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ld&Te evl: Ankara O. Vakit Yur~ 
reıetou: tdare (24870), Ya:a {:!HlB) 
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Gündelik hayatın 
kahramanı 

- l'az.a.ıı: SADRI ERTF.M 

(Yazısı 8 llncti sayfaaa> 

Adliye Vekaletinin ,!'l_~him_ 1!_ir tam_i~ 

ihtikar SUçıarı.nda 
FON BOK HiTLER 

TARAFINDAN AZLEDiLMiŞ 
Milli koranma kaauanda glıtarllea Hitlerle generaller arasında fikir 

anlaşmazhğı çıktığı bildiriliyor " Cezaların azamı 
haddi 

5to'.ıiholm, 2S (A. A.) - Sv~ 1 Hitlerln f;'krl 

verilBTielidir 
i A'.I" ...... ~ 

kn Dagb1adet guctesine bakılrr • Londra, 28 (.'1.A.) _ Te.ra!m 
r.u, Hitlcr, ıY.i hafta önce \'on m:ı...lıf'4.1Jcrdc do!a'3ll fia.Yials.ra gö-
Bok'a izin vermiş~r. ı re gctcn u:ne bu mevsimde oldu-

Stıbcp ncyıui~? ğu git-: Hidc:rle generalleri ara---........... _________________________________ , ____ ............ ----------...._. 
kQ,. 'l'anıtmdea bir kaç satır: . . . . . 
'ttiict:;1ctrın ıimdiki tatbikcıt tarz.iyle hiçbir zamar. devle tin __ bü?,yei' .~k:~jt. Oe m~llı 
~İ1t<1 Qa bakımından layihi veçhile •iyanet edilemez. Bn gunkü eı;: .. a a eı. ~art ar 

e fevkalade tedbirleri ihtiva eden bu kanundan bel~ lenen gayenıca .. . temınl İ!;jn 
cezaların tiddetler.dirilme.i lôz.ım dır 

J 
Hakimler suçun 

~~ 
~-lç-ıa_d_e~A_vr_a_p_a_:_l7 ________ ~-

Büyük = Aıma-nYa haritası 
---~ 

Q 
'serı ı. _ D · Af '1Qrpte Almanyadan ayrılmıı olan anzıg lJe 

llae'nel Berlin ve Münih'den larluız olarak kırmız.ıya 
Jl;:l§hr .- Almanya ltal~a ile ~nla~~r~k ~"!kan. 

•n da ıdari hududunu bır haylı Jegııtırml§hr. 

Yazan : ASUff. Us ' 
28 
'~ 19!2 salı aııbahı Verdan- ı fan içerisine aldığı gı"bl R-0m&r:ya. 
~•l'e .~t eUeNık Baden-Ha- da bulunan Alman azlı'k~annı da 
~llılt .iıltik; giderken :&fara Le Almanya.ya göttinnektedir. Buna 
lııaıı ile Vton\ille .ıı.rasında Al- mukabll So\•yet - A)ma.n anla§· 
t;ı,3.0-;- l-'ransız gumrUk hnttı gc. ması oetic.-Minde harpten sonra 
tı"ll t ,.~ İl°)gaı nltınılııki Frnn a. J{ııı;yaya i'lhak edilen Baltık mem 
1 '1irııtii~kı-al' Almanyaya ~irili:ror. l<'l>tclerindf"n muh:ıceret sorctile 
~fırt b hattıuı n bu , azi) etine A lmany:ı)'U getirihni~ olan Alman 
lıattag 1Ltııtl'11 e\ \'el :Framsn.nuı bir u:dık1n.rı tekrar eski topraklarına. 
t, ı.-.~ olan Metz'in bU)'Ük A 'ınan- gönderilmektedir. 
Ilı ll.t\Llltııt i!:Qr~sinc alınDll .ıldU• 1\~ bil' tara"ft&D ii'larf 

b. Gı'ılı'l· 
QQ tl01t .ıO?. • hududuna SeDİ';'letmesl \'e bunu 

~: lla l:ınrn ehemmiyctı şurt.cla· rc~men basılan haritalarla ne~ret. 
1tt ... L ':P1~n eweı ınctz bir l'rnn- mesı· mcmlel\.et efkarı umuml''e!'İ· lQ' ~l'ı ı k . ., 
t ı; ~ 0 lırak Loren'in mer en ni tatmin etmek, aynı 7amand& 
1 Sttaı~sıı - Alman hudut hat- fıan'c~ karşı Alm:ın i!teklerinln 
~ lıoıır rgtan gcçi~·ordo. H~~ı ı ııududunu göstermek gibi bir mal« 
~ ,1\ Lehi tan, Çekoslo\-ıın~a ~ada hamlolunabilfr. Netekim ha
ı· l\bt; ~tun mUhim bir kısmı ıle ritteld Ahnan azlıklannın Alman
ı -'lıtıa ~nsanın garbı ,.e şirua- ~·a huCJn:lu içer!sine almmal:ın 
~ta ~~ 1 

iUli nltma ge~ti~t~n da Alman milletini hir iuare ul-
d t1 ta"-s~lnr, memleketlerııun tmcb. toplıınrak mım birlik vap
.11l1-l'ııu ıınatını ,·e gümrilh hu- n.ak ve b:ı-:İ~ memleket.lerle. Al-
l•tı:.· d •• • • l a:r . bu -
" gı~ı.cı:ı,1 eb'lStırmı~ er ' \e nııtn,·a arasında' ist.İ'kba) İ"İn blr 
"lııı <il el' .. · "B'"yük • "' ~-- llııy, ha e. gore hır 11 d ihtilftf me\'7.uu hırakmamnk nrı:u. 
lıı,.'lı~ıı l'ıtası,, hıı.stırmı5lar ır. fou ile ifade ecl!l~bi'lr ' 
~ ~tarı t\"\'elki harltnlard:ı l\lc•;ı i;;fe böyle harp dc\"~m cdiıı dn
~ttı ~· ~hri olıırnk gö teri- nırk~n kenrli h abınn A\•nıpa. 
d1ı lly, h ! ha ılan "Bü)'i\k ,\t. İçerisinde bir "Bü~iik Almanla., 
it ıı, ~taaın(]n,, bu şehir \er- (De• nm 1 'ın ~ .f;;u fi dn) 

hn'- . ,, Nan,.·1 clbi :Pransız 
\' ~tutd "' 

vahametini w 1 

gözönüne almaga 
mecburdur 

An.kara, 23 (Va'kıt muhabirin. Asledlldlfi bildlrilen MareML..Fon Bok 

' <len) - Adliye Vek8.leti mllll ko-

l runma kanununun tatbikatı hak· 
kmda. mUddeiumumiliklcrlne •bir 
tamim ya.pınrşttr. Bu tamimde ı 
milli korıınma kanununda ımçla 
ceza ara,s:nda Cıd:il b.fr nisb:t te
n•ini g:ıyesile cezalar ıki 'had a
rasında vazedilmlş olduğu halde 
hemen hemen devamlı bir SUTt:t· 
te cezala.rm aşağı be.dlerinin hük
m(dilın~te olduğu bildirilerek 

Rusya ya 
harp malzemesi 

gönderildi 
ı::.öyl~ d~nilırektedir: Büyük bir vapvr kalüui 
• "Hakim cezayı kanunun tayin az; %ayiatla yerine vardı 
ettiği hadler arosında tıı.tb~ hu -
susunda t:ıikdi'l" hakkma. maliktir. 1 Loıulra, % S(A.A) - Am\ra1lık da.. 
Bu toa.kdk halrll:mı kullanan hıiklm • irt1Si tebliği: 
ı;uçun vah::unctini nazarı itibara 1 Çok bO.yUk miktarda hıırp ma~zem.e 
olma.ya m-ecburdur. Bu vahamet 1111 tıııııya.n diğer mUb.lm bir kafile e!-

( Devam1. Sa. 21 Sıi, 6 rıa) (Devamı Sa,. !, Sit. 6 de) 

/ngiliz menbalarına g~r~ 

Aff NA-vüfL ü KrA~- e Uvö K 
iSYAN KAYNAŞMASI VAR 
Tlranada lrll idare ilin edildi, 

çetelerin ıaaUyetl ıazıaıaştı 
23 ( A A.>- Brllano\J \ nın kumandasında lo_!11an~ıışlardır. 

Londra. U kl olls müdürü Tirnn'da İtalyanlar orH ıdare il!ln 

Stokbolm, 28 (A.A. > - Hvens- \ sında yenMen anleşmazlık çıkmış
ka Dugblcl.let g:ı?:tcs ne g!Sre Fon 1 tır. Yabanm gnzetelerın verdiği ' 
Bokun cenup do~'U ordusu ba~u- j haberlere göre Hitler Fon "loku 
mandanlığmdan almrnn::.; görüş ı.zletmi~tir. 
ihtiWmdan çtkma.ktadır. Bu ga. 1 HiUerin fThrince Stalingı:rat 
.zcteye göre Fon Bok, aynı r.ıman-

1 
<lül}tUğü ta.kdtı>k doğuda bir mU

da Stalingrr.ı.da bücu\11 cdılmek - I dafoa hattı .kurılleca.Jı:, bu hat 
eizin, kuvvetleri Knfirnsys. ha.re. ııisbetMı daha zayıf ku\ \"etlerle 
katında t;,pls.rnak istiyordu. Fon mUd3faa edilehilecek ve bu sn. 
Bok, Stalingıradın Almnnla'ra çok retle felSkcıtJi bir i!ış harbinin ö. 
~U'ksck insan kayıobma mcl ola - ııUne rre~lecektir. Gc:ıeraller ise 
cağı bnaatind~ydi. evvela bütün Rus ordulann:n yok 

· (.di~ husıısund.e. JSror diyorlar, 

Dola cepllesıa \ie 

Stalingradda 
Almanlar iki 

sokak zaptettiler 
ltalyan ve Romenler ün 

hatlara sürüldüler 

Hitler ihtiy:ıtkArlht i&\'!'ilyesinde 
Londra, 28 (A. A) - R6Ytıe

rin n.skerl muharriri yuıyor: 
Hitlcrle generaHeri al"asında 

yeniden ihtil8.f çıktığı hakkmda 
haberler gelıneğe başlamı.ştrr, Bu 
gibi gilçlükler. !iUphes!z ilk def& 
olanık ba.,glisterm!)•Ol". Fakat bun 
cian evvel Alman genel kurmayı 
ilıtiyat tavsiye ettiği halde Flit • 
ln tehlik~leri cöze alıyorou. Şim 
di ise vaziyet tersinedir. Hitlerin 
planı bfi)'iilı: ve kuV\·etli mfistah -
kem bir mU:lafaa hattı tc&re ede
rek çok yo?'lllan ve bilyük kayıp
lara uğrrya.n tümenleri, imk!n ha 
t..tl olur obnnz istirahat ettirmek 
gayesini ht"Clef tutuyor. Bur.dan 
b<ı ka Hitler bil}iilı: kuv\·etıeri ba. 
Uya nakletmek tuavvurunda4ır. 

(Deoamı Sa. !. Sü. 5 de) 

Evden eve, odadan 
odaya muharebeler 

oluyor 
Bcrlin, 2S ~A. A.) - Alınan 1 e•ır•ınc•ıteşr•ın 

ordulal"t umumı kare.rg3hmrn teb- ~ 
liği: 

Kafluı.syada düri?Ilanıu ~iddctli 

mukııyemetine rağmen A?nan hn. l (V AB.iT) için ye 
cumlan ~vam ~tmektedır. Kaf • ~ 
bayanın bir limanı önll~de ~r lr tekAmll mer-J 
yilzer ha.vuz ve orta tonaJdn b1r 

gemi bomba isabetiyle ağrr ha.sa- i balesi olacaktır l 
ra uğram~tır. (Devamı Sa. !, Sii. ~ d•) l "" ""' "'"""'"' " • ""' "' '""' 
Bir Franm ıazet811Dla baçmakales! : 

TORKiYENiN VAZiYETi 
GENE iLK SAFTA 

ra11at Tiril mllletlnln barba slrllrleae
ceııae inanmalı lçla ortada biç bir 

sebep yoktuı 
t ~ e:tı ayn .bir \"a.Zi~·ette 
~t. "- bir renkte ~ostcrilmcl<-

'•"1 
~tttll~k Almanya,, yeni lıarita 
~llııt İioyu kırmu.ı renge bo
t!~ &r br. l'i~ bu haritada Dan
,ıı~l gibj geç...on harpte Al
"~ ~ ayrılmış olan şt'hirler 
~\~lftr}a beraber Va~ova 
bit '"-dar Lehistanm miihi'll 
~ oı~ 8erlin \'e l\IUnlhten fark-
11 lı:o:ru koyu kımımdrr. Fakat 

ajansı. Arııavu ~-~t~rın enıri .al elnıişler ve muayyen bir saaııen 
albay ~lusııel JJ~. d llltırdıı raoliyel 1 sonra sokağa çıkma yasa~ı koymuş. 
tındn'.kı cet erm De • ı •-ı · · k • • i !ettiklerini \'C yem )ardır. Arnavut u ... a ıs~ an o~ na, 

Harl·c·ıye Vek·ııı·m·ıze sahnlannı gen ş be \"ermekte- mosı \'ardır. Bu isyanı hazırlayan-
efrn<l topladıklarını ha r far müslüman reisleridir. 
dir. 

'\'J}I, 2S ( A..A) - Bagmıı.kalealnı 

Tilrkjyenln vazlyellne talıslıı edeu 
(US Tan) gazetesi qağıdakl ınaka. 
leyi neşretmiştir: 

lesini beynelmilel aafhada tik aafa 
getlrmi~ tjr. TUrklye hakkında ecnebi 
gazeteler tartı.tından vcn!en haberler 
hAdlseler birbirini takip ettikçe, ke.n
dlli:tndcn bo§a. çıkml§ ve Ttlrk kabl. 

'-ıı tı11ıı lurnUn renkle boyanmış 
~it., Q(]lln dı~ındn biri ~Arkta. 
't tr lti !>ta ~la İki nrazi bölgesi ,·ar
~ll. 

0
f lar gene ın yük Alman

İlt"~ duklan h:ılde pembeye 
~ ~tı lır: l,üksenhorg dübltğt 
it ~ ~n Alsa -1..orenl garp-
1 İhi kı;:he bölgen te~ki1 ettiğ. 
\~ '"' 11. ya~,·~n ba.,lny3. 
,__ ~llllp t-Lıto\'ak'ın yakmlanna. 
t\ tı-l\ ~ta Roınanyaya kadar u
ııı' ~ hista.n topraklan dft bn 
t tlt~ llıbe renk içinde göriil. 

1 '-
11lt\ h~- \'alnıı cenupta Slovak-

'!M> ır llal' 1 .. 
'' 1 1lıiştır !;Uı san rer.l~ e gos. 

.. "'~" . ı,~a~ 11ra >"eni basılmış olan bo 
·~d~ • .. Aloıa.zı,·a baritaıı;ı ile 
1\1 L l 1~'1 o1 " 

''ir İda ~ A \'l'Upa içerisinde Y"· 
t.'\ >'arı,tı l"i hudut çb..miş ,.e Al
~~i arazı bakımınd&n harp 
lt ar iı· l'n kli~Uk teferrilııtrna 
'Q~etıb~l'i. o. etrnis ohlyor; sonra ö-
-~1llı1ıttıle1<~u hudut (lı~ında kom
' klaııtı flerdc ~'tlsn ·an Alman 
ı; i~ ~U~- rnc<'huri muhaceret 

ı •t. lt 1 Ylil< A 'manya içerisine 
<tı rııll iı,. \'fa. ile aktctt!~i hi'r an. 

ı\ı"'a" lro}'da bulunan iki :vüı ... ll :n . • 
liluıunu k.endi hudut-

I• at yapıldı Arnavutluğun doğu şimalinde Oa· ame ıy paja bölgesinde Ruşan Bnrkıcı.ce- r • ~ 
Haatarun sıhhi va.ziyeti teıerile bir tıa1yan siyahsömwklılcr z·ıraf ·ıst•ıhsahn 

tümeni ararsında şiddetli c:ırpı.şma-

"M. Fon Papcn tarafından yapılan 
aon demeçler Türkiye vazl~tl meae. (Devamı Sa. 2, s;ı. 1 de) 

iyidir lar obnuştur. Bir sat"aşta ltnı~·nnlnr 1 
Ankara, 2S (A.A) - Harltjye Ve. 60'ı ölü, 100'ü yaralı olmak. uzere 1 artırı masına 

kili Numan Menemancioğlwı& bugU.1 160 kayıb vennişlerdir. Gönce pet .. 

adliye tarıhinde 1ehemm yallı bir olav: • 

Nümune haııt:ılıanesinde Almanyadan rol bölgesinde, Ergri'de ~vlunya'd: çallşıhyor 
buauat surette tayyare Ue ~elmi§ o. ve Kosovadn da cete faaliyeti faz 

lan profesör Zaverbruk tarafından lardırd Buraları İtalyanla:ın pctı:oı ı-Anb 2S (Vakıt muhabirin
bir a.mellyat yapılml§tır. Hastanın tedarik ettikleri başlıca ~tgel_e~:: dm) ~Ziraat Vek3.lıeti isti'tısali 

mahkemelerimizin istiklali 
erbhl vaziyeti IYidlr. ti ,. Cenubda çeteler alhay BilAJ. 11\evı~ . . ~ •• m, b" gavret 

arltrm:ık ıçın. bu.,..- ır • 1 milli ko?ıınma kanununun hü- ı ketten doğmuştur. o karan kal-

yazan : hakkı tarık us 

ahk d t k•t ed•ııd•ı ~ar!etmektedir. Bu h.~~a ~-- i.'iınıete verdiği salihiyetler ara- ci.ırdığmıız giin ona avnkı har~ B•ır tüccar m eme e ev 1 OJğmı nulümat& göre ~ır Ö ~~; sınd:ı dilcdiğt Zam311 dilediği Şey. ketler arttk SUÇ olmaktan s.tyrı}ıp 
nabı.r ikurumu ta.rafın an n lere elko:vrna hakkı vardır. bu hak çıkmış olur. o hald~ de ceza veya 
deki e'kim yılı içinde devlet he- ve sa.lWycti elinde tu'.mn.kla b:- tevkif evlerinde yatanları serbest 
sabına Uç yüz bin ?e~arlık a:azı rv.ber. hükftmct, vaktiyle koy:luğu koyuvcnnek, ır.t!!ı'.lk~::ncde on'nr
Dtı.d:ıs edilmjştir. Zıraı .. kombına~ cJi b:ızılan iizerinden kaldırdı, la tnh.kikat devref'ind:: lıulunanla-

saklamııktan 1111çlu tüccar (olwan) ile ııuç ortağı (:ıyaktııkl) 
mahkeme bDZUl'Ullda... _cy.,,., 2 ~de) 

lann WJen 321 tr~>tOril topra 1 rbest ;r:r:ı]{tı rt olduifu "ercle b:rakmsk bir B• -~- ve h:ı.lk ·s be ~ - · ~ " 
ic;lerinde ç:ılışm.-.l.a . 1

• • harp ikttsıadiy:ıtmıız bakımın. dalet borcudur. 
tim:nline bu sur-:tl:: geruş yırrdım. can e-h"nu:ıi:yeti me>·cl:ın1n olan büt.Un ko.nu:>ı:~rın tatbik mcsu. 
larda. bulunmaktadır. Kuru~ b~ bu okı\' f!Undi adlive tarihimiz i"İn liycti ile biltiin m:ıhkcrne k:ırarla-lT<:.ma ekıplcrı ·' ~ · "'"' 
maksatla gece ı;:a..,...... de aynı nisbette bir ehemD'ıiYet nnı icra memnriyet ve rr.esu·iye-
teıf'ik etmi~tlr. alrnrşt::r. tini omuzlarn:h ta~yan a1liyc 

Devlet zira~t jşletmelcri çift- adliye vekill!ğimiz görmüştilr vtkili böyle bir k:maate vardığı 
1ı1tleri 1942 sene-si için yüz bin ki elkoyma kararlanna vaktiyle l"iln, p~k tabi Solarak, kenıii icra 

eykın hareketleri ?lan suçlular- ,·amaların~ emreqiyo'r: bu yüz
dekar a.razoi hazırlamış ve bu a.ra- can c~ veya tevkif evlerinde hli- den me.hbus veya mevkuf olanla
;;inin ekim islerine ooıılanmışlır. la yal.3nl'U' va.mu, müddeiumumi- n bır:ıkmız, takibatı durdurun~ 
Yı."l'dun muhtelif bbôlgelerine iikler mahk.cmeler bu soydan bir basit ve taı:-ii bir adalet vaıtrı
dağılmış ol2n tohum ıslah ve ü- çok Uı..kip doıyals.nle hali uğraşıp si gibi gö:'iirıcn bu t.cb:iğ, ~tr ae 
retme istasyonl3.n bir taraftan öurmaktadırlar. bak1yol"5Unuz, adliye ta.--ı'l?\nde .-. 
çiftçlye yü.k..cek va'>flı tnhumluk .~en~ 2dliye vekilliğh:ıiz dfişUn- ~~nn :bir ~ ol.-n..-.J:tar. Çkrj·ar., bıi:
t.cdarilt etmeikte, diğer taraftan muı;tUr ki SUIJ kanundan dcgıl. }'u.A bir c.bcmmt,-;et. m.~~-crı· 
da de,.ı .. t ~ııe yapılmakta olan jı;. 1 ~-an.ur.ıın hü'!d'ır!:etc v:rdigi bi; sa-

1 
ın~ ~ ~~-~ 

tih.s:ıl • inde l:c:ıdi r.~s~csinc a.ı. .'fılıı~etlc ~or:ı.lm~ hir hllkumct 1 ~<t&:l. bir b:Jm:t ~"O':'. _ 
ı ~ , . . :!eyi ;>npm:ı.l:t:ı.d1r, orrdıgan:rz gün on~ ay1c:rı. hare- ~Sa.!, Sü • ..J t~) 



o 

~ar pa aş-

as~ 

a rinc· 
sebebi i 

Ron1n1el ha a 
yardımuun 

an attllar azlığından şikayetçi 
fiyatlar ~00-110 Bu yüzden hava kuv"etleri Yeni komutaniylc arasında ınahsul çıkınca 

kuruşa kadar üşecekmiş anla§mazlık '; !hml§ 
Londrll, 28 (A.A) - Britnnova: 

ulln öğleden sonra belediye ik- ı :ı:.; yUkseı:xıektedlr, ~~und~ ~e!1i 
tısat müclürlüğUnde valinin reis. ınohsul pıyıı.sn.ya get'Tlleccği ıçır
lığinde pirinç komitesinin toplan. f:y.a.tların ?üşece~i tabii .~elak~i 
tn>ı oJ.m.u.jtur. Tadl']~r, plrı!nç fı- edılmektedir. Tac.ırlcr, bu ıMnhat •. 
:rntıannın neden yüksek ol~luğu- vnli ve ~tediye. reisi doktor ~?t
nu iz.ah etm..lşlcrdir. Buıılaıın ver- fi Kırd:?.ra verdıkten son"- prnn. 
diği iz.-ı.hnt:ı göre 1stanbulun gUn- ci, yeni mahsuliln piyrumya çık
fük pirinç i"tihliık.i 250 ila 300 çu. masmı mütc.-akin, 100, 110 kuruşa 
val oldıığu h~lde şeh-re ancak 200 yiyebileceğimizi beynn etmi~lcr
~uval pirinç gelm6:te, fazla ta- , ı:ıir. 
lep !lmrŞI.3l.Dda da fiyntlo.r, bitta-

• n 
(&, tarafı Birincide) 

ııesinln mukarrerıı.tı ço!t defa yanlı~ 
tefalrlerre karşılanmış l'lduğu için 
Tnr](lye meseleslnl.ıl ancak bUyUk bir 
ihtiyat ve teenni ile tetkik edilmesi 
la.zım geleceğinde !}Upb<ı yokl\lr. Ha. 
kıkat §Udur ki, TUrkıye !>ir ltthza bi
le hariçten gelen tazyikler karvuıındıı 
boyun eğmemi§ ve tnm bir bitnraf -
lıktan ibaret olan slyesetinl sonuna 
kadar idame ctUrmelt azminden hiç. 
bir vakit uzaklaoınamı:t,ı ... 

Bu sjyasot evvelce Doktor Refi!~ 

Saydam tarafından takip edil~ ve 
ŞUkrU Saracoğlu tarafından d'a ayni 
ınetanetıe muhafaza edilmekte bulun. 
ma,,tur. Harbin inkl§ııfını1& görülen 
t.aııavvU!lere, TUrklyeye komı;ıu bulu -
nan memleketlerdeki dlPlornatlk faa. 
llyetıerin med ve cezirlerine ve bazı 
~met merkezlerinde yapılan iddla
hnı. rağmen TUrkiyenln slya.st vcc -
lıesinde hiçbir değişiklik yoktur. 

v 
ğu haltkrnda. lngiliz gazetelerinin 
haberl6 r!ni kntt suı•tte yalanla -
m-;etu. Gene Fon Pıı.penin, vaziyet 
ne olunsa olsun Almc.nyıının 'l'iir
kıye ile s1ılhu n.uh:ıfaza edeceğine 
cit-.ir olan beyanatı da bu vaziye
tin mUtelcası canıtsındn aynca kay 
dn 50yan görlllmt>k icap eder.,, 

a ı a usa ... 
Finlandiya sulha 

yanaşacak 
F 4kat Almanlar memlekete 
hakim olduklarındau bunuıı 

mümkün olamıyacağı 
bildiriliyor 

Dall Ecpres gazetesi yabancı mem
lecktlcrde topladığı ma.lfima ta daya. 
narak Romel ile KesserUng arasında 
bUyUk bjr fikir lhtUA.tı bu!unduğt. 

hakkındaki ljnylayı ı;eyict e~mekte -
dlr. Söylendiğine göre, Kesscrllng•ı:ı 

umumi kararglhında Romel, Afriıta. 
da kendisine kf!.fl crereccde yardım et· 
rneınlş olan lıava kuvvetlcrlnl prot~s 
-., etml§tir. 

Kesserljng'ln umuml kararglUıı R<>. 
ma civarıdır. Romel, yakınlarda glı.. 

llce ve tayyare ile oraya gitmiştir. 

Kuserllng mevcut bUtUn filoların A!. 
rikaya gönderildiği yoıunda ~vap \'e:
dlği söyleniyor. Herhalde ~u cihet! 
gözönUndo tutmnk ıcap eder ld, Al _ 
mnn hava kuvvetleri elinden gtılen! 

yapmal<tadır. Fakat tayyare sıkıntr. 
aı çekmektedir. 

e 
'il ı~ı'Jratı l ıncı -:aııfarln J 

Londra, 23 C A.A) - Röyter ajan. 
sının hususi muhabiri tıırıı!mdan bil
dirlldiğine göre, Sovyct muhafo..za kı. 
talnrrna mensup takviyeler gecele • 
y1n Voıgnyı geçerek Slalingrada var. 
mı§lnrdır. 

Shll~rad muharebelerlnln tufsllAtı 
l.ondrn, %8 <A.A) - Stallngrad mu 

harebeleri hakkında korkunç ve hay 
ret verici ta.fslla.t alınmıştır. Cadde. 
lcrde, yan sokaklarda, meltteplerde 
nınğauı.larda, evlwde, hatttı odadan 
odaya, çatılarda olduğu ltadar mab... 
zcnlerde de ç:ı'l?ışmo.lnr yapılronkta. 
dır . Bu harpte piyadenin yaptığı en 
kanlı \'C mıılıiyeti iUtxıriylc en şa§Jr. 
tıcı muharebe de burada cereyan et. 
mcktedlr. 

Alman lqı.yıplan o kadar bUyUktUr 
iti, Fon Bok bazı keslmlerde ilcrj hat 
lcı.ra Romen ve İtalyan tUmenlcrl sur 
mck zorunda kGlmışttr, 

.. .. ı adagaskarın 
But n memurlar merkezi işgal e il 

koooeratife ıoııdra, 23 < ı .. u - Tnnıınnrh·c 1. 
1 den ynyılnn bir radyo h3bcrlnc söre l . a ınacak 1 lnglliz kuvv.ell~ri ~aıı~ııı s.nnlle 17 1 

ue Tanannrn·e e gırmişlerdır. 1 
Memurlar koopcrati!f idare heyeti 1 l.orıdra, 23 ( A,A.) - İngiliz kuy .. 

clUn vali ve belediye relııl L~tfl Kır. vctlerinin Tnnnnurh·c'e girdikleri ı 
dann bnşk:ınlığı altında "il!yette bir haberi, bu akş:ım Tan:ınarivc rndyo-
toplantr yapn11,ştır. sunun ya~ ımı sırasında prosrnmııı 1 

Toplantıd:ı bUtUn merl.'urıann b·ı hirdcnlıire kc~ilıııco;i \'C ı;csin "bir 1 
tcııkllı\ta alınması iÇin gereken teşc~ lntıiliz suh:ı~ ı konuşuyor" dcmcsilc' 
btlslerdc bulunulmasına kc.rar veril- öğrenilmiştir. fnıdliz kuvHtleri sanı 1 
mi::ıtlr. Teşkll!tm sürntıe ikmal edil· ı i'tle Tnnannrive"e girnıişlcrclir. 

mesi ve memurlara tevzll'.tn başlam~ sükunet hozulnınmışlır. 
!arı için al{lkadar!ar.ı. emirler veril. 
mH,ıtlr. 

a ke e!erı 
ıstlkli ı 

izin 

(Baş t.arafı Birincide) 

bir ,.a:ı:if~i adliye vekAlet!nln 
verdiği emri yapmak olan bir 
r.ıüddc:iwnumilik makamı, öteyau. 
t!an mli&t~l~il bir mahkeme cilıaz:ı
nm uzvu olnınkt11.n doğan aılalct 
vazifesiyle de bu emri temyize 
s~·k:di.yor ve t~mylz mahkemesi, 
önce bir daire, sonra bir umumi 
lıcyet ltaran halinde ve çoğunluk. 
la adl!ıye vekilinin verdiği emri 
\'nrid görr.ilyor: diyor ki; "işlen. 
diği z!Ullan mer'i bulunan bir ka
rt!ra gBre su.ç teşld.I eden bir :fiil 
cürüm olmak vasfını muhafaza 
<.c'!er. netice· takip ve mahk'!l'ne
lcr dunnaz.,, 
sykın bulunan hareket hüku

met kararına mı? kanuna mı? 

nd!iye vekll.leti hllkümet kararı
na mu.~!!.lcfet sayıyor; temyiz o 
karan veımclt saldhiyetini bir nıU
eyyidey~ bağlayan kanuna karşı 
muhalefet biliyor. içtihaddaki ay
n4ık i~te bu teıakkidendir. 
' li.!.C gö:-c tereyizin i<;lihndındı:ı. • 
ne 'kuvvette isa.bet var<1a ndliye 
vekilliğin kararında da aynı ııid
cette adalet duygu'Su çarpıyor. 

in ilteredel i 
Türk gaze ecileri 

Ünümüzdeki hafta 
Amerikaya gidecekler 

ı.ondrı.ı, 23 ( A .A .J - İngllleredc 
buhınnn Tiirk gazeteci1eri, önümüz 
deki harınıun ilk gllıılerinde Vaşlnı; 
tonn vnracnklaltlır. Ynşington'd:ı iki 
gün, beynz sarayda M. Ruz\"cltiıı 
nıulnd hn~ın konferunsınn işliriıl• 

edeceklcrd lr .. 
Birleşik devlcller büyük elçiliği 

yüksek menıurlnnndan hlr zat 
Tüı·k aıızetecilcrlnln Amcrikcı. seya. 
hati ha.kkıncln Dritcı.novn njcı.nsına 

dcnı iştir ki: 
Bu büyfık Türk gazetecileri. bir .. 

leşik clevlellcrin misnrlrlcri obcnl{ .. 
Jor ve Aıncrikad:ı bir ay knl::ıcaklnr
dır Türk gnzctccileri deniz üstleri
mizi, hovn ustlerinıizl, askeri üsleri 
miı:i tedkik edecekler, fohrikaları
mızı ve imıılıithnnelerinıiı:l lZCzeceic
lcrdir. Blrıc,ik devletlerin bütün 
lclinwi hünycsini telklk cdl'bilmr
lcri için gereken her şeyi yopnc:ı
ğız. 

Türk sazclccilerl, birleşik de\- .. 
!etlerden :batı Afrikaya gccecckler 
ve oradn elde edilen 1cr:ıkkilcri gö .. 
reccklerdir. Gozcı.teciler, Mısırdn 
hlrknç siin 1-nldıkton sonra Türk) .. 
yeye clöncccklerdir 

Balık fiyatlannı dU~ 
ıçin balıkÇllann anla~ 
günde bır talık avınıı -• 

{ .\,.. 
ve bu yüzden bal k ı. 
gittikÇc artm:ıktn old 
~ılmıştır. ~ 

Geçen yıl eylül n)'lll r 
kuruşa Mtı1:ın palamut}~.-" 
30-40 k~a satılan uPJ~ · 
120-130 kuruştan aŞll&" 
mem~'lttedir. 

Memleketimizde çok ~ 
avlanan lezzetli bn.Iıkltl 
suretle sulnrmuzdan 1 

mcl:tedir. 
Et fiyatlarının yilk~ 

bu zamanlarda hiç o eft 
ka ucuz fiyatla balık t 
relerini bulmalıyız. 13J '1 
her gün balık tutıntı.Y6 
etrr.ek: çek ycrincle b.lr ıŞ 
gibi, bunların tutacs~~ıtf 
!ar için de muayyen fır9;, 
bit etmek inap etmez 1111 

r ı 
ol 

(Bn11 tarafı B!tİ ~ 
hwdnclu ~izeıı AtmanY~a~ 
:mlaşarnk Balkan}~ ı .. ~r 
dunu da hnyli cleğiştı[".011 de 
kanl~rdıı. ynıul..'\D bu ti 
l'ugosln\'ya topmldnrııı1 • • 

lıir Sırbistan haline ae~.-, 
geri ktılan yerlerin Roıll • 
caristnn, Jlır\·ati'stnn, BU1 ti 
ı\lman'-'a ve hnlyn nraSl 

'" tut· lıı~"Ilması utttile olınU" 
kü~\ik bir Sırbi tnn hfll~ 
len Yugosla\'yarıın cslu 
bile tnksim e<lilmi~tir. • 

Bir kaç gUn c\''\'el ff 
ofynya çekilen bir tel~rll~ 

ı·u~osfav borçlannın \'u.!! 
um '\'arlııi olan de,·lctıer 

Bu siyaset mtısella.b bir bitaraflık. 
tır ki manası Türkiycnln ancak ken
di mllll topraklarında taamıza uğrn. 
~ takdirde mUdat'anyo. geçmcaldlr. 
Böyle bir slyaaetln bugUıın kadar te. 
sadU! olunan bin tUrlU siyası ve ikti
sadi m\l§kUUcr arasında ve TOrkiye. 
nln ateı bir çenberle cevrllmlş olma. 
sına rağmen bUtUn mubo.rlplerc kargı 
tam bir dUrUStlUkte tatbik edilmiş oı. 
mıı.sı ancak cUmhurre!ııi tsmet 1n6nU' 
nUn ve onunla beraber çalışaniann 
g6sterdiklcri azim ve iyi görUş saye. 
sinde mUmklln olabllrnlştlr. Bu kat't 
bitarafiık ııiycsetlnln, mUtcmadt ve 
değişmez bir tarzda, bir taraftan AL 
mıuı _ Türk dosUuk muahedesiyle, blr 
cihetten de 1nglltere _ Tllrklye ittL 
fakiyle telifine muvaffak olunma.al 
da kayda ve ta~dire değer blr hadi.se 
addcditmek icap eder. 

Slokhoırıı, 2., ( A .A.' - llrltano\'o 
Almanlar, Finhındn'lılnrın suUı 

htcdiğini öyleyen Vnşinstondnki 

Fın elçisi M. Rokok'un bu l:e :ınat 

ta Jmlunııııığn ~cliıhiycti olmndı~ı 

söylenmesi için Hclsinkicle i rnru .. 
d .. bulunmuşlar ~e Fin hük~nelinin 
nıu\·affııiyctini almışlardır. Fnknt 
Alman generali Von Bluclıcrln fsrn
nna rağmen lıükfımet. M. Rokok'u 
nz]clm~k jstenıemmiştlr Zonnedil
diğine göre cEıer Almanl:ır,Stnlinıt

rndı zaptelıneğe 'TlUvaffok ol:ımnzlor 
ise Finler barı~ yaımın~a çalı5a .. 
cklnrdır. Fnknt esıı~ itibarile buna 
muvnffok olnınlnrı çok giiçtür. Fln
lnndo'da 150.0000 Alman \•ardır. 
Bunlar demicyolliırınıı v ehn lıca 
c:lratcji'k mevzilere hakimclirJer. Bu 
nun neticesi olarnk Firılııdnlılar ny
rı sulh lapoca!dar, znten yapmiyo
raklnr, Fakat Almnnlorlnla lıcrhon .• 
Eti hir nnl:ışmazlığıa slrmcklen geri 
durmakla beraber birleşik AmerJ .. 
ka kn ile Rusyayı iakmin clıııek tı

mildülc taarruz horckellerinden çe
kinivorlnrmtS 

Cuma gUnUndenberi burada tufanı 
andırır ynğmurl:ır yağmaktadır. Ruıı

larm ellndc geri Ue muva.sala ve mu. 
ııakaıcyi temln jÇin Volga nehri var. 
dır. A!manlarrn tuttukları yollar ynl
nız Stallng'rad ctrat'ındıı. dolanmakt'l 
ve buraları birer bataklıl: hallnl o.1. 
mış bulunmaktadır. Bu b:ı.kımd:ın .Al 

manların uçnlun takviye yollamalt 
zorundıı. kalmalan 1uıh olunabilir. 

§öyl .. bir fa.rn:Liye alalmı: örft 
ıd are gec: şu saatten sonra &Oka. 
ğa çrkma.yı yasak ilitn etmiş ve bu 
~ıısağa uymayanlsrdcın bir çoğu
ı·a dı:ı. as.lteı-i mahk~eler ceza 
vcrmls olsun. bu ceznya uğrayan
ların ha.pirt.b yatttklan bir sırada 
ya bu ya.sak, yahut yasağı ı,oyan 
örfi idare kaldl'rıln'l93, ''!elendiği . 

zaman mer'i olan kn.r:ıra r:öre o 
fıilin suç te-ekil etliği,. nıulınitkak
tır; ancak adaletin icabı :ırtık 
emsali için suç o}m:ıktan çıkmIŞ o. 
lsn bu harelletin cezalık ır:ıhiye
tini mutlak veya mukayyet bir ar 
mt!zakf'resine mevzu almuktrr. 

tnlc hnı işi ~cçcn 22 t 
a Cerlincle imZI\ edilen bir ,ı\I 

ile tnnzim olunmu tur. • 

Muharebenin Kafkıuıya ve Ka
radeniz sa.hiller.ine kadar iltrl~
mia obnam, Mıs."l"da y:ıpılan savnş
la-r, l:a.n ve Irakta mühim mik
tarda. lngiliz kuvvetlerinin tahşit 
eclilımj-, olması gibi hlldise!er. şüp. 
he yo'k k;i yeni ba.zt vaziyl'tler ih
dcs ederek TUrk milletini daha 
bi.ıyük bir teyakkuzla. hareket et
mcğe moobar ~rlebılcc.ek mahiyet
tedir. Fa1ro.t bugünkU v~iyete ba
karak di) C'biliriz ki 'J."tlık millcti
ııin k"ndis"ne ~ğlncn, hart>e sU-

tiilde ncbilmesine inanmak için or
tur1a biç b'l:r Bebep mevcut değil • 
ılir.Hattiı Rm Ka.rndeniz filosunun 
riuitiyc }imanlarında enterne e. 
fülmt'4Ji me-seles,1 b!le mevzuu hıh
tolsa, Ankara !hU:kümetinin mil -
letler arası ko.idt-lere trunamile ıi. 
ayet ::tm& surctile bunu ha.Ucde
ceğinde sliphe -edilemez. 

Türk cf!tAr.ı: umumiyesini esaslı 
b r sınıettc meşgul edchitecek ye
E,"fine tehdit memb:ı.ı Sovyetlerin 
ıboğazlo.r Uzcrinde emperyclist '00-
zı iddi:ı.l:n.rda ibuhınduklıı.nruı dnir 
)'Rpılan ifsaat 0Jmu3tur ki bu kh· 
~de 11«'.rşı da Londm ve Vaşing. 
ton d-:-rhal Ankaraya t.eminat ver
mcltte ~cclkmemiıılerdi'?'. Buna rağ 
men Tür< ve Rus münascbetlert, 
hilliama Fon Papene kal'§ı ynpı
lan suikast faillerinin mnnıtkcme
si esnasında oldılkça müşkül şart
lar içinde C"ercyan etmiştir. 

Fon Pcyen Türkiye iıa~e gir
mcği Jmlr.ıl ettiği takdi.Tde Al -
manvn.nm. ikend:Sine Suriye, Filis
tin, İran vc Jrakt va.adetmiş c ldu-

ıl...,,.;. - .. - ,. 
l.C.TA Z A#:: l't ,C.C.l'ffL PC K7mtP 

* S. Auguııtln diyor: "A:Iem, ne bir 
c.i.!lmdlr, ne ruhtur, ne h!dlsedir, n-e 
şekli.siz bir maddedir, ne ll><>ıı btlrı;. 

tur, ne gcccııjn kendisidir, bu katlyen 
blrııcy değildir,, August.in'in ademi 
dcdiğı kadııT biç olan bakkmda o ka. 
kar sör; ı!jy!lyemezdi. 

* G~ ve arz his ve idrak sahtbl 
ol.sam bir abit .kanuna bağlanam".< 
mıırlarca mPlırek:Jerlnde devam ede. 
ıı..czlerdi; !buna. en kuVTetll şahit ar
:mı tlatUnde lnsanlarm üç be§ b1n sc. 
nede ~erdjklert iYi k15til inWıl.p. 
tardır; yahut insanlar ço"k. setxıtııız. 
ı rlan 

ulgar·stan 
Rusyaya ha p 
açacak mı? 

Almanya, Sofyada mütemadi 
tavsiyerlede bulunuyormuı 
Londra, !!3 fA.A) - Dnil) Skclch 

gazetesi, Sov~et uçtı'klnrının Bulgn 
ristanı bombal:ımaları üzerinl' A' ... 
mantarın. Rus:ra'yn harp iliın için 
Bulgnrlnr:ı gittikcc ziyadnlcşcn lav .. 
siyelcrde bulundul,Jıırını bilılirınck
tl'<lir. 

Çlrçill es jı: 

" Gemisiz yaş 
yamayız ve gaUp 

gelemeyiz ,, 
Lon<lra. 23 ( ~ • .\.) - Deniz in. 

§ant ranayii p-ıt'l'On ve işçilerinin 
tind~n fazlıı mümessilinin iştirn.
klJe Lon.dra.d=ı toplanan hususi Jrou 
feran'!:l hitaben buglin göndcrdi
ğı bir m~s:ıjda Başvekil Çörçil 
§Öyle demi~ir· 
"- Gemisiz yaşayamayız ve 

gemi olma.dan galip gelemeyiz. 
Deniz ticaret durumu son zaman
larda düzen bulmuşsa dcı henüz 
\'nhameti muhafaza etmektedir. 
Ve bizim yaprlabildiği ikadar ge. 
m:r- ihtiyncnnrz vardır. Mümitrın 
olan lbilttln gayretler göstermek 
i~l.n hepir.ize htta:p ediyorum. Zi
ı a, &izler anenk bu suretle ::afe
ı-c cımir verebilcceıks!niz.,. 

Rusyada talim görmÜ§ 
Polonyaldar nerede? 

Londra: 23, (. .A.) - Vıışing_ 
tondaki Polonya sefiri. Rusyadn tn. 
Hm görmüş olan Po!o:ıyıılılarm 

şimdi Knfkas~·n ile Mısır nrnsınd::ı 
bir yerde olduklarını söylemiştir. 

Alnıanlıır lkJ sokak znptetttıer 
Loudra, 23 (A.A.) - Statingradia 

Mthver bilcumlarr ayni aiddetle de • 
Yam ey!cmektle beraber e!a!!1ı bir !-
1.crley~te bulunulmamı:tır. Rua!ıu 
eehrin i!:tnde lk1 sokak kaytıcttiklcn
'li iUraf ediy0rlaraa da d16'er kellin\. 
ıerde ka7.nndıklan başarılar, bunu te. 
IM etmektedir. 

Tebliğe yapılan llAveye göre, gehrin 
c.mup varoşlarında iki Alman alayı 
hUcuma kalkın~ ve bir tabura yakın 
Alman kuvveti imha edi!m~tlr. Dl. 
ı;ıcr bir kesimde Rwılar, şiddetli bir 
nıuharcbeden sonra iki sokağı tt!!"kcy
Jı:mlt:1erdir. Bu muharebt'.Jcrde 800 
lı iman öldUrUlmll§, 10 ıank da tahrip 
etlllmj~tir. 

ı ~t ccar 
de et v 

adliye vekil:.ı:ıinn tebliği. öyle 
hir af duygusu taşıyordu. biltUn 
usulü ilrenunları, blıtün cı:z:ayı a
zaltan lrnnunler kendinclc açık l>ir 
kayıt olmn..~ tile umumt knide
lf'rle ırr..anfilanamk hep bôylr zım
ni bir ~'af" hUkmü neşretmi§t~r. 

cczala.:rm infazı zaten kendine 
ait bir ~ ol2n adli}·e vekilliğı bel. 
ki de bu hiidiscyi bUyük millet 
meclis.inin Mliztiker.esine Mvkede~ 
cektir. sevkctciıı, cLmesin, bir şey 
ıçılımn ~~mı:., ~ temyiz kara
nnrn önlımüzdeıki safhalıın mah
'k~elerimi:ıd.M.i istiklalin en aevı
ııllece-k bir 5Tneğidir. huııu alk1ş-
lrumakta tereddüt etmeyiz. 

hakkı ta.rık mı 

(Baı; farnfı Birincide) 

Buna mukabil Alman genel kur. 
ınayı bö~·Le bir hareketi imkiı.nsız 
ve çok tehlikeli olduğunda ısrar 
ediyor. Çünkü ortadn .henUz mağ 
iup edilmemiş büyUk bir Rus or
dusu vardır. Alm:ı.n komutanlan • 
r.m ka.rı::ı.ıı.tine göre, Rus orduları 
imha edilinceye kadar taarruzu 
devam etmek lfiznndır. 

Vc:rikcek karar ne olursa ol -
sun .Alınanlann tatbik etmek zo. 
runda kala.cakları ~trateji tehki • 
kcJerle doludur. , 

Al:nanlar Stalingra.d'ı zaptedc
mezlerse, aske-rt planlarında bil • 
yllk değişil:Jikler yap."llak mrun -
da k:ılacaklardlr. Bu takdirde 
Kafk:ı.syadaki Alm3.D orduları teh 
likeyc gireceği gibi Stnlingıradm 
şimalinde:ı Voroneje kadar uza 
yan ~lmnl böl.gede-ki Alman kuv
,·etlerinin durumu da tehlikeye 
maruz !kalmış olsce.ktır. 

M.ülı.im miktarda demir mnlze- ı 1 (Başlarafı t ncl saııfada} 
mcsi il.nılun~u ha.ld-:, bunu Re e dememeli ? mal Rusya limanlarmıı. ulaşmrşhr. 
fik Lc.fendiyer a.dınds. bir tacire ,._______ _ _ _____ :l..aylat farla değil 
elan 'borcuna mukabil rehin gös-
tE'.l'Jllclc 3U?"ehle satmaJ<tan imtina Ulus'un Yankılar ya.zan b!z.lm ge. Londr:ı, 23 (A.A) - Amlrallık dıı.. 
ede'n Sauti .Alxmf admda br ta· zjyerl.ıldc gördllkçc aevlnlyoruz: Gezi, ircsinln ek tebliği: 
ci r, nltmıŞ lin liralık :nalını . 200 ge7.gj, gezenek, gcuk ... bakalım, hnn- Ru.syaya ula§tın kafileye mensup 
l in lirayn satmak istiyerek depo- gisi yapyacs.k! gr.:mller arasında kayıplar ohnU,.'ISa da 
sunun e. ' 16lndan kaçınrkon ya. Bir Urfalı Uatad gez.enek tarnfluıı. dUşnıan uçalt ve denizıı!tılarrnın o.ğı:.
ka1 n.r.JJWi, E'\"\•etki gün de milli ito. dır ve gezek diye bir kelime iflpncml~ taarnızlarma rağmen kafile gomllerl
nınmn ırrıahkcmesince tevkif olun- olduğundan bunu ileriye süren bir va- nln en btlyUk kısmı yerlerine varmı,ı 
mu,.~. liyc kar§ı kellınenln ErZ\lnıın ağzında lardır. Kafile İngiliz, Amerikan ve 

DUn bu muhakemeye btıı,lan- (gldek, g~rtlt!) gibl bir ~veden ka!. Rua ticaret gemilerinden te~kil edil. 
nı.ış ve g{ıya Sami Aboafdan aln- nuı. olduğu ko.naat)..ncredir. m~ti. 
cağt \urım.tŞ gibi senet hazırla- Bu eUtun birkaç ay önce Uk olarak Bu kafılcye ke.rşı uğradığı muvaf. 
yan Refik lsfendiyar <ia. tev. bu bahse dokunduğu vakit biz de b~ ltııklyet.izUk hakkında dilfmnna ya. 
kif olı.mmu.~. Muhe.lkMnC şahit· na benzer kelimeleri hatırlamı§, ha. rayabllecck ımalOmat veı1Lmesl dUşll. 
lC'r için başka bir güne bırakılmış- tırlatmıştık; Tarama dergisi (gezek) nQLmemcktedir. Ancak dUpnruıın bu 
trr. kellıne:ıinln meSirc, tencz:ı:lllı yeri ma. mUnasebeUe Uerj stırdUğU tddialarm 

naarna gı:ıldiğlnl ecldz yıl önce yazdı.. mutaddan çok mUbalAğalı olduğunu 

Kaymakamlar arasında 
tayinler 

Anknra, 28 (Vuktt :mubabirinden)
Snvur kaymakamı Hadi tntepc Kulp 
kaymakamlığına, :Manisa eski idare 
heyeti !lzası Sez.:ıl Har.mankaya Kan. 
dıra kaymakamllğına, Osmancık '.kay. 
makamı Şefik Erol Bolu mektupçu. 
l~na tayin edilmişlerdir. 

Bağdatta ccki bCıJııekillerde!'I 
biri tecrit kampında öldii 
VlşL 28 (A.A.) - Bağdattan bildi. 

rildiğine göre, eski ba§vcır.\llcrdcn Ne 
zi paşa bir lnı:iliz. tectl,t kanıpmda 
ô1m11ştür. 

s6yıcmck mfimkUndür. Bu kafileye 
ğı gibi ayni d~ gene :mesire kar-
şılığı (geuıırcfvaroır ve (gezcnek) refakat eden semtlerin hiçbiri kayı't>a 

uğrn.mamıştn'. 
orada balkonu, koırldoru knl"§Ilıunalt 
tadır. Biz (gcZGk) kelimesini A.benkçe 
uygun bulmadık; sonra bunun BU'& 

mya.fet anııunmdan b:ı.§ka lılr de1Alcti 
daha vardı: Anadotudn. inek, buzağı 

gtıt:mesı veya bunların gUdQlen yt:rJ. 
yahut da gOdUlmeyc götUrlllcn bu 
hnyvanlara. gene ((,"CZek) derler. Du 
1,I y.ıpanlar da gczekçldir. Çoban da
ha çok koyun, keçi g{ldftcD.s11De nd 
olmu§tur. 

Ncteklm 'I'rı.r6ma dergüıS (geukçl) 
y1 bir de ~kiya anlamında gtsstcr. 
ml§tit'. 

Bu fTAhlardııtı §tl çıkar: 

Biztm gczlyerl hoşa gitmlY9mı ge. 
z~mık domeli, fakat bcr halde 'gezgi) 

Ahnıın lddlalunnda tl'nzllfit! 

Londrt\, %S (A.A) - Buradaki 63.. 

1Ahiyctli kaynaklarda, Ruayaya giden 
dC'nfz kafilesine mensup gemilerin ba 
tmlmam hakkındaki Alman iddla!a. 
rmm çok "'1Uba14ğalı olduğunu bCUr~ 

menin faydaarzlığmn l§arnt oıunmsk. 
ta fak&t, dUn gcock1 Alman radyo ya 
ymımda bu ldc!ialarm bllyük ölc;Ud:ı 
tenz.il.Ata uğrtldığm.ı kayd tmenln d~ 
cok alAka verlel mahiyette bulundu. 
ğu rıa.ve edilmektedir. 

:tık Alman fdd1.a8t 38 geminin b::ı. _ 
tırıldığmı ileri ııürcrkC'n §!m1i bu ra. 
l<am 17 ye indirilmiş buluf!!!1aktndır. 
dcmomeli. 

bor~Iann % 5 ini, ıtaJy&;,' 
nıtluk % 8 ini, M.arıırl~t J 
ni, Bnl~:ıristan 3 8 fnı, 6' 
ıau % 40 ım, Sırbf.,tflll ff• 
unu Uzerler1ne almıı;tar<'lll' 
nız Sclil.nDı meselesi heJl 
diletnmli tir. 

Bununl:ı beraber a~ 
efmeğe hncct y<l•tnr kj ~ 
ııın gerek kendi hudutlıt 
l'Elc orta A'TUpncln ,.e 1"' 
dıı. bugUn t~bit edilml': 0 

ri ''e ooğrnfi hudutlar Jlf 
olsun yine mo'\'al•kat :t;I_ 
tabiidir. Harbin ha.ti rı ~ 
ı.udutlnrd:ı. yeni deği,-tkl 
p:ıbllir. A n c a. lı: J.. 
:vanm zaferi takılirinde ş 
~ir tnkun toprnklnra elk0 

11 L-ın memlel!etler için bt~ 
tifoclelcri nrtık müt.~ _, 
lıalc olur lci bu <la mülıı111 
dir. 

- "" suçun icra vasıtalarm2.. ıııe g 
icra tarzına., suçtan zarar 
uğradığı zararın ağırlığın&> ol" 
nun suçu i.şlem!"Sine ~~f (f 
beplm-e, seciyes!.ne, cez.ı~ 
U sabılt2Slrul suçtan ewcl ·; 
ıiği hayat tarzına, sııçtl 1 fi 
ve icıled~kt~n sen~ t~.,c 
rck'!tlerır..e. fert. aıle c:ıl 
kmmda:n vaziyet:i1le ,•el~d 
lttısusiyct wren cezanın Şl ıılt I 
c7,rilmesine yamynn dıı.h6 
lıBller• t"allük eder. ~ 

Ccz:uım muttnrld bir 8'1:-~ 
gnri haddinin tat:blld cUğeı" .,, 

do. o1duı'tti gibi milli korU~sl'·J 
nunun tatbikatını zaafa utr' ,r; 
tatbik tıırZlle hi!;bir zaınatl ~ 
btlnyesı tkt.fsed '\: e milli lllo ti 

kunmdan lft.yikl veçhlle ırl~ / 
mez. BugUnkU ~vkaUde t~.11 
de !evkalt\dc tedbirleri (lı•I ııs 
bu kanundan beklenen gsye~,,ı 
'fçln cczalarm şiddetıendirl ; 
zımdır. t f'-

Bu bakımdan suca vab.ııtı'~ 
nıınerln l,ylcc o.raştrrılarnl'= eP' 
zah ve mu'rnkabe edllebllıJl 
mlrnen bildiririm,,. A 
Afyonda borçlanıl•n? 

1.. ·· -d 60 ı ver1 un yuz e , "1 Afyon. 28 (A..A.) - J1I 
r.ıiı: riftÇilerinin. topro'k Jııl' 
Ieri ofisine verme~·e bor<' 111~1 lan 013.hsullerin vilzdc alt r 
lim cdilıni' tul~runnl;tfldı 

Çüt<_;iler gttiye k tan t 
teslim etme)c devam e) 
dider. 



•• 0ıoı • .;: .~ .. ~~~: •• :.b~-~~ a.!d.n .. ~~ •••tt'-=~ aza kongreleri 
l<us1ıı. ul?11· nıüml•Undi:r. ll'akat heııimi2 isti- d d • 

:~lllnb_ ~"( ö~~ğc, gcliııci:der:~ı yor~uic ki• :ı.teş h~ttm:ı flostlım- ı ev a 7l e l 11 o r 
lı\ııı, .,l~l-rın, hatlem nı;a.~ :ı. mm a. bcr.ıber, clırst'l• yoldayarak ~ 
'3Jıoru ~ftalil.,tin renk 'C kolin g·delim. Du imknn tnJınkltult etti. • • 8 ••d d b• • 1 • t .. 

~ 1 .ı;n, ~:.~!Ulı.lan S~nlU'h"'ll bnş· ı ğj. ~ı?n biz mesut olacağımızu usı<U ar a ır ıse açı ması ıs anıyor 
"in-!" .ıt crm ihtı) ıır gonlc- 1.nnıyüf.<. 

t'll ~ laze daUann ı;e ):ıı1rokln- Çünl;ü 0 roman ben çok h·i lııı· 'Oslcüdar k:lMsınm Bcykrbeyt, <;en ı Dileklerde bfihaa.sa üsltUdann kö. 
lt!ft ıldn<hL1 IJ°r me\ bim<1i. ı tırill onım, hiç romnntik o~nd!ıu gelköy, Doğancııar, Hacı Eam:ı hatun mUr, odun ve maden kömUrU ihtiyaç.. 

1 iıı.~bc ka~dcd:ld!};.itr.!:t w•ltit oltlmü gUzeJ.c.stirebiliyorduk. G:m; 

1 

scmtıerlnln ocak kongrcleıl cvvcll:l larma temas cd!lrni:Jtlr. Bu lhtiyaçln
"a İıle .• L'ilnk post:ılhrıml7.ln unl- çağlarımız içm öltim Mr m·~phem1. akı.r.m bUyUk b r hnlk ı,ntlc:rtnın lş. rm tcınlnl için gereken tedb!rlcrin 
1 l'irıj ~ .. ~~$lnedilnıi5 l·nr birikinti- ı ıcçlıulü keşfetmekti. 1çim'zcle .lraklylc yapılml§tır. ~onsre mllznke- nlınmnsı hususundn al~cıdarlar nez-
1~tıı ~ 1 ~te bırnlca.rnl• lmpıclan nmhal lml• insi;>aki bir yaızmnal• relerini hallt bUyUk bır nlCı.kn. lle ta.. dinde te§ebbUslerde bulunulması uı. 

O ı :tınıc;tffi. orzr: u ,·ardı. ?":\~tat biz bunu kcJt- kip etmiş, idari! bcyctıerinin rapor- rıırla istenmiştir. Dileklerin arasmd!l 
t 

1 
r:ır. antandl'.nbcrl güne.. ısıml·, dim"zc bile fısıld:ımn.htnn utıı.nrr- Jarı okımup kabul edilrl.kten sonra üsk11dard:ı blr lise açılması <la ''ar-

~l\t~~ YüzU lmrudu, ~'er yer <lık. Cer.he, nteş hnttı, genç in· dl!eklcr görU~uımuatUr. dır. 
lı, ı\yn 7n C::ıtmdı. Tc!':rar. ı-.lan· banlar için bir metı:ıfldk fllemcl1. --------------
lıaılııd ğ;ı ltallıntrı.; hirer t ?.~·et ltmk.Jdarnnızdn. "Gnzj G!rn3·'' m s s f ı·spirto 

la e~~trhnnlarıtı önUnclt' :ınğti, "Tuğ~ bel b:lğhlmı ız lmmcti fliJ. a 1 
t?l\j g 

1 
erek 11lu3 nn 1?.b'Uçle.r ye. cu yarine,, mıf.rn.ı, bi7J bu a~:ıyi11 ı 

'?rca' ~ll:ır tomurculdaıulı • ./\.~·- '.lün:rnnın lmıırnmılnn scrb~stçc s'oku azalmış 1ınac 'il renkli hiı· lıntnldık hu- ı~erl lı•ınl•ac:ıl< paroln irli. ; 
lar ıtı ıa.nın gi•len tıirlncln bP.h1ıı... • * * 
\t:~i!inıor. ~iç ,der açtı. Dirn:r. snnm B!'raz ileride gö\'c1elcri ynrı lıcl· 
1 r ar .s., '"ttimll i ııenkh ynprait· !erine k:ıılur IcireÇlc boyanm15 kl
~tr <l~ntlun lmyrult"nnndıın b~- rnz ni;nçlannın 1't'Slnett1P:i gölgeli 
h''?tıl ha •lanmı ~ lıcr•cnkclc rıcl'om ~un geniş pencere'erin 
lıı llın:a5ibl lmlihlar burunlan- iı~tiinde nskcr si~nr:ıt:ırını "nmıı!, 

~ln'.l. b'a ba,c;lndılnr. af.zmıIZ<l:uı çıkan dmruınlnnn Iıele-

l3UyU1: TUrlt amjralı Barbaros için, 
linUmllZdCkj pazar gtlnU bUyUk b!: 
lh~i!al bazırlanmıatır. 

Mera.o;lme Deniz talim alayındıın 

bir lnbur, deniz bıınciosu, yüksek d..?. 
niz tjcıı.ret okul~. kız ve erkek izci
leri, dcnizcl.ler ve halk i'tlrak ede • 

~ecı tel,.rin tcpc'erindcıı ı:chri :zonlan nra ındo r.ecelcri, gUnıfüz. 
ttr ı.._:11 Y•bııları ~i,'lzlnrın:l:ı bi- leri, sıc:ıl<, sof,ul' ikliml:ri birhirl cektir. 
~ca~ç~ gibi sallayan leylekler nrdmro nznnan Ye onu gelmeyen Törene sruıt 10 da merasim komn
~'llu; listllnde npa.rtımaıılanın ~phelel'i' "cyre<llyoroul<. Dizleri tn.nmın ''eroceği emir üzerine ba§la. 

l"oltnr. biri dinlese sanırdı 1:1, J?cıı bir n. nacak, İstikltl! ms.rşmdnn sonra. mu!l 
•al'ile .ard:tn dürtnnl:ı. ~~en sU· trn<lnn der.. ediyoruz. telif resınt vo lıusus1 mUesscselerdcn 
~aııı~• ~•uzu liri\lcrinin, ta. ''Ilir ııhya dn" ek. bir f!\buro. getlrtımı, olan çe!cnkıcr konncak 
!atı aJtllı ıUrüyen yolcu':ınn nya.1• düsı;elt, bir bölUfr «lilt1scl",, Beşlkta§ kaymnkamı ve bır deniz Bll· 

'~ıı '~n Ufoln. ufaltı. toz hnlini Bu mnyıs &r<.s:unının ~inesi ki· bayı ı;üylev vercccldord!r. 
il'tıı ~1•1 lttıntal çn.murlnr, rUz- rnz cmllarındn J~ıktnn izler çizerek Gece de devlet dcnlzyoııo.rı ve Şi.r. 

l'a~taıı sırtrnda drudan dnln, ynp. lmrşıl;i ı;ırttıı Stpere tmt:ırl t>ll gen~ keti Hayriye vapurlan projektörlcrl
lıı~da ~nprağa, ~ic;ekten '.:~ı:cğe, lJır znb"t, 0 z:un:ın b".im höltık ım. le tUrb~Yi aydınlatacaktır. Hamevle. 
\'ana 1 n lns:ı.na hnyvnncl:uı bny- nııındıınmuz o'nn mül!lzımm JY.ır- J'inde o gece toplnntılar tcrtlp cdll~
r~ tile •0narnk ro:nnntil• seynhntlc- rıınl<lan dnll:-rın arn ınüan nşağı. cckt!r. 

Ou lılnr. ;o.ıı do~u ln<li .. Fnrmftlthrmm u. 
~'U~~r tıCuktıı rcnld~n rcn,;e, cuncln. iki Iqrmızı c.yc1ml.~< gibi pn
~lın a.n, hnrarctten yapılmış bir nld.,ynn lıirnzl:ın yı:nmcb.kl kn
clı4a. •• nPra(,'1 ~ibi Us11lstc l ığıl- dıJl!l. nznttı. 
tt'lı)çııncıe sonsuz bir t.ıkmtı his. Kadın ıızntılnn l>irnzhırı.'!.nn bi-

n11·1;e ba!Slndmı. rint :ıldı. Z:ıbi• M!Himc;e•li. nıı ~U-
lditlı ~1ktntıyı duymn.kta haklı Jümseme o k:ıdar m:ınnh ir1~. n l•a
~ k <Jtinrgü biz. günlerin uzunu- ciar cmnl~c~ ifnıle cc1iyorclu iti Jıc· 
'~tl a~ll hıf.'llllluz zamnn artık bu pimiz zahitin n~"l;} uuıl•tn.n İD· 
'trt ~ilen. ıfüleceld\'ı, Gl'tmclt bir tM\.lc cft.i1<. sc\ in el ile. 

\'a. ır~ı·n~ı. ne kadar gU~tUr.. O gün nJ;:5:ım )eme~lııdr bize 
11ııu ttı~rn kury<'l ı,•n knrvolsnın Jrnrın'Rnalnrfa ı.;'ra., gclıli. 
l111ı~e «uruıduğu ·pı:nrere

0

ye bô· Sofra basında heıkcs lılrhirine 
tırıı~.''erlıcT\ çizmelere, bııc~t.a.- lıl.rer çift ~rnz tutu ordu .• Tatula~ 
lıtlinı ı l•antoloıı:ı, 11rtımdnki <'e· nıyet ne hır lmdm, ne hır sevgı 

\lı e \'eua c<lecehtitn. alfı.metiJ di. 
ltı a 1~1.Ş bir -;:eyden ayrılmanın . Arlmdıısl_n~ ır;adeee parlak. cfulli 
lı, !aCt his merieb~i hiizıindür. liırnzbrın ıı:.ndc gjcteceklcrı cep-

c:}ne ah nu hm hen!n adlannı :ırıyorl:ıtdı • .Mtf.<r.d-
~tlt 1~t~rim bUyüktU. Fnkn.t ilemt insanı tcrkt><linf'e ln~nn mu· 
i tı{Ulllerdc az mı arkadu§:ılt et· lmdder:ıtının pcsinclcn l•o~uyor. 

ıııı,bıt' 11.l. nıı nt ırtıml:ı dolaş- Ertesi gUn. 
On • Son teftişi koımlu bntnryn ile 

tıııı 11~ koncu içlncle aynkla iı;ıti~Jt ettiğimiz bir mnnevrnıb 
laıı itil, anı i nıhum ısınıyortltı. ,·.crıyorduk. 

lııı1ıejde acemi sü,n.riyl çrplnk ır- Yaf;'1z atlar ü tlinclc tabur "r
\ıı.1118.tı bir s:tpıın taşı gibi fırla- l llnı, ~bur kum:uıdannıın arila.ı ııı. 
~ıı kuUslanuı nltmda uslu uslu, ku- d~n dortnnln ş:1hl:ınılılar. l:fuktıı 
Ilı ht~ll Ytlrüycn bil" beygir, bMt· bır toz bulutu arknsınd~ r.,nyboldu
a\L znrcan tcvekl<lille snUayn lnr. KO!rulmc<ı allar bl'lim foi:ıhrıı. 
•• 'il)"a • t ' ., b l 1••"i t . tıkredl)onnu hissini ver. 

1 
op.anııı meV'lı.ore ırııl<tı ar. At· 

~da.Çın derviş adını alnn, ku- ar ambıılnn sü1.erek bizden uınk-
~ hı Se lerin1 bnttfı ynb:ıncı dil- laştılnr. Ateı.; bnsla<lr. 
'ıtt le nnlaynrak ı,uhı.ltlnrnu ~ht:ıryn l<wnıınclamnın sesi js!. 
~ttt ~illan c-Jin geldiği tn.nıfa lli- t1hyardu: 
~lııl't ki lor nt, onlnnn ıe:ık tın·- 0

- Şarapnel ilıtirakh, nğ<lu1ci 
t}ı <l. ~nn kenet ilerini istr?rıııye. tulum y:ılnn... S:ığn, n:ıc afc 
,, it Unllc1UrUyorlarc1ı. Toy, Jıa- 4500 •• , Sonra "C.S .d~,·nm edıyor: 
~hil'· ~nüz nyrılığın unutmanın Bir lmldır., . ılcı ıncllr.. Cntnı 

l{tı~tıı tntm!\l!ltstı. ' tec:;kil ett~. 1ııhnyet fiU emri n.!-

'~ı~ı; beuim evim ~iblydi. Ti\- dılc 
~Je;.'11<!:ı k:ıç bin delilcanlının "- At~ kesi" 

tj '"a.~n(1ıle p:ı.rmynn emellerin iz- A le~ kesti!<, Uıkin ıC!I saf.«laki 
~ 1. hn\'arlnr ne kad,ll' genç tOJIUn namh<ıındn bir flrJZU ohltı. 
llıı tı tıtırnbınt eme eme kntılı\Ş· Namlıya ycrlcıstirllmiı.; olnn memıi 
t.._ '"" • girdiği ;\'erden ~ılmııyordu. Toı>'nn 
··11.. " a""- d 1 n· ,.,.<:-11 • nlları:ı lmo:ııp derhal yeni bir mev-., ~'li •l\:ı as nnm. ır ., .. ,,,_ 
~ı ııa:unu tau;r<lım. Pek azının .,,. nlmr.kn mecburdtıl•. Fn••nt Jınrn-
~t •rLanıd t tn t F ket etnıe-.t..<:ek, zam:ın ge<:eNJ~ Jıu 
:tı nıııa ' :ı yer u 105 u. 'n~ J1arnketsizlik hiz.i hatalı bir Juı.le 
l\' la.tı13.0rın hep i'ni snnki nyrı ay. S<ıkardı. · 

ı ~· rtltnn. Neşelerinin 1~vld· 
ıı. vn 1._..... ........ 1\fermiyi patlııt ak ııteş kes cm. .,.q, <>i\•.ıar kimse tntmrunı,.u. 

~~ltı- • k?b'U'I nöbeti tuttuğum rinden soıım gülUnç bir ŞeY olur~ 
~. lflı~ ıstı lambs ise• inin ı 1~1 du. 
ihıti .. ı,~IUı ii tlU, ynn~·amı di. Akla gc1en bn ikJ kötli :tınlfü. 

1 ~ 1 Fnknt bu iki halin lk;«I dr olmndr. 
') 1 Yo alnr ban baskına. uğ· Herlcf:S hnyrct etti: Sn{; uçt:ıkl to· 

~'t.'"l.e :rler hi sini' \'erirdi. pun nnmhsı önllnclc clün nkc;nm ki
lıt; ~11• r 1lylru ile knpnnmış J?:Ö7•• rıız dRllsrr :>ra<ınıdn ~örclü"iimiiz 
\ tiiıı 1bı. 'korkutuyordu. Qüııkii, znh:ti trkrar ırördi\'k. Pembe füı. 
~~ad .. lltdıklanmrn, tanımnyıp fİnkl:ırıncla lraybolma~'nn bir ı ~ii
tlq I~ lif~n gözlerinde jz lıırıılıtı- liim~ne ile ıı:ımlmrn n:"'o:zıı• cJo~
~r lıt.ı~ ~rı.ların bnşka iılcmlere nı ynkla..,tı. li!indc tuttui'.'1.ı knr. 

ltıı dı:ı tı "nntte ynpayaJnız kaklı- tuş ~jJ,.cc;i;ini v. n\'ll!'l. ''B\-a.• nnmlı. 
Oıı ~'llrtlnn " " 

lhı. laı, tı· • mn e~vmlan lçf'ri soktu. Topun 

Küçükptı.zarda yaralama 
hadisesi 

Evvelki ı;ece KilçUkpazarda bir yıı.
ral:ıma vakalil olmu~. Yaıtin, HUscyln 
ve Mlrz.a adınd:ı. üç klı;l, gece Taş 
fırın önUnd", aralan açık olan tnebo. 
ıuıu l\İustııfanın yolunu bekliyerck 
kendisini bıçakla muhte•tr yerlerin • 
den ağır surette yaralan.ı§lardlr. 
Yarnlı Ccrrahpaşa. hastahancsjne kal· 
dırılmı§, suçtuln.r yakalanmıftır. _" 
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Konfo~·nn; 
tl'sklidnr Hıılltt\ lndro: 
27 EylUl 042 razar &:\il' 16 da. evı 

miz salonunda Profesör Mazhar U%.. 
man <Artan sinir hastalıkları) hak· 
kmda bir ltonfcrllIU! verecektir. Her 
kes geleblllr. 

Patrikhane yangını maznun
ları beraet ettiler 

Bir :mUddet ev\•el, Feneı de, Patrik· 
hane binnsındn çıkan yangın sonundıı. 
yUzlerce ev ile pntrlkhıı.n&nln alıano 
kısmı yanmı!'. patrikhan\) idare he. 
yeti tıza!arınd.ım ı..conldaıı Vıı.nadyo;ı 
ve :Mcletyos vazilclerini ihmnl sure
tiyle yangına sebebiyet suçuxfti:ın b!. 
rlnci ağır ceza mahkemesi.ne vcrııruı,. 
lt'rdl. 

Papaslann muhakemeleri dUn bit:. 
rllmiş, her UçU de bcı'llet elmlşlerdll". -Meydana çıkarılan sahte 

i~çi karllnrı 
İbrahim Kıyıcının fınnında 460 ta· 

ne sahte ağır l~çi ekmek kartı bulun 
duğu yrztlmıştı. Bu lmrtıarm sahte 
olduğ'u, devlet matbac.sm~n ınuayeM 
neUce3lnde ::ncydımn. çıkanlmıştrr. 

linin bintie lıellii bir o]ınndığmı 
mükenuucl bir §Cktlde i<lriılt edi
yordu. Ynnm1dnl•i nrltndııs drh
§ett~n gözlerini kapadı. 1.'üzünU 
lıurnsturdu. Ve hcyernnln. fı ıltlıı· 
dı: 

··- nu bir dclilih'tir.,, 
Bütün böliik g\ikfıtun <leh5eti 

içimle don:ı~aldr. 

inhisarlar idaresi stoku 
tamamlamağa çalıfıyor 

Saf ispirto m:vcuduınun gittik
çe nza.ı:m3ğn yüz tuttuğu yolun· 
oaki neşriyat, inhisarlıı.r vekiı.lı-
tini.n na.zan dikkatini aclbctmiş 
)".:?, hnber ve.:ildif;'ine eöre, keyfi
yet umum mU<lilrl\lıkte<n sorulmua
tı.ır. 

Verilıen ımalümata .göl'e dnh.iıın.r
Inr idaresi, :kanun mu.cf~irwc, e
linde d.a4ma ;ki senelik iht'i.yıacı 
!karşıiı:ıyacak miktarda saf ispir
to bulundumıak mec<butlyetinde
<iJr. Halbuki son mma.nlıl.roa, al
kollü içkiye artan fazl:ı. ~tek do
layrsiyle rakı &arfiyatı senede 1 
nrllyon litııeden 9 milyon litreye 
ç:kmıştır. Bu 63l'I.ıyat esnasındı:ı. 
ispirto stoku da hemen hiç kal
n!ly0.C3k 6Ckilde nznlmıı;tır. İnhi
sarlar şimdi, stoku yeıille gctir
meğe ~tadtr. Kanun muci
bince ispirto istı"'hsall, inhl.5arla
nn elinde bıtl'llllduğu i~n bu me
t'ele üzerinde ius.re chemmjyetle 
dur.ır..a.ktadır. 

Bi!incliği gibi is,irto, ırneI!s de
nilen maddeden istihsal edilmek· 
t.edir. Mellıslarm ~eker fa.brlko.lnn 
eh-arlarında olduğu gibi kaldrğr 
ve istifadie edllmediğl öğrcnill"t'..c:k
tec1:r. Türlüye ~e'ker faıt>rikalal'I, 
E'~ 10 bin ton ırxıdla i.stihsnl 
etııı.!lktedir. Bu m[ktar mell\stan 
km istifa& edildiği tn.J.."dirdc is
pırto ihtiyacı tam mana.sile değil
~ bile tıuna ~n biT niSbette 
temin edilebilir denilmektedir. 
Bunun ak!>ine olarak harlcc me. 
ıAs satılım:ıkta ve lbilha.Ma taba
bette kııllantlan saf is!'irto mem
ldtte hariçten ithal edilmekte • 
dir. 

Pansiyolu okullara talebe 
ViHly:-t hes:ıbına pansiyonlu O· 

lkullı:ı.ra bu yıl 26 <)OC1lk lm'bul e
~[Jmiıı Slhhi muayeneleri yapıla· 
rak okullara sevltedilmeğc lxı.§
Ia.nmışt ıı-. 

Cadde ortasında bir yaralı 
bulundu 

Evvelki gece Talcsımde Sıraservl

lcr caddesinde yaralı olarak biriaı lrJ 

lunmu:ı, kaldırıldııtı Sen Jorj hasta. 
hanesinde ölml'ştUr, 

Vıı.kayn mUddelumumlllkc;e el lton .. 
muş, ceset morga kaldırılmışhr. Ha. 
discnin bir cinayet eseri olup olma. 
dığı arnştırılmaktadır, 

......... . 
-<>--\ 

26 Eylfıl \, 
Snnycr Jıal'ke\'inclen:. 

26 eylül 1942 cumartesi sUntı 
bırincl Türk dil kurıtltayının Dol
mabnhçc saroyıncb toplandığı gtl
ni.ın onuncu yıl dönUnıii münase
betile, 

li. 

1 - Sa.at 18 lstlkl{ıl Mn.rş1. 
2 - Söz. 
3 - Çocuk sa.hneeinin tem.si-

4 - Saat 19,45 de Ankara rad. 
ycsunda Türk dili kUTurnu adına 
\"Cri1ecek ooylcvin dinlcnrnefli. 

5 - Şiirler. 

lSlANUUl. BOUSASI 'iN 

Raso, insan dn'Ullctindc cemi· 
yeti su~lu bulur \'e hWınıünde bak. 
lıılır. Tertemiz doğarız. Omur yo. 
lunda bin bata.ğn saplıuıamk, Jı.e.r 

gün bir bn5':<n. kusurla. kUı;Ule kti. 
Çlile ron nefesimizi \eririz, llijon 
almclemlsi, bu lıeskin \'e korlm~mz 
t.t';:lıi'stcn hem ürkmüş, lıE>m de ce 
nıiyct leşinin dcsili i lm.r.:ısmda 
duydu~ hayrn.nlığı gizleyeme. 
misti. 

Yilz yirmi ),ldanberi bu dn,·n., 
zaman 2nman tazelenir. l\imi Ru. 

oyu över, himj y.erer. Zaten yer-
3 üzUnde hangi gerçek hep b~'nleıı 
benimseıımiı:tir? ••• Hele böylesi
nin etrafmcla. birleşebilir miyiz! 

Roso, bntnım "ltör kadı,, sı ol
du gitti, bereket versin, "i'tiraf
Jarmı,, gibi etısiz bi'r eserln c;shibl 
bizden dua ,.e inS11.f b<f.demiyor. 
AlkL5lıı.mnız kadar sövUp sayıruı
larımrz dıı onu giUcltirmekten baş
kıı ı<eye ynrnmnz. 

Diln bir gazete haberini okurken 
''Ruso'' yu rnlım!!tie andım. 1ngi. 
!izler, HaUP.s.' tanda. bir ordu Jrur
mmıla.r. Yamdıtıııtruı saYn çı olan 
ll~leri iyi ·eti.5f:i'rmişler. En 
!:On sis~ silfıhlan mü'kcmmet 
kulln.nıyorla.r, tel<>izleri isletfyor
ltırmı~. Iln.ttfi Libyadaki boğufjma
hır<lan birinde hl~ yardım gönne
d(>ll biltUn cephe muhsbereleo.rin1 
ıi'dnre etmi5ler. 

"Röyter" muhabiri onlan bir 
lınyli Ö\'dükten sonra: 

SPOR ---- - -

- Bunlann ynlnı:t bir kosnrln. 
rı ':nr. 7.4bitleri f:&Yd 1':-şlm ~en~ 
tayın c'l:WirEe, fı:itüu ltıt:ı. onuııla 
beraber gitmege Jmllu~ıyor. oı. 
yor. 

nu, ban:ı. lirilt bir t'ilr lm.dar do
kunılu. Gözleri'inin önünden :ıbo
noı .derileri panl parıl yana~, Ha· 
hcşlı saflar gcyti. İptidai ln~ıının 
gözlerincld<i ''nb5i, folmt temiL 
DJ dmlığı görür gibi olc!um 

Jiu ur mu bn !.. Kencl'sinl 
Jeti<;t4rcn, o"i'nc siJ:,ıı \"eren, c]li~
nı:ı.?m n_n ~l Yen'looe~ini öJ;'l'eten 
z:ıbıte gönül ha •lınnıı.k, kuMıun 
y:ığmurbn n!tmdn onun lrnman
dasile tiıçramn.!c L..t.cmel<, omlnn 
aynbnnğı, eaııdan ny:nlı!'i luu:lar 
ocı bnlmıı.k bir lm ur değil b:r nıh 
ü tllnlilğüdür. ' 

Sırası gd.incc: 
- Zarlı değil, onun kin<lekini 

gör! 
Dc:ri~. 1 te Habeşli de bundıın 

bn Jm bir sey yapmıyor. O da Uni
fomıny:ı, ~toldaki mn:ıyı, kasket· 
teki parlnk seridi değil ubitin 
ı.-endinl gürilyor. Onunl~ kaJmnk 
onunla ölmcl· isti)ol'. Ku. ur mu' 
c~<sikllk mi bu? Bu haberde lirik 
hir ilrin bütUn auwası mr. oım. 
ynnm öerkini titreten, ~ö:ı:lerilni 
ya artım bir 1 iıi'Lm. 

Sonra siz ı;elln de Ru~w hnk. 
Hz btllun!.. • 

Hakliı Siiha Gezgin 

1 

Sokak köpek ve '.iı:cdileri 
Beled.iyıe sokakta başı boş gc. 

zen kedi ve lköpe-1'Icr;n ôldilrillme· 
si için her koza lldlçllk sı:hhnt me-Pazar günü yapılacak lik 

maçları • mu.rlı:ırm!l. vazife ve~ti~. Hazi-

Fenerbııhçe Stadı: 
• ;an. temmuz, nğ'ustos ayla.nnda, 

8503 lköpclt, 1074 kedi itlA.f edil
rujşt.ir. Mtlcadeleye devam edile
cektir. 

Saat 12 de SUleymanlye - Taksim. 
Hakemleri: Muza.fier, Sadık, Nuret· 
tın. Sa.at 14 de 1.ııtanbulııpor - Vefa. 
Hak~lerl: Sclıl.ml, Nlba~ R~at. Çamlıcıa kormu beledfyet-~ satın 

Şeref Stadı: alındı 

Sant 10 A. Hlsar - Ramt: Hakem. Oamlıca korusu belediye he.sa-
lcrl: Rlza, Mustafa, Ziya. imla 180 bin liraya .s:ıtın alınm1ş-

Saat 12 4e Galata - Beylerbeyi trr. Korunun B3tm alınması doln-
Hakemleri: BWend, :Münir. Halit. YTSiJe btltlln Üsltüdnr civar halkı 

Saat H de Kaaımpaea - Da,-utpa- vaJiy~ bir ıtıeşekkilr mektubu gön-
fll Ha.kemle-ri: Şa.z1, Mustafa, Zeki deıımi~lerdir. 

Saat 16 da Bc~ikt.841 - Beykoz ~ 
Hıı.kemlıırl: Adnan, Necdet, Baha. Onivenite spor teşkilatı 

Mektep deherleri okullarca 
dağı\:ılacak 

Üniveım:tenin yeni spor teskiln. 
tı yaltmcb. faaliyete geçeccütit. 
Bu htmıMa profesör Fahir, Sadi 
Irmak, MuMddin Arel ve birlik 
umumi li.ti'bi A vninin iatir.Atilc 

:lhracat ve ithalAt blrllklerindc, üniversitede bir toplantı yaml
mcktep defterleri yaptırılm~t.ır. Br. lln1'tır. Yalrnıdn bir taiima.t.Dame 
defterler, piyasaya çık::.rılmayacak. hn;ır':ı.naclttr. 
her mektebin lhUyacma göre o mek.. 
tep idaresine vertleccktJ.r. 

Defterler 16, 32, •s, 96 aaytalıktrr 
'.16 sayfalık defterler 8, 96 sny{alık 

dc!terıer ise 15 kuruştur. 

Yenı Eserler: 
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T akıilere nöbet yerleri 
Ta.'ksilerin b:nzin istihkakl,lfl 

tam olarak verilmeğe başlan;nış • 
tlr. Vapur ve tren i$tasyonlarnıd. 
tnltailer gece ve gtlndüz nöbet bek 
Iıyeoeklerdlr. - " .Bu suretle vapurlardan çı'k<tcak 

Kurtuluşlar - Yükselişler yolcula.r nt>.Jcil vasıtası bulnın}.ta 
nıüşkU]Ata ut;-ramryacalclardrr. En. 

Kıymetli Ş3.ir Naci Sıra! bu adla ı•jyet 6 ncı şube mtldürlliğil lbu Jıu. 
lir eser .n<Şretmiş, bin fldediııı susta bir program hazıriam:ıktn
yardrm sevenler cemiyetine arma. oır. 
gan et1lı.iı;tir. Büyük inikıla.bım.ızı Diğer taraftan Teb~ - Ye. 
nıilli kn.lkı::mıa.nuzı ve kudretli or- ııunnhalle arasındaki işle) en o.'>
duı:ıwru terennüm eden bu kıy. büslcr de belediyeye mllrt.caııt e
metli oıteri her genÇe tavsiye ede- dcl"ek sekiz kuruş znm ietcınıı~ • 
rlz. lcrdir. Vazjyot tetkik edibnek.te· 

Bu güzel C5C'rden ''Milli Şefe dir. 
Aıma..~ .. ba§lrklı manzumeyi ay
nen nnklediyoruz; 

Yüce Tiirk nıilletini n'knlbinden 
sevgin ta._5nr; 

On seıc:z milyon ~önlil senin 
sevginle ya~:ıt" 

Şefkatli' bnkı~lann her kn.lbe 
fnnn snç.ru, 

IlJr işaret eyle.son ulus da,i;lnr
dan aşar. 

Sensin b3ze .IUiUi Şef lılz t;c\'· 
rend'! lınleyiz. 

Hl!: bir Türkün Bl rılmaz ;ôı.U 
senin gödinden 

Almnlttndır km"·eti. h•ı nıutlu 
3 urt özünclrn. 

1lmit nht, nıh alır bütün millet 
-yilzümlen 

Sensin bize :;\lilli Sef biz çe,·. 
reııcl.1l ltaleyiz. 
NACİ SIRAL 

~tlugunku .:dyo l 

Beyoğlu halkevinde yab,.ncı 
dil dersleri 

llD.)'Oğlu lialkıwlndcn: 

Türkçe, İngilizce, Almanca, Frtıı:ı. 
sızca, ameli elektrik derslerine 1 
iklncltcarin 042 tarlhtnde ba§lunacn~· 
lır. 

Dersler mcccanldir. Kayıd ve ka 
b\11 15 Birincllcşrın 042 taritine ka. 
k r devam edecektir. 

lateyenlerin nU!us hUviyet c lzda"lı 
iki !otogra!larilc Halkevin'Jzc mUra. 
cao t eylemelerini rica edem. 

Altın fiyatı 
DUn bir altının fiyatı 33 Urn k ı. 

çc alunın bir grnm fiyatı ise 454 lt•ı 

ruştu. 

~ rcr~rmtıe <1Ul\1A 

- E~ lfıl: !4 Cyliıl: 25 > 
~ ~ le Ya ır daha göm1em~k hi,. Jrnma.<ıı c n. açtlciı. Top c:nvuc:;n to

Qllıı ~~ 111hnıyorclum. l\Tc\sim yn- Jll'n r.rk."'"mda yere doğru c;ömel
~ l\ı]~lıkca :ıynhl• g,inlerj ıı- mic;, n\"UC'lnnm nçmış. ~eri doi:'Tll 
~~~ d llflmmuzu sarıyonlu. fırlrıv:ırnk mermivi kucııklruna1< i!'l· 

Yfulinc korlm korka ba'ktırn. 
Kec:;tnne rengi güzl"!rincle bir 

fı.n içinde bir ınelii.l dolaşır gibi 
oldu. Falmt ~özle.rindckl gUliim
bCDle onları çaburok :nkatlt. Gör.· 
bel><'klenııde tn:ı:e bir se\'ginin, ti· 
midin, emelin y:ı.;:arıı~~' nrzıı..,unnn 
lıirb:.':'inc lmrıı.;;k Je,·lı:ı.1ar hn 1indcı 
ıı:ırılclaytp söncliij;-Unli gördiim. Bir 
lmç nniye sliren hu mnoznra 
menni, top rnvuc:;unun ko'la.n nrıı· 
sına bir çocuk gibi yatmnl'-;n ba.o;la
yınca fada olmnktnn cı!ctı. Uçan 
renkler yerine geleli hozutnn si. . , - 28-9-012 Fi~'llt,arı 7,80 Program 7,32 Vücudüınllzü ı;:ı. 

K:ıparı~ lıştıralım 7,40 ajans 7,55 • S.SO Kan 

.c::r Hnmnzan: ı:ı It:ınuu.ıırı: H .__ 
Hız.ır: 142 j Jlmr: l4S 

~ ı:~,~\l'ı:ruu on gilniı karşı- ti;o.•ordn. ZnbHin '\"llptığı hattket 
~il'ııl ~tlt erdı. <'Ok tehlikeliydi. Yaptıl;;'l işin ne o}. 
~ 1 bir Ci O nsekiz, CJl i'fıtiyarı dUL'11Dll kendisi de Jlf'k nlİl bili • 
11.ı,Yaşındn olan bu kafile- yordu. Hemlt"'eyi. silah fennini 

t ~ ~ SUMlJJla.n için tek me. banıhm, merminin n:ızik lıusu j. 
•1ııı eıtin '~~ıı bu cepheye g~mek, ~·etJ."l'foi çok iyi tanıyordu. 

1'Jt d <ı~ü~de 'eyıı arknsmda Uf k bir temnsrıı, nl;'TZ ottı ba.. 

1 '" a~b'ildı. En bliyük hüz\in rntunu ynknca.~mı ve memıının 
~1'tı. ka<Jaşmclun ayn olnrnl• lıir rn~ia halinde lten<Usinl param 

ıınr!:a cıltceğini, 1curtulu' ihtima. 

nırler ne"ı-.? ile <lo!'l:ln ~1,.rmi CCJ>· 
hane sMdığınn götiiriilc1ii. Kanııı 
k:ıpnnrlı, hnturrnlnr ntbra ko~ 
fu'do. Ye tefti5 nımnUakiyctlc 
bitti. 

Şffiıdi b3.h1 cliişiinüyornm. Fc,·· 
kaliide zam:mlardıı lıeılkes kahra· 
m:ın oln.bilir, faknt lmhrnmanh~ı 
~ündnVJ;: Jınvntn m11l eden İn!>anıı 
ne süa t n•nncliclir? 

SADRI ERTEM 

LoDdra 1 Sterlin 5 .Z-c §Ik program Pl. 12,30 Program 12 3 s 
Nevyork 100 Dolar lS0.70 1 karı~ık PrOgram pl. 12,46 ajans ıs,oo. 
Cenevre 100 18vtçre Fr. 30.86~ 1 18,30 peşrev, semaı ve ııa.rkılar. 18,00 
Madrid 100 PC%'Cl8 12.937.i Program 18,03 Çifte fasıl 19 00 ko _ 
Stokholm 100 laveç Kr. 31.16 nu§ms. 10,15 Tangolar pl. 19,80 Ha. 

ESILUI \'E TAI"·U.A'l ı ı bcrler 19,45 serbest 10 döklka 19,5l 

il mUzlk 20,15 radyo gazetesi 20,45 Ü. 
1kramlyell % 15 1938 20.- vcrtUrler p!. 21,00 konuşma 21,15 mu 

.. ~ 5 1933 A.B c. 22.3f: Zik sohbetleri 21 ~5 radyo senfoni or-
kestrası 22,80 Haberler 22,~ kapanı, 

\'akitl~r 

Glln~ 

ÖA'le 
İkindi 

Ak,am 
Yatsı 

1 
lnısı\lt 

'at.ad t:uıw Vaaatı .Ezani 

6.4i ıus 6.48 u.u 
18.06 C.00 lS.00 G.31 

16.SO 9.2ii 16.%9 9.2.l 
19.04 J!.00 t9.0S 12.00 
20.ss ı.sı tO.~ l..ll 
:;.ıo JO (}t !'i.11 10,1}: 

I~ 
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..;evlet Den1tryoıları ınesıek oKuluna 
talebe ahnacaktlr 

Devlet Demir yolları Umum !Aüdürlüğiirulen: 

E ..................... R'!:l ......... FAPAiBI 
ı•- IJ 

1 ŞARK S;NEMASl'nda 
Yarınki Cuma günü aksamı 

Resmi dairelerin 
nazarı dikkatine: 

Dıwlel üemiryollnrının muhtelif ihtisas şubeleri için memur yetış
tirilınek liı:erc Ankar:ıda bir "Demlryol Meslek Okulu,, tesis edilmiştir 

Mektep yatılı olup tedris müddeti üç senedir. Tnlebenln her türiiı ' 
ı-liııse, Yhccek, yalncnk ve ledris mal1enıesl idarece parasız. temin <'dt!ir 

İşbu mektep mezunları Devlet Dcmiryoll!ırıncla Lise mczunluına 
ıııahsus maaş \'C lınklara sahip olurlar. Askerlik mükellcfivellcrincle kısa 
hizmete talıl tutulurlar. · 

1942 - 43 ~incma meusiminin açıligı clolayui)ıle 
büyük programı 

HAYAT YOLU(Annelie) 
Ulr ka.dn:ın bllt!in h:ıyatı: A,ı..,, izdivacı, Elem "e ir.tlrabt 

\l\/err)er Kraus 

~~ me900t ft &laarlt Cemiyeti De btrllkW !la~ 
eQl)D (Resmi lJAnlar T. L. ş.) taııflye haJJne gtnnı, .,.. 
l~ır. Bundan sonra cazetemlzde nf'lredt•l'!I"" 
Resmi lJAnlar 16.9.~ tarihlnde yenJ~n 1.e1eıuıw _,. 

Demir~ ol Me~lek Okulunu iyi derecelerde bitirenler arasında vera· 
hııı meslek hayatında yüksek ehliye! gösterenlcrinden ecnebt menılr'· 
ketlerde idare hesabına l üksek tahsil ve ihtisas yaptırılmak ilzerP- ber 
.sene ayrıca talebe ve momur scçileccl.;tfr. 

Kuyll ve kabul sari/arı : 
1 - TOrk olmak 
2 - İdaremiz hekimleri tarnfındnn yapılarak sıhhat 'l."e P iko tı-lc 

nilc muayenelerinde sıhhatli oldu!!u anlaşılmak 
3 - U yaşını doldurmuş ve 18 yaşını bitirmemi~ olmak 
.C - Acılacak ıntisabnka imtihanında kazanmak "lmtih:ınlar Tiirkce, 

Maıematık ve Talıinl bilgisinden yapılncaktır. " 
5 - En az orta 01..-ul mezunu olmak. "TahslJ sevire~i ortadan ytık· 

!ek olunl:ır ıla meslek okulunun birinci ı1ın1Cınıı kabul olunurlar.,, 

Müsabaka imtihanları: Ankara, lslanbut "Huydnrpaşn "e Sirkedıle,, 
Eskişehir, Balıhslr, Afl·on, Jzmir, Kayseri, Arlnnn, M:ılııtyıı, Erzurum 
şehirlerfode I.5Je:me Müdürlüklerinde 1. birinci ı~rin.942 perşenbe güııü 
y:ıpılacatır. 

Talipler nihayet 30. eylül. 942 1nrlhine kıııl.ır imtihan olmıık i~ledik· 
Jerf şehiı leı dekf llcmiryollan işletme Mfid ürlükleri ne birer dilekte ile 
mfiraea:ı! ctınelidırler. 

Dilekçelere iliıtirilectk vt~ikalar 6Dnlcrrdtr : 

1 - lsteklınln bugünkü haline uygun fot~rlfı tilşıvan nüfuı. hüvl· 
~t cfizdanı ---

2 - Mektep diploması ,.c yahut ııısdiknııme~ı "Duıılara yapışlırıhın 
iı>lo~raflar da talebenin bugCinkü halini gösterecektir.,, 

3 - lyi huy kAlıdı 
4 - Aşı kljıdı 
İşlelme merkezlerinde bulunan istekliler )'llkarıda gö;l~rn;n dilekçe 

Te nikal:ırını bızzat işletme Mfülür1üklerine götürerek birer kayıt nu· 
marası alacaklardır. 

Diler yerlerden gelecek fslekliler, 20 den 28 ey10le kadar en yakın 
Demiryol istasyonuna gelerek işbu dilekçe ve vesikıılarını lslas:yon şer:ne 
.rösterecelc ve dilekçelerini kayıt ctıirdık.len Ye istasyon nı iilıürUc mü· 
hlirlelt!klen sonra ~eyahat '!decekleri trenin tarih, numara ve saatini 
7Kdıracaklar ve hu \'e~ika ve dilekçe ile trende ikinci mevkide paraı.ız 
Se:J11lıat ede<·eklerdlr. 

r,ım fslekliler müracaat ellikleri istasyona gllre en yakın fşletıne 
ınerkcıine giderek orada imtihan olnıala moburdurlar. 

Ancak: Müracııat tarihlerindeki tren nzlyet!ne sore gidecekleri 
ea yakın f şletme merkezine 30 eyHU tarihinden evvel yetl~emcdlk
leri takdirle bu larihlen evvel yetişebilecekleri diğer Jşle!ıne 'merkez· 
lcrinden en yakınına giderek orada imtihana girebileceklerdir. Talebe 
7olda konlrol esıı •smda Üzerlerinde bulanduracaklan ifbu Yesikıhın 
lratar nıenıurl:ırına göstertteklerdir. 

fstasyonlard:ın bu suretle işletme merJ:e~ine gelen talebe derhal 
f~tetu1e l\Hidilrlliklerlnc mürac,!lal ederek yanlanndaki ve'1kaları yuka· 
ndıı y111.ıldığı gibi bh:zat al!kadar işlbne~·e verecek 'Ye ka},t numarası 
ala~.ıklardır. 

· lstasyoıılarıı mür:ıcaal edecekJerJn, Berek trenler! beklemek üzere 
Tnft kaybetmemek ve rabAtsız olm11111ak ve gerek yukarıdak! tar"ihlerile 
l~tme merkezlerine yetişehilmelc itin tren nüyetlerinl eT"Je!den tahkik 
dmelert mcnfaaUeri lcıhındondır. 

lsteklflerin l~lefmc merkezlerine müracat tarihlerine göre miisaoa· 
kıihn en-el ve ynhut müsabalcndnn sonra İşletme Müdilrlüklcrince teshil 
edfle~t'k torllı ve sııaflerde sıhhat hey'etlerince maayenf'leri yapılacnklJT 

lıfü•ahalrıı imtih:ınmd:ın Ye muayeneden .,onra istekliler, neticeyi 
~ldemeksitln 1~1etme Mlidfirlüklerinden alacakları paranz ~yahat mü· 
-.denameleriJe 1teldıkleri lsh\eyon11 dönebileceklerdir. Hunların arn:.ın· 
dıı nelfce) 1, lnıtıhnıı ynpılnn şehirlerde nlm:ık iste.yenler bulunursa bu 
u.ıu1arını l"e omdaki adreslerini dilekcclerfnin altına ya:ı:dınnalıdırl:ır 

Ancak banlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri. :perlere para: 
... srvnlınt .hakkını gaip rderler. 

: Sıhhat. muayenesinde ve milsabaka imtihanında kazananların ııdre~· 
leriae leblı~aı yapıhr ve Ankaraya kadar para$ız seyahatler~ aynca te· 
mın olunur. 

lşbn meslek okulunda tahsil edenler tieş ~nelik mechnrl hizmete 
ta!.ıl tulıılacaklnrından me'klebe girerlfen Jteltr-ecekleri noterden musad,ık 
ba~Üt •sencdinin niimunesini tşletme Miidilrlüklerinden tednrik e<:e· 
ttt~rdlr. (9975) 

lstanbul ithalat Gümrüğüne/en: 
Mukıtddema llıtanbulda Beylerbeyinde kurulu 1437 sayılı muafiyet nrtı . 

a.tııaımeırlr.ı haiz Eczayı Tıbbiye :fabrıkuı sahibi İsmail Hakki '" ŞU
nk&sl'na.: 

Fabrikan.un hı:ıalMma sa.rtedllmek 11zere :mue.tıyeti ta.sd.llt edllenlere 
a:talı3tıben g{lmrük reıını!nd2n muareıı geçin1en miktardan aenf'<llt içinde ı,. 
ll!rtılenlerln ter~Undon tı0nra b3.1dyeye alt vergi ve rel!inı1erln taJn!U 1ktl. 
Nt VekAletinden bndlri!a.iştir. 

On kalemden ibaret oı:ı.n bu muat iptida.! maddeye alt vergi n re.ııtm. 
l~n tutan bulunan cem'an 1173 lira 36 lrunqun 1723 sayılı kanun hük. 
mıle 30 gün :..'\rfmda. veznemiu yatırılması aksi bald1! tah:rlll emYal kıınu. 
:na JıUkümlerine ~re balckınızda takıbat yapılaca.gı tebliğ yetine kaim oı.. 
nıa.k Uz•m.• Q~n olunur. (10353) 

Gayri menkul ıahf ilam 
&yo~Jo Dördllncü Sulh Hukul• 

llAklımllftnden: 

Hz,'68~ 

llalıkememjzce tahtı hacre almazı 

1.- Nob&r uhtealllde bulunan Beyoğ 
lu Pangaltı mahallesinin ôJcek eokak 
Hki 98 yeni 110 numaralı araanm 
1/1 hl&se,,i ~ık arttırma r;uretile mah 
kememlz tarıı.tmdAn 16.10.1142 tarihine 
mtıaadit Cuma gUnU saat 10 dan l:t 
7e klldar a&tı!tı.caktır. Arttırma bede 
H yhde ye!.ınl§ be~ bulmadığı tak • 
cllrde ikinci arttırması 2G.10.942 tart. 
JıJna mu.adi! Paz.a*sl gllnU 113Jlt 10 
dan 12 ye ud.ar icra ed;Iccektir. Ta. 
mammm A:ıymcq 2000 Jjra olup de1-
Wlye resmi, ihale pulu tavi7: bedeli 
mU,teriaine aatrş gününe kadar vu. 
cfJer mahcura aittir. 

TafsilAt mezkılr arsanın mel!aba: 
athfyuj lt'il metre mur&.bbaı olup 
8,ISO ccphcsı v:ırdır. 

lpotek sahibi alacakJar ve dlğPr 
her alAkadarnnm irtifak hakkı snbJr• 
ler;nın ı;ayı1 menkuller Uzerlndek' 
haklarını hususile fajz ve masrafa da. 
lr olan fddialarmı evrak: müsbihııe. 
ı1le b!rllkte satı§ gllnUnd<:!n e\'\ el maı

kemeye bildirmeleri icap ~der. Akıol 

ta.kdl.rde baklan tapo ısl:lillle sabit O! 

[i(AYIPLArtl 
1939 - 40 ders yılı Ke.bat&!J 11.a.;. 

sinden aıdrtım liee bitirme ~ olgun. 
!uk dıplomam Fen fnkültealnde ya:ı. 
dı~ından yenisini çrlcartacağım, eski. 
afnin hUkm!l yoktur. 

Fen faJriUtcalnden 2015(1 Kemal Ka. 
talı. (41186) 

* *"' 
Samatya nUCus memurluğundan aL 

dığım nUfu.s hüviyet cUzdanmıla Fa
tih askerl!lc şubcalndcn almıı oldu. 
ğum terhis tezkeremi vosatr kıymetli 
evrakımı her na.atlsa zayi ettt.m. Ke1 
fjyetı zıyaı dl\ mahaUt zııbrtasma bil. 
bcr verdım. Yeul ini al.mak llurc nıll 
racut ctt!f;'imden zayi• olmuş o'L:n 
nUfus hUviyct cüzdanımnı bUkmU oı. 
madığı t!lın olunur. 
Beyoğlu YcnlfOblr Gö'ta.,ı llôka'c 

1'\o. SZ ~ 315 d~iıamlu ŞUkril ofl:ı 
liemal At.ak. (41181) 

madıkr.n s:ıtı,, hedcllnin pay1a~masm 
dan hariç knlnc:ıklardır. 

1stcklilerlr. yultarıda ı;ooter!ıen gün 
ve saatta Beyoğlu Dö,.tlllncti Sul"ı 

Hukuk mahkemesinde hazır buhınmL 
lan jlluı olunur. "il183), 

Lulse Uırich 
&&U& in mıi:;t<'reken yam.ttıldnn bir b:ıyat romanı Bı••••ı• 

latanbul Vakıflar Dirck~örlüğü ll&nıa.n 
v- ..... ' www. .... www aw 

( Sa•ıbk ar;a ) 
l - Edırnekap:da eski Hacıınulılttın yeni Ha~iccsultan :nabalıesliıde 

PSkı Acıçe~mc yeni F1:vzıpa§ıı caddeslnde cs:-ı i6, iS ycnı 327, 327/l No. 
ıu ve 1248 75 metre murnbbamda bulunan arsanın tamamı sa~tlmak üzer\.\ 
kııpnlı zarf usulü ıle lG.0.942 tarihinden {t.oaren ltı gün mOdr:ıeue arttır
maya ç•k11rıl.:r!ıştır. 

2 - Muhammen bedeli ('i-162) Ura (1501 kuruş ve ilk teminatı (MOı 

lır::dJT. 

S - thalf:si 1.10.94:? tarihine müsadit peroombe gUnU aaat 15 de Çen. 
bcrlllıış·da :Istıınt-:.ıl Vakı.!tar Ba~mUdUrlUğO binasında top!ana.".ak kom\s 
yoı::.da ıcrıı. eclllecclüir. 

4 - Ictel.lılcnn 2490 sayılı arttu·ma ve eksiltme kanunu hüknmıerl 

d:ıiıes!nd'! ha:&ırlayncnklan teklif moktuplnnnı lhale san tından blr saat ev. 
vc:jne knd:ı:- komisyon rl'!!Ellğlnc vermeleri 1:1zımdır. Posta Ue gönderilecek 
tc.tlit mcktupl'1rının da yine bu saata kadar gel:nl§ bulunması şarttır, 

5 - Şartnameyi görmek, daha. !azla malftmat almak ısteyenlertı 

MahlO.lat ka~mine mUracaatlan. (1M84) 

rek ·~ batlıyaa 

Tlrk Basın BlrllDI Resmi 114!11,ı 
KollekUI ~lrlıeU 

taratmdıın idare edjleooktf..r. 

Oazet.eml:dn bundan evvel UAn n~rtne n~1f,.lılc - ~tfl 
~lrkor ,.e teşekkllllcrle blcblr ıılAkıı.111 ku!ıuadı~mdsı> tıOP" 
dan bö)le ıJA>ıl>wnn" a•ILI 11.u .. &A.rt.J.a.. ~ 
l11t1M2bulda 

'.Ankara caJclesincle Kaya Hanrncla Tür~ 
Basın Birliği Rumi ilanlar Kc>llektil SirJı~ll 

merk~oe yollamanı~ ve bedellerini df! aynı acll'Ne r6llo 
~erwea.1&1 rica ederi• 

Dr.A~HUNI~'~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Vazlf~indeıı döumünlir. Kunı.I 

klıpıdakl maayenctıaL.uiode bf'r 
gim bast~lannı kabal Te tedul 
eder. ' 

ıaa ............... . 
ZAYİ - Erenköy Kız lisesin. 

den 32 - 33 SMcsindc aldığını 15n
lıadetnamcıd kaybettl:m. Yenisi"! 
h!ae:ı.ğnndan zayiin hilkmti yok
tur. 138 Fcha~ct 

Umumun Nazarı 
dikkatine 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roniatizt11 
N~vralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kesi 

BaJdkaU anlamak 
lbundır 

1 C AB l N DA G UN D E3 K A Ş E A L J N A B f LJ R 

Ba&ı kadm ve erkf.'~lcı bU Batta.o 
yukan pahalılrkda yenıaını alamadıt" 
çanta ve lrunctaralanaı b<J\·atmak l~ıı 
kundura boyaeıaına verirler. Boyann ıı 
s:aııtayı aldı,tmda fıukına vanı.maı. 

tar. 
Vnkte ld ~ksek parala.r-la y.ıpb~ı 

aadld11 eılbiaealld ~ __ .._. "" 
t.utuııa aldıtı n.kJt o rtzeı elbl~nıı: 
ller tarafma elyalt kundan beyaaı I{,. 

kelerlnla oıırtıfml ıor1r. 
Bu eeler e,.-alaı Ne JSPalım boya 

cıya ftrdlli paraya mı r·•Ua elbl&e.. 
ılne verdlJ'Jne mı ae111m. lttf! bu rih 
Ul'&J'lara atramamak ~ dofnK'~ 

Sultan hamam Heıtedet lllıD (28) Du 

manda boya mDtehaasm Ownma Ab. 
dunabmaa atölyesine mtıracıaat eder . 
aeals .. kı boyut aolmuf, ~hl mA ı 

cla.st ~mt, olan ~ta ft lnınctm..ıa. 

Pırıantalı n elmaslı •aat demek, bir kelime ile S ı N G E R 8 A A T ı demektir. Çüıtkt: 
• Pırlantalı ve ema.1111 aaatlerln bUtlin hakiki evsa.tı me§huru l.lem otan SlNGER saatlerinde ıopl~ 

Bunun lçtn: Saat alacağınız zaman, tereddUdsUz stNGER saati almalısınız. Ve saatin Uzerlndekl 
markaaına, nıllessueınlzin adresine dikkat etmeniz llzımdır. ~ 

Moda71 takib eden her asrl kadın ıç;n kıymetli tqlarlle ve nefis işlem lerile haklkaten na~rı 
·el~n bl>yle bir barlkulMe SlNOER saattne sahib olmak lı.deta blr aaadetUr. . p 

SiNGER SAATİ M~~1au~~:E:" ı:zel HEDİYE l İ K Tİ 
naızı tennı .ıırette boyar "7911Jerıl 
yııp::r. Raktkatf anlama• bfr teczilt>r· 1 

Ue kAftcıtr. 

No. 82 • D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 111'1\ 
No. 82 _ C. l!. .. Jnuı.slı ve ortad:ıid bUyllk olmak tızere U pırlantalı 700 Ura 

No. 82 • E . Elmaalı ve ortadaki ne kenarlarındaki bUyQk oımnk nzere 11 pırlantalı 800 l!ra 

SAHiBi: ASIM US 
Umumi Netriyah idare eden 

Refik Ahmet Sevensil 
Basıldığı yerı VAKiT MATBAASI 

I No. 82. H. Elmaslı ve ortadaki ile kPnarındakl dabn bUyUk Olmak UZt'J'C 11 pırlantalı 9&0 ur• 

EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. •ı!"' 
D 1 K K A T: S t N G E R saaUerl lstnobuldıı yl\lnız Emlnöntı merkezindeki rna~azamtzda ıs 

ı 9v İstanbulda §Ubcmlz yoktur Adres ~!NGEH SAAT Mağazası. 1stanb~I. Eminönü. No. 8 
maaı 

• 

l>emtıy.M-a.n Ye Limanlara f tJetme 
Umutn itlawıesi ilP'fiları 

Gör'!Jı-:u ?Uzam. üzerine 21>.9.942 ta.tjlıll Cuma gUnUndcn ltlbaren aşa. 
~üaKi ban'ıyt katıı.rlan hizalarmda yaz•Jı o!an ıataııy.onlar ara'Jlnda işle 

mıyecekllr . ..Uztı c<lcnlerln lstuyonlardan izahat alabıleccklori Ufın olunur 
• • ,{1021!1) 

Tren No ı 

2:f. 
29 
2Z 
26 
32 
34 
H 

•s 
52 
27 
31 
37 
39 
49 
l'il 

r>5 

K Çekmece - tatanhul 
Ye;llkö~ - K. Çekmece 

.. 

" 
" 

.. 

" .. 
•••• 

Ankarada deYlet demtryoıtan umumt ldıı..re binası kuvvet ve ~ık ta~.,. 

!osu, 11'1:;:1 lfir.yal. t~le!on, eaat ve ala.rm tcslııatında.n noksan kalanlarn 
mUleahtılt nam ve beaabma tamamla.nı:na.ın i§I açık eksiltmeye konmuştur 

1 - Eu !şbı muh:ıınmen bcdelt 20000 liradır. 
2 - tatt!k11l<'r w !§P alt §artn:ıme ve sair evrakı Anl<arada devlet 

demıryo!lnr: yot dnlre!Jintie g~rebllirlcr. l 
3 - Ekhlltme 15.10.DJ2 tarihinde perı;cmbe gllnU saat 1~ da devlet 

"aenıiry;>lları :s~!·<dairesinde yapılııcaktır. 
4 - Ekıılltmeye glrebibnek içtn lstcklılerln a.,ag-tda yazilı t.E<mlnat ~ 

\'C!i=Jki aynl ı;Un ı;ıtat 15 e kadar komisyon rclsllğlne vermeler! llzımdır. 

A _ 1500 liralık muvakkat teminat, 
B • 24~0 E.nyılı kanunun tayin ettiği vc31ka!ar Ue bu ı~ btıtlraca'k du. 

rumda bulunduğuna dair belge. (8274.-10i02) 

Osmanlı Bankası 

"AİLE SANDIOI'' l'iyım~o"u • 1111 
Osm1JnJ1 B:mkasınca ihdas edilen ''APc S9.ndıf;-r., pı) ti 

nun ke~iJc.:.j ::!::> Eyllı.1 1942 ta:ih:ro ce icril eılilecck olup, aide 
miyeler tevzi edilecektir: 

ı adet T. L 1000 lilr 
4 " ,. " 2;ı0 " 
5 ,, " .. 100 " .. !5 " 

60 
" tt 

" 50 .. 
25 .. 

85 adet ikramiye için, 

T. L. ı.~ 
1·~·"" " ., ~ 

.. .. ı_.:~ ,. ... v . ,. 
~ 

T. L 5,ooO 

lşbu kecidcyc, Ni.'5an - F:ylül 1942 :ı.ltı :ıv}Tk nıUddet 
"Ai' e Sandığı (Tasarruf Cüzı.lr\111 .ı Iıesaplarındiı.ki mat ubu 
c!"n ıınağı olmayan her mudi i tirnk etmek hakkını haizdir. 

L litanou: Belediyesi ilanları ___ ....._ __________ ____ 
Si'ıvrl ~ır t 1 ı ::ıyo lU btnasınm ta.miri açık eksiltmeye ıcoıı•:651 

Kc~lf b.idcll (0!!9:1) lira. (lOJ kuruş ve ilk temınatr (749) Ura ( 
ru~tur. 

I{c~il ve gartname Zabıt v~ Muıı>nc!At MUdtl.,.IU«"U lcalemındl 
blllr. lhııl~ O.:i.<>.9~2 Cuma gUnU saat l4 de Daimi EncUmende ya~) 
Ta!lplcrın ılk te:r.inat :ıuıkbuz \'cya mektuplan, ihale tarihl.ndt'fl 1 ıt. 
C\ \'Cl \'l ı~r<'t Nafıa MU1Uı ıuı:;.-une mUracaa.tıa ala.cakıan Fen~t ~I ~ 
knı1unen lbra;u lıi.z.ımgelen diğu vesikalarly.e ihale gUııU mua~ ;;" 
Dııi ... , F..ıı~hm<!nde bultın01J1lıırı. ( 1 .. *. 

ıı• ltfı:ıjyeye aı<! {8) aded Jcaroserl üzerine yapılacak ııoror b-"' fJ 
roserl tf'ntel$! ve karoaeri!crln boyanması işi aclk eksiltmeye lt"ııı&t ol• 

Tahmin bedcJt (3936> lira ve ilk teminatı (295) Ura (20) ıcuru#t 
Şartname Zabıt ve mı.;amel!t mlldilrlUğıl kıılemlnde gllıill"~llf 

9.10.942 C\ınıa gUnU saat 14 de D'11mt EncUmcnde yapılacaktır.; 
ilk lCm'nnt cnakbuz veya mektuplan, lhaıe tarihinden (S) ı:Un e 
dl:.re Fen 11'1Crf mtidUrlUğUne rnUra.caatla alacnkları Fe:ı;ıl ehth·~t ~ 
nen ibrazı !Azım gelen d!lter ves!kalarlylc ibn!e gıi.nU mua..}y~'J ~~ 
1mJ EncD.meııdc bulunmaları. l1 


