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Milli Şef, geçen gün Millet Meclisinde mühim nutkunu iradederken 

Cumhurreisimizin nutkunda 

Türkiyenin dış politikası 

Vurguncularla 
mücadele 

Cunıhurreisinin bu seneki nut- inancasıdır. Herkes biliyor ve 
kunda dış politika kısmının hu- inanıyor ki Türkiye için günün Ticaret Vekaleti, mühim 
susiyetl, başlıca devletlerle müna- birinde hürriyet ve tstikl~U uğu- • k l" •h l ... 
sebetlerfrnlze birer birer yer runa slldha sarılmak mukadder yem anun ayı a arı 
ayrılmamış olmasıdır. Mllll Şef, ise, kabahat biroe olmıyacaktır. hazirladi 
C1ış politikayı bir topluluk halin- Cumhurretsinin nutkunda içer-

Mısırdan 10 bin ton şeker 
getirtmek için müzake

reler oluyor 

Sahibi: Necmeddln eaaaıc - Nefrlf't mQdürO.: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

BU • S.&BA ... H .. K .. I TELGRAFLAR 

Ruslar Nalçık'ı tahliye 
ederek batıya çekildiler 
Ruslar, 100 tank ve 70 tayyare ile yapllan 
hücum karşısında yeni mevzilere çekildiler 

Londra 3 (A.A.) - Dün gece alıyor ve aık sık ıüngü çarpıımalan 
yansı nqredilen remıt Ruı tebliğine vuku buluyor. Almanların bütün hü· 
göre, Stalingradda ve Tuapse'nin ıj.. cumlanm, düşmana büyük zayiat 
mali aarldalnde çetin çarpışmalar ol- verdirerek püskürttük. 
muş; Ruslar, Şimali Kafkasyada Bir kesimde bir kıtamız, Alman
Nalçık ~rini boşaltrnıılar, ıehrin lan altı kazamattan çıkarıp attı ve 
cenubu garbisinde yeni mevzilere bu kazamatlara yerleşti. Henüz ta
yerleşmiılerdir. Doğu cephesinin <li- mamlanmıyan malumata göre, yal
ğer kesimlerinde değiıiklik olma- nız piyade kuvvetlerimiz 700 Al· 
mıştır. Moskova radyosuna göre, manı yokettiler, 11 uçağı düşürdü
St.alingrad.,. bir kcaiminde Ruslar, ler. 
Almanları derin bir boğazdan atrnır- Stalingrad'ın ıimal babsanda bir 
]ardır. keşif müfrezemiz. düşmanın gerileri

Moekova 3 (Radyo) - Gece 
yansı neıredilen reamt Rus teb· 
liğine yapılna ilaveye göre, 1 
sonteşrin günil, Rua uçaklan beı Al
man tank ve zırhlı otomobilini tah
rip, be, bataryayı ıusturdular, bir 
karakol gemisini batırdılar, bir nak
liye gemisini de hasara uğrattılar. 

ne girdi. 

Keşif gurupumuz, düşmanın bir 
otomobil koluna hücum ederek S 
kamyonu havaya uçurdu ve 28 Hit
lerciyi yoketti. 

tazyikı altında yeni mevzilere çe
kildi. 

Tuapsenin ıimal doğusunda kuv
vetlerimiz, düşmanı bir miktar sıkı~
tırdılar ve takriben 300 Hitlerciyi 
yokettiler. Ön erlerimiz bir tepeyi 
ele geçirdiler ve 144 Hitlercinin 
cesedini buldular, 50 sandık cepha· 
neyi, silah ve saircyi iğtinam ettiler. 

Ruslar, ikinci bir ki§ 
taarruzu hazırlıyorlar 
Berlin 3 (A,A.) - Cephenin muh-

telif yerlerinden gelen haberler, Rus
lann iklncl bir kıo taarruzu yaparak 
teşebbüsü eıe almak 1çln hazırlıklar 
yaptıklannı göstermektedir. 

de, sadece Türkiye bakımından de ve dışarda büyük dikkatle 
incelemiş. dünya manzarası kar- okunacak ve hiç şüphesiz derin 
şısında duygu ve düşüncelerinl altilta uyandıracak kısım, sulh 
belirtmiştir. gayelerine dokunan açık, fakat o 

'Almanlar St.alingrad mıntakasl.ı· 
da bir gün evvel kaybettikleri yer-

"~tt ra 2 (Akfamul >
1 

- 1;cadcııretl Ve- leri geri almak makaadile piyade 
kıue , vurgunc ar a mu: e e ve kl d .. Lk 'h · ı 
1a.şe addeleı1. tıatıertnhı te.sblt edll- ve tan ar an mureK ep ı tıyat arı 

Nalçık'ın cenup doğusunda as
kerlerimiz, düşmanın taarruz. eden 
piyade ve tanklarile ağır tedafüt 
muharebeler yapmıılardır. Düıma• 
nın 70 uçaktan yardım ıören yüz· 
den fazla tankı taarruza geçti, 11 
tankı buara uğratıldı. Muannidane 
muharebelerden •onra kuvvetleri· 
miz, üatün düıman kuvvetlerinin 

Şuşlm1çlde ve Rje!ln cenubunda 
Rus kuvvetleri ehemmtyetll surette 
takviye edllmlştlr, Stalln blrllklert 
namlle bir takım yenı askeri teşk1ller 
vücuda getirllmlştlr. Yenl blr zırllh 
tümen de kurulmuştur, Ruslar, fi· 
mal cephesini 200 bomba ve keşll 
uçağlle takviye etm~lerdlr, Boltevllc 
mevzllert e.trarında Rus 1stihkA.m ef
radının faaliyetl görülmektedJr. Bun.. 
lann Alman mevzllerlne doğru d~ 
Uzler hazırlamakta olduklan muhte
meldir. Büyük Şefimizin, bu yıl bu nispette kuvvetll sözlerdir. Bun

şekli beğenmiş olmasının sebe- da lld 'nokta göze çarpıyor. 

mest ~çln yml kanun lAyihalan ha- ile bir sürü hücumlarda bulundu. 
zırlamıştır, Ya.lcında. Veld!ler Heye- Muharebeler ıiddetli bir mahiyet 
tine verilecek olan bu lAylhalar Mec- ----------------------------------

bini anlamak kolaydır. Birinci nokta: Harbin bugüne llsln ilk lçtlmamda miiza.kere edile
cektir. Dünya harbine gelinceye ka- kadar gidişi göstermlştlr ki hiç 

dar, hattA bu harbin ilk yılların- blr taraf karşı tarafı yere sererek 
da Tür ki yenin sulh politikası sırf kendi hAldmtyetine da~~an V kili H t • toplandı 
- kimin inandığı kimin inanma- bir nizam kuramaz. Bu görjlşü e er eye ı 
dılı iyice belli ohnıyan - ınilll haklı çıkaran sebepler kuvvetli- Ankara 2 (A\farn) - Vekiller 
bir iddia halinde idi. Bütün dev- dlr. Harbin dördüncü yılındayız. Heyeti bugün ıaat 15,30 da Batve-
letlerle münasebetlerimize temel Necmeddln Sadak kil Şükrü Saracoilunun reialiii al-
olan bu sulh ve emniyet bnda toplanmıı ve aaat 20 ye kadar 
siyaseti bugün bütün dünyaca '(J>evanu aabife 2, a6tan 2 de) müzakere halinde bulunmuıtur. 
tanınmış, kabul edilmiştir. Har
be tutuşmuş taranann her ikisi 
11e dostı uk ve karşılıklı gü
ven esasına dayanan siyasetimiz, 
geçen yıllardaki gelişim halinden 
çıkmış, olgun şeklini bulmuştur. 
Bundan dolayı her devletle mü
nasebetlerimizi anlatmağa lüzum 
kalmamıştır. 

Yeni Umumi Meclis 
dün toplandı 

< Ahitlerlmize, ittifaklanmıza ve 
i1ostıuk1arımıza sadık olarak, her 
hangi bir devlete karşı hileli, ve 
saklı !iklrH olmaktan dikkatle sa
kınarak milli emniyet siyasetimizi 
takibedeceğiz ~ diyen Cumhurreisi 
bu tek cümlede bütün devletlerle 
hem bugünkü, hem yannki mü
nasebetlerimizi hülasa etmiştir. 
Bu siyasetin, bizim tarafımızdan 

Vali ve Belediye Reisi nutkunda "iaşe 
darlığını gidermeğe çalışmak ve 

geçim sıkıntısını hafifletici tedbirler 
almak lazımdır ,, diyor 

yann da değişmiyecek olan bu yeni Umumi mecü., dün yeni iç
tek şekli böylece belli olduktan tima yılının ilk toplantısını yapmıı
sonra, bu~n içtn sulh içinde tır. Saat 14 te riyaset makamına ge-
bulunan Türkiyeyi ilgilendiren çen Vali 'Ve Belediye rei•i Dr. Lltfi 
ehemmiyetli nokta, harbin gidişi Kırdar meclisi açmıı ve yoklama ya
ve sulhun. nasıl tasarlandığıdır. pıldıktan ıonra Vali ve Belediye re-

ismet Inönu, aziz yurdtrnu isi ıu nutku söylemiıtir: 
ateşten korumağı bilmiş büyük ı · · · h 

pta bir devlet ada dün a ıs- c stanbul Umumt meclısırun mu • 
ça .. ~ mı, Y terem balan· 
tırabını yuregi acıyarak seyreden ' 
medent duygulu bir insan sıfatile İstanbul Umumi meclisinin dör-
harbin gittikçe artan şiddeti, ve düncü intihap devre1inin birinci yılı 
ııebep olduğu yakı ve yıkılar kar- toplantılarını açıyorum. l.tanbul gi
flSlnda «1nsa•n olarak m111et ola- bi büyük, ehemmiyetli, kıymetli bir 
rak büyük ıstırap cİuyduğunUı> ,dıri ve onun çerçeve1indeki kaza
söyledikten sonra «muharebe eden lan temsil etmek üzere gelmiı gü· 
Jer arasında bir anlaşmayı bugün zide zevat ile iı birliği ve arkadaı· 
fçtn ümit ettirecek hiç bir yerde lık etmek benim için hem bir zevk, 
hiç bir delil yokturı> diyor. B~ hem de bir iftihar ve.ilesi olacaktır. 
cümlede, zaman zaman Türkiye- Bu günden itibaren ifasına baılamıı 
nin araya girmesini istiyen ve bulunduğumuz yeni vazifenizden 
söyleyenlere, böyle bir vazifenin dolayı sizleri tebrik ederim ve hepi
henüz imklnsızlığ'ı görüldüğü nizin yüksek ıahsında Vilayetimizin 
gibi, bu insanlık hizınetlnln gö- muhterem ahalisini ael&mlamak bah
rüleccğl günü bekllyen ve bunu tiyarlığını kazandığım için duyduğum 
unutmayan büyük bir insanın de- haz ve iftiharı da aynca söylemek 
rfn kaygısı okunuyor. isterim. 

Harbin gelecek yıl daha çetin, Aziz arkadaşlar; Milli Şefimiz. 
<Iaha insaf sız olacağını kestiren, Cumhurreisimiz ,.e en büyüğümüz 
gittikçe şiddetlenen düşmanlık lsmet İnönü' nün dahiyane idaresi, 
lıavası içinde, hergün biraz daha kıymetli rehberliği ve himayesi al
slnirleşmiş taraflar ortasında bt- tı.~da en müıkül şartlar içinda dahi 
taraflık politikası gütmen1n çok Y~.ksel~e ve ilerleme yolunda ol:ın 
yorucu olduğunu açıkça haber Tu~k mılleti yeryüzünün hizmet edil
veren Cumhurrcisi, buna rağmen mege en çok layık üatün kabiliyet 
siyasetimizin gelecek günlerde de v~. kıyın.ette .. yük~ek bir millettir: 
değişmiycceğini kesin bir lisanla T u~k m~ll;tının ~ızmetinde olmak 
söyledi. Milli Sef'in, vatan men- deger bıçılmez hır şereftir; hepinız 
!aatlerini herşevden üstün tu- şimdiye kadar elbette muhtelif sa
tan ve en ıç imtihanı rı gc>c en halarda milletimize hizmet etmek 
uzak görüşü milletin en kuvvetli imkanlarım bulmuş, Türk milletine 

elbette daha faydalı olmuı ve millet 
için çalıtmak zevk.mı tatmıı kimse
lersiniz; kıymetli çalışmalarınızı bun• 
dan sonra da Belediyecilik sahasın· 
da devam ettireceksiniz. Bu çalır 
manın verimi 1üphe1lz büyük ola
caktır. İstanbul Vjlayeti halkı bu 
verimden azami derecede fayda
lanacaktır. Kanunlarımız size bir 
yaından bütün mülhak kazalarile İs
tanbul Vilayetini. öte yandan Bele
diye hudutlan dahilinde ımırlanmıı 
olan l.tanbul ,dırini temsil etmek 
vazifelerini verınittir. Vilayetimizin 
Maarif, Sıhhiye. Baytarlık, Nafıa. 
Ziraat ve benzeri .ahalarındaki ih· 
tiyaçlan mecüainizin kıymetli mesa· 
iaile düzenler.eceli gibi, ,ehrimizin 
alelUınum ihtiyaç ve zaruretleri •T" 
nı ıuretle değerli çalıımalanıuzdan 
cevap alacakbr. 

Memleketimizin baı ıehirlerinden 
biri olan lıtanbulun •ahaaı genif, nü
fwıu kalabalık ve ihtiyaçları pek faz· 
la çefitlidir. Nonnal zamanlarda da· 
ni karplanmaaı güç olan bu iıler, bil
hassa ya§Adığımız günlerio hususi· 
yeti ve fevkaladeliği göz önünde 
tutulursa kolayca anlaşılabilir ki her 
zamankinden fazla, her zamankin
den sıkı ve her zamankınden ciddi 
mesai ister. İstanbulu temiz tutmak, 
İstanbulun tarihi kıymeti ve tabii gü
zelliğile ahenkli bir imar faaliyetini 
devam ettirmek ve İstanbul halkının 
hayati, aıhhi, bedii İsteklerini yerine 
getirmek elbette düşüncelerimizin 
ha ındadır. Fakat daha evvel ve her 
şeyden evvel yapdığımız fevkalade 
günlerin doğurduğu zaruretleri bi-

( Devamı sahife 2, ıütun 3 le) 

Amerikahlar 
Kokoda'yı 

geri aldtlar 
Geri çekilmekte olan 
Japon kuvvetlerini 

takibediyorlar 

Batı çölünde tecrid 
edilen Mihverciler 

Tamamen kuşatılmış değildir, 
bunları esas kuvvetlerlle birleş

tiren dar bir koridor var 

Lonc:lra 3 (AA) - K.ahireden naıı bu dütman kırvvetlerini eua 
Londra 3 (A.A.) - Son Amerikan alınan en ıon İngiliz barb tebliğine kuvvetlerile birleotiren dar bir ko

tebllğlne Kt>re, AmerttalıJ.ar, Yeni Ol- göre, müttefik.in kuvvetleri Bab ridor vardır. Bu koridor 3 ltilomet
nede Ja.ponlann ellnde bulunan Ko- çölünde Elalemeyn'in garbmdaki ıa- re geniıliğinde dar bir arazi parça• 
kodayı za.ptetmlf ve çekilmekte bu- hil kısm.ile ıimendife.r hatb arasında· ıından ibaret olup tankların manev
lunan Ja.ponlan ta.kip eylenıekt:.fl bu- ki bölgeye girmİf ıve buradaki dÜf'- rasına müıait değildir. Bu bölge Tel• 
I~~uşlardır. Japonlarm esa~ı!51e~- man mevzilerini tahribetrneğe mu· lülisa • Sidi Abdurrahman arasında 
~lllkeşbkli 1 ~~~l Bunkaya etY,,ed1 

1 ·'----~ vaffak olmuılardır. Düınuıııın tec• bulunuyor. Sidi Abdürrahman, EIB.-
y r ı.AA.V ye uvv Ç"""41u....... ·d d'l 1- 1 ·ı · ib · 1 ·· 25 ,_.l b d hususund !:l te§tbbtısleı1. boşa. çıka.- rı e ı en ~uvvet erı e ırtı ab tesıs cmeyn Jn Kı ometre atıaın a 
nlmıştır aMtltteflk: tayyarelerin yap.- etmek için yaptığı ıiddetli hücum- kaindir. 
tıklan 3' htlcuın esnasında tam ısa-• lar, kendisine ağır lcayıplar verdiri- Müttefik tayyareler, bir kafilmin 
betler alan Japon gemllert şimale !erek püskürtülmüıtür. Mamafih bir· himayesinde Tobruğa gitmekte olan 
çekllnıiflerdlr. 9 .Tapon avcısından be- kaç Mihver tankı. tecridedilen kuv• iki düıman sarnıçlı gemisini torpil
şi düşürülmüştür. Mütte!lk tayyare- vetlere ulapbilmi,tir. İrtibatı ke- liyerek batırmı~lardır. Gemilerden 
ıe:, zayiatsız üslerine dönmüşlerdir. ıilen Mihver kuvvetleri ta· müthiş infilaklar duyulmuıtur. Müt
Mutte!lklerln bu bölgedeki hava. hA- mamen kuıatılmamııtır. Çünkü ıi· telik tayyareler, salimen üslerine 
klmlyetlnJ. 8 Japon tayyaresı ile mu- mendifer yolile .ahil arasında bulu- dönmüılerdir. 
harebeye tutuşan 5 Amerikan tayya- ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa 
resinin, kendllert htç bir k.ayı.ba uğra
mak.sızın dört dilfman tayyareslnl 
düşümıeleıl göstermektedir. 

Amerikan deni% erlerl de taa.rruz
Janna devam ederek bu lstJlcamette 
3 kllometıte ilerlem!flerdtr, Topçusu 
susturulan Japon· tuvveUerl yayq 
yavaş llmale çeJdlmlflerdlr. 

Ramide bir 
ev yıkıldı 

60 yaımda bir ihtiyar 
enkaz albnda kalarak 

yaralandı 

Ramide Cuma maballeeinde Kab
ristan ıokağında 16 numaralı ev bu 
sabah lnt olarak yıkılnut ve bu CT• 

de oturan 60 yapnda Mehmet en
kaz altında kalmııtır. itfaiye derhal 
yetitmiı ve ihtiyar Mebmedi kolun· 
dan ve yüzünden yaralı olarak en
kaz altıadan çıkıarmııtır. Y41ralı hu
taneye kaldınlmııtır. Yıkılma hadi· 
sesi etrafında tahkikat yapılıyor. 

Mısır' dan 1 O bin ton 
şeker getirtilecek 

Ankara. 2 - Mısırdan 10 bin ton 
§eker ithali için bazı müzakereler 
yapıldı~ ve hiikilmcte bu hususta.
tekli!lerde bulunulduğu ha.her alın
mıştı. 

Vurguncu - Hükumetin kararlan yaman!. •• 
Muhtekir - O ıhalde bizim iıler dumanl ... 



SÖZOll &ELISI 
Masala benzer hakikat 

Yeni Umumi Meclis 
dün toplandı 

H .. .....,. .... •felfle JllDlp bmılJm. ınfhamesl .nü 
..... olm111 bir .,.."' oıtasinM . hi4utlanıM1an p. 

- andan ltlhamı sallı ıtmleıtnln enmfJet haYUI ve sakin (Bq tarafı 1 ncl sahifede) dit. Para bulunsa da lptldal madde-
........ _.,~-• ı.,Jıyan tek memlelret bJnufCD'r Tllrldye. ler, m•1-ne bblmü M.pmdır. SeJe-

Yerytkilncte topraklan 4ilf man çtımtlerlle, top ateşleri " rfncl pl&na alarak halk.in hayatım cUJen1ıı ıhttyaçla.rmı ~ 1ç1n 
'l»omha -ğmurb.rile altüst fJlli1 memlf, ftl'bima, lsti)JAJlne do- kolaylqbrmak, lıate darlılmı sider- en atır vazifemiz de 7enl varidat 

~ - mefe plıpaak ve seçim aıkmtıaını membaJarı bulmaktır. 
iunalamamJI tek vatan blDUftlr: Türk fttam. hafifletici tedbirler almak l&zımdır. Gtıntbı bqlıca 111. 1af8 buhranı 

Bir taraftan beşerin tahammfil ec1emlyeeeil llkmtılara ka\. Bu ehemmiyetli nokta üzerinde ça- Yazbetld1r. Bunun Scbı tgtb:na gtnle
lanmaya çalışırken eepbelenle kaqunla, ,.Oerde tl9llk ft .,. lıflllak ve alel6mum diier nzifele- IS hartcinde de toplanarak Yill:yet, 
faletten Ölen yeryüzü milletJerl arasında bef OD yiyecek macJd&. rimJz1 yapabilme için bndhıizl iç- blltd1Je mgtem10a l&blr oJmü. tafe 
lini pahalı satın almaktan baf b hiç bir ıalantuı, hiç Wr 4er· tima devreleriyle mubnet •yma- darlılı l!ntnde m.ulı'8Hm halka JV-
dl olmayan tek mWet blmqtır: Ttlrk mllletl. manm bllhuaa ılca ederim. dım. yulffllllbıt ffa:va ..,,..,..., ftStfe-

Bugünkfl •urwmmıus anaak aadet mualJarmda tsml p. l.tanbal Ummnt meclisinht. top- lldsdlr. Bu husuat& lise 1Udmı et
çen milletlerin durumudur. Ha ldkat olupı aklllann alamıya- lan~da deierll fikir ve ~lftlla- met1 ftdedtJoraz.• 
eağl, fnandnuull ~ Wr fe)'dir. Böyle iken bayhat, IU4ef:lmhln larumdan latifade edeceifmlz m~ lhmdan aıra B. Atat Ödaı 6 ala.-
tarlanda deilJmllb! gibi ılrüniyoraz ....... hiç im IUD'U tü- hakkak olmakla 1Mröer meo1M da• nlr Vlli19 lıSWMD: 
ıdrimls olmum çıkan. falrat nice malftm mll1etlerl de atltlle iıldıktaa eonra da baQı Wlyet. - Alll lllllt liftmllbı BtıD 1111-
HI eden Avrupa yangmmm saçakJanmm sannasma meydan ftl'• &Jecliye 'Ye mJJlet J,lerinde bize da• : :.:":'U:. n::;!r.'.'8.C: 
memek için bütün pyretlle çahpn Cumhuriyet hüktlınetlnl ima yardımcı olmamıı ve be1' zaman bartbıktl ııuttuıım BttJtlk ~ 
bir seyirci gibi, faaliyeti lçlnde JBpyahus bırakmıps. Sıkmtldan, millet yolundaki P1lfDlalanmızı ko- ııutı*Wmdlld ~ ııtor
tedblrlerln ağırhğmdan bahaıedf J'GftlL 'lklyet edlJOl'!D. Bafka laylattinnak için dU,&ncelerile, bu- JamJanmlf bir ,etUdlr. 8!zt her ıl&h&
mllldler nelerden tfkiyet ettlifml:d duysalar rfllerler. Czerfne cltl· lacakları tedbirlerle, ,abat meaal ve da mutlalc bir Wmad.ı flmdtden ar
feD ftZifeyi unutan her çefit vatandafla cltinymın bu kanpt ha- mllzaheretlerile 'blzl kuvvetlendir- r.etmetıe babtlJarm. Mesalm!I bll
llnJ tınat bDen her mayam bolufa, uflam darunmmum •Jlf· melerfnl rica ediyorum. Ve ))unu hama haltın en •de Jlbrlp çet
Jatmak, berrak varlığımm bulandırmak, b= çlmıek, side- memleketimizin aanlı liulunduiu Ult ııottaıar etrafında ~.• 
rini bürüyen phsi menfaat hırslarile topl ma darheler lnı11lr· ,utlarin latllzana ettlrcliii bir sanı- :=;:. " ~U: .. =. 
mek cliretinde bulunan her çıeflt VIJrl1IDell ft boqunmıya Milli ret olarak 'belirtmekte fayda sanı- Dalı.W19 vetAJ:U:.., Parti Ge· 
Şefin llOD nutldle ettiği acı ihtarlar 1nı1ülanla kipe olmahdwr. yonmı. 

1181 
aetreterııttne tu1m ıellr&f· 

Der yeni httınbnd tedhlrhı4en IODra lllDl Şefin p lldelbıl Muhterem arbdqları ı.n o*flmesbıi teld!:f etm1fttt. 
hatulayahm: «BU amana hif bir memlekette ap mahmrlan· !azlertml bltfrlrken lıeplnfzl teli- Bundaıı ııonra pıı rey fit r1-
0hnaJ8D bir tedbir folhsmn yoldur.,, rar tekrar, ayn .,n hOmıet n mu- JUet dham .eçımı 1&Plkmf, blrfncl 

Bize llkmtldan mhletmefe kalkan her ntaıwtaıa MiDi bab'betJe eellmlar, meufnlzde ha- reı. yetUHlfne B. l'u'1* ı>eren. .ın
fefin apmdan ıu 1isJer1 llylfyeUm: «Mllletledn lllantılara ma· yırlı muvaffakıyetler temenni ede- el rela ntfUllfne B. Al>d1Ubdlr Ka-
n. o1maJan fllftllk.dlr.• rim.:t nmtıneı. kltiplltlere b&Jan Meliha 

V: hüktmete _...._ tmek flnatmı kollayarü dolapbın. Va11ntn nutka flddet.le a1kı41an· Avni s&ıel, bayan 8aftJe Etol, B. Ba-
e .:r-- e nqm Bundan IDllJ'a ladan Kitap- dl öaden, B. Ekrem Tar ıeçUmlfler-

Şevket Rado Ol B. İlaut Y&fll', a aıuat dedi Jd: dlr. 

-------------------------• - Huttunal'll cUnledlk: a.ıı •- Bundan sonra dalm.1 encilmen ın-
Memurlara 
yardım 

Cumhurreisimizin 
netı nutuklara nuaran bu 19118Jd Wıabı JapJlmJf ,., B. Reflt Ahmet 

HARB DURUMU 

KAFKASYA 'DA MOHIM BiR 
ALMAN iLERi HAREKETi 

Almanlar Ordzonikidze - Tiflis 
yoluna yaklaştılar 

Doiu cep• .... 
Kafkuyada ~ ~ 

Jaiz1a plJ,mep haıl•mlfln. ~ 
ki Alman teblili. ~bt ... 
enel N~'ı saptetmlt olaa Al
man ku'V'Yetlerfnin ileri hareke
tine devam ederek Alqlr'l ele 
pçlrc:lilderini bildirmektedir. 
Alqir, K.afbayanın mfilılm te
hlrlerinden biri olan Ordzonl• 
kldze ( eeJd Wdikafku) m 30 
kilometre pıbında ukerlik bae 
kmunclan mUblm bir merkezdir, 
Buraya selen A1man1ann hed .. 
B Ordzondddn' elen Tifm' • P. 
~ola inmek 'Ye bu yola -. 

rek J.uekete dnam ... 
mektlr. 

Xafku.rada clailu amemdaa 
·~ 1al1111 ' 101 'Afdu. Bua,. 
lardan en mnhimml Ordzoıd-
Wze - nru. yoladur. Alman
lar ,;u yolda ilerlemeie muvaf
fak olur 'Y• nru.· e bıebllirlerae 
buradan Batam 'Ye Bakt'ya b.r-

r. kolayca hareket yapabilecek.. 
erdir. Mamafih Rmlann bu 

mmtakada hll7Uk mukavemet 
ıllaterecelderl tahmin olunabllir. 

Kaadenlz ..hilinde Tuapae'• 
nhı tfmalinde ele Alman turna
m denm etmektedir. Alman. 
tebliii mevcut güçlüklere rai-

ınen bir miktar arazi ele seçlril
clitinl bildiriyor. 

Stalinarad· da muharebenin 
tlddetl azalm•p. Burada ~ 
lar aık ak baelrınlar, kup Uaı
nazlar yapıyorlar. Alman te'bJi.. 
il RUI bOcmnlannın tardediJdi
lini bllcllriyor. 

~ı 

Dün Londra ve Kalıireden ıe
len haberlere göre, Alman kuv
vetleri cumartesi ıeceaf tfmendi
fer f'ollle aabil aruında bir hu
cuma tetebbu. etmittir. Bu hü· 
cum tardedilmJt ve bir mm 
Mih"Yer kU'Yfttlerl çember içine 
alınmıpn. Almanlar uaklarla 

tu ftV'Yethı yardımına altmft.. 
erdir. Bazı tanklar çemberdeki 
talara iltihak edebilmitdr. Fa· 

bt mubuara cleYam etmekte
dir, Dun bu kuTVetler çemberi 
yarma.Ca teıebbiiı etmemiıler
dir. 

Uzak Doiuda: 

Salomon adalarında mühim 
kara hareketi olmamııtir. Müt
tefik tqyueler birçok akınlar 
yapmıtJarclır. Yeni Gine' de 
Avuatralyalılann ileri hareketi 
devam ediyor. 

Erzak ve parasız elbiselik 

nutkunda 
Türkiyenin 

dıı politikası 

:yeni vazlfeınlzb:ı cWJa atır. daıha eki- Bev,:ngU, B. Avni Yals, B. 8a1cl öz. 
dl ff meısull7eW oıdutmıu. ,eni ar- IOJ, B. OeYdet ı:ıtrq. B. Ahmet Ha
bdqlarmmla beraber tunamue lld Ylf&l'Olla. dottıor Alt Taıtıa.n, B. 
m1ktrfk buhmmlktqm, Bire terettf1p Alt 8aml Yen, B. Htmıtı AlatJı .eçll
•den ftZUelft', Ylll,et ft belediye mJfl'rdfl'. Dfter DıUMıs enctlmeııterl 
mıtunmı da aJAbdar eder. febrl- ele lp.ı1 rf1J 1le ıetetkQl ettlkten IOll· 
nm imara m~; daha eaz1ı> btr ra perpmbe ıthıtl toplanmak Gzıere 
,ehJr olman 111*tır. İmar, ıma lfl- lçtlmaa mn m1lmJftlr. , ,_!!!!!!!!!!!!!!!M!!!!-!l!!!!ll--!!l!!-•1!9!!!!!!!!!!!9!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!m!!!!!' 

kumaı verilecek ca.. ....,. l ilıcl eahifede) 
Dünya bir çok kayıplara utramıl. ithalat 91yui geliyor Silivri cinayeti ithalat eıyası Ekmek işi 

Amıbra 2 (Akp.m) - Hilk&net m1Ilet1er bir atlrü llbraplar çek- S.tqlar aerba bırakıldıktan ~n- muhakemesi 
laazırladıiı bir bun kanun layiha- m1ş, 1aeı gibi ~m~Jr=~ ra elparit edilen ltballt efYUIDJD ilk Silivrinin Fener keiyUnde Huan Bazı eıyada fiat Fınnlann inünde 
larını b~k~ gün lçfn~e Büyük MiJ. ~ ~?~acaıı'iıenüs belli partt.I llmanlanmka .'Yj!'1 llbnG=~ ~dında birini evinin içinde tabanc:a düıüklüğü görillüyor kalabalık kalmadı 
let Mecliaıne yerecektir. Memurlara hnamıı tır Dün a h.A.klmtyet Birlikler Umumi &tıp •il e ile aldürmekten maznun Emlnenın _ 
erzak ile paruız elbiselik kumat ~ O ~ • y ya rllkle.r ldareal llmanlanmıza ıelen muhakemeaine ikinci aiır ceza mah-
istılmuı hakkındaki llyiba da bun• ld<Uasmı gerçekleştirecek zaferle- lthallt etyU1nm bir an evvel piyasa- kemesinde bakılmııbr. Emine, hazır· AllllMa 2 (Aqaın) - Buraya Yeni eaaalar Uzerine ıe.rek mee 
lar arumdadır Parasız giyim ena- rln, ezici, çabyıluk ~1~tır. ya çıkanlmuına çalıpcakhr. lık tahkikatı aıraıında verdiil ifade- ıelen haberlere aiSre, itbal.t e1Ya• murlara, gerek halita ait ekmek kar• 

"im k • tile ılacak Halbuki üç sonra Umanlannuza selen ltballt eıya- de Huanın Ali admda biri tarafın-- lannm bazılarında Hat clU,üklUlderl nelerinin dağıtılmuı bitmit ve ev-
d..;;1 e n;e nıkt J. ~ karp1ık1J bir ~ ~ ve einm maliyet fiatl tOeur tarafından dNJ. vuruld~iunu iddia ettiii halde, ı~meltedir. Bu arada demidn velld günden ltibareh Fınnlar yeni 
Lüt ekrı:Ub.':ı:..b1r barı ':hı yıp~:na =· ı:meı tn= mll· aiparft yapılmadan &nce birliklerce mahkemede Hadeeinl deiiftirerekı ldloaunun da 200 kunıttan 90 kuru- karneler üzerine ek~ek venneis 

ç cl · 1_._ oı-...-. Pet• ı I- tetkl- Huan. nbnbı kap~ .. dlttlllG ka)odohmmaktadw. l:iqlamıtlardır. Beledıye matbaama• 
mUew 'Ye tetftküUenlea lllMI JeUerln, blJtlk ktlçak -ru ldnde mahant ticaret atqelerinin kın -i • • ~~K d ok ln8iltereden, Ameribdan, Orta da buılan karneler kaymakamlık-
alanlar iatifade ec:leeeklerdJr. ~ ~ ~ bviet ha1ysl!:!~ tud.iki aranmaktadır. Mahallt tica· tu PB çe.nyte 11' .. ı. tm~ ı~tv ~~ YBen. Avrupa ve Almanyadan birçok !ardan gelen ihtiyaç

1 

listelerine söre 
yqamak U1&AA111 sa o ac~ I ·--~!k -LJriJm" f • ana ecavuz e e& .. ew. ..,__,., ,__u k d' B ril d ı.._ d'" btıı nasıl gidec ret atqeı ne PUGJ cıu 11en a· d k :dimi k ta ak i . u wr- IUMUat qyuı UC51eiıme te ır. un• ve • mit .,.. ay batan anucri 18er 

Amerikadan haidaY 
aetirecek ineç vaparlari 

Anbra 2 - Ameribdan mem
leketimize ithal edilecek l:iuida1 
nakliyatında kullanılacak vapmlar 
l.akkmda f.v~ murabhuluile J,u
rada cereyan eden müzakere neti-
celenmittir. 'Elli bin tonluk dört beı 
npurun bu ite tahaiıl için anlatına· 
1a vanlmıı gibidir. 

Son gün1erde Irak yolile memle
l:etimize .. 000 ton arpa JtLal edil
miıtir. Bu yol ile bqka arpa ve 
lnığday partileri de ıelecektlr. 

müjdeli~ :ı gitmesi u.z! turalara ait eşyanın aat11ında titiz ha- d::m.en ur rm ç.ın on lann 'bir kıamının iıudutl~ gir- ..n&yetlere ait karneler de ortadan 

ltnl~ bl1d1ren bu yüksek gö- reket edilecektir. - Demittir. Dinlenen ,.hitler hldi- mek lzere buluncluiuna dair habeı- çekiJmit olduğundan, evvelce Fırm• 
gel ___ ........ _.. t..4.. İtballt ev-.m fiatlerbıl ,obelt • .l!k) k l'."_L yi ler aluun.,tır. lann 8nUnde görlllen kalabalık kal-
rO§, TllrJdye "'w.uu'"a.., .. .,. .yu, malt 1-:_ werinde Od fatura keüldi· seyı ıiSrmew erini, anca ı::.ınme Öğrendiibne ıöre bGkemet. lt- h • .. d ,_ - • lmnl 
d1ln- tdea11 baJamuıdan şeref ve- ~a 1 t-ljt.ıa e'Yin önünde kaft izlerini yı- . • • mamqhr. un gun enoen arın 

Jbİr mah1 ttndedir lfnI 'Ye bunun herine allkadarlara bk "rdnkl rinl tJimı hal&b mümkün mertebe renltletmek 8nündeki manzara çok tabiidir. Kar• 
~~, programglbl • ...,.,_,a~ y~a-.tyetİ icaheden tebffphn yapılmlf olduğu- r en ıoEmi e. h'ded tle ya~ umindedir. . ne aabipleri ellerindeki karnelerle 
.L'"A.&er • .ıoı.uwu ve . ..,.... nu yazmııta1' AI&kadarlar tthallt aorunca, nenın ı e eı c ne • • 
için en zayıf zamanında bftyük Umkü ld .. kada z- kanııyoraunuzh dediiini aeiylemit- Mısırdan çeltık gelıyor istedikleri Fırından, günün her aaa· 
di>puınlarla çarpıflllağı göze al· jfYUID1• ~-' ~j dgu r ucu lerdir Mahkeme hakikaten nine Ç-eltik fabrikat8rü B Ahmet Ça- tinde ekmek alabiliyorlar. Bu auret-
Dllf bir mflletin bu 1st1k1Al sava- atma • ,....ışa ar ır. bir t~arruz vuku

0 

bulduiu takdirde, nakc;ılının Mıaırdan ıip~rit ettiii kili· le ~rin. e~~ek dağıtma lıl tabii 
fllll zaferle IOD8. erdlrmiş Kabra- İ • d "ki hı )ık Eıninenin kaçmak veya kom§Ulara liyetli miktarda çeltik ve pirinç le- ıeklıne gırmııtır. 
man Şefine ancak bu sözler yakı- .;::ıır el 1f 1 ) rıızB seslenmek ıuretile kendisini kurtar- keııderlyedcn lzmir limanına gelmlı· Kaymakamlıklar, kendi mıntaka· 
prdı. , 3 (Te e on a - ura ~- maaına imkln olup olmadığının te9- tir. Bunlard~ 1' ton pirinç Memur .. lannda dağıtbklan ekmek kameleri• 

Oörülüyor ki İsmet İnönü harici drlermd~n. ~ehmet • Karaomıanoı; biti için Yaka yerinde bir keıiF ya· )ar kooperatifine aittir. Pirinçler gel· nin hakikt miktannı bildirdikten 
polttfkam1zı anlatmak için nut- lun1;01 Tilkilikte~I evm~~cdek" pılmaaına karar vererek muhakeme- dikten sonra kooperatif ortaklarına aonra lstanbulda ıerek memurlara, 
kulla koydutu bir kaç açık ve ~ocu Cem.ali~ ~e T. eMeb ı yi baıka gllne bırakmlfhr. 6çer kilo pirinç daiıtacaktır. Koope- serek halka ait daiıtılan kame mik· 
kuvvetli cftmlede harb içindeki evıne hınız ırırmıttır. üccar . - ratif, ıeynı zamanda memurlara ıer tan belli olacaktır. 
dttnya politikasına yalnız TOrki- m1 .. et000~ra~an~lun.:k -;"1d~~ Döviz kaçakçılığı ker dağıtmak üzere de Şeker ıirketile 

B• • t be ti • J9Dhı ana prensipleri baJnmın- ~. ıra e m m tar a m temua bqlamııhr Daiıtılacak ,... İ • Bel d• • ]""' • ır ticare Y~ !"ız dan gm &ıGnde tutmuş, harbin C:nkrat, Cemalin evhıden de ,,00.0 '!~Prl (Husuf) - Edim.e kerin miktarı. tfrk~tten almacak ,._ zmır e ıye reıs ıgı 
Macariıtan'a lfldıyor dördünctt yılında dahi bu polltl· lira çalmmııhr. Hırnzlık enarencız tacırlennde? ~aruh, }stanbula fk kere göre teabit edilecektir. bmir ' (Telefonla) - Yeni Ber 

tara ~ Macat tica.ret tada hiç bir değişikHk oJmadılmı bl1' aurette yapılm11tır. Zabıta bınız· derken vazıyetinden tupheJem1ere , lediye mecliai bugün toplanmııbr. 
An 2 - - anlatmıştır Bu prensiplerhntztn lan aramala l)qlamııhr. gümrük muhafaza memurlan tara• • ..._ '1.--a-- --... Yapılan aeçimde Belediye reialiiine 

rtlfmelr: tzere ll.leartatana bir tlea· m&Bl Tllrldyenin pnını bir kat Edirnede ekmek fıati 29 7 bın drahmi kaçırdıgı teebit edi- Şenal IS _ BISll' ıa B. Rept Lebleblcioilu htifakla ae-
anlaşmalarmın tat!>ıtı etrafında 16- bu sırada bayle açıkça tekrarlan- • • • Eından. çantaaı kontro~ edildiiind.e ~ .,.. la& 1' &U& 

Nı heyetimiz stdeeettlr. daha yübeltecek, ıatlklAI ve hay- Edirne (Akpm) - Bucünden le.rek Adliyeye teılim edilmiftir. ~u s. tm. atı. Öl. ttı. Ak. Yat. çilmfttir. Daimi encümen bahkla-
Anlr:ara 2 - lmçrelllerle burada alyet duygularına balh milletlerin itibaren fdırimizde eski kame uaulü kere aıliye ceza mabkemeıinde ılk ııı. 11,49 1,29 8,M 9,Q U,00 1,13 nna da Muzaffer Özgen, Sadi iplik· 

J&Pl)makta olan mtızatereıen c1nam gözünü saygı De bu tarafa çevt- kalclmlmıı Ye 600 cramlık ekmek dllrtlfmuı yapılmıt n muhakemesi va. &,46 'l.M 12,58 11,46 ıı,oa 11.1'1 çl, Nusret Siber ıcçilmitle.rdir. 
edllm,ttedlr. recektir. Neemeddln Sadak .. O kurup aablınala b.,Janmııtır. 6 ikincitqrine talik edilmiıtir. 

BİLL0R$İ$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. ııs Yazan: (VI • N4) 

Yiyecek maddeleriı 
fiatleri düıüyor 

Ankara 2 - Buraya gelen haber
lere ıöre lç plyuada bazı yiyecek 
maddıelertnbı natıerlnde ucuzlama
lar k&JdecUb!>lftlr. Zeytln J8lmUı 
toptan HO kurup. tadar dlltııttı dl 
bu arada haıber Ttrllmektedlr. 

NiŞANLANMA 
Haber ald.ıAunJza ı~re eatt Berlln 

Bn;,ilt Elçimiz Kemaleddin 8am1 Pa.. 
fUUD kızı A YTBN ile B&ledtyeler. 
Bantası lJ'mum ııacıürt1 saıe,man: 

8am1 Kepeoft.'ln oııu ft Rcıma b6Jüı 
Blçllllfmlz tltlpleıinden IVAT nl .. 
pruanmıoJ•rdır. Oent nlfanlılal'll 
aadetıer diler, aDellnl tebrik ederı._ 

6önO1 ========:1 

Cehennemi -
Edebi roman 

l 



5 Teşrinisani 1942 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Y apajayis bir 
kolaylik .•• 

Eş dost oturmuş, eski bolluk 
giinlerinin hasretini çekiyordu. 
Kimi puf böreğinden ve bnkla
vadan, kirlii trene binince rnhat 
raJıat Vichy kaplıcalarına git- Dün bir çok guruplar 

A ~ŞA M 

Üniversitede yeni 
ders yılına başla 1 

menin daussılasından dem çalıştı 

vuruyordu. I~~~~~~~~~~~~~ Herkes içini clöktüktcn sonra, _ --
nihayet bana döndüler: Pjyasanın kontroluna dün hi:z ıve-

- Sen?... rilmiıtir. Kontrol i,lerl Mıntaka 11-
- Ben .• - dedim. - Benim caret müdürlüğü tarafından da ta· 

hasretim bambaşka... l\Jal sahip· kibedilmektedir. Raportörler, Be
Jerinin ve esnafın güler yüzünü, yoğlu ve İstanbul semtinde bukal, 
ikramını, abuyunın» u görece- mnğaz.a ve emsali ıatıı yerlerini te~ 
gim geldi... Ah, nerede o şoför tJı etmek iizerc guruplara aynlmit· 
muavinlerinin kapılan ardına lardır. Teftiıler dün akp.m geç vak
kadar açarak: te kadar •llnnüıtilr. Sabun, hır ne-

«- Götürelim beyim... Şişliye vl yağ, kuru ıebze, peynir Hatlerf 
elli kuru .... diye yol kesmele- gözdenı geçlrilmiıtir. Raportörlerin 
ri?... kontrollanndan alınan netice buııün 

<Ah gafil bizler! Bir de bun· alakadarlara bildirilecektir. 
daıt: şikayet ederdik... Ben bile, Kontrollarda ffat !arklan hcaap
kınJası kalemimle. kaç yazımda lanmakla beraber her nevi madde
hu Hitit adetin aleyhinde bulun- nln bolluğuna da dikkat edilmekte
mnştum... dir. Mal ıevkıyabiıda gUçlük çektl-

e1Bir gün l\Jahmutpaşadan ge- ğinl bildiren her mUeaseseye aerhal -~=:t:;L:..< 
çjyordum: icabeden kolaylığın yapılmaıina Cia-

«- Jnponyadan yeni mallar ir lazım gelen tebligat yapılmithr. 
geldi ... Damping! ... Daınplng!.:
diye haykırıyorlardı. 

uBe.ni de adeta zorla dükkana 
sokmak istemişlerdi: •. 

((- Canım. • Ilirşey almak Ja. 
zım olsa kendim girmesini bilmi
yor mıyım?.. • diye köpürmiiş
tiim. 

«Onlarsa, hfılll arkamdan yal
vanyorlardı: 

<ı- Be) cf endi... Bir kere 'ba· 
lnn: Yedi buçuk kunışn metre-

Mektep 
defterleri 

Gelecek sene için de 
defter liazirlaniyor 

si... Birlikler Umumt Utipliiinin ne-
ııTaksimden, Maçkadan geçer- zareti altındaki defter tabı l§lerlno 

ken, lenfa\i lenfavl başımızı kal· devam ediliyor. Vil!yetlerin hepsl
dınp etrafı seyrederdik: aoK.ira- ne birer miktar aağıtılmı§tır. lhtl· 
Jık ev.,, cıKirahk hane». aKira- yaçlannın tamamen 8nlenmeııine 
lılt apnrtıman», aKfralık dal- başlanmı~tir. 
ren ... - Mal sahipleri bu yaftalar- 8 . . 
Ja yalvnnrdı, kiracılarsa müst:ığ· u ıene aekız ?1ılyon .defter bası· 
ni lacnğını ve bu mıktann ders yıh lh· 

·;;Sağda çat çat Soldn pat tlyncına tekabill edeceğini yazmıe-
pat ... tık. Önümüzdeki bir ay zarfında 8 

«:_ Nedir bu? _ diye {ideta milyon defter tamamen hazırlana· 
kızardık. _ Boyuna apartıman. cakhr: Birlil<ler !l~umt katipliği bu 
boyuna apartunan... Sermayeyi senerun defter ıh~ı!acım tamamln
:koyncnk başkn fnydalı yer yok dıktan ıonra tabı l§tne aon vermlye
mu?... ccktir. KAğıt tedarik edildikçe def-

"Bcyoğlu mağnzalnrından en ter hazırlanacak vo alllidarlnra 
Jüksiine girerdik. Kasadar pat- tevzi olunacaktır. Bu ıenenin dd
ron çırak, tezgfilıdar, hepsı' bir· terleri geç hazı.rl~nmıştır. ö.nü.mü~
ifen. aEf<ı.ndimiz hazretleri teşrif deki ders aenesırun deftcrlen şımdı
buyurdular! ı> te1işile yerlerinden de,ı hazulanaca.k, ~elece~ sene def· 
fırlar. karşıcı çıkardı; Türkçe ter sıkıntısı çekılmıyeccktır. 
mi, Fransızca mı, Ermenice mi 
hitabooeceklerini şnşmrlanlı. Hindistandan gelecek 

11 Yüzlerine bile bakmazdık: ithalat e•yasi 
ır- Kaça? ... Bu salon takımı x 

150 lira hn? ..• Haydi haydi... Ticaret Vekaleti tarafından tica-
Bu adamcağız kanburunu Çt· rt temaslar yapmak fizere Hindiata· 

lmr.ı çıkara mütevnzı1aşırdı: na gönderilmiJ olan B. Turhan Ti· 
«- Taksit ilen verelum pa- caret ofisi hesabına mal tedarik et-

sam!... mi§tJr. Hindiıtana alpari~ edilen 
«- Fnkat ben bu rengi beğen- mallann bir kısmı hhalat tacirlerine 

miyorurn ... Cılfısım değiştirin ... aittir. Siparişler, Ticaret ofisi namı· 
Hem nakliyesi de Sİ7.den olacak .•• na yapılmı§tır. 
Sonra yfüdc 1 O iskontoyu da Siparl§lerdea bir kısmı yoldadır. 
lmbul etmelisinJz... Bunlar arnaında çuvallar, Ticaret 

cıPatdon, ellerini uğuşturarak: ofisine aittir. Ayrıca. kanaviçe, pn
"- Ya}Jajayfs bir kolaylik. muklu mensucat ıipari§lerin mlihlm 
ııHülasa, şimdiki gibi terslen- bir kısmını te§kil etmektedir. 

mezdik. istiskal olunmazdık. .. ................................... .. 

DUnkll merasbn.den bir enstantane ve yeni yapılacak 
F.debtyat ve Fen fakültelerinin maketi 

latanbul Onlveraiteainin yeni Clerıı 
yılina. clUn aabah' merasimle ba§la& 
mııtır. Üniveralte konferans ıalonu 
erkenden cfolmu§tu. Merasime hep 
bir ~zdan ıöylenen istiklal mareile 
ba§lanınıo, bundan ıonra Ünlvenıi· 
te rektöril B. Cemil Bilse! kllrıilye 
gelerek nutkunu ıöylemiştir. 

Rektör, nutkunda yeni ders yılı
nin verimll ve 1:i'aoarılı olmasını te
menni ettıliten aonra, Üniversitenin 
me.alalnden bahsetmiştir. Bu }'11 Ünl· 
versiteden 719 genç mezun olmuı
tur. Bunlardan 288 i Tıptan, 196 sı 

Hukuktan, 99 u Edebiyattan, 70 1 
Fenden, 60 1 İktisattan. 31 l Di§çl· 
den mezundur. Bu ~ Ünl'Vers1teye 
2390 kişi yazılmı~tır. 

Bu yıl Edebiyat fakültcslnln yeni 
açbğı (Biznııı ıanati tarihi) ve (Kla
sik filoloji) küraülerlne birer profe· 
a8r angaje edilmiştir. ÜçiincU dahili
ye kliniği profesörliiğUne general 
Tevfik Sağlam, Ticaret hukukuna 
Şevket Mehmet Ali t&yin edilmlotir. 

Rektörden eonra ilk dert, profe
sör Kerim Erim tarafından verilml~
tir. 

1 R A D Y O 11 
Tramvay ~.dar~sinin 

otobuslerı 
Tramvay idaresinin Amerikadan 

Bugilnkü progrnnı 
ıipariı ettiği otobüslerin lakenderl
yo limanından ıevkı hakkındaki haı-

12,30 Program, 12,33 Müzik (Pl.), 'berin yanlışlığını yazmıotık. 
12,45 AJnns haberleti, 13 SD.z eserleri D" El kt ·k T fd 
ve onrkılar, 18,03 Salon orkestrası, • u

1
n e ? · ve rnmvay nre• 

ıs 4~ Fasıl heyeti 19 30 Ajans haber- ııne skenderıyeden gelen bir haber
le;!, 19,45 Mllz1t.' 20:15 Radyo oaze- de otobüslere ait bazı parç?lann bu· 
tesi 20 45 Müzik (Pl } 21 Evln t1 günlerde bnreket edecek hır vapurla 
21,15 Müzik (Pl.), • 2ı,ao Kon=:ıa: gönderileceği bildirilmiştir. 
21,45 Kl~k Türk müziği, 22,30 AJnns 
haberleri ve borsalar, 

l'ann sabahki progr.ım 

7,30 Program, 7,32 Vücudwnuzu çn.
Iıştıralun. 7,40 Ajans haberleri, '7,55 
Salon orkestrası. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teıekkür 
27/10/942 salı günU Ankarnda. Al· 

la.hm nı.bmetınc kavuşarnk blzlerl 
ve bUtün sevenlerini dllhun eden rev
glll anamız SIDIKA l\IASKAR'ın 
gerek cenaze merasimine !ştlrlık ede
rek ve gerekse bizznt ve yazı 1le ~ 
zlyette bulunarak büyük a.cunızı pay
laşan bUyüklcrlmlzle. akraba, dost ve 
arkadaşlnrımıza candan teşekkilrle
r1mlzl sunar, kendilerine şükrnnlan
mızı ayn ayn arzedemcyl§lmlzt hoş 
görmelerini dileriz. 

EvlAtlan: Hayriye Yolnl, osman, 
Refika, Muhterem ve 'Ovels 

Mnsknr 

'da 
Talebelerin, gençlerin, sporcu· 
lann tekrar tekrar ıeyredecek

leri emsalsiz sUper film. 
Yarınki Çarşamba: Matineler· 

den itibaren 

Zorunun intikamı 

o 

Müşteri ağa, satıcı uşaktı. Çar· 
şıda pazarcla kunıln ktmıln do
lasırdık. Elimizde sopamız ek
sikti. Şimdi ise panmuzla bir şey 
nlırken öyle horlamyonız, öyle 
sümürülüyonız ki bir dayak ye
medi~rimlz kalıyor! 

O zaman meseleyi anladım. nl\lc- ------------
TEŞEKKÜR 

«Ah, işte benim hasretim o 
eYapa:Jn)i bil kolaylikl» Deni· 
nedir. ..... 

ğer o ikrnmlnr, o maşallahlar 
bnna değiJmlş ... » Ve fefokten bir 
sille yedJm. 

Şimdi diğer bir silleyi yemiş 
oluyorum: 

- Buyurun beyefendi hazret
leri! ... Şunu sntııı nlmaz mısı
nız, ef cndim... Orlstt pasam ... 
Götürelim... Hattd ö meIOn Vu 
dezlre Mösyö? ... 
Meğer bu tarz lltlfatlann lıiç 

biri bize değilmiş... Meğer o tat
b teraneler lktlsadt bir devrin 

Vefatlle nllem.lzl ncılnı içinde bı- Herkesi meraka anlncak ... Hew 
rak:ın eşim ' yecnndan sıçratacak, heleca~ 

RAİKA AYNAGÖZ dan coşturacak hakikt bir cen• 

ün cenaze m~rnslmlnl §ere flendirmek ~-ı:rfıiıvlieiirıiıililk~•vileiıi!E' ı::i" iiiitliiiikıilıidiıieiisiitaiİlniiiı.illll' 
çelenk, telgraf ve mektup göndemtCk ŞEHİR TiYATROLARI 
zahmet Intfunda. bulunara.t ncımıza 

~lrAk eden bllyük komutanlarıma, ~lfü ~n11 !ıli~ Bu n~~N:ımU:!nHt 1~~!0 dn 
meslek atkadaşlanmn, dostıan.ına, mı 
uzak ve yakın bütün akrabalnrıınn ~~! lll]j\ 
minnet ve ştlkrnnlanmı arzederlın. l', Yazruı: Andre Obcy 

Kurmay Albay Avni Aynagöz ili 1 ·ı I'Urkçesl: MUbecceı Yarnr 

e . 

Filminde 
.. •••••111 !\1evsimin en biiyiik Aşk Dramı••mm:ma~ 

Bu Akşam SUMER Sinemasında 
3 büyük yıldız fevkalade bir filmde 

JEAN ARTHUR- MELW/N DOUGLAS 
ve FRED MAC - MURRAY 

Eğlendiren ve ga,yeden bir mevzuda olan 

NE ÇOK KOCAM VAR! 
1 
~ 

Nükteli ve cazibeli komedisinin ilk iraesidir. 
Bu akpm için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

""'••• İ5tanbul'un ıayın Sinema meraklılanna müjde: 
Yannki Çarpnıba matinelerden itibaren 

ÇENBERLiTAŞ Si E ASINDA 
cArabacınin k~ı:fil Henrı·ch Georoeİı."I .~n .. son yarattı~ı en. 
mlnJn ba~ artıstı buyuk annnt tı.bıdeaı 

'1JaKO~M~T 
Bu sene Şark aincma~ında en çok rağbet gören bir aşkın ... 

Bir cinayetin ... 2 yetimin hazin romanı. 

2-ÇALALIM, DANSEDELiM! ____ S:il, 
, _______ Tangolar, Rumbalar filmi. 

,ı111.•• Sinema meraklılarına müjde: ' 
Bu ıene mevsim ba:ıında ipek Sinemasında gösterilerek muazzam 

blr nğbet ve muvafJnkıyet kazanan 
Yeni Amerikan ylldw G E N E T t E R N E Y'in yarattığı 

KAN VE G. i 
filmi halkımızın umumt dileği ile bir haf ta daha gösterilecektir. 

Ayni programda. göreceğiniz ikinci büyük filim: 

DŞKlEN~~ 
Ba§ rollerde: 

lngrid Bergman - Robert Mongomery 

Yann matinelerden itibaren: iPEK Sinemasında 

~------- Büyük Keman üstadı 
.. · ... ~ .. .:. . 

HASCHA HEiFETZ 
ANDREA LEEDS - JOE Mc. CREA 

GENE REYNOLDS ve WALTER BRENNAU 
gibi büyiik Yıldızlann : tirukile yarattığı 

ilahi Keman 
harikalar harikası musiki filminde 

Bu Perıembe akJMU S A B A Y Sinemasindn 

'- Perııembe Gala Suaresi için biletler CV\ elden nlınnbilir. , 
Dünyanın 8 inci h&.rikatı .......................... . 

35 senelik sinema tarihinin ŞAH ESERi 

BA.GDAT 
BIRSIZI 

Babam \'aliydi. Çocukluğumda 
biitün muhitim bana: aAman, 
dfinden bugün gUzelslnJz pa
~nm!'ll muamelesi ederdi. Ben ga
fil de bu ntifatlan kendi kara 
gözlerim için sanırdım. Derken 
kanadının altına sığınaıltm 
odam öldü. fstanbulun kalaba· 
lığındaki yüz bin bedbaht ço
cuktnn bir yetim de ben oldwn. 

icabıymış ... 
Geçti! Gitti! 
İşte bunlann hasretini çeklyo-

11 ikincitetrln ÇARŞAMBA alqanu 
Müatesna Sinema Müsameresi ile 

lstanbulun en büyük iki Sineması olan: 

Deniz fabrikalan umum müdürlüğünden: M E L E K ve i P E K 
Buhar ma.klnelerl, Dizel ve benzin motörlerl tamiratında çalı§tınlmnk l 1 

üzere b1rlnc1 .sınıf tesvlyecllere lhtiya.9 vardır. Talip olanlnnn bonserv1s ve 

1

. Sinemalarında birden 
1y1 hnl ktl~tıarlle birlikte 1mlthan edilmek üzere Gölcl\k den1z fn.briknları Sayın halkımıza takdim edilecektir. ,. 
genel mlldürlüğtıne mürnca.:1tıan. .ıoo~, ~-••••••••••••••••••••••-.-

mm .•. 
Ve bunlar az §ey de~l<ll! 

(VA ~ N1l) 

Amcabeye göre ... 

- Ticaret ulem':ıde yeni yenil ••• Bunların en urarlısı zlnclrle-ı ... lzmlr Beledly~si bunun önüne ı ... H ngl tüccarı bu iş 
nlı,.Hrtf ııekilleri türedi Amcabey ... me satııı deniyor... geçmek için piyasayı gizlice kontro- yaknlar a ... 

la karnr vermiııl.. • 
• 

Us tünde 1 ... Adını, sanını halka bildirip ı -Az mı dedin~ ... 
kt'pnze edecekmiş... A. - Evet nzl... Böyle z'ııcirll 

A. - Bu ecza dn nzl... ihtikura z.incirli ceza gerek!. .. 
' 



iÇiN 
Veni Tokalan 

-- En makbule geçecek hediye -
.,..,... ..,. .... .._ ....... ++ Wr 

PARKER 
Eksiltme ilinı 

Nafia Vekilliğinden: 

Pu r .ını 
KULLANIVORUM • 

BIJ'al11I lıllp1dlJI& caddealnde Amedbıı lltareU bqılmda Ho. 1H 

un - tatanbal Onh••• Tip 
:rütllteslnden aldılım Jll"'9& ·
danımı DJi etı1m. Yenlllnl alaca-
IJmd•n _...,un hJo bir q...,U ,S-
ıv. Tıp atonıesl - 8lnıt 

Ho. 25M Herza& Yılda 

ZA D - lHO - 1M1 ;vı1m& atı llle 
bltlrme diplomamı Fen Palctllteat 
ıancmmd& zaJl olmUftm'. YeııJllıı1 
aJacatımdan est1a1n1n büml oıma
dllını Uln ederim. 

Baydarpqa Uııell m~dan 

lıılflterrem otlu Bm1n a Jla7k&l 

istanbul ~ altmcl il1lbk ld-
•Ulh>deu M2/200 

OrJe Ardlt tarafmdan mubııldema 
S&matn suıu ManutJr Marmara 
cadde.si 142 No. da iten hilen ıta
metgAhı meçhw AIOP Acemıaa aley
h!n ~ açılan ihtar d&nam::ı maha
tem 80DUDda! TaratJarm bn ko
ca oldulclan ve mtıddeallıJh Jroea.nın 
ttlenmenln JrencUllne tahmil eWl1 
ftZlfel r1 lfa etmemek m••cUie ka
nsını erketııtı §thadetıe saiılt oı
dutundan T. K. lııl. a1nln 132 et mad
dellne tnfUauı mtıddeale,b1D bir a7 
artmda Jransuun bulundutu haneye 
41&ımelbıe lüzumu lhtarma 1111 k11· 
?Uf muarlfl muhatemmdn dlfthJa 
WımlHne temylsl bbll obmlC tllıere 

1 10 N2 tarlh1nde tarar ~ Dlm 
nretı 111Ulen dlftD!ıaneJe ualmıt 
oldutundan m8ddeale:vhln l1Aa tarl
lllnden lttbaren oıı bel ... .arfmda 
mlwua t.emJ1s ta1elilBde buluu
machlı taktirde btltmtln tametme.st 
AJ'l)acalı tebllt :rertne ~ tızere 
Uln olunur. 

DERMOJE 
YANJK. ÇATLAK, mava" 
C..11.D YARALARINA tlYbJlde 
1y1 seur. Derinin tutltnmtıllM 
•• 79Dllemnellne bllılDet dt. 

BiR 

Pren••• 

ALLA TRDUBETSlOY 
&balnm aillatıyor: 
* Onun blr çoa cutp n 

,_. rentlerl ftl'dll' 
Jt o. blth tallındııun 

pudraludaa daba lDce 

" dalla baftftlr. 
• ODdald llültl ~ 

Ml1a lrokUUU peıeiUt 
edtJOl'WD. 

• o. bOtfln ıon ablt taıır. 
Çlnkt tertibinde bqu 
bit bir pudrada babın· 
maJU Krema lrOpOIO 
ftl'dlr.t * Tatmart•. rtldrb ba· 
ftJa nlmlD TIDI ~ 
bJOD ...,.. lıtntml ....... , .. .... ..... . ,.. ..... . 

Jt _..._ ld IMr Dl ... ................... ......... .,. '* padra 
...... fr ........ 

latanbal aaı .. S.nat Obla ahm aabm 
Komi.,-. Reialiiindm: 

il. l'1. I&, Tat.an Kati Te. tbaJtnba T. O, 8. 
Kunlf U Ka L. t. X. 

ftıı bak eoo 1100 Ad too0 ıaao 

Hm 

CARET VEKALETi iÇ TiCARET UMUM 
MODOIU.OCUNDENı 

S. DlYAMANDlYEF 
.. ••9MDblJ:ra l'abrttuma mtlracaat edbıbı. Telefon: "°919 __ .. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari !ıletme 
Umum idaresi ilinlan 

Maliye vekaletinden lstanbul Bölge Sanat Okulu 1 _ :uau dairelerı lbt11acı 1o1ıı 1800 top b1r taranı. 2900 top fıld &arafJa 
"d.. ı ·· v.. d :ve ellll bub lcıeU a.. mu ur ugun en: ~"=1:. ===·000 adi& cety 

Otalumuzda dalml çabfm•t 8lere temıecmk " ~ anlar, tJi 2 - Vpb...,.... bula ttcretl 8110 liradır. 
bir 11o119 Jhttıa9 ftl'dlr. Talip oJanJana imtihan edllmelE llere otul mtl- s -~ teminatı ııa lira 21 lm'altm'. 
dtlrltlllne ~~ etmeleri. (1003) 4 -~ LnUmi. n bımtUl evrak mldtlrUlllbıden, t.tuı1nd4a 

Dolmal>ab98de ııaııı. eYllQa maUNa -.barı mem.urıutmıdan mmr. 
Mal• e veka• ıet•ınden 5 -.Et.slltmell f/ll/Mt OU'luaila llDI aa& ll otulda maU1e yetAJeU IY tevszım ve tıymetll evrat mtldtlr!Qlnclea mtltetettll lblltme komlqo-

ftUDc.1. yapılacaktır. 
ı - lıılall7e daireleri lhtı7acı le; n tabettlrllecet '19250 adet defter.in bu- İstetlllerln 2490 numaralı kanunun 2 n ı inci maddelerlDde 1Ullı 

tı acreu tapalı zarf usulile eksiltmeye tonuımuttur. belgeler muvakkat teminat matbus ye:va banta kefalet mettublle blrllttıl 
1 - Muhımmen balkı lcre\l HO 12 Ura elll 1mıııftm'. kanunun tartfatı dalrealnde komisyona mtıracaatıan. (1'11) 

1 - Muvakkat teminatı 1951 Ura M kuruftur. 
4 - eutn&mul 1 Ura SO turuf mutablllnct. lnazım Ye tıJlllttll evrat 

mDdtlrlOlilnden, İltanbulda Dolmabahçede Dlll1Je evratı matbua amban 
memurlutundan Yerlllr. Maliye vekaletinden 

ı - Dllltmeal '111/9'2 Cal'f&IBba ıOnD aaat H tı otuzda maliye YetlleU 1 - 1ıı1a117e daireleri UıUJacı için tabettlrllecetc 111520 cllt kc\çanm bam 
Lensım ve tıymetll evrat mtldtlrltllfhıde• mtltefekkll ~kstltme tomlsyo- tıcretl kapalı arf UIUllle eblltme7e tmıulmuttur. 
nunca J&pılacaktar. 2 - Mwbammen balla tcrett 213H Ura tO turuttur. 

ı.tetmertn 2490 numaralı kanunun 2 Ye 1 tlnctl maddelertndt ıazıh ı - Muvatbt temtn&tı lllfM lira doksan altı tuıııf&ur. 
belpler muvattat teminat makbuz YtJa banb kefalet mettubDe blrlltte 4 - Şartnameel ı lira 27 kurul matab'llnde ıenmm ft tıJme&U nrak 
tanmum &arlfatı dalrellnde komalJona mOracaa&ıan. (8'11) mtldtlrlQtlnden latanbalda Dolma~ ma1s,e enaJa matbua amban 

--------------------------------------------- memurlulandaunrWr. 

Deniz fabrikaları umunı mUdUrlUOUndenı =._mı,..~"= ::.::1 

-ı::~=:..ıı:-= 
OaıctUı: dents flıbrtb1an tein d6tlmctbe ~ C6r1Ud1111Dden ~ !.stetlllerln 2480 numaralı tananan 2 n S IDctl maddelerinde JUJ11 

1erln JJI& kAlldı Ye ~erOe b1rUtte lmtlban edllmet llere seneJ belctıer mınattat teminat matbul nJa banb kefalet met&ublle blrllttl 
mldtlrUlle mtnıcaat.1an. .ıooe. tananmı tarlfatı dalrtllnde tomlQona mtlracaaUan. <fil> 

SÜMER BANK 

Bakırköy Baz Fabrıkası MUdUrlUOlndan 
Açık Eksiltme ilanı 

1 - Fahribmn abpp iakelem tamir Ye tefti itoiliii Tahlt &at 
ilzerindİıia açak ebiltme ile miiteaWıide wrilecektir. 

2 - ihale 9/11/942 pazaıt.ı sUnl .. t 14 te Fahrib 
dUrl616nde xapdacakm. 

S - Mwmma ifGilik Weli 3083.40 lira olup leteklilerin 
" 7.5 Uhetinc:le 231.26 1ira7ı mVYübt teminat olarak F.ahrib 
Temetine 7UUmalan llmnchr. (Banka mebaha da bhul edilir.) 

4 - S. ... ait fenni tutname. plb n Talüdi 8at cetTeDed 
Falmb Balam eefliiinden aör61ehilir. 

' - J.tekliİerin iWe slall .aat 12 7• kadar temhaat paralarim 
7atmmf olmalan Jlmndll'. 

Memur alınacak 

Ltalabul Jandarma Sabn alma komisyonundan: 
l'lat lllmlldad 1 1 

.. 

6 - Reaml .. le pul ft ~elWİ7• 11DI r.uaJer mltMhhi.. ~-
de mittir. - -

llllftll Ura .... 
• ırı eo • t• • 

---------------------- adQ TOrtııede Yanpı, Ra,.a&. Jlüllp& ye bu 8llorta lfleıtıe 1lletl1l1 ol· 1 1 ~IO ~ 
mat tme ananı hikamıtr dalıellDde '8lcll edllftlk bUlb faallJe& ha- latanbal Vakıflar Direktörlilil hiıılan - ...., Jlnde bulanan Dolan TGtt 8lprta Anonim llrımt bu iten mlracaatla .. ____________________ _. 

ll 119 00 
1 49 21 

800 38 00 
JlalU1 .Acentelllbıe ~ ..... 'fUllJD. Ba,Ja&, naldJJa& •• tua ---
ta lflerile metlul 0 olmak ... ft. llleıden dala• diftlarda btmbı mahte-
IMlerde mlddel, m~ '9 .._. ~~tıarUe J1mıt bahmmat 
ilin tbralıım YanfOllan• taılia eMllbil .......... 

K1Jf111& llaort& ~ teftlt ft M ltdılll V' IMIWtnm 
tarih n 1141 .-,ılı tuımı hbtlmJerlne mUTaflk l&tJmlt a..- .. 
ebnnlr. 

ET VEKALETi 1C TiCARET UMUM 
MODOitLOCUNDENı 


