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Yurdun Her Köşesinde 
T ezahüralla Kutlandı 

Dil K1.:rumu ~~~nsupları, At t •• k • • M UY kk t : nuikast teşebbüsü~den suç.lu So\'yet tebe- bulunmaktaydı. 
t yanın Ankara Biiviik Elcisi Fon Papene silleri ile meraklı bir dinleyici kütlesi barn ı 

a Ur U ft · a a t ası Pa,·lof ve Kornilorıa Siileyman ve Ah- Riyaset makamını Halil Ozyörük işgal et 
i diirrahmanın, Ankara ağır ceza mahkemesin_ miş muhakeme heyeti Ali Riza O~n. Kasını 

Ka brini Ziyaret Ederek B·ır Çelenk Koydular t ce haklarında verilen mahktımİ)'Ct kararını Engür, Bedri Göker ve Vehbiden teşekkill et. : 
t tem:yiz etmeleri üzerine bu davanın Temyiz mişti. İddia makamıru da Temyiz Mahk~mc • • _ _ ı Mahkeme~ince temyizcn tetkikine diin sabah ha mi.ıddeıumumi ba1 muavini Nazif Ç~C!· : 

ı · · : 9.15 de başlanmıştır. hl~·an is~al ediyordu. $ 
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BİR NUTUK 
SÖYLEDİ 

Nazır Rusyaya Y apılaıı 
Yardım Hakkında 

İzahat Verdi 
-o- • 
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Sialingrat'ta Alman 
Taarruzu Püskürtüldü. 

Dil Bnyramından intibalar: Rcvo ğtu Halk<'\'İ n in \'Apfı~ı tonlantrda j.,fiklal :'\farc;ı dinh•nirken 

Almanyaya Yapılan 
Hava Akınlarının Şiddeti 

Her An Arttırılacak 
Londra, 26 tA.A.) - Dün Le

amingtonda bir nutuk söyliyen 
Hariciye Na7.Irı Eden ciyle de
miştir: 

Mozdok Bölgesinde Sovyet Müdafaa Hatlarını 
Yarmak İçin Yapılan Teşebbüsler Akim 

Kaldı - Sovvetler Yeni Mevzilerini Sağladdar 
r· - , 
\... Londrada_n: _; 

İngilterede Çahştırıl~n 
Kadınların Miktarı 

Sekiz Milyonu Buluyor 
İ"l,&lltcrcde çalıpbılecck çafda buiunan kadın erkek 30 m iyon vatandaııın 
23 milyonu bugün fıil<m .iş başındadır ve H yaşından 65 yaşına kadar 
herkes işe sevkcdi~miştir. Fabrik:ıhrdııki işçilere günde 100 milyon k3p 
yemek vcrllmektedır. lş seferbcrlığine tabi olarak çalıştırılan kadın mik
taı. fse 8 milyonu buluyor. Bu miktar <İö az röruldüeu için daha vlrım 
milyon kadın iş başına çafırılıyor. Kadm işçiler arasında Nuır ve 
l.ort kızlan da vardır. İşçi, arist.okr at 7iimreyc mensup kadın ve kıLlıır 
yaııyana ve omuz omuza ayni şar!lar içinde çalı,ıyorlar. 

YAZAN : 1\1. Z E K E R 1 Y A SERTE L 

(Londra, 25 telsiz!c) bakımından dikkate layıktır. 

* * Dün ilk defa Ingiltcrenin is
tihsal cephcsinı görmeğe 

gittik. Ziyaret ettiğimiz fabrika 
evvelce bir otomobil fabrikasıy. 
m.ış. Günde 500 otomobil yapar
mış. Şimdi harp ihtıyaçlarına ce
vap verecek surette tadil edilmişıo 
tir. Fabrika, 24 saal çalışmakta 
ve 7000 işçi çalıştırmaktadır. 
Bunların 2500 tanesi kadın ve 
kızdır. Fabrikayı dolaşmamız üç 
saa\ sürdü. En ziyade muhtelü 
tip mermi yapılan dairede kal
dık. Burada binlerce ~enç ve 
yaşlı kadın yan yana sıralamyor. 
kocalarına, sevgılilerinc, nişanlı. 

t :Jir Dc\'aını Sa. 21 Sü. 2 

J Kurum Sekreteri Dil 
Çabşmalarına Dair 
Geniş Jzahat Verdi 
Ankara, 26 (A.A."ı -- 13ır,nci 

dil kurultaymın a;rlmasi \'e dil 
devriminin başlam<•:-;: tarıhi olan 
26 eyhil 1932 niı1 onuncu yildo
ni.ımü dolayısiyle bugun ::ıaat 1 O. 
30 da başta Maarıf Vekili ve Türk 
di urumu b .,.iconı H • n i 
Yucel olduğu h~aldc btitun <lıl ku• 
rumu mensupları Ebedi Şef Ahı. 
türkün muvakkat kabrıni zıya. 
ret etmişlerdir. 

Heyet, dil devriminin biiyiik 
yapıcısı Ataturk·;.in ma11evi huzu_ 
runda tazim vakfesiııı yapnıı~ ve 
muvakkat kabr·~ 'fürk Dil Kuru. 
mu adına bir -;e!cnk koymuştur. 
i stanbulda yapılan toplantı 

Istanbul, 26 (A.A.J Dıl devrim! 
başlama tarih!ntn onunı.::u dönu;n 
yılı münasebetiyle bı.itün llalkev. 
lerinde toplantılar yapılarak bu 
önemli günü helirlen konferans. 
lar ve söylevler verilmiştir. 

Halkevlerindı.:ki bu toplantılar• 
da çok geniş :iinleyic. kiıtleled 
hazır bulunmuı.-tur. Bu arada Be. 
yoğlu halkevi braimdan da Te. 
pebaşı bahçesinde bir tören tertip 
edilmis ve mu~~chf milli oyun
lar oy{ıanmıştır. 
Kurum genel sekreteri.rıilı 

söylevi 
Ankara. 26 (A,A.) - Onuncu dil 

bayramt dolııyısiyle bugün s:ıııt 19,45 
de Türk Dil Kurumu Sekreteri İbra-

t iJT Denmı Sa. 2, Sü. 1 

Son günlerde Rusyaya varan 
kafile simdive kadar Bi:iYuk Bri 
tanyadan ve Amerikadan bir tek 
seyahatte hicbir zamnn nakledil• 
nıemiş derecede önemli hnrp 
m:>1ıemec:ıi teslım etmi tir. 

Nazır, yapılan isin genişliği 
hakkında bir fikir vermek ıcin 

unu ~övıem· lı::.-~-~-------·~ 
Bu iste muhtelif büyiıkliiktc en 

az 75 İngliz harp gerrtı ı kulla • 
nılmıstır. Bu mal1emenin Rus 
mi.ittefiklerimize nazik bir anda 

ır._:r Dc,·amı Sa. 2, ~it. i 

Üçlü Paktın 
Ytldönümü --

Ribbentrop ve Ciano 
Birer Nutuk Söylediler 

Şark Ceph<'sinden Resimlt•r: Rir So,·yt tankı hiicuma ge~iyor 

Sovyetlerin Şaşırtma 
Taarruzu Geri Atıldı 

Moskova, 26 (A.A.) - So\ry-et 
tebliğinin ekinde şöyle denilmek 
tedir: 

Stalingrat bölgesinde m uhare. 
beler şiddetle devam etmektedır. 
İnatlı çarpışmalar neticesinde so• 
kaklarda 10 düşman tankı tahrıp 
edilmi ve 285 Alman öldürüı, 
mü lür. 

Stalingrat bölgesinin başka bir 
kesiminde Alman taarruzlan ge. 
ri püskürtülmüş ve bir Alman 
boliığü yok edilmi~ir. 

Stalingradın :imali garbisinde. 
birkaç Alman taarruzu ağır ka 
yıplarla geri püskürtülmustür .• 
Başka bir kesimde Sovyet kıta. 
ları düşmanı geri atmrşlar ve 600 
Alman öldürülerek stratejik e
hemmiyette bir mevzii işgal et. 
mişlerdir. 

Mozdok bölgesinde Alman ta
arruzlan geri püskürtülmüştür. 
Novorosisk'in cenubu garbisinde 
bir Rumen piyade taburu yok e. 
dilmiştir. 

m- Devamı Sa. ! . Sü. S 

M. Willkie 
ikinci Cephenin 

R M 
•• DerhalAçılması 

Terek Üzerinde Bir Kaç us evzn L .. K • 
Yarddı, Alman Tayyareleri Eiderhan uzumuna anı 

1. ngiltercde geniş bir iş sefer. 
berliği yapılmıştır. Çalışa. 

b lccek 30 milyon vatandaşın 23 
h1ilyonu bugun filen bir ış ba
şındadır. 14 yaşından 65 ya~-:ına 
kadar herkes işe sevkcdilmiştir. 
Dunkerque harbı esnasında bir 
tnüddet haftada yetmiş beş saat 
Çalışan isçiler şimdi normal 55 
Saat çalışmaktadır. Tatil kalk • 
?nıştır. Fabrikalardaki kantinler 
de günde 100 milyon kap yemek 
Vcrılmekteclir. iş nazın Mister 
Bevin bizi kabul ettiği zaman 
verdiği bu rakamların doğrulu
ğunu anlamak için istatistiklere 
baş vurmağa ihtiyaç yoktur. Bu 
geniş seferbcrliğın hayatın u. 
ınumi seyri iızerindc yaptığı te. 
siri" miışahede etmek kaiidir. 

Filhakika lngılterede hayatın 
her safhasında bu tesıri gorürsü. 
tıuz. Mağazalarda çalı:ıan genç 
kızların yarı yerini erkekler al. 
tnıştır. Muştcrısinc yetışemiyen 

OSLO SEHRI 
Ş • • p I D I d Moskova, 26 (A.A.) .:._ M. Wil 
ehrını ve etro epolarını Bomba a ı kie. yabancı basma verdiii v:1ttıı 
Berlin, 26 (A.A.) - Alman or. Düşmanın İlmen gölünün ce • demede, M. Stalinle ~örüstük•en 

duları başkumandanhğının tebli• nubu şarkisinde yaptı~ı mevzii sonra ikinci cephenin derhal acıl 
ği: Kafkasyanın şimali garbi kıs• taarruzlar akim kalmıştır. ma~ı lüzumuna kani olduğunu 
mında Alman ve müttefik kıta. söylmiş. "glecek yaz cok geç ka. 
ları, hava ordusunun müessir yar 1:tiJ9 De,·anu Sa. 2• Sii. 7 iınm1s olacak,. demiştir. memur veya mtıdür yanınıza so

kulup, özur diler: "vaktiyle bu 
mağazada 200 kız çalışıyordu, 
şinıdi 20 kişiyiz. Ne yapalım, 
haı-bi kazanmak lazım. Lord ve 
Leydi As tor' un bir sarayı andıran 
lnuazzam konağına ziyarete git. 
ıt.ğimiz zaman ev sahib_i ~er şey. 
den evvel hizmetten şıkayet et-

Dört İngiliz Tayyaresi 
Tarafından Bombalandı 

Von Ribhentrop dımı ile düsmanın birkac km•vet• 
li mevziini ·yarmışlardır. Kafkas

Berlin, 26 (A.A.) - Üçülü pak 
tın yıldönümü münasebetiyle rad yanin Karadeniz .sahili önünde 

Alman seribotlan iki bin tonluk 
yoda bir nutuk veren Alman Ha .. bit- Sovyet petrol gemisi ile 1500 
riciye Nazın M. Von Rbbentrop, tonluk bir silebi batırmıslardır. 
ezcümle dmeiştir ki: Büyük bir 'nakliye gemisine. ve 

Şehirde Taksi Sayısı 
Gittikçe AzalıyOr 

ti: "Bu koca konakta iki hizmet. Akın 1 

~ı kaldı. Onlar da Fransız:". 
lngiltercnin eski Ankar~ sefırı 
Sır Pcrcy Larraın bizi evıne ye. 
meğc çağırdı. Hizmet~~i ?lma. 
dıgı için sofrada kendısı hızı:net 
ctmege mecbur oldu. Her ışte 
crkeğın yerini kadın dolduruyor 
ıve bu sayede ağır ve mühim iş
ler içm erkek tasarruf edılmiş 
oluyor. Trenlerd~, tr~~vaylaI"' 
da bıletçiler, temızleyıcıler, hat• 
ta istasyonlarda hamallar hep 
lkadın. ~ : •, 

tş seferberltğ~ ·tabi olar.ak '• 
çalıştırılan kadın ~~ 8 mil. ,. 
yonu buluyor. Bu mikta{ da az \ 
görülüyor. lş Nezarc daha Y_a
rım milyon kadını öaş_ına çagı
:rıyor. Bu harp bir akıne, ;nal• •

4 3eme ve sanayi har'Oı olduguna 
göre İn 'lter:enin HU /ş sefer~er •. 
lıği 'istili::i • verdiği ehemrnıyc' 

Quisling 
Bir Nutuk 

"Avrupada genişlemesine mani 
Nazi Umumi Karargahtnda olmak, sulhun t~sisini kolayla~tır büyük bir romorköre bombalar i• 

mak ve adalete istinat eden veni sabet ettirilmiştir. 
Söylerken yapıldı dünva nizamını kurmak kanaatin. Stalingrat muharebesinde At 

Qt'!SLİNG 

• ra Londra, 26 <A.A.) - Hava Ne_ deydik. Üçü pakta mensup man kuvvetleri. inatlı muharebe- Lastik Tevziatında Geçikmeler Nakil 
zaretinin tebliği: Dün öğleden devletlerin mensupları buna ma. lcr neticesinde Volga civarında A I 
sonra dört İngiliz bomba uçağın. ni olmağa karar vermislerdir. bulunan parti binalarını düsman• Vasıtası Darhğına ve Stok Lastiklerin şe 
dan mürekkep bir hava grubu Hodbinlık ve tamahkarhkları vü dan almışlar, düşmanın şimal ki- Y • S b Ol 
Oslodaki nazi umumi karargahı· zünden düsmanlaımız bu diinya Jit mevziine karşı yaptığı şasırt- aramaz Hale Gelmesıne e ep uyor 
na hücum etmiştir. Burada. Quis• 4'!ir. D<'''!1111 Sa. 2• Sii. 1 ma taarruzlarını geri atmı~lar ve Şehir dahilinde nakil vasıtası birçok taksiler i liyememektedlr. 

r d d' hu arada 31 tank tahrip etmişler. 939 d . d 
ling partisi toplantı ha m ey ı. Ha~·ıc·ıy~ Vek·ııı·ne . işi en had bir devreye varmıstır. l a pıyasa a sefer yapım 

Uçaklarımızdan biri kayıptır. dır. Tramvay idaresi sefere, zaten 1750 taksi otomobili varken, bu-
Diğerleri salimen üslerine dön- Muvaffakıyetle 2 nci Gece hücumlarmda muharebe ithiyacı karşıııyacak kadar ar a. gün bu mlktar aso ye iruniştir.J 
müşlerdir. tayyarelerimiz. Ederhan şehrinin ba çıkaramadığı için mutad yol• Şu halde 900 kadar taksi otoır.o-

Alman tebliğine göre Ameliyat :Yaplldı istasyon tesislerini ve petrol de. cu nakliyatı güçlükle yapılırken bili seferden tamamen çeki1 nıi~ 
polarmr yakmışlardir. okullarin tedrisata başlamasi bu bulunmaktadır. Gerı kaları 850 

Berlin, 26 (A.A.) - "Alman Ankara, 26 (TAN) - Harıciye Voronej civarnda muharebeler dkıntıyı büsbütün arttrrmıştu taksinin de bir kısmı ya çekil. 
tebliği" Oslo şehrinin havuzuna Vekili Numan Menemencioğluna devam etmektedir. Tramvayların yükünü az çok a. miş veya çekilmek tizeredır 
karşı Ingiliz tayyare!erı tarafın. hu sabah saat 10,30 da Ankara 1 . d r.,· ltac3 k olan taksi otomobil.P.ri Aldığımız malumata göre. tak. 
dan gündüz yapılan ve hicbir as. 1 ?Himune hastahanesinde Alman Cephenin merkez kes mm .. c 

1 

d te k ·11 · k ]er duŞ- •cı· de •ıe"', iıı halledilmı:?mişt r silerın ı.eferden kalkmas1 benzin 
keri ehemmiv. eti olnın•an taarruz profesörleri.· tarafınaan ikinci bir or u s ı erı ve as ·er " " "' ·• tl ···1- e etin" ragv Gerçı· birka" ,.,,_ .. •ndenb~ri ta. i<slJe- ve lastik darlığından ileri gel . neticesinde Alman avcıları taar. amelivat yaplmıctır. Numan 'Me. manın ına ı ml4ftav m '" - ~ ,.._ - .,, )' b " k h ili tet ı· le t ·stihkak benzin vcrıl:-..... mcmekte, sadece listik islnin bir ruz: eden dört İngiliz tJyyare"ın • ri'emencioğlnnun sıhhi vaziveti men ır aç ma a zap m Ş r- TP. anı 1 ... ~;1.~ • 

«..~ DcviUJU Sa. 2, Sü. 3 J noımaldiı dir. tedir; fakat l~stiksizlik yüzünden tlJT. De~mı Sa. %, Sii. 3 
• • .. 1 
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ilbay amı 
n:lff' Baş tarafı 1 incide 

him Necmi Dilmen Ankara radyosun
da bir söylev vermiştir, İbrahim Nec
mi Dilmen, bundan 10 yıl önce Ata
tLirkün Dolmabahçe sarayında dil sa
vaşma nasıl başladığmı belirttikten 
sonra demiştir ki: 

"1928 de yazı devrlınJyle başllyan, 
1929 da Milli Şefimizin ünlü söyle
viyle beliren, 1932 de birinci d11 ku
rultayi ile şekillenen dil devrimi, bir 
t ıçuk ay önce Ankarada toplanan 
dördüncü dil kurultay! ile ilk on yıl
lıA verimlerini toplamış bulunuyor. 
Şimdi önümüzde yeni bir çalışma 

d \'ri açllmrştır. Bu c;al~malrıra bu 
atlu onuncu yıl beyramiyle başla

mış bulunuyoruz. Bayramımız ve bay 
r· mınız kutlu olsun yurtdaşlarnn.,. 

Ibrahim Necmi Dilmen, bundan son
a 10 Ağustosta Ankarada toplanmts 
lan dördüncü Türk Dil kurultayının 

dört gün süren çalışması i,le başardığı 
;;teri ve aldlğı kararları işaret eyle

m ·ş ve Milli Şefin gerek kurultayın 
umumt toplantılarına ve gerek ko
"'!1 ·ı-;yonların toplantılarına huzurla-

ylc şeref vermek suretiyle kurulta
va çalışmalar1na daha fazla hız ver
·1 klerini ve direktifleriyle yeni isti
ametler gösterdiklerini minnetle 
aydetmişlir. Genel sekreter: 
·'B!ı:e öyle bir yazı dili liizımdı; ki, 

dı::miştir, yurdun içinde ve dışında 
·irkçeo bi!en ve konuşan bütün insan

'ar, okuduktan veya dinledikleri za· 
11an onu kolaylıkla anlarlar. Anta,xI
-3zJ ığın yazıda bir hüner sayıldığı, 

:ıjnin özel bir dili tanıyanların hcık 
!{I Si.nıldığı: devirle[" arlrk çok ark~da 
':~lmıstır. Biz yurdumq_zda herkesin o
kuma yazma bilmesini, olruıyup ya
~an her insanm da okuduğundan bir 
1ey anlamasmı hiç olmazsa sezmetii· 
n.i istiyoruz. 

Kurum genel sekrett't'i, söylevini su 
sözlerle sona erdlrmiştir: 

·On yı!· süren bir savaşın sonunda 
dilimizin bu erg:ileri kazandığını gör
:nek büyük bir mutluluktur. 

Bu dunular arasında çarpan yUrek 
t('rjmizde iki büyük Türk dahisinin 
ıtilr:sck ad1arı., birer devrim ve iler?ıe· 
y,e anıtı oJarak aksetmektedir. 
Bunların bi.rinciei, türklüğü ölüm -

terden kttrt;rrarak ulusal Türk cümhu 
r~yetjni kuran ve bütün devrimlerimizi 
l-' atan ebedi Sef Atatürk'tür, 

Tarih içinde ölmeı şeref büyjiklüiü 
de parhyan yüksek adını sonsuz ca~ 
oıet lerle anarım. ! 

İkincisi, bugünün ve yarının bütün 
verimli iler!emelerlni taıırtıcı bir ba 
11arı ile yijrüten, dünyanın kan ve ateş 
çin-de sarsıldığı bir devirde yurdumu· 

.,....ı bir barış gül bahçesi halinde tutan1 

fı,tilli Şefimiz, sevgili Cümhurreis.imiz 
İsmet lnöniPdür. 

Yüce katlarında sonsuz saygılar ve 
şükranlarla eğilirim.,. 

lzmirde yapılan tören 
1zmir, 26 (A.A.) - Bugünkü ga-

zeteler dil bayramını hararetli yazı
larla kutlamakta, başmakalelerini bu 
devrimin mana ve ehemmiyetini be
lirtmiye hasretmektedir Bu münase
betle Halkevinde bir Wren yaptlmış
ttr_ Vali Sabri Öney, belediye reisi, 
Parti, Vilayet idare heyeti reısı ve 
seçkin bir halk kütlesi hazır bulun
muşlardır. 

lngilterede Çahştı

rllan Kadınların 

Miktarı 
ıtlfr Baş tarafı 1 incide 

!arına kurşun yapıyordu. Bize 
fabrikayı dolaştıran müdür iza
hat veriyor; "Burada işçi ve a. 
ristokrat bütün kız ve kadınlar 
yanyana ve omuz omuza aynı 

sartlar içinde çalışırlar." Basımı
zı kaldırıp, hayretle haktığlmızı 
görünce güldü: "İşçilerimiz ara. 
sınıla nazır kızlari lord kızları 
vardir. Hatta Churchill'in yiğeni 
de işçilerimiz arasındadrr." Bir 
ara durdu, gözüyle şöyle bir et
rafı araştırdr. Büyük bir makine
nin başında tek başına çalışan kı• 
n göstererek: 

"Işte bu gözlüklü kızı görüyor 
musunuz? Nazırlarıınzdan birinin 
kızrdır. İleride bir masanın ba.. 
şında ayakta sağa sola emir ve. 
ren tulum giymiş diğer bir kızı 
göstererek; "İşte Miss Churchill" 
dedi. 

• • 
Gördüğünüz kızların diğer 

işçilerden farkı yoktu. On
lar da diğer işçıler gibi tulum 
giymişlerdi. Birisinin gözünde 
gözlükler vardı. Onlar da gün. 
de on saat durmadan çalışıyorlar• 
dı. Fabrika onlara hususi mua
mele yapmıyordu. Şimdiye ka
dar işçisine zenci gibi ayrı bir 
sınıf gözüyle bakmağa alışmrş 
olan İngiliz lord kızlarırun fabri
kada, orduda işte onunla aynı ha• 
yatı yaşaması süsünden, tuvale
tinden, rahatından fedakarlık y&p 
ması, bu harbin İngilterede yaJ>' 
makta olduğu büyük bir inkılap
tır, bir tezahür ve İngiliz mille
tinin zafer uğrundaki fedakarlı
ğının bir ifadesidir. 

Fatura Vermiyenler 
Büyükadada kasap Zoto ve Peta 

ile işkembeci Reşit Lato sattıkları 
mallarda fatura vermedikleri için 
Millt Korunma mahkemesine veril
mjşlerclir. Her üç suc;lu da 50 ıer lit'a 
pera cezasına ve birer hafta ticaret 
yapamamıya mahkUm edilmişlerdir. 

H.+BE.RlYI 1 

Çocuğunu 
Öldüren Ana 

İzmitte Bir Kadın 
Kızını Boğazladı 

İzmit, (TAN) - İzmite bağlı Sofu
lar köyünden dilsiz ve sağırı öldür -
müş olan Ali Altmdağ ismindeki ı:;a
hıs ormanda ölü olarak bulunmuş -
tur. Bu cinayetin faili meçhuldür. 

İzmit, ('l'AN) - Bahçecik nahiye
sinin Döngel köyünde mUthiş bir fa
cia işlenmiş, genç bir anne 3 yaşında 
bulunan yavrusunu öldürmüştür, 

Hüdise şöyle olmuştur: 
Döngel köyünde 33 yaşmda Şaban 

karlc;ı Hacer isminde genç bir kadın 
ve 3 yaşında Elmas isminde bir de 
kızı vardır. Evvelki akşam kocası Şa
ban eve geç gelmiş ve gece karanlık
ta oda içinde ayağtna bfr cisim ta -
kılmıştır. Bu cismin çocuğu olduğu
nu görerek annesine seslenmiş. cevap 
alamamış, elleri kana bulanınca ço -
cuğu ay rşrğina çıkarmış, ölü oldu -
ğunu deh§etle görmüş, "çocuğumu 
kesnıişlet,, diye avaz avaz haykırmt
ya bllt1amıştır. Annesi Haceri ara
mtşlar, bulamarnış]ar, Dağa kaetığrnı 

öğr~nince peşine düşmü.51er ve erte~i 
sabah muhtarın evjnin önünde bu 
genç kadını anormal bir şekilde gör
müşlerdir. Kadtn çocuğu öldürdüğü
nü bilmemekte "yılanları geberttim,, 
demektedir_ Bu durum şüpheyi uyan
dırmış, Hacerin deli olması ihtimali 
üzerinde durulmuştur. Hacer yavru
su Elmasa Nacak denilen bir nevi 
kazma ile hücum etmiş ve boğazını 
da sıkarak boğmuştU1'. Tahkikata C. 
müddeiumumt muavinlerinden Sey
fettin elkoymuştur. Katil anne ttbb1 
adliye gönderilecektir. 

Okçuluk İnkişaf Ettirilecek 
Vali LOtti KIJ"dar dün Okmeydanı

na gitmiş ve okçuluğun inkişaf! için 
meydat1da yapılacak tesisatı gözden 
geçirmiştir, 

RAMAZAN 
27 /9/942 Pazar 

Evk•t 
GUne1 
O ile 
!kindi 

Ezanf Vapti 1 Evkat 
ll.51 15.52 Akliam 
6.l)4 13.05 Vatın 
9.27 16.27 lms•lr 

Eı:ant Vaa•tl 
12.00 19.00 

1.Jl 20.33 
10.ı1 s.12 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
l.30 P1'0fHIJt 
8.32 Marılar 
1.40 Haberler 
8.!S Muıik 

12.30 Pro.ıram 
12.33 Milıik 
12.45 Haberler 
IJ.00 Şarkılar 
13.30 Orkestra 
18.00 Proı:ram 
1!1.0J cı .. band 
18.45 Fa!ıl 
19.00 Koouşmııı 

1
19.15 Fastl 
19.!0 Haberler 
19.45 Serbeıt 
19.SS Şarlrıltr 

20.IS Konu7rna 
2fl. 30 Müalk 
2LOO Evin ıııti 
21.15 TürkUler 
2l.50 At koıııulan 

22.00 Sololar 
22.31) Haberler 
22.45 Kapamı. 

Şehirde Taksi Sayısı 
Gittikçe Azalıyor 

l2fj> Baş tarafı 1 incide 
çıkmaza girmiş olması bu vazı
yete sebep olmaktadır. Bir sene• 
denheri otomobillere tevzi edilen 

Amerikada 
Günde Üç Gemi 

Yapıhyor' 

Harp Sonrası 
Dünyasının 

Kuruluşu 

.ı lastik adedi 469 dan ibarettir. 

Amerikan 
12 Ayda 

İnşa 

Tezgahları 
488 Gemi 
Etti 

Vaşington, 26 (A.A.)- Bu eylQl a· 
yı içinde Amerikan tezgahları günde 
üç gemi inşa etmektedirler. On ikl ay 
içinde eyliH 1941 den baş!amak ijze" 
re Amer.ikan tezgihları 488 gemi tn!';a 
etm!şlerdir. Bunl:ırdan 327 si Liberty 
tipinde gemilerdir. Bunlar Henry Kai. 
2~r'in rekor sayılabilecek bir müddet 
ic;; ndıe inıa ett.irdiğ.i a:emiler tipinde· 
d:r. 

Üçlü Paktın 
Yıldönümü 
lt.?J Baş tarafı 1 incide 

nın servetlerine iştirak etm"/ti 
arzu eden milletlerimizin hakla 
rını reddetmişlerdir. Şüphesiz ki 
milletlrimizin hayatı mevzuuba 
histi. Mmleketlerimiz !Gin bu lC3 
dar nazik bir dvirde, Üçlü Pakt. 
bu imtihanda parlak surette mu 
voffak olmuı;'f:ur. 

Önüne geçilmez bu hayat mücade~ 
lesi esna!;mda üçlü pakt devJetıerı 
karada, denizlerde ve havada muaz
zam zaferler kazanmlş ve gilç taarruz 
edilir mevziler zaptelmişlerdir. Buna 
raimen düşman elde ettiğim1z mevzi
leri geri almak istemektedir. Çetin 
muharebeler bizi 'bekliyor. 
Davalarınin adaletin! ldrfik etmiş 

ve azimle hareket etmfye karar ver
miş olan üçlü pakt devletlerinin ha
yat saham dL'iında blraktldığınt anla
yıncıya kadar darbeler indirmiye de
vam edeceklerdir. Üçlü pakt, bugün
kü mücadale zaferle neticelendikten 
Bonra yeni dünya nizamının temelini 
teşkil edecek ve uzun bir zaman mil
letlerimizin bartş içinde çalışmalannI 
temin ,edecektir, 

Cimro'nun nutku 
Roma, 26 (A. A.) - 'Öçlü paktın 

yıldönümi\ mi.inasebetiyle bir nutuk 
söyli)•cn Hariclye Naınt Kont Cfano 
bu paktın kurutuşU sebeplerini anlat
,,.., ve pakta dahfl devletlerin. mil -
Jetlerin refah ve emniyetini sağlamak 
için dövüştüklerini belirterek demis-

Litvinof, Sovyetlerin 
Müttefiklerle İşbirliği 
Yapacağını Söyledi 

Nevyork, 26 (A.A.) - Matbua• 
ta hitap eden bir mesajında So"" 
yetler Birliğinin Amerika sefiri 
Litvinof, Sovyetler Birliğinin dün 
yanın müstalCbel yapılışı ve bü• 
tün memleketlerde şahsi hakla• 
nn muhafazası için müttefiklerle 
yüzde yüz nisbetinde işbirliği ya• 
pacağını bildirmiştir. 

Litvinofa göre, demokrat gaze• 
tecilerinin en mühim vazifesi 
harp sonrası dünyasının kurulu• 
şu hakkında Rusyanın iyi niyet• 
ler beslemediğine dair yapılan 
propagandanın zehirli tesirleriyle 
mücadele etmektir. 

Bulrar Başvekili Berline 
Gidecek 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Bulgar 
Başvekili M. Filof'un, M. Rlbentrop 
un daveti üzerine yaklnda Almanya
ya gideceği hakkında bir şayia dolaş
maktadır. Şayiaya göre, bu seyahat, 
Maretal Antonesko He Hırvat lideri 
Poglavnik'in geçenlerde yaptıklar! se
vahat programına dahil bulunmakta-
dır. . 

"Iindistanda Yeni 
Hadiseler Oldu 

Bongkok, 26 (A.A.) - Bombaydan 
del ~)dirildiğine göre, polisle vulcubu 
tan bir çarpışma neticesinde 40 kiiji 
burada tevkif edilmiştir. 

Pdada eyaleinde yeniden pat
\ıyan bomba!ar hakkında polis tabki· 
!c.::ıt vanmıstır. 

tir ki: 
Bugünkü mücadelemizin gayesi ıu

dur. 
Dünya nizamı :için adalet ve haklı 

bjr sulhe dair olan arzularmt ger
cekleştirnıek. Bu arzular bizi idare 
eden şe!lerin ulvi ıayesi ile teşkil e
dilmi,tir, Onların dehaları ve Avru
pa ordularmın zaferi bu ~dil sulhii 
'muhakknk surette besertyete kazan
dtracaktıı; 

Bunun da 165 i hususi arabalara 
ve ancak 304 ü taksilere verilmi~· 
tir. Halbuki memlekette kafi 
miktarda lastik vardrr. Hatta mev 
cut tenezzüh lastikleri miktarı 
memleket ihtiyacını bir seneye 
yakın bir zaman karşlıyabilecek-
tir. Fa.kat bu liistikler formalite 
yüzünden tevzi edilememektedir. 

Evvelce bu işi Bölge iaşe müdürlü-
ğü yapmaktaydı ve bütün taksilerin 
ihtiyacını tcsbit içln emniyet 6 tncı 
şube müdiriyetinin riyasetinde şoför
lerden, iaşe müdürlilğü memuı·larm
dan mürekkep bir komisyon kurul
muı;itu. Bu komisyon aylarca uğraşa
rak bütün otomobillerin ihtiyacını 

tesbit etmiş ve bunları bir sıraya 

koymuştu. Lastik tevziatı bu sıraya 
göre yaptlmaktaydt. Fakat bölge ia~e 
müdürlüğünün lağvından sonra bu iş 

Belediye İktisat Müdürlüğüne devre
dilmiş ve İktisat müdürlüğü henüz 
muameleye başlamadan oradan da a
lınarak 'bu defa Ticaret Ofisine ve
rilmiştir. Ticaret O!isi evvelce yapı
lan baz!rhkları tannnamış, bu defa 
bütün vll3yetlere bir tamim yaparak 
her vilciyetin 13stlk ihtiyacını sor
muştur. Bu arada şehrimizdeki oto-
mobillerin Uıstik ihtiyaçlarının da ye
niden tesbitine kalkTŞf1mrşsa da şüp
hesiz ~imdi bu iş de aylarca sürecek, 
bu müddet zarfında da ~alışan taksi
lerin sayısı bir hayli azalacaktır. 

'.ç -----o-----
Oslo Şehri .. 
l!2fj'" Baş tarafı 1 incide 

den üçünü dü§ılrmüşlerdlr. 
Ölen ve yaralananlar oldu 

Stokholm, 26 (A. A.) - Dün saat 
17 ye doğru Başvekil Qu!sllng, hü -
kümet erkAnı ve birçok delegeler kar 
ştsmda nutkuna başladtğı sırada al
çaktan uçan 4 İngi1iz tayyaresi Os1o
ya yangın bombaları atmışlardır. 
Quisling'in içinde nutuk söylediği bi
naya Isa bet v~ki olmam rşsa da, bir
çok evler afrr hasara uğramış ve bir 
ev de tamarniyle harap olmuştur. 
Şimdiye kadar 7 ölU, 8 yaralı: vardır. 
Enkazın kaldırılma1;tna devam edH -
mekte ve daha başka kurbanlar ve
rilmis olmasından korkulmaktadtr. 
Derhal havalanan Atman av uçakları 
4 İngiliz uçağından iictlnü birka~ da
kika zarfmda dUşürmüşlerdlr. Bun -
hırdan biri Os1o körfezine. Uman alt
ımda birkac kilometre uzai!a dils -
mü~tür 

CUMHURiYET. 
BAYRAMI 

BAYRAMIN ÇOK IHTIŞAMLI 
OLMASI iÇİN ŞiMDİDEN 

HAZIRLIJ<LARA BAŞLANDI 
•Ankara, 26 (TAN) - Bu sene İnönü erkek lisesi, Kabata5 lisesi, 

Cümhuriyet bayraminın çok ihtişamlı Kastamonu, Kars, Konya, Kayseri, 
olmasI için hazrrlıklara başlanmrştrr. Kütahya, Malatya; Samsun; Sivas. 
Maarif Vekfileti vHAyetlerden 2100, Pertevniyal, Vefa, Yozgat, Zonguldak 
Ankaradan da 590 talebe ile geçit çelikel liseleri~ Adana. Balıkesir; Er
resmine iştirak edecektir. Her vilA- zurum, İstanbul, Sivas öğretmen o
yetten 50 talebe geçit resminde bu - kulları, İstanbul, İzmir. Kastamonu; 
lunacaktrr. Merasime iştirak edecek Konya, Sivas sanat okulları ve İzmir 
olan vilfıyet ve mektPp isimleri şun- ticaret lisesi. 
lardır:Adana, Afyon, Antakya, Antal- Ankaraya gönderilecek talebeler, 
ya, Urfa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Ankarayı görmemiş olanlardan seçi
Ankara Eskişehir, Ga:dantep, Gala- lecektir. Bu izciler 23 Birinciteşrin
tasaray, Haydarpaşa. İstcınbul erkek de Ankarada olacaklar ve Ankara 
liseleri, İzmir Atatürk liSE'"L fzmir nıekteolerinde misafir edileceklerdir. 

Barbaros 
ihtifali 
Bugün Gece, Gündüz 
Törenler Yapılacak 
Bu!:{ün Beşikta,ta Barbaros ihtifali 

yaptlac~t_tıT. thtifalin her senekin -
den mükemmel olması için yapılması 
tazım olan hazırlıklar tamamlanmış
ttr. 

Törene saat 10 da İstlkl~l marşiyle 
başlanacakt1r. Deniz Qandosu marşı 
çalarken Barbaros devrindeki deniz 
eri ktyafetindeki iki er bayrağa direk 
çekecek, bunu türbeye çelenk koyma 
törf'ni takip edecektir Bu srrl'da li
manda bulunan gemiler dOdü1:].erini 
çalacaklardır. Deniz talim alayından 

ayrtlan iki nı.anga er havaya rı:er el 
silAh atacakRırdrr. Bunu B"-şikt;:ış 
kaymakamı ile bir deİıiz subayınrn 
söyliyeceği nutuklar takip edec~ktlr_ 

Gece bitti.in gemiler elektriklerle do
natılacaktır. Boğazdan geçecek vapur 
lal" türbenln önlinden geçerken pro -
jektörJerini Barbaros türbesine çevi
receklerdir. 

Bu gece Halkevlerinde Barbara~ 
hakkında nutuklar verilecektir, 

Pirinç Fiyatları 
Piyasada pirine; darlığı her gün bi

raz daha artmaktadrr. Bu yüzden, 
harpten evvel 10 - 11 kuruşa satı
lan ve çorba, pi1Av vesaire gibi ye
meklerde .kullunılrıbilen kumdarının 
kilosu bakkalfarda 84 - lı9 kuruşa 
yükselmiştir. 

Mr. Eden Bir Nutuk 
Söyledi .•. 

ıtlfr Baş tarafı 1 incide 
yetimnis olması memnunluğu 
muciptir. 

M. Eden sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

"Stalingrat muharebesı öyle 
bir kahramanlık mücadelesidir ki 
onu vasıflandırmağa ihçbir öğme 
tabiri yetışemez. 

AJmanyaya yaptığım121 hava bombar 
chmanı taarruzumuzun bülün harbın 

gelişımi üzerindeki tesirini küçümse 
memek büyük bir yanlış olur. Alm;.,n 
harp makinesinin hayatı ıanayl mer . 
kezlerine darbeler indirmenin bizim i 
çin vazlfe oJduiu hakkında Başvekil 
Churchill tarafından yapılan dıı:mecln 
t'lrbik edildiğini görmekle bahtiyar bu 
lunuyorQı, Bu taarruz nihayet bUtt\ıı 
ağırhğiyle ve devamlı bir şekilde ya. 
pılnuştır_ Göbbels dahi harıarların ö· 
nemini a:;zıemelıı::ten vza:eçmiştir. Atr 
l~n bombaların ıayrsı artarak sJtnılş 
ve bu cıyın ilk 14 günü içinde yapıll!n 
dokuz akında bet bin tona yüksel · 
miştir. Yani akın batına 550 ~on. 
Rrernen, wllhelmhaven ve Düsseldorf 
gibi Atlantlk meydan muharebeıiylı:. 
ilgili olan hedef!cr daha cömert bir 
ihtimam görmektedir. Bıı şehirlere bir 
çok defa!ar dönmemiz ve gittikçe d1h .. 
ağır akınlar yapmamız gerekecektir. 
Amacımız Almanı korkutmak değil. 
Felçe uğratmak, fenalık yapmağa de 
vam edemez hale getirmektir. !lavfi. 
bombardımanlarımızrp. yçrinde olduğu 
şimdide:n sabit olmaktadır, Bu taarruz. 
ların ;iiddetini her hafta, her ay daha 
ziyade arttırmak lüz1.1munn tamanıly1e 
anlamak olduğumuzu size tem.in e. 
dedm. Bu böyle olacaktır, 

Eden sözlerine ~öyle devam etmiştir: 
Alman yıldırım harbi 1941 de akim 

k:almışttr. Çünkü Alman hava kuv -
vetlerinin hücumları kAfi derecede u
zun müddet sürmemiş ve yeter dere
cede kuvvetli olmamıştır_ Alman ha
va kuvvetleri Büyük Brltanya mey
dan muharebesindeki g{!ndüz hücum
larında bitkin dOşmüş ve netice al
mak için gereken tahşidatı hiçbir ıa
man temln edememiştir, Şimdi de te
min edememektedir. Biz böyle oldu
ğu halde bu hücumlardan müteessir 
olmuştuk, 

İngiliz haV'1 kuvvetleri I!l40 Tem
nıuzunda Alrn.anyaya 3500 ton bom
ba atmtştı, Bu yıl ayni ayda 13,000 
ton bomba atılmrştır. Almanlar ise 
İnı;dltcre üzerine yalnız iki defa bir 
gecede 400 tondan fazla at.m1şl.1rd1 
Bu da Londra üzerinde olmuştur . 
Halbuki biz m~el;l Londradan beş 
defa daha küçük olan Kolonyaya 90 
dakika içinde 1000 ton bomba attlJ<. 

[Hububat 
Satışları 

Vekalet, Vilayetlere 
Bir Tamim Yolladı 
Ankara, 26 (A.A.) - Öğrendltlmi 

ze göre, bazı kaza ve nahiyelerde hH
kO.mete borı:;.landırıları hububahn yüı 

de ?S f teslim edi1diii halde, hububat 
i1l:m !latımıntn serbest brrakdmıdı 

ğını ogrenen Ticaret Vekileti U 
rnumi müfettlı,lilclere ve btJQmurn val i 
lik'ere telgrafla bir tıımim a:önrtermiş 
tir. Bu tamimde hiikilmete borçlandı
rılFtn hubııbatın yüzde 75 hıln fcaHm 

e.ii'diil kaza ve nahiyelerde vakit kJY 
betmeden ve hic::bir tıti'ıana mahal kal 
nır,dan hububr1t ahm ve satımının 11tır 

belit bırakılması 3315 sayılı karar mtik 
t~ı::ıs1ndan olduğuna l~aret edi!erek; 
bu yolda muamele ifası ve serbest bı· 

ralcdap kaza ve nahiyelcrin vekilete 
bildirilmesi lüzumu belirtilmiştir. 

Maarif Kadroları 

Geldi 
İlk ve orta tedrisat kadrolar! için 

on gün evvel Ankaraya gitn1iş olan 
Maarif Müdürü Muhsin Adil Bünyrıl 
dün Ankaradan dönmUştür. Maarif 
müdürQ kadrol~rr da Vekalete tasdik 
f>ttirerek getirmiştir. Dün bu kadro -
ların kazalara tebliğine başlanmıştır. 
tkinci kadronun h~u::rrlanmasına da 
birkaç güne krıdar başlanacağı tRh -
min edilmektedir 

· ··S0VYEl· TEBtiGi 
lf1ij" Baş tarafı 1 incide 

M ozdok bölgesinde 
Moskova, 26 ( A.A.) - Sovyet l'CS ... 

mf ajansının cepheden Curnarteıl 13a
bahı aldıtı bir telırAfta deuJliyor ki: 

Alnıanların Mozdok bölQ:csinde Sov 
yet müdafaa hAtlarlnt yarnıak için 
yaptıkları bütün teşebbüsler akim 
kalmıştır_ Dar bir kesimde Almanlar 
35 tank yığmtşlar, arkasından önemli 
bir piyade kuvveti gôndermişlerdir. 
20 tank kısmen tahrip ed1lmiş, k1s -
mt'n hasara uAramış. gerj kalanlar 
çekllmiş, bu arada Sovyetler Alm1.1n 
piyadesini ilk mevzilerine kadar sür
mü,elerdir. 

Öteki kesimlerde Sovye:t birli~leri 
ileri hareketleri esnasında Almanlarııı 
ıniihimmat taştmak:ta olduklart yolt1 
varmışlardır. Birçok Alman kamyon
ları ateşe verilmiştir. Geceleyin Sov
yetler yeni nıevzilerlni sağ"lamışlardir 

Sovyet mııkavemeti arttı 
Mo&kova, 26 (A,A.) - Nefsi Sta

lingrad'da Sovyet krta1arının muka -
\remeti arttlğmdan Almanlar, baıı;l1crı 
g-ayrellcrini sokak muharebelerine de~ 
[(il, Tjnıoçenkonun Alman orduBu 1101 

cenahı üzerine yaptiğı taarruzu zap
f'fmiye hasrediyorlar. 

Sovyet kttalarl, top ve havan topu 
kullanarak Almanları stratejik bir 
mevziden çıkarmışlardır. 

En son alman haberlere göre, Al
manlar TimoçcnkÔ taarruzunun dört 
giindenberi devam etmekte olduğu 
Stalingrad doğu ı;iınal kesimine a1e
l~cele ihtiyat kuvvetleri göndermekte 
dirler. Bu kesimde Almanlar dün bo~ 
şuboşuna karşı taarruzlar yapmışlar
dır, Bu taarruzlar Almanlara 1500 
kişiye daha mal olmuştur. Novorosisk 
bölgesinde Sovyet krtaları üç gün sü
ren bir savaş esnasında 3000 Mihver 
askeri öldürti\üslerdir. Almanların 
Novoroslsk kesiminde fazla miktarda 
asker yrğd!klart haber verilmektedir 

Leningrad yakmmda Slnyavlno ke. 
siminde Almanlar bircok kar~ı taar -
ruzlar yapmışlar, rok ağır kayrplar 
pahasına Sovyet mevıilerinden biri
oe girmişlerdir, 

Sovyet kıtalar• ,iddetıe tnukabele 
etmişler ve dilşmanm bu taraftan da
ha fazla ilerlemesine m§.ni olınu§lar
dır. 

Cepheden gelen hatierler, Sovyet 
kıtalartntn Stalingrad batı şimalind• 
bir kasabada düşmandan 2 tepeyi da· 
ha geri a1dtklarmı bildiriyor.Ayni ha· 
berlere göre, Stalinarad'daki Sovyet 
kıtaları Alman tanklartnın Volgay~ 
~tden ba-şlıca yollardan btrfnf zaptet
mek için yaptıkları hücumu püskilrt
müıtlerdilf 

Odun ve 
Kömür •. 

Müesseselerle Resmi 
Dairelere Dağıtılacak 

Mahrukat Ofisi, bütün resmi daire 
ve müesseselere odun ve mangal kö
mürü tevzi edecektir, Bu gibi daire 
ve müesseseler ihtiyaçlarını bildiren 
listeleri 10 İlkteşrine kadar Ofis mü
dürlilğ'Une vereceklerdir. Ftrmcdar, 
hamamcılar ve benzeri müesseseler de 
ihtiyaç listelerini cemiyetleri vastta
siyle Ofise bildireceklerdir. Ofis bu 
gibi müesseselerin yalnız ihtiyaçları
nın bir kısmını karşılıyacak, müteba
ki kısmı serbest piyasadan tedarik e· 
dilecektir. Memurlar kooperatifine 
dahli olan memur ve müstahdemler 
ihtiyaçlarını kooperatif vasrtasiyle te
min e:yliyeceklerdir. Bu kömür ve o
dunların parast kooperatife taksitle 
ödenecektir. Halktan sabit ve muay
yen gelirli olanların odun, kömür ih
tiyaçları kaymakamlıklardan almac_ak 
listelere yazılacak ve mahalle birlik
lerince tesbit edilecek miktara göre 
satın alınacaktır. Almacak kömürler 
için evlere karne tevzi edilecektir. 
Karneler dörder kuponlu olacak, bi
rinci tertip kömür karneleri 50 şer, 
birinci tertip odun karneleri 250 şer 
kiloluk karneleri ihtiva edecektir_ 
Halk muayyen günlerde depolarda 
bulunacal< ve paraların! yatırarak ih
tlyaçlarrnt atacaklardır. 

Bulgar heyeti gitti 
Mangal kömürü mukabilinde bazı 

mal almak için müzakereler yapmak 
üzere memleketimize gelmiş olan beş 
kiıilik Bulgar ticaret heyeti dün Av
rupa treniyle Sofya.ya dönmüştür. 

Suikast Davasının 
Mürafaası Yapddı 
~ Baş tarafı 1 lndd~ 

Ce1~e açddrjı zaman mübaşir bir
kaç dota. maznunların ishnlerinl ça
ğırdı: hiçbiri geJmemltti. Reis Halil 
ÖzyörUl<. maznunların gelmedllini ve 
bu husustaki mütalQpsını müddeiu· 
mumt baş muavini Na:ıit Çağlayan -
dan sordu. 

Müddeiumumj baş muavini: 
- Maznunlara usulen tebligat ya

prlmJ!jıtır. Verdikleri dilekçe He bizzat 
mahkemede bulunmak ve müdafaala
rın! kendileri yapmak istediklerini 
bildil'mişlerdi.r, Halbuki Türk Ceza 
usulü muhakemeleri kanununun 318 
i.nci maddesinin sarahatine göre, maz
nunlar temyiz mürafaasmda müdafa
alarını biz1at yapamazlar; vekil bu
lundurmaları icap eder, bunu yap
mamışlardır. Maznunlardan Abdür
rahmanın avukatı Şakir Ziya 1se An
kara barosundan çlkarıldığı için mu
hakemede bulunamaz, Evrak üzerin
de tetkikat yapflarak karal' verilme-
sini talep ederin1, dedi. · 

Mahkeme heyeti kısa bir mi.izake-

Stali11grat' ta muharebeler 
i8tika111eti11i değiştirdi 

Moskova, 26 (A,A.) - Reuter A 
j~nS!Jlln hususi muhabir~ bildiriyor·. 

Stalingrat muharebesinde, aradnn 
b:ir ay geçmiş bulunduğu şu sı-rııda 

muharebenin cereyanı başka bir iıti 

kamet alını§ glbi görünüyor. Timoçen 
kQ askerleri, Volga yolu tle yeni S.:>v 
yet kıta!arrnın gelmesi üzerine şchrj ı\ 

ıçlndc Alman hücumunu elin zaptct· 
nıektcdlt'ler. Batı ,ımah:ieki Sovyat baJ 
kısı şimdi Almanları, sol cıı=:nahlartth' 
kıtn;ı yapılan tehdido mukabele etmıek 
Uı:er~ y,;ına dönmeie mecbur bırak
maktadır, 

Sırhre h~kim Jkl tepenin ve stratejık 
önC"JT1de bir kasabanın zaptı, sokaklar 
da çarpışan kallt'aman müdafilere yar 
dun kuvvetlerini yaklaştırmıştır. Sov 
yet mukavemetini, 200 tank Ue ve 
k,:ımyonlarla nakledi!en binlerce aa 
ker1e kuvvetli bir hilcum. yaparak ez 
nıek lçin Almanların vaki olan Umitılı 
g~yr; kat'i surette k.ırdmıştır. 

Almanların bu ıekllde topyekCio bit 
hücuma daha teijebbüa etmeleri ihti • 
m~ll vardır Fakat ilk uiradık!arı mu 
vaftakıyetsi~lik müdafilerin eliin kuv 
vt tli tekilde siperlenmiş olduklarını 
cts&teriyor. Almanlar, hafif ve aiır 
tanklardan mürekkep büyük teşkillPr 
kullanmak suretiyle ııehirden Vo!gaya 
doğru giden önemli bir yolu ele ge · 
çirmeğe uğraşmı!)lardır. 

Kareli kesiminde 
Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet kı

t.a.lart, Karelide önemli bir istihkim 
Jan bir Fin birlilini çrkarınışld.rdır 
Finla.ndahlar 300 ölü ve yaralı V,tt 

d1kten gonra. çekJlmiıterdir, 

Bir Rumen de8lroyeri 
batırıldı 

Moakova, 26 (A.A.) - Iki petrol ı:< 
misi ve iki deıtroyerden mtire}tkep o 
lan bir Rumen ıemi kafilesine Kara . 
denizde taarruz eden bir Rus &n.i.zal 
tısı MareeMti Rumen destroyerini ba 
trmnştır, Bu cemintn 150 klşilfk mü· 
ret!e'ba!t ela remi Jle beraber bavay• 
uçmuştur. Rumen filosunun 4 destro 
yerinden biri olan bu gemi 1,750 toru 
liltoluktur. Ruo deniıaltm birkaç gü" 
ousuda kalmııtır. 

* Londra, 26 (A.A.) - Mookova rao 
'fMU, 20 uncu Alman tümeni kumand.1 
nı ceneral Rettau ile daha birçok yük 
sek rlltbeli ıaba)'tn RJevde öldüklerini 
dün haber verm.iıttr. Alay mevcuttan 
500 • inmlı ve mevcuda 25-30 dan iba 
c-l'l't b81üklerin sayııı yüzleri bulmu!:= 
tur. Voronej'de 593 Uncll ılayın pek::ıı7 
mevcudu kalmış ve bazı bBlilklere ş1ır 
di Yarsubaylar kumanda etmekte tıu 
lunmu~tur. Geçen hafta zarfında 2'2~ 
üne.Ü tümen yalnız 1a.ralı olarak 400 
500 kiıi vermiştir 

r- DiKKAT -"\ 
Artık Mektupfaşmıya 

Lüzum Kalmadı 
Bir arkadaşımız Ayaneıöa ka· 

dar küçük bir seyahat yaprniş; 
Ayancıktan da buradakJ iş arka· 

da,laı-ına bir rnektup yaz:mıştfr A· 
ğustosun 16 tncı gUnU yazıla~ bu 
mektup lstanbula hangf tarihte 
gelmiştir, biliyor musunuz? 

23 eylıU 1942 de 
Yani tam blP' ay sekiz glln son

ra. Halbuki mektubu ya2:an arka
datımız İstanbula dl:Snell on bet 
gUnden fazla olmuştur. Yanı ken· 
dlsf mektubu postaya verdikten 
sonra seyahatine devam etmiş, 
dönmüş, dola9mıf, latanbufa gel
mişi işfne ba4lamrf ve haftafarea 
sonra kendi yazdığı mektubu tek· 
_rar kendisi almışttr. 

BC:iyre olduktan sonra aı-bk 

l 
mektuplaşmiya fü:ı;um kalmamıs 

demektir. Mektup yaı:ma1<tansa. l 
bir seyahat ihtfyar etm@k ,upfıe· 
siz daha süratll olacaktır. Mek· 
tup matbaamızdadır. ATA.kadar 
olanlar tar;tfından görülebJlir 

\., • ,,,, ,,,.,,,,,,~ • ..ti 

Pamuk Tozu 
Ve Döküntüsü 
Burada İşlenmek lcin 

Tedbir Alındı 
Haıpten evvel kiloau 60 paraya satılan 

hattf solrafa dökülen dokuma fabrikalannda 
makine altlarında toplanan pamuk torunun 
kilosu 60 kuruıa yilkselml~tfr. Bu tozlsrdan 
p~rnuk barutu yapılr!ıfl iı;in fiyatla .. yilksel
Mt!ktedir. Bundan başka pamuk lnrı,.rtıH 
vıe dökClntüıQ de y(lkıek fiyatla ıatılmakta• 
ı:hr Bunların fiyatı da eaklden 20 • SO ku .. 
ruektn ıimdi 90 - 130 kuruı ara11nd.3. do· 
lı~maktadır 

Pamuklar bıırada işlenecek 
Dlfrr taraftan, ş.irndiye kadar Mar.,rlar, 

Bulaırlar ve Italyanlar memleketimfadeo 
birçok pamuk dökilııtü~G almış ve bunlan 
Jşhıdikten sonra kumaş halinde tekrar bi7e 
i"Önılcrmişltrdl. SOmtrbank, hundan •onra 
~u dölrllnt(iJerl ıatmamaia -.e huıud fs.bri~ 
Jrala,nn diSkllfltOlerini de mübayaa etmeie ka• 
filr vermiıtlr. 

Bu 11 için ıimdllilc iki bin ton pamuk di:lı· 
ktlnttısa vırdı1'. 

SPOR~ 

Gl'fl('Jlfnc:n.-nvh•arı., 

Hususi M~cları 
GALATASARAY KULURUNDBN: 
Ku1ClbümU:ı:ilo birinı:i tak1mı buı.rlin Bev

ko:ı: ıılıasını'la aaat l 7 de B~voğlus-por birin· 
d takımı il# hu~U'Iİ b~ rnaı: vırı;-•cığ-ından 
ıırru tden Gallta!larıtyhhırın slat 14,15 de 
J.ö,.rlJd,.n Bevlforı ı.,.11r;ı.C""lf va1'111r"11 h•ılun· 
maHı .. t 

reden sonra, lddia makamının tale -
binin kabuliyle muhakemeye evrak 
üzerinde tetkikat yapılarak devam e ... 
dilmesine karar vcrdi!lini bfldirdl. 
Kararın yakında verileceği tahmin 

edilmektedJr 

itl•;a~••~:ıt©a 
ıf:lfj" Baş tarafı 1 incııle 

Hazer derıizirıe Alman ve 
ltalya11 torpidoları geçmiş 
Ntvyork, 26 (A.A.) - Bedin; A!-. 

rnan ve İtalyan torpidolarrnın Hazer 
denizine geçtiklerini ihııas etmektedir, 
RerJine göre bu gemi1er Hazer den:zi .. 
ni Karadeniı:lc birleştiren kanaldan 
geçmişler ve oradA Sovyet donanm:ısı 
r.a mtnsup gemilere taarruz etmişltr
dir. Stcptinger General Anzeiger :aıC!'" 
tc!'tinde Alman deniz ıubRylarındar. 
yüzbaşı Wldcman bu suretle Hıızer 
denjzine torpidolar gönderilmesi müm 
kün olduğunu temin etmektedir Bu sıı 
baya göre, Sovyet filosu bu iç· denize 
iltica etmek için kısmen bu kanaldan 
geçmiştir. Bu hareket kanal henüz mu 
narebe bölgesine dahil olmachğı hfr 
sırada yapılmıştır. Halbuki A!marı 
larln Sovyetlere taarruz ettikleri ay
larda jn:;a halinde bulunan bu kana:hn 
gemiler için müsait bir geçit olup ol:ı• 
mıyac:ağmı Ruı~ardan baska kimse bil 
memektedir. Yalnrz burada birkaç &et 
;:ışa edilmesi J3.zımgeldiği ve bunun 
da oldukça karıtşık bir iş olduğu ma. 
1nmdur. Alman ve İtalyan torpito!arı 
H.ıtzer denizine girmiye muvaffak olur 
lsrsa bu Ruslar için büylik bir tehlike 
teşldl ~ecektir. Rusları~ bu ıetıerl 
fnışa ettilerse bile bun?arı tahrip ('ot " 
n1emek ihtiyataızlıiında bulun1'ukl'lrt• 
nı kabul etmek müşküldür .,. 

* Berlln, 26 (A.A,) - D, N. B, ""' 
!anstnm asker! bir kaynaktan öğren
diğine göre, Eylül ayının ilk 24 gü
nünde Alman hava kuvvetleri topye
kun 2160 Rus uçağ, tahrip etmiıler• 
dir, Bu sayıya uçak savar toplarınm 
düsürdükleri uçaklar dahil değildir. 

*" 
Berlin, 26 (A.A.) - Aımaıı .:ırau• 

tarı baş kumandanlığından bildirildi"' 
ğine göre, 25 Ey!Ql gecesi Alman sa• 
vaş uçakları Karadeniz limanlarmdaı 
biri olan Tuapse'nin dolaylar!nda bii 
Rus hava alanına baskın yapmış v• 
hangarlarla yerde bulunan uçakları 
ağlr çapta bombalar atmışlardır. Cid• 
dl hasar husule getirilmiştir. Yakın· 
larda bulunan diğer blr hava slaTJ 
da taarruza uğramış ıe atılan büyül 
çapta bombalarla yangınlar çıkarıl• 

111ıı.ıttr. -------
Papa Roosevelt'in · 
Şahsi Mümessilini 

Kabul E+ti 
Vlchy, 26 (A. A.) Vatlkanri» 

Vichy ajnnsma gönderilt\n bil' telf!rar 
ta bildiri1diğine göre, Papa bu11ii1 
Roo~evelt'in şahs! mümessili l\fyrOi 
Taylor'u kabul etmi~tir 
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Yazan: M. ANTEN 

janslar, General Franko ile İr.. 
panya Kralı 13 üncü Alfons'un 

üçüncü oğlu Don Juan arasındaki mü
zakerelerin sona erdıği, fakat Kral~ı • 
ğ:n iadesi tarihinin henüz tesbit edil
memiş olduğunu bildirmektedirler. 

Bu haberin hakiki manasını kavrıya 
Nlmek içjn İspanyanın dah li vaziyeti 
hakkında umumi bir görıii faydalı o
lacaktır. 

ı~ranko 3 eylulde, Hariciye, dahiı;ye 
ve harbiye nazırlarının yerlerine dahili 
harp esnasında mühim roller oyn:ı • 
makta beraber, parti tesirlerinden az 
çok uzak kalmış olan şahsiyetleri ge. 
tirmekle, İspanyol kabınesinin terki . 
binde derin bir değişiklik yapmıştır .. 

Franko buna müvazi olarak Falanj 
partısinde de esaslı değili!klikler y .. p
mıştır. Bu partinin umumi katiplik 
muavinliğine siyasi faaliyeti az tanuı~ 
miş olan Manuel Faguerea'yı getirmiş 
ve o zamana kadar S. Suner tarafoı -
dan i~gal edilen partinin siyasi kon · 
seyi rels!lğlni kendi üzerine almı3tır. 

Frankonun 17 temmuzda söylediği 
nutuk, Cortes'in korporatif ıekild<.: ih· 
yası ve d · ğer tedbirler, Franko11an 
memleketi idare etmekte çektiği güç -
lı.ikkri, tereddütlerini, endişelerini ak 
settlrmektedi r. 

Dahili harptenberi İspanyayı kökün 
den sarsan derin buhran son dört s.-ne 
;çınde sükUnet bulmamı,, billikis daha 
şıddetlenmi§tir. 300,000 den fazla Cüm 
huriyetçi Ispnnyol hali zindanlard:ı çü 
nimektedlrler. Frankonun galibiyeti 
neticesi Fransaya i!tica etmiş olaa. yüz 
binlerce Cümhurlyetçi İspanyol hali 
bu memlekette bulunmaktadır. İsp.ı.n 
yada diktatörlük rdimlne kar§t muha 
le!et, için !çın kaynamaktadır. Fakat 
ayni zamanda Frankonun iktidar mev 
kiine gelmesine yardım ed~ler arasın 
d:ı. da anlaşmazlıklar ve çarpışmllar 

baslamı§tır, 
Dahili harp esnasında kraliyet taraf 

tan subaylar, an'aneci muhafazak5.r -
lar, Primo de Rıvera Falanj.isUeri; 
büyük toprak sahipler!, rtihban srnrlı. 
nın ve yüksek Burjuvazinin mühim 
bir kısmı bir kelim& ıle imtiyazlarını 
tehlikede' görenler, komünistleri de içi 
ne r.lan demokrat ve cümhuriyetçi İs -
panyolların tesis ettikleri "tek cepbe,. 
yi kırmak azmi ile Fr. nkonun etrafm
da toplıınmışlardı. Bu unsurlar en ni
hayet, Cumhuriyetçilerin üç sene sü. 
ren kahramanca nıukavemet~erini, Al· 
manyanın ve Ita!,yanın askeri yardım. • 
lcırı. İngiltere ve Fransanın gafleti Sl· 

yesinde kırarak, Cümhuriyti devirmiye 
muveıffak olmuşlardır. . 
İki Zıt Cereyan 
Franko, daha vahim hadiselerin ö · 

niinü almak maksadiyle iki zıt 
temayülli teşkil eden General VareJa. 
yı ve S. Suner'i son kabine değişikli. 
finde feda etmiye mecbur kalmıştır. 

Velinimet!eri olan mihvercilerin za. 
feri kazanma ihtimalinin azalması 
Franko için ayrı bir endi5e mevzuu 
teşidl etmektelir. Roosevelt 'Ve Chur 
chıll, yalnız Almıınyada değil bütün 
durıyada faşizıni imhaya karar verdlk 
leı _ni pek açık bir surette birçok dc
fal:ır filin etmişlerçlir. Müttefiklerin 
zaferi, Nazizme ve dıktatörlüğe k~r:ıı 
d:mokrasinin zaferi olacaktır. 

s. Hoare, mütiefıkler arHmda wi
tcfehhüm!ere sebebiyet verecek ve de
mokrasinin zaferi için çarpışan mil -
letl~e hayal ink'san tevlit edecek o
lan son nutku ile, Ft'ankonun bu. en.. 
cli~cslnl gidermiye çahşmışhr. 

En nihayet Frnnkonun İspanyada 
Krallığı iade etmek için yaptığı te!:eb 
büs de gittikçe tehi keyc dü9en mcv· 
Y.iinl kuvvetlend'rmek maksadiyle al 
dıgı bir tedbirden başka bir şey de. 
fildir Franko İspanyanın başma, ken 
di dl;ckliflerlyle hareket eden bir kral 
geçi;mek suretiyle, Ang!o - Saksonl3; 
ve kendi milleti müvaccheslndc mevk:.. 
ini kuvvetlendlreceiinl, İspanyol mil· 
Jetini etrafında tophyabiteceğini sa!l -
maktadır. Fakat m\lletlerin, b_ütün par 
tılerin üstünde farzedilen bir krahn 
etrafında toplandıkLarı :ıaman çoktan 
geçmiııtlr 

ikinci Cephe Meselesi 
Londra radyosu İngilizlerin yakın. 

da bir taarruza geçeceklerini 
haber verml;ı ve Fransız halkına At • 
lantik ve Man~ sahillerinden uzaklaş
malarını talep etmiştir. Bir Nevyork 
telgrafına göre ise; Avrupada bir ta
arru% yapılması ve bu hareketin gene
ral Mnrshall tarafından idare edilmesi 
meselesinde İngiltere ve Amerika hükil 
nıe~lerl mutabık ka!m?Şlardır. 

Moskova gazeteleri de: Müttefikle • 
rin garpte harekete geçmeleri için en 
milı:ait vaziyetin basıl olduğunu yat • 
maktadırlar. 
Son hııftalar içinde lnglllz ve Ame:i· 
kan bükO.met adamlannın nutukb.rı 
ve gazetelerinin yazılan, ikinci cephe
nin bütün hazırlıktan tamam olmaksı
ZlD ve bilhassa gemi tonajı~ mesc?esi 
balledilmeksizin açtlamıyacagı kana -
atini vermekte idi. 

Fakat bütün bu beyanatın düşmını 
gafil avlamak iç-n kas!en yapılrı:~ş el: 
rnası ve yakın bir fstıkbalde m~tte 
ilklerin Avrupaya ııeker çıkarma!~ ~e· 
eebbÜS ctmc;lcri ihtimali yok degıldtr. 

,... ........ ........................................................ " 
- HAFTA KONUŞMASI , 
\. .................. ,, .. ~··· · ······ · ·· ·· · ···· ····················--' 

Böcek, 
Bir 

Biz Yazm, Çiçek, 
Kolleksiyonu Yapan 

Kelebek 

Bir Çok Güzel 
Kışıır Bunları 

ve Acaip Şe\·l~~r 

Zihnimize 
Slralaraz ve 

Önümüze Serer, Birı~. Kolleksiyoncu 
Zevkile Evirir, Çevirir, Seyreder, Oyalanır11 

: yazl~ğa gi~iş, yeşile ve ma-
vıye dogru yolculuğa çı

kıştır; kı§lığa dönüş, ortasında 
soba aleviı:ıin kızıl ışığı sönüp 
P.~rlıyan hır loşluğa gömülüş. 
tur. 

r- Yaz an: - "'\ 

!Refik Halid KARAY] 
. Ş~I:re .d?nmeğe başladık. Bey• 

nımızın ıçınde kır ve deniz man• ren etbeninizi bile dört kat el. 
zaralariyle çeşit çeşit insanın bise ve çamaşır ardından plajda 
renkli ve kabartma resimleri çıplakmışsmiz gibi görüyorum. 
sıralanmış sihirli kolleksiyonu. Bir başkasına rastlıyacagım, 

t k . kendi kendime diyeceğim ki: nu aşıyara .. , 
Dört ayda neler gördüm? "Bu adamın derisi bütün bir 
Dimağımda en fazla iz ve ses yaz güneşini yediği halde yine 

bırakan tabiat unsuru deniz eski zaman hanun ninelerinin 
olacaktır. Durgun ve berrak teni gibi bembeyaz, çiy beyaz 
sabah denizleri... Meltemle kö. kalmıştı." Bitiyle karşılaşaca
püklenmiş hırçın ikindi deniz- ğım: "zavallı, diye söylenece. 
leri... Gittikçe yatışan ve ğiın, kendisini birdenbire ışığın 
sonra ölgünleşen akşam de- kucağına atmıştı; kıpkırmızı 
nizleri... Ve ay varsa civalaşan, yanmıştı; günlerce bize soyul· 
yoksa yer yer yakamozlarla tüy• muş derilerini ve kapanmak 
leri tersine okşanmış bir siyah bilmiyen yaralarını seyrettir. 
kadife gibi platinle~en gece de. mlşti!" ve, hatıramın bu kısmı-
nizlcri! nı körletmek için gözlerimi yu• 

Sonra plaj simaları... macağım; yine de uzun müddet * * tiksintisini duyacağım. 

Yann, kış odasınnı pencere_ Jf. Jf. 
sinden puslu veya karlı Belki de, durgun yağışlı bir 

sokağa bakarken kürklerine bü• kış gece yarısında, yaz 
rünmüş, şapkası yarı yanya yü. mevsimini tamamiyle unutmuş 
zünü örtmüs, bacaklarından olduğumu sanarak büsbütün 
başka her tarafı sımsıkı kapalı başka şeyleri düşünürken veya 
bir yabancr bayan göreceğim ; okumağa dalmış, posta arabalı, 
Gülümsiyeceğim ve içimden di- meçli kılıçlı eski çağlarda do. 
yeceğiın ki: "sizi, k..ın olduğu- laşrrken birdenbire kulağrma is. 
nuzu bilmemekle beraber pek terik kad.m kahkahasına benze. 
iyi tanıdım ve çok yakından ta.. yen çıngırak sesleri vuracak; 
mrım. Haniya adet etmiştiniz, yanımdan rüzgannı yediğim bir 
plfıjm .sol tarafındaki kumlara bisiklet katarr geçecek-.. Bu, kır 
uzanır, sağa sola, yüzükoyun ve- yollarında rahat yürüyüşümü 
ya sırtüstü döner, vücudunu. bozduğu için beni biraz öfke. 
zun dörtte üç buçuğundan faz.; lendiren, fakat şimdi kapalı o. 
lasını keskin ışığa ve gözlerimi- damda hatırlaması hoşuma gi
zin önüne serer, derinizi güne- den bir genç kız kafilesidir. Şüp 
şin nur görünup kahve rengine he yok, hep i de güze! ve s~ 
boyayan hokkabaz fırçasına tcs- :vimli, ahımşahım şeyler değil. 
lim ederdiniz_ Lacivert mayo- di; endamlısı ve her hareketini 
nuz kırmızılısından daha çok kendisine yakıştıranı azdı. Ama 
yaraşırdı. Fakat fazla yağ sü.. ne olsa bir körpelik ve tazelik 
ründüğünüz zaman yüzünüz o esintisiydi ... Bugünkü İstanbul 
kadar parıldardı ki bununla bir yazlari onsuz olamıyacagı için 
ayna gibi tarla kuşlarının av.. adeta mevsimin senboliydi! 
lana bileceğini düşüniirdüm. Siz, Ya pantalonlu dişiler? 
yazın çözi.ılen, kışın düğümlenen Lacivert, gümüşü veya bej 
bir mu:ımmasınrz_ Lakin şjmdi renkte kaç pantalon şu dakika. 
ne derece örtünseniz, sakladıği. da gözümün önünde düzensiz 
nzz sırlan bilen coktur; bilinen bir geçit resmi yapıyor! Etek. 

Fikrimce o elbise daha ziya. 
de G~ıdamlıya ve tazeye, ayrıca 
erkt .,;e yüksekten bakmağı bile. 
ne y,akışmaktadır_ Hele laciver. 
dini kalın belli ve iri kalçalı, 
Y.a~ı geçkince biri giyerse öyle
sı tı:ı,na -ne münasebet, bil. 
me• !- Beyoğlunda.ki pasaj a
ra1aı ında lakerda satan kıranta 
adamları hatırlatıyor. Ellerine 
--pe_k. tuvaletli, kıbar parfönlü 
ve cılalı da olsa- yine salamu
ra balık ve kırmızı soğan ko
kusu sinmiştir sanıyorum! 

• • 
En çok _hatırlıyacaklarun yal• 

nız ınsan çehreleri ve şe. 
~me:i değildir_ Yazlıktan kışlı. 
ga a~açların hatırasnı da götü. 
recegım. Tepe üstündeki bir fıs. 
tık, kayalıkta birkaç sakız, ha. 
vuz başında çınarlar, dağ yama
cında meşe_ .. Bunlan, zihnimin 
albümünü kanstırırken ara sıra 
zevkle seyretmem pek mümkün. 
dür. Yazın dolaştığınız çamlı a
da yollarının hatırdan cikmasi 
ihtimali yoktur ve zannederim 
fikirde en çok yer eden manza. 
ra, denizden sonra çam korusu. 
dur. 

Fakat aşıklar bunları, bizler 
gibi mücerred bakışla düşüne. 
mezler. Onlar bütün tabiatı ve 
mahlukları ancak sevgililerinin 
gezdiği, bulunduğu muhit çerçe. 
vesinden seyredebilirler. Aşık 
bir kayayı hatırlar; zira sevgili. 
si bunun gölgesine uzanmışLı ve 
başxru gencin dizine dayamıştL 
Yürükaliye inen patika zihnin
de yaşar, zira sevgili orada ilk 
defa, sol elini dostunun ağzına 
uzatmış ve sağ elinin tırnakları. 
nı da muhabbetin şiddetini gös
termek için sinirli bir hareket. 
le yine bu dostun omuzlarına 
geçirmişti. 

Artık bu tatlı sevişmelerin 
yeri güneşli plaj, çamlı yol, meh 
taplı kıyı, kotra, ~arpi, yoli ve. 
ya sandal içi değildir. Sinema. 
larm koltuğu ve karanlığıdır. 
İşte yaz ve kış muhabbetlerin. 
deki fark: Birini rş1klr tabiat, ö. 
tekini loş damaltı barındırır. 

bir meçhulsünüzi" lerin diz kapaklanndan yukarı.. * * ya kadar açıldıkları bir devirde 9ana öyle gelir ki çiçek, bö-

y a siz, kocaman paltolu, pantalonun en kapalı bir kıya. cek, fotograf veya kelebek 
dik şapkalı, fazla çeki dü. fet olması lazım gelir. Fakat, ne- kolleksiyonu yapan bir adam gL 

zenli ve ağır başlı şişman bay? dense pantalonlu kadın bize ma• bi -lakin farkmda olmıyarak
İyi ki kış gelmiş ve giyin. yolusundan ve kısacık eteklisin- biz yazın zihnimize birçok güzel 
mişsiniz: Yazın gözlerimiz tliş. den daha açrk giyinmiş tesiri ve acaip şeyler sıralarız ve kısın 
tikço bizi şaşırtan, bazı kere gü• yapıyor. bunları, yine farkında olmıyarak 
lünç ve çok defa çirkin görünen Panıtalonla gezerken tabit ha• önümüze serer, bir kolleksiyon· 
iri karnınızı seyrC'tmeden artık, lini ve yürüyüşünü muhafaza e. cu zevkiyle evirir, çevirir, sey. 
kumsalda olmasa da tramvayda debilen kadm ancak onda birdir. retler, oyalanırız. 
yanyana oturabiliriz. Fakat o Dokuzu, eski zamanlarda ilk Dikkat ediniz: Karakısta oda.. 
manzarayı hatırdan silmek ne çar~fa girmiş küçük hanımlar nızda yalnız kalıp da hiçbir şey 
gi.iç! İstemiyerek düşünüyorum gibi muvazene.sini bulamıyarak yapmadan, okumadan, yazma. 
ve yalnız göbeğinizi değil, sırtı- acemi yürüyor ve fazlaca ba- dan, pencereden bakmadan tatlı 
nızdaki zehirli bir mantara ben.ı karsanız tel üstünde marifet tatlı daldığınız, kendinizden 
ziyen ve insana koparıp ayak. yapmağa alıştırılan bir canbaz geçtiğiniz zaman yaptığınız bu. 
lan altında ciğnemek arzusu ve. kızı gibi sendeliyor... dur, bu iştir. 
~~~~~~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!~~~~2!!1Z~~~!!!!!!!'!!'"'!'"'"!!!"!'!! 

Yazan: FRANÇ1S DE CROISSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYARINDA 

" : : • Bunl<ır karılarına belki 
(Anglo ~ Sakson) !ardan daha az 
sadakat gösterirler, fakat hiç ol
mazsa onların üstüne başka ka. 
dınlar sevdikleri halde bile yine 
onlarla meşgul olurlar... Sonra 
daha eğlenceli kocalar oldukları~ 
na şüphe yoktur. 

Karı.ş Kar14 .. 
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Büyülenme 

Seyahatte, bir arkadaş ne kadar se
vimli olursa olsun bazı günler oluyor 
ki, onu görmek bile sizi sinirlendiri
yor. Hu~usiyle bu arkadaş daima sizi 
kaz etmek, dare etmek ve kendini lü
rumlu gösterecek kadar vaziyetini e~ 
hemmiyetle~tirirse, onun ani olarak 

çıkarmak için otelden çıktım ve §eh
rin giriş noktasında arabadan indim. 

Sinirleri yatışmış gibi görUnen halk 
nehir kenarındaki "scd,, leri sükut ile 
çıkryorlar. Gelen geçen evvelkine nis
betle az. Gayesiz bir gezinti yapıyo
rum. Ziyaret etmiyorum, dola~ıyo
rum. 

Bu ak:ıam Benarcs'i seviyorum. 

BARBAROS VE. 1 

AKDENiZ 
Atatürk, İlk Hedefiniz Ak

deniz Emrini Vermekle ,Ak-

Bugün Pre"eze 
muharebesinin 

yıldönümüdür .. 
Barbarosun, Av• 
rupa dev Jet !eri

r-YAZAN!-, 

1 NECATI Y AŞMUT ! 
ve Prevezede, Türk 
milleti namına mü -
hürled.ikl~ri Akde . 
niz hakimiyetinin 
damgasını, İnebahtı · 
da, Navarinde Top 

n in birleşmiş muhteşem donan• 
malarını yendiği, TÜrk denizci• 
liğinin üstünlü~Unü bir ı,ere 
daha bütün dünyaya filen tas
dik ettirdlği mutlu giindür_ 
Bu münasebetle askeri mu. 
harririmiz tarafından ya:ıılan 
makaleyi voriyoruz: 

* * Fransız ediplerinden Piyer 'Be · 
nuva, bir kitabında, Suriyede 

bir harabede meydana çıkarılan b!r 
libidin içinden sırıtan bir iskelet ka
fasını, eski Fransız şöva!yelerinln \n. 
fatasları biçimine benzeterek, Suriyede 
Fransızların bugün ne aradıkları su· 
aline kendi fikrince cevap vermiş o 
luvor. 

Birkaç duvar haraberi, birkaç lat[n 
ce kitabede, eski Roma İmparatorhığu 
nun mirası için hır hak talebine sebep 
olmuyor mu? Ve bu muhayyel mir.1~<1 
d:ıhil toprakların çerçevelediği Akde
niz, ezelden ebede kadar onlara arma
ğan edilmiş bir deniz değil mi?. 

Il:ılbuki Akdenizi çeviren topralı:'ar 
da bizim hakkımız yalnız bin bco;yüı: 
senelik bir mazinin silik harabelerine, 
nıüphem rabıtalarma, şüpheli efsane -
lerine değil, o topraklarda bütün gü" 
zelliğiyle hail yaşıyan ve lbidcleri -
rr.ize, türbelerimize çc§melerimize, bil 
tün canlılığı ve zenginliği ile hala ha 
k)m olan adetlerimize, an'anelerimize 
ve her köşede yatan binlerce ~ehl~ı~· 
rimiı:c dayanıyor. 

D<ıha dün hepsi bızimdi. Bin ıene 
cvvd, iki bin sene evvel değil_. Fa -
kat biz bugün kendimize kalan ana 
vurd'umuzu kendimize kafi rörerek bu 
~erlt'rin hiçbiri üstünde bir hak !ddıa 
etmiyoruz. O topraklar üstünde Y'1W 
yan milletlerin de bizim gibi hür, bl
Atm gibi müstakil olarak bizimle bera
ber medeniyet yolunda yürüme~eı-irıi 
gôı mek istiyoruz. Fakat Akdeniz! 

Onun üstiındeki haklarımızdan vaz 
ge•;mış değiliz. 

* * Henüz dört yüz beş yıl evvel, bir 
devletin iki devletin değil, biı" 

tün bipr Avrupanın muhteşem donan
m:ıı,rnı Preveıre önünde paçavraya çf' . 
viren hüviık amiralimizin 1'ü•k 
mi11etine Akdeniz ü~tünde tanıyıp 1.a
nıttıih hürriyet ve salahiyetin tAhd't 
cd:lmcsine raıı olmıya h!r tek Ciim
hurivr.t Tilrk çoiuiunun hakkı yok 
tur. 

Akdeniz bizim ic;in yalnız ana yur 
dun iki bin lcilometrclik sahi!ini ku 
caklöyan mavi bir su kütlesi değil, ik 
bin kilometrelik aahllın hinttrlandı o 
lan bütün Anıdolunun dünya ile ratıı· 
tasını. Türk milletinin be~cr!yetl, se• 
vet ve refah ile bağlarını temin eden 
ıı:ni~ yoldur. 

kapı sarayının kozmopolıt Sultanlarr 
um ellen bozdu ise, ve Osmanlı bab
rıyesi aciz ve meskeneile yüzlen:e se
ne bu zelil §eraite boyun eğdi ise Cüm 
hurıyct dcnızcıleri de aynı 3eyi yapa· 
cak deiillcrdir. . .. 

tık cümhuriyet ordularına ilk hede-
fi Akdeniz olarak gösteren Ata -

ntn emri, Akdenızın bayati ehemmiye
ti:ll tam üç asır unutmuş ve bu. lhma
Lın cezasını tarihi, iktısadi ve içtimai 
her sahada çok az olarak çekmiş olan 
1"ı.irk milletine, Yeni ışıklı dünyast!'IIn 
eşıği ü:;tünde yaprlmış ne büyük bir 
ikazdır. 

Atatürkün çocukları, genç denh:d
!Hin her sene 27 eylut günü bUyiik A
nııralin tü'rbesi etrafında saygı mer;ısi· 
mi yapıp şanlı amh-alin menaklblni 
yadetmeleri, onların, atalarının ika· 
'ltna can ve gönülden bağlandıklanna 
biivük bir delil değil midir? 

Bu merasim, zamanının Marki de Gu 
mur Hugo-ve Andrey Dorya gıbi ı;ekir 
dek;en yeti~rni~ denlz kurtlarınr ve 
Avnıpanm medarr iftiharı am!raHeri 
ni kthcınm ve iradesinin önünde diz 
çöktiırmüş büyük denizcimizin başta'l 
ba;ill bir tarfü olan §anlı hayatını ve 
~ De,•amı Sa. 4, Sii. 1 

Açık Teşekkür 

Asthrrıe Krizlerını önlemek ve ra
hat uyumak için gece yatarken biraz 
liiminal almak ıtiyadtndrı olan klzı
m ız Liıtfiye Dııran On beş giin kadar 
evvel llllcmın dozunu kııı;ırmak ~ure
tiyle ha~talanmış ve Beyoğlu Beledi
ye hastanesine kııldırılnıQ'.ı. Or;ıda 
Başhekim Dr. Fikret. Dahilıye mütc
hassıst Dr. NeNcmettin ve nöbetçi 
diktoru Dr. Avninin dikkatli tcdavi
lP.ri ve ıuıyretleriyle az zaman içinde 
iyileşmişlir. Bu şefkatll bakfşlarından 
do1ayı hastan<.'nin bütün erkanına te
şekkürlerımizi alenen sunmayı bir 
borc biliriz. 

Lütfiye Duran'ın annesi ve babası -------'\ 
BUGÜN MELEK 
· Sinemasında 

Modern ve esrarlı bir mevzu 

ZORLA 
KAHRAMAN 

Teshir eden 

TOHN BENNETT Akdenizin, anayurt için kıymet ve 
değerini Türk milleti her zaman hl!di 
.:i için onun her köşesine yüzlerce lt> tarafından yaratılmış olan 
vcndini gömdü. Onun feyiıU ufukları bir şaehser 

dü~tü:ıde Turgbu~. ~lkbi,d B~rbkııroıı dgıb Bugün saat 11 de tenzilatlı 
un:ınımn en uyu enız uman an J 

larrm yetiştirdi ve gezdirdi_ ._ matine ı 
O büyük kumandanların Cezayirde .,.-•••••••• •• P 

,AŞKIN KUDRETİNİ... LÜJCSÜN İHTİŞAMINI ... HEYECANIN 
ZEVKİNİ TOPLIYAN BÜYÜK FİLM 

Bugün L A L E Sinemasında 

M EMNU MEY V A 
Barbara Stanwyck - Henry Fonda'nan 
Dünya cennetinde yaşadıkları en güzel aşk, bütün seyreden. 

leri mesteden en güzel filmdir. 
Programa ilôve: W ALT DİSNEY'in renkli M t K İ S İ 

~--••• Bugün saat 11 dP. tenzilMlı matirıP 1 
......................... -------~ 
Loretta YOUNG ve Ray MİLLAND 

tarafından ~ok giizcl bir tanda yaratılan 

Ben, bir seneyi mütecaviz bir yokluğu size hakiki bri ferahlık ve
zamanda devamlı saadet denilen rir. Bunun gibi Hollicott da crkanı
şeyi iki defa tattım: Bu kadar harbiyeden çağrıldtğı için, nankBr
kafi! lüklerle dolu olan, :fikrim şimdi ta-

Bana sadık bir (Anglo • Sak• til zamanının saadetini idr~k ediyor. 

Gecenin uzun saatleri istikbal gibi ö
nümde duruyor. AY çıkını~; tatlı ve 
baygın ziyaları mabetlerin, sarayların 
bedenlerindeki uyuyan İlahlan kı
mlldattyor. 

KADIN İSTERSE 
parlak komedi filmini görmeğe hazırlanınız 

BU SALI AKŞA,,'\llNDAN İTİBAREN 
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SalCiha d • din • 1 
Eyyilbi 

Yazan: ULUNAY 

ıstırap çek:tijinden bahsedi!en A 
rupayı kurtarmak için bir İngili 

diplomatmrn "dört elle dine sarılma 
haçlılar seferi açmak,, gibi buldu w 

çareleri ben guguk kuşu ile yavrusıı 
nuo 'hiklyeaine benzetiyonım: 

Yavrıı kuş: ~ 
- Annet Demiş; bu. yuva kirlendi 

başka bir yuvaya gidelim! 
Ar.ası şu cevabı vermiş: 
- A yavrum 1 Bu huy bizde 1k 

hangi yııvaya gitsek böyle olur 
İmıanlarda bu kin. bu .ihtiras ;arke 

böyle tedbirler neye yarar? 
Eğer İngiliz diplomatının i!~ri ıü 

düiü çare sadece kanaat vadisinde 
lan bahislerden ibaret olsaydı mesel 
lıir ilmi münakaşa hududunu geçmezdi 
Fak::ıt o, şarkın ve carbin büyükl'i • 
cinıinde hürmetle rükü eylediği Sal• 
haddini Eyyilb ye de taarruz ediyo 
Zattn ben, İngiliz diplomatlarnun i 
de birde bu haçlı seferlerden bahse 
melerini diplomathk mes!eği ile uz 
laştıramıyorum. 

Ingilterenin Bedin sefiri ''Hende 
son., da, tercüme ettiğim "Hitlerle j 

sene,, adlı hatıratında: "Biz, hiçbi 
şey için harp e1miyoruz. Biz, müş 
doktrinlerine karşı din ideallerini m 
dafaa için harp eden iman ehilleriyiz l 
Diyordu. 
Muhalım taraf da ayni fikirle h 

reket edince bu görüş çıkmaz sokağ 
benzer. 

''Haçlı seferleri,, denilince ilk hat 
ra ge!en şahsiyet "Salahaddin,, dir. 
kocaman dahi, bu §Öhreti yalnız kt 
lıncı ile değil adalet ve yüksek ııe 
yes.iyle temin etmiştir: 

AkU önündeki muharebelerde hrri 
tiyan ordusunda açhk ve yoksullu 
oldujunu bildiği için düşman!arı ola 
İngiliz Krah "Aslan yürekli RiG3r" 
Fransız Kralı "Fi!ip Ogüst" e Avus 
turya ar~idük'ü Leopold'a ve bil -
ıenerallere aldığı harp esirlerlylc y 
mekler, meyveler, karda soğutulm 
ıerbctlcr 'öndemtlştir. Hatta bir &" 
11Ri!iar,, ın atı vurulduğundan pi7.:d 
harbettiğini görünce hemen düşman 
na muharebeye dCYam edebilmesi i 
r.ayet cins bir Arap atı hed ye etml 
tlr. 

O devrin tanınmış tarihçilerinde 
''İmnd-üddin., bu büyük adamın ha 
tına a.it son ı;afhalan anlabrken 
nıenkı beyi zikrediyor: 

"Hastalığının biraz iyileŞtiği b 
ır·.in kardeıirıin. e:;ki Selçuk hanedıın 
dan bir Prens!e evlenen kıımı zly 
1'cte gitti. Döneceği zaman atma 
nı-rken Selçuk Prensi özengisini tutt 
''Atalıck"lerden "Alaaddin Z~gi" 
- Sark terbiyesi mucibince • ibram 
diızeltti hükümdarın muavedet!ni gö 
mek üzere sokakta toplanan hal 
arasından bir ihtiyar şöyle bağırdı 

- Eyübün oğlu! Artık hakkın r 
metine kavuşacağın zaman geldi. 
ra hır Selçuk özengini, bir Atabek 
ehramını tutuyor_ .. ., 

Sa16haddln ölümünün yaklaştığ 
anl;ıyınca bütün varını fukaraya dai 
tırclı, Oğutlariyle ve yeğenlerine 
ras olarak silahlarından başka bir <. 

kalm;;ıdığmı öğrendikten sonra b 
1mrohor'una irade etti; kefenini b 
mızraija takarak Şam sokaklarında b 
ğıra bağıra dolaşhrdıler: 

- $ark Utlhi SalAhaddin EyyG. 
füt.ıhatından yalnız bunu götürüyor 

İ!jtc "Aslan yürekli Rlşar,, rn hü~il 
dar olduğu memlekeı'\n evladından b 
diplomat tarafından fuzuli suTctte 
rlze uğrayan Salahaddin Eyy{lbi 
dahidir! 

Bir Kamyon Kazası 
İEmit (TAN) - İzmite 20 kilomo 

re mesafeda İstanbul caddesi üzeri 
de ııoför Feyzi Kalaycıoğlunun idar 
sındeki kamyon, Karayakuplu k" 
yünden bakkal Kamili çiğniyerek 
lilmiine sebep olmuştur, , _______ ~ 

"L A K O N G A" nın 
unutlmaz yıldızı 

J U D Y 
GARLAND'ın 
George Murphy 

ve 

~harles W inniger 
ı le beraber pek parlak bir 
tarzda yarattıkları, hisst ve 

müessir bir mevzuda 

Benden ayrılmadan evvel, bana katı 
son) la iç sıkıntısından pathyaca• olarak bu akşam güneş battıktan son-
ğıma, hoppa bir latinle zevk et. ra Benares'de gezip dola~mamakhğı
meği tercih ederim. Zira Ameri. tnr emretti_ Son bir kıyam üzerine ıe~ 
kada iki defa evlenen bir Ameri- hlrde bir hüküm silrüyor; hattA rak
kalt kadının asıl buna ihtiyacı kaseler mahallesinde geçen akıam bir 

Sükı1t beni sarıyor; çrplak ayaklı 
geçiciler yürümüyorlar: kayıyorlar. 

Meçhul bir beldede geceleyin rast
gele dolaşmak ne gil.rel şeyi Kendim
de bir hafiflik duyuyorum. Adeta 
benUğiml "esirl,, bir hüviyete bü-

S Ü M E R SİNEMASINDA 
..... ~ ...... I .............................. ~ 

KUCUK 
NELLIE 

CAZ SWİNG 

vardır •.. " ingiliz askerinin öldüriildiiğü bile 
Holllcott: il> t söyleniyordu. 
- Zavallı kız! dedi. Bu fikir, onu Hollkoti'a bu meseleyi sordum; ya 

pek uzaklara götürebilir. Ben mektu- henüz kaU bir şey bilmediği, veyahut 
bu daha sekiz gün saklıyacağım, son- diplomatça sükutu ile hddiseyi dııha 
ra yırtacağtın. ziyade facialaştırmak istediği için, 

- Neye sekiz gün? ı cevap vermekten cekindi. 
- "Matem,. için tayin etti&im müd- Fakat yemeği yer yeme7. şiddefü 

det bu kadardll'' ıenbihine rağmen yalnızlığın zevkini 

rlinmüi sanıyorum. Eski çatlak bir 
duvarın üstünde yeni açmış bir gUl 
kopardxm. Bu güzel gonca ziyayı sa
şrrmtş ve mehtapta açılmış.. Elimde 
hrrpaladım. Etrafım1 saran kilf ko
kularım unutmak için koklnrken o
nu yüzümde eı;dim. 

(Devamı var) 
/ 

ı• Bugün iP EK Sinemasında •" 
1 Fllmtnde BU HAFTA 

1 
K 

.. 
Bir kahramanlık ve macera romanı olan 

AN .VER Gİ 
Tablt renkli 

GENE TİERNEY ve RANDOLPH SCOU 

s i SA RAY 
~İNEMA SEYİRCİLERİNİ 

GAŞYETMEKTEDİR. 

tarafından ibda edilen senenin ilk büyük filmi l'\ugün saat 11 de tenzilAtlt matınr 

Bugün saat 11 de tenzilitlı matine ---•' 1, · -· 
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Barba ros ve 
Akdeniz 

t:llf' l'Baştarafı 3 iinrüole) 

J. ,.. ~~ ; j., .. • .... ' ı . 

NEZLE • GRİP • BAŞ • Diş · 
Ve Rfüü n Ai!rıl arı Derh::ı l Keser. Her Eczaneden Arayınız . 

' ' • -1 " ' ~" 

b:ivi.ık h!zmct!crinl saygı ve minnetle 
t.ıkdir eden bir neslin. yalnıı duygu • 
lar;~ı &örtermek için değil, fakat. mil 
I~:ini çok sevm:ş, ve dcnizı en iyi an. 
lam11 ve Türk milleti ile Akdeniz ara 
Stndaki sıkı rabıtayı tamamlylc kavra· 
rnt1 b!r deniz kumandanının, kc~d; 
z"k", kendi cür'et ve kendi iradc·ııy!c 
Akdı:niz iıstündc Türk mille-t.i ıçin 
çizmiş otduıtu yolu, Türk milletinin 
kenu.i idaresine sah:p olduktan sonra 
g'lrcii.içünü, an~adıi:ınr ve yüzünü o 
deni..,ın ışıklı ufuklarına doiru çevir 1 ------- -

diğ~ni gösteren bir alamet olmak iti ! ı•••••••••••••••••••••••••••ıııııııı.. 
ba,,yle de guzel ve manalıdır, 1 

F.t::N~ E:~~~ AS j ~~.~~~JN, 1 
Şubldc Oı;ıyıtl. eıtıc li Rub;ııy ve mcrnurlar- ı 

a mA 411c-rın tı~;ıı bır zamanda ıu'.>e)'C ını;l· 

--dR 1 

,_KİMYAGER -mıııı.. I 

1 ~r~k~ ~'~ ~h~l~ ~~ 1 
nönli, Eı'!ll:'ik VE" Eyt<..m Bankası 
'·at'~1sında tzzet Eey Hanı 2 ci .. .. 
~ ka! No, f •••111-~ 

Oüzce Aslfye Hukuk Mahkemesin· 
den: Duzcenin Camiikebir mahalle

ı::r.den bakkal esnafından Bekir oğlu 
Lıman Gıra\·e taranndan :r.t. aleyh 
Bolu lı.ükümct konağı karşıstnda kah
,·eci Ibrnhim hanesinde misafireten 
Muk m ~ıchdi kar Hafiye Gırıv a
leyhınc ame olunan ihtar davasının 
\:· ri muhakeınesindc: 

1\.1. aleyh naıntna çıkartlan daveti
ycnı·1 ikamctgôhının meçhul olduğun
dao bahsik bilii tebliğ iade edildiğin
den gazete ile nan sudetiylc tebligata 
k .rar verilmekle bermucibi karar 
dava arzuhalinin bir nüshası ile da
\'Ctiycsi Düzce mahkemesi dl\'anha

nes ~e tAliıt edilmiş ve mahkeme gü
n ı olan 28/9/942 Pazartesi saat 10 
da mi.iddeaaleyhin Düzcc•Asliye Hu
kuk mahkemesinde bizzat vey~ ka -

nı.ni bir vekil göndermesi aksi tak· 
dirde gıyabrı1da muhakemeye bakıla-
cag ıiın olunUT. ' ' • f .,ıı wi ·., 

KAYIP: T. C. Ziraat Bankası İs
tanbul şubesine vukubulan tevdiat! 
mübcyy\n mezkür şube tarafından 

yeddime ıta edilen 11/5/942 tarih ve 
27102 No, lu cüzdanımı zayi eylemiş 
\ e zayı viı.k iden dolayı cüzd<lnımı i
ta eden T C Zıraat BankaFr İstanbul 
şubt:'Sı e ~ü;ııcaaU:ı keyfiyeti ihbar 
tmek'iğ.m üzerine olbaptaki hesaba-

tın nıyet ve tcsvlyc edilerek tevdia
trmın naa faiz baliği olduğu 150 lira 
(00) kuru1u Ulnanırn aldım, 

Zayl ahın 11/5 ·942 tarih ve 27102 
No lu ciizdantmın hükmü kalmamtş I 
\'L~ .zikredilen cü;ı:dandan dolayı·~·T: 
C Zlraat Bankasını ibra eyledıgımı 
m'übeyyin 4bu ibarn. meyi bitte nzim 
meı:kUr şubeye ita eyledim. 

ASİYE AKAN 

Fatih Sulh İcrasından: 942/461 
Alacaklı Leo. N. istilyanidi, borçlu 
Kalyopi Plitas arasındaki icra taki -

bınc borçlu namına gönderilen ödeme 
cmrı, Yunanistana gittiği ve adresinin 
mah't.n olmadığı beyoniylc bil;} teblıg 
ı de cdllmiş şu suretle borçlunun i
{ amet~~ hı meçhul kalmış ve kendi -
.ne bır .ıy müdrletle ve ilfınen tt'b-

1 ı::ıne karar \.'Cr:lmlş olduğundan bu 
rruddı'! zarfinda icra)·a müracant et
Jnl'S1 veya bir vekil göndermesi il5nen 
tebliğ olunur. ,-----··HAFIZ CEMAL 1 Dr. 

(Dahlllye mDteh•af81) 
ts\ı!nbul Dlvanyolu Tel: 22398 

KAYIP: 635/17 numaralı mürüri
''"m 11yl ettim. Yenisinı alacagfm -
cl, n <'Fki!sinın hükmü yoktur. 

1'1 ton ul-ı ~Ji 1.ı:r1n mfo•,'ll~~ı Reisi 
'\ Oirnan Kara 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müdürlüğünden : 

İsparta Mahsulu Gül Suvu 
Satışa Çıkarıldı 

İs parla Gül yağı Fabrikasmın 942 senesi mahsulü hali• ııül 
sulan Ankara, !stanbul ve !zmir Yerli Mallar Paza. 
şişeler içinde satışa çıkarılmıştır. 

250 gramlık beher şişenin fiyatı 50 
500 

1000 " " " " 
80 

" " .. " 
1,20 kuru"1;ur . 

Devlet Denizyolları işletme 

Umum Müdürlüğünden 
İşletmemizde 100 lira kadro ücretli bir tebrit makin.isUiii münhal

dir. 
Buraya 3888 ve 3656 sayılı kanun hilkilmleri dairesinde makinist alı

nacaktır. 

Taliplerin tekmil vesikalariyle birlikte İşletmemjz Zat İşleri Müdür-
lüğüne müracaatlan lüzumu ilAn olunur, (172) 

.KUPONLU· VAD~Ll ·MEVDUAT. 

t 
j ' 

... 

J.IER ~AYJN , BIRINDE; · PARANIN · l="AlZI ,VERiliR 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlônları 

C 1 N S 1 ~Oktar. 

M uham men 
bedel i ı lk teminat ı 

Prasa 7000 Kil 13 Kuru~ ) 
Lahana 7000 12.5 ,, ) 
Ispanak 7000 " 15 " ) 
Kere\'UZ: 1500 ° 20.5 11 

) 

Havuç 750 " 17 " ) 
Taze bakla· 1500 " 27 

11 
) 

Sakız kabagı 1500 " 16,5 " ) '28 

Taze bamya 600 11 41,5 " ) 
Ayşe kadln fa~ulyesi 7000 " 32 " ) 
Semiz otu 1500 " 8 " ) 
Dolmalık biber 500 •• 16 " ) 
Sivri biber 300 ° 12 •• ) 
Domates 4000 " 13 •• ) 

Karnabahar 200 Adet 33 " ) 
Enginar 500 1

' 17 " ) 
Patlıcan .t , 40000 " 8 " ) 

Gureba·' ôastahanesine lüzumu olan yukarıda m,iktarlat1 yaıtlr muh
telif sebzeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartlm1'$tır. ihalesi 28/ 

9/1942 tarihine müı;adi! Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Vakt!lar Baş
müdürlüğü binasmda toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazrrltyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komiı;yon riyasetine makbuz mukabi .. 

linde vermeleri meşruttur. Posta ile gönderilecek tekli f mektupları yine 
lhalc saatinden bir s<ıat evveline kAd1:1r gelmiş bulunması 1aı:1mdrr, P os
tada olacak ı:!emikmeler kabul edilmez. Şartnamesi h'r gün le\'a7tm ka-
leminde göriHtir. ( 186) 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111r1Ttıııırr1ırı' 

= Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ 
= Dr. Gasson diyor ki: --
~ ''Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik § 
: etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde : , 
-- müşterilerinin adedini bir misU arttırabilir. Ben bo 5 = § kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. 5 
= Fiyatı 50 Kuruş ~ 
: 8flll8 ueri: TAN rnnthnaıu l11tmılıul •E 
~ııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııllııırıııı, 

Sahip ve Neşriya t Müdürü: HalıJ Ltltfi Dördtinetl 
Gazetecilik ve Neşri;y at .T. L. Ş, TAN M4tbauı 

T'N 

Resmi Dairelerin ilôn İşleri 
Hakkı.nda Mühim Biı 

Tebliq 
Şimdiye kadar resmi dairelerin ilanlannm 11eşrinc 

tava'5ut eden merkeri lstanbulda Erzurum Hanındaki 
(Türk Maarif Cemiyeti Resm i Il an İşleri Bürosu Lim ited 
Sirket i) tasfiye halindedir. 

Ticaret Kanununun 232 ucı maddesi mucibince mah 
kemenin tasvibine iktiran etmiş bir şüreka karan olma. 

. dığınqan Erzurum Hanındaki Şirketin muamelata devamı 
kabil değildir. Bu sebeple ilanlarınızın doğrudan doğruya 

1.STANBUL ANKARA CADDESİNDE 
KAYA HANINDAKİ 

Türk Basın Birliği ve Ortakları Resmi 
ilanlar Kollektif Şirketine 

ı:önderilmesini riu ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Hanrn. 
daki Şirkete gönderilen ilanl arın da §i rketi mize tevdi edil. 
n1esinin bild irilmesin i ta ,•siye edPl'İ7. 

-· ... 

_,i 
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SINGER ' Meşhur 

SAATLERlNlN 
Cok arandan Jkl yfnf mrıde-1! gelm.l,tir, 
İkt ka~s k lr ı;aU m UJ cep saat ı L i ra 45 

•· altı n ka plama • " 50 

Sf~GEF s~atlnin ka1itf'!'=' yOk~e-k:. müba. 
vnr ~eraitl f~ydabdtr. Bu nr~<ıttan istifa. 
de ptrııek btiyen ta~-a mfl5tt-rllcrimiz be

d~liy:e birlikte peşine" po~tcı masran o· 
larak bir Lira 113ve olunur. 

S t N G E R sa;ı.tlf.rinin her türlü ta
r;,ir;:ıtı 15 sene z:ırfındR rnt>ccan~n yapıhr 

Singer Saatleri Ma9azası 
İstanbul - Eminönü No. 8 ınıbemiz yoktur 

n na -- .... ....... ~ 
TÜRKiYE CUMHURiYETİ 

ZiRAAT BANKASI 
.Curuluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

)KRAMt"W:: VERiYOR 
ztra•t •·•ftfıt••t"d11 kufftb•r•h ve lhb"•• • hı••Pf'\lf he••Pf•nnda •n •• 90 
11ıleee.t bulun•nla,.. wrııedı 4 d e.f• çekl teee k l«u,. 'ı Ue •ı•Oıde kl ollna 

otfr• fk"•"' '"'~ d•C~, ıa aaktlr . 
4 Acleıt 1.00C \.lr•lt"" ,;" ııııı: 4 .00CI LI,.. 
4 • 8()(1 • 1:.000 • 
4 • tscı • 1.000 • 

40 • 10(! • 4.000 • 

'00 • sc • ı.ooo • 
tıo • . ec 11 •.ıııoo • 
1l0 • • • • tıı • &.ttMI • 

Ofl(KAT : ... ._ıtı.,.. .. ıtek't D•r•l•r bir Hne tchute "' L"-fafll ~ dOt · 
"'~"l•N Oıremty• 9ktıa1 takd1,.de ~ 20 '•rlaetyte vıe .. tteeekttr Kur'• 
.,. Ntt•tl• ' defe 11 l:ylDI 11 Blrlf'lclltlnun 11 M•rt ve 1't He•lr• 1 

Uı~lhl•~h'ff• _.,.,.,.."''p 
un n r:ı.:Rwr.,.. n n n • e ......., • ~= ~ • _.., 

?'1 •. ıı 94? 

• 
DiKKAT! 943 MODEi 

Mevsimin "" 

s ı K: 
ucuz 

.. SAGLAM 
R A DYOSUNU . 

Piyasaya arzetmekle ORİON iftiha~ eder. 

T ürkiye Umumi Acentası: 
TÜRK RADYO VE ELEKTRİK LTD. ŞİRKETİ 

Galata posta kutusu 1557, Telefon: 44032 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
tstanbulda Ak~arayda yaptırılacak 116.949.86 lir3 keşif bedelli telefon 

ıı:antral bina~ı fnıaatı kapalı z<lrfla ~ksiltıneye konulmuştur. Eksiltme 
9.10.942 t:.:ırihine mU~adif Cuma günü ~:.:ıat 15 te t~tanbul Tahtakaledeki 
merke-z binamızda toplanacak alım c;atnn komisyonu huzurunda yapıla
caktrr. Bu işe ait mukavele, ek.5iltme bayfndrrlık :Jleri genel; husus! vı 
fenn1 şartnameleri.; proje; keşif hill~~a~iyle dif:er evrak 585 kunıs mu
'<:abi1i her 1tün le\·azrm dairemizden almabilir. l\1:uvakkat teminatı 

7097.49 liradır. İsteklilerin te-klif mektuplan ve en az yüz bin liralık bu• 
na benıer bir bina inşa ettiklerincdair vesika ve ticaret odası vesika
ııı:mt havi kapalı ?.~rflarmt mezkôr tarihte saat 14. e kadar !atn alma 
konıi ... vnnununa vermeleri lAzmdir, ( 10215) 

,I ______ .. !LK - ORTA - LİS~ •ı _____ ll!, 
IEK .. kıe k Ta~e~!!~ç~e~n m~~.~~~~- ~= 1 

.. ., Z .. Dt:BAŞI . PDLI& KARAKOLU ARKA81 J 
" - T o 1 o f o n: 22534 -----·' 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Y~d~k Tbb. Tğm. Hasan Fevzf of1u Reşat 
Yedek P. Teğmen Cafer 
Yedek P. Teğmen Hü~eyin oğlu Hasbi Karahasan 

Dmy, Tğm, Cemil Ünal 
Top, T~m. Sadi Ycdievll 

3 91H 
49222 
50233 

Nakliye Ti!m. izzet c~lu Arif Hikmet Beton 19888 
Tbb. Yzb. Ohanes oğlu Toros Bahkçr;yaı: 38792 
Top, Tğm, Yahya otlu Adil Soyer S0463 

Emekli Top. Yzb, Ruim Akbaşar 828/41-C 
Yukarda isimleri yazıb yedek subayların acele şubemf1e müracaatla?'! 

"~" olunur, (1248 - 1036S)' 

.•••••••• , ...................................... 1 i M. M. Y. lstanbul Satın Alma Komisyonu ilanları i 
•• ................ .•..... . ...... ················· ! 

Beherine 300 kuruş t.Jhmin edilen 1000 adet 10 No. çink"Clan su ko

vası almacaktır. Pazarlıkla eksiltmest 29/9/942 sa.IL günü saat 14.30 da 
Tophanede M . M. V. İstanbul satm iilma komisyonunda yapılacaktır. 
Kati te~inatı 450 liradır. Nümunesi komisyonc'a ·görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona ıelmeleri, (121) --Kilo 

32.~80 Yünlü kırpı"lı 
3060 BE>yaz pamuklu lıttt"Pmh 
6990 Renkli pamuklu krrpınt1 

Hepsine 36,0~4 lira tahmin r edilf'n yukarıda ya'1"h 3 Kıı1lf"m kırpmtl 

pıatılacaktTT. Kaptlı ıarfl~ arttrrması 15/1()/942 Perst-mb~ ~ünü ı;a;ıt 15 de 
Tophanede M. ıi. V, İstanbul 4 numnralf ~atın alma komi!-':yonunda yapı· 

]~('aktır. Kati. temin.atı' 5408 Fra ıo kuru~tur. Kırpınttla.r Deftl'rdarda 
ve Tophanede dikfn1 Pvlerlnde gUrü1ehi!ir. İsteklilerin kanuni vesikal.?

riyle teklif mektupl:ı.rı:u arttırma saatinden bir saat e\•vel komisyona 
vornıeleri. (208) (151) -Sahp azarlndaki ambarda mevcut den izden su çeken motörün bobin 
telleri ta.ınir e t tirilecektir . Pazarlıkla eksiltmesi 30/9/942 Çarşamba günü 

saat 15 de Tophan ede M, M. V. İstanbul satın alına komisyo11JJnd a ya
ptlaca.ktır. Tahmil) bedeli 130 lira, katl teminatı 19 lira 50 kuruştur. Ta 
lip!Ôrin belli vakitte komisyona gelm~lerl. '.218) (174) -Beherlne 25 santim liy~t tahmin edilen 600,000 adet küçük yaka 
kopçası pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 30/9/942 Çarşamba gü

nü !laat 15.30 da Tophanede l\of. ~1:. V. t~anbul satm alma komisyonun
da yapılacaktır. Katı teminatı 225 liradır. Taliplerin belli vakitte kom1s· 
~o.na gelmeleri, (219) (175) 

1 
2 

14 
10 
4t 

'<. TASARRUF 
HESAPLAR! 
1 fklnetteırfn 

"ıa~Jdesln• ayrılaı 
ikramiyeler: 

•d•t 1000 Urahı-
" soo • 
" 250 • 
• ıno • 
• • 

~----~öz Tabibr .._ 

n~ase~~~s~!esi ~~l~üte~!~~TraENm-·..-ıd~· ' 
Her ıDo saaı 15 den 18 e kadar Beyazıtta Çawl<apıda •• , 
,~ Jtarst~·nô .. g~ numarcalı muayenehan.-tnd• hAsta1ın·m · k~ho' , ................................. .-

' 


