ellerini 
göğüslerine götürüp bu kesince, 
Patrona kethüdl\ Mu:>taf a Beye 
4iöndfü 

•Soa Poetu am MeM ..,...am, l1r---------:------------
, 

~t~N~ği kadın 
NU~JltT ÇAfA eofKUN caratır 

«Muslu» ve kahveci «Alin yi av
ludaki yolda~ların yanından bir . - Durdukça fona olacağım. luğu, herkes~ na·tarı dikkatinij Bu eser, bütün san'atmı göster· 
ayak boyu kıpırdanıp nyrılma- hır parça kaldı deiil mi~ Süratle celbetmekten hali kalmamıştı. meğe, ki.fi gelecek kadın· jşlen· 
mış gördüler. Ardlarmdan yal- çalarım. Saadet Hanım: - Bir §eyler mişti. Bilbusa, tonları~ deri., ta 
nız Patrona Halil geliyor, onun - K.or:kuyorum Vcdad! oluyor, Vedadda bir gayri tabii- bavvülleri, hqlarla mücadele e 
ardında da on be, iri yarı keçeu Ablasının çenesini. okşadı: lik var!ıı hükrnünii vermişti. Gö- der şeklinde gayet seri hareket 
külah yürüyordu. - Müsterih ol .• Basım dönü- nül babasına diyordu ki: ler, bir dakika içinde bütü.-ı salo 

Kethüda Muatafa Bey: <Ey- yor, kalbimde şiddetli 
0

bir tazyik - V edad Bey rahatsıdanc:lı nu :hayrete düşürmüŞfo. Salo 
vah ••• Bu herif tuzağa diişmiye· var, fakat bunlara rağmen cala- caliba! Yahud bir şeye canı ıııkıl- kulaklarını değil, gözlerini kul 
cekı> diye içinden dü_şüadü! Bu bilirim. Bu son konseriıudi; za~ dı. Yazık, neş'esi kaçm1~. Halbu· lanıyordu. Herkes, tu~lar üzerin 
tutumda bu adama ne yapabilir- ten •• Bir daha V~!"e~t":k değilim! ki timdi kendi eserini çalacak. de görülmez bir hale gel~n elle 
}erdi? Bir fey yapıba bile dıfarl• - Ne oldu aana 'Vedad cocu- Meserret Hanım, mendilini diJ rine gözünü dikmişti. lzlırabınm 
da Mualu ve kalıved Alinin ar- ğum? Telgraf bu kadar mı~ teıir liyordu. Endi§esi .çok büyüktü. çeıi.dli hislerinin. huzursuzluğu 
dında bekliyen yüzlerc;e pÜr!lilalı etti? Doktarlar, Vedadın heyecandan nun int:.ikaıııını tualardan alma 
ihtilalci bir saldırışta sarayı - Yalnız telgraf değil abla.. azami derecede ıiakınınasmı söy- istiyordu u.nki.. Tutlara büt"' 
altüst etmezler mi, sadrazllmı, Bana bu alqam pek çok _şey tesir lem.işlerdi. Karde::inin, iistüste kuvvetile vuruyor, bu :süratle sar 
vezirleri ve saray muhafızlarını etti. A.sabırn çok bozuk. En kü- gelen bu sürekli heyecanl~dan .aıldıkça, aaçlan alnına dökül'" 
parça parça edemezler ıniydi? çük şeyden sars.lıyorum. tıkanmasından korkuyordu. yor, ba halile akrobasi brıreket 
Şimdi kethüda, asıl mecliste bu- Makinist sesleniyordu.: Kocası soruyordu: leri yapaa bir pilota 'benziyord 
lunduğu için daşuıda olam bite· - Hazır efendim! - Nesi var Vedadm kuz:um? Bu hareket aağnağl içinde k 
ni bilmİyen sadrazam Mf!hmed dadMeserrl et Hanbı~: bir elile, Ve- Sahneye gittin, hir şey mi oldu? dinden geçmi,ti. Gözünde hayal 
Paşanın yanlış bir harekf:tte bv- ın anında .ı ıKen terl<>ri a· - Biraz kendini rahatsız his- başında hıçkıran bir ç~ık, loca 
lunmasmdan korkmaia başlıyor· cele acele kurularken, Jiier eli- sediyor. ler uçuşuyordu. Loş bir odada di 
du. İçeri ... irip Mehmed Paunın l te, kolunu tutmu~tu. Vedad, ellerini tuşlara doğru 

• -:- k vana uzanmıs, bit:" kadın rady 
kulağına bir şey de söyliyemiye~ - Sakin olmaga ÇAhş V.edaJl uzabr en; dau. kendisine gözleri hayran 
cekti! _Mümkün olJugu kadar ah- - Doktor Muhiddinin hakin 

- Maslahat «l~eltaalı> e gE'· 
lür rnü sultanım? Bu fırııat bir 
dahi ele geçmez! 

Kethüda gözlerini ~ei&n.ileş· 
tirdi: 

- Bre Öne dü:ıüp yol gösterin! 
Kethüda ve tı,,.aJıin1 ağa öne 

.. • '--- d .ı..·•--t· düsüp yol göuerdiler .. Merdiven-
"'ga a.&rın apın, \1,11l1UDC ı l • k --' - _s_ k . . 

h ••kA • t .. 1 l y erı cı ar.ıar:aen ucactt mıs .gibı 

F I
Ak f 1 4 varını•! •• diye mırıldandı. Heye- lakla parhyarak bakan bir ge 

e a et· a · · · · "' kız, parterdeki vahfİ, muhter · 
Pa ......... -a Halil ve ardtndaki - Ben burada ka~ayını -·?. can beni çok sar.1ıyot', hele böyJ~ 

.. ~Ullll • uu b• b• • ~ 1 bakı~ı ceaç kadın .• 
zebella gibi silah~lel" koc& sofa - Hayır, locan4 dön! Kol'"ka- ın 11' çe1•u 0 ursa... 
tahtalarım gıcırdata una iler· cak bir şey yok.. Kendi sonatlarından birini ça· 

Dramatik Mr :ıülriitu müte 
kıh, tekrar bütün o gUrü1tüJ 
motiflerin sesi yükseliyor. En k 
lın tonlarda ve gene ayni çılgı 
hıt.rPkl!"tle sn?1at ııonll e":vor. 

d k ti • _,.ı:.&L -~ ey enı)'Ol"ıar ı. :..a ın ust ·ua· u umet» ı eemmu ey en. a'k ifl .. 1 _ d I Ak• •• L 

o a.n a -te" e u P~·lDll.Ma&n '- dl d"· ... 
lemeae La•lamıtlü~-'ı. S h d lıyordu. Bu ask, hiddet, isyan, • u ,,. ~· a a neye oğru yürürken, sa· ·r d d ( Arkqı var) k. inkisar, ümidsizlik ı a e e en 

f ı .. · y h'b. sa Çt•tp ta ar anna onunce, erman ge ur ıse... a, sa ı ı · 
dcv\et haıtretleri. tehirde laide --------------------------------

derpİf buyururlar ise? •. Mehmed Askeri FabrJkalar Umum 
Paşa efendimiz her -ihtimale ıkar-
fl bu suretle hareı.-et ferman bu- Mu·· d ~~rlu .. ıru·· nden. 
yurdular "e t!ldıİf' v~ tavikıı va· tıtt b · • 
rid idüğüne dair "'nebzeıı tefev- Yüksek İnşaat Mühendisi Alınacaktır. 
vüh buyurmadılar. Bu yoldaki 
iermanlan ihtiyata ria.yetlerin
dendir ! 

Deli Hasan: 
- O başka yoldaşım. 
Dedi, ardında sıralanan ırı 

yarı «aerdenıeçtilel":> e döndü. 
Sokak tarafında at nah ~akır

tıları geliyordu. Dak1§1P sapsarı 
kesildiler. Kethüdll Mustafa Bey 
vakit geçirmeden dışarıya, dış 

merdivenler tarafında seğirtti. 
Merdiven baıına 1:eldiği 2aman 
İbrahim ağayı ~aşkın bir durum· 

r 1 ] Sa-ğ etıiJ 

Umum moourFiıı,'Um!lz mersez itşkil.i wda. i.ıi:Uhdam edilmek üzere aşağ:Jde. 
ki şart.Jn.r dll;~e.>.in4e üaeLlı b·r ) !ik.."'6k fnsa.aı mühendisi alınacaktır. 

1. - Menwr:.ıı kanununun 4.cu m:ı.J•:lesinde ya:ı.ıb eı-safı w.ız bulunmak. 
ı. - Mecburi aSkerllk nz\fe~ini ifa etıınş bultınınak.. . 
3. - l\'~k ;iCTC't JS51 ~yıh kanun hükiimltır'iıı~ göre tesbit aclileoekw. 
llür.a<".a.a.t ecıo, eklerin sarih ve nkırrıaklı adresle.ri y.aa:ı.lı :Iilıe;ı;çeicrine aşa.tı. 

da yariı vestxa.~n batta.y-:tcakları:lı:r. 
A. - Hüviyet <·ilzdanı \'eya .mu.5:'1dd3.k sureld 

B. - İyi durmn mıu.'bafası 

c. Okııl p,haitttn:anıe.;;i \•eya musa;(l<ta.k mırdi ı ya'f1anc-ı m~~kttt.? taJısH 

etmş ohwdaırın 3458 sa.yılı ki\nuna goreaı'lmalan lctba. edcın yli .seı. miiheıuis. 

lik ruh&a.tnaınelıerl1> wı n•.ra ınusaddak ~i. 
D. - Askcli1.k terlıl<ı Te."1l;ası V<"Yll. ınus:ıd~ sureti. 

• E. - Evvelce Ç9lıştıkl.ır:ı ,-ı:rlerclen a.ld.lkfa.Tıı bonserivs!erin aSlı 
ı1ak NıJ"etleri. dDZ3l• 

ın ve metin .ılmağ.t. çalışı~ or, çok hareketli bir e~erdi. Yani 20 
kendi kendine soruycrdu. Beni yıllık hisleri ve ~u dakikada ge~ 
bu derece aarsan FÜ'.!.Unun tel- ne bütün aid..Jetile duv~oldl'n .. 
gra.fı mıdır? Bu, l:,u kadAr izam ilk motif. p1vanonun kalın ta-
edilecek bir mesde değil. Kon· bakalarından fısk\rmışh. EtlPri. 
serin başındanberi üstiiste vuku- .tuıılar ü.stünde birbirini kovalar 

Halkın, kulak zarlarını pati 
taCl\k kadar .,e:ürültiilü te:r.~hür 
tı bir uğultu h11.lindP. sahn<'ye h" 

bulan hadiseler, hiK tahavvülle-
ri, yorgunluk, heyecan hepsi bir-
birine İnzimam etmi~ti. 

- Çocuk gıbiyim! dive <lü~ü
nüyordu. Kimi aeviyorum, kime 
zi.fım var, kime ac1yoruın. ne İs 
tiyorum, ne düşiinüyorum, ne o
lacağım bilmiyorum. 

Projektörlerin bol ı~ığı altın· 
da yüzünün küflü bir renk aldı
ğı pek görülmüyordu. Fl\kat hal
siz, isteksiz adımlarla ve yorgun 
bir çehre ile piyanonun önüne o
hırmuştu. 

Frağının eteklerini, taborenin 
arkasına attıktan sonra mendili
ni alnından geçirirkı>n luı:ı:ıınu:ı:-

cum ed;yordu. 
gjbi süratle jsl~meğe ba•!amııth· (Arkası rıar) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı nıerke 
sa tınalma komisyonu reisliğinden: 

ı ...._ Kooıtsyonda m~ıcud nümımell'rirııe 11ygun !}t'!kilde '7000 yedi bln 

kıundurası kapalı za.rr usulrte ekıd?tmeye 'k.onımıştur. 

2 - Ko•yonda m.e~·cucı bir nuıruırııh niimıme ı,in 82250 ve iki numara 
nümune .için 91000 Hra bt."llel tabın.hı olmımuştıu.r. 

3 - Bu haısU&!cüd ,a.rtna~ ve ömuueltt her ıün lromisy~ görülebüir. 

• - Eisfüme 5.11.942 tar.IJıine miisaılif Paır:arimi günü :saa.-t. 19 ela Al 

Gtimriik Mahııla.n Oenel Kom.utan1ttı ~eE Sa.tın.alma Jııomisyo 

~ ;vapıl.a.caiı.ndan istekl'Uerin bclB gün ve saat.k kanuni vesik:ı ve tel 
lll.IDllJf. akç.etreri fie birlikte komillyona baş vuıma1an.. dt%36~ 



(TIYA\~BULAil) Söz arasında !,-·-----..... 
lsııı~ul Bırsısı 

25/9/1942 açıtış • bpamş kıllan 

\.t:..~,i!;& 

Ar•ll4 Yt ' 1 f 

c.ndra l Sterlin 5.2! 
..... Y•rtı 10 Dola.r 110.70 
me'f!'9 ıto ~ıırr. 30.20 
1'1d.rid liQ ('eçe1a 12.89 

holm ı oo tsveo .Kr. 31.lG 
'Blr alrtım .ın 83.08 
24 &Y'aril& bl.r ~ külçe 
tiLın (51 



4/2 Sa,&. 

Sahte vesika tanzim Muhtekire ne yapmalı?. 
eden Dikili kayma- ____ _ 

Karadeniz sahillerini11 iaıeainde 
miihim bir rol oynayan bu ltaza.. 
mız ba bfdtundan bu aene ken--

clini lfÖ•termİf baia1'U.)'Or 

Bafrada 
Tütün.ciilük süratle inkitai edi· 
yor, kurulan Ciitiincüler birliği 
mahsulü mütevaa:utlarm elinden 

bur tardı 

kamı muhakemede (Ba'! tarafı 1 incı •aylada) 8 Beyazıd, Büyük Re!fidpaşa 
1 
re, komisyonlara velhasıl bütün caddesi 1 numaralı evde otııran 

(Baı tarafı I inci aayfadıı) didinnıelere rağmen piyasa k e n· Zekeriya lsagiller: 
kamlık kursuna g;rdiki ve kursu 1 di havasındadır. Hakkı Tarık U- «- En -i-yisi muhtekirleri bir 
bitirdiği, nihayet sicHlerin tet •

1

1 sun ~ü~aleasma iştirak etm~kten şerir gibi ipe çekmektir. Biz.im 
kiki sıraamda kağıdın sahteli~ kendı~~ alamıyornın. Bırçok muhtekirleri te§hir etmek kafi 
nin anla.,ıldığ1 belirtiliyordu. barb ıçı ve dı~ı m ·~mlekctlerde değildir. Esasında utanma ve sı· 

"'·-· --'-- (H A) ~-- •-· Baf.ra ('1..1-...--<!>) _ B-'- ,._~ R · çl b ht k olduğu gibi bizde de son rolünü kılması olmıyan bir mahluku teş· Y-T&1._ UIOR - ..,.._ .... ..__ .... ..., DUi• eıs au uya <' u sa e evra ı 1 d 
l
.__ nd kili.--- u:. ~- i'" ~-- •-"-ı~•·. '-lr mem'-L~ · t · tt' ., d. ceza kanunu oynama ı ır. ıı hirden ne çıkar .• Oalarda utan -y uı.rı an ·~ ı• .rıır-...-&11 v ~- - -- A ........ uı ~uz-. aen mı anzım e ın. » ıye sor-

)'leti hududları iç.İne bdu bütün Ka Her sene mÜyonllra. yükselen tütün du. O da: Halk ne diyor? ma, sıkılma olsaydı, hükfuneti • 

1 1_.:a_ ~-LM-~-hı -.L.!.._ ~:.:w ~ mizin son verdiği geni, serbes• 
racleniz sahi lerinin İaf0".1DUC uıü • ~·-- ıu1U1Me ~·· ... "5• para c~- ı:.vet ben tanzim ettim. Ai- Dün bir arkadaşımı~ da muh-

- L_ ,____ ı ı.. -"---'-_.. ··ı.-::.ı.,.,_ M rk tiyi bu suretle suiist,mal etmeğe 
him rolü aır.ao Çarf&ID.ha --u11n Y.ne. ~-. o~ıur. e ez lem çok kalabalıktı, ~iru sıkın- tekirlere nasıl bir <:eza tayin et· ~ L- bhM maki bera .. -y kalkı~mazlardı. 
bu bakımdan tq1d1i~ ~et . OG """'!' atma a baı içinde idik, onun için yap • meli mevzuu etrafında sabi-t ge- Değil İstanbul halkı bütün bir 
bilhassa bu ıı.eae kendini p.termlı- 1 ber ld mıılıJ)"eı)'e malik ve köyleri tJm ,, cevabım verdi. lirli muhtelif meslet.lere mensub cihan onların suratına tüküne 
tir Y alnııı: Se.m.M111Un cleiil, batta bWWtk oWuia içhı tütün parasJ B--- ..ı b" vatandaşlarla koııu~tu. A1dığı 
L •. • ı . ...,

1
1 __ ..ı_ 

1 
____ ........ _ L,~" ı.- oın bin'--~- __ ...__

1 
geçindiren bir . . unuan sonra .m..aznunun •r emin olun uçok ~ükür, yağmur 

uu a,,,. ....,_ ............ "9 uı-~- yçy ~ v_..,. d k d 1 t d d cevabları a~ağıda bulacakHmz. d' k:1 d' 
alt 

.. 4......,,
1 

.___ 
11

• lıer L-lk 5an'at h.U ~i.dlr Bef ad - ısb ası o un u. s ı a a su•;u • yağıyor .. n ıyece er il".)• 
ı vııa,. .... n ve uw ..,. ayet ... ı. ne -~ · r a sag 4 8 Kocamuatafapıışcula Siliu-

nın gözünü merine çevirdlii ve sol her taaJ tıütiin ile doludur. n~ evrakta saht~k.arlı~ olma . - rikapı caddeainde oturan ve bir • Ak•aray Maradpafa Tan· 
daima tes-akki ve refabanı tenıennl T~ bizim memekete her dıgını, yaztsı çok stlınmış olan bır d l t .. . _, .1 .. buricemil .akak 9 numaralı evde 

k • • d l · k ·· · eu e mueueaesınue vazı e 8° • emekli devlet memur/aranda Ah· 
ettf.rcliii Çarpmba, cidden ~imlf ~ OfW1'Dİze ı;nev;uu haricln~e agı ı e e geçtrere uzerıne ye- ren Nevzad Yalçın ; med Hamdi Yeler: 

• ..,.... meskJdir R- baz rlerd hllh «- Bütün bu fiat artışları hiç 

rm vardığı ilmi merhaleye çok 
uzak bir durumdadır. Hala sko
lastik bir zihniyetle tı:r cen1iye .. 
tin en mühim hayat unsurların • 
dan olan ticari davaları yürüte • 
bileceğiz zehab1nday1:? 

Bana kalırsa, bu davanın en 
rasyonel bir şekilde halli için ha
kiki iktısad bilginlerimizi sefer· 
ber etmeıniz İcab eder. Ancak 
içinde bulunduğumuz fevkalade 
vaziyeti de gözönünde bulundur· 
mak suretile kazai hükümleri -
mizde de ve bunların tatbikatın
da da lüzumlu tedbirler almak 
faydalıdır. 

Bu cümleden olarak muhtekir 
lerin halka, zarar ve'°dikle..i nis
bette en ağır cezalarla tecziye -
leri milli iktısadımızı k<ıruyacak 
ve korutaracak en muvafık yol • 
dur. » F. Ôner ..,e verimli bir yurd pa""••ıdır. Bu ıniitaiea. edilmesi Jazımgelen bil' niden yazmak suretiie bir vesika 1 (<- Muhtekı·r tu'"ccar ve esna· 

temenni haktkat.en yerindedir; zira · uu, 
1 ye e, a~ hazırladı~~ı,. ~rad!'n. uzun 2'.~ - fın ve bunların dı~mda kalan ha- §Üphe yok ki; üç be~ şalunn vur· 

ç...,.mba her sene t~krtbi (\ıarak .. f4e muttawında dotu dizgin man geçtıg• ıçın hadısede muru· zı soyguncuıaran cezaıandırııma- guncului• kaı1o,ım, oımaıarın· Piyasadaki s, eker 
seksen milyon kilo mı•tr ve 20 mil- bir ticaret mevzuu lıalinde kahnıı, ru zaman olduğunu> kimşeyİ ız· aı işi bugüne kadar pek hafif git~ dan ileri geliyor ••• Ha1km yaıa· 
)"Oll kilo fasulye ~irlr. kiıh kazandıran, kah kenö1&ile uğ- rar etnıediiini, .... azi\e3i er.nasın· miştD-. Devlet bu gibileri şiddet· ma ihtiyacı olan glda maddele· darhgmm Sebebi ne? 

Mü:tahsil ÇarJamha eldı- ettiği l"&flllllarl son santimine kadar ziya.. da Vekalet tarafmdan takdir e· le ve süratle cezalandırmalıdır. rini kar ve menfaat }ıırsile orta- (BQf taralı 1 inci ıayfaJa) 
hu milyonlart me~tln bu sahlLI na m.arw: btt'akan .,-keş bir 1ftlr. dildiğini, kursu iy~ derece ile bi- Üç be, dalavereciy.e büyi.ik bir dan kaldıran, ve bu.Qlar üzeı-in- Y apbğ'ımız tahkikata naza 
}erine arzeılımeıkte ve~ bölgelerde , ~~t ~~~ ~~~ _ _.~: tirdiği yazılıyordu. kütleyi ezdinnemek için, kanun de bir takım fiat farkları yara • ran Bakkallar cemiyeti bakkal 
yaşayan ve yüz binlerceyi. bulan asutg1 teuo1r rııe u gu t~- İddia makamı müruru zaman amansız hareket etmelidir. Vur- tanlar, bilakaydü ~art vatan hai· ve diğer ihtiyaç sahiblerine mun· 
müstehlik QDS1m1 bealemek gibi biiı ~a -~ eid~.iftir. Kuru~ ~Ü 11>lmad•tmı söyledikten sonra hiı.- guncalara hiç bir esbabı muhaf- ni addedilmelidir. tazaman fek.ar dağıtm.sktadır. 
yük bir İJİ ~r. ~ 8k-l1t:' Süleynıan Tift ıs- kimler heyeti suçlunun bu tale· fife tanımadan idam c.ezası ve - Bu gibileri, hapisle, sürgünle Mevzuubaha bu.hran bi:t. ı.at bak-
~ kazulRlll merkezi ol-~ ~ ~daşlarıı~ı.l~ bini raddetti. rilmelidir. Ta ki diğerlerine bir korkutamayız. Herhangi bir da· kallann yaptığı i .. tifçilik yü~ 

dukça ka.lababk bir telıirdlt. Son m~ bir ~m gayretae .. ~- Müteakiben iddia makamı id- ibret dersi verihni~ olsun.. lavere ile 100 biu lira vuran bir den husule gelmi, bulunmakta • 
yıllar içlndıe t.opı'ak "-~. de. ~ -~- Bb-hthı t7 ~ dianaıneaini aerdeHi M\iddeiu • Elinde olduğu halde ihtikarı muhtekire 3 yıl ML-güıı vnı: ge · dır. 
ier fiatını lndmuı, kaza ve koyle· ciiJiiiünü kl~ ~ye y arı•:; mwni, suçlumın sahtcı resmi ve· ö.nlemiyen bir yabancı devlet ınc lir. Muhtekirin, bugiinkü fevka- Aldığımız malumata göre Bak 
rinin refahı seviyeQN ıııah&ia dere. da et.yanı ı hale ıretinnege muv ~ . . ·-. 1 d k" 'f muruna tatbik edildiği gibi biz· iade ahval karııınnda bir casua- kallar cemiyeti yaıkındn halkı 
cecle yiikseltmlf, aundtuı merkez de fak ohıfu ayrı.ca bir azim işi olmU4- ~ıka t~~nnrıtbgı yo u~. a ~~ a· de de te,hir yapılmahdır. Halk tan, bir vatan haininden farkı muhtekir bakkallarla mücadele· 
faydalanmı§tır. Halen k.zanın bet' tur. Hilen Baha tütüncülüğünün _ e ve i.tira .~ suçı:; sak 1~ 0 f r . o mürtekibin önünden geçmeli, nedir?.. ye davet etmeğe karar vermi~ • 
yanında refah ve bundlllı mütevel- multıadderatına mutavauıtlar veya gunu ve_ ve.sı. ayı •rço c 8 ar yüzüne tükürmelidir. » Hergün gazetelerde okuyoruz. tir. Bu karara BÖr~ her hangi bir 
lld bir neıt'e ve hareket havas• es. sermayedarla.- değil, fakat sadece kullandıgı ıçın eezn .kanununun e Gedikpaıa Bolipuşa yoku- Şu kadar iatif-çi, bu kadar muh· vatanda§ bakkallardan birinde 
melde birkaç yıl önceki buhranlı tütiinciiler biYllğl hikimdir. Bafra 80 ve 342 nci madde~le cen • fU 103 numarada öğretmen Rıza tekir yakalandı .Jiye .•• Bunlann ıeker bulamadığı takdi"de doğ~ 
ciunon'.dan eser görünmemektedir. Samsuna elli kilometrelik güzel bir landınlmasını istedi. Ayman: ardı arası kesilmiyor. B'rz de di- rudan doğruya cemiyete tikayet 

. Kaymakam bu baha )apttğı top fOote ile J>aiıdır. Bu ~enin on~ Duruşma müde.faa için ba~ka <(- Bence muhtekire , verile • ğer memleketlerin yapbğınt tat· edecektir. Cemiyet 4ikayet edi • 
lantıda nııubtarlaNı köylünün 'bu yıl kilometreHk ktsmında hilen taml• bir güne talik edild:. cek cezalarda mümkün olan şid· bik etmeliyiz. f.,aafsuıa, şiddet len mağazanın verilmi'} c.lan şe-
dan nasıl islfade edeceklerini anlat- rat yapıhnakt.a ve bunun kı, gehne- --- 0 deli göstermek lizımdn·. Hukuk- gerektir.» ker miktarına ~öre istifçilik ya• 
mı,; lÇkl, kumar, fnhUJ ve bunlara den önce bitirileceğini Vali Faik Men'i ihtikar mahkeme- çu olmadığım için cezanın ıekli- • Felsefe öğretmenlerinde11 pıp yapmadığını tesbit edecektir. 
benzeY isTaf hareketleri aleyhinde Türel temin etmektedir. Her i,I ni tayin edemiyorum. Fakat muh Salahaddin Y«1uz: Bu sekilde ihtikar yaptığı tesbit 
misaller vermek suretı1e köylüye ınünaılc.ale imkinlartna bağlı bukm. ler.İ mi kurulacak ? tekirin fakir halkln sırtından na· ((- Vurgunculara tatbik edi- edil~n bakkallar tevziat listesin-
tetklnatta bu1unım1ftur. sıl insafsızca geçindiğini düşün • len cezalar hafifti.- Bizde ikttr.a· den çıkanlacaklar ve bir daha 

dui!un<I,.-an vilayet ve kay.makamlık [B t F 1 · · I d ] kl d ---·o a~ ~r~ !. ..ıncı ~aya a. dükçe kalbim.de ve kafamda bu di sistemler maalesef henüz a.s- teker alarnıyaca ar ır. 

Ed. t • de b" BafTaya hmusi blır ehemmiyet atfet• nan pr'OJelR onwnu~eki devre açt1 adamlar için hiç bir müsamaha ------------:.~-----------------
ırnB pOS anesm tr mekte ve gereken himmet esirge • ınaı-..ıa o:::.....:~ı.. M'tl t M 11 · d • ç· 12- h k 

hırsız Odacı meındd:edir. . .. ~~ .uu.run. ı e ec sın e his~etmıy~m. ır~m are et -[1 Saçınız D6kGliiforA, Bapnızda Kepek Yarsa? 
goriifü1ecektlr. lenle cernıyet dışına çıkan muh~ • EKS • R • 

çumı itlralf ettiıan biraz SON"ada Yapılan tetkiklerde h•usi men'i tekirleri ve bunların işlerini ko • MAJıK SAÇ ı ı 
kaçm~ır. Posta nıüdürliiğü paketi ihtikar mahkemelerinin ~ı laylaşt~r~nları b":. hayvan tc,~ir 

...._. __ ü.Jılf!!ill.l!>"b~ine verml · • Hıtaız odll(:I a- ve cezaların~eüendlrUmeai u • eder. ııbı halka ?..ı~stermek yerın· Kullanuu. t.kilal et.bal priiral\Dtlı ••••-' 
. Ulll'.~ 

=-=------~~--=-=======--~~--~~~~~~~ 
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"" r Telef'on Ve Telsiz llaber 
.eu· SABAH İ HA ERLER 1 Alman profesörü 1 C 

h:rb cerrahhğı 
Askeri vazi et -. _, 

............. mc .............................. .. 

Stalingradda bu sabahki vaziyet fapo~nlar Atlantik'e 
. agır zırhhlar 

L~~dra, ş.~hrın şimali garbisinde Almanların · ki · 
mutemadıyen takviye kuvvetleri aldıklarını gatırece er mış 

ve terakkiler kaydettiklerini bildiriyor Londra, 26 (A.A.) - Atlan· 
tik denizine Japon harb gemile
rinin gelmesi keyfiyeti hakkın -
da amirallik dairesi tefsirlerde Ruslar Stalingradda ehemmiyetii bir ~evzii ele geçirdiler 

Londra, 26 (A.A.) - Ruslar mektedirler. Mozdok'ta t.iddetli 
Y:"lnız Stalingradın içinde deiil çarpqmalar cereyan etmiıtir. 
cıvarınd.a dahi büyük muvaffakı Kafkaslarda Grozny petrol ku -
yeller kazanmışlardır. yularına .-eçmek iç..;n mihvercile-

bulunmaktaıı çekinmektedir. Bir 
Japon cknisaltısının gelmiş ol • 
ınaaı henüz teyid edilmemi~tir. 

Japonların ağır zırhlılar dahi 
geç;recekleri haberi tamamile 
asılsızdır. 

.Almanlar şehir üzerine ııevket rin tetebbüsleri akiın kalmıştır. 
mış oldukları kuvvetlerinin ço- Bir noktada aıkİttırılmış olan Al 
iunu sol cenahlarım takriye için man kuvvetleri imha edilmi_ştir. 
göndermitlerdir. 'Se1"1İn sözcüle- Sinya-..ino'da Almanlar ağır za· Atı·nada suı·kasd 
ri Alm&ıD kuvetlerinin Si:alingrad yiat pahasına Rus hatlarını yar· 
da sevkulcey•i hedeflerine var- mış iseler de ileri hareketleri dur 
rnı~ olduklarından dem vurmak· rurulmuş ve ilerleyen Alman 
ta ve dikkat nazaralan Kafkas• kuvvetleri temizlenmektedir. 
ya üzerine ç~kmek için gayret Stalingrad Ö Ü d 
ıarfetmektedırler. n n e 

Son Sovyet tebliği Stalingrad- Alman zayiatı 
da, Mozdok'ta Sinyavino?da .şid-
detli çarplfmaların vukuunu bil- Moskova, 26 (A.A.) - Tass 
dirmektedir. aJansmın bildirdiğine göre ge • 

Ruslar Stalingrad'da kıymeti çen hafta Almanların StaJingrad 
haiz bir mevzi ele geçirmişlerdir. önündeki zayiatları 25,000 den 

Vişi, 26 (Radyo) - Pesteden 
alınan haberlere göre 22 Eylul· 
de Atinada bomba ile bir suikasd 
teşebbüsünde bulunulmul!tur. Ba 
zı evler hasara uğramış ve insan 
]ar yaralanını§tır. Yaralılar me -
yanmda İşgal kuvvetleri mensub
ları dahi varchr. Failler buluna
mamılltır. İtalyan kumandanlığı 
ç:>k ciddi tedbirler ittihaz etmiş-
tır. Stalingradın şimali garbisinde fazladır. 

Almanlar mütemadiyen takviye ----------------------------

~~f ~p·~ii;~~~i~O .. ~t··= İngiliz tayyareleri bir geçid 
harbedebiıirm· ş resmi es11asmda Oslo şehrini 

bombardıman ettiler 

hakkında b!r 
konferans. vardi 

(Baı t~ralı 1 inci aaylada) ,suı.: ·celdlğini haber vermektedirler 
d ~dan sonra 19 wıcu asır- , Bu inki,aflardan ilk kısmı Kaf~ 
F~:'°~ -~~ ilk defa ı_S.70 de l d~~~ı pnali.nde ve orta ierek ka
ınanlarla ikinci !mı>aralorluğun Al vısmın iç, yani cen.ub mantakasında 
Ma M-Lyapt_ıgı harbde nıare§al Abn~ların son bırka .. denber" 

c --..n ile mareşal Bazen'in k ku 1i ç gem 
1 

Ankara 25 (A.A.) - Harici1e komutaları altındaki Fransı k vvet olan Sovyet DlÜdafaa-
Vekili Numan Menemencioğluya Ol'dularının en büyük kısımı:r es.u ını yardıktan sonra sırasile bir 
aıne'liyat yapmak üzere Ankaraya mafry ve h.rab olnıasınİ müt .:·~ takım kasabA.i.iu-ı iwal ederek 
gelm.İf buluaan Proi. Dr. Sauner • teıekkül eden üçüncü cümh:ly~t ~rozny. ile Vlidikfkas §ehirlerini 
brilc.b, .bugün saat 16 da Nümune hükumeti n daha ziyade bu hiikü- aba zıyade tehdid edici bif da . 
hastanesi konferans salonunda mete dahil olan genç avukat Leoo ~a e~~dlklerine dair olanlarıdır. 
<ıHarb cerrahlığı» hakkın.da çok \~ambeta tarafından tatbik edilmiı- aha :mühim olan ıkinci kısmı ise, 
enteresan bir konferans vermiştir. tir ve Framızların muvazzaf kıt' _ Abnaniarın fark cephesinin merkez 
P& büyük bir al.ika uyandıran bu !arından kurtulabilen baii birli; ve ıhnal ~tnf•kalaruıda bir yandan 
konferansta, sıhhiye mü..tqarı ile ]erle muvazzaf veya nıütekaid • 5?vy~tler1n ınıuhtelif ehe.mmiyette. 
Sıhhiye Veka!MI ileri geli!Glerl, Nü- veya ihtiyar bütün Fransız suba~~:. kı mütemadi taarruzlarına mukabe
rmme hu.tanesi; Gülbane hastanesi ve 18 ile 65 yaıları a.-asında eli i- le ederlerken Üç gündenberl de bu 
ve Ankaradaki diğer hastaneler ta- talı tutan büfüo Fransız halkı ts mıntakalarda kendilerinin ba§lamış 
llm v.~ tedavi kadrolarına nıens~b hizmetine çağırılarak bir tar;: oldukları t~ ~eketlerlne de • 
profe90rler; doktorlar ve talebe ıle Paris mü.ctahkem ınevzilı"lin nıöda- vanı ettiklerıne aid bulunanlarıdır. 
şelırlmh:deki diğer doklorlv ve İs.. faasına 'çalıtılnıış, bir taraftan da ~ Almanlar, ne de Sovyetl~r bu 
tanbuldan sırf hu konferaıuı dinle- Paris etrafında harekat icra etmek- yenı Ahnan taaı-ruzunun cereyan 
n;ı.ek üzere g-elıniJ olan bazı .. profe- te olan Alman ordularına ·karıı 1. sahasile mahiyet. ve ıunıulü bakkın
sorler ve doktorlardan m.urekkeb nanılmaz bir enerji ij.e savaşılmış. da yeni bir malumat vennemlşler • 
biiyiik bir kalaJ>alık hazır bulunmuş tır. dir. Bu tu.rruzlar acaba henüz eldıe 
tur. Gerç.I 

0 
zamanki Alman d balan.an iki aylak hareket mevsimin 

Konferanstan sonra Nümune bas- ları m '•--- p . .. l lor ku. den utlfade ile Alman baş\comıı..tan-
t 

1 
kütiibh . 1o , d un~m ve arıs on er ne a- 1 _ Moslrov L~~ ~-----.ı ~~sa f? arınbal pro. dar ilerlemekle nıaneviyetleri çok d'!,ı~ı~:.....!!'- 5 a ile bunun etrafın. 

~r ~ru~. fere ıne r çay yükselmiş kıt'alardan müt~lldi ~1 UU7U& ovy~ kuvvetlerine kıır-
zıyafett ftnlmiJtir. ve bu orduların baıınd b 1 şı ıcrası zanıretınde bulunduğunu 

---o-- a u unan bundan lk" 1 d d • ıtıethur Moltke de yüksek sevk ve evve ı yazı arımız a a 
ilk Dil Kurultayının idarenin o uırd.a Napolyondan son 'kaydeyl~lğlmiz büyük taarruzun 

ra yetifı:n.iş en büyük üstadı idi. hakiki bı.r batlangıcımı dır, ilk ha. 
onuncu yıldÖnÜmÜ Bu sebeble, Leon Gambeütnın ne • ~eket en muhtemel Olarak Kalngar 
( Ba~ taraft 1 incı ı;ayfada) firiaın suretlle teşkil eylediği ye • ile Rschev arasından mı yapılmak-

miyeti tebarüz ettirilecektir ni ordular fedakarlık ve kahraman- tadır ve bunu Moııkovayı kuşatıcı 
lstanbul Halkevlerinde, gfuıdüz lığın hatır ve hayale sığmaz şekil· diğer hareketler taklb edecek mi • 

ve aece, hazırlanan programlar da. lerini göst~lf obnalarına rağmen d1r, yoksa bu ~ de bu sene 
hUinde toplantılar yapılacak, sala· Alman orduları karıısında nihayet bu mıntahalarda yapılan mahdud 
biyettar hatibler tarafından konfe - naçir kalmı,Jar, mağlüb olmuşlar, mahiyetli diğer hareketler cümlesin 
ramlar ve dil miisamereleri verile. Pari.s müstahkem me-Yk.lini 6Ukut • den midir? Bunları tlmdik\ halde 
cektir. Ankara radyosunda da bir tan kurtaram.aımıtlar 1t'.e bunların bilmek tabiatile mümkün deaildir 
kOlllllf!Da yapılacak ve Türk Dil Ku_ hepsinden daha mühim obnak Ü • ve bu hususları bize aııW ön~
nunuııun mesaisi .anlatılacaktır. E- zere Leon Gaımbetaya bütiin i!ler- &ki günlerin olayları gÖ&terecek. 
rninönü Halkevinde yapılacak me • de bazırltğın ve bilhassa, at~ll ııi • tir. K. D. 

Japonların sabık 
Vaşington elçisinin 

beyanatı 
Londra, 26 (A.A.) - Dün, 

İngiliz bomba uçakları Norveçte 
Oslo ıehrine taarruz etmi~lerdir. 
Taarruzun yapıldığı gün Guislin· 
gin bir parti tezahürü vardı Par-

rasime lstikli.l marıile başlanacak, libların mütevali tekemmülü ve ti. 
ti measubları ve Guisling mahzen profesör Sadi Irmak t&nafından dil biye tarllarının durmadan değiplle· 

lnkılibının mhiyeti hakkında bir s.I dolayısile orduların evvelden. ta
konferans verilecektir. Bundan son· lim vıe terbiye edllmesilım ehemmi. 
ra yeni ve eski edebiyat dillerin\ be. yetine iıaret eden me§hur sözünü 
lirten parçalar okunacak, temslUer «büyük muvaffakiyelle~ sadece ar~ 
verilecektir. Şehremini Halkevinde m ile derhal meydana getirilemez -
d-e bir konferans verilecek bunu bir lern tarzındaki tarihi cümlesini söy
piyes t&'klb edecektir. let.mişlerdk. Bununla beraber, ~u 

Memurların 
yabancı dil 
imtihanları 

Roma, 26 (Radyo) - Japon· 
Yanın sabık Vaşington sefiri No
nıura Domei ajan&1Aa fU 1:.eya
ınatta bulunmuştur: 

lere sığırunak mecburiyetinde 

kalmışlardır. Geçid r~smi de ya· 

pılamamıştrr. 
- «İngiliz ve Amek'ikahlar 

bize karşı beş senelik bir harb 
düşünüyorlarMı biz kendilerine 
!karşı 1 O seneden fazla sürecek 
bir harb için hazn·lanacağız. 

Kaf kasyada Alman e müttefik 
kuvvetleri yeni arazi kazandllar 

Beyoğlu Halkevin!n saat 17,30 da bir hakikattir, ki bu ordular Ankara 25 (A.A.) - Maarif 
da . Tepebaıı Belediye bahçesinde muntazam Fransız ordularının ya. Vekilliğinden: 
tertib ettiii toplantıya da İs • pamadığı kadar Alman ordularını 1 - Devlet ınemurlarile ban· 
tiklal tmu'file başlanacak, dil inkı- yonnUJlar, bu ordulara adeta kan kalar ve devlet mıie.neseieri me
Jibı hakkında verlecek bir hitabe • kusturmuılar, Fransanın o tailıte murlarınm 3656 ve 3659 ~yılı 

Japonyanın yeni nizamı saye- (B•~ t -~ 
1 

. . 
/ 

J ) I R _d den IODl'a milli oyunlar oynanacak. çok ağır bir Jekilde mağlUb ollDUf kanunlara cöre, yapılan yabancı 

Dünyada hiçbir devlet Japon
yayı büyük A~yadaki vazifesi -
nİ yapmaktan ahkoyamıyacak • 

• d A '1 l h 1 ..... er..-r ıncı ao.y a"a rın us mu afaıı hatlarına • il 6 ı.,,, 1 1 [ ,___ - .. . . . . . . sıa e syanın mı yon arca a · Volga ber;cahında iki petro' kulm t b' .. l .' ak" b so tır. <- .ı..:- '-') -O 5 ) owuuıına ragmen mütareke ve mu.. dil ımtihanlarına gırmek ıstiyen· kı yeni terakk;ler kaydedecek • gemisile iki büıük mavna \e m~ k 
1 

at efe OiJUS erı ım ıra • . Ankara ~ (A.A.) - Türk saleba ıartlarının blnnisbe hafif ol- lerin mensub b:.ılunduk.ları daire 
)erdir. • himmat • ...;a.ıu·· bi .. tren nebriıı do- 1 sıı:;ıi~ad L-t. • lind Dal Kurumu gene) sekreterliğin- masını da temin etımişlerdi. ve müesseselere Bir•nciteşrin ayJ 

br. 

A A 1 la d 
•L· • ,..... ' ın ~1 fllllll e lt.a • d b"ld' 'imi ı· · · · d ·· 1 · • sya sya ı rın ""• tauırl ma iuaunda tahrib edilnıislerdir. erketler Lal" etle d 1 en ı ın ş ır: işte. geçen senedenheri evveli ıçın e muraca.at etme erı lazım· 

d 
w "ld" y . .. . .ıı . . ıa ıy evam etm ' ve O d"l b d l ·ı · d nasız egı ır. em umıg erm Don cephesinde ltalyan kıt'a· Sovyet kıt'-'--- b k . le d i nuncu ı ayrllmt <'ayısı e l..enlngrad, sonra Odesa ve daha ır. 

t" l'd" &UU"I azı eanı r e • yarınki C rt · ·· ·· T .. k D"J --•- bu d f H 1 k ımsa 
1 

ır.>) lwı a.ehri geçme~'o? çalıtan 5
09

• lerlemiftir. uma esı gunu ur 1 sonra Mu.Kovada ve e a da 2 - azır anaca· belgelerin 
--G-·- yet kuvvetlerinin tesebbüsünü a- Tebliğin eklnd i1B ed"ldiğin Kurumu men5ubla~ı, ba~ta Ku • Stalingradda Sovyetlerln yaptıkları Vekilliğimize gônderilmek üze 

Berll·n~. go··re Gandı· kim bır•kbrmı~i'd;r. göre Sovyetlere ta afı vde • ,._ı_·· e nım ba,kanı ...,ıdutrU halde saat iflerde yalnız möstahkem mevki • re en geç 7 fkir.citeşrin 1 !i-12 ta· !; ' r n an p-.ur· 10 30 da Ebedi Sef At t"' k" ' 1 !_L!.-- -"---'..& il · 1 bl "h" d t ·1m· l Voronej cİYa'l'tRdııı dütman boş tülen bir çok kar 
1 

h"" da 
35 

d.. ' . :- . a ur un ere ullllMIU eunauen erı ge en r rı ın e pos a,m. verı ış oması ""' h t yere taarruzlarını tekrarlamı~tır. man tankı tahrl~ cd~~ ak': muYakkat kabı·ı!'ı zıyaret ederek farkla bu blkiye ettiğimiz iJiıı a • lazımdır. 
agır as a Ceph...U. m.,.ku ve ,imal ke· riben bir Alman piy..ı:-:.;:...: yok K';.';'°';ı adm~ b>r çelenk koya • !Oiı yukarı aynhlü- ve Sovyetlerin 3 - lkIDcite,,ıu 1942 devre• 

26 

oı..lerinde taa»·udarım••a de • edlhnÖflÜ". cay~\ ... Ô·ı K d'I bu mevldlerde,.....,. Sovyet mil. sinde yahu• bir yabanco dild1.n 
Saint Louis, (A.A.) ..-am eclilmiftir. Düşmanın flmen Mozdok bölgesinde Sovyet top b ur r b"~~.umn on~~cu1 1 

leli arMından çok gani• bir nisbet imtihana girccek'er için 24 İkin· 
~i~- ~azeten.İn ~a~dığı~. g~re gö1ü cenub d.->jfuaunda yaptığı çusu ve havan topları dii§man tank: k ai:amlını utun .. yur .. aıkara dahili~de klmıt oldukla~ı aukeri kuv citeşrin yasılı, 27 İkincite§rin 
uerlin gazetelen uandmın aeır mahalli taarruz ve karsılık taar la.r _, ...1.....:__ w k hl u u o maaına .-::an:.,,an yure ten vetlerıne zamimeten eli silah tutan ·· ı·· "k" b d"ld • ti" 

h ld 

- '-"\-1" kt d" • • lDa ve .,.ya~ agır ayı ar dile.. büt" •• 5o __ ..ı ,_ • • soz u; ı ı ya ancı ı en ım • 
asta o ugunu ıı:ıoı utrme e ır • nızlar kınlmı,hr. v-dl . ı~· Bir k 1 d S • • un vyet vat .... aı-rını nefirı- h . ki • • 24 25 l . .. . .... mnfJC'ruır. es m e ov • • il L_ı_ 1 . ak . diki . ana gırece er ıçın ve 

er. Berlım~ gore Steılıngrad dü~ecek ,-et kıt'alar lddetli bl uharebe- M am snret e DIU'Ue tör ettir en İkin "t • I· 27 28 İk. 
Berlin 25 (A.A.) - Yarı res· '1en sonr ~!.mn bl r mhalli t illi müdafaa görühnii§ ve görülmektedir. • cı. eşr~ ta~• ".h ve.. . 

111 

Tevkif edilen Mısır mi bir kaynaktau biı"irmyor ı 1r.etıniaı--~ar· r m• er. • ı·k h · ıı . Sovyetıer bu hareket tarzı..rue 1cıteşnk nt sb
0

"!-t u d~t~ ~n gunıerı 
0

-

st lin d k d d
.. ·~ ~ • ıs 1 raz ta vı erı ...:t.a.!L. • ______ ._ t la ara es 1 e ıımıştir. 

·ıı· t } • (( a &'ra arı ya ın a uşe • Tefebbiia Ruşla . eline v.--:: yanı mu~ vası a rının I . . mı ıye perver eri ceği iddia edilemer.e bile Alman e ... i . ııı Ankara 25 ( A.A.) _ Bugiin çok iptidai olduğu Ortaçağda Türk-
4 

-. mtıh~lar Ank~rad~ dil 
Roma, 26 (Radyo) - Geçen k•t'a~aronon ~ydettigi .büyük te- Kuybiıel z5 ('~A'.'', _ Mos • de muhtelif, yerlerden aldoğmuz !erin ~al~ müdaf_..alarınd.a. tatbik et- ve tanh • coı;c~fya' fakulte.,nde, 

hafta Mısırda tevkif edilen Mmr rakkiler netic~•·.nde duşman kuv kova gazetel'!rı Kızılordunun telgraflar mılli mt;dafaa istikraz tikleri cidden dibiyane bir wulden İstanbulda ~nı\'et :utede yapıla • 
anm;yetperverlerin;n ..,,,., 121 e vetlerinin zifa uğradoğ• tahmin Stalingradda P•>derpeh te .. bbü- tahvilleri sat.,•non hararetle de· de bir ömek &ösf<,rmi,ı...llr. Ger. cakhr. imtihanlara sabahla" çıkmı:1tır. Bunlar cenubi Afrika- e·dilebilir.>) sü ele geçirdikierini yazınakla vam ey.lemekte olduğunu bildir- çek_ten, o. devirlerde _Türkler kale saat 9 da başlanacakhr. 
da Pretoria'daki kampa gönderil Alınan aıkeri mahfillerinde ve Alman bava kuvvellerinin bu mektedır. baline getirecekleri bır yerde, o ye-tnişlerd'ı-. Bu kampla binlerce Stalingraddaki durum hakkın· muharebede şimı~i 15 gün evve· r:in sevkülceyti eıbeınıniyetlne göre ~--••. Bugün ••••llıı. 
Mıaar milliyetperveleri bulun - da dün aqam ileri sürülen mü • liae ~betle ıı. •. 1.Ha~dıkları 100 u· Varnadaki Sovyet bdıeınehal bir tehir vücude getlrir-bıaktadır. talea bu mer!c:azıı,~ idi. çağa mukabil anı:ak 30 uçak kul lerdi ve bu surede hem o yerin ti • MELEK 

M:ittfik gemi zayiatı 
Berlin, 26 (A.A.) - Eylulün 

başından ,?mdiye kadar mihver 
kuvetleri 850,00 l'>nluk İngiliz 
vde Amerikan gemisi babrmışlar-

ır. 

Berlin askeri r-1ahlilleri ~ehir lanmakta buluncluklarını beHrt . konsoloshanesi caret n unayilni llertel'ek iktısadi 
üzerine yapılan ileri hareketin mektedir. ( B"f taralı 1 inci .aylada) bakımdan yübebneaine hizmet e. 
aala durduru!'llamıt hulundgiu· Gazeteler ile~ muha~ım taraf· polis tarafmdan yapılan araftır- derler, hem de icabında kalenin 
nu, bilakis bir plan dahilinde le· tan birinin büyt.ik takviyeler al· malar netice&iııde suçlandırıcı mavau;af kuvveti.ne derhal imi • 
rakki etmekte olduğunu kayde - madıkça önümii"cleki günler %ar bazı malzemenin ele ceçirilmeei mam edecek talim ve terbiyesi mü
diyor.. fıııda Stalingrad durumunda bir üzerine Bulgar lıü.k\ımetince ka- kemmel, yapacağı İfİ taınamile bi

Sovyetler lı.ayıbtara bakmaksı· deiiıiklik oh.mıyacağmı tahmin patıldığıoı yaymı~lardır. Tasa a- lir, 20 aa 65 yaparında nıöhiın 
zın ellerinde ne "arsa, ınuhare· etmektedirler. jaıuı bu haberin yalan olduğunu bir nefirianı kuvvetini beran için 
beye sürmektedir. Halb\lki Al • Vafingtona gÖI">? Ruşlaun plam bild;rmeye mezundur. em.re müheyya buL.ındarurlardı . 
man komutanhil büyük bir ham Vaıington 25 (A.A.) _ Sta" Stallngrac:ldaki Sovyet müdafaa. 
le yapmaktan kasden çekiniyor. lingrad şimal b9.t. sında Rusların Türk • İngiliz ticareti sının bJze bu tarih hakikatlerini 
Alman milleti ve bütün diinya Alman ordusun.ın sol kanadı Ü•· hatırlattığı bir sırada dünkü ve 
büyük Stalingraıl zaferini bildi- tündeki tazyik'e!"i ziyadelt>şnis (BQJ taralı 1 inci sayfada) evvelki günkü Alman resmi tebliğ· 
recek haberi :la\ıa bir müddet Ye düşmanın tan~'< ve piyade kıt'a fngiliz metodlar• Ti.ir kler Ü • )erile diğer bazı husmi kaynaklar -

Sinemasında 
Modıeım Ye esrarlı bir ınttzu 

= ZORLA 
KAHRAMAN 
JOHN BENNETT 
Ter.ıfı.tııhn yarJtılutı'i olan biır 

şs.beser 

Bu,."'1i:ıı saat 1 de te111.Hatlı m:ı.tine bekliyecek Ol.J:'.1 bile Alman ko • larını Stalingradaarı ç~kmek ao- .zeriııde iyi bir tesir bırakmıştır. da tark cephesinin umumi beyeıtin
mutanlığı plinım değiştirmiye • nmda bırakmısm· Almanlar Sta Ticari münasebetlerin kuvvetlen de Ahnanlarla müttefikleri lehinde 

R İ cektir. lingrad Önünd ~ ı geri aldıkları mesi sıkı ve namuslu itt&!ab.ımı- kayda değer bazı yeni inkişaflar bu. "lll••••••••U••-~ 
d 1_~, 25 (A.A.) - talyan or- bl' • kuvv 1 ' ulCW"I • •--- ~L Sovyet le ığı et eri St;\l!ngradm şirual ba· zın muhafazasmda hiç "'Üp!ıesiz 

uı:ouıtü ~"'rg!uııoın 851 nu.. M , So t d " 

İtalyanlar 
Cebelüttarıkı 
bombaladılar 

Bugün i PEK Sinemasında nıaraı1 telNiği. oskova 25 •, !\. A .: - ~ ,,.ye h yanına gön e. mek suretile iler amil olmuştur. 
Ma... .... L ;_ sabah tebliği: leaneğe devam eden Rusları dur - - - o----

.na.va Le,lkle. 
1 

. k lf faali . talıngrad ve l\..ozd1>k bolre· urmağa ça ,,maktadırlar. Rua- Tayinler L ·-.'llll yam.iz topçu atışları ve S • , ·· d ı 
ol:rnuı,ııtıur Dün nm zın ~ . yetı lerind eişdd.etı: çarp1şnıalar ol • ların projeleri ı ' 'l ne olduga bi • 
saha.it ~ ııece cenı~ laar~t muştu.-. Başka c~phelerck önem linmemekle 1>e·abcr Alman çe -
tarı•- .... ınba uçaklarımız Cebeliit· ti hiç 1.İr deg-ii\klik yoktur virme hareketini yarmak ve Al· 

a Ulıaüne t _.._.:...ı-rc1· H . . ~ aarnız ""-IU....-C ır. e· Stallograd ceı)hes.irıd'! şehrin man kuvvetlerini sol kanaddan 
U~ yarıgmlar çıkarılmııur. batı §İmalinde düsl'T'anın yaphğı vurarak fİmdİ H~.inci ayı içinde 
~üııe:•Zln hepsi mlerlne tiöa • taarruzlar püs~frtülmüştür. liulunan muhu .. ray! kaldırmak 

· Mo:ldok cephe5inde Almanla· niyetini güttii~' eri aşikard•r. 

. Arikara'25 (Hususi) - Diyanet 
Iıleriıxle Zat iıJeı·i Müdürlüğüne 
Dr. Fehmi Gökalp tayJn edildi. 
Gölpazarı ka,ymak.aını Miinlp Ilban 
mahalli idareler ~ube müdürlüğü -
ne tayin edilmişlerdir. 

Bir kahramanlık ve macera l'Om:ı.nı o'l:ın 

KAN VERGiSi 
GENE 'l'İERNEY ve RA."'JDOLPB SCOB 

tarafından ibda ell~'kn senenin Uk büyük filmi 

Buı;üa sa.:ıL 1 de t.emllaflıı maı!lne 



f 
8 ~,,.. 

rı ş ıeı 
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ucuz 
SAGLAM 
DAYAN1KLI 

ı Toplan satış yeri : ı 
İstanbul Sultan.hamam lrfaniye Çaqiei numara 18-19 

SELAHADDiN KARAKAŞLI 
Salmlıık lttlyen tüccar Te e9Dafa qefİt listeei gönderilir. 

Yabancı Memleketlere 

Talebe Gönderilecek 
iktısat Vekaletinden: 

Maden, izabe, makine, elektrik ve kimya yüksek mühendisi ye • 
titmlmek ve bunlardan btr kısmına mensucat ve kağıd ihtisası 
yaptırılmak üzere müsabaka imtihanı ile yabancı memleketlere 60 
erkek talebe gÖndeı-IJecektir. 

1.) MiiMbaka imtihanına gireceklerin af&ğıdaki prdat"I haiz ol
ınaları lazın1dır: 

a) Türkiye Cümhuriyett vatandqı ve Türk ırkından bulun. 
mak, 

b) 17 ya~nı bitirmi§, 25 )'afini geçnıemlt olmak, 
c) İyi hal ve ahlak sahibi olmak (1941-1942 ders yılında 

ımlek.teb müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı ibraz 
edeceklerd lr,) ı 

d) Bulaııcı hastalıklarla malul olmamak, sıhhati tam ol
maık, bünyesi :mühencllstik yapmağa ve mad.ene tefrik 
edilecekler için ocaklarda çalıpnaia müsaid bulumnak, 

e) L:ie.e olgun1uk diplomasını ibraz etmek veya bu derece• 
de tab&il gördüğü Maarif Ve*:illiğİncıe tasdik edilmek, 

2.) Binncl maddetle yaztlt evsafı haiz olan tallblıerin A.nkara
da M. T. A. Eıuıtitüaü Genel Direktörlüiüne ve İstanbukla Süıner
bank let.nbul f\lbesln.e bir istida ile 21/10/1942 alqamına kadar 
mürac::..a: etnHt obnaları lazımdır; İatidada )'Ukarıda yazılı tahsil 
kollartad.. Mngisüıln tAlkib edilmek iııtenlldiği turlb edilecektir; 

3.) t.tidaya •taiıda yazılı vesaic bağlanacaktır: 
a) Nüfus b\Wlyet cüzdanı veya sureti 
b) MddıeO diploması veya vetikuı 
c) l,-1 hal kağıdı \ 
4l) 4 aded 6)(9 eb'adınd.a rotoiraf 

4.) İmtihan 26.10.1942 tarihinde Ankarad• M. T. A Enstitüsü 
Genel Din;ktörlüğün.de Te lıtanbulda Sümerbank İstanbul Şubesin
de Y9P ılacaktrr. 

S.) imtihana girmek tartlarmı haiz olup vetaiki tam ola
rak wınnİf bulunanlann 23/ 1O/1942 tarihinde aıhhi mua • 
yeneleri icra edileceğinden bu tarihte saat dokuzda Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğünde ve istanbul
da Sümerbank lstanbul şubesinde bulunmalan farlllr. 

6.) imtihan qağkla yazılf denılerden yaptl~tır: 
•.) Cebir, 
b.) ~metri, 
c.) Aritmetik, 
d.) TTİgonom~tri, 
e.) Fl-zlık, 
f.) Kimya, 
g.) Ecn'!Jbi dil (bilgHerine göre, fransizca, alnıanca, lagi

Uzce). 
7.) imtihanda ınuvaffak olanhır birinci maddede yazılı tahsil 

kollarına ayrılacaklardır. TefMk hakkı imtib.n heyetinin ealilıiyetl 
dahilinde olup bu tefrik tallblerin 1..tecUkleri kalılar da mümkün 
mertebe nazarı itibara alınmak .sta"etlle imtihanda gÖserecelderi 
muvaffaklyet-e ve sıhhi muayenelerinin venllği neticeye göre yapı. 
lacakur. 

Heyetin Tereceği. kararı kabul etmiyenler gönderllmiyecdrtir. 
8.) Maden mühendiıliğ için te&ic edilenler tahsillerini M. T. 

A. Enstitü nezareti alılnda yapacaklardır. BunlM': 
a) Ecnebi memlekete gönderilmeden evvel Zonguldak ma· 

elen ocakları dahilinde en az 9 ay çalı.,tırılacak ve yev
miye 150 kW'Uf alacaklarclır. 

h) Talebe akf&lllla.rl yabaneı dil dersi görecek ve 9 ayın 
hitamında ameli çaiışmadan iyi not alanlar yabancı dil
den imtihana tabi tutulacak ve ehliyet gösterenler yük.. 
HJk tahail için yabancı memleketlere gönderilecektir. 

c) Stıaj devresinde talebe kazancı ile geçhıecek, dilediği 
y-erde ikamet edebllec:ek ~ ancak fevkalade istldadları 
görülen ve fakir oldukları anlaıılanlara ayrıca her ay 
on liraya pdar nakdi yardım yapılacaldır. 

d) Stajda ve lisanda muıvaffak olamıyanlar arzu ettikleri 
takdhde yatılı ve parasız olan Zonguldek Maden Tek· 
nisyen mektebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak 
ayni den s.enesl sonunda ikLnci ve üçüncü sınıfların im· 
hanlarını blrden verip dördüncü sınıfa terfi edebilecek. 
&er ve bu sınıfı da ikmal ile «Maden Teknisyenin ün· 
vanı ile mf'ktebden mezun olanlar, devlet barem:.nde 30 

lira asli maqla lıe altmıbüeceiderdlr. 
9.) Madenden hafka mübendl•likler için tefrik edilecekler doğnı 

d.. doğruya yabancı ınemldcettere pderJlecek1er ve Sümerban
kın tayin edeceği proııram deh.ilinde Ye Si.Snerbaınk hesabına tah
sil edeceldelldir. 

10.) Talebeler avdetlerinde tahsillerlınin lcl misli müddetle biz • 
met edece1derine ve aksi takdirde tahsil masraflarını faiZlle defaten 
ödeyeceklerine dair müteselsil k4!'fUli bir taahhüdname ver~kler
dir. 

11.) Ankara ve latanbula diğer yerlerden imtihan jçln gelenler • 
den imtihanda muvaffak .olanlara geliş ve dönüt yol paraları ve • 
t'l lecektıir. 

12.) Maden Tetkik ve Arama Enstiliisünün, yabancı memlekeL 
lere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan ıilanı ifbu 
ilanla blrleJtlrilmit olduğundan buradaıkilerlne aykırı şartları bü ~ 
kümsüzdür. 

'7 ................................. 1111111111111r ......................................................... -................. -.......................... . 
Son Poata Matbaası: Nqrjyat Miicliiriia M. Sami Kuayel 

SAH1Bt: A. Ekrem UŞAKUciı. 

IZMIRDE 

ANKARA PALAS 
OTELi 

lzmirin en temiz, en modern 
ve mazbut aile otelidir. 

HiikUmet karıııında denİH 
nazır ve gayet havadar, lokan· 

ta, putahene ve kıraethaneyi 
cami ve ..etvlıi gayet munta • 
zamdır. 

Telefon: 3438 

, diş, ne e, g ip, romatiz 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR Telgraf: lmrir Ankarapalu 

BAYANLAR 
Müeueaemlzde daima KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri, maıa, 
duvar saatleri, altın ve pJ.itjn nİfan yüzü.ki~ kıymetli tqJarla ıuı. 
lü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni «Şevaliye)) yüzüklerinin zengin 

çeşldlerlni bulundurduğumuzu bildinnekle teref duyarız. 

No. 10 
68 Elmas, 7 Pırlanta 

365 Lira 

Si N G R 
Sa.at mağazaları No. 36 

ıs Elmas 
t Pırlanta 
250 Lira 

No. 18 
2 Pırlanta 
24 Elmas 

280 Lira 
A D R E S: lSTANBUL, EMİNÖNÜ CADDESİ No. 8 

e 
DiKKATI 943 MODEL 

· Mevsimin en 

IK 
ucuz 

SAÖLAM 
Radyosunu 

Piyasaya arzetmekle ORİON iftihar eder. 

Türkiye Umumi Acentuı : 

TORK RADYO VE ELEKTRiK L TD. ŞiRKETi 
Galata posta kutusu 1557, telefon: 44032 

,, ,.-iZMiB KURTULUŞ-.., 
Ca v F 

SADIK 
Gürtunca 

Memieket sana.yiinde büyük bir eser olan fa.brllı:a.mız her 
Lürlii JIMM'lem t.ekoikle tekamül ederek büyük lhtlyAÇlara 

cevıı.b venneğe b~. 

SiPARİŞ KABUL EDiLiR 
Limbe., Li.mba &i.jeSi, Sürahi, ]ta.Ya.DOZ Çay Ye Su ba.rd~iı ve bilumum 

züccaciye... Adres: hnı.i:r G&ziler caddesi No. 212 Te\efon 3732 .. 
'l'e'f"l'af a.dre'Jl: Km Cam 

D • kk t İT.mir Kurlulwı cem f.a.b11ikası saıJUDi SaıWq 
l & 1 Gü.rtunca. fa.'brilwı.llD, kurdurmuş olduğu mu • 

aaı.am ocalıb.r sıa.ye1ı1inde penoere oaınla.rı cıa. ima.l ebıneğe muvaffak ol. 
m\li'ıur. Fabrikada pencere ca.mliıutn1 hm.I e1mek için her iıb'adda. b. 
1ııp}a.r ~nmL,tıır. Fabrika tına.l et.mli caınlaa'ı ym:Vwıauzun en kuytu 
lııiWileleriae lıaiaı' sıevkelmeğe amade oWuP. cibi •Y'IO müşterilerinin siJ><l. 

l 
IÜ.f]ıel'lld vesilıa. vesaıire gibi mmmelırkre ihttyaç cösıtermek'lizln deruhde 
~. I 

' 4 
Deniz fabrikaları deniz levazım satınalma 

komisyonundan: 
ı _ Fa.brikalanmız maJzeme anban ~in 85.ılff liıra ücretli br ba,ş anba.rcı 

almac&W. 
2 - isteklilerin bu işlerde oalışm.ş oldujwıa dair ve&ik.al.M'ile birlikte Göl. 

ci.iık cJeniz fabr.ik.aları GeMl MüıdürlüiUııe müTM:aaU.an. «&98Gı> 

ı~ .. Resmi dairelerin ilan işleri .. ~ 
Hakkında mühim bir 

Tebliğ ...............................• 
Şimdiye kadar reımi dairelerin ilanlannın neşrine ta

vassut eden merkezi latanbulda Erzurum Hanındaki (Türk 
Maarif Cemiyeti Resmi hin itleri Bürosu Limited Şirketi) 
tufiye halindedir. 

Ticaret kanununun 232 nci maddesi mucibince mah • 
kemenin tasvibine iktiran etmiş bir şüreka kararı olmadı
ğından Er;zurum Hanındaki Şirketin muamelata devamı 
kabil değildir. Bu sebeble ilanlarımzın doğrudan doğruya 

ISTANBUL ANKARA CADDF.SINDE 

KAYA HANINDAKi 

Tork Basın Birliği ve Ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

gönderilmesini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Ha • 
nmdaki Şirkete gönderilen ilinlarm da Şirketimize tevdi. 
edilmesinin bildirilmesini tavsiye eyleriz. 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaıııeml:r.ıdıe ~ıbnı.ş ve &Çalacak 3•c.rloerdıe ~ üzere mü'ilabaka ile 

ımenıur a.hnacakhr. Müs.&.bak:.. in.ı.lha.nında Jı:ıuıananbr ıın.ra ile memu.rlyetıe ta.. 
yin ~~k.lerdlr. hntitia.n 2/Blrnci ~rhı/942 Cuma ..mıü 9,30 da yapılacaı. 
ğnd'a.n istdJtleorin şıa.rt! m öğron,mek ye adla.rm'llJ ka'Ydettirmek ÜU!'e en ceo
Birincilıe$l'in 942 Perşembe gimii akşamına lr.adu ~lua.melit da.iresl şeflğlneı 
ımüracaa.t etmeleri lüzumu ilan olunur. (116) 
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