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Cümhuriyet bayramı dolayısıyfe 

Tebrik ve teşekkür 
telgraf lan • • 

ıyı 
Arjantin relucüınharlle cömhıırreltlmlz aruınd.a 

Anktta 3 CA A) - Cllmhuriyet bayraml dolayıslle Ar]antın elim- Alman radyosu, İnönü ve lııırrelsi Ek~elanı ·R~on s. Saatillo tarafından çekilen tebrık telgrafına 
lteıaıcllınhur ismet InönU bir te~kktlr telgrafile mukabele etmışterdır. hükumetinden Sİfayişle 

--------
Cümhuriyet 

1' •• "'"'kllim•·e -len tel.,.raflar ,_ rU Saracoğlu arasınd.a tebrik ve te· • ] . , h . t hükOmehnden si· 
..., " "' ·- • '" ı n d i Ankara. 3 (Radyo Gazetesi) - ıle Cum urıye . . ~ .\tıkara, 3 (A.A.) - Kanada ba•· şekkür te gra arı gon er lmıştır. i 1 b h tmıştır 

• Y 3 CA Cu"mhurreisımiz Milli Şef İnönü· tay ş e a sed d. umi Şefin ~it Mackenzie King ile Başvekil Ankara, .A.) - Sovyetıer Sır· a·· -k M'll t Macar ra yosu a m 

bahsatti 

"'ltl'U Sa•aco5 lu ar"•ında cllmhuri· ıııw.haJk komiserler heyetı reısl Sta· nün ı ikinciteşrinde uyu ı e b" "k bir ehemmiyet 
• " ..., "' d ..ı· n tuk Alman nutuklarına uyu tttin 19 uncu yıldönUmU dolaylsiyle Jın ile Başvekil Şükr.u Saracogıu ara- Meclisinde söyle ıo.ı . u .. k İnönünün sözlerinden hu. 

' ve te ekkür telgrafları teati ımda cümhurlyet ılflnının 19 uncu radyosunun blldirdığıne gore Ber- verere ' nutuk haıtkında 
"'"- ş U d · · karcılanmıştır !asalar verm-ş ve . '"""'1'Ur. yrldöntlrn otaycslle tebrik ve teşek· lınde çok lyı ., ·_ mütataalar yürütmüştilr-
~ara. 3 (A.A.) - CUınhurlyetln kilr telgrafları gönderilmiştir. Radyo nutkun. bilhassa Turklye. lin 3 (A.A.) - Bugünkü ga. 

la uncu YıldönUmU vesllesile Polonya Ankara, 3 (A.A.) - ~Umhuriye- nin tarafsız.ilk sıy~·~t~den ~a~se~ ze~~lH' toplantısında lnönunün ~tk,~U:i~S~ık:o:r~ı~ky~ı:ıe~B=a~şv:e:k:il~~~~-~~~-'-~~v-~~-~~-~~-S~L-1_~~-'-'~~~n~k-ı_~_m_ı_a_r_ın_ı_~~-ır~~m~~v-e~n_o_n_u nutkunu bah~ mevzuu eden sö~· 
'--= cü, nutukta 1943 yılında harbın 
L 1 k d k t k t daha büyük b ir şiddetle ~vam ııükOmet i hsa i sı ın ıyı yo e - ~~~:~:·~.::;:'. ~~;':ııı.~::-~~;: 

bir milletler zümresının bulun 

~ekı •ç•ın canla başla çalışmaktadır ~~;~~~:nt:~::~: A~~~om:~=~~ 
' 1 1 sonların cihana tahakkümleri mu· 

rad edllmiş olacağını söylemiş, 

h İnönünün memleketın ekonomik H .. k " t d er durumunu baltalayanlar hakkında U U m e e yar ı m, bugüne kadar hiç bir ~utkunda 
görülmiyen ~iddetli bir dıl kullan· namuslu vatandaşın borcudur m" olduğunu boll•lmlşllr. 

\t .\ııkara, S - Dünyanı• ceıçtmıek· J 
~ 01dııtu büyük sar mtının mernle· 
d hı-ıtıı de rahateıı; ettlfl malO.m· 
11:~· F&kat, nihayet bu bir rahat8tt:· 

ır. Ne cephelerde cUnde yüzlerce 
~t "ermekte, ne de cephe gerile· 
~ blnlerce kiloluk tayyare bom· 
t rlle e,·Jerlmlz yıkılıp, çoluk ço· 
.llfıınıuı ko•~uz bacakaıı; kalmakta· 

Şaırk ceplhı~ 

Almanlar, Alagiri aldılar 
~.,, ""' . 

\'11'dumuıu rahateıı; eden lktısadi 
•11ı t 111ttyı yok etmek için bilkQmf' ' 
::-. başıa çatıımaktadır. Bir taraf-ı 
\ hı'ınur maaşlarını, yllk5t'len cıda 
d~Y• flya tıarına göre ayarlarken, 1 
,1 taraftab k6)1Unlln eı.ıımemeel· 

ltırıhı edecek tedblrllerl almakta, 
:~lı-e fiyatlarını yük eltmekte. ba-
~tn fedakarlık etmektedir. 

~lcarttte meşgul olan ,-.tandaşlar, 
ı_, dlJerıne yetecek kaıtar kazanmak· 
it ar, hatta ııe:vyar ı;ahcılar bile hal· 
~'lııııen mem~un görünmektedirler. 
e lıaıan klmo;e}·e ra tlanııyoruı.. 

~ 11ii1Hıınl't diğer taraftan, zaten 
b ''ı>t"n ""'el de on paraya muht~ 
lollluııan ,.e haftalarca kur~afına bir 
,.1tıtıa ııırak yemt'k ırlrıneyen yoksul 
~lanıtaştarı da • bugünkü kötü şart· 
'tr lçtndr., hakikaten fedakı\rlık ede· 
\it • dU,ünmekte \e Kızı1ayla elele 
ı..:~rek lııtanbulda •"hant'ler açmak 
~ııı . 

hıazırlıktarını lknıal etmt'ktedlr. 
l' 

1 
hltin<·lklnundan itibaren 16 bin 

tQlts1ıı htanbuııu,·a sı<'•k :remek da-
ıt .. • • 

ırı,,, ~•k Olan bu &!}hanelerde sarfedll-
bıı il Uıere bükiıml't bugllnden 18tan· 
, 

1 'ilılyeu f'mrlne 200 ton buidaY 
ttnıı.,ur. Bu buidu·lar, lstanbul 
~lrrııenterlnde bulgu; haline ıretiri

'k \e yokı.ullara dajtıtıla<·aktır. 

* ~'ruıı 'Şer•ın de !lon nutuklarında 
111~'t ettikleri gibi, hükCımete yar· 
lı., "hrıek her namuslu \'atandaşın 
lııı ~dur. :?\laJCım a, tek elin al~ışı 
~etu olmaz. HUkCımet, böyle kotil 
ı,ı. •nlarda fedakArlıklara girerek, 
il llbulun köklenmiş fakirlerine yar
ltlltı elilıı uzatuken, lt!tanbul ungin-

tlııı . 
'ıı dt. 'ima, üı;, beş bf'r ne)ııe • 
lıtıa lel"lntn alzını bir neb:r:e ~ıp, 
~l henışerllerlne yardımda bulun· 
tı~ " bir bo~tur. Nitek;m, lııtanbul 
l'o1ı:'t Odaııı, aldığı gilzel bir kararla 
b1 llllara sarfedllnıek llure iki yüz 
tı ~lira ,.erını,ur. Ankarada, ıempa· 
~l " kar,ııanan bu hareketin, Iltan· 
'teıırııııerlne bir misal olacatı ka· 

11
nd"Ylz. Buraya ıelen 80n haber

~nu Sa: S, Sil: 15 de) «=• 

Stalingrat ev ve 
şiddetli taarruzlar 

sokaklarına 
yapılıyor 

Berfin, 3 (A.A.) - Alman teb
liğinden: 

Doğu Kafkasyada yapılan taar· 
ruzlar ve karşl taarruzlar. şiddet. 
li savaşlara yol açmış ve bu sa
vaşlar esnasında kıtalarımız mev· 
zilerinl muhafaza etmişler, karşı 
taarruzlar yaparak arazi kazan· 
mrşlardır. Alagirin doğusunda AL 
man kıtaları bir taarruz esnasında 
düşmanın çok kuvvetle tahkim 
edilmiş ve mayin dökülmüş mcv. 
zllerlni yarmışlnrdır. 

Kalmuklar stepinde bir Alman 
karşı taarruzu ile düşman süvari· 
si çok büyük kaylplara uğrayarak 
püskürtülmüştür. 

Stalingradda 'evlerin v e sokak. 
tarın ele geçirilmesi için yapılan 
çok şiddetli taarruz savaşl devam 
ediyor. Pike uçakları şehrin şimal 
bölgesir.de şiddetli savaşlara sah. 
ne olan mukavemet yuvalarına 
karşı taarruzlarına devam etmiş· 
terdir. Düşman inadlı bır muka · 
vemctc rağme n tekrar araz ı kay. 
bctmiştir. Düşmanın üstüste yap-

tığı karşı taarruzlar akim kalmı~· 
tır. 

Sovyet ticaret ve harp donan. 
masına karşı yapılan mücıidele Al 
man hava kuvvetleri ilktcşrln ayı 
zarfında Karadeniz sahılınde. Ha. 
zer denizinde, Volganın aşağı mec· 
rasında ve Ladoga gölünde muh· 
tchf büyüklükte 33 taşıt ve yük 
gemisı batırmıştır. Bunlardan baş. 
ka her çeşitten 32 yiık gemlsllc 4 
harp gemisi hava taarruzlarıle ha. 
sara uğratılmıştır. 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet 
kıtalar1 Ordczhononklze istikame· 
tinde ve Kafkasyada etratejik as. 
keri yollara doğru ilerleyen Al. 
manlarla şiddetle çarpışmakta· 

dırlar. Sovyet tebliği Ordezhonen· 
klze'nin 60 mil şimali carblslnde 
bulunan Nalçik'ten Kızıl kıtaların 

çekildiklerini itiraf el mektedlr. 
Almanlar cenup cephesinin başlıca 
ağırlığını bu bölgeye nakletmişler
dir. Alamn kumandanlığı Ordez. 
honcnkize'nin 25 mıl ~imalı garbi· 

(Denmı Sa. 'I, Sü. ~ de) /«»/ 

Amerika bahriyelilerinin talimi 

l 

· Mihailoviç 
Mihverin 30 
•• • • 
tumenını meş-

gul ettiğini 
söylüyor 

~Fransoda do yer yer 

f nümayişler, koyn JŞ- ( f malar haber veriliyor( 

General !\fihallovl9 

Londra. 3 (A.A.) - B . B. C.: 
On sekiz aydanberi mıhvere karşı 
mücndeleyı ıdarc eden Generai 
Mihailovic; Nevyork radyo!lu va. 
sıtastle bir m~saj neşretmiştir. Ge· 
neral Mlhaıloviç bu mesajında: 

.. Hemen hemen bir milyona baıij't 

olan Yugoslavya olülerlr.e. Sırbls · 

tanla Slovanyanın kısmı A:amınır 

harabeye dönmüş olmasına rağ. 

men kumandam altınoaki askerler 
müttefiklerin nihai zcıferır.e ş:m . 

diye kadar hiç bu derece emı:ı ol· 
mamışlardır . .' 

Demekte ve mihvercilerln ken. 
disile mücadele için 30 tümen bu. 
lundurmak mecburi:Y'€tlndc kal· 
dıkların1 UAve etmektf'dir, 

Diğer taraftan Yugoslav Kralı 
Piyer de General Mihailoviçın mü· 
c;adcle kabiliyetlnln art!ığını söyle. 
miştlr. 

F .t nsız işçilerinin nümayışl 
Londra. 3 (A.A. ) - Alnıanyaya 

gönderilmek üzere Alnn'I doktGr. 
ları tarafından sıhhi mul\ycnelerl 
yapılan Fran!lız işçileri Yui!:arı Sa· 
voie'da nümayişler ~elt!p etmış. 

(Devamı sa. S, Sü ... de) -.r 

bildi ı tı Bımunla beraber Geçenlerde bir va,tngton tel~afı Amerikan uçak gemilerinden birinin battıl{ını ., 7oo' ~onllAt"'"" ..,-.e:oı: 
Amerikalılar yeni gem!Jer in,a.ma de\.·am ediyorlar. Re'llmde denize .}eni indirilen .. 5, 

uçak gemlı.i gorülmektedlr. 

Avustralyalılar, ·Kokodayı ve 
uçak meydanını aldılar 

Büyük bir Japon zırhlısına yarım 
tonluk bomba isabet etti 

General Mac Arthür'ün umumi 
karargAhından: 3 (A.A.) - Batı 
şimal kesimi: Orta büyüklükte 
bomba uçaklarından bir küçük fi
lo Dili'ye taarruz etmJ.stir. Netice 
belll ~ğildlr. 

Ağır bomba uçaklarımız d(!.sma. 
nın Rabaul'daki gemilerine taar· 
ruz etmiştir, 21 ton bomba atılmış 
tır. Hava bulutlu idi. Bu sebeple 
neticeler tam görülememiştir. İki 
gemiye tam isabetler olmuş ve ge. 
miler tutuşmuştur. Daha başka a· 
ğır hasarlar verdirildi:i zannedili · 
yor. Uçaklarımızın hepsi noksan
sız olarak dönmüşlerdir. 

Doğu şimal kesimi: Salomon ta. 
kım adalarındaki umumi hareket· 
l~ri destekleyen ağır bomba uçak. 
!arımız Buin Faisi limanında düş
man gemilerine bombalar atmıs· 

!ardır. Uçaksavar topçusunun şid

detli ateşine ve düşman projek
törlerinin_ ıı!lına _rafmen uçakla
rımız alçaktan uçmakta idiler. 18 
ton bomba atılmıştr. Bombalar 
büyük bir kruvazöre tam isabet 
kaydelmlşler ve kruvazör i r fllak 

etmiştir. Bir hafif kruvazöre ağır 

hasar verilmiştir. Bir ticaret gemi· 
~ine tam isabetle bir bomba düş. 
müştür. Daha başka gemllerln ha. 
sara uğradıkları zannediliyor. Bü· 
tün uçaklarımız nok!lansız avdet 
etmişlerdir. Orta büyüklükte tay· 
yarelcrimlz tarafından yapılan ikin 
el bir taarruzda büyük bir kruva.. 
zore veya zırhlıya 500 lıbrelik bir 
bomba düşmü~tür. 

Salomon takım adalarında gün
düz keşif yapmakta olan bir müt· 
tcfik uçağl 11 av tayyaresi tara, 
!mdan taarruza u~rnmıştır. Sa.\·a~ 
40 dakika silrmUştUr. Düşmanın ~ 

l tayyaresi düşürülmüştür. Tayya. 't I (De~·amı Sa. 3, SU. ' de) -

r -
G az ete c ile r 

General Mac A.rtbar 

şnmao AiFrDlka<dlaı 

Muharebe şiddetlendi 
Berli~e 

hücumlar 
göre, bütün 

püskürtüldü 
T b k'a Kahire, 3 (A.A.) _ Mareşal Rom · 1 Yalnız iki Mihver vapuru o ru ise 

l'in mevzilerini çevrilmek tehlike· kadar gelmeğe muvaffak olmuş ;:e sokan Avustralya kıtalarl Gene- de bu Umanda torpilli Inglllz tayya
rall ordusunu çö!Un garp kısmından releri tarafından batırılmışlardır. 

tamemiyle atılmak tehlikesinden kur- DUnkU aalı gecesi D. N. B . nln ver. 
tarmak için muharebeyi daha geniş dlği bir habere göre, fecir vakti Ge· 
bir öiçUde yapmak zorunda bırakmış- neral Montgomery harbe sllrmedlfl 
!ardır. Berlln Mihver hatlarına giren bUtUn kuvvetlerini toplayarak Mısır 
Inglliz kıtalarının dar bir çıkıntı hu- harp meydanının dar bir cephesinde 
sule getirdiklerini 'le muharebenin yeniden şiddetli bir taarruza geçmıı· 
burada devam ettiğınl bildirmekte· tir. Aynı ajansa göre, Dominyon kı· 

On güne kadar 
1 dönüyorlar 

1 Dönüş Brezilya 

~ yoliyle o1oc~k . 
Nevyork, 3 (A.A.) - Bırleşık A· 

merlka'yıı ve Kanada'ya ş\mdlye ka· 
dar tertip edilen ziyaretlerin en me· 
rakhsınt tamamhyan beş Türk gaze
tecisi !!ekiz on gün içinde Brezn~·a 

yolu Ue dönüş seyahatlerine başlıya 
caklardır. 

Gazeteciler Nevyork'da bir kaç gü 
istirahat tttikten sonra tayyare il• 
Florlda'ya hareket edeceklerdir. Mi· 
safirler, muazzam endll!tri gayreti· 
nln ve pek bUyük olan a.skert gayre· 
tin kendilerinde derin blr intiba bı· 

raklığı~ı ittifakla söylemekte ve A 
merlka halkı tarafından gösterlleı 

misafirperverliğin mesut hatırasil• 

memleketlerine döneceklerini temlr 
etmektedirler. 

Türk gazetecileri zirai meselelere 
knrşl bUyUk bir alAka göstermişler 
dir. Oregon'da hayvan yeti,tirmı 

usullerini tetkik etmişler, Birleşik 

Amerikada hububat ekimi usullerlnı 
dir. Almanlar Ingillzlerin EIAlemey· (Devamı Sa. S, ,su. 3 de) <+> 
nln garblnde Alman hatlarının geri· -------,-:--------------

sindeki sahile asker çıkardıklarını ~,.-------~--------------------,' 

<"-'• 1 incide) i /il 

zannettiklerini söylemekte ve bu kuv- ""uvakkat bir zaman için lstanbula vetleri geri attıklarını ilAve etmekte. IVJ' 

dlrler. Hakikatte Almanlar 40 mıliık geleceklerin dikkatine 
bır cephede ümitsizlikle mukabıl ta· 
arruzlarda bulunmaktadırlar. Rom· 
mel bizzat harekAtl idare etmektedır. Suikast 

davası Tünelde " arıza \ 

Ekmek kartı · aımaK için 
seyahat belgesi ıazım DlJruşmalora bugün 

0sır ceza mohke- ı 
ll'ıesinde ~eni den 

bosla:-:ıyor 1\ ~ 

bo .. lllcara, 3 (Vatan) _ Alman 
d!]t • k lıt e 1:1~ 1 Fen Pap' n'P vr "ıı ... ,. eni· 

t ıı •en sulkasd işindeki ıuçlula-
•t 9<turuşınaıarına .) ıırın ,, .. ı.. -. ı ı>cl· 1 
\erıı·30 da A! kara Ağırceza mah- j 

egıll.dc yeniden başlanacaktır. 

AmerıKa ııahrlyelllerl yanan denize atlama \'e aıe,·Jerin altından yüzme 
•aliınlerile bu kabil muhtemel tehlikt'll \azl.)·etıerdt'n 

kurtulmayı üğ renıyorlar 

Arabalar 45 dakika işleyemedi 1 

Dün akşam Tünelde vukua gelen 1 ların kapısı kapanmıs olduju için 
ve 45 dakika kadar süren bir Arı · lçerı e u unan ve s u 'd b ı ü t"ste sıkış· 

za güçlüklere :sebep olmus ve halk mış olan yolcular sabırsızlanmıya 
1 müşkülatla Beyoğlu cihetine nak- başlamışlardlr. 

ı d 'l bilmiştir. Blr müddet sonra trenin kapıla. 
e ~;dise hakkında yaptığımız tah. rı açılmlşsa da sıkıntıdan bunalıp 

kikata ,göre TüneUn ı numaralı dışarı fırlayan yolcular bu defa 
tf'(ninln makaslarından biri çatla· caddey~ kadar dol~p taşan halkl.ı 
mış, bu yüzden tabii olarak va· karşılaşmışlardır. . 
gonlar hareket edememiştir. Hal. Arızanın glderilmcsı 
buki Karaköy cihetindeki araba . 19.05 te kabil olmustur. 

ancak ... 

Istanbul VilAyetlnden tebllt edllmı,tır: 
ı,ıerlnl görmek üz.ere mu\·akkat bir zaman için l!ıtanbula gf'lttf'k 

olan \'atandaşların buradan kolaylıkla ekmek karlı alabilmeleri l~ln 

bulundukları mahalli belediyelerinden \'e köylerden &"tlenlerln de men· 
up olduklan nahiye miltlürlllklerlnden birer seyahat helKesl almaları 

u<ıul ittihaz edllml-:tir. 
Bütiin \atanda,ıarın bu tedbirden haberdar olmaları için tt•bllj ta

rihinden itibaren on beş g-ün müddet konmıı,tur. Bu müıttletin hlta
mrntlan onra ı .. tl\nbul'a gelooeklerln behemehal bu 

0

hclgt.)I b:\mll ol· 
malan, akı.i takdirde bu glbUere ekoıek kartl \'erılenılyeceğl tebUt 
olunur. 
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oN;VERSirE HAYATI Şehir 
Haberleri Üniversitelilerle ge

çirdiğim birkaç saat Yerli Ma lar 
pazarı mensu-

1 mtihan korkusu, yeni profesör· cat dağıtacak 
ler, bir diploma ile iktifa ctmiyen 

kız talebeler 
Yazan : Farak F .. la 

Halka veri' mek üıere 
hazırlanan kuponların 
tabı ıi son.: erdi 

Q 1nlverslte , yeni ders yılına 

baılamış bulunuyor. Birkaç 
• aydan beri ıssız kalan Beyazıt mey· 
danı, ıeçJcl yolcularına tekrar ka. 
vuştu. 

Öyle ya! Burada herkes geçici. .. 
İlim heybesini dolduran gençler, 
buradan memleketin dort bucağı· 
na yayılıyor ve oralara kültür 
filizleri götürüyorlar. 

BOyük binaya doğru yürüyor· 
duk, yanımda bulunan ölr tlniver
sit-elı telaşla arkadaşına anlatıyor. 
du. Dinledim. Konuştukları hep 
lmtfhanaandı. 

- lmtfhan, dedım. Durun baka· 
'ım. Mektep daha yenı başladı. A. 

cclenlz ne? 
İçlerinden biri gülerek cevap 

verdi. 
_ A<:ele mi? Ne mfinasebet? 

Daha dün ımtlhandan çıktık. lsti_ 
rahat etmeğe vakıt kalmadan ders 
lere başladık ÜssOmlzandan bir 
not için az dana gOmlUyorduk. 

Sonradan lktısat F&kültestttde 
olduğunu oğrcndığlm bir genç ilA· 
ve elfü 

- Napolyonun hik§yeslnl btlir 
misiniz? 

- Hayır, dedim. Anlatmaya 
başladı: 

Napolyon. Rtıs sderfnfn en 
mtithlş bir anında imiş. BUtün or· 
du geceyi kAbus içinde geçirmiş
ler Sarıldık, sarılacağız, imha 
edncceğfz diye tir tir titrlyorlar. 
mış. 

Sabah, $afak sökmeden Napol· 
yonun yaverı koşarak Napolyonun 
çadırina gelmiş. 

Ru$ların iiarekctc gcçtıklcrınt, 

r ettde ise sarılacaklarını söyte. 
nıck lstlyortrruş. 

Napotyonu yavaşça uyandırmış. 
ııtr. 

Napobon. bu aril uyandırılış 
karşısında: 

Ne, o? acmtş. 1mtifuın mı 
var7 

Hrlyır. pem(şler. Ruslar sağ 
yanımızdan bizi saracağa benziyor. 
K11rtı tafafta bir kaynaşma sez· 
aık. 

N•t>dlytııi. fahııt ve gents blr ne. 
fes aldıktan sonra: 

- Ben de. lmtıhan ver diye kal. 
dırıyoreunuz. zannettim de. kork· 
tumdu. demiş. 

ftte ulzlm. imtihan koca Napot. 
yonu bile korkutacak kadar müt. 
hiç bir şfydft. 

Yürüyoruz. Hepsi blrşey ;mlatı· 

yor. 
- Ticaret hukukundan profe· 

sor Hlrş yok mu? Bu imUhanda 
agzımla kuı tuttum da bana hazl. 
randa bilmedim diye altıdan fazla 
not vermedi. 

Öteki, cevap voeriyor. 
- Kabahat Hlrş'de değil onun 

asistanı olacak Halıl Arslanlıda. 
'falebcnln karşısında arslan kesili
yor. Zavallı talebe de kuzu .•...• 
Parçalamak içln blnblr bahane a
rıyor. 

Ne eğlenceli konuşuyorlardı. im 
tfhan günlerimi hatırlamamak ka. 
bil degıldl. Utanmasam, ben de 
bıfllara gençlljlmde geçlrdlğim 
imtihanlardan bahsedecektim. İm. 
tlhan kelimesi işitilip de hafızasın-

l)A\ 1)1' 
$Ji)tll• 

aa bir hatıra canlanmamış k•mse 
var mıdır? Bllm~um ama . . , 
herhalde mektebe gıtmemişler bl· 
le imtihan korkuslle urpermlşler
dlr Ya çocukları, ya kardeşleri 

imtihana giderken mutiakkak eve 
bir imtihan korkusu yayılmıştır. 

Bahlil, yeni profesörlere gelmiş. 
ti. Yavuz Ab&dandan, Hıfzı Vel· 
detten. Refil Şükrilden konuştu
lar, hep dinledim.• 

Birisi anlatıyordu. 
- Yavuz da. hantya dretnot gl. 

bl, ona pek kürsü ~rmeğe gel
mez. KürsilyO çökertir. 

Refi! Şükrünün kürsü aramaya 
ihtiyacı yok. Onun kürsüsü evvel· 
®n hazır. Geçen senıekt profesör
ler gibı kürsü boşalmasını bekle. 
miyccek. 1 

Yeni profesörler hakkında ko· 
nuşmalar devam ederken eskt me. 
zunlardan bır genç dedi ki: 

- Birinci sınıfta: Dobresberger 
adne bir hocadan ders gormnŞ{ük. 
O, ıı.c kıymetli adamdı. lktuıat Fa. 
kültesini bltlrlnciye kadar onun 
bize verd1ğı İktısat hamulesinden 
gayri, çok blrşey ölrenmedik O· 
nun FillsUne gidişi. Üniversitemiz 
lçm yeri doldurulmaz bir kayıp

tır. tlnlverslte Rektörlüğü Dobres. 
berg'ln tekrar memlekete girme. 
sini temin etse herhalde Ünlversl· 
teye en büyük yard1mı yapmıı o
lacaktır. 

Universitede bugün dehşetli bir 
kalabalık var. Herkes fakGltelere 
yazılmak için sata sola koıuyor. 

Bu ~ne İktıııadı bitirmiş krz ta. 
!ebeler, Hukuka kaydoluyor. Hu· 
kuku bitirenler de lktısada. 

Hep pfirtelAş .•. Ya bugün kayıt 
lşiı?t bftlretne-zsek diye üzülüp du· 
ruyorlar. 

1ktısat Fakültesi mezunu bl!' kı
zın yanma yanaşarak sordum. 

- İmtihan canınıza tak, deme. 
dl mi? Bttfrdfğinlz laküfte yetmi· 
yormuş gibi, hır ae Hukuka kay. 
doluyorsunuz. Evintzde rahat ra. 
hat otursanıza ... 

Güldü. 
- Eski devirler geçti, dedi, Ev· 

de oturup da çeyizim{ mi havrla
yayım? Hukuku da bftlrece-llm, 
elimde ikf diploma oıacalt. Bakm 
o zaman neler yapacafız. 
Şimdi Üniversite mezunu olmalt 

gayetile baSit. Baıtsanrza, 1alnız 
fstanbul Onıversftesltıde bugün 
11,066 genç var. Yarın bu miktar 
daha da artacak. B~ elimdeki iki 
diploma ile hiç olmazsa onlara te
fevvuk etmeğe çalışacağım. 

Dilşilndürn: 

Kızcağız, hareketinde be1ki hak. 
lı idi. Gittikçe harcıAlem bir esya 
olmak vasfına doğru giden diplo
madan başka, blr~yler elde etmek 
lAzımdı. Genç Üniversiteli de her
halde bunu düşünerek bu harcı. 
alem ma'ldan hiç olma~a lkf tane 
elmde bulundurmayı istemiş ve o· 
nun için Hukuka da yazılmıştı. 

Genç tJ'niverSiooltler arasvnda 
geçirdiğim birkaç saat bana, ço
cukluğumu, genç1Cğfml ve nihayet 
bütün m&zfmt hatrrlattı. 

Orada ~eçlrdlğlm bu birkaç sa. 
atfo, nasıt geçtJğ'riln farkında bHe 
61madım Faruk FENiK 

Bundan bir müddet evvel Sü.
1 merbıınk Yerlt Mallar Pazarları 

tarafından halka dağıtılmak üzere 1 

4 mllyln pamuklu mensucat fiş:, 

tabedlldlllnı ve tabı ışi tJ!ter bit
mez ıkıncf parti mensucat satışının 
başlayacağını ı:;ııaırmlşUk. 

Öğrendljimlze göre fiŞlertn tabı 
işi bttmlşttr. 

FiŞier mahalle birlikleri vasıta

sile vatandaşlara dajıtııacaktır 
Bu defa da nQfus başına 5 met

re pamuklu mensucat verilecektir. 
Şehrirmz6e menSücat satışı doğru. 
dan doğruya Yerli Mallar şubele· 
rl tarafı odan yapılacaktır. 

Müessesenin taşradaki maıaıa.= 
!arına mensucat fişleri şehrimizden 
gönderilecektir. 

Bundan başka Yerlı Mallar Pa. 
zarlarınm yUnıa ve pamiıklu men
sucat flzerılne koymasmı kararlaş

tırdığı zam da, tatbik mevkılne 1 
konmuştur. Fevkalade ahvalin icap 
ettırdfğl bu zam, yüzde elli kadar. 
dır. 

Değirmenlerde bakliyat 
öfiutme k suç mu 

değil mi ? 
Değirmeninde külllyetli mıktar. 

da bakla. fasulya ve sair baklıyat 
unu bulunduğu lddlas11e mahkeme· 
ye verlldljttır yazdıfımız Fener 
caddesinde Ayakapıda 2!6 . 228 
numaralı değirmen müsteciri Metr. 
met Emin Gencer'in beraet ettifi 
haber alrnrnıştır. Fırmcınrn tierır
etine lüzum gösteren cıhet. herfıan 
gi bir dej!rmende nohut, fa$tilya. 
bakla ıibi hububatın öliıtfilerek 
ııatılmasının kanunen suç teşkil et.. 
mcdlğhıln tahakkuk etmlş bulun
masıdır Unlar. tekrar kend~ne 

iade edilecektir 

Avrupa.ya kaçmak itti. 
yen iki genci ı başma 

gelenter 
Sirkecide Avrupaya hareket 

eden ekspres vagonlarından birin. 
d-e A:vrupaya kaçmak isteyen iki 
genç delikanlı bulunmus ve Adli 
yeye vcrılmişlerdır 

Mehmet ve Nurettın adındaki 

bu gençler. şchrımlzde muhtelif 
kimselerle uyuşup anlaştıktan son
ra Avrupaya kaçmağı kurarak 
ekspres vagonlarından bırlntn içi· 
ne saklanmışlardır 

Bu gafil hayalperestler büytik 
yo1cüluğü bCJtlemelde erken valtıt 
geçml~. vagonda kitli kaldıkları 
ıçin çıkamarnışlar, nihayet beş giir 
vagon lçtnde aç kalan gençlerırı 
orada 6ülunCJukları ofr tren me
murunun nazarı dikkatini celbedc
rek vak'a Gar müdürlüğune b11 
dirilmiştir. 

HAdıseden haberdar edilen za. 
bıta memurları bu iki gencin tC" 
şebbüslertnin sebebini tahkik el 
mek üz~re Adtiyey~ ver(lmelerl: 
ıuzumlu görmuştÖr. 

A ·tın 37,5 nra 
Altın fiyatları dün 50 kuruş bir 

den yilkselmiştır. Dünkü altın r 
yatı 37 !ıra 50 kuruştur. 

- Öldüren sflAhm bu olduğuna emin 
riilsfrrl z? 

Doktbr b çalı alarak yaraya yaklaş. 
tırdı ve: 

- Evet, dedC. Şiıpheslz bu kama ile 
vurdular. Yaranın etrafındaki şekle ba
Jttlmca anlaşıhyo'r. 

- Blrşey ,daha ıro'facafım doldor. 

VATAN 
o 

il Denizci GözUyle il 
Pasifik harbinin Amerika Bahriye Nazırına göre lilten 
birinci ıa/ha•ı 111ühim bir muharebeyle başlamıştı. 

Midvey muhai-ebesi 
J apon • Amerika muhare

besi baılamadan evvel Ha 
vay adalarına karşı muvaffak!· 
yetlı bir baskın yaparak Ameı i
kan donanmasına iyi zarı:>rlar 

vermeğe muvaffak olan Japon 
fılosu gıttıkçe büyümekte olan 
bir tehlikenin onüne evvelden 
geçmek için bu cH!ntz ussüniın ılt_ 
rı karakolu olan (Midvey) ada 
ve deniz ussUnü ikinci b ir bas· 
ktna utratmayı kurmuıtur. Bu
nun !çın Japon Amlrallığı Japon 
fılosunu yanına büyük asker ka.. 
fllelerını de katarak b1r sabah 
erkenden (MldVey) önünde ıö· 

rünmek ürere yola çıkarmıştır. 

Fakat Amerikalılar bu ttfer ga. 
!ıl avlanmamışlardır. Arneriltalı.: 

!arın (Mldvey> deniz muharebe · 
sinde tazanmıt olduklarmı, ayni 
tiırthte yazdığımız bir yazıda 50-
tün dellllerlle atılatmıştık. (Mtct. 
vey > denız !ava.şındi Amerııtalt

ıarın gösterdill azım. Japonların 

irade ve kararını kıran tık darbe. 
dtr Bu uyanıkltjın artan seme
resını ;ımdl de Salomt>n ada!&· 
rtnda görüyoruz. (Mldvey) dentz 
tiart;inln safhaları haıtkında son 
geletı bir yabancı ıazetede gör
dütfim t1tr parçayı tV11tan) oku. 
yucularınıı faydalı otur diye ~· 
vlrdım. 

,3 haziran 942 sabahı saat 9.5 
da Amerikan deniz tayyareleri 
<Mld\•ey> adasının (700> mil ka
dar uıağındıi prka dofru ttare. 
ket eden kuvvetlt btr dUşmırn do· 
nanmasını blldlrdl. <Mıdveyı de 
bulunan (9) uçan kale derhal 
düşmana taatruz fç!n havalan
mak: ~mrlnl aldı. 

Raporlara g6re bfiçok kruva. 
zör ve nakltye gemllerlle muha· 
Cız gemılerden mürekkep olan 
Japon deniz kuvvetleri < 5) kota 
ayrılmış lıerlfyorlardı. Kara bom 
bardıman tayyareleri bir kruvL 
zorlc bır nakliye gemfslne tam 
isabetler kaycktme~e muvaffak 
oluyor. ik1 ı:emı de yaralar alı.. 

yor ve tutıı:uyor. Başka dtlcf 
gemilere de daha az zararlar ya· 
pdiyor. Gece Olunca CKatellna) 
tipinde dört deniz tayyaresi ayni 
düşman kuvvetlnt ay ışığ1 altın. 
da tekrar buluyor. Ve hücum edl 

Yazan: Bllüiıttla GLllL 
yüksekten bombalarını bir uçak 
ıemisıne salıveriyor . tlc; bomba 
hedefini yakalıyor. Koyu duman. 
lar done döne yükseliyor. 

Sabahleyin 8.~ da Amerikan 
tayyarelerinın (Mldvey) 1 ter· 
kınd-en hemen biraz sonra tayyL 
re gemiierine dayanan bir Japon 
tayyare filosu adaya taarruz edl • 
yor. Derhal adadan yükselen av
cı tayyareler! bunları karşılıyor. 

Uçaksavar topların yardımıle 

( 40) Japon makınesl düşürülü. 

yor. diğer birçok duşman uçak. 
tarı da hasara uğrayarak s~rl 

dönmek mecburiyetinde kalıyor. 

Bu hücum adadakı tesislere 
mahdud zararlar yapıyor. Taar· 
ruz esnasında (Mldvey) de bulu
nan bütün hava kuvvetleri ha
vada faaliyette bulunuyordu 

Fakat herşeye raemen düşman 
teşebbüsünden vazgeçer görür.· 
milyor. klfl derecede zırıra ut
ramtşa benzemiyordu . Ancak son 
raları devamlı tayyare hücumla
rı düşma.n tayyare gemilerlni yol· 
tarını defıştırmefe mecbur ettik. 
teri anİaşılcİı 

4 haziranda düşmanın 8.5 ile 
9.5 arasırı da şımalı şarkiye doğru 
yollarım değlştırafğı görü1dü Bı: 

zamanda ~mcrıkın donanmıiSı 

da mevzllerını alıyordu Düşma. 
nın yol değışttrdığı Amerıkan do· 
nanması kumandanlığına henüz 
varffıadar. lııoya mensup bir tay-
yare gemısınır. gtivertesınden 

uçaklar havalanmış bulunuyordu 
Tayyareler Okyanusu benzınlerı 
bitıneıye kadar araştırdılar Nt. 
hayet on be' torpıto uçalı daha 
ga'.rba Sofrü' lieyrettı Düşmanı 
buldu . Hiç bit himaye aıtıiıda ol · 
mıyar. W uça'ltlar derh'at taarru. 
za gcc;t lcr Radyo ile verlien ma.: 
lUmata rağmen varılan kat'f neti· 
ce bellı değlldır, Çünkü bu uçak. 
tırrdan hle biti uSllirtnc dönem.e
dt. Otui za'b"itten bf r tanesı kur· 
tulabildı Yalnız duşmanın niev. 
kit olrenllrr/tş oltfu o anda Ja. 
pon kuvvcUcr~t: ustünd b r 
SÜrÜ torpito tafyareforı do?a§mR· 
ğa başladı. Torpıto uçakları duş. 

man uçaksavar toplarını meşgul 

ederken ant surette relen plke 
bombardıman tayyarelert de bom 

balarını muvaffaklyetle atal)lldl. 
!er. Üç Japon tayyare ıemisl. 
Kaga, Akagi, Soryou atır ~ret· 
te yaralandı. Bunların gUvertele. 
rinde bulunan tayyareler bfr yı
ğın ateşı, bir ateş külçeslnı andı· 
rıyordu. Yangınlarnn önüne gtçl. 
!emiyordu. İki büyük ıemlye de 
isabetler oldu. Bir destroyerin, 
üstün bir ihtimalle battıjı sanııı. 

yordu. 

S u çarpı~madan biraz sonra 
llrı hcnuz hasara uğramamış 
(Hıryow) iııml-ndekı Japon tay· 
yare gemisınden yükselen uçak. 
lar. Amerıkan (Yorktown) tay. 
yare re misine hücum ettiler. Bom 
balarını salıvermcğe vakit bula· 
madan 01) düşman bombardı. 

man tayyaresi düşürüldü. (7) ta. 
nesı Amerikan ateş barajını aştı. 

Bu gruptan i a6et alan bır rna· 
kıne havada parçalandı, ııtıncrsı 
bombalarını denize atarak kaçtı. 
Üçünetisü ( Pompom) ların ateşi. 
ıc parçalandı Üç dırekt isabet 
ya pabhen dôrt clfüJmİln uçafı te
ması kcsmefe mecbur kaldı Fa
kat derhal diğer bfr grup, (15) 
Japon torpıto tayyaresi avcı tay. 
yafelerlnfn yardımfk <Yorıt. 

town > a tekrar sataıraı ( 7) 51 
sılahlarını kullanınağa vakit bu
lamadan. beş tanesı de torpltolıı.. 

rını attıktan sonra BU$firüldü 
İ:-abetler alan ( Yorktowıı) harp 
harıcl kalmak zaruretlnr lıi!!ettl. 

Gittikçe yana yatıyor Ve çok 
meyletmiş güvertesfnae tayyare
ler ıçtn durma. inme. havalanma 
imkanı kalmıyordu Buna rağ· 

mer. tayyareleri faaJıyetlerıne de. 
vam ediyorlardı. Bunlar destro. 
yer. harp gemıleri ve kruvazör· 
ı.erıe SC'yrc:tmckte olan (İlıryou) 
Japon tayyare gemısını buldular. 
İntikamlarını almak ıçın hemen 
Fiiicuma geçtiler Bırço'k lsabttt
ler alan (Hıryoti> bııştanaşağı B

levlcr ıçınae kalıyor ve birkaç 
~aat sonrır d:rlgaıarırı af:isına go· I 
miılliyor İki dftşman zırhltslle 
bir kruvazor de ağır surette ya. 
ralanıyor. 

4 hazıran liğleden sonra alev. 
ler lçirlc'Je oldu~u halde diğ,er bir 

(De\:aım Sa. •, SU: ı c1e) «-• 
yor. Atıltm torpfllercltn lltf ta. ı-:
nesi hdefi btıluyor. Bır ıemtnln 

battıtı ihtimali çok fazla. 1

1 
4 haziran feclr başlarıten orta 

ve atır pıke bombardıman ve 
torptto taııyan tayyarelerden mü 
reklfop btr filo (Midvey) c*n kal. 
ıfaraıt düşmanı karşılıyor ve der
hal hücuma geçiyor. Dilşn'ıan av
cı tayyarelerine ve uçaksavar 
toplarının baraj'ttla ralmen torpl
to taşıyan d5rt makine ı'Jid düş. 
man tayyare gemisine taarruz 
ediyor. Dfter altı torpfto uçağı 
da bqltıi gemilere saldrrıyor ve 
btiyük bir mukavemetle karşıla. 
şıyor. Ancak bu seferden bir uçak 
geri dönebiliyor. 

(16) pike bombardıman tayya· 
re gn,ıpu bir uçak gemisi yakalı
yor. "Üç tam isabet yapıyor. Bu 
~minin (Soryou) olduğu tahmin 
<•diliyor. Bu mütcarrız :filodan 
ncak yarısı kurtulabiliyor. 

ikinci bir kafıle, (11) pike tay. 
yarcsi düşmanlara ikinci bir hü
rum yapıyor. İki tam isabet bir 
'larp gemisini dumanlar içinde 
bırakıyor. (16) uçan kate çok 

D Ulmizde, ıfacle etttil m&mınııı • cBfttün sılrintdan poltttka Jhtltaa
tenflHttne atçtt ofmıyfi 1te- l lıirı için bÖyftk fırsat sanan "'e hanıt 

Hme~r ~arctır. «Soy• c1ııin 1.~ yaban<'ı milletin llt"abına Çlllf!J1ıfı 
cııoyhn ve C'!IOysan iıfatıarı &unlar- belli olnuyan bir il:~ polfflkacııt, bf-
Hıi llrtııtcftt. rer 110yııuıdur. 

cSo1hh bOdı;ımtz ıYfr ictsmı, eslrf- ~um l;ef'lmldn, lyk-e lieftrtrnelt 
terin dec!fj'I A'lbl cetridıtrı c-imi, af· malCHdlle tam karaltterlerlnt çtulltı 
yannr manb oıatalC bu doylıh sıta- bu adamlara bit topyekChi ve ...ıece 
tım ktdtaıunadan bla,ıcs ~ferle «!IOJ!lırrlar» dlyebltlriı. 

tanttm'alt Htetfelr onun Jl'altltntd& bir Soysuzlarıa u.yıar yine Milli Şef'I· 
kttaP cfolmro ~1 ııöyle~mlz lhım mldn ı,aret buyurdukları ılbl «ilo be' 
gelir. «Soysuz,, ltelfmetıl de bıfyledfr. ytİzl} g~mez.:.. 

MtHi Şef'tmlztn nutoklımnda ı,a-
nt ettttf: Bütun Türk mUletlntn Milli Şet'le-

«Bolanık zamanı, bir daha ele iri· rtne olan sarsılmaz baA'lılıA'ı \ 'fJ onun 
mez fırııat ııayan e11kt hatatft1 çrttmt etrafmttslrt btrtar ~e bttııberDff; bu 

ataııiıt, bir 110)-..ızdur. ~ bfııt yDu fOyııunhi •Yrııllll' aıfı-
cE!hit!tn relH t~neflO's effiflmfz ra lndJrmek yolunda bükOmetçe alı

ha\-a.yı tk'attt metaı yapmıya yefte1. nank tte!blrlettn bıılı{arıfaeatma en 
nen g~zD doymaz varganca töttau, trav"•ettt pranttclfr. 
bir ııoynzctar. 

y;=rr 2 

Tathııert 

- Peki tnt ctnayete sebep ne olabL 
lir! 

Bir an düşündükten sonra prenses 
birdenbire: 

- Mficevherlerl diye haykırdı. 
- Hangi mücevherler? 

Birlc~ç mahpus 
ft~raSt 

- BüyutuQ.uz. 
~i'@zr· e 

- J 

Polis haflyesi prensese dikkatle batı· 
yordu. Kadıncajız ııa.psarı olmuş tıtrL 
yordu. Hemen cevap veremedi. 

- Blllyor musdrıuz ki baraya on 
t!ördilndl defadır g-eJlyorsunın. 

- E\·et bay hikfrri. FeJAket ıetır
fueııı lbtlmali olan IS rakkamı üze
•lnde durmak hıtemedlm. 

••• 
Jandılrma yôıaa çılfr,ııtn mahpa'!I&: 
- ~f<:fn ça!ı~mıyorııuliuz! 

- Bir kadının bu ctnayetl fşleyebile-
ceğlnı sanıyor musunuz? Ne demek is
tediğimi an1adınız mı? Yanı bfr kadının 
bu silahla böyle bir yara açabOecek ka
dar kuvvetli olmasına ihtimal var mı? 

Kaplan soze karı!larak: 

'FIRTI/\/ 
~ıiııliılıııi Yuan: •etiiei E. Iİfntt -··-

lfte pre~ Jtızr geldiler. İçeri 
girsinler mi? 

Polis hafiyesi Hessen kapıya doğru 
ilerledi ve açtı. Prenses. kızı ve Esten 

!arma o da 11turdu. Pot~ hafiyesi heplı
nfn yOiID'ıe ayrı ayrı ve dikkatle baktrk· 
tan sonra söze baıladr: 

- Bfzfm mücevherler! Kamaradaki 
kasaya koymuf{uk ... 

Onıit nıt galip 
gelecek, iddia 1 , 
A lmllftlerıd ...,..,..~g-J' 

rıularını yellldell pt~ 
ctllrlert btldtrUmeMlittf. ti. 

lterhalde btlradıi ....... s=..., fi 
liedefe ulaşmak tiilt~ 
taarruzlarını ·fİcldetlen ~ 
Bu itibarla, .~ b'2 ..... 
talıt dU,uneeıeihaı tnceıenaete ;,,,it!, 
yoktar. Fuat f.uaa karf1bll # 
fllrlerin ne ctllijhdllldıerl ...... 
lelriHr. +" 

Mltttiflltlere jtt bir ....... ~ 
ı6rcHf~ttm Ka~ jff -~ 
nın ettemmfjedl IHlıiiaHll .....-
ediyorum: .. tt/f/I 

«llAtkn1a W 8lf S~ 
ttahatuhr. ~ı~ "'"4!'..:11 ~ 
Mt leıc heMf bi4ijff: ...-...:.f 
ro~rl. Matlrjp +e &HMIJ. _!:i 
b81,elerlnln 6iH!iil llliıel ~ 
dir. Faht 8aff ~ -
nup batı ucunda ve lraa ~ 
ltenarrnctaarr. Wtıb.-clii fit'. 
ita, u<"a1fyle ı ite ltll&iiefa~;;,; 
to\· ile ftılkft afij/i'- ~--
yftlt ~ t18ll8fDf ............. 
\"ardır. I' 

Büe'aen .,....,_ bir _.- • 
vardır. Bu yollia ......._ ~ 
lometredlr. K.afku dallan /j' 
Şimalden cenaba shle6 W ~ 
mtr1oıa ,ınıall ~ ~ 
ye bağlar: Bu yol da Hadi' 111 
Juyıııını takip eder. lcab.... ttl' 
!arda yerı~l i6..wftıert• -
Jtontrolü altıric1• ~ .., 
rtotfltordan geçff. 

Kafkayadaa ıe-:en iki dd:;. 
na ıettn~e bu 7ollanlılnr ~~ilıtl
zatlı modern dH9Wt I~ 
Bunlar 1500 ile UOO me~ ... 
ltktedtr. Bamtd ~ ~ 
ıa,rıahllttek ~ ~ 
tiklerden farkh ohhr ~ ~ 
çıntarı kendi lıaıplarftla lıılret ~ 
~edctir. Batalıdda, ıılralyf ~ 
mel bilen Ru!i ordusmriar ... ..uı...-:ı.-

<'ııl~ı nymz tıa.11 ıırt111lltftll9'..:
~nıar, ~çftler ..,.... ~ 

arınlyı bttmelertile bd ..,...... JJt 
de harp etmek tecrtlbe.lerlal '* 
ve etmelt gerelttfr. ~ ...ıla 

tJnatmamak ltiitftdir lt llllP'."~ 
Kafltaı(yacfa yl& eni •1111* 
\-a; tdmanfatı +Riir. ~:.:-~ 
va1tjı ele ~ınlie't jeti 
sene u~raşHiı,ttrlı.... fil! 

ıunttefikler mecmlİtiı iitİ if' 
fln BakO otdutu• ve .._.. ,, 

sunun Kafkasya)'I ...., --:: ... 
,an'rfya:c&fmı Nclla eaJydr. , 
.4.lmanların ba'ı;a~ll tlHMf ~ ... 
llp gelecek, m6iteiıklerlll 1" 

K-Ölt~ 

Bir kunıaı 
muhtekiri 
yak~:a d 

Softığ. 1§ bin firef' 
kum:ş için 4500 f;rl 
cçı~t .Jn plird fl nwıJ8'. 
Manifatura tüccarlarından ~ 

ko Varuıı ve kAttbii Lazar A~O.?du 
top zifir denilen' bli Nevi b~ 
B5 karuşa s'Rtması liiım ı~J j'.: 
12 5 it uru şa sa tımik tiı1i stlÇ'hı _ .';ıl 
rak MflU Korunma ma'h~
verilmlştfr. fE 

Manifatura tfiCCtrlarına.a. , ,iM 
man Aytuğa ı58fö lftılhi ~dİ 
tura satışında 4~ ttra ~ 
ltAr temin eden stiçla Mırf6 ~al, 
tibt dOn Birinci l\ttllf ıtBfiiiiJf 
mahkemesi tarafmdııtn fevtil 

m&r;· genç kıı yanar; 
öldll il 

Yenişehirde lr~k ıoMftrta' ~ 
turan Zarenin H yqiiıd~ ı'ıt ~d 
den, gaz ocatıiu yatarteft ~_:.., 
birdenbire parlamaslle kızDl ~ 
ve etekleri tutupıuqtur. Z
genç kız kendisini kurtarmal• ~ 
tfıllemeden alevler #tinde çırpa""' 
çırpına ölmüıtür, ıu' 

Cesedi muayene ede-o -"~ 
doktoru defnine ruhsat verdi JO' 
Vak'aya Müddefuma~ el 
nulmuştur. -
_;._~~~~~~~-__,,.,-

- lktı!!at l~ln. 

- Sa11ıl dffıılat l~fn ! 

- Bu sualiniz lüzumsuzdur. Ne pren
ses ne de kızı emektar ve sevdikleri 
uşaklatını ö'ldürmemf~trr bu muhak
kak! 

Hessen liiraz etti: 
korldo'rda duruyorlardı. Polis haflyl'si 
hepsini sclAmladı ve kendisini tanıttı. 
Sonra: 

- Boı yere vakit kaybetmek tsteıiıl. 
yorum. Onun için hemen sfz1cre bazı 
sualler sormağa ba.şlayaeaJım. Cinayeti 
evvela kim keşfetti? Sfiifnlz defn mi 
Kontes Anfya? 

- Şlmdf anıa,ıldı. Demek ki krymet
lı elmaslarınızr kamaradaki duvar lçfn
de gfztt olan kasaya koydunuz öyle mi? 
Hiç merak etmeyfnfz prensesi Eter bfr 
hırsız bu kasadaki elmasları almaja te. 
§tbbUs etmtı olsaydı mutlaka kasayı zor. 
lamll!ı lbımdı. Halbulı:ı bôyle bir zorlan. 
manm fzlerlne rruıtgelemcdim. A'llafttar 
sizde aeırı mi? 

- Anlya! Anahtar sende idi. Baloya 
gitm~en evvel çantana koymut{un. 

r.- TAK V i M 
4 tKiNC1TE'8İN ltfl - E\·et. b•krnrz eter bu ıııcallta 

O&lılJ'n!am müthiş şekilde ııu8&y1İC'.&

İım \·e uııuzluğumıı gldermelr ıom 
.. clrj1m ,aranm iki mt!ıHnl sarfetmeıt 
İbınt. 

••• 
Gardiyan katmak için döşeme1i de-

»n mahpU'lu yakalar ,-e hiddetle: 
- ı-.·e y.apıyonun, bu senin hak

ıluıda tok fe:aa olacak. 
- Feaa mı bala tehlikeıılne kar111 
imak kazıyorum. 

SERÇE 

- Ben hertfirlü' ihtimali düşünmeğe 
mecburum. Ne derslnız doktor? 

- Maksadtmzı anladım fakat bir ka· 
dın nekadar kuvvetli ve sporcu olursa 
olsun bu sllAhla bu yarayı açamaz. Ka. 
tilin bir erk-ek, hem de bfr atlet olduju 
bence muhakkak' 

- cınayetf evvel§ kfm keşfetti? 
Kaptttn dilşOndfi ve: 
- Prensesin kız1 görmüş .. Henüz tah

Jtlltat yapmadım. Bana haber veren on· 
ların bir dosfudar. 

O aralık kamaranın Jtapıs1 vuruldu. 

- ~ffederslnii. fçeridekf inanzara:ya 
tahamr'nül edemezsiniz. Onun için kap. 
tanın kamarasma gidelim. ora'da ıtonuşu. 
ruz. dedi. 

v 
Kaptan St~mıJen masa etrafinda duran 

kottukları göstererek he~kese birden: 
- Rlcır ederim. Bayurumıi oturunuz. 

dedi. 
Pretıses Manlerska ile Aniya hAIA tft· 

rlyorlardı. Yuzleri de sapsarı 16!. Esten 
de oldukça heyecanlı bir halele ldt. Yıitr. 

Genç kız ürpererek cevap verclf: 
- Evet, !Avanta şişemi almak tçln 

kama'raya gttmiŞOm. Kapıy1 açık bul
dum. Elektrik ere yanıyordu. içeri girer 
girmez gordüm ki.. 

- Bu clnayetf kim yapmış olılbiıir? 
Kfmseden fiipne ediyor musunuz? 

Anlya 6aşınr salladı. Hayır demek Is· 
tlyb'rdu. O zatnan pilis hafiyesi prensese 
ve Esten'e "sordu. Onlar da .. bayır. de. 
diler. 

Anlya çantıtsında aradı. T-elAşla çanta. 
yı masanın üzerine boşalttı. İçinde her. 
ıey vardi. fakat kasanın anahtarı yok· 
tu. ~nç kız çok heyecanlanmıştı: 

- Anahtar yok anne.. Bulamıyorum. 
dedi. 

Polis hafiyesi Hessen'I telAş aldı. 
- Hemen gidip kasaya bakalım. AcL 

ba elmaslar hala orada mı? Bunun için 
kilidi zorlamamız lazım. Vapur kapta

<Dn•nu \.ar) 

ç..ii$UlitA 
AY 11 - GiİN Hl - B"" 'I 
RUMf 1358 - Blıhacl ....... tf 
eıcıU un - tlfyyaJJ 1 VAKİT ZEV M..t EZ·-'1:, 
GÜNEŞ 7,H ~·_. 
ÖOLE 1248 ....,. 
İKİNDİ 15.4t ,,.., 
AKŞAM 13,~ 
YATSI 1~ 
İM ŞAK 
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~ :ı 1 r. ~ Almanlar malze-
:l ~ ~ il r..:. ~ me yüklü 16 

Şark cephesinde , SiYASITCMll 
( .. 1 lliıiNj) , • ., rneı Jıfffşı fiftetmtlarcla Rusları yol. • 

dan mahrum etmek amacını güt
mektedir. Bu meniler ilkbanaraa 
tekrar edile<:ek bir taarruz için 
faydalı harek:et noktaları ölab'ilıe· 
cektlr . 

r Yaza~urum Gümrükten çekilmiyen mallar ~~~~~A.~~t';!'~~ı.~.~' 
stnde bulunan AlagiriD ıa.ptecilldi. 

linf blldlrrnekledir. 

Thaes ne ~ert 
istenilen mühim 

bir salahiyet 1 i8SAU BOtoi A-· l t , 2 
Alman ordulilrı b1lşkumanaanıığı 

...___ n .!: j r• t v k4 1 t• il ili k 1 blli!lrlyor: Kanada Hhlti do&u!und• 
Doğu ve Mısır cephesinde ıcare e a e •• g nıa am ara bir Alman dentzaıtı gemileri grupu 
~ • b• t • •• d d• çok gayrı mtısatd hava şartlıı.rma at yeni Jf amım gon er } rıı.ğmen Amerika ile Inglltere arasın-
(iil talinıraö bölgesinde muha· da seyretmekte olan narp malzemesi 

LonClra. 3 (A.A.) - Times ga_ 
ze~sl bttgünkö başyazısında 161· 
le dfyor: 

Alnıanyanın Volga üzerindeki 
muharebede muvaffaklyetsizlljl, 
artık Stallngrad düşse blle, sakı
nılmaz bir hale gelmiştir. 

Sövyet teblifl 

Moskova, 3 (A.A.) - Stalingrad 
bölgesinde kıtalamnız düşman hQ
eumlarını pOskilrtmUşler ve işgal et
tikleri mevzilere yerle.,mişlerdlr 

A merika rlimhurrel~lnln, Bir

ll'Şlk Amerlltli ile Rlrle,ık 

mlllt'tlcr ara.'llnda mühimmat '~ 

fetienın j1ddeU azalmıştır. Ankara, 8 (Vatan) Ticaret lüklerl uırafındıın ılHalılar nam ve erzak yUk!U bir kafile lle temas 
~alır ;ehrln lçliıde ve dışına8 Vekaleti; tiJtün ış1erı Uzerinae tet· ve hesabına gtimrilklerden ~ekfle. teminine muvaffak olmuştur. 
1t ~ sııc bıskınlar ve karşı taarruz. !tikler yapmak ve yeni ltampanyı. b~lcceltur Bu vazıyete göre deniz GOnlerce ve gecelerce devam eden 
J Yııpıyorlır. Alman tebliği Rus da takip edilecek fiyat esaslarını ve kara yolile yuraa geler. mıllıtr fnatlı l'iilcumlar netıcesındE topyekO.n 
;;urnıtl'ınl.ll p'Jsltarlfildüfilnü bil hazıilamak üzere tüfün mütehassı. Deniz ve Demlryolları idareleri ta- 94 000 tonilatoluk 16 gemi kuvvetle 

Yot. sını mrr.takıılarına göndermiştir. rafından 24 saat ıçınde _al§hiyeth himaye edfien düşman kafılesi arasrn-

Almanların Alagir'I taptettlkle. 
ri hakkındaki iddialarından bahse. 
den gazete, bu mevsim sonunaa 
petro! sahasına doiru devamlı bfr 
.lerl~meöCJC! zorlukları anlattıktan' 
sor:ra aıyor kı: 

Şehrfn cenubundakl dış mahalleler
de iki yüz dilşmen askeri öldürWmUş 
ve bir havan bataryası tahrip edil· 
miştlr. Almaniar fabrikalar bulundu
ğu bd!gede bir çok binalardan çıkarıl
mrş!ardır. la ftuslar, Stallngrada VolgaBan Ankara, 3 <Va{an) - Tlcaret Mıntaka Tlctlret mUdütlükler!ne da batırılmış, bunlardan mUhlmmat 

lfvtye k eti rı · e VekAleti Mıntaka Ticaret müdür· öıldıril~ce1t , yerli ve yabancı bilü- yüklü 3 u heaere tam ısabetle atılan Nalçlk'tn cenap - doğusunda kıta

larımız mlldafaa muharebeleri ver
meye devam etmişlerdir. Almanlar 
kendilerine ağır kayıplara mal olan 
üçüncU hücumdan sonra kıtalarımızı 
geri atmıya muvaffak olmnşlardır 

,i,.;, uvv er gecırmeye v P•klerfne. ftha!At birllklertne. Dev- tf( f d 1 
'TI!llın orCiusunun ıtmal ve cenup '"' mum tıankalar da c er n ekı karış. ilk mermilerden sonra havaya uç· 
~tilarrnı tazyik etmeye devam !et Demir ve Denizyolları umum mento ve saır nakıl vUitalarını 15 muştur. TopyekO.n 11.000 tonllltoluk 

Kafkasyadaki taarruzun ÇOK şld 
detli olmasına rajmen bilhassa mü · 
dafaa projel~rinln teferruatrna aa 
hil olmıısı deha ziyade muhtemel: 
dfr. Nalçlk. Alaglr ve tt?hllkede ol
duğu olld{rll6n önemli Ordzono
k!dto şehirleri Vladi Kafkas ôa~lı. 
ca demlryolur.dan ıtyrılarak daglar 
çevreırlne giren kolların son du. 
raklafıdır. Bunların işgali Rusları 
Mozdok çe\'l'Csindeki Alman or· 
dularının gerilerine karşı muhte. 

~IJorlır Bu hareketler, Rusların müdürlfiklerlne ve diğer alakalı gün zarfında sallıhlyetli Mıntakn 1 diğer tkı vapurla bir muhrip ve bir 
;ı•~iııır•dı kurtarmaktan htıl& daire ve müesseselerle banklflar Tıearet müdürltiklerlne ihbar ede-ı korvet te torpıllenmıştır. Bunlar, ka-
&!l!iıt kesmediklerini gb"Stermekle- ve nakliyat acenlalarına bir tamim ceklerdir. Bu mallar ıümriıkler· im sıs sayesinde kaçma.ğa muvaffak 
•r. Bununla beraber Almanların göndermiştir. Bu tamimde, sahip. den herhangi bır sebeple çekilme- olan kafüenın dağınık bakiyelerinden 

at Yeni bir harruz için b'lzırlan· lerl tarafından gümrüklerden çe. d!ği tal<dirde Mıntaka Tıcaret Mü. ibarettir. 
:•lı:ta t>laukları çok muhtemel'. kilmiyen mallar hakkmda 17/10/ diirlükleri bunların bir hafta zar
f it. ~; se!er belki de stallngrada 942 tarihli Resmi Gazetede lnti~ar fmda gümrükten çekilmesi ıçin a· 

Tuep!'le'nln şimal . doğusunda kı· 

talafımız ehemmiyetli bir bölgeyi ele 
geı;lrmişlerdır. Bir çok malzertil? iğli · 

nam edilmiş ve esirler ıı.lınmıştır . 

Çeteler asker ve malzeme yük!U iki 
treni yoldan çık&rmışlardır. 

b!l'J>Y~lcCin bir taarruz yapacaklar, eden 2/18841 sayılı kararnameye takalı tüccara tebliıatta buluna.. 
ii hareketle stallngraaı tamamen ekli talimatname hükfimlerlnin ne caktır AlUtalı tficcar ver len bu 
~Ptefmeyl hedH tutacaklarôır. şekilde latblk edileceği izah ôtun- müadet zarfında malı çekmedlftl 
S b~ set>Cple u teşrin ayı lçind9 mnktadır. Malum olduğu üzere takdırde Ticaret Vekaleti tüccıı.r 
,}•lıngıaddıı yine pek çetin ve pek sözü geçen kararname rıe kabul nam ve hesabına bu malı ithal ede. 
ıı:t?ttı rnuharebelerin cereyan ede. olunan talimatname hükfimlerfne cektir. Vekalet bu tamimle yuka
~11 Jtestlrflebtllr. İhtimal, Ruslar gore konementoların t?erfiangı bir rıdaki talimatname hükümlerinin 
.;,~az da bu Alman taarruzunu kar· sebeple müşteri eline geçmemesi tatbıkatında Mıntaka Tıcaret mü. 
:~tnak: lçtn yeni takviye kuvvet· veya konşmentolar mü~erı 6line dürluklerffltn azamı dfkkat gô§ter. 
~ı göndetfyorlar. teslım edfldlği halde malın tüm- melerıni istemiş ve bu hususta tt-

ltafkasyada Alman taarruzu ce- ri.ıkten çekilmemesı takdirinde l>u haIAt b"lrllklerlne, bankalara ve nak 
~tfi'ıaraa, yani Tuapse ve Grozny mallar. Ticaret VekA:letl emrlle lıyat şfrl<etıei!ne düş~ vazlfclcrt 
ıı;~lerlnde pek ağır inkişaf et. sal~hiyetli Mıntaka Ticiret mudür de göstermiştir. 
liıtltte ve yeniden başlaması fçfn 
~ltrce fasıla gö$termelttedir. Fa· 

t tiugünlefde Orta Kafkas dağ
~lrırıın ıımal ~teklerine dOşen orta 

Benzin 
bir karar 1 

Şimal Afrika llatbi 
(Ba,ı 1 lndde) (+> 

taları müdafaa ateşinin şiddetine rağ. 
trlınde muhfm bir llerleyls yapa, 

rt~ • ! ı A An'ltara, 3 f't'atan) - 'Benzin 
1 Alag t şehrini zaptetmlşt r. . tahdlBata t"bl tutuldJ·kta""' sonra 
a,ir şelırl, Ktifli:asyanın önemli es u "' 
~ırierlnöen 6iri ôlan Vf!Adl Kaf· bazı müesseselerin ihtiyacı olan o· 
ttaıtn 30 kilometre başındadır. Bu- tomobil ve kamyonlara tahdidat 
t;ıh gelen Almanların hedefi, mü- narlcl benzin verilmesi kararlaştı. 
•aıı kış mevzileri elde etmek ol· rılmıştı. Yeni bir kararla tahdidat 
dıığu gibi Vllftdi Kll!knstan Tiflise harici benzin ahnak yasak edile. 
Rliff!n yola ftrmCk ve ... , yolu takip eekUr. 

l?dertk: harekete de\•I etmek de Geçen akşamki 
~1~bi!lr. İkinci ihtimal htillftfr, çün 
u ~afkasyaCfa kış hiıküm sür- zeı ı ~ ı e 

~ektedir; yüksek ılağları ve bo. Istanbu1, s (.A:.A.) - Kan8ını n-
aııarı geçmek çok güçtür. sathaneslnden tebliğ edllmiftlr: 
l<afkaııyada dağlar arasmdan te· Dlln yaz satı.tiyle birisi saat 20 yi 

ten başlıca 3 yol vardır. Bunlar· 38 d8'klka, 12 saniye çeçe merkez üs
;ıııı en önemlisi VflA'8l Ktıfktls ~ t1J Istan1ıuıoan 180 kilometre me6afe. 
/ 01s yoludur. Almanlar bu yo~darr lfe tahmin e4nen ş ddetUc~ diğeri 22 

: erlemeye muvaffak blur da :1'if- yt 48 dakika. 58 saniye geçe pek hafif 
lele yanı orta Gürclstana inebıllr· ı iki zeıze e Ji:aydedllmlştlr. 

rge buradan Batuiı'ı ve BaRüyo '---------------
~aha kolay llerliyeblllrler. Unut.' M•h " . 
~1aırıa1ı ki bu yo-llar ve boiıızıa.r. l aılOV!Ç 

ş rnevsimlnde motörlü vasıtala. 
~rı, ağır topların, Mftil hayvan (Başı l incide) >-« 
0suıu arabaların v~ topların bite "<!rdtr. Fransıt hududunda bulu. 
:areketıne elverişli Be~llclfr. Rus- nan b r muhabir halkın l}';I belcdi-
tt. bu yolların ve boğaiların şl- ye blnasile başka umumi blnalıırı 

ttaı Yanlarında dn{iların zirveleri. irgı> : ettfğini ve hlıkumet memur· 
•e Y&kın yerlerinde büyük muka. :;ı ;;,ı buralarJ.ı.1 koidufunu yaz. 
\el\ıet gösterecekleri kestirilebilir. maktadır. işgal attır da ki Fransa. 
~ltrıanlrır Orta Kafkas dağlarına nın muhtCJlf :verlerinde buna ben
~·ral dahR çıkarlarsa, artık bitişik zer hiid(s<>ler ~lmaktadır. 
lr tephe tutamıy:ıcnklar, arazi An~ema~~e'de lş~ller sıhhi, mu-

~rlukıal'I dolayısile grup grup ay~neye _ gıtmek ıstememlşlE:rdır, 
'Phe kesımleri meydana ~tire· ı tşç: ks.yaeckıı biıto, askert "1Uhll. 

<:eıtıer ve netlc.e iUbarile geçit ve- faza :ıltına ni ınmıştır. 
~en v'adllere ve bog:ı.:;lara tevec. Meyd;ana çı1' .rılan Döıoıcu 
~n edecekleri'lir. Rusla,r hes:ı.bına teşkilat 

afkas d:ı{;!a:-rnı nılidafnn etmek 1 Vichy, 3 (A.A.) - 'teıups gaze· 
;ın. stratejik istikametleri seçmek l te~indc çıkan bir habere atfen 
e kapatmak meselesinde şül?he 1 V!chy lstlhbarat ajansının bildir

ve l<?rcdctüde dtişulecek bir nokta dlğinc göre, Llon'da De Gaulle'list 
'°()k tur, Giriş kapıları sayılıdır ve propngnnd:ısı yapan -15 kişi gıya_ 
llıaıunıdur. ben mahkum edilmiştir. Bunların 
b Mısır cephcsınde. ingiliz ordusu. arasında beş sene hapse ve 60 bin 
!r h::rckl•t llarblndc beklenen ta· J franklık para cezasına mahkum 
~truı hıztıc (\ , rhy<?nıcmektedir. olan tanır.mış mebu~lardan Fer. 

lirr(ı l"i sebeplerini azço'k izah et· nant Laurcnt'ln oğlu cfa bulun· 
~ş C\lduğumuz icin tekrara lüztım rhaktadrr. Ve,rıı.en alğer cezalar 5 

tnıüycruz. bin frankla 10 sene hdpls arasın. 
it l.(), dra ve Kahiredcn gelen hn- aadır. 
l'rı~rlcre ıtörc, cephenin şimal kıs-1 Temps ı;:aıctı>sine gore, polfs 

ncta m!Jwcr ordusuna mensup Fransanın işgal aitınefa bulunma 
l'riah d • }' öut ktivvcfıer salı'h tıe dem!r· yan krsmrn a risaleler dii~ıtan bır 
~lu . arasında bir mukabil taatru- de De Gaulle'cü teşkilatı meyda-
" g:..ı§mlş; fakat ba harelCet ın. na Çıli:tlrmıştır .. 

f~;z ku, vctler{ taratınCfan puskfü· VIŞl'de ır.ıttayan l>Ombalar 
t,. ınaş ve neticede bir kısım mlh- Lirdra, 3 CA.A.) - Alman rad· 
rrı<:r kuvv~ tlerl çember içine alın. yosu. vrchy'de bu sabah erkenden 
f~;Rtır. Almaı: lar bunu kurtarmak iki bombo.nın infilftk ettiğini bd. 
ıııı" tanklarla tekrar hticum et. dirmektedlr. 
ı ~1ersc de muvafftJk olamamış· fnglllz 1 Nazrrmın demeci 
barcıır. Bazı Aln?an tankları çem- Londra, 3 (A.A·) - Almanya. 
ı:r iı:lnde bulunun mihver kıt'a ya Fransız Cşçisi gönderilmesi me· 
L rınn iltihak etmfştır. Fakat mu: selesinde hlilen Fransaaa yapıl. 
•ı~~a t n. 
~I ra devam etmektedir. Mare· makta olan pasif muk&veme mu. 
'i 1loıomel'ln sol cenahı sarsıntıya cadelesi M. Ernest Bevin tarafın· 
~ raınıştır. Ya mukab11 taarruzlar. dan cumartesi akşamı radyoda ya· 
ltı bu vaziyeti düzeltmeye, ilk asıl pılan b'!r aemeçte takdir ve tazim-
1ı,Uharebc hattrr. ı elde etmeye ça. le anılmıştır. 
u acaıt, aksı takdirde belki de ge· 1nsııız nazırı, müttefiklerin Frıfn 

~eklJece'ktlr. sız IŞçl sınıfının d!l:ımanın lirzu ve 

men bir )<aç noktada gedıkler açmış
ltrdır. Bunun üzerine General :\font
gomery elinde bulunan tankları der
hal bu gediklere atmıştır. Inglliz 
bombardıman filoları kayıplara bak· 
madan kitle halinde kullanılmıştır. 

D. N . B. Alman ve ltalyan kıta.ları
nın mukabil taarruza geçtiklerini ve 
bu aralık korkunç blr tank muhare
besi cereyan ettiğini ilhe etmekte-
dlr. 

Londra durumdan memnun 
Londra, 3 CA.A.) - Britanova 

ajansının askeri muharriri yazıyor: 
Londra'nm askeri mahfillerinde se

kizinci ordunun durumu pek memnu
niyete şayan addedilmektedir. Ant bir 
umumt ileri hareket beklenilmekte 
idi. Bugün neşredilen tebliğde Mih· 
ver kıtalarınrn Alman mevzrıerlnln 
gerisine demlryolu ile sahil arasına 

sarkmış olan Ingıliz kıtalarını yerle
rinden çıkarmağe teşebbüs ettikleri 
fakat Ingili.z Jrovvetıerlnln kazandık
ları toprakları muhafaza etmeğe mu
vaffak oldukları kaydedilmekte idi. 
Ancak bir kaç Mihver tankı çember 
(çine alınan piyade kuvvetıerınc ilti
hak etmeğe muvaffak olmuştur. In
giliz kuvveUerr cuma gD'nU Alman 
hatlarını yardıktan sonra sahile ka-
dar uzanan Alman sağ cetrahınm son 
ucundan şimale doğru ilerleterek dilş
man mevzilerinin takriben iki kilo
metre murabbaı genişliğinde bir kıs
mını tecrid etmişlerdir. Almanlar 
fimdiye kadar bu çemberin içinden 
kurtulmağa teşebbüs etmemişlerse de 
böyle bir harekette bulundukları tak
dirde bu Alml\n müfrezelerine iltihak 
etmiş olan tankların bu vaziyetten 
kurtulmağa uğraşırken büyük güç
IUklerle karşılaşacakları muhakkak
tır. 

Alman söıcüri ne aıyor! 
Bcrliıı, :J (A.A.) - Anadolu a. 

jansının hususi muhıtbiri bildiri. 
yor: 

Askeri sözcü Mısırda tngilizle· 
rin 48 saattenberf büyuk taarruz. 
l:ırına yeniden başladıklarını, ve 
muharebelerin bütiln şlddetlle de
vam ettiğini, büyfik ölçüde tank 
meydan muharebelerine henüz gl· 
rlşilmed!ğfnı 8öylemlş, tlıgllizlerin 
bu sefer de ilk taarruzdakl taktik 
le h&rbederek mihverln kuvvetli 
bir şekilde tahkım edllmf' olan 
müdafaa hattını zorlamakta olduk
larını, ancak bütUn hilcumların 

pUSICiirtUimliş oldufunu ilftve et
miştir. 

Erkanı adliyeden merhum Salih 
Hilmi mahdumu, fehrimlzin mtlruf 
tüccarlarından 

ltflllil ıa·m Çına 
kısa bir hastalıktan sonra Allahın 
rahmetine kavuşmuftur. Cenaze na
ma.zı bugün öğle namazını mUteakl· 
ben Tefvlkiye ctmlsinde kılınarak 
Ed!mekapı Şehltııtlndekl ebedt fstf
rahatgflhına tevdi edilecektir. 

Cla 1hver cephesınln şimal kısmın- iradesine karşı mücadelede oyna. 
fıtıı bugnn bu noktada ~ir gedik dı~ı rolden dolayı mliftehlr ve mfn 
J)a l'rıası, Ôbür gün lngllıılerin bır nettar olduiunu blldirmlştfr. 

~~a daha ller lem esi ve bir kısım j!iliİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliiliİİİİİİIİMilllij111iiilİl-liİİiiiİİliİİİİİİİİİİİİlliiİİİİİİİİİİİiii;~ 
lf, ~er kuvve.ıerini çemberleme. ~ 
ha erhalde mihver ordusu için 
h/r-e alamet sayılamaz. İngılizler, 1 
~l'~ırııı.nınış mevzilere taarruz eder 
\'en aieş plfınınn ı:ok ehemmiyet 
•• rıYOrlıır· bl'ikl tie hakları var 
~•r • . 
llt e,aı Rommel'in hareket ve ma 
~raya pek bi.ıyük yer veren ta· 
6a l'Slne karşı bu uteş tnblyt>slnin 

"
1
' bl . 

ELEK SiNEMASI 
Gördüğü büyük rağbetten cesaret alarak 

TYRONE POWER ve DOROTftY LAMOUR'nri 
berabere~ yarattıkları 

Gazetecilerimiz 
10 güne kadar 

doniiyorİar 
-- (Drnmı ~ !, Sil. ' de) // // 

bUtüıi teferruatlıe bğrenmişlerdlr. 
Luissiana'da pamuk yetişttrme işleri 
hakkında malumat ıı.!.."Tlışlar, şimal! 

Karolin'de ve cenubi Karolin'de tütün 
ziraatını yakından görmek fırsatını 

bulmuşlardır. 

Ingiliz imparatorluğunun ~eniş an. 
trenman plinına dahli hava meydan-
!arından birini ziyaretleri esnasında 
genç pılotıa:r ıoo tayyarelik bir tııo 

ıre aıtrobatfk gösterilerde bulunmu·
lardrr. 

Hükumet iktııadi 
sıkıntıyı yok etmek 

için canla başla 
çahşıvo: 

(Ba'ı 1 incide) «:» 
lere gört', htanbol tkatet oda.,, ia
hlre borsaslyJe elt'lr \'t'rert'k bu yar
dım ı,ınt genişlete<'eklcrdlr. 

Bir, llH glin e\·vel, ~fer11s kor:iİnr
larrnda kendfııfne tesadltf ettlf im; 
Kı:ırlayın a,e, Jerl knmlte~ı ret<ıf A· 
ma!lya mebuı;u Sadi l'ra!I bana fUn· 
Jarı <ıö~Jedi: 

- Şayet, haml:retli IstanholloJar, 
Kı:ıılaya biraz teberrüde huİunaı•ak 

Amerikan kuv
vetleri 8ÖO.OOO 

kişi 
Vaşington, 3 (A.A,) ·- Denlza· 

şırı memleketlere gönderilmiŞ olnn 
Amerikan kuvvetleri 800,000 kişi. 
den ibarettir. Genelkurmay başka
nı General George C. Marshall'ıp 

Bltleş'lk Amerika donanması baş· 

kumandarı Amiral Ernest J, 

King'e göndetdlf:l ve Bahriye Na
zırlığının reşrettlği bi,r mckttıptan 

bu. öğrenilmektedir. Melttupta. A
merikan kuvvetlerini kazasız bela. 

Texas hava antrenman merkezle
rinden birinde Ttırk gazetecileri mu
azzam bir nakliye tayyaresııe ha va
Janmışlar, bundan sonra hava mey
danının kontrol kulesinden bir ma-
nevreyl seyretmişlerdir. Bu manevra 
esnasındU yüzlerce Amerl!ran askerf 
motbrlü taşıtlar, hava mOdafaa top· 
ları, toplar ve mitralyözlerle ?>ırden· 
bire nakliye hyyarelerlnden çıkarak 
hava meydanırra ~'.lfİ?TJZ etmişlerdir. 

olurlarsa, KızılaJın, yardım elin! u- Sız taşıdıklarından dclayı bahriye 
zata<'agı kimselerin sa:,\·ısını ııüratıe' tebrik edilmektedir. 
iki mlsfine çıkarmak kabildir. 

* . Uç~k kayıplatı 
Yol<sul halka verllttek haftalık ye· _ • 

mek ıı,teı.I ~ı.İıhİr: iki K\in etıı 'e 7ey- Lonaıa. ~ lA.A.) - Bug!lnltO Ka-
tln~/aA"lı olmak Üzere ôiıigur plla,ı. hlre tcbllJtinde tahrip edildikleri bil
lkl gün kİıru fa'iulye, bir gün nohut, dirilen 13 Mihver uçağf ile, Ortaşark
blr gün patate<ı, bir gün mercimek. da muhatebe başladığındanberl düşll. Avust.::ı:ya~ı~ar 

~okodayı aldılar 
(Ba,ı 1 lncıcie) -

relerimiz vazifelerini bitirmişler ve 
salimen dönmü~lerdlr. 

Yoİuıuı ista'nbu11ulan tesblt t'tırİek rülen düşman uçaklarının adedi 3,002 
ı,ı, maballf hllkümetle Parti te~kll· yi bulmuştur. Malta adası üzerinde 
lerıne bırakılmıştır. Yokııiıııar, ~a- düşUrillen 1.000 Mihver uç-ağı bn ade· 
halle, mahalle Kızılaya blldlriİecek. de dahil ise de yerde tahrip edilmiş 
Kı7ılay da bunlara birer karne vere- olan uçaklar dahil det\'ıldir. 

Bır müttefik tayyare !ilosu Lae
doki yolları ve daha ba~ka .)'.erleri 
bombalamış, Salamaoua'daki bina
lara mitra!yöz ate§i a>mı§tır. 

C'Cktlr. Uorldra, 3 ( A.A.) - Basın. llkteş-
Bu a,e\lerl, ~ok,uf halkın J<e<1lt bir rln ayında Mihver hava kuvvetleri· 

• !l. 1 
halde bulunduğu, Karagümrük, 'l'op-t nln Avfupa, Ortaşa.rk ve Inglltere 
kapr, L!ilelf, Eyllp, K11sımpa,a. Be- üzerinde 402 uçak kaybettiğini bll

Bouna'da bir müttc!ık filosu düş 
man tesislerini bombalamı~tır. 

ı,flrtat ~f! lie;lf6<rıırda ebla<'aktır. Ay. dlrnı,ktedlr. 
rıc·Iİ bu B,C\'lt•rlnln harll'lnlle knlan 
kDçllk mıntaka.farda yemek dağıtmak 
için "eyyar kazımlar ıhi!a ı da <ıoOwen Stanler bölgesi: Kuvvet. 

!erimiz İsurava'ya doğru ilerleme
ğe devam ediyorlar. TayyarelEri· 
mlz müttefik kıtalarile ışblrlfğl ya, 
parak düşmanın gerisinde temizle
me hareketlerinde bulunmuşlnr· 
dır. 

Kokoda'oın ehemmiyeti 

~ünulnıcktedlr. ... 
Şu, yukarıya yaziıığım hfikbınet 

A'vrupa kltnsı tızertnde dlışttrOlen 

uçak idedl 88 dir. Bunİardan 70 ini 

Amerikan uçar 

tur . 
kaleleri düşürmüş-

Amerikanın mütte.: 
fikler İehine 

aldıit ltarar1ar Melbourne, 3 (A.A.) - General 
Mac Arthur'un umumi karargfthın
da bulunan muhabir, Casvell, ncş. 
redilen bir tebliğe göre, ormanlar. 
da c;arpışan Avustralya kıtalarmın 
dünkü pazartesi günü Kokotıa'yı 

zaptetklklertnl bildirmektedir. A
vustralya kıtaları bu köyün yirmi 
mıl :ıarkında bulunan Kokoda ha. 
va meydanını da zaptetmlşlerd!r. 
Bu kıtalar şimdi ormanların için. 
deı: şimale doğru Japonları takip 

tetlbltl, dünyanın hı·rhanii blr yerin
deki, herhan'gı bir liOkbmetının yU
:ııınn ak edecei< kadar mUlihrİ bir 
olaydır. HükOmet filr taraftan ıatlll
laJ ve hayı;lyeffnl kurtarmak için 
oJinazı ôıut etmJye çaıi,ıyor ve iJİğer Vaşington, 3 (A.A.) - B. Roosc
taraftan da buglınkil ap ~artıarllan veıt, Blr!eşlk devletıerie başka birleş
ene) dahi mevcut olan yokaunarı mlş mnıetıer li.rasında gtımrilk engel. 
himaye etmlye ufra,rrken, ltesermı:- !erile mllhlmmat ve başldi malteme
~kl bir kani,aii on parayı ayİrrna- ı1 nfo serbestçe girip çıkmasına engel 
malt için llzertoe doifuz IJOfft.m \'Of· mahiyette lthallt ve gOmrfik kanunu 
nııık, hükürnetıo yaptİfi ve 1a~ . ve nlzaıTiiarmın harp müddeti !çtn 
Jı ı,1ere seylrcf ruıımaır, aag-arf aao- kaldırılmastna ııallhlyet veren bir 
körhiktnr. t<anan l(ylbasını kongreye vermlt· 

ıı::rtatroı ~ıtet tir. 
etmekte ve Oiwi şehrine doğru ı --. 
ilerlemektedirler. Birm::ınyada devriye 

Mtittefik bomba tayyal"t'lcri. iki f I . 
büyük nc.kllye gemislle bunlara 00 ıyefı arffı 
refakat eden harp gemilerini, bir Yeni Delhi, 3 (A.A.) - Neşredilen 

taarruz neticesinde datıtmışlardır. müşterek teb!iğ: 
Nakliye gemilerinde yedf bin Ja- Hint Blrmanya hududunun Bir· 
pon askeri bulunmakta idi. Japon- manya cthetlnde yağmurlar durdu
lar Yeni Gine'ye asker çıkararak ğundan ve seller yavaş yavq küçül· 
mevzilerini takviye etmek iste- dllğtınden her iki tarafta devtlye fa· 
mekte idiler. Düşman gemileri ka. ıı.Jlyetı artmıştır. Japon kuvvetleri, 
raya bir tek asker bile çıkarama- malQmat toplıyabilmek ve mllttefik 
dan şimal lst1kttmetlnde çe)Hlmiş. devriye kollarının faaliyetini azaıt

lerdlr. Kokoda'nın taptı 39 gan. mak için ahaliyi korkutmağa çalış· 

denber! Port Morsby deniz ussünü mn.kladtr. Chln dağlarının doğu kıs
tehdlt eden Japonlarla durmadan mında bir kUçüJı: Japon mOfrezestıe 
c;arpışan Avustralya ~a.laflnll!l bir müttefik Çete gurupu arasında 
yıpratrcı mücadelesini tetvlç et· atef teati edilmiş, Japonlar kayıpl&ra 
mektedir. uğramıflardir. Mlltteflklerin zıiyiatı 

Maçm blrlnd ravundu yoktur. 

•Vaşington. 3 (/\.A.) - SalAhi· 
yetll Va~ingtorı m&hfillerlnde dUn Poıta müvezzllerUe hat bek~llerı de 
akşam sanıldığına göre, Japon fL dtt,llntllUyor 
losuiun çekilmesi Japon hava kuv. Ankara. 3 (Vatan) - FevkalA. 
vetlerinin son günlerde uğradıC:ı de ahval dolayısile devlet memur 
çok büyOk kayıpların neticesidir. ve müstahdemlerl!f! paha)ılık. zam 
MuharebeHln neticesi üzerinde ha- mı yapılırken Telefon, Telgraf lda· 
yat1 rolü oynıyactık olan şey iki resinde çalışan müvezzilerle hat 
tarafta hasara uğrayan harp gemi. bekçileri bu zamdan ;stifııde ettf· 
!erir.in süratle tamiri olacaktır. rilmemişlerdi. Hükllmet son za. 
Şurası kayd.edllmektedlr ki, Ja. mantarda müvezzi ve hat bekçlle
ponya bu hususta şu avantaja ma- rlnln de pahalılık zammından lsti
llktir: Japonlar Guadalcanal'a en fade ctmell!rlnl lözumlu bulmuş. 
yakın Amerikan üssü olan Pearl- tur. B•ı h•ısust:ı bir karill'll lfıyiha. 
harbour mesafesinin üçte biri de- sı hazırlanmaktadır. Proje yakın· 
reccsinde yakın bir üsse malik bu. da Mecli~e verilecektir. 
lunuyorlar. Cenup • batı Pasifiği 

Gandi Amerikaya 

bir mesaj gönaerdi 
A:msterdam. 3 (A.A.) - 1ng1llz 

istihbarat servisinin bildirdiğine 

göre, Gandl Birleşik A:merlkfı Hint 
Birliğinin aylık mecmuasr olan İs
lam Todtiy vasıtaslle Birleşik Ame· 
rfıtaya bir mesaj göndermi~tır. Gafı 
dl bu mesajında Birleşik Ametfka
iıın da Bilytik Britanyanm diğer 
inütteflıtleri gibi 1r.gllfzlerln Hin. 
dlstanda yaptİklarmain mes•uı o1-
duiunu ıadia etmekte ve Hlntfls. 
tan ls{fklftJ!nln derhal ta:nınmıısını 
istemektedir. 

Da kar boıaJtıfıyor mu? 
Vichy, 3 {A,A-) - Kadın ve ço

cuk olmak üzere 1000 kişinin iki 
gemi İli! biı sabah Dakaraan Fran. 
sa is lika metine hareket ettikleri 
bilairilmcktedır. En az üç çocuklu 
Avrupalı alie'ler bu birinci kaine. 
yl teşkil elmektedir. 

Uzokşorkfo 
Çungklng, 3 (A,A.) - Pazarte. 

si akşamı neşredllen tebliğdi? şöyle 
denilmektedir: 

Kiangsl eyaletinin merkezi olan 
Nanşımg'ın gartiırıda Japon krtala· 
rı 26 ifktcşr!ndc fecir vakti ıaaf
ruza geçmişlerse ae geri atılmış. 
lad'". 27 11Rteşrlnde Japonlar sah. 
rıı toplarııe garbt Svlyuvan'tla Pak 
tu do.ayında taarruza geçmişler ve 
birkaç saat sü~n muharebeleraen 
sonra Jtayıplara uğrayarak geri çe· 
ktırnl~l~rdlr. 

ba!tka malıenıcnln serbe t girip \·ık
ma .. ına en~el ulan kanuni me\'1:118-
tin harrı muBdetfnec kaldırılmaaınıı 
aUlhl~ et ,.Crt"TI bir kanun lllyfhıl..,ı · 

nı kongreye te\'dl dtı~ı bnaırnmek. 
tedlr. 

Birleşik Amerikanın harp 1 rtlh
saller.nde rfcttlğl bü3·üR gayrt't 
gözden geçlrllct'.ek olursa. bo 1a~·ı

hanın themmlyetJ derhal meydana 
çıkar. 

~fütteflk kaynakların temin etti
ğine göre, Amerikanın tayyare tma
ırı tı ayda 4000 ı geçmı,, 5000 e doğ
ru hızla llt'rllemektedlr. 

Bundnn batka bazı Amerika fab
rikaları «harp hhtığl1> aclı \erilen 
otomobil çe kam~·on lfı tikleri ima· 
line başlamıo:lardır. Bu lfı.,tikler a 
atte 60 kilometre liratle 16000 ki 
lometrc katettikten sonra dahi mü· 
kl'.nımrlliğinl muhafaza etmektedir. 
llalbukt böyle bir lfıııtlğln yapıtına 
için bulunan halitaya pek a7 kauçuı. 
arfedllınektedlr. 

Amtrlka petrol endıistrlslnln Şhn
dlden 110 oktanlı, yani şimdiye ka
dar me\ rut olanılan yüzde elli daha 
kunetl! tayyare ben7.lni çıkarılığı 

temin t'dlln1ek~dir. Bu benzin, tay
yarelerin daha 87 ht'nzln ta~ıma!lına, 
motôrlerlrıln he:,\ glr kunetınln ıla· 

ha a1. olnıasmn, ilerlerken daha aı. 
mukan•nıetle kar~ııa,ma.,ına, rad
yatörlerinin daha haflf olma"'ına '' 
daha l'lı7la "'ürııt kazanmasına lın 

kfın ,·ermi~tlr. 

..\"lhayet butün bunlara Amerika, 
Inı;lltere \C Kanada'da yapılan \ll· 

purların her gün arttığını \·e Il. 
Roose,·elt'ln bir o<·Jak başı hıtabc

slnde: «Diı::mana karı;.-ı J-<tlhNıl mu
hart'beı.inİ ıuuanıyorua dediğini 
!Un e etmek l:"ızınıdır. 

W)rııliiyor ki konı;rey e \'erilen ı:ı

yllıa, kabul edildiği takdirde Birle· 
şlk mlıır.tıerr. bÜJük kolaylık1ar te 
mln edt'\·ektır. 

Sa- ip 

Belediyelerin mu 
rakabe teşkilatı 

Ankara, 3 (Vatan) - ta~e Mfis
teşarlığının lti~vı üzerine il!şe iş 
lerfle uğraşmak ve murakabe va 
zlfcsinl görmek l~lnln belediyeler• 
vcrtıalği malumdur. Ticaret Ve 
kiıleti. bu hususta ytıplığı incele 
melcri nihayete erdirmiş ve mem 
lekettckl bekdlye mıntakaların 

aşatıdak1 dört kısma ayırmıştır: 
A - Hudutları içinde 5000 nO· 

fus bulUTian belediyeler. 
B - Hudutları içinde !5000 • 

10,000 nüfus bulunan . belediyefor. 
C - Hudutları içlnde l0.000 • 

20,000 nüfus bulunan belediyeler, 
D - Hudutları içinde 20,oob 

den fazla ntifus bulun:ın belediye· 
ler. 

Vckftlct. bu c5aslar dairesinde 
belcdlyekre kadrolar ve tahsisıı t 

'(ı(?rmCği kararlaştırmıştır. Pek ·ys. 
kmd:\ be1edlyelerde, iaşe ve fiyat 
murakabe işlerllc meşgul olan kdtı 
rolar daha genlşleUJ.erek faallyetr 
geçmiş bulunacaktır. 

Yeni mahsul patates'.er 
gelmege başladı 

Şehrimize şimdiye kadar gönde
rilmemiş bulunan Konya ve hava 
lfsl yeni mansullcrinden küJllyctl 
miktarda patates. soğan yoı:ı ~ı 
karıllnl'ftır. Pata~csletin ~hal. 
llnde fiyatı :!9 - 30, soğanın 17 -
18, fasulyıınm ~21 nohudun 53 • 55 
kuruş olduğu bildirilmektedir. 

Tebrik ve teşekkür 
telgrafları 

(Başı ı lncldc) / / 
tin 19 uncu yıldönümU mUnruı'ebetlle 
Yunan başvekili Zudoros lle Başvekl' 
ŞUkrü Saraco,ıllu arasında karşıhkl 

tebrik ve teşekkilr telgrafları gön
derilmiştir. 
Hariciye \'eklllmlze gelen tdgrarıar 

Ankara, 3 (A.A.) - Cilmhurlyetln 
19 uncu yıldönümU vesilesile lrar 
hariciye veziri Saad Han ile Harlctyı 
Vekili :Numan Menemencioğlu ara· 
sında karşılıklı tebrik ve teşckkUı 

tclgratlan teati edilmiştir. 

Ankara, 3 (A.A.) - Romanya ha· 
riclye nazırı Mfhail Antonesko ıl~ 
Hariciye Vekili Numan Menemenci· 
oğlu arasında cümhurıyetin 19 uncu 
yıldönümU \'esllesile tebrik ve teşek 
kUr ctlgraflan teati edilmiştir. 

Ankara, 3 (A.A.) - Sovyetler Bir. 
\iği halk hariciye komi.seri Molotoı 

ite Hariciye Vekili Numan Menemen 
eloğlu arasındR cümhu::-lyetin 19 unc\ 
yıldönUmU VC8ilesile tebrik ve teşek 
kfü telg-ranarı gönderilmiştir. 
lran şahının yıldunuın!i münru t'betilt 

~ r netice vereceğı.ıı yakınon 
~~:ce~iz. Bununlli\İngllizlt'!dn hı· 
\ad t ve manevraya atf>ş unsuru ı 
g~1at ehemmiyet vermecllklerlttt 
~~t ernış ol.nayayım. Belki harc
ı~~:i! manevranııı da zamanı ge. 

t"tl{fr. • 

JOHNNY APObLO~ 
(KiRLi MiRAS) 

Bir hafta djha gösterecektir. 

meydan muharebesinin birinci ra. iaşe hattı tesisine ve Rabaul'a kar. 
vunau müttefikler lehine bitmiş şı taarruza' geçebilec<.'k • emin bir 
olmakla beraber. Birleşık Amerl. üs tem~nlne mil.Salt surette hare. 
kanın umumi nüdaf:ıa ısteklerı ketıerlne iınkgiı vercH~ zaman baş 
clolayı!;i!C bu Çevrede zaruri ola- l;yacıı.ktır. 
rıık mahdut !:;ulunan harp gemile· Vaşington, 3 (A.A.) - Albay 
rl !iı&yı$1 mti~~dik hava kuvvefıerL 1 Knoıı. ı;;avo adası yakın1arinaa iı · 
ni ciddi ;,,ir gayret zorund5 bırak. 1!! Ukteşrin gecesi cereyan eaen 
maktadır. Muharebenin ikinci ra· denfz ı;arpışmıtsında başka hd Ja
vundu, müttefik muvaffakiyetleri pon ktuvazörüniln batırıl<liiını 
gemilerin Avustralya için emin bir bildirmiştir, 

Çungkingo. :l CA.A.) - Yeni Çin 
oomba UÇll~larİnm HllllkOW Üzerine 
Ölr akın yaptıkları resmen biltlirlll
yr1r. ~n plıotfarı Amerikan muallim. 
teri tuıifından tıÜim ettirilmiş ve bu 
yeni hücumlara parlaltça lŞlırak et
mişlerdir. 

Ankara, 3 {.ı\. .A.) - Iran Ş.•hın~ah 
Mohıı..nuncd Rıu p .. hJevi'nln doğum· 
lanrun yıldöntimtı mUnasebetUe Ha· 
rlctyc VtkUI Numan Merwmencloğlu 
ile Iran hariciye ''ezfri Saad Han 
arasındıı teb::-lk \'e teşekJtUr te;ç&f
la.rı teatl edılmişUr. 
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Limon Çiçekleri HASAN KOLONYASI.Çıktı 

Avrupa va Amerikada bile emsaline tesadüf edilmiyecek derecede nefis 90 derece Limon Çiçekleri HASAN kolonyası büyük fedakArlıklar neticesi istihzarına muvaffak olmuştur. 
HASAN 03posu ve şubelerinde cep şişesi 50 -1ı16-80- 1 /8 150-1 /3-300-1 /2 475-1 kilo 900 kuruşa satılığa çıkarılmıştır. N ES R 1 N Limon çiçekleri dahi çıktı. 

Fiyatları şunlard . r : Cep Ş!ŞBsi 35. 1ı16 60 • 1 /8 100 • 1ı4 175 · 1 /3 225 · 1 ;2 275 · 1 ki lo 525 kuruştur. 

Midvey muharebesi 
(Başı Z nclde} c-• 

gemi tarafından yedeğ~ alınmış 

o!an Japon gemısı <Soryouı ya 
Amerikan denizaltı gemllerı üç 
torplto attılar. Uçak gemısl ikiye 
ayrıldı. Birçok Uıfıfaklardan son 
ra denizin derlnliklerıne gıttl. 

4 haziran akşamındaki vaziyet 
şöyle idi: <Mıdvey) de Amerıkan 
kuvvetleri havaya bakımdır. Ka· 
ga ve Agakl tayyare gemileri a
f:ır surette yaralı. Geceleyin Ja. 
ponlar bunları topla batırmak 

zorunda kalmışlardır. (Soryou) 
kayıp. 

5 hıız.lran sabahında CHıryou) 

da battı. fkı zırhlı ağır surelte 
yııraıandı. B!r Japon destroyer' 
battı. Birçok rıa1<1iye ı;emlsl ha· 
sara uğradı. Amerikan tayyare 
gemisi de kulla:-ıılmaz b!r vazL 
yette. 

rettebatı kurtuldu Fena htwa şi· 
meli garbi istikametindeki takL 
be el'an mAnl oluyordu Fakat 
6 hazJrao fcclrlnde bır hava müf
rezesi kruvazör ve destroyeri-er
den mürekkep iki düşman gupu 
daha buluyor. (9,5) tan <10) 8 j 
kadar (Mlkuma) ve CMagoma) 
kruvazörlerlle 3 destroyerdeı; 

mürekkep bir grupa hücuma ge. 
çiyor. Her kruvazöre iki tam 
isabet kaydediliyor ve bir des
troy<:r denize gömülüyor. Seri 
ve devamlı hücumlar akşam 

(5,5) a kadar devam ediyor. Öğ· 
leden sonra CMikuma) batıyor 

Birkaç saat sonra <Magoma) onu 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
takip ediyor. Ayni gün AmerL 

; .. . . . '., ~ .. ; -.'1 ~ . 

5 haziran sshahında bir Japon 
denizaltısı ( Mirl vey) sa hillerlne 
ateş açtıysa da bir zarar yapama. 
dı v-e sahil bataryalarının muka· 
belcsine uğradı. Fecir başlarken 
Amerikan kuvvt-tleri de kaçan 
riüşmann yeni bır hücur.: için ha... 
z.ırJantyordu. Japın kuv,·eth:rl 
birkaç grupa ayrılmı~t!. Hava 
müsait olmadığında, Mldvey'ln 
şimali garblstnde dolaşmak çok 
tehlikeli idi. Fakat Amerikan 
uçan kaleleri adanın garbında do
laşan kruvazörler! buldu. Zat<n 
yaralanmış olan bir düşman kru· 
vazörün.c iki bomba daha, bırl 

güvertesine. diğeri dümen hiza. 
sına düşürdil· Gemi iskele tara. 
fına kuvveUi surette yattı ve dön 
meğe başladı. Başka Amerikan 
uçakları süratıe yet~tl. Bomba 
yağmuru başladı. Bir gemi daha 
kıç tarafından yaralandı. 

~ ğlcye doğru AmerikaR ha· 
~ vacıları yaralanmış bir 

kruvazör bularak müessir bom
balarını tekrar koyuverdiler. Öğ. 
led n sonra uçan kaleler ağır bir 
kruvazöre 3 tam isabete muvaf· 
fak oldular. İki Amerikan tayya
resi kayboldu. Fakat birinin mü-

e:r tıhsildar hvk"f 
edi:di 

kan destroyeri CHamman) bir 
düşman denizaltısının torplto!:u-
na uğrayor. Batıyor. Müretteba
tının çoğu kurtuluyor. 6 haziran

BULMACA 

dan sonra düşmanla teması tek- fı-+-~-ı-
rar lemin edebilmek için Ameri· 
kaltlaraı yaptığı bütün gayret 
semere vermiyor. 9 haziranda ,, 
dilşmanı ·aramaağ giden General 
CKlerenstlnker) bembardıman 5 

tayyaresi tıe beraber kayboluyor. ' 
Muharebenin kayıp bilAnçosu: 7 

1-4-~-
J a p on 1 ı r ın: f 
Dört tayyare gemisi battı. Ka- , 

ga, Akagl. Soryou. Hlrycu. 
2 ağır kruvazör battı. Magoma, 

Mlkuma. diğer Oç tanesi yaratan: 
dı. Bunların ikisi çok ağır yaralı. 

ı hafif kruvazörü yaralandı 
Üç destroyeri battı. Birçoğu da 
yaralandı. Üı; nakliye gemlsı ve 
birçok yardımcı gemiler ağır ya· 
ralandı. Birden ziyadesi de battı. 
En aşaCı (275) tayyaresl yok 
edıldl. Takriben (4800) asker ve 
bahrlyeh öldü. 
Amerikalıların: 

22 torplto tayyaresi. 2 uçan 
kale, 8 pike bombardıman, 1 bom 
bardıman tayyaresi kayboldu. 

(Hamman) destoo~ri battı. 

Mürettebatı kurtarıldı. Bir tay. 
yare gemisi (Yorkovn) kullanıl. 

maz bir hale girdi. (92) zabit ve 
(215) adam öldü.ıı 

RüsametUn ÜLSEL 

Fazla fiyatl1 ı : kör satın 
bir muhtekir tevkif e 'ildi 

Pangaltı HalAsk~rgazi caddesi 

Soldan sağa: 

1 - Kafkasyada bu günlerde 
ismi çok geçen bir şehır; Fena ko. 
kan bir hayvan. 2 - Tarihi Aşık· 
!ardan: VllAyet. 3 - Kapı: Bir 
renk. 4 - Tersi eski mabutlardan 
biri; Bır nehir: Soru edatı. 5 -
Hasis: Uzuvlarımızdan biri. 6 -
LAhlka. 7 - Makbul bir deniz 
hayvanı. 8 - Bir oyun aleti: Bir 
kadın ismi. 9 - Meşhur operalar· 
dan biri. 10 - Alışverişe ait bir 
kelimenin muhtasarı; Ad'ın cemi. 
11 - Büyilk şehirlerimizden biri. 
ne mensup; Bir renk. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Kor

kak: Bir nota. 2 - Bir şeyin sı. 
kılmasından elde edilen kısım: Ses 
siz. 3 - Avrupada bir silsile: Dam. 
\a. 4 - MatcmaUkte kullanılan 

bir harf; Tersi: arz ifade eder. 5 -. 
PAk'in zıddı: J\lnh. 6 - Arzu; Bir 
Rus limanı. 7 - Mezuniyet istlh· 
sal et. 8 - Değiştirmek: Sonura 
bir harf getirir ve iki defa tekrar 
ederseniz makbul olmayan bir in. 

M. M. V. lstanbul 2. No. lu 
Satınal :r.a kom,syonundan 

M 000 adet elektrik kaynak çubıı~una lhtıyaç vardır. Elinde bu mal· 
zemeden bulunanların nUmunelerile birl!kte teklıf mektuplarını 7 ıkıncl

te~ın 942 tarı hı ne kadar kom ıs yona vermelerı. ( 1009) 

ASETILOPIRIN NEŞ'ET 
GRiP • NEZLE • BAŞ ,.e DIŞ AGRILARI 

SO(iUK ALGINLIGINA KARŞI TESİRİ KATİDİR 
ı Uk ı.arf ve 20 ilk tilplerl her eczanede arayınız. 

w:.wsıarl 

M. M. V. lstanbul 2 No. Iu Satınalma 
Komisyonundan : 
200 Metro 

1 Adet 
3 
6 Metre 

50 Kilo 
4 Adet 

20 Ton 
60 Kilo 
25 > 

250 Metre 
4 Adet 

> 
2500 > 

13 Kalem 
31 > 
14 > 
20 Çift 

Dıziycmll llstlk kablo 
Kademhane taşı ve teferruatr 
Pencere camı 
Bezli lı\stlk 
Demir olvata ma.a somun 
Pirınç levha 

Mermer parçıı.S: 
zm 
Katranlı UstubU 
Kastamonu ha'atı 1.5 burgata 
Kilit orta ebJdda 

Roadansa orta ebadda 
Elektrik kaynak teli 
Kumaş. ipekli kordon vesaJr mal~eme 
:MuhteUf ebadda kereste 
Muhtelif bakır çıvl. p!.il ve çubuk 
MUhtellf ebatta filika kUreğl 

Deniz müesseselerine !Uzumu olan yukarda yazılı malzeme 6 ikinci· 
te~rin 94.2 cuma gUnU saal 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Isteklıle· 

rin o gün ve saatte komıtıyona. gelmelerı. (10381 

Memurlar için ucuz fiyatla sat\· 
lan elbiselik kumaşın metres!ni 
20 liraya aldığı halde, hemen ora· 
da memur olmayan bir başka ada
ma 33 liraya satan Şehremini Tah 
sil şubesi tahsildarı Mustafa Milll 
Korunma mahkemesine verilmiş. 

tir. 

Fönlks bakkaliyesi ı;ahibi Vasilin 
fazla fiyatla likör sattığı haber a_ 
lınmışır, Vak'ayı tahkike giden 
sivil memurların. mağazada tah
kikata geldltml gören Vasil, onla
rın faaliyetini şaşırtmak isteyerek 
gürültil çıkarmış ve istifçilik, ka_ 
çakçılık ve hükumet işlerini zor
la5tırmak suçlarından Milli Ko· 
runma mahkemesine wrllmlştlr. 

~c§l©ly© l 
SABAH 

san tipi olur. 9 - Açık bir suret-
1 
f 

te. 10 - Bir edat; Yeni. 11 - Bir 
uzvumuz: En verlmll muharrik 
kuvvetlerden biri. 

7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 VUcudumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajııns haberleri, 7.55 Radyo 

rKURTULUŞe:çKI ve DiKiŞ 
DERSASE~t 

.l\lüdircsl: Bayan Papazyan 
Haftada dört gtln kadınlara, 

günde Uçer saat f'ransız usu!U 
ihracatımız 1 O milyon ı ; rl 

Teşrinievvel ayında şehrimizden 

yapılan ihracat miktarı 10 milyon 
lirayı bulmuştur. Evvelki ay, re-

Suçlu Vasll, suçunun tesbltl sı

rasında bulunan vermutları dükk~
kor olarak bu miktar 18 mllyon nında oturmakta olan bir zata sat
ııra kadardı. tığını söylemişse de bu zat böyl

1
e 

lstınbul rlan lzmire 30 1 birşeyden haberi olmadığını söyle-
• • diğlnden, karakola götürülen v~. 

hm kılo üzüm sat ldı sil, orada verdlll ifadede ise, bu 

İzmirden bazı tacirler, tstan. 
bula gelerek buradan kuru üzüm 
aatın almaktadırlar. 

Diln, İzmirli tacirler şehrimiz 

Jlynsasından 30 bin kilo kuru 
ıizüm satm almışlardır. Üzüm fi. 
yatı, şehrimizde 64 ten 65 kuruşa 
~ıkmıştır. 

B: line bez dolayıp 
fabrikadan k ıçıyormuş 

lçklleri diğer bir genç zata satt•
ğını söylemiştir. 

Maznun. duruşmada bu iki za· 
tın iıılmler!ni söylemlyerek İstan. 
bulyan hanu:da 6 numaralı daire
de oturan İzmit saylavı Bay Sup· 
biye sattığını ifade etrr.lştir. 

Birinci Milli Korunma nıahke

mesl hrıklml Bay Suph1nln vak'a 
gününde Ankarada bulur.ması ll\. 
zım geleceğlr.i söyleyince. suı,;lu 

Vasll, bay saylavın o akşam İs· 
tanbula gelmiş olduğunu ve Aııka-

HALLİ 
Soldan sağa: t - Kurt yeniği. 

2 - Eye: Llfımet. 3 - Kuka: Vıtn. 
4 - (T) emadl etme. 5 - l\lak; 
Na; Zam. 6 - Emekli; Ebe. 7 -
Ata: Yerli. 8 - Po: İde. 9 - sa
hq: Slrk:et. 10 - Kartal. 11 -
Bo.ro; Midevi. 

Yukarıdan aşağıya: ı - Keke
me: As. 2 - Uyumama: Aka. 3 -
RekAket: Htır. 4 - Ad: Kaparo. 
5 - Ya. 6 - El; Er.ly (yine): 
Şam. 7 - Naşta (atşan): Ekili. 
8 - tm (mi). 9 - Gevezelik 10 -
tıa; Abide. 11 - Name; Etli, 

FOR SA 
3 IK1NCİTF.ŞRİN 1942 

ı St(?rlin 
lOO 
100 
100 
100 

Dolar 
İsviçre kronu 
Pezeta 
Isveç kronu 

5.22 
131,80 

30,67 
12.89 
30,80 

Bakırköy Bez fabrikasında ça· 
lıştığı sırada fabrikadan beline do
ladığı bezleri dı:ıarı kaçırırken yn. 
kalanan Mehmet adında bir adam 
dOn birinci sulh ceza mahkeme· 
sinde 20 gün hapse mahkum edil. 
mlştlr. 

raya gitmeden bu malları satııı al. ESllA'.\I ve TAHViLAT 

F: yat eti:<eti koy;na·mş 
K•pnlıç.arşıda GQllaç soka~ında 

14 numaralı kuyumcu dükka:nının 
sahibi Gabrlyel, mağazasında sat. 
'llakta olduğu altın bileziklere ve 
mücevherata fiyat etiketleri koy· 
madı •ınd:ın Mılll Korunma mah. 
lcem c: "" verilmiştir. 

:h.ikar vak'aları 
Beyoğlur.da Yeni Dünya apartı. 

manının karşısında bakkal Ozlme 
fazla fiyatla ekmek sattığından 15 
ııra para cezasına, ım beş gün dük· 
kônının kaparımasına ve 15 gün 
müddetle ticaretten menedilınele 
mnhküm edilmiştir. * Şehzadebaşında tramvay cad· 
desinde Alımet Yalçın. mısır ve 
pirinç unlarından pasta YRP'"l'laktan 

mak istediğini beyan etmlş:fr. • İkramiyeli ,.,r 5 933 Erganı 21,50 
Muhakeme, şahit sıfatile izmi: r:, 5 Birinci tertip Milli 

saylavının çağırılması için başk.ı. l\ıildııfaa istikrazı 19.05 
güne bırakılmıştır. Anadolu Demiryolu I ve il 50.00 

. To.1!arh p9yn=r ve yağ 
~toku tas ·ı it ed:ldi ,, ' 

Yapılan tetkikler sonunda :ıeh. 

rimlzde 180 ten kaşer peyı:ırı v~ 

8 bin teneke Urfa yağı stoku bu
lunduğu anlaşılmıştır. Beyaz pey- ı 

VATAN GAZETESı 

j 

nlr stoklarının da. buzhaneleri dol. 
durduğu öğrenilmi~tfr. 

Kibrit f yatları 
artmıyaca~ 

Birkaç sıi1denberl şchrlmlzln 
bazı semtlerinde kibrit bulunama· 
maktadır. AlAkadarlar "kibrit bu. 
lur.amamasına sebep olarak tütün. 

JLAS ı-rJYATLARI 

• Başlık 

ı ind ay fa 
2 n<"I » 
3 üncü » 
t ünc·ü » 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilinde: 

cülerln kibrit fiyatının artacağına ' 
Senelik 

dair bir havadis çıkarmış olmala-
1400 

6 aylık S aylık 
400 

rını söylemekwdlr. 

Dün bu hususta Kibrit İnhisarı-

• '7M 
Hariç memlek<'tlerde: 

Kuru'} 

'7:SO 

.500 
400 
HSO 
50 

Aylık 

150K. 

suçlu olarak Mılll Korunma mah. 1111n salfıh lyetıtar müdürtcrindl~ı Senelik 6 aylık S aylık Aylık 

kcmcsine verll:nlştlr vaziyeti oğrer.mek istedik. Bize de. 2700 ı .ııo 800 K. yoktur. * Kadıköy lsl.elcslncic Kasım diler ki böyle bir haber tıımamen 
adında bir adam y{lksek fiyatla asılsızdır. Klbdt fiyatları artacak Gazeteye göndf'rilen f'\'rak der~ 
çamsakız1 satmaktan suçlu olarak dc~ldir. Şehre ihtiyaç miktarınca edil in edllmtt-ln laıle olunmaz. Zl-
mılll Knrunmıtya verilmiştir. 1 kibrit veriyoruz. yaınrtan mc 'ull)'Ct kabul edilmez. 

salon orkestrası. 

OÖLE J 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık program (Pl.l 
12.-15 Ajans haberleri, 13.00 Şarkı 
ve tUrkUler. 

AKSA!\I 
18.00 Program ve a3at ayarı. 

18.03 Fasıl heyeti, 18.45 Radyo 
dans orkesy-ası. 19 30 Saat ayarı ı 
ve ajans haberleri. 19. 15 Yurttan 
sesler. 20.1:5 Rndyo Gazetesi, 
20.4:5 Sır marş öğreniyoruz, 21 00 
Konuşma, 21.15 Keman soloları 

(Pi.) 21.30 Temsil - Kımgıl ailesi 
21.50 RlyaseticUmhur bandosu, 
22.30 Saat ayarı, ajans haberleri 
ve borsa!ar, 22.45 Yarınki prog-
ram ve kapanış . 

iş arayanlara 
C. H. P. Emlnonü Jlalkf'VI l<jbul· 

ma - Kurtarma \'urdıından : 

Aşağıdaki yazılı işlere girmek iste
yen vatandaşların hUsnUhal varaka.'ı 
ve tkl fotoğrafla birlikte Nuruosma· 
niye camii avlusundl\ki Yurda mUra· 
caa.tlan. 

Gemici. Amele, Çarkçı. Tenekeci . 
Marangoz. Tesvlyecı, Tornacı. Elçk· 
trıkçı, Frezecı, · Bahçıvan, Hademe 

ZA\'İ • 
Emniyet Dördüncü Şube müdür 

lüğünden almış olduğum 31125006 
numaralı ikamet tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski· 
s.nın hilkmü yoktur. 

Rahim Ekberı:ade 

~Reyhancl> adına yazılı mllhürU· 
mU kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hUkmU olmadığ"ını i!~n 

eylerim. 
Reyhanet Uğur 

r 
ZAYi 

ile biçki \"e dikiş dersi tedris 
edilir ve 6 ayda Maarifçe mu· 
~addak diploma verl!lr. Ferlköy 
TepeUstU 116 No. Papnzyan 1 
apartımanı. 

Istanbııl Belediyesi 
ŞElllR 

TiYATROLARI 
BU A K Ş A ?.{ 

Saıı t 20.30 da 
DRAM KISMI 
N U il 

Yazan: Andre Obey 
TUrkçest: MUbC<'cel Yarar 

Her perşembe saat 16,30 da 
tarihi matine 

KOMEDi KISMI 
ASRILF.ŞE:S BABA 
Yazan : Spiro Meles 

Tilrkçesl: A Hacopulos 
cumartesı ve pazar g-Unleri 

16,30 da matıne 

Fatih sulh ikinci hukuk hAkimll
ğlnden: Esas 1912/ 625 

Tebliğ edilecek kimse: 1 - Hamid; 
2 - Yusuf: Fatih, Çarşamba, Tevkii 
Cafer mahallesj. lsmail ağa çıkmazı. 
(60/1 l numaralı Tevfik hanesinde. 

F"atma Necmiye Pertev Hazeı·; şa· 
y!an mutasarrıf bulunduğu (eskı Mol
la efendi, yeni Iskenderpı:ışa mahalle
si, eski Nuri baba sokağında en yeni 
Vatanperver sokağında (eskı 9 . .5, 
yeni 5. 9 en yenl 29) numaralı (arsa) 
nın şuyuunun izaleşi, hakkında mez· 
kOr gayri menkulde hC'r ikiniz hisse· 
dar bulunmakltğınız itibarile mczbu
re tarafından aleyhinize açılan dA\•a
nın ilanen yapı'an tebligata rağmen 
gelmediğiniz muayyen duruşnıoda bit· 
talep gıyabınızda dAvııya bakıldı. 

Mllddei istida mealini tekrar etti. 
Tapudan tedavUIU ~yclı geldi. Keşıf 

yapılacaktır. Muhakemenin muallıı.k 

bulunduğu 16/ 11/ 942 pazartesi saat 
( 14) te gelmeniz ve beş gün içinde 
tahrlden itiraz etmeniz için işbu gı

yap karan tebliğ makamına kaim ol-
• Çankı nU!us memurluğundan al- mıık üzere i!An olunur. 
nuş olduğum nilfus ve terhis tezkere-

Sahıbi ve Neşriyat Mı.idürü 
AH!\IET EMİN YAL!\IAS 

mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisini\ hUkmU ~·oktur. 

Osman oğlu Mustafa GUrUs 1331 vatan Ne$r:yat Tilrk Ltd. Şt! 
dlğumlu. • VATAN Matbaası 

T. iŞ BA~KASI 
K. TASARRL'lf 

H.r.,.,APLARI 
2 Udnclteşdn 

Ketldel>lne ~yrılan 
lkramlye4er: 

l adet 1000 lira 1 ılc 

1 > 500 > 

2 > ~ > 
14 > 100 > 
10 > 50 > 

> 25 > 

lstanbul Defter: ar!ığından : 
Clnı,I 

63/7505 BilyUkderede Fıst.ıksuyu sokağında eski 

•rıJt 
Kıymeti Tenıı -

18 yeni 24 ve 90 metre murabbaı arsa 180 H 
52184/ 14 Aksarayda. eski KıHip Kasım yeni Yalı 

mahallesinin eski Yalı bostanı yeni Kum
sal Mkağında eski 186 yeni 129 No. lu 
18 metre murabbaı arsa. '" • 

51152/ 151 Beyoğlunda Çukur mahallesinin Karaku· 
rum aokağmda 7 pafta 388 ada, 8 parsel 
eski 53 yeni 73 kapı N'o. lu 60 metre 
murabbaı arsa 832,50 63 

F.3/ 4.258 Beyo(;lunda eSki Ferlköy yeni Duatepe 
mahallesinin eski Rum kilisesi yeni LAia 
Şahin sokağında eski 50 • 52 yeni 82 No. 
lu arsanın 1/ 10 hissesi 10 1 

52301/ 961 Beyoğlunda Kocate mahallesinin Sazlı· 

dere sokağında 637 ada, 25 parsel kapı 

numarası 21, 25 metre murabbaı arsa 71 

Yukarıda yazı'r gayrimenkuller açık arttırma ile satı~ çıkarıl· 
mış ise de talip zuhur etmediğinden 16/ 101942 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. lsteklllerın muvakkat temınat 111111<· 
buzları ve nüfus hüviyet cUzdanlnrlle blr!ıkte bır ay içinde haftanın ps· 
zarteSi ve çarşamba günleri saat 14. den 16 ya kadar Milli Em!Ak :Mil· 
dtirlügilne mtiracaalları. (S69) 

Ist:ınbul P. T. T. Mü:lürlüğünden: 
Idaremız ihtiyacı için 9 kalem tahta alımt açık ek.sfltmeye konul· 

muştur. Eksiltme 18/ 11/ 912 çarşamba gtlnU saat 15 de bUyUk postaha· ' 
ne binası birıncl kat ıdarl muavinlik odasında toplanacak mUdürlllk aıın1 

satım komisyonunda yapılacaktır, 

Muhammen bedeli 2128 50 lira muvakkat teminat 159 lira 64 kuruştur 
Taliplerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatını yatrrnııl< 

Uzere Ça\tşma gUnlcrlnde bUyUk postahane birinci katta bulunan ıctarf 
kalem levazun kısmına, eksiltme gtin ve saatinde de 9,12 senesi için 11111• 

teber tıcaret odssı vesikası muvakkat teminat makbuzlle yukarda top· 
lanaca~ı yer yazılı komisyona mtiracaıı.tları. ( 1036) 

1 ---r • 
Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
KurullL' tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk l!ra.sı 

Şube ve ajans adedi: 265 
ZlraJ \"e ticari her ne\'i banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 2S,OOO lira ikramiye veriyor. 

• 

Zir:ıat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heııaplarındıı 
en az 5-0 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile ~ağı· 
daki p!Ana göre ıkramiye dıığıtıbcaklır. 

50 liralık J,000 ııra 
-t ")) 500 1) 2.000 1) 

120 1) 
" > 250 ,. • 1,000 1) 

40 4,800 J> 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 adet 

40 • 100 • 4,000 • 160 lD 20 » 3,200 ,. 

DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene fçinde)>O liradan aşa· 
ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı tnkdlrde % 20 fazl3slle verilecektir· 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 1l haziran, 11 ey!Ql 
11 BlrincikAnunda çckllecektir. 


