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l'ıtı:ır ~linll ac:ılan nüyUk :\llllt't Mecli i nıle Milli erıelik nutuklarını söyledlll"r. Dalı.ili \"e harki IV'l"t>flml71 anlatan Jrıönü. bir rok 
ln~ıetcr üıerlıııle Jiıksck direktifler \ ererek ÜLerimıLc du-:cn \aLlfeleri de i~uret buyurmu-ı oldular. Yukarıdak i re .. ımler )lill ı ı,crı nutuklarını 

stil·lerken teı.blt etmekte , e !\tedls azala rını gö!ıter ınckted l r. 

Nutkun 
akisleri 
Nutuk, her ta
rafta sevinçle 
karşılandı 

boz;ı y~ rf erde zch '. re 
f Yc tlarındo d üşüklük 

be '. li oldu 
ı..: 11 karn. 2 (Vatan ) - Reis!cilmhur 
l ~ı Pt lnönU'nUn dUn B. M. Mec
lerı"de söyledikleri nutkun derin a kis· 
tıı devanı etmektedir. Bu nutuk 1 RelslcUmhurumuz !\lllll Şet lnönil '.\lecll'ıln a1:ılı' gilnilnde '.\feellııe gelirlerken Vekiller tarafından karşıla nı llrn 

~~hkcUn her tarafında h~k kiltl~ ----~~------------~----~------~----------------~----~--------~--~------~ 
~etı tarafından bUyUk bir memnunı- 1 St ı • t d · 
h e karşılanmış her tarafta derin a ıngra ayanıyor 
t:ıe tesır bırokm;ştır. VilA.yetlerden 
ı.. 11 haberlerde bu cihet bilhassa te
"iltUz 
~ ettırtımckte ve hattA. bazı yer -

bıı e ~hlre fiyatlarında sukuUar Ruslar, Nalçık bo··ıgesı·nde e g!SrUldUğU bildirilmektedir. 

'---=--- --
Mısırdan çok nazik bir vaziyette 

pirinç 
alacağız 

lobin ton idhalat 
Yapacağız 

ı.,~kovele birkaç güne 
1\ cı cl or imzoranocok 

il kar llı~llıl a, 2 (Vatan) - Mısır'dan 
ha,1 lıeketınıize 10 bin ton pirinç it· 
lıal'a llkkındakl mUzakereler son saf. 
Cıt-ı t~!rınıştır. Yeni bir mAnl çıkma
l'ıt L lkdirde mukavele bir kaç gtl-

"'lld Ce ar imzalanacaktır. 
l!Jıa11

11~ Mısır'd:ın 10 bin ton şeker 
't lıo~Çln bazı müzakereler yapıldığı 
bı;·tırıu Gınete bu hususta tekliflerde 
~ söylenmektedir. 

Dün akşam 
Zelzele oldu 

('.) . 
~ce saat sekız bu-

Çukta olan sarsıntı 

Terek kesiminde Almanlar 
ediyorlar. Alagir şehri 

taarruzlarına devam 
Almanlara geçti 

Berlln, 2 (A.A.) - Alman ordu
l&n başkumandanlııtının tebliği: 

Dağlık bir bölgede ve oldukça: sarp 
arazi Uzcrlnde hareket eden piyade, 
TuapSe demlryolu kesimi boyunca 

yapılan çetin muharebeler esnasında 
yeni ileri hareketler kaydetmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Bir kaç dllşman grupu kuşatılmış. 
imha edilmi~ ve mUteaddid karşı ta· 

arruzlar pUskUrtlllmUştUr. 
Terek'in batısında Alman teşkilleri 

tarafından çok arızalı arazı ilzerlnd' 
yapılan taarruz. müteaddit çayların 

(Devamı 8a. S, SU. S de) /X/ 

Libya cephesinde 

Çetin savaşlardan sonra 
durgunluk başladı 

Kahire, 2 (A.A.) - Reut~rin 
hususi muhabiri bildiriyor: 

ElAlemeyn meydan muharebesin_ 
de bir duraklama devresi hasıl ol· 
muştur. Sekizinci ordu ile düş. 

'

' manın esas kuvvetler!, tam bir haf. 
ta süren harekAttan ısonrıı şimdi 
birblrlerlr.den ayrılmışlardır. 
Düşmanın sabıt tlerl müdafaa 

mevzllerlnde en tlcrl gidilen nok. 

dan Elakmeyn cephesinin şimal ke. I btr Avustralya tümeninin bulundu · 
sl:nln~e yapılan karşı taarruz, diln- ı ğu kesimde önemli kayıplarla püs. 
ku gun de devam e tmiştir. Mevzi- kürtülmüştUr. 
lere glrmtş olan dilsman, bilhassa ı (Df',·amı ~a : '!, Sil: '! de ) / */ 

Uzak şarkta 
ta!arda son dört g t?ce içlr.de bir H d • h b 
çok müttefik kıblar mevkllcrlnı ava ve en 1 z a r ,· 
yavaş yavaş düzeltmeye muvaffak 
olmuşlarJ•r. 

Bütün cumartesi gUnil bir Al· d d • 
man taburunun çevrilmek tehlike. ev a m e 1 yor 
sini göze alarak şıddetle müdafaa-

(:!' d d f'. f" da bulunduf'u bir noktada <bu mu. ..... A th ... 1 k ,, e 1 geç 1 ~uac r ur un umum ·arar· ı mnn işgali altında bulunan kısmı· 
blbı 1 kavemetl kırmak için çetin mu· 

16 .. a,. &kşatn şehrimizde saat 20 yl 1 harebcJer devam etmiştir. g .. ı •. , ~ ı f\ .A.) - Tebliğ: na taarruz etmişlerdir. Neticeler 
ı r .. ~~e h ti . Dllıinln şimali garbislndekl kc. müşahade edilememiştir. 

ı:cı~ 1 "'e ılır der<ıc.-ı şiddetlice Berile. 2 (A.A.) - Tebliğ: simde ki.ıC"ilk müttcf·k orta bom- Buin Faizi'nin şimali şarki ke ı. 
e "'rnııştu • Alman - İtalyan kıtaları tar::fın, ba tayyare toplulukları şehrin dUs. (Oe\"amı Sa. S, Sü. S del <+> 

. 

Hariçten fazla mal idhali suretile glda 
maddeler,i fiyat arının makul dereceyi 

buıması temin edi"'ecek 
Ankara. 2 (Vatan) - Heyeti Vekile bugUn öğle· 

den sonra saat 15.30 da Başvekil ŞU1u1i Snracıığ· 

ıu·nun reis11ği'lde toplanmış ve nıllzakerelcr ak· 
şam saat 20 den sonraya kadar de\·am etmiştir. 

Jçtlmada gerek ia:;oc işlerinin. gl'rek diğer mühim 

• :r:•e:~\~:~~::~kf~c~i~:i~d:~~a:ıe~:,~:;~llı; ~~~~:~:;~ ı 1 
dir. Hiikfımetin yeni kararları hakkında hıı dnkl
kaya kııdar hiçbir mıı ' unıııt yoktur. Fakat bun· 

!arın gelecek haftaya kadar kııt'ıyct ke•bederelt 
Meclise sevkedilmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Kanun mevzmınu teşkil edecek mühim meseleler 

===============-, 
arasında hUkfımetln devlet memurlarına ve ailele-
rine parasız olarak verece~! ve SUmenbank'rn ken· 
di fabrika'arında hazırladığı kumaşlar meselesi de 
vardır. Uç tip olarak yapılan kumaşların mühim 
bir kısmı imal edilmiş hulunmnktadır. Memurlara 
ayRkkabı verilmesinden vazgeçilmiştir. HUkOmetln 
memur. mlltekait, Eytam ,.e Eramlle da)'tıtacağı 

zahireler meselesinin de bir kanun şeklinde Mecli· 
se arı.edeceği kuvvetle soylenmektf'dlr. HlikOmet 
herhalde ge' iri mahdut klmşelerln vaziyetlerini iyi
lr.~tirmek için nıilmkiln olan sUratle harekete geç

-:Ue\'amı ~a. ıs, Sil. "l de) (// ) 

~=========================================I 

Şehir Meclisi, dün ilk 
toplantısını yaptı 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 
Kırdar devreyi bir nutukla açtı 

~----
İstanbul Umumi Meclisınl n dör-

düncu ıntihap devresinin birinci yı
lı toplantısı dün saat H de Vail 
ve Beledıye Rc!si Doktor Lüt[I Kır 
darın bir nutku ile açılmıştır. Vali, 
nutkunda btanb'..11 şehr inin ehem. 
ıniyctindcn bahi~le onun çevresin. 
deki kazalar ı temsil eden azaları 

tebrik etmiş. Milli Şefimiı; ve Rei. 
slcümhurumuz, En Büyüğümüz İs· 
met 1nön [ini.in dahiyane idaresi 
kıymetli rehberliği ve himayesi al. 
tında en müşkül şartlar içinde da
hi yükselme ve ilerleme yolunda 
olan T ürk milletinin hizmetinde bu_ 
lunmanın değer biçilmez b!r kıy. 
met olduğur.u söyl mlştir. 

Bundan scnra, Vali, İstanbul şch. 
rinin geniş nüfusunun kalabalık ol. 
duğundan, lhtiyaçlar:nın pek faz. 
ta ve çeşitli olduğunu ve bu işlc-

(De\·amı ~a. 3, Sil. 2 de) »-« 

.. 
• 

Şeltlr mecli-;loln ıl ii n n çılı~ ınıla \ 'ali nutkunu söylüyor 

·- ·~------------------·~---------------------------------------------

0 ni versite dün açıldı · 

sene, Üniversiteden 
genç mezun olrTiuş 

Geçen 
746 

Uni\·er-;ilf'91tn fted açılı' törenlndP binlerre tAlrlır bulıınıl n 

1stanbu1 Üniversitesi 1942 • 943 versitcnln 10 uncu ders yılını aç. nasıl alakadar olduğunu, yanan. Fen 
ders senesine dün sabah saat do· mıştır: Rektör söylediği nutukta FakUltcslnln yerine şüratle ve nıo. 
k uzda Üniversite konferans salo. Üniversitenin bu sene ne gibi şart. dcrn bir tarzda bir binanın ir.~ası
nunda y&pılan merasimle başlan· lor içinde tedrisa ta başladığını, bli· na başlanctıf;ını anlatarak demiştir 
m!§ ve bu r.dan sonra Rektör. ünı. yillıderlmlzln Üniversite işleri ile ki: (Sonu Sa: S, ::.ü : 4 de) «=• 
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Üniversiteden A~~a~~~!da Milli Şefimizin Önemli 

Oniversıtemizd :J · ilk iş olarak bir 
istihbarat bürosu kurulm~.I. :l:r 

lstanbul Unlversltesl dlln parlak 1 ve talebelerin konuşmak, oynamak ve 
bir törenle yeni ders yılına başladı. eğlenmek Uzere buluşabilecekleri ku
Kısa mazisinde bUyUk başarılarını !Uplcr tesis edilmelidir. 
gcirtlp, ebedi istikbalinde daha bUyUk Spor meselesi de artık kuvveden 
başarılarını görmek ıstedlğtmlz ıs- fille çıkmış ouıunmeJı ve her spor 
tanbul Unlversitesim1en önUmUzdekt sahasında parlamış Unlversıte takım

yıl lçın çok hem de tahmin ve tasav· larııe beraber, sporu zevk olarak ya
vur edilen şeylerden pek daha çok panlara da ımkli.n verumelldlr. 
şeyler bekliyoruz. Unlversltelllere, kapalı salon, açık 

Türk cemiyetinin 1rndretll eleman- saha, duş ve her tUrlU ıevaum temin 
ıarı arasına katılıp yarınkı ce~ııyetın 
dinamik sımasmda rol oynıyacak olan 
nesli yetiştiren lstanbul Untversitesı· 
nln geçen sene talebenin duyup gö
remediği, görtlp de eliyle tutamadığı 
kUçUk. fakat ktlçUk olmasına rağmen 
çok bUyUk işleri başarmak mecburi· 
yetinde olduğunu tahmin ediyoruz. 

Basit ve ıuzumsuz gibl görUnen 
ufak şeyler, bazan o kadar bUyUk 
neticeler, aksUJAmeller doğunır ki 
bunların günU, hatta. saati geçince 
hnllcdllmesl halledllememeslle mUsa· 
\ldlr. 

Hayatını ılme, irfana vakfetmiş 
her talebe, Unıversltenln ezeli ve 
ebedi talebcsıdır. Fakat h:ı.yat, ve za. 
ruretler. insanları öy1e aykırı yolla
ra sürUklemekte ve onları öyle ıstı-

edilmelidir. 
Bağrında 11 bin genç barındıran 

Unıversltemlzln, 10 uncu ~ılış yıldö. 
nUmUnde. ondan çok şeyler bekliyo
ruz. Keyfiyetçe yükseli~. kemiyyetçe 
yükselişi geçmelidir. 

BugUn dünya Unlverslteleri kalite
sine erişmiş ve hatta bazılarıııı geç
miş oısn üniversitemiz, yalnız tedr!s 
heyetlie değil, talebelerile kalkırıa
cakttr. Talebe, isteklerini bUyUklerlne 
duyurmalı ve onlardan yarjını ıste
melldlr. 

TUrk cümhurfyetl ve Tllrk hUk~
metı kadtrşlnastır. Yarının idaresini 
ellerine bırakacağı genç neslln l)•Uk
selmesı için bUtUn varlığı ile çalışı

yor. Onlardan hiçbir şeyi esirgemiyor. 
Gençlik bu kadirşinaslığı suılstlmal 

etmemeli ve memlekete daha :aydalı 
birer eleman haline gelmek için biraz 
da kendi fedo.ktı.rlık etmelldlr. 

Yenl senenin açılış gününde bu fe

kametıere sevketmektedir ki, her ta
lebe zarurt olarak ebedi talebelikten 
vıızgeçıp Unlversltede 4 ve azamı 
5 • 6 sene gibi bir devre talebe oı:ı.

r:ı'k kalmakta ve bu tatlı hayatı kısa dakO.rlığ'ı hem genç nesilden, hem de 
bir zamanda terketmektedır. Unıver- Unlverııtte heyetinden bekliyoruz. 
site davamız başlı başına bir mem-
leket dAvuıdır. BUyUk ı:,ıere teması, 

başka bir yazıya bırakarak, bugün, 
kUçUk, basit fakat hayatı bir kaç 
noktaya temas edeceğız. 

Kitap, not, hoca, lmtlhan sistemi, 
Ussu mizan denılen not usulü, Semi
ner. lli.boratuvar vesaıre her birisi 
tızerlnde yeni kararlar alınmasını 

k:ap ettıren btrer mevzu halinde mü
nakaşa cdtlmeğe muhtaç meselcler
dır. Fakat biz, yukarıda da ı~ret et
tiğımız gibi bunları başka bir zaman· 
de mUnaıuı.şa etmek Uzere, .şlmdililt 

geçlyor ve yalnız basit görUnen ve 
lüzumu hissedilmiyor zannedilen bir 
kaç noktaya tema.s edeceğiz. 

ı - Unlversltede bir ıstıfıbarat 
Bürosunun kurulması ıa.zımdır. Her 
halebe, gireceği fakUlte hakkında bu 

Bir şF ntajcı kumpanyası 

hakkm~a tahkikat 
ya pılıyor 

Beyoğiu semtlnın büyük mağaza 
ve tıcarethnnelerlnl muhtelif su
retlerle dolandıran veya bu mües~ 
scscleri işine gelmeyen vaziyetler. 
de thtlkArcı diye za.bıtaya haber 
vermek suretlle hınç almatı mes
lek edinen bir şantnjçı kumpanyası 
hakkında MllU Korunma mahkeme 

' si tarafındcn tahkikat yapılmasına 
karar verilmiştir . 

Bu şantaj vakalarından biri, bun 

dan bir milddet evvel Beyoğlu İs-

bUrodan istediği ma!Omatı ala:bllme- tlklftl caddesinde 54 numarada otu· 
ıı ve hareketini ona göre ayarlama· ran Artın adında• bir adama çat. 
lıdır. Bu bUro, istidadı olmıyan bir 

mıştır. 
talebenin yanlış bir yola .sUrUklenme. 
sine mll.nt olabilir. Istldatları verim- İstlklftl caddesindeki mağazasın-

Oç ev, dört 
tamamen 

dükkan 
yandı 

Dün Ayvansarayda 4 dükkanm 
ve üç evin yanmasılc rn:tıcelenen 

bır yanaın hadısesı olmuştur. 

Ayvansaray caddesınde 39 nu. 
maralı kunduracı Hakkı, 41 numa: 
ralı aşçı Yakubun ve 43 numaralı 
Halılln birer kulübe şcı<ilnde olan 
dükkanları yanyana bulunmaktadır. 

Bu ahşap kulübelerden Yakubun 
aşçı dUkkAnından di.ın sabah sdat 
7,5 ta bir yaneın çıknııştır. Yan.. 
gın Rıvılcımları etrafa dağılarak, bu 
dükkanların arkasında bulunan To 
doriye, Ednya ve Kiiz.ıma alt liç 
ahşap ev de tamamen yanmıştı:-. 

Yan&ır.ın aşçı çıragınm bir ihmal\ 
yOzündcn çıktısı :zanr.edllmektedlr. 
Bu hususta tahkikat yapılm&kt.1-

dır. 

İnsanca zayiat yoktur. ~ıladdt zl. 
~anın 5000 lırayı bulduC.u tahmtn 
cd ılmektedır. Bu ı:v ve clükkanlır. 
d:ı.n hiçbirl sıgortalı detıildır. 

Zeytinyağc.lar bt:gUn 
Ankırada toplanıyorlar 
Ticaret Vekliletl , zeytinyağı stan 

dardı üzerinde görUıimelk üzere, 
z yttnyağı tacirlerini Ankaraya da. 
vct etmişti. 

İstanbul Tıcaret ve Sanayi Oda. 
sından Necmi Komlll bu toplantı

ya iştirak etmek üz.ere Ankaraya 
gitmiştir. 

İlk görüşme. bugün Ankarad~ 
Refik Saydam Sıhhat Enstitüsün
de yapılacaktır. 

İçtimada memlckeUmizde lstih. 

sol edilmekte olan zeytin yağlarının 

tlpleştırllmesi hususunda müzake-

relerde bulunulacaktır. 

D.rilerimize talip 
faZI A laştı 

Macarlarla Almanların memle
ketimizden, belli esaslar dahlllnd<r 
derı mübayaa etmek üzere temas
lara geçUğl haber alınmıştır. Bu 
maksatla Macar ve Çekler namına 
deri fabrikatörleri mümessiiı Ju. 
rcnka şehrimize gelmış ve temas. 
!ara başlamıştır. Doktor Şaft ta ay. 
rıca temaslar yapmaktadır. Ecr.e· 
bl alıcıların piyasaya gtrlşl bir 
müddettenberi hareketsiz duran 
derı piyasasında hareket uyandır. 
mıştır. Dün, kilçUk baş hayvan de_ 
rilerl üznlnde hararetli muamele
ler olmuş ve fiyatlar biraz yüksel
miştir. 

Evine zar:a g·rmek isti-
yen adamı öl Juren 

ka tlmrn muhakemesi 

11 yollara sUrOkllyeblllr. Boşuna mu- da Avrupa ıckllerı satışı acenteli. 
racıuıt yüzünden fakilltelerln sırtına ğlnl yapan Artının dllkkAnına Ne
ytlklenen yUk biraz hafifler ve hiç sim adında bir adam gelerek ken.. 
olmazsa bu suretle, fakülte dekan· dlslnln lzmlrde ve Mersinde içki 
lıkları kayıt'ı talebelerlle daha ya-
kından meşgul olabilmek fırsatını mağazaları olduğunu söylemiş, bu sıııvride yalnız başına oiurdueu 
elde ederler. mağazalar çln Artlnden içki iste. eve zorla elrmek isteyen bir ada-

2 - Unlverslt<'dc yıyccek meselesi: mlştlr. Bu suretle ticari bir anlaşma mı öldüren katil kadının mahkeme. 
Unlvt-rstte tabldotunun kurulma za- yaparak külliyetli miktarda lçklyı stne dün de 2 inci a4ır cezada de-

vam olunmuştur. 
man gcınıış, hattlı çoktan geçmiştir ıılıp sıvışmış. Vakadan zabıta hB-
b 1 T lebey .. ucu• ,.n bol g d .. I y· Emine adında.ki bu kadın, Hasan 1 e... 1 " .. ~ ı .. 1 l· berdar edilerek Nesim hakkında 
yccek temin etmek için, Unlversıte adındaki mütecavlzl gece yarısın-
ııarekete geçmeli \'e talebelerin şura- tahkikat yapılırken, bu dolandırı-
a:ı. burada yemek yemelerıne ve hat- cının başka mağazalara da bu tşl 
tfi bazı fakir talebenin gUnUnll zey- yaptığı haber alınmış ve vaka Milli 
tin ekmekle geçirmelerine mtı.nl oı- Korunma mııhkemeslne aksetmiş. 

dan :!lonra kapısını zorlayarak içeri 

girmesine mfınl olmak istemiş, ve 

bu yüzden Hasan1 öldGrmü§lür. 

Mahkeme. Eminenin böy!e bir 
malıdır. tir. Suçlu sanılan Nesim hakkında 

3 Ta"ebenın fikri, ruhi ve bedeni tecavüz karşısında evin başka ye-n rıncl Milli Korunma mahkemesi 
ırnvvcunı arttıracak teşekküller kU· 
rulmalı \'e talebeler kahve koşelerln· 
den kurtarılmalıdır. 

tir. 
tahkikat 1 k 1 

rinden dışarı kaçıp kaçamıyacağının 
açı masına arar verm ş-

tabkik edilmesine karar vermlşt·r. 

DUnyıı Unlvcrsitelerinde gordilğil· 

muz talebe cemiyetleri, taıebe tcşek
kUlleri Unlversıtemlzde ihya edilmeli 

Kaptan yerinden kalktı, tenha blr kö
, ey.e çekildiler. 

lDA\ILliDflt\J 
:}?ll:>A\~l~ 

Dev odom 

- Prenses Manlesrska'nın kamarasın
da bir cinayet otmuş .. blrislnl öldürmüş. 

' ler .. Kontes Anlya biraz evvel kamaraya 
inmişti. Tel6ş ve heyecanla gellp bize hA
dlscyl haber verdi. 

Kaptan yerinden cırlıyarak: 
- Ne söylüyorsunuz? Prensesin kama. 

rdsında bir cinayet mi olmuş? 
- Evet .• tafsllflt öğrenmek isterseniz 

benimle beraber geliniz, sizi prensesle kı. 
zının yanına götüreyim. 

'""•k"'• sö•Uveblllr bir karakU:rde d h kla rken d'şarda~ temiz ve insani olan büyükler a. -ye .,.. " " raz a a ya şı . • .. 
ve kunette olduj'Umaz lçln pollU· ı ıı b i çık konuşurlar. Mllll Şcfımlz ls. &elen ve ıçerde &izli g z ız ze-

met tnönil Meclisteki onemli kamızı relecellte de &ebatla taklp hırlemek. btrbırlmızden ayırmak 1 
hıtabeslnde açık konuştu, Bu ht- e"1ıekten çeklnmlyecettz. Slyaeetı. ısteyen muzır cereyanlara asla ka· 
tabe, Sayın Şefimizin Türk mil- mlzdekl dlirUıltlütUn ber tarafa aJt pıımamal:yız. Cümhurıyet hukO. I 
lctı önünde, bütün dünya karşı. 1ayda1ıt.rınnı, bUtUn mabarlplerce metımız.n b:zı oızden daha !yl 

sında. kuvvetini, y düşündüğunü ve 1 

~~;:rs:~~~~n:ed_ r .............. J.._h%? a zBa nO: R~A...,N~ ..... 1 ~~nu ':ı:c::;1:~~ ., 
dıne, Tilrk mil. S 8 n yük ışkc rlle ıçcr. 
lettne ve Türk \. . ı de ve dışard~ :s-
ordusuna olan -. .............. __......_.............,................, ~~ bat ettlğını hıç, 
büyük ve derin ttlmadmı göste· takdir edlldJl'lnl 1aaıyoruz.ıt bir zaman unutmamalıyız. Hepi· 
ren yeni bir delildir. İşte bu berrak düşüncelerin mız ıçın ölçü ve hareket hızı bu 

Dikkat edelim, oçık konuştu. büyük mAnalarını iyice anlama- düşünce olmalıdır. 
Fakat her sözüniln ilzertnde yer Jıyız. zıhtnlerlm1ze ve k&lblerl· Türk!yenln mlllf bi.ınycsınl za. 
yer durup düşilnmel!ylz, kıymetli mlz.e yerlertlrmehyız. Bunur. fa)'. yıf göstermekten çekinmek en 1 
manalarını onun görüşlle anlama. dasını bıze yine Mtllt Şeftmlz şöy. yüksek vatan borcudur Mllli Şc- 1 
lıyız ve onun <Stiltlerlnl tutarak )e behrtlyor: flmız bızı bu hususta da lkaz e-
onun arkasından yürümeliyiz, diyor ve vazifeyt davet ediyor· 
Harbin gittikçe daha kanıı ve da.. - cPatJadılt giindenberl dünya - «Şuursu'l bir ticaret bua ı, 
ha müthiş CelCıkeUerıne ve sefalet harbine memleketimiz en ziyade haklı ıebeplerl çok •t&n bir pahalı-
ler!ne düşen bugünkü dünyanın bugün yakla,mıttrr. Hakiki kunet. lık belıhı bugün \atanımızı ı tırap 

lertmlzl, aaa.hım vaziyetimizi buJun· ı,.ı de b ı d BI ı · d · manzarasını ve gelecek gunlerin • " n u un unıyor. ı m gor u-
korkunç bellrtllerlnı, Mllıt ŞefL dmp gölgelendiren bir mlnevt te- jtUmUı en tehlikeli hastalık iki 'le· 
miz bize apaçık bir dil ile anlatı. ll' ve ıstırap havası, bul'lln vatanı- nedenberl <'emt;\"Ctlmlr. içinde <'Üm· 
yor v~ bu sebeple bizi her ZL mtzın Uzerlnde esmektedir. Bö~·ıe hurl:)et hükOmctlerını ınuvaffıtk 

ki d 1 d k 
haller bir mllletl butaııklı ve zayıf etmemek l"ln e .. Urllml• olan •ehlrli 

man n en z ya e uvvetll olma- ' ., • 
ıı. 

1 1 
ıı. göıterlr. llaııtalıkh millet bılnyelert lıav&dır.» 

0 a ve b r eşme5e davet ediyor. barld tehllkeleri ıüratıe üzerlerlne 
Mllli Şefimiz harbin gelecek Nerede ve ne işle olurs:ı ol-

~ekerler. Bu .,ebeple bir ~ bllme-
gUnlerlni ve dış slyasetlmızl şöyle 
anlattılar: diğlmlz bir lo;tıkametten 'e bllme-

ditlmJ:ı: bahaneler altında yatanrmı. 

sun ,her vatandaş Turklyenın bü. 
tün di.ınya üzerinde parmakla gbs 
terılmeğe layık blrıcık cennet ol
duğunu unutmamalıdır. Bir takım 
soy:;uzların yaptlkları kötülükler 
ve halnlıkler yüzünden hükOm~te 
toz kondurmak. vatandaşların ak. 
lını çelmek vatan ve millet hain
liğinden rarklr bir · suç değlldlr. 

Düzensizlikler ve sıkıntılar olu. 
yorsa. bunların vcbal!nl önce ken. 
dlmtzde. vatandaşlarda, paraya 
tapar bazı soysuzlarda aramalı. 
yız. Günlük endışclere kapılıp 

ne büyük nimete kondu~umuzu. 
hükQmetin tuttu~u siyasetle ne 
kadar tallhl! bir mıllct olduğumu. 
zu unutuyoruz.. 

- cMulLarebe edenler arasında 

bir anlaşmayı bugün için llrnlt et
tirecek hiçbir yerde hiçbir delil 
yoktur. Oyle görttntlyor ki INS yı
lı daha genı, ve daha LR f9''1: mu· 
barebelerle geçecektir. Bt'l önUmüz. 
deki ene dahi, milli siyasetimizin 
ıcerlde ve dı,arıda herkeı1çe blltnen 
istikametleri, dUrtlı.t ve ciddi olarak 
muhafaza edecetız. Ahldlerhnlıe, 

ıttıfaklarrmıza ve doıtluklanmıza 
aadık olarak, ve herhangi devlete 
karşı hileli ,.e ukh flklrH olmak
tan dikkatle sakınarak, mllU emnt
yet ıılyast>tlmlzl takip edeceğiz. Bü
yük Meellıı takdJr eder, ki &'ittikçe 
flddetlenen dU,manhk havası lçiJI. 
de, her güıı blraı: daha ıdnlrleıı.ınl1 
taranar ortasında tarafsızlık poll
tlka.ı yürütmek, hlU<Qmet IQln çok 

Bir çocuk kuyuya duştu 
Dün bir çocuk evinin bahçesinde 

ki kuyuya düşmUştUr. 

Sultanhamamı 45 numaralı ev

de oturı.n Mehmet Allntn 4 yaşın

daki çocuiu Erka.1, evin bahçesınde 

gezerken kuyuya bakmağa başla. 

mış, başı dönerek içine yuvarlan

mıştır. Vaka yerine ~tlşenler ka

zazede çocuğu kurtarmışlarsa da, 

yarası ağır gorülen yavrucak Şi~ll 

Çocuk hastahanesine kaldırılmıştır. 

zm taarruu maruz kalması lbtlma· 
llnJ Böyük MlUet Meellalnln ciddi 
olarak göwnlin41e tutıwıuıı kap 
ecler.• 

Bız harbe karışmllk ~stemıyo

ruz; bu istek elimizdedir. Bu ıs· 

teğimlzl dört senedir, butün dün. 
yada hayranlık ve hatta haset u
yandıran bir derLnllkle ve meta
netle muhafaza ettik. Bunu mu· 
halaza edecetız. Fakat Sayın Şe. 
tımlzın ışaret buyurdukları veç
hlle, bir gün acı ıhtlmallerle kar
şıiaşmak mümkündür. Bunlara 
kar§ı koymanın bır tek çaresi, 
ıç-erde kuvvetli ve birleşik ol· 
maktır Geçen y.ıllarda.n dab• da. 
yanıklı ve daha sağlam bulunmak 
lazımdır. 

Dikkat edelim, zehirli havadan 
sak111alım Kuvvetlı ve blrle~k 

olalım. Milli Şefimizin buyurduk
larını her zaman hatırlayalım. 

Vurgunculuk tabiatte mi, 
kestanecide mi? 

A k'am U tu bir ı,ten dönüyor- , OlablJlr kJ: «Bunda k~tanednln ks-
dum. Biraz acıkmı' ~btydlm. babstl ne? Vurgunculuk tablatte!» 

Ka,e başında. sıcak "'ıcak fırın keıı· dly~('ekler _ ~uıunur. Kazın ayağı hiç 
tane satan biri gözUme lllttı: d~ oyle de~ıldlr. Kt!ttane ve ke:.tane

- lkJ yüz elli ;-ramı on bef ... lkl cı ufak bir mlııaldlr. 
Ramiz Baykr:I Çorlu yüz em cramı on be,?... Amerlkada bir meyva bahçesinde 

Ak-,am yemettne kadar l~lmln beş on yıl çalışmış akrabamdan bir 
Be:ediye Reisi oldu ezlkllllnl alır diye diitUnerek on beşi ut anlatırdı: 

toka ettim, bir ke"e kağıdına doldu- - Yetl<ıtlrdl""lmlz armut \e elma-
Çcrlu, 2 (Hususi Muhabirimlı. ' " rop tarttıtı keııtanelerl alarak yUrU· lardan kurtlu, "ÜrUk, hastalıklı olan-

den telefonla) - Bugün Belediye ~ 
dairesinde toplanan Çorlu Beledi- dUın. lardao bir tek tanesinin plya!>&ya çı· 
ye meclisi azası hararetli bir içti. işe bakın kt aldığım keataneler karılmaeına önce bahı;e 1ahlbl atıla 
madan sonra ikinci defa olmak ü· - ne bir eksik, ne bir fazla - yarı ya- müısaade etmezdJ. Şayet 0 mUı.aadc 
zere Ramiz Baykalı B~lcdıye reis rıya kurtlu ve çUrUk çıktı. Bu 90· etse ,·eya rözden kaÇ1Ja blle re1;1ni 

ı ·~ı 1 
ti Ra ı Ba k 1 • retle aıtmısa satılan kestanenin ki· makamların ıözUne çarptığı anda 

Lg ne secm :ı r. m z y a mem . • 
lekettekl faaliyet ve hizmeti ile l losu yüz yirmiye seldi. Ui.um gelen ihtar , ·eya <·enı geelk-
tam mAnaslle bir belediyeci oldu- Bence ,·urgwıcuJuk ıade bir malı mezdl. 
ğunu filen gösterml:ı ve kendisini 1 aşırı fiyatla ııatmak detlldJr. MU~te· Görtllllyor ki, dlll"Ast!ftk ıaecar 'e 
muhltlne sevdirmiş bulunmaktadır. rlye çUrilk çarık mal ıatıp bu yU'l- eeııafın her ~eyden en~ geıen vazl
Beledye Reisine yeni devre çalış- den o malı mü,terlye aşırı fiyatla fealdlr. 
maları ıç:n de başarılar dıleriz. mal etmek de bir varl'UJlcuJııkta.r. Tathııert 
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Öldürülen adam prensesin emektar uşa
ğı ıdi. Bu adama her tkisımn de sonsuz. 
bir itimadı vardı. 

- Evet. evet .. blliyorum. Aman Ya
rabbi! Gemide böyle bir hadise oluşu 
çok aksi .. 

Doktorun muayenesi bitmişti: 
- Yapacak hiç bir şey yok! Gayet 

kuvvetli bir insan tarafından vurulan 
darbe şahdamarını kesmiş ve ani bir ölü· 
mc sebep olmuş. Polis hafiyesi Hesscn 
dc!dora sordu: 

«::::!on umanlarda arkeoloğlar 

i;;;!) Hlndl11tan'ın Jubbalpore civa

rında boyu on metreye yakın bir in· 
"lln l!!keletl bulmu,ıar. 10.000 senelik 
tahmin edilen bu l!!kelctln t•h ıırıoda 
2.60 • 8 metrelik 1 kelrtıer de \'armış. 

- Pek\.. rokat daha evvel kamaraya 
vapurun hususi polis haflyeslle gitmem 
ldzım. Slz gidip prensesle kızının yanın
da oturunuz, birazdan gelirim. 

-Peki kaptan, sizl bekliyoruz. 
Esten kaptanın ytınından ayrıldı. Slem. 

sen bir garson çağırarak: 

damdı. Orta yaşlı idi. Ne halinden ne de 
yüzllndcn çok akıllı ve dırayellı bır ın. 
ısan olduğu belli değildi. Aksine olarak 
namuslu fakat mahdut fikirli emekli bır 
memur hail vardı. Kaptan ızah etti: 

e:lenlyorlardı. Doktoru bulup &etlrdı . 
Hessen onları kamarada bekliyordu. Ka
pıyı kapattılar. Doktor yere çomeldl ve 
kanlar lçlndc yatan adamı muayeneye 
başladı. Hessen kaptana yavaş sesle an· 
!atıyordu: 

- Ölümün tam vakit ve saatini tcs
blt edebıllr misiniz? Bu çok mühim bir 
r.oktadır. 

- Tam saat söyllyemem. Fakat ceset 
henüz sıcaktır. D~mek ki pek az evvel 
vurulmuştur. Ancak yarım saat kadar 
(:VVCI desem caizdir. Herhalde bir saat 
olmamıştır. Bu, şimdiye kadar rastlanan en 

uzun in an boyudur. 
Bundan C\'\'Clkller 6,:> \'e Londra'da 

>aşı) an 4,20 yiikııekilğlnde de\' aılam
lıtrd. 

zamanımı1.dıı Kardlf de\'l denilen 

1 
, e 8.23 boyundaki udıım A!n başta 

geliyordu. Bundan başka 2.85 \C 2.60 
tık bir çok lnıınnlnra rastlanıyordu. 

Alimlerin buldukları bu 1 kelct 
doğru~ a, çocukluğumuzda anlatılan 
'e )alan olduğunu ııaııdı~ıml7. cf a-1 
ne 'e masallardaki de\ ler hakikatte 1 
me\cut oluyor, demektir. 

.,P'..R~'E 

- Bana hemen polis hafiyesi Hessen'i 
çağırınız. Beni lüks kamaraların tara· 
fında beklesin. 

- Peki emredersiniz. 
Biraz sonra pol!s hafiyesi Hcsscn kap

tıının dediği yere geldi. 

Sicmsen polis hafiyesine şöyle söyle
di : 

- Vapurdaki kamaraların birisinde 
bir adam öldCiTmiışler. Buna ne dersi
niz' 

- HAdlse hnngi kamarada olmuş? 
HaClyc sakin ve durgun tavırlı bir a-

- Prenses Manierska'nın kamarasın· 
da ... 

Kamaranın önüne varmışlardı . Hesscn 

kapıyı açıp içeri girdi. Kaptun k nı cşt. 

Cinde durdu. Kamarada ışık \ \ ordu. 
Yerde kanlar içinde bir adam yatıyor

du . Hcssen bu cesedin •yanına yaklaştı, 
eğıllp yüzüne baktı ve kaptana· 

- Doktoru çağıralım. Fakat korkarım 
ki bir faydası olmayacak. Zavallı ada· 
ntın gırtıa:ı tamamile kes!lmlş. dedi. 

Kapt~n koşa koşa kamaradan çıktı .• 
Etrafına baktı. Her taraf tenha tdl. Yol
cular h&liı baloda zevk ve nc,f c içinde 

- Yerde bunu buldum. Bu prensese 
ait bir ka.madır. Kltap sayfalarını kes
mcğe kullanıyormuş. Pek fazla keskin 
bır silah değil .. Fakat adamı öldürmcğc 
kl'ıfl gelmiş, 

Kamayı masanın üzerine bıraktı. Ka
m.anın üzerinde kan lekeleri vardı. Kap
tan telAşla: 

- Bu işi ne prenses, ne kızı yapma
m ıştır değil mi? 

- Şüphesiz ki hayır .. Böyle bir lhtl
mall dü~ünmek bile istemem. Yalnız ka
manın onlara ıı.it olduCunu söylüyorum. 

- Teşekkür ederim. Bir sual daha 
soracağım doktor. Gayet kuvveUı bir 
adam tarafından vurulduğunu söyledi. 
r.ız. değil mi? 

- Evet .. Herhalde bu darbeyi indiren 
kol çok kuvveth ıdt. Çü~kü kama ancak 
kağıt kesmeğe mahsus olup cok Caz.la 
keskin bir silah değ!1dlr. Böyle bir ı;llıih 

ile şabdamarını kesmek değme kabada· 
yının harcı değildir. 

Heasen düşündü .. Sonra doktora tek
rar bir sual daha sordu: 

<Devamı var) 
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Hepimizin 

vazifesi 

-

Doktor, komşo e•lerde ıt1P 
ten geı;llmtyor. Olenler bUe urııı~. 
~n de ~·akalanaeağım cllye çd'l 
yorum. • 

- Aile doktorun olmak ıtıblrU• 
!!eni uç gün enel mllllyene etti~· 

b l• 
ap ağlam bir bUn.)en oldııtun° ~· 

llyorum. B<iyle bir bünye ı-rtbe ~rı 
kalanrnaz.. Ancak, mademld d tııı 
taratın g-rlplllerle tevrllmlttJr, 
ha tahtın kazara una da gelıtl~ 
mesı için tek oare bUnyenl ı.J1~0 
tutmak ,.e zavıflatmamaktır. 
telıllkt'IJ denrde

0 

alkol, tütlin "e ıW 
9tlll' ku~uı:luk bln)·enl zayıflatıbUJr. -e 

yene glh'en, doktoruna gli'·eıı ' 
ıa,·ı.ıvelerımi de zinhar lbmal etırıt 

. rıJ.ıl 
Rlr aile doktoru dostuna 

1 nrt ' apaçık ve kati bir dlllr. konu~ 1• 
nasıl bünyenin sağlamlığını tıell~o 
tlğl g-lbl bilnyeyl zayıflatacak ,-e ı; 
~117.den tehlike)1 U5thne çekece 

ıır
hallerl de çekinmeden ortaya ko> ıli 
!la, Milli ~r.f de millete böyle 11~p· 
ve kati bir dllle konuştu; önce b 
yeınlzln .. ağlamJığını hetııtd: 

tıJ'I '" - cTürklyede millet haY" .... 
gidişindeki caJışma ve llcrıeıne ırı t 
.rarası, 'atanda~ların memleket ' 

"rl•,1 

mlllet ~clametl için her fedak.. . 
kabul etmı, haller!, bÜ) ilk , .e ":r;1 
,·etil bir mUletln ı,aretlerldlr. )il ur 
olarak haklld görilnll~Unıür., bu 1 
büı: 'e kunetli haldir.» 

,,ıı · 
Sonra bu kunetti bünyeyi ı · 

latabllecek hali 'e bunun trJılilit" 
!'tini anlattı: 

- «Hakiki kunetlerlıııizl, till~. 
laın vazlyetlmizı bulandırıp ıtlM p 
lendiren bir maneH tel " \·e ı,.tır'6• • . ·rı. 

hava ı, bugün \ atanımııın uıerı lıt° 
esnıekt<"dlr. Böyle haller, bir nıl 

1 
( .. torırlC • 

ti ha'ltalıklı 'e zayı go!i " el 
Ila!italıkh mll1et bün)·elerl ıııırl 
tehlıkelerl !>ilratle çekerler.• 

ıı~I 
Nihayet bıinyeyı zayıflatacak 

!ere kar~ı tedbirleri de bildirdi! 
• •• 11ır~· 

- «De\ let \ e mlllcte !>O\ U• 
mllletın nef!tine ve hlikOnıetıne ı;;c· 
,·enınl zehirlemek iktidarını kil'~tl' 
ye vrrnıcmellylz. Ticaretin ,.e 1 

1
• 

.,adi faali) etlerin erbestılğlnl bcJı ~• 
)'l" 

ne edere!• nıillett so~·nıak tıalı 111• 

tılç kim eye, blçblr zümreye tll ~ 
mamatıyız. Hır lı poUtıkacılil~. 
mıllet ir:ıde!>I ü~tündc dahllı ve il 
rlcı bir 11lya,,et )·ürütmelerine ıP 
mlisaade etmemeliyiz.• • 

Bu ~ık 5ôzlerl ~yle ııuıas• ed' 
biliriz.: 

Kendine gü\'en, htikfimetine ~; 
\en ,.e tav,,iyelerlml de a.,ıa. lbıtl 

"il" etme. Apaçık konu,an aile do 
• ·tıl1e' 

rumuzu na"ıl dinlemek \·e bt\ · ıı· 

lerlnl yerine getirmek lazım"• ııı • .,et• 
Jetinin bünye<ılnln saA-lamlığını f 

kesten iyi bilen, bu bünyeyi t.11~ 1 • 
latablleeek baJlcrl herke&tr.n il 1 ı&' 

c'' 
ren ve buna ka..,ı tedbirleri b&I'" ~ 

ö ıc-
ten iyi anlatan Şertmlzl de ) ııı' 
dinlemek ,.e direktiflerini yet 

getirmek hepi.ml7.ln n,Llfeşldit· 

KÖR KJ\pl 

r-TAKVIM-1 
3 lKiNCİTEŞR.İN 942 

SALI 1 
AY 11 - GÜN 307 - Hızır l~I 
RU:\Il 1358 - Blrlncite.şrln '"S 
HiCRİ 1361 - ŞEVVAL z 1 . "' \ 'I KJ1' ZEVAL• EZ•· ıı 
GÜNEŞ 7,34 1·24 
ÖGLE 12,58 s .5 
İKİNDİ 1!5,45 9,4~ 
AKŞAM 18,03 12,0 
YATSI 10.37 ı.35 
İ:\fSAK 5.54 ~ 
===================~ 

E i~er turşusu Jt 
11.&P' Uf\rımızın tu11u •erııtinC ol· 
11' , ·am ediyoruz. Bugün de ıl ,., 
malık yuvarlak biber tun,u uıı0 

00
1 

parak klldrımrıa ~·erleşttrece~z. ıır 
malık biberlerin sap taraflarını 11• 
çakla oyaeaıtrz:. çekirdeklerini •~. 
ladıktan ııonra ince kıyılmış ıAll .,,11 
yaprak kereviz, ve kırıpızı bi ,.ı:ı· 
doğrıyarak hep-.lnılen bir iç y•P ıd"' 
ğız. \'C biberlerin içini bununla dO "'' 
rarak kapakları kapıyacağı:ı. ,e pıt 
\'ımoza sırahyarak üzerine ınce td"' 
konmu' hall<ı liziim slrke11lnl ııo .,. 

tırs' rarak bir tahta par~·aııı ile b~ ııı" 
ğız. On. on beş gUn lı:tnde turşu 0 di 
~ofraya konıwai!;ı zaman blberıcr :11• 
llm dilim ke,,illr"le çok zarif , .e it 

olur. lıt( 
Sini biberin t1trşusu da ~·ok "'~j 

dır. Onu da ihmal etmı~·ellnt· 8 .. ıı· 
teri iğne ile delerek hafifçe tuılıJ .:~t 

u4tv 
ya koymalı. Biberler u3un .,ıt 

çıkmı~·acak urette bastırına11 • rt' 
kaç gü.ıı içinde sap .. arı, gUıel tıı 
olur. 
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Askeri durum MORRISON'UN NUTKU ı F-ra n sız 
] Mihverin gayesi vatanseverleri 

Doğu ve Mısır cephele- H• t d • • d J 
r-----
1 

Yazan : 

--hlıaa IOPAN 
• 

~=de=h-a_..;..rp-=_v-a_z.-;y_e__;,ti - ın ; enızın e a-
A imanla ra 1'6re Stalinırrad'cı, 

~ Ru larm va&lyet l QOk fena: 

Bir Alman 

-Gece Hayatı
. Rozita Arozo 

s 

Şelhurüın 

Mi.li Korunma mahke 
mesine ver'i:en 
muhtekirler * Büyük Yolgeçen hanında l> 

1 l Endüstri mahaJlesl, ankn-ı pğı
'1 haline celmlş, 

'!) Rt1tı nıUdafaa merkezini te.'lkll 
'!<! • 

en 18 e\' tahrip MUmlş, 

ponlarla irtibat imiş subay grupuna 

Taksim bahçesinin 
küçücük yıldızı 

Cardiff. 2 (A.A.) - Dahili emnt- Mr cephesi kadar büyilk ıtratejl kıy. bomba attı 
yet nazırı B. Herbert .Morrison, bu- met! yoktur. Bir arka.daşın zoru ile geçen 11.k-
rada bir nutuk aoyllyerek demlştır B. Morrison sozlerlne şu suretle Londra. 2 CA.A.J - Reuter ajan· şam Taksim Belediye gazinosuna uğ-

1 turduğu katın bir odasının kirasını 
arltırmak ısteyen Hasan Akuner, 
:\1ılli Korunma mahkemcs' :ı~ verıl. 
.,,ışt.r 

1 
!) i natla dövüşen Rus kun·etıerl, 

ıırııak maddt>lerlle. havaya uçurulu
rorn.u., 

ki: devam etmift.lr: sının Moskova radyosuna at!en bD- radık. Bir köşeye sıkışmış oturuyor-
BUyUk Britanya'nın adam ba.şıRa Tabi! ve haklı atarak Ruııya'ya dırdlğlne göre, Lllle şehrinin mUhim, duk. Şoyle etrafı gözden geçirirken 

• 

k 4> Ruslar durmadan Volga batı 
1)'ılarına. tıtkviye lmn-etlflrl geçir· 

:eye ufra,ıyorlarmı,; fakat Volıt• 

dllşen i<!Uhsa.JAtı dUnyada mevcut, kartı duydufumu:s takdir hisleri ara· sokıtklarından birinde Frıınsız vatan· uzaktan şu spor aleminin Leblebi 
isler dost ister dUşman olsun diğer aında harp harekMına doğrudan doğ'. Mehmed'ini gördüm. o da bent gör· 
b" Un ı k tl d h b'" Uk b'r iştirak .. t '!!everlerı bir Alman subay grupuna ut mem e e erde adam başına ruya a a uy 1 gos er· mtiş olacak ki derttal yanıma geldi. 
dQ.şen tstlhsatAttan c;ok Ust11ndUr. mekllğimiz ıazımgeldiğini ve lngllte- bir bomba atmışlardır. Uç subay öl· Oteden beriden konu!iuyorduk Me· 

T.erthdekl ııon köprü de atrr tovça 
•t.e,ı 1~ bir kaç noktadan kMllınl~. 

F.ylt'.ll içinde muhtelit harp malze· re'nin harbin hellhuır ı:afhasında mü~tür. işgal makamları tarafından ğer bizim Leblebi tam ınanasıle bu 
lklnci derecede bır rol oynadığını san. 1 1 ad ı y 

1 
llo~Jara J'Ö.rft t!IP,, Stallngrad'ro 

füıdl'I Alman hücumları püsklirtül
ıtıü,tür. ıtus kıtalan fabrikalar ma
lıauesıhde biraz llerlleml~lerdlr. Şdı· 
~ . 

mesı imalatı y\.lzde H, uçak imalA.tı bir kııç kişi tevkif edllm ' ııe de sul- hayatın i' bılir bır amı o mu,. e.· 
maktadırlar. Böyle bır mUJııhazanın d t vvurlar d 

ise sıklet itibariyle .... n..,.e 18 nıs' be· kast failı bulunamamı,tır. ı pılacıık ışler en. asa ın an 
~""'" satht bir görü• eflerl olduğu füph~z- 1 b h t· Ilk ldı""ı günle d tinde artmış bulunmalttadır. ana. ba set ı. açı b r e 

B. l\lorrlaon bundan ıonra Orta- dir. Harbi bUtünlUğll ile gözönüne -------------- bir kaç kl,inin aermaye~lni alıp gö· 

11 C'enubunda bir mc,·kl ele seçlrfl-
getirirsek durmadan denizlerde de· E ,· r tay,· n türen l/U gazinoyu bugiln öyle bir 

şark'ta.n bahsederek .,,nları so"yle- ed Ucadelenln ne dem k l 
miştir: y- vam en m e o - vazlyete sokmuş ki şaşırdım. Meğer 

'-1'' başka bir kemude iki Alman 
Jll)'"ade alayı dafıtılmı' ve kısmen yok 
'dllnıt,tır. St.ıılJngrad şlmal batıı;ında 
ltuMr.ı., !De\ kllerlıai tahkhn etmlşler
cllr. 

duğunu habrlar w cihan muharebe· Ankara, 2 (A.A.) - Sümerbanl: Leb:ebi i' bilir bir gazinocu imiş de 
Mihverin Mıatr'dakl te .. ebbtisU, si satıneslnde tek başımıza bulundu-

v umumi işletme müdürü Bülend iaaberimiz yok. 
Rusya'ya karşı yeni bir hücum yolu ğumuz gUnlerdenberi Ingilterc'nin Dedim ya, çok iyi düşünceleri var. 
açmak i"ın a· t d ıu harbin ski t k Bilktaş, mezkur banka umum mG. " ın enlzlnden Japonya oynadığı ro n ı e mer e- o bunların tahakkuku için uğraşıyor. 
ile irtibat tesis etmek gayesıni gilt- zine ne kadar yakın olduğunu görll· dür muavinliğine tayin olunmuc;. Konufma arasında dedim ki: 

Se ohıı °"" ol!iun, Stallngrad düşe- mektedlr. Cephelerin hiçbirinin Mı- rtız. tdr. _ r..eblebl, bugiln bir Park Otel 
''-k derneğe ki,...,atn dili \-arınıyor. var, bu hem gazıno \'e hem de oteldir. 

~oıı nıukavemeU, tek Ru9 a kerl ka- Ş h• M J 1 St ı • d d Burada. öyle zannediyorum ki yer de . 1~ıya kadar devam edecektir. BWt· e Jr ec İSİ dün a ıngra aganıaor müs&it, mesela bir otel yaptırılamaz Dans bitli, mınimlni dansöz beş on 

: r bu fehrl kıartannaktan ümit kes- ·ılk toplantlSlDI ı mı? Eğer bu otel yapılacak olursa dakika sonra yanımıza. geldi, büsbü· 
~ltıiıtlerdlr. Volca ba.. krytla.rına bence büyük bir ihtiyacı da karşıla· tün şaşırmıştım. BliyUk ve tecrübeli 

Ctl'eleyln t&k\·lye kan-etleri gP.Çir- yaptı Rus' Ar Na 1ç1 k b o .. !,J, g es., n de çok mış olursunuz. bir dansöz tavrile seyircilerini kendl-ltıefert başka ttırlU lu.b edilemez. a Benim bu sözlerim karşı:ıında o dıı: sine hayran eden Rozita hakikaten 
1\afkaeyada yahtrz Nalçık bölp _ Işte dedi. Bizim de t>n büy\.lk 1 bir çocukmuş, gelir gelmt>z Leblebl-

•lndekı l\lman taarruz.u gözr. çarpı· <Batı 1 incide) _. emelimiz bu ya .. eğer buna bir mu· ı nin lrn<'ağına çıktı. Ondan çikolata· 

l'or. Bu hareketlft Almanların •rta rln yasadı~ımız zamanda karşılan. naz•ık bı•r vaz·ıyette vaffa.k olursak hakikaten gUzel ola· sını istedi. 
Gıir<·hltana inmek istediklerine , .e bo ması gOç işler oldutunu söylemiş _ cak. Fakat bilmem ki, bugiln vaziyet Bu bir fıtı1 kabiliyettir. Daha be-
ltı hu 8ene yapablleeekJerlne ihtimal •e şöyle demiştir: - müsait mi? I beklerUc oynıyacak bir Ya.!ita olan 
'~tllenıeE. Ru Alnwn ...,.nftu da. •- İstanbul halkının hayatı, (Ba,ı 1 lnd<le) /X/ 750.000 e varmaktadIJ". Buglin ıstanbulda iş görmek isti· I bu nılnlmlnl çocuğun her akşam bin· 
"rta Kafka daJlarının şlma.I etek· sıhhi. bedii lslek4?rlnf yerine getir. öte tarafında kendini şiddetle mUda- • Londra, 2 (A.A.) Stallngred yen, imar işleri, bu gibi ihtiyaçları lerce insan önUnde oynadığı oyunlar 1
"rinde nihayet duracak 'e reıecek mek elbette düşüncelerimizin ba- faa eden düşmanı pUskUrtmek aure- e!An da.yanmaktadır. Ruslar yalnız birinci plAnda tutan bir valimiz var. j ınsanı hakikaten ~aşırtacak bir hA· 
~neyı lıt'kllyeer.ktlr. Oradaki Baa şıııdadır, fakat daha evvel ve her tile neticelenmiştir. Alagir şehri allll· Alman hücumtarınr pllskUrtmeklc Ben öyle zannediyorum ki; kt>ndlal dlııedir. Biz küçUk dansözle konuşur-
.1.talarını takvl)·e etmek çok zordur; şeyden evvel yaşadıi:ımız fevkall· mıştır. kalmamışlar, fakat taarruza kalka- de ıstanbula nıodern bir otel ku.an· 1 ken uzaktan annesi UşUmemek için 

tttnku bütün ikmal işleri, Kafkas de günlern doğurduğu zaruretler i Stalingra.d cenubunda münferit rak biraz ilerlemişlerdir. Bu ileri ha- dırmak ister. işte böyle bir otel için pardesUsUnU giymesini söylUyordu. 
4'flarından (fl!:en mahdut yollara birinci plana alarak halkın hayatı. zırhlı arabalarla desteklenen dtlşma- reket fabrika mahallelerinde vukua bundan daha güzel bir yer de tasav· Rozlta bugUn yedi Y8ltndadır. Btr 
"e nı:ıtıere lnhl!IAT .-tmelıtf>dtr, nı kolayla:ıtırmak, iaşe darlığını nın yeni hücumları, bir kere dllha 1 gelmiştir. llk Alman siper hattı, vur edilemez. I kaç sene var kl, bu hayata atılmış 

:\tı~ ır'da lnı,'1117. taarruzu yeniden gldermejte çalışmak ve geçim sı- akim kalmıştır. Şehrin şimalinde düşmana 700 kişi zayiat verdirilerek Leblebi benim alaturka sazı sevdi· bıılunmaktadLr. O herkesin arkadaşı· 
~lanııştır. ın.-ııb: ordusu, Loodra- kıotısmı hafifletici tedbirler almak Sovyet kıtaları, yeniden boşa çıkan zaptedilmlştir. iki Alman piyade ala- ğlml bildiği için sözü oraya da gö· I dır. Çok kimseler gazinoya Rozita 
)'a ~öre )·cnlden ilerlemiş ,.e ııaptct- lazımdır. Bu -ehemmiyetli nokta ü- bir ihraç teşebbüsflnde bulunmuşlar· yı imha edilmiştir. ttirdü. Alaturkanın memlekette seve. için çikolata ile beraber gelirler. O 
tı~ı rnevıUerl dtı,man mukabil hti· zerinde çalışmak ve alelumum dl- dır. Yüzlerce esir Alman hatlarına Nachtl'ik'te Rusların vaziyeti fena· nl çok olduğundan, kendisinin de sazı 1 da işte böyle kucaktan kucağa dola· 
<'tıtnıarına karşı muhafaza etmiştir. ğer vazifelerimizi yapabilmek için getirllm~. Rumen bomba uçakları !aşmıştır. Sovyet hatlarında bir rah- sevdiğinden bahsetti durdu. Güzel bir! ııır durur. 
&ıındıkı halde cephenin sahil kı5mın- kendinizi içtima devrelerile mukay Don kesiminde demlryollarına tevcih ne açılmış ve Ruslar yeni mevzilere salonda ve birinci sını! alaturkacıları BııgUn birinci sınıf artistler arası· 
da bir arazı parçaaı da lngWzlerln yet saymamanızı bilhasaa rica ede. et tikleri hilcumlarda muvaffakiyet- çekilmek mecburiyetinde kalmı,ıar- bir araya toplamak sureUle tetkll na karışmış olan bu minimini yıldız 
eline geçml,tlr. rlm.11 ler kaydetmişlerdir. dır. edilecek bir saz heyetinin bu memle- hiç ştıphe yok ki yarının en bUyük 
~ib,ere ıöre, yeni bqlryan Jngtll:ı: Vali, bütün azalara mesailerinde Llvni'nln batı şimalinde dUşmanın Tuepse'de vaziyetlerini islah eden kette en bUyük iş ya.pacatına kani bir dansözU olacaktır. 
~ruzu durdurulmuş, fa"t muba.- hayırlı muvaffakıyetler dilemlı, yaptığı taarruzlar akim kalmıştır. Rus birlikleri bir tepeyi işgal etmiş- olduğunu da. :söyledi. Herkes hııyatta muvaffak olmak 

~vam etmektedir. mUteakıbcn reis vekflllklerl iotL Stokholm, 2 (A.A.) - Volga neh· !erdir. Biz Leblebi ile derinlere dalmıştık. için 1Jans lAzım olduğuna kanidir. Faı-
ISundan anladıt"ımrr.a göre.. Jngtllıı: babına gcçtımt: ve birinci reis ve- rlnin batı sahilinde bulunan Rus tU· j Moskova, 2 (A.A ) - Tah:>lt e- Bir taraftan caz çatarken diğer ta· kat ben şıı.nsla beraber kablllyet de 

Prd11ııu muhare~yl Mlh,·er me\'Zlle· killlğlnc. Faruk Dereli, lkincl reis menleri mahdut. ölçUde bir. karşı ta· dilen Alman kıtalan - Kafkasyada ıraftan da numaralar dexam ediyordu. otmalıdıdır diyeceğim. Yalnız ..,ans 
l'lne Cötllrmüş ,.e ctphenln ,ımaı knı- vekilliğine de Abdillkadir Kara- arruza geçmişlerdir. Almanların Don Nalçik bölgesirdekl Rus ınevzllc-ı Kastenyet seslerlle şöyle bir ortaya insana bUyUk işler yaptıramaz. 
ltıında arazı kazanmı • l\lart-.şal R<ım- mürsel. katipliklere M~liha Avni. - Votga muharebesi için muharebe rine hücum etmişi rdir. Sovyet kı· baktım. bir de ne göreyim, yedi sülz Gece Ger.en 
llleı ı ihtiyat kunetlerlle mukabil ta· Safiye Erel, Sadi Özden ve Ekrem hattına 100 kadar tümen getirdikleri taları geri çekilerek yeni muharc. yaşında bir kız çocuk, ancak fllm· NOT: Revüntın alaturka. sazı ölü· 
' ''ltzla r yapmağa mecbur etmiştir. Tur seçilmişlerdir. ve bu tümenlerin Alman ordusunun be mevzllerlnl i~gal etmi§lerdir. 1 ıerde görebildiğimiz bir .şekilde Is· me doğru sllrUkledlği etrafında yaz· 
~llbver orduııu, lnglllz taarrarunu Bundan sonra Dalmt Encümen güzide kıtalarından mUte~ekklt oldu- Kafkasyanın askeri ve denızyolla- 1 panyol dansı yapıyordu. Şaşırmıştım. dığtm bir yazım& bir ak!iam refiki· 
~ı ı lltuharebe hattından çıkaramı- azalıklarına Rdik Ahmet Sevengil, ğu teeyyUd etmektedir. Bu harp sa· rına karşı Alman ileri hareketı şld. Benim bu şaşkınlığıma Leblebi de mlzde, bir cevap intişar etmiş. Yazı· 

~·~,., lnglllz ordusunu Uk çıkı' mev- Avni Yatız, Said Özsoy, Cevdet tik hası Uzerlnde Almanların 250.000 ö!U detin! kaybetmemiştir . Alman ku· gilldü: yı ancak bugün okuduğum içindir ki, 
· etine kadar geri atamıyor. Kati ray. Ahmet Halit Yaşaroğlu, Ali verdikler i söyleniyor. Binaenaleyh, mandanlığı taarruzların sıklet mer _ Dur dedı .. şimdi onu buraya ça- cevap vermekte geciktim. Bu mev· 

019
' a.k durduramadıA'ı da muhakkak. Turhan, Ali Sami Yen, Hüsnü A. yaralılar da dahli olmak üzere dUş· kezini bu bölgede toplamıştır. ğıralım. Görüp konuşunca da.ha çok zua diğer bir yazımda temas edece-

::ln ıı Ingillz orduı.unun çabuk bir !atlı seçllmltlerdir. manın şimdiye kadar kayıpları Stalingradda Sovy-et kıtaları bir şaşacaksın. ğlm. G. G. 
b l'tna yspınaaına !}imdilik mAnl ola- - - - - - ------------------------ ka,. noktada taarrdza geçerek bir 
lliyor. L•b u " ~ 1 ya ce h . de ~ -:.kşarkta kaç düşman mevziine glrmeğe mu. ..._ u v~ı:v. et , um11.mı.1·et itibarile p esın - ~ d s .,. vaffak olmuşlar ır. ovyet kıtaları 

ti gııırıerln lehine görtinUyor. Lon· (Safı ı incide) l • I C8-fı 1 incide) <+> StaJingrad cephesinde baskı te. 
,_.._ ıtaıetelerl, lnglll:ı: kumandanının Al ind t ğ b t bb- · - 11 1 d b l d k 
"il.tıik taarrm lıteml tatbik ettiği· man - İtalyan uçaklarının m e or a ve a ır bom a ayya. şe usunu e er n e u un urma _ 
ııı ..,. h taarruzları bilhassa du"ı:man batar- relerinden mürekkep müttefik teş. ta ve bu teşebbüslerlr.ı inkişaf et· 

""'l.lih·orlar• bu sistem topçu a- " k'lıe f ıırı 11. • • yalar~ tevcih edilmekte idi. Bom 1 rl Salomon takımadaları ha- tirmek için her ırsattan tstifade 
•~tndan M>nra ph·ade 'e tank ta- k" etmektedirler. ar · baları.n dog· ""h d x. · bet re atını des\ekleferek ilç gece ar. ruzu ile bir mevklln .ıaptını ,·e bu· ru.-n Oısruya ısa -

ıı.. lcrı bir çok to 1 t ...... ka arkaya limandı bulunan düş. Moı;kova, 2 (A.A.) - Stallngrad 
... "ıı h'lüdafaa m&kydlle tahkimidir. R f k P arı sus urmu;ı .... r. 
' •hkını ışı bittikten ııoora yeniden c a at avcıları 4 1ngıt!z av uça· man gemilerine taarruz etmişlerdir da Rus ordusu her darbeye bac::ka 
lıiı1.:ı.ıına g ... ·llmektedlr. Hunun l!:lo I ğını düşürmüş~r. kndılerl hiç bir Bu taarruzlar esnasında 211 tondan bir darbe ile mukabele etmekte. 
tah ...,,. kayba uğra ~tft d fazla ln!1lak maddeleri atılmıştır. dir. Ruslar a:ehrin şimali garbisin. 

Uk netı<'e elde edllıneşl mümkün I mamı~r ır. 
<legıldlr Londra, 2 (A.A.) _ Elalemeyn Ağır bomba tayyareleri tarafından de sağlam bir mukavemet göster-

"'- • 1 cephesinin sahil k ı ı d ldd tı· yapılan ilk taarruz neticesinde bir mektedrler. Şimaldeki endüstri 
""'nıek, Ioglll ı; ordusunun ta.arru· es m n e, ş e ı 

tıııı. ha.rekt>tten ziyade şlmdlllk ateş muharebeler sonunda Sekizinci or- safıharp gem isine veya bir ağır bölgelerinde Alman tanklarının bir 
1Aıtııuru hitklmdlr. Hazırlanmış bir du Alman hatlarını yarmağa mu- kruvazöre iki tam isabet kayde, miktar ilerledıklerı söylenmektedir. 
~e\. (le karşı taarruzda nteş p'l'nı vaffak olmuş, sonra da ~imala doğ. dilmiş, di~er bombalar btr hafif Kızıl Yıldız gazetesi, düşman ta
•uph~ıl: c;ok büyük rol oynar. rııkat ru döne:ek mlhv:r kuvvetlerinin kruvazörün ve bir tayyare gemi- arruzunun başlamasını İlktesrin a. 
bunun semeresl ancak hareket ve kısmı kulltsll7 muhlm müfrezeler sinin yanına düşerek ıalip bir lh. yanda faaliyetlerini arttıran Rus ha 
'lla arasındaki lrtıbat k ı tlmalle bu gemileri ciddi hasarlara va kuvvetlerinin Almanlara verdlr. ııe\ ra ile elde edilebilir. Uı.ttiıı ha.- aJ ı esm ştlr. 
'• lnanet lcrlne sahip olan lngUlz D

1 
ly Ekspres gazetesine göre, uğratmıştır. dikleri kayıplara atfetmektedir. Bu 

"rd11M1 hol ateş kudretue deett'kleo- bu nglliz hareketi denize kadar Ağır bomba tayyarelerinden mü- gazete, ('ndüstrl mahallelerlr.e ya
~".ktedır. Bu itibarla, yumada mu· yayılmış ve Rommel ordusunun s:ıt rekkep kuvvetli bir teşkllin vücu- pıl:ın taarruzlar esnasında tümen· 
•. "fal( olma"ı mUmkündUr. Eh·erfr cenah~nı teşkll eden seçme kuv- de getirdiği üçüncü dalga hüviyeti lerin kuvveti birer tabura tnd~lni 
.. ı bı.ı ateş ti tünlilğti mahirane bir vetlerın arkaslle irtibatı kesilmiş. tesblt edilemeyen bir vapurda yan- yazmaktadır. İlktcşrlnln sonlarır.a 
tıa,f'.,k tir. Cumartesi günü gün dofark~n gın çıkarmış ve muhtemel olarak dotrıı Almanlar Stallngradın orta. 

etıl' yerleştirilsi n. Mareşal Rom· bu kuvvetlerden kal ·· · btr muhrlbe iki tam isabet ka,·de. sından kendilerine bir yol a"m&-llı~ı .. ma munferıt J .. 

lı ı o glındenberl, lnglllz.lc.rln bo~·ıe kıtalar baz1 müstahkem noktala dllmictfr. ğa teşebbüs etmlşlerdtr. Taarruz 
lr r- ,, 

k 
nıu,tert>k tesir temtn etmesine da hAIA dayanmakta idiler. .. .. u. eden kuvvetler dört piyade tüme-

.._. Düşman Zuikaku sınıfından 8 
• \ınl'n ınAnl olmu,.tur. Bakalım, t n- harebe cuma akşamr, beş saat sil· ni ile iki zırhlı tümenden mürck-

"il • 1 tayyare gemisine şlddetıı bomba 1. · t ' ı,, taarruzu bütün <'t'pheye yayıldı- ren şiddetli b r top ateşinden son_ keptı. Bu ilk aarruzun muvaffak 
~ 1 ıaınan da huna ınu\·affak olabile- ra. başlamıştır. Almanlar, en önde sabetıeri kaydedilmiştir. olamaması üzerine Almanlar bir 
tel( rtılT bulunan İngiliz kuvvetlerine karşı Oven Stanley'deki kara kuvveL buçuk tümenlik bir kuvvetle ikinci 

yapılan taarruzları bizzat Romme. terimiz Allola'yı işgal etmişlerdir, bir taarruz yapmışlardır. 5100 Al. 
!in tdare etti~inl bildirmektedirler. ö .. k man ve İtalyıın tayyaresi binalara 

E . ı:. ncu ıtalarımız Ueri hareketlerL r Z 1 D C a '"' Bu karşı taarruzlar püskürtillmüş ne devam etmektedirler. ayrı ayrı bombalar ve mitralyöz-
f ~ J "k t d J 

1
• .. . ... ve düşman ağır kayıplara uğramış_ Vaşington, 2 (A.A.) _ Bahriye lerle hücum etmişlerdir. Şehrin 1. .... a e ze e er ' tır. N çlndeki Alman hava taarruzları o azırlığının 177 numaralı tebliği: 

l.ondra, 2 (Radyo • 19,45) - Er· Kahire, 2 (A.A.) - Reuterin hu· 26 İlkteşrlnde Stavart adalarının kadar kesif idi ki. düşman diğer 
~ltıcan Zelzelcsin<ıc zarar görenler susi muhabiri bildiriyor: dol:usunda cereyan eden hava ve mahallere giden muvasala yollarına 
~ıı "ak Bu seferki muharebelerde Ge. deniz muharebesine dair olarak bu taarruz edecek miktarda tayyare 

l:l!iz tile kurulmuş olan TUrk - In- neral Mont"omery büsbUtün yeni gün öğleden sonra cenup Paslflg~ı bulmaktan Aciz kalmı:ıtır. 

Universite dDn aÇlldı 
(Bafı ı IDclde) «=• Rektör Cemil Bllsel, bundan son 

«- İnönü, bilgi adı olarak gö- ra, Üniversite kadrosuna bu sene 
nüllerimlzde yaşıyacak ve bu yapı iltihak eden Türk ve ecnebi pro· 
önür.de Türk gençliği, istikbale cü· festırlerlnden bahı;ederek ~unları 
venle, itimatla daima bakacaktır. söylemişUr: 

Arkadaşlar; «- Bu yıl Edebiyat Fakültesi. 
Bu sene Üniversitemizden 746, ntn yeni açtığı (Bizans sanaU tarihi) 

genç JMezun olmuştur. Bunun 288 i ! ve ('Klasik filoloji) kürsülerine bL 
Tıp, 196 sı hukuk, 99 u edebiyat. : rer prof-esör angaje edilmiştir. 
72 si Fen. 60 ı İktısat, 31 l Diş He.! Fen fakültesinin astronomı kür
kimliği okulundandır. Umuml nls- süsüne Rayd, ve umumi !ktısat 
b~ t, 64,4 tür. Bu yıl basta hukuk kürsüsüne de Viçl getirilmiştir. Her 
ticlir. N:sbeti 89,4 tür. Ondan sonra ikisi de yoldadır. . 
88,6 ile Tıp ve 86,I ile Diş Hekim- Türk profe!>örler kadrosuna iki 
!iği Okulu gelmektedir. .. - .. profesör iltihak etti: Üçilncil dahi· 

746 mezunumuzu açış gunumuz- llye kliniği için Profesör General 
de tebrik ederim... .. Tevfik Sağlam, Ticaret Hukukunıı 

Geçenler: !ıp. ve Fen _fakulte_ Şevket Mehmet Ali. 
sinde 10,8 ı ımtıhansız, butiln fa. B Ü 1 it ro"-es"rler 

- · 3 u sene, n vers e p •· u 
kultelerde 4675 1 ımtlhanla ve 570 :.:ı ti 1 d ha iltl 

- - · kadrosuna. 8 ucçen m z a . 
kişi .usttsınt'.fha vıeya somel st~ geçlsmbış_tl hak etmiştir. Tıp: Doktor Naci 
lerdır. m ı an a geçen er_ın n e Ben lsu Doktor Nebil Bllhan. Hu-
66 dır. Bunun başında dış hekim· k k~ D 'kt y Abadan 1nkı. 
~iği okulu 87,2( tıp fakülteı;i 82,.5 lfı.~ tar!~\ ;:ofe::ru: olduğu l~ln her 
ıle geilr.ı En az nlsbct İktısat fakul. birinizin kendisini ayrı ayrı tanıdı· 
teslndcd r. ğı Hıfzı Veldet, Ahmet Hulfuıi, 

Yeni yazılanlaı: 2390 dır. 910 u AH Tevfik Tandoğan, dil okulun. 
(cnne, 816 sı hukuka. 316 sı edebi-
yata, 340 ı lktısada, 910 talebeden dan ~er birinizin tan~.dığ~ Sabri E-
600 ü tıp, 43 o diş hekimliği oku- sat; Iktısat: Reli! Şukru Suvla ... 
!una yazılmışlardır. Bunlarla tale· •Üniversiteler. bilginlcrile, bilgi 
be sayısı 10,947 ye varmaktadır. arayan gençlerile ve bilgili çalışma. 
Ancak kayıtları yarın akşam ka_ larile zorlu günlerde de milletle· 
payacağımız için ıı bini bulacağı. rinln gUve.nci ve dayancıdırlar. Her 
mız şüphesizdir. birinizi tradenlzden kuvvet alarak 

11 bin memleket çocuğısnu en iyi 10 uncu yılımızın parolasını, zoru. 
niyetlerle ve en derin sevgı ve say_ y~en inan. fazilet ve çok çalışmak 
g1 lle selamlarım.» olarak Uıin ediyorum. 

r~ Yardım komitesinin idare heyeti • 
'lllly t bir tabiye kullanmıştır. Bu tAbtye çevresi kumandanı Visamiral H:ıl 
ı._ e ine nihayet vermiştir. Komi· 1 · 
"'llln !iUdur: Mihver mcvzllerinl fevka- sey. B rleşlk Amerlka donanma baş 

~-·••••• ~lnema meraklılarına müjde: 
Türk milletlnln inan. iazllet ve 

~k çalı~ma örneği tnönü, bi:ı:e b::ı. 
ltıyor.» bı ternın ettiği para mlktan 430 n 'l'U iade şiddetli topçu baraj ateşlerile kumandanlığına aşafıdakl raporu 

rk lirasından fazladır. d .. d · ti yıpratmak ve sonra seçkin piya e gon ermış r. 

Acı bir kayı p 
j • ı\.nkara, 2 (A.A.) - Anadolu A-c1n . 
b sı idare Müdürü Ahmet Akar, 
c~ sabah bir knlb sektesi neticesi 

1 
arak Vefat etmiş ve öğleden son-

a nn 
lı.rı ınıı.zı Hacıbayramda kılmdık· 

ı.ıo SOnra cenazesi Asrt mezarlığa 
lllütınu~ur. 

,. l\nadolu Ajansı bir çeyrek asır. 
"llııb l'ıld erı matbuat filcminde ve 18 

kuvvetleri göndererek mayin sa. Ayni sınıftan diğer bir tayyare 
halarını temizlemek ve sonra yine gemisine daha az şiddeti! iki L"a.. 
düşman iaşe hatlarını fasılasız hava bet kaydedilmiştir. Longo sınıfııı

bombardımanlarına tflbl tutmak- dan bir zırlhıya iki şiddetli bom. 
tır. Bu ara.da mUttefik tankları ba isabeti kaydolmuş. diğer bir zırh 
mihver müdafaa hatlarmda açılan lıya da bir ağır bomba düşmüştür. 
öellklerl genişletmek üzere hazır 'flkuma sınıfından bir kruvazöre 
bulundurulmaktadır. Evvelce ge_ daha az şiddeUe 5 bomba isabet eL 
dikleri açmak işi tanklara verilir mlş, bir ağır kruvazör, b'r torp!I 
ve piyade bunların arka ndan ller- yarası, dlter b!r atar kruvazör de 
lerdi. Şimdi ise tamamlle tersine iki torpil yarası almıştır. Bunlar
bir tabiye kullanıbyor. d&n başka 100 den fazla düşman 

Bu sene mev!'lm ba':iında IJlek ıılnemaıunda gösterilerek muazzam bir 
rağbet , .e mulaffaklyet kazanan Yeni Aınerlk&n yıldızı GENE TIER· 

.NEY'ln )arattaiı 

KAN VERGiSi 
filmi halkımızın uınuıni dllt>ğl ile bir ha fta daha gÖflltertlec-riltlr. Aynı 

procramda göre<-eA'lnlr. ikinci büyük film 

ŞK lE NCE 
Baş Rollerde: 

a 

o 

INGRID BERGMAN - ROBERT MONGOMERY 

Bundan ~onra ilk ders profesör 

Kerim Erim tarafından verllmi~tif'. 
Rektör, nutkunun sonu na doı

ru. memleketin TUrk gençliğinden 
beklediği her vazifeyi gençliiin ~

yecanla ve seve seve yapacağına e· 
mln bulunduğunu, harp şartlarırın 
doğurduğu geçici sıkıntılara rağ. 

men azm!mlzln sarSJlmadığını söy. 
!emiş, Malta ve Stalingraddakl mü. 

dafaanın iman. tnaın kuvvetinden 
1l(l'M' vrldlğlnden bahsetmiş ve de
miştir ki: 

* Galaıasarayda İst k :il caddt 
;inde Mlhrar , akşam saat 9 dan 
sonnı kAgıt satmadığınd9r. miJll ko 
runma mahkemesıne ver.! .ılştir. * Cnğaloğıunda Ranınl kahve 
s ne gelen müşterilerine fazla fiyat. 
in lckom satmaktan suçlu olarak 
Mılli Korunma. mahkemesine ve
rilmiştir. * Sirkecide Muradiye cadde
c;i r de tütüncü Cemal ve Hasan Yıl

msz kardeşler bir kutu kibrit için 
5 kuruş istemek ve dükkimlarında 
kibrit bulunmadıittnJ SOyJemek 5U 

çundan Mllll Korunma Mahkeme. 
sine verllmlşkrdır. 

Üzüm alma:' üzere ls
viçreden şehrim ize tir 

hey'et geldi 
İsviçre çikolata !abrikala-· c' 

lüzumlu olan üzümii falın almak 
ü.7.ere 1svlçreden ıehrlm!ze bir he. 
yet gelmiştir. 

İlk parti olarak fs~çrey-e kıilll· 
yelli miktarda çikolataya karışlırı 
laCJJ.k evsafta kuru üzü:n gönderi 
lecektlr. 

Heyet, diğer standardlze üziin•. 
!erden almak için alakadar makan• 
larla temaslara başlamış bulunmak 
tadır. 

Rakı i htikarı yapanl ~. r 
cezaland ı r ıhyor 

Şehrimizin muhtelif semtıerlnd• 

faaliyette bulunan rakı • imalatha 
neleri inhisarlar idaresinin tayın 

ettiği miktardan fazla fiyatla rakı· 
!arını büyük lokanta ve gıızlncla 

ra satmaktadırlar. Bu yüzden kü
çük bakkallar büyük gazinolara re. 
kııbet edemediklerinden, yani fazla 
fiyatla rakı alamadıklarından halk 
bakkallarda rakı bulamamaktadır 

Yokluktan istifade etmek isteyeıı 
bazı bakkallar, evvelce eline ge 
çimı~ş olduğu rakıları faz.la fiyatı 
satışa arzetrnek veya hiç satışa çı. 

karmamak suçlarından milli korun 
ma mahkemesine verilmekte idiler. 

Dün ek, bu rakı satışında lhtlkfır 
yapmaktan ~uçlu btr bakkal Milli 
Korunma mahk·emesine verilmiştir. 

Sultanahmctte Meliha adındak . 
bu bakkal dükkfı.nına rakı almak 
üzere gelen Yaşar adır.da birinden 
49 luk bir rakı şl§esi için 85 kuruş 
istemiş. ve kara borsa zammı di
ye de on kuruş daha fazla verme • 
slnl teklif etmiş. Aştkfır bir ihtikar 
vakası karşısında kalan müşteri ha 
dlseyi derhal zabıtaya haber vere
rek bakkalı mahkemeye sevkettir
mlştir. 

Dün İkinci Milli Korunmada m<'ş 
huden bakılan duruşmaları netice· 
sinde bakkal Meliha 5 lira para ce. 
zasına ve 7 gOn dükkanının kapa 
tatmasına mahkum edilmiştir. 

Salaha doğru 
(na,r 1 incide) (/ /) 

:rneğe hazırlanmaktadır. 

HUJcQmetin hariçten mlimkUn mer
tebe fazla mal ithal ettirert>.k veya 
bunu kolayl8.l}tırarak dahildeki fiyat · 
lan makul bir dereceye indirmeyi 
gaye edinen tedbirleri mühim netice
ler vcrmeğe başlamıştır. Buraya ge
len haberlere göre bir çolt HhnMt 
maddelerinde son günlerde esaslı .su· 
kutlar görUlmllştür. Mesellı evvc1c1J 
tanesi 4,5 liraya kadar çıkan çuval 
2.5 liraya., kilosu 4,5 liraya çıkan kar· 
plt 175 kuruşa. 250 litrelik varillerin 
adedi 55 liradan 26 liraya, demirin 
kilosu 200 kuruştan 90 a dllşmUştl\ı . 

Son günlerde dahlll piyasanın bar. 
mühim maddelerinde de dl!.iıüşler gö. 
rUlmllştOr. MeselA zevtinyağının ki· 
losu toptan 200 kuruştan 140 kuruşa 
dOşmU~tUr. Hariçten de gerek In~l· 
tere \'C Amerlka'dan gerek orta Av· 
rupa ve Almanya'dan daha bir çok 

fSUh!Ak maddeleri beklenmektedir. 
Bunların bir kısmı hudutlarımıza gir. 
mek Uzeredırlcr. Bu takdirde daha 
bir çok lthn.1Cıt eşyasında da geniş 
sukutlar görfilmesl çok muhtemeldir 

Diğer taraftan buraya gelen haber 
lerde, son zamanlarda mllstehllklcrir, 
eşya almak için daha teenni ile ita· 
reket etmekte oldukları, fiyatların 

daha makul bir dereceye inmesini 
bekledlklerl görUlmckledir. Herhalde 
hOkQmet aldığı ve alacağı bir çok 
tedbirlerle esaslı bir çok eşyada ma· 

kut bir fiyat takarrfirUnU temin et· 
mek azmindedir ve her şeyden e\•vel 
lthalAtı mUmkUn mertebe genişlet· 

mek, istlluıali arttırmak için bUtlin 
gayretlerini azami dereceye çıkarma
ğa çalu,maktooır. Alınan ve alınacak 
tedbirlerin neticclerinln yakında gö· tııı anberi de çatısı altında çalı -

.ı ô Olan Ahmet Akarın olumün
"tıt d 

Bu yeni tabiye dolayıslle öyle uçatı tahrip edilmiştir. 50 uçağın j 
heyecanlı haberleri bekl~k doğ. dama tahrip edilmiş olması muhte. 

Yarın matinelerden Jtibarcn i p EK Sinemas·nda 
1 

cİnansız I™?mlcket yıkılır, inan rUJeccğl burada muhakkak addedU-
. j mektedlr. erln teessür duyar. ru olmıyacağı kolayca anlaşılır. meld ir. 

1 
,_••••••••••••••••••••••••••• 

ısız müdafaa yıkılır .• 
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Londra mektupları 

Londrada Üniversite 
Hayatı 

Oksford ve Kembriçfe kadın 
talebeler nasıl yetişiyor? 

ft ondta, (Hususi) Cam-ı i:i takdirde bir iki derse gtrer ve- 1 mı:,ı nehirde, ya çalışarak. yahut 
Da:. brid&e Üniversitesinde ka- ya is~erse kütüphanede çalışır. U- ta bot ve kanolarda yavaş yavaş 

dınlar için ıki ayrı kolej vardır: mumıyetle .. de s~t bırde kolejde dolaşarak geçirirler. 
Girton koleji ile Nevham koleji, yemeğe doner. Öğleden sonraları Ders yılı daima imtihanlar ve bü 
Eskiden kadınlarla erkekler ayni ekserıya çay saatine kadar okur, tun erkek kol<:jlerin iştirak ettiği 
dershanelerde okumazlardı. Unlver yazar, ~onra da ya arkadaşlarına rıususi bir kayık yarışı ile sona e
sitc hocaları kız talebelerin tuttuk. gıder. yahut ta genç ktz ve erkek rer- Bu yarışlar sonunda bir çok 
ları evin bulunduğu köye kadar arkadaşlarını k-!!ndi odasında ka- kolejler tari(ından balo;a,· verılir 
gider, irada daha evvel erkek ta- bul e~er. Akşam yemeği saat ye- Bir kaç gür. sonra da. ~nivcrsite 
!ebelere verdıklert dersleri kızla- dıdedır, ondan sonra ıs:erse bir •ııec.lisi binasında alenen imtihan 
ra da tekrar ederlerdi. 1872 yılın- müdd~t d~-tha çalışır, isterse arka· n<:!t:cclerl okunur v~ henüz mürt!k
da bu ş!!kil tedrisin çok uygunsuz daşlarıle ~ehre i.,,..r. kebl kurumamış matbu netice ccd· 
olduğu anlaşılarak yen.l kolej cam- .!alebf.nın.' ictlmai hay<:ı.tı cok vell~·ri şehirde herkese gösterilir. 
1:.ıridgc'e daha yakın bir yere nak- mutenevvldır. Sahası ile ilgıli ve- Ok~ford veya Cambrıcıge'te oku. 
ledlldl ve Cambridge'ten iki buçuk ~ıva llgi":t1z mu'ı.tclı( cetrııyctlcrdc ;1ak fırsatına malik oıan her kııın 
m:t uzaklıktaki bir bınaya yerleş- azadır. O 11 Under Graduates c bir ço buradaki üc veya dOrt yılı. Jcl•llıai 
tirildi. Az sonra da şehir içindeki lu ile tanışır ve onlarla tıyatroya, ve fikri Caaliyetıerlc öyle dolgun. 
bir bir.ada Nevham koleji kurul- sınemaya ve danslara gider. dur kı, daha sonraki yıllarda. tale· 
du. Şimdi artık kadın talebelerin Talebeler ve •Under Graduates• belık gı.i:nlerıne en tatmin edıci b:r 
de ııbakaloryasını geçirmemls ta- yazın, vakıtlerlnin büyük bir kıs- memnuniyetle bakabilır. * * 
lebe» Under Gratuates) adı ile 
anılan '<rkek talebelerle bir 
.ırada okumalarına müsaade 
lunmuştur. 

Daha başlangıçta, kadınlara ve· 
rilcn bu .fırsatın, erkek kardeşle
rile ayni tahs:Ii gört bilmek fırsatı. 
nın, hiç te bcşa gitmediği açıkça 

anlaşılmıştı. Kadınlar erkeklerle 
ayni imtihanlara tıibl tutuluyorlar 
ve, keskin bir muva!fakıycl veya 
muva(fakıyetsizlik yerine vasat bir 
istidat gösterdikleri halde, umumi 
nisbet bakımından ekle ettikleri 
l\tliceler erkeklerinkilc birdl. 

Hayatlarının bu rahibemsi mahi
yeti yüzünden, kadınların durumu 
zor olmakta uzun zaman devam et_ 
mlştir. Fakat 1914 • 18 harbi so· 
r.unda şartlar çok değişmiştir; Gir. 
ton kc.leji talebelerinin tav.rı ha
reketlerini tayin eden kaideler ge
çen yıllar boyunca pek az değişmiş 
olmakla beraber bu kaidelerden ço 
ğu .. Hen kendi kendil~rh:e kıy_ 

metten düsmüşlerdir. 
Üniversite meclisince, üniversite

ye devam eden kız talebe adedinin 
tahdidi kararlaştırıldı, ve tkl kolej 
de birden yatıp kalkan kız talebe. 
r.in sayısı en çok 500 kadardı. Gir
tcn kolejinde talebe adedi iki yüz. 
den biraz fazladır, geri kalanı hep 
Ncvham koleji talebeleridir. İki 
kolej arasında.ki münasebetler ga_ 
yetle iyidir. Gerek Oks1ord ve ge· 
rekse Cambridge'te talebe adedı 

tahdit edildiğinden namzcUer ara. 
sındaki rekab. t çok büyük ve im. 
tihanlar da c;ok zordur. İmtihanı 
ett iyi dereceyle geçen namzetlere, 
crada bulunacakları 3-4 yıl için, 
sentvl 20 He 100 İngiliz lirası ara· 
sında burslar verillr. 

Pek nadir insanlarla bütün ta
lebeler kolejde yatıp kalkarlar. 
Her birinın birer veya ikişer odasr 
vardır. Yalnız bir oda bulur:duğu 
takdirde, talebenin burada, ayni za. 
manda arkadaşlarını kabul edebil· 
mesi için, oda hem yatak, hem de 
oturma odası halinde tanzim olunur. 
İki cdalılarda ise, bunlardan biri 
yalak, diğer~ de oturma odasıdır. 
Kızlar1n talebeliğe girdikleri gün 
Uk işlerinden biri, yeni odalarını 

düz.eltmektir. Derslere devam mcc 
burlyetl yc..ktur. zaman zaman bir 
talebe mahdut derslere devam e
der, hatta son senelerinde h~ç bir 
der<:.? de g; tmeyebillr 

Talebe, »1at yedide kalkar, se
kize doğru kahvaltı eder. Sonra ya 
kendi oda!'ında veya · !çir de her 
istediği kitabı bulabileceği büyük 

bir b~na olan _ kolej kütüphanesin. 
de çalışabHir. Yahut ta şehrin mer
kezine işleyen hususi bir otcbüslc 
C~mbrids;te"e gıd bilir. Şehre indL 

r ~©ı©ly© ı 
SABAH 

7 .30 Program ve sa, t ayarı, 

7 ~2 Viil'Ud"muzu çalıştıralım, 

i ın \j.ırts haberleri, 7.55 Senro
n·k par~fllar IPL) 

ö(;u: 
12.30 Program ve saat aya.rı. 

12.33 Knrışrk program (Pi.) 
12 . 15 Ajans haberleri, 13.00 Saz 
tsPrleri ve şarkılar 

AK !;Al\I 
18.00 Program ve 

18.03 Radyo salon 
ı.q,15 ~~asıl heyeti, 

saat ayarı. 

orkestrası, 

19.30 Saat 
ayarı ve ajans haberleri, 11145 
A111z.ik. 20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Film müzığl (P .ı 21.00 
Konuşma, 21.15 Be!lltekAr sima
ları (Pi.) 21.30 Konuşma, 21.45 
Klasik Türk mUz<fl, 22.30 Saat 
ayarı. ajans haberleri ve borsalar, 
22.15 Yarrnkl program ve kapa
nış. 

T. .Ş BA.'IKASI 
K. TASARRUF 

llESAPLA."11 
2 lklncltefrln 

KflfJldeaine aynlan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 lira ık 

1 > 500 > 
2 > ~ > 

14 > 100 > 

10 > 50 > 
> 25 > 

ZAYi tilin 

Eyüıı tapu sic•IJ muha.fız.lığrndan: Beyazıt Zat işleri mUdUrlUğilndcn 

aldığım tekaüt maa~ı cüzdanımı za
yi ettim. Yenisini Alacağımdan eski
sinin hUkmU yoktur. 

Eyüp kıızasına bağlı KüçUkkôyde 
KöyüstU ile Kumıuciftllğin mevkile
rinde 3 numaralı 5 kıla tarıa· ve Kü

Pendik Yakacık cad. Emekli ö~ . o~ çilkköyde Tepebaşı mevkilnde 7 nu· 
retmen Fehıme Şerer. ı ı maralı tar a ı e Valldeçe~mesi mev-

kiinde kı"ıin 12 numaralı tarla ve 
ZAYi K" . i k'' A oyıç mev Hnue kAin 17 numaralı 

Maaş cUzdannnın mUhUrUnU zayi' 3 arsa ki ccman 10 parça gayrimen
ettim, yenisini kazdıracağımdan es-J kulün T. c. T. dan General Mehmet 
kisinin hü~mU yoktur. Zeki oğlu Ziya Baras tarafından kul~ 

Çengelkoyü, Tarlabaşı Alzambak ıanılmakta ve 
sokak No. 1/2 de Fatma Resendil 

Güngören 

ZAYi 
Emniyet 4 Uncu şubesinden aldı

ğım 31/'4-1579 numaralı ikamet tez
keremi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin ht\kmü yoktur. 
Beşiktaş Taş işlekesi No. 15 Yani Lıtı 

ZAYi 
M Iiye VckA'etlndcn aldığım maaş 

st"nedi resmisini zayi ettim. Yen~tni 
alacağın1dan esklsinın hUkmU yoktur. 

Beşiktaş Köylçl Alaybey sokak 
N'o. 21 Nihat Unala 

FORS • 
'·ı 

vergileri mumaileyh 
tarafından verilmekte olduğu ve ver
gi şubesince mumaileyh adına tah
rir görmüş bulunduğu anlB.Şilmı~ ve 
tapurln bahriye kole ~alarından emek it 
J\.ff>hm(l't Halit ıle Aleko Panciri vele
dl Yorgl ve hissedarları ad'arına ka· 
yıtıı bulunan mezkOr gayrimenkul
lerin 1515 numaralı kanun hUkUmle-
rine göre mumaileyh adına tapuca 
tese:ilı talep edılmiş olmı:tkla gerek 
kayıt sahiplC'rine ıhbarname yerine 

kaim o m k Uzere ve gerekse mezkQr 
gayrımenkuller ile bir gOna alAkayı 
tasarruf ıddlesında bulunanlar varsa 
na.n tarihinden on gün sonra 11111, 
9·12 tarihinde mahallinde tapu ve ren 
memurları tarafından tahkikat ve 
tE"tkikat icra kılınaca~ından altı.ka· 
darların eı-erindeki ''esaikleri ile bir· 

2 İKiNCİTEŞRİN 194'.? liktc mezkOr günde yerinde buluna-

\ 

100 
100 
100 
100 

Sterlın 5.24 cak tapu memuruna ve o güne kadar 
Dolsr 130,50 da :'Juı~anahmette tPpu daireslndt> 
İsv:çre kronu 31.1350 Eyüp tapu sicı\ muhaf1:z:lığına mUra· 
Pezcta 12,9. 5 J caatla ıdd,alerı bıldirrMelerı lüzumu 
İsv ç kronu 31.135 ıl<in olunur. Eyüp sıcıı nluhar.ızlığı 

Istanbu~ De~· e darhğından: 
Emindnü :r.frı.Jiye şube$ınin bulundu~u Nevşehir hanınd' yaptırılacak 

(913,79) lira ke~ifll tamirat işı 13/ll ı 9,12 cuına gUnU saat 15 de Milll 
EmlAk rttUdUrlUğünde müteşekkil komisyonda açık eksiltme ile ihale 
edi'ecektir ?\.luvakkat teminat 6~ ura 54 kuruştur. Isteklilerin en az bir 
tcahhütte 500 Jıralık bu işe benzer iş yaptığ:na dair idarelerinden almış 

olduğu vesikalara istinaden Istanbul vilAyetine müracaatla eksiltme ta
rihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 9·12 yılına ait 
Ticaret odası vesikalarını ibraz etmeleri muktazidir. 

?o.tukavele, Ck!'LiltmP., Bayındırlık işleri genel ve husust ve fenni şart
nameleri \'e proje ke,if hul<i.sasile buna milteferri diğer evral< Milli Ein· 
ıak MüdUrlUğUnde görü.C'bilir- (979) 

VATAN 

rKURTULUŞ- 1 
BiÇKi ve DiKiŞ 

DERSANESI 
MUdlresl: Bayan Papazyan 
Haftada dört gUn kadınlara, 

gUnde Uçer saat Fransız usulü 
ile biçki ve diki' dersl tedris 
edilir ve 6 ayda Maarifçe mu
saddak diploma verilir. Feriköy 
Tepeüstü 116 No. Papazyan 1 
apartımanı. 

a • ıı . 91! 

ZAYi 

Haydarpaşa lise.sinden 939 • 40 se
nelerinde aldığım lise olgunluk diplo. 
mamı zayi etttm. Yeni.sini çıkaraca

ğımdan esklsinin hükmü yoktur. 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

1017 No. Şevki Ak~it 

Memur alınacak ! .. , __ T_iı-.r-kı-·y·e-C11111u-"m_h_u_r_iy_e_tı-· -· 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Devlet Demlryolları istasyon sınıfında istihdam edılmek Uzcre 
mUsaba.k& Ue orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi alı· 

nacaktır. 

2 - Müsabakada kazananlara. 60 lira Ucrct verilecektir. 
3 - MUsabaka ımtthanı 14/ 11/ 942 cumartesi günU saat 14 de Hay· 

darpafa, Ankara. Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, tzmir, Sir
keci, Erzurum ve Eskışehlr işletme merkezler inde Sıvas cer atelyesinde 
yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atelye müdUrlUğU ve istas
yon şefliklerince kabul olunur. 

ı - Müsabakaya iştirak şartlarI şunlardır : 

1 - Türk olmak. 
ı - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
3 - 18 yaşını bıUrmış ve 30 zu geçm('miş olmak (~t, yaş d'::!hıl) 

4. - Askerliğini yapmış veya askerııgınl yapma:sına en az blr 
sene zaman kalmış olmak (Emsallerı silah altında bulunan veya 
celbe tAbl olanlardan tah3il veya sıhhi sebeplerle ertesi seneyE" 
bırakılanlar iştirak edemezler) 
~ - Askerliğini yapmı, ve ihtiyata. geçmlş olanlar aynı derecede 
kazananlara tercıh edilecektir. 
6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sı hhi du· 
rumlarI dcmiryol lışlerind~ vazife görmeğe elverişli bulunmak 

.S - ?.türacaat istidalarına bağlanacak vesıkalar şunlardır: Nüfus 
cüzdanı, diploma veya tasdikname, askerlik vesikası ve askerlik yokla
maları, polis~en ta.sdikh iyl huy kQğıdı, çiçek aşısı k~ğıdı, - cvH ise • 
evlenme cüzdanı, altı adet vesikalık fotograf 

6 - Daha fazla malQmat atmak isteyenlerin işletme müdUrlUklerlne 
veya istasyon şefliklerine müracaat etmelidir!er. 

7 - lstldalar en son 12/ 11/94.2 günü saat 12 ye kadar kabul olu· 
nur. (861 > 

inhisarlar U. Müdürlüğü ilanları/ 
l - Kuma.şiarı idaremtzden • erilmek şartile müstahdemin için aşa· 

ğıda miktarı muhammen bede il ve % 7 .5 gdvenme parası tutarı gösteri· 
len elbiSe, palto ve kasketın dlktirilmesı kapalı zarf usulile münakasa· 
ya. konulmuştur. 
Elbbe Palto Kasket l\tuhammen bedeli Mu"'akkat teminatı 

3 7,5 

273 273 273 136 50 lira 1024 
2 - Eksiltme 10/ 11/ 942 günü saat 10 da Kabata.şda levazım ~ube · 

sindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktIT. 
3 - Resun ve şartname her gün öğleden .sonra sözü geçen şubede 

görUlebilir. 
4 - Eksiltmeye gıreceklerin m ühUrlü tekllf mektuplarını t;"0 7,:5 

gUvenme parası makbuzunu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını ihale gUnU cksi:tme saatinden bir saat evvelı· 
ne kadar mezkQr komisyon ba.şkanl ığ:na makbuz m ukabilinde vermeleri 
IAı:ımdır. Postada vukua ı;eıecek ge cıkmeler kabul olunmaz. (850) 

r.1. M. V. Istanbul 2. No. lu 
Satınal ~· a kom'::;yonu:ldan 

50.000 adet elektrik kaynak çubuğuna ihtiyaç vardır. Elinde bu mal
zemeden bulunanların nümunclerile birlikte teklif mektuplarını 7 ikınci

teşrin 942 tarıhıne kadar komisyona vermeleri. (1009) 

Ziraat Bankası 
I<uruıu., tarıhi: 1888. - Sermaye5i: 100 .000,000 Türk liruı 

Şube ve aja:lS adedi. 265 
Zirai ve ticari her r,evi banka muameleleri. 
Para biriktırenlere 28,000 lira lkramiye verıyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasa.rrut hesaplarınds. 
en a:z: 50 lirası bu'.unanıara senede 4 defa çekilecek kur'a ile atalı· 
dakl pl~na göre ıkramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1 ,000 liralık ıt.000 lira. ! 
4 » 600 • 2,000 • 
4 .. 250 » 1 ,000 » 

40 » 100 • 4,000 • 

100 adet 

120 » 

160 » 

60 liralık S,000 Ura 

4.0 » 4,800 » 

20 • 3,200 » 

DiKKAT: He~aptarındakl paralar bir gE"nC içinde 50 liradan a,a~ 

ğı düşmiyen1 ere ikramiye çıktığı takdirde c;'a 20 fazla.sile verilecektir. 
Kuralar senede 4 def~. 11 mart, 11 haziran, 11 cylQl 

11 BirincikAnunda çekilecektir. 

~!------------------------" 
Den:z Fabrikaları Umum 

Müdürlüğünden: 
Buhar makineleri, Dizel ve benzin motörlcri tamiratında ça..ııfıtrıl 

ma.k üzere birinci sınıf tesviyccllere ihtiyıç vardır. Talip olanların bOP1 

servis ve iyi hal kAğ:tlarile b:rUkte imtihan edilmek üzere Gölcük Deni.ı 
fabrikaJarı genel mUdUrlUğUnc müracaatları. (1005) 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden: 

Gö'cUk Denlz fabrikaları için dökUmcUye ihtlyac:; görillullğünden ts· 
teklilerln iyilik kAğıdı ve bonservi.Slerlle imtihan edilmek üzere genel 
mUdUr•Uğe müracaatları. ll006) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez BankasJ 
24 B/R/NC/TEŞR/N 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: san K.uoeram 74,616,476 

Bank.not 
Ulaklık 

... _ .......... -·-·-----

Dahlldek.J Muhabirler: 

Türk Liruı ········--------
Hariçteki l\tubablrlerı 

Altın: S&n Kilogram 24,482,201 
Altına tahvili kabU aerbe.at dövlzlet 

Dığer dövizler ve Borçlu kllr1.r.I 

bakiyeleri ······-·····------
Hazin• Tabvillorl: 

Deruhte edl." evrakı nakdiye k....,Ulfı 

Kanunun 6-8 1neı maddelerine tevft· 
kan hazine tardı.fında.n vlL.kl tediy.1.1 

:;eoedat Cüzdann 
Tıear1 Senetler ............. ········ 

~&m ve Tah ,-ııa.t Ctızdanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakd1· 

A - (yenin karfıhtt esham ve tah· 
(vilıı.t (itibari luymetlel ...... 

1:l. - Serbest es1ıam ve t&hviL&t ... 

.\. \ a_ııalar: 

.Altın ve dOvi.Z Uzenne avans 
'l:abviJJ.t üzerine avans ................ .. 
Hazineye kısa vadeli a vana ........... . 

l-~azineye 3850 No. ıu Kanuna göre 
&.çılan altın karşıhğ1 ava.na ........ . 

101,954,043.09 
12,259,370.50 

159,476.69 

656,907.61 

31,136.174,59 
.-. 

51,071,003.SO 

1.58.748.563,-

24.30;).462,-

395,730,990.41 

40,001.399 93 

10.G06.44S,2 l 

1,121,52 
7,800,563.-

-.-
2150.000.000,-

Ll:...edarlar: 
lluhldlf: _ 

~~--~~--~~ 

Lira 

117,372,890.28 

656.907.61 

88,507,176 39 

lSl.HS.101,-

393. i30.990 11 

55,;)10,813.17 

257,810,684.52 

4,500,000,--
10,825,019.37 

1,065,357,614.75 

Sahlbı ve Ne,rlyat l\füdUrl': Alımet En1ln YAL~IAN 
\ 'a lan Ne'jriyat Türk Ltd. Şti. Vatan l\latbaası 

1942 VAZIYET/ 
PAS / F 

Sermaye: _ .. _ .. 

ihtiyat Akçeol: 

Ad! ve fevk&J.Ade 
Huaus1 ........... _,_ .. _ .. _____ _ 

Teda.v11ldekl Banknotlar: 

Derı.hte edilen evrakı nakdiye ...... 

Kanunun 6~8 inci maddelerine tevil· 
kan hazlne taratından vAkJ t~diyat 

Deruhte edilen evra.Ju nakdiye b&· 
klyesl 
Ka.rşulğı tamamen altın olaralıc 

116.veten tedavüle vazedilen ........ . 

Rteskont mukabi.ll tlAveten tedavW• 

vaz.ed~len ···········-···-··-·-·-··-··-- -
Hazineye yapılan &Ilın ka.r.,ılığı &• 

vana mukabili 3902 No. lı kanun mu
cibince ll.A.veten tedavüle va.zedileD 

Hevduat: 

TUrk Lı'"'lSı ···········-·····-·------
Altın: san Kılogram 87'7,t22 

3850 No. lJ kanuna göre ha.ı.lneye 

a.çılan avans mukabili tevdı olunaD 
ı.ı il ııl&r : 

Sa.fil Kilogram 

Dö,•lz Taahhüdatı: 

55.3H,930 

AltJ· .ı tahviH kabil d .. izl ov er ........ . 
Diğer dövizler ve alacaklı kl1rizı&: 

bakJyelert 

lluhldlf: 
·············-·--· .. ----

ı remmuı: 19S8 tarihinden ltlb&r.-

9.412.185,73 
6.000.000,-

158. 718.563.-

21.805.462,-

lSl.HS.101,-

45.000.00-0,-

US,500,000,-

Lira 

15.000.00o·~ 

211,100.000.- 679,043,101·' 

105,663,193.07 
1.284.16!,0~ 106,899,357.l~ 

78.n ı.rn7,90 18.;:u.161,90 

26.375,893.79 
'9 

26,375,893· 1 

ı.ıı.soz,359·21 

ı:.konto haddi % • Alim üzeri••"''""" jG, a 


